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Pı ıu •a, aaadı ib•r r!a tıku 
••J'I•• •er""yeMe 1 kuruıtur 

Buılmıyu 71alu~ ıerl-Hıllau 

Ordumuzun ikinci kolu da büyük 
tazahürat arasında Hataya girdi 

Arabçaya Yer Yok! 
---------------------------------

~ ..... ---~ 

Doğulularan bOyOklere şükranı 
A 1'.4 J'0UR Snyrn Martflll Fevzi ÇAKMJt K 

•ene/kurmay /Jaıkaru 
8 ütün devairde muamele 

Türkçe yapılacak U ,.;/s/l'U.ll il 11/l Ankara 
İS'l'ANBUL 

IHinya 1ı;.,1 li el hlldl bl'.ttll, willt ıuurunun alevi ·sGn
•rı•ml t v ı ııl'ınrulyıceı.: Tlbk varhtıodan bir lşık olan 
1 t rö}'I ılt kH1tı·uı11ktao kurı ıırdm•ı. Darnaı"arınıtakl k.an 
} ü S<' < i lıaıular.nı2 a c\erlftdeıı tattıltmıı mltlt ıı.ıruda 
·a~ ı. l~1U"et bu~ u·dutunu:ı h r h ~defe ull benllğlre yara· 
H i a., \:• kuvvdle yü~üyen ukerleriaıizln Htttlya gir· 
ditlnl duyu'l IJ >2ululnr dUğün bayram yıp yo•Ja... B!ıı
lt ·c~ d r, ndeyemed'ğlm'~ nıionct ve ,ukra!\ borcu ınUU 
ıJzıv..ıııı 7<1 k.i z rı:rle ynz?lnlerM dera ço~aldı. BüyOlc.ler 
~iiyq,Q;tımllı• ,fiy tl r d ler. bit~aı tUkıtnm•ı sayg luh 

BütDn uferlerlnde oldutu gibf, Hatay mlllf dllvatıo· 
da da en böynk şeref ve vurh~ı göıteren ordumuzu bat· 
ta yüksek ııbslyettnlı olduğu halde ıükranla ve noau 
balkı ile beraber canla batla alkıılarım. 

( çüncn Umumt Müfttllş 
1'ahıln UZER 

Sayuı Cı/Al BJfAR 
Ha~vekll 

Anknra 
'!'ürk.Un tarih!ııe V4' Lııltlııe yarnıır bir surette uyanma 

ve yükselmesi yoluııdakt muvaffak,yefertnl Hatay dava· 

Arab köylüleri def eslerini atarak 
şapka giydiler. Antakyada ordumıızu 
en aşağı 60 bin kifi karşıladı 

sındekl zararle blrk'at dah1 parlatan ve canlandıran yftce 
C~lal Bayar lıOkBmettmlzl Doğulularla bera~er candan 
Kop.an sev>nç ve beyec•anla se1imlarım. 

•iL: ini7d " o e i a. O Ü'1CÜ UiOumi Müfeltl~ Oçüoeü Uaıumt .Müfettiş 
J'nhsln UZER Tahıin UZEU 

~ -~~--~~~------~~~--~~---------:-------------~------------

Niçin işletilmiyor? Mata y zaleri -
Karaköse - Iran hududu 
arasındaki seyrüsefer 
boşluğu doldurulmalıdır 

T ürk efkarı umum.iyesi, uzun 
unpndanberi sürüp gelen bir 

<ılavaum hakiki hal safha.sına intikal 
tlrni~ oınıasmdau dolayı büyük se
~in\~ içindedir. Hatay davası da, di-
2tr b~lün muzaffer olmıış Türk da-ı 
"alıtrı gibi, halledil~cekti. Bu muka~
~r netice iki senedenberi yersız, 
~a JQhu\ pürüılu yüzünden uzayıp 
k•diyQrdu. Bu uzamalar, bu sürün· 
~iv, Tür.k efkarı umumiyesinde yollar bozuk değildir. Posta kamy.onları, 
SılhırS1ılık uyandırıyordu. Fakat Türk •• 1.. } h .. b ld b• 
lıli~eti, hakkın tuahW- edece~nden motor u vasıta ar ergun u yo a ır 
"la olarak, hak na1111na yapalan "' d · ı· } -.tü t'e:ıaletlere, kendi kuvvetine arızaya ugrama an ış ıyor ar 
~, Atafü.rkün tedbirli siyasetine gü
~~leuk. tabanımlll ediyor, bekli
ı<>rdu. 

t ~u iki sene zarf mda her türlü 
~krUbelcre meydan verdik. Cemiyeti 
-ı1 van.ı işe ka~acak oldu, onu tem
Y (:ıı liatayda iş a6rmeğe gelen be
:.~ haksııbtan ahesulerini yap
~ iktifa ~hnedi, üstelik Türk 
'1cf. "' bazı Alevilerden rüşvet te 
~Çeşit.ı çeşit eşkilita mensup 

lskenderun 7 ( A. A.) -
Anadolu sjan~ının hususi 
muhabiri bildiriyor : DQn sa· 
at beşte Karaydın köyü el· 
varar da Hatay topraklarını 

ayak basan şanlı Türk aske· 
rlnln ikinci kolu hududda 
I<'ı ansız J andumalatı tarafın
dan karıılanmış, al bayrak
larla donatılan bu köyde ls
ke nderun valisi AIJdurrBh· 
man Melek, Ha1kevl reisi Ab· 
dulıanl TL\rk men ve Halke· 
vinden bir gurup tarafından 

bllyük tezahüratla karşdnutt· 

rak, yüzlerce otomobillerle 
yollara dökülen Hıttaylıla•ın 

alkış tuf anlan at'asında, on 

sekiz seneltk hasret dindiren 
TOrk ask.eri « yaşıı . varol » 

sesleri arasındıt bAttan başa 
süslenen şehre tam ıaat ou 
ikide glrmf ş ve binlerce halk 
tarafından karşılanmışbr. 

Kurbanlar kesUmle. yol
larda Stıvarllerln önüne Ja· 
taıı gençler, kıı, kadın, er· 
kek çiçek demetlertıe bütnn 
askerleri sQslemlılerdlr. Genelkurmay Baıkanı Mareıal Feo%i Ça ~mak 

Hatay gençlerinin bandoslle güzel Bir Arap gazetasl kapntt · dı 
bir geçit resmi yapan asker ıstirahata Antakya 6 - tskendarunda çıkan 
çekilmiştir. Saatlarca yol yQrDyen kah• Arapca Elllva gazetesJ halkı birbirine 
raman Mehmetclkler yorıu~luk göster· tahrik edlcıl yazdar yazdığından o ı beı 
meden muntazam bir ynruynıle geçit gün müddetle kapatılmışlu. 012etenin 
reamlııl yapmışlardır. 

Bugün öğle üzeri Halkevl tarafından ( Alttarafı 4 ancilde) 

askert kumandanlar teretlne bir ziyafet 
verilmiştir. 

Memleket le ıemhür 

Çankırı 7 ( A. A. ) - Çankın halkı 

FIKRA: 

· Bu da münevver 
\~h . ar, halkı 'Türkiye aleyhinde 
~tık ettiler. A:caip propagandalar, 
~tl tı13rı zayıf insanları aldatacak 
clQ. tt kaynadı, durdu. Türle öldürül
t'Ma 1'ai<aret gördü. Süngülü baldın 
'ltlU klar, intihabatı karıştırmak için 
titdir mekanizmasını harekete ge
""I\ er ve nihayet gayrımeşru na

Hat~yın kurtuluş bayr~mı münuebetile Enurwndan ge~lp ıtden bir nıtlnev· 
, buıuntı kutlulamak fçın toplanmış ve verle kon11.1tum. Bana acı acı clert da. 
gelen haberler okunarak binlerce balkın nı1orkl : yaıı 

'iı/ ne yapmak lazım gelirse hep- K11rak<'is ~ge kadar ı•e Karaküsc<ien <>.eye ( o(Jlll transit goluntlan clirt gı'ir!Jnaı 
Y-phlar. f b l T . 1 fi ' ra . ıon · ~an ransıt yo u ve bu j Şu vaziyete göre Trabzoıı . Karakô· 

ıqı_ <ltay davası Türkiy,c için kaza- yol Oıeunde munakalenln temin edllmesl se araaında muntazam otobüs seferleri· 
~ı.ı :.~ktı. Bu mutlaktı, bu imanımızı Devletin ensh nafıa me~lelerlnden 1 nln yapılmaıına hiç bir mani yok.tur. t,., ~tunlarda bir kaç kereler tek- birisi h ıllne gelmiştir. Bu huıusta mu·' Karaköıa . l ludut arasındaki ham yol ise 
~~. )-l.nıiştik, bu ka'lanılacakb, çUn- vattaktyet temin edt'meıl için bazlneden nyrn seftre mUaaede etmeyecek htç 
q\ı ilrk milJoti hakkma güveniyor- bugDre kader mllyon•arca lira sarfedtl-

1 
bir mani arzetmeyor. Bu yolun Karakö· 

~~t\tt Türk milleti, hakkını kimseye mtıtlr. Gaye kısmen Rusyadan, kısmen se • Taşhçar arasındaki RS kilometrelik 
d "' ırınanı k .. bili d B Surlyeden geçmekte olan lraa tranalttol kısma en arızalı yeri olmakla berabflr 
~"it tnut ayı ço 1Y1 yor u._ ~ ıı.sa olan bu tarlhi yol üzerine çekı n ' ıe9llmlye cek bir şekilde olmadıtını ıah· 
;llYük laka . ka~anılacaktı. ~ Çünku mfk ve Türkiyeye lıu suretle renlş bir st mUh delerimlıe isUnadeo söyleyeblli· 
t'tl~. fit!'. milletın~en aldı~ kud- tlcart menfaat ~emin etmektir.. ı riz. Vaziyet bu mtrke1de iken Traııalt 
l .. Pr~nı açı.k~a ııhar ctmış. hat- daına Transit yolu Trab:zondan yolları işletme ldareal garip bir zihniye· 

-...... ız sefınne: Karakös•ye kadar mükemmel bir ıosa te kapılarak geçen sene 19 Haziranda 
tttı..ı Ben millete bu zaferi vid- halinde dev•m etmektedtr. Karaköse - 1 

sefere açılmıı olan Karaköse - Hudut ""'ti· Y apamaısam, çekilirim, de- Şehbop arasındaki 82 kl!oınetrellk kıs,m 1 
ara11nda otobiliilerlnln ltlemealne müsa

l ~ üzsrinde ise hummalı btr fullyetle inta·: ade etmemtkte ve bulaebeple Hudut Ka· 
tUaıi "Paaıazsam 1 Skilnü, Türk mil- ata devam edlllyar. Yolun bu kısmı kış rakösa arasındaki ticaret enası ve 
t~~ k Atuı siyasi bir mülitefe ola- mevs'm'nln r•'m 11 sl11dea evvel bltlrilmlş yo!cu münakaleslnl ilkıoblı bir vaılye· 

?..: uUandı. olıcak ır. ı te sokmaktadır. (Alt tırafı 4 ancade1 

buit~ra _Fransız sefiri de. Fransa da - Yeni tefrikaınız ----~--
~alrıi kı, Atatürk «Yapacağım» de-

ı..''-id' >'~pmasuu bilen bir Devlet 1 s t e m ı• y o r u m ! ~ltt.•r. Kendisinin en mümtaz vasfı 

OlllAD BiBA.' 

('-it tMra/ı S iJnoacJe) 
-------BUGÜN BAŞLADIK--__, 

coşkun alkışları arasında dlolenUmiştir. ,, ,_ bil . - 1foa. yük eksiklik adzlnı. Erzu· 

Mareşal 
Fevzi Çakmağın 
teşekkiirii 

Ankara, 7 (A. A .) - Genel 
Kurmay Bıııkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, kıtaabınızın Hataya ~lrl:I 
mnnasebetlle aldığı tebriklere kar. 

1 
şılılc. olarak tcşekkürlerlnln lblAğına 

Anadolu alamını tavslt etmişlerdir. l 

rumda. insanı recelerl ~yaClk bir 
mevzu yok ... Burada. her feyden et vel b~r 
bar yapılmalı ve gllndihlerl alır lılr ça .. 
lqı:ıM ile yorulmq olanlara. bu surftl., ı lr 
ferahlanma. lmkAnı verilmelidir. 

Uzun bir müddetten beri Doiu ı nınta. 
kasında vazife ıörmektc Olan bu satm 
tu aclp tlk:rl üzerlnda günlerden brrl ka
famı yoruyorum. 

- Nasıl olur diyorum. MuhltlnJa tak
rü setaıetını, ihttnç ve ıztıra.bmı blr mu. 
tıevverln ıörmemeslne lmkAn var ı.u? 

O bara kim cldecek? En kabudaym 
pnde 1k1 Ura. kazanan memur ıruı? YI· 
yecek ekmetını ta, kımrak, yo? )\lparak 
hayatı bahasına ka.za11t.,1n amele mit Yok
sa. çocuille, hayvanlle, biitün nı ile bir 
izbeye sıiuunıl olan k.öylü mü! 

Dofucla bar41ıa.n evvel yapılacaJı ueltr 
var. Bunlan görme;ip atlamalı; n ı ·n bil. 
yük ihtiyaç olarak bir bar kurubnasına 

Vana g e 1 d 
• düşünmek bilmem neye deWet edeı? Bt • 

1 bunu izaha ~ıf"'ay&eağım. Fakat nk • 
ftUe: 

Van 8 [ Husust muhablrlmlıdan] - o ma.hller 0t1 ~erya d.çiredır deryayı 
Maarif Vekili Saffet Ankao, refakafnde v-."J' bll. nezt~r 
yOksek te~ılsat müdtırO Cevat, kalemi Diyen taJ,re hak vererek kafası ~praı 
mahsus mudUrü Nlhıt ve diğer zevat böyle miinevverler yerlD.e p.ııo,açl.tn v" 
ile birlikte tehrlmizc g"elmialerdlr. Kıy- ırlıraphrı gözden kaçırmıya.cak kadar 
metli mlsatırlerlmlı halkın coşron teza· aklı selime malik ca.hlllerln memleket he . 
hüratUe hrşılanmışlardır. u.bına daha. siya.de tercihe pydn ol4uk-

Kültür Bakanı hemen yarından iti· lannı 167U1'eoeltm. , 
~ru tetkiklerine bl9fh1acakbr. L ~ khtAır ottı.om 
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K:~i~;~~~rnyadan haber a!d~m 1\'. 
R. F. TAŞKIR --------

Dünkü yazımdan sonra kahbe 
Dünyadan şu cevabını aldım, aynen 

yazıyorum: 

« Oğlum Fethi T aşkır: 
cc Dünkü yazınla hakkımda gös

terdiğin sunturlu iltifatlarına te

şekkürler ederim. Bu hiddet ve 
şiddetine bakılırsa, anlaşılıyor ki, 

sen de bizim kıza vurulmuş, ona 

göz koymuşsun ! Gözlerini bürüyen 

sevda ateşile neler yazdığını bile 

hiç teemmül etmemişsin. 
Diyorsun ki: (Söyle, kızın ner

cle? Bizi aldatma!) Fakat hu ne 

toyluk yavrum? 

Kızımın yerini kulağına fıslayı
versem sonu ne olacak sanKi hiç 

düşiindün mü ? 
Senin kendi tabirinle, sözüm 

ona kiz mı arayan şu zorlu ve deli 

aşıklar hepsi birden ıavallının üs
tüne çullanırlarsa, ben ne yapa

rım? 
Ümitsiz kalınca sizler ne yapar

sınız? 
Kan gö.•deyi götürecek ve ara

da bizim kıza, yanı senin Sulh pe

risi dediğin yavruya olmayacak 

mı? 

Onun bahar kokan fettan ve 

- ' . ~· 
ilahi vücudunun ortadan lCalkinası, 
yani kızımın ebediyen olümü ile 
felekte doğacak felaketi · hiç dü· 

şündün mu ? insanlık alemi bu 
defa yeni baştan : «Vay sevgilimi 

sen öldürdün ! Yok sen sebep ol

dun! » diye yeni baştan boğazla
şıp milyonla kardeşine kıymıyacak 

mı? 
Ne o? Dudaklarını ısırıyorsun. 

Maamafi üzülme yavrum. 

Tatlılıkla, gönül hoşluğile ve 
masum bir isyanla Sulh perisine, 

yani kıztma talip olduğunu ve 
cidden samimi bir sevgi ile ona 
bağlı olduğunu anlamıyor değilim. 
Ve ne yalan söyleyeyim, koca 
dünya tarihinin içinde hayran ol

duğum milletine kızımı gelin et
mekle ben de \:Ok sevineceğim. 

Amma hele hele kimseye yan 

baktırtmayacak kakar kuvvetlen

diğini bütün arzu, emel ve ideal

lerine kavuştnğunu bir göreyim, 

ötesi kolay ! 
İmza: Kahbe Dünya 

Şu mektubun üzerinde haylı dü

şündüm. Şu yalancı kahbe dünya 

yukarıki mektubile ilk defa doğru 
söylüyor, dedim. 

lğdırdaki göçmenlerin 
, vaziyeti ıslah edildi 

lklirne tamamile ahşan bu vatandaşlara yeniden 
toprak t ı.,vzi edildi. Önümüzdeki ınahsul senesi 

ekilmemiş toprak bırakılmayacak 

o e G lJ 

Çor~ha giren beş_ 
yaşında çocuk \ 
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.H··A~A\f VE SIHHAT 
/ "' --
BObreklere hava tebdili 

d d. İ lk.hı kum yapan böbrekler, Onların yetiş n sebzeler de daha tuzludur. Böb 
Ceryana kapılarak ~oğul U, cese l da ıcımtei kum yapmakta beraber, iı;t eğin kabahatı yainı z tuu ç karmamak 

1 

on iki SHflık mesafede bulundu ' rene normal olarak görür, ktmısınde rolub da böb·ekte ve damarlarda bt 
. k _ ı kum Utlbaba da sebeb olur. İkinci tür- sakatlık bulunmazsa denfzden uzak dal 

No·g ah, [Husu 1 l - Ço uh ~~:: lüsQnde Utihab mtseletıi, bıblf, üstün g-e- hnası iyi geılir. Tabir Ü4Ümemek, bele 
rını yaslanm,ış olan aşPğı No 2'3 a lir. Yalnız kum yepan bOb·ekler ne de· soğuk su bınyosuoa h•c rlrmemek şır· 
acıklı bir vak a olmuştur. nlz kenarındao, ne de pek yükst>k yer tile. . 

/ .A~ağı Norg-Abda bıraktığı alle· den hoılanırlar . On'ar denizden uzak', Böbrek t1rtyi de çıkaramıyor, azot 
sine para kaunmek için ıurbet df fa· daQ'lardan alçak ovalarda yabut orta de· kana kanııyor. Böbreğin bu kabahati 

1 rına giden Yaşar.o otlu teJ yaşında recede yüksek daa eteklerinde daha iyi bUyük olunca bava tebdili , ıüph ·siı, ha· 
1 Naci Dtm'rba~, kıtpısının önllnde lıleyerek daha iyi temlılenlrler... Pek tıra gelmez. Ancak kabahııtın hafif de· 
bulgur ayıklayan a-ıasıoı bırakaralr , ı • cı.k yerler kumlu böbreklerin hiç işi- rfc:lerf de vardır. O vakit hava tebdtlf, 

1 \cfndi ya~ında dlter üç ark •d~ş~ i!e bir- ne gelmez, çQnkü insen öyle yerlerde sadece dü~ünQ!ebilir defli, düşQnDloı•ll· 
, lilte \oruba enmlşler ve kQçu<uk ı-kıl çok teıltdikçe böbrtklerln çıkarabilecek.- dlr D •nlzden uzak, datlardan alçak, 
lar•le suya ılrm• ~a karu vermişlerdir. lerl ıu pek azalır şehirlerd~n dııarı sakin bir kır bavaıı 

1 Hf p'll birden soyunarrk, suy~ gir- Sonra , lltihablaııırış tö~ r, kler.~ r~ Ç'lk f~yda:ı olur. Hele kıı mevıfaılnde 
mişler, tııkat Nac\ Demirl:at derın ta- kat lltihabın da de· ecest var. Albumın mutedıl, sıcal!ça bir iklim Oyle bObrek· 

1 ıata gitmiş ve c~ryana kapılmıştır. Btr çıkaran her böbreğin ht'f tarafı lltlbab_ ,lere pak lüzumlu o!ur. 
1 az ileride suyun üzerinde tekrar gö·O lanmış demek değl'dfr Dareces·ne göre • Bir de var, böbrek suyu da çıkara· 
neı Nacı'nın ftryadını duyan ve ne ol- hna tcbdlH için iklim de başka bJşk.a mıyor, vücudda tl§Uk oluyor. O.aun da 
duğuna akıJla · ı eı meyen ark 'ldaşları olur. \ tlcrlem!ş ıekllnde bava tebdili batıra ıel
Naci' nin elbiselerini alarak an~~lerlne Biraz albUmln, fakat kan da gell· 1 mez. Fakat nbahları yalnız ıöz kapak· 
rötllrmllşler ve Nıci '1.1ln suya ııttltlnl yor, hem de damarlardıt trnslyon yük-

1 
ları ş'ş'yor, vücu 1 rahatsız olmakla be· 

söjltmlşludir. sek... Ôy!elerine yüksek de dokunur, raber gene çalı.mata kudretli. Ona d• 
j Blıdenb're şışlran ve deliye ~önen deniz lrenarı dal Düz ve alçak ovalık:ı' deniz ve dıt havası dokunurıa da orta 
arıa bemEn Çoruha koş11uş ve kendi,,i lfzım.. derecede yllksek sakin ve temiz bir ııır 
nl suya atmak üzare lk~n köylU'er tara- Ancak, arada sırada albOmJn bulun· havuı iyi relir ... 
tından yakalanmış ve kurtarılmıtt r. makla beraber, themmlretll bir rahat-' Gö.rüyorsunuz ki deniz ye datğ h•· 

1 Halk. tspfre kadar Çoruh kenarla- ıızlık: vermiyor. Zaten ana:ız sllendlrlerl I vasına dayanabilecek b'Obrekle\' pek tıZ 
rında suyu aramıı1arsa dı, cesedi bul- d• göıteriyor. O halde inun keyflnet kalıyor: AlbOmin çıksa blle vncud~ 
mak ka'>U olmamıştır. göre, ytlksek yerlere de, deniz kenarına 1 başkaca biç b'r rahatsızlık buluoınJY • 

1 (' d k t l " u on ·ıkı· da bava tebdiline g-ldl blllr, deııiz ban-,cah. Öylesini bulmek da gDo bir iş . 
ese anca er es gun kt t • . h&Jt•· 

at muafede Hunut nahl esi civarın · yoıu yapmamasına da sebeb yo ur. nsanın böbreklerinde biç bır 
~ 'lruhun k.ı ısıııda ybuluamuıtur. Yalnız o.,.ada arada sırada analiz l:k. bulunmayıp 7alıuz dOnyaya ıallrke~ 
d hıc.ıI 1 k Y t yaptırmr k llzım. Az ~ok yorıunluktao , t böbrek tarafından zayıf, hutalıfa ıstıd• 
Ta ata e onmııı ur· bazı günlerde bolca yemekten sonra ıı- ! dı bulunsa bile 7üksek dağ veya dıı:ııı 

Jencilrler göı On11rse o zaman iı dealşlr: havası o istidadı meydana çıkarıt· 
f Oh. Sar hırda tayi 11 Ve Sakin ye düz bir yere gamell, t Bir taraftan da annelerin ıebelikt• 

tahviller Hele kışın sık s k tekrarlıyan ateş- her hangi bir uzvuııda hastalık oıutc•• 
_ · li bastelık.lardan, meseli boğaz hıtstaJık-' çocuk dogarken aynı uzuvda haıtılı~' 

J\ğn I· h'sarlar MUdurlO~U Veka.\e-ılanr.d•n sonra. albUmin geliyorsa ıene 1-JsUdadla dünyaya geldiğ' ıatoratu'11' 
tini lfı tiden E zurum loh'sarlar BaşmQ- denizden vı daQ'dan uzakta kalmak iyi 

1 
tecrQbelerlle - ama, tabir,' insanlar n:ıe· 

dOrlOğü S c·1 Amiri Beheet Kara vöıi-, olur. ı rinde ttcı l\beleı le değil-sabit. . ıP 
1 fealnt dön·cek ve Karaman lrhlsrır·ar Şimdi, hem albümin çıkaraD , hem- Onun için dağlara çıkarak aıpJrıı . 

1 
Başmemuru A'i Riza t•ıfl&n A2rı İnhl- . de tolerini iyi göreıriyen iltlbablanm11 yapmadan, yabud yazın denfıe rlrtO:, 
sa•Jar MOdürlOğQne Karu'ley Tuzluı böbrekler. Mest la böbrek tuzu iyi çıkar- 1 den önce sayın annenizin itbellfi0 

11 
1 A~'Jar memuru Rem~\ Kavuran terfian 

1 mıyor, anaUı buru gösterir. O zaıran' bObrek hastalıQ'ına tutulub tutulaı•~ 
E-zuru'D İnhisarlar BaşmOdürlOğü Satış !deniz hwac;ı pek ııu~rlı olur. ~rada; oldutunu kerdtslnden sorıtbflirıenlı j. 

. . , . h · A bar mernn u reflkli~i e Kırmm Tuz. balık yemese bllt, den ze yakın yer.erde dı ihtiyatsızlık olmaz. O.~ 
Trab:on [Husu<t] - Itdıra Va•na- hat Vekl1etlrıın ıntlhep eıt tı ıarka ma n , . • 

dan i'all ilmi~ ola1 fÖÇ'11enlerln , ev'e-' sus tipltr 'e olup h~r mevsim için sihhr lası kantarcısı Davud tettıan Kuubey Hınısda Ziraat Bankaıı Bir hakaret davruııı tıııdı" 
rl , tQprrklı rı, çift hayveınab ve s~i :-e 1 şaralti haizdir, · 1 Tuzluı Anbar memurl~~una. Muhlis • • 
maddi ib!f yaçları, sıhhi ve lç~ill'ai du-l I~dırdan Meh kliye, Kar~a, Hal~fllye 'fuzlası .Anbar meımtu Su erman Ba§- ajanlığı · edıldt t 
rumlarılc tktlstdi ve refah v. ziyetlnl V! Bay,.ıitı gide1 şö;alarm brtlangıeın-'müdQrlUk T kib memurluğuna tayin ve Hım11, (Husust] - Buranın merke· İcra kAtlbl Rasim Baykala v•ıtfeS 
buradan ıiden Sınat Müşl2virl Ooktor ' da bulunun ıö~men e"·lcrlnhı her birisi taıhvil edilmlt1trdir. H uzakhğl haseblle, Halk Ziraat Ban- esnasında hııkrrette bulunaıı oöıtol~ 
Haşim S•rman ve l:ı~Arı o Uıavlr mua ıi - '. en atağı bir veen fazlası ik' dekarlık ara ; kaıı Ue muamtlelerird9 mOşldlat çeki- nrhlyesl müdü•ü RuıtOye verll'n bir '. 
ı I Mıbmu 1 N~dlm tarafu d .n incelen zi tırerfnd·dir. Bahç leri şosaya müvszl ş~ker kam·şı ektlrilmfştlr. yordu. Halkın bu a ·zu ve talebini haklı hapls, 20 Ura manevt zeru bU1'1110 t:. 
ml~t r. 

1 
ön'erlnd~ çiçek arkalarında ıeb~e bab- Çitte! ıörmenlere 143 çift öküz, 82 g-~ren Ziraat B~nk.ası Hınısda da seyyar mlz mıhkeme,lnce de )erinde gorfll~ 

GOçeııenler için %7 yılında yııpılıp çe!eıl vıırdır. pulluk ytttec!k. kadar to'lumJui: ve ye bır alanlık açm ştır. Q'Onden tas tik edilerek iade edil.Pllttl · 
l lfoil:m.ti lAzımgclm (2:iO_> evl~ ne se-ı Göç~enleıln h· pslde ya kendflcrl- mrk"1( bu~day ve en ala pam1k tohum· Ziraat Bankası memurları Norgahda yeni apıJııO 
leple b?terllmedığ'ı d~ t ık ık edılmlıttr. ne verilmış alan toprakları lşletm~'t ve· ı lan verUm ş ir. tasarruf birJiX-i y 

'.\IÜttdJd (2:l0) ev{ll JnŞll'llDI 9;J7 )'th"t fcrayı SaDat ctm• k V8 huıçte ff Ôn!lmüzdeii ffillbtU\ Senesinde göÇ z· t D- k l 6 d okul (' 
• · b l '· t l · etleı iol t .. m l.ı etıııf 1: , il 1 kl ı.ı:ff 1 ıraa uaD ası memur arı uasın a f'lO yılında bi~cremcmiştir. Bunda a:ıııl o'an u ıra"' s r 'e maış .. .. 1 y 1 men ere ver en opra aran ..., es zer bir tar t.ndan memurların zaruri lhtl- NariAh, L Husuı,t J - Yukarı t,ıll 

cih t miit~ı hh'd!n işllüıar .~>"mayıııdır. ~ ı!unm'lktadıtl '''. H9 r ıoc nen ma ı;et ed l cek e'dlmeaıl bir karıf yer bı\'ak- yaçluını tehvin etmek, diğer tar8 tdap a-Abda yeniden lnfasına ba~lattırı1•0 ,oı· 
Yrµ ac ~ı evlerden anc,.k na l ıhtıyumı bu ıekılde kar§ılaoııı bulun- tmlmıyacaktır. OöQmenleıln refaha kı- da kendilerini tasarrufa alıştırmak için teşkUAUı oku'un dıvar inşaatı çok 

tam olan 97 acıdı i bi t'rmif ıer'ye ka-
1 
mtktadır. vuıtuı ulmaları için S hhat Vek!letl her. bir tuarrur blrli~l kurulmuş ve _blrlfğln atla ilerlemektedir. , eıo" 

lan , 52 evin inşasır.da arzı s1bU old -
1 

Geçen. son baharda ıCçm~'.llere dürlll sebep ve vvı•a'arı mebzulcn Ilı -• kurulması merkezce de tasvip edılmlştir. Bu yıl blılnci katının bftfrıl ,~ 
tu :ıdan mu ave~esl fe :;h .. dilmi~t"r. i te\~i edilnuş olan topraklardan bır ~ıs- zar etm'ş bu1u .. maktadır. Bir çocuk araba altında gelecek yıl ikinci katıra bnta~'~eO 

152 ırö;ınen evini b4lrn diğer yrni mı ışlcrm·mlş çor k araz\ olduğu anla- lğd · rdald ıöomenler buranın lkılınl d. olan bu okul için hDkumet bQdi9'1ı> ,,.ıı · 
bir ıt.üteahi id üzerine almıl kıs• bir 7a şt_1mı ", tu r. ların _yerine göçmenlere ye na alıemaktadırlar. BDyOk küçOk biç bl· - " can ver 1 . yapılacak yardımın bir an evvel :,,_ı· 
u:an zarfında t;:; ııded in\n lu•rpiçıenme 1 nıden altı bin do~ü.me y• kın ve evltri- _ Gumuşane, [ Husuqf J - q~tre kö- mesl, noksanlarının daha öncadell 

. l d d ıt "bi Ut b k · nin cıva ında verım ı münblt topraklar rlslnde iklim df ~fştlrmekten mOtevelllt yuoden Mustafa otlu M· hmed ın 4 yaş . d d ""kf 
s\ lıın yd~rıly~t"varkır 1

•
51

1 
rıi' . 'hru c at -

1
' verllml'll'ir ' hastalık g-ö·ülmemlttir sıhhatları ve tagag 1 tar ndakl o~lu soktkta oynarken, Hü· ı.ıne yar ım e 'c'l1 ır. 

"vitrin e u un erpçe nı ı ur e ı· y · • ı ı k • b A' .,.. D lir d K··ıt .. r 
k 1,m~Uerlnl tamıpı}amık üzere bu-ı Bu sene aöçmenle e tevzi edi'miı o· dlleri lyf, tevellUdat ta vetiyıttan çok 1 sey~ Şev ~tfnütaı a. ra b~ı çocu ~ tf1,., - 06U a U U ıraO' 

~er< ; r • lan ik i cins t~p-ak:'ara rn•ı d· kar pa- f4zJadır. nem ş ve ö Um ne nbe ıyet verm ' r. Ders yılı mlln2SebetUe Küit11t ,ı~ 
ı.ıno ~ö;nen ev'eri Iğciır .ı asaı..ası"'a mu'<. H59 dekar buğday ve arp11, 7 de- 06çmenler bu yıld~n itH>arcn kredi B xb t . e11Sese1erlnden istatistik bürosutıa ,!ııt~l 

rire'l c:ö .t mühim ş ~sanın iki tcrafını kar y nca, 321 dek.ar lcavuo, karpuz, 25 paıruk satıf kcopuatlfıerlnin azı•ı ol- ~ gece nu e çı er:z~ne lh~at_ ma!~'Ila!a nazarım, bu ,ıııPıı' 
süse;nekt·dlr. Burada ~· .k g-üMl btrma- dek.ar S'>ğan, 17 dek r fuulya, 19 de mak:t.dırler. lçıeıind~ hfyotler aruına' İstanbul. eczanesıdır Kultür faalıyetınln çok şayanf !.'.,,oıtOt 
h •il• ı_:ş:~~ü:.,~t~--~t~~-~- il~ ·~=-~ · kar patates, 4 d• kor ay çtçeti, 1 dekar ırldlp Halık edec,k elemanlar vardu, nlytl bir dencede olduğu ır~~ 

ttraftald b~lkayı k.ü)ült!Ulrce kUçilllüyor- vakalara alıtıktı. sini tutmuş, orad~ hem oturuyor. bııJ4' 

İSTEMEM! 
Roman : 1 Yazan: Selim BABAN 

la·dı. 1 Kapıcı : de çalıııyordu. Oç sene Jlr Matı ld)'~ 
Roaald Kolmıın t klidl delikanl• , ' - Yaralı ağır mı? Diye sordu. idi. Babası öldükten sonra, avukat :ıısıf: 

mütematilyen dayak yiyordu. Nihayet j - G~tireylm de gö ün, Hiç konu- iilemiı. Fakat pepemel•ğinden ut•111,,ıı 
mide•ine sert bir yumruk isab~t edlrce, şamıyor. - Konuşmasını bllmeyeP 17 pı· 
diz üstü çökt1ı, dar sokakta çıt çıkmı- l Doktor yaralınıı halini iörünce, b'r bavk:asının h~kkını müdafaa f dcJtf1l 
yordu, Mahir döndü, Nermlnl aradı, bu· az tellflandı. mlş ve işi ressamlıta dökmüşUi. de ııtl• 
lamadı. 1 - Op~ratöre bahar verini Dedi. Bir KQçDktenberl resme tevırali 

A an yeti i 1 B if bent i>ldürı- ne çıktı. lstiı<lll caddesinln ayJınlıkları , . - m ~ 1 eı d L Mağ'hıp delikanlının arkadaıJarı dai· 
1
az sonra kapıya bir otomobil geldi. O- dadı vardı. ıt fJf 

<:eki. yan sokatın kı ışık ka ~ . rımla• ını ancı .. reyi çok daraltmış"ardı, nerrde ise reno peralör deıhal mOdahaleyc lüzüm g-ördQ. Adamd1 lise tahsilini yapl•;;' ııt-'~ 
Rc.ssıaı ~lnhi~. a -nca za·'e •İ R 78 aydınlatabiliyordu g-ö•geler koyulatt4• ressamın üzerine çullanıp onu orada tzl . Riza Ş~rlf ertesi g-OnO Galalatasaray larda bile, nazarı dikkati ceıbetı:ıı 1'ıııtd' Sıtrifla elinden ku. u'du, önüne ç ı kiın Sıvri bıyıklı, Ronald Kolman tavırlı, yu- verec~klerdl. O strada Rıza Ş'r°rtn merkdıine davet edildi ve şöyle ifade tablolan, Halkevinde açılan •e~1ıı6~ ~•ııda ! y,.14'rl devh d i, ileri fırladı. ınuı.ta ökç .li bir delllranlı, rds5am Mahi· nstol duy! u. verdi : muvaff11klyet kaz-ınm ıtı. sabi 10, ~-. 
- Ka ! Ka !. Ka !. hbe ... re sokuldu: - Mablr korkma, ben buradayım. - Biı, dedi. dUn akşam Kıuaköy kendfs 'ne iyi bir sarvet ıcaıdıfı d~ ıısıı' 
Dudakları ftreyorru . · k"tkell)'ordu. - Hayd', dedi , kabadayı is n k.en- Mıh1r arlık kavi& e'meyecekU. barına ilk defa gitmiştik.. H tdlse sarhoı· lışarak haya~ını temin ıtınekteııtıar •~': 

O nane geç'Dek-, orıu durdurmak isteyen dini burıda göster, kadına saldırınnk Fakat bu sesi duyunca ı•rlıln re· luk meselesi... Mıhlr ıevıllislnt birinin taQni idi. Şimdi hem güzel saJl8 turd11 

rnııona to~ ah ta9tı. Ca7 , g-ü ı n:tülü l.>ir para etmez. • ıiye döndi. to1unda gördü. Kııvgaya b!§ladı. Bura- demis1ne devam ediyor, beJD de rfford 11
' 

bava çı lına~a başla:iı. _ . Ellnintersl ile, Mahirin dlıler!ne KuanlıUa bir adım llui attı. Sonra, larını bilirsiniz, k:lllbanbeylerfn uğradtk- tu atelyede kendisini 11nata "'' 
Bar bh birine ka:-ıştı Hı:ssam Mahlıı, vuruverdf. dllhırq bir aes çıkararak yıkıldı. Beş on ları yerlerdir. Blzdıe Dasılıa ıltaılştik, Arkadaşları ona, ı;imdlden : 

1 
dl• 11 

saç·arı yara tarano:ı· ş, enseleı i t'ışh ve A 1 k k k h s'v 1 b y kh aanlye fç'nde y•rde kendi kanına bu- otları tuzağa düıi:rOp bıoakladılar. - BUyUk ıanatk!r, diyor 
11~cal•r~11 

ven kaç gibf yü iiyen üç k ·~i 2apl ittl'dr. d ilk r 
1
1 G~vılüa k ·zıJmtı~'ıd'ı b• 

1 1

1
1 

1 lanmıı ressam ıı~. amca zadcsl Riza Şe· Ben de haylı dayak yemle olmama Bir akıam Taksimden kaZll l ıstW~ı 
~ an•, uc ·uvve ı . u reı şa · . a•a~ y 1 8 d" u rdu AkS aıı ı 

O söyldntyo"l".u . • k 1 1 k ld b 1. A • b UJ idi rıften bıfka orta1a kimse kalmamııtı. rığıı:en, ıahsen davacı deglllm, zannet- y & 1 a, ev n un yo · 18ııç ,. ş • 
S h S S S hat a ara a ışı o uau a ı :ı...eo e , l p il idi z b t k tut td ki M bl d , k l metten yukaıı doğru çık.BJJ de ti'\ L·I· - tn, a ... . e .. e ... en ···' Mhl b' dl. f"tk dl\Jılf osge. aı vara ası u u, mem, a rde avacıosun, o aa- Un ,. 

Gcd'kli od aarson, bu nevi hadfs3 - tr 4 rl dır azdsc~ 8
1 

e<lı, ka at en lsbl • ressam aol bötrGrıden eğır yaralenmıfb . lbalıkt\ k1m yaralrdt, bllmeyorum. b!r kıza rastıe1dL Kızın e bit' ~es" ı' ' 
· • opar · o a ıy vuınru a. mu·n ıelerl:e a"'z na lradar do!ı.ı 1 .J1 ı. Jerl ... 

iare alıuık bir adam : ' ı· d. ' ' · · .

1

ltade verecek. halde detlldl. Hastaneye ~·~ 11 tll~ ı<'' ~ v ıyor u. .. • . " ğıdı vardı. Ta'll yanyaııa ~ deO lf IJ 
- Haydi, d' dl, defolun d- şarı. ne . . ., kaldırıldı. Nermin ile, Mahir tuhaf bır tesııdut man, kese kSğ 4d, yırtıldı. fç.n J 

yıtpA"•ksanı~. orııda ~apıt 1.. 1 E, rbırlcıiı.e glıdı er. • * • rerceıl tanıımıflardı, Mahir Fındıklıda 1 lar dökOldü MV" f-r 
B"rbir!ne karııan kafile k:ıp :tıın önü· Sivri bıyıklı delikan'ıoın arkadaılan, Haa'.anll aObttcl d_,ktoru bu ribi evd•n boıma bir aparcııaının üst datra· l .....-.ı C 
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EN SON HABE RLER9 
Çinliler zehirli gaz kullandılar 
--------------

11 Nakleden: S. A. 

"Benim için 
hatırası çok 
kıymetli gün ... ,, 
At·ıtiirk'ün Üçüncii 
Unıurni Müfettişitt 
lelgl'arı na ca vabları 

Ala' O k ' Un Erıuruma ilk ayall'. 
h: c;t ğı rün şe~rlmlzde yapılan me 
'"fl•İm müna•ebetl'e Üçüncü Urnuml 
~l \'etliş T. ıı~ın l'zer tarahndan çe
k ı. n ı .. lgrnfa, Atl'tOrk aP.t•~akt tel 
y 7.tlarile mı k ı bele buyurmuılıtrdır: 

Fakat kendileri daha 
fazla telefat verdiler 

Mareşal Çankayşek, Japonlar Çin 
topraklarından çekilinceye kadar muha
rebeye devam edecek 

iki çocuk yerine iki 
ayı yavrusu 

Tokyo, 7 (A. A.) - Japon kuvvet· ı varhklarlle çalış~alar bile. yine emelleri 
lerl Bukug- ceph •sinde umumt bir taar· ne muvatik olımıyacsKlardır .• 
ruza baş'aaıı,lardır. Lunkay demi yolu Su bttskınıQdan ölenler 
üzerinde Çinliler zehirli rıı kullanmıı- Tokyo, 7 (A. A.) - DQn ıkpmkl 
larsa da raı kendi kıtalınoın üzerinde gazete!orln verdıaı ma'umata iÖre, ıu 
tufr ıöst•re·ek h1ylf mlkdarda tel•fatı baskınlarından ılmdlye kadar ölenlerin 

Dünyadaki insanlar iki kısımdır: Bir 
kısmı dostluğu kuvvetli, bir kısmı zaif 

/'11 ~ı ıi 11 UZ ıat 
0('ı1nu'i Jlllf~ tliı 

Er;zu111'1l 

sebebiyet vermiftlr. mlkda'l 382 kfolyl bulmuştur. Yuala- Ji'Qk'!l.t o müddet dülgeır de ibo.ş duı: -'ıseıeıre baktı onlar da ses çılmnnıyorlardı. 
Çln Marpluun bir L uUrn . nanlar 496 kiıfdlr. Beıbin ev harap ol- muyordu. Ev1nde ıbodrumunda husus1 blr Kadı nJ:hSlVet: .. 

ıı •nk,u, 7 (A. A) _ Mareşal Ç~n· muıtur. yer hazırladı. Buraya kendlsinln yonttu- _ Bu ~ &kla uygun gelmez a.ma ... 
.. ,\ nim ' ç1n hatırası çok kıy· 

l 
m ı t ıünü 11nd1Qın z ve andardılt· 
ı 11. an dolayı t~:ptkkür tdedm • . 

1 
kayşt-k , bu,.ada söylediği bir nutukta, :.\laucuı ldt• btr So~yeL zabıh ~u ~ilr tahta heykel 'k!oydu. Bu heykelin Bu dülger 90k ısa.'ğlam ~ylüyor ... Oldellm 
Japonları Çiıı topraklannı terkelm Q'e yakalandı uzerme de kuyurncununkllere 'benzl.yen hep bera.ber şu hal1 göreI1m dedi. 

1 ı..... d · · bir elb!;se gtydiirdi. Çarşıda bulup satın 

'

mec;J\lr e lı C9fe kad ır harba devam e· Tokyo, 8 - Mançurlde bir Sovyet n•w· .. ki '·uruı. ..:ın "" ı Bunun üzenne orada harUr bulun.an-
dı ' ' b 1 <W gl 'J. IA. ... \4k ayı yavru.sunu UU. uUr!l.ya 1 •..lı 

lec• ğını· l'dlrm bl r. zabttl yakalanmıştır. Bu adamın on bir tı 1 k d A vııul t h lal' ve vak.ayı ,.....terek onlara iltihak e -• .. 'l'.4'I'ÜRK 

Dem1ştlrki : • Fddaıklr Çinliler va· ailn hudu tda kaldı.,.ı ve n ·yJt teşlllatı ~~"r Pk apa ıd.a. yzlnı yal 
1 

lıı.rlbını_lıamd ey- denler bUyitlc b1r knılaba.lk halinde dili -
1 • & & ... =.J.n arşısın c ır er e ag unı -

ta ı arını böyle lrnrtarmata ızmettı~ ten 
1 
yapmak vaz'fesJle buraya geldiği anla- ,11 d A ul kd.ı.k h k 11 getrı.n evinin yolunu tuttular. Bu kıala'balık , b' • d ~ _ · yor~ax ı. yı yavr arı acı ca ey e n 

so ra nfer ız ıır lr. J ıtponlar bulun şılmışhr. omuzlanna birer parça. et kor ve ondan dfilger evine gelince kurnaz adam bunları 
sonra zinclrl$'i ÇÖZerdi. Yavrular ılıemen , ibod:rum katında ayı ya.'Vl'Ulmının bulun-Hatay zeferi 

F •ı • t • d t l d H t kO§arak heykelin omuzuna çıkarlar 'Ve o- duğu yere soktu. A:yı ~:vtruıan b!x gün -
radaki et parçalalrını yiyerek karınlarını denber.1 aç 1d.1. Kaırşıla.rında !birdenbire (H~ırrw•aledtrı ıleuam) l ıs ın e çe e er or . 1 

Y ~km maziyi herkes hatırlar. doyur:urladı. Ayı yavrularııbu suretle gtin- 'kuyumcuyu görUnsce tütlü ışa.klnbanlıkla-
auyük Türk zaferinin kazanılmıya-: I ·ı · b . . . k ·ı de ild. defa k.ajnnlarını doyurmağa aıh..ş -

1 ırına yeniden baŞl.a:dı..1.ro. Onlann ibu ih.alinl 
C1ğını ~öyJiyenler, hala aramızda ya-i ngı ız za ı tını estı er mt.~ardı. Bu sebeple karşıları~& hey -:garen dfilgergidlp hemen zlnclrler1 ÇÖZdÜ. 

ş l k d bu zaferin kıy-' kele karınları a.c1lanağ'a başla.dıgı bln tür- Ayı yn.vrulnn ıb<ŞUılr ıboşa.:nm:az doğru 
'Yor ar ve ya ın a ı ır 'kl b ıkla yapalrak kendi.sinden 

lt\ tl' l · d bizzat istifade Kudü.s, 7 (A. A.) - MOieHah Arap çeteleri Yafa yo'u•u keıerek yolcuları 1 şn: a an 1 r . lruyıumcunun t12eı1ne k~ular. Btrı& blr 
~ 1 se~ere erın en kl ı soymuşlar, rolcular arnsında b ılu11a11 dört lngillı zablnf kcsmlılerdir, yiyecek isterlerdi. Dülger .ayı yavnılarınını' omuzuna ctığert diğer omuzuna. mçra.dı-

ctın'!k üzere memlekate g~lece er. I n'"'lllz'er Hayfıl'·" ıl yenld!n H er çıkarm111lardır heykele tama.mile al~rnı.ş olıctUkılanna kn.- ·' V bu ıı..-1 k .. ı ...... ..ı 1 . 'k ,. J v • , "'ar. e ~=epe "'l.T"""'e şaşmış olan·ku-
ıı\.iiiiplar birbirini takip etti çe, 

1 
Ku Jür, 7 (A A.) - Dlln bir mQsadem •doS çeteler atır zayuıta uiraınıtlatdır. naat getlr~ten sonra bft: gün kuyumcuy!.llyumcunun yU.zünU g&ııUnü yalamağa lbaş· 

lll•1htelif yerlen. m'Jhtelif sesler du· J Bir petrol boru~unu tahdp ctuek isteyen teth1JCilerden do1'U7U OldtlrOlmOştür. evine yernege davet ~eyledi. ladılu. Garek kadı gerek 'kadı 1l'e be be 
YlıJoı-duk· f.igün evvel Yafada feblr içinde atılan bir bombadan dört kiti ~ölmUş ve Kuyumcu yemege ikl ufak çocuğunu,oraya.gelnıi.şol.lbuha.11gör.ünce~y~ 

. : a• yirmi dört klşt yaralıtomı~tr. . da beraber ıgetını:ıştt Yemekler yend.1,: rete düştWer. Kadı: 
- Nasıl olur? dıyorlardı, ~u ~ Londra, li ( A A) - r .. Jllstlnde karışıklıkh1 gitttkc! aı thtandan logiltere bü- kahveler içild_l ve .sohbetler edildi. Bun -, 

darı da fazla 1 Şapkayı naııl gıyerız? kılındi burayı yeniden bir kıta askM g6ndermeğe kaur vermfıtlr, Bu ıuret1e )lardan sonra kuyumcu dUlgetre:: - Bu ayı yavrulalrının senin oğulla-
liaıi1erimizi nasıl değiştiririz? Ka- F l stinde rç fırktı asker buluoacaktı r. - Bl.ra.der dedi. Be~rı~uro:da ç~do-ı::1°

1d~ ştıgöph~ ka.lmad1. Al ço .. 
dını . tt k ~in yanında j turdum. DU:kkAnda çok "i» .. var... e-1 annı e e yerek !bodrumdan 

nra cemıye e er eg • . · yim ben... sen çocuk.la!n eve gön<iertTs!n çıktı. Dülger bu ll!d.f :U.zt'b'ine hem.en zıncır-
~v lci .vermek olur mu? Fa~ır Türk Çekoslovakyada Viyanadaki Yahudi l olmazanı? dlycoordu. Dillger: lıerı ~cunun eline verdi. 

lç~sı boyuduruk altına gırmed~n , I - Sen lhlç merak etıme .. . oıt güle gü-, - Al ;blrder dedi 9Qeuklannı evtne 

~~~ıl yaşar? Yurd~ trenle nasıl bır- ake lliyetler meselesi mezarlıkları arandı le diye cevap verdi. .8Ötü.r. ~ 
• lrıne sımsıkı baglarız ? Bu memle-

1 
1 Kuyumcu dülgerin evinden çıkıp 1 O ıza.man kuyumcu bunun blır hile ol-

ktt kolay kolay imar edilir mi? Hele . . • gitti. Dtilger de çocukla!rı blr odaya sak - ı duğunu ve dülgel'J.n bu .suretle kencllstnl 
l\vr\lpal d letler Booazlar mesc· Ka:t bine parlementoyu Bır Yahudı kabrınde 200 lakiı ve kapısını tla 1'.yice ıba.ğlad.ı. Bodrum- bütün şehir ıha.lkıruı. lkepa.ze etmek 3ste-
I . ı ev ' -e b. it b l d da.'k.l heykell de l>a.,lm lbtr yere gizledt.ıd1glnl anladı Qa dtUgeırl lblr k ' 
tsındc bizim hakkımızı nasıl teslim İÇtİOl8a davete k8fılf Verdi j 10 a 10 para U UD U 1

Fazln. olaralk. o gün ayı yavııu1*1.nn ıdn. yl-{i ktı . ~naçar enara 
tdeı·l ? ' vı çe . 1 ~r .. Ptai 8 (A A.) _ Nazırlar meollsl yanı, 7 (A. A.) - Maraıal Oö- yecek vermedi. _ Aman dedlı dl.Uger lk:ard lbe t-

l~te bunların hepsi oldu. Ve her dün topl~narak, B"fv~kllh akellyetlcr rlanil 'kfnl emri Qzerltne. Bblntüny hYadbf udi me· J A~ı olunca kuyumcu C:!iü:kk.Andan 1 tim, sen ~tme ... Ne oı~ se:1d.en ~l:r. 
it . . . . .. z r ı arı aranmıt ır. r a u mezar· evine geld~ karısı · ı · 
~ \'~n gUn Türk milletını, onun ar- parU1er1 mümesstılerl Uc yapılan muza. lığanda 200 bin alt.o para çıkarılm·ştır. I ' · · Bu 1k1 8iYl Y'IWl"USlle rben1 ısoknklMa dü -
"sında yeni bir yükselme bekliyor. kerelerin neticeleri hakkındaki beyanatı·! - 0ocu;ıcıarumz n erede dlyWek onu şü.rme ... HJ:sse.ne ~sa.bet eden altın benlm 

Cı.. • 1 ksr.şlayınca kuyumcu hemen evinden fır-
~ll geçmiyor ki, sevgili Ata türkü- 1 Dl dlnlemı,ur. Mes :lento rıar emen toya L .~histan mekteblerinde 1 ladı ve koşa koşa. dtugerin evine glttı. Ka- ya.nım'dakhr. Onla.'l"l ~ <11\ha asted1ğln ke.~ 

~Uı:tn sevgili başı, yeni bir ıaferin ınedılm· si içln, parlemento rtlsi ile te· 1 pıyı çaldı. Karşısına çıkan dü:l~: ('daır palra vereyim sa.nal d5Ye yal.var~ 1 

bar~.,:· L 1 1 1 masa reltnerek , bu husu~ta bir i.çtlma Almancı yasak 1 n•-trn çooukla.r nerede? Buradalar o zaman dülger: ., 
~e em a anmasın. . - ou.r 

il l l d b' 'd' akdedllm• ıl iıted ı> cektir. Mese!er ın 21 Varşova, 8 - Lehistan Maarif Na- mı? dedi. Dülger soğuk ka:rılıllğını mu - - oıt parala.n get1ır ve 900uk ... 
lı atay bac angıç ar an ırı ır. ti L hl k 1 i ' a ... ı...~. 'l•kk ' 7 • d kl emmuza kadar nlh,,yete verm'ş olacatı za·e , 4 <Jtan me tep er nde A1manoa h:ı.faza ed~k: ....,.uu al götür ~edl. Bunun Uzerine·ku .. 
d~ .. •nıızı mutlaka teslim e ece ~r- tabmln edilmektedir. tedrisatı yasak ıtmlıtlr. f _ Vallahl haber.lm yok ... sen bura-1yumcu lkoşarak eV'ine glttl ve pa.Taları 
()l Çunku. Atatürk ve ona baih Maraştan tetkik gezisine dan gıttın onıaır da. semn peşinden ~blz getirerek dtuge:re teslim ettı: ~ 
t ~ıı Türk milleti, kararını vermiş, 1 

•• F , k " k Ö t l . 'eve gl!dooeğit dlye ltğhya.ıra.'k çıkıp glttı -
1 
da aınraııc e-v1ne götUırdü. Fa.k:a.t pan.ya 

~dbirlerini almtş, aksülamelleri he- Bıı ransı~ ~.s ~ı l çı an ~re men eı ler. B€n tuta!11adlrn. Bllmloyrum ... Ku _,tama. yüzUnden bu 1k1 a.'rka.~n ddstluk" 

~ l'l:ıınış, ve mukabil tedbirlerini de layyaresı duştu ı :\taraş, 7. (A A.) - Maarif müdQ- yıuncu ikend.l Jtendine: • l1a1 da dü.şma.nlığa. döndü ve sonwıda böy .. 
L 1-t~k h k t . ti. Muvaffa- 8 d 8 - Şablr el varında lkl mo- rünQn r~yas!tı altında seyahata oıkan 40 - Belk!: başka lb~r yoldan eve dön - le hile ve hiya.nete vesile verdi. 
'l.ly~r . _are e ~ geçnuş or o, .. . kltlllk oğretmen gurubu Elazft, ~Ialatya. mın,Ierdlr diye düşu.nereıc tekr!ı.r evine . 
~ llııizin sırrı burada, fakat bu törlQ bir aıkerl tayyare duşnıtı4tnr. Pi· Diyarbakır Kaysul vilayetlerinde dola- geldi ora.da da çocuklarını bUlaıtnayıncn t - Şimdi Ma.h.şeker dünya.da.ki uı.san-
Çık 'f . . k ' · · lar 1kJ .kısımdır: Bir kısmının d\>Stlukla.n 

f~ ~ı reyı dünyada yalmz hır te Jotu at·r yaral'dır. ıarak Marışa dönmOşlerd 'r. sa:ba:ha kada.r gö'zlerine ıuyku ~. Er-, 
Ilı çö b'l' T k 'il ti . d" te 1 gü d ha gün ~rken ça.ğırttığı kuvvetli btr kı.mwun ıse zayıftır ve bunu 

>'~rı ıe ı ıyor. ür mı e nı, un- Beyne1milel ziraat FrankocuJarın bir taarruzu s n a. btr te:rübe yapma.dan anıa.mu ka.bıı de-
111 en .. k ek kademelerine ıka- ~ • •. .. .. .. bir tellA.lı şehrin .sokaıklaxında. dolaştırdı., 

t~I\, v yu 5 • Ç • kongreSl toptandı pUSkUrtuldU ;Fa.kat. bu ıkı çocuğun nclreye glttiğlnt g!)-, ğtldir. Fakırt ben ~m ki bey-
lil~t e onu layık oldugu mevkıye . M ı:i ld 7 (A A ) _ p k k ren ve lbllen lbir klımsyeble 'bile ted.adüf zaenın sana kl\l'şı dostluğu çok sağlamdır. 
~t' .ıran rehakar ... Resmen Cumhur Pıeı, 8 - Beyoelmtlel ııraat kong tl 

1
a
1 

r ' k · b 
1 

d klre.tn ° uv- , etmek mümkün olma.dl. Bunun U2Jer1ne 've bunu :tecirübe etmeğe de lüzum ydrtur 
ı ' 'hrniı f'l h . kki l ı b da ç lmışhr Koniıeye yirmi ve er n n ıar cep es n c aarruzları ldi o ı . l(•l& > • ı ep, ürrıy~t, tera • n- res ura ~ 1 · ptı.sküı tülmüştQr. t kuyumcu tekraT. dfil~ evine ge · na Onun lQin hiç burada durnı.a.11.emen onun 
"in/ scnbolümüı. Tarihin malı, dev- b'r millet iıtırak etmektedir. Cumburrel · BarstJon, 7 (A. A.) - Şark cephe· QOk ağır u.na.r "5öylemege bafilad.ı. Nllı1l.yet evine gLt... 9'\ 

·~tin, nazımı Atatnrk. al konar•nln rtlılltlnt kabul ctmlttlr. ılodeM Ftanklıtlerin iki tayyaresi dllfQ- ' araya giren bazı 3t'ılmsele!I': ' Ma.hşeker .sevlnerek yola kıOyulma.k 
-....;... • ctBAD BlılAN B•ıvekll Hodzı söyledlQ'I nutuk.ta tülmuştnr. .. • • • 1 - Böyle döğüşle, ka;sa ne bir xnese-1 istedi. Fa:Jcat 0 gür? de sabal1 olduğunu 

·-- demfıttrkı : Hınıs Muddeıumumısı Vana lenin lhalledllmest mümkün dt>ğldll'. Mah-, ~örerıek 21yarettn1 ertesı geceye bırakma-
Edirn n. n pllnı - Senaylle ziraat mUıtereken (J,kf· • d'ld' ~kemeye giderek davanızı oııad"1. halledlnı~a moobur kaldı. 

Edı " e l . . . ıaf ediyor. M:rkezi Avrupa d~vletlerl • tayın e 1 1 ~ tavsl.yesnde ~lundulalr. Bunun i17'Je'l'1.nel ~ .. . '(Ark.ası var) 
~rl~y c ,k.e, [HuıuaıJ-:- Ş~hır p!a.,ını ha· ' timdi ziraata dönUyı:>rlar. Avrupa devlet- Van, (Hususi] - htmfz Adlfyesl~ikuyumcu ile dülger kadının ık:a.n}lSlna ~el- --------------
tlı 6t <>lan ş•bırcllık mutebıssııı 1 l 1 l ı ata deaıı tehlikeler Aaır C za mah~emesl heyetindeki an dller. Kuyumcu meseleyi olduğu ıgibl ka- HAVA 

~it· •Çen Cuma aünQ ,~brlmlıe rel·t er n n yanız z ra ' k d ~ H dıya. h1kAye et1ı1 . Bunun üze11ine kadı dtll· 
d '•r. Pr t . d 1 karflllnda mu~avemele de ihtiyaçları no sanhtm ın otorn ınıı Cumhuriyeti !g- •"•'I 

ll'(t <ı"'l 0 tıOt' Eıt1 ıeh ımlz e bu un-, Müddefumumlıf Cevdet lllmfze nakle· goo-e: 
'~·ı~ mı llıGdde~ loinde batta Uarumt Mü· vardır. • dllm'ıtlr. 1 - Sen ne demtn bu tşe dJyinee: 
\'" . ı St)'Jn Otner1tl K•ıım Dirlk, MenemeacıoQ'lu Alman H d z· t B k - Evet anl:attı:kları kAmlen d<>Airu -ı 
~•nr t 'ıt l Ahın. t Nlyazt Mecgen,< Umurnt • • N ·ı ope e ıraa an ası dur. Çocukları benim ya.n.tinda: duruyor-ı 
t,ı,,,/ 1"- nırit mo,,vırı ve Belediye Hahıcıye ızın le Trabzon, [ HUl\1111] - Hopede Y'· dl. Fakat kend1s1 evden !dilldtAna gldlnce 

t" ltıl\~f~tlf liili•n oldutu t ı'de şeb· iÖfÜŞtÜ niden bir Zfraat Bankaea sandılt açıla-: tklsl de ayı haline geldiler. Be41 de lbod -l 
111ıu b ın Yerlerini i•ıerek inceleme-

11 
H ıi ( N ı fo R\- eakbr. Bu ıwı teıkllltlandırmağa Trab- ,rumda onları zincire ~lıya.rıa.~ iha.pset-, 

·~~ iu Uhanınu, ve vi\jyet husuat muhı· Ber n, 8 - 8 c ye asır D zon Ziraat Bankası mtıdürlOtU memur t4.nı. Şimdi dra.da. 4ıunıyorıar. !sterseniz 
dı\tu h •reai l 1rafından yeniden fntaısı bentrop Numan Mcnemenciotlunu kabul edilml• bu hususta gereken lhtıat malıl- hep rgldlp görellm diye cevap verdi. f 
l"b; ıılen tur1.,t 1k otelin y• pıhıcağı 1er etmfttir. Müllkatta Türk - Almn ticaret mat Oiüncü MOfftttlşllk istıtlıtlk büro- Kadı evverıa. 1bu 11ışe inanma.dl. Etra-

oluıaauıtur, •Oauebtelcri rOrQfiUmGf'ür, ıuadaıı lıtamlfUr. tında otunm daı'V8\'Yl ®ıJ.1;yelı blr' çok tmı- 1 

.. 

8 - 7 - 998 311at 8 raponı 

Rüzgar ıurah : 3 • 5 metre 
RQzglr lsllkamett: Şlmallıarld 
Kuru hararet derecesi: + 27.6 
Azami hararet • : + 27.6 
Asğırt » « : + 16.0 
Rutubet • : % 26 
Yatıt: Yok 
Hava tasyikJ (lınurumda) : 610.6 

« « (Duuız. Mviyulnde) ı 755.6 
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KÖY Kar~köse- lran 
hududu arasındaki 
seyrüsefer 

aoôu 

Ordumuzun 
ikinci kolu da 
Hataya girdi 

(Üst tarafı 1 incide) (Üst ftıra/1 1 incide) 

İddia edildi~lne göte sahibi Edvar Nun t lr aydan beri lsk:en
yapılan tetkikat netfcatiflde mevzuubal is derundan n;mış' ve Beyruta gitmlf bu· 1

' 

yolun 8 ,yrüsd ... re müsait o'mıdığı anlı- lunmaktadır. Matbuat kaııununa göre, 
Yeıoc ~k, :.! y c ' k va ıaire g'bi zi şıl n·ş lmfş .... Herhalde bu lt tldkat kuv· kend'~I Ha•aya dönmtdlkc~ . gazelesfn'n 

a i ve s.nai ıtıtiy~ ı,·•a• ını bizz ll temin vetlt sebeplere f$lloat edemez ÇUı kü: de lntışarıoa mtlt-aade ed!~1:11'Y cektlr. 

Köy kalkınma 
i leri üzerinde 
bir etüd 

A. NAZIROGLU 

' u iı; \'İlayetlf rdekl köylünün pazarla 1 - Trnn.sit yolları ık inci mınt~k, A .\ •k·n1ıc7tt Y•·Şı·1ıncd. 1 '~"kd·t·e 
1 -• k · B ·ı· t' d k-y - nta ya - m ıye • a ar yı n12 aı :i\\ası ç.:ı az ı" u Vl aye er e o - Bı şrnUdurlOğ'O tir telgrafla tu yol Qze-

1 
k t 

1 
dil dkl 

1 
ad 

ırı ün rkseri i lıand y jt.lıt k avru'm· kta rinde 1 Haz1ran tar birden itibarlı ~~·:~v~,.~~~ın a~7ü~ce leş~ril:e~nS: de: 
'/r. ~etıdl Ju nd:ne ye en bir hay Jl sU - mun·aıam seferler la y1pılabllectğil:ıi vam edllrnektedlr. Ce~p ve ihzar mUzek· 
ı •~"tedir. Bu•alar,hı köy.ünü' is!ibsnl lranslt yolhırı işletme ~tdOD.rllliüne çuk kereleri Türk harflarlle baslmlmı)hr. 

~ T mmıu t 38 s::= 

Alamttı Farıkıa 

... 

TOPANE lerazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Er:ruruındı Sabf yeri: NEŞET SOLAKOULU H Oı·LaO'a 
Garc/Jkapm, Kavaflar çarııaı 

·1 '$rindc bir bUtti lülı: vardır. lstlbşAl ile Yv ldco bildir iş.Ur. Halnyt.la Araı>laı· ~aı•lia Ol)'i}'Ol' 

ili Mak heı üz bttbfrı den 8}r l11ıw.ış~ır Böyle l.Jlr t!lg af çaklllrkeı o mlb· Antıkya 8 - Köylerden Tü k or- E s·ı" h F b ·kası Mu·· du·· rıu··g"' u··nden· 
l; r;ı, mQstabs l her şey.dtn önce, 1 tıb· takadakl tra'l.Sit yolu vrz'yethden mts\ı! iusunu karşılamata gelm'ş olan TUrk n TZUTUffi 1 a a fJ • 
ı l ~. etti~I ınlld ieleri ist'.lınle .u~rışmak- olen ikinci mıntıka Bışml\ iü ·ıotü icap Arap köylüleri ile ş inin marızara,ı bay~ 1- Erzurum Silah fabrikasının 938 senesi ihtiyacı için alınacak azı (15000) 
il ır. ~L h ut atanık ~ar t.,mınt. mak~a- e!en finı i tet ikatını işletme dairuic· it değfşmı,tır. Kuseyr köyirrlcd~n g-e· çoğu (20000) gllo çam kômQrO on bef a-ün müddetle açık ekılltmeye lronulmuı· 
dile değil, ıı.i enin lı'ıy~çları içın l:i ıh- d n daba b1yDk bi r sa'ahl7etı' rlbelt.. en Araµ kö1l0Ierln şapka giymtk hu- tur. 
ı.a'Jc bulunıı'uı·tı d r'. Hu. vıızlye~Le del yap ıştır ve r1zalttrı elbette derp:~ ;us!Jnda göJltrdlkleri ilerllllc takdirle 2- lhale 19-7 938 gününe müsadlf Sıtlı gUnü aaat 15 de Erzurum Silah fab· 
ht r köylıı •h''yaç ı ıs~e:ıı:de . .,tıh;Ale: etın 1ş ve mes•ıllyetlnt Uzerln, almıştır. urıılanmaldadır. rlkası binasında toplaracak sahnalma komisyonunca yapılacaktır. 
t·ııyr@I e ier. Bu 'e~ •ple ıstihs.ı l. hac1Jı 2 - Blri-ci Atrı \•ilayeti Naf•a ~10 Son iki iUn içinde bir.den fazla Ku- 3- Şeraitini anlamak arzu edenler Enurum SIJıh tıbrtkası Mildürllitün• 
i ;in m!kyts z ·t ıtitıyac hacmıdır. Umu· dürlüğU diğeri Ağrı vilayeti hır. fındar ~yrlll Arap köy'üsü şqpka geymi~\erdlr müracaat edeceklerdir. 
t!l! v" da~aı yU\;selc. ~lr h~yaUa . t ·rors işldme MUdii ltlı:tü:1e ayoı me. l 1e lk1 ıe umumt bayrama fşlha~ etmekledlıln. 4_ M akk t temi at m ktarı 120 liradır Jiank Sandık ve tabvllat makbuı· 
ro·: a:a oldu' 11 da 1 koyhıou ı ihtı1~çlan te'g af' ~··kil ·1 i .• tllr. Ve Trmslt yolları rrt r t.ıraftan şebrla:ılzdekf Aftan ve 

1 
t 

1 
~v 

1 
1 lr k b nl dıiı · ' 

• ·a bu nls'- et e matd •ıt ur. Bu ltıbarla lk inci rn nt k t Başmüdi'r' üğUnUn r okta' Elı Türle kardeşler hep b şlarınc!akl arı em na 0 ara 8 u t r. · • 
• ; v.1dyetlerl~1iz _köyler'.?·· .hen.üz zatt nazarı ley t e ~ ilaıi,t•r. Bltio bu~ıart fes~eri ç karm şlar ve şapka geymiş'erdlr. 5- hıale güntı~de lsteklllerln teminat ve Ticaret veslk.ılarlle birllldo ko=~ 

;J( is~~ tis'e ııı hu\:~m rnrmeRted'.'· 
1 

r~ğroen trarslt yolları işldnı~ idaresi OP"dumu:1 Auhk~:\Cla uıt§ıl yona muracaatler& ilan olunur. (No. 473) _ 

Iç Vılllyeıler mız le umumt ıpse er- s!lkatunu garip hir ş.eki de ınuh I' zcı l\nrşıhuuh '? E s·ı "h F b .k M·· d.. ı·· 111 •• d n· 
lltn uıitlr. 11e dağ'<ır lra. •.nd~ .yaşayan, etmektedir. A• t,kya S, (A.A.) _ Dün Milli kı- TZUlUffi J a a rı ası U Ul ugun e • 
ı .ı; lı<iUl ohırak y ılnız "endı ~htıyact nl&· Ka akö e . Hudut yolu ıcfa nıünakalf' vatetlerllı şehre gelen binlerce köylüler 1- Erzurum ıllah fabrikasının 938 senesi zarfında Trabzondan Erıunı.111• 
1 flindy ~rp: , çcıvd r Y tl;tı ·en ve p.ı~ yJpılaailece~in~ bundan btşka dellller esasen kalabalık o!ın Antakyayı iğne celp edilecek asgart (76000) azemt (150000) kilo muhteltfülclnı tşya nekttyetl 
'" ~ıa a.•lka ı Y· f . pey; ir ve s lıe ~lbı de vardı· : ~tdsa yere düşmeyecek bir hale gdlr- 15 ğUn müddetle aolk eksiltmeye konulmuştur. .. , 
u .1 k. mıKyl\stald m h~nh tını d6v.tl1' t _ Bunl'au b!r mUddıt evv .. ı 'ş\et· mişlerdlr. Gece bütün cadde ve sokak- 2- ihale 18-7-938 tarihine mOsadlt Pazartesi ıüuu saat 15 de Erzurum ıUatı 

t; e ~' 1 vergi lı;h nakde ta•1vıtden ~ba- ıce ldı:rtsl MUdOrü Bay ö ııer Lutf •ar elektrik şirketinin gayıetlle gündüz fabrikası binasında toplanacak sabnalma komisyonda yapılaoaktı. .. . 
ı t ~ o tın 

1 
köyl riın~z bu ır teme rn g'L zel Ba2irglnda İran Ihle gdo rl!e n~vlet !la· g-ibi aydınlatılmış, sa babı k:adar halk 3- Şeraitini anlamak lıteyenler E! znrum Silah fabrikası MüdurlUtOne mür• 

Ut ını1ı: ı tf $k11-nöu mıııa bir münkeıeye ıllmlş ve o zaman et'entller ve milli oyuolar oyaayan da caat edtceklerdtr. 
uı, pfy- s la!l~ teın s balif de bıı'u· trans't otobüs'erfaden i.tited• etm iştir. vul zurna ıeslerl afakı tutmuş, gök yDzü 4- Muvakkat teminat 225 liradır. Banlc, Sandık: ve tahvilat makbuzlan t.t· 

- .ı n dbil VıtareUcılmtz köyltri ile 4~· Katctlılmeat kabil olmadıit lddias' I. tttılan hava fifeklerlnden ateı lçerlsfnde mlnat olarak kabul edilir. 
~r gllıart ' h nda bı;~un~n köylerde ıs· seyıü ıet~re bp!tılmıı olan bu yol ka1m15tır. Ssbahleyln E.aat 10 da g-elm!Sl 5- th,le gbntınde muva~k&t teminat ve Ucaret veslka1Ue blrllktt btekU&erfll 
hlısal ve ist h'lk . bırb:rlrd"n ayrılmış üzerinde bu sdtr acaba nasıl vukua mukarrer •>lan Türk askerini karşılama- komisyona müracutlıra lllo olunur. (No. 474) "4·2 
vt ya •yrılma~ı bısfliım ş oldu~undın gelmlttlr? ta ielen bu kalabalık halk kitluf s.2ba-
.:1iUtabiil, 71lnız ist·h'ak. eltili mah'iu!Q 2 - Haii Trabzonda bulunan lran- ba kadar hiç uyumam f ve 11baba do~- Erzurum Askeri Satınalma 
t't iil , pazarın ihtiyaç aösterdltl ve tm- Tihklye Yüksek Hndut Komisyonunun ru 5 kllomttrel!k bir 7olu tutarak davul 
ti.a ~ lıdini alan mdı ıulü lsllhwe başla· İranlı aıahm bund 1n on gDn kadar zurna ses~erı arasında aaat 6 da sar~ı· Komisyonundan~ 
ıı.u~tır . . • . evvel hu yol üzerind~n ieçerelc hırhan· lanmağa hazır bulw;ımuolardır. Bu yol 

Bu kıs md<', mUslahsU, zını ıstib!Ak g-I bir arızaya utramarian Trabzona boyunca toplanan ha kın 60 bin kişi ol 
25 000 

kil k 
1 

fi k Utm k f • T h 
1 

bed U ~jS 
ıı1ö1ddlerini11 blr kısmını ve sınat lst h'ik ula mı 'ardır dL4U tahm'n edilmektedir. Bu kalabalı . 0 ıız apa ı zar a e 1 eye onu muş ur. a m D <1 

111
• 

d .ı ı ı ı i ekıerfs'ni fmtlaya tah· ş f · · . . gın 80 bfa ktfl oldutnnu tabaıin eden· lira ilk temınatı 421 aeksen yedi kuruf elli sanUmdlr. 1' ·Temmuz· 938 Pert' 
ıul ue eı n n se • 3 - Halen haftada ıkı defa Drğu be - u t bl d !:', 1 A k i s t I K ı d •-aktJJ'' . 1 1 ani salh·'\t mahrnlüıı parasile . • l~r de pek ço'~ tur. Tam saat ıo da ars ıun ıaa on ı ' r. zurum ı ı er a ına ~· om ıyonun a yapsı-
"8 etti y ,. Bayazıl - Kauköst a a• nda kaınyonla lan albl valrnr ve dinç )Ürüyen Türk: Şartnamesi hergün Komisyonda rörtUeblllr. Tekllt mektdpları belli flln ve aaatt" 
ı ua· dan tedal'lk etmektedir. t ki' t p lm k.L :1 bul" 

, t bu bl köylerde emtia ik· pos a n• ıy.:ı 1~ ya 1
.. 

1 a ır. • askeTI i01'1ınmüttür. TUrk ve Frantı2 bir sut evvel Komlıyon Batkanh~ana verilmiş veya poıta Ilı ronderJlm~ 
_ Vaz ye • ~ · . • , , 1 ._ 4 - H:r ıruo mutead Ut hususı lc.am· komutaJ\ları, İskenderun Valisi, llıalK evi- na~ktır. ( No. 479 ) 4 - 2 
l .lfutdf ıfstemfn!n ınkı,a a baş am ş 0 dt: yonlıır· ve otcmob'l'er bu yol üze ir:deo ref si, lak.enderun baş konso!osu, An ya =""""" 
t'nu i'.Östermekte.~f~. . - geçııı ktı ve h:rbanrl bir iruayı utra .. onsolosu, Kaymakam, Belediye reis Erzurum Ku"' ltu·· r oı·rekto•· rıu·· g"' u·· nden : 

Bu st!temöe Mıh!al raalfyetloln litc mamat kdırlar. askeri selimladıktan aonra önde alay 
ru p turdaki •mtla fiaUaranı'1 nyrl 01 Şu delillude:ı antatı'dıama a-öre bando.su, Antakya spor kulübü bo..ndosuı Llae ve öğretmen olı:ull.annın 1938 - 1939 de s yılı yakacağı için azı 1~ 
ııığuodan aıüs:abs ltle pfyınatUkt emtia Karaköse - Hu1ut aıaıında Devlet oto olduiu halde galen askerin komutamnı çoğu 180000 kUo Pelit odunu ile azı 280000

1 
çoAu 280COO kilo çam odunun 211·~.1• r ı' lart 59•1te~ı.ül naım_ dlkl<:ata alarık bO·ılerlı.ln Jş'elllmeslne a:föıaade edi'me 20 bin k'şl selamlımtJlardır. Asker 1ü- Çarşanb• gOnü saat 15 de ihalesi yapılmak Ozre kapalı zarfla ekılltmeye kOll'"" 

i~thııaı h c•ıhı bun!l gore derftltp re m~si .e slı bir s b-, Js~!ntt etm4 melc.tt- rOrken, arkHından MUcıdelei milliye muotur. 
111 nLŞ'etm"si lı 'ı6d r. _ . . . dic. Ru vaz'yet ka•ştıında da t ·ans't y-ol- malıl~leri, esnafıar takip .ederek vehre Muvakkat teminat 956 lira 25 kuruvtur. lsttklilerln kültür dlrektörUi'll 

Hu etieı 1 ~. h n :z zali Rtııad sıste 'ar işltlrtte idr rctSinin memlekern.b ukısmı gi mıılerd!r. Anta~ya~ıo A•r.ç kııl. rı • .•- müracaatları itin olunur. (No. 512) 4-1
4 r'\i ,:n hOkll n anrdo,u ~ab11ı:t lU ın stah- uz ' rir.de fena lcfirler 'c a tdecek mı- kerl kıırşılamata gehrken matem içı, ....-

''1 .<ı...:.;l1a f ııtlu n n nazarda inip fl ma· h' it 1.. le 1 ...... , h kı: siyah elbiseJer geymfşlerdlr. Türk uk:e ~• , e.ıuı ., ve e o an arar arına &Uus, m a ar . . • _ , 
su nan okadar mü'ces~ir olma!Dekl"l ise bi~ göz'e bakmak llaill d tlldir. _ rını gorJr g~rmn siyahları bırakarak al Rize Belediye 

Riyasetinden · • nat tem !V'lllc trl e :n•ia üs ~hı;ili köy '!' it ,1 , 1 t - l" ,. . k ve beyaz elb selerlle meydana çıkmıılar-
raus yo .. arı ~ t e 1:a.eıı ara . d b ı b"t" ı 

ıh rı ~1lh • zi ai:lc müt-e ssl · ttJğ d n d "'' U· "' K kö 11 d dır. Bu vaıııet ora a u uuan u U'l. n· 
- _ .,. . k k rını 'ıo'Ş mesıo, uıı ..,e - u u• sanları mütehassis et'Di

1
t'r. Hatta bir 

r:t. uı mu t .~ı : ı~m, pa ar .' ~tı. .~tl ~ ara..,ında g•çen sene oJd ıtu rlbl htıf ·a· çokları da ı~lamışlndır. Şehirde ı - R 'za bele ılyesl tararrndan yap
tırılacak fehlr. elektrik santral ve ş~be
kt tesisatına alt (yetmiş lklbln beşyüz 

otuz) lira yetmiş iki kurutlnk keşif muh· 

o\öın meh u u ls.llisal el "ftesının bı zaru. nıo muayyt.n gfinlerird" serarı r yap- cidden lıtyran kalınıc .ık bir şekilde rcs 
•il ol,h~u -ı u katul d n~ f•nllyfH&lnı ınıığt m c udur. Şlm'iye ka ar garı ai ıcçlt yapılanı kahraman Türk ukerl 
c.ıt. g"Ö te .zim m .\ . ., " ~ı4;1 aa 8 b rııkılm ş ola bu ·_f rlne d rhal baş- alkış tufanları aı annda istlrahıta çekli. 
d1!1a uyğun c~lacağı ifa tU h z lir. lanoHllı ve o ın ıntak dekl seyrü stf-ir miıtlr. ıs senelik batretine kavu~en hal· 

Her iki 8 ~t~ml;:ı hldeştlQf hudu:Har· int zamsızl 'ğu:·ın ö'.!Une ıeçilm ltdlr. kın biyram etleııceleri ço gun alk•şları 
tevlyatı eksiltmeye konmuotur. 

2 - Bu ıoe aft şartcıame ve dlQ'er 
<:l ,.e şehirlerle kasabalara yakın köy· afakı ıutaıaktıdır 
Hı le muhtelit bir a16tem'n hUkQm sür 
dO , ü d· g-ö r l\lmektediı'kl bu bi r intikal 
~.afha~dır. M ıs ah~'l, burad1, istih1Ak ib· 
l ipcırun bir kısmın• 1 lilısal t lınzktedir. 
l ctisaaı ~ aliydi b'oy'e muhtelit o'an sa· 
M·ııa l tt :ana tem~s he 'll mahsul mu~ a 
bD ve h

0 

aı de takit va1a!as··e ceryan 

evrak şunlardır. 

" . ıı:nı i .. 
·a\'1lbalaki mınlt!1ura t öccatı köylüye 

e 'layı p ıl& dc'} I, mahfül mu\cablll 
111ma\('.hdır. Bu a111 verJt ekse!iyetle 
lı ı slytd r. 

Mah t.rl ıe~e-ara hasad z manrndtt 
ı \Jre ,)'u rmaktadır. J<;.ıntia ilet sıdf s!s'e m 
ltfsa ve iDklşat ettikçe mthsul mutabi· 
: i ınübadelf'de yerini na kıt mukabiJl mü 
tı ı leleye t~rkelm 'il t~dir. 

( Deıııım ~decek) 

Posta günleri 
.(ükara - btaa•.ı · TralJstn .......... 

' 

Git.it Gıllı 
Cumt.rte.sı 11 Cumartc.sı '1,at 
Puarteaı 11 • P11arte.sı . 14,H 
Çt.rf&mb& 11 Pertembe 19,30 

KILl'I • tn • ı rı 
ı:u '1 Cumarteaı ıs.11 

13.17 Pa.wte&l 13.U 
13.17 Çup.mba 13.1' 

(;lta - Tertıum Jeltalan 
cuatartuı ıe.oo Pau.rtesı ı&Lee 

~ 1.H Q&!'f&mba t .. 
t ..... 

ı tneı 11.h1fed1 antımı n kurut 
1 , , , H , 
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Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yapılır 

A - Ekılltme şartnameıl. 
B - Mukavelename. 
C - Proje 
D - lnşuhı alt fenni ve buıu~t 

tartname. 
E - Hülba kttif b•:leli. 
lstıyenler bu şartname ve evrait Uç 

lira altmış üç kuruş bedeli ile Hize be
ledi7eslnden alabllırler. 

3 - işbu inşaat 1-7-938 tarihinden 
itibaren 25 gün müddetle eksiltmeye ko· 
oulmu§lur. İhalesi 25 7-93 Pazarteal ıü· 1 n:.n T.er~t •~m.se;.er ~ ~aze - Bay KA y A hanesinde nn saat 14 de Hize belcdlyes:nıe, mütc-

. şekkil komisyonda yapllacıkbr. 

111 
lH 
lff 
IH 

Riza Vatandaşlar ' , • • 
, • • , • • 

• SW'\lı Fı~brlkttsı karşısında 1 • • , 

TVRKİYE tş 
besi İ<1are MüdUrliltune müracaat -etme • ••••••••lilııflll••••• 4 _ Eksiltme k.r pah ıarf usu'lle 
ırdro'ıbr. Deftm:ıı ıanıa.r ı9ın hu.susı tarıte Erzurum Tapu l otacaktır. 
htb e&i1r. 5 - Eksiltmeye ıirebllmek lçlıı is-

Müüdürlüğünden : teklilerln dö tbln ıekizyüz yetmiş altı u-
1 9 3 • 

Kırmızılı · U&nı 

1ı:mn.ıııut sJımr. 

A~d 

ç 

. . 
ısır a11ıtı f 

·rıte 1>1r mıaıı Kilçilk Cart apJ3Z 

• Taılfeill 

ıt un 
'1 , 

" ' , 
l,H > 

Brzuruın Veyis efencil mahallesinin rı elıtbeş kuruşluk muvakkat teminat 
cı-.t~ ŞebboJ sokağında vaki bir l-ap evi elli vermeleri ve bundan başka Nafıa Vaki· 

ıene evve' Ali oaıu fiasandan haricen !etinden alJrımış birine! sınıf elfktrlk eh· i 
İKRA.MiYE 

" • ...ı ı 
p J. A ~ 

.... I 

satın a'dığından bahisle namına tepuya liyet ve müteahhidltk, vesikalarını ibraz I 4 nded ıooo liralık - 4000 
t .. cmnı tıılep eden Şeref oğlu Abdul- eylemeleri ıarttır. 8 • 500 • • ~o ' i 
kadirin ılıaıf oldul'u bu evin t•ııu slct- 6 - Yukurda üçüncn maddede ya- 16 • 250 .. ,ooo , 
llndı kaydi olmamaıına binaen Mtnetalz ıılı suttan bir saat evveline kadar Rize • • 7600 ' 
taaarrufata kıyasen muamele itasına ka· belediyesi namına banke1a yatmlmış 76 • ıoo • ' 

KCıı-..aı•-• -•11Aaırı:..- .... l:TU tçtN ru verllmiı ve bu talebi 1515 numara'ı dörtbin sekizyOz yetmlı altı lira elllbeş · 8t • 50 • • '8tf 1 

kınunun oumuluna glrmtı olmasından kuruşluk muvakkat teminat ~akbuzlarlle 208 • 25 • - ıseoo , 
t u ytrde bir allkai tasarrufıytlerl mev- birlikte teklif a.ektupla. ı 11 Rıze bıledt7e SH • 28606 

11111 
cut ola.,lar varsa tarlb1 nandan Ulbaren ılnde mUtqekkll komls7ona varecekler- ı , 1 f:> 

dlr. Kur'alar · 1 Mart 1 Hazi.r~P 
on g-Un lçlr de evrakı mOs ftelerilı bir· 7 _ _ Posta ile gönd,rllecek mektup· · ' çeKU~· • 

•·llkt• tt pu mUdUrJOğQ"e veyahut tabkl- laru' nihayet üçftncn maddede yazıh B~c.llcAnun ta.rthinde pJaıJlıırı ''' 
kat iÜnü o'an .18-7 038 Pazaıtesi g-Unü fl\n Ye eaata kadar gtlmfş olması ve• En az elll ıw. mevduata I> rctlt· 
i'mııhıılllne!e bJ1UD!' Cak tahldk mcm1ıu!la zarfın mthür muml ile iyice kapatılmış saplar kur'alara dahll f'dflt'ctklt 

-anürıont&arı Uta olunur. bulunması lazımdır. Postada vuku bulacak I (No. t'76) ..-' -
(No. Sl3) ıeotkmeler kabul tdılatea. (No.500J 4 ı i 
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