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Pa!arteslden manda bet g-ün çıkttt 

Sayısı her ~·erde 5 knruştw· . ---..._....~ .. 
Basılmayan yanlar ~eri verllme.7. 

l 

Çemherliyn Söyledi: "Almanya Çekoslovakyaya 
Taarruz Ederse Behemehal Müdahale edeceğiz,, 

Şu Avrupanın 
acınacak hali! 

.Pasinlerde iki kardeşin 
nasıl canına kıymışlardı? 

•• 
Olümden nasılsa yakayı kurtaran 

üçüncü kardeş, Ağırcezada cinayetin 
nasıl yapıldığını anlattı 

DOGU'nun anketleri 

Karslılar Belediyeden 
neler istiyorlar.? 

.... 

G:tıefemiı 8rzurumd11 old:ığuuibi, diğer Doğu ıehir ve kas:ı.balarında 

da açtığı ht>ledlye anketine devam ediyor. Önümüzdeki kalktnma ve lnıar yılı 
içinde yHpılacak i~lerde halkın da ar.ıu oe temennilerini gü.ı önQnde 
bu'undurnınk gayesini istihdaf eden bu anMtln faydalı akl•ltr uya11dır
dıiJın11 kani bulunuyonu. 

Bir iki güne kadar Karslıların Belediye
den neler istediklerini yazacağız. · 
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fÇBAKANLTGIN BİR RAPORU Tavuk hırsızı MEKTEPLERDE lNZTBAT VE TERBİYE 

Hususiİdarelerin bug .. ne :~hı~~ oldu Zara!~uıu~~:s~are 
kadar ba.şardığı • şler Hırsızın sabıkaları cezasının b . 

• • • şiddetlenmesine sebep oldu ora an aş a·r 
Hususi idareler bugünkü ıhtıyaclara Yazı nrkadtışlarımızuan Rahmi Cu- .. Cuu.ıhuriyet " ga_zctesinin bir m~d-, S;mııikitnn nıuvaffakı;eli sırlarını 1ar~ 

• • ' . murcu'nun . lavu~unu çalan Paslnlorin d.ctlenlıeri sU!ual.urı~ı ı:;gal eden terbıye yan bu .nw~ı.ıç . ~ir ldenltn mntısu 
CeVap VeTebtlecek bzrşekle SOkulacaklaT Karavelit köyUnden Ali oğlu Fazıl, Rah ve mektrplerdı) ın:nlmt mevzuu etrafındu olabilmek kabıhyetını menbuındno öldı~ 

· i k 1 t f d - k 1 k milnt~şlr )azılar cUmle.slndt:n olnrak kudret va kuvvete bagh Lir netice 0111 

~r ınb 0
1 

k~mkşu arıı· ark~ m kanlunyu ·a ~ntunruaı ~·~ıie :ıvnı g·azctc•nlu havmfü slıtuıılann- t 3k anelicrken e~t.:rin loıallnc ı.uı.tıred\I· 
T"I b . t "d 1 t 1 "d d"l kt l ü8 h· t e r z a ısı po ıs ara o a go r - . . . . ııt· 

. Içbak_anhk, \ ı ayet us~s ı a:e ~-' 5f'9s ds. ve ı srebe ı me ·.e odan II , as ane, muş ve ifadesi alındıktan sonra cilamll- dan birinde ml•kleple:do '~.rbıye ve mlş ıtına ve ihtimamın derecesini ~~ııda11 
rinın teşkıllnden bu güne kaoar geçırdı- 1 ıspanser ulunmaktıı ır. a.,tane ve hk . _ 1 imih~t lıakk1nda g-•lrl\şu\mck ıızre Rey" 1 klırm benliğinde aramak kendlli~ıL'·""' 

.. 1 •. d 1 1 d di"'P"'nS"' le 1 t k • •}r.~ cezacı meşhut ma emesıne sevı~o unmuştur. . 1 . 1 b 1 1 .1 1 el 
ği tahsvvullerl ve ıususı ı ere er n yur ., .. .,r r n ya a sa~!sı ... J1, y 1 . d F oö-lu Halkevınrlc vRpı un ıçt madnn a ı- ıası o ur. " Kendisi muhtacı bitUiJl . ı 65 . ı.11 81 b · llpı an muhakeme netlcesın e a ., . · . . · ı 
işlerinde başardığı vazıfeleri, yaptı~ı ye- 1 sayısı , kau e sayısı , cmşıre, l' h 1 ,., t h kk k ttl . d .k: sedilınektc ırtl. l\lcmleketle fıkır hayı.ıh· bir dede, nerdc kaldı gayriye ııımıııe 
nilikler He halk b!kimiyetinden ve de- 188 kOçük :::;ihlıııt memuru 133 ve 95f3 mns- zı ın ırsı~ ı.,.ı a a u e .. ğın en ı ı ~ın vühekli~inc dclulct eden bu lıare · I edo ., fohvıısmı g-uyri vaıil kılnc~k ıedS' 
mokrasi esasından doğan mahalli idare · t~hdem çalışmaktadır. ~l~ vo.1sa~0ı ·nüsıhda olduğlukQıçınd.oln .g1~n keti· takdir etmekle lıerrıbeı', l~lıltür birin iltihazında rrösterilE>cek isatıct ll6' 

. . b k d " Yollu a ,c taınh·I ıavesıe ı g n apse maı ın e ımışır. . ,, :lafl 
leri salahtyet ve ıktıdar a ımın an mu- ~ . F 1 h b: d kö ı- . 1 k tıkmini lıilıakbn ı.ıltı.kadnı· eden \'e nanlımca bu muvııftakıyeliıJ sırıarı1 ' 
mümasil dünya mUesseselerl derecesine l\levcut yollarımız 18 bin kılowetro a~ı . er no a ur. d Y :- ı~c lhe o- üzcrirıda dıl m·nivctk durulma~ı ıazımge· birini teşkll eder. Çocuk blr nrni-tıı1lilt1r• 
çıkarmak için alınması lazım gelen ted-, kadttrdır. Memleketin en uz duba 17 bin ynne g tmı~ormuş, şehır e oy e lrsız- len hayati bir· ıue~f:lenin u;:nndırdığı çocui\ bir tcce.,sUs ınevzuudur pc~ 
birleri uzun ve etn.fh bir şekilde izab 

1 

kilokmedtrelikB_yekn.~ yoiı.t rrtiyacı l ~uld· lıklsrRlalgeyıCnıyormuş.b dl . bl bu alakaya Maarif erkanımızm lıigAne kendisini ibatu eden e.)y:tyı bir' u.i:J:ırıı· 
eden bir rapor hazırlamıştır. ma k t~ ~· ır 1 ~~e ~e ı . uznnl~ui~~O~ 

1 
la ımı umurcu n ~yı Z<'. şöy- k·ılınıs otıııasım şavanı ist;~rflp buldum. mnyı halle yeltenen bir klmsenln ıaŞI; 

Bu ropor husu~t idarelerin kuruluş ~a a a 
1 
an şosesmın ınşa:• nı~ ı ' e 80 attı C 

1 
i i . 

1 
ı Üzu~u bu derece· hisse<! ilmiş bulunan chğı merak ve uUıkn He tetkik r~tif 

ve frtaliyetini misul ve istatistiklerle te- ı ıray35a0o diul ıtunallgöre yfutr kyotsmrıinra beon « - • 
1~ 0 .. yelmcğ ne eve gdlmışt m

12
· ~lr mo\'zmın bi kUlH\ı' müessesesi olan bir mevcuttur. HUiasa her sahada tllwıiP 

. . H •. d 1 13 az m yon rn sar e me a · Pencarenm ünum e yazı vazıyor um. . . . k 1. U d"l . \• 
burüz ettırme~t~dır. u.susı ı a~e er . deli olarak da yalmz on sene için 3;, ·a larıncla bir kız ocuğ~ « , u ka anı Halkevlcrınd<:>n zıylHk. yllk:sc · la ıın. e ı moğe ıııulıta.c bulunan bu azız mt 
Mart 1329 tarıbınde ~erıyete . gıren Y_ı- milyon Ura harcamak lLzlm gelmekte- iut~n ! .,. nı e hçağmırnk !uku 8 C eğı terbiye Heyetince te~kı l c<hlccek sala- cudu fbatııya kafi arn.kayı tcuıln ıccc:i 
JAyetler idaresi k1.nu11ıyle fttalıyete geç- dlr 11 Y .. d 11- ~. ş şd hi\•eltnr bir cnel\rneıı \'~ya bir heyot İl\ kllatın ranlnndınlaıası rn bunt\ \ı1L1pf1 
mıştır. Hiç karışıklığı o mayan ~ere en 

0 
d 

1 1 . ·k k d k 11 maıifctihı dcı pı-;: \'c ıuuk!!!Tcıat ı ıaz o an kıymelın verilmesi <ıllıct wu ı.ı . . . 
1 

· 1 1 ,1 1 ıacıcuınıı cnmııne o~ru J\oşuyor u. . . . 'tti"I 1 . ·lJe 

1U:.!8 tit•u 13U:i soıımut batJar olan ziraat ve baytarlık işleri de şimdiye L r~ ad bulfun,anld nrb~1 
le·., ll • oı;lm~ı,ıı cdilıue:'ıi cib t (fotın ırıusip ·c dıdıa yo· ne~lin islinnt edehilıccğ'i ktıv\elli tııı 

1 • d k t t h l t ö b. d{' 81).ft ı . er.Hı o ır ıu::.ız ı.oga ı~or- . l ı l I . 1 d t bi b . . ·rııJll Cıhdll baı bırıde ve stıklal mOca e- aciHr movcu a s Sft a g re ır ııen- 1 <l ,.r y l\>I J 1 kt . . ıund 1 yu ıı·l 41ııs tımc"'!t ere c1ı ıı rı o ıır tı. er ye esasından aşka tıı mnoa ı 
lesınoc bir c.;vk tahavvüller geçiren hu· le yürümnş bulunmaktadır. or, _e mı. h emtr. m }C( ı ~ tn soıırn ı~ı- Filh·udk; pedagoji ilminin ı::ureti otmiş olıııayacuktır. Dunu imkan d41uill' 
susi ıdardeıin ktımal devreı,i suyıhın Hususi ltlurc·lcr blnlt'l'Cö yiirddaşı ıne gı~mc:k u~ere ılı~~·: l ç; t tım.k Kapıda tatbikinu~ <rö.,teıileıı isabetsizlik veytt bu ne sokabilecek sebepleri ve• ._esi· 
Hl29 :-t:nt-stndts tııh,ı l lt 41 milyon lirttyı ı ~nlı~tırıyor ço~u~ ara so~~ umt ~r > r ~ ~~n · çıı!~~~· usulü.o lflUsma dcllllet eden ıntHcvali leleri hazırlamak bence ve . ı:ıocs~ 
buluı U~lUr H lJbUSt idaı eltr 1928 ı-enesin- Bütnn bu büyük işleri nzerine yUk- r u B1yıp dpo ı~e e~ ·~ e mış _er :ıt k ~ ~ vukuul bu vadide d!\şllncelerini l:ildi· meklf>plerde aranıla<:ak filUJS ven bir 
den 19a5 .t>tnebl sunUll<t kttdttr sekiz Se• lenmiş olan ViıQyet husust idarelelinde eır. ben . 6 e l~mm rt .. vermıye;e. lŞl- renlercc korkunç labirile tavsife değer terbiye sistc>mlne dayanan ldr&k \'C j!JJ' 

ne kın . 67 79t> S<ı6 lira tahslıat yapmış, 8922 mDib~hdem 18:)13 memur çalışmak· mlkn b~şlınu .gel Sim. egcrioo 1 ça ınan t.u- bir uıııhivot arzctnıiş ~ldu. işte bu tec.Jehtıliş la k3'lıiliyetlnln inkişafına vo hu iul\IŞl11' 
• ... • . . t b n t hde le senede vu ız mmış .. orırn bı·n pu isler çnğır- J 1 E r b 1 . r\CU buna muköbıl ttynı sekiz sene lçıncte ıı ve u memur m ~ tt m re · . . . · bundan trı ruam on bir sene evve · rzn· ın vllsat u abtlınosı lmk&nlunna ı, ~ • 

. . 0 t ı k 3 42-ı '"80 ş olarak dılttr. CUrınnrneşhut ınahkemesıne gıttım. ' . . ~ f tiJI muhtelli ışlt:r için 263.5.8.9116 lıra tedi- crP o ara · -·' · maa. H 
1 

. . rum Vilayet g:ızetesındo teıbiye ve verecek arılan iğllnama mall.f ftuıHYe 
13 206 04 ı 11 kl 16 92·1 824 lı·ra ırsm kovu ıyan ku. ~·oc·uğu ıle Kom· , 1 bl t 1 r. •• • •• ıerl· yede bulunmuştur. . j: • ra ceman · ~. . . . telt kkisl ünvanile ne:;rettlğin bir mar-a e· r e tnmul umdesl halmde . dUşuoce 

. • v~rılmektedır. şularımızdan bir ka~ın ve hır erkek tle . .. ndi ·eleri le il ve tevsik mh:ue çok esaslı surette ·e tutlllasll8 
Muhtelif işit-re baı can.m ıınra Hu!mst idare mUdUr, mt>mur, sayısı şahit olarak ofada ıdller. Ben do vnzl· nın taş:dlğı e ~ y · tadını ös- kabil olab l .. ~ r 50· 

1928 den 1935 soııuna kadur sekiz 247, mOshıbdem sayısı 2629 dur. Nafia yeti olduğu gibi ıınlathktan · sonra, sullı eden bırer mevzu olmak lstH g v··k b" . i ()b~eğtll mtutka~baııdsıinldayıın. ı.teP 
. M f i 1 . llô 301 643 . . 86 4 O t hd ~ . . termektedlr. "u ır ıısa ıye e a ·ı e en o:ıc.ı> sene ıçınde a11rı ş erme · · ışlnınde 1 memur, 1 4 mns a em ceza baklmı Cemıl Tolonay suçluya bi- d 1 . d . . tteP 

Ura, sağlık islerıne 19.810.110, yol işleri- 1 çahşrnaktttdır. Mııarlf işlerinde 14318 me tnben : · .Mektcdlcılmiıcte şü~.ulll\ ve munt z~r:derın e göstc~ılen m_uvaffakıy:jlll. 
n" 6U.\j89.189, ztr~uıt ve baytar işlerinelmur ve muallim He 2202 mnstahtem, - Bunların sana bir dUşmanhtJ yen bir teıbiye ststemmın mektcpçl!ık d Y c, lı~ derslerın heyelı mee•.DU ıJJİ' 
9.539.434 hrtt• mütent-vvl işlere 30.632. zlruat ve baytar işlerinde 226 memur varını? Niçin inkar ediyorsun ? gayesine esas olacuk şekilde hala ıstı~- , 11~ ~r~~ a~ gayenl~ vl\sat \·e ebefJl ıı~t 
381 liru, idara ve hesap işlerine de 24. ve 695 mUslHhciem, sıhhat işlerinde 588 Sana bu lursızhğı lcrkettireccğim, rar bulmuş olmaması ~ııal~sef bu vadı- ~ e \ al ın a n~umı bir fikir v~ .. ıuı~bl· 
207 .257 lira sarredilmh,tir. memur ve 1442 müstahdem, mU.şterek dedi. da izhar edilen endışel.o~ı çok hRk~ı ası. ,0 mas~na hızmet ed~c?~ bi.: te ıne· 

M~klt'J> ~ayıJnrında artı~ 698 memur ve 714 müstahdem çalışmak· Su~·lu caketioin yanını açarak . kılabilecek e.ebeplerden bın olmoktadu. yo ::st:in~ mevcudiyetını ınkftr et fe' 
~apora göre Vilayet butçelerinden tadır. - ·B~yım, koca tnvuk biç bl;raya Çok derin bir tetkik ve tclehbi!a tabi m.e e ra .. r, bu gaye etrafındıı . stı~ı>O 

idare edılen resmi llk mekteplerin sayı- !ç Ba~·anlık, raporu~da h~s~si lda- sı ur mı ? tutul!lla~ı lilzımgelcn bu ıuıyati mesele dıl~n !11esaınm matlap netic~yt t-eDl ır 
2

A 
1 

d 47~ 0 lk 929 vılı da relerın yurdumuzun bugunk U ıhtıyaçlnn- k n· · 
1 

d i h 
1 

hakkında indi dU\;iUnco ve mütalaalarla kAfı bır vuwh ve sarııtıatı hıuz ohnaıJJ 1 sı ~ ~ yı ın a • en, J n b·ı k bl kl kul ıye ya var ı se de m.ız ıg-I ta- • · di t f 1 ı 1 11 ıcıt · 
kmı tır 1924 ·ılında 9201 mu- na cevap vere ı ece r şe e s'! - ma· . . k. bir h~tikamet tayiııinılck ı ısrann k1sn ~ır.m ın e s r ere yo açmaktan ba . 

~O a Çl ~ • 'i . sı VA dOzAitilmesl bususund~ lüzumlu bakkuk ettı_ğı için tıa ır.u de kanuııi .. .. Ulüktcn bac::ka bir şeye deh\let mndı~·ınıda göstermektedir. Kültür sevli' 
allım törafmdan idııre e~ılmekte ük" olı:m gördOQ'l\ tedMrleri ve çareleri ayrı ayn cezasını verdı. goruş~.. l'ri h kil~atı teslim edilinceye st nisbeten dun olnn aile ve muhit esttsıj· 
mektepler 1932 yılında 13851 e Y sel- izah etmektedir. etme~ 1;;Ce3 a " .• . . de' 

i U 
kadar bu lczebzliblln devamı çok tabu nnm bu mahrumiyet sebebile Hıl~l e 111 m ş r. kl · " · h·tııı 

934 de ilk mekteplere devam eden Yenı· zı·raat Q<OÇO { LIABERLER 1 neticelerden biri olacaktır. ce ~rı muvaz~neyı ~ektep. mu 
1 we· 

t ı b a ısı 319.051 iken bu miktar her Bö f gel eri / 1 1 Evvelce de aı z ve iddia ettiğim t?zmın ve teU\~yo hasrı mesnı edebil . .,. 
a e e s Y . · - . u k . tr sı esbabını temın edecek teşkilata ~ı, 
sen~ artmış v~ 936 yılında talebe stıyısı Ziraat Bakanlıgmın yurdu iklim, .. Jandarma etradi arasında hir oku- voçhile tcrbıye sehpasını C U\ ~e 1 t . il i 

1 
b. d . b ıııııB 

671.807 ~e ç.knııştır. liu mcvcud resmi toprak ve mHb~ul bakımından on böl- mıı yazma imtiluını yapılacaktır Bu iin· nokta iizerino tesis etmedikçe duıma ::ğ \:er t ~es ~ 1r d a\:a~ıt~" 
1 

~0~ı;ll 
ilk mekteplc.ırin 4915 si köylerde 12.>2 geye ayırdığı yd:ıılmışb. tihana KültUr DirektorlOğünce i~nbeden meyyalı lezelzUl ve inhidam olacağın.t d 

1 
u ~ ı ı:ı~ k~ ~m ar an k r n. t rfı~t 

si şehir ve ka.s11b11larda buıunmaktadır. Yapılan bu tasnife göre, her bölg-e mümeyyizler seçilecektir. yakın hasil etmek !Azımdır. Bu l\ç nok· e er: k ~er1,'~ ldu Oçd_lnoi tanlı~ 0 1 

- ı.."I l . . .1 b. 1 • t b. ı nz ç.o ım .ıın e e e ı m ş o sun. 
höy , e Kusaba Mc.&1tı I'lcı-in~ . otuz talf uu geye ayrı maktadır. Bu on ıt Emrecik köyü öğretmeni H~mm tadan bırı aı e, . ': ı ıcı- ~p ve ır mu~ Cev<let 11 ARLJDJtU 

ghh.'ıı talcb<! sa) ısı _ _ bölge şunlardır : Trakya, Eğe, Akdeniz, Ali c.-nglz sıhhi vaziyeti hıısebile De· hit .oı~uğun& göm, bu' ~l~ u~st~run m? :,../ 
.Koylerde b~lunan mekteplemı 42. 2 Orta Anadolu, Zonguldttk, Samsun, nizll hı öğretmenliğine naklen tııvin edil- vazı bır şekilde yOrli) ~mlnıosı ımktlnla· T t k . ] 

ai uç, ötiS si beş, şebirleıde ve kasabtı· Trabzon, Malatya, Erzurum, Diyarbakır. miştir. nnı hasıl ~dedek esb:ıp ve tedabtr~ ce- U UŞall Ul'Uffi ar. 
11 

larda bulunan mektepleri 819 zu beş, Trabzon bölgesi A. B. C olmak • t.pir merkox okulu O((retmeni mi ve to.lfık. etmok lUzumuna kanı bu- J>erşembo gUnü akşamı .. aa3~ ~ 
433 ü uç sınıflıdır. Resmt ilk mekteple· llzere nç talt bölgeye ayrılmı~tır. Bu Fatma Hacer Tuzen'e uç ay. izin veril- lunmak ıcabeder. . sıralarındu Kemhan matıaııcsıı>~~ 
re devbm eden t~ll'~~en 365242 si kö) bölgede Ordu, Gireson, Trabzon, Rize mlştir. · Vuktile ~rzurnıı_ı ~ısesinde çok, say- tü~ardao Hacı Dürsun oğlu fıtııl 

0 
mektPplerine, 3_0605.> ı şeblr v~ kasab11 ve Artvin olmak üıere beş vililyetimiı ~ıde~or terbıyecileı:ı~ızde~ Bay ( evat evınde soba oca~ında foılıt toplııtı~, 
mektepleı ine gılmt:ktedir. Tuhsıl çağın- vardır. Dursun oğlunun verdı~i bır k~nferanstn kurumlardan lıatıllara geçmek 8ııret , 
rlal<I ço~ukların mikdari ise raporda Erzurum bölgesi A. B olmak Qzere Bugece nöbetçi eczane Şlllerclen aldığı bir mısalle zikır vo tas- bir yangın çıkmış isede Belediye etfııli 
2.234 358 olarak gösterilmektedir. iki tali bölgeye ayrılmıştır. Bu bolgede rib ettiği veçlıile bam bir madde olan kamnndanı Şevket Dönmez ve arkıııl~ 

Sııu ilk ·~ı(lrf Erzurum, Kars, Ağrı ve Van olmak üze- "VATAN,, eczanesidir çocuk, bu l\ç sanatkarın ruhun taşıyan !arının gayretlerile yarım saat zarfı" 
VilAyel bu6usi ilhıreleri huafındttn re dört vilayetimiz bulunmaktadır. bir mevzudan başka bir şey değildir. söndurüimnştnr. 

-:=:===-=================~,::=============================================================================================================================:=:=:::::::::::::---

t c • r ık a: 16 yaz,an: Ba!JadtrDfj/ger 
- Ne tuhaf diye cevap verdim. Hal

buki ben de senin konuşmanı bekl!yor -
dum. 

O zaman seelni çıkarmadı. Tekrar 
kafasını bana kadırdı ve yüzüme derin 
derin baktı. Gözlerinin 'içi sanki .şimşek
leniyordu. Yüzünde ne eski teslimiyet, 
tavrında ne -eski sUkunet kalmanustı .A-. . 
sa·bt gibi görünüyordu. 

Onu üzen sebepleri anlıyamıyordum. 
Bir müddet sonra sükQnetle ~ordu: 

- Bana kendinden başka şeylerden 
lbalu:edebllir ırnisin Refik? 

- Ederim dedlm ... Mesel1 senden ... 
- Olmaz dedi titizlenerek... S!!nden 

ve benden başka şeylerden komrşmanı is
tiyorum. O zaman ağır bir sesle cevap 
verdim: 

- Pa.kat L~mia, bunun içln evvel! 
ciost olmamız l!Zlım ... Birbirini kl.~kanan 
P'.! utak çocuk Jl'bt)1ı,,. 

- Dost değil miyiz şimdi Ref!k? 
- Bilmiyonım. Fakat öyle geliyor ki 

bana ... Sen tabii sükünetin içinde değil
sin ... Ve ben bunun tes~rile, açık ve samı
mı olamıyorum ... 

- Dost olsaydık ... 
- Sana kapanırdım... Yalnıı seni 

düşünmesin! bilirdim ... 
Yüzünü bana çevlrdi. Gözlerimi~ bir

b:rlerine takıldılar. Sonra o ses vermeden 
göz kapaklarını lndirdi. • 

Ayşe oturduğu koltuktan :ıyağa 

kalkmıştı: 

- Bu k:ld:lr d<?dikodu :art ık Yt\ter ... 
GeM.n hanımla damat beyi bir parça dtt 
dansederlerken görelm baka1un ... Ben bir 
v:ı1s koyuyorum gramofona n~ dersln!.ı? 

- Mükemmel... Mükemmel diye ce
vap ~rd.k. 

Re§itle Sühe3'1~ kalktıı.a.r. Aiır atlr, 
bir ~rÇ _Hcrl~l~~~ı pı~rorm~ ct~nıne.-

1 ğe başladılar... Ağaçların arkalarında f - Ne yap~yım Refik ... Ona da razı -1 ~ı.s:ıe içimde akislcnlr bir halde bul111.ı~Jll 
j yaptğı siyah fonda vücutlarının çizgile - yım... . . • 1 tum. Lamiayla az arkadaş.eık etmı~;~, 
rini göremiyodruk. Birdenbir ekarı~ı.ş a·kt 1 . Sanki içlmde bır All,Ş çırpınıyor<lu. Fakat tezntlarlle beni kcndiyJ,e dıı; ~t 
gölge artık büsbütlln koybolmuş güneşin Delıce arzuların eslrl oluyordum. Dıi~Un· 1 meşgul etmi§ti. Yava.~ yavaş içtınde ~· 
tes!r!le gittikçe koyulaşan karanlıkta cel~rim sanki birdenbire tebccldUl edive- alışkanlık hlssi b<)l!rmlşti. onıı mullitl ,{ 
ko.y'oolıı.n iki belirs}z h~al gibi ialler. ı rm.ıştiler. 1 de. aram ağa ·başlamıştım. zaten hattıV ~ 

Fahri lle Fahire, R~ld!.n yeğenl HüS- . O ~k.rzam bir ·~U ha!ifliğllc geçt:: Geç dır onu görmek için bir ç±k çareıerc 

1 
rıil ile Ayşe de onların etrafında. bir hale va kıt köşkten aynlmn.g~. hazı~laı~ırken ı vuıınamda başkn bir 1m11 yoktu. · ·ıl • 

ı g"ibl d<inUyorl:ırdı. Selma karşımızda o - U.mlanın bana c.-.okuldn~um~ gordum: . İçimde en kuvvetli bir sevginin .r\..; 
turmnlct•an yorulmuş gibi . kal.kmı~ o . -:- Seni ne zaman goreyım U.mln dı· ı \affakiyetle büyüyebileceği san.ki nıU~, 
cta dans edenlere doğru ytirUmüştU. :ıe soıd~m. . bir tarla vardı. Eğer Umil isteseycU rt' 

LQ.mla hiç kımıldamıyordu. Günler- - Istediğ"in zaman ıdiye cevap verdı.. ı da engin blr sevdanın tık rılltli"rl bf:ı rt' 
denberl içimde blriklleri artık damla LAmia.ya. kendimi ç k yakın hissede-

1 
cekti. Ay.şenin sözleri beni o kadar Ş~ 

damla ortaya ~ıkarma.k anumu yene - ,· rek bu geceyı kapladun. .. ı mıştı ki kendimi adetd. salıvermi~tın1 • ~ 
medim. Aradan haftalar geçti. Her gu- _ Ne oldunuz böyle Refik BeY .d-1 

- Bana kar~ı niçin bu kadar ha:.}ln- nüm hissen bir parça dnha dol - . d A '> , 
ı sor u yşe . Jı 

5in Ld:ınıa. diye sordum. gun bir parça daha üzgün geçly~rdu. j _ Ben mi: diye cevap vcrdlm. JJ.tf ~ 
- Ben mı dedi, bilakis... Lfımalyı defalarca birbiri peşine evınde ld • k u"mlt ~.:ııı 1 bir ı~ 

ı o ugt,rn yo ... "'"' m y~n 
_ Nasıl dedim ... B:ı.zan seni ken - 1 o.ra.dım. Bulmak kabil olmadı. Mektup k , d k ld d b lkl · . ar~ısın n a ım a. c . . . t 

<il.mden o kadar uzakta hlssedlyonun ki... , yazdım. Cevap vermedi. Adettl sıhirli bir ı .. .;; 1 ,., nl · l'"1ıt . - u.tnı anın n'-la anması ..... o zaman senden adet"i korkuyorum... alemde onu kaybetml.~ gıbiydlm. Evvelki ct·ı 1 bi midi ? ~ 
Bazan da g·öılerinde öyle bh· mutavaat 15rarlarını, sonraları uzaklığını bir tür ili 1 1 

m yen r şefy k t br b 
1 

d r r:ı~' 

1 

- Hayır, a a en u ta · 
~1lzüııde öyle blr si.lktlnet var ki... Ben anlıyamıyordu.m. .. . ü d · 

' - . bir zamanı duşünm yor um. I' 
senin bu halini daha çok seviyorum. Bir alcşam Beyoglunda Ayşeye r:ı.stıa-, . . 

1 1~ı; ~ 
Cevap vermesini bekledim. Susmak- dıın. La.miaıyla çok iyi do.sttu. Ayşe ylııUmden bir şey er ani 

1 
oıı. 

t:ı. devam ediyordu. - Nasılsın Ayşe dedim. .. L:imiayı ter gibi bana <ilkkatle b.'.lkı~·or, t ~ -so! 
- Niçin konuşmuyorsmı I.:lı.mia?... g'\rüyor musun?... meşgul etmek IUzumnnu hisse-der~. 
Başını {l.ğtr ağır bana çevirdi... Vo.llahi Refik Bey Lftmia çok me ·gnl.. dum. 1 
- 'Bu akşam daha. çok seni -dinl~mek Ben de ne zamandır göremedim onu... - Ne zaman ni~anları? ·· • f'll~ 

L-tiyorum da ondan .. , - Ne 11e meşgul... - Daha ortada ~ir şey y~k.-·· 
- Fakat ıoon sana -senden ve kendim- - Yakında gnllba nişanlanıyor... L.'\mla Vednd Beyle çok mrş~tu ... 

den başka bir ,c:~vı'IP'l bahsedemtyoııım ki. Kafamda 1kas1l'galıı.r dönmeğe b3.ş • - Kim bu Vedad Bey? ... 
o ıaman GU~ıtı&n btr te l\mle ya- lamıştı. Evv~ıa, bıı tek <:ümleyı anlaya • Tanımıyor mu.m.o;.ıız ?... l . , . ·ıır 

yıW.ı: Qnnııtwnı aıı~ıfd•; ftlıımı3tırrı ~ nkf... Şomet onıı Qt\tUn ft - f Ar1'tl ~1 ' 
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3tJ ~I ART t938 DO (1 U a 

EN SON HABE RLER9 Bir hatıra 
• Snyım f1f'rgi.<Ji11</c yapılan 
len:ılllit mllnnsel>etile -

Uiıkılmet Sit}'ım \ ergi11in<lcn h.m:dlat 
•ı • yııpıyormuş · Birkaç gllndenberi bu · l erı mOjdcli lıal>crle ~elılr ç,ılkunıyor. Hayır, I ispanyada millicilerin 

hareketleri durmadı 
I yalnız Şflblr de~il şu uıe\'..,iıude lıcr tOr· 

1l1 mulıabero \'&sılalarındn.n aıutıruuı en 
/ ücrtt Doku küylı~ri bi!e bayraıu yftpıyor. 

l 
(,.! Qnı..ü : Şarkuı bayutı, ııeneti bcr ~yi 
bü)'\'ttnu, onuc maddeledoe bıtğlı . Htty· 

~ Stdttuıanku 24 ( 1\. A. ) - Uaıuıni uthırmm huyati olduğunu flhowrniyeU0
1 
vtuıa dn; ber köşesinden billur dereler 

ltıırgahtnn neşrolunan bir lebli~de knydoltlkderı ve lngiltete Uo ltnlyn nra-
1 
sııan bu }'f'~il. çlçqkli ynylanuı e1eıt 

'1ıt.ko kuvvetlerinin liu~oı.ma cİ\'8rrn- sında y.ıpılıncıkltt oll\11 'ıWÜrnk.,rcJerin lı.- snkinl ~·e 1l:;1ıkıdır. 

Esaret hatıraları Toplayan: 
da 2'» kilometre llarlcdikleri hOkOmet· pauyol toprnklarını." talılfycııini Je ılcr· f Stt)·ım vergisinde ynpılurak ıcnzililt 
tiltrın binlerce c lr ve mUbimoıut bımk· pişctuwsl teıııcnnu;lnde bulunt.Juktttn , tıal>e! inin muhite aksettirdiği co~kun 
blclırı,bu meyl\ndl! bir {'.ok etıemwlyct· sonra: « . Fr~nsanın f ı;paııyol olmftyan j t:evirıçt~n. k.öylü nzerinde yarntacnı\ı 
• le 1 ı iki · d'X. 1 1 · ,. Tt•frlkn: n po er işğa ett crı ı._ cr cep ıe er· ımvvotlerın f umu. toprakları y~kmıulla J ruust.et tô:ılrlerden, weınleket seıvetine, 
::.. k• ydo ~ayan bir hareket olmııdıA• ve yahut wo oa kola batlaıı_ o ıerınde btr· , bulkın sıbhatıoa olun raydasıodun · btth- • • •? 

irUmektedir. leşmesino iw_kAn \ermesı Ul8V7.'100lL'I &edecek d.....bilim. Bu vesile ilo ben t>o&u Baküda hamama gittınız mı. t."'rau~ız llnrlci\·e Xa711·1u111 ı ı j "'5 6 

C'UCÜmende • hef&Ualı O l\WUZ 1> dcmı!it I'. ' .SO.tunlarma çok değerli bJr hhtmıj't nak· Vıkandıktan sonra ı•nsanın karasında 
1 Tu\·yttrc llomhaı·c.tunnulnı·1 JJedeceğhn = ı 

1 
f ~ Pariı;, 24 

(.A. A .) - Frano;ız Hı.ır • ;;;: .,l~maı!kn 2 ı ( A. A. ) - Pranklst iki sene ev\·el Şarkta tetkik seya-
Ciye Nazu ı Pol Bunkur wcl>'usnn Bari· Ji f b • f k rl T f 
Ciyt encurucnln(IO Akdeniz \'e billıa~sa tııyyarcleri y3lnız aı,kuri ltlOV'ZIJel'i bom·, ~ıtlı yapan iktisat ve ~~~liye Vekillorl~iz aze ır yum ur a ırıyo a . 
lapllnuadal i hugünkl\ nzive li tasrih ot- bıınitrnan etmektedirler. lnsaoı'n zavlat E.rzuruwada ~eref ver11:uşlerdi. Helcdıye k d 

1 
_ 

1
., J. ,.. raber Irana firar etmişlcııdl . Zabit _ ııı· 

3 

• • • • J • 1 . d · · . 1 d . • . . Nargin bir kilometre a ar uzun u - ·ut:_. 1
9 ve f r:ınsaıım bu bölgedeki mrmla- pok fn:r.l a ır. sn onun H, saı~ımı Eıö~erl~ teaüı,ınden ğlU'ıda, 500 metro kadar gen!.şliğindc çıp-1 ıcııin ayda dönmemeleri ü zerine ortayn 

sonrll. hugOnku ~vekılf mız bOyUk dev- lak bir ada idi. Uzerinde ufa.k, bir 1 çıkan bu Mdise üzerine esirlerin kuman-

J • b • d • let Rdamı Celll Bayar· ve Maliye Vekili hayat eseri nebat ve su yoktu. i nan ı mlr:ıJay Palt.areskl başımızdan alın-aponl VQ yen l ır enız titlyın Fuat Ağrfth defll-Okrat bir zihniyet· Burada büvilk çadırlarda otur - dı Bu zat gayet i;i kalpli, es1rlcre bir dUş-
'J ı~, Umumi MUtettiı;;imizle ve etruflnrını mak emrilu aldık. Zabitlere, neferlere, si- mandan ziyade bir .harp aT'lındru}ı mua -

l>nyok bir sevgi ve snmiruiyet hıılesile \'il esirlere, muhn!ızlara , muhafaza ku - melesi yapan bir askerd1. 

anlaşması ı•Stl~"OT · sı:mın Er~ummlularla tatlı bir hnshibalo nın.ndanına ayrı ayrı çadırlar kurduk. Paltareskinln yerine Hnlilof adında 
'J l>aş!aımşl11rd1. muhterem l\lallye Vekili· Adada Bir Tek Yılan Kalmadı bir tatar miralayı adaya kumandan tayin 

'I'ukyo, 21 (1\. A.) - ı\miralhk c.lairesi 
ltr bir 'l.St, Jupony•mın bir deniz onlaşnın ı 
hıı" sü~lewtştlr. 

- - ı e· salatı ot- ınlz, sayım vorgislndeki tenzilattan ne Nargine bu suretle yerleştikten .sonra edildi. 
nnr.aınn suı . JiOy ~m ·~O ,.,1 'wY isUtıırlo odihruştir? Y(•Junda bana hlta· ma.hrumiyetler içinde blr hayat başladı. Adada altı Ttirk doktoru vardı . Has-tvplautısıntt ı~Urnkc oıruw.ıo " U· . . . · · k ı H Zileli Os 

tıen uır sual trat buyurdular. Sıınld bu ıoo ü zabit olmak üzere üç bindt!n fazla köylü Hakkı, Maç n ı asan, 

Arap ihtilulcilcrine karşı 
tedbirler 

-- · j kuvvetli hauılcnln kendi na · vokıUet za. Türk esiri bir arada ildik. Bu esirler man, Kazanlı Fikri, Kıbrıslı Bahir ve th-
. • , • wanınd:ı alılaoaA-ını bilen 0 ~ nnkO İkll· her gün posta posta muhtelif angaryalara. tı~-at <ioktor Aleksandridis. 

Nuııllı Basına f ubıka~nndn t v kT "'l b g l'k 0 sevkediliyorlardı Adanın imarını' yılanla- Arada sıra<ia şehre inmek hemen ye-
• ' . } · tl · st nk e ı'eı1t:·.ordece15 1 m cev~I fl bea 

8 
bn g s- rın öldürülmes~i bu arada sayabilirim. gine eğlencemizdi . Z:ı.ten ad.ada !hiç bir ...::poı· t aa ı Y"' .nrı erme ıun u >ı.ı unma" a rCt or na· . 

.:ı "' ~- Her gUn yirmi kişilik bir kafile ellerinde suretle eğlenmek ımkl\nı mevcut olmad1-t'iz V6ı Okşayıcı Dft.Ill!hıri)e OODJ ııdet8 
l\.tıtlUs 2 ı ( A. A. ) - Arap llSi· I N ııllll, (IJususiJ - Süwcr Uank ik · kalın sopalarla yılan avına çıkıyor ve öl- ğmdan bUtün gözlerimizi şehirden tcdu-

ı. teı;v · otııler. dl'rdtikleri yıalnlan denize atıyorlardı. ı·lk ettiğimı'z "~Ari kltapln"ını okumı:ı.kln "tinin Surye ve LUbnandan Filistine No:'Lilli Basma fabrikası ıncnsuplannın • ..u.c -

~eleri mani olmftk için hudutlarda kurdukları Somer sporlan kı~a bir . Cev~bım kısa ld! ve Oç maddeyi Yılanlar artık bizden korkmağa lba§- geçirmekten l>a.şka çare yoktu. Bu kit ap-
Wclcıcm tedbirler almmıcttır. Bu meyanda zaman ·ı ,.Irıde Lö'"'enln kuvvctll teo.ek· ibt~va ~dıyordu : Altlak, ser.-et li e refah. ınmı..şkırd.ı . Blrisin?1 geldiğini, görUr gör- larııı gerek imltuarı ve gerek .kullandık-
~ -& .. tts '# İldısadı bulırandttn keyfi yet ve kemiyet mez hemen <k!nl.7.e atılarak canlarını kur- nrı kelimeler bize tamam!le yabancı gell-
bt ut üıerindo bulunan köylerin güneş k~Hlurlndcn ulri ~ldu. Sun gl\n~~rde itibarile çok zarnr .gören dotu hayvan· ! tarnuı.mn yolunu buluy-0rlardı. Kısa za- yordu. Manaklnnı evveli\ güçlükle :ı.nlıyor 
rıı~ ıştklarmı sondürmeleri oıur_ı vc-j bır kat dahil keııdınl loJ>hyan Rumer cıh~ını kurtaracak ·· letbirlertn başında manda miltemadJ blr çalışma ile Nargindc duk. sonrn yavaş y:waş onunla da Unsı · 
~ 11ıi~ ve a~ rıca tıuıtullar tel örgulcrlc ı.µor, futholdadu ~lged.e ileri .sara ge· şüpbeslı ki vergi teıııilatı gelir. Oç vlUl· tek yılan ve bir tanecik olsun yılan yu- yet peyda cttlk. ve bir müddet sonra is-
flpanımştır. ı,:occk bir v;ırlık t{Osterıyor. Sır hafta yt1t namına arzedebilirlm ki sayım ver- 'murt.n!>'l kalmadı. Yılanlaı-ın imhasından tanbul tllrkçesinden terrık etmez bir hn

ovvel Iıcnizli de Denizli kara~ık tftkımı gir.inde rapılacak te:ııilat halkın ablükı, sonra Nargine bir çok inşa malzemesi gc- 1~ gelcllk. Paris Üniversitesinde 
kont'eranslar 

-. . Paris, 24 < A. A.) - Anadolu ftjnn· 
h.~Q busust muhabiri bild'riyor: Istan· 
'"l&Ua tarih araştırmohmnda bulunun uç 
~aftsür bugl\ıı ıstanbuldu buldukları 
~t hakkında birbiri aı·dısıru nz.m 
~ o konroranslar vermişler ve tetklklo-

"8t.asmda Türk makamlarında ve nhlka-
q~ • 
~ levnttan gördOklen yüksek ynrdıın· 
ı lt•u dolayı şllkronlnrmı kaydetmiş 
ttQJr. 

Hatıra 
klemanso ı\lmnnynya "A\"WitLtr -

>\11 llJı.ak. etmemeğ'i,, ve Avusturya -
~ .. Almanyaya Utlhak etmemeli,, ka 

ve imza ettirdikten, mUyonla.rca 
~· eski yenl yabancı memleket
~ l'e hedJye ettikten, DançiK koridoru 
)' biuat Alman toprak birliğini iki
~ böldükten sonra, gene rahat. f'de
~llllt. Almanyanın ff'ne sayısını 
llt l\stz nütusu miktarına indirme • 

hne teessiil ederek demiştir ki: 

"'- - Dünyada25 milyon fazla Al 

' var. Bunu eksHtmek nıüınkün 
dava luılmıısctı. 

kendini dWne gömdüren Kle • 
~nso, sınırlanna İtalya, l'uıoslavya 
'-il ~caristanla birleştiren 70 küsur 
tt >'onluk bit Almanyanın, bir ikln- ı 
._:l'Jı den evvel tabak.kak edebile • 

ini tasavvur bile etmezdi. 
Bununla beraber öleceğine ya -

::: Fransızları zafere hJyanet et -
'- "1e itham eden de o idi. Parti 
Yraarım ima ederek: 

4l "- Demukrasidcn bile nei'rel .,. 
Yoraun ! ,, demişti. 

lıl l\nşlus'un Fransada gene bir de
'-
0kraıı1 buhranma tesadüf etmiş ol
~ hlanalı değil midir? Ejer Kle -
~ 8o ayni günde, Alm:ın de\'Jet rt-1· 
~il Viyanaya ve l\lösyö Blumun 
~ l'lSoı bafvekllllfi sarayına girdJk, -
, 11 ili haber alm~. mezannda u -
'llı "lattıasına yatmafl tercUı ettliint 

llbe Yoktur 

)~kat acaba zaferi Klemanso mu, 
' onun mlra.c;ını idare etmek 
~._ "kUnde kalanlar mı yanlış kul -
'il. ._.,hr? Bu sualin cevabını da tll• 

••rttıktlr .• Fat~ 

ilo oynıyan SOwor spor ç-0k sakı ve ti f b 0 . d kO tlrlldi ve esirlerin oturulma.ı;ına ·Uıh.sis e- Bakü .. ·e lndi<Timiz zauıattlar ' ecrve ve rıı a ı zerm c ruoı; r so· ,, .. · ' 
lJiı·uı du seı·t bir oyunlu karşılnşruııhm· 1 d "' kt N t 'ki h dllnıiş ol:rn çadırların yerine barakalar Bakliye her inişimlzrle nmhakkak bit· 

more er 0 11 urnca tr. c c m, ayvan i . tt1 ildi Bir kn parçası ı1aıınde ua rnğmC'n, kouı~u Vil~yctle ilk temas· başına jllpılan on kÜrı~ tenziliilın tay- ~a. e r: • . . ya iki Rns muhaııı bulunurdu Bizim her glt-
hmnda Ueniıli luırışık takıuıını 1 - O dalım elle tululac~k kadar basittir bulduğumuz b~ küçük on.da U blr mltdldi det tf ğlmiz ye re onlar dn beruber gcllrler ve 

. D 1 · sonra nd<'ta bır mamure ha ne ge . d 
1 
li 

1 
ıxll 

0 
zaman yendılor. Sıımcr sporlulctı·, enlıl de 'J'vnzihlt olsbetinde hayvan mcvcu· Bütün Gıdamız LAharuı b1Zlın Jm'.>emlz en geç ı re 

çok iyi kaq:ıltmnuslur ve gü:ıel bir ar- do dn nrtacak, devlete umumi menfaat- Ruslo.r bize ayd."1. 190 nıblc kndar bir maaş 
kaıttı~hk hava~ı lçinılc iyi hııhralarla l t ~ bu b- k 1 Nar,ginde basit ve sıkıcı bir hayat ya- tahsis etml.şl erdl. Harp sınıfı zabltert biz-

v • ar namına yap ı5 ı uyO fedakAr ı· k ikA t · 
dönmO~lcrdir . . . şıyorduk. Bilhassa sıcaktan ço ş ... ye çı den da.ha 32 alırlard!. 

ı. • ğı kısa bl~ zamanda telıltı edecoktır, dı· idik. Tahammül ed1lmlyen hararet günde Bir gün bir kaç a.rkadaş {;ene şehre 
Bu hnfta du Nıı zilli şehir ahınındu ye anetmıştlm . bir kaç defa denize girmek suretıle ham- inmiştik. Baküdeki Azer i lhamamlarından 

gllıel bir bahar lıav:ısı içinde çok kula- - Biz do bu verginin asgarl hadde lctmeğe ça11Ş1y?ı"duk. L1hnadan başka bir tanesine gl:1derek yıknnmağı dUşUndük . 
balık bir seyirci kitlesi Onnnde Jzwlrli lndhilwcsine tarnftarı:t, şekllnde mnltefit bir şey vermiyorlardı. Bu Hi.lmayı kapus- Bu suretle merakımızı ctn t.atanın oetmlı> 
nılsarırlcıi Y ttmsnlnr klubo t::akımilo b' .. ı ~ıe il b l ı ·ı · dı kld tl ı i 1 d 

ır ru~a~ e u Ja ı~ son vcrı mış· ~ayı an ran bir şe e e e pş r yor ar ı. olacaktık. Buıli.n semtini hatırlayamadı -oynttdılaı· ve bu muçı du llstna bir oyun· ti. ~ Oğleli ak.~anı.lı gı~ız lbundıın ibaretti. ğun blı· yerdeki hamama gittik. Qtrlş bt-

la n - l kazandılur. • Ulu Ünde.rimi:.r.ln bu yıl nutkundtı Esaret gti.nlerının ıtro.dıiçinde adaya zim TUrk hamamlarını çok hatırlatıyodru. 
Şimdi Somer Hulkevl spor k<ılu Uu itarot buyurduğ'u iılerdt'n sayıw \·ergi- canlı olarak getirilen mandaların dışarıya Oen!:ş bir mermer av'lu. bunun orUısında 

mOşterek ve milvazl çalışmalara başlı· si de işt~ hı.ı suretle ballectilernk ~ıtyısıı çkartılma.sı bizi haylı eğlendirdi. Lağar gene mermerden hilyUk havuz ve fıskiye ... 
Yacak olım Sümer spÔr çalı ... wahm, da· . mandaları büyük bir mavnaya doldurup ' d 

11 
. H ta 

" muv:ıfülklyetl~r sllsilt•toirıo bır baş«t ı da· Etrafında çepçevre se r eı . amamcı m 
ha şümullü \'C vorimli bir yolıt gimıek· hl\ füivt ediliyor. · Z~ten bangi işi her- adaya getirirlerdi. F.akat hayvanlar bu- kapının ağzındaki bir sedirde ve ufak blr 
tcdir. lundukları gemi,den 1Skeleye neden.c;e ~ık- çekmecenin başında oturuyor, nargieslni 

böl S d 1 kesteu enet gört.'"\tımi~. bangi vadi, mamakta inat ederlerdi. O zaman zor.la •~kurda,..ıyordıı. Kar.,sısında hemen kaı>ı Aydın gcsinin Omer spor an evı,·e hanı!i l~n.rcti tohııkkuk eltirmcmi.,Ur ki.. ıda.l tıl dı ü i si "" " 
eruektrır :'JcnderoR spurilo sµor oıerkezi man ar suya a ır ve suyun zer - biiyiiklüğüncte bir semaver kaynıyor. Sc· 
sikltıtlnl tutan i':u#'illi ~poru, SOıner spo- llemlekut ımıkuddoralınu el koy- yah boynuzlu kafalarla dolardı. ı.~andalar dirin Uzeri bizden dal'ıa evvel hamamdan 
run dıi işlirol\lle ınubitte dubu \•erlm.11 dutu gnaı.t~u ltibur~n yaşullıQ'ı muvaf. ;itıe yüze nihayet adaya çıkmag:ı mec- çıkmış olanlarla dolu idi. Hep~i yeni kı -

fakiyetle doJu bir tarihin ı,•e lıesapsız bur ~!urlar ve adanın bir ucunda tes~ .,_ nal~mış sakal ve n>ıyıklnrile nargllelerini 
ve hılrckctli spor hareketlerfno (ıwil saadetlerin meı:ı tic;i lçcrh.ıindo hlslerini dtl.mı.ş ohn mezbahaya sevked:lUrlerdL çekerek çay 'çiyorlnrdı. 
olucak lıir yol almnktÜdır. ,.,. ber \lakıt lfad~ye ~udret \'e fwkl\n bu· ~akü ınüslüınanlarınan Yardımı soyunduk burada nalın adeti yok. 

Türk Spol' Kurumu \'C a1iı Başba· htmayan J>ogu bAlkmm hadtilı minnet Bakll ahalisinden Nargini tek kişi zi- Biz de buna uyarak çıplak nyak hamam -
kıuıuı yakm bir uhikasile muntazam bir ve şrtkranlımm bu vesileden bilistitado y~rcte gelird1. Bu Bakü z~nglnlerinden dan içeri girdik. Kocaman bir havuzun 
şekle 80kulacak şcblr al.ını ve Sl\wer- Bü~·ük Atamız t \'ff bl1kt1metiue bir Haclyef,In e.şi s.~ma Hanımdı. Her geldiği içinde iki ki.şl otumuş tatlı tatlı konu -
illerin fabrika Rİ 'ites:inde hnıırl~mtıılıt ke;e rlahn duyuı·ia.ıak ta biıe düşen za.mn.n yanında bii .. çok e§yayı da beraber şuyorlardı . Biz bunu ılık su zannetmiştik . 
başl11dıtdnrı stthnlım Aydın , bölge.sinde · , . , ,, getirlr, çıplak halde bulunan !bilhassa sivil Havuza girince bUtUn vUcudümüziln yan-

borçtur. ·"'· .n7 Uu üsera;ya dağıtırdı. Bnkünün -dl<'r
0
er zcn!?'in d1ğını, dcı-llerlmizin adeti\ etimizden o.y-yenl -.:c yarntır.ı spor, ~~ı:~·Jik hareket· .. 

terine sııhno olmıya htmrlnm~ or. ve Heri gelen Tilrkleri her halde Rusların rılıyormll§ gibi sız'ladığtnı hissettik. sanki 

• korkusundan olacak ziyaretlmi-u gelmez- rbizden söğüş ya.pacnklardı . 3oğuluyor gibi 
Ankara 1 falkevindc ıerdt oıuyorctuk. 

tohum te1nizJen1e Ruslar bizim Baktide Türk ve Müs- Hamamda bulunan yerlller blzlm bu 
konferanSfar . tecrttbC}CTİ ttlmanlarla temas etmemize mümkün ol- balleriml?ıe katıla katıla gülüyorlaıdı. Bu 

' • '4 • duğu kndnr m4ni olurlardı. Zabltlere ara- sıcak havuzdan kendimizi dışarıya dar 
Ankara, 2 l (A. A) - Şchthııi~ Tohum , temızkme ~vlnde_ ö.~ratmen da sırada Baküye gitmek l'zni verdikleri attık. Onjan sonı-:a :kcselerln:len yı'knnd* . 

buluntuı Ccnovro trırih proifesürll tm. Okulu son sınır t~>esı motorlu tohum ha'llde -or.a Türk ve müslümanlarlle bilhas- B·ı sırada. bir ı;ok k:'mseler ellerine ve sn
g ::n de Hulkcvlnde ı;ııat 16 dıt konfe· temiılowe makinesi Ozerfnde, öğretmen sa siyasi münakaşalarda bul•ınmamaklığl- ı l!arına. kına koymuş bekliyorlardı. B r 
ransına devam etmiştir. K9nteransıııda Bayan Zçhrıı'nın ve Ziraat m0ı10rüa0n mıza <Ukk:ı.t ederlerdi. Bu memnuiyete "Ckl:ın da hamam içinde taaUyette bulu -
J<nllnr Bakam Sttffct Arıkan,· ve KQttnr neıaretin~ tatbikat yapmışlardır. rağmen herkes ora yerlilerinden bir Ttirk nıı.n b t1· ~erbere ısaçlarını ve sakallarım 
Bakanhğ'ı t'rkanı, Ankara M.tıarif mOdU- I~' an' sa 1 Akdenı'zde ahbap edinmişti. Irk yakınlığını bilhaMaı tıraş et.t !rıyorlardı. Artık _Yıkanmamız bit-r J ın . . ~ . . .. . m.lş ben de dışarı çıkmaga haz.ırlann1ı 1 -rü, fakülte profe. t;r ve tale~osi, TUl'k • b' d . .. .. jböllc ; uttta.n uzak ve d~an elnde .knl- i .1. 

11 1 
i bi bi 

1 , V0Dl Jr enJZ USSU f l d t bl "'ft l k tım. Ben yıkayan aU'am e er n r r ne tarih tetkik <·emiycti ıtzaları hnıır bu- el -: "' m~ ct yar ar a en kuvve ll r . ._g o ara vurdu ve içeri giren bir delU'ıke: 
lunmuştur. Paris 24 (A A) - Bahriye neza- lnsnnlnrı birbirlerine bağlıyor. bi t ,,.. 

• • · . - - Al r yayça d,ye bar;,ır.clı. Profosör yarın saat 10 dıı koııfe- rutinin nec:retti&i lıir teblf~de yont ve He.men büttin e.tjr~re kıymetli bir nft k di i d t" Ahti "' . 
1 v & a • . • açn en m .a e .. . , yarım .ua.rıc n -rnrısına devam edecektir. son derece mObiaı olan Koulkadakl ' dostluk. göstere~ Ali adındaki bir Azeri .ce hadiselere teı•ketmlştim. Dışardnn bir 

_ Apreko ~ssO bab'rislnln lkınal edilmiş Türkünü .burada ztkretmekten lkendlm a- tane yumurta getırd1ler. Ben 'bunun ne 
Hel\~ika .i\ıleclisinde Milli olduğu blldirllmektedir. ıınmıyacaglm. işe yarayacağını tahmin bile edemiyor -

A ' "k O d b' ~ Bu zat her.BaküyU ziyarete gelen esir dunt. Dikkatle n.damın hareketlerini ta -~lüdafaa ıneselesi ınerı a r usunu 11 Türk zabitıine lra..'18 firar etmek teklifini kip ediyordum. Gelen yumurtayı 3\'UCU 

llürnksd, 24 (A. A.) - Mob'uı>ım milyona Çlkarıyor yaparmış .. . Ben de böyle bir tekllfe ma- içinde kırdı ve sarı He ,beyazile başımdan 
ı . 1 1 h d U -d . ') ruz kaldım . Ve bir çok arkadaşlar olduğu a.şağı geçirdi: 

mec 
15 

nde Be çika u u arınan mu a- V"'ington, ..4 (A. A.) - Amerika gibi ben ıde bu tekliften şüp.helenmtştm. - Ne yn.pıyorsun yahu? diye mUdalrn-
rııusı hususunda hir meb'usun ttordutu Hurbiye Nazın l\rey bısU bHzır Ordu ÇünkU Ruslann o 2alnan her ~şit halk le ettim. 

suule cevap veren Millt l\IQ~fu Nazırı mevcudunun 1 milyon kitiye iblaaı için 
1 arasına aalınmlf pek Ç'Ok cuuaıan vardı. _ Hlç dedi. Çok yahşldir ya.yça 

memleket hudut wndataasının temawen 11 mllyar dô!ara ihtJyao oldutunu hQtçe 1 Yaıtnıı ~"'-_tOSI~ A!_ KelM'ıutri 'lk'trir. ··· 

organize edilmiv o!dutunu bildir mtıtır. eocttm.nltı• ~~lllftlr. ııyt 1nananıtı11 Tt )iT ft1t 9&iU«tn onun: <Arklıı Vtrl 



.,. 
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Hikaye Bir iftiranın masalı 1 

Yazan: Fahri BALCI - ı 

Peki Necdet; seui bu dertli hıı- gndıyan penccroye yaklaştım. Ağaçlar , 
yuta, izlerinde me\'cudiyetlni tALiolın azgın şiddetine ibadet eder gibi 

sezrliQ'im bu s~fil yaşayışa kurban kllan eğiliyorlar, çiçekli, yeşil fühmcıklar ko- l1 

amiller nelerdir ? ! . . pup savruluyorludı. 
- Ben, evhamlarla yaşayan bir ın- Gökte de dchşP.tle çaktın ~im~e~i.n ı 

san oldum. Metruk beldelerin adamıyım heybetli nağrası. Ve ardındun coken bır İ 
ben. Belkf, insanlar içine karışırsam, kubbe gibi gürle.ven ı:ök. Hen, bu h~zin 
anlımdakl ~ilinemeyen gUnHhı okur ar· tema~a sahncsl~e rik.k~Ue dalmışken bir· j 
sonra, kıılbımden maada herkesin hakir denbıre acı bır se•un kulaklanıodakl 
g-ördilğü bir zelil olurum. metaı lhtizazlle kendime geldim. . j 

- Vicdanında yer eden bu büyük ince bfr ahenkle haykıran bu bıçme 
günahı bnna tımıtamazmasın :Necdet. Şa· felaketzede kimdi ucaba ? . 
yet razı olursan, bana refakat etmeni Kararsız bir halde sokıığu hrladım. 
istiyorum. 1sbmbula kadar mOhim bir iş Çatırdayan saçaklar, parçftinnan 
için gidiyorum. Yolda hem açılır, bem kiremit kınntıhm sltındtı secde eden 
de anlatırsın. ağaçlar arasındıt daldım. Ses yavaş ya-

Bu teklifimi muvafık gordil. vl!ş boğuklaştı, 
.-.. Peki, dedi. Mııdem ki kederlerimi Ve nibııyet, 'ierserl rUzgarın nankör 

paylaşmak lutfunda bulundun. Arzuna kalıkahalarm<la eriyip bitti. 
lştinıkimi zımtrlı bulmıyorum. Fakat Kalbim parçalanmış, benll~in sarsıl-
yalnız.... mıştı. 

Ab kamçıladım, araba ilerledi. Nec- Tesadüfün, pençesinde tokatladığı 
det mnte!edı:ıitti. Bir an çehreme derin \bu o-ahtsız kuzazede~i mutlaka arayıp 
derin baktı. Ve başını sisll tepelere bulacaktım. · 
döndOrdü. Ttredd&dünO iiwe için onu . • · · · · 
temin . ettim : Necdet sözlerinin burasında sustu. 

SOdOn kaymıı~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Umum satış y~ri : lstanbul, Tahtakale Cadde~i 51 Numaralı 

'(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

Enurumda Satış Yeri NEŞET SOLAKO(IJ ~U ve ORTAGI Gürt'Ükapısı Kavaflar ('al'ŞIAJ 
--..~--~----~~----~~----~--~----~~~~--~~--~--~--~~--------------------.,.,/ - Sıkılma Necdet, dedim. Eski gün- Merhamet dileyen bir yalvarışla yü-

lerlmlzi hötırla. Samimr karde~hk batıra- zOme baktı: Çemberi ayn 
hmnı hayalinde ynşat. Bir dttkika mazi- - Bırak, burada kalsın dedi. Bu 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden : 
yi, g171endiğin zumaohtrı unutuver. Kalp· acıklı hikayenin dehşetli safhası, belki s o•• y 1 u•• yor .. . Tahınln 
lerlmlz bir an dünlerin metruk mezarı- sana mubalağtt ve öğtlnme kokusu du · bedeli 

:llahallesl Sokağı 

nı ziyarete gitsin. O mezar, blnblr ba- yurur. . ( Osttaroft 1 tncido ) L. K. 9 
tmının, blnblr çeşit kUllenen ateşile kap- Anlatmaktan çekiniyordu. ettik ve teabhüdUmUze sadık kalmak 600. . . Ali paşa Gölbaşı Dörtte üçü fırın ZO'J / 
h değil mi ? ! Sözlerime, iman dolu bir Bu durgunluğa, zorlu israrlarımla mecburiyetindeyiz. Aynı mahiyette Irak ıso > > > Dörtte llç-U dlikldn 2001

11 

ıırnn kavi temellerini gören nazarlarla mani olabildim. Korkulu bir rnyaya da· ve Mısıra karşı da tetıhhU.t ı.ıltına girmiş ıoo > , > Dörtte üçll dllkkn.n • 20 yıs 
bakb. Pek uzun bir hatırayı düşUnQr gl- lar gibi gözlerini yumdu. bulunyoruz. ispanya meselesine gelince, J 60 . Ayas pa.şa Hac! lL'\lı l Hane t4t/l~ 
bi durakladı. Ve sonra anlatmata ko- Hareketsiz dudaklan kıpırdadı. bu mesele ademi ml\dahale komitesinde 50 Vani ef. İmnm pınar ı Hane ı~11,)S yuldu: - Nihayet, dedi, Allah benden bu geniş bir ibtflaf uyandırmıştır. BOyOk 60 Tnş mesc1d M~rllaba Hane 303 " 

- Onu ilk defa kalbimin ateşi tı· hrsatı da esirgemedi. Britanya hUktlmeli bu hususta da fıkir· Yukarıda muha.mmeu kıyme:t ve sair evsafı yazılı yerlerin mUlklyetıerl ~ 
lizlerle bezenen baharında tanıdım. O Gördüı?nm mcmzara o kadar fecldi lerini de~iştlremez .» para ue satılmo.k ıı:t.ere y.lrm~ ıgUn müddetle açık nrttırmaya çı.ka.rılmı.'jtır. ttıjl~· 
zamanlar on dört yaşındaydım. Evimiı:, ~J... Bay çemberfayo nihayet silılhlanma ıcri 14/ 4/ 938 tarlhine mU.'i:ıdlf perşembe ganu .snnt on ~tc vakıfla~ daır~ndt> 1 
Fransız mektebine çınar ağaçlan ardın· Bir an dtunıırhırıının olanca kanı programının blr kat daha genişletilmesi- pılacak'tır. TaliplN'ln miiracaallerı: (No. 193) 4 - 2 J 

ca giden yolun sağ cibetlndeydi. Onun ~aynar gibi. oldu. Vt: sonra, kudurtmak ni ve bu hususla istical gösterilmesinin - -~ --
bu sessiz yerde yapılması, harpten sonra olaürtmtk ıstt1tcn bır bisl~ coştum. . zaruri olduğunu beyan Jle sözlerini bi· -. -J· Ll-CA lHl-l·Y-AR- HEYETIND EN : 
inzivaya çekilen babamın bir arzusu e· Sık yapr~kl~ ve asudıde bir çmar tirmiştir. Lortlar kamarasında I.ord . 

ültmda ç"" gUzel ve sarışın bir genç H l'tak B ç be 1 A · k . . . - .. etı:~ seıiydi. · b a ı s ay em .r aynın vam ama- Ilıca nabıy~sınde ytmıden yapılan gerek ntılılye mudOrlu~Uade ve i 
E 1 •·t l d kik 1 k bl kız yatwış b11şı ucuna da ız andut ya- d k. k it · b lt . . ı .. - ·" 6ı$' v n me .. epe aras1, on a a ı r · ' 

1 
b' h f 

1 
. rasm a ı · nut ·unun aynı g Jl oyana a beş sınıflı llk okul bınasında• ~956. hra se Erzurum Nafıa mudurlU~llode g 

mesareye yakındı. Mdktep (L) köyllnün pılı, çtıı.>ulcu kılık ~ ır erı çöme mışti. bulunmuştur. • 54 kuru bedeli ke~ifli dahili ah a bilir. 
Kızın b11eklerın1 kavramıştı. Zavallı • ş ~ ş ~ 1 · ) UI' 

alöca koruıukhm içindeydi. · . . d, u g k b k 
1 

__ ltn 1' inşaatı açık eksUtme nsulo He eksiltme· 3 - Muvakkat temınatl ( 221 
G k t l b 1 . k ti tepınıyor u. oO U ay ırJŞ ım, guru • ç k • • , { 7 enç ız a e e erme en es rme tere karışıyor, duyulmtyordu. OCU yeİIŞİlfffi ye konulmuştur. . 4) kur 1ştur.. plP 

relen yolu da bizım köşkün ön tarııf:n11 Bu h1:riften tuıııdıgı herkes Orkerdi. • l - Eksiltme 4 · · 938 Pa1.artesi j 4 - lsteklıler resmi gaıe!l.ıJI 
is11bet ettıyordu. Bazı boş günlerimde, Köyiln, SülUk Mustafa Unvanını ta· rekOlUfiU kıran günü s~a~ . 14 ~e Ilıca ~ohi1esl hükümct 7 • 5 · 936 gün ve 3'297 sayilı n~s~~~I 
burulttrdım i"eçen kızların şen seslerini, şıyan mııruf zorbalarındıındı. k<?nuğı ıçır.dekı mnd.Urluk odnsında top- 1 da çıkım talimatnameye göre \it'IS.I~~ 
fükrak kahktthalarmı duyarak, inzivanın Tenha yerlerde rastladığı kadınlara, r·· k k d lanan komlsy~n. tarafında~ ya.pı~acak~ır. : n~ı hazırla~p birln~l madde de. 'JB tııı' 
ruhumda a~tığı yaraya tatlı bir şita bul- tecavnz cn.r'etkarlıklarında bulunduğu Uf a }fl} 2 -: Bu ışe alt keşıt, sılsılei flat i g~n ve saatta mez~Qr heyet rıyııse 
mak bterdım. sık sık görülür, işitilirdi. şu an, insani ('Öst tarafı 1 to.elde cetvellerı hususi ve fonnt şartname v~ 

1
muracaat etmeleri ıUUı~ olunur. . 

Az sonra bu emelde haraplaşır, ve bir vatzHe karşısındaydım. Bu yürekler . ) Ö eksiltme şartnnmesl, muknvele pro]esı ( No. 1ı5 ) •l • ~ 
ben gecenin nbşl snk\inu baykuşhmn bo . Bayan Hatıcenln birinci o~lu mer-
httrıtbelerden kopan muttl:l~it ınııusi ya- acısı sahne, dbu boynk .rcu oJemeıw den ikisi erkek olmak üzree 7, birinci TRABZON BELEDiYE Rl.YASETINDEN •• il k" h ti 'hf' a . inden. , ıtıtar euıyor u. k Siltid d' . k k l k n JC8 Oy 8Y8 1 IY rlJBS ' ~ 
baııf hKyvanatm ürperti veren feryatla· iri gövdesini siper aldığım bir çına- ızı. . en ye ısı er e o ml:l zre ~ 1 ~ Ilıca nahiyesinde yeniden yaP~ı 1 
rile buşb11şa kalırdı:n. . 

1 
. ti M t lt tm k . ln 10, ıkincı kız.ı Zabideden onbeşl erkek 1 - Fen mlli.Oı.n~ıımllzde bulunan 4,. > 

ra gız enmış m. u aarrızı tt e e ıç 1 k ~ -ıı ü .. k M . 12 020 li bed 1 k ·rı· b hal 1 beCl sınırlı lık okul binasında ( S '-~ 
Kasub.adu~ i"elen vesal~ nakliyenin ıırstst bekııyordum. o_~l:l • uzre ., , çuncU ızt abıden on , ra e . ·~şı •,. se. ze ı n· v 1 ,,. 

durak yen, koşkten on dakıka uzakdı. Huydut bir aralık başmı çevirdi. bıcı erkek olmak üue 21, dördündü şaab münakasaya-.' azr.j~ılmıştlr. . lira ( 13) kuruş bedeli keşifli dahli e> 
k Ş ki d '> B ı t tn b ıa ı sam inşaatı a"ık eksiltme usulü ile Oec~den taşan dertlerin, ktslbimdeki Gizlendiğim yerden fırladım. m ~ ~e en beşi. erkek olmak üzere ... - u. şe oı şar ame~ u sa 5 

mt1%'ıç blrildntlıeri karanlığl~ tülOnO (Devam ede~k) 6, be~ancı kızı Belkısten dokuzu . erkek keşıf, ~e proıe, Fe~ m~~ürlüğ'unde her siltm~y~ ~~W:!~ştuJ·. 4_ D:ıs Patııtt~ 
yırtan keskin gQneş şuaları ielincıkli olmak Ozerell, altıncı kızı Şı:ıfıkadım gün bıla bedel görulebıhr. gllnü saat 14 de Ilıca nahiyesi hU"OıJlotr 
te}>t'ler urdındu titreşirken duğılır, yo- Şu A vrupanın altısı erkek olmak üzere 8, j~inci ve son 8 - Münakasa, 1~4 -1938 Cuma konağı içindeki mQdOrlük odasında~(, 
kolurdu. oa-ıu Eyubdao da altıı:ıı erkek olmak üz- gün~ saat 15 de, Beledıye daimt encü- !anan ihtiyar heyeti tarafından yar 

G ·itik tt h k acınacak halı• f re, 9. ki ceman 103 torunu dünyaye gel- menınden yapılacaktır. caktır. a' 
ıne da~nı ~ u:m~ en ti ır~ ne- • miştir. 4 - Münakasa, kapalı zarf usulile 2 - Bu işe ait keşif, sllsilel ~ 

ıe ve sau. e 8 0 ı, ıp açıcı, § ve yapılacakbr. cetvelleri, resim husust ve fenni ş:ir 
temiz kahkahalar, ilkbahar gnıılerinln (Ön tanlı 1 lnclcİe) o 

1 
6 - Muvakkat teminat: 901,50 li- name ve eksiltme şartnamesi, mulı 41' 

emS111::ıiz bir mDjdesi gibi kulaklımmı Tepesl.nd& AlmanyaıYl gördükçe OKUYUCU MEKTOPLARI radır. ' · lename projesioi gerek nahiye ınnd111o· 
doldurur, ılık s~lıer sabahlarının rayiha her ihaldıe tüyleri dik.en diken Olur. Ha - .. 6 - Taliplerin, Ticaret odasında lüğllnde ve gerekse Erzurum Nafıa 
lı rüzgarı iİbi ruhumu serinletirdi. oe.şlstan IDU?tferiyeti üzerine gelen bu Beş aydır açık· maaşımı . kayıtlı olduklarına dair ve şimdiye ka- dQrlOğllnde görnlebillr. ~ 

büliın, bu avundurucu' kaynaklan ... ıa·alSe ing.ateııenın Ak.deniz intik:a.mıru alamıyorum ' · dar yapı işlerile uğraştıklarına dair ve- 8 - Muvakkat teminat • 260 -
sekteye uğratan bazı t:ngeUer de zuhur e- aılına.k ve .kırılan prest1Jin1 yerlne ge - saik ibraz ederek, bu işi yapabilecek- • 33. kuruştur. ~i~ 
derdi. ~mneık bakımından İngilterenin :hoşuna. Yirmi seneyi savuşturarak polis ve lerine dair bir ehliyeti fenniye vesikası- 4 - istekliler resmt gazelt §dl 

Tabiatın çılgın gOzelllklerinin top- ~ider , . _.,. L! ..._ .1ı ı.ı; • ıJ orman memur1~ğunda dev_let ve mille- nı, Bel~diye Fen müdürlQğOnden alarak 7 - 5 - 936 tn!ih ve 3297 sayılı nüS~:~--
landıgt bu muhte~em manzarayı bulan· İngiltere bu suretle yalnız :iıt.alya.dan time karşı tevdı oıuman vazıfeml numus- teklif mektııbOne koymaları ve diplo- da çıkan talımatnam~ye göre ves ;J. 
dıran sıtğnukU, karanlık httvalar, yağ- değil, aynı zamanda Fransa.dan da 'tntl - karane yapmış bir memurum. Geçen se- mah veya Nafıada çalışmış bir Fen rını hazırlayıp btrlncı madde de 1 do' 
murıu gunıer de sık sık gOrOlürdü. ~am a.Inu.ş oluyor. Yine Habeş harbin.de ne 1 Hıızırun 937 tunbım.ıe, d~v!t:ce ya- adamı göstermeleri şartbr. g~n ve saatta mezkOr heyet rıyase 

Biı scsbaıb uyandığım vakıt, mavilik- bln 'bir dalaıvere ,ile İngilterenin teşebbüs- pılan ormun teşkilat kanunu mucibince 7 - Teklif mektuplan, 1 - 4 • 1938 muracaat etmeleri ilan olunr. 4 . j 

terini kıı.ra bulutlar örten semanın çirkin ıerlnl, sıfıra lnd:iren Fransa. olma.ımış mı üç yüz bir memur açığa çıkarılarak, Cuma gtınü, saat 14 de İhale komisyo- ( No. 
174 ~ 

manzuasile . karşıJaşbm. Bu fena ala- idi? İşte şimdi onun da tepesinde t.a.m 70 ~n de 0 me) a~da olduğum halde ultı nu riyasetine tevdi olunmuş olacaktır. ILICA KÖY HEYETi IHl 1 ( ARIYESıNDf' 
metlerden dışarıdan da mahrum kalmış- milyonluk mehip bir kitle va.r. n~fus aile haık~le .perı~tsn bir halde, ( No. 195 ) 4 - 3 ıl 
bm. Hnva öğleye kadttr kapalı geçti. Ve Peki acruba Alma.nyann böyle kuv - guy~ memleketım bulunan Eızurumu Ilıca nahiyesinde y~niden yıı.P'~, 
5'>nI8, batir bir sağnak başgösterdi. vetlenmesı İngiLterenin işine gelir mi? geldım. . · . . ERZURUM DEfTEROARLISINOAN: beş sınıflı ilk okul binasında " 43oı~ 

b . . . Oturduğum ev bır kaz köm~~ındcn lir " 56 ku bedel' ke ifil klrt' .t· 
Mekte ıo de tatil saab yaklaşmış· Ing.'lıtere onu da düşünmüştür. farklı değildir. Senell"'i 35 lira le la Erzurum büktlmet konağının 4484 8 

• ruş . 1 ş U I!" 

tı · Nihay t· ""C'..a.'"'" ı . A . 6 
. ar · . çatı inşaatı açık eksılme usulO 6 

• e · .u ~a ve o mazsa. me- bızzarur burada oturmaktayım Daha • hra 28 • kuruşluk muvakkatan gerl ·ıt k 1 J 
] b ı ak 

rilm ile bl 1 ~ı Alın ,_ • . sı meye onu muştur. rttt" 
Ta e e er, topr yolda tek tük gö· r e'f"r, gene anyayı yener.un,, başka bir gelirim ve varidatım yoktur. bırakılan tamirat işınde bazı tadilat ı - Eksiltme 4: 4 • 938 paı' 1 

rllndüler, Sağnak şiddetlendi. der. Açığa çıktığımiz Huziran ve T~mmuz yapılarak 4498 · lira 90 - kuruş Qzertn- günn saat 14 de Ilıca nahiyesi bOıtıl p 
Etraf, alttca bir akşam karanlığına Onun için de tam bir buçuk milyar- maaşlarımı kanunun bahşettiği hak üzere den yeniden keşfi tanzim edilen bu =o konağ-ı içindeki müdürlUk odasındll tO !( 

döndU. Rüzgar muttasıl uğulduyor. lık mlllt bir haJ'p bütçesi yaptı. _ tamtımen; Ağustos, Eylül va Teşrinievvel 2490: No. Lu· Artırma ve eksilme ka· lanan ihtiyar heyeti tarafından yıtP' , 
ıçi ınin, hafif ürpertisUe camları zan- CİHAD BABAN · manşlannı da yanın olarak aldım. Teş- nunun 43 . en maddesi mucibince 21 - caktır. . 8i 

~~~~~~~~~~---~~-~~~~-~~-~~~--- rln~a~, ~n~ev~~ K~~usu~~-3-9~d~~lli~r®~ş~n ı~nde ?-&~e~k~il ~t~h·~~' 
bat ve Mart kı yani beş aydanberi on ihalesine karar verilmi~tir. lel fıat, resim. hwıust ve rennı ş l 
para açık m11aşlarımdan almadım. Açıkta isteklilerin tayın edilen ıcelecek me ve eksiltme şartnamesi, n.ıu~~~ 
olan benim gibi ufttk bir memur 5 ay Nisanın beşinci Sah günn saat on beşe projesini gerek nahiye müdür~Oıiili)P' 
maaş almazsa ne iJe idare cdehilir? kadar defterdarlık makamına muraca- ve ger~kse ~rzurum Nnha modur p· 

Evimde bulunan umum eşyamı de- atlan t 4 1 olunur. de görulebllır. s2fı) 
ğerl değmezi stıtaruk bugüne kadar ida- ( N 90 .1 _ 

3 
8 - Muvakkat teminatı ( iP 

o. 1 ) , radır ıe~ 
re ettim. Şimdi ise satılacak hiç bir şe- 4. _ istekliler r~smt gtı:t~ 6'_. 
yim kalmamıştır .. ~Kanununu emrett!ğ! Sah1p ve Ba.şmuha.rrtrı: 7 . 5 . 036 tarih ve 3297 ~ayılı nil!tı:,.ıı' 
HÇlk ?1ııa şımın ~ıran evvel verllmcsını CİHAD BABAN da çıkan talimatnameye göre ~e~1· .. ıı• 
göı ) a~l ırımlu dılerlm. umum n•tyn.tı td.are eden Yaw t,ıeıı h 1 bl 1 i dde de Y't!I' 

1' t 1 
'" nm nzır oyıp r ne ma 

1 
-~ 

or um orman memur ann- MUdUrO.: BABADm DuLGBB gün ve ıaatta mezkQr bcyet r f P-

dan olup açıkta bulunag mt\rtetftt etmeleri ııan olunur. J 
6tıMa ~NRI . . . a ( tfo. \7S) •• 


