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·ıcr1w·um tlôlbaş1 Doöu· idat'i·latu.aı·sı' 

N l SAN \938 O 3'1 
Paurtc idea mnndn ber gün çıkut 

~'~' h ... r -yerde 5 kul'u~tnr-. - . 

s '\'): ·102 G 'ONDEL.lk 
Biuiılnınyan yüilar ·geti ver1lrncı 

• EFE %S'iW'i'nmi' s a=p!jiQp• s-rcsa zz--n 7 sn . ı :ra s T 

Belediye bakımından Erzurumu_~ i_mctrı i·çiri __ 
altı buçuk milyon liraya ihtiyaç_ var. 

50 bin Şehrin Şehrin imarı için geçen sene 
kalkınmasında 
trzurumlular I lira ayrılmıştı, bu sene 123 

B :~:di~~~u::~~:1 b:~~:U::~ı:.e:1~lı~' Bütçeyi konuşmak üzere dün topla~an Belediye Meclisinde .. Reis 

biiı ••. 

· rıt. Dev ndımlle yUruyen ve arknsınn bile ş k A I" • • l b•} k • } • } tt 
dtyeye, Erzunınnın kalkınmnsındn ~Uyfik ev et rl ffia l Vazıyetı Ve yapı a } ece lŞ efl an a 1 
kUıretıer terettlip etmektedir. Erzurum . . " 
~rlnl tanıyanlar için, bcledi!lenln göğüs ' ı-;r:z?nım Beledıye Meclısl dun saat t 
{!;e?ıneğc mecbur olduğu müşküllcrin azn-1 l4 te rcıs Şı:\'l\C'l Arı_?ın • başkanl~ğmdıı 
. ~tını tnkdlr et.mt'k te gilç değild!r. I top.lnnart?k !13~ yılı butçesınln ~u111ke· 

3e1cdiye öyle blr rnlleescscdlr ki, on- resınc başlamıştı~ . 
. tı.._n her şey isteriz. A$_rın ıcaplnrın:ı uyn- Yeli Haşim l~ran dtt medlı.te hazır 
bn.'ltmnynn, ~nmnnn biz e~lerlml.2c!e uy- bıılunuyoıôu. 
lnntkcn, bclcdlyenln, ·uymnsım ister:z. Reis Şevket .\rı , ı uı.ıHıınnle 9!l8 
: Çok t:ı insafsızdır. Bilcrelt v'Cyn. bil- 1 ~ılı bntçe t ıı.c Bdedlyo meınıır vn mü~
rıııyerek tımlllcrlnl ~nlıyarnk veyn anlı- hıhdemleı f icın ı.u:zırl:ınnıış olan lP-kı lH 
Yıunıyarn.k, dUlml:ı:ln ucuna -gelen tenkit- 'ı rn yardım sr.ndıgı nlıamnnmesi ve Mr 
l<:rı hem~n uçuruvc.rlrlı. •le ibtisnp hicri oldu~ufi u k-l\yJedikten 

mnstahtcrnlcri için ı.urulacak teknnt 
\'e vnrdım sandığı niz .. mnamesinen mil
z:ık;,rf'sino başlnndı. Nizamncımc okun· 
duktım sonra bü'{'c~·t ~lü adur etmesi 
ctol :ıyı ılo hunun oıı Büıçt.ı .Erı••llrnn jnc 
hıl\'alı.:sinc kıırnr verildi. . . . 

Bum: mlUcukkip , lhHsı:.ıı ~~lt>rinlr 
ınOz ıkeft', ine goçilôl. Reis, hayva n pıı· 

ıl'lrında · lllİti ,·eıi~i lntiz uon l;oyınnk VI.' 

küyHiyn «CuııtuH-» tabir edlk>ıı bnzı zor· 
h:ılnrnı clim1rn km1nnllo.'ik için huratlnkt 

Memleketin, ynnlış söyledik, dilnya- sonrn demiştir ı. i: " 1 c;atışhınn füı mOza;·e•lo ıısuHHn ve her .1 

••ln h~!llen 'her yerinde \'azlyet böyledir. - l>:ılmt t>ncnm~r c tH111rl:ulı~ırn •z 
~<!lc<t!yc hnlkn en sıla temrı.sı yapnn blr ! ) eni bütçeyi ynkst>k mrrl"E>inizP. sunnr· lie" >çın sm ~sl olarak ytıphrılması için 
llnun.e mües.<:escsi olduA11 ıcın. dalma d:ı. kt>n, mnsaarl. nizle, b:ı husıı~taU cHt, l\ııc,.. meclı5'Pn rnlfıhlyet)!'tedi. 
h::.lk111· ı.ığrn.ştı~1 iblr yer olmuştur. \'O aılıtr.larıltnımı da Hrıt>de~ck'm. R~lsin t'u teı..lifı ç.ok ~~eri.ndt: görü-

Erz.urum bUyUk blr :ımlkınma d:mı.- Belediye ıchi lldrıci ~ahifcmlı:e deı~ ıert'k ittifaklı~ kabul edildi. M.esdımdn 
1tun !Çine girmiştir. Knl:Y..ınmn sözle ol- ettiğimiz sijylevi ile, lıUt~·enin tanzimim'e ~ . . sahlan · hayvanlardan JlıUsüJ• re.mi nhn· 
~. fillynt tlzımdır. Flllynt icln cte para nawmJii..)· ttte alınmış ohm dhetleri el· 8"/cd/yr. llem Şevl:el .ırı d "' · · b ı d t llally · re·~· 
~~tektir. rafhcn lzt;lı elli \bu knllcınmn d:l\'aflna bıi\'Uk biı imla j 11

61 •1çın uln ar an a~·nn ca 1 le d eUlD'T.'~ • 
·· · k' · . . . • m h rnıp 8 ınmaması zer m e e .... 

Bu sene memnuniyetle gorU;oruz •1• Bu i?.Rbtıh ml\tecıkiµ yedi :l!d~ilik bir ırnrılıiı&t tebnı 07 eltırllıyordu. . . 1 d k 
~li- • ld t k , • 0 

• • 1. fi • ı ' kere \'e mOnakıışada bu uo u ·tan son· 
zuı-um bUtç{'slnln ~ar a rn am.arı bUtçro encümeni ~eçilcrck bütçe lıu en· B~::lnn Uzenne \ a ı .J~uıı ışcan •• i 

nttnuştır. Geçen yıl çok dnr blr bfitçe ile cl"ırneno havale edildi. çok samimi bir muknbelede bulundu \'e ra tellli!IY~ re~mhıın n ınwemıHHn:t ka-
'ha!il\ bliyllk işler gören belediyeden, Er- nelcdlyc reiı::i föykvir in başında tarihi Erzurum Ş!hrinln kalkınmasında, rar verıldı. • 
'•tr.tını '.halkı ç.ok ~eyler bekliyor. Fakat bll\' likeriın'ze ve Cumhuriyet HUkOmeti· vazifesinin ir.aphmnı ifu elıııekten lıaşka Bütçe e~cUıneni buıunden itibaren 
~na mukabil, ibcledlye de halktan fedn - mi~o minnet ve şl\~rıın duyğuhmnı bir şey yapmedığım söyleyerek, Beledi· toplanarak bır tiaitaya ~adar tetklkabnı 
lthk bcldiyecekUr. Illç olma~sa, her - sö)ledi. Bu mf yımda \'ı• li Haı;ıJm lşcttnın ye meclisine mesaisinde wuvatrttkıyet lknıol ve nporuuu ihzar edecek ve 

11 ' b<>ynuruı lsi~t eden vergiyi ..cma- meın1eke hı imarı bususundaki gavretine 1 tem nni ettJ. . Ş..: ~~ ~a giltlü ictima ~d.004-k. olıin 
1h<la vaktinde ~rrnes! l~ımdır. . . · 1 . Bel · . · ıı~ • ·kl" ' de teşekkl\ı· edılıyor \ 'C savın Vnlimlzin Bundan sonra edıye memur ve mec se ~crece •ı:· 

Şehir pistir. Şehirde mücadele edl - • 1 

~k çok şeyler vnrdır. Fakat bl\tün bun- ... • · 
1 

r. nlhnyet blr bUtçe meselesi, l\n.lkın Dün 1 Nisandan .. . Du·· n sa· rıkamışa g·. ı·_de· n 
tta bu rnt\cadeleyc müznheret meselcs! -

.Afatürkün 
sıhhatleri 

Cumhurrelsi Atull\rkl\n · sıfıhat· 
leri 'tıııkkında Rlyaselieıııuüur Go· 
nel Sekreterli~inln tebliğini dün neı· 
retmiştik. AtatUrk lkincil'inun ve 
Şubat aylarindakl Yalova~ · Buua, 
ve ı tant)ul seynbat\erind~ şiddetll 
bir grip geçirmişlerdi. Anim raya av· 
dctlcrinde grip nllksetli~lnden kon· 
sUltıısyon için Fı anstıdan profesör 
Friesen . davet edilmJştl . . Profe~ür, 
konsUlta.:yon neticesinde, Atatnrk'Un 
sıhhatleriııde ehemmiyete şs_ 811 btr 1 
va7.fyet olmadığını tesbit etmiş ve 
kendilerin.o hlr buçuk ay kadar is· 
tiraheti kAri görerek avdet etmiştir. 

--- ---. 

Anknrtı Snyltwlığmn 11nm::et gösterilen 
16 Bankası Umum ı'\!DdllriJ 

Muammer ERiŞ 
... 

... Boş ·kal~n 
mebusluklar için 
namzetler 'g~.sterildi ~r. bir havlı· S } d k }d Bay Sa14h Cimcoz ic;tanbuld:ı :şehir 'J t o w a·n ı a a ). 

~eClisı azası iken, İstanbul şehrinin pis- aldananlar oldu ren g . Ankara, 31 (A. A.) _; .t\nkıtrn Say· 
·~'hakkında demLştı ki: . . lavı Rasim ~ktur, Manisat Saylovı Sabri 

...:_ Blzlm sokaklarımızı kirletmek ve • • . . Toprak., Sinop ·saylavı Doktor Oallp 
~~etmek tnbıtdır. o sokağın mendebur Gazatemızdekı hı lkat C. d k ·k H / d ., • • Oı:ıtün'un ölUuileri ve Bolu Saylavı Ce--
l' aıtnı göıilnce, insanın hiç tt\küreceğl UCU besi haberini doX-ru fVQr a ya ln oy 0 ma ıg~ lÇln mal H~snfi .Ti:tray' n islifaM ·nterlne bo· 
O<sa bile, tükürUyor. 6 l l k / •ht • ı · şalan Ankara . Ssyluvlığına lı liankosı 

1 
Erııtnımda da i!.yni psikoloji bnr:ı - zennedenlcr \ie bulundu yo CU arın aç a maSl l lma l Var Genel direktörn Mua!niner Er,lş, Manisa 

11ıq.da <tcr:ııcırc:ı. muhn.rebeler vukua gel- JlUn t Nisan oluıası dolaytsile • Kı- . . Saylavlı~ına iktisat V?k&lcli · mü.steşa~ı 
~1 hnlde, mevcuttur. Eğer Erzurum yamet mi kopuyor? .. boşlığı altında, Dnn sırnl 9,30 da Euu~umden Sa Soğanlı ve Pıravaltı civarında yu- Faik Kurtoğlu, Sinop :SRylavlığına lznur 
11(! ll\şe-hrtsi lbu llımale uğramış talisiz beı- şlmdiye kadar biç lşitUmemh bir bılkat rıkamışa harekel edon posta katarı, kın köy bulunmadığı için yolcuların aç üznm Kurumu Relsl 1Ju1'tor lsmail lhı.kkJ 
"lt:ıt'l1., ln.yık olduğu mcvkle çıkarmak isti- ucube-.lnin teşbir edileceg-lndeo bahset· « SoAanh., civannda tipinin tlemiryulu- kalmak tehlikesi de vardır. j Verol ve Bolu Saylavlı!lına Kastamonu 
terı 8a l~. kapı.•nnın önt\nt\ temizlemek - mtştlk. n'! kapatmış olma~n . yllıO~d.en ileriye Fazla miktarda amele vıtsıtasile Kom utanı Emekli Albay Osman Köktürk 
baş ve -plsllğl de sokağa . ntmıtmaktn~ Bu yazımm okuytın ok.uyuculımmıı· gıdcmıyerek yolcuhmle bırlıkte orada yolun açtırılmasına çalışılmakta ise de Parti namıedt oturak onaylanmı~lnrdır. 
~~anııuıdır. Belediye, bütUn ıcraatının, dan birçoğu bOyOk bir werak ve lıeye- kalmSştırk t 'l f"rıuıuma a lwekte dondurucu soğuk ve şiddetli tipi yU· Sayın seçicilere bildirir ve ilan ederim. 
inn1 n~t ıplslLk ve lAkaydl ile karşılandı- can ile baııhm faytÔnlarla vfl bnzılan olıin :i1e:n~~~ katar.da' Soğanlıd:n daha I zUnden amelelerin du ' çalışamadıkl8rı C il P Genel Baıkanı Ptklll 

-r-.g
1
_ rt\rse ~lbct muv~~fled1nk <>lamıuı 

1
· ·. "·aya 'olarak tıastuhımeler raddesinin ileride Pıravaltı istasyonunda kalmııtır. baber alınmıştır. . . C.EL ıL BAYAR 

u l(Jer l>Utunln.rda •ut: ye re s nm - . .-1 

~Clis üyelfflne verdiği söylevi okuya - j yolunu boylamışlnr!.. Bır kısmı dıı o J ı ç• h • ı • • 
~'tsın12. 1 taraftan geri ~önmekte o.~a~larm ka,hka· ap· on ar ın şe ır erını 

~ı ı halarla gUlduklerinl gorunce ( Nisan FIKRA; 
ııe ediye relslmiz, ~ok veciz bir ifnde b 1 rrı ) olduğunun terkına vararak yarı -
'" ~lt şehir k.nlknmnsımn nelere müte· 

1

1 a ıl!!io . k · k k • ı • 
ltılcıt <>ldu~unu gö.sternıektedlr. Erzu • yeldon gerı dönmOşl~rdlr. ya aya a çe ı ıyor b h 

~\l11 istenilen hale gelmesi milyonların 1 Bu yaıımıza inanlar dUn bayreUe Kar ve a ar ... 
l:rıltıır. Erıuruında bUyültlerin yardımı, bize sorarlarken biz de hiç renk verme-

btı~~lcezın göstereceği kolaylıkların, lstlk-1 den bu tıbbi hadisenin ehemmiyetinden· Son bı·r muhare.bede çı·nıı·ıer 3000, Enurumda hb~nın itiyatlanıu vr. 
"' n tendislne vndetug·i bUyUk mevkie bahsetmek suretllc büsbütün lnımdırma-~~ 1 inanlarını yıkan bir eda var. Burada alı~-

&ktır. l f{a çalışıyorduk. Teşhir için tayin ettiii· I l 4500 k • • f l r f d ·ı tıklarmızı terketmeğ-e, )eni fikirler ve y~· 
~ llUtUn memlekette belediyeler 'biraz miz Stl8l geçtikten !Onca bittabi biz dc.ı Japon ar ışı e eı a ver f er ni anlayışlarİa Üıasiyet peyda etmei't° 

tq1;1'\tı ltindedirler, 'hepsi pl:Mlannı yap- 1 o aldnnanlarla birlikte gülınoie bnşladtk, . mecbur oluyorsunw:. 
t~ıı:U-<iır. Fnknt öyle tahmin ediyoruz ki, 41 

• * Honge~: 1 [~.A.] - Niyançfn • Hu · heleri ölrnuş ·:ve ~ebı-i terkeden Japon- Bugün nisanın ikic;l .. 8.'\hann tçln ıı 
~le.cıılta.Ynakla~ mcse:esınde Erzunımun Dün bu Puvason davrill yalnız biz kog cepbe~ınde~ı muhar~~lerden ces11: l~r evJer.e petrol ?ökmek suretlle müthiş 

1 
deyiz. Hiilyaya dalsanız çiçek fçJnde dal· 

~tıır.uı:<!stnın «osterdlği ince eleme, sık y•ıpmadık. ~Iuharrem aylımndn olduğu re:. alin Çın ~ıtaları1ı ~~~ın kHoC~ov ~e. bır yangm çıkarmışlardır.Bu harpte 3000 ıar. cıvılda ,an kuşlar, yemyeşil çayırlar 
'h -a gnyretıni göstermemektedirler. gibi ödnnç para isteyerek birbirlerini m ıyolu 01 °~duncaB ereıfıere40 k!lneovtryı Çin ve 4500 de Japon askeri öldüğü an- 1 giizünüzun' önüne ıelmek llhını celir. 

r Qnıoo h ""' 235 lbi 11 d y ın • gorı a mış :ır .r. u ş ro ı ome e 
ıtbttlal u~ .. n _ n ra ır. ar eldutnnlar, « falan seni falan yerde mesafede lyankon şehrine hncum etmiş laşılnv~tır. 1 farp bUtün şirldctfle devam Ne münasebet, siz Medlğlnb kadar 

tlıtı bu aı-ın kuruldugu, hayatın canlan- bekliyor ,. veyahut • sana bir paket ler ve sokaklarda kanlı sUngU muhare- ediyor. · köklc~ml:ı bir itiyadın teslrile böyle dil · 
~t u ~h!rde lbu miktar artacaktır. Fa- gelmiş postada .. ,. Diye birbirlerini kan· ' ' · - - -- şünun: RüzgAr esecektir,' kar ya.t:ıcaktır, 
~a nutnuımahtlır kl, belediyeye nyni d r l~r ok olmuştur. k d... k. · · · · · Kop· kn.panacaktır ve yerter· tilr asfalt 
(\~ tıda Yent hizmetıcrln Hası vazl!esl l an ç An ara a An ara Borsası la GUşecek ld t 

1 
b tl d ... t Aldananlara • gcçm!ş olsun • ve sertllkl atıp buzlaşacaktir. 

l" t1 , var a. n s e n e m .. sr:ı • Ni 1 .. . . " ~· . . . . . . . 
o. nı-tacaıctır blrdııbu ı snm onutmasın ar.. ., B dµ .. n ~çıldı.. Abdiilhak HAmldl tezadlan flir hali-

'· ll~ . agac, avramı . ne getirmekte üstad olmuş bir şalt dlytl ~!\kıt Y~rde 11.nlk !belediye reislerini 'J . 
t-' ~der <> ı i t d lkA t Ç k J k d Ankara •. 1 - BuaQn Ankarada büyQk Ankara, ı - Ankara Borsası bu· tanırdık. Ve bu diişilnce ile ha.yatının aoaı 
l "~r. ;a , n nrın cran. ın nn ş !Aye e OS OVa 'VQ Q ~ llı~.1111. lı §imdi bu ımra hareketinin baş- 'J bir ağaç bayramı yıtpıldı. Bayram haki· .1ıtnn meraslmle uçıldı, Bı.tşvekil Celal seı~eleılnde yaı.dığ'J: 
~tQ;'1ı şu crttnlerde diyoruz kl, Etzurum l ı · · k 1 katan çok parlak oldu, bu veslle Ue Bayar, Maliye Vekili .f<'ua.t Agralı, b~nka Karl::ı.r al.tında nevbnhnrım ~n!.ı 
) Y htıs f Op anfl ar yasa • Tnrklerln ağuca karşı olan sevgisi bir ndn l l k !(ata ?'nan l de kendisini liÖStersin. ınu dl· kere daha göiterilmfş oldu. Bngün bay· m r er ve er anı ve diğer bir çok ;\lısraım ha)Tanlıkb okumuştuk. (). 
't bal eıs en ve maddeten 'bağlı olduğunu Pra~ 1 ( A. A. ) _ BqvekAlet, bu· rama iştirak edenltır iki b;nden ftızla 1avat açılış resminde hazır bulundular.. tut hlu? dlye düşünmüştük. Ne matialı blt 
'ılreı ln. 'MUntehap bcled.tyc relslerı, " d ·ub ç h 1 ağnç diktiler. . Mumeley~ de ilk olarak bugün baş- sembol demlşilk. 

erını y ı U r1n • • gun en ı nren ekslovakya udut arı (l ç·rıı·xı de Zir t V k" l ti 1 d " d 1 b . 1 . O ı::n d 
apmayan seç c e e . 1 dahilinde gerek siyasr, gerek l~usıısi bü· Veklll Şa~'ir Kes:blr. me~leket at~çİa~· d~~ '· n na o .u tn . vıı erı 4 ,'1V· en .~çd- Aldanmıtıı. Burttn Erıurwn sesnbolıll 

CblAD a t u s tnn toplantılann katlye!l yas~k edildi· Dlft luymetlnl tebartı~ ~tliren blr ıOylov :MeraiimJcıı.. 5oqra . davetliler in,İ. ba!~utamuı 0 1la7ata · 1at11or. 
fAH ..,. • tw••••> . r t iot teillt ve .,b ıtmtıtlr, ,.,.q, . . . ve ttr'rauı ··dlltlile~. ..._ . .. . .. . .• . ': ·. : -.ı.ieal OMll 
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Memurlar için tutulacak Emniyet İnuamelat 
I k k 1 memurlan 

Belediye Reisi Erzuruln 
Belediyesinin yapacağı 

işleri dün anlattı 
giz i tez iye vara a a.rı Yürürlüğe giren yeni 

, 

Tekaütlüğe esas olmak üzere birinci ve ikinci 
derec~deki amirler her memur için bir~r· tezkiye 

varukası dolduracaklardır 

nizamnarnedeki kayıtlar 
Dabiliye Vekaleti ewnlyet teşkilut 

kanununa göre «emniyet muamelat me 
murl:ırı olzamnames1» isminde bir nizam· 
ıuune devl~t şQrası tarafmdaa tetkik 
edilmiş ve yürürleğc girmiştir 

Mülkiye ,...,emurla.rırun sicilleri Uurtn1t ltlndo. kanuutını YllZIMs ı1stenUir. Bu u· . . 
- -ı , 1 ,PA~ t itl"ft- 1 1 VeklUer heyetındcn çıkan mzomname-ye 

Geçen sene imar işlerine 50 bin lira 
ayrılmışken, bu sene imar için 

sarfedilecek para 123 bin liradır 
t.e.JtaUtlUkleri hakkında bir nizamname mu- n :uuıaa ına ~ o unur. /\ 1 t t k'l"t d r··.ı 1 ·nı gure emn ye eş ı a ın a ılı pol s ı-ı-<e 
ııeş.redilmi.j olduğu ruıımı.ştı. Bu nizam- .Mahrem tcık.lye varnk:ıları m~ • rloin dışında kalan yatl hesab, ve le· 
nameye .göre, tekaüUüğe esas .~ üze- rccatına. ~re hrucla.rında mU1Ulı.ele ıcrnsı , .' 
re, her sene birlnci ve tklcnl .o.er~ tez. ltlzungclen memurlnrın <'Vrnkı tetkik ve 1 vazım "işleri m~am~lat memur~arı tarafın· 
t.ıye Amirleri tarafındıa.n giı.ll te2kyle va.- bl kar tedil k ü :ı.knmca dan gorülecektır. Bu muamelat memur- f lleledi1:1e lfo.:lisiulı ı dilnkll top/11n· ı On parltsıı, halta yaloıı on 91\ftl' 

r ara rap me zere m 1 ' 3511 ·k· 1 fl ·O t l l' l " n • { , 1 J>J b d ·ı h ı....,,,, ;··Alı rakası doldurula.ca.ktır. TeZklye varaka - salahiyeti inzibat komisyonuna verilir. ı arman" ~aaş .~rı .. rc:ı, ı ·mc .smı ar ~ ısm( a ı~ eıuye 111't s i ı:;ı'r:ı·ılct J1 ı üt· s11. t"kı, er şeysiı .....şer.hın bU :r; 
J.arın.dUi .bütün hanelerin doldurulması 1 Mahrem tezkiye varakası veren Amlr, nıa.- llç!lrcu 25, dorduncU 20, bP.~ınci 16 lira çeııi takdim t•derken. Mr?d ıs 11wsımı Ulu Şefin muvaffakıyelinln SJfl'l 1)(: "'

1

'. 

mecburidir. B'l va.raltalarda .h:a.k ve silin- kadar memurlar haıklcındaitl evrakın mu- 1 ohıcaktır. Bu memurlurm Vılilyet emnl· Jıitnbt>n ı;cı 11utk11 ~ii.ı/lt'mi~tir:/ Rn sım, onun dehasmı clltHayen ~CJ>ll 
tl <>lmıya.ca.ktır. zakeresinde inzıbat 'komisyonunda bulu- yet kadroltırına göre tayin olunan vıı zi- Aziz ;-ırkHdtı<;larım , nınm kuv,cliııdo nramnhdır. 

ŞW'a.yı Devlet, Divanı Muhasebat reisi na...-nazlar. ftılerde mısıl kulhmacııkhmnı emniy~t 1~38 blHçPsini yüksek tastiklnlıe E1tcr şer Türkün cevherini l-;co•H1 ~ 
ve daire reisleri ile a.za.ıarı bu nizamname A _ İrtikAp ve irtişa şliphcsi altında umum mOdürlOğU gö-,tnccek, hizmetle· arzediyorum. Hu mUnasf·bP,tle blrkeç has dorin görll~lcrHe tttblU eı1erMııo ıydlı 
hükümlerine ta.bl değildiler. bulunmak, 1 rini emniyet müdilderi ~e amirleri lan· söz. fÖylf'meme mü!!aadtleı ini reca ede· o parlak cevbe.ı.e derin bir imanla io•~. 

Gizli tezkiye .varakasını <loldura.cak ... B _ Kumar oynamayı itıya.d et • ı zim ve kontrol edecek~ır. . · ceğım. ~ _ . . . , mas ıydı Türk', tarihinin rnn Rahif,..~, 
a.nurıer funlar<1lr. me'k, ı .. Bunda uikkat edılecek şeylerde~ Arktlda~la:-, 193, butcesı 130 bın çok tıcı l azılarla kapt:nrottı oir.c: ıl\~ 

Başvekll, vekillikler, VeWet mt13te- c _Kendisinin veya karısının emlA.k birısi de bu ~uam~ıat m~murların pohs llrn kadar idi. Bil?.htıre yiiksek tasvibi· , Azfz arkadıtşlnram, biıl~r de Atf,ti '"uo 
~aı. umum müdürler, m~Urler, şube ve serveti ve ailesinin her günkü sarfiyatı, 1 bak v~ salahıyet~~rınf haız olmamaları ntzle munı~m bir biltr.e daha yttplık , bu- inandığt milletin temiz hlr kolund ıııı; 
müdürleri, unıumı murettişler, va.l1H!r, el- gellrUe ·mutenaslp bulunmamak. dır. V~ b~nlar _sı~absızdırlar. Fakut po- suretle 937 bütcesi 160 bin liraya baliğ Bilhassa ve bilhassa onun 7.c;for p •olt' 
çiler, daimi mas~a.hatgUzarlar, ~lçll~k müs: Yukarıda sayılan 'Vazlyetlerdek.1 me • Us elbıso~ı ve ur Jfor~ası giyecekler ve oldu. 1 !erini tomarnlamak, 0 pro}oteıl~ tıı.thiki' 
teşarla.n, tef~lf h.eyetl reisleri, ~ul:ınma murlarJan gerek kendilerinin geı·ek k:ı. - dertcelerme muhsus ışaretleri de ta~ıya· Buna muk.ıb'l 9;17 milli yılının on ne beşlsmak için en llll1naslp görc(U-~ 
~:e~= :~:~:l.şlı:;İcı~:==.:~ ~1~ rıl:arının bUtUn servetlerini ve YMO.YlŞ caklardır. ayı zaıfır.dnki tahsil.ütı~ız 130 .. bin lira bu memleketin balkındvnıı Bu mt;'ı.o.W 

'"""'" A i 1 k 1 sı k 1 tarzlarını, menbalarile, ""österir bir be - Emniyet muamaıat memuru oh.ıbil· kadardır. Bunu aym msbet rlııhılmde iki keti onun lstedlıtt -klc aeUrme~ fit'" 
yü..,._ .m r er baş onso o ar, onso os- 0 k f · T~ k 1 k rr k rk h' 1 h . ı 6 

..,- • ıı· 
1 

' yannam~ istenilir. Kendisinden 'beyan - me .. çın ur 0 ma 1 ı, as er 1 • ız· ay ık ta sııat ta z, mmrdllirsc mecmuu satı, bu zevkli İ!i bize mevdu bu.1:.ıll 
ar. Mü!ettiı,IE<r murunelekrini teftıiş et - name istenilenler bu beyannameyi Yer - meti~ı bltl~mek. sarhoşluk, kumarbazlık tabsfültımızı.n ıım bin lira o~aca~ı : yor. Bu kadar yUksek batmıl~r:o, t:ırJll' 

tlkleti memurıar hakkında. ayni esa.slac meğe ve beyannamede ya.zıh servete hak- ve dığor kotn ballcıle tanınmış olmamak, anlaşıJ~r kı bu rnknm tohmlnımiıın l leıin sahibi olan bu • memleketin bil 
da!hllln.de birer rapor kaleme alarak o ıı bir surette malik ol<iuklannı isbat et - aşatıhk işlerle uğraşmamış olmttk, lşi~e isabetli oldug-unu gö;terlr · halde kalmasına daha foda hb11mıı>ol 
memurların sı.cuıerinin saklanacağı ma. - meğe mecbur olup verdikleri 'oeyanna ~ en~el olacak derecede beden, akıl veya Bu tahsilattan 30 bin llrası bakaya edecek miyiı ? · 
kamıı göndermeğe mecburdur~. menin hakikate '\lygun olmadığı anlQ.fı - sarı hashslıkla derdlt olmamak 14zım~ır. ta~slU\tıdır. 1937 den bakayada kalan Arkadaşlar.. Yokluklar içinde vıır 

knirlerin doldurdukla.n giıll teUıye Ia.nla.r ve iddhllarını i&bat edemlyenler si- Bunlardan başka bıt memuriyete gıre· mıiidar ise buna yakınıl ır. tıklar yaratmak isteyenler AtatOrkÜ Lifi 
vaxakaln Ue müfett!.şlerin kaleme al.dik - cUleri tubarile tekaüde sovltolunur lcek. ler, nğ,r, altı aydan faıla hupls CC· Bu balrnynnın sebebi mükelletterln ok 1 1 J ııdjll · bo n a ır arsa, onun yo unu şa~ırffl 
lan raporlar münderoca.tı memurlann sı- Memunn kanununda. thra.cı istllzan'l za~ın~ veya namui ve btıyslyeU zıı· bnrçlarım ödemekton çekinmeleri değil, taklb edebilirlerse \'tlracaldarı menıill&' 
cillerine işaret edilmeyip gtıll dosyalanna. 6d~lya.ıılı olan tilller haricinde lta.lan 1 cak hır suç. i_le mnbkfün olmamış bulu· bHak.ts muhasebenin lyi ~I~ dUşUnOş ne; muUaka zafer ve mnvaftukivet meııı~~ 
ıconul•.ı.r. Gizli dooyalar meri!eZde memu- ve mtımurlu"" he.ys•Pia.t ve aeretine utmı T 

1 
nııcakları gıbi ecnebi kadınıyla ve kızla 

1 

ticest fllı:ırak yaplı~ı tah~ıldtın gecen se- 1 O" "IU kl ü . 1• d-ı... ,,,,ilf ~ .,... v • .. o ur. u• u vor zerım z tıtı.t ,, .i 
rin miltiürlertnin ve taşrada vallH!rln mu- ynn kötü ltiyad ve hal'~ketıeri gl.zU tezki-

1 
evll vey., yaşamukta olmıyucu.ld4rdır. neJer butcelerlne mahsup c:Jilmesi hak· 1 bi b.. t ._1 d ı 1.t1r1' ~ı ıt " ~ 1 8 . ki k norma r şe rın emıuenmesl ay ın ,1 

hat:ı:~a.ı1 a m .... :ı u unur. ye varaka.hırı ne sabit olanlar sıcmerı itl-

1 
u memurıyete glrece erden nranaca kında ml'.!kellefleri il•na etmesidir. Muha· lb · 1 lt\d t • 8 1 dl : wıoıe11 

Oizti teılciye var!l.k.ası doldurulacak barlle tek&.lide &<!Vkolunurlar. vesikalar: Nüfus aşı, bt\snübal ka"'ıUa· ' sebc bu \'Olu tutmasat·dı 937 tabakku· ıdııas~I g 
1
1 8 

e e ı,br ~.e b'i,8 ""'hrl' 
..... a ı · " ' <'ğı uırap ve UyDıı. r V"" 

memurun teıklye amtrlerl ma.tyethAl~ en Hırsızlık emniyeti .sui 1Jt1mal <ioaın- 'larlyle, sııilık rttporudur. kah belki tamamen tnhsil edilecek fa- .d· k 1 d d · 
Q~ nıt.ı ay çal14ınış olması şarttır • ' Em ki ı lan 11 • 1 . · ' ' yenı en ııru ınası ır G •• 

· _ dıncılık, ıttıra gibi s•ıç meıhiyet.inde olan e ı ıge ayrı po s mensup arı 1 kat geçmıs seneler alılc:ıklarının müruru Bil Ok M r elb tt ki bU . -k ell)ih' 
Her memurun gizli tezkiye varakası- tlll ve harekette bulundukları şayi omınk· da yas halleri naıari dıkırnte alınarıık ınmana uğramıısı tehlikesi ~rtacaktı 

1 1 t vl Fek' t ~ e 
1 

~'\ ~~· 
na, fotoğraf çıkartmakm~kU~ o~an yer- lil. bero.ber ma.dd.1 ve k:anunt k.MI deill bU- muamelat memu!U olacaklatdır. Yedek Hu \ 'Hzlfeyi ,·ap ·acn.yız . 

0~kl~:r 0'!" ~ ~I d ıar~:" hı o:r, 
lerde, !olitoğ~~!.isi yapı.şktınl ca. ,.:,:· . i ıunmasında.n d-Olayı ıhaklarmda tıı.klba.t 

1
subuylar, yabancı dd bilenler, hesab ve Aziz arkadaşlarım:. Bil;yorsunu1 ki y u erı n 

8 
n e ıev 0 r r. 

Giz te.c.J\,ıye vara a arı nu.ıu,mes n- • · 1 • · · h " 
.de yazılı sılıhat raporlannın üç·senede bir yapılamıyan ve bu mı ve hareketleri gizli l ev~um tşlerinde. ~ute ttSsıs , olttnlarla 

1

. memleketimiz birçok zaUm fsttUllarn Ksaslı UıUyaçlaı• için altt b u ç tJ• 
allnrnası mteburldir. Ortadaki seMler için ayn ayn i'kl tezkiye vesi.kasile teeyyüd e- i pohsto~ hiç bir ıllşıği oimudan aynlan- uğraınış, harp olmuş. ve httlkı~ıx bu is· milyon Jlra ı&znn 
memurun sıh.'ht vaziyetınce rapor n.ptına den me.muı1ar sicilleri itibarile teuU.de 

1
ıar Ustun tutulacuklıırdır. Bundan b11~ka uıaıardan her cibelce derin zıtrarlar gör· _,,ıO• 

ıurom görülen bir hali va.nuı. o takdirde sevkolunur. m•~ıye me~ek .. mektebi m.,ıunıarı. ~e mUtür. Bu harap sahanın tamiri, E·zu- TectUreli .bl~ mUbfJndla ol»~ 
rapor alınır. HlkQmet doktorıi.rı tarafın - Cümhurl.y•t rej.lmine mugayir ve polis enstitusUountln or~a kı~ma gmp rumun medent bir hıslk kitlesine yakışa· b ıına memleketımızfn nekedar mas ,; 
t:Jan me-murla.r meccanen muayene edile· memelltet1n lçtimaJ nııamını bozmata kursuna muvtlttak olumıyan lise mtıun· ' c .ık blr şehir haline getirilmesi vazlte~i .medent bir balkın ikamP1loc yekışısC ,1 
r~k raporları verilir. • musaıt akideleri ya.ymağa çal~tı~ me- !ara da üstUn tutulacuktır. bizim omı.ızlarımızdlldır. Ve biz bu mev ~lr duruma. girebllecPl}ini hesaplaoı'~ 

Gizli te2kiye vara.tası 4*uran Q _ murları bu mı ve haTeketleri gizil tttklyt> hk d~ftt devle! me~urluğuon mu~- kileri kahul etmekle h ılka c Bu vaıite- ımkan verd~. Bu besı:ıp (ıldukça ll:,-
mlrler bu yolda. rapor kaleme alan mu - vara.kalan münderectUe teeyyüt ettlil mel4t memurıuıu ıle gırenler iki sene yi yııp»ca{tız .. • ŞPklinde bir sez vermiş sOrdU •• Benı epey yordu, fakat çı Ol 
fettışlerln p.raza binaen vf!Y{J.r hususi bir halde sicilleri Uıerlne tek!Ude sevkolu - stı:jlyer olartık lş görectkler, ka.ıwurlar· bulunuyoruz. netice bana yeni bir çahşmtl hııı ve' ~ 
matsa.tlo. hakikate uyg".ın o~yan mü - nurlar. sa asil memur ol11caklardır. Bir seneve y~klaşan beraber çalış Bu hosaplora gGre memtekedıJl~~~ 
t:a1ealar ~ıldarı .anlşa.ıld~ . ta.k.clirde_ Gizli tezkiye varak:ılan mün:ierecatı malanm·z kıymetıt muavenetlerinizle bu medeni bir ŞPhtr beline gelebllınesl 1~~. 
ınrıncl defasında. vazifelerini ... -uı lb-ti.mal - memurwın h\?r hangi bir memurıye~ ta- Çürük elektrik direkleri işi yapabllect>ğlmfı hnkkmdaki imanımı pek büyUk bir masrnfa Jhtiyııç görolı' 
~n dolayı hıı.kla.rında. takibat icra edile- Y1n ve terfilerinde salA.hlyeUi komisyon d ğ' l' ·ı· çok kuvvetlendirmişllr .. Bence: Kuvvetli yor. Ben bu masr11flardan bir t•.ok fıt1.:....ı 

tek rrürU hallnd iklllen tek.a.U<le ve mo.ltamlarca. göz -Onün.d.e bulunduruhr. e iŞ ırı ıyor y r-cek ff e e bir iman muvıdtıkiyet l'.~:n en bOyUk bir kı'-tım. Elektrik, fl\I, kanalfıasyon, J' 

öe'Vkoluna.cakhı.rdır. , Tez!tJye varn.ıtalarında. sonııacak su- Belediyeye aıt elektrik şebekesinin ıamandır. ve bazı binalar gibi en miihlm ibtlYdı 
·· '!lzll ~zkiye v~aka.Ulnnı alan ına ; lller şunlardır: çUrUmOş olun direkleri değiştirilecektir. Ulu ıetin gUzel yurdu1luzu kurtar· t 8 rı düşUndUm. Yalnız bunlar ~lo ~~· 
kam ;>unları tetkilc ede~elt. nııamıwn ı - &n ve sıhhat nok.tasınd~n ışıe- Bu iş yııpılırken, şehrin büsoUtün elckt· mak için 1Şe b şladığı gllnlerdekl hali c Alh buçuk• milyon lira lbua Ot" 
hükUmJ.erine mugayir gördüill takdirde :in11yeyapmağa mAn1 bir nıı.iı olu}> olmn- rikten mtthrum bmlkılınam~sı için, bir bPpimiz biliyoruz Bu gUnleri takip 8 . Jq<nu anhıchm .. ı 
lmza. eden Amire l.ade ederek noksanlarını d1ğı."NUmw1es1 veçhile tabip raporu alı- sıra takip olunmı:ık sure~ile ~emt semt den pok kısa bir ... zamanda bir tarafüt c Altı buçuk. milyon Urn ... Arkad_,,. 

1km~;~: tarafından bir memur ha1t- nara.k bu varaka.ya. rapte.;Ulecektir . ., bazı mahallel~r tenvir edılemıyecektir. dUşmanl~rın denize dölcQldüA'tınü, diter bu parıı yalnız yapmak için lo.nmdır. y~ 
kında ka.naa.tını y&Zm.1lsı istenilir. »u A· 2 - ZekA -derecesi ve kavrayış kabl- bir semtte kılıçtan gc:çti~ini, başka bir lanların dntmi mıternnan bundan ll8 jÇ' 

kalar1nda yazılı esaslı hususlar hıı.kkın- llyetl Bugece nöbetçi eczane yanda i~e es~i hu1utlardan da dışarı atı· tir. Hıılbııki alb bucuk milyon lirabk 14 

daki lranaatlar yekdi~erine a.vklrı ma.hi - 3 - Kanım ve nlıamlara ve tali • •·fstatlbUJ ... eczanesı·dı·r !arak TOrk zaferinin bir b11har iOneşt g-1· şaatın senelik tamir, tadil ve ısltıb J 
yette ~örüldüğü takdirde bunla.iın fev - natlara. vukufu ve riayeti derecesi. .. bl memleketim ze hayat ve neş'e saçtı· saire masrnflen da bQyQk bir yokôO 
kindeki Amire gönderilerek o mem".11' ha.k- (AH tarafl t tinclde) aını gene hepimiz biliyoruz. tar.. (Alttarafı ·t tJnC'Qt/ı) . , 

sallayıp : bunun içindir k.1 ben onları çbuk unut- Ben de MUUere renkll ve ahenkli bir~ 
j - 8~ dedi sorma .. . Buglin ·bana ta.bi tum .. . Fakat seni Refik.. . Bu bir parça tablosu hçct1ye OO!yordum. lll.slerle ~:ıt 
olacaksın... mUşkll olaca k. İstanbula gelirken hl~ m~ olan ı'bu tablonun hakikate uygu.rı ;J 

1 Onda bliyük bir 1ş 'başına ·geçmi!} u - böyle bir şey •düşünmemiştim ... <ılmaınasının ni! ·kıymeti vardı. oU " 
fak çoc •ıklara mahsus bir ddctıyet vetelfı~ Sonra göğsüme sokuldu ve ndetfi ya ... Veya o bunu güzel buluyordu >'!j,ı 

1 seziyordum.. , damla damla dökülen bir su gibi koırnş· ı MUllcr kendi ıkendlne konuş•ır &' ~ 
1 - PekL dediln ... Sornuyacağım .. . Fa· .masında devam etti : - Delilik olmaz mıydı? ... oeUll,; 
. kat çıkmayalım mı? 1 - Siz Şark erkeklerinde ... Ne bile- mnz mıydı? ::Uyordu. 
J Cevap vermeden yUrüdti. Ben de onıı ylm bir sokulganlık vo.ı'. .. Mulıitin icap· ı o zaman: ıs* 
takip ett4m. Düşünceli gibi idi. I lan mıdır, sizin karakteriniz midir. Yo.- _ Olurdu ... Fa.1ta.t ... Tesooutıer ıt* 

T e r r i k a 22 Bir a.ra.: . nınızda sUkQnct içinde buluşmanın lez • . de-den üstündür ba.zan... Benim t>l1:f 
- Yalnız dedi. .. Senin bileğinden ıs· zetı var... tahassüslerlme niçin yol verm~k ıst ti. 

. ti fa.de etmek isterim. l . - Müller, diye cevap verdim. Benim sun ... Y.arın, bundan bri ıc.a.ç saat ~ 
- Hiçbir ınabedde b'ı lta.dar h.UfU ver- gibi kulnğ1mıı. eğilerek: Sana o kadar alış- - Nasıl? ! sükQnetim bir nevi mUdafaai nefistir... bilmediılim memleketlere döne<:elı 

ıne ltablliyeti ve bı.ı ka<lar atımaflılık hm ki... - Çok sakin, kimsesiz bir yer tstiyo. 3unu böyle bil... Ben kendimden az şey misin? ... 11 
9(Srmedlm ... Tam blr Türk rtbt ... sessiı· - sen de öyle dedim MUller. Bu - nım ... Yalnız rüzgAnn sesini duyalım, veremem .. Verince, <;ok vermek ltiyad1m· I _ Ev t ~ı F ka uer .. 1 
)6tinde büyük bir vekar var, hislerini ıız.. nu roylerlten en saınim! hislerime 1

1 
yalnız yıldızların ışığile aydınlanalım, dır ... ve sa.na ... sen lrJ yolc·1sun ... Ve ben ı.ı ö ü 1 e '"ftd ... a ... t saa .ttJt'U . · · _ "-' m r er A4 ar uzun·.4Ur ve v 

Sernesinde bır asalet ... Sonra Wı Jbir;fen· tercüman oluyordum. Müller Ben • ,ya:lnız, b~başa kalabilelim. senin her an uzaklaşacagmı biliyorum.. . rd Jci tl k d k :... r · · t h ~ vn ır · saa er a ar ısa.ı .. ur. /i 
bire k~i ve yüzüme dikkatle baka.rak: de ıbir suku ayalin acısını dindirmişti. - Hani bana bir şey sormyıııcaktın Dellllk olmaz mıydı?.. 1 0 t k dlnl dl Elleril1' ~ 

- Biliyor musun ~filt dedi ... t'sta.n· 'o olma.saydı ben kınlan izzeti nef.simln a · söMe? ı Yalan ısöylUyorudm . Müller benim ların~ud: 1 tı. Ve ~meı m .. ~me d~) 
b'ulda; da.ha. bir '811n ika.lac~... Sena cısllc kimbilir nasıl ümitsll bir hale dü • o zaman güldü. için blttUn hassalanna rağmen büyük k ldı aş a., göğ r 
artık gtttiğlm yerlerden yJaıım... Ştoektim. IBelki içtmdeki yarayı tamlr e • - tstanbulu çok ıız tanıyorum .. . Bir bir tesiri halı değildi. İçimde eski bir a . oO'°' 

Ba4"1'tı önüme eğdim,.: MUlleri bir Jemlyeeelt veye. 'bunun t~ın Çak üxtUe - d~hn. gelirsem böyle olmıyııcak... derdin i~lerinl tamir ediyor:hı o kadar ... 1 Onu vapura .gl19 yetiştirdi~~ ~ 
uta.k çocuk gibi ~nıerce yılnıtnda. taşı - cektı-m. . Milllerle beraber o a.kamı Ama· Belki uıun zaman . yn.nyanıı. kalsaydık... tede ~lrblrimizle vedala~ırken n 1fıl 
.n:nştım. Onda bir arlc.adı14 tesellisi ibul -1 Fakat e-ski günler şimdi '6Ö'~Umde uT vutköyile '.3ebek arasındaki bir bahÇ'Cde ! Ben MUllere böyle kOnWima.yabllir • şamkl sokulganlığU., g-ötstı.mde I 
«ntıftUm ve onun neşesinde bütün gözleri- za.Jt ve &tsl1 ibir hayal gibiydiler. Ne Lamia- geçirdik. Eski bir yalının geniş bahçesi bir dim ... Fakat .nrtık hayal olmağa namzet mıyordu. f11'• 
mi yok eden bir (hassa. sezmiştim. Anlı • yı ne onun teakup ejen .maceralarını ar- gazinocuya kira.ya verilmişti. Setl, sed a - bir ha.yat parçasını kırmak doğru muy- 1 - Seni ~iç unutmıye.e::ığım ~ıtl 
yordııın k1 o ·bunu tamın etmiyordu. Sin- tık düşUrurıüyor..:ium. Ve bunu şüphe.siz ğaçla.rla örtülü bu bahçede b!raz vahşll!k du? .. . O gidecekti ve ben kalacaktım... yordu .. . Ve Istanbula. tekr'1r f!f'l 
lerine devam etti : 1Mü!lere meclyundum. ıve kimsesizlik vardı. Etra!ı sarma.şlklarla Bir daha/birbirimizi görmek ihtimali yok- - Olur, dtyorum ... 

- Yann gece boşum ... Son ~e ben Ertesi aıtş&m meline uğradığım 2a • çevrilmig kamerlyede üzeri beya.z örtülü tu. B11nıa.rı söylerken bende güzel blr tab- - Sana yaza.cağım .. . 
de seni ~ezdireyim ~ter mtstn? m:ın Mtiller gene Uk ıgtinkü gtbl heyecan küçük 'bir masanın başında ynnyana otu- lo yapan r~ssamın haleti ruhlyest vardı. - Ben oe, diyordum. )"~ 

Ytı:ınine baktım rtM o: tçlnde beni bekliyordu: ı nıyorduk. ~ o hakikatlerle meşgul detlldir. O hakt - Ellerimiz ll>irbltinden aank1 " 
- Dü4Un ki dedi sen! iblr da.ha ~r • - NeriYt ıtdecıtız Mtıller?. - Bana, diyordu o .. Şimdiye ka.da.r katin ud~da rö.rdütU gUmelliklerl ttsbit mıyordu. 1,rl 

ınt)'eeejUn... Ve sızu ~tı tt1 &öy~rmıt OHer11U npr.~ Yf bafııu nta oıa hiç 11m111 'o~)'lt arklıd&flıls etmKı... ve otu ve yalnı~ ıt\atlUkttr on\\ lfıal eder ... · (M~ . . . .. ' 

. . . 

.. 



OOÖU ===================================================~~==========: 3 

EN SON HABE RLER.9 
İ []ıNLARI BİLiYOR MUSUNUZ? 11 
.Juponyada gazeteleri ipek 

k21ğıda basıyorlar 

l• d • h •• k A t• Tokyoda lntiıar eden bir gazete lYllSir a seçım u ume ın lıuskısını ipek Uzetioe basıruşb, herkes 
"U.ne oldığ'ı 2.aman ene!A bııyrete duş-• d • • • b • b • t • U\. Acab:ı Ulks bir nüsha mı çıknrdılnr, iste ıg"" J gı } } tJ yoksn bir ipek mcıessescsl reklam mı ya· 
pıyordu ? Bayar 1 . Ne biri, ne do öteki! 

8 
Orman azh~ı yozündcn . ı ı ponya, kağı· 

Q Secimde çıkan dını Avrupadan gotirtmoğ'e mecbur O· 
ı. • · luyordu· ka~ıt fiyabna elde edilen ipek, 
~arışıklıklardan 6 kaıtıdın yerini tutabilirdi. Bir gtızeteci 
ı bunn tecrübe etti ve muvaffak oldu. 

~İfİ öldü, 3 kişi ağır 1 Evlenınekte adetler 
l d ! Milletlerde evlenme ildotleri ba~ka 

lllreff e yara an l başkadır. Fakat buolıuuı fçiııdo on garip 
l\ahlre : 1 [ A.A.] _ Yukarı ınısmtu olanlaıımt Afrika kabilelerinde teaadilf 

ııeçiın hitam bulmuştur . 120 Hoıtnmct edilir. Mesela Afrlkada~l Gnllas kabile-
~~ınıadinden t 10 nnn rı roy \'erilmiştir. Jsindo erkek kadını !&tem.,%. Kı!dt.0 c~ 
~iti Bıışvekil Nuhas paş ~ koblnesi nn· keğe tullp olnr. Bwıun için kadın.tn ge· 
nrtarır.dım Uçiıne rey \'erfinıemiştir. Bn 1 ccleyin erke~o ait kulnbealn parwak-
:Çlmde cıknn kargaşalıktn G kişi IH· lığını \eynbut çitini aşıp t\\'lusuna geç· 

Uj \'c: 3 kişi do a~ır suretto y:mılıın- mesi ve orada hiç ldmaeye gornnmeden 
~6tır. C~nubi 'M •r::ır~ ı yapılan :ieçimde sabubs kadar beklcmcal kAfldir. Eğer 

Siberyada .7 Yıl ... 
·Esaret hatıraları Toplayan: B. D~ .. 

Tefrika: i2 

Siberya ·köylüsü· eti bi~ .. bıçakla 
kesmiyor, ttiğla kırar gibi tokmakla 
kınp kırıp · satıyor. Ben çuvaldalıilui 
sabun sanmıştım, m~ğer sütmüş! ... 

rt uınu.mlyetlc mıkumet nnmzodlerine gQreş çıktıtcı zaman ILadıu görülnrse, er· 

'1/n veb\'~~~~~- liu1~~~~.:a cd~~:~arrı~ğ~~ ,... ,. kek bu kadı:n almağa mecburdur. ~ğor E~lrler- kampında ~laL: lceğiml%1 tahmin etmeden bekllyodru~. Da 

'lirette yaralamışlar ve yarn alan mOtıı- Seçimi kaybelliyl ıınloşılun Ve/d Partisi gOncş çıkmadım ovveı.~ndın görQlurse, Bu kampta m:ınıeıır milletlere m~n- ~;:d~u~!~~:;: ~=~~b~-: 
~lf rıetlcedo ölmüştür. Reisi eski Baıvekil NaJıas l'6ıa erkek bu kadını kovabılır. sup esirler vardı. Adetleri, an'aneler!, ıı- dıl"'r . .Bir an 1,.lnde bütün salon -x.. aöıU 

Bu sebepten dolayı bekar erkekler ı 'h tt ... dil ü t 'bl b1 " ~ • ..,.. • · sa~ nrı ve a. a 'I nce arzları !". r· 1 görmez bir hale geldi. Sıcak buhar '91S1 

lngilterenin silahlanması 
. harp için değilmiş! 

evlerinin etrafına kurt kapanı gibi ma· ı rınden ayrı olnn bu esirler Lkampa kar- 1 terletiyordu ve terledikçe bnsamaklan 
nialar yerleştirmektedirler. makarışık bir halde yerleşUrllmemşilerdl. · teker teker iniyorduk. Alt basama.p Yar· 

23 Sene CS8retlen SOOra Hep i mllllyetlcrine ıgörc ayrılmşıl~ruı. I <lığımız zaman vUcutlnrımız te-rden su ke· 
Umumr harbin sonunda vatanlanna Macarlar, Almanlar, Avustury~ldar, Türk- 1 sllmişti . Bu .ırocın.r sıcağa nasıl tahanl ·• 

knvu~ıııa~a ıutll olamayan esirler de ter ayrı ayrı yerlerde idiler. Içlcrlnde en 
1 
mül etmiştik. Bu 'buhar iba.nyosu yerlntn 

vardır. Bunlano acıklı llktbetlerl hakkın· kıdemli ol:ın zabit .knmp kuma.nda.nı ola- 'a.:ıı garniıon<la "memalik1 ihare,:, kil. & ·· 
d bQttl dn · d lıf t 1 di e ka- ro.k tayin edilmişti . Türk ~andanı yir- 1 radan sonra banyo mahıa.lltne «ettik *'1· 

a . n n~ a e e ya 1 ~ rn Y mi dokuzuncu fırka kumandanı erk:Anı 
~ _Londra: 1 [ A.A.] - DOD verllenjdttnıyorlıır. fnglltere böyle hir fikre biz" dar bır hayli meıgul olmuştur. harp miralayı Ari! beydi. (1) ltelce yık.an<iık . 

<>Ql~ ziyafetinde Hariciye nnzm Lord met etmiş değ'ildlr. Gayemiz daimo sul- Bu bedbahtlarden biri de Avustur- . . Elb' 
1 
ri~ ıellyor: 

lt•tıtaks boyilnatta bulunarak c:ıcUmlc hOn ldsmeslnden ibaretltr. yanı~ V11~sdort ~asnbl\Stndftn piyade Ycrle~e ve tanışma : ıse e aa 
~lftirki: «lngilterenln sllfıhlanm:ı Prog· f ngiltore kimseye taarruz elnılyecek, neferı Uhbbergerdır. llu ad1tw . 1914 Türk kampından bl.zi alma.A'a lru - Oı.şa.rı çıkınca etrafın ne .kadar qut 
'-tnı görenler harbe hazırlandıgımııı yalınız kendisine karşı vaki ol8cak ufak sonunda Ruslar tarafından oslr edılerek, mandanın yaveri geldi. Hep beraber eş- olduğunu -anladık. Herlct>s lbilyük l'()C'Uklar 
allınetmektedirler. Böyle düşünenler uı- l blı taarruu da lfikuyt krılmıyacsktır. Slberyaya uuldolunmuş \'6 Omsk şehri- ynıanmızla muhtelif kışlalarda mevcut yun çoraplar içinde sarılı bLr aıaıde d-Olıı-
-..... ne yakın bir yerJo blr ~Utllğc yerleş- olan boş odalara ' dağıtıldık. Ben içinde şıyordu. Halbuki iblz.lm sırtımızda. Sl~r:-

osmanıı Bankasının. M k B k d tirllwlşti. lllibberger o :ıamımdauberi Uç !karyola bulunan lkUçUk bir odaya dUş- yaya göre çok inee saıyıla.bllece.k olan 81· er ez an aSJfi a csarettt•n kurtulmak l~·in lıer Çtırn~e müştüm. Camları ve kapıları gayet mah- keıi kaputlar vardı. Biz de Jeepdimlıt oJk.-

b "' J hıışvurmuş, beynelıollel kı1 .• ı lıll\'U birçok ruz olan· bu odalar Peç· denilen duvarların lime göre techl.2 etmek .çarelerlnl ~k 
l•r mu·• ffieSSl• ı.· UffiUffiJ top antı d f l Ur tt t 1 f k t ü !çlnc gömtilm11 ""' bUyUk sobalarla daima. Sorduk ve öğrendik lk.l garnizon dahilln· e a ar m acan n >U un:nuş. a ·1:1 g n· "°' de bir ıpaıar yeri varmış. Buraya 'köylQler 

A. • k Jd• derdiği mektuplar y!rine '"·:ısıl olıuadığı bir :hararet dereeesinde tutuluyordu. O - her neVi yiyecek ve giyecek getlrlrleı: Ye n araya ge l -- için, bu ınQracuatlardttn hiç bir netice dalar eslr askerlerden ayrılan emirberler esirlere satarlarmış . Ertesi 1rUnU belam 
Toplan lıyn Başvekil çıkmamıştı. ''asıtasııe te.mızıettırtııyordu. Şahsı h !z f ben p11Z3.ra. ~tffin . 

C I" Ulihberger: :nihayet bir . caro l::>ulup, metlere de bu l*m1'rberler baICıyordu . Ve 
e al Bayar da iştirak etti MoskoV8)'1! kadar goJmeğe muvafrak buna. mukabil odadaki zabitler neferin yi· 

l t O d i · · · M )·eceğini temin ediyor ve ufak da blr üc-
\ k al (A A) B n M o muş ur. ra a es rın ymnı uç · sene· 
' n ara, . . - ug n e~ • ret :veriyorlardı . 

•, 

~tciya Vekilinin verdiği 
·liJaıattı . Başvekil de hazır bulundu 

kez Bankası umumt bir toplantl yopa- denbcrl ~ttp~ğı bızrnetler tltkdir olunmuş 
b... l\nkara, 81 (B. A.) - Şehrlmiıe k 

93
.. • . ve kcndısinıu serbest bırakılmasına ka- İlk gece : 

.,_•nlı bankası lıe\.'Cll umum iyesi na· bra J 'ı uın1t,1 yınlı k ho~apl_a1 rım ktctkıdke rar verilmiştir. Ulibberger bu hususta Od:unııa yerleşir yerleşmez ilk işimiz 
-....... ~ aş amış ar. ,ug o n ven en ·oror a A 1 d nk · 
.~'gelen i.ortl Lonk şerefine bugDn h ı· "d il 1 k . 1 d ki . lman konso osuğun an bOy yardım uyku ihtlyacımızı tatm!n etmek oldu. 
~ _ . . , er · 1 1 ure e ıı r ıııor eı er c leş- görmüs, nihayet kasabaya dönmeğo OUnler"'süren seyahat bl.zl o kadar yor -: 
~6j~ .. uzerı ÇankByada Haricıye \ ~k5.J~ti kiUUta bazı deği~ikliklcr yıtptlAcakhr. muvaffak olmuştur. muş ve o kadar bitkin. .hale getirmişt.i ki 
~l U~de H_e.riciye Vekilimiz ev ~k Bu toplantıya Baş\·ekil Ctlat Bayar da Belediyede harpte Olenlerln liıtle· başımızı yastığa ~oyar . koymaz uyuyup 
llıit il Aras tarafından bir zlyofct veni- iıtirak etmiştir. sinde kendi ismini de görünce ağlamış · kalmışım. Ertesi s:ı-ba.h gözlerimi açtığım 
~~ »e bu '%iyatetto Başvekil Celal Ba- br. zaman buzla.nan camların ardından dı -
~it ·Vekiller ve mobnslardan bir kaçı şarıyı .g~rmek ~bil olmuyordu. Buna 
liU <>a.nanh BHnkasının Ankara mOmes· Tekirdag~ lı Hu··seyı·n Bu da Anıerikan usulü.! rağmen rüzgA.rın . etrafa çarpmasından 
~ "' lstanbuldttn gelen O ·manh Ban- Amerlkalılann garabet dilşkünn ol- hasıl olan ürpertici gürUltüyU duyuyor -
~İl "rkanı hazıt bulunmuştur. Ziyafet d~ğunu hep biliriz. Jo'akat bir de şunu duk. Bir ~kar tipisi büyük parçalarla her 

"1ttıı bı ba j r"sı cte c mi ve Trakya Umumi Müfettişinin daveti dırueyin ! tararı doıcturuyordu . sooa sabaha kadar 
lla~tl r v.a ce l n g ç. ş .. • E . . . Geçenlerde bir Anırrikalıyı bir kö- yanmıştı . Muptazam blr ihararet içinde 

· ~rle hltsbıbııldc buluııulmuşt~. UZ9flR8 dlrfi8Y8 gıfft pek tsırıyor. Köpeğin kuduz oldutu bulunduğumuz halde hislerimin tesırne 
bt,a lOra Lonk l.ondraya gitmek uzere anlaşıldığmdan, ısırılan ~am tedavi al- sımki u.şuyorduk. ÇoJc kirlenmLştık. Yı -
,~~Şaftl saat 17,30 da cksprcsilo ts- Euirn~, 31 (A~ A.! -;- Fransadan hnn n.hmyor. Doktor tarafin~an mua- kanıp, temiz.lenmek thttyacızırnı tatmin 
buı"llla hareket etml~lir. f tasyondn Da- gelen Tek~rdtttlı ~fuı;:~yın J ohH~an Trok- yene edildikten ve yara ı ~enldtktan etmek sıtıyerek bl.z1 hamama gönderme -
~~ Vekm . . ve Parti Genel Sekreteri ya, Umum.ı Mnf~ttışf Uenera~ l\Qıım Dl- sonra, Amerikalıya bergnn gelıp kuduza lerinl istedik. 
a l'\i l<oya ile Hariciye Vekili Tevfik rlk i~ ~a\Otl uzerlne bııgun ~cbrlmbe ker11 şırınga yaptırmasını unutmaması Ganılzonon bama••: 
b fı'tU Arns ve bazı ıevattıın mnrekkeıl gelmış•ır. Burada tÇOt~ yapecağt 88la· ihtar edJUyor. AmerlkllU bastabanedcn :lir kafile halinde hamama gittik. 

'~tt taraf d ,., 1 t şılmoktadır. müsterih bir tavırla ~ıluıceğl yerde, n...-ft1 ,,. l1>e ~ir ı..~ .. aalondan ibaret bü· 
.. m an u6 ur anmış ır. d1 1 b. t k k d k a\U~ -ı ,. "" ......... 
~ , en şe f ır tavır ~ ·ıoara o tordan yiik bir bina 1.dl. İlk salonda soyunmama-

Edi rnenin planı bir bir mektup kAğıdı uıtiyor. Doktor: halleri var.dl. Burada soyunmıunw söyle-
. Mar t l k ·· - Vnsiyetnawenlıl yuacak kı dar diler. Fakat bir an dçinde hepimiz olduk· 
. aş 8 yapı UC8 UÇ Senede hazır}anabilf,Cek l.ıasta değilsiniz, diyor. ça bUyUk blr tereddUt içinde kaldık. ÇUn-

betOTI8f1llC köprü . . Öteki ıu covnbt veriyor: kU Rus hnmamlarmcıa tesettUr için pcş-
Edırne, 1 (A. A . - HugUn Edırne - Yanılıyorsunuz doktor, vrtslyd· teınal ve saire kullinina.k adeti yoktur. 

~ ~aı ~ 1 {A.Aı) ..... Ma~ın yolları şellrl~in ~lan~nı yapmakta olan Profesör uameml yazmıyacağım. Şayet kuduz 
1
BUtün hamama -girenler anadan -doğma 

~p lııtıc .yapllacak 3 bnynk betonal'me Reynı Mufelhşl Umumt Gt'lneral Ktl.ıım illetine tutulacnk olursam, ıs.ırmak iste· çırıl ~ıplak bir hadledirler.' Arkada.şiardan 
ili~ rtlnun inşasına başlamak için mübcn- Dirlk ile Valiyi ziyaret ctmi,tır. Ziyaret ditlm adamların listesini şimdiden ha· 1 bnzılan taassup göstererek ıbu adete bo-

. r bugün M 1 · 1 rd" esoasmdu F.dlmenin buırlamakta oldu- zırlayacağım da onun için sizden katıt yuu eğınck istemediler ve dönerek oda • a ııra~a ge mır e ır · ı l1k k d bi ' • · ı d k ndi k ndil rın ıcıan ğı te 
ti&i ıı.~ köprOlerln birisi 100 metre ikfn- ğu p anını anc bir seneye . a ar le- istedim. K d" b il cnlhnnedaec ckl inle -;{ l~lle yı ,.,.Are~~A us· r : 

"" ın - M ~ ' receglni ve kOçük mikyastakı planı da e l o u~u c er l!'Uy 'C\.& er. ~ A v 
~~ ctre ve nçDncusu de 3o metre M . .h t1 ti t 60 6 turyn.lılar «erek "Almanlar ve gerek Rus-
<-~ '1ti~da olacaklardır. Bu üç köprll 8~19• nı ayc ne doğru vel'ece n Y· Amerikalılar lstatlsti~ . tutmakla lara onla~n b1.1 titizliği çok gülünç gel -
J Vlfl lıraya mal oltıcoktır. lem ştır. me~burdurlar. . B'J htatıstıklere ~öre, misti. Bize : . 
~fllir} . , . p J Amerlmada a..&di !1Qfuw ~lmdı 12? - Neleri var? Hasta m1dırla.r? diye 
i e i{ar._ı~aka arasında « Kahrolsun l\t'li) 81' )I mllyonu bulmuş. Bu hesaba göre, takn- soruyorlardı.' . . 

~ley-ecek yeni Vapur fakl fsveç hOkOmd:m Bernodetie ben adam başına bir kedi isabet ediyor. Biz de bu S'Jaller karşısında cidden 
, lı<nir . bir gfln fazla hastalanmıştı. Doktorlar Yalnız Novyork ~tlkQ?1~U dahilinde ke-

1 
mll.şklil va~lyette kalarak cewp vermete 

"~ ve I~ t. (~. A.) - lngııt.ercdeu nh- geldiler, nihayet müttefikan kendisinden dilerio sayısı yedt mıl~ondu.r Şn halde I muv:l ffuk olamıyorduk . Yalnrz : L'• . aıır lımanmda itıletıl~ek olan kan almak lazım geldiği hakkında ka- farelere kaf1ı en mücehhez memleket - Bizde böyle hamama girmek Adeti 

Garnizondaki pazar 

Garnizonun ortasına croğru Oldu~ 
!büyük bir meyaanda pazar ilrurulm\,\ftU. 
Kızaklarla lbir çok .şeyler getln_n.14. ~an 
köylUler getırd.ikleri .mal!an yıı~uışJ.ardı 
Bunların arasında sa,kallnrı .. b.uZdan bem· 
beyaz olmuş ihtiyar '.lçöylfiler çok na.zan. 
dikkati celbediyorl~dı. Kalın &'(>CUklımt 

bürünmüşler ve ayaklarına keçeden· ya
pılmış kaba çizmeler giymişlerdi . .Baş -
larında çok tüylü iri kalpaklar t>ulumı :.. 
yordu. Pazarda her şey vardr. Bilhassa yı:. 

yecek maddeleri pek çoktu ve ueııza u -
tıhyordu . O gUn ben kendime bir gocuk 
ve ayağıma giymek için keçe çizmeler 
alclım . .Bunlann içinde bile insan soğuk ·~ 
tan kendini güçlükle muha.faza ooeblU ._ 
yord•ı. Gece ve sabahın ilk saaUeri~e.de~. 
rece! hararet muntazaman nakıs 40 u~ '5. 
arasında dolaşıyoJ'du. Bu gündilzU.D en aı
ca.lt, oım·a.s.ı lbım ,gelen saatlerinde ~" 
otuz beşe çıkaıblllyordu. Ml1temMU tar " · 
ve yakıcı IOluk... tftıe SlberJ'& ..• ·· · 

MerUla şe,.._. ... 
Ha.va çok soğuk oldutu için btltQn 

gıda maddeleri donmuş bir thaldeydl. Y~ · 
murtal::u- toparlalk birer taş parçası killer· 
sanki, peynirler birer mermer glbl... ra-· · 
kat ıbenlm asıl hayretimi muc~ olan' et'
ler idi. Orada et satan köylUler ka't'lyeu 
bıçak ve balta kullanmıyorlar. Ellerin -
dekl uf'ak 'bir toknuı.lda etleri bir tutı.a 
parçası glbl kırıp kırıp satıyorlardı. 8o • · 
ğuğun şiddeti etleri bir çelik parçuı llbi 
sertleştırlyordu . 

Pazarda dolaşırken çuval ı~ıı~· ,&o - . 
nulmuş lbilyt\!k. ve ~klisız sabun pai-Ç&lan 
nazarı ·dikkatimi celbettl. Bir n;ıLıctar i.i- : ." 
ma.ğı dUşUl'N."rek ihtiyar satıcıya SQlrul "".'" .• 
dum. 

- Bu sabunun tunt.u kaç caplk? 

Rus ·güldü. Cevap 'Vermedi. sonra : 

- Bu sabun değildir. 

- Ya n.edir? diye mera~ SOl'\tum 
- Bu dedi süttür. • "• ııı. •d koyma merasimi .1J1ünascb .. U- dil Amerika demektir. yoktur da ... FIUın gibi sudan cevnpla.rla 

~ eııct:. · rar ver er· Lşl ı ı - b k rd k 
) ı.t ~' Vapurun gu··verteslnde bir L., tboı·· k·m t"Cal ettı• n zeç şt nnege a ıyo u · Ha,,,.etiml ıgörerek i7Ah ... tti · lı'hı_'1hf13t1 il l . V . - llaşmetbaab kolunuzu açınız.! 1' U U l ( Etr•ıfn. uymaktan bn-ctka çıa.re ;toktu ~ • ~ · 
"" -O · ver m ş bu zıyafotto alı 11 1 ltl t 1 Bi dU ln ıı · · • N ıı ısa d. · k bu l On · 'ıll... tıleç Bel d" .' R 1 . Ded er. Kra raz et . r l' aç- 1''ulbol oyununu hangi ınilletln lcat ııamamr~ girdik. Soyunma yerinden g P 7 - as o ona.ca nar. .. un. 

~.-;-hktrn' e ıJJe e sı Beeçel Uz, mıyordu. Nıhayet oradakllerln ~ep~tnl etmiş olduğu balA bir lhtilr h~indedlr. : çilen saloüda ctuşlar v:e !banyolar var. o~- için · tenekeye !ilAn koyma.dan sütler1 .. 
bllltı~' . t.raıct.e~ovkf komutam, General dışarı ~ıharltı. Doktora, g~rdUA-~nu. ktm· ıBu oyunu Flor8 nshlar kendllerıne mal dan daha ıçerdeki bir salonda ist), buhar sağdıktan sonra açı.le havaya bır~ız .. · .. 

"'Ul\u§lttrd~.ler ve dJğer Zö~nt hazır seye soylemlycceğlne yemın ettırdı. Ko· 1etmek isterler. Maamtıfih futbolQn orta banyos•1 yeri ... ~17.1 evve~~ 'buray~ sok - Onlar don.up bu hale gelirler. ÇııvaJ -
~ a.. :v r . lunu sıvadı. Kolunda dövme halinde : çağlarda el ve ayakla oynayan Sul isimli tular. . lnra ~<?ld~r~ı:ak pazara getlririı. 
bıll ' ~ı11P1ur. Karş•yaka ile izmfr ara- • Koh:-olsun Krallar ,. cümlesi yazılı 1 bir top oyununun modernize edilmiş bir 'ı Siberyacla memalUd hare: Merakımı tahrik etmişti. Bir çocuk • . 
~ Ut,Yl6~ er.ne başlayacaktır. Altmış idi . oekli oldutunu tahmin edenlor de var. Burası yerden tavana. kadar yapılmış gibi sm-dum : 
llltt trıı 1 Yapıl~ıtı olan 'J'Orklyonin en Kendisi alelide bir askerken, arka· Llk!n botnn bu iddialar futbol ta- tahtadan büyük blr amfiteatr şeklinde (Arkua ftr) 

"'-i.ıııtır iskelesi dı bltmiflir. Yann dıtlan ilbi, o do koluna böyle btr. dütme trihlnln kiranhtını aydınlatmaıa kif,_., ı~u. Blıi evvela. 1n üst buamata;·çıtu: ~ 
.•çll~caktır. yıptırmıftı. yet etmiyor. dtltr. Bts nuıı bir a.klbetıe Dt'fll9f&'btle- (l) Slmcll Nafta V~ttl me.-.n. 
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Belediye Reisi Erzurum 
Beledıye inin yapacağı 

işleri dün anlattı 
(Ü'it tlU'afl 2 Jncide) heplmh görüyoruz. alem.l&efüıılzde 

. Bu ınasraf.ltrrı a1gari. ~ir , OOsaplll I yapılma::;ı ttı.knrıO.r t»deıı iplll: fabrikaaı· 
yD.zde beş olarak kubul der&ek sırf bul 011 tohum ıslah istnH~cınunu, bu ııen~ 
yüzden, yw bmunra yeniden ~ bir ~clece.k oluo beyı;duıılı ı telı:ıronu , hi.i-
1.nşaat ilave etmemek ş.1rtil" · nelik !h- yük sllr>)u bq> onlttra IOt,!d} un~•t. l~te 
tiyact.mız 32G bin Um olocttk:tır. . arlrndaşlar lı!vrU!ü •or ld, uu tıüyUklc.ırı 

Ylrml s.em•llk .1.amnu. liv.Lw m~ memlekc:t:niıin iaıtm l'jimle yoku 

B 
• . . mu1l\ 't'fifldan :ziyade ımıJtmıı;ılıırdır ,.,, 

u rak.kamlttrdan .kol~} h.kla aııl.ıy~ datı.:.ı du r.zruhlctıklıı.rdıt 
ruz ki bu ihtıynçlarımızı bir ikl sene gibi • ı 11 •· · k . . •. ue r .r.i.tt yn,, Jnı·ı 
kısa bir zamcmdtt lemamhyamayacağı:z .. J A " 1 1 . dl d . · i • \.ı 
C\-ı...-• . l'l\fü aş ar. tıııı e ımar ış ııue ıxıt: 
... ......_ yırm1 senecıen daha uzuıı bır ba@kfl kolaylıklur ye ftı\dawr t uıin 
mUOdet mewlek(jtın bu lul1c1e katmasınu · 

tbiud ım· iri i . d btl edecek ohm uyrı bir \dzh·etteu lıabse· 
~ e e ıyece6 o zı e · oyorum. dec ,,. 1 1 1 .... · d ı '·t .. ·k 
liwıuu ıç n oen de ıUUU" pruifrlUDıwwn fİr· rDım.. ınar . ş ~rı ~· usı~ a. ~ e:" ..ı:_ 

· t tmı1 b"l t'·. U ... 6 tesisatı, •rn tPslsatı, rueı:1.arlık ~·bı bıı~ok 

h~ sene
1 

ae em(\~ uttnuu 1 ı;,('~uı.~ h*ın len işler Luhıetk~aktır . Bu· işler yapıldıktan 
e.sap lll'UIU y u.A u m.. uu esap ur k . · · - · 

· - t •·t •- tim" · 1 . rnuı hır zrımsu sonra mııhlm VtlfiJat 
iOS erıyur ı> memı.ı;;ke ızın .y rmı ~ne- .. . 

· ue uuıclcbılmesi ıçıu h& ı;t,nu irr ır i~i- t~mın ~~~cek l~1e!d!r: Jştc bu vur ldı.t 
3

·•5 b •. r tm"'... ecb . dıtler Jmu 1şlenmızı boşa çı aı mıtk ne " uı urö sıtt e ...... m urıyö- . . . 1 1 , 
l d 

• L' ı., •·t ı... •• - • A l h IÇID bize mQnfm Y8fdUDltır ytlp8Cıtk tH • 
ın "YIZ.. I' ilr..u uuua il" v" en uer f)tj(Ut d . . • . ~ -
bUlÇ"ıwt.i YiliJıhmut.ruı tamır ve saırqıı ır. l>P.me\c ıstıyon.ım kı inu~r ıçın.. ıuuh · 
u. .,.,.;;nıı tt l'r 

11 
k taç olduğumuz altı buçuk mılvon .•hranm 

.-,.W ""vvv uru tir lr&Ctt6 n: .• uU ht 'dir· · · · \. . • · 

DOÖU 

SüdOn kaymıı~ını 

tamamen ı;ıkd rır 

Kolay işler. 

Yapılışı ba ittir. 
Fiyatı ehvendir. 

lstanbul, Tnhtakale Caddesi 51 

(Poker tıraş bıçııkl::!rı deposudur) ~!m!! 

f.nurumdn Sntış Yrrl NEŞET SOLAKOÖJ .u ve ORTAG I Gürrükapm Kavatlar ~arşı~ 
,. 

1 1 
,

1 
•· t-'-n ,,~ tamamen bngOnaO ıayJf gelir kaynak· 

w6 y rWlOC seneue&:ı lWIU' cuı.;,l. ltuml2JD • 1 o~ıO bıo ura oWUUf.l tcaDc:Uıyor. tiu nık- larımııdan t~mlni mecburıyctt o mayacak, 
.kam btJltjGJye bütçes.ınt cıtıtıı, bu butçe- b~lakis bir yandan imar hareketi 'ilerle· 
öeQ' Y•1nız u:ıusrta ııyuııın ıusıutlll gOsle· dıkÇlj diğer yondıın bu hareketin netice· Ş _ - -- __ __,~ 
t'lyur.. si olnrak elde edilecek' \'aridat diter ehrin . e rlar ı·çı· n tutu laca 

Aıtz nrk.nditşl:mw, bu ruluımlav- işle!' için yoptlocak auısrdflıın temin 
dan korı.nuyuum vu ŞU liOlU tekrar cdec.!klcrdtr .. Arkudaşlar •• imar ' işleri- kalkınmasında • ı · t k" ~tıüm: .. 'J'urK hur ı:stcuıgioı yapöblltl· mi:zde istint.l edeceğimiz OçUncü bir ko· · · g 1 z 1 ez 1 ye v ra k 1 a rı 
~k oır ~~UtırlU subJO&utr.. •• ., lttylık ta Belediye kanunl8rlmn btınşetti Erzurumlular 

. Gt:çeıı S61l'-'kı lıUıç"mızue • m\.iat lt· jtl haklardan lstifd_de sur~tile tem.~n edl· . . . 
Jenne . uyruan pttru oo bin hı~ Ihı .. Yü- lec~ktir. Bntçe~tım tetkık_tnde gorecek- (Ra~m:ık!Jleden dcıı.-ım) <lJ:ıt i..'lrah '! incid,•) i·1!:ıricln.de tavır ve ıh.nreketi ve t~rbJJt!~ 
karıJ mwuz.uıımuitn kohıyıuı.la· rm~uit- sinıı kl yeni butçede 65 bin Urnlık em· '·A_ ıı kaba:h'J.t sizdedir. Bu istedl~lni.l ' . . . nezaketi ve imtizaç \'e teşT'Llli m~s:ı1 

bıur kl bu ktlOar t~1:;uL ıu' Wt2W1tk"u tak Babşı vardır Zannedilm{'Rİn lij bu şe'-'leı" <ha 1 b - . ' 1 4 - Vazııesıne merbutiyet \'e devamı, 1 bll'yetı nasıldır 
• • • "' , • • • J ı ~· ra. vcrme:tscn z , :ıs:ırmaı:~a ım- 1 . 1 . d. 1 · · .!ll 

PUZt bıua~ u~ır suura .buu ı:.tt<.Uaı- ~ara Beledıyenln akarlarma satmaki s~r~· kfı.n yu.k ur. Memlekette yapılm~smı iste- \~ 1.şm:.,..1.n:ıa. ınt zam, . gayretı,, ık - 12 - İstikameti ve meııt'a.ntl, ıı • 
wa ş~lu" gtfül4'U11y4;ct:2ız. J:iu . ~bt.ı~ tıle elde. ~i~eet'~tir .. Emfn ~l!~.~irsınız dl~lnlz elektrik, su, hava ile gelmez. Bele- k •. tı '".~ :_ ıntLa_nıa~ası... . ~:ıo~r ve 1 faati zat1yesine dti5kUnlUğa dert><'es-;,,,. 
huzuru.uuzd. arıetugu!ı. outçed~ ın~tıut. ki Beledım_ıze lkı kul'UŞ kazandırmadıkça diye reisi ne yap::ı.r.sa yr.psın, a:rıan blı- t~lıa~ı~'11Ul.u, feda.ktl.rllgı, c.ddı:etı. k:~ .. 13 - Klııclliğl, g·a.razlclrlıjiı v? j~' 
tCLWJ.taC ı.ı•erı ıçıu ııa oıu ura uoı"· onun bir kura"-UOll feda e•1emem 65 bın d"'n ı tc ı d k . ı ıı· tt.!nl t l, ıtlmada şayan oınrn.k dcrece,,,ı j c - ·1en1ek it'y"dı \'a"" mı"'·~ .,.,.. .. ,.,, .. -ıil, • r 6 • .. • • - "" para s mc:;.n eme ' nl'ınşe ırı ge . ' . " · ~ r. - · • v~ • •\ • u.u.' ........... :;ı.e.ı.'. t t:~ız.. llr8hk Stlhş ta Beled•yeye bUyuk bir ,~ n ..• 1 M 1 1 d 5 - Iş s.:ı.Uplerın_ lmı1ı ı.ıu. mele. " I B Hafif meı:rcpl.!l'~i ve'-'B ~j'I • . ~- . . _ .:..gı ız., 'U. yrmez. ansup o an ar ::ı o ..... ,, ., . , idd , r ... ,.. . _ - · " ·5 

". 
Arluldaşlar, tckrttr b11 ne.saba crırlş· istifade temlnı maksedile butçcuılze ö .. .. 1. z1 F k t d k' D n<. z .... ctı 'cy:ı ş et., un.. in..: -.c maiye- h'•"lılıgı o . . r, ıu soy ıye!ne er. a a ma C'm ı , o- . , .. i · _,,1 

sek . unhı.y1c._g.z !il ber sene bu AöUn.f ıtbal edllmıştir.: • .• ğudn. bir g-azete .çıkıyor ve bu cıazete Do- tlne karşı mu. meles.: . 15 - ic;;ret, kumnr ve .wr "Ze'W 

tan~r~~l u.yuuucı~ı v~ uer btıtı' wu!.ltuu- Birçok yollanmız dar ve dohuubaç•ır. ihm.un kalkınmasında bir v~lfe ulmnk 1 6 -- .l\IaiyeLi ii:r.cr1n.le nlifuzu, maiye- 1 nw.rli vc bunların va-zlfesine ı..e.: ~ri Cıltf 
m~n t.awıuu vu tUllrö ıçın ıuvtıl~r ya; Birçok yollarımız da IO~umsnzd~ır. yol İstiyor. İste 0 gazet.e, tekrar t~krar b; · _ Uni c:wk ve id:::.rC'cte m'Jva.rıak\:;etı. Malyot 1 re.si. 1l 
pıluıwıı 4urulu m~wJ.ekt;t ~cak au.u:uı ağızları pek fena şekiller arzetmektedir. ~ırıyor· · yetiştirıııek hususundnki ka'bi!lyet ve mu- 16 - Bulunduğu yerde mo .. h \'? U 
atın~ae o.u:..,h.~bııt~cuKtlr .• ~tı 1ııtllı-= t.r• Bu ı 1ı:h ı ı ı k ·stı 14 kl ' · ff ki · ti -. \ narın ıs.w l ç o yapı aca ı mu ar _ Her nimet bir külfet mukab:lidir. va a le · ra1.>1trı~ı olup olnıadıgı ve d{'recesJ. 
ıuuwaı:ı 60 senc<ı"o evvtıl u'UztUttıwıy"· yoz binlerce liralara ihtiyaç gösterecek- Şc-lıriP!zi de eviniz gibi seviniz I\temlc- ı 7 - Meslek şubelerinden hanp;isinde 17 - Muktesit veya mUsr!f oıJ 
~k .ı.uı~ız t'.. 1>1 Uı.tıih:c~~·2 ~UkdU~~ıw-.; terdir. Alemin mUlkii.nü pşrasız alıp yık- ket s • ~.ctcn fedalmrlık. :legı··ı ··~a

1

zifenlzi ihtisası vardır, lht18ası dereces'i nedir, ııı- \'ar·datlle m~!şct; tarzı arasında ın\\ 
W ı.~tClo ueaı , Odhl i.IJ MfüCUCQ CVVtıi t k d · ..1- • • • . ~ ' ti - d 1 ili k • · ' n • ,.,.t . . umo ne a aletın, ne~ kanunlann yap!namıı istiyor Şc-hrin imarındrt v:ın :c.11::.ı a 1 .nde ı 15ubcyl müstn&llen id .. - n<>t olup olmndıgı z:ı.tt ve n.ııen :r-· 

de OUZcltmcnm yolW1U bUltlCctgız. liu.uun O d d i b" • l' ' , . ' ' ' ' ' • ' • k d t' · d' il tı~ · ks ' tJI lÇıll rıu'iuK uıııw.ı.wtru, ku11t1UJ(UtUt vd m saa o e eceğ ır ıştır. şl~ biz hu Belediye Reisi, nihayet birer vn~ıtnda:-ı 1~ye ;ı r: .ı va! mı .r, 1 ;-.:'>~~-o :ı mes- buluı1•1p ~ulunmadığ1, bo~u lt~;!3d 
)'a.tWıu.hıltt nıtıztuu· buıuıu;uLÜZ.. meseleyi şu suretle lıalledeceğı:&. lbarcttlrler, a.sıı knrııcnluk vazifesi .-.izin· Lğiıı .ımı ışler.lc ne derece., c .. adar te - edinmed!gl. -' 
ıwur ~kriudc l çuucü liuıuıul En mühim y<•nl~n lıP~ bnşln!nnı.. <!ir. S!z Eıurumıuıarındır. 

4 

y~uı eder, unnımt ol:ırak ilmi kudret! ne 18 - Kendi'>inin ve lro.rısının ~11 
•'•ulcLı.t) \'C Vnu Şehir mütahassısı Mösyö ı.amber ı · CİHAD nAU,\. • I mc-rkezcledlr. . rem sıcue geçmeğl ıstll:mm elierı f 

& iuıkD.nları ızau ı:aeıktın bugOn yakında tekrar memlcketim!z4' g.eler.e- . --:-==-=-=- -:-:---·- , 8 - Fevkal~~e •hnl~er karşısında a.nı hareketler!. 
memtç.ıu:unu"1n b~şuuıu buıuı.ıtLD ık.ı ou: tini bildiriyor .• Mumalle h gelirse O· den sıze emnıyetle sü~le~ebır~m ki imar ımrar verm~k kaolllyctı... Kar~rhrında 19 -Adabı mu~rete vukufu t'! 
yugwuuı.un, (.itmel l~}'ttUerw Va.unm 

1 
t "·k k 

1 
ak Y "bl hareketimiz memleketımıı içın her ba- lsabct ve nüfuzu nazarı... Kararlarında yeti derece.>!, temiz ve munta:ze.m {(ı1 

nun a mu aus a ar en mu m ·· yer· kımdan çok iyi nct:celer verecektir ( k tı t t dct · 1 
uıtıwleaı.."lınıı.ı ıçın bu~h bö~ına buer den iş~ bıışlııyacağız. EV\·elQ IQzım olan • .. · · ı a ye ve ere lıdti, kararlnrını ıcrnyn. glyinmcııı~i ve hUrmet e<>lbine nıu 
bervt:t uh.tw..uuıtu söyJtıw~Uyıiu.. _ yerleri istimlak edeceğiı .. Muktaz.I ısıa- llnlk .~«ml uıu~elleflyt•t 1 ikti dr.n .•. Fikri takibi. . . . klyet der<!cesl. ~"ı 

A.rkac.hı41ar, Töbıun Uzer 
1 

olu.mle hah yııpueağız. Tabiidir ki ısll\h- edtlen ıaluull ~tlllııu)·t.'C(•k f 9 -::- s.~n tezkl.yeden sonra ınzı~)atı 20 - Korka~ığı ve ın~te~tf 
netlcc::leoooutAA:K bu- awelıyu.c ~nın bu yerler gtızelleşecek vô kıymetlene- E.vveld şunu söylemeliyim ki lrnar ceza gormuş ı_nUdlır, takdlma01e almış var mıdır, cesaretı ve te-.c;ebbUsU t 
bü~ıncıu bde weautıkeu.n.ıı.ıı ve nWJuııuzı cektlr. lcıtiıııltlkten artan par lan majta· için halka yeni yeni mükellefiyetler tah· / mı.dır, ya.zlfesınden dolayı l.şten el çe!: - aılmk5.rlığ1 derec<?sL ~ 
d~w.ıtııı v" öyl~ bır anaa bu~ (>&us ı\.v- za ve lıaıoıka binalara elvertc::'iı 11eklllerde mil etmiyeceJ\.iz Fillıuklka ban binal rır tirılmiş midir, kammı t3kib::ıta. tAbl tu - 21 - Resmi ve şı:ıhst gailelerdıeıl 
fUjJii ~hu-ltırı naKktneld nUwUnt1l~r aOn· v -. v J 

6 
• . · • 1 t l d T ·lb + t• · i -.<t 

. , • 6 ifruz ettikten sonra onları satacnğız. Bu yıkılacak, onlann yerlerine yenılerimn , u nıuş mu ur. ':l ~ :ı. . ne ıc.esl ne ol - · tura düşmüş L9e vazifesine t.e3lr 
:-~, ~:r:S~l~rk:ter~~ bu b"!yuk adum sotış hasıliitmın bize monfeatlı olacağını yoptmlması mecburiyeti olacaktır. Fakat muşt,tr. halin nasıl lza.le olunnbileeeğ!. . ~ 
Çc~n "ve çok. n~:h.ıik~ ~~:ı b~~""':~~~:u:: geçen sene yaptu·d.ıktmız yol kefıarla· bu ~aroket i~ttsadiyttt için bir :r.ıırur de-! 10 - Vatani dtı_y~u.:;u ve teccd~lid ve 22 - Vazifesinin ehli ohp ot~ 
Un uçUiJ yanthmn ucılun he~üz ht~tır nodaki arsaların satışından anlayoruı. ğildır. Çlınku bu. muk~tla .ıııurfedllecek 1 ~ernkkiyc taraftarlıgı derecesi. .. Climhu- 23 - Yuknrı vaZlfe Uttlda.rı de 
men du.wucten ilk azdı 

1 
'ntek.u Er! Bu satışlnrın basılatile ikinci bir para. ta~ame~ memleket işçılerln!n ~line riyete sada~atı. . 24 - Hangi .şubede dah.'\ ıaııııı ısı 

zurum!u1nrc1 iıtüttt vt/ ntty,!oatwk ~uw- yerde istimlake glrişeceğl:ı: .. Ru su!'etle geçecektır. Bılhassa elektrığin ıktısa~i 11 - Iyı ve fena huylan nedır. Vazife fak olabilE"ceğl. 
ıeıerılc dutu olun buyuk ve ktibreUl bU· bir devir halinde ıslahatımıza devam e- faydalftl'ı pok çok ola~aktır. Petrol pn· 
1uguwUı.iuı meıruetu:tc t~m~if. edeceg! decej(iz .• Bu. tahs~sııt bilhas'>a. bu ılmele· rası olara~ be~ gl\n Brzurnmdan çıkan 
wcut~uuer elbtıtl6 ki çok kıfliıetıi otı.t- yt yapabilmek içın bOtceye ılaye ; edil· paraları duşUnursentz ve bu paraları~ 
cuur. ' miştlr. Nitekim bunun mukabili olarak elektrik yapıldıktan sonra tam11mllo mem-

Aziz Valimize· gelince .. ~nu, onun masraf bUtceiiıtzde. de elli bin lira vor· lekette kttlacağ'mı halırlarsamı, sırf bu 
kısa .bir :ı:wııwıuaki mnva!fuklyetlerini, dır. yUzden elde edilecek iktisadi: menfaati 
lıD.a.r tt~lllDl b~pınız g-orı>yorswıuz. Unun Aııcıık olabilirki !.tazı mQlk sahi(lleri kolaylıkla takdir buyurablıtrsiniz. Elek· 
bel.,diytımtze uıun ıututı.,ri yttl.DJz gor- yerlerinin . kıymetleneceğini hissederek triğln bu derece mnhlm bir menfaati de 
dtıtunUı eserlerl değıldlr. Oohudmı lstlmlake hacet btrakmadan Hrzularlle memleketimizde bir gece hoyatı, gece 
ba~K.a bdeaty~wtıe n~ı..ten temin ettii~ binalarını geri çekmek onlara . matlup mesolst yaratmak olacaktır. Arkadaşlar; 
y~rcıuııuı c.tu bır li.119 bm &ırayı j:eçu211u vaziyeti vermek. lsteyeceklertilr. ·a·u gi· yalnız bu husus memleketi servetini 
tekrar soylemelc mect>unyeundeyim. El- bUere ltl.i'aı etweye~ğlı., ~ · : belki bir misli daha arttmıcak kadar 
huıl onun b.ırada b .. lunmcw bıztm için Zabılal JJele·dl)'e ,.0 Sıbbı)~... mnbimd~r. Yapmak l3tediğ'lmiz geniş \'e 
bafU~ bır tuu, mem1"Kelim1z~ içte bu'li talluıatuamosı' güzel yoll3r, bahçeler ve bln~lar yalnız 
~tıDa bir acuvendlr. .' . . , Geçen içtimlilnnmızda kabul b~İ~ur- gUzelUk. sıhhat bakımından detti, t~Usa-

Evet art:ı.ada~lur, Bu bOS?kle.lmıı duğunuı. zabıta! Beledi 8 ve S&tıhı ta- di bnkımdan da kı~~ctJl neticele~ ve-
beledıyeuuıın yoıderinden i:ı~ him bir 

1
. tn esi il d Bel Yd. · ı.." >'9: b" rccektlr. Dar ve pis bır sokağın lçınde, 

. • ıma am e e e ıyeye uuynır ır 1 ıt bi · kumıru ıuıncıı u:ı.~rıenne ulmı. r; bu su- kolaylık temin ettiniz .• Bu 'Eebenl~ ve karan ık ve rutubet . r oda içındc ye-
relle beleaıyemlıı kuvveUencı1ttnt'-llerd.ir b ·ı ·ıe si n lar ,,__, tlşcn bir ç1cukla genış, havalı bir cad-. ı' v • u vcSt e ı ıc ş\&ıı:ran ımı a rıedc- . . " · 

Belediyeye yük olmfd8n rim. Varidat bUtccmlzin tetkikinde gö- detlüzt.elrlındebk.l temı~:e kgubnieUşlı odl aflarda 
)atıuıucuk işler.. 1 1 k" b ki i ye ş ır en ır ÇOCUgun 8 yet er arn-

y . . .. ,, receks n z 1 u. sene var datımızın 15 sındaki mOhim farklar koloylıkla takdir 
enı ıstasyondtın Gürcukapıya kadar bin lira kadar bır kısmı mahza bu talt· . . · . vapılacak oıun dUZ genı~ veJ::el oad.' 1 k b 10 . 1 olunabtlır .•. Bır memleketın 5ervetinı ve 

-J • ,.. matnnmen n a u sayesınde e de edil· f · ı k ı h · 
de için yapılacak kOlli ms belki mi~tir. Dahıliye ve Sıhhiye Vekaletlerin- r~ a~ın1 o meme et n sıh atll ve ka.bl-
de beledty"dtın OD ptıra ven!meksizin lla ti ·. b it .1 . hyetlı çocuklarım arttırablllrler. fmar ba· 
\emin edıl~ktlr. · ~· ce ve v ye mııce e&enı en ve bıç bir reketimlzin tatbiki sırasında da halkımı· 

T ansit olu olarak }. . . ' noktasma itiraz edJlmeksiıin aynen ka. zın edeceği istifade de mllhimdir. ÇünkU 
ceçec!k olu.ny dött kilomet:i{~· '~~:::.. bul ve ta~Uk. edilen bu hıltmatnom~mlz bu hareket için sarfedilecek paralar he· 

. N f ~ . Beledtyemız ıçin çok gUtel bfr rehber men umumiyetle memleket hnlkının elt: 
tem caddenm a ıa Ve~kQletln~e açılması olacak, hem .Belediye bızmetlcrinln daha ne geçecektir. 
:'eiaf;!~e~:ı~r~ene buyOklcr- temin et· iyl gürtllmosfnl, hem de Bel~diy: vaqda- - Ar~adaşlnr : ~OlOn bu maruzatım 

GotilUecek suyun mntıim .btr kısmı- bnın gittikce artmasını tem n e ecektfr. bütçemızc koyduğumuz 123 bin liralik 
hın Nutia Vekaıetince yapbrılacatmı Arkadaşltır, BU)1lk t~şebbUslerln imar ye inşa tahsisatm~n zarur! oldu1tunu 
hepiniz biliyorsunuz. r • şttpheslı büyOk gayeleri vardır. F~kat vo d_ığ'or ı:etedlye hızmellerıne tahsis 

Şetııin haritası bu biiyllkl~rin him- bazan bu . gayelere var~ldıkto~ sonr~. te- e~ebıldiğirn~z paralardan fılzlıısınm tc· 
metlerile belediyeye bar olmak'simn yftp· l sndnf ed:len huller lyı ve öazan fena !D~ni~e im~an buluum~<~ıjtını anlatabllır.ek 
brılınıı ve bize teslim edilmiştlr. Şehrin olabili~: Onun için bu neticelerin ~ de ıçındır. · Butçe projcmızı .~nksek ~~el ~1· 
tnüstukbel pUlnı bu alicenap bUyüklerin 1 mnmkun mertebe mucaleaları tııydalıdır. ı..l:ıe arzctme<len evvel yuksek vılayetın . 
bll(lka bir lUtuflan olaırak dUoyanın ta-j Aıkadeşlar; biz bu. imar gnyemtıe V'-lr· de bu h_usu..cıta emir ve mütalealannı nl
nınmış bir şehircialne !Jaıırlauınlmak· dılltım sonra veya bu yol \ilerinde yO· mış ve ıcA~larını yapmış bulunuyorum. 
tadır. 1 rOrken ne gibi hallere ve neticelere te· Daloıt Rncumenimiıde tetklk edllcn büt· 

oene büyllklerin kıymetli te~ebbüs· i sadU~ edeceğiz. Bu ciheti de uzun uzun çenin u§ı'Rdıtı knçük taı.JilAt da ayrı bir 
Jorlle memleketin blr tıemtinln bfr ma• arattırdım. Arkadaflnr; bu arautırmalil• 1 hanede rosterilmtıtır. Bütçeı.nfıi yüksek 

· 'Ult ~4Une fflmı~ Qne olduttU!U rımd~ IJ4J&ıw \i,qvnUi kfn \ı l~lP,a- l •vlQlJ!lre atff'dlfQN!P· · 

Denizbank İstanbul Liman 
İşletmesi Trabzon şubesi 

Müdürlügünc;len: 
Mftesscseml~ Tralızon limanından yüklenecek btt)'\f',.t 

)'\\klume komlsyoucuhığu l~le!'lni yaım1a)"n karar• ,·errnl~Ur: "' 
l - Şubemiz namma gelecek hur purU mal lçln lta)b' 

itlbareu ist.anbula kadar blh\mum muameleler ve masrflfllU' Y" 
lacak ve her 5tırc•tle tesbllat {JÖSterilecekUr. 

2 - Bu twml~yonculuk Jşlne mu1mbll, büyük ha~vu&J • 
şimdi ,·eı·llen 30 km•uş )·<'ı·lnc 10 kuruş, küçük · ha)\'&ll e 'I' 
ları için de r> kuruş y<'rlne 2,;> kuruş koınlsyon ahoa,~aktı.f'· 
. 3 - Blh\munı ınnsraflaı· v~ komisyon isıanbulda tab$11 
Ct•ktlr. 

Ke}flyet alAktttlnrlu.ı•rn na7.arı 1 tlfadt•lerlne llonuluı·. ',1 
( NQ. 197) 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
Sokai ı Ctıısl 1"' 'l'alımJn 

bcdeU 
L. K. 

Mnhl\llcsi 

600 Alt p~n Gölbaşı Dörtte UçU flıın 
150 > • , • DOrtte U.çll dtı.kkltı 
100 ~ • Dörtte UçU <itltkAn 
60 Ayas pa:i!t llnc1 ııaııı Ha.ne 
!'O Vani et. lmam pınarı Hane 
50 Taş m<?. etd Mcrhabn Hane . ~ 

Yuknrıda mnhnm.men luymct ve sair e\•snrı ynzı1ı yGrl~rln mu.tW-ttlt 
para ile satılmak ltzere ylrml glln müddetle acık arttırmaya çıka.rWIUllUS:'.JI 
Icri 14/4/ 938 tıırlhJ.ne mtl!ındi.f perşembe gtınn saat on beste V"Uıflar da.i~ 
pılacaktir. 1'aUplerln morneaatları. (No. 103) • ,l - ~ 

&htp ve BllfJiluharrtrı: MU<i!UIU: Bahadır ooıff!' 
CtRAD BABAN --~.. • . ; ..... _ ,...;.,..... ~ 

tJ~~ ~rty ıt 1<\ re ı n Y" 11 ~.,ı IMll•tı Jt.r: POQll ntt~' 
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