
Hatayda tescil işleri tekrar dua 
Cenevre~in gönderdiği seçimı-~---
1!!!_"!it~~~~in çekilmesi lazım !

1 

Avrupanın haline Fransız gazeteleri işin 1 

baktığımız zaman h . . . d 
neler görüyoruz? ve ametını ıyi en iyiye 
l(~ndi<Sertıerim'zle me~nl olmaktan takdir etmiş gibidiı·ler 

~t ıöııe.rtınız son zamanlarda ~rla.rı 
~ı:rnıecu. Halbuki mUU davaların seyri 

"''ttue clola.şnıaktan vakit bulup ıa !ihtiyar Hatav mt1sele•inde Parisle 
lt\e :anın d1al1ne baksaydık. orada kale- 'J' 

ı~ <>lanacalk. bir çok mevzular bulacak Ankara arasında anlaJCmanın elzem 

cak 
u ıı~VelA İ~ya ile Fransa blr türlü T 

~:~.~~:; ~;aı;:~~:.:ı:;~ olduğunu söyliJyorl .r Pazar günü bilşlayacak olan yaz 
~~stedıg-ı yola götüremedi. Amerikan Ar.takyıt, 24 ( A.A. ) - Havc;s mu· l G0 mifeti g.-rr.l sekretf'rl' ğine v11rd ' ğl k J b d h k ., b 
·~ ':ına. ve :meselfl Filadelfia İnqu.aer biri k.ltıdriyoı: Türkiyentn Mlltetle" Ce-lnotaclr.n bahsP.d,.n ınetel~r Paris·cı OŞU QlflnQ U SeUle Q Q ÇO TOg et 
lrı~~tes·ne ba.kacak olursak, 0 Fransa ile mlyetfne verdiQ'i nota Ozllrire S ,ncAktakf 1.A nk ra aras•n •a bu husu ta ;.nla m rıın •• f ·ı ., • [ 
~reyı İtalya aleyhinde birleşmiş o- intihabat Kotrisyoı:u Cenevre İl!! tcmf u :çok e'ı·m olduğunu ve bum.n r'ı:ır sıl gOB eTl ecegl UmU UYOT 

'tile it · etm•ftir. edi mesi'lln ın rt bu'u".ldıığuru yumakta Yaz at yarışlarına linOmuz~ekı Pa· ırak edee~ k o aı attarın kayıtla: ıı:a dt· 
~ bUe gösteriyor Diğer ta:rafta.ıı Fran- ıtlmek lçtll tescil muamE1°alnl tatili taratınd n d~·fn Mr alaka i e takip • . . • 

~t ~lııl. alYa. arasında. da ufa~ tefek c!lve- , ve SaoC'aktakt itılAl h.ueketl• r:oin 0 a- zar gnnnı d.en ft.baren t-aş'au. ce.ğı :ıl vaill edilmekttdi.-. 
t~ft .. ~ Uyor değil! Me.sel(l Afr.Lkada bir ta- l•raıasız yazeUCl'inin ~·azdıkları d ki tf ~ S rt lil 1 t " yazmışbk. Bırfnci harta yJrış 'anna fşı ı· (Altfara:-1 4 i1 rıclli•) 

""ll ita . · ı a nasy,,na s. u ve f'r art n.an . 
~it ~n. d~~ ~raftan Fr~. her ~·~ 24(AA.) - H~v~ı ~vıı hrHpedtlrl•~ni ve bu huPk~ler yijzU~f ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~t ~n<ıt müstemlekelerinde ask.eri tah- bildiriyor: Türkiyer ia Sır.ca'd&k.I Millet- d .. n Sanca2ın f~naııaa mı.ruz k.rlacağını ı t b ı h b •• 
~~t Yapıp duruyarlar, ib!raz akıll1ca h.a.- fer Cemiyeti Komtsyonu 1ç'n M!JJetler kayd~tmektedlr. • ı s an u un r oto us 
il\ h eıaerek, di:şlerini b!rblrlcrlne, Avı-u-

ııcıuuarı harıcınde göstenyorıra. .. DO~U NU\r ANl{EfI ERl .. d k k ld 
'ottu~berlaynın Avam u::ı~:a~da U " .~ .ı a vası ar ara a ı 
lıltı Ya Çekilmesi ve I~lyan :ıonüll1tlerl- v h Ik B 1 d d 
tıtrıbil' turlu İşnnya<lan geri gelmemele- . an a 1 e e iye en 

ılltere siyasetini de karıştırdı. 
tt ttı. ~anya davası hftlı\ ön safta. ve blrln- 1 • • ? Müddeiumuınioin kaP.aatine göre,_ uran" BfŞ!nU

harririnin para almadığı ve Dişçi Avni Bayer·in 
Valiye yaranmak için prote to çektiği anlaşılıyor 

'e~ltide dünya~ !ışgal eden bir mev - ne er ıstıyor . 
'ClünYayı işgal eden blr meyzudur. Ge-
lt!,_ li'ranko kuvvetleri, yava~ fakat emin 
~~lar1 · · 
·' a Ueı1en~eJttedirler. Gerçi Isp:•.ny~ I 
~'1\u lerı hakloncla ml\talea serdetme le j 
ııı,lt 1 fla.ı·p hakkında tahminlerde bulun-! 
~~tıd.abna yanılmak tehiiict:•me maruz 
l'lıı ~ insanı .şa.şırtır ama, ha.d.iSele

\tı '1 baıkıla.ca.k olursa. maziden kuv

En evvel derecesi 2,5 olan emsalsiz 
Zernabat auyunun getirtilmesi lazım 

Karar merakla bekleniyor 
.......--. 

Oliuyucula!'ımız hntı 1 rlnr, Tan gtl- · cml keti alakalantfırnn h!r ha:i.ise çık 
ıetesl Bıtşwuhııniı l Ah net E<nın Yalman mış ve mf sel~ ıHhkenı~lere kı:tda 
il , lctanhu\ Vaıı~ı Muh"d "'in O tündağ ı O. tı lrnmiş'i. Hadiseyi batırl .. talım: 

Anketi yapan: Vamık Faik GEZER ora&ın"a, yaln z fstarıbuıu d ğıl, bUlfüı ' A.ltt11.r1.fı 4 a "'l1 fe) 

~~ lrıaraıc Lstikbal :hakkında da blr ka- Memlekette onarma n bayındırlık 
ı, "'trnek mUmll1ind.ür. Biz Franltocı.: _ bakımından aös söyl-.~ek f~ n en sall· 
'y blyct rablbl nafıa dırektöru oldu~unu 

l)1 ~e:ında Barslonu işgal edecekleı1- bildll!rn f ç:n, çok falıtkan bayındırlık 
~tl'se t.alunin edlyor~ dlrektOrQmt:ı: Fahri Kuram ziyaret ettim. 

tt)~~ !onun du.,memesl ıçtn, cw.1ı~u- Beltdlye itleri h tkkın"a ~~yle konuştuk: 
~U r eUerinden geleni yapaca.klardır. - Van ~Jedlyuinio en evvel yap· 
~ 8ars.e'1Qnun maskatı, Ma'Clridln ması lazım relen ne gibi tılerl var? 
~ için ll'k merhaledır. Şu vaziyet 1 - Van beJeıUy.:slrıCn en evvel ya. 
~da cum'hurlyetcllerjn ordulan ::ı.ç pacatı 'ş memlekete en Jüz'lmlu va d4'
~ bir te-hlikesine mar~dur. Bu da bü· ırecu, 2,5 o'an tmı!lsh:~Z3mcbat ıuyu· 
ıt11 bu fellketi intaç eder. Alman gazete- nun meınlekcte isali. 
~~at ~ünasebetıe Fransa.ya deh.şetli h~i-1 - Beledlyer ~n ne ılt·i fernt itler 
bıı. tl tta bulunuyorlar. Hatta, Fransa.da y111Hıı11 lA:ı:ımdır? 
l11 ~ ıtucç, kuvvet Qcazanan bir fikir, ı.,ı - Beled•ye,.ln Y"P"<-atı iş'errl• n 
' t~ ~ık.tnaza sokan Blum hük'O.rıı.e _ biri de f !Dnf meıbııha itidir. 
lı....- ıtııı.._ . - Btl'ldty& ş~hlrde b~yıl'dırl k ·ha 
~ ,,vr ve Flanden Blumu açıkca ıt-
llt ecse~ . lerini ~red- kımındıın ınratle neler yapmal1d r? 
~ 'e"'teıt' Ispanya h.Miise ' -Eelediyenfn blrltcl ç l?fJsında gP ~~'" 

ltıtii söylüyor. amumt 1ulun yıyı rraıdınmlal"ı bozul-

CİllAD BlaAH mut ye ıeçilteek dereeeye relmf ştlr. 
'-...., ( ~ltt•r•f• 4 ü .ciH• Bwılann ıslahı llzımdır. 

~------------------------, 
Gazetemiz e~lenceli bir seyahat hazırladı 

Tahrana seyahat 
. 

~ Cu~tem'ı tatil mentmlndea ıs·u~d• ederek Erzurumdan Tahrana 
b.ıcs. bir •yah\t tertip etıfyor. Yol, otel, yemek iç·nek dabU oldıığu 
'ek J11ı Ura mukıbTHnd• buradan T~brlH Ye oradan Tahrana tidile
llQr' lllUaakihı otana Hazer 11h1Uert de ıezlleeekUr. Seyahat on bef a-ün 

tcetur. 

biQ'er vilayetlerden de iştirak etmek istiyenler 
gızetemize müracaat edebilirJer 

V•n N•fia DlrelıtörJ F•~ri KORAN 

- Ahali ve kOylO.nü~ belediyed~n 

ne ılbi ve önemli dlledlklerl olablllr? 
- Gerek ah'll ve genks43 köylüle

rin ibUy cı olau ve mubte'H mahallerde 
ya?ılm ısı lc~p eJen ha,Ahırın yapılması. 

- B3ledtye bugllokıı varidatı o'an 
kırk d•,kuz bin lira ile r:eler yepıbllir? 

- Bugilnkü varld'ltlle yukarıda ya· 
z•h üç itin bap?ılması mümkündnr. 

- Belediye bugüokll varidatını ar
brm-..k için ne rili kayaakhr bulına

FIKRA: 

Çin - Japon harbi 
Siyasc-t aleminde her gün yeni bir şey 

görüyor, diplcmatıarın ht!r an bir gf.ınn 

Üçüncü Umumi 
Müf eltişin Hope 
ve Rizeyi ziyareti 

1 clh'esine şahit oluyoruz. 1 
t İki seneden beri Çin - .Japon harbi de· Üçüncü Umumi Müf eftiş Rlzedı 
vam edyior, bir milyonu geçen bir insan k nd' . . h bb ti k 1 
kitlesi toprağa, su~rı. kum'.l kar•ştı, bil - e . ısını muı a e e arşı ayan 
mcm ne kadar tayyare düşüriildü, şehir- halka küçük bir hitabede bulundu 
ıer zapteılildL Dün (iğrendik lti Japonya Hop , [ Hu;u t] _ O .. üncn Umumt 
Çine ilam harp etmeğ'e henüz knrar ver-

. MQf ttiş Tahsin Uzer P. z rtcsl gnnü Ha· 
ınıc... l , . 

. ., . bab ey n Hopeva gelmışlt-r V" l.azanın 
ı Ya ~ .~1~::d ı · Bu k~~ar rni:cııdele, bu muh'elff işleri hakkır:dıı dlrekM vnmlf· 
kadar g_urul.u harp degıl de, hır şaknl~- ıerd ·r. Bu sene ioşasına taı~a-:~call: Hope 
ma mı ıdi? 1 b".kO t k 1'... ı · ' . . . u · m'! o-aJi.nın yn nı tıy n ve t,.lb:t 

Kııne yutturuyorlar. Herkesm bır ~ tmişlerdfr. ( A ltiB '"•fı 4 IJncQde) 
par,:' ı i7'anı, aşağı yukarı bir ma.litmntı, --------------
lıir ıtöni .. ii var. Harp muhakkak «ben sana 
ilanı harp ettim» demekle mi olur. Vakıa Y Pni tef dkatnız 

; hukuku düvel kaidelerinin icapl"rı böyl~- 1 

dlr ama ... Vı.ırak mihri vefayı kim okur Dudu name 
kim dinler ... Hukuku dü:·eı IJÜyük ve yal· 
dızlı ciltll kitaplar içinde blrik.miş Cüzuli 
ve modası geçmiş bazı malumat halinde 
kütüphanelerde küflenip kalıy\)r. Asıl olan 
kol kuvveti, para kuvveti... 1 

Bugün hukuku düvel, Sasrettın ho-, 
canın alacaklısına yaptığı ödeme tek- 1 
lifi ılbi: Buradan sürüler geçer, yün - 1 
ı~ri dikende takılır, biz onları toplar, bü-
kt.r. satar ve borcumuzu öderiz. 1 

Bir iki güne kadar 

hikayeye başlıyoruz 

Gllzetemlz b 'r iki gafltı hd•r, 
her biri biribirlnden cnip m.,•ll•r 
içindeki masalı <ski kılı!Jından çı

k111 arak df,/mlz.e ugfrın tatlı bir 
ils upfa hikAyege /Ja~lay8cRktır. 

Bıı mrısalları ok11n1'y•nlar bil· 
mezler. Okuganl:lr.n11zt!l ç .. ğu i• 

1 

lıdır? 

Onun içln hukuku düvele herkes bir 
par\"lı omu?. silkiyor ve bütün gayretini 
kuvvetlenıneğe ve silahlanmağa sevkedi-

. · • , · or Bu sebebledir ki virminci asır ıne - umıtmıış7ardır. Bu Ş,rrll mıaalını 
- Beledıya varidatumı yüue.m!llı Y · · ywide · cerılandırmok rnrdile oku 

ı ı r 1 b h 1 b 1 denlyetinin encamının haberlere tebed -ç n ~mı mez a a yap. ması ve e e . . guculnr mıza rg~lenc"it Mr ııalt.lt 
· lla k · dW etmesini temennıden başka elımlzdcn ., 

diye yapı yo r anununuu tamam m 1 geçirmek fırsatını varece'1iml:ıi amtı 
tıtbl~I liıımdır. bir ıey ıelmlyor. · 1 dl 

(Alttulfı 8 Gnolü) 1 Bahadır Dtl'LGER ' goru_.ılll!. ________ ..,... 
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2 

YENl BİR KANUN PROJESİ 

Meşhud Suçlar ağır ce
zalara da teşmil ediliyor 
Meşhud Suçlar Kanununun iki senelik 
tatbikından alına~ neticeler müsbettir 

oeQu 

Şehrimizde şeker 
fiatı yeniden tesbit 

edilmelidir 

·:x==; ' e 2 a ''' fi 1 25 Haziran 1988 ~ 
HAYAT VE SIHIIAT 

Gözleri korumak için 
görınedell 

SPOR 

iki devreli lik 

~=-==================-~==-::===--- - •ll ·------ -- ~· t Paşa doru bir atın üzerinde ve mey- madar, m\itemad!yl!-n dönüyor . Mülhim yor ki .. Nr.ler yapmadımki. • St~etl'1• 
----

danın ortasında duruyor. Beyaz l!l bı K11dri göbeğini tutuyo •. Fakat nafi•e o şiş:ıı l~rı ktzğ'ın yapaıtıltr ile . seeer Ji~ . 

\
yıklan var, yQ1ü Jrıpkırmızı. elinden kaçıyot. P ıışa bid,\•\Ue b l~.r. yor: m•k , ı; an-t bir il rça çay r ~ ııdıı" ; 

- Mülb1m efendi bu ne demek? _ Tevkif edin ~unu Bu b ' · h'ya- Fakat tçemt~ordun ki.. Bo~aıı b"I' l 
h k h k h h 

.. .. . 1 şağıya biç bır şf'y geçmiyordu, ., ; ıı1 ' 
- Ka , f , a , kc: ··· nettir. O bir hayiodir. Pnıa blr kedinin· · ı N ı çe}.{tlı; ~• 

> D 11 dl l? a~ı it i t . kanyordun. B.lm"ZS .. n... e er 1 tsl v 
~ - e r n m u mea-e m ccnre kine boıızeyen ayalclar1ndan birini üıen· ı . 1 ~ 

!ediyor sun? Söyle kimin karşııı dum? giden çıkarıyor. Ve bununla Kadriyi dokktorNoı 1ak ıdlfç oons,~.~ ~n~~z;llS·",IP 
8 1 

yo , . e a ar z ı u • ıle 
Yazan: Semih KARTAL ~ en... tutmak: için uzanıyor. Bu ayakta gümüş MUlazim Kadri bu şefkatlı so ~' 
------------- · - Kah, ksb, kah, kah.. Zatıalinfz bfr mahmuz var ve mahmuzun arkasın- manasını sanki snlamııkta mü~kUalB1' lf 

Kuyruk dörı bir yana sallanıyor, · - Alay! .. 11 Pl!şa değil mtsiniz ... Kendiniz, siı ... Kab, daki uf c ık. tırtı1'ı da\renln üzerinde bir ruz kalmıftı. Sonra yavaş ne deoıf ıi:. 
çınzrak tempoyu vu·uyor trompet de, _ Ta .. bur! . kah, kah, kah.. gün Kadriya bakıyor : tediğlni kavradı ve ağ~.r bir hısJ~grt10. 
borubra yüks.,.lecekl:rt yerleri işaret e- _ Bö ... Jükl .. Paşa atın Uz3rfnda.. Bdine ı-adar Adı bir insan ıözl1. Fakat öyle ımv- yatağında > dirseklerinin uıerlnde t ~ 1 
dtyor ve kvzar a bata ~den çalgıcıların _ Seğdall ı:ay ... bir kf, üç. . . diğerleri gibi bir p ıışa ... Fakat beli den vttli bir bak:ifl var ki bu sanki müll- do. Bulanık. gözlerila Etrafa bak 

1~e-~1 

kafasına ça·pıyor _ Birinci bö!ük ... heri.. Arş... ~ aşağı klsmında kedi ayakları var. zımın kalbine akıyor. ' şede bir iki mindet, loş bir odıs, 10ıd~; 
ÇeJg;ctlar bütün l..ayrctlHlnl sarfedl- Boru·ar m'ltemadlyen ötüyor: Tu, \ Cinsi bir ke:jl de değ'll. Tekir bir - Korkma, ~orkma, geçti krbk... birbirine çatılm1ş iki klllük ra;~~r1C0 

yorlar. Fakat ne garip çalgalar ~unlar. lu , ti, ta, ta . 1 kedi .• H'!r glln sokaklarda ıast g<len· Bir el mülhiınln başıTtı do~rnltiu Ve kenara cekllmiş ateşlerin 
0 

er"d~ 
Aske~ maiy~t şahane boluttınden Çıngraklar t:alnııyor : Din, dio, din. lerden ... Tırna'ldarını üzengiye takmıo ... gözlerini a~tı ve zayif bir yüz ıOrdU. bir ba'ıtraç kaymyo·du. Ufak pe a~dıııl' 

seçUmt, bıldlğimız askerler. Bando ta- Yüzbaşı Hadi ayafında parJak rogan ı - Mülhim efendi ... S!zl dlvıınfü ·r- San ve tatlı bir ıöz, deminki mahmu- glre n ış ·~ etrafı kafi, dreck1~ırd•· 
marn. Fakat ca'gictlarm ağıı.lan .. yok .... . 

1 

çizmelMi sanki dens edermiş gibi yü:ü- be vereceğim. Bu görülmemiş rezı.let .-.. zun üzerindeki gibi oDa ıefkatle ve sev- madr~ı ~ın 't~a ?b.r oş:u . .ti' 
Burun•annın albndakl dert dOmduz. Bo· yor. Arkasında sanki ço'I besleıımfş bir Göbeği tersine dönmüş bir matyet ıa- gi ile bakıyor. - ere e m ?neb o uyor t~ıı1ısıır 
rular son burun deliklerine so'rn\muş. k h ne bltl - Unuttun mu urayı r Ha b d Jlkl rl d 

1 
ı oyun g lbl kalın b!r kuyruk Eallanıyor. ' a za ... - Beni ne kaıJar Jrorkuttun, z -ıvalh musun Benim bsn z~yneb • ,~ 

la 
nyı salda ubrun ı.. 8 

1 
e nB en ka ıkyor- - Ço'I iyi çocuklarım! ı Mil1aztm Kadri başını e4tp bakıyo'l' yavrum benim ... Tam bir hafta ... Gecell j o~İİkanlı z~aftan şeffaf bir b111' "~~· 

? ve ıo an ıra ... ıyor ar. ıı ço uv- M-ıA ı ı h ti d d • K - · • - d P 1' atll bir k k bt - u.azım ve avre n en onup kaııyor. emerl· guodOz ü senin lçtn çırpınıyorum. Butun mlş 0 ,80 elini alnında dola~tır •· ,~ · 
: nk ~ çı arıyor ve oyna r a- - ~aş~ mQIAzimt çağırıyor. 1 nfn albnd n terslce dönmüş göbeği mey- g celerimi ve günlerimi senin ba~ının dini b,raz topladı harifce teb~ ssnıı>I> ~ 

e yara ıyor. - Hankl mülAzlmi? 1 dana çıkmış. orada yeşil rankll bir bar- ucunda geçirdim. A~k nmtdlml kesmi~- 1 - Evet h~tırlayor... Ze'Jfl8 dtl" 
- Fıkat ... nertl • r - Oconcıl tabur mt1lblml Kadri ... sak ıörünüyor ve bu barsatın ucu bat· tlnı. Ne UAç ... Ne de Gülanm.ıen batkı Kadri ... Samsun ve Valila rlbl .•. oıt) 
- TtUtk ul.. Patanın yanına .. 1 dc5ndt\rücü bir atıratle dönüyor, durma· bir 1udım01 ... Ooun da eU lıe yatma· mı ? ( Ark••1 

# • ' i'J . -~ t.)(l ~ - • . ~ , ,. ") 
1 

I ,.A r- . , \.1"~'-"""/V"a) •• • • • • ~ - p 
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EN SON HABE RLERD 
Ingiliz muhalifleri Balear'ın 
bomba~d1manını istediler 

~~-=============zı 
Siidet Almanlarile 
ltlü.zakereler 
devam ediyor 

Yakılan I ngiliz gemileri 
icin mukabil bilmisil , 

,, pff~ , 24 ( A .A. ) - Diin bük dm.et 
1' ~rl•tlle Südet Alman· an mi ;nf r!erl 
ı,~ 4 •ıat a.ü •en n.üıa\a r de bo1_unn.uı· 
~~~'· Stıdet müm!: utlleı i Ba~vekıl Ho~
t'r lll •tlaUeıinıJ c evap vermışle1'dir. Eır 
1-~~ ~ ı d t t4'kllrleıioin ae o· du~uuı 
b .. ~~ etrnfı'e · d r. Yann i enc toplantı 
''"i'lllcaktır. 

yapılması talebedildi 
Loyd Corc'un da iştirak ettiği bu 

teklifi Avam Kamarası reddetti 

Ne bitmez ilerley'ş ! 
t._ S,l&tııanka , 24 (A. A ) - Kara!flh 
~ ltbııt : Kı tıdanmız 1'•ru ' l m ntaka· 
~l Mu,11 , ehriaİ tu&l ttm'şltr •e 

llt llrtltnoı eı9 i ~·rm'şlerdfr. 

@Ş sıYAsAl 

L?nd a, 24 ( A. A) - Dün Avam de b ı g1y ye hizmet etmekte .o·mum 
kamarasında t::eyanat1a bu!u "'a!!. Atüe dan töyle bir laarekette bulunmillın 
İt!flliz donamması•ın loılUıt tlca!e t r•- 1 ımktn h~:-fe! o' '.!r 4'ı1nu söyl,.mişfü. Bu 
mllerJnl felikcte uıratan Bal ar arla'arı nu ·ı nzerlnn L'l't ÇJrç na A ttl 'e 'n:n idi· 
nı •e oradı1d bıva m· ydanlaunı boıı· aarnin do2 · u o 'dutun u fleri 5Qrm"s i üz ı
tNrdı•ıo edflmeılal lıtemış 'lr. Bur.un rlr!• mn 1auş~ ar bôyümüş, t•u m·s~ıe 
Qz9r1ne &ay Çtaıberlayn ı~i'iltcrenin fs· reye o " u tır uş vı L'lft Ço·ç'a Atıile'11 in 
pıınyı harbımn Anupsya yayılmuım tek lifleri 141 rr.ye k.aı ft 275 reyle rede· 
lıtemtdljfnden n adt•I mu•tabaJenln 1 dıJıni t ı-. 
--------~---------- ------ - ----- - -

r Türlriye namına 
rtkoslovakyada Amerikadan 
~kalliyetler statüsü alınan tayyareler 
~t şekil alacak? 1Q?kfye nımır.a Amerlka~an müba· 

ç yaa olnııan bazı tıyya·e lerln Kan".da ~i:osıovakyadakl Belediye intiha· yo'.uyle bfr ecn,bt htkd-ı: etJ he?abıca 
~eli kıt'l n8ticeı1 ınlatı'dıkta 'l sonra, Hvkedil 11lfi babefleri lti!tlme!:tıdlr. A 
~- 1 

ta Hcdp ka\linulnin • kıllhet nadolu Aj ttnsı ban un nsrrlne alldıti 
1' ıı.1dareıı hakkında tauaim elt ti itil· m&lumab vermeae meıun O!dutu:.u bU 
._lei ' Stıdet partlıt l!emana bu i cubun dirmeJı.tedfr: 
I~ l>Qhlna'l A\m11n mebu u Ku11 .ı tara· Cu oobu.iyet hüktmıll buıüne k adar 
'ı." 8 lfaıt,.nn Hodıa bOkuaıdtne Y6· nki o:ıo b:llün teıyyaı • elya iolorlbl 
~ 01· • rn•htırayı telif e :mca• r~l· yalnıı Vqit i lon' 1&ki ısü,; u:C Ei~.Uai v -
~ , aıtuıyle yapmııı ır. .liUMua hdliclnde biç 

Hamidiye mektep 
• • 

gemımız 

/(ıbris limanında! 
M_,~oss, 2il c AA. ) - İ d g !lnd 11-

b -:ri burad '\ bul ın ln • Ha ıı idiy , .. me <· 
tep g an ist b ı s:ıbah Pay asa har, k ~t 
et~ lş ir . 

• Han!d ıye • n(n K•b b l ziyar .,11 
burada Vd L ·kuşe .1e TOrk batın t ımıfıa· 

d m tt zah~ratl .ı karş hıaınlŞ ı r. O ın i 

ıa uttlt:ı i ş ·ref·ne ve h alk taratrnddn 
müt;;ıuıai t zi lt: fc:tıer verilaıişttr. 

r~ı. 'l bir te!r raf. Çt koı O\ ait bir husuar ldf(,k . ül VfıY~ -.hı.s Tıi :k.l1e 
~ toptant ıma Süd•tlerln f' fl &y namuıa taare~et.s mezun detUüll'. Bunuu 
~ h'ıtı davat adlldia·, b u su~l • ka &UıDl iÖıt.srm"k ı--•Y•• ıd zi aJ.u •-hiı· Nevrork, 22 (A. A.) - Amerika 
\ı:k&111 ile Alman ıefinln lamıtml·. klmkt.uı bafU b.r ı~t dc:gHd.r. hüküweti a eyhınde ~üm.y!ıler y.:ıpJD 

Amerikada mahkfıın 
edilen konünistler 

~ •onr• müıakQ, e .e re baş'aııdttını -- - - ~ -- - ve KomQıılsue .e yıırdım eden 230 kişi 
l 0

rdu. Bir senedir aranan katil blliÜD tevkif edilmişti r. Bu ynzden şea-
~ t d ... ~ct Çekoslc nkyada idare me ... c · yakalandı rlıı h '3r taratınd:t tah!iyat yap,lm~ktadır 
''bı, Y•nd,tfüilmeıt lhım gelen 81 ı 0 N..:V) O'lr , 22 (A. A ,) - N_.1vyo ·ll 
~~üç btfta devam eden bir seçim E-Jirne [ Husuıtj - Ge~en sene ey· m, h .cmesl h :ıyh zam&ncıan b :?i w~vkuf 
l 'il ıt · b lu ı aymd& l:. drluıuın Anıpıar ml b :lllt.· f •ı1ı.~ tr. Bu Qç s eri Belediye lnti a bu1u~an 172 ko.ı.ünlst tara tarı un muna-ı. ""ql "'Uc ııodo Hka AU ue kansı Fatma parala- ı 6 11 ~.\.11 ea ı anlaı.ldıktc n ıonra, mUJe- kem( s'n bltlrmiı "e bunlo.rdıın $ 1 

n 1 rına tamıen baua ııe o,c:ınrümıüı Ye l.ö· ·ı 
6 tden mutıtellf ırk i'rup ınnın tı . l ,rd~ .l<'..tK yaıı:a~ıuuwşıı. l4'dJk.ln c.ı· bera t ıtmlı ve dı~1tı lerı bit s ene ı e 

l..c .. •- t Pol!ti~aıının lr klıaf nda alik.a- - n 111 1 d b . sene ara ~ında hap s cezaşıoa mahkılm ~ -c • rum o •fı wıı M o ıwıum 1111 era · t ~~YllUerl ve kuvvetleri me7dana araıuyoıdu. Nıbayet Htlml <18 lzm1rde edilmlılerjir, M chıeme ay.H ıup an mev 
~btta · A.rtık bundan sonra yapılacak J•kauuuıuıtır. tsuraya ıotarıt~c~kUr. kut bulunan 65 kişinin de muhakemele-
... ..._ il htnkl temellen lltlııat etm·ıl Nevvor.kta dünya boks dce tuıüo baol~f11':111~ır. 
'~=cl•tt de ayan beyan zahir ol· ,, •• b k l ltalyanın ıştırak edecegi 

, ... ettir. musa a a arı sergiler 
t6ı.L"'.'l\r Çekoslovak Cumhuri1etinln bu- k (A A f 
'il~ kadr aamfmt Nevyor ' 23 • · .) - Her sını t Ro:na 25 (A A ) - lklioat nua-llıt, oaunun mubafc.u.. . bobörlar oQo burada karşılqmlflardır. J ' • 
~~'• 'tıu adil'yorsa biç blr partinin Z 1 bir b k 0 Al ur bir retintn bir resmr teolıt ıne rore du se ~lar 

1 

bel k .ne 0 5 
t manyaDlll mar ne İtalyanın Belırad, Vıyana n SelAnlk te.ı... clt d~ll ve badlaelerfn k eı~:tt ~ bokal)ıünQ ma&lup eunlf ve aıır ıiklet .eı"'leriae ltUtik ed.:ceai anlaııımak-~'""'dı kafalılık etmtyere 1 m e . dınya blrir.c.l aini aimııtır. 5 • 

'tu.:"'1ti Yolda atlr aDlqma71 tahkik •• •• tadır. 
"'~~ çaııflll .. • 111ımdır. . Zonguldaaın kurtuıuş gunu Tayin 
~ı ~ elde edilen Mçim netlceled, ~ .. &.&,uldıı.k ~2 ( A. A. ) - ı..onıı.u- Meııys Vôk11etı Nakit ~lerı U:ııum 
~ı Siıdet Almwarlle batlamıı olan dak vuay~tının_ J<'ıanoızlaraan Jı..uı:ıuıu,u- uu-dQrlu" &u- Kambiyo Şlb~si M'.lcl!lıu ~ lllGıak . nuo yuuonuwu onyoı: tez"harat:11 kut .u • 
~ ~ eıe\erl kola7lqtıracak madlr? ıu ıanmıı ve .t:t ~ukeviade muıtamerelcr Atıf Euıt Bankalar Mu.akiblltine tayi 

1 ç11 bnı7oruz . Lernp ldılerek tilenceı~r yr p:tımıtır. odil::nıı ve yenı vaılfeiliDı bq&amııtır. 
\,"a~tih~~pm•~ti~e~e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~''il Qettcılerin bakim olmaaı mantı· -
~ it) " J&kın relebllırse d~. bu u ~u-
''ltt •tin kan,m,, olduaunu d• hadi- Meşahı· rı· ya•atal ı m ~-~k lyt röstermektedlr. P'llbaklka y 
~,: ' tınıareıer beltıti r, temayn lerl 
~~t <tkartar, va.,lyetlerl takviye eder, 
~, ek_ rnualealnln balllnt her halde 

t:'•rıla da aramıık l azım rdacektir. 
~er leçimln verdlAI net•celer kale 
"tt.a 'ıı, Ç9kos~ovakyada s'stematlk 
~ha yo'una H)'llmış olur ki, bu 
~:11 1'1ıbı devletin dahiıt emniyet ve 
.:" 4 boıutrııuı o'maklı kalmaz, bütüıı 
~. ;rupa diken ilıer inde "turmuı 
~~lllaızlık .. geç'rir, durur. liu 
~ile buhran yJne balledilm' f ol 
~ hr. Pıoiramda başlayan mDn· 
~ '~ Yeni bir aabtfe içinde baıladı· 
~ele Pbe Yoktur. Aylardanber1 rözler 
~' '-tbir lUrlü ı'Unmtyen h·h ikeli men 
~~ h&ıa devam edip ritmc.k.tadir. 
~:~ ~&kyuıuı akibeti, parı ilerle bat· 
~ IDGıakuelırJn netlceıinde bel· 

br. 

•IPLOll-'f 

Muammer ALA TUR 

Kıısaakale, Nef'i ile Marifetname 
aahllti htrahlm Hakkınm memleketi-
ılir. 

Fakat ben eminim ki, Hasanka
lede dolqırken, yolda ıeçen laalet • 
tayin kimselere. biri lllm tarhimizin, 
sahifelerini 1azan bu iki şahsiyeti 

4ii'erl de edebi)tıt tarihimizin parlak 
ıorunus.. Onları tanımı31J.nlarla pek 
kal'fıl&.şmazsanız, onları iyi bilenlere 
de pek tesadüf etmiyeceksinis. 

Şimdi ben ,unu teklif ediyorum: 
Hasank.ale doğunun en güzel, en 

kalabalık, en mamur bir 1\1.u:asıdır, 

üstelik te pyet tirin, yemyeşil bir 
parkı vardır. 

Acaba ba pulwa 

Nef'inin, diier kC>fesine de İbrahim 
Hak.kının birer ufak büstü oturtula -
maz nu! Ve bu 1k.l büst biri, !ll.tırlar
la kasırıalar yaratan bir diva n şai -
rimizi, diğeri de Darvene taş çıkartan 
bir Alimi misi hat ır!rıtmaia medar 
olmaz mı! 

Doğunun su şehrinde, çermikle -
rtn, y~il çimenlerin arasmda dola • 
tırken, beyas mermerden yapılm" u
fak kaideler üserlnde lkl ufak büst 
rörürseniz, sevinmes mlsnlz! Hasan
kal.-1Herin k .uhrşina~ullb.rın.t hayran 
olmaz mısınız? Biz doğrusu bu giıze
llm bahçede o iki beyaz büstcüğiı arı" 
yoru. Balkevlne kollan ııvamak 
dtiftL ı 

·--!"'""' - mr~H!l' ~-J S çc; o p 
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Hayat bazan böyledi~ 
Yaıan: S. SÜRE/; 

Hikaye 

(RnJı dünkü i'ayımızıJa) ı ki Hk göruşte 'insanı blr çıra gibl yakını -
Kadını nyni yerde !hemen hemen bı- y<>rdu. Yava.şla, zamanla, dildrnt net!ce-Si, 

raktığı vaziyette buldu. İçeri yava.ş gird!-1 onunla be-raoPr ya.şaya yaşaıya bu -gilzel
ği için kadın bunun farkında olmamıştı 1 ugı görmek ve anlama'k miimkiln oluyor
Ad.am ona yaklaşıp biraz d'ikkat ect:nce du Bir defa bunu a.nlactıktıan sonra onun 
uyud•ığunu gördü ve h<_ı.)TC't etti. Yava a eslrnden 1~Pndi.c:tnt k tarm k iıı.;2n l"in 
rn.mbayı yaktı. sonra ıkadını uyandırclı m. rıkun tılı.ınyaca~:tı !emur s :ı ı, bu 
Kil~Uk tahta ir dola;bı açaraık biraz yiv'" ·~ur k dın1!1 o!g-ıın ve •;ıizıtın yüzliııe ba
cek çıkardı. Kadın rahatsız bir uyku-O.an karken o ana kadar yabancl olduğu his" 
şJ.şm~ ıgözlerllc yan yan ona bakıyordu. Ierle sarsılıyordu. Bu mahzun t>akı.şlı a~ık 
Erkeğin uzattığı yiyeceği tehaltikle knp ı renkli gözlerde ôyle 'bir ifade varıdı ki in" 
ve çabuk çabuk yemeğe koyrudu. O da san onlara bakınca artan tesiri alt.ındn 
hemen oracıkta, ayakta alelılcele bir 'kaç kalıyordu. 

lokma atıştı.rdı. Lok.mala: lboğazından ge- l Kadında da kendisine karşı yenl bir 
çerken bUyüyor, onu 'bogacak hale ge1i "

1 
temayülün farkına varıyordu. İhUmalkl 

yordu. . bu, yalnız y~Mnanın ve yalnız birbirHe 
Yemekten som·ka dhiç ıbhi::1;ey ~~uş ın. ikt!fa etmenin tabii bir neticesiydi. Sebep 

madılar O ane a ar cı. "' ar .... asın 
· t k 1 ne oltır ... a olsun, su muhakkaktı ki orta.da geleceğini uman memur ar ı ge - · 

~, , tmıl ti Ka 1 ı m"ydann gelen bir şey vardı. Kadın çok 
mlyeceg.nc kanaat has~ .. e ş · P Y dC'fn bUylik bir teslimiyetle ba.şını erkefin 
ellle k::ıpalCiı. Pencerelc~.n don1r kepenk- .. , . 
lerlnf indirdi. Çengelle-rl ta;<tı. Bu l!;leri omuzunn. dayıyarak ~oyle mmlda.n.rdı. 
bitirince kadının yanına geldi. Onu yıne Ah' Bilsen ne kadar mesudum. Şu 
bıraktığı gibi buldu. Elile ~arf't ederek ane kadar geçen hayatını ne korkunçtu, 
kadını yanınn çağırdı. H emen yandak! Onu hatırladıkca titriyorum. Hn.klkl saa
odayı aç.arak l:ü ihn.sırla bir knç parça ki" d~tl şimdi anlad·m. Kalbim rahat. müs -
Um göstererek oracıkta yatmasını söyle- terhim. Sonra gözlerini kapıyarak ga.ye-t 

dt. l•nfif b:r sesle: Seviyorum ·ve gal:ıoa sevi" 
F.rtec:i ~bah uyandığı vakit idmi" ,Jyorum derdi. ArtLl{ bu hayatın l'"Onun'.l 

büyük bir sevinç duydu. Geceyi hl~ hatır- kadar böyle ge"mesinden ba.şk-a ne i·tıye
lamıyordu. Del!k!l!z 'bir uykıı uyumuştu. 

Buna kendisi de hayret etti. Yavnş yava~ 
giyin di, dı.şarı çıktı. Kapıdan dışarı adı -
mını atar atm:ız hayretle durdu. K-or:dor· 
dakl ~emlzlik gözüne çarpmıstı. B rdenôl
r e bun1 bir mnn::ı. veremedi. Sonra birden 
aklına akşa:nld kadın geldi. Demek k:ı:::hn
cağız ken:i!sin!n .} ·rnt.ığl 1yiliğc bir muln· 
belede ibulunmuş o1 m::ı.k 1ç!n erken kalk • 
mı~ ortalığı cc:Hmiş süpürmiış temizle • 

b111r·m G.ırUltilden, üzüntüden ve kor • 
kud-ın bıktım. Artık dinlenmek istııyorurn . 

Ah! Burada ymkien doğmuş ıgfülyim. Ne 
kadar mesut ve rahatım, derdi. 

Erke-'< bunları dinledikçe hem mem -
n 1 u' r'ur. lv'm de içinde uzak, miıphem bir 
lİZl\ntu duyardı. Faka.t kendisinin kuru 
ve yııvan hayatına iştirak Pden ve b una 
mukabil ondan hiç bir şey beklem1yen bu 

miş. olacaktı ~111Lli.o!ımııvan od'llan birer kadını i..,te::liğl g!b, söylem~kte c1ı-un ser-
blJ'ler açarak bar'ıüı. Hepslnne ayni temiz -

1 
best bııaknrn.k istfy~du.1 1 

• 

lik, ayni ini'z:ım... Meıdlvene, JX'n<'C're Nihayet t.runamıle b.ııb.rlcrinın ol~u
lçerllerlnı- varıncaya kadar her yer sllln". lar Bu andan itibaren hayatJarında btis
mıs, tozu alınmL';>tı. Bu hal. on·ın fevka • biltun me .. ut tdr değ4!:kl'k başladı. Me -
!1de hoşuna gitti. Onun gece yattığı oda." mur. art1 k dedi kodudan da çekinmiyordu. 
ya girdi. o odada dn. her şey t<>rtıemlzdl. Vakıa ortada bir şeyler dönüyordu. K u -
Kilim ler ımıntaznm bir ~ak1Jdc toplanmış laktan k•ılağn tuzln :memurunun bir ka " 
bo.~ bi r köşeye istif e-d1lnıişti. K.ıdını bul- drn s:ıkna:iığı söylen'yordu. Fakat bunun 
m a k için 'Jlraz dolrı~tı ve blr nı>ncereden kendisine ne zararı olabilirdi ki... B ahu" 
onun bahçe~e olduğunu gördü Ona 'bir-: ı::us kadın o civarda tanınmış bir kimse de 
denblre fn~ln yüz '·ermiş ol:namok lc;!n def';llcli. Sonra ra:zla olarak veni gelen kol" 
yanına gitmedi, oday,ı. döndiı 1 C'U dn tşln iç yüzünü b1ılvordu 

Sa.bah çayını hazırlarıken kadın da Bövlece günler geçti. Günler günle -
kendisine yardım etti. Bu defn yemeği r mi ı(~aladı. Artık yaz geçmiş, son ba -

sessiz sadasız b_ernb~~- yed~ler Çayd:ı.n har gclmc'?tı. Yağmurlar ve soğuklar ~
son ra memur glmdel.>.A işlerıll' uğraşmak lamıstı. 0 ~"ne kL$ın erken geleceği anla-
tl7A:!re kadını Y.~n~~. lbıra;ktı. . 1 şılıyordu. KA.nun:ın ilk haftasında tuzla . 

K olcu o gun ogleye kadar gene go - kapannc"'k ve merkeze dönfüecektl. Bu, 
r Unmedl. Aksi olacak o gün de işin çok blr h ~b .. 

1 
.
11

. k•"'ın ça~ıc:Jlmazdl 
• 1 • X..•JU! 1 !'r sf'ne oy e ı. . "'r ""' , zamanıydı. Tuz alanaga ge e.n Kv.r ere B ' ilk 1 f kadına a ~tı6rı Ynkit o 

binanın önil dolu idi. Memur nefes alacak Ull 
1 c'elda d z" Ilı kadın 

1 vakit bulamadı. Fakat bu. b'r cihetten iyi kırkunç hlr ~!:k' e sıı.rar ı. ava • 
- Bu hal'n böylece sar~ınıstız .~onuna kadar oldu. Çlinkii işle me.ş:;ııl 'bulundugıı için 

bu arada sıkılmağn vakit bulamadı. Oğle" 
1 
devam edeceğini .ı:anmıştı. 

1 d • od " 'rd·ı1r1 vakit her eyi Şehre mL Şehre mi gitmek A.zım ye ognı asın" g. ı:.• • 1 dö 
hazır btıldu Kadın ak":ımdan krli kalan elecek? Ah' Hayır hayır, ben oraya n " 

' • • • 't B d !k' a'hatımızı ora btitün ka!)lan tertemiz ~'lkam~ ve a:lelll.- mek istemem... ura a ı r • 
cele lbir yem ek hrur.ırlamı.5tı. Bu arada nn- da bulamıyacağız. 
sıl gördüğüne memurun da hayrette kal· Ora~a günahkll.r hayatına kar~~ 
dığı kirli çamaşırları da yıkamış ve pen- olnnlara tesadüf etmekten pek fazla. kor
cer e boyunca gerdiği bir ipe asmıştı. JrıJyordu. Erkek onun bu ıkorkusunu pek 

Yorg!ın ar.gın işten dönilnce böyle iyi anladığı için üstüne varmamıştı .. Za -
her şey.i yerli yerinde ve hazır bulmak ten o da kadını iber aber götürmek fi'krtn
memurÜ pek sevindirdi ve kendi de fa.r - de değlldi. Etraftan çekiniyordu. Kadına 
kında olmaksızın kadına gayeli l.hoş dav " bundan açıkca bah..o;etmekslzin onu tesel~ 

' randı. Yemeğini a detll. ne.şe içinde Y<>diler. cdiyor:du. 
Bu hal böylece bir kaç gün devam et- Fakat artık kadının rahatı kaçmıştı. 

ti. Memur halnden fevkalMle memnundu. Artık esktsl gibi şen ve mE>Sut detıldl. 
BekA.rlığın mahrumiyet ve tatsızlığını Günlerce bir odaya ıkapanıyor ve dışarı 
ne fsinde uzun zaman tecrübe etmiş oldu- çıkmıyordu. Gitti:kçe Şiddetin\ artıran so
<tıı için şlmdl bu h al ona ıblr kat daha Ut- ğuklar yüzünden dalma ıkapa.1ı tutmata 
tıf geliyordu. Ansızın ortaya çıkan bu ka- mecbur kaldıklan caıınlarnı arkasında oo. 
dm eıı onun dağınrk ve derbed.eT !hayatı" turur ve oradan blnanın yanındaki dere 
'1a bir dtrzen, blllrunez nasıl iblr nhenk bo:r~nca >Sıralannn söğütlerJn yaprakları" 
vermişti. nı düğmes1ni seyre dala:rdı. Kışının m Uj• 

Artık arkad!l.'iını da diişündtiğU yok" decisi olan ısla'k. sisli, kapalı günler . onun 
tu. Onun merkeze gittiğinin iiçUnciı gi.ınU için ayrı ibiT keder veslleslJ<li. Böyle ıgtın" 
lir köyli.i vasıtaslle merkeze malumat ver" !erde 'büS'bütUn mağmum olurdu; tek ba.
-nlştl. Mer.kezden aldığı haberde kolcunun şma hazin w~ yamk bir ~esle şarkı söyler 
ı;ndlşte 'bir kaza geçirdiği 'b'.ldlrlllyo:rd•ı ve kendi kendine ağlardı. Blr sabah pen" 
Bu habere göre kolcunun atı Urkmiı5 ,. cere kenarındal]d kırlangıçların da yuva" 
llivarsin i düşürmüştü. Bu diişünre n~ti " lamı bırn.kl:p glttlkler'in i görmü.~ yine u-
CC5ln de adamcağızın kolıı kırılmıştı. A ... bU 

zun uzun ağlamıştı. O günden sonra s~ 'el:'\cele çağrılan doktor , kırığı sarmış. a!-
blltün mükedder, bir hal almıştı. Erkek ııya koymuştu . İyi o1ma3ı 'Zaman mesele-
onu teselli etmek istedikçe: siydi. O zanıana kadar vaziyeti idare et-

nesi merkezden ıb!ldiriliyar.du. • - Hayır, hayır derdi. Beyhnde ken-
Memur şu tesadüfe hayret edyordu. d:int UzUyorsun . .Bırak benl kendi halime 

o gün şu :kadını defetmedlğine ne kadar ne yapayım na.sip. 

isabet etmı.ştl. ( A lttara '' 4 ancild•) 
Günler bu ~kilde pürilzsfu geçiyordu. 

::Ht gide daha senli benli, adetl.t l~Uball Japon1ar para SlklnfıSl 
}!mu.~ardı. Şimdi ara LSıra ll>M:>lrlerlle şa" içinde 
~ala'Şıyorlardı. Kadının hafiıf fakat tatlı 

ve yakıcı bir ses vardı. Akqamlnrı yemek" Tokyo, 2::\ ( A. A ) Baıvekll 
ten -sonra çok defa onu karşısma alır. •nemleket içinde fstlhlakin t l' h •fdtnt ve 
şarkı söyle tirdi. Bn.zan bu şarkılara ken - uzun bir ba rba uygu'\ dü~ecek su•ette 
dlsln ln de 4'.ıtira'k ettiği olurdu. Kadın ya" Eko11om1 ve maliyenin tejrken 'nkae
va.ş yava.ş memurun na.zarı dikıkatini ceı- tll!CesJnf ve bu huıuıta mccUıe bir kı· 
betmete t>aflıyordu. Bu kadında. gar ip bir n:ın 18yıkasının vttllırlı o1dutwıu 111· 
IOJeıu• '"'""'· ~ ~na Olle bir ıe1~ı emlitl•J 
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lstanbulun meşhur 
otobüs davası 
karara kaldı 

Bu hafta koşacak 
atlar belli oldu 

(Üsttarafı 1 incide) 

DeGU 

Üçüncü Umumi 
Müfettişin Hope 
ve Rizeyi ziyareti 

Erzurumdtı at yarışlarına ba'kın 
(Üsttara/i 1 incide) " 'her !eııe gösterdiği büyllk al!kanın bu (Osttarafı 1 incine) 

A?met ~mln .. &:azeteslnde oto.bus 
1 
sene daha tazia a•taca~ına şUpbe edile- Rizt-, [ Husust] - P8Z lrtesi gn 1ü 

lflarln.n yl g tmeaığı hakkında b~l:::dıye- mez. Çünkü Erzurumlu atı sever. Ne- aı:-ş!Jm Uz0 rl Tarı vapurile Hop~den {eh· 
yi tenkıt r.diy.n, bazı eş basa rubsatna· · te 'dm mr z~ut bfr nlz:ım altında yapıl- rimizt teşrif buyu 'l'n s!lym U .numt Mil· 
me vcrlldlğ:nt ve. gene bazı klms~lerden :ınadığı halde blle c:rlt oyulll~rrna karşı f,,ttı, H "1e1i'~r tn~dı~d·ın bürük merastm 
baksıı ve scbepsız olarak bu ı ul:ısa:na· halkın gôsterd ği r.l&kaya her :zaman va teıah'\ratlc k~rşılanmııbr. lskel'3yc 
melerln esiri'enm'ş oldrğunu llerl su:ü· tahıt o·uyoruz. b!n~e·c" insan dolrmış'u M ~mtepU1eriD 
yor, yolfüzluğım ör.Une ~eçl~n\e~n! ı ôntımüzdekt pli.zar günü yapılacak ve h:ılkın tal!d!m ettiklerl büketlerl ala 
istiyordu. işte tam. bu O sıralar a t ra 

1 
a· ilk haf >a yarışlımnda vCAyetimJz mır.- rak. mütebass!s kalan say.n Müfettiş 

!~~ ~nün~\ Mu~i<!f1~n ,. ~~:~~::ı m~,~~;;ı~ taka:ıcda doğmuş ve yetişmiş ·allar meydanda durarc:k halkı selamlamış ve 
..., er ne. a

11
-an n kendilerini gösterccek.t!r. aşağıdaki kıba hitabade bulunmuştur: 

ae ıu sua soruyor: 
- Ahmet Emfn bu y · zıhm yaz?r.nk 1 BfTlncl koşuya Oç ytş•ndakl yıtrım- "Arkadaşlar, H'zeliler, 

Avrupanın haline 
baktığımız zaman 
neler görüyoruz? 

2=> Haziran t938 ~ 
HIKA YE 

Hayat hazan böyledir 
(Üstla.rnfı 3 ündidt) 

dl' 
Sonra büyük bir saffetle sorar ,,,1~ı 

ıtııı.ı· 
- Senin için kışın da buradıı 

(Başmakaleden aevam) mümkün değil midir? ara~: 
İspanya meselesi, Almanya ile İta.lya- E~kek yeisle ellerini ka1/UŞtur• gu. 

yı birbirine yakla.ştırıp ta İngiltere ile - Ah! derdi. Sana nasıl anI-ata:Yll11
' 

Fransayı da İtalyadan uzaklaştmrkeıı, mümkün değlldir. ~e· 
orta Avrupa iç1n de garip .sahneler oluyor. Kadın içini çeker ve ooynuıııı ~~ııf'll 
Alman gazeteleri: rKıztl Ispanya mağlup rek: - Peki, ne yapayım? cterdi.

1 50 • 

olmadıkça dUnya !cin rahat yok! :> diye solgun y'i.lzUne ant bir kan hiicıı11~·~11 ge· 
kıyamet koparıp dw·urken, Fransa da rardı: - Ben tek ba.şıma kışı bU

18 eğifl 
I. . · ı Alın . ~ döııeC svıçre ı e anyanın arasını :.:ıçmak için çır::ıem ve baharda senin tekr::!r 
elinden geleni yapıyor. günü beklemem olmaz mı? 

İngiltere ise doğrusu mahçup dü.ş _ Eıkek - Olmaz! derdi. ıc~d~r 
tü. Hele bitaraf .ticaret gemllerinin Fran. Kadın: Ah! Saadet bazan ne ııt. 
kocular tarafından bombardıman ediil.me- küçük bir şeye bağlı . Fn.k.'.ı..t btı.n.unl'ı:ıJll'' 

raber yine onu elde emek mümkil.t1 0 lçtn i.lmden pt1ra aldı? . kan Arap v-~ hafü.kan Arap ~rkek: ve "Hem müfettış sıfatlle devletin b\ı 
Muh'ddilJ Üstündfğın tehevvürle rlfş\ ta~~?r l~li·Ak, cdcceklorctır. Yap1· otor'tesi ~~kli1P, heın de ge?e~ snnc'ıd si Uzerıin~. ortalığa giderilmesi güç bir so-

•.Ayl•dlA-1 bu söz b!ttabi • Tan .. Bsşo U· Jacak c 0 t koşu ıç n kazanac"k at s~· 
1
'ü f ·,n verdı X-inJz h'mgerillk dolayhile ğukluk arız oldu. Mühim ve çıkmaz dava- yor, diye eseflenirdi. ı,:t'b' 

.. v ... • bf ı , H k k~f tl E> ~ Tuzlu su gölcür..Ier!nde ilk buı_ 1 •• ıw 
harıltinln haysiyEt ne d·lkt!tUyor. Ertesi P er.ne b•ı s~re ver ecı' m•ı a a~ siz3 hit .. p ediyorum. ları hukuku düvel sofrasına oturtmağa ei..,1· ıı-d ı f ı 

1 
kalan göründüğü gün onu pek Y ~wı:e ' 

I
QnQ i'azeteslı:d., yaz fığı bir mabl, ft geçen s~ne erden aı a ır. Kııradeniz halkının tarihi hizmetle- alı.şık olan 20 inci a~ır diplomatları tay - tı vı.- ıı 

O d n 
n I t 

1 
dü. O gün gayet erken kalkmış · ...ııı~· 

llcı 1 MabJ.dd'n stOnd~ğ an söz · ~n spa B!rlnei lrnşu rtol, b\lhııs.:a devlet teşckltülündekl va- yare mese elerinde. hukuk'ı diivelin dı.şın- rinde •on derece meyus bir ifade ııe ~rtJ 
edHmeeir.i is'iyo". j Bfrfncl koşuya E smum Vilaytti zlyetlerhıl yakinen bildiğim için bu muh· da 1kaldıklan 'için ncyliyecck.lerini şaşın- kenarındaki buzları kend!sine gö5"~s.ıııl' 

Hadis'~ çatallo.şı ~-ol' mıntt kasıtda doğmuş ve yatlşmif, üç terem hal~m vat mi ve milli ıa-cde, dUD yor ar. . . . , . nihayet demişti. sonra boğazınR t 
Bu sınd>\ Ahme E~ın1n yaz,iı~ı yaştnd!!kt yarın kan .Arııp ve halis kan 

1 
olduğu gibi, yarın drı bıı Atatnrk dtln· Hava hücumları hakkındakı hüKüm - bir :şeyle daha fazla :;;öyliyeme:rrıiştl. ob' 

ıntkal•~• Murddln Oıtundağ cevııp Arap erkt:k ve dfşl yedi hayv ın iştirak yasın n y ıksell;lne, gcnfşleyi~ine hizmet lcr. umwni .qaııbe nazaran tekenuntil etti- Artık yakıcı soğuklar bMlarnıst~~ gt' 
yırecttıne, '3tanbulda Ttpebaı;ında edecektir . Bunlar b"ç koıuya girmemiş edec•ğindsn em:nim. Ve o noitadan ı;u rilmesi icap ederken, yeni mukavelelerle lün etrafını saran buz t~,bakıı.Jar1. 11-0l'ı~l" 
dlg\Uk eden bir ıat, Avni Bayere c~vap tayıa,.dır 0 1· i t t t t"m. bu işler b~arılmad1ğında11 herkes la.! ve çen 

0
!rtin biraz daha kalınla"-ıyor ,e tl~ıt 

•erı1or « Tan ,. Bı:f•!!uharrlrlne b!r p~o · ı ' B. k. f ti k d •k c m ey sar e m ş ı . . bk t ..,. eÇ .. · k . u oşuya ş ra e cc , hayvanlar •Karadeniz halkının h'lmiyetınden e em 0 unıyor. doğru ilerliyordu. Kadın da gilll g .:rıccı 
test: ~e~~r~na bu ya.z, lc!n lCOO Ura !şunlardır: . lştlbııh edenlerin hıımlyetinden iofibah Hele Qek ıne-c;elesi h!ç gözden uzak daha dal!gın ve mıı..hzun oıuyordll· ~ut' 

b
. Nafıa anbıu m~mu!'u Ahm~dın •Sey· d 

1 
kaçmıyor, 'belediye intihabatı sükun !Çin- cok defa onu ağla.ıi;ıc: buluyor, fa.l<llt 

verdi• dfyc,r ve bu protestonun ır :1 d d k A k e er m .. ,. .~ 
ıuretlnİ de İstanbul Vaıllslne tebliğ . H8n» '\.mi lal ~arhım d an 1 tepS"' ısıragı, Halkın mllit davada ve bilhu'a millt de ve tahminin fevkinde iyi bitti. bini sormaktan çekinyordu. . . rı~r şı.:· 
. Ah t v 1 • as11na.1l e. ıue nıe o} u u eym~nın b' b t Bundan Çekler de memnun. bütün ]'ljıhayet o gün de gelip gıttı. ti d>~ 

ettJri\;or şa hal karşısında me c.m n N 1 d d k A k davanrn tehassulunda ve her r usul8. a ı.c ı • al üd « az I» a ın a yarım un rap •sı •ağ1ı . ff , tt dünyada ... Fakat tahrike! Alman matbu- karJ.rlaşmı.ştı. Erkek onu memle · ~ ....! 
mii•kül \azyettedlr. Tabii Otııb m a- H 1 Ah d "'' R fk U' lg-österd•Qi b!zm'.l ve mu1a auye en, bl• y··..ı -.. 

1 
B 

1 
t adığını ınıs ı me o&ıu ' .usunun, 

1 1 b h atı yine rahat durmuyor. İtalyan gazete- c ye kadar rahatca götüıect>JC C' ~· 
fıaya ieçiyor. Avn ayeı anım . •Leman• adında yarım lran Arap kısıra-! Türk peyı!mherl At~türk ılt~y ş e 1 

: lerini de kendilerine uydurarak her glin hazırlam~tı. Ertesi sabah kadill 11ıırd1 
.oylüyor. Böyle bir paradan h~berı ol: , ,..11 Dat.ml E ... c-Jmen azasından Ah-·d . setmlştir. Mem!eketin en buyuk, değerlı .. ilk !>-" ti· O d ı Rf • •· ""' j b k d şiddetli hücumlar yapıyorlar. MeselA na- !:an~ket edec:?'{, i:endisi de t.... uıc:ı~ 
uıadı2ını iddia eı~ıor. ara a iC caı Bıngülüo ·L~yll• isminde yanm kan A haHlskAıı, Karedeniz halkına n ~ ~r va.ra façi-;ta gazetesi sekiz sütun üzeıinde dönnu:k üzere merkezin yolnnu tll .çıııeJ· 
Baban isminde bır zat ta karışıyor. Bu rap kısratı, İsmail oğlu Halit Şiroıefln h:tapta bulunduktan sonra, heıhangı bır yazdığı manşetlerde dllallft'h! diyor. Al - o gece g·eç vakte kadar otıı~5ettl' 
sat Avni Bayer ile beraber ıı~m dany! •Şabk• r.dında yarım kan Arap erk,k, 1 memurun bu s faU haleldar cd~cek tıuz- manya sabrede ede bir ı1a:1 oldu, asıl doğ- Konuştular.Eski güzel günlerden l>ll LııJı,ı 
tak1bEd\yor. Parayı Ahmet Emine. ver· Kösemeh~etlt Şsflk E'malinln •Monist» da söz söylemesi, aff~dersiniz, halletmesi ru yola sokuması ıaz.ım gelen birisi vars1, ler Kadın evvelfi. çok ağlamıştı. sıı~r ti; 
dikleri hakkında ~ah:.det etmeıerı fçta adında k•s·ağı, Asim U u1;aracın «Uvar»: demektir: Rlzcntn ahalisi vatsn dava· o da Çekoslova:kyadır. Kuru inaduı ne lü- bir kadındı. Şikayet etmJyor, 11a.ttıl e ort' 
yalancı şahit tedarııune çıkıy~rB ve ha~~a adında erkek hayvanı .... Bütün bu atlsr smda böyle bir takım hitaplardan kati· zumu var?.> kelime b!le söylemiyordu. sonra gec t';.t• 
bu mu:saıına protuloy~ Avn 8!er ı e Uçer yr.şın1adırlar. yen ve kr.tıbeten trnılh ederim. Bundan Halbuki, Çekoslovakyad3. kimseye ledikce yava§ yava.ş sükunet blılcl~~ll-e!t': 
R!ctinln müşt'!nken tertıb eıtlklerı tt.ey- İkinci koşu sonra H!ze hemıerilerlme daima afiyet, göstermeden elinden geldiği kadar silah- yarınki yolculuk hakkında onıı tıı e 11ıtlp 
y11t ediyor. hb . . ti , dil im or " :t' Sebebi möltlaı deği.1 Bu koşuya ,imdiye kadar 400 lira s el ve ıyı i n.er er • ıanmağa gayret eföyor. Avusturyanın Al- de bulundukça gözleri bulan1Y -e Y 

Rical belediye muhiti.ede cola~mak dan fazla para alm:ı.mıı olan 4 ve daha! Nutku müteak'p pa·~ta otul'u'mu' manlar tarafından işgal edildiği zaman- zun mallZlın gülüyordu. Nihayet ge;.;dS- tr' 

lsteJtD bir adan.dır. Bu tasni keyflyetı yukarki yaştaki baliska~ ve yanın kan 'ı halktan ba~larının d~rUerı ~lnle~mt~tlr. ıar, bir ürperme ge<;lrdl ve anladı ki, dün- rısım qo.~ geçmiş olduğu bir wrn.ııJl f( 

Muhiddin Os~ür.dağın, bir gUu cv,el atlar fstlrak. edeceklerdır. Gece Umumt Me~ettıı ıerefıne bır zıya· yada düşenin dostu olmuyor. ken kalkmak için yattıl:l.r . e.rırıl ~ 
ıs6JlediRlni isbat ettirmek. için y2purmış Süvari Binbaşısı Reeebin •Ceylanı• 1 fet verllmlştlr. Rıze çııycıhğı Uzerlnde şu arada bir de sarki Avrupaya göz Ertesi sabah memurun e~re sı;ll 
olması ıhtimall tub:t edılemlyor. (yeş 8), Süvari BiDbıış.sı Rıcebin ·Yıl- kou,ulmuı ve bu hQsus hakkında alınan atalım. Lehi.st.an ile Romanya anlaşıyor- t:mlaya ait defterleri alına~. ..rt t' J 

Mub!ddin ü3tündağ, ab!aki temajü.ü dız,. ı (ya' 4) SUvan Binbaşısı Faikln todbirler halka anlatılmııtır. Lar. Romen Vitoriul gazetesi yakla.şmağı arabacılar en büyük gölcüktu. do grırtrt. 
ltlbarlle böyle bir 19ye tenezzül e<tecek «Mes'lld,. ü (yaı 4), Mühendiı İorahimln . teşvik ediyor: «Bir adım bir ad.undır• di- buzlarla sarılnuş bir kadın ce~~·n! 111/ 
adam de~tldir. Esasen şu ih!lma~ de hfç «GUççek» i (yaş 6), Jındaıma Başçavu· Van halkı yor. Bu yakla.c;ma ve birleşmenin mü.şte - hayret içinde kaldılar. Gördü' : 'delil. 
blr suretle tes~it edılcwıyor. Şu baldf', şu Bcıh~eddinin «Zurbı:ı.» sı (yaş 9), Hı· rek •bir sebebi var. Malüm ya, Rusya Al - mura haber verdkleri zaman dı.Jl ~ 
B&J•r Ue Rtcaı dUşünUyorlur: . nı&lı Has2n K~lca•ın «Sunı» sı (y8ş 6), . B } d• d manya üzerineyliriirsc, ancak Lehistan koştu. Fakat çdk geç kalmıştı. J{~dl~~ıl' 

Ôy!e b1r ftıY yopalım ki, ı~tanbul Süvari Yuzbaş Si Mustafa Utanın e e 1 ye en veya Romanya üzerinden geçebilecek. Al- tan ölmüştü . Geceden buraya atı ııJll~y 
V.ı•-tnl mu-ı:ı'•ül \azlyttlen kurtaralım, «As:ıhan• ı (ya~ 6). ? k ld sabahın öldürücü soğuğunun t w "il • } • t• manya Çekoslovakyayı ortadan a. ır - ./ 
Abm•t Emini, bir ş .. ntajcı h1line soba· Bütün ha1Js kan Araptırlar. ne er IS lYOf. m.asın, fakat böyle bir i~e te.şebbüs ede - üstünden geçtiği görülliyordu.___.......... 
hm. Belli Mutıidtıın Ü ~tunaa~ bundan Bulanıkh Eyyubun «Yavuz• u (yaı 5) ~ cekse Rusya da biztm memleketi ç.iğneme- te<iiı"· ~ 
memnun olur ve bizi hı;ıhanii bir suret- Muallim Cevd~d Karlıda~ın «Yıldız• ı (Üıttarafı 1 lncld• '. di··yor1~r son zamanlaı·da Leh hal'i - neticec:l olarak ka.bul edilmek rıer!P 

b l d x. üdd t sın, · · ·· .. te1·r yt Je tılt1f eder. (yaı 5), - Vanda u un uasunuz m e ciye nazın Bay Beokin Baltık devletlerile Dünya, yuzünun muh L ·of· , 
Mesele mahkemeye intikal edtyı:>r. Bıı atlar yarım kandırlar. zarfında belediye ne glbt işler yapmııtır? münasebete girişmeSi ve Estsoyeye giderek çıban çxkarm19 bir insana beıızl} lıJ.'!" 

Bq alb aydanberi dt:ruim&Uar yapılıyor. Birinclye 180, iklnolye 55, üpüncuye - Vanda bulundu~um mOddet zar· müzakerelere giri§Il'les! de bu siya.setin) CİHAD ~ 
Müddei Cmumtnin kanaah 20 Hra veri!ecektir. tında belediye sehe ve kasap dükkAn· 
Nihayet dava sar~ast hit:ma er~iş Üçüncu koşu larlle bir çatı altında döıt adet hııl! 

bulunmakl!:dıl'. lstanbu.un guzlde Mud.- ! ytptırmı~tır. 
del Umumi muavlnlerlıden Hak"ı ŞokrU H ç kcşu kazımmam1ş 4 ytşında ve 1 Va'.la h r 

. •dtha )Ukart hal s ye yarım kan AJap Her an ç1\ışmaktan ve 
lddla11n1 serdetml,tlr. Bu ıddıanamedc ı 1 b t ı "n yeni btr eser yıratmak.tan zevk du-

k dl k t• 1 t b ,- at arma mtt S'jS ur. . lgu 1 f1l uaslar en anaa .n e e.ur 1 P. h'atlı Haanın «Burnoy• u (y. ~ 4) yen bu Jşc\men dJrektörtl daha f tz a 

ıttl~lyor. Ahmet .Emine 1000 lira verl!m:ş MuaT.Dmer Vtcbinin •Neclmt »si (yaş 4): rehıı!sız etmek lıtem~dlıxı yanından ay· 

oldutu keytiyl.ti tezv;rattan H:arattır. Bu K~ulı Ce~U E .?'enin .cU_çaı•" ı (yeş 4), 1 rıldım. 
ltlb rla Avı.ıi Beydrlt> R cainin mahlOn Tuccar ŞutrU OulUn «Mesud» u (y~ş 10), ---------------
tdl~elt:rl ıız malr. ' 

1
Süvarl Hlnbaşısı R~cep .Balkanın «Filit· 6alıip n aapuhJi,rrt.."1. 

cbw> lllı!Wf 2 - Bu teıv.rQtı, Avni B, y r ile n» ıı (yaş 9;. 
R'cal Bibın, Muhiddin Ü.:ıtOnd~ga h::lus ı Bu atlar hal's kand rlar. 
p1tmak ıc;ın yapmıı;l~aır. I Da °':a~ LlltfJ AU>erin •Suseı >+ 1 (yaı 

3 - A:ımt:t E11lnın mu\cabll neirfya · ~). Hını.s1ı Muı:c.fa D.;vdarın f(Ş • h!n• i 
b kerıdt rıak.kın<tu vıakl olan hlıkartt ve (ya, 4)1 Cevdet KarJıdaQ'ın f(Yıtdıı,. ı 

• ı . B k ı 

tJmumt nef?ly&tı 1da.re eden Yam İflt~ 
ll•Hril: Balııatu' D'CLGD 

tuvlıah ddı:tm· k .çıt dır. u la JJLdan o·a~ 5). 
nkl be.kt· n:U~rındcn do,a)Lile hııkkıc;dil-ı Bu hıyvanlar da yanm kandırla.. :-o lf» sü (ysş 8) Da1ml Encümen aza 
ki davanın dOşmeaı1 icab -;der. Cevded Karlıda~ın «Yıldıı>+ ı evvel- eından Ah:rrd Bfrgö'Un «Ajdıır» 1 (yaş 

4 - Uu Lt şriyat esnasında~ . Ab.n:et. ki koşlllarda kazanına, bu koşuya i1re· 9), JandaTma Bat çavuşu BJbaedcihıin 

- ' 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünde~ 
ı ıctrt, r!l' 

1 _ Er:ımuru İr h'sarlo.r EaşmüdOrlüğüne bağlı Ağrı, Tutak, E eş idı.tel ~ 
ztt, Dlyadın, ·Tcrc~n, Tortum, Oltu, Hınıs, Hapaokale, ispir, Aşkale. bİ5atli1 f' 
Trabzon ve Bitlls Başmüdürlüğü, Van fdaresine sevkedllen me~addl J~dd9tl• 
açık eksiltml)ye yapılan teklif haddi layık görülm~di~lnden bır ay Jil e' 
pazarlık suretlle mnnakascıya konulmuştur. uııd~ıı 

2 - Talipler mubaa;m~n teminat mıkdan olan 600 lirayı ihale gOn 0 
vel İnbisaTlar vexne,.inc yatırmalıdır\sr. . . 1 ~-f~ 

3 - lsteklilerin şartnameyi görmek için her gün Erzurum loh sar ~r 2 
dUrlUğQ sf:tış şubesine mOracaatları il!n olunu". (No. 386) · 

• 

Erzurum İnhisarlar Başmi.idürlüğündeıı,;, 
- Ta·tutıS• ·o' 

1 _ 3 6 938 tar'tıin•lc ihale e-:iileceği cvvel0c ilin edilen Gole, .:ııc'" ı 
0
, 

sırnkal<\ Arp8 çny, Ağrı , Ardahan, I~dır, Pozu Baynit ve Çtld•r ia yapllflleY' ~ 
re blnaları ih le edilm'!diein1e!l yenid• n ve ayrı ryrı pıı::rl klıı E-k5 

Emin belt.d yenin yo'suz te~a~kl e tı~l ımez. •Zo bs» sı (yt1ş 9), Hınrs'ı Hua11 Kalka· 
blrçolt l5lerıuı dı.: tenım e ·mı~ur. Bucııar Birinciye 120, ikinciye 50, nçüncü- . nın «Sunr,. sı (ytş 6)Kayserlli Yııkubuo nulmuştu·. 
ı...-ı. d ·ı k h m!lbı\·etl· d"dlr 20 ı· ı ktl N 2 - Bu bina'ar ıı ke•if bc:d-:lleri şunlardır. ~uet eğt, ııçı ı -,;.r J •• · . ye ıra ven ece r. f(Aid!l',. 1 (yaş 9), SüvaTi YOzbaşııı a· " 
.Aac..t", bu a.radıt belsdi}'e Ue ınkı mü· I Dürdüncü Jwşu cattnfn «81111• 1 (yrş 9). K. 
autbttl o~du~u anlaş:bn ve otobnı ı şı d d 0 11 d 1 ı lk Bu atların h'p!i de halis kan Ara~ Mıhe.Ul ~ 
ltlnde rolü o·w.; S:ıtu:- S m'yd hskaıet m iye ka ar 40 ra an aza . AQ'rı 10.129 ~& 

.tt1"1 d~ .abllılr. Bu clhdten tecz'.yesl ramty~ kazanan t.tlara mrh u,tur. tır. I1tdır 10.37fS 6Q ,. • 1 S l B. b R B lk Birinciye 245, ikfnclye 55, U9ancıüy J ts 
ıanmdır. M hkOaılyet tayıesı olmaması uvar \D aşm ecep a aııın Oöle 9.67i 74 

kt 
-
1 1 1 

• t bi d h · .cCeylar·» ı (yaş 8), Mtlhendls İbrablmln 20 lira verllec~ktlr. 
ve ahla temııyJ ıe gelce~ e r a a Tortum 9.542 09 
bu neviden oir suç .i~bllliycc"ği hakkın- B b Ç LJ f b . k T A Ş Hasan kale 9.172 54 
da kafi kanaııt verm';;cigitd.n bu ceza· ay UTt ÜfUh fl 8 fi aSl • • • Ardahan 11.140 12 
ıının tccUirıi talep eylem ·ktedlr, Arpaçay 10.876 66 

• Baka:ım mahk.au..& ne karar vere- Direktörlüğünden: Çıldır 10.876 66 

ctktir? Bayburt Çoruh un tabrlkası Tllık anunlm ~lıketi tarafından irıta eHlrlleeek DoQ"u Bayezit 
10·6~8 09 

1
1 

Vilayet Daimi ö~an B3yburt kasaba~ının elektirlk tes~l!atı kepalı z3f usulile munakasaya konul- 3 - Eksiltme 1 Temmuz 938 ınnn yukarıda yazılı mahal lsfm 8tr•sl~İ~ 
Encümeninden: muı~~ Nuha Vekaletince mOsaddak proi 9 muclblnoe bedeli keşif (43296) T. li· ıo,ao,11,14,14,SOl5,15. ao 16 16. 30 santlarında lstanbulda Kabataşdaki ııl:tl'~' 

Erz'ncan kap'sında yanmış olun' rattır. ı yonunda yepılacsktır. lstanbula ildemtyecek talipleri ekstltme gnn ve ssof1 fi' 
alnema binasının (912) llra keılfll yıkıl· ı 2 - Mııva'lkat teminat (3247) T. lirası 20 ~ utuıtur. Erzurum İnhisarlar başmndürlO~ünde mnte~ekltil ltomfsyona muracaatla fi 
mak itinin pazarbk ıuretlle ihalesi 3 - Ptolc ve ve pilanlar fenni ıartname, fenni ketlfoame huıusi mukave- tekliflerini bildirme!eri htzımdır. . sııe 
28. 6. 938 Sah fÜDÜ saat 14 te VUtyet lename projesi ve münakasa kaimesi ş!rket kıısasınt a mevcut olup i'Ormek iste· j 4 - Şartnameler bedel mukabilinde İstanbul levazım mubayaat şube J 
Dalmt Encümeninde yapılacakbr. Kati yenlere meccanen veriUr. _ . . . zurum tnh\sarlar başmtıdürlüğnnden ve mahalll idarelerden ahnablllr· ~i~ 
t8mlnat mlktan 137 liradır. 1 4 ·- İhale, 29 7-938 Cuma günu saat 14 de şırket ıdare meclıst huzurunda 5 - Mukavelename~eki tediye oarUan müteahhtdin 30 günde bir 1' 

l1tıklllerln Encümen kalemine mürat icra edilecektir. 1 • . Jf bDellrf llln 1 1 6 _ Tnllp olanların doğrudan dotruya tlıket idaresine mtır.:caatları ilAn edeceıe mtttlubabnın tesvıye oluna~eğt teklinde tadll edilmfoUr. ,_..er 
• ( N~~:ı·) • _ ~ olunur. (No. 471) 3·1 ı 6 - 1atelc.Wır1n tı1ln edilen uıiidcletdı 11QrıoaaUan llln olunur. (~0 


