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sıv AS - ERZURUM DEMİRYOLU 

~emir ağ dün 233 cü 
kilometreye vardı 

811 suretle Cumhuriyet Hükumetinin 
döş ediği milli hatlarımızın uzunluğu 

2873 kilometreyi bulmuştur 

iDARE YERi: 
Er2urum Gôlbaş1 Dolu idarebauı·t't 

Puartellden maada ber i'ÜD çıkar 

8a'fl• her.yerde 5 kunı~tur .,..,,._ 

Baalmayan 7uılar ... geri verllmeı 

/Juhil :.ı/t' J ·,·kili Jlt•t'lİ."ifo yeni beya11aff o f,afluuln 

Fecibililnço:Ölenler 148, yıkllan 
evler 6750, harap evler 4000 

... 

(.lltlar:ıfı :J ü11d ie) 

Erzurum 
Vazifesi 
Başında! 
Jh~ 111 ıı l'I o r· tlu aylı k/111·111111 

.'Jİ;:. c(ıı f>in'11i frrk<~llilt•r 
K1rşehi r fe1Akel7.~deleriııe yar

dim etmek i~· n, Erzurum balkı bll· 
yllk lıir telıalük ~östeınişliı'. 

ı :u 1 yılında ke~dl başına gelen 
IJu felaketin büyUklüğDnü yıtkındtt11 
hisseden Er turum balkı, bir kaç gün
den beri, bedbaht vatanctaşlarım12a 
yardım etmek için hazırlanmış ve 
bugün görüldüğü veçhlle yalnız bir 
gUn zarfında 500 liradan faıla para 
toµhmmıştır. 

' Teberru etmek. lstlyen halka bir 
kolııyh~ olauık üıere mcrk~zi Lir 
yer intihap ed·lmiş ve 'l'ic!lrJt Odası 
münasip görülrnU~tUr. DQn akın ukın 
l' ıc!tret Odasına giden vatandaşlar, 
Kızılay vezncdurı tarafından karşı· 

!anarak teberruhmnı yapmışlarüır . 

·ı J)iln teberruda bulunaıılaruı listesi· 
11i .J. iincü ~uyfanıızda bu/ac •ksmıı/ 

K ARLAR ERİYİNCE -
" Aras,, taştı, Karasu 
pek tehditkar akıyor 
Tuzla çayının suları da şosenin büyük 

bir kısmını istila etti 
Kıırlslın erimesi ve son ynğan yatt· ı de bulunan Tuzla ç&yı du ~wan şosayı 

murlar dol >1y1<;1le, mıntskamızda zaten lstt!A ederek, muszzam hir göl husule re· 
kabarmış bir halde bulunan dere ve ne- lirmiş , mürur \'e uburu kesmişllr. Evvelki 
birler taşmış \·e bunlardan bazıları dtı 1 sabnh \\ı sımlara hareketı ellen otomobll
h h ıiit edici bir bal almışlardır. Alalrn· !er Tercana dönmUşlerdir. Su fstllAsının 
dıtr makamlar mütP,yakkız bulunmakla ne karlar devam edeceği belll deA-i!dir. 
beraber, s•ılar bazı yerlerde yolları ka- Al'aS nehri tu~lı 
patmış bulunıııakta1ır. Di~er taraftan Aras ne-bri de tao· 

Sivsı • Erzurum hattı llzerinde y~p lan k~pra ayaklarından tJlrl 

Tercandan' verilen maltlıınta görP., mış, ovaları su kaptamı~tır . Göksu ile 
Tuzla ve Karasu nebi-:-leai bir çok yer- Söylemez nahiyeleri arasındaki irtibatı 
lerlerde yollara taşmıştır. Tercundan Kö· kesilmiştir. Bunuola beraber, insancı ve 
tUr un fabrikasına Qç ktlometre mesafe- b11yvanca biç bir zayiat olmamı,pr. 

lr 
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Doğudan Haberler 
MUHABİR t\1EK rUPLARI 

Hope Çoruh Vila yetiniıı 
biricik iskelesidir, 

kapısıdır, penceresidir 
Sivas - Erzurum 

Demiryolu 
(Üst tarafı 1 incide) 

l<ısını 

Sivas - <_.:etinkaya 
c.:elinkaya - Di vrik 
l>ivrik - Erzincan 
Erzincan - Aşkale 

Aşkttle - Erzmuın 

Uzunluk 
(Km.) 
113 
64 
mı 

1:-58 

Tutarı 

(T. L) 
4.050.000 
Ei.400.000 

1 ().200.000 
8.500 000 
2.B00.000 

Bütün bu adetler Cünıhuriyet Hli
kumelinin Anadolunun Doğu kısmına 
dcıniryolunu götürmek için ne kadar 
mühim bir işe giri!;'tiğini ve bu hususta 
nu kadar aıiın fedakarlıklarcl"n çekin
mediğini en güzel isbat eden şeylerdir. 

ı:su hususta tnb!at ile de yapılan 
mücadeleyi zikretmeyi ve açılan tünel
leri ve kurulan köpı illeri zikretmeyi 
lnzumlu görmekteyiz. 

Tii IU'Jll'I': 

8ivas - Erzurum demiı yolunda inşa 
edilecek tünellerin uzunluğu 2~ . 9::ı:s 
ıuetretlir. l>ar boğıızltrda güzergahın 

dohı!;ilığ1 yamaçlar da peydeı pey açılan 
ve uçıh1c:ak olan bu LUnellerin adedi 
117 dır. 8ılhassa 10 uncu kısımda açıla
cak lü tünelin uzunluğu 4.000 metreyi 
ıııtHecavizdir. 14 üncü kısımda açılacak 

tUnel adedi 1F> olup uzunluğu 2.700 dür. 
Ancak burada tesacıüf edilen fenni müş 
kiUlt dolayısile tabiat He mücadele pek 
<_;elinC1ir. Görlllü}Or ki Sivas - Erzurum 
httltında inşa tdıltct:k olan bu köprüler 
bu hat üstünde yapılan büyük ~anayı 

imalatının başında gelmektedir. 

Bu sene Çoruhta 
Eğitmen okulları 
açılıyor 

/..,!jit '"'iJI o/,·u/lr11·1 iri11 
1J1 iiso it f/jjl' iilr' 11 kii y/f; r 
leslJit edil fli 

Artvin [l lususi 1 - Bu sene Çoruh 
Vilayatinde de Eğitmen Ol<ulllirının açıl
ması kararlaşmış ve şimdiden işe baş
lanrrııştır. 

Vilayetçe Eğitmen okullan için mü
sait görülen köyler şunlördır: 

Şavşat Kıızı.ısından: 

1 Kazadan sonra 
alınan tetbirler 
Trabzonçıkan "Yeniyol,, refikimiz 

yazıyor: 

Son feci kamyonet kazası üzerine 
Belediye bazı mühim kararlar vermiş 

ve bu kararlar vilayete~ derhal tatbik 
mevkiine konulmuştur. Bundan sonra 
bliyUk kUçük kamyon ve kamyonetler 
Jn sekiz kişiden 'azla yolcu almıyacak 

ve şoför yanında yalnız bir kişi buluna
bilecektir. 

Yolcu ve yük bir arada değil, ayrı 
arabalarla nakledilec ~ktir. Bundan baş
ka herııangl vilayetten verilmiş olursa 
olsun şoför ehliyetnameleri Trabzon 
Belediye heyeti fenniyesir.ce tE' tkik edi
lecek ve şüpheli görülenler t ;krar im
tihana tabi tutulacaklardır. 

Koyunlu, Yanıkl!, Kııraköy, Meşeli, 
Çayağzı, Çavdarlı, Arpalı, Kirazlı, Dut-
lu, Oba, Yıığlı, Tıışköprll ve Misirli. Gayri nizami yapılan geniş ve 

A,.dunuç Nahiyesinden: uzıın karoser;li kamyonetlere yolcu bin-
Z k 1 B ıı T dirilmiyecek, yalnıl eşya alacaklardır. 

• " er ya, 3 ı, >ursunlu, Karlı , ·Bunlarda zamanla nizamt şekle sokula-
Konakh, Httmurlu, Yolatzı, Kı:ıpıköy, 1 , ki d B 1 d" ·· · b h _ 
L· 1 11 1 , 11 j ı,a ar ır. e e ıye encumenı u u 
nııl u · tlar ı ''·ı ·• ar ve Ba·'tl• a ' . ' ~' •· . . ~ .c : susta lazımgelen kararları almıştır. G~-

Şavşat koylerı birı sekız ve dığerı c·cleri saat 24 den sonra seyrUserer, yol 
beş olmak rızere iki, Ardanuç köyleri de 1 imtidadınca yasak edilm:ştir. Bu husus
her biri altışar olmak nzere yine ik.i ta, Trabzon valiliğinden bütün civar ve 
mıntakaya ayrılmıştır. arka vllaye ler valiliklerine, yüksek as-

Bu köylerin bir kısmında mektep bi- keri ınakamata bildirilmiş ve aynı ma
nası vardır, dia-erlerinde de d~rs başlan- kamlar da bu kararları tasvip ve ka
gıcına kadar ikmali için gereken tedbir- bul etmişlerdir. 

ler alınmıştır. Bütün münakale yollarındaki jun-
Şavşat ve Ardanuç mıntakalarından darına karakolları fren k!ğıllarını şo

askerliklerin~ bi~irmiş ~a~iliyetli g-ençl~r tör ehliyetnamelerini yolcu adcdinl ve 
arasından 2o kışi seçılmış ve Kars Cı- seyrüsefer saatlerini kontrol cdecekler-
lavuz Eğitmen kursuna gönderilmiştir. d" 

Yine Çoruh Vil~yetinden Sidere ır · 
okulu başöğretmeni Hasan Koça!, Kavak 

IHııu·ült·r: · L) z öğretmeni Sabrı uman, eytinlik Baş Oltu ve Pasinlerde 
Orta Okul Sivas - Erzurum hbt ğiizergabı bo- öğretmeni Ömer Bakır Kurs öğretmen· 

yunca yap1lmada olan kuçük açıklıkta liklerine tayin edilerek hemen hareket
bırçok köprü ve menfezlerden baışk.a leri için tebligat almışlardır. 

18 büyük cıemir ve muhtelli' aç ktıK.ta Kurs nihll.yetinde Bğitınenler bu 25 
4 beton arme, ve vadiler iızeriııde de köye dağıtılacak ve öğretmen arkadaş
() buyuk. köpıü yapılaca~tır. Dımıır köp- lar da kendilerine iltihak edecek olen 
rU ve aksamı geldikçe peyderpey yerıe- Ersis öğrf:tmeni Yaşar Babacanla mın
rıne k.onacttlüır. Bn meyımdtt Dıvrık ve taka baş öğretmenliği vxzifesiyle işe 
<;eLinkaya ıstasyonları arasına tesadUt başlıy~caklardır. 
tôen iki büyük köprünün kuıuıması Öğretmenlerimize ve Eğitmenlerimi-
tamamen bilmı şlır. ze başarılar dileriz. 

~O - 4 - 938 taıihinde demir ağ 
233 Uncü kilometreye varacak ve bu 
suretle bu ay sonuncıa mevcut cıemir 

doşenmiş mihi hatlarımız uzunıuğu ~873 
kııometreyi bulmuş:ur. 

Bu sevindirici sebepten istifade 
ederek mevcut hatlarımızıu bır iki satır
lu da oh.un uzunlu,,undan buhsetmeyi 
fuydıılı gördük. 

lınparatorluk zamanında T!lrkiyede 
me .. cut 40b3 kilometre uzunluguncıakı 

lıutta kısa bir zamunda CUmhuriyeL 
ııu.ldlnıeti ~813 kilometre uzunluğunda 

bir şebeke ilave etmeie muvafrak ol
muştur. Bu suıetle Nisan sonunda mev
cut ballarımızın uzunluğu 6~;)~ kılomet
ye varmıştır. Bugün yabancı şırketler 

Luruf ından işletilen 433 kilometre uzunlu
ğundaki butları bu adetten çıkarır isek, 
cumhuri~·et nafıasının (şletmekte olduğu 
Devlet deıniryollarının uıunluğunun 

ü518 kilometre oldu~unu iftihar ile 
k !lydedebiliriz. 

Akasya ve çim tohumları 
yolda 

Şehrimizin ağaçla süslendirilmesi 
için İstanbula sipariş edilen akasya ve 
çim tohumları vapura verilmiştir. Pek 
yakında şehrimize gelecektir. 

HAVA 
,'/O - ! - 938 saat 8 Raporu • Hava tazyiki : 607.2 
» » (Deniz seviyesi) :766.n 

Subunet : 5.4: 
Düşük suhunet : + 2.3 
Rutubet : Yo 97 
Ruzgar : Sakin 
Rüyet : 40 Km. 
Ya~ış : Yaamur 6.0 m. m. 
Sema : 10/ lo bulullu 

Vilayetimizin bir çok yerlerinde 
Orta Okul iht.yacı bütün şiddetile kendini 
göstermektedir. İlkokulu bitiren bilhassa 
f ııkir hllebenin tahsillerine devam edebil
meleri için Oltu ve Pasin1er İlceleri 
birer Orta Okulun açılması için teşeb
bUslerde bulunmuşlardı. 

KUltür Bakanhğından verilen malu
mata göre, her iki ilçenin de bu a:zu 
lan bakanlıkca not edilmiş bulunmakta
dır. Yeni Orta Okullar ihdasına karar 
verileceği sıralarda bu ar ıuları da nazarı 
dikkata alınacaktır. 

İspir köylerinde şiddetli 
bir fırtına oldu 

İspir, [Hususu] - Ayın yirmi yedi
sinde bu taraflarda şiddetli bir fırtına 
olöu. Fırtına bilhassa İspirin Honut na
hiyesi merkezinde tahribat yapı:ı, bir çok 
ataçları devirdi. D.!vrilen ttittçlardan bi
ri nahiye odacısı .Mustafanın başına dü
şerek, adamcağızın yaralanmasına sebep 
oldu. Fırtınanın maddi küçük zararların
dan başka zayiat yoktur. 

Eğitmen kursuna giden 
namizetler . 

Kzincımdaki Eiitınen kursu ıçın 
şehrimizde seçilen onbeş namizet ile 
Uç öıretrnen evvelki gUn Erzıncana 
ııönderilmişlerdir. 

Devlet Murgul madenine de el atmtŞ 
ve inşaata başlanmış bulunmaktadır 

~i· N. 
A t . [ H ~ ] C lı . t k b . b · l" '' te~ tıı· r vın usus1 - um urıye a aran ış acmını, terUbesız 16 1° ııtt l c 

idaresinin, ötedenberi kaza merkezi ol- hltsızlığı ve daha bazı anormal erıg'601eı tlcd 
mı>sına rağmen, yirmi otuz tahta ve ha- yUzünden icabı veçhile idare edeJ'kİ re 
rap dükkan ve kahveden ibaret olarak gibi yadırgamalar ve itiraf ettll~~- imr 
ve sıkıcı bir köy kıyafetile ele almış 

1 
bir az ela istiğnala~ gösterir gib! ~Jı~0ur· bulunduğu Hopa, l:ugUn, anayurdun bu Hopa - Kars tıcar'i hareketını 'ıl~ı t\ 

Doğu köşesinde, Karadenizin bu gönül landıueak, ihraç ve ithal işlerini lJfl61pı U 
çeken kıyısında bir pırlanta parıltısUe edecek, kolaylaştıracak, ticaret eşY~3~· 
parlak ve mesut yarınına göğüs verm'ş muhafazada, tahmilde, tahliyede ve ef' 

ileri bir sahil kasa~ası olmuştur. liyatta garanti altına alacak, uca~·el dt~ 
Hopa, düo, Istanbul Boğazından babını müsterih kılacak (organizator)~~n· 

sarp hududuna kadar sıralanan ve har- mahrum, (Yarın Allah kerim) tet/e bO' 
tada bir göz atılıp geçilen sayısız kasa- lüne dayanmış gibi disiplinsiz. bJşı er· / 
balardan biri olarak mutalea edilirdi. zukça, gelişi güzel bir münakale tfl 8; Jiı 
ft,akat bugünkü Hopa teşebhus ve te- halesi halinde keneli başına ktıldl· sıt &,, 
cessUm etmiştiı; dıkkati pken "e rıze- vaziyet Hopayı coğrafi ehemnıiyet11'1e~ 
rinde durdutan bir ehemmiyet arzetmek- teşkil eden - biç şüphesiz, bu islcel0'g~ 
tedir. iş görmek isteyen ticaret erbtıbıD111 ıirt' 

Hopa, mevcudiyet ve inkişar tarihi- zlinden düşürecek ve akibeti körJeŞb~i 
nın üçüncü S.itba~ını yaşıyor. cek - bir tehlike arzediyordu. Jlal jsl' 

Birinci safha, teessüsiinden Milli ida- Hopanın, bu köşede anasırivle, teS :ıır 
reye intikaline kadar ttsırlarca devam tiyle çok rıeniş olan ihtiyaçltırı ~~~ 
etmiştir. Bu devrede, yurdun her tarafı y~ca~ organizas_yonu kuvvetli,. bilr ort~ 
gibi tena idarelerin ihmali ve hatta, bır ıskele halıne getirilmesı zıır 
kah:ll gazabi altında kalmış, mutlak vardır. • 1 
mahrumiyet ve asayişsizlik içinde kıv- Üçüncü safha, Cumhuriyet id9r ıe
ranmıştır. İktisadi kıymeti sıfırdan ileri- nin Doğu mıntakasını layık oldUg~ı" 
ye gt>çemewtştir. Geçemezdi; çünkü, 93 fah seviyesine eriştirmek için kLI~.~ 
ten evvel yamtıaşında Ballım vardı. 93 kalkınma karar ve tedbirleri aldığı l I 
ten sonra da, başı ucundaki Çar Hus- mi l\I Hettişlik teşkilatiyle ve ~u ~Ol;\ 
yası hudut nöbetcisinin gözü ~e teh~ıd.~ Hopayı, yeniden, merkezi Artvı_o 0 v•r 
altında kalan Hopa, etrafmdakı 12 koyu Uzere ihdas ettiği Çoruh vilayetine 
ile iktisaden Trabzona bağl1tnmak zorun-

1 
Iamakla işe başladığı tarihte açılı!· iıtlı 

dı:ı idı. Nesi ve neresı vardı k! ? Hopayı, bu an ian itibaren d~etll' 
.Peronıt burnu açıklarında Hopaya · gözönünde kalmış, bağlı olduğlJ ~U~)ıoP 

doğru ilerlıyen bir kayık göruncıügü 

1 

türlü bakımlardan alakası"..ıı Qzeri~e i~:c 
zaman fırıncı~ı ıkı ekmek, .bakkalı. 40 lamış ve en ileri inki~df hıımlesilC 
puralık pcynır satar.ağım, dıye sevınir, sarılmış görUı Uz ~ • • • - - ııf 
bu kayıklar hacı be.ıdenır gIDi lı-eıde- IlopPyı bf,.ı.,nn. biri b:ığlı bulıl~d & 
nirmiş. Bu hiıı.aye, bu o devre llopası_ vilayt:t mu~ itın~ karşı aldığı vaıil~· 
nın klirikatoı üuür. ğ"erı de X :ııay"t hulludunu taşıırtı~' 

lb.inci so.thi:I, yurdda Curuhuriyet kaııda arzettığ. ıniz ~ib;, lğdıı·laf~ 
ıdaresınin ve mıhi idurenı.ı lees~Usı..yıe dar g{J<:nişle)en geniş tıiuterlanda ·ı~ 
başlar. yıspl .ığı hizmet kıy melleri b~~ o~ 

Hopa bu ytni devre ile, ince bir da• ı.ı mütalea ederek daima güz ö~1 yorgan alt.ıncıa ydrl uykuda ve yarı kal ıJınasındaki ıuzum ve ehemmiyeti 
uyanık iki büıd~ıu uzun bi_: _kış ~ecesi- rU?ıe: ettirmiş o1abiliriz. . ~ 
ni sab.tlılıyan bır ınsan gıoı geı ıne1ek .te Hopa, Çoruh vilayetinin bi(ıC' 
ve geıilerek iş bJ~ına geı.tı. Cumhuri kelesidir, kaplsıdır, penceresidir. , 
yet iıaresi hup.ıya Artvini, . Arduhar;uu Vilayet, merkezle ve tıcar~.t ıı.I~ 
ve b!lt ı.m Kus ınınıakasını ıh.ıv.ı ede .m olan münasebetlerini bu kapı uıer r 
ve ht lğdıra .kadar uzanan geniş 

1 
i bir tanzim ve idare eder. Posta "'" 

Hinterıand temın etti. 3ü Km. liKJsı şJse münakalatı buradan yapılır; Çoru~'ı 
ile Borçka - Kurs caddesine de Je oagla- ıen ve dönen memur, tüccar, wrıs 
nınca Hopa, lJu zengın Vd geniş ııın- rndan geçer. 

1 tedandıo uıraç ve ıtnal is6.elesı ~aoldu; Uaha mübim olarak, iki sene ei~ 
ve Doğunun tıOyük bır kısmının t !'icarı beri faaliyete geçmiş olan TlirkiY6~0, 
ve iktısadi ihliyt.çlarını karşıı.uua l .,- 11 zı- oalnr fabrıkası Kuvarshan, ba"ırl 4 
fesini üzerine almış buluncıu. Bu Sl ıret- ıskele üzerinden geçirmek suretııe 
le Hopa, ve muoiıincıe mesut kalkıı_1ma ya piyasasına arzeder. .,ı 
kımıldanmaları gönmmege bJşlı:ıdı. t F.ı- Devlet, Murgul made~in_e de e ir 
kat, bu kımıldanış bır mü:tdet lkenoa'.i is mış, inşaata başlanuııştır. lıu seD r" '\ı 
tidad ve kabilıyetinın ve uzeı in:: a~tımı1o1 bu zen o in ocak ta bakırını düJIY11 Ilı 

" t> ~t bulllnduğu bu ehemmiyetli rolün mi~itya- sasına dökecektir. ·dtl ~ 
sı olacak şekilde hızlanamadı. Gıttilıili,çe (Alttarafı 4 üncıl tc 4 

ib ~' -==~==============:================:===========· =====~.ı - ....,.__,_ ~ "'tı 
l . od ~t 

J 
aı tık gözUmde uzak bir hayal gibidlr. ı meate çalışmaktan ve yaşamaktan l;t tııık- Ozaman düşündü. Gözlerin• ~P ~ 1 

k .,}alı bird0 <l!r O ~ali le kalsın .. Yamıına gelirse bende mıştım sunki. .. Ayşe ~enden. bir ço .. fey- bir kö~esine dikti ve sonra 
eskı heyecanı, eski harareti şllpheslz leri beraber alıp goturıııUştü. Manke~ ıler halırhımış gıoı: . ~o 
bulwıytıcaktır... Ve bu durgunlu~um arasınd~ yapayalnız ~olaşına~a me.~P·:bur - Muıııtlni değiştir .d~d\~tırl' 
onu tatmin etmeyecektir. Bundan bir olmuş bır_acıam gib .. dım. Dllşunceleıu nue her şey sana eski g-Unlerıoı t 1116d 
netice bıtsıl olmayacaktır. Gıtyrctler, dermlik kalmamış hadiseleri idrakiı veınde IHep tıtnıdığı~ y~:uer, hep t~eı~l 
fedakarlıkhır beyhude değil midir i' kusurlar belirmişti. Her şey müct1'1 v~ettı mutıit ... Ne bıleyım her yerde. JJ ~~ a 

Reşit : . gözümde ... Yakaları birbırlerine bflŞ~ğla- dau bir eser vardır... Artık. se tJ.llılf ~·Sı} 
- Sen böyle düşllodükten sonra ... makta müşkilat çekiyorQ..um. Kala~ ı.:\aıık essürlerden kurtulmalısın... R3 

1~ ~k Ben de an.ıyorumki artık bu maceranın bir yerde bulunmaktan sıkılıyor, yın~ :llnız sın. . tl ü . tiOl• ~ 
0 

O 
yenilenmesine fmknn yoktur. bulunmak.tan korkuyoıduııı. Hiç birn ş_ şey . Bunu hıç Uş n~ae~ış uıııştıf'. 

- Biz şimdi Boğaz içinden geliyoruz. 
Uıttk hir dedikodu halinde kulağımıza 
l{elen ayrılığınıza inanmak istememiştik. 
Oraya gittik ve bunun bir hakikat ol
cluğ'unu öğrendik. Yalnız bu kadar itina 
ile ~urulmağa çalışmış bir y~pının 
çökmesine kail olmadık, seninle konuş
mak istedik. OL un için buradayız .. 

mayın •. Kabilse 
ben Ayşe ile 
olmaz mı? 

Gayretler haldketen beyhudedir. beni tatmin etmeyordu. Arkadaşı.111 t rda değıştlrmekte. ~enı şıf. Y k 01a.dıı11 
cııyın bu kararınızdan, Fakat şunu da inkar ctmeyeyiaı ki ya- vefa bulamıyordum. Kadınlar bi.rernun8 oü- tesir umULabı~ırdı.~Sesımı çı ~r rl "ııfd) 
konuşurum yeniden, zık olmuştur.. lllnç mablılk gıbi gözUküyorlardı. rvel 

0

Ne kal ağ~eyımın ~u. dOşO:ı~e ~çind~' 

- Söyleyeyim dedim. Ayşe sözünü 
geri aldığını bir mektupla bana bildirdi. 
Hen buna biç bir cevap vermedim .. 
Onun bu kararına tebaiyet eltim. İşte 
bu kadar. 

Böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. 
Tekrardan Ayşeyi y.anımda bulmak. 
Hayır ... Artık Ayşe bütün sihrini kaybet
mişti. Bende öyle bir şey kırılmıştı ki 
onu tamir etmek kabll değildi. Dedim ki: 

- SUhey'a Hanım,.. Ben bir karar 
vermiş değilim ki... Sonradan pişman 

olayım... Pişman olmak btmden çok 
ona dUşer belki .. Fakat artık tekemmül 
etmiş olan bu vaziyeti bozmakta istemi-

Süheyla:: 
- Refik Bey dedi. Sakın 

pişman olaca~ınız bir karar 

yorum. Dostluğunuzun medyunu şukran· · 

sonradan yım ... Fakat Ayşeyi artık beraberimde 
vermiş ol- ıörmek ban~ iztlrap verecektir... O 

- Ben yazık etmedim Reşit... Ben istedigimi bilmeden lıir şeyler isteıuk,·yor- yer ettıler .. ye~ı bır m~ ıgi pır 
ıızaıni hüsnüniyet içinde idim. Ne ya- dum. A~·şe de beraberimde olsaydı la ıt.,, O- ınsanlaröla1 unsıyetbpeıy laımetııı 

· oıarnk z emeg_, «Ş at . ti 
pıılım? da beni tatmin etmekten artık uzak kal-

13 
k b bu fırsaU bş 

1
,; 

Haklısın der gibi omuzlarını kaldır- mıştı .•. Bir akşam yemeğinde durgu-n ve A k and a alna b. derbıll I· ~6 
d B. k , k 1 . . . . . A .ı ara a açı an ır yere dil 1 ıı ı. ır parça daha konuştu . Sonra a - dUşUncelı bır halde ıdım yıne... ğ ·abe- . t d v k onlarJJl ~ ~~ı 
k . lil O "dl 1 ·ı b i . 1 .. . mı yap ır ım. e ış s OIJ' ~ ıp gıt er. nların gı ş erı e en m ylm elindekı çata ı masanın uzerınen e l>ı- buldan ayrıldım. lçımde ne b11• . ) 1t~ 
içimde~yeni fikirler belirdi. Ayşenin hU- raktı : ' i ç vardı istasyonda bef'l1 r• ~~ 

1 kümlerini mutlak~olarak kabul etmekle ne - Refik dedi ... Sana bir şey olaı söy- s~v: y"mle y~ngem selametleoil6 \lıı 
kazanmıştım. Onu bulsaydım, konuşııay- !emiyorum ... Fakat bu belinden Uzi)hafı,lüyo- ~ ;.:ı / ~I 1 

dım ne olurdu? Belki. ... Fakat eski gUn· rum ... Çok ~ıkıldığını anlıyorum .•. f:dde{-laya- *' - Bile sık qık yaz diyorciU'go' 
lerin ayni hararetle avdet etmelerine tında bir değişiklik lazım... ıarla sa iyi bir muhit içinde, aza~ııı t8 

imkan olmadığ' nı bildiriyordum. Her şey - Evet dedim aA"abey, .. .Fakaafaz,t ne ıu bir httyat geçiroıenı r ~e 
artık beyhude idi. biçim bir de~işiklik tasavvur eda yuebilir ederim .•. Hayat çok uzundu 1'•'' 

Yoruluyordum. Gezmekten1 e len. s!niz ? (At 
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EN SON HABE RLER.9 
Başvekilimiz Atinadan 

yurda hareket etti 

nOGU 

ZELZELE' 
(Üst tarafı 1 incide) 

Yapılan yardımlaıın hepsi umuma 
ı.iltir, şu h~a müteveccih yaıdım vuku 
bulmamakdadır. Bu işe Kızılay CBmiyeti 
memur edilmiştir. Dahiliye VekAletiıııize 
gtılen yardım paraları da Kııılaya devre
dilecek ve umuma sarfedilecektir. Her 
yerde yardımı görülen Hılali abmer ce

tŞ 

r 
Selanikten gecerken orada biriki 

saat kadar kalacaklar 

miyetide bu felakete koşmuştur. 
Sıhhat Vekaletince felaket mahalle· 

ı ine miktarı kati sı hhi malzeme sevke
dilm iş ve l fızımgelen tedabir alınm1~tır. 
Kızılay cemiyeti ş:mdiye kadar 1300 
çadır göndermiştir. 400 çadır da :\Hllt 

Siberyada 7 Yıl 
1 Müdafaadan alınmıştır. taşe meselesi de ~~i· li Atina :lO, ( A.A.) - Tnrkiye Başve- Dr. Ar~s ve arkadaşları bu akşam sa.a 1 köylülerin kendi zahireleri hu5usı suret- Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Terrııı:a : aı eııct C~lal Bayarın refikası şerefine dün 19 da lsta~bu~a hareket edeceklerdı:· ı te ve yeniden yaptırılan değirmenlerd~ 
ııı'' 1lcden sonra Başvekil General Metek- Başvekıl Celal nvyar Selanikde bır üğlltUlerek da~ıhlmaktadır. HükQmelı-
Ji~ 1 ~.refikası tararından bir z.l~aret ~eril: I iki sttat kadar kalccaklardır . mizin aldığı tedabir : Alakadar ~a~ülte 
~· ,}ıt.: <'clal Bayttrla Jlarıcıye \ ekllı __ profesörlerinden ve topografya ahmle-
ııur· ~ ı rinrJen müte~ekkil bir heyet zelzele 

~oı D • M h f ı R • • mahalline gönderilecektir. Bu hey:t z~l: 
sın1 emır u a IZ arın eısı zeıe sebeplerini ve mıntaktt ~oıı~r.ı~~ 

Jl,~· ! tetkik edecek ve bu mevkide 100.oıık 

Tayyareci Salimi başka bir isim altında 
hastaneye yatırdık. Böylece beyazların 

kursununa hedef olmaktan kurtuldu 
J 

er hk A ı d vaziyet hakkında 10 Mtıyısa kadar 
Uir Türk ıa:urart:t:bi dtD nı•hacyet ma um o u fbir rapor vereceklerdir. iskan umum 

J'~O' müdOrlüğU tarnfındandıın bir be Yel 
bD' gönderilecek ve bu b~yete felaketzede-

//' · · ı · !. ı . fı ı. f. •(>J'JJl(>Jllİ'li ola il 1 lere yıtpılt cak evlerin şekillerini karar-

l 
ıı·~·o/.· f'İJlll!Jt'lff'l'lll :j/111( 1/jf> ı'fl(r((J ~.r . ,ı;~ı Jllll 1 ' , :. 1 ıaştırarak masarifi um~~iyeyl lesbit ~d~ · 

Jıt ft</oıll, flll ui/lflllf'I fJir JJlt'kfıfJJ ıı11:.lf11tleu JJiahkuJJI oldu cek tir. Bu masruf ı çın hüktlmetımız 
e' .t ' . 

1 
:iOO bin '.irn ver!l"eyi kararhışt•rmıştır. 

1 ~ Geçenlf'rde Homanyad_a. tevkif edı · ı Ya~ ınd l Hü·;lii< ~I llct :\!ec'biııc ıı·r ka-
l (§ -ı len l>emirmuhafızların. r.eısı Kor~ehus r un lfıyıhtısı· verec:ehtir. Hıyük i\Hllct 
ıırf D 1 Ş S 1 YASA Kodreanu c~ki Haşvekıl 'r on~aya bıtabctı ' Mı.:c· 'isinin d fs'u l uc :!ı lüt ı•'mc:drn bu 
~ bir gazetede yazdı~ı açı k mektup baka- ; t u bsisl!lı kııbul eıh ct•ğ;r.c ~ii phe yoktur. 

tnhnneye devnm ,•diyor ve şehirde tuttu
ğum pansiyonda kalıyordum. Yalnız e -

s :zim garnizonda bulunan ve kendi- Umde bulunan vesika deği§tirilmiş onun 
~ini pek iyi tandığım tayyareci Salim de yerine bir yensisi verilmişti. Seııbestli -
bol1ievik cephesinde çalısmak istiyen Türk ğdılc ve vazifeme halel gelmemişti. Şe -

c.siı•lerdendi. Kıymetli bir eleman olan I hirde ka.l.man!a rağmen ekseriyetle tşimi 
Sali

0

mln kendHerine iltihakını Ruslar bitirdikten sonra banliyö trenine atlıya
memnuniyetle kııbul etmişler ve onun rak Petceukaya gidiyor ve boş zamanları
emrinc• hemen bir tayyare tınhsis ctinl4 - mı arkadaşlarla beraber orada geçiriyor
lerdl. Salimin bu uretle hareket etme..,!ni dum. 

1 A reli mutıı zammın görUldU~llnden, divanı ~h·ıııurJul' da nıaaslarınııı 'uzdt• 
rf' <'\l)ş} hurpte muhakeme edilmiş ve alh ay hil'iııl l<'hl'ı ;:11 cttllı·ı· · 
t l USUn hapse ve iki bin Ley para cezasına Erzurum memurları da Kırşehir f ela-

llavacılık mahkOm edilmiştir. di .1 b b t v ketzedrlcrine ya• dım etmeı{e karar ver-
l Kodreaou ve ~en sı el em 3r ~u; I mişler, ve May s maaşhırının asgari 
Q~k d netı•cesı• kif edilmiş olan dığH yUz erce mev - d bi . . bila istisna hepsi teberru 

\.\ }ffiln an taklibi bUkılruet suçile ayrıC .t mu ıakeme ~r~iş~erd~~~ı 
\" Avusturyanın Almanyaya ilbakınd8n altına alınacaklardır. . , Hıi~tiıudarltu·ın la:tiye h·Jurarıarı 
- ~rıı, orh1va çıkan yeni bir tehlikeden Kodreanu 27 yaşında ıken , l• ransada '> A A K . . 1-
~ ~ . Grenobl şehri llniversitesintie hukuk tab· An~adra , - 9 1 ( R. . ·! - h ırşAebtırll zk~l ~,. ttııniyetlc bahsedilmektedir. Alman or- _

1 1
. d Karsı da yanında idi. o zelesı olayısı e, eısıcum ur a lr • e 

l ~tı ıı ·1 d ktan ve Çekoslo- sı ec ıyor u. 1 1 El Ef · K 11 S · · R · · bu 

biz pek mu.cernpcrcstnne buluyordllk. BU- EylülUn ilk haftası zarfında idi. Bir 
tiin tııva.ssutlarımızı dinlemedi ve blr gün glin garnizondaki ar-kada.şlardan bir ez
bindiği tnyyaresile şehrin i.izer~nde bir kac kere aldım. Beni o akşam Avust.uryalıla
defa dolaştıktan sonra B.ıykal cepyesine rın temsil edecekleri Graf fon Lüksem -
doğTu uçup gitt.i. O sıralarda bu civarda burg adlı operete davet ediyorlardı. Bu 
pek na'.dir olan tayyarenin uçuşu etra - daveti kabul ettim ve akşam yemeğin -
inda ve şehı·de bi.iyük bir alfl.ka uyandır - elen sonra Petçeukaya gittim. Geceyi cok 
mıs ve pilotun ıhüviyetl bi.iti.in ağızlarda t:ğlencell geçirdik. Vak.it te oldukça iler
doltısmağa parlamıştı. Bir müddet sonra !emişti. Artık son trenle Çitaya dönmek 
Sal:m Baykaldan dönüp geldi. Tayyaresi icap ediyordu Veda ederek arkadaşlardan 
dı.işmüş ve kendisi kolundan hafifçe ynra- ayrıldım. 

lı', ~ı ırennere uayırn ı L ' d Roman'-·aya dönmüş ve en, gan ra arı, urı~e eısıcum , 
lanmı:;.tı. Bir müddet garnizonda kaldı. Bu istasyonda 

t>°"y h · · ld ktan sonra ba sene r ransa an ' L' - E · · d t ı fl t ti ı .. ı çem er ıçıne a ı · · b da çalışma ha koyuımuş- L.ırdun · mırı arasın a e gra ar ea 
.... , 'CıtıL b d Al tayyarecili"'i b& asının yanın 6 ed 'ı lını'ştı·r. 

sırada birdenbire bolşevik kuvvetlcrı şch- ıstasyonda benden başka son katarı 
r: tahliye ettner. beıkliyen bir yolcu yoktu. Bomb~ garda oıP" ~ ' akımın an man "' tur Anası Alman, babası Macur olıın 

ağır adımlarla dolaşıyor ve katarın gel -ılC hL 1~inden çok daba üstlln bir kıymet · . . R d y b- ---------------- B~"az uu~taı· 
re ~ "illi Kodreanu'r·un aılesı omanya a aş şe B ı· ] k J mes:ni bekliyordum. Yorgundum. Uykum 
tO l bulunmak ~ adır. rı"nde yerleşmiş bulunuyorlar. OZCa Ve ffifOZa ge JTie 

A. l Al n 8 Alp Bolşevik kuv\·etleri çekilir çekilmez da gelmişti. Istlrah:ıte muhtaç ol':'iuğu -)~·~ O.ı, .. , nşlusdan cvve. ı:na y ' 1 Fakat Kodreanu sen derece koyu isteyen Humlar ·1 lo~ hü mu hissediyordum. Bu sırada uzaktan bir 
ı .. '.arının teşkil etti"'ı hailın arkasında Alman taraftarı idi. Kahvelerde, ştırada beyaz Ru.:;Iar şehri işgal ettı er ve r -
'tf' 1rt 0 ı d "ki gün :>on lc.•komotif düdüğü işitlldi. Saaime bak -ı,~ıt edilmiş bir vaziyette. bulunuyordu. !burada yapılan toplantılarda Yahudiler .Mübadil Rumların mevsim seyahat· kumet tesis ettiler. nar anı · -

1 ııcılıf{ın en son terekkıvatına rağm~n . . ö 1 dl 8 larında Bozca ve lmroz adalarında, ra da müttefikleri Japonların blr çok 
fe• d \Sek d • r hllla tayya;eciliğin önün- a~eyh'nde şıd'.ietlı_ nutuklar 6 Yer • B~ bllkumetten ileride bir hak iddia etme- kuvvetleri Baykal ccphesi~e treni.erle 

t tir agıa ib" d kl dır. yuzden kanlı doğUşmeler olurdu. ır rnek üzre üç ay mllddetle ikametlerine ::.evkedilmeğe başlandı. Vazıyet ~n şe .-
B mani g ı urma a gün Yaş Polis MlldUrt\, Kodreanuyu ça-1 icra Vekilleri heyetince müsaade edil- k!.lde beya7ıar lehine dönünce şehırde bır 

Ctt u dağların irtifaı .uçuş şartlarını ğırarak, suratına şiddetli bir tokat vur- miştir. Bu şartlara ri ıı yet etmeyenler terör başladı Beyazlar bOlşevlklerin bilfiil 
n~tlrctlği için hava _ fılolarrnın rand~- du. sınır harici edileceklerdir. 1 hizmetinde bulunmuş olanları. onla~a 

ı1. llzalmakttıdır. Bır defa bu havalı- Bu ders pek sert olmuştu. Ddikanlı S kd k' k t ] 1 casusluk etmişleri aratıyor buluyor ve kı-
"t bııt ,_ 1,J Ö" • • anca a ı on ro . . d. ~ Utlu mıntakalar ÇOA- o u.,u ıçın , 0 akşam bir tabanca satın aldı ve birkaç • sa bir muhakemeden sonra ıdam e ıyor-
{hrclerin birbirlerine çarpmaları mü- hafta sonra da Polis Müdllrll il'l iki me- heyetıne terceman alınıyor !ardı. Vaz:yet b•ı ~eıtilde inkb-af etmeğe 

~a'~asile grup halinde uçuşlar yapmak murıı ö'dUrdü. Adana [Husu5ij - htih ıbatı kont- başladıktan btr kaç .gün sonra beyazlar 
) llıkiin olmı-yor. Bundan mada çok Bu hadise üzerine bütlln memle· rola memur beynelmilel heyet faaliyete tayyareci Salimi de garnizonda aramış -
~ St~lere çıkmak mecburiyetinde olan ket ayağa kalkmıştı. Gariptir ki, halk geçwişmlr. Yunanlı az 1 Dlmitri Budoois lardı. Halbukf Salim aktbetini tasavvur 
ı/tal'tler bamulelerini azaltmak zarure· katili iltizam E d iyodu. Binlerce köylll ls,·eçli Lip Alber evvelki gOn Antakyay~ ettiği için garnizondan kaçmış vetşıehRlrde 
~ · l b' · izlenın!..:;ti Fakat bu sure c us-

t ttıs1nda kalıyorlar. Bu sebepten sopalarla şehre ınmeQ'e hazır anıyor- gelmişlerdir. Heyetin yirıut beş kadar ter- ır yeıe g • . k- k 
t~· . . . . .., !arın (~inden kurtulmasına ım an yo -

tım. Daha kıı.tnrin gelmesine on dakika 
vardı. Bir yolcu trenidır veya marşand!z
dir diye dhşiindüm. 

Biraz sonrn sesini işittiğim katar 
kenet~ ini gösterdi, Bu Maksim Gorkiler 

içinde .c;eyahat eden bir Çeko.slovak kıt'a-
ları taşıyan hususi bir nakliye katarı idi. 
Tren durur durmaz bir kaç müsellah Çek 
neferi yere atladı ve her hangi bir sul 

kasde mani olmak için tren etrafında ted
birler aldı. Ben de onların aldiğı bu ter -
tibata bakıyordum ve trenimin hala gel
memi::; olmnsından sinirleniyordum. 

~ ış UHkyasta bır lıava hareketıne ksr- lardı. . cemana ıhtıyacı vardır. :;;imdiye kadar k b 
1 

nacak ve diğerleri gibi 
"-lplatın tedafüi kıymeti hAla mevcut- Bunun Uzerine muhakeme uzak bır dört kişi imtihan edilerek tercemanlı~a tu . Muhak ak 1 u u kt. S ı· . k rlar - Bu sırada bana bır Cek neferi yak -

br ·1 ı h' 11 · · 8 . derhal 1dam o unaca ı. a ımı u · şehirde yapıldı. FaKat katı e ıne pro se~~ mıştır. unlara 270 !ıra ayl.k veri- . . . d .... d'"k b n der- laştı. Rusca sordu: 

Bir Çek neferi yakla~tı 

ı,~ l•'aknt Anşlu stıın sonra bu mani or
~ 11

11 kalkmış ve bllllln Tuna ovaları 
11ıı:an tayyarecili~ine f.Çılmıştır. Daha 
,1 ruııu yakın Şarka kadı.ır bütün Ce-
ıb· 

~J .1 Avrupa Alman tayyarelerinin haki-
~Cti l , . t" atına gırmış ır. 

~ Vıyana havalisine karargah kuran 
~illan tayyarecillği Triyesteye 300 kilo 
~ite ınesafeye yaklaşmıştır. Yani kırk 
tı:: dllklkalık bir uçuş 1 ~mana 700, Ro 
t! >'a 80o kilometre 1 Alman tayyareleri 

~~l Uç çayrek saatte Belgrada, iki 
•<I! le de S'llanik , llllkreş ve Okrany11 

tine gelebilirler. 

lJ~ ~\o .\vusturyanın Almanyaya iltihakı or-
ır11 ıııu 6 Ctnubt A vrupadaki bava kuvvetleri 
1116 "•tenesini artık kökünden bozmu~tur. 
el~~ 1Qııo11allha~ırda Almanya ile İtalyanın 

~ıS("' Fransa, İngiltere ve Polonyanın 
tı 11 ~,k ıo, küço k Anlan tın ı 700 ( Çekoslo-
~1 ~O'ia. 70o, Yuıosla vya 500, Romanya 

tıf,o ) tayyaresi vardır. 
dıl" ·Q~ ~.n tıılı:amlera bakılınca, adet itiba
tıılr• ttr ır ıniivazene göze çarparsa da, dl-

eı l ~~ıı~e't'letıeırin tayyareleri muhtelif ku
tııt ~r<! lllara tabi oldukları için, bir elden 

~ti ~ tıclltı-cek, Alman - ltalyan tayyare-
$tf 'ldl\r mil'!ssir olamazlar. 

1 
1
1' Yt Anşıu~un ınf?ydana gctirdi~i bu yeni 

"ıı . ıJ çl 1ı~~ tıyet rz~rincdir ki, Alman bava 

f?' f ~t11~SUtıun mubteınel bir taarruzunu akim 
1 )~ h llıak iç;n İngiliz , Fransız ve Polon-

lı~ 'vu k u vvetıerinin de bir kumanda 
~ 11 hnrna.~1 zarureti hasıl olmaktadır. 

·-~ı , 00drada lngllir ve Fransız Nazır
~taıııncta y~ pılan görüşmelerde, bu 
'tte~ de ehemmiyetle müzakere cdtl· 

"lr, DlPLOMAT 

.. l k t erm\şlerdi ve le<'ektir mak ıçın• bır çare uşun u ve u u 
pagandaya oy e _ uvve v. · . • hal tatbik ettik. Yalan bir hastalıkla Sa- - Kimsin sen, burada ne bekliyor -
erkarı umumiy~ oyıe tazyık yapıyordu Vağnerın evı yandı limi askeri hastaıhaneye ve başka bır ~un? 
ki, mahkeme nıbayet katıl hakkında be- Bertin, 28 _ Saks eyaleti dah\Jinde namla yatıracaktık. Sallmi bir akşam ü- - Biı· esir doktorum... Son yolcu 
raet kararı verme~e mecbur oldu. . Graupada bestfkar Rlşar Vağnerin bir zeri ha.;tahaneye getirdiler. Onu içeri al- katarını bekliyorum. 

1927 senesinde artık ev~elce bır ta- dım ve bir hasta glb: kendi koğuşwnn ya-
lebe toplantısından başka bır ş~y olma- çok eseı !erini bestelemek için çalıştığı tırrlım. Bumdan onu bulmaları imkfrn 

Yan l· çtı·m .. lar öyle bı'r ehemmıyet aldı ev bir yangın neticesinde kamilen harap ib 
u J hariciııde tdi. Onu uzun mi.idtlet ı u ı;;l' -

Sanki bt>nim -'>Öyledlklerimdc nnla -
~lınaz bir şey vardı. Herif apt:l! aptal su
ratıma bakıyordu. Sonra: "ı · .. J)ernı·rmubufızlar. p"rl isi de bu su- o muştur. Ui~er bir evde bulunan V ağ-

.. " " kilde saklamağa muvaffak oldum. Bu şe-
r ... 'tıe teşc'·ktll ettı· . ner mUzesine bir şey olmamıştır. - Seni tevkff ediyorum yürü zabit-., "' kilde o da beyazların kurs•ınuna hedef ol-

d . d 8 . e poı· 1 . l !erin yanına ... Bu cereyandttn son derece en ışe e en L. UfIY ıs erı makt~n _ rıcendi.Sini kurtarabildi. 
0 zamanki Başvekil Duka bu teşkilatı Şam 27 _ Suriye Polis Umum Mü- . . . o. vaziyette böyle bir arara. itiraz 
dağıttl. Fakat bu emri verdiğinin ertesi dür! UğO , po' is efradının askert talim ve Benım vazı}·etnn etmenın .bi~ ~~idesi olamazdı. .s es çıkar-
günQ katledildi. Bu cinayet dolayıslle terbiye görmelerine karar vermiştir. ,Jan- Beyaz Rusların Çiıtayı işgal etmiş mnda~ yürudum. ?oğnı~a zabıtlerin bu-
Kodreanu'nun kılına Dile dokuomadılar. darına zııbitlcri munllimlikle tavzif edi- olmaları ben~ vaziyetimde blr deği - .

1 

ıundugu vagona gıttlk. Uç Çek zabit so-
Memlekette öyl.ı bir kuvvet peyda et- leceklerdir. 'şiklik yapmamıştı. Yine ayni ~ekllde has- yunmuşlar gülerek konuşarak çay ic:lyor-
mişti ki, Tıtüıesl<o bile çekinerek Viya- lardı. Yanımda.ki aSker sert bir selam 
nada tedavi bahanesiie bir gUn alelılcel~ - . 'verdi. Ve Çekce söylemeğe ıbaşlaQı. Rus-
memleketi terkelli. s d • ? ca hllen b!r adamın Çekçeyi anlaması • oya 1 ne ışe yarar a kolay ... Ben de nMerin dediklerini an_ Az sonra kendisine ihanet erten a-

ladım: daml cırından biri öl<iüıUldU. Hu y~ni cı-
nayat te cezasız kuldı. 

Kodreanu bundan sonnı, lağvedilen 
Demirmuhilfızlar teşkilatı yerine • Herşey 
vatan için,, tırkasını te~kil etti. lü1tta 
intihabalta altmış mebus ta çıkardı. 

Geçen şubttlta Kouroanu memleketi 
kana boyamamak için politikadan çekil· 
diğini ilan etmişti. Meğ6r ıısıl Wöksuoı 
ba~ka imiş. Memleketin ınuhtelır yerle
rinde silah depoları vllcude gı:.lırmek ve 
sonra günUıı birinde kenoi adaml;uının 

başına geçip Bükı:eş üzerine yürümek. 

Ecnebiler Girridde erazı 
satın alaınayacak 

Alina, 28 - Yunan hükOmeti, ec
nebilerin bundan sonra Girid adasında 

erazı satın ahıbilmelerin1 yasttk eden 
bir kararname neşretmlttir. 

Muaınmer ALAtrUR 

~luş muhabirimiz C. Güngör bir 
mektubunda şahit olduğu bir vaka
dan babsetmektedir. 

Tahsildar, tlcıtretle iştigal eden 
bir mükelleften merkeplerinin ka
zanç vergisini i:Jliyor. Mükellef di
yor ki : 

- Aradığınız adam ben değilim. 
Gene bizim mahallede baoasının ve 
kendisinin ismi benimkine benzeyen 
bıışka bir adam vnrdır. Sizin aradı
ğınız mı~kellef odur. Gidin, vergiyi 
ondan isteyin 1 

Fdkat tahsildar o adamın da 
böyle bir iddiada bulunduğunu söy
lüyor. Şimdi bu meselenin ayıklan
musı çelin bir duruma girmlf. 

Memleketimizin şebir ve köyJo
rinde kendi isimlerile bubal:ırımn 
isimleri biribirlne benzeyen bir çok 
vatandaşlıır vardır. Rc-jımin başar 
dığı çeşit inkılaplıırdan biri olarak 
ta, herkesin bir soyadı almış olduğu 
mah1mdur. Acaba tahakkuk memur
lan mnke!lcflerin tahakkuklarını Çl· 

kartırken,soyadlarını niçin kullanmı
yorlar ? Halbulci kimse süs olsun 
diye soyadı alınış değildir. Şu ka
darcık basit bir işin yapılmaması 
bir çok lıızumsuz muamelelere ve 
karışıklıklara yol açıyor. 

Alakadarlar bu mesele üzerinde 
dursalar, çok faydalı olacak. 

-Kat.ır civarında şupheli bir halde 
ctolaş;.n birisini tevkif ettik, size getir -
diın. Casus olmak ihtimali vardır. • \ 

- Bt>n easus değilim 

Ben derhal lafa karı~tım. Ahnanc:ı. 
olarak: 

- Aldanıyorlar dedim. Ben bir Türk 

doktoruyum. Buradaki garnizon arka -
da.~larımı ziyarete ogeldlm. Istas.yonda 
şehre gidecek katarı bekliyordum. Askeri 
hastanede çalışıyorum ve Oltada oturu-

1 yorum. 1 

1 
Söylediklerim makuldü. Zabitler beni 

en ince bir surette gözden geçirdiler. Iç -

1 

lerlnden bir tanesi cevap verdi; 
~ Vesikanız var mı? - -
- Var tabii. ·· • • ı 

1 

\ - Gösterin ~u hald~... ı 
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Hope ÇOruh Trabzon - İran Transit yolu İkinci 
Vilayetinin Mıntaka Başmüdürlüğünden :.b.ııı· 

·· .. b de Fl'zurumun mumcu 
111 

MP 
YARDIM LiSTESi 

J.lra K. 

2 00 Hikmet ka.sap 
ı 00 Şefik bel1ber 

15 00 Neşet Solak oğlu ve şeıılki 
25 oo Hasan Türkoğlu, Azlz TUrkoğlu 

3 00 Musa ıbayı Köpri.\başında 

1 o oo nursun Güngör 
3 oo P~a kardeşi Akif Çın.ar 
o 50 Salih attar Tebriz kapısı 

Lira K. 

1 50 

1 50 

1 50 

2 00 

5 00 

b• • • k • k \ • d• 2;; - Mayıs - 938 Çarşamba gunu sıı11t on .~şu ıo ~ U b\nasında teşekkül el ıP 
lflCl lS e eSl }f sinde Iran Transit yolu lkinciMıntaka Başmud r ğk ·r bedelli Trabzon· rda 

İhsan Gerııo attar Hacılar hanı eksiltme komisyonunda ( 6fi686) lira ( 80 ) kuruş eşı ınt11kasın 
Bekl!r Topçu attar Hacılwr hanı (tlst tarafı 2 inclde) . transit 'Olu t\ıerinde ve Erzurum Vilayet\ dahilinde Kop dağı . m 

1 
jle ~r~ft 

İhsan çankcı Kasunpa.ş.a.da Bu ikl fabrika gere};c inşaat v~ ıda- 10 1 4~4 kilometrelik tesviyellurabiye is\Qbatı ve ş''Se esa!li\ı tamır~trıin ~ıip•ll 
Mlrali MkerKasımpaşada bezzaz • me malzemeı i ·~l ve gerek senevi yuzbln~ adet buz in ası ve lki ttdet menfezin betonarme tcıhliyeye ltthvlli jş 
İdris Yerli bezler sahibi Kasım- lerce tona btılıg olacak ba~ırını Hopa ş 1 \.f 

1 b d llopv bu ztırfla lbalesl y11pı actı-" ır. 
paşada ' d:ın geçlrrueğe mec ~ı~ ur. . ' Muvakkat teminat mlkarı ( 4:i8:i) l!radı". . ve bllrı~ 

2 00 Hamdl sobacı Türbe cirvarında \bakımdan dtt yalnız Vılayetln dağıl, .~~v Evrnkı keı..fi e ve ru11kavele nıı.me projesile eksillıne. şarlnaınesı, ıı. ~ıo· 
0 50 Fa~k kahveci Mahalle başında lelin dt: gözü l'ntl ·1de dunın bir mu hım lt d:"' ~ inkarada t;ose ve J\Oprlller reisllğin1te, l!!lanbulda Ndu{ ttö(ll' 

lskele haıtnl almış bulunmaktadır. 6 1&er evra 1 t k BaşmUdUrlnğ'Ün e e 
o 50 Maha1lebaşında fırıncı Mehmet ı Tabiatın binb\r güzelliğini slnes!nde dllr.lüğ'ünde ve Erzurumda Transit yoln kinci mın a 8 ııııl o 50 Hülu.<>i leblebici Tebriz kapısı 

ı 00 Bayram Güdek 

o 25 Rıza Tilkici 
2 00 Rıza fırıncı Erzincan kapısı mezceden ç ıruh iç ve diş turizm hakı lebıllr. . 1 1 . 17 .. ı<lUklerlne veYll t• 

16 oo Mehmet ve İsmail Efendioğlu ır 
1
,dan da cıızlp bir bölgedir. Vllayı t, isteklder bu I~e ben1er en t'Z nıu: bın . lrr ~le ış -.~. 0 absllS J'l111

0 
1 00 A:bdürrezzak terzi. l.ıu talı' t mazh!Jriyet uzerind., durmök, ( 67000 ) llr111ık lt\ııhlıUde glrebllecelderme daır 1 

!:U!:S ~et\e 1~ lP ilıllle ~uıı P 20 00 Rıza ve Ilh::uni Topçuoğlu 
ı oo Cemal baık!kal 1 00 i<mlail beza:zıilye İstasyon caddesi \i ·lerPek bu kaynaktan istifade etmek Vek41etindeu 11ltteakları ehllyd veı:ıikalarını hı-tvi kapa ıb'J.llalrdarınl ... 8ıerl i'• 

ll · ~ ' · d ı ti makl>uz mukı.ı n c ver ..... o 50 Hanin Ata.niye mMıa esı ve bunun için de Hopa iskeleslnı ım '3· stıat ondörde k11dar komisyon r ya-;e ne. . 4 _ 2 , 
o 50 Hakkı ıba.kkaliye Mahalleb:ı.şı ı.t hay11tın bütün icaplarlyle ~. ns\eınek olunur. ( No . 2S9) ~ 
O 50 Rifat bakkal Maıhalleb~ ihtiyaç ve mect:ıuriyetindedir. Hıhtımilf>, d • 

1 00 Necj.p 
1 00 Ziya aşçı 

15 00 Şahin Köşklü 

O 60 Ahmet berber 
ı 00 Şükrü asçı 

o 50 Tevfik bakkal Mahalle-başı elektlti'ıtilt>. oteliyle. lokımtaslyle. hıke- v l Daı· m"ı E cu·· menı·n eO. 
lesiyl .. , ·uyu, bahçosi, hamamı ve loptan Erzurum ı· a"' yetı· n 

1 00 Hasan fırıncı Mahalleıbaşında 1 bir if dtle ile en ileri mana ve snınully e o 50 Halis dlıkici Kavaflarda beledi hizmetleriyle. 
o 50 Ahmet dikici Kavaflarda Hopıı.nın geniş hinterhmdına lı ar~ı 

1 00 Müştak Altın 

ı o 00 İhsan Cini'sli 
ı oo Hüseyin gazete bayii ı 50 Mehmet ·bayi İstasyon caddesi aldı"'ı vıı 2Heleri ve bu b11kıımlam ı lı'l 

ıo oo ömer Boylbeyi Hasan'kaleH m8 s7 icap eden tedbirleri gelecek yuzı 
ıo 00 Mufaafa Çele Ka&mpaşada mıza bırakıyoruz. 

6 00 Hüseyin Akçay kantariye 
5 oo Hadi Erverdl Halkevi Başkanı 

2 oo Etem Sevimtekin aşçı .,A/,PEH 
ı oo Ömer ka:hveci Ma.halle'başi 

20 oo Muammer Boyacı ' ' \ . 
· · • l°!J'ı·;:;ıtı•1tJll 111hisorlar 

ı 00 Kemal attar 
1 00 Hasan a tt.ar 
1 50 Durak bakıkal Cumuriyet caddesi 

3 00 Muzaffer bakkal Cumurlyet 

caddesinde 
ı 00 Osman attar 

o 50 
1 00 

1 00 
1 00 

20 00 

5 00 

5 00 

Hasan Sünbülkaya fırıncı 
Hasan kahveci 

Hakkı .berber 
Altpa.şa oturakcı 

Şevket oğulları Kolaç Yeni 
tMağaza 
Salt Çağlar kunduracı 

Ömer Yücel kantariyeci 
2 00 Sibkat Pekel kunduracı 
2 oo Nurettin saatQi oğlu 

~ 00 

5 00 

3 00 

Neşet Gemalmaz Erzincan ka -
pısı attar 
Şakir Gündoğdu pazarı Erzin -
kapısı lüks ·ba.kkaliye 
Hasan attar 

2 00 CeımH Tok!göz kasap 
5 00 Sadullah Candan kuyumcu 
ı oo Ahmet fırıncı 

2 00 Kazım berber Cumhuriyet 

caddesinde 
o 25 Ahmet berber Er~incan kapısı 
5 oo İhsan Geyl:\n tüccar terzi 

oo Hamcli kah.veci Erzincan kapısı 

00 Şükrü kahveci Erzincan kapısı 

ı 00 Nafiz kaıhveci Et1Zincan kapısı 
5 00 Fethullah KaptcıoğluRıza kapıcı 
2 00 U.tif Sakal'ya oteli sathibi 
5 00 ömer avukat 
2 00 Şükrü ba.klkal 
2 (O Hasan Blikkrlbası baş\canı 
3 00 lsa Ates Topenelı otelı 
2 oo Faruk GOzeldere kunduracı 
oo 50 Raıhi.m kasap Topaneli oteli 

5 00 
15 00 

5 00 

1 00 

1 00 

1 00 

altında 

Mü.şta.k kahveci Ta.şmağazalar 
Mustafa, Recep Ba.yra.moğlu 

ömeT öooıtu manUaıtura 
Hakıkı çalık attarlye hırdavat 
Sabri Ünsal tuhafiyeci 
Ahmet Çakınut aıttarlye 

ıi oo Cemal cele-p tüccarı Mehti ef. 

mahallesi , 

ı oo Abdullah 9..bacı 
o 25 Cihan 
2 oo Mustafa Aka.1 
2 oo nursun öııbaıhar 
ı oo · aacı 
1 00 Muhlis kah-veri Gürcü kapıs 
1 00 Sıddık baktltal Gürcü kapısı 
1 oo ismall bakkal Gürcü ıkaıpısı 
O 50 Yusuf bak1tal OOrcü kaptsı 
o 50 Mehmet ba:kkal Gürcü kapısı 

o 50 İbrahim ahçı Gürcü ka.pısı 

2 00 Ağa Rıza Kafkas otelcisi 
2 oo Adil Safa otelcisi Cumhuriyet 

caddesinde 
00 Cebrafl 1kuyumcu 

1 00 
2 00 
1 00 

Ibrahiım fırıncı 

Fazlı elektrLkci 
Hayrettln kunduracı Taşmağa -
zalarda. 

ı oo Necip Kishali Taşmağazaıarda 

kuyumcu 

o 50 Hüseyin Tayta hamaımcısı -
4 00 Ahmet KeJeş r:· /Ja::;uu°ttl.iil'f iİyİ(JltfCll .' 
1 oo Zekeriya Gölba.şında k.a.hved Pek yakınd~ faaliyete geçecek olan 
ı oo İhsan Gölb&Şında 'kahveci . ',., tuz\alarla etrafındaki şorların muhata· 
1 oo Bürhan bakkal Göiba.şında ~ zaları için muvakkat ve allt a~ mUddet-
o 50 İsmail attar Göl~nda le istihdam e 11lmek üzere lnbtsarlar 
2 oo İsmail saatciıoğlu bakkaliy~ Ha- BaşmüdUrlüğO.nde imtihanla muhafazll 

cılaır hanı memuru alınacakdır. İlk veya daha yu 
1 50 Eıyüp attar Hacılar hanı "' karı tahsil görenlerle büsnühal erbabın-
2 oo Rıza kah~ci Husust Mulhasebe \dan olanlar ve fili hizmetini ita etmiş 

mağazaları , bulunanlarla şimdiye kadar istida ile 
o 50 Mehmet kahveci Zuhrap ,oğlu IBqmüdürizate mllracaat e~enlerinde 

Gurcü kapısı ·- vesaikHe birlikde 5 5 938 tarlhınde yapı-
2 00 Mustafa Gez lokantası ahçı . lacak olan fmtahana girmeleri için 
ı 00 BaJGkal Hakla paşa " ~ ',. 4_5 938 tarihine kadar BaşmUdüriyete 
3 00 Tahsin Şerfi:soy . .1 muraceatlfrı (No: 268) 3-2 

10 00 Bahri, Llltf'i Si.1.Ahtar oğlu · 
1 oo Mustafa Tuğcu c -ı a.. El':ttl'IUJI l'flliliğiudeJI :. 
5 00 Dursu Yusufeli terzihanesi sa - Kopdağının vilayet hududu dııhılln· 

hibl • ~~ , de ( 1498 ) lira ( 40 ) kuruş bedelı ke· 
20 00 Mehnıet Kömürcü _ ., , ~ \ • şltH KGp karakolunun betonarme Ç11ti 

2 oo ömer Altın kuyumcu ı k ·ı • .. '\et inşaatı açık eksiltme usu ll ile e sı tme· 
2 00 Ali Cengiz ye konwmuftur. 
1 00 İstanbul oteli sMıfüi Kemal Aloç 1 _ .Ek.&U.bııe 11 Mayis 938 Çılf· 
o 50 Süleyman Gürel\ kapısı kahveci şamba gtlnll 611at ı.:ı de hiik.tlmet kona-
5 oo Os.man Dennici Kapan hanı "°l içinde nafıa mUdUC'lUk odasında ya· 

fırıncısı 6 

1 00 
. • , pılaeaktır. 

Aziz kasap 2 _ Mu"Vakkat temiıHlt ( J 12 ) lirtt 
2 00 CelM camcı Kapananı civan . . ( 50 ) .kuruştu" . . 
l 50 Sakıp, Naık:iıp Danışman " . . ..... 3 _ lıtekliler bu işin evrakı fetW · 

~ ~~ !:::1imMutıu makinist .. , ycslnl nafıa müdUrlüğ-llnde o\luytt blllr· 
•. , .. ler. 

2 00 R~at si.şeci fotoğrafcı 4 _ ist~kliler T.c.uet odası ve3ika-
2 00 Halit aıhçı Topaneli lokantnsı ,. sile birlikte bıı gibi itlerde ehliyeti ol-
3 00 Taliıp Alıknn Taşmağa2alarda. "' du<'i-una dair nafıa mlldllrlO~ünden tthn· 

• .. 11'f .. 
3 oo Nazım Bilteldn , mış vesikatıtle yukarda birinci maddede 
5 00 İshak ve Ahmet özonur '_ 

1
• '. yazılı gün ve saatt.. Dafıa müdUrlOlr. odtt-

2 oo :usuf Attar GUrcU kapısı •. ~ sında te~ekkü1 eden ko.ı:nisyon riyaseti· 
3 00 oıner Göysal Taşmazalama oe müracaet etmeleri Uao olunur. 
2 oo İ.drls Şengök attar Hacılar hanı ( No. 2oı ) 4 - 2 

civan 
1 50 İbrahim Güllüdağ bezzaz Gürctt ooGu 
1 00 

1 00 
2 rO 
o 50 

5 00 
3 00 

o 50 

3 00 
2 00 

o 50 

3 00 

5 00 

502 35 

k.apl.!1 ; •· • 

iLAN T ARIFF.St Tevf:ltk Turan ıtuaflyeci 
Cazim Teıbriz kap1Sında 
Fuat Arıı.slı Gürcü kapısında 8 net eayıtada ıantim1 25 Kurut 
Mustafa BilgAJ' abacı Kava.flard 7 • • 50 • 

vy 6 • 76 
Seyfullah Kapıcı manifatura ..:: • : • 100 • 
Mehmet Akal Türbe 1carşı.sı .., • • " 150 • 
bezzaz ' • • • , . a • • • 200 • 
Garip bakkal -:; 2 • • • 200 • 
Ahmet Kobaıl klbrlt acente~ ı . . . 400 • 
Hayri Balıkçı Aıbacı1ar hanı llAn T&reeek klm!eler DOÖU Gaze 
kanaıiyect .. _.. 9 111 tesl !da.re M.QdU.rlDğttne müracaat etme 
Cemil Arıcı Gürcü kapısında Udlrler. DevfU!i)l ilanlar için busust 
bezzaz tarife tatbik edtllr. · 
Şaban Kurtoğlu tırpancı ve lro- Kımııztlı lllnlarda tarife bir misli 
yuntüccan \ taılal'ile alınır. 
Hakkı Gezer un fabrikası Gürct1 Adres dqi~tırmek 25 kuntşluk üc 
kapısında. 1 rete tabidir. 

DOÔU Abone tarifesi 
20 00 Sadrettin GOOübüyü.k Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı 

Senet .ti : 12 
Alb aflıtı : ~ 
uç ayııgı : 

Llra 

• 
• 522 35 YekOn 

5· 00 Salim Ci.mi!l.li Sı:hhirye ve Muave
neti İçtinıa~ye Müdiirü 

527 35 Yekun 

Bir aylığı 1,50 • 

ECNEBi MEMLEKETLER İÇiN 
Seneli ti 
Altı a.Ylılı 

Lira 

ı oo ıtayrettin kunduracı Taşrnağ:ı - ı • 
zal2rda ! 

ı oo Şefik Artac H. M. :ınağazasınd:ı 

ahçı ! 
ı 00 Abbas kunduracıEzirncan kapısı 
2 oo cenıaı Esenkaya !bezzaz 
1 50 Yur;uf Yolaç bakkal Kilise kapısı 
2 00 Mehmet bezzaz KaragOO: , 
2 00 Ali Bayram bezzaz Kilise kapısı 

5 00 Nafiz Ilıcalı müteaıhhit 
5 00 Tevfik eczacı Islanbul eczanesi 

5 oo Yusuf GüllA.p debagat r. - -

Sır:ı 

No. 

12 
13 
14 

15 
16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
~7 

48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 

6$ 

H. 1\1. 
No. 

14 

15 
16 
17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
38 

39 
40 
41 
42 

43 
45 
46 
47 

89 
90 
91 
92 
93 

Bina 
No. 

22 

24 

30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 

60/ 62 
1 
5 
7 
g 

11 
13 
15 
17 
19 
23 • 

25 
27 
29 
31 
33 
37 
39 
41 

3:;! 

30 
28 
26 
24 

,94 22 

95 ..... ._ :zo 
96 18 
97 

98 
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Hususi idareye ~ıQ 9}up mevki ve evsafı yazılı mağaza. ve dükıkanıarıfl ıl 

yılı icarları 26/ 4/ 938 gU.nundeh it~baren 15 gün müddetle aç~k artırmaya ç•1'şr p 
mıştır. Mayısın 11 inci çarşamba gUnU VHiyet Daimi Encümeniınde lıhalelerl '!' 
ıa.c.ak't-ır }:steklilerin Encümen kalemine müracaat etmeleri UQn. olunur. 

___ - -__ -___ , -,...._··~··_~_ ... _, _,_.._·_· ı_"f_._.');_· ._ .. ___________ .-...-...__._ _____ _/_. ) ( 

E"ı·:.urınn /Jp/efli.tıı· Er:.lfl'lf 111 ı·ildycıi drtll111 ~ 
il iyosel i11tfo11: En<~;; n.wu ouw.ıı J 

G&rek şehir halkının ve gerekse ha- ~rzurumun hastaneler rı:ttld , 
riçten olupla şehrimiz hududu dabllinde busust muhasebeye ait Numune :ı ~ 
çalışdmlmakta olan otomobil, kamyon, ( 1499 ) lira ( 41 ) kuruş bedeli ı ~ 
kamyonet, at, öküz ve manda arabala- bahçe dlvarlttrınm yenlder. fnş881ıııııı b~ 
rile bisiklet, moto siklet, at, merkep, eksiltme usulü ile eksiltmeye .kOtl ~ 

tur, nw 
ester ~e de~~ gibi .bilumum hususi ye 1 _ EKsiltme H> Mayıs .9jç 
uaıumı vesaıtı naklıye esbabının 1 M t- gOnO saat 14 de MkQmet konoB1 j 
yıs 938 tarihinden 31 Mayıs 938 taribine vilayet daimi encUmeninde yapııııe•: 
kadar bele<liyeye muracaatla vesaitlerini 1 2 - Muvakkat temlnttll ( .H2 

kayt ettirmeleri lazımdır 31 Mııyıs 938 ( 50 ) kuruştur. d 
tarihinden sonra yapılacak yoklama ne: \ 3- İsteklller bu Wn evrakı fe~ 
ticeslnde kayıtsız bulunan vesaitten ikı ni vilayet daimt enc\imenJle 11

8
• 

misli resim alınacağı iUln olunur. dürlüğ'Unde okuyabflirler. e0B ~ 
(No: 272) 2-1 4 - tstekliler blrind madd e!~ı, ~ 

J 'd/ili.t/i11dcn : 
E• zurum Vilayeti için ŞevrJle mar

ka bir h;zm"t ctocnobilinin alınması 

29-4·938 g-UnUnden itibaren 15 gUn mtld
detle açık eksiltmeye konulmu.,o.ur. Mu
hammen bedeli (2500) lira ve muvaic· ı 

kat temintılı (188) liradır. Bunun ihalesi 
l3-5 9~~8 Cuına günü saat H de Vil&.yı:>t 

daimi en.cürneninde ya-pılacaktır. Ttıllp· ı! 
terin encümen kalemine mUrac>ıııt et-
meleri ilAn olunur, (No: ~78~ 4 ı 

h gOn ve saatta ticaret odaıa 'J c;1d"'' \ 
bfrt:kte bu g-lbi işlerde ebllyctf 11~~ ; 
na dair nafıa mttdGrlUğünden uıe ~ 
veRikastle vilayet daimt eneü~ 
racaat etmele11i ilan olunur. ,,J 

ı( No. 264 y ~ 
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