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Baaılmagan 11uılar geri verllm•z 
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ispanya ı.a Nasyonalistler Yeni PAZARLIK YASAK 

B. T G · 1 Pazarlığı kaldıran kanun 
ır aarruza eçıyor ar t tb·k k.. · d. a ı mev ııne gır ı 

Değiştirilmesi 
Lazım gelen 
Bir zihniyet 

Bu defa kati neticeyi elde Ankara, lstanbul ve İzmirde bugilnden 
J b ·ı kl •? itibaren pazarlık usulü kaldırıldı eae ı ece er mı. 

MemltkE tte pazarhkla alıı verfot tatbik v~ takibi de matealllk leleri rör· 

Şehrimizdeki müesseselerden bi- yas ~k eden kanun bugün tafolk mevkii· mekle mQkelldtlrler . 
rinde bulunuyordum. Binanın Frankist tayyareler bir İngiliz ne glrmfş bulunmaktadır. lkttut VekAletl bu tatbik: ve takib 

bazı yerlerinde tamirat ve inşaatla Kanun buıilnden ftlbaren A,kara, busu•lanot teftiş ve murekftbe edebile-

gem 1• ,· n ,. d h b t d 1 İstanbul ve fzmlrde tatbik edilmektedir. c111ğl gibi lüzum gördOtU yerlerde veya 
Uğraşılıyordu. Direktör müessesede s a a a 1 r 1 ar Hükumetin kann'3uuun tatb~kint kolaT· lüzum gö ülen baı1 lı'erde doQ'rudan dl)t-
Çalıştırılan adamlardan birini çağır- laşhrm8k Oıere ayrıca bir hılfmatneme ı ruya tatbik ve taklb işlerini Y•P ıtak 
dı. Aralarında şu mükilemeyi din- / - -: . ..,.,...........,__ hrı zır1amış o~duaunu yazınıttık . Bu tali· Ozere memur tavı:lf edeceldlr. 
lcdim: f matnarne mahallerine teblll ve i•ln edil· Söhlan maddeler ttzerlne flat\annı 

Direktör - Oğlum, biliyorsunuz / miı olduğu için, bu Uç Vfllrette mDote ve ayırıcı vaaıf.'arını iÖSteren etiket ve-
ki iki aydanbeıi müessesemiz kapa- ıller rlrdik1erl dütkanlarda arbk bundan ya baıka bir lşa·et koymak yahut lhte 
lıdır. iş yoktur. Burada boş oturu- sonra pazarl ık yapamo yacıtklardar. tıımak mecburiyetine riayet etmeyenler 

Kanuna iÖre parekende su"ette sa· ı yirmi lfraya kadar hafif pııra cezaslle 
Yorsunuz. Maaşmızı da alıyorsunuz. tıs yapılan dükkAnlar ve m· ğazalarla c&za1andırıllılcaklardır . 
Görüyorsunuz ki tamiratta ve saire- 'lalr sat•ş yerltrlndA satılan maddeler Etlk&t koydutu ve liste astığı hılde 
de dışardan adam çalıştırıyoruz Sen /' üzqrine bunların ffatlanm " ayırıcı va· bunlarda yazılı mikdardan apğı veya 
db~. arada sırada yardım et te bu iş , gıflannı gösteren b\r etiket veya baıka yukarı flatla mal sa· anla .. dan bet lira· 
ıtıversin 1 "' · birer işaret konulacaktır. dan yirmi liraya kadar hafif pare otzaıa 

d
. Hademe_ Ben yapamam efen- Malın mahiyeti etiket veya lıa"et ahnaeakbr. 
1111• koyma ta münld olmayan hallerde, hal- Fiil 'er tekerrür ederse para cuulle 

Direktör _ Neden oğlum? kın gOreb.leceti bir yere füte asmak beraber <HikkAl', mataza veya tlcsrttba· 
.... suretlle de o malın mahlJt ti ve rtatı nenlıı bir haf•aya kadar kapat1l•asnra 

Hademe - Ben amele degv ilim h ı da ı...arar ve llebll ktl f akın ıtta'aına arzoluoacaktır. a r ece r. 
e endim. Bf r malın te•blt edllmlı ohın fialın Cezaya çarp1laolarıo faımlerl dOklrh 

Direktör - Amelelik fena bir dan aıaQı veya yu'fart fiatla satılması mataza veya tlcaretbanentn halk tara-
tey mi? "f/I;-- · - yasaktık. tından kolayhkla gclrülebllecık bir yeri-

Hademe - Ben abcıyım. Ben ya- - -.· - -:---==-~-- ·Pazarlıiıız aatıı mecburiyetine tabi ne aaılacak yafta ile ve varsa mahallf 
PlQı Mussolini mühim siyasi hadi.eler arasında hoı vakıt oJao haklkf veya hükmi şahıslar kendi· bir razete ile de llan olunacakfJr. 

~=~kt~r ona iyı'likle, müessese gefirmek imkanlarını da buluyor lerlnio veya f'gJll teşekkQUerln memur, , Para ceza}arıra dair olan ceaılar 
L IDüatahdem ve h'ssf\darlarme, nlsbet!nı· kmaatzl.dlr. Hiç bir meıolde itiraz eluna-
"tndi evi demek olduğunu, insan Parls 30 - Nasyona\tst ispanyadan isabet etmiş ve vapur yavaş yanş bat· • 
kendi evinde çalışırsa bir kayıp, bir gelen haberlere göre, Nasyonalist ma· mışhr. V ttpurdakller kurtarılmıştır. evvelden beledlytye blJdlrmek şartlle , Dükkan, metan ve tlearethanenln 
tkıild'k t k"l tmi v. . kamlar Şark hudu1unun kapatılması fs. BJr lngillz tckztbl maddeler üzerlre koydu ilan fi attan ten- kapıtılmasma dair olan kararlara knrşı, 
le ı e~ ı e yecegı~ı ve esa- panyeda muhasamatın baş\adılı günden Londra 30 - Alman R'azetelerl, Bur· ıtllt yep!llakta serbesttirler· kararın teb'ltfnden lttbaren Üf rtma:içba· 

il nuıl ols11 boş durdugu halde bari gOrOlaıem' ş bir şiddetle kontrol altı gos muhaf l'nden aldıkları ma1tlınata at- Mahiyeti itibarile ver• karıuneo pı· de mahtıUln en büyQk moJklye Amirine 
Pata verildiğine göre yapabileceği na almış bulunmaktadırlar. Bu tlddetll ten, Nasyoııallst1erln so, gllnlerde Cuın· zarhksız bir flata t4ol tu•ulması müm- itiraz olunablllr. itiraz ynı ile olur. ttı
lierhangi bir işte çalışbrmak hakkı kontrol Nasyonallstlerln yakır.da çok ge· hurlyetcllcrden fltinam ettikleri harp mal· kün olmayan satıflar hak\ı~da bu kanun raz Ozerfne verllecek karar kat't olup 
Olduguv A l t a çal·-tı Fakat niı bir taarruu geçtiklerine allınet telAk· zemeılne nazaran, iki senedenberl lnl(tl· hQküm?erl tatbik oluomayac!ktır. bunun aleyhinde hiç bir merole müra-
bi nu... na mıy ~ · ki edllmektedlr. tereden, Ftansadan, Rusyadan, Meksika· Belediyeler, bu kanun hükOmlerfnln cıat edllemlyecektlr. 

r türlü abcıyı telakkisinden ayır- Ancak bıı taauuzun Katalonya isti· dan ve A'ilerlkadan hül:fimetcllere harp 
'bak milmkün olmadı. Çalışmıyan kametinde mi, yoksa Madrlt cephesinde malzemesi gönderilmekte olduğunu yaz 
'~•nıa para verilemiyeceği için işine ml yapılacağı benUz ma'tlm dt>ğlldlr. Bu· mışlardı. 
llibayet verileceğini Direktör haklı nunla beraber Şimal ve merkez orduları B:uadakl salablyattar mehatll, İngll
ot.rık ilave etti. so,;ı günlerde lnsancil ve malzemece tere&lıı hüsnüniyetini şüpheye dUşürmek: 

Telikk" t d dır. Derece itiba- mubim surt.tte takviye edllml~lardlr. için t:u tarzda neır~yat yapıld1tı muta· 
til• 1 or a a Taarruzu htzzat Gıoeral Frank:o idare leasındadır. . ' 
h·'" •hcıhk ile duvarcılık arasmda edecektir General ffanpo kendisine er· Me~zubııbi Pdtlen malzeme eskiden 
r 1~ bir fark yoktur. J\da~ın bjr ki- kanı harbly~ rel~I olarak, ş1mdlye ktdar ve hatta umumi harp~en kalmadır. lıpan -
~~ karıştırmak, bir kUrek atmak, şimal ordusu erkanı harbiye rei31 vazı yadaki, muharebeler bıış\ama~dan 'V:~l 

bi; k t k · b" k d" · · fesini gö mekte olan GeD€ ral juan Vi· bu ma zeme bir çqk meDılek: . ti ere v• ..,u <>v• ıu aııma gı ı en ısının · · 1 · 1 , 
de h .. v • • f l lik gon 'u intihap ctınlştlr. ~eyaoda spanyayada s;ı : mııtır. Zaten 
itcu· er gun yapb~ı ışı . sır .~~e e ' JUr inulliz vapuru d•ba batırıldı Bord Of Tret'~~ vr s\kas1 olm11dan lnill· 
f ık hakkındakı sakinı duşuncele- Barse'on 30 ~ Valanılyaoın cenu- teredtn hiç ktmse lspal\yaya ıl Ah g-öıı-

Filistinde tedhiş bütün 
şiddetile devam ediyor 

Çetelerin uğradığı köylerdeki Araplar 
da •ilahlarile kendilerine iltihalr ediyor 

dlllc istinaden yapmam· sı dikkate bundaki mühim hup rslertnden Gandfya d •remeı . 
tğcr bir hidise teşkil eder. şehri şlddet' i surette bomhlrd\ uan edil· :\fadrld yeniden b..,mlıardıman Ku 'üs 30 - Ku iOsün hemen clvc.-:. çen baskın mQnasebetile binlere• kiti 

8 . . d mfştlr. aır çok togilfz menaflloln alaka· edUdl rında mOsell4b Arap çqtclerlniıı görOn- tevkif edllmle ve sorıuya çekllmlıUr. 
kf$ u ııhnıyet yalnıı bu adanı 8 der bulunduQ"u bu şehre e\llden fazla Madrfd 30 ( A. A. ) - Bu sabah düi ü haber alınmııtır. Tedbişcller bir çok Yüı kadar Arap mevkufu gOtQre• 
t t'1len bir fey değildir~ Vaktile or- boll!b'a atılmıştır. saat yedide ast tuyarclerl Madrld feh yrrlerden cl:dye a'm:\ktadPlal'. Çetelere bir polis müfrezesi bir çetenin taarruzuna 
- •eviyede bir hayat silrmilş bir Vılla Uıırslya limanında da Nas~ O· rlnl olddet e bomba·dıman etmişlerdir. ıı:ensu") memurlar clzlye 1ılmak için ağramış ve bnuın mevkuflar kurtaraldıtı 
Çoklarımız da iş ve işciliğe karşı bu nalfst tayyareleri iki defa bombardıman Nct'c3de 18 k'şl ö'mUş ve 4S k'şl yara· KudUıü.n Arap mahallelerine bile gir· ilbl. bunlan götaren pollalerede öldürtıl-
~, bu b dtı il 1 h' etmişlerdir. Llmarıda bularıan Stambrok lanm1ştrr. Bir çok binalarda da yanrınlar mektedırler. Ve ş\nıdlye kadar da Mü· mUılerdir. 
~İ~dir,naa eııııer ··~ nçe ere s" ı· içindeki bir lngfüz vapuruna iki bomba 9ıkm1şt,r. hlm miktarda para toplamışlardır. Çete- Şfmal hududu civarında bir askerf 

li ' b . • . . • )erden bundan başka. vetelere dahil ol· müfreze ile kuvvetli bir rrup ~·teıl a-
b~ a ukı hemen her feyımızı yenı T b d b • t d mak üzere efrat toplamı tada başlamış · raeında ılddetll bir muharebe o\moıtur. 
d ltan yapmak meçburiyetinde ol- ra zon a ır s a yom larJır. Tayyareler askert mQfrezeye yardımda 
}' ı.ı unıuı yurtta bu telakkinin bili Telefon ve telgraf telierl k" sllditl bulunmuı ve çeteyi mftralyOıe tutmuftur • 
.._"-nıaıı esefle karşılanacak bir • h ı ı ioln KudüsUn hariçle muha"erest kesil· A"aplardan on iki kişi ö\mttı, bir cokla-
~ltdir. ınşasına azır anı ıyor mlştJr rıda yaralanmııtır. Dilerlerl hudDdadot-

dt ~n büyüğünden en küçüğüne ka- Nab'us halihazır da 1500 asker ve ru kaçmıtlardır. 
r bir defa çalışmak ayıp değildir. Bafraspor Zafer bayramında İdmangücü ile hOcum arabalarının lşgah altındadır. Ge· IArltı:aı 4 anıad•) 

4k Bundan başka, taşcıhk, duvarcı- yaptığı maçta 4- 1 galip geldi 
tibi ~arangozluk, tenekecilik, ahcılık 937 /;t,Jır pamuk 1 
d· dlşlerde bir derece fark aramak T

1
rabzoTn.? ka1ı [ Hus~st mu h ' birimiz· takımı büyük zafer bayramındr burada 1f 

"' Ooru değil' dı"r. den - ur ye şampıyoou Bafraspor fdmangüeO ile lklrcl m~ çını yaptı. Maç mahsulil 1 
8 6 t ı olerce halk tarı tından heyecan ve 

"~ . ÜtUn bu işcilerin yurdun imar biç bir kimsede yaşamaması icap alaka ile s• yredlldi. Bl•nt Vııll Refık k l • 
t~., 1kfasında yapacakları işlerin bi- eder, be~ sahad~ yeni .~.aş~an yap- Kora\tan da mı çta hazır bulunuyordu. ami en &atı/dl 
~ 1Ylllet olduğunu da unutmamak maya ve ımara nıyet ettigımız yartta Maç Bafral ılımn 1 - 4 g-allblyEtlle ne· Iğdır, [ Husud J - l ı alyd ve Al· 
it. lıldtt. Her işci kendine düşen her vatandaşın yapacağı en büyü- tfcelendl. mtınyı ya satılan 937 ınshsuın Iğdır pa· 
d Y~et)i vazifesini yapmak sayesin- ğünden en küçüğüne ka~a~ bütün MaçlPn rnnra sporcu gecçlerl kabul muklamnn soa parbslni teıUl eden 
tdır ki d bt ld v L· işler hor görülemez. Hangı ış olursa eden Vail Refik Koraltıtn şu söz'erl 200,0~ kilo da Almanyaya. satılmııdır . 

~~~ b .. yur un mu aç o ugu uır ~ . _ . Gerek pamutun ka!ı'esfnd f'n ve 
~ liyuk binaları meydana gele- olsun dogrulukla, namusıyle çalışa- soyleil. . re· ckse Pttmuk Kooperatifler Blrllfinln 

Yo.,, rak çoluk çocuğunu alnının teriyle « Nıml m<kteb'mız, hastahanemiz vücuda getlrdltl standrt ttp'erden ve 
&i... • . • d" h f . ti h" ytıp ıldı ise hurada gQzel bir de stadyom b'lh tl'r 1 t d kt t hh 1 . ~'1t -aenaleyh saltanat devrımn geçın ıren er ert cemıye n ur- ' .

1 1 1 
ı ~s,a 1\ a ım sa •m ıı , aa Ut erın 

taı. '"'•dan ya~amıya alışmış Aris- mete layık bir unsurudur. Çalışmak yapacağız. Trabzon genç 1 vl~ ha kı harfiyyrn ltasııdan m~mnun kalan Al· 
~.t . 't v• • ı . k'" .. .. ı böyle bir stadyoma kavuomata ayıktır. mtınya müess •seleıı 938 mahsuın 

aihtıi ~ruhundan miras kalan bu ayıp degıldır. şm otusu 0 amaz. Biz gerçU~t b t zırlayaceğız. Hatta yaıh· pıımuklarımızdan t,000,000 kilosunu da 
Yetın artık Cumhuriyet devrinde DOCU lan bfle harekete retlrecetlz. • a'ivre olarak almıılardır. 

Ankara Harbiye 
okulunun 

yeni mesunları 
Ankara, 30 (A. A ) - İıtlklll ye 

mlllt kurtuluş tarlhfmlıln terefll blr fÜ• 
oü olan 30 Atuıtos ufer Ye ta1yar• 
bayramı, burada çoıgun tuahtlratla kut
lulanmıı ve bu mnnuebetle Ankar• 
Harbiye okulu 938 yılı merunlanna da 
törenle diplomaları verllmfttlr. 

Bu sene Harp okulunun bini teoı· 
vüz eden mezunları arasında Vecihi A· 
kın birinci, Sami lklnol, Memduh lnee 
ilçllncü çıkmışlardır. 
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BATIDAN DOGUYA 

hem lzmit hem z"raat, 
sanayi diyarı ... 

DOf.Ali 

ı Yurt ve 
ulus için 

1 EYLÜL 1938 --
Haziran 27 
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Yurdu dtlşmanların l!lindAn kurtaran 
büyü• lerlmizln mühim em• ilerinden biri 
d! Türk 11 usunu her ~eyde olduğ l gi· 
bl nüfusca da büyük devlet'erle denk· 
Jeıttrmek, baıta onluın üstüne çıkar-

llOseneevvel Çarordusu 
Erzurumu nasıl almıştı? 

Bı•r taraftan zirai istihsal artırılır ve maktır . Hiç oüpbe edllmemelfdlrk.t t_ü· 
yüklerin bu emeltPri yavrula'ln iyi, gur· Şehri işgal eden Ruslar yağmay!l .ba~lıyorlar, 

kıymt tlendiri/irken, diğer taraftan da ::~ v:d:~rı::~s~zu :u!~:,:uu:ı:~~:t !:::: Puşkin'in Erzurum bakkındnkı ıntıbaları 
• • bü .. k l b •k [ T kurutuyor t.vltri açmak, doktor tahılı etmek gibi Yazan: A. Şerif BEYGU 

yenı yenı yu a rı a a lcendlr.e düşe1 işleri bUyOk önemle ya- \almı•lardır. Mesela : s · yburdu sııf bU 
y k p1yor F, kat h'lllk n ve amıeler'n de bu Erzurum, TtlrklüğQn dokuz asır .. t 

1 Yazan: Ceotlet a up busn~t~ Vl zlfeleı i çoktu" Velhasıl bu fçlnc1e yarattığı mubtfşem kül- düş!ranlığın tesiri altırda k.alar8k. a e • 

ı .. ınci beş stncllk ıınet porırama mes' <le TürkOn ugraşacaıtl işlerin b;ı ş n türün parlak eserleı ile pırıl, pırıl parla- lediler 
Kuculloln iktisadi v~h~si. zlni ve bl <' yan nıerkez idi. Medrese kütüphanelerin· Puş\dn, Seraskerin sauyında gıoe· 

sınat bıyat fizerhı.de lnklfaf tylemeıı.te· dahil olarak s• h imlzde bir Ka,Jin fab da gelmeEi icab elff'n r mevzu ur. 1 E leri kalı . or, rrUndOzlHI şehri rrozfp do· 
rikasın n kurulması da taha~kuk etmiş- S<tg-l m bir c'lmla s11g'am fertlerden te- de lavanlara kadar yükse en ve ·zuıum e. 6 k. la 

dlr. rekkr.p ed 0 bir camıasdtr. Saglam fetrler hatt11tıannıu, muzf hhlblerlnln nu"lu, ma· !aşıyordu. Hııt ratında· ( Eumum a • 
Z1rd va:ılye•, evvelki s~n' lere kiyes tir. Bir çok frsan ve on binlerce vatan 

1 
k ibhl bir dogum ve s hht bir rır ti em"'klerhılo mah,ulO o'8n binlerce balık, tfc ıretg&h bir şehirdir. Evler bh· 

kebal etmiyecek kadar Heri v~ iyi b'r daş bu s~nat mü~ss selırde çalışmakb se anca s ltlb 1 kitaplar üs nanlı ve Selçuk m'd esele· birine blttııiktlr Sokaklar dar, eğri, bOt· 
hız a'mıı bulunmaktadır. M nta\'anın her ve hbyatlarını kazmmal(tadıılıır. balcım savfsfode tnreyebi'i". Bu. '' a rinde ır.ı~metll rabiltıler, şamdm1ar, mes- rüdür. Türkler ortada yok. Köşede, bU· 
tarafında pulluk.la ziraat yapılmağ1' ehem- Fab i <a'ara laıım alan tşç\ler ara· Türk. c lmiasının saglamhğı . için sıhhi do- çit, darn bidtslıı tı'emell oymalı pet cere cakta durgun ve meyüs tavnlart ıe baş· 
ml7et verllmek.tedtr. Bizim, kendi top· sında, eltt lkçı, tornacı, tesviyı c', ma gum ve slbbi ba~ım dly' ıkl esas kabul ve kapalım, k.ünbetlerln altlarında yatan la11nı uzatıyorlar. Bizden çok çekiniyor· 
raklarımıza u1ıun ma'zeme ile yaııılan rangoz, nem'rci ve sa,re ılbl sanat er- etmek mümkündır . emirlerin musanna mermer sandu'<aları, lar. Çarşı pazar ıssız, Ermeniler çılgınca 
bu pulluklar, kOylüler arasında yayılmış bal)ına dah!l fazla lh'lyaç hAsıl olmakta Vukuda söyled 'ği'Tl z glbi ffik.tlme· ravlyelerde işlemeli kanoiller, şamdan seviniyorlar. Benim en ziyade hoıu~• 
ve hatta bizzat kendlleıide bunu lmrl ve bunlar kolay kolay, temin edll memek- tımlı bu iki esasda da kendi uhdesine c'ü· lar, renk, renle çinilerle süslenmiş med· iltfen şey Yenfçer lcrln kıy8fetıertdır· 
etmlye muvııftak olmaktadı Jır. tedlr. şen vaz' feleıi Ş'lyam 10kran bir başa ı reselerlo, mesç ıleıf~ CıtJ heleri, halılar, Bunların elblselerl güıel ve yerli kuıııaı· 

Arlfiye Tohum fslcıh istasyonu ise-, Koclelinde, sınat ve zfrai bayat bu ue yapmaktadır. Ya'n•zhükQmetten baş- şııllar, tıskkelerde hı ço t lilymettal' eşya- lıudao yapılmıştır. Padişahın yrptı~ı 
p1!k faydalı olmaktadır. E>kl to ıumları ıayanı dikkat verimlerle geniş b r hin- ka bizzat fertlerce blllnmesl va inanılma· lar, h .,le sllAhlar. Se'çuk, lıbarıi, ve trn ddüt Vf'I ıalabattan Enu ı umun b ç 
yenileri ile detlşlirmek.te ve clnıolerlnl terlant ç rcevutn<'e Jnkfşaf !derken. sı bo·ç olan slbht doguın ve çocu'< ba· Osmenlılann imal etrlkltrl çcş 't, çeşit haberi yoktur. Eski vaziyetini mubafa 
ıslah etmekte ve bu suretle ekilen to- körfe7 sah11lerlı:ıde b'r zireat ve aynca k·m1 mes• .. ıesl maıı\Ps~f bem'n b~me., silah~~· yedinci as 8 kadar Erıurum etmtktedlr. 
humlar bastalıksı7, vnlmlt ve dolgun san~t okulları açmak bir zamret ıc k.Jlı- •ıır Çfl'- ye ldrdj h ı.ıal ~d ı ıwıtk t:du. Osmanlı lmp ~ratorluğunnn, lst:Ja ordula Hamama gittim. Bu alaturka baaııU1l 
ınıhsul vermektedir. de t(C!lll eto iş bulunuyor. Buırnnün, bu 14 -15 çocuk öcıgu upt ~ huıılıı rda' rıDa nssü'hareke olmuş. Mu8zzam ortu çok sıcak idi çok kalamadım. HamadJ 

D Q'er taraftan Kocaeli mey vacılığl- gftnkü Türk Cumhurly• tl nu'iolo istedi ir bçı ı tutan k ç •Dil v ud r? H ·lbd: i ıar bu şehirde ıoplandıkb n 60 ra Kat- badem +rl temizlik bilmiyorlar. Takı dl' 

da pek bariz vuıflarla kendfstni göster- ~i ilim ve ihtisas şub?lerl e'asen bu 1~tenH-n ş•y d •gurar ı yaşatma '~ VA ya· lcaıt, İ•anın ıstllbına koımuılndlt'. Harp ıar da p'stl. Hamamlannı betenmedll1l· 
mekte ve sırf meyvacıhkla geçinen köy-1 haktkatı etraflıca kayram•ş bulundutu~çln şıı.yanları bu cennPt ıribt yu"da l8yık ten döaen 2sıe : le:in getlrdıklerl g~nai Erzurumun çeşmeleri meşhurdur. Soğu" 
lülcr görülmektedir. 

1 
yurdun h'!r köş~sln-Je srnat ve ziraat ka"lı ve c~n'ı olarak büyOtrnek, Avrupa- min çoğu bu ıehlr bedestanlarında sııtı ve leziz suları zlnr.lrlerle bağlı taslarl• 

Koculln~e bllh1ssa Çuuij üzümü, okulları da açılmış ve 2çılmakta bulun hların \TQrlc gibi kuvvd;i) söz 'erlni lırdı Yuz on sene evvel orta ballı bl~ içilir, her çe~ede sahibülhayratın lsoıfle 
Ferik elmaları, klzar, ŞPf(all, fınd k \e muı'ur K'>caell ise, sınat ve zlrBt bir unutturmamaktadır Mıalesef çok yerler- E•zurumlunuıı evi k.üçUk bir müzeyı suyun iyiliği bskkında kihbe göze 9at· 
kestane lstanbul ve Atıkanı plyasalıırıo istikballe k.ıırsı kueıya ge ince, bunu de çocuk düny· ya g4'ld1 ğl andan ltibı· ıtndırırdı. 

1 
la par, bu sular boyuna akar, gfdip ieıe~ 

da pek ıöhretlldlrl~r. Ş imdiye kadar ge- bhzat sinesinde temirı etmPk ıırzuwu da· ren pis ve mlkrop'. u ellerle karııluıyor. E"k.i Erıurumlularda b .r anırne k.o insanlar sahıbülhayrata dua ederek ~3 
li•l ıüı:el bır şekilde kabztma'lar salta· ha ga\fp buıunmaktııdır. Çü kO, İzmit hte bu tllerdtrki çocu~lısrı zeb'rllyor. rak muııaraza edk.ilekn at e~ter! ve b~alcımlllı n kana su içerlM 

Y k · ı h - 1 mızrak korda al ııD, ya a&an ın · 1 
119r· nalı ile idare edilen Kocaf'lt meyvccı'ı~ı ve Atiapazarı orta o u arını er sene Analar ve babalar d ı kendi gunab -ırını h' b 'ıt 1 b b da evlada Ab,ll, yavaş, yavaş çarıı ve pa . 

dl kıl l ı d il ' "k - Ord~n beha ğ-. ve ar e a Pşya ar a a n b ' dl Mı~ ıüzel bir te~klJat ile ümtd e len ff tkm~ ed b e ııes z 1 yuı görmeyerek (Ne yapalım C •rabı Allah lnt·kal ettikçe b ıınlar mukaddes t~va larda gezip dvlaşıııağa aı a ı ar. . eti 
•e netlceyt l tlhaal etmiye beşlamıe bu olan çocukların sayı sı pAk Çllklur ~ e böyle ttıktlr etmiş) rözlı ri!e kadere gl 1 evin rafla. ınd1.l, s lahlığınd~ s klanır mum ve sakit tavırları nazarıdı ık 
ıunmaktadır. Sapanca gö·ü imar şlrkttl bunların bayat va fstlkb~ll.-rlol b:ıg-Onun bübtanda bu'unuyorlar. Halbuki çocuk dı Ne hacet seferberlik.ten evvel de celbediyordu. ıtk· 
Koraell meyyLeılığının standardlzasyor u teknik ıartları içinde lhtıs s okq. larında y ~amak için r Unyaya çok pak o!arak bazı evlerde bu kabil es-.ı harp aletl ri Sera•keri<l Sırayı yağmaya vğraın ~ 
nu Men. Qıerl.De alm11 ve bu ıek•lde müs- temam'amaları ~urda ço" favdah ltı i'Ö • gallyor. Böyle pak bir vtı;:11du meııfaat Sö~larlardı Bunları görmüştüm. Ne ya la beraber gene benim ıakdlrle kar1f1 

tahılle çok ffydah bir hizmet görmeğ,.. meterinl garantı ~tmfş olacaktır. .. temininden baııra bir meziyeti o\m1tyan zık ki b~ eşyalu pugUn evlerde hemen seyretmeme katı eşya var~ı~ ,. 
başlamııtır. Zizaat müdor.üğll ziraat mn- lktlsa1 ve ziraat Veka ttlerlnfn ıcu her t11 rafı mikrop yuvan olan ebe ile yok gl ıı ıdtr. E zııtumlu ik.l zatla goruıtom. aıı 
cadele vasıhlarıda mtyva ağaçlarının çük bjr etüd yapması, yukarıd l ıa~d k ka.,.şıleş•mp•a cchblete kurban eden ana lşt~ Rl!~lar, bugün baba blçllmu Erıu· [ardan blrial şair, Yeniçeri Emir oğ: 
baatahtsız olması keyfiyeti He meşgul larımızın n~ kader sımfml ve tıakıkata ve babalar vlcdııoen olsun mes'u\ de· ruwun b~ servstinl yeğ ııaya dalmııl~rdı. idi. 0 rnduğu güzel bir ıUrl tercürna~ı 
olmakta ve bütun mıntalıanın ağaçları- uygun olduğunu bariz vasıflarla ve ana gll mtdirler?. Srhtekarhkla ebe nnvanı· Puşıuo hatıratında yazar ki: ( E zu· vtısıtasile d(nledlm. Ve çok bE~ecdı~: 
nın haatalıksız otması için canc1an bir hatları lle gö,termlt olaca' tır. nı taşıvan ya'n z bunun'amı kalırla·? rum kışhılarandan, depoylarından zengin Şair Enin oğlu bana lstanbnlun fell 

b sllan kollekslyonıarına el koyarak bun· ' . -k ıaıw 
alaka ıostermektedir. Cendet Yaku Ç1ğrılan ve çıığrılmayan ber yere koşar, R t dk H tt~ ı· 1 • den lıklarını say•p döktü. Padışah Vu e ... 

1 k d }4?1 usyaya aşı ı . a a ç sru ll 1 ıtll ... 
Aşalı Kirazca köyünde ftnni e ma bir t~kı_m llAçhr yapar8k ne a ar ço- 8 zans devrine alt e f a blle tesadüt nın z11vk ve sata ya dalıp m !et unıı et· 

fidan!Jğı tesis edllmlf, sapancı gölü ı •e ltalyada Yahudilerin cq'< du,urme vak'ası meyda~ı1 ~ tlrlrbeler. ttılk.. ) şy y ların1, Vdt baıım,za. gelen b
1

ud ~eı::aıı ı 
Sat uya nehrinin uzandığı Geyve kıyı- Çok defalar anaların bile q uınune se P Rus asarıatikacalan çifte mlnıtrelerf, ı~~e bep Jtanbulno ıebep o u,.n 
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Janr.da dünyanın en ıozı-1 ve ltzlz el- tahririne başlandı olurlar. Yakutıye , Sultaniye, A.ı:ımec!iye ya'ı:ında bu ıehrln be'asını bulac•r 
malarını yetlştırmtk arı:uları tahıskkuk R>ma 2 ~ _ ltalyada ve İtalyan işte hem1trelerim, artık bu can düş U ucıımid., Vd kDm'ıetlndekl kıym~Par anlattı. ati· 
etmiye meyil etmiş'ir. müstemlekelerinde bu1un•n YııhudUrr n manlarınakapılannızı kapavın. Sizin deıt· eşyaları a1 dılar. Nakil labil olıın bu Diterl de Hacı baba namında 1 t•· 

Me7valann amb lal u•ulları da de· tahririne başlanmıştır. Tahrir, din üze terinize derman olacak analık ve baba· tşyahırı yağma Fttıluı n ba~ka Y.erlerln- hct filozof meşrepte bir adamla da ıı· 
iiştlrllmlı, es iden 60 e0-70 kiloluk kü· rlne değil, ırk pl'enPici üzerine yatııl- hk ı.futlnl gösteren bir yuva vardır, de sabit ol~n _ rşyalırın, kit ıtbeleno yer- nışttm. Bunun ıatlfelerl, hlk.Ayelerl hOf 
feler Jçlnde p yuaya arz edlltn mabsııl maktaiır yalnız Ya~udi alnlne mensup orayıt koıun. Çocukhuınızı yalnız dıp'o- lrrlnden so up taıımasına uğraştılar. ma gitti. . 

h 20 ki l k b 1 • d /\."} y 1ı dllikten tebdlıi d n Çıftt~ mlnart lerln mermer zlnc r halka . ati• 
ılmd', 8·10 15 ve nl ayet ı.o u u- o an ar ~6 1 ' • u ma ı v~ s~~fhlyetll rbeh~r~ t~_sıım edt11, lan kitabesi tüıbenln kapısı, Saltıkıo Erzurumun l9erısinde Vd k~Pdetıl 
ıuıi kablarla ıevk eailmektedlr. etmh olanlardl naznp itibara alıııaeak E'l ~nfzın sozUnelnanın. Çunku ebenfz si ' d'uk 

8 
'ar da mu··zelerlne rındaçok mezarlık vardlr. Şehir fç n 0 

K 11 b b 'du"'u tır 1 k mermer san ası. un .. t .1arı oeae ıvzuının maz ar o ır. • zl SfVer, size yardıma koşmayı mes e nakledildi. kavuklu uç P"şanın mezar a., 
11
e 

bu reni• iktisadi hayat vilayetin c 1nlı Oaze'e'er Yahudiler aleyhhıd~ şld bo·cu v~ ııeref bilir. E·merıı'ler, Rusların önu·,e düıerek kadar süslü ve o kadar sanatk&r~•' .. ' detli nrş · ıyata dl yam e<J.lyorlar flır ga· v ,, 
mOsbet ve feragat dolu çalı,malarının R h b 1936 Belediye bblleai bu türt>ı-dekl eşya bizim fllan azizin işlenmiş idi ki böyle nariide bu IIle 

idi ühanla ka d t tmek lazımdır. Z!llte, oma ha am aıı•ınır ~ene· ' F i il \ J - \lk t d 
enrl r, f t b Y t d d hl bl sinde lskenderlyede çıkan bir musevl Melek Aralan mıın;.snrandan a ıı !!1 §lır. eyz ye Cıtm ta~ an emse ~ız guıe aıı1or ~ · ııı 

zmit, ıına aya ı~ il a, . ç r mecmuası ç;kan m·\lralesinde Ftts'zm ( Kurşunlu ) vakti!~ Kiliseden dOnmedlf' Turnlfur Is nlnde lngll' z seYfa e· 
ıebre ııı lb olmaı;r•n mu te1na bir talih zihniyetinin « Barbalığa avdt t' « Çıl- 1 Bur un da ~ııi~,ye çevrilmesi . lazımdır ıtltabıııda dlyo: ki: A!lya şehlrlerfnl ~o• 
Jç'ndedlr. gınlık,. suretinde tefsir etm'ı olduğunu na-iliz Hava Nazırı da Bütnn mlllı esetlerlmtz9 Ermeııllk: etlke· 2 ip dolaştım bfç blrlslnde saat g6rJI 1 

lkl kaQ'ıd, b~r aellO'oz, bir klor, yezmiktıdır. Berline ieliyor tini vıızederek Tür•ün rarlıQını sıfıra diın, E·zuruma geldim burada 1eblr•~· 1 

fabrikamızdı1n bıılı.a bereked" oıenıu- ln<'lrecek ne kadar aJçalrç" hareketler ördüm Fakat bu da boıu't idi. ) 
cat, Oebzede iki çimento, Adapazarında b t . Berlln 26 - Fraoslz H~va Nazm v11rsa bunların hiç blrls;nl FSlrgemedtler. g · ld 5r· 
kereste ve Jpık fabrikaları ve ssyı aı Bu geae IJ ö e çı eczane general Vüllmenln Berlhıi ziyaretinden Ruslar o zaman medent duygulardan 1 Puokln bu hatıratlle o zaman 3'' 

1 1 b l «lstanbul» eczanesı"dı"r sonra, lngiliz, Hava Nazırı Ovud'un Ktrrrcı- pek. uzak ve kör taassubun doğurduğu zurumu görebl'd 'ğl kadar taoıtıll yOzlerl aıan büyük ma at ane er mev-, o 

uddur. 1 -aa:m:0&iiiiill:iiilll~ ley de Berllni ziyareti b~klenıpe"tedJr. kor kur~ dn~ıp~~J?~ın ~ea'rl altırda ~alıfmıv ~!· 

c--------------~--------=..,.----~--,:-----------~---~-.;..================::::::::=:===:==-=====----------------------------------~----~----====~:::::::: 
e11 

re, bu hadiseyi daha bil' müddet Mah'r-
1 

YPnl bir hadise dJ'ha, i•i arkadasın kald rmıı\ar ve en yakın bir ecıa\tlll 

i T 
Romu: 46 

Rıza Şerif o kana1tla evinin yolunu 
tuttu. 

Eve'1 iş yoluna ırlrmltU. Amma Rı 
za Şerifin unnettltl ilbi d Ağil ! 

••• 
Kara Mabmı•tla $ı~n Faik o gtce 

mneleyl Osmanıa Ffruzeyı anlattılar. 
Oıman dedi ki: 

- Hankl re am olduQunn ötren
dfm. 0ııa dokunmak yok. Bu ressam bl· 
zlm Mahmudun arkadaşıdl'. Kim soyıe: 
di size Flrur:e ona rltsln dlye ? 

- Cıoım, h9r r:aman bııraya ırellr 
zafftın bir adam vu. Mahmutla da bir 
kıç dtf" görüımüıtü . 

Ç11hkkltı Osman bir küfQr savurdu 
ve yumruR-unu flddetle muaya vıırdu : 

- Vı y canına t O herif ha t 
- Kfm bu herif AIJah •okına J 
- Deyyusun biri 1 Mabmudu tusat« 

MEM! 
Y uan· Selim BABAN 

dQşOrQp üz1'rine ateş eden adam 1 
- Vay hargele vay 1 Bu tıerlf bu

ralara, ayağımıza kadar g-ellyor da, biz 
nfll diye duruyoruz ? 

- Deyyosa bir ders verelim kf, 
ö !Drllı ü, soluna kadar unutmasın. 

- Sen bu kader söyledin ya. yeti-

dep saklamağı muvı fak gördüler. Kltnfğ- ç'zdlkle i pla• ı boz4u. Bir kaç akşam 1 RÖtOrmQşlerdt. 1 tlyarJO vaziyeti "do~· 
de ıtyaret gUnlninde f rqıe ile Çatık· soıı r11, bir otomobilin ç •rptıRı bir adamı göründü~U fçln, o civarda bu'u 1an 

61
• 

kaş Osmanı bir kaç defa dt ha gOrmek kllnfte getlı diler. 1 -tar• bul a-ibl büyük tor Şemsettinin kliniğine kaldırını~l~ıııi~ 
'ırsatı bulrfular. bir şehirde böyle hadf•eler nadir detil- İşte Hııf,z Ruşen doktor ş ~ID"'\0,ıı 

Çat k\(aı O onıın, alelade !rl yarı, dlr. kllnıaıoe bu su"atle ırirmiıtı. ?tf 11 be· 
tıer tardı adele kesilmiş hAybetll bir tlb- Fııkat bu yıırııılının klbı 'IA i"llol dok· doktor ihtiyarı tammamutı. Bunuola 

00
1 

ti, Mahmut 111" bu tfp'n ook iyt yürekli toru büyük bır heyrcıına dUıürdü. Çün- raber, her bastuına oldıığu glbl, fl'~s 
blr lns•n oldu(unu ıöyleyo du. F<ıkat kQ bu adam ~tmdl biliyor mısınız? Ela· da azamt ihtimamı göstermiş ve 
avukatla doktor okadu tyl yürekli olup f z Ruşen 1 Ruıenl hemen blr ystiğa yat1roıııt1 • ti' 
olm· dığına pek hükm'3d~mhor1ardı. 'f' 

F. .1 ""' 1 Haf1z Ru~en şarkısının telif hakkını Bereket versin, Hdız Ruş9nfıı hıııı 
ıruzPye ge r ce, .estane reng sıtQ- aldıktan sonra, son derece memnun ve sı llkö11ce zaımedildll\.f derecede 1' .ra• 

h, katın kalçalı, dolgun omuzlu bir ka- & tu v 
mrs'uttu . .Bir gün o neıı.'e ile ne zaman· deblldı' K .. ml'-lerlode bir •ey yo~ lf' dmdı F~k 11 t yüzQ ı,u tip kadınlarda ,.)[. Y ır. · -. .. v ııJ' 

seri olıtuA-u gibf, genç ve taze görünü- dan beri ayak atmadığı taksime doğru cudunul\ hayatt kısımlarında da ~;cıeıll 
tir. d ç b 1 i h ti b 11 1 ti çıkmak istemiş l. ıuk yoktu. Yalnız sademe pek 01 

0 
f" 

k R Ş rir ı t di"'I k d 1:· yor u e res n n a arı en z n za· olmuş, HaflZ Ruıeıı bir ka1t yertnde JAf~ 
1 ~r_t ıza e ı e & ı ar vOY· mmı kaybetmemişti Güzel mavi şrozıeı 1 Fakat gO:ıleri lyl görmediff için kızı· ralsnmı•tı. Fakat o ya•ta bir adal1l v 
e duşunldQ : ' i l H h ld tath tebessn 'DÜ hakikaten alıcı idi. Fa· nın da tavsiye mucibince, otomobillere .. .. 

- şler bıı Bt>fer yo ~n a er a e kat amma ll'"ne bu kadınıa bahardekl son derece dikkat ediyordu. Zaten in· bu yaralarda tc b'iıtell olablllrdl. 
Kara Mahmutla Sıçan Faı~ Firuzeyi Ma· kadın arasında ne kadar uzun mesafe san neden sakınırsa, o baıına iellrmlı. xvı 
bire rönderlrler. vardı. Tam Ta1ıslme ieldlkten sonra,kenar GttzeJsln, yüzelaia, uuıel !ı::ıııl ' 

• • • iki ark,daı do"'ruıu wene bir ı;ıey kaldırımden abideye doğru geçmek fa- dl? ., ~· 
• • v d Bu zavallı ihtiyar adam kim o 

Maht.,., elindeki paleti ile P'eşğn\ ol· anlayamı.ımış'ardı Fııkat ne de olsa a tııırkeD, birdenbire P"Y a olan oıomobll ıoıJŞ e 
dl yaraları temfzlenmJı ve sarı ~ıe'~ 

dujtu, doktor ol!un, avukat o'suo, kfn· vukahn e.,;inde yepıJacak müvacehede adamcıığızı yere düşQrmQş ve sanki hiç dutu için, hüviyetini öğrenmek., aı 
dfslne b'r '~' söylemedl~lerl içi", R•za muammanın anahtarı elbette bulunacaktı. bir şey olmamış gibi i'ene aynı süratle malQmat vermak lazımdı. 
Şerifin evlndelcl hırsızhk bıtd's"ılni pek Y.ıtlnız dııha bir kar rrün bek.temek ıc 3p yolulla devam etmlıtf .ı 

b ı b 1 ,. 0 1 J k' f d (Ar~ •ı vırı ta il o arak i rntyordu ~diyordu. bt yar musl ı nas kanlar f ç10 e "' " 
lıd arkadaf takip ettikleri plinı gö· • • • ve b YiJD bir halde dllflüiü yerden 



l El'LÜL 1938 

DIŞ SiYASA 1 

londrada 
~'ankonun cevabı 

EN SON HABE RLER.9 

Cörüşülüyor 
l ondradaki kanşmaıhk komi
~ tesi, Nihayet General F ran
~ gönderdiği cevabı, gene Fran

~ lllurahhaslan ile birlikte mü
~/~Yc başladı. Müzakere halen 

1:
1111 takip ettiği için, varı'acak 

Italyanın Akdeniz yolu 
üzerindeki küçük adası 

Burada tahkiuıat epey ilerlemiş, yolu hAkimiyeti altına 
alan uzu n menzilli toplar da yerleştirilmiş 

"ct k Roma SO - Baıv•kll MussoUninln 
,. estirilemez. \ı geçenlerde blzz t idare et ti ği tayyare ile 
i~ encral Franko, büyük devlet-.... b' 7lyart t ettiği kOçük Pantellarya adasın-
~dra ı.r se.ne . uğraş~ktan son~a dn\d tahkimat lıleri snr'atle devam et· 
~I . komıtesınde vucude getır- mektedlr. Sicilya ile Tunus arasında bu 
h:ıtrı pllnı kırk beş gün tetkik lunan bu on beş ktlometre tu'üoda ye 

cude g"ctlrllecek değildir. Zfra adanın 
topogratık vazlyeti buna mUsalt değil-

dir. Fakat buna mukabil burada bir ha
va ve deniz üsıü vncuda getirilmektedir 
Bu OS1ü ayrıca denizaltı ıemtleri lçtn de 
bir yuva vazlteslnl görecektir. Adaya 

"lltttn b ·· d · ti' Ş· sonra, ceva ını gon ermış · sekiz kilometre arzındaki küçük aia bu- yerleştirilmekte olan uzun menzili( top · 
r 1ırı.ii görü~ülmekte olan cevaba yU\c ve haklkt müstahkem bir mevki ha- Iar Sicilya kanalında vapudarın gelJp 
t t, Plan mllvacehesinde General Une konacaktır Bu adanın tahkim edll- geçtiği sabayı ateı altında bulunduracak
~ııkonun vaziyeti şudur : mes\ ltalyan tabiye slyasetlnde mahsus hr. Ada ltalyanm bir nsvl üebslnttankı 
~lln her iki taraftaki gönüllüle- bir tkfşat husule getirecektir. Daha ıtm- olacaktır. ispanya harbinin uzayıp gitti· 

• !ayını . . d t .. d diden İtalyanın Garptan Sarka vayabut ğl , Avrupa tarihinin son derece nazik 
~ netıcesın e aayyun e e-llıiktarl ö b' . b t " mntekabllen gellp geçecek gemileri kont- ve kararsız bulundutu bu gnnlerde ftal-

dt11 • ara ~ re, • ~r nıs ~f uz~- rolu altında bulundurmHı temin edilmiş- ya bütün mevzllerloi her lbtl~aıe karıı 

3 

57 Nakleden: S. A. 

Nihayet salim bir 
care , buldu 

Kıza dedi ki: "Ben senin elbiselerini 
giyinir, gelin olurum. Sen de benim 
elbiselerimi giyinir, erkek olurıun. 

dQ. gcrı çekilmesını teklı edı- tlr. Burada büyük bir harp limanı vü- tabklnı etmekle meşguldür • 

ttank b lm H Kızcrğız namazdan soua gOz yaş- - Bunu odana ıotür. Biraz nul -
ı 1' o una razı o uyor. er Parı·ste şı·ddetl ı· y v ları içinde duaya başlar. Ve bu canana hat et. Böyle serkfş'ik yapmasın. 

'6JıQ taf~an da milsavt miktarda g8- ag mu r• bu vezir bclatından kendini kurtarıp Dedi. 
~ Çtkılınesioi istiyor. 1 1 b b 1 sevıllislne kavuşturmasını yahutta bura- Selime de gelin kıyafetine glrmtf 

'~lin, göoiillüler ieri çekilmeğe ar a era er ze zel e da canını tlmaıını Allabtan niyaz eder o!an Salimi odasına ıötürQrdtl. Orada 
' lldıktan bir müddet sonra Fran- Bu sözleri lılten Ayas soklandığı bir münasebet'e kendini tanıtan Salim 
~ lıtı lllub . rk h kk t d.k Parls, 80 (A A) - Dünden beri devam eden ılddelll yağmurlar netJce:1iode yerden s ıçırayarak SCVilllslne kavuıur sevincinden çılRına dönen sevılllslne 

llıtsini arı.p ı . a ının as ı büyük seller ıelmfş , bir çok binalar harap olmuıtur. İnsanca zayiat yoktur. Yağ- Ağlaşırlar ve dertleşirler. Fakat n; macarayı baştan apğı anlatt. 
tt tcklıf edıyordu. mur baflflemfş'e df", yağmakta d'vam ediyor. Yatmul" arasında saat 23 de ıtd· yapsınlarkl türbenin dışarısında gelini Bunun üzerine kız da Oteii &şıkların 

~~U~llko buna razı olmuyor. Mu- detll b\r yer sarsıntısı olmuştur. Bir kaç yüksek blna yıkılmı ştır. retlren adamlar beklemektedir. Şaşkın- yanıaa gitmeye razı olarak babaaınm 
'İııi . hakkının derhal tasdik edil- lık ve imkansızlık içinde bunlar atla· ve kendinin yükte hafif babada ıtır ae-
~ lStiyor. Rakamların anlatu(Jı Filistinde tedhiş ıırten küçUk iuıteşl Salim meydana al varsa aldılar n dutru Mahmure na 
ratıko daha bunlardan başka A çıkarak dedik!: Ayasın bulunduğa türbeye geldiler. Ve 

\~~r.daki kontrolun takviye e- Men en 1 bütün şiddetile bulu~m~enı dinlerseniz ben size çare :~~!a:r:~!~~ ;~:t~l:~. yola oıkarak bu-

t " 1111
• deniz yollarile hükumetci- o ı k ~.ıapı} 1 halı• mı• z d d• iri sevaill sevinçle Salimi dinlerler. meme ette yerJeaerek bıbaların-

c'tı~ an yardımı~ önüne geçi - . evam e iyor dan getirdikleri mali sermaye yaparak 
Clllttı hatti yalnız lspanyol liman- Salim devam eder - Şimdi ı'z ge- ticarete başladıkları glbl Mahmure ile 
~ıı~ değil, yapılan ya,rdımla ali- TUr~'r' nüfusunun katli tasnif neti- (Baıt•r•f• ı lncldtJ) llo elbisenizi çıkarırsınız, ben geyerlm. ayaa ve Salim ile Selime evlenerek mu· 
~ "f l oelerlne göre, mt dent bal itibarile va Çete kaçarken, yollarına tesadQf e- B"•lm elbiseleri de sen geyers·n. Bu~" ratlarına lrdller. 
~~ 

1
.0 an lrklp limanlarının da zlyetlmf:ı ıudur ı den köylerden bir çok Al'aplar da ıllAb- r~tte Beni gelin diye vezirin evine götü· • • • 

hı~ 0 Unu istiyor. Bundan başka t Jarlle kendfü·rlne iltihak eetmtşlerdlr . Bu rUrler Fakat b b' k -~~ i6rduv 'h . k . . BQtün Tnrktyede erkek nQ usunun suretle kuvvetlenen çete ikinci bir mQ- . fln on\l ır aç ıun Htk4yeslnl bu suretle bitiren Dudu 
: ~llıtk ha gü ı tırazi ayıtlan ilen yekQou 7.936 512 dlr. Bu miktarın sademe olmuştur. Fak.at t e dhlıcller bu babMlerle av\ltw~m. B~ nıQddet zarfın- Mabşekere dedlkl: 'Ot, liu" ~kını. d.a m~h~f ıza .et~ek 4 611 S63 Q b2klr, 3.160367 si evlidir. ml1ndcmsde atır zayiat v~rm'şlerdtr dl' da siz Geylan ıcbrıoe kadısr kaçmıf - ı,te benim de maksadım ... in de 

~at lasa ıstıyor, ıstiyor, ıstiyor. 
110
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dul, 18 173 boşanmış vardır. lngllizlerdon bir klsl ölmü ~ bir ~- olursunuz. Sonra 'ğer bende hrs ~t bu- muradına bu tekilde lrfşmendlr. 
11· ışnıazlık komitesi şimdi bütün G b- - T- ı.ı d k d •t - bit, Uç nefer :\'ar~lanmı.hr . .. ' luw1am kaçar gelirim. Bulumasam De Bu glbl meaelelerin kolayca ha1le-

'4lj •ne ulun ura. ye e a ın nu u Yaf~da 'felavlv arasında bir bomba l }\~ Yor,. lann karşısında, bütün ıunun yekunu 8.220.938 dlr. Bu mi~ta· Uç Y.abudl çocutunu ağır surette ytra yapalım. TaHb. Hem bu sayedo. tı o dört di mesl için aşık ve maşuk:anın tetblrll 
\~ Yttini kaybetmiş, ideta doğ- rın S 785 929 u bek4r, 3 milyon .30' 967 lanmıştır. Llddadan Yafaya giden bir o~ gü_u sevıillm Selime 11~ de evde gcrüş olmuı li~ımdır. Budalaca hareket etae
~'4 Öltııüş bir cenine benzeyen si evli, 1.0<l9.937 ıt dul, 35.785 1 botan- tobüse ateı_ aç~lmış, yolculardan bir Arap muı oluru~ Scmf~ ötsemde gam detll lerdı tablı lmk&n basıl olmazdı. Akılan~ 'il lla Ca • " polisi Olmuştur. yula sevgllısl Mahmure bu tetblrl dost b.aı bellsıdı. 
"f bili n vermek gayretine duş- mıştır. İ . . muvallk bularak elblselfrlnl değlş\lrlr Akıllı düımal:ı ahmak dostan bayır-
~. bi~ unınaktadır. Kadın nususunda evli ve beklrlar DilhZ Nazırlar Mecıisinde ter. Ve esasen çok grnç xe güzel olın lıdar dtrler. 
~ b-t taraftan da arada bir ge- arasında bir yatrnlı~a mukabil, eıkek mühim toplantı küçük dellkanl.ı \am bir taz' gelin ıe~, ~abıek.er ~ Dudu, Ben senin kıy-
~~h rler, Frankonun bu yaz be- nofusunda bir mll1onı yakın fark var· Londrt9 , 30 (A. A.) _ lnılliz Nazı- Ilne, kky•ietlne gi·er. Bu suretle dııarı metlrıı artılr anlayorum. Şimdiye kadar 
~"1, -ı ınuharebeyi bitirerek ka- dır ve bu fark beklrlar lehinedir. Fa~at rlar Meclisi buiUD umumt ~lr içtima çı)(an Sa\lml dışarıda bakieyen adamlar sana Y•Phfım ıltemlerl atfet. Ve ıe11e 
~''ıık''tıı t · · · lt l d buna mu\:abU dullarda kadınlarda bir yapacaktır. Bu lçtlıoada la~llteranln btç farkına yarııöa,yarak grlin dl"• veıl· bu yolda bana IAzım gelen nasıbatlarını 
~ oy- ~mın .ıçın, ~ya ~n mllyoııa yakın' bir büyük fark vardır,kl, bl1tün barfc , sfyasr işleri görUıUlecektlr rl~ evlne a-ötürürler, • aai:ın eslrreme. 
~-· 'it h ınutemadı)'e~ ye~ı g<S~~- bu fark devamh h afplerdeıı. ~ıkan bir Berlin ve Ro na hükQ_metlcrlle y41pıhuak: Vezir odasına relip görOşmek iste· ~ademkl lıık ~a maıuk ta akıllı ve 
;:1 biJd· arp malzemesı gonderildi- t' dl N_f... k1iay tları dul kadın sa· ta olan d~plomaııı g~roımeıerln btlka- . ,. 11 b h 1 1 ü t d tetbfrıl olmalıdll' diyorsun Acaba benim 
""il ır111 k . . ne ce r. u us a • m•tl tt1sp~t ~d lleceUlr. lcıı ... oe ge n a ane ere m mauatt e er- A k · 

Uc e tedır. Yanı Lihna tur- yııının artmasıDm art•k durduğunu ve Toplantıda Harbly "'T ı 1 dl Nihayet vc:ıir darı\dı ve kızı Selime· eı ım akıllı mıdır deQflmJdlr nuıl bile-
~ Z-tc Perhiz yapılmaktadır. aradı ki büynlt tarlun yav&f y:avaf dol· terenin sllAbls~ı:cii pro~r~!~:ıı:ı~atb~g~t; yi . çağrarak iellntn i•aataızh~ından b~h- yiaı . Blr çare bir yol gOster. 
~~il il General Franko~un .evap duğuou gö,termektedlr. Sulh ve sükun\bak~ıPdakl reporu da ok.unacalchr. 

1 
settl ve : Duda - Bunun için bir çok yol 

~ ~lltı çılcan açık l\1ana şüdur ki,1Jç1nde olan Cumh\\f~fet 'ft\rkiyeslrıde bu ~~~:ır . dFa~1at dıen.lyisl ıu anlatıcatım-
't l ı&nnıı l . . d h b . 1 ı ye e o anı r. ~. ·~iltı U ennın a l\ ir müd· hal, devam eden barııın .nüfusumuz O.ze D 1 L E c ı Kibll ıehrlode bir tüccar ve onu• 
t lfltti 'Y.ada işleri vardır. Franko, rlr.dekl mosbet tulrlerlnı anlatm.akt4'dır . 1 N Z4!b · a namında bir de kızı nrmıı. 
'l'ttı ~ıtirilmeden gönüllül~ri geri şu rakamlar, büyüle şehirlerde evll Memlekette fevkalld• ıüzellftl Us 

1 
IJj. tge ltızum görmemektedir. olanlarm niıbeUerlol1t, kOçük şehirlerden İzzet DELİÇA y meıhur olan bu kızı bir çok eıraf ve 

~ l'1 itr taraftan da hal an _ in . _ daha çok olduğunu g-~sterlyor; nüfuıu on Ayan istemişse de •akıl ve klmll olma-
~ ~1ıahcdcsi d ri k 'I d.aJ W binden fazla olan yerlerdeıyüz nüfostan Lokantanın aralık duran ka- u. u d' la d ' I k d yana ben kızımı Yermem,. diye redde· 
~~~'ktlldı le n uy usuna mış, vasati olarak 41 5 evli, 49, 2 ıl bekAr· nay ı, ay ı ıı an ft ı- dermlı . 
"'-~ko L r. talya ancak Genaral b

1 
f bJ d pıaından bir kedi aeaaizlitile ıarı ! n Komıu v!layetlerden birinde üç ta-

;~ g t'• . . dır. Buna muka 11 on usu on o en az b b · b \ ,, ~ ı zafen elde ettikten olan yerlerde evli olanların nlabetl yüı· girdi. Çekingen, ürkek bakıı- Diy• afırınca, ır au ay : ne del kanlı bu kızl almak ofyatUe 0 

t~kt Yanı hükiimetcilere pes de- 1 1 b r 52 5 t larla etrafı aüzdü. Korka kor- il Gel fOCufum gel,, diye mü- ıebre ırellrler. ,d, tll sonra muahedeyi uyku- de 89.7 beklr arı~· na e ~I d f ur ka bir iki adım daha atarak dahale etti. Ve garıona " ifer· Bu delfkanlılardan bfrloln adı ~fi-
il ll" ı . Memleketlmlıı.ie ntl usu on n en az 8 d b k k el d nuvaı ·udn•c,sloitı adi Rahtlsaz nçüncQ-

\J~d. ,.andıracakhr. olan şehirlerde yıı yan vatandatler mlk· müıterilerden birinin ma•a•ına en ıra:: e me getirn e i. sOnun' ·adı da Tirendaz imiş. ' 
A·~k kı ~azler Londradaki karış- tarı 2.734.782; oüfu5U on bi11den aşatı yaklaıtı. Sağ elinin baı par- Çocuk ekmeği göfsüne ıı· Bunlar kızıo bıbısına giderek lıte· 
t • ~llll01ll_ıtesinin müzakerelerinde- olan yerlerde yaıayan nQfus 13 422 7:8 mağı dudaklarında, ıol eli göğ- kıştırarak, yere baka baka dı· dlğ in felıi 1de ~kıl ve klmıl olduklaruu 
~\lıı bit hır tarafta, Frankonun ce· dir ki, yektla olarak bütün Türkiye ııu •Ü hizaaında, tabaklardaki ye· şarı atılırlıen gözümün 6nüne iddıa ederler. 
~to, t~rafta, komite bir tarafta, tusu olan 16,1S7 4SO elde edUmektedlr. mekleri iatekle, hasretle seyre yıllarca ıonra yurdu bekliyeceh Kmo babası bunlara bOouierlnl ıor. 

~'lt •.. ~uk~met_i m_urahhaslan bir Entearuan bldlselerden biri de ~u· daldı. bir Türk a•keri, bir doktor, bir muı . 
" .. ., aı· • · · ki ı k h d. B' · el Dl'nUnz cevap vel'lllif: 

t "• • ı:..ee, şımdı ne yapacagıv z? dur: Boıanm • ş o•anlt r sayısı, nOtusu on ırunı mını aya arı 'i'P a , mü en ıa... ır cemıyet a amı-"'tl - Ben dünya:la olan biten ne Yar· 
.__ ı.. """' ı bir formül aramaktadırlar. binden faıla olan şehirlerimizde nüsusu dizlerine kadar eaki bir entari, nın hayalleri geldi. 1 ~ '\.,..,. sa biıialm. ster yanımda olıun ister 
I )d ıte planı ancak bir senede on binden az olan phfrlerlmlze ıore ıa'iları keıilı; yuvarlak, koyu, Elinde olmayan ıebeplerle baş"-a ydrde bulu nsuı, bütün ebvale va-
\~tıll Retirebilm' ti. Bakalım eni ' çok fazladır. Vat~ndaş saylS', 2 78' 732 hareketli gözleri ve yanık ea- bu halde gezen, aramızda bir kit olurum. 

ı· il~ ı b~ ? 'y olan nntusu on bınd~n fazla 01H şeh•r · mer yüzile cana yakın bir yav- kedi yavrusu ehemmiyetsizliği Rehı'saz da deın'şkl: 
r~ aman ıter terde kadııı ve er kek olarak boı mmış - Ben de tlllılm ile utrqırım. Me· 

nlpl OMA T 
ru. iki ile Ü'i yaı arasında bir ve kıymetıizliğile dolaıan bu 

• insan sayısı 16.721 dlr, b&lbuki vatandat seli at ıeklfnde bir merkep peyda ede· 
-------·--- 'iocuk. Bir şey aöylemiyor, bir ıucsuz yavruya 

11 
Dilenci ,, adı ı '·l ı t bl ı ı.. ı bl ü <tr8~ 

1 

aayııı U .f22 718 olan nüfusu on binden , l k b b 1• • • • r m iL s erse r ayı.. yo u r ı ade 
"iZ yatılı talebenin aşaaı olan yerlerde boıanmıı sayısıt ye· fey istemiyordu; fakat ıağ eli- veri ir en ütün eıMğımın tı- alabmr. 

nin baş parmafı dudaklarında, tiredifini duydum. Ve faT%ede- Tiren iaz ise şöyle cevap vermlt : 
• Lı • .: imtihanı 1 kfuı olarak, 82.187 dlr Eğer bu sonun· yemekler• ha•retlı' ha•retlı· da- 1· k. 6 - • el d l k - Ben de ok atmakta mahirim. at-

~ ı . ..,,I lere 
1 

cu kısımlara mikyas, bfrlnılai ılbl olsay- "' .. ım ı g z onun e o a,ma · ı t 1\ 1 ınacak paruız yatılı ta- ... lııı ne icin gelditini ve ne iste- tan menettik. Bu <;ocuğun aefa- tıRım okların hiç blrı şimdiye kadar he· 
~ıı-~hc,Lhntıhanlan EylO.lnn blrlr de dı, bu rakam10 yQz bini bulmaaı lazımdır. , deften ıaşınamıtlır 

oq 111.t 
1 

TO ki üf .t f h 11 t t difini herlıese ilk aaniyede an- leti ortadan kalkmıı olacak Kız•n babası bunlara bir fÜD d6· 
~b.. i~fiL ır. Buradan girmek isteyen· r ye n usunun me en e e • ~ 'lll''l'' ıta.nı E'zurum llı~slnde seçilen klk edlllrkel', şu mukayese, bilhassa latmııtı. mı? Diye düşündüm. Teıkildt· şnom .. k için sabretmelerini ve ondan 
l~n tQ~~rin huzurnndt ayın 1 . 2 ve üzerinde durmıya deRer bir hususiyet l'ieriden bir aeı : ıızlık ! Ne acı ıeyain ıen ? soıra bir karar verecetinl sOylemlı. 

•rı yapılacakhr. taıımaktaclir. ( ArJıa11 uor) 



HiKAYE 
• • 

FAiZCi 
Yazan: R. Ş. 

[Her ntn, insanltrın bütan öm · üıue y•p 'ıaı iyilik r•e fenalıklar' npta 
m~mur iki meleği kabul e fer. Bu hibAye, bir f11izc 1nin ölüma11d«n 
.~orıra ferıal:k me'eğinin Tunr1u11 ı•erdioi rapordan ıl nmışt r. Faizci 
ö•üm döşef1inde iken şunları düşünmüı ve rııhunu teslim etmiştir] 

Otf• amma ka l'nltk oldu, acaba me koıidorlarında • A lah bütün bunları 
karşı odada bö;l mfd ?. Kim send ·n ror;: cıtk, Ali b · sı>n\ felaketlere 

blllr 0 yok oıauca lnzlımm sr· nf' e ken u~ratzcak, a'çak, rutl, namussuz a· 
den '1ı1mbeyı yakmı~lardır. Alhıb belal t- d~m ! "» Diye bağnd lu. Ben güBüm. 
nnı vusln, bOtün ö nrü . c 1 onların bu Çunku suçlu değıldım. Suç1u olan o idi. 
müsrlfllklerl altında ezi l dım. Hınzır a$P· Çocu ların', ka ısını eç b rakmıuıaydı, 

bu a ı benden a'mazdı. Sllrünm -teJıre bir tnrlü karanlık b s r 1 a ·ma1, P •ay 
yatağa ırtr1p uyumasını öıt•etrmPdim ~eydi bu p ·ufyı öder ve bir daha, bir 

Ayy, kalbim ne oluyor böyle? Galiba daha r lmaz 'iı. 
para kesem kalbim üstünde kalmış mut Ab, gözlerim ne çok lıarard•. Ga 
l ka •~ırhğı vcıen odur Fııkat dııarıffa l'ba çok karanlık var. Ne o aşıı~ıdan 
zeızevatc·nın resi var. Hıtltukt o çııt ak bir ses mt geliyo ? 
s~ııt berı f, yalrıız sabah'arı gPçer .. Ba a Hı1, an 'a1ım: Dlln 6 ay h:.pqe at· 
J'le oldu, gö7ıerlm mi kırardl, rört mi tı dığ m lı.unduracı ın kansı, çocukl ·n, 4 

noou 

fürkiye lş Bankası 
1 9 3 8 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

adet 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

İkramiye plAnı 
lOQO liralık 
1500 • 
250 • 
100 • 
50 • 
25 • 

4000 lira 
4000 • 
4000 • 
76011 • 
4000 • 
5000 • 
?flflOfl .. 
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1 ooGu 
j g ilanlarınızı kabul eder, 
1 FIRMANIZI 

Bütün Doğuya tanıtır 
"o o G u,, bUyük bir 
memleket parçasınıl1 
her tarafında okunal1 

bir gazetedir. 
olan bi1tlt~ Doğu illeri ile ilgisi 

müesseselerin gazetemiz vasıta' 

sile kendilerini bu geniş bölgeye 

yoru 11. Oynaşlmıyorum. Dfz'erlD", el'e ağl1>ş yorl ı r. Evet, suc oohırda dot var. 3 
lim, brynum tutmu,,or • H~y Allibım, Az ye eydlfe·, ~.Umeseydiler, ıamb sız, 16 
yaeım fi5 ~i geçti, fakat önrüroü bu ka odunsuz: kö T U•suz ot ırsaydılcr, t:o Ç 76 
dar çahuk mu kısatacaH n ?. Ah , ne re tarını o . e Tebllırlerdt. Evet, suçlu onlar, 80 
na ı. Gallba ölcctj'l:n. Ö'm· k.. . Nas 1 ben delilim .. Hem, declimya tfe11dlır, 200 
şey? Nereye gidı C?ifm? Cenrb bak be- e~u bü•ün bu yapt k'arım suç, gi!nah R~4 
, 1 huzu"una kabul edecek mi? .. Cenntt olsaydı, Ali ~b b •nl bir felakete uğrc.t Kuralar: ı Murt , Httzirun . 1 E.y ı 
var mı?. Yolılıı, ben günııhk8r kulların-

maz mıydı?. ül, ı Birincllrnnun lıtribinde çe~ ilecektl r. 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

AIJab suçluyu, suç·zu t' yırır, 11yır_ En az elli 1 ra mf'lv 'ın t ı bulun n be 
dm biri mlyfm ?. Cehenem mi atı'aca· 1 ı d 

masırı b 11ir GU ı hsı:ı arı tı D'a}e e er · aplar kuril lara ct~hil edilece 'erdir 
~ım? Ölmek.. Fena ~ey.. Ku tk1anm ı M•sa\8, ş'mdl ben de onun sı vglll ku (No. 4i6) 
duymayacalr, ırözlerlm ırörmiy celr, kal· 'nından b rl dfğll mi~im? Evtt, b,.n 
b m çı~pmı yıcak ve nffes tlamıyaca· b 

Tım . ımn sı:ıvgili .kuluyum. insanlar a 
tım. Sonra, sonra ne olacak? Hayr, na ne d rsoler desinler: «Alçak des1n Erzuruın Silah Fabdkaı 

Müdürlüğünden: ban ölmek istemiyorum. Hayı~, hayır .. ler, a.11 ı'eslnler, Dfmussuı, vfcd r nsız' 
Daha vazlft-m ten bezmeııtm. Ben dQr.ya- dlc siz deslnlar, A\b.h an korkmaz de 
da, yoksul k'mseleıin hamisiyim. Bh sfnler » f-ık at ben ge. e Al ahı:ı scYgl 'f 1 - E•zıı1'um Si' ah tabrlkaqının 
çok lnsan'arı sıkıntıdan, deıtt n ku .tar· kuluyum. Çür kü, 0 baua felakft de~i, 1938 yılı zufında T·abzondan Erzuruına 
.dım . Bana yalvardılar. s ,rvet ve bsyıtt ver.11. Ev .:t, lııs ın1arın celb1'cfüeca~ az ı 75 b n ç 'ğu 150 b 'n 

Yozcte sele.sen fa'z istedim, razı ol- blltün düşündü derinin a "' s ıne beni ihya kilo muht~lif cl1 ı eşnanıa n ı kllyesl 15 
dula". Ben, suç1u deQi!im On'arın tda- tltl içim dö üvor, bo}azıına doiru bir gün müd te 11 açık ekillhıe ye koTtltnoş-
reJerlnl kuvvet endlrmeğe ç lıştım Faiz yum.ruk çıkı yor, yoku ö lüyor muyu n? tur ' 
ile para almamaları, f.thll pnaya alıf· Ft kat, ~ h, pıırala• ırn M olacak, sarı el 2 - l!ıale 9 Ey!Q\ 938 tarlh\M mü 
mamaları iç'n onlara ç k faiz göstadfm. t nlarım ne Qıacak ? . OnJa•ı ben babçe- sadlf Cuma giinU saat ıs de Erzurum 
Fakat gene a'dılar . Kabahat bende mi? ye flÖ ıımüş' Um, ki .ue y~rlnl bJJmiyor s ll~h fabrikası bloasında toplanacıık sa· 
Ben vazltcmt y.eptım. du. T imam dört bin sarı altınım • DQ rt 

tınalma komisyonu- ca yap lacaktır. 
Oıılır benim dcrırie: Lr d n ibret al bin tane. Sırı, parlAlr, tat'ı y1z IU dört 

d 1 .... f · ıı d t t t ı o 1 y 81 b k S - Şaraldlpl anlamak isteyenler ma ı ar, te., aız para 8h ne re ' me· li ı atın.. 11 erı. . arın... r aş 8 

eri için onları sUründürdüm. boğn'ann• yere.. Gömece~im. Soura .. Yarın. Erzumm s ı,h faQrikası müdirlQğüne 
sıktım, mahkemelere verdim, baplsba- Yüz fryiiz .. Falz-ı ... Para .. . Verecf'ği n .. her gürı mUrtcaat edebilirler. 
nelere attım. Fena lıısanla· ı'lrtlnmeğe Ben AUı. bın ... Sevgili ... 1'ulu . yum!. 4 - Muvakkat tem'nat mlkdm 281 
mab\ı.ilm değllmldfrler? İşte onlar da, lira 25 kuru~tur Bink m'ıdubu, sandık 
böyle kotu bir şqye alıst k\a11, altıtıdan HAV maktnzıı ve tahvilat makbuza temlaat 
kalkamad klan için stırüodüler. olarek: kabul edı ı i r , 

31 · 8 · 938 ıaat 8 Hın11rı. 1 Ben suçlu muyum? Hayır.. EA-•r, r- 5 - steklllııırlo ihale ırünü olaıı 
Rüıaar süratı: S .. kın hlr takım insanlar.o söylrdlkl~rl gihi 6 9 Ey'Q ı 938 tultıindi tem'nd ve ticaret 
ROzgAr istikameti : ,. •Alçak, dent, rezil, bllaklf ve vlc l'fan· veslkalarlle birlikte komtsyona mtıraca-
Knru hararet derecesi : + 17 4 

ıız,, olseydım, Cenabıhak, fafze yaka Azamt hararet • + 29 4 etları llAn olunur. (No. 687) 4-2 
lanan insanlar yerl1t-, beni sUründü Ur, ------- -- - - - --

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

nıuıuım wıuının nmumJıH ıaıııınmınınınınmw 

Alametı F arık• 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklit ler inden Sakınınız 

Asğart • • : + 13.3 
beni aç bırakır, beni felaketlere uı'tra- Rutubt!f , : y. 61 !!!il•••••••••••-- nurıı~da ~•tıt ' yeri: NEŞET SOLAKOG-Lll •• OrtaQ• 
tırdı. Halbuki b n yaşamasını blidfm Yatıf : Yok 1 T . tJ D kf l D"k' GiJrcllkllpıaı, Kavaflar çarıı•ı ) 
Dclrt ev yaptırdım, 6 dUkkan sahibi ol· Hava tazyiki (.Erzurıuoda): 6tı 2 emına l 8 l O, l iŞ ~ . 
dum. ı,~e. şurada, şu köşe d ki dola- " • <TM~ır: ••vlv.-afrd4 ). 363 6 ,.. ve her nevi makineler d ( 
bıauta dOnyanın en n -> fis ylyecckleıJ l K A k " S İ } K · O ~ 
var, bahçede gömülü san, parlak, tatlı Zayi tasdikname tamiratı yapı ır ars S erı a ına ma omısyonU 1 
yüzlü altınlarım var lste!em, bütün Osrranlye o·t'\ okulu un 3 ünco e)1 

memleketi sa'ın alırım. E.nt, ben ım ıu sınıfından nlmıı ol1uğıım 49 sayı ve Riza Vatandaşlar Kars, Ardahan, Ş lhıa1ar g mıtzi>a\arının u:ıları kflpalı znrla eksiltıll i 
değilim, ben Allabın öyJe bir kuluyu u 3') - 9 9~4 taıihll tasrtflınameml zayi nulmuştur. M k tar; tab uln bedeliarl, ilk tcmtnatıarı, eksiltlQ.9 gDn ve · ı''~ 
kf, lıısenları ıPIFha, lrsıınlara yand.ma Attfm Y•nlslnl ah CAğtl'flda eskis\ı in SUAh Fabrikası karşısında aıığ ıda yazılıdır. lba\e\erl Karsta askart satınalma kom'syonun1a yaP~1111 
reJmfş bir Ptygam·er riblylm hükmU kalııadı~ını ilan t dıJrfm. IJJ"' ,, 

Şartnamnl her giio komisyonda görü 'eb lir. 'fekltr mektupları be lif ıa d.., 
Bo·çlulanmdan b1r ço~ıı benim on_ Erzurum Vıllyet Jandnıma kn- Bay KAYA hanesı"nde ıı• • 

birer saat evvelfne kadar komisyon ba~kanlı"'ına verilmiş veya posta "' tara gösteıd 'tım himayenin manb•n, mu'an'ıf1 kaleminde .ııazıcı onbası • 
anlamadılar, v. rd1 ~ Jm dersi bellemeoi Mustafti oğlu M. Ldt/i B•nli lllll••1••••••••••1•111i rllmlf bulunacaktır, 
ar ve hrpisbaı:clerde öldtller. M11bake- ( No. 693) 

---

1

-- Erzurum Vilayet Matbaasında -----
Ba§lık, Duvar ve El-llAnları, Defter, Fatura, makbuz, Cetvel, 
Kartvizit, Amele k.araesi, Evrakkalemlerl, Mubasc bcl Hususiye 
ve Nafialara alt BllQmum Evrakı Matbua, Kitab, Ehll yet name, 

Sıhhat ve Hüviyet Cüzdaaları 

Erzurum Askari 
Satı nalına 
Komisyonundan 

mevkii 

Kars 

Ardııhen 

Şahnslar 

cinsi 

un 

un 

un 

miktarı 

kilo 

450000 

200000 

100000 

tahmin 

bedelf 

58EOO lira 

lbale ıünü 
ilk ibate saat 

teminatı 

4175 lira 13 9 33 salı 
saat 11 dS ~ 

28000 li"a 2100 lira 13-9 38 sab ~· 
l4000 lira 1500 li ra 13·9 38 5~~1/ 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
1 Kapalı zuf a eksiltmeye konulan 

ı ııc.ı adtt hmgara istekli çıkmadığından 
20-8-938 den itibaren Mr ay fçiod& ne· 
i lcelendi ı ilmek üzeıe pazarlı~a çıkarıl

____ ... _ _. tnıştır. Tahmin bedeli elJI ıltı b'n yedi-

ve Hariç Vlla\yeııerde• genderllecek ıtpartşler süratle ihzar edilir 
Adres· Erzurum · Vi!Ayet Matbaası 

(No.~ . 

Kars Hayvan Bor•a~.~,-S-a_t_ıf~c---,,JtJ111 

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

Türk Hava Kurumu 

BUYUK P YANGOSU 
Beşinci keşide 11 Eylül 1938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Bundan başka : 15000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 

10.000) liralık iki adet mnklfat •vardır ... 
Şlmdlye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyana-oya ittJrak 

etmek ımretile siz de tallinlzt deneyiniz ... 

yQz onb•ş (56715) lira on dör l4 kuruş 

lk tllmioatı dört bin seksan beş 4085 
lira yetırlş Bltt 76 kuruştur. Pazarlı ğı 

istekli çıktığt takdirde her gün yapıla · 
caktır. Kaflf, plan ve şutnamesi her 

~ g-ün komisyonda göreh[lirler. 

~ (N o 668) 4- 2 

Sabih Ta Bqmobarrfıt 

<'J"AU R.\RAN 

Umoınf Neşriyatı İdare Eden Ynsı 
ltl• ri Müdürü: İzzet DELİÇA Y 

f>•••l.tt(f• ,,,..,.. . T\O~f' 

~~···~~~::ıolll==ISJl~llS~ı:s:5:!11~~"' 

Çeııı 
Oko:1 
lııek 

3agı 

50 
62 

Koıu ökDdl 31 
Dana 6 
Oteç 34 
Toklu 52 
Marya 189 
Kuzu 101 
Keçi 17 
Yapar F6 
Tere yağı 1577 T. 
Kqar peynir 25 T. 
~a•amur• va~ıt:ı P . 52 
Kovun d,.t1st 4 l 4 
}{~pi derrsf 479 

40trH.D• 
16~00 

13620 
6390 
845 

21411 
25 o 
9729 
279ö 
770 

8312 
25!J61 

1920 
61' 

1S'lf'I 

1420 

[ A.Qustos üçüncü hafta 
Bn •1'41 
Lı. S. 

6 21 
5 38 
5 9t 
5 7fı 

9 06 
8 00 
7 00 
s eo 
5 30 
o 

5') 

o 
Oll 
00 
00 

00 
00 
00 
()(t 

00 
00 

En 11alıarı 
Kr s. 
10 00 
9 00 
9 39 
8 il 

t 1 36 
11 52 
12 00 
11 l50 
9 16 

40 o ·ı 

55 00 
30 OCI 

3 5' 
00 Çlftt 
6'i Çifti 

] or'' s 

'8 ~ 
6 
1 
6 

l (1 
9 
Q 

9 
6 
38 
o 

()il 

00 
1 qll 

140 

i 

o 
t ' 


