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mARE Y'F.Rt : 
Erzurum Götba~ı noon fdar••han•·~I 

P11aıtufden maada her rftn çıltnr 

sayısı her yerde 5 kuru~tut 

GAZ ETE 
Rıaılmayan y"zılar ıcrl verllmf'ı 

ve 

Vekillerimz iyapılacak ve 

Atatürk Ankarada 
Cumhurreisimiz Mersinden Ankaraya 
döndüler mutantan, surette karşılandılar 

Ankara, 25 [ Husu:;i] - Atatürk, ret'akatinde 
bulunan zevat ile bugün Mersinden hususi teren-
l : i :P An kar~ıyn avdet buyurınuşlardır. Cumhur 
Heisi son derece ıuutantan bir şekilde ve halkın 
içten gelen heyecanlı tezahürlerile karşılanmışlardır. 
Atatürk istikballerine gelen zevat ile konuşurken, 
memlekette bu sene ekinlerin iyi olduğunu ınem
nuniyetle gördüklerini söylemişlerdir. 

y~pılan işler Çekoslovakyada Südet 
hakkında .izahat verdiler Almanlarile müzakereler 

Yeni tefrikamız 

derllmiştir. Bu s~l yQzüı.ıdcn 4 köy te· 
maaıi!e harap olmuş ve bu köy~ere ald 
eşya huyvan vesaire kur tıırılaıuamııtır. 
f<'elakf tzedelere yardım için her t11rntta 
faaliyete geçilmiştir. 

Bükreş. 25 (A.A.ı - Çekoslovakya
da vukua J{eltn sel bl!'!-ıkmları"dan ve 
hu yOzden 6 kişinin OJmtsloden dolayı 
hükumet Çekoslovakyaya bir lezfye tel 
gnfı çekmiştir. 

FIKRA: 

Yaylada dadaş 
Bitmiyen uzun kışlann tırtmalarUe 

sarsılan, kar tipiJerlnin altında bir tos 
gibi eriyip kaybolan yayla, şimdi üzer -
leriııde delişmen rüzı-arların koşuştufu 
yem:)·eşil bir kadife ile örtüldü. Hare hare 
çime•1 , bt•r~m buram koku, renk renk çl
<;ek \'I' her burakta bunları çağlayışlarile 
be• •• l<'~ e n sular ... 

Onun bu ~üzelllklerine kavuşmak için 
bit !"":.: bir sabırla beklemek laumdi. Yay
la, ıı rıııı Hla tlarına ancak uzun bir im-

Zeyneb Onbaşı 
Y~zsn: Semih KAHTAL 

lJalıadır Dülgerin "Kımaklar n GlS!~shıde. adlı ed~bl tefriltHt bir 
iki f/ilne kıda.r bltlvor. Onun yt>r/ne /ştiklıll S•v•ıtnda bir TQt/ı lutmm 
hariku/Ade heyecsrılı mMkilH?/erirıi ı•P. nlilcna.larını uaşat"·•k olan 11enl 
bir Jcıhramanlık ve aık romtlmnt tefrikaya bsılıyı ca(}ız. 
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Yazan: .. Yazım . l il D .. l 

DOOU 

Gaz kursunun 
Haziran devresi 

2'1 MA YİS 1938 ~ 

SAGLIK BAHİSLERİ 

Çocuk odası 
lla/rada iki ders 11erilnrnk Küçük çocuğun yatacağl oda müm- veya daha çok olunca yüzde 50. bll 

kün olduğu kadar çok zaman güneşe Doktor E. Cindes 'in topladığı( e}1 
J ii,zere karşı bulunmalı , havasını mümkünse güzel istatistikten çıkrılacak net cof 

2 //a:.ira11du /Juşlayor bahçeden almalı. geniş olmalı , temiz bulmak güç değildir: Çocuk koş~P aıı· 

l olmalı ; bunlan artık herkes biliyor. Ço- nayacak yaşa gelinceye kadar yıuPız • · Evvelki gaz ı.: urslarına işf r!k et· 
1 

ı d 
11 .d 1 cuklarda kemik hastalığının ' 'itaminsiz- nesi e yatma ı ır.. d bil· 

meyen bütün devlet ve maba i ı are er tikten flerl geldiX-i, vitaminlerin gllneş Bu kaideyi şehirlerde tatbik. e ectılt ' ; 
memurlarının devam edecekleri Haziran 5 İb: o 

ışıklarından basıl olduğu öğreııildiğin- 1 mek gene epeyce ko1ay olur. ·ı ırıı 
devresi zehirli gaz kursu 2 Haziran dedberi çocukları güneş karşısında ya-ı bir a.partm. anda bile çocu.kla yıaıePi· 
Perşembe günU H!!llc.evl salonunda baş- b d t k ı ın 

tırdıktan, başka iç; cekleri südü verecek a~~esı.ne ı r o a uymp o e ı eı ebilfC· 
layacaktır · inekleri bile billurdan köşklerde bosli- sını bır odaya tıkmak hatıra gel bit 

Dersler Pazart!'si ve Perşembe gün· 
1 

·,ı y J nız 
leri saat 16 dan 17,30 :za kadar devam yarlar. F~kat ~öy ev eıinde · -~ e,·ir.i 
et~ek üze:e hefüı.da iki d~fa verilecek- Fakat bir çocuğun yattığı odada mutfakla hır odadan ibaret köY. ni ro 

ondan başka daha kaç kiş\ yatabilir ?\ ta savvur ediniz ":.e o t.ek cdııd R ~ ~dııd• 
tlr. Posta ve telgraf dairesinin 28 - 4 . Küçük çocuk yalnız yatamaz, şüphesiz ğan çocukla bUtun 81lenin bir 1ıe· 

ar.nesi yahut süd annesi aynı odada fa· yatiığını dOşllnünüz. Sonrada l: öY' ~ ,. 
938 glln ve 358Gö / 409 sayılı tezkereye ' · 1 k f h' el k" d rvcıJ; 

· kat ayrı karyolada yatacak. Babası ge · rın n ço de a şe ır e ı en a o~ Dem iryı Har Onur cu işletme dairesinin ı rdD 
ce çecuk ahlamasından öfkelenirse an- par!manlardan daha fena şsrt B 8,1ı 3 - 5 - 9:3, gün ve 2549 sayılı tezkereye 6 t K .. lü k · dırı 
nesi odasında bir hizmetci yatırır, baş· duğunu unu w. ayırıız . oy ı; (·ıte~ı· llisik oJarnk gönderilen cedvellerde d d ğ ı 

adları yazılı memu•l:Jr kursa işUrllk ka çocuklar varsa onlarda küçük kar· havalar a yenı oğan çocu un_ı "sı· 
deş!erinln odasında yatarhır. Sözlln kı- lerle beraber tarlaya göl llrse bıle . ·1ıııi· edeceklerdir. Kursa gönderilecek me· 

1 
d rnevs 

murlıır derslere muntazamen devam sası, çocuğu11 yattığı odada daha bir m.uriu ve lcarh g?n er e ~ı ş ın 11eP' 
ı ed~ceklerdir. çokları yatırılabilir ... nın uzun gcceleııade ç :>euldıtrın 

I 
, 1· 

B. Al h k" 1 m k et i ç . silo o tek odada kapıı lı kale cıı ktıdr.,.,rl e ır man e ım era m ş, o d .. Mr v 
. Yur umuzda bütun nu usun 0ıe· 

/Yukarıda Solda l'e oşağıdn ftığda} lfasankalede /Diğer resimler] Bı·r katı•} Patnos çuğun odasında kendlsınden başka kaç üçünden ziyadesini teşkil eden köY~).U· 
Brzincanda idman şenlikleri kişi yattığına göre çocukların dişleri rln çocuklarını normal ve sağlam b ıı 

Balık istifi bir otomobildeyiz. Hava "'ılaş1yorlardı. Bu takımları ve spor ha ı·} b ne vakıt çıktığ'ını ve ne vakıt yUrüme- tebilmek için her köylü ailesini te:, 
bulıınık bulutlar toprnka doğru inmek reketinl Pasinlerde ilk defa görüyoruz. Çe ayına ae başladıklarını araştır~tş, istatistik ve geniş bir ev, o evde de, her şfl)' e 
üzre. S~ma kararıyor. Sıkıntılı ve üzücü Her halde emek sarfedi!diği anlaşılıyor- tesll•ffi 0ldu toplamış. Bir çocuğun dış çık~rması önce bir çucuk odası lıtzım. 
bir yorğunluktan onra "Deve boynunun,. , du. Bilhassa takımın teşkilinde halk evi- ve yürümesi sağlık derecesinin en iyi ' ( ;. A· 
kulaklarından Pasinlerin eteklerine doğ· nln ve çalışmak için büyük hüsnüniyet Alametleri olduğundao, kalabalık odala- ~ 
ru iniyoıuz. lJBğların dokuz ay gibi gösteren ayni zamı:nda Belediye reisi Zabıtanın Şiddetli takibatından nn çocuk sağhkı üzerine - dolayisile Göçebelerin askerliği ·ıb 
uzun snren beyazlığı kaim mış. Ş mdi de i Centilmen Kaymakamın bllyük yardımı memleketin istikbaldeki sağlığ'ına -

2
cso 5a5~,~~ benekli bereler giyinmiş gibi. Manzara· oldt:ğunu z nnediyorum. Bu spor hare- kUrfUl3ffilY3C8ğlOI anj8ffi1Şfl tesirini anlamak için bundan iyi vasıta Askerlik Kanununun, ';nadde bO 

dakı. deı in dehişiklik muhakkak bahan ket ve faaliyeti yarın için bize çok ümit Patnos, [Husust] - ilçeye bahlt Ha- olamaz. kanunla değiştirilen ikinci 6 
"' · k kanuna nazaran Göçebelerdeıı rl~ U hatırlatıyordu . Yem yeşil bir toprak, ve veriyor. Artık saat 17 ye gelmişti. Me- cılar köyünden Fakı Kamil adında biri· ilkin çocuğun diş çık~rm~ zamanı e . . • rleştirile ~ )ı 

kır çiçeklerinin bin bir renk içinde bu rasime nihayet ve riliyordu. Fakat güne 1 si bundan bir mOddet evvel kasabaya normal olarak çocuğun dışları nihayet kumetbçeükytlerletştirı~l şt vdelh"ye erde fl
1 · . l ' . · d 1 veya me ın gos er ,..,ı Y rle tı taprağn serdiği kadife halıdan sivrilen doymayan Pasınlllerın güneşe çalmış gelirken, yolunu kesen kendi köyünden sekızlncı aya oğıu çıkar. Yanız anne- t t b t t t k 

1 
tar )'e ~ 

tek tnk kan renği kır ıateleri var. Er- yüzlerinde b .. lliki neşe eksilmiyor ve ar- bir adamı öldürerek kaçmıştı ve o za- lerile bir odııda yatan çocuklarden voz. u muş ~eya u d\~ca ~ a.~te ,.8şıtl~t ~i 
2urumun sert ve lnalcı havası burada yok. tıyordu. Kenarda, zemine insan vücu- mandan beri aranıyordu de elli yedisi dişlerini normal zamanda met .Yhet~ınet v

1
ar ı a~ı . ahrtıi Bta ·geçleri 

. . . . • era ı ıya a a ınmış ıse ı y s~ Eyi bir tesadüfle Ha~aı;kıı.led ki 19 dundakı kan damarlBrı gıbı vaktılc, Zabıtanın şiddetli takibinden yaka- dişlerini çıkarmağa başlayan çocukların lir. İhtiyata alınmıyacak olan 11e 8 btı' ,. 
Mayısı da gördük. Hasankale kUçük, Ci· .. Anadolunun zahire ambarı,. olarak sını kurtarnmıyacağını anlayan katil bu yüzde nisbeti 40 oluyor. Birdenbire lik çağında bulunanların muvazıa!. f~ ~ 
vıldiyan bir kas ba. Hareket ve neşe okuduğumuz Pasinler ovasına hayat ve- 1 ayın on beşinci günü sabahı İlçebay yüzde onyedi fark, çocuğunun ağlaması- meıleri mezkur tarihten itibaren 1~1 ~~ 
fazla. Hava gülmeK ve bak ki çehresini ren küçllk nehrin akşam gölğesine vur- ! Günene müracaat ederek teslim olmuş nı işitmek istemiyen babaları sevindire- geciktirilir. ve bu bizmetleri eJl lı~e~ ' 
göstermek istiyor. Netekim korkulu ve duğu t&.th hışıl~sındalı i akisler, davul I ve evrakfle birlikte Ml\ddelumumlllğe cek bir şey~lr. Ayrı odada yatmak için piyade kıtnlarmda yaptırılmak 
mütereddit geçen daklkal rdnn sonra, ve zurna ses.erıne karışıyordu. Bir az verilmiştir. gayethaklı bir sebeb. Fakat annelereden altı aya indirilir. . çB~' 
saat 14 de 19 Mayısın bUyU ve yük.sak ötede, aşağı ve yukarı Pasini bir birin- * lıçemizde cirit oyunlarına ba§lan- ibret: Çocuğun yattı~ı odada annesinden Yerleşme tarihinde yoklanıa );il ı~-e!' 
kiymeU tebarüz ettirilecekti. "Başı yıl· den ayıran, vaktile Bahadirlerin içinde mıştır. Her hafta Cumartesi gOnleri ö~- başka ber hangi bir kimse fazla gelir. bakaya, saklı, fi rari ve izinsiz 118ı 
dız yüklü• büyük b~şın .Türk dünyasına h~rp pl5.n ve projelerin~ hazırladı~ı kale, leden sonra bu spor eğlencelerine bas- Çocuğun odasında iki kişi bile bu lerinde olanlar cezalandır.lmazlar. ı si~ 
ebediyen hediye ettığı .ınan ve istiklal ~utun vakar ve haşmetıle ovayı suzüyor- redllmiştir. lununca bu kadar fark olduğuna göre, Gayriınübadillere tıı.1 ~ 
Bayrax-ının seıln a()ıır sı Hında 19 b~ne· ou. Manzara çok muhteşem, heyacan t 

1 
ld k d ' 

1 
i . ·gıle 

.ıs 6 6 • . . • . ya an arın sayısı Çoğa ı ca ış er nı nor- edilen malların veı nin mert yayla çoc .ıdarını seyr ed cek· ve neşe fazla ıdı . Dır taraftan mevsımle- Sarıkamış ko·· ylerı'nde 
1 

d k kl ü d ııı', 
. 1 ma zaman a çı aran çocu arın y z e G . .. b · ıı h 

1 
dileıı e 

tik. Kasabnnın yeğane muslkısı o an da- rin kapısını açtığı bahar, diğer taraftan nlsbeti azalacağım tahmin edersiniz. Sö· ayrım.u ~dı ere ta s .s ~ııuO ıı. 'f 
vul ve zurnanın devamlı bır surette çal- 19 senenın Türk dQnyasma hediye etti- mektep Ve telef Oil _ k I ların vergılerı hakkındakı k jtıU 

. _ . . . . . zü luzumsuz .uzatmama üzere, ya nız tarlbt olan 2 _ 5 _ 938 tarihinden dığ'ı h avaya bUtUn kesabıı dökülmuştu. ği ve uzerıne tıtredığımız yarınm büyük Sarıkamış [Hususi] - Karaurgan çocukların yüzde sayısını yazacağım. 36 . t . . r ~ 
Zaten onhırın pitoresk hayatlarına karı· nmitleri olan Pasin çocukları adeta h a- nahiyesindeki beş sınıflı ilk okulun çatısı 33 31 30 2 26 4 Odada çoc~kl~ ren mKerıye 6 gı_rmış ır. . mübııdi}~9 

· · · h u •t 't · · · 1 ' ' ' • antına gore, gayrı ·rııv· ~an bu rıtm ıçınde, avanın m 
5111 gı - valarda kanatlanıp uçacak gıbı ~ıvıldaş!- yapılmış ve yanına bir de pansiyon birlikte sekiz kişi bulunursa yüz çocuğun istihkakına karşıhk tutulan ga~ rVI 

mesl ~adeta neş } ı ik.1 kot 3 apıyordu. yorlurdı. 19 Mayıs, zaten hepimız o gu- binası ilave edilmiştir. ancak 21 tanesi dişlerini normal zaman- kullerin , satılarak tescli ve ınuşte,, ti 
Kalabalık pek fazla olmuştu. !\ era- neşten yanmadık mı? Zaten onlar ve he- Ve gene okul binasında bir müsa- da çıkarıyor. ne teslim olundukları tarihe k.8d i 

sim için ayrılan yor, eskıden musalla pimiz o günün iUlhi güneşinden ciğer- mere salonu ve sahne vücuda getlrllmfş- ş· d. h M n bakkuk etmiş ve tahsil edil.aıe.aı'Ş ·ııı'f 
olarak kullanılan belediye bııh~:!si ldı. ıerı·mı'zl aydınlnbp içmedik mP 1 . il . k il N ıml ıl çokcu1roun k ybu~ lmeb. zabmanık. vergı·ıerı· ve B .. ledı'ye. ye aı'd resı _ f .. Ot'"t. 11• f' tir. kı müsamere ver mış, çocu vel e- orma 0 ara çocu ır e ır uçu . 

1 
... e 

Bahçe dort tara tan E.ot 1
UA. ve Y şı 1

• K mayaıı eski yaralarımız üstünde, ri üzerinde yüksek intiba ve tesirler d ü ü y 
1 

·
1 

terkın o unur. rltı' 
ge adeta boğulmuştu. Küme köme Gk<tn uzağa ve urkama bakın ıyorum. Milli uyandırmıştır. . . yaş aras~n a y r rd a _mz ann~ı e y:- Bu maddede gösterilen ga~rıııdf 
Pasinliler wüııtatıl bir halka ynptı!ar. dav"da betonarme bı·r ruhtan geydı.himiz Karaurgan nahfyesınln 80 avlı ve tan çocu ların yUz e yuz norm yaş a kullerin henüz satılmamış olan ti 

. . . 1 . .. '" ı; yllrllmex.e başlıyor. Çocuğun odasında d hl 11 ·· t il i tesJiılll ıı ~ Kendıh.rını, çok Dlışdıkları ve sevdlk c ı büyük zırh içinde ancak bahtiyarlık 600 küsur nüfuslu - Beş köyün bağlı ıs b" 
1 

k a , B!! ı ıp muş er er ne ol6 
toprağa sere serpile vecdıler Bir az son· h . Ki; Mk bi k b d k. bulunduğu . aşağı Mücinglrt ve yukarı iki kişi bulununca ırdenb re su ut: htne kadar tahakkuk edeces .. J 

· 1 Ka makam. ve mesııi av 
61 esıyor. çu r asa a a ı Yüzde ancak 83 normal yaşta, öte- vergi ve resimler aranmaz. ediV ra merasını yer ne y büyük huzur ve ne§e ve her çehrenin Mücinglrt köylerinde dı yeni birer okul B . k 

11 
. t hsil el 

ark.adaı;:I arı evveuı sporcuları mektepli· ö t d'11ı· 1 b k 1 d . inşa edılecektir. kiler daha sonra yürüyor. Üç kişi olun- u g~yrımen :u e~ın ~ erildi 
" 

1 
g :; er ı6 ı ev n, ço mnna ı ve erın 1 d .. ü k b k olan vergı ve resımlerı gerı 1/ 

ler1 ve halkı selamladı, gOnleıinı kutlu- işte Pasinlerde 19 Mayıs böyle geçti. Aşağı Müclngirdi köytl Karaurgan ca, norma zaman a yur me .a ımın- .. • de 
dı KU,,ük m ktep yavru arının 1 tıklıll B b hı· p si 11 B nahiye merkezine telefonla bağlamak. dan istatistiğe göre fark yoktur. Fak.at Sarıkamış koylerın · )' - en de a ıyar a n ı ere ayramımız 

1 
ı 

1 
• 

marşı aınhmdi • .lSu ar da öğretmen ~em· kutlu olsun diyorum. için de iktiza edilen malzeme hazırlan· çocuğun odasında yatan k mse er n sa- temsıller ~ıt." 
ettin alkışlanan sö evini verdi. Gunün mışbr. yısı çoğaldıkça geç yürüyen çocukların Sarıkamış [ Hususi ] _ . ~11ıı• ebemmıyet ve kıymetini tatlı bir lısanla 80 evli Yenlköydeki eski okul da d~ _sayısı artıy_or. Çocuk oda~ında yedi gösterit kolu köycülük kolu ıle,eıı?, 

anlattı. Anı müteükıp geçit resmi yapıl- Bu gece nöbetçi eczane geçen yıllarda kapatıldığından tamire kışı yyata~.sa gıo~e çarpand yenı bir mkah· nahiyeleri gezerek, nahl~e 1 D!er;ııııt') 
dı. Bir az s onra da sabada spo.cuları • muhtaç bir hale gelmişti. Bu okul da zur: ürumes uç yaşın an sonraya a- de halka temslller verme~ çın ~IY' 
aöraük. Mnvi, kırmızı Pasin spor, ve ''Istanbul,, eczanesidir bu yıl içinde tamir edildiği cihetle lan çocukların yüzde nisbetl 37 oluyor. maktadır. tık olarak Karakurt rl6 

penbe e'latun halk spor takımları kar- önümüzdeki okuma yılında açılacaktır , Sekiz kişi yatarsa bu nisbet 40. dokuz ne gtdllecektir, 

1 ·ot4~ 
taşlyan çorak bir bozkır gibi olm~ştum. hareket eden tren bizi Ankaradan uzuk- tu. D1şardan bir memur seslen) 

1 
Onun üzerinde kış günleri esen yakıcı ve !aştırmak ta... - Mamak... Mamak... t ,ıi~ 
soğuk rüzgarlar gibi kalbimden ayrılığın Biran kendimi onunla uzun ve dö- - Geldik dedim Ayşe... 11 

acı ve dayanılmaz rüygarı esmişti. Ve nülmesl mümkün olmayan iklimlere se- bk. · ,,~ c 
ben bir çöl yolcusu gibi içimde susuz- yabate çıkmış zannettim. Bu hayal beni Bir kUlçe gibi bana yasııına~,r ' 
lukun ateşile yanarak isimsiz bir keçi- o kadar oyalamıştı ki : duğu yerden güçlükle kalktı. ~ ~ 
nln açtJhı ize koyulmuş ve sounda ona - Ayşe diye sordum... Dönmiye· larla yürüyerek indik. . şlı11, 6 

- Nereye gideceğiz Retı" ' ulaşmıştım . ceğiz değil ml hiç... - Dur tren hareket etsfl1•'' 
O bir bahar rUzgQrı gibiydi. Ve ba- Onun kafasından ne geçiyordur Bil· ~ 

• • M karşısına geçeceğiz... JdıJ! 
na, kendine göre renksiz çiçekleri, bo· mlyordum. Sankı aynı şeylerı duşllnmek- Rayların ve aralarına do 
dur ve kırçıl çalıları, deve dikenleri ve te imişiz gibi so~duğum bu suali olan taşların üzerinden sekere1' 1ş yeşermeden sararınağa yüz tutmuş cılız kavrayamadığını yuzllnde dolaşa~ ışml- tozlu ve ufak bir yokuş bfrsı 

1110 O yQzde bu ziy oyunlon sanki d • f Ağır eğır bana başını çevirdi. Göz otlarile keyiflenen bir yaylanın neşesine zazlardan anladım. Sonra izah ettım : söhütler arasından akan dere re~ 
l b'tmi b' 6 "ab' ha hUzünlü bir maske 3•arntıyor; onu bebekleri yüzümde biran sabitleşti. Son- benzeyen geçici ve doyulmaz bir baz - Senine uzun ve ı yen ır nna iniyor. Solda ufak bir ,. d~U 

bir parça daha yaşlı, bir parça daha 1 ra gene beşım ônüne efdl. Derin bir vermişti. yolculu~a çıkmışız zehabı var içimde... İhtiyar kahve sahibi oraya 50/ı melfıl gösteriyordu. O gene bana soru-f nefesle omuzlarının kalkıp indiğini his- Bugün gidiyordu. Bir daha gelmiye- Zannedıyorum ki bu tren durmayacak- küçük bir çardakk yapmış... ·~~ 
yordu : settim. • cekti. B!r daha hiç gelmiyecekti. Bun- tır ... Gidecektir ... Hep gidecektir. kuruyan bu dallar.n arasından1;B - Tren var mı ac ba Refik?.. Yenişehir fstıısyonundan trene bin· Ia_rı _ düşu~ürken boğazımda hıçkırıklar O zaman yüzü~U bana. do~ru çevir· rüzgarın geçere yaptığı bışırl ÇB~ 1 

- Vardır lıer b l e Ayşe... di''' f i . d t haf b·r hUzlln duğümlenıyordu. Gözlerimde yaşlar birer dl. Kirpiklerinin bıribirlerıne kenetlen· teskin eden bir hııssa var. t~ 
ı al d x.·l . ? 6ım z zaman çım e u ı d .b. 1 k. 1 . 1 • • b ası dıh o 

- stasyona uğray ım e6ı mı d UM 1 • f 1 1 x- per e gı ıydi er. Akmadan ırpik erfmın d ğını ve aşının omuzuma Y an 1roını jçfndeki ufak masanın başına ıe< 
N . var ı. m tsız ve uzun b r yo cu uır;a k . M 

8 
k d s . ıye 

- asıl ıstersen Ayşe .. k b k anısına sı ışmış duruyor ve etrafımı tı- gördum. es çı arma ı. onra · Sanya boyanmış tahta sanda .ıl 
Bende bugün usmak istidadı var. çı an adamın acısı ;eya hayatta ir ço tirek bir manzara halinde görmeme se· - Refik dedi. .. Neyim? Neredeyim? hğımızdan gıcırdadılar. gel'' 

Yalnız dOşünnyor ve konuşmajan OLU şeyleri bırakarak goçen adamın hasreti bep oluyorlardı. Nasılım? Bilmiyorum .. . Bir günah~m mı Bizi gören kahveci gutere1'
11

11 •• 

ııeyrediyorum . O gene soze başladı: buna bcnziyecektir. Tekerleklerin muttarit tıkırtısını dinle- vardı, bir suç mu işlemiştim ... Neyın ce- - Ne emrediyorsunuz 13e~ 
- Trenle gitmek daha iyi olmaz Ayşeden ayrıldıktan sonra tozlu top- yorduk. Cebecinin kırmızı damlı, beyaz zıısını çekiyorum böyle... Ayşeye baktım. O: deai· 

mı ? Yolu bir parça daha uzatmış oluruz ... raJ lan çatlamış, kenarlarında cılız saz- badanalı kUçncük evleri birbiri peıioden Bana daha çok yaklaftı. Artık hiç - Ben bir kahve içeri.Dl l 
- Neye yıırar bu Ay c ... Dönecek lar biten üzerler! paslı su birikintilerin· ardımıza doQ'ru geçip gidiy.:>r ... Ara İs· konufmadık. - Pen de dedim. ~' 

ldukt P sonra... de daima parlak bir simanın aklalerlal taayonlarda sanılarak duran v tekrar Tr n birdenbire sars!larak durmuı· ı.___ ~· (M 
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EN SON HABE RL_E~ 
Japon Taarruzu Ne Halde? 
~ 
~==================---= 

-Eış s v sAI 
J::ırtınadan 
evve ki 
Sükün mu? 

Çinliler bu taarruzu da 
durduracaklar mı? 

3 

a 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 

'J efrlhn: :;x Çinlilerin mukavemeti karşıstnda Japonlar 
bıı Po'itıkııda ı il(bln o1nnlar, dl:nyanın • b" k" h b" h } J Si h • I f l k d• • •? to;~l\kü vıu:iyctir i rrenınun'yde fayan genış ır ımya ar ıne azır anıyor armış z lÇ Japon ar a yeme ye ınız mı. 
tıı YOr/ur ve o•la)•ğın bıılinl ~öyle 1 S k • • k k J h/ b /t 
)ıfy!, erry~rlar: A~şl•J ı,tan S•Jnta Al~ n " Honkeu, 24 S~·. A .> - .Japonların 1 ~:inli çt•ldt•ı· 1 ıca pırınç «. ra ısı aue ere oşa ı-
nı~ı\;•u.tııryııyı n:ttk haznctcn"ştir. Yal· buyUk tnnrruzu Çınlılerıı nı u:iane mu-

1 
Şanghay, 20 - Si'ahı:ndı:ızlarla , ,,..,.J ~ k-•:, ., .. k 1 l ·ı • .,, d k 

rııı,b tııanya de~i, bUlün dOr ya hazmet- ka~~rrıe~I ile
1 

karşı!anmı~tır. Muharebe Çin Komunistleri Pekin civarında, Mar- , .. * "'"n &.tÇU aeS l ertn agzzn an Çl an 
~fılatılunuyor. Avnıpanın göbeğinde bir bUlun şıddetl e ~evam edıyor. 1 kopulo köprfüllnde ve daba şimalde b .,/b ••/ • k h 
lo\ra~k. ttıeüez.l manzarasını alan Çekos- _ [Malılmdur.kı japonla~. yarım milyon 

1 
Ş:ınpıng'da va diğer yerlerde görnnmiiş· U U SeSl pe OŞfUT 

tııQ~ zada, Sü letler Prağ hükurnetile asker, 600 lil}yare ve yuzlerce tankla lerdir .. Japon tayyareleri tesadOf etti de- Onların 
t'ı:ıl,ere ht lındedlrler. Nikbinler Stre· taarruza kalkmış bulunuyorlardı J r· çı t 1 • 1 d ,, t kt d 1 hal'eketlerini merakla takip de mest ( ! ) olm~ bir halde iken b!ee 

ıı gn 1 • • • • . . • . • • 1 n çe ~- erın 8
15

1 ma a ır ar· ediyorduk. Gittiler ve biraz sonra he si 1 hizmet eden neferler ellerlnde acttçü!ı: te-s-
olıtu~ ze günlerinin de yaklaşmakta ,J,\pon 11.n f<,Q e ~azır ınuı l\.ım)'n mubar(•besi birden dört peşli entarllerın· gi • P tiler -ve ufak fincanlarla odaya aird.ll.e-ı· . 
lııt\t Unu söylOyorlar. ltnlya uslu dur- be)'anatı H k 20 R 1 Çl fT · 1 Ymış ol - t)" 

&dır 1 ili 1 ı h d · b' . •J ' • , • a? eu, .- esm n ma~a 1 ı, duk:ınrı !halde avdet ettiler. Bir milddet te ~tılerde Japonla.tın sa.ki dedlklert 
tıı:ıtl . ng z - ta yen mun <! esı ır Tok~o, _o - Harıclye Nazırı Hiro- ı \:lnhlerın muanııı~ane mukavemetı Oze- öyle oturup !konuştuk. ve içllrnc.~ .dinlerine göre mU'b:ı.h sayılan 
~t..,8 "aktdlr. Fransa ile İtalya arasında ta Japonya ile Çin arasındaki bugünkü rın~, Japon Başkumandanhğmın klmyal . f pirinç rakısı vardı. Pirinç rakısı sa.de oıa-
to!Q~gl~~~~- müzakereler de iyi bir Japon siyasetinin esaslarını anlatırken, mu?arebesine karar v~rdiğini bildirmek- Kapıyı a~an bır nefer: rak i~ilcilğl zaman tama.mile pirlnç ko _ 

I• Orta A , AJ • D Uç noktayı tebarUz ettirmiştir: tedır. General Motuma nın kumaoda~ın- - YemeK hazır, lbuyurun diye hnbf'r kusu vermektedir. Halbuki ıbu vanilya. ve 
• ıa 1. nupada man~anın « rag- 1 1 - A • • • d l9 N" d K b d h verdi 1 I!" Ost . - • ap:>n hu1<umett, Çın ıle olan a ısan a o e en ereket eden · tarçınla kayn::ı.tıla.rak blr nevi punç hali-

)'111 ~ur dev en» ha~lest ma~ tls bir tevak- münasebetlerinde Meraşal Çankayşeki mütehassıs ikt taburdan ma<'la, motörlü B:tıi.şiktekl bir oda.ya -ıseçtıik. Y ri ha- ne getirfüyor ve öyle sıcak sıcak 1çiUy<7r. 
~~ ;•~ı}'ct ~Et~! g~çırme~_ted_ır. R~maoyada katiyyen tanımamağa azmetmiş bulun- diğer kimya müfrezeJe.i de Mııyıcıın sırın ~planmış büyücek bir oda idi. Oda- Ptmç testllerlnin büyük bfr hususiyetleri 

ı• ~ r elın.şttr. Nıklıınler l:;panyada maktadır. 2 - .Japonya ecnebi dev· onunda .Japonyadan hareket etmişlerdir. mn dort tarafına minderler se-r.llnuşti. var. Bu ufak te...,i.ilerin ağzına bir neYl dü-
ıec'J liııt rankQnıın bu son baharda galibiye- Jetlerle münasebetlerfnde Çinde açık ka- .Japonlar şimdiye kadar bir çok de- Ortad~ ~l'ak ffbir kasnak üzerJne oturtul - di.ık t.ertiıb::ı.tı konm~tur. Saki boşaltıldığı 
'f°. ~~''a tattıamJıyacağ'ını ve or da da artık pı prenstblnl ihlal etmeği düşünmemek- talar gözyaşı döktüren bombalar kullan muş buyuk bı~. sini duruyordu. Bil' kenar- zaman biır nevi bülbhl seslı'ni andJ.ra.n şak
erld lnı un 'llernl ketin lmım ile uğraşılaca· tedir. 3 - .Jepon hUkOmeti dahili siya- mışlardır. Fakat yeniden başlayacak da.ki mangal uzerlnde ufak bir çaydanlık rnk bir ses veriyor. Japonlar bu ses:.l lşitln-

tll \, 'lluyorlar. f kaynı d 
şı ..ı.. ' ., h setinde milli seferbe·lik kanununun tat- kimya muharebesi daha geniş bir mik- yor u. ce ade~ kendilerindln geçiyorlar. 
eç\ı• '1ue ayet Çlnde muharebeler bu ~e· blkl mUoasebetfle hüktlmete verilen tam 1 ya6ta tatbik edilecektir. 1 Japon zabiıtieri diz çökerek sininin saki sıcak olarak kahve fl.n.canlarını 
sıef' H~~ayacak gibi g-örUnUyor. salahiyete şimdilik ihtiyacı olmadıA-ı tik- Çin hiilit)met nıerlic•zlndt• 1 başına oturdular. Ben de onlara imtisal andır.an finc::ı.nl.a:r.l.a teV'ZI edllmekte idi. 

ııl1 ~~ ast\ nikbinleıe göre o tıılıkta bir rindedlr, bir ,·anğın 1 ettim. Ne olsa bu suretle oturnıağa bir a- Bundan bir tane Jçin 5-enne-st. oluyor. Bi-
·11i >, ~~~leyt [ljanınrası vard ı r. Fcıkat acaba ~ · lışkanlığınuz vardı Fa.'kat ıınüttefik _,, :i"·' ·~- ~•- b"l .ft...._ft_-""ü "- k 11 ıın t f ? Nazır .Jııpo nyanın Çin topraklarında Çunking 20 - Çin bOkdmetlnln · . za - ""m l\.l ....... e.:ıı.me 1 e ._. ...... umu mı= ye -)'il~,, lJ ın ers tara ı nasıı. - 1 d ' bitiler :için !böyle otur.aıbilmek lkabiJ olmadı tın Boğazımızı yakarak .ge-:;en ıbu sert içki 
nıe•· ·lerıoııııa\t Şarkta Çinlilerin mukavemeti gozU o ma ığını, iki millet arısında ik· I muvakkat merkezi olan Çunking'm fakir Bnığdaş kurdular diz üstü oturduln.. .. · · b k ü 

1 
ol J n1 

" il tlsadi ve fç•· t t "kl i t h kk k h JI J 1 d b k b" ' 1 • ço- pc.k ça u m ess r uyar. apo nınn a -~lıııek tın da gayretini artırmağa rnik . ıma eşrı mesa " a a u ~a a e et n e Uyü 1~ yanğın çıkmış, mcld1Ier, nihayet yan oturupp ayaklarını lı~kanlıktan gelen fazla bir tahımmülle-
drş~ı ttıı~ı tadır. LQkln ,Japonların tesadüf E ttıktf k sonra, h1Jdudların bUtun kıyme- 11 bınlerc "I ev yanmıştır. Bır çok insanlar uzattılar. Japonlar onların bu hallerine . I '"''k f...+-ıl ,1.A 1 .... ~ 

1
......c_ 

"' .ı 'erı tini ku b d ,,. . .. 1 . i .1 .. rı var. Çw çe .... ~~er ve eıA4n m n-.=r ... , .. 
ıl)~' ~~Ya lllÜşkilat ibttlatın yakında şu Y e ece&ını soy emışt r. 0 mOştur. bakıyor ve kahkahalarla ıgü1üyorlard1. Bu ne uzandılar. Şize de hafif biı· sa-rhoşhılc 

~}·o bu Şekilde balledilcceğlni gö~ter- - fa;c;ıl 'bittikten .sonra hizmet edenler el- geldt. Bl.z de onlara imt1salen ve htç ıbfr 
\arı: rj Çindekl Avrupa mentaatlarına l •ı • l 'C:'. •ı • • • . !erinde b1'rer uf.ak tepslıle geldiler ve her- teşrifata riayete Ifuıum gömıeoden bUdl-

'tıtt~k~ 'Pon tehdidi eski kuvvetile devam ngı lZ er r l ıs tıne yenı , kese bu tepsilerden ·birer tane ıget~dller. ğim.iZ gibi minderlerde keyif .ç.attlk. Zlya-
~llrı\E'eu~. İngiliz politikası Avrupayı 1Tepslleı1n 1~1nde yoğurt kA:seler.Lne ben- 'fet geç vak.it sona ~ti. 
ııllıaıtştlrıp, uzak şarkta elleri serb~st ıi!!lyen utak k.Aseler vardı. Ve lbnnla.nn içi-
~ Rayeslnt istihdaf ediyor. kuvvet go.,nderdı•ler 1

ne de yemek konulmuştu. O:rıtada ekmek Bir yardım talebi 
t~ t:rl>llnyl da a~ilerln kat't zaLrinl j çatal ka<;ık yoktu. Yalnız her tepsinin içi- B:r gün Ka.ın.çatk.ada Petr~ Pavlovs'k 
~Ya.~;;~ alametler brnOz yoktur. İs· ne ince kAğıdıa ... anlmış Hmonata kamış- şehrindeki es.lrlemnf:l'xien garnizon kıdem-
i d1t d 1 rnuh 'lieheler, diplomasi saba- Londra, 25 (A.A. )- Fili!:tindeki arap çetelerlle mücadele için HQkQmet son iki lannı andıran ve kürdandan pir parça lisi sıfatile bir melctup aıldun. Bu ımektup-
l(J tlı ·r a, gene eskisi gib\ büyük teh· gnn znı fında 38 tayyare göndermiştir. Ayr:c'l vapurla iki bölük asker de sevkedll- kahn olan çubuklar lkonmu.ştu. Ben ye - ta kendler:iniın pek eUırn bll" vaziyette ol-
b ıı ıııu: doludur. lnglltere ve İtalya miştlr. ' 

1 
me'kleri tetkik ediyor ve Japcmkı.rın ye- duldan ve Rusl.a.rın onları 1a.şe etmekten 

1 ıt-ktıı hede ile işleri tabii mecrasına meğe 'ba.şla.ma~nı bekliyordum. tamamen A.clz oldukla.n ve günleri a.ç ve 
~~lya er. Franko kaıand ğı tekdirde 1 d h •• k A • 1 ) N1yeıt1m onları t:a:1dlt etmektıi. Onlar peri.şan bh· ha.ld~ ıeçirdlideri yazılı idi. 
~Cıj çe\OnOUUlerinl ve harp malzeme5inl spanya a u umetcı er bu kD.!"elGrden birini sol ellerine aldıolar Bize yard.Un edin. Haya.tlmıZı idame ede-
ttıı &i}" c~ek ve .Frenkonun gt:l biyetln· ve .çubu'klar:ı 'k:ft.ğıtlaırından çılmrn.rak sağ cek madd~ imkA.nlaır bu!un. ci.1Jye yalva.rı-

~l~n~~~a ~::~;~~t :ı::!~:y~sc;:~~r~ agv ır zayı· ata ug" radı ;! :n::b~~ ar~~~~~~~ı;:~e s:ın~ y<Yrla;,~nn acıklı yazıları ~ pek do -
"'llır hıç bir teahbüde girmiş dı'kları yemeklen agızlanna ntma.ğa 'baş- km· .ı.1 . ~"!" de-1111\l ·h.a.Mett' .geçtim. oar-
Otta · 1 ladıla.r. Ne ben ne aııkadaşlanm bir çok niz . ·'ı 'ti T'Urk esirlerine vaziyet! açtım. 

~ı~'a l\.vrupedıı. Almantazyı kıanşlustan de!a!lar teerti"be ettiğimiz haıl:de :bir lok- Elle r·"'':!" ne varsa sakınmadan verdiler. 
~il ~;k kEndlni gösterm!)Orsa da, Bu muh r b de şı·mdı· k el r .. .., macik olsun .ağzımıza yemek atma'k nasip AVl' tUTY::tlıların tesis e.trlt4 ıolduğıu hayır 

} tthaı Ploaıasisi evvelden tt'sbit edi 'en a e e ye Q Q gOTU • olmadı. Nihayet ibize çatal ve kaşık geıt!rt- cemı ~ ~t! de yardımdan s..ı.kınmadı. Buna 

~~&~ gelir gelmez emri vakiler • k ·r b • f f • ld rnek zarureti hasıl oldu. Ondan sonra ra.- şe!h'::i..,ki t.P.taı-!::ı.nn yardımını da. ilave e-
Ut. kudretini mUtem· diyen gös'er· fflemzş eSl lT OpÇU Q eşt 0 U hat rahat y!yebildtk. d1ncc e.llm'.lzde oldukça külifyetll blr meb-

.J,~ 4~ J\}llıan s k A Yemekler !'A.ğ hasıl o1du. Onu dmıal Petro Pavlovs-
rı,11 '·ı:•ıı .. u~ lı PropagE?nda nazırı Göbeı~·ın 'alaman a 25, ( . A.) - Franko 
llv:ı '11111. " k 1 d d R 1 ika yolladım. l'!J ~ 11a11 e "hrlıtıdadır: • Biz ıamanım· zı uvvet erinP üşman taratın an Katnlon- } Japonlar elQmek yerb1e ha.şlnaını.ş p -
•eı~ \~dltı İ t~esinl ve ba~kııhmnın hEt .. le· ya ceph0 sinde şiddetli hUcumJar yapıl- omanya vapur arı rinç kullanıyor ve yemeklcr!le >e.rnib.re :\facar temsil heyeti 

8~( ~1.\ıııı8
8~1f0de etmesini biliriz .• Demek mışsa da bir netice alınamamış, bilakis İzmı·re 1.şleyor ~unu yiyorlar. Yemekler arasında b !z"

1
m Mo.carlar mutatlan veç.hile gam:Z.:m· 

şv ~ıı k~ arın genltılemek tehdidi gene HükOmelcileri bu cephede 4000 den fazla lMc.eırdaya benziycn lbir fü'\"i tuzlu balık ela m'i\kemmel bir tiyatro haı.;ırlamışlar 
llo ~'e "Ve tile mevcuttur. zayiat vermişlerdir. Bu barbe ispanya üzerine ibahnrlı, yumurt.aılı ve yağlı bir ve ~ok kıymetli oper~ he~ti kınrmu.şw·-
d.~lln .. ı .... ~al Göring'in Çekoslovakyaya muharebelerinde hiç görülmemiş b~r :l' ı· · salça dökilimü.ş tavuk eti. üzerine mayo - dı. MUteaddit temsiller veriyorlardı. Gir!• 
~ ~..... ı ,,. Nf' en ya/Hllt ııa1J11r1111 d bah ıı b- ı · ~ 'ttıı..'°nr 'Yacağı bııkkındakl beyanatın- topcu ateşi iştirak etmiştir. Alınan ha- nezt an ıran ::ı.r ır saça dökülmüş mevki farkı olmadan a-ıerkes için yanm 
~' teb' tratdaki devlet adamlarınn berlere göre bu topların yabancı eller !Jİİl 1erlr.si11de h':lŞ!ama pata~. :ha.şlanmıs ve üzerine yendi. 
~o ~~la a rt:hat ve huzuru kalple tarafından idare edildiği anlaşılmakdadır. /. • • • • yağ dök'UlmUş erişteye benziyen fakat da- Bıı heyet bi.lihassa meşhur Çard:ı., 
ıı..G~ hlll'kll\a inttamnk satdiılik olur. >il' :.ı,1ıa/ el ''enldt ne1eri da'hn uzun o1an blr hamur yemeği 
"'U "' Q tatl ı ak ta .. ri ........ 1. kil Fiitr '.in operetini ~k g\i"zcl. oymı.tı.yaroıı. t,11.ııı "•ı. nıe_tt Yıkın tehllkentn vaha· y } H b İzmir, 24 (A. A.) - Balkan devlet- ve 1 0 ~r uze ne w.c. şe"'er e • 
ıı. . .,,ttı t-""' lyı t kdl ti . . l 0gus av 3f 1·ye 1 . . k "k I I kk d" I mek suret1 ıthJ""ldırılinış siitlltç var- Müzik, ses, arti.~tler fevkalfd.e idi. K~dın ,..~1 kar a r et ğı ıç n akalll- erının e onomı şer ha ında ver ık•· ı dı rollerine erkekler çıkmakla lberalber ~~er 

ı'd r şı müssedekarhklarmı aıtır- r1 karar ahkamından olarak Romanya · u- • ...i:.,..,1•~-Mı"ıden hi" b"ı r "'"'Y ı,,,vnetım.hrordu 
ıt taı · N J • d . . . ı ,mnek sona erd:iktıcn sonra herkes t."1· · .ı ~· y ~ "'°'J ~ ".J • 

~ bı. l"'~n df azırl Zffi}f e vapurlanndan bırı llmanım1za gelmış ve k 1 d ı.i i d l ri .. . kildi Bu heyet Çarda.şı tam 23 de.fa oynadı. Heı· qeıb 11ç()k p'omrsisl ise son seneler· sef 1 1 b 1 tı B 8 f 1 1 enar ar aA. m n ere n uzerıne çc 
ı,t ll,ti ctlkaıtya, ~t ~ezlmı:tıere u&ramı•tır . erler ~e aş amış r. u ~. er er ve rahat rahat ayaklarını uzatarak yatar defasında salon leba;lep dolu idi. Japonlaı· 

- f a ı-k ar. y • fçın zcnırde btr Romanya acentesı açıl- g'"'-· ot d Bir k 11 A • k h daidna hazır bulunanlar arasında idlier. 
~- "tıtı or u h •zimett kolay ko· /:.mir ı·alisi larrt/indau _ l 1 tuı uru. az sonra a a.vı ·a ve . 
s~l\Q E>;z, her halde .Mu~solinl son mıştır. Bu~U~ oğ eden sonra acente t fincanları 5çlnde çaıylar getirildi. Peık lez- Hatti Vladi~kta.ki hatırlı ve n~fuzlu 
\~ıı~ııtıııri~leınış dE>ğlldir. Onun da bu :jfl.l'P,/i'ufı bir Z.İ/Jn/(~I ı•eı·if<li umum m?duru t~ratında~ me~kOr vapur 11,etııi ve kokulu ola.n Japon çayla-nnın b!r Ruslardan pek çok1$"1 ıb'lt ~.msırı görmek 

d1111,. acı!ını çıkaıncak seatları güvertesınde hır çay zıyafetı verftmfı, hueoıı.siyeti ı~nklerinln yesı~ olma:sldır. için gami2()na kadar gelmi~lerdi. 
{} g ••I L b İzmir, 24 < A. A.) - Şehrimizde b d b 1 O e eral M · ·, ı · •~1,_ h .. ı~ "e ul etmek !Azımo-ellr. ura a u unan rg n a·ıç. T "" k d"' iki J 

''11.11rı .. \lC A 6 bulurtan Yugoslı:v Harbiye ve Babriye le refakahndakl zevat, Vali Fazlı Güleç, Çalgı, şarkı ur uşmanı apon ' 
Q~t~ ltıu') y ceba fırtınaden evvelki Nazırı Oraener.nl Mariç ı:e retakatlerln- u j ç y'J i tikt i ld ı Bu .c;ıralarda Koralı b1nb.aş1 Aberun Yorıa' '.ı oksa r ikbialer daha iyi mi ~ Belediye reisi Dr. Bebcet z ve diğer n ıarı ç. en sonra çilr. en çn gı-
l• tr DiPLOMAT dakf zevat ş ıırefine 1zınir V.PJ"si FHb general ve hükumet erkAnı hazır bulun· lar ıge-ldl. Bunlarda.n ~ir tanesi kanunu reisliği altında lbu1unan Japon mu'hafö.za. 
~ı4~~ GUlr ç tarafından Şeblr kı zine sında muşlardır. Ziyafette evvel! acentenin 1 pek andıran çok telli bir snzdı . Öbürkist heyeti değiştirildi ve ye:rhıe binb-1'jı Nc:na.-

~~ Ytı .• ~~} Görı· ng Vı' \_ranada bir ziyafet veril'lliştlr. z ·yafette Mil!t umum müdnrtı ve sonra da Dr. Behçet 1 tıpkı neye 'benzlyodu. Zabitlerden iklc;i bul kanın ku .. -na~da. ett~ği ıyeni blr ~~yet geldı. 
\ .1 ..... 

1 
" Müdataıt Vt kili Kazım Özalp, Orgeneral Uz tarafından birer söylev verilm!ş'ir. çalgılıa.rı aldılar ·ve çalma.ğa .. lba.şladıior. 

1 
ı:ıu hey:t içınde esirlerin i.şlttt:e doğru -

•ııbu~nrı' 24 (A. A.) _ Marıışal Gö· Asım Gündüz de hszır bulunmuılardır. Hem ıça'll:yor hem de şarkı soyllivorlardı. oan dogruya alaka.dar ohm ~ki za'bit var· 
~ 1 ~~!\ o-... ısaat. on dörtte tayyare ile Vali Fazlı Güleç Türkiye. Yugoslav Ro a Har· c ·ye N Şar.kl söyle}"lş!eri blzim feryat ve f 1gan 

1 dı. YU2'.>a.şı Yaş~a ve Hi:r.ose. Bu ım.tlarla 
~ ~•t-lltt nıl tır. Yarın buradaki as-- do tluğund3n babseden kısa bir hitabe- many l 

1 
RZlrl dediğimiz cinstendir. Musiki lezz0 t ve a-

1 
ben garnizon kıdemM.s: ı01mak Ltib.a.rlle hH 

. \;~tır. le tayyare alaylarını teftiş de .. bulunmuşve General Mariç tarafın· Bükreşe döndü 1 heng1n1 o şArkılarda bulmak kabil d ... ğıı-• giın tema:s ederdim. f1akat daha t1'k gün· 
) 1 d ·· 1 bl klld k b 1 dil . " d!r. Znten Japonların askere kumanda ~- lerden itl'ba.Ten bu ubltler Alman. Ma -1~ bı t11rıa 2 an guze r şe e mu a t c e mış- Bükreş, 24 (A. A.) - Bir kaç gun- cüfşlen de böyle idi. Ne beynelm!ael not.'1-' car ve Avusturyalılaıra btiy\lk bh' sami -
'~iti t11ctıı' b 

5 < A. A ı - DOn sabahle· tir. den beri Polanyada bulunan Ilal'lciye y.a ne de ıbizim alaturka Hampnmım no- miyet g~rdikleri halde biz 'l'Uriclere 
'~tile Sok Ulunun Marşa~ . Görnlg'in lı~1lr, 24 (~. _A) - Yugo~ı_av ~:nr· Nazırı hu sabah on bir buçukta Prag-· tasına benziyordu. Biz oıtları bHyılk bir karşı soğuk bulunurlardı. Du,yduldarı an .. 

~tıc, aklarda 150 kışıde buiu-I biye NbZırı şehrımızllekl muhtelıf mueı· dan buraya dönmüş ve ıeyabattan ook dikkat ve mer:a.kla taktı> ed~orıduk . upattyi adeta. açıket. !shar ederie'J'dt, 
ınoaadere edllmfıtır. selcri reımlştlr. mımnun olarak döndntnnn ı~ylımlftlr, aru Mm'& w blı musıkl ahensı iıçln-! (ArJıaın nr) . 
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Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 
Fiyata ehvendir. 

Umum satış-yeri: lstanbul, :rahtakale Caddesi 
(Poker tıraş bıçakları deposudur) ~~~~~~~~n 

Eıırurnmda Satı, Y~rJ NEŞET SOLAKOÖLU ve ORTAÖI GlrcD Plll Kavatlar eutlJJ ./ 
.ırek iten €Vvel ~ 

ası,ı bı.r. ~ ~ Dd.,. birinci, 26 d. kikada \ A~({/'8 J 'a/ia J/iidiirlii,<jiiuden: Erzurum inhisarlar başmüdürlüg~ ünden: 
m ka ın t Necmı ıkınc, Cemıl OçUncU geldıler. ı 2 Ad t 12 t 1 k A t' k '1 

- 1 ve h Ik e . şer on u us ın mar a blrı'' 
koşusu Paz:.ır u u Y P ı;; .\lııJm,·mcL ırn~usu benzinli silinuir makinesınin tamiri ve 1 - Arpa?ayda y~pılacak 10376 lira 60 kuruş keşif bedelli idare 
tarafından bU~ü bir 1500 metre mukavemet koşusu da altı adet A u tin marka benzinli silindire inşaatı kapalı zarfla eksıltmeye ko~~lmuştur . ~tııll 
edilmiştir. olimpiyata hazırlık mahivetinde oldu- yedek parçalarının ması ic:i açık ek·\ 2. - Eksiltme 3 ·6-938 Cuma g unü saat 14,30 da İstanbulda Kabataş 

Bisiklet mü ab ka ı J tanbu kapı ı " " k d ı k l'rundnıı bir aydır muntazam surette çıı- siltmeye konulmuştur . omısyonun a yapı aca ·tır. ,, 
Yolu ile Ceze gidiş ve dömiş 'llmak 0 3 ş t 1 b d ı· k b'l' d 1 b t b sind00 

lış n atlell r bu koşucl geçen haftala- 1 - Keşif bedeli 4H61 lira 50 ku- , - ar name er e e ~ mu _a ı ın e cv~~1m ve mu ayaa şu e 
üzere 15 k'll. Oz ·n Y P 1 ı .. tır. ın d recesinden 20 5 niye dabıı kır- ruştur. Erzurum lnblsarlar BaşmUdurltlğunden alınabılır. 1 'ı 

Bu mu b k Y 1 a cd n bl- dıl r. 2 - Keşif ve şartnamesi: Kars, Er· 4 - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saattan bir saat e.v~~dır 
sikldcllerin b l> Erzu n cU genç- tl 

1 
zurum ve Trabzon nafıa müdürlüklerin· 7,5 güvence paralarile lstanbulda Kabataştaki kom isyona mUracaalları ıaı 

lerlnden mü ekkeptl ve mns bn ada Bu koşuya da ErzurumgUcU a ele- e görüle bilir. (No. 333) ~ 
ge ç~n h ft larda y pıl n mUsabaka de- ri i .. ti ak etmişlerdir. 3 M , i 3'" ') 1· 20 -

k . B k 1 H 1. 1 b' . - nvakkat tem natı ı'.... ıra E t d • 
recelerini elden bır ı marn içın mun- u o şu c a a ı ırıncl h• } b •• d • • } •• "' • • Jl 
tazaın blr çalışma. ıle bu mU a~ ~ay~ ~~d.an. a~ aşo~ı b!r der~ce;le idris kuru:tur.lbalesi 27_ ;).çıgs gUnüne müsa- rZUfUffi Il !Sar ar aşffiU Ur ugun e pl;pl 
hazırlanmışlardı . ilk koşuda ırçuncu 

1 
ıkı ıncı, l usuf OçUncu gelmış, kazıman dif Cuma günü saat Hl de Kars Nafıa 1 - Ardahanda yapılacak 11140 lira 12 kuruş keşif . b delli idare 

ıelen Hasan bu mosabakada 25 d kika- atletlere müklifntlar verilmiştir. müdürlUA"ü odasında teşekkül eden ek- inşaatı kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. 11 11~ 
siltme komisyonunda yapılacaktır. ~ - Eksiltme 3 6-938 Cuma günü saat 15,30 da fs tanbulda Kab:ıtııŞ 

Taliplerin mezkur gUn ve saatta komısyonunda yapılacaktır. 11 ı" 
komisyonda bulunmaları. (No. 328) 4.4 3 - Şartnameler bedeli mukab ilinde levazım ve mubayaat şubesinde 

Eezurum inhisarlar Başmüdürlüğünden alınabilir. ·el ' 

l ~ }' • /'l I l ... , .ı 4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saattan bir s aat eV'oıd ' 
!.ıl'ZllJ'llJll Je er< ar lf/ nüllll: 7

1
5 güvence parahırile tstanbulda Kabataştak i k omisoyna müracaatları ıaıı 

lşarı ahere kadar serbest döviz < No. 33.J.) 4·'.l / 
verdiğimlz memlt' ketlerden gelen mal ~ 

T 
o tur 

(B şm kaleden d vam kaldık, mal mulk edinemeclik, çalışır, ç::ı- bedellerinin ödenmesi için yeni mezu- ı d J1' 
Arada..r da an s ni ··rebl, rd: Kaldı ki, balar, el'kiY•Y" teol~: :d•rd"k . :~:!n~;::k::,::::~7.:~.n ;:hip~::ı·~:~ Erzurum nhisar lar . Baş m Ü dür ı Ü ğün .~ ı•~ 

k ayıp bir Emniyet memuru, poHs olsun, jan - rafından henüz kullanılmamış olanları 1 - Ağrıda yapılacak 10129 lira 38 kuruş keşıf bedcllı ıdare bııt 
darma olsun fedakar iblr insandır, gece- varsa bun ların da bükümsüz addedilme- kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1 JJl ~ 

ş.mdl me"elen'n bo e lma · ı an
laşıl dı. M~mlekete y yılan kli t..ır. z yıf 
omuzlu köy hoca: ı, genç m:.U ·ye. k' Y -
m akam, idealist nahıye miıd ı, m k ep
ten y$!1i çıkmış ç çeği burnunda ja.ı-ıd:ı.r-

ma kumandam, vaıtandaş.laro öğr 'ttil0 r ki, 
ya :ımak ancak ancak namusla kaimdir. 

Lşte, vatandaşın zihniyetini d~ğiş ir
me~< . a rkerl ğl, ~ir klllfet ve an""al'Y" ha
linden çıkararak Q>lr t€'ID dan v ı 

ya.pmak. a.da.l t te-~ s .emek ve n 
vatandaşın 'P ikolojil{ hayatı ü e-rlnde 

lcrim:Zi r ;t geçirmemizi, huzur ve sü - si hususunun şehrimizdeki Bankalara! . 2 - Eksiltme 3·6·938 Cuma günü saat 1;; de İs tan buldu Kttbııtaş 8 1 

kün içinde ya;şayabiLmemizl mal, ırz ma- tebliği Maliye Vekaletinden bildirilmiştir. mısyonunda yapılacaktır. . dtıtl 
suniyetin· kullana.bilmemizi tem Ln etmek ( No 344 ) 4 _ 3 j 3 - Şartnameler bedeU mukabilinde levazım ve mubayaat şubesıil 
için 'O fedakarane çalışır. b·ına karşı ·biz · Erzurum İnhisarlar BaşmlldürlUğünden alınabilir. e(

1 

ona, ancak. kumc:ı s'"kran hissile muka- E' 1 4 - isteklilerin eksiltme f~·ln tayın edilen gtın ve saattan bir saıı\1 il 
bele ettiyoruz. o d:t biltUn bu f edakAr - ' I': ili' il tıı T11JI11 ı % 7 ,3 ıı;tıvence paralarlle lstanbulda Kaba taştaki komisyona ın U rack~I• / 
lıklarına :mufkab.l, vatanda-im emniyett e 11/iidiirlii,ijiindn~: 1 

olunur. • (No. 335) ~ 
c'lım 'le öğünüyor. Bizim için çektiği sı- Er zu-um Haoip efendi SUflQ mahal. ı • •• •• •• v •• d fl: 
k·nt~ ve 1ztırapla.rı hel:ll ·-~di~or . Yoksa lesinde Behice ve varisleri idareye mü· Erzurum nhısarlar Başmudurlugun e. ı 
emn yet m:mı ıruna. verdıgımız pw a ile tl• - · 1 · Abd il h k · .1 ı ıtı 

. . . racaa ·• murıs erı u a tan endısı e 1 - l"'dırda yapılacak 10376 lira ü6 kuruş keşif bedelli ıuare bfoas 
onun haıklkını dünyada öd!yeımeyız. d'"' 1 'k l la ı . 6 ~ 

İHA BAAB N 11ter vereseye ntı a ı zımge e n köşk kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. "'' 
C D A kö '(' .. Ç i k" d k" 1 • ıı.ll"'' -------- ------- ~ ınu? A om Ş mev ıın e va 1 maa j 2 - Eksiltme 3-6-938 Cuma günü saat 16 da lstanbulda Kabata;; 

müştemılat hane ve abur ve samanlığın misyonunda yapılacaktır. ,, 
intlkalen te~cill talebinde buluunlmuş 1 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım ve mub ayaat şubestnde!J ~ 
ve bu gayrı menku~un tapuca kaydi zurum inhisarlar Başmüdürlüğunden alınabilir. • \'~'' 

iL N 1 mevcut olmamasına bınaen sanetsiz ta. I 4 - lsteklilerln eksiltme için tayin edilen g ün ve saattım bir saat e.ıl. 
8 ncl ayı!ad ıanttml 25 l{uruı s:ırrufata kıy?sen muamele yapılacağın-_ 7,5 güvence paralarile 1ntanbulda Kabataştaki komisyona muracaatıarı Ja 4 

o 
rı 50 dan bu gayrı menkulda alakayı tasarru (No 336) 

müessir olnıak yllz ındendir ki, emniyet - 6 • • • 75 • fiyesi mevcut olanların tarihi llQndan - · 1 

sızı:k kökünden ka-zınılmı , ve d :vı t asıl 6 : • 100 • itibaren on gün zartında evrakı müsbi- E J h• } B •• d •• } ·· ~ •• de~' 
bu ikinci ve esaslı yoldan gltter . yurtta ' • • : 150 : telerlle birlikte Erzurum Tapu müdürlü· rZUfllffi Il ISar ar aŞffiU Uf UgUO ıl 
sü'ktınetıl te,..·s -etm şt r. a • • • 200 • ğüne ve tahkikat gününde mahallinde 1 - Gölede yapılacak 9674 lira 75 kuruş keşıt bedelli idare bin'51 

B ilmilnas.ebe btr k-ere ~:ı.ha y:ızmı.'.. - i • • • ~ : b~lunacak tapu memuruna müracaatları açık eksiltmeye konulmuştur. 1'0~' 
tını. B~r gi.ın Adan da par a At t l"kun l • • Ö 

0 
Han olunur. (No. 349) 2 - Eksiltme 3·6·938 Cuma güntl saat 10 da fstanbulda Kabataş alılll 

heykelini seyre:i.1Yordu!ll. Yanımda hey - Um verecek tlmseler DO n aze- nunda yapılacaktır. 
kele m bhut bakan bir köylü gör ilm. test idare MUdQrlüğüne müracaat etme- HAVA 3 - Ş rt 1 b dli " bili d 1 b b · de·ı ~e tldirle D 1 lD h 1 a name er e muıı.a n e evazım mu ayaat şu esın " J 

- Bu ktm ağam? dedim. Tere.idüt et- t rlf ~· tbik v:~ llAnlar Ç USUi rum İnhisarlar BaşmtıdürlüğUnded alınabilir. pi"' 
medl. 

8 ~ a lı e 
1 

• d bl lal 25 _ 5. 998 sut 8 Raporu 4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatta ~o '/,5 i 
- Gazi hatamız. diye cevap verdi. tazlasllr:1!hnır nlar a tartre r m ı paralarile lstanbulda ve Kabataştaki komisyona müracaatları lAzımdır. 4.9 

t · Hava taıyikl : 607.5 y31) 
- Onu sever misin? Ad d x.ı (No re eli tllrmek 25 kuruşluk: tıc- • • (Deniz sevlyeal) : 760.8 · 
Için t, onu nasıl sevmem der gibi rete tabidir. Suhunet : + ıs.2 ~ 

~elet:_ Ona canımız f da, de.dl. DOGU Abone tarifesi DUşük suhunet : + 9·2 Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüg~ ünde 
M Rutubet : % 57 .ıı 

Ni 1 ? Senell5• 12 Lira 1 .;ŞP - ç n Alb aylığı 7 • RuzgAr : Sakin Tortumda yaptlacak 9542 lira 9 kuruş keşif bedelli idare binası> th 

- Evvel~ bizi ka.firin aynfrı altında uo aybğı ' • Rüyet : Tam eksiltmeye konulmuştur. ııt'' 
lrez.1 olmaktan 'lrurta:rclı, bra da bak Bir aylığı 1,50 • Sema : 7 /10 bulutlu 2 - Eksiltme 3-6 938 Cuma günü s!at 10.30 da lstanbulda I{ıı!J 
onun zımamnd::ı Sıva an yayan geldim. 

Pam~tk tarı nd:ı. !kazanıp gi;iece m. Eı:;

k~den bu olur mu idi? Biz nıye b ye fakir 

CNEBI EKETLER iÇiN Yalıt : Yok komisyonunda yapılacaktır. "e 
24 Lira 3 - Şartnameler badeli mukabilinde levazım mubayaat şubesindell 
1~ Sinek kağıdı rum inhisarlar Başmüdürlüğünden alınabilir. 1/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İyi birsı·nek k~ "'ıdı yapmak ı~ta·. 6~kllierineksillme~in~yin edilen gün ve ~~ta % 7,5 gUvd~~ 

E V fi M 
11

& ..- tanbnlda ve Kabataştakl komisyona müracaatları lAzımdır. (No. J 

rzUrUffi a 1 ar üdürlüğünden: 500 g ram Reçine 
8 

- 0 
ıı••m .~~~k k;ten :::.:d.1::11~:1~".e1~~ Erzurum İnhisarlar Başmüdürlügünde Tahmin bedeli 

Lira Vakfı Mevkii No. .Cinsi 
t GO Hacıdede sğa Tebriz Kr 183 DUkkan 
20 Kadfoğ'lu Golbaşı 2·1123/23 )1 

250 » » » 17 ilan 
40 Kağızmanlı Tab iz K. 40 Dükkan 

Yukarıda tah min b eli, vakfı, me\ kii, numarası, cinsi yazılı akarata temdi
den yapılan m Uzayedcde f tekli çıkmadığından işbu akarat pazarlıkla kiraya ve· 
JlECtQinden taliplerin Vakıflar idaresine ıelmelerl (No. 350) 1 

kAA-ıt üzerine sUrUnüz; mükemmel bir 1 - Hasankalede yapılacak 9272 lira 54: kuruş keşif bedelli idll'
0 

sinek kağıdı elde etmiş olursunuz. f inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Sa.hlp ve Ba.şmuha.rrl.rt 2 - Eksiltme 3-6 938 Cunıa g ünü saat 11 de lstanbulda Kabatıı.Ş 

CİHAD BABAN misyonunda yapılacaktır. e ~ 
11mu.m.ı netriYatı idare eden yazı İf,ler1 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım mubayaat şubesindeJl ~ 

llldlrl: Ba.bad.Jr DOLGU İnhisarlar BaşmlldUrlDğünden alınabilir. ' \e 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatta O/o 1/:ı i~0 
alı.rlle lstanb~lda ve Kabata~t'lki komisyona müracaatlııq lazımdır. <• 


