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Erzurum Göl başı Doğu f dıırcbanC'st 
Pa arteıJden maada her gün çıkar 
Sa'Jln her yerde 5 kuruştur 

.... -SAYI: 126 ~' ' G UNDELlk GAZETE Ba11lmayan 7azıJar geri verllmeı 

Fransızlar da ltalyanın Habeş 
ıınparatorluğunu tanıyacaklar 
.::::::::::::::~~======================= 

Erzurumluların 
felaketzede 
kardeşlerine yardımı 

Londra görüşmelerinden 
çıkan ilk neticeler 

Kırşehir ve Yozgattaki zelzeıe!F 1• ·ı· AT ı · b •• J 
felaketi ozerine bir taraftım ransız ve ngı ız '•azır arı ugun ue 

ilQkOmet Ordu ve Kızılay derhal eçıkta u ,. l • d d k[ 
kalan ~dbaht ailelerin yardımlarına goruşme erıne evam e ece er 
kovtukları gibi, dlger taraftan da bUtlln 
llltınleket tabiatın amansız gadrine 
"tranuş 'olan bu vatandaşlara yardım 
' 1lnl uz.atmış bulunuyor. 

Bntüo şehirlerimiz, kimi eşini, kh~i 
'~ını veya çocuğunu kuybederek, kı
ını evııtı barksız kalarak boynu bükUk 
bekleyen yurtttışlarımızın bu derin elem· 
İtrini hefiflctmek için ellerinden gelen 
lll8ddt, manevi yardımlann azamisini 
be~tctmek fçtıı bttrckele ieçmiş bulu
rıuyor. 

·r Bundan daha tab1i ne olııbilir rli? 

lanmış ve netice bugUne bırat ılrnıştır 

DünkU tophıntıda ber iki memleket re
i l " rİ ltenrtl me·~le"etlcri h • kk1T'd:ı İta· 
h t v111 qıişl<>.r \'C \1 .yı~ • ı H t e il)tcın 

d' ltıılyan İ'llpııra•orlu~tıru ı tan nınası 
rres •led için ::\1 ıl le l'!t' C<>ın1 ye' inA mOş
IP.rt• kı>n mf\rac::ıatl\ kınar verıı j .. l~rdir. 
Çı>ko • l ovakyıı n ·esule~ile uzak Şa k me
se!es'ııi hıı!!.Üne bırakmışlard ır. 

H ıtva~ tj11 nsının muhubirinA l eya
ıuı th. buluoan Fransız Başve\.ili Bay 
nalrıdye iki memleket arasında iyi bir 
anlaşmaya varıldığını ve l:;pam·adan 
ltalyan gönü!lOlerinin gFri alınması 
meselesini11 de hl1ll0dilcreğlni ~öylemiş•ir. 

Dnn Fa ı:ı t 16 da Fransıı Başvektll 
Bay Daladya ile hariciye nazırı Bay 
Bonne Kral şatosuna gldE-rek Kralı zi

' yaret etmişler ve Kral da misafir lerl 
. akşam yell' eğ'ine alıkoymuştur. 1 ngiliz 

Zelzelenin perişan 
ettiği yerlerde ... 

llrk, dOşmanını bile felakette görsP, 
Q"- rene ber zaman yardım etmiş olan 
\e bu fazileti her s11hlfesinde tekrar 
'-ten tarihin ba' egcrek selamdığı necip 
bir tniUettir. Bu mlllet kendi kanından, 
~11lndan ve topn ğından kardeşlerinin 
~ına hiç umulmadık btr felaket _çöker 
"'· nasıl seyirci kalabilir di? Nıtekim 
1-tcıeşlcrinin elemile sızlayan ber vatan
~ •• Oaba bu felaket baberint alır almaz, 
~nuna düşfn borcu hemen ifaya koş· t

Haşveklli Bay Çenıberlııyn ile hariciye 
na:r.ırı Lord Halltııks da hazır bulunduk· 
lıı n halde yernekt .. n scrnra uzun uzadlye 
haibihtılde bulunmuşlardır. Bily Dtıladye 

Yukarıda j'elii~etz~1el1>re çadır laşıııan Km/ y knmyunla.rt, 11ş11(Jıda) i 
geçı ·digı haileden habersiz. uyuyan bir çocuk 1 ( · 11. 

"-t bulunmaktadır. 
lo'eUiketzedelere her taraftan para, 'tin y, k k evlerini doğrultucak mal 

~. sırtlarını Orlecek kuma~ göndc
~~ledir. 

• ~ ·lltaer şehirlerimiz gibi, Erzurum da 

1 dL~tlyük fcllket kartısında . omu~~na 
1'WI\ vazifeyi yapmekta gecıkemez ı 

Memnuniyetle öğrenlyC'ruz ki Erzu· 
tllıııcı, da felaketzedelere yardım için 
~~ltlı bir hareket baş göstermiştir. Bu 
~ketin halkın içinden coşup gelmek 
tlbi lali bir manası da vard•r. Halkın 'k hamiyetiad~n. allcenilplığından 
~t bhbhinc bağl.l:ğıodan kuvvet alan 

11 d Qerll hareket istikbale boyük bir 
.._,... '"d" 

vql)t olacak kadar kuvvet .ı ır. 

.ı Biı bunu milli birliğin, beraber 
~n,~ . 
t llnaıenin ve topraklar için ıvazsız 
rıı~ oımar.ın milletin kalbinde yer leş
~~· olqu{tıınu lsbat eden bir delil olaruk 

l'tlat k. tey ı z. 

i u k Felaketzedeler karşısında vatandaş
~ ' Vaıtfeslnl yapsn ber Erzuzumlu 
ıu~lttn cerc.;ivesi içinde birbirine kenetlen
"ra' Ve bir cephe ballne gelmiş olan 
~lııl'klQk, anlayışının setlam bir halkası 

Utunu lsbat etmiştir. 
CİHAD BABAN 

r ahir gediği de 
nihayet afıldı 

lngiliz Raşv · kili Çemberla.yn 

Londra, 29 _( A.A. ) - Öğleden ı geceyi .d~ Kralın miEa'irl olarak şatoda 
sonra Fransız Jogıl!z görUşmelerine baş- gcçlrmıstır, 

Elen Kralı Başvekil ve 
Hariciye Vekilimizi 

dün sofrasında alıkoydu 
Yunan Başvekili Türk gazetecilerini 

kabul ederek, Yunan milletinin 
Türkiyeye olan muhabbetini teyit etti 

Atina, 28 (A. A.) - Atina ajansı dlr. Misafirler öğle yemeğini Kralın sa
bildiriyor: 'l'Ork - Elen münzam paktı- rayında yemişlerdir. saat Hl de sa
nın imza edilmesi münasebetile TUrk raydan çıkan vekiller balkın parlak 
gnzetecllerlnt kabul eden Başvekil Ge- tezahuratlle otellerine dönmüşlerdir. 
neral Meteksas aşağıdaki beyıınııtta bu· Misafirler saat 17 de Yunan or-
lunmuştur: du kumandanı tarafından verilen 

•Turk matbuat mUmessillerini selAmla- çay ziyafetinde hazır bulunmuşlar-
makla bahtiyarım. Burada bulunduğunuz dır. Bu iikşamda Türkiye Elçlllk bina
müd:.tetce kendi· memleketinizde olduğu s_ın_d_a_s_uv_a_r_e_v_a_rd_ı_r_. ------
gibi serbest hareket etmenlzt dilerim. 
Jı:f en milletinin TUrk - Elen dostluğuna 

olan bağlılığ'ındım TUrk Milletini haber· 
dar etmenizi isterim. TUrk HUkümetlnin 

FIKRA: ----
Devlet Baba 

şayanı takdir ve ıızımkar başkanı ve Bir zamanlar cemiyetlerin başında 
dUnyanın en bUyUk ekenomi adamı olan 1 
Celal Heyaı la onun kıymetli mesai ar bela, toplu halde yaşayan in:sanla.r için 

Kayseri civ:ıruıdaki k<iylerin çoi)İı şimdi bu haldedir 

kadaşı ve aziz dostum Hariciye Vekili en amansız düşman olan. vermeden al .-ı 
~l t · · t k Dr. Arasa da saygı ve sevgilerimi suna- ınayı kendisine şiar edinen, tebaaSm~ bı- 1 • 

k 0 aka dahılınde 1}f l rım. TUrklyeninln Kurtarıcısı BUyUk Şef ıanc, zalim ve kabhar devlet b~&'u~ o 

.J 

llPalı yer kalmadı AtatUrk'e tazimlarimin iblağını çok re- vasıtlarHe tarihin karanhk devırlerıne ! - _ _ 
'trınait y 11 tt on ca ederim. O BUyUk Adam ki TUrklye- intikal etmiş bulunuyor. j 'Bir k sım <şyas'le ·beraber açıkta kalnn betbaht vatand•ılrrımızdan bir kramı 

)erıe o annın, geç vermeyen s • h . . , . .. .. d 1 ti h d dah 
1- tinden biri l n 1'ablrgediğl de dün n:n ._ ayatını tanzım etmış ve fUrkıyede Burunun eve er şey en a . [Kırşehir ve Yozgatta zelzele ynzunden a~ıkta ve evsiz barksız kalan bedbaht 
'İ:•ınııe açılmış~:. Uzun süren kı~ mev- yeni bir medeniyet ocağı kurmuştur. çok üzerinde hükmettiği topraklar için: ailelere yurdun her tarafından yard•m eli uzatılmış bulunmaktadır . BOtün şehirler 
ltııa ilden sonra, artık mıntaka dahilinde, Hn~\' ekll ıut•çlıul Yunan çalışan.' orada yaşayanların refa~, saa- 1 mUsabaka edercesine bn zavallılara eleml~rini unutturmağa çalıoıyorlar. 
•rtı~lı biç bir yer kalmamışbr. Şimdi nskcl' al.ıidcslnde d~ti ı_çın çabalayan ve bu hallerile tıpkılYukarıki resimler zelzele mıntakasında çekilmiş son gelen resimlerdir.] 
tGıı' batan iÜzergahta otobüsler, bn- Atiııa, 29 (A. A.) - DU'l saat 1 ı bır ~ıle b~basına hem.iyen ~evıettir. 

"rbesu ile dolaşablleceklerdir. de 'l'Urkiye Başvekili Celal Beyarla Ha- Son yunlerde memleketın ~eniş bir Her memur maaşından 
~ riclye Uekilt Dr. Tevfik RuştQ Aras ıru~~sını harap eden zelzele Turk dev-
l'lgı}iz • A .. .. l · Atina mecbul asker abidesine giılerak letının bu vasfını açıkca orta.ya koyma - •• d b • k 

8e iman goruşme erı merasimle çelenk koymuşlardır. Mi~afir- sına bir kere daha vesile verdi. y Uz e 1 r ve rece 
~, rltıı, 28 (A. A.) _ Dün logiltere- ler otelden çıkarken gerek otel önunde Onun titiz bir baba şefkatlle fel1ket-
?\k. dlıerlln aefirl bir nutuk lrad ede- ve gerekse yolda halkın snrekli alkışla- 1 ~edeler üzerine eğildipni ı-örmek, onlann Ankara, 28 (A. A.) - Afyon Kara-, lardan mUtPşekkil bir komisyon seçile
~~' 6nıtıttr ki : •Alman ve tnglllz hO- rile karşılanmışlardır. Ve çelenk koyma ihtiyaçlarını karşılamak, blçareliklerini hisarından buglln K·rşehire 800 lira gön- rek yardım için çalışmaytt başlamıılar-
1-tı.a Uertnin Ufak tefek thttlatlan bal- m~rasımında. b~r k~ta asker selam res- gidermek u&nında çarpmdığını müşahe-1 derllmiştlr. Kayseriden 500 lirB, Gireson- dır. 
~ :)·~ Qalışnıalan lazımdır. ÇünkO, bu mındi traC ~!~ıBştır. Bınlel rce 

1 
bballdkın bkuzu- de etmekle iftihar duyuyoruz. 1 dan 400 lira gönderilmiş ve Glreson Vi· Bir k:ı ymnkam tekaüt edll~l 

... 9'1(\Un k ı run a e a ayar çe enk a eye oy- 0 1 t .. f"k b b b ·· ı ·· 1111 t" . b . d 1 . 1 Ankara, 28 (A. A.) - Klrfehır ka-
""haıuı 

1 
ye dlge~Ue anlaıması Av-j muştur. Bundan sonra saat 13 de mlsa- eve en muş 1 a a ve u un u- ı a!e ı.cıın_ . ~ •.şe yar ım ~'? maaş annın zalarmın birisirıde yer sarsıntısını vtli· 

~ bı \llhQııQ temın etmlı o~acaktlr. tirler Kral tarafından kabul edilmt9 ve bir vaJlılara açılmış en sıcak ve en samimi yuzde bırısının ke.silme~ını kararlaşbr- yete haber vermeKte geç kaldından ta-
-.t flltııenin yeılne emelı de bu· ı' aaat kadar Celal Bayarla ve aynca bir kucaktır. l mışlardır. Mara9 Vılayetı 300 Ura gOn- a kaymakamı tekaüte sevkcdllmlftfr . 

• " Mit kadar da Dr. Arııla r6rtıtm6tl•r· .. b ..... DCLGD dermit ve ayrıca da ileri &elen bayan- (.Alttvw/ı , an.U.) 
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ğuda r Ayni 
- Cİ 11.1 n JJ.i il. L r· J -

Cumhuriyet 
kanunlarına karşı 
gelenlerin akıbeti 

Bir köyde bir memuru vazifesinden 
menetmek isteyen üç kişi tevkif edildl 

Oltu [ Husu: i ] - Oıtunun Kosor 
ve lğdell köyleri arasında senelerden 
beri devam edip giden bir arazi mese
lesi vardır. Kosor köyllne ait olan bir 
kısım arazi lğdeliler tarafından ekilip 
biçilmektedir. 

Kosorlular mahkemeye mUrs c \at 
etml~ler ve muhakeme neticesinde uu a
rıızinin Kcı3orlulara ait olduğ'u meydana 
çıkmış ve mahkeme Kosorluların lehine 
karar vermiştir. 

Kararın infazı ve müdahalemn men'i 
fç'n icra memuru Şevket doğTuca ma
halline gönderilmiş \'e karurın infazı Iğ' 

delilere tc b:iğ edilmiş ise de, buolar 
• dinlememişler ve köy h 11\n köyün ile" 

ıl gelenlerinden Sabit, Aslan ve Nazı

mın teşviki ile memuru if ayi vazifeden 
men ev:emlşler. ve bir çok patırtı gü
rültü e

0

tmişlerdir.. İcra memuru bunun 
ozerine kanuni vazifesini yapmış ve bir 
zabıt varakası tanzim ederek merkeze 
dönmUş müddeiumumiliğe mürac~ut et
miştir. 

Neticede müşevviklerden Aslan, Na
zım ve Sabitin kanuna karşı geldikleri 
ve balkı teşvik ettikleri şubutla tahak
kuk etreiş olduğundan müddeiumumi 
derhal tevkiflerinl istemiş ve talep is'at 
olunarak suçlular tevkif edilmiştir. Muha
kemeleri mevkufen ceryan edecektir. 

icra memuru ikinci defa mahalline 
giderek zabıtanın yardlmile araz;yi Ko
sorlulara teslim etmiş ve müdahaleyi 
kaldırmıştır. Halkımız, bu mesut devirde 
Cumhuriyet kanunlarının ve adliyesinin 
karşısında şahsi nüfuzların hiç bir hUk
mO olamıyacağını bir kene dHha anla-

mışllr. 
~~~~~~~~ 

Bir tavzih 
Bir sirkat suçundan dolayı dUn Tev

kif edildiğini yazdığımız öğretmen Tev
fik Veysi ilk okul öğre-tmenle

rindendir. 
Evvelki günkt\ nüshamızda soyadının 

ya:ulmış olmaması Gazi ilkokulu öğret· 
menlerinden Tevfik Yıldız ve Palandö· 
ken ilkokulu öğrctmenierir.den Tevfik 
Buke ile bir iltH:asa mahal vermiştir. 
Tashih ve tavzih ederiz. 

HAVA 

J Sarıkamışta Gümüşhanede 
mahalle ocaklarının 1 egemenlik bayramı 
istedikleri yapıldı ve bir temel atma 
Belediye kendisini 
iJgiJendiren dilekleri 

Yeni Halkevi binasının da 
ogün temel atma töreni yapıldı 

yerine getirdi GüroUşhaı:e [Hususi] - E.gemen-
Sarıkamiş, [Hususi] _ Belediye lik yollarında başlııngıç·tanberi büyük 

meclisi, grçen Teşrinievvel Sanka-ı başarıları vo ~u bsşa.rmın . asırlarca im· 
mış mahalle ocaldarı kongrel1:>rinde ile- ~id~t ede~ek o,an sevınçlerırıd~ da derin 
riye sürülen dileklerden beiedlyeyi ilcri- ı ılgılerl buıunan Gll-nllşh me\ıler; yanı 
lendiren hususları temin etmiş l>ul;n.: baş~arı~da, kollarında_ ve önl~ri~~e Cüm: 
maktadır. Bu dileklerden bllba!:;sıı şun lıur ı.yetın df ğerli ve usttln bılgılı Valisı 
ıar başarılmıştır: ve ışyarları olduğu halde mur.u t{Unler 

1 - Hamam temiz tutulacak vf yaşıyor. 
icabeden tamiratı yapılarak ıslah olu Yannın büyükleri olacak yavruların 
nacaktır. :ısil ve tem\z yüzlerindeki gene asıl 

2 _ Kasabada harta pazarı kurul manalarla benliğini ve varJığmı okuyor. 

ması için tetbirler alınmıştır. Bayram yerince bütün mekteplerin 
3 - Ağır görülen levha resmi as '{ÖSterdiğ"i ve daha doğrusu canlandır· 

gaıi h>\dde indirilmiştir. Evvelce levh ı; - l r ğı bu ''arlık unsurları; • Atatürk ,,, 
!arın bir metre m'ırabb'linden alınan ya- 'fürya~ından tılınmış ('anlı bir levba ha
di lira resim, iki liraya tem:il edilmiştir. tinde okşardı, dinlendf, sevildi ve sıcak 

4 Ça k d k. d''"·renı·r bağırlara basıldılar. - rşının ar ·asın a ı ... 
Ustu kapatılacaktır. Or:a okuldan ~dnan yavrunun alan-

5 - Çarşı ve mahallelerin tenvirat• da verdiği söylevdeki mıınalar karşı-
bir kat daha artırılecııktır. ı;;ında bütün k()rpe!erirı göğüsleri kabar

6 - Kasaba yollarının tamiri iç"n 
bütçeye tahsisat konmuştur. 

7 - Mahalle ve ÇBrşı tel\çilerinin 
esaslı teşkilatı yapllmıştır. 

lzmir fuarı için 
meccani vize 

dıkca babaların gözleri de sevinçten 
yaşar r oldu. 1lk ve orta okullardaki 
gUndüz ve gece toplantıları, eğlrn•ilert 
ve lemsill eri umu· duğu kadar muvatra~ ı
ye tli oldu. 

Beri Yaka.da Halkevlnin tenıel atma 
töreninde sayın İlbayın; gür bir sesle 
hazır bulunan münsvverlere verdi'=i 
müjdeler \·e yurdun şimdiye kt·dar 

Bu sene açılacak sek:zinci en temas- kavuş~uğu ve k11.vuş; !t~ ~vlerin say~.sı 
yoneı İzmir Fuarına ecnebi mem!eket _ ve brşarısı (' trafındakı ızahları; bütuo 
!erden gelecek olanlar, Fuarın teşebbüs 1 ph.rel~rde TUrke mahsus gu•ur izleri 
edilecek tarihinden on beş gün ı;vvel baş- belırttı. 

1lamaık ve kapanı.:i tarihinden on beş gün Bu satırl'lrı yazarken, yanı başım1z
sonraya kadar dC'vam etmek üzere ika - daki Halkevi inşaatının tauliyet akisle
met hakkını ba~decek şekilde meccani. rini duyuyorum. 
vize verilmesine karar verilmiştir. 

Bir ilmme işini, llmme huzurunda hem ne remiyeti mi faydıılanclı:~ c~~ı7?İ· 
siz n·e karşı karşıya konuşmak Devlet hiitçrs'ne bunun da ctüşl1''0 

cidd"'n ivi bir şey... KAşki, hafızamın rnesi iç'n bir istifham mı koyııcıığıı?d·~ 
ta nulesile kabiliy2limin eni bovu mu~alt Yahut makalenizin s'ln kısınılıı~~~a· 
olsa da, kah, tızerinde Hlıumsuz Ş{'kiJdP tavsiye buyurduğunuz gibi nıaballı 1 

, 
11 

uğraşılmaktan, kah halile terkedilmlf reler vasıtasile zaruri ihtiyaçHrınıı~. 
olmaktan tenrinmiş me\'Zuların dOitümle- temas eden kısma zammlyat mı ynpıı~rı
rini sizinle yavaş yavaş çöm:cge . Yel-ığız? ... Lllks fşya masraflarımız oıe:~ ıl 
tensem... den - Bir formül bulara~ - yok 1 

Fakat korkuyorum ki; bu sahada çocuk payı mı ayırac<?ğız? ... 
tozu dumana katan sür'atınız peşinde Hasılı ne kıratta, ne biçimde oıur:ıı 
ben bir gün yorulup ta arkanız an bitap olsun bu mevzudıı· düşünUlmesi ihtarılC 
ve meftur bir halde bağırmayım: her giln bizi kendine dokru çağırıııııklll 

« Avare bir piyadeyim, ey ş'lbsUvar, oldnğuna inanmalıyız. 
d 1 8~ ur .. » Reftth ve huıurumuzun kadife Y 

* * * tıklar üstünde altın saçlı tombul çocugıı· 
M l 

1 
)\eıı· evzua ge iyorum: muzu pür neşe havaya atıp tutıır ııi 

" .Önceden. ~rzedeyim ki: bu k!ın.u arkamızdan saçlarımızı yakalayıp ~rtı 
uz::mıde her ıkımlz de başka başka ıstı- solu-un \'Üzile çıpı ak sırtını s e ~ . 

b • ' ' ·ııı 
kametlere gidecekmiş gibi tlar&nı ınuh· davet eden yoksul çocuğun hayııJell 
muzlayan, fakat hareketlerinden itibaren acıya F.cıya ve saygı duya duya besııbll 
aynı hedefe y~nel{ n iki yolcuya döndük .. kattığımız, aç midesinin buzurunııı~~ 
B!r küçük suı tefehhüm farklle... kundaklayan bir vicdani ateş olduğıl 

1
• 

Eğer siz, ilk yazınızda; « UaP·a bar inandığımız gün hüviyetimiztle iıısııııl 
olmadan ve çocuk haftasını iane haftası 1 ğımız manalaşacaktır. 
yapmadan . bu işi temin etmek .. » gibi Yoksa, sinirle bağırsıığın sarıı:ııışı· 
herhaide meşgultyetlerin :zden gelen ğmdan müteşekkil olarak yalnız ht1Yıııı;, 
aceleci bir ifade ile bu babsi ilmi~leme- maddesine secde eden acafp yaratı\: 
miş olsaydınız; aynı gö· ü~Un ve aynı laıdan farkımız olmayacaktır. 
kanaatın insanları, iki ayrı kanatıt B · 1 · ·baret\ • u ışle ça ıştığım gUnden ı!ı 1. sahipleri gibi karşılaşmıyacaklık. şahidi olduğ'um öyle haller, öyle ıııı.l:sı 

« Halk u dayenmtdan halkın yoksu- ler vardıı: ki, hatırasını bir bıçak yaı 
lunu doyurmak ve geydirmek .. » fikri, halinde taşırım. Babasını azgın :ııılıırıı: 
bil.,en bütün bir gü:ı ve bir gece kafa boğduğu kimsesiz çocuğa, 

0 
faciıı ııoıtl 

tasımı katranlaştıran nasıl katı, nasıl yefı 
simsiyah bir karanlık olmuştu .. Kendi da çıkarıp on kuruş vermeği esirge ııır 
kendime Eöyleniyordum: ister bilvasıta, ve cidden refah içinde olan dost ·bi 

görmüşümdür .. Acı olan şey de bU gı 
ister bila vasıta ol~un yoksul çocuga b:r .. ,8c~· dilim ekmekle, bir tutam ateşi halk yardım mUesse3elerinin onlara ınll• pfil 
denen kaynaktan almayıp ta ricalUlgayp- 1 atlarında, boyun kırarak ve çini ı;e 

l ,. ? göstererek: tan mı a aca6ım. ... ,. 
l · 1 rıl•"" Eğ-er ikinci yazınızı evvelce yazını~ - ~ız de ne y1:1pııcağımızı şaş 

ol3aydız, kanaat valıdelinden mütevellit Bir değil, iki değil ki... 
bir taha~süsle, o günlerde sık sık uğra- Dıye bir inleyişleri vardı ki... JilO 

dığım iç sızılarını, gönül kırgınlıklarını I lalbuki medeniliğimizin ıırntlUP ~ıı~· 

Üç çocuk bahası beş 
çocuk annesini kaçırdı 

teselli buyurarak duyduğum isyanları kemali karşısında bir duruşma yapar:' c1e 
dindirmiş olac:ıktınız. Herhuide tıu şekil onlara verdiğimizi istiksar sureıııı 

11
. 

tabiye de gazetecilığin o civelek zekasına' iddia ettiğimiz şeyin bir ziyafet s01~ı· 
dayanan karekteri tcabı olsa gerek.. sındaki mide muhteviyatımız kad~r or· 

Hınısda kağıt oyunları Az:z dostum; ortada sürU sürü yok- madığ rı görürüz B:.ına ruğnıen ~o~~r 
yasak edildi sul çocuğu olan bir cemiyetin b 11 derde lenişitllfZ i c g~ğs' ın :zü küçjk tıır d'DI 

Yavu nahiyesine bağlı Göbekveren 
köylinden üç çocuk babası Alişan ayni 
köyde oturan Ha.Udin beş çocuk annesi 
karısı Zülfiyeyi kaçırm~tır. Takiba·t ya" 
pılma:ktadır. 

Teşviki Sanayi Kanununun 
bir maddesinin tefsiri 

d_evayı gokt~n z.lyade kendinde ~ra~a.sı yumruc;u ha'ir.c gr tVr. Ben ne de~:,_ 
Hınıs, [Hususi] - Kazsmızda ne lazımken, şıındıye kadar bu ış ıçın sa'1P, b&ban oğlu .. B z ıulınf malıl11 

bir temiz gaz'no ve ne de tem·z bir kııt'i ve net celi bır yold ın yü ümeyişi rız ,eı:selilm... ~ 
otel vardır. Yulnlz isli köşe kahvesi ve b ht ıı·f b~ı)ler "tf c'ı' leb'J r· 1 -slır ence mu .e se e •· e 1 1 • Mevz·ıun elemi bana beyinden "rJ' 
bir de bunların üzerinde otel denilf"n ı.ıı 

Ya, bu derdin ir.iliisi:ıe makes ola- s ·çramayı bir;:;z uzun yaptırdı. Ytıı' rl' 
odalar ... Bu kirli, masaları ve sandal- 1 1 tıe 

mayan bir taş yü. eğe ma ik o U}undan .. çareler düşlinürkeu, şimdi bep der 
yeleri çarpuk çurpuk kahveler mUtema- d 

Ya, lJu işi d Uşünernıytcek ka ar kendi sarmaş dolaş oldum. ı:ıe 
diyen dolup boşalırlar. En büyük ipti- d v 
,. k 1 1 derd(le mahmul oluşuu an veyahut ta llir gUn bir bayiden tayyare ,,..ı la da ağıt oyun arıdır. Bu kahve erde- · k 1 f tvl" 

m< kblen zin bir yerınde ço güze i ade alırken vehleten şöyle dUştınınilŞ_,, ... ı ki oyun kağıtlarının ne ha1de oldukları- . d " .. ı· 
buyurduğunuz gibı arasıra }m' un yarı l.:te yoksullar ve yoksul r·oculilar " Teşviki Sanayi Kanununun 31 inci nı tasavvur etmek güç değildir. Hasta- k " Y 

M l . . J b buçuk ve yarım yamala kcıpatılmasın- mu için bir kaynak daha... ..ı maddesinin Büyük illet Meclisi Umumi ıkları ıns:ından ınsana aş• ayan u pis BV" 
Hey'ettnin 30 - 3 - 938 tarihli toplantı- kağıt oyunlarını nihayet 1Jçebay Nazmi dan... Becce sebep ne olursa olsun, Şimdi tekrdr hatırlardım: ;\<l~01 
sında kabul ettiği tefsir sureti şudur: Üner yasak etti ve çok da isabet etli. ortada acı bir bakikatın sert ve çıplak Devlet bütçesinde varidatı mülıilll )'8 o<' 

:w - 4 - 938 saat 8 Rf!.poru 28 Mayıs 1927 tcrih ve 1035 sayılı Ancak halkın da eğlenc~stni düşünmek bir ihtarı vard~r: Umumi hayat seviye- tutan bıı gibi şeylerin bey'iyesi bıl011~d' Hava tazyiki : 607.:) Teşviki Sanayı Kanununun 31 inci mad- Hbımgeldiğt için, temiz, vücuda ve zihne miz'3 göre ve 0 ölçüde yoksul çocu~la- h dT k tl' kk "il r e ~ 
76 ~ 4 rım1zı doyurabiiecek, giydirebilecek, asre ı ıp ·uvve 1 leşe · u e . ·ıeıı1 

,. ,. (Deniz seviyesi) : 'f'. desi mucibince vergi ve rüsum muafi- fayr' alı, idmanlı bir oyun 9lan bilar- hüsnü suretle ve yerinde sartettırı 
Suhunet : + 9.2 yellerinden istifrde eden sınai mUesse- do getirilmesine trşebbüş edilmiştir. Bu- hattA bir dereceye kadar okutabilecek mi?... nP 
Düşük suhunet : + 5.6 seler bu vergi ve rQsumun tahakkuk rada herkes bUtUn levazımınt cami te- ve binnetice ona istikbal temin edecek M h 1 . . - dilş ~ 

'd 1 k " t ll"k I · h t kr bir cemiyet hslinde yaşarken, bir türlü ~ a zur arını ve manıleruıı stJ Rutubet : % 86 tarzına aı oma uzere aa u eye- miz bir gıızınoya asre çe .yor. meden buraya geçiriyor, bu lJLIS~ ~~' 
Ruıgar : Sakin ' dikleri kanunlarda muayyen olan mu- bu işi bıışarıımııyışımız, bu insani veba- nılltaleanızdan istifade edeceğiıne 111 
Rüyet : Tam amelatı ifa etmedikleri taktirde bu ha B .. b İ . lın altında glt gide simsiyah bir hüviyet k .. _ k . 
yahış : Yok reketlerinden dolayı yalnız o kauun- il gece IlO e Çl eczane haline gelişimizdir. Müesseseler açarak ra sozumU ·esıyorunı. 

ato h • 1 d 1 1 t"'bl l . ~<Cumhurı·yet>> eczanesı·dı·r. yoksul çocu1run anasını ve hattA icabe- Mukabil sevgPer... .
111 Geceki yağış : 2 m. m. Ruyet sa asın· 

1 
ar a yazı ı ceza ara a o up vergı ve , 6 

da yağış vardır. rüsum muafiyetinden mahrum olmazlar. derse kendini çalıştırarak hem onları, , Sıtkı Dur:-;unoıl 

==============================::===~===========~=================-==~====-================-~ 
ğınu sarnn seVglınin ·hava.sına alı.ştıktan liyordum. Bazan taşcı usalarının, şoför 
sonra hayat ona manasız ve dümdüz ge- 1 yamaklarının devam ettikleri kenar mey
lccektıi. iç:ınde daima bir bc§luk kalacak- hanelerde kendimi kaybedinceye kadar 
tı ınnhak'.kak... içiyordum .. . 

1 
Benim için de ayni şeyler vaki olabi- Bazan tanımadığım. adamlarla arka-

lirdi. Fa:kat bu macera en çok kadın mev· . daşlık ediyor ve bazan kendilerine hiçbir 
1 zuunda titizliğimi. tereddütl'enmi arttıra- yerde tesadüf etmemiş olduğum. isimle -
1 cak~ı. K.mseye inanmıyacaktım, kimse.ye rini bilmediğ:m kadınlarla başbaşa saat-
glıvenemiyecektim. Her an tereddüt, her ler geçiryiordum 
an şüphe içinde yaşamağa alışacaktım... Bu halimi görenler fevkalade lbir ha-

46 Müstakbel hayatımda bu tereddütlerin ve d'isenin kuı•banı olduğumu anlıyorlardı. 
lbu .şüpheler~n nasıı ·bir akibet dovurunca- Fakat bu dağımklığım arasında ben ne 

ik t k Ayşeye gitmeği, ne onun beni bulmasını Odam bu halile bana büsbütün boş l şahit gibi tetk' e me , ve ölüme hazır - ğını tahmln edemiyordum. 
ıg Jiyordu. Kendim! :yapayalnız hlı~:.c;edi- lanmış bir insan kadar samimiy~tle es·ki l Omuzlarında bir çok hatıraları taşı - düşünmüyordum. O sanki gözükmüş ve 
yordu~ ... Bende ne kadar çok yeri varmış i hislerimden ona bahsetmek en büyük zev- yan ufacık şeyleri bir kenara topladıktan k:ı.yb:::ılınuş bir seraptı bence ... Ve ben bu 

1 
1 serabın verd'.ği i.imit ile yoluna devam 

diye diişünüyordum. Maamafilh hislerimi kim olacaktı. Ancak o. vakit mesut olmak sonra scyunmadan yatağuna uzandım... d f k t k b ld kt . k 
· · k b t , •. b" ··k f rsata acınacak e en, a a o .ayı o u an sonı:ı. ~ıca ta.hlUe gayret ettiğim zaman anlıyor - ıçın ·ay e t.gı uyu 1 ve Soğuk kanlılıkla hadiseleri tetkik etmeğe . . · . .. . 

. . . . üzülecekti. Bu üzlintü beni feda edişi kaı- , kumlar tlzerıne bıtap duşereK sus~ı7Juk -
dmn kiAyşe benım ıçm artık bır e.ı;ya ha" .. .. . _.. .. .. . . çalışıycrdum. Fakat bulutlu ve karanlık · tan harap olan bir çöl yolcusu gibi ıct:m. 
!ine gelm. işti. Sanki cansızl" "-mış varlığını şısında duşundugum en buyuk ıntıkam- ı ·bir havada çaıkan şlını.<u>k ıgiıbi Ayşenin ha-

~ ~~ Serserilğe pekbenzyen bu halim evde 
kaybetmişti. dı. yali bütün düşüncelerimi bozuyor, kar - tees.::ürlü bir hava yaşatıyordu. Herkarşı-

I. çimde hiç b"ır du".şu" ı1cc canlanmıyor- Şuna bütün kuvvet:ımle inanıyorjum. l ma karı"ık ediyordu. 1 t Er 1 ""'L a~ ı6ı zaman yengem n yutkunduğunu ve 
du. Yalnız onunla uzun seneler sonra kar- Bir hakikat gibi biliyordum ki Ayşe i~in Günleri geceler ve geceleri yine bitmez bana bir .şeyler söylemek istediğini far -
şı 'knr.şıya gelmeti temenni ediyoı.ıcl.um.Ha artık her hangi bir kimse ile müşterek ı günler takip ettiler. Ben hiç bir .şey dü- kedyoı•dum. Fakat daima cümleleri 'boğn
yattan artık uzaklamış iki 1htiyar olarak bi.r hayatın lezzeti .y()~tur. Hiç kimse ·be." .şünmeden hiç ıbir zevk almadan dolaşı - zında düğümleniyor ve gözelrl önüne e
onunla, konu.şmak fırsatını elde edebil - mm kadar Ayşeye oaglanamıyaca.k ve hıç yordum. E\•e geldivim pek nadirdi. Bazan ğiliıyor ve susmasında devam ediyordu. A

mekle memnun olacaktım. o zaman ben- kimse benim kadar Ay.şeye yakın olamı-ı bir barda sabahlıyordum. Bazan istanbu- ğabeğlın hislerini ıbelli etmiyordu. mç bir 
'1en ayırdı~ ha.ya.tını en ıbltara.f ·bl'l' mü- yacalttı. Sam1m1yettlmin ve bü.tün varlı- ıun uzak -sayflyelertndekl otellerde gece - şey cereyan etmemlş gibi tabi! tavırlarını 

.()...._ - _, .. : 

muhafaza etmeğe gayret ediyor. ;~ 
neşemi tehrik edecek mevzular aıil 
kafa::>ını yoruyordu. ır 

Aradan ne kadar geçti bilmiyor~;er 
gün bankaya Reşit ile Sühe'yla gel ı$1 
Onları ne zamandnnberi görn11l1e 
Daıha beni görur görmez: vf 

- Bu kadar vefaszlık, Refi!<··· 
etmiyorduk senden... ·vetl 

- Ne yapayım dedim ... Me gı.ı1%rıı 
Reşit dikkatle yüzüme ba1'l) 

- O kadar mı diye soı du... . l'l~ı 

- Hayır dedim ... BU tün 'bır., 1> 
·· zC>' 

yıkmak meoburiıyeti ... Beni asıl ıı tilp 
Nasıl hl~Ierin zebunu olduğıunu eJı · 
vur edersin ... Fazla bir şey sö:YJetll )(ılı! 
tenüyoruın ... Geçmiş günleritl bil 
konuşulmağa değeri yoktur. f. 

SUheyHının rengi sa:ps:ırı icl~ıJ f 
müh 'm bir karar a.lmışa benzif01 

kundu: !11 < 
- Refik dedi... Senden bir rıc~cs 

Eunu bir müdahale diye sayrrıY··, 
ve benim sözlcr:me sinirlenmi.Yrıf-' ·" 
ın:ın olma.ık i~terdim. , ~ 

d'tı• 
- Söyle Reşit diye cevnp ver 

1 

çin sinirleneyim? 

h 
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:--......._---------------------------------------~ EKONOl\11 

§ ___ N_SO_N_H_A_B_E_RL_E_R.9___..;, 1 ŞLUS 
4 .k d . b .. . ı Ahııanyaya ne 
lllerı anın enız utçesı: kazandırdı? 
426 ku•'sur mı•lyon tı•r 1 s·ya:ıt bakımdan Amanyıı, Avustur· a yının il baki ile her ~eyden evvel askeri 

\'a~in ,l •> rr- •. • ,, • • • bakımdan yl\kselmiş, Orta Avrupa ve 
l~e .. g un, _g ( A. A.) - Bu~un Reısıc ımhur Bav Ruzvell hahrıyenın yenı Balkanlarıl nüfu2u ehemmi yelli surette 

8;~nı lastik etmiştir. Blltçe yekılnu 426 milyon 86U bin dolardır. Bu bUtçe artmıstır. iktisadi bukımdan ise Anşlusu 
~d' llnbsri ayan mec1i-ıinde münakaşalar doğuran ve nihayet kabul edilen bir k~ç noktadan mUtaliia edebiliriz: 

1 ır. Ru bUlçedeki para ile yeniden 4 zırhlı 2 kuruvazör ve 14 tahtelbahir J l _ Almany:rnın altın döviz stoku 
~e diğer kısmı da harp gemi lezgı'lblarının masraflarına tahsis edilecekt'r. zayHtir. Böyle bir stok ile harp zama· 
ı_, 1 nında ziyadesile yükselen ithalat açığını 

3 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan : B. O. 

T efrika: !lH rıitler bir iki güne kadar (•P•::~~u~~=a~.~~~tu~aııkrsındak_i al· 
1 
hn ve dovız Rı:ıyışbanka nakledıhııştır. 

R 
•d • · Rayışbankanın pl!lncosuna göre, Alman 

Omaya g l lyor altın ve fffıvtz mevC'u1u (matırem rezer· 
veler hariç) 76.~ milyon Ra1ışmarktır. 

Ba r Halbuki Avusturya Devlet Bankasının 
~ıe '. ın, 2U (A. A ) - Bir iki gtın zarfında Bay Hitleı·in Roma ya harekel 

1 
son plnnçosuna göre 422 mily m şilin 

b L~~ı .bildirilmektedir. H!ly Hitlere Mareşal Göring ile Dahiliye Nazırı ve Ber 

O sıralarda bir Türk tayyarecisi 
Bolşevik cephesinde çalışmak istedi, 
Bolsevikler hemen kabul ettiler 

' r-nn • kadnr altın ve döviz mevcutleri vardı. 
~ -·•Yet ınüı.IUrü refakat edecektir. B --.__ u yekünu, şiline fazla kıymet veren 

J{ ( 3 şilin 2 me.rk ) kurs ü;ıerlnden 

on1anyada deınir Fon Papen niçin değil, arş1ustan evvelki kurs Ozerln len 
l'lltıhaf'ızlara karşı hesap edecek olursak, Avusturya ultın 
letbirl.uı· Ankaraya tayı·n ve dÖ\'IZ stoku 191 milyon rayış'Darka 
lı \:. baliğ oldııO;unu görtırUz. Uıı yı-kilna 

~eu ~kreş, 29 (A. A) - Dahiliye Ne· d•J d ? bitt tbi Avııs'urvsının ••<• -ehi mı>m\ı>ket. 
~ hıı 1~Y il çıkaran 1;"0 hanelik demir e } ffie i . Je rıi ı ki 20 J r •ıH}on ş·li , v.ı:ıi !J: ı.ıl/On 

1 
':1.lara ikişer sen9 mUddetle mec·ı ra~ı,m.Pk rarl ''-''iindeki 1-lirirg nın']n'.ıa· 

ı 1 
1k<ıınetgOh tayin etmiştir. B 1., tını da ilfıv~ e'm k ic ueıler. Ar<· k Al· 

ı; eı k azı ~ ı·nsız g-az0telcri nin ez Bankası fevkalade 1 marr rın ı\\· ı ıuryr•ya ı-ı ring ıı s-:ıpla· 
söylediklel'inc göre... ıındım bo~çıu ol hığıı (iÜ mi'y n şılini 

Utnuıni toplan tısı Al k' \T" r· . F ( 28 milyon r<!yı~nıırk) tf't""Z 1 • <I l:ek A. m:ınyaııın es ı ıyaoa se ırı ·on 1 . . · 
t ıı tkera, '>_8 (A. A.) _ Bugün saut p p n·ı \ k 1 .1.,.,. t . 1.1 olurı::ak, Ah1 ı·ıyarın klırıng memleket· 

11
e a e n l n ·ara e çı 'ıs ne ayın ec ı e- . . .. . _ 

lctı. merkez Barkası umumi bey'ell c ,.,. b. 1 - 1 . ı l •rıne ka·~, H'l mılyon şlıın vanı 5.> ,111 ~d t e.,ı ır zımıan ar soy enmış \·e sonra .1 l . • . d b' • 1 b e,u e h'r içtinın yapmıştır. çtJma· bıt tayinden vaz geçildiği haber veril· mı yon ~ayışrnar c_ms')e t n e ır mat ıı u 
c uyo\(. Millet Meclisi reisi Mus'afa 'mlşti. hasıl .ol•.uğıınıı gorUıOz. 

~ l~lha~lk Ren da ve Başvekillet vekili 1 Son gelen Fransız gazeteleri Fon Jusıı~;" Alır ~ııvanın Anşlustan ka-
•l ı:hllıye Vekıli Şl\krü KBya da hazır ,Papen'i gö1.dcn dU~mUş olarak göster· zanrl.~ı. 290 uııly?n ra~:ışmRık kab:.ıl 
llı llluşlıırdır. Ban~;u h'S$edarl~r he· ıııcktedlrler. Bu gaz'!telere görP, eski e?'"~tlırız. Hu mıkdar ıse .Rayışb~nk 
dıliıtUtnurniyesi yeni nizanınameyı bazı 1 Viyara sefiri alelacele Berlinc çıı~ırıl· s.ok.umın lıemen he~en 4 mısl dlr ~la-

lan sonra knbu\ etmiştir. mıs ve orada G~stapon \ın bir tahkikf.t ınaf 1 şıra ında gozden uzak lutoıa· 

ı 
· . 1 . mak lazımdır. Alınımya rribi 111un7zam 

ko:nısyonu huzuruna çıkarılmıstır. :;tı . _ . b 
• • b11· devlet ıç n 290 m"lyonluk .,it 11 ve 

D 
-ı cevub ssatlarca devam etnıbfü. - . .. 

1 Ş S 1 YASA F
• p 'd ,., d , . U 

1 
do11 ız stoku tuzla ebcmm;ye~i lıuiz dcğil-

on apen en aşaısı aKı ç sııa e d' · 
......._ ~ cevap vermesi rica edilmiştir : ır. G d dd J • • 
I'~ . . ı a m:ı e erme gclmce; Avustur· "ta ,. · ı · 11 - _şı!ndı n~evkuf. bulunan ~vus· ya Almanyanın iaş~sinl kolaylaştıracak 

nsız - ngı iZ turya 1 mubım bır ş~hsıyete hangı se· vaziyette ~eğildir. Çtınkü Avus•urya du 
• beplerden dolayı bır çok mektupler oıda maddeler"ıni . oı. b' ı. 

l)o •• •• 1 • ü d 1 ti ? ..., n m ııı •n ır r. ısmını 
~oruşme erı g n erm ş r . . . . hariçten ith ıl etmektedir. Avusturyamn 

2 - Hitlerin Viyanıı ya gırışın~n Alın tınya ya ilhaki Almanyanın huhubat 
arifesi~de,. yani. 14 ~ıart,ıa tegayy~p ihliyıwını arttıracak mahiyettedir. ÇUn· 
eden Fahrı katibı Baron !'on _Ketlt:r ı n \\ü Avusturya nüfusu A manysnın nUfu
bu gaybubeti kar~ısı~da ban~ı . sebep· sunun nncak 1/ 10 kadar olduğu halde 
lerden doıayı ~ndışe ızhar etrnıştır? son üç yıl i~~inde vasat olarak Almunya-

3 - Hangı .sebeplerden dolayı Ba· nın hububııt ithl'atının yarısı kudar hu· 
ron hakkında Httler nezdinde şııb..::ı te bubat ithalAtında bulunmuştur. 

onun ne suretle öldiiğUnü gön - N::ı.taşn. Arkanjelden trene bindiği za-
derdiğiın ıgazetede okursunuz. Ölümün - ınan zaten bolşevik memurlarının na.zarı 
den sonra ibütün hastahane mensupları - dkikatı celbetmiştir. Mütereddit halleri 
nın .iştirn:k ettiği 'büyü'k bir merasim ya- korkak tavırları onun üzerinde 'bütün 
pıldı. Aşkı uğrunda hayatını veren Na- şüpheleri tcplamı.ştı. Arkanjelden h.a.kkkn 
taşaya herkes acıdı. Başına dtkilen ufak da derhal takibat yaptırılmıştı. Ve bunun 
taşa, Viladivostokt.aki sevgilisine glderkeıı ııetices!nde kendisinin eski bir çarlık za
ölen Nataşa burada yatıyor .. diye kaz - bitinin kızı olduğu .ve Çitadan buraya 
dırmağı unutmadım. gönderildiği anla.şılm.ştı. Nat~anın bHetl 

Bu mektup size ~üphesi.2 büyllk acılar Viladivostok şehrine kadardı. AI'k.anjclden 
verecek. Fakat acı ümitsizlikten daha fe- trendeki polis memuruna Nataşayı ya:ka
na değildit.r. Nata.şa sizi düşünerek, sizin "ııyara.k tıenden indirmesi ve Arkanjele 
lçin öldü. Allah rahmet eylesin... mahfuzun gönderilmesi haklck.ında emir ve 

Marin rilmiştl. Nalaşa göz hapsine alnd.ığının 
Zavallı Na.taşa. hatta tevkif edileceğinin farkına. var -
Mektubu okuyunca ço'k fena oldum. mıştı. Polis memuru komparttmana gir

Znvallı Nat~a ... Gözlerimden R nin 'has- diği zaman o da acele adımlarla hemen 
tahaneden çıktığı günkü hüzünlü hali dışarı cıkmış idi.. Polis memuru yürüyen 
bir türlü gitmiyordu. Ben de .gözlerimde trende 'Onun bir yere kaçamyıa.cağından 
biriken yaşları adet:l tutamıyncak hal" emin olduğu için sesinl çıkarmmaıştı. 
gelmiştim. R yi teselli için bir kelime ol- Halbuki Nataşa vagonun kapısını blrden
sun söyliyemiyordum. Söylenecek hiç bir bire açarak kencti.illli dışarıya flrla.tmı.ş
.,ey de yoktu zaten. Onun Nataşayı na.sıl tı. Tr~n derhal durdurulmuş ve Nataıp 
sevdiğini biliyordum. Muvn.kknt bir ay- düştliğü tuşlar üzerinden cansız bir ceset 
rılığn ta.ha.mınill edemiyen R ebedi bir olnr:ık kaldırılmış ve trene ııak.l&d.ilm1şt1. 
kayboluşa şüphesiz dayanamıyacnktı. Hakkında sonradan yapılan talı.kik.at Na -
Yanımda miitemndiyen ağlıyordu . / ş:ı.nın şi.iphcll 'bir kadın olmadığı kanna-

On:ı : tini vermiş fakat VilMivostoğa niçin git-
- Ağlama ... Sus ... Ne yapalım diyl'.- mck istediği henüz anln.şıla.mamıştı . 

miyordum buna dilim varmıyordu. Bır 
müddet hUzün i<~inde onun bu ağlayıl'iını Hala eski sevda 
dinlcd'.m. Sonra R söze başlad: Günler, aylar ve seneler geçti. Anla.-

- Ben • sana söylemiyor muydum tıımaz maceralar y~adık. Gençttk, ilıU
doktor... Natnşanın sükutunun küçük yarladk. Saçımıza ak dü§tü. Dünyadan gö

bir mazereti olamaz. O mazeret muhak - çüp ıgitmeğe hazırlandı'k. Bugün on do
kak bUyUktür ... Ben Nataşamı bilm'yor kuz -sene evvel cerefan etnüş ha!dLseleri 
muyum? Sonra y!ne hıçkırıklarla ağlıyor- ben çoktan unubtum. Fakat R hfılf\ eskt 
du. Bir müddet da.ha geçince cebinden sevda.sının tesirindedir. Halil Na.ta..şayı, o
kntlnnmış bir gazete çıkardı. na gelmek için kıt'a.lan aşmnğn gÖ"le :ıl-

Knzanın tafsfüı.mı burada bula - mış ve bu uğurda hayatını ven~ olan 

tı ıl t ıı·l Başvekili ve Hııriciye Nazı· 
(ttı lon~lllz Başvekili ve Hariciye Na· 
%· bu 11~rada konuşuyorlar. Şimdiye ka· 
llıalar; <lırtıcn hnbeı·lere göre, bu koJluş· 
~eıı:ıe~ ~sı\ mevzuu, harp halinde ikJ 
l tıııi ·tlın hava, deniz ve kara kuvvet
'11lı~k~rllşterek kumanda altında birleş· 

ı l\cab 
' li lıııı a bu toplantıda yarm Fransa 
~bke~eı)'a ar usında başlay2clk olan mU· 
Pııı:ıı 1y0er hakkında fikir mndıı.velesi ya-

şebbüslerde bulunmu~tur? Fakat diğer cihetten Avusturyn mil· 
Gızli tutulan bu isticavabın neticesi ıı·m bir ~üt ve süt mamula ı ihracııtcısı· r:ık:~~~ım. Ark::ınjelde çıkan Ark::ınjelski 

hakkında b'r şey bilinmemektedir. Fa· dır. Ve bu meddelel'e Alın:rnyanın da Gazet ... Birinci• sniihfseinde iri harflerle 
kat bazı mahafilde eski Başvekalet r.ıu· ziyadeslle ihtiyacı vardır. Ancak Avu5• şunları yazıyordu: 
tıvininin. te~~ın~le gözc_Ien ~Uştoğü .ve turyı:ı~ · n bu ihracatı son iki yılda \'asat Hemşire Na.taşanın f<X:i ölümü. Ölü
kendisinı 'l u ı kıye hllkllmetı nczdıne olı:ırn .... 211 COO, Almanyanın bu voldı:ıki mlin esrarlı sebebi heni.iz malüm değil -
sefir gönderilmesin .. en VbZ geçildiği söy· ithaliltı da 1.2;50 kental irli. Bu· suretle 1 dir. ceset bugün :şc.'ıre getirilerek defne-

vefakar kadını unutmadı. Bundan bir kaç 
~ene evvel R ye bu civarda rııstgeldlm. 

Saçları nğarmı.ş, beli adeta bükülmüştü. 

Eski günleri acı ile andık: 

.'\ cak ınıı!ır ? Buna inanılamaz. 

~~ıı s:~sturyamn Almanyaya iltihakın· 
t~işııı· t?, Avrupanın manzarası hayli 

•01n11u ıştır. 'J'aribde k.endisine bas olen 
~eıı 1 tntıtemadiyen oynamakta devam 

18 tı:ı 11~ ~gUtere, kuvvetliyi dalma bağla
' '°ll<1ra lltatını iltizam eltiği içindir ki, 
~t çık RihUşmelerinden mühim netice· 
~ kıtallıııs1 beklenebilir. İngiltere, Avru
•allıan ~llda müvszeneyi tutmağı her 

lenmekt<!dir. Almanya bu maddeye olan ihtiyııcının 1 dilecek ... 
G. d ' l i 1/6 • . d hlld ' . . 1 Fon Papen için • ızli rp oınas · sını a €D .emın etmış olacaktır. Bunları takip eden satırları okudum. 

nin maskeli ıHltımı • derlerdi. Evvelce (Alt tartı 4 üncüde) Bunlardan su mana çıkıyordu. 

~~rlik m~~~M intlsHp ~m~ti. ~----------·---~~==============~ 

1'' endisine bir vıızlfe bilmiştir. 

~ııı:ıy;~ıısa kuvvetli olduğu zaman, Al· 
~Qi za~ tutmuştu. Almanya kuvvetlen~ 

tl>ten an da Fransayı tuttu. Umumi 
bl{tnı b~0nra, Almanya ezilip te Fransa 
~ine A.ı r vaziyete geçince, bu sefer 
~iliz il ~anyayı tuttu. Almanya il~ bir 

'.·1 Serb n aşoıes1 yaptıktan sonra gerlsi
lba~,n e t bıraktı. Hatta Avusturyanın 
:şvık :t~oz yummak değil, bu ilbaki 
telli A. 1

• Almnnyanıo sil4hlanmasını 
~ z~i'lu:ni znmanda Hııbeş meselesln-

11sın1 Cıkararak Fransa ile ltalyanın 

Umumi harpte Almanyının Vaşington 
Ataştımiliterliğinde bulunuyordu. O sı
ralarda gizli diplomasiye k2f ştı. Harp
ten sonra da Politikaya meyletti. Prusya 
diyetine M ~b'us intibap edildi. Gerıııan
ya gazetesini idare ediyordu. 

Brtın\ng babinesl haleti igtizare girince 
Bitlere yaklaştı. 1932 de B1şvekalet 
muavinliğine tayin olundu. Aynı sene 
zarfında Naziler on dört milyon rey 
toplamışlar ve Rayştıığa 230 Mebu~ 
çıkarmı~lardı. 

Von Papen bu.ıdan sonra Bitlerin 
muvaffaktyeti i~:·n çok çıılış ınış ve Vi· 
yana sefaretine tayın edılmişti. Oradaki 
faallyf'ti de nihayet A vusturyar.ın Al
manya ya ilhakı ile neticelenmişti 

ş· actı. 

~\tııst~~~I vazıyet büsbütün değişmiştir. Z E L Z E L E 
1 

t ~"oıa anın Almanyaya iltihakı · hiç ı 
r. A.n in lta\yanın hoşuna gitmemiş· 

•ek ş Us 1 (Üst tarafı ı ıoc14e) l ilbeu 
1 

dolayls\le Alman. talyan 
tteaır. n n tohumlarını eken yine lngil· llt•r laı·fn ucni~ mikyasta 

Ouc.o ) m·ctı m rnnli y.-li 
tıcı· " ne k d il 1tıne"e a .ı:ır Almanyayı kuvvet· Ankara, 28 ( \. A) - Almtıkta ol· 

11 
lercnın haylı yardım etmiş olan ln-

1 
duğumuz telgraflar, Kırşehirdeki zelzcı}p 

~t~ti ke.r~rt:lc bun~nn sonrası i~in. ~u mllnasebetiie reHi.k'!te uğray~~ kurdeş· 
141~.~U istedi ~ördUgure bllkmedılebıhr. ,ıerimlzin yardı'Tlına ko;mak ıçın hor ta
tıı·L•ten k tı muvazene hasıl olmu~tur. raftı:ın geniş mikyasla faaliyete gcçml~ 

'ıı\' uvvetr ö B ı· R 1 · ~t erı hak 1 g rllnen er ın · oma o!duğu bildlrmektodır. 
ırıı l'l:ılş huı kında kuvvetinde.n çok kay- 1 -
'le ıl\lacı 1~ Unuyor. İtalyanın Ingiltere ile I rint takip ediyorlar. Aimım devlet reisi 
u

11 
ete llJ.Gı tnııahedelerden s:>nra, .Fransa ı Bitler, Mayıs lptillalarında Romaya gel· 
burıun Za.kerelere girişmeğe başlaması 1 dlği zaman, Avrupa politikas ı blna~n:ıda 
A.ncaıc ~Ballerlni teşkil eder. 1 yeni bir pencere daha açılması hiç te 

•dtaeler durma.dan seyirle· &ayrf mQmkQn detildir. DiPLOMA 1' 

BENlM GÖRÜŞÜM 

Özlediğimiz teşekkül 
R. Fethi TAŞKIR 

BaJki siz d9 okuduuuı. 
Başvekalete bağlı bir •MUJispor 

ofisi. kuruluyor. Li::e ve yüksek mtk· 
tep tal• b.lerHe, askeri garnfz?n, 
fahrikıı, maden ocaldnrı ve ceza ev
leri gi':>i toplu bir kitleyi çatısı al· 
tında burındmm bütUn l u mUessA· 
seferdeki gençlik Millispor ofisi ma
rıfetlle ve teşkilatlı bir surette ye
tiştirllece'.i tir. Bizde spor nedense 
suiistimal edilmiş, davanın daima 
sallı ndn ka1mmış ve fantazlsile meş
gul olunmuştur. 

Şnhıs'arın ve idarecilerin elinde 
ke~ fe'!layeşa bir o tıı malı glbl iste
nıl n istikarr.etA sürUlrle"ip atılan 

klüp'eriın'zin l\ölU rekab~tler, dedi· 
ko ıuıor, geçlınsizlikler içinde ne feci 
akibetlere duçar o!duklarını hep bi
liriz. 

lkincl mOhim nokhı; bugOne ka
dar spor yapmak daha ziyade aris
tokrat h!r zevk telakki edilirdi. 

B"Ş on bevcskar istisna edilirse, 
asıl hnlk tabakası s.;ı orlu ve spor te· 
şekkOllerile pek alaka tar olmazlar-

ı 
dı. imtiyazsız bir cemiyet teHikkis 
lçinrte htr vatandaş muayyen hak
lardAn aym derPcede istifade etmek 
imkılnına kavu~abilmelidlr. 

Talebelik veya muayyen bir re· 
ftth seviye~i biç bir zaman bir imli· 
yaz te lakki edılmemelidir. 

İşte Milltspor ofisi hakikati bu 
cepheden tamamen görebtlmlş ve 
teşlcilAtını her ztımre vatandaşlara 
te~mll etme~i tasarlamıştır. 

Blr fabrika amelesf; bir maden 
iş~·isi, lıir üniversite veya lise tale· 
besi ve lıir asker gürbUz ve sa~lam 
vntand aş davasında aynı sırada ve 
aynı d"ğerde yer alacal<tır. 

Teşkil4t proj•1slni okudum. Çok 
beğendim. Temenni ediyorum kl 
dörttıaş1 mamur olan bu güzel tlkrt 
teşebbUs tatbik sahasında gayesine 
ıavıkile ulaşllbHsin ve falsolu seslere 
meydan bırttkmas•n. 

Spor milli bir kuvvet ve kud
rettir. Birlik ve beraberlikle yllrllr. 
Ve daima şahıs ihtiraslarının, geçim· 
slzliklerln ve kötU rekabetlerin dnı
manıdır. 

- Ne yapıyorsun diye sordum . 

- Hiç dedi yaşamağa cal.ışıoyrıun. 

- Çoluk çocuk ... 
Ne çoluk çocuğu ... Ben evlenme

dim ki ocuğum olsun. 
O zaman Nataşanın ölilıniı, hadisenin 

içinde yaşadığım günler gtbl göziimiln ö
nüne geldi. R onun aziz hatırası incit -
memek için hayatında hiç evlenmemiş ve 
evlt>nmcğe niyet 'etmemişti. Buradan 
binlerce kilometre uzakta, lcim.9eslız top
raklarda yatan Nata.şanın manevi.yeti sev
gilisinin bu bağlılığından şüphefilz bliyük 
bir rahathk duymakta, ve bu asli TUrk 
zabiti uğrunda haya.tını feda etmiş olan 
kadna verdiği sözü büıtün ömrünce tut -
maktadır. Nata.şanın hatıra.c:;ını burada 
saygı ile ananın . '1 

Bolşevik idare'Si 

çıtada 001.şeviklerin (ı.aıdresi devam 
etmekte idi. Falkat mücadele ih1la ke.sll
memişti. Gerek Ba.ykalda gerek Mançuri 
cephelerindeki lbeyaz Rus k.ıt'aları henüz 
bozulm~mışa~ı ve mütemadl 'bir harpla 
bolşev1klert tazyik etmekte devam ed.lyor
la rdı. Harbin kimler lehine inn,af etti -
ğinl pek kestiremiyorduk. Fakat bolşevlk
lerln pek iyi vaziyette olına.dık.larını an -
lamamaık !kabil değildi. zaten eylfil '1.pt1 ~ 

dalarına doğru bolşevik kıt'alarının çıta

dan çekilmeğe mecbur oalcnk.lan şayi 
o1du. 

Bu sıralarda bizim için ıgayet ehem
miyetli bir hA.<fue cereyan etti. Türk e -
slrlerinden bazıları bolşevik cephesinde 
ve onlarla beraıber ılıarp etmeğe talip Ql
muşlar ve bu talepleri Ruslar tara.tından 
memnuniyetle kabul edilmişti. Araların
da pek yakından tanıdığımız :bazı akadıı.ş
tehllkeleri anlatmakla beraber onların ar
zulanna mAnt olamcyorduat • 

(Anlaı " 't 



ANŞL U S 
Almanyaya ne 
kazandırdı? 

Eski Avusturya 
Başvekili şimdi 
Almanyada mı? 

(Üsttarafı 3 üncüde) 

Avustıırya Almaoyaya bir çok ham Arşidük Ofta Avusturyadaki 
ma·ideler ve bilhassa Almanysnın en emlaAkı'nı'n ı'adesı' için Lahl 
ziyade muhtaç olduğu demir cevheri 
il~ kereste temin edecek vaziyettvdir. mahkemesine müracaat edecekmiş 
çunkü Avusturyanın 4/1 i ormandır. Al-

8 
L d t 1 1 1 v· 

manyanın ise bu maddeye ihtiyacı ziya- ezı on ra g-aze e er n n ıyana: 

d il f 1 d h tt A 1 t 
dan aldıkları habarlere göre, eskı 

es e ıız a ır; ıt a nşu us an sonra . 
Al k t fh t b·ı t Avusturya Başvekıli Şuşoig Bavyerada 

manya eres e raca mı men ı e e - D b ki dil · t• . r o ava na e mış ır. 

· mıs ır. . . . Viyanada Şuşniğin artık Belveder 
A vusturyanın seoelık demır cevherı . . d ki f' . d b 1 d "' t . ısının e stty ıyesın e u unma 16 1 as-

lhracatı 350 bın ton kadardır. Almaoya- t'k d'l kt d' Di"' bl · t ö 
l.k · t'h l" · 7 11 t ı e ı me e ır. tr.er r rıvaye e g · 

nıo sene ı ıs ı sa a.tı ıse m yon on- Ş . Al d bi hf d 'ka 
dur. Bu hususta da Avuituryenın Al- re, uşnıg m?n~a .a r ş~ r e 

1 
-

dı -h· 1 şt mele davet edılmıştır. Papanın ricası 
manyaya yar mı mu ım o mu ur. . . . k 1 

A 
· ilk · tlh l' üzerıne kendısı burada serbest hıra ı a-

vusturyanın senev~biçe d 1~.1 
5~ 1 cak, anca'< nisbl bir nezaret altında bu 

~!manyaya nazaran m m elSı se e lundurulacaktır. Buna mukabil Şuşnig
lmparatorluk z~manında tefssUs eden den hudutları tahdit edilmiş olan bu 

Sodan kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapıhşı basittir • 
Fiyatı ehvendir. 

8 
d 

ıığır sanayl rabrıkalarının Alr anyaya te t k h . . k a acal'rına d .. ı·r . . d mın a a arı eme çı m y 6 " 
min ettığı fayda aşıkar ır. namus sözü alınacaktır. "" · d 1 

1 Umum satıs ·yeri : lstanbul, Jahtakale Cad esi 51 Numara ı 
Avusturyanın A man~aya temin et- Londra gazeteleri, 12 Martta Pas- • ~ 

p 
k tiğ'i mühim faydalardan hırt.de, Avustu~ kalya tatilleri manasebetile, Belvedere (Poker tıraş bıçakları deposudur) mM!!Si 

yauın dUnyanın en mUt-ıım manyezıt bab~s·nm yanına gelen Şuşniğin 12 ya- NEŞET SO AKQr. U ORTAr.I ınüstabsillerinden biri ol~asıdır. Ancak yaşında~! oğlunun ne o!duğuou sormak- Ersununda Satıı Yeri L uL ve u Giı'cflkapısı Kavaflar~ 
Avustı r ;anın petrol fstıhsalı pek cUzi tadırlar. Bu çocuktan hiç bir haber ' 

olduğundan ~lr:ıa?yanın p.etrol meselesi alınamamıştır. .Er:.urtılJI Sulk Jlaka!t· 1 Erzurum İnhisarlar Başmüdürlügw ündeO· 
henüz halledılmıştır değildır. Bundan başka Viyana gazeteleri u ı.ı., , · 1 1 • 

ZETA . ·ı Al .rı<lhhCllle.~tJUtUI . Ol 
eski Başvekllın Kontes Fugger ı e - . _ _ 1 - Erzurum BaşmüdOrlüğüne bağlı Ağrı, Tutak, Aleşgirt, Bayazıt, ı°' 

-------------- manyaya hareketinden evval medent Davacı ispir Koç koyunde~ Hllse- Tercan, Tortum, Oltu, Hınıs, Hasankttle, İspir, Aşkale ldarelerlle Tr8b 
Trabzona cins fidan nik!hlarının da yapılacağını yazmakta- yln. kızı Hayat Koç ve diğerleri ıle mlld- Bitlis BaşmüdUrliiklerile Van Müdürlüğüne Erzurumdan bir sene zarfırıd•. 1 
ve tohumluk getirildi dırlar. Evvelce sade dint nikah yapıl- ldeı aley Erzurum ttşağı yo.ncalık mahal- edilecek mevaddt inhisariye vesairenin nnkil işi 2;) - 4 - 938 gUnündeD ~J 

mıştı. • esinden Selman km Salıha arasında yirmi gün müddetle ve kapalı zart usulile ve kapalı zarf usulile ınOD 
Trabz~n [ Hususi J - Vi!Ayet ziraat Arşidük Otto'ya gelince, Almaolur tehaddüs eden taksim ve izaleyi şuyu konulmuştur. Si 

MüdUrlüğU Amasyadan ~fsket elması Avusturya tahtı namz'?dlni biyanetf va- davasının ~uyett s~n.unda ~erHip temyiz 2 _ İhale 16 _ fi_ 938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günU saat ( 
1 

fidanı, t.stanbuldan. okalıptos ve top taniye ile itham etmişler ve hakkında mahkemesınln tastıktle ktttıyyet ka~~n-an Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünde yapılacaktır. ao~ 
akasya fıdanı, Yedıkuleden yağlı marul tevkif mUzekkeresl k~smişlerdlr. _ Arş\- 138-~7. numara ve 27· 1 938 tı;rihlı ılam 3 _ Taliplerin muhammen teminat miktarı olan ( 600) lirayı ihııle i 
tohumu, Tekirdağından karp~z, Kırka- dük Otto avukatlarının tavsiyesi uzerl~e mbcıbınce bunların Erzurumun . ~ş:ığı den evvel İnhisarlar veznesine vermeleri lazımdır. 
A-açtan kavun çe~ird~ğ.l ve dığer sebze Avuturyada müsadere edilen eml!klnın yoncalık mahalles~nde kAin y~mını Sa- 4 _ Talipler şartnameyi görmek için bergUn Erzurum lnhlsarıar 
tohumlarını getırtmıştır , bunlar bahçe iadesi için 1.9.hl mahkemesi nrzdlnde blha kahve hanesı, yesarı Sebıha dük· dUrlUğü satış şubesine mUracaat edeb'li ler 
ve bostan sııh\plerine tevzi edilecektir. teşebbüste bulunacaktır. kanı, arkası Sabiha arsası ve cephesi 5 'I' kl'f k' 1 k 

1 
rı · "hU ıu 1 k 'k' · dded., - e ı me mp arı ırmızı mum a mu r o ara ı ıocı ma 

lfilllllllllllUUllUWIUllllOınlllllllllUIWilllllllllllUllllllllllBOllllilllllOIUIDlınUJWllllllOIIlllilWOllllDIWllllilJllIDınlUJUWlll tarı~ ~ud~dlle m.ahh.dut ve 29-
16 numara terilen saattan evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri ıazımdır· 

ve Y Ul 37 tarı lı tapuya merbut 5oo ı Postada vukubulan gecikmeler kabul edilmez 
.., lira değerindeki sırf mülk evlerinin bil- _ 

D O G U 
müzayede satılmasına karar verilmiş ol- ( No. 2:>6 ) 
makta satışın ilan tarihinden itibaren f1 
hır ay sonra sulh mahkemesi binasında Gu·· mu·· şane Nafıa Mu·· du·· rıu·· g""" u·· ndB1

' 

1 
yapılacağı, artırma şartnamesinin herkes 

ll l k · b l _J tarafından görnle bileceği, satış gOnUnde K } f } } k 
a"""n arınızı a u eaıer arhrma bedeli muhammen kıymetin apa 1 zar usu iy e e siltme ilanı 

' % 75 ini bulmadığ'ı takdirde en son ar-

F 1 R M A N 1 Z 1 
tıran teabhudu baki kalmak üzre artır- 1 - Eksiltmeye konulan iş: GfünOşane Vi ıAydtın:n P.ırnhmet - Ketıdt, 
manın 15 gün daha uzatılaca~ı ve 15 Erzincan yolunda Erzincan hududundan itibaren O.O O ilA 11 000 inci kll0ıD,,0ı 
inci gOn aynı saatta en çok artıran na- rf arasında yapıhıcuk 50 ttdet beton armu, m .nfez !rn;;aatı olup bed~li keşf! (~ 

Bütu··n Doğuya tanıtır mına ihale yapılacağı ipotek sahibi ala- lira 26 kuruştur. 
cak.Jılarla diğer alakadarların gayri men- 2 - Bu fşe alt şartnameler ve evrak şunlardır 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz A - Eksiltme şaı lnnmeı;I. 
ve masarife dair olan iddialarını evrakı B - Mukavele projesi C. Nafıa işleri şeraiti uınumiyesi. '' D o G"" u '' bu·· y u·· k b ı· r müsbitelerUe birlikte 20 gün için de D - Tesvi~·eyi turabiye ve kagir lnşatına ait fenni şartname. .1 ~i 
daireye bildirmeleri ve aksi takdirde E - Husust şartname, keşif cetveli, metraj catveli, proje. 11 ' 

haklarının tanınmıyacağı ilan olunur. İsteyenler bunları bir lira mukabilinde GllmUşane Nafıa mtidOrıtlğllrıdt 

memleket Parçasının (No: 271) blllrler. 
3 - E'<silme 12 Mazıs 938 Perşembe gUne saat on beştedir, 

h t f d k 1 
4 - Eksilme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 1 ~ er ara 1 n a o una n Erzurum nhlsarlar Başmüdürlüğünden: 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (:WlO) Ura muvakk-tl teıııit111dt 

Er ı mesi ve bundan başka ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair o senenin 1 .~ 

bl• r gazeted ı• r. l- zurum. nhisarhtr Başmü?ürl~· odası veslkaşını haiz bulunması ve Nafıa Yalcsek Bakanlığının müteabtıtt• 
tüne bağlı Mublıs t~zla.sında 593 ~ıra ı2 vesikasını ibrak etmesi şarttır. ıl 
kuruş bedell keşi~!~ ıdarehanenın sol 6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncU madde de yazılı saatlan bir d' ~ 

Dogu., illeri ile ilgisi olan bütün yan dıvarının tamırı 15 gün müddetle vellne kadar Gümüşaoe Gümüşane Nafıa mUdürlUğüne makbuz mukabiJlrtd" tı 
açık eksiltmeye konulmuştur. miş olacaktır. Postada vukubulacak gecikmeler kubul edilmez. lıt 

müesseselerin gazetemiz Vasıta- 2- İhale 3-ı>-938 gününe tesadüf (No. 255) 4 - 2 ltı 
eden Salı günü saat 14 de Erzurum Baş- 1 tı 

sile kenJilerini bu geniJ: bölgeye müdürlütünde yapılacaktır. Erzurum inhisarlar Başmüdürlügw ünde.~~ ~· 
Y 3- Taliplerin 01, 7 .5 tam inat parası y, ~ 

tanıtmaları menfaatlerinin olan 46 lira 53 kuruş vermeleri lazımdır. 1 - Eksilme şartnamesindeki MlHıendls, Mimar veya fen memuru isl~ \ 
4- lsteklllerln müt~ahhittik vesikası kaydının kaldırılm:ısından dolayı yeniden munakaseye konulan Erzurnuı~ 0~ ~ Ilı 

ilk icabıdır• ibraz etmeleri ve artırma ve eksiltme dürlüğUne bağlı Malazgirt kazası dahilinde Ak tuzlasında yedi bin tkiyuı ş f 
• ,... kanunda ıOsterilen şartları haiz olmala- lira doksan sekiz kuruş bedeli keşifti bir idarehane üç bin Uç yüz ylrrni~ 116

11
1< P 

1 LA N LA R 1 N 1 Z 1 
n lAnmdır. (245) 4.4 yirmi iki kuruş bedeli keşişli bir çatı altında iki aile evi beşbin sekiz y~ ~ 
-------------- ra yetmiş yedi kuruş bedeli keş!f&i ttltı yUz tonluk bir anbar 29-4 938 i 011 ııt· 

Erzurum Asi.ye Hukuk bakimliiın- itibaren yirmi g-ün mUdd€lle ve kapalı zarf usulUe münakaseye konuınıut10i 
den: Erzurum lnlıtsarlar baş mücıurn , 2 - İhale 1~. ~ayis 938 ~ ününe tesadüf eden Çarşanba iÜntl saat ~ f 

Dogv rudan dogv ruya Saffet KAhya oğlu tarafından müddei Erzurum B~aşmüdurluğU. od~sında. ~ap.lacaktır.. . . tr• ~ 
aleyh karısı Kemal Fatma aleyhine aç- . 3 - Eksiltmeye gır~bılmek ıçın istekli~erın bın iki yüz )'irmı beJ 1 f 

1 
mıı olduğu nafaka kati, k~çük kızları bır kuruş muv~kk~t tem.mat parası vermele~ı ld.zımdır. uıtl; 

G A Z E T E M Z E Türkanın velayetine tevdii ve boşanma 4 ...... İsteklılkrın keşıf, şartname ve proıelerı İstanbulda inhisarlar tJaı ~ri_ 
davalarından dolayı müddet aleyhin dürlü~ü ve Erzurumda lnhisarlar BaşmUdürlUğU tuz fen şubelerinde gore ~it -

g O•• n der •ı n ı• z 1 ıkametğahı meçhul kaldla-ından davetiye 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin müteahhitlik vesikasıw ve ~ 
ııanen tebli~ edildia-ı halde gününde ahhütde de en az on bin liralık buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptı ı~' 

1 

duruşmaya gelmedigl ıibf vektl dahi isbat edecek vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Ve isteklilerin münakasa "
8 

ınnınlınınWllliHIDWffiWİIUlınmIDIDUIBIWEUlllll11111111Illl11Ulfill1DllmlllllElllDIUlDllDl1fmlUllllWIHlllJ1ml, hönctermeıniş bir itirazda bulunmamış ol- kanununda gösterilen şerait ve evsafı temamen haiz olmaları lazımdır. ;~I~ 
duğundan e-iyablnde duruşma yapılma- 6 - Teklif mektupları kırmızı mumla mUhürlü olduğu ha.ide yukarıd~ e1'~ 

O 
~ U ttdlrler. Devamlı Uanıar için bwnısl sına karar verilmiş ve duruşması maddede yazılı saattan bir saat evvel Erzurum inhisarlar Baş MUdnriüa

0 ili': D U tarife tatbik edlllr. 17-5-938 Salı gUnii saat ona taliktna ve me komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile göndet~,eı1 
Kırmızılı llAnlarda tarife bir mlsll i'iyap kararının ııanen tebliğine karar mektupların da bu saatta komisyonda bulunmaları lazımdır.~Postada olacal' 

fazlaalle alınır. verilmiştir. Mezburenln bu iilnde mab- meleri kabul edilmez. (No: 270) 4-1 ~ , 
Adres dctffttrmek 25 kuruşluk 11 c- kemeye ielmesi veya vekil gondermesı . .. - er'r>';' 

rete tabidir. aksi takairde mahkemeye kabul edilmi- .El'Zltl'llllt Ju/dsarlur karı tahsıl gorenlerle bQsnQhal et~ 
DOÖU Abone tarifesi yeceai ilanen tebH~ olunur. (No: 269) J'J 

11 
•• l" t •· ~.. I dan olanlar ve fili hizmetini ıra J~ ' 

Seneliği : 12 Llra Ja§ lll~ ur U!JlllU en: bulunanlarla şimdiye kadar ıstlV#' 
Alb aylığı : '7 11 sa.hip ve Ba.şmulıa.rrlııi Pek yakında faalıyete geçecek olan . , edeold' nı 
uç aylığı i • CİHAD BABAN tuzlalarla etrafındaki şorların muhata- Başmüdürızste müracaat . 1ır 
Bir &JhA• 1,50 • zaları ipin muvakkat ve altı ay müddet· vesaikile birlikde 5 5 938 tarfhıod~ ıçl~ 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN Umwnl netrlyatı 1.<la.re eden Yazı Ifleri le istihdam e Jilmek üzere İnhisarlar lacak olan lmlabana gir.ııelef~clt'~ 
Senellll a Lira Miidiiril: BabMIJr D'OLGER BaşmiidUrlüğünde imtihıtDla muhafaza 4-5 938 tarihine kadar Başıutldtlı 
Al!I aı'41 : Uı • BMaldalı Jtrı DOGtı 8Ulmıtt memuru alınacakdır. İlk veya daha yu- muracaatları (No: 268) j· 

iLAN T ARiFESi 
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nan verecek klmleler DOGU Gaıe· 
11 idare MndnrlüğQne mtıracaat etme-


