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RıuulmayM yanlar g~rl vPrllme1 

s '"•>mı• s • -n nntMP'"M"" c w *"r" "AP rn 

Japon ordusu tam bir inh_izama uğradı! 
Avusturyalılar bugün _iltihak reylerini veriyorlar 
h,. h ı b kİ HARİCİYE VEKiLi KAHIREDE 
lltıtün Avusturya şe ir eri en üyü ı B .. .. 

bayramlarından birini yaşıyor utun Mısır Türkiyeye 
"-------- karşı derin bir saygı ve 
~ariciye Hitlerin bugün Viyanada muhabbet gösteriyor 
Vekilimizin •• ı · .., · tk 
~ahire seyahati soy ıyecegı nu a 
lı b ,, ''k h . t ·ı · 'l iltlciye V{'.klltnüz Tevfik Rüştü Ar.ı~ uyu e emmıye verı ıyor 
~ !ki gUndenberl Mısır hiikümetinin 
~ttıı 'bir misafiri olara,.~ Maj~te Kral 
~~ltn gUzel memleketinde bulunmak-

~Jan.., haberlermden ed1nd1ğjmlz mn 
ta göre Tevfik R~tU Arn.s M'.ı~ırct:ı 

dostluk tezahüratlle ltarşılanmı,1 -
,;~hu eı.ınsnl<>!z ml.safirperverllk hiç şup-

Olt ~. m~"bkll Mlsır mi,llct.1nin Türk 
tine lkru--şı be...c;'lcmekt.e olduğtt s.ım\

~llh.'lh~t duy.gul!ırında.n ileri gelmek-

Mareşal Göringin de Hitlere refakat 
etmesi kuvvetle muhtemeldir 
A \'tı-luryıı lJur.: Un turihioin bUylik 

bir dihıl\:n noktnsını taşıyacak . Tel:.{raf · 
ların c\'ı;eke lıHber verdiği g-i oi, A nıs· 
tıır) nlılttr lrnı1ın, ~rkf>k, memlcketli"ı-iniıı 

.ı\lmunyıınt ll•ıukını istedikleıirıi tıi\tün 

dlhıynya i ' füı f'llf<'l klcr. 

'l'lirklye ile Mısır arasında belli bnşl : HugürıhO µlf'.l.ıbit 111t:hide bir fC'rırıa
bır lhtlldf mevzuu K:n.yctedllmt"mlşt!..r. littdt n ibaret tt-lııkkl e<tllehllhse de, t'ıli 

'tlt ~bercc lbir lb~yrak altında ya · ilhakı uıühl\rkyen b~r hUı-üın olaı·ıı~ı 
·~ıı t~rılhlcrde gere-:ıc, Mısırın s.ofüu·k~ için, harp sonnl'lı tnrilılntle lıüyi\k kıy
~ vnzıyetlnde, .bu iki bliylUt Ak - meli hıtix hir stthlf~ olarıık kıtlttcaktır. 

·~ l"hı • ' ·•1.1Ueti, damıa lıirl>irlerine sevgı ı.:c BUyük Alı.u.ınyayı katlle!;-tirecok olan 
a:rdır. Mısırın son z.ımnnlarda bugfınkü ıu(lr»sfm i~Jn, gOn?ert.ltnb~rl 
ld.ares!nl terk.ederek !stiklfı.Hne yopılnınl\t<ı olan hcız : rlıkll\r ikmal edıl · 

\\." oı..-naı, 1st.l.lclal iezı.et1n1 .blitün 
'l uu wlştlr. 

e t..1d.a.n, ve onu butlln lb'.r millet.n 
Aluımı devlet lteisi llitleıin )[arcşal 

tek gllclle elde eden 'b1Zl~r için, bt~-
hı Güıio).! llo birlikte dOn Viyaııup gelnıl~ 

r In<' ... -nmuılyet v~sııesl -olmuştur . 
'l'~flk Rl'"tli Arasın Mısıra ya.pt.ı~ı oloıalnrı bekleniyordu. Suı:cnn Alınan 
t... ·"'f de\'let rt:lsinin ~ylemeı;ine ihtimal \'e · 

~Y:>.hat çok evvelden derp!ş ectiln: lş rilcn nutkunda, kimseye yeni blr şey 
~ U.YQrdu. Fakat MdLselçrin ımUtc • öğreııllece~I zennedllmemektedir. Bunun· 
~ Ye:n ön plftmı stınnüş old•\klnrı mt.- la bcra~r, J !itlerin bu ay içir.de ltalya
~r, ltarıcıye Veklliml.Zl bu dost memlc-
f. 'il\ top ya y11pac:ıt~ı seyRbat bakımından, bugün 
,1, ra'klarına bir tt\rlU göt il.reme • söyle<' ' ~I r utkun ayrı bir ehemmiyeti 

\" olma~ı lbımg~Hr. 
k ine ajnns lı~vadisleı'l.nde cku;iu -
:'()ıııı l lltfrr ~'tliluultt Homnyn Hcllyoı· 
~ a göN!, Mısı.r l>aşveldll, Tevfik Rlış- Nııpoli, 8 < A. A.) - Hltler yakında .. 

t.)~n Mısıra. va.k1 2.lyaretd üzerin(!; b\r Homnyı ziyaret edecektir. Hu nıünase- Ruglin en biJyıik e~ıelleri11de11 ln11nl 
•rı; .. ~e neşretmiştir. Siynsl ne-za:kP.l betle llf)mada ve Napolide büyOk ba- daha tRhakkuk eftırmlş olan Alm.ın 
~~lcol lcabı yine Hnriciye Vekillm!xl zırlıklar yapılmaktadır. Ş~htrde bulunun· Deıılet Reisi l/itler 
'2'e Veldllni.n veya. Hariciye Ve-ki!\ bOtnn kıtattt o-eçit merasimine iştiraki ı liklerile bülOn halk misafiri selamlaya· 
' ~ aaşvekllin ıkarşılaınası icap ede .. ·- ,.. 

Bu z iyaret Mısırlıların ·Türkiyeye 
karşı beslediği samimi alakayı daha 
ziyade arttırmıştır 

l\ahlre, 9 [ A.A. J - Dün sau 17 
de 'fUrkiye Hariciye Vekili Uoktor 
'fevflk ROştO Aras buraya gelmiştir. Bn
tün Kahire bttlkı sokaklara dökülerek 
bu bOyOk misafiri karşılaoıışlar, karşı
lama töreninde Haşvekll .Mebınet Mah-

cısı ALLllOrkOn yüksek ba~rılarından 

dolayı hayranbklannı lebttrl\t etUrıuek· 
le ve bu ziyaretin her iki memlek4't 
için hayırlı neticeler tevlit fl<ieceğiııJ 
kaydetmektedlrle r. 

mut Paşa ve kabinesi erkanı Kral Fa- .\ Lina gn:.r,•lelcrlnlu ıtostc;« 

rukuo kı\tibi u•uumisile seıyaveri ve ha- neşrl)'Blı 
riclye nezareti erkanı Kabirede bulunan Atiıuı. 8 [ A. A. j _ Atına aıjeansı 
Türkiye · bUyllk elç!~ile Rom_en ve Yu- hildltlyor: Atinada bnlunau hlltüo ga:tc· 
goslav ve Yunan bü_ynk eJçılerl bazır tcler TOrklye Ht•rf ·iye \'ekili Te•;fık 
bulu~muşhırdı:. BUtun Mı,.ır gazeteleri I ROştn Arasın Alinayı ~.lyaretl.,rindeu 
bugun husus1 suratıe yazılar ynzaruk I bahsederek Türk · Yımttu d ·)cıtlutunu 
aziz misMıri ~eJawlamakta \'e Tüıktye anlatan satıifelcr dolu~u ııuıkalelcr y11~ 
Cumhuriyetinin \'6 onun Bllylik yanıtı·! maklndırlar. 

Yamah çuvaldan un 
çahnabilir mi? 
Alaf tarlar "Bunu yapabilene 

50 lira veririz. Kaçakçılığı başka 
yerlerde aramak lazımdır,, diyorlar 

Enurum varidat müdürlüğü tarafın · kadarlara, dcglrmencl ve rıtbrlk.nr.ılıırtı 
dan yapılan bir kontroldtt fırınların bir on beşgün mühlet verilmiştir. 
çotunda kullanılmakta olan un çu\·alJa· 
rının kuJlanıJmaması için fırıncılara, al!· 1 (Alt tarah ' belde) 

~· ~ekl.lln, dolotor Arası iolr Başvek!l azırlanwuktadır. ~herin muhtelif bir- caktır. 

1'4tı~tşılaşmnsı dost Mısır 11uko.me-hB l d• b .. . f Transit Seferleri 
~·~~:kl~~~~r~:!~ıe:":.mml - e e ıye utçesı masra bugünden 

~'l'l\rk • Mısır nıUnaseDetlerlnin htr k b ı d ld 
FIKRA: ----

Hastalık 
~l'ı lyl Ve müsbet. bir saha.in. lnkl}!ıf kısmı a u e ı· i itibaren başliyor Dün masamın Ü2erJnde blt' ıarf buf . 

Q <>k\uğunu yukarıda söylcnüşt.ik. dum. Posta. damı-asını taşımadapna cön 
~ ll ztyaret, bu d,oı;Uuğu btr ~ dcra Ot b ·· J 9 tl b · tiden gönderilmiş olduğu ·n.uıbakbkh 
~'tlıraeaık, ve lb!Th:ıssa Akdeniz hav- - O US ar ' IlJar fiil erl A\ tım, okudum. Muhtevi olduiu mtk11ı1• 
~ ~r ııe yapı:laca'k yeni anlaş - Bu yılki imar işlerinde nerelere, işlemiyorıardı bu aşatıya aynen alıyorum: 
' ''l'ürk - Mısır münase'batı.nı her ~- k? llavulann mnsaadesizliğl, yollıtrıo 1 ''i\luhterem beyim. 
t MA": ıblllia~ ekonomik alanda tnkl- ne kadar para harcanaca • boıuklujtu ve kopda~ının knpalı bulun· l Tasd.iimden dolayı afh11121 rica ede• 

-.. 1.ı.~cektır. ması dolayısile 9 .Marttan borl tatil edl- rim. Lise ... sınıfta ... numaralı ... halııu -
~~ ltılınetu Hariciye VeklUmlz d0neı· • len otoblls ı-;eyrtıseferleri bııgl\nden iti-: demdir. Fr.msızcasmı zayıf rörüyonun 
'~ A~'rlYeye de uğnya.cn.-kt.ır. Tevf.l.k Riış- Erzurum Belediye Meclisi dün Bele - l 2005, emUk t:mıirt 1000, baskill tamiri bMen başlayacaktır. 1 .-aı.ıa ~a~ası içl.n vesayada bulunduıu-
~';;:,~. Hat.ay davtı.sının son kör du _ diye Re!si Şev.ket Arının :l>aşlcanlığınd:t , l 00, elektrik inşa ve tcsl.s masra!ı 25000, Yolun kıt palı olan kısımları lransfl sa da noksan not alması mUhtemeldlt, 

, ... ıun t..oplanara.k .bütçe müzakeresinin masrnf kaldıntnlar masarifi ta.miriyes.ı 7500, su yollnrı rnüdOrlQoğnnce aç'mlmış ve ' Bunun J~Jn lfıtfu alin~ dehalet t'dlyo • 
' çözillmek üzere bulun.iuğu bir 1 k r t f) ı J ı 1 j ~a ... Surnyeye ugrrunıısı da yine Türk kısmım lbltirml.ştir. . ı yollal"l 8000. park ve bahçeler 3000. ren ey ıye ev et lemiryo ıarı mtldOrlOğU· ı rum. Sınıfta kalm:unasa lçin hlmtnetin afi 

1 .... ,tıı.n mu-za;ffer olacağı günlere tesa.· Bllt.çenin masraf kısmı belemye da· l iş~erl ve ıev:ıztmı hendesiye 6750, mezar- no bildirllmiş olduğundan bugOn saat muhta~tır Derin saygılanmı sunartnı • 
• ~,.~esi baJumından da ayn bir ehem- ımı encllmenlnce şu şeklide tesbit olun- !ıklar :masa.rlfi inşa~yesl ıooo, istimlak 8 de iki otobüs trabzon isttkametlnc ı ....... ıı 

~nno.~ mu.ştu : 
1
1 ın:ısrarı 50.000, imar birliğine i-'Stlrak his- tahrik .. cdilece}c ve bu otobOslıu srtat Ru küçük kağ"ıtta büyük bir ders, btı 

' bokt. r. • Re!" m"'ı"'" 4800 'U'<>.71 ı"'er'ı 3480 h" 1 00 t 12 de .n.opu aşacaklardır. 1 bir kaç satırda müstcvlt bir ruh h:ıı.-tah -
, tL • .or Arasın Surlyeye tıgr:ı.ması , " , -t"' • J....,. ")'& • ' - - ı sesi 15000, tanzifat memurları 68 , e-

11 taıhs1lıU ~ ri 8220 ta.hsilda Yollar bundan sonra kapanıua<lıtı 1 ğımh en manalı bir tecellisi var. +' ~hrly~ dostluğıınun da. ·bariz bir sap \le e ' ı" ~ ve (ıiZl!k masrafı 17ooo, elektrik memıtr ve takdirde seferlere ınuntaı .imıın de· Nisyana karışsın diye kitle halinde 
~q~t her iki devletin lehin& ve şuurla c.lbayet :memurla.:1 7500, ~al er müs .- 'müıstahdemlerl maaş ve ücretleri 1080, e - Vdnt edilecektir. mticadele ettığlınİz eski devrin k~nt• 
~totııe~n!ş olduğuna <tel'ilet ed~r en ~~~4~m:t!.:ı:~:u::a.:e ,Z~, :a~~ i lektnk işletme nusrafı 5000, itfaiye me - ltıyatlan zaman zaman nüksediyorlar. 

-'rtut !r .karin~. rifi daime 4400, &hhat işleri maa.ş:ıtı ı ınurlan 5220, ara.zö'z masalı Vt! ~tfaiye alfı.t s· . . d h Bu anlayışları memleketin setimcd 
:-r.liı) ı<il "Öyle t.a.hmın ediyorqz !ki, bu Zl- 3576, dispanser müstahdemini 1200, dis- ı \'( edevaıtl 1250, vergi 1500, ısıgorta 500, ır gemımız a a \'C m11Jetln kurtuluşu adına artık bol .ı 
~ ~tıt-!yog~~~; m::sı dJ. ~ıdur~t'l panserde yatma, W}e ve sa.fr masrafları masarifi ımUtenevvla 25068 olmak üzere deni• ze 

1
• ndı• rı· ldı• 1 mağ'a mecburuz. 

ıı.. .__., ası anunase • e, 2319 &hhat ıc1erı masarifi da.lmesi 4050 cemnn 239 bin küsur Ura.. . Yardımla, himaye ile yürüyen lnsau 
"'ta~~lla rta ıt lltl U ' ...,.. ' 1 . ""'( dU nn '° ya !li t. arı :m na c- su yollan ve Jcöprüler masarif! tam1riyes l (0.~ttar.ıfı 4 ılnrlldc) --- bize IAzım değil ... Yeni Türkiye kendisin, 

ftıı hı~llık cereyanla.r:ırun zararını o · • M ~;venen, tuttu'"• yolcla yatnu l. ..... na v~ 
-~ ou yenı gemı ı arıuara AU .. - ---r 

• g~•- tmiştlr, ve Sur.1Y.e anlamı.ştır • cesaretle yürümek kudretini kendhlnde 
~·<.0011 TUI1k dootluttu h1-ç , fhır S'treue J J h H h A t [ sahillerinde işleyecek bul bo ~ dama uıııaçt.ar 
~~ ~lnıemcUdlT. Bu dosı]uğu kur - spanyaaa U ume çı er Bertin, 8 (A. A.) _ Türkiye Cum- aÖb=kü~erinl b: birer t~eyti ve 011 -

~ ~ 1'tİ .,~ lblitUn mUşkilllert yenmekte o- ııurlyet bOkllmetl hesabına Alman tez. Jııra yardımı memlekde hJy:ınet diye s.a-
~~ı· ı-tt <Uplam~&inln IJtıymetıi mll - ı • b • t t •ı gAblarında yapılmakta olan gemilerden yıyoruı. Ve onun için bu hıancımııı bÜ· 
'l'\ ıb;f\!n, bu ~hD.tl ·bU bakİndan da gen ış ır aarruza geç ı eri birisi daha bugQo denize tlldirilmittir. tün açıkbğile efkan umumiye önüne at~ 

r öntm ta.fım.8oktadır. 1 · Bu cı Marmara denizi sahillerinde mntaa 48 ltü)"ttk ltlr baa du)'ll)'0111t. 
ctllAD alBAN CYuı.ı 8 ftneG aayılada) tıte ektir. • -.-.1-t a~• 
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v g dan a 
KÖYCÜLÜK 

r er Köy üye evvela sağlığı 
koru asını öğretmeli 

Köylü hastalıklardan nasıl 
korunulacağını bilirse, büyük bir datJa 

Bir şirket elektriğe laJip kökünden halledilmis olur 

Hınıs dört gözle 
yeni yapılacak 
okulu bekliyor 
Bu suretle öniiınüzdeki 
sene talebe adedi de 
artacak 

Hınıs ( Hususi ) - 19 35 Genel nu
fus sayımına göre 1808, köyleri ise 
29234 nüfusa malik olan bu kazada 
yazık ki şimdiye kadar modern bir okul 
yapılmamıştır. Şimdiki mfktepte okuyan 
ve okutttnlör ne zodul<.lar çeı;mcktedlr
ler. Ders levazımına ait hiç Mr şey 
yoktur. Her cihetçe numune olması 

15.zım"elen bu oı-uldan içeri girdiğiniz t:J 

zıtman· okul derneğe diliniz varmttz. 
üzerinin çökmesinden korkttrak belki 
girmekten de içtınap edersiniz. Bu binanın 
zeminaen 'birıız yüksekçe yedi odıısı ve 
bir sölonu vardır. 

Yurdumuzun bu şirin parçasında 
plan Uzerıne c·kul daha yl'nl yııpııacuk· 

tır. Bu bususta değerll tıçehay ;-..rdzım 
Onerle çauşkan knltnr işyarı Hakkı 
Ert nın g b y retleı ini zı kretmek h\zımdır. 

Eskıden ev olan bu okulun odaların· 
dan og-retmen odusile b şlnci sınıtın 

olduğu oablar hariç olmhk nzre diğer 

oaıtuır bııer çurvık, delik'. aeşık kııpı 

ile kupıınır. 'l'avıın ıse çalı, çıı pı 

ile otlUlruUş pencereleri bozuk, sttlon 
aenlleu )t:r ae bunlttıdan fenıı, dar, 
tavımın da çalı, çu p1 ônwekteair. 

Bugnn sıhhi vcızıyete göı e bir sıra 

iki ço~ug-a uıuır. füaıtılllil oızım ohuld11 
en UZ Dır ı:ılrcu1a aört çocuk oturuyor. 

Yazı tuhtası, soba ve çocukların yerle· 
rıne geçnıelerı ıçin pek nz yer vurolr. 
Buncılucı bır huva içınde tearısattt de· 
vcım eden oğretmeıı ve öğrenıcilere çok 
yazıktir. Çt.cnk aerste ögretuıeni dt-ttil, 
dcısle ıtlıi.k.usmı kaybediyor. 

O kuçuk. sın1flaıd11 bin türlü sıkıntı 
tçE:risındu oırınci sınırca: 38 tkıncı sınıf
ta: 2·1 uçllncU sınıfta: Hl OüıduncU sınıf· 
ta 22 be9u.ci sınıfta: 22 çocuk okumuk
tadır kı bunıarın. ytkOııu 125 kadıır ıız 

olan tukttt bu okula çok ttızıa gelen bu 
yttvruhuın oaba yuzlercesı boynu bükUk 
dışarıatm bakınaktttaır. Yavrular arlık 
yarın yapıl<.:cak okulhmna bırçok yenı 
urkauaşıariıe okum<tk ı~~ın mun11kkttk 
~urette oır nur ı;,ıuesı llalınde hl\cum 
eoec~kleraır. 

Üç soygunculuk 
maznunu 

beraet kazandılar 
Mahkemeden çıkınca sevinçlerinden 

biribirferinin boyunlarına sarıldılar 
Geç(;-n .sene tesrinievvelinin ılık fa -

kat karanlık bir gecesinde, Kemal, HuşLnı. 
Mehmet adında üç kL5i Glircıi 
Jı:;:pısınja bir kahvede otururlarken, 
Gez mahallesinde Zihni yanında 

iki de arkadaşı oldu~ı.ı h:ılde maznun -
Iarın otmmakta olduğ·u kahveye gelerek 
Haşlmdcn bir araba istemlş, Haşim hu 1s
t€ğe öfkelenmiş ve arııl::.rınd:l başlnynn 

:ı1ü1rn'kaşa kahvenin dışında kavgay. dö
külmUş, Ha~iın ve arkad:lslurı. Mehmet. vr. 
Kemal Zihni !le iki arkadaşını taşla ko
val::ımışl&r, Haşim de Zihninin gırtlağı
ııa ~arılarak 120 lirasını alma~ iJd::ısHc 
üçü de mahkPmeye sevkedllml.5lerdi. 

Bu iddia ile mahkeme scvkcdilen iiç 
s•ıçlu hakkında karar verilmiştir. 

Saat !kiye doğru süı1gülü jandarm:~ 

-ların muhafazası altındn. gctirllerek nc
zarethnncye konumn üç mevkuf ço:.: 
genç ve fevkalade neşeli idiler. Yalnız 

mahkeme saati geldiği z::ıman üçünü de 
bir teillş ve heyecanın kapladığı yüzlcrin
\C ne:zaret odasında asabi asabi gezin " 
ı 1elerinden belli oluyordu. Mübaşirin ç.'.l 
ğ ırması üzerine maznunlar yerlerine o· 
tıu-dular. Bunlardan Kemalin sinni rü.şdt 
\:ısıl olup olmadığının tesbiti için htikü
met doktor•ına sevkedUmL<~ ve muayene -
sinden scnın sinni rli.şdc vardığı tahak-
1'.lı'k etmişti. Gerek ilk tahkikatta gere>:
sc duruşma.ün. iddia edilen suçu is.bat e
decek <ielalle tesadüf edilemcd.iğind.en 

ı:rnhkeme her üçüniin de bera.etlerine ka
rar verdi. Beş buçuk aydır mevkuf bulu
nan maznunlar karardan sonra heyeti 
hft'1{:meye tesekkür ettiler ve koridora çı
kınca sevinçlerinden birbirlerinin boyun
larına sarıldılar. 

Kars bu yıl 
elektrik ve 
suya kavuşuyor 

oJınuştur. ~ u boruları da ' n~eft 
Ssağ"lırrın kıyıııelini hilen ve anlayan bir şubesine.le ferden çahşae'\k t!C ~ 

Trabzona ge]n1işitr bir uıillet onun kornıının çarelerine Ankaradıı hıfsızsıhha mektep~ 8kre 
Uzun zamandanberi Kars vilayet ma· buşvuracııgınıı hiç şllphc yoktur. 

1 
şııhsi ve içtimai sağlık bilglleı;.ınl e; dı 

kamının önemle üzerinde diırdu~u, fa-j Sağlık : hayatt:t en kıyruclli bir <"ev- terek yetl~dirmekleclir .. Bu gençl MlııJ 
kat ınün~kasaya talip ç· ı kma.dı~ı ıçin bu hordir. Biz insanlar onun kıymetini has· vııtanın her tarafındaki yurdd~j ,o 
güne kadar uzamış Kars - Iğdır - h'.a~ız.I ta olunca pek .ıcı bir stırelte duyar. Bir , mo<IP.rn sağ'lığ'ın ve hayatın kfyme rııe~· 
man · Sarıkamışta yapılııc11k elektrik te·I çor.umuz ,·atııöa uo~tiiğl\mnz znm:ın s.10- la.tarak onların körpe çocuklarına e..ı 

,., • <'> . ıı ıJJ ~ sls&tı iı;l~ Lazınaş . elektrik şirketi taliJ.ı cılar l~:Inde J,ıvr<ınırken sağlamla; ı n ne teplerde. öğUtler. ve~·erek y('lnf nes" l\ ye· 
çıkmış . f\.l' p'llı zarlı 19 Mart 1938 gUnü kadar bahtivar olduklarını dn-;nnnr de lckeı irııı en raıdelı yurdtaş ol f:"l 

postaya verdl~lni tellemistir. Buna gfıe kıskamrız. · ı• liştirmiş olacaktır. ıJıtl 
yakında ilimfz hol. ışığa k~~ıı~acaktır. . Dilnyada p ara kıymetini bilen kim· i Sağlığı korum~ sav~şın.dtı ~~ır•· 

Haylı ilerlemış olan. ılımız . su tesı- selcr bıınu yabıınn'ardan korumak için mensupları vl:l7.ifelerıni mudrık o ,dlr 
satı yalnız mevsim ve hır de sıpariş e- b 1 d . i evvelki senelerine nıızııran -::rferbt· • • k 1 d" 1 d nelere aş vurınnmı~ ar ır. :' · 

111
n dılen b.!lzı demır a sa~ın go ~e ığ n f~ . .. 

0 
• • • • • Ufak köylel'iruiı<le bile çalıŞ'Il 

bu nUne kaıhr teahhur etmlstı. Oerekh Yer altında l.upLrde, elcktırıklı do . ..1eflıı' 
h ' , ~ 1 l d ki .. k . 1 . b kl k c·adcle teşkilQlları ııııkroskop ıı ıJı levazım ~e bu. aradn K1ğ1zmanJboa yııpı· .a~) ar .. ~ R1 ıy,HtI \O on ıııı e eme l eyilcn fon a<la:nlarına köylll ba) 'e..u 

lacak tesısat ıçln de lcaboden ru vo ıçın ı::ı ahlı be~<· lcr ko\·du~.ları halde.ha- b k k L' 

1 1 
bo 

1 
v·ıd·ıll'I .. 

· · "' ı . · a ına · tn ı:.srar l o u ru arı .,. demir aks1mı Trabzon1 gelmıştır. ı a·, vatta en lıtiytık varlık olan sağlı!'{ın ko- 1 1 
k k r 

1 
k t tJPO ~ 

kında bu levazımın nakline başlanacak• ~unnıası içi~ mümkün olun seyleri biz çev rerel . 1 ·em ık\~arnıkğına bas!" ket ~ 'ıtDf 
· d · · " d t 1 ~ ' nını ze 11r eyen uç ma u il ı ve nynı zaman a me,·s•nıı.n musaa e e insanlar niçin yapmıyoruz? 1 r d ı b ~ . d ~·tdl 

mesile d'! fdaliy<'le geçiler· ·k Kars bu se- . . . J ın en ıa er\lar ee;ı r. . , 
1 

ne mutlak olarak gözlemekte olduğu . En ~~ngını~ old~ğ-u .k:ıda~ e!1. fakı- Hı.; zlivallılara acımamak i.Ul~arı ~ 
suya kavuşncakt1r. f Kıl R s / rın de s •. ~lığı. korum,ık ıçın blıyuk mas- <l ı r. Bunlar eski devirlerin biıgı..'>lılilC rC 

raflarlıı gnçl ığe başvıırmııc;ına llizuın ı M •• 
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hil k 

1 
b w kO Olodt. 

, k . ı yuzunc en C(l a mış1 ~ıgun ~et 

S k ~o · . . . , . . . te<laviyi eski hacamatcıların pfs, l\M r~P 
QTl QffllS Bu günkü rrn ~ıllaı geçlıkce en lerini sanarak OrkUyorlar. Halbuki tıtı , 

B l d . ·' 1. . sade, en sabit ustHleri meytlana çıkat'-,1 çeken beşeriyetin bu kısmına nıı1Jıı ııı 
e e tye meC lSl mışlır. Bir. iyn: ~l<"ll ile kolun de~isine mak, gü {OS dinleme~ten evvel cfatn&~:. 
,. ., [ • I konulnn hır aşı ıle hayatın sonuna kıı- rına sağlık (jğUllerlnı aşılamak çek 

goruşme erı 1 dar çfçok :ıe?ilrn h~l~dan kon11!uyoru~. 1 h:ı. veriınll ve faideli olnr.aktır. . 
Sarıkamış [ Husu&i' ] _ Belediye Ufttk şırın.,ıı ıie cterı ,ı!tına veı ılen hır Biniöl" Ktı:zıısl 

meclisi bir Nisandu toplanmağa ça(trıl· serum tifo, kolera, diZcıntcriden bizi Köy IlekJıni 
dı. Belediye kanununun 54 Oncll madde· muhafaza ediyor, en iildürü<'l\ tehlikeler- Sabahattin ündiJI 
si mul'ibince Belediye meclisi Nisan ipti· den kurtarıyor. 
dasındu içllma için üyelere Belediye re· Bu giln meydanda bir hukikal var. 
isllğ'inden çağrı gönderllmiştir. Mektep çağmda sağlığı korumayı anla-

7 maddelik görüşü şunhudtr : ınamış, yapmamış nesli hayatırı sonuna 
1 - Bütçe. b h ld k l B l' 
2 B 1 d. k ,.,0 . . kadar u a e a ır. u ncs ın o mcm-

Cezairde bir kadtn 
bir zabiti öldürmüş 

- - e e ıye anununun ı ıncı . ·ryot' 
E Ü Ü maddesinin fıkralarına göre mesai' leket sağ-lığı bakım:n<lıın ne kadar tch- Purls f> - Cezayirden bUdirı ı . 

YZUrUm g C ve imar programı. likeli olduğu uşikt\rdir. Blidıt topcu alayına mensup yüzbaşı~ 
k l ,. b •• Ü ı ·k 3 - Bdedlye zabıta talimatnamesi- Sağlık prop:ıgandasına bugrın nıenı· ıot bir senodenbcrl karısnu knybt u u un n sene ı nin tetkik ,ve tastikl. Ieketin bil~l l~S:l doğu köylUsllıınn ekmek, bulunuyor. T>ul yllzba~ı Bopret sokB~ 
k • 4 - Ehliyet ve ruhsat harçları httk- su kadar ıhlıyacı vardır. ı da güzel bir villada oturuyor. Oiln I' n 

OngTeSl kında esnttfuı riyasete verdikleri dilek-ı Sağlığı lrnrumak usulleri önce aile ve gllzel hir kadın, tayyare yOzbaş ıl~_, 
Erzurum gocn spor kulübOnlin se· çel~~ R k . . 1 1 . yuvalarında kazanılır. Bu u~Olleri bilen. 1 elan Durifin karısı madam nurlf bU eio 

n~lik kougıesı K~trs kapısındaki ku~üp t tkik. - tı ııya vergı ve res m erınl öğrenen ve yapan bir &ilenin mnsum 1 girmiştir. Bayan Durif her zttman old11 
bınasında toplanmıştır. GOç kongresıne e 

1
• ... • • • , ı b" 

0 
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btltiln biniciler, . güreşçiler, dağcılar ve 6 - 93 ı malı yılı btltçesının ftısıl- ~ avru a~ı ~ç ş pe y~ ı ı ' yaş arın al gtbi kocasiyle sabah yemeğını bl ·ocf 
futbolcularla diğer sporcular gelmişlerdi. lan arasında m?nakaıa.t. . bu terhıyeyı mal elmış olurlar. . yemiş.. Roca~ı vazifesi bnşı~a ~idi fıl'1 
Tam sattt : 7 de kongre başkımı topltın· 7 - Beledıyeye ~ıt . boşlukların ve Ve hayatlarını ~onuna kadıı_r . ıd~me evine döneceğı yerde yüzbaşı ~rrmt0.ar 
tıyı açtı. OelenJeri liutup salonu istiap arsaların satışlarının yenı tarifeye raptı. etmiş olurlar. Bund rn sonrn ıkınca ve 'ı villusınij. gitti. Genç kadın burada >,., 
etmediği için birçok kışi kongreyi dışe· 1 . . . . . . rilı;ır 
ndan takibetti. St:ntılık fualiyet ve he· Mezuniyet 1 (ıdeal) sağ~ık meıkc:ı.ı <13 ÇO<•uklar ıçın başı Trıntofla bır .sıuı.t. kadar b6 osur 
sap roporları kabul edildikten sonra . . mckteplerdtr, 1 kaldıkta!l sonra hır sılah sesi d11yul ~ Sarıkamışta temsiller yapılan idare heyeti intihubında: Erzurnm ~ümun: hastahanesı göz 1 Mektep binalaı 

1 
sağlı~ın birer (sen-1 tur. YUzbaşmın emirberi sesin geJd d'. 

1 "' 0 938 Başkanlı~a mUhendis İhsnn Ali hastalıkları müte-hassısı Nihat B:ıyrnk - b 1 t ı b ı . ı ı:: rr· ,,. .. l'r · • •• · b· -1 salona giıfoce zabiti de genç kndıOi , Sarıkamış I Hususi - 2f-~"\- 6 t ' h ali ıhhi i b. s hh t o.UJ a e e eı ( e uD!iıı.,ın o,..ıenıı ısı a ' ,, 
p .. ~ur aUnu o-0::,l~J.il~n itrZu ve röğoete Tekvıtr, as b~şkanıı~ına . Vehbi Tnrker, .ara a v s yes ne ı~aen : · a ve linde bulunmalıdır. İ"inde ydşuytmhıra ve kanlar içinde ölü bulmu ·~ur. Bu aş~ 

.. • 
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umumi katıplığe ltısan Dışbuıen, muha- Içt!.mai Mu:rvenet Vekıiletince ikı ay mc- . . .,. . . , . . 
1 

• • 1 M #' 
kar11ı Hnu~.evi gö.:sleı it kolu « Kozan oğ- sipliğe Nızaınettin Ataç, Müfettişliğe zurılyet ver!lmiştir. Bay Nihat; yollar açıl· etruı ındakılere her fırsatta sa~lık . bılg ı- cıası Cezayir garnızonunda btıyu.k . ııl 
lu » pıyeııını uvuncü defu oıardk okumu mUhendis Halll Ergun, idare memurluğu· dtktan sonra İstanbula gidecektir. terini öttretmek onlara bu vn:.:ıtclerı kut- 1 rak uyandırmışbr. Tahmin edıldig ~ 
odıtsı &ılonuuaııki ufıık sıthnede gös· nıt ressam Nafi .Bttkla ittifııkla seçildıler, sal olarak ebeclileş<lire<'ek olan irfan göre bayan Durif yüzbaşı Triotoru dt 
termıştır. YUz tıek:,tn k~dar st:yirci kü- b~ ~uretle eski ıdare heyeti arnen .. se- ordusunun genç· elemanları muallimler· ı dürmOştUr. Bu cinayetin sebebi anla;~ 

. . kt çılmış oldu. Yeni idare beyetı bolg-e Bugece nöbetçi eczane il . ıl ~k sıı.onda yarısından zıyıtdesı aya a ı merkezinde toplanarak faaltyet progra- ( r. . madığı iibi bayan Durltın de nas ~· 
olurak bu mitli piyeııi cı~rin bir ıılaka i mını yapacak ve spor şubeleri kaptan- "VA TAN,, eczanesidir J lüku met buıziln mektep kadrolarına i düğü veya öldUrl'ıldüğü b1r sır kalıJ.I 
ve heyec .. nla takıp etmişlerdir. tarını seçecektir. girecek muallimlere, tınyalın hor lıangi tadır. ,, 

Tefrika:29 yazan: BafJadırDtjfger 

-. ~ 

1 rinde hafif çillerle bezerunL5 yüzünde yal- - Inaıunak is t!yorum Refik .. . nnıyordu. O her zaman tereddüt ve şilt" 
1 

nıı s.imslyah bir alev gibi parlayan göz - ve miikftlemelerimiz hep bu mevzu- icindeydi. r;· 
1 !eri dlkkati çekiyordu. Mütenasip bur " ' c!a slirilklenlp gldiyorı~I~. Genç ve tecrü - l Bu şilpheli hal beni de üziiyordll· v~ 
1 nunda, inc11 dnda:klarında ve en nadide be.siz bir kajının 1kall::.ını kaz;ınmak ka~~r mimiyetle ınan::lığınız ve art.ık ha.Yl.tJJt>JS, 
, b'ir çiç.eği üzerinde ia§:ımaktan mağnır güç bir şey yoktur ... Ina!1ışında tereddut o inanışına göre tanzim ettiğinl.X;J 'bit .() 
gibi duran boynunda ıh!~ bir fevkalıidellk ·sevmek isteyişinde tereddüt, sevildiğir.e sin itimatsızlıkla. ka.r.şılannıa.s:ı tas'-' 1 
yoktu ... Yalnız bir parça kırmızıya çalan inanmakta tereddütleri vardır. 1 Nfüec~k ıztırapların en üstünlidür. 

9
:. 

. kcyu ~ımral saçları başında bir hale j Siz ~~tün varlığı~ı~ı oı~ların h:ıyal'.ne I Bunun çok ü.nintüsünü Çi!ktinl· .:"' 
gib!yjı. ı vakfettlgıniz halde bır p:ı.ı ça hasta dıyP . A t k esk" u-'l'ıeleı" 

1 . . . zaman sonra yşe ar ı ı ş ..,... ~ 
- Ayşe yavurm diye ~a,,lıyordum o b!1eceğim. muhayyileyi . sevgınız.1.~ ~r .- <'Eki itimatsızlıklarını unuttu... o ~ 

1 zaman ... Insanlan tutan guzellikler de - kasında bır şeyler arar. :Sılınczler Ki eı keK b' bl . . . ld k k" 
. ır rımızın o u ı... ' I ğ:ldlr ... Sevgiler güzelliklerin üzerine is- kalplerine gijen yollan çet.indır. O yola ! . gt>r!l>-o-, 

1 Unat etseydi insanlar ömürl~rini bu kadar ct.:şenlerin hepsi en büyük gaye olun Ha:a~ı ar~ı~ tek .zav~y:.deıı ~ıı 
Öyleyse inanıyorum. .. l - Refik diyordu nasıl olıır? Sen ba- 6.fğişen ve bu ka.da.r çabuk mahvolan bir .sevg:ye ulaşmadan birer birer kıvrım - dLtm Butun h selerın .önunde rôtlııı 

Ve kollarını !boynumda halkaJıyor M na nasıl kapamrsın ... ve nasıl yalnız se- ı tEme1 üzerine cina. etmezler:ii. ' !arda ve uçurumlarda dUşi.ip kaybolurlar .. vardı ve ynln·ı·z onun i~ın yaş-ıyo ıııf3r 
tlti. 1 { r.fnim diye iddia edebilirsin .. . Imkan var Sonra. kızım, klasik g·üzellikierdc bir l ve bütün bu kaybolanlnrın bırak . 

1 
:·al_nıı on~ gorerek, yalnız onun ° 

Kadınlar bns1tltkler.h i~lnde ne derin mı buna? . -1· • p:ı.rça. umum111k yok mudur? Seven ajanı tıklan iz yoktur. Sanki taze yağmış ka · yaşama'k ıs~yordum. _ ~, 
fuahlftklardır. Tek sözlerile ve bazan tek 1 - Niye imk n olmasın Ayşe? yalnız bir mevzua kendini kapayan ve o cibi, üzerinde niç bir le·kc ve hiç bir iz o'.- 1 Bu çok ıleriye giden arıca,ı~Lığl. al~ 
luireketlerlle bir ha:yatı değiştirirler. j - Sen bir çok maceralardan atlayıp mevzu un da kendisine kapanması üt.iyen ımı dan kendisini t.amamcn hasredeccg! .setten saklamak lü.zum•ına kail deiıı.ıct~.f 

Uzun ve 7ahmetli bir yoljan :--onr,1 bana geldin... ı ad.:ım değil ~lfrdir? Ben çek kıskan~ım n!evcudu ·b~kler. j Z~ten nasıl olsa mua.yy~n. bir ne~~· 
Ay.şe de artık hayatımın son ve ebedi sii-ı _ Bun.dan ne çıkar?... . Ayşe ... Sc.vdigim kadının her şeyi benım- J Sonra ınsanlar vardır ki hayat.lan <>rı ecek olan ve pek ta.bJı bır şekilde 

0
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künun•1 fbulmuştum . Ona k'apanmağa, _ Bundan ne çıkar? ... o kadar ~a- ctır._ .. G~ı.ze~llği de, çirkin~.lği d.e ... Ve be_n b:r mum ın son ışığ·ı -gibidir. Nasıl o ı~ıl< ır.nma.sıru kararlaştırmış olduğUll1~ ğ't< 
bUsbilttin onun olmağn !karar vennişttm. 1 dının t•ıtamadığ:ı Refiği ~n nasıl tuta - t:ıbıat eıinın yarattığı guzellLclerdfn zı- . sönmeden evvel rn parlak zıya.<>ını verıı· · 1 münasebet.in kimseden gizlen!Tleğe dt 

Her ıboş dakikrunda kı.trmağı düslin- r yım... y.ıde kend:mln yaratacağı ,glizelliklerln !'C, bazı insanlar da ömürlerİnde bir defa 1 tarafı da yoktu. ~ 
!düğüm mUşterek haf·atın le2:2(tlerlni 1 sonra ufaclik ellerini bana doğru ç:ı- ! mef~unu~t:m.... O~lar .. yalnız benimdir.; sevmekle bütün kabiliyetlerini ve is~i . - Günler oluyordu ki hiç blb!:riıtl~ 
ta:ha.yyülle vakit ıgeçlriyodum . Günclr ge· ı esizliğini göste-ren blr jest ile uzatıyor- Benım gczlerune gozlikurler ve yalnız b:ı.- d:ülarını sarfetmlş bulunurlar. Onlar ıçm ayrılmıyorduk. Nigfir hanımefendi t. 
\;'!yordu -ve ıben Ayşeye her zaman'klndcn · c:!Lı . .. Onları binlt>rce defa öpüyordum ve . 

1 rıa tesir e·jerler. BW1da hem yaratı - '. :-!rtık bu Sihirli ateşte bir daha yanmak nek tabii buluyordu. Ve beni evlerine 
d~ha ya.kın oluyordum. sarp dagla."rdan _ Niçin kendinden emin değilsin Ay-; ~ılığın d::ıy·ı~maz 'Zevki, h~m bir mevzı~u lmkanı mevcut.. değildir. Sevmek, da:ı~.t ~ık davet etmek fırsatlarını h:ı.zırln'~~ 
kaynayıp aşılmaz yolları btn bir zahmetle ~e? cliye soruyord ım. o zaman: i:Jalnız kendıne hasretmenın hodbin lez-

1
se,mck, yorulmadan. bıkmadan sovebıl - A h rs· ·t b 

1 
ini 

1 
de :) 

' J · · t· d · Ay B · · t ·· k k b" ük b" · h t kt 1 yşe er an u a ş- n ,,,ı k tettikt · <ıakln ve ılık bir ova:ia - Nasıl emin olayım Refik .. . Ne ıcm zc. ı a.vr ıı .. . şe. .. eru ış e en ço :ne uy ıı ru aşıma a o manııı _ . 
1
,,. 

n en sonı a ~ . . . 1 . . . . . .. .. . • . . ugnıyorciu: Ve ben ·hemen bü.tilfl b!ıbirlne karışmış iki nehir g:o!ydi.-:. be ~ emın olayım?... 11.mıada tatmi~ ediyorsun... ., ~ delılıdıı, ı.;e bu buyuk ı.t~h ancak nadır ın-, .. . . . .. . . k'! 
1 1111

1 

ınb3r a1nyorduk ve beraber akncaktıR:. 1 Bununla. güzel olmadığımı telmih eı- ı - Ne gtlzel konuşuyorsun Ref.ı< ... sanlarja movc•ıt olabılır. gunleılmı Boğazd:\.ki ko.şklln sa ·· 
sa~n onu tatmin etmekte güçlük mck i:t!;wdu. o -zaman sukn.netle Ayşe- Hep seni dinlemek jsterdim. .. 1 Ayşeyi bütün bunlara ikna etnıc.< hl tinde g~h"iY<>rd~. 

ekiyordum. Gözler ın !9ine ~akarak: nln yHzUne bAktyQı'dttm. Burnnrıun Al1fl ~ l -.- İnattıynr mıuıun l'»na şimdi... ıı~nım için hemen n m n müm.ktın ol - . .. ,, 
rJı:i-:ı '"' 
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EN SON HABERLERD 
Japon Ordusunda Panik 
~ --.:=... --------·--~--------------------------
ispanyada bu sefer !Japonlar tam bir inhizam 

hükı1metçil~r halinde kaçıvorlar 
Siberyada 7 Yıl 

taarrza geçtıler '.T Esaret hatıraları Toplayan: 8. D. 
hk gelen hnb ·rler Dün gelen ·son telgraflar Çin 
h~k~rııetçilerin ıetıiııcte _ ordusunun kahir muvaffakıyetler 

Tf"frfkn: IH 
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llleş F erenç "Doktor sana bir şey 

l' alamanke, 8 ( ,\. A.) - Bngun ld t•.., ., ,. h b . 1 b~~tııl Fmnlio tttyyıırelcrlnden 13 ü e e et fglnl a er verıyor ar söyliyeceğim. Fakat bunu namusuna 
tevdi ediyorum,, dedi 'İd ııı·nua olduğu halde saat ı ı de )rlnd-

ıı. lll<ırlno lılr hncumda bulunmuşlnrsa· 1
1 ıı k 8 \ \ (Çi t bli•') ~ ı.._ b k . r an eu. l ı . , .) - rı e gı 

ı "'Jffl l\rduı.uın cdcmedtn bD · Qaıetcı 1 . . 
'fhı"l 1 t k'b b la 1 d OUşmnn kuvvet lert Şankon cıvannda y .., tır a ı e aş mış ar ve ara a . .1 • llflllaQ b h ı.nsı d 
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ı.• k ııcnte baş amışlardır. Kıtae.tımıı dOşma· 

ı. ava mu ınc\/Ç n e r rno o • 
Y}aresi d:1 .. nrolmD •nr nı tn\dp etmektedir. Mezkur bın·alide 
i,Ullt "'il' k ş · 

1 
1 dllşmımın rn"·lntı tttbmincn 10'100 ni bul· 

N·ı· ·rıu1 ·o)tl ıı ·ıra ver yur . ' . 
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F mlliltır. Rırnt etlt n dllşıııuoı tı!\.;ıp eden 

L • r. rn, . ı . - enıırıı rtın - • 1.a I'- ı · ·ı d 
1 1 

be Kıtnatı rnız Şımkouun 1 ~ kilomct re u:rn· 
ı. "' ngı tere arftSIO it, a ıtlliO \'l r· I , ,. . 
~re oo G 

1 1
• k hn'·;"\ ı· . ~ıncltt huhınıuı l ıyurı şım sehrlnı zsµtet -lo • re, eoerd . r.m o l\ume ının 1 1 er . 

n iilleredf!n bir mlkdar lçtikrazcift bu! ıı· 01 ş er ır. 
l\t'ağı anlaştlroa\\tadır. Bunun için Ge· .ıarıou lılr<lusun<la uuuuMi ı·kı\l 
~raı Franko tıır:tfındnn yakında 1.ondrıı· Hıınkeu ~ (A.A l Şfn\.:og l'Ophesin· 

1 
.. ~.blr be.yet gönderilece~i söylenmek· de kanh mnbarebelt->r de\'am etruektedlr. 
'Vlıtr. Mukıwenıct güstcreıııiycn ,Japonl;ırunıuıni 

rical hareketine geçmişlerdir. Çiolller 
tse aman •;ermeden takip ediyorlur. Bu . . . .. , .. 
:)epl erle son bir hefta 1.11rfında ki ınyl· 1 c~kilal 1 ha çok tuuçe mukAieım:yc hevesk!ı.r ol-
al e1kanu 

10000 
~6 balft olmu~'ur. Bu garnizonun da teşkilatı diğerinm , d\ıkla.rı !.cin 'her zam.an oturur ve konu-

y \ ayni Jd1 . Kışınıann <>dalan r.ı.bitlere tnk- şurduk. Bu konuşmabrımız muhU!Hf 
.lnpon~a kabinesi isllft\ mı ~tl~~:k 

1
stm edllmlştl. Ben de onlardan bir t~ne- me'w"ZU.lar etrafında cereyan ederdi. Vt: 

Tokyo · 9 [A.A.] - Amele µartı:tıleısıne yerleştirilmiştim. Odamız~ bir A\•us- onlar kısa bir müddet içinde tüik~c ifade 
~·ıkan bir ihtilaf yOıOnden kublntnln ls· t.ırya.lı nefer hizmet edlyordu. Türkler kc- . ~ernnın :muktedir ola.'blleoeıc lbir hnle gel
tifMl be\denilmektedtr. Hu wünasebet\e sif bir halde !bulunmadıkları ı..,ın biz de ml.şlerdi . Bir gün İlleş Ferenç omnda gei -

• 1 ...... ' !>ahili ye Naıırı beyanatta buluna ·tlkJ~me e Avustuyalı!l.l"ın tabldotwuı. dııhil olmuş- I dı : 
parlisile çıkan ihUlttf ın berlara.f edılınek tuk. Onlarla beraber yiyip içiyor ve en 
ozere olugunu ve .Japonyanın vaılyetl- <'ok onlarla temnsda bulunuyordıık. Zaten 
nln pek naıik olduğunu. bu sıracla ktt· .Ourıı.da. Rusların mevcudiyeti . hemen he
binenin istifıı etmcyece~ini söylemlşllr. men hiç belli değll:;ii. Bl.z sanki Avustur-

- Doktor sana bir şey söyliyeeeğinı . 

yalıların veya Macarların id!tresinde ve 

Fak:ı.t bu sırn nnmusuna tevdi ediyorum. 
Onu lşa~ etmfyeceğine bnna söz verir mı

:-.in? 
Veririm ... -- onların misafiri idik. Ka~mak istiyoru~ 

Bulgaristandaki 
Türk Mektepleri 

lngiliz - ltalyan anlaşması 
• edilmek üzre 

Gofka ve pazar . - Biz kaçmak ıstlyoruz . Bu e.sa.rc 

Bundun sonra Tiirk 
J\lfabesile tedrisat 
Yapncaklnr 

ımza 
l.trndrn . 8 (ı\ A) - lng-iltcre ile İtıtlyı\ ftra<;m1tt. huc:u\e ~elon anlaşaıın:uo 

yııkındtı imz \"1 brıldcnıııektedlr. Anlaşmtt nktlmı tıtr beyaz kitap hıtlind_, ne~redl· 
lccektir. Baş' ekilin bu bu.,u~ta A.vnm Knıuer=lnda beyanatta balunmıı-ı mubteıııel· 
tlir. 

Burada da bir bak.kal dUkka.111 \"ardı. lta;-:ıtııun ne kadar SUre<:eğl ve lblzi han 
Bu dükkandan bri çok ihtl;~lar temin gI :ıklbetlere sürilkl!.yeceğl ımnlum değil ... 
edilebillyodu. Fa.kar Ruslar bu garnizona Buradan kurtularak kendimizi Çine atn
köylUlerin girmesine ve p:ı.raz kurarak ö- b!Hrsek oradan ötesi artık kolaydır. 
teberi satmalarına mü.san.de etmemişler- Ac:ı.ba muvaffaic olabilir miyi7 
dl. Bu :sebepten bazı ihtiyaçların temin diye düşündüm . Arkacla$lmın bu teklif! 
edilebilmesi için şehre adam göndermek- haklı idi. Memleketten uznkta, :aileml.zr 
ten başka çare yoktu. Ekseriyetle emirber hasret, düşman elinde böy?le zelil !bir ha
neferleri şehre gönderilir ve istenilen şey- yata. <ffi.'ha ne .kadar razı oln:bilirdik. Akı-

tı Sofyu, A (t\. A.) - Maarif' Neznre· 
~ llulgaristandakl Türk mekteplerinde 
eoı Ttırk Alrnboslle tedrisata haşhmıl· 

1tı1• fl.~ı hakkındn btr emirname neşretmiş · 
•t, 

• ler oradan aldınlırdı . Bara.da t.abildot httlmlz ne olacaktı? 3unu ihcle hiç bll -

Balkan Antantı Ekonomi ı1 daha z~gin ve muntazamdı . Yalnız ben miyorduk. Bir glin ölüvermek ve aylarca 
Avu-<;tuyalılann ve Macarlı.nn yemekle- buz anbarıncU bekledikten sonra Sibcr 
rlne kolay kolay a.Iışamadım . Onlar lbil . yanın soğuk toprakları.na gömülmek ili · 

Konseyı•nde m·u .. zakereler hassa domuz yavrusu etini çok yiyorlar- timali de mevcuttu. Kaçmakta blr Umlt 

Balkan Matbuatı 
l<onf er ansı 
~1esuisini bitirdi. 
.ınurahaslara bir ziyafet 

dı. Çok yağlı olan bu etten ben hoşlan - ve bir tescili vardı hiç ol:maz.c;a . .. 
mıyordum. Fakat eareslzltk karşısında - Hay Hay ... Faknt iyi düşUndlm 

İstanbul, 9 (A. A) -- Halk~n an· Bnlknn Antantı Kouse~ 1 ve alışmağa mecburdUk. ve konuşılım dedim. 
tatıh devletlcıinin dOnkU fçtimaında ber ~cnc•bi o:uct~lc•r - Bu a;kş3.m 'blzim <>daya gelir misin Ei'lenceJer 
devJ(ıt mnmessHi \\endi memleketleri· Cenevre, 9 (A. A.) - Cenevrede coktor? Orada Broyerlerde bulunnrok hep 
nlo Ekonom\ \'ıızlyelletini iıah ederek intişnr eden beynelmilel gauteter la;· Bu garni2onda eb"1r buluna.n muttcfik beraber düşünür ve müzakere E'deriz. 

Bir gece toplanllsı bu toplanhrln memleketleri için gürü· tanbulda toplanan Balkan Antant dev- ıabitle'l'i arasında şayanı gıpta bir sami
şUlmcsi ll\zim gelen hur.:m;ları anlatmış· letlerlnin Ekonomi mesailerini takip , miyet vardı. Onların kurmuş oldukları za-
lardır. ederek mekeleler yszmaktadırlar. bit.an ga:Dııosn lbu saml.mtye.tin her ıa - O gece yemekten sonra Illcş Frı:n~Ln 

verildi --------------------------- man ve .kuvvetle tecem ettiği bz saha icll . o..:Gsına gittim Herkes za.bltan gazino -

ist b l R /\ A - D lk M t· L d H ı • f k ' H • • Orada ckserlyetı.e muhtelif mevzuhr üze- .sunda verilen bir mUsamercye gitmiş o~· 
buat Kan lu 'sı ~: .. ) af ~n t ~·l! or a ) a s ın arıcıyeırı.nde istifadeli konfera.ns!ar verilirdi. il- cl:ı~u için ortada klınselcr yoktu. Dört 
t~ı- okm tc 

1 
~ etbı turbam v ld eş 1 mı, feımı, mesleki her çeşit mevzu..-ı temas kış.! ha..5 'bn.:m verd!k ve kontı-şrnnğo. bnş· 

..sn ouılsyon er u sa h ı ı ı.ı sa· · U: d k ta,, .U • • N ı 'ltJ d • eden bu konferanslardan çdk iyi neticeler n ı . 
lllt alresıo<le mesa~lerlnl bHfr~lşltr· a r alıyor ve cidden fayd-nl:ıruyord•ık . Yine - Nasıl kaçabillri2-
~~I Misafirler şerefme b~aon 11~:ar~t azır ıgı na ) eee l burada. Usan kursları a.çılmı.ştı. Ben de Onlar daha evvel a~ında müza 
Ct Ull9 ve bu ılyaftll6 ) unus Naoı, 

1 
\bunlardan Almanea kursuna orada bu • kere etmiş olduk.lan klrt Dlcş Frcnç söze• 

~det vo l\'onovi tura tından nu~uklur ı • : lundutuın müddet zarfında muntazaman basladı : 
tl~ lenmiş hatiplerin nutukhm surekle y . LJ • • A.1 Ed , ·n erıne dev3.lll ederek Alma.ncrunı ilerletmeğe ça - Doktor dedi.. Ben sana inzim nru 
1u. _'tlaoımşhr. Heyet yarın hususi va· enl nQTlClye ı-.azırının en l Y lıst.ı.m . • ' - n-ıızdn 'ko.nuştuklarınuzı a.nlatıa.;'llll . Sen 
""'ll lstanbuldan bareket edecektir. [ • l• ·ı · • f • J b .. ük b • 1 de bize .kelleli düşüncelerini l.Mh cdct • 

ge meSl ngı fZ sıyase ınae uy ır ı Dlier ~tan gn.nıi?~nun ort~sın - &n ... Btıncmn evvel dokuzuncu kolordu 

l l d 
• J da.ld p:.ı.tlıuı.J ıS:lh.'tSlll® mi.!salY.lkala.r t{?r-ı kuma.ndnnı Thsan ~l Sib<.>.ryadnn k.a.c • 

li'rans·ı kabinesine ınal i inhiraf olacağına de a et e ıyoT u 1 tertip edlli}'ôr ve birincilere mı.ıhtelif he- mağa. muva.ff~k olmuştur. Alihap old~.ı 
< I diye!~ de ver!Uyordu. Bl:l.h.~c;a Avustur- bir ta.tar kendlsirte .~hte pasaport temin 

se}fthiycl verildi . . . . . .. \Yah ,za.bitle-r paten lka;'lnakta cidden iis -lctmi.5 ve Çin~ kadnr da kendisine .kıl!ı -

1
, • ı ngiliı hariciye neıaıretıne, meşll~ıt· 1 yor ve Ito.lya ile Hıı~~t.anın 1Y1 mu.na-

1 
t'ad ldJier. Gazinonun bir de zahitlerdcn VU7Juk etmiş.tir. Bizim ıiç!n tek çare böylı 

1ıftcli arıs, 8. C A. A.) - Buglln Ay sn Eden:n yerine lord HallfakSın tayın 
1 
scbetlerintU'n bJ.şlıynrak. llabeşistnnın, mUte-jekkll oıkestrn:sı va:rdı . '3n.zan bun- : bir hizmet görebilecek lbiı tatar temin et~ 

~, si Rttlsı cnwhur da huhmdu~u hıll· cdil~Si, gazete id:ıtehanelerlndc bir çok ' Mlllctler Cemiyeti ca.miasına Alınmasını lar kltlsik milzik konserleri verirler ve Z.'l.- mektir On11 da ~en yaparsın . 
ectı toplanm.ış ve. pnrlomentOdım t~\·~i ml\rci:kcbin ak.ına.c;ına. ve uzun uzun d.c- ş:ddctle m.Udrıfaa ~yor. Fransız murah-

1 

ma.nımızı fevkalAde geQlrmemizc yardım . -
~QLleft malı \·aııyetfn k:ılkmmssı ıçın aikodul:ırın yapılmasına sebep oldu. Bh • " t 1 _, drul d ileri ...ı.terek 1 ooerlerdtAyrıcn bir tiyatro grupu mun"- Takip edilecek yol 

-.Gıuet t ı1:hl t ·ı · h k ı ?.- t h3.sının mll ~ ea.ı~rın a ır."'• • , • , . (aWa . e Hın .!IC" .ye verı mesı a •• tun gazeteler, Edenin koltu..,una .o u:an Habl'şist:ının son asır zar!ınd.ak.i terak· yen fasılalarla tlıazırladığı piyesleri oy . Bundan sonrn. öniimuzdeki nırısn u • 
~a) ~ı kanun layıhasını mtlz kereye bıı rıdamın htivlyetini unıtmak 1ç..n sU • k " . d d . ~<l:>veye bUrünmesin- 1 nardı. Bunlar arasında operadan ka'h _ zerine ıbüyük ıbır harita ~çtıla:r. Bu bl ı 
~iLllınuştur. Uzun mnn&kaşalardan tuntarca yazılar ya7.dıla.ı'. · ıyatm an, me .em · 

1 1 
1 k3hnlı komedilere kadar blr çok pıvcsleri' Alman ~Jo\ru harp haritası idi. Siber 

·"lira k 
1
• lh ... M 

1
. 

1 
d ı cı en dem vuraraK artık Akvama d3.hl o - 1 . • çini ia uh v:! ul 19 anun ay ım ·"'yan ec ıs o e Mlistemlekat naınlığı miıstcşarlığın- sayabllirlm. yayı, ve nıamen m te • b unu 

t(t
11
rnubalit reye knrşı 3% re)'le kabul da ;ulunduğu tarihten oa.şlıyara.k mxırif I cıukta.n sonra Habeşl.'itanın du bulunması ~ . . • yordu. Onlar ;takip edilmes i muhtemc 

""1ıı~ltlir. Ayan Meclis binası ber ibti· ı , ...ı- t H' dı.,.t" n kral naibı' sarttır dl.yordtı. lacar ~bıtlen bulunan yolları ıannoo ika.lemle ha.nt::.ı .... ...., b nazın, :Gua.D. nazırı, ın ... "' · • . • . .. _.11 
• '1tı lnaen Polis tarafından mubafsza milhrU has nazırlığı , yaptığı za manlara (: ı:ı (. Bur~da bulunan Macar 2a.bitlen TUrk- ı üzerine ç~crdı. Bana go5teruue.r. 

l'lt abomış bulunuyordu. {ı\t hatıraları ne~etti.ler. Bir fikre bir insan muhalifti. 0 za - : lerc ~eır itibar ederler ve ırki yaknlığumzı - BU:~cı ~o1 Verbn~ Udlruık. Kı,ah-
~ t t ) l . . tesisi samimiyet içln kuvvetli bir temel t~. Urga u.zernıden Pek.ine ıgider. Fakat 
l\.amu ay Op 80tı 8fl Halbuki bütün bu 11e.5nyat P:m:ı.sın• m::ı.nlar Milletler Cemtyetlnde Inglltereyi ol k l dı Bu.hl b . buranan gN'mek ıuzun ve lchllkelldiı . . ı . nr.a. sayar ar . ar ana. garnızon- • ~y • 

~ Ankara, 
8 

(A. A.) _ Bnyük :\litlet da, bilhassa i.ız~nndc _dnrwm~ı kap _eden 
1 
temsll eden yarbay Edv:ırd Fred<>rlc Vood da iOir tür.kçe lisan kur.su -a.ç.nı..'lldığun tek- Ciınkii kervanlarla büyük bir çölli k<-ıU!t

k\'t.lsi lrngUn »ay Fikret Sfüiyın bıış· b1r h11.dlseye kimse ihşmedL Ş_.mO'~i bız bu mUtcm:ıdlyen itlrat ediyor. : lifinde bile bulundular. Fakat ben muaı- me k Uı.zımgclir. Bu çöl bedevi bir halde 
l~~lıiıcdo taplnnnrak Askeri ve Mnlki h'll.disey\ anıat~ktan t s~nra~t·~~l~r~n\11 ! Uabe$istan, köleliği ilga etmedi. limlik faaliyetimi tu kadar te .. ş.mil ooe- ~a.ş:ıyan Mongol ve Boryatlarla meskim ~ 
t"tıı:ttlt kınıınuntt'l 26, 27 inci maddele· s~~;~n :a,~ı~~~a ~yip :ı~l~;la:ak~~r~ .. I Habe. hUldUneti. resmen bize temin ede-

1 
bilecek k1ıdreti kendillıde bulamadığım- cur. Ve bunlar t:chli~eli adnn'ıbrdır. Y~-

ltıı.b ta~lli flı, Türldye, Litvanya ticaret ) ' . . . b!llr mi k:1, csııretı huduthin üzerinde n-
1 
dan bn teklifi .redöetUm. Yulnıı. isterlerse hun~u k~elen, ~zı hare1tettert mene.-

11, ll~esı h<ıkkındak 1 knnun 14yıhasınm sene 1923 .. • eemıyetı Akv anı salon- 1 ga 1>tml..Ştlr. iç.Jelinden bir kaç tanesine ders vcrebile- 1 ~elerı ihtimali d~ı~n. mevcuttur. Fakrı t 
IQ bırinci mOz!ikore:-.i yapılmıştır. Ka· tarın da hara.retli bir mü~akere olacak. , * * * 1 ccğrml söyledim. Bunun üzerine Ernest ve 1 ouranın bir iyiliği ibızım garnizona pek lıtay p salon dolu Milletler cemıyetinln siyası , ' yakın :t)lr y~rden hududu geçnıesindediı'. 
~ktJr. f!tartc!J gOnO tel· rar toplana- komisyonu'. cemiyete dahil olmalc istiycn Milletler cemıyetin~eki muzakere - Jorj Broyer adındaki Uti kardoşle Illcş 1 kın !bl:r yerden :hu~ı:iu geçmesindedlr 

l . bir ml:lletin kabulü h:tkklnda mUtalea.sını lenn neticesi m:i.ltlnıdur. Ingilterenln mu- Ferenç lsnıin~e bi:r hukuk doktoru ben- ' Halbuki huduttan sonra Çin ımızislnde 
tYlacaristnndn Yahudi dermeyan edecek ... Bu Illillet te, kmllar halefetine ra.inien Fransız ve b!1hassa den hem~ türkçe dersl~ almağa . baş - katedeceğimiz mesafe 1124 veri:st kadar-

• . kra.11 , Negtısün mlllet1 Habeşistan .. İtalyanların zorııe, Habeşistan wrla Mil- ln:dılar. Bilhas..c-a. roır ihtiy3t zabitı olaıı dır. 
ınucı Hını lere 1Ş yok , 1 ı~tıer cemlyet.ıne aıınmı.ştı. 1 nı~ Fcrenç tii.rkçeye Jci.rşı bUyük bl.r. 

t .. tı"rnnsa namına <>öz söyliyen lJ!\.:y H~n- 1 . . s<ımpatt du;ı.ıvcrr ve derslerini kotayca öğ- 1 

lo UiıtDfşt~. 8 CA. A.) - Macar hu· ri de Jmtvenel kürsüye çıkıyor, ve bUtün IşU! o Z3.nlanla.r Mllletler Cem1yetme ,.,, d · --------------
~·.ıı~tt Yahudilerin l\llltürı 1 sabadan wl.lkatını kullanarak Habeşlstanın Mil - söz geçirem.iyen yarbay vood ktm<li bUi - 1 r (;ntyOr u . Vekiller heyeti toplan lır;t 
r1b,tı ~(Cro.tmflu gfhl memleket yavrula·~ ıetler Cemiyeti ~eVI"(!Sine ahn.nıa.sını mil-: yor musunuz? BugUn İngiltere harlciyf! Namusu.na. tevdi ediyorum. Ankara, f\ (A. A.) - Vekillet he 
dttı u erhı)eslnde kullomlan. vı -ılfclt'1· 1 dafacı edi~~r. Bay Henri_ de .Jouvenel kü.t: ~azırhğı m~vkilni işgal eden lord Hali - ! Benden türkçe detsi alan ta.1ebelerim· 1 yotl bugün Başvekil CeliU Baynr1ın bllŞ 
ltılrı~ııaktaşt1r11tuahırı fçlu lazım iclrn st1de11 indlKten sonra. tta.lya murahhiSl t:ıks. le ~ kıSa zamanda büyWt blr sa- kanlatında toplıınarak mııhtc'if mesele 

1 ıl ıılıııoyl\ kurur vermiıtır. Kont Bonin d~ L&nrQr~. me7c\~a ştkt- 1 (Ah tuafl ' ...... ) mt.Mı,..t tffatts ~~ı. onıu aten ti~-
1 

lır 011rtnde milııkere y11p,,t9lard!r• 

(Arkası \'aı·) 



• Yamah Çuvaldan Un 
Çahnabilir Mi ? 

(Cst tıır:ıfı ı incide) 1 yamalı çuvalları göstererek izahat 

DOGU 

Belediye Meclisinin 
masraf kısmı 
kabul edildi 

('Vst taralı ı incide) . . veriyorlar: 
Ticaret odası vasıtasılc alakadarla· . . . . . 

h k b 1 - işte dlyorlnr ı;n yuma.. Burada Daunı en<:ümen 'bu bütçeyi }~parken 
r~ l~L~iğ" ~dile~. w erure ·arşıl unl •Uık~ da at•Jlmı~ olan ı~f~cık . bir delik için ı:ad.roya 70 lira ücretli bir evlenme me .. 
bır ıstıda ıle vılayele mnraca,l 0( eı e y il 3 l .,,, lr n.k t lldll 

. kl ~.- onun birkaç misli hllyl\kltigllnde yama muru e O ira nına~ b ZtıiJJl a m -bazı dılcklcmle bulundu arını haı.x.:r . u lfı. tm;.. tetkik ridat nı t 
· · ~ ".· . vnrmu~uz ve bu yamayı da ıruvalıu Içın· r i ve e_.....,. ve , va , a.y ya· 

aldığımız ıçın DU hlbUS!l lelk ıl; lnC me· . . • . t mc:mtıırlannın ıruı:aşl.a.rını birer derece 
· k d . t 1 d den dıkmışlz. Zaten hız her yamayı ıu I ınur ettığimb: bir ar a aşıımr.ın op ~ ı- . . . d'k . k. b yük.ı;{'ltil.miş ve zabıta memurları ile dl· 

A • şekıldt: .. ·urur ve ıkı sıra ı er ız, ·ı unun 1 ıtı o.uılumatı yazıyoruz : . ğ'er bir kaç memurun maaşlarına az mik-
Evvela bir fırına uğ'rayan bu urka- s~kUlmesıne ve bur~dan un. Çfl~mıµ, ye-, tarda blrer zam yapm~tır. 

doşımıza fırıncı şunları şöylemiştir : rme başka un konulmasına ınıkan )! ok- Bu bütçe üzerinde bir hafta.danben 
- Un çuvallarının yamalı olmasını tur. •etkik.atta .bulunan bütçe encümeni fa.c;ıl 

ve şayet yamalı olursa bu ynınıılann - Yuma dışarıdan olu·sa o çuvaldan 
1 
ve maddelerin h~eıı ekserisinde mut.a

maklıul dikişi ile dikllmiı-; bulunması la· şüphe edilmez mi? bLk ka.lmış.tır. Ancaık bütçe encümenl,_ço
:wngeldlği emrediliyor. Halbuki hiç bir _ Hayır, dışarıdun vurulan yüma, 

1 
ruk bahçeleri için 2000, asrı bir hamam 

terzi un çuvalını makinesine sokup da uv 1 do!u iken ve nakil esnasında bir için 5500, belediye bandosunun noksruı. -
bir k k · · ~ ·k · '-'ÜZ liralık ç a ·ı larının lk:mali için 300 radyo ve hoparlör aç uruş ıçın yuz, 1 1 ,, arı:.ı:aya uğradıkı 1aman unun ve bı has . • 
makinesini bozmak isteme" Yapacak d 1 ~kol i 1 . vak için de 6301IC ceman 8432 lira ta.hsis..1.t ay--· sa buğ ayın tıo memes çın mu · 1 terzi bulunsa bile bir çuvala bir yama . , . ı i masını te-k.lif etmiş ve bunun için de 

l . b iki ır k i t i kalen vurulmus hır yamadır. hı;as ~a- maaşlarına zam yapılmış olan bazı me -
vurmak cı:1_ e 

6 
ekı urnş 

1
5 er. e

4
n
0 

mayı, çuval boş iken !çerden vururuz. murlıl.rın bu za.mlannı tenzil etmek ve 
blr çuvalı oo - O uruşa a ıyoruz. 
"'n k d · k bi - Çuvalın yamalı yerinden unun yardım sandığı için ayrılan % 6 yı yüzde .,,,, uruş a yama parası verırse z ı . d · 

? çalınmasına tmkiin yok, dedlnız. Bu e- üçe indirmek suretile karşılık bulm~tur 
ne kazanacağız.· 

1 
k d llklen bunu ile bosaltılıµ yerine başka Bütçe encUmeninin bu teklifine kar-

Fabrikada 15 çuva a ar unumuz 1 1 ·? şı blitçc ve dn.!mt encümen azalan ile re!.!.. 
var. Yamasız çuvallmız olmadık için iki un do dun~ amaz mı . ~e diğ·er azalaır mütalealarıru uztın uza -
üç sründnr orada bekliyor. - Katıyen .• ÇUnkU, çuval deg.ır~en- rtıya tzah c-t.tLkten sonra fasıl ve mad -

- Unlarınızı köylüden alınıyor mu· de doldurulurken ( ~epecek) tabır etti· delerin ayn n.yrı mllzakereslne geçilmiş 
sunuz? ~imiz tahta parçasıle . bastırılır ve .. her ve ma.c;raf kısmının müz."1.keresı bitiril -

_ Köylü un getirmediği için kendi· ktırek atıldıkça b~ amelıye yapılır. Buyle mi.
5
tir. 

miz buradaki fabrika ve değirmenlerde yapılmasa, 120 kılo alan bır çuval an· Cereyan eden müzakere ve münaka-
övOtüyoruı. cak 60 kilo un aıır. .şıa neticesinde daimi enctiınenin tesbit et-

- Köyln niçin get!rmiyor? işte bu tazyik dolayısiledlr ki, bir mtş olduğu, yukarıda yazılı bütçe ekse -
- Bayım, Koruma vergisinin tatbi- çuval nakıl esnasında delinse bile ak· rlyetıe kabul edilmiştir. Ancaik bir iki ru-

kında görulen müşküller köylüyü yıldı· maz ve buradan un da alınıp değiştlrl· !':ıl ve maddeden yapıl.an ceman 419 lira
rıyor. Mesela: Beş çuval un getiren bir lemez. Halbuki buğday çuvalı olsa ufak ltl{ ·bir t.aS3J·r.uf da r~dyo ve .. hoparlör mn..s 
köylü bu çuvalları doğruca Halmeyda· bir delikten bir huni vasıtasile"hepisi rafı olmak u.zere mltteferriık-aya. Utı.vcsınc 

. kar.ar verl:lmiştir. Mllteferrl:kıa faslından nınn indnecek. Urada lielediye kantar· boşaltılıp yerine başka cins hır buğday lbunun Uzeıi ikmnl edilmek suretııc bir 
cısına tarttırdıktan sonra kilosuna göre doldurulabilir. radyo ile ·hoparlör alına.ca.ktı.r. 
vtırgisi kaç kuruş tutuyorsa Korumtt - Alaftarlar bundnn sonra fazlaca Bütçede, her sene olduğu gibi, In;Illl 
memurluguna giderek ifraziye kestirecek. delinmiş ve yamalııamış bir çuvalı teşekküllere ve ha.yır cemJyetıerlne y.ır-
Bu itr11zıye ile vezneye gıdip parasını göstererek : dım işi de na.zarı dikkate a.ııruruş ve 
y1ttırarak makbuz alacak. liu ma~buzu _ işte şu çuvtı.l.. Bu delikten unun Halkevine, Kızı.lıa.ya, Çocuk Esirgeme ve 
tekrar Koruma memuruna gelirıp ibraz birazını boşaltıp yerine başka bir un Yoksun.ar kunınlla.rına, fakir ikizlere, 
ettikten sonra çuvalları wühllrletecek koyabilene elli lira vermcğe hazırız. Bu bütçenin .müsaadesi nisbetlnde yardım 
ve ancak bu muameleler b!ttıkttn sonra işi isterseniz bir heyet huzurunda tecrn- ta.hf>1sa.tıan ~on~~t~. ü ~~· 
satabtlecek. Meclis önü.müzdekı cuma. gün =K-

Bu muamelenin bllmtsi bazen be edelim. rar topla.n.a:ra.J<. 'biltçenlın vıari.dat kısmı He 
saatlarco ve bazen g-iınlerce sürdQğU Alaftadar bundan sonra çuvaUtırın rllğer evra.ık.ı varide üzerinde mtlzalte.re 
için un yerine buğday getirmeğl tec h yamah olması esbabını anlatıyorlar ve t ci~cektir. 
edıyorlttr. Hele şlmai bir de yamalı çu· eliyorlar ki· ---------------
valtar için emir vertldl ki bundan sonra - Bu emri yerine getirebilmeklig-1- k , 
lıiç kimse cesııret edipte getiremez. miz için nakil vasıtalanmızın, değirmen Lord Halifa S ın 

- KöyJO vergisıni ytltırdıktan son· ve fırıncılarımızın asrt bir şekilde olması 
ra ununu satabittyor, dedlkiz. Ya nıe· lazım .. :Mesela: Öküz arabalarını.t yükle· 

rinde parası yok.sa ? tllip indirilirken, kantarla tartııirken, 
Hariciye 
Nazırlığına dair ... 

( Osttarafı 3 anciJde 

-Ha... Hayım, bu sualınız de çok fırınlarda doldurulup boşaltılırken muhak
ınühim.. KöylUnün nzerinde bu.kikalen kak çivilere çarıııyor. E~er yamalı 
para bnlunmıyor. Bunun için koruma çuval kullanmasak iki dönOmde bir 
memurluğuna gitmeden evvel :_al4ftar- çuval yenilemek icabeder, ki buna da 
hıra mDnıcau.t ederek piyasadan daha imkan yok. o tarihten bu ta.rlhe kadaı· Italya 
noksan bir fiatla on satmag-a mecbur . harici siyaseti de değişti. Kont Bonl.n de 
kalıyor Bu suretle alattardan alel- 1''ırıncılarla alaftarların bu s~zlerıni Langore'in fikirlerinin tam aıksinl İtalya 
besttp muamelesini yapıp uiıu alaf. dinledikten sonra bir kere de Koruma lsbat etmeğe yeltendi. İtalya - Habeş har-

kanununa ve bunun izahnamesine bak· bi e.snasında, İtalyanın neşrettiği albümtara devrediyor. Yani bu şekilde küy-
tığımız zaman varidat ınUdürlüg-ünü de ıer malümdur. Habe.şistanı millet olmak-

lü ıarar etmiş ollyor. haklı görmemek kabil detti.. ÇUnkn ka- tan çıkarmak :için elin.den geleni yapmış-
- Köylüıer ne zamandanberi un nunun lzabnamesinde : « •••.• muhafaza tı. Bugünkü İtalyan zihniyeti ile dünkü 

ieUrmiyorlar ? memurları kanunun tarif ettiği şekil da- yarbay Vood zihniyeti tamamen birbirine - Altı aydanberi .• Diye bilirim ki 
iresinde çuvalları mQhürlemeğe ve çu tevafuk etmektedir. 

bu altı ay zarfında ımeydana gefirilmlş valların yamalı olmamasına dikkat ede 1923 te Habeşsitanın uluslar ku:tumu-
olan un miktarı 20 çuvalı geçmez. ceklerdir •.•• • diye sarahat vardır. na dahil olmasına şiddetle mühalif olan 

- Fabrikada on beş çuvttl unumuz B la beraber e""er do""ru ise adam, 1938 tarihinde İtalyanın. teklifle: 
var1 dediniz. Sızin sermayeniz olduğu unun 1 e 6 , rln.i reddetmlyecekt:l:r ve bundan ~ı.ra: a.r 
için bugdttyınızı keı:diniz övüttUrüyor KOylU?tln de menfılatlarını koruyacağı tık,Milletleır Cemlyetıı listesinden Habe -
unu~. Sermayesi kuvvetti olmavan lçi~ bır çuval yamasının ~u kadar uzun şlst.ruun bir tahta.da tarh edebUeoeğl.ne 

1'tnncılar ve yapıyorlar? şikayetlere yol açmıyecak şekilde hal- de hükmetmek ha'kikaıte pE"k mugayir 
_ Köylü un getirmediği için .alaf· iediJ.mesl mnmkin olduğunu sanıyoruz. olmaz. 

tarlar meydandan aldıkları buğdayı 
deQirmene götürüp un yaptırıyorlar ve 
fırıncılara veriyorlar. Bu da bir kaç atar- Van Halkevinde temsiller 

Vıın, [Hususi] - Halkavemizin çok 
çalışkan gösterit şubesi bir müsamere 
verdi. 

tarın idaresine ml\nhasır kaldı~ı için 
fırıncılar aldftarlora mahk1lm oluyorlar, 
ve piyasayı da onlar idare ediyorlar. 
Mesela : Bugnn beş, altı fırın var ki, 
ekmek çıkaramadılar. YUılerce halk ve memleket büyllk-

Fırıncı bu izahatından sonra il!ve ferinin hazır bulundutu bu mOsamerede 
etti i iki mühim ~ser birden ve muvaffakıyet-

- Asd mühim olan hir clhet de le temsil edildi. «Yaşayan ölllleu adlı 
~urıısıdır : Her yerde doğru adam da bir f acıa lle «Mahcuplar" ismindeki ko
vardır, hırsııda .. Hırsızların yüzünden mediyi gençlerimiz proresyenel torup
doRruların da şüphe ve kontrol altında tan daha mnkemmel oynadilar. 
bulundurulması, doğrusu, .insımın izzeti Yaşayan ÜlU'de Fethi Buluç, Şevket 
nefsine de dokunuyor. Zorer, Mitbat Öner, Halil Alpay, Saime 

Alartnrlnr ne diyor'? Karahan biç aksamadan rollerini b~şar-
Bundan sonra alaftarlarıı ufrııyan dılıır. Hele ana rolünde Mua~zez Eray-

örkadaşımız: sren çok muvaffak oldu. Tabii mizansen-
- Yıtmalı çuvu1ların yasak cdllmesl leri, sesinin ahenkli tonlarile hazırunun 

tilerine vilayete bir mUracaatta bulun- sOrekli takdir ve alkışlannı kazandı. 
Uutunuz (~ittik. Bu müracaatınrzla ne (Mahcuplar)' komedisi salonu alkış· 
istediniz ve ne gibi bir cevsp aldınız? larla çınlıt.ttı Gençlerimizin hepisi bu 

- Evet, vilayete müracaat el tik. kat k lha eserini falsostız bir surette başın-

DiNDARLlöA ?tlERAK 

o zamanlar daha. lord İrviıı olan lord 
Hallfa.ks, Hlndist.anda. kral naipliği' yap -
tığı esnada Hindistan me..se-lelea-ln~ dalr 
mlih!m bir eser yazdı. 

Onunla da iktılfa etmedi. İngilte-rE'nin 
tneşhu.r ilAhiyn.tçısı John Keble hakkında 
da bir eser kaleme aldı. 

Selef ve halef, yani Eden ile lord Ha
llfııks arasındaki fark şudur. 

~den, yenl lic;anlarla, as11 hazır tari
hine bilhassa merak sarmı.ştı. Halbuki, 
Iord Halifaks da.ha ziyade dint eserlet'i 
tetkik etmekle vakit geçiriyordu. 

Şunu da dlave edelim ki, İnguız ka -
binesinde dindar bir şahsiyet <>larak lord 
Halifaks yalnız değildir. Elyflvm harbiye 
hazırı olan, sl.r Thonıas İnnscip te <lttalar 
ha.kıkında bir eser yazmakla maruftur. 

Lord Halifa'ksih İngiltere hariciye 
nezaretine gelme.si, İngHteren.in siyası 
hayatta bir inhiraf yaptığına kat't bir 
delil olarak teh\kki oed.ilebUir. 

. 
Sahip ve lJaşınuharrlrl: 

ctıwı BlBAN 
• ~taliye Vek!letlnin emri böyledir. Biz tan nihayete kadar sürüklediler. Eserin 
emlr alıkflmını tatbik etmekten başka kahramanı baba rolündeki Orhan Akşen· 
bir şey yapmlyuruz. Bu hususta Bizim erden Vastı Rızaları, A. Galipleri ~a- umum neırtratı 1dare eden Yazı İflel1 
elimizde bir salA.hlyet y\lktur. Vek9.lete, brlatıp, onları aratmayac11k kadar büyük MUdürU: BaJıa4Jr DDJret 
mahkemeye müracaat edebilirsiniz,, diye muvarfakıyet gösterdi. 
eevap verdiler. Yan bu mnstait yavrularlle ne ka-

Bundıın sonrn alattarlar dülckan~ld dAr &v~nıe ftldır. Baııldıclı eır: oot.u "•'itil\" 1 

lğdırda pamuk 
Rekoltesi: 
2,500,000 kilo 
Dört nııntakada Çırçır 
fabrikaları azanı! 

intizamla çalışıyor 
Iğdır, ( Hususi ) - Iğdır Koopera

tifler Birliğine baglı, Başköy, Tuzluca, 
Iğdır ve Taşburun kooperatirlerlnde or
takların pamuk teslimatına devam olun

maktadır. Bu dört mmtakanın 938 Re
koltesi evvelce tahmin edildi~! veçhilc 
2500000 kilo tnrnnmış pamuktur. Tah-

minde bu kadar isabet, şimdiye kadar 
duyulmuş şey değildir. 

Dürt mıntakadaki Çırçır fabrikaları 
azamt bir intizamla çalışmaktadırlar. 

Bunlardan, Başköy, Taşburun ve Tuz
lucadaki fabrikalar yalnız Çırçırlama 
ameliyesi ile tavzif olunmuşlardır. Stan· 
dard ve balya Iğdır merkezinde yapıl
maktadır. '.:!4 Mart tarfbine kndar çıkan 

ı o ~İS.\N t938 ~ 

Erzurum 
Baş 

İnhisarlar 
Müdürlüğünden : 

1 l - Eksiltmeye konulan iş Eııur~f 
· İnhisarlar baş mndorlUğOne bağlı M:~: 

1 girt kazası dahilinde (Ak Tuzlasınc.Ia)J .. l 
lira 98 kuruş bedeli keşifli bir iwreııa:ı~ 
3a25 lira 22 kuruş bedeli keşifli bir çatı 
ında ikişer odalı iki aile E\•i ve !>Bdl il~ 
'j'j kuru~ bedeli keşlrli 600 tonluk biı ~ 
ambarı 20 gün mOddetle ve kapalı ı 
usulile toptan münakasaya k.onulmu~ııır· 

2 - ltıale ~:> Nisan 938 tarihine ıe· 
• 'rt· sadOf eden Pazartesi gl\nU saat on i·" n 

de Erzurum lnlılsarlar Bn~ Mltdorlt~ 
odasında yapılacaktır. · 

a Eksiltmeye girebilmek için ıs--
teklilerin 122!) lira •11 kuru~ ınuvaı<Kat 
teminat parası vermeleri lll.Zımdır. 

4 - isteklilerin keşif, ş;ırtname ,.o 
projeleri lstanbulda tnhlsarlar uıııu~ 
MüdUrlllğü ve Erzurum lnblsarlar »8! 
MUdnrlOğu tuz fen şubelerinde gilre bi· 
lirler. 

fl - Eksiltmeye girebilmek için ~· 
teklllerin müteahhitlik vesikasını ve bH 
teahhutde de en ıız on bin liralık buı.ıa 
ben1.er inşaatı eyi bir surette yaptıklsrt' 
nı isbat edecek vesıkalar ibraı etmeleri 
ı;ınrttır ve isteklllerln munakasayıı ve 
ihale kanunununda gösterilen ~ra•t \ 'C: 

el'satı temamen haiz olmaları ıanmdır· 

balya adedi, Iğdır hesabına - 7282, 
Başköy hesabına - 1062, 'l'aşburun 3138 

ve Tuzluca ko.Jperatifi besalıına · 315 
olmak Qzre cem'an 11:97 standnd bnl· 
yadır. 

6 - Teklif mektupları ktrmızı ınulJJ· 
lğrlır J'h1 nrnldarıua Jwr tarartnn la mUlıUrlü olduğu halde yukarıda ikill • 

müşteri , aı· ci maddede yazılı saatdan blr saat e<i· 

vel Erzurum inhisarlar Baş mndürlUğO Gerek geçen yıl idbal olunan yeni 
tohumlano neticesi ve srerekse havala· eksiltme komisyonu riyasetine makbUJ. 

mukabilinde verilecektir. Posta ile göP' 
rın çok müsaitgll mesi yüzlh·.clen bu so-

derilecek mektuplarında bu snatıta k<>' 
neki pamuklarımız, kııllte bakımından mfsy udu. bu~unmalan lazımdır. l'o.stad• 
eşsb: bir durumd~dır. Bntnn mahsul olacak g·ecikmeler kabul edilmez. 
kooperatifler elinde 'Oldt~ğ'u için, Iğdır ( 'o: 

221
) 

4 1 
pamuğu bu yıl standarcl bir halde satı· ---------------
şa arzolunacaktır. Bunu haber elan, 
Almanya, Romanya, Belçika gibi Avru-

panın bir çok pamuk alıcı memleketle· 
rinden pamuklanmıza mUşlerl çıkmıştır. 

Ağrı Valiliğinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 

lğdırda ağaç sevgisi 1 - Ağrı Vilayet merkezinde yapı• 

lacak hUkllmet binası 'remel \'e bodrUf11 
Iğdır, ( Husm:t ) - Umumt harp katı inşaatı. Keşir bedeli (9988) Urıt 

sonu ve lstikhll harbi ile Ağ'n isıaıu (97) kuruştur. . 
neticesinde Iğdır lıavali,lndekl nğsçla- si 

2 - Eksiltme 2il 4 938 Paınrte 
rın % 80 ni kesilmi~, kurumuş "._e bu gQnü saat 15 de Nııffa .1UdllrlüğQ od'' 
yüzden kasaba ve köyler çırıl çıplak sında ve Belediye Llnasıuda taplanacl\~ 
kalmışlardı. iskan ve topraklandırma Komisyon tarafından açık eksiltme ile 
davasının burada temamen halllnden yapılacaktır. 

sonra, yani geçen senedenberl halkda a _ Şartname keşif pllln ve buıı» 
ağaç dikme hevesi ye~ilenmiş ve bir mnteferri evrak Ağrı Nafia Mt\dürlOfÜl1' 
mevsimde bir milyona yakın akaç dikil· de gö.ıUlebllir. 
miştir. Şimdi gene ağaç dikme mevsi· 4 - Bkslltmeye girebilmek tçiıl 
mlnde olduğ'umuz için lğ'dırda hummalı (749) lira 17 kuruşluk muvakkat teıııf· 
bir faaliyet var. Meyvasız ağ'aclardan nat verilmesi ve Nafia Bakanlığındatl 

alınını~ olan mttteahhitlik vesikas.ı .Ue 
Ticaret odası vesikası gösterilmesi ti· 

en çok dikilen kavak, söğüt ve kara
etaç denen sert bir ağaçtır. :Meyvalı-

lerdan ise en çok revaçda olan şeftali 
fidelerldir. 
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(MAR BİRLiGI BAŞKANLIGINOAH : 
Ilıca nahiye ınerkeıinde Uç Kapbtd 

Ilıca n1thlye merkezinde 9 banyo ve 091 

katındaki otel, 
8 ncl sayıfada santimi 26 Kurut Üçüncü Umuwi Mufetti~lik binalıtt1 

7 • • • 60 • grubu sahasında 1 numaralı ev. 
6 • • • 75 • Oçnncn umumt Müfettişlik bJoalllf1 

ts • : • 1
1
00
60 • grubn sahasındaki 2 numaralı ev. ' . . . . 

S • • • 200 • Nümune hastanesi altındaki 6 da1' 

2 • • • 250 • reli apartmanın her dairesi ayrı. ayrı· 
1 • • • 400 • İmar birliğine ait yukarıda yaııll 
llAn verecek kimseler DOGU Gate· gayrı menkuller açık artırma usuııylf 

test idare Müdürlüğüne müracaat etine- kiraya verllecektır. 
tld1rler. Devamlı flftnlar için husust Muvakkat teminat : l\lubamruen b'' 
tarlfe tatbik edJJlr. 

Kırm.ıztlı UAnltırda tarife bir misli delin yüzde yedi. buçu~ud.ur. 
tazlasile alınır. . Kira müddetı : ~ Hazıran 

Adres detfştlrmek 25 kuruşluk ttc· ltıbaren 31 Mayı · 1PiJ9 gOnU 
rete tabidir. kadar. 

1938 cie~ 
akşuınıotl 

Dol'1U Abone tarifesi Artırma maddeli : 1 t Nisım 1938 

U den itibaren bir aydır. 
Seneliği 12 
Altı aybğı 7 

Lira 

• uç aylığı 4 
Blr aylığı 1 ,00 • • 

ECNEBİ MEMLEKETLER iÇiN 
Senelltf : 
41b 11n&ı : 

IJrı 

• 

ihalesi : 1 ı Mayıs 1938 
günn saat 15 de Belediye 
imar Birliği idare hey'etince 
tır. 

Çarşarob:ı 
blnas·11J<t41 

ya pıltıca.I'' 

Kira şartnamesi imar Rirli~I 
eebeılnde gOrülıbllf r. 
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