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InARE VERt PERŞEMBE 
19 Erzurum Gôlbaşı Dot'fu fdareban••st 

MA Y l S 1938 
SAYI: 1~2 

P ıutefl1den maada her g{ln çıkn1 

yısı bcr. yerde ~ kuruştur 

Bamlmayan yazılar Rerl vertlmcı 

1 •• • •• • • 
Y SIN 19 

4.tatürkün Anadoluya ay 
bugün, bütün memle 

~nçliği için en büyük bir b y amdır 
1 19 sene evv 1 g 19 Mayıs 

l arilıin hışmına uğramayan millet -
~~llltler, kendi kudretlerinin ölçüsünü de 
~demezler. 

~t 
1 

arntorluk, Sezarlık ihtirnsları, 
ı ;\1 daresizllk, düşmnn kahbcllği, bu gü

lıfııet~du lıaştnn başa yabancı çizmelere 
1. 1 \' 

~ı. Satanın imansız öz evlAtıarı, tstan-
~~es· IJ.ltanahrnet meydanlarında, halas 

•rıe b -~ a.ıt Ya ancı bir devletin boyunduru- ı 
•na geçmekte buluyorlar: 

totı.' Amerikan mandası! diye haykırı
'4tdı ,., . 

1 iıır lson prensipleri, acayip milletler 
~tl'ılıe:rak, 40 asırlık ülkeleri türedilere 
'aı. te tereddüt etmiyordu. Başını kur
llııtııa için, deve kuşu gibi, hiyanet ku-
lıııtuta.~okan hakan , devlet siyasetini 

i t tı Şahsiyesine alet etmişti. 

NUTUKTAN: 
1335 senesi Mayısının 19 uncu gllnü Sam- 1 memleketten firar etmişler. Saltanat vn hilafet 

suna çıkbm . Vııztyet ve manzarai umumiye: mevkiini işy.al eden Vahcıetıitı, mütere~dl, 
Osmanlı devletinin dahil bulunduğu grup, ş bsını ve yalnız tahtını temin cdcbllecetf ni 

harbi umumtde mağl1lp olmuş, Osmanlı, ordu- tPh11yyül fltti~t dımt . tedbirler .ar11ştırm1j_kt.a. 
!U her tarafta zedelenmiş, şeraiti ıığır bir mü· Dıım~t Ferit I şanın rıya" Un~ekı kab!nP; n~ız, 
t k 1 l Bu Uk ı bJ 

hay ıyelc.fz. cebin, J nlnız P dış htn ı rndesır.e 

' 

are ename mza amış. y ııır n uzun . , . . . t~bı VA OPUnlıı ş hısı •rtf' I vBrnyP cdı>bıl c k 
seneleri ~arfında millet yorgun v_ıa fakıı· hır he·b:u1 rzi bir \az"vA TPZİ. 
halde. Mıllet ve memleketi harbı umumtye Orr!Unun elinden cephan,.c:i a'ınmış ve 
sevkedenler, kendi bavatJan erıdişt>slne dnserek, alınmııkt:ı... (A it tarafı 2 ncide) 

Başvekil Partide mühim beyanatta bulundu 

MU 

BiRiCiK ATANIZ 

Yugoslav Harbiye 
Nazırı Ankarada 
Jlisa{il'ler hususi 
t ı·enle h iiktlmel 
merke:imize geldiler 

~%: e .. o .~anınn efsaneleri utandıracak 
~4l buyuk diye isimleri geçen kahra -
~~~·aarı mezarlarında utandıracak, bir 
~~lııl 01du, '.\Iustata Kemal Paşa 1919 se
tu~: 19 mayısında yalnız milletinin 
lı~tı kudretine gü\·enerek, 'bütün bir Ankara, 18 (A. A.) - BugUn Yu-

'lı 1 husu t d k 1 · s ı • • 1 goslav Harbiye ve Bahriye Nazm Or-
tı~ ~ktı. me e, karşı urma çın am- /ngilfere 16 milyon /ngiliz liralık kredi QCfl, bu para general MarlıJ refakatlerindeki zevatla 

~ltlt1 nadolunun, yani milletin harimine 

1 

. . ' 

1 

birlikte ve hususi trenle şehrimize gel-
~lıı-a llltça bastığı yerlerden, heyecan, ıle harp malzemesı de satın alabileceg~ iz m!ş ve karşılanmışlardır. 

~~th~tlllanlık kıvılcımları çıkıyor, kalpleri ------------· İstanbul 17 [ Huc:;ust ]- Yugoslav Har-
" IJ.r biye ve Bsbriy 

0

Naz1rı Orgeneral Maris 
Ple . uyor, istikldl ateşi, mağmum A A) l k"l 11. B ve maiyeti bu sabah şehrimize geldi. ~'" .. 1rı dağhvordu. Mantıkın, mUfekkere· Anka~a, 18 ( ·• . -: Cumhuriyet ğinl söy emiştir. Başve ı Celcıl ayar de yapılacağını beyan eylemiş ve r l· 

lıta~\"'-lllat dediği şeyleri, hakikate ulaş _ Halk Partısl Umnmı Heye.tı bugun A_n- sözlerine Balkan devlet mümessillerinin kış1anmıştır. İstasyonda Vali Muhıttin ÜilUndağ, 
~ ~ .,. talya Sa la.vı Ba Ceınalın ri aQtıtl al böyle birbirlerine iİdip gelmelerinin Cellll Bayardan sonra kürı:üye ge- .Merkez Komutanı, Yugoslav Konsolos-
~~ adamın yolunu bekliyenler, mau- Y Y •. Y '-'.. • luğu erkanı ve diğer zevat tadından 

~t ... ~,c Cihanı hlJsume e r"'hmen, ylltUn- tında toplanın.ıştır. Söz alarak kursUye çok faidelcr getirdiğini ilave etmiştir. len bir kaç zat uzun uzadıya Türk va-
.... uı:, 1 y l ı b t d l l l b b karşılandı ve bir müfreze asker tara-~I b\lll çizgilerini f'sirgemeyen, ateş'e· ge en Başvekıl Celal Bayar ugos v· Hatay tnta ın ı an aş ara yapı an iş\cence eri irer i- fındısn selamlandı. 

t~tt lilettn ruhunu, dünyanın us tünde yaya yaptıkları seyabatı uzun uzadıya Hatay intihabat meselesine temas r<ır izah etmişler ve bunlardan Antalya ( A lttaraf 9 anctıde) 
~qttıtı, ''e o hakikati ezerek ortaya atan izah etmiş ve orada r,ördOğU Yugoslav eden Başvekil, Hataydn\d Türk vatan- Saylavı Bay Rasim Türklerin evlerinin 
~. k l\tayı bir kurtarıcı glbl karşıladı- milletinin büenü kabulünll, dostlugunu deşlara manda idaresi tıs.rafından nasıl basılarak içeri girilip mallarının yağma 

0 
ve Sofyııdan geçerken Bulgar hOktlmet fena muamele yapıldığından bahsederek, edildiı'.tinl de söylemiştir. 

lıtı Sanısundan itibaren her avak bas- ricalinin gösterdiği samimiyeti ve bunları Türk milletine haber vermeyi İngilizlerle muH anlaşma 
'tetde istiklalin lezzetini aştladı, öl-1 Btşvekil Köse lvanof'un daveti Uzerlne kendisi için bir vazife addetıikloi sôy· Başvekil Celal Bayar tekrar kUr~ü-
'iitı~~ hilrniycnlerin yaşayamıyacağını Sofyadakl ikameti esvasında majeste lemiş ve neticeyi beklemek zururi ol· ye gelerek deınlştirkl : • Bntün TUrkle
lııı)eti · Erıurumıfa, Sıvasta mim hfikl _ I Kralın UtJfatlle nasıl lrarşıladıkını anlat- duğundan, metaIIetle beklenilmesi tav· rln memnuniyetle karşılayacaklanna 
~bıı kurmak, Türk vatanını her şeye mış ve Bulgar hUktlmctinin de Balkar siyesinde bulunarak lazım gelen tedsbi· emin olduğum bir haber veriyorum. 
~ltı :: kurtarmak için didindi, en bcd - Antantı devletlerile teşriki mesai edece. rin alındığını ve muktezi muamelenin ( Alitarafı 3 ünctlde) 
~~~ ~letinde bile, emniyetin lem'aları ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~.ııı den bir an ek lk olmadı. Atatürk 

~tı.rtardı. 

19 l\ * •• 
·~tıd ~ layıs, bu kurtuluş ate~inin ilk çı-
'lı~~ 1

1gı tündür. O giin milletine yaşa-
1ttııt ~-kanını vermek için, tozlu çizme
~t )"a dıınyayı titreten adam 19 sene için-
\> ~~il tattığı fılemin karşısında elbet se -
~ıtbıı.~lr. Mlllelinh1 tı rllıi\A salı.;tyAttnl j 
~'-lte~e . karıştıran, bir ik.inci_ ~i:ale I 
~ ..... llıi~en diin\·n Turı· ınıllctını ışte 

Ilı "~a~h ~ 
~~t arıyete kavuştuğu için kıskan -

Ildır. 

'-.. DOCU .............._ ________ _ 
~ltHRİ 
~\JGüN 
~it LİK 

~~ntıgun H> Mayıs gençlik bryrı>rrdır. 
~~ lltırgun Anadoluyn nyıık bn•tıfrmın 
~~tı cu Yıldönümtl1ür. Bu ırıOnasebf'tle 

ti ~Ctıin her tarafında idman şenlik-
ŞehP~lacaktır. 

~hahıet1.nıizde de bu n.t nes~betle bugn~ 
~ ~nt Yın 9,30 de I...\senln arkasındakı 
'ıt ~r tı.ı?Ydandn merasim yapı1acaktır. 

ır. llgırne bütllıı Erzurum halkı davet· 

~· tlGn 
b IJt l\•z talebeler me: a ime hazırlık 
~fı)a. 80n b~ r prova yapmışlardır. Bu 
~~ÇlJQı 11'\uv.ı:ıffakıyetle basanlmıştır. 
~ bu rı bayramında a-ençlerl scyret

Yük bir ıevk olacaktır, 
(Alttarı/ı a incide) Tarlı u•nçllal idman bagrı1mında 

FIKRA 

Gençler, bayramınız 
kutlu olsun 

Yurd ufukları karanlıktı. 
Bu karanlıkta genç bir adam bütün 

aydınlığı içine hapsetmiş koşuyordu~ Yo
rulmadan, bıkmadan koşuyordu. 

Kafasında bir Alem, ruhunda tüken • 
mez bir iman vardı. 

Sessiz ve kimsesiz bir yolcu ldt. 
Ses~izdi, f:ı.kat en güzel sesi o vere • 

cekO. 
KimseslZ<ll, takat bütün bir millet 

"benimsin,. diye onu sinesine basacaktı. 
Rüzgar değildi, fakat ufuklarda çar • 

pınıyordu. 

Su değildi, fakat sınırı ra akıyordu. 
Allah değildi, C:ıkat dağlara baş l'fl· 

diriyordu. 
1 Onun ornnn. kimse ermetli. Kimse 
on::ı. aclından başka ad ,·rremecll. Aru 

1 

1 
;'.\Jm:tafa fü:maldi, Gazi oldu, bugün blr 
milletiu Atasıdır. 

ı O, 19 sene evvel bugün Samsunda A-
nadolu toprağına ayak bastı. 

1 
Gençti, imanı gençti, duygusu g<'nçtl. 

Mill~tin tek ümidi idi. Onun için bt'giin 
f Türk gençliğine bayram oldu. Gençler 

1 

memleketin istikbali ve ümididir aiye ... 
Türk gençleri! Bayramınız kutlu ol -

sun. 
Bahadır DÜLGER 

1-----------
~ --------------.:, ESNAF ARASJNOA 

Saraçlarla 
konuştum! 

[ 7 inci sayıfada] 
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Şehri izde Bugünkü Şenlik 

İdman bay>'runrnrla Tiitf.· rımwi 

DO el U ================= 19 l\IA '\'İS 1938 

19 seııe evvel 
bugün 

.. 1Yutuktan -
(Osttarafı 1 incide) 

itilAf devletleri, mütareke nbk!mı· 
na riayete Jü:zum görmüyorlar. Birer ve· 
~ile ile. ttilAf donanmala1'1 ve askerleri 
lstanbulda. Adıma vilayeti, Fransızlar; 
Urfa, Maraş, Antep, lngiliz~er tarafın
dan işgal edilmiş. Antalya ve Konyada, 
ttalyan kıtaatı askel'lyesi; Merzifon ve 
Samsunda lngfüz a~kerleri bulunuyor. 
Her tarafta, ecnebi zabıt ve m~murlan 
ve hususi adamları faaliyette. Nihayet, 
mebdei kelam kabul ettiğimiz tarihten 
dört giin evvel 15 - Mayıs - 335 te itilaf 
devletlerinin muvatakatile Yunan ordusu 
lz:nire ihraç ediliyor. 

Bundsn başka, memleketin her ta
rafında, anasırı hirlstiyaniya hart, celt, 
husust emel ve maksatlarının temini ls
tih aline, devletin biran evvel, çökme
sine sarfı mesai edi-yorlar. 

Yarınki Trabzon 
Gemilerin rıhtıma yanaşacağı büyak 

yeni limanın planı son şeklini ald~ 

Bilahare elde edilen mevsuk mal1l- ""' 
mat ve vesaik ile teeyyüt etti, ki tstan· Trabzon kıyılarına uzal~tan bir bakış uıbef 

F. - Saat ( 10) da evvelA Kız, bul Rum patrikhanesinde teşekkül eden Trabzon, [Hususi] - Nafıa VekA- Şehir mütehassısı Mösyö J,O rdel1 
1 

sonra erkek talebeler tarafından, öğret- « Mavri mira ,. heyeti, vilayetler dahi- ıett tarafından kararlaştırılmış olan Trabzon hakkında yaptığı E~ntle 11' 
(Üsttarafı 1 incide) 

BugUnkU şenlikler aşağıdaki program men Tahsin Tağmacın ldareqi 1tltında linde çeteler teşkil ve idare etmek, mi- Trabzon limanının planı son şeklini al- sonra şehri beş kısma ayırmıştır. ~,. '! 
dahilinde cereyan edecektir: jimnastil{ hareketleri yapılacaktır. tingler ve propagımdalar yaptırmakla mış bulunmaktadır. Senayı mıntakası, 2 - Uman wıııt~o:t· 

Bayra ll L se binası crkasındaki G. _ Öğleden sonra saat ( 14) de meşgul. Yunan Salibi abmeri, resmi mu- Bu plana göre ~9vcut . taş iskele sı, 3 - Hareket merkezi, 4 - f.s1'' 
.sahada y ıpıl C'3kur. Lise al nında, Use ve Öğretmen okulu hacirin komisyonu; « Mavri mira ,. he- 7oo ve Değlrmendered.1~~ele~ı 25? k ~et; bir, 5 - Yenişehir. r 

Mera ime saat 9.3o da'" aşlnnllcaktır. muhtelit takımları nrasında futbol m<.çı yetinin teshili mesaisine hadim.« Mavri re uzatııa.c~k ve şdim. 1 dy~ cu 75ıs e ets Pro}eye göre Yenişehir garbe dCb 
Mer sim, tşağıdaki sıraya göre tat- ıJ k . h ti t af d id 1 an sahilden ıtıbaren enıze o"'ru me re ' b oıı yap• aca tır. mıra ,. eye . ~r .ın. an a:e o un. imla edilecek ve limanın içi taranacak- ru inkişaf edecektir. Halen Tra .z ııl ti 

blk edi\ecekUr. Saat onbcş buçukda da Erzurum Rum mekteplerının ~zcı teşkilatları, yı~- tır. Bu suretle büyük nhtımlı ve gemile- vaziyette 540 hektar bir ı:aha ışg i!V1 
A. - Tam saat 9.30 da Vali, As- Gücüyle yeni spor takımlan karşılaşak- mi yaşım mütecavız ğençler de dahıl rln rampa etmesine müsait bir Uman mektedir ve bu 540 hektar imar P 

ker·ı Komutan, Kültür dirc,ktorO, Şarbay, u· k l k ü h d ikmal olunuyor . lardır. Erzurumu bu iki kuvve ı ta ımı oma zere er yer e · meydana gelecektir. içinde bulunmaktadır. ~ 
Halkavi başkanı, S~or müm.~ssılleri, de- arasında yapılacak maçın çok heyacan- Eameni patriki ( Zaven) efendi de, ~ 
vair rüesası dnvetlıler ve butn~ halk a- h olacağı anlaşılıyor. « Mavri mira » heyetile hemflk\r ola- su·· ıeymanşah tu·· rbesinin 1 Trakyada sıtma 
landa bn:ırlanacak olan mevkıdekf yer- rak çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tama- • 
ıe,inl alacaklardır. Anlmradald merasim men Rum hazulığı gibi ilerliyor. tamiri bitiyor mücadeleleri ıf it 

B. - Saat 9.no. da başta Kız Ort~ An~ara 17, ( .A.A •. ). - Büyük .ş~t Trabzon, Samsun ve bütün Karade- Caber kalesi önündeki Süleymanşah Trak a sıtma mücadele teşkil41111tl' 
talebeler olduğu ba1de okullar geçit res Atatnrkun TUrk mllletmı kuTtarmak ıçın nlz sahillerinde teşekkül etmiş ve lstan- türbesi, Lozan sulhu mucibince Tl1rkün 1 Eon sene~r içindeki faaliyeti ·ıa1!01 b 
mine bajl8yf caklar ~e bundan. sonra da Anadoluya f!elirken SaI?~und.~ 11~ k~r~- buldaki merkeze merbut • Pontos cemi· ezelt bir sembolü olarak Suriye toprak· karşılamaktadır. . ti 
kendile ·ne tahsis edılen mevkılerl ala- ya çı~tığı 19 Mayıs tarıhı 'l urk!ye. ı~ın yeti » sühuletle ve muvaffakiyetle çalı- ları içinde gene TUrk yurdu obrak kal- Son bir sene zarfında rnocs~ r. 
c!lklardır. . _ gençlık bayramı olarak kabul e~ı~mıştır. şıyor. . . mı tı. 8797 kare metre kadar bir saba· te kllAtının taaU eti hakkında aldıR iJ 

c. _ Bunu mllleakıp butün talebe o gUn de Ankan::da kutlulama ıçın şlm· lzınırln işgal olunacağına daır Ma· şthr de bu aziz Türk yurdunu \ 11 t b'ld' / 1, 
ve a'and?kt halk tarafından tstik!al mar- d~~en hazırlıklar yapılmaktadır. Ayni yısın on . üçündenberi fili emmareler y~nlı 1~:y:a ı':ruz altında ufak bir ıandar- ma :;: ~enıe ~a~~~~~· 137 köY t;e lf ~ . 
şı söyl "nırken b:ıyrak ç~kilecektır. gunde spor tertibatı yapılmıştır. Atatür- gören lzmırde bazı genç vatanperverler, Ş -f ğm'z beklemektedir k d 177 ,.,44 ki · edilıJI ..ı 1 

. b . A • h ma mu reze ı • aza a , ı şı muayene 1 ıv D. _ Lise talebe' erinden bırl tara- kün karaya çıkış saatlarını bütün fa · ayın 14/15 gecesı, bu elım vazıyet ak• B T- k mezarındaki harap karagol b ı d 54 888 k · 1 t 1 görll e 
· kl " k Ik ı dl\d-kl · l l"" 1 kl kında müdavelei efkar eylemişler ve u ur un ar an • ış sı ma 

1 

fından ( O gelıyor ) başlı ı şıır o una- r a ar ' u erıy e se (lm ayaca ar, . . . . _ binasının yenilenmesi için Bayındırlık tedaviye alınmıştır. fi~ 
caktır. tayyareler şehirde uçuş yapacaklardır. emrı vaki balı~e ~~ldı~ıne şüphe kal bakanlığı tarafından bir proje hazırlan- ,Gene bir senede 65 933 klştııin p~ ''·' 

E. _ Öğretmen okulu talebelerin· 
1 
Dahiliye Vekili ve halk Parti genel mıyan Yunan ışgahnın ılhakla netl~ele?- mış ve ayrılan tahsisatla karagol binası- ma bakımmdan kan m~ayenesi ~c'f 

den bi inin bugnn hakkındaki söylevi Se~rcteri Şükrü Ka~a bugUnnn ~misi- meslne mani ~lmak .~sasında mutte!ık nın inşasına başlanmıştı. Bina Halep mış ve sıtmalılara 582 kilogram Jlle ,J ~ 1 
dtnl .. ncc1ktir 1 yetı hakkında bir soylev verecektır. kalmışlar ve Reddıılhak • prbenslbıknl konsolosumuz B. Sellm Feyzi annenin ni kinin komprimesi 1680 adet }{ll'İA 

- · ortaya atmışlardır. Aynı gecede u ma · . ' "'1,t" • 
d t i

li i t in 1 . 1 l d Yah gayreti ve alakası ıle çok yakında ta· komprimesi ile ktıçük çocuklara '..ı~~ 
sa ın eşm n em çın zm r e u- mamlanmış olacaktır. · l1ero .r. 
dl maşathl'tına toplanabilen halk tara- - d . d k t adet tatlı sultato komprımesl ~ili" 

"' Turk mezarın akı mevcu uyu a- r A1<r t ı ı d l06"' adet 
fından bir miting yapılmışsa da estesi mir edllecek ve iyi bir tulumba konula- ır. i~r sı ma ı a~~l ~ t' 1 

gün sabahleyin Yunan askerlerinin ııh- cak aynca bu saha tamamen ağaçlan- amp~ şırınfa lei ~ış ır... detesl 111 

tımda görülmesile b? teşebbüs Umit dırıiacaktır. • ~ 1940 :l~~n m:z:ı sil:e 100 ~~~: 58t fi>' <~ 
edtlen derecede teminı maksat edeme- Diğer taraftan Kultur Bakanlığı, yeşili kullanılmıştır. ~ ır 
mfşttr. Türklük için olduğu kadar tarlh_ ba~ı- Kışın knhil sivrisinekleri öldtlt~~ '~ 

••• mından da ehemmiyeti bulunan tu!benın . f 290 l't V'h 1 •• 1 !>QQO 1 I 
b. tt t · · · d ı tm' ti ıç n ı re ı z may ı ı e ., ~~ı 

Nutkun ilk !8.hlfelerinden aldıgımıı esaslı ır sure e amırını erp ş e ış r. Ktl kt .. k 11 l bu tlPr 
yukarıki sözlerle Büyük Şef memleketin Bu suretle Suriye toprttkları içinde l e2s6c6,..8mayıı uham.ml""ışl ve ctır 

' · ' b lu an ve anavatanın bir par~!lsı ol<tn a ' ' ev ve D ır ı aÇ anmı.. · ...,e 
on dokuz sene evvel düşmüş olduğu eıım u n ., Bir sene zarfında 2 ı 002 V' V 
badireyi gözlerde bütün recaatne canlan- bu Türk yurdu modern ve Türklüğe uııJ# 

lAyık eser şeklinde bJr memureye inkı- uzunlntunda kanal, 6545 metre 1~ 
dırıyorlar. . l!p edecektir. Qunda ark açılmış, 55,035 metre uzuı:I e~ 

Aradan on dokuz sene geçti. Bugün • dereler temizletıirllmlş, 14.676 ııı 
on dokuz yaşında deHkanıııanm.ızı ve kız- Vergı bekayasının mikabı çukur doldurulmuştur. , J 
ıarunızı, zinde, sağlam ve kuvvetli Türıct- tasfiyesinde bir tefsir Sıtma mOadelesi bu taaliYet~n 
yenin canlı lblr remzi halinde idman şen- beraber 4 köprü ve 4 bent y8P

11 ~ 
Hklerinde göğüslerimiz ka.barara!k seyre - Verfl bakeyasının tasfiyesi hakkın- t A 1 k 11 • 1 4 0sO·.., ' d ki 4 1934 tarih ve 2ıı::66 ... ır. ('ı an ana ar sayrsınc e ' ,tv' 
diyoruz. Müstakil Türk toprağının temız a emmuz . v ou· metre murabbaı bataklık kurututıJJU•, 
havasını göğsünü gere ger~ teneffüs eden yıl~ kan~nun 13 üncü maddesınde üzer- • Edirne Postası 

1 
T .. k 

1 
1b tt 19 mayısı gözönünde lerıadekı ~acizlerin kaldırılacağı ve bun-

ur gene • e e e . . lar dolayısıle Hazineye aid alacakların ~e 
b~ıunduracak v: bu t~:iıhln bııhassa ken- terkin edileceği yazııı bulunan gayri- Bu gece nöbetçi ecZ8 
dısine .. haz~rladıgı ıbu guzel ve eşsiz devirde menkuller .arasında gay~i mübadilere ut 'dif 
her gun 0Jıraz daha artan hızı ve !hamle- tahsis edilmış bulunan gayrımenkuller de stanbul,, eczanesı 
sile varlığını gösterecektir, 1 dahildir • J Jma ,,ve bayra nlinda _ Tiirk_lazı . 

·~ 

Tefrika: 62 

. ' 
bir aldanışmı idi? Belki... Fakat bunun Ses çıkarmadan yürüyorduk. Ayşe !kuru elinl cansız ve manasız bit 
bir hakikat olup olmadığını şimdiden ta- bir par9a llerimlzdo ldl. Düşünür gibiy- tutar gibi sıktım. f ti : 
yln etmekte benim için mümkün değil· dl. Halinde b1r dalkınlık sezillyordu. Ayşe de bana doğru gelen şef~ 1 
dl. Beklemek l!zımgelecekti. Şimdi, Ay· Sabri de konuşmiyordu. Bu snkütte ezen . - Allah ra~atlık. ve~sin e 1 ete' 
şenin yanında kalmağa karar veriyor· bir tesir vardı. Ondan kurtulmak için : dıyordu ... Beklerız sf ~ı Refık b ~ 

1 1 
Muhakkak beklerız efendiill··· r 

dum. ç\mde onun maneviyetine sahip - Bu akşam galiba bir parça çok- Oö 1 . k 1 k 1 ınde olduğuma emin oh~aktan gelen bir it-(ca i~mlşlz. Benim adeta uykum geldi pırıl pa~l~~o~~~. aran 
1 

ç 
minan vardı. O evlı olabU~rdi. Bu ma- dedım... . . - Gelirim diye söz verdiın·. i ) 
nen benim olmasına manı değlld! ve - Galiba dedi Sabri... Bızım de al- Elini uzattı. Avuçları ateş gıb pP 
Sabri nihayet bir gölğeden başka neydi? kola biç tahammulumuz yok... Biliyor- yordu. Onun elini içimdeki barıı~e 

Vakıt gece yarısını geçmişti. Avu· musunuz ben daha rakıyı ağzıma koya- anlatılmaz hasretin bir şifası i[l)ıŞ '4~ 
. kat Ömer bey : lı iki sene olmadı ... Halbuki otuz üç ya- ellerimin içinden bırakmak isteJtliY~. 

Salırinin benim içinde bulunduğum melerini vuzuh ile hatırlamıyorum. saat- - Asım dedi arbk musaade et... şmdayım ... Eski zaman delikanlıları ol- Onda da büyük bir teslimiyet vat 
hhlere LOfuz edebllmcsl kabil değildi: lar ilerlemiyor ve artık ayrılma vaktı Saat bir olmuş ... Gidelim, yarın iş var ... saydı şimdi bu işte allame olup çıkmış.I birimizden gUç1ükle ayrıldık. ~~ 

_ zarar yok dedi... Hep bir araya yaklaşıyordu. Bu sefer içimde ~.arı? ' A Saat onda mahkemede bulunmak: lardı. Onlar apartımanın k~pısınd:ıı:ı' 
gelince muhitimiz genişler... hisler kaynaşıyordu. Böyle gayrltabıı hır lazım yetiıemem sonra... Yine eski süktlta daldık. Sokaklar- boldukları zaman be? hAla. yol bı.ıl 

Macid : vaziyet içinde de qlsa Ayşeden ayni- Hep beraber kalktık. Dışan ç1kbğı- da yanan lambalerın ışığıyla bUyllyOp vam etmek kudretlnı kendımde tıil' 
_ Sabri ağabey dedi... Bakmayın mak istemiyorum. O bana Sabriye oldu- mız zaman Ömer beyler Kavaklıdereye küçülen kölgelerlmize bakıyordum. Ar- mıştım. Apartımanın pencereleri ııı 

Refik bir parça ç~kingendir. Fakat hu- ğundan daha ynkın geliyordu. Onun bu çıkmak üzre taksi durağına doğru gitti- kadan vuran bir ışığın tesirlle gölgem ğın ~kislerlle canlandılar. Ve befl 4et 
susiyeli iyidir. Onu ben ekseriya siğa- yakınlığını hen anlatılması imkansız di- ler, ben: Ayşenln tam yanına düşmüştü. gölgeye r~dıd ve ağır adımlarla yoıuıntı 
raya benzetirim. Ahşllmnsı gUcdür. Fa- yebilece~im bir tarzda hissediyordum. · - lsmetpaşa caddesi üzerinde otu- bakılsaydı onunla omuz omuza yürüdü· ettımA t k b"t'' h k ınıftl'; 
kat alıştıktan sonra bırakması da müş- ve şimdi içime bir rahatlık gelmişti. zuyorum. Musaade ederseniz diye sor- ğümüz zehabına kapılmamak kabil de- k' 1 briı hu un 1. uzhur1u1m 

8

1ç[l)İŞ ~ 
K d

. k d' dl d S b . d . dl K dl f b' h al 1 . ın n rer aya ı a ne ge de 
küldür ... Onun nrkactaşlığından memnun en ı en ıme sen yor um a rıya, um... ğıl . en m ır ay e verm ~tım. katları beni kovalıyordu. Her yer 1, 
olacaksınız ... Onu size sık sık gatirmek Ayşenln en yakını sen öyle mi.'. ... _ Gü· Sabri : . Birden Sabrlnin sesile a~ldım : . buluyordum. Gecelerim, gl\ndtıı18~ 
vazifesini ben uzerime alırım. lerek sana .• Senin di~nrdan gorduğün - Beraber gideriz. Btıım aparhman - Musaadenlzle Refık bey... Bız nu düşünmekle geçiyordu. Bir ıııO i 

Ayşe gül rek MPcide baktı; Sabri: bu yakınlık, bana göre ne dir ?.. Ane ,da o yol üzerinde ... Bilvesile bizim evi~ geldik ... İşte bizlm apartıman birinci iç\nde kıvranıyordum. Her btırıl 
_ Teşekkür ederiz dedi... daha çok benimdir. de öğrenmff olursunuz... Diye oevap katta iki numaralı daire bizimdir ... Ge· eeye karaı· vereb'lmek benioı JQ~/ 
o n ~0aının bundan sonraki mükftle· Onun için ben hükmediyorum. Bu verdi, oenlı ha)'\r ollun, elimi uzatbm. Onun kQn del}lldl. (Arluıaı 
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EN SON HABE RL_ERi> 
1 

l 
~zak Şark Boğuşması 

Japonlar yeniden mühimi Basvekil Partide 
llıühim beyanatta 
bulundu 

zayiata uğradılar 
~ fan~eu, l~(A.A.)-Şankong cephesinde 1 terkedernk. geri re\ıilııc ~e vb yf'ni ku
§ld~e.11 ve kanlı muharebeler devam etmek- zılan ıııe\'ztl~re yerleşıııe~e nıccırnr kal 

Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 
(tlat tarafı 1 incide) 

},tne<ieles:ni L')ndrada zürUŞ'!TI he· 
~ ~ ı IRzıın gelen anlaşmayı yapını) 

1 
aıırl nan anh şmanm imza~\ için 

'lı Cycıt ın<>1uıılyet verilmifllr. Bu an
e Yıl go c 1(i nıHyon lugilız lirMn 

tedır .. Japonlar dört aydan beri uğraştık-' m·~lerdlr. Ml\dafaadtt devam etmoklat.li~. 
lnrı halde Lonkay demlryolunu i"eçmeğe S •b b k muvatrık olamamışlardır. Şiddetli tur- (.:iıılllc'l'lıı hiı· t ı- l•ı:ihl l eryanln QŞ Q mınfakalarında 

1 Ç •ıı ~l ır. Bu kıt>di He Mr ç0k 
t 'd 

ruzları Çnlikr tarafından tıırd edilmek- Jlanl>en, 17 tA. A.) - Çin\ıl•r b / • / • t~dfr. T~··rrn reph .. lııde bir halla , Lunk•Y. d<mi,\'«lıınun ·'''"'"'"' oHn,; u nnan esır er bır müddet sonra Ni-
suren muharebelerden ~onra ÇinIUer kah- g-eçlığlııt vo .ı ııı:;on'ttı ın Sa• i n°hrlr i k / ram11ncııç1trp·şmış'ar ,.0 Jııponınra 1000 wç·,,e~e m•t\·nrr k olritıldıı , h'lkk·whıkl o sk şehrine nakledilmişlerdi Bunlar 
don r Zlll zay!ııt vtmfümişlerclir. Bu Ct"p llıtt'Jer!t'tİ ş\id il' tı k7. p etı l'kl d irlı•r. ! • 
h_r~c Ç·nlller J ıpon tovlarının l\teş te- :\leı~ 1)1· mıı ı:ıbıı: r n ıo .. uıren <:ini ıo arasında pek cog., u Türktü 
qrıntfen ha ap olı.ın mü 1at.ıa mevzllerJnl rin dln•le olıhığıı iıil liıil m·ktedi-r ı ' •• 

11 .ıı ~ıı ~ 1 i, ıu.k.-.ı i m:llzcmo ele 
... k'ıı.)) 

l!I• l'ı•,-.r hn•dl ıımııuıi}tt'1 lı'\· 
ı e . . -

nt, ~,·:mm şl r. 

l'ı·cı 1 ( s ·t't•rlf•r.: İ)';c;layor 
1 • • 
l"''ı'. 17 lHtı<ı•ıtj - Eı e\...\ 
111 r ıı•ıın r. 1 n .\ 1,1· ry.ı J.ı "ıı a 
' ' 1 er m ıt••i j•ı.1111 (' .ık \"U~ U 

iı il ı ~ sof,,rini Mli foı y ıya 

- -- Bu sıralarda gayet acıklı h{ld!seler 

Fransa - ltalya mu''zakere- ~~~r;~~:t~~:~i~~~ ::::~~
1

~~uc~~~~!~rı::~~ 
ili veınyı Amuı kıt asında o z:ıman mevcut 

bhtiin esirler! teslim almuğı taahhüt ct-

ferine tek r b J d ın §!ar \'C tesllm a!.mş~ardı. O sırada Sir a aşı.an l bcryanm b::ı.c:irn mmtakal::mndn t·ılu:-ınn 
c..,lrle!· ıbir mUddet :::onra N:k:ı: k şehrine 

l~.t i~. 17 - I!ill:)ria Rouıııyı ıiyıırc!i ıııi\ 1.1~obetil.J fas·i. ya ıığ ·ııv::n Frn"- nakledllmf.~1erdi. Bunların arasınjn pe!< 
• ......_ lilıt - ltalynn 11 , l)llkcrel eıin".l L-'krnr başhınmışlır. F.an. 1r. ~hısl lı'lıgfı1..m Bı•rıde çoğn Tür~ idi. Ruslar bunları beslemek -

D
-IS SA-ı· l!e l l 4 r ·<' ye Nv:ııırı Kont Ciyano arasında dcvtım e<ien u.llz•kercl ·r >r·ıyet nıll.s ılt ten, ihtiyarlarını temin etmr:<tcn :\ciz bir' • ~ 1 YA bir havıı içind" iierlemoktedir. Aolaş · ıı·ı ocıasla"lrıl'l ya\mıd:ı tesbit e ll!ec"~l ve vaziyete dii-.nıli~lerdi. Verdikleri p:ıra 

1 

~ bıı ~.s :!slnru gürr , Ro nnya tayln PrH\ecek olan yeni l·rans.z S.:firi ild müzakere· miktarı zlyadeleştirilmemiş fa;knt kıymet 
~ t ı !erin karımı IJıığlanarak imzalanaeıt~ı ümit edilmekte tir. nzıımi derecede dtişmüştti. Bu yüzden bil-

V :uliııo~lııll l'iı•ar.ıı•ill Pe: l'!'!f.lrt"Ç."t ı 
Kabri:ıtaı ırula Siiuui <hwçıku .At.111 

}';weri J/;lr/Ji .Uii/8.liinıieovd Kuysen/I 
Me:hmet A•im için yııplırılı!i11111z k:ılıir 4 ~ b .. a. ,, a K r ah n ı n rnn esirler aç. sefil ve perişan bir hade 

ıtd J knmısardı. Bunlar Japonlara müracaat 

t\ŞJ •• t •• d '-?' • H V V • • ederek kendilerinin de Japon idaresi al-a~ us un e l enı mu azene ergısı tmn alınmnlarını rica etmişle~e de Ja - rem ihtiyacatın temininden aciz oldu'dn-,fl Datı ı ponlar bu talebi kabul etmemişlerdi. rını ~u arlzamla arz ve tebliğ ile beraber 

1 • ıyan şarapne la~yıhası meclı•ste Hattfı bir çak zabitlerimiz Japonlnrın bunların Japon idare.;ine alınmaları için 
" "it tdaretecı nltmdaki garnizonlarda yasayan Knşimua nezdinde te'"bbiisattn bulun -

I

JJll • 
1 1 

1 
•r, g ı; r>lerdn it ı\\n\ı ıiy .. rot neferlerin her ihtiyaçlarını temin etmek ınanızı hamiyeti vatantyen:ze istinaden 

1)11"' V· Ol rr• si • ır.ılilt ll•lyn kı•h Ma· A ka._ 17 fi lnsusij - ~Uivu•e.ıe Ve'g:si.l in <ht<I < iki lenzi Al ynpıto konıtıt husus>tnda gösterdikled itinayı •öz önllne beyan oyler ve iki giine kadar o<aya mu-~~ ıv . . 
ıı 

1
'< or ı : ıaı ııd'iıı. H ·şrn'.\ı l sıf Iİ layıhnsı mcc'if>e ~cvkedılmi~t\r. ı alnrnk bizim garnizona nefer sıfatlle gir- vasalatı muhakkak olan terclimnn Sli'ey-

1 MıHs'11 n:• in mi·ııfiri oidıı. Bu zi VUsıtun:ı: vcrgilerl:ı biiküııılerini lehvit eden !~y ı lı\ ile lıizıııet erlnu nd.!n ulı nıeğe bile razı olmuşlar fakat bu arwları man efendiye müzahereti k:\miledc bu _ 

·~ /· it ıiyadu n :.; l bir ş• ştPı İ\·lııde nan ver({iyi dö~t rene l•l asııari had~e iıl'liren h"r proj ~ h ·ı. rlun-nışt r. yine kabul edilmemişti. lunınanızı rica ederim ... (Arkası var) 

*"' * 1 .ıı~,ı ~ nı 1ı I' hlli oruz. Teşebbüsler 
~, 

1
11 ıı.th · sf b tlc in ril z tıll"nylarlfl· y } H b• H • d • Nlkolsk şehrinde bu suretle biri Rtı'--

1 I I l•İ, ton 191 ı; y it r. ın 1 fazi ran• odu, Ü g Ü 5 a V ar } ya (( a m 1 1 ye )) la rın, diğeri de Japonların i daresin ie ol- Bu tc!rka nuza dair gelen bir me k t u-

1:~1'! ılh ~lı1•le Tuyıuls gn~tesi mulıa- N Ankarada mektep gemı·mı·z mnk üzere iki garnizon vardı. Ru.; gam!- bu ~ • ı ı: it ,,, krfllı Viktor E '" nut 1- azlf \ zonıında bulı.ınan Türk e.-;irer! Japon ge.r-

aynen yazıyoruz: 
(Doğu) gazetesi Yazı i ·Jcrl 

'.\lüdürliığüne 

l ~'•f:- l.ır ı~ıllldkdt ıı btıhseiıyor. Varnaya geldı· nzonunda bulunnn Türk ,grupunun kı -(Clt tarafı ı lıae .. e) demlisine müracaat ederek tavas.:ıut ve 

ı.ı tııl' l.ı'·•"lır ı aııl.ıtır'.en l~ı ... or kı··. 
11 

1\ "'.. t 
1 
~ te:ebhlislerde bulunmasını rica etml.s!er 

l 1 

1

, rtılm oıuıdutu oıl.t çok nılH vtt- lslanhııl, 17 (A. A.) - Dl\n saat S 1 · k .. ·· .. ·· ve ondan red cevabı alm•"-lardı. Filhaki-
e1 b t"" "" ı \' ı ı ı b' u ı.ı i ı... e ıır, ruvazorumuzu "Y it A. > ede ba:;.ının nzeıinde patlayarı '•''" t 1 lll:{'" .v .ı• yo ve ua r ye · :ı • kn o zaman Japonlar \izerinde c~lrlerln 

~&il VUstury:ı ı;;ı:r ptıelinin kO\"Dnl, hu Nazırı Orge ııerı:J l\l:iri.le VO rdikı:slyle toplarla Selamladı bir nüfuz sahibi olmaları m\lhnl idi. 
r.ırd11n R"ihe gorünür bir yerinde duın- katibi u~uwi-;i btur bultt gelmişlerdir. Varnıı, 18 (A. A.) - Türk Harnidi- O sıralarda b

1

1 esir arkadac:lar adına 
Ilı ş1 • l<taliçe hı demir pttrç s rıı 11· lstac;yonda v nli ve Belediye Rebi l\lu· ye Kruvazörü dün limammıza gelmiş ve 1 baıhriye doktorlarından milteknld Rasim 

. ~"' tltın~ hir kaide yaptırın•ş, h~m sU~, . . u·· . l K t 'ı' !limanda bulunan gemilerle sabil topları imzasını t~ıyan bir mektup aldım. Bu 
ısı '<! d bıttın ;tllndağ lst.!nbu omu anı u- tarafından selllmlanmı ştır Sabile ç •kan t · ~ ..ı ~tın e bil' hatıra olınttk n:cc k•,· . • . mektubu me nı aynen sudur: 

11sıJI". Odasına l.:oymuşlu ,. go:>lavl anın lslunbul G "neral Konsolosu Kruvazör Komutanı Varna mcvkı komu- · . ııııl ' ıı z ve Ha ken devletleri mümessilleri tara· tanı ve deniz işleri reisi ve Belediye 8 Hazıran 1920 

ıll I I İ\j ınıualaıı bu :uımıına knda" yi.. r.nd ~ n kur şıhrnmışlardır. İstasyon Tllrk reisi tar11fından kal ş ılanmıştır. Kruvıızör "Mıthterem efendim. 
" sene gtrmiş buhmu,.·or Acaba . . - ko~utanı bunları ayrı ayrı makamların- Bu ihavalide yaşayan Türk esirlerin-
"llt \ J • ve Yugoslavya bJyraLlıu1yle suslenm'ş dil ziyaret etmiş ve onlar da Hamid'ye-~tıı~._111tor, Krııl, Cuml'lırrei i ı-ıfa t •'c o ld den büyUk b:r kısmının Japon kararg~h-

u ... :" olduğu halde bir kıl'u asker selam res- ya g ~rek iadei ziyarette bulunmuşlar-
;"'l(!j k"r rnevkll~ rinde bulunan zevattan mini ifil etmiş ve mth~ika TUrk Yukos- dır. A~$Hm Mevk\ ~omutanı tıtrafı~dan ıarında ibulunduğu malumu fı:li1eri oldu-
·~ ~i tnler vur? ltalyH krıslın~an hış. .

1 1 1 1 
d T misafir.er şeretlne bır ziyafet verilmıştlr. ğu için lbu bapta fazla izahat itac;mn lli-

'lııı •~so yok. Alman İ rp H41torıı Vil li\v mı li ınttr~ arını ça mış ar ır. r~n· zum görmüyor•ım. Rusların idares! aıtın-
~~~ıı:Y&tta o\mek'a l erttl'0", ı·~t:k o den inen General Marişle, Valiye aıka- Fran ko kuvvetleri ileri daki karargfı.hlarında tahminen seksen 
•lın ıle ccğildlr. Oe(·erlı rde l•11lva daşlariylo gö·O~'ükdcn sonra ııskerin 1 k tl · d d · . ı bes zabit ve yetmiş kadar neferin bulun

~~ıııj 1 ,~lyaret ! d I1 l litl.~r ~im" İ n:rnn öntlne gelerek 'l'Ürkçe merhaba ıısker Ulre e erıne eVSffi e lYQI duğunu, ahvali hazım ilcasile ibudların 
lJ 

Coldıırma\.. t,~ılı r. den',ı·...: .,
0 

a-kerlerdc ı:aıto\ ruukabelcsln- Salan;an~a, 17 ( A. A.). - . Franko ı pek fena şera!U hayatiye altında kal -
v • ır. kuvvetlen dun ve bugün 1.3 kılometre . · 'lttı~, ~tnıi harpte !li'lor ;\iman ordıt· de bulunuıuşlardır. ilerleyerek dört kasabayı zabdetmişler-i dıklarıtıt, evvelce 

1
'veç s_ahbl nhm~'."nd~~ ~ t tr b:şç .vuıın . Aslen Avusıu yah dlr. Vo Heri hareketlerine davam et- gelmekle otan paunın ınkıtaa ugın".ıgı 

~~ı.ybna gor ' ltn'ya l(r.ıınııı b>şınta Abid•>·• t•1"ıtk mektedirler. nı. paranın sukut•ından dotnyı en mub -

Q~ "ıi~&rı Şarap: c' r ğ r o zam' n, geçen- İ-;teııhul, 17 ( A A.) - Burada bu· 
~~ <>~tetıne gi tiğ'l bükllımhırı öl rnr· tunan Yugoslav Haıbiye ve Balı iye 
'rd •Saydı, her bt:lde ~·ryk hoşun'i gi. Naıırı GrnHııl M ıni~le bugün saat 12,25 

•
1 

'.
11 

Acııba Ho:ııH z1) n t>linde ltalya de hl\siıu Abidesine giderek bUtün hC-
1f(ıı. u ~llröpnel kov.m nı ll'tlere gös- kOmt:t erkaniyle Vali ve l,tanbul KÔ 

\' lııı Hr ? ~~1 •rnıı .. .ı \ •·t· multtnı ve bir kıt'a asker bazır olduıtu 1ııq 1\ 
2 

sene ı ırı e , vı upu p') ı tı{8· a 
"'t hııı eı:trdiği t hııvvU!ler artt~ında bir halde 1\1-tıtam Muişle birlikle bir çelenk 
'·le~ leş\ı:ıl edon Hı•nııt ziyareti mü· koymuşlar ve ınllzikanın çaldığı Yugos
~I balı ıle, lngili1. albuyırıın böyle bir es- lav ve 'l'Ork rottrşlarını dinlcmi~lerdir. 
O Oy"t.ııyı laıele:ncsi insuoı çok dilşün-" \ "nll yi zi yart•l 

rı bu 'u · 1 :\ ) B (\ ' ııı'lı\ B n ltalyanlur o!sun, A\ma-ılar stanL>ul, 17 (A. , - ug n 'ı U· 

l 'ııııı: erlin - Hoına mihvu ·ı il her zıı- go!ilav Hariciye \'O Bahriye Nazırı Ge· 

llı1:~t" daha lı:u.-vclli olduğurıı i ··~ia neral l\ltufş\e V. li ve Helediye Relst 

~ı~ u 6 kuı:;ur etmiyorlar. Bu mihverin Muhttıin Ostnm1a~ı m .knınmcla ziyl!rct 
~, laQtadığı hakkında Fnma :ia ~·ıkttn etmiş ve hıı ziyaret Muhittin Ü,,tiindıığ 

1 tekzip ell kt~ n b ş(a, yeni an- tart f,n.!1. 11 iı:de clunruuştur. 
it ri.1 Vıırılıiı~ını da :>ç•kCa cöliyorlar. 
'ıt ıır cd t•,1 'o' n şa' "111chı, siyaset 

1 1.1 1 ıl'ıp dnes~il\•v.cr 
11 ' ., 

•
1

, • hir Z"lll mı. r Ro'll yı 1.iyıı-
t :ı ~ \l' 11~111 l\ ıa'ıı ~nhıısırıl•, 
11 1 ıı "I ı•Iıtıı :ıra::-ınılıı Borua S>k;ıkla· 
~ Yi 1

''.'. P g·trııi~ti. 
, lt1 ; 11• \l•ım i\.ı Bt:n \ k bir 7811' lnın 
\ 

41
\: ıık 11. f k h tı 111 rı po!'t ~-.ı ıııu 

Avusluryanın kalkınınası 
i<: i 11 bPŞ senelik proğr n 111 

V yanı>, 17 (A. A.) - Avu~·u·ya· 

nırı ,\im: nv.oy;ı ilhakı dolavi:sile, ı\lrnım 
J • - 1 

Iıllkı1ıw·li tHruf.n·lan Jıazıılaıııın ,\VU"-·. 

Memleket haberleri 
Muammer ALATUR 

Geçenlerde DoRuda blr facia 
oldu. Ziganada haddinden fazla dol
mu~ olan bir otobüs uçuruma yuvar
hmch ve bu kazada birçok vatandaş

lar öl ıü. 
Bu eltm hadiseyi burada bıraka-

lım. İki sene evvel Eskişeblrde bir 
trenle otobüs ça!'pı~mış, bu kazeda 
<la 1li valımdeşımız can vermişlerdi. 
Bn hadiseyi lstanbul gazeteleri bU· 
yUk scrlevhıılttrla yazdılar, fecaötı, 
bir l\rperıne halinde ktılt; ktan kulıtğ'tt 
duyurdular. 

Burndl\ o facianın daha bllyl\~U 

riııin nra~ına sıkışan bu üzerinde 
uzun boylu dıırulacnk vaka, bazı 
gnzetelere biç geçmemişti. 

Blz bu Mticeyl tl'bif buldPk. 
İı.;tanbul gaz~telerl, h lh memlı ht 
geıeteleri olamadı d'y ıı<lıık. Bu 
iddiam•z b:r kere daha sahil olmuştıı. 
Eı zurıımla Tı at..:1.on arnsında~.i Zıga
na dağı nerededir'? Na~ıl ~oy,lir? 
Bonu kimse bilmr 'l. \." i, h11clis<'tıin 
foGttalı111 şuurunda cıH landıısın. Biz 
İst .ınbulda\i i bir yımktdcin:n şukla 
bnnlığını hirincl sabir.-l"nlP, okumfl~..ı 
mecbur tutulurl{en, bn postfl ile go
len Fran~ızca J!8Zelı lc;;ri ll birinde 
Uçüncl\ !!ah\fede iyi bir ye:cl<> Zl~ana 
faciasının hııberlni okuc!ıı!\. Zigana 
dıığındıın,:« Pari S ı var,. gc1zete· 
sine giden haber, 'T'Drkiye hudutlıın 
dahilinde Trabzondın lstanbulıı va· 
rımayJr. Vallahi h'\yr-ıt! ... tir, l ~ n ı · )'nı ıılnıuş z lı~ıılt:ıc ı·ilfi 

JJ1PLOMAT 

oldu. l'\'Urumda ö'üme dUşenletin 
mlktan daha fazla idi. Otoblic;te 41 
kişi vardı. Cezasını hayatife ödeyen 
şoriir :ıcemi idi. Mubabirler bu eıtın 
hadise~ i l..:t • nbul matbu'\lma telQşltt 
bl'dtr01 <'-. Nihayet post!tlıır geldi. 
Btııı gözwlelcrde memleket haberle-tuı y mı"' k:ııtınma ı h:ı:kınr1ıtki be) ~e ı 

nelik proaram buraya iÖnderUmişttr. 
~Fofem~Om~d~e ~nWr, •-------·--·-----------------~ 

Çoktanberi gazetenizle trCrlka 
olarak basıln\aktn olan (Silıt•ry:ıda 

Yedi Yıl) hatıralarını büyiık bir :ıH\-
ka ile takip etmekteyim. Bu esirlik 
hayatını kendim de yaşadığım gibi 
nihayet yedi yıl sonra pek uzaklarda 
bırakmı=? olduğum vatanıma ve evlU 
ve ayalime ka,•uşmak bana da nasip 
olmuştu. Ben, ı (NikoU>k) şdırinde 
bulunurken her nasılsa bolı;eviklerin 
taarruz, tecavüzüne maruz kalarak 
hayatım her an için en tehlikeli bir 
vaziyf'te dümşüştü. O sırada - bu -
gün adını bildirmek istemiyt.n bu ha
tıraların sahibi alicenap doktoru -
muz - (\'ladivostok) da Japonların 
idare~inde bulunuyor ve onların ya -
nında kendi dlrayetile kazanmsı ol
duğu nüfuz ,·e mühim me,·kiden isti
fade ederek Rusların idaresindeki 
zebun ve perşan bizim gibi esirleri 
brer birer Japonların idare~ine aldır
mak suretile onların hayatlarını 
kurtarmağa çalışıyordu. Bunların a
rasında beni de Japon idaresine al -
dırmağa muvaffak ve hayatımı bana 
bağı~J:ımaya sebep olmu'jtur. Ölün -
eeye kadar e\'lit ve ayallmle beraber 
kendisine şükran duygulanms sun
mağa borçlu olduğumun. gnıcitnl7.lc 
açık olarak neşrini saygılarla dile -
rim. 14 Mayıs 1938 

Cümhuni~t ' cndtlNind" llilfll 
lokantası ı-..ahiM 
Şükrü Albca 

-------------------------------
Bolunun bir 
köyünde feci 
bir yangın oldu 
/ .) ,.,. lt~ı11r1111ifo ı·t1 

/.· /1 Jlft<J /.·t rlf.· i hil' !'0 1~11 k 
,,;,.; dİl·i .'/il 11tlı 

Bolu, tfl ( A , A.> - no·tl'ıtrn 8 ~tr· 
buyruk köyi\nrJe ç•l, m bir y. rğ ıı 1

11 15 
ev e:;:yui'e yanmıştır. l\wı<l ıl. l l' 1 lıir 
çoculu dl'\ ku · tıumuk ıııl"ııc:Hın ohn lı. 
KöyıOlflr kö;A t>peyc9 l'Z"k ııı• s ,rf'<l9 
çift ıürmeldc me~rd olm:tln • ınd11n kCh i.l 
"\\rlarmıyıt muvaffak ul:tma11ııtlırJ1r. 



=- 1 

MUHABİR MEKTUPLARI ----
IQdırda i göçmenler 

ar sın a ... 
Fl°AT AHASLI 

·19 l\IA. '\'İS 1ü38 ~ 
ı------,----------------

Dram, 1 perde 
---------~---------------- _,,,,. Yazan: R. K. 

Ba y ~ .. (Sahne şcıhir ıkenarında bir evin kü-) Refik - Asım Beyi mi? Amc:ı.J111 
d kt Yô ... Numune hastahanesinde çuk salonu. Refi~e genç karısı cemile· dürdü .. yl · 

0 or mer Bican tarafından ameliyat koltuklara oturmuşlar. İkisi de çok dü _\ Ko:i::ı~e... ı)) 
edilen karısının nasıl olduğunu soracaktı~ şüncel! görünüyorlar ) . - Asım Bey amcanız Jll je 
Telef onu açl B S ı· • · Affedersıniz, bu kötü haberi b!l!lle 

. ı. ııy a ımden Nümune Cemile - (Yorgun bir sesle) peki söyle iv"rm· ~~Bt•ban~sınl istedi, Fakat aksi gibi, ama ... Bu gidı,,le halimiz ne olacak? ;';.,;k ~ ~ulundum; dl ı" 
r zg&r yuz!lnden teller birbirine karış· Refik - Doğru ... Elimizdeki para bir Komi~er e zarnr rnr ('fen n 1 

mışt" lnde.ctton vardı. Telefon rnutet haıtn ya Y•tl41r, yn yetışıneıı. Onıltın son- bu herltl~ ıco;- (Y.an.'."dakll.•r•! " C 
m llnase be tsız~lklerf n.ı ya p•yordu. Karşı- ra? Yine ümit.sizlik, yine ycıs, yine d u • dırı dJrl ele ıg;ç~lm ~~'~:;"~~ • g<>W~n. '" sına 0 to~~b~I lamırcl•I çıktı, meğer o şunce ! n unda aki beti yine . bu' ~. • ~ı % ~·dl' ( ' . 
da mtışterısı ıle .lronuşuyormuş. Cemile - Amcanın bizi bu halde bı- karlar). Lg s 

- Allo ... Ben Y ... Doktor doğrusu rakması ne fena. şey! öyle bir adam ki Refik - Olur ser değil! 
çok merak ediyorum, refıka nasıl? dünya kadar parası olduğu ıhalde... C~m1lc - Sen şu A1lahın 1.şıne t 
. - A1'o ... Evet Bayım, yarın saba~ h Refl.k - En aşağı yüz elli bin lirası .ıı ıı v dır H 

1 
Refik - Haydi karıcığım, beil 

eve yo. arız ar . esap arına. bakan kfttibi de öyle h 1' - N : söylüyor. Geçen sene bize verdn on bin emen amcamın ev:ne gideyim. ço ' ı 
lğdırda muhacir evleri, Kars Valisinin bir teftişi ııe pamıık d ki .· e ç.buk yahu! •. Al!o ..• Allo... llray. pok çabuk sarfetmisl d• ·i k mn.z gelirim. Gelirken de bol m•Y'' '', en e11... dll 1 Evet yarın sabsh, doğrusu işi bana bir metelik daha ve;:,ıy.:.:-\~' ı şişe şarap getiririm. Şampanya ı~; •. 

Bir yıl evvele kadar, harap olmuş bağ- metli bir unsurdur Çalışkan zinde özü• ş· zde .ımek içi.n hayli de z01 luk çektik. çenlerde öfkeli öfkeli söyledi dur!~ 1i/,e- ıı:emletkette... Olsa. ~::ımpanya ge•.r' 

ların sırıtan duvar enkazı 11 ı 1 .ı • · ' ' 1 ım 1 artık hw bir arız ' · · n- d"ım · e yo cunun uogru bir unsur... t . Y a yapmaz, merak ra ben bu adamın ne merhametsiz oldu _ · 
gO'lleılni yoran, ruhunu inciten iki methal * * * e. meyın. Yarından tezi yok kullanabilir· ğunu bilirim Dediği dediktir Hfı.11 ·· l .· Iğdır kasabasının Kars ve Halfeli yolları Bir akşam iki mahalleyi lb:rden gez- 1 sıniz. kulagı-mda . o gu··n bana şo··y· 'e '.. sol z ~ıı 

(Saı'maş dolaş olurl~r) ,_../' 

i i 

· · · . 1 - ı~ 11 b. · . ... ı soy emış-ş md kend!lermı sıralıyan yeni <J'oçmeıı dım. Ayrı ayrı her evın on ünde durup \u ana ılır mıyim?.. Allo Bu ti· ~Evet benım· bir;cik va · · · G 11 e ·ı ·1 · ı o: ı Bu nasıl? ... ... · · ~ rısım sensm. öçıne le · t f8J\. 
' erı e sus enmlş bulunuyorlar. Art .. o- baktım. Herk~s .ku°.retine ~öre, evinin et- ı ." ··•. Bütün servetimi sana bırakacağım, çünki\ , fi fJil Op rası bir harabe ~eğil; kasaba merkeı!ııe rafında. ••.n.dını g_osterme~e çaı~'."Ll· on1 • - Şımdıye kadar pek hoyrat kullan· bizim ailemizde usul .ve kaide böyledir. davaları 

uzak olmasına ragınen, halkın sık sık uğ- taraf çıftcılık - Igdırın <gormedlgı çiçek-, m şsınız .. Bu kadarı da olmaz. Hiç birimlz lkimseyi miras haJı'.ıkından H . i . radığı bir bulvar halini almıştır. Devlet !er - Ve yanları körpe fidanlarla slislli her - Allo .. A'lo... mahrum etmemişlzd.ir. Fakat ben ı1ay~t- t kalz ~eye aıd ~lduğ'u . ' 
18tı'. 

· evin arasınd k. ; h ı . h t•· r· · opre ar.n göçmom.re lcvzı ve arazı takslma tını öı1e yapmış! ır ki, cadde • . . • ı gen ş sa a," a er ur u 1 - Benim gibi yapın, dQn akşam ben ta iken sana bir metellk dahi vermem. -Ba ed ıı ıı ekte 
0 lduğu m> ın T d u,. 

lerm iki yanında mutennzıran yapılmış sJoze ekılmış. Hele sarımsu o kaıiar çok yanıma srkttdaşlarımı da 1 k 1 şının çaresine bakarsın.> Gö . . t 

l l 

k" b .. t.. ıh 
1

. b" 

1 

t .. , ı a ara , onuTJ a . çmen
1

er kendılerıne ve•flOO 
1 

o an ıer eve - önfinde vo arka.sında _ kAll ı, u un ava ı :r Y' yelle u<erunez ... gez11k, yapmadı~ımız k 1 d O Cemıle - (Kısa bir sük!ıt ıaqılasın- k' b . . . • v• 
miktarda topmk isabet et<mektedlr Bu da Nereye baksan. •başlayan bir hayatın ha-' h'ç te bir şey olmadı a m~ı:"'" ıı na dan sonra) şimdi ne kodar paran var? ;•· ·~;:kı lrçok eme~. snrfıyle ';""ıran•~ 
bize, çokdeğll, üç sene sonra bütün. bu ev- reketl, nereye dönsen, böyle mUn'blt bir' Allo .... Allo... .... o a o,.,. Relik - Yirmi beş lira kadar bir ·e . a e .. •:.sonra "çllncll şn "' • ı~ 
!erin rk ağaç!" arasında ka •bolac _ toprağa yerleşmenin rengi ve ı.ıığı var ... ! Ba . kaldı. ııııınıetçt ııe ahçı kadın demin para yerler uz.rın~e hak ıddin eder ~ ııl•' 
recede iizclle ec ki .. . ~ ak de Ve ytireğe ferahlık, gôzlere ilmi t veren bu 1 hi > y y ... b~ı:gın yatı yordu. Işın ma- istediler. Çıkarıp bri mlk tar para verdim. menl'.r ti ey ııce dava •ç makta ~ı~ı ~G 
ma g. ş •_ eıınt muıdelly?r. Za- manzara içinde metrukmu.ş gibi, görünen y tini gene Nunumune hastahanesinde Yarın da veririm dedim, savdı.m ve goçmeclerln ha~lannı ıayıkııl• tıl top~a:Y:ı:~:~ :;ba~~;a. yokt~r. :ğdırda üç be.5 e vı düşün iin: Önü çöl, akaııı çöı... I ~~!~ınl do klor Sabri Sidalln elinde gör- Cemile - Evet, biri çarşıya. gitti' gel- da!aa edememeleri yüzü yden d•'~ıdll 
. . . ş alı çekırdegı tam Kadını, kapı önünde çömelmiş; tembel Uo zaman anladı. di. Demin ikisi de sinemaya glttııer. Ac•ba muh•clrler aleyhine ncUcelenClrı 

üçüncü senede aneyva verir, on santim tembel mısır kavuruyor. Çocuğu· beledi- sa•t kaç? tesblt olunmuştur. ~ ~yulndda dikilen bir kavak parmağı beşin- yenin bir ok külfetlerle dtktlğl' parmak Bizde her şey var Refik - Dokuz. Finans Bakanlığı SUÇ•UZ göçın•ol'.ı cı yı a sekiz - ı0n metreyi bulur , 1 • h kl 

1 

ttt• 
. . . · <a ıntıgındakl fldana tırmarunağa çalışı- • . Cemile - A<•ba ben gidip amcana a arının korunması için lskdn . ~ jli 

Göçmen mahall~Ierını, ijıuraların ça - yor. .Lise tarıh ögretmenı Bay Faik, yil· yalvarsam, adamı yumuşatıp bir şeyler dlrektörlUğU taralındon bildırıl ~ lı~an sa:kinlerini sık sık ziyaret edenler Yüreğimin sızısını, Ha1efli yolu ma-,~~nun kara barut lekelerini çıkartmak koparamaz mıyım, dersin? takdirde bundan böyle bu gibi d«
11

~ 
içerisinde ben de varım. Enerjilerine hay- hnllesinde yeni açılmı.ı göçmen kahve - ıçın Amerlkaya gltmtıtl. Büyük bir ma· Refik- Koparsan da ne olacak? Far- hazine avukatlarının kanşmatannı 1 r~n olduğum bu ırkdaşlar, Iğdır havali _ sinde etrafımı saran yaşl~ ve genç göçmeni ğaza~ın. camekAnında ıu 119.nı gördn. zedelim ki, •bir parça para verdi. Onu da rarlaşlırmıştır. ,1 ~ sınde çiftçilik ve .tıu sahada çaıı.ımanın iYI vatandaşlarla paylaşmaga çahştım. Ne Bır ıey arayıp ta mağazamızda sarfettlkten sonra y.ne aynı akibete dil. - ~ ~, 
bir ömeği olmak istidadını gösteriyorlar. tesadüf! :Meğer mısır kavuran kadınını buJamayan mUşterlye 100.000 dolar şecek değil miyiz? -Hayıvanları, yerllilerinklnden do.ha bakım- kocası, ağ~ca tırmanan çocu~n .~a:basınılverillr. ,, Ceınlle - (Birden bire) dinle! ~~ I lı, ~ift malzemeleri daha muntazam ve da ancak 'burada bulmak mumkunmtiş. .. Faik bu servete konmak . t Refik - Ne var? A Jl mııtekamil, ve hele insanları ... insanla _ Onlardan hep ayni nakaratı beş altı ay ıtazaya girdlr, Mndürn aradı ıç n, m&· Cemile - Salonun dışında bir ayak man, bU Sineklerde~: rı ... Çalışmak bunlara vergi gibi.. Genç e:vel ~ldıkları muzır aşının kötü tesirle- - Ben bir tayya e al ~ ı d d sesi duydum gibi... Hırsız ol.mASın! Yaz geldi. Haşerelerle bf'faber .• 

. ' rınt dınledtm · (Bu memleket sıcakmı r aca.ım. e 1. ıı• lhtıyar, çocuk, erkekl'i kadınlı durmadan tn • • ş .. · Kendisini derhal on beşi 1 k 1 (O sırada birdenbire kapı açılır. El! nekler de baş gösterdi ! sınekl' 16
• 

dinlenmeden çalışıyorlar. İşte şu tarlada ası ıa yapkmarmış ... SSuları kö~li. imiş ... çıkardılar ve çeı;ıit çecıit tayyarenlecrl ~ a tabancalı bir ada.m içeriye girer) insan sağlığına çok zararlı oıdu1' 
' r.manı yo uş. .. ulama usulu ı1e ziraa- v " g-os· siya:h mru;lahlı altında iki bükllım didinen t" 

1 
terdiler. Hırsız - (Tabancasını kaldırarak) Ya rını herkes bilir. lf• 

. _ • .. ı ..,,aramaz armı.ı... mış ve nuş ..• ) Sor- . y ı ıo•• taze: gunlugu on ~ lkurua çayır ayıklı- dum: Bırakıp geldiğiniz memleketin hti _ 100.000 doları kazanamayıncs, bu paralannm verırstnlz, ya canınızı... apı an tetkik reticeslnde • ,. 
yor. Tarlada, ınşaatta, yol işlerinde ve bil- k11.meti, hububat ikimi için çlftclye prim sefer de « Tahtelbahir istiyorum • dedi. (Refik, Cemlleyt mücla.faa etmek ıs- lerln insanlara (Tl!o - Uizonteri • ı:•;. 
has..a odun ilmıcılıkta hep gOçrnnen deli- verir. Bunun sebebini biliyor musunuz? Bu serer 20 inci kata çıkardılar. Orada ter gtbl bir harekette bulunur. Fakat c:~- palazı· Yılancık- Verem) ııtbi ,.~. kanlıları görüyorsunuz: otuz kuruş gün _ ve öğrendim ki: Mahali! şer alt dolay.sile da çeııt çaşıt tahtelbablrler vardı. Nlha· mile bir kahkaha salıverir) . telli ve öldürncu hastalıkları •1

1 

' 

delikle iki günli!.k işi hir çırpıda çıkaran çiftçi hesabına zararlı olan buğday zer'!- yel : Cemlle - Hah, iha.h, hah, hah! ı,ıe dıkları anlaşılmıştır ! ~oı b tuhaf! Işt b k tuhaf' (K ) Bir yerde sinek h&sil o!ın&ı118 ,,,. 

bunlardır i.şt.e .. Ve nereye baksanız, güzel yatını teşvik için Bulgarl.stanın çittciye . - Bay Müdür, dedi, öyle bı"r kadın u . e u ço · ocasın~ 0" 
sen de gUlsen Re1'1k.' temin etmek, sinek ÇJğaldıktan s 

tımarlı atlarının siislti terıbLyelerini şa- verdiği primden bLzfm zavallı ırkdaşları- ıs terim ki, topuk kemikleri, dl z kapa· e · d t kırdatarak yjik taşıyan ihtiyar bir g<;ç - mızın haiberi bile yokmuş. Yine öğren • ğının üzerinde olsun. Hırsız - (Taba.nCMI dalma ellnd~) ra, temizlemekten deha kol•Y .' ',. 
mene rastlarsınız ; nakliye ücreti, işçi ile- d!m ki, 1Joprağa ektiği mısır ve buğday 1 MDdür başını •lladı: « Bu da var!• bunda ııülıllnecek şey yok, bayanı Parala- yet ~~:~kl:~~e~u~~::.:. men ıç•n g • 

reti bir ıhamlede yarı yarıya ınmiştin:. Ma- tohumlarından lbir netice almak için 'bu 1 dedi. Zile bastı, içeri iUıel bir daktilo arı... . . , . ı ı ,. ,,, 
Uyet ıızerinde mühim bl• tesıı·... ırkdaşlannın dibinde ve her zaman tor- ifrdl. Ceıınlle - Slnırlerı) boşa.nmış b:ı- hal- 1 - Sabuna, suya ecıııı•'" ,.~ lalaıının b~ındadır. orada maliyetini - Matmazel Gaby .k. 

11 1 
. de mütemadiyen gUlerek) hah, hah, hah, bol b:>l kullanmak, b~r şeyi tC 

Göçmen, çalışmada kıymet ve ran - . ' ı ı e er nız ilze· , tutmak clınıan ba-ından ilji• rckat'-t vücude bıle kanştlay"".'ıyan bir ziraatı terkedlp, rinde amudi kalkınız dedi. Ve sonra ha.hl Mol, söylesene !bu adama tştn tu - · pıl 
- . . . . . : burada malyetın bu- buçuk misli temettü Faika dOnerek: haflığun... a - Çöpleri, süprüntüleri vır getıımışse, bu onun ihtıyaç ıçınde kıv - bırakan lbir ziraat sahasına kavu..muşlar J t t k . Refik -·sen ıbizden para istiyor'Sun ev1e hiç bekletmemek, çöpçuye dı • . ~·· - - ş • opu kemıklerl dizinin oz • . . . · k k 
ran ğma so.ıun namlcdllmestn. Devletin dır. Orada lblr ıandarma neferinin önün- rinde duruya 1 d" 0 1 dl e değil nu? Bı>de metelik yok ozlzım. Ka- me • ya mak. ıı· 
efl<attl kucağında böyle bir •ıkıntı kar - de ürperen bu ırkdaŞ, bumda her gün Şaııran ;~1~: il •er • dın da sinirini t1'tıı.madı da onun için S - Mecralara, IAğımtara, Iı' il şısında kalmalnnna imMn olmıyacağl kendtslnl ziyaret eden (Kaymakam eren- _ 

81 
d ' gUlüyor. Demlndenberl parasızlıktan ne tara sık ıık su dOkmek, ,önıD'~• 

Pek tabiidir. Kendilerinin hayvanlarının di) ve '.Yimti yıllık ahbabı im~ gibi hitap I baki z e her VC:V var, dedi. isterse· yapacağız diye dilşllnüp duruyorduk. kireci su ile karıştırıp husul• ,, ıt 
yiy<eeklerl veriliyor, ~vlerl toprakları te- ediyor. Orndan gelenlerin binde üçü (o n 2 ava bil~ bulunur. Cemile - Bizi öldürmek istiyorsun kıreç suyunu oralara dökmek·· ~dl 
mln edilmiş, çift haymnlan ve maıze _ da yarun yamalak) okwnuş, burada binde Sonra daktılosuna işaret etti: değil mi? Zaten demin biz ikimiz de ona lal dö!er denilen m•ddedeo. Y'~~ 
mesi <bu ay içinde vertlecektır. her türlü bini Okuyacaktır. Daha ne kaldı bilmem - Cltılin matmazel, Baya yanağınızı karar vemıek Uzereydik. Öldür, öldüı· de, beş nisbcllnde mayi yapıp çırı 

•işçilikte tcrcthnn onlar ıtullantlıyor, mek- ki; içme suyu mu? Sıt<ma mıı Iğdır nüfu- uzatın!.... bari 'biz de ıcurtulalı.ın. yerlere boşaltmak. ı 
tep i'ht.ıyaç!arı ka.rşılannııı;, topraklarının sunun on beş senede yüzde yüz artmı.ı ol- Hı""" - (Mütereddit) sahi mi söy - 4 - Çöp ve sUprünlO kabl•''~ ı.:ısmı azamı aneceanen, yerli :halk tara _ ma.'1na rağmen, gt;çmen ırkdaşlarımın, Ayrılırken lüyorsunuz? Sizde de para yok mu? ağızlarır.ı sımsıkı kapamak. .~· fından sürülmil§tür. Şu halde anhısıh or su ve sıtma derdine uzun müddet katlan- Refik - Tam on iki buçuk kuruşum Bir kllo gazı sulandırarak I•f;; 
•. . . . . : Y malarını eklıf edecek değiliz. Zira devle\ OtobDs Trabzon• hareket ediyordu. var. tnsr.n böyle öl1!mün eşiğine geldiği fara, çamsıır yıkanan yerler• d ,ı 
ki goçrnen, sıhlıatlı vücut denen nunet - bu önemli noktaya <la parmağını koymuş Çirkin bir zat ayrılırken ır•nç •• gOıel zaman yalan söylemez. melidir. Evimizi temiz tul•'' ( 
ten azami randıman almak tiSlyen kıy-, bulunuyor. (Altlarafı 6 ıııcıda) kansına yaklaştı: ' Hırsız - (Kanaat hasıl ederek, bir dışarıdan ırelen sinekler y•vr• fi ' 

- - Şekerim, dedi, ben burada yokken koltuğa y.ğılır) bize de taıı hiç giller mı mak için yuva bulamaılar. . 1,1 
üzerime hiyanetlik etmiyeceksln ya ... y.a! üç gU.ndUr lkl kişiyi öldürdüm. Onlar- Bu belilı ve muacciz misttf

1
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19 AYIS 
On doku~ .uıl <Jnc~nin on dokuz Ma!JZSmda: 
Kararlemz11ı do~du bir Gllneş /ayısında ... 
"Ata " srnı bnğrına basmıştı Samsunumuz, 
O gi1nden başlamıştı bu(liinkü üz ~onumuz ... 
Ulujônrler koşmuştu oraya !stanbuldın, 
;urdunu kurtarmaya, evet en kısa yoldan ... 
Zira Yakmdan seı:mt3, anlamıştı işleri 
Hnln diişllnce'eri, yokluga. gidişleri... ' 
ilk Kurultay '"Sivas ,, ta, Kamutay " Arık.ıra 
".Ata,., nın kurulmuıtu Boşbııgluğu altında ... " 
Mukaddes savaşımız,' başlamıştı dDşmnnla, 
Sonunda da bu se.vaş; bitmişti yace sanla ..• 
Onun için on dokuz Mayıs büyilk bir gllnd/11' 
B~tan Türk Ulusuna illkllsel bir dagandi1r... ' 
Zıra Onun Güne~ gibi yurda doğuşu; 
içten zulma bo(juşu' dllşmanları kof1u3u · 
Jşte bugünden başlar, analım candan On~ 

da, 

Diz çökerek öpelim Onun temiz yolunu .. , ' 
MEMDUH TOSUN 

T; 

Kadın lsllğna He kalasını havaya kaldırdı. dan da para ç.-adı. Ne dolaplarında, ne açlığa mahkOm etmek için de bD·· 
- biç merak etme, dedi, sen yanım· çekmelerinde,. ne sanılıklarında metelik yenilecek maddalerlmizi, pişıııiı Jr 

da olduğun zaman içimde 
0 

arzu u a· bulamadım. Bır taraftan ııoııs te poşlmt meklerl, meyvalan •çıkta bır•~ııf nıyor. Y bırakmıyor. Böyle yaşamaktansa geber - malı, üslleriul örlmeli ! Tel kal''ıı• 
mek lY1 'bel de saklamalı 1 Kara ve sıvrislll8 0ı 

(Tabaı:ı.casmı şakağına götürür, .ateş rin çok olduğu evlerin, o1'1ltı'~ıı$ 
eder ve olduğu yere yıkılır. ) pencerelerine, ve hatta kapılll 

aayan A... Hizmetçisini çn.ı.ırdı: Cemile - Oh Allah.un! Ba.ŞUllıza. ge- ince tel kafes koymak lAzımdıt• bilS' 

A 

'"il nı Size berkesin evinde yııpll A 

- rhk dedi senin vazifene nihayet le er ... Ştmdi ne yapacağız? (Kan koca rvY. 
veriyorum kırdıaın ceviz bini aı;ıh, Ev· cesedin :Uzerine atılırlar. o sırada. dışa~- cegi bir sinek kAğıdını yaııY

0 

e~~ v Beş kısım bind ya~ının ıçıne 6 ~f 
vell bakkalın, sonra kasabın çıra~lle dan gli.rliltü 1.ş1tllir, bir :ıoomı.ser, bir polis, kısım toz halinde reçine kOYııııı~' 
aDne n,,ne oldun, onlara gOz yumduk: bir bek~i ~nye girerler.) . iyice çarparak karıştırınız Jd re~~~' 
~~~!.de bahçıvanı ba,,tan çıkarıyorsun... (Koluğta. iba.ka.r) hayır, bu sefer ken- blnd yağının içinde tamamile erı 

disi ölmüş. tşe o adam ... İk1 ıgUndür ara- ı Hl o sun. ~J' 
zmetQl, gülümsedi: d.ığllnıZ adam ... TA. kendi3i ! Bu alçak ka- Sonra ya.ı. aeçmeyen parlll~ ,,, 

tili siz mi öldür-dünüz? A e ı.J$ı> 
'7" Baş Ostüne bayanım, dedi, gide· _Refik_ Ha.yır, kendi kendslni öl- ğıtlan istediğiniz büyüklükte, ,,~ 

ylm, yalnız ounu da sôyleylm. dürdü. lukta kesiniz. Reçineli hind 'iş 01 
Ben sizden gOzelmJşlm, sizden daha . . . . . . k4A'ıdın üstüne bir tabnka siiril

11
11 

sevimli imi§im ve sizden daha lyl o ü- Komı.ser - Birisını daha. mı öldürdü? U.zım gelen sinekli yerlere şı;~I". 
l
üyormu•um. P Buraya nereden girdi ise girmiş. Bizi ta - k ·rıe" " b Bu Ağıtlann üstüne koosn sı iP 

Bayan dell ola kt anca ile tehdit etti. Para.. istedi. Paramız ıtır 
_ Edepsiz d : 1j, 

1 
Olmadığını açı~ söyledim. Ümitsizliğe yapışır kalırlar, belAlannı b• 

söyledi? ' e 1 unu sana kim 'düştü. Kendini bu hale koydu. ı ... okman HekiJJl J~ ~ Beftlfndl :ıcomıser - Bu ileri! daha bir saaı ev lstanbul, Dlvangolu, J{o· 
• Vtl dt t1lC~ ~µu J;tefi Ol~Urdü, 

Kim öğretmiş? 
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istatistik rakkamlanna gore, sinemada 
Çalışanlar diğer meslekler erbabına göre 

on beş, yirmi yıl daha az yaşıyorlar 
Sın em ~ r· a san'ntkArları pek genç yaşta 

1~ar. Blr Amer:knn btatistığlne gö
:) e:ına. sanat'·!l.rları diğer :meslekler 
.. ın:ı nazaran . on beş yirmi sene da

"<:"/" .. şamakts.dırlar. 
~ 

• ~çın .>öyle çı:ı.~ucak ölUyo: lar" ç un-

bunda :blr köyde, 1895 mayısında cioğ· -
muştu. Babası lbaytardı. Çok hnşln bir 
tero:ye görmUştU. Sinemaya glrdL~tcn 

03nra D.:mjunnlnn. Kaznnovaları, Rom c
olan gölgede bıraktı. ırnı{l Amcriknds. o
nun namına yaşlyan bir mezhep vnrdır, 
1926 da apandisitten öldü. 1' çalı.şıyorlnr. Ekseriya pl:: mvalı 

c" heı d ~ m e kesif b.r t:ırzd~ çn şı - Ki.od Frans - BUyU.k Fransız artisti 
.1'; S rın~nr. l kafalarını harap ediyor. Kföd Frans (aslen Almandı) 1928 kfı.nu -
b: lly ·uıarı muntazam değildir. Ç •• nusnnlslnde oturduğu otelde gazla bo -

r rejime tAbi tutuıw;o-ıar. Çün~U ğulım~ olarak bulundu. Kendisinin casus 
•a.,. 1 e • • on arın zayıf omuzl rının U'Ze- olduğu ve faaliyetin! ıyı idare edemediği 

e duruyor. Flllm bitmedikçe, 51hlıat- !çln böyle .ıcotu bir neticeye düştUC'U söy
' ~ 1 ln:ı. gö"rtcrccek !ır at ıl>uls.nuvor - lenlr. 4 

re :ıp krlZ1erl, zntürr1eler, nekrltl~r vel Lon Şaney - 1883 nisanında doğ -
ll.:_~ ı:a ı rc bir.birini tı:ıklp ediyor. m~tu. Babası sağır ve dilsizdl. Pantomt
• Yattn(kı 'bUytlk •hisler., 1bt~ra~:nrı ya- mada çok muvaffak oluyordu. 1912 de sl
. ~ı: ve canlandırmak 1çln varlıkları- ' nemaya başladı. Çok geçmeden ''Boz çclı-

DO li U 
... 

-

1'1 n edercesine kendller1n1 rollerine rel1 adam,, ünvanıru aldı. Hlç bir gazeteci 
·l'orı:ır . kendtsııe görüşmeğc muvaffak olamamış- "'"" 

5 

' t!ıı buı·ada. bunlardan öhret t:ın1ln tı. Haya~ı pek hazin v: esrarengizdi. 1930 --~--.-..-.;~_, 
•~Olan bir kaçının 1smi~den bame - senesi a~us~sunda bogazında fi>lr 11emor- Acaba~Grettı. şimdi nerede? Kimse bilmıyor. Kendisini bir csmr per~de ı arkaı,ma lııwıuldan zevıt alım bu 
~ lialbuki isimlerini dah.:ı. dünyaya rajiden oldü. yoksek artlst, sevdalarına tam istediği g-ıbi bir ctueyarı '\er.n k ıçin mi, de urndul rd,m ç ıı:...e, k sak llfü~ r " 
~ nğa muvaffak olmadan göçüp gi- Liya dö Putı - Aslen Ma.cardı. 18 y:ı- B.~ rnmanıar lstanbulu gelmişti. IJk sevdlilısı ve kendbinı fılmde yarat n SlUler'le ç v.lı~tığı zaın nlıır f.>tograt 

etin adedlerı ıse \Sayısızdır. şında Berlin müzlk hollerinde sanata baş- ot1el~tıfın~c~ lııç ktıçmıyordu. .Fakat şimdi öyle degı l! Grata artık objektif ve şöhrd auşmunı oldu. B.:lz 51 

t-1al{S Li ladı . "Hind Mezarı,, , ''Manon Lesko,, en ba~lııyan ıbtıylirlıl'r 1 s kl k ti d ı B ı u. 'l:'lı1,_nder - 1885 te Bordoda doğ - güzel tmmıerı ld!. Amerikaya giderek iki ., 6ın ama ıs yor, er er. azısı ise" labi,. Greta'mn ihtlyurlayacağınn bir lilrlü i ımmıyor. 
' .... t uulerinden sonra bir çok kadın ll'!nı al 

1 
fWm çevirdi. O sırada sesli !1lim başladı. de muvaffak oluyordu. Fransız kadınını tris değil, ayni zamanda 1yl bir .rcssa.·n:dı. miftl. 

'l'll.?ıı b!r t üst eden artistlerden bir. Macar :şlvesile !konuştuğu ve lbu ş.'lvey1 blr uzwı müddet Amerikada. temsil etti. Bir Sinemada meş'um kadın roll'erine pek ya-
. ll!ı:ı.r Fransız komiği idi. Onun ıçın türlU düzeltemediği için stüdyodan uzak- itin '.lrorlı blr filim çevirirken, zatürrteye kı.şıyorctu. İhtiyarla:ma.k koiikusu kendisi Cln Harlov - Bu genç &Sarışın sanat-
'"'s etmiş kızlar vardır Kendisi oe ı ld kı\r geçen sene Jıaziranın yedisinde öldü. 
'< te · • ~tırı ı. 1931 de zatUrrieden öldü. yakalandı, kurtulamadı. ni l1arap etti. Int1har etmek istedi, mu -

Jl ! ~11-e§rınıevvel!nde Pariste 21 yaşındaki Plyer Başer - Aslen Rustu, ve beğe- Con Cllbert - Bir İngillz a.ktör:Unün vaffak olamadı. En nihayet istlrddye yer- Ölümü yakın bir tarlhte olduğu 1çln M.lA. 
~ bı beraber intıltnr etti. Bu facianın nilen jön prömyelerindcndl. Ilk füıminl 16 oğlu idi. 1895 de do~uştu. Daha çocuk- ken dudağından aldığı bir yara yüzlind~n hatırlarda.dır. Hayat ve sıl1ihat fışkıran 

l3 1' turıu anlaşılamadı. ya.şında çevirdi. Fakat o da beyaz zehir ken sahneye ıntısa.p etmişti. Slncmacıltk oldü. bu lkız, tam vaktinde kendisini tedavi et
··Jbarn lnıner - Virjinyada doğmuş- müıptıelASı idi. 1932 de öldü, tahkikattan hayatı 1915 te başlar. Sessiz ısinemamn Telm':l. Tod - "Fra Dlyavolo,, filminin ıt1rmemes1 yUZÜnden öldü, ıgitJti. İstirahate 

ı:~· 
;ııf 
ııll' 

şıll' 

1 l?ııı ç S!IA.h.şur,, ve "Zenda Mnhkılrnu,, intihar ettiği anlaşıldı. parlnik artistlerindendl. Sesli sinema, 1ş- meşhur mübdiası 1!>35 kfmunuevveHııde muhtaçtı. Fa'kat çevlrd.lğl filmi bitirme -
n:lnde şöhret atmıştı. Çok çalışır, Rene Adore _ Babası İspanyol, anası lerlni bozdu. ÇUı'ıkü sesi hiç te sinemaya ölü olarak bulundu. Polis bu ölümiln se- den evvel yatmak ıstemylordu. Annesinin 

192 
a s:ırfeder.dl. Haya.ta pek dü.şkün- 1 Fransızdı. Fransa.da Ll.l şehrinde doğmuş- mUSnlt değildi. Bu ylizden yese kapıldı. 'beb1n1 bir türlü anlıyamadı. İntihar mı ve Vllyam Povelln kollarında Uremiden 

~n 6 da altı ay devam eden bir 1hti - tu. Babası se~r ca.nb-azhane işletirdi 1 Ve bir kardiyak buhranından öldü. cinayet mı, ta'bU bir ölüm mü? Kendi., can verdi. Yıldı:zlar ıka.br1stanıncla Lon 
&onra, bitkinlikten öldU. \Muharebeden sonra Amerlkaya ilttı, sı- Edlt Mera - Ccnevrede lblr manas - nyni zamanda bir lokanta 1ş'letirdl. B ~ancy, Rudolf Valantino ve Vallas Rld'1n 

~oıt vaıantıno _ İtalyanın cenu- nemaya girdi. Fransız köylü kızı rollerin- tırda teroiyı ıörmü.itü. Yalnız iyi bir ak- sanatında bir çök d,üşmanlar peyda et .nezarlo.rının bulunduğu ye.re gömfil'dü. 

~ 

'~te b lı"r.' 1 Ô B .. FrJn ız dncmas·nın yeni yükselmeU b•ılagın 11 ldııl rırıd rı: V ET L on 

SlNE:rvIA ijABERLERİ 
~ . 

Mille ler Cemıye i ın. nasıl 
ça ıştığını seyredeceğiz:;) 

Mllletler Cemiyeti umumı krıtlpllği, 

cemiyet raullyetlnl !llme aldırmak için 
hazırlıklarda bulunmaktadır. Bunun için 
bir müsabaka açılacaktır. İki ~e.~t filtm 
çekilecektir . 

.a) Umumı mahiyeUc, misakın esas 
gayelerini ve Mtlctler cemiyeti fnnl1yeti
nln münteıu şekillerini gösteecek bir fi -

l!m. 
b) MJletler Cemiyeti faallyetinin bir 

safhasını gösteren mım. MeseH\ Milletler 
Cemiyetine havale e.dllcn siyası bir 1htilı\f 
nasıl halledlllr? 

'.Bu filimlcr sesıı olacak ve lngll zce. 
fransızca olarak tertip c.d Iecekt1r. 

Senaryolar önümüzdeki o.ğu tıooun bi
rine ka:dar Cenevrcde Milletler C mi;> etı 
Umumı ka.tipl!ğine gönderUmiş bulwıa -
caktır. 

J(i.iç ·j k yıld ız ar ne 
k l Z llH •lat ( 

K çüK artistler ne kı:ız:ı.nıyorlur? 

DeJ.nna 16 yaş.nd:ıd r, dbrt tnı'yon 

d nr .{nzanır Fredd\ 14 y .. ş.ndadır. 

ı 800.COO d?lnr kazanır. Ş rlcy Templ dn-
11 :.ı o-e;en.erde (; ya ına ..,.ırm "tir B r b..ı

ı; · ~ MilY :n 1mz.m r Cc :. K· ., r 1;; ya -
•"n~dıı:-. O d'.l. 1.300.000 .. ')l .r k~ . nır. 

K"Y Boney 17 yaşındadır. 1.200.000 clJ 

!ar kazanır. 

l{ate <1Ö Nııgi d öı t Al ı a l 
f 111 i ç0 1'ri 7 or 

Du n t stf tanıdımz mı ? 
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-Sinema amatörleri böyle bir sürpriz 
karşısında hiç kalmamışlardır 

Beyaz perdede beğendikleri kadın baş 
artistlerin hususi hayatlarını bile 

ezberden bilenler, acaba onları bacak
larından tanıyabilecek/er mi? 

1 -1-

larını acaba · y 1 
ca 

1 
a 1 d ta 1 mısınız? 
u sayıf ada kendilerini hiç te 

can sıkıcı olmayan hoş blr 
imtihana tabi tutuyoruz 

Sfnenıı·yı ~ew nlc·dn kııdın artistler erasında dı• ha 

ziyade tercih et11hleri bir veya dalı~ ziyade yıldızlar 

vard r. Sinema amntörleri bu ~rtistlerln nuınl giyindikle

ı ini, nıısıl konuştuklarım, tavırlarım ve battA karakter

leıini l ilirler. Bazılon ise hususi hayatlarına bile vakıf· 

tır. Doğdukları tarihten itibaren bugUne kadar tercümei 

h llorini ezberde!l bilenler eksik. değildir. Öyle olduğu 

halde, ncııba bu sinema nıubfö!erl, en bnşta gelen yıldız· 
ları lJ. caklarından tanıyabilir:er mi? işte tu s'lyıfada 

oı·uyucularmıız altı sinema urti tinin bncak.larını gô. iiyor
Jnr. D'kkaUe baksınlar ve tunımağıı çılışsınlur. 

Derler ki, bacakların.da dili vardır, Lir 
kadın bacağından, sahibinin karakte

rini ve kalbini anlamak 
mümkün oluyormuş ... 

-5--6-

Bu bacaklar 
Kinılerindir? 

Yuh.arıdekl hncahlar 
arllsllerlııdh·: 

Slnıon Slmoıı 
:\larleıı Ui trlh 
Uanyel Haryö 
~lcdl ((ı•istl ) 't\U 

:\1 il'e y Halen 
< :ınu Hocerı.; 
/Eğer hanyl artistin bacakları 

oldu{lunu tanryamAdımzsa, 7 inri sa- , 
yıf amıza bakınız.] 

Bazı mülklerin 
tapu harçları 

Ordu subayları , 
heyetinin terf ilerı Bır zamanlar tezek yerine 

kömür kullanılırdı 
lğdırdaki 
göçmenl~r 
arasında ... '/ 

lcare v., mukataaların tapu harçları, K ((JI llll llJI bil' maddc.~iıııl 
kanunu mücfblııce kıymetleri üzerinden 

Ne oldu? 325 ten evvelki kötü işler 
başka ... f çıkat güzel ve semere verici 
işler neden eriyip gitti? 

(Ö'ıttarafı 4 üncüde) tahakkuk ettirilmektedir. Halbuki amme bir /ikrası defiİ,"i/İrildi .J 
" • W" 

Kala kala bir (sıcak) ·kaldı ki, hizmetine ma~sus, devlete ait ga~i Ordu Subaylar heyetinin ~~rfı il 
bunun için de "gülünü seven dikenine kat menkuller vergıden muaf buluaması ltı- aid 2162 sayılı kanunun Uçüncu rıı11 : 
!anır,, di;yeceğimiz geliyor. Pamuğu, çel- barfyle bunların vergi kıymetleri takdir stnin (B) fıkrnsını değiştiren kııoll ııC 
tiği ve envaı nefis meyvaları He Iğdırı ve tesbit edilememiştir. Finans Bakan- Madde 1 - 2162 sayılı }{Bgıd' 
Iğdır yapan e1bette ki bu sıcaktır. ve lığı bu gibi mallardan icare ve mukata· üçüncü maddesinin (B) fıkrtısı aştı 1 ı 
Cümhuriyet hükumeti, uzak illerden ge- aya bağlı~ olanların vergi esası üzerin· gibi değ'lştlrilmiştlr: v r 
tirdlği ıı•kdaşlarımızı büyük masraflar ih- den tadilat komlsyonl.arınca. kıymet ko· B) Her Uç zümreye seçilen!e~: I~ 
tiyar edereık Iğdırra yerleştirilmişse, bu,. nulması uzun süreceğın.den ıcare ve mu- S'!ne tahsil kıdemi verilir. Blrfncı" ırı!I~ 
sırf onların refah ve saadetleri içindi kataa ve taviz bedellerınce • esa.s olacak ci zümreye seçilenler kıt,a ve ~~ 5t' 

Trabzondan K. Yurdalan bi7.e gön·! lar. Ortusu, Sivlşli, Kavurma çukuru, 
derdi~i. bir mektupta, Erzurumun baha· Yenib:öy, Pasinlerin Kırdabnz, ve Hane· 
rından, gUneşinden ve... Tezeğinden keye gittiler. Askeri mübayaat komis· 

babsederireo, diyor ki : yonu reisi Miralay Neşet, topcu binba-

«'rez k .. Onu vncude gctiren pisliğin şısı Yakup beylerin bulunduğu bu ko· 
ycrine-tkilosunu sekl7. on kuruşa Avru· misyonun himmetfle istih'Sal edilen kö· 

padan celbe~iz gObrenfıı kaim ol- mnr o tarihte Morgof, Yoncalık, .Jandar· 

duğumı o bedbahtla ~yl bilir. ırnylerde ma, anbarlar, Firdevs oğlu, süvari kış
kışın mahrukatı a!uırruf ettiği teze· la$ı, ve Kale topcu alayının bulunduğu 
ğinln ertesi yıla bıraka~ylüyü' her· bütün lstihkamat, askert ve mülki has
kes bahtiyar addedeı,. · • · tahaneler, askeri ve mUlkt mektepler, 

Çünkü mahrukat ihl_iy~ı~d~n . f~zla hapishanelerinin tesblni, mutbakların 
gtlbresini tarlaya dökeceğini ondan bir sarfiyatı yarı kömür, yarı odun olmak 
kaç misli hububat •alaeağını halk bilir. nzere bu kıymetli teşebbüsnn randıma· 

. . .r. kıymetlerin takdirini hususı bır şekle ıatajioa tabi tutulurlar.~Bunlardan. 1"-,.r:l 
sırf onların efah ve saadetleri .ıçındır. bağlamağa ihtiyaç görmüş ve bu husus· içinde kıt'ada ve Kurmay vazı~el~i 
Y?künun, yüzde do~sanını teşkıl eden ta bir kanun projesi hazırlamıştır. ehliyet göstererek Uyakatıerı ı~~ 
ırKdaşlar, bu hak!katı kavramış olanlar - Projeye ğöre bina vergisi kanunu edile!1lere iki sene dııha kıdeın 
dır ki; ev bark ve tarlalaına sarılıyorlar. verilır / mucibince vergiden müstesna olan gay- · . . bire ı 
(Bizi Tükiyenin şu veya bu vlla.yetine rl menkullere Finans bakanlığı ile Va- .~Bu ~ammın ~ır se~es~le 41: esıııe t 
gönderin) diyen yaygaracılara ise söyli ~ kırlar genel direktörlüğü tarafından ta- ki rutbesınde dahı» terfı c.erfc ~i '., 
yeceğimiz şudur: yin olunacak birer ehli blbre tarafından renlerln bu kıdemleri yeni ve _esııill' 

- Arkadaş! Beğenmediğin ş11 roem ~ kıymet takdir olunacak ve bu kıymetler · beterinde birer sene olarak yur~1,~, 
leke.tte nice ıkdaşlar vardır ki, öz 'bayra - mukataanın hesabına esas olacakt1r. Bu iki senelik kıdemi alaC8 ~~~ I 
ğın gölgesini çatı niyetine yıllarca sinesi- İki ehli bibre kıymet takdirinde verilecek tezi muvaffakiyetle Y8 rıo0 
ne çekmiştir. Sen ki, yapılı bir çatı altına, ittifak edemedikleri taktirde tstanbulda liyakatleri üçt taraf amirleri tara ıı~J 
bütün hizmetılerin hazır olarak geldin, Emlak veEytam bankasından ve başka sırasile tasdik olunanlara tez uı o1 

daha ne istiyorsun? Bize Türkiyenin her vilayetlerde Belediye idarelerinden ah- şartlarına uygun olarak. bir 560~1l 
bucağı birdir! d·ıyen vatandaş l~zım. Sen nacak birer muhammin de iştirak etti· kıdem zammı verilir. VçUncil ~e~ıf 
bunlardan olmağa çalış. Yoksa yolun açık rflmek suretiyle kurulacak heyetin ka· (Kurmay yardımcı vazttelere ders>~ / 
olsun. rarına lttfba olunacaktır. olanlara) bir seneden başka kı ş)' 

mt verilmediği gibi bunlar Kurııı 

Bu müstekreh tezeklerden balkı nıiıdan tam yedi sene istifade ettiler. 
kurtarmak çareleri üzerinde işlemek pek Bunları gören halk tabakası tedrict bir 
IAzım : Erzurumun otuz beş sene evvel- surette kahvelerde, otellerde, hassatan 
ki hayatına vakıf olan insanların hatıra- zabitan evlerinde ve halk arasında bu 
sına müracaat etmemiz icap eder. o hal devam etmeğe başladı. İzmir fuarına Mısırdan • HAVA jına da tabi tutulmazlar. 8\J'ıl 

Madde 2 - Bu tadll!tın t 51ı' 
edecek vaı:iyetfn netaylcinden bş ,ııl~ 
cak 1teçmiş zamana aid (nasb) ~;F~ 
den ötUrü hiç bir suretle ınu 

1 verilmez. rcl~ 

devirde memleket işlerinde sessiz sada· Meşrutiyeti müteakip ldarel mutla- Turistler gelecek 
sız çalışanlar arasında bu bayati mesele kanın fena işleri araısında bu güzel ve 
ile çoklan uğraşmıştır.• Erzurum Vulfsi semere verici iş de eridi gitti. 325 den h 

9
i
38

b.lzmltlir eilntehrnasy1on1aı fuf~rlı için 
• 1 usus ır na e azır atı an a ış er ve 

Rauf Paş~ zamanınd~ başlıyan N~z!m sonra kolayca geçınmek ve ko ayca ya- broş.Urler tevzi edilmektedir. Reklam iş· 
Paşn devrmde teyzinı veren bu mub.m şamak zihniyeti karşısında ekonomik te· ıerine büyük bir ehemmiyet verilmiştir. 
teşebbüsün şahitleri hentlz sağdır. şebbüslere samfmt bir yürekle kıymet Bunun pek tabii bir neticesi olarak da 

Vilayet meclisi idare nzasındttn bir veren olmadı. Ayni şekil ve şerait bu· fuara karşı hariçten alaka artmıştır. 
zatın riyaset ettiği fen adamlarının işti· gUn mevcut. Bu külfetli ve zahmetli lş· « Ftlistln - Mısır seyahat müessesesi» 

raklle vücuda gelen komisyon VUAyet lerf yeniden meydana getirecek olaııla· fuar atınlcırfnde lzmlre gurup halinde bir 
ıllhlllndekl k'>mOr ııııatak~lanaı doıaıtı• na el~ett• tlltrl apaıur.• eııhıt ttrtlp ıdıot in( bUdlrJDltlir. 

18 • 5 - 9S8 aaıt 8 Raporu 

Hava tazyiki : 608.8 
,. » (Dealz seviyeıt) : 766.5 

Subunet : + .s.9 
DUtük ıuhunet : + 4.3 
Rutubet : % 73 
RuzgAr : Şimılfşarklden ,S 4 M. 
Rüyet: Tam 
Sema : 6/10 bulutln 
Yatıt : o.ı m. m. 

Madde 3 - Bu iki sene te 
8·6-1929 tarihinden başlar. 1 1

1 

Madde 4 - Bu kanun neşr f 
binden ınuteberdfr. u~~~ 

.Madde ö ·- Bu kanunun ~ °''~ 
rini icraya Millt Müdafaa Veldlı 
dur. 3S 

Kauı.uıun ntırı tıriht 2~ 4·9 
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ANKARADAN ROPÔRUAJLAR ----------------------------__ , ______ _ 
Ö. T. E. B. E. R. 1 l Canh hesap makinesi: 

Çoban Hasan! 
Biz sorduğumuz hesap suallerinin daha 
kalemle neticesini çıkarmadan, o kendi
sini şöyle bir yokluyor ve cevabını veriyor 

\'a7.3 n : O 0 UZ Ô B D EŞ 

ESXAF AUASI~DA 

Saraçlar mallarını 
teşhir için sergi 

istiyorlar 

Her sene açılacak böyle bir sergi 
için Ticaret Odasının ön ayak 

olmasını istiyorlar 

Ornıaı.da ha.' vttn g 
yaş:ıyan adanı 

l 

Fransız gazeteler! Mayene bağlı kü -
çük lb!r kasaba olan Anduyede onnan ke-
nartnda dola.şan 1.k.1 l andarmanın hay -
vnnl:ır g;ıbi dört ayak 11zerine yürüyen 
garip bir insana rastladıklannı haber ve-
riyorlar. Jandarmalar sll~hlarının tehdidi 
altında bir baltalıkta maymunlarla zıplı-

Grıu E·zurrm 18 ~a.·a;lık ta esk i bir srn'· yarak koşan iıerm yak.alımı.şlardır. Pa -
ıı bir çok defdlnr arkad~larım- Eözlerle hesabın neticesini çıkarmaya attır. O ıle bir san'atkf, bUtiln diğer snn'- çavralara bUıilnmüş 'Olan :bu adam anla -
,tıYıru~tum. başladı .. Al aşağı ver yukarı netice <. tlar erJab un saraca ihtlyact vardır. şılmnz :b1r şeyler söylemektedir. Bu haya-
. C nlı lı ~ap mn!..inesi çoban fü •. çıktı: S !:lrı ç Bay Salimle konı:şuyorunı: ta ne vak.Jt :başladığı belli değildir. 
8 1 - Dört yüz yJrmt"allı bin altı yllz - Bizim ~e bu sene lş'erim1 z bozuk, Jandarmalar adın nedir diye sorun-

rıı,u. cuınıeyi her duyuşumda kefıHn yirml dört 1 Evet, 426624.. d:y!>r. Babç~lerde l...ylrk\ .. r açmnlıkl, ca: 
~~d}e başhlr, santlarcn bu cnmıe O- j - Kaç yaşındasın.? . . bl.ıım da lşlmız ı çıl~ın. Bu memlı:k~tte - M:ıtao, Matao ceva.bını o.lmı.şlar -
be,~ durım:ık, b~yl~ b:r şeytn n rısıl - Elli bir 1 . bu tıöyl"tltr. . . _ d 

1~~ tıı lı· yretler içinde kendi kendl- 1 - Elli blr yılda kaç dakika var? - T~e'll galı~ıc~ relkl ış\nınfz... ır. 
b ırıiın' . 1 Canlı hesap makfnacı lşlemege da· - Bızs trPnın zı:rarı rtokunrıc:ıktır. - Nereden geldin? 
rakıtt . Çl\nkü lstcnbuldan b:ıraya hazır fıyukalı - Topraktan ... Yine toprağa ~iode -

lıttı geçen gQn onu bır çok ln- ba dogmsu söylemeğe başladı. Ben daha 11 d h k 1 lr h lk L 1 Pl.terıı 111 arosında ııklu durgunluk veren hesabın yarısına gelmeden o net:ceyi ~I~ ar ki! a çolc· ge
0

ec
1
e ' al kunt _a~ın ceğim ... 

ı.ı arı k"f d k l ı 1 . cı asına anr.ca • n arı a ac11 , ıızım Konuşma tarzından bir çılgın olduğu 
"'lttken _"asın an ta s m ve zarp söy edı : al·ş verişimiz de bu suretle azalacak. 

iOrdul'ır- h . d 1 Alt o t 1 bl n k k anlaşılan Mataonun haklkt hüviyetini '!la k &um zamnn ayretım en - ı Y z ye m ş n Y z ır Halbuki bizim y2ptıx.ımız işler saJ\famdır. 
alrn b d ı· 5 6 teSblt için tahkikat yapılmaktadır. !lir ayn ınec ur ol um.. ıra· NokRam c!Jas1 yoktur. Eğer bunu da ta-

.... ~raJık tthaliden biri seslendi: - Yo .. Olmadı bu liraya gelmez. mAmlamış olursak, slln'atımız son hızını Mnta:o senelerce orm.anda lklmseye gö-
~ı 

739 
·ardı bnkalım çoban göreyim Gözlerini açarak sordu : almış oTur. rüruneden ıh.ayvanlar gibi yaşamıştır. 

8u ~la 491 i zarbet. - Neden? - Neden cilalı eşya çıkarmıyorsu- Beşizleriıı anası bir çocuk 
lQ ç0biun hamallık ettiği anlaşılan dnn- - Ne diyorsun .. Bu lnsarın OmrU· nuz? 

....... a? Eğildi. Doğu şlvesile: dflr .. Lira nedir ki.. - Lhım olan levazımı bu!amıyo· daha doğurdu 
~la d~asıı ·dedi - yedi yüz otuz do- Başım önüne e~erek salladı. ruz. Masala bir çantıı yapmqk istesek, 

... vrt yU d k bl i 1 ? D Bundan bir kaç sene evvel Kanadalı ....... .,, z o ·san r deki mi • • - oğru.. glase bulunuyorda, kulpunun kitıik takımı 

u.:-ı lJ 1 cı 

sL.rer.111? 
İngUıterenln Darçester şehri ımahke

meslnde geçen gün çok nazik bir dava 
tetkik edll.m1ştir. Bu davada "Bir ıbuscnin 
beş da.kka devam edip edemiyeceğl me -
selesi,, tetkik edllm.iştır 

Davaya. mewu olan hM!.se şudur: 

Mis St.'.Jkland tsmınde yirnıi yaşında 
bir .genç klz, ıbir otobüs lblletçlsinln 'ken -
dis!nl ibcş dakika müddetle öptüğünü td
dia ederek zabıtaya şikAyet etmişti. 

Polis mahkemesl ö:!etclyi 24 saat ha
pi.s ve üç lira para cezasına mahk.Qın et
miş, biletçi lbu hükmü ka.'bul etmlyerek 
~f)~ .tna.h'kemeJ~de qa.vasının \ekrar 
iörülmes1ni istemiştir. Otobüs biletçisi bu 
mahkemede bil' b'.ıı.senln beş <lalcika de -
vnm ede'blimesıne lmka.n olmadığını sı5y
lemi.}tir. 

Mahkemenin yaptığı tetkikatta bir 
busenin ıbeş dakika sürmesine Lm'k1n ol
madığı sabit olm~a da, Mis Stlkland o-

tobü.s içinde •ba.Şka yolcu bulunmamasın
dan 1stlfade eden biletçmın kendisini öp
tükten sonra, beş dakika kolları arasında 
tuttuğunu .Lsbat etmiş, bunun üzerine 
mahke~e blletcının ce:ııasını üç eun hapta 
ile beş lnglllz lirası tazm.lnata mahlcQm 
etmek suretile artırm:ı.ştır . 

",Vet 1 bir kadın bl r batında beş çocuk ·birden ç0b· · · Bir muddet sükuttan sonra sordum: bulunmuyor. Bu noksanlıkta da çok zi- her :t>irlhl milyoner etmiş bulunuyor ... 
ı an il la ldl A k b d d k ı d l'\.'} doğurmuş, bu vak'a hakikaten büyük bir ~ tıeıı . asan evve yere çöm~ , - rtı ana ua e ece sn e1r1ı yau görüyoruz. Sonra levazımın bazıla- hıldis 1m t B uk1 k d çok Bu çocukların anası şimdi de on u • 

it· hı Cesını hayretle beklediğimiz bu mi ? rını bulsak b1le, pahal•ya alıyoruz. aIA.k ~ 0 ~ u.b; ~ :ıra. 0 ~ ar t çüncü çocuğunu doğurmuştur. Bu, bir er-
~t ltkı 0 bir elini şakağıaa koyarısk ve 1 Çoban Hasan durakladı, gözlerini - Ne gibi eşyalar yapıyorsunuz? a ar_ 0 an un u ' yavr ar sır kektir. Çocuk dünyaya geldikten sonra.. 
rl~~ııın ı:n hareketlerle hesabın neticesini bana çevirerek, sordu : - Portmen, eğer takımları, futbol beşiz doğdukları için, kendileri, için A - doktorlar eski tecrM>eyi dtl4ünerek arkaaı 
Lll. a~'fa başladı. • Ha ,. dedi • He • - Neden ? topu .• Saraçlığa alt ne iş varsa yaparız. merikada toplanan para, daha şimdiden gelebHir diye bir hayli beklemişlerdir. 
~~~ ~ua~ktt~m~hltirmed~ o - Şimill~~y~~k~rln iH~~e -Sltln~ni~n~ ~tme~~~M ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

....... ~etışUrdi. çıkacak. lazım? E V 
'1e,/28 lira 49 kuruş - E .. Çıkarsa benim kamım doya- Bay Salimin gönlü ferahlamıştı. San- rzurum ila yeti Daimi Encümeninden: 

~~ ıın buldutum da • 36~8!9 • idi. cak. değil ya 1 . • ki ıOylemek istedljtl şeyi yakalamış ola-
~( ç~~bao Hasan bunu lfrtt kuruş o-ı - fsmfn, ıOhretln artacak. catım ki, bQyük bir al!ka ile elindeki Sıra B .. M. Bin& EUı kirası 

....... N arrnıştı. Sordum : - Ben tOhret istemiyorum. Para ı1ını bıraktı : . No. No. No. Gayri menkulltn o1nd Ga)'rlmenkulU.n mevkll Lira 
~tu11 ? ed.,n sonuna lira kuruş ekle· lsteyorum, karnım aç.. - Bizim işimizin, ıan'e.tımızın tak- 1 8 1 Nümune evi üst kat İstanbul ile&pw caddest 125 

..... 1 Dayanamadım, cebimden çıkardıtım dir edilmesi bir şeye ba~lıdır. 2 3 3 > > alt kat > • > 125 
lltra <lij ilen öyle çıkarırım.. Bu dünya beş liraya ?na uzat~ak: Bunu Eöyledikten sonra tezg!bındsn 

4
3 4 8 

> > alt kat > • • 125 
't~'ltı 11Yası. Baş ' a türlü çıkarıp nide- - Al ışte, dedım, karnın, bununla bana do~ru başını eğerek bağırdı: 

5 
4 ! > > üst kat > > > 125 

aj bedi. bfr kaç gün daha doyurursun.. - Sergi! Sergi 1 Biz ve bütün san'-
6 

5 > > alt ve üst kat > > > 250 

l,. &t r aralık ortalığa bir sessizlik çök· Çoban Basanın yüztı güldü, eski atk!rlar her sene r.çılecak bir ssn'at 7 : ! : : :t k::t.. • • > 125 
t~ı,,~ de bunu bir fırsat bilerek çobana mesut iÜOlerinl hatırlıyormuş gibi gö· serglsfne muhtııc~z. Sergi açılırsa, sım'· 8 7 2 > > > 125 

, 'Ilı '-'e dedim ki· 1 zDnQ bir noktaya dikti, bir mnddet atımııın bütün gnzelliklerfnf göstermete 9 7 2 : : ~~ ~t ... : : : 125 

ille b'Benimıe beraber gelir misin? daldı . • fırsat buluruz, halka mall~~mııın meta- 10 8 13 > > alt k:a.t , , , ~~~ 
tıq!lı~ ~~a'I. konuşalım çohan hiç umul- Son sualimi sordum. neti ha~kı~~a kanaat varırız. 11 8 13 > > ... üst kat > • > lSO 

~ •u~~ zamanda bu damdan dOşerce· - Anne~ baban var mı ? edem-;z m~?' Ticaret Odası size yardım Hususı 1dareye att olup bağlı listede yazılı Nümune ev~r1.n1n 938 yılı !carlan 
d~tı lllle karşılnşınc1 irkildi ve ba· - Evet ıklıl de sat annem 77, ba· f t t r Halb ki , ka I C Mayıs 938 gününden tt.1.baren 19 gün mll:ldetle aıçLk arttınn'ya çıkarılmıştır Bu 
..... erek : bam 95 yaşında. .. , - ş e e m yor. . u san at r arı.n evlerin icar ihalesi 25/5/938 çarşamba günü saat 14 te VIJAyet DaJmt Encümenlnde 
ıı Ne İCln? Dedi - Çok raşnsırlar. san altl~rmhı, hnnerlerınl gösterecek bır 1haie ed1Jeeekttr. Taliplerin Encümen kaJemine müracaat etmelıer1 

ıı.... "tfl • , k 1 serg nan er sene açılması f çln onlar · 
°"'diQiırıiazetect olduğumu anlrtmak is· - E<me. o rr.ııdıktnn sonra yaşa· önayak olmalı 1 ' (No. 297) 

~h ..... Ca~en : . . mJşlar, ne ç.kar kı . ... Bııy S11llmla yanından ayrıldım. Fa-
aı ~,ı ıın sen de dedım. Bıraz has· kat onun bOyük bir h'lyecanlal· «Sergi 

... e rız p l . · ' ..... tı. . osta gün erı Sergi , ,. diye iÜrleycn seıl hlla kulak· 
..... p lll.ına hana pnra verirsen. lanmda çlnlayordu. 
~e ek t, olur. Ankara - İltaabDI - TrabMa po1talan N. ÔZOEN 

\ı !ldt . Gl4J ..11-~rı t 1 ııc:> i~todiğl kadar para ver- f 0-. 
ı:ı de <>nrn hem karnımızı doyurmak O.mıarteıSl ı& cumart.ea 7.10 16 yaşında bir çocuk 
~ltıka:aba•cu konuşnbtlmek fçio oru ı Pa.zarte!1 18 PaartAll 1',SO ablasının RŞlklnl 

Sekiz Vilayet ve Kazalarda 
Bayii isteniyor 

Devlet Ziraat lşletnzeleri Kt4runıt4 Atıkara Bira 
kası Tı·abzon Jlultakösı Bayiliğinden: 

Bira 

Fahri· 

k,on t Ya o-ö~ürdnm.. Hem ,..iyor, Qaroamba. 18 Pel'fE!!llbe 1e,ao 
..... Uşuyo:uz: ,J Kan • Atn postalan öldürdü Trabzon, Erzurum, Kars, Çoruh, Gomoşane, Glre,on, KarakOse Vilayet 
, ~erolisi" ? OUmarteaı 11.17 CUm&rteel 13.11 İzmit, [Husust] _ Hasan isminde merkezlerile ka11larında Bira bayilerine lfiıum vardır. Taliplerin ıeraiti anlamak 

'ı ~cbı orıyanın Clbanbeyll kaZl ının Pua.rtfll!I\ U .17 Pa.mı1ıel& n.1ı 16 yaşında bir çocuk hemşireslle müna- O zere bir hafta zarfında Trabzon mıntakacıı bayii Mahmut Tahsin Sayıla mQra-
ut1 1 ~ııkiesfnde <!oğc!um. Oreda evim Perşembe 13·17 ça.rpmbt. 11·18 sebatta bulunduA-unu iddia ettlA'i bir de caatları . 
aıı"il ...._ llrıın vur.. Oltu - Tertum postalan llkanlıyı bıçakla yaraJıyarak öldOrmno Ankara bırası Trabzon mıntakasının her tarafında beher şişesi bıtyilerde 
d' ~ ~şl\eç cocuk? Cuma.rtll!1 10.00 Pa.zartul 15.00 tor. otuz kuruşa satılacaktır. 5-5 
~ ~t.~ne ~i .. G~~ğfmde hlri has· ~b 7·00 Ç~& 15~° Kadk ~mlndeki bu delikanli kızt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ IY. 'N~r haJue ölmüştür. c:.~~a 14.00 ..;evmekte ve evlne de gitmektedir. Bun- Erzurum Vakıflar Mu·· du·· rlu""g"' u·· nden·. ·ıır~ t. , ()den buraya geldin ? OWn~ dan müteessir olan kızın küçOk kardeşi 
fi'. ~ıı.ı rada p k d t kenıll • Hasan, Kadira eve gelmemesini sOyle-

ııl İl. 1 d ara yo ' a e 
8 Erzincan Jnhııurlar mf~, Kadir bu sözleri dinlememl•tir. yl· Tahmin •.• Vaklı Jet t•ı , " 0YUramıyordum. y Lira 

,r;J ·~· r'kl .. 1, ·ı ""d .. / "ğ •· ..ı ne b;r gün eve gelince kavta etmlıler, 

Mevkii No. Clnd Teminatı 

muvallkated 
Lira Ku. t,. ~ ? oradan Ankaraya ne He .Jlusta,.·•• .r.1ll ur U unuen: Hasan bi~~ını çekerek Kadirin sol eöt-

ı &tııı ı - 2~ -4-938 gilntındea ittbann 1~ snne ıaplamışbr. Yaralı çok kan nyi 
' N uzun , uzun sUzdU : rtın milddetlo açık eksiltmeye konulan ettiğinden memleket hastanesinde Olmüş· 
' !{ e ile gelrbfllrlm? Yayan... 938 malt yılı zarfında Erzincan Merke· tür. Katil yakalanmıştır. 
' ()aç gUnde geldin ? ıinden Trabz'>n, Kiti, Kema_k ve Pülü· Kıstelyevm vergiler 
'y n 

1 
mer tnhısarlanna nakıl edaleoek olan 

1't~ ' li <>lda yiyeceğin varını idi ? tahminen 227000 k.llo lnbisar mevad- !dıı liye Vekaleti Varidat Umu!.11 Mü-
ı.P ~ boy~:r, rasladığım kasaba ve köy- dfı in nakli ihalesi artırma ve eksiltme dQrluA"~~ Kıs~elyevm vergilerde mukelle-
,fi"~I td~. hesaplar yepayak karnımı kar.ununun hükQmlerine tevfikan 20-5· flyet mud~etınln .ne sure~le he~ap edile-

!~ M k d t dit dilmiştir ceğlne daır teşkılabna bır tamım yapıl-
tll ' ~ 938 günune a ar em e · . d ili k" 

) , t<len h 11 d ? M b bed 1. 7400 11 mıştır. Bu tamımde en yor ı: 
,1~ ı.:., ama ık e fyorsun 2 - J. o ıımmen e ı ra • . . 

~b.. hııea. "elce çobanlık ederdim. thtt- mu 7akltat teminat 555 liradır. .sene ıçınde yeniden işe başlama 
"';~~ l!lı CQbnnlık olmıyor. Çobanlık 3 - Taliplerin ihale gUnQ olan veya ışt bırakma d?layısile tarh olunacak 

1:ı .. M M lustel)·evm verıllerın hesabında aylann 
o> 1 1~ ~cı, ··· 20-5 938 Cuma guı:ıu saat 14 deil evvel tams ın•n otuzar gün ve senenin 360 -a1 a.. n akı l k"l d- 1- - gun ~ "'t<lııın . ıma şu sua geldi.. Güle· Erzincan lnhlsurl.ar masta ı mü ur rğü- olarak hesabedildiğf ve buna da 3258 

#J ' ~ · ne ve şcırlnameyı aörmek isteyenlerin numaralı kanuna ait fzahnameye derc-
t~1 ~' 11

Rin olsan ne yaparsın? lnbis .. rlar idarelerine müracaatları llAn olunan bir misalın sebep olduğu Maliye 

1p ' ' ~.acı güldü: olunur. (No. 318)) 8-2 Müfettişlerinden alınan teftiş l!yıhaların· 
~iı ~~an olsa ne yaparsın desene.. dan anlBf tlmaktadır. 

tıır11trı an cevap veririm.. karnımı A t• t} • b ki Kı~telyevm vergilerin hesablnda hu 
}~ri' Anlıyor mu~unaz .. Çnn~ü a- r ıs erlil aCa arı yolda har.: ket edilmesini mümkün kıla-

~'> v\'eı gnnler bir, ıki övUn yeram.. 6 ıncı sayfamızdaki bacaklar numa. cak kanunt bir hükü!ll bulunmedıtından 
'b '~ hazırladığım hesaplan sor- rala"ID'l gl)re şu artlstlerlndlr: bundan sonra bir seneden noksan müd
{'_,Ssa:ırıı. ı . Simon Slmon, 2 • Marlen Ditrlh, detıerln hesabında her ay kaç günden 

~~~an li atın nah ve mıhı ne eder? 
1 
s . l\ledl Kristiyan, 4 • Mlroy B"lco, tbaret!'e o m1kdarların naz0rı dikkate 

~"-.. t.kr asıın 8888 rakammı bir ksç 5 _ Dar yel DJryô, 6 • cınıer Rr cers. alınması ve senenin de 365 ızQn Qzerln 
~ bt." etttkten sonra şahadet par- wr•• ur den bP11planmaa1 lnıumu • tamimen teb-

lllt koyarak, k11rtçı blr takım 111 olunur. 
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e1 Daktan 1 ~ 
83 t 7 50 

• • 83 > 7 50 

> 85 > 7 50 
89 • 7 50 
7S > 7 50 
75 , 7 50 
'M • 7 50 
30 :t 1 25 
59 • 7 50 

> > 
> , 
• > 
> > 
> > 

122 • 8 75 
t • 

Köprllb841 75 • 8 75 
200 • • 771'19 t 11 

80 , > 81 > 8 • 

500 • • 83 Han 87 60 
90 > t 85 D~ 8 75 
85 > > 87 t 8 38 
90 , • ao • s '7a 

100 t • 01 , ' 60 
30 > t 1 , 2 2S 

150 • İstasyon C. 1 l'ınn 11 ıs 
50 • • 37 DWCkAn 3 75 

700 • Mumcu t)Jya 1 Hamam 62 50 
25 Hacı dede Esk1 baJtırcı 32 Ard1,e 1 13 
25 • t > • 30 • 1 13 

Tahmin bedeli, vaıktı, anevkll, numaruı. ctnsı ve mu~ temlnatıa.n yuka· 
nda yazılı akara.t bir aene müddetle kiraya ıverll~ mtıma.fedıeye lrondu.. 
24/ 5/ 938 salı tünü aaa.t 1' ı. vüı11a.r dairesinde thaleı.rt ~. 'l'a11oı.rtn 
mtırııoaatlan. (No. 11&) 1-t 
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Südün kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Umum satış ·yeri: lstanbul, Jahtakale Caddesi 51 _Numarala 

~:R.ıE~ım (Poker tıraş bıçakları deposudur) 

E?Stınmıc!a Satq Yeri nŞEf SOLAKOGLU ve ORTAÖI Gtlrcllapm Kavaflar earfUJ 

it 

\ 

Gümüşhane Nafıa Müdürlüğünden: ooGu 
iLAN TARiFESi 

. ' 

Kaııafl Zaı·f' l"suliyle !,ksiltmc İlduı 
8 ncl 11yıf ada aantl!lll 2t5 li:uruı 

1 - E siltmeye konulan iş: GUmt1şhane Vıli'ıyetlnin Pirabmet, Kelkit, Pôske 7 • • • w • 
Erzincan yolunun mÜhtelit kilometrelerinde yaptırılacak 38 adet Betonarme Men- 6 • • • 75 • 
tez inşaatı olup bedeli keşti 17697 lira 28 kuruştur. 5 • • • 100 • 

2 - Bu iş ait şartname ve evrak şunlardır: 8 • • • USO • 
A - Eksiltme şartnamesi 2 : : : ~~ : 
B - Mukavele projesi. 1 400 • • • • 
S - Nafıa işleri şeraiti tımumiyesl. Jl n verecek kimseler DOGU Oue-
D - Tesviye turabiye ve kargltr inşaatına ait fenni şartname. teaı idare MQdt1rlüğtlne mtıraoaut etme· 
E - Hususi şartname, keşif cedveli metraj cedveli, isteyenler bunları Gü- ttdirler. Devamlı ııanıar loln hUIUSl 

milşane Nııfıa mUdUrlUtünden alabilirler tarUe t tblk edillr. 
3 - Eksiltme 23 Mayıs 038 Pazartesi günü saat 15 de Kırmızılı lllnlnrda tarife bir misli 
4 - Eksiltme kapalı zarf usullyle yapılacaktır. tuzlulle alınır. 
5 - EksHtmeye girebilmek içln isteklinin 1328 lira muvakkat teminat ver- Adres de~IiUrmek 25 kuruıluk tıc· 

mest bundan başkv t c ret odası vesikası ve Nafıa yüksek bakanlığının müteab· ı:ete tabidir. 
b\Ulk vesikasını göstermesi şarttır: DOÖU Abone tarifeıi 

6 - Teklif mektup1arı ncuncU madde yazılı ea&ltan bir saat evveline kadar 
OUmUşhane Nafıa müdUrlüğünde teşekkül edecek komisyona )IlHkbuz mukabilin• Seneliği : 12 IJra 
de verilmiş olacaktır. Postada vukubulacak gecikme~er kabul edilmez. Alb aylığı : 7 • 

(No. 299) 4 3 uç aybğı : ' • 
-----------------------.. Bir a11ıAı : t,ro • 

MQdtlril: Bahadar DtlLGB& ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN Sa.bip ve B&fllluharrirl. 
otıw> BABAN 

.ı n~~ ~lfı 11\t~ YNil Jtıtn 
-.~ · · · .. -~ · Sanıllll : 24 Llrı 

Buıldlil "[,tr DOG u Jaaunev~ Alb •Jbls i H 

l !) l\f AYI 1 !l :l 8 .:;::::::? 

----·Erzurum Vilayet Matbaasında---~ 

1J/akb11:., Bilet, Fatın·a, )'aldtzlı f)aı 1efİ.'feleJ', 

Kitap, Cetvel, Defter, Duvar, El 
İlanları ve her nevi 

TABI İŞLERİ YAPILIR 

Dltcr Vlltyetlerden gönderilecek her tilrlU siparişler derhal yapılır 
ve süratle gönderilir. # 

l:ı::±LL 

mınmmm11111mmınnun11ıımuıınınınw:ı11111mııınuıııunuımıııuııuu111111!lllnııwı 

DO 
ilanlarınızı kabul eder, 

FIRMANIZI 
Bütün Doğuya tanıtır 
"Do G u,, bUyUk bir 
memleket parçasının 
her tarafında ok nal1 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan biitl1t1 
m'iiesseaelerin gazetemiz vasıta" 
aile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
• _.__ ilk icabıdır. 

ILANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZ 
g6nderiniz 

111111'••111111JU1wmınm11nmmııınıınm1J1Bınınınıı 111 ··mın 

Trabzon Vilayeti Defterdarlığından: 
ıl 

Varidat kapı Hucludu Jıll 
l\tahalleıl Sok&iı Nevi Tapunun No. 
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67) 
Maj'aza 69) 

, 71) 

73) 
Han 75 

Mağaea 77 

> 79 
> 81 

> as 
> 264 

> 268 
> 268 

> 270 

> 272 
> 274 

> 278) 
280) 

> 282 

Mayıs 937 

) 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 
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161 

162 

178 

163 
164 
165 
166 
167 

168 
169 
170 
172 
171 
174) 
175) 
176 

> > > 284 > 177 

üç t,.'ll'n.J~ 
tarafı rl 
ğullarırı~1 
ııan ° 
maJ:ıdut 

~ Esvaıc ıı 
de 276 11 

Iı var 

J{ı1:~e 
IJf# 
(~5 

> > > 276 > 173 

1 - Trabzon Belediye dairesi karşısında 'kıl.in Anadolu hanı naınile ıJ1 
kanda müfredat ve evsafı yazılı taıhtant 18 mağaza fevkanı 16 oda p-ııı 
müştemll ebniye ıbedeJ.i peşinen tediye edilmek şarti!le satılacaktır. uı 

2 - İhale 24/Mayıs/938 tarihine mü-sadif salı günü saat 16 da 1'1'91 
terdarlığında yapılacaktır. . o)ll 

3 - Satış kapalı zarf u.sulile yapılacağından o/o 7,5 teminat akçes!i 931 
liralık teminat mektublle teklif mektupları arttırmanın açılma saattıı<l c 
evvellne (saat 15 şe) kadar Defteroarlıkta miıt"'şekkil komisyon re.lsiil ) 
mukabfünde verilecektir. ot' 

Posta ile göndeııllenler de aynı saattekomisyonda bulunduıı.uacakt1r· ıı1 
tada ve gerek saı1r suretlerle vaıld gecikmeler kaıbıll edıll:nUyecektır. &l'ııı· 

• - Fazla 1zalıa.t aılınak ve f!U'tnameyi ~ fstlıyenlerin defterO 
~t otmeım ll~n oıunur. No. o276) f - ~ 


