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lngiltere Avusturyanın ilhakını tanıd.ı 
F ransanın da lngiltereyi takip

1 

Üç posta nihayet insan 
edeceğine şüphe edilmiyor sırtında Koptan geçirildi 

...___ · Günlerden beri yolda kalan postalar 
Belediyenin yeni Viyanadaki sefaretler bugün öğleden sonra bekleniyo~ 

b:.::~~~;:~~~~~":~'. konsolosluğa çevrildi 
Trabzondan Erzuruma gelmekte l bu posta da yollann vaziyetine gör c 

iken Kopdağından gefemediklerl için otomobilden kızağa ve kızaktan hay· 
orada Çankulesine iltica ettiklerini bil- vanlara aktarma edilmek suretile celbe· 
d_irdiğlmlz üç postanın hamulesl en ol- dilebllecektir. · 

~''r. nu saıırıurı kendi neıedivemfzin Avusturyanın her tarafında 1 o Nisan 
~ertnı öğmekton ziyade, teŞebbnsu 

~ayet amele sırtında taşıttınlmak, sure- Bu vaziyete göre, yolda kalan poı1ta 
tile dağdan aşırılarak Pımakapan a indi· b iki b nn x."'l d - 1 bll kti 

iter Belediyelerin nazarıdlkkatma va- için büvük hazırlıklar yapılıvor rllmiştfr. e ug u 6 e en sonra ge e ece r. 

Bu hamulelef dün Pırnakapanda Erzurumdnn Trabzona_ gitmesi li· ~ek için yazıyoruz. :Memlekette • 'J 'J 
b fac memur hııkfkatcn düşODülecek bir BerJin, 3 (A. A.) - İngiliz büyük 

11 
lldedir. Evveli\ maaşı, ticaret odaları- elç!sl Hariciye nazm Fon Ribentrop'a 
ın yııphklan mal,et endekslerinden lkl nota vermiştir. Bu notaların birinde 

Çok a~a~td11·. fki bin kuruşa kadar fngJlteronin, A vusturyanın Almanya ya 
~ alau bir memurun eline geçen ilhakını resmen tanıdığı bildirilmektedir. 

otomobile konularak bir saat kadar bu zımgelen posta da bu yuzden henn:ı 
tarafa getirilmişse de bu otomobil. de sevkedilememiştfr. Bu posta da Çarıam· 
lcara saplandığı için gene yolda kal· ba günü tahrik edilecektir. 
mıştır. Şehrimizde hava pazar gOnQ gene 

lllra, haddi asgari maişetin her halde İkinci notada da Viyanada İngiliz 
Çok altındadır. orta el('iliğlnin baş konsoloslu~a çevrlle-

Evvelce de bildirdiğimiz gibi yolla- fırtınalı geçmiştir. O gün kar yağmamıı· 
nn gOneş alan yerlerinden blr kısmı sa da şiddetli ve soA-uk bir rQzgir gece 
tamamtle aç1lm1ş, bazı yerleri cıvık bir yansına kadar davam etmiştir. 

Oevletln bilhassa son zamanlurdtı ceR-i bildirilmektedir. 
bu mevzuu ele alması ve l\Oçllk meınu- .\ ,·am Knnınrasııııı da bildi1'i1'11 
tı.ı tertlh hususunda tedbirlere te\'essUl Londra, 3 (A. A.) - l>Un Avam 
~~iı bulunmuı şnkranla karşılanacak KAmnrasında ~~şvekil Çeınberluyn lngtı
"qfselerdendir. Şimdi üyle bir kDçük tere hUkOınetının Avusturyanın Alman
:ı-111~r tasavvur edln ki, bu adamın te· Y,~ya ilhakını resm~n t?Tiıyacn~ını ve 

kar yığını haline gelmiştir; Güneş almı- Dün sabah hava sakinleşmiş ve ak· 
yan klsımarda ise donlar bennz hiç çö· şama kadar devam eden gUneş bir ba
zülmemlşmiştir. Bunun için, yolda kalan har ılıklığıle karları epeyce eritmiştir. 

•nt olmak ihtimali de yoktur "e bir \ ıayanadakl orta elçıllıtlnın de b'lş kon
~Qn g-elip te elden, ayaktan dnştuğO 41oloslnıta cevrileceğinl beyan etmiştir. 
2-lllllan, çoluk c;ocuklle perişan olacaktır. Frıtnstl hfakı\mcll de s~farelnnt·)' 1 

l~te l>u kOçUk nıeınur Belediye ıne- ı~ahl 11·1 yor 
lı.ıunıdur. Halbuki, Belediye roewııru da Pnris, 3 ( A. A.) - Verilen bir hu· 
11Pkı bir tapu memuru, nnfus memuru, bcrn. g(jre, Fransa bük ümetinin Viyann
~me katibi gibl blr amme hizmeti dakl Fransız bUynk elçill~ini ıa 1:gederek 
tJ l etıııektedtr. Onun da vazifesine merbu- yerine baş konsolosluk Jhdas edeceği 
Yetıe sarılması Için ferda endişesiuln anlaşılmaktadır. Fransanın lugtltere ilo 
~lnda kın~ıklıklar yapmaması lazımdır. bllmnşıwere ~?yle bir karar vermiş ol l11giliz Başııekili Çeml1erlnyn 
~ledtye memuru, lekaUdiyesi var diye duğu 1.annedılıyor. 
~kuruş nşajl'ı da olsn devJct hizmetini \'iyn ıuulald .\lmaıı FtrJ(ıtsı 1 çalışmaktadırlar. Seçim masraf bQtçesi 
•"ınata mecbur olmamalıdır. Berlin, 2 ( A. A.) - Viyanada bu- 1 çarşamba gününe kadar hazırlanmış 

Memlekette Belediyelerimizin umu- lunan Ahnan Ordusunun yedinci fırkası bulunacaktır. 
lllt bau, itiraf etmek lazımdır ki, şayanı Alrnanynyn hareket etmiştir. Ynhutli nnıkutı:u·a i~ ~ok 
~rnrıuniyet değildir. Halkın ve bilha sa ! O Xisan nıasran:ırı Bcrlin, 3 (A. A.) - Adliye Nazare· 

Boş saylavlıklar 
· için Parti 

namzetleri seçildi 
Ankara, 3 ( A.A. ) - Boş bulunan 

Ankara, Manisa, Sinop ve Bolu saylav
Iıkları için yapdan seçimde Cumhuriyet 
Halk Partisi nnmzetlerJ lttffakla seçil· 
mfşlerdlr. 

[ Yeni mebuslar şnnlardtr: lş Ban
kası Genel Direktörü .Muammer Eriş 
( Ankara ), lktısat VekAletl nlüsleşarı 
Faik Kurdoğfo ( Manisa ), h.mir nzum 
kurumu reisi doktor İsmail Hakkı Verol 
(Sinop), Kastamoni komutanı emekli 
Albay Osman Köktilrk ( Bolu ) ] 

"''lelin istediği gibi çalışan Beledi· Berhn, 3 (A. A.) - Oahıllye Naza· linin bir omirnnmesile Avusturya ve Al-
rtler parmakla Rösterilecek kadar szdır. retı servis.teri .ıo Nisanda yapılacak olan manyadaki Ynhudi avukatlar işten mene- FIKRA: 
,:•e<ııyenio varidatı azdır. ve hükOmet intlhabat ışlerı bımrlıklarına durmadan dilmişlerdir. La" netıı·yorum ... 
ij~~um~ı~l~e ~k~araı varld~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~' bu kadar motenevvı iş yapınaA-a TAV LA MÜSABAK AtvlIZ ~ETICELEN Dl 
" t cbur olan hemen başka bir müesse· 
~ hatıra ge1mez. Fakııt işte bu mnes· 
~r~ lerfn evvela varldatları gayri kaki· 
l'~r ve ekserisi lıayalldir. Halk Beledi
)'t en her şeyi islediği halde, Beledl
tG:ıe karşı da mesuliyet ta~ıdığını bir 

n ınıamak istemez. 

1938 Tavla Şampiyonu: 
Salim Haşıloğlu 

Otuz senelik tavlacı Osman Pervane 

Trahomdan renklerini kaybetmiş ça
paklı gcnlerlnl kırpıştırdı. Soğ'uktan elini 
uzattı: 

- Kırk para ver ... 
Eski pazen entarisinin altından :ö -

züken ince bacakları çıplaktı. Erimtğe 

yüz tutmuş karlaı_:ın üzerine titremeden 
basabiliyordu. Yüreğim acıdı. Cebimden 
çıkardıiım birkaç parayı avucuna atar -
ken sordum : 

- Oğlum, senin baban yok mu? 

~11 Belediye memuru orada ~ününO 
kt a etaıek tein çalışır, derhal bir lm
lıh bularak başka bir vazife bulmaıta 
tc,. .. ~ıı r. Neticede de memlektıtin tmari, 

""il.kisi geri kalı •• b k k d .., J - Var. 

d 
8ugQn dllnyan;~ hemen her taraf:n· musa a ayı azanama ıgınuan - Peki ne dileniyorsun böyle? 

• tal - Eve ben bakıyorum. 
tı\eı. . 14an adamdan randman alabil· f l ., t •• b tt • B b h ta. ., 
ı .. ~' •çln o adamın ferda endişesini ber· av a oynamaga ov e e ı - a an -~ mı. 
-lf etnı . . - Hayır ı~yor. 
'<ı.111 e~ ~oluna gıdilmektedır. Çalışan , . Ötesini sormadım. Sigara dumania-
~tllllr' De! elı olmalıdır, b~~i~nlik rubu Pazar günü tavla. müsaba.kamız~n 1 - Olmaz ama ... Pervane bu işe otuz rile dolu kahvelerde ıününü geçiren ve 
IUl"lll~r. Çalışan adam llerısı~ı ~aranlıkta ~onunu aldık. Bir aya yakın b!r milddet- sene emek vermiş .. . Tavla ondan korkar. 1 bunun için bir damla çocuğu böyle sokak· 
Otıun ınelidlr ~f, acaip ve kotu tablolar tenbcri devam eden iddialı oyunlar sona Oyun başladı. O.Sınan açık bir oyun tarda süründüren babaya ne demeli? 

0~eaat zevkini bulandırmasın.. erdi ve Salim Ha.~ıloğlu 1938 yılı Erzurum oynuyor. Mars etmek ve partileri çabuk Katli mi? Belki daha kötüsünü ... 
itte unyanın hemen her tarafında ame- tavla şampiyonu oldu. çabuk almak :istediği muhakkak .. · Ölen adamın bu dünya. ne allkası 
aı~ r için içtimai yardım sandıklan ve Son mtis:ıbakaların yapıldığı S~karya Fakat zarın nedense aksiliği var ... kesilmiştir. Fakat daha küçük yaşında 
o~aıa~ kurulmuştur. gazlnosu.nda bu mün:ısebetle büyük bir Açık oyunun neticesi olarak vurulan pul-, haysiyetinden fedakblık yapmağa alış • 

d"l' enııyet içinde ihUyarlıyıncaya ka· kalabalık vardı. larını gele atmaktan yerlerine Jtoyamı - tınlarak manen öldürülen adam yaşaya-
ı,t\ Vaıtfe elan bir adam lhtiylll'ladık- BUtün tavlacılar geriye kalmış olan yor ... Buna mukaıbil Ha.şıloğlunun şansı caktır ve yaşadığı içindir ki cemiyete 
ıtıaı &onra posa gibi meydnnda bırakıla- üç oyuncu arasında şampiyonluğu almak iyi ... Her attıkça oyununa en uygun zar fenalığı daha şamil olacaktır. 
ıne~İ E.Qer insansak, buna mnsaade ede- ihtimalinin en çok Osman Pervane için geliyor ve bu vaziyeti osmanın yüzün- Kanunlar katlin bu nev'ine ceza ver-
"aaı ı. 8tr cemiyet içindeki medeniyetin mevzuu bahsolaıblleceğini söylüycrlardı. den ve hallerinden kolayca. anlamak ka- mlyorlar. Fak.a.t efk!rı umunıtye hazan 
)llf~ blOmeyyizl de, o cemiyet içindeki 1 Osman Pervane de ayni fikirde idl. bll oluyor. Böyle bir vaziyet oldu mu otur- kanunların fevkinde tesir kuvvetini hai:ı. 

1111 teıekkOllerlnin kuvvetidir. Saat bire doğru Sakarya gazinosuna duğu peyke üzerine ayakla.nnı topluyor, olan bir müeyyide değil midir? Ben işte 
~-~•ş Ozerine taş koymak pek 0 giderken yolda bize : ~onra bir : bu müeyyideye dayanarak o insafsız ba-
İttlJı lor detlldlr, fakat imar hareket- - Onlar ne ki beyim? dedi.. . Peynir - Aha ... diye bağırıyor... GörUyor b:ı.yı burada llnetıtyorum. tl 

Haricıye Vekili 
Mısıra· 

hareket etti 

llari<iye ı~ekili Tevfik Rüşta Aras 

Ankara, 3 (A. A.) - Hariciye Ve· 
kili Tevkif Rnştn Aras, retakatında Em· 
niyet işleri Hariciye birinci genel direk· 
törü, Tnrkotis ikinci reisi ve dlter baza 
zavat olduğu halde, fstanbuldan yann 
hareket edecek vapurla İskenderlyeye 
ve oradan Kahireye gidecekUr. 

Çekoslovakyadaki 
komünistler ve Polonya 

Prağ, 3 (A. A.) - Polonya bilkd• 
meti Çekoslovak hOkQmetlne blr muh
tıra vermiştir. Bu mubtıranm mabiyeU 
henüz resmen anlaşılmamakla beraber, 
bazı gazetelerin yazdıklarına göre, Çek
oslovakyadakt komQnfstler hakkında 

olduğu zannedilmektedir. hiırt •Ueaeçilditl zaman bun lan vukuf, ekmek onlar bana ... Ama zar da isteme- musun bey zarı... Bahadır 0 
LGER 

· ~ ~pma~~gQn~ptlan ~rş& l!ha!.. . - ~vu~~a.P~~e? -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lltır!'l"ln yıkılmamusını lemin etmek İlk müsabka O.;m:ın Pervane - Salim - Hiç beyim ... pemln yere düştü ... Çin Başkumandanı "Artık 
Japonlar bellerini 

doğru ltamazlar,, diyor 

&laııı!ıt. Bu da ancak lhtisa~ sahibi Haşlloğlu arasında yapılacaktı . Kö.şede Namusunu orada bırakmış ta gelmiş ... 
htrcı ın harcıdır. Bizde belediyeci, şc· bu oyun dçin bir masa hazırlanmıştı. Et- Etraftan gülüşmeler oluyor ve oyun 
Unıı •ı yeU,ınJştlr. Sebebini niçin giz- rafta büykü bir kala.balık birikmişti . heyecan içinde devam ediyor. 
lllQee rn ? Çnnkn biıde belediye denilen İki oyuncu karşı karşıya yer aldık - Ikisi de kendilerine gelen :tarlan ga-
"lllnı sese slncstndtkl memurun hayatını 

1 

ları zaman etrafta konuşmalar başladı : yet iyi kullanıyorlar. Etrafa. toplanan 
Yet ılhna almamıştır da ondan. - Bu oyunu Osman Pevane alır... meraklılar arasından hiç sesini çıkaran 1 

OlBAD BADAS - Canım tavla bu ... Kimin aıacatı yok : 
(AH t&rlll & btl .. ) ~elli ohır mu' CA.h ..,.il ' l.uMeı) . {Tı•111 ı onıa 111/•d•J 



--

Belediye memurları için 
tesis edilen sandık 

Belediye meınur ve müstahdcn1leri iç.in tesis edilen 
sandık diğer belediyelerimize de iyi bir örnektir 

DOÖU 5 NISyN 1938 ~ 
TARlHTEN YAPRAKLAR 

Soruyoruz 
ıııcayada mutlaka bir Aslan Paşa kimdir 
~:~!:.d~~~::~i~~z1:1b.şı ve nasll boğduruldL11 

gibi uıak bir 5emlinde oluran halka 1 f :>i:llm Cdeblnhı ruııhtımsıııd:U>l 
kolaylık olması için bu civara bir - ~ 
posta şubesinin 1Qz1m oldu~unu yaz· Aslan Paşanı n ecdadı ckgak Ti· kırk yaşından sonra evlcnerıin k:ırı;J dl 

Beleeiye memur ııe müsf11hdemle.ri· 6 - Belediye:nizdeki hizmetleri 10 mışlık . · E.rzurumun posta şubesine murla CIOrcistanda harp eden içindir. ~tenim kızım çocuktur. l~ıl 
nln istikballerini temin etmek ve bu sencder. 82 olan memwltırın vefatında şiddetle ihtiyacı olun yerlerinden \'e mağlOp olan Allı :- ordu hükumdarı bizim urufta kuma UstOno \'e ibtiyar~)e 
maesseseye yıllnrca bağlnnarnk emek ve allclerlne her hizmet s~nesi için maa· biri de hiç şGpheslz Hıc:adır. Ilıca, 1 To~luk 'l' imurun 0 huveliye beraberinde vermek yohtur, men veremenem l ,~st 
gavret s11ı fedenlerin sıkıntılı znmanl.'l· şmın % cllJsi kadar nakdi yardım ya· bilhassa önUmOz yaz olduğu için . getirdiği dağılftn ordusurıun bakiyesinden .Mnslfm ağayı başından savıyor. F kııl 
rında yardımlarına koşmak ilzre bir pıhr. Hizmet mllddetleri 10 seneden Erzunınun en kalabalık bir sayfiyesi ·olup Boıceh kacınbasındıı yerleşen Ha· bu adam aımfndon ~eri durmı.ıyor, 

it d kil d'ldl f l 1 1 r t ct ailele 1 nlmok için her mel'anete başvuruyor~. teavan ve te~amıt san ı!Jı teş e ı · aza o an memur arın ve tl ın a · · haline . girecektir. Civar köyledn, zar Tl\rklcrlnden Orııç oru~unı.ı mensup A 
1 

p b d . ır· 
!}ini y11zmıştık. Diğer Belediyelerimize 

1 
rine be~ mnaş nisbelinde yardım yapıl· posta işlerinde ise bir iltisak nokta. bir ailenin torunudur. şına be~4

11~esi~:C~ğ~nt i:~: 6~~=ı ~ııJ; 
de iyi bir örnek olacağına. hiç şilplıejmakla beraber bu gibi memurların ~tah· sıdır. lhtiyııç bOtün açlıkığile kendi· 1 Babası o htwulide Osmnnlı Padişa 

01 
maiyet sipahi zabitlerinden Atı~0 etmediğimiz bu s11ndığtn nizamnamesini şllde bulunan ve 18 yaşından kuçllk slni gösterdiği httlde, şimdiye kadar lıınu çok rararlık Röstermiş \'O nihayet adında bir gence veriyor. Müsliıxı ~ 

aynen ne~rediyoruz. ] olan çocuklarına yetim maaşı ba~lanır. Ilıcaya bir postn şubesi aç lmnsma 
1 
lrnn Ş:ı hı bllyük Ahhasın Osmanlıları bu vaziyet karşısında ümidini keS"re;~ 

Sandığın mal\sal ve teşekliülü Bu çocuklar arasındtt takstm edilecek bfç lüıum görUlmemlştir. 
1
1011 t~rlhinde Gnrclstan \'e Azerbaycan· başka türlu lıtyanetlcre b.'.ışlıyor. ır 

olan bu mttaşın miktnrı memu:un al· Biz, Ilıca yolundan aboneleri· 
1
da mnğlUµ vo o bavaliyi ı.aptctmesi gece sipahi Ahmedl bfr vazlfedPo gd1~1 Madde l - Erzurum B_elediye me· makttt oldux.11 mnsşın /o 'o hlrinin hizmet k z · t· ııı .. 

1 l k b 1 ° mize gönderdiğimiz gazetelerin, sn· 1 nzerlne, btıbası osm:ınlı hudutları içine ken ·atı ettiriyor. abilten bu inu»•1 • 
mur arının ça ışamıyaca ır yaşa p;e • müddetine darbı suretlle hesap olunur. ı li r ~· 
dikten sonra herhangi bir felakete Jğra· 7 _ 'fekant iken veya Belediyece !-ıfplerintn ellerine bir tnrın varama· ,girmiş ve Padi~ah turafmdnn Bardıı a dbıktan sonra sıra kızcağı:ta ge yo0~. 

1 1 · dıttını aldığımız mnteaddit şikılyet· ısipnh!liğlr.e nc~bedi!erek orada yerleş- za itin ölümUnrlen bir ay sonrıı dU 
0 dık an halinde ~aaş tahs sı veya mak~i memur veya mUst8hdem iken vefat 1 d 1 miştir. riyeyi Paşanın kona~ındaki carl'-·eterdC 

yardım_ maksadıle işbu sandık teşkıl edenlerı·n henüz tahsil ça.11omda bulun- er en an ıyoruz. Gazetelerimiz jRn· 1 l b. ine zebl lcf\'O ae kı ölO J 
"' darına sevkıyatı arasında başka el· As an Paşa Bardııda 10-10 tarihinde ır r 1• r v z yor. ıJJ· 

edllmıştlr. mı yan çocukları dahi 5 ve 6 ıncı mad· lerde kaybolup gidiyor. Bu kadar !doğmuştur. Baba'lnın stığlığında ilk Aslan Paşa darbenin nerden ızo ,J· 
SarnlJijm geliri delerdeki yetim maaşlarından istifade . . t b lif · l d b" 1 f 1 ğ"ini anlıyor ve Mnslimin burnlardntı "s dd 2 S d ,.. 11 k k barız bir lnzum kendisinı gösterdik· a s nı oru nr tt ıt rm ş ve on a tı d 1 1 i J> d' hd . d b 1110 ~· •'Ja e - en ıt>ın ge r ayna . ederler. . d .k 1 ·t b 1 lt ı · 1 m ması ç n a ışa an rıca 8 u , 

1 1 d ten sonrn, acaba posla ldnresı llıca· l yaşın a ı en sun u a g m ş, u umu B 1 tl h ı · ıe~ı-
arı şun ar ır: 8 - Vazife esnasında malOl olupta da bir ~ube açmak için harekete 1 şeıiye 'e dünyeviyeyi okuduktan sonra, Y?r. alu ds brlıımlannak cevap be ~ab~ 

A ) Belediye bütçesine ınevzu maaş malullyetleri bulundukları hizmetten ay· . sat · d · d ı t 1 ğı sır ar a r gece onağmın 1\ 
o/ • 1 b 1 b 1 ırcçııı ıyecek mi? Ssnıyonu. 1 eyma.nıye me resın en Cllze a mış, 1 d 

1 
.. 1,a· 

ve ücret tutarının / o h n s et nde er . rılmalanm mucip olmıyacak derecede sipahi ocağında bir mOddct çalıştıktan s~ onun a mtlteesslr ve kitap mu ·~ı~· 
sene Belediye bütçesine konulacak hafif olanlara dereceleri hey 'eti sıhhiye sonra Pasinler havalisindeki Cel41i eşkı- sıle meşgul olduğ'u bir san tte içeri . at· 
mebla~. . " raporu ile tesblt edildikten sonra birin· yasının tenkiline memur osmanh ordu- llm' yarımda gözü kanlı bir attıuıılıı,aŞD. 

B) Beledıye butçesinden maaş alan ci dereceye iki maaş, ikinci dereceye Uyuz kalınadı, kordon suna memur edilmiştir. rlyor. Koynundan fermanı çıkanp l aı 
. memur ~e mnstahdeminin maaşından dört maaş, oçnncü dereceye altı maaş . ye. veriyor. Paşa fermanı okur 0ı;ut1l . 

l/o 6 tevkıfııttan basıl olacak moblağ. nisbetinde ikramiye verilir. kaldırıldı Paslnlerde ıfoyı vuzlfe ederken ba· yerinden fırlıyor ve sedir üzerinde btl 
c ) lk t t d' tt f ı bası vefat etmiş ve Padişahm müsaade· 1 h · · k k MUsl' oa•~· 
D ) t l

ratza dve hev lıa lan ka zt. ttU 9 - Vazife dolaytsile çalışamıyacak Kars, 1 [ Huc;u:;r ] - Kağı2mnn ka· silo Bardıza gelerek ve kendisine sipahi lunadn. aDçeMrnınslıl çe ere ki ımke drf 
ş e me en ası 0 aca eme · derecede malaı olanlar yinnibeş seneyi zasının Kötek nahiyesine bağlı Harçkal 1 e e ıyor. ~ can çc şere 1 

_ 1 . 1 Bcyltğl.(evcitı olunarak o havali eşkıyasını dl\şiirnyor ve canı cehenneme gfdi1o': 
Sundıyın masrarınrı doldurmamış olsalar daht tek:aütlUk köyO bayv~nlnrındakı uyuz hastalığı tenklle memur edilmiş ve fedakt\rlıkları J)l"" d k dl 1 d ·~ıJıt~ 

"dd · 1 'k at i ı 1 " d "l 0 1. d k ldı 1 
1 

6 er a am sıranın en s n o o~ ' 
3 ........ Sandığın masrafla~ şu~lardır : mu etin ı m, etm ş sayı ır ar. son Uru m ş ve ıiOr on a rı mıştır. Padişah nezdinde takdlıle karşılanarak nu hissederek hemen dışarı çıkıyor ~ 
A - ) Erzurum Beledıyesl memur 1 10 - An: felaketlere karşı yardım 

1 
Çıldır eyalet bsyliğine nasbedllmtş ve bekleyen beş şerirle ·geri döonyor. ftS. 

ve mtlstahdemlerinden tekaütlük mOd· ikraz mahiyetindedir. Bu yardımın aza· v~ mtls0t~l~demlere 10 seneye kadar ~e~- · Paşalıkla Oltu ya gelmiştir. lan Paşa He kapıda karşılaşıyorlar . . s0, 

· detini ikmal edenlere tekant maaşı ver· 1 misi me~~run almakta oldutu maaşın ~uıtın ~-o .,o si • 10 sene~en faı.l~sı ıçın ı Evvelce de arzeyledfğim veçbile rada mOthiş bir mücadele başlıyor:. so. 
mek. beş mtslıdır. Hu ikrazdan faJz alınmaz. % 60 ı ıkra~atta bulunulabilir. Bu ı.krazat· Aslan Paşa Çıldır eyaletinde bUkt1ınetln ğuşma esnasında şerirlerden Jkislnı Y~. 
· · B - ) Vefat eden memurların ai· Ve yirmi dört müsavi taksitte maaşın tan faizi nızamr alınır. Azami bır sene k t k d t' · d 1 r . rahyor ve nihayet Aslan Pttşıı da ııld 
lesine yardım etmek dan kesilir. Felaketin derecesi sandık müddetle ve mtlsavi taksitle Od enir. ı kuvveti ved. dulkrte mı a a e 

1 

1sat~es~nde tı yar~lardan taketten düşerek oJdııJll 
• 18 S d "' t tlUO h uvve en ır en sonra, eya e ın ırua- . .1'}1! 

C - ) Vazife dolayısile alil olanla· idare hey'etlnce tesbit olunur. - :ıa ı"'ın eme er sene rına başlamış merkezde ve köylerde yerde yıkılıyor ve geri ka~n alçP r) 
ra üç derece üzerinden ikramiye ver· 11 - 25 seneyi doldurmadan evvel sermayeye zammolunur. . her lürln ihtl;açlarını temine koyulmuş, bundan istifade ederek Paşaya ıceııı~0 mek. bcrbanal bir suretle Belediyeden ayrı· 19 - Sandığın feshi halında herke· 1083 t lhl d k tik h t ı .. abp boğuyorlar ve bundan sonra ııa 

o • d' 1 1 r· b . . ar n e ı ı zu ur e mes uze· . aŞI' 
D - ) Vazife dolayıstle alil olarak )anlara ıo seneye kadar her seneye mu· sın tev ıatı tevz o unur: ~ ute akı mık· rine her tarafta açlıktan insanlar öldUğll gözlO cellat poşa HOseyin hemen P . 

çalışamıyacak bir hale gelenlere teka· kabll maaşının % kırkı, 10 seneden fazla tarı .Belediye sandığına ıntıkal eder. halde, Aslan Paşa kendi şabsına ait nın kafasını gövdesinden aymp p4cJIŞI. 
Qdlye vermek. 1 her sene için maaşının % ellisi verilir. Snnclık muanıeh\lının idaresi 1 :Gahire ambarlarını balkın emrine açarak ha yetlşllrmek Ozere o gece lştanbul JC 

E - ) Büyük felaketlere duçar Senenin kOsuratı sayılmaz. 20 - Sandığın idare heyeti beledi- 1 bu ha valide kıtlığı kati yen hissettirme· lunu tatuy~r. Ve bu suretle _kahra~: 
olanlara yardım etmek. 12 - Tekaüt mllddetlerinin mebdei Daimi Encnmenidtr. 1 miş vo eyalet balkının muhabbet ve namuska!, alim: fazıl bir z t bir aşk ııı:,. 

Saııdı(jın vazJfelcrl sandığın teşekkül tarihidir. 21 - Sandığın idaresine ait bütnn 'hürmetini kazanmıştır. cerası ~~znnden yapılan tezvirata k1~. 
4 - Yirmt beş seneyi dolduranlara Sandıym uclirJnln idaresi işler belediye encümeni mukarrMntlle XJı,:.ln bofidurwldu'' bl atnl bedlıklıyo~. Bund

11
an

1 
sonbra hÇıld1 ır leı·ııd' · ı · · e a ı yme za m er, on ar ar e 

maaş tutarının nısfmı tekaüt maaşı ola· 13 - Sandı~ geliri" ~ıraat,. ş ban· yapılır. • Bir aşk macerası: Aslan Paşanın senelerce ıztırap çekiyor, 
rak verilir. (Burada maaştan maksat kalarile srnıaslnın mubim bır kısmı 22 - Sandığın muamelatı hesabi· 

1 
eyalet beyliA"i zamanında eyalet merkezi ÖZDEMIR AK A·aoN 

belediyeden aldığı muhtelif maeşlnrın Devlete ait olan bankalardan en mnsatt yesl belediye muhasebesi ve umurl tab· olan Oltuda Müslim Ağa adında Sa~rap· . ~ 
müddetlerine göre vasatisidir.) Yirmi şerait gösterene verilir. ririyesisi.de yazı işleri tarııfından ted· 11ı [ Zağrep olııcak) bir Subaşı bulunu· 
beş seneden fazlası için her seneye mu·ı 14 - Bankadan para aynen Beledi· vfr edilir. . !yor. Bu adam Oltuda bulunan ve Padl· Yoksullar Kurumu 

menfaatine· temsil 
kabil maaşının % ikisi zamınolunur. De· yede olduğu gibi reis ve muhasebecinin 23 - işbu mukarreratın tadıltltı şah tarafından gönderilen yeniçeri mür· 

• vairi salrede vazife görOpte belediyeye müşterek imzasını taşıyan çek ile alınır. bütün. belediye memurlarının i;Urakile ' rezesinin kumandam imiş. Eyalet ile 
intisap eden ve tekaütlük müddetini ik-1 15 - Sandı!ın sermayesi yukarda aktedılecek kongre mukarroratile olur. İstanbul arasındaki muhııbere ve muva· 
mal eyleyen memurlara belediyede bu· yazılan bankalardan birisine azamı Bıl mukarrerat belediye meclisinin tasti· 

1 
salayı bu adam idare ediyormuş. Aslan Müsamere ayın 7 inci ve 8 inci 

lundukları müddete göre tekaüdiye v~ 1 
( 1000) lirası besııbı cari şeklinde olmak kile kesbi kati yet eder. 

1 Paşanın on altı yaşlarında gayet besna 
rtllr. 1 nzere, mlltebaklsl vadeli olarak verllebi· 24 - Tekaüt Sandığına belediye; ve müstesna Dl\rriye adında bir kızı akŞ8mf8rJ Yerif&Cek . 

0 5 - Tekantınk maaşı memurun lir. . kadrosuna d~hil bulunan bilumum me· 
1 
varmış . . Mnsllm Ağa bu kıza llşık oluyor Erzurum Halkevi temsil kol~~, 

oahsına mahsustur. Vefat vukuunda aile·! 16 - Sandık sermayesinin azami murln ve mustahdemin lştirnke mecbur. ve elde etmek için her çareye başvu· Er2?rum yoksu~ar kurumu mcotaıt~ 
sine maeş bağlanmaz. Ancak 18 yaşını nısfı kadarı Devlet ve Belediyeye borç dur. lruyor ve nihayet Allahın emrile bu kızı tertıp ettlğlnl bıldlrdlğlmJz müsamete ~ 
ikmal edinceye kadar yetim aylığı veri· 1 verilebilir. Ve sandık sermayesinin % 20 Paşadan istiyor. Aslan Paşa bu talebe gOnü tekarrUr etmiştir. Mllsaınere. b. 
lir. Bu aylığın miktan ölü memurun bu 

1 
kadar bir kısmı da Belediye memurları 1 karşı ( Behey ahmak salborde ihtiyar, ayın yedinci ve seklılncl günO aJ<ŞBt 

gibi çocukları arasında mntesaviyen 1 kooperatifi gibi faydalı görnlen işlere Bugece nöbetçi eczane ~sen elli beş yaşında olupsun, menim ları • Doğu. sineması binasında ver dl. 
taksim edilmek suretile ber birine ayrı 1 

tahsis edilebilir. "Cumhuriyet,, eczanesidir ' kızım henüz on altı yıuıındadır, hiç ecektir. Biletler şimdiden Halke"1~e~ 
ı ...., satılmakla beraber müsamere gect 

ayn tahsis olunur. 1 17 - Sandığa iştirak eden memur --------------• duymaımısin ki su önünde yer sel için, de g-lşede satılacaktır. 
==================================================================================================================================-==-·~ 

Bilmiyorum ne kadar yüzümü avuç
larımın. kapayarak koltuğumda hareket· 
slı kalmışım. Kafamda sanki bir zelzele 
vardı .. . İsimlendiremediğim, manalarını 
anlıyamad.ığım fikirler birbirlerini takip 
ediyorlardı. Hayaller, hayaller... Beynim 
bovılmuş blT cihaz gibi adet~ takırdaya
rak işliyordu. Dü.şUnemlyordum... Yalnız 

kap:ın?-n gözlerimde uzak gUnleri, uzak 
hayalleri canlandırmağa çalışıyordum. 

Dı.şarda tatil saatlerinin bittiğine 
dcltılct eden bir gürültü başlamıştı. Bu 
Btra.da telefonun ılli ince akisler yaparak 
çınl&dı. Dışarıya seslendim: 

- Ali... 
Pos bıyıklı ihtyar ha.demem içeri glr· 

dl: 
- Bak dedim telefona ... 
Ben yine hayallerime dalmıştım. O 

ttltfOncla. kOnUfYOl'd~. Sonrn mU~rOfOl\U 

Jlln~en l!nr \c,!t.k: 

ÜzUntU içinde ben de sinirli idim. 1 ve meraklarımı tatmin edebilirdi.. . 
- Fakat dedim ... Bugün beni mazur Bunları düşünerek adeta benden 

zur görün ... Çok dağınık ve Qok üzgü ~ 1 zorla alınan sözümü tutmağa. karar ver
ntim.. dim Ve bankadan çıkarak bir otomobile 

O zaman: atladım. 

- Ben değil miyim sanki.. . Zaten N'gAr ha.nımefendllerln evine o ak-
o mevzuda konuşmak için slzl bekllyo • şamdanberi hiç gitmemiştim. Bugün u
rum ... Size .söyllyeceklerim var Refik 1 zak bir hatıranın izlerini hala üzerinde 

çıkmıştı. 

-- Ayşe Hanım· evde mi? 
- Evde' beyim... Buyurun ... · , 
!çeri girdim. Önde yUrüyen oaM1 

,, 

vanı ta.kip ettim. KC>§kUn kapısı ka.pııl1~ 
dı. Orada da bir praça bekledik . .. }Cilt 
açan hizmetçi kıza: . .,• 

Ayşe Hanım nerede klzun~ 

Odasnıda efenqim... · fi 
Bey. .. ., .:. i. taşıyan o muhite gitmek benim için çok Benim geldiğimi haber verin ıe 

- Peki, şimdi geliyorum. acıklı oluyordu. dlsine : tf 

Telefonu kapadım ve tekrar koltu - Boğaz sahlllerinden geçerken ka - - Siz, buyıJnın böyle... Ben wıtı 
~uma yığtldım. Dışandan gUrUltüler I rnnlık bulutlann altında daha koyu bir verir~m Ayşe hanıma. . 

- Beyim dedi. Telefondan :>izi isti- geliyordu. Halbuki ben derin bir sük1it renkle gözüken ve adeta kaynarmış gibi ÖnUme dU.ŞtU ve yukarıdaki s~_. 
yorlar. içinde bulunmak ihtiyacını h1ssedlyor - 1 akan S'ılara ot-akıyordum. Yeşliliklerl ko- lona çıktık. Bir köşede ilk gece Niga.r do' 

- Km imiş... dum. B•.munla beraber beni anlıyan bir 1 yulaşarak siyah birer leke haline gelmi.ş nımefendinin oturduğu geniş kadife ~J 
- Bilmiyorum ... İsmini vermedi. Bir dostla kon·ışmak, dertlerimi dökmek ve olan karşı tepelerin üzerinden alçak bu- tuk duruyordu. Terasa açılan · bil ıııı1 

hanım sesi... belki b!r parça ağlamak kafamın dağ1 - ıutıar sanki suları takip edermiş gibi bir· camlı kapının önUne doğru yUrtidıı ' 
Yerimden kalkarak isteksiz bir ta - nıkhğım gidereblllrcti. birleri pe.ştnden aşağılara doğru koşu - Renkleri yavaş yavaş sararma.ğa. b~ ı~! 

vırla telefona uzandım : Ldmiadan konuşmak istiyordum. O· şuyorlar. mış olan ağaçların üzerind~n, aka~:o ' 
- Alo ... 3en Refik ... Buyurun. .. nu görmediğim günlerde geç!rjiğl hnya.tı 1 BU tün bu karanlıklar, btittin bu loş- ~a~a. karanlık ve daha hüzünlU g 

İnce bir ses eevnp verdi: .. bütün teferrüatile öğrenmek ihtıyaclle lukla.r içme doluyordu sanki. .. Kendimi ;:or ~ki undan bir türlü çıkaram:ıdl~ 
- Ben Ayşe ... Refik Bey .. .' · yanıyordum ... Ve nihayet inanmak iste - o kadar halsiz hissediyordum. Göı.lerim ha aller ine bl?fbirlerlni takıp ettilef· <i 
_ Emriniz... mediğim ölümünü, bilen bir ağızdan din- h~l~ yanıyordu ve ~a.ıa. boğazımı tıkayan ra:a bir ~öşede, Umlanm ellerUe te;, 
_ Hayır blr ricam var ... Slı:i derhal !emek istiyordum. düğüm çözUlmemlştı. dayanmış ve bir pa.rça da bana y~ ~ 

görmek istiyorum.. . Bu gUnUmde Ayşe bana arkadaşlık e- BUyUk bahçe kapısının önünde oto· mış •halini görür gibi oluyordum. So~d~' 
- Buyurm ... Konuşa.hm. .. de bilir mi {di? Onun yanında bu ken - mobilden indiğim zaman mecalimin son terasın ince yağmur tanelerUe par 

1
(l 

_ Hayır or~da değil ... Sizi evde bek-, dimden de sakJamağa çalı.ştığım derin zıi· haddine gelmiştim. Ellerim bnz kesilmişti. yan parkelerinde yeni. damla.l~ın te5 ~'5: 
liyorum. fınu ikrar edebilir mi idim? Ve bu mev - Elektrik çıngırağına. bastım ve. onun i~e- daireler açılıp kapanıyordu. çrozıeri~~; 

_ Buraya. gelmeniz kabil değil mi? zuda serbest konuşabilir miyd.m ... Hayır .. ride perde perde yayılan seslnı dlnledım. nıyordu. Kafamı hiç bir mevzu~eri 91 
Asabileşti. Adeti ba~ırır gfül: lvaln~z · benl çeken bir şey vardı: Ayşe o· 3una biraz sonra parkeler ü~rinde yUrü- edemeden serseri ha.ya.llerin tesir . 
_ Kt.b1l olse.y~ı •.. Siıdel'I rıea edel' n~ı iyl ıamyor<tıı. Hayatını yüınd.an blll• yen atır bir ayak st.sl cevap verdt. K&f)l tında ka.hyçırd\l.m. kas• #r) 

t'l\\Y~jm 'euraya a-elmr,nfı! l 1 ~nrdu. Ve '-.~r...a ~lr ~.,\l ~yl~l' $5y\1ye1't\lr, 11~mlıı.yıır&k a~~ldı. lÇar ım.a 'bal\şıvan ~, r (A~ 
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EN SON HABERLE~ 
lngiltere , Fransa Çinin 
taksimini istemişler! Siberyada 7 Yıl 

Mısırda seçim 
nasıl neticelendi? 
Nahas Paşa ınağlfip oldu, 
Ayan azalığını da 

Japonların kazanmak için Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 
Tefrika: 1 '• . daha ol uz fırka Ruslar, diğer milıetlerin adetlerine 

lô.zım/ıve dinlerine hürmetkar olmağa lüzum asker getirmeleri kabul etınedi 
. görmezlerdi. Halbuki Japonlar Rama

~:·inÜh~~~ıA.~ı~mışıı;'.ısı~.:ıı:e~; Çin Başkumandanı Mareşal Çankayşek Zanda bize zeytin ve reçel bile teda-
111 • seçilen 110 Meb usdan 51 ı bükO· • b . k" .. •• . 
"et hlm2edi, 19 ıu mustekll, 21. si do ıse una ım an gormuyor rik etmişlerdi ır.~lellr parti mensublandır. Noksan · ı · b k t 
~ · n keu ·3 (A A) - Mareşal Şan· r maruz kalmışlarsada, yıoe 1 erı are e · ~lt~r Meb'us için yenl seçım ya· knyşc:" söyİediği .uz~n bir. nutukta Çi· larlne devam etmektedirl"r. Japonlann Ari! Beyin odasında bize ıkAğıtlnra - Başınızı açarsanız ne olur? 

• • · k t · ti i 1 h t ı ti Ma taruzzlan temarulle durmuştur Malıe· sarılı karamel ve Rusların P~piros de - - Hürmetsizlik olur, dlye cevap ver-1\aJı· { A J M d 1 nın as er vazıye n Z8 e m 4 r. • · · ı al d ikra ttll dik 1-.ı . ıre' 4 A. . - .. ısır. a yap. reşal ezcümle dcmlştlrki: mclerinl kaçırmağa Ç!lhşan Japonlar Ni· dikleri sigar al' an m e er. . 
oı...!~tlbabat netice~lnde ekserıyet ~tlsıl _ Hali hazırda Çin Ordusunun ile· şangi'yl boşaltmışhmhr. Bandrola tlbl eşya . Bu bize ihtar mahiyetinde tmlş ... 
~"'llllGıtuıdan 18 Vılayetle yenid~n ıntl- ri barekAtım durdurmak ve Japonların inuill:ı. Elçisinin otomobiline Rusyada o•zmaan tütün ve çay ban- mr kaç ~n sonra · yemeıtıeı-ımıztn oda-llıı btt .. :rapılacaktır. Seçllenlerln ~ır kıs- Çlndekl raaUyetlerinc devam ederek, lnnr r u z 

1
drola U.bl eşyadandı. Bunlar muntazam Jarıı~ıza gönderlimesıne karar verllmlş 

d liulı.nmet namzetlerinden. bır kısmı enaellerine muvaffak olabilmeleri için ye· Hankeu, 2 (A. A.)·- Hank('uya 1 pakctıer dahilinde satılırdı. Fakat bizim oidugunu söyUyerek bi~tn ·yemek salo • 
~~~stekil, dlA'er bir kısmı da Veft niden otaz fırka asker getirmeleri lazım· gelmekte olan lngfüz bUyük elçisini ha- ,asıl garibimlıe giden ıbunla: değildi. Çay nunda beraberce yetne-k yiyebllmemlz 
b;'"" rııensupları kuzttnmışlardı. intiha· dır. Buna da tmkl\n yoktur. mil olan otomobile altı Japon tayyaresi gibi tütün gibi tefne yapragının da ban: lmk!l.nlarına. set çektiler ... 
6 t esnasında çıkan kargaşahklarda don 937 yılında Japon Ordusu N ankine tsrarından bir hücum vaki olmuş13a da, , drola tA.bi olmasıydı. Tefne yaprakları ku Halbuki. • . 
~-•Cllrnartesl gUnU de 8 kişi ölmOştnr. doğru ilerledlğ'l zaman, lnglltere ve bomba ı.ıtmadıklan anlaşılmıştır. {utulara.k muntazam

11 
hpaketıerıd n !~ine 

1 
· v:ıMıvostoıc ta eaponların ellnöe bu· 

~i . -..· k . !konuyor ve bandro a. er yer e sa ı - undugumuz zaman· onlardan bu hususta ~ başvekil Nabas paşa He Bebıç f<'ransa gibl devletler Çınl taksim e_tme: l kl ş••lıir dnha UPrl alımlı yordu. Ruslar bu yapraklan çok kullan - fevkalı\de hürmet gördük Japonlar an'a-
lfti lllensuplan . muğlup ol~uşlardır. istemişlerdi .. ı\ncak V~~ıogt~n hO~u.met~ Hankeo, 4 (A .. A) ~ (Çin umumi , m:ılttadırlar. Bilhassa sığır etlle pl.Jir - neleriml?.e büyük blr ne~etle h'Urmet 
la. ~ki gtçen lnbhabat devresınde bun· buna ınuhalıf kttld~ğt ıçın dıleklermı ya kararğahından teblıt ) Tıyençtn· Bukov dikleri yemeklere muhakkak tefne yap- gösteriyorlardı. · 
~- 169 meb'us vardı. Bu seferki in- pamıtmışlardı. ÇunkU o zaman, Japon· demiryolu boyunca Çin kıtaab 12 gUn rağı na.ve ederek onun lğr<?nç bUldukları Bunu ramtUan gel.:ilği :aaman hepi _ ~ Nahıs paşa ile Behiç paşa meb'- yanın Çini temamen istilô edeceıtlnlnl geceli gündQzlD yapmıı oldukları harp kokusunu ızate ettiklerine kani oluyor - m"'1 fa.şırtan bir 3u..,r1z1erııe ÇOk dyl an-ıı. Olııılldıklarından kendilerine teklif .annediyorlardı. nellceslnde Japonlardan iki 1<1hrl daha · !ardı. ladık. Konuş,nıala.rımız ınra.sında rama _ 
::ıe. Ayan Meclisi azahklnrını da ka· .Jnponlar blr ~··hrl daim geri almı~lardır. 8evkulçeyş bakımından Yeni bir mesele: zanda oruç tuttuğumuzdan, ittaııda oru-

ttaıemlşlerdir. ho:;;a lUı çok bQyQkçehemskmi~etl olkıtn bu
1 

iki şeb· Bayram geçtikten .sonra askerlerimiı cumuzu .zeytin ile bozmak ve onunla be-
Şanghay, '2 (A. A.) - Nan kin cep· rln zaptı in a erı mil am arını ceSll· 1 nrasında. yeni blr mesele :ınevı•ıu bah - raber reçel yemek itiyadında. biliundy. _ 

besinde Çinliler hUyOk bir mukavemete retlendlrmiştir. İsoldu. Askerler Rusların kenctılerlne ver- ğumuzdnn bahsetml.ştik. Ramazan gelin· M dikleri yemekleri yemiyorlar ve günlerini cc ilk '.lftarımızda karŞımızda zeytin ve acarı. stanın • • ı k 1 yalnıı sabah kahvaltıları ı.-ın verilen bir 

1 ı it • • v reçel görilnce şa.şırdık. Japonlar söyle -

d ngıe tere ve a ya ı 1 'parça çay ve ekmekle geçiriyorlardı. Pa- diklerimizi unutmamışlar ve hemen zey. "enı· Pil t raıan veya her hangi bir gelirleri de ol-
J. - tın ve reçel tedarik ·etmijler. Hattt. son-

"} madığı için açlıktan sefil ve perişan bir radan öğrend.lğmze göre Vüad.ivostokda sı ahlanması kt d ı t lar halde bulunuyorlardı. Bunun sebebini a- zeytin bulmak kabil olmamı.ş ... Ve ta no a a an aş 1 ra.,tmbk. Öğrendik ki askerleri yemekelri l(ii"u'·k ı·tı· ıa"'f devletleri 'ı yemekten istinkA.f& sevkeden sebep ye - Şanghaydan bizim için husu.si yeşil zey· 
'a' meklerde domuz yağı ve domuz etinin tlnlerle böğürtlen reçelleri cclbedilmlştl. 

lbuvafakat edecekler \ B l h r.t J ı·m .,.a !kullanılması imiş ... Halbuki bu hayvanın Lalka: 
iL. U an aşmanın aT l a SOnUnaa ~ , eti bilhassa. Alma.n, Avusturyalı ve Ma - Garnizonda her türlü ihtiyaçlarımızı 

d, hl:' Qç küçOk ltildr devleti arasın- edilmesi beklenmektedir görmekte idi. Onlar mUteaddlt defalar dükkdnı vardı. Buna rusca adile Lata 
a~_cat, 31 (A. A.) - Bir Çekoslovak! 'car esirler arasında pke ziyade rağbet defetmek için baş vurduğumui bir bakkal 

l'ııııı. 1 olan bir anlaşma üzerine silah· mUkAleme sırasında koyun etinin kendi- derdik. Bu bakkal dükltA.rpM.a. - aranılan 
t'1aa sahasında hukuk mnsavatın~n . _ 1. haber alan 1 _ in lltore lta lyaya FU1stindeki sine mahsus iğrenç bir kokusu olduğNnu her şey bulunurdu. Ucuz rıa.tla da, ş4ebir-t'ıbı~na mukabtl, ademi tecavuz Londra, 3 < A. A .) S 

1 
g .1 alOmatı bize söylemişler ve onu nasıl iştlha ~le yl- den farklı -0la.rak satılmadığı için garni -

ıtın~ etrafında Macaristanla tekrar bir menbadan öğrenildiğine göre, Lold kuvvetleri hakkında istem en m YEblldiğimlzi hayretle sormuşlardı. zoncta mtı.şteriısl pek çoktu. Bu müşt.etlnln 
~relere başlandığını yazmaktadır. Corc ve kont Ciyano görüşmeleri neti· tamam olarak v~recekttr. 1 Ruslar bu rağbeti bildiklerinden bl- zlyadeleşmesinin başka bir sebebi de Laf-

......___ cesinde lnglltere ile ltalya arasında Uf- 2 - ltalya 15~~yadakl göııül~nlert z!ım askere de kendllerı için tedariki daha ka. sahibi idl. , 
ıar hasıl olmuştur. Bu itilatna~enln ve harp ~alzemesını temamen gerı ala· ,kolay ve gıdal kuvveti koyun· etine naza- Petna.4tet Kapik . l<arlar eriyince ... 

Boıu ovasını su bastı , 
tarlalara zarar verdi 

beti 8oıu, 2 (A. A.) - Son Qç günden· 
~lınakta ohm kar durmuş, dun 
•ıı11 leeı dot ru yağan yağmur ve lodo· 
~l rile karlar hep birden erimeye 
tııı1 lllıı4, bu yüzden bUtün dereler taş· 
k~ •ular şehir cıvannda bir kaç 

. ?~ '· Ylkınıt va Bolu ovasını su basa
bir Çok tıtrlalara zarar vermJıtlr. 

bir hattaya kadar imza edlleceğı an· cağına daır teminat verecektir. ( Ge~e· ran daha ziyade olan domuz etini veri - Bakkal dük.k:rtnının sahibi yirmi .Yat· 
taşılmnktadır. hllafname bellibıışlı ikl/ral _franko bOkQmetJne sahlan malzeme'yorlardı. larında Şura adlı blr Rus kl;zı Jdi.'o'u.ıe.ı 
maddeden iberettir : barıç tutulmaktadır. > j Askerin bu yemeği yememesi Ru.c;lar sarı saçlı, mavi gözlerlle . bilhassa beyaz 

I ilzerlnde lyl bir teslr 'bırakmadı. Görme- ve dolgun vücudlle bütün esirlttın · nazarı • d f k • ti • mezllğe geldiler. Vaziyet .gerginleşiyor ve dikkatini eelbediyordu. Kendisi herkese ispanya a ran ıs erın 'ıaskerler y-emekleri yememekte ısrar gös- pek mUltefttti. Onun itibarının ziyaitf -
terlyorla.rdı. Nihayet kumandan Arif ıeşmesintn blr sebebi de gamızondaif tek • d d ld IBey muhtelit tava&SUtlar ya.parak askere kadının Şura. olmasıydı, BU yüzden &ilk• ı e hareketı ur uru u !domuz eti verllmesin1n ve yemeklerde lıarı da pek çoktu. Ruscayı kendislne' mah-1 erı domuz ya.ğı kulla~ılmasının önüne geçti. sus .gpzel bir şive ile konuşurdu. Bmıa&sa 

EskJ bir hatıra: on beJ kapik manasına gelen Petrı.Uet 

A k b b d Bura.da daha sarıkanuşta iken ecre- kapik sözünü o kada.r güzel teıt.Tfliz eder-A s ileT Madridi te rar om ar ıman yan etmiş bir vak'ayı anlatmaktan ken- di ki asıl ismi bu sebeple garniiıOna·La-
dimi alamadım. mamen unutulmuş ve_ yerine Petııuet 

ettiler, so. kişi 'öldü Ruslar diğer milletlerin ahlakına, A.- kapik lA.kabı kaim olmu.ştu. . ' ' 
l)_lUd · · J · detlerlne ve dinlerine hürmetkAr olmak Ma.hurk.a 
oO a iŞSiZ er evı Bakkal düWnının en çak ro.gbet gö-1\nk besinde muhartbeler devam etmektedtr. lilzumunu hissetmezlerdi. Bunun acı diye. ~li k ar~, 31 (A. A.) - Bolu Halk- Aragon, 3 (A. A.) - Arag-on . cep· bileceğim birinci tecrübesini bizzat san- ren metaı Mahurka. idi. Bu Rusyaıda lçU-

°''1 ltnaeaız muhtaçlar için bir işsizler besinde Ge.,eral Franko kuvvetlerı hU· Fransaya akın yapmakta olan lspanyol kamışta bulunduğum sırada idrak etmLş- mekte olan tütUnlerm en ıı,disldlr. B,n. 
~ ~Çııalf ve bu imalltbanede Mısır ko- kQmetçilerin mukavemetlerlle karşılaş· mültecileri için lazım gelen tetblrleri al· tim. drola ta.bl· ~ya.dan olduğu ıçµı az blr 'k 'Praklanndan hasır iskemle, masa, mışlar ve ileri hareketlerini durd~rmuş· mak nzere Nazırlar mecJisl yana bir sarıkamı.'}ta eslr olarak bulunurken tia.tla kilçilk paketler halinde satı11llakta 
llıllltt 8'J>eti gibi snrümn mümkün mK· lardır. Muharebe gittikçe ş~ddetinı arttır· toplanb yapucak ve bu hu~u11ta kati ka· Ruslar bizi zabitan tabldotuna. kabul et- idi. Biltlin köyliller, askerler bu tütUnden 
~•tta lbeydana getirilmesine ba.tılan· makta ve Barselonun yenıden bombar· rarlar verecektir. m!şlerdi. Öğle ve a.k.şa.mlan toplu bir hal~ içmektedirler. Bizim bildiğimiz bütün ma-

r. dıman edilmesinden korkulmaktadır. de ve hususi bir salonda yemek yerdik. hım nebatın ya.praklannın ıkıyılml\Sından 
Beş·ıkt A k d ~lndrll ,,·.-nld Nl bombardıman Burada en büyük riltbelilerden en küçük- hasıl otur. Halbuki ~hurka tUtUnu:ı ltö-aş O ara a il d • b• Jerlne kadar bütün Rus zabitleri bulu - kildUr. Bir mercimek tane.si ~Jfaklıgında 

yenildi cdlldl lCa a yenı Jr mırdu . Yabancı olarak yalnız biz Türk ufak parçalar!'; aynlmış olan bY. :kök 
~ .\Jık ' Barselon, 4 (A. A.) - Dun asilerin k 1 doktorıan vardık. Esarette bulunduğu - nleldde kA.ğıttan yapılmış bir Jtill~ dol-
t Gtıc .. ara, 

2 
(A. A.) - llugnn Muha- Madrldl bombardımanı neticesinde r,o file tep yapı IyOr muz sıralarda ünlformalanmızı muhafa- <\urularaıi yakılma'kta ve sigara. ilbl ,lQU-l~u ile Beşiktaş klubn arasında kişi ölmOş, 18 kişi yaralanmıştır. Faşist· _ . za ettlğımıuten 

0 
üniformanın icabı olan mektedlr. Fakat bundan çıkan dumanın 1

S. hhrı~~~t.a Muhafız Ooco 1 · 3 ga- ler Vlridyeye girmişlerdir. Son g-Onlerdc Duo Ilıcadaki mektep binasının ili~- Türk Adet ve a.n'anelerinı: de mttmkün ol- çok pis ve tahıa.mmül .edilmez bir k<>tusu 
~· Barselonu terkedenlcrln ade~i çoğal- lesi yapılmıştır. ÔnQ~Uzdeki yı l inşaat duğu kadar yerine getlrmete gayret eder- vardır. Kalitesinin adi olması yQ7.llnden 

IPnede Eğitmen okulu maktadır. HOkümetin balkı mı~l~ m_uca- bitecek ve Ilıca da mektebine kawşa- dik. Bu düşünoe lle .sofraya oturduğumuz' içenleri ve tesadüfen bu dumanı kollla -
lı....tdirıı . deleye davetine ancak yQzde 3.> ~ısbe· cakhr. zıa.ınan ltalpa.klanmız dalma ~ımı7Aa yanları mütema.'d1yen öksürtür. Esareti -0~ lf;lle, 

2 
(A. A.) - Nısan hafta· tinde icabet edilmektedir. Havas aıansı· Mektebin çatı inşaatı 4183 liraya Erzu- bulunurdu. min Uk 'gilnlerlnde Rus a.skerleiinden ln-

ll1Qııu11 ~ak olan 250 klşffik E~itmen nın muhablrlnln verdiği malumata göre, rumdo GOrcnkapısında camcı Muhiddin Tabldota devam «ı.t.ple~ b&.fl.~tı - tlşar eden pis kokunun ne olduğunu anlı
nir k .. QIQn hazırlıkları bltmıttlr. 200 lspanyol . h~duıtan geçerek Fran~- OGküıncQye ihale edilmlıtir. <lene mek- mızın haftasında b1ztın1e mnn ... btttte yamam14tım. So°"'dan bun~n Mahur ta 

t..... Oyde şap hastahğı ya iltica etmıştır. Bunu haber alan hu- kebin duvar kısmı , betm . işleri, merdi· bulunan Rus zabitleri Jb!-Ze: dumanından mütevellit oldugunu öğren-
~Qr\~lt 2 [ 11 ba 1 kOmel hudut muhafız kıtaatını takviye venlerin demirle işlenmesi de 3321 Ura- _ Kalpaklannızı yemekte niçin çı- dmı ve senelerce onlar arasında ıec;l.ııd1-
"t k '1ı ;....;~•I b.1aıı~~ı:ı;•ko lt ~ elmlşUr. ya gene Mublddlno IJıa1e edllmlttfr. lta.rınıyomınu.ı ~ ~ular. illll lıaJ'&lın netıcuı olarak bu kol<UJ'&. d• 
~-~- Şap \uıaııaı ,Prtlldn;.. Franaya akın cdea moııecller Mektebla alıfap k-• ile. 28511 Urap - Blııdt idtt ıı.., kapalı oturıııak· a114tı111. ,_ ..,; 

.... lltinı .ı.nmtfbr. J Bereeloft, 2 (.A. A.) - Arıron eep- tıh'"-• Hıvert verilmltttr. '"· . 
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TAVLA 
Şampiyonu 

(t}st &&rafı 1 lncl4e) 

- Şeşbeşi şöyle oynasaydı. .. 
- Dörtcihar öyle oynanır mı? diyen 

olmuyor. Oynama tarzları a.de~ etrafın 
' tasviblue nail oluyor. Sıkt4ık vaziyetler 
hasıl olduğu zaman: 

- Eh ... Bu sebadil de bundan başka. 
türlü oynanma2dı. 

Şansının kötil gitmesine rağmen 

Pervane neşesini hiç kaybetmiyor. Sallm 
kötU vaziyete d~er düşmez zarları eiln -
deki fincanda sallıyarak: 

- Eh ... Salim daş ... Bir p:ırça konu-
~'\.lım. 

Yahut: 
- Ne sana ... Ne bana ... 
Diylp gülUyor. O zaman etraftan da. 

bir kahkaha kopuyoo-... 
Salim kızıp .sln1rlen1yor: 
- Haydi oyna.... Oyna! dyioı . 

Birinci partiyi bütün heyecanına 

rağmen Osman Pervane kaybetti. İkinci 
partiye başladıkları zaman vaziyetin sa
lim lehine d.önmüş olması ona blr emni
yet YermL'}tL Bu sefer Osman Pervane sı_
nirlenmlşti. Açık oyununda devam edl -
yord'U.. EVYeHl bir oyun aldı. Ve bir oyun 
verdi. Bunu takiben Salim Haşıloğlu list 
üste üç oyun daha aldı. O zaman Perva
nenin. alnında nohut tanesi gibi terler 
birikti-. Bir yandan söyl<?nlyor, bir yan -
dan da oyununa. devam ediyordu: · 

- Bu ki.tire otuz sene put diye tap
tım. Bugün 'geldi çattı . Onda da suya bat
tı. 

Böyle konu~al'ak ·bir mars yaptı, Uç 
dört oldular. .. Bundan sonra oyun kıs
men Salim Ha.şlloğlunun lehine cereyan 
etti. Fa.kat Pervane bunu kendi lehine 
çevirmesini bildi. Çok cür'etkdr bir oyun
la sonn kada.r geldi. 

salimin bütün pullan içeri girml~ ve 
Osm.a.nın önünde yalnız dört pul kalm~
tı . Dubaraya. kadar bütün çiftler mars 
yapıyoc ve partiyi Osmana veriyordu. 
Pervane 2arları elindeki fincanın içinde 
salladı.. . Salladı attı: 

- DU~ ..• 

Belediyenin yeni 
bir teşebbüsü 

(Başmakaleden devam) 

Erzurum Belediyesinin bugün gazete~ 
mizde okuyacağınız nizamnamesi bu 
bakımdıw, açılan bir csddeden daha 

ehemmiyetlidir. Çünkü ilerde açılacak 
yolların, girişilecek bilyük imar işlerinlo, 

bilinerek, özentlerek yapılmasına hizmet 
edecektir. 

Erzurum Belediyesi bütnn diğer 

belediyelere nazaran ileri bf r harekette 

bulunuyor. Belediye memurlarınm hiç 
§llpbe yok ki, bugünkü karardan dolayı 

memnuniyetleri boynktür. Avrupada en 
kOçülc bir amelenin bayatJ emniyet altına 
alınırken, bizde amme bizmeti ifa eyle· 
yen bir belediye memurunun istikbalinin 

karanlık olması şOphe yok ki tecviz 
edilemezdi. l~te Erzurum bu bakımdan 
iyi bir not almış ve ön sara gecen Be
lediyelerimizden biri olmuştur. İyi rand· 
man alabilmek icin, kafaların tereddü· 
dünü izale etmek, rasyonel ç~lışmanın 
sayi akal kanununun. iktısadt zaruretle 
rio başta gelen prensiplerinden biridir. 

Belediye evvela memur gibi mesai 
aletlerini bilemek, onlardan azamt iş te 
min etmek suretlle ilmi bir çalışma dev
resine girmiş bulunmaktadır. 

CİHAD BABAN 

1 OKUYUCULARJMIZIN YAZILARI 1 
Kalkınma 
planımızda köylü 

Memleketin hem ml\stahsil ve hem 
mll.stehliki olan köylnnnn arazi vesau 
ihtiyaçları teınin edildikten sonra işin 
teknik ciheti gelir, o da bunların çalış· 
bkları işlerde azami randımnn alabUme
leridir. Köylümüz maalesef asırların lb· 
mali yüzünden çok cahildir. Babadan, 
dededen ne görd n tse onunla gitmekte
dir. 

Pulları topladı. 
_ Mars oldu salinı.d~ dedi. .. sonra Bu noksanlığını kitap, risale ve 

bana dönerek na.ve etti: mecmua okumak veya konferans dinle· 
mekle de izale edemez. Zira ne vaktı 

- Mahkemede beraet deselerdi bu d tJ k' lih' b u •t d 
k d l dj 

ve ne e ye ş ın 6ı una m saı e· 
a ar sev nmez m. . 'idi 8 ı 1 i ·k ı h .. . ğı r. un ar ç n en pratı usu er 

Uçüncli ve son parti çok heyecanlı mıntakanın ıklim ve mahsulatına göre 
oklu. Zarın mütemadiyen Salim Ha.şıloğ- yapılan ztrat numune b~hçeleridir. 
luna. yarduncı olması Pervaneyi çok sinir- . _ . . . 
ıendirdi. Ancak üç oyun alabildi. vazı _ ikinci mubım bır vazif e,de Halkevle· 
yetin Salim lehine döneceği şUphe götür: rinin köycülük şubelerine düşmektedir. 
mUyordu artık. Bunlar da köylü ile mahsulün.~ gerek 

Y 111 P 
ekilme ve gerekse rekolt vesair fırsat 

- a yen rsen ervanc ne aypa -
ca.ksın? buldukça sık sık temas ederek ameli 

Oyn t k t 1 Ot
. olarak irşat etmelidir. lşte bu sayede 

- amam ar ı av a.. . a se- 1 b . 
ne buna k dim O 

köy ka kınması az ir zamanda ıscedı-
eme ver . nun onuru var . . 

da. benimki yok mu? ... Yalnız bir daha ğımız azami randımanı verebilir. Yoksa 
müsabaka yaparsnntz o zaman oynarım: köylüye, yalnız tarla, fidan, tohum ve 

. Osman Pervane iknicl partiyi de damızlık hayvan verilmekle iş halledil

k:ı}~bedlnce blr kenara çekildi. Yanına mi~ olamaz. 
ltokuldum: Bunların btıkım usullerini öğretmek 

_ Ne haber Pervane? şarttır. Bundan sonra köylünün' mahsu-
....... Hl dedi be 1ın y 

11 
... 

1 
!Atını satma mahreçlerini genişletmek 

ç y . .. en u m ... Hele 
ŞUkUr bitti. Hiç olmazsa bu gece rahat cıhetl gelir. Doğu şehirlerimizin tıun ma· 
uyku uyuyacağım... Bir aydır her gece naslle bi~ şehir. bu~atı al~asına.bağlıdır. 
rüyamda tavla oynarım. ~oğazımı sıkar- Yani şehırlerimız buyük koylülen an<Lran 
lar, k1'tü kötU sesler duyarım ... Bu da iş vaziyetten çıkarılmalıdır. O iaman köy
dfltll ya... Biz buradan alacağımız saat tünün birçok mahsulatı_ memleket dabi
para.sını çoktan·verdik ... Her gUn yanı - tinde geniş mahreçler temin ederek 
ma gelenler~ "Pervane bu gece rüyamda onlara büyük istifadeler bahşeder ve 
seni gördüm. Tavla şampiyonluğunu ka- köylü de her gUn bir kat daha inkişafa 

1 

·• 

~ . ' 

... 

SOdOn kayma~ını 

tamamen cıkarır 

Kolay işler. 

Yapıllşı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

İstanbul. Tahtakale Caddesi 51 Numaralı 
? 

(Poker tıras bıçakları deposudur) 
' 

Enurumda Satış Yeri NEŞET SOLAl{OÖLU ve ORTAGI Gürcükapısı Kavaflar ça~!ll 
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TÜRKİYE İS BANKASI • 
2a~sın,, diyoralrdı. Ben de bu iltifata, mazhar olarak asırların vermediği rertt- --------------------·--------------_..:..._..;;.. __ _ 
get4rin, kahve, getirin çnyıı dlye ikramla. b.t CUmhurlyetln şuurlu adımlarıJe ka-

rnultabelc ediyordum... vuşmuı otur. Vakıflar müdürlüğünden: 
Şi?tıdi gidip onları yakalıya.cağım. .. HülAsa biı.l.m köylüden ~kledlğlmiz 

Niçin yalan söyleyip beni aldattıklarını teknite mukabil; köylünün bu teknikle iyi Oltu kazasının Köle caddesi nzerin· 

soracağım ..... . ~ blr şekilde kalkınabilmesi için şehirlerde de 23836 metre murabbaı bir sabayı 1 
Son musabak.a Salım Haşiloglu Ue hayvanatın, bilhassa sığır koyun ve d ld ı..~b · · d kı' m yva rr ç ' o uran ua çe, ıçın e e a6 a -

s:ı.atci Şefik arasında yapıldı. Bu mü.sa. - kümes hayvanlarının beslenmesi sureti 
.baka da heyecanlı oldu. O~nculuklarl katlyede menedilmelldir. Aksi takdirde l~ ve h~ne harabeslle satılmak üzerle 
mutevazin olan her lki müsabıktan c:cıtnsı ehi 1 . . bh~ h' •tt bır ay muddetle açıkartırmaya çıkarı -

v- ne ş r erımız sı ı şe ır ıeraı ne . 
daha iyi olan Salim galip çıkarak şam - uyiun bir şehir ouluyor ve ne de köy- mış~r. Tabm1;11 bedeli 800 l!ra muvakkat 
plyonJuğıt kazandı. · • lüterimiz mabsullerinden azamt istifade temınatı 60 lıradır. Taliplerın ihale gü-

Ta.vla ~anıpiyonuna vereceğimiz saatl edebilirler. s. ÔNEN nü olan 14 • 4 · 938 tarihine musadif 
Halkevi Ar komitesinin Yoksullar Kuru- Perşembe günü saat on beşe kadar 
mı.i mertfaatirte hazırladığı müsamerede Olhıda vakıflar memurluğuna Erzurum-
\·e kalabalık bir davetli kitlesi huzurun- Eldivenin tarihi da vakıflar müdürlüğüne müracaat 

da Salln1 Ha.şıloğluna vereceğiz, Mu - Eldiven ıtymek modası pek eskidir. eylemeleri. ( No. 186 4 - 8 
,ı;amere önümüzdeki perşembe akşamı HattA bu modanın eski Yunan esatirin· 
boğU sinemasında verilecektir. denberi devam ettiği söylenir. 

Meşhur güzellik ildheai Venüs sev- iLAN 
Mareşal v oroşilof'un gilisi Adontsi ~ramak için dere tepe 
h t l ~ t k . d ·r dola~ırken, geçtiA'l ormanların çalı ve Kuru Çıım odunu yakmak isteyen-

88 a 161 e zıp e 1 ıyor dJkenlertnden elleri ve kolları kan içinde 1 kö n . 1 t 1 ı 80 1111 30 
Moskova, 3 (A. A.) - Mare~al kalmış. Bu manzarayı sevgilisinden sak-1 er, pr vesaıre nşa t ç n 

Voro4ilof'un basta olduğu hakkındaki lamak için, yaralarını deriden dikilmiş sanUmetre tulunda 2 1111 3 s_antl~etre 
yabanca memleketlerde dolaşan ~yfalar eldivenlerle örtmü~. 1 kutrunda Cıvatalı Bilon demırlerı ve 
hııJ'ada olddetle • tekzip edilmektedir.1 Şu masala iöre. demek ki tarihte çonael isteyenler taş maıazalarda ucuz 

' M1rtt•hn 'tbh~tf r•r1Rdc41r. ille eldivcıı kwlanın VenQJtür. 1 bakkaldı RtlUıı anı,.~••tlJ11, {Na: 218) . 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK· PiY·ANGOSU 
Altıncı ke~ldo 1 t Nls!.n tU38 dedlr 

DU KEŞİDE.."l>E 

200,000 ve 50,000 
mnkAfotlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, t0.()00' Liralık 

liralık ikramiyeler vardır. 41 
Biletlerinizi ayın yedinci gQnQne kadar bayllerimltden almanıı ~~ 

menfaatınız iktizasıdır. 

l.azı•w11trıs~ı-weıwwı:w••~r11rı"eı-wrı~ 

Yerii;;;i~··k~ii~~;-;;ı 
parayı bir cebinden di
ğer cebine koymaktır. ...... 

sahlp ve BaşmUharrtrt! J 
ctliAD BbAN tr 

Umum neşrtyatı tda.re eden 't!JIJ 
MU dürü: Babadır DQlıe' 
~ 
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