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Seçimin on günde biteceği 
tahmin edilmektedir 

Karışıkhk çıkarmak isteyenlerin şiddetle tedip 
edilecekleri bir beyanname ile ilan edildi 

Ankara, 20 ( A. A.) - Hataydaki Türk ve 
Fransız murahhnslan seçime, Milletler Cemiyeti ko· 
misyonunun bıraktığı yerd n, 22 Temmuz tarihinde 
tckra,r ba-.laınağa karar vermişlerdir. Seçimin on 
gü:ıdc biteceği tahmin edilmektedir. 

Şimdiye kadar hiç tescil yapıJmamış, yahut ya
rıda bırakılmış olan mıntakalarındaki bürolar da 
tcl.rar açılacaktır. 

Fran ız delegesi Albay Kole, Türk hükumeti 
fc ıknlacle murahhası Cevad Açıkalın, Sancak muta-

sarrıfı ve Türk cemaatinin bir mümessiJinden mürek
kep dört kişilik bir komisyon tescil ve seçim işlerini 
kontrol edeceklerdir. Komisyona seçimin yapılacağı 
yerlerdeki cemaatlerden birer mümessil de iştirak 
edebilecektir. 

Alınan bir karar ve neşredilen bir beyanname 
ile keyfiyet Hatay halkına ilan edilmiştir. 

Çıkacak her türlü kargaşalıkların iki dost mem
leket delegeleri tarafından ahnacak en şiddetli ted
birlerle tenkil olunacağı da ayrıca tebliğ edilmiştir. 

Türkiye ve 
Fransa 

19 Mayıs 1937 de Cenevrede imza 
cdi'mi · olan Hatay anİaşması hü
kümleri tahrikcilerin tesirleri ve bu 
anh mayı t::ltbik etmek vaz.ifesile 
tt laya gitmi olan Milletler Cemi
) e i komisyon mun z aft yüzünden 
tathık edilememisti. YapJlmakta olan 
seçime hile kanştınlmak istcnmi~, bu 
suretle Türk ek eriyetinin zayıf gös
terilmesi yollarına gidilmişti. 

Erzurumda şeker 

Bu vaziyet dahilinde Türkiyenin 
Hatay seçimine müsaadckar bir 
gözle bakmasına ihtimal verilemezdi. 
Ve Türkiye haklı olarak Fransa 
nezdil1de teşebbüslerde bulunacaktı. 

Bu te ebbüsler Fransız gazeteleri 
tarafından muhtelif suretlerle tefsir 
edildiler. Bunların içinde Marianne 
ga7.ete~inin siyasi muharrriri Stanis
las de L Rochefoucauld son yaz
dığı bir makalede aynen şu satırları 
kullandı: « Ha tayda yapılan tahrir 
~imdiye kadar Türkler Jehine yüzde 
kırk yed; nisbetinde bir rey temin 
etti. Bundan teşekkül edecek mec
liste gayrı Türk un urlarm bir ek
seri) et temi edeceklerini ve birıne
Hce Ankaraya muhalif bfr hükume
tin teessils edeceğini tahmin eden 
Türkler Ceoevreden gelen komisyo
nun bitarafane hareket etmediğini 
ileri şürdiiler.» Şu sabrlardan çıkan 

Azami f iat Ağustostan 
itibaren tatbik ediliyor 
Belediye buhrana meydan vermemek 
için şimdiden tedbirler almaktadır 
Erzurumda şekere azami fiat Ağustostan itibaren Belediye 

konulması hakkında Belediyece tarafından ilin edilecek azami 
ve Vilayet İdare Meclisince ve- fiat meriyet mevkiine konacaktır. 
rilmiş olan kararı dün yazmıştık. Azami fiat tatbik sahasına 
Bu kararın tatbik mevkiine ko· geçince, şehirde herhangi bir şe· 
ııulması için harekete geçilmiştir. ker ihtikarma meydan vermemek 

için, Belediye elinde halka satıl-
Aldığımız malumata göre, mak üzere kafi mikdarda şeker 

Ağustosun birine kadar şekerin bulundurmak için şimdiden lazım 
bugünkii fiat üzerinden satılma- gelen tedbirleri almaktadır. Şe-
sma müsaade edilecektir. O vakte ker buhranı halinde Belediye 
kadar küçük esnaf, evvelce al- Trabzondan getirtilecek şekerin 

1 

mış olduklan ve ellerinde bulu- 32,5 kuruş Uzerinden satılmasını 1 
nan şekeri satabileceklerdir, temin edecektir. 
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lngeliz Kralına Pariste 
göstrr ·ıen tezahürat 

ınana açıkça Hatayda işlerin doğru Kral müzeleri d. k r· 
gilm~sine rağmen seçimde Türklerin . gez t' a Şam şereı tne 
e1<a•liıetc düştüklerini görerek mızık- büyük bir gala müşamersi verildi. 
çdık çıkardıkları şeklindedir. p a r·i l. 21 

Tiirki) enin hatası mevzuundaki lnglllz Krah 
son teşebbüsleri bu suretle mütalea 'lllıncı ç >rç bu 
e.tmck hafiflik olur. Hakikatler pe- ;;abab saat fi 45 

do! n eçhOI ııekc· 
şınde hoşan Türkiye Cumhuriyeti rin mezarına gi 
Ha tayda da hakikatin tecellisinden derek bfr ç ler k 
başk'.l bir şey istememiştir. Ve Türk koym• ~ »e me· 
ordusunun Hatay topraklarına ayak rnsimi mOt,.,a~=· 
ba~ınış olına mın da bundan başka k'p misafir bu-

lur.dı gu ha f ci-
Ul( nası yoktur. Türk ordusu orada ye nuaretl satu 
hile \'t! de ise ye meydan vermiyecek vıı n a vd .. t 1 1 
\ h k k n'ş'İr 

e a i ·atin t0 cellisi için bekçilik S ·r t orı hu 
ede ... l ti . H tay meclisi ancak Ha- çuktrı Fransız 
l~y vatandaşlarının hakiki bünye· ~um hu 1 re i ~ı 
sın göre te ekk"l d kt' V b Lö ııöı .il? rı f. 
t •k .. u e ece ır. c u '<.R .. ı hnıche re-
c~cS kul her halele Türkiyeyi Fransa zar eli s11rByır a 

ve uriyc . d . e.d k . t yı c tatmm ece netı- ı;relılı'şlcr ve Hü· 
ce r verecektir. kllmdarlaıJa Be· 

CiHAD BABAN tediye dalresfne 
( A lttarafı .11 ncil 

(dil tar•fı 8 ancild•) 6a11ıfad•) 
Kral Altmcr Coıc ve IJQgük kızı Elizabet 

bil guinti eınaı nd• 

Saffet Arıkan Belediyede verilen 
ziya( ette dedi ki: 

"Biz vasıtayız, eser 
Atatürk'ündür,, 

l 
1 

/Yukarıda) Maarif Vekili Saffet Anktı11 
Erzurumıı ieşı ifleı i esnasında alınan 
r~tmlerlnden, /Aftığıdn} Altısrif l"ekllt· 

miz Üçüncii Umıımt .Müfetlişimlzlc 
bir llNJdll 

Trabzon, [ Hueust] - Trabzon <!Un 
kıymetli Kültür Hakanını bOyOk leza. 

Maarif Vekilinin 
Valimize 

ayrılış telgrafları -
Bölgemiz1n b r çok şeblrlcrlni ti· 

reflendirrn Maarif Vektll Seffet Arika· 
rın bugUn Trabzondan mufarekat etme· 
leri muhtemeltir. Mııarif VekıU bOtge· 
mfzdPn ııyrılırkeu, Vallmiz ... ~Heşim lşca· 
n'a aşağıdaki telgrdı göndermişler.lir: 

Trab%on- 20-7·9B8 

Bay Haı;.lnı İşcan 
\ 'all 

El'ZU1'UIU 

MOfettiş'lk bö'gıısinden aynlır\.'co 
bf!nl ve seyr hat art adaşlarımı mnte· 
bnc;sis e.den fçden slakelnrıra en derin 
şükranlarımızı sunmetı zevkle b!r vazl· 
fe blldlk. 

Saztılarım1zıo kabulünü dllerfm. 
Kaltar Bakanı 

Snflet ARJKAN 

hUrat ve heyacanla kıırşıladı. Daba saat -------------
ikide merasim kıtası, ııseoln kamp tale· 
bcleri Mnfettlşlık ve vilayet memurim Bingöl Husus} Muhasebe 
ve halkın bUyük bir ekseriyeti Dd· Müdürlüğü 
ğlrmerıdercdekl ker§ıhıma yerinde ah· 
zı mevki etmişlerdi. Nıhnyet saat s,ıo AğM, [ Hususr] - Husnst Mubase
da ilk otomobil gözUktü. Ve Sayın Ha· bs Mn iQrO AH H ~ydar Tuna Blo20l 
kan arabadan halkrn coşgun ıılkışları H.ususi. Muhn~e"b~ MQdOrJOğüne mkle· 
içir:da endi. Takdim merasiminden sonra dılmişt.•r. Bu ~un erde yeni vu'fesl ha· 
tekrar otomobille bcledıyeye gelindi ve şına gı 'iecektır. 
bir müddet istirahatten soııra Atatürk 
köşkDı e gidildi. Ifolk kıymetll Vekılı 
görmek için yollara dökülmüşn. 

••• 

FIKRA: 

Bir dava 
münasebetile 

G(ce stl t sı kfz buçukta Yeşilyurt 
s:ılonlarında . bUyük b'r ziyafet verildi, 
ÇJk samimi ve çok neşeli gecen bu z -
yatelte, kıymetli o'duğu kadar mütevazi }'"en/ IY'}lmin TiJrk efklrı umuml
olao S "Yın Bıı~ arı unutulmayacak tarlht yesine kazıuır1ırJıaı nlmst1erden bir 
kıymelte Eöz1er Eöyledi. Evvf la bele tanrs/ hfJkamet •damlarmın konunıuz 
diye reisi doktor Cemal Turf~n Sayın har,kellerlnden daima mesul edilebile· 
B.akıına : «Hoş geldiniz. Dtdl, Doğu c~g; telekkisldir. @ BtJyıe bir te'ekkl· 
dıyarına Vi!rdiğlnlz ehemmlyet ve kıy· nın memreket içinde yerleşmiı olmaaı, 
met va bundan dolayı da bsnşettiğlnlz vatandaş ve deıı 1e1ln karşılıklı va:ılje.ıe
KU tür mabefüılnden do'ayı size ne ka rlnin kanun 'arla çizilen hudutlar da· 
dar teşekkür etsek nzdır ..... hilind~ ce•f.!JRn efm"sfni temin edecık 
- en Myük bir garant dlr 

Doğunun yarınki hakiki bnyülc gll- D • 
neş'erl bu mabecHerden do11-acaktır evlet idaresinde muamelelerin b11ş· 

ı:> • ta bulunanların keyi' ve ar. f d 
Bıısımızda ve safımızda bulunan U· / '2U arın an 
i M- . S . ıluade kamın çerçevesinde C"IY'gan etti-

mum ufatlıştmfz ayın Uzerle ç:>k ış- ,.,./ ı akk d ki k 1 " .., ı ın a anast M*andaı lçm 
er gormcf'e ve çok çı.hşmoğa dev m manel't hazlımn en büyügr;.aa 
edeceğiz. (Alt taro.fı 2 incide) Curnhur/gpf rejimi fır~s/'d/1 tak 8 

T " k . d , ç 

Sayın misafir 
şerefine 

gardenparti 
Tnıbzon 21 [Hususr muhabiri· 

mizde ) - Dün n~~am Atatürk köş· ( 
kür.de kıymtt 1 mlJaffr KüUQr Baka· 
nı Saffd A'ıkaoın yllk ek şereflerl· ı 
ne bir gardenpsrti vcrllaııslfr. Bu 
münasebetle geç valrta kı>dar cok ' 
etlcncell saatlar g çirllrnlştir, 

ur lllll•n Rslarına bu manevi itmmanı 
bahşetmektedir. 

A Son gelen lstarıbul gnzetelıuinde 
aıırı mezarlık m 11M 1esin mahkemeye in• 
tillal eden safhasmm lhtama erdltJlnl 
ve mahkemece bu hususta bir "arar ve
riloiğinl bütDn taföllA.tlle okuduk. 

Bu mesel-. etrafında lehte vey• 
afecı/rte teşekkill etmiş oları fikirltr 
fflllhkPmCnfll karart azerlne htrhB[rf8 

lıakikt ve ma pet 8'iha11a intikal dmtı 
bulunm ktadır/11r, Ba $ay"d11 bDtnn fa· 
rafarlartl11 ruht bir sDllt1nef hasıl ol· 
mısı t11biidlr. 

Rejimin glltel tar11flarından bir ta
nesi ve belki en d ğ6rlist de hudur. 

Dahadır OtiI.AiEI\ 
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Maarif Vekili Saffet 
Arıkan Trabzonda 
erasimle karşılandı 

O O G tJ 

Bir genç kendisini 
döğen kır 
bekcisini öldürdü 

22 remmu.ı 1938 

HAYAT VE SIHHAT 

AŞK VE MEHTAP 
Bir kr,ç sfnedenberf, İstenbu\'da kf, gecelerde denl2in yü7l1ııe çıkarlar. 

Oümüıane, [ Hususı] - PeITc1rge Boğazlçlnde mehtap alemlerini ihya et- Erbabı bu yumurtalan havya? gibi ye· 
köyü ko1ucugu Ali Osman bir delikanlı mek istiyorlar. Bunun yabancıları lstan· mf ğl sevdiklerinden onlan deniz Ozerfn· 

(Üst tarafı 1 lncideı Çok memnun oldum; D:>ğıı diyarın tarafından öldü ü\mü~tOr. Vaka şöyle ol bula getirmek için ne kadar fdydası de tophımok için llkbahada daima ka· 
C1.1ır.bu ·l:retlo bu feyyaz çal~om~Ja-1 ıh pk fey'zll eserler gördüın. BI bassa muştu·: Korucu Ali Osman vaz'fesinl olacağı bilinemezse de, bizi:n iç tu •fzm ra ılık g eceleri beklerler, ~enlzde yaşıran 

ve r·frretlr11 h~r evda her giln, her sıat Saffet A11kanın bamfyetlle bir çok l:!ler göl'mfkte iken ayoı köyden Mec!d ts- bakıınında" şüphrstz iyi bir teıebbüs. helkalı hıtyvanlardan btlyümüt olarıların 
ko 1 şuluyor. Anlat · Iı yor, !htiyar1ar ıs- v.- eserle!' bıra\t k. Ku6t , Sarıkam·ıtııı, minde 18 yaş{a'ı'ldakl gene\ döğmt>~e E~klden Istanbula güz l bfr şehir gö ~- deniz yüıürıe çıkarak dansetmelerl de 
tikbıılder f'mfn ve;n Os'er:h g t'nçkr st.ıvir ç Ksğızmanda içme suları bOyQk raktt ve başhm:ştar. Bund~n muğber ol.m Mec\d mek için gldııtrmlş. Şimdiki toz ve fop· blr aşk h areketi demektir. Bunun lçtP 
i~lı:d~ calışıyorll"r. » madc:lt ff'ılt karlıklerla getHlen içme suları tabıncasırı çekerek Ali Osman'' kar- rakh, ber larafı bozuk kaldırımlı İs tan· ne o h1yvanla!' dalma mt h~aplı olmıyan 

Belediye reidntn bu gazel söılerlne davaları baEedlldl. Iğdırda bir orta mektep nından vurarak ö1dUrmQştiir. Vaka ma· bula güzAl bir 6ehtr demt'ğe insaı;ın dill g acelerl beklerler. Meh'aplf gec~lerde 
S2 yın Bekan eşa2ıdat i cutlı:ile mukabe!a esası kuruldu. Hemen h~men her yerde halline yetişen zabıta katili yakalam1ş varmaz. Bu ş~bir yeni plana göre yenl· hava bulutlu olup da ay kepalı bile olsa 
etti • buna mümasil eserler yükselmtktedlr. va tabancayı sa'davan babasını va amu- den yııpılaıncıya kııdar lstanbulu bir tu· gene d enlz'n yüzüne ç kamazlar. 

«Sayın Şarbry... Erzurumda hakikaten bOyük bir casını ve bir kad nı suç ıcrlkt olarak rlzm şehri saydırabilecek 11r:cak iki hu Buna kaı ş ı l k, Atfstot deniz kesta· 
Sı y;n M~fe ttlşl Umumt, b ereket, faaliyet ve hayata şah t olunu· yakalamış ve Adliyeye vermi~ltr. suslyetl kalıyor: AnUkelıuı ve tablt gü r.eleıir.in yumurtalıkları mehtap~a dahıt 
S ;yın Vell ve çok saytıh ve sevdi yor. Bu mEyanda td"re a~kadaşlarımın zelliklerl. do'gun oldu~unu yıızmıştı. lstridyeterle 

tım muhten:m vıı.tu d~şlar. bD}Ük hlmmet!er"nl de huzuruntızda 8D8· Ellerı·n _Je sı·ıaAhla İitanbulun ı ntlkalarını görebllmek balıkla•dan b3zılan da vakıa mehtapta 
Otederıberl se,;diğtm ve R•nlerden· rım. Bu arkadaş,arı vazife hallndı, gör- a~ ve anhyabllmek için baylı derfn bilgiye yumurtlarlar. 

beri ıı:Otehı es'r t u!undu~um 1'rahonun medlm, bir ibadeti vatı niye halinde b • l ih ·tyaç var. Bunu elde etmek kolay ol- Göıülüyor ki, deniz hayvanları üze· 
ııcalr, samtmt, sevgi n.uuıtınde t u'unu- gördnm. iT ağı ı may.nca Cbenüz pek de uzak otmııyan rlndekı tetktkıerden şiaıdillk kesin bir 
yorum bunun fçfn tah:ıssü3Qm vo heye· Adlt dfğer şuabatı Maremtzde de • bir 2amandı1 htanl:ml şı:h'rcllcrlıı den bl- netic9 çıkarmak mOmkün c:e~ildlr. Za· 
canım hakikaten bl1yük' ür. s~z Is.der adalete dotru mtımleketln refah va saa- basmak ısfevenleT rlnln •burada Jüstlnyenin eserluinl L·ö ten medeniyet insanlarda biyotoj k ışk· 
g tıl hrpimfz Atı.tOrk evlUlanyız A•atürk rletlne dotru arkedeşlarımızm kıskanç 'J künde;ı kazıyacağım. dediğlı 1 hat r:ar- bile değiştirmiştir. Aslında insanın aşkı 
r• Jimi her ferde vazife vermiştir. Bugün bir vaziyette çalııtıklarımı kemali memt?u Kars, [ ı;usust] - Çı'dıra bağh suıız, bereket versfn ki Ayasofya müze da mevslmire münhasırken, medeoiyeb 
ben de bu memlt ke tin Eaad .. tl ve refa· ofyetle mü~abede Attlm. Çamdıra köyur.den Aydemir oğla 337 o'du da o tebdilten kurtuldu) lsta,1bu'd a ı e ı:ışkın msvsiml yoktur. bundau dolayı 
hi l~fnde Atatürk tarııhndan vazife al Doğudan bu h's'er~e dönerken çok d?ğum!u Mamoş Gö'{dağ, ıırkadaş'an görü'ecek ıey tabit gün!liktfr. lstarı bu- mehtahm tasan aşkı llzerfne tesiri denfs 
mlş bfr terdim. E~er b(n benim başın- sevdiğim ve şimdi arladım ki se,i'.dl· Dmdağ Aydemtr slllhlı olarıtk ve hır- lun tabit gl1z9llik' erfr. d•n en güzelinin hsyvatılal'! üzerindekine benzemHe gs· 
dff bu'undoğum Kültür Balrantığı Ttab· ğ'm hu sıcak muhite katbhr de ketm s121ık makssdile Kar akıta köyü halkına de Boğezfc'r de meh aph gcceler oldu- raktir. 
ıonun hakikaten layık o!dııtu%z bir tdilmlyrcek b!r sevinç duydum. ( Al· alt hayvanların bulutıdııtu 8Ş"ğt çayır ğunda vüphe yoktur... Bcğaz'çlnde yeni mehtap A1emterl 
Kültür mnersesulni yaptı fse l ur.u Ata· kışlar) ve efze riyasızca an:ederlm ki mevkfüıl 1'aı;tıkl,r1 s r•da bı' s ızlığa m1- Rivayete göre, yüz yıl ö ne ki İstan· dev~m eltlkç,., belki bu fiziyo'c•ji işini 
tüıke mrdyurıuz. E'e' Kü\:ür Bakanlıtı kc-ndl evime öz :ka·deşleılme kavuşmuş ol olmağa ça'uan çoban Kara oğlu Kur· bulda Boğe zfclnln mehtap alemleri aşk tetkıke de yol açar. C. A. 
bu g ibi n;ü - sse!atı bu kch"aman halka gibi sevlnmekteylm ,. banı t.c.cağın?an y~ra'aınış'a d ·r. Suç- kaynağı olıırmu~. Fökat gene nyni riva· 
verebilir ·e bah:ıyardır. Blu c üjen vazt- Sor ~kil alkı larJa biten bu ı:utuktan lular sıl!blaıl e blrhı.te y~kalanmt§lar- y~te göP, o zama.ıda aşk ate~I bir csn-
fe her Şeji zamanında ve layık: oldutu sonra 0'3hlr meclisi bam:daıı Mahmut dır. fes feuce.1in bTŞ\tt sından, yahut sokak-
mtıh'te tevzi edebilmektrr. Eğ'" r bu vı.zi· Muammer teşekkürü muhzammın tirkr.ç hn geçerken kafes arbsında htssedtlen 

İki zorba yakalandı, 
Adliyeye verildi 

femfzde muvaffalr:?lab lirsek baht!yltrlıktır söz &OJlemfı ve bir dilııkte buluıımuştur. Beyaz tuzleda faaliyet ılık bir nefesten b:la tc tuşarmuş. Onun Ka s, [Hususi] - 3 • 7 · 938 fil 
Sayın Şaıbzsydan şunu rica edrc .. ğim. Sayın Bakan teira.r föı almış bu M 

1 1 
t H t U için Bo~a:ıfclndekl mehtap aleml!rlnder. nül'dl Aıpaçayın Kürda köyündtn ts· 

BugC.n muhterem halkın naç1z hakkımô~ gece <ıuyduğu bUyük h yec~n1 ve ~ev-
1 

t ~.azgl r d [d us~s ] - zun dıene- bir taraftaki kııyıklarda gezeler okunur- mail ile ve Süleyman namındaki iki şa· 
gösterd'ği samimr alakaya tcş5kkUrleıl· glyl kflim, fo I, ıı htamıyac•ğını söyle· er b~a !yet t ur uru m~ş, me~cu lgdöl ken, h:r lld taraftaki kay.klardan lih'ar hıs yayladan gelirlerken yolda yaylaf' 
mi ib~ağ buyurmasını rica ede,i 

1 
mlş ve bıhın mOzı:hir oldcğu her isin'~ n~ ·arı ~"!8:En arap bır Jek; ~ve oflar ç ıktığına kolayca lranılabllr . gitmekte bulunan Eo;ad Yıldıza rast 

BüyDk Ş~tıır.fz Ata1ü k'ün biz~ u- başarıl~cağll!ı, aç l!lcak mekte11Iere ıh 0 ın eyn z 8 a geçen s•ne en er Ancak o i deal aş\:ın mo:iası çoktan gelmişler ve Esad Yıldıa.'m zorla kır~ 
mimi b:ıva 'eren muh' linde toplatıo:ıı man yetlıtirmeğe çal şıHıtını ve yakın başlıyan faa.lıete bu sene de devam g Çm1ştlr. Bu zamanki insanların inan· ı1 rasını alm ı,larsa da biraz sonra yalell' 
olan sizleri ve muhfet'em Trabzor ıu·arı bir a'iie 1:.ütQıı dlleklerin ls'ııt edll'3bl· olunmaktadır. İdere ve memur evleri dıkları (ideal a~kı l ı.aıa, müstesna ola- ıanank Adliyeye verUmlşlerdir. 
hürmetle s lAmlarım , ,. leceğini söyledlkttn sonra sözl~rine şu tn!aatır a baılamak ützere Erzurumdan rak, bulunduğuı:ı u k~bul ederoeni1, it· Ağrı İnhisarlar binası 

Çok alkış\ıınan bu ~utuk<.'a~ sonra cQn Iel~rle nihayet 'ffrmfct'r. muteahb.ld gelmiştir. nşaat faaltyetlne sanlardan en çoğur uıı inandığı ) bir tek •• • • . · 
Q ·üncü Umurnl Mffettiş Doğud ki .. 817 bize tevdi edtl'3n vazifeyi çok ya"kın bir zamarda grçUecektlr. ıışk vard.r: Bıyo!ojik aşk.. ffiU teahhıde 1hale edıJJll 
s:yabatındiln bah ;ederek demfştla kt. son htısnn tatb ka ç •I sıyoruz İş3 r.ezaret etmek nıere İohtsaıhnn Mehtap alemleri ac:aba, l:.u biyoloj k Ağrı, [ Hurnsi] - Bufada yapıl'' 

.se,g li Trtbzo:ılu'ar. . 1 
• BfZ VASITAYIZ, ESER ATATÜRK' Fen memuru Bülent Kunt tuzlaya gel aşk üzarlne !esir eder mi? cak olan İnhisarlar idaresi binası ıniit&" 

Bu sey,,ha!ımdan çok memnurum ÜNDÜR.. • mlştlr. Eskiden müdOrlyet şekllrde ida· Yeni btyo~ojl Hmlnde gllneern, ye ahbide Jhale edllnıis.lr. lstanbuldan ge· 
(2000) k'!omttıelik 1:.ir seyahat yaptı~: Bundan scııra ytm•ğ9 l'ibayet ve~il- re edilen ve söylendiğine i"Ö e de 6 rin, yı1d . zların b.lle tes~rleri haJlıca bf. len l obfsErlu Umum Müdürlük fnS'st 
Ve hakikatan çolr şer, şa'ır ve geı;ç miı ve köşke avd t olunmuştur. ili 8 mllyon kilo tuz veren bu tuılanın H~dlğl _hald' bızim dunyaroızm peyki mü lür muavini arsa üzerince ınceJeııt"' 
clarak döndüm G i\ ü d gene müdOılyet s<kllnde faaliyeti bütün o an guzel ayın bayat üzerine teilrl-ma- ler yap:nış ve derhal işe başlanmıştır• 

• t m şane en gr.qerke k ı d T l f b ·· k Çok memnun 
0 

dum· çtl •
1 

ü her _ _ • . .. şar harı a vi" lrdl, eşrlnievvel sonun- a es' - enuz pe az t etkik ·edilmi~tlr. Maraş haberleri 
prde Türkün kellmel ~< h'adı ti At tllr Gumuşane ~ hıısust J - Kul.tür B!l· da bütOn tuzla memur ve müstahdemle. Za'l'anırıde her şeyi bilen Efl!lun fllczof, ~ıt! 
k 'ün ad.m duydu'Il U.ıradığımız her ~aJJımh z skııytlın iSaffet ~rı~anm E zir c'\n· rlnfn isllrahatlarıııı temin (decek şe· kadınlar ay çocuklarıdlr, dcm'ş o'duğu Meraş, [ Hurnsi] - Burada i dıt• 
.-erde lıııbraıran ord0umuzun L.f ·er at •q 

1
uand. areklc el r vetl Oumtuc-bbaneyj 1Cref ktlde yapılan konforlu bina' ar ikmal halde, so :uadım bu fönen hikmetini an· çarpan bir belediye faatlyeti vıır ,. 

J L • •• en ırcce er su ar es it 0ıuru c dil i 
1 1 

lamağa ç l ışa :ı a b k - 1 Don sene evvel başlamış ve İ tbaf O. 
P .rei celA'etine rastladım id .... 1 1 f h 'k kk l , m ş o acaktır. Oe <cek senelerde de , ' yııı u l!Ş uzer ne, nA man Ş bhinbaş'.n kıymetli r.alıcıaıasııı. 

. .... ne 6Ur•e er n n, a tf şc ül erinin de hayl!t n başka yeri üzs · t 1 ı ı • v .. 
Böyle hır orduya istinat ettikçe her ve bü ün müessesc'eria ıeflerl ve me _ bu tuzlanın göl ve havuzları son usul· 1 1 t t lk d une es·r n dan h~ z almış olan bu faaliyet Mars~. 

gün bUtük bir davanın balJlne doğıu 5Upier. "ehtr methallndekl bekleme yen lerle yenhten yapılmış olması bu tuzla- Y CP'O. et ' '1 edn kimse ç kınamıştır. temiz bir kaç cadde l!e iki park }{aıB" 
d hl t d 

1 
• ' v · - - r a çağ ıtr akf münccc m ht klmler d t 

g ecF & m" tn em n o .duğumuLu dj rinde ve yol boyunca yerlerini alm ş ya buyuk bir kıymet verect klfr, fn en - - :1 d h k ırmı~ . r . ,,. tepşir edeılm (Alkışlar •. ) butundıılar s vuc~ ~n. ıl er ısının idaresini Bır keç gUoderberi öğleden coıı g· 
Seyahııt'mden çok mAmnun oldum· Ya~a~t' çiselfyor-fu göklerde'" cuımlerdeu blrlne V.lrdik'er brı şehre \ "C civarına bir m'ktar 'f' ~· 

çünkü çok sevdiğim ve öted ~ n beri ze: Sayın Bakan: Yorgunluklarına rat· HAV ::~:~~:~ a; sağ ko umı.ızu idare ~der, m.ur y1ğma\ tadır. HHJıEn mevstınlO~I· 
k! VJ bt ınına h yran clduğum, hürmet· m<n gü'er yüzle herk sin ellerini 5 kmak . u u_ d t V(nUs dl e ·ek bu yük yı z. Ya~murnn rençbere zararlı o.UP 
Ur bir ark•dttft s fatl ·e Saff te kavuş su · ettıe IIMatta bulundular. 21 • 7 • 

938 aaat 14 raporu tılozofun sözuııdtn bfsbütün unklıış- madıpı hmüz be '..i dt ğ lc:ıir. 8• 

lum. (Alkışlar) Oııun:a Doğu dtyarımo Yığ -ur dlnmcm:ştl. Hükumet dal· Rüzgar surah: a. 5 me!re mııl~d~ Birk2ç gllııdeobert Mauşda ve ferı 
muhtelit kıs mlırmı gezerken yer >er reslte hareket etı iler. Rüzgar istikameti: Cenuhlgarhl ıı a .sonraki hekimler kadınların zalarır.da ufak tefek yer deprenıııe1şll 
pUz'I mür s · ese~er eçılmasına lahak e: Vallmfz ve retakstlnd•ki zevat Kuru hararet derecesi: + 23 5 s.ydan ~rkeklerden daha ziyade müt?es· olmaktaa ır. Hasar ve nntus ıa'/ 
mirlerini telakki ettim. l'e birlikte bir müddet Kültür direktör- Azami hara.ret « : + 24 8 s r oldudarını tanımıı kla beraber, oılar yoktur. f 1''' 

Seychrılımdan b )hassa çok ır emnun !Oğllnde meşgul oldular. Asğ"rt • • : + 9 6 da bu te.sldn ancak zayıt fıkfrll k ; dın· .Maraşda tr.:ıhom vardır. Resııı ıoe~· 
oldum; Doktor Abdu'..-adfrden Belediye . Bundan sonra vi ay t konağına ıit· Rutubet • : Yo 37 ~arğ üzaın:ı 0!d~~ur:u sö7Jfyerek bu loi, ~e~ı;::b:~r~a~i:~:!~ oı~u 35 

fir. daı!ı el· 
mecliıi reisi s fal l~ bir telgraf ald m tiler. Yatıı : Yağmur 0 ru)u, r ıy ncalfyamemlşleıdir. aun a 
Hu telgrsfta ber.i lütfen Trabzoiiun et. Gece şereflerine b~lediye salonunda Hava taıyild (Erzarıımda): 608 O Yeni zamanlarda d.ı mehtabın tesiri dal halfndedir, ısbtt· 
vano:ert kardeşleri nas na soktuğoruz bir akoam ~emeği tertip olunmuştu. Sot- c « (Deniz seviyesinde}: 755 5 yalnız deniz hayvanları üzaıinde anştı tedlr~,~~:::zr~~a eh~~!~d~ze~e b~ 
ır.üı·deleniyor B' n bu Vfdlayı muk.,d:ie ranın sadeh~i kadar basb\hallerln CH· rıla:ıştır. Bunlardan elde e tHlen rı et fce d t 0 d 1 tş k. .ıe get · • · · ı j b e sı ma m ca e e • ş t1atı vncu~ _, 
'atm ırasırda ö!Uıc·ıe kadar ıruhafa· dttn ve samımı oluou; birer ııcaklk ve Bu gece nöbet(li eczane er en aıısı aksine çkınıştır. Halkalı tlrilmek üıeredtr. Sitlahı ettar ııd s 

• 
1 

yakıt1l k lfad,..Jeri hahndA idi. Y deniz hayvanlarının lU'llu taları rlemt k . Y ıŞ ~ 
za tdt:Ctğ m ve e ... At ve ~bfadım bu Sayın bı kıtnımız t•rtlşlerln! bitir· (( v ATAN» eczanesidir ol h k 1 gelertk t:una rlaır tedklkler yapl11 lf' 
tevcihi VEClh ile iftihar edecekl rdlr. dikten s nra Güıtüşanedtn aynldılar. meahnt al 'aln, mehtapta deeil, lam da teşkilat n kurulması esasını izhar etırı 

ap ı o mıyan, ayın son hatıas ırda- le1dlr. 

mümlrün delillerdir. Bu noktada haklı- tanzim ettfm. Bu dosyada fsted'ğin ka· ki ben böyle bir muamma oJd C gıJ:: 
sın. Fakat mfddt deJH kadar da insanla dar mıme:vr delil bul bllfrsfn. inanıyorum ve elimden ı.:o'diği "'dıs' 
rı yanlıı kanaatlere sevkeden şey ola- - Öyle fse beraber tetkik edelim. hunu ha.lletmeğe çalışlcağım. ~· 
m~z Ben ke11dimce bu delilleri kafi - Hem de gayet sarih ve açık ~ey- D . d0.ııı 
qormlyorum. Manevi deliller arıyorum. ler .. İyi dinliyorsun d .. Q'il i? B k - aba sözümü bltfrmed ın lf"'" 
Halbuki bu acıklı badfs~de de manavı dimi hayale kf t • m J n en- keşke h ~r senin dll~tindüğlln gibi 

0

1,,,_· 
h

' 
1
. P ırırayorum. n3anlar 8 " _ •· 

• 
IS EM! 
Roman: 11 Yazan Selim BABAN ç bir de ıl görmlyorum. hatadan salfm d E hl 'd l B d b- , en şunu da dOşundum. Kekeıııe rıııll' 

N i l külh be · 6 ' r. n e oyte D" d- J k rJJJ'/~ 6~ 
- Ben de daba fazla bir şey bt'me Mahiri Doktor arkadaoı ba~ tabane· - erm -: n ° an ylnin kolun- bir hataya dOşlUm , e beabııtıt oldum nım. um uz ve s~ fs onuşa uııı 

'o:um kJ, ıö1le_y)m! işte 2a·fı size bırn den 1tlmıı, kı ndi kıl niğlne yatı~tınnışh. da barda dolaşma!ı kati delil değil mi? _ Ne g 'bl h hı? · Taihıt1n bana verdığl bu kusur \ ~-· 
k\yorom. Eşv yı almak Jç 'n de adHmlar Hadiseyi haber al •n avukat ta Mshı- Sen ne kadar Qs•ad bir avukat olsan - Şimdi ıınlarsı • Nermfnle tA ilk olmayan blr şeydir. Fakat g enç bl rıııe' 
sreltcek. Berden Al' aba ısmarladık . rln yataıtı başına troşmuş' onunla yaralı b_llf", bu a.p~ç k hakikati tağyir f demn baştan nasıl sev'ş•iğfmizi fkirıiz do ptk dır m k keme bir fosanla ömür ıO ô~' 

R za şapkısırıı g1ydl ve çı'ıap giıtl. arasırda da doktorla oldu:u gibi ac klı sın. Nermının bu ipsizler ve saps zlar iyl bi llyorsurıuz Bu askımınn nasıl bü- slna ve bntüu hayalını bı1ğtayac•" ,,~ 
Mürüv~et abl tec ı i:b Q li bir kadın nıubaverelcr ceryan etm ştl. !::~~:,~:1,,~ettşını harıgt kudrıtlnle izah Jüdüğüne, ~asıl inklş?t e:ttiğino cfo vıı - recede onunll\ izdivaç Etmesfııe lıı.1,.d"' 

..,Jd ğu lçiv, bu gibi aşk. maceral&rının - Nermin Fana bu ışı yaps•n, dUn- Avuk•t C"V"P vermek lstı'yordu. kblızfslmınkızfs.l d~ırö klae poıdç ·ç· ,:ti ı• asıl aç•Jırra yoktur Çünkü kekeme fnsao rıe ~, .. , 
eksı riya bl'ıyle netfcesızllkler~, batta yad ' inanmam İşte bu olm· z. Sen ısrar· "6 .. "' Y S 1 d d d t"" 
felM etlere &Orük!enmlş o!duğaou bll'rdi la, ht'yetle söyf d'ğln zaman hav~~lam !1ı!thrfrdJ~lblo bir hareketi ile sözünü de· kardeşçe bu açı'ışı~ u~erd~;r z:vk;s:ş;t~~ gülOnç ~ir me~ 'u'·tur, tE kdlrh~ le JJi~ ;,~ 

Öyle olmakla b rı.ber, Kendi kendi duruyor. • • · · rak ettınt z. - Hıc te oyle dtğll Ma ' c0 

ne düşllndü: _ Mahir dedi ki: - Manevt deliller ls~iyorsun değil _ - Elbet te ... Biz Nermiol gö düğü- glllUnç de~Hstn. Belki sen kendi ~~JJ11~ 
- Fakat Pl'ahl den bunu tfç uaılt A 

1 
d ti b 

1 
. 

1 1 
k 

1 
m? Bı:n sana bJçak yarasından da kur- mtz zıımalf, onun yalnız ideal gll?:ell.ğl- ne k afanda böyle bir vthlme ıcııt 

rıımndm. Zavsllı Nermin! zavallı Ner-
1 
I~ 

1 
z ~ f 01~ arı1m, n 15 21

8
n v 8 P· \!etli mavi ~ellller göstereyim. Ben bu ne d(ğll, katbfnln IJiliğine de ş ~hıt ol- sin. ~tı'$ 

mid er n' çoıı. Y 81' 1 Y Jrum. ana k'!r 4ı lıl uzun muddet ve derlrden derine dulc. Bunu b1rçok defalar ·mfsaUerlle - Bflkf s1zin fçln öyledir. çoıı 6,r · 
iV" ıösterdiğlnlz u'uvvr cenabı hl~ unutamı· tahlU eıt1m.' Hani bu_ meselede , kendimi gördük. Çünkü orun seni ne kadar beni sevmiş, ıınlamış ıırkedEŞllltıflltl' 11 

Nız Ş rlf e\'lıA dl>nmü,.ü. Yü ı1 n11- yae ğ.m. Fakat emfntm. Gördüm, göz'e· kurban vaz.yetlnde gorerck d ~ğii! Çllnkü sevdlğlnl pek iyi b Jlyo ıuz, insanı bu Çccukluğumuzdarıberl blı b!rfınfte 1 ~fi' tf~ki şlşkfnllkh• rl gOy11 ay<k• bıy p ta rlmle gördüm. S"zler için bu yarılarım· kendilerini mazlum vaziyetinde_ gören'er derece sevf n bir kadın.,, senin an'atb- tılıştık. Ualf:ıul:I bu kusuruaı beni i ııro' 
dOştüğO(IÜ !'Öyleytrtk. meırurlerımn dan Ad h ak kuvvetli de1ll olabflfr ~i? haklı ve isabetli mütalealar yüıutemezler ğm ştkild3 ihanet edebi!mes!ne iınkfin mln i~tnde ba, ka bir 'hale sD~ 
l a·şısmdıt v; ıfyetlnl l ur tareı. OJur yB, vu at ger~ o fıklrdt! d!ğıldi: ht11ap, onlarl bükümJerinde yanlıı yol yoktur. s~n ne denen de Mahir benim ır ' ı ı 
lnıan hali bul Düıer dr, yüzO, göz'l de - Evet, dedı, bu ync.lar maddt de· hra ıevk edebtlfr. Kendimi Benin gibi bu lee bir türlü aklım erm,iyor. B!r mu- <Ar)."., ,,r 
fd.labilir. llllerdlr. Zihlren reddedllmul r•Jrl bir 7erlnı koJdQaı ve doı7a11u öJI• amma var ortada .. saoa ıO.z verlyoıum ,.. .. 
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EN SON HABE RLER.9 
Filistinde mücadele çetinleşti 
Yunanistanda 
şiddetli bir 
zelzele oldu 

20 kişt öldü, ha~arat 
nıühim 

Alimı 21, (A A) - Bu g ece Aı fr a 
v °'A lr.aya yulnn bir kııç şeblrd 1c!· 
ıele nlrr uştur 20 kisi ö ' mOştDr . Haıımtt 
('Ok mnbh1 dir. Aı tnada zl!Jzefa hafit 
ı ,. m ~t ir. fncar.ca zayiat yoktur. 

Yeni Mı~ır - Ingiltere 
nıüzakereleri 

Lo dra, 20 (A A.) - Bugün sa 
h lıl· y'n Muıır Ba~ve~ lll tıuraya gelerek 
Bııtıvd il Ç nbn !ayn tart f.cdan ~- abul 
ı•dll m1ştir. Yurn Hsrielye ııezaretfnde 
lkl ımımlel:c t ı rııı:ıındııkt me"elE-lerln 
nıüzakcreltıı i .e bz ş1anac ktır. 

.Ma ar NazırJarının Romada 
göriişrneleri bitti 

R lmı1 1 2 t ( A A.) - Burllda bulu· 
rııın Macar d tn l t adamlarlle Kont C t· 
Yano araenv'aki mllnıkerelerde iki 
rnemltkc•I alatadar edı n l ılerle Tuna 
havzr sı mcııelosi üzerlı:de tcrm bir f kir 
mut 1 ba'rntı has 1 oJmııştur 

Türkiye ve 
Fransa 

Son o beş günde ölenler 
ikiyüz kişiden fazladır 
Birkaç. Arabın ve Yahudinin 
öldürülmediği gün geçmiyor 

Kııdüs, 20 ( A. A.) - BugOıt Ara o' kesmiş'erdlr. l3ü10n ufak tdek hadfse
çetelerile rsırnr ara ınt:a şi ıl detli bi• j ıerf yapanlar derhal f'rar eder~k Arap 
:ı'ü~ad:me olmu$tur. Arııp'ar 13 askPri I çeteleıine i Uhıık etmcllt ·dfrler 
ölrlurdukt •n sonra Kudnse . re'"'" b!r 1 Londrs, 21 ( A. A) - Bniün avam 
trC'nl de bıırhava etn:ılderdır. Trende k d Ml\ t l k"t N F'll' ti • · 1 amararın a s em t a azırı ıs " 
bu unan 100 kışlden fıızta yolcu ma'ı· , r t a ed k d f ti k' 
volmuşlard ı r. m"'se es n9 em s ~ ra em ş r ı : 

YafR, 20 (A. A.) - Yafada vıızi· Ş imdiye kada'l' 15 gü:l zarfıoda Fillst'n
vet ~ittiL-ce g rginlflşmf'ktedlr Rugün ' de <fenlerin adedi 277 ve yaralılarır; 
Ataplar Ytthudf mııhaJlesinde 4 Yııbudi lad dl 465 şl bulm•·ştu;. 

lngiliz Kralına Pariste 
gösterilen tezahürat 

22 Naklerlen: S. A. 

Rdübarek ayakları
nıza yüz süreyim! 

Bundan edineceğim şerefle evlad ve 
ahfadını kıyamete kadar övünsünler 

Art k hOkümdarın has!alı2ını teh Arlık hükümdarın tıhh'tı oldukçı 
v·ya de bn~lamıştı Her gün bir tn ·lü yarine velmt ,u. Du:fu bir gnn onun 
rnrup ve mecu '1 tarifi yapar. Bu l'a~ ar büsbntnn sıbh t t u 1 masım temfn için, 
•uıpı ldıktan s ın•a bü ümdımı ~ertrdi. bfr meı hıtm tuklbl söyledi. Etrafta hulu· 
Gür den güne hO ~ Oındurın h ıı stalığ ı (!f' Ç na.n tabipler d erhal bu merbaml de y .t· 
1ı eQ"o b $1adı. Ve hük Omdtr duduya pımık. g t rdller. O z2man du ju: 
k "ış • br yük bir muhabbet ba~l11d ı. F • - Hükümdarım dedf. Bu merhaml 
kııt dudt nun aktı ( nfma yavru'anr.d ıı tf b1nlnın .wı ;ıJlına sürsünler. Son 114· 
rfl. Bu yüıden içinde bulunduğu altın cı'D budur. Ru na bittikten sonra ıırtık 

(Üst tarafı ı incide) CunıhurrP's\ il" refıkııla· ı şerefine bfr b fes <:na adeta bir z'nden olaıu~tu s lıhat nı zda rnd'ş yl muc'p hic bfr şgy 
g'fm 'şlerdir. Misafir Hükümdarları Pa- ziyafet 'e·llmi ~ t'r. :<tndi kenrllrıe: kaımıyncaktır. Yalrıız hu veafle ile siz· 
rlıı şeb•iıfn kııbul rnnııslml pek muaz· Yemfc kt ın tama Kral ve Kral'çe - Hükürndar bastolığ•n1 tedavl etti den şunu rica ed~cPkim. Bana müsnqde 
zam va müheyyiç olmı ştm. yine rdakat7a·ında Cumburresl ve rdı· Um rçin hana elbet çok büjük bfr sev,R'I edin mllb rtk ayaklarınıza yüıümO gö· 

MerA~imt mütıa8kıp Kral Ta Krall- kası o'duğ ı hıılde operada ş ntlarfn" l'e ba~lsınmışlır Beni azat f tmek dek 1, zllmü sürey'm. Bunda:ı eduaceğ m şe· 
ç~ hısrllfz s ı farl'tancsırıe gıtmişler ve veril"n büvQlc gala müsameresinde ha· ınuvatka ten y11vru' arıo:ı1 gö m• ıte sr t ref e P.vlat ve abfadım ta lny..sa et 

A zır hulunmt ş'ardır. 'lletl"e bile razı olmıyardı muhı:kkllktır ~adar öğüc sUnler. • öğ'e yomt>ğlni oradıt yemtş\ı:ırdlr. k~a- Hükümdıınn aklına rludunun kııçmak 
m.a doğru Fransız CumhurrAfsl srraret· Lol'd llallfaliS Fransız Başvekili '?urr-d ~ kl itibarım, rahat m b r hrafa 

il • o·· \ .. '"lÜ ta ö ""k a l r -a kovuş k olyeıi de o'du"u aelmedi"i ıdtn: haneye gelenk, mfs• Ur Hükümdarları c or •~ va ııımı i rm .. , Y vru a ..,, ım " • ı. 

P f "1 (A A ) B - l llt um afi 1 k lçfn b' h 1 e m- - Ktıf 1si açın ve dudun d '8rJ nıka· 8lmlc. ve fr.allfz res•m se• oistrıln 2tvare- a,. s, .1. • • - ugun ng P- arz a n.. oma ır e7 ura , ~ 
~ 6 ('o rın diye emretti. tlnde kendile inA refakat etmi ti·. Seral re Haıiclye Nazarı Lord Ha'ifı1ks'la Baş ·aat Ffmtkten başka çare yoktur. Diye 0 

d - d Kafes ı çı ır rçılma7 dur'u hemen eten sonra L·ıvr müzesi ziyım:t edllmiş- vel il Bay n ladlye uzu'l snren bir üşunüyor u. 
oraıfan fı rlad ı v PÇ k pencereden çıka· 

tir Ordan S01'f8 Bagatel şfitosuna gl· mnlakatta bu'unır.ı ~t lr, Alınıın haberle· -==================== r"k oradısk l bir ı ğacın '1aluı a kondu: 
(Başmakaleden deuaaı) dilm'ş ve burada mis~fir HükOmdarlar re görA, Lord Ilıı' f 1ks Bay Dal~diveye kak bir güniinü geçirir. Bu kampta - HUkiimdarım drdi. Al ah a• nı ha· 

Fransa ile son defa yapı?mış 0 _ ş~refıne bir gardenp1~ti verllmiştlr. Bay Hitl·rle yaı.tığı mülakabn mahiyeti· çekilmiş bir çok fotoğraflar Kralı tsıclan s:tkl sın. Vücudunda ıırlık h'ç 
l O cc!ayfn de İrıgllız sdar< thantısfnde nl iu.h tt niş tir. kısa pantalonla çocuklar arasında :>ir hasla1ık, merakı muc'p olııca\c bir 
an anla~ma Hatay meselesinden neşeli bir şekilde oynarken göster- ıuız' kıılmıııııı~t•r. Sıır,. yırda oturup 

başka, Türkiye - Suriye münasebatı- 1 n g ı· ı ı· z Kralı Cor' c 24 mektedir. Kralın hususi ahırlarında Vlyip l::;tiğ mı b •l'\a lıe ' al •t, bana izuı 
d im B l .-er yavrularımın y nına g•ci P) l u. nı a göz önüne a ıştır. u an aş- pek çok koşu atlan bulunmakla be-

Bıt s0zler1 l~it:ln hn~ümdar çok ınanm en mühim fikirlerinden bir saatı• n .1 nası 1 geçı• rı• yor?. raber büyük babası Yedinci Edvard aınteessir oldu: 
tanesi Şarki Akdeniz statükosunun kadar bu hususta alaka gösterme- - Sen tlz0rlne aTm· ş ol iu~un VJ' zife-
ttıuhafazası meselesidir. Eylülde Fran- • mektedir. lyi hmamlamadan gHivorsun. Senin 

sıı Hariciye Nazırının Ankarayı res· Kral hergün . çok erken kalkar. saatini kızlarile beraber geçirir. On- Saat dördü çeyrek geçe Kral, ;~!~nı~r ':ı?kemaline böyle vefasızlık h 'O 

tni ziyareti esnasında imza edilecek Saat yedi buçukta hazırlanmış bir !arla oynar, mürebbilere emirler ve- Kraliçe ve Prensesler beraberce - Vocu for.da bıısta'ık eseri kalma

dostluk muahedesinin bu ana fikri haldedir ve hava nasıl olursa olsun I vir ve çocukla~~n h?~alarile konuşur. ikindi çaylarını içerler. Bu saat Kral mıştır. Go Onenlr r de gOndPn eOne kay
llıtıumi sulhun idamesi için büyük bir sarayın bahçesinde uzun bir gezinti Sonra damdonorlerını kabul eder ve için günün en zevkli saatidir. Zevce- b()lec. klar~ır. Hf•nfm 211tık yanında ba
Raranti teşkil etmektedir. Çünkü bu yapar. Eğer hava güzelse Kraliçe- husu~i katiplerine mektuplar yazdı- sile, çocuklarile yapayalnız olduğu unmaına luzum yoktur. 
anı Akd · b k d M"k I b' k d ld v - An'aşı'di kt sınnyd • n mu'.ıakkak aşma enizın u ısının a nin kendisine refakat etmesimutattır. nr. u emme ır ev a ım o ugu bu saatlerde kimse Kralı rahasız 
1-" d f k ayrılmak fs•iye sun. Bari şrhlrdekt bah· 

tansa ve Türkiyenin müşterel< men- Bundan sonra küçük Prenses Eliza- için bazı e a yeme listesini de etmez ve saatler ekseriya oldukça çelerden b riııde yuva kur da !c .ıbederEo 
faatterini derpiş etmekte ve her iki bet'in ve Margaret Roz'un kalkışlarını kendisi tanzim ed<:r. Öğle yemeği uzar. senden ıs •itııde eialz. 
~evlete bir statükonun muhafazası görmeğe gider. Saat sekizde evrak- tam saat biri çeyrek geçedir. Bir kaç Saat beş buçuktan . sekize kadar - .Meşhu· btıkü:ndanm yabancılnr
lçin teşriki mesai imkanları bahşet- tarının bir kısmını tetkik eder. Bun- aydanber~ ~renses VElizabet on iki Kral tekrar bürosunda meşgul olur. h babçMe sara otm,ktense, ahbap· 
lllektedir. ]arın içinde hergün muhakkak annesi yaşına gırmış oldugu ıçın haftada Bu saatlerde ekseriyetle nazırları larln zir danda yatmak evladır. 

d f b - Bıtrl g.ı> l yanıma ved 2f aşahm. 
Türk - Fransız anlaşmasının bu tarafından yazılmış bir mektup var- en az bir e a e eveynile beraber kabul eder, günün siyasi hadisele- - Ben böyle ufak hilelerle kıınacak 

b~kıından ba· ka ve dikkate değer dır. Bu saatlerde ekseriya kardeş- öğle yemeğinde hazır bulunur. Ogün rini öğrenir. Parlamentoda cereyan ldms:leı den değ im. Ne avcı ne de 
bır kıymeti daha vardır ki 0 dn lerine ve dostlarına telefon eder. sofrada Fransızca konuşulur. Yemek eden mlizakerelerden haberdar olur. sen b • nim kıymet mi bllmedlofz aen m 
Türk - 1 T l ·ı t Saat 9 da Kral ve Kraliçe sabah iki kap, bir salata ve yemişten iba- Bazan ecnebi eşhası kabul eder. kom d m n her tOyurıd 1 bin b'r msı fı:t ngı ız an aşması e amamcn B ld K 1 M d glzlldır K\mya simya gibl llfmlerl p k ltıiivazi ve müsavi bir mahiyet ar- kahvaltısı için yemek salonunda bu- rettir. azan va e ra içe ari e Sonra katipler ertesi günün faaliyet 

1 
blld.l"I . '. ltı d . b" _ 

.. .. k h b l o" • k v • • • ıy 6 m gı 1 yer a n 8 g 2 lı utun '-etnıesidir. luşurlar. Aynı saatte kuçuk Pren- yeme te azır u unur. gle yeme - programından kendısını haberdar e- ddin'3le 1 de blliri-n, Bı httssa bir ot var· 
Bu tl Akd . · h sesler de kendi dairelerinde sabah lerinde kral ailesinden başkalarının derler. Kralın hiç bir günü resmi d•r ki orıun EU) u ıu b'r insan gô nne 

sure e enızm en assas k d' l S b h b l k d' d. b' . . k b- · il .111 • i l:tttntak l ş k k d ki · kahvaltılarını etme te ır er. a ah azır u unması pe na ır ır. ır merasıme ıştira et':lleden geç- sDrers9 uton gız cı em er görür. Be· i ası o an ar ısmın a sı- b' 'k k · i h f k , 
Yasi ·· b 1 ·1 kahvaltısı gayet basittir: Çay, por- Yemek ıttı ten sonra Kral ve memektedir. ço ıy mu t za etme .az mdı ııaıma 
L ınuvazene u son an aşma arın K ı· b' k h . . k i~ işten gect Ş mdi hane fs 'er fztn vn 11aıırladıv .. _ 1•. .. t k .. 1 takal, marmeladı, jambonlu yumurta ra tçe ırer a ve ve sıgara ıçme Saat yedide Prensesler gelerek t ter ve•me aJaıy" um F kat L d 1 b. gı uçuz u muş ere mesı ı e . . h A b' l l B s • " ' . 11 • o • 11 :tr 
lt dah b l k .. t . veya füme balık. ıçın us:ısı ır sa ona geçer er. a- babalarına veda ederler ve akşam ~krnr..., rıi yedim ben t1e P'-'k rok hizme a ozu mama uzere emın B . . J • . . K 1 Al . . . • 6 1 )' • 

\!dilmiş olmaktadır. Kahvaltı biter bitmez Kral bü- bas.1 eşıncı . OrJ -~ıhı. ra . h~cı içtn kendı hususi v~aırelerıne çekilir- tinde bulundum, helallaşus ıı k daha i1I 
F H d d T" k rosuna gider ve orada hususi kati- JorJ da pro ıçmegı sıgara ıçmege ler. Akşam yemegı tam saat se'kiz- olaıa1z1 .:ıı 1! d d d k . f 

t ransa atay avasın a ur d . t 'h d k d' d d' K 1 k kl . d uıı.um ar u 'lnun alıytın g tmek 
etioi n'b t k b 1 d k . b' bini kabul eder. Gizli evrakı tetkik .aım~ ercı e er ve pe na ıren e ır. ra ın a şam yeme erın e azminde olu r.ca he allııı:ımalı.tan beı;:ka 

.ı ı aye a u e ere yem ır . . . 1 . . . sıgara kullanır l ld v k d' d' E· - - ,.. ,.. "Ostlı k h d · · 1 eder. Askeri ve sıvıl tayın ermı ım· Ö · ya nız o ugu pe na ır ır. ger çere olmuoıg ı ı gordu: 
1 

1 
mua e esının esas arını ta- g· leden sonra Kral bir p· g - d ı· bul b k h • '·k h ı ı ttarr . .. .. zalar ve müşavirlerinden o gün işti- . . v ın w avet ı unmazsa u yeme ogle - ya.. ım e .a o sun. 

~ld Ür ettirmekle buyuk menfaatler k t v cb r olduğu merasimi Pung partısı yapmagı pek sever. Eger yemeği kadar basittir. Eğer hüküm- Dıyeıek duduya yol verdi. Dudu da 
il'· t etmiş olduğu gibi, bütün milletler ~~ e. mesge tmell du b"t'• t l hava müsaitse büyük kızile beraber darlar gece bir yere çıkmayacak- var ku vvetlle u~arnk yıtvıuh.rıoın tıulun· 
~ltl b' 1 1.. 1 ogrenır. aa e u un gaze e er . . . . K . . . . duğu btikametto kaybo!up g'ttl . .ı., ır gaye o ması azım ge en tir .. 1 . t' O 1 1 dikkatle ok _ bır at gezıntısı yapar. ral aılenın en larsa veya sarayda bır resmı kabul 

1 
t '!'.

1 
h k b blk- . 

"Uııy ge ı mış ır. nar u f d'd' J k d .. k .. bul d - ~ e ... , şe er u ayeyı ınna tıet a sulhuna çok kuvvetli bir mes- mağı akşama bırakarak şöyle bir ~porcu er ı ır. o~ n u . un u- yoksa gece damdonörlerin ve bazı sunun iç n cnh ıtım. Duduyıs ksrsı hü-
Ue !t hazırlamış oldu. Fransız siya- süzer ve öğle yemeğinden evvel ec- gu zamanlarda krık~t, t~nıs, pol~, iordların refakatinde geçer. Gazeteler kümtıarm sevg si o'makıa be•a'>er ~u tu· 
b rı vakıaları bir parça daha dür- b' d' l 1 .. t J'k li' golf oynar ve ava gıderdı. Çok gu- okunur edebiyat ve spor mevzula· ıun ona knış ı ufuk bir muhabbttı bıle 
ltıane .. l . l l d b ne ı • ıp ~~at .. ar~, mus em 

1 
e va 

1 
zel kriket oynardı. 1926 da Vimble· rında ~ünakaşalar yapılır. Kral si· yoktu. Orun fçiore sonunda f yrıımak 

~~ muta ea etmış o sa ar ı, u- umumılerını, domınyon nazırlarını ka- d t · b' · 'likl · · ti k t • . -ııtruıt idi. Eğer şimal senin sevgin de 
~~ bizi sevindiren bu neticeler çok bul eder. Altıncı Jorj kral olmak ~~. e;ısk tı~cı derme il ış ~a : - yası meselelerle katıyen meşgul ol- oöyle b~r tarath fae nafıle •. Eğ ar iki 

tiden tahakkuk etmiş olacaktı. üzere yetiştirilmesiş olmaşına rağ- ~~ş ~~nea c:velkiuraşa~pty~s: t=~=d~f mi adz. Jork lDbü~ü bultunt duğukikzama~- an f • .sevgl varsa onua <'a tao .,a do· 
l' · t.· • • • v. . . . ar a esası ır sure e tet etmış yum olmaz. Fllkat ben zannodfyoru 11 Ki 

bir ltı~~t(ıye ıçın oldukça zah~e:lı men krallık meslegını ço~ .1~1 ~av- etm~ş oldukları için elimine edilmiş- olduğu içtimai ve iktisadi mesele- Aşk odu e:ıoel düşer maQuka ondan 
f.lia. Ucadeleden sonra elde edı1mış ramıştır. Bu sayede kendısmı zıya- lerdı. Kamp hayatından da pek zi- terle çok alakadardır. ha~lla 
a111 ll hu neticeyi biz Türk politika- ret eden bir çok kimseleri geniş yade hoşlanan Kral genç mektepli· Saat 11 de Bükingham sarayı Şem'i gar kim yanmRyır.ca. ya.kmıulı 
ıtı~!~ Yeni bir zaferi diye telakki et- malumatının ve harikulade hafızası- lerle fabrika çıraklarının temasını derin bir uykuya dalmıştır. Yalnız D '-l . lbl . pe u~ nelli 

it.le h ki b' d ak h b k t · tm k · · t · · ld ecfüc ı rı g serııı sevg ne karşı a ı ır gurur uym tayız. ııın ayranı ıra mış ır. temın e e ıçın esıs etmış o ugu kapıyı bekleyen nöbetçinin ayak ses- onun n:.uh:ıbbccı b ş mis l olaıalıdır. 
CiHAD BABAN Kraliçe öğleden evvel bir kaç Sutvold kampında her sene muhak- leri sükutu bozmaktadır. (Ar.kau •ar) 



HiKAYE 

KISKANCLIK , 
Nakleden: F. DEMIRDAG 

DO Q U 

t']!.uvucu ŞİKAYETLE]}] 
Bu işte haksızlık varsa 

düzeıti1meledir 
Oltudlf bir köyladen şu m~ktt1bu al

dık: 

Geçen sene gUz aylal'ında Oltunun 

O ıan Hftwdi çok kı kançb. 1'.,a- ı mlne bir .Jandarma Yüzba~ ·sı ile evlen PfreUsi ormanlanndan bOtün resmi mu
· ıst bunda hiçte hatası yoktu. ml~ti. Osınau Hamdi Emfneye mfü,.aba- emelatmı yaptırıp kestirmiş o'duğum 4CO 

Ru bir parça dar kafalığmda, hatta z- b tini göz önnna a1arak onu~ yeğenle · kental çOrUll.'. odunlardan bir kısmını sar-
ık ptaıhğırdan ileri geliyordu. Dar rinden bir ta esin l ·lfp oldu e evlen- fetmfş ve artan kısmını da yent sene 

l.afal k ve pt3lhk ta öyle kolaylıkla ö · dl. ahka.mına göre mevcut anbat muamele-
ne geçi ir şeylf'r olırad • ğı için bunl:ırı Bu serer karısını munrs bir ş kilde slnl yaptırarak ıılakoymuetum . Bu defa 
mıız ır iörmekten ba ka çere de yoktu. ldar ediyordu. Unun her yaptıtın,, her bu odu !ardan bir k•smtnı satmak için 

Zavvalı OsniRn B mdi bir çok kıy ı:öyI diğini k üçOk f ö ti ıirii bile hoş g-Ö· Erzuru ua sevketmek Qzıue arabalara 
mrtli batırt.1 ru rrallkll. Çöm rttl, na· ıl\yordu. yükletip yola çıkardım . A abalar O'tuya 
n u5 lu ve lıeyecan'i fdı, halt b zen ze· Faka' Jale koca~ınm endi sine kar gelir ırlmn, orman koruma ki\ 'a'1 tara· 
i>l idi, Şıtbsen mü emmel bir yap da fdl şa bu kadar yumuşak hareket etmesin· fından':cvklf olunmuş. Ben köyden yetişip 

e ·adınlar ona daima alA" o\I lr gözle M ı t k ı ı ı ı t k d 
blkarln. d•. F k.. t ··ok kıs "lr. Kı,. d n bo anmıyordu . Ona koca ının çok mu ur ye z eres n gel r ne ye a ar 
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Op~~ 

Alametı Fa rıKo 

TOPAN Terazileri 
Türk.ye L n Bi ·nci Te~azi 
Fabrikasının Mamula ıdır 

T:ıklitlcrinden Sakınınız 

lrmrumda Sat yeri: NEŞET SOLAKOÖLU Ye Or&Ki]ı 
OarclJltapısı, Kavaflar çarıısı 

Erzurum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
T )' 1 d" odunlar ıoü-ıadeTe o1unıtrak ökOz ve a· 

bnç'ı2ı bal Un 2 nz l 0ıflarırtı .. :tadan ha n l i ı k( k o'duğunu :söylemiş er ı 
ka'dınyor ve h=1yntta on bir çok ıztı Ve Jale Osman Hamdlain bu sert taht- rabalada belediyeye teslim edilmiştir. Hasankale merkezinde yenid'n y 1ılac!lk. ola:ı ( 3430) lfra 55 kuru k.eşltl 
rsp'ara ma'o'uyoıdu. yati 'e d ha çok alakadar olmuştu. Ken- Ha\bukt yukarıda a zeyled'ğ'm "!~ç- Sıfat istasyonu 1! / 7 / 938 gününden itibaren ( 15) gün müddetle açık ekailtme-

Ocnç bir kız'a evlendi, Ondan daha di t çok uysal tab1atlf idi. Sert bir er- l:ıf~e lıu odunlar orman dafrulnin gotur- ye konulmuştur. Bunun ihalesi Temmuzun 27 inci Çarşamba günü saat 16 da Vt· 
P.vvel bu k zm c1ö:t talibi vardı. Bu kek. idaresi O!IUn nzerlnde daha müsa me~' ol~uı~ m~k~adan toplanını~ ~u~İ~tl· !ayet Dalmt Encümeninde yapılac ktır. 
rö:t ta'ibin h':lp ide ayrı ayrı kızı re it bir tcsfr bırakacakt• , hatta .ı le koca· dvl er vl sa re~ 8 ınymışl ve re~mı 

1 
8 t e· 1 - Muvakkat teminatı ( 258) ltradır. 

ye o unmuş .ur. a mz muru ye ez· 2 J t kili k ıt ak h t • ı bahasına olur a o sun almak istiyorlardı. sının a· a -ta •ırada kendisini dö"'mesinl ker . k idi d t bl" k - s e er eş evr ını, usnı ve ıcn t ıartnarucPinl encümen ka • 
. . • - n csı yo o a a ı sev esııasın· mi d x. bili ı 

Osman I-hmdı lzd.ıvaçta muvdfak oıun- bile ist iyordu . .. rib8 y ı O ıman H1md'nfr. , • . ne iure rer. 
ca bunu bir zafer ve bir gurur v sil'f i bu yumuıF.k tablath. kom pi imanfarı, da a .ır acak idi. Bu .~1le ıkcn bu ~ah- 3 - lstekUlerlo 938 yıhna 2ld kazanç tezkeresini ve Ndıa VekAletlnd~n 
savdı Bal ayı seyahatlarını tren ve va- . . .k . rukat ktıyfl olarak muıadere olunmuş.ur. musaddak ehli~et ve Ik asım bale gUnü b 1'aber getirme eri mccbur!dlr 
~uro~ uıun blr yo'cu'uk şekllad0 ge~ir sevg Ter•, hcı;; görm~leı ~. Ja.1elı b! t rd1. Bu malın he Ş'\yln mniemıı:ıe\ olduğunu ( fo 525) 4 - 4 . 
melerlnden Osınan H1:tmdi hoş'anmnmı ve O·man Hamdi t· ır gu ı mıısuı üıc- orman dalresfndekf kayıtlarla sablttlr. . 

rinde şu mr ktubu buldu: MU ı e t 'l i · bl t k d t tı. O, tu yolçu'uğu c ki resimle· de gö rur J ez er B oın r saa _ar ~-
ı n dUi'ü g bi hırçın bir at Ds ünde, s~v· « Az'zim Osmau. hlrlrd ~0 dolayı dolayı bizim g-Qmruk mu-
Jtlllslnl ko!larında ta ıyarak. yııpabil eyci G'dlyoı um. B nl buhrak•an ümidini fet fş\erf sırf oduna bEğlı olsn fakir köy-
uaha mem un ve mes'ut olacaktı kes Senden bıktım çünkU s0 n kadın ta lnye yapılan bu muameleye hayret ettim. 

ık gül'ltrde Eaıtr:e < karıs1t1ın adı) blnth bir erkek· io, bunu çok çabuk sn· Ba haksız muamele yetmfyormuı gibi 
ha! atıodan çok memmmeu. Bütün arka· ladım B nt o miskin Ratiblo öp-neğe bir de mahkeme kapılarında haksız ye· 
dıthı.ril:: evlenmiş olanlar bala lığ n ra tt şebbns t iliğini gördO~ un zam1 n beni re sü •Onüyoruz. 
hatsızl,k'anndan kurtulmak için evlen· dötcc ~ğinl ve soka~a ataca~ıoı üm!l t t· Bizim gl"i fukıs.,.a köylünün hukuku 
mışlerdı. Halbu~ i Q3man Hamdi onc çıl- mi., tlın Ha bukl n !esini bile çıkarma· nu muhafaza e rnoktı, o1duemıuzu Doğu· 
Anca seviyor va h~r gii ı kendis:ne dın . Kcdınlarıo tntıam:nül edemlyeceği nun aOfunları da okuy~p görüyoruz. Ma
• .deı i lir puç' daha nz suvcii İ i ıi h' - :;; yln va dır. ve tir kad.n iç·n bunlar ruzatıın s'2c• muslp gö ülUrıe ıü ren 11· 

·sedersEm, kı ndiııi ö'dü O üm. cOmk:si i· bcrc'l iz.zet nr fls meselesi Ur. Allaha 18 lim gelen malrnmların nıızan dıkhtının 
ı i ttkrar ediyordu. H ıyaııe·~ gellnl:e on· m'lrladık hcşÇJ kal. cel"edll esini a..ygılarımta rica eylerim. 
d• dö bal Çtt?t'Sl kolayaı E'.lline bunu Eski karın O/lu r utı Şeyhclk kögündPn 
kanıle ten.lzl. yt;cek l. ,/ ALE • /brahlm oğlu Fııfer 

Fnklil Emır.e üs a>ı HıJmdl i" bu 
bııraretll sev i .lnde2 p k çabuk yorul
du. E•k\ taliplerdtn bir kıc·mı ev i, bir 
kısmı b kar ola a t<krar n uhitltıin1tı 
,oıQklli er. Bu 7.llvııllıların nıt k E· i ıe 
hakkında her har gi bir ıiU ~ücc .. L ri kal 
ma'llı~tl. Osmao Hamdh i ı evine g elme· 
lerl bir i iya"iın mııhsu U olmaktan baş· 
ka lii~ mana tıışımıyo du. 

B.r ırcrıç kııın e k~k arkadaşlarının 
o cvelenmtş olsat da e\.i 10 gelerek btiç 
oıraınak baıkları dfğil mi ir? 

Fakat Osman Haındi bu malü.n eğ· 
J~nceye dts mnsattde etmeci ve ez.ki ar· 
kac!aşlara •Evlerlne l>'r gelmemeler1» IU 
zumunu leb'iğ dtl, 

Bu suretle Ewine çok ~~vditi briçi 
lkhl d~ pek ihtiyar olttn t~yzelcrl vo 
kocasUe oynamak vıız·yetinde kaldı . 

Emine bir gü::ı tiyatro kap.s nd11, 
L>lr dtfa bir :zivdctte ve b~r baloda üç 
defa Oso::ao Httmdlnln gü ünç d ~nebilc· 
c~k kıskançlı lıır na maruz ku.Jdı . Kavga 
ıunıılıklı oldu ve E1 i ıe de artık kendi· 
ıine yapılau hOcumlara s çıkarmamı:z · 
lak yııpmtıdı. Tam dö t saat b'rblrlerile 
çeki1tller ve ntbayet kavıalan kadar 
şedit bir sevişme ile )Jar ştı1ar. 

Bundan sekiz gün sonra kavga beş· 
ka blr febeple tekrar baş1adı. Aıtık 
mtz11ln bir hats!a'ık ı;rndlnde devam et 
li Hiddeti geç illi 1amrn Oııran ll1:1mdi 
kan ını çok. ıevg isi } üzünden t u sur tle 
le muamele t t11ekte olduğu .u anlatıyor· 

du Emine buna : 
- Be11i daha az t:ev razıyım fakat 

tıu ka1ar haşın olına aly~ cevap verı_yor 
du. 

Bu t•evap karşısında Osma"I Ha mdl 
kausının ayaklanna kapanıyor, sf ç n ı 
yolıuak ondan bf.a.r dileniyordu. Fekıtt 
bt\ ü l bu!llar ertesi gnı n tamamen unu
tuluyor va Osman Hamdi ttkrar kavga· 
larına baş'ayordu. 

Pu mck tubu okuyuftca Os~an Hıım· 
dl mü lhi~ bir er emllte dU'>tu. Bugün 

h I! o s rte lllilen ku1tulmuş dfğlldir. 

... __ .._ ...... _... ...-... 
1 Bingöl ve Ha'ep otelleri J 

1 . l uslt•clrl 1 
}.fı,/0/ Emekli topçu riiıb11ş sı 

1 E, ·zuıum 'u 1 
Z••kt•l'J ~n hHl{A L 

1 Ye11i , temiz., ucu7, emniyetli, bDtnn 1 
krırıfor:ı halı banyolu 

lstanliul, Sirkeci, Nobe1hane ttd- 1 
c!e ı Ko l B rgol 1 

1 tanbul. Siıkcd , Iurndiye caddesi 
No. ı 7 19 Halep 1 
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Erzurum Vilayeti 
Daimi 
Encümeninden; 
Umumt mecr riyaset odası fçfn altı 

d~ne maroken kol1ut, iki kanepe, iki 
s~ ntıafya, bir tar:e dOıer koltuk, dört 
dare sigara masas mn alınmaın 13 7·938 
güoü .. den itibaren 15 glln müddetle açık 
ek iltmeye konulmuştur 1 

1 - Bu mefruş ılın muhllmme 1 be teli 
(730) ve muvakkat temlnab (55) liradır. 

2 • Bıınluın ihalesi Temmuzun 28 
inci Perş1mbe günn saat 15 de Vilayet 
Diimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Şer .. ltfnl anfamak lstiyen talip· 
erıa Eıcümen kalemine müracaat etme-

leri. (No. 61S6) 4-3 

Erzurum Veteriner 
Müdürlüğünden : 

Erzurum hayvan serilıl kayt mua
melesine 25 Tem11uzda Başlanecak vı 

iki AQu3tos akşamına kadar devam eda· 
caktir. Alakadıuan1n bu günlerde bay 

vanlarım dairesine getir melcri ilan olu· 
tı'lr. (No. 564) 

Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yapılır 

Riza Vatandaşlar 
Silah Fabrikası karşısında 

Bay KAYA hanesinde 
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ht.n ,. reco kim.! ler DOC u Ga 
te.ü İdare M11dürlUğüne müracaat etme -

Şimdi ıh:ınet !talinde~ öln n üçlrş 
mlıti. BUtlln itı i i nallarc ka• ı Osman 
H ımdi tdb:.mca'5ma üg kurşun koymuş 
yanında tfŞ •yordu. Kurş m'ardan hh i 
\anı•, ti~ert .,e•ikl cDrn.ıU ve n,.urc' . 

1 • • • 

IUlç Cart HK&plaı 
iill••ı•••••m•••••• 11<1nrler. Devamlı ili.olar tçln bu.ıru tarıfe 

tatbik edillr. 

U de kendi !~ildi. 
HU16s!l nç sene içi de Emine za. ıf· 

ı kta ı bir kağıt kese ceğl hullrıe geldi. 
Kifnt ş .,t', ıer gı ~a · ı yf şi 1., tiı ak bir 
hule gelnl ve o'hayı t toşaı ınt<ğtı karar 
veıer~k muhakerr.eye nü ıı c ,.at 'tti 'i· 
hoy t tu boşrnm<ığı d ş •dit k ı vgu'ar 
ntt'cesiode elde ef'!ebildl. 

o ;man Hıtmdl ümıhlzl ikten h st 1la 
dt. iyi old• ğu nıman onu tı::nıl mnzdı 
mz. Müşfik , tatlı ve e~lmll t fr hal 

lKRAMiYB PL.lNJ 

' ac!e4 ltOI liralık - ,... lira 

• • 5. • ..... t 

11 • 151 • -" . t ,. • 111 • - 76 .. • .. • it • - .... • 
2H • il · Mit • 
JU • 1 • • 

Ktır'aJa.r : l Ma.rı, l .HSzli'an, 1 EyJOI 

BWU1clklınım t4u1h.1nd.e ~ecekt.1r. 
almtth. Kadın! rdı:n bUımeth vo mu n as elli Ura mevduatı bulunan be 

Pa· saplar kur'alar& dJLbil edUec erdir. 
mana ile blıbsedlyordu . 

Elli••Ji t•krar ror:rek -----·· ...... ~ .Ati\ 

Posta günleri 

GI ... 
Oumarte.sı lt 
Puartuı 11 

'1,31 
1',SI 
18.SI 

Oıim.&rteli 13.1'1 OUm.&rtıea1 11.11 
13.1'1 Pua.rtea1 13.11 
11.17 ÇIU'plnb& 11.11 

OHw • irfilm .-talan 

Xırmızılı tl hlama ıar:tf~ btr m.t.&V 

t lallle &lıııır. 

Adr t-e 
b ·d11 

DOQtl i'••• Tatlf 

eenelli1 JJ L\ra 

Altı t.Jlljı ' 

tto &Jlıiı ' • • 
1 1,H , 

ICCN Bi K T R lçl"'l 
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TÜRKiYE 
CUMHURiYETi 

ZiRAAT 
BANKASI 
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BiQiKTiREN J 

~J...lA: ~ bD~Q 

Erzurum Vilayeti 
Daimi 
Encümeninden: 

_.s5 
Erzurum - Tortum yclunun O fi 

inci kilometresinden itibar n 3000 illet: 
u .. · 

murabbaı k, 1560 lira bedeli keşifli Jll ıu-
tezam parke döşeme hışaah açık 8: • 

me 1 ı ılü Ue eks'ltmey konufrouşt per· 
l · Elcslltme 28 Temmuz 938 8 

şembe günfi eat 15 de bükiiınet ıc::a· 
ğı fçlnd Viıftyet Daimi EncüaıeJ1 
sındn yapılac · t r. dat'• 

7) ıfra 
2 • Muv kkat teminata (11 teıı· 
3 · t steklllcr bu işe aid evrakı .. dilf" 

niyeyi D.almt En~ümen ve ı ofHt pıu 
lüğllnd okuyablllıler. .. 1da· 

1 ' oluO 4 • stckltl rin ohliy ti ha ı ~111,ını 
rın dair Nafı mü ıtürfllğünden "I l1'tt 
ehliyet ve ika ı v~ ticnre t o:i8· 1 

sını ibraz r:tmcı ri J!!~cburidfr. R 
(No. 535) ,_ 

~~~~--,,_..--------~------
Sabi vo lfaşmnbarrfrl 
CİHAD nı\BA· rııt 

Umumi Nl'şrfyati l are E~.~; J ıt 
işleri Mlldü ü: Bab dır ou ' " 

. JP•' 
BasıldıOı yer: DOG'IJ rn 1 


