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Erzu11um Gölbaşı Doğu fdarchanı·st 

MA Y l S 1938 

Pı artestden maada 'her gfin çıkar 

~ayısı her yerde 5 kuruştur 

SA '\·ı: ·ıa 1 NDELI 
B~sılmayıın yu1lar· geri verllmeı 

~--ı· le R adan ~---------------------~-------------------~----~ 

Atatürk'ün sıhh tle i 
po iye gitti &ir müddetten beri istirahatte bulunan Atatürk dün 

ilk defa köşklerinden çıkarak çiftliği teşrif ettiler 
Bütün ltalyan filosu 
Napolide toplandı 

~ ı\nkara 5 l Hususi ] - Bir nıüddet- da Çankayaya avdet buyurmu~lardır. 
ttırıberi, hekim tavsiyesile istiı·ahat bu- Bu haber kendilerini görenler tarafın
~ll t~u~ olan Büyük Reisiıniz Atatürk, dan bir anda bütün Ankaraya yayılmış, 
~u&un ılk defa olarak Çankayadaki köş- sevgili He~slerini tekrar tanı sıhhat ve 
le ncten otoınobiJ ile çiftliği teşrif eln1iş- neşe i1e aralarında bulınak bütün nıil- Hitler Romada Mussolini ile bir 
"r, llolaşnuşlar ve bir ıniiddot Küt~ük let iç·in bir hayraın sevinci te<.!kil et- k lJ\k.. "' "5 saat adar ı·kı· memleketı· alaAkadar 

llnün evinde kaldıktan sonra, 19,30 ıniştir. 

~---------------------- 'eden meseleleri görüştü 
I Utk h • " B-- k 1 B 1 d Hoına, 4 (A. A.) - Alınan Rcisi-arI Cl e cumhuru Bay Bitler refakatın1a Maraşal ~~---' ~-....,....__,.,..-... 

~~Yas etin in yeni aş Ve 1 e gr a a ~~,;.~.~;,6~~h~l~~ğ·~ ı:::d:·,,~~;~\~~~·;~; 
lt ınuvaffakıyetı• hareket edı·yor ~~':'t~c:~l.iriı~;~~ l~ı:;~;~;::~ı:ü~l:~~·:ıil~ 

ınıstı.lslmıyoııdn lı11lk nıic;afirlorik oaı lıt bir 

D~•ıko ıın htıııu·ı.tlıt okuyııı~ıılarınu· stırPltA kwışılaınışlır. ltaly Krnlı ltııJyanın 
h, ,ı1a gene iyi bir haber veıdik.. birinci l\lııreşdlık üniformasını takındığı 

11 
ont ö • halde B'ly Mussolini i e saat 20 20 de 

1 ~in t uıukav~leslnl ta dik etmış. Arıkal'a1 4 IA. A.J - Başvekil ,e1 al Bayar refa- islflsyontt gelmiş Vt tren yolunun tlze· 
'cı:tldur kf, dnnyanın karışık bir rinde beklemeye başlamı,tır. Suut 
oınu a ve emrivakilerin lıl\kttınrer· kalindc llariciyc Vekili Tevfik Hüştü Arns olduğu 20 soda gelen 1renden inen ve Alman· 

'"ıl h. Qu b1r nn1u, Türkiye Cemf)'etl t -"lll p k ıald<!, Belgrad l ziyaret elınt~k iiıe: e Cun1u gfınii yanın Raşkumandunlık lioiforınu::; ınıgiy-
~ '~ct~ 8 tınu daynnaruk, ınllle•~ere miş bulunan Hit er Kru la gô.üş:nüş ve 

.11 ~er1 etmış ve Luzsn muııtıedesınln Ankaı·adaıı hareket ede(·cktir. m k"b ır ı d b s 
,
., 4tı; .. \11 mnıeı\llık kısmının Tnrktye 

111 
ea ·ı en ra ıu yanın a olunan ay 

·:d ' " ad Mııssolini'nin elini sıkınıtıtır. lldrici mera· 
·~ itti lllııı lstemiş•i Türkiyeııin lıu .,. eııı simlere mahus olomobilleı·den birine bi-

~Uc ti vakilerılen dili yanan bllllln B · k ·ı LJ • • 1 J" k ·ı · 9 '/111 t nen H.tler şeh,e doğru yollanmıştır. Hıı 
l- ~i le~c~ hoş göıülmUş, yalnız ltulya, aşve l ve rıQTlClye ye l l lYIQYlS Q otomobili diğer l!'i ınerusim otomobıli 
rJI ~ıa-ı . bırlerin tesirini O:ıerlnrten ata· B l b / k/ takip ediyordu. Ünde ve arkadu otorno-
1 ' ~t\ 1Cin, hiç bir beynelmilel toplantı· e gratta U Unaca QT bllll muhufiı kıtaları ilerlemekte idi. Bit· 
ı: ~~~. tlmeaıek kararını vererek, A.ıkımı, 5 (A. A) - IHln sant 14.20 ler doğruca iknmelinc tab.is edi!en sa-
l ~t 1 ictimaa <la gelmemişti. H raya gitmiş ve hir kıı.ç defö b ikona çı-1, ı. ·~tö toplantıların n, ·rnrk hakkını .dk Parti i genel heyeti umumi bir iç· ..ı ... " t• ı · d B k"I c JAI karak ha!k tarafından hllraı·ctli sure'.te 
r ~••n ekle nihayetlendı"'i cnmleml· ıma yapmıştır. çtıma a aşve 1 o;ı a "'"Ilı 1; alk•şlamışhr. 
I ~'tı Udıır. Bayarla Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rlls· 

1; ~~~a~~ale ve korödeniz boğazları tü Aras da hıtzır bulunmuşlardır. Başve· 
1~ ~' 1' biıaıstisna harp ve sulh zaman· kU Ce!Al B3yar Atlnıı seyahatı ve dost 
~ · llrklcrln her tO.rlü hukuku ca· memleketin ve Kın'ınm hüsnü. kabulUn· 
1 den ve BUyii'< Şeriml~ Atatürk'e karşı 

,N, o • • • . . 
'Y 'l)U 'ıaın8 . . . gösterdıklerı derin muhabbeıten ve im· 
tjJ ~ Ue~· . n~an berı dnn~ a slyaselınde za edilen munzam paktın mahiyetinden 

.M:war ua:1cl<'I• ri nu·ııııuın 

Budabeşt(>, 4 (A . .A.) - BUllln Ma· 
car guzeteleri IJi tlcrin Romayı ziyaretin· 
den bnbsctıncktc ve ınc:nnuniyetleı iııi 

tabartlz elllrmektedirle •. 
( Altt:ıraf, :: üncüde) 

llitler'in Alman şehirlerirıi dof.<ışfıJiı 
sı ralard;ı kendisini knrşıl ıytm ve 

uı;ıırl:ıyan htıl k 

J4 r eı~•şıklıkler oldu. Şu arıda şunu da . . . 
'1" lt "QC\c l" d k" dO bOtO. b3h~etmı~tır. Bu ıııuatı~denaını:nın yaV.ın· 1 ~ le~ azım ır ı, nyan·n n 
' ,~hıı11~rları, bu talrnvvnl eden siyasi da meclis~ arzedj~ı;~eğ"ini de ~ey~~ ede· 
.., ~ ~cbt karşısında acizdirler. ltal· rek, avdetınde s~ıanıkte Atalurk un rlo· 
" ~. J\ ş eınrl v~kil tabii ~ecra~ını ğum evini zlyaıel ettiğini ve s~ıa.nlkte 
' ~U tat lriıanya, sonmemtş lhtırasların1 de bu eve karşı gösterilen hürmeti anlat· 
1 ~I bt~ln ettı. Dünya y~zünde her mış ve alkışhmmı~!ır. 
' )ıı 1 1 sızıltı çıkmadı. Bıl!kl~, Çem· • . 1 • 
' lalya ite kEsndl arasındaki an· Celal Br~ ar .> ~ayısta bulunmak 

Acaba hepimiz de biraz 
akı hastası değil miyiz? 

~ ~ a~ı ltliçleştirecek bir mani olan Uı:ere Belgraclıı ~idecetini ve önüınüz· 
~ , lblneslnden çıka~dı, doğrudan deki Cuma gUru Ankaradan ~yrılaca· 
1 l'lli ~~r türıu gerglnli~l yumuşatarak ğını ve bu seyahatında ~ırf Yugoslav 
~ (}n 111 ıle müzakerelere girişti. Baş veklllne iadei ziyaret edeceğini ve 
~ 'terı. ete tşaret ettiğimiz veçbile bu Türk millelinin Yu5oslav milletine olan Başv ·kilimizin 1'ana11 Başuekilinden 
1 ':!~ele~, hudutlarını aş(rdılar, logil· muhebbellni gölüreceğini söyleyerek soıu-.1 zi_quetlııi illde eleceüi 
I ı;~ 11e'ia ıle anlaşhktan sonra, Fnın· sözlerini bitirmiştir. Yugos'mı · Başvekili Stogadinoııiç 

Akıl ve sinir hastahklarile uğraşan 
doktorlarla görüştükten sonra 

insan böyle bir düşünceye varıyor 
1 ~~an~şmağa ba~~. Ve Hltlerde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: ~, '()ıhr lle g-örllşmek Uzere İtalyaya Ha tayda \ F If{ R A : 

~ 'dlkt taraftan, Balkan antantı An· 

~ ~t11cce~1Jkarrt-ra• .ue. ltalyayı me~- ı· ntı· ha bat Günde altı on para 
Ilı k \le rellhteye dayanan ıki 

1 'ltıllkarar verdi: Birincisi llabeılsta· • · • 
~~a ırıı taıııı1ı, suniyende Mussoli· Bır vttka daha \Jklı, \'old:ı giderken önümiı kesti: 

~~,~~1lhltnttlarını istediği ve fllhakika 1 "' , ] 1 .. , 11 "'il~ .. tıaktn olan Prnnkocıılarla ticari l USUSI Ill.l 1 \ClllC - Ate~ini versene ağabek ... 
iııı!:tlere girişti· yakı uda kU l'll (acak Yiiziıne baktım. ,\k düşmü~ saknlı, 

O 
\ cı11h.Ytt meı:ıelelmt nllıayet lılr dev· , _ I . . derine kar,:mış siyah gözleri ve yağlı kas- t1 ı.. ılt lı.le . .•• F k 

1 
.1 Aulttk} u .ı ( .ı\ . A. ) - l>kondeı un k t• 1 ıt d 1 ı "l'İ 1 v rıuıı·. · raıı ocu arın ı er· . . . e ın n a ın an ırlamış uzun saçlarllt• 

'•~ Ptınyeda d:ı 1',aştsl emri vaki· n~luyt:ıerıncie ve ıut•rkczde seçıme bl\· 1 

" ll\ Ct\iratek zaruretindedir yuk hır gayretle lıuşlımmıştır. Rey ka- ht>r zaman görmcğe alıştığımız tiplerden 
ıı • rtı( f'k' · blıl ellen ınerke Je t 8 den 18 e k" bir tanesi idi. Pantolonunda.ki sayısız ya.I (" ıı. 

,,,., il lı 1 ırlere birnz suknn gelmiştir. . z r ~uu . ... 1 ~~ 
•'~ '! ı.)ttına\ardan sonra, şimdi bir isti· tlar açık lır. Bugnn yıno ulak bir blıcum malara rağmen, t>tini bir çok yerlerinden 
~ ı~tı,1 evı·estne girmiş bulunuyoruz vakösı olınu~. lınkarele uğnıyunlur mil· görmek kabildi. Ceketini bir çengelli lğne 1 

~ y:~ırı . Monlrü ve mu1bedesine lc:tler c ~rui~·etı komisyonunu miirncaal ile ön tarafına kavuşturmuştu: 
~~ııın tne ı, hu ~tltıelen arMulıısal etaıiş'crdir. Konılsyond !\. bunlt ra kurula- Sigaramı uuıttım ve ıur açtım: 

ııl" aı. b~ri~tleıatıUrl~~ındt ~ IJlıldlr. Ve cak inllhal>:ıt mnhl:eınesıno mnracnattu _ Ne iş yaparsın sen? .. 
,ı '4111ı. 

1 
slyasctının, lıır muvaffa~ıye. bulunınnlım tebltğ t:dllıulştlr. 

ŞU 610.kkt elltleblllr. - Evlt>re su taşırım ... 
~ı hadi.,.. 1 ı· ıı · · ,, • ı· ~ >lr kere daha gôsltrmiş · H d 11 - .v nıısın · 
~ Clc~r:ıye l•'uşlsl veya [{omUnist 1 1 re ez - Beli, ikl çocuğum var. 
lll~ ettir llerle aynı zamanda postluk • • . . - Kaç kuruş kazanıyorsun günde? ... 

~ C~e ebtıır ve kendi reı'im ideole· hasımın soğuğıyle ve abus gO.nlerı bıtll. - y· . be, k ' 1 Dr. Cev4t Bİ f,/, mesaisinde ke dislrıe 
" t re.. 1 . . B O. il d 11 ' 1 l b l . ırmı ş uruş... ıı ~ Jıın erin ldeoloıtıerıne düşman ug n 1 ıre .ez e g rm ş u unu~ oruz. . . ,, ııardım eden Jıemşirelerile bir arada 

l aL l>ek ala b"li Herkes bugünü yazın en ss~fam başlanaıcı Kim bu hcsa hın ıçınden çıkabilir· ı · 
~ "ttl'a yaşaya ı r. 6 c ·· liit\ı t Sablt ol , , . . bilir ve gelecek güneşli günleri kutlamak unde adam başına altı on para... Doktordan ııyrıldım,• tozlu, kaldırım· 
~~-ı dostluk v:1uştu~ ~~' t 1 Uı ~~~:nı? için aileler nevale dolu sepetlerini, se· Ekmeğin kilosu ~t>kh buçuk, ı>n ucuz sız yollard:ı yUrl\yorum, aklım hep onun 
~l ~U~ hım amile Sj~~b"!~ e er~e~teadtı; maverlerini Hl arak kıJrlara, bahçelere tütiin altı buçuk... Un!attık!arında ... 

"tt ~~da Türkiye
11

in rf'alitelerden dsğı~ırlar. BugUn hava .~nsaade ederse, 1 Ba7.an ha.yat cidden ta~ının:ısı müş- Akıl ve sinir hastaları arasında, 
llhı tÔ.1\ ıtyasetinin do~rulutunda şehrımlzde ya1 ıuevslmının tatil go.nle· j kul bir yüktür. ı onun gözile o kadar çeşitli insan var ki, 

P tal katmamıttır. rine mahsus neşeli çebre.dni iÖrece· bunlar ıırasından sağlam nkılhları ayırt 
-. CİllAD BABAN tiz. Bahadır DÜLGER etmek ne kadılr da mO.şknl. SoyledJkle· 

}raıan: H. l\ f• <..~ (• 1\ 

rini dUşllnllyorum, kendimden bile şüp
he elıııeğe başlıyorum. 

Yoldan geçonlerc tlil\kal ediyorum, 
şu kendi kendine söylenerek yürüyen 
adam, doktora göre klınbillr aklının 
veyu sinirlerinin neresinden mttlıildUr. 

H"ç durmadan göz kırpan ve nezle 
olmr.dı~ı halde mUtemadiyen burnunu 
çeken, şu ihtiyar onun anlattı~ , (Tik) 
sahiplerine bir misal olmaz mı? Tanıdık· 
lnrımı dOşUnilyoı uın, içlerinde ne kfllhtr 
da çok akıl hastası \.ar. 

ikide birdt- boynunu ileri uzatarek 
gıttll'ğtnı sanki yakası ısıkıyormuş t~ 
ondan kmtarnıak ister gibi o\ile tu'up 
genişlclmeğe uğraşanlar, durmadan kra· 
vtıtını düzeltenler, elleı'ini hlr tlirllı 
ienılzli •emedlğfni zannederek ılaklkıılar· 
ca musluk l>aşındıt s11bunla yıkanıuıln ... 

( .A lltarnfı :ı ilnrilde) 

Erzurumunl 
yardımı 

Erıurumun Kırşehir felıik .tze
delerirıe gönderilmek iizere topladı· 

ğı para dün akşama. kadar 1250 li· 
ra, 10 kuru~u bulmuştur. Teberruda 
bulurıarı zevattn isimleri 4 anca 
sayı/amızdadır. 
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Tekaüt muamelesi 
hangi sebeplere 
binaen yapılır? 

D O ('} U H :\JA YİS 

İkinci bisiklet Gaz kursları MUSAHABE 

teşvik koşusu ikinci devresi lstanbul ve "Taşra,, 
1'. s. K. Frzurum Bölgesi bisiklet dün başladı J/l 

aj:ınlrğrndan : Yuza11: R. Petlzi T .AŞ!!,,,,, u 
• ~plw Boylik '1lllet Meclı"s1'nı"n 13 / 4 / 9?8 İkinci teşvik musabakasının ikinci /'> ı { . 'I' lı 'tı l b ld . bül\" j T"yatro sı'nema müzıkı 

l\ ) d"l k · >il ıı'lil'S(J, evN~ f'f! lf IJ'JIW.'Jf'H u aı r, stan u an gayrı m - ı , , toplanhsında kabul edilen, Askeri ve serisine bu Pazar da ~evam e ı ece tir. mıntakalara "Taşra,, diyoruz ve Türki- hane, çalgılı meyhane, dans ·• adaş 
Mülki Tekaüt Kanununun Qçllr:cU mad- .rv~usabalrn_ I~ıca yolu uzerlnde. (Gez kö- llWJJllll'frll· iştirak ('.def'f!I.· yeyi İstanbul ve taşra diye ikiye bölü-! - İki tek ıa.t atacak ark 
d l l d x.· ti k .. tekaüt yune) gıdıp gelme 14 kılometredir. . . k k yoruz 'bulunmuyor. _,.; 

es n e6ış ren ·anuna gore, . Bisikletcilerin Pazar günü saat tam 9 Hava tehlikesınden orunmaya ar- ~öo 000 -I b d ğ d c k - Efendim bir şehir tiya~ 
muamelesi ıışağıda yazılı sebeplere bı- da Bölgede bulunmaları IAzımdır. şı bu yılın ikinci devre gaz kurslarına 1 coğr~fi' bir :::a~a ~:~~aı ~ed~;~m~z hasretiz, bir ko~ser dlnliyemiYOruı 
naen yapılır: dun Halkavi salonunda başlanmıştır. Bu koca yurt parçasının 'gayei hayalidir. gazete okuyamıyoruz. o'lı 

s~:b3ylarla ElS'kert menıurl~r bak- Kaymakamlar arasında kursta dersler, Do~lor Bay Asım tar.a- Taşraya kız vermek büyük bir fe- Buna benzer çeşit çeşit yoıd ~ 
kında: fından verllmektedır. Kursa evvelce gır- dak:arlıktır. dan ve ıztıraplarından bahseder, ; 

A - 'rahdldi Sin Kanunu uıucib:nce yeni tayinler memiş bulunan memurlar iştirak etmek- Taşraya tayin olunmak bir felakettir. noktanızı bulup sizi de avlarııal• 
B - Kanuni şartları tamamhıyanla- Çanakkale seferberlik mudürlOğOne tedJrler. Ilerideki her hangi bir tehlike- Taşraya adam uğurlanırken, cenazede şırlar. : t 'it 

rm laleb ve is!:?aları üzerine, 

1 

eski Kırklareli belediye reisi B B. Şevke~ ye karşı çok fayduı dokunacak olan bulunulur gibi, konuşulmaz ve giden İşin garip noktası şurasıd~f ~ 
C - Malu,ıyct tlzerJmeo, Dingil, lslahlye k!iymakamlığma eskı bu kursun ş:hlr httlkına da açılma yolla- kahraman zavallıya bakan bütün gözler, buhları söyliyenlerfn bir de 1staJ1 1', ~. 
D - Ahlak noktasındtm hl\krnen • Malazgird kaymakamı Sıtkı Tura], Cide rı ayrıca duşllnülmaktedlr. tltirek merhametli parıltılarla nemlidir. yatlannı inceleyin! Tiyatroya btr,~ı ~1 

veya siclllert Uzeıine, kaymakamlığına Besmil kaymakamı Ali Bir ferdini taşraya gönderen aileye, Al- defa gitmiştir. Kütüphaneye belki il 
9
/ 

E - Askert malıl<eme!t::rden verile· Üncer, Besmil kaymakamhğına Ulaç Tuzla ve Kötür lalı kavuştursuna gidilir. Kısaca taşra mamıştı~. Konser ~iye .birkaç me1'~ 
cek hüküm üzerine, nahiye mtldürü Rifat Akpınar, Zara kelimesi bir kllbus gömle~ile sarmalan· sameresınln amator hik4yelerlnl ~ ~a 

F _ S6J sayılı Terfi Kanununun 14 kaymakamlıA-ına Sungurlu kaymakamı ular! çekildi mıştır. Fakat bn yarı münevver ~ ~ar 
uncü maddesine tevfikan, fü:csp Ergin, Nizip kaymakamlığına S * • • böyle konuşmaz. Büyük konser";( \ı 

Nüfus işleri umum müdürlüğü memurla· Uzun müddet ben de yurdun bir konserlerinden, kütUphanelerdeoı ~ r~tt 
O - Mesleki kıyttfet..izltk noktu- rmdan Cevad Gllrtacı, Karasu kayma }' // · t •ı ı · ·· /' ucunda bir devlet memuru vazifesi al· tiyatro temslJlerinden, artlstlerdePı :.J "'llb sındun s!ciilerl üzerine, " 0 ar lOJ/111' el it( . ı, Sf~.'/J'll.W! fW d r ~ ~ 

..,·ıeilleri kamhğına Aydın valiliği maiyet memuru mıştım. Bir taşra çecuğu olmaklığıma hudan, eğlencelerdan bahse e • t" 
H - Disiplln noktasından "' Nam k Karayel, Gürl\n kaymakamlığına leltJ'(IJ' ba~ladı rağmen, dostlarım günlerce kafamı ve taşra hı:;yatı bir sürU ab, bir sOt 

üzerine. Kelkit kaymakamı. ~elaı Değer,A Çerkeş Tercan, [Husustl - Tuzla ve Kö- kulaklarımı. tırmaladıl~r. . . dolar. 'pİ 
Mülki memurlar hakkında : ı.<aymakamlığma Bırıncl Umumı MUfet- tür çaylarının son yağan yağmurlar yü- Her bıri bana bır çsşıt tavsıyede Siz de suyundan çıkmış bir 
A - Altmış beş yaşını bitirmesi tişllk evrak müdürü Naci Pallas, Aksa- zünden taşaralr, sulerın ş?saları kapla- bulunuyor. Kulaktan kula~a muhayyel gibi çırpınan bu zavallıya acıuıa.I' 

üzerine, ray kaymakamlığına Mut kaymakamı d ğını bildJrmfştim. Sular ÇFkilmiş ve zorluklara ve muhayyel köUUU.klere kar- larsını2:. 
B - Maluliyet llzerlne, Asım 'fekin, mahalli idareler um~m mn.- yolların bozuk kısımlan da tamir edll· şı ne şekilde karşı koyaoiteceğimi an- Taşranın yerli halkı bu yarı 
C _ 788 sayılı Mcmurcyn Kanunu· dOrlOğll şube müdOr muavlnllğın~ Ak· miş olduğu için, seyrQsefer muntazam Jatmağa çalışıyorlardı. verlerin mağrur hasretlerine o 

nurı 84 Uncü maddesinde yazılı müddet- dağ mad~nt kaymakamı M·3hmet ~Ji surette lıaşlamıştır. - Taşra hayatını sen bilmezsin. Şu· alışmışlardır ki gözünüze glrın~ -
ıerden ziyade bastelıkhm devam etmesi- Alps1ar, Dıya~bakır Nmek!~fçulÔğ~n; Ni~: ::. raya fazlaca dikkat et ki... size hoş görtın:Oek istedikleri #J.td 1 
ne inaen. dıze 1 kayın\ amı ure n \t~~çusu Tayinler - Taşrada herkesle fazla ıaobali... - Ah efendim, sizler de but• 

D - Memur yn Kanunu veya hususi de ~ekôtupçu uguna Çor~m me l ~ Hususi idare seyyar Sıbbal ınemu- - Dayım falan yerde iken başından sUrUnüyorsunuz. 
' 'fevfık zukaya, Kocaelı mektupçu u6u- . . - 1 b' ka T 'f .. ? .• i ~f\ kanunları mucibince, na Sivas mektupçusu Talat Baysal, Ma- ru Zfya Kızılok Ordu fıreng-ı mnca- şoy e ır va ... - eşrı ne ıamau t;er!Y \. 

E - Kanuni şartları tıımamlayxnla- kt ı h B'tli ektunrusu delesl Sıhhat memurluğunu, Numune . - Herkesin nabzına göi'e şerbet ve Mesela traş oluyorsam~, tıer f 
raş me ııpçu ul!>una ı s m rv bılhassa eşraf 1 t b l b t ~ çallş~i rın taleb ve istidaları üzerine, AgAb Yüce Silrd mektupçuluğuna Van hastanesi hemşirelerinden Zehra Ş ·m- D h b 'i' b hik tl - sa u a enze me e lfY~ 

F - Ahlak noktasından nlzamna- mektu usu' şevket Yıldırım, Birinci bal'k Trabzon memleket hastanesi hem- ıı a un ara enzer ne ·me er tabit biz onlar kadar yapıımayıı 
mcsine göre sicilleri üzerine, Umumlçl\1Utettışllk evrak müdürlüğüne vtreliiinı naklen tısy~n edilmiştir. s

1
avuruyorlar, ne cevherler yumurtluyor- ne yapacaksınız beyim, ku:0ura 

. N O k 1 ardı. yın. -·• G - 'l'ahdidl Sin Kanunu mucibince. Dıyarbak_ır . mektupçusu az•m z u B al ba d "'l' Lokantacı terzi boyacı be.,... 
. tayin edılmışlerdtr. K d - en or arın ya ncısı e6ı ım, . ' 1 dell 

(A ve G fıkraları nıucıbince mua- K al b' l 1 k Hava urumuna yar ım beyhude üzülmeyin dedikce ihtiyar genç ledır. Yarı mllnevver bu sözler _llt 
mele gören mülki memurlardan iktidar avğ ar ve ır u~sız l . dostlarım: 1 salsiz gurur duyar ve bu gibi esJlll' ... 
ve ıhusasından istifade mümkün olanla- Ayın birinci pazar gecen Hasa~ı _ 0 zaman çocuktun. Vaziyeti tahlll verişten hoşlanır. ~ 
rın er sene için istihsal olunacak icra · basri mahallesinden Kaya oğlu Bahaeddı~ edemezdin. Şimdi.., Görecesin ya! Taşra Taşra~a. ~a~ı m?nev.verl~~, 

1 Vekilleri Heyeti kararile i tlhdamJarmın ile ayni ma_halleden Mehm_et oğlu Bahrı hayatı bu! mahf yetlcrını bıldıklerı içın bırıbg 
temdidi caizdir. Ancak bu müddet beş kavg~. elm_ışler, Baha.etl1nın attığı taş Açık. konuşup ilİL"cıf etmeliyiz ki, Usl ~erdeden ata~a~lar. Karşı i tı 
seneyi geçemez). Ba~ıyı hafıf_ su.re~te yaralamıştır, suçlu değil yalnız eski zihniyetin içinde yuğ- geldıklerl zaman butun eğlenceler 

adltyeye ve~ıl 11ıştır. k . k- ti ıskambil veya dedikodudur. Tek&Ud rr.uamelesi subayltırla aske- C .1p b' h 11 8. den Zühtü rulmuş dün ü nesıl, bugün u şar ar B d 
1 

x- b bt b dU 
R · c h ~ amı11o.e ır ma a e ın içinde yetişen genç soyun mühim bir u urgun u&un se e , u ~ 

rt memurlar hakkında eı~l um urun karısı Gnı ispir Bele1lye zabıta memur- k . t· d b · lk 
1 

··k d 1 ~ 1 t" Juktan şikayet eden mnnevverindlt· 
Ulkt ı hakkında mensub R · · e serıye ı e u pıs o OJl a a e ın 

ve m meı:ıur _ar . ~ }arından Tevfik karısı enzıyeye ış ve içinde sOrUklene gelmektedır. lektif çalışmayan, biribfrlerine anla 
olduktan vekaletın tasdikile yapılır. gllcüne meni olmıyacak derecede yara- İşin de garip ve en tahammül edil- tan Ur~en, herhangi hareketten çe 

Türkiyeye sokulacak 
hayvanlar 

Jamış i ~e de davacı davasından ferağat meyen tarafı şurasıdır ki, taşra çocuğu mUnevverindir. İçtimai bir harel<~ 
etmiştir. b:vrak Cı.:mburiyet müddefu· da bir tahsil devresinden sonra, bu rela- rada bir (hareket arz ) kadar na 
mumlliğJne verllmişttr. . . . ket selinin için~ katılıp gevşemekte ve mühimdir. MUzikle meşgul olan, ~ 

* Cafer zade mescıdı nn~ullesınde aynı pisikolojik zaafın esiri olmaktadır. yalla uğraşan , gnzel sanatların bet'~ 
Hariçten Tllrklyeye sokulacak Hay- oturan maliye dairesi ka.tlpl~rın~en lz- Şu sahrhm okurken, bir kısım genç· şubesinde bir kıymet olan pek ço • 

vanların, Bilhassa boga ve ine~lcrın zet oğlu Ziyanın ahır~nm kllıdinı kır~- !er bamiyeti vataniyesini iğreti heyecan- ğerli simalar vardır, fakat bunlarJfl 
muayeneleri yapıldıktan sonra girmeleri- rak içeriye giren ve ıki çuval ile bır larla süsl9 yerek, fantazik hücumlara ranşlarında bir hareket yapmaları, r 
ne müsaade edilmesi ic:ıbetmektedir. Bu leğen ç:ılan s ... bıkal~ Hasankale ~az1sı- hazırlanmasınlar. Zira bu satırları yazan yılda. bir ~~rlen~eleri nadir rasthıll• ~Qeı 
muayeneler:us eyalnız Pendik müessesesi nın Emirekram köyünden Ağa Alı oklu yıllarca onların arasında yaşamış, onla- vakaı ta~ıhıyedır. ıtJl.i ~ 

1
-y 

yapacaktır. Nizamnamesi neşrediıincaye Emrah ça~dığı c~ya_lar~a 1blrlikte yakala· rın inançlarını, zaaflarını, kuvvetlerini . Buglın münevver yurtta içti rtli~ ~t 
kadar !!hancı ölkelcrden yurdun her narak adlıy~ye _vcr_ılmı~.t-r. • ... içinden tetklka fırsat bulmuş gene ken- zıfeslnl yapmıyor, yapamıyor de~ ~ıt 
han i 'brr noktasına geltcek olan bu k:ı- * Otelcı Rızolı . Rustom oğlu F alk . • . . , dilerlnden başka kfmse değildir. ğ'lm. Kötü göreneklerin, melanko q~ 

i . - 11 1 ı k Yeıten ağa mahallelı Şemseltln oğlu ara- l/lralum Akkılıç :ıılcsıle hır lirada. Bu hastalık ve zaafın kaynağı her leti rublyenin elinde büzülmüş 1eı6 bil hayvanlıırın l{an ve su er a ınara b ° K l t af nd n tahkir edilmiQ 1 K J 
l ·· tltO - ö d · acı ema ar 

1 
a vı Doğu Baya:zal, r Huc:usi - aza- halde tetkika değ-er bir mevzudur Ben yorgun ve dargındır. r 

Pendok baklerlyo oıı ens sune g n erı- suçlu yakalanarak adltyeye verllmJştlr. mıza bağh Gü cü Bulak polis memur- kendi görüş zavıyeme göre, bu 'sırrın O, taşradan ne zaman kurtuhlJ7 
lecek, mne_sses::ien cevap alınca~ad k~~ar Nafıa Müdürü Ağrıya lanndan 7 yaka numara!ı atlı İbrahim Ak- düğümftnU elimden geldiği kadar çöz- yel hayaline ne zaman kavut 
kan ve &utten muayeneye goo er en ·a· kılıç Hava Kurumu için ayda maaş!n- meğ'e yelteneciğlm Her yönden saldı- saymak ve sayıklamakla oyalanır· 
hayvanların limar.lar.da ve budde bekle· gı ıyor dan kesllen 120 kuruştan başk~ 6 lı~a ran bu zihntyetın ;aman zaman beni de giderse, taşra kabus gibl kara ıti• 
ttımest takarr~r etmıştlr. • • . Ağrı vilayeti merke~. ve mnlhaka· 60 kuruş daha fazla ve.rec~ğlnı - bildır- zaafa hiç olmazsa tereddUte düşürdü· den sıyrılıp mnnevvere gülmiyece1'tft 
Bir tahsıldarın vazıfesıne tında yapılacak olan hukQm~t kona~ı miş ve. h.av~ teb.llkeslnı bılen uyelfğe ğünü itirafa mecburum. Sonradan taşradan merkeıo?I t, 

'ld' binaları inşaatının tem91 hafrıyatı vazı· geçmesını is.em!ştir. Hava Kurıı.m1;1 bu Taşra münevvere niçin korkunç ge- nen herhangi taltıl bir baba yiglt, b ~~l 
SOil verı l yeti tesbitinl etmek Ozre şehrimiz Nafıa vatansever poJıse teşekkllr etmıştır. llyor? bir meydan muharebesi kazapJIJıf "Ilı 

Hase.nkale [Hususi] - Vazif~sini Müdürünün Ağrı vi~iyetfne gitmesi Taşra hayatında çeşitli mesleklere kumandan gururile: 1.. 
lıakk.ile ba.~armadığı €Örillen tahsıldar Nafıa Vekaletince tensıp edilmiştir. Bu Q'ece nöbetçi eczane mensup münevver yurttaşlarla yaptığım - Ben şu kadar sene taşrad• 't 
Behzadın vazifesine son verilmiş ve ye· Şehrimiz Nafıa Müdürü Mehmet Ali c:;ı kQnu~malarda şu neticeye vardım: dım azizim, diye gerine gerine 0':.J ~tıı 
rlne Belediye kattbi Nafiz tayin edilmiş- Onat pek yakında Aıtrıya hareket "Cumhuriyet,, eczanesidir - fçtımat ve rtkrt bayat yok efen- bilecek hakkı sıkılmadan gene ıteo' t~~ 
tir. , edecektir. dim... bulabilecektir. ' 

>C!'. ~ 1 

tel ~~I 
Pakat engin bir denize, yemyeşll dak· bazan bir kadın kahkahasının şakraklı-/ te bir geçiş mi Jdi bu? Hayatın I ,~ 
lartt, bana yakın yüzlere de hasretim tını ve bozan bir muslld parçasının mi idi ? Yoksa benim kablllyetıeti-' .~~ 
çoktu. ahengini buluyorsnnuz... Tepenizde en eksiliyordu ? ..J t~' il 

lstanbula geldim. Ne tuhaf, misafir- zengin bir Alem yaşıyor ... Kayan yıldız- Bu suallere hiçbir cevap ~ ~~ 
liğe gelmiş bir adamın rahatsızlığı var- lar ufuklarda birbirlerini kovalıyorlar. dlm... Hayatımda bir kadının blrf'/. ~~ 
ldı içimde ... Sanki orası benim evim de- Ve bu geniş alemin albnda kUçUlüyor, boşluğu gene bir kadın dold11f8C-_; ,,1 
ı ~ilmiş. Sanki fştanbulda biç yaşamamış (kUçUIUyor ve adeta bir hiç oluyorsunuz ... Ve eski hislerimle birisine bağl~i iti 
gibi idim. Ankara bir daussılı:ı acistle Bu erlyişte insanı tatmin eden bir sır kudretini kendimde bulablllrseDl ,., ~ 
beraber benlfğlmde yaşıyordu. Zaman var. Bu sır beni Bozkırın bu sessiz ge- müteselll olabilecektim. Bu da ın°'' 

51 z~.m~n bahar yağmurlar~ altında sırları celerine !>8ğladı. fstanbulun gUrültUsUnde olmayordu. Sevginin bir san'at 'il ,11 'ı 
dokulmüş bfr ayna glbı parJayan asfalt- oradaki ınzivamın zevkını bulamadım.. 

1 
ı· d d"I ki 

1 
x e çt"""J ~h...1 

• k 1 G b' k A san arın e ın e ı e er ne gvr t ,. ~~{q • Meleğim bu çok canlı hikayesinde nlşaillanışlnı bundan d h tabii şekilde ları ve onların üzerine düşen a asya a· Unlerlmi ıtirme. ve tekrar nkaraya bilir bir oyuncak olduğuna inaOI j ~'1 
· d bi . b 1 telakki edemezdim a a rın top gölgelerinin beslediği hulyalan· dönmek arzusile yandım. b' d' B . A ed ay·tıl" JI )~~lt b•n de çocukluğum an r ız u muş ve · k d i ıy ım. u ınanışımı yş en ev 

w 1 it b ,..1 t kl b- Şimdi kendime yeni ve hare etli mı arıyor um. Yen hayatıma kavuştuğum zaman t _ t d" . bU ük • d t~"vı·~ı 
1 

s d ta ouıakgQn er a ayyu eme e a- 1 . _ . . . a gos er ığım y ına '""" ı.. • 
a e b t i 1 1 be . bir h'lyat çizmek arzusunda idim. çim- Kaç gecemı gozlerımi bol yJldı:ı.lı arbk kemale ermfş bır ınsanın ağırlığı d S . bi k d t ıJ ı"" 

1 firlemlştlm. O gl ece Vu ess br ehr e knım de bir boşluk vardı. Öyle bir boşluk ki bir semanın hareketsizliğine verek vardı Uıerlmde ... Heyecanlar, hasretler york ubr. devgıbeizen h ~ tilau re 'ısa·~"'4t il" Qlıt, 
için neş'e ile do du e a a a ar,.ı ç k f 1 k 1 kl b 

1 
i d-x-

1 
d n a e en r ru ıp sı o 1"' " _ · 1 uf ki bmıu ancak bir kadının hayalı doldura· an ayadan aşağı inen asa tla gezme - ayrı ı ar en , örs Ozer nde o

6
ü e öğl\- . . 

1 
."" 

1 
~~ 

eve döndugOmüz zaman yen u ara bilirdi. Fakat ne hadiseler, ne de yaşa· le geçirmiştim. Ve kaç gecemi gene le daha mükavimleşen, daha sertlsşen ni de ezme~ı. ve harap etmesı dJT i~tı 
doQ-ru yol ~lmakta ~lduğumu anladım. makta olduğum hayatın şekli bana böy- Dikmen yolu Qzerlndeki bir tarlaya sırt demir parçası gibi dayanıklı bir Baza~ de ıçıme: Ben Ayşeyi 58 ~ ı~a 
Arlık derdı~ ge.çmı}tl. Ferahla~ış~m le bir fırsat vermedller. Günlerim hep üstü uzanarak kafamda karş;k dnşnnce- hale getirm.Jşlerdi. O zaman hislerimden mfydım acaba? Diye bir tereddüt fi ~'c 
ve artık tablı .bahme avdet edebılmış- birbirlerine benzeyerek geçiyordu. lerle sabaha ulaştırmıştım. Bo2kır ge- kaybetmiş olduğumu anlamıştım. Hayat yordu. Asıl bu tereddüt anlaşııınaı ,;'~ ~~ 
tim. O kadarkı.... Yengemden _aldığım Yeni senenin baharına ulaştığımız cesinin kendisine mahsus bir güzelliği arbk basit bir yoz almıştı. Beni en çok rablarm doğmasına vesile verf1 fı,; ~ltıı 
bir mektupta Ayşenin blrisile ~ışanlan- zaman Ankaradan azıcık ayrılmak ve tek- var .... Boy vermiş bir nebat göremiyor- işgal etmiş olan hislere bile alaylı ve Muhakkak ben Ayşeyi sevmiştidl· )~~" 
mış olduğundan haberdar edılmiş ol- rar oraya avdet etmek arzusuna kapıl- sunuz. Yalnız baş ucunuzdaki bir deve hatta maddt bir gözle bakabiliyordum. de çok şevfşdim. şu halde?... "-~ 
makla b9raber kendimde bir fevkalade- dım. Bu bir parça dağdatasız hatta dikeninin yapraklan arasından geçen Bu hal beni üzüyordu. Hayatın bütün (il) Ilı 
lik, bir heyecan hissetmedim.. b9nimle çok samimi diye bllece~im. ıehirde tn- rüzıAr dünyevi olmayan aesler veriyor. güzellitlnf, yaşamamn bOtün lezzetini (AfJrall ı 
bt9 al4kası olmamış bir komıu kızının sanı 01aıa1an ılblrll bir tulr n~ı. Bunlar da hazan bir inlltblin aoıımı, kaybetmlf oluyordum. Hayalden haklka-
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EN SON HABE RLER.9 
!_apon Cephesi Yarıldı 
Balkanlarda Çinliler 8 kilometre 

1 l Mayıs d h ·ı l d•J Siberyada 7 Yıl. .. 

' ~:Okreş, 4 (A. A.) - 1 Mayıs günü a a l er e 1 er 
~be'. fener alaylan tertip edilmiş ve l 
~ ıle halk Kral sarayının önünden 
~· it Kralı alkışlamışlardır. Bntnn 1 
'iJ1

t itlnQ snknneli ihldl edecek bir 

Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

lltlztıbur etaiemfştir. 
Evvelki gece Japonlarla şiddetli bir Tefrika.: 'f ı 

- Yavaş be... Bizdeki ayak... Odun 
değil ya hoş... Bu serseri de kim? 

lf.S'orya, 2 ( A. A.) - Blilgaristanda 

lt,;1 )Uta her tarafta bUtOn Jşcller top- Şanghuy, 4 (A. A.) - Hankeudan 
~ ~ burnntı bir lşci bayramı yapmış· verilen marnmata göre .raponlarla bü· 
~~ •9rıca bir dini ayinle bu günU tnn gece devam eden 

1

sic..l rJetl i muba re· 
~.::'..''"ditbıfşlerdfr. Sof yada yapıl~n 1 

belerden son rn, Çin!il~r Taierşvangın 

muharebe daha oldu 

ı~t' haatanesl<le merasimle lıuv,un 

şimali şarkısında sekiz kilometre ilerlle
mtşlerdtr . 

Burada Jnpon cephesnıtn yıırıldığı 
baber V(•rihnekted lr. 

~-r·----~~~~--~-- Binicileriıiıizin Romada 
~ş SiYASAi kazandığımuvaffakiyet 
~lna da J-;J İt) er llo 11u1 .ıı 11 :.ı• frlı· r i ıl ~'!" r kı:· " . llıı x.wıl iıı i' /1 i11 11 l ı ıı ı /.- ı ı pı m 111 

· K:ıhvaıtı değil yn hoş ... Bu serseri de kinl acaba? ... 
Nezarethaneye dbndükten b!rnz sonra\ Karyolanın üzerinden lb!r kahk.nhn. 

bir nefer ortaya lbllyiik bir bnkrıı.çln her- ( koptu. Mühendis ihtiyar kaymakama ırır 
ke:> için yarımşar somun siyah ekmek ntıyoııclu: .l • 
getirdi. BaJ...·:racın içlnde şekersiz çay var- j _ Hani demir gibi bazular, hani çelik 
dı. Ve bu lhnıyata benden daha evvel gel- glbi ayaldnr ... üzerine yıkılan ıbir herif1n 
miş olmaları itibarile daha çok alışmış ağırlığına daha dayana.mıyorsun be ... 
elan diğer ınmhkümlar ekmeklerinden bi-1 Kaıyma'kn.m sesini çıkarmadı, kafası
rer lokma koparıyor ve çayda ıslatarak a- nı sağa sola salladı. Gelen hermn sar -
ğızlarına atıyorlardı. Kaşık, çay fçmeğe 1 hoşluğu daha mı artmıştı nedir. MUte -
mahsus bir çanak yoktu. Kirden simsiyah 1 mndlyen bir .şeyler söylliyor, inliyordu. Bir 
olmuş parmnklnr bakracın içine girip çı - 1 ara kafasını talhtalara doğru döndürdü. 
kıyorlardı. Bu hali görünce içimde tlr tik- 1 Öğiirdli. .. Pis bir koku ile beraber IJ.>ol bir 
i.~ıımc belirdi. Kuc:ı.ğnndaki ekmeği geve- 1 kuı;muk döşemelerin üzerine ayydık. Kay
lemeği lercilı et.tim. Blr 1ok.ma kopnrıp 'mnknm: 

~t f\,ır ı· · ka :;ı111~111 Tiiı·ldt·ı·i11 ht•ı· ,1ıı•rdt ! lnı JJwı · l.· ii Iİ.'fakoflt• ıvıusso ını 
a /Jlltho(o:.a t•dı ·ı·r•k/,•ri11t• ~''''"(' .110!.·/l(J'.,. 
Caba ne görüştüler.? 1 Aııkm, .ı < " · .ı . ı - Ro-

~ığ'Zma attığım bu okmek sanki kumdan 1 Allah belfuu ver.sin ... Ustümü bn
ynpılmış ıglbi çıtır Qıtır idi. Yemek "<! yut- şımı bel'bat ettin ... Her şey tamam bir bu 
mnk kabil değildi. Halbuki on iki saatten- eksik sanki diye !bağırdı ... ı lflUcr a 1a rdun lıerl bekleueıı Ronıtt , ııı ıtda l ı ıılııı ı an ~.l'l\rk ~lnkllerl .Öğ· f Jfls / 't'kil . f I f t I ii r !.- 'ii 11 

~ ' 
I il(' 111il11 li iyı • /it',. İlli /Jil d İJ'di •Sn Y b 11 11 'l 11 'lPdeo sonrtt en gu~· ıııanıalı ve ıızun 'fi.\ ı yaptı ve ıı ve~ e e n uso • 1 • • • 

~ hşbaşH görhşmek fırsa tını da , uıesatelı koşuyu blrl r.cıl ıkle k~z.anm ı:: Ankara , 4 c A. A.) - Türk bi· 
l~ll, .\~rltpada ı'ki bllyl\k otoriter hii· bt·clır. Bu licyrıe lmilel ~oşudn ıkınclll_g ı 

lJeıi boğazımdan gıda namına bir ş~y geç- ı Bir kaç kişi herüi olduğu yerden 
memlşti. Çarnaçar ben d_e çay. ba.k~ncına kaldırıp karyolanın aıtınn. tıktılar. O şlm
sokuldum. Ve ben de digerlerı gibı ek - ı <li sık nefeslerle soluyaro derin btr ııy
mekten kopardığım lokmaları çaya batı-! kııya dalmıştı. 

ı 1 1 ı d uil'i l<'rin Romadu k azıın<lıkları mu-lı ı._ reisinin lm mnlakrıtı hiç ... n ptıesl7. Alıııaulur, iiçiln ı·nl n~u lr anda ı ar, .ur· 
•ıe y ı vufftı kiyetten doluyı · Btışvt:kil Cehli 

rıp vemegie bac:ladım. Kahvnı.tı faslı bit -
8 
.. 

1 
d h 

· .,. ırıs a a 
r bakımdan ehemwfvetlidfr. ı <.lllncültı"'li İ tal yanlıu vu lıeşlnc lll~ i de 
~ J ı 6 Bııyar bir telg raf göndererek kcn· ~""-ltillz .. ltalyan ıuualıetlesi huzalan·. Roııuuıyulı hı.r k~zanmışl.ar~ır. 'J'l\rk hay· dilerinf ıebrik etmiş ve ayrıca bu 

tikten sonra yine bir sohbet başladı. Ben i 
1 

Bir 
c!e artık sabırsızlık son hE'.ddlnl 'bulınu.ştn . vakit eep~ce geçm şt · gece ev -

~ '16. 1!onra, ltalyıı ile Franst1 arasında rıığ ı şe ref dıı eğı ne ~·ek ı lmış ve Mossoll- muvaff ıtklyelle n dolayı Atatn r k 'tın 
Gıto, Q •kerelere girişilmiş bulunmakta-

1 
ni Larafınduıı bizzal 'l'Urk Subaylıırının de memnun olduklarını kendilerine 

l•tt U nınzakerelerl Almanya ile lngil· basında bulunan Albay Cevada koşu bildirmlşlir. 
ve F ı ' ı . ı, lt daha sonra da Almanya ile ran· ınükahilı olarak'. bir alim kupa veri mış- :--------------...... 

· ''etki voı,gunlugumu fhftlfl giderememiş -Vr.'kit bir parça geç,ı.;e de merkez kuman- 1 _, • 
danı gelse ve bizim vaziyeLlmizl tesb!t et- tim. Yarım saa~cık .olsun uyku uyuyama
sc. bu halimize nihn.yet ver.se diye düşii- 1 mştım. Artık gozlerım ihtiyanmın han -

l. d ı clndc kapnaıyorlardı. Kafamı duvara şöy-n ıyor um. 
, . . le bir yasladım, ayaklarımı btr parça da-

"~'1nda başlayacak mnzakerelerin 
1 
tir Bunun iizerine Dahiliye Vekilimiz ~e 

~esi beklenmektedir. . 1 Cu.ruhuriyel Hulk Par tisi Genel Sekrde-
~i10 1_ gazeteleri vaziyeti dikkatl.~ takıp . Snk 0 !'ava tarafından parti namına 1'1a..t141r Al 1 ö 1 T it l · rı .. 1 \ "' 1.;..~ • man ara g re. n.gı ız- a }~~ Alba Cevada blr telgraf çekilmiştir. 
~ laı harp sonrası polllı knsında mu· y 

1 c~ bir dönüm noktası teşkil etınekte· I Şükrü Kaya telgrarınd.a ezcnm e 
lı~~u muabedenin ortaya koyduğu ' şöyle dem i ştir : « Bcynelmılel ko~u~ı. 
le ... ""I>, muhteviyatından duba çok e - kazanarak altın kupayı kazandığınızı bıl· 
1
i ~)ttlldtr. Yine Almanlara gô:'e, es-

1 
diren lelga.ru~mızı sevi~~le o~u?um. Ve 

~ ~llbparatorluk yeni l ıir fmpara~orlu· Bnynk Şerırn ı z Atatil rk c . arzc tıım. O d.ıı 
'' ~ati haklarını ~anım1ştır. Berltne çok memnun lrnld ılur . Böyle olduğu gı· 
\11etb!1\ llabeştstanın islllasından ve A· . ui bl\lün koşularda kaz 'lnuıanızı temeli· 
1'w ... flrıın Almanya va itbakından son· 1 ni eder ayrı ayrı gözlerinizden öperim.,. 
111& Ilı ı 1 . l • t 1 • 
"~t lr ıtıparatorluk ar~a t sk ımpara or· j Homa uazett•Jcı·inclt~ silayltiler 
"~ ısında bir muvazene hasıl ol- I R 4 ( A \ ) _ BU tün Romada 
~)t, Yanı bir taraftan ltalya v~ Al· k oına, t 'fü;k· binlciliğinden bah· 
":le '' dlter taraftan Fransa ve lngll- çı an gaze er . . . . 

· • • 'setmekte ve bu büyük mılletın bınicilık· 
~Orıtıdt Alman gazeteleri, vaziyet bu ' teki mebaretlerine bayranhkl~~nı yaz 
~ -•ctıttan sonrıt diyorlar ki : «Artık maktadırlar . Gazetelerden blrısı diyor· 
~ıııC'~ devleti arasında bilhassa hal· ' kt : « Mussolinl'in altın ~upasını. ka~anan 
''Yı '8i llıım gelen bir mesele daha Türklerin her yerde yuksek b .nfcılikle· 
~: Aloıan mnstemlekelert. •. » 1 rtni liyakatle muhafaza edeceklerine 

)'tt h-~u sOylerken Almanyanın da ha· şllphe yoktur.• 

\ı~~rının tanınması lılzım geldiğini' ----·------
tGıyorıar. H. } R d ~~ilk Almanya teşekkül ettikten Iİ er Offia an 

.ııı <t ttllYUıJn mnstemleke imparator- j N ı· . • 
~~: taatik edildikten sonra, harp apo ıye gıttı 
~ Avıupaıının tııklp eder.eğl yol, 

· I{( •lcrt tadil etmektir. (Vst tarafı ı lncldt) 

J, ~CS~rln Romayı ziyaretinden ~vvel, Homu, r, ( A. A.) _ Burada bulıı · 
~ So•~rı her iki memle~elln elde ettıtl ne· nan llitler hu gece Mussolini ile bir saat 

•httm etrnelerı ltı:rnufundan bah· ı Ak 
'• !'du A t llh kı da kader mülfıkatta bulunmuştur. şam ' • cı be . vus ul'yımın a n n son· 1 • 

1 ' & Yecınla Tuna Havzasından vt! yemeğini Kral tarafından verılen z yu 
~ lllkanıardıın bahseden Alman g a- 1 rette yemişler ve ziyafe tte lııılyan nazır· 

~ S- 1İtndi susmuilar ve Lu yfüden 
1 
ltuile Homııdoki ,\iman ricali ha7.lr htı· 

''tttyltl uunan endlşelc:rl teskin cdid 
1 lunınuşhırdır. , 

~ l.. A.lb:i başlamışlar?ır. . 1 llitler hıı salnh saat 7.W de ~apo
l""'ıi ~~t! art lı&zetelerınln bu neşrıyalıntt liye tıarekEıt etınl~tlr. 1 lillcr hı.ırekelınden 

,1~8 
8

• 'Romada Hitlerln blll.ıassa mns-1 evvel ltalyan BaşveklUne oldukç e~ki bir 
~ 'etbı.ı:llleblnde ltalyanın nıl\zaharetl- r l l 

1 
. kil~ resmini ver· I ~'w Çahşaaaıı anlaşılıyor. Orta B~r 1•11 seya Hl ınt a çe n 

).~"ıı rrı111eıeıartne de gayet nazik bir m_ş_tı_r~. - ------- ----
,/ ~~tıar.~•rak ltmas edilecetlne şllphc 

5 . 5 · !138 sant 8 Rlıpom 

f tt ~tl Almanyayı işgal eden en nıU
"..~"'rt~le mnstemleke işidir. Çankü 
~)' ~ ~tllne avdetinden sonra, Al-

.. .1 ~e bı e lnRittere arasmda da müzake- Hava tazyiki : 604.!> 
, .... a~ll) lfl~aclktır. Bu müzakerelerde • • (Deniz seviyesi): 762.5 
1 ~~ bılhassa müstemleke işini ileri Suhunct : + 7.4 

ı~ lre' \re bu talebtni:ie de ltalyanın Dnşük suhunet : + 2.7 
'fi ~il.~ • lttıl kannmış bir vaziyetle bu· Rutubet : % 80 

"-!~ bi;stemektedir. Elbette Mussoltni Ruzgar : Sakin 
~ d hıOıaha.ıet vAdlne karşı Alman- Rüyet : Tam 
·"ftftJ' 0rtı Avrupa Jçln buı teminat Sema : 7 /10 mOtehavil bulutlu 

r. DiPLOMAT Yatıt : Muhtemel 

' akit gecıyor 1 V ··zı im' k d Neza · . . . ha uzntlım. e go er ı apa ım. -
Sabahın il!k saatlerını çoktan geç:r -1 ret:hane misafirlerine artık dar gellne~e 

K ı . T mi.ştik. Artık general nerdeyse gelır ... başlamıştı. Sanki !kutuya dizilmlş sardalema } ye Ve ercan Fakat general bir tiirlü çıkıp gelcmiyord.~. yeler gibi idile. Y.anına, ıdiz dize kımıl -
Nihayet .öğle vakti kaıpı açıldı ve bir mu-, damak adetm. .kabil değildi. Kapısı kapalı 

kazaları lflzim !çeri girdi. Hepimiz ~mitle oırnn 1 ve penceresi o1mıyan lbu yerin havası da 
yüzüne baktık. El:ı1-~e ufak hır kağıt tu-

1 
artık baş nğntacak bir ağırlık iktisap et

tuyordu .. Bize dedi kı: imişti. Çaresiz bu kotii vaziyete lkaUn.na -
Erzincana bağlan ınası na - General hazretleri,_bir mektup :::ı-, cak. Bu sırada kapı açıldı. Dış.ı:rdn.k1 nö-

• . • zarak göndermişler Bugun Çitaya ; eni betçi: 
daır kaIHln kabul Cdtldl gelen Japon kıt'alarile bizim kıt'al'nrımı-ı -- Yeni bir ınlo;afir daha diye seslcn-

Ankara 4 (A. A.) _ Kamutay bu· zın yap~cakları resmi geçitle ve onu t~- 1 dl. 
gilnkü topla~lısındıı Kemaliye ve 1'orcan kip edecek ziyafette ~azır bt~unacaklnr- j İçeriye gençten bir adn.nı lnliyen•k 
kazalaruıın Erzfncana bağlanmasına clalr 

1 mış ... Binaenaleyh sızın. evrakınızı ancak girfö. Ayakta duracak hnl! yoktu. Evvea. 
olun kan un ıa ıhasmı kabJl etmiştir. ynrın sabah tetkik ed~bılece~ıer... .· duvara dayandı. Sonra:. . . 

y En sevdiğim blrlsınln olum habeı 1 de - Bana uzanacak 'bır yer dıye inledı. 
bana bu kadar tesir ede.'bilrch. O an için- Art.ık halimiz yamandı. Ona da bir z ld ğ · .... de .kafamda bir kuvvetli {!areb vurulmuş 

1 
yer vcrdikmi bizim için oturma!k değil çö-

-' on gu 3 fi lŞ araınaga gbii sarsıldı. Köşem yeıkıldım. Buruda ve I ınelmek lflzım gelecekti. Kimse yerinden 
gidenler bu şartlar içinde bir gün ve bir gece daha kunıldamadı. Gelen hM{l inliyordu: 

Trabzon [ Hususi ] _ Zonguldak geç!1mıeğe mecbur oı~ak: .. y;~~un, uykuj - Hl~ .insaf yok herifler de ... Bitirdi-
maden ocaklarında çalışmak için her 

1
suz, aç ... yapılacak lb.r '9ey ~oktu. Boyu . ı dUer bem ... Oof belim ... of kolum ... 

\•ilayetten bir çok amele Zonguldağa eğecektlk, talUn ıb.u ka~·a yazısı~a ... Şimdı - Ne oldun ya.hu .. . 
gitmekte ve bunlardan i ş bulamıyanlar kenet! kendime söylenıyordum . - Dipçik nedir bilir misiniz, bana 
memleketlerine iade edilmeleri iç. in hU· - Ne işin vardı senin garnızonda ... .sorun bilmyorsanıı ... Oof. .. Oof ... 

kômete, Belediyeye, Partiye müracaatta Rahat rahat evnide oturur. vazifene gi - Zavallı adama acıdım. Ayaklarımı bir 
bulunmaktadırlar . Bu kabil mllracaallar der keyfine ibakardın. Ömrlinde hiç operet parça yukarıya çektim. Çinli de kendiH~ 
fazlalaştığı ve Js afı da gücleşliğl için görmedin mi idl Sen ıbir esir adamsın, e~ir ğlnde~ bana imtisal etti. Kaymakama: 
Zonguldak vilayeti vllayetlmize de mll· olmayanların bile mü~klilfı.Lla hayat stır~ - Ihtiyar dedim sen de bir parça top
racaat ederek, iı-; bulmak fçln oraya dükleri şu .'}ehirtle taoiı vaziyette imiş gilıı lan dn şu zavallıya h1ç olmnzsa oturacak 
gidecek olanların , i ş bulamamak lhtlma· hareket etmek senin neneydi. .. Cezandır bir yer 'açalım. 
lt karşısında en az on beş g Unlük iaşe· çek şlmdi. .. Akılsız başın zahmetini ayak Kaymakam bir iküfür savuı'du. Sonra 
lertne ve icabında memleketlerine döne· çekermiş. çek bakalım da ... Kulağına kü- uzattığı aya'klarını topladı. Yen! gelen de 
bilmelerine yetecek kadar yanlarında pe olsun ... Bir daha belki aklın başına ge- orny.a oturdu. 
para bulundurmaları hhım geldiğini bil· ııı-... Gün açıldı.. f 
dirmiştlr. \'H\yet keyriyeti alakadarlara YPnwkler o geceyi eskilerin beynennevm velyn-
lılldirml~ tlr. Gerek öğle, gerek akşam yemekleri 

1 
kaz:ı. dedikler! gibi uyku ile uyanıkhk arn-

sabah kahvaltısının nyn1 idi. Bir bnkraç I mnda ve gayet raha t:sız lbiT vaziyette ge
K ii çii k hilaf konferansı şekersiz çay ve herkese yazmışlar somun çirdtm. Her tarafını sanki döğUlmllşUnı 

t J• d siynh ekmek. .. Fa'kat bn yemek bana pok lgibi ağrı)ordu. Gece sanki <)Ok uzuıunuş 
Op dil 1 tatlı gelmeğc başlamıştı. i nsnn içinde bu_I hissini veriyor ve bir türlü sabah olmu -

Bllkrcş, ·I (A. A.) - Küçllk itilaf lunduğu hayat şaırtlarına çabucak inti _f yodru .... Nihayet yanan 10.mbn.nın ış~ğı 
Anlanh kunferaım Lıuglln :-1 in:ıyı.ıd n ,b:.ık eclebUJyor. Sabahleyin iyi ylyememiş;sarar~nga b~.şladı. Kapının lizerlndek~ 
t 1 l odlug·um ekmekle "O.yı gerek ög-lev'n ge- camlaıdan gıttikçe kuvvetlenen lbir ışık oıı anmış ır. " · ·' • 1 

rek akşam adetfı. lştiha ile ağnmı şapır _ ~ızmnğa b~ladı. Artık snı'ba;h oluyordu. 
Japon nıeclisi hnrıs dnta ışnpırdat::ı. yedim. Şuradan buradan sa'bahlal beraber kendllerniden lblr par~n 
• .... • • , " ' 'J H'ıf ederek yJne geceyi ettik. Raf üz.erlnde-f g~ç~~ ,olanlar yerlerinden '.kmıldadıla"r. 
ışını konuşacak ki lO:mba yine yandı ve oldukça geç valkit Bır ıkı ıa.r komışuldu. Mutat olduğu veç-

• • • 
1 hl:lc mihafız neferi çay bakraclle ekmek-Tokyo · ~ ( A A ) - Başvekil Çin. nezarethaneye ikı msafır daha ge.ldı. yeni ık 

Japon meseİesini .gö
0

rllşmek üzere Parla- gelenler lbir sohbet vesilesi teşkil ettiler.Perimiz! getirdi. Işt~a ile atışallntırd · 1Va~~ · 1 tın azıcık geçmes!nı ve gener :ge ere.1' 
mcntoyu ~O .Mayısta umumt bir i çtiınaa \'eni gelenler . . evrakımızı tetkL'k etmesini gözlüyorduk . 
davet etmıştır. Gclenlerden bir tanesı zıl ~mrna de - Benim dçln vaziyet bariz idi. General kısa 

• , • • • ııecek deecede sarhaıtu.. Nöbe~çi kapıyı'. bir isticl.>·aptan sonra ımuha!kkak. beni ko-
NJ ad rı d şıddetlı bır açarak onu salıverince iki snnıye olsun yuverecekti. Buradan çııkaır çkmaz evveld 
bombardıman aeçirdi a.ynkt.-ı. dur:ımad~n döşemelerin 'üzerine bir iha.mama gi-.lerek iyice yıkanmağı on-

b devrlldı . Bu devrllışle kafası ihtiyar topçu dan sonra evimde uzun ve rahat uyıkı.ı 
Valanslya 4 ( A. A.) - Franko kuv- kaymaıkrunının ayaklarına çarpmıştı, ya dalmağı tasarlıyorum, Bunlara ciuden 

vetJerl dün gece Madridl şiddetli bit Kaymaıkam yerinden can acısile fırladı: ~ çok ihtiyacım vardı, _.. 
surette bombarduman etmitlerdir. - Yavaş be ... Bz'ideki ayak ... Odun, • __ (Arkala ftl) ,,_ 
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DOÖU 

Acaba hepimiz de 
biraz akıl 

H '.\IAYİS 1938 ~ 

1 00 Mehmet Özden attar Kapan ha
ruıda. 

ı 00 Yaşar Erünsal attar Gürcü ka
pısında 

hastası değil miyiz? 
O 50 Sabri Torun bakkal Topane oteli 5 00 Süleyman Dilaver Ttil"be civa - (fiıt tarafı 1 lnctcte) 

civarında 
O 50 Lsmall terzi Habip ba'ba türbE'si 2 oo Amer Hinlsll manifatura H. M Ya bayıınlarımız arasında.. Umumt civarında mağazalarında olarak sinirli dediklerimizi bir tarafa 

Halil Kağızmanlı !bezzaz Türbe 2 
00 

bırakım z. Fakat, bir tiyatroda, bir 1 

rında müteahhit 

Mehmet Zeki Boyacıoğlı.ı mani- umumf tOJ)lantı yerinde dikkat ediniz, 1 
karşısında fatura H. M. mağazalarında şerif san belediye mag-azaların-

1 00 
nst Usta koyduğu 7.8rif ayaklarını mUte-

Vahap Bild~k Yenikapıda. attar madiyen rlc~lşllren ve üste kalan baca-
da bezzaz O 50 Faruk Öznü attar Taşnağaza- E V k f} M İbrahim Bağrıtaş Qardak kahve larda ğmın bilekten alt kıs~ını hiç durma~an rzUrUffi a 1 ar u·· d •• ı·· "' •• d • 

1 00 

1 .oo 

1 00 altında attar sallayan, IUzumlO luzumsuz çaketınln Uf UgUil en. 
1 oo Akif kevel:ci tuhafiyeci Haca ağa ete"'ini çekenler, ikide birde korsasını Tahmin Muvakkat Mahallesi Sokagı- Cinsı· No. 

3 00 Hakkı Yılmaz Vatan otell sahtbl Efe. mağazaları 6 ı 1 00 Vasfi Kızıl Nalıbantlar çar.5ısın- dUzeltenler doktora göre bep ceşltli Bedeli teminatı 
da 0 50 Tevfik bezzaz Taşmağaza.lar akıl hastalığına müptelQ ve tedavjye Lira lira Ku. ;;, karşısında ihtiyacı olan zavallılardır. 100 7 50 Kara köse Boyahane 'T(,_. Hane 312- 8 

2 oo Neş'et çamaşırcı b:aıkkaliye Cum Nice kötn itiyat sahibi dfyip geçti- 60 4 50 Dere Çukur > 24o-3Z, 
Türbe huriyet caddesinde ğlmiı, tırnak kemirenler, rastgele dur- 1400 30 00 Caımll kebir SalUlh Kavaz 365,ı~ 

2 00 Ahmet Yeşilken fırıncı madan •ükürenler, biç farkında olmadan 300 22 50 Derviş ağa De.rıvı .. ag-a >~ 22s-49, 
O 50 Hafız Yusuf bezzaz TUırbe kar - k ıı b k ı 260 ~ 

1 00 
Hasan Oyg"" nalbant 

1 
cı Ah- o arını, ace lannı, omuz arını oyna- 1 19 50 Cafer zade Arapkerler ATu !20- J 

5 00 

3 00 

Ömer Sönmez Kantariyeci Köp
rii ba.şında 
Ahmet, Nurettin göncü 

met hanı civarında şısında tanlar... 1
600 45 

OO Kol oğlu Kul oğlu Hane s-ı0• 
o 50 İhsan Özıbaylar kuyumcu Ka - Fazla dalgmlara ne dersiniz? Unut- 1155 13 oo Sultan Me·,i'k Topra,k taıbyıı. > .. ı:.z-11 

Mehmet Bayram oğlu Köprü:ba- ~ ~ -şında ,bezzaz vııf!arda ma ve dalgınlık yüzUnden hepimizin 225 17 oo sultan Melik Hur,ılt Bey > 179• ı 

karşısında 

' 2 oo Fevzi. Şamlı Derv1.<l ağa Taht::ı. - başına ne kadar garip vakalar gelmiş) Yukarda m'U.lhammen kı - ti' 
Nedim Özden attar Kapan ha. - cılar için<ie pastu·macı ve bizleri ne kadar mUşkOl vaziyetlere şına bt .. ymet ve sairevsafı yazıJı yerlerin millk.iyetleı'inin ~ , nında 8 00 Mustafa Ça.mak Çomu oğlu dUşürmüştUr 1 a muzıeyede ve ın:ıuhteUf se-beplet!e 9 ımayı>S 938 pa.zartesi gllnll saaıt 15 şe ~ 

l 00 

o 50 

5 00 
Hakkı Eğriboyun leblcıblci Köp- 10 00 İshak Namirvanlı manifatura. Şaheser. unutkanlık ve dalgınlıklari- · cıar lO glin uzatıım~tır. IstekUlel1ln bu vakte kadar vakıflar idaresine gelmeleri· 

rtl başında Hacı1ar hanında le meşhur olmuş ve tarihe g-eçmiş az " ~ : "" 
1 

ıi! (No. 260) _./ 

Müdürlüğünden: 2 50 Ziya !Skender s!msnr Vatan ote- 1 00 Fuat Kıı.,. Zarrar ""'lu attar insan mı vardır? 
11 civarında ~ V& b l Gürcü kapısında BlltUn u saydık arım dıt b!ıer akıl Erzurum Vakıflar 
Halit Ünal simsar Vatan oteli civn.rında ı 00 ~...man Alemdar ruıncı Gürcil _ ve sinir hastası olduklarına göre, onla· 

kapısınd.n 
1 

ra neden acaba ( Dell) demeyiz, zarar-

civarında o 50 Mustafa bakıkal Türbe civarın _ sız ol ukların1an, yahut cemiyet içinde 

2 50 Tahmin bedeli 
lira. Ku. 

Teminatı muvakkate 
Ura Ku. 

Mevkii Numara'u CJ~ 

' ·-"'~ ~ 50 Ömer Keslkin .simsar Vatan oteli d 
da bu cins gayri tabii balll insanlara fazla 300 00 22 50 Gürcii kap~du 

Mnrat paşada 
135 Kasınp (i\.1V"' 

2 50 

o 50 
o 50 

1 00 

o 25 
2 00 
1 00 

1 00 
2 (J 

3 00 
tl 50 

2 00 
1 00 

1 00 
5 00 
o 50 

I 00 
o 50 
o 50 

Sadullah sımsar Va.tan oteli ci-
van~da t 1 

Nihal ç.apolacı Taşmağazalaı·da 

Hüsaınettin Güzel kunduracı 
Ta9ffiağazala.rda 

Salim barsa.kcı kasap Kapan 
anı o1varında 

Muzaffer tütün ibayi 
Mustafa Şaıhin hırd'avatcı 
Ali Güngör terzi 
Hakkı Sırmabıyık ıfa veci 
Celı\l sabuncu Köprü başı 
.~ahri ipci Taşmağazalarda 
Omer <llkici Kavafarda 
Aıbdulaıh Bektaş Köprü başında 
Akif Narmanlı bezaziye KöprU 
b~ı 

Zeki Kavu.kcu camcı 
Canip Şamll 
Hakkı Çelik!bilek Batpazan 
Ali paşa Ba tpazan 

. . rastladığımu için mi? 
3 00 Recep Gençal Türbe cıvarında Dü ü d-k t bl- i b l k ş n u çe, a ı usan u ma 

oozzaz . _ mümkün olmıyacak gibi geliyor ve ken· 
3 00 Şalban DiHl.ıver Taş.ma~a.zalarda di kendime, bir asabiye doktoru olma· 

mlltea.hhit dığıma ~ükrediyorum, yoksa rahat rahat 
5 00 Enver Teme.Jli kardeşler kanta- a<tetlerlm, ahştıkım tarzda yaşamak 

rlye Knpan hanında doktorun gozile bakınca bana da ıırayri 
ı oo Servet Bo.yr~kcı :ı.tror Gürcü ka- tabit gelme~e başlayacaktı. 

pısında Benim yolda böyle kendi kendime 
ı oo i:mak Güzel çaı·ıkcıTüııbe k:ı.rşısı 1 dl\şUne düıüne, belki de söylene söylene 
2 00 Zihni Sönmez bezzaz Güreli ka-, gittiğim, doktor Cevat Bili görse mubak · 

pısmclıı kak hastahaneden bıraktığına ve benl 
2 00 Sadulllllh Kökeç Cumhur.iıyet ec- de birkaç hafta miscıfir etmediğine 

zahanesi sahibi 'pişman olacaktı. 
o 50 Müştak Torunoğlıu çarı.keı Türbe ÇQnkü bir an için kendimi şöyle bir 

k~ısında yokladım, kendi bulunduğum halden 
o 50 Ar~f Gülabay çankcı Tü'l"be kar- kendim de şüpheye düştüm. 

şısında . 
1 

Fakat sakın üzül~eyin, Vt: ~lr a.n 

0 50 
Htisnü ouemre bakkal Gürcü ıç n siz de sayın karilerım k'!ndınızl bır 
kapısında yoklııyın. Bu saydığım hallerden hl ini 

G" .. k kendinizde göınnce, benim dediğim gibi 
O 50 Ahmet Yalvac attar urcu a- siz de kababatı hemen doktora yt\kle-

p:ısında tin ki rahat (dersiniz ... 
ı oo Zühtü Canbaz Tebrizkapısında Btn töyle dedim: Doktor ela galiba 
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Ottreü kapısı 
Kn.Jana camı so. 
Teıbrlız !kapıda. 

> > 

Gölbaşı 

') 

> 

15/ 17 Hane 

'114 

14 
20 

183 

17 

21/ 23 

4-0 00 3 00 Teıbriz kapıda 40 > 
25 00 1 75 c • Gftrcü kapıda ıı > 

5 00 38 Yoncalık 44. Merek 

Y·'.lka.rıda. tah:min ıbedellerl mevkli ve numaraları y:ızılı vakıf yerler 1'1~ 
verilmek üzere artırm.aıya çı:karı.Lmıştır. İhaleleri 16 mayıs 938 tariıhlne nt~ 
taliplerin va:k.lfla.r idaresine gelmeleri. pa:zartesi günü saat 15 te yapılacağıP6' 
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-Kars Hayvan Borsası Satış Cedveli 
[ ~isan aylık <·etvcli ] 

o 50 
o 50 

koyımcu bastalarile uğraşa uğraşa herkesi akıl • Eıı , .. _o:8g-ı 
1 

"v En yukarı Orta 

ka - o 50 celal Canba.ı: küçük cc ep hastası gibi görmeğe alışmış. Fakat aca· o 50 Musa Dağıstan kllçük celep ba hepimiz de biraz akıl hastası değil ÇeşU Sayı AQırlığ• K r. S. K'" S. K. $· 

2 
oo Recai can Arıkan oteli miyiz? ÖkOz 445 169442 7 46 15 00 ıo •

1 

Ali leblebici Gürcü kapısı 
Iibraıhim Akkoyun Batpazarı 
Nazim Gül.ser Batpazarı 
Htisamettin bakkal Tebrzi 
pısında 

:z 00 
o 50 

Kasap AJunet Kadakçı 
Fevzi yazıcı oğlu attar 
kapısında 

Güreli ı oo Vehbi Toraman ııe-z Gürcü' inek 234 ö5620 6 66 14 16 9 ;: 
kapsında 1 Okuyucu Mektupları 1 Koşu öküzn 84t 210339 5 83 11 50 11 SJ 

0 
50 şefik _ berber TUrbe civarında _ Manda 22 8720 5 71 11 00 8 oO 

O 50 Sabri bakkal Gürcü kapısında 
2 00 Hacı Resul ÖZdlçle attar Gürcü 

kapısında · 

1 00 AdU camcı Mısır oteli karşı_r;ında 
camcı 

00 Şevket SarU!han Gürcü kapısı 
1 OO OQill.an Çaolğlu kantariye Hacı _ 

1 00 

o 50 
o 50 
o 50 
o 50 
o 50 
o 50 
o 50 
o 50 

00 

o !10 

2 00 

o 50 
o 50 

1 00 
1 00 

!I 00 
o 50 
~ 00 

o 50 

lar han civarında 
Fehmi Saruhan bezzaziye Ha _ 
CJlar hanı civarında . 
Mltat .kltapçı Batpazarınd.a 
Milnlr Alyap > 
Asını Palkar , 
Kemal Alpay 
Mehmet halıcı 
İbrahlm paşa 
Hamit Algiln 
MI:k!da.t ÖZSMaç 

> 

> 

> 

Mehmet Duman fırıncı Kafksa 
oteli karşısında 
Avni Tü.vka.n 

Hüseyin Çetlnkaya bez'zaz Teb _ 
ıiz kapısında 

Dursun attar Güreli kapısında 
RJza Mtar Gürcü kapısında 
Tevfik Zeki 

Mehmet E1:1zizli Hıı:sl'r meyda • 
nında 

Yak~p lokantacı (Güzelyurt} 
Tevfik Aksoy TUrbe civarınd 
Hüsnü Erglııe Ağzı.açık mnd:n
ciSl 
İsma.11 Şengül YenLkapıda rakı 
bayii 

ı 00 Hfrsnü özden Koşapın:ı.rlı 
7 00 Rifat Karslı 
2· 00 Rıza avcı 

ıs . 00 tbrahim fabrlkacı Gürcü kapısı 
ı . 00 Sabr.1 Narmanlı oğlu Çöplük ha

mamcısı 

5 00 Mustafa berber Hacılar han ci
varında kantariye 

3 00 Ömer Arı Beyoğlu terzihanesi 
Cumhuriyet caddesi 

O 50 Re.şit alaftar Gürrcü kapısında 
ıo oo Yusuf Bayraktar Cumhuriyet 

1 00 :::.Diçle ,_,..Belediye ma-1 Karsta şeker çok ~:: 4; 4;~~ 1~ :~ :; ;~ ~ ;: 
1 ~-== _,mıcu belediyem•· pahalıdır ~;: 7! 4~~ ~~ ;~ ~~ ~~ ::o : 
ı oo AfodUITa.lune.n Göı:n:~~Vı"t Karatan bir okuyucumu~ 11azı11or: Marya 149 763655 10 0000 17 50 12 oO 

5 00 
iıbrahlm Şenlba:rk l;llv.........,. Kuzu . 1 10 10 00 00 ,.ıı 

. K.lıb Kı>pıi1 baqınfu\ Karsta bu gnne kadar anlaşılma· Keçi 7 300 s 75 10 50 oo V" ı 00 = ar j yen ve hiç bir zaman Jızkklle tatbik Tere yatı 4'2 T. 7425 52 oo 65 oo oo ııoloO 
.. db bezzaz EfZincan edilemiyen bir kanun varsa o da ibtikllr Paket yax-ı 22 p. 68 58 00 58 OO 00 ~ 00 Adll Su cyaz - kanunudur. 

5 

oO kapısında. 1 Bir glln işitirsiniz ki: Her hangi bir lçyağı 26 Çuval 1712 18 00 18 00 00 (jJ 
o 50 Akif abacı Kav:ı.flar çarşısındo. maddeyi satan tacir veya ~irket muhte- Yağlı peynir 6 T. 87 15 00 15 00 00 

2 
oo KAzJm avukat Gürer (maaşın -

1

kir addedilir. Mahkemeye verilir. Az Yağlı peynir. t6 T. 214 7 00 7 00 00 rJJ 
S 3 

Çl·ftl 
dan da. aynca. verecek) zaman sonra ayni maddeyi daha çok ansar 4 1.0 1800 00 2200 

5 
oo Nurettin Muhittin dökümcü flala satana hiç ses çıkarılmaz. _/ 

Gürcü kapısında 1 . Herkes bll1r!-i _ihtikarı . k~nun şöyle kuruıu ..:kmekcinin 10 parastle uğra~a- 1 
2 00 Salih KöŞklü .,,YYBJf celep Gül- tarıf ed!yor, ( Hukuınetce ıttıhaı edilen rak kendisi 1 lhtlk8 la ncad l dl Erzurum Tapn Müdürlü2ünden: 

ahmette tedablrı lstısmar suretlle eşyanın toptan . n . ~ m e. e e Y~~ 
ve perakende fiatının yUkselme9ine se- Krarzeddıyorslahbıç de oyle reğll, çünku · Erzurum Mndürıe kOynnden Jtıı'~ 
be l 1 ) dl B b 

tırs a et er gnn azamı 500 ekmeği ııı· 

B
. b b OCUX-UnU arıyor p o an ar yor. unun aşında bu- d be ld "" i . 300 him oğlu Osman Kaya idareye ıo 
lf a a Ç 6 glln kanunun temamen kasdine uyğun . etihy!rkıın drlenç r ko ub•~ çmd . ev caatla Tilki oğlu İbrahim'in tesartuf~ 
Oğlu 13 yaşlannda Samet ıreçen ihtikarı canlı bir canavar glbl yaşatan 1~ l• e yor. Şe er oyle • eğıl, la· ~ 

EylQl ayındanberi kaybolmuştur. ı şeker vardır. kır zenırlo,. k?ylü şehirli bütun bu ha· da bulun~n Zağil köyUnde Once pıf 
Kendisini goren ve bllenl~rln gaze- işte size rakam Ue esbabi ıuuclbesi: valiye şamıldır. olup vaktıle üzerine lnp edilen h• ıl 

temiz vasıtaslle haber vetmelerlnl yal- Şeker bugnn ambara kadar 23 Bundan b~k•. bugüne kadar Kare· 303 tarihinde haricen aldığındaıı dol61ı nrmaktadır. 1 kuruş S4 santlma mal oluyor. Satış 36 da sar!edllen cınsı aıaaı tamı, kokusu tapuya tescilini talep etmlı ve 1 ~ 
Bıbası: Enurunıun Van/efendi m•· kuruı. Fark yuvarlak besap 12 kuruş fena kirli şekeri yemeye neden mecbu· sayılı kanunun birinci maddesi ,.~ 

Jıal l ısı nden: Nev uz oUu il rw' an R iza' d.r, 146 santim, ne aıa İl 1 . ruz? hince mahallen tahkikat yapıla••''~ 
Bu fark ve hareket ıbtlkar değilse Hı:ılk yerli malına müştakdır. Bu tşjl 

. • .. . dUnya~a lhtlkirın ve bununla wlıcadele· güzel şekere ahımııtır. Bunu bilen dan. bu. ırayrl menkulda baıkaca 1~ 
Erz itte il ıı Jıılıı s ıı rla /' ııı ıısl akıl nln hiç manası kalmaz. muhtekir topdan aldıgı şekeri bakkala ~u! ıdduı:8ında bulunanlar var•• .~ 

· .. . .. •l" - .. [ • Cumhuriyet bilkQınetimlz halkın ih· lıızla flatla bakkal da 40 kuruı gibi fa· ılllndan ıtlbaren on iOn zarlında • ~ 
J/udto ll!Jlllll en· tlyacını ve mlllt sermaye olan hbrlkala- hfı blr fiatla satıyor. Biz de buna se· mnsbitelerile birlikte tapu dairesill~~ 

1 - 938 malt y~ı zarlıııda Erzincan rın da kinnı dttıtıııerek bir flal verdi. yircl kalıyoru•. 36 kuruşa mevcut şe- tahkikat &l1nü olan 15 • 5 • 938 Y ıP~ 
merkezinden Trabzon, Kiğl, Kemahve Halkı da 90 kuruşa şeker yemekten kur- kerl halk 40 kuruşa niçin alıyor? gQnü mahalline gidecek tahkik oı• 
Plllmer lobisarlarma nakledtlecek o!on tardı. Sayın Başvekllimizln babalılık, hal· runa müracaatları ilan olunur. 

tahminen 227000 kilo 'inhisar mevaddi· Trabzon fa':>rikaya daha yakın ol- kın iaşe maddelerini ucuzlatmak mü- ( No. 289 ) 
nin naklt 25·5 938 den itibaren 15 gün duğu için lstanbuldan iskelesine kadar cadelelerlnden ilham almıyoruz. ~ 
mnddetle açık eksiltmeye konu'muştur.1 nakllyesl, her türlQ masrafı, perakende Bu ta!silôt al8kadaranı, alelhusus =" 

2· - Muhammen bedeli 7400 lira satışın da karı dahil olduğu halde 28 yeni gelen va bunun için de bu işlerden Sa.hlp ve Be.şmuhBJ:Tlrt 
muvakkat teminat 555 liradır. kuruıa şeker yesin d~ biz niçin 36 ku· maltlmatı olmayan genç ve faal Cun- CİHAD BABAN 

3 - Taliplerin ihale güoü olan ruşa yiyelim? I<'abrlka Karsu yakın de- huriyet Meddei Umumimizi faaliyete 
.. ..ıeri 

Umuml n~iyatı lıdare eden yazı w 
Mü.dürü: Bahadır DULGElt 9-~988 Pazartesi gQnüntt kadar Erzincan 1 ıUse şekerinlgeldiA'I yer ygkın, yukarı- geçl~m~ye kafidir zannediyorum. · 

lnbısarlar mnstakll müdOrlOğOne mura- da gösterdiğim fiat ki kat'adır. Hnktl- Semeresini görürsek, diğer mevaddt, 
caat edebilirler. ı metimtztn latanbulda sattığ'ı fiatla biz ihtikar kanununun tarif atına giren bütün 

4 - Şartnameyi görmek isteyenle- burada şekeri yiyebtllriz. Şirkete de kar ibtlkarları sırasile böylece münakaşeyi 
ı oo Ali lokantacı Cumhuri1et oteli rin inhisarlar idaresine muracaatları ilaa vermlt oluruz. kendime bir vazife addedeceaim. 
A &g Mem.lf otunkcı ı 1 ohpıur, (No. 286) •·B · Maba ili tetekkOller mıl~f k11abın iki Karıda Tahir Ali ÔZT.AN 

oteli 


