
'ı 

r 

r 

CUMARTESİ 
6 

Ağustos 1938 
- -- SAl.1: -210-·--

ND 
MU LWl!C'TS*'*-

HAT YD 

İkinci müntehipler 
seçiliyor 

Türk ve Fransız delegeleri halisane 
işbirliğinin bundan sonra da devam 

edeceğini söyledilediler 
olduğunu ve bu halisane iş bir!i
ğinin bundan böyle de devam e
derek, her sahada aynı güzel 
neticeleri vereceğini söylemişler

dir. 
Dünden itibaren Hatayda 

ikinci mütehiplik namzetliğinin 

GAZETE 

iDARE YERi 
Erzurum Gölbnşı DOÖU Basınıc,·ı 

Pazartesi den maada hP-rglln çıkar 
Sayısı her yerde _? kuruştur 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

Erzurumda' !ıla· 
reşal Ç a km ak 
hastanesi hiç şfJp
heslz Doğunun 
Gü/hanesidlr. Bin· 
lcrce yurddaşa bir 
sağlık kaynağı va· 
zifesınrgörmllş ve 
görecek olan ba 
tşi_nadır maeseae, 
orada. çalışan dok
torlarımTztn titla 
gayretler ile. bugün 
her sağlık ihtiy•· 
cmı karşılayacak 

bir vaziyete giı· 

mlş ' bulunmakta· 
dır.-FfergO.n -dahİı 
ziyade tekemmül 
eden bu sıhhat A.-
bideslle yalı rı r % 

Doğu değil, bütlln 
memleket nekadar 
ıftihar et3e yırl· 
dlr. 

Antakya, 4 (A. A.) - Fev- ' 
kalade murahhas Cevad Açıkalın 
ile Fransız delegesi Kolonel Kolet 
Anadolu Ajansı muhabirine, ka
yıt neticesinden mütevellit mem
nuniyetlerini ifade ederek, bu 
neticenin iki hükumet arasındaki 
samimi teşriki mesainin neticesi 

....__ ~~~~~----~~~--~----------------
kabulüne başlanmıştır. 

Doğunun Gülhanesi Erzurumdadır 
Ruslar ve Japonlar 
Yeni bir muharebeye 

daha tutuştular 

müşkülpesent/erin beğeneceği 
-Ü-ciı-.n-cu-.. -U-m-um-i 1 mükemmeliyettedir 

• 

ve en 

l•Aüf ettis Tahsin , ŞEHiRDEN ROPÖRTAJLAR 

Çin tayyareleri yedi Japon 
kruvazörünü tahrib ettiler 

Bu Muharebenin 
• 

Uzer' in eski 
bir mektubu 

Muş muhabirimiz yazıyor: 
• 

Mareşal Çakmak hasta
nesinde neler gördüm ? 

~hlak ve 
••ıenfaat 

neticesi 
henüz belli değil 

Yardımcı mubarrirliğile çok haz Dünyada en zor 
d ıyduğum «DOGU» gazetesinin kiç iş, .asırların telkin et
b. .. h ktu ki u·· .. .. G 1 tıgı flkirlert, sarpa 
ır nus ası yo r çuncu ene sarını zihnf ·etle rl 

Müfe~tiş Tahsin Uzer'in kudret saçan kafal!rden ıokJp ata· 
feyizli idare ve imarından bahsedil- bilmektir . Mareşal 

F. R, ATA y Tokyo, 4 ( A. A.) - Koredeki miş o'masın. Eşi bulunmaz bu kıy- Çakmak hastahanesi, 
Türkler, yalnız hususi münase· Japon ordusu genel kurmayının bir metli idare amirimizi yirmi a]tı sene sessiz sedesız bir ka· 

d ~ betlerinde değil, işte dahi telgrafında Çankufenğteki Sovyet evvel Yanda valiliği zamanında ya- rınca yuvası :anlıhtı 
Oğru d - k ı· d k . . . k d O l D v ile sağlık mucadele· tlıa a amlardı. Tur e ın en çı - kuvvetlerının üç pıyade alayı ve 200 ın an tanırım. zaman ar ogu si d r 

1 
k 

l'u k bütün eski eserler hilesizdir. tanktan ibf'.ret motör]ü bir fıkadan ellerinde ve bilhassa VanJµ dahilinde nı;o:, ::r :: 
0
:;:: 

41 t . malı, bir kalite malıdır. Şark mürekkep olduğu bildirilmektedir. bir şehirden bir şehire hatta bir ya gelecek o1an va
l~llıınin bize ait pazarından doğru- Har?.iye Nezaretine gele~ malfı- köyden bir köye yolculuk yapanlar tanda$& huzur telkin 
~ .e\'Vela Türklerle beraber çekil- mata gore, Sovyet kıtaları dun gece, bin bir çeşit tehlikeleri gözüne ala- edfyor. Memleketrn 
t k t.ır. Fakat sonraları, görenek, saat 22,30 da tenvir fişeklerinin rak s~yahat edebiliyordu. ~mranında çalı~mak il: lı~ ve biraz da fakirlik, Türk an- ışığı altında Satsapingin şimali gar- (Arkası 2 incide) uzere fstanbuldan çık-
ı.ı eaıni d b ,d Alı · t ş kl bisinde ve Çankufeng'in cenubu şar- mak mec'.mrlyetlnde ~ e oz u: ş verış e ar ı- kalanı bl ı ı d 

teredd' · • · kisinde aynı zamanda hücuma geç- arın r r.c er-
0 ısı umumıleşti. 65 a da hı· r adam dl rağhk meselesldi . 

11 oğruluk yalnız ablak değil ay- mişlerdir. Muharebe neticesi henüz y Şlil · 
t ı lanıanda ' yl f t 'd- belli değildir. 50 d - Amrn, derler, 
l.ıtııdur Ne~lls ag am .. men ada usl- Hangkog'tan resmen bildirildiRi- yaşın a gittiğimiz yerin bir 

'tı • esı ere suren evam ı .. İk' J h ... 1 eczrnesl de yok. Ma· 
tııfaar k ne gore, ı apon arp gemısı ı e b. k d k d 

h.Qkihi vın tims.ali. o~an fiat, anc~ beş küçük Japon kruvazörü çarşam- ır a \Ill açır l nallah bir hast, 0-

lte.s .. e Bamımı tıcaret malı ıle ba sabahı Hankeu civarında Çin 1.rsıık, do' tor buJa. 
L 

8Us ed H"k. t d f tt mBy z, böyle y.ere gl· ıtat·· . er. u ume ' ış ıcare e bombardıman tayyareleri bırafından 65 inden sonra azan bu adam dilir mi? İtiy,,.'dfıyat mücadelesi ile eski Türk şiddetli bir bamba ateşine alınmışlar 
..., " ın · d d k d 1 d kf d Buralara vatındtş •qtki ı _ıa. e etmeğe ol uğu a ar, ve mühim hasara uğramışlardır. yaya a aranma a ır gelmek istemez, gel · 
dab Ye ıstıhsal ve ticaret kadrosuna Va\fıkeblr, [ Hıısu~.t] - Hlctnllk se lı:açmanın yolunu 
"Ctle.~a esaslı bir menfaat temin et- G b • k köyüı:ıdcn Ali karısı 50 yaş\arıoda Hava arar Vatandaş olma-
"-~ae. çalışıyor. Bedesten hilelerinin ene tr amyon zorla hçmlmıştır Kaçıran köylü Hava· dı~ı fçln doktor da 

Hastanede bir kofuı ---

Haatanenin kfltüphaneıi "Ctlill·.tı' .. hıahdut ziyaretçiler nazarında dere've uçtu dan 15 yıış büyüktür. 65 yaşluında bulunmaz ve fşte 
L foh 'J Hasan o~lu Ahmet ihtimal Havaya karşı 
l{Cllab·. retiınizi lekelemekten ibaret beslediği ıışi ve alakadan dolayı bu zavallı tawra da bu fasit dairenin içinde E~er beyaz gömlekli doktor'ar, gı. 
~ko" ilir. Fakat ihraç hileleri, milli . - d 1 1 bunalır kalır. . ne b!yaz ~ömleklf basta bakıctlar ve 

"onı· . Bir yolcu öldü ve şoför del hıcrana tııhammul e emem ş ve oğ u IAboratvarlarda acavlµ aletler ve bllbas· ~lite. ıyı berbat eder ve iç ticarette 1 Mustafa'oan yardimlle kadını kapırmış V d • • • 
88 

doktor Asım bir kelime bo.. Bt kir 
'i llıad· b. ld h ~ yaralandı 1 1 l k ü M atan aılar h•ç endişe etmesinler, ' ... , ~ .1 ır a anışma avası ae- tır. Ba ay arını geç rme zeıe aç· D 11- K 1 E V Sıtk1 bir kelime boş yakalarındaki vişne 
~tıli" tltikçe, hükümet bu hilelerin Ardahan, [ Husmt] - DDn Hopa kanın L'verlva yaylasına firar eden °6 unun n bıtnesi, rzuru'_?da_dır. e çüıüQü kadifeler olmaaa, gözünüzü ara-
ı. ·•c C . ç' 1 ar 0 !maktadır en telaştı vatandaşa, en muşkulpesent 1 h!lf ö f' - - , .c:.ıa bl k 11(1 .. 1" geçmek için, vatandaş ahla- ya hareket ed ~n şo'ör ennet ıdnresio- su u ar a 1 • 1 aya r, g z ınuzu peiCa , r e s· 
~ ., _ nsana pes dedirtecek mükemmeliyet- pozla binasında zannedebilirsiniz. dııtı son derece müessir yar- deki yt ğ yüklu ıramyon Hasköy civa· tedir. ı Arkası 2 incide) 1

11dan ın h k l rından geçen şoseyl tııkiben yo1una de· Ş •d' _J tl • A ., 

ti .riYat va ruı:n a ~r. . Vl!m etmekte iken birdenbire dirtkstyo· ı ae ı yagmur •.• 
bitli-· . e kalite hılelenne karşı nun kırılması üıerlnf', yoldan çıkmış ve 1\T h k •• [ . _J Muhkem, astı, vakur, blr bina. 

ttıdila~ ıle amansız bir mücadeJe, maklre d~ıeya doğ'ru yuvarlanmıştır. l Yorga oy E rınae Bunda herkes mUttefik .. Kapıdan içeri 
dttı k 'n. ve ekonomi hayatını yeni· Yo'culardan Hopanın Baş köyünden b giriniz! ... Geniş ve aydmlık koridorlar· 
~t-t Urduğuınu bu devirde, maddi Ô.ner oA"lu M!bmet ağır surette yara tahri Qf yaptı dııkl sadellkt•, g-l\ze görünmeyen bir 
1\).., lClsyonlanmız kadar mühimdir. lanerık ölmüf Q ... Şoför de ya_ralanınış· ı'ki Zel'glnllk var s,r ta'ofp Bay Asım Can-
~ .. ''1 Cadded b' d-kk. .. tır. Tdhkt uı t devam etmektedır. N orgah, [ Hususi J - Blr gün gören ile, Sertabip muavini Bay Bekir Sıtkı 
," So f e ır u an aşırı yuz- yağan yakaıur ve doludan basıl olan Erbu, nın nazik delaletlerlle basta- Ardahan, [ Husuat] - Poeotun Sus· 

'lııe. d bark veren bir fiyat anarşi- Erzuruın Orman seller Nori'ahın Klcukturler, Sldons, hareyi dolaşıyorm:. Koğnşlara, ıaborat kap köyQoden Necip oğlu Akmet adıı:• 

Genç bir aşık 
sevgilisinin 
babasını öldürdii 

~'bu· il a ne kadar müsamaha olu- Alıkaans, Çöpürgens ve Gindt h·ek köy- varlara, kütüphaneye, banyo dairesine da bir genç aynı köyden sevlştfgı blr 
~t'i tr? İstanbulda bile hilesiz süt Mühendisliği . lerf mahmlatının kısmı aza~inl Süpürm ve hatta abdesthaneye girip çıkıyo!Uz, kızın btbası Ha!lln ile aralarında çıkan 
•ıJ ~· hiltsi b'l b l k . k. Erzurum O·mı>n MUhendisll~ıne O·. Oç köyler arasındaki köprulerf yok et Ne o'ur Allah rızası için, ortahkta şn bir kavgada Ahmet taş1dıt1 blçatı çe• 
k:,~ııı d h z su ı e uma ım an. man Fakü'teslnto bu yıl mezuolarınd~n m!ş, değirmenleri tamamlle harap et hastahaneye tık giren insanın yüzOnQ kerek Hasan'ın kıılbfne saplamıştır. Ha
~? a a ne kadar devam ede- 8~ l~ra aylıkla Mehmet Şenay tayin edıl· mı1tlr. Hasarat kamunc·a tesbit ettiril- acı acı ısıran, tüylerini dimdik eden ko san hemen ölmüştür. Suçlu yakalanmıı. 

( Arka•ı 3 ün cüJe) mı~tir. mektedlr. ku burnumuza ielse... tır. 'rahk.lkat devam etmektedir. 
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BAnim Q'Örüşüm 

AH BU SİNEKLER! 
R. F. T A.ŞKIR 

Bilmem ki size hangi çeşidinden 
şikayet edeyim. 

Sıtma kusan, gece rahat yata

ğınızda: sinsi hücumlarla ötenize 
berinize saldırıp canınızdan bezdi

ren sivri sineklerden mi? 

Yoksa bir çok ihmalli ar beledi

yelerimizin sevimli himayelerinden 
cüret alarak cemmigafir halinde 

meyvacı, sebzeci dükkanlarında , 

lokantalarda, köşe başlarında mü

nasebetsiz uğultularla her gün aleni 

mitingler yapan kara sineklerden 

mi? Y oks ve yoksa sinek tipler
den mi? ya at sineğj, sanki vücu

dunuza değil, sinirlerinizin bam 

teline konar. 
Kuyruk altında terslikle geçin

mesine rağmen, fırsatın. bulunca 
en mutena bir yüze inatcı bir is

rarla yapışmaktan hiç utanmaz 
oraden kovalarsınız, başınıza biner. 

Ne kadar münasebetsiz, ne ka

dar cibilliyetsiz, ne kadar nankör 

oluyor bu sinekler. 
Başkasının sırtından zahmetsizce 

geçinmesi, başkasının kanile bes

lenmesi yetmiyormuş gibi « Nanü 
nimetile perverde » olduğu yeri de 

türlü kötülüklerle bulaştırıyorlar. 
Bana inanmazsanız, doktorlara 

sorun. 

Cellat Sıtma, katil Trahom hep 

bu sineklerin marifeti değil mi ! 
Fakirlikten, darlıktan, çelimsiz

lik ten şikayet eder, dururuz. Fa
kat bütün bunlara rağmen ö'Jek 

öbek, alay alay çeşitli sineklerin 
kendi bünyemizden, kendi gıdala
nmızdan çimlenmesine bir türlü 
mani olamayız. 

Bir kişi filit sıkmış, kaç para 

eder. Komşudan girerler. Komşu 
kükürt yakmış, ne çıkar? Bakkal

dan çakkaldan kaçıp bacadan do
larlar. 
Şu halde elbirliğile ve inatçı 

bir ısrarla onların kökünü kurut
mağa calışmalıyız. 

* ,., * 
Şusatırları yazarken bile men

debur sineklerin şerlerinden ürk
tüğümü itiraf etmeliyim. Evet açık
cası kalleş hücum kıtalal'ının bur

numu, gözümü, yüzümü istila et

melerinden korkuyorum. 
- Y apışbr şaman, telef olsun 

bir kaç tanesi! Diyeceksiniz. Doğru, 
doğru ama kerih bir koku ve mu
vakkat te olsa bir leke bırakıyor
lar insanın yüzünde. 

Tevekkeli koca Yunus Emre: 

« Bir sinek bir kartalı kaldırıp 
yere vurdu » dememiş. 

Yazık kartala. Ah bu sinekler ! 

Belediye mec islefi ile 
vilayet umumi meclisleri 

için yeni esaslar 

DOGV .. 
Ucüncü Umumi 

' 
Müfettiş T ah in 

Uzer' in eski 
bir mektubu 
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HAYAT VE SIHHAT 

yet 
• 
ız ... . ., 

Bu yJl marıav dOkkAnlarının ö· ün- d'ğl i ve ~ettı\li yaprağını i~!rmenio 1 ı 
den geçıneğe kudre ı in z yeterse, he en gevr:z lilc olacağını bilmiyenlerdfr. 

(Baş tarafı 1 incida) şeftali yJylniz Çinli!Erin meşhur Çin Kfmyacı'ar da Şffcallde insanı b:5• 

Van İli gibi pek çok muhtelif aşi- nug Kıng kitabı ö .,Je yazıyor. tasan şef llyecek bir gıda hassası bulmak f çio o· 
ı etlerin ve ermeni komite ve mille- taliyi tam vııktın '1t yns.~ ebec.i hay&t nu uzun uz ıdlye analiz etmişl•rd r: Bul· 
tinin makarrı olan bir yerde çizip te kczinı ·, ş1yet vaktını bulam zsa yaln z rtukları şeyin en ç ğ ,, yllzde seks"

0 

b 
bcdt nlnl dünyanın sonuna kadar çürüt sudur. Zaten şettallrin hoşa ultme5f .de 

tat ik ettiği planlı proğram sayesin- 6 ae 
· mekttm kurt rırmı~. suluca bir yemiş olmasındandır. Gc:r11 

de o ilin asayişi normal bir devrime uıı Rehmefü Abdülbak Hamit ~efta'fr.ia lcale.n kısımdan yüzie dört buçuğuı 
girmiş ve dağlardaki en azılı eşkıya- bu hassasınJ, şüphesiz bildiği rç n, Tdh- şeker' yedieioin karbon Jdratı ol[llası 
lar bile istiman eylemiş idi. Bu me- randa iken oranın nefis şefıa\il .. rlntn çe ş f aliye lezzet v.:rdirlr. Buna karşılı~ 
yanda yalnız bu kudretli idare ami- kirdeklerln, ÇI ·anp yerine taz! badem albü İci yuzd~ l\nC3k yarımdır. yüıde 
rimizi fazla meşgul eden ve yoran do~durarak ye:u.ığ( p~~ sever, o ndan bir derecesinde de ektllsl vardır. .,1• 

tıura1akl dostla ınıı bi;e göndetirmlş, Ş~kerlnin bolca olmasın:lan, ekşi " 
milliyetler arasındaki arazi meselesi · ı ş'"' Adıııın ebedl hayat kazanması kitabın mn az ğ nrJan, hem de etlntn yuınu e· 
idi. Gene o senelerde idi ki memu- doğru söyle:l ğio l lsbst eder.. olına5ından dolıyı şeftali ko:ay baıi1le · 
riyet icabı Bakır madenine naklen Lüzumsuz yere geveıeUk etmeyip dlllr VA mideye dokur maz. Burıuula b. 
ğitmiştim. Az müddet sonra müşa- ak 1l·c1 ımsmarı ls'erseııfz gene şcttalı rabn pek nazik' mideler ş·ftallyl çı~ 
rünı eyhten aldığım 29 Mayıs 329 yi iniz. Bunu"dıı eı kl M sırlılar söylemiş >larak hazmedemeolk!erlnden-rsfıı~~:. 
tarihli bir hususi mektuptaki şu cüm- ter. ÇUnlıü şıftal fni yıtprrkları dile b n- yumurıa gibi-suda başlryarak kabu e· 
l · l (S' l l z~", yem,şl de yüreğe. Yürek eski Mı rın1 soyduktan sonra üzerfne şekere" 1 eyı aynen a ıyorum - ız ayrı a ı sırlıların z~manında akıl mahııizası diye ek yerler. Ş ~ttalinin tazesinden yabUr 
beni çok meşgul eden arazi mesele- tar.ına:ış o1du~undan şeftalin!n yüreğe kumsundan rt3~el ycptıraıılar dl vaı.d~• 
sini de hallettim. Bu Doğu illerinde t>Enziyen yemişini y yerak dile benz!yen Doldurma üzerinde şump!u ~eftalı b·ı 11 . 
ağalık, beylik, reislik, paşalık orta- y2pra~lar.nı b rakmak, rcvez ı li\cten vaz' de tanındığ11ıdanberi onu s~venter i' 
dan kalktığı zaman asayiş mevzuu goçernk akıllı olmıya hizmet edermiş ... tikç~ coğ:tlmek ~dır. ıll 

. • . Ş •f·allnln böyle yürt'ğ b3nz~mcsi Fakat ne de olsl', şeftallda kaY5':ır 
bahsolamaz] dıye tam yırmı beş sene ol'a, tarllıte, btr hassa daha kazandır- güz~l k:>kusunu bula azsınız. Kolıll; 51 
evvel bugünkü kudretli rejime işaret mıştır: Orta çağlarda ışkı tasvir etmek dan başka vitamin cihetinden bi1e "8fı-· 
buyurmuştu ki hakikaten şjmdi asa- tçln ŞPf aliye bfr çok sap1lyarak, onun sef 'aliden biraz daha zengindir: C. <f ~JJ 
vişten bahse hiç lüzum kalmamıştır. resmini yaparlardı, Onun içi? aşık olmak mini fklsinie de ay111 mikdarda old1

8 ııJ 
İ t b" "k "d A • • • • b' . 1 teıs"r.l z gene şt'f ·ah yiyet-ntrslnlz . oeraher, B. vi amini şı r alfde i!Iİ bıJÇ 
ş e 0 uyu ı are amırımızın ızım Böyle ol~uğu hıt'de şeftali eski za- : olduğu ha'de kaysıda iıd misli. 

zaviyei rüiyetimize sığmıyan harika man hekimlerinin rağbetini kazanmamış- a . ..4· 
görüşlerinin canlı bir şahidini yaz- h. Cdli r. uı h ekim ş~ftalt kanı bozan, mi- -.:;:::: 

m akla bir vazife yapmış oluyorum. deye zuar veren bir gıda ciya hüküm ,-Ok 1 
_ _ verdikten sonra artık hic btr hekım bü uyucurarımızın Yazılar_!_.,.. 

rı, yaşay şl rı ve bir t k kf l[ınA ile me- yülr üstadım s(.lzjnü kırmsğa c Qsaret -- .. .• .• ilO 
dent lbtıyaçlar üz~riflde müessir olacak edememltti, Şeftali yemtkten bisbutun Erzurum Posta MudurUil 
kararları almağa s1lablyetll blr ı, o'du- vaz g çmiyen kimselere da ?ekimler ~- cevabına cevabım 
~undt n t •sb ' t edilecek namz <>tlerfn ve nu h ç olmazsa aç kamına yıyEc.k mı
Az!lların vatana millete ve partry9 b ğh· delertnl bozmam ğı tavsiye ederlerdi. 
I·ğı kadu amme hizmetlerine ve şe hiı M ,şh~r R z\ hekim ;et.ali, yendikten iki 
fşl rine karşı alakas•, temsil edeceği mu· uy s :mra bile s tına ha~tal ğına sebep 
!l tin ve hı kın se gi:ılnl kazanmıı olma- olur, diy' i.t\h m etmişti. 

ıııd' 
1 - Havale me:ııuru saat do1' ~ 

ııır' gelmiş ve altı bin llrRyı kasadan 8 ıxıa· 

Belediye azalarını her yerin 
teşkilatı tespit edecek 

sı, bir hk kelim'3 ile vaz' fe görecekleri Bü;rk Ü>tadların hatııları nekadar 
meciis ve ercUmenlerd~ müateh p'erlnln sayılsa dı, ş ftali.Yi le?Zetll bir YEımiş 

Parti reylerini ve hakiki menfeatlerlnt temsil bulan h ekimler da çıkt•ğı i~iıı, bem 
edecekleri goz önünde bulun iurul:nalı- büyüklerln söı.ür.ü kırmamak, hem d e 

şdtttli s v~n!e i n:ahruın bırakın ma'k 

'Jütün müracaat edf' nler huzurundll dftD' 
dtırn tad e.t ve tesifm edeceğıni bil btl' 

rek aynim ş ve nihayet tam dokUZ pi· 
çukta gelebllmtşlir. Bu yarım s!tı!ı fl~ııo 
mfz ayttkta ve intizarda geçirttik· 8~6.,fl 
on d~klk.,ya indirilmek su"etlle 

1 
rı· 

dır. 

Parti mahal t idare heyeti hem yo'<· 

Parti Genyö .. kurulu bu hafta Genel ş~hi ve kasabalar halkının rr:ylerlnl doğ- lamaların ve hem de seçiınln bu es sıar 
S:kreter Bay ŞükrQ Kaya'nın re!s1iğlr d !'l rud n dortruya kulla:ımalarına imkan ve da'reslnde cereyan mı temin maksadiylü 
müstemiren içtima fdnek bu s'!ne ya- rHmesl it barly1A halkın siyasi ol unluğu- mer ezden mıha\line müşah'tler iönde
pılacak olan belediye meclisleri va vUa- na delil olmak ltfüarlyle de bOyü< rhem- rece' tir. 
yet uıı umf meclisleıl stçimi için hüotl · miyeti haizdir. Eu bakımdan seçim bale Belediye seçimi bitlik ten sonra her 
met ve parti bakımrndan gereken esas kını ha~z blltü ı vatandaşların bir tıık vllay tte uııumt meclis azalıkları seçimı 
lan tesblt etmiştir. Bu husus fçin hazır müstesna olmamak üzere rı yleıin\ Istt- yapılacaktır. Bu seçtm d9 yukarıdaki e· 
lıınan talimatname kanuni ve parti mev- male imkan ve tırPat vermek ve seçim saslara göre bazı danacaktır. 
zuatını ihtiva ettlkten baıka seçlmln ne hııkkrna arıcıık Cumburiy.et ve partinin Talimatname bundan sonra b 3lediy 
suretle yapılacağı ve bu meclislere se- bir pre"sibi va ldeaH oJarak nail olmuş S3Çlmlnfn eh'immiyetiı'ıe biraen her he· 
çllecek azaların vas fları bakımından çok o'an kadınlarımızın bu seçime en g niş lecıiyentn dört senelik icraatına ve 1-u'l 
mOhlm esas,arı ihtiva etmektedir. Bu ta şekilde lştirakler'nl tem la et:nek pa. ti dan sonra yapacağı işlere dair namzet· 
llmata gö ·e eyluı ayı içinde belediye se- teşkilatına büynk bir vazife olarak ve- !erin ve halk hat p1erfnin halka kor.fd
çlmlne aft bütün kanur i merasim bitlrl- rilmiştir. ranslar ve•mes~ni va h tıboler Irat e~
lecek ve TQrkiye'nln her şehir ve ka Yeni talimatı göre belediye m·clls· mesinl ve partinin, gaze•e'erln, bUtün 
sabasında biri · c1 h~ırlnln onunıfa s•çlm lerl aza rıamz:ıtleri partinin yokhma U· parti orgaul rın ve radyoların seçimin 
bltml~ ve adlar Han e6Umiş olacaktır. sulüne tevt kan her y3rin pat ti t '~kilat devamı mlldd.t'nc~ harekete getirilerek 

Taliınatnameye gö e belediye kanu tarafından tesblt ve i'an edilecckt'r. pr p gard 'lya bOyük yer verilmtsini 
nu Cumhuriyetin bıış!lrd ğı eserfe' arss1n- Namzetlerin pa ti teşkilatıııda çalı· p rtl teşkilatına vc:zife olarak veımak· 
da memleketimizde beledlyel!illği yeni şıır.lımn arzu ve fdıre\.,.rine uygun Hr tedir. 
baıtan tanzim eden büyük bir eser o'du şekil:ie tesbit edilmesi laz m o'makla b! Seçimin devam etfğl müddet zarfı~
tu kadar seç'mtn tek dereceli o\mas1, raber be!ectlye azalıeı vaıifesi şehrin va da bll füı parti ve Halkevi binaları va 
kadınlara seçim .hakkı nrmui ve mem- bütün şehirlerin h~tta m ~mlekette mis' i'g"li müessese binaları bayraklarla stts
eket ntHusunun üçte bf.rirıl !eştil fden · flr sıfatlyle oturan yaba:ıcıların sağlıkla- }enecc:k, resimli tenv!rıtt yapılacaktır. 

çın, bazıları ş fmllyl taraba mcz~ ol 
rak y?m{ ğl tavs'ye etmeğe cesartt et· 
mlş'erdi. Bu suretle mideyi so~u ucu dl 
ye tanınmı~ olan şeftali rnideyl faz'a kız 
dıran şarabın hıraretini tadil eder diye 
gösterllirdi. 

Şeftalinin yenfşinde tir derde dijva 
o!mak hassası bulamayınca, bnzıları o· 
nun yapra~larına göz d km'şler va şef 
tali y:ıpraklarını suda kaynatarıtk sulu 
c n dü:_ürmek iç'n i aç diye 1çlrm'sle. dl. 
K miti 1~ aQ'fc·nın kabuklarından toz y d
par•.k c'lt h'!stalıklarıııda, yah'Jt şetta\i 

aı?acından çıkan reçinayı boğaz ve göz 
bastal klannda kullanırdı. 

Bu zamaııda da şef talinin y prakla
rındau, yııhut ç'çak '.erinden çccuklara 
büyüklere bile, llntt 1 acı yaptının be
ki:ııler ·vardır. Her şeyden mutlaka b'r 
ilaç ç karmak fsteyen h kimler .. Bunlar, 
şüplıesiz, ş ~ftıı ll yaprağrnın dile b~rz!· 

Bu gece 11 öbetçi eczane 
«VATAN» eczanesidir 

İST 
rrktı. O gece de yorgun argın ltlnden ııuz Onun için Jstirahatlnıze bakının Ben 

1 
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'ti&yatı zincirleme f>e'alet ve ıztırab ı - Doğm s,öylayor musun l:ahc· ğ m 
"lçiııde g-eç'lllf olan Hafız Ruşen, yeni bir Fckat benim rahafs·zl·ğım. dünyada 
felaketle karşılaomak korkusu i'e irkU- aaadetlmizi yıkmaz. bilakis, bllaJds ... 

· mlŞtl. .Mes'ut hadiselerle karşılaşma~a Nermin o dakika va.ztyeti itiraf .eder 
ıalıfmaınıo blr adam lçfo , böyle bir hale- ve artık her ş·yi söyllye bilirdi. Fakat 
ttl ru.bl~ı ye dUt'llekten daha t~ bit ne O· babasının blrdenhire düşQnceli bir bal 
labflırdı ? a!dı.11-ını aöı t.ı ac il c asaret .edemrıdl Bir 

Komşu kadın : s o , • • 

R b Y Sizde k d t 
'". aı deha beklemf'ğl muvafık gOrdn. Şöy-

- . ıışen e , ne a l\r e cış- .• 
, ı d dl tada korkula k bl _ le mu.ısılt bir zamanda her Şil yf söyleye-c ım.n, e , or ca r me k . F k f b · 

geren babasına blc Ş'!f söylt:m"dl. ne lazımsa hepsini yaparım. 
S.ıbahı beklemek daha muvafık ola- Nermtn S.ıadtt hanımın sözlerini te-

csğını d!l~ünüyordu. Daha doğrusu Mıt· yit etti : 
blrıe .avuktıhn gelip babaslle . görUşne- - Dutru babacığıll' sen git, raha· 
erine k .:..dar blr şey söylememeğl te. clb tına bak. S n bir banıya bir kadından 
etmişti. daha iyi bakabiUr misin ? 

O zaman mevdana çıka.::ak mukad· Saadet hanıD, han~ndeyi ko!undan 
des sır, sevgili babaya p qk o kadar ıi- tuttuJve kapıy~ doğıu gö:llrdü : 
tırap vermiyece<tl. Ve haktkat4'n o ı!lazik - Siz biç üzUlmeyfo. Ben burada 
dakika ueçtikten sonra büyük saadet d ıı· e. yım, e .. 
gnnle i baş ayacaHı. H .. f z Ruşsn bu urar karıısında bo· 

Nermin bu k~mırlıı fUStu .ve hatt'i yun e~İneğe mecbur oldu. Fakat büyük 
o ızt rab~m fç)ı:ie, b11.buına· gü\.:ır yüz bir endişeye kapıldığı i;ln o grc9 uyu-
2östermt.k kudretini b le k ·ndisfnde bu- yıımadı Eir koltuğa oturuak, h<"r lbtl
lamadı male karşı kızına yardıma koşmak için 

Haf,z Ruıen kl)mşu kııdına dedi ki : sabı ha kadar bekledi, 
l ,_ Y""' bak at idi ce tı. a c. abasına yenı bir ıztırBp 

~9 e yo11.. cunız m a sre m. 
- Nesi var 'Nermlnln ? ver~mek lçlP, oıu temtn cdenk, onu - N çin bir doktor ç1a-ır madınız? 
- Biraz ateıl var. Aman5iz müs~e- teskrn tderek &öyleytcekU - Ruşen bc,y, o kadar teblikeli b!r 

Gece böyle ğe~medl, Sabah n ilk 
ışıkları belhdıU zaman, Nerminin vazt
veti c hemmiyet kesbEtti . Geuç kadın bü
lü ene•j sine va azmine rağmen, lnilti
leıinl zapletmeğa muv f k olamıyordu. 

rlh olun. Hafız Rufen kızı Nr-rmfne son de· r.ııhatsız'ık dP.ğll kl bu 1 G Ur, geçer. Ben 
Hafız Ru~en kızınin odtısıra glrdt. rece itimat göstcırd ~i f çln, o vakte Jra· Nerm'nin y ın d !! yım. Sen biç üıü me . 
_. Yavıum, dEdi, neyin var? Ne ol- dar g lip gtçı:ın hadiselerin, ıışlc ırı2ce· Ve ilave Etti: 

du satıa böyle ':> rasın n h!ç farkında bile değildi Kızm- - Een bu g ece burada~ N rmfDin 
Eğlltii, kızının almndan öptü, da husule srelen tnyok t bdillere pek od sınria kah ım. Ben ı;'z n evlr:ıfzl do 
- Yavrum, ben sana söylemedfm okadat dikkat etmemiş 1. kfn11 evim blllrim .Fıık t s'z şimdi balı 

mi? Bizim avde hiç saadetten bahsedi- Nerm1n ba asını bir mUd et d.a~a çeden ge'iyorsunuz. Büıon gün e tale· 
tir mi ? aynı b.lghiz:ik v~ kalp huzur içinde b1- benize dc.rıı verdiniz. Hei' halde JOl uldu.-

Hafız RullCn, şlmrH dııh~ korkunç 
bir end şe ile kızırıın o:fasına srirdl. Sııa

<Jet hanımı da pek telaş.ı gördü. 
Komşu kcd n: 
- Ruşen bey, dedi, Nerminl hemen 

ıır il 
edilec~ğlnl bilseydim orada oıeıJl vr 
n n ve mn ·2caat edenlere bir zabıt 111~ 
rakası tanzim e!tiirirdim. Esas5~1'ııd' 
ti l te'yer liralık b r ya1n11 on dıı" ıifeı 
sayılmaz va muaın ~le d bi tmeı._ Ş ~1giı9 
edec~ğlml oradaki haz runa soY10 J1Jılt~ 
zaman memurlarınızdan haklı 01duğıl ıııf 
itiraf edenler de olmuştur. YardııJlC~etf 
m •runuz ne para alabilir ve na de deıfte 
bilir. O da havale memurunun av 
kadar bizimle beraber bektemfştır. 

1 
~' e e ,, 

2 - Filvaki başia po;tah1n ,8ııı~ 
d~ mürec:tat edenlere mahs:ıs otıJ ç ~· 
ye~ uokıur. Yalnız yarım s.iat b .i 
postabynede ayı:ı kta bekletuoıek ıştır· 
olınadığından buna lüzum görülI1l6~ ı' 
Amonyak kokusuna ge.lnce bu n351 ~!~ 
bt:i inkar olabllır? Her gün hlşeY8 ue <' 
~ıkanlar dalma burunlarını eııer 0rlıf 
mendilleri e tıkamaya mecbur ıcah1 ~,! 
Buraya biraz asitftnlk veya kl~?Ç 
mıığı döktarmek pek:: mümkündur· i •' 

3 - Temennimiz şudur: l\{e~ıı' 
manların1a memurunuzun yalnıı dft· 
müracaa'ın fşlerlle meşgul oıına•1 

l tf ifl 
Doktor Yusuf A 

""· r hı.staneye kaldırsak, çok iyi olsC b~'b 
ZivalJı baba bu söz üzerine 

tün şaşırdı : 
? 

- Hastaneye mi kaldırah111 · 
11 

/ 

Hafız Ruşen, kızının haya:ırıd;ş~~· 
tık ümit kalm11dığ' uhabrna duş1' 

Sa rJet hanım : 11111~ 
- Çok rfcı ederim, sakill 

0 
1 I~ 

o ~· diyordu. H~r şey gelir, geçer. rıl 
tlyat'ı bJlunmak 14zım drğll JIJİ ? 

1 
o'1 

b ( .ı 
Saadet hanım, Hafız Ru,enl ~ıv 

mobil aram ağa gönderdi. Z ı\fıllı ,pı" 
kızının ıztmıphırı karşısında pe 'J ~0ııı 
ğıoı bllmlvordu. Bir makioe gibi ıı!t ! 
kadınıu sözlerine itaat etti Ko;ttl 
omobil bu 'm•ğa .. 5,l 

Fa~at Rujen kapıdan çıkırıc~·br ~ 
hanım bu işlerde meleke s~h b ge~ 
dı~ mch~retlle N rminl çabuC'~rıı 'r 
Ndırdi. Bır el valizi h zırlad1. H t ı~ 
şen otam:>bille geldiği zamuı, lı 9 ıl 
erm \t\ln ko'una glrd Per ve gerç 
nı otomobile köydufar. 

, :.1 . '-.'' 

l11g 

~k 
Cil 
le 
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EN SON HABERLE~ 
ltalyada da Y ah di ere karşı 

büyük ir hareket başladı 
General Metaksasın 
Üç yıllık 
Başvekilliği 
Ankara ve İstanbul 
Razetelerinin neşriyatı 

35 Nakleden: S. A. 

Yahudiler Faşizm aleydarı l. •• •• d 
t l Akk. d·ı· nsanınn sozun en e a ı e ı ıyor 

Neşredilen beyannameye İtalyanın büyük 
doktorları imzalarını koydular 

bin mana cıkar 
' 

1 ı\ kara, 4 (A . .! ) - Btıınnkn • U-
111s • ve biitüa lstanbu\ razetılerl, Me Roma 4 _ Faelst h'lkOmet ırk po- mas halfne glrm1ş bulunmaktadır. Blna
aks ·sı1 iktidar mevkfine gellştnla üçün- Ji t lkasmı kat'l surt tte tat'· i{a karar ver- enaleyh ırkın kanını bozucu ı hvale kar· 
~Q Yıldönün: ü mOnlflebetlle, dost mım , mlştlr. Eias hatları evvele~ illn ıdtlen ş ı o zamanda-ı tetb'rler alınmı ş ve bu 

ket hükOillet reislnfn ba;ardığı büyük bu polltlkıt, ftalyaa ır kının temiz kalma- hususta kanunlar neıredilmlttlr. 

Dudu bu sefer de Mahşekere gayet 
hikmetli bir hikaye anlattı 

'il• d Seyis şaşkınlık.la: uyandı Bir türlü gelmek bilmeyen ak-
ta/el gcnfı sütuıılar ayırm·f bulunmak· sını istibdat e!mektedir. ı y ~budllere g lince, bb.llerea sene ~n « Atredel'slnlz efendim. S'ztn oldu· tamı s·~bır1Jzbkla bekledi. 
te ır ar ve ylnı bu vesllı ile de TUrkl- Nazırlardan ve Parti S~kreterl Aşıl beri kendilerini diğer ırklardan Ustun tunuzu bilmedim karınız sanmıştım» di· Nihayet ufukların koyulaştığım Ye ta-
ba ve Yunan'stan a~uında çok sıkı SatraG bu hususta demfştir 1'1: tutan bu millet, ltalyada ıon der<c1 mO- ye cevap verir. ' blabn aşık bahta gibi kararmaya yQı; 
\q:.hhğın eh.,mmiyetlnı tt. barü,. ettirmek· - İtalyada ır~ prEnsipleri akademik semahıı gördOtU hal1r, dalma Faş,ım Tilki blk8yıyi bitirir bitirir•~' tuttuğunu ıOrdD. 

ırJer. bir f >rmUI detlldfr. BllAkfs sarih b!r po- aleyl.tarj olarak faaliyette bulunmuılardır. hükümdar arslana: Cıhıuı karanlıklara bUrünQrken, bu 

Mandaları çalarak Ağrıya 
götürüyormüş 

~ . Kars, ( Hususi ] - Kataakaç mahal
~ aınde Davud cf u Hasan Ağrıya sat· 
baa'< üzere götDrcüğU 11 mal arasına 
k ika yerden çıı ldı ğı iki mar.dayı da 
,:tınış ise de O kof iar darma ka.,.akolu 
~tarafından yakalanmıştı". 
............... 

litikıt harekttiilr. I~k m(seleılnde neşredilen beyan - İşh bizim koyunun da özUrü ka- ~lbl ıevdazedelerln kalpledne yeni bir 
ltaly.Rn lmparatorlu~utun teşkilln- namrye lmıa koyan doktorların 9ojtu, bahatından büyü{. DJyerek uvalhnın gQneş doğar: Ümit 

den beri l·alyan milleti diğer ırklarla te- ltalyanm pFk oıarut profesörleridir. paıçalanmasına sebep olur. Mıhşetn de gine bu yüzden Dudu-

Mareşal Çakmak hasta
nesinde neler gördüm? 

Vezirin oğulJan bu hiklyıyl dtnlı- nun yanına koş'u: 
dikten sonra babalarıoa derlerkl: - Djn gtc'3 fazta mQeah'lbeye dal-

- Baba, bu lşlıı imkansız oldu2unu dık, sabah olduğunun tarkrna varama
ıöylemek tehlikelidir. Deryayı çatırmaya dık. Bu iece maksadım ge~ kıılmadon 
gltmeten başka çare yok. Allah belki bir iltmektfr. 
çare verir. Dudu - Canım, Mahşeker, keıke 

Vezir çocuklarlle yaptığı bu müşave· bu kadar da konuımasaydık, hımen ılt-
(Baş tarafı 1 lnclde) yor. Elverir ki, S •ıbay ailesi olduklarını reden sonra yola çıkar, b'r kaç iÜ'l mfş olıaydın hiç insan fırsat ka)be_der 

Abdur rahmanGazi Şimdi araıtırıcı tablilc1, terkipçi faa· şubec9 tesblt ttttr&bllslnler. :yürüdükten BODra denizin kenarına ge- mi? Fırsat dedilfn çabuk sreçer, duşü-
liyetlne ratıııe!'I, çıt çıkmayan bu mües· Şiaıdl •şıığıyll, pavlyona ln'yoruz. lfr. ÇJk yorulmuş olduğundan bir parça necek zaman nıı? Hemen git o zavallı 
sesenln, tıu sıhhat mabedinin mah·emiye· Akllve, bevllyf', cildiye servisleri Janya- dinlenmek üzere ozanır ve uyur. aşıkuıı da böyle günlerce beklemek a
tini izale etmekten k.orkarek, okuyucula· "a. Ronlkeııct ve Orduevi ıtlrektörO, Ruyasında ak sakallı bir derviş Qç aan- zabıadaa ~urt~. Yalnıı on~n ~ana_ söy-

Dört beş arkadaş bir yerde 
konuşuyorduk; biri dedi ki: 

- Bu sırada bolca kebap 
~iyaf dine iştihası olan varsa 
Abdurrahman Gaziye gitsin. 

- Neden? dedik. 
- Neden olacak, dedi, mil-

let cayır cayır kurban kesiyor. 
Erzurumda şöyle bir inanış 

VQrmış; dışardan gelenler, bu
,.Qdan ayrılırken Abdurrahman 
Gaziye kurban kesmezlerse ye
di defa daha Erzuruma dön
fek felaketine [!] uğrarlarrrış. 
fte, bundan kurtulmak icin, 

box. h' o o b' o o d I At su ızmetını ıtırıp e gı -
1tıeh üzere olanlar, gurup gu
,.llp Abdurrahman Gaziye gi
cl' 1Yor ve cayir cayır k" rban 
4eıiyorlarmış ! 

Hadise bir kac cephelidir; , 
l Hurafe tarafına sinirlenen· 
e,. bulunabilir. 
b iktisadi cepheden halktaki 
llfuş, zeka hoşuma gitti. Fır

•Qtr kacırmayan keyif ve zevk 
e,.bqb ' ' ' 'd f · l rna şımc:.ı en a ıyet o sun. 

4 Fakat! Erzurumdan ayrılır
ı en, bir daha gelmemek icin 
f"le • 

4. r fareye baş vuranlara, ha-
rk.Qten varsa, acımak lazım. 

4• Oikü gözünde yurdun her 

4 °'esi ayni kıymeti taşır. Baş
b? Yerlerden buraya her hangi 
h ~,. Vazife ile gelenlerin hemen 

le b' . k r •. d .)ı • ırı onror ıcın e yaşamı-
( o,., Sayfiyeyi he~ birlikte din
'.}>e • b· mıyoruz, Zozo Dalması hep 
ı,.tikt d . . s· 1tı e seyre emıyeceğız; ıne-

ttı ?' tiyatro, müzik... Mahru· 
,..

1Yetleri yurdun bircok yerle-
'11cle b l b ·1· ' u una ı ır .•• 

Q Ondan, onun yarasından, 
• craınc/an kacmayalım; O, her 
"'.)ı. . • 1 ıle bizimdir. 
~ Ben her yedi senede bir Er
'>ı~"'"nun inkişaf farkını gör
ı.·c1'1Jıeye dayanamam. Onun icin 
ı:ıı e '- , 
4 rli:en, Abdurrahman Gaziye 
ClrbQn kesmiyeceğim. 

'...._ izzet DELİÇA Y 

Efdal Aşar, bize Jz'lhat ve riyor: leyıce"'i ıoztF u t Ç nk so in rım slzlnle, ayal.Iarımızın ucuna basarak dık ve bir de ıuzgAr gibi koşın bir at • rı nu ma. u u z -
do'aşa'ım - Biz dalma tekemmüle gidiyoruz, ıatlrlr. san ruhunun tercümanıdtr. Bir insanın 

buaüıı mükemmel ctbazlanm1z var. Teş· ne adam old .l'r •ö 'eri d n a 1 Iır - Şu gi·diğlmiz ikt koğuşta kulak 0 Sandıkların birinde cevahir birinde U5U 0 z. n e n aşı • 
his ve tedavi Jclerinde çalışıyoruz . 1 Ben sının g'bl o· el bi aht-ku s hastaları yat ıyor. Tabii tanımayanlara .. ağır elbiseler ve birinde h'\llı alt!n do· ı .uı r m u n Ojll 

Hakil{at~n rontktn 11e1vlt1intn üç b ili t b' d 1 do D t. 11• söyleytceCim. Uzun boylu, nazik kibar ludur. Derviş kendls'nln •Derya . oldu· sopu e 1 z .r a am 8 ş P ... a ~ma-
odasındıt sa' uru'< olmayan, yaul asrt sına razı olam m b'r doktor cf'çen seneler belki rıazmdik· tunu, her ne kadar layık de"'ilse de Şa a • _ 

ı:. bir kadın eli vtr!IUŞ gibi h'r şev mun ~ u h k D k ı ı 
kallnlzi celb9derdl. Evvelki akcam Ya hın bu h'diyelerl kabul etmesini söyler. .ıııı.I şe er_- eme nsanıo soz. e-

.. ta:zam. Duvarları , mPşbur re~samların t d d ı ı btu ? 
kul>ııu lokııntasınd'l yem k yerdf. Onun tab~oları yerine bir bağırsak kanserinin V:~zir uyaoıııea hediyeleri yanında bu- 1 n en soyu sopu a an aşı a r 
fçln slzP: bir lı::emlk veremfniıı ruimlerl süslüyor. lur. Dudu - Zllrefa lnsantn bir sözün-

- Kulak, boğaz, burun mütehassısı Mamatl E'da\ Aşar bekleme salonunda Sevinci lçlne sıtmaz. Dotru Şıhın den bin mana çıka· ır'ar. Mesela Merd 
doktor Reşat Uluğ derlerdi. işte ta ken hastane brğ' ik oldu~u hal1e h'! stalarına huzuruna gelir ve b"şına i'elenleri btrer Dehh!· ın davasını Ram Sultanı hallede· 
dlsl ... Onun odaları onun mu yene odıı- bususi hast1 muamelesi yEipıyor, mec birer a'1latır. Şah bundan memnun ola- mem1$tl de ancak Zıırll olan km hal ve 
sı ve onun bast ilan... mııJarla, mağızlnlerle, mas ıyı doldur rık hedfyyelerden birini seçmesini söy· fuleyleo;ıfştt, 

Şimdi Bay Enveriıı, bakteriyoloji muş · · ler. Veztr de tekrar oğullırile müşavere Mabşeker - Nasıl balletm1$tl Dudu-
!aburatu 1arma gfreHm, her taraf pırıl, • • • etmek üzere mUsade ister. Nihayet Şa· cuau•; pek merak ettim? 
pırıl, doktor Enver bfyaz gömlt:ğ'l ile Hastane geniş miktarda i~tlmat mu- huzuruna getirilen Vezirin dört otlun-
çalış ıyor . işte santrifllj maklnest, işte avanet hTzme' lni de ita ediror. Askere dan büyüğü derki: 
mikroskoplar ve daha lsmlc i bllmed ğ''m Reltnlerlo içinde, bu vazifeyi yapamıya- - Baba altını tercih edelim. Çbn 
birçok şt yle•.. cak olanları da s~rvlsler;nde yatırıp te kü cevahir kaybolur, at ölür, elbhıe es-

Şimdi E·zurumun bEr derdine koşan davi ettikten sonra, yerlerine yolluyor. kir Fakat altınlar o'ursa bmıların heps\ 
gOler yüzlü lrtan Titizin odası:ıdayız. Bir sene zarfında binlerce lns&n tt.- ni tedarik etaıflk mümkündür. 

- Hiç bir şeyimiz eksik dPğll, dl- davl görüyor. Ve şu kadatını söıeyelfm ikinci oğlu: - Cevahiri almak da 

AhlAkve 
menfaat 

yor, ıu gördüğür üz alete elektro gardi· ki, senede trc'lk yüzde btr buçuk nls- ha iyidir. Çünkü sr.n Vezirsin. Atlını 
yagram derler. Türkçe!i ka\bin resmini betinde zayiat veriyor. - dalma bulabillrsln amma, bu cevabirlerl (Ba~mahlıdın devamı 
alıvor ki bu aletten Tü·kiyede az varm ş . Geçen yıl pavJyonun !e\'ml ku,adı para ile bulmak her zaman mumkün o- Kurduğumuz fabrikalar bir ta-
Mare"al Çııkmak haslanul de bu nadir yap·ldığı zatran .ister:~'- . gazetele_rine lamtız. 

'" bl t ı • k i ( G lh raftan döviz tasarrufu temin ederken, dört haslar eden biri... r e graı çe m şt m: .ı.Joğuııun u a· Üçüncü o"'lu: - Ati l k lA 
nesi) olan Marrcal Çakmtk hastanesi 6 a ma zım. diler taraftan artan ihtiyaçlar, yilk-

Ne~tde ise bir bas'as m tedavi ede- .. At gaza ve harp alftidlr. Cihad ise bü· 
c k onun için yanında fazla kalmak lnk1şaf ediyor, demiştim. yük sevaptır. selen sabnalma kabiliyeti ve mede-
istemtyo: uz lstan"u1 gazeteler( bu mesaiyi u- Dördüncü otlu da şu mütaliade bu· ni seviye, her gün daha bol miktar• 

Eczan! mükemmel.. Yok, yok. ıaktan takdir edemediler, ona Doğu 1 da döviz istihsalini mecburi kılıyor. 
Gülhaneliğ-1 vıufını çok bu'dular ve be- unur: M ml k dı .. kM w 

Nıtekim Bay Niyaziyi , kolları sıvamış nim bu tabirimi gazeteliirlne koymadı- - At, harp tletldlr. Cevah1r ve al· e e et şma mum un oldugu 
malzemeyi am'oal8jından açarken ızördUk, lar, yaln·z hastahanenin ismini kaydet· tın ~a~akarhk. demektir. Asıl mesele kadar çok mal yollamak, men:: leket 
Yukarı katt.,, do'dorlar el b!ıliğlle bir mEkte iktifa 1 tWer. bugunu boş geçirmektedir. Blnanlaleyh içine mümkün olduğu kadar çok alıcı 
ki:tüphane yapm·şlar. Garptekl yüksek müessES'3 kadar, bu hilalleri geylp ekran ve emsal ara- ve harcayıcı seyyah getirmek zaru-

G•çen yıl h'"r hafta yapılan tıbbt kıym, ti', onun kadar emniyet vcrlcJ, bu sında Jftrbarla dol11şmak h~psfnden Uı · t' k d B nl h • 
müsın:.ereleıin birinde gene hu odada h E tnr:dür. re 1 arşısm ayız. u ann epsı, 

b 1 t k D kt larım b ad s bat abidesi ,zvrumda yükselmiştir. mal kalitesinde ve fiyabnda dürüst-
u unmuş u • 0 or ız ur a aca· Şimdi relin s•zinle iki devri muka- Dehkanlıların bu suretle beyan et· .. . . ,. . . .. .. 

yıp tcayıp hastaları tfşhlt etmi~le, me- yese edelim. tlklorl f kirler Şahın hoşuna gtttitlnden lükle • ıh~ik~, hile ve bır gunlük 
sa !!rinde.,, birbirlerini haberdar etmiş- Umumt harp içinde, ordu .kumandanı döıt hedlyede:ı her b1rlni bir de!lkanh menfaat otesınde, ne şahsi ne umu-
1er, bizt de hayrette bırakmışlardı. Bura- Hafız Hakkı Paş:ı bl~ ev .köşesinde tifüs- ya vererek dördürıüde kendine nzlr ya- mi, hiç bir menfaat düşünmiyen kısa 
sı tekemmUl etmfş, klt ıı plar artmış, Al- ten ölürken, Cumburlyft devrinde, Meb- pıtı. ve kısır göri\şlülüğe karşı - muvaffak 
manca ve Francıızca tıbbi mecmualar metclk:, ordu komutanının buJamad•ğı Dudu htkayeslnl bitirdikten sonra bir mücadele ile mümkün olabilir. 
geliyor. Onlar mükemmel clltlenlyor. Ve rahatı buluyor. Mebşekerı · 
bC tün bunu da doktorlar kendtliklerin- 1 · " Yeni Türkiye bir garp devleti olmuc-

- ~ta muşaverenln faydasını anlat- O · Y 

del", daha doğrusu kendi keselerinden Teşekkür tım. Maksadım, brntm srlbi bir sırd:ışı tur: nun pazar ve pıyasalannı hahi 
yap yorlar. D' 1 • • . d' k d b' k ele gtç'raıiş iken mOoaveresfz iş &örme garplılaşbrmak, onları dahı .şark 

Şimdi, beyaz, daha beyaz ve bem 1 dış erımı bşımd ıye Ea ar ihırço meli nasıhat etmektir. aleminin terddilerinden kurtarmak 
b 0 d 1 d k b 11 yer er e yap r ım. n n ayet . • d' 

eyaz ç o aya g ( ı ' oras ı ame yat- Cumhuriyet caddesindeki muayene~ Simdi sana tav,,iyem: - Valnt kay· vazımemız ır. .. • 
h1ne . .. Kıyraetll operatörü nOz izzet bu· hanesınde çalışan diş doktoru Hilmi btlmt', aşıkının yanına koş 1 Pek yakında bu suhınlarda hır 
~adha lbdı çakbla şifd ldleğtıbtıyor.iŞifi dakk ı tktı- Uzelin tedavisine müracaat ettim Hem:n .kendine gelen Mabşeker t~lAş · daha yazdığımız üzere, bütün bunlar 
5 ı e, u ame ya ane nsanı or u M · la ponçereye koşa~ bir de ne ör~Un? d hük' A • l v k 
vtrfyor B çak fena s •y vesselam uhterem doktorun yapbğı dişler T 1 b ' b f sa ece umetin a ;ıcagı ontrol· .. · . l nn yer a6armaya aelamamış mı? 1 l l . l 8 .. - M • 

Şimdi nfsaıye kotuşundayız, mQte- sayesınde a h aydanberi son derece • • • ar a temm o unamaz: utun muşterı 
ka ı t b'r zabıtln retıka'lı hasta yatıyo". rahat bulunuyorum. Sevincimi ve te- 81 a e Mah ek t lJh 

1 
,_ d 

1 
vatandaşlar da aynı tedbirleri mu• 

1 kk.. .. .. b d w li d k ç r ' er, • ı z .. a •n Bu ff kılın k Oo~umhane orada, mavi at as yorganlı şe urumu u eger o tora açık tallhslzll"'lne bir müd t e"', d '·t za er a ve aynı kontrola ış' .. 
b k' 1 1 1 B d 1 k 'f b'li • & e s a ı .. an aorra eş ıer1 yavru an bek !yor ar. ore a o ara sunmayı vazı e ı rım. çares1ı akşıımı beklemek 18 Jd :ğt- tirak etmek, bir vazife ve adet hilk· 
ya'n z_ zabit ellelerl df'tll eski mütek?i.t Emekli Yarbay nl dUiündü Derdini uyuşt:~':ıa~e lçlo müne geçmelidir. 
ve mutevefta zabitan afJelerl de gelebuı- A. Rıza Talayman bahçeye indi, çfç9kterile utraştı, uyudu, F. R. ATAY 



ııııııuıınıınını ınmuıın 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden : 

2 - Üç seferli postanın teminatı muvakkatası 783 iki seferli postanın 522 
liradır. 

3 - Bu husustaki şartnameyi okumak ve daha fazla izahat almak üzere 
taliplerin eyyamı tatl?iye nıüstes"a her gün Erzurum posta ve telgraf cüdürlü· 

tDne müracaatları ilan o'unur. ( No. G03 ) 3 - 1 

r•-vr•"""'O'F•-Vr•...,r•-,.••~ı-vr•-v~ 

Türk Hava urumu ~ 

BÜYÜK p· O 1 
Bürdüncü keşide 11 A~justos 1938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Bundan başka : 15000, 12.000, ıo.oao lirulık ikramiyelerle (20.000 ve 

10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye ,kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak ~ 
etmek sure tile siz de taliinizi deneyiniz... ~ 

111l:s:1=-ı~:ıjıı~m1~n=~cıı=;~:s:::;ı~··~·%r•~-' 

·Kars Hayvan Borsası Satış Cedv~li 
[ Temmuz son hafta ] 

Bn aıl.#ı En 11akarı Orta 
P.,ıt ,,.,,, 

Alırııoı Kr. s. Ki'. s. JI.. s. 
ktıı 56 18843 7 12 10 52 8 88 

!ne 89 8678 4 90 10 00 7 S8 
K akaı:n 35 7640 7 65 10 Ol 8 88 
Daa 18 211\ .. 64 8 00 6 54 
Ôkeç 10 724 OQ 00 00 00 10 62 
Mar11 137 71 7 7 10 13 85 10 66 
kttzU 82 227l 8 75 13 80 9 75 
ir~I . • 21 770 5 14 8 80 7 25 
Yapar 40 29-9 . 88 00 40 00 00 00 
Tan yatı 1437 T. 28477 52 00 57 50 00 00 
~rlnmtş yat 5 71 o 00 65 00 00 00 
kaşar peynir 10 Ç. 1000 00 00 30 00 00 00 
Salamurayatsıı P. 12 20~ 0) 00 s 50 00 00 • 

Umumi Neırlyatl İdare Eden Y ıtzı 

.. ~---·--

DO 0 U ~·================= 6 Ağustos 1938 

Erzurum Nümune 
Hastanesi 
Baştabibliğind n: 

röa&iY• t ı •&ııt&.aı ı . 
ı 1 1 1 

Alametı F .ırıkıı 

' 

TOPANE Terazileri 
T'! ·kiyeni E "rinci Te azi 

.. abrikasının Mamulatıdır 
Taklitlerinden Sakınınız 

Erzarumda Sab yeri: N •ŞET SOLAKOÖLU Te Ortai}• 

Gürcakapısı, Kavaf l•r çarıııı 

----------------------------------------------~ 

Memurluk M .. sa baka 
im ·hanı 

T· C. Ziraat Bankasından : 
fJo 

Bankamızın şube ve ajansları için Jüzumu kadar memur alınmak uıctc 
sadı:ka imt hanı 2çılrcaktır. sô'p 

Mü ahakaya girelblmek içfn m az orta mekteb mezunu olmak ve yaşı t 
ıtur'ala.r: ı Mart, ı Haziran, 1 ı:ylQJ a~ıığı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. ~e 

B1lr1ncikAnun ıtar1h1nı1e çekllecektir. 1 den ftŞBğl yaşta olanlar lmUhana gireblllrlersa de 18 yaşından evvel 
En as elli Un\ mevdutı buluna • murlur sımfma geçemezler. ·1' 

MJlar kllr'alara clahU edllecül ı.U. Ankara, İzmir ve lstanhuldaki lmtlb nlara orta mekteb mezunları ıılıııroı 
nıe. t7t)' caktır. ııl' 

Orta mekteb mezunları fçin altı ay, l'se ve daha yüksek m~kteb ıııe:ı~rıD' 
için bir sene devam edecek olan staj mUddetl z•ufmda orta mekteb 111ezull

1
0i 

o uz, Us~ ve daha yu'<arı tahsilli o 'a nlnra 80 liraya kadar ve imtihandaki JJl Kars inhisarlar 
Müstakil 
Müdürlüğünden: 

fakiyet dercceslL miiten sib surette ücret verlllr. ti' 
İyi derec pe yabancı dili (Fransızca, lngilizce, Almanca} bilenlerin üc'

6 

emsalinden 10 - 25 lira arasında yüksek luttilur. ıe# 

Henüz ıske llğiııi yapmam1ş olanları datmi kairoya alınmaları askerlf~1tf 
1 l · 6 - 938 Tarlhtnde ihale edllcce- Ha ed'nclye kadar tehir olunur ve askerde bulundukları müddet zarfında 

ğl evvelce ilan edilmiş olan K ~ rs ve sız m wzun sayılırlar. ~-

mülbak~t:na al! inb~~~ tlmaddeler:nın St8j devrrs1nl takiben yep1'acak mE>sleki imtihanda muvaffak oıaoıar, 0;of 
taşımla ış on gu

8
n 

9
m
38

u pe e t pal zar .'.ğ~ Iradan a~ağı olmamak üzere % 20 ntsbetinde zamla Tekaüde tabi daiınf ıca 
konu mr ştur. 8 - · azar es gunu alınırla ~ 
saat 10 da Kars 1 hisatlar ldaresındJ r. . , . ş.ıt 
ihalesi yapılacaktır. Talip olanların ve Yabancı dılı bıleo ve asgari Hse tahsili olanlar talimatnamesindeki i 
ş:ırtnameyi görmek ıst,yenlerln ihale dalrEslnde beş senelik muvaffalıiyetll bir memuriyet devresinden sonra bir 
gününd · u evvel her yerde fnhisarlıır i çln A vrcp da ki banka1ar nezdine staja g önderilirler. ·~ 
idaresine mllracaat atm lerl ilan Cllunur. Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, B9h·r l 

( No. 591) 4 - 4 Bursı, Çannkkale, Diyabak'r, Denizli, Edirne, Erzu·um, Erzlncan, E1kfşeııı ·~ı 
Anteb, i ~ tanbuJ, lzmir, Kastamonu, K11rs, Kıtyserl, Konya, Kütahya, Gıresu"~ı~ 

·ı "' • latya, Maraş, Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, şubel~~ o'-' 
Vl ayetı oıta mckteb mezunları için 16 ve 17 A~ustosd 1 lise ve daha yukarı tabsıl 

ar için 18 ve 19 Ağustosda saat dokuzda başlanacaktır. d~ 
Gümüşcne 
daimi 
encümeninden: 

:Müsabakaya gireceklerden ne gibi veslka'ar arandığı ve nerelerden 1~ıl 
lyapılıtca~ı yukarıda fslmterl yazılı şubehniınJzden elde edilebilecek fzabD80l 
g örüh b ılf r. ' · -d~t 

istekll1erin mU•abakaya iştirak edebUecelderi mahaldeki batışa şubesi :~ ı• 
Açık eksiltme ilanı liiğüne ve Ankarada bankanın personel işleri müiürlüğUne 15 8·938 t8rlb ı) 

<Jar nı.üraeaat etmeleri lazımdır. (No. 609) 

Plrahmet - Eıztncau yolunun Elbfztm T • • v 11 ' :grs I~;:·~~n~:ru:i~~~ır;.d~~I xb:;!:.; r a b z on va 1111 g 1 n d e 115:~ 
betonarme köprQ inşaatı 5 8·9&8 tarihin· TrabzJndı ya ;>ılmıkh olan Numune histanesi:ıfn DJ sene yapılacat .,,,oı~ 
den 20·8 938 Cumartesi gU!tÜ sa<ıt 11 e liralık inşaatın eksiltmeye ko:ıu\datunun g-az3telerle~Uanı 30·7-938ve153 11~, "'• 
kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye telgrafla blldlrllmtştlr. Ahiren Sıhhat V3kkletinden ald ğımızdıı bu lnf8~11oı''r 
konulmuştur. Eksiltme vlUlyet ddmi en tesisatında beraberce yapılması için yeniden proje ve ktfif ııamelerl hazır etdl1~ 
cümende yapılacaktır. Muvakkat teminat gönderilmek üzere bulutduğu ve bu"a lntlnr edebilmesi blldirilmtıttr. Oll~ ıt 
( 677) lira 75 kuruetur. le Hin edllmosl evvelce yazılan 556,000 liralık lnıaatın eksilmesi b~!~~'aııSJ; 

Bu işe ait keşif; proje fennr ş rtna· olunacııkhr. ~ 
me, Nafıa genel şsrtn mePi~ rrıukavtle 

ve eksiltma ş•utname 1, her zaman Na· Erz Devfterdarlıgv ından .· ,Jı fıa mQdtırlü~Und9 görüleb'lir. UfUffi v-
lsteklllerln bu gibi işler yapbklarma Muhtelif ttırfh'erde müsade e ed 'lmfş olan 2069 kilo buğday ve 13 1't1° ~~', 

Sahih •e Baımuharrlrl ~l rl MOdürü: Lzct DELİÇA 1· 

CİHAD BABAN 

dair müteahhitlik Vt>slkasilc snn• st Jçtn dar ununun 3 8 93 h r' hinden itibaren on beş gün milddPtle ınüzıı yedeY
6 &6'1 

· muteber olmak Uz•ne lfcaret odası vesi- rılmıştlr T "liP olanların lh !!le gUcı ü olan 17·8 938 Ça1şanba günü saat 011 

kası ibraz etmeleri ıarttar. defterd ırlıkta müh şekkil satıı komslyonuna mUraoad etmeleri ilin oıuııur· ,,.,ı 
dığı y ; DOÖU Baıı evi (No. 611) 4-1 (No. 607) 


