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lDARE Y!RI: 
Erzurum G61Atı Dolu ldarehaaeat 

Puaıtnldea muda her rb oıkar 
8ayı11 her yercl8 g kuruıtur 

SAYI: 1~0 Bulmayu yuılar rert verilme. 

GAZ ET ., 
ye i' i E 

Kamutaydan Orduya Selam 
En son sistem harb vasıtalarile mücehhez ordumuz 
milletin yüksek menfaatlerini koruyacak bir haldedir 

... 

Milli Müdafaa bDtçesi alkışlarla kabul edildi 

Aleyhimizde vuku bulacak herhangi bir teşebbüs 
ve hareketi şiddet ve emniyetle karşılamağa hazırız 

:::::::::::::::~=============.:============= 
Milli Müdafaa 
bütçesinin 
kabulü münasebetile 

Milli Müdafaa Vekilinin 
Kamutayda sözleri ... 

Büynk Millet Meclisi her !!ene ~ 
ti bııgUnlerde mali yıl mnonsebe· 

ın~ bntçe kanunu mozak~re eder. Bu 
~ ıakereıer ;ırasında millet vekillerinin 
A:iithkları ve yapacaklBrı işler hakkında 
111 et kOrsUst\nden beyanatta bulunma
lc;ı 

1 
her defasmrta büyük manevt tcslr-

= « ~,----~------~----......... "'"'!!-,,--~-----.------.,._.;:;_.._ 

Halaydan haberler 

Hatayda seçim işte bu 
hiç görülmemiş 

şartlar içinde yapılıyor 
cra etmektcdiı·. 

lac Bir sene zufmda yapılmış ve yapı
tıe ilk olan işleri vaıb bir surette öğr e
bırn .1'0.rk milleti yarına daha saaıam 
Ilı 1ınan ile girmekte ve geçmiş yılın 
ın lt~affak icraatlle haklı olarak gururlan-
'11ladır. 

ti .. <1 Büynk Millet Meclisinin son celsele
htı en bhtnde Millt Müdafea Vekaleti 
rıtıCtat kabul olunmuştur. Geçen seneye 
tllıJa~an on beş milyon Ura kadar bir 
d,t: ık ıosteren bu bütçeyi Mtllt Mü- • 
ııutu~ı Yekm Kazım Özalp guzel bir J 

a müdafaa etmiştir. • 

'()yl Her tarafta sulh için çalıştıklarını , ~ ! ~q · ' ' 

t"t:Yen diplomatların bu sözlerine ~ ~ - • ....._ -

'il!bı:~ bütnn nıllletlerin mntemadiyen Ankara, 26 [A. A.] - Büyük Millet Sekiz buçuk milyon lirası da, BüyQk 

------------------------Usbecisi, lttihatcısı, Hoyboncusu, Ermenisi, Arabı, 
müdürü, memuru, jandarması, yani bütün bir 
kara kuvvet elele vermiş, son ve mezbuhane 
-----bir gayretle saldırıyor ------a 

Antakya 25 - Mtlli vatan vazlfele- vel Aktepede partfxanlann hücumuna 
rini yapmak üzre TOrkiyede bulunan uğrayan ve n1erler1ne atet edilen, fakat 
Hata~h yurtta,ıar gelaıe~e devam ediyor- tecavnıe uıramakla beraber mQteeıvlz 
lar. Uç gün evvel İskenderun& yüı ka· eibl gösterilen bet TYrk: bitaraf mahk• 
dar Hataylı daha gelmiştir. meye verilmiştir. 

Antakya 25 - On gnn kadar ev· ( Alttarafı .a incide ı 

Ankarada güreşecek 
pehlivanlar dOn ,gitti 

Cllfaaı ını arttırdık.lannı, durmadan mü- Meclisi bugOnkn toplantısında Milh MQ- Şefimiz Atatürk'On irade ve tasvtplerile 
l'•Ptık~!~ için yeni tesisat ve tabki~at ld!lfaa VekAlctlnin Havıı, Deniz ve Kara hazırlanan yeni beş senelik proiramın Peh1ivanlarımız antrenman yapmağa vakit 
1'1Qdat ını canlandırdıktan sonra Mıllt bütçeslle Askeri Fabrikalar ve Harita llk senesi taksiti karşıhQ'ıdır. bulamamışlarsa da gene kendilerinden ümitliyı"z 
etıne~:a Vekili TOrkiyenin buno imtisal Umum MQdftrlOğü, Maarif ve Nafia Ve· •Arkadalar 
llılşu ınecbur oldutunu tebatUz ettir· kalctleri büt~lerlni muzatere ve kabul 1 ' Ankarada memleketimiz gtı.reşctlerl- kendllertne Qmit bağlanan pehlevaııla-

~ . etmiştir. . Bildiğiniz gibi,. bQyQ~ küçük her nln Haziranı~ ilk go.nlerlnde yapacak- nmız yok değildir. 
llaııb Urkıye Cnmburlyetl kurulduğun- Vekaletlerine alt bütçelerin müza- millet ordula~ındakı te~kılitı genlolet- lan maçlar ıçln k?nulan albn kupa, Bunlardan atır ıiklette AU, 87 ki-
l~te eu Mlllt Müdafaa mevzuundn gaf· keresi esna,ında .MiJli Müdafan, Maarif mekte ve bntun varl~larıle harbe hazı~- bölgemiz gtlreşçllerıni de harekete ge· loda Mustafa, 72 kiloda Hüseyin peh-
h~a dOşın.uş değildir. Hür ve müstakil ve Nafia Veklllerl izahat vermişlerdir. lanmak.tadırlar. Gerçı beynelmilel mu- tlrml~ bulunmaktadır. livanlnr değerU gOreıçllerlmlzdendlrler. 
hb.nı~ak ıçin kuvvetli bir orduya da- Milli Müdafea Vekili General Kazım esseseler sulhu idame .için lnsanlyetk&· Bu maçlara Erzurum bol~esinden Türkiye vilayetlerinden, Ankarada 
'ltı:ıiş rıın laıım o!duğunu çok iyi takdir Özalp şnnlan f:Öylemiştir: rane gayretler sarfedıyorlar. Bundan fş_!frik edecek olan yedi gure19lmlz yapılacak mtısabakalara fşUrik edecek 
btı llJ./6 mesaisini daima ve kuvvetle • Arkada lar . sonra devlet adamları, maruf slyast ıah- dun Ankaraya hareket etmişlerdir. Vak- pehlivanlar on iki grupa ayrılmıılardır. 

Vıua teksif etmiştir. • . ş , . siyetler her tarafta sulhperverane nutuk- bn darlıA-ından dolayı iyi 8!'tren~an Dun giden peblJvanlar bu gruplardan bl-
llııhıı_ i\tttırılan bütçe ordunun bir parça MıUt Mndafa~~ızın fcçen ~nek.ı lar ı;öylüyorlar. yapamamış olan gll.reşçllerlmız lçınde rlnl teşkil etmektedirler. Gnreşçllerlmi 
lir. F!~:&mül etmesine yardım edecek- ~~~ç:!~;o~u ;:;e,~~k ~~:ır. a~:nnuna 8~~ Fakat bir taraftan da silA?la~ma gene bölgenin ynzünü atartmak için ze muvartakiyetler dileriz. _ 

~eıııtte ll)ara). ordu ihtiyaçları için b k m·ı on lirası kara deniz ve hava yarışına çıkımı olan mUletler, bırtbırle- H k 1 • 
~lr Yar~ YUz yirmi beş mllyon Uralık. t ut~ıatı~ ~ın genlşletll~esl dolayıslle rini geçmı:k için olanca kunretlerlle ça- a mese esı ATA o 
~t~ ıı:ıı da dnşunulmüştür. Bu sure!le aerşt!!cak ~lan masrafa karcılık olmak lı~ıyorlar, utraşıyorlar. Bu haller sulhun .. T R K 

ltı .... L, Qrdusu d ' 1 l Y t hlik. d 'd ~'" - t 14 ti d' Sokakta lld adam yüksek sesle konu-.-.~ı ed e~ mo ern vas1ıa ara üzere, bOtçenfn muhtelif fasıllarına tevzi e e e o. u ..... u gos eren a me er ır. u ordu: 1 
"ttr8 Herek Turk vatanını daha mu- ·ı · d ·1 ' 

1 t b ld ~etı akıyeu Md • va taksim edı mıştlr. (.Alttara/ı 3 ancii ,,,, - Bana bir ev bulursan ne llA Yok- s an u a 
rllnı· e mu ttfaya muktedir blr,hale - sa çıkmam. ... 

ış olacaktır •• 
b· 1'tırkı • -- - Mecbur muyum? .• Hem nasıl çık-
~ır tcııuk Yenfn siltih\Bnması sulh için m•mn? 
~"ılatd 6 teşkil etmeyor. Bll!kls Bal- yeni tefrikamız - Basbayap çıkmıyorum işte ... 
h 11Vveu~ 116 ye km Şarktn Tnrklyenin - Daida mıyız? 
'ı':~ltr, ıın~lllası dünyanın bu kısmında - Nasıl isteren öyle ... 
'll tııı ict o..n. Ve refahın teessUs ve de· Zeyneb On başı Ve ev sahibi hiddet ihtilaçları geçJrl-
" lhllııd n bırıncl şarttır. Türkiye Avrupa yordu. BJrJsl kabadayı, öbürküsü hakkını 
'~lfegi e hu vaziyetle bir muvazene müdafaa etmesini bUmiyen lld adam kar-

b '!'- görmektedir. Yazan: Semih KARTAL fi karşıya diye düşündüm. 
ı.~~e~tk Ordusunuı:ı kuvvetli olması - Kabadayı lptldal adam tipinin en 
"lt i~llel siyasette böy!e hayırlı bir Bahadır Dülgerin hisli rom•m • K•vakların GDlg11tnde. bugtin mükemınel bir ömeğidJr. Hakkını mü -
lııtııeti a ederken aynı zamanda TUrk bitti. dafaa etmesini bilmiyen ue lptidalllkte 
ttııt .ı nın bu h ki ı t ı aaıeteml•, 0%1% okuyucuları irin canlı bir ••k vı Jcahramanlık ona yalandır. • 

Ankara, 26 [A. A.] -
Atatürk bugün saat 18,30 
da lstanbula hareket bu
yurmuşlardır. 

iplik 
fabrikası 

ı.ıe 1.. ususta arzu ve s eke- .. _. B ü ka ... ı.·t ,_ ki n_.11 
ı. "ınamı ~ hlk" ı b l ki u m na şaya ~ı ou.ua a uı.\U • 

-~t "lİlh Muct le tekabul etınekte~lr. 111Htra11nın ayes ne aı ıvaca ır. düm. Halil eski kafayı atamamışız. Filin Su ve kömür vaziyetini 
ıııuı:. ~ec11sı°faa bUtç-eslnln kabulunden z b o b vaziyette, filin mevkide olmak kanun 
'-hı lııı bu ekt hararetli tczabQrat ey n e n aş 1 müvacebeslnde insanlara bir üstünlük tetkik edecek 

didlr. Yüksek arzusunun büyOk bir verme-ı. Filana oğul, fillna damat olmuş heyet yola çıktı 
tıeQ1'Utk M· latik·al aıvaşında bir 1'i1.rk ktıının harlkufAde 11tınklbelerini bulunmak bir rüchan sebebi değildir. . 
tııı lı htr •lletı ordusunu hayatının f/Özlerlnizle yaıa.tacak ve sl:ıl heyecandan heyecana saraklevıcllı •l•11 Kanun birdir. Herkese ayni şekilde Şehrlmızde yapılacak olan iplik 
~~! biııe~artı d!ye saydığındıın en sa· ba vınt tefrlkamızı bilyiJlt bir zevk ve merakla takip edeceaıniN ııntn ve ayni şiddette tatbik edilir. Hak ancak fabrikası lçln .şellileleri ve maden kO-
~tc e"gıYa le sevmektedir. Türk ordusu bulunuyoruz. kanunun himaye ettiğidir ve bunun dışın- mürlerlnl tetkı·k· edecek olan Fen heye-

il ialitık YOksek kahramanlıgıle defa- YARIN BAŞLIYACA~IZ da hak diye bir şey yoktur. Bunu Mlft öt- ti Belediye reısımfı Şevket Arı da dahli 
ak kesbetmiştlr. \:P renemiyenler de var. Hakkını bilmek, ve oldutu halde Ankaradan hareketle tı. 

İHAD . _ _ hakkını müdafaaya alışmak bu kadar tan bula gelmişlerdir. lstanbulda dOrt 
c BABAN ıtlo :mtlT bet ıun kaldıktan aonra ıehrlmiıe mu-

( A.lttarafı S tJncadı) ~ .. lı&JIADIR DOi.GD tevecclbea barebt edlOlklerdJr~ 



Halaydan 
haberler 

noöu 

Adliye salonunda ı Bu işi de düzelt-
kamalı, tabancalı mek lazım 

28 Mı\ YİS 19:18 -:=:& 

SAGLIK BAHlSLERt 

········y(j"lfSEK ÖKÇE 
bir adam Vaktiyle meşhur bir edibimiLln yap-,zur görmek de biraz mübalagalı olur. -

<tin watı 1 ıneı•e> K Ağ taları tığı gibi, kendilerini varabildikleri dere- Pek genç, gelişmeleri henüz taoıalJl _ 
Bitaraf mahkeme, şehrimiz bidayet ve 30 lira ars Ve fl pOS ceden yüksek ökçelt iskarpin giyenler !anmamış kızların yüksek ökçeli ısıt~r. 

mahkemesi salontı!lda toplanarak, ilk Bir ay hapse neden Erzurumda üç varsa da, yüksek ökç~ kadınlığın şanın- pin giymeleri içerdeki uzuvlarının duZ 
e !sesini akdetmiş ve mevkufların mu- para cezasıntı çarpıldı 9 dandır. gün büyümesin engel olabilir. Onlar d~ 
bakemesine başlam!ştır. 8.ir çok~ ~itler Kızılkilise köylü Ahmed isminde bi· gün bekletiliyor ' Acaba, bayanlar da yüksek. ökçeyi kısa ökçeli giyerler, fakat iyice btlYO. 
dicl~nnı~ş, 1mtld?etfıumHumı imh~vk' u arın rini l hükümet konağı koridorlarında sl- SarıltallltŞ muhditlml:ı yazıyor: erkeklerde olduğu ilbi boylarını uzun dükten sonra, yüksek ökçeler biraz af8 t 
teczıyesınl _ stemış r. cyet a m:e ya- , gara içtiA'l görü!mUş, koridorlarda siga- Erzurumdan Sarıkamışa (Cuma. Pa- göstermek için mi tercih ederler? Hfç de biçimini bozsalar da pek hüyUk ı11r'1. rım sa~t n:uzak.reden onra mevkuflar- ra içmeı<. yasak olduku için kendisine zar, Salı) günleri olarak haftada Qç poı- değtl. Kısa boy kadın güzelliğine dokun- vermedikleri, yüksek ökçelerin çoğB. 
da.ıı Huseyın Paşa, Ukkl:\ş ve .\li K!lıcm , ihtardtl t:ıulunu\muştur. ta geliyor. Ankara ve İstanbul postala- mıız ki boyu uzııtmağa mecburiyet ol- masındanberi ııyakla.ın çirkinleşmeJJle 
b adiselerle ahikaları olm .. dığır den be· ı . . ı·ı l b n 1 de . beli 

1 
. d' 'k' kur n d~ rrel Abmed bu ıhtara aldırış etmeyınce, n da Erzurum yo ı e Y ne ua n er sun: Kısaca boylu gül fidanı uzun uzun sıyle idlr. 11• 

raat e:ır\:'~ .1~~r 
1

1 1 ;ev .. u muh;ke~ zabıtı.ıca lfadesi alınmak üzere merkeze gelmektedir. servi ağaçından elbette daha güzeldir. Yüksek ökçenin daha çabuk yor, 
mt:r-~ İa ıt p.~: ı~cme ıç'.~'ıt ' r göturUlmüş ve Uzerl araştırıldığı zıman, Bundan önce mevsim ve ıiddetll Hatta uzun boylu güzeller fidan boylu- meslne gellnce, mağazadıın mağaZ8.~. 
mc erın n t(Ct ne arar vrro '· · bir kama ile bir de tabanca bulunmuştur. fırtınalar ve tipiler posteların vaktlle ların rağbet gördüklerini kıskandıkları saatlerce dolaşan bayanların, lskarP' 

11 
Seçim ne hnhit' B d Bunun Uz=-rine hakkında zabıt tutu- gelip gitmelerine engel oluyor ve bir vakit, bodur tavuk ber gün piliç, diye- ler çıkmııdıkça sade yüksek ökçe~:~ 

Ar l:tkya 26 ( A. A . ) - urıı a lan Ahmed ;vrakile adliye.ye vHilmiş postada ı ve 7 bazan da 10 ve hatta rek dudak kıvırırlar, fakat daima piliç ~olııyı yeruldukları~dan şikayet ettl~cJ 
intibahı t dolay s'l4'1 yapıian tazylkl~r ve muhakemesi neticesinde bir ay bab- 12 gaze•a bir arada alınıyordu. Ancak gibi görünecek kadar kısa boylu olma- ışltilmez. Bu da bır alışıklık net 
giltn c·' ıHtmaktı-ıGır. Rey v.~·m"'~ tcın sine ve otuz lira para cez!mna mahkOm yolların açıldığı, kamyonların ve trenle- dıklarına canları sıkılır.... . olsa gerekti~. . 1116~ sevkt>dılenl~rle Beynıtt<:ın gondı::rılmtkte o'mııştıır. Ahmed derhal tevkif edilerek dn vaktında seferlerini yaptıkları bu- Her nedense hekımlerın arasında Hele, sıyattk hastalığını ıyl et JllO 
olan Et nPnl adedi yükselmektedi~. h'3pish!meya gönderllmiştir. günlerde de Ankııra ve İstanbul posta- yükst.k ökçenin düşmanları pek çoktur. için Bursa kaplıcalarına gelen bafB !Jle 

Tıil'l>. )U:lllnultu·ı vurmali u:in ıannı yine vaktında alamıyoruz. Yüksek ökçelerin kııdın ayağının tabii Uludağdaki otelden dağın tl tepe&~ 
ıı ülHI met (•ınh• vcı·miş 

1 
1 Bıınun saik ve sebeplerini araştırır- şekli~i bozduğunu, yürUyü~e za~m~t ver- kadıır yüksek ökç~li iskar?i?l~riY~~ii~' 

Antr-kva 25 _ Knaa\tllçtan biktiril- Okll!/ltf'ftlaı·ınuzın !/flZtlart ken postaların geliş ve gidiş gün ve sa- dlğinı ve çabuk bozduğunu soylıyerek kayalıır arasında gıdlp geldığını gö dOf 
· atlarını 4<DOCUıt dıı gördük. Cumartast kadınlara da alçak ökçeli iskarpin giy- ten sonra, yüksek ökçeye karşı ctil(ire gö e, Jan:iarn~ al"rıa muiıtar~n ka- s· A 

pı kapı do!aşarak, yaptıkları teh1ıt ye Koca ınan gırnas günlerinden mada (Pazartesi ve Perşem- melerini ~~vsiye ederler. Fa~at hekimle- manlığım haylıca azaldı. 
tlşmiyormuş gib,, bu işe kolcular ve köyündendir be gnnleri) gelen iki postamınn üçer rin sözünu ancak mektebdekı.kızlar din- G. ,V 
be!edlye memurlarile de karışmaia baş· gün bekledikten sonra gön'derildiğini ler. Mektebden kurtularak hır büroya " 

Evvelce Ka~s~rlnln Cırlavuk köyü~- öğrendik. giren .yahud ev kadını olan her genç S •• l h • -
ladı. . . l dan Nuri den olduğu llerı surülerek bu köye 4<Mı- DO;ı,U d <TörUldü,.,Q gibi Ankara kızın ılk işi yUksek ökçeli bir çift is- OY emez na ıye 

Beledlyerun memur arın 8. d Jlmictir « u » a • l!i • 1 kt YUk k ök k 
ki kolcu mus-llah olarak buraya mar ınanıt 8 ı ver ._ . . ve İstanbul postalan Erıuruma şu gün karpın 8 ma ır.' ~e çe genç ı- • d l • l r 

:ftur~ i hdid b I iılar bunlar Bu defa Kayseri Hıılkevınin yaptıA'ı tl d eli or. zın kadınlık istık!Qllnı kazandığına Qla- Sln e 0 an lŞ e 
ıeldıler ve te e a~ a ' . . - tetkik ve Sallb. Özer arkadaşımnan tari- ve saa ar a ı Y . met olur. Niçin? .. • . e< 
oksdar küstabce ve canıyane bır şekıl . 'k 1 t dökmesile Koca Si- Cumartesi saat 7.30 Yüksek ökçe kadının endamına gu· Söylemez, [HususıJ - Nehıye biri 
de prop!lğanda yapıyor ve tehdit savu- bı vesı a arı orkaöyaü d ld ,., ~ablt Pazartesi ,. 14.30 zellik duruşuna ve yürüyüşUne zariflik velce Hınısa bağlı ve 21 köyden 1 ,,,~ 

b l k d insanı nanın Agırnas Y n en o u.u • ' 'k . d k' K H sf111P • .fi! ruyorlar ki, un arın arşı\lın a n d 1 1 G 1 b'yesine ba,.,lı Perşembe ,. 16.30 verir de onun için ... En güzel vücudlu ı en şım i es ı arayazı ve a 110,. · · hl ·z olması 14 ol u Kııyser n n es na 1 
ts l d ·ı 27 k" 1 48 " vaka çıkt rmaması ıçın, ssı · · ll Adi' B ayni günlerde bir kadını ayaklarında hfç bir şey ol- kaza ıırın an verı en oy e 

z•mdır. olan Agırnas köyünde bay ı ııy- Ve Erzurumdan da . B madan ııyakda durdurunuz: Kolları du- bir nahiye olmuştur. ~' 
« TUrk yazıhmla!'ın kanını içmek he- man tetkikatta bulundu. İstanbul ve An· 13. 17 de Kars ve Ağrıya gıdlyor. u b ö d rr ğid duruş na bl Nahiyede evvelce telofon yok:tıı· d 

lAldır. Bunları vurmak için hükQmet e- karada .Mimar Sinan namın~ heykel itibarla Cumartesi günleri 7. 30 da i.~- ~~~bıl~ı~ g:l~r ... oS~~ra :r;akların: yük~ biye müdürü Vechi iErotlu fırtıo•ı ~ır 
mtr verdi. ölülerini bile mezara koyma- dikilcc..,Q'ı ceryan ve temayülu olduğu len Ankara ve İstanbul postaları o gun sek ökçeli iskarpinler giydirimiz: Derhal mur ve soğuk. demlyerek btıyük fed',
yaceğız. Korkmayın, hükOmet a~kanız- işitiliyor. Erciyas çocutu ola~ değe~lt 13.~7 de Kars ve Ağrıya :ide~ p.o~~~~ omuzları düzelir, kollarına çeviklik ırelir lıklar göstermek suretile nahiyeyi ıı C' 

. dııdır.,. Şeklinde yspılan bu tezvırat ne bemşerimizin Kayseri~e heykelın~ dikıl- yetışlyor. Bundan sonra azar esı . - göğsü gerilir, bütün endam düzelir... ' ya telefonla bağladığı gibi, Oölll ":ıl 
vakla kedar devam edecsk ? mesini çok arzu ederız. Fakat bılmemk~ da ve ~er§embe 16. 30 da gelen posta Bunun da sebebi büsbütUn fizik, ta- virme köylerinlde nahiyeye tel 

)'eııl Antakya kaymakamı hangi heykeltraş onu kendi eserlerı lar o gunlerd.e ~ir kaç sa~t önce giden bir, bir hadisedir. İnsanın topuklarının bağlamışbr. ,/ 
vazlfcıine haşladı kadar tebarüz ettirebilecektir? Ben asıl postalarıı yeti~tırllmiyerek Erzuru~da Uç- altına yüksek ökçeler giriı:oe ağırlık At bile güç işleyen köylere 

Antakya 24 - Antakya kaymııka- bu nokta üzerinde durmak isterim. er gün bekledıkten sonra Pazartes_ı gelen merkezi birdenbire ileri gider, düşme- yolları yapılmıştır. e~ 
mı Selahatlin vazifesinden uzaklaştırıl- A/Aeddin Perşembe gü~ü ~e !erşembe günu gel~? mek için omuzlarını arkaya doğru çeke- Köy sandıkları nıımına tad•18r 
ması Uzerine kaymakamlık vekaletine de Cumartesı gunu gönderiliyor. Bu ıtı- rek bUtün göğsünü, başiyl:: birlikte kal- meğe başlamıştır. ı t/ 
hyin edilen belediy3 reiı::i Hac\ Ethem Türk Jistestne kayıt edilmek istemişler- barla Erzurum her postada gazete ve dumağa mecbur olur. Belkemiğlnin de Nahiyenin hiç bir köyünde urıııl~ılı 
vaılfeslne başl~mıştır. dir. Fakat Usbecllerle itlihatcUer bu iki Ankar.a ve İstanbul. ~ektuplıırını okur- kemeri artar. Bunların hepsi kadının du- lAlar yokken her köye umurd 

\'nzlfeslıu bırakıı, lı udu Un 1 k t d ken bızler her haııgı bır sebep ve salki- ruşunu güzelleştirdiği glbl yürürken de yaptırılm:ığa başlanmıştır. J:' 
tlolaşuıı 1-'ı·ausız lnımandanı adRmı zorla yaka ıyarad ' çarşı or öas~.n "a le olursa olsun bundan mBhrum kahyo- adeta ayaklarının ucuna basarak ilerle- Köyleri pis bir vı.ıziyete ıorııJI ~ 

S · dayak ata ata ve Jan armanın g zu o- .. 1 1 k d' k d b 1 tir· lskenderun 20 - Kumandan 9rı- k 1 bü n Ukl ruz. ğney en ıne so çuva ızı aş- dibinden yürümesine de zariflik gelir malıklar bu sene menedilm ş iti 
d i d nünde itimııt vatanı u u ne s r e- _ 1 & 1 

• •• ta> 
nin Türkiye - Sancak hudu u Uz~r n e . . A- kasma,. ata sözllmüzu . batır atarak. Yol En güzel danslar pıırmaklann ucuna ba- den uzak bir yerde mUdurOn 
dolaşmakla olduğu p:ısaportlu g~llp ge- mişler ve orada tehdttle ken~ılerın! 

1 
_ üstünde bulunanlıırın bız uzaktııkileri de sılarak yapılan hareketler değil midir? tlği mahalde tezekler kalacaktır· tdılıı 

çenlere müdehele ettiği ve t~hdıtler sa- rıı.p !azılmalal'ı lazım g-eldlğıni soy 8 düşünmelerini görmek isteyoruz. Yüksek ökçe kadınlığın güzelliği Köylülerin yazacaklar~ ıst sil 
v ırduğu öğrenilmiştir. Asayişın her ta- mışdırler. . Ankara ve İstanbul postalarımızın ve zarifıjği için icad edilen vasıtaların kazada bir çok masrııf ihtıyarı .8ıı 
rafta bomk olduğu bir zamanda Serl,nln Hadise Janda~maya haber varılmiş böyle üçer gün Erzurumda teebbürden en mühimlerinden biri olduğundtın, he- 1 ücretle ve fazla bi~ para ile ~rf't 
vıızifesl başında ?ulun.mayarak hudutlar- fakat Jandarma~ bıtaraf ko:n~syona. mO- sonra gönderilmesinin devamı sadece kimlerin ona düşman olmaları şimdiye 1 ve bu suretle köylunün muts:uıı~ 
da dolaşması calıbl dıkkattı~. rııcaat etmek lazım geldtğını s.öylıyerek okuyucuları ve gözleri yolda bulunanla- kadar hiç kar etmemiştir. Vaktiyle kor- duğu görüldüğünden müdür JJJıl~ 

Onlar suçlu deuil başından savmıştır. Bu sefer bıtaraf ko- rı sinirlendirmekle kalmıyor. Şüphe yok- seye karşı hekimlerin açtıkları müca- nederek nahiyeye bir daktilo . tid' 
Kırıkh m 22 - isken ierund~ ilk misyona müracaat edilmiş,. .o. da bu işin ki: Mesafeleri kısaltmakta çok hassas 0 _ delenin en sonunda korsenin güzellik alm1ş . ve köy katiplerince ı:re~ J 

hadiseyi çıkaran ve Türkler Uze~.ıne ~- kendisini alakadar etmedıgını, Jandar- lan bugünkü durumu ve Cumhuriyet vasıtası olmaktan çıktığ1na bakarak, bir ücr~tsız yazılmasını temin e:rtBf 
teş ~çan .. şehit arz~su hakkında guya bır maya müracaat etmek lazım geldiğini idaremizin yüksek amaçlannıqa mütees- gün .Yüksek ökçenin de kalkacağı umu- lQyu mUşkllat ve masraftan ~ 
tevkır muzekkercsı çıkarıldığını ve Jan- bildirmiştir. sir etmiş bulunuyor. Bunun için aynı labilır m~ ? e 
darmtl taraşından aranmakta olduğunu l 1 t d i Belkı ama bu umuttıı pek de ileri Hı.ddetli bir zeVC 
b d •· 't · ti'- F'akat herifin üç günl Senmisin Tüı·k yazılan '! bakanlığa bağı bu unan pos a ve em r- gitmek do,.,ru olamaz sanırım. Korse de 0e 

ura a•ışı mış .... (' 1 · d 1 O 6 G ııesiJS L,, 
sonra burada serbastoe dolaşmakta O· Antekya 24 - Atsuzda da tazyik yollan ıdare erın en. soruyoruz: ç ve kadın vücudunu dtk dutıırak güzelleştir· Erzurumun ez maha e Jı;ıı·, 
duğu sandık emini Hamdinln evinde ya- müthiştir. Bir Eti Türk komisyona mü- beş saat sonra a-eleoek postayı almad~ mek için icad edilmişti, korse varken makta bulu~an Men~et kızı ~at'~.J 
tıp kalktığını gördük ve öğrendik, .Jan- racaat erterek kendisini Türk yazdırmış Kıırs ve Ağrı postalarının 'fe trenin gıt- ökçeler şimdiki kadıır yüksek değildi. karısı He.yrıye evl~rın~e bulu 

5 
,rrr: 

d O·zu· önünde dol f şal'! bu adam ve elinde kırmızı ka,.,ıdı olduğu halde mesl ve bu sebple Ankara ve İstanbul Kadın iskarpinlerinin şimdi adeta bir nın hemşıresi Bahrıye ıle ka'fg atı' 
tırmanın g 6 l ü - E d b k 1 b i · h f'f laJJ111 

tutulmıyor. Fakat en küçl\k bir muhale-! dışarıya çı\facken, orııda mavzerle mu- ~osta ~rımızın çer gun rzurum a e - güzel sanat eseri gibi zarif olmaları etek· .Ba r y~yı a 1 surette yara 
fet yapan 'l'ürk d~rhal yakalanıp hapse 1 sellah bekliyen on iki tethişcinln teca- tılmesı doğru muda~? lertn kısalmasından ileri gelse de, ök-I lu Adlıyeye tevdi edilmiştir. 
atılıyor. vüzüne uğrıımıştır. O sıradıı ateş açma- - Elbette değıl.. çelerin gittikçe yükselmeleri korsenin I f) 

Türk liste illl' )azılmaya ğa başlayıın tethişçllerl Jandarmalıır da- o halde postaların gün ve saatları- unutulması neticesi olsa gerektir: Bir Bu gece nöbetçi eO Jı 
uelcnleı·in başlarına uelenler ğıtmak istemişlerse de, bu sefer. n~biye nın gidişlerinin gelişlere tez elden uy- vasıtayla temin edileı;ııeyen güzelllği 

1 

,.VATAN eSjtı 
. Kırı1'han 24: - Alabeyli köyünden mOdnrU müdııfaa ederek, tethlşcılerı ka- durularak normal veziyetin teminini iste- başka bir vıısıtayla temın etmek. ,, eczaD 

Halil Haraç ve oğlu Kırıkhana gelerek' çırmışbr. yor ve bekliyoruz. Zaten, yüksek ökçede büyük mah-

yal, dayanılmaz bir hasret olacaksın ... ı Onların tesirinde battıı kıpırdıımak - Ne ağlıyarsun böyle p.yf'~, 
Ne olacağım o zaman Ayşa? ... · 1 btle istemiyordum. - Bilmiyor musun dedi /. 

Yüzünü ban.n çe~~rdl.. Rüzgar üzerimizdeki kavakların Ben geri dönmek lstlyoruIP··· 10u 
- Ben dedı o gunlerı dUş?nmiyo- dallarında dertli bir göğUsten çıkan ne- yol beni yoruyor. Artık bU g ıııl 

dum ... Bugün seninle berababerım ya ... 1 nefes gibi idi. tncs dallar mütamadlyen öldürüyor. Devam etmek fste 
Yarın, k1m bilir, belki hiç gelmiyec~ktir. I kımıldıyor ve gölgeler onları takiben N 

1 
A ? ~ 

Bir az ilerde sık .bir gö1~e~ik vardı: canlı imiş ~lbl hareket e ,iyorlardı. - e ~Ppmıı ı yş~ ~"0roıı' 
- Ayşe dedim ıster mısın oraya Ayşe bırden benden ayrıldı. Ve çi- - Senınle kalmak ıst Y 8~ ~ 

gidelim seninle ... Bir parça otururuz. menlerin üzerine sırt üstü uzandı. Göz- Ayşe benimle kalmadı. 5(6 
aönmek va ktı zaten yakl<'şıyor galiba ... leri kapalı idi. YOzUnde parça parça ıztıraplı aşk macerasını bir ll• ııt 

YUrUdük, yerde çim.enler bir ipek gölgeler oynaşıyordu. Ellerini çimenlere ladık. Şimdi bende eski bstıt'ot 
balı gibi idi. Sık dikilmiş ve boy ver· j kenetlemişti. .. Kapalı kirpiklerinin ııra- yulmaz hayaller halinde yBf11 

miş kavakların gölgesinde ruha hafiflik sındıın göz yaşlan en berrak bir kııyna- larımdıı hala zaman zamaJJ: t 
lıl:ı. yal~ız içimize kapalıydık, biz mak lazım ... Ben seni hiç unutmadım ki veren bir incelik vardı. Ne tam ve ko- 1 ğın suları gibi kaynıyor ve yanakların- B . dö ıc istlf'14 

yalnız hüzUnlU ve heyranh id\k. Dışla hatırlıyayım... ? yu bir gölge ne yakıcı güneşin hayalle-! dan kayarak çimenlerin üzerine dökü-
1 

; i en gerı ;~~ bıJ ~ 
için bu tezadı bizi sueturuyordu. Ben - Nasıl Ayşe rloe müsaade eden bir açıklık... Hetif IUyordu. Onun ttğlayışı bana da hafülik yo " ~n yoruyor, r 1 ıc tı ,J 
ilk uda tııhlatın nlıenkslzlfğine kani o - Seni bfç unutmadım ki hatırla- bir leke gibi, toprağın üzerinden her anı veriyordu. Ses çıkarmıyordu. Yalnız ağ'- ö!duruyor. D~vam etm; dıld I 
luyorduııı. yayım diyorum. tebebhur etmcğe hazır ıslaklıklar gibl... lıyordu. Gökde bulutlar eskiden daba dıyen ses akıslenlyor. e ıtJ•" 

- Ayşe ... ister misin derenin kenıı- Güldüm. Sinirlendi: Ayşe koşaıcasına yürüyordu : süratle koşuyorlardı. Kavaklar şimdi yaşlarlıı ıslanmış yanaklal' 
rından gidelim ... Suyun sesi hem nl'şeyl, - Hakkın var dedi Refik... Gül- - Ne güzel. .. Değil mi Refik şura- daha çok eğiliyordu, rüzkar dallarda var: ~~11 

bem ıztırabı ahenklemek kudertindedir ... mekte "haklısın... da bir parç~ otursaydık... daha çok inliyordu. ~ Bugün ince kavaklar. Jııd,ı' 
B~lkl bir gUn bu suyun kenarından ge- YurO~e"mlze. ağır ağır dev.am ettik.: Sonra çımenlerin üze~lne ayaklarını - Ayşe ... Ayşem... garın peşinden koşuşan b ıgil 

ı..- 1 b" t- t b 111 hatırlarsın O b!la duşuncelı ve hala asabı idi. Ben uzatarak oturdu. Onu takıp ediyordum. Ses vermiyordu. A"'lamakta devam alrden inler gibi geçtın rô 
çersen ~n u un ız ıra ım . . b d . b' A ki d · ki 1. & , .k er geçen akıkanın onu henden ır par- ya arımızın ibınde su dııha de ış- ediyordu. bana hatırlatıyor. O 

- 'ı a geçmezsem Refı ... d h ~ ötU dü,., - ü dü U k b' d ·1 k d kt S ' ııe . . ça a 11 uz.a~a g r 6 un ş nere men ır e a ı e a ıyor u san ... es j - Ayşe... Ayşe... Onu heveslerlmin en 
- Orasını bılmıyorum Ayşe.... 

1 

heyecanlı ıdim. daba şakrak, rengi daba berrak idi. Gözlerini açtı. Yaşların parlaklığı de sevmiştim. 
Bana daha çek yaslandı. El1erJle - Ne olacak Ayşe? Diye sordum ... Hiç konuşmadan bana dayandı. Yüzü-

1 
altında daha koyu ve daha parlak gO- ıl 

dııtınık bir Jşarf't yaptı ve : Sen ildlnce ben ne yapacaaım?. . Bura- nün sıcaklığını yüıtımdo hissediyordum. züken gözleri birer damla ışıktılar. Gül- erzurum /JIV 
- eni hatırlamak için evveli WJut· dayken ben de bir ümit idin .. , Bir ba· tçhn1e atıl hisler vardı. 1 meQe palı9arak aordum ; 
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EN SON HABE RLER9 
lVIüthiş Bir Hava Muharebesi 
~~==============:=::===== 
Milli Müdafaa Çin, 62 Japon 

• 
48 Siberyada 7 Yıl bütçesinin kabulü 

lllünasebetile tayyaresı çarpıştı Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 
(Başmakaleden devam i -------------------u TUrk ordusu 'fnrk milletinin blr 

l~ııli ve bir ifadesidir. Onun kuıjreti 
U~k ~i~letinin ve Türk Devletinin ye· 

e ıstınndıdır . 

Çin akıncıları Japonların iki 
kıtasını imha etmişler 

'l'ij. Sükan iç!r.de yarına hazırlanan 
buİk milleti kuvvetli bir orduya sahip Şankon, 26 (A. A) - Lunkay de- benzinsiz kalmış bulunuyorlardı. Çin 
bu Unma~a mecburdur. Bıı mecburiyet miryollarında şimdiye kadar Çin. Japon tayyareleri bu vaziyetten çok istifade 
icı:~Dkü kuvvetll başarıların meml'!ke harbinde görülmemiş bir hava mubare- etmişlerdir. 
atı ekt mahsullerini himııye etmek besi olmuştur. Bu hava muharebesine Çin çelderiııin faaliyeti 
Yfn~surıcıan doğmaktadır. Yoksa Tnrkl- 48 Çin ve 62 Japon tayyaresi iştirak Pekin, 26 (A. A.) - Çin çeteleri 

Tefrika: 60 

Vladivostok'ta bir Türk zabiti orada 
Mef tuha Hanım isminde bir kızla ev
lendi, Türkiyeye avdetimizde beraber 
İstanbula döndüler .. 

Q
11 

ın tecdvUzkarane maksı:tlan yoktur. etmi tir Suşuh mıntakasında bUyOk faallyet 
te•uıı şiarı memleketi içinde sükQn ve ş ·. . _ göstermekte ve Japonlara haylı zayiat Hayatımı değiştirdlın. lk:adar bunun üzerinde çalışma.ğa b~a -
tet~hı !emin etmek, dışarda sulha l\uv- Netıcede 18 Japon tayyaresı dOşu- verdirmektedirler. Orgug dağları etek- Garnizon diğer esir kafilelertle kala- dun. 

ı . ~ır destek otmakhr. rUlmUş, ~in t~yyarelerlne bir ş~y olm?- lerinde bulunan Japonların iki kıt'ası ballk bir ıhale .geldikten sonra artık vü - Ben de alınacak neticeyi merak Ue 
tııı 1 urklye: Hazuol cenge eA-er isterisen mışbr. Duşnrulen Japon tayyarelerlnın I bu çetelerin baskınına uATamış ve ka- ' cudüme ihtiyaç ımlm.a.mıştı. Nikolskden bekliyordum. Nihayet {ı.letler geldiler. Blr 

hu salah çoğu uzak mesafelerden geldikleri için mllen mahvedilmişlerdir. gelenler arasında iki dok'tor bulunduğu 'baytarın yardımHe ameliyat yaptık. Tah-

hfııı I
1
Jiycrek silQhlanmakta ve yarına gll'bi esirlerin idare! umurunu da Nikols minim doğru çıkmıştı . İçeri.de blr Ampl ... 

r annıaktr.dır. kıdemlisine terketımiştim . Artık. gam! ·_ yem lbul<ium. Tem.izledim. Hayvan kur • 

'-...__ CİHAD BABAN lspanıva -'a bı•r lngı•ıı•z zonda durmam.ağı ve şehre çılrar:ı:k ora- tuJdu. 

lo 
'J U ~ 1 da doktorlukla me.şgul olmağı düşilndUım . Çıkrı.kcidis bu hizmetime pek ziyade 

Diş S YASA
- . · ı Bunun lçln miralay K~imuraya müraca- meınnWl wdu. Bana. iki~ elli dolar ka-

'- 1 gem ı·sı• -'aha batırıldı ı' at ettim. Taptığım bir tedavi dolayısile dar ücrot vetdl. Ayrıca. Vladlıvostoğun ye-
~ U j ararnızcfa ibüyük bir samimiyet mevcut gıtne yevmi ga.zetes.ı. Dalni Va.stok (Uzak t ı " ! olan lbu Japon miralayı Viadi:vostokta Doğu) cta bir de ıaçtk. ıteı.şekktlr neşretti. Bu tan sız - ta} yan Londra, 26 - Milliyetleri meçhul dört tayyare Valanslyaya giden bir_ lngiUz bulunan kuvvetlerin erkAnı harp reisi idi. tllhaf macera da bu suretle ~apanmış ol-
•• tüccar gemisine bomba ile taarruz etmişler ve gemiyi batırmışlardır. Uç kiş KendiSlne arzularımı anlattım. du. 

&orüşmelerİ boğulmuştur. 1 - Muvafakat ederim. Fakat bazı Bir kavra a b h ld ? Madrfd, 26 (A. A.) - Bugün gene şehir Dzerinı gelen Franko tayyareler şartlarım var. Vladiva.stokta oturan ÇlıılUerln lblr _ 
Ca a ne a e . bir çok binalar üzerlna bombalar bırakmışlardır. Epeyce bina yanmıştır. - Nedir diye sordum blrlerlne karşı büyük bir mcr!b ~ tl . 

Garnizonlardan birine de is!lbet vakl olmuş ve 18 k;ş i ölmüştür. - Rus meslektaşlarınızla rekabete gi- vardır. Bunu bir kavga mtı~tu: ~~~ 
ha~1 llttıerin Romayı ziyaretinden evvel 

1 
rişmiyecekslnlz, gazetelerle, a.f1$erle ken- hassa pek ya.kın lblr şekilde anlamış 01 _ 

tılıı !inan ltalyan - 1'"'ransız müzakereleri· Mı ı • • c k l k 1 dinlze rek'.11m yapmıyacaksımz. tnbelA dum. Bir gün akşam üzeri Malçiyevski Ba-
llıer Şirndi r:e balde olduğuna insan ussa ın ı e os o va ya nsmıyaca;ksınız dedf. za.rd.an .geçiyordum. sarh~"' bl!r Rus &..nı._ ı .... ek tdlyor. Bu müzakereler sık sık ı -:t 'U<Wl ~,aı.k ' _ Kabul ettim ve şartlarına riayet ede- rtyellsi kaııpu:z .sa.tan blr Çinlinin d!ikkA-ı 
~" 11. Ufa u,..radı. İtal'-'an hariciye Nazırı •a.u vnt & .; l k 1 cegmi ıtemin ettim. O da garnizondan çı- önünde dunmuş onunla bağıra. bağıra ko-
du,.,l!~ _ l:iyano, Arnavutluk Kralının • t • • i k k C!lhird ıı~"- tim ·· d t .. • 

IS n- T vazıye ını an a aca 1 aııaı 'i" e ~u.e e mu.sa.a e e ~. nuşuyord.'U. Aldıllot karpuz kaba.ık "ılanış-tıa • unde h nır bulunmak üzere lra- "" ,. ~·· gıtti. Müzakere durdu. Bitler Roma- Kendime müsait •bir ev aramak ve tı . Onu d~tırmek lstiyorou. 
" ~tlld icmyi anaıt için lüzumlu aut ve edevatı Çinli. 

'C>tıra ı, Müzakere gene durdu. Ondan Rt>ma, 26 (A. A) - lyi kayna1dardan öğrenildiğine göre, Başvektl Musol· 'tedarik etmek :J..A.zım.dı. · 
teı. l~alyen Bac:veklli Ceneveye gld~- . ç k 1 · t• h "k d b" t k - ı J - Ben karpuzw1 iç.inde değilim ... " rn- y Urıı yarın saat 21 de e os ovakyanın son vazıye ı a ... ın a ır nu u soy eye- Şehlrde MalçiyevSki Eazar denilen 
~11~ Uhhn bir nutuk söyledi. Hariciye . Hem ben &eçlp vermedim... Sen 'kendln 
tıı~zı~:. da. kendisine retcıkat etttiği içln cek ve bu nutuk radyolarda dınlenecektir. 1 mahalde bir apartman tuttum. Burası aidın .. . Halkkına razı ol, değişt1.rmem. ts-

r.ere gene durdu. F d k } Madam Sadovskl isminde dul bir kadına tersen lb!r yenisini al diyordu. 
~'lııı.ı.Mussolini, CenevEde söylediği nut- Kamutaydan ilistin e an 1 ıoittt. A~yı şark donanmasında za.'bit o- !Bahrlyeli bu haklı sözlere kızdı e e-
deıı :. Pransız - ltalyan müzakereltırin- ian kocası bolşev~er ıtarafından öldürül- lindekikarpuzu "kaldırdığı glbl ç~n 
nı ıç b11hsclmemlşken, İspanya işleri- orduya s e 1 a" m çarpışmalar rnüştü. Kadın aynı za.ma_nda Zilonnl Gim- kafasına geçirdi. Çinlıi de ıkızmı.ştı . o da 
L anı t . na'Z mektebinde ders vnyor ve evinin ki-
1\~t e ırken • Fransanın Hperlerin . _ ü't h 1 yanında bulunan lbiT sopayı kaptı . Ba.h -
Çc(f~ larafınd~ olduğunu söylemekten ( Osttarafı 1 ineidt} raya verdığl ~erinde~ ~ 

1 
~ ~ Pd~- rlyellye üst üste lki det'a. vurdu. Ba.hrhl.ye-

B~dl. . " . BütUn dnnyayı ateşe verec~k ve 25 Arab ve 48 polis ra ~e 00 
çocu un iaşe er n em e l- li bir kenarda duran karpuz bıçağını ka-

~lllsı ayette Mussollnı ikı memleket . . . . b bl d h "ld .. 'yor u. pınca Çinlln1n üstüne yUrüdU. Vazıyet 
"'rıııı~dakj ibtllarıı meselelerin halli için bıze de s~rayet . edebılece.k bır . ar n ~u- a a o u Ev gayet iyi döşeli 1dl. İç.inde !ngi - veha.met kebedlyol"du . DilkkAncı bunu an-
llıttıırıa .tarafından vaki . oh n teklifi bur f tmıyeceğ nl hl~ k1ms9 ıddlı\ e e- _ lizce, fransızca, rusca, hlndce eserler bu - la.dı ve bağıl1araık kaç.mağa b~ ~tadı. 
b~ıı bUnıyetle kabul etmlştı. O vakıttan· mez ve bunun ne kadn yakan veya Kudüs ~6• (A.A.) Dün ve bugQnlıunan güzel bir kütüphanesi de vardı . ~ 
~llıı ıışta.yan mtlzakerelerin henüz ar- uzak olduğu da temin o!unamaz. arap çetelerıl.e mtlcadel.e için buraya 1 Evvel~ Şanghaya lüzumlu cer- .. . Onun sesine dü'k1ka.nlarında oturau 
ttu~ı~clınedi~lne ve görDşmelerin takip Böyle olunca her an, her ihtimale bir çok lngllız tayyaresı gelmiştir. Diln raht ve tıbbi aletleri ısmarladım. butün CinlUer k~tulıar h~psin1.n elinde b!.r 
~Clıiıcerya_ııı bildiren hab~rler alına- kar~ı ordumuzu hazır bulundurmak mec· çetelerle polisler arasında ~ıkan mtlsa- Onlar gelcUkten sonda. daktilo ile sop: . v;ard.ı . Sı~ .ile bahrıyelirun peş1nden 
k~th na gore, araya yeni bır unsuıun burlyetinde oldu~umuzu söylemete bıt· demede 25 arap ve 48 polıs ölmüştnr. yazdıtdıgıın- ufak el 1Hı.nlannı mağa - kon.>or ve ra.stoele yeri~e oopa 1le vuru -
t l vl!l1ş oıd l'r k b l l k }A 1 yorlardı. Bunların tesirıle ekserlyetle yere 
t I~ · u"'unu a u e me oz m cet yoktur. zalann kaalarına !bıraktırdım. Tatarlar · 

t'tıı or. Acaba iki memleketin crörüş y l LJ b • . lim rd yu\·arlanan bahriyeli kalkınca ikend!sine 
~lllı aıını Habeş meselesinde mi" telif Kabul buyurduğunu.ı kanunlarla, UgOS av nar ıye da !benim ismimin duyu asmua•~ynal mıi vurmuş o1anın peşinden lko.şuyordu. So -
1 • ek k . . . • ediyorlardı. Az zaman sonra m Şvt:' er m ul n1 . 
tıııııa abıl olmedı? Yoksa hpanya verdiğirıh lsabetlz karar arla ordumuzu AT J • _J k -aıd.ı Ayda hemen hemen maa.şı _ kaıkta b una ar . 
d Geuı.ı? en son 8İ$tem harp va•ıfalarile techiz .l Tazırı zmıraen :n =alt~ misli ıpara ka2'Janıyordum. Ve - ~···. !P~ diye lbağ!mŞıyorlar. 
lltıı rç\ bu müzakerelerin gizli tutul- . . . . . . . . . 1 Fakat ortada kiınseyı bulamıyorlardı. Mi-
~k tu biliyoruz Fakat ahvaltn revşine ederek, mılletıml~ın yüluek men/astım Ankarava döndü bütün 'bu paro.la.n el altından çın altın na lisler gözükünce Çinlilerden de ortndn 
f~ ~~kca, araytt ·bazı mnşkUUer girdiği· la11iltile koruyacak hale koymu~ bulu· '-' tebdil ectiyordum. Bu suretle k~~~ann kimse kalmadı. Hepsi dükkO.nlarına çe -
ltıya ınetmek icabedecck. Hbtta bnı nuyoruz. lzmlr, 26 [Hususi] - Yugosl~v tenezzülü ihtimalini ~a~~~:n s ~~a; k.iliverm.lştl. Sankl biııaz evvel sopa.farla 
'Urı.. 11 lllahati'i, müzakerelerin uzun Harbiye ve Bahriye Nazırı General dum. Bu esnada kbilrlmi ara:""· Yıparunan sokakla.ııda ika.şan onlar değildi. Hiç bir 
'tıı .... tgj k Bu sayede bugtto cihan b!diselerlni . . b sonradan tbeniın ço .ş e y uı.. -

~Ilı Ço muhtemel olduğunu ve .. 1 t kt 1 bt 1 Mariç tetkıklerınt ilirmtş ve buradan ·-' s..uı ...ı. ~·muz müdde•"e şey o1mamı.ş gibL alış verişlerine devam 
'~ellıi ıının bir aydt n ev\'el tahakkuk snkOnetle ~a· P e me e ve .8 ey m ~e hareket etmiştir. lllar eun~e ~r v :unuu&~ "" ediyor gözüküyorıaroı. Bahra.ye nefer! mu· 
llıı4ıer<İ1Ece~ini söylemekte b! iS görme· vuku bula~ılecdek therhamnlngl btırl tekşebblus Bursa 26 [Hususi] - General hemen ruıç sıkıntı çe'lmnedim. ha.faza altına alınarak götürlildü. 

c.- r. ve hareketı şl de ve e ye e arşı a- . h, 
1 1 1 

k lml Bir bartarlık vak'ası -
tolJ ~on 1 A d b 1 maktayız Marıç şe r m ze ge ec ve meras e · Bir mua!laka 
h tıitıir Re en Fransız gazeteleri, Mus- maQa ama e u un . kar ılanecaktır Buradaki fabrikalarda Vil:aldiV<l'>~kta büyük bir !pıochx>m var- • 
~~b~ecı~ Cenovede 5öylediği nutuktısn Kıwvetimlzin en büyü4ü, BIJytJk Şe- tet:lklerde buİunduktan sonra, lstanbu- dı. Burada çok kıymetli atlar koşturdular. Nlkolskda~ bazı temslller ~ermek ti-
"' tlar. kke~, bazı ~cızenişlerde bul~nu: fi . . ükselt kudreti, her hususta gtd cek e lstanbulda da iki gün kal- ve heyecanlı müsabakalar yapılırdı. Bu zere Vladvostoga gelmiş olan Türk tlyat-
·~tıSt . aluındur kı, Mılletler Cemıyetı mızın Y . _ . ıa e v - atlar arasında da.1ma birinciliği kamnan ro ıgrupu arasında Necmetithı 1simll bir 
!lil 4 1 

Yının Eon lOJJ'«n lmnda İngiltere- yültselt kabilıyettni gostermı~ olan mi- dıktan sonra memleketine donecektlr. gi .... i ıt:· t ·· .. ,ü arı Çıkın'kcidts is _ ihtiyat .zabiti vardı . Ka..-."'llnpa.şa.lı bir ba.h-
~ tşeı ı.. - • - • A k 26 (A A) - lzaılrde bu- zen n ru r u un u cc -

h .. hrı > Usu üzerine Habeş meselesı letimlıin fedakarlıgıdır. Manevı Jıuvvet- n ara, · ·. mm<iekl \ki Rum ka.rdeŞlere ait bir hali'S rJye zabitinin oglu '(ilan bu genç pek ya-
ir1l~c111\n ~oşu a g:dec< k bir şekilde lerl böyle iflihara de(}8r bir derecede lunan Yugoslav ı:arbıye v~ Ba?riye ka.n İngiliz ha.y:vanı idi. Bunlar bu pek kışıklı ve Lstıdatlı td!. Bu trup Tatar Türk 
~tı~ıy lilı::tır. Bu hal tarzına Fransız At ta kll .. k k k NaZlrı General Marıç refaketındekı ze- kıymetli hayvanlal'tnı çocukları gibl ~ - cemiyetlnd~ temsil verdiği sıralarda ora.-

~ 1 e Nfzırı mUzabaret etmiştir. olan ordumuzun, 11 r n yu se sev vat ile birlikte bugün saat 16 da bura-
1 

1ş da sahlleye çıkan ve Yavu.'1Qf allesine 
~~I\ ecı~8nyn Hariciye Nazırı Del Vayo· v! /darı kumandası a'tımla ne kadar ya gelmiş, Başvekil CelAl Bayar, dlQ'er ver eMTI: ·:: kı: tll t bi denb're mensup genç ve gUzel lbir kız olun Me!-
~:~ı t"kını· l rnütl!lhale komitesi bakkın· 1'iJyük f8ler ba~ar:ıragını takdirinize bı- vektıler ve meb'uslar larııfından karşı- Bir gun bu !!!1e l a ..... r und.an tuha Hanımla Necmettin tnmşmı.şlardı. 
-ıır; h ın 1 • • 1 hastalanır. Yüzü gunu ş şer, ;ul1rn . 
lir· it ş k gene talya!'ın. h_oşuna gıde· rakır l'fJ b!itçenin kabulanü rica ederi1t1.. anmıştır. lm ~ ba 1 . Meraka düşerler, İyJ bir ailenin çok iyı ~tiş.tirlm!ş blr ço-
~·ıı te e ilde reddedılmıştır. Bu tek- cerahat ge ege § aı. t 1 cuğu olan Meftuha Hanım Neomcttin1 a-
e~·r1 g~~edilmf'sine Frt: nSJ7 Hariciye Alkışlarla karşıhınan ~u bayan.rı!tan İtalya Hariciye Nazırı 'bütün (baytarlar ~a:a~~~;~~~~r. o~a~= la.kalandırmaktan uzak kalmamı.ştı. Bir -

~" ~r" ;ı rnnzabaret etmiştir. sonra ordumuza Btıytlk Mılld Meclısınio nır. Hiç bir şeye b" ""'1r~erln1 sevm1Qler ve evlenmM-c karar 
" .. tısa ı ' ı ·ı· r· ·ı k t ket lk ibedi ce beni tanıyan ır ·u 

1 
• "i ce. ~llt llcn:ıPatinın tal yaya. kıırş1 gösterdiği selam ve sevgi_sl~in lblAğ editn:ıesi bak- Ogl lZ Se Irl e OilUŞ U yet. neza es n verın!.şlerdl. Yavuşonar ıbu lzcUvaca muva-

tut~lıtıda /e _ mukebıl, Mı~sso~inl. son kında verilen ıkı takrir st\reklı alkışlar Roına25, (A.A.) _ Kont clyano ile zat . .. İ fakat etmişlerdi. Necmettin Nikolskten 
c~.~ h'r 1 l1~cnk m.emnu ıyetınl ızbar ar8sında kabul edilmiştir. bugnn toriltere büyük elçisi ı saat ka- - Bir Türk dokıt.oru t~nıyorum . yi vra:divo.st.oğa nakledince düğün merasimi 

~ c;lllib e ıme bıle kullanmamıştır. bl QJAk tt b 1 1 bir mütehassıs blr de ona gosterel!m der. ılın e b. de merasime davet edil _ 
11\h ıı hal anlar lo iliz _ ltal an dar süren r m o a a u unmuş ardır. yap . ı.ş v ız 
~ r, e<lesı Fra~konu~ :alibiyetin~eo Bergamada Kermes haftası Bu mülakatın mahiyeti henüz anlaşıla- Yah·arorok ban~ geldUeı· . m~ttk. . -
, ~ııcı lllerfyet . . mamıştır. - !Bakayım dedim. Mera.sun pek eglenceli olmuş, yemek 

~.nı:ıı.~r ı lica mevklıne gi!eceğ~ ıçln, İzmir [ Hususi ] - Bergamada ker- B tt · l' b" · t Hayvanı giderek ıgördiim. Hayvanda yenmiş, içilmiş ve dans e.dilmliştı. Nec -
~le ~u Frans l~l lllzum gdorme~orlal r. nıes haftRsı bu Pazar günü lzmir Valisi eyru a gız l lf Cemıye I ya b!.T sinUzLt ya: bir ampiyen vardı. A - mettin iç güveği.sl olarak ikabul edildi -
~e ' od n ı e bir muahe e yapt sa 1 O l . b' tk ·ı ılın t B t 20 ş· diki 1 tet a avnı mtıhl ti eçirecektlr Fsz ı ü ecın .r nu u ı e aç ış ır. eyru , - ım par emento meliyat yapmağa karar verdim. Ralaat at ğrnden garnizondan de çıkmış ve şehirde 
•ı~,8 ~'rank'onu ~·b. gti kada; Şehrin ol elleri zlyare 'ci ve turistlerle dol• rejimini devJrmeği lstih1af eden gizli ba~ının 1:ıe4rihini tbilm.l.yordum. Aletlerim ıya.şa.mağa ~1amıştı. Türkiyeye avdeti -
~t~ı h llenında un 

1
ga 

1
d 

1~6 ~e b"IJ muştur. Tarihi kermes eA-lenceleri, bul' bir cemiyet meydana çıkanlmış ve mü· ' ydktu Bir !katalogdan aletler seçtim bun- mizde Meftuha Hanım Neomettınle be
ltUaeıer zu~~r °!~ebllir? m 

1 
r ne yıl a-eçen senelere kıyas edllemiyecek blm ıillb depoları bulunmuştur. Kırk ıa.r ıd~rhal Şa.ngh.a.ya. ısmarlandı. B!.r de raber İstıanbula. gelm1şlerdl. 

D/PLOM.6;T derecede etlenceltdlr. klfl tevkft edllmlftlr. · ölU at kafa& setll'ttım ve onlar ielinceye l _ (Arkuı v•l 
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SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 
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28 l\IA YJS 1988 ~ 

Erzurum inhisarlar başmüdürlüğünden~ 
1 - Arpaçayda yapılacak 10376 lira 60 kuruş keşif bedelli idare b 

inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ,p1 
2 - Ekslltme 3-6-938 Cuma günü saat 14,30 da lstanbulda KabatııŞ 

komisyonunda yapılacaktır. 11 ~ 
3 - Şartnameler bedell mukabilinde levazım ve mubayaat şubestııde 

Erzurum İnhisarlar BaşmüdürlOğünden alınabilir. ı' 
-i - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saattan bir saat ~~ti 

7 ,5 güvence paralartle tstanbulda Kabataştaki komisyona müracaatları ıa:ıı 
(No. 333) 4 ~ 

Erzurum İnhisarlar başmüdürlüğünden,;~ 
ı - Ardabanda yapılacak 11140 lira 12 kuruş keşif b'delli idare b 

inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. il 
2 - Eksiltme 3·6·938 Cuma günQ saat 15,30 da İstanbulda Kabatlll 

komisyonunda yapılacakbr. 
3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım ve mubayaat 

Eezurum inhisarlar Başmüdürltığünden alınabilir. ,,ı 

4 - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saattan bir saat 81'~ 
71ö güvence paralartle lstanbulda Kabataştaki komlsoyna müracaatları,.,~Atl ,/ 

(No. 334) ~ 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünde~ 
Umum satıŞyeri :' lstanbul, Tahtakale Cadde!i .51 _Numaralı 1 - Ağrıda yapıl8cıık 10129 Ura 38 kuruş keşif bedelli idare bfnası 1 

r kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. l dl ı 
(Poker tıraş bıçakları deposudur) 2 - Eksiltme 3-6-938 Cuma gUnü saat 15 de lstanbulda. Kabataş a 1 

&nanamda Satq Yeri NEŞET SOLAKOÖLU ve ORTAGI Glrclbpuı J[anflar prf1ll mtsyonunda yapılacaktır. . d~ 
3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım ve mubayaat şubesııı ; 

Erzurum İnhisarlar BaşmQdürlOğtlnden alınabilir. tf, 
Erzurum Vilayeti Daimi Encümeninden: Trabzon TiNll'ef ve 4 - isteklilerin ekslltme için tayın edilen gUn ve saattan bir saııt 

% 7,5 güvence paralarile İstanbulda Kabataştaki komisyona müracaatl311 
Eski kirası Sanayi odasmdan: olunur. (No. 335) 4::/ Sıra R.M. Gayri menkulün cinsi Gayrimenkulün mevk.li 

No. No. Lira. Trabzon da Moloz mevkiinde 15504 

1 
' 

2 113 :=a:~1::ı1 = :~ 14 
'lira 60 kuruş keştr bedelli Borsa binası Erzurum nhisarlar Başmüdürlüg~ ündell' 

3 ı 14 1 inşaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye ı l 
4 115 Şorak nam tarla. > > 5 konulmuştur. 1 - lğdırda yapılacak 10376 lira 66 kumş keşif bedelli icıare btnas 
5 116 > > > > > 3 ı _ Eksiltme 3-6-938 Cuma gOnü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. u~• 
6 117 Marsut nam tarla. > > 4 saat 15 de Trabzon'da Ticaret ve Sana-j 2 - Eksiltme 3·6·938 Cuma güntı saat 16 da fstanbulda KabateŞ ıı. 
7 ı 18 Çatma. > > > > 6 yl Odasında teşekkül edecek komisyon- misyonunda yapılacaktır. • ıı <' 
S 119 Küçük mezarlık nam tarla > > 8 ca yapılacakbr. j 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım ve mubayaat şubesinde 
fi 120 Şorak nam tarla > > 16 2 - Bu işe alt evrakı keşfiye ve zurum inhisarlar Başmüdürlüğunden alınabilir. 'f\.,ı 

10 121 Koçklzot nam tarla > > e şartnameler Trabzon, Ankara, İstanbul ve 4 - 1steklllerln eksiltme için tayin edtlen gün ve saattım bir saat ~. 
11 122 Sohukotta. nam tarla > > e Erzurum Ticaret odalarında görülebilir. 7,5 güvence paralarile fntanbulda Kabataştaki ko:nisyona muracaatları ' 
12 123 Çalo > > > > 16 3 - isteklilerin O/o 7 buçuk hesabi· (No. 336) 
13 124 Ba.k.la.lık > > > > 8 le 1163 liralık muvakkat teminat verme- ı d f1: 
20 131 Um.idim yolu tarla litavuk köyü. • sı ve bu yıla alt. ticaret odası vesika~ı Erzurum nhisarlar Başmüdürlügv ün eı• 
~ı 132 DlrlAk nam tarla > ~ 3 ve Naha Vek4letınden alınmış yapı mu· _ r.. • 

81 
l~ 

215 137 Ballar nam ça.yır Hrgl.nls köytı 34 teahbltliğl vesikası göstermesi ve yap- 1 -. Golede yapılacak 9674 lira ı:> kumş keşif b3delü idare bfnll 
138 Ke.şa.n nam çayır I{~ •köyü 3 tığı işin en büyüğünün bedeli on bin 11- açık eksıltmeye konulmuştur. "J.OI 
155 Çüllük nam çayır HaçkevA.nk köyü 18 radan aşağı olmaması lazımdır. 2 - Ekslltme 3-6-938 Cuma günU saat 10 da lstanbulda Kabataş ahıll 

Değir.men arkasında çayır > , 4 - Yukarıdan yazılı saattan bir nunda yapılacaktır. . . . "'' 

27 
33 

Hususi idareye ait tarla ve çayırların 938 yılı icarla.rına istekli bulunma.dığın- saat evveline kadar teklif mektupları 3 - Şartnameler bedli mukablltnde levazım mubayaat şubesınde 1 

dan mı icarın föale müddeti 26/ 5/ 938 gününden it.ı.ba.ren on ~Un da.ha. uza.t~tır. komisyon~ verilmiş olmalıdır. Postada rum lnhbarlar ~aşmlldtı~ln~nn~~d alınabilir. _ , t° 
6/ 0/ 938 pazarte.siı gUnU saat a te vııo.yet Datnıt Encümeninde ihaleleri yapılacak- olacak gcıkmeler kabul edilmez. 4 - İsteklilerin eksıltme ıçın tayin edllen ıun ve saatta % l,5 
ur. Ta[ip olanlarm teml.netlarile b!rlikte ı:ncUmen kalemine mUr.acaa.t etmeleri 5 - Eksiltme haddi laylki b duğu paralarııe lstanbulda ve Kabataştaki komisyona müracaatları 14zımd~~7 > ~}; 
Ua.n -Olunur. (No. 359) 4 - ı takdirde kat'i ihale oda hey'etlye Borsa · (No. ~ 

- Eıctımeni kararına bağlıdır. ~ 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: <~0• 283
) 

4 4 Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünd~ 
r- t Doğubayazıt, Tortum, Haşan kale, Ağn, Çıldır, Ardahan, Arpaçay, Gö1e, lğ- Erzurunı Askerı Sat mallna Tortumda yapılacak 9542 lira 9 kuruş keşif bedellt idare binası ıoş'' 
dıı da yapılacak idare binaları Jçın muayyen gün ve saatlarda verilecek kapalı K omisyonttndan: eksiltmeye konulmuştur. 1,r 
urflarla aUrOlecek beylerden Ağrı, Dl)ğubayazit, Tortum, Aasankale btnalanna Bir milyon kilo çam odunu kapalı 2 - Eksiltme 3·6·938 Cuma g'Unü saat 10.30 da lstanbulda J{at>ll 
alt olanlar Başmildürlnğümüz komisyonunca diğerlerlde Karı İnhisarlar mnstakil zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin komisyonunda yapılacaktır. ~ 
111QdOrlOQOnee de kabul edileceğinden taliplerin ona iÖre mUracaatlan. bedeli yirmi beş bin lira ilk teminatı bin 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım mubayaat şubestndeJl 

(No. 11~7) 4-1 sekiz yüz yetmiş beş llradır. Elı:stltmesi rum inhisarlar Başmüdürlü~ünden alınabilir. pJf 

E 1 h• } -----.-. --.. --.-.-w-.. --d--- 10 - Haziran - 938 Cuma günü saat isteklilerin eksiltme için tayin edilen itln ve saatta % 7,5 güvence ,38) J rzurum n ısar ar Başmudurlugun en: onda Erzurumda Askeri Satınalm~ lstanbulda ve Kabataştakl komisyona müracaatları lazımdır. (No. !3 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesı 

l - Do~u Bayıızit de yapılacak 10658 lira 9 kuruş keşif btdelt idare binası her gOn Komisyonda görUlebilir. Teklif E f h • } B •• d•• } .. ·· de~ 
In~aatı kapalı zıırfla eksiltmeye konulmuştur. mekt1:1pları belli gün ye saattan bir saat TZ:UTUffi n ISaf ar aŞffiU UT UgUD rl 

2 - Eksiltme 3-6-938 Cuma gUnU saat 10-30 da lstanbulda J' abataş alım evvelıne kadar Komısyon Başkanlığına 1 - Hasankalede yapılacak 9272 Ura 54 kuruş ke,ır bedelli idş 
kombyonunda yapılacaktır. verilmiş veya posta ile gönderilmiş nşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. ııl 

bulunacaktır. ( No. 342 ) 4-2 . _ ' 8 - Şrtrtnameler bedeli mukabilinde levazın ve mubeyaatl şubesinden ve 2 - Eksıltme 3·6 938 Cuma gunü saat 11 de lstanbulda KabatsŞ 
r:umunı İnblisrlar BsşmUdUrlUğilnden alınabilir. ~ ır Al •1..... misyonunda yapılacaktır. 

4 - Jsteklllerin ekşiltme için tayin edilen gün ve saatından bir saat evvel Erzto•ıtnı "a l lfjtnden : 3 - Şartnameler bedeli mukabillnde levazım mubayaat şubesinden•' 
Yo 7,~ gnvence paralarlle 1stanbulda Kabataştakl komisyona mOracaatları lazım- Erzurumda yeniden yapılacak olam inhisarlar Başmüdürlüaünden alınabilir. ..~ 
cır. (Ne>. 352) 4 ·2 Doğum evinin 12000 liralık lnşaab ka· 4 - İsteklilerin ek.slltme için tayin edilen gUn ve saatta O/o 7,5 i 11 1, 

E ı . .. . , .. .., •• d pah zar usulile eksiltmeye konulmuştur. alartle İstanbulda ve Kabıı~a ştaki komisyona müracaattan llzımdır. (?'1°· 
rzurum nhısarlar Başmudurlugun en: 1 - Eksiltme 13 Haziran 938 Pa- rE v·ı" . D . " E .. . Je 

. l _ Çıldır rta yapılacak 10376 lira 66 kııruş keşif bedelli idare binası lnta· ıartesl iU?U saat. 14 Erzurum HükQmet fZUfUffi 1 ayeti alffil IlCUffienJfl_.aı' 
ıh kap3lı zarfla eksiltmeye kont!lmuştur. konağ'ı lçmde Vıliyet daimt encümen Sıra H~I. Bina GaYl'l menkulün V"'. 

2 - Eksiltme 3 6·938 Cuma günü saat 16-15 de İıtanbulda Kabata.f alım ko· odas2ında Myapılakckaktbtr. 1 
t (

9
00) 

11 
d No. No. No. cinsi Gayri menkulün mevkii '! 

misyonunda yapılacaktır. uva. 8 em na 1 r~ ır · 12 14 22 Mağaza. Şafiiler mescidi kar91Slllda. 0 
3 - Şartnameler bedeli mukablllnde levuım ve·· mubayaat şubesinden ve 3 -. tsteklıler evrakı fenniyestnı Vi· 13 15 24 > > > > !-0 

Erzurum t hiFarlar BaşmüdürlO~ünden alınabll' lAyet dBımi encümeninde ve Erzurum 43 89 32 Kere.gte dükk~nı Ardahan kapısı caddesi • 
4 - isteklilerin eksiltme fr'ln tayı·n edilen ır ~ t d bi t 1 Ankara, İştanbul nafia müdürlüklerinde 44 90 30 > 40 

y gun ve saa ın an r saa evve okuyabilirler > > > > 40 
~~ 7,5 güvenc9 p!lralarile 1stanbulda Kabataştaki komisyona mura~aatları lazım- 4 _ Şh~diye kadar bu gibi itler 45 91 28 > > > > > 40 

• (No. 358) 4 2 yaptığına dair natia VekAletinden alın- 46 92 26 
' > > > > • 40 

- 47 93 24 > > > > o 

HAVA E T mış ehliyet vesikası ve tlcuet odası 48 . 94 22 > > > > ~ 'o 

27 · 5 • 988 aaat 8 Raporu 

Hava tazyiki : 605.8 
» » (Deniz seviyesi) : 759.8 · 

Suhunet : + 13.0 
1'Dtük suhunet : + 6. 9 
Rutubet : % 47 
Ruıgir : Sakin 
Rüyet : Tam 
Sema : 5/10 bulutlu 
Yalıt : Yok 

. .. ,. . 

rzurum apu vesikalarını ibraz etmeleri mecburidir. 49 95 20 > > > > ) 'o 

M 
5 - İstekliler teklif mektuplarını 50 96 18 

> > > >. 
4 
0 üdürlüğünden: ikinci maddede yazılı saattan bir saat 51 97 16 : : > : .:· :0 

evvelisine kadar VılQyet dalmt encümen 25 98 14 > > > > ,o 
KAn karyesinde mukim Yusuf oğul· riyasetine göndermeleri mecburidir. Pos· 53 99 1~ > > > > ~ : ,o 

ları Zakir ve Mustafa idareye müracaatla ta ne gönderilecek mektuplar ikinci 54 100 10 ) > > > ~ i > .O 
babaları Memet oğlu Yusuftan kendileri· maddede yazılı saata kadar gelmiş ol· 55 101 8 s· > > ' > > '\ > 40 
ne intikal eden ez mahallesindeki e% ması ve dış zarfları ~umla iyice kapa- 56 102 6 > > L > > > 40 

. g , g tılmış ve mühürlenmış olması şarttır. 57 103 4 > , , > 1 > ~ 
harkı mevkıfnde vıud tahminen 4400 Postada vukubulacak gecikmelerin kabul 58 104 2 • > > > , ıo 
metre murabbaı bir kıt'a tarlanın tapıca edilmiyeceğl ilan olunur. (No.329) 4 2 59 107 6 Ev Kavak mahallesi ıO 
kaydi olmamasına· bf naen 8CJnetslz tasar· 60 108 8 Ev > , ~ 
rufata kıyasen tahkikat yspılacağına Erzarum Belediye 16 18 34 Mağaza. "... Eski pelid meydanı cadde.Si s(JO 
göre bu gayri menkulde tasarruf iddia Riyaselinden : 24 26 60162 > • • .~ • > > ... > UO 

edenler varsa tarihi ııaiıdan itibaren Şehir dahtllnde toptan satılan bilu- 38 42 41 , T~ Mağazalar caddesi 
on O'Qn za f dd ki' 11 b"t l ·1 BlHl.mum Medreseler ve Böbet suyu .. ıl1.ııf 

• r 1 a . evra m s ı e erı e mum kuru ve yaş meyva ve yemişlerle Hususı idareye ait mevki ve evsafı yazılı Mağaza, DükkAn ve S!l1r;,. f. i 
· D'mumt n~ya.t.ı 1d.a.re eden Yası İ.fleri birltkte tapu müdüriyetine ve tahkikat her nevi gıda ve baytarı mevaddın hal- icarlarına talip bulunmadığından bu ıca ıann :ınıaıe milddeti 26;5/9~~~ 

lıll•lrl: Bahad.lr D°ULGD gününde mahallinde bulunacak tahkik ların gayrı sabşı yasak olduğundan bu itibaren on gün da.ha uzatılın.şıtır. 6/ 6/ 938 pazartesi günU. saat 14 te 1'ıe,. 

•• im!muruna mOraoaatlan UAn olunur. gibi mevad bal bariol satıldığında müsa- Encümeninde 1ha.leler1 yapılaeaJctır. Talip ola.nhnn temınatıa.rne ~U'll 
(No. 861) dere ohınacaaı UAn olunur. (No. 358)2·1 kalemine müracD.at ttmeıerı UQ.n oıunur. _.. (No. 360) ..... - 4 • l 


