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Y apılon iıler : HAYAT VE iLiM 

Milli borçlarımız 
Radyo hakkında bir 

temenni 
( • ) Karllerl•b:den lllllayıt la· 

Hayatın menşei nerede? 
t - Eski de"\•lrlerde Bor•- 0Jır 11 il Qz.,r e mnııyyt'.,, varfdat tahdat pan'd•n Ankara radyoıa baklanda Hayatında bir defaeık olsun • Dtıa 100 mfJyon klyometre )<adar bir tnylk 

ıanma : suret ı ıe g11rantt temini: nrıuttrğlmb. bir yaııdan babale bir yada bayatın bıılaııııçı ve meueel ne 'f&rd•r . Bu tuyi\: nkaa güar~'n dün· 
imparatorluk: devrinde, ilk lstlkra:ı 5 - Het harici istikraz nıuknelt· mektup aldık. Bll mektubu aJllın dlr? • DJye kendi kendime aormayaa a· yayı ç~kmtı kuv!ettn~ onaran bt9 m•· 

1 8!'\4 de y•pıJmıttır. lmparatorlutun bü- allı ya mukavelena9te m-atlnlerlnde veya n•ıredlyorua. dam yok l'lbldfr. sabealnde ise de ( günttfn dlnJaJı ttk-
tll1 lstlkraz•au, büyük Jıa·p lçlndekt bir ayııca b !l mokneıenameJtrln mütemml· ( *) BurGokU nüıhenızdıkl radyo E•kl ilimlerden bıztları d0nyada1d mı konetl bu ta:ıylklo otuz bin milyar 
lstıkuz lettına cdlllrn. tamamen laarl· ml olarak tıınzlm Pdllen mcktrp\arla proıramını tenkit ıden yazınızı o· mabluklarm cedltırhıln atıtden ve aleY· salalldlr) bu kadarcık tazyik. ve ço'K hı-
ciilr: mukriz memlek.ıtltr hesabına ayrıcı lk:· kuııum. Çok yerinde ve isabetli bul· dea yap lmıı oldaklarıaı ve henüz aıcak. t1f ılılmlerln seyyareler Qzerlnde ı•rbeıt 

A) 1154-1881 e kadu: ıs~1 den tlıadi ve mali mtnfaatıer temini: dum. YaJaaz buna lltve edller.ek bir •ır mayı bir kitlesi halinde baluau a rz kt imalarını tımtn eden bir teılr icra • 
itibarın hımen her yıl Y••I bir lıtlkraz 8 - Türklyedı «ecnebt s11ma1e· kısım nok11nları da bea yum ak Is· üzerladı balı klar gibi yaıtdaklauna inan- deblllr. Şimdi tızerlnde bayat mtnut 
•kdl tııebbtbQntle bnluaan ve her yıl darJan•an bir ll•ıl kmrakolu• elan Dil· teyorom: makta idiler. Ba 11narlyHln Dl dınc•· ola ;ı bir Jıld1ı farsedellm. 011un ııserlo-
l>orç 16kün6, llerlyl dtışünmede• arttı· yua Umumiye ldarealne tahılı edilen Ankara radyoıuaun Japmıı ol- 1• kadar dofro oldolnnu •üukap et- deki • lkroplln da ~ok kGçük nebat to-
'l'an imparatorluk, bo 6Jcüılz barıketln nrldataa taalldt ettttl kaaunlar üxtrla- dağu neırlyaba bemıa hfJmen % 95 •ele blJe lüzum ıok.ur. bomları aerbeıtllerlal ıu ıurıtl• lkU11p 
ylklıdl'I küffttltre dayaaamıyarak 187S de dnl•t hlklmlyetlnln takyltll. ini yabaaoı pJAk ntırlyıtına baarıt · Baıı Alimler fu arı: l.arln• bayatı• ıdeblllr. ve boşluk itinde ıeraorlyane 
dı borç H rvlslnl tadile fmı c'9ur kalmıt; Bütçe açıklarını kapamak lçln la· meal yüıtıııden bir &üal6k neşr lJat baı~a ıeyyareltrden intikal et• lt oldu dolaşmığa baılayablllrler. Bu •Jrada bon-
•lbayıt 1881 de de «DDyunu 1Um.umiye tirreza mhaoaattan bıı\a çare olmadı· lçeriılnde yalnız anlayac• A-.rnıı kı- t n•u idcıfa editorlardı hatta bunlardaa lara tfladüf etlen z\ya lıtınıelerl o kO-
ldareal• adı altında m mltkette eenıbl ğmı acı hlr Usanla müdafaaya çahıan ın,,ları dfnlımek için biltüo progrt!.· bfrdaneal «hayatta ilem rlbl tbodldlr. ctık 161ylerl onlerhı.e katarak aftrmekle 
1erma7edarlar1 ı teman eden bir kont· Mıeıvtlyet bütçe liy ihaların•a «harlct mı baıtan aırıı dinlemek ur retın f akat Hadlseh ta~ip ederek dalma ye· .,. tesad6f ettikleri baıka bir yıldısa J.- a-
rolan t essüsün r zı ol uş'ur. Bu dev· lstlkr ılann memlek .. tın ılyaai lstlkıiUnl da lralıyoruz . Bn mecburlyett n ll:uı- rint d t:s ırmektedlr. Bir yıldudan Obü- dar götlrürler. hte yeni te•kll ıden blr 
l'e zarhodıı; akdedilen y ltlal akl ka- teh1lt eyledltl• beyan edlllyardu. Mut- tulm k v esasen nkşımJa .. ı vori'un rtln• eçm kt dlr,. diyordu. Uz~ 118• Jıldız nzerlndı nebati bayat ıu suretle 
lan 19 fstfkrazdao, konıolfdasyon loln laklyet d •rinde memlekfn ıfyaat H ma· kafalarımızı t unlaıı dlolemekln dnhJt aan unutul uı otaa bn n zarlyc 100 bttlayablll"-
yapdan lattkraılar da h saba iatıımek lt sah da tat krnz JOzünden ugradıgı kö fazla al lrmeme~ için ıcftba ıost11 aamaalarda bım bllyDk Allmler t•rafın Bo pek makul Y çok deh~y :• 

retlJP, 244 278 158 altın lira borotanıl- ta. kıbct ve bu yo?a d aaıın tevlit P. mü llrDmOz, her günkQ llf'fı lyata alt dan kabul edildi Onlar lddialarn:ıı tev lk ıöz6kım nezarly nln de itiraz gor~ ' 
mıı ve buna mukabU 128.,079 15t lfra deceğl vahim n tlceJer, Meşrutiyet d v- radyo prognmını temin etse •e siz için şo esbabı muclbeyJ 11 rlyı stırmek- tarafı vardır. Bir çok lllml r anl tı an 

ld dilmiştir. 18 1 d alacıı.khl rl ya- ılnde nlaşılmıt olmakla beraber, Mut- çok sayın i'&ıı:etenlzde neırctaenlz t dlrler. ınrtlar dahli de s yebat ede ek tobom-
pıJan anlaş He (Muharr m K rarna- lakly t devrindeki bat ların ltl Dm sine bizi rde ken3l zevkimin oyg-on p r· • Dilnya ünrlnd ki batat ıUph Jann tiny ~üzııne cak öla bir bald 
m si) umu t borç yc\Q unda % 32,4 devem ecUlm ıl çok lrmdlr. çaları dinleyeceeız anah bilsek le o ılı 1 ırd ki 

12 
bat tın ncl.k küçük bl; gtleceklerlol ıôylcyorlar. ÇDnkD bo1dşluk nlısb tfnıte bir t Mlf ya ılmıetır. ~ - Eski devlrlerd n Cumbu- z anlard radyomuzu aoank olm 11 t 'Oıt 8 Vfyol• u t rı k mebzo ur. 

B) 1881-1908 e kadar: Mu rr m rlyet tnUkal eden borc;lar: ı? kısmıdır. Arz Dbbat Y tlttlr ege Usalt a r \k lu üıertnde tahrip 
- bir vazly t l'eldltl ı mın deıhal neba· Va bunları rop 1 rn ıo bir 

r rna sinin akdin ı~n altı yıl sonra, t par torlukten latlk 1 edea boro· D06U - Posta ve telgrAf Jda n balat örtQlmüştQr Bunu blrd nbtre dlal teılrl rl .,. rdır o ıu a ft 
1886 da, tekrar latlkr1zlara başlan ış Jır fiı rlnd yapJlan lly lerl lkl ı f r ıl tEırıfındarı tc in edildiği tıkdlr· · lk dayan m mıttlr. Diler t r 

1908 .,_ d 1 18 1 lk d h d dınlz ortasında bellrea bir adu.11. ye- m rop V h aret der•· 
"' e a r yen t raz a ı haya ayrıl ak kab ldlr: · ııı i'Qnlük radyo p·ograaııaı gaz te ıllllklere bürllnm af 

8 
tııblh ed bUlrlı fHada rutubet yok!°'· • aı 

nkdedllmletlr. Bu devred akıJedll D la· A, Barlct hortlardı: 1854 de 1'aş· mtzde n~ş' tmetl karllırlmlıl ro•)m· 0 ada ibıerlnde yetlfaın nıbatların to- c al f vkaltd• d1kn1ıu1dktdnt. 1 
kabu\ tmlc 

tf tı azlaıla ho•ç1anılın mlkter, 120 314 layan ve tıüyük harp ru,ıayır.ceya len· nun fdtn bir bızmct tellkkt tdeuk !ı 
1 1 

1akat evv af v 

_.78 altın lira ve ele aeç.ın mlkdar da dar fa11laı % deum •d n hnfcr letlkrax- memnuolytt kabul edcc• ğlmfz! kay· om ıırı o.aya etrafıırından re mektedlr. k au l l boratovarlarda •-
107.858.79• altın lira olarak g-Orü ek- lardan impardoılok yakıldığ ı uman Hn dc<11yoıuı. Su dütüceye karşı ars hasa içinde bir olan bir ço m ~r, ~ fezada mev-
tedlr. Bu lstlkraılardan bazdan ile yıpı- knıur all701. alha liralık bir ba\ly• kal-' ada gibi deRlldlr kt. . O ta•amlle ttc. sun çahımala~l d:\;~~::t~e vücadc r•-
lın kenveralr on ve ır onıolldasyonJar da mııtı. Lo11n muabıclenameıl Ilı b• bor- rldue:::~lşF b: balde~~r.I Mutaleaaı serd ~~!,:~a~~Y=~n devamı lmkbı olup oı-
aazera •hndıfı takdirde, ita dıvredı, CDD, Oı•anlı imparatorluğu luıdutları Ko·· radyoları •d r. a at tıu 1 dayı cerh edtcek d t dk.lk etmlı1erdlr. Bu mıksaıt-
tıorçlanılın miktar 51.480.200 ve ele içinde tııetk.ül ıdea dıvletıerle, Ttlrkl· d~~:ll•: d~t v~l~l?İ ~~ '"ı za11:edl!cilr~l :·t~=:~e: mikroplarından tHrlt eılll-
ıeçen •lktar da 45.135 145 al tın Jlra1a 1e arumda tıkılml temin edllmlı .,. B L l .ı J g ec e m f r bade ı~J d r. l klle11 ıea• mlkroıkop•• 
ballll' olmaktadlr. T- ki d- hl 107 528 461 lb aımaı1a •a•n uevam Semni taıların lÜcu•n bu iddianın bir deli mff , 11

• 
0

• 1 e b ta•a•lle b~ıaı-
ur 1eyı uıen aae , a n B z· k i . . 1 d nıbııt toh11m arı anıı 

C) 1908-1914 e hdar: Mutlaklyet liraya lndlrllalttlr, Loaan moabıdına· ugftn ıraat Ye A etinin güzel , 114, Şo bıl e ıemavl taıtar tbeılnde aıu tılmı• bir top l9lne konmuı, bütüa yıdl 
dnrhıdıkl borolanma ılıteml, Mqrutl· •tal ile Ttrkl1ealn tam lıtlkllll de bü- teşebb&ıü ancak m•bdut bir kitlel kadar aeyılaat edın nebat tohumları 0 • buçu~ a1at mayi bılfae getlrllalı Helyom 
yet devrbı de de bft dtlfıUrllmımlf; Ye tlla devİetıere kabul ettlrllmlı ve Düyu· için iıtifad~yi mucib olabilecektir rad .. db~ü•~ıı:r; ç:ğıl~lflar:,'\!rz ~- gHı ıclodı 2&9 . , 271 - derecselerde la· 
1908 den 191~ e kaclar nkiz latluaı nıı Um•mlye ldareıinla memleketin da· . . • Hr n e ne a ı aya umı r 11 o - tulmuı soara 190 . dertcıdekl mıyl a
•kdıttdl imlıtlr. Bu devrede 45.767.412 al- h lf malt tşlerlne mGdabalesln• ıon n - Genıı bır k67l6 ve zBrra kitlesi bu 1 dutu ırlbl, bir de ıonu olaeaktır. F•kat zot 1 inde yirmi ıttn •ıra-ılmı~\ır. Bun-
hn lira bor9lımlmıı ve buna mukabil de 11 •1 . ' teıe'9büıten haberab anlabla.olardan tllmln hayat 11ebatlyHI kendisi gibi •· O k 1 tohumları• ı••• 

. r m ıtır. ' bıdldlr dan ronra oı an aa d 
H 002·486 altın lira elı geçmlttlr. CuıUurlJ•l devrladı, lkl anlat•• hiasiyap olmayacak -.e yine bilgisiz· · • •lllreplaıandan tecrit edllmlı • .aballer • 

imparatorluk: devlinde atdedllıa bu ile, bu bort tall:ıltlerl ve yekbu IH· li-·n k&r kuanlıtı 1 inde kalacaktır.f Bu iddiayı lıuvvıtle cerh eden bazt 7aveı 7_.., bayata avdet ettı 'derl a-ö· 
larlkruluın , hemıu h1pıl Adf bfzl'Jletle- rinde mlblm bazı d•lfılkler yapılmı br. gı ç I noktafa azarlar daha nr. O dı beceri •1 fi lilr Arnı tecrlibelır mi ro kopun 
'" tahıla edldllmlt •• bu 

1 

d.,vlrlırde tı- a ) 1928 aat.ımaaı : Bu aalaı•a ile Bilhassa şark villyetlerimisde- ıe11avlltr ÜHrl•dı bir yıldız1an diler ~:~.!ıar~n yumurtaları Ozerlncıe de ya· 
t lkraz, ~dl btıtçe ıçıklarım kapatmHın Lo11n muıbedenamealle teıblt edJlın ki köylüler ve k&yler aklim itiharile, t birine nebat tobomlannın nall:ledllmeal· pılmı ş, aynı movaffaldyetltr netloıler el
borç fe nlerini Odeaeııln mutad bfr fare- 9orçlan• ödeme tar11 kararlıı~mlmıı iç;nde bulundukları bayat şartlan 1 n• lmkb oldoıu .... ıluldlr. hHerl ••· •e edllmlıtır. 
al haline konuıauf; lıtli'razların birbirini borv yekdnuauıda bir dılltlkllk yapd- . . .. • • • 1 muller, lakltıf dnu ltrlal tkmal tltlk- .A.nlatılmıı•ır ki, bay~anı olsun ne · 
takip eyJemttl, borç ytıktınüa mııtema· mamalLlı beraber Jl]lık. taklitler, •Dhlm ıtibarı.Ie ıorgll ye bılpen pek mah- , tın ve tamamUe sotudoldan aonra par- batı olsun yaıayaa hlcHlır, boılukta ~• 
.Uyı n aflrlışm11ını H nihayet dnlet miktarda, hıtltlıtllalıtlr • .A.alqmaJa aO· dut bır vaziyette kalmıfhr. Bu baht- 1 fBl••mıı yıldızların artıklarıdır. Bunla- tok aplı bir hararet derecesinde ve ka• 
varidatının en verimli elaalaranm ve re; ilk sene lol• 1.800 000; müteakip aızlar s ~nenin ekseri ayltrında et- tllerlnde aten bıyattaa eser kabaaauıtır. ranhk.tı m1Jbaf11.a ıdllıcer olurlarsa ba
mfiblm bir kıımının tabıll edllm11I ve b•ı aenı ı~ta 2 000 000. bun• takip ıdea 1 fl k l b d S onra bir hacri &1mul uyahahn uıua tl kablllyıt1adnl llan1haye mobafasa 
b 1 b ,. · • ra arını ıarın ar ann eyaz ıvar- bl k d b d ilk t ti J• orç ara ma sobu ifbl de•letı, miılt hi· altı aena için 2 880 oro; •• buadan ıon- ı r ıs•ın a ava e ve ••H ne - edebtlmekt~dlrlcr. BIHeıaleyh son il&• 

kl nd~ete alt bir bıkkın •cnebt bir te· ra srelın bee ıene lçla 2 710.000 altın )arı araııada mahsur kalıyorlar on- a.al kııaaak.ta V6 ,ıualar neıretmıktıdlr. zarlyeyl hakikati tenvir 8 4 8 r . mah\y6tt• 
teklt utr, Dilyaau Uaomlye İdarHlae, Ttrk liras ı tak.alt verllfctk n boreun lan bu mecburi mahbes,erinde yetiş- . Çünkü bunların b.r ıaalyedekl ıOratltrl l'Ormık meıt>urlytllnde kıbyolUı 
tt1ı ktnl intaç etm1ş •• kapltl'Asyonlann taaamlle öılenmeslae kadar da S .f00.000 tirmek •e fikren yükseltmek vızife. 1 otuz kırk kllomttre raddealıdedlr, Bü· Netice ltlbarlle llım üıerln4e ebedi 
maı r safhaınnda yeni bir faıd atarak 87 altın TGrk llrall tediye ıdllto! ktl. . . . . • • tan bUDların ntllCJul olarak bir hıcri olan bayat, yıldızdan yıldızı atlaflp r•t· 
• "nP- gibi uz ta bir 111üddet devlet •ali· b) 1933 aıılatmaaı : Bu aalaıma ile, sını muvaffakıyetle ta11zım t>dılmış 11mui tle ars üzerine nebat tolaomunuu kte ve bu ıuretle denm ıdlp git· 
.'etinin bu teıe~kü:Qn htldmlyetl altıaa ba•lll•r• karıı otan bo"t\arı temall•tmek bir radyo neşrıyab yapabilecektir. gılmeıl mümkün delildir. Çlnkl hıcrl ::ktıdtr. 
l'irmealne Amil olmoıtur. tz"lre % 7,5 fılzU ve • 1983 yeal Türk Fakat bunun birinci tarh, kay- semaviler Qzulnde yapıla• tıdldklerde B• tıdklll:ltr netlculadı orhya ,ı. 

Osll'aııh lıtlkru:lırımn bıı'ıca .,.. borcu tab'91lltrl,. adile bir nevi tahvil . boaların 6zerlnde cam tabakası ılbl ıert h k blll ttnia '"Ok clivtık hara· 
l - lere, ve hepıinden evvel şark yı\l- k Tiı d ldlll 1 6, t1 tU 8 kan ayat e Je " 1 tıf arını ıovlıct hoJba • t•ek tabiidir. çıkanlDJa'I ve lmp tntorluktın intikal ıamın cu • l'e r r m 1 r. u t h lık ve ılyasıılık prtları iç n · 

1 - Adi lhtf7açlar için istikraz akdi: edtn borç mık.tamun da 962 6 36.000 yetlerinio, hücra ve tabiabn esiri tabı_k• harfd kıımııı hararetin ıldtietl ~: 'ııa~::::z devamı lmklnı , dokterlak 
ı - F~JzlerJn zamanmdakl faiz pi- Fran111: franıı olarak teabttt takarrQr olmaktan kurtulamamış köylerine yO.ıuaden erlmtı olmnılle tqıkkll ıt- mıuuuna yemi kıııançlar baht edtoek 

yanıına rore ook yGhek vo lhtıç ffyat- ıttlılhalt ve bo lsuretl• aaa bo-r9 moblm birer radyo makinası koymaktır mlşth. . lnaanlıl• bnyük blzmetler gorebllıc ak. 
)ar•rıın <100 Jlraya mukabil 32 liraya ka- miktarda azalm•t n yı\hk taksit de ber · . Bu nenı 111 suya tlCttlkdtn sonra bl hlJet an:etmtktedlr. 
ıı .u) aş - aı olmas•: yıl için, 700 bin altın Türk lhası olarak Her müşkiH halleden, her zor· orıavK baıka bir dO.ıünce atılmııtır. Ff· _,_._•....:------- -:::::= 

3 - Tall:arıOr eden lıtlkra:ı mlkta· tesblt •dllml,tfr. Bundan m1ade
1 

takstt· lup ıideren Cumhuriyet hükumeti- zlk alemlırl •ifanın çaıptıtı clalmıer «11• :;;;~;;;;i~u~~ıııaıct&.ll:.i~miii.o 
nnın Cçte birini ve .,uan 1'çt• lkfılnl hul aynen alhn olarak teğil, muıtdlll varacak rine bir tuyık yabhğsaı fabıt atmlııer· Bu g ce (( lstanbul • 
hr11 ' Atmemek buıoıoada mokrlzlere hl- Frın•ız fraDfl olarak ödenmetl ve Dü· miı elbette bu l'•yeye de ı:Ur, Bu taıyht Japılan beıler gOre bir 
y ar hakkı verflmeel: yoDn Ua:ualye meclisinin bir defaya bu zor luğuda yenecektir. hektarlık arazi Ozer!ne 1' ıraaı kadar Rczanesi nöbetcidir 

4 - 8'>rcon ödeametlne karııhk r A.ı.11., 3 {ı1tl'ütlı111 > D O C U bir ıeJdlr . BftUln dünJa t:ıeılode ile ...... 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Roman : 47 

TAYY ARECILER 
Yasan: 1. lt.A.H/LLO lla•cadan ç..nren: NiHAL Y .AAZAL 

ı n:ılyctln nuıl oldu turu taklb rdlyor- - Yoldı f kararglh 11.amandnı, 6ntlne nıt bir ta1yare meJdınl reli yor· 
Jar. Herıey s •r:h ve eakadrllye sabahı ' sabahleyin fuka taarnza çıkrctl : eakad- Motlrlerl kılıflar l09rlalndı, atıçlır al· 
kadn Dç bataryayı imha et•ele mee rJlyemlz dfiımın topeu kıtasını bombar· l bndı, tay1areler rl~lenlıor. I,iıfları ya· 
burdo ·• dımın edecektir... Demek ki, bir böl6k ille lekıJenmiı . boı rtagldlr. 

Hru .. tal•f bare~et plAnını teıblt ed11- röoderflıc ,ktlr. .. .. Aaclrey tsi.adtllye k•maadını~ 
eık. kuar vakit verdikte~ ıoııra, Gav- - - Mll11acle '-ayran: harita Hı dır . Akta• yımttfnl bltlrmlt tıllırclu 
rlkf g6aterertt. lzabatınıs ne kadar zaman ıüreeek? dııarı çıhyo ·. Gerinerek, çtmfnl .zvı-

- M stluln tıaatl halledlld t'nl - Eh •. yarım 11ut.. yor ve r Uar lgerlılndek.t llemfn mer1k-
Gavrlldfn ro:ıra olmak, oa hu ıey- yordu. dıtarda IBpa hpa yatan Jrar dl- lzeb ed11 mlalala ? diye ıord11. Herk.Hin yOılnde hemen lem•n IJ· h HJrfaı doluyor. lıte Oacı, llftll ay•lr:-

4em atır ııbyerdn. rek.lerla tepelerine beyaz parlık ıtydl· Gavrlk dlı;findlklerlnl yavıı yavıı aı lfıdı okuauyordu: tıGyle allbl• H · lı ılvrl ıtaet. Ot ırp na ıanlaraat J•ka-
A•drıy ıoyu11du "° tflhar nth. rlyord ıOylemeıe bea1h1or: wında bo kadar canaıs davranırı~, kıy· rayı çıkıyor. Bu Ot sapı oıta, kim bilir 

.1.1 ı u. Her•e ... dtn enıl lr:ararklb kumaa· mttll Yaklt klybtıdlllr ml? kocaman bir alrç lcö!QfQ kadar rOrl· 
, .. H enmlı yüıuııil yaatıtın ic'ne gömı· o ı 8 t 1 f ld dl d v Y 1 

115 •usa e •re f yor a . er - dannn tatıruu, harita fi• nılyetl lull Talebeler oturdukları yud• dinler- 11Qvar ... Eım .. ıı bu llnl ılneıı. Fakat k Maruayıyı se•medlQ'lnJ, ona baya- dl.M.f t - 1 idi ı-
ı t)rıdın tı karıp ıll•lllDI keadl kendini g meıt 0 eoy • • edecell•. ken, arkadııın nrdftl cenptH, onun ın11•1yor: o da Ufuyor. 

·s Haziran r•cHlrde k.tıtr kolu - Peki. C•"'ırıaıı. N11d -Aıra- batal11111ı •• •lteretldlt butaadutuau, .. ,betçt telrfoııcu koı• koı• •tlfyor. doaadım•t• çılıııyordu. Fıklt katblııfa 07 • Y-& '" • 
J c 'nubu ı-ubr irtifada lkt düıoıan oıkaı•ıs? tumındaahk liyakati olmad•ltnı, derhal _ F•r""a er ... i•lbırblyealnden m.111_ ..ea t:.ıfak, 1'1•11 kötHlade, mum ıııtı ka- O • ~ .. " 

rlır .ufık ve parlak, Omlt ıı•lı titri- bataryası görmlt. prcn bat1rye keı - NObet9lyl a-6nderecetlm. ıezerle•. tıcıl tıltonrref· Andrey bir baml•t• 
yord . • fedlfmed'tl halde, 28 - 13 murabbada _ İyi. işte ııöb•ttl benim. Emir .A.ndıey daldı. Dlmııı bararet'e faa· okuyor ve emır' verlyo : 

:eaıl gO• t17yır1 meydınına fit 
Uıc., , MCDurtk.aa ç1thuıU.a Marusyınıa 

~r ii 1dU'.ffÇ9Hk karargiha rlttf. K•Jtı• 
uıun H •ıret dola bıkıflfe art11ından 
jtaUı. 

bolunmaaı mubtemetcıu . Eıkadrllyeıl nl- varlnlı: llyete re9tyor. Mrsın1n 6ıtilndekl harf- ı d 
11 

Qb dl 
••ncılık fırk111na ıaflrbuttar. Fırka erkA· _ Yold•ı .. . ııy, aabetçl, kararılb ta cHlanıyor. Nehirleri gaıteren ç'ırller 1 - Kararıla& kumam an e m .. 1 

Dfharbl7eatnden, fırbnın akşım üurl kuma1dın1 derhal aellJn. mavlleprek, aka• nıblr halhıl yalı1er. ı vı bölDk kumandaalann1 fatnaıı: M~ 
taarazı tı"aeıtı tefefonrrdıa blldlrtll- - Brf8ıtünı. K11raıalb tuwaadanı Dıtl"r ~üJlyor, vadi ve "'ayırJu ln,vor. lbet9l ıarlnl tekrarladrktan ıoara oadır· 

F k ' · b b ' ı k ti i • . lara kotuyor. A11dr1y harltapı a9ara~ yor. ır a er aaı aı ytı, UYYe er · derhal ,.etıf• : Kara1i'•b kum1adını rel Et\radrU7eyl iti• bu grçıtten r11- d- 11.Dc• • dalıfor. ••z• manJ •lan dütm•r ın .(op'Ju kıtafa- dl. Sonra? B' 0~ uçu~ll• r•çlcerek, ormanın arbsııa· ' Uf Y 
3' rını imha etmek fçln Hhdı'llJe ku- - 0118 ba•ıta berinde lzabat Y• dan dftf•ana l'erlaladea hDcam et••lll Beı dakika • ~nra çıtnlan zabitan, 

.Mıtmun kaı.11.bk bir rtndü BGltik: 1 mandnı · a emir yeriyor. · recrtlm . Kır•ıaı kalemle çlallmlı halka d11r .. Andreyla Jaua•a toplaaıyorlar. 
avı hücuma dtr1l alı- ADdı•1 Ilı Oanlk. lauita üıtrlo4t - Veıln'z. •atlu ı••lfll1or ve .Aadnyl• r6sbün' ( Arltu•• rJ•r) 
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~ sıvAsA-1 Çeş_itli dış haberler A· 
Tahdidi teslihat - \ 

., 
meseleıi f talya - Yugoslavya İngiliz Kralı · ......... - " u 

Yeni ıelen bir ajanı telırafı, Yeni ticaret an taşmaeı Seneli!( nutkunu yakında 

h-~u~n~Ç9~~~N~ . k ~at f~~k ~----------~~------~--~~ " •rtulanndan ıonra .. Alman "'.devlet IÇİD OOUfm a la r başladı L A K 1 Kr - 20 -
ondu -4 ( A. . ) - ra ve a-

;:-.ui Hitleri ıiyaret ed.cejini bildir- Belgrad ' < A. A. ) lta\J"a ile Yu· hçe dl1n Lond,aya dOll111Gtl• rdlr. Krıl F 
•ektedir. ıoaJavya ara11nfa aHe:Hltc•~I evveloe bugün devle t kon1tyl•e rly11et)edeeek erhende d OşOp bayıldı •• 

B . t' k l "ki ti h t>Hdlrllmlş olan t'cınt muabedeıl fçln • • Ölüa üzdekl Sah aiatl deJparlemın· u zıyare ın mer eı ıı e o- o 
•- '-- !l- tm • 1 ki müsakerelere htııaamııbr. ta fctlmıında senelik ı:utkanu Irat ede-

Dua. re en ,uaayyuu • emıto ma a t 
• be • b 'fld üb Gerek y,toı'ovya gerek t•lya ıi . okU!r. Hbülkasım ah dedi. fşte buydu beni v. akan ... 

era r 11yaıt ma aı _ en hte'rd~H yaat mubafıJI bu rörütmeıere bDyük bir Hıtler Çemberlayn 
eden bau haberlere gore te eli ı teı- ehemmiyet atfetmekte 1'9 iki memleket Aı bir mftddt t ıonra oradatl soıdlr-
libat mezuu etrafından konutulacağı arasında uten mevcot bulunan dosıluk 1 kOnUŞ D8Sl ferin chOncı a't ın t•psllerde yeın.kıer, 
"uvvetle tahmin edilmektedir. müouebetlerl bir kat daha zlyadelt~tlre· ı l.onı1ra 4 ( A. A. ) - Stor ı•ıete- mezeler, tıymrt i deıtller lçlade şuıp· 

Bir taraftan alabildiğine sillh- oığlnl teyit etmektedirler. - ılnde nrıredlımı~ oıaa havıdlstu soııra l•r g. t'rfld•. hı abbıp yeyip lçuıf~e 
1 İ 'lt · di~ er taraftan ıa\lblyattar mubafıl Noel yortUerlnden b41ladı lar H•runOrrrı•t: 
~an °i' trenıo, . ~ Mü11kerelerln on fÜI fçlnde hitama 101u Bapelul ÇtSmt>crlayn '•n At•aa - Söylcyın auendaler gelılnler .. 

a ı l l hl arı D tahdıdı. mevzuu~da ereceği ve bn kısa müddet zarf.oda müa- devlet refılnf ziyaret edecftl haberini f Diye •mir vsrdl. = 
teşebbüıler almasının d•kkat deıer bet netic ye ulaıılacalı tahmin edilmek· teyit etmektedirler. Etlerinde u :füırı dtflerlle bir kıç 
hfr bususlyeti vardır. t~dtr Bu ıOrilıme lfe İngiltere. ft.tJya . rerç kadın bab~ye a-aldll r Şuk• sör-

laıilt .are dünya ib:erindeki ıiya· Jskenderye liman 1 A\aanya ve Franu araamda aktedllecek lem, te bıııladılar. Bir ara Hımıntırreılt: 
bir d2rtler lconfcnancıaa zemin bızırlan· - Ferhande nerede dlyf! ıo ·du. 

at arzularına kavuşmuş bir milletdir. Kah\re 4 ( A A ) - lık.enderye il· - Erendim. Blrl•uıl -kİdın ~r nnf 
mış o'acaktır. 

Onun, görünüşlere gare yeni ietill· maoının bir üsı4 bah·i hallae ifrat ıdi · Gene sa\ablyettır m•k.•mıtın tem(· hazretlerinin yanındadır. Onun rçln i'el· 

lar yapamsJ, bazı arazı llbak etmek meal kararı vetllmlş ve bu busuı için Htına göre bu konrraostı: mcdi. 
hususunda ihtirastan yoktur. Bu ba- ıcıp eden tahıfsat da kabul elunmutlur. 1 - Hatp1erde zeblrll gazlann kal· - Söyleyin r eldn. · Ve ıonra E~ül-

dl7e s6yJenmete bııladı, 
Oradın kansı atıldı : 
- Buda düşüneeek 'ey olıa bari,' 

Şaral,.rdıt bir eatıcl bolar cariye diye 
satırız. Dıdl. 

Balıkçı bu teklifi movaflk bu lıiu. 
Arıdan bir kıç ıfin ııçlnce Batdada 
ırelmekte olan bir 11lrcl buldular "" br.
nl büyür bir para muhblıtnde onıı. sat
tılar. Bağdadı ıelfıce slr pa:rarında 
sarayın adaıalan görerek beni Zübldı 
sultacı için satın a\dılu. 

Hafife DDrdanenfn hllcayesfnl b nı 
dlaleyor, hem de ıtmdlye kadar onun 
dl ~kat ermeıııaı yOzOntı ılllOyordu Ktu 

kasıma dOodü Bu carlvedekl ıeal nnı 
ı. binaen loıilterenin sillblanması p p l' n ziy&reti lınılınuınıa meı.'ı b'r dini tmık ltte rl . Emsaline belki de - B•n nuıl nlmafta buaun farkına 
anca" asll'lık mücadele.ile tubit et- ren S O U 2 - Harp esnasında ı! vll qhası tt1adüf •dflmer. var•amışım, ne İHt bJr füzelll~I var, 

dl kendin : 

l ld v b ii '-ü . ti . h BeJgrad 4 ( A. A ) - Kral Natbl taarruzllD meni dlyerdu o b lkA biti ID f o uau ug n.. vaxıye nı mu a- Ebülkaaun bOtnıı bo etrafında ere- ye nee Harunürreflt 
• , . . Romanya Kralı lıdıd Karol,u z•1aıet et 3 _ Bombarduman tayJarelena'n • keadfsını topladı. 

faza etmek endışeaındfn baıka bır mek Qzete ba sabah Blkrete ı.aretet tt· tıhdldl meselele ı l menuu bıhs olacak· oenleıl dikkati• tak.ip ıdlyor. Ve btltln E'>ülkHım etUeret: 
şev detildir. Bu itibarla ıill\ılanan mı,ur. 1 tır. ı~i nıtacı ''tmen kendisinin hu kaıiar - Senaleıce atk bıllaına ~ekmekte 
lnai}teren;n ıulh lehindeki teıebbllı· n mete ıablp otımayıtına hayr• tler edl· haklı lııılesln, cidden &'ÜUl kadı ..... 
lerinia samimiyetine inanm;-CTktiÜ K k yordu. Bu ıırada 9•trııao F•ı hınde Soara DOrdaneye dönda : 

Borclarımız 1 am yon azası' m c\lae ftlmlftl. Evveli ballfıoln önün· - Sınt de dıdl fU andın ltlbarAI\ 
eder. de etfldı ve etek öptü. Sonra .EbOlh- azat ıllllyor Ye EbtUkuıma teaUm ed yo-

Bununla beraber Hitlerle yapı· B f L 2 • ı'J Trabıoa [Haauıt] - En:crum lıtlka ıımuı önüne l'•ldl. Onun da dtğ ne e- ram. ikiniz beraber ömrGnüzün ıoııuaa 
• Cif ararı ınc cı• metine gelmekte olan bir kamyon 8Y· "'IJdt F k t k lkbl ıb-lk -

laca~ k?nuş~anın ve yuıe he~tia mODbaıır ol.lllak flHre, ,dlter bir eeaabl vılk.1 güa Trabzonla Maçka arasında &_ -· ~ a a • ve u aaımın yu· kaclar mea'ut n bahtiyar olun .. 
teydı edılmemış olan haberlere ırore parasını lUemı akoe·' olarak hıtlbap a tmış beş metrelik b'r uçuruma yuvar· ıuou gordltü zamın : Saııyda üç güa iıç f'tce ıenllk ya· 

l k "" - Ay .•• Diye k ısa bir ç ğhk atarak. pılmaıını da a1nca emretti. Ve l:u fer· 
hu lıonuşmadan .:onra to~ anaca etmeıe sallb,J•tl bulundutu kıbul edil· lanmııtır. Kamyoecta t1çut etya v,. •o- kendlndea grotl. !bDlkasımın renıl sap· llklerden ıonra Ebttlkaıımla Dürdanenln 
olan dlSrtler konftraıısının sıllhlann mlştlr. fö;:e beraber on döıt yolcu vaıdı. Çok sarı olmo, •il ayıgı tltremege baılımıı· dDfQalerlnJn fcra edJlceeğlnl de blldlrdJ 

taLdı't •dilmesi mevzuunda pratik 1Q33 ınlaımasını tıklp eden yıllar· feci o•an kasa netfceılnde yoJ•ulardan tı Halife ba litlll bir feY anlayımamıtb - -Eb~lll d6 l _ __ _. 
'l " t da blr 90~ paralarda old•ııu a-lbl Fran· dc5rt tanul ölmGı on taaeal 7aralanmı•· B~zır bnlonaalarda eqırmıtlar Ferhaa: d d k~ asıma;• ..,~ör terine ne de 

kararlar atabilmcıi imkinı mevcu 111' fralında da mühim ıaymet dOıtıklü· tır. Şoför yaralaaanlar araaındadır. Ya· dentn bı"'ID aımo•lerdf Kıan• -"zD.a• uy uk andnfal a ıta, .. naamıyorda. Neden 
d w•ldir - 1 al l t »- d H 1 T b v "' • ,.. sonra •• 1 ne fC •bildi ve halifenin CKI • llil olaın, e Fraaaa da frınıı devılue r ı arın yara •n '••1 ır. epa ra :ıo• su dökl7cr rob koklatıyor ona a11It••· a ... 

. l memleket hastanesine ıakledllmlılerdlr ' ' ayıaıııa .apınırak ıflkran borçlarını e-
Bu ıün bOtün milletler, silahlan· etmık. saruretlnde k.al•uotı. Den tıas· ı Acılt tıbklklta bati••••• 119 tle, g~ aa falıııyorlardı Ba ıırıda ibOlk111m da etmek lıtedl. 

manın b'r churiyet olduğuna r- •yondan d ot1.n bu yeni vaılJlt ırarıı~ın· rek yolculann, ıerıt ~ofOriln nzlyetl kea.dlslnden lzalaat almak lıtedlll açıkca Hıllfe cömertlikte vı insanlıkta E-
bk inanmış oluyorlar. DahUl ve ha- ·~a Düyunu U umlyo mıcU lece lkıncllhidlsenla ne ıar tle ceryın etmlı olda· belU olaıı ballf•J• e~llerek: bOlkuıaıa karıı medy11n olduklarını b• 

'll tl • h b odcme akon• olarak dol.,. stcUmletlr. _ k ti -~ t b ti 1 ki - Mı11rdı başı•dan ıeoenlırl ılze ıuetle ödemiş olda • • ~mniyet mı e erı er an u 1 •-au• • •llJ'-t• H ne m n ver _ be t.\ .. · 
rıcı ' 1 enilikleri takib Htık.tlmet, 1Q33 mukaveleaam•ıhıln h • memJ9Uı. Y•lnız. dol•ta• rı .. 7 etle gore. nlatmııtam. O gunlerd n rl a.. ımdn . Baı?dıtta eğleallerek vı düğDnüıa 
me•mda Y•P•. an . Y kQmlaılae mtste•lden devılQ.e Fıan11E 1 ıotörlla dlrekllJ••u b• sıralarda yanı11.· çıkarmadlfım n JJayatıadaa Omfidl•i yapı lması anasında vezir ederde Haara
etmek mfcburıyetınde bırakıyor. Ve franga veya dolardan harıglıl ihtiyar da otaraıkta olan muarinlat teıtlm et- keaerek mabn h11ap ofduğam DQrda- dan Et;;üıfettabı beraberine alarak i•I· 
bu mekanizma dehiliod~ sillblauıa edlllrae o nnl atoe ile takRlılerln Odtn· mı oJdultı ba':Jerl ıaylldlr. tahkikata nem. Ferblnde lımlle huzura gelen ca- aitti. Valiyi ııureıaemlıtl. ÇQnko 0 
İfİ her iÜD bir parça daha ilerleyor, meıl icap edecefl tezini llerl ıtıraOı ve denm edil ektedir. rı1edlr de~I. _ Ebilkasımı ellaı l'tçlremeylnae beş •u 
bir parça daha inlriıaf ediyor. Dllyunu Uaıuml7e mec'hl de bunu kı· ' teırlalaaal cuma gtıad Erzincan· ~aruaurreılt bu teudu~. ha1.ret et· &'•lecek felateU evveıce keltfrdlğlndea 

·- . • . bııl eyırmlıtlr . B ı t ıio kabulünü• bir 
1 
du Erzarumı poıtayı aettrmıkte olan mlftf. Bu 11 ade FerbQ.nde • •111.aaıftı. ko~~·~~ birdenbire Olflvermlştl . 

Dıger taraftan tahdıdı teıhbat oetloesl olarak, do'ar kırmetlne a-örı, sof6r Cemali• fdarHlndekl kamyea sa- Bir kenarda mahcup ttlr eda ile duru- • Ebuıtettab Batdada &'elince halife 
m~nuunda bir karara vardmıı olu- borç yek1lnundan %40 nlsbetlnde blı r' bah'eyla saat Hklı aıralaruıda Eneal yorda. Halife ODU raaına çağırdı~ ~ ı1erhal k.ıtltdilmeafnl emrettf. F&: 
n bilir.Fakat büyük kOçük her hangi tabfıf elde edllmtşttr. bınlarına yakın bir t6prüı:Gn baııada - Gel dedi, otur ıaraya ... Ben ba- kat orada hazır buluııau Ebiilkaum: 
bir milletin silahlanmakta devam edüp Tdrk borcu tnbvlllerlnlıı istinat et- deYrllmlıtlr. lterlde bulunan. yolculardan eınıld 8 f O nlerf blllyorum. Anlat ba· - Raca deyim sizden dedJ. Bu 

t d'· . • k t' ' bir surette teıbi- mekte oldnlu parnlerdakl kıymet te- j ilç kiti yaralanmıılardır. Yar ldar .Erır:u ~alım Mile dtı,tii\ten sonra naııl kurtul· kendi hesabıma bana 1 ptıklannı unut-
e me ıgının 8 1 

• mevvUçl r loln bu tabvlllerlo k ıymetine rum Nümlint haatanealnde tedavi altını un. • lom. Hayat•nı bana bığışlayın ölümdea 
tine ve k~ntrolun ımkl~ yokt~r. de müeBSlr oldoğonu göre n hOkOm t, uııamışlnrdır.. Genç kadın bir parça ııık'ı1dı, büziil· ~şka b1r ceı ~ile kendJafnl tecziye edin. 
Söz v rmı olrr alarıaa ragmen ~- TQrk hamlllerlnl mub~emcl zar rla rdan 1 Kıı zayı y ara1ıınmadan atla ten ~of ör dn, ı zardı Halifenin tııkrar : _ _ H life E'lulka ımı kırmak istemedi. 
etlerin gizli gizli ıil hl omakt de- korumak loln, 1938 yılı içinde, yeni bir Cemııı tovkU dllmlıtlr. İddhısınıı göre - Ne o'uyorsnn bunda sıkllacak. - Peki d dl, butün bayatıın kalı· 

m edecek! rine muhakkak aza- tedbir at 11 ve kendilerin ell rl deki kaaıyon d evrilmeden v vel On makaslar :: :.;·. haydi bakalım baela dem .sf bend olarak geolrsln. Onun hayatım sa· 
rile bakıl bilir. Açık bir urett 6;_ tıh•lllerl Tiirk para ına d yanan, kıJ· karılma~ ve d rekılyona hAklm om k · • bağı~layorum. radan b r k ç gl1D 

• • ' imk nı kaim mııtır. Bu yOEden kendi - Efendim dedi. Bizi peno red geçmişli . Ebfilkuı a rbk Basray d ön· 
l blanuakta deva tse bıle bır metleri aabıt, e lo v ğJ m bir gelir b 

1 
rıa g d n ka yon 0 hııy t devr imiş Nlle fırlalbklan aman b n adeta ken · mek ls t yordu. Bn aralarda bir g On H • 

illete: si hlanm yac ksın emrini menbıı olan d hllt latlkrıız tahvllletl ile tir. tıhklkat devam d m ktedlr. dlmden g çm•ştım. V cuduma suyun e· r nOr ~it kend ılne : 
verecek hır kuv et ve makam ta- değ tl r e lmkfi.r:ıını t m. n elml;t r. Mac r ı· tan ve akalliy ti rloltkl d ğ'er dtğ'mez aklım bB§ımo fl 1· - Seni Basr v Usl yapmak lıt yo-

N h t bil B) Dahili borç arda. lmp ratorluğun er dl. N f 1 alm ğ bile fırsat bulamadın IU d l ne d r ı •. 
vvur .edı m z. 

1 ye . r ve harici 1 llkrad undan maada , 1918 de H•~ tımıfı l tncl ) n hlrln dibine kadar indim. Yüzmek Eblllk ım ba mda d vlet gall af fa. 
ustakıl ol n hor devlet hükümran ıkardığı « lstlkrHı dabUi » de onaolf· ni halletmişlerdir. Fakat k lliyet bilmiyordu • bülk ın da b nden nza· temlyordu: 

olduğu toprakların mülki t m mi- d borçlarla Cambnrly te intikal ylcmfş- selesini ort aya atmış olan t ba- ddşmüı olaca ki onu da gör mlyoı - B n b fol yapama m .•• Fakat em-
eti i tabasınm e niyet ve ael m e- tir. « 1 tik razı dıh\lr » O/o 5 fah~ll idi ve me haklarını müdafaa ı:.,ücad • v imdadıma çağramıyordam, Artık ha· r derslnfz!..va.!!~I~ pek dlr y tli bir ıre_ 
~ ' . • • " 18 llyon lfrahkb Fa tzle rfn ln ltı ol~· lamın . . d yatımdıı biç bir ümidim kalmamı bm. olan v b nl o.umden kurtarmış olan 
tini temın etmek ıtın luzumlu bul- rak: Ode oecetl taahbDt edllmlıtl ilk fa· Jesıne gırı~mış olan ve bu s aye e B -• d bl ... d f b tt Aliye tevclb edlhılo . 
d h 1- db" . 1 kt ' A Al l hine pa ral u sır4Uar a r aaç e 8 ıaya a ım 1 H 1 b uğu er tür u te ırı a ma a ser- izlerinin albn o•arak t dlyestnden ıonra vrupanm . manya e r"' n- tıktım. Bir d fasınd 8y ıma bir ip ta· o ite u. tekllfl de kabul etti. Az. 
best buJu ı:>acaktır. Ve biç bir d vlet hükQmet taahhtıdfinfl yerine getlrm mtı atını .. t:_mııı .e~enler ne. yap c ~- ıhr gibi oldu. Buna tutundum. Meğer bir mDddet sonra Eb ikası da karhlle 
bu vadideki hareketlerini tahdid ede- ve tahvllier de çıkarıMığı Sf' neyl müte lar? Du iUomelıkı: Macanshnda bır bn bir bahkoının av lçtn bıraktığı ıığ' beraber Buraya dOndQ dıdı hlkl1eJI 
cek bir aulaşmayı kabul etmeyecek, aklp mQbfm bir tene zzüıe maruz kalmıı mılyoodan fazla Alman, Polonyada lmlı ... Ben ipin cuna yapıtınca dı~arı bitirdikten ıonra Feıhaua ıorda: 

d • kti ve kıymetinin onda dokuzunu kaybeyl• dört milyondan fazla muhtelif akalli- da balı~ı bekleyen ada dırbal bunu - N11ıl ıultaı.1m hikaye. Ebülkallaıln 
e emıyece r. . . . mitti 17.977 600 liralığı teduüle çıkarıl· yet zümreleri vardır. Çekoslovakya- blt1etmfı olmabkl bıal dışarıJa çekmı- Dftrdueye ıona kadar sadakabaı bığen-

Şu halde tahdidı teslıhat mev- mı,tl olan bu b hvlllerl kıymetlendirmek, nın parçalaumaaından iıtifade etmiş m•t• bqladı. Ben dt artık kuTHilmln aoa din mi ? 
zuunu idealiıt bir ıiyuet mıaelesi Tirk ~atenda,ıanaı zara~dan koruaak Kibi iÖrünen bunların da bir gtbı ay- haddfna ıelmfttl~Dııarıya çıkbtım &a· Ferhaaz: 

1 k t elekki etmek ve bununla için Cumhurl1et devinde lazınıı•len iııft· • k b 1 k 1 kl ••n attık ba•lhn bir hale relmtıtl• - Harır dadıidecU, f.aer Belkııte11 
o ıra :ı dbt l 1 • t" d hU nı a ı et e uıı aımıyaca uını , a• . -ar. .. b 1 la d Eb-1... uh-'-~-'-b Ih temini mev unda t<Jn te r ara ı1tmıı ve « Jt dn a f» • • d Balıkçı beni bu .. laalde rörilace ııılrdı . 3Wlo .. u mq o ay ı u a.uıa • IUUL .. 

hera er . su. u~ ~-
1 

k ~u k 1e batabata 1akın bir kım.et temin edil ~ ımse temm e tme:ı. Sırtına yQklenlp evine ıötilrdi. Bıal eakt ,.Ygllalal unutacakh, bereket ver-
ablmış fıkrı bır a~m .o ar~ a il- mittir. Erzurum P. T. T. ılleslnln lhtfmamıaa tudl etti. Bu sıra- sin ki k.•z yltz nrmemtı... HY· 
lub etmek mecburıyebndeyız. « lsttkrnı dahtli • yl tamamen Curo- •. •• •• •• dA bana da bir yandan : ~lllıl öl11 bile onun bataruıaa sadık kal· 

DiPLOMAT hurlyet malfyuhıe maııtmek nsere 1938 Mudurluğunden: _Ren klmıın, adın n•, ıuya:ınç•n kılmalrh4ır. Amma böJJ• udık bira-
- - · maym•den itibaren tm tahviller % 5 Cçmbarlyrtln lS lael To Baıf lnkl- dQıdüo dlJe suvıllır aorajorda. Bir puça dam. Sevdltfnla •tnına bayatmı koyahl· 

- ··-- f•lzlf ve ikramiyeli Ergani tahYUlerl libının 10 ut cu ylldonnma mtına1e~- nefes ahrca: len bir klmae mncnt dellldlr dünyacftıı. 

Faust 
TercümÜ eden: Seniha Bedri 

BÜ l Ü~ FELSEFi ESER 

Ö oümüzde1i salı akşamı Ankara 

tyatroıunda ... 

vaafını hatz tahvillerle mü.,adele edil· tile fdaremJz taraf111dın 8 kıy•etttın .,ü - Beni• adım Dürdanedir, Mı ır O zımın dadı: 
mfıtlr. rektep 11rlıl otuz dokozu baçilk ku bük1laıdarının i'~z1cıl idim. Sıraya aflv - Eter Rfdnn $ab ile l•hrlıtan'ta 

-- •. L A N ruılut birer 11rl batıra pulu bıstmlaıı dfğlm b r dellıı:arıhyı aldıjtım için suya hllr&yelerln,nl btlsrydlnlı ba flkrlalll ta-
br. atılc'ı u Diye cevap ve.dlm. mamlle detlıttrlr dellab deJfa• Ferıı.t 

Evvele' vekllaı olan Çoınoilu :l\foı· Cumbuılyetln 15 inci yııdöntımo .nılık çı bunları fşltlnce eli ay_fğ't llt- DH: 

t11f11yı vek.Aletten ıııletlllhrı den kendi· pulları da 2g Teı1tnlenelde te harf rem ğ e bıışladl: - Nasıldır o blUye diye ıormeğa 
stnde bulunan mübQ,ümlo kimseye hor- (nkıllbı pulları da 2 Teplalıantde teda· - Sak D klm•eye röıfikme. Baıı· b•fledı. 
cum olınadıaı llto olunur. (No. 173) Tnle çıkanlmıttır. Tetlavül mOddetlerl ma bir b iti g e lmesine 5 ,. bfıp olursun.. - D dı mtııaade e4ersenlz slıe onu 

Vıylsefcndl M. Ltaıoııcu de j e tı~cr aydır. Keyfiyet IJAn olunor. Darup duı utken şıa batma ırclen l görıı- anlatay n diye bııladı. 
ailesi Mukaddes (No. 167) yoraıusnn timdi ben ıenl ne yepayım ( ArJı 

Romanya Kra'ı K ı rv( 



- - :t =========~================Do G u ======~==:=======:-=-:== 6 iKiNCi TEŞRiN 1938 === 
Çoruh Vilayeti Daimi Encümeninden 

1 - Artvin - Şavıet yoluııun muhtelif yın lerh:ıde yer fd.,,n inşa edilecek 
oJıın~aıta köprQ Ue temlr edilecek dokuz rtöprü oabtş gün müddetle açık eksilt· 
illleye konulwuıtur. Bu k.öprülırln mıcmun b, deli keıfl üç bin sekiz yüz sek· 
aen Oç lira altmıı sekiz knruetur. 

: - Ekılltm• 7 ikinci Tıırln 338 pazartesi iODÜ saat 14 de vllaytt malı:a
•unda vapılaeaktır. 

3 htekltler evrakı fennlyeyl ercümenl vUiyette ve Çoruh Nafıa müdürlO-
fünde oku7ablllrler. .. 

• - Elı:ıllt•eJB rlrmek fıteyenltr bo ise alt 292 llrahk'tembıatı:lbala lçla tavlo 
olanın saatten ıvvıl Tlllyıt makamına ver~cckttr. .. t .. llıA;ı 11 ,,. - : 

5 - Ell:liltme1ai·ılraek için carı~ıene1c_ alt. ltlc8!!.!_od11ıl vesikasını n bu 
rlltl lılerl yapllllf oldu~uaa dair lıba r lbalı .üaiadın sılı:lz rttn enel ~ vllarıt 
mıkamı11a mürauat ıderek alacakları ~eblly.,tnameyf"fibrlz ıtmelırl fllzımdır. 
'Aısftaktlrda ·eırintDii'Ye kabul edlliiıytcıkflrffftn olnaur. ~Mı. 169)1 • , 

Karalcöse Askeri Satınalma 

Komisyonundan : 
200 Ton una rOnAndt teklif edilen flat babalı görüldüğünden yeniden kapa· 

il ıarfla eksiltmeye aonulmuımr. Tumlıa bedeli otuı bin lira ilk tımlnah 2250 
lltadır 

Ekllltmııl 22/11/938 11h gtına ıaat cıoblrde: .Karaköaedı '.asktrt ·~~ 
oml11onuda y~pılaoaktıı. 

Tıkllf mıkea,larının ekılltme [ıaatından bir saat eneılne kadar komfsyoa 
bııtulıtı•• verilmiş ve • poıta ile aönderllmlş bulunaeacakbr. ..1~ -

Şartnam11I 150 koıuv 11ukablade komiıyondı gö·üleblllr. 
(No. 166) 4.=-1 

·---------------------------------------------------------
Ezurum Nümune Hastanesi 

Ba~tabipliğinden : 
16 - 10 • 988 den kapalı zarf uıullle eksiltmeye kon•Jan hutaaemlz lhtlvacı 

olan asi 70 çotn 140 ton zoofuldık· tıı kömOrüııe lbale gününde talip zuhul8f. 
aıdl~laden eksiltme 2·11·938 den itibaren 2·12·938 soma ınno.ne kadar"'blr a)' 
lllttddet sarhnda pazarlık ıuretlle !bale edlhıcentinden taliplerin mızkQı mtıddet 
ıaıfın4a ııhhat mfidürlyetını müracaatlaıı illa ohm•r. (No. 168) 4-1 

Türkiye İş Bankası 
1 9 3 8 

KÜÇÜK C_AJR İ HESAP L A R 
İkramlye:PıAnı 

.C adet 1000 liralık] • - 4000 Ura 

3-..» 500 » 4000 » 

16 » 250 » 4000 » 

1• • 100 » 7600 » 
80 » 50 » 4000 » 

209 » 25 » j000 » 
384 » 28600. 

Kuralın 1 Mut, 1 Haziran, 1 EvlQI 
1 Blrlncllı:inu• tarihinde çekilecektir. 

En az elli lira mıvdnab bnluaau be· 
11plar kvalara 4abll edllıcekdır 

(No. 478) 

ı G l Iliinlarınızı kabul eder, 
1 FIRMANIZI 

1 
1 

Bütün Doğuya tanıtır 
"DOG U,, bOyOk bir 
memleket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan 
miJeaseaelerin gazetemiz vaaıta
aile kendilerini bu genif bölgey 

tanıtmalan menlaatlerinin 
ilk icabıdır. 

ILANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

1 

• 

1 

1 
Erzurum erkek öğretmen okul 

Direktörlüğünden : Ersurum Halkevi 1 
Lise ve öfretmen okolunun ııa2Jda mıktan yuılı yedi aylık et ve ıedı ya- B k l 1 GAZETEMiZE 

g6nderiniz 1 llD ehlltme7e konulmuı l11de bu ml.tdıt zırtı•da tallp 91kaadıtıada11 5·11·938 81 an ığından: 
tarihinden ltlbar111 bir hafta mOddıtlı teadlt ıdllmlıtfr. Erzurum balkeTI halk dıraanelerf 

lıteklllerln ıeraltl anlıaak H pıy ·ıaımık: Qzere teminat ve tlıaret evrakla· komUııl halknlltalonuda bir ilk tahsil· 
~Ilı blrllktı 11·11·938 naa güna ıaat 14 de Kültür dlrektOrlOtüaı •el•ılerl 11 bitirme k t B k L 

llln olunur. (No. 170) 2-1 urıu açmıı ır. u uru .. a-
bul edilmek tol• eaaz ilk okul n.oınctl 

E V• l "' t o • " • • • d ıınıbnı bltlralı ve b••• dair bir ..-oslka rzurum ı _aye aımı encumenın en röıtcrmfı olm111 veya bu derıo de ol· 
Hodıon mırk:alı 'flliyetln eski otomobill 17-10·838 rünündın ~ itibarı• 15 d11ğunu 7apalan lmtahaııda llbat etalı 

ıün mllddetle a~ık artırma ıuratilı 11thğa çıkarılmıı ve lbıle a-ünU talibi tıkma· buluamaın ıarttır. Halk.evlade gece ve 
mıı oldulu11daa ırtırma ve ekıllt•• \kınuanaun 41 üacü •addul •t1tlitiat1 gOndaz kayde baılaamı br a n oa be· 
lhalı müdd.,U 2-11-138 gttaindtn itibaren en gl1n oıablmııbr. 1 11 

lbalul 14·11 938 paııırt11I rtnQ saat 14 de vlllyrt daimi enelh•Hlnde tine kadar devam edeaelı:tlr. Yurttaıla· 
yapılıcaktır. rıa bu fırsıtı ka\;ırmamalamıı balkevl 

Mub!mmen bedeli bin lira mu-.ı~kat temfııatı 7S liradır, lıteklllerfn daimi haber •erir. 
tııcümen kalemluo mttrrcut etmeler! · ( No. 171 ) 

Erzurum Vilayet Daimi Encümeninden 
ı - Huıad ldarerıln ı•bıfyetl manvlyul namına kayıtlı Pasinler kazn1nın 

SUıbah"D köyünde manaıtır nkfından b'n dönOm arazi llA 8 döıOm çayırı• 
rtırma suı ellle aatılıcıtı mDzı:pdeya konnTmu1 Vf' artırma ehlltme kanunnna 

t•\lflkan iki defada lllna verllmıı lıede istekli çıkroıdıfından mezkiir kaaunun 
43 ü11cü maddHI mucibince bir ar fçlnde vilayet encümeninde pazarlıkla ıatıla· 
c Jktır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 muvakkat temlnı tı 800 llladır. Şeraiti anlamak 
lah:}n etalJplırln ercümen kılımlne 111Uıacrat etmflerl. ( No. 172 ) 

Kars inhisarlar Müstakil 

(No. 169) 4-4 

w 
c... - lDOGU t.. l .. -

İLAN TARİFESİ 
8 inci sabftede sat timi 25 kuıuı 

7 » » • 50 » 

6 » » » 75 » 

5 » » » 100 » 

4 » » » 150 » 

3 • • » 200 » 

2 » • • 250 » 

1 » • • -400 » 

Müdürlüğünden : h~n verecek k.lmseler 1>0GU gaze-

l<; r&la y;ıptırıhıcıık fdııre blDaıı ihale rdl!f medl~lndrn evvelce bl'dlrlh n ir- tesl ld re MU1Urlüğüne Dillraceat etme · 
udt ve k aır bPd ll!e yeniden 15 g tlo mUddcth• v apah zart n ullle ekslltm ye lldlrlcr. Devamlı ıı~rılzr fçln. buausı ta~ı: 
t oııu muıtur. Mı re 1511 9~8 Salı gOnü seet 14 de Miiıtcıkll n Odü Jflkte mütr şek f t tblk dili 
k 1 komlayoDda yapılruktır. Kııpalı zaıflerıo lb 1 gürıü srnt ıs e ka!'!ar komlsyo e a e r. 
ı a verllmJş olmısı ı zımdır. Kırmızı il ııa larda t8rlfe bir isli 

(No: 1!8) 4-2 

Erzurum Askeri Satınalma 
Kom· yonundan: 

120GO klfo s1'hu kapa1ı uırrlıı. 85000 kilo p t,ıı tes ııç k Wm y k"onnnT. 
nrnş•ur. S bu"un ıabmln bedtll beş b1n kırk llıa ilk te 1nnıı üç yüz yetmlf s 

iz liradır. P tat an tahmin b deli bin iki yüz" ıeksen lira lı teminatı dokea 
altı liradır 

Şııturmeletl tıP.r güı 'k oro'syonıia i"Örülebfllr. Sabııııun k:sllt'1'lfl8l 19 . 2 Tt'ls. 
938 Cumart•sı günü ıurıt cı ni11 patatealn ., ektlltaıes\ a nı ğün ıuıat onı.lkl t\e Er· 
zurumda askeı t satın ima komfsy<'nunda ! y11pılııcaktır. Sabu11un teklif mektubu 
ek cilt e saatından bir saat evveline kadar komisyon başk n'ı~ıua verllmlı veya 
puta ile i'P!ldcrllml bulunacaktır . ( No. 164 ) 4-2 

---~-· Er.zurum Vilayf-l L n1athaası 
Başlık, uıvar, ve El Htmları , Uefler , Fat ura, :\lakbuz, Cetvel, 
J\art''lzit, Anı l · lm rnesl, 11:,•rakkaleınlerl, ~1uhasPbPl hususiye 
'c ~ 'a fıalara a it Hllumurn Evral\ı :Matbua, • Kıtab, Ebllyetnuıne, 

Sıhhat ·ve llüviy<.'t Cüzdauıarı 

lJClJZ VE NEEİS HfH SURETTE TARI 
Har iç Vfülyeı d t>n oönderllecc·k siparişler süratle ibzal' edilir 

Adl'f' : Erzurum · Vi/Ayet Matbaası 

fazl sile alıııır. 

Arln s de~fşllr e 2'> kuru~lllk Oc· 

ret'3 tabidir. 

tJOÖU abone taı•lfesi 
ScnellQ 1 12 Ura 
Altı ylı§'ı : 1 • 
Üç aylığı : 4 » 
Bir aylığı : 1 50 » 

ECNEBİ MEMLEKETLER iÇiN 
Seneli t i 
Altı aylığ ı 

2t Lira 

ı..U » 

Hususi Hunlar için ayn 
tarife tatbik edilir 

Sahip ue Batı nharrlrl 

C.İHAO BAHA1" 

Uır.um· rıeşr'yatı ic'arc r er , azı fol rl 

M Lidiırii Bah dır DÜLGER 

Bıs ıdıaı yer: DOGU Bıısımevf 

__ ,.w ____ ı_ .... 

25 ince sfiJar11' 

."DAlMA 

ll TiRYAKt 
~ ' , iÇiYORUM .. 
e Her Tiryaki bunu 
sôyluyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki siga rası on'· 

1 
1arın uzun zamandan· ! 
beri bekledikleri s'ga~ 
radır. 

e Tiryakinin harman ı' 
her zaman aynı olduğll 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

~~ • Her zaman•' 
~ 
~ AYNI HARMANI 

AYNI 1 Ç 1 M f 1 

AYNI NEFASETİ 
TiR YAKiDE 

Devlet Demiryolları Onuracu 
---= = . ~=-=--

1 s le tm e Müdürlü~unden: 
--K-ıı p-a-Jı-1 n-,""1 _u_ıı_u_tı-hı--elt-11 .... il-tm~eye k~~;;-Mu ha mP;};dell h;Gblo iki yüz elli 
lfra ve muvakkat teı inal ı 393,75 llrıı olan 700 ton mph·u~atlık ç m cdunun ..1•· 
fekli wt:ur etnıedlıt~ndtn f!Pfll"alJ"edeL taıillfit yııpıhrat SUtf'tllC g Y t mOeaft 18fl• 
larlıı bu .'ş 1-11-93tı gfrürd n -rnb unı on gün mOddetle pıırnrhğ"ıı knnmuştur. 
le tınd ·oı::'sr nlıı 1TÜtrvhM "11r.11r111da arıtaı t kalınn:ııık arti'e ş utnamede ayrıca 
dp~f ı~ işlik p1lır;ı11 * l""f 11' t> c'Or. Pu • raın lhıılt 1 hllvesİ 9· 11 938 gUnünde _ lcr~ 
erltlec• kttr. T;ı.llp ı ,.,,, Uıy n frl iti' güııdn saat 14 dA Erıunıırda g-ö başı !!_mtln
de 10--CU-lş·rırr. blıı nıdt n.Clqdl.11 'Ciiııyora HEalk'trl e bhhlıt,.. nürıc at-
iart Uan olunur. CN,.. 15 ') 4 - ' 


