
. . .. . 

) 

ort', 

jt 
sı.Sl 

r 

t' 
:-.ı :ıı 

ÇARŞAMBA 
13 

fnARF. YERt : 
Kn.mum Gölbaş1 Oo{tlı İıtRrt•h""' ' 'i ,,...,...._ .... ..,.._ 

Pasırte!dden ma2da her gün çıkıtr 

lngilt8re ltalya Akdeniz/ lngi.~t<:~e Habeş. işi~in 
.. . ' I t I kokunden tasfıyesı 
uzerınde an aş 1 ar içint~şebbüste bulundu 

Avusturyadaki 
Plebisitin 
neticesi 

Bir komite imzalanacak · Milletler Cemiyeti Habeşistanı 
ahedevi hazırlıvor büsbiltün tarih~ gömmek için 9 Mayıs 

(( B Ut ün dünya, on nisanda Hltlerin 
A vu.;t uryada yaptıracağı reyllimın 

lletıce~ını merakla bekliyor... diyt! ban 
Raıct.eıcrdc ibareler gör~Uk. Mera'k akıbeti 
llıechuı olan şeıyler i~ln edilir, ve mera
~ın tatmin edilmesi d e blr acabanın tat
trıın e.1amesine bağlıdır. 

mu 'J' 'J toplantısında bır karar verecek 
tt l lar Ll.byadakı· İngilizler Filistindeki Paris ı_ı < A. A. ) - Resen bildi· a yan ' rlldlttne go~e k&blne yarın srnl 16 da 

lialbukl, ne blz, ne de efkarı umumi
tecıen 'bir kimse zannetmiyoruz ki A vus
'lttya plebisitinin sonunda haHtm, A vus
ltıryanın ıstıkHUl leJıine rey verebllece
~111.'.! ıahip ols'Jn. 

Devlet ricalinden ba.2ıları intihar et-•. 
~leı-ı 7.amnn, onlnrm vatanperverliklc-
tlncten biz.im hiç bir şey nnlnma.dığımızı 
eı... . 

' 1clce yine bu sütunlarda yazın~tık. Is-
lfltJı\1 taraftarlarına ve milntehlrlere na
~aran mUstevıı addedilen ordu, resml ge
çit lldıınile hııdnthın iç rl\'e giriyor.Almun 
&ııbayı Avusturyanın hudut subayına bir 
teı~ çakıyor ve doğru hududu aşıyor. 
~llt:ın Avusturyada tek bir kişinin burnu 
t:anıı.nuyor. BUtUn Avusturyada tek bir 
l\lnıan neferine ateş edllmiyor. 

Bizim gazetemizde ve Alman nleyh -
tarı ol.an Fransız gazetelerinde, Alman or
d~unun Avusturyayı işgali esnasında 
Çlkınış re.simlerini gördUnUz .. Genç kızlar, 

~rlcrln boyn'lna sarılıyorlar, pence -
teıerdcn konfetiler, serpantenler atılıyor, 
h>lınrda çiçek kaliçeler seril!yor. Adeta., 
~Uı.arter bil' ordu karşılo.nıyor. 

Almanyayı yabnncılar mllstevıı ola
taıt teldk:kl e~Uyorlnr. Halbuki, Avu.stur -
~a bunu minnet ve şükranla karşılıyor. 

Işte pleblslt neticesi Avusturyalı -
latın yüzde doksan dokuzu Almo.nyaya 
11t1haka karar vermiş. 

Bu rakkam belki kal!Jart!lmış olabilir. 
F'~t mutlak olan 'bir şey varsa mlis -
te,,.ıı ordunun karşısında eli kolu bağlı 
bıııunnn bir milletin ferdlerı, o ordunun 
tnıııeune seve seve boyun eğecekleridlr. 

İntihar edenler, öbUr diınyaya göç -
ltıeden evvel, bir dir:hem Alman kanı a
ltıtsa,ydılar da ondan sonra kendi canla
tını:ı kıysaydılar. Onu blle yapmak cesa
tetını gö~tıeremedller. Artık f'.arih olarak 
ıı.nıaşılıyor ki, Alman devleti, Şuşnig hü
ltfUtıetUe anlaşamıyordu ama, Avusturya 
ltııııetne anlaşmıştı. içten dıştan propa -
ı:uıcıa1arla Httlcr maksadına ul~mağa 
lı-ıu,,.arraıt olmuş ve programına koyduğu 
ltQddeln ... n tJrlni •ıhakkllk ettir -
Ilı Iştır. 

• •• 
Avrupa haritası, coğrafy::ı. bilmeyen 

laıt CC'rc, Klcmans ove sairenin tıanzLm 
etl.1kıerı şekilden bugün ihayll uzaklaş
~lŞtır. Ati blr harp doğurmasa bile mli
~Cl.dit sUrprlzler doğuracaktır. Ortada 
tıaııeanmesi ıazımgelen bir Çekoslovak 
~\'ası vardır. Biz o kanaatteyiz ki Çe~os
~akya için harbct.miyeccğini sarih ola
~aıt Söyl!yen Çemberlayn hllkfımetine im
t~len Fransa da bugün Çekoslovakyayı 
U~ııo. müdafaa edecek vaziyette değildir. 
~ <la bir hükumet sukutile veya onun gl

bir kombinezonla bu taahhüdlinil tut
~al'na.k yolunu güdecektir. 

Sebebi de basit. Artık Fransa fır -
\latıarını kay'betmiş, Almanyayı büyütmüş, 
!! <!tsay mııalhedeslnin hUkilmlerlnl infaz 
Cl<!rıı.ez hale gelmiştir. Bu vaziyette ken

:ısııe doğrudan doğı-uya menfaat ala -
11.sı bulunmayan bir meselede Çekoslo

"a};.ıa.yı müdafaa slUl.hla edem!yecektır. 
Versay muahedesi mevcutken onun 

~artlarını muhafaza -ettirmek için, Fran
b tıın, Çeklerle nnlaş:nası ta.bit görüle -
lt1lir<ıı. Fakat, vcrsay muahedesinin hü
ttıllrıı.ıer1 ortadan kaldırıldığı yani kend! 
~ enraauerı te.hdtt edildiği halde sesini 

1
1
ltal'lnayan Fransadan Çekoslovakya 

ı;uncıe harbe giıımesl mant1kan bek -
llenıez. 

De , nuttün Almanyanın hukuken de 
,,. l'•11ı~tirdiğl ilhak ıkeyfiyetı bu ınlllete. 
~:-•ın b!r atide yen1 yeni sürpri2ler yap-

t fırtatını da verecektir. 
j t:tRAD BABAN --- -

k tl · d b• k 1 çekiyorlar parlcmento huıurunda toplanacaktır. 
U VVe eflQ en Jr lSffi Ill Bundtln b,şko yarın saat 1 t de bir top· 

Akdenizıte ikı c ın alıcı y.ıçlf: Sill'l'.lJ kan;ılı ve C111H!!üttarık 

lıtnh yapacık ve öılltdAn SC\nr8 c18 Rı-tsl· 
cuwhurun rlya11etl ıdhn<1ıt iklr.c' İ bir le · 
tlrua<ia bulu.,acak tır . 

CPnevre ı 1 ( A. A. ) - lnl{iltere 
hOkumetf mUlfltler cemiyetin~ bir nota 
göndererek Habc şlsttın ıııe~IPsinin ce· 
miyPtln 9 Mayıs toplantıs·nda httlledil
ıneslnl lstemfş~ir. 

CenPvı ~ 11 ( A. A. ) - lnglltP.rPnin 
mllletler c"miyı·llne vf>r<if~I HabeşlqtHn 

haklcmdakt notaya cevaben Gr nel Sek
reterlik bu notAyı cemiyetin gelerek loJJ· 
lann-.md1'ki ruznameye ithal cdecc~ini 
bildlrmi~tir. 

L'>ndra 12 ( A . ..\. ) - Başı•ekll 
Lonrtt 11 ( A. A. ) - Tuymls '1a· heyet Homada voıltcsine b~lttın~~tır. ÇcmberlQyo don avnm kamarasında Ha· 

7.~l~t;İ lnJ!lli:t • ltalytt anlaşmusının wet-,1 Knıulteoio v~zlfesi bir haftaya kadar ni· ~şist~n ~e~elesi hakkmd~ milletler c~
nını h87.ırlamıığa memur kornıtentn bu· tuıvete erecektir. lki bOkOmP.t arBSında mıyetı katıbı umumisi Ba~ Avanola bır 
~lin Homeda i"e bnşlttmış olduhunu ,.e t. 1 1 l' 111 Lt' ... t 1 hl mektup gönderdi~lnl söylemiştir. Bunun l/aheşl!ıt:m me.<;e/esinin hütan dt>vlell~rce 

elhirliğile f:ışfiyeslni i~fiyen lngillz 
Başııekili Baldtıfn 

.. ~ no i Ar eö ı ec e~e ... ır .... o 11 ıtrın ma - . . . 
hafta sonuntt kadttr metnin h<lZlrhrnmış •1 t d f ·ıt . fl L-c·ı.,ta da Uzenne I.tberal mebushtrdan bırJsı ayıığa · 1 Yf':• şun ar ı r : ngı erenın llh.1c:v .. n 

1 
h • 

oL:ıca~ımn ı u vvetle u: ııhtemel bulundu- l t • . t 
1 

kalkarak. Bay Çember ayna \taben Ha
~unu kaydctmAktedir. ı tal:i"" 11'rrr-tor.uQunu tanımesı ve ta • beşistanda ltnlyan lmpnrntorluğ'ufıU ta-

l ondrR, ı 1 (A. A.) - lng1lfz . hnl- ya"ın da f"panyadf'ki gönDllülerl geri al- nımak için Mlcal gösteriyorsunuz • de-
yan JlörUşmeleri neticesi olarak anlaşma 

1 

mmıı. J mest Uztı1ne Bay • Çenıba.ılayn cevaben 
masını ve neticeye varıhnasmın 

nilmesini talep etmiştir. 
belde· 

metnini bawlanıak Uzere memur edilen ( Altt•rafı 3 llncDdt>) gönderilen mektupun ınanlının anlaşıl· (Alt tarafı ' incide) 

UMUNIHANEDE KANLI BiR EÖLENT[ 

Kafalar döndü, bıçakla.r 
çekildi, kadınlar kan 
içinde yere serildiler 

İş işten geçtikte.o sonra ayılan sarhoşlar 
kaçtllar, iki saat içinde üçü de _yakalandı 

Dlln akşam saat. on dokuz raddelerin- damlar sermaye Saadetin od&31na girip 
de Gölbaşında umumhane sahibi Çerke-

1 oturmuşl-ar ve şuradan buradan konuşa
sın evinde büyük bir yaralama. va.k'ası ol- rak şarkı söylemeğe başlamışlardır. Bu 
muş ve Hasan Basri mahallesinden saraç sırada odaya sermaye Nezihe de glrml..ş ve 
A'hmet umumhane hizmetçisi Ayşe lle ça- , bir muhabbet meclisi kurulmuştur. MUş
maşırcı Hesnayı bıçakla ağır surette, ser- terller d.ı.şarıda. içtikleri ra.klya kani ol -
mnye Pervinl yumruldn gözllnden hat!! nuyarak ceplerinde d!? blr kaç §1.ş.e g(:!tir
blr şekilde yaralamıştıt. Vak'a şu suretle mlşler ve bulundukları yerde lçme.Jc Iste-
cereyan etmiştir : l 1 ml.şlerdlr. . 

Saat on sekiz buç!tk raddelerinde u- 1 Umum.hanede rakı içmek ya,o;a,k ol -
mumhanecı Çerkesıri evine üç müşterl duğu için sermaye Saadet: 
gelmiştir. Bunlar saraç Ahmet, Ka- j - Burada rakı içilmez, şl.şeler!nizl 
dana mnhallell saraç Münir ve pay - ctıbinlze koyun demiş ve bu sözden hid -
toncu Hilsnti'dürler. • ı detlenen saraç kapıyı açarak sokağa rır-

Uç.li de son derece sarhoş olan bu a- ( Al!tarsfı 4 llncDrleJ 

DOGU'nun anketleri 

Karslılar Belediyeden 
neler istiyorlar ? 

~ 

• 
Oauttmiı Eriurumda 'dl<.fu4u gibi, di~- Do{Ju l'Jhlr t'6 "8tıahal11rında 

da açtı(Jı helediytJ anketine d"V:ım erleuktlr. Ön/Jmazdekl kalkınma V6 imar 
yılı içinde J1Bpt/6C!lk iı1erde halkın da arzu ve ten ennllerinl güz ~n/Jnde , 
lmlurıdurmak gayesini lstflıdsf eden tu an 'ttin faydalı akisler uyandı,... 
dığws kani bulunduf1umuı için 

iki güne kadar Karslıların B.~Iediye
den neler istediklerini yaza.cağız. 

.A:Vusturyada reyiimın 
• • 

netıcesı: 

Yüfde 99 "EVET!,, 
Berlln 12 ( A. A. } - Dıı işleri BerHn J 1 ( A. i\. ) - İctifııkla 

naım A' usturyamn ı\lmanyaya ilbakı her tarafta büynk Almanya milleti Ray 
dolaylsile milletle~ cemiyetinden çekildi· Hftlere \'e onun idaresindeki hükllmele 
ti gribi Cenevredtkl Enternasyonal iş bağlılıklarını bir kerre daha vermiş ol
bQrosundan da çekildiğini ve bu büro dukları reylerle bilrtfrmişlerdir. Hunun 
ile artık bir alAkası kalmadıA'mı mezkur Dzerine D<ıbiliye Nazırı bir nutuk ir11d e· 
büronun Ceoevredekl ınerknine resmen ı derek demiştir ~i : Avusturya bugünden 
bildirwi~tlr. (Alt tartı ' üncüde) 

FIKRA· 

Bir zaafa dair 
Mlsırla · Ticaret 
Muahedesi 
taati eelildi İnsanlar :1~aradılışları icabı olacak, 

K'\hlrc, 12 ( A. A.) - Anadolu hakikatleri olduğu gibi idrnk etmek has • 
b i h b. ı ildi · sasından mahrumdurlar. ıtjans1nın usus mu a ır h rıyor : 

BurRda l·ulunan TUrkiye Harlch·e V~ki Hayatın kuruluklarını bir parça h:ı .. 

ti Dr. Tevfik: RüıtU Aras şerefıne dün )al ile süslemek, te~adüflcrin yıkıcı ve ak
akşt\m Türkıye t:myük elçisi tarttfından . l neticelerini ümit ile güzell~ştirmek ve 
büyük bir ziyafet verilmtştlr. Ur. Aras nihay,.t kendini aldatmak en insanı bir 
buırnn 'saat 11,5 ds Kral Mitjeı,te Fuu!' ıaatfır. · 

taraf,ndan intihap devresinin başl8ngıcı Bazan bu zsafın biıyümesiue harici 
münasebetile pa~mentonun açılış me· :lmiIJer 'de rniımkün oldı:ğu kadar yardım 
raslmlnde hazır bulunacak ve Kral Fa· ederler. 
ru\c taiafınd2n Jradedilecek nutku din· 
leyec~ktlr. Çocukluğumdan -~eri bildiği~ bir mek-

Kabire, ı ı (A. A.) - Kabirc Har:-ı tep ~arkası bende boyle bir hakikati ash
cive Veknt, Tevfik Rüştü Aras şerefine na hiç uygun olmıyan bir ekllde tasav
dnn gf"ce verUen ziyafette iki m~mleket vur etmekllğJme sebebiyet verdi: 
araıundaki ınkı; dostluk hislerine tercü· 
raan ola~ samimi nutuklar teali edilmiş 
tir. Bütnn gazeteler bugünkü yaz,ları 
bu nutukhmn tahliline tahsis etmekte· 
dtrl~r. Bugün Hariciye nnııretlnde 
Tevfik Rl\ştü Atas ile ~lısır Hariciye 
Nazm A.nkal'ı dl imza edilmiş bulunan 
Türk Mıc:ır mutthtıdes·n·n musaddak nus· 
hal\innı teali etmişlerdir. 

Sokaklarda gezen 
ayı yavrusu 
"Mişo,, öldiJrüldü 

(Y~tı t GMOdı) 

Hep bilirsiniz: 

Palandöken dağında knvalımın sesi var, 
Çam dibine yaslanmış bir edalı su çağlar .. 

Bunu işiten adam üzerinde koyunln
rın otladığı, çam ağaçlarile örtülü bir da
ğı gözü önüne getirmez mi? Halbuki ha
kikat böyle midir? Yalçın kayaları ek!'e
rlya başında kardan ve buzdan tacile, va
kur ve muhteşem duran Palandöken üs
tünde çam ve koyun ne arar? .. 

Şair karihasının vüs'atine bundan 
daha büyük bir delil ve insanların haki
katleri arzularına göre peçelemek isti -
datlarına bundan daha ıüzel bir şahit 
ıösterUebUlr mi? 

l 
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YARIM AKILLILAR 

dan Haberler • 

1 Z LE R MU 
Halkevinin 
Yıllık hesabı 

Usul ve nizan11na göre 
Sarfiyat yapıldığı 
Anlaşıldı 

Erzurum Halkevinin yıllık hesaplan· 
nın umumi teftişi C. H. P. lıyönkurul 
nyclerinden avokat umer OJgun, hUkı1· 
met doktoru Rıfkı Olgun, imar birliği 
muhasibi Sııbrt Sayar, Halkevi yönkuru
lundan öğretmen Ihsan Özden, kazanç 
tahttkkuk şubesinden lhsan Göznm'den 
muttşekkıl bir h~yet marifetile tetkik 
ediımış ve hesabttt ile evrakı sartıyeıe-

ı inin usul ve nızamnamesine uy~n tu· 
tulmuş olduğu bir raporla C. L ı. P. ve 

Bir reçete içın üç 
eczanede üç fiyat 

Perukar salonlarından birisinde 
oturuyordum. lçerf ye birisi girdi ve 
selam vererek oturduktan sonra ce
binden ·bir reçete çıkardı. Arkada
şına dert ytlnarken · ben de kulak 
misatiri olcıurn. Reçetenin sahibi an 
latmnğa başladı : 

I Dağ başında 
adam soya~ birisi 

Suçunu inkar etti arnına 
gene hakikat meydana 

İtiraz illetinin doğrudan dağruya i//ıC1 

yoktur. Fakat telkin kuvvetinden çob 
istifade adilebilir 

Yazan: CEVAT ZEK..ij BİLJ. 

Pacıinlerin <_;obandede nahiyesine -ili- \Çocuk öyle bir heyecan duymuş ıd. ır 
bağlı lhtiyamez i.öyOnden Samet yolda //J ('" t .,, k ·· v ı· ı L ı ı·ı ı ı · Udd .~ııc' r. ...-v:ı _,,p w o , < e ı n e s rı uzun m et zail olmamış. .., 

çıktı 

Komasor köyünden Selim tarafından akıllılar :ımswr/;ıki .~alıarltı !Jc'ışayan in· 10 sene sonra Paris'te teşrilıı:ıneye gırt" 
soyularak Uzerinde bulunan dört yllz sanlardan muterizlerin ne lıiçim ilim· rnemiş ve doktor olmaktan vaz ge\lllı; 
yirmi beş kuruşu alınıyor. ,,,. 

Selimin elinden kurtulı:ın S1:1met sefer olduklarını /il~ lı1111/ara itirn.z ille- Bu misal psk canlıdır. Ka~ )'ılr 
tinin nereden !Jf!fdi!]ini burıd:rn e1Jvelki yıuı derken göz çıkarm"ıı1alıdır. ·j'ertıl 

nahiye merkezine gelerek karakola mU· .. I~ iki yazı.~ilı> 1111/;ıtmı~tı. llııyiin de bu yede ufak bir bata böyle aksi te~il 
rac~a~ ddiyorsa da karakola g~tirtilen neui multlller için ledttf!t ç:ırı.>lerini yapmaktan batı· kalmaz. Ontın ,·çııı fd 
Sehmın nzerlnde cUrmü yaptığını isbat 
edecek ufak bir delll." hatta. para bile oijs/eriyor/ vaş yUrlimek esastır. 

Hijlkevi Buşkanlıb lıtrına biltlirilmiştir. 
KomiL..It·r Mayıs Jptidasıııda 

St.·Çiıt!CCJ'-

- Bu reçeteyi eczuı;elerden bi
risine göndererek kaç kuruşa yapıla
bileceğini sordurdum; iki. lira iste
miş. Dtğe~ bir eczaneye göı:rderdim; 
•üç liraya yaparn" demiş. Aradaki 
bu fark hayretimi mucip olduğu için 
bir kere"de üçü'ıtcü eczaneye sordu
racağım. Bakalım o ne i~~iyecek, 
dedi ve .r~çeteyi .berQer!n. çirağına 

bulunamıyor. Selim cUrmU yapmadığını ı· th·az fildi, dımııği _ melekelerin Şliplıesi.1l.liı· J'"i• «,:ocukllll'lfJI il~ 
da şöyllyor. Ve kendisine iftira edildi- m untazı:ım faaliyetine sekte iras ı·az Hkriıu.lcn ari ue>rnwk ıstı»1 ı Li 
ğinden bahsediyor. l ~. . ı . h r·k ' k t . b" .,, 'l ı ) il ... ı~ 

Hulkevi komıtelerlnin seçimine Ma· 
yıs lpUdasında başlanacaktır. Bu seçim
den sonra her komite kendilerine ah 
yıllık bütçelerini yaparak Halkevi Baş 
kanlığına verecektır. 

vererek . . 
- Yavrum, dedi, şu reçeyl al, 

falan eczaneye götur. Kaç .kuruş 
tuttuğunu sor da gel.. 

D rı k . ey etııgı çın. ş sın 1 rl · ıyıne n n ır nll< Ye m ıa, t'\'Yelc\ keıul • tu 
e 1 e sı)dlğl yllzünden Selimi ser· hayli tenzzülüne bais o:ur. Bu <lb tten bıı nakisadan liUJ'lHı·uu\lıdırh•I"· A.. 

best bırakmağa, mecburiyet hasıl olmak· dolayı ili rHz Iil~ l'İ ni ıı insanlarda t ıes İhtiyarlık yaşrna doltnı yaklaştı•\! k 
~a:::ta~:lmı~::.um olduğuna tamamen sU:;üne mani olmak ıazımdır. Bilhassa itiraz fikri de gizli lıir tarzda neşrU O ırı 

halkevımizin müstakbel mesaisinin 
daha verimli olması içın bfüQn Oyelerm 
komite seçimlerinde fazla bir alaka gös· 
leı:meleri ~uyanı temennıdir. 

Halk dershanelerinde 
imtihanlar yapıldı 

Bu hikaye benim de merakımı 
mucip olduğu için biraz daha otu· 
rarak çmığın üçUncü eczaneden ge
tireceği cevabı bekledim. 

iki, nç dakika sonra çırak geldi: 

- YUz yetmiş beş kuruş iste-
diler, dedi. · 

Şocuğun bu soıı;Onü işitince ben 
1 de hayret ettim, Orada bulunan baş
kaları da ... 

. İki. jandarma ve bir -ihtiyar heyeti akıl hıfzıssıhhası ile meşgul olanların bu maya başlar. Ge.r.çlerin yavaş ya,·ıı~ 11 
b 

azası· karakol kumandanının emrile yola cihdı ihmal e~ l~memeleri lazımdır. l>i- ziyete ha~. im olduklarını ve IW' vet 
pusu kuruyorlar ve köy~ne avdet et· ma~ı melekelı.ri nı untıızaın insanlardan çarnııçar elden gittiğini gören itıllf' 
mekte olan Selimin yolunu keserek le1lekkül etıni~ slan bit· heyeti i~~linıaiye · hale ve etrafa düşman olur. Terbiye 
Uzerini birdenbire aııyorlar. 8eliın Oze· nin ahnek ve nizamı şüphesiz1Jir ki, da- görgiisü kuvvetli olanlar. bu çirkin ıı 
rindeki paraları yol arkadaşlığı etmekte ba nafi olur. !arını örtebilirler. Fakat lı\netl bOıO 
olan .Saide veriyorsa da artık inkara İ liraz m,ı·i leessils el tikten sonra olanlar bunu çabuk meydan~ dôkerlt 
mecııli kalmıyor. Tekrardan getirildiği bunu tedavi ile izaleye uğrnşınaktan Gençlerin şen kahkahaları arlık u1tiY' 
karakolda cUrmUnü tamamilo itiraf edi· ziyade ~Uphesizdlr ki, bu sakin fil\rin ı b" ın 

T l kik ık l 
arı ızar etmeye başlar. :\luteriz 1 

'" lı. 

h 

Şehadetname~er yakında 
Haıkvinde verilecek 

Halit dershanelerinin ( A) ve ( B) 
kurslarına devam etmekte bulunan kadın, 
erkek vatandaşların imtihımhırı yapU 
mıştır, lmUlıandtt kazanmış olunlımn ~e· 
hadetnaweleı i yakında Halırnvınde me 
rasımle tevzt edilecekur. 

Temsilden 270 lira 
hasılat elde edildi 

füzurum Ilalkevi tem!iil kolu tara
fındun ı:.rzurum yo&sul1ur kurumu men 
taaun verılen ruüsanıerelerden 210 lira 
safi tıasılat elde edılmiştlr. Bu para 
makbuz mukabılinde yok~ullar kurumuna 
teslim edilecektir. 

Bir hayır mOesseseslne yardım ga
yeslle çalıştın ve yorulan gençleıi yok· 
suJlıil' namına a!kı~larız. 

Hasankale Kaymakamı 
şehrimizde 

Hasankale Kaymakamı Ali MUnib 
ilban kazada yuptırılacak vasi imar iş· 
leri hah.kında viUlyelle temasta bulun
mııK ve ıcJp ecen direktıfıeıi almak 
üzere şebrimize ge!miştir. İşlerini bitir· 
dikten sonra HasunkuJeye dönecektir. 

Türk Spor Kur.umu BöJge 
Muhasipliği 

TOrk Spor Kurumu Etzurum bölg-esi 

Bundan sonra reçele sahibi : 
- Allah, All1:1h, dedi, eczane

leri de bezzaz dükkanhtrına çevirdi
ler. liezzaz dükkanlarında bile aynı 
mal için bu kaaar tiyat farkı olmaz! .. 

liu konuşm-alara şahit olduktan 
sonra kendı kendime dUşündnm. Bu 
adam gidip farkı fiyatin sebebini 
eczanelere · sorsa ber b.alde alacuğı 
cevup şu olacaktır: 

- Benim vereceğim ilaç falan 
fabıikanındır. Bunun santigramı şu 
kadar kuruştur. Di~erininki başka 
fabıikanındır veyahut da bayatlamış
tır. Onl11nn eczası korur amma, 
benimki o· fiyata idare etmez .. 

Eczacılık· öyle bir meslek ki, 
hiç birimızin aku er.İniyor. 50 kuruş
luk bir ilacu 150 ve batta 350 ku· 
ruş denilse hiç dQ~Unmeden hemen 
çıkarıp parasını veriyoruz. 

Bir ilacın içine yirmi damla ko
nulması Ulzım gelen çok pahalı bir 
eczadan beş dam a konulsa kim ne 
anlttr? 

Bazı ilaçların tesiri ve şifası ol· 
madığını gorürsek bundaki kusuru 
reçeteyi yazttn doktorda mı, hastanın 
bUnyeslnde mi, yoksa eczanede mi 
aramalıyız? Aradan itimat kalkarsa 
herkesin bu şekilde düşunmelüe :el
bette h11kkı olur. 

R. CUMURCU · 

muhasıbi Esad Yalçın, zamanına ait he- __________ .;..._. ____ _ 

sapların teftişini vererek bir a-una ilişiği 
kalmadan Nümune hastanesi operatörü 

Bugece. nöbetçi eczane 
''İstanbul,, eczanesidir 

yor. a ı al mtı edilmt-k üzrcdır. yorleşmesine mani olmak daha muvafık- ~ yar, şayet aile içinde bu gibileri b 

S k k 
.. l tır. nacak olıırsıl, hfttahi, mütemadi sözle" 

arı alTilŞ oy erinde Bu nakisai ruhiyenin lezahur ve te· ·ı k ı e, çocu ta itiraz fikrinin yerleşıııe 
hayvan hastalığı yok rakkisine mani olmak, bir talı il nu.·sc- bais olacaktır. Çocukların bu gibi ııı 

S k lesi olmaktan ziyade bir terbi ye ıııc- teriz ihtiyarlarla temasa !!elmesine ~ 
. ım amış [ Hususi ] - Kaza veleri- selesidir. Çocukla fıtreten mevcut olan ., 

ne n lk kö ni olmalıdır. 
rı _ve a cvı ycülok komitesi sek- ilil'az llkı•üılıı yerleşmt:ine mani ola- P 

r~terı Hay Şevket Benli Selim nahiyesi- cak a:ilelerdir. Çotuğun una ve babası Bilhassa aııa ve baba ara:.ırıJ 
nın Döıbentu ~-öyU hayvanlarında şüp- bu işi mtklep hayatınoa hocalara bırak~ geçimsizlik itiraz fikrinin neşvü niiııJ~ 
heli hastalık gormekle mahalline giderek mak isterlerse •·ok o-et• kalını..: o·du,·l·ı· na sebep olur. Babasının meııel 
o.q be~ gün karantineden sonra köy rını anlamakt~ ;cçıkw;zlor. Vye ~u ~~- şeylere anasının müsamaha et~ 
b_ayvanhmnın syğ'lık durumlarını incele- tadı:ın dolayı da ıteride bittabi pişman si, ç Jcukta bu nakısanm teşellkoı~ 
mt~ş. ve~- ~lre~ bırehr hayvanları muayene olurlar. Zıra seciye ne mutalea ile ne de büyük bir amil olacktğl bed~idir. 
e mış, uır gu.na astııhk gorülmemıştır hassa bu hal temadi ederse. 

liupdan ba ka S 
1 

. · de mektep mücazatı ile tcbeddOl eder. 
sin'in köylerlnd: sı~ene e ~m nöhıye Ancak muhiLiu ıuütcınadi biı· Kabilde, ilir:ız fikrini!\ iııJ 
ırkına hıls olarak dıı:ızl~;a e~yun~ _keç~ tarnla . ~ahsm uzcriııc h sid ilt•tlir ne uğraşmak şOphesizdir ki daha gOÇ

1 

ıunanların evsidtnı tetkık t:der~~rışlı bu l"l, sccı yelle az Yt: ya «;ok Ldm ,·,· uı Çünkü ııaJi.ısa çoktan beri teşc~ıc~ı; 
evsafı. olanlar damızlığa seçilmi riuyg~n husule ucJelıili ı-. !yı buylaı;ın, haletı miştir. Bu gibileri mOmknnse, bU JI 
münasebetle buvalımızın ve köy~U~Uzü~ ruhly~ye uufuz ed~bıtıııeleri için yorgun· sadan fıri muhitlere günderm~k r,J..ı: 
hayvan bakımı ve yetışlirılmesı hakkın- ıuk ve bıkkmlığın ne olduğunu bilmez den hali kalmaz. llal'-l.kallt'. uııı&l' ,1 
dakl biJgı1erinf artırmak için, kısa kısa bir sabır ve tauaınmul lihıaıdır. llu h-ı', Jmımat Y<: lnınnları kU''''.~ 
mevzutuda ve kenuilermin anlaya~akla- Lcrbiye, gayet ıyı Vd mUddbbırane hır iıı~aıı.lar tlt'Üildlrler. Bunların ~ 
rı bfr lısanla hasbıhalde bulunmuştur. tarzda ıcıaıd et.lilerek verilmelidir. Hazen ierı dağınık: ve sathi olup ancak aıı 
. S~lim nahıyesl merkezi bulunan Se· ufacık bir h11ta, ufdc.k bir ihmal, ye doğru müteveccihtir. Bu kioıseıeı 
lım köyünde de damızlık sığır ve ko bütün faahyeUerın sewercsıni akim kıl· kendilerıni idareden aclz oldukları i~; 
yunların seçimini yapmakla meşgul olan mııya kah gelir. kine ve idare olunmaya ihtiyaçları " 
Veteriner Şevket An köydeki tıfo mu- Teıbıyede gııy~. lıugUn bir şey öğ- Her vesile ile nıutcı·J:t.e fikri 6 

saplan münasebetile tifodan korunmak retirken yarın nb gö:füatceğıni bilmek lacak olursa ne ka~ar mnterettdi1 

tçın icabeden tedbırlerin başında temiz- lazımdır. Yani bir u~uı tuhlınde hareket Kararsız oldukları görülür. .ailtı 
lıK, bitten Korunmak, sularını kaynata- etmek 18.ıımdır. \ aJ111:t tcı·lıi)cdc <.le- meclislerde muterizler ne kadar cP 
rak temek, ?ttl4ların çuı.uruna ehemmi- {jll lıc_r şc)·dc l>Ö)lC cJı(jil uıi '! Bu dikkat olurlar. Muayyen bir ıııe:ı 
yet verUmesıni kendilerine izah etmiştir. uımlde bıra~n bire atlamttuın bıızan bi· mevzuu bahsolduğu zaman muteriı f 

Bundan başka koyunlarda görülen takis daha fena netıc~ler veı·dıği sabit· ısonra fikrini beyan etmek lsier. Ç~r. 
( lsterivemizil ) kelebek bastaıığı yUzUn- tir. herkes söylesin o da en sonrıı. 1 

den koyun ırkının görmekte oldukları Alfred Binel'nin doslarından biri etsin. Riyaset makamını işgııl e)'ıe 
zararları anlatarak bu gibi tufeylt hasta- çocukluğunda pek korkak imiş; pederi. zat şayet arkadaşlannın htı.letl rıl~ 
lıkların lnsa_nlar ve hayvanlar Uzerinde çocuğun bu huyunu geçirmek, bir az lerini iyıce biliyorsa, fikrini beyllıı 
yaptığı tahribat ve teletab izah ve bun- cesaret vermek için teşrihaneye götür- mesi içın ilk önce muterize söz 'fe 

!ardan korunmak usullerini anlatmıştır. müş ve ölülerden birine temas ettirmiş. (Alt taralı ' üııcilde) 

==============================:::;:::============================:==:===============-====--~-==-==-===.:=-.:..~=====================~ 
Umer Bıcana devrttmlıştlr. 

1 Bugün O uzak günleri tatlı ve sihlı"li bir köşesine götürerek elime verdiği ufak ğumu çoktan atlattım. Fa.kat ıçınıde_~ 
bir rüyayı hatırlar gibi hatırlıyor ve Fat- bir kazma ile bana çukurlar kazdırırdı. günlerin lezzet ve heyecanları bfi.lı\ ?"~ 
ma ablayı o sihirli rüyadan arta kaim~ Bu vazifeyi mesullyeti büyük madı. Saçlarına ak düşen, hatt!\ bil'. 
zeYkli bir hayal . gibi seviyordum. - b' hl t i Ibi b.. ·k b ·d l ır zme m ş g · uyu ir cı di - ça da b. eli bükülen Fatma abla ı>eI1 • .ı 

Kocası İhsan Efendi de çok iyi bir a- tl d H k d ı .ııor d d ye e yapar ım . er azma arbes nde ufai\. bır çocuk gibi görüyor, dar.it"" 4} 

anı ı. Ufacık bahçesine diktiği çiçekler bir parça daha ıbUyüyen çukurun toprak- k b di 1 i 111" arasında günlerini geçirirdi. Siyah çubuk- m aşımı z er ne koyarak en 1 
lu azen b .. . . . larmı elimle bir kenara yığmak pek hoşu- u:rırnıarıma daldığım zamanıa.rd~ 

- -~ a~çe mintanının uzerıne çektı- ma giderdi. Bazan da toprakların arasın- muşum gibi bana bir ufak çocuıc ııl 
tlgı ke1 narı ınce krnnuzı zıı1hlı eski asker dan siyah ve kaygan vücudünü gösteren melesi yapıyordu 
panto onunun arka cebinden sapı fil di-. ı l . .-J\~ 
1 d 

.. .. bir so canı çekerek dışarı çıkarmak ve o- Beni birdenbire karsısında r,v 
ş n en yaplmış küçuk bir bahçe makası t k .. · d k - ·· . . .. .. ' ıe 
d 

. ö ük .. . . . nun opra: uzerın e l agır surlinüşunu zaman söyledigı" · laflar da ontın bil J 
arma g z ürdü. Uzerlerı .kıllı ırı ellerini · · 'il 

b 
.. bil . seyretmekle eğlenırdım. l kilerinin halli deg-ış· memiş oldug· uı:ıll ,t 

ugun 1 e vuzuh ile hatırlıyorum. Bah- ı . ' y, 
. So~ nemlenen göZlerini baş örtüsü- deL:i. haşyet veren bir mabet se.sSizli_ği çede çiçeklerile m~gul olduğu zamanlar Ihsa~ ~fendi _ara~a bana doğru gc_lir : ~et ediy~rdu . Bir çok şakalardan ıııt' 

nün ucıle sildi. . 1 vardı. Dafıa kapıdan içeri girer girmez onunla konuşmak kabil olmazdı. Ne söy- - A erın Refık o_gıum .. . Bak ~e guzel ıçinde bır kaç çamaşırdan başka 
Fatma; abla kilç''kHlği.imil geçirdi - !çimde kaynaşan kurtların deprenmez ol- lense cevap vermezdi. Bir parça ti-zerine kallnuşsın ... Y~lnız dı-p tarafını bır parça ulmayan valizifnt elimden aldı... 11 

ğlm muhit içinde en çok sevdiğim bir duklarını görürdüm ve... düşülse aksilenirdi. Fakat dinlenmek için daha aç 0 zaman da:ha güzel olacak.. . j - Sana küçük odayı hazırll.Y::ı ıı1 
komşumuzdu. Çocukluğumun -avare gün-ı - Geldin mi /benim şeker oğlum. asma çardağının al.tındaki üzeri minderli 1 Bu bir kaç takdir cumlesi beni bıis- fJk .. . Orada daha rahat ederstıı :ııt rf 
lerinden çoğu onların ıbi11Lm eve pek ya- Diye bizi .karşılaıyan Fatma ablaya küçük sedirine kurulup ·kalın sigarasını bütün te_şvik eden •bir sebep olurdu. Fakat 'göz alabildiğine deniz her zaman 1'• 

kın olan bahçesinde geçirmişti. İhtiyar sokulurdum. Küçük odaya gider ve y~n t~llen~rerek, büyük bi!" Mekke ~incan i- en çok beni _oyalayan ve s:vi.~dire~ İl1~~ da... -c' 
bir asker olan kocasile evlerinde ya _ yana otururduk. çmdekı kahvesini lçmege başladıgı zaman , Efendlniu fıl dişi_ saplı büyu_k ça;usı ıdı. J _ sen nasıl istersen Fatmıı ~I 
pay.alruz yaşar.lıardı. Halılarla süslü küçük l o bana masallar, anlatırdı. Ba~n sohbetine doyum olmazdı. 1 Onu alarak ~uldugum kal~n bır şeftali da-

1 
Fakat dinlenmeğe çok ihtlyacJll'l 

~ -Odaları vardı. Orada oturm.ağı ve bir kocasUe beraber gl:ttlği memleketlerin a.- Fatma abla kocasının bu h:ıliııı bil lını yontmagı pek sevcrdım. Pek kuru o- İ ·t b 1 d b kt j"JıS>ıV' 
s d 1 ü l t lm bi •• u,. d tl i l ad ı.. diği için penceredr.n onun sedire ue. "n1c- lan .bundan kalın parçalar çıkaramadı - ! ı·ass an u .a. a.mdı ıdiırlıyodr.i.. "'tıll' an a ye zer ne a. ı LŞ r ge., ...... postu- e er n or a ,..,aşından geçen ve !benim "' .,, :ı-· - y • • • _ ını ve vucu unu nen rece~ 
nun sJya.h ve parla;Jc tırnaklı ayaklarlle çocuk kafamın ıbüyttten adesesi9de bir sini bekler ve o zaman beni bahçeye sa _ gım ıçın }Jir sıgara kagıdı inceliğindeki arı or. 
oynamağı ~ok severdim. 

1 
harikuladelik gibi gözüken maceralarını lardı. ~oşa ~oşa İhsan Efendiye gider - yongalarla 1bu bir türlü yontulamazdı da ... ) Y _ . eıer *' 

Zaten kimse beni Fatma a.bla kadar naklederdi... dim: Bu kuru şeftali dalı beni günlerce oyala- Bizım yakacak ta hu sen 
kolaylıkla teskin edemezdi. En kabıma j Ekseriya ka!aımı dizi üz.erine koya- - Gel " bakayım Refik_ oğl~: .. Na- '.ctı. Her yon~uşta, ortasına doğru gittikçe eskisi. gi.bi değil... Gelen giden0 ; Jlı 
sığamadığım ortalığı alt üst ettiğim gün- rak onu dinlerdim. Bazan ağzı kapa.k.lı u- -sılsın? ... · · . · büyüyen ve siyahlaşan bir leke belirmeğe çok kı. .. Hele bir pazar <>lmuY 

l 
1 

. · 'b ı d . ~ Kalabalıktan insan göz açamıyor.·· 
erde ı&abrı _tükenen annem: . fak bir cam kAseden ağzıma menekşeli bir - lyiyım diye boynuna sarllırdım. a~ a. ı. ~en -~~ lekenın ~lına varmağı . ~uP 

- sem Fatma a:blajYa göndermem akide şekeri koyardı .. Bununla l uyumak Ve onun konuşmasını beklerdim. o ya, çoıukıa bır merak meselesı yapmıştım. - Ihsan efendi nasıl Fatma <f 
sonra diye beni susturur, ve ekseriya da ıa.zımgcldlğine kani olurdum ve onun gözler.ını süzerek, ve.kalın paırmaklı elle- Çünkü orada herkesce meçhul bir şeye Siyahları fersiz ll:>ir ha.le ne çe 
hizmetçi k.ıZın yanına. katara.le: onlara. gittikçe hafineyen • ııesini dinliyerek ken- ı1le kıl'çılla~m14 aııQlarını ıka.114tırarak eski vasıl olacağımı zannediyordum. gözlerini bana doğru kaldırdı: / 
9n~rJr . O evde lruanp, UtQne~ ve •· dlm e rcıım. · maceralarını anı..tır wra bent bahçenin Aylar ve eneler aeçtı. Ben çoouklu - _;___._ ( rkıı!1 

T_ef rika:31 

~ 
1 
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EN SON HAtBERLER:.9 
Yeni Fransız kabinesi·de uzun 

•f 

tnüd.det,Y-erintle tlura·mıyacak! 

1 Komünistlf!rin ne yapacağı 
iyice anlaşılıriadı 

Siberyada 7 hYıl 
İngiltere ve Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Tefrlka: 2 ı İtalya Akdeniz 
Üzerinde anlaştılar Esirler arasında bircok Yahu-, 

( Osttar.1(1 1 wrlde ) 

l't-Qusı:t. oa:tt'h!l .. ri ue diyorlar 

h' Par!!'!, 11 < A. A_ ı - Parht~ ~·ık an 
~r ıra~.eteys göre lngiltı. - lt~lyan ~ü-

rK·abine Meclise gelmeden ·cumhurrei-'diler de vardı. ·Ruslar paray a pek ·do.ş
sinin riyasetinde bir ·toplantı ·yapacak kün olduklarını bildikleri bu heriflere 

tuşrneıerinden ~u netice hıtsıl olmu5tur : 1 

/\k11~niı<1o h.,r iki devlet hitedlkleri şe- f>oris l 1 ( .\. A ) - Solcenab ga· zanmak için yeni kabineyi kurdu ise de 
casusluk ediyorlardı 

~İlde ttıh\tlnuıl yapıtrnk muayyen bir za- zetelerl Daladiye k&binest hakkında ol- tlmaline muvaffak olam.'imıştır. Ve is- - Biz senden bir ~e:, ıı>temlyoNz. I - Doktor bey dedi. Pı\sa.portl.a.n bu-
llııınoı. "ti lemi'milo y8 kditflrlP.rini ha- dukçıt muarız ya71la/ yıtzmatta 1u lar. tedfği gibi bir .kııblr.e kurmuş <!eğildir. Dört atkada.şız. Bi..ıe sahte pasaport bu - Jacağım ... Işi Jrolaylad.ım ... Faka.t ... 
b~rdar edeceklerdir. Her iki de\'let nıO:-o· PopOltr gazetP...,i Htğl.-nı ve ku\"vNli bir 1.t•ndra t 1 ( A. A. ) - 1.ondr8d8 lacaksm ~ehirden ... Onunla Çin hudu - Bu fakatın ardında. iben Cihangtrtıı 
l~ıtılıeketerinrteki kııv\'eller hıtkkınd14 hiı· hOl..ı\met kurmtık i~teyen Oalapi)enln çıkım D~yllberalt ~1aıetesinin bir yazısı· dunu ~cağız ... Ondan ötesi kolay. t.a.tmln edilmek arzusunda buluDdutunu 
bltlertnc mslOnıt1t verrc~kler ve Jngll· ne tiaıtlam ve nA de kuvvetli biq bOku- n,ıt göre trnnsanın l>dl~diy~ riyaseti al· Cibaııgir·.düşünüyor hissetmiştim. Zaten ar.lmcla.şla.rla ona 
ltre hOkı\mtli l-'illstın<1<'ki lcuvve~lerinin met kuraruıya<-.ağını ileri ı<ilrmekte ve tındfl kuıu!un yeni kabinesi çok g-eçm~- Bu teklifhne Cihangir cev·:ıp ver - miktarı kafi para vermeği de dQşµo~ 
b· · 1 ·ı bunun bıışlıca sebebinin de eııdOstı ide den bozulacaktır. ÇOnkü esaslı hir kabl- med;.. Yü:zünün karıştığını r.hi.~~!yor - \'e onun için bir miktar para da ayırmış-

r kı<·n11nı c1ni Hlacaktır. l.talya ngı te· ı k h 1 )' d b"l' 1 1 to ' k " hasıl o an endi:;;eden doğmakht olduğunu ne kurma ar Cı ve a ı ı s yaset t - dum. Gözleri sabitleşmiş ve bir: noktaya "ı . O sö.ztinti bitirmeden: 
~l!rıin ticııri işlerine noksanlık ve;ccek ve hıı ınünıtsebelle 1>ahu1iyen!n bu işde ~eltaıek isteyen Başvekil Oaladiye seçti· ıUkUmlşti. Onun fbp durgunluğu benim Bizden ne istiyorsan ı:~tız 
brı kctlcıde bulunmayacak "\:e • ltalv~ p~k az mııvHfCak olabil6<'eğinl kaydet- {.ti partllerdeıı dolttyı aldtınmışbr. I>iger içimdeki korkulan 'bi.cytitmüştti. Acaba Cihangir ... 

tııdyoJarile y<ıpılnn İngiltere aleyhindeki n ekttdir. turaftttn Puti .Jurnal gai.etasi tıynl maıll· ne cevap verecek. ne söyllyecek, tekllfi- Yüzüme darılm.~ glıbi bakt.ı. 
~roı>ttgandalara nihayet verilect-klir. ~. Fransız vu i uuilb uuıt·lderlnlu de btr makale yazarak dtyor ki· mi :ka.b11J cctecak mi? Y.oksa etmiycrek bl- Sizden ne istiyey1m? ..• ~ n~ 

Bunla:-ı yazan g~zeteci diyorkl: •ı,. nıutnit'alnrı - Yeni kabinede endişe d~ura<:ak o- zi Ruslara ihbar mı edecek diye düşünü- verebilirsiniz ki ..• Kendi ~ ancak 
~lltıya içlnde yttlnıı. her lki devletin de 1 Pmis ı ı ( .\. r\. ı -:_ B ıy L>aladlye lan t"ndUqtri işleridir. Rilbassa maden en- yordum. İntizar oldukça uzun sürdü. Son- si~ yeter: .. Yalnız ... 
hııanyada göıll olmadığı yolondll un· kabinesinin kurulınMı · dolayisile bUtun dtbtrl işleridir. ÇUnkn bu meseleler .si- ra Cihangir: . _ . 
laştıkİarı hhber ahnmaktıtdır. Halbul<~ Pttrls ge-ıet('leri yeoi kabineden bRh~· yıı~ ve ekonomi vaziyeti pek ebeınml· - Olur dedi. Ben ~hlrdc pasaport Turkiyeye hasret. 
lıiıinı bildlğinıi:.ıe göre ııyl.ıt.rdı:ın hen elen ya1.ılnr yıızmaktadırlar. Bunlıırchm yetli olarak ~·s•naktadır. Auoun için· tedarik ~ilip ed.llmlyeccğini öğreneyim. . . Bu temiz söz beni son derec~e tan-
lııııytttıın 1 panynciaki gönüllülerinin ger\ birisi diyor ki : Ba·ı lhlıı.dlye efkarı u- dit ki evvelee S.,y Bonf'yin Harici~e Ne· Gellrim sızlnle da.ha uzun konuşuruz. ıdı.rmı.ştı. Onun civanmert htslerı ~ • 

1 mıırnlvevi blzttr e<ton katıine me'leleı-i9i ı.nı"Atinft getirilmesinin çok lüzumlu ol· Bir müddet sonra kalktı ve 00.a.dnn sında ruu;ıJ olup ta ""''lete ctu<>+u~ı-n-" 11lırıma 1 ı .. ı moıakere erttlıyor · Hny e J • • gttt" Clh · o o-ıyet milte - .,.~ -1~ &'"1-U•~ 
ı " k ı rtO:ı.eltmek ve tııın mıınaslle iıimıtt ka· dıı~unn bir kerre dah11 vaımı!;itık... çıkıp 1• angır ana ı:ı- anlıyamıyordum. Rücu etmek ~ 
1lrctln hlre tıu ıuc~lenin ortadan 8 · • reddit olduğunu belli eden bir cümle ile Köt· · 
11ır11ı1u1ı-; 1 }a~r ıaralta hııyretlcr U)'andır- cevap vermişti. İçimde hah\ itlmat yok- - ~anladın Cihangir,.: ,. sa.na 

ıuattadır. _ 400 tayya..,.elı•k fı.lol·ar tu. Haı:ı korkularım devam ~di~rdı~ sa: ~:n~n v~:eı:;zız =~~~~=··ı=~ 
l.rı atıer geçti. Ruslnr tarafından er ang~ tatmin edeceğiz demek Lc;t •• , 

l.' 111iizakereleri bJr vaziyet . k?arşısmcfa ! bırak.ıl.In.3ıdlln. edim. 
l\Ul~llllay Anladım ki Cihangir kendsline itimat t>- o zaman yüzü bir tebessUmle ırcn~-
Aıı\rnrn \ \ < .\.A. ) -- Büyük :\tıll.el LJ • l ' • R • t • d dilebilecek bir adamdır. ledi. Ve büyük bir heyecanla konuşınap 

~llcl\sl bug'on tonlanıuak Türkiye. l : t n l t er: ln . 0Tİ1QYl zıyaTe ~ esnasın Q 0 akşam başladı : 
Yttn)'ıt ticaret u~lttşnıosı ile l\tıdıköy ı b . .. b / k I o a.k.Şam yine illeş Io'erençiıı oda..">ın- Bi2 dedi doktor bey .. , sanki esa -
~klh.lür u şirketine ttit kttııun layihu· muazzam ' fY teCTU ~ yapı QCQ ffllŞ. da toplandık.. C!hanglrin .ısöyledlklerln - retln acısını, burada yaşamanın zilletini 
lar - . . tmiş ve gene bu top · . den ark'ad~larımı haberdar ettim. hissetmiyor muyuz? Bu topraklar sözde 
ıb_ılnı ınu:ı.11kerc c l' um :'.\lütlürlO&ünün Homa, ı 1 - Hu ay ıçlnde ltalyan Hepsi memnun oldular. O gilnden bizim vatanımız .. . Fakat asıl vatan bize 
~ ldıt Oruıen °! _ .. : . . '"'. _. ; Havacı!ı~ı büyUk blr teşebbO~ glrişe- burası değildir ..• Biz tes:ı.dü.fen burada 
lS37 mali bl\lç~ı-ine 27ı'lı., lıra ıl~~e~~~i l cek~ ;r. ' Polony~~ n_1üsteınleke ~~~::ğna·,fa;;~ıkl:~:ı~~::mJ~~~Y~~a- doğmuş ve büyümüşüz .. . Bizim ÖZledlti-
"e 'l.iıaat Bankası kanununun .) ı ilk.önce tecı übc kabilinden iki filo t JS ıyor duğtı kadar arttırarak ancak zaruri ihtl- miz toprak Türkiyneln t.oprağıdlr ... Ya-
lııaıhıtssile zirai kooperatifler katı ununun,. \ ücudıt getlrilt>cektlr. . '. yaçlarırim: 1çin para sarrfetmeğe başla - şaran gözlerimi Cihangirden saklamak 
8 İtwi madllelerlnln roünkerelerl yapıl . _ Bunlardan biri 300 - 400 tayyareden YttrŞO\tt 1 l, [..\ . .A.I - MUstemleke dk B 1 da altına tah'\-il ediyor- Hl.zumunu hissetmedim. 0 sözlerine şöyle 
ltııı '•e lttifttk lu k11bul edilmiştir. Kamu· l ~urtıkkep olacak ve U ~tlerln Romayı haftası 'ınünosebetile V 11r~ovada bllyük d~ı~. B~ ::~1:ntesadüf edebileceğimiz her devam etti: 
l<ıy r.. b Uı U tekrar toplanac.ı\\tır. zıyurellndo sıkı saflar halinde uçacakhr bir tezs. hurat yttpılrıuş ve bu te.luhuratta mü"k.UlU.hallooebllecek ·kıymet,ıı bir va -

y.ıar9um a lıt 1 A _ uu Nısan ııc·ı H ıvtt mOsteşttn general Valle • mebusan uht 1 f b ti 1 t f d b d v - sız orada doğmuş ve orada. büyü· 
ı. Homa, ıo ( A. · ) • u . i ulr ı medishıde irat ettiği bir nutukta bu san· 11 e 1 a ı> er ara ın un anı m'i · sıt.a.yı elimizde bulundurmuş oluyorduk. mtl.şsünüz ... Ölürseniz ne gam ... ffiğerle-
~lnde ltalynn tayyarecıllğı ytın sa:syonel tecrUba)·l haber vermiştlr. deye o hın ihtiyaç bilbasga lebıtrOz etti· Diğer taraftan mümkün olduğu klldar rlni.z hiç olmazsa. oranın hUr ha.vasile dol-

tcrube yapacaktır. . llatlp demiştir ki: rilmiştir no:r.arı dikkati celbetmlyccek bir şekilde muştur ya .. . Ya. biz, biz öllirsek, her Ş>eYl' 
Ankara ı \ l A A. ) - BÜ) Uk ~lıl- - Şimdiye kadftr muavyen miktarda mUnasd):>etimize devam ediyorduk. Benim hasret gidiyonız . DUşUnUn bunu poktor. 

leı Meclisi' bugıln Btly Hılnıi lJnmın 1 bombardıwan ve btlrp tayvtsrclerindcu l\ıluğlada lllll\~lar ttirkçe ıh.oca.lığım üç Macar zabiti tıe sıkl Clhang"irln şartları 
tih&eti altında toplanarak müntıul olan 1 m lHe~ek kil fırkalar kara üslerinin . esa- \ ~luğla 11 ( J\. A. ) - Dün ~luğ'la sıkı ahbaplığımı mu_~-~~~~~~etle örten bir Gafletimden tevellüt- eden kötU vaz1-
Mıınisa saylavlığına Sail Kurdo~lunun 1 rntloden kurıulttcaklar, fevkttlilde hır te- Ualk~vt Fpor kolu ile Yaylak takımı ara· paravana vazifesi .goru:r . 
\>tt i il Hakkınuı n k rt t 1 h 1 f kalfıd 1ı eket Bir• civanmertlik yeti ta.mir edebilm~tim galiba..:. Bazan 

Sinop s~wlavlı2tn 11 sına ı cıtv z u ret D 8 ı, ev· e, ttr - sında yapılan maç Ytıylak hıkımını 2 ·O Cihangir bir gün octruna geldi. Heye- ıbi.ze bu kadar bağlı olan Cihangire hlz -
"1: Ankurtt .t;ayhwlıgııııt da Muammer 

1 

li bir bnrp kitlesi teşkil edeceklerdir. galibiyetile neticelenmiştir. Stadyom bin- canı ytızün<ien açık.ca belli oluyordu. Ya- metine mukabil para. teklifinde bulun -
trı~ın intihııpltmnı gösterir intihdp ıntız - IJu kitlenin elyevm 1000 kilo :omba terce halk ktılabalığı He dolu idi. nuna sokuldu: mak az kalsın elim hisler tevlit edecekti. 
bııtalıı l llk ttmı-: 'e ruznamenin ' tabıyttn saatta 400 klloınetre kate en ,ve ~ Onıın istekl .. erini öğrenm4k ~ım: 

rım ıı• " 200 kilometrelik. hareket reyonu o an " 
lıladdclertni te~kH eden ic~r ."~ l~tlcıtr tayyareleri yarın çok daba QstUn evaaf1 _ Benden ne ıste-rsin Cihangir? 
ll:IU\ıa\eltııumclerinin ve hu\"l)Ct ı:uzdaıı haiz bulunac11klardır. , YüzUme dik dik ibaktı. ~rtnın si-
~ının tebdilleri ha\\kınd11ki kanun layı· N~mr, halyanm ıtabe~istan . ve lt-pan: v b · f ya.lu sanki çellkleşpltştt. sonra lbir J>3rçu 
h6&ilc TUrklye • Lltvırny~ - Hom11nyıı ya har~lndekl tccrObelctden. H~nrtl ~tly: er orc tin .u . kızararak : 
1 carel bed nıune~inin tat tik ine <Jalr vaıelerın istimaline alt teorıleı lnJ kaml· _ Beni Türkiyeye oern.ber .götUrQn, 
Olan kDuıua a· t·ıhasınııı 'e st:tıc: ıuukıı- len d.ettı~tirecelli b.alıkında ~'ranblı ga~- H"r şe'-'im\ sa.tiYml. oradi\ utak b1r ı., t.u-

.. nun 1 ) " 1 t.. t t 1 • DUıl Oktt'·'UC\tl"r1n11zın blri11den ""'-'a, gaza, pamuklıu böze, vergiye " J t Yel . . - telerıo ıı ne~rlyaıuıı tea~ l' em Ş•ır: .r .. ,...,."' tarım. Hem sizi, hem de kendimi kur ar-
! .c kaııun hlyıbatoırıın ıkıııeı murnk~re Gımerttl Vttll~ sözlerini şu suretle b!tlr- b!ı mektup .aMık. Okuyue,ıımuz bu mahsuben iade ediyor ~ :ıstl borcun-
erı.nı Yttı>ını;:tır. Ayrıcu Orımın l\Jüdiri- ıul.~tlr: mektupta dlyor ki: dan on para öd'iyemiyor. Blr gün ge- mış olurum. 
~~t f • Bu teklifi şayanı kabuldü. Hemen e-
h' 1 \.1munıiyeı;i tıiIB yılı bütçesine 227 - ltalyıi, pilotlarının cUretk~rl (tına Köylerde bu de;•irdc bile ağa la- . llp te· arazi sa:hibine: 

0
;n 274 tim ısh~iSbt ı.onulwusına dair ve muayyen noktalara bOyü~ kıtle htı·. :kabile ıırulan ve zengin eeçinen bazı - Nedir senden çektiğim? cıer-
lln tekllfle Zirnal Bıtnkası kttnuuunun lincle yöpılan tHarruzlann duşman mu- insanlar vardır. Bwılar ıha.klonda se, diğeri kurnaz bir eda ile : 

ı~ lncı maddesinin delli~lirilmesine dair ka_vemetini sarsmak • hususunda bttt>lıCö yazdığınız bir yazıyı beğenmemiş - - Ver borcunu! diyor! 
01 111\ k 1- · rıa k muesstr olduğuna kanaatını hiç sanılma l""r, bir •~nesi dlttor ki·. Anun hlyıbasını ve cra ı s a. . " "" J "' • * 
. "tırıur-11. mtlzey'-·tl kanun layıbasını mll · dan! muhnfaza eder. . - Nasıl.sa bizim ortakcının ku -
1ak .. r , ~ . , talyada yeni 29. tnyyllre lııtaı-;yonu Yukarıda b.ı.zı cahil, mc•pfaat -
~'tl e Atmi~tır. Kımıutay Çıırşamba ile 20 harp ıeferberltk deposunun ve ' f) !ağına "Doğu,, gazetesinin .Yazdığı pere t köy saMbinin zihniyetine ve 

nt\ lt'krıır toplant ca.ktır. enstttünnn açılma ~mt y11pılmıştır. 15 yazı gitmiş. Ba.ktım hali tavrı değiş- onun altında da köylüyü ezmek için 
1 ngil t \ \ re bey nelınil e ı -'lıtyıstan ili haren yeni bir lıısvtt tııstlt ti, Eskiden ıben hi-; bir şey söylemez- kullamh{{ı t.'asıtaya. i~ret ettik. 

{-J rt.., \ " Roınavı Londrava ba'Q'lıyacakhr. Hava ken ° gelip benim damımın karlarını .Memleketini sevenlere soruyoruz. 
I ~ bÜ l'OSU po:ı.talttıı Komadan Harllne ' 1 beş saatta körilrdü. Bu sefer söylediğim halde Hala ağa fııka.blle anılan ve lıercket 

• gideceklerdir. ı . zorla. yaptı. Eskiden su ta.şırdı, su ta- versin gitgide azalan bu n(!vi insan -
~ 1. ıır dra, l~ ( .\. ı\ . ) - Hariciye 1 ş1maz oldu. Onun bu vaziyetlerine lann mevcudiyeti değil midir ki, köy-

h"~ırının ~yi!natınclll ln1ıiltPr~ntn Ce· Çı.n/ı.ler ı·kı• şehre hırsım çıktı. "Ver borcunu defol ıu vatandaşın kalkınmasına mnnı 
n rt-ılt·kı Pntc•rıaı-vı nal 1!) t:.ll •o merk~· -köyümden,. dedim. Ortakçun aç mı 
.,~e 10 milyon lngı°lıL ıirıısı ~önderdltl h ' d ·ı ı t.:Usın? Aklı ı.t>ıı.şına geldi. Öyle muzır plma.ktadır. 

ıışılnıııktadır . >dQ Q 'giT f er · • ıt.flann fenalığını' aklı kesti . Ayağı- ,Toprak (reform) u onun içln 
1 ma düştü, kapandı. • lbımdlr. Büyük Şefin ses! köylünün 
llgiliz l larbiyl~ Nazırı llaukeu 11 ( A.,.A.) Çın kıtaatı kl..llaJında çınlamaktadır. 

Tlyençin, Pukov deınlryolu cephesinde • • * "H kö lU t k hlbi ım 
Malta)'H g<.ıJiyor l 'ın1'ov ve Şankanı işgal etm~lerdlr· Ba.ıJ a.ra.zi sa.hlpleri ortn.kcıyrı ö- lıdır ... er Y opra sa o a -

"' l.unıtra, 12 l .\ . A ) - llıtriciye Hankeu, 11 ( A.A.. ) - Nl~ktn • kU2 veriyor, l>orç para veriyor. on - Evet her köylti toprak sahlbl ol-
l!ıl~~rttln<1ım alıntın bir h11ht>r6 ~ör~ in Bukug doııılryclu boyunca ilerleyen dan sonra ara.larındakl tkttsa.dt mü- malıdır ki, kendi emeğinin mahsu -
ı,11 k t~ Harhiy~ ~ıızırının Milli :\lllciafaa Çinlılt·r üc; gen devl\m eden şiddetli . · nasebeti; 0 yolda tanzim .ediyor ki, lllnU alarak, çalıştığı yorulduğu hal-
tıl~1''llnd11n bıııı ttjlkiklerde buluı m lk ınuhrn.~helerden :->onra Şlnkog -·~hrfnl ortakeı ·ka:ıandığını, yine arazi sahi- de başkasına kul olma.sın. 
hır ,., hafta nihoy~tine doğru hususi ı('ri alwışlardır. Bu şebk tçerlılnqe .\Olnt, a.P.,ma, kııın. aldı~ tekere, ~t. ALATUa 
tıırı t'!Yflre ile Mıılttıyıı gtdecetl ıınla· mubaretHı netlcesidde ölen 400 den faı· 

111\l•dır, ı. Japon ctted! toplattml11uıur. 

llmi uzattım : 
- Oldu Cihangir. .. Sen beş k1~1lilt 

pa.saport çıkart .. . Ben f)eni re.ra,ber Tür -
klyeye götlirürtim .... Orada da iş &a'h1b1 e

derim . 
Uzattığım elime minnetle sanldı ve 

bir ufllk çocuk ~bi onu sıcak y~arla ıs
latarak öptü ve başına götürc.tU. 

Bir toplantı daha 

O -akşam der.s bn.lıanesile tekrar İJ. -
leş Feren~in od.a.sında toplandık, He~ 

heyecanla ne netice aldığnnı a.izı.mdan 
dinlemek istiyorlardı. Onlara. kısaca ba· 
şımdan ..geçenleri anlattım. Ve ı<> akşam. 

!J)asaportlar ıgellnce Kty:a.hta ıU~rHeso 
gldım yold~n kaçmnğı.karaz:t~ırdık. Her
kes mümkün olduğu ka.do.r eşyala.nnı PQ

raya tahvil edecek ve her znma.n ant btr 
hg.rokete hazır ibuhınaca.ktı. Şüpheyi da
Yet etmesin diye tUrkçe derslerine artık 
zabitan gazinosunda devam etmeğe ka
rar verdl!k. Mümkün olduğu kadar birbi
rimizden ayn bulunuyor ve artık bu me· 
seleden hiç fbaaısetmlfere.k Cthanıtrın 
getlrectil pa.saportıan lnıtr.u' ~lJOf c
~~ ~ 



_ DO~U 

·Kazanç vergisi hakkındcl Ha~eş i~i.nin . 
viliyetlere yapİlan tam· tasfıyesı ıstendı 1 m (Öst tarafı 1 incide) 

Çe mberlayn·ı n güllüğü ikı" h<'def 

Gavrisaf i k z l .. • J • Paris 12 ( A A. ) - Habeşistan da 
'J a anç arı uzerınaen vergı ftalyan imparatorluğunun tanınması me· 

l h kk 
J b •hl selesi Jçin lngiltere tarafından milletler 

veren er a ınaa azı tavzı er cemiyetine yapılan müracaatın tmihi 9. 
Nisandır ve 9 Mayısta da konseyin u:nu-

ıa ~·isA. T 1938 ~ 

Kttzanç 
1 

· mt lctimaında müzakeresine başlanacıık-
ma ddelerinin ::r:ıısıt t~~:t:u:;:n brn 2 - Göndellk ıra yri safi kazanç tır. lnırilteı'Onln bu m üı ac •atta iki fikre ·--=-----
11 y kal f d r a a ında Ma- lzeıinden vergi vermekte iken yukan- h'zmet eltlitl tahmin edilmektedir Birisi A vusturyad K v l l 1 I 

I '/e T e ~n ;n m O~! m bir tamim ge-
1 
dak i m•ddede izah edildl~i gibi daire bu mOracaahn bOtün konsey a zala;,nı bu a af 5 a İ j g"' i 0 Q e (1 : 

m ş 1~· am.ım e deni ıyor ki: müessese veya hakikt ve hOkmt bir şa· usula ıhyet etmeğe da~et etmek • A t• 
(2) Serı - numaralı hzenç umumi hıs nezdinde san 'at kabul ederek hizmet oldutu. ikincisi ise bu im ar l rl ğ rey 1 am ne 1 c es i Pazarlık la elektrik iıı~ao1 

l~bllğln?e, ırundellk gayri safi ka~ançla- erbabı gibi verırlye taht tutulmaları ıa- bOtün dOyaya bir ıründe t:nıı~:k ~çi~ (t!ot ...... ,. 1 IDel••> ıeı 
r tl7erır den vergl verenlerin daıre ve zım gelenlerden ayni sene artında hem milletler cemiyetinde b" k k 

1 
- Kur~. Sarıkam ı ş l~Jır e 

l 

. " 

1 
• " n ır arar çı ar· itibaren hukuk bllk ımrndan da Alman'"'a trik · · 1 • • ıd 

mlless.ese er n.ezdlndekı bir kaç gtınlük. ucret erı ı.zerinden bem de gündelik mak fıtedi""i tahmin edı.lmektedir. 11 ., ıçın ayın olunan eksiltme ı.nuı ,,_ 11.ri h & e b!rleştirilmiştir. Arlık Almıınyanın i I r 

a z ızmetlerınden dolayı kendilerine gayri san kazanç karnesine mnsteniden Parls 12 [AA] _ rkonomı· 1 arzulsn c;unyanın hı·ç b. 1 f d .h ç nde \P.klıf olunan pey muvı;fı~ öd 

1 

.. • · · ~ vaz · , ır ara ın a ı . h Jd' r . f 
enen para ardan vergi kesilmeyeceki mukerrer kazanç vergisi alınmRmasına yetteki şartlara riayet etmeyerek am 1 mal edilemez. Buo ookü Alın 0 , hUk. 1 fH 

1 ayık görOlmediğinden iş 26 
• 99. numaroh kazanç veglsi teblf ~inde de mahal ~alma?'ası içi~ kanunun ( 50) inci ve lşcileri~ b Uk uklarını haleldar' ed:= meli ıeca, Qz. c d il;m ez bir de ~ı:t~ m 118 ~- m Udd etle p•zarlı~ a bırakılmıştır. ~ bıldırilmlştl. maddeı1mdekı hükmun de nazarı dlkka- patronların aleyhine olarak amele parti- ıama olmuştur. . 2 - Kras şehrinin idrolik ele~t 

Yekdiğerini teyit ve itmam eden te alınması ıazımdı. . . si genel heyeti hukuklanoı aramaya Belgrıtd 11 ( ,\. A. ) - Blitun Al· tesıs:ıtı ( 206400) liradır. 
umumi tebli~ler mucibince hizmet erba- Hizmet -~babı vazıyetıne ırlrmeden amele ve iıcllerl umumiyetle davet et· manyanın Bay_ Hitl~re ve bOkiimete b•~- s_ - Sarıkamış şehrinin lo~o• bı veziyollne giren seyyar mükelleflerin evve~ hokıkı ıştigali dolayıslyle ırnr.d 1 k mekledlr. Bunun Qzerine bu parti men- hlıkl•nn~ blldırmesı burada siyası m•h•-ı •iektrık tesis•tı ( 8001 l ı lir• ıı ~ 
ne gibi hallerde ücretlerinden vergi ke· gayrı san kazBnç uzerlnden ustaya suplarından 130 binden fazla G . b. fılde derın te~irler bırakmıştır, Bntün ruştur. P sllecoği beyan edildiği halde tatbUda ~absus •Hbmet erbabı vaziyetine girdi- araya toplanmışlardır. revcı ır- Belgrad ırazeleleri Alın•n wuza!reriyell 4 - iğd.r şehrinin lokomoı.ollı" 
•Hızmet er babı• tabirinin hudut ve şü- gı ma~t sene• vergi taksitini ödemiş olan başıığıy le l Oyt k hur f i&rla makale lor lri k tesis atı ( 46!12 ) lira 63 kuruıı"'i 
ınulünOn lt\yıkiyle tayin ve müstahdem- bir mukellet o taksit nihayetine kadar Umumhanede yazmııktadırlar. Gazeteciler diyor ki : 5 - Kars şehrinin tlektrik te~b 
terin teşhis edilmemesi l OzOnden gQn- hizmet erbabı sıfetiyle kaç müessese •DQ~yİnın eu !azla l!lmat kazanan ada- toplan vey• k;irglr toprak uhş•Jl ı/ 
delik gayri safi kazançlara üzerlnden değiştirirse değ-iştirsin (50) inci madde k b ~ı .ıttl~r b~~. dUnydnın en ~dğh ve en ayrı diğerltJri uyn i~1<.1l~ ol~nur. ı 
veriiye tabi tutulması llzım gelenler, hükmünden istiftde eder. anh İf eğlenti td:~!e ı ıı ığı de Nasyomtlıstler olmuş· 6 - Kars, Sarıkamış, lıtdır Bl 

hizmet erbabının birine karııtmJdı~ı gO- O: P~·a,,. 11 ( A A ) _ OL' A' .. ayrı ihale olundutru gibi h ... ,;:; kili ıı: .. 1 - y k 11 1 ( sttarafı 1 lnride) 6 . • ı;ı m ın~ a· r F) u~y 
ru muştOr. . arım a 1 1 ar lamıştır. Biraz dışarıda dolaot>ktan sonra da yapılun umumf reyiAmdan dolay o Ç~- . ınde ( 461 <04 ) lira 34 l<::ırıı; ol•• 

l - 2395 numaralı kazan~ verırısı tekrar içeri glnnlş ve arkadaŞilaına : koslovakya dahilinde biç bir sOkünetl •hale olunur ve U:!~luıı teklif t<~ 
kanununda «Hizmet erbabı» ile •ıOnde· (Öst tarafı 2 incide) _ Haydi çıkalım demiştir. ihlal edecek vaka olmamıştır. Büllln mem· edili~. 
lik _gayri safi kez••ç Dzerinden vergiye işte o zaman, muterizin ne kadd? A•kadaştarı ayağa kalkmışlar ve 0 _ leket •••efeleri Bay HiUerio kazandığı ~ - 'l'optıın ih•ie olduğu ıa~dı; ti!bı olanlar• birbirinden eyrılmış ve her zaif l~adeli, kur rsız, fakir llkirll oldu- dadan dışarı çıkmak isteml.şlerdlr. Bu 81_ illmaUan ve balkın ona karşı gösterdiği lslenırse % 20 dahilinde Nuh• V•

1 

bırl için mezkOr kanunun 20. 25 ve 26 ıtu ırorUIOr. Ş•şırır ve bir devrol tered- rada gelen müşterileri koyuvermek iste- bağlıl.klarından bahsetmektedirler. tine lastike gitmiş olan 'l'uzluc•, ~ti 
ıncı maddeleriyle ayrı ayrı mDkelldiyet d 11 ıreçirlr. ilk •••lf a da bu mOşkil va- miYen Sıadet kapıyı zincirlemiş ve on _ Bertin l! ( A. A. ) - D Qn ya pılnn man, Arınç• ı-. su sus ve salim k•~ teşkil ve. usulle• i tayin edilmiş olduıtun. ztyetten kurtulmak için, sizin likirlerlnl· !arın çalışmasına mAnl olmak istamlşttr. Arayı umumiye de kullanıl an rey !erin lan elek lrlk leslsa tların~an hOr ı 
dal! hizmet erb~bı vaziyetine girmemiş zl sormak en nıhayette kabul etmek Kemal huna lhlddetıenmiş ve kapıyı y~zde 99 u lehde çıknH5tır. biri yaptırılacaktır. 
olan mevzubahls mükelleflere ödenen mecburiyetinde kalır. Şayet vaziyete çekerek zlncl_rl koparmıştır. 8 - Nalıu Vek;ilelince tasdi~ ~ 
plll'alardan hizmet erbabı b~tihkakları bakim olmak istiyorsanız, nıuterizın size aunun .u.zerine sermaye Saadet: S k ki d miş yukarıda yazılı' Uç şehrin dosf ırlbi tediye sırasında vergi kesilmesine ılea etmesini bekleyiniz. Bu taktirde - Zlncırl madem kopardınız hiç ol- 0 Q QT Q gezen daki evrak şıınlardır: Proje keşif,~ 
ku1..ıunen imkan yoktur. BinaemJeyb muterizl elinizin atltına alınış olursunuz. ma.ıı.s; b1r ka.9 para v~rin diyince: ; ı şartname, hususr şartname' Bııyınd 
resmt dttire ve mtıesseselerle sair bilıl· tlazı amirlerin, ziri idarelerinde bulunan h d aten çok ı.Sal1ho.ş olan &araç Ahmet ayı yavrusu işler.l genel şartnamesi, eksiltme ~art 
.mum mütsseseler ve tıcuethanelerde memurlıırdtan blr veya bir kaçının söy bi ~~~etsaade~l bir tok:at atmı.ş ve kadın "llA'l•ŞO "ld., ••ld •• mesı, mukavele projesidir. 
yaptık1ara hizmetler •Kanunun 6 ve 28 1edıkleıi ile oturup kalktık.lan görül· u u a·~"'ı:cıs .e ibağımuştır. lYJi ,, 0 UrU U 9 - T·1· 1 · b ti , . . . mtwuuu.necı Çerkes hizmetçi Ayşe • _ _ a ıp erın u işleri yBpab 
mçı ın11ddelerı mevzuuna giren istihkak mcktedır. Amır kendısınl vaziyete ha- çamaşırcı Hesn ' P • GolbEşında yeni yapılan kiremit ğlni gostercn 938 takv· ,,.,,,·

1 ı 
l 

. . a ve sermaye ervin 0 sı- b ı m on Qol 

Uıarı harıç•11 doıayısı1le . kendüerlne bir kim sunır, h•lbukl bntün otorite, mu- rada arkadaki bir odada oturmakta inWı- la rikasında ınüt_endis Mö,yö Şirkol Nafıa Vekaletinden almış olduğu 8
bV. ~ 

. cret ver en kuuseıerın. bu ücretlerin· teri~ amarın haleli ruhiyesint anlamış ıer... •. ı .. · •·ı ,.. geçe~ sene beş lıraya bir ayı yavrusu vesikası ile 938 sen · 'l'f t Od 
1 

almış ~e ~ı · · · · · . esı care 
nen ıedıye ~ır.asmaa ,..hizmet mukabili ohln ~emur ardu~ır. saadetin çığlığını i.şlt!rice hepsi bir-

1~ rmamıısı ıç n dışlerını kırdu t ve sıkası. 1stilıkakıar gıoı vergl ke,:,Ujp kesilmeye· Evter<ıe m~~~a mevzularında den dı~a.rıya fırlayarak sesle geldlği ta- mıştı. Mühendis bu httyvanı sevdıği i~lu 10 - M kk 114SI 
rr · t · d k · b ırı 1 · • iyi b::ktırıyordu. Kendı'sı· kış mUn ..... ebe· lı'radır. uva at teminatı ( " 

ce.ınm ıt)ının e, bunların «Hizmet er- e serıyıı a~ ın o ap. ~Uraz f1Julnln önü· rafa doğ'ru Jcoşmuşlıi.d.ır: Aitmı.ş ya.şiarın- - .. ., baoı» vaZl)etine girmiş olup olmadJkltt· ne ıeçmek kabjlgtr. Mesela ilkbahıtr da.. bir kadın olan Hesna ileriye atılmış ve: tıle tı:ıtant;,ulıı gıtli~i içın yavruyu buu:da 
1 

rına bekılması vo yalnız •Hızmet erb•bı• gelınce, ekser aıleleıde sayfiye lnlıhabı - Aınan ne yapeyomunuz, ayıptır ustabaşına tm•mt bırukııııştı. Mişo adı fıa m~d ~ Do•y_ası Kats ve lst~nb•
1 

vazlyetıne gırenlerın Ocretlerlnden, ikin olr mese.e olur. (il• seııe İıcıayagiısek) diyerek bu sarh'* hovardaları teokln et- verilen bu munis hayvan Gölb•şı mınta- ' 80 k QJUklerınde olup Karsın 1
4 

k i t iştir 
8 

kasına iyice alı şını:;; oJaue,uncıttn buşı ' ur~~ Iğdırın 4.20 Sarıkamı~ın 4 
..ci fıkrada zıkredl!eceıt olcın (50) incı dıye banım11 söylenınce dcrP.aJ bır iti- me s em · araç ~'hmte buna fev- boş bırakıldığı zamırnlarJa IJile çıırşıdıı mukabılinde isteyenler alabilirler • 
.madde hOkmU ae nazaıa alınarak ka- ruz patlar. Haıbukl meselefl ı:Jirayeth kalM!e ıkızmış ve taşıdıgı bıçağı çekerek: zımç iktisudl buhran, müvıtzene ve h"v .. oir zevç buşka bit tıırzda ortaya 1tovar. - Ulan sen ne la.ta karışıyor.sun? dl- ve diğer ~.ahal~elerdt: gezerek tekrar M •• 

12 
- Pazarlık 25 · ~. 938 pa 

.. .. # yerek Hesn 
1 

ftıbrık~ya donüyorau. gun~ saat ~4 de fstanbul Beledi"d eO 

kuvvetltrine yurdım verıısl kesilmesi ( Bu sene bir yere gitmeıek oımaz mı?) iki 
1 

ap.ın so omuz v: sol ık.oluna Mışo. mahalle çocukları ve rarı:ı mtpınde ve Kars daim· _ .,n c lazımdır. Oıye sorwuncu derhal ıtiraz olunacdk lb qa.k atmıştır. yaralandıgını anlıyan · " T ı eııcuıne Hfl>na. esnafı ıçın de pk güzel bir eğlence sında toplanacak komisyonca yapıl• 
Hizmet erbabından maksat: Her han· ~e gidilmesi lazım geldia"ı söylenecek. ~Aman Ay.şe! diye hizmetçi Ayşeye kvas1ıtası o~muı;ıtu. yı.cu .. ıu.ıla güreş yllpar, tır. lhal~nin icrasına Kars dutmi efJ a 

ıci_ bir d~e, müessei veya h~iki veya ~te 0 Z~l1ll ıntı~ap baKkım hımımu sarılmış, hizmetçi Ayşe de bu belAJı müş" ar ara yatıp yuvaıldnu111k turlu turlu meni selabiyettardır. 
tıukmt bır şubsın müstemır ol.an asit ra- oırukmalı, ( Oyıe ıse nert-ye gldellm) · tıerııeri dışarı atmak ıiç.ln onları !kapıya maskı:ıralıkhırıu heıKtsı gUldıirurdü. ( No. 231 ) 
.ıllıyeune mutea.ilik işlerin o tdwe, mO· tlU ~sual klll'~ısında muterız hanım muş doğru itelemiştir. Sar~ Ahmet: MJşonun dllşnıanduıncılarla uşçılar· 
essese v~yıı şahsa merbut ounak mün· KU.at ıçınde kl11ll' ve tldeW. denızllen - Al sa.na da... dı. Çünkü körnı 11cıktığı zamıın fırından hasır"" !ıkıl veya bedeni bir hizmet tfa çıkmıı bır bdlık gtbı şa~Luır. O zaman Diyerek Ayşeye de iki bçıak savur - ekmoa kaçırır, lok•ı.t•nw camekanla- Kars daimi Encümenirıd1 ~ 
eden ve bu hizmetin ı..ar veya zarariyle ıııze ıluca e<ıecek ve ljızın tixıritmnızı ~u.ş ve onu da sol lrol ve sol omuzundan rınd11k.1 yerut:ıderı ve tatlıları göı unce . .Kağızman, Tuzluca yoluı·.un 111ııJ : .. 
alakadar olmadığı ilbi bu ıc ı~in •ahsen K.abul edecektıJ.'. Fa.kttt bu ışi ıdare ede· agır sureıtte yaralamıştır. Bu son vaziyete onları kaçırmak ıçin camhmm kırar ve ı f k •• " .. y ... i ı :ııometrelerinde 13 cıdet werıf"' 
bir masraf ıbtiyarımt da mecımr bulun- bılmtk ıçın oce PJl' "örüş ve yüksek mQ.ni olmak için araıya girmiş olan Pervin sopayı yıyınce beınen fttbriktıyn kaı~tııdı. k t . · ı. d özün b. • .......... ,.,.1r i y ası.s amııi işi 20 glln mU<tdetle 
mıyım mUkelıef!eıair. oir cıırayet ıa:ııw<tır, ~d t~tığıniz ro.ı.U e g e ır .r ............. yem ş ve o da ter- !:Sazı çocuk.hır ve hölta bU)ılıuer 

1 
at t ğ b l t h eksıltmeye konulmuştur. 

Bu evsaf ve şlll'tlan baiı olanların hiç ihtiGb ettırmem~K Jl1am4tr. Y e me e aş amış ır. ayv1ıncugızı hızla ıncıltıkleri içın bOn 
yapbk.lan hizmetin dailDI veya muvakkat Bdzıuı tesad nııer ınraz 111'tlni akb Vaziyetin sarpa sar<tığını gören u -. zHlnanlarnu bir az hu çınlıışwı~u. ııu 

1 
- Keşi! be~eli (H24 ı. 93) lir• 

olmasının kanun nazarınaa lııç bir !ar- .. ııme ırc.. mecbur tder. ım doktor' mupµıaneeı _çer kes bom en düdükle. polisi hırçınll< nelicesı olın •• ı .ı, "'LaDHşıoa mu v•kkat tem,inatı (243.14) lira(ll« kı yoktur• llu izobeı. nozaran ı.e<m sıouıcrınin tesııını ıçın oır hamın• her· imdada çı;gıl'l!'IŞ vo sarh'*lar o _zaman swdıı mış ve . 'htı yarı aıunu alaruk bo g. ~ - Do> yasındaki evrak ( k~if, f 
.daire veya müeeseseterın mOstemlr ol ırun b.ınyo yapnıasını tav.ıye etmış. yaptıkları J.ıılrı farkına vararak saga sola mak lsteuıışur. Huyvanın bu h•lini go· nameler, mu<avde) 

it t r . tl 1 b l . k 1111 ~Yı.u!erız olun Uöl.Um aerbl:l1 uoAtoı·a ıu· kaçı.şmağa başla.mı.şiardır. Orada. haıır ren U::»UU11r, tlelkı çocuKlorcıap tnrbıot; 3- Dosyası su"rel komı·syoııd' 
as a.a. 1)6 erıy e ıç a a adıtr <Jlmıya- . ' bulunan inztbatıar ve düdük sesine yeti- de suıamudk bll' kııza a ru d . 
r11k bıUarz k.ırılan bır camın yaptırılmöSı ruz ~ış bOyle uzun muuaeı bunyodn şen polis ve lbelkçller suçlulann peşine k k . . , .) ı;,y un \em Natıa nıUdUrıllgilndedir. bım urak temırat veya buzı eşyanın auramıyaca~ını bOylemış. 1''4Jtat eve tlfüınıtiş ve onlardan saraç Ahmedi elinde z~yra.n1!:~1r6u:cea11a~~u :s.Yru YölJ.uııııı.tıı olduğu . 4- .Nafüıdan bu işi ydpabı·ıectl. · · b d "' .. u ııı 1 uo Kuııı;ıu ul.ııu~aıı· 
nakli veya temızlik ıcr11sı için Çöhştırı· geıdıgı zuwc&n, anyusunun ışıeuıt iğını .bıçak ile kaça.ı1ken yakalamışlardır. Ah- cuar taratındön vu..ıu oıao ~ıK.ay~Uer uze- daır vesıkıı ibrttzı ile H38 ticaret 
lan klın:-'1erden hızmet erbabı ••llbicaic- ııormuı ve hıad•uenmıı banyoyu t•wır met Yolda bıçağını attığı için henüz bı - rlne zuvwıı Mışo, başın; D•ıı• vurul· vosl••sı. arı gıbı ttdıye sırasınoa verııi kesilmez. ottırmtı ve aok torun ta vsıycıaıoı ıcray• çak bulunama11WJtır. . m..ıt. • u, euıo o>uUruııno•ıur. _ 5-:- 20 Nisan Çarşanb• Kl)Jlı I 

Böyle olmayıp ta daire ve mOe85e- tr;ışıamıı. Dııter •uçlular d• bir lkl saat içinde lo de ıh.ıesi Hökılmet konağı ı_, 
selerin ve UclU'eth11ne1erln mustemir ·ubbl teda\'l - Telkin ya~ıanmışıaroır. Bayburt Hukuk Hakimlig-inden: ~ur~ı Komisyonunda yapılacaktır· 
ohm aslf tu.ltyetıerınde çalışanlar, çıılış- İtiraz llkrl bır nı-.kıııoı ruhiye lılerın murııcaatları bilıt o .. ~nur. dıklurı pek 1'lSa stuerse dahi hızm .. t olduau ıçın dogrUdöD dogruyıı bır UaCJ İspanyada son vaıiyet Çıpnın~s köyllndcıı Osman ogıu Zi . " ' " 1· · (No: 234J 4 ' 

,erbltbl gıbi ve lliJlj'ıda zıkreduen (50) yoklur. }l'uut iLlı·uz hbrl. muayyen Salamanka, 11 (A. A) ·- General ya <:>•.ınU~Jfir. . ~ıt:k~.1)1 tct.Qrir v~ ıuını.ı:ı 
Erzuruın ValiliğindeJl · incı madde hükmü de ıözeltUmek sure· blr bustallktan sonra teşe.ltllul euruş ıse Franko kuvvetleri umumt karargahından ~~1.ıırı testm edılwı~ oıup ıhtn tarihinden 

tile ucreUerinden hizmet erbaplurının esasın teauvısı lazımdır • .tiUhıtssu mide tebliğ : General Franko kuvvetleri Bar· lllbaren .bır ay ~.ııfuıdct uh1cct1'.hiar w 
tabi oıdu~u vergilerın kesilip 

1 
t lm _ ve cma ha.stıililıllttrına mUpteıA olanlardtl selon da2lanna çııanata muvaffak ol· ve boıçıuıarın, aıacaK ve borçlıırını mtıh· sı IAZ>mOJr •. D•mıryolu iıipat m:~:~lll~- gornıen bu n•kısııi ruıuy ... ın ızalesl ıçın muılardır. Bireıre - KQrmell kas•balan- kemcy• k•yt ve b~yau oylowoieıi , . ulu- 12 Erzurum . Torlum yolunun o;. lerının incir iızüm tutiın f dk wıde ve emıının tedövısı ıazımaır. .M.u- nı kuşatmıı;ılardır Franko tayyareleri ta· c11ıuurın1 vııktıle yaz.ııı·ınc1yttnlar uııras· +ooo ıncı kilometrelerı arasıı:ı 0.1 

' ' ' • ın ı a-ıbı •• b d .,. · cıyi ne · h " yolakenannda istif dit ı 1 n91' malıı.uıatı ışliyenleıio mUstemlr ı..ıı et ıqız .a ız an muştokl _ısc ııaııt mu!ey- rafından Torbane llmanınd• bulunan . ı• son, ne "". teıeı.oye izııloten ke ırr . e . m 1.
0 

•n (• ~ 
ve l\tlgal uio vzuıarını teşkil d ~ ytnıer vormek, umumı z.ııyet Vat•• a bOk6metci ırem iyi bombardıman ede· ıakıp edemeyeocklen ıian oıun ur. ş 1

. 3000 metre. mıkap bam t•i ,ı 
işleri yapmak üzere çabıbrdık~:nm: açık havo, 11tjrabet, arseıuıı:, ıo•lat, h•· rek mOhlm hasara uğratımılardır. (No: 235) rııma ı~ı açık eksııtme usulu il• ıiıur n.ıüsutlıaem ve tıo; der bu dit jibi bobın mııtö.4 tedavısını talbııt İ · d b" .kl t l meye çıkıtrumıştır . 

. <llt. ' ,ç kabilden- olmek lııide4en bal) 'd•ıtUdl<, i"•k•t te- zmır e ısı e yarış arı E 8 - 1- Eksiltme 14 Nisan 938 P"' 
Yine biliarz bir bin• ın, ... l hb davll ruhi ol"ll lelkın, itaaı llkrİllljl lzmlr, 11 (A. A.) - Bugün yapı rzurum elediye Reisliğinden : gunu saat_ 1~ de hükilmet kon•i': 

düne ırırııon bir mOte•hbiaın bu aa bi n: tedavioioin eoasını tef kil ı4er. lan ınınlaka blsik let yarışları mllsaba· Cwnhurl yot cuod osınııe C, f eriye Vdayet daımı en cUmen odasında J 
nın mıHSında ıstihdam ettiğı ustalar~: kasın~• birinci lbrablm, lltin~ Kadri, camlı ıtıis.ılındo e.velce elektırıkçı t 'a · cakUJ.:_ 111 k . ~ işçiler ve ban'iltk.arlar o mUteahhidJ ıtçüncn Salih gelmişlerdir. ııla satıJöp . arscının r.:ıqınu~ b41Unaıı 3- 1 uvkal kat temınatı t'.~19~1 

, · ' · 
0 1 

f 45 53 metre mnr· bb ı f l ste ıler evrakı tennıye~ 
" asıı ışlnde_ çalııbkları içın vergi öderler. ·' • zmİrde ilkbahar " a aı yo •Z dSI saUlwük yet daimi encUmeniude oku abilitlp 
. .. Şaıı.ına eıt bır bınayı ınıa ettiren ve Umum .....Vail idare eden Yuı itierl yarışları uzre.2/41938 ırnnUndon ıtıbllfen 15 ır•ıı .ı l t r Y ,J. 
· ... bina . yaptırıp satmayı mcoleic ll~haz e Utld11r11: BahMllr Dlllcer iz mir, ti ( A. A.) - lıkb:ıhar at müddetle !!' nz-yedoye kon uımu,ıur, - •. e_k ıler ticaret odası 1 
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