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IDARE YERi: 
JCrr:unım Gölbaşı 1><>11u idarebaru~I .....,.,.,... __ _ 

Paıartesfden maada her gün çıkar 

Sa)'lll ht1r yerde 5 kuruştur ___,.,., __,..,.. _ 
&. sıtma yan yuılar geri ~erflme1 

ispanyada en nihayet mUtareke mi ? 
F ransanın teşebbüsü üzerine lngiltere lY akalanan dilenciler beş 
· böyle bir tavassutta bulunacak 

--
Canbazların F ranko mütarekeyi kabul 
hali ne olacak? edecek. Fakat ileriye ağır 
B eJediye meclisinin ittihaz ettiği son ı •• k 

karaı-ıar arasında hnyv:mcılık ti - şart ar surece 
~tinde mutavnssıt rolünü oynayan ve 
~t:ınu:r,<b c:ı.nbaz <ilye malfım ve maruf 
~· blr tufeyli kazanç sınıfının ortadan 

lira ceza ya çarptırılıyor 
Dün yakalananlardan para cezasını ver- · 
miyenler Müddeiumumiliğe sevkedildiler 

Sou gQnlerde dilencilerin yine ço- dilenmekte oldukları görUleo bir pok.di· 
talmata başladıtı görQldQğünden Hele- lenciler Belediye zabıtası tarafından yakA· 
diye zabıtası bunlar hakkından sıkı ta· lanmış ve Belediyece beşer lira paracese-
klbata başlamıştır. Belediye dllenclliği . . 

k t · h kik" dil 11 1 d sına mahkQm edtlmışlerdır. Bunlar para yasa e mış ve a ı ene er çın e 
ldırııması keyfiyeti de vard.ir. 

'J l ı 'J fma hareket edenlerin cezalandırılaca- mukabil hapisle cezalendınlmak Gzre cl1t Bu k.ara.rı ne kadar -alluşlasak yeri
~ra. bu sınıf hı:ı.kikn~n ortadan kal-
1'\l caJc oıur.c;a, köylliyü doğru<lan doğ
rı., h. Piyasaya sokm::ı.k kabil olae:ık, ve 
~ )'V~n piynsasını da her me:lenı mem
ıı lcttt.e olduğu gibi ancak 1ktisat ı\lemı-

l•Span,vadakı• ;talvan gönüllülerinin darlllaceze açbtını, bu memnuiyet hUA· cezasını veremedikleri takdirde buna 

geriye alınmasına başlanmak Üzeredir aını evvelce ilan etmişti. Buna rağmen mnddelumamlllRe sevkedilmektedlrler. 

tn ıa.rz. ve talep kaideleri t anz.im ede 
~ktir. 

Bu Jcarıı.r üzerine m:ıtbaamız:ı bazı 
~:ll\i:>aıtar mura.caat ettiler. Tabi! her 
~ru · k:ı.rnr kar~smcla .mutl!lkn aksi b!r 
~ ~ltd:una olduğu gibi, bunlar d:ı kendi· 
~ rır--" göre bzaı mucip sebepler göstere-

lt ·bf.ıe.Uycnin bu k:ırnnnı iptal etme
ru (9t,1~ orlnrdı. 

l: Onı.uııı mUtalrohı.rına nnza .. ran ı;;ırf 
~hln~n zaruret \C bilgisizliğini 'istis -
~l" edt'n, canbaz, yahut aSJi ismUe kü
c;'Ult ~l~p esnafı, köylüyi.i mutamrrır et
~ Şôll<: <!.ursun ~llikis .bu \·atanda~lnrı 
~~ <:lnıekt.edlr. KöylU karşısında sa
~ tıilanı muh?ıtap bulma.ıct.a.dır. 

Ama Jtöy~ ma.U..'U'ını, bedavadan vu
~ll tksı;:;·ıne s.1tiyormuş. ne znt'nn var -

llJ... . 
hu Muza.yede usulu s.'\yesinde, köylüyü 
ca ~fer, canbazla.r değil de bilyük tüc -
~ tzeeekmiı;, tUccnrıar birbirlerlle an
t~ltlarmış ... Bu ımantığa da 'hayret et
i!\ ... Acaba. şimdi kilçUk ce~p esnafı an
~n mı hayvanları sa.tın alıyorlar. 
ti '&unun °alc&lni 1sbat etmek için köyle
o.,.~e ba.ğlıyan yollaırn çıkmak kdfldlr. 
~"'lll \'e piyasadan blll:aber köylü vatan
~ hayvanları ne su.retle elinden alın
Zt\ 1 llla11lmdur. Şehirde hastalık \"3..1' n-:ığ
aı~Slnden ba.şlanarak bln bir tane sun'l 
~ \'trı.ş tarzları ile, neler yapılmaz? 

l' lt~ıe .JtöylU, biraz kafa tutsun da pi
~da. müşter1 arasın, derhal malını tı
--.ar. İstanbul 18Upa.za.nnda. ~aklr 1m -

~· .gözü ıkapa.h köyl~lere yapılan 
~ "-nıeıenın ıayni yapılır. Ilk fiat veren 
le ~ b1r ,ey tekllt eder. satıcı malının 
1~tıı olduğunu zann~r. Taliplerden 
~a Yllksek tı.a.t ister. Ta~U hl.~ biri. al
bt?t • nihayet döner, yüksek füı.t veren 
~ l\cl tıaHbe bıı.ş vurur. Fakat iş i~ten 
t ftrn1't;ır. Artık ona -0 malın ıuzu.mu yok· 
::· 'ftkat kenc:Uslne Hlt!en bir iyilik et-

~lt ister, ve yarı fl.:ıtına satın -alır. 
btrı 'nize müraooat eden canbazlardnn 
su baıA.pervamne konuştu . Müzayede 

l'~tlle nıat satılırsa : 
tı ~Ben de pl.yasdaa nmilzayedeye iş-
11 ~le ~tmeıt suretUe hayvan alır, ve kllo
ounu·cınısıı ihsan gibi 15 kuruştan değU 

11 kuru.ştan satarım, dedl. 

oıa l>Unk{l canbaz, bugli~ pekAla tüccar 
!>a biur ve iltöyll\ye yardım etmek istiyor
~ ltıüıayedeye girer ve mubayaatta bu -
&a. nur. Eğer 0 va.tanda.ş söylediklerinde 
ır ltU!nt lSe ve Cinisll ihsan kadar mertlik 
"~eıbneeeıcse ~ kendisini alenen da
~ eıctı:voruz. Meydan boştur : "On kuruşa. 

a!rt\ak btlYontz,, dlyon12. 

••• 
nan 8Utlln dünyada. hava.üan para kaza.
ta v~ ınaııyet fi.atlarını yüksel~n mu -
\~t $Jnına.r aleyhinde bir cereyan 
ı:uı.!~~.~ınen her yerde bu müstahsilin 
~11stısma.r eden ınsnnla.r azal-

~~ Duıun Karsta müşahha.s bir delil 
l'tıtı., ttzun önünde durUyor. Ora:da da 
t:...ır: talısıı, cantııazın elinden ıcurtulmu.ş, ve 
~ ~ ?nallarını mUzayede ~ satmağn 

n.ıru.,tır. 
, __ · cblAD aA.&u~ 

(Altlırafı s ancade) 

- , ] 

l.~p'lnyarla hir Nasynııalist Oenenılrn karargAJunda maınkerelm 

I spanyada Milliyetçiler· 
iki fırkayı dağıtmişlar 

Posta dün de gelemedi 
Postanın Aşkaleden hareket ettiği, 
ancak bugün gelebileceği anlaşılıyor 

Trabzondan gelmekte iken Kopda· de Aşkalt."Cien Erzuruına hareket ctwlt' 
tındaı kalan üç postanın hamulesinio tir. 

,. 

Ameleler arkasıuda · taşılhnlmak suretlle Geç vakıt akhtıwıı habere gOre, 
Pırnakapana indirildiğini dOnkü nnsba· posta Karabıyık hanlarına kadar miit7 
mızda yazmıştık. Bu postalardan, kaza- tklllath gelebilmiş ve ge«..-eyl orada p· 
ya ug-ramlf olan birinci postanın rnub· çfrmeğe mecbua klllmııtır. HugQa sabıh 
tevif.a,tı S~lı günQ saat iti dn Pımaka· Karabıyıktan Erıuruma hareket edecek· 
pandan Erzuruma do~ru sevkedilmiş ise tir 
de, yolun boıukhıtu dolayısile, otomo- Postalnnn geçiluııcsl dolaywle Kr
bllden kızata ve kızaktan otvruobile zurumlular 22 Mart lanôll ls~anbul ıa· 

. . zelelerinden sonrakllerinl bugune kadar 
aktarma edılmek suretıle Aşkaleye an: bennz alamamışlardır. 
cak gece saat 24 de varabllmlşllr. Yanı 
yolların müsait zamanlarında posta Pu- Posta tarlfcsl değiştirildi 
nakapandan Aıkaleye azemt bir saatta Vapur seyrDsefer tarifelerinin d• 
gelmekte iken şimdi sekiz saatta gelebil- ğişmesi dolayısıyle seyrtıseferlerinJ de 
miıtir. Bu da, evvelce bildirdiğimiz gibi, buna göre tanzim etmek için 8 Nisan· 
yolların kısmen kar, kısmen de don dan itlbar~o J>?Sltt tarifesi ~u ıekllde 
olmuSI dolayısile bir cins vasıta ile nak· tanzim edılmlştır: 
ledilemedlği için otomobllln sQr'abnı, ar· 14:..Zurumdan Trabzona barek~l : 
kasından gelmekte olan kızatın sür'ati· Pazar gQnO saat 16 da, 

Salaınıt.nka, .ı (A. A.) - Umumi karargahın tehliaine gOre, Ntlsyonalstların na göre idare etmek mecburiyetinden Salı ve Perşembe gQnleri saat 20 de. 
bir kolordusu Vezola'yı geçerek, sevkülceytş noktasından ehemmiyetli bir çok ileri gelmektedir. 
yel'leri ele geçirmiştir. Koptan kurtarılan posta Pımaka-

Sat canahta vukua gelen bir muharebede düşmanın iki fırkası perişan edil- pandan Aşkaleye kadar da işte bu suret-
rulştir. 200 esir alınmıştır. ileri hareket devam etmektedir. le getirildikten sonra dQn sabah saat 8 

*** 
Ro:na 4 - lngiltere ile yapılan son 

Sabiha Gökçenin 
kumandasında 
bir hava filosu 

Trabzondan Erzurum• geliş: 
Çarşamba ınnn saat 2 de, 
Cuma • • 6 •• 
Pazar • 16 •• 

FIKRA: 

Beni lsrail gibi ... 
anlaşma nzerlne, ispanyadaki ltalyan gö
nOllülerlnln geri alınmasına başlanmak 

üzere lnglllz hükQmeti, ispanyada iki 
muharip tarııf arasında bir mııtareke ak
tedilmosini teklif etmek niyetindedir. 

Cumhuriyet 
caddesindeki 
heykel kaidesi 

Bu ne nu ve lstlinadır. Bir PAl'9& 
Aucuk Franko hQkQmetinirt, aA-ır şart- l Ik l daha pyret etse Enurum ballP tMalN&I 
lar dermeyan edeceği zannedilmektedir. zmirlilerin a ış arı .. ö llnd 1 k kapısında. ayai"ına dqeeek. 

Lalapaşa caıu n a yapı aca 
iuulltcre oıütarekt• ta\.·assulunda arasında Gazi emir kJ d k Ü - Yola çıknuf_. 

Londra, 4 - iyi haber alan malıa- sahasına indi parka na 8 ilme zere slktOrOlüyor - GellyormQ. .. 

filde söylendiğine göre İngiltere hQku· lzmir 3 _ AtatOrk kızt Sabiha Gök· Atatür~ heykeli için birkaç ~ıl O~· = :~~ha C"Clmemif ... 
meli lsp~nyada iki mu~arip. Or~u ara- çenin kumandası altıuda bulunan_ Tn.rk c~ Cumburıyet caddesind~, Beledıye 0 • Bütün şehir ıünlerdir banu konllfll• 
sında mutartke akdedılmesı içın yeni kuşu filosu bugQn öğleye doğru lzmıre nunde yapbnlmış olan kaıdenln Lalapa- yor. Gelecek olan ne cenl•n danen Mr 
bir teşebbnscle bulunacakbr. gelmiştir. Filonun gelecetinl öğrenen iz- şa camii önünde yaptırılacak parkın or- sofu. ne harpten dönen bir pakllr. 

ltalyan gönQllülerinin geıi çekilme· mlrliler, tayyarelerin ineceRI Gaziemi tasma konulması daha muvafık görQle- Gelecek olan Kop clailm blr Uk a-
si için ltalya ile yapılan anlaşmadan sahasının etrafını doldurmuş bulunuyar- rek oraya nakli Belediye meclisinin 11 man Fiı-avunu flbl sırilarda. ~ 
sonra, bu gönüllülerin geriye çeklime- lardı. . _ ikinci teorin 937 tarihindeki toplantısın- atan ve nihayet Pırnak.apaıta ulqaa aM-
sini kolaylaştıracak bir mntarekeye her Başta vali Fazlı Gnleç, mustabkem da kabul edllmiftl. lethi, hafmetıa posta hasreUerldh'. 

lkl tarafın da rıza gösterecekleri tah- mevki k~andanı olduğu halde tzmirtn Bu karara tevfikan kaidenin yeni Bütün ıözler yoldadır. On bet Cila· 
mln edilmektedir. hemen butnn tı1nmmı~ ılmaleri tayyare· parka nakledllmea. Qzre söktOrOlmcsi diir ıAh ümide ka.palarak, ılh snla. 

. lerl istikbale gelmtılcrdl. Saat on bir . . 1 ·ı 1 dalarak beldlyonıt. 
Böyle blr mütarekenın akdedttmcsi b k el 1 tö 1 1 1 iti ~i ihale suretile yaptm mak istem m ş . l . h . . 1 uçu ta tayyar er n mo r ses er ı • : Avrupadan Ableribya posta vaJNIF -

için Fransa ngıltere OkOmetının yen - 1. c b-t- ö ter gOkyOzu"nO ar••br ise de talipler 250 Ura istediklerinden · .. . ın e, u un g z -. • . . _ _ lan beş ıunde pderler. Almanyadan fi • 
den tavassutunu talep etmfıtır. mağa başlamışh. ve bu fiya_t Beledıye datmı encume~n- kan Ze lln balonu blr k rtmde din .. 

ı ce fazla gortUdOQOnden emaneten sok- P aç ,. 
Fl'ansnya lltJca edenler Tayyareler, zmlrin uçak sahası itti- _ . . . . yı devredip yete indJ. 

baz edilen Gaziemir çayırlıtına birbiri türDlmesıne karar verllmıflll. Kaıdenln Bhı fukaralar•- •-- bln ~·-
Parls, 4 - ispanyadan gelen Mnl- -~-: ..... , ı do d "t'b b ı -.. .. -...- · . arkasına ve tam bir muvaffakıyetle in· Sua\uı-wmes ne n en 1 1 areo aş an- roya varmayan bir mesafenin b~-

tıcılerln adedi her gOn biraz daha . 1 d' 11.. . t . - d . mı•br 51 1 .... .__,.._.:ıı.- 1nt·---- . mıı er ır. ... ınen ayyarenın gov esın- y • ne .. u....uu aaano•YJZ. 
kabarmaktadır. Fransız hukOmetı budud- den Sabiha Gökçen bf&rly& atlamıı - Günlerdir Enut1im bılr kwımu V111ta 

da lcabeden tetbirleri almış bulunmakla kendisini istikbale gelenlerin ellerini sık: Norveçin Milli Müdafaa fehrl flbl karlaın çhıdjit hadut l9'nde 
beraber, iltica edenleri dahile sevket- mıştır. o sırada kadın tayyareclmize kapah blmJttlr.Bu ~artık bls:l u.bll'lll-
meğe başlamııbr. Bunlann içinde bil- büketler -.erilmiıtlr. tahsisatı landırı1or. 
bassa kadın, çocuk ve lbttyarlar daha llk merasımden sonra tayyareciler, Oslo, 5 (A. A.] - Meclis MUU MQ- Postayı Benllsrallln Metılhl bekledii4 
fazladır. kendileri için ihzar edllen otomobUlerle dataa için 52 milyon Kuronluk tahaisab ıtbl bekllyons. 

(Dlfer lapan11ı ha#Mrl•rl S an~ade) t•br• bııQltlerdlr. kabul etmlttir. . _ 
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Vakıflarda intifa hakkı 
nasıl tespit edilecek? 
Vakıflar izamnamesine 

bir ek yapıldı 

• 
yenı 

Halkevinde 
Zehirli gaz 
Kursu açıldı 

VARIM AKILLILAR 

Aile cellitları 
Tabii insanlarla deliler arasındak! 

Ay sonuna kadar Belediye, sahada yaşarvan 1·nsanlardan bir 
Hususi muhasebe memur- ! ...,.. 

ları ve Polisler kursa 1 zümre daha 
Vakltlarda intifa hal.darının ııe SU·ı hıt sırasında 6 ncı madde mucibince tes· devanı edecek \'azım: c R v A T z E ){ .A j B j lı L 

retle tesbit ve ita edileceğ'l hakkındaki bit edilecek vasati gelirleri mOsa.id olan Halkevinde hava tehlikesine kaışı . . 
nizamnamede yapılan ek nizamname vakıflarda itasına devam olunur. korunma ve zebtrligııı kursuna 4 Nisan- y ımm a~ıllılar. Içınde. tesndUt olu· nereden getirsin ki yemesi, içmesi, gıf: 
ynrürıo ... ~e iirmiştir. Yf.:Di nizamnameye ı' c _ Vakfiyelerinde masraf çıktık· dan ltlb.ıren bı:ışlanmı~lır. Kurslar pazar· nan bır çeşıt to (aıle celatları) ınesf, çalışması her şey, bar şeyi ıııuJI 
ıOre, 2ıüı sayılı Vakıflar kanunuudtm ön· t k 1 k r 

1 
d 1111 . 11 lesi ve persembe günleri saat 16 d'"'' 17 ldır. Hunların fenalığı ınnnhasaran kendi lazam! Hastalığı yalnız "·alnı~ h6Y•t un sonra a aca · az a an a "aa ı ara .. uu ·ı d J • 

ce 2aptedllmlş, bu kanundan önce idare· J . . . ye kadar devam etmektedir. nı e t'fra ma kıu~ıuır. Cemiyet içinde arkııdıışına hakaret etmekten J~ırctlll· 
si mazbutiyct altma alınmış, mUtevellill· J tahsis cdıltn lııss~lcr • nşo~ıdakı m~dde Hnlkevi salonunun mnsandesizllti . . yaşamaları, giyinmeleri,dostlarma karşı . •='.Ulsen tabii şartlar içinde erli61' 
ti bir makama şart edilmiş, kanunen uyarınca tesbit edılecek tazltı miktara dolayıslle kurslar iki devreli olcu·ak ter· /muameleleri tnbfi bir haldedir. Araka- biraz kadına bftkim olmak ister, ıwdJD 
veya filen hayrt bir hizmeti kalmamış, f göre. tayin olunur : , tip edilmiştir. Birinci devre Belediye ve ı dn~ Jnrına karşı çok defll nM.ik ve mtıl- iSf" ası~donberl bu lahakkUmo ahşııı'~ 
Mtıtevelltliği vakfedenlerin feıllerinden Zabıt muamelesıne tekaddnm eden Hususi Mub11sebe momurlarile Polisler ' tcrıı olurlar. Fuknt aile kapısından gl· oltluğn ıçin bunu tabit götür. Ailo ~el· 
başkaların~ şart edilmiş; on seneden beri nç renellk hesaplarn göre varidat ve içindir ve Nisan nihayetine k:ıdı:r Eltre- ~ rince mer.ele değişir. Evde tam mana· !adındaki gnrnırn. patırtının sebebini ~ 
mütcvelllllğl kimseye tevcih edilmemiş masnıfı bulunBrak varidnl hızhısmın bir 1 coktk. ·ısila bh: ıalım kesilir. Mağrnr ve Hdrltir. olmasını esasen tabii gördöğU tnbakkQ· 
o~dutundan dolayı Vakıflar kanunu ı:r·.ı-j soneHğe isabet eden miktarı vasatishıden 1 Diğer memurlar da Ms~·ıstnn illba- Aile cell~dı aynı ııımanda itisafi bir ınlln bira:;-. raılalığından tb:ıret zunı:ıc.der 
cıbince Vakıf tar limum MUdprluğ"Unce ~çtc biri hayrat ve mevkut'c1hn inşa ve ren başlıyacıık olan ikinci devre kur· ı bOnyede ıse bu gurur daha fazla olu~. ve çok defa tahammül edor. 
idaresi ıa~ım gelen Vakıflarda alSk:ılı· ıdnnıeleri karşılıQ'ı olarak tenzil 'le bıı-,1 suna devam edeceklerdir. , ~ı:o cdliUlurı~dll ana ve baba hO~metı' Yukarda söyledi kim gibi aile cclıad1 

ların vaktıyeye göre mabfuı; tutulan in· klyesl fazln addolunur. Bu kurfilara alt ameli ve nazari kn. ı kocn se\glsi, evlı1t muhabbetı yok- bıı7ao da kadın oluyor. O :zawan ko(',ısı· 
tifa hakları aşağıda yaıılı esnslnrtt göte 6 nc1 madde do ytml taılalar dersler hOkumet tablbl Rıfkı Olgun ta-ltu~. Bu alAkalar hu zavvı:ıJılardan silin· na knrşı şiddet ~e hakaret yapıyor. 
tesbıt ve ita olunur. vakıfların vakflyotlerindokl batın \'e rafından verilmektedir. mışUr. E~~sen bn_slalığın vasfı d~ bura eziyor. Böyle blr kadına teı>adüt ı • ylt.· 

Ktınunun neşrinden sa.ora ıaptedi· derece ve şartlar nazara alınmak kay- dadır. Bulun ruhı tcş.ekkUller tabıi oldu· miş idim. 28 yaşında sekiz senedir r,vllı 
lecckler httkkında da aynı hUkümler dile zabıt tarihinde mevcud alakalılara ğ~ ~alde ~ün~asran ailesine karşı sev- iki . çocu~u vru. Aslen ecnebi, k~~cail 
tatbik olunur. t~'· . b bi . . b t d k p1•5ı1· kle mu·· cadele srı hıslerının sınk olmasındandır. yerlıdir 

ı MStm ve er rme ısa e e ece sc· I · 
ntittt bllklarının alAkala.n: Fili hiz· ll"' ö lık t h 

1 1 Al•k 1 Bu nUmu ıede iıısaıılal' zannolundu- Kadının evde nasıl y".:.adı"' 1 •· oıt· 
t k b. d k d' . ne &e g re ay a s s o unur. u ~a ı· d d• . r,, k d d .1 .. v aın " 

we mu a ıı.tn e en. ılerı.ne .. vakfından lana adedi sonradan zl' adel tiği tak- eVaffi e IYIYO ı;ll n ar az eğı dir. Her evt.n damı sından dinleyelim: (Bizim madam, be' 
vazıfe veya h~e venlmesı vakıf tara- . y eş r lftltında bunlar.n yaratttkları recı sahne- nim ile asla alakadar deA'lldir ç cutu' 
f1ndnn şart edilmiş obm hademe makam dlrde evvelce tabsas edilen aylaklar yenl ıer h ~eblle bir çok ailelerin zamanları ' 

0 

sahipleri hariç olmak ozere vakflye şarl· adede gOre dcğiştirlllr. Maaş alan alA· Temiz görülme ·en 'l · ızllrap halinde geçmektedir. Cidden ve ~~d~~!~ ço~me~ef!es!~ka~ttır. i\lok~e~ 
lanna göre ı.·akıfta alakalı bulunanlal' kablardan vefat edenlerin aylığı \•otnt •• "i ~\:. erın hakikaten, herkese fyl muamele eden dar oJ 8 yır t . ro ıle as~a alak • 
olmuk Ozere iki kısımdır. tarihinden itibaren vakfiye ljartina ve eşyası etuvden geçırıJiyor naılk ve kibar twırh bu hastalar aile sa b"' m z. ızkme çı ybsp~rsıı. lyı yapı:ı:ıaı 

, • 4 , • ı k d . ' .,n yapma meo urıyetmdc kalırıPl· 
Vakıflar Kanunun mer tyıtc gırdlA"l kaydı resmı veya ilam mUnderecatınn 'fifOs vaknsı dolayı~lle viJ.ayeUml· , apısm an gırlnce, kaba bir zıııtw a- Yapmaz isem katiyen b . 1 lak da! 

tarihten önce zaptedUmlş veya idareleri göre vefal tarihindeki müstahiklerin ay- dahilinde alınan sıbbi takayyUdat v~ idam ~lurl~r. . olmak aklına bile geım!z. ış e a ıı. 
mubuUyet albna alınmış olan hnknmle- lıklnrına zam veya yeni mQstahlkklne ba~lanılmıc: olan temiz'lk M d 1 1 Aıle celladı, kadınlardan zıyttde er- E ld' . 

O +6hftl dllml l 1 1 . . ... . muca e es kek'" .. .ı l d f 1 ve ge ığım zaman ( Blr8ı soka· 
re g re ""uo s e ş o an ay ık ve yı. tahsis edıhr. gene devam etmektedir :\11tb 11 1 d j wh.ıe esa n o unur. ğ k lı ) d , . 
bklurın bütçe dahilinde tesviyesine de- temizlik yoldttmasına devam. ... 01

11 0 ~~·Iac Erkekse, kansına karşı, re çocuk- 1 a çığa, mB desem başlar acı acı &Oj· 
dllir 

luımcu la k k d k enme e. en e mecbur olurum onu 
vam e • benber bir taraftan d temi " _1 nııa arşı, a ınsa ·oca<>ına ve ço- b k ln k ' 

F 1 k h Bec · le · l a z guru • .. u k . 1. . ırH ıp ya ız çı ·maya 
i en veya anunen ayri bir b.iz· 3YlŞ fl yapl an meyen evlerin eşvahın etUvde iril .CUA.1.&rına arşı 1.nr za ım kesilır. Her ' 

meti knlmamıı olmasından dolayı tevil· doktorlar mektedir. · n geç • 1 ıki tarzda da en ziyade mutazarrır olan ~ve yemek nı:ısrafı yll.zlerce lir~ 
yetlerl kaldırılan mütevelliler evlattan Hapishane, hastahaneler ve aceze za :alla çocuklardıl'. dök~tim, gene benım urak bir arıuP1 
oldukları takdirde vakfiye uyarınca tev- HıD1B bo.kQmet tıı~bi Perrulı Çelik- yurdunun etüvlerl yapılmışbl'. j Alkolon bu hususta tesiri görnlmek· tatbık olunmaz: Ne sOyle~em yo bfç 
llyet ~tımetine mukabil tahsis edilmiş oğlu naklen Klği hOkumet tababetine ve ~ahullelerde~i temirlfk mua,enesi tedir. Aile cellatlannın alkol kullandığı yupdmadı~ım veyahut akslnın yapıldıtt•· 
olan ıntita hakları kayda httyat ştı.rtile Kars merkez hukümet tabibi Enver Bellez ve etuv işleri bittıkten sonra da bu gj. 1 ıamanlar şerirlii(l artıyoL'. Kullımnıadığı nı görUrUm. Her ay hakaret ve fe
verilir. lle Tortum hükOmet tabibi Nafiz Çörez de biler hamama sevkedllecektir. , 1 ıamanlar filvaki yine aı çok bu fena- na muameleden bıktım. · En sonunda 

Vakıflar Kanununun meriyete girdiği becayiş surelile tayin kılınmışlor ve va· A~·nea da hamam, otel, han ve lı1k devam etmekte ise de alkol tesiri kendimi işrete verdim, beni bu işretten 
tarihten sonra zatıtedilen vt1k1flı:ırda alA· zitelerl başına hareket etmlşlordir: ~~~;eı~~~~t mueyened~. geçlrllmek-ıaltmda olduğu zamanlar kadar olmıyor. kurt.armanızı yalvarınm .• diye milracaa1 
kadıulann intifa hııkları aşağtda yaııh __ · dnn herbangı bır yerde bit . Bu zavallıların evlerine mesarıot atmıştı. Kadını muayenemizde ve serbeSt 

gorulocek olursa um • .:lııf ~~•· ' .. ah d · esaslara iÖr6 tııyin edilir. su·· vaı·ı· 'I'e"'men Fahrı' llmJ "ı.....,ı.utıa ka· t neşc gibi mefhumlar giremiyor. Bunla- muş a emızde tamamen bir aile cellfl• 
6 nununa te·..Iikım .tlcarethaıı leri derl al · d ld 1 · 

A - Vakıftan biımet mukabili in· İlhanın ref'ı'kası vefat ettı• kapattanlacattır. ı rd mulcııbıl kavga, hakaret, hırpalanma, ı o uı}u an aşıldı. Kocasının memuıı· 
ura edenlerden asıl cıhet sa.bipleri diğer dayak v. s. atle muhit ini brakmıyor. yelten çıkarılması için ne kadar çalıştığı· 
mazbut vakıflttr badem~si gibi muamele y d D 

1 
d p k d . Tıbbt hnyalımdn hakiki alla cellat- nı yakinen biliyorum. Sonra rtmlt edil· 

görUrler. Ancük zabıttün evvel aldıklan kadde:\::;eıs~:ı u:ğuet~~~=ın b~l:~ era ~n. e arzak fıyatları lanne tesadiıf ettim. Bunlar hakikate~ diği kapıların Mkapatılması için ve kocS· 
vazife hıtdeme kı:ıdrolarında emsaline • Nisan ıptıdasından itibaren bug-llne cemiyetin içinde, atle içinde çok feci sının iş ve guç bulamayup acıktı& serti 
muhassas ayhklaraun fazla olduğu ve ~e~ç. l~~barları:nızdan suvarl Tet~en kadar olan parakende erzak flyatlan sahneler başarıyorlar. Diğer taraf, ken· kalması içi~ ne kadar faaliyet göMerdiğlııi 
tılh.sisJerl usulo dairesiude yapılmış bu- r. r~ _anım genç ve sportmen retıka- şunlardır: ıdisinln bir aile celladı karşısında bulun- yakinen bıllyorum. 
lunduju takdirde. bunların inbilallertne 81 G~lsum lhan kısa bir has.talığı mO· 90 yağ, 70 zeyUnyat1, 6G kaşnrpey. duğunu anlayamıyor, nereden anlasın işte bu gibi aile cellı\tJarı .ıaonolun· 
kadar tesviyesine devam olunur. teakıp Karakösede vefat em:ıış ve cena- nfrf, 35 yerli tMıyaz peynir, 1 yumurta, iki, çok defa kaprılı bü~ nmüş, hayatında duğundan çok fazla olarak bulunuyor. 

Bu vakıfJardnki fer'i cihet sahiple- zesl zevci tarafınd~ e~e!ki gOn kızak- 40 zeytin siyah, 380 çay, 130 kahve, 35 ' kendi babasından başl>a erkek yozu Fakat bunlann hnstalığı, diter hoUeri 
rlnin almakttt oldukları bıhsisatda inbi· larlıı Erzuruma getarflmıştar. şeker. 2,50 odun, 9 kömnr, 20 gaz, 47 l g-örmemiş bir gen~: kız gllnlln birinde tabii olduğu ictn kolay kolöy ıueydıuıtı 
ıaı \'Ukuuna kadar bütçeden tesviye Fiihrl İlhan'ın arkadaşlan Pazar gü- sabun, .J1,M has_ un, 11,75 buğbay unu, jböyle bir aile celladı ile evlendiriliyor. çıkamıyor. 
olunur. Bunlann vefııtında münhal kala· nn saat 14 de cenazeyi Karskapmnda 10 bulgur, 28 makama, 4 patates, 12 H~yatını, istikbalini ber şeyi nrbk bu --------------
cak hizmetler hakkında diğer mazbut karşılayarak lbtlramab !Azime ile Mtue- fasulye, 1~ nohut, 7,50 mercimek, 7 so- ~erkekte görüyor. Sağa baktın, kabahat! Yoksullar Kurumunun 
vakıflara aid hükümler tatbik edilir. şal Çakmak hastanesine eotnrmQ.şlerdir. tan :uru, 30 koyun eti, 20 saA"ır etl, 30 ·sola bakbn kabahat! Adi kıskançlık 

B - Vakfıyeıerinde hizmet muka· Cenaze o g-ece hastanede kalmış ve tavu · sahneleri evin içinde daimt niza mevzuu yardımları 
bili olmıyarak makam sahfpleri hariç odttsı sabaha kadar tenvir edilmek sure· teşkil eyllyor. Zavallı genç kız bunu Erzurum Yoksullar Kurumu, Talel>O 
olmak üzere alakalılara mukannen ola· tile orada da gereken hnrmet ifa edil- Bugece nöbetçi eczane izdivaç hay:.ıtınm tabii lecelliyatından pansiyonunda yatmakta olan Use, oı· 
rak tahsis edilmiş olup zapta kadar al- mJş ve evvelki gün zevci tuafından Is· "Cumhuriyet,, eczenesidir telAkkl e~liyor. Karşısı~d:.ıkl erkeğin retme~ okulu ve ilkokul talebelorinden 
makta olduklım aylık ve yıllıkların Z!\· tanbula aötürülmOştür. 1hasta olabılecoğlni hele bır akıl hastası kırk kişinin iaşesini O.zerine almış v& 

.:::::::=:~=================~,~===============================::::.:==~===========;;;;;:;;;;;;;;;~~~~o:la:b~ll:e:ce~ğ~l~ni~l~1a:t:ır~ın~a~~b~ile~i~O~t~lr~m:f~y~o~r,=·d~u~-n:d:e:n~lt~ib:d~re:n~la~şe::le:r~ln~.e~baş~~la:m~1~şu~r:_ 
1 bu M.z~ı:._~ıl bete ne sllrülcledi bilmtyo • ı _ Y-ani?.. yordu. ~ it 

rum ... n<ı0 oldu? Nl~n öldü? · Bu fütlmal be im O da ayni kelimeyi tekrar ettı: Yerimden ka.lka.rak Ayşenin otur .. 
n aklıma. gelme-mlşti. - Ya.n!.. . duğu geniş koltuğt\; gittim. Ve onun y:ı ~ 

Uzun müddettenber! ruhi al:Akıımı ke mek 
1 1 

bal s • - Fak.at Ayşe konuşmanızı bekliyo- mna ohırdum 
ç n ça adığmı Umia.yı ~kınd:a.n mm. Susmanızı değil .. . Benl manevi bir - Ay= dOOim .. . Ai'rla.m" k>l.Y,A··· OO' 

t.a.klp edememl.<>tlm. Ben ani bir has.talı- .. - r-- ., " vu ~ 
ga bi k · tohmet altında bulundnrd•ıgunuzun far - rl\yorsun ben ne kadar mtiteessirl.m. İIÔ' 

• r aza.ya ihtimB..l. verm~tim. Böyle kında değil misiniz mız ayni acıda. mü.ştereklz... Bl.ııbirımt.ıi 
:~:e~~~:.ya.tına kıyabUeceğinl dü - - Ben sizi bir .. töhmet nltındü bu - teselli etmek mecburiyetinde 'i,ken ... ae.ıt 

lun<iurmuyorum ki. .. Madem siz öyle bir bu teessürü ziyadel~tlrecek şekilde ha .. 

dunu
-z diStı:ye bsorunldnrdan n:ı.c;ıl hııberdar ol- mes'uliyet hissetmiyorsunuz ... Tabi1 mc - rek-"t ed! A-1 K ... um -. yorsun. .. g ama... onu.ş ... J.JI .. 

· &ele yokt1ır. sanın tees~Urleı'i söyledik~ tahafttl! 
- Ben de sızın glbi gazetede okudum. . . 

~ctzan. : Babadır .. 
Hiı.lılıll' üzerin~ bana. ynklaşan biı' Ben onu teselli etmek imkf1.nıru bu- dı: 

tcy.ak seıtl dü.ştinceleıimden a.ynlmama lamıyordum ve gözlerime biriken yaşlan 
yardım etti. Geriye <töndüm. ·Ayşe bana 1 

güçlükle za.pte<rebillyordum. Kendisini at
doğru .gcllyordll. Kırmmyn. çalar kumral tığı koltukta ince -luçkınklarla. a.ğlama -
saçları dağı.nıktı. Rengin! kaybe-tmlş yU- 1 smoo devam ed.iyor<lu. Omuzlan müte _ 

sonra ...J.l...ı r1 1 ~A. d .\.. k ldı - Mes~le yoktur zn.ten . .. Fakat sızı eder. 
ov.we n ..,..na 05.'U n r- bö" 1 -Y e konuşma.ga sev.keden :imil nedir? Ellerini yüzünden çekti ve ~nı yu ... 

Cevap vermeden yüzüme baktı. Bu karıya kaldırdı. Biraz muknıvve-.s bumu .. 

.,, zünd~ ir~ siyah gözlerinin her •zaman - 1 madt bir hattketle kalkıp iniyordu. onun 
kinden d.ı.ha ziyaje pa.rlad~tını görüyor- !bu halini bir müddet ses <;ıkarmadan sey
<lum. Haltnden üziiln ve asabi olduA·u a- rett;m sonra: 
ç~ nnlaşılıyordu. - Ayşe.. . sakin ol... Yapıla('a.k bir 

Ellini &knrkcn: şey yok kl. 

- Affeder irtiZ R-Ofik Bey ... Sl.zi 
buraya kadar yormakla. ka.ıbahnt ettim, .. 
F:aka.L konuşunca an4l9lnz. 

- Diliyorum yapılacak .bir şey olm:ı
d1ğ:nı ... Fak~t ınanamıyorıım ... • İnan -
mnk fstcmıyonım ... L!n'1ia. ölmem~ lii. -
zımgeleı-ı bir kızdı ... Hele böyle feci-' şart-
lar dahilinde ... 

'rckrar ~11zünU ellerllc kapadı. Bir 
mÜdjet sustu ve yine: · 

·- DU.şilntin Refik Dey~ .. Soğuk kart
lıiıkla <>da.sına kapanıyor ... Ve 'bir bardak 

Lamla • içine 'C!olcturıduiu 21ehr1 ~~k ytn~ sojuk 
ktnlıltltlı -" vertm. Sebf!b\ nt.f4\? omı 

- Yok: dedim Ay9e ... Çok iizgilndütn 
bugUn... Gazetede .hiç '\llnulmadık bl1' 
havadis oktimakla. per.Lşa.n oldum ... Zaten 
ben de blr parça teselli arıyordum ... B:l
hrı b•ı fırsaU bah6ettin1.z, slı.e mınnctt<ı-
rım, 1 

- Evet d~... sonra. ıavnuı 
\f er~ll ~ttım,t• lbJftlt\ı 

- Bunda Bizin bir parça mes'ullye
tlntz yok mu Refik Bey? .. diye sordu. 

B11 umulma.c!Jk, ant sual ka.rşısınja. 
çok ~a.şırdım. LUmiamn öli.\mile benim 
ne mtinn.seootım olabllird1? Uı.minyla 
benim ınünn.c:ebct derecem onu bir ölüme. 
öt.irükl!yecek kadnr kuvvetli değlldi. sı -
nirlend!m. 

- Ayse dedınt ... Bu suali bana niçin 
sord"ıınuz?. 

Yüzüme sert sert bııktı ... 
- Hiç dedi... IDsler... Bazan insanı 

aJdatn.bllirler... Bıııan da.... Sustu. Sor
dum: . 

- Ev<:t... Bnzan da.? 
Mühiln bir şey söyliyecekmiş gibi bir 

eda t."1.kınnra.k: 
- .Sa.zan da aldatmazlar ... 
Su sararın manasını anıım.ak istt • 

YOM\Ul'\ ı ll -1 

bakl.şta: nun kenarlarından ağzına doiru inert 
- Sen bunu sanki bilmiyor musun çizgi sanki derlnleşmiştl. Alnı .kn.t kat ol .. 

der gibi bir eda vardı. mu.ştu ... Birden ihtiyarla.m~ gibi idi . 
Bir zama.n sustu: - Evet dedi Refik Bey ... Sizin tees' 
- Refik Bey dedi. Biliyor musunııı sürünüzü kabul etmek vaziyetindeyJm .. • 

slzi niçin buraya. <;a.ğmlım. Ona. hürmetkar olmağa da mec'bururtı· .• 
- Söylemediniz k1 Ayşe ... Fakat .Ul.lrıla31 düşündükçe ... Göz ya.şıatt' 
- .Benim bu çağr~ım ... Bugtin artık ını tutmak ben!m içln güç <blttyor .. Ne ya~ 

aramızda olmayan... payım Refik Bey ... AA'lamayayım mı? Ya .. 
Onu <ilk.katle dinliyordum... Yine zı.k olmadı mı ona ... 

birdenbire nğlama.ğa. başladı.. Ses çıkar- - Yazık oldu... Fakat Ayşe ne ya ~ 

ma.dan sakinleşmesin! bekledim. ~arıda palım ... Ağlamanın f.a-ydıısı var mı? Ağ .. 
bu1'Jtlar 1yice alçalmıştı. Y.ağmur şid • lasaydık... Veya ağtamasaydık ne olut' 
detin! arttırmıştı. Terasın t~la.rına. dü - du? 
şen -damlaların sesin1 rUh sı.ka.n bir ahenk Sustuk. Ayşe konw;m~ıe h9.la ı>e· 
halinde işitiyorduk. TUl perdelerin ara- nı tatmin edememişti. Bilakis beni tuh~ 
sında.n süzuterek geçen ışıkla.r etrafı ve ,şüpheli hi~ler .içarls:lndı;: . bıraJ.:.mP• 

·klf1 derecede .a.ydınlata.mırordu. Vt AYte SOrtıum : ' 
oll rJn! Yll.tUM ll.J.~f'1•1'&k h ıa l\ıçlurt • t , · (,f\r~s.ı vtf}. 

Is 
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EN SON HABE RLER.9 
ispanyada hükiımetçiler 

taarruza geçtiler 
Bir lngiliz zırhlısı Barselonda bulunan 

İngiliz tebaasını alıp kötürecek 

DOÖU 

f _!UNLARI BILiYOR MUSUNUİ?' ( 
1\öpek derisi kullanan 

insanlar 
Çinde öyle bir sanst erba~ v&rd1r 

k.i, kanun bunlan ~iddetle tcctiye eder. 

l-'tikat suçlulan da pek ender olttrak 
elluo geçlroblllr. Bunlar insan derisine 
köpek derl~l aşıloyan btr nevi tuhw 1 
sııunt sahihi insanlnrdır. <''nlller hayvan 
şeklinde in.san luıreketleıi yapan m:ılUk· ! 
lsrdnn çok boşlandıklan içlo, Çin sirk· ı 

J~ri bu kabO numaı·aları y:.pnbilccok I 
olunlar:ı çok Jınra verirler. 

$ • ' • §$ it 

.. 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Hnlkın IJu rağ"h<!ti bir htkıın kurnaz 

mutatdbblplere insan derili üıerlno kö· ! 
,~~lıuııanka, rı ( AA.) - General asını almak tçin 1 ·panyn lıükuınotUe pek derisi aşılamak fikrini vermiştir. Bu 1 
~ b 

0 layyar~lori Barselona bir bOcum· tema. a gclmi~tlr. iş çok zahmetli ve 12hraplı olduğu için 

Toplayan: B. D. 
T~frlkn: 1:; 

~ •. Uluııı:nuşınl'&ft da şelıriıı ctrnf:ndnkl ;\Jadrlt, fi t /\.A. ) - Hükuruetçllt;r pek yttvaş yaplltr ve deriı»inlu llıerin~ ı Kadınsızlıg.,ın _.Ja bı·r kola,vı bulun-
•& topı dlln snb8lı Kıınıiajartt tnıntakaıundtt l.>lr köpek derisi aşılatmak iııtiycn ndamın , Uı V 

~t<tı ıtnııın ate.~ tesirlerlı!df•n bom· ıtuırrnza ~evınlşlcrdlr .. Asıler bu tcuırruz biı' ufttk dc:rbi kalduılır. Yerine köpe-! · f - Ellı• 
'Ulan<ı ruuvnffnk oltuııaını~lardır. kttrşısında ~ağılmı~lur, t1Dkılmotçller ğin 

0 
bUynklükte lıir deri~I dikilir. Bu fflUŞ U. 

~Ollda l>ulunan fngllİ1. 7.trhlıın tehe· V~m.lelekoyu ışgnl elmlşlerdfr. UŞl yeri iyi oluoca diğer taraflara aşı j • • k 
kapik bahşişle kampın 

_._..___ · · . 1 ıcıne as er Ç. . . yapılır vo bu !iUietlc lılr LO.'<All bir mnd- ' 

.ı.nde Japonlara Mısırda seçımın det sonra köpek derı~i ıriyinınlş olduğu ıkuluvordu 
kıy af etinde kadınlar so-

halde ortaya çıkar. ..,, 

gore Vaziyet kat'i neticesi Çorni llilep: va.ııla. çekilen ve tiZl'rlerine büyUk bir <lc-l)enizde bir şişe 
'J'ok Bnkknl dilkkitnının t•n çok satılan mır fıçı oturtulmuş olan arabalru'l:ı. bu 

tıc~ }'o, 4 IA.A.} - Şankonun cenu· Kahire, rı (AA. ' - f Anadolu 1901 senesinde tlç Amerikalı k4şif, m~talarınctan btr t:uıesi de Çorni Hilep Çinliler meşgul olurlardı. Her sabah er· 
ilde .:evnııı euen muharebeler nellce- Ajansının hususi mulıabirl bHdiriyor ] bir buçuk sene kadar kutup mıntaka· 'denilen siyah çavdar ekmeğidir. Diğer kenden gelerek bataryaları önlerine ka-

ı... 'Yanc:a h ın j o 1 ltnde Mı ı ti · k t' 1 k d 1 kmek b iki . tarlar ve kampın her t.a.rafını do~k "111111\d " rım a ap n ar e sırın seç ın ne cesı a · o ara · tıU ur: sında dolaşmışlardı. Bilhassa Sp1çber-
1 

e- una nazaran mislinden z1yade . ~ . 
h~ .. Ulu ve .Jopon kuvvetlerinin Ti- Hükümot namzetlerinden ll3, uıubtelif a'ln Ş'lrk taraflanndıı, l·'ransuve Jözef pahalı olduğundan gelirleri mah - pısllkuhteıevirdn dt olması lçbınl açılmışdçuı~kr13~~ 
~hlı&rt1111 

I>ukov demı'r ~·oluna }ı'"kim ol· ~ ' dut olan esirler •bu ek:meM tercih ediyor- m ya ını araı a arma o urar.u;r.. 
'"'l J u partllerden S6, mnstııkil 62, Veftlerden adalarında j 6 • k d .w1t .. rUrl eti Bl ı ı h t~ı. blldlrilınekledir. Halbuki Çlnden ... lardı. Şuranın dilk.kAru görUlecek bir yer- amp 1.§ına &" u er · r z ne r a-
ttrı h be 12 mebus seçilmiştir. Eksoriyd hrısLl O sıral:ırda bir kat_ uıa be.ş on sa- '

1
di. Orn.<l.a bir bakkal dlll&.~nında bulun- Hnde yollara dlzilme_leri ve ken_ dl lisan -ııı ... t .. ı. a rlere gl>re meıkllr şehir ve t ı ı ı ı alıı. b ğı k "'ll,..ıtl olmadığından 18 mebuc, için ayncR llr y1tıınışlar ve bn katdı bır şışen n ması lt\zımgelenden daha çok çeşitli eş _ ari c ar rın<ia bagıra n ıa onuş -

diriJı cırın temawile zabtedildi~l bil· st'lçfm yftpıhrnaktır. ıçine koyarak denize ntmı~lardı. ı yalan b• lmak kabil 1 d F k t maları kampın hususlyctlerlnden bir tn-
Yor. . !.l o ur u. a a çay, 

51 
idi 

......_____ Bu şişe otuz altı sene sonra Sov- şeker, ekmek, tütün en zlyn.de istenilen ne · "" 

f l\aillU tay müzakereleri yeUetin Hussamt ismindeki buz kıranı ve arruu.lan şeylerdi. Diğer taraftan Şura Bir ölüm 

flgi}jz anıelesi VCI1İ vapurunun tayfaları tarafmdan elege· 1 büütn mü.şterllerinin hemen hemen ne Bu sıralarda. arkad~nrınuzdan top-
İntihBJ) isti'-r~r Ankara. 4 (A. A.) - Kamutayın çirtlm~ştir. Şişenin içindeki kA~ıda kd- 1 Istiyeceklerinl söylemeden bilirdi. Bakkal çu binbaşısı Snbri Bey hnstalannrak vefat 

.J bugünkO toplantısında, Üslcüdar ve Kadı· şlflerden biri Ui02 seneı;i temmuzunda dUkkAnı tek olduğu içln herkes oraya mü- etti. Kendisini etrafına çok sevdirmiş o -
l11f1,.Ldundrn, 5 rA. A.] - işçi JMrtisi tu· köy su şlrketlne ait tesistıtın satmalın· FrtmSU\'a Jözef adacıındıt bulundukları racaata mecburdu. Bu yüzden oldukça ze- lan b•.ı ın.bH arkadaş Slbc.ryndn esir za-

... arı 1 1 T ı.· . . dl j k1 bir kadın olan dükkft.n sahibi herkesin bltl d di·'H 1 ilk k "'ft_ .... ~~ Yenldon Jntlbep yapılması hnk· mnsıno ait mııkave e i c, Or..:ıyc ve ve lşlera~ gay~t iyi gittll•. yazılı ,1 .. ihtiyacını ve itiyatlarını çabuca.k. öğren- er arnsın nn ver &•m z ur,ı.x•.mu 
lu11111 A\laıu Kıımar:ısına bil' teklifte hu· 1.ttvunyn ticaret 'fe ı.:lirlng anlaşmalan, Aynca ~onreçlı meş~ur k.aşıf Nımse nın ı mtştı. Onun b'.l hail umumt memnunıyetı Onun ölUmU biz! çok müteessir ettı. BU-
i ınuşı be }fi b 'l'ı'.lı kiye 'e Roman}·n ticarl\l anlaşması· b k b d k k has.cm memleketten uz.ak \'C esir olu.şu • ~Ut uı·. Un~vektı <;em •r yn u ikamet etliği arcı anın ır e ·ttra ıı- mucip oluyordu. Bu hallerllc Şura ve en muz bu tcessnrumüzü nrttınyordu. Oruı 
•e in Uı!\011.~ehctile lıeynııntta bulunmuş mn testiklorine ttit kıınun layılıı\larile lemle çlz.ilcnış rf'.i'Dİ Vtudı. çok anılan ld.ka.blle Petnoset Ka.pik eslrler bildiğimiz :gibi büyük bir merasim yap _ 
'n}'I ll~ıabın şimdilik yersiz olduğunu icaı ve Isliı'ıır kontnl'tltlım, ferağ ve in Kaşifler Amerik.ıya döndük.ten 800• arasında en çok konuşulan mevzuınrdan mak için hazırlandık. Teçhlz Ye tekftn 

~l?ııştıt. tikt.ıl llmühslıerlerinin, nnfus \'e hüviyet ı·u başlarıadtın geçen botnn hadiseleri t.lrlni teşkil ederdi. için TUrk Metlerine göre hnreket tetik. 
'r c:ü1chrnlannm bedellne dair kanun layı- anlatmJş olmakla beraber, bu şişenin Yalnızlık: Fnk.-ıt bundan ötesinde ~u.~Iara uynuığn 

rukyuda bagcılık Ve haku·ının bidnci mUzakere'İ yttpılmışlır. otuz altı Ei8!\8 bulunmRsı yeni bir alaka Hayatta yalnızlık belki insanl::ı.rı en ınıe<-bur kalmnkt.:ı.n başka çaremiz yoktu. 

al'JCIJık uyandırmıştır. çok korkutan bir ıztıraptır. Sevdiklmn- Toprak ı:alın blr kar ve buz tnb:ı!«ıslle 
1\ Bu . adan1 da kiın? den uza~a dil,şmil.~ olanlar kendilerini dn- örti.ilnıUş olduğu için ölt\leri gömmek ka-

htıt110kara, 5 { A.A. J - Trııkyti viUi· f1~dİS0llU 3lllll8k İÇill Ima. teselliye muhta~ hissederler. Hele bu bil olnmyordu. 
lllt"lt rnuhtarhmnm so({hk kurumu Puri:>, 4 (A. ı\ .) - Ha .. •a:\ tıjttruu uzaklığa bir de memleket hasreti, düşman ccn:ue damı 
t:~lk k Çarınkkalcde devam eden bağ· bildiriyor : Aslen Pohlnyah olup bur~ıcis F..'ektrlk ıambaaıının uıncldi olan bü· elinde esl.r olmaktan gelen i1:llet1 nefis 
~1., ~rsu mnddctleri bir ııy cJtthtt ikuınet cdon \ c ı:;on ımnnnlarda 300 yük Amcrilten uıuhteri'i 1'-:disonun halı· yarası da inzlnıam ederse onlann haleti Kışın Sibcry:ıda ölUler lop.ra.ğ:ı. gö -
f 1111ıı mül.mezlcr. Yt:ıi. açmak ve meznr o.çmnk •vı" .... ~lır. Arıcılık kursuna J:dlrneden mllyoalıık bir :.ervet kazılDan l-'1'llnksel rasını anmak için, vatftndaşhm Nivi· nıhiyelcrini Umttsızlik içinde perişan diye 

l''to" kabil olmadığından knrlnrın k!llkmasına '&ket o1& gidecek gençler ynkındn hu- ortadan kaybolmuş~ur. Yapılan araştır· ierııay hü\i.tlmeti dahilinde, tayyarelere j.t.wsif etmek kabildir. Böyle zamanların- ve buzların erimesin<.' intiza:ren i)lUler bir 
t.'ıkt. Cdtcekler \'c ortıda Uç ay kul•· malar osnaF>ındıt P.ılonyah bir"inden öz- yol göstermek bİ7.metlnl görecek. büyük 1aa bilhassa insan kendisine yakın bir malır.ende nuıhafazn c-dllmt'kt('cllrl.,r. 

?dır. rcnildij!lae göre, Franksel hududu geç~ blr fener inşa etmişlerdir. Bu fenerin jkndını etrafında muhakkak arar. Bir kn- C<!n:ı.z~ damı adı verilen bu mahzende ö-
h 1 t• ,,1 k ftt•ıc:ı ili kt t l bU •· bt l .kt ·11• ar:ıı OlOnden dın eli adetA relıakAr ko.blliyetıerile bli- ıuı ı k ı i in n e mun '!ransar.Jn ~ 'lı"l~ı ı\ ıtı·ı· dat''t" m ş ır . ., os ovayR c ıx :r:anne< mo c· epes y~... r e e r... •. P tün ncılnn dindirir, BUtUn kederlere sü- er n onu ma."ı ç -ay -ayn v -

~ 1" tu ~ u dir. mUrekkeptır. Bu ampOI çeltk bağlarla kllnet verir. Biz Slberyııdaki kampta ~tc t.'\Zalll yerler yapılmıştır. Ruslar buray!\ 

hazırlıklurı Ad lı,·.a)k oktıBarı birbirine g~çtriluıfı;i main ş4'kUnde 168 ıbu en biiyUk teselli çaresi.nden mnhrum- ölUlerinl çırı..l çıplak bl.r hnlde ynzn knd.R.r 
Pıı · " fl O a ' camdan ml\rekknptll'. <iuk. Binlerce a.damın toplu halde bulun- bırakıyorlar. Yalnız kollara. bir iJ)llk.le 

ili bir rıs, 4 (,\. A.) - Parlamento ye· llleZıUJl}arı d kt ba.ğlanmı.ş ufnk bir kd~ıt pıırç.a.sı ölünün 
QQ ı... Qnun la\·ıbasım kabul etm:ştır. Lllmbanuı . içinde MJ~e vatlteH_Iııl d•ığu bu knmpta kn ın yo u. hUviyetını tıesbtt eden yeglne işaret olu -
1 '•ll " n bü uk lı ffVl'lCa f90 bulunduğu bu kn.:mpt.'\ kadın yoktu. ltrın1 Uııa 1ıöre, Millt Mndafacı ibliyeç· .Aduna, fı ( A.A. J - l>Un şehir· guren Y ır aynu ve .J • ' yor Bizim ~ampta. mevcut olan böyle bir 
1'11da)( karşılamak ü:zre, :Frım ıı Bankala· halk okullarından mezun olan 5."2i> kt- kömUr lfiınba 1 yanmakt.ndır. Her şeyin çaresi vardır: mahzene saikn.l merakla girdiğim zaman 
~dnnt muhafaza edilecektir. 1 şlye törenle diploma vcrllmf~tir. L'lmbanın slklctl altı hin kilodur. Bu h.nl nrtık da.yanılması muş.kül bir hayretimi glzllyemedim. Cesetler soğu -

- ıztırap tevlit etmişti. Bir çok a.rkndaşl.-ır ğun şiddet!nden k.as~tı kesillp kalmış -

Dertlerinizi 
bize sorunuz 

'kuyucuınncuzın sonnru:, da • 
~'l'dı k 1stedlkl<!r1 b!r çok dcrt!ert 
~r. I>oou gazetesi bu okuyucu -
111b 1 -her cthetçe tatmin etmek istc
Clltı için bu derUerln de elinden gel
Şq_ ltacıar dermnnını bulmnğa çnlı-

• hUZll'dır. 

~aJttır. 

1lAHATSIZ !\llSINIZ? •. 

~ Doktorumuz &1ze gerek bu su -
te~kırtta alenen ve gere)t husust su
te ~~lannızın ce\ıı.pla.Pinı verme 1 
cstr-d"~r. ismınlzln istediğiniz tak- ı 
ıııı c kattnen glzU tutulncnğına c· I 

tl oinb1ursınız ... 
l>A\'ACI MiSiNiZ?. 

mm lL\SGl Bin ŞF.l't ~IF.RAK 
EDİYOU MUSUNUZ? 

Yine Doğu .gaıet.csı elindeki im
kanlar nlsbct!nde s1ı1 tatmın ctmeğe 
çalışır. 

Gazetemlıde veya buı.usi surette 
cevap almak btlycnlerin ... 

ı - Evvelti snr\h ısım ve adres-
!erinin yazma.lan. 

2 - SUallertnln mümkUn olduğu 
kadar kısa sözlerle lfade edilmesi. U
zun sözlerden zlynde der1rnl meV"lua 
geç!l?r. es1. 

3 - Cevap bedeli olarak 12 ku -
ruşluk posta bcdeıt leffedilm~..:;ı 1A -
zımdır. 

J\'Lıkatımız ••. Bütiln derUerlni -
l ıı. Yine bu stıtunlardn ve lstersenız 
<hr .~ surette eevııp \'ermeğe hazır -
':ıt ·• 7J dnv:ı ediyorlarsa yine avu -

·tnız '1ze mütalaasını b1ld1rmcğ'C 

Hususı surette cevap 1stiycnle • 
1 rin 18 kuruşluk postn pulu gönder • 

melen. 

buna bir çare bulmak Hlz.ımgeldiğl k.'\ - l:ı.rdı. su~o.net içinde uyuyan birer insan 
T.,·rasluH hasta öldü na.atinde 'idiler ve bu maksatla Rııs !l.S - h1ssln1 \'('J'lyorlıırdı. Soğuk tcfcsst\hıı 1.m -
ı i Ti kt'Tlerine yana.şıyorlnrdı. Rus ~skcrlerl o kfm vermediği için karın şişmesi, Jtokm!l 

ll1msın Tekman uablye5J köylerin· 

de çerçilik yapmakta oldu~u sıı~ llfO· 

l se yakahmnn Erıurnmun Mebdlefendi 

mahıdloslnden tıir şalı.~ın Nümune has

tanesine yal ınldııtını bildirmiştik. iki 
lıaftadaııbcri hnstanede tedavi edilmekte 

: bulunan bu aıinm dürı ölrı_ın_ş_t_nr_. __ _ 

"Akın,, 
• • 

pıyesı 

ınman: ve sn.tre gibi U7.er1ndcn n.ylru- ~miş bir 
- Para. her şeyi halleder. diye cevap ce..set.te bıtlunması lll.xırn gelen tabii .hi -

vermLşlerdl. dl.~eler burada tekemmül e<.lem.iyordu. SO-
Bunda.n sonra 50 knpik bahşişle ğuk çok şiddetli idi. Üzerimizde kat lrot 

knmpın içine -asker kıyafetinde muhtelif elbLc;eler ve gocuk olduğu :halde üşUrilUk. 
k!ıdınla.r sokulmuştu. Bu kadınlar kamp- Çıplnk elle kapı tokınnğ-ı tutmak, dcmtre 
ta hl7.metk.ftrılk vn7Jfesinl .görüyorlardı. yapışmak gibl -ga.fletlere k.npılınnğ'a cel
Çrun:ı.şır yık.'\mak, ütü ütUle.mek gibi L'l- mczdl. İns:uu.n -:ı.vuç <k?r!sl olduğu g[b1 
ıert muvaffnkıiyetıe beeeriyorla ve Rusları tutulan denl1rln üzerine yapışırdı. Bina
mevcudiyetlerlnden haberoar etmeden !arın 1kıncl katınd:ı.n 11.Şa.ğıyn tti.kfirseni07 

C.>irlerle beraber yaşıyorlardı. Para ver - ttikrilğün sert bir sesle yere düşerek yu -
mek suretile kampta askerlerln yardımı- varl!\ndıtını görürdUnUz. DereC'.cı hara.ret. 
nı dalma terr.in etmek kabildi. Hatta. on- sıfırın altında 40 - 45 radd(!lerfn.de idi. 

Yoksullar Kurumu menfaatine Halk· ıar esirlerin kıyafet değiştirmeleri tm - (Arkası l'ar) 
evi temsil kolunun haırrlamış olduğu kA.nlıı.rını bularak dışarı çıkmalarını, .şeh-
Akın ply~i 7, ~ akşamları Ooğu sine· re gitmelerini bile !kolayla..ştınyorla.rdı. 

masLnda temsil edilecektir. Yerliler: 

Piyesin geri kalını~ olmasından ls· Kampta. Rus askerlerinden ba..şka 
lttade eden amatörler piyesin mOkem-

1 
p:ızara gelen Rus köylüleri de vardı. Ka.m

mel olabllmesi için provalarda ıızamf pın pnzanndan bahsederken onlar lı:ı.k -
gayret göstermişlerdir. H a n rolOnde l kında. bir kaç satır yazmıştım. Burada 
muallim lızet ve Huna rolnnde Bayan Siberyada mevcut olan Çinlilerden bah -
Hulkı 8 Esat çok muvRffttk olmaktadır- setmek istiyorum. Civar& bir çok Çinli-

Y ler vardı . Kampa sık sık gelen bu adam-
lar. • . ınrı Ruslar ıen süfl1 tşlerde kullanırlardı. 

Y okauıtar KJr~mu. menfatttına tertıp Ufak vücutları perişan 'fıyafetlerile bu 

Can bazların 
hali ne olacak ? 

(Bll§m:ık:ılc<len ifeo11mJ 

Karsta fia.tla.r düşmen119, bilik.18 kof'. 
Iünlin cebine giren paranın ntlktan art
mışt.ır. Göz önünde böyle fı.bid~ gibi de ., 
llller dururken, canbaz esnafının, ilmi 
hakikatler~ rağmen perende attnağit. 

kalkmaları, rejimin tuttuğu kalkııun-a d:\· 
\'asile .kabili t<!lif .değildir. 

DoGu 
edilen bu piyes içııı bıletler hemen be-! zavallılar da kendilerine lA.yık görUlen 
men satılmı~br. Kalanlar, Halevinden ~lerl yapma.ktan I.stink!! etmezler ve o 

l • J l h ve mOsamere ak§amı. gişeden alınabiUr.1 suretle olsun efendilerini memnnu etmek 
Size e lnaen ge en er Elde mevcut imkanlar dahilinde mOkem· !isterlerdi. 

Bu vatandaşlıara. tavsiyemiz şudur. 
Siz de tüccar gibi mUzn.yedel-0re iştı -

rak edlnlz! Eğer bunu fczla dürüst bir iş 
olarak tıuluyorsanız. belediyenin ynJıut 

hilkQmetin ellilin yctiş~ği müddete kn· 
dar, gene buna benzer b89ka blr sanatla 
ifUg!a) ~t\DI 

mel bir ıekilde temsil edllmek Qzere j Bu Çinlllerden kampa. her sabah bi.\-h • f • ., l ktı b rl 1 Ak 1 1 1 t yl\k bir kafile gelirdi. Bunlnnn "·azlfest ıznıe ı y anm aaa ça ışaca r. azı anmıı; o 80 ~ ın p yes n n muva. • -- ____ ..;.._.;,,, ___ o-.. __ .._________ fak olacatı muhakkak telikkt edilmek-,' vardı . 
............. ___ tedlr. Batu'Ja 

------------------ • ...,. MbAi ~· Mt htJ -

--



1 
Hikaye Çok Teşekkür Ederim 

Yaz:w : N. ı}f. 

o ak.')ıım "c!l..hçe ne ka.da.1· kalab:ılıktı. mı Necmi ~y? 

DO~U 

iLAN 
Kağızman Asliye 
Hukuk 
Hakimliğinden: Fa.lı.--at bu güzel mayıs ak.şanund."l. da ba- / - Evet, bugün ndeta gençle-.]t!ğ"imi 

harın iL'c ılık.lığını tenlerine i<;irmek için hL<:sectiyorum ' l\ayızııınnın yukarı p1Uk köyü 
~~ır k.ı.$-lık ku.'l'Ulşların sıkıcı dcr:ıgu.51~n - Omç kız bir ka!Llta.hn snlıv<-rdl: 

clnuıu<ln t'drknn yukarı li.1\rt\{JÖ· dan m;Tıltp ~ha hafif ti.lValt:tlerle ken- - Ay, şeker lxı.O..ı.c~ğım, sen i.htiyar . 
<!'il{'ririi tru.c yes.illlklerin ru .... ~sınn ntanhrrı nu!illl s-:ınki? ! ney unrlKm tlt>tlYt pifik köyi.\ nra-

H .XİS.\N t938 . 

d:ı lm .. '< vermt-mek mllmkt\n de(rilct.: 3:ıhçe s.ıh~bi genç kızın fikrine işti- , 2fsi ştınnle.n kn~ cenuben l1ellerc j 
~rtd~~~u b~~n~a b~b~ mkeW: J gWenyolJ~ n1nl1dut G~ dnknr,~~-~~-~~---~~~~~~~~~---~~~~~~-

m:ısa gwüne ili~ti . Gidip ar:ıy:ı oturdu. - Ferda Hanım dogrn söylüyor, de :\Jesa~ınsındnkl Osuınn kö)·~ kıttluld- ~@JllJUlllUUHIUlffilllUllllllllllUllUll!llllll!lllllUllllllUUlllEllll!llllmllllUllllllOlllJllllUllllllmnııııııılllllııııuıınıuııllll 
W;r ş~ bira getirtti. Ta biatin ve insan- eti . 1 )esi net~ mtUklyet veya dlıwr aynı i ~ 
ların etraft.'l. canlanan n~lerine bakıyor Ferlt blrdenoire doğ:ruldtt. Hiç belli I hakkı olnnların H&n ltıriblndcu §a .., 

ve btı doyulmaz zevki uzatmnk için bira- etmemekle beraber. kızı ve yanında.kl a. - ltibttren 29 gün l~lnıle Kuyınno.ııl ~ o u 
~:.uu ya.va.~ yavaş, yudum yudwn içiyordu. damı <.l.Llı:katle tetkik etmeğe başladı. Ya-1 Asllye Hukuk bnkluıliğine münı· _ 

Y.a.kın masalarda. konuşnnların .mu - r..:ı.bbl bn kız, Cemileye, hatta bi.rnz da 
1 cantları lltln olunur. == 

lı:ıvereJerini de gayri llitıyari dinliyordu. kmd.isıne ne kadar ~ok bewJyordu. De - ( . 'o: !!02) :ı 2 1 
Hep.'>i de geç giden klşt:ı.n ~ik.!l.yeU;i , hep- mln<lenberi bunun f.n.rkın:ı. vaı-m_amı'} ve ll .A l k b l d 
~ı de temiZ bi.r hava almaktan me-m - hnttü onların kendi m:ı~s.ınn gelislerine ;_ an a.rınızı a u e er' 
nun, ve cığerıermdek.1 bahar nnmı.11esını canı bile sıkılmışt.ı. Ar{vin Vilayetinden : e 
rnUmkün mel'tebe .renginle.']tlrmek için Yeni mfü~terUıır etra.füı. alakad::ır olu- ~ F 1 R M A N 1 z 1 
lJ:ıhç<."dc mümkün olduıs-u kadn.r f"ılıt ko.1- yorlnr, arada bir de kendilerinden bah - N ~ 

s<'d.iyorn.rdı. Ferit, bu muhavereleri dinle- 18 I lsan/ 938 Pttzartesl günO saut ~ 
mn.ğa hn.heşker! b :ı. · = 

dikçe, kızı i!R J...-urşı Juır.~ya. otw·makta ol- on eşde i.u-ıle edilecek olan yedi bin = B •• •• D 
Ft-r!t bi.r:ısını yudwn yudum 1çcrkcn, § utun oğ tan t r 

birdenbire bundan yinni sene evvelk: bir duğunu -a.."llamı.ştı. Hatta konuşulan şey- yedi yQı yirmi dokuz lira kırk bir ku- ~ uya l l 
s 
g 

mayıs a:k.ş.'lJilı hatırına geldi. Yirmi sene lerden Cemilenin bl:raz rahat.sız olduğu ruş keşir bedelli Artvlo yalmz Çam yo· § 
lçln dı.<=..,rıya c.ıkrunadıgın-·ı, Ferdanın Gu-1 ı = v 

evvelki gençlik ve b..'\har... Yine .böyle 'r-- unun oxooo na 9X OOO kilo metreleri § ' ' D o G . .. . 
P.M.çelik bi.r yer<le Cemile isminde bir kız- zel Sanatlar Akademisinde okuduğunu, arasında muhtelif yerlerde inşa edilecek 1 u buy u k b 1 r D 
lo. taru.şmı~tı. nl..şıınla.nmak U.zere bulunduğunu hep, hep i t' t d la il k k l k . . . = '' 

öğrenmi-?tı. s ına ıvar ıı e or u u mşaatı ışı §'§ 
. İlt!.."li birlikte -0 yazı ne sera.zad, ne Ç b N f K . t f d d k e:ı m em 1 e ket a a n ı·ğ!encell, ne şen şatır geçinnl.şlerd!. Ne Tesa'1Utün bu tath olduğu lmda.r da, oru a ıa omısyonu ara m a açı ~ p rç s 1 n 1 

Ad:ı.sı, ne Modası, ne Büyl~kderesl, ne Ya- feci cilvesine kalbinin na.<,ıl tahammül e- eksiltmeye konulmuştur. Şartname, proje 1 
k.1.cığı, hiç hiç, İstanbulun gitmedikleri debUdlR"ine kendisi de şa.şıyordu. Fa.kat !keşif ve buna m~tt't'er~.İ diğer evrakı her tarafın da oku nan 
l:..att4 çok defala.r gecclemedlkleri yeri kızın jıanmdaki ada.m, her halde cemııe- fenniye Çoruh Nııfi ı :'riudDrlü~nnde ta-

&cılnı:unıştı. nin koca.c;ı -01-acalc, Feride sanki blitün tiplerine verilecektir. Muvakkat teminat 1 b • t d • 
Kl\çU.k Fertt, CE>milesint seviyordu. nıt.:vcudiyetlle itidal, ihtiyat ve ha.tt.A sü- beş yOı seksan Hntdır. fstekJiler temi· ı 1 r gaze e 1 r • 

B•ıns. şllµhe yoktu. Ha.tttı. omuııa evlen - kOt ta.vs.ı;-e ed:lıyor gibly<ti. nalı mu•·akkattı ve Ticaret odusı mak- D ., ·ıı • ·ı •ı • • [ b ., ,, 
mP.Ae bile niyet ediyordu. "Şe-ker baba,, ile genç, kız kahveli!ri- buzu ile Talimntname mucibince mUte- OgU l eTl l e l gtSl 0 an Utüfl 

m~~ı~n~:~t:lu~~::ıc ~od~u:0~n~ :~~~:ı~ ::anı:~!~\.::ıer~:'u= ahbidUk vesikasını ihale ~ünn saatma il fflÜeSSeSelerz•n QZ temı•z V Stfa"' 
bile karnrlıı.ştırmı~lardı. Erkek d<>ğnrs..'\ 1e-.rlnden ayağı kaydı w d~tU. kadar Nana Komisyonu reisine Vtmue· ı g e a 
Feridun, .k.ı'.l doğars::ı. Ferda! O zaman Ferit g::ı.yrl 1htiy'1ri b1r ha- Jed. lazımdır. Aksi takdirde isl.eklller sile kendilerini bu geniş bölgeve 

Ft'rlt -0 7~'1m..'\.nlnr İstmıbuldr. hukuk re.ketle derhnl yertnden fırladı ve kı~ eksıltmeye kabul edtlmeyeceklerı ilUn 'J 
t:ılı.'>11 ediyordu. Me:ıcu:pte-n çı.kıp ta n.vu- yerden k1l<l.ırdl. i l ~ l • • 

··ş' • t. ril b"'bn,, ·. oluDUr: (No: 2Hl) 4· l _ tanıtma QTl men aat erının kat -0ln.:>!t~ında.n değil, o 2amanl..-ır blt1 - ~ .... "' 

rnme-.ııi <"n kolı\y tı.U blr mek~·p oıuş.u.n.dnn dit·ardu~ızım bu tel~jın ne, cıldırdın m1 ? .,,.,.,, ilk icabıdır• 
dola.yı huknk.a girm!.~ti. Devam meebu - J 1 ..... • 

=~;:::;U:::~~,':,~~.::ıd~"t:h: Oe~k::~•bacıi~"'· mt'rok etme, hiç fet K:;:~~lu n~:;::~.:·!::.~nr~~!: i 1 L ~ LA R 1 N 1 z 1 
sllde bulunan oğTuna yet.1.'jeef'ğinde-n hattft oir .ş.eycLk olmadı lx\na. ... Ve adamın ko - rada Yenişehtrde J(aranfil sokak 171 
~ok ~::::.=,,~:~~ı~:=~n sonrn Bur- :~ girip y!lri\yecekleri ;,raa.. }'3-jlı~ ::,7.:~~~:~• k~;.~~ü:~~~~zıa::·;~~~~~ -
~ya dönmü.ştU. Dellianlı hu.lrnk mc-zıurn - Kızım, beyefcnd1y.! t.e.~kkür bilf! bo Doğrudan doğruya 

tt.me<tin, ded.l. nın veiayetine tevdi ve şanına dava· !I 
tıir gUn sua. uu geti.riı> Cemile ile olnn d ı 1 h m • 
ın:ı.ceı-a.smı bn.lxı.sındnn saklamadı. Hııtt.a Fcı'<la. kımrdı, ma.hc•ıp W.r vaziyette: laruı tın Jo ayı mUddeln ey anın ıı..:a· ea G Az ET E M 1 z E 
Cemilenin kencttsindcn gebe olduğunu da - Çok tıeşekkür roerlm beyefendi, metgahı meçhul bulunması huebile (1 
roy:cdi . • d<"dl. tebllğat yflpılamadığı mnbaşirln meşru- ~ •• d • • 

naoo.sı kızmadı. se.-;!.ni çıkarma.dl. Gen~ kız "öteki,, run. babası zannet _ halından anısşıımış ve bu baptaki duruş - ~ gon erı n iZ 
Genelik ~ğmda insanla.rın ba4ffid:ın Uğ.1 ~d9.ll'Un koluna. girdi ve uzaklaştılar. ma 27 / 4 / 938 Çarşamba günO saat ~. 

böyle maceraların geçcblleceğinl kabul e- Ferit, ~ yapnc:ığı.nı şa.şırm~ b~ vn- ona tnlik kılınarak ilL\nen tebliğttt ya- ~mnnııınıuıuımıını:illtUllll.IHilllillllllillllUIDnıınmııınıımıumnıoımuıuıınınınınnnııuıınnııllllimlllillilllllunUll 
decek kad.a.r filosottu. zlye-tte .a..rkalıı.l'ından baka kaldı. pılmasJna karar verilmiş olduA-undam ~ 

Fak.ı.t ... Oğlunun o kızla evlenmci>ine Onlar gÖ'Zden 1mybold~klıı.n 'Z3.ln~n. - ----ııa 
mezburenin ayol gün ve saatte mahke- rr•:wmmmmmm••rl"""'lt4%:mmms ~,'! ra:zı <ieğlldi. Hem yumuşak, hem se:rt söz- mllandı, ayakta duranuya,cağını anlı _ 

ltrle oğlıınu bu fikirden vazgeçirdi. Ce- yarnk, tekrar sandalyesi.ne oturdu veba- mede hazır bulunması veya musaddak Tu'' rk Hava Kurumu 
mlleye. yUJdücc bir pa.ra. gönderdi. Artık şını iki f'lle-rinin ara.m1''l nklı. vekil f0ndermesi aksi ~ftkdiıde gıyabın-
ondan :son:r-.ı da oğluna mektup gönder - da duruşma yapılacağı tebliğat makamı-

~":~ı~:::m~:•fil:d!~,: Do G u ::v~:·E:~:::;.\~~~;::?2~~:: eu·· vu·· K Pl.YANGOSU 
Aradan sc-neler geçti. Ferit evlendi. tı.AN TARiFE.si 

Bal) 11.1 öldü . Kendisi. b:l'basının yerine 

toza.ha.nelerin başına ge~tL Ara sıra İs
ta.nbul-a gelir, kısa bir müddet kalır, tek
rar Bursaya, lşinl.n ba.şına. döne-rd.i. 

Ne yaparsınız? Ho.yat bu! Baza.n da 
tx;yle tecelli ooeT. , 

Ferit, oturduğu. balıÇ('nin kuytu kö.)e
slnde ~u esk.1 ha.tıralru:ı <l~ünürken, gar
l!ron geldi. B~ mnsalnrda aTttk yer ol 

mad1ğ11çin, gelen lkl yeni müşteri için Fe
rkiin m:ıs:ısın<ia yer açtı. İki s:ı.nd.alye 

g-e-Urdi .Bu gelenle:rden biri yaşlıca bir a 
dam, öt~Jd on yecl.i. on Sf!lci.z · y~arında 
~'enç bir kızdı. 

Feridun htUyafan bozulup dağudığı 

Jçln, biraz cruu sıkıldı, yeni gelenlere su-

ra.tını asarakı sandalyesini geriletti, b iraz 
dnhıı .kenara. çekildi. 

Genç k12 yanındaki ndama .diyordu 
.iri. : 

- Şeker balxı.cığlm, sn.kın kendini 
üşiitme lıa! İlk baharda hava.lara pek 
ruda.mnata gelmez. . • 

• 
"ş.e.ker 00.ba.., mtili blr tavıria kıı.m 

8 ncl sayıfada santimi 25 K\ll'.Uf 
7 • • • ro • 
6 • • • 76 • 
G • • • 100 ~. 
.j • • • 100 • 

Erzurum İnhisarla~ 
Baş l\1üdürlüğünden: 

Alllncı kt•şido 11 Nis!U\ 1938 ıledh· 

HlJ 1\.EŞİIJEl>E 

200,000 ve 50,000 a • • • ~oo • 
2 • • • 250 • 1 - Eksiltmeye konulan lş l~rzurum 
1 • • • ~00 ; İnhisarlar baş mOdOrlüğllne bağlı Melaz-

1 
Llralık mDkfrfatlurla; 200.000, 40.000, 2ö.OOO, 20.000, 11),000, ıo.ooo, ı 

llan verecek kimseler DOGU OM.&- g-irt kazası dahilinde 7211 lira 98 kuruş 
test İdare MOdttrlD.ğüne mtıracut etme- bedeli keşifli bir iddrehame 3325 lira 22 
ttdlrler. Devıunb 1l8.nlar için husus! kuruş bedeli kec:ffü bir çatı altında ikl· 

liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi 8l-'lfl yedinci gtlnOne kadar bayilerimizden almnmı kendi 1 
tarlf e tatbik ed.Jllr. .. 

meofaatınız iktizasıdır. 1 
'°1rısrı-wrı=ur-ıtmrroıe"rl(ee~~~ 

Kırmml.ı U!nlarda ta.rite bir misli şer odalı iki afle Evi ve 5801 lira 17 
faılasile alınır. • kuruş bedeli keşifli 600 tonluk bir tuz E 1' rzurum apu , Adres detfştlrm.ek 25 kuruşluk ne- ambon 20 ırün mOddetle ve kapalı zarf ~ 
r~te tabidir. usulile toptan münakasaya konulmuştur. Cumhuriyet caddesinde Cııferiye Müdürlüğiinde ' 

Erzurum Belediye Reisliğinden : 

DOÖU Abone tarifesi 2 - İhale 25 Nisan 938 tarihine te· camii ittisalinde evvelce elektirikçi Pa· Z h. t f d .1. ıstı' 
.11 ıre ara m an tapuya tescı ı ~ 

ı:ıadnt eden Pazartesi gOnU saat on dört- zıla sntıhm arsanın yanında bulunan nilen aşatı yoncalık mahallesinin osıııd' Seneliğf 12 Llra 
Alb aybtı · ? • 
uç aybtJ : t • 
Bir aylıtJ : 1,60 • 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
Sen&ıtaı · 
Alb ~vhlı ' 

Llta 
• 

de Erzurum İnhisarlar Baş MUdUrlQğO ~5·53 metre murabbaı yo~ !azlası sat~lm~k 1 papşa sokağında bir bap hanenin taPtl p· 
odasında yapılacaktır. uzre 2141988 gnnnnden ıtıbaren 10 gun kaydı olmamasına binaen rnahaUeıt t'

1
o 

Ek . bil müddetle mnzayedeye konulmuştur. klkat yapılacax.ından iddiası olanlarırı • 3 - oıltmeyc gire mek !çln i~- . .. .. & • uıtt~' 
. . 18 4-938 Patartesı gunu saat 14. de Be· glln zarfında evrakl müsbitelerile bır ~ 

tekhlerın 1225 llrn 41 kuruş muvakkat lediye dairesinde ihalesi icra kılınacak - tapu mUdürlüA-nnone nınracaatları JI 
teminnt parası vermeleri lAzımdır. tır. 'l'allplerin Belediyeye muracaatları olunur (No! 222' 

ı;;<>sterdiği ısıanaalyeye oturdu, yine onun ·---------- ------ - ---__,-... -....,. ..... .._ 4 - İsteklilerin ketifı Şartname ve iUln olunur. (No: 220) 4-1 :::.,,/. . ı 1 h' l ,.._ ............ _..._ .. _... 
t>-mrl üierizıe mrtını -Orttti. 

Ferit J~inl ·çekti, evlenm4tt aına, ÇQ

tuğ'u alin:un~ı. Bir 1.n.sanın çocuğunun 

olması ve 'böyle tı:ltlı bir sesle- ".'}eker bn -
hncıgıın., dlyn kendisine hitap etmesini 

~itmesi. hnyiıtta ne dô'yuJnınz bir ıevk o
lac:}kt.ı . 

Yeni gelen müşteriler!n, bı.ı .kahveye 
her .ı.a.mtuı uğradıkları ruıla~ılıyorou 
Çünkü -az sonra kahvenin sahibi geldi 
l-Ttr lİlısl.nin ellerini .sıktı: 

- Jilu,Un hava, tam Y"lZ hilva1:1 df'lil 

projelerı stanbulda n :sar at Umum • }( 

1. - Müdnrlllğü '-8 F,rznrum İnblsarlar Baş ef safı temamen haiz olmaları lazımdır. y erlı malı kullannıa. 
Teminatlı Dakti o., Dikiş 1 d ModtırlOğu tuı fen şubelerinde göre bi- 6 - Teklif mektupları kırmızı mum- parayı bir Cebinden )"' 
Ve her ll0Vİ makineler lirler. l~ mnhOrlü olduğu halde yukarıda ikin- 1 ğer Cebine kO 1naktır. 

taıniratı yrpılır 5 - Eksiltmeye girebllınek için is- cı maddede yazılı saatdan bir saat ev- Y ..-J 

ı E ı hi 1 B nd~ l ğ -••••ıııııııu1111111uuıuıu~ 
leklilerin müteahhitlik vesikastnı ve bir ve rzurıım o sar ar aş m ur n n 

Riza Vatandaş/ar teahhutde de en aı on bin liralık buna aksilt~e komis~onu riyasetine .makbuz Sah1p ve Başmuııa.rrtrt : 
mukabılinde verılecekUr. Posta ıle gön- ctıİAD BABAN ~tl 

Sllı\h Fabrikası knrşısıuda be~zer inşaatı eyi bir surette yaplıklan· derilecek mektuplarında bu saatda ko· umum neşriyatı idare eden Yazı 1'100 J 
Bay KAYA hanesinde '1 nı !sbat edecek vesıkalar ibraz etmeleri mlsyoada bulunmaları lazımdır. Postada Müdtırü.: Babadır Dülger •••••••••••••mi I şarttır ve isteklllerln munakasaya ve olacak· gecikmeler kabul edilmez. 

lb_.e lıın\1.f4ununda ıöıterUen iGfait ve (No: 221) 4· 1 ... 


