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GAZE T E 
Basalmayaıı yaDlar geri verllmes 

İKİNCİ TAB .I 
, ' 

Alman Ordusu Avusturya Hududunu Geçti, 
Viyanaya Doğru Yürüyor 

Avusturya Başvekili Şuşnig Tevkif Edildi 
Viyana Nasyonal Sosyalistlerin eline geçmiştir. Başvekilden 
başka daha . bir çok kimseler tevkif edilmiştir. Başvekil 

istediği memlekete gitmek üzere serbest bırakılacak 

Harp 
ı acak mı? 

1 8 * -blirsa, harp çıktı bile, çıktı. 
hkat art.aııp. hentli &lrayet et -

~ 1'us1ln devlet dl,.qlruerinJ ellerinde 
-.~. ıb11~ b1r !botufZJW11Jl mesull -
~ tı.ııer.lerlne alacak ka4a.r ceısa:retl he-
~ CöSfMemedller, &erçl İtalya, Habeş 
~aıma, Almanya, Versay muahedesi
...... _... lime ed.Jlmeslnde, bazı tehltke
'ttıı ,.... almadı 4e11ller, fakat anlaşılan, 
~ ~ ne de bıgUter~ harbe henU7. 
~ olınM*h'n için. bir k\U'fun ıat.ılma-

.. 11t !rAı ae~. 
• ı,. __ :4~ art.ı.k kı1slere de aşılanmış o
~ iti, atlattıtı buhtanıar onun Uıe -
~ öldUrUctı bir tesir yapmıyor. Ganj 
~ lndekl Hintlller nasıl senede bir kaç 

. l'&at kolenya. tutuluyorlarsa Avrupada sı-
btt buhran muafiyet.ine ermış olacak kl, 
~a:..·a bH.m~n blr yenisi ortaya çı -
~ • ve fikirler sll.kQne .e-rerken ortaya 

Jil'I'f,ER 

Son dakika: 

Hitlerin Viyanaya 
gelerek ilhakı ilin 

etmesi bekleniyor 
Viyana,. 12 - Aitlerin Münihten tayyare ile 

buraya gelmesi anbean beklenmek tedir. Bu tak· 
tirde Avusturyanın Alnuuıyaya ilhakını hütün 
düııyaya Viyanadan ilan etlneşi ihtimali varittir. 
Maamafih vaziyette henüz kat'i bir sarahat yok
tur. Nasyonal sosyali~tlerden ınuvakkat bir kabine 
teşkil edileceği ve başvekalete eski kabinedeki 
Dahiliye Nazırı Says l nkar'ın getirileceği de söy· 
lcnrnektedir. b&.jka bir duva -a't4lıY<>\'.. böylece gn

~r mevzu buluyorlar ama, halk ta her 
cı~ haıı>. ha oldu ha oln.co.k d1ye ıered-

~ =-:u~~u:;·,evveltiVUsonbed· Alman tayyareleri Viyana ha_ lkına 
11 tııııu,. b1Wıare Lolt COrç ve Klemanso 

~°'::::o:::n:n~~·:t beyannameler attılar 
~:=ı;..;: :.ı:ım~'.r;'.'u:'~ vı, ı2 [ \ A ] - Bıı satmh s~at f>,30 Anl'iturya 
ı..:, "lramış bir halde devletlerin yUzJerine ~ana, 1 

• • , • 
~l> duruyor fakat devletlerin hiç biri hududunu geçmtş olun Alın un kıtnatı \ iyanaya doğru ıler· 

\Ul hıyanet görmUş . yl1zUne gOıler,nl lemektedirler. . . 
~~lnlyorlıır. Alman hıyyarelcrl Vıyıına üzerine heyttrınumelt;r ut-

ınışlurdtr. Uu beyannamelerde Alınan nasyonttl sosyalistleri 
Avusturya nRsyonal sosyalistlerini sel6mlamaktadırlar . Be· 
yımnamo •Yaşusın llitler,, l'llmlesiJe bitmektedir. 

Dünkü Kurtuluş 
Bayramı 
Nasll Geçti? 
Erıwıım dün 20 inci kurtulag 

yıldoaümOJıO bOyQk bir beye~ 
içinde kutlul"b. 

Sabahtaıı Wbareo ·bötDo şehir baf· 
raklarla donanm11 ve sokaklarda muı..t 
olmayan bir kalabttlı._ ıoıe çarpma~ 

başlam11u. Meraflime saat 13 te ~·
~ ilin edllmq olmasına r~n dabJ 
:sut ôndin l~o ka.&d;bal1k bir ült 
kitlesinin H0"'1met civarına blrikmett 
başladıtı görülüyordu. Bu bilyDk ıiaıüıı .. 
ıere lne bDtOn mek\epler talil e.dilmlfU. 
On ikiden iUbaren b~Do d&lkkllılaı 

kapatılmıştı ve HOk1.lmet clv111PdUJ 
kalabebk bllsbUtQn kes&W peychietm~. 

HükQmet öoi.inde bDyük Wr t:t.1rV, 
direği dikilmlıtl. Kö~ele~e kabr~u 
ordunun glrlşl teretine ~ilmete ~
lanmış kurbanlar g0.%4" çarpıyordu. 

But\Uı şcblr ~ mey4~a topl• neul&J. 

(Alttara/J 2 lnciü) 

Tavla 
müsabakşmız 

ı.o, '~:ı:~= l~ f:"V:.::::'%~r: Hitler MussoliniYe tayyare ile mOstacel ögıeden sonra merak · 
~11 bUe, ondan yü.ı çevirmiş bulu - · • • • Ve heyecan İÇinde bq)&dt 
~ıı:ıerec1e Edenin düşmesı, Çember- bır mektup gönderdı Tavla nsıatlar. arasuıdıı ....,., 
~ İtalya lle başbaşa anlaşmaya ka4t- Romn. 12 {A. A .) _ ~IUnlhten kalkarı bir Alman t1ty· 1 bir mektup gt-tirmişrir, Mektupta Avusturya meselesinden şampiyonluk mOsabakesaaıi,- bugtla 6fle-
~-- bu alyasetln bir netıcesıdır. Ba.k.nız . ·f b b ı b ·a gelerek ı !itlerden Mussullniye bnbsedilıniş olmssı muhtemeldtr. den sonra • Sakary• • ı r•ziDOIWlda 
~le-- artık, .-. ... miyetı Akvam, Avc- ~are:; u ..,a 111 ura~ • 
• .,.. 

6~ """'· 

1 
t d bnıhmmııtır. Ouioonua lllr' taratındı 

,~erıglbl lslmlere az tesadüf C<il- Mevkuf Başvekıl muhafaza a ın a oyuuculara mahsus maaalar'n:ızırlanmıt-
b. Tavlalar pml pırıl oyUllrolan beklo· 

~ lıf~ur Cenevre şehrinin.. Lema~ Viyuna, 12 (A. A.] - Ba~\·ekil Şuşııig tevkif edilmiş- Vt-kilin hangi ıne.~ııleke~e iltka etmek İ5ledlti ve neti· )·orlardı. 
-.+.::"4tltı .p.irane tasvirlerine Fransız go. tir. Başvekilin tevkif edildiği bına , kollarında kırmızı gamalı cenin ne olacağı henuz belit değildir, Nasyonal sosynllstler Saat blr buçıaa .. do&ru oyuncuların 
.i,_~inde bile ~sadUf edemlr:oru.ı. Ne f , l· t t h l B . kil Ş l ,. ı...~ ·t b k k r·k . d di 1 .._.. • ''IJC>r? • haç işaretleri bulunan muhtt ·~ar ara mdan mu osara a · aşve n~n g ı ser_~!S ıra me ı rın e r er. mDsabakaya ıırmek uıre lsuoaeılAi 
~11.. t. tına alanmıştır Bir kamyon polıs te evin yanında beklemek· Daha bır \'Ok kımseler de tevktf edilmiştir. Bunların k .....,..~ . 1 ...:..1-- b 

L ....,terek ~mniyet denilen sözün ~ıy· · d -'lb Adak t d a_, .. "' ... rmtı o aa oyunvıunanu emen 
~ b.ımadı. 'Mllll 1.titlt&Şlf' Oemlyetı tedir. Hrnsın 8 ·"' ay 8. var ır. hepsi baıınb. Kllillıenlo içi ı1ktı meral· 

\~nu.tuzunu,1crakuvvetln11ındı.k- Alman ordusu hududu nasıl geçtı•? hlarla dolmUfta. eslo . atZJoda IO· 
~ ar, Japonya, Almanya, biri şarıqn • oQn mevzuu tulat m.Osabikua ldi. Bir 
'~11 larbın en bUyük .aev~eUerı, resm~n Viyana, 12 [ ı\. A.] - Avusturyu hududunu geçen mete memur edildim. Bu hareket iki memleketin samlml· çok kimseler oil*akbel . .. mplJODU 
s:~eseyı terıtetUler, talya., biltlln Alman kumandanı, hududu geçmezden evvel, A\'usturya yet \'e batlıhğtn bir ifddesldir. Generalım namına bu ıöı· kim olacall bakkmda tahminler )'GtQttl· 

S 
.. ~ ta .. ~! ebtl1tl ile m~ii~ !!.4bbeşl etls- hudııd kumaddanına şu be'-'anatta bulunmuştur: terimi Generlinlze bildirini11;;.. "··· • .-'! .. "' yor, t.a Jdmıeler: • Mutla)ta felaa ka• 

""• ett.l ve em.ti va.l -. - u - " - · · .}iı • , • • • ""J - • le 
~ ~ tn bUytık tthl1Js4 Avusturya .-"Kumandanım tarafından A~usturya hududunu geç- '".'t. :ı:cakbl' • diye blbse bl rlrifly~ 

~u::,u~V114t~nınta· lngiltere harekete geçmiyor , . r Üyunculor nıalOm olunca bu lab-

~~uk..ıt~:E=· ~! Londra 12 (A. AJ - Royter ajansı hava, kara ve deniz kuvvetleirnl dil•· ı fili, Avusturyadllki Nasyonal sosyalistler• ~~~er :!~~ııt~ro:ıı~ıtSS&. ...:..~~ 
~ arsıulusa.l nuaket kaidelerine bildiriyor: .BOtün gttzeteler sayıfalarını yanın en mllkemmel bir ordusu haline le Alm!ln Nasyonal sosyaUstlerlnln bu sonra alaka ve heyecan bcısbGl1ln artmlt
~~:~bir ültimatom da vererek, baştanbaşa Avuturya Mdlsesine hasret· sokması zamanı gelmiştir. Yaşamak ar- sureti., birleşmesini Hitle.rln bir muzaf· tı. • Denk dtıımedller .. • ylllıut • AU 

.._ dahili lflerıııe ıuen karışı - mlş bulunmaktadırlar. ıusunda ohm millet her tehlikeye karşı ferlıeti olarak memnuniyetle selamla· ltarşısındukloi. bir yudum su zibl l~ecek. 
~"*11 '11tnı&e: "Sen wıt lben1m a- Deyli Herald gazetesi diyor ki: kekdlsini emin ve mücehhez görmelidir.» ı,ııaktadır. '. görtlrsun • ıabt sozletle ·mtılab:tık.a7.a 

Glan Zays İnkar ıeıaın., diyor. •Almanya kılıcını çekmekte tered- Al ] Münib 12 (A. A) - Bay Bitler olan merak ve alakalarını ıöatertrorfaı· 
<llBAD BABAN dOt etmemiştir. Avusturya meselesi bi· man ar memnun buaüo ötle üze~ M~nibe ıel~. baba· dı. 

( J.ltltre/ı ! #lnci•ıNJ 1 ıim tçln de bir 1tıtardır. lnrllterenin Berlln, 12 ( A.A. ) - ~\ltnan mttha· . villlm e anasın meıannı zJyaret etnıift1r. ( Alıt&IW/ı .Ntd MI/~ 
1 • 1 .. 
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:-- ou·n· ·batan Erzurum 
kUttuldu·ğu günü derin 

_bir.~'SeVi.n ·cıe k utı uladı 
.;t..._· .• . .. • •.. 

Cevap istiyoruz 

Erzurumda etler nasıl 
nakledilir ? 

YARIM AKILLILAA - - . 

K ONU Si K E N-L ER 
Tabii insanlarla deliler arasındaki· 
sahada daka kimleri görürüz? Eaıniyet_jmemu rları intizamın temin için 

çalışıyorlardı. Mektepler ve halk, Müs
tahkem Mevki binası önüne dizilmişler· 
dl. Bir kısım halk ile protokola dah!l 
zevat HUkQmet binası önnnde yer alı · 
yorlardı. 

Merasime saat tam 13 te evveln 
İstanbul kapısından ve sonra diğer ı-:a
pılardan riskeri kuvvetlerin şehre ~ri· 
şile başlan~k~. ..., · ,__.,, 

1stunbul kapısı dışında bir sllvarl 
müfresl başta olduğu halde askeri kuv
vetler yer almışlardı. 

Saat tam on Uçte merasime başlama 
kumandası verildi. .ı:.vvehl ufak bir 
emniyet kuvveti şehre girdi. Onu blr 
Yüzbaşının kumandasındn olan a -ıl mnr
reze takiootti. Süvariler hafi( bir yl\rü· 
yüşle ·Gez- mahallesi~ füıstahaneler 
caddesi ve Cünı buriyet caddesi yolile 
HükQmet meydanına geldiler. Askerle· 
rimiıin gelişi bllyilk bir alkı~ tufaniJe 
karşila~dJ, kurbllnlar ' kesileli... ·. 

·suvarileri diğer kapılardan : girmiş 
olan ve muhtelir cihetlerden geçerek 
meydana gelen piya"de kuvvetleri taklJ> 
etti. Koşar adım song-0 takmış , cadde· 
\erde koşaı:ı kahraman Mehmetçikie~ 
ber yerde çıi.gıncu alkı ~anıyordu. . ~nm 
yirmi sene evvel geçen f aciuhırı olduğu 
ribi batırlayun . birçok l! \mseler güzlerine 
tıolan yaşlurı tutumıyorlardı ve bntUn 
.~uvveller böyle sevınç yu~forı .arusındu 
ltUk:Qrhet meydanındu~i yerlerini alıyor· 

lardı. 

Saat on dörde yaklaşıyor1.1a-. · Uzak
ta bir muıiktı sesi i~itıldl. ı:suyuk piyade 
kuvvetleri cıe şetire giı·wışt~. Hüuu bir 
Toı>ÇU b~ttnyası ta~ıp ett~ ... Arkadan 

·:l~nut :c~ıı.µyetleri bu· b.~yot: : askeri kı· 
··t'iiyi· ; foiiP : ettiler: ·Hu • sıralarda V uli 
ha~im lşcun, Kolordu Kon.ıutıinı Korge
ilerttl '.; Muıatfer Ergüder,· Mıistahkem 

"Me'Vki ' Kom'utunı 'rtıwgeneral 'Zihni Toy-
, cıemlr, v uıi muuvlni Hıluıi .Btıleı Hükti· 
met ônUndeki mevkihmnde yer ölmış 

>bulunııyorturdı. Sısat tum · on dörtte 
a~keri muzikunın çalchğı istikfal marşı 

. aerin bir huşu içlnde dinlendi: . . 
·' ~ ···Btl ·esnada· şehre ilk .giren sllvari 
-t»Mezesi komutanı· tarafından evvelce 
·"hatırlanmış olan direğe . TUrk· : bayrttğı 
. ~kıldl. Marş bilince bntün g.ö~le.r cıirek 
·ıızerinde- dalga la nan TUr1'--: bayr.aimu 
<Gönmnşto. Meydısm dolduraJt .. binlerce 
kişinin ·el şakırtıları du~ıkalarca · akis-

lendl. . · ·· 
. - . B~ sırada evvelce baıırlanmış 9,lan 
~trsüye .. .lielediye reisi Şevk.et . ~Tl .çı.ktı. 
şevket Arı şenir adma söyiedığ'ı nutuk· 
ta Efturumun · ırnttuluşunu ve bu kurtU· 1- muıus. v.e •. şunıulunü tezahtır e!tirdı 
ve .ı::rıurumlulur adına orduyu teşekkUr 
etti. Şevket Arıyı- kürsnde Kız Orta 
okulunun genç talebesi Feriha~ takibetti. 

Feriha çok heyecanlı bir lisan ile 
Erzur.umun esir !Jluşundakl acıyı ve 

· kurtuluşundaki seviMI unluttı., Bu genç 

Belediye Reisi Şeuket ARI şehir 
namına orduya teşekkllr 

nutkunu söylerken 

Şehir içinde yaşamanın vatan· 
daşa temin etmesi lazım gelen fııy· 
dalardan bir tanesi de yiyecek mad

j delerinin temizliği ve sıhhate muzır 
l olmamalandır. 

1 
Şehirlerde ::;u maksatlarla bir 

ı çok tedbirler alınır. Fırınlar, kasap· 

ı ) lar, yiyecek mevat satan blltnn dUk· 
k&nlar sıkı bir kontrol altında bulun· 
durulur. Hatta bu gihi maddeleri 
satan esnaf sık sık muayeneye tabi 
tutularak bulaşıcı bir hastalığa mu· 
sap olup olmadıkları bile aranır. 

İleri gitmiş memleket belediye
leri faaliyetlerinin en bOyOk bir 
kısmını bu hu:ausa ayırmışlardır. Va
tandaşların dokrudan doğruya s1bha· 
tini alAkadar eden böyle noktalara 
icabettiğ"i kadar ehemmiyet vermek 
elbet te çok yerindedir. 

Bu düşüace ile aşağıda naklede · 
ceğimiz hadiseyi mukayese edelim : 

DUn sabah CumhOrlyet caddesi 
Uzerindekl kasaplardan birine mez
blihada kesilmiş olan etler nakledF 
liyordu. Bu etler bir yer kızeğına 

\'azan: Dr. Cevat Zekai l! 1 L l 

--------~--------------

1 Y
arım akıllıların b1r nevi de kanunşi-ı hallerin bunlarda asla yer ,tutmadıf 

kenlerdir. Bunlar uhtelerine aldıkları anlaşılır. 
vazifeyi ya hiç yapmazlar veya yapsa· Lisanları kabakaba knt\itler Ue do
lar bile kerhen yaparlar. insanlar tıe lud~r. !çti~ar mevkilerini, muhiUn nezB~ 
mUnasebetlerlnde herkesin teveccüh ve ket~~l bir lurl~ idrak edemezler. TalıaY 

yolu blle terbıyell bir insanın yOzllPO 
muhabbetini kazanmaya biç ehemmiyet k t k ö 1 1 Ji 1 d k d lat . . ızar aca s z er mec s er e, u m 
vermezler. Bir hiç ıçln en samimi arka· h d h" k" d .. 1 ı (11' 
d 1 

• uzurun a ıç çe ınme en soy er er. 
aş arını gDcendırm~kten çekinmezler. rasgeldikleri genç kızlara münasebetsiz 

Onla~ın kıymet ver?ıkleri şa?ıslar ancak sözler söylemekte:. çekinmezler. Ceple· 

ı k~n~ı men~eatlerinı koruyabılen kimse- rinde aç!k saçık resimler taşıyarak bU 
lerdır. Tabıat kanunları bize çalışmayı resimleri gençlere gösterirler ve bu genç

: emireder. Şu kilin ata bakarsak her şe- lerln utanmalarından zevk alırlar. 
yin çalıştığını görüı üz. Bizim kanunşl- Ders saatlerinde kırlarda dolaşırl..al'• 
kenler, bu tabiat kanunlarına muhalif veyahut blr cami avlusunda ceviz of· 
olarak çalışmayı sevmezler. Daha okul nay_arak vakıtlarım geç~rii'ler •. 
sıralarında nazarı dikkati celbederler. Okulda arkadaşlarının v .. ıJfeleıioi 
Sınıfın tenbel talebesidir. Çocukları ap· yırtmak, kitaplarını kirletmek bep t;uD' 
daldır. Öğrenmek kabiliyetinden mah· larm işidir. 

mektepli omuzuna almış olduğu bUyük 1 
yazifeyi yaşından umulmayan bir lslid~t 
ıle ve muvaffakıyetle başardı. Muhtelıf 

yerlerinde alkışlarla kesilen bu nutuktan 
sonra resmi geçit başladı. 

yUklenmlştl. Bir kısmı yerlerde sü
rünüyordu ve üzerlerine pis bir ba
sır örtnlmUştU. Sade bu kadar değ-il, 
etler bu kızaktan kasap kalfaları 1 
tarafından dükka.na naklediliyorlardı 
ve kasap kalfalarının üzerlerinde 
pislikten renklerini kaybetmi~ beyaz 
önlUkln vardı. 

rumdur. Fakat içlerinde zeki olanları da Hemşire ve birader arasın&, babl 
vardır. Bu zeka muvakkattır, bir işe ya· He kızı arasındıı çirkin ıiı.ünasebetler tıel' 
rnmaz, çabuk öğrenir, çabuk unutur. bu kanunşlkenlerln tabii gördll.kleri ~y· 
Dersleri iyi anlamak ve iyi öğrenmek lerdlr. . . ·· . 
için kafalarını yormazlar. Ders esnasın· Bir mUessıse başın~ gelseler maiye 
da ya gündelik gazete okurlm· veya ar- tind~ çahşan gençlerin lttet ve faz ıillol 

. . ellerınde oyuncak yapmak için botOJI 
kasırayu çekıllr, resım yapmakla vakft ··ru k d tl. . 1 · ,,,:: fed 1 11.ı··r· . . . nu z ve u re er qı .,..r er er. o ~ 
geçırırler. Asıl dersi dınlemez blle. Hele dar a 1 d tf-k 1 ı. ,,.1 .... , 

rıu ann a muva a o maa. ..,. n..,.. 
Başta piyade kuvvetleri, sonra sn• 

variler ve topçu bataryası ile bir jon· 
darma kıtası intizamla bUyUklerin önUn· 

den geçtiler. Onları şehrimizdeki İlk 
mektepler, orta mektepler, Muallim 
mektebi talebeleri, sporcular katilesi 
takip etti. Esnaf cemiyetleri de bu resmi 
geçidi tamamladılar. · 

Resmi geçitten sonra Belediyede 
bir kabul resmi yapılmış ve şehir namı
na Belediye reisi· Şevket Arı yapılan 

tebrikleri kabul etmiştir. 

Geceleyin de· programda tesbit edil· 
diği gibi bUynk bir fener alayı yapılmış 
ve alay muıızzam bir kafile halinde 
şehil' soklarını dolaşmıştır. 

HAVA 

Bu görllşe biz bir mütalea llAve 
etmiyoruz. Bu işleri artık bir düzene 
bağlamak lazım geldiği kannatinde· 
y!z. 

clnar roman okumaktan pek zı:vk alır- zavallı genç kızlttr daimt hakaret <il 
lar. Bazıları resimden, edebiyettan, musl· muhiti mUsatt bulurlarsa sllle, tokat att· 
kiden anlarlar. rak arzularına muvaffak olmaya ça~ 

Yalan söylerler, yalan söylemekten tar. Bu suretle mütemftdl hakaretler dol 
gayeleri kendi menfeatlerlni teminden layısıle manevi cebir ile iğftıf ettikleri 
ziyade başkalarını ızrar içindir. Sınıfta bu gençlerin yarınki akibetlerl bakkıod• 
çakı ile sıranın Oıerine !simlerini yazar· ufak bir endişede bile bulunmalar, ... 1'#0· 
lar, sıraları tahrip ederler. Sokaklarda di ufak meofeatlerl başkaltmnın bayatı 

On sekiz hayvan a~cıctara ya isimlerinin yazarlar veya bahasına ma1 01m'!ş, ne ehe~ıyetı _var? 
yeni dikilmiş fidanları sallayarak kuru· Kendi işleri ol 1u ya kAfi. . ~ ~ . 

diridiri yandı turlar veya etrafındaki korkulukları kı- Sahtekarlık •• ~u~a~ •. ku~:ll!~a . ~~. 
1 

• rarlar. Telgraf tellerini koparırlar. Bir karlık bunların. ~şıdir . . ~ele 8!l~~ş 01 
Merdenlkten yazı.ıyor: Burada bır dlvarın arkasına saklanır, hiç tanımadığı ~ukları zaman umumi yerlerd~ her~ 

ahırda çıkan yanğın nznrloe inek, öküz gelen geçen yolculara taş atarlar. Şura· ızaç 'etmeleri pek meşhurdur. ~zlyiıd' 
ve at olmak üzre on sekiz baş hayvan Jarının buralarının yaralımmalarına sebep zabit~ya knfnrler ederlc:r. Çnn~~ .. '.~anif 
·ı b d b 1 ı t Rl u ve nızamın mUdafU olarak karşııanııu• 
ı e a ırın yanın a u unan z raa a e e- olurlar. Okulda hocalarının iskemlelerine · - ·· · · ·• ···" r~ 
ri yanmışbr. Yangında kasıt olup olma· . ..,. k k 1 1 

~abıtayı go~rler. Bizim kanun . ş.ıke~ 
d 

ı6oe oyara on arın can arını yakan ıse kanuna ıtaatı hlç sevmezler·· · · 
ığı araştırılmaktadır. il ıı b l d B k. 1-kl ı · · · · serser er ep un ar ır. u ötU u er Kununşlkenlik doğuşta riıevcuttill· 

hep cemiyeti beşerlyeye zarar vermek Bir şahsın kanunşiken olmasında mutıitlP 
için yaparlar. tesiri varsa da azdır, esas bUnyesidJr . 

Ana ve babalarına, hocalarına asla Tabit blr çocuk iradesine • ·bakid' 
Piyango talileri 

Tayyare piyangosunun evvelki gUn hiirmet ve muhabbet hissi beslemezler. olmaya meyyaldır. BUytldQkçe· ıns8»f 
.12 • ~,: .!>38 saat 8 Rapôru lstanbulda çekilen son keşideslnde 35116 Ana ve babasını intiharla tehdld ederek hisler de neşvUnema bulur. · Faıiıel. 

. .. numaraya 15000 lira çıkmış ve bu nu· para koparmaya çalışırlar. Ana ve ha· merhamet, fıkaraperverlik, doslu_k gfbl 
Hava tazyiki : 600.2 mara . Erzuruma ğönderilen biletler için· bayı da biraz zaif bulurlarsa arzularına ~slerde yavaş yavaş teessus eder-. ~ 
. • . • (Deniz seviyesi) : ·769.6 de bulunduğu için telgrafia şehrimize muvaffak olurlar. buyOyUn~ vatan muhabbeti, mUlly~t~ 
Suhunet : - 0.8 bildirilmiştir. Muhitin meserret ve kederleri ile g~si kendınden başkalannı s~vıtıek .ı·~, 
Düşük suhunet : - 2 4 B ı b'l t" be t blr' t h asla alakaları yol\lur. Birisini kederli hısler de husule gelir. Tublı bir inSll!~s · u numara ı ı e ın ş e ın a· . bu hisler muayyen yaşlarda teesr 
Rutubet : % 92 mil olan inhisarlar BaşmUdorn Saffet görseler için ıçin mer.ınun olurlar. Şu· eder: Kanunşikenlerde btı ·aıı bisldiP 
Ruzgar : Garptan saniyede 1.8 M. Kahyaoğlu ile Mes'ül Muhasibi Durmuş ~rrle~aşına şu felaket gelmiş diye sevf- bir veya bir kaçı teşek.kUI •edeıntfo.': 
Sema : MütehavH bulutlu on beş bin Ura kazanmışlardır. Ş k- i t ibi hl l b Abl4k telakkisi hissi bunlarda küot k• 

A d b. b"l . d n ur ve m nne g s er un· . . .J_ A.J 
Yağış : Vardır ynı numaranın on a ır ı etı e 1 . 1 lıyor. Başak insanların fe14ketl~~""' 

yine şehrimizde satılmıştır. Bu talihlinin ların kablp erınfrde asa yer tut~bi~z. Sevg~ müteessir olmak glb~ . · liisanbğtn~ rf.ıf 

Bugece nöbetçi eczane 
. "Cumhuriyet,, eczanesidir 

kim olduğu bugiin anlaşılacaktır. muhab ~t. ne et, husumet. gı _ kell_me vasfı ohm ali ·hisler bu zavallılai'da · ft 
lerln mefhumları bunlar_ fçı~ musavıdlr. şekkül edemiyor. Zekai diğer me~k~ 
Nasihat bunlara asla muessır olmaz. Sı· tablt bir tarzda bulunduğu için ma~cl Hınısta grip n~ft~ yaptıklan hakkında vazlye!i~ çir· insanım- ve cemiyet aleyhlne yapbkl~~ 

Hınısta Grip hastalığı çıktığı Jçln kmlıği kendilerJne anlabldıkta b;.;tun bu fenalıkları kolay örtüyorlar ve bu se~P. 
Kara Çoban okulu bu ayın ylrnıisine sözlerin bir kulaklarından girip dlğerjn· ten çok defa· kanunun ·pençesinden ·Y~ 
kadar tatil edilmii!tir. den çıkbğı görUlUr. Ve bütUn bu nas!· kayı sıyınyorlar. · ·'" · • 

. . ·· ·b 
• • r • 

~ekliği mlinzevt bir ıuı.merye ha.ya.tın Diye bo.ğınyor<lu. Daha. dört yaşın- gAn almış ... Bütenin uzernlde-.d~yorr 
:nesut bir kaç saatini çerçlveliyecek en dakl Çiçekle büyük bir dostluk tesis et - - Peki ded.İ.m 've, ··· .. · .. · ·· 
~ıızeı bir yuvadır. mi.ştik. Ekser .akşamalr yemekten evvel · - Evvel zaman iÇinde, kaibur ~ 

o hafta içinde böyle bir akşamdı. dadısının elinden kurtul:ına.k imkAnını i içinde bir köylilnün iki çocut~ .vaJ1JllŞ dl 
tşten çıkar çı'k:maz eve gelmiştim . Ko - bulursa soluğu benim ~damda alırdı. Bu ye anlatanağa başln.dım. ı; . • , 

nuşmak ve düşUrunek istemiyordum. Ka- akşam yine mutat ziyaretlerinden btrlni 1ı ~asit bir çoouk masajı . Çi~i nf~ııı 
fam mutlak bir atalet ve mafsalları.m san- yapmag-a geldiği anla.şılıY<>rdu. dar sevindiriyordu. Onun ka.h.Ulı~~ 
k1 blrbirlerile rabıtalarını kaybetml.ş gib!, Oturduğum yerden ona cevap ver - ' dinlemekten ben de zevk· ~iıyord~·. 
vUcudtim garip bir rehavet içinde idi. dim. anlattıkça o .gülüyordu. · ·~ 

Odama gelir gelmez ceketimi bl.r ke- - Çiçek gel buradayım... :- Onlar erml.ş muradına, biz -011''1
1 

' 
T e f r i k a : 5 nara attım. Ve açtığım balkon kapısının Blra.ı sonra kapı açıldı ve Çiçek bana . kerevetine ... Diye bitirdiğim zaman ~ 

' · önüne çektiğim goniş koltuğa yatarcası- doğru koştu. · du. . ... 
...... <. •• . : · • • • • na uzandım ... Karşımda Marmara bütün Onu kucağıma. aldım. Kıvır kıvır saç- - Kurtlar ne yaıp~ .. dayı? 
·. · ' Nlgd.r Hanımefencti de su.smuşt~. şu şık mı;vzula.rı canlandırnuşth Boğa~ sa - zenginliği ııe uzanıyordu. Uzakta yarım larını tepesinde toplayan bllyUk tafta - Kaçmışlar.·· · ·· ·· tt>'1 
- ~9f'.gunııı.1t ve bu sessizİı ""foplant.ının a.r- hlllerinden bizi Beşiktaşa -doğru götüren bir sis içinde adaları görüyordum. Açık • kurdele bu akşam yüzünü daha küçük ve - Köylüler .onl~l Uldürm~~ltur 
ti'k ·sana 'ermek kıvamına gelmiş olduğU- otomobil seyahati adeta. sessiz geçti. Fa- ö · · · · · !ardan oraya doğru giden bir vapurun .kö- daha manalı bir hale getırmı.,tı. Zeki - ldürme-mişler. · • · 

~J')·u ğQsıerıyordu. BUf~en rı.yı-ılanlar ya - hireyle Selmayı bıraktıkian sonra eve ilr- püklU izi suların sonsuz maviliği lçlnde gözlerlle bana. bakıyordu. - Niye dayı?.. · · . ." ···, 
• ~~· Y~\'..~Ş lia~rl~nmağa. başıS:ıfiı.~lardı. dJğim zaman y~ııgun ve düşünceli idim. o beyaz bir güvercin gibi çırpınıyordu. Daha - Sana bir müjdem var ama dayı.. . - 8114.hları yak.muş?. ·: ... 1- ' ~ 
:1ıe~~-~e ş.aP~?-mı ve· pardesfilntf)ste~lm. g~em1 karışı~. rttyalar1a dolu 't>\r uyku ne ber!dc üsküdarın karanlık silueti ve kız - Nedir Çiçek dedim. · - Neye slllhları Yokmut? #. • • • 

~ · :Seyoğİ\llla. 's!decekler beş }dŞi11k b1r geçirdim. · . kulesinin göğe çıkmağa. hazırlanmı., fakat - Söylemem dedi. - Yanlarına. alm&Jnl.fları ,, "· .~ 
. grup }apı!_ı~-tik. Fa.hireyle se1mayı Be - Uyandığımda vakit öğleyle y:ı.k - her hangı bir tesirle donarak kalmı.ş bir - Peki ne istiyorsun? - N1ye aımam~ar?.. •· ~1 

.şkıtwja bıraktıktan sonra· biz de evleri • laşıyordu. Pazarı ne suretle geçireceğimi köpüğil andıran hantal görünüşü vardı. - Bir masal... - Xui'tlann kar~arına ~~. 
ml.ıe da.ğılacaktık. dUşUnUyordum. İyi bir filim •ve tesadüf ouneş ağır ağır iniyordu. Rumeli sa- - Hangi masalı istiyorsun? bilmiyorlarmış da ondan... i .: .ti), 

La..ınla artık Kad~k~Y.Un"e dônemiye - ettlğlm bir lkl arkadaş sohbeti 0 gUnUmU hilleri loşlaşmağa. başlamı~lardı. ve kar • - Değlrmen masalını.. . · Çiçeğin bu sorgulan daha.~tt: 
"ce,Jr.tl. (lyşe ve Nigtır "ıianıhıefehdi onu .:ı:a-. aldılar .. Ve onu takip eden ~leriın tam şılardakl evlerin camlarında son ışıklar - Ya ben b~a bir masal anlatmak · ne kadar sü~tl? ~t bu S&rJb'İ#..,.· 

· ~eh."b1Ya.kmak ıstemlyorl~raı.' ; bir· sükunet ı~lnde, i.şlerlmln muttarit ha- bir alev gibi yanıyorlardı. Bu akşam ne istiyorsam... 1 ,_,_ Kü~ük bey yemekte slZl ~ .. ~ 
~ ... · · Salonda birbirlerlmt~den · ayrılırken vası içinde geçlp gitti. güzeldi ve ben ne kadar asude idim .. Dal- Güldü. Sevinci yüzünden belli olu • . lar diyerek odaya glr~o 'MOJ~ 
u.mıayp. elimi uiattmf·.· · . : · · Yaz akşamlan vardır, ·sıcak ve sa - mıştım. Oda mutlak bir sükünet içinde yordu ... Ellerini ~ırptı. Mini mini ayak - · bozdu. · ~· , 

·: .· .• -·p1di·yo.r"l!2 1~e~tm::.:Aıı~ıia ı~!?!~~ - ktniiırıer. İnsan kendini <laha çok ten - idi. B~ sükuneti daha merdivenlerin ilk ıarını sallamağa ve: ı - ~Hyorum ... diye cev~P ... ~~:...ı ~ 
_ ıs:dılç: : · · · ~- • • · · · · ·. ·.: bel.llğln yumuşak eline terketmek ister. basamakalnnd.a bağırmağa başlayan kil- - Haydl dayı, anlat dayıcığım, diye , Çiçek hAIA. sorgula~da ·~-. 
· · Se~nı "çıkarmitdaii ellini sıkÜ. o &inJn b~Şunmecten, k-onuşmadan gözlerinde per- çük yeğenimin sesi bozdu. Küçücük ayak- yalvarmağ abaşladı. · l yordu. On.a: • ' e'll'tf 
bir köşesine dalmış gibiydi. Oöılerınae 'de ;perde açılan güzel bir manıarayı· sey • larını kuvvetle ye~ vura, vura. merdiveni ·- Y-o ... Dedim Çiçek ... Sen blr defa - Artık yarın akşa.m .. . .Bs.1t :ı.'11' 
ytnUme bakiı\ak istemeyen bir eda sezi· retmek ihtiyacını hl&'leder. Bu. uman • I çıkıyor ve bir yandan da: . (müjden\ ver maa.ıü onda.n &0.llra .. ,. lçaA-ırıyorlar dedtm .ve aşağıya 1l'l "'') 
f9r4'\l}tl· ~u hal knfıunda ııne ·n)rnt ıw.ı- Jar4a ner şef<iep uzak, aaijÇıwlnrı.n Jl.Sl - ..... Payı.c1tırn ... D~)"l, dnyıeıtını .. . - Aşatıd$ ikt mektubun var ... MUJ • CArkafJ 
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TAVLA 
Müsabakamız :·~[ _S~.-~_,_._O~o_._~~~ ~akmı? 

( Üsttarafı t incide ) (tlst tarafı 1 loelde) 

.. ... 

Atletl•zmde neden Bu Ultımntom !le Almaııyn, sözünü Buılarada fincanla zar atılması 
Avusturyayn geçirirse, Avusturyanın ıs • usulUne itiraz ediyor, .. Zar bilekten 
tlklallnden bahsetmek artık, safdillik 0 • I çıkar, fincanla zar atmanın zevki 

bo-yle ge • ı o ? l~r. Ka .. dı k.ı. ajans haberler! Lş1 daha bt\-1 olur mu?. diyenler de duyuluyordu. •. . . . rı ey ruz . Ytlk gösterıyorlar. Hudutlarda ta~idat Gazele. zar tuımıık iddialarının önOnl'l 
basınmış. ı geçmek ve asıl atılan zara göre pul 

B b l b 
Hltler galiba, Bavyeradan hareket e· kGllanmak hünerinin isbat edilmesini , unun Se ep erini ir sütunun derek, Avusturyaya girecek yani, ilk defa temin etmek için fincan kullanmasına 

• • A vu.sturyalı olarak doğduğu için belki de ı muvttfık · görmUştn 
ıçınde hillaSQ etmek mümku••n Almanyay~ hicret ettlğl yoldan, Avus • Gazıttemiz ~akineye verilirken, 

• •• 1 turyaya dönecektir 
Çemberlayn ~ 11,_ 

1
A oyuncular karşı • karşıya oyunlarına 

b tıtün g u par .ı.me.ntosundn dev t kt "d"l .·g spor yazıcııan yaıııannın he· Üçüz Atasporumuz bu mevzu hakkında. kendisine sorulan am eme e ı ı er. 
~ ~n, hemen yarmım bu mevzua • • • • •• . suale kaçamaklı cevaplar verdi. Fransız 
•'O.tun der~er. ~tlettzmde" geriliyor muyuz; Bınıcılık, gureş, eskrun hariciye nnzm Bay İvon Delbos, Alman-
bıuıa dsutıun Y~~ muhtellf gazete!erde Türk, TUrkUm dediği gllnden bu- yanın Avusturyayı lstllA.sı hallnde Fran -

. ~Ilı e;ır dedı, kOdulara her zama.:r. .esa- gl\ne kadar muttasıl uğraştığı ne spor· sanın harbedeceğinı resmen bildirdi, ama 1 

· 
8 

rl.2. dan biri de eskrim dediğimiz kıhç oynu- Fransız kabinesi de bu sözlerden sonra 
·~ rn: bizim t>saslı bir derdimizdir. Ben dur. MUli sporlarımız olan bu Uç spor- düştU. Acaba, Almanyanın muhtemel ıs -
lıllkt V?uu ?.kraı ele almakla yaklaş dan diğer ikisi malam olduğu glbl gu. tlldsı ve emri vakti anlaşıldı da, harbet _ 

=- a "t:::::== 
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8 Del sayıf&da saoHmt 25 Kurut 
7 • • • ti() • 
6 • • • 75 • 
5 • • • 100 • 
4 • • • 150 • 
9 • • • 200 • 
2 • • • 250 • 
l • • • 400 . • 
tıan vereeet üaseler DOOU Oaı. 

test idare MMOrlO"" mOracaat etJne.. 
tidirler. Devamb 11AnW lçlD Ususı 
tarUe tatbik edilir. 

Kırmıztb ilAnlarda tarite bir mbb 
rulasile alınır. 

Adres detiftlrmek 25 ku.ruşlıık u c 
rete tabidir. 

DOOU Abone tarifesi 
Seneliği 
Alb ayJ.ıtl 
uç ayJ.ıtı 
Blr ayJ.ıtı 

12 ., 
• 4 • 1.50 • 

~a olan atletizrn hareketlerinin ~a - reş \'e biniciliktlr. mek ıstemiyen Fransa bu bUyUk SÖZUnU 
....... }anna başlanması ıuzumuna lşaret geri almak için mı blr kabine tebeddülü ECNEBi MEMLEKETLER JÇIN 
--.e.c lstıyoırum. Sporun esas nUveslnl , Acuna llk defa bu llç , spor yapmnğn mecbur oldu? E y l'llifl d 
~l e-cte-n atletizm, memleketlmlzde 1 L\rkler tarafından yayılmıştır. F ııkttt Okuyucularım h t l l Fr rlllfUm 811 g n in : Senell""l ~• 
·~ b - b. 1 b·nı ·uk ız a ır ara, nnsanın • _ 
t ıı güne gettleC:Uğ1 ve kıymetten dll.ş- ugun ız yanız 1 cı ve gareş spo~- hnrlci siyaseti parlAmentoda mevzuu ErLurum, Tortum yolunun 47"t"000 .. Alh aybtı 14 • .:u lllUnak* kabul etmez b1r hakikat- lartle u~raşmsktayız. ?~tarda enternası· bahsolurken, eski b~vekll Flanden kür • inci kilo metresindeki (1326) lira 28 ku- !"•••lll•••IJll•••llİıı
~layca \ıli.şabilmeıerı ve nihayet son yonel bır mevki sabibıyız .. Halbuki esk· sUye gelmiş, ve sağ taratın alkışları ara - ruş keşifli köprQnün lbalesl 18·3-988 Teminat~ı Daktilo, Dikiş 

Ura 

''°'tı şamptyonasında kazandıkları mu- rlm adaşlarından çok gerı kalmış kıy- rnıdn. blr kaç sene evvelki sözlerinin tam cuma ~Onllne kadar uıatılmııtar. h · ki 
~ lklyet bu haltlkati en açık bir şeklide metini kaybetme yoluna girmiştir. Oç akslnl söyllycrek, Oemlyetl Akvama karşı lşbu ihale \'Uiyet daimi enctımenln· ve er nevı ma neler 
~a koymaktadır. Bl.2 yertml2<ie durur dört sene evvel Balkonlarda ve Ruslara perverde ettiği muhabbetten dem vur • de yapılacaktır: Muvakkat teminat mlk· tamiratı yrpılır · 
~ tı ıertıerkeo Mlar lleledller. Bugün karşı hakikatan pek iyi dereceler alan manuş, ve sosyalistlerin b1lh8ssa Blumun darı (100) liradır. 
.• . aramızda klas farkı vardır. eskrımciJerımız bu muvarr~klyetlerinin tenkıtıertne rağmen, Frnnsanın İngiltere keşır evrakını ve sairesını tetkik i.za Vatandafla. r 
~Bu neden? Türk gençllttnın atl~tık mokafatını 1936 olimpiyadına fştirakla ile beraber İtalya ve Almanya ne anlaş - etm~k isteyen taliplerlu . Encu~en ka· 

treu mı noksan? . almışlardır. J<,akat olimpiyat dönüşUnden .nası lüzumunu ileri sürmUştil. . leruıne m.nracaut etmelerınln bır kerre Sll.Ah Fabrikası karpuDda 
--. ~nee böyle bir şey mevzuu bııhsola- beri iki seneye yaklaştıgı haldt: en Bugün Fransız kb1neslni kurmak va- dana Gazete ile naa edilmesini bildiri· Bay KA y A hanesinde 
aa..~: tlte Melllı Ud gUnlUk çalışmadan ufak bir eskrim hareketine şahit olamı· ıltesi tekrar Bluma tevdi edilmiş bulu - rim. (No: 163) ~~~~---••lll.l!lm•• .. 
J~~~~~~wb~tfulür~ ymın.&n~wM~a?&spora ~m- neym.ınumç~muh~mcl~r~.muwf- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
~ hazırlanmış Yunan, Yugoslav, Ro - se ehemmiyet verm·yor mu? Çııl şan esk- !ak olmamış olsun. Sosyalist olması dola- D J İ D • JJ E Q 
._, &tletl~rine son Balkan oyunlarında. rimel mi yok? Yoksa onlan yetiştirecek y>slle belki hD.rbe taraftar değildir. fakat ev e emıryo arJ TZUrUffi 0U0CU 
~~mac:lı mı? Veysi Fransa.da, Sedat eskrimci mi kalmadı? Bunun g1bi daha :,tne sosyalist olması dolayı.s!le de faşist ı } l M•• d•• ı·· "'•• d • 
t:..~. Karakaf Amerlkada, Fethi akla bir kııç süal eli ·or. Bl\lOn bunla- Almanya He de Jnlaşmasına-1.mkAn yoktu. Ş e ffie U Ur ugun en • . 
-.cı;tada sivrUmedller mi? Demek ki 1• g ) . Fran.sadaki yeni kabine reisi. Avru - 1 • 
~ bu dejilmiş. Acaba atletizm teş- ra l ~ v~te~ b~ millt sporun ıçlnden ye- panın takip edeceğl istilta.metln ne ola. _ Ilede 1 mubammeni ( Sl~SO ) lira olan ( 2500) metre ml~'ap kereaiolill pm 
·~ baf.lnda bulunanlar Uyakatsız u.~mış ıınkllıısızlıklaru ı:_ağmen. bize mev· cağını, Almanyanın hareketinde serbest tomruğu 23 - 3. 9~ Çıtrfamba gona saat onbeşte Eerıurum Oo.uncu IJletme Jtlu· 
~ler mı? Bence buna da ·hayır. Mem- zıı de olsa Oç beş muvart.ıkıyet kazan· ktıhp kalmıyacağını bize göstermeğe belki sı_nda işletme komısyoou tarahndan kapalı zart es.ili.le satınalınaoakbr. BU ite 
~tte .aUetıım ~leri 'bu hususta en sa _ dırmış buluna_n ~aşı da bir kaç zaman· vesile verecektir. Geceler ıgebe diyen zat, ~~mek lsteyen~erln kanuni vesaik ve müteabhitllk. vesikaları ve Yo 7 ,5 nisbetlo-
~tfe söz söyllyebllecek kimselerin c- dun beri çekdmış bulmaktayız. bu asırda yaşamalı idi de, gecelerin mı pey akçalanle birlikte komisyona ~~racaatlan nan olunur. 
~ll'. ~erasyon reı.d Vildan Aşir Tüı k spor kurumunun bu işe önem yoksa, ~at veya dakikaların nu tn.sana Şartnameler ( 156) kUl'Uf mukabilinde Haydarpaşa. Ankara; ve Erıhnam lt-
~eıunı Av'rupada· ta.hail etmiş değerli vereceği ve bu en eski Türk sporunun dokuz doğurttuğunu görmeli idi. letme vezn_e_Jertle, Sanhamış, Kars lstasyonlanndau ve Trabzon transit duratm. 
""'ı SJ>ot tıocasıdır. Memleketimizde llk tekrar diriltilerek layik oldutu mevkllne clHAD BABAN dan alınabilır. ( No. l~) 4 _ 2 

' oıaru altı metreden fazla atlamak çıkarılmasına yardım edeceğine şllphe , E 
Vakıflar Müdürlüğünden: ~lni kazanan VUdan müsbet ve teşki - yoktur. ZatP.n ~on zamanlarda Türk Erzurum Oemıryolları Onuncu işletme rzurum 

~ rençtır. Atletizm te-knlğlni ~ok spor kurumunun eski ~ürk sporlarına Müdürlü"ünden • 
~ tanıyan \llldanın bu mevzu U • ve bu arada cirit oyununun ve ok spo· • g ' 
..._

4 
Jlaaıımıt bir d& güzel lcttabı vardır. runun da memleket içinde 8 ılması ve Erzurum mağazamızda mevcut 889 llahallesl 

~ bir· fedeı'UY()n relainln aUetlerl 
8 

ılm sı h .. d h Y_ P ti adet boş gaz tenekesi Açık artırma su· 
.:_ ~&- y y a usu .. un a e emmıye e meş· . 1 k h f r.-1ıCbar etmek uzere ellnde h\ç bir 1 ld ~ - kt . B 1 _ retıle satı aca hr. Mu ammen lyat... Hacı cuma 

gu o u6 unu gorme eyız. u ş onem- Beh r: • 
Ç'1J...:~ olm&dıilru ve ancak onlara le 1 1 1- li Tn k 1 rl . er teneke 15 kuruştarı. 150 bradır. > , 
-·~ e e a ınırsa cev ter r genç e nın 1 d" b ı tM; ·.leminl .hazırlayıp teşv\k etmek - b d 

1 4 tl . Talip erin ynzde ye ı uçuk tem • ,. ,. 
bliiii..:~ bir ~Y yapamıyacatını da ha- u spora a tar hı ve irsi kıyme erml nal akçaslle 25-3-938 Cuma gQnQ saat > 

~ Çlbrma.mak liZımdır. Bu çapraşık göster:ecekleri muhakk~k.tır. 15 de Erıurumda işletme komisyonuna ' » r kavnyabllmek l~in memleketimi - o_ zaman bu en eskı Türk . sporu · mUracaatları lazımdır. 
~tletızm durumunu -?ÖYle bir gözden nun yuznmnzn ~ğartan muvartakıyetlere Arzu edenler tenekeleri işletme an-
llftl..._-llnı. Atletıer!.mlz muayyen sebepler ulaştığını ve ~çoı karde~ . _yı:kınlığıle barında görebilirler. (No: 158) 4-1 
~e çall.fmaz ve hiç blr zaman haki- batlı olduğu gureş ve binıcılık sporla
'-kuctretıerini gösterecek bir form tuta - rındakl dereceye yuklaştığmı göreceğ'iz. 

· Ctl.nkü lD,f lçln kapalı salon bula • Ôyle ümit edlyoruzki bu peıf yakında 
anır,mn-.nc:l!n sonra aıcak dıtŞ 1940 Tokyo olimpiyatlarında olacaktır. 
· Hele baıan soluk ta bulamaz... SELIM TEZCAN 

te çalıp.cak arkadaf veya antrenör -------------
aı, mu.yyen btr mttabaka t&.Jlhl 

Obııadıtı lçin çalıfmayı lüzumsuz gö
~ lttnden veya meıctebin<ien çalışacak 
. bumnu. 

Balkan Antantı 
Konseyinin 
mühim bir kararı kıt &Okak kotuları ya yapılmaı veya

ta Q<>k tönUk kaldıtı iç.in aldıran . ol
r~r arasında klas farkı olan at-

lıaık;bı rot ıeçemem üsteUk kepaze o- d tor1cusııe çaıış.maz 1c1 bu bir ekse- Antant memleketleri arasın a 

Erzurum Belediye Riyasetinden 
Taşban önOnden Cennet Çeşmesine 

doğru yeni açılan caddeye Nazar ve 
Memet KömllrcOnQn evi arkasından 
(264, 2i) Metre murabbaı ve Evkaf lda· 
resi tarafından yaptırılan yeni caddede· 
ki apartumanın alt tarafında Belediyeye 
alt (124) ~fetre murabbaı yol fazlaları 
satılmak ll1ere 1-3 938 GUnUnden itiba
ren 15 gün müddetle mQzayedeye konul· 
mu~ tur. ihalesi 15·3·938 günü saat 14 de 
Belediye Dairesinde icra kılınacaktır. 
Taliplerin Belediyeye mllracaatlan ilAn 
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Gez 
Ayas paşa 
Ha.bip et. ulya 
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• ttt1t11 ~tr. itte bütün bunlar bir pasaport kaldırılıyor 
ln t..9'111\l 'kınna.k ve ona sa.hadan B 1 11 B lk A l l dev· Murat paşa 

. t nnaJ[ ıçın klt1. sebeplerdir. _ ıeueri e .:~~~bhasıarını~ Anka~u8da • yap· Erzurum Valllilinden : :~ er. 

olunur. (No: 148) 2·2 

'ti cluecüe_Je ceJIJ\Ct. Bunlar Uç kısım tıklara müzakerelerde, bu memleketler Erzurum, Tortum yolunun 48 inci > » 

~~~tlpı;lller, ajanlar ve federasyon arasındaki pasuport muameleierinln kilo met~esind~kl. (1257) lira 26 kuruş • • 
~. kaldırılmasına karar verildiği hııber ~eşl!li koprllnun ıbalesf 18.3-938 cum.a Kava.k 

ll\llUP9Uler aUetlere yUz vermezler. alınmıştır. gllnune kadar uztttılmıştır. işbu ihale Vı-
aııetı.zm ftridat temin etm1yenl layet daimi encOmeninde }'apılııcakdir. Yegen ata 

t. ~~;::a ~=~:~:: e~=~ ıK·;~·;i;;;·ü·;~
11

~İ·;;;;k
1111

I ~~uş~~k:v~~k::~~a~al~~~!~~e!~ık 
1

~t~~~ : : 

QMlln~D aldıp vazlfeyl ister, 
1
. llSSllllk bOfCUdUr 1 isteyen tallplerin Enc6men kalemine > > 

aauır ..• Federasyon ıu mıntalta- ml\racaat etmelerinin bir kerre daha • ,. 
11111-·-

1 
tte d ............... ........................... Gazete ile Han edilmesini bildiririm. 

~-~ ~~ edecek TU ye e- > > 

. IQlilaeiten bir rapor veya. ~ışma Berlin elçimiz Alman . (No: 164) Catcr1ye 

~ ~ ·~:~ıeıennın ha.vaya sııAh fabrikalarında ihtiyar bir kadın ikiz : : 
~ libt bot bir t.ş olacağını dUşUnerek Berlin, 11 (A.A.) __ Türkiyenin Ber· çocuk doğurdu ,. • 
liL. ıı.ı.n vu geçer ve işler\ ol uruna bıra· " . ·· U . ...,\ Un bnyuk elçlsı Bertin Vahı muınlsile Fransız ga.zeteleri Marsilya clvannda 

\'e nlha t ıtte Türk atletizmi ve teş· birlikte fabrikaları ve bazı ticaret mües- Yetmlş y~ında. blr köylU kadınının ikiz 
buctur ye j seselerlnl gezml~tir. çocuk doA·urduğunu yazıyorıa.r. İhtiyar 

· . kadın doktorlar tarafından :muayene· e -
dllmt.ş, bedent teşelcklllünün pek sağlam 

~~---------d----------------~,~~~~~~~~~~ 
İr kaç gu•• ne ka ar tekra.r doğurmak istidadında olduğunu Bakırcı 

dahi görmü§lerdir. Cedit 
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Samanlfk 

l 

Dabatbane arsası 
Arsa 
Tarla 
Hane 
Arsa 
Maarsa 
Tarla 
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41/U 
'7/H
f8/18 
.S/18 
60/aO 
61/~ 

52~ 
53/ıt 

~/28 

118/93 
399196 
401/91 
toO/ 5 
H2/19 
11eıa 
168/'6 
180/41 
ltl/49 
ıarsı 
183/BS 
lcM/13 
185/SS 
186/ o 
173/21 
182/21 
18'1/ 8 
•• , o 
189/ ı 
mtıs 
11/13 
181 5 
59/ "I 
eoı ı 

e11 s 
90/ 3 
lOl/8 

141111 
.UO/lt 
uıııs 

112/11 
lU/11 
ııttıı 
116/23 
211/19 
2te/8' 
113/30 
40t/23 

Bir erkek kostümüne Hacı euma Dere s. 25'1/11 Hadı ata hanı 

Siberyada Yedi Yll Peşteubır~~~!!ı~:=n•aör•.b'' Al~~.r.snn, :~:.7 E: :: 
"DOC u" SÜ tunlarında 1 erkek kostUmünde takriben 143.900 dikiş , Yukarıdaki vakıf yerlerin mütldyetı saWma.k &Jere artırmaya çıkanJ.mıt • 

varmıt ve bunwı 36.000 itadan el tıe ya-
1 
tır. 16/Mart/938 tar1h1ne m11sa41t çarpnba .unu eaat oıı ·be.ttıe Vakıtı&r ida,eslb: 

~~~~-~-~~-~~---~~---------~~m~a~. ~~~~~~~.~~ff~~n~te~~. ~~lA) 
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Küçük Cari Hesaplar 
.. lk.·ramiye Planı 

. . 

• 

·4 a~et ı ooo lir ah~ - 4000 lira 
8 ,, $00 ,, -4000 " 

16· ,,. 250 ,, -4000 ,, 
76 ,, 100 . ,, - 7600 ,, 
80 ,, so ,, -4000 ,, 

200 ,, 25. ,, -5000 ,, 
384 ,, 28600 ,, .. 

Kur'al~r: 1 tvlaut, 1 Haziran, 1 EyluJ; 
1 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

• 
.. .. 

• 

• 

En a:z elli lira ·mevduatı . ' 

bulunan hesablar kur'a-
.. ılara dahil edilecektir. 

TOR Ki YE 
CUMHURiYETi 

. ZiRAAT 
/ v ~. B A N K A S 1 • 

... ·=-iT ... ' .... : yf) 
..,.....,.1 

~ . t. .• ..• ~~ 
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Erzincan Valiliğinden: 

ı Gümüşhame Müdürlüğünden: 
Kapalı Zarf Usulü He atsın. iMi 

ı - Eksiltme~ kon"8D Jf aooM' 
hane VilAyetJaüı Pltahlıet, KeUiılt, P
Erzlncan yolunUQ 32 +89 kilopıett.J-d 
arasında yapbnlaeu büz ve ~ 
lnıaabdır. 

• 2 - Bu lşin keşif bedell ıWtl üıf 
fıR kuruştur. • 

3 - Bu işe ait evrak ve ~atrn.._.. 
ler şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
r, - Nafıa işleri şeraiti wuu~ 
D - Tesviyei türabiye tose ve 

inşaatına dair fenni şar~. 
E - Hususi şartname 
E - Keşif cedveli ... 
G - Pı:oje . . 
(stekJUer bunları (l) lira muk11bJD" 

de OQmllşbane Naha MüdürlüğUndeD all 
bllfrler. ' · 

4 - Eksiltme Oümüthaoe ViJl1~ 
N~fıa binasında 21 Mart ~88 Papl"ll"f 
günü saat onbeşte yapılacaktır. : · · 

5 - Eksilt~e kapalı zarf usu.l:l M 
yapılacaktır. · · 

6 - EkşiJtmeye girebUmek için I' 
teklilerin 1384 lira muvakkat &...-
vermesi bundan başk, ticaret -odalı • 
sikası ile Nafıa Vekatettnden· DJlİ ...... 
ehliyet vesikası göstermesi lizımd;t. 

7 - Teklff mektuplan Oçiinon rıııi 
dede gösterilen saattan bir aut · evJ 
ne kadar Komisyon Reisine ma''.\blf 
mukabilinde verilmiı olacaktır. f',o# 
daki gecikme ve tehirler kabul edllmlit 

(No: 149) .t·J 

Devlet Demiryolları ·io.CAJ 
İşletme Müdürlügünd~p~ 

Mub11mmen bedeli 1800 ltr; o 
200 çltt Gislaved marta lastik 9'1 
Erzurumda işletme komtsyon11 tarM 
dan açık eksiltme sureUle ve Er~ 
da teslim şartile satın ahnaC4ktır. 

Taliplerin 29 Mart 938 salı .aG!f 
saat 15 de O/e 7,6 teminat a.bça18rllt it' 
ıurumda lıletme komisyona ....., 
caatlan. . 

Şartnameler parasaz olarak ~ 
rumda tıletme komfsyonundt.n, ıc... 
istasyon ıetlitlnden, Trabelnda ..,,,, 
yollara Otobos duratından tedarik """ 
bilir. (No: 162) '3--t 

nıuıııııı•ıuınııonınnwuı•ı••• .... 
Erzincan Orta okulu Linasın11 iln· D o GV 

veten yapılacak 14942 lira 10 kuruş be· • u 
deli keşifli pavlyon inşaatı kapalı ıarf 
usulü ile münakasaya konmuştur. 

Muvakkat teminat mıktarı 1120 lira· 

J

dlr. lbale 23·3·938 Çarşanba g-onn saat .ı/ldnlarınızı kabul eder, 
15 de Erzincan Nafııısmda yapılacaktır. 

1 Keyfiyet ilan olunur. (No: 161) 4-2 1 F · R M A N ı z ı 
Erzurum Asliye Hukuk Hakimlllinden: 1 Bütün Doğuya tanıh~ ·. 

Yukarı yuncalık mahallesinden Sab-

rı kııı Sakinenin kocası ayni mahalleden ' ' D o G u b k · bl 
olup lstanbulda Maluller otelinde musa· oy o r· 
fereten mukim oturan Müştak aleyhine ' ' , 
Erzurum asliye hukuk mahkemesinde ı ket ,· 
açmış olduğu boşanma davasi 10·1·938 mem e parçasının . 
tarihinde boşanmalarına karar verilmiş 

olmağl~ i~bu ~ararda temyiz h~kkı olan 1 her tarafında okunan 
mllddeı oleyhın on beş glln içınde tem-

yiz etmesi l~in illin olunur. (No:165) i!!I bir gazetedir• 1 

ERZURUM VALILISINDEN: Doğu illeri ile ilgisi olan batan 
Karbıyık· Tercan yolunun 2V t· 375· 

24+ :125 inci kilometreler arasındaki -
(7534) lira 27 kuruş keşifli şosa inşaa

tının ihalesi 11·3·938 gUnllnden itibaren 
10 glln daha uzatılmıştır. Muvakkat 
teminat mıkdarı 566 liradır. Bu şosenin 
ihalesi 21 ·3·938 pazartesi günU saat 14 
de Daimi encümende yapılacuktır. Keş· 
tini ve sair evrakını tedkik etmek iste· 
yen tallblerin encomen kalemine mü· 
racaat etmeleri bir kerre daha ilan 
olunur. (No: 166) 

Sahip ve Ba.,muharrtrı: 
CİltAD BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı İ.fleı1 
MÜdUrU: BABADm Dttl.GER --
8u1ldıjl Jer: DOCU BUUlleYS 

müesseselerin gazetemiz vıuıf,a.. 
sile kendilerini bu . genil biJlp)11 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır . 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZ 
g6nderJn z 
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