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lnAR.E YERi : 
l~rnwum Gölba~ı Oofiu İdarf'hRnf'sf 

Pazartesiden manda her JZ"Ürı çıkar 

Sın·ısı h_.r \ '<'rtle :> kurn"tur 
~ . ~ 

G ÔNCEL.ll< 
SA \·t : 9t ' 

GAZETE 
Rn~tlmayım yatılar ~eri verilmez 

ti 
5 

1 
Polonya Başkumandanlığı Litvanya hududunda 

bulunan ordusuna emir verdi: '' H azı rol!,, 
........ __________________________________ ._._. ________________________________________ ~--------------------------------------------------------' · 

Londrada Halk Avam 
Kamarasına hücum etti 

......... 

VERGlLERDE YAPILACAK :_fENZlLA:r -
Kamulaya v:erilen yeni 
Sayım Vergisi Liyih~~· 
Diğer ve.rgilere ait layihaların da 

tetkikleri bitirilmiş .gibidir 

flalk Parlamentonun önünde 
mebuslara karşı bağırıp çağırdı 

---- 1 P-ris, 18 (A.A.)- l'<n! ıı. nto L~gun 

l 
yap! ığı toplnrıhdh 1 .,ııoo~.:. rueseleloricı iil 
müıakne .. ine btı5hınıı';'tıdçtimH eimt:o-.ın<1tı 
J'arkllit:rı fo /\nflndf• g t\ı l\l!l.hi UllıDi\) lŞ 
lf •r nlınu~tıır. ~fıU.IBYJ~ÇilPr: 

.. Görmedim. Yak.tt daha doğmadan - « ispanya) a !OJl ttlfoıık g vrıdethıtl 
mul:ulm olanları , rütbe ve nişan alanla rı . Yarıiı uı ediniı ~ lllyt• Lı.ığmcı ı ,. l arthr . 
\'Ok i<>ittinı. Eski zamanın daha ylrml<>lncte ( lthırRJ 1 4 llrıel!deJ 
askeri nya mülki rütlH>ll'rl :ıtlıyarak lda-ı __ . ----- - -
re mek:ıniznıası başına getirilen çocuk -
lar vardı. Şimdi onlar bütün bir anlayışla 
beraber tarihe karıştılar. J 

Fakat bala b:ıbalarınm lıüytilttüklert 

TAVLA 
ç~uklar yok değil . . ~iddi bir Ktızetemlzde

0 Mu·· sabakamıza 
~oyle bir havadis gordüm: ı 

" .... in küçük oğlu jimn:ıstlk yapar - b •• 
ken bir kaza geçirmiş \'e bileklerinden ya- ugu n 
raJanmıştır.,, d d • ı k 

Bunu okuyunca. bayretlnıl zaptede · ı evam e 1 ece 
medim. Bunda efkara umumiyeye ilin e-

1 
· 

dilecek delerde nt var? Tavla mOstt_b ııkunı ızrt ~u;.: lln sııat 
. Kimin çocuğu 9ıursa olsun, elbftte 14 le To~haneh kıraalhaııesınde dewm 

bütün çocuklar clt.,i düşe kalka büyüye · ı edilecektır. 
cektlr, yaralanacalttır, hastalanacakt;r. Müsabakaya iştirak etmiş ve hiç 

Köylerde, kasabalarda her rün y(b • mağh1p olmama k suret ı l~ mü,abakayıı 
lerce ve binlerce çocuk düşüyor, yarala _ I de vam haklarını kayb•tmemiş ~edı 
nıyor, battl ölüyor. Onlar t~ln nu satır 1 o~ uncu :ıra-andü b ir fiklstUr ytıpılmıştır . 
yazıyor muyuz? 1 Bu ~ t"'di oruncu 2 ı oyunda blrblrlerH" 

Bab~nm ve soyun kuvvetlendirdiği L.:ar:-ıLı:;-tırılmış olııc~~d~ıclır. Her oyuuda 
insanın modası geçti. Bugün her şahıs öz ' galip çı}:an bir puvarı tılaettk ve flkl5tür 
değerine .. röre luymetlendlrillyor. 1 onııııd~ e n .ç~k pu\~n ttlttn .5ı:ımpiycın 

Esldyi çok geride bıraktığımız halde olr.rak ıUln ~ılecek \'8 kendi ıne g 11Ze · 

Jçimlzde lıdl1 bir 'y'adtglr fibl yaşayan temiz tarnhndan kıymetli bit r:ep saatt 
böyle köhne itlyatl&ra son vermek mec - lıediy t~ edilecektir. 

1 
buclyetinl ne ıaman hls~tmete başlıya • Rugün 21 oyund:m l 1 tnneı1i oyNı 
cai11 acaba? il ııar. uk \'e di~or 10 o,1un gelecek hıtltu 

BAHADIR nüı.oım Pa 1er gnnane bırakı lactıktır. · 

-------------------------------- ·-----------------------
Yeni tefrikamız 

SiBERYADA YEDİ YIL 
Bugün başladık 

-------~~!!!!!!!!BI ................ -------------. ........... _... ............. --~ 
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Vergilerde Erzuruma 
doğru gelen 
demiryolu 

ilçebaylar ve 
Kanıu n baylar Memurlar için yeni 

bir nizamname 
mür r zaman 

Tereddüde düşülen 
noktalar hakkında tavzih 

Maaşlarının arttırılması 

Fıratın üzerinden bir kaç hakkında bir layıha 
Vergilerin, tahsil mUruru ~amanları defa daha gelleCek hazırlandı 

ile bu mnruru zamanların hangı tarihten ı · 't h 1 
Tekaütlük/er bu nizamname 
hükümlerine göre yapılacak itiJ>nren hesap edileceği hakkında bazı Fevzipaşa • Dlyarbekir hattı şarka Da ilfye Veka eti taşra teşkil4h 

l d t ddüd dil üld- ,,- görüldu··. · doQ.nı uzanırken Malatyadan bir az ile· hakkıı:ıdaki kanun layıhası son şeklini 
yer er e ere e ş uı;u . ~ , almıştır Laylba bugünlerde BUyUk Mil-
"Ünden Maliye Vekaleti hu noktııları 1 rıde fırata rastladığından buraya nafıa-

1 
M ·

11 1 
.
1 

k 
14 

h 
" . . ' . b .. , k k - - - . 11 et ec s ne verı ece tır. Bu yı aya ~fülki memurların sicllleri üzerine 1 Hırsızlık, emniyeti suistimal dol4D' 
şöyle tavzilı e~mıştır: 934 ten sonrakı mızın ~ln ~~ ~ oprusun:. ~kıl ey - göre, kaymakamların maaşı 45, 65, ?o tekaütlüklerinin icrası ve tezkiye vara- dırılıcık, iftira gibi fiileri duy~lup dl 
kıızttnç \•ergilerı Yerginin tahakkuk ettl· ı yen m yon u muazzam ır ton arme r ı kt N hl "dU ı · ı a kalarının hazırlanması hakkında yeni bir kanunr ktı'i delil bulunm .. masındao ...,.. 
rildiö-i yılı tukip eden maır yılın iptida- köprO yapılmış ve teni demiryollarımız, ıra do a~a5 30ır. 3~ 1.Ye mi u ktr erın n m • '· ... .,... 

.,. . ' ilk defa 932 de Fıratı aşmıştı aşı a ~ , , o ıra o aca ır. nizamname yapılmıştır. MUlki memurla- layı haklarında ikt gizli tezkiye dolaı>' 
dıı:;ınıJan b~şlıyarak bPş sene tahsıl Şimdi Sivastan Erzuma doğru llerli· L4yıhada vilayetlerde çalışan katip rın s'.cilleri Uzerine _ tekaUd edilmelerin}n lar .ve Cumhuriyet rejimine uymıyao 'iC 

edilmezse mururu z~mana .uğrıyac.aktır. yen ikinci ;;ark Kttfkas hattı, Divrikideo ve memurların terfileri için hükümler bu nızamnameye gore yapılması tekaud meriıleketin içtimai nizamını boznıal' 
934 ten evvelkı vergılerıle ıse bu lleride ve Sivastan itibaren 208 inci ki- vardır. kanunundtı tasrih edilmiştir. müsatd· akideler yaymağ'a çalıştığı, gizli 

beş senelik mllruı u zaman verginin kalt- lometrede Fırat la çııtıştığından bu büyOk Devlet Şılrasınca görülen bu nizam- tezkiye varakalariyle teeyyUd eden ıae-
leı,tiği t1Jrih~en hesap edilecektir. suyu ikinci defa geçmek üzre bulunıyo- Ticaret odaları yerine nameye göre her memur Jçin birinci murlar da tekaüde vevkedileceklerdir. 

Hizmet crbııbından alınan iklisadt ruz. Burada yapılacak köprünün gBrgir ve ikinci derecede tezkiye amirleri ta· Bu gizli tezkiye ktlğıdları memur1'' 
buhrım vergisile bunların haricinde ka- inşaatı tamamlanmıştır- lJemir körOnün iktisat odaları rafından her sene bir tezkiye kağıdı dol- nn terfi vaziyetlerinde gözönQnde bll' 
}anlardan uhnıın kttzanç veruisl de aynı montaj iskelesi bitmek üzeredir. De- Memleketimizde mevcut Ticaret ve durulacaktır. Bu k4ğıdda memurun bü- Jundurulttcaktır. 
bükme tnbi tutulacaktır. mir köprUniln dl~er hazırlıkları da tam Sanayi odHlıırının bugUnkü rıındmanını tun vasfı ve tabiatı yazılacııkhr. Yalnız 

Muvazene ve hava kuvvetlerine yar- f l~u~undan k~P~l!r~~ntajı,1 1tk~=~:~ ~e~- artırmak ve tüccara daha faydtth neti- Devlet şQrası ve divanı muhasebat reisi 
dım yergllerine gelince, bunların ait :r.

1
n enkt~vv8e .. ıiıı kıöp ~u·o Oz~n uzunlu: celer temin etmek işin bunların hlğve- aza ve daire reisleri bu nizamnameye 

. . çırı ece ır. ırınc pr m d'l k 1 ·kt· t d ı d }tında duhil de"ild·r olduklurı muır yılı ta.kıp eden 1 bazıran- ,, 350 t id' B .k. 1 köprU Fı- ı ere yer ne ı ısa o a arı a ı a ı;, ı · 
Alaca - lhca 

&u me re ı. u 1 ınc ' h ı b. kTt k l t Başvekil. Vekiller, Vekalet müste- Sivas • Erzurum hattı Uzerindo fi dan itibaren bfŞ sene mOddetle tahsil ratırı k~ynağına yııkın olduğundan hl- da a gen ş ır teş. 1 a . uru ması.nke raf-
1 1 

Er u y·1 ~ ti h d• 
edllmemi:;ıse, urtık ulınmıyacaktır. rinclsi kadar uzun olmayacaktır. Bu fın~11 yap1lan tetkıkler hır haylı ı tşa şar arı, Umumi müdUder, müdür er, şu- 2 rum ı aye · ududu d8btıln 

.. d dd , ikinci karşılaşmadan sonra, Fırat, Eı zu- etmıştir. be mUdUrleri,, umumf müfettişler, Vali· bulunan (Alaca) istasyonunun ( Eski• 
Muamele vergısın e bu mn et, a~- 1 . 1 bi d b b k d /\- d Bu hususta hazırlanmış olan proje ler, elçiler, daimi maslahatgüzarlar, el· şehla • Yenice) hattı ara.,ır;~a dabl . 1 k - rum vad sın r u a ıra ·ma ı6n an, . . ı t ı ı nı tıırıhlen muteber 0 ına uzere on se- k d F t mali seneye kadar BüyUk Millet Meclt- çilik mU;tcnşarları, tefllş heyeti.. reisle· evve evs m edilmiş ve ( Alal'a) s• 

neye çıkarılmıştır. Veraset ve Jntikal )b'?1 
Erkzudrmf mla dvahrıncaya k 

8

1
:r ıraeı sine arzolunncaktır · ri, bulunmadığı bulde baş müfettişler, minde bir istasyon · mevcut · olmtısıJI• 

• • • - 1 ır ço e u ar a a geçme o.zım g - · . K , 
vergisile h ayvanlar vergısınde ıse hükum j lecektir. Öğrendiğimize göre, proıe.nl~ esa: k~~makamlar, VılAyctlerde m~rkez teş- ve ( arübıyık) işminı.le ( Erzuıu~ 
şu şekildedir: sını odaların tamamen deA-ıştırilmesı kılatma mensup en .vuksek amırler, baş- Stırıkamış ) araıunda dlfer bir ısılP 

Bn vergiler tahakkuklanndan itlba- Türkiyetle bir senede teşkil etmektedir. Bu ta~dlrdel bu odala· k?nsolosluklıır ı: o:rnJ.J:;lar anca~ gizi~ tez· ı mevcut bulunmasına ve (Ilıca) l!imfP~ 
ren beş sene içinde hıhsll edilmedik· • rm geliri de hazineye aıt olacaktır. Bu kıye kAğıclı doldurabılece~lerdır. ~çunc~ ise keza daha evvel (Ilıca . Palaaıul 
lerl taktirde mucuru zııurnna uğrnrlar. basılan kıtap1ar arada botun Türkiyede 18 İktisat odası dereceye kadar olan tezkıye emırlel'inı luk) hattındııki bir istasyona ad verll· 

Denize düşen bir 
öğretmen zorla kurtarıldı 

Maarif Vekaletinin basma yaıı ve re· teşkil edtlecektir. iki ay içinde her vekalet tesbit edecek· miş olmasına nazaran isimlerdeki oıO· 
simleri derleme oürosu bir iki seneden Yapılan bazı tahminlere nazaran tir. şabehet dolayisile bir" ytınlışhğa met 
beri TUrklye dahilindeki bUtUn neşriyatı odaların geliri tüccarların da verdikleri .Gizli tezkiye doldura<!ak memurhu dan kalmamak llzre bu Uç lsta-,yooUJa· 
takip ederek senelik bibloğrafya neşret- aidat ile beraber 900,000 lirayı bula· tezkıye tlmirleri malyet~n~e en az altı isimlerinin değl~tirilmesi f~'in ViJAye' 
mektedir. Bu baronun 1937 yılına alt cııktır. , ay çalışm~ş olacuktır. Gızlı tezkiye dol- daimi encUmenlnden bir kanır abnaıaSI 

Tirebolu - Sııkarya ilk okulu öğ· bıbloğrttfyttsı çıktı. Burada şu rakkam- Demiryolu istasyonlarında dur.an amıde bu yolda rupor yazan mü- lüzumu Nafıa Vekaleti lntaat BqoıO· 
retmPnlerlnden Ba~·an Hatice havanın hırtt tesadüf ediycıruz. • fettışler garazdan veya hususi bir mak· dürlUğUnden Erzurum Vilayetine v,ııl· 
ynğmurlu ve ılrnizm dalgalı oldu~u bir Türkiyede 1937 sene~i içinde kitap, zahıre an barları saddan do~ayı hAkikate uygu~ olıı:ıay~~ 1 mıştır. Vilayet daimi° encUÖ.eQi; Al.ıo.t• 
gün rıhtımda .gezerken ,denize dUşmnş, rlsııle, .broşOr, harita ve saire ol11rak Devlet demiryolları id resi, mQsttth· mUtaleada bulunurlarsa e\·vela vaııfe·ını Karubıyık ve Ilıca ı~tasyonları için oıll' 
bir . knç sanıye dulg,ıların arusında 2223 kıtup çıkmıştır. .1 al kli hususunda uzamt ko- iyi kullanmamış sayılacak ve bu iş tek· nasip birer i.,im seçerek ·inşaat Batlll~ 
ku.ybolınuş, lJiruz sonra teknır suyun Son altı ayda çıkan 1164 eser şu 1sı .el ğm ınınblrnat ·ftan da mahsulün her rarlamrsa kendileri sicil itibariyle teka- dUrlüğüne bildirecektir. ı · 

- ô · h t "f d·ı I ti ay 1 1 ve ara .. · · · h kk d ık· yüzünde :!örünmOştur. ğretmenın . ftre- suret.e asnı e ı m ş r: türlü hava teslratından masun kalması- nd edılecektır. Bır memur tt ın a ı 
kelinden ~l'ıphelenen okul hademesı Ba· Felsefe 13, dini kıtaplar 19, sosyal t 1 t k ~·z re gerek yeni yapı- sa18.biyelli makamın mütalealarında ay-

ır ı 389 n 1 ı· 28 I ·u ler66 01 em 0 e !ile · u e · k l k ··1 h "' i · k O Q G yan Httticeyl takip etmiş, denize dUştn- ım.er . • ı o o ı , naz11r ! m • lan ve gerekse şimdiye kadar mevcut ırı ı gö.ru Urse dtt a U~tUn "m rm a- u 
"il • g ·· tlnco etnfa hı·ber vermi~ biri- talbıki llımler 242, Gazel san atlar 93, 1 ta tesisatı bulunmıyan istasyonlarda naatine ınanılacaktır. Oızlt tezkiye ve- . 
,. nu or ' • • ,., edebiyat 122 tarih 154 ° up ı · ·b k · d l"'k·· 1 f• 1 ... TA ... ;..,ESI 
ke 1 halk tarufındtın denizde çırpınan ' ' . zahire anbarları vücuda getirmeye ka· ren er ınzı at omısyonun a a u cuı me· lJ\A NI' 

t f Bu rakkanılttrdan anlıyoruz kı Tnr- . . murun evrakı konu~uıurken odada bu· 8 ncl sayıfada eantiıııi 25 Kurtlf öğretmene kulas utılmış alı:at faycta L.iyede en ~ok basılan ve bu s~beple en rar ver(Dıştır. 1 kl d .. 
etmiyf'ceği aıı lıışılınca ufttk bir sandal çok okunan eserler sosyal ilımlere, son- istasyonların yanı~da kurulacak bu unamıyaca ar ır. ~ • • • 50

75 
• 

indirıl~n:k kurlarıluııştır . r a tatbiki ilimlere ve sonra edebiyata ait zahire _ anbarhm demır~cn ~hıcak ve Birinci derecede amiri olan memur- 0 • : • • 
100 

• 

N ·· n1une lıastanesinde ohmhırdır. mabsulun rütubetlen muteessır olmıy~- larla umumi mutettişlerln müsteşar, ve 4 • • • 
150 

• 
1 

U • El kt • k t • t · l • d caAı bir şekilde olacaktır. sefirlerin sicilleri Uzeri:::e tekaüde sevke- a : • • 200 • 
yatak adedi arttırılacak e ır e1 sısa 1

1 ış erın e Yeni bir göçmen layıhası dumeıerı ıcra vekilleri heyeu kararıy1e 2 • • : 250 ·: 
(la ışan ar olacaktır. • 1 • • • . 400 • 

Önümüzdeki ytız aylarında şlmen- ..., hazırlandı ilan k ...... _ J Q _, .... 
1 • Nlssn .937 tarlhlnde merlyete irtikap ve irtişa şUphesi altında bu- verece . IUWse er DO lJ oa-

dlf.er ·ve 'Üç Uncu Mıırettişllk grup inşa- giren dahili elektrik tesisatı 1şlerlnde HUkQmet yeni bir gOçıiıen layihası lunan, kumar oynamayı itiyad edinen, tesl idare MQdQrlüğQne mOraeaıt etı11r 
atıiie vilayetçe yaı.ıtl!'llacak diğer inşaat serbest ola~ak çalış~ak isteyenlere Na· hatırlu~ışlır. Ya~ancı ülkelerde bulu- kendisinin veya kansının eml!k ve ser- tidirler. Devam? ll8nlar . lçtn hU8uıd 
dolayısile Eı zurumda fazla miktar· fıa VekAle~ınce verılecek. ehlly~tn~melcr nan Türklerin ana vatana kavuşabilme- veti ve ailesinin her günkü sarfiyatı ge· tarife tatbik ~lir. 
da· işçi loplenacnğı nazarı dikkate ah- tıak.kmda.kı tallmatnamenın 11 ıncı mad- leri i in eni imkanlar bahşeden bu liri ile ölçUlU olmayar.l &Jrdan gerek ka- Kırmızılı ıllnlarda tarife bit uı.,ıl 
J1ar"'k buıılıır arasıııda çıkacak hastalrın desı mucıhince bu tarihten evvel ehli· ç Y • • .1 d . 1 b-1- t k faılasile alınır. 

u 
1 1 1 1 N' 

938 
kanunun meclısın yaz talı in ~n evvel rı arının J un scrve ve yaşayış, ttzanç Ad d . . 

tedavisi için Nümune hastanesi yutak yetname a mış o an arın - ısan • k 1 1 1 kt B e e kaynaklarını gösteren bir beyanname is- res ej'ıştirmek 25 kuruş.Juk 00' 
Vil1ı tttrihinden itibaren eski vesikalıırı tanı- çı ttn masına ça ışı aca ır. u t.ı n 

1 
. rete tabidir. . . adcdlllı·n .' Oz yirnıi"e iblal\oı o.y~tten t i M t V k~l ti t cektir ddı· .. 1ann1 ıspat edemivenJ r 

- .ı 6 mayacaktır. Bu gibiler talimatname bü· Sıhhat ve çt mai. uavene e "e ene • " ; e DOÖU AL'-' ~-..!~ • 
Sıhhut ve lçliımıi Muuvend Vekaletine kümlerl dıtiresinde imllbanları yapılmak bütçesine nave edılen ~,839,000 liranın tekaUd edilecektir. uune uuueaı 
arz ve rica edilmiştir. suretile yeniden vesika almadıkları tak- bir kısmı da . göçmen lşıne ~arfediıecek- Bundan başka bu .nizamnameye gö- Senelltt : ı; Ur• . 
-~mr.m~EmEr::ED~aım••• dirde yapılacak tesisabn elektrik tevzi- tir. Layıha hududumuza ıltica edeu re memurlar kanununda yazılı ihracı in- Alb 11};: .:· • 

Bugece nöbetçi eczane atı yapan şirket ve müesseselerce kabul vatandaşlara gOsterllecek kolaylıklarla zumlu gt\steren işlerden başka mem?r· ~& ~lıA'l i t 50 • 
. d. edilmeyeceği Nafıa Şirket ve Müessese- memlekete girdikten sonra kendilerine luk haysiyet ve şerefine uymayan koli\ ECNEBi MEMLEKETLER İdN 

~'Cumhuriyet,, eczanesı ır leri Umum MU<IOrlUğOnden Vilayetlere açılacak kredi hakkındll çok mUsalt itiyad ve hareketleri gizli tezkiyede ya- Seneliği 
24 

Ur• 
tamim olunmuştur. bükümleri ihtiva edecektir. zılı olanlar da tekaUd edilecektir. Alb aybtı 14 • 

, 
I daha solgun göstedyorlardı. Süheylanınl gözlerlnde 'toplanmıştı. Yüzli büsbütün l Meraktan çatııyordUDl' R~ft... Te1fl'' 

ne ince bir gUzelliği vardı ... Reşidi bu ka· solgun, hareketleri daha çok asabi idi. beni gelip almasaydı bilmiYOnm'l ne ,- ._ 
<lar üzen macerayı haklı buluyordu şim - Reşidi uyandırmak istemedi ve parmağı. ' pacaktım . · , 
di. .. Süheyld.yı beğeniyordu. Bu en büyük nı dudaklarının üzerine götürerek Mü • - Teyze-m mi? 
<iert içinde bile muhafaza etmete çalış- rüvvet teyzeye _ döndü . :- ıı:v~ ... Hasta detil takat ~it~.·.· 
tığı tabl111ğini takdir ediyordu. Bir.ara o-: __ Bir kaç stı.at ~vvel teyzenin oturduğu old~n,u söyUyerek .biZe geldi;°' · . • ,·, , 
nu teselll ihtiyacını duydu. iskemle hAHI. yatağıı:ı baş ucunda duru • . , ~şJdln··~Unlerd~ir .gtilnüyen ~,, . 

- o kadar acele etme ·yayrum:~ . Me- yordu. Teyze adeta. fısıldar gibl: · de ~qe: b,if .. te)Je~· yayıldı: . '. .. · · . .. ~. ·· 
rak edilecek bk şey yok ... Refit hasta de- - Süheyla. . hanım kızım dedi, oturun· - Teşekktlr .e~er,tm StuıeyJA dedJ. ~ 
ğil fakat ~ok üzglln ... Sizi -g~rünce. bir .şey sız burada ... Ben şimdi gellyorwn ... Ve a- · Sonr$: gillümsiyerek .. ~rbirlerlnln gf'' 
kalmıyacaktır. yaklarının ıucuna basarak oda.dan çıkıp lerıne dal<lıalr. SevgUerıt sanki. şeyya.l ))it 

Süheyl! kızardı: gitti. Süheyla. bütün dikkatlle Re_,ıd.ln sa- hal~ .gelmi.şti, gözlerinden taşıp kalJ>ierl· 
~ Acele etmtyorÜ.m erendim diye ce- , kin görünen yıilzüne bakıyordu. Onu gör- ne akıyor.du. Süheyta.nın ~eng1 ıgiWltc' 

:...:.. Çocuk -0lma Reşit ... dedi ... Sonra - Haydi hazırlan SüheylA .. . Ha.. - vap verdi ... Benim tablt yürü~lim öyle_ miyelt tam on glin olmuştu. Bu müddet penbeleşiyordu. Reşidln yti2!1ne renle. ,r· 
ikisı° 'de başlarını önlerine eğdiler. MU - nım efendlyi bekletme... dir de... ı ~di ısoldurmağa klfi gelmiştl. Rengi Uyordu ve lklsf en gilzel bir ahenk }Ullil:'" 

rUv~~ .. t eyze bu hall b:r türl!i göz il önün· Süheaıy koltu~ndan uçar gibi kalk- Hiç konuşmadan ·yürümelerine devam . sapsarı !dl.Beyaz yat~k örtüsünün dışınd~ de karşı karşıya · oturuyorlardı. . 
den :ayıra.mıyordn. Reşldn solgun yüzUnde tı. YüıünU bir nur hıl.lesi gibi çerçiveleyen e-ttller. . ı ltalm.ış olan eli oldugundan daha kansız :Bıraz s·onra ilk .~Ürğunlukia.rı geçti ff 

lak Ö Ük 1 ~zı ini k beyaz saçlarile mUrüvvet teV?e sanki se- . gözUkUyordu. Sık kirpikleri kalın ve siyah konuşm" a"-a ba~lad:ılar·. · .. 
daha par · g z en s ya:h gu er n a- ;- Evin kapısı ön.üne geldik)eri zaman . bir "lzgi halinde !diler Oö .. hU. derin ne _ l!i _, . • _;..,

1 
.. 

· mavı bir mahltlktu ve annesı... Onun ar- Süh 1A h d t k . · . .. d 1 ,. • ~ - Biasen seni ne kadar mera.it.,..... Pan1ı:.mı ve ndctd ihtiyarı haricinde oku- . d d ıu· g::v.'erle b kt ey ~ eyecanın an ar ı yerınae u- feslerle inip ı.alkıyordu 
-:. . Kasın an o v""' a ı: b 1 T i d l 4 

• • yordum diyordu Süheyla.. 
y.uverdiğl beyt:n t esirle o yilzde beliren _ Bilmeıslnl:z bu çocukları hanıme • ramaz lr ha e gelmişti. . eyzen n üğ • Bir ara nefesleri sıklaşır gibi oldu. R it b 
hazin mnn.alı tebcssnmu unutamıyord:U .· ö meslne bastığı zn içerde gittikçe yayılan Sakin yUzü kan.ştı Sonra birdenbire göz- eş ~na.: . . .. 

fendi.. . Yaşlarına g re ne anl~ılmaz ve k lk' sl tl Bl · ka · Taıuiıın e~ı.;,,.~um P'.a.kat. i.4uı · 
l l R ~~ 1 . es se er vermiş ... ' raz sonra pı- !erini açtı. Elleri boşluğa bir şey arar gibi . -:- . . · .....,..,... : ~~ .. . 

Sessiz adını ara eşldin ocıa.sınu..ı.n ne derin bir a.ıemde }aşıyor ar.. . . ya doğru yaklaşan bir ayak sesi işitildi ve uzandı ve · lerdir elim klğ.ıt ' ve kaleme uzanına41~ 
çıktığı ·zaman Mla. o hatıranın tesirleri Sçnra hlç konu.şmadılar... . . · . ·· · 

8 
· bilirdim '7Al.ı li ~ ıııe .. ~ 

. . • kapı açıldı. !çeriye · girdiler. MürUvvet 1 _ Sliheyla. <Uye inledi. ana ne yaza . . UÇ"~~ .ve acı ;. ... 
altında idi. Mürüvvet teyzeyle Süheyla.. sokağa teyz.e- öne. düştü. Süheyla. oturduğu iskemleden kı • tuplar yazmak istemiyordum Sübe~ ıtJi 

- Süheyl!\ Hnnım kızım .. . Seni al- ç~ktıkları za~an yanyana. ve dalgın vü -ı _ Buradan kızını diye yol gösterdi. mıldadı ve ellerini Reşidln boşluğa uza • İstiyordum ki. benim kaJ.em1mden t1JJl dl" 
mağa geld:m .... Bc.şJt bir parça. basta... rüyorlardı. Süheyl!\ hiç konu.şmuyordu. 1 Sühey)A merdivenleri adetl koşar .1 nan ellerine doğru uzattı: climleler ,bize teselll olabll~cek şeyler it' 
Onu .görmek istemez misin? Gözleri yamyordu ve ince vücudu kuvvet-, en.sına . .çıkıyordu: ~idi ne halde göre - j - Ne var Reşit? diye sordu. külsUn.:. Fakat Mr şey ayni ... Seni ~ 

SUhcyli MUrlivvet teyzemin birden • 11 bir heyecanın teslrlle sarsılıyordu. . cektı? Cc:>k mu ha<1ta idi? yoksa MUrUvvet
1

. Reşit kendisine uzanan bu ellıere ve sizlik ıçtnde üzdüğ~ aırtık ye~eı "i ~, 
bire evleı:lnc gelişindeki Jevkaladellğl Mürüvvet teyze ibadet yaparmış gibi I teyieni_n ~edt~r gibi sade üzgün müydü? 1 bütUn benllğlni doldura-n bu .sese . lna • - Ne için ümltsız ~la.yıın Reşit 1'f , 
~mdi anlamıştı. Ses çıkarmadan anne - bir huşu içinde idi. Arade sırada. yanında 1 Odadan içeri girdikleri zaman Reşit namıyordu. Yatağında. doiruldu ve: . nln sözUn bana. klf:i ıdeğil mi? sen ~ 
sinin yüzUT\e. baktı. Onun sa.k!n yi~~Und~ sabırsız ve acele adımlarla. yürüyen Sü - yatağında rahat bir uykuya dalmıştı. ·on:. - Sen misin Süheyl! diye sordu ... nim en büyük ümidim d~ m1B1_1'!1 

01 
, 

hio bir d~ğlfl u~ .yoktu. Bu teklife o ce· neyıa.ya ba.kıyordu. ınyah ta.ftı tİ.pkUı• ~ lann ıeldlklertnl duymadı. . . Ne a.rıyor.sun burada.. . olmazsan ~lkl benim ~ uımıttertın .-rJ 
vıp \'erd1 :: _ - _.. -nın ktnarı~.rınci~~ .tı~n .119'&n,J1\1Unt _ aun.,ı&nui bUtGıt lı&1&ı&7itı ı&nil ' - m~ ~41._.. lt.nl .J(trmtit ~ldl'&1',.. mu ti.kıt sen "!~~.!!... ~~ 
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·EN SON HABE RLERs> SiBERYADA YEDİ YIL 
Avusturya demiryolları da 
Alman demiryollarile birleşti 
~iki vasıta-- 1 iki memleket milli 

Esaret hatıraları: 1 
Toplayan : ll D. 

Ruslarla henüz temasa geçn1en1iştik. 
Onlar zayıftı, çekiliyorlardı. Kale Bo
ğazından sonra harbe giriştik ve 01-
tuya girdik. Falih Hlfkı ATA l' 

Oaıa. ya.kın umanlara kaA!ar 
~ttlk Amerikan cumhurlyeUerinln 
"-iıdetinden •ilpbe edenler, hattı. bir 
" harp Ue yeni bir parçalanm.ış lht!• 
~inden bahsedenler olmuştur. Ar
~ bu tehlike yoktur: "Radyo, oto -
llloa,u ve sinema Amerikan blrlijini 
"-aınlaınıştır . ., Eler bu son cümle 
'-' dokuzuncu asrm BOnlanndanberi 
~ Çok defalar Amerlkaya (idlp re -
4'fll, ve anposaksoD ileml hakkın -
~ hıtlsasa ile meşhur Aııd.re sıı . 

rlbl bir phslyeUn kaleminden 
~llU' olsaydı, tekrar etmekte te-
!ttdöd ederdik. 

9 

ti Cuınburlyet Halit Partisinin bi
... ~ ... llaıtevlertnl ~dyo ile el.hula • 
~ karar vermlf olduğunu lfltU • 
~ zaman, büyük Fransız müte -
~rlııln sözlerini hatırladık. Etf'r 
'tllta için böyle ise, maddi ma • 
~ llaldl ve temu vasıtala.ruun bu 
~ fut olduiu Ti1rlt.lyed.e, 1ıık11Ap 
1't lb~elllyet terbiye:slnl yaymak, ve 
'-tlbı ıneınlek.eU Kemalizm kültiirü
lllıı 'Vahdet ve tecaııiisil l~lnde kay • 
'-'tlttnak lçln radyo ve sinemadan 
~ ltadar faydalanaeatım12 meydan
~· Kazancı şimdi~ pek sathi o-

linema ve radyo, bir taraftan ya· 
'A ltsasyonlar yapılarak., dl.ter ta -
ttrı.11 halkevlerl slnemal&nDA Uca· 
"'tttaı rayri kıllvu • fikirler hWıa 
.._tak, blsde de rejim ve istikbal le-

. ~ hJsmet etDlete bqhyacak, her 

l 
ltttı danl.anmıiı, rözden ve kulak· 

~ içine nllfu ettireuktlr. 

bankaları birleşti B!beryada geçen bu yedi yıllık ~sa. - çekiliyorlardı. B12 onları takip ettik ve 
ret hatıralarını neşretmeğe karar verdi- Kale boğazından geçerek Oltu s:ırtlann -
ğim zaman, o hayatı ya.aşmış olan muh- <ia harbe giriştik. Bu harp biz!m k.ıt'ala

Berlin 18 ( A. A. ) - Rayştat I hın teklif nzerlne nt"uıret uJtına alınmış- terem doktordan bUtün Vesikalar nlmı.ş rımız lehine netlcelencU ve Oltu blzlm a-
mf·clislnin bir toplantısında b uıır bulun· hr. ve bu vesikaları sıraya koyarak, çalışma- lay tar.atından işgal edildi. 
mttk Qzre Avusturya kabinesi az11hın ~fin diıter otlu da hnftu~ard.un _be~I lanma ba.şlamıştım . O sıralarda kendi - o sıralarda a.sker!mlzin vaziyeti iyt 
yakanda fkrllne 1releceklerı1lr. Alman bayrntma hakaret .ettıtl ılerı su- sinden b!r mektup aldım. 0 me.lttubu ay- değildi. Bilhassa yiyecek sıkıntısı iç.inde 

l ·t>!nl bir r·a)·ştau s çUecek rllltm•k tevkif edilmiştir. nen bu acıklı hayat hlka.yesin ln başına. bulunuyorduk. Aras cephesinden hare-ke-
&-rUn 19 ( A. A. ) _ Rayşta,ı Halkın bQcumlımndan korumak için koyuverdim. ' te geçmezden evvel herk.ese Uç gllnlük 

meclisi dQo toplanmıştır. heı: iki~inirı de tevkif edilmesi lazım iel-. • • • ihtiyat erzak tevzi edilmlştl. Bu bir mııt-
Meclisln ön satlannd11 Avu~turya ~itı ttnlaşılıyor. . . ..Vestkalanw size tevdi ve aynen neş- tar kavw-ma, bir kaç par.ça şeker, blr mlk-

Valii Umumisi ile hDkQmet erkanı yer lnyiltera l "abudll · ı·l 1'abul etli )'Or retmenke müsaade ettltım hatıralarım ta r çay ve gUnl.erc.e develer tl1.e.r.lnde nak
hayatmun en acılı cttnlttine aittir. Va - ledllmeslnden dolayı toz haline e'elmlf 

almış bulunuyorlardı. Londru 18 [ A.A. ) - lniillı pasa· tandan pek çok uakta, ümltslı ve mu7. - pek.slmetıP.rden ibaretti. Bu :>iyecekler ta-
HiU('r 11u \ kurı11 btışhtda \'e yt:ni AI- portunu hamil olanlarx, Yahudi de olsa· tarlp reçirdJllmJz bugiinlert hiç unutma- nrruz glinler! lçln m uhafaza edliecekU. 

manyanıa \'azlyetini izah ettikten sonra lar, loı:lliı huJutlarınd11n it>flllf'~f\ mQ· dlm. Onlan hat~~ça h!Ua yüreğim Ho.reke t!mizdcn iki gün e~ haf _ 
milletler cemiyethı6 de hDcumda hulun- sttude edilecekti!'. ya.ıuyor ,.e batA büyük bir heyt>ea.ıı Jçhıde lrulnandanlık emrı~ ihtiyat erzak Yokla· 
du. Bundun sonra Avusturyada 10 Nl- .\nasturyn şlutt.•ndUcl'lt•rl Alman kalıyorum. ması yapıldı. Bu yok.lama net1oes.1nde ih-
sanda yapılttcak olan reylAnı i'ine te· . idaresine Ot-ÇU O u.zak buz ~terinde reçcn uzun ıe- tıyat erzn.km kAmUen hitmtş olduğu ne-
mas etti ve bu reylQmın yalnıı Avustur· Berlın 18 ( A ... ~. ) - Almn~ hDKO· nelerin yeg!ne teselllsl ark.adaşla.rmuzdı. tıcesiı:.e v:ırı ldı. Asker lltl miktarda. gıda 
ytt için de~U, t.JUtUn Almanya için ehem- wetl AvustıJryad~k& gürnrU lı: rcsıwlerinl~ Uem."n hepsi ayn a~Tı tt'Phf'lf"rdeo reU - nlamn.ınnlcta idi. Bu gıda.•nzhk bllhun 
mi)·etlol tebarUı etUrdl. ı~altiırılm~sı için maliye D8 ZlfUlft sal&tıi· rilmış ayrı ııyrı ol.illetlere men9up olan bu çok soğuk olan bu mev.strnde bUtUn mu ~ 

Hitler ı;onsöı olarak, şluııJiki ltııyt- yet vernııştlr. A vusturyd, Alman tJf\nka- kıymetli insanlar oradaki kederlerlmlıJ kavemetleri kıracak bl.r vaziyete gelmJ.ştL 
tut mecllslolo ilga edilerek, yerine bll· hm blrlt>ştirU~lştlr, Avustur~a. şlwendi· tahfif eden yegine ümit ve varlık oldular. Yoklama neticesi b~ku:mandanlığa bil _ 
yok Alman Ray~t~tmıo kuriılacağını terleri Alman ıdareslne geçmı~hr. Memleketimizden ufak bir haber, aUe - dtrildl. Oradan bu mevzuda gayet şedit 
billlirmiştlr. liskl &ş,·ekilhı , ·azl)'etl mhde~ iki satırlık bir ınektup alına.dan emirler geldiğnl sonradan duyduk. Aras 

Bundttn sonrö Mareşal Oörtng l\Ur- Viyana 19 ( A. A. ) - Eski Bqve· ya~adJrımız o acıklı hayat içinde birbir- ceophesJnde.n harek~t ettı~lmlz zaman 1-
lerlmhln samimiyetine ve dostluğuna da- . r. y süye ielerek, birltşlk Almanyamn ordu kil Şuşnli evinden dışar&ya · çıkmamak- dık belki belki yec.ek ihtıyatımız yoktu. 22 .kAnunuevvel-

vazlyetini izah etmlstlr. tHdır. Kendisine evinin bahçesind~ do- yanmasay • yqayaJbu ve de taarruza ,rr.., .. ti~lmlz zaman ft .. ~ftr a"tı 
d rtdt 1 it ti iz d .. bU k it d 'b~'l' IS ~ y \ "l)'Unada liralcılara la.arşı lqmağa müsaade edilmişti. e a meme e m e one me u - ve 

0 
gün kazan kaynamamıştı. Aaere 

l.aı·~ı btlcum ba~lada Homada ioglllz sefirlulu retlnl kendimizde bulamudık. mevcut olmadığı bllindlği halde ihtıyat 
Esaret rttnlerlm.J hatırladıkça o ar -

Viyana, 19 (A. A.J - Vlyanada gôrü~rut+ rl kada9'ann ulı ha.üralannı aklımdan çı- erza.kın üçte birinin sar!edilmesı emri ve-
Kr11Uyet tarattım ,eflerind~n birinin bo·ı ı Rı>mıı 19 ( A •• \ ) - Kont Clyano karamıyonam. Bilhassa bwılann içinde rllmlştl. İk.Jncı, t1.9üncü günlerde bu eml.r 
yUk oğlu tevkif edilmişfü. ile lnglherenin Roma büyOk elçisi ara· Avusturyanın Gru ,ehrinden doktor Kari aynen tekrar edilmiş ve kazan .kaynatıl -

Alman malumata göre, luılkın şld· sındakl mülakat Qç çeyrek saat enrmnş Grebens uıun seneler bana vefalı, samlmt manuştı. Soğuğa ve açlığa. ratmen harp 
detli muahaze ve hücumlanndeo bi· tor. Bu mOlakatht. iki memleketin ara· ve içten blr dostluk ıösterdl. Onu bu ve- eden k:uvvetlerlmiz t.,gal ettik!A?r1 kasaba. 
zar kalan şefin oğlu, vaziyetin önUne sındaki müzakereler bir kere daba göz- sile ile hatırlamaktan ve neşrettttım ha _ ve köylerde açlıklarını giderecek çarelere 
geçmek için kenı1isl tarafından vuku iJu- den geçirilmiştir. tıraları 0 değerli insana ithaf etmekten baş vurmakta idller. Bu yUzcien Oıtunun 

ktmdlml alanuyacağım. yağma edilmesine mAnl olunammıştı. 
Neşriyata ba.şladıjuııs zaman bu Oltu suyunu geçtikten sonra munta-

noktayı naun ltib&ııl almall12.I rica ..Se- zaman r lc':Lt e<it>n Ru'l l..""UVVCtl(>rlntn pe-
rim. şlne dUşmil.ştUk. Kosor. boğa2ında mUda-

" Doktor r:ı:ı tertibatı alınmıştı .Ardaha.n istika . 

~~ halk yıtınlanmwn bütün tab:· ı 

~ı - -~s~: Polonya-Litvanya ihtilifı 
~Ya lmparatorlugu h t k d• 

ıo . .. A • ve ame esp~ . ıy9r 
i~)til~ere hukuınetı Habeş · 

ill&ını resmen tanıdı 
Polonya Orduları Başkumandanı 

hududu teftiş etti 

metinde m'atlerine devam eden RU6!.ar 
• Otuzuncu fırka ıruma.ndanlıtın:ı bura.da kendi hallerine bırp..kılmıf}ardı. 

ı - Düşman Aras .vadisinde ve bir Ve kıt'alar Ersenek köyü lstlltarnetıne 
kısmı da İd ve Ardos havallsinded1r. F2r- müte\·cccihen serbest yürü~ sevU<SU -
~a nıınta.ka.~ ka.rşı!>ında. Ardos v~ Keg1k ml.ş!erdl. Buradan istlknmPt Allahüekber 
de d~manın ileri kıt'alan vardır. datlarına tevcih edildi. 

2 - TekmJl ıüçüncü ordu inayeti Yerli klA.vuzlar aldık v~ Jc.arla.r ve 
~~ 1?ndra 18 [ A .A. ] -- lnglltere hn· 
''ta ti, liabeşlııtanda halyanın kontroln 
p~ll bulunan kısımlarda ltalyao lm-
~unu resmen tanımıştır. 

Hakka m4steniden 22/ 12/1914 (1) sabahı buzlarla örtUH1 bu sarp dağlara tırman • 
alesseher d'Uşman mevZilerine taarruz e- mağa başladık. Ağır toplar mandalarla 

Moskova 18 [ A A. ) - Sovyet ha- ı deceğlnden sıhhiye bölükleri, seyyar has- sevkedlllyordu. Oralardan bl»en evvel 
rlclye Komiseri Polonya ile Utvanya A , ıkarttda Türk diline taha.neler, wwu ve piyade ve cephane ge~ olan kıt'aların dönmtış efrat ve 
araandu çıktto hadisenin t~blikeli bir kolları da dah.Ll otduğu halde tekmU fırka zabitlreinln cesetleri yol kenarlarını dol-

Ed i rne tarihi bava yarattı~mı söylemiştir. Fransadan duir konferans 1 kJt'alan 20/ 12/ 1914 te Sa.nanls, . Tutmuç, durmakta Mil. Ekstk tıechlza ve az gıda Ue 
~ 2dirne [ Hususi ) - Umumi MQ- başka lnglltere de Polonya bOkumetl . j tsı!mköteği hattına. ve bir alay piyade cebrt yürüyüşe devam ediyorduk. Etrat 
~lrllı General Kazım Dirtk•ın himmet- nezdinde teşebbüşte bulunmuştur. . Ar.kNra: 1.8 [A.f\.) - Tarab _ve cog- ve bir cebel tal'W'tl da. Keg!ğe vasıl ola - bele kadar çıkan karın, aert ve sotuk rUı-
'tdı llıOtchftssıslara yozdaralmakta olaıı rahya beynelmıl('1 tetktk c~mlyetı azala- rak ha.2llrlık mevıtine dahil olaca.it~ e.n- gA.rın tıeıirlle bUtün atırlıklarını yoUa.rda 
'-'r rne tarihi • adlı bOyOk ,.e değerli Volon,·amn nolatu lıe~·ocan nnc1an Prof~sör Ajitnıtskel gelt~cek CU· cak dü<mıa.nın na.u.n dikka.tin! oelbet • bırakmakta idi. Bir ~klarının kaputları 
~,_. bitınış ve tabedllmeğe t>H1lanmı4hr. • uyandırdı ma ı:onn Tnrk dili ve Türk tıtrihi bak- me.mek. üzere Akpuısor, ts.ıtmkötett yolu yoktu. Bir ıcı.smı hA.14. yazlık ket.en elblae 
l.t ı .. ıa111anda Trakya kl8vuıu, Gellbo- v urşov~. tS ( A.A. ) - Par~ ajan- kın da Halkevlnde bir korıferıtns verecek- ü:zerindekl boyun n<>ktasına. çı:karaıt şem- Ue su içinde kalmış yırtık potınlerlle so-

'41tlbl d d 1 k d B le lir. Profesör h.,rkestn 81 1 lltyllcajtı hlr il· sin. grubundan evvel geçmlyecek ve hiç 

1 

tunu tesirine da.yan.a.mıyarak yollarda do-. . e yaz ırı ma ta ır. u eser r ı-ının Ö"'rendl~lne görf', Polonyıt ııntttsa 
1 

-
1 de bir ikl yıl uğr1tşılmıştar. 17 MarT sAOt 20 rle Lttvanyaya teblit sarkı 8 soı &öy iyecek v~ tercOme edile- bir nder mezk6.r .boyun noktasına çıka. - nup kalıyorlardı. Yorgunluk, uykusuzluk 

ıl et· tir. Halke\·i bu konftuansa bil~tiııli!Rla rak kendisini pterml)'«ektir. Mffktır ve a.çlık bu donmalar büsbütUn arttırı -~ili- d ec!llrulıtlr. Polonya bUkQn.ıetl tayin eıU· berkesl davet etmiştir. bovn1"1 noktasının gerisine gelecek kıt'alar '-'ordu. Bl1"'"k bir Urnitsizllk içinde mem-~~r~da "OCUklttrıt var un len müddet ıutındta cevttp beklemekte- J ~· J J .. 

•- .... ., 1 Çorlu • lstanbul arasında. tırka erklnı harbiyesi tara.tından ken • leket evl~tlarının böyle ziyan obuasından 
le.,l qqkaru 18 ( A. A. ) - 1·3·938 den tedlr. dllertne irw edilecek mahallerde l~tiına mliteessir yolumuza devam ~yorduk. 
~ .g~ Ze kadar 15 f(Qn zarfında ÇO· Verilen ııotımin metni ibtllatm f eCİ bir k8Z(l nizamında bUhmacak ve hareket \çln e- VelillahUhamd deresine indltlml% 'Zil· 

~ t8irıeme genel mer~ ezl tar11fmdan hallinden evvel nuşredilmlyeceık.tlr. . Edlrn.-. [ Hususi J _ lıshmbul • Çorlu .mır alaca.lda~r. mn.n kuvvetl~rlınizln yarıdan ı:!yade.sltıl 
~n1111:uaa muhtelif surette yımtım e· Litvanyadan gelen baberl~re göre, arasındA rer.i btr kua oldu. 16 plikn 3 - Otuz birinci fırka Akpuoor - Yu- knybetm!.§ vazıy~de klik. Oradaki 
~ı.~· Ayrıca rn, bakını evinde 510

1 
Polonya notA"l orndıt. bttyOk bır hey~- numaralı bir kıtmyon halık tuccıırı Sll· Ita.nllsklv, otuz ikinci tlrka Ospet - E - Brışköyde b ir -gece kaldık. D!vlk köyüne 

~ "\'e dltleri yttphnhnıştJr. 1448 ço- can uyaodırmı9tar. Kabine d~rbal bır le)•manla ortnklannı hamilen Çorludan ktrek - Ekrek - Ekreltom - Akpusor hat- hareket ettik. Sa.rık.a.mıtın meşhur Sotan
'~ anne Genel merknl banyo- lçlhna ffkdetmiotir. Mubtt"lll bır k<>mis İRtentıula giderken Sellm Pa.şa civarın· tında buLuna.cak, bfryUk ağırlıklar emri ıı ormanı ıbu köyün cıvanndan batla.ır.a.k-
~-- ~~ lstı~adc ettirilmiş, süt da~laflı_n· yon teşkili muhtemeldir. dttkl köprDd6n dereye yuvarlanmıştır. ahi~ kadar İslf.mköteti - AkpUSUT yolu tadır. 
~ tr) gun 132 çocuğa sııt yedırilnıış , Yolculardan Halil olnıüı, AU'de bafifçe tuıeTinde Akpusordan tkl üç kiloımetro fi- 2811-:C kAnunda SoAanh ormanına 
~~. k11nde. yek On olarak 1285 kilo be· .\ utaşılama)ıtcak mı ? m.all şarkide bulunacak, hamule hayvan- gtm

1
e emrini aldık v.e yUrüyüşUmUze de -

.. .. •iit d yHrahmmıştır. Şoför delirmlıt1r. 
1 
.. -ı- .__._ ı.. 

1 
... nm .......... na 

... Q.._ ıtıtllmış, Genel merkeıtne Varıova 18 ( A. A. ) Gazeteler -'4a ıuua.ca~ ve yo un .. apa _ • ._.,. vnm etUk. Kolordummun kuvvetlcrl Sa -
)'tcı. Caat eden 9 yoksul yavruya para Lltvanya Ue aola~mak yolu -;ulunmasm~ Suriyt~de nıahkfirn edil~n 'ı dik.tat edilecektir. rıkamı.ş lstlkrunetlelrnde ça.ııpışan do -' :ı Yapılmış, ilk mekteplerde bulu- tmkio olmadıtını )'azıyorlar. ffiUhatifler serbest bırakıldı 4 - Fırkanın, evvelk.l yül'il;Uş emri kıauncu ordunun illtlyatını te.şkll ede -
~ 3 

!oksul yavruya sıcak öğle ye· . . 1 m~ıbLnce iltihak edemlyen kıt atar. ge- cekti. Halbukl AUahUekber datıarında 
~~~ırUmiş ve bir ta kir aileye bir Ordu)'& 1 llazıml ı • emri 8 Mart tarıblle Şamdım bıldlrllly~r: 

1 
celi gündllzlil yürüyerek fırkaysı iltihak ı kuvvetlerimizin mUhLm bir ıcı.smıru ziyan 

~Undıak takımı verilmiıtlr. · istinat mahkemesinde bakılmata devam edeceklerdir. etmı.ştik. Bölük mevcutıaın kırka kadu 
Var~ova, 16 (A. A) - OrdY ku- oluna~ Zeki Hatip ve arkada4lannın da- 5 - Fırka karargA.~ bugUn ötleden inmişti. İstirahat etmemi.ştLk, askerin 

Yeni orta mektep j mandam buıün hududa kadar gı_derek, vası sona ermiş ve mahkeme kararına evve1 saat bı.rde tsıı\mköteği , Ardoo ıstı- techlzatı tamamlanm~tı. aop.nıı or _ 
• • oradu bulunan kıtaat ıenerallanle KÖ- geç vakit tefhim. eylemiştir. . Jtametin.d• hareket edecektir. manınd.a çok mtı.ıkW '8rtl&r altında yU-

~ mualhm1erı rOtmD• ve orduya buır buhinmasanı . Mahkeme, Bidayet wabkeıuesinin • <?nuncu, kolordu .kumandam ruyorduk. Kar, sık çam ağaçlan munta -
~ karı 18 ( A. A. ) - K11mutay emretmiıtlr. verdlğl dört ve altı aylık mahkOıniyet· . Hafız zam, emniyet tertibatı alarak yapı.LacU 
~~ Pikret Sulayın bıtşkanltğındo top- . . lerl vedl ve on beş ;üne !ndirmlş ve ~il Hakkı bir yürü~ tm.kAn vermiyordu. Bizden 
"~ erıa niektep mualllmi yetlttlr- l~lh &R)&lılar uUlmatomun bu karar, mahkeme salonu ale binanın Bu emri aldıturuz ıam:ın ben dok • evveı geçen kıt'a.ların açukları ince bir 
t"t1'Gıre Ankara Gazi Terbiye Eıısti- mab lyeUol bUm lyorla r etrafım dolduran binlerce bölk tarafın· .sanıncı pl~de · alayının. doktoru icUm. çıtırda.n tıelter teker yürüyorduk. Ask.er -
'~t.cı' •otlan kursa ııttrak eder.ek ilk 1 Ankul. lCl (A. A.) - Polanyansn dt111 alkışlanmıştır. 1 Ruslar!a henttz temasa Jeçlllemiştik. On- lerımız adeti kendilerini sürüklüyorlar -
~ trıl> lrlQal1lmlerine ait kanun . 1Ayıha- gCmderdlli ultfmatom ıızerlnde mQzake· _ Mevkufların. b e p s I, mahktıml1et ; lar hududumuzu Ardos ve Kigek istika - dı. M~lsiı ve ı.nyıf dUşmllşlel'dl 
~ C:-•ltere ve kabul etmiştir. Kamu· relere devam edHmtktedir. Ultfmatomun muddetlerlnl bltlrdlk·t~n serbest btrakıl·ı metinde tıeca.vUz etm~erdi. 30 uneu fırkn (Arkua nr) 

. lll•rteıı rGntı tekrar toplanaoak· aıablyett bakkında halka hiç bir oey m1flar ve bal tarafındwı omuzlarda ta· 1ı. Vt ilk dtta teınu orada b&flamıttı. 
bildirUmtJlittlı'. fW""flwU· · · • ·· · ...... · '' · · · Rutı""n"'• ~-. o~ t~ta fi) Tumhr U&Grt "'''* 
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vergilerinde 
tenzilat 
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Eleşkirt o gün yalınız Helkevine 
değil, elektriğe de kavuştu 

<Csı tarafı 1 
incide) !ilanlarınızı kabul eder 

Kars,. Erzurum ve Ağrı vil~yetıerı bil- ;;;: ' 

hassa bu haberden. son derece memnun§ F ı• R M A N 1 z 1 
olmu.şlardır. 'Şimdilik şayladAn öte bir il§ 

:::::::: 
Ağn (Husus!) - H:ılkevleri idare bir kunımu, Eleşkirt gençlerinin toplana- kıymeti olmayan bu havadisin, bir gün == B D 

. h~yetince yıldönümilnün yeni açılacak cağı bu sıcak ve aydln yuvayı bugün aç- gelip te tahakkuk sahasına çıkmasını, = · · u•• tuH n ogw u t t 
Ele~kirt Halkevinde kutlanması luısusu makla bliyük bir haz ve sürur içindeyim. hayvan .mUstahsillerl hakikaten büyük bir ~ ya an l l r 
·kar rla.ştınlmış ve 15 gün önceden hazır-,· Bu bin:ı !çlndedlr ki Büyük Atamızın bıze sevinçle görmek arzusunda.dırlar. Vergi s:: 
lık:lara ta,şlanmıştır. tevdi ettiği sosyal ödevleri başaracak ve indirildikten bir sene sonra, lıayv:ın mi~- ~ '' D o Gv u b •• •• k b * 

• 20 şubat pazar günü başta ilbay Bay bttrad~n ulusal birliğe .. Ve ulusal hedefe U.:- tarının artık yüzdesini, ve hayvancılıkla, = uy u 1 r 
Burhan 'l ~ker olmak üzere kadm, erkek Inıacngız. Ynşa5ln Turk Ulusu, Ya~ası~ hayvancılık müştekatının memlekete ge- ~ J' 
60 münevver bir insan kütles~ daha sa - ı Atatürk: _Y1~şasın Halkevle.rl... dem!ş ve tireceği büylik temettüün ilk beşaret ha -: = m em 1 e ket pa rças 1 n 1 n 

. er er nı ,y ne u s un ar a, ~ = . 
kulübünde toplanmış kıyafetlerile ve her can kesilen y!lzlerce yurttaşın yaşa ses - k bi ini bir ff 1 ti lar k ı ::::: 
l:ıahın saat 7,30 zunda Karaköse avcılar çevre, s .... gı.gu .unutarak di:kkat ve heye-1 b 1 1 . 1 b Ut 1 d Cel"l Bayar =: 

· a nes n muza er ye o a o - == h t f d k .şeylerile 30 kllcmetroluk blr ~ yolculu- lerl ve aU·ışlarile çınlamıştır. Bundan 1 =--- er ara 1 n a o u na n 
ğuna ve spora hazırlanmış bulunuyor - 1 sonra ilbay tarafından :kordeln. kesilmiş, kuyucularır.ılZa bildirmek, Doğuda çık - 1 ~ · 

lardı. Karaköse Halkevl bu geıl için 16 
1 

odalar gezilmiş, ıronuklara şeker, sigara ve mak ve hayvancılık işlerlle meşgul bir 1 § • • 
kızak hazırlamıştı. ~ay ikram olunmuştur. muhitin ağzı olmağa çalışan bir gazete := bı r gazeted 1 r 

Hava sisli, yollar ve etraf beyaz, su- Eleşkirt Halkevınce daha evvel tedbir olmak bakımından, zevkine doyulmaz bir ~ • 
hunet nakıs 20 idi. fakat herkes şen ve llit aıınmı.ş ve gelenlerin konu~lanacakları hdd.!se olacaktır. l ~ Do .., ·11 r · ·ı ·ı · · l b .. tü 
işareti bekllyordu. 16 kızak yola sıralan-! e~ler tesbit olunmuş bulunuyordu. Ak - Her batan gün. dağların arkasından ,_ gu l e l l e f gıs l 0 an U 11 
mış, atlar tırıs gidiyor, soğuğun tesiri u- şam saat 19 da Halkevinde müsamere yükselecek güneşe, muzaffer Tllrklycnin 1 

_ H .. J • • ;ı. 
nutulmuş, gurup gurup kızaklardan ~ar- başlamış, önce Karaköse Halkevi gösterlt yeni bir muvaffakiyetlni müjdeliyor. Kitİı 1 ~ fflUeSSeSe erın gazetemtz VQSltQ• ~ 
k.:lar söyleniyorc.u. Karaköse _ E.eşkirt ve kolunda çalı.şan genç_ işyarl.ar v~ öğret - ) blllr, bu sllfth yarı.şı zamanında, hem mil-j ~ ·ı k d ·ı • . • b · • b ••[ 
arası~aa tah?11nen onar kilcmetre fas!- ~enı~: tarafından Hımmet;n oğlu mu - ı ıı müdafaa bütçesini arttıran hem de ver- ~ Sl e en l erını u genış o geye 
lalı koylerde önceden teabir alınmı..ş, din-\,. affakiye~ıe temsil edilm~, bl~nda.n sonra gilerlnt tenzil eden b!r memleketi aklı 1 = . • • 
lenilecek yerler ha"ırlanmı..,tı Buralara Halkevlerıntn açılış yıldönlimü ve gayesi l . l h l kl yre §§! tanıtmaları menraatlertnln ~ -s • 1 kk .. başında insanlar, nası ayran ı a se - i'-.E T ~ 
da tam vaktinde varılmış, kadın erkek l.a ında "bir kaç soz söylenmLş Ye Eleş - derler. § ·ık .. b d 
neş'e ve şetaret içinde çaylarını için yine k.rtll gen .. ler tarafından bir komedi oy- CİHAD BABAN ~ l lCa l lY • 
yollarına devam etmLşler ve saat 15 te nanmıştır. . s • ,.... · 
Eleşkirt ilçesine yaklaşmışlardı. Köseda- İl merkezine imtlsalen Eleşktrtte de ~ L A l A R 1 N 1 z 1 
ğının güneyinde taze fidanları ile, beyaz scsyal ve Kültürel hareket birbirini kolla- İspanyol e 
.sıvalı ve uzerl saçlı blnalarile bir kaç yıl n;ıaktadır. 20 _şubat gü~~ kasaba yalnız ~ 
öncekl Zeyk.ldan köyüne gUZel bir kasaba Halkev1ne değil elekt~.ge de kavuşmuş j hu•• ku" metçı• lerJ• ne 1 § 
merkezi olmuştu. Davul çalınıyor, halk ve bulun.uyol:'du. Halke~inın açılışı lle elek- ::= 
köylüler iki tarafa sıralanmışlar mlsfa -ı tr1lc cıhazlarının o gün faaliyete geçip ka- d ~ 
fu. ·le 1 1 b kl. 1 dı n· b sahayı aydınlatmış olması kadar manı - yar ırn Ei r n e ıyor ar . ay Bay Burl'ıan . = 
Teker Ö d ld - h ld h lkı 

1 
.. _ dnrdı. Ertesi gün gene geliş programına 9 n e o ugu a e a se .:uulanıış . 5 

Yolcula hi b .. lu.k ~ . · ·~ ıtt~baen Eleşkirtten erken vakltte hare -, (tlst tarafı 1 lnch\e) ,. 5 . 
r _ ç ır yo.gun escrı go.,ter-ı ket edilm! tir. ~ 

meden dog. uca yeni yapılan, kapısına kır- ş Ei 
mızı korcıo b •1 1 El Hava açık ve güneşli ldl. Ele.şklrt ve 

1 
ParJs 18 (A A ) - Pdilemento, ~ n ag anmış o an eşkirtl ' · • == 

Doğrudan doğruya 

GAZETEMİZE 
gönderiniz Halkevlnin önüne varmı.ş ve Eleşkirt halkı ova:ında sık sık e~n rüz~a.rdan ° gün e: Avusturya ve ispanya meselelerini gö ~ 

!le kayna~mışla d 0 El ki t 11 .ser yoktu. Yine kızak kafılesi, gene şar k k h 11 d ik Ik" -= 
Cevdet ta~afınd~~· yc~~ebln::u: na;ı~b:~ ltılar, gene mun.evver kütlenin ayni neş'e brnışmkei idUzret mlnz~ier~ 1 ab:h: n::·ayişı ~:mıınınıııııııııınmmının~!m!. IUIDmııımıunmıııııııımı~nmmııııııımıııııımınumnıuımmillmllin'tillHUlilllttlJ!il!ld~ 

ı~a~n~blr~~~n~n~~c~- n ş ~aza r aa ~&~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
şarıldığı. ne maksatla açılacağı ve bu ulu-

1 
k d j 

1 
• l ll 

1 
z 1 · , · · 1 

- m: - 6 

~:1 .:~f~~a!~n a~~~~:1 çe~~~:~~b~~~:~ "un E~~~ıcrcte yapılan ıkı günlük bir seya- ~~:em~:~:mışı:~:::a yo arını aç nı • ~ lllllilllllllllllllUlllllllUllllUllllllllillUHlllllilllllllllllllllllllllllllll llllUİll!lllJIUlllllllllUllfil!lllllIDIUllllilUIIDUllUOIUlllU111illUHid 
Yl2 s ş, . ş hat ve spor, çevrede genel ala.ka ve sem - j . § "" 

klrt işyarlanndan ~lr g.enç H:ılkevinin a- patik hava yaratnuştır. Bu toplu hareket ı Polıs nUmayışcıları dıığ-itıuıı,tır. E6 G 
macını kap_Iaya.n b.r .ş ır okum~tu .. Bun- , Ağrı içtimaı hayatında geçen yıl henüz 1 5 
d_an sonra ı~tıay hey~~:ınlı ve ~lUessır. bir 1 nt!lmış canlı ve Heri bir aclı.rndır. Elbette 1 = 
soyıev vermı..ş ve ezcumıe dem.ştlr kt. l ı~i bunu, her mUnasip fırsatta diğerleri Muhabere ile şatranç = 

Cumhuriyet devrine ka:I.ar her tUrlil takip edecekt!r. · -= 
ihmal ve ıa.kaydinin tagallüp ve emni -1 Bize bu imka.nı veren Başkanımız . Amerikanın Portlant şehl'inde otu· ;;,; 

A 
İLK ÇİNKOÖRAFANE yetsizllğin hüküm sürdüğü yurdumuzun Burhan Tekere ve Halkevi idare heyetine ran Mister Valter ile Montobello şehrin: § 

bu doğu kwrunra rejimlm!ıin feyyaz rnlnnetıerimizi sunmağı bir borç bll1r1z. de oturan kardeşi Jorj arasında on dört §! ~1atbaanıız yeni bir çinkoğrafane tesis etnıek 
5eDeden beri santranç müsabakası yapıl- ~ üzere bulunuor. Bundan _sonra her türlü kılişe-
maktadır. iki kardeş bu oyunu muhabe· ~ 1 · · · k t f t ' h l ki · k 
re yolile yaptıkları için oyun bu kadar-= erınızı. lllf\ ." up ve a ura aş l arınızt, (~lll "'0 
uzamıştır. -- veya kau,·uk üzerine mühürlerini bize sipariş 

100.000, Konya ovası sulama idaresi lki taraf şimdiye kadar birer oyun = edebilirsi!ıiz. 

Vergilerde tenz~lit 
(~l tarafı 1 incide) 

100.000, Fenerler hasıU\h mukabilfnde kazanmışlar ve berııLere kalmışlardır. ~ 
Hnyvanlar vergisinde 938 senesin- Denizbank'tan alınan 650.000, m0kerrer

1
üçllncn maça hennz yeni uaşlanmıştır. ~ Artık lstanbula·· sı·parı·ş· 

· de yapılan mOhim hıht.fe ilave olaraı. sigorta şirketinden ıılınan: 2rı3.000, mu· ~ 
önüıııüzdeld sene, ut, kHtır ve eşekler· ı<avelesi mu..;ibince ~1usul'petrollarından =r 

den ttlınaıı verginin tamamen kulum!- .ılınan 800.000, hazine muamelelerinden Trabzon - İran Transit § V · \J •ht • kt 
::~:r~= ~:~i~::":ıı:~~·: .. ,;::!d~: b:·; ~:~~~·~;~~~:.·~sk!;i~ı·':::~k.ı::~;:~~ Yolu Birinci Mıntaka !! erm ege l lY aç Y 0 Uf 
kuruş dtlha tenzil imkanları ihzar edil· 1.400.000, kıymetli evrak: 200.000, mu- Başmüdürlüğünden: §1 Mecn1ua, Kitap, Broşür, Meınento ve saire içirı 
miştir. ayyen masraflar karşılı~ı varidut: - - , t k •ht" d b 1 d · · · 

'l'ıbbi ve ispençiyar~ ınüslabzarlar- 170.000, eski alucaklar: 60.000, cezalar: Gümtişane vila.yetı dahilinde Trab- ~ Y.UP ırma l ıyacın a u un uğunuz kılışelerı Si' 
. dan ttlınmukta ulan ~~~tılak, vergısinin 1.640.000, İstanbul ünüversitesi: 75:000, zon ·İran transit yolunun Ziğan.a dağı 11e = Zl her SUretf e meınnun edecek hir Şekilde inıilJ 
ilgusı esusen muharrer tr. ınutcferrik httsılat: 2.600.000, iktısudi Kop dağı arasında muhtelif mevkilerde edebiliriz. 

Oyıın al~llerinden . ~lın.nıa~ta 0~8~ buhran vergisi: 13.650.000, muvazene bulunan 16 adet silindirin tamiri 12/ III/ :- __ ,..,. 
res~~''.' Beledıyderc terkı cıhetıne gıdı· vergisi: ıs.000.000, hava kuvvetlerine 938 gUnünden itibaren on beş gün mlid- ~Ullllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllll·llllllllllllUIJlllllllllllllllllllllUlllllllllHllllmRIIUDllllUllHWDillPJ 
~~K~ır. . ~ _ yu~m~~~:SM~OOO, ~~a~ ~~~~ke~ttm~~u~~~ · -------~.--------------------~ 

Bu ahval ve ştraıt goz örıuııde tutul· . · 7 350 000 1 Silld i 1 1 k ıt bed u c7721 ) • • 
mak suretile vı.ııidtıt neviıcıinuen hnbi· ruına verg~~:;= · · ·. . - n r er n eş e . Artvın Vilayetınden: Vilayet DaimJ Encümeninden: . 
ri i ·in ·a ıılan tahminlerin duyandığt tv38 F Lans yJh vandal bUtçe:slnc Ura 70 kuruştur. / N C e~ 
csıt:Jar a~ ıı~tda arzedılıuişlir: • tahsisıtt koııulmızan fası~la.r hakkında 2 - K~lfte gösterilen noksan par - 1 isan I 938 uma günü saat on . Husust Mu~asebeye ait Nümun~ ..ıtell 

!;i. b • hüküm et mucıb sebebler layı hası fasıllar çaların her silindirin kendi fabrikasının beşte ihale edilecek olan ( 7648 ) lira nın " 3151 • lıra • 49 • kuruş IJC"" f 
\ arldat tahnııulcı·t kısmında şunları söylemektedir. malı ve hiç kullanılmamış yeni olacaktır. ( 89) ımruş keşif bedelli Artvin yalııız keşifli ikmal inşaatının ve yeniden Yr 

Varidat labaıinleri şöyledir: Kah ve vo gazinolarda bulundurulan 3 - Silindirlerin t~lri ve parçaların çam yolunun 9 X 000 kilometreleri ara pılacak muthak kısmının inşaatı ııçıK ~1r • 
Hııyvc.ınlar vergisi: 15 400.000,.ka_- tııvlı:ı, dama, sat~ıınç tuhtalarından sene- takılması nafla maklnıstinin huzurııe ya- siltme usulü ile eksiltmeye çıkarıJrıııŞ,.~ pılacaktır . sında muhtelif yerlerde in\la edılecek ... 

zan~ wrg·isi· 2 l.7~5.000, VC'ras~t ve u~t~: vi üçer ve bilıtrdolardan beşer lira he- 1 1 _- Eksiltme günü fi Nisıırı -~4 
kal vergısi 4>0. 000, madenler . verg~s~: subiyle alınıtn resmin, senel.k hasılatı 4 - Her sllindlrin tamiri bittikçe en istinat dl varları ile korku uk inşaatı ise Sah gunn sa~t. 14 te.s?ft edilerek ıı.ı.ı dl' 

· 650 000, l ::ı tıhlak ve muamele vergı~ı: j ot b" lir kt 
1 

aşağı lki saat çalışmak suretle tecrübesi Çoruh Nafıa dairesinde mlHeşekkil Na- met konağı ıçınde vılayet er.cttrneııı . 
·- . . • . f· uz ın uyı geçmeme e o up, ma- ıl te 1im f k · f d k · · · 49 s.s 000, deılıılı ı:slıhlak vergb. hi f il"b . 

1 8 1 
dl . 

1 1 
yap dıktan sonra sonra s alınacak- ıa omısyonu tara m an açı eksıltme· imtsınde yapılacaktır. il' 

20 Y4ö.U00,muamtle vergi:ıi: 27.430.000, sı:: ~on1uı~~ e d : e ye ~e:ı~ er 1\-
8~~- tır. . ğe konulmuştur. Şartname, proje, keşif 2 - Muvakkat teminatı • 259' 

k .. r· .. ve dcııiz avları verıri:.;i: -100.000, U Ulınu- 411 ve ı3330u a muvct 1

1 
° ı:ıkca61 u· 5 Ihale 28/ 3/938 pazartesi günü · radır. . . ,, . 

.. 
04 

• • • . .. ş n .. numarn 1 anunun - · ve buna müteferrik diğer evrakı fenniye 
3 

E k f . ıoı 
nakliyıtt vergısı: 900:0 o, ı:;dmeler rfisu· .. ·. saat on beşte nafia müdürlüğü binasında Ç h N r Müd .. 1. _ d 

1 
- vra ı ennıye ve saire5

• d~ 
mu: 120.000, dttuıga .ıesmi: 7.350.000, mUzakeresı sırusında. bu cihet yüks~k yapılacaktır. oru a ıa ur uğun e tal plere krnuak isteyen istekliler encüıneJl' btli' 
tapu harçları ve kaydiyeler: l.lOO.OOO, meclis umurut heyetınce de tasvib edıl· 6 - İşbu tamirata iştirak edecek mü- verilecektir. Muvakkat teminat ( 574) mi ve Nafıa müdürlüğllnde okuya 
nıı.hkerue huıc;lurı: 1.b30.000, p•~.aport, m~ş olduğundan bu fıısla 1938 senesi teahhit ve makinistlerin % 7.50 (yüzde liradır. ler. . . . .,,.f . 
kaııçıturya ve ilrnmel tcı.kt:re~i haı çı:m: içın bir Vöridut konulmumıştır. yedi buçuk) ilk teminat olarak 680 lira ile · istekliler teminatı wuvukkata ticct· 4 - tsteklıler blrıncı madded~~ c~ 
900 000 noter hi.ırçlurı: sıı.ooo oiğt:r Devlet demiryollan ve posla, telgraf silindir ve makine işlerinde ehliyet gös - ret odası makbuzu ile talimatname mu· h gün ve suatta bu işi yapabilec tdor 
h· .1. .' lOö OCO h· yvan saghk ;ubıtıısı ve telefon idareleri tecbizat "ve tesisatım terdiğini isbat eder ehliyet vesikası gös - liyeti haiz olduklarına dair Nafıa rn1 od'' 

arç ~r .... 
0 

u·OO ' ; ... rıur safi hasılatı · tumamen tecdid ve ikm~l etmiş vaziyet· tennesi şarttır. (180) 4 • 2 cibince Nafıa MUnUrlUğünden almmı~ lüğünden alınmış vesika ve ticaret.rflif 
resmı5. 0'0' lil ıs~ k"l d n 1 cak le bulunmadıl'lındttn i-:letme nehtyicin· mllleabhitlik vesikas.nın ihale g-Onü sı vesikasile birllkte encüment dlll ..,.,1 
S5.18 .o , lllton vt: I\" ıer I! aına " ., t k d f K . R · ıı . 1 .• ıss)•..., 

n·• f . • 1·• 3 666.000 kibrit ve den hazineye hasilat verecek hale gel· sene olduAu aibi bu sene de varidat saa ına a ar N~ ıa omısyonu ~ıs · muracRat an ılan olunur. (No. 4' 
.ru ... a aa vergıs · · ' . . . . . - . . 5 6 ğlne vermeleri ıazımdır • ~ 
çııkmak fııbisı.ırları: 1.229.000, oyun ka- memıştır. Bunun ıçın de butçeye tah.sı- tabının edilmemiştir. · 
tıdı: 30.000, işletilen erul4k h<?sıUUı: sat konulmamıştır. Halkın sıhhi ihtiyaçlarını tazyik et· Aksi takdirde yukarıua yazılı mak- Sahip ve Ba.fllluha.rrtı1 : 
285.000, em!Ak ve emlak satış bedeli: Umumi müesseseler ve şirk~tler ba- memek üzere tıbbi ve ispençiyari mlls· buzları ve vesaiki ibraz edeınlyen istek- Umum ne~~1~:~;;: YaZl t:l'd 
1.500.000, d11rbhıme ve damgıı matbaası sılıltı devlet hissesi, memleket.lmizde tahzarlardan alınmakta olan istihlak ver· liler eksiltmeye kabul edilmeyecekleri MUdürU: BARADIR ottı,ottfl 
},ııu;ılatı: ıo.noo, uıııunıt mektebler: Hası- imtiyazlı demlryolu olarak yalnız cenub ,glsl lira olunacağından buna aid taslalllin olunur. ... ,.,, ___ _ 

l&\ı: ıe.,oo, P.ite.r, mueu~ıtler haa.litı: domlrfollaıı 1'~1QıJ•n4.•R. "" faıla ftçtP Ilı •trld•~ t••lftlftf koınıhı•mtf~r. < No. ısa ) 4 _.. . .ı ıtuMdljı rer naotı B ~11 


