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Diin ş<~hı·i 1nize gel(·i1 
Ü\:it cii Unnımi Müf tliş 
T:d1 in Uz r halka hitap 
tlderek dedi ki: 

"Eğer sizi terfih etmezsek, sizi mesutl 
görmezsek bize rahat haram olsun,, 

O• 

Ucüncü Umumi Müffettiş dün halkın 
' 

iki lngiliz vapuru daha 
bombaya tutuldu candan tezahüratile karşılandı 

·~·--- ..... _ ---»•t 
1 Erzurum layık i 
olduğu mevkiel 1 

yakın bir zaman-
da ulaşacaktır 1 
OçııncU Umumt MntttUı Tıtb11in 

U:ıer dun akfam tthrlmbl ftre!len · 
dlrdflır. 

Oçtıncn Umumi Mütettf ş, rah.· 
katlırlnde Trabzon Belerfiye reisi, 
Kü\IGr, ZU'aat, Baytar ve Maliye Mtı
f6\'irltrl olduQM ba,de, Pızırtfsl sa· 
babı on buçukta Trabr.ondan ayrJI. 
mıtlardır. 1'r bıoıı balkı, i•litlerlnde 
olduiu gibi, Erzuruma hareketleri 
ıünn de U::llu ut Mnrettiılmfzi büyQk 
merasimle t ğtırlemı,ıardır. 

f ~ti nıO~nrcte 

'f ı hs"n UıH n refıkatmdı bu· 
lıına'l zın, DA1•1en ıonra Gümü4a· 
ne1• va:-m etar vı orada dı mera· 
s'mle lrar,tltı.nmııl•rtfJr. Orada fı;fa 
•d11mt kh o aa Ha'k•vt aozc&.n ııe· 1 

ç ritmlo " rece Oüa:.ü nede knhn 

ny urddn. 
Umumt Mürct iş dna sal:ıı h do· 

kuz butuk'a rtf~katıer:ne kıyme'll 
l) flo:ı Oşftııt Velfıl f trld Nomtri de 
ahır~k heıcktt etmlılır, Oğteya do~ 
ru Bavbnrda nrm•ılard170 • Batb1tlu 
ar da bnyuk btr lıCıır~ıllıma merss: ıı 
lfl'i hnznlfmııtardı. Burıdı Umuı:rt 
i\lü"• t şin lıtU.hı i hakikaten h•ye 
cau ı o\m11qtı r. Baybutta da H"lk.•· 
VlDt!! il 11 m'f, dı'reler terıto cim 1 

, •• rQle yt m 1 yenlld kttn 51'\J '1 

ı;a t 1.~o dıı cehıimtıt bartkc.t ı d -
a-ı'ş ir. 

En:urum h•H•li 
Erzurum hı1ett ÜçOr.en U•um 

Mlltett'•I eai:>uıta kartılemış t u1u
nu yor·ardı B ı tta Vali H'tim hca t' 
Mnstah\ı:em Mevki kumanla·ı Z h,l 
'l'oyd&m'r llyön ku u'u, lhlt:evl rtl· 
ır L:ın -t t'nint vllAytt namına k.arş• 
Jıme.k için Bayburda rttm'tlcdi 

( .A/11,ra/ı i itı~'dt) 

Sabiha 
'I'tlrk kadıııı kahraman olmasa)' -

eh, l;ıiyuk Turk milleti doğ:ıbUlr mi idi? 
İ)tr. bug-ün Türk kadmhfırun, muasır 
millet k:ıdmlığının iizcrindc ~iikc;t>J -
me ini 11Jkı hyoruz. 

Gene hir Tiirk kıı:ı, tayy:ıre-;ile 

yap:ı ynlnız, ~emal:ır:ı yüksc11yor. icap 
elliyor. d:ıi;lık mınta kal arda dnHl.lctc 

rhiscnlrrln uztrlne hombn 11tınır, icap 
celi:. or, rto t ve müttefik devletlt'rin h ~ 

şehfrlcrlnc seyahat yapı,·or. ic:ıp edi
yor Türk ac:kcrlle beraber nıanevr:ıla
~a ;şUrak ediyor, \'e böylece Tiirk sc -

malarının hudutlarını· aşaruk kanat

larını he~ nclmllel göklerJn mailikle -
rin<le çırpı~·or. Sa blb~ Gökçen hir 

r,.mfzdir. O ... crhcst kanat l'ırpmalarl1 " 

tlüı v:ının rn yiiksck kilrsü'erlnden. 
hOUin bir hr.,.crlyt.tc hitap ediyor ve di

\ Or ki: 

- \t ı · "l'nı'T, mcmJ 'fi kur~ 
tnrn ııkla i~tifa dm ~i. İl rl Türk n""· 

l'ni bmiitecclt kahraman 'filrk kadı -
atının ltı:nnf'tli \'~'>tflarmı da değeri n

cllrrll. Tıırk kadını izzeti ncf l. haysh·
~ et \ e insanlık bakımından, JAyık ol -

<hı ö-u yeri hulınu~tur. O kadar k1, me -
cknlyct fılemlne rehberlik ettUderlnl 

Avam Kamaraaında muka6eleibilmisil 
yapılmasını ve İngiliz vapurlarına 

top konulmasını iatiyenler oldu 
L ~:- dra. 21l ( A A.) - lfla-iltere h6- Valanılya, ı7 {A. A) - ıurün 

k1lmt rh:tn Proteıtoluı n1erln•, Burıros Frınkiat tayyareleri Valınsiye Umıaında 
hül um- t' lrılHz ıcmtltrintn bombardı· bu unan Arlan ıdıs.dakl fnrtlı ticaret 
r.ı•r eôllıuycc•llr-i ndttmfs n lkt yer ırcmiılni bombardıman ııaiılerdir. Oe· 
de hn'unmak Oteı• k.ontro~ h•yelintn mi ıtrş alarak yınQın batlamıı ve mG· 
~ör dt ·:Jır ısl:- ı muvafıkat tttl~tni bi!dir· rıttebıtından • kişi Olmuf. 12 kiti yı-
mto'ir rat mtfbr. 

11 G~ndtrFtc•k. beyetlu lııUmıda lıladrld, 27 (A. A.) - Dün ıaat 6 
fÖ. Oıınck iıtre Burıos•an Loadtaya b!r da fran.kfıt ta11arelerl tarafınduı Ali· 
mtırab s ıönr!a:1lmittlr. ( Alttarafı 'Qnclü) 

Rize Valisile Bir Müllkat 

Bu sene fındık birbuçuk 
milyon kilo tutacak 
~ tlıtp J•receJ.,,; ...,7 -.'... "'-~--..A 

elektrik te•ıaatı mfinakasaya konuyor 
---- f Rize valisl Nuri Türkkan kendisile gö-

l
rti$n blr muha.rrirlmlze vUA~t.1nln umu
mi vn.zlyeU hakkında ~u beyanatı vN -

FIKRA: 
m1şttr: •. 

- Rtzc 3515 kiloınetro mura.bbaı me-Haklı, haksız 
s.ı..h:ı.sında, ntifus kayıtlarına göre 220 bin, 

:\lu•mm•r AL'-Tl ' l\'n tahrlrl nüfusa. göre tse 158 b1n nüfuslu 

1 b!r vlla.yettır. Kadınların -erkeklere n:ın-
J ~luammtr Alatur'un bU ya2.1S1nı eU - ra.n % 20 nlsbetinde bir fıı.zlalJk göster -
me ı.tlarak pazar günk ü nüshaDl2ıda cEv- dlğ! göze Ç!lrpar. ÇUnJcU er'k.ekler yaşayış
\'el! t.anıyOlım» başlıklı bir fıkra yamuş- !arını temin etmek lçin senenin ddlruz on 
tım. ayını memlekctlertnin 'haricinde ıge~l.r.ir

Dun değ-erli arkadaşım bu fıkra mü - !er. Rus ihtila.11 ve Türk inkUA<bından ev
na-.ebetle bar.r.ı ufak bir bend ile muka - veı bura halkı RU.9Ya.'da. fırıncılık:, pasta
belt: etti. Ben fık.ramd.a meşahiri anmanın cıhk, mahallebicillk gibr sanatlarla i.ştl -
bir memleket meselesi olduğunu ileri sür- gal ederek ımeşru lblr şeltllde bolca. iblr pa
müş ve '!tluammer Alaturun fikrinl alkı~- ra kazandl.kan gib~. hududa. pek y&'kln 
l:ıyarak y:ı.zıma tuşlamıştım. Yalnız.bu olmaları ittbarile k.aça.kcılık ta yapıldığın

dan milreffeh b~r halde ya.şama.'kta imiş-
• ı ı •anıtına), Basan.kaleye inhisar ettlrmf - ler. Fn!kat bugün bu imkAnla.r tamamile 

Üçfi ırii u,, 1111İ }. ı1,'cftişİlflİl TAJı.~;11 uzr.:R yerek biıtün me~lekete teşmil et~enJn ortadan kalkmış bulunduğu 1çln, halk. 

zannedenler, !?İmdi l:ı.ıyrctle dudak biı

küyorlar: 
- 'fiirkln bi:d geçtiler, diyorlar. 
1'iirk :ıclliyesinde, 1'ıirk kadını hak 

clağıtıyor. Türk taba bdinde, Türk ka
dııu <lert dindiriyor. Tiirk mt'clisinde 
Tiirk kadım. teşrii yazlfcstni yapıyor 
n arsıulusal scma·nrda Türk kın ka -

nat çırpıyor. 
Beynelmilel kürsülerde Türk ka. -

dınınm vakur ve öğretici sesini duyu -
,·oı·sunuı. O ses kendisini gıı;tıl ile :lin
İı)·rncre Türk alemini anlatırken, dl -

vor ki: 
. - Biz gurur ve hoc\ıt:imlıktan. kuv
vf't alan nazari ·clf'rle değil. realic:t bit· 
dfü;ünce Ut ,lıarek,et ediyoru"Z. 

Kndın ve erkek Türk bütüniinü 
tamamlayan unsurlardır. Kadının da 
erktk kadar yaşama h:ıkkı. onun ka -
dar ha>·nttan ı tlfactc sa1!•11lyetl var -
dır. Onun için Türk kaclını ile crlt~ği 
cfmdl omu1. nmuza, memleketin ~ük
.clmesi da,·a~ıııd:ı beraber calı~ıyorhr. 
t:ltle beraber gidi~ r.ı·Ja r. \" olt.ırmda 
lıirllk var. Biri diğerinin i ini taınaın -
ıı,·or ,.e boylece bir : hrnk, bir ıniı!?a -

reken teec;süs ediyor. 
CİHAD BABA~ 

( J.lttırı,'ı 1 incide) 

_..._ _____ ,...,..........,._ lir zaruret olduıunu ve bunun içın df', geçinme zaruretleri brşısı.nda asıl va -

K b l t •, garip bir modaya tabi obrak uman oZa- tanlanndalci toprağa. eskisi'nden daha çok 
arS 0 Vt! f!ml~ man meth, zaman zaman zem edilen bazı sanlm..ıştır (Alttar•fı 6 ın'°ıd•) 

ı • büyüklerimizin büyiiklükleri hakkında ef- -----------------
1 Cm f! auyuna karı umum.iyede barit. bil' kanaat basıl 

' nlm:ı.sı lazım geldiğini anlatmıştım. 1 

Arkadaşım fıkramdaki bu uıuumi kavufta 
, _ ':t~fı gayet hususi bir me\<""Lua naklcdi -

Ka·s, [Hususi] - Kaıu büyuk ça- yor ve isimlerini hiç zikretrr.ediğim İbm
lışTalı:rdırt sonra temiz i~me suyu 2''· him Hakkı ile Ne!'inin şöhretlerinden ~p
tlti 'mlş bulut m~k'adır l ık l•crnb:da he etmekte olduğum gibi garip bir netl
iayı t bo~ 1 u 1 km ştır ceye varıyor. Bunun için de fıkramın bi-

l 
Yakınla suyun •cılıt tör.ri Y•P1 tlrş cümltsJni bir dem &ibl yazısının içine 

Jr.ccktır. Karı; y•kında su~an sonrı . 1 
1 . k c ktı koyuJor. . e ektrığe d• Hl şa ı r. , _____ ..,_____ Bu bana, eski Bektaşilerin: l 
Kırı çayında bir gP.11Ç Uı. ta'krebüssaIMe... 1 

h 1't \d Diye bir fıyett kısmen okumak sureti-
05 U U le namazdan el çekmelerini hatırlattı. \ 

K.ıırı, l Husu t J - Paıır ,onii Yl Anlaşılıyor kl karşılıklı masalanmız-
k anl1'• m~ksad I• fftbrl~ll !! vınrd• Karıı; dan birbirimize bilmece v;,- masal söyle -' 

1 ÇllV na giren 18 yaşlarında Yu•u'ellli meklt eğlenecek vakit bulabilsek hiı;- süp.' 

1 
~ahrtci ç rrtt• Ha~r, suyun derin ve he yok, Muammer Alatur: 1 
hıt · kJı\c b1r vnlnd• ktntliıılnl ku•tırıı- Bilmece, CbUdlrınece, dil üstünde 

1 mayar" k bo~·u'mu,tur ö-ee cuet aran· ıcaydnımaca.' 
mış . hu'unaıramış, nltuıyrt fabrlkınıo Sualimi! rllulnl bir ufak çocuk gibi' 
be·dl bo~altılaıa~. c •a4t mcydAnıı tık · ç-rrparak: • 1 
rıh11ış 'e gömülaıü tür. _ Bildim, bildim diye crvap ver~eek, 

Sarıkanıış Di~panseri münaka'ia etmektır. 1 
Santa:nış, [ HusuFi ) - Mtıbtacı la· Bereket ver-ıhı, flklrtP.r a.ımlt bir halde , 

mir b r t al •• hulul\ ueu !çirı ı asta ya· kalemlınl:r:den kii'ıt üzerlnf' geçmiş ve 
tırılam1tmııkta }'ulunan Dt•ransrr bina· neşredilmiştir. Buna röre de erbabı iz'an 
~ nm tarnlri bitmiş, yat•~lar a~tlaıı, haklıyı ve haksızı elbette tayin edecektir. 

hısta yatıracak vaa•yet• ..ıtulmu)t ır. Bahadır DÜLGER 

Doğudan sana 
teşekkür, tebrik, 
selam 
Üçüncü ulftumı mDfettişin BılkH 
turnndan ~önan Sabiha 6Dkçın'e 
çektiği taııraf 

Atatürk kızı Sablhrı Gök~nln 
Oalkanlard.a yaptıtJ muvaffakiyetll 
tayyare uçuşunaln avdetinden do -
la~·ı. Üçüncü Umuml l\lilfettlş Tahsin 
Uzer tarafından kf'ndisine •o telrnf 
~ekilmiştir. 

•Türk milli ıururunu ıöklere 
yükselttiniz. Cl'ürk milleti, Türk k.a~ 

dmı, Türk irfanı senin varlı(ınla if
tihar eder. Türk bayrağını :Balbn 
ufuklarında t!t.Ugalandırdınır.. notu -
dan sa.na teşekkür, t.ebrik. selim. 

Üçilneti tJmuml Mütetd$ 
TAHSİN UZl!ll 



'ftirkku~u İnönü kampmd•t <ııl .i -

nörle havada kalına cltinya reko • 
rıı) kırıldı. 

Tiirk <:ocukan _yurdun en uğurlu 

l ı>l~csinde (İnönündc) bize bir rliiııya 
rl'koru lı:ığ'ısladılar. Sağ ol~unlar. On
hlrı kalbimin en temiz h islerile alkdı-
. nr \ ' C !>«'l'l'fli alınlarrna yurdun oz ci-
<'eklerinden oriılın ii 'i hir 7,:ı.fer celcngi 

t ;tkıvorum. 

Türk "Ü\ arileri Rom:ı ·01'11 rında 

n• 
1
\vrupa meydanlarında dünyaca 

cldcri bü~·ük kupıbrı birinciliklni 

alarak ana ~·urda döndüler. 

Atatürk kızı Gök<:en Balkan ufuk· 
!arından uçarak lurmızı he~·az bir kor
<lf'lf' • ile B:ükan ba~ ':jt"hirleı-ini dMtluk 
,.., ğ"ilc bağladı. ~e mutlu inkllı\p ana: 

sı yurc• ı. Öhim Ul kusundan uyanan o -
2'ulları daha on beş yıla varma dan 
diinya rekorları seviyesin~ vardılar. 

l'l:lnörl" dünya rekoru kırıldı. 

Bunu bir gazete havadisi olarak 
teHi k ki edip ve duda k büküp mühim -
scmcdcn ge~ıniyelim . 

Bunhu-: 
«:\lua~ ır diın~·a mille tleri sevjyec,i

nin fevkinr eıkacağı7..ıt diye ~ifa sesine 
inkilap gençliğlııin verdiği mutlu ve 

enerjik fili cavaplardır. 

Yurtdaşlar! Onları sonsuz bir sev
giyle alklşhyalım ve hasretle kuc.ı~klı-
)'a.lın1 . Bu millet yüz yıldan fa-ıla za-
mandır hep bu mu,•affakiyet günlerini 

beklemiyor muydu? 

Erzurumun y~ni i 
mahallesi 

as on 

u o(; l 

----------------------------
Şeker f iatı ay 
başında tesbit 
ediliyor 

~ehrimizdeki seker fiatının yük

sek olduğunu gören Belediye bir tem
muz günii bir içtima yaparak yeni 

29 Haziran 1938 

LA GUERRE DECISIVE [*] 

Kat'i neticeyi istihsal 
edecek muharebe 

ti-Pra vka Mare~al General Viskonti Praska tp eden general ne, 
[General Viakon- \ Yazan : -ı te flktirlerkf harbi ga 

1 

• . , ılyasetl mağlup olup-
Bu içtin:ı.ula Belediye Reisi, Zi - BadoJllyonun crkA· General Bad8ogl!~ ımn Kurm11y 

1 
da devrilen Ba,Vfıktl 

raat Bankası müdürü ve Ticaret o- ~ş~anı · r i harp reisli(Jin.ı e arasında mu"-addc-
da~ından bir kişi bulunacaktır. ı 

fiatı tesbit edecektir. 

fJulunmuştur. Fikirleri ita/ya n o•du&un· rat itibarile Rynl yakını k mevcuttur. 
DOöU - Neşriyatımızın semere vermiş olduğuna çok memnun olu _ !lia t etb · &ıha&ı bulmuglur. Düşiinceleri 1 Slyamh kız karde~ lerl bilt•sinlz, dtin· 

orijin11if ir. Kendisi aıo r harb teknl- , yada meşhurdurlar. Sırtl anndan yapışık 
yoruz. Belediyemizin, halkın bu mü -
him ihtiyacı karşısında gayet l:Pl.~as 
hareket etmesini bilhassa takdirle 
kar~l:ışınz. , Şeker fiatının indiril • 
mesi için yaptıjımıs usun ne,rtyatın 
bn.lkıu lehine semere vereceiinl ümit 

ttliyoruı. 

KÜÇÜK ı\NKET ____ ;.,... _________ __ 

Temeli atılan Lise 
binası 
ve Trabzonlular 

ği ve ıımumt şur11tte neticei katiye11i olarak dünyaya gelml1lerd'r. Kanaat m· 
i&tihıa.l eden harplerin 1111sıl 11apılm•· ' ca, harp ile pofüika arasındsdı ayal ra
ıından baAiı bir ••e: 11umı1tır. bıta mevcuttur. ŞlmdJ bu tk.l unsurdan 

Bu tıır h•ının Htün ltı•ntara tı r- haıııiılnlo birl-i rlnc td~vvuk ett'gine 
Hıaı 11d/I111/şllr. PUlrl1rl ıırd ıt11ası bakalım. 
v• g• d aş/1•1 1 ııımd• M11tflt 11lAk11 Politika, bh milletin ıuurudur. H'ç. 
ugındırmı~tır. duru:;> dinlenmek bllmeı fılo~otlar naaıl 

Yalını• ad•rl•ri ,deau, &ivlllerl d• ~uu-u akan bir nehre bctı1! tlrlerae, pol· 
çek gaJıındırı 11lAkar.l11r edebilecek ıtkil· tlkayıda bir mflletl.n 1 içinde durup idin· 
de 11uıltm Esırl biz d• bt.ha&s11 ader lenmeden çalıımaQa mec'cur olan bir uu· 
duıuc11l11rımıa tanıtmak /Ativoıuz. Ba sur olarak te1akti etmek zarureti vardır. 
işl 1111parkan, Jcttab n Sadık bir t11rcam11- Mdletln hukuk ve ~mentaatlannı o kurur. 
nı olmakt ın •l11 ı dı, gazete aatunların· Ordu, bu poltikayı tahkim etmeğf' , bes· 
d• bl · nıkll o 1malJı t•rcih ettik. Bunu lemege ona yardım etmege ve Anzt ah· 
•uuelı tı1rcauıc11ı teınamtle sadık kala- valdede onun yerine geçmege yarar. 
ın ivacaaıını:ıdan korktugamu•, sınt11sn· Ordunun denfz, havi', ve kara kuvvet
d• bir eserin gen'ı s ıhifelerins giren lerlle birllkte bu siyasete bir intibak 

Trenin Erzurumll p:,..!ecf ği günler T rab:o:l, [ Huıust 1 - Liıo binası- /.J•ulu malılınatla ckuyucularımızı 11or tam ile bağ:anmas•, lhtUaf halinde kati 
çok \'aklaşmış•ır Onun 'çitı d~ lhımge · T l nm temell~rinln eblmun dohıyıılle Trab· mak lstemedlglmi:ı için yaplyoruz./ neticeye varmak için birinci zarnrettir. 

. F Tansit '\.'0 U zonlu1arla yaptıt m Atıketln bir kıım· nı c. B. Bu görüı ittihadı netietslnda ordu poltl· 

Cerniryolu inşaat müdürle:inden bir grup 
Gez mahalle sin1n istimlakine karar verdi 

lan i~ hzar<ttıı. ge mt v•rt ml~tır ,rıu · J gönd'lrmt,tim. GO tı· tOIDm dlQ'er klm· 1c. ' dltl ld ld k J rumuı f!ltasyon ln'Jl!&•ı h 7.la i'crJodiıtl u··zerı·ııde temı·z ı d k l 1 l l Asker s!7ar ıte karıı:ııaı dfyo meı· anın Ç•I yo an g ece ve evvece ae er f 1r rr ol tOY e an t ı yorlar : hu.,. bir s"ı vardır. Bu so·ı 1 ı. 811• sarf verilen kararlar, ıa~a, sola çekilmeden 
ızlht, En uru:T a ~ llrlar halt n tnviyci l<Uabt Hadi : • "' ... "" lt ik il d dak 1 ı k 
türablyes: d" y •p' lfl'\ı~tır . '!' · en ö - UmU~- 1 ffll.SQrl•ThaneleT Sev'nchntz ve minnet h'ıler•rn•ı Ol· cdiltr. Po itlka ve h ırp ayni siyast f(la· po t a e or u ara~ın .ı nt ba ve 
deki F.yl Oı •)1 '" fmda Erzlı c " mut- f, çCle"llyce k ka~ar büyCklür. Var ol- liyt tln ayn ayn lld cepbosldlr. Ne devamlılık hassalannıo ııaıp olmaıusıu 
ı . t.,. a l rmJı.: olac ktır. , . . ~ ı.. polltikayı va ne de tıarbl birblrlnden ayır. yarayı;ca'ibr. Htç ıüphe yok,\ ~u rabıta, 
.... • v Nara Vr ka ttımiz n pPk ıuz~l bir mn r . ,.. 1 k'A k intibak devamlılık baıısalan fıkirde ol· 

lstuyon tç1n a .. rı~.-n ver . ~o., P cj 111• karam~ ı haber 11\dık: VekAlct Trabıonla tl 01'}' Hubl, TQc:caı·: ma.a m n yo tur. du2u ~lbl, harekette de ol~ak lazımdır-
lerc nazaran katt f"'lm,d l~ind, n d ~ LLir lran hududu a· asırda dO•t muht0 llf D ' okü m~k1 e 'Jin temel •hna mera· Eıe~ bıup tabirlndEın, milletlerin kt, neticei katlyeyi fstih al edecek olan 
yo\ ioıant mUdür\Prinı e" ti r wrup şeh· 1 yer:!c u'tı g tır: j , bi r ttıreı fJ lokanta ve simi pek parlak olmuş' ur. Bu .mektep f bey';~mılel hayattaf ~rlşı ek k lstedlk!erı bir harbinde tlk seciyesi budur. 
r lmlzci~ teı k llıat y11p ~ rek r.eı maba1le· üstü m!saflrbane olm' k üzere traneit çok feylıil bir mektep idi. Bu mektep- 1 mcv 1 ere ieÇ!Jlck ç n y~ptı lan müca· ... 
. . . . p ı ı te ç k b" . "k d ı r et•ıtl y 8 .. _ deleler anlaşılıy~rsa ı:o~lt ka demek 11ınln latlm\lk ·n~ kuıır vr-.:mış l-rdır . u· yolu oıerlr.de sey hııt edecek 0 1anlann 1 n ° uy"' a ıım 8 Y • ir. J ' ' Bir rntUetln hartcl ılyaset1 acaba ne 

1 re fün'dvarım kl aynı mektepten mem· masa baıında dfplom tıar tarafından 
1151 

önüaıUıdskl yıl t t '"YO" m"ba•lu\ lhı lyaç ve istir. hatlarını ttmin edect.k . ıda'e edilen hıırp. demektir zaman eytdiı ? . . ı • lekete bOyük ve çok nafı uzuvlar yetlıe- • oı. c k. •• g ıı ı•I z~r! bı< al r .a ph ıı ' mi•:! r h •neler yı pu rm • Q a kar ar vor- ı c•ktlr. Bo mektebin lnıasıt • MDf etr ~ı I Toplar patlaman, lulınc'.., pkırd sınasa O saman ki: mtll! gayeler malii mdur, 
ao trtıSı susı-,neeekt •r. 1 mlş r. . . . , - ı Umumi a :nlUyegane o!mU6lur. Ve bunu bile, onlann sesi ve atırl tı, heybetlerl, ve gayclera doğru yaklaşmak tmklnl 

- - - B:m ardan her bırl ıç n 2 > bin li ra ktmse lnkar cdı mez. Maarif Vektll I masa başında'{i diplomatik. faaltyetlerin bulunu~. Bu ~mkanlarda ancak ordunun s i.1 ah\ karı .. tı "'r \" c, 11 ......... • • • ••• Safı.t Arık an •• da II e ~!ebe ... f edil<eek .' çlnd e, yi •• hlssadi ir. ı •tıla betı sayesınd. temin ·~IUr. 

k 
' \ P ırayı te~in etmesinden bnyük leş k-ı ( a lah m ll tlerln ılyas1tl, ıayif . Şu halde mlllt vaztfemı.z, mlllt gaye· 

ç 1 an k r şun '[ ra Ü :ı;o n r ş Bali kcı~ 1 rn.1<1. ı • u • •• : ~ < duYılc.• M•mleke . milletlerin siyasetinden 9ok ' rkbdn 1 lerı yaşatma kudretine malı k olacak bir 
tayinler 1 Umde çok buyuk ve h1yırlı blr iş oldu. Kuvve ı o . ani~ ı:ıcm~enf~ mevzuiif ordu~ ııazırlamağa aogm toTCtb ı-

. . , \ Bü'ün memleket büyüklerimize lHmera- 1 Qzerlnde iş iÖ!'Üıler, hemde tesirli bir melidır. 
Fazıl isminde birini öldürdü hadısede 1 tanbul iş Bank ı:t sı memur arın· ıtiblhfm müteşekkir ve mlnnettanz lıurette çalışırıar, y!lnl dedlklerlr.l yaptı- Maltye lılerln:ie bir mlllıtht, birik· 

ı 
dan Necdet öncel birinci dereceda im- Pula taneli Saaıcı Barız : rırlar . miı altunu, o milleti itibar sahasında 
:ıa sal&hiyetiyle Trabzon İkinci Müdür- - Bu ıhtisası ben siz: nanl anla- s :yııst mücad lel 1 h 1 nasıl yOksek tutarsa, ordunun kıymellde 

Kars, [ Husmi] - Hayvan otlat- l lüğUne, Tra zon Muhas ::becill Ahmet tayım, sevicc:mı tarif edemem . Bu ı .. ı 0 · t b e .. Qerl 
8 

arp er, omuz siyast sahıı da tıpkı bankadaki altun pro• 
1 

• .. 1 muza ela er yur r er, ve neticede · 
ırıakta iken, arkadaıı .Meded.. ın sllabun Yurtsever birinci derecede lmzı sa\abi 1 y~panlara oa~ı\. teıekkQ.r cdebllece- harp demek, kıdem yerine silah ile ida- vislonuna beı;zer. 
ku ctlad•tı ıırada, s 19.bın attş al;T!~sı 1 yetıle Ankara M~rkez' muhas b : clllğine, ğıml ta·ltte~ acmm. ıre edilen politika demektir. Harici slyuet. daha doğrusu mem-

kasıd yar mı ? 

nur. e çıkım ku,.şun Faııl tsı- i .de bi- Trab:ı:on Muamelat Şefı Adnsn Akıska Bay Ismail: M b lltlk lf' le\tetln umumi lsfyasetl orduyu kendi 
rh • ı sah. t • tm ı ş ve F,.. ı ö • mUş' u .. J !kir el derı c• d • imz ı ıalAhiyetlle Is tan- - Ger çl lk ne kadar st vlnse ye . . idare .::n ·:~.:la 1:

81 1~•• ~ !s~ :. 
111 düşüncesine nnean hazlrlamahdır. Or. 

llidise•ln h' r kaz• ola; ad ığı zannedU-! bul K •mblyo Şe• lltlne, • hrlml ı memur- rldlr. Büyük' erimize. minnet h lsler!mlzl ı nin dei!;f şmesi ile :.:ıy:t ':,;i~ !Da:.::n du hücum va~lyetine g•~•cekae, vaziyet 
ın ktııdir. Z

111 
ıltıı a alıranlıır hail ında . larındıın Ömer Emron tklrcl derecede tarlfcen acizim. Bugun Trabzon bir tek J kurtrırılııbıllr. Fakat or: u'u harpte mağ- b~şkadır. Mudafaa hal~nde kalac11k11, 

tebk.kata t.aşlanmış'ı r. 1 imza salAhlyetlle Trabro 1 Mubasebeci-ı' kalp halinde his ve heyecan !ç\nde çar- lup olurlarsa, o zaman it değişir. Siyasi yıne başkadır. Sonra, hucum v_eya mü· 
JiA'lne, terfian tayin edilmi~lerdlr. pıyor. Memleketimde bir de .~ıı Lisesi lbır sistem, hatta bir njtm yıkılablllr, dafu halfnde kabnacağma gore harp 

Trabzonda Souksuva Od . , .. .. görmek isterdim. Buna musalt bJna- hatta, harbi sevk ve idare eden balar k sahası _neresi olacaktır? Bunun da taylnl 
J Un keseıken oJuın larda vardır. Nemli Kaptanın Bo1tepe-ım·d bbl kl , l b'I ' l t 

1
.b çol . yine yuksek siyaset ve polltlka meıe-. l k t ı ·· l I . u e r m!eıer o a ı ır er, ecru e erı • lŞ eyece O Q,)US er splr, lHusust] _ Kıızamı78 bağtı , de~I bınası satın ıl:narak mevcüd Or· ı ve bütün rayretleri bfr rtjlml yakılmak- lesidir. ,Bu ke~iyttn tayini mevzubahı 

Trabzon, ( Husus! ] _ Beledi onln Hur ut •• b' ycS r in br ş M • m a mıha 1 'esi t•mektep ka~a. u L oeye tah vll edile- tan yine kurtaramaz . olunca, bu it y ne memleke Un alyaııell· 
oukaııya l•loımet iizerc tha'c ~ttl 

1 
halkından Kadı otlu Rıza Kllrtal orman· j b~r. Bunu buytıklulm'zien can ve ııö- Eger ltalya vahdttlnfku· an kavur Sau ne, p>llllkaya terk edilmek ııerekllr. Bo 

ıki otohü&ün dôv!z işlndO!l idbaıine ınL da odun keserken her nasılaa ba'ta r ulden rica &d!rlz. Mıırttno ve Sol!erlno zaferlerini a-• p karann deQI11ıe~t ordunu~ hazırlıfınr ve 

11 

d 

111 1 

ti M f' ı ııçrayıp baıına ls~b't ederek atır IU· t deydi, tarihe fsıni bOyle geçmezdi vecheslnl değlıtıreceği lç ın, sabit olmak 
aa e e mem ı r. aına ıh teıebbils- rette y ralaomıştır ı gerektir Bunu siyasal ve askert bir mtl· 

lere devam edilmektedir. Aks( takdirde 1 Yaralı ço\t ge~meden v~fat etmlıtlr. B ·ı gece ntıbetçi eczan ;e~eklm, h B~~~trkıda Blsmınk yapan tearlte olarak kabul etmeklltimiz uru· 

belediye h mlr ... ~,. ı~ııınbuldan otobüs Cumhuriyet Mü .. delumuııis( ve dok•or "Cumhuriyet.. czanesı·dı·r a o;aıır:r ·'ı rh bl bl bt . ki rfdir. Aksi taktirde mütebeddil siyasete 
utın &!arak, bu yaı gq· de o'sa' !:fauk· vak.'a mahall -e il!Erek tahkikata el koy· b o ı a ı e 1 art l r rınio ftyalmfaıl- (( Altt11.rafı 7 incide) 

1
uya l~letectkUr. 

1 
d I rmayan razar yacı ar, yan kr z 

muş ar ır • . f kabul ctmt yenler bile, ~u noktada müt· f•] Ltbrairle Berger Ltvrault, Parlı 

«Ne güzel gözler• diye sOyltndtm. ıotan bıtmez s:navlllllııl okıaya ok~aya - Ne için burad•n gidiyoruz? 
Sus•u . Kadri de bir şey ıöylemi· yükselir ve sotnQu sanki ate~ten dtıle· - Daha çok rahat edersin de on· 

yordu. 7. •yatb mırıldanır ıri bl devam rile 16lrarak ic sanın kanına haıeket ve· dan. Oıası birinci kat. .. Rutubet yok. 
r Pi : rir. Pencereleri ve o:.tıısı muntazam ... Hatfc• 

~~~~~~~~a==R~&lt'!1mr:d 1. - T. h'fkell gOzl r ... Blllyor musun?. MülA'l!m Kadri üç gllnden beri a· t k nlnen!n kocası eski bir çavuımuı ölmtlf• 
.,;; """ / 'f}M'ô Kadri k111larmı fl~arak sordu: dolasıyordu. S ırt·na kaputunu giyerek Btr de sobası var. Hatta kırıt döi.01' 

- Kimin lçfn tehllktll Z9ynel? Kapısının OnUne çıkıyor. Oraya koydutu bir de sotra takımı .. 

- 2:\ -- v s 1 •azan: emth KARTAL - Ktdınlar iç1n... rısanm Jçtne tu· ufak bir t1>hta is'rcmlede gnneşlenlro", En fy~st yataktan Vt'!rden yOksek bir 

lU.~ıllar fa_~ _birini a'<lt ve bunun f~i- MU'blm k.l'.lfesırı z .. ynebe haf tir ak1,Jarı var. Saeırtıyorlar adıımı .. etrafına n şe'J, canlı ve denizin mavi sedire serebilecetlz ... Oraya bir an ev· 
fıi \rcydıı4tı ı utur O paraıeğıte lyfc~ y.a · ti 

0 
bir p!lrça dahı k k ~vfrmiş - S3nl de raıırtıyorlar mı Z'!yneb dalgaları rtııgindcki gOzlerlle be kıyordu. vel ildebllseydtk. 

ya••t itlna ile b:t slııtra yap ' ı Kiğıdı dt vaıı:ı edtyo ~·dul · z 211 ıoz·erlne Zeyneb b!rdenblre kıpktrmıaı oldu Karlar yaVdf yavaı r me~e baı1amıştı. - Ne tuhaf ı•yler dllfünilyorıuıı 
}'laoıştt ·rı O zaman 7.~yn,.h Ocaktan •'· ô Sonra : Ze1oe.b bu n Uddet zarfıtdı rAh Zeyı:eb. 
ti iıl b r p2t ·ı lm· n lon1i-iM uzatmı,tı. · Jrmedim n~;de seı. it~ i'er .. gih! ~öz - Bırak dedi bu lafları. Sorma bir içeride od1da otuıuyor. Oah el1Le g~- - Ne yapayım ... Senl rahatland~r· 
V1tvtıfı -.igar yı hıı- .. -'•n y ki 'I üUlnün g . '' Bir dfnıF. gıbı 'rg ın · şey bına. ... .Belki fU bakracı dııarı bı· çhd 'ğl bir kt ğ ıt üzerlne aklına reıen mak !lzım ... Bundan ba1ka b 'r ketfıl11 
\iuaı,nıth g~nit rYıt .. ,ı rlf\ icfnfl eel<lyor· I tlır s•ma kad~ r sakin.· Fak.-t ldm h!lir? nkıp geleyim. ' mısralar ı karıthyord11. Baı 2n da başını daha var. 
du. 8undan btı1lik bl haı duyd ı ğu yn ~ı.ı d ~avl l~ia l~ind~ lnsarı boıtubb i lr " e . Yeılndea kalkb ve kapıya do~ıu ört ,rck. kadrinin Y•' ına ç kıyor ununla - Nedlr 

0 
? 

2 'lnih ç:ıgllerind•n bP.lli o'uyo· du Du· e ı sakin ldı T11vrını b'~· bozma •an yürn~ü l{ ~ pıyı ı ç•rak ve "" d sa"'dan solda;ı konu•uyordu - Hatice nine çok. iyi 1cmek pi· 
. c~vao verdi . \ô • ,. aara ın ar- ,; ,. . l 1 1 • 

man t~vana dolJu ma\ı halıralıır nıpa- _ . · . . dmdan geriye dOaerek baktı. Mülblm O iün öğleye doğru Kadrinin yanı · ş rmes n de bll1yor. Krcannın ınıtfe. 
'fak rayıl munta1am btr ~eklJde çıkı · 

1 

Bılm,m ... . Ôyle ışte mnvı r~ı kit Kadri da'gm gözlerle onun yQrüyOşünü na sokuldu : tinde t u ıunduğıı bir paşının evinde ıe 
V'O"d u ~ Kadri ı.u duı:ıan •a rıo k mak ' ır.O• • • .ıe doQmu ı• m... Sade ıep r' P ğll, snzüyord u . Zeyneb tattı bir , .. ıe mınl· - Biliyor muıu n? yarın arblı: itler nelerce aşçılık yapmıı... Ne istersek bl· 
h1&re11et erhıe daJm1(.tı . j bır çoı ları l'fl'nklerlntn '7tllf•f d J uıtunu dar.d . d 1. 1 r ze plıtrecek. Bu suretle sen daha kıl& 

Zeyneb ı•nç mQ!Azlmln hu da!rın 1 ıöyledfer. Omuıu u s!lkti n dev, m · 
1 

• 
8 ı~y~rl ha tl z bl ü dü. bir zamanda kendini toparlamıı oıac:ak· 

,ıuruouna btk1yoı.!u. Bfr<len bltibiuı blrl9tt1: Ne ÇD{ar bundan... - Benim mavi rOılU yavrum... a N lyre ez eyn:? ı z • ım. ••1• kırat' •ermtş rtbl ıordu : Zeyııeb önüne b ktı ı Vlll - E~ odu!
0

1 rt. leyne Erteal rabah Hatice ninenin eflıı• 
D f d be 

,. 
1 

- n ea ı ır yoruı. t dıJ z b b - nk 
- em n ·~ rl aana b kıyorum,. . • - '·O• etinin nnııl için güzel dl- Mart roneşl llkbshann mOjdecl•'dir. - Nereye ııtdlyoruz?.. aıın ar. oyne Otun e11alonnı 1~ • 

h· kıJ um da ıpla aroıyorum... N~ln ~enler yılan ıöytememfolcr .. , Dabıı seni Mt.irt güneıi bcmbsyaı kar tabakalara O· - Şu k "' dö - lenmfftl. ZablUn bütün lırarlanna rıA'· &~'crın ou k dır mnl Hftln'~" .. ır ttlkletl dAk.fktrla kendi t ndfmı 80 8
•• nunce bir Hatlce 1mcn ona ufak bir yük bile vermemiıt1· ıcr:ndc penbe akiıler bırakır ak doğar, . nlıı~nln ,vı vır... , i , _ _ _ _ (Arlmlı ,..r) 
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EN SON HABE RLER.9 
Hatayda askeri müzakereler 

çok müsait safhada 
Saad'abad paktı 

Iran ve Türkiye Hariciye 
Vekilleri ıraıında 
dostluk telir•fları 

Fransız heyeti reisinin 
Ajansa beyanatı 

--- = = - 3 

Nakleden: S. A. 

Said seyahate çıktı 
ihtiyar kadın Mahşekera beyzadenin 

kendisine aşık olduğunu anlattı .. 
Ankara 28 ( A. A. ) - Tlrk, lrau, 

Irolc Saad'absd paktının her Ü~! d evlete• 
ır.u.Hdd •k. ı ü• alaıın teafsi mnoa1•b• · 
t le Hariciye Vekili Or. 'l'6Vfik H iıtUi 
~rasla lran Ha fciya Nazırı araaındı 
doı tluk t ola-rıf'arı taatl ~dtlmfttir. 25 Ha· 
7.\ andan ltıbarın me·f~·ete vaz oluaın 

hı pak.tın her ü; d evlete faldtl• rf pek 
fazladır. 

Milletler Cemiyeti komisyonu bir tebliğ 
neşrederek, vazifeıini bırakarak 

avdet edeceğini bildirdi .S3tın al beni. .. Benden büyük b!r is- f Evvela iki duduyu mükemmel b-!1· su-
llfaae temin edeceksin. Eğer sözUm e inan- rette muhafaza ederek yemelerine .... çme
mıyorsan b! r hafta muhayyer al... Sana ıertne çok dtkkat et, sonra ben olur da geç 

Auta~ya, 21 ( A. A.) - K1ı7bo'an 1 madıl•nı bfldlrmff Ye bu kadar agu c il· b:.r sö;tim var. Ona göre iş tutup tiç misli ge:ırsem ve sen de başka hir erkekle mi.i
di; t tılebe bulu"'amamıet r. Dürtayık . rnmtert itltyen bu ko11lı1onun 1aptık· kar e.mez-:en beni geriye verlrstn. 'ı na"ebet peyda edersen, bu zat cinsi c!.bll

mıbalJ~sl bqtan bıt• arınaııt ı r. Sı>k ak ! ların1 kabul ttmfyec ::klerlnl llAo yeprotH· r Ek =~d bl~u~u~~n bu. !Atlarına guvene: ~y~U b~lll. gUz_eıi bird delikanlı ?!malıdır. 

A 
\J b• t ı b' ·ıa ' ı k drt t l 1 1 d I i · a sonıa parasını verm~"t ı n nız unun ıc n udunun flkrını alma-
g l r 1 r ) Bf arını ır.er 1 !l yapış lll &?'B • vr ~ e •Jf U il ı veyn sa:~ lblne inrle etmek şart.He satın !ısın dedi. 

talebt~I retmnlere bo1~a . m!k •arda pa liomiayoa.a a;ınııodan hidrnmu uHU , aldı. . Slld bunları latife olnın diy~ soylu _ 

Suçlanma ra vır ılıceğl 111.ıı rd im ftır. Antakya, 27 ( A. A.) - Anadolu' Siıd duduyu dlikknnına götürdu ve yarctu. Fakat Malı.şeker bunu .ciddiye ala-
llalk\'t-J~rln1n w·oıeMosıı •J~rıoının 1ausuıi. mubıbirl blldlrtyor: MI!· t y~ptığı_ alış verlşteki isrı.bet derecesini dU- rak ağ~amasını blisblitlin arttırdı. 

F. R. ATAY j Autakhy,, 25 (.h~. bAI .)b''d ' . AnıdHolu le
6
t •r21Ceml:r etl 1 ı atllııabaı komlıyo1d• buk·ı ~ilnmege basladı . Bu sırada dudu dile Saıd bu hnH görünce karıs:na saııidı. 

a ınsınıa uıuei mu a rı ı ı ıor: •· i n oozmara ı b'r te ilil n ı tre en geldi: Yüzlinü yUztine sUrdii: 
4( Sellhtyetlednt t~ cavtlz etmtkıt ve tay~ıkl bütOn haıkevJ•.rl bhlet9re lc :Ull· 2ti Ha~lrandan ttiba: en Sar et ktıti ''le· } - Durma ve düşunme böyle... Bu - Ağlama benim canın1 Mall~ekc:rim 

•' arnfi lrlik• : Ne af r itbem! Güya bu kO· '•!ler Ctmrye tin~. B'7rultakl manda r'ne nihayet ~erdi~ini blldlnnlılir. Kc- şehre BabUjen bir tliccar kafl'lesi gele _ eledi. Seninle ı:ınka ettım. . 
mlıyoa iki hı du le t arasındı , pek cldol ldft P• tıi mümt s,illitfae ve bir d '!l bıırada mfly•n az ltrınıa bir kaçı Cenevreye •cektır. Niyetleri buğday almaktır. Sen . Mahseker hala susmuyordu. Sfı~d lıin 
bir 1 htllifın halledilmuin• yardıı:n ede . bulunan Türk aıkf!n beyttl reisi O gr- ba .. eket. etm'şt"r Bir kıımı da hue'.cet 1 şimdiden bln al tınlık buğday al sakla, iki guçl~~le k~nsını le.skin edebildi. Bu iki 
cektt. Gtıya b::ı le om.ıs; on, h9r l'lrıtta hll· na at A-. m G'lndOzı mürtıcıat ederek için emır b!klemektedirle. ım~li kar edersin... sevgılı blrbırleı1nden canın tenden ayrıl-
cuma U""'ıyaıt, düııürü m· k ve yıpratılmak btr ~r nota ile Hatay intihabatını memur Müı.akerc)f'l' t') i yldlyor Sfıit dudunun ibu n:ısihatini dinledi ması kadar elem ve keder içinde kal:'ll'a~ 

•· • M 11 ti (' ı ı k ı h . . ayrıldılar. h teııeh Mılletıer Ct miyeti preıtl1ıe'iai • •r ,e• yet oın ıyoaun er za· Ar.tak7a, 28 (A A.) - Anado!u a l şehırdekı bUtun buğday mevcudunu satın Sfild k . 
• 'I' . kl • h · n .. dC"'l1 - .. , 1 arısını Allaha ısmarladı ve bır 

birn. kalkınthrmak için bu rnsattan isti· ın ur tr a ey ı~e . Y ru 5 ıı u ve i• 11:rı ın husu~i muhKblrl bildf r~yor : I' un t a arak ::ı.nbarına koydu. 0;1e ki Saidden çok mallar satın alarak bir gem!ye ~1ık-
rade ec!ecekli . bu h yetin rrfslnla bulun katg-aşahk v• 1aat t5 de Fıanti z a ke·t beyetl Jeisi t başka h!c bir yerde buğday bulına'k kabl Iedi ve sefere çıktı. 

S· due. Hı tey dhuında dot rudan tlhrl~&tc ıı ~ın hııın 18 ola•ak h ıı reket O ·reral Montt taraf ndan kabu' P-1il•lm. olmazdı. ı Bu taraftı! Malı.şeker S~iidin hicra?ı:ll' 
doQruyl ve derlnd"• ded ne alikıh b!r •tlfl•nt Ye t:u.ıtlne kadar bir te~ :cı ~n Çok iltifat g-östurrek JMpıb n : skert ı Aradan iki gi.ın geçti. Babilden dudu her ı:tbn nğlnr ve sa.'bah riizgl'\rına: · 
de vlet ol rak d• i il, Mi!lf tler Cemtr eti· kaydıtmedlk.l~r!nl ve ~l r tek Turhın mOukere'ertn fok iltrl• d t ini ve hu nun tahmin ettiği gibi bir çok thccarlar Var nu ı :nberln badi saba taze Külümden 
n in hnı ııfatiy1e df', bu komtıyondan rey ve rm• d tın ı, h• yetın ıııc k Aup 1 iki memleket. İ{D cte faydalı k• raılar geler~k b•ığday almak i-stcdiler. BUtüı f l\lr n esn e ıetirdin mi bana canü dUimde ıı 

k lye'c\ ve CitVacıyız. Komiıyu: un ha· propog tn~111 Y· pmaktar:bıtka bir iş yıp· veri ec· tt 11 ~oylıdl. şciıri araıyıp ıtaradılnr. Bulamayınca Sa diye Mt.ap ederdi. Ve zaman zaman du:-tu-
~ekot lerindtD m~ıul olau'a ·, y•lnız Hatay lddeki buğdayları be misli ba'hnsın:ı .ı;a j 1ırn knfesi yanına g~lerek onunla derl!c-
türk'ütiln• drğU, Milletler C~!nlytt 1',, in ç• ı • J · tın alıp şehirlerine döndü ler. Btı suretle şlrd:. ~ime rast gelse içindeki h!cram cm· 
ba lf ve r.ira n ldet. liı19 cfah l nJyıne t et ı n çete erı apon Batdin altınları beş bin oldu. Bundan bi 1 latıı \e çaresiz derdinin acıs!le yanıo kav-
111'şl• r lr. Mtllefer C• mhett mOdabı le· nin i dtıd'l.ınun değeri olarak satın nldıE"l rıılurdu. . 
lertr:'n H zrm uz"ulc ve anuıılı~ını ld· e dul 1 d tellAla. verdi Bin llra~ııe bs.ta~ından ö. Aradan bır sene geçti. Mahşeker Iıer . . .. """' a . . dun aYaığl senna)'~:stn\ tle M d ' ~c On 8'lJdln deııctile aklamakta devam ecıı-
dh f! d " c . rı ln ... -ne ..... bir r rı f,l'ert eruı e :c.r.d..ı: U.lr t:<ı'hoh . 
vu;'k'!l daba \'errr.ek lçın huuııt bir va· . O ••• kalan üç bin lirayı n k4'on ı ıne yenıaenl::elfiın yolla~a"°k ~k~;k\~~~:n.::!.~~'=----=-=-~ 

d ,_ ı· " sermaye yaptı 
ı'fc almış olsdır, ı:ba taşd lQr u mu · · .. • çıktı ve orada yine uzun lızun ağladı. 
davraııacıkl1rdı? Sarı n •hrı·n ta .. ma•ı yii •lln _J•n Dud·ıya karşı buyub k l bdir dmuhdnli~bket ' Onun bu halini o civard::ı. bulunruı ~ y • U 1 hissetme!<te idi. Bu se cp e u uyu - .. . 

Koınlrayon nıttttnı blr rol oynı mı· i öt" d" k guzellllkte nazirsız blr beyzade görmüş ve 
L. ğ l l 3800 a.r. le.anından alara'k e.v ne g ur, u ve arısı tır' Bu rol h'men o1du~u ~ t rde durd •;rut· '10 u an ar n 1 U• ti E d d d bf Mnhşekere birdenbire aşık o1muştu. M~h-

m~k ve onun bülü1 ıııü aialtlt1l l deıhıl Ma~eker~ teslim ek\· ~ e ld~ ~~~d 
1 
ı- seker beyzadenin bu halinden ha'beraar 

b
11 

taraf < d imek liıım iıllr. Mulye a lt llankt u 26 ( A A. ) - (' in çeteleri -- yük bir dtına ile ba 1 ına ta ·d a 
1
er, dcKildl Obür tarafta 1.se beyzaden;n aı:;kı 

. h"r f"rafta Ja • d ~ 1 0 ·ı ... f1 de Al .ı k' A •k m i..i<>külü i"in duduya danısıyor u ve on· .. d .. : hahıılıkların ne suretle t ıuh ıb f dılmelerl " " • p n or ll ar nı gen • n ffiftllyaua l fillfl an ·~ ~ " . ' la ra j gun en gune artıyor. Ah ve feryadı dtın-
• d k ı. ı . dü~mr nlara mühim z'vıat vcralr m k tedir. • dan aldıgı nasıhatlere U)gun °' r:ık ) P yayı tutuyordu Biçare ·delikanlı derd'ne 

milmkun ohıc· ~ • ar cı a.o:n ıyoımız " t b·ı·yatlı· Yılıud' le ~ . ı "f k 1 , d ' . , • ,· d k . LO!'l-ay d ı> mlryolu llnrJn dtı devam eden 1 ı ~ ı r tıgı ı.şl ercte d:ı ma m·ıvat :ı o U) or u. bir çare bulamıyordu . Fakat : 
evveli 'l'C r'iye ve l rırın aru ı ' ı mt harebe?e rd.:, .J aponl enn şfdd~t i trar· Blr giin S'ıid pazarda blr disi dudıt Y ı .. . . 
rarla ıtı rılabili r. Le T11mps i z· tes 1 Fıar..· Yatiniton ~6 ( A. A ) - Har:ctyı go"'ı·du· K<'•ndi kıymetli kuşmrn ar~ada.ş. ıı ka v_arı,ncadlludayaı~ırka'?Jk 

, . . . d tU k h k ruzları aa ra§'II P", yetfıeo <.:in takviye Nezareti Almarıyada Yahudllik alryhine · • a vısa t t tr onu ~yı 
H ıın ıyı nlyıtıa • Te r " n m~D kıtaatı 11y • ıindP, .J ~ ponlar bFş ki'oıııet· devam eden muamele bakkHıdakl Al· lık etsin diye bu duduyu da satın aldı ve demişler. Dellkanlının n.rkadaşlan onur. 
faatle rinl tanımıt olr ant1da lsrar et•tk· re aeri çeklJmf ((ı mecbur ıdUmiılerdtr. eve getirdi. Fakat bu dudunun hi~ bir hli- bu Um it.siz halini görüp dediler iti·. • 

f man1anın yerdil}I cevabı neıretmiyec•· j 
tc1 r: _ . Sarı nehll'de hoğulanlar neri ve marifeti yoktu .. t. sıl akı1h dudu - Niçin böyle feryat ve figan edip 

« Fraı11 a Turkıyeııln Hı tıydakl bu· Şanrhay, 25 ( AA ) - Sa • ı nehir ~lnl blldfrmlıtfr. Yalnız Bay Hut beyana- her gün Said ile uzun uwn kon~ur ve dnrurrnn. Hı>r oordin elbet bir çare.si vat' 
f •ı f ı tı t r Bu tıııda Amerlkc n ttbuından olupt'l Al· sust men Hl er n Hllfft nıaış 1 • dinmi ş va eski vaziyetini bulmuıtul". ~id bu konur:malardan el:ie ettiği neti-, dır. Biz bir ihtiyar t:mırız. Bu öyle k'.lr -

~~nfaa ller , o.uda blllunan vı mtn!el Şlmd'ye kader vaptı"'ı zay at yavıı •anyada tkrmıt eden '. Yıhuillerln mal· celere göre iŞ.erini tam'm ederdi. Dunu naz. öyle iş bilir bir kadındır ki dilerse 
- 1 k r d a 1 ., • lan bı klcında beyanname vermek itfa· J Turk o an eıı T• aynı zaman • u • yanf tubtt edi'mf ha bıılanmııtır. bir gün böyle konuşuralarken Saide: göğli yere indirir. Hilede üstüne çıknca1: 

l k bl h lk t b k dH n den maaf tutulacaklarını ıöylımlştlr. takar ve ça ı t au r a o ı asın o ~ıen te' rratlara ıöre, 8800 klt\nln öl- - Said dedi. Sen bir deniz seferi yap·, bir kimse yoktur. Hemen git derdini on:ı. 
dot ınaktadt '". Fra ?Jra Hıt•y tfpraklarının dntü anlqılmaktadır. Avusturyıdan ieri ~eYrilen malısın ... Bu sııretle edle edilecek ticare 1 söyle. bol para vadet elbet o sana bir çare 
KıroaUıt münıeıata kırt\ btr dl1 t-nınlık .JapoalftrJH ileri harHlıutll Nazi tfleri büyüktür. Çok p!lrn kazanır. zengin olur I bulur. 
ocağı olmuını asla lıtemu ... f.'tanıının Tok yo , ~i l A A . ) - Oom •y a jttn· sun... Beyzade bu haberi alınca doğru gi~tP 
hDınünlyetl ne r •lir,<'f' , bu, katiHr.,. ıı bildiriyo·: .J pon kuvvetl<rl Lunkayın Btrlln 21 < A A ) - Viyanadu Said evvela bu sözlere hiç bir ~evaı> o ihtiyar kadını buldu. Ve başından ge _-
- BiilOn bu ıöı!e· e IDaPm,m , k için cetı ubunda garbe do~ru i~e deyerek ev· lıtenilen Avuıturyının Nazi relılerfnden vermedi. Fakn.t gün geçtikçe b!r denız sc çenleri bir bir anlattı: 
bi r sebep yok tur: Fakat bepılt in tek lı· ı ve'c: urı oebrfn ruluı al tınd a kahın iki kiti buran buraya relmiıler ve Hlt· ferine çLkmak nkri kafasını işgala ba.şl~ \ ~ Eğer derdime bir çare bulursan sa· 
bat fırntı , llı t sydır. Jllç bir teminzt, Ha· :lO k'Jome:r~lik bir rah11yı ele ıeçlrm't ler tarafındın kt bul edtlmftlerdir. Httle· dı. Nihayet bir çok mall~r satın nlara~ bır na avnç dolu.sn altın verlr~ıın dedi. 

1 
ıy dlvamm n hılledllmtlıiİ kedar muı11•r te rdi". ı in emlrlerlle bu adamlar Btrllnde ser· gemi ile ticarete cıkmagn karnr ver:iı. ~u Para vadini işiten ihtıyar kndm: 

o!amu. Bura1a ~unu da it aret e tm.,liylzkl 1 llf>rl (.:inli idam eıcllldi but olarak !kamet edeceklerdir. kaıannı karısı Mnhşekere haber verdi~ - ~orkma dedi. Senln bu. iş!ni çok 
hıJ hal meseleıind.-, sürat VI katt llk dl~ r Şıır. rbay, ~5 - ,J ıpon taraftulııı A merikada tevkif edilen zaman kadın nğlanıağa ve f~~ya_t etmeğ yakın bır zamanda ynpnr sevg1line sen! 
!ınUlerln ba,ına g.-çmttlir: Her tnr'ii ıy· g-ftden dört ç'oll Şrnghada. idam e1il· başladı. sa.:d k'.:!rısını tesrlli ı .,.tn. \ kavustururum. d "' 

ı t, Aım•n &lktr)af}0 

• bl • k d Bu söilerden sonra ihtiyar ka ın doı;-kl'I unsurlar bemrn tufiye e(e rek ba· m t r . u "O - Bu sefeı ze çc;: para azan ırır 
ı • • . . • ruca Mahsekerin evine gitti. Mahşeker ~ll 

kikive pOrüzrüz b~r anlıtmıya nrmahyız. .Japon kabinHintlc• Uıtılilf c-ıktı ltrırn 27 / A A. ) - Ame . ikarı " Para ııse ins:ını rahat ettıren. ya~ayı.şın ~ h. ta 'ad· ~. d ı.u ·ı. k bi k t 

h 
·ıa 'dl d et tiren bir vrı~ıtadır gibi ıç nım ıgı 'A.a ını v ~ t r neza e • 

H,tıy bir mesele, bir 1 tı f ı · nıe· Totyo, 28 (A. A ) - l>Qnktl kab~- Berlin Hfttl Hariciye ~enrettne rtd.. an memnun • • • ıe kabul etti Karşı karsıya otımhlar Ih-
-su llyeH l.:ıl7i'Dolm11n h atalar ve kaa'd t~r 

1 
M toplanh•ı•da yenfdH abaıcık eko rek Hadc'ye Nazın ile a-Orüımüı ve A· lA.flar söy~edi. Fakat Mahşeker ngla;naıtta Uyar kadın °Mah.şekeri~ ylizlme bak;yor -

yOıündcil bubra 'l !!aline i' ldl. Oı u hır 11omllc tetblrler tetkik e dllm'şttr. Bu tt t· mırikada mukuf bulun an H Almanya devam edıyordu. •. du. sonra derin bir ah çekti. Matı.şeker : 
ra iu olmaHan mentl tıfk IAzı mdır. l btrler üzer ine h~ku ntl azaları araau:da leblnı o'a·ık ceıuılvk yıpaa 18 kiti - Biliyorum. 811 <-efeı·e çal•"-.'ln~ı - Niçin böyle ah çektin ... Yoksa sett 

Söz:mozl blllrmeden ~unu da ili ve ltltlt ç:km·ş'ır. h'kkında Alman bOkuın tiri 1 11.e c ü,nn- ğından. gayret•ncten clolavı çıkıyor~un. de benim gibi eı;kcğlnin h:.ısret!ni mi çe· 
f'rl111imk i Tnr~lye kük O. 1HKinhı H tay'da· ı Alman &e fll'I Çhukn ayrıldı clGiünü sormuıtur Beni klmlere bıral~ıvorsun .. Benım Y•

11
um- kersin ... Ah çekmek bana yar.aşır. Tanl 

· ttt.. k. , t t M da ı ev elce bir daklkn nvrılımıQ:a rrııı '"' . . kı ko"!lhyınl a a .. u.nı tS1\f~ n ~ m B rlin 27 (.-'.. ı\ ) _ A,mın Çia Yeni ısır kabinısi ' 1 v . . .. ' lnrc'\ .. üre-"ek b;r bır senedir sevgllı kC'C.'\ından nyrıyım. Hn,a 
T'l'St, 11 veb' ın lzıb notu Ilı h • tıf.t t l c•k bOyCk tlçtılnln Almaı hük'htr tlrıin ltle- , . A . mazken şmıdı boyle ay ? ., , retinden halim harı•ptır diye sor<l1ı. 

'.,'.'u~'i :ı~~ıı:~-d~!~~.:;:'~~=:.:·:~~'.;bl ~~~!~• H .. koude• haro~et oUIQl 61 lotv~~~1~;h:~ Ma~~~d-1!;:: ::::. 1 :~~:7ğı~:"::;: '::,~~~~~u';"
1

;~,~~17 · ~;~~ ----~-_(Arkası varJ 

~ ı h kı zlı1'\aıı tl« d iden ~. c'hn kı r· ren mı n. kiline memur edild'tl milli b lrlllt kab!· ~ durmadan ağladı. o kadn.r ağlu_~ ki artık Btyıı~1mile1 havacılık 
*ısırd ' r(d 1ct 11•k ' onun yınl hıks ılık· La dik ve Gök nar ıe ıl, Sıh gllnO . Kral YıJ11te Faruk. '& r Sa.idin de bu oyrılı~a tahnmmlilu kalma-
lar yıpnıs a :rtık muuımıh tm,yrc•· • takdim edlleeektır. dı. said: heyeti top1snhs ı 
f!i, izi ilin •tmek, ve Mlllct'e r Cımtye· OfffilnJarı ndft tetlukler Jrıa V e)ishdi Dİ~anlJSt - Ma~kerlm diye soze b:ışiadı. Ben Rerli11. 26 ( A . A . ) - e e rlir.d , 
t"n", bu komh.ıyonun kendi elvılanna Ankara ( Humıt ] - Orman mftfet- • · .. •• • ne kadar sevdi~ni. bana ne derce-de bağ- toplanın g.,ternurenıl hn!Cıhk h• yatl 
hlyanet et rtıek'tt oldutunu hatırlatmak dt· titl Mıc~d Ti Auıenıjma'l mOh •ndfs! Ce· ıle iOruşüyor lı olduğunu _çok yakından biHyo,.um. An- re!s Jn•ihnbat fş'nt bftlrmh vı Büytl'l 
mt ktlr. Behtı mevzuu nızın t mtlnıkııı-tıaı, Samsundan itibaren Gireıun, Tr1b · K'ibire, 26 ( A . . A. ) - lran Velt· ::kdt~~~~;~~~:a g~~.~~~~~ei~::e~: :ı~~= Peksnrn rıfallte ve TOrkfyrdın Şnkrtt 
Jar değil, vıkalar ve hadiaelerdlr : Ko· zoıt , Rlzıı v• Çoruh ormularındatl Ll· abdi dün öil• Ozerl ltkendırll ~r• nr- 1 ğ h. kl.k tte . 11 d Kocs{tı da ikinci relıllte setmfşlı rdlr. 

ı k k ki Mili t 
• ·ı. llL l "'l d t bl 1 ca ım ama, a a ~enın 1 ç yanm an 

mlııyotı lı a 6 ımm esme t , t ıır . dı~ ve iu•Dlr I• arın me'fCU unu 81 t mıı,muıantan surette kartllanmııtır. Veli· ayrılmıyacağım . sana bir kaç sözum de ReJ ıırıınnda lçvler• 51 Ye TilrklJ•d• 
Cım,retl dlv111nayen' bir h 'ım,ttı dıbı ıtmık üarı 7akında Aııkaradaa hu• ıh1, K'al tarabadan kabul ıdlltrek, sa· ; var. Bun.lan kat'l su~tte riayet etmeni 44 rey kazan•t fla r dır . 
bulunmuı oldutumuıa kan llı. t kıt ıd ıeıkltrd lr. ra11 mlıatlr ıdllm'tUr. rica edm.m, -:·ı.... _ ı. _ '· l 

J 



Pazarlık yasak! 
D • G u ===========:s===============::::. 29 Haziran 1938 

Okuyucularımızın yazıları: 

Onlar ve biz Hikaye imzasız mektup 
:_. ______ _._ ______________ ____ 

Nakldden: S. K. 
J 

1 
muhak!kak iyi bir yer işgal etm~ olurdum. 
Şu mektup hiç te fena değil. 

Eşya üzerine maktu 
fiatlı etiketler konacak 

Parisin ziyarete deQ-er umumi ve hu- f 
tUsi mahalıerini ziyartt ~ttikten sonra sı· { 
ra mezarlıklarını ziyarete gelmişti. Sem· 
timizde bulunan ufak mezarlıkları ziya• 
ret ederken içim dolmuştu. 

Yaz tatili miinasebetile de Parisin Sonra; zarfın üzerine itina ile adı·est 
büyük mezarlığı olan Perlaşeı.i ziyaret yazdı ve mektubu götürerek post.a.ya atL. 

• \ Sonra bekledi. Her gün dairede ~ılaş-

K ·ı k • Sl e'.tim. Bu son damla beni taşırd ı. QmUfQVQ VeTl en anun P roıe Fransızların ölüleride dirileri kadar
1
• 1 tığı !llümeyyiz Muhlttinde gönderdiği ______ ...;'J_______________ mektubun tesirinin gözükmesini bekledi. 

ld mesut, bizim dirilerimizde ölülerimiz ka-. Fa.kat Mtihlttin hi'ç bir tesir göstermiyor-
Üzerinde e•asll tadiller yapl f dar bedbaht. Buna mezarlık yerine, ağaç du. C>Sman Tank bunu Muhittinin büyük 
----·---------------------- çiçek, h~ykel, büst, san'at ve temizlik ve soğuk kanlılık gösterdiğine hamledl -

. ._ 1 d". bi'd' ek şa liy' .. ' manzumesi demek daha münasip olur. d F k t... da hakikat "'"' - 0 Ma~ t•ı Nut herlr.e sa'ış mrcbcrıye . evvelde:ı ı.;e e ı~ eyı: . ırm r 1" • yor u. a a ·uun .....,ıgı sman 1 
· • • ı d - 1 k ·d ki 1 flattın ten· Parıs yaşayan Fransayı Perlaşez ölen T - f kı ld - bl · t "" d .. ir oları lc.ımun µroj• s·, Kamutay mad eler uzer rıe O) u ar . . . . . • . . . angın ar na varmamış o ugu r no.c-

1 1. k' 1.,. t bulunmaktadı\ar Fransa, bırı halı, dıgtrı mazıyı temsıl ta vardı e'lclime"llerinde::l i'C' t k ı uznanıe}"e alın- zı at yapma a s~ı u - 5 • . .. .. . . . _ . . 
nı ·tır. 1 l\.fah!yt ti ı l 'barlyle veya kanunen edıyor. Bulun meşahır; .ıaır, edıp, ressam o:man Tarık yazdıgı mektubu zarfa Bu nokta nihayet bir gün ortaya çık-

ş , _ . .. • . 1 <( l ı>azıırl ks,z tir rıata tabi tutulması müm heykeltraş, ceneral, amıral ve devlet re- koymaga karar v.:eremiyordu. Yazdıklarını tı. Osman Tarık bir gün a11ka:daşı Cahitle 
Encu 1ler kr, proı. uı. r,n( c esa ı i.· t k . . . . 1 ı· d 1 1 d b - nmi ti ki. bö ı bl kt b 

1 1 d P . 1 ·ık id kfin olmıyal\ Sf tı~lbf hııkhnd:ı u anun ısı ıçtıma 1a ın e er. . oka ar· ege Ş Ye r me u tı bir gazinoda tavla oynuyordu. Çocukları-
d lPr vapm:ş ar ır. rOJAD n ı rr:a e- h k - 1 1 1 kt r B d' ·ı "l"I d h 1 1 .. d kte h t tın . daha 
ı:n , ui;:e bıı bnun h~\ ii lllH'tıı in t l')ik Q t m erı. tt~I> ~ o uknmı) ach> kı -'mı 

1 1 
u ~r!. er ve ~~er en am e a ı- gon erme n.se mu a aza e enın H 1 nın ve evinin meşguliyetleıı.inden basını 

~ . ' k _ tlbl Be-lcdı:teıcr bu anun n u .~r rı n yor. Ve oluler bu darılerden iUrur top- isabetli olacağını tahnıın ediyordu. er alamayan karısını mütemadiyen aldat -
tdildiğı yedr rJe v~ya hu anu ak ~ ta'bik ve h t '>lklyls alaka11 işl 0rl görmekle lıyorlar. ctıefa okuyuşunda mektubu pek mfikemmel maltla vakit geçiren Oa.hlt: 
ıuıulrn ır.addeler hııkkır.da p r• en .. e .. İ d v A • • • .. • k 

b • 1 1. mukelh:r tltulma'ıltadırJar. kt su eKa Bu cemıy••t yalnız dırılerden mute- buluyordu. Nıhayet kararını verdi ve me - - Azizim Osman dedi, s:ana tuhaf b'r 
l c artlt' pn tr! ksız stl s mec urı "' ma~ - . . l l d b"l x.· l'-1 kk'l d . . d k'I t b fl dı B d :\.." "k i ı ' ~ lEtı, bu ış eri k.onho c e ı ec ?al g .., , şe ı eğıl, o cem•yete yer altın a ı er uı u zar a . u sıra a uu~ eser n. 1 vak'a anlatayım. Ser.serinin biri bana bir 
ttcır. _ ltizum gördü ~Q yerlerde dcğruJan <JOğ · de iştirak ediyor. sonuna erdirmiş bir san'atka.rın duyduğu imzasız mektup yazmı.ş. İddia ettiğine gö-

Perakenıie suratı,, s thf yapılan duk- rl"'4 tatbik için me ı:u ·lar ku!l.ınabıle· Bu cemiyet dahilinde diriye hakaret gururu veya yeni ya2llllağa b3.'llamL<; bir a-1 re karım beni Hasan Sıtıkı ve Naci Ragıpla 
kt,•a,. ve ma~nalPrla ıalr rntış Y rle- tir · · · .. ilk · ,ft d h' t~i-i ld t . . ' _ c ı<. • " " • ve fena muamele yapmak. her zaman ıçın matörun eserı nıarşısın a ıssıe ""g a a ıyormuş ... Karımda da bu lşl yapa-
ı ~ade •atılım maad~ler uz~rlue bu.,Jarın Ceza hukumlerı . . mümkün amma ölüye en ufak fena bir hazzı duyu~ordu. ca·k hal vardır ya!... Kah kah ka:h ... Ne 
fııtlar:nı ve ııyrıca vaı_ıflaıını iö!ot ren E:ik_ .. t kovm,.yan V6Y8 tiatı b ld r<ın muamele af edilmez bir hatadır. 1 Bu mektup aynen şu satırları ihtiva ise ... Evde bir kavga çıkarttım. Prensip 
bir etiket ytya t-a1\ra bmır haret le.ona- başkıı bır py ı:s1aya r.ayet ttıııy n- G" .. k" d . ~ı d "l"I ediyordu· meselesi bu Fakat 0 bundan fazla mü -
c ıkhr. Malın mıhlyetl, etiket veya işaret JerdF n yirmi li raya kadar para eo zas d' .

1 
doruyorukz d ıhmef elnı ha" em te 0 .~ ~r «Zav.allı dostu.'ll teessir oldu ·~e hasta dlliştti. Bir haftadan-

1 ı h \l d b ·ı. ı ~ kt ırı er en ço a a aza urme goru- • l oymıya musa .t o mıy~m tı er e, al~ın 8 ı aca ır. . Bugün size yazmafa karar vererek beri yirmi liradan fazla eczacı doktor pa-
i o e bilrca~i bir yere lfs~e asmak sure- Et ket koy•iuğu ve Uste astığı ha d .. yor. H 

1 
b" 

1 
'k b. d E d .. kalemi elime al dun. Emin olunuz kJ bu 1 rası verdim. İşin asıl tuhaf tarafı bu ser-

t yle de o ma'ın mahfye11 ve tiah halkın buıı ard~ yaz 1 mık:tısr aıdıu aşağı ve _ r· a_ oy e 1 en ır e rıurumu u- sııretle hareket edişiımde hakikat sevgi -:seride bir de sahte gurur var, bir cUmlc 
ıttı•a na an.olur aeaktıt. yukarı. rı~tla mal sat~olardu beş ıtra-,. şune ı~'. . . . sinden başka bir sebep yoktur. Belkl bu,yapmak merakı var kJ. sorma ... Al bak o-

Pozulıktıız tiat veya ayrıca vasıf ar· dan )ırmı lfrdya kac ar har r para c: zı- 20 ı~~ı asrın ık~~cı rubunda Erzurumda yazılarımla büyük aşkınızı öldürmüş ola- ku ... Sanki kırk yıllık roman muharriri 
. . 5 alınacaktır medenılık ve asrıhk namı altında mezar- ımı., lbi h ri" dan biri veya ıkisı 'li rös•eren t t ket ya- 1 

• " • cağım ... Ne yapayun k:l ha.kik:.atler bunu ...., g e ~ ... 
hut fıar t konm<JSı ·mtcburiyetln( en evel Bu fil~tedn tekrarl~nınası h ~lfnie lara yapıl~n tecavuzlerı hatırlatı~ır~. ~~~· icap eWrmekıtedir. 1 Osman Tarık bu suretle bir ta.şta if.l 
haf'lıi !trlerd ... hansrl ticaret şubelerinde, para cezasıle beraber dukkao, mağaza,leketde bır tek yolun ·~~iması ıçıq butun, •Karınız beni l:syan etıtiren bir lkl,kuş vurdu: Evveli arkad3.'lının kendisini 
h nıt maddeler ba\dnn<'a n~ surdie hıl· vey11. ttcaretbım'n bir haHaya kadar ka · m~~a:ıarın toprakları .. goklere .. ~ııvruldu. yüızlülükle, beni şaşırtan bir kurnazlılda,ıbir serseri tela.kki etmekte olduğunu öğ -
bik edılec~ğf, ı~tiıııd velcU. t nin t~kli!i patılmasına dı karar verlhuı~ktlr. Dırının sırtına ~uklencn .. olu mezar ve zevk,lnden iğrendiren bir hal ile sizi,rendl. Sonra adre©. yanlış yazmış olduğu-
üzeı iıe Bakıu lar Jleyeli kararlyle htyln . 1 B;ı mad:iede yaıklı cez11ya ça1 pı· mezar dola~dı ve nıhayet koylerde ken- aldatıyor Her salı ve her cuma gtinü saa~ lnu anladı. Mektubu Muhittine göndere -
oJ.uoacıtktır Bir ınılın tayin edilmlt tia- lan aıın ls'mler; dttk a.o, maiaıa veya disine bir yer bulabildi. Buda kafi gemeldi dört ile ~edi arasında sizin tarafınız:hn,ceğine Cahide yollamı.ştı. Kötü bir dalgın-

. tıcaretb&n• nln h ·lk tarafından kolaylık· j-Hiç bir hık ve tasarrufları oJmadı~ı · . . b' hald' Jık Şimdi ne yapıla.fbilir? Cahit mektu-
tıudın a1•ğı veyn yı karı s ılı iması yasak - il ı. bt · J it t bulunması müsktil olmayan ır ma ı.:, ... · 

. la gorQleb f'C
0

• r ytr.n't ı:s ı Hcı ya - halde - taşları sokaklara ka ldirım diye · tkı il" ih Nacı'bu herkese göstermişti. Kansını haksız 
o.ecakttr. ta 118 v• mt h ulJ a-azıate'erle ilan edile 1 .. • ga.h dostunuz Hasan Sı ~. g · ~ . . 

P.ıurl ksız ıalH mt'c";urivetine tAtıt ce\tlr. ~ • ldoı~ndı. Bu meyanda b.abamın_ -.,:e ~~- Ragıp ile buluşuyor. Bu şahıslar ha.kkmda yere hırpaladıgını herkese söylenuşti. 
o'an haHkr ve\a hUkmi şıh'slar ken:11- P~ra cı:zalarn'\ <!alr o'an ceza'ar demın mezar taşlıırıda şımdl kım bılırlyalnız s~z büyük bir ne-ıaket gö.steriyor - Osman Tarık artık Muhıttine _kar~ı 
lırlnlD veya l'g- ;U t ş-,~küler:n memur, kati olarak ve h·ç b1r meıcl de itlrez nerelerde parçalanmıştır. · sunuz. Etrafınwda herkes bunları mana-,b:'tı . .:af hale ~Plır.lş ve her _şeye ragm~n 
a.üıt . hd'tm v~ h ssedar1arının nls':e•Jnl edU miyec~ktlr, I ~ezarlıkları, .. kaldırmak makuldür 1 sız ve sakil birer mahltlk olarak görmek -, c::ı.h!t ırre kar)ı y&µmış ol~ur.·. hatayı te· - 1 Her olen adama ıkı metre murabbalık bir tedir. mizlemek istiyordu Bu maı<srı t1a kalemi~! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1
saha ~hsis edili~e b~ gün dirilerin ya·ı cS~eneha~tedee~,M~dire-~inealfun aşa~d~mek~buWna~e 

1 k ·ı 1 n g ı· ı ı· z va p u r u da h 8 şamasına imkan kalmaz. decek, ne de nasihat vereceğim. Arzu et-' yazdı. 
Evvela memleket ihtiyacına göre alı- tiğlniz gibi haıeket ediniz. Eğer 'kadınların cSayın bayan · 

d 
nacak mezarlar tesbit edilir ve yeni hir gayı·i mes'ul mahlhildar olduğu ka.na::ı. - cBe~ af~etmenlZl rica ederim. Siz 

bom baya tutu 1 U mezarlık teııs olunur ve layık hürmetle tinde iseniz karınızı affedersin. iz, fikrinl-ısuçlu degılsinız. O mektup diğer bir kadını 
bir münakale yapılırdı. Umuyurumki 1938 ze tamamile ıştlra;k ederlm. El};er onu de- tasvir ediyordu. Fakat namusumla. ~unu 
yılının Haıiramnda Erzurumda asri me- retmeğe alkar, bazı va'tılm vaziyetler ih· söyleme'.ı{ ısterlm ki 'kocanız sizi 1çtı.~aı 

(_Oıtıır- ı J i ci ıfııca4. va ~ fa~"-'-'-: -•· ~~. ··ı-t ~ .. ~ .. ~ r aas etrersenrz, muva buLtrum.1 pele <1llşük bazı kafunla.rl mute-
Karue ırmanında bom nr. ırrıın edffen Ku- ıu ·ı tuşecr muta/Sas1ndadırlar. yer olmasa ierek. Çünkü sizin hareketinizi murakabe etmek madiyen aldatmakta ve bunlarla bütün 
\'.h adlı lnriliı t carft g.,me inin müret· İngllizkr de r)yle düfünüyoı· ı *** vaziyetinde değilim. sızı ancak tenvir e-,1muhitinde öğünmektedir. 
ttbatından 3 klşl ölınüııür. Londra, 27 (H. A.) _ Cumboriyet- Vatan için ölüme koşacaklar, top- diyorum. · cDeıin saygılarımla tazimlerimi ar -
~ rankf sCler SÜ7.l<'l'ln.1 tn ımu pn·lal' et İspaoyaı 111 bomb8rdımanlara muiabe· rağın kara rengi için değil, toprağın altı •Bilvesile sevgi ve saygılarımı kabul zederim. 

Londra, 27 (A . A.) - Yen1den Is-'. ld bilm' silde bulu~mak husus.,ııdakl 've üstü için koşacak eğer toprağın iize- buyurmanızı rica ederim. c V. Y.> 
p · ~ya sularında iki lnı~Uz ticaret, gemi- j tasav\'urJarı derfn bir tetssür uyandır-: rinde ?ir menfaatı yoksa ve toprağın al- _ ·--· _ -·· . Hürmetıka.rınız Sonra mektubu za~a koydu ve adresi 
sının bombardI'DBn edılmesf key.lyetlle mıştır. Buraca hakim o'an t kir, böyle tındakılerde bu muamdeye uğrar ve bu cV. Y.> . bu sefe~ ald~madan itina ile yazdı. Ken-
General r'rrnko hükfım~tir in, t.nc.lann 

1 
btr hcröketin vBzlyeti bir kat daha va·ı his baltalanırsa kim için ve ne için ko- Osman Tarık ba.şını salladı Ve kendi' di ke~dıne :"°ylendl. 

tir raht ıekırrür . etm lyec,ği hakkında· hlmhotirecegi m~rkezfr d :dir. ~acaktır ve nasıl ko~acaktır.? kendine söylendi: _ - UslO.b ı:tlıbarlie bu da.ha açık ... Cahit 
ki eeva~ı kar<Itııt rılmak.tadır tu l üz-ı · .. Dün vatanı için çalıc:a ve öl - uıan yazık olmuş bana be ... Eger 1 bu defa mektuptan her halde daha ziya-

. \ · Jsııan'n scfil'lıılıı l••şebbösu v n en ° 1 d bi tt d ı kt r 
den lı giliz mahafellndc d ırln b' r teeı . • I ölüler de bir gün diriler kadar memle- muharrirliğe atılm~ o saydım e e ya a e memnun o aca ı · 

1
. Parı~, 26 (A. A.) - spanya büyük 1 h . . 

&Ur uyandırmıştır. 1 , • t • H bi N . . kete adımdırler. 
Bü ün razetelH bu tıyya ·dtrin e.ç s; ugun a ye uaretu.e. gıd.~-ı Dirisile ölüsile yurdumuzu kurtaran Torulda Celil Üçüncü Romanyada tevkif edilen 

Frank o kuvvetlerine dahiı ohıadıkla• ıoı ~~k. ~p~oy~~~ ~a~anc' t'ı,{arel~ı lın hu- 1 o muhterem ölülere bizde topraklarını Demir Muhafızlar 
t•hm'n ehlt kttdirler. 1 kutmfc çı şe kr er n e Y,~r>btı 1 aırı bs iv ti hl~lk 1 göklere savurmak!• şükran borcumuzu tarafından ..,. 

b t amına • rcı n. llll& c e 1 m s lde "d d k 1 b• · f t BUk 26 ( A A ) B r. D UaynUmUd lt·lklk lıt•Vf'li I " . o e f . veri en lf 11Y8 _e reı, • • - ugun I· 
LI) dr 27 ( \ A ) t · t e hü bulunmak meseluı hakkında Fransarıın Öl.. .. .. h bd d' . . mir Muhafızlardan 200 kltlllk mevku-n a, ı . . - ogıı t r d- ü dO U ü tD umuzun ru nnu aza an, ınmı- [ H ] BI llk be be 

Hı 4 
• \ hpa· yada sivil haU a yr p ilin re u~ n ıt n SJrmuı r . zin kalbini inkisardan artık kurtaralım. Torul, usust - r ra l'· fun muhakemesine başlanm11tır. Bunla· 

ı ruz iç n gönderil~ct'k komfıyoı.una :\ladrid üzerinde bir bava Parls: llk baRlaTının kuvvetlendlrllmc:sl makıa· rln aralarında bir çok Şefler de bulu::ı-
lt'ran: a ve Amerika hUlllımetlerinden bl-, muharl'h<'Si Ekr~m Tal•t Suılfro# u dile, CelAl Üçüueü tarahndan Pazar gü- maktadt:. Trenden kaçan iki Şet b4l& 
rer murab11 iöndertımiı nl talep 'ta iş- Madrfd, 26 (A. A) - Dün sa1'ah nü kaza adın kendi adında otuz k.tıf- bulunamımışbr. Bunlann hudud d ~11 
tır, Bu komhfhn, Holla·da hü tı .n·tlde MadriJ uz rlM gelen ast tayyarelerle Torulda kanal inşaatı llk bir ziyafet verllml4tlr. çıktıkları tahmin edlJmektedlr. Mahke-
blr nı •ettcektir. bükunet tayyareleri arasın:fa f1ddetll kk t Başta Vali Ferid Nomar oldt.~U mede yalnız beı Romen gazetec!slnln 

inyllt~r~ ınttt.ftlwfol hilmfall~e ı bir çarpışma omuş va dört ast tayyarul JllUVa a en durduruldu halde, Vtllyet Yüknk Erkam, Adltye, bulunmasına müsaade edllml~tJr. 
lmlumı<.·nk mı•: ile iki hükumet t::yyarui düşıruştCr To u1, [Husu t J - BıltdJyenln Maliye mtıfettlşlerl Askerlik Şube Re- S k d b 1 d• 

L,ndrıı, ~5 (A. A.) - DQn Avan Lolt Çorcun bir teklifi b:.-1 seneli~ protramt müciblnol', şehre felerl, Beledty~, Partl İdare Heyetleri arı &mIŞ a e e ıye 
kımeraaınıt,,, bomba·f.ı~an edilen İnil Londra, 28 (A. A.J _ Bugün Avam rn ge11rmek için inpsına batlanan ka· davetli ve hazır bulunuyorlard1. dükklnları ihale Olundu 
Ilı tica et j" . mUcrf mueluf haylı mura 

1 
ıramaruında beya· a+ta bulunan Ldd nal, muvtklraten durı:furulmuvtur. Dört Celll Üçürcü ziyafette söyledlll Sankamış, [ Huıust] _ Beledtya 

kaşaler doturıncfur. Avr:m k~mırasa . Çorç ispanya m'arında k'o!llbardıman yOı metre kad ' r rçıJan kanalın §öıeye lusa bir nutukta dedi lk: «Bu toplantı emliklnden bu yıl içinde yeniden yap· 
&alonur:da bglltert>, n;ukahfh i bflm's'lda' edilen get1>i ad 0 dini ve bu yOzden ı .. ,u yaneıılc noktalarında tahkimat fapılma- ıoframınn üç lfadeıl vardır: Birincisi tınlmasını açık eksiltmeye çıkardığı 6 
bulurıarak m•, bu'u-:mı.yı.cık mı? Süal terenin gOrdOfü zr:uar yeldiııuru 1zrh et· 11 l!z~mıel~f!i Transit YolJarı Mıntaka kaıa balkının büyüklerine, memurlarına dükkan teşlf bedeli 9970 liraılan yüzde 
dol ş •v H · dır m1ş ve bı ton İngilJz tfcuıt gemilerlniı11I· :aşmud~rlugt tarafından tebUğ edllmiş, karşı b•s\ediğl aı vıı ve ıevginln ifade· 

1 
dokuz buçuk tenıllile müteahhit Bay 

(;uuıhuı·i)'l'tl'ilcrJu ruul.llhı ·ld lihlandır.'mıısını ve gemf güveıtelerine 0~:~u ~~:r nt d~atrlyat faaliyeti tatil ıldlr. ikinci halk. ve. memur kıymet 1 Kasım Kurşun'a pazarlıkla Belediye En-
blhr>lt:tıl tt·~"Lbuslcr1 tayyıre yerleııi ·ilm,sfni Jstemlıtır Bu- I 'Şn: 1 mahaJlnda keşif ya- M"f ttl l il b' d b \ at · lcQmenl tarafından verlleret lnfaata 

P J 27 ( A A ) O t ı C • · • pılaealc ve bu ke,fe • ... f t d u e f er e l ~ ara a u unm ann n 4 ' s, · · - ze e t"t ı um- ra cevahen ÇemberJayn bOyle bir Jotn g-or.. nıaa 8 e- d ı ı k d ı t bqlanmıttır. 
h·ırJyctci fspınya:ıın has vu ·mak tuav- . j l'k . kA 

1 1 
& vaıı olunacaktr. Kasabamız yakında vlltyet 1 are ve 8herır n n ne a ar Y 

•urunca bu U'lduıı.u tt tblrleı ı mevzu bı h yapı' mıı!stı~a ' m ı ım n oma ıaını bol suya kavuıacaktır. ve dnzıün bulunduğunu gösterir. Üçüoı· Sarıkamış polis kadrosu 
s soy em ş 'r. ik b 1 d b 

Mtm~ktA ,e bu1hııdan sıığcaraha2ea- _ cüsü birlik, brraberl a.Qarının 8 a Sarıkamış, [Huıust] _ C. H. p 
ıup J'IZdtltr, vulptın vebımatiu~ ve T b d . b' k Poata giinlerı· ziyade kökleımto ve kuvvıtlenmfş oldu· İl kongresindeki dilekler birer 
teYvtllüt f dectt.( a\ lb te ait tndt,elerl- ra zon a yent H' par 2unu srOateılr. 

• Aab.ra t.ıaa•.ı birer yerine 1ret1rnlmektedlr. Bunlardan 
lıemr.kabfl, ıol centh gul'f I · rl C't11Dhu- Trebzoı, (IJu3usr] - Eu·aılıı.ld • • Trabson ~ Ziyafet çok sıhhI ve neşeli bir ha- biriside llçe kadrosuna polis konulma-
rl•eteııertn bu taPM\ u ltrını müda'aa fmarat mt 1.~ıl•ğı ·az bir zamanda şt h' r Gl4J.t GeUe va fç'nde grçmiı, mfllI OY11nlar oynan- ı.ı idi. DahilJye Vekaletinin emirlerine 
•der ıo~ünm,lttedlr'et. pıru hıı.llne . g-!liri'ccektlr. C;1miin örü- Cum.a:rtıeaı 11 Oumartıe..ı ,,IO dıklan sorra, mlsarıı ler aynı netell ba· atfen Hazirandan itibaren Uçe kadrosu· 

Bııt 1raı 1teler, ru ukı.belel bllmiıll nu lcaınyan h!la1aır yJktmlmıştır. Yeni Pua.rbesi 
11 

Puarte3' H,IO va lçltd~ uğurJanm•vlardır . na bir polis He bir komiser konulduau 
yapıldıQı takdirde, ha bın Anupaya ya- parlta yüz eııı am"!,e ç11;1maktadır 0azwam::n ~· Ain ~ ll,ıt Selim nahiyesinin Yenice . Kars vilayetinden bildirllmtıtır. 

Erzurum İmar birlig~ i başkanl;g~ ınd-;; C::.':: 11~~1~ = 1
1
:;.

1
: köyünde hastalık Evlat katiJi baba 

M· zbah• et kamyoneti için azAmt üç bin kilo benzin aç :k ekalltme ıuretlle 
ihucaktır. 

Muv•kkat temfnat 63 liradır. 
lk•fltme 11·7·988 Pazartesi runil ~ut orı beşte be!edlye 

lft1 ld rt ile ıtitt yapalac-..khrı ' · 
blna1Jnd• Jmar bir 

•o, ~~~ i:t 

Perf9mbe 13.17 Carf8lllba 11.ıa SarıkaEif, [ Huıust] - Selim naht- Karaköse, [ Huıust] - Oğlu Beki· 
Oltu - Torta.nı postalan yeslnln Yenice köyünde bulaııcı hasta· r 1Jn OlümUne sebebiyet verdftlnf evvel .. 

OUma.rt-1 ıo.eo Paza.rteal 1&.00 lık olduau haber alınarak, hükdmet he- ce yazdığımıı Maruf hakkında yapılan 
lalı '1.00 Q&rf&mM 111.• timi Bay KtırkcU mahaliııe gltmlf1 bu· ta'tıklkat bltama ermiş ve katil baba 

tat J«1 • taları muıyıııe ttmfı ve rerektn tıd· evrakl Ilı blrllktı Müddelumumfllte ve· 
t blrltr mııur. rllmlıllıt 



:!H llnzlr:ıu lH:l~ () o ö u 

adın, Ev, oda 
----------~~------------------------------~ 

Kadı saclarının güzelliğ·, cehre 

• 

, 
' 

güzelliğini tamam ayan • • 
zınettır 

Kendi sirkemizi 
evimizde 

kendimiz yapalım! 
Üzllm zamanı gel yor. Erzurumda 

a 'le matbahının en bnyuk ihtiyaçların· 
da'l b'rl de sirkedlr. Fakat ne yazlk ki 
ş ·htrde iyi sirke bulmak kabil değildir. 
O rn ı fçin kadınlarımı7. evlerde eter is · 
ttr e·ss shke de yaparlar. 

Tü·kl 0 r sirkeyi çok s~verler ve tıak
lıdı ... Çllıkü sirke faydalı Mr mayidir. 

Üznmden, yabud, armu 1, erik ve 
di~.,r meyvelerden si rkeler yapılabilir. 

Bu s~rk<llerin nıyıha1an ve leıze'leri de 
hoş ur Hem iştlbayı açar, hem be2nıı 
kolll P la~ tırı r. 

Üznm rn ıu ve ı Uz!lm ci >resi s· c ~cık 
Hr yada bıra'kılı ·s11, '.evvela ilikoz Is· ı 
Jlİdoya hı hııvvnl od.sr~ve şıırap olur. Bun· 
dan f!Onra ~l!lro:ierma aseti mayalarının 

ttslr I~ bu isphto hem z halle tahavvül e-
1 

ılPrck keyr verici günl bir slrl e rubu 

()}Ur.~ 1 
Uzüm •uyu bir kUçük fıçrnın 'ç"ne 

1 
l onur, ~ f:'zı a~ k tutulur. Şarap o'ma~a 

h8şla. mıca ı öpUrür Bir kttç ~nn ııonra 

köpürme hail durur ve strkeleşmete,1 
b şiar. 

Yalnı7. hu fıçıyı veyah 1ıt kabı sıca· 
cık bh yord ~ lıulurıdurmalıyız Köpük 
kqsj<iktcnve bir~aç gn g"çtikten

1 

soıra, ekşi iıti ho~cm ıza g'decek bir de- 1 

recJ ye gelircP, bu rna~1i kÜCUk şi;ı!')ere 1 

koyup saklamalı, icabında aç p ı.ı~de f 
sirkeyi kullanmnlı 1 

Pa$eyi doktorlar sıhh•te mımr •l.dederler. Acaba bu kald111e mi 
uvarlar, 11oksa kaiın duddlırınddl ruju boımamak t~ln znt? 

ANALARA ÔÖÜDLER 

Sıcak günlerde çocuk 
ishaline dikkat 1 

Yavrularımızı ölcliiren cok tehlikeli 
' bir ha•talık da çocuk ishalidir 

İshalin en bae sebebi mevsimin sı- glyinlı Ye ylyeceıı üzerinde bu 11catıa 
cak oluıadur. Knçok çocukların yapyıf bnynk tesiri vardır. Sırt ana ıntü ile 

beılenen çocukla! eğer sallık yollarllt ek güzel ve 
ek yumuşak .... 

l 
Erzurum Un havaları na bakılırsa sıcakta ishal olmuJar. Ancak 

ana südü bık yıı~lı olup n oocuk ha· 
sımda aDçlük çekerH .. catm t11frfle ço· 

ak saç r zı 
. . ' erı~a-- e .. meyınız. 

:-;. ~· fl.:ze!lifnin kerdke JT'ab!us bir daba iyi o·uı·. Y ıtlnız i:um_.a dikt sıt 
sırrı va d r. Bir kndmın bacmın en bO· od ı,cek tokt , zeylin yzğı ıa::ç~ıı·111 
) ük · ... eti otan r.açlara ne lrnd \r dllıkat dibine va dn'ye r üfrz etmeli ve ya'n ı 

z d'l . ı~ geldı"A-tr.l SÖ'-'· srç'a"dR kalmamalıdır. 
e ıtıu•ı•am ~ ı mrs• • z m b • " 1 . . . 

ı k Bu •H1an t a1ka brJ y;1ntın vuaır mi' h· 
mc~s lOrnm Y'l · · kl luUAr l oymaktan mümkün meıtebe çe 

K~ı d 'siai gü·e! göst ra;e~e mern · ' kl:ımtlldit. Çünkn tunlar ekseriya baş 
o\sn ber ka ~ın ve her erkcığırı, saçları· derisinde ve saç diph!rindeki meF:ımatı 
nın tcrbiye.s' muntazamıın devam etmtk tıkarler. Hıtlbuki başın ve sf!çların tenef· 
~:u:Ule. hergüo altı dakilıa. serretstn, -~a-, rns aleti olan bu küçük dlllklerin g-ö ·e· 
lıdı,., f d dakika ,al-ahley n, iki da.k~l!a cekleri tşe mani olmamak lazımdır .. 
~sce yehlu:ek vuran, stçları dıli.ıoe s. çlaıı ı uvvetlend!ren ve çok tay· 
o'nalc. fırc~ıemık v~ Stç'an dalgalan· da veren Uaç'ar da yok dfğl'dir. Fakat 
Ulak Oıs:e kam~ılnmak. S?çlan o ınn~t\& dökülen sa';ları yeniden bltirın ~k çok 
t ıc!lama'ıdır ki. hsva uctann dlbıne 5(Üç değil, hemen gayrı müıılıtındUr. 
k~dar ı ü'ıız Ehin ve seç1ar kcı:dl ken- Srç'a·ı louvvetlendirmek . iç1n b1r parça 
d n ~ o:-ıg ~lrrs r. p::ı.muk a'ttrtk Şövö!ın veyahut Sap'ks n 

S çı t~t?'iZ tutml'k d0m~t-, rn;ın gfbi mabhıllere bı tıra:ak sııc;ları ayır.rak 
ö n:ünü ı.u:a'mnk dernt-ktlr. KirH ve ke· r urtH:e p·rnuğıt der ye 'e s~ç'ann dili 
\Jet:ı 5 ç'"r C"~ u'ıc dökülOr. A·t•k o.· n'3 ~ürmeıi ve ~oıra da bir tarakla iyice 
41.itn ı'r,," no ilfıç, M de bergargi bir tuaynrnk, i'll-:ı başın her tar .. t•na mun· 
forlb1i1 lrnl!attrls.ı. fardası olm1- ... (]Pı1te ıa7aTım ta~sim e'meUdir. Bu wrelle 
\t• r. r.cn.u1lartit ki eıtç Hanlarına bskıp fı2ç ıi ıç diplerine vanr, iıaç1an beklenf
ta ı lda"lan\arıaı~ u;aelc et çoktur. S ·• h:n t-ira da ha~ıl o' ur, Bu sayede kepek· 
lı hl'°\'İo hir dekıkn \'e gfce!eyin de hlr !er d '5kOlür, rnçlar Jpek g hi parlal: 
t"ak:ııe·a ,,ç dq•i 'ni:ı mı.ı11-j1 lcin sarfe· yurnu~ak ve g iız~.ı olur. . _ . 
ctlmd d r. Müa. kfin i•e fk'şer d. k"ka d~ ç· .. hr" ~O;!elhğlnl, Eaçlaıın guzelltğı 
o'atirr. kmal ed~r. tr ek glbf r.ern:i l' , r arl&k 

Pek ~uru olan saç'ar.a ınıısııjk esna l~p~'~';:~~ ı~~~~f h~~?~d~f~~~oa~~şüu~:;~~~~ 
~-d bı sıtıl'"ııoı .. •1:'tın )'aıt oı ur-ea " ' . ., a rız ı .... ·~ ~ , 6 lUhuna n6 lcs.ıdur neıc ve Ş!laret ,·erir. 

Görücüye hacet ha1madı 
A me• lknda Hr mtldne yapmışl_ar. 

Par:ı del ğ'r:.e lit' to:ar etnrsan'Z, karşı· 
oıza ç kın vs ker di kendine hareket 
eden bir a~ncdn saııtır, te}a1, 6~mcr 
h ~r t:p~a kızlıııın foloğraflmrı, ıesi!'l~e
ıinl ıreçcrken göıl\ni:nCız. Hrngısınl 

' beğen'ır.seni:t, • Duıl • düğmcsir_e tesın
<l \cız n rc~mi du·ıır. Bı:şka bır ı:eı ce· 
re~ kt .. n s:~ti&inı:z to·o~raft .al'rsınız 
Res:n'n ı:rka'\ ndp., p k•z n lım', yı. Ş', 
idl·.,,ı ~·azı\mışt r. 

K•zlrr fo\c~raflarırı isteyenlere gös 
terme k vo r işanlı bulmak için, bu mü· 
eu!:ıeye h'r y.l tee do'ar '"erirler, 

13u Amtıtkan uııulü Eucrumda da 
ııtblk tcieblllr ml derılolı? 

-.. 
.--. 

v r cu~un..mldo bdıruk.larııılD -u\ar·al..-==--_....,,,..~~-'I' -~--·ııhal olabilmesi mtımkündQr. 

Erzuı um da Ana südü emmlyeu, lnek veya ku-
ha valara pek lu gülü ile beslenen çocuklarda mide VI 

giiven o1ınu· barsak bozulması çok olabilıceti için ıı· 
yor. GOrıdllz cık mevılmlerdı bun!arda ishal çok kO· 
bann bava rnltır. 

sıcek g'der inek 'S!ttı veya tutu ıııtttnden lla· 
k~tt. akeama zı rlanau mamalar her dtfaasında t111 ta· 

...L,'.l'i''~«:-:.-"!llM!AI doğru bir Be· ze hazırlanıp nrilmeıse, çocuQ'uu mide 
rtnllk basıyor. ve barsaklarını bozacak ve ishale aebep 
Havaların bu olacıktır. inek sütü için çocuklarda b• 
değhlkliğinln sat temiz sağılnuız1 tem.iz kaplarda sak· 
s hhatımıı U· lanmız ve ptılrilmezsa az umanda kir· 
z~rlnde ne lenlp mlkroplanaca~ı i'lbl, yazın &111 
kadar mües· 

açık kaplarda bırakılan sütte ııcak te· 
slr olduğunu . . 
herkes bt!di· slrlle mıkroplar t1lrıyırek (Toksin) lfrH 
~i için bunu 'deceklerlndın bu gibi ıiitlerdın ço
tekrara hacet cuklar hem ıehlrleneblllr n hemde 
yoktur. Buse- isal olurlar 
babtenmesell Yazın çocuta baımedemlrecetı m.lk· 
Pazar günleri darda verilen süt ve mamalar mide ·re 
mesire yerle· barıakladarda ekılyerek. bir çok mik· 
rlne gidildiği roplann hazım yolunda QremeaiDı "'' 
veyahut ça· barsak zannı tahrie ederek de ishal ya· 
dırlara çıkıl- pılmasına sebep o!ur. 

~.(ljlfi!t;J dığı zaman, Çocuk yıkanırken, veya terli iken 
her ihtimale ü~üUUürse, nezle olablllr. Mikroplu ıü· 
karşı bir ka- mOltlnü yutan çocuklarda bazım boru
dının yanında lan vasıtaslle mikroplar batırsakfara 

~ P
1 
ardı!esn bu· gP.çer ve bağırsak nezlesi yapablUr •• 

on ur m 8 s 1 ishal olurlar. 
faydadan h !l· Emekleyen ve evin her tarıfında 
U değildir ... M k d 1 kil -k ·"'' ı..._ Oa et sade surunere o aşan çu oocu..&Jar .,.. 
v •Y ıadellğl kımsızlık yüztıııden eırnı ııçirdiğl pt. 
kadar da za· va mikroplu her şeyi ıtzına sokarak 
rir bir çok mikrop alırlar. ve bunlar mide ve bar
patdesü, kap saklanna gid@rek çocuk da ishal yapa
veısalre mo· billrler. ishalli çocukların bızılannda 
dellerl vardır. hararet ytlkselir, baıılannda yQksclm11, 
Taıımaları da hali tabit de kahr. Çocuk flhallnde ter 
haf it olduğu ve sidik de azalır. Yavrunun clldlnln 

' için, ~esire- rutubeti, taraveti ve allsttklyeti kaJl>o-
lere gıdenle· ıur, VO.cut porsuk ve buruşuk bir 
re sıkıntı da ha.t a'ır. ishal devam edip şiddeUendlll 
vermez. Hele zaman çocuk kaseksl haline gelir ve 
hava birden· adeta ölüm çehresinde g6rüU1r. 
blre değişip 
de ıerinlcdlğı Korunma ,.e tedavi 
zaman, lnsa· Başlıca korunma çaresi çocuıa an-
nın y a n ı n a nesinin meme vermesi ve sıcak mev· 
bösle bir par- simlerde sağbk yollarlle bakmuıdır. 
desn a\mağı Çocuğa anne sllttl. vermek imkanı 
a 'ıtletmiı ol· olmazsa : Stıt ananın hastalıklı olmama
ması ayrıca sına, snttın çocuğa uyıun i'elmtıin• 
memuunlyeti· dıkkat etmek IAzımdır. 
ni mucip olur. (.Altt•r•fı i in.tld•) 
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DeQu 29 Baslran 1938 

Rize Valisile ~1ü1akatimız 

Rize Vallsi vilayetin 
vaziyetini anlatıyor 

l __ r,_J r_E_B_E_R 1_· _I, lngiliz Kralının seyahati 
Falcıların Temmuza kaldı 
söz O ne 

(Ostta.rafı 1 in<'ide) ~b.n lir~ kad.ar oıa_n bu biitçe :ıe geçmıs inanmayın! 3una rağmen erkek nurusun , .scıneleı ın muterakim borc arını naınn 
y:ne kısmı azamı dışarıda çalışmaktadır- /!bara almak şartile. hemen hemen bir iş Okuyucularımız emin o'snnla\' ki 
lar. ıstanbulda den!:z nakliyatı işlerile, göreoilrneık imkanı yoktur. Miite.rakim ba'Zl ahvalde Avrupalılar bizlerden ço~ 
Samsunda, Giresunda tütüncülük ve fın _(vergi borçları vaziyeti karşısında hükü - dahıı faz:a hurafelere bağlıdırlar. Tfükt
d!.<.cılıkla ıştigal etmektedirler Çünkü el- ı.wt tarafından kısmen bir mti ·ınıaha yede falcılık bir sanat halfnd~n çoktıın 
C:e mevcut arazinin ancak % 29 ll kab!li gdstcrllmekte ve vaziyet idame <'diıerek çıkmıı oldutu halde, Avrupada halli 
zer bir haldedir. Geri !<.nlan kısım orman- halkın refaha doğru gitmesi cihetine var- ceığbeltedlr. Bu hnfta gelen Vu mecmu· 
lıktır veya ~·ayri kabili ist.lfaded.r. Bu eki- c:ım edilmektedir. 

ı 
sında gördOğ'üınüze göre falcıların ya· 

lebllen kısmın ise ancak % 5 i düz ar'lzi- . . . Mu~.a~.e~ei hıısu"iYe bıı 'oütr. 1
.: ile ne 

d:r. BunJan Rlze::!.e her tüı·ıu ziraatın ya- gıbı ışler goruluyor? 'ancılıkları Şii su•etle meydana çıkarıl-
pılmasına imkan o!madığı da kolayca 1 - Muhasebei hususiyenin gördiığU mıştır: 
anlaşılır. 1 bler dahn çok gündellk ihtiyaca cevap YUson çüküıı\ü alhudn M•·t·ck! 

- Hangi çe it zeriyat Rizede revaç- \Elmek mahiyetinden ilNi geçemiyor. 20 Umumi harp eana~ında .Anı .rikB 
tadu? · · ~;Yataklı bir hastahanenin idamesi. yekünu cumhur reisliği yapm1ş, Cemiyeti Akv11.· 

- Hutrıbattan yalnız mısır ekilir, ve 41 e varan mekwplerdeki muallıın lic:ret- mı kormuı, meşhur 14 prensi':>rortııye 
halk yalnız mısır ekmeği yer... Bundan !erinin tesviyesi, sahil! tak!p eden ve içe- atm:ş olan bfr zata dahi ıs yıı{ındı: 
b~ka inkilabın feyizlerlnden nasibedar r:lere doğru .g·iden mahdut yol!ı.u üzerin- i ~ en hir falcı: 
olmağa başlıyan halk eski refah seviye den yekünu 480 e varan köprü ve :nen - _ Sen fö~ünlü altında l)ltcelcsb . 
!erine kavuşmak için mlihim hatveleı~t!e 1 fezleıden y.kılanların veya tehlik.c gt>s - ıt"mfştı. Rahat döş~~lnde hayata i'özlF 
atmıştır. Bu meyanda Pazar kaz:ısınd.'l. 1 terenin tamir ve termimi bnnlnr arasında 
başlayan tlitün zeriyatını misal olarak zikredilebilir. ·ini yu..,,an Vılson onun fçlo bütün Om· 
gösterebilirim. Bundan bir kaç sene ev- - Köy bi.itçeleıi ne hal:ledir? rU mnfldftlrcP, bir mııden kuyusuntt 
;vel 70 bin kilo mahsul alınmış iken, ge - - Rizenirı köy bakımından çok oriji- g;·mqmlş ve bir trş~at tef Is ,.tm,.mişt1r 
çen .sene bu miktar ıoo bine, bu sene 1.se nal bir vaziyet: vardır. o:ye ı::lirlm ki Ri- Ilernar Şay k;ıptan mı olacaktı'? 
~30 bin kiloya çıkmı.ştır. Burada yet!şen zeje.hiç bir kör yci<.tur. Büttin :ı.razi mes- M hur fr gıı ı z rovt urirı B ~aşı:-d;. 
tütün, cins ve nefaset itibarile Samsunda kundur. Köy dcnllen yerlerdeki evler bir- df, l tikb-tli görm• kh=ı rr.8l'ur bir zat bir 
yetişen tuttinlere muadil denecek hal - birler:nden hayll ızak yerlerde inşa edil- gü kf'ndisil•J görüş Ü. 
dedir. Fındık mahsulü de mühim fb!r te- mi.şlerdir. Daha başka bir ta'blr ile bütün - Bu vavm bU~ ünce kapt n ola 
zayU.t gö3teriyor. Geçen senelerde 500 bin Rize bir köyden ibarettir. Bu itibarla bl _ caktır, ben hU\tüm rrlıı:de yı:rıtm m, dedf. 
kilo kadar mahsıll elde edilirken, bu se- ıJm vilayetimiz:le köy kanununun tatbik Dnr.yada denlzdı n bo$lanrrayan üç 
nelti mahsul miktarı 1.5 milyon kilo tah- edileb:ımesi imkanları hemen hemen adam varsa, bunun biıisl mutlak:ı Şavdır. 
ınin edilmektedir. mevcut değildir. Arazi vaziyeti itibarile Lllltlcr blr ressam oJacaklı~ 

R~zede mandar~n. portakal ~,ibi. sı .. ~ 1 buıılnrı toplamak, bir köy teşkil edebile - Hitlerfn eF ki_. bir ... 51U8h :.erkada,! 
cak ıklim, şeftali. amı1tt e.mı gıJı cek hale getirmek te imk:insızdır. anJalıyor: 
mutedil m~~leket ın~yvaları . da me!J-ı - Endlistri faalıyeti hakkında bir .,,ey Bir gnn, lek11mbtl fal'nıa bakan 
zul bır şe:ı<.ılde yetışmektedır. Hali< söylemeı misiniz? bir kadın Hltlore: 
meyvacılığm ehemmiyetini idrak et-1

1 
t s d c \ 1 k ' . . . - R;ze sınai ~ir vaziyet almamıstır -. !? e g 76 sıınat ara Br~ı lı r 

mi'ştır. Bu sene yemden 16 bın ka - • · · ııık M lk. f ? . 1Yalnız Iyidere nahiyesinde b:r kereste a o a var.ı us ış naamııın. re s ~ mmısıZJ . 
dar aşılı meyva fidanının halka tevzı e- ı .. . ... . . ·. . .. diye rordu. • 
dllmlş olması bunun kıymetli b!1· delilidir. fabııka~ı vn:rjır. Bu fabıurn il:ır aııza yu-

. ·· d l t· ı· f ı · t t ı .. t· s dl · Hitler: Pazarda 100 bin lira sermaye ıle iş- ıun en a 1 ı a..1 ıye e m ., ı. _.m yenı-
liye<:ek bir elma kurutma fabI'ika ·mm ın- den faaıiyet başlamıştır. Amenejmanda - Ressıımım, dfye c~vap verh?c,., 
.,a.atına başlanmıştır. In.şaat ilerlemekte- gelmiş clduğu için oı manlarda kat'iyat kadın: . 
dlr. yapılıyor ve kereste imal ediliyor Rize ele - Bu ın°sleA-ınde s~ lıat et ve bUhıs· 

HUkümetin büyük bir ehemmiyet at- bundan 'başka sınai bir müe_sc:s-e yoktur. sa portre resimleri yBp. Günün birinde 
fettiği z!raat mevz,u•ı çaydır. Çay her senej . - Rize şeh!'inde belediye faaliyeti ne çok meşhur olursun. Baıka mesle~e 
500 bin lira kadar serbest dövizin memle- şekıldedir? sakın atlama! demtşti· 
ket!mlz haricine 'çıkmasına ves!le vereni - Şehh·cllil< bakımından muııım hat- Şarlo aa daha berbeı• oluyordu 
.blr....ecn i memleket metaıdır. Bbyle ol - veler atımıştır cliyebillr!m. Deniz ken:ı.rın- Şarlo herkesi &Oldürmeslne rağmen 
makla beraber ıze mııkemm"8 ~ ·~ 7 .i"olc czü1me-ven bir iıısandı. Anlatıyor: 
<;ay 7..eredllmesine imk~n verecek. bir ikl~- f iki tarafında gen!.ş caddeler açılmıştıı· . - Hayatımda, {.fyor, hiç bu kadar 
me ve topr:ı.klıı.ra sahıptlr. Bu zıraat Rı- Ana cadde parke ile tefdş edilmi.ş, parkın gülmcm'ştim. Daha Londrada i:ç bu uk 
zede inkişaf ettiği takdlrdP. halkımız aza- deniz tarafındaki cadde ise şose olarak ya kuruşa milz'k hol artisti oldu~um zam~D, 
mi bir refah derecesine kavuş.11rnş olacak- 1pılmı~tır . Bu caddelere akasyalar ve pal- bir falcı kadın av l b k . 
t B d 

.. ü ı ı c ı ı h .k .. t cuma a mış. 
ır. u uş nce ere um 1ur yet u u - miyeler dlkilmiştir. Bu suretle zaten pek S b 1 kt b . .. . 1 - en u mes e e arınamıyaoaksın 
metı bu mevzu uzerınde kuvvetle teyak- 1 şirin bir yer olan Rize daha çok güzelleş- t k b'll ti hl k S b 
kt t tm ktedl M t 

f'd 
1 

- y rana a ı ye n ç yo .. en erber 
ı e e r. evcu çay ı an ıgı ı. ı tirilm1stir. Bu parkta haftanın üç dört 1 k ı d · ı 

i li 'bl~ • dil kte k t . 1 · o aca sın. emışt • .m s ne ı c.1.g e me . çay uru ma yeı - gününde Halkevirıin teşebbüsü ve sayın 

1 i 
· 

11 
b r b ·k k k t • t zun yaşa}·acak tctam mahkumu 

er ınşas e ir çay a rı ıısı urmı:\ e- Umumi Müfettisimiz Tahsin Uzer:in yar- · 
bbı: .. ı 1 . l kt d" c · t' 1 - Lehistan Almanlar tarafından ışgal 

~e W> er ne gırışı me e ır . . ay zıraa ı- dımlarile te·kil edilmiş olan bando çal - · · 
nin teşviki içın Ziraat Vekaleti bugün ya.:;\ edıldlgı zaman bir caıus AJmıınlar tara-
c.a.yın kilosunu 40 ku,rustan, kurusunun i~ ımakta~ır. .. .. . f .ndan kurşuna diziJme\: üzere asker 

250 kt t b 
· t kted' . H Ik Rızenin en guzel mevkıı olan fıdanhk refakatinde göturü\üyoıdu. Yolda kör 

ı.ruş an mu ayaa e me ır. a b h . bili k 1 b' l , b' t· t' kt ı k . t'f d . 'd 1 a çesıne otomo e çı ı a ı eceo;ı; ır şe- bir çing&ne karısı herkesin fatlkball 
ça.ky yte ışı ırbmule den_ ge ;ce bı.~ 1 a ~-yı ı 

1
-i kilde muntazam bir yol yapılmış. diğer h1kk1n:ıa do~ruyu bİıeceğinl söyleyince 

ra e m ş un ugun-.lan ız muteva j . . . . . ' Jı tl k d k 
1 

kt yolların da tezylnı ıçın tedbırler alınmış- ıdıım malıkt,mu as'.<er biraz da istihza 
muracaa er ar ısın a ama aj'lz. t . ile· · 

1 

A . . ld ? 1 11 . . 
- ~ayı~ vazıy~t~ nası ~r. . Rize bugün eskiden kalma tesi.s:ıttan - Son arzumu yerlr.e ietlrlnlz , 
....... Rızenın asayışı pek miikemıneı bır ı ld dil h ı hd t bi k., lst kballm hakkında şıı kadına fal bak-

hald eli T k t 
.. k d' k .d b e e e en ve şe ıın ma u r ı::ınını d e r. e u a ı ve ay: en aŞ',ı;.'.l. . ttracstım, de 1. 

ı. ar n mtih' dr h' d" 1 k gece yarısına kadar tenvır eden fakat sık K k d 
goze ç pa ~n ım a ı a ı~e er. ız sık arızalar yapan bir elektriğe mallktir. Or 8 ın askere: 
kaçırma vak alarıdır. Bunların eıltscrıye-

1 
. • k t' . . - Uzun yaşayacsı'\oırıı ve hasta dd-. . Fakat Dahli ye yiik~e:ı<. Ve ale ının eserı . 6 

tin:ie ıse kızların muvafakatıerı meşhut- . . . . Şf'ğlnde rl"batça O!eceğlni söyledi. 
tur Ek'seriyetle ebeveynlerınin kendileri- lutuf ve himmetı olarak Beledıyeleı Ban- İ i 
hi ~ermek istemedikleri adamlara aiden kasından !st!kraz edilen meblağla bedeli h ' dak\ka dfonra fondlk.l kurşun 

· , ,, . k ·· b' 1i l h 1 tıı d 'na ' Omun vUcu unu deJ k eı'k etmff· 
kızlar bundan sonra evleruneleırlne rıza e.ştı 70 ın ra o an ve şe r ma .ıp e- ti 
,göst>e;ildigini gördük:lerinden ebeveynle _ reC'€de ,aydın1atacak er.an elektrlk tesi- •. .. 
.rinin ademi muvafakati halinde ek.ser! _ satı pek yakında inşa edilmi.ş olacaktır. imparator Şarl l>O yıl lıükü.m 
yetle bu çal'eye baş vurmaktadırlar. Rize Bütün formallteler ıkmal edilmişt!r Ya- ıürecekm1ı 
ha.Un Cumhrıyet idaresine tamamen bağ- kında münakasaya çıkaracağız. AvusturyaLtn bedbaht kralı Şarl bir 
lı, ımnun1ara blla kaydü şart muti insan-' Hülasa itibanle söylemek lazım gelir .. gün ker.dl akibttlni tayin ettirmek fç•n 
tardır. se: Rize vilayeti de Cumhuriyet ldaresinin f4 !cıya gitmişti. Falcı balr.tı vet 

_ Muhasebe! hu tsiye <ıüiçe!'i kMi memleketin her tarafında yaratmış oldu- - Baban Fransuva Jozet 68 sene 
derecede midir? ğu göz kamaştırıcı feyrz ve ihkişaftart hükUm süıdü sed de 50 sene tahtında 

- Maalesef hayır ... R!ze vilayetinin hl.ıSsesini almağa başlamıştır. Kısa bir za- oturE.ctıksın. Sanın zamanın S'Jlh ve sil· 
ınuhnseıbei hu!u~ye bütcesi thtiy::ı.c:ı. te - manda halk refah ı:evlyesi muha!kkRk su- k1ln içinde i'eçecek dedi. Halbuki Şart .. 
kaıbiil edecek derecenin dunun:fadır. Na- retle yükseltl!lecek ve bu memleket par- Memleketinden zor kaçtı ••• umumt harpte 
lcit kısmı 160 bin, bedenı amele ile 220 çnsı da bir cennete çevr:leceıktir. Avustury.ı mahv oldu 

Gökoğlan nahiyesinde imar işleri 
<1Jk'lt:an 

("I ·sa\t) - S .- · 
hb 1er·ienbe6 .h 
tn '' P.d 1\11:, f)l~n 
tt111h=y m'z1 ~ b r 
kal <mm ı h ll'e 

k ti göz~ çırp · 

tnak~adır. 

N12h\ re m:\r
k•ı'nde k.•n b~r 
!aman içinde 12 

- --
Bir tarla meselesinden 

kanlı kavga 
lsplr, [ Husmt] - Kazam1zın Kmk 

ıahtyeşlne bı ~lı Vutnik köytınden IIalU 
J~ıu Miırap Yelçu lle aynı köydoıı 
v.Iuhurem o~lu Vahid Açar aralarında 

'111r taıla mtıs ıesind n çıkan kavga neti
c~::lnde Vahld Açar yanında bulunan 
ııça~lıı Mlzrııp Yu!çını sol omuzundan 
re iki yerinden yaralamııtır. 

Suçlu yakalanmıtı, tahkikata bat· 
anmııtır. 

At tepti bir kızı öldürdü 
tnetre ieniıU- Soldll Giik•Jltı 1 n-;hlytıind~n • r arırarıt1ı, Sa.(Jdll NaMye 
tirde btr yol MiltffJrii RtJıt ı Altuı} Hasankale, 1 Husuat l - Yatan kö· 
açılaeak.tır. 'I'elefon işlıin de düıeltlle-ım,ktadır. Nahiye MUdürü IH\tlü Altuğ ytlııde Hasan o~lu Abullah'ın altı ya
tell 1tııla.ılıyor. Direkler retiıtılmlf ve Ü~ dersh neli tir okul btnasının ln4ası- oındaki kızı ahırda oynarken at tepmiş, 
dlkllmeR• baflaıımııtır. Nahiyeye bir nı da baıarmak Qzeredir, Taı ve kireç te- ve bafindın ıtır 1\lrette yaralan•ıı flV• 
O~Qmtt koaatı yıpılm11ına da illlfıl· mln cdllJPI tlt. tuouk Ohpilfttır, 

Kraliçenin annesinin vefatı üzerine 
seyahat tarihinde değişiklik yapıldı 

/ngiliz lıükümdarlarınrn Lo ııdradaki bir tör•nde •altanat 
arabaıında alınmış resimleri 

İni liz Kral ve Kre.
lfç"st evve'ce tarzim 
edllen program mu· 
c't i"ce, dun ir g:lte
rec!en barekttle Fran· 
sız topraklarma ayıık 
hsmış o1ıcakJardı. 
Fakat Kraliçenin va
Udrsinfo vefata mü· 
nasebetlle, t u soya· 
ha tın Temmuzun ilk 
günlerine tebir cdil
dJği an18ş!lmıktadır. 

ı un arı.s , n~ z---~-' iP.'~,~~,..~~.,~~.-< .. 
hükUmdarlarını kır
ş lamı k için çoktcıo. 
bl'IZtr'anmış bıılun- İngiliz Kralı Corc ve Kralice Elizabet 

' 
makt~t1ır .. ~ari3te ve c·var111J üç g-lı k~lıca'< v~ misa•ir aüküni!ır'ar icln yir· 
mi do:t mı Y'n f:1nk sarf!di lecıktlr. Fcaısız~ar dost m'm'e'<et bt\ktıiildarlarıaı 
ağırlam~k için, ne yapmak lbııug2llrs3, bep~iui da yapmı1tard1r. Fransana hn
kumet merkez! tadht günlı:riil ar:fe3inde bulunuyor. 

lngi1iz I\rahnın Parisi 
ziyareti 

Paris, 2~ ( A. A. ) - 'I'emmuzda 

Parisl z'yar~t edCCi)k olan İnilltz Kra· 

lını kar~ılamak için tf mdiden hr.:zırlık
lar yapılmııktadtr • 

Kamutay müııkerel ri 
Ankara, 27 ( A. A ) - Kamu'ayın 

bugt.inkU toplantısınd:i yeni avukatlık 
k. nımu Jayıhası ne hava ı;a!dırımlarınıs 

dafr kanun projesi müuk.,re ve kabul 
edJlmiıtir. 

1900 

Kolon ya Ünverıitesinin. 
yıl dönümü 

Ko!onya, 25 (A. A.) - Ünlvtralte· 
de elli br~lnci yıldönnmo münasebFtila 
merasim yapılmıı ve Yahudfler aleyhin
de tazahuratta bulunulmu~tur. 

ln~aat usta11 olmak isteyen 
.küçükler 

Ankara In~rnt Usta, ve fstanbul 
Bö1ge Saı::at Okullarına İlkr kul muun· 
lı:rlle bunların felkind9 tahsil rörmüı 
17 yış1r.dan tşalı talebtıler alıoacakhr. 
Taliplilerin vlliy,.te mürııcPat etmeleri 
KUltür Bak'anhğmdan b1ldtrllmeUedfr • 

1938 

Mflzik lfollu biigiik rlzirlerin ı{J!P.11ce yer/elidir. Bııralıırda 

l i/}:ass,, kadı • .,, içki ve para ıa.ltanat siirer. Yukarıdaki rrsimde 

bR sene el'ı 1elkt ve Lugiinkii MfJ%ik Hollerin mukı11eatsini görll

yor.cuııu:ı Çok değişiklik l'~r mı:' 

~~'(j-('}:OöO-O-O~-<J-iJ-O~D-OKJ.ı~~n-0 O 
. - " 
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~H Htı1 ıran Uf3ts DOÖU 

Oça'!co Umumi Müfettiş 1 Anaıa~:;,.~~~!!~r Kati netice). 
un halkın candan 1 Sü'ınae bulunm1dı~ı bkdlrde; inek edecek muhc.. l •• • k 

1 
d !IO~tl vertlecek.se ana sntnM yakın bir 

~ zahuratıle arşı an 1 jterklbd ı sulandırılmak, yağla ve fazla cn.ı tarafı 2 incide) daf•a askeri harekltı felce uaratır. 
~'krrll olırauıasma dıkkat etmek ve baRlı olan kararsız ordununda pıırmast Burada itiraf etmeliki, asterlerbl'de 

/fo111n OçtJı d Umumi M•fetli~. lfth ıat re •/lyttle Tr•b:ıonu t'şrlf: 
~ıtıkleti aıit1. ı.•11purdan çıkmnd1tll on<:: k~n<f iıini kar~ılımı'111 yelenlırt 
mtrdiven lm1ın<111 bfklerktrı 

bttr c'e' sınd, t:nc taze kaynatılıp ve· zaru t.Jlr. kabahati vardır. Münha,iren kendi itine 
rllmek lazımdır. Ekstra . politik, kararsızlık , malı bakan n slyast cereyanları takip ede· 

Çocuğa kutu va lo:ı. sQtlerden ve· vezlyet ibıblri. i'lbl mulahazalar ynınn- meren kumandan, mutlaka .bu rtbl 
d1ecekcıc d Jk•orun tarifi Dıerfne h'r dm, hadisata lazım olan tedbJr ah naca· adamlann tesiri altında kalır n H ya· 
dArasırd tue t• 79 htıxnfayıp kayn!lt· ttına, slyuetin icap ettlrtlltl fstlkuıelin plcaA'Jnı eaımr. Onun için, kuaudanın 
mak ve temh: fite v. emılkle vermek r.lc.sine yürünecek olursa, ·mesela, teca· umumt p)lillkaya vakıf olma11da autla· 
lcatıeder vOıt bir vaziyet ahnacakbn, tedafQf k.a lmmd~r. 

Ço~utun ya:r.ın ründeltk ban1oıuna, blr vaziyet almırsa bu hu :ekseriya ta· Kendıl~rint, mealei'İD oerç•Y~l ve 
Üöiirr.emes1n.:

1 
haddinden fız1a elb'se mir edilmez ve telafisi gayri mQmkün hudutları ıçlnde haps eden ume ra, 

giyınemeslne, kaynamıı ve ıoauıuımuf urarlırın hOsulunu fctp ettirir. harp ilen edildiği zaman memlekete ne 
su nrlhncslne dikkat edilerek lıbaldeo Ha· p baıladığı nm11nlarda en eyi suretle en ılyade müfit olacaklarını ket· 
ko·unmak mOm\tündür. baıırlanmıf ordular bile, bir btıbran ge- tfrenıeıler., 

Bebekltrd., ve küçQk çocukluda çirirJer. IBur.dan h'ç bir ordunun kurtul- Siyasi ftrkıların blrblrlerlle botu-
yazın ishal göınlUoce ilk yapı'acak ıey, du~u i'Örülmemtıtır. itte bu ııra!arda ıi !aştıkları bir m~mletette, meıulfyetlerbal 
b, men sütü ve mamaları nrmeylp kel· yasct detlftfrmek ve mes,la tedafii de hududunu çızmek zorlqır, ·ortahtta 
m(ktlr Böyle b!r çocuta sade kayna- nıiyetten tecavüzt vaziyete ieçmck icap lbtlraılan frenleyecek meıullyet h1u
mı• az ıekerli sudao k'aeık ~ aıık veri· rderse muvatrı1klyetslzllklerde bıı ş iÖS· kalmayınca, gerek. aiya_stJ ve ıeret UI 
ıt b · b ö 24 48 t terlr Bu muvaflaldyetsizllk ordunun ol· kert sahede bir çok lbtıras ıahlplerl or· 
dr, ve :~~ ıc; ına , g reb' · lhl 

181 
maktan ziyad~ yanlıı sevk edilen iıtik- taya Ç karak birbirlerlle oekltmete bq· 

evamt e .rl ud yer niel bll'r81 amur rarsıı ıirueti~dlr Harp zamanında ku· rarlar. Bu lha1, birbirinden aynlmamıa-
pııp · "a çıy arı a ver e ır. • ı 1 lk' rd • . • mandayı ele alan ckserlyttle kendisin- az1mge en ı unıuru, siyaset •• o a· 

, 1 Y aplan bu l \' tedavtsı ile ıshal ke bl b"rln dQ d 
O!omcb'Uer Erzurumıt yak afırkE h . hııbbet ve ramimiyete carı?ı.ı başla te~ek - H idd 

1 1 
beb k den evvel orduyu hatırlayanların mira· )'U r 1 e ıman e er. 

U :nua;f l\lnt~ tı~to tetırlflerlnl hab:r al n 'kür ederlm. Erzurumun bütün istikbalini 8 mezse ~fya f et tn rse e. mu· sına konu. ve bazı efsane kahramanları 1866 da La Marmaro ve Cıaldlnln1a 
bCttııı nahiye ve 1·o·y:er halkı 'l'ol'ara · d ıu k"ltilr ... • hekkak bır çccuk hastıhklan mutehas· mQ t Si frl d lbl hl bl rekabet! yQzQnden ltalyan ordusu Küa-• ,, terennüm e en sevi' u y b . d 1 kt' d bl d ktc ı esna , eg e g ç r ıaman 
rıkmıt!ar•ı. çeklerinin İstanbul kapısında beni karşı- s•sın~, ~ u~~! 1~1 8 ır e r 0 

- kendi imal etlltl ıllabla dögüşmez . Bıı tozoda mağlup olmuıtu. Bu acı mlaali 
şkalt•tle ıamak surttile gösterdlklerl ln~anlyctr. f ra gosterılmclıdlr. . . a-ibl vaziyetlerin doturacağı müıküller, hto unutmamabyıı. 1870 hubımn Fru· 

Tetıs'n Uzer, AıkaleJe btr müdd 1 babalaruıı.ı karşı ibraz ettikleri tertemiz J Ço:uk lshalltrlnde memleket mfz·n ıger politika ve ordu el ele vermfpe, sızlar tarafından l'afP edilmesinin aebep-
kalmı:, orıda kaymakam evi ile Hatke uhu\'\'ete kalpten gelen tn samlml hislerle 

1 
P° k çnk ~ erler!nd$ aç lan çocuk mua· mchaıeemken kolayca bertaraf edilir. ferinden birlnide Generallere yiikUJOr· 

vtatn ve B~edlycnln t'mellerhıi a•mıı . te5Pkkür ederim. Altı aylık bir gaybu~t- 1 yene ve b:kımw.ıt.rlnt unutmayınız. Evvelce ieçen ısırdan zamaoım1za 1~1 onlann aralamıdakl ıeçimdıUt tla· 
h•r binan n te~eUni atarken, kısa birer ten sonra Enuromu, Enurumun tarıht I Bur: d' m·mle_ketla:ıı n ktymetll çocuk tntikal eden bir zihniyet vartlı. Orduda sık bir misal olm~ıtur. 
lıltıb~de bulunmt ş!ardir. ufuklarmı Kop'un tepe~lnd.~.n seyre.~er ~ I baı;•alı\darı mutfhıuısısları vardır. Bun- uçlan ığaran askerler, politika ıOzünü FertJerln l~tırası, deYletla ıaftyetl 

Erzurmun neli~ ken bu memlekete Atatür~ un ve hukU · laıın !ÖJ leycceklcrl ,eyi yapınız. işitmek istemezlerdi. Dlplomatlara,'l or· Ue makdsen mutenaslptir. Bele bGylt 
Atkaleden hHeliet e:illdıliten sonra, metin bir h~~şaylşl olan \ı\li Haşim İş • \ YHırıın bOyllA"ü ve bugonnç kü- duyu, keııdi yük.set ideallerine taarruz rDt~Jl insanlar ar01ndak.f oetlıme mem· 

dü:ı a~,am iizeri şt h~lmlza muvaselct can·~. te~ekk~re mec~ur kaldım. Enurum~ çüklerinl öldOrt n çok tebll'uli b'r has· erllldlil zama~, htmayo edici bir kuvvet, leketın bnyük Hrannı l~ap ettirir. 
edl\ml~t'r. İ5tarıbul k"p·sı~da vl ayet er· da boyle vaı_ı ve Er~der gibi arkadaşlar 

1 
talak dı ç:ıcuk. ishalidir. Her 11n8nm bu muhtar blr muesseae olarak tanırlardı. Zafer, ekseriya, ııyast v.e uken 

ktnı, rr.cktep'fler, eı:nat h~ y~tıer', ve muhtaç idJ. idare böyle blnt.ıli ve kuman- h s'alıktr n ko· unma çereltrrrıi bilmez Bu 1anhı fikir yDzünden, ıeçen 81· kunetlerln tek elde toplamnasde kabU 
.ıı k" - '' ı. l b . ,. 1 . h 1\ı: d:ı nm elinde bulundukça bu memleket ı nn tarihi orduların vo ılyase•ıe-'- olmuıtur. 
u ,,. r leşe r.l'. er ve • a a a ı :ı.. >.t' ~ - 1 a··ru'arırn z k"ı ıınması ve lsh .. l ' u rıu • • clhette Yukselecektır. ve Y ~ 1 1 •n "' <& bezlmetlerile mallmaldır Şu izahattan ınla11U1orkl ıerek. •Wh· 
~altleıl _tarıırı,rdakn 0kersıl~~mı' a:rd~r R şs 1 Erz~runıun terakki ve tealisini dü~u-

1 
bışlıngıcmda hemen iyi etmek için Fı:ka lhtlraslan da ~lllettn kuvvetlııl de ve ilrek harp zamanuıda, bir mil· 

111u21 !la o ma.· ze:e uır mu r ... z~ a · db' ı ı l" d B ti -k 
1 

. 
1 

1f t . tt nürken iki şeyden muztarlp 1dik. Rlr ta- tc tr er a ınması aııu· ır. u sure e yani ordusunu parçalayup (ıaiflatmakta lelin munhaslren aıkert gayeleri yoktur. 
~r se tm rcs:ntn ~ ~ m

1 
ş r.b t k 1 nec;i buradaki ~übre havatına nihayet 

1
y .. vru'arınmı k '>rUmUf ve nQfuıumu7. büyü';: amll olmuştur. Harp sfyast mücadelenin bir aaftıısıdır. 

d Uıunt l\il'QI·~ttd·şmıf:ı: r
1

talodul aı.ıı· vermtk buncnn sonra da . fabrika kura - da artmış olur. Bu günde bpkı dnnkn ilbl, farka Millete zorle ukerl gayeler tahmllecler-
sn a o'Oıt'l.b · n n ~n nm ı er r . .. - 1 B 1 

b" _ r blJmek ıcin komur ihtiyacımız id . unu I m0cadele1erl ordunun inhUat: etmesin- eek, sunl bir 11 yıpmıı oluruı ve pekde 
f .. KcncHl~rfrl .hemen u.~un -.rıunlm bulmaktan ümitvar olmadığımndan mil-

1 

ZABITA \°AK.\LARI muctpdfr. Kuvvet kazaaan phslyetler, memleketin baynna bir it rOrmlf ol-
sık balo gel nfıtı. Bafjta vı Ayet er.~~nt tee~ .. ir idik. Ankarada Başvekil CelAI Ba- . • _ nihayet askeri ltlerede karışırlar, bu mQ· mayız. 

YPr atmış bulunuyo:-du. O lan ta\ı:ı ı.e'l ,·:u· ve İktisat Veklli Şakir Kesebirle bunu * 26 · fi • ~38 ganu alcpmı Yonca-
oıuallimler, me1'tepl6r, esnaf camiyetlı rl konuşurken Tortum ~el!Heslnden istifade 1 lık muhallesl h'!lkından Ali rd nda bir 
sır J11proı~l rd•. ~tmek meselesi mevzuu tl\hsoldu. Ru fat s•n aynı mııhatlfden 55 yaşlannda Erzurum Silah Fabrikası Müdürlüğünden: 

Askeri( r: uığ ol d'ye ~en~ is'nl krr menb.'ldan 50 bin beygirlik bir muharrik b'r kad ııı döAdüğü polise ha1Jer verU-
fıl:Aık_ 8". r · .. s~\ 10 Oçu et: , Unu~ '\:Ct eld edilecek bu sa)·Pde En:urum. 1 mfsti·. S· ~·lu tftbkikat evrakı ile b'r. 1 - E.ızurum Silah Fabrikasının 1938 yıb ihtiyacı için alınacak uı ( 200.000) 
~~.rett tl'?1~· ialc ~-·eJin ~at rlar nl 5~ ~uı sahil vilayetleri ve Morgu! bakır manenı 

1

1 kte .~dh ·eye vedlmlşUr. çogu ( 300.000) kilo çam odunu ylrml iÜD mQddetle kapalı zarf uuW. ekaDt· 
1 

, kcndısme ve ı en .. uk lleı 1 u lş1etilebllecektir. Diğer taraftan yapılnn * 26 . fi. 938 günQ Koık yolunda meye konulmuıtur. 
·~ ller. YaHuları sevoıler, sporcul"J la tetkikler neticesinde Ağ-ıı açık kömür mn- y r· d d ki {ofö U idaıeıı1ndekl 2 - ihale 20 - Temmuz • 938 tarihine müsadlf Çarpmba fiinü uıt OD blltı 
bılh "s•a 'l'kll 18r oldula". B öge krtlb •· dcnindcn 300 bin tonluk kömür istihsali u.su f 

10 1 
-

0 
Erzurum Silah Fabrlkuı binasında toplanacak Sabnalma Komisyonunu yapıla· 

n\a verd\"İ fzaba•ı al!ka ile dinlPd' l•r 1 bil .ı d 1 1 t Bu"tu·n o'omobU yclda uç yaşlarında bulunan .,; . · yapı a ece6 • e an aşı mış ır. . caktır. 

l!e•de dO~en:ce 1e ~Otet'ışl•~ hlna· bunlar Erzurumun tealisine hizmet ede· K mı 1 kızı Melahat ı&mln~eki çocuğa 3 - Ş9raltinl anlamak tıteyenler Euurunı llllh Fabrttaıı MBdGrlqtne mir•· 
ıınm l öş ,ıAde h •lk Mrıkm'şt•, Kendi!~ cektir. Bunrnn size Atatürk'ün adına and b cf f surette _c'okunmut lı~ d,.., sağlık caat edeceklerdir. 
rl y0rüdl1kç! ı.rkal mnt'a~l kıla~a, k da ı ederek müjdeliyorum. b .kımırdıın bır ~arrı.r bus~ıe_ getirme- 4 - Muvalckat teminat mfktan ( 507 ) liradır. Bank, sandık ve tahvlllt mak· 
"~hY•rdu 1 Emelimiz ordumuz ve Ba~ımızdaki - aııştır. Şc: för dlk.katsızlftl yuzuııden Ad· buzlan teminat olarak kabul edtllr. 
l mı~n~l .\Jüh•Hl~~mi.~.l n .'\ıık:ı hlluhı 1 ıc.rı_e ber~hcr refahınızı temin e~.mektir. l iyı ye verilml~tlr. . 5 - isteklilerin 20. Temmuz. 938 Çarpmba gQnü muvakkat teminat ye 

Uç111Jc'l U•oumı Muf ttıı.a iz n h'llkın I Sızı terfıh etmezsek, sizi mesut gormez - * Eiııdpafa maballe~tnden Abdur- ticaret vestkaılle birlikte Ersurum Silah Fabrlka11 Sabnılma Komisyonuna mira· 
1•n,fferi r- kr•ş gii trdiri hn s•,ırl , fck b17c rahat haram olsun. Sizden l!'itc - rah11an oğlu Dureun'un ıvJne klmıse caatları ilin olunur. ( No. 480) ' - t 
'• ı.av tı le a ·~·c: nda t-abç °'!lt' h:'!~a ~i a 

1 
ğ'.~.ı.ı devJe~le b~raber mütevaxln .. olarak bulunrr adıQı ıırtda hırsız a-lrerek 20 

h! ;,ş ı1 d l'c' rut ru r11 l ttcr ış e dı : p·urume~izdır. Mılle_t ferdlerinin kul ha • lıa de.ıerlnde çama,ır n ıafr eıyayı 
F.nurumun SC\'gili evlatları 1 linde duşünerek, bınlerce kat\.\nın nıah- M" • L k 

.. 1 At ı ·· k' "uıu·· olarak terakı.r...a devl•t ellle yapılan- çalmııtır. uracaat ustria• tab .. I ~ta 
ııSize her ıtey\4en evve il ur un. 1 ·"' IWll " b 1 t 

e\•glll babamızın sel1mmı getiriyorum. dan elbet yüksek olacaktır. Biz omuzumo- 8f anmıf ır. 

Erzurum Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

lıenı bu defa da yine çok hararetll, samı- : za yüklenen larizalan Atatürkün iradeleri --------------
rni bir surette karşıalmanızdan çok mü • ôıhlllnde ve umdeleri içinde btr mJllet Kı% Orta Qjul DlrelıtiJrlfJ{]ilntlen : 25.000 ktlo raı tapalı ıarfla eksiltmeye konutmq~r. Tahmln bed1li 15625 
lehassıs oldum. Hepinize ayn ayrı teşek- borcu e>larak yapacağu. Okulumuzun sergisi 30 • 6 • 938 Ura ilk. teminatı 421 seksen yedi kurue elll santfmdlr. 14 • Temmuz • 988 Peqem· 
kUr ederim. \'atanın ve milletin ve bütün 1 !\lüsterih olun, l:\yık oldu(unuz mev- taılbtnden 3 . 7 · 938 günü ak.pmına be güntı saat on birde Erıurumda Askeri Satmalma Komlıyonunda yapılecakbr. 
varlığımızın lstlnudı olan kahraman ve kle yakın blr 2amanda ulaşacaksınız. Biz kadar devam edecek ve bergQn aaat Şartnamesi hergün Komisyonda iÖrnlebillr. Teklif mektuplan belli rln ve aaattan 
civanmert ordumuzun mümessilleri tam- de bunu görmekten ve size mensup olmak- dokuzdan on yediye kadar açık buluna· bir ssat evvel Komtsyon Baıkanlıtını verilmiı veya poıta Ilı ronderllmlt bulu• 
fıl\dan hakkımda gösterilen şefkat, mu • tan büyük bir ha:ı; doyacafıı. Mesut olun. cak.tır. nacaktır. ( No. 479 ) 4 - 1 

SABiHA GOKÇEN 
(°Rl!ım11k.-l~ıi~rı tl~ııurıJ 

Sabiha Gökçen dost ve mütleflk 
memleketlerin :ıış şehirlerinde samı • 
tnlyl"'t ve muhabbetle karşılandı: Ha -
raretlc tebrik edildi, gıpta ile takdir 
f'dildl. Biz de Atatürk lileminlu 
hu kahraman kızını, gözlerimiz yaşa • 
rarak seyreltik. Onun muvaffbklyeti· 
ııi, milli bir gurur duyarak alkışladık 

Ye onu memlekete dönünce, iftiharla 
kue:ı.klnıdık. Yukanda da dedik ya. 
Türk kadını kuhraman olmasaydı. 

Türk kadını, yavmsunun kundağını 
çözüp te İnebolu yolunda ıslanan cep
haneleri örtmeseydl, Türk kadını, Mus
tafa Kemalleri doğurmasaydı, bu mil · 
l~t dojııblllr mi idi? 

Ecnebi gazetelerini oku)t.ınlar bi · 
llrlt.r, diinyada ya üç tane, ya dört ta
ııe kadın tavvareclsi vardır. Bunlaı·, 

ellerine ı ne .ılmayan, top sesinden 
korkan, !I kat her ~yden bıkmı~ olan 
ıiinüllerhıl, yeni heyecan \'e ihtiras • 
hula doldurmak tstlyen macera pe -
l'tsUerdlr. He.r wden evvel . kadın 
olan Türk kadınının röie yükseme<1I 
hlr tdea11n tahakkuku içindir. Bu de · 
rrıektlr kl, Türk kızı nasıl evinin, a
llestnln temeli ise, nasıl nıtlletl yeti • 

tlrlycr, ı:usıl bütün bir cihanı husumet 
karşısında Jstlkl!l kaı:anan bir nesil 
hazırlamışsa, ayni kadın hazırladığı 

ne~nıe beraber hndutlarcrı döğüşür, 

göklerde çarpışır, ve mütevazi, sessiz, 
yerin hlikimi olduğu Kibl, semalara da 
hükmeder. Çünkü o Türk anasıdır. 

••• 
Sabiha Gökçenden rica ediyoruz. 

Mesafeleri biçe sayan uçağlle buraya 
~elsin. Doğu onu iştiyakla, tahassürle 
bekliyor. 

~emalanmızda helezonlar çizerek 
aramıza kanşnuısını, gene helezonlar 
çizerek yükselmesini ~örmek istiyoruz. 
Atatürk kızını, kahraman Türk kadı
nının sembolünü kucaklamak, oldum o
lasıya asker kadının Türk milletine 
hııyat veren ananın, mlllet uğrunda 

Közünü kırpmadan ölmeğe and içmiş 
Türk kızının mü.messlllnl hararetle 
kur.aklamak istiyoruz. 

••• 
Siz de Türk kızları, siz de Atatür

kün yavrulan sayısız Sabiha Gökçen
ler, ablunın nasıl iftiharla seyrediyor, 
nasıl bir aşkla onun yolunda ~tmeit 
ean atıyonunaı, ctılAD BABAN En ununda 

SüdOn lcayma~ını 

tamamen tıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyat. ehvendir. 

Umutn satıf')ea_:' .. lstanbul, 1ahtakale Cadde:ı 51 .Numarala. 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

satı, yerl: NKŞE r SOLAKOÖLU ve ORTAGI Gürcükapw, Kavaft&r pqui . 
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1 
Her istiyeri iştirak edebilir 1 

1 
i 
1 
-

• $!!! 

1 
jj 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

rzurum an Tahrana seyahat 
Gazetem· z yaz mevsiminden istifade ederek T ebriz ve 

Tahrana otobüsle gidiş geliş bir seyahat hazırladı 
Seyahat 15 Temmuza doğru başlayacak ve on beşgün devam edecektir. Tebrizde üç, Tahranda beş 

gün kalınacak, vakit müsaade ederse Hazer sahilleri de dolaşılacaktır. -

Gidip gelmek, yemek ve otel, pasaport masrafları dahil olmak üzere bu aeyahate iştirak 
etmek istiyenler 100 lira vereceklerdir. 

Bu p~ ra Erzurum Ziraat Bankasına yatırılacağı gibi diğer vi18yetlerden işt irak P-tmek istiyenler g~ne Ziraat Bankasının 
oralarda bulunan şubelerine yatıralı:iirler. 

Otobüs Erzurumdan hareket edecek, Karaköse, Doğubeyazıd Üzerinden Tebrize gidecektir. Orada üç 
gün kalınacaktır. l,ebrizden Tahrana gidilecek, komşu memleket paytahtında da beş gün kalınacaktır. 

1 
1 

Seyahate yirmi ki i i tirak edebilecektir. Kayıt 

1 
1 
1 
1 

1 10 Temmuzda kapana~aklır. Acele ediniz. 
~mıınım:ııııııunuııııııHı-ıııın-ınıu-ınıı-ıııını-ın~-lll!IU-IH!H-11111-llllID--Hınlli!ınlYUUHlB"' 

1 
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Erzurum İmar Birliği Başkanlığından: 1 

1 t rat paşa m ·h tHeside Oçü11r.O Umumi Mtlfettlş'lk bfnı-l<ırı g"ubu ~1'basmda 
!mu btııı~ınin ya;:tıraıış o ıtuğu iki nUmun evinh miilklycli kapalı 7.arf usu llt"l 
ı tı'ac l r. 

B.r numa·alı evin bedı~li (68:J6) llrn .ı2 kuruı ve iki ı urnarc+r.ın da (Hfi77) 
3 1.'.u uş1 nr. 

Hlr!ncl evin mıı :ıHr.t !emir atı < 513} lira 23 kur111 ikinci evin ki de 51S Ura 
lrn uştw. 
Artırm• 12 7 9~. S.ı!ı 20r Ü saat O'\ tf.şt belediye bfr.esır.<lt\ hnrr ulrl:~i !d:ı 

r6 he,..tınce ayrı ıyrı obr!'k yapU. <!iiplır. (No. 461) 4 4 

Erzurum imar birliği başkanlığından 
:\t · zba~" !cin &7r.ll\Zl on bin k!ln od ·ın açık elc~iltme suretilc ftltnac1t\:tır. 
Dörte biri çaın ve ç•rıı d'ıt.,ıi pelit odununur. 

U"akk t t·mtnııt on sfkiz ~lrac!ır. 

; Oıiun'ar kı d rıTd S.tarı sonra t'!r\ılıp tes'im alı nacekhr. 

Et si ' tmc 11 7 L38 Pa2ar!E si iÜnt\ sııı1t on btşte h. led•y" bina~ınd" lm~r bir 
URt l~aro h'-yatl tuatındnn yı.•pılaclklır. c No. 4~3) 4 :~ 

Erzurum İrnar Birliği Başkanlığından:. 
· ~rallp ç ~tnıımsııoıırdan dnlavı hu k~rrede Grz rrnl:ıa!I s'rıd~ ııUwune l-ahınes 

l'hrıdaki Lmıu h' tl ~!nfl ~it ar:ı·tı!rra"'ın orta k~t kuz. ıı ~ısmındaki dairenin 31 
Mıyı< 19:{9 2nnOre kıt"ar l"Ç•k artı•ma •uretile klnıy.t veriltci~ tir. 

M11vıkk11t t"mfr a' 22 Urs f,O kuruşın-. 
Art•ro•ft ı 1 7-ftilS Pı!zartraf gunO sıııt on bf.şt~ bb:ediye binaiınrta imar bir· 

ıt i ld "" h•se' 1 !ıır~rH?dnt y.:-p·tıcaktı r. (No. 465, .ı. 4 

, 

" c Alamctı Farı~a 

TOP ANE · Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

}:•iu ı m-'ll q ht yer:: • ·EşET SOL.\KOÜl.t ' ve OrlH!1• 
() rc0kapt3tı Ka.•ill.flır çargaı 

~----------------------.. -----
Bitlis inh1sarJar Baş:nüdürlüğünden: 

1 -- Erzurum lıılıisarlar Başmüdürİiiğiine lıııRll Ak tuzla~mdnn VHıı aıı:J ıı ,na 
'240 Gevo~u 70 Mııiıli-ı 1 117.ln<imda: ı Çabakçur ı:rılı.ırııııı LO ton tuzıın . nnkli:ıf" y~ı
pılan teklifler haddı l.ı; ık gühılııı di~iııt:lt ıı t'kSillıne 14 • G • 938 g[ını•ııdı 11 i ı G:-eıı 
io Klln d;tlıa urntılını~ ır. ı 

2 llıale 1 - 7 - ~J8 ııiıniiııl! le.'>aclilfedcn Pazarlesı g-uııii !laul 15 tll' .l.3itli!i 
huşıhiidiirlligüııtlc }'Elpı!;ıcuktır; . ı 

3 - Hu nakliyata ail ınu\·akkal leıııiııal ji:lh\sı Vaııiıı 5'2~ lira (Jeva~ın b2 
lira Çabakl;uruı1 l 84 '. iradır. 1 

DOÖU 
tr.lN TliBİFESI 

B 1n8' aa.b.1S.dı aotımt 25 llunlf 
7> > >&O, 
e , , , 1s , 
6 > ) • 100 , 

' > > • 150 , 
3, > , too, 
2> ., , :ıoo > 

1> , , 400, 
İlA.n verecek kL""n!tln DOCU Gue • 

t.Ni İdare MUd11rlüQ1lne milra.eut ıtme • 
ltdnrler. Devamlı lllnlar 1ç1n husud urıre 
t&tblk Mlllr. 

Kırmızılı UQ.nl&rd& Url(e b11' m1a11 
tulu!le aimır. 

Adrea detı.fttrmet 35 kut'Ulfluk lw•tl 
"-bldtl'. 

DOQ U Altoeı Taıtflılll 

S.neııtı : 11 Lan 
Altı a.'1.ılt : 1 , 
üo ayhlı , 6 > 
Bl.f &1hlt : 1,5& , 

EC:SEBİ MRMLBKETLER İÇİN 
8enel11! H tin 
&l'1 n.11 ~ M ., 

ım .................. . 
Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tan1iratı yapılır 

Riza Vatandaşlar 
Slliıh Fuhrlkıtsı ı.arşısı nda 

B~~ KAYA hanesinde 4 - fstekli!t:riıı şıırtnuıııdcıi Bitlis ,·c Erzurııın inhisarlar Uaşmü<lürlü~iinde 
}ıörebiliJler { Noi 477) 4·2 , ... _ , ____ ____ lf 

, TOR KiYE . 
CUMHURiYETi . ,. 

~ ~· Z 1 R AA T · ~ 
BANK ASI 

• .. ........ .:.. ~ • .,J ---

~D~c; . 
BiQiKTiREN . 
DA~T ... t;DI;Q J 
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l 
'O'mlmll n&41'i;r&tı idare eden Yazı 1tı•:rt 

••tiri: aa1aa.m DOLGD 'f 

Buıldıtı11r [ DOG~ ] Buım1tl 


