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Sayımdan Sonra Diğ~r Vergilerde De Tenzilat 
h • • • • • M 1. l Nihayet postaya kavuştuk 
Gaşvekıl ve Malıye Vekılı Partı ec ıs ·"K b k. ·b· 

G d . h d·ı op,,un u sene ı gı ı rupun a ıza at ver ı er k d d """ .... 1 . t• 
~--_____ u ur ugu goru memış ı 
l<öylünün A Hükilmet bütçede dö~f Posta Mutemedi çoluk çocuk 
:ırtı~danl tufeylı buçuk milyon liralık hır babası gene Asımın ölümünü mutemet 
~eçınen er K ı · · ı . f edakaA rlık daha yapıyor ema gazetemıze an atıyor 
() Un bir münnscbctle Erzurum hay- Bundun beş altı gün evvel Hadrak gitmek imkanı da yoktu. Kapıyı açıyor 

ııı., \'nn c::ınbazlarının takındıkları köyn cıvarında devrilerek içindeki mu· ve tenekelerle aldığımız karları soba 
~i b:r tavırdan bahsetmiştik. Mat - B k ı · n . J be•vanatı su··reklı· temitln öl!lmUne ~ebep olan kanlı posta OzcrJnde eriterek su yerine kullttnıyor-lıt ıza kadar gelerek, f::ı:kir köylünün QŞVe i ln r arttae 'J' dOn akşam şehrimize gelmiştir. duk. Sığınakda 10 amele , dört Jandar· 
tı~r edilmesi için, zulme fl.let olına - • d ld Hem bu facıanın nasıl oldu"'unu, ma, tki de biz, tam on altı klşı idik. istemişler ve belediyenin mUzaıyedeli lk l rl taSVlp e ,· ,· 6 l k d k d tışı ı.. a lŞ Q Q hem de yollann ve 1ıosta nakliyatının ki gUn s_ığ'ma t.an ışarı çı.·ma .an 1.. '1...'lbul etmesi üzerine, köylü 1le tile- Y f ı ı k di ı 
"'l'ttı vaziyetini ö"'renmek için bir urkada~ı- ırtınan.ın ke.sı mes nı vo ann _nmesın lb....' ara.sınd:ı.n çekilmelerini hoş gör - Aııkara, 5 (A \ ) C•\nıburı·y .. t 6 b ki dk N h t p be an- 1 
"lllşı · ' · - u "' mızı postayı getiren mntemet Kemal ile e e ı · 1 aye erşem g u açı an ~ erctı. Halk Partisi Büyük Mfllet Meclisi guru- konuşmağa gönderdik. Kemal arkada· ine~ bir ~oldan postayı kop lıanlanna llıetır.,atten fldettlr, belediye umumun bu bugün Antalya Saylavı Doktor Ce· ~, şımıza başından &eçenleri şöyle naklet indıreblldık. 
~le .. a ini alAkn.dar eden blr meselede 1 mal Tuncellnin başkanhğmda toplanmış i ti 6 • Hana inince arkadaşımız Asımın 

tpırdadı mı, feryatlar yükselir... ve l.>u toplantıdıt i\lı.ıJive Vekili Fuat m ş r: , başına gelen kazayı haber aldım. Ve o• 
~tl>;renctım, şu kadar esnaf açıkta kaldı, Ağralı kürslye gelorek ~U\T~zene ver~i- -: Erzuruından 28 mart akşamı sa- nun postasını teslim almak üzere Lolnn-

I Zarı oradan alınır da man yere sinde ~-apılacttk tezl:tlt projesi kakkında at sekızde postayı alarak yola çıktım. h bo~azına gitlim. 
~lll.r mı im~? izahat vermiştir. Bunu müteakkfp Baş- . , Yollardaki karlar eskiden yağmış oldu· - Nasıl olmuş hadise? 

~~ 'l1abakhane gayri sıh.hL. sarih ka- vekil Cehil Bayar küriiiye gelerek sayım ğıından eyice basılmış ve kızakla git· - Beyim, Dopun öbUr tarafında 
'd.~ltkn:ile .şehrin ha~clne atılmak lA- vergisinde yapıldığı gibi. ~IUvazene, ~ mek çok kolaylaşmıştı. Ertesi gün ak- yollar iyi •.. Otomobil işleyebiliyor. A· 

· Yıne itirazlar yükselir: Buhran, Kf\zanç vergilerinde de yapıla- . ~- şama d.:>ğru Kop üzerine geldik ve Çan· sım postayı Trabzondan almış ve yolu-
~ıı ~ Efendim tabaklar ne yapsınlar?. 
' <lar aile sürllnsün mü? ve her za -
~ • ~:tnme menfo.ntlnln karşısında hu -
~ lllenraat, rnhmet dileyen. zavallı ço
O:Ocuk çıkn.r ve o çoluk cocuk namına 

lar yenlllı}e taannüt gösterirler. 

~~er bu muterlzlere kulak asmak 
~ i'ellrsc, hiç bir umrnn eseri başar
~ t hntmn yoktur. Batp:ızarı, hepimi
~ ttlha.r edeceği ~fte miruırelere b1t 

l'apışıp kalmalıdır. 
~;arın tren gelecektir. Bilhassa tabak 
'~1!1n şunu hatırlatalım. Belediye bu 
~~neyi ister .şe'hrln h:ırlcine çıkar
~~ ter çıkarmasın. Tren geldikten son
lııa. n asrı ve halk talel>inln lhtlyaçla
'eJı1k<lnha ·uygun daha rasyonel çalı$ın 
ıak ftaneıerden gelen deriler, mamul 
(tı~bııar Erzurum plyasasına ciöklilt·

~ra ' ve l.şte o zaman, lmalAtında mu -
1~~lta.r oturduğu mekdnda m·ıha. -
~.~tı.~r işçi aç kalacaktır. Bugün bele -
~··ıtı rnuslp icrnıı.tınn engel olmasına 
~~!arına, yakin at1dekl vaziyetle -
~~Özönune getirseler şüphe yok ki 
~4 ~ llıenfaatıeri bakımından daha ha
"tı l'ıl lcr görmüş olurlar. Burada tabak-

! lsaı diye aldık. YokEa trenin ıgel -
~ llıı.ı.tıaika, hdbı gn.'flet içinde uyuyan 
~~ ~n·atktı.rları da 1şs:1z lbıra'kacaktır. 
'eıtıtn hllkmU kn.t'idir ve zaman mer-

S17.dır 

~~~Uh.ıte: ihtiyaçlara intibak etmesini 
.~er muvaffak olurlar. Şimdi de can
lııııa" snnatıarını değiştirerek tüccar ol
\~1". onınr dn milzn.yedelere i.ştirak e
t~~l memleketin ıgelir kayna1klannı 

~l ~~k şekilde çalışsınlar. 
~!)~eli köylü vatandaşlarımıza hitap 
:'?u~ z. Gazetemiz bölgenin hemen her 
~, gitınektcıcUr. Bu satırları okuyan 
t~ ~ eıı. • ve başta idare adamlarından 
bı t~tırı ~Y<>ruz. Gazetemizin bu mevzu 
~el' tlaıu neşriyatını okuyup yazma 
~ 'fe.nf!n köylüye kadar ulaştırmak için 

(! inal{ .kabilse yapsınlar. 
~ tı :;:aı denilen tufeyU bir sınıfı, ve 
{' t:>ı.e ntınızı istismar eden açık göz
~~!\~ l'senız siz ortadan silip çıkarabi
~~a· liayvanlarınızı satmak üzere 
~ Ue geıınce, doğrudan doğruya tile -
~~l'ıl teın:ısa. geHnlz, Karsta bu iş için 
lt'ı:.ı~ş bir borsa vardır. Orada hileye 
t.:"4ltı an, yapacağınızı §aşırmadan 
~~t 'U~llızı piyasaya anedebllir ve rayiç 
~ bol's ~tıabııırsinlz. Erzurumda böyle 

~ ~a~ Yok. 
~ ~l;q.1 t, ınaı pazannda belediyenin 
~ ~ '\'ar. Orada hayvanlar müzaye
~tt.ı ::\tııacağından yolda sizi elindeki 
... ~lla ~ il1ar§ılayan tufeYlinln ıald::ıt -

ta ~lı~kAn yoktur. Onun knza.n:ıcağı 
laıc sız·n cebiniz~ girecektir. 

ClHAD BABAN 

cak tenzlltlt hakkındn tzahnt vererek kulesine girdik. Bu sırada şiddetli bir na devam etmfş. Bayburttan sabaha kar· 
b!\kılmetin hu vergilerden 4 ,5 milyon fırtına başladı. Öyle şiddetli bir rüzgAr şı çıkmı~lar ... Şiddetli r0zg4r varmış . 
kndar tedakılrlık yııptığını söylemiş, ve- esiyor ve okadar çok kar yağıyordu ki Aynı zamanda kar yağıyormuş. YaQ-an 
kiltn bu sözleri ır.ccli .. te sDrekle alkış- sı~maktan dışarıya başımızı cıkurmak karlar otomobilin camlarını önllne yığıl · 
lannııştır. imkanı yoktu. Hatta hayvanlarımıza su dığı tçin şoför dışarıyı göremiyorm~. 

Başvekil beyanatında eıc!lmle de- bile veremedik. Çnnkn çeşmeye kudar ( Alttarafı 2 incide) 
mişlir ki: 

- Devlet btıtçe'linde iftiharla mllşa· 
he Jc ettiğimiz ini i~ar \'C mOvnzeneden 
ceMret alarnk, sn~·ıın vergi.::inde oldu~u 
gibi, ınl\vuzenc, ka'l.anç ve buhran ver· 
glleriode de, bütçemizden yapabileceği· B:ııı1ekil Celal Bayar 
miz fedakarlıkla, halkımızın vergiyükü- · vergisinden mada, dört buçuk milyon 
nü hariflclmek devlet prenslpi olarak/ lira fedak4rlıkla müvazene vergisini de . 
kabul edilmiş bulunduğu cihetle, sayım hafinetmfş bulunuyoruz. 

Bir genç şehre gelirken 
şiddetli tipide boğuldu 
Oç dört gün meydanda kalan cenazenin yuzunii, 

gözünü kuşlar di<likleınişler 

Gez köyünde de iki tifüs 
vakası görüldü 

Köy derhal kordon altına alındı, 
makinesi ve memur gönderildi 

etüv 

( r.ııısı 2 inci s:ıyı/ada) 

Ahm~t Erverdinin 1 Kaçak ekmek satan 
ölümü münasebetile dört kişi yakalandı 

Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer'in 
Halkevine gönderdiği taziye mektubu 

Evlerinde bulunan kaçak 
. unlar müsadere edildi 

Parlsleki ameliyatı müteakıp' dok· Tdşmescit mahallesinden Arabacı 
torların ta\'siyesi üzerine nekahat ~ev- 1 füılil, ayni mahalleden Korucuklu Ah· 
resi~i Cenubi Frans.~da ~an şeh_rınde 1 met, Yoncalık mahallesinden eskici ~di
geçırmekte bulunan Uçllncu Umum~ Mu-

1
lin evlerindeki tandır ve fırınlarda gızll· 

felti~ Tahsin Uzer Erzurum Halkevı baş· ce ekmek yaparak piyasadan dun fiyat· 
kanı Ahmet Erverdinin vefatı haberini 1 la mahalle aralarında sattırdıkları buğ
alıncıı Halkevine şu mektubu gönder- day koruma kontröl memurluğunca ha· 
mişlir : her alınması llzerlne tahkikat ve araş-

f.:R ZU HUM !f ALKEVINE tırma yapılarak bu habarin doğru oldu· 
« Halkevi başkanı Ahmedl kaybet- ğu anlaşılmış ve bunların evlerindeki 

Uğimizi çok geç hab~r aldım . Ağladım. kaçak unlar mOsadere olunmuştur. Bu 
Çok yazık oldu. ~ıtımleket, Parti kıy- şekilde gizli ekmek yapmak Belediye 
metli bir istinat, değerli bir e vhlt kay- kanununa mugayir olduğu gibi, vergi 
betti. cihetinden de kaçakçılık olduğu için bun 

Butün Erzurumlulara, Parti 1trka· lar hakkında kanuni takibat yapılmak· 
dnşlarıma içten ve candan gelen tazi- tadır. 
yetlerlmi sunarken o genç .vatanperver, 
tarihi topraklarda yattıkca yegane dile· 
ği olan Erzurumun teali ve tenıkklsi için Nümune evi ihale edildi 
biz çttlışulım. Vilayet llususl idaresince Umumi 

Hepinize ayrı sevgilerimi sunarım •

1 

Müfettişl!k grup inşaatı civarında yaptı 
Bay Tahsin Uzer ayni menide bir nlacak olan 3451 lira keşifli NU.mune 

t87.iye mektubunu da merhumun ailesine evi 3251 liraya tüccar ve müteahhit Rem· 
göndermek suretile elem ve kederlerine ı zi Temelliye tbale edilmiştir. Evin ın,a· 
ıwtırak eylomlflerdtr. ınıo pek yılunde batlanaoakur. 

Erzurumun ovacık nahiyesine bağlı vaka mahalUne giderek cenazeyi köye 
Ağzıaçık köyünden 20 yaşlunnda bir getirmiş ve detnetmtşlerdir. 
şahıs bir hafta evvel tipide b:>ğulmuş Cenazenin yoznnde ve güzUnde kuş
ve cenazesi köylüleri tarahndan kaldı- lar tarafından yapıldığına hDkmedilen 

nlarak defnedilmiştir. bereler görUlmQş ve buna nauran bir 
Boğulan bu adam aslen Aşkalenln kaç gCln evvel boğulmuş olduğu enloşıl· 

Zirvank kpyünden olup on senedenberi mıştır. 

Ağzıaçıkta bulunan teyzesinin yanında Boğulan adamda sara hastalıQ'ı da 
oturuyormuş. Yakadan bir kaç glln ev· varmış Sık sık bayılıp dl\şermlş. Bunun 
vel •Erıuruma gidiyorum. diye köyden i . b . .,. 

1 
b b. 

1 
ı d• 

ı k · d çın, o5 u masının se e ın n en ı ya .., 
ayn mış ve öyUn yarım saat Otesın e b h l 1 kt ·ı . leli"'' hl . DdOr 
yolunu şaşırarak boğulmuştur. u asa 1 an 1 erı ge o 1 na ye m . • 

Dört beş ğDn sonra İspirden gelen lOkUnce ayrıca yapılan tahkikat netice· 
yolcular bunu görerek köy halkına haber sinde anlaşılmış ve keyfiyet vilayete Wl· 
vermişler, cenazenin sahiplerile köylüler dirilmiştir. 

Lise evvelki gece 
bir yangın 

tehlikesi geçirdi 
Bacaya yakın hatıllar 
tutuşmuştu, vaktinde 
görülerek· söndürüldü 

FIKRA: 

Bir yol, bir arkadaş 
İstanbul ıazetelerl acı bir haberle 

beraber reldiler. 
Tan refiklmlzin ısekreterı T:ıhlt 

Güldiken l\laslak youlnda bir otomobil 
kazası neticesinde ölmüştür. 

. !\tesh~k namına pek acı olarak ka)' -

deder.eğimiz bu htld.ise ile IUasl:ık yolu fa· 
Evv~lkf akşam saat bir raddelerinde cı:ıınrana bir yenisJ daha tH\ve edilmiş 

Lisede matbah bacasının tutuşması yü- oldu. 

zOnden bir yangın çıkmıştır. BacBya Kaçıncı faciadır, kaçıncı kazadır bu ... 
pek yakın hatılların hararetten kızara· Her seferde muhakkak bir bahane 
rak yanmasile başlayan yangın gizli gi:ı· bulunur. Ya kabahat şofördedir, ya yai'
li seyrelmis ve gece bekçisinin kontrol murdadır, lastlk.ler patinaj yapmıştır, 
saatını kurmağa geldiği zttman veya ,undadır, bundadır... · 
çıkan dumanların görQlmesile ancak Acaba yolda biç kabahat yok mu? 
belli olmuştur. Matbahm nzerlnde bulu· istanbulun bir ucundan öbilr ucuna 
nan muaJllmler odası ve kütüphane uzanan bu yol kaç ailenin sönmesine, kaç 
salonundan duman çıktığını gören bekçi bahtın kararmasına sebebiyet verdi. Her 
hemen tçeri girmişse de, her tarafı du· halde onda bir kusur olacak, ya dardır, ya 
ınanların kuplamış olduğunu görerek kötü yapılmı,tır. 

dışarıya çıkmış, nöbetçi muallimile MU· Tahlrln öliımü son ve acı bir lbret 
dürü ve hademeleri uyandırmıştır. vesilesi olsa da, harekete geçilse ve bu 

llir taraftan da polise ve etfaiyeye 

1 

yolun cinayetlerine artık bir nihayet 
telefon edllerek vaziyet bildirilmiştir. veril.ff .. , 

(Alt t~rafı J nrl uvf•d•) 8ahadır Qfil,Gl!K 
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Nihayet postaya kavuştuk llkokülları~ kapanma1 

. (Cıt tarafı 1 h:ıclde) 1 Biliyor musunuz, ben ne :zamundanfye açılma zamanları Çog·w umuz bilgisizlikten 
SIHHAT BAHlSLERl 

Muavini çamurluğu çıkr.rtmışlar, o mUte· beri yatıık ~·üztlnc .. ~:ı~rctir~? 'l'am yedi 1 İ •t d•ıd· 
madiyen elhıdekt bezle camı Lenıi:t.lcyor· M..rttnn berı ... o tauhten ltıb3ren O'CCC· espı e ı 1 h 1 k k d 
muş.. !erim hf'p h~~}a~da Fıgnaldmdıı \'e PJS· •asta 1 arşısın a 

Ru ~ırada içenle bulunan yoktllsıLl ta torbaları U7.f'Imtle geçiyor. İmtihanlar tam devreli okullarda 
mutemet Asım kamyonun içinde ve pos·I • -:- . ~tındi 5tll ne ZflIDftll yoln \'lktl· 11 Hazı·randa, noksan devreli 1 il d . d . 
ta torbalarıdın üzerinde oturuyorlarmış ... caksın 'I. yan iŞ yo ar an gı erırf 
Postada dört torba dolusu bozvk para - Bılemiyorum. Oallba Cumartesi okullarda 12 Mayısta bitirilecek IJ 
vardı. Her torbada aşağı yuksn altı-ye- akşamı. n' d t ö 

1 
f 

1 
Vllftvet Maaılf encümeni Vllayet ı 

di yüz kilo a'"rlıi'ioında para bulunuyordu. - .. ura ;ın pus ft i' nt er yor ur mı 
l'>' 6 l1 -~ makamında, Vall Haşim t~canın ba1kan- Mıu bb • l • 

Asım bunlnrdan ikisi üzerine oturmuş o g n . lığında toplanmış ve Uk oku 11 arın Ufefa lp ere, Safafıafll ıla""'C Tekla~fJI' 
ve ikisini de karşısına almıştı. j - Bf lki g. önderlrler._.. Fak ot d,aha ' 

ı f Ç b Er 938 • 93!1 ders yılı Içfn kapanına ve a· • • 
B d fo d h il . 1 t ü geçPn ıa ta arşam a gunt\ zurum- l k f • ., l 

u sıra a şo r 8 a erıs n g re- • . d \ çılma zamanlarını kararlaştırmıştır. arına a ırven ınanmaga ge mel!T 
d

. 
1 

. 
1 

dl k 
1 1 k ,, ş dan çı~an postu Kopun tepcsın e <um- .., M 

me ığ ıç n re ~ yonu so a a ... ırmık yordu... Bugün hanlora u,ıracaklardı. Bu karara göre, tam devreli ( beş 
ve kamyon soldakı bir hende~e dUşere Bil · t 1 ? Rınıflı ) okullar 28 Mayıs 938 Cumartesi 
karların üıerine yan yatmıştı Ôvle hafif m~~ k ne Y;P ·dar ·. r b l .1 r gl\nü tPdrisnta son verecek ve 1 ı Hazl· A rapça olan mütebabbip sooünü, he-ı !ardan beri görülmüş ve onun için d11119 

bir kaza ki hatta otomobllın çamurlukla- , d 
0
1\ Y~~I u: ~ı. .1~ ~a : : ~ı ·r~c·ı ran 938 de imtihanları bitirilmis ola~ıık· k!m olmayıp t:ı hekimlik taslıyan - çok yukarıda yazılan yollardan yür•ııı. 

rı bile bozulmamıştı. Yitlnız tabii olduk· '\ard.1• • f'm~ a a Zı}a e u mn 8 e-ıtır. ~ ıara k•.ıllandığımızdan "yapmacık hekim- müştür. Fakat bu yolda da bir diken~~· 
ça büyUk bir sarsıntı olmuş Jçerde ... Ve me ım · NoksRn devreli ( Uç sınıflı ) okul· ter,, dlye dilmize çevirebiliriz. engel olan yevmi gazetelerin rekltirn f,\ • 

A .. i l k t U t• - Haydi rrıt yat. • Yor~unsun. de· 1 UI h ·· d k Ik ı ı 11 b ·vıl sım ~undan muteess r o ~ra sır s u dtm. · t-. • 
6 1 larda 'i .M~yıs 938 de tedrisata son ve· u:umuzun. e~ yo~ _ ~n a ınması- e eri e karşılaşılmıştır. Tabir af t•. , 

yere duşmuş.. Karşısındakı para dolu . . . I recek ve 12 M ıyıs 938 Perşembe gUnü m ve yukslemesmi ıstedıgımiz ve bu u - ruıs·m bunlar üfürükcülerln yaptığı ıJ. 
torbalar da üzerine yıkılmış ... Tor· alnrı -: TcşekkUr ederım · Gıdıy~'!'\lm. . imtihanları bitirilmiş olac1tktır. • ğurda büylik adımlarla yürüdüğümüz, bu rarlardan kat, kat fazla ta·hribat ... yıı~ 
beş kişinin yerinden kımıldatması ı abli ~ı~erek yanımdan ayr ldı.,, ~ ~ otelı· 938 • 939 ders yılı için tedrisata baş· günlerde sağlığı koruma alanında da makt•ıdır. örnek mı 1st1yorsunuz, cııdl, 
değil. lçerde bulunan yolcular hemen ne e-ıtıı. •• lama zamanları da şu şekilde tesbit 0 _ halkımızın k~lkın~asını. o.~nylamak genç glbi küçük bir muhitte iki sene gibi :ıı:. 
torbaları bıçaklayıp ufak para torbalan· Dun gelen postalar lunmuştur : 1 doktorlara du.şen onemlı odevıerin.in ~a- memuriyet hayatında gördüğüm yi\!~:, 
nı dt~arıya almağa çahşmışlur ... Fakat Trabzondan Erzuruma gehıekte Tam devreli okullar 19 Eyliil 938 de şınd:ı gelir. Bu da halkın anlıyaca~~ dılle cesinden blr kaçını sayayım. Gazete•· . 

b 
· · k d d b" ·nk b' ı k ı 1 d b' · · d·~ 1 d" 1 .. ı. . mikrop ve parazitleri anlatan ve govde - son sahifeleri açıldı.kta: Cazip kadın re. u ışı yupıncaya a :ır n UJ ır iken ye• da nan posta ar fül ırısı un açı acak ve ka ıkabu ışt oıttıkten sonra . ..• t ııf 

l A ı - . . . . .. . mlzln nelerden yapıldıgmı ogre en yazı- simleri ve m::ıınzaralar altında şu .s'.'· ·O: 
ağırlık ul•ınd~ kalmış o :1ın sım;n ö · ~abah saat 8 de !kı kızakla gelmıştır. 29 EylOl 938 perşembe gunU t~drısata I::.r yazmak ve yaymak lle olacaktır. :Bun- lara ra~tgellrslnlz: (dişiniz mi :ı.g:ı> 
mestne manı olamamış ar... lıemen Bu posta evvel5ı gUn Pırnakapandan başlayacaklardır. !\oksan devrelı okul· . - 1 k 11 h stalık ve arala ın ~ 
Hadrak kö)1\ne haber verilmiş ve posta snat l;j te yola çıkmış, yolun karlı yer- larda 13 birinciteşrin 938 de açılacak ~~~: s~~1:.::ga~lat~ac~k da.ha sonra rbu= hemen asplrln alınız), "Nezle rnisııı tı• 
muhafaza altına aldırılarak Trabzondan lerini takip etmek suretile ve bin mOş· ve 17 Birinci t~c:rin 938 de tedrisata Burnunuza. mltoı damlatınız., • "k:t~ıııl>~ 

~ laşıcı hastalıklar nelerdir ve böyle bir Pız mı var rnitikal sür.. ·· Bütil!l 
mnte:ıhhıt lsmailin gdmesi bcklfnmfş ... kt\latla ancak dün aelebilmiştir. Kızak- başlan<>cuktır. · · unuz,. ~ o hastaya nasıl bakıla~ağı ve hsat:ıya ba- reklamlarla eğer doktora veya cez!ı}.., 

Ben bu postayı :ılıp gelelim .. Per· 
şembe günü Lolanh boğaz•ndan g"f>Ç 

vakıt liop hanlarına geldik. Geceyi 
orada geçirdik. 

Cuma snbabı hanl.:trdan yol:ı çıkın· 
ca fırtına başladı. Gece l!eç vakıt ancak 
Çan kulesine yetişebild\k. Öyle şiddetli 
bir tipi ve hrtına vardt ki gene dışarı 
çıkamadan sığn~k1a kapandık ](aldık. 
Nasıl ıınlatayım size ... Orada artık gl\n
lerl unuttuk ... Sabah akşam kar yağdı, 
ruzgar esti. 

Pazar gOnU öğleye doğru fırtına ve 
kar kesildi; postayı oradan alarak yola 
çıktık. Akşama kadar jürüdük. 

Hayvanlar batar, yUk ağir. Altı kı· 
Z flğa 3000 kilo yük koymuşuz. Kar yeni 
yağmış, yumuşak 1 Kttrış karış yer aça
rak ttkşama kadar Harman dOzl\ndekl 
sı~ınağa gelebildik. Çaokulesile buranın 
orası lki kilometredir. 

Ertesi g Un gene bin güçlükle Pırna
kapan 'a inebildik. Oradan gene kızak
larla d!ln akşam Karabıyığa gelebildik. 

Sabahtanberi de buraya gelmek i~·in 
yoldııyız ... 

- Asım ne zamandanberi bu işi ya
pıyordu? 

- Daha yeni başlamıştı. ikinci se · 
terlydi. Çok iyi bir çocuktu. Yaşı da 
doha otuza gelmemişti. Çolu~o çocuğu 
da varmış ... HPp perişan oldular. 

- Sen ne zamandJnberi bu işi ya
parsın? 

- Ben bundan Uç sene evvel bir 
kış mutemetlik yaptım. Benim asıl işim 
rillodir ustalığıdır, Yuzları, inşaat mev· 
siminde bu işle uğraşırım. Fukat bir 
kenara yüz lira atamam ki kışın rahat 
edebileyim ... Mecbur olurum kışın da bu 
i~i yapmağa .. Ne yopayım? Ekmek. pa· 
tasını kllzanmak Ulzım •.• 

, 

Tef rika:26 

cılar ve posta ile beraber gelenler çok k':lnlann kendilerini nasıl koruyacakları daha doğrusu teşhis ve miktarı edvlY~~· 
yorgun ve bitkin bir hi!l ıte idiler. Posta Lise yangın 1 öğretilmektedir. Böylelikle cahil üfürük- lüzum yoksa bu ila.çları bakkallarda .=:ıt 11 
mütemedi 1 e Kopda~ıJıln bttlen ne vazl- ' cülerin ellerinden halkı kurtanm~ ola - ralım, eğel' gene böyle ise altı yıllı~ t~ 
yette olduğunu soran mutıarririmlze • (Üst tarah ı incide) c:ığız. biyenin beş yıl teşhis için ve bir yıl tıl' 
mUtwmit dt>miştirkl : Bundan sonra httdt-melerin yardı mi- 1 ButUn dünya tababetinin tuttuğu biı· tedavi içln olan ta11Sil müddetini ıtıs:l1 ı:· 

- Senelerdenberi hu yolda posta le sörıdürme faaliyetine başlanmış ve yol vardır. o da hastalandıktan sonra. in- ıım. Buna imka.n mı var? Her gün te;Jl·. 
mutemetliği yapıyorum. Kopun bu seneki baca ve daban tahtaları sökUlerek taşı· sanl:ırı tedavi etmekten ziyade sag·ııg·ı .:. ıı siz alınan na.çların gadrine uğramı"' 

11
, 

gibi kudurduğunu hiç görmemiştim. nan sular dö\ Ulmüş, yangın itfa aletle· koruma kültürünü halkta yükseltmek ve damların bir çoğunu göstermckteytz.IP (, 
liarabı) ıı,ıu kalan posla da Q('ldi rinden istifade ed1lmiştir. 1 çiçek, tifo, oizanterı, tetenos ... gibi has- bir hasta getirmişlerdi, dişi ağrıyordıtı ~ 

Salı günü sabahleyin Aş kaleden Erzu· Saat ikide yangın tehlikesinin önU- talıklara tutulmadan evvel •aşılar '11e hal- yarım saatta bir aspirln alara•k ytrrnl d ı 
ruma hareket eden ve bir postada ka· ne geçilmişti. Fakat yeniden bir kontrol kı kor·tma.ktır. Bundan başka suların, ev- ~:ıatte kırk sekiz aspirin almış dişirı ıı ı1 
ra saplandığı için Karabıyık hanlarında yapılmış ve getirilen tulumba ile yanan !erin, sokakların temzlliği ve hastalık ge- rısı hala devam ediyor, dişini unııtJ1\ 
kalmış ve geceyi orada geçirmişti. Dun hatıllar üzerine tekrar su sıkılmıştır. 1 tiren fare, bit, pire, sivrisinek, kara sinek- bilgin b . .ı· halde canının derdine dil1

1 
sabah amelelerin yardım ile kardan çıırn Yangında kasit eseri olmadığı polis· ler ·ve diğer ha.şerelerle savaşlar yapmak, müştü. Mevcut ishaline aspirinin mıde·1, 
nlan bu posta otomobili de s~at 14 de çe t~sbit edUm!ştir. Yıkılan duvar ve sökü- süprüntülerin kapalı kaplarla nakli, lağım tesir! de eklenerek ishal ve kusrnaııır, 

len tuhtalar da tumir ettirilmiştir. sul:ı.rile bostanların sulanması ve daha j'' ıı 
Ilıcaya ve saat 16 da da Erzuruma ge· vücut kendlni müdafaaya çalışıyor "' ,1 binlerce sayılabilecek bu çalışmalar mev- Jfl" 
lebilmi<>tir. Bu postanın Karabıyıkta bız zayıf ve hasta çok bitgindi, silcı 

v zula.ı·ında eserler yazmakla insanları has-
kardan çıkarılması için Transit yolları Gez ko·· yu·· nde de da vatla zorla kendini kurtardı. talığa tutulmaktan korumaktadır. uıııı; 
baş fen memurlarından Sabri'nin bUyük Yine blr gün beş aylık çocuğ Saltanat devııinde Anadoluyu kasıp ç!I 
~ardımı dokunmuştur. Dun Erzurumdan 

1
• k·ı t•ıfu". S meme almadığını gören bir arkad:ıŞ ,. .; kavuran her türlü beHUarın yanında sıt- :ıJI' 

Kopdağma gitmekte olan Bay Sabri Ka- f . t h , t f 1. t "f t cuğun nezle ile burnunun tıkandığı it ..ı;ı ma, rengı, ra om, em a 'l ey a ı u e - tin .. d 1 it 1 d Jtltw 
rabıyıkta postanın kalmış olduğunu gö- k '' • • Jd • • lerlle Cumhuriyetin yaşatıcı elleri çok a ek vairtmt'kl-? uç fam ::ı.ı m o am ori)f • 
fÜnce etraftan derhal amele getirmiş Ve va ası goru U · t - t kiJAt t 1 · t'J - ' ÇOCU g ,. çe ne es a amamış, nl · ugraş ı ve asrı eş. u ve ac "l.ıza ı e ug- . . _ b'~' 
bizzat buşlarıncla bulunarak otomobili r::t"ırken bir yönden de bu hastalıklar mağa ve ihtılaçlada çarpınmnga ~ 
krrdan kurt...rmıştır. Bay Sabri aynen da Erzurumun on beş kilometre garbin- na,sıı bulaşır, bulaştığı nasıl anlaşılır ve mış bu vaziyette çocuğunu kucald~:şt 
Posta .MUdürlüğU ile telefonla mnhabere deki Gez köyünde iki tlfUs vnkası iörül- bundan nasıl korunulur konuklu yazılaı· heyecan lçlnde doktora baş V'trul eıld 
ederek vaziyet bakkmda maliimat ver· dllğündcn köy sıkı bir kotrol altına alınmış, res:mıer yayarak halkın ijiyen kültürünü Zavallı baba gazetede okuyarak n 11~ 
mek suretile çok fuıla bir alt\ka göster- etüv makinesi ve sıhhiye memuru gön· artırmakla başarmanın en sll1irll yolunu ıyi geldlğl yazılan bu Hacın. lçlndckl ~f 
mtştir. derilmiştir. Burada sıhhiye memuru ve tuttu. Bazı münevverler b•ı yazıların t_oıun çocuk gışayı muh~tısl.n~e ta d.1 ~ 

Jandarmalar vasıtasile temizlik mUcade· halkı yarın doktor yapacağı ve Ata _ ~e asabi thtlla.çlar yapaıak bogaz~ 
Ziraat Bankası Müdürlüğü ıesi yaptırılmaktadır. l:ı.rımızdan kalma bi.r sözle yarım doktor aem husule egtireceğini ne billrdı. ~ 

Bu vaka tiflls hastalığının mevcudi· candan, yarım hoca dtnJen eder fikrin- Bir gün yene bir köylü ellnde pitt~ 
Bir seneye yakın bir zamandanbeti 

şehrimiz Ziraat Bankası MüdürlUğUnti 

mü!ettiş olarak vekaleten lfu etmekte 
olan Sadettin Ugursal bu vazifeye esa 
leten tayin edilmiştir. 

Kısa zamanda memleket ticaret ve 
ziraat muhitinde müfit çıılışmalarile ken· 
disini herkese sevdirmiş olan Bııy Sıt

dettin Uğu,.sal'm şehrimize asil müdDr 
olarak tayin edilmesi iktisııdt mahafılde 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

ni bir kerre daha meydana koyduğu için decllrler. ~işe ile geldi üzerinde m:tikal ynzıY01Jf. 
halkımızın bitten sakınmasını ve bu hu· Halbuki bu değerli yazılar halka ya- bu mı.cm parazite! kaşıntılar lçln yııP1 ı 
susta temizliğe azamı itina göstermeleri· ~amasını, yaşamanın değerini ve doktora kükürtlü bir terkip olduğunu köylÜ "~ 
ni tekrar tavsiye ederiz. zamanında müracaati öğretecektir. B1.ı meden bir buçuk ay.ia on şiı;e kullll~ 

doğru düşünceleri her köye değll her köy- ve kaşıntı geçmediğ·I gibi ilacın ken~ıı' 
-111m:&Udl"l'•mac-•:11•1:11••••••P lünün ayağına kadar :genç hüktlmet dok- s::ı.rnrtıp soldurduğunu söylemlşti. 61 
Bugece nöbetçi eczane tor1arı uıaştırmak içtn bliyük gayretıe _ yene ettim bir safra yolu arıza~andııJl ~ 

ırini !seve, seve göstermektedi:ı·ter. layı ikter var idi, bundan mtitevelllt 1 
"İstanbul,, eczanesidir Bu a.rada ona buna. Haç sağlıkları ve- §tntı ne bu llftçla geçer ne de bu ıı~t 

nu böyle snrart•ablllrdi. Yine bu tur ren ü!ürükçUlerl birer, birer mahkeme-
ye sevkten hiç bir fayda çıkmadığı yıl - (Alt tarafı & üncilde~ı 

1 

1 ·~· çoktan hayata gözlerimi yummuş olaea- ı etmek z:a'.hmetine katlanırsanız tebeddü sun arkadaşlık etmek istemez mısı ! 
g~. ~ edecektir. .. Başını önüne eğdi. Cevap ve çı 

Buna neden lüzum hissettim ... Ayrı - Sözlerinize inanmak isterdim Elimde duran kalın zarfı ceblmdefl tir 
bahis ... Bu IUznmun belki anlatılmak de- - Bu anunuz yerine gelecektir karoığım çaklle açtım. İçindeki lt~ğı 
ğerl bile yoktur. Ayşe... çıkardım. ~ 

' Yalnız senden son bir ricam v::ı.r. Ar- Elindeki diğer zarfı uzattı : _ Ayşe dedim ... .3u benim iç~rı .;c 
tık dünyanızdan uzaklaşmış eski bir ar - - .3u size ait Refik Bey ... Ben vazi- zılmış kA.ğıtları sizinle beraber 01<1.I} l 
kadaşın bu isteğini elbette yerine geti - femi yapmış oldum. ğız. Onları size tevdi ederken bugt11\ 11 
rirsin değil mi? - Hayır dedim . .. Henüz işinizi ikmal tık yaşamıyan bir dostun sırların~ ~ 

Mektubumun içinde bir ı.arf bula - etmediniz. yanet etmiş olduğuma kani değ'illJJl" t9 
caksın. Onu Reiiğe ver. Senin vasıtan - Daha ne yapmamı istiyorsunuz? ta bu suretle belki onun hatırasıll1~ 
onu dııhn. .çok tatmin edebilmek tÇ'ln mü- - Kendinizde benim melhu.z .su~l - l blle etml ş olacağım .. Çünkü 0 sıze 1 ~-
racaat ettim . .Bana dair ne sorarsa söyle lernne cevap vermek mecburiyetını hıs - mektupta bildiklerini hi~ bir ,ey, s'...d 

- Ayie beni buraya niçln çağırdığını· - Yalnız ,,iz! alakadar ejiyor Refik k A.:"· t i ? .,. e'v en~ıne ... Hiç bir şey saklamadan, be- se m yor musunuz· mndan söyle derken, sizinle bu n1 •. 
0 rcı ~öyllyecektlnlz'? Bey ... dedi ve yanımdan kalkarak dışa- nim aleyhime de olsa hiç bir şey değiştir - Suallerlnizl ne zaman bana so - .. d etJTU!i' 

- Evet diye cevap verdi. Sizi buraya rıya çıktı. Yenl bir vaziyet ·karşısın - k konuşmama zımnen musan e meden söyle ... Beni yakından tanıdın. raca sınız... z ? 
<:ağmnakla bir vasiyeti yerine getirmiş da. idim. Umlanın bilhassa. ha.yatının son Belki de bPni se-vdln değil mi Ayşeciğim... - Hemen şimdi Ayşe. muyor mu· d ' 
~uyorum. demlerinde yazdığı bir mektupta. beni a· •· r'rkı'Idı·. Konuamak ·1 "tedı·. Fakat sust•.ı. Ayşe cevap veı· 1

• . • Allaha ~rmrladltk ... 'Hayat ,.,Ucliğinden ...., ~ 
- Nasıl? 10.kalandlracak ne bulunabilirdi? - Hayatımın bir faci·a ne ka"'anan - Nasıl isterseniz. ~O 

acı Ayşe . .. Ben •onun karşısında lUzumı ~ d d 1 d rıırı .r. 
- 3ir vasiyeti yerine getirmiş olu - Ayşentn avdeti sanki uzuyorjtı. Hiç tek sırrına vakıf oldunuz Ayşe ... Bugün Elimde · ör e kat anmış tt ,-f.:r 

kadar kuvvelli değilim. Ölümde süküne - tl ddütlü i ce ı> • yorum dedim ... Size telefon ettiğimden tir ~ey tall:nin edemeden üzüntU ile bek- artık acıklı bir hatıııa olmaktan başka gı arı aç.tım. Ayni tere · n011ı1;117 
bl k • d 1 LA var. Ben o ebedt sükftna kav· 1<>mağa ka yazı b n•~ ı dold ırmusttı ı> r aç akika evve umladan bir mek- llyordum. "'"/ vasfı olmayan bu sırra slzln duha çek sı u L.lr '· · ' 
~up aldım. f Biraz sonra o elinde büyücek blr zarf r::H· verdim. Bana. s~adetler dilel·im. Alla nüfuz etmenizi istiyorum... İstiyorum ki başladım. 

Merakla onu dinledim. Kurumuş bo· ile i~eri glrcll. BU tün d!kkatini toplamış- ha ı 5marla:iık Ay::;e... .Beni unutma! size yazılan mektup hakikatlerin ışığın- "Refik : 
ğazından kelimeler adeta tekerlcnerek çı- 1 tını, geldl ve yıınıma oturdu. Kon•ışma. - Lamia da. asıl mana.sını versin ... ve varsa içi Bu size son ~ita~.ım oıacat .. ~i'' 5' 
kıyordu. Artık yaş:ırmıyan siyah gözlerini sını ~:ıbırsızlıkla bekledim. Gbı.ler.lml mektuptan kaldırdım. Ba- nizdekl tereddütler zail olsun. dan snora ne benı gorecek, ne 
bir köieye dikml~tl. RüyaJa imlş glbl ağır Kuru ıözlerll~ yüzlime bakarak elin- kışlarımız blrbirlerile çatıştılar. _ B•ma niye llizum görüyorsunuz böyl~. hitap ettiğimi işiteceksitıiZ· 1'11ııl 
uğır sözlerine devam ediyordu. deki znı·fı ~çtı ve içinden çıkardığı dör:Ie - Size bundan blr parça da siı me- Refik Bey? 1 Olmeğe karar verdim ... Ve siı. ı.;ııı 

- Ölmeğe karat verdikten sonra y:ı- katlanmış mavi bir k1ğıdı bana uzattı. sul değil misiniz diye sorarken haklı de- - ıManevi bir itmiııanı bana. çok mu okurken ben o arzuma çoktan ~:ı\ \;e~ 
zılmış blr ınektup ... ölümünden sonra e- Birçok yerelrinde ıgöz yaşlarnın dam- ğ!l mi imişim Refik Bey. .. göıdünüz . .. Bun1mla siz benim içiı olacağım ... Bu kararımı en a.çıl<. s~-il 
lime geldi ... Görmek ister misiniz o mek- ıamaslle mürekkepleri dağılmı.ş bu ince~ . - Haklı:ınız Ayşe ... Bu me~tubu o- I kazanılmış bir .dost )(ıalbl olac•aksınız ... ıeı:ıile slze söylemek istedim ... çurı 1:ıı~ 
tubu... j kadın yazısını b'ir nefeste okudum : I knyunca benım nasıl hislerle mütehassl Ben de belki hiç kimseye :ıçınağa cesaret danmadığımı zannettiğim hlsJcrlJJl -ı~ 

- Müsaade ediyorsanız ve beni alaka- "Ayşe, ! olduğumu t:ıh:r.,:n t?jem:?ı;ainiz... Faka ; edemiyeceğim bir ıztırabın teselllsini siz· sizin bana en yakın olduğunuz ıı ~11 
anı- edlyorşa evet.,. 1 Bu mektubum'l aldığın 1.aman ben bu görünüşteki vaziyet haki~atıere nuru de bulabUeceğim ... Bana bu ka.dareık ol- verdller... (Al'~:\51 
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~ ı ~İSA N 1038 n oöu 3 

EN SON HABERLE~ 
9 Nisan: imparatorluk günü 

Balkan Matbuat 
Birliği Konferansı 
Balkanlı gazeteci 
nlurahhaslar birer birer· 
geJiyorJar 

lstnnbnl, fı ( ı\.J\. > - Bnlknn mat· 
huet birli(ı.i konferansınu işlirHk edct'ek 
'.
1
lan Ro:nen ıı yeti bugün lıeklcnilmekte 

1ken gl\nl'ınl\ tehir r.derek yarınki Çar· 
Şuhlha gUnl\ suat t ı de \'npm la şehri· 
illi?.~ 11elerektf ('. 

Atına, :-ı f A./\. J - Balkun matbu· 
ııt hlrli~l kc nreransınn iştirak edecek 
01.:ın Yunan heyeti tı1riciyf? Vekfiletl 
llll\".nleme relsl Albcnmm rivm;elindc 
<ltlıı nk~rnı lstmıbula h'lrekel (·imiştir. 

Diyar bakırda 
Atatürk günü 

l>iyaıbJkır, ;-, [ A.A. J Ulu Öııde-
tl~ 5 Nisanda Diyarbııkırı şereflendirdi 
~1 

iOn!\n yıldöni\mt\ hııgl\n 10 binlerce 
ı-..lllkın huzuru ile kullulanmış. bu ml\nas?. · 
:tıc mutı•clil' hlllipJer tarafındnn bugu· 
~un hnyGklO~ll hakhmda nııtııklnr fiiy 
ennıış ve bu nutuklar hop!lri<lrlerle her 
t~rara neşredilmiştir. nunu müteakip 
hiitürı nıckteplilcrin lştirnk ilc paılnk bir 
R6\it remsl yapılmıştır . .t\kşumda lmgU· 
ııan Şerefine' ı Ialkeviııclc f\tnvl yılrlırım 
rııYesi temsil eclilecck \ e fener ulııyları 
Ylırııl:ıcaktı r. 

F,.ansada rnilli nıüdafaa 
lı:ızırlıkları 

1 Paris, 4 - l l11rp mnl1emesi imalı\ 
1111rı artırılması iı·in husu"i end llstri Sal. l 

dl 11Plerile mllzukoreler d(;;\'J rn etmekte· 
"· :\1ecliso verilen ) eııi bir kıınunıı 

~Gr(', hnrp halinde derhal tek kurnnn· 

~lık tesis edilecektir. Bıı k:mıınln \'llfl· 
ıı.~rdekt sefeı bcrlik te~ki1 ntı n ı yeni w 
~ha ameli şekle koynıaktndır. Aynı 
ı~"ıuna göre, 40 yaşından 3Şllğl nrnhııs
~t da kondi ~ınıflarlle beraber C"!phP-ye 
t "kedilf'ccklerdir. 

t~tnirde Karşıyaka 
ersancsi 

111 fzmır, 4 - İzmir ter~aııesinin dahn 
eOd€:rn vesaitle teçhizi ve tevsii için 
ı ~1klcr11c bıılunmek l\zere buraya 
llı~~lş olan neniz bnnk teknik şııhcsi 
fer. llr muavini llnrıın ile deniz yollnı ı 
~heyetinden Sırrı tetkiklerini bitire· 

Ankaraya hareket etmf;·.lerdir. 
ttı~11 l<:ırşıyaka te:stt nesinin alııcnğı yeni 
1:~ lıukkınılu bir proje lınzırlana
~ı' lesısat en kısn zımıan Jçinılc ikmal 
~liec~ktir. Tersane bir tamir atelyeliki 
~!\eten çıkanlacak, lıı~anta girişcr ktir. 

! O gün Viyanada muhteşem 

1 
merasim yaj,ılacak 

Fransız Hariciye Nazırı Bükreş ve Moskova 
sefirlerile vaziyeti görüştü 

Berllıı, :; cA. ,\) - 9 Nisan gUrıii Avıısturyııdnn gelmekte olan Yahudi 
Bl\yük Alınanynnın resmi mernslın gUnU: mnltecilerhıln arkası kesilmi~ dekildi.r. 
ularuk kaimi edilnıl~tir. Merasim gUnü I Şimdiye kada~ .~elmiş olan Yubldilerın 
Viynnaya bildlrile<·ek ve 0 glln bl\tUn miktarı beş hını geçmiştir. 
resmf clatrolcr ve C\•ler Alımm bayrak- :\hisıulcı·p eclJI P ıı f'~)'n topln m yor 
larile donatılucaktır. Viyuna, 4 - r-.'eşrolunan bir emir-

\ \· usı ıırynyn hir komJsp ı· 

tayla t•cll hll 
name ilo son hadiseler esnusında Nazi· 
ler tnraftndtın müsadere olunan bUtUn 
mal, l{ıymet \'O vesikaların polis kara-Bcılin, 4 - :\ \ u~turya l\ımıiserlikl· kollnrına teslim edilme~i 'e bunlfınn 

ne tnyin ertilmlş olan Villıelın Gcyler 
nasıl ele geçlrildiği hakkında bir zabıt Viyanayn giderek vuzüesine bnşluınıştır. 
varakası tanıim edilmosl b\ldirilmlştlr. Son Avusturya Başvekili Zays lnknarl'ın 

yakın bir dostu olan lıu zatın /\ vustur· Bunhmn başında .\ lman alnylarının sev· 
ki İ~'İn nıi\sadere edilen otomobil \'O 

yadaki sallıhıycll eski Hnşvekilin sHlAhi· kıımyonhır grlmektedir. 
yctinde·ı daha geniş olacaktır. 

· Fl'lt nsıı llnrld ~· .. :\"aJ'.ıı · ı ı n ı ilrn p uutııl\far ı haştnclı Pm·l:lınt· n todn l ın httt 
B•Jrlfn, ı - 10 Nbanda yapıJııcnk Yet•ıii 

roylanı ve bütiin Almanyada yuıulacak 1 Paris. ;) (A. A. ) - Bug un meclis 
yeni seçim hakkında, Alman Devlet l ı"plııntısında, Huriciye Xanrt loglliz 
ıııhuılnn btıyük ~chirlcrde nulııklar \'cr-

1
. Fl'ansız g-öri'şmolcriııJn mohl~ eti hak· 

nıekt<·~i r · . . . ı k ıntln iznhıtt vererek, lııı g üriişınclerde 
Hıllcr ~u-.yonal ~o;yalı~t 'idlcrmc : Çeko;Jov.lkvonın mtidaf.rnsı m~şelesl· 

1 O _Xi~an Pıehls!li \'c _, yeni R.ay.ış: ng ı nin ôe hıılli~e çalışıldığını söyleınl~tir. 
<i :çırnı haklrnııla dırekllııer \ermıştır. Knzır bundan s,nra 1~ 11ıırttıı vu-

< ~'~·:~•sal Giiri~ıg- ~liyl:-di~i hl!. n~;.~k· ı kuıı gelen i-vnsturyanın i~!!<ıli meselesi· 
t.t J _ ;:-.; 1 "•'nı~ .\ lnı.t:1 .ı mp.ır.ı~?rhıg .ı ... unn I ni, Fıansaııın tcşel>bl\-;lerı, devlellerln 
oldıı~ıınıı ilan < fıııışlı-. O gıın nıera ... Jıı-1 bu vazl\"eli laır~ısındıı takıııdıkl:.uı ta vur 
lo \Tiy<lnad,ı ııçılac ıktır. ve harekcllori arılutmıli ve Fnmsunın 
İ ııtı i H,• ı ·t · ~ c• i ltkn <•ıkn YnJıwl i J c ı · ~ yrıb:rnc~ı mt>mlckcllerdeki dçilcrir.e ver-

1.ondra •I - Kam ve J ı ,\\'a yollarile diğ-i direktifleri izuh etmi~tir. 
---------------

Macar Yahudileri milli 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Tcfrlkn: IH 

Bize yeniden yol göründü. Alıştığımız 
bir hayatı bozarak, · yeni bir muhite 
gitmek lazım geliyor. Ne çare, emir! 

Rir ~ün I mesele.siydi. Katarlarda yemek vagonları 
Kra.snoyar.sk garniıonuna geleli üç olmadığından yolcular ya evvelce yap -

nyı geçmişti. Bir gün bana bir emir tebliğ tıracakları komanyadan tstifadc ederler. 
ettiler. Bu emirde bir Alman. iki Avus - Veye açlıklarını istasyonlarla tedarik ede 
t 'Jryalı meslektaşla beraber Mançurlnin cekleri gıda maddelcrlle giderirlerdi. B:"l 
Daurya şehrindeki garnizona nakled!le - Şuradan öte beri alıp geldiğimiz icln bu
ccğimlz yazlı idi. 1916 kanunusanislnin ilk nu düşünmüyorduk. 
lrn'ftası içinde ve kı.şın en şiddetli zama- Trende 
nında yapılacak olan bu uzun seyahat be- Trende büyük bir serbe.'.>ti içindı""' 
nl lizilyordu. Gelişimizdeki gilçlilğü h.1tır- kaldık. Bir Alman doktor ben ve bir de 
lıyar.:ı.k mahalli maksuda sağlıkla vara · ı Rus kadını olmak üzere komp:ırtimanda 
bilcceğimizden ümijmi kesiyordum. Bir Uç kişi idik. Ekspres büyük bir sürat!~ 
p:ırç:ı alışkanlık peyda ettiğimiz bu yeni karlarla ve çamlarla örtülü bir sahanıı 
hayatı bozmak ve yeniden bir muhite a- ortasından şarka doğru koşuyordu . B ir 
lışmak güç olacaktı. Fakat verilen emre ak istasyonları atlıyarak geçiyordu. E.'V . 
ta<; eğmekten başka çaremiz de yoktu. vcl:l Kausk ve ondan sonra Nljne•ıdinsk 

son gü.n.. şehirlerine uğradık. Bu istasyonlarda. ka-
Krasnoyarskda kaldığunız kısa miid- tar çok durmadığı için şehirlere çıkmak 

det içinde oldukça dost ve ahbap edin . imkanı yoktu. Zaten muhafızlarımızın da 
miqtim. Son günü onların arasında ge • buna mtisaade edecekle~i de şilphcli idi. 

" . Ummadığım bir hidı.se: 
çirmck bir parça. konuşmak ve belkı de Zimayı !henüz geçmiştik birdenbire 
hayatta bir daha hiç karşılaşamı~aca . g-.illerim ağrımağa basladı . o kadar ta -
ğım arkadaşlara veda et~ek lazımdı. h:ımmülsüz bir acı ile kıvranıyordum 
T .. k g"rn'zonunu tnm:ımıle dolaştım. . 

ur " · ' . Oylc fena bir vazlyette bulun'.lyordunı 
Za'bltnn gnzino--ımda daıma oturmakta ki... Artık etraıı göremez olmuştum. Göz-

olnn bir kaç ecnebi tanıdığa Ja 11ğrud1m. lcrım şişip kapanmışlarjı, Yanımda. bıılu
Sonra odama gelerek yatağımı, .sandığı- nan dcktor arkadaşların elinde hiç bir 
mı tcıpladım. Bu dara.cık odaya o kadar vasıln mevc•ıt olmadığı için benim hali 
çok alışmıştım ki oradan çıkmak bana mc h:ç bir .ses çıkaramadan seyirci kalı
çok acı geldi. Ve hareket emrine intı1,ara yorl:ırdı. Ben bu halde iken trenimiz bir 
başlndım. Biraz sonra gelen b:r Rus nete- istasyonda durdu. Memurlar bağırdılar : 

• rl bizim iç!n gelen kızağın harekete ama- Inokent1yevskaya menraate zarar verırvorlar ide oldugıınu bHdirji. Oda arkada larıml Bura~a dışarı çı.kamadım. Ve ıztı 
,- ~ 'J •edalaşarnk dı ·arıya çıktım. rnpl1:1rı dmdlrecek bır çare bulmadım. 

· . . . . Nihayet kompartimanımızda bulumu Budapc~lt>, 5 - ;\laliye nazırı bıı sibtcmlerile memleket iktısadiyatıııa ve \ em hır seyahate dogru . Rus kadını benim bu halime acımZl;i ola -
gün mecliste ~tar.ıu·tc;;tanm mail vaziyeti milli men fante zar:ır \ erınekteılirler. • 1 Kızaklarda kalın gocuklarına burun- cnk ki bavulundan bir pancıuman takımı 
hnkk,ndıı ınl\him hlr nııttıı{ s~ylemiştlr. M;ıliye na7ırının bıı nutku ·11hııdi mu.;; Uç meslektaşla b'.zi muhafazaya me- çıkardı. Onun icinde bulu~an llnçlarlR 
Nnz1r bu nıııkundu l\h:carfstBnda Jş dl' .. 1 t , . ··t· )M _ı mur iki nefer ve bir zabit yer almış bu- doktor arkada.şl.ar gözlerime pansuman 
!?Ören Yahudllt'l'dcn de bah~etmiş ve ·~man arına cesure veımış ır. aca l ı· ı ct Ben de eşyalarımı nefer -
d , · ·t· k'· · ~ ristnn<la d a Yahmli alevhturJıX.ı o-ittikçe ınuyor ~r ı. . ll dm yaptılar ve sardılar. Buna ragmen acılrı-

l ınış ır ı . . ~ ~ ~ 1 ıcrc tnsJım ederek bir kızaga a a 1 • h .
1

A d' '"t· " h ~· k d' · 1 ~ o- · l l<l d. ı ~ rım . a... ınmem.., ı 
- ı u 11111 tııısııru en ısıne ıas r.enı!) eme e ır. - I G."ı·nı·zontı ortadaki gen.iş cadjeden kn- • · 

İ skand i nav hariciye 
nazı l'la ı·ı kon feransı 

Oslo, 5 f A. A. J - İsveç, No!'rcç 
naııimarku hth;llmeUeri hnrlciyo Nazır
ln~ı konf P.ran ı hugon açılmış \'e hıı 
konreransta lıltararlık \'O ekonomik iş 
birlif{i hukkındu mÜlc\kercler yapılmı!jlır. 
l\onterunsın yıırın ı,upaııacag-ı z-ınncdil
mcktedir. 

l )olmabah~·edeki tarih 
nıüzesin i gezenler 

lstanhul. !) ( A. A.) - lstanbulda 
I>olmabalıçedeki Tlirk t11tlh Kuruıııu 

.. Yolda kalıyorum 
• j tcderek dışarı çıktık. Istasyona kadnr Bu halde seyahatime devamıma im-1 S pa n yada ynrıın .s.aat süren Y~lu konuşmadan ka - k,m yokh !Arkadaşlar ilk it>tasyondır 

1 

teltik Uç ay kaldıgım halde garnizon - tr:davim çarelerine ba.· vurmağa karnr 

11 .. k .... t ') 'J"' l • -t· dan b:r adım dışarı atmnk kabil olma - verd!ler. Bu tedavi tabiatile uzun sure -u urne '~ ı er s ı a 1 ıs ı yor j h' '\ ' ı dığınclan Kr~.s~10yarsk sehri ha~kın . n . ıc cek ve ben yol arkadaslarımı bırakmağ. 
bir fikir sahıbı olamamıştım. Bır gun ı.c;- mecbur olacaktım. Tali bana yeniden b!r 

Londru, 6 (A. A.) - ispanyanın lasyonda inmiş ve b:r müddet sonra yine cilve yapıyor ve belki hiç görmem mu -
Lonılra biıyl\k cl~'.isi h~gnn lngiltere 

1 
ayni ıstasyond~ trene binerek ayrılmış- kadjer olmıyan bi-r yere yeniden beııl 

Hnriclyo Nezurctine hüküınetlnden ge- tık bağlıyorcüı. sonra gözüme birdenbir~ g..--
fon hir not:ıy ı takdim etmiştir . Notada hta~yunda len bu hastalığın mahiyetini de takd;r <'-

asilere kurşı ml\dul'aa için huriçten si· Biı yine mutat veçhile M:ı.ksim Oor _ demiyor ondan da bir parça teHi.şlanı -
lıilı ve harp ııınlzemesi alınınnsına mü· Kiye int.za.r ederken istasyonda biraz yordum. Bu düşünceler ve devam edl•ı 
saado lstenmektcdlr. Bu notanın bir sonra gelecek eksprese bineceğimizi öğ - ağrılar içinde İrkutsk şehrine geldik. Bu-
nynı ela Fronsıı hUkOmetine V('rllıniştir. rendik. 3 u tabiatile hepimizi sevindirdi. :-:..ı:ı Sii·· .. yanın me, kezi iır .. ı:... \"lU l' 

[)-~tonyaya gidecek 
~ureşçileriıniz 

~ôstlstanbuJ, ·1 - Bıı ::ı.yın on ullıı;ınıla 
~"di 6~l!c Y<>lilo Estonyaya s;idccek olan 
ltıı 1~iden mUrekkep milli güre~ takı
~~lllrenıanlarırıa <le\·nm etmektedir. 
hı&İl!n n Mohııe bllyUk Mustafa dn takımda 
~!ardır. 

mUzeslni hir ay :.ı:urfmdu lOO'iO şi mek
tepli oJııınk üzre 2'i20B kişi ziyaret ot· 
mi~ ve IJk teşrinden Murt nihayetine 
kadar ziyaretçilerin yekünu !16366 k lşl
yc bali~ olmuştur. 

Günlerce,,. sürecek yolu rahatsız vaziyette mı.ımt burada otururmuş. Fakat benim 
katetmenin bir ekspreste seyahat ctmeğe için etrafı görmek kabil olmadı. 

A~kale Halkcvindc elbette tercih edilecek tarafı yoktu . Ikin- İrkutsk 
\~aJışrnaJar d mevki kompartımanlarja seyahat ede- Tren durur durmaz istasyon kwun1-1-

• ceğimlzl öğrenince memnuniyetimiz. bir danına mi.ıracaat ettik. Gerek yol arka-
Aşkale [ Hususı l - Halkevinhı .cıt daha te~t etti. ve ekspresi bek - daşlarım gerek bizi muhafazaya memur 

köycül~k, içl!mai yardım. ~por., kitap saray j ledik. Rus trenlerinde ikinci mevki kom- olan Rus zabiti vaziyeti mi izah ettiler. 
ı;;ubelerı faahyele gcçmlştır. Karın fa7lll· :ı::ırtimanlar gayet rah:ı.ttır . Dört ki zaten ıztırabım yüzümden bclli idi. Ku
hğıylıı yolların kapalı b':11':1n.ması _ ynznn- şinin yerleştiği bu kompartımanlaı-da ra- mandan benim Irkutsktn kalmama kanı ~Öylünün 

Sırtından tufeyli 
teçinenler 

lı (JJnvumkaletfon deıwm) i <tilk. '"il 

t ilt teV1 uınet sizin zenginleşmen;z, hn
l':<ibırıcr~enııın yUkselmcsl için bir cok 
t~tıltırı Y~ baş vuruyor. Kazancınızın ki\
ll.ıtı ~ahe k&elnıesını istiyor. Devletin bii
~ıı !(a tlerıne rağmen sız M.Hi ken -
aa ~~ ı:ııp koyuverseniz, dünyadan 
~ tt~ ltaı~::z•n için olup biten şeylere bi -
~~~lıe ı.)anız, acısını sız çekersiniz, sizin 
~'""tlı ~l~kacnk paralar, şimdiye kadar 
il) \tleı 1 i başkalarının keses!nc girer. 

1
l'et 1aYvancı!ığa bilhassa ehem-

;ı,~·ltı~ \ıeloiyor, önümüzdeki seneler 
~ <ı.cattı ınnıınrınızın kıymeti daha 
)ti\ ltaıa~ sızın, siz m!lletln efendllerl-

~llrerr haaa ltzımdtr ki millet zengin 
e: olsun. 

~-- cm.o B1BAS 

Franko kuv~.;etleri ııin 
ile ri harekatı 

Sıılamanka, ;; (A. A.) - ( Resmi 
tcbll({ ) Franko kuvvetleri Levizy~dan 
ileri hareketlerine devam etmektedırler. 
Sol cenak l<uvvetlerl ise Morolnyu ku
dnr <lüşmnnı takip etmişlerdir. 

Scçinulen sonra :\1l ı sır 
kabinesi nıcvkiindc kaldı 

Kahire, 6 (.A. A.) - Seçimden son· 
ra kabine istlfıı etmişse de 1\rttl Fdruk 
~lahnıut Pıışanın istifasın ı kabul etme
miş \'c kendi..,lni Parlamentodft verer.C'ği 
nutku lınııtlama((a meruur etmiştir. 

T ESEJ\li f'H . 
1 >ııiıımundu l\mfrtimizi tRnıamen ke:-.· 

tiğlmf z ılk çocuğum llkerin dllnynya gel-
mesinde göstermiş olduğu mefllckl k ud
rel vr. şefkati unııtıııamıııı asli\ imkfin 
ohHayan 1 >oğum ovinin l~iymcUi muta· 
hass161 Asım ,\ ralu btltün ailem namımı 
aleni minnet ve teşekkUrlerimi Doğu 
va~ıteslle bildiririm 

1'ranslt Yolu Milhnıd/,,.i 

'l'ıfllt lısr: 

den köylere gldilemedfğı ıçm koycUIOk hatca yatmak daima kabildlr. Faknt o verdi. 
şubesi henüz vazife yupamamnktadır. ıamnn en çok sıkıntı çekilen cihet yiyccel 
Bvin en mOhim ihtf yaçlanndıtn birisi o-
lan radyo için parti heyeti lı tılk ı pnrti 
binasına davet ederek bu !ıusu1'ta yapı
lan grırüşmcde kazn memurları 110 vo 
ka1a nıerko1. halkı 90 li ra teberrü et· 
mişlerdir ve bir radyo sipariş edllmişifr, 
Evlerinin hütün noksanlıklarını lkmnlde 
geı i kalmayac ık oları 1\şkııleliler Olkü 
ve dE:wim yolunda canin ba~la ç lışn
caklarım ishat edeceklerdir. 

f zınirde K ii!tiirparkta 
Pğleııcele r 

lzmiı·, .ı - Kllltürpark Cuıııarte i 
ve Paz:ır gOnlcr i f zmirim en l~lek bir 
me:slre leli halino girnıişllr. Bu J>aıar 
gllnü parka gelenler on bi:ll geçmiştir. 
Bisiklet, motosiklet eğlencelerlle çocuk 
oyunlurı büynk alaka celbctmektedir· 
Pazar günn paraşQt kulesinden atlayan
lar 119 kitidir. 

(Arkası var) ________________________________________________ __. ____ ___ 

Mal sahibi köylülere 1 
~atılacak hayvanlarırıl'l. varsa ,.e / - Şehirde bııyvan hastalığı ,~ar, 

sattığınız hayvanların hayrını gör-
1 
derse alda~mayın. .. Parnnızı p_eşin 

mek istiyorsanız, şehirlere gelirken,, nlmadnn kımseyc pey rnukııbılı de 
mallarınızt elden çıkarmayın. Karsta I olsa ınahnııı vermeyin vo eğer o 
borsu var, orada kakiki piyasa Uze- kimse "Il<ll'\'anı sn!mnactım,, diye st
rinclen satabilirsiniz. Öyle zıuırıedi- I ~e ged getirir de. parn~ını g~r\ nlı~ak 
vonız ki bir borsa da Ardalıandu , ı!;terse, o parayı ıacle etmeyın ... Size 
~çıldı. E

1

1~turumun da, Karaköscntn 1 lıiç bir şey ynpumaz. llllkflmct, ılev
de borsaya tbllysçj&ı'ı var. J.'akat j let. helediyo v~ aklı hıışında herkes, 
şimdilik grzurum l!fırinıle bu ~atış bu cnnbaz denıleo, parasız, pulsuz , 
işini köylü mutazurrır olmasın d iye, 1 sermnyesiz, o~uzıır. m~tav.assıtın or· 
belediye ü7.erino aldı ve satışı müzn· itadan kalkmasına çı1lışıyoı. 
yede ile yııpma&"ta başladı. .Malları-1 Men 1 aatiniz~ seviyorsanız, sJz de 
r.m şeb re getirirken. yolda hirlsi j onlura kendlıılzı kaptırmayın, aldan-
kru'fınıza çıkdr da : mayın ! 



Hikaye Aşk Kurbanları 1 
- Ynznn: lhsnıı ÜNÜVAR-

Y8zıhar.emde bir suru evrak . Ce · 1 - Ben, dedi. biHrstn ki sevilmekten 
vapları için tsrih sırasile arıyordum.! zlytıde sevmekten korkarım. Buna da 
Gqzame yabancı gelmiyen bir zort ilişti. stbep belki hercai oluşumdu. Seninle 
Na<;ılsa bunu iki gl\miür karı.,an evrnk· çok za;nandır dertle .. e~edik .. ltıtımal. bu 
for nraımıdu görememişim. Mernkhı ne· hndlse ~e olmasa~·dı görUşe'?ıyccektık. 
tım. Bir kaç sı\llrlık bir yazı ile kllçük Derınden gc~en . s:kıcı bır netes bo· 
bir davetiye kartı çıktı. Adnnn: Mensup ğımnı yakıyor gıbi ıd . · • . 
oldut:ıu kulüp namına verilecek wUsame· . - <?oh.. Ço~ !enayın~·· .. h.a.~blmın 

.. b · d t dl d N . . ıçindo gıbl dlkenlı bn· tel bulun vucudu· 
reye cnı avo e yor u. - e ıy ı .. . 1 • • • 

dj d II. l bl öl mu . ar;-,ıyoı. \ E'ı elını bana. yor um. ıç o mazsa raz e0 ence G . 
yüzn görmüş olacağım. özleri dolmuş, dudakları morar-

0 .. k t i M. mış!ı .• gun a şamı zor e t m. usamere· 1• hl 1 1 \ · d 
k d k ki d t dil t ti - ttm r yı geçt l zerın en .. 

ye o a ar ço · mse nve e ın ş 0 K .. . Ok • 
ki gUç hal ile yer bulabildim. Suhne na !lnmışta te!iııdur efmlştı~. a 
perdesi üzerine büyük harflerle program d~r gu.zel, o derece can.a yakındı kt.: 
yazılmışb. Her yeni gelen ilk önce onu Gozlerı gözüme lllştlğı nıruan t{ayrı 
okuyordu. lbtlyari titrerlim. Ne şnhanc gözlerdi 

İstiklal marşı, konser, ınonoloğ, ku- onlt\r.. . 
marın sonu (3 perde racia piyesi) l per· Sttkın beni ayıJ>lama .. Ona öyle tu-
de komedi.. tulınuştnm ki.. Fakat inıttçı aşUfte ne 

SOdün kaymıı~ını 

tamamen cıkarır 

Kolay işler. 

Yapıllşı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

{938 -=-= 

Uvertur • revkah'lde oldu. 3 buyan kBdar kovaladımsn o kndıtr uzaklaştı. 
sıra Ue konser verdiler. Çalınan her Mektup yazdım okumadan iade etti; 
p~ça ayrı bir zevkle dinlendi. yalvardım dinlemedi; ağladım aldumadı. 

Monolog-.. Gayri müslimlerln askere Velhasıl ne yapbmsa tayda vermedi. 
sevki idi; bir 9aylı gUldOk. Umn intizar Gece uykudan, gündüz t..imden batta 
devresinden sonra piyesin blrinel per- bntnn zevklerimden beni mahrum eden 
desi açıldı. Dekor gayet gllz~I tefriş bu inatçt kıza glln geçUkçe sevğlm artı
edilmiş bir yazıhane idi. yordu. Nihayet anladım ki gUıellikle 

Umum satış ·yeri : İstanbul, Tahtakale Cadde~i 51 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

Erıurumdıı Sat.ı'i Yeri NEŞET SOLAKOÖLU ve ORTA(il Gürcükapısı Kavaflar (!lfŞı'lı 

Meker bizim Adnan bu piyesin Jön maksadı temin gU~ . belki de imkansızdı. Sıhhat bahisleri 
Prömiyeslymiş .. Sahnede gur~nce l~imde Onn, son kozumu oynamak, bir yerde 
·ona karşı beslediğim . sev~ı eserı o~a: 1 kıstmp rıza gösterinceye kadar her şeyi 
cllk· h~men kalkıp elınf sıkmak gıbı yapmak istiyordum. Fakat.. İşe şeytan 
acalp bır arzu duymuştum. karışmış olacak ki bugünkn hadise o 

Bir~nci ~erde tnkdirki\rların sUrekll tasavvurumu icraya mahal bırakmadı. 
alkışlarıle ortolllrken sağ" ve solumda o sırada yanımıza gelen doktor, 
yalnız ondan bahseden genç kızların Adnanın bitap halini ·görUnce istirahat 
kıskanç nazarlarını seyrediyordum. . . 

'd 1'.,. h"t' · dl ti a· 1 .. -ı.· etmesınl ihtar ve bana da kalkmam Jçın '"" nan .. uıu ı ınm na r ye ş n 16 1 • • 1 • ll d dl H u h Uk .. t işaret ettı. Kalkacağımı hıssedlnce ko. 
ıruze er en • en 7· • e~ Y e mu o· larınıa sarıldı: - 1-IAyır hayır gitme sen .• 
bam~l olmayan bnn~~~ı ve nateınam Reni bırakma, diye yalvardı. 
tabsiııle h~ya.t yolunda dıd~nmeğ~, ~Uçl\k Doktor bir iğne vurup aynlınca .. 
kardeşlle ıhtiyar annesinı geçındımeğe Ellerimi terli a\-uçlan içinde sıktı ve 
mecbur kalmıştı. Sigorta kumpanyala- öptO. 
nndan birinin az maa$h memurlarından- - Sen bunlara bakma . Beni yaşa· 
dı. Dalma şen ve güler yUzlüdnr. Mek· yucak sanıyorlar .. Halbuki.. Ben kendi· 
tepte iken hlle aktörlOğe dehşetli arzu ml bilmez miyim hiç .. Şurada belki bir
ve isUdadı vardı. Böyle yerlere sokul· kaç saatlik ömrüm kaldı. Esasen .. kal· 
duğuna göre hf':r halde bir domuz· bim .. Aldığı hu yaradan değil; sakladı-
lJau var, diyordum. (!ı esrarın ağır yül;ünden mustarip. 

İkinci perde açtldı: Bu sefer bir Fcl'i uçmuş gözleri bir bayatın pe· 
delikanlı meyhanede kumar oynuyordu. şinde idi. 

(Öst tarafı 2 incide) 

lô.nlardan bel gevşekliğine tavsiye edilen 
ila.Jçar kimbilir kaç ihtiyarı sekte1 kalp 
teşhisi.le öbür dünyaya yolladı, şu bir ka
çını zikrettiğim örneklerin hastalar ü2e
rinde yaptığı zararlardan ba.şka muhi -
tinde ş•1 kötült.lklerl doğuruyor, reçetesiz 
ilO.ç almak, halkın te.şhise verdiği kıymeti 
sıfıra düşürüyor, hastıalıarın yega.ne tesel
lisi olan tababetten onları uzaklru;tırı -
yor. ; 

2 - Teşhisslz alın.an ıfüiçlar fayda 
etmediğinden UO.Ca kar.şı halkın inancım 
azaltıyor. Halkın kesesi dolıli'lsile ulusal 
servet b~ yere A vrupaya a:kıyor. 

3 - Halkın hastalığının tıpkı dua ve 
hoca muslrola:rdle vakit gecirerek has -
taııkalrını mtizminleşti.I'dikleri gibi fay -
dasız il!'lçlarla vakit geçiriyorlar ve böyle
ec çok defa .gayri kabili tedva iblr hale 
gellyQı·lar. 

Kusursuz jestleri ve püı QzsUı hitabeleri - Dinle, dedi, derdimi ancak sana 
Yine bunlara eklenecek 3 üncü sınıf 

okadar, fevkalade idi ki.. Herkes gibi açabilirim. Biraz durdu .. Daralan neresi 
ben de a"'zım açık seyrediyordum. Ni· genfşlendi ve devam etti. mütıebabblpler de mektepler ve dJğer 

6 müesseselerde harcı alem zannedilen ila.ç-
hayet tıçuncü perde, yatak odası tefriş -MUsamereyi arkadaşlarla tertip et- ı b l d ğ d ı ı hi bir hh1 
ve tezyinalile açıldı. tik. Bana en gUç vazifeyi verdiler. Ba- arın .? undu ukullo aparı 1 

d çy dl 
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kurs gorme en anan ar ır. e ya. -
Galiba diyordum bJz:m o""lan ger- bamın parasını çalacak, kumarda kay- .. ki kte kl ..... ttA r" , , s . . . şınuıa• me p çocu arına ve ua a o ~-

de~e girecek .. Az sonra pejmUrde kıya- bedecektım ve hırsızlık suç~le de polısler dan aldığı ilMla. evindeki daha küçilk ço-
feUle sahneye girdiğini gö:Dnce: Hade· tevkif edecek, onların ellerınden kurtul· cuklanna 40 _ 45 damla afyon ruhu lçi • 
kaJarmda~ fırl~yacak kadar eç.lmış Ur- chıjt~m zam.1.:n ~apse gitmektense ölUmU renler.i apandJ..slt ve peritonitll kimselere 
kntncu gozlerınden adeta korktum. Telllş tercıh ile pıyesı nihayete erdirecektik. hl t ğ' nl . f k akı ve kesme- ! 

N. ki ·k· ı d k · n ya ı ve~ erı, u acı ç 
ve heyecanla karyolaya yaklaşıyordu. ıte m ı ı~c pcr e sonuna adar şlnden olan yaraya al.kolü uçmuş kesif 
Arkasından iki Polis g.lrerek : " Dur ! olanca .gayretımle çalışıyordum. ÜçUncü tentürdiyotla bulayarak kesiğin üzerine 1 
Kıpırdama 1 • Dediler. Bıri kollıınndan, pe~denın açılma zamanı gelmişti. Mak· koyup sıkıca saranları ve bunlardan hu- ı 
diAeri yakasından yapıştı. SUrUkler gibi yaı odasından benQz çıkmıştım. Karşıda· sule gelen acı hakikatleri bir çok defalar 
çekiyor bütUn muhaletet ve ademi ita- ki dairenin aralık kapısından nasılsa .. düm ş zıl ıımı olmaktan çok u-' ,. n k d J{" k' b k .. ger . u ya ar 
abna rağmen sarsarak, sallayarak gö· gvz m ay ı. aş ı a maz, gormeı zak ölmasına rağmen bu acıların tatlı -
türüyorlardı. Nasıl oldu bilmem .. O an· olaydım. Ondan sonrasını çok az hatır· ıandırılması için konuşma tarzında olsun 
da çevik bit hareketle ellerinden sıyrıl· hyorum. Vahide .. Polis roltınU oynaya- benl yazmağa sevkettl. umarım ki tifü -
dı Polisler bu azılı şeriri tekrnr yaka· cak arkadaşımın kolları aras~nda; ben •"k .. ıu- ·· n meni ile ilgilenen daireler bu 

· . . . den kıskanıp sakladığı puseyı veriyordu. 1 u cu gu .. 
lamak ıçın Uı;e~ine ahlmak lstedıler .. 0 anda gözlerime sanki bir bulut, kara cihetleri de göz ontinde tutarlar. . . 
Fakat .. ~lrdenbıre tevkife mecbur kal- bir perde gerildi. Nereye girdim, ne Çıldır H. Tabıbı 
dılar. Çunkll o.. Aralarında.n kaçmak yaptım bilmiyorum. ?Veden sonra .. Biri Dr. Sami Binokay 
fırsatını bulduA"u z?man birlnın belinden yakamdan, diğeri kolumdan yapışan po· 
tabancasını da çekıp çıkafmıştı. Şimdi lisleri görllnce aklım başıma geldi. O 
avucu içinde .. Namlusunu onlara tev· zaman anladım ki sahnedeyim .. ispir Sulh Hukuk Hakimliğinden 
clh ederek - Yaklaşmayın yakarım.. Rolüme devamla son perdeyi falso· Rumanyayll. giderek ikametgahı ha-
diyordu. • . suz bitlı meğe çalıştım. Beni götürmeğe ı d 

Her halde rolllnun ıcabı olacak .. gelen polislerden birinin belinden kap· zırı meçbul bulunduğu anlaşı an mü · 
Yavaş y~va~ karyolaya ~aklaştı gözle~n- tığım tabanca boş olacaktı. Onu ben dea aleyh ispir kasabasından Kaplan 
de aşikar bır yeis aıaımı vardı. Pejmur· göksllmde sıkacaktım; takat dışarıdan oA-ullarından Mahmut Oğ'lu Abdullah 
\le kıl~, etraftan dilenen nazarlarile ha· bir başkasl asıl kurşunu atacak ve ben aleyhine kasabalı Hamza, Suşure ve Ha· 
ktkaten acınacak bir halde idi. Ayakla· sanki kendi kendimi ö:dOrf!lUŞ olacaktım. san Cimilli vekHlerl Tayyip Köse Oğlu 
n ucuna devrilen sandalyenin bir ucu- Ne çnre artık iş işten geçti. Bıına kan· taratından kasab!lda HUktlmet konağı 
na sanldı, lüververlnin namlusunu kalbi cıklık ettiler.. karşısında Sabrı Rüstem arsaları yol 
üzerine dayamıştı. Herkes gibi bende Gözlerinin artık zaptedemediği yaş- batal ve İlyas tarlalarile mahdut arsanın 
merak ve heyecandan titriyordum. lan boşanmıştı. . . taksimi lkamei deva edilmiş olduA-undan 

c Bravvo ı,. Diyordum, ne muvaf· Birdenbire dokrulmak kalkmak ıs- muhakeme için tayin edHen 19-4 938 sa-
takıyet ! , tedl ve : lı günn saat 14 de ikametgahi meçhul 

Birdenbire mndhtş bir ses; aköbln- - Ben ölmek islemiyorum, iste ..... Abdullahın ispir Sulh Hukuk mahkeme· 
de de acı bir feryat koptu. Bir anda Söznnü tamamlayamadı. Kalbinin sinde hazır bulunması veya bi vekil bu-
ortalık birbirine karıştı. OOçlUkle, ite yarası iğreti dikişlerin nlhnda gerildi lundurması lüzumunu mutazammin ilan 
kaka sahneye çıktım. Aanan ortada yok- ve patladı. lztırap zavallının daha fazla ıar mahkeme kapısına ve ,icap eden yc
tu : fakat diz çöktllğü noktada pıhtıla· d~prenmestne meydan bırak.~adı. Müthtş re talik edilmiş ve gazete ile ilanın fer· 
şan kan birlkinttsf sıralı damlalarla ka· bır çığ'lıkla olduğu yere çoktü. Ferya- dası gUnU tepllğ edilmiş ad olunacağı 
pıyıı kadar uzamıştı. dına koşun doktorlar ne yaptılarsa, mahlm olmak üzere ilan olunur No: 226 

Nerdc? Diyordum l... Onu nereye kanı durduramadılar. Son defa idi, göz
göturdüler. Hastaneye naklini ötrenince lerini açtı; hayatı arar gibi bitap ve 
hemen fırladım. Koşan, bağ'ırnn ve sız- bitkin etrahndakilere bak,tı; tekrar kapa· 
lananların haddi hesabı yoktu. Hastane· dı. Dudaklarından son nefeslle çıka~ 
ye girdiğim zaman ilk defa yanına sok- o~un ismi olmuştu. Bu elim sahneyı 
mak istemediler., Fak:ıt tesadllf eseri ~~rme~e artık dermanım ~~lmamışb. 

l k k l k mu .. ddeı·umu 1 Gözlenm taşkın bir ınnar gıbı coşmuş, o aca va ·aya e oyan m .. 
ntkada mdı; birlikte lrdik. Adnan ilk sanki ruhsuz yurüyor~um. Ttış merdiven-

,. şı . g . . 
1 

lerden yıkılmamak ıçln tutuna tutuna 
teda ı ite bira~ _ kendine gelir gıbf 0 • ilerleken arkamda bir ikir.ci feryat kop-
muştu. Beni gorunce tanıdı ve ellerime tu. Kulaklarımda el'M o sesin aksi 
sanlıtrak otur; dedi.. Beni dinle. çınlar.· 

Kuruyan dudakları arasında bugOn- _ Ztı.\'allı genç kııi zavallı yavru· 
ktı aktbetin acıklı hatırasını belki tık cuk .. O da aşıkı gibi kalbtntn yarasın· 
4c~ oJmtt~ flın: b4n ~nılct1rqraıı. (jan rıttı .. 

Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineJer 

tamiratı yrpılır 

Riza Vatandaşlar 
SHuh Fabrikası kal'şısında 

Bay KAYA hanesinde 

-Erzurum Belediye Riyasetinden: 
Bedeli M11hammen 

No. Mevkii Lira 

152 Tebrlz Kapısı 
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" 
• 
" 

162 n. " 
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164 
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l Aziziye hanında 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
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13 
14 
15 
16 

.. 

.. 
,, 

.. 
.. 

,. 
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,. 
.. 
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,. 

" .. 
" 
" 
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70 
70 
70 
60 
70 
70 
'iO 

100 
80 

100 
100 
90 
100 
100 
100 

100 
100 
80 
80 
80 
80 
90 

100 
100 
120 
100 
120 
120 
120 
rno 
130 
1~0 

100 

100 

120 
120 
100 

72 
70 

140 
40 
40 
30 

100 
52 
30 
40 
42 
:so 
50 

300 

94 N albıuıtlar çarşısında 25 

96 " 25 
98 25 

100 " 25 
55 Götb;ışında 30 
57 • .. 25 
ı 2 Köşk bahçesi 300 
17 Aziziye hanı 40 
18 47 
19 " " 52 
20 " 60 
21 " " 40 
22 ,, 40 
23 " ,, 42 
24 60 
25 40 

26 " .. 40 
27 40 
ı Tophane karşısında 

Beton arme 150 

~ • " ır 1~ 

No: Mevkii 
Bedeli muhamıne 

Ura 

ı GnrcU kapısında 
zahire halinde 

2 
3 
4 
;) 

6 
H 
9 

10 
11 
12 
ıs 

14 
1 f) 
16 
17 
18 
19 

21 
22 

.. 

.. 
.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
.. 

" 
u 

.. 

" 
" 

.. 

.. 

143 Oürcükapısında 
· tırmacı Fmnı 

-
85 

8;) 
85 
8:i 
85 
85 
'iö 
'iG 
75 ... 
n> 

75 
75 

75 
iö 
75 
7!) 

120 
8:> 
s:ı 

8~ 

pas· 500 

4 Nalbant sokağmdll rn 
8 • arzlye 15 
8 Millet bahçesi 400 

35 Eski paht meydanındu 20 
dükkftn 

37 20 
39 ~ • 20 
41 20 
43 .. 20 
86 Nalbantlar çartısında 25 

88 
90 
92 

• 
dükkan 

" 

• 
Erzincan kapısında 

Muratpaşa meydanında 50 
Cümhurlyet Oteli 4000 
Gürcü K. havuzlubahçe 150 
Kavakta iki tarla 25 

Kilise kapısında dllkkan 15 
arsası 

Gnrcükapısı araziye 15 
Gez Köyünde Kahve ao 

(No. 225) 4-2,./ 

Ağrı Valiliğinden: 

Eksiltmeye konulan iş : 'f 
1 - Ağn Vilayet merkezinde ~' ~ 

lacak hüktlmet binası Temel ve Mdt(it' 
kah inşaatı. Keşi! bedeli (9988) 
(97) kuruştur. 1 

2 - Eksiltme 25 4 938 PsıDc#. 
gOnü saat 15 de Nafla MUdUrlüğll 'cf 
sında ve Belediye binasında toplan' fi 
Komisyon tarafından açık eksiltfll1 

yapılacaktır. ./ 
3 - Şartname keşif plan ve 11..:ıP" 

mntererrl evrak Ağn Nafia MUdUrlOr 
de göıUJeblllr. ~ 

4 - Eksiltmeye girebUmek ~ 
(749) lira 17 kuruşhlk muvakkat tei 
nat verilmesi ve Nafia BakanlıQ"1ıı ' 
alınmış olan müteahhitlik vesile~ ıl 
Ticaret odası vesikası gösterilıJJBl'' 
ıımdır. (No: 224) V 

Sahip ve Ba,muharrlrl: 
CİHAD BABAN i 

Um um neşriyatı idare eden Ya1J it 
MUdUrtı: Bahacltr DWıer 
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