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Pızarltıldtn m1111d• htrgtln çıkar 
Sayısı her yerde _6 kunıştUJ' 

B11ıılm11g11n pızılar gtrl Dtrllmez 

BUyük Bayramı Nasıl Kutluladık? 
Şehir baştanbaşa donanmıştı, geçit 

resmi cok muntazam oldu 

ESKi ESERLERE YAZIK ETMIYELİM ! 

.........____ ____________ _ ' 
j:)asıı yaylasında 

Dört çocuk 

Lamberle beraber 
eserler arasında •. 

1 Pr. 
eski 

Erzurum 16 yıl evvelki Zaten elimizde cok az kalan eski sanat 
büyük sevincini eserlerimizi art;kharabidenkurtar~a~ 

d •• b• k d h d zamanı çoktan gelmiş, hatta geçmıştır ~Ilı; Oğ'um Benli Ahmedln yolu böy- un ır ere a a yaşa ı Memleketimizin imar plimnı tanılm 
ieçer? için St)'ln Uaıumt Miifett1 ştmtz Bay Tah-

- Bell beırü n, dorga ırldlyslz? sin Uzer'in geçen sene daveti üzerine 

- Adın nedir? Geceleyin Orduevinde çok neşeli ielen profesör Lamber bu sene de şeb· 
- Bekir rlm!ze gelmiş ve tetkikata başlamıştır. 
- Senin adın ne ? gec, en bir balo VE rildi PtofesörUn arzusa üzerine şehir 
- Mehmet lçlndekl dolaşmasına yarım gQn lttlrak 
- Türk müsQn mnslOmanmısın ? ··· ···· · ·- - ········· ettim. Profesöre ısyanı tetkik asarı ati 
O ' r. 3 ı Ağ'ustos büyQk zafer bayram· ı « işte arkad~ş'a", bundan tam on kalan gösterirken, kendfsloln ne kadar 

b,~ ','ki Ylft~dakl çocuk kekelemeğe don şebr/mfzde büyük törenle kutlulanda'. altı sene evvel, gOneş Dumlupınar dağ· zevk ve hayranlıkla temaşa eyledltlne 
ı . · - - ıahlt oldum. _ _ Sabahleyin Kor karargah1nta saat ıar.nın srsll, dumanlı şahikalarının ustun-

l<urdom, müılümanım . 9 dan 11 30 a kadar tebrlkat kabul den nurlarını saçmaQ-a başlarken, sırtın· Kıymetli profesör Erzurumdakl çeş· 
...... [)• · ? 

1 

• h\t M meler! eski medreseleri camileri eski ,.. ıyemedln, sen nesın edildikten sonra, Vah, MOst8 r.m ev da kıldan bir kepeneA'i ve elinde birçok b d t' h 
1 

1 lıl 'ı 
1 1 "lekı :>cuk ki komutanı ve kurma heyPti lisenin • _ _ e es anı, amam anınızı, ea ev er m · 

C • • Y zııfer p•no11aralarıoı gormuş dOrbunQ ile zl hülAsa ecdadımızın yüz sene evveli· 
' Begüm Tnrknm, mttslümanım. arkasındakı tören sahasına g-eldller. büyük B ıkomutanımız Atatork Dıım1u- Rf e k d bkl b-ı- ı ı ı ı 
..... llı timdi ıOzO t'oQ'rulttun. Sahada kıtaat, polis, jandarma, mkekl tt_P· pınar harp sahasının mütevazi' ve düş · ta~dlr av:1,:::ı llear~rk~nd~. eser er m 1 

- 8 lller ve es ~ af cemlyftleri mev l erın _ _ . 
•ban var mı ? ı 1 b , 1 d K 1 b 1 k b" h lk manlar elinde huap ol:noş bir köyunutı Bır takım kimselerin: «Erzurum 

- Yoktur abmıı u1 un,~yor1 arb 
1
•1 aa a 

1
b kliır : sınırlan içinde kendilerini h"r kuvvetin T111 ve çımur yığınından başlra bir şey 

ıı. • eyrcan a oren n aşamasını e yor U· d ııt1Jdf J 
1 1 

d d f 
1 

ı d ı. '«fılcl ııt 1 M t hk M ki k t t- - O•tünde gören ma~rur ve mütekebbir ea r, ev er n n ışı a çer s e zevır. 
....... S ÇOCUga : 1 z~•hal em efv ıımuV an•,. uHm s:a dücmao o·dusuoun backomufatmıı galip siz ve kasevetlldlr. » Daha lleıl giderek: 

eııın baban varmı ? nera ı n Toydem r, yanında a ı aşım y y • ı tld ı bl hl dl n· b it d-
...... f h ı kte uıerl ~lr başkomutan sıfatlle tts'lll tdıyor, « P a r ıe r r. » ıyen as u-

Yoktur. şcan olduğu a de kıtaatı, me P _ ınoceU bazı insanlar, profesörle beraber 
..... 8 ba ld ? ve esnıf cemiyetlerini teftiş etUkten beri taraftan Turk ordusu ıtmdlye ka· d 1 d 

1 
hl b kk d 'yl dl'· 

il lennız no o u _ o aşay ı ~r , şe r a m a. ver .... 
....... A . -ıd-ı ıonrB, yerlerine gılldller dar tahammul eUlğl zulümlerJn lntll:amını JerJ haksız hüküaılerlnde e kadar al· 
...... ~· ~rı har9kAtında 0 

u er. fstıkl4' marşı hürmetle dinlendi. mfütevli vatan parçalarını istirdat ede dan tıkları 
1 
anı 

1 
dı p n resO ç mur 

ı\ e1tnlz var ? ( . S b k - .. d d t 1 1 d ki k n ar ar . ro r a 
....._ .11cnç u uy ursu o e e va an ç n e e~ son ve en uv· ve taı yı~ını arasından E•zurumun kıy· 

Aııalıuımıı, kardeşlarımız var. Bundıın sonra kOrsüye gelen kıdem. Yetil düşman ordusunu önüne katmıf, metli v"rlı~ınr Türk KllltU 
0 

nn eski Şehir Mı'ilehasım Profulll "lL•mber • 
...... ~·trellslnlz? siz Sotay gür bir &esie 30 .Ağuıtosun t>ıııkomutanlarının eaılrle•lnl y rlne ge· parlaklıe"ını gOrdtl ve sezdi, r n · • _ _ " 

Ben\I Ahm• ıu . ) m~:ııasını ve heybetini ~anlad ran çok tlrmek fçin, .Akı:tenfz k'yılarına doQrıı Bfılm her a-ün leziz sularını içip de Pıofeso~ d~şunuyor. Öyle ceffelka-
' 8e 11 Ah kul var mı ? guzel bir nutult söyledi. Bılbassa dedi ki: boyuna koıuyor, koşuyordu. ,. ldtabestnf ve mımari tarzını bakmağ'a lem harita uzerınde şehrin imar pllnını 
...... "'n mette 

0 
« BogQn TQrk kudret ve dehannın (A k 2 1 ld ) bile tışendftimfz ceşmeler, meQtr4e bu tavsiye edenlerin hükümlerinde 11e ka-

v ar. - - r a.~ı ne • dar h k ld 1 b- 1 k" bl ...... Ok . bulun cihana varlığını ve ulu bir mlllet şehre mahsus güzel bir mlmart tip imiş . e sız o u unu ve oy ı es ı r 
...... ula ilder mıstnlz ! olduğunu isbat l ttiği bir gcndnr. Gene bir çoklarımıı e.!kl evlarlmlzln tarlbı Türk şebrloln adım adım rezlldik-

Gltmeyoruz. BrgDn dünya kuıulduğu gttııdenbe · Trabzonda Zafer kadrü kıvaıotlnl bllmemezIJkten milte- ten sonra plinının y•pıl~asının ne ka-
...... Nı ı -- -r dar muvallk olacatını ıoyledl. ...... • Çin? rJ var olan buyu\t ırkına fçlnden Gz bir velllt yıkıp yerine gtlya yenisini yaptı- , Arlraıı 

4 
aneQd•) 

811 hodetlz . parça olan ordusunun eşsiz ve emsalsiz B d ıınau kani oldufumııı, yak.an senelerin 
...... Pekaıa, Atatürkü tanırmısınız? bir z fer hedfye ettltt gündür. ayram1n a spor yapılarını ikame edfştmizde ne kadar J .,d b lfı 
' ? ? Bugün yalnız kendi ulusum uz fçin f ı· . cehalet ve gaflet göstermlş'1.. g lTln eyaz a RI 
: liınt Gaziyi de detı l, bütOn dünya uluslıırı fçtnde ·aa ıyetı Profesöre, kale civarında eski b'r Iğdır, ( Huıuat) - 937 aenealnde 

'1'aııır1z tanırız dahi en bnynk dahi ve halik olarak ta· evin JolnJ gösterdim. Daha kapıdan içe- Iğdır vo bavallelode htlbsal edllın n 
' Cıır kİmdlr ? nınmış olan büyük bqkomutammız Ata· T' rf girer girmez avludaki tanna başla- ortak kolperatltlerce birllte teslim edl 

bQ) ~llıeu d" · 1 d k t ran tnrkün, aıkerlik sanabnın kurulduRn ürkiy:e şampiyonu Bafra rımızı kaıdıııp baktık. Aman o ne gn- len p:l'lıu'clar birlik fabrliastnda fılın 
n~. u~aıan ar an ura günden'>erl o sanabn en büyük komu· takımı ilk maçı kaybetti zal boyalı süslü tavan, baktıkça takdir dikten ıonra 18,524 balya da 1,571,712 

, llu 16 . ten
1
an ve mütahaaeıslarınca dahi verile- ve hayranlı~ımız yükseliyordu. Aşhane- ktloıram prese pamuk elde edilmiştir. ~'il a, al~r otomobıllmtı Paslı yayla~ memfş, düşnnülememlş olan komutayı Trabzon, 30 [Hususi muhabiri- ye ırtrd 'ğlmfzde tenh ve ııık bir ev, Bu pamııldudan bir milyon wramuu 

'~tık nlı Ahmede hıerken ° köylu verd ti: ( Ordular, ilk hedefini~ _Akde- mizden] _ Zafer Bayramı mün1 se- bu evi yapan usta kalın köıell kirişleri, 383 blo Ttırk ifratı makabillndı Alman
lq~ ,, arısında olmu~tu. Bu iki ÇO nf!dlr ) Diye ordusuna gOvemnı iÖS" b til tiril r- k" • toousları ne kadar bir meharetle birbl- ya aatın almışbr. 855,517 ktlogram pa
..... .,.,;"' Yapılı, blr'sl on Qç, dfgerl o:ı- terdıgİ rOodür. · Be e ge en • ur ıye şaııwıyonu rlne .lmtl1aç ettirerek şaheser bir kubbe mutu 14,931,714 kuruf bedelle 1taı1a 

, ~l"llıd,:ct. idi, ikisi de Türkmen Tnrk· Şu anda buradan şu mavi gökleri, ~fr~ spor ta~e Trabzonun Nec- yapm ş. Profesör bakıyo", her tarafını çek.mlşUr. Pamuklar Trabzona natledll· 
,._~ '1~e leli, Babalan olmad ğı için ()ku yeşil ovalan, bin bir renkli güıel dağla- mıatı takımı dün sta~yu~da karşı- muayP.ne ediyor, güzel ve ustudane ya- mlı ve mukaveleleri mucibince de vapu-

,.ı. 

Ç 'allyorlar, çoban o[mu~lard1. rı, blraı uıaklarda beyaz köpnlılü deniz- laştılar. Sıkı ve enerjik bır oyundan pılmış bu uerden bir türlü aynlmak is· ra teslim edllmfıtlr. Halen lstok olarak 
~'dıtacuııara bir kaç k12ruı vererek lerlmfzi t m bir hQrrfyct ve lstlklAl ha- sonra, birinci haftayımda Necmiiti- ttımlyordu. Bana dedfkf: 216,195 kllog:am pamuk blrlltln elinde 
tı~~ı'flııt llrada yolun geldiğimiz tara· vası içinde dünyanın yaratılışı anından den Galibin atbğı bir golle Bafra - Bu tip evJerlnlzdın ~aba başka buluB~~~~ttıIQln birlik bir O<>k ecnebi 
9~•lkı ~:hn üstünden hemen hemen itibaren, Etrafa saçtığımız mcdrnlyet iz- sporcuları 1- O meğlup oldular. Fut- var mıd1r? firmalarla hali temastadır ve bu ırnebl 

t•ldf CUkların yaflınpdJ! iki fOCUk terinin kıvsnçları !çlnde yeni bir mede· bolden evvel güreşler yapıldı. VaU - Evet, vardır. firmalardan bir çok taleb ve mQracaat· 
, 'f · faklıthlar, niyet, yeni bfr haıı a yapmağa haZlrla · R fk K it .. li 1 . Bunları arayıp gezmek )Azım. Talih- lar tevali etmektedir. Bu pamukların 
. •vrum oerellafntz? nıyorsak, muhakkak ki bu ideallerin e 1 ora an • gureş ga P enne stzliğe ~akınıui bu civarda böyle btr yakında sablacağı kuvvetle ümit edil· 
" 8'1111 Ahmetllylı kökleri ve mDeyytdelerl 16 sene evvel ~adalyalar verdı. Bafraspor yann kaç eve gittik, ya k palı 111 veyahut mektıodlr. Bu mOfdeyl de yakında ve· 

1'~r\. _ ·- _ ? Dumlupınar sahralarına seve seve aht- ldmangücü ile karşılaşacaktır. evde erkekleri yoktu. ıeceflmtze kanaatimlı vardır. ııı. nıüaynQ~ mualumanmıaıoız . 
" 'l'G \.- tıtımıı necıp ve temiz kanlarımızın bu-
' '11 uı, müılQmanıa. barından fı~kırmıktadır. • 
...... !dın nedir? Ganç subay bundan soara · ıs sene 
, l'uran evvehd karanhk ye elenı\I günlerin bir 

lt ilenin? tasvlrloi yıptıkten sonra dfdi ki: 
..,,_ l'urıu" f! Böyle ısııraplı ve zultım gUnleri-
' Oruı ' 1 1 · T ? nln içinde ve bütün ümitlerin sOnmt>ş 
- Btn ~ g d ~or:uıonlkl uran fk görüodüQü bu bedbaht gOıılerln karan · 

.\tıt_uçe ar il aşım ye geç 1 
• lığı f9 'nde, Anadoluda Samsundan btfla-

~ . .' l' Urk kimdir Turan r yarak, bu rüzel vaten parças n n bl ç:>k 
~'da tltklerı ve Türk vatan>nı dQş· yerleri~ i dünytın ın t n büyük aydınlıkla 

''1, ~ kurtaran en büyük Tür& kah- undan daha parlak bir kurtuluş ış 2ııe, 
' ....., \lmbur Batkanımız. daha feyyaz bir istikli, l nuru ile aydın-
~n Turan. 8'!n Turıun bf ze Jatmata başlayt.n AtalQı k gnr efl doğ· 

- -
it 

O' • okur musun P mağa b şhyor. • 
8) ~- 'tQ, ~lttiirke alt bir manzume okuya Helk nutkun bu parçasını ıtddetle 
• ....., alkış· adı. Genç ıubay bundan sonra to-
./ \ 1'~ Oku dlnıeyeylm. pn ttıfetl ahnmıı, her şeyi imha edilmiş 

ı..., -....~ 91~1lll küçük bir tııı yıtınının üs- TQrk oıduıuoun yeniden kurulmata 
• ljı "'>t, tı; I>aaıı yaylası T'llrıunun ırttr başladığını söyleyErek, birblıinl takfp 
.ı la1,1ordu. eden laönlerl, Küıahyalar ve Sakarya• 

ıarın zaferinden sonra, Dıımlupınarı an· 
l.tbt 

Erzincan Ea1tmen Jmraundaki faaUget hakkında bundarr eovıllci ngılarımızda m•ltlmat vtrmiştlk. Yahrlltl rulınl.,. 
kurstaki ta'ebege amelt derılttr verildi~/ unada •lınmıştır. Ortada EQltlm Şefi Bag T•lit AYH .4N 
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2 nocu 

BUyDk Bayramı asıl Kutluladık? 
(Ba6taraf 1 inr.ide) 

Gaı ç subay, Türk askerin il\ o gün 
1erdekt haınlesi11t göz!erde canlandırmıık 
için şut lan söyledi: 

c DLm1tpınarlıı İzmir arası kuş ba 
kııı 250 kllomttrtdlr. Bu mesafe tebii 
bir ytlrüyü~le en çtthuk 15 gün 1en evvel 
katedllemezken, Tll k on~usu ka1ş sınıfa 
bütün büyük dedetlerin sllab ve malze 
melerlle cfo,!llı;mış ve adetçe bize ü.!ıtürı 
olan büyük ve ku vv~ııı ordunun 8llka 
zını da önüne katmhk ve her adımda 

onun mulravemetini kırmak ve bak iye 
sini denize dökmek su·ellle bu ı:cestfe· 
yi 9 günde katetmiş ve böylece dünya 
harp tarihinde emsa' i olmayan bir zafer 
1' azanarak, bunu yalnız Türk mllletine 
değil, dü 'yanın harp tarihi ve Panatı 
mütehassıslarına da he ilye etml4trr . ,. 

Genç subay nutkunn tıütün bu gü 
zel cümlelerden S'>nra şoyle bitlrmt~tlr: 

• UıU5U fç'nde!l böy'e bir orduyu 
çıkaran ve nr eden bU;ük Başkomuta
nımız Atatürke n h yFıtslz minnet, tazim 
va tUkranlar.... Ve On"D ulu ulusuaa 
ttvrı zamanda bugüolerl bize verme 
uğrunoa aziz bayhtlsr.nı feda etmfş 
olan muhterem şeh tlerlmize ebedt rahat 
v -l sUkd lar dilerim • 

kabul görmedi. Artık ordu vazltı sini re ulaştıran büyük Başlcomutanımız Ulu 
yapııcak.tı, Atatürkümüzıı> son. uz ştllıran minnet ve 

30 Ağustos zJterinl bazıdayan 26 tazlmlArimi ııızedPr, botün mllletimizl 
Ağustos gOnünün saba hıra karlar bü-

1 
ycniıJen tebrik: ederim. 

tün hazırhld:u nı l\mıal erlr n ordusunc:; Avnı suretle bize bu zaferi kazrn-
Atatürkümüz bütün ce1ıhede taaıruz dırm ıık için ka'lJarını seve seve akıtan 
emrini ve!'dl. mübarek ş~bitıerimizln derin h~tıraları 

Kendile·i de taarruzun can damarı- nı hürmetle ara1ım. 

nı teş1dl eden Aflyon mıntakasında Ko· Geçit resmi 
catepeye gel : rek cephe savaşını bura- Bundan sonra g eçit resmine ha$lan-
d:\n idare buyu dular. dı. Piyade, süvad ve topçu kıtalarının 

oıı,matıın ve onun kuvvetU hami- son derece mu t zam geçişim Jandarmıt , 
lerfntn ebEdfycn zab1cdilemlycc·'tlnl Pot's, mektepliler ve esnaf ce mtyetıeri 
tahmin etliği slperlel'ln ilk kısmı am- takip etti ve bu su\'ctle törene n\beyet 
sallne ender tesadnt edilen bir ııa'dırış- verildi. 
la iki saıı thk mücadeltden sonra elimi- Töreni müteakip Valf, Müstahkr'm 
ze gPÇmi~ bulunuyordu. Mev i komutanı ve diğer zevat Mareşol 

24 Fa ~t sonra ise bu mühlaı mevzi Çttkmak bastanesfoe geç. relr, biraz is
yarılmı~, düşmal\ sığnakıarını terkede- tirahat ettikten sonra, hastaları ziy~ ret 
ret ihatartan kurtulmAk ve yeniden top- ederek hatırlarını sordular ve hastaha 
ls::nmak için şimale doğru çekilmeQe n'lde gördükleri lnt undan ve hasta ar1 n 
baş'amıştı. gördüğü şefkat ve lh imamdan dolayı 

O ıdumı.; z şim.ıle do4ru tevecctlb beıanı memnuniyet edero:k, h ııstahane· 
ettiği bir zamanda büyük dahi istikame- den ayrıldılar. 
ti garbe, Dumtupınaıa tevcih ettirerek Ft•ner alayı 

· Gece saat 20 de fener alayı Kor· ciüşmanın Dumluprn rda yerlPşmesme ve 
bu müstahzcr mevz'de tutunmasına komuta·1 lığı önünde toplanmış bu1uru 

f ı yordu. Askerin ve hılkın 111lindcıı yüılerce mQydan vermemf ş ve Dumlupınarı şıra 
eden 0 .·dumuz düşmanın bUyDk kuv- mtşale olduğu ha1d'3 barektt ede~ek 

:\lüslahkeın :\levki liomutanımn vetleıine karşı lzmir yolunu kapatmış Mumcu c:ıdJeslni, Gürrükap sını takiben 
nutku Y ıl: u~'ye k ş• :rn ı- ö: Ü'"e g 'indi • e " 

idi. lay burad ·~n dağıldı. 
Geı ç Subı ytfan sonra Müstahkem Kendini tnplayup Dumlupınarı tut· Geceleyin ıeslli binalar elektııklerl ... 

Mevki Komutanı TÜMGENERAL Z hnt mak isteyrn düşman kuvvetleri her ta· t mvir edi'mlşti ·. B yrr ru m'lıı~s ı..1h~ tile 
Toydemir kUrsüye gelertk, E şağıctakl nu~- raftan başım kayalara Çırpar gl':>i TUrk ordu evinde subay allel~rl lh• d.avetılle 
kuuu söyledi : ordusuna çarparak. yo ların kapanın ş rlo bnluodukJarı bir balo verildi. Balo 

« KahrP.man Subaylar ve Erler, aziz olduğunu görmüş ve 30 Ağustos günü g~ ç vakte ~adar neşe ve Pğlence içinde 
ntand• şlaı; h nkata çok vııkından idare buyuran gı>çtl 

• Geı ç arkeda$ımızt hep beraber B :şkuınandanım z Dumluptrıar clvannca; E zuru m 30 Ağustosu böyle içten ge 
dinledik. Bize Türk muc'zaılnln ne za- Bıışkumandtn ık Meydan muba1ebuı len bir sevfrçle kutlulr.ndı. 
man, nı reden, nasıl ve hangi rr u lak nam la anllan ve düşman orttularmm 
kudretin elile çıktığını ne güzel anlattı. büyük kısmırın imha•ile ve Baekomu-

16 yıl evvel Alatnrk'ün mümtaz tanla ı dtı dahil olduğu halde esa1 kuv
ıahsiyetlnde bütün Türk mllletinln en vetlerl ve diğer büyük Komutanlarlır 
yüksek h<y,canlarla kavustuau o mu birlikte Türk Başkomutanına tcs 1ın ol· 
azzam zaferin bazırlnm8sındakl emele.- D"&slle nihayetlenen 30 Ağustos Bü)üh 
lerl biraz dOşünllrsek göreceğimiz va z deri temin eııllmltı, bu suretle lşııret 
zlyet şudur: buyuru\an bhl· el hıJdefe dört günde 

Memleketlınfzln t.lden gitmesi için varılauş ve düımana kat'I darbe indi 
iç ve dış cüıırarılar bir olmuşlar yur rUmlştir. 
dumuzda Jşgal eta:ec ik htç bir yer bı- A~atürkümllz bu dr.rbf'yi müteakip 
rakmamış\ardı ordusuna he<lef olarak Akdenlzt işaret 

U u Atatürkümüzün emir ve işaret buyurdular. 
lerl ile dü~manlarımızı h'lrJml ismetin: iz Eşsiz knhreman1'k. gösteren k~rde~
de bo~mak. iç n bnttın mtllt>tce ne bü ı~ rin z bu emlr üzedne b r tarartıın fz 
yük. faaliyete g çHmlıti. mtre ilerlerken btr taraftan da Bursayı 

Millet Vt) asker ne tçin barbett!ğini ırn tarlyor, buradaki dnşman kuvvetle-
bHlyor ve ona ~öre h zırıanıyor. rlnl Marmara sablllerlne döküyor ve 

Ell siıab' tutanhır cl'phelbNI koşmak ulr ediyor. tzmlre ilerleyen kuvvetleri· 
l~in blrbirlerile yarış ed yor. mfz de Çtş111e, Urla, İzmir sah Ilerinde 

Buna kudreti olmayanlarla kt hre- dü~man bak.ay as nı denize dök.erek 30 
man analar, kız kardeşler kaı~ııı'aılle, AQ'us!os Zaferinin ilk: mük:attttl olarak 
mekfirelerile ordunun cepharıeslnl, yiye- mtmlekt'ti dütman lsUIAsından tamaınen 
celinl taşıyorlar. kurtarıyor. 

Bütün ~ürk milleti bir ruh, bir lralb Arkadaşlar; 
olmue; Atııturklerlnln tmlılerlni yerine M 

1 
k f b t t d 

getirmek için en kıymetli varlığını or- Bugun mem f e ın er ara 1 e-

t ı.. k M d 1 t 1 '- 1 mir a~ı r ile blrblrhı e baQ'lamyorsa. aya .. oyara muca e eye a ı mış l:U u-
nuyor. 

Bu ıuıetle başımızda Atatürlr olduğu 
halde, luını yalmz asalet denlhm cevherle 
dolu olan Tüık ordusu; düşmanlarımı 
zın arkalarını ku vvetll hamUerlne da
yadıkları, en kuvvtstlr ve rn mıığrur bu
lundnklsrı bir zamlnda yurttan atmağa 
tamamen hazır bir hale getirllmfş idi. 
· Buna rağmen kan dökülmeden 

Tür~ ün gcrç ve lhtlyErl söyledfği· 
ni yaza':>iliyorsa, taas'UP ve cehil yerine 
ilim va irfan kaim olmuşsa, bir clhani 
hmumct, sevgi ve muhabbete lnklllp et· 
mlşs~, bun ları doğuranın 30 Ağustos 
Başkumandanlık Mcynan muharebesinin 
Boynk Zöferl olduğuııu daima unutma· 
yalım. 

30 Ağustos Zaferini ysraten, Cum

Bır tabiat cilvesi 
Trabzon, [ Husmt] - Trabzona, 

Yomraya aylar,danbeıi y1ğmur düşınedi
ıtl hal-ie, Sürmeneye kad11r olan kısma 

bol bol yağmaktadır. SOrmenenio kü 
çtlkde·esioe kadar y.ı.ğan yağ'mur orı da 
hemen kesilmekte, d.neı.in sağ kıyısı,1· 

dan ltlnaren A rakll dahil Fıtlko1a damla 
yaa"mur dOşıneme t~dlr. Falkozun du 
Y >mraya kadar yağan yağmur, Tıabzo
na ve Yomraya ya2m1yor·1U. 

Mamafih aüıı g"ce Trabzonuo ay 
larda11bcrl mütı>hssdr buluudL ğ'u yağ· 

mur bol miktarda yt1ğmı1hr. 

Bıldırcın akını 
Trabzon, [ Husu~t ] -

gündenberl budu c n akını 
Halk ~llerlnde ferıerlerle 
bıldırcın avlamak tadır 

Burada üç 
ba$hımışt r 

bütnn gece 

30 - 8 · 938 aaat 20 r#.poru 
Rüzgar sürah: S 1k ln 
RUzglr istikameti : ,. 
Kurn hararet dorccesl : 
Azamt hararet • 
Asğnrt ,. • 

+ 17 2 
+ 27 o 
+ 12 7 

Rutubet • : Y. 60 
Yatıı : Yok 
Hava tazyiki (Erzurumda): 610 B 

c c (DAr lz 11lynhıtl ~ ): 363 1 

Bu gece röbetçi eczane 
«lstanbul» eczanesidir 

haklı olan dlleılerlmlzl yerine gf t:rmek 
için vaki olan müracaatlar hüsnü 

hıırlyet biık amelini kuran 16 seneden·\ 4SiiiHOil2!:im~s::""-~-~~~~~~~:tı~ 
beri her sabada Türkü zater.:ten zafe-, 

meselenin bu cephesini halletmekte ko
laydı , 

••• 

31 A(luslos i938 

Hazira 27 
1 
1 -11-

llOseneevve Çarordusll 
Erzurumu n sıl almıştı 1 

Birdenbire iç kaleden beyaz dumanlar yükseldi_, 
bunu müteakip müthiş bir gök gürültü~ü gibi toP. 
larımız, Topdağındaki Ruslara ateş püskürüyor. J{Br 
rargahta karışıklık başladı, Paskeviç endişeli emirle 
yağdırıyor:« Bataryalar mevzi alsın, iç kaleye ateş!>) ()ç 
saat kadar tarafeynin topları ölüm daneleri saçıyorl8:j 
Ah! Nihayet bizım bataryalar iskat edileli. Kalede gı 
Türk bayrağı yok, yerine çarş lf kadar Rus bayrll r 
asılmış, Ermeniler çılgın sevinçle Rusları kucakladıl8 

Yazan: A. Şerif BEYGll 
,,~ 

Erzurum kale topçu'arı, o tarihte astıkllırı resloıi olduğu halde RtJ~11r 
niıam ve intizamları bozulma· kucak\ayor öpüyorlardı. Erkek çocU 0, m•ş padfşahların verdikleri beratlarla ve kızlar H:ısBnkalede olduğıı gibi b~ 

d ğer sunuru ıe:kerlyeden üstün idiler. ba büyük bir kalabahk daha coş uo 1,: 
Bunlal', ptıdi~:ıh kale~intn hami ve mu ttz:ıhüratlıt Rusların önüne atıhY01e~ 
bat z1a 1 olduğu için ahalt arasında d oı hmstlyan, bınstlyan diye diz çök:'~,, 
piyade Yeniçerıl ·rder daha ziyade rağ· ayak larını öpüyoılardı. B!r BÜ ü pı w 
b., t ve ltfbare mszhar olmuş1aıd ı . Bun ellerindeki haçları önlerine gelen Rıl~ıli' 
lar kalede k1şlalarında otururlar. Ve top rın alnına bı.ısıırak öptürüyorlardı. bO' 
larının başından ay ı ı ınazlardı. Araların sAler durmadan canlarını çalıyor bLl r~' 
da vasııtt klan kud'i anar elerlle toPları }ük günün sevrnclnl şehrJn h•r tarB~de 
111 bUyük blr imanla severlerdi. Onlar aksettırlyorlardı. Ruslar ötede, b9,ı.te' 
için top larından ayrılıp baska bfr işte rast~eldlklerl aakerl_!'rlmfzl _ öldürnıe !~ı 
çalıtmak ölüm kııdar ağırdır. B eratlı çekınmc:zdl. Bu felaketli gunteretl i gi~ 
olan bir topçu lhtlyarlavır.caya kadar o~an Erzurumlu natıkı (Koca MUfterY'd• 
topunun buş nda kalır Sonr" tekaüde yuksek. hamiyeti b!r şairimizin ~~ 
s~vke:tlldıkten sonra 'yerine yerliden figanından b~rkaç mııuaıoı n~kle~ııı0,er 
blrl.ii naS'lt diıtrdi. ' moskofun zulmü hakkında bir fikıt ' 

Topdıığındakt ah&ll ile Rusların mf$ oluruz: 1~ 
müz;ikeresi sıralarında, topçularda bü- Ehli Erzıırumu11 binası olzams op 
yük bir ıstır.rp a karı şık he7ecan hüküm hsrD ~ı 
sürüyordu. Kendf, kendilerhıe ( Kulıa, Askerin bir tanesin koymazdı ol s;p 
pıtdisahıo namusudur. Biz sağ iken na· az 

1 
rf. 

sıl olur da paaişahın namusunu düşman Boynu buruk didegirgan /ıandelı J 
ayPğı altında ç ğneylz Padiş hın yedir- ber tııt8 11 
dı Q'f ıranü nimetin h ııkkını ödeyecek Bu nizam a:ıre ilrnn birfien konı::b 
ı:ıra g lmlş ' ir. Haydı yo daşlaıl top cenge /f 
b~şuı a ) K>ile kumandanının ru emrini Ehli tevhidin sarap& halleri 0ıı 
işiten topçu çavuş! ırı va neferleı i hep yarrt'pr. 
b rden top!arı, T op1ağma çevire ek at ~- Ruıu şeb kan aği:lsmiar eh ti ',ıı 
şe başladılar. Ruslar bu a nt at~ş karşı · el anı f)d 
sıııda şcşalıyarak Paııkevlç cnd ışeli hlr Bu ac ı feryadı kanlı yaşlarile Yd~b1 
tavırla Emirler yağdırm8ğa başladı Rus şair, sayf<th.r do usu mı:IQaıattaıı b' 
OataryalarJ g' lir, g Almez ' Ç kaleye ateş ınllessir b!r Şekil ' e bfze bU ffCıltJ 
eçtılttr Tabii bu meyanda ş bre de mısr11 l aı ile anlatmaktadır. e>'' 
srü! 'e savurmaktan hali ka'mıyorla · dı Ş :b!rdd yaama ve kıtal eP ~ıır 
Oı ııa:ıt r eva m edıı.n hu ateşt n sonr~ devam etti. Kazaklaıın tttklolndeıı ,tı 
k:ııledekl toplarımız sOkut etti. Çünkü bir tul11n munac, rler kendisini seıaınet68,il 
ts rat tan kaz klar s 1 g ibi ş bre dolmak- bildiler . Pıı~keviç ikindi üzeri kBt 0 tr 
f8 beraber, d' it" r taraftan piyadEl r sö- hile bera?er ş~ hre gi.rdi. DoğruC"6~o klla etmış l. Köleya g ren azuk süvari· ıiye c ~ mlı clvarındakı HUsr_,v ! 58 11 
let'I ııağ kalan topçulanmızı mızrakla sıırayına indi Bu saray üçüDcu 19 
d elerek yere seriyorlardı. Cesur v11 kah zamahında askert kumandanlarıO ,,ı 
ramnn topçultırım zın b~r kı! m1 ellerinde s ~askerlerin ikametine mııhsus 01~· 
ki kanıbirıaları kszakların göğsüne bo· Husrev Pdşa tttrafıodan yapıımışt•· ıııı' 
şaltıp onları atlardan devirdıkttn sonrr, kin bu sarayın güztllllğlne h8yran ° $6-rı 
tend lerl de şehit dUşUyorlardı Top baş- la beraber, diğer seyydhlar da bU t'r 

• 11 •1 yın tPzyınat ve zaraftı ti karşısındll 
larında vazıfe uğrun .a ııamusu as erı e- dl kA 1 ki · A t 1 1 1 

L' 
ı ar ı arı ı ı aı.ı e m ş erıı r. v> 

r lni parlak bir iabametle tkmal eden bu Pdskevlç, saraya inı1iğı zauııııı61~~ 
kah aman bu bir avuç topçularımızı çok eşydları yagmava u2'ramıŞ 'f io 
minnet ve şükran'a yadttmeliyız Bunlıt B zuruıxı h Ut tlarının şııbeserl ol•"~ 
rın bemşireleri, oğul 1arr, kı:ılım 1878 zel kıblıaglbıar ye inde lmiş. Qtuı 5 ,~ 
hıırb'ndekl Aziziye hu kasını yaratmış· o ·iah ve en mükemmel şadrıı\'Bıı 1'1e~ 1 rdır. Ü ı t h 0 d. r dld fç-ıııet 

Asır iM dan beri Kafkasları İran yay· g za a! ~ 1 m ş ve na e ç • t 
1 

• stlslenmış bahçe de bozulauu:ıııŞ 1' ;~C 
lasını 1' yreden ve hUkm df'\n kaledekı R ısıarıa beraber Errneı:ıl tM ııl 
ş •mlı bayıağımızın yerine Çtırlığ n zu- ( loclc yan ) ve dlk~r Rus rsat1:,ıf 
ltlm ve esııret g:tır~n ça~şat k~adar~ bay- Uleması da gelmfşti Ve bu olar uıe'f P ~ 
rağı E rzurumun uslu ne hır bda kabusu da Puşll in gıbl tar ilet kar şair de ~ııO~ 
gtbl çökmnş ü. romu görenek, ve burada TUtk 1'11 ed 

E•roeni er, ellerinde R us bayra~ı nün omh•e,it ş klllerde tAzahtır 
boyunlarında Nikolanın mt dalyolJ gibi es~rlerlol seyceımek için gelm~ 

- Amma arkası lyi gelt.ceğe ben
ziyor .. 

- Sen ne Alemdesin? Bir kaç gün· 

ıtl~ 
Al tındı Mahmudun oturduğu 1~ı 

edlndl§'I m,sada arkadsşlanndarı 
- fi ı 1 ' • Hırsızın kayboluşu, Rıza Şrrlfl derin dtlr. görUnmeyorsun? 

gorc , . ıı~ 

Bı r yo'unu bulup bunlarla k011 pil' 
ğa başladı. Bu iki ah"ıa1' Kara M~ li 
la sıçan Faik s k sık bara i'eıdtğ 

Roman: 45 Yazan· Selim BABAN 
derin düşUndürüvordu Çatıkkaşla Firu- R za Ş~rlt bir kenara oturdu. Ko· 
zenin Alt .. ndfş Mahmudun ahbapla ı ı ol- liU~ınata b1şladılar. Mah1rin hırsızhk 
ciuğunu hlldlğl lç'n, bir kerre atclycde mes lesinden bııhsetmed ğine göre, gali· 

Açıkcas1 kendisinden para istedim. yfz şimdi tam aksi oldu. Ben ş'mjl Ma- M bhle Firı;ze arnsında ne er olup bit ba hadiseden haberi yoktu . 
İrfan hesabına Mahmut lmzaıılle makbuz! birin en yakın 1kl dostunun ellerinde bu- il t ğinl öğ"renmtğl mllnaslp gördü Rıza Şeril de bittabi bu meseleye 
da verecektim. lunuyoru'll Tabanca mc selesinden iki gün son- biç temas etmedi. Fakat lçl 1 ahat d r.ığfl-

- Kabul etmedi mi? lkt arkadaş birbirlerine baktılar . Bu ra Mah11h atelvtslne uğradı. l<u sı ter dl. Mahir hırsızlıktan bahletmediğl gibi 
- Eder mi? Yalnız bara gece sa · bakışlarda vazlytti hsnüz Mttbire bildir-! Fıruzcnlo alely~ye m'lracaat etti~lnl tab- Firuze hakkında da bir ,ey sı>ylemeyor· 

at on birde eve ael, dedi. Ben de tam memek dıtha ihtiyatlı olacağı manssı mln ediyordu E bttte gene bir çtnırar du Acaba neden? 
kıp·aından içeriye g-lreıken, bir hırsıza vardı. kopmuştu. Bu sefer ç .. tıkkaş Oı1man Kendi kendine dtişllndü: 
atee eder glbl üurlme ateş etti. Eğer Avuk~t yaralıya dedi ki : her halde Mahiri hale yola koymuştu. - Eter FJruze burayıı gelmedi ise, 
kurıun başlı:a bir yerime gelseydi de, - B z ıen iyi oluncaya kadar bek- l<'dluıt bol b'r günfş ışığı ile aydın - her halde Altındfş Mtıh nut bu işi yap-
fU dakika ölıeydlm. Mtıhi la kardeşi · ar- leyeceQlz. Şöyle kendini bir az sağ am lıman g•miş atrlyeye glıdlğl zaman, M:ı- madı, K za resııam1n adresini bildirmedi. 
tık bu ıtftjr blr daha g-elm~mek üzere bissettiıin zaman, ben evimde bir mu· h\rl esmer bir modeli karşısına almış, Mamafih bu işin kolayca tamiri ka
Gbür dünyayı boylardı. Kiıuse de hısız mnvac: be h!ızır lay.ı.cııtım. Rıza Şerı fı, ıestm ynpmakla meşgul buldu. Lrıkln bil olduğunu da düşünüyordu O zam.:.na 
Altındlf Mahmudun ölümüne acımazdı, Mııbicl eve çağıracı ğım. Sonra sen de modtl Ficuze det ildi. kadar da Altındlş Mahmufon ne oldu· 
röıdllııüı mü, Rıza Ş irilJn planını? gelec~kıln. Şu he"rlfin maskesini sura- Nodelln b"şka blrlsl oluşunu gör· ğunu, nerelere kendiri öğrenmek mnm 

- O tJr oey değil ! tandan ÇJianp at~cağız. mek Rıza Şerife kati gelmfştf. Neşeli bir kün olacaktı. 
- Bereket versin, bu sefer de Al· Doktorla avukat, pek tabii olarak tnurla: Rıza Ş"r f ate'yedeki vaziyetin bu 

1ahım varmıo. Ü5msnla Firuze evde ya- lhtlyattı bu unmak için, o mahut barın - Maşallah, maş!lllah, dedi, tab10 ş r.ıkflde olduğunu görü r ce, o gece doğru 
ıalarımı sardılar. Sabahleyin de beni bu- önünde Çatıkkaş Ü3manın Mahi·ln bı- mükem'nd llerl'3yor. ms h•· t bara uğradı. Her zamanki g ibi 
raya retfrdOer. Yani slrin anla)'acatınız, çakla yaralamış ol mğu 1u söylemediler. - Durbalı:alım Rıza, daha yenl b ş· bir ihliyat tedbiri oıarak, rfa 'ıa az ı lılılar 

R!:u Şerifin onUne reçmek lıtedltt ıe- ' Bir defa Rıza Şerif meselesi balled•lsln lad k gelmeden bara g-llmiştl. Bar tenh:ı idi. 

R za Ş r1fl tanıyorlardı. 1 ( 

Nıhayet Rıza Ş 'rlt sözü şurıı'f 
tirdi: ~ 

- Ben Altındlş Mabmuda bit g6~ 
m:n adresini vermiştim. Osmaolıt 0l 
şecaktt de, FiruzıJyl bu ressama i 
recektl. 

iki ahbap: 
- Mahmut İzınlre gitti dedııer;ıı~ 
- Olur1t.. Mahmut 0Imaı••1 

işi yapamaz mısınız ? ,d,a 
Yeniden iki ~h'>abn Mablıitl , 11 

nl verdi va sonra tehltkell saatJS. 
laşmadan bardan uzaklaştı.. f 

Kendi kendine : l'fo'; 
- Geç olsun, güç olmasın, d f I 

Ş'mdl bu Kına Mııhmutla S 98Ôııl' I 
her hald13 bu gece meseleyi dl 
an'atırlar. Bu sefer iı yoluna ı1' 
mektlr. 
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EN SON HABERLE~ 
Gl. Fran 
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Politika 
Cereyanları 
Arasında ... 

o i e bir miı akat 
ranko gönüllülerin yüzde 

ellisinin geri 
çekilmesine razı imiş ! 

~ aiz. teşrif buyurmayın ! 
ltı Macar naibi Amiral Horti Al- Ancak bu işi tahakkuk ettirmenin 

56 Nakleden: S. A. 

Aşk insanı 
divaneye çevirir! 

k~~il:r7itti, Hıtlerle görüştü. Çün- ÇOk müşkül Olacağını SÖylÜyOr 
ttr - Te~rif buyurun, diye davet Ben onsuz yaşamaya tahammül 

1
• Paris, 29 ( A. A.) - Havas A- lerdir. Çünkü geçen teşrinde yabancı d 
Amiral Horti de her halde: j~nsı ~u .. habiri General Franko ile gönüllüler gelmeden evvel, biz Mad- e emem, 0 hali görmektense, ölmeyi 

ltıay- Aman, siz bize teşrif buyur- b~r. m~la~a~ta. bulu~muştur. Muba- rid kapılarında harbi neticelendirmek 1 İ • h d • 
il} d bırın gonullulerıo gen alınması hak- ercı e erım. 

iitr l .a ... Der gibi, kalktı, Berline kında sorduğu suale General Franko üzere idik. Gönüllülerin gelişi her 
beuı. . kı komşu memlekd münase- b · ti . iki tarafın da vaziyetini değiştirmiş- 81 . 

erı gö .. "ld" şu ceva ı vermış r · . . .. .. • oaenaleyh şfmdı B(n de sevgilinin ntsanlanmııtar. Fa\cat, çocuklıır m 1ktep 
1( ruşu u. - Gönüllülerin yüzde ellisinin tır. Frankıstler akılane hareketlen- haline vakıf olmak istiyorsan hemen te ders okumak değil Leyi& ile Mecnun .\\1 °nışu diyoruz. Çünkü malum ya, · ı 

bru1 sturyanın ilhakından sonra, Ma- geri alınmasına mu:ıalif değiliz. An- ne devam ederek, lspanyolları ser- g t vakıt kaybetm9. gül blrek Aşı'l olmuılardı. 
" a cak bu işi tahakkuk ettirmek çok best olarak yaşatmağı temin ede- Demesi üzerine Mahşeker dış"rı çık- Mfllkteplerini bltereıı ve artık evlen-

btıJy r aı tık Almanların kom~uları .. 1 k E h b' ki d' H " k" f . l'b' ti tbe de gene ümitleri suya düştü. Çünkü me çağına gelen gençleri babaları gene 
lluyorlar. guç 0 ac~ ~r:. sasen . ar ın u~a- ce er ır. ~ u ume. ımız, g~ 1 ~ye ortalık araydınlık olmuştu. bir gün örü erık artık. düğünlerini 

daııı~~carlar ti ne zamandahberi masına gonulluler sebebıyet vermış- kazanacagından katıyctle emındır. • • • yapıp evl:ndlr~eye karar vermlıler. 
lij t arma kadar reviziyonist ke- - Dudu, Allah aşkına redir bu Tam dQğün tedariki yapılırken ttçüocü 

~:İşlerdi Triyanon muahedesinin 1 n g i 1 teren i n Be r 1 i n bu·· y u·· k çektlgim senden? Sen bana hep do~ru· vezirin karısı ö)Qvermı,. Bu vezir padl-
tadCaristanı bağlayan kayıtlarını or- luktan, ırzdan namustan bahsediyorsun. şaha giderek, karısının öldütUnU ve evi 

P,t,.;n. kaldırmak istiyorlardı. İtalya e 1 ç. Si. ne ye . ta ı · t Bana ne? Bllmtyormusun kl ben onun perişan olmaması için bUyQi: vezirin kı-
"'" ·r 1 n 1 1 m a aşklle yaınp bitiyorum. Bu vaziyette ha.- zını kendisine almasını padişahtan rica 

tttj ıstanın bu arzusuna muvafkat la ötekini bariklnl doşnnecek değlılmya? eder Padişahta derhal ferman buyurur. 
~6

1 

konra Almanya, daha sonra L')ndra, W <A A) - İoiilterenin Berlin büyük elçisi dün sab ıı b tayyare. Ben artık sana darılacağım, bir ıeyclk Bnynk vezir de padfşıha karıı g-elemi-
çş. Antant! ile Londraya gelmiştir. Bllyfık elçi bugün Hariciye Nazırı Lord Hatifdks'ı ziyaret de sormayaca2ım. yerek dUğlln günOnü kararlaştırırlar. 

~aka'ıtıdi Macaristan silahlanıyor. ederek, ?rt~ Avrupa s_ulhunıın Berl~n göz.O ile ~e vaziyette. o:dağunn izah ede- Dudu - Mahşei:er, ne oldu sana Bu kara haberi alan nvallı Ayas 
tııd· t korkunç komşusundan daima cektfr. E çlnın hangi gun Bu.ine doneceğl henuz belli dt'ğı (dır. S ı.ı li gllnll yapı gene? Yokea benim sözlerim sana acı· çılğına döndO.. Gece gündüz lztlraptan 
k 1le du kt d B Ik' d . ıacak kabine toplant sından sonra yPol talimatı ha'llflen hareket edeceği z::nne mı rclmeye baıladı 1 ağlamaktan başka çaresi kalmamııb. A-
0"1şusu ymab a ır. . ~b 1 

e kyenı dıliyor. Dünyada Uç ıey vatdır k.1 lnsaııı ze· yasın bir de Salim namında kOçUk kar. 
"ttli .. ~u o ur ve ışti asını uv- lil rder. Birisi inattır. lıdnofsl kibirdir. dtşl varmış kt o da küçük vezirin kızı 
tiııd goruyor. Kim bilir, günün bi- Aınerika tPcerrut İki Alman ta"yEtaresi OçuncOsü gaeıptır. Selfmeye yanıp tatuşuyormuş. Bu lkl 
~ite .Lafonten'in meşhur kurt ile .J Fazla inat eden rnl1ra rüsn y olur. kardeş g-ece gündüz birbirfle dertle4ir· 
ltkt ~ıkayesinin siyasa dünyasında politikasını bırakıyor mu? Çekosloval{ toprakJanada Kibir de düşmanlık do~urur. G!zep te lerm'ş. Ayas btr gürı deml4ki: 
&· trur etmesi ihtimali de vardır. Paris 27 - Bu sabahki Amerikan Prag, 27 _ Bir antrenman m~ktebl· pişmanlık doğurur. - Kardeşim, ben bu kadar sevıil-
~G,. ~ gaz,. te'eri hariciye nnm 8. Kordel Hu· ne mensup iki Alınan tayyarrs1 Morav- Şimdi de sen de hiddet ve gazep ğim kızın küçük vezirle evlenditlni gô-
~I milletler &armaş dolaş : 1- d il ı tk b ı b rerek nasıl yaşarım. Nasıl tahammül e· 

s un ra 'fO e yr yı an nu unu < emm - ynda, Treblç civarında y re fnmfştlr. Bu ediyorsun amma Iraz sonra pişman o-
~a. Paı~ya Cumhuriyet hükumeti yc.tle l f,fr ed'yorlar. t 1 d bl 1 lursu11. ç:ınkn beo senin ~adlk •·uıunum· derim. Böyle g-am ve Jztirap içinde ya-

"'t\' .. L·ı· i ayyare e.,. en r nln pUotu Çekoslovak- u ·11 kt b 1 k. 1. 1• 
1 "ts:ı ı N · d z 'h « Ne .. york Taymis » aazeteslne göro 8 d b x.ı 8 -t- 11 şama ansa u meme e ı tera.etmek da-°l>l egren svıçre e, ürı te . 0 _ 

1 
yada dpğmuş Alman tat;aasından Vlılf. ana can en a6 ıyım u un en e m 

~t anan fi . l .. k • • tir' k nutkun asıl eh"mmıyetl tam munas p da b Id 1 1 d bi 1 tdl B Mahmurenin Ayasa kavuştu"'u S ,İfme ha iyidir. Bu b9laya tahammül edemem 
"" k zıyo OJI ongresıne ış a . - 1 . 1 • H f 1 a '.im o e r s r. u zat, Viyana • • · muha'·kaL 0-ınru-m yah tta ba k -.et üze . . k ıkada soy e"mış o masında ır. ar c ye _ . n'n Salime kavuştuğu gi t> f senin de sev- • ... • u f a mem-

ı~ldi, re Barselondan lsvıçreye n!\zm dUnya mıosel leri karşısında Ame· tayy re kulubQne mens~p olduğunu söy· glllne kavu~mı;ndır. leket!erde kaybolur giderim. Fakat ber 
~•eı kongrede bulundu ve tekrar ıikanrn vazi etini tekrar tasrih etmiştir. lemı~Ur. Öteki tayyarenın pilolu da VI- M h k t ld Ah 

0 
d b şeyden evvel dünya gözlle Mahmureyl 

f;' okna döndü. Avrupadn~ i gnglnllk büyüktü" .. Harlct · yanada do~muş Bitman'dır ve aynı ko· 1 d ab şel er ka ~ ı bö l u u, un- bir daha. ıörseydlm. 
b. a at k b ı· k · - lübün azasındandır ar a en m a ar Y 8 yanıp tutuş· Salim V il h. k d ı ö ı dl ıt .ı\ı ongreye a ıs an nazı ye nnuın n sert rnzleri '°e lhtatlan Av- · muşlar mı acaba? Ve benim gıbi böyle - a a 1 ar eı m, s Ye -
~\ılııh ın~n riyaset etti. Almanyanın rupı sulhu fçln blr hlzmet~Jr Amerika· !ler 1 1 tayyareci Mün~bte,n Viyana- aylarca azap içinde mi yaşamıılıır? ğln dotrudur. Aık insanı haklkatan dl-
~~l'd Utıyet hükumeti düşmanlarına nın bu harel.:etl lngHtert n'o Lo-d R\Jnsı-, ya gıtmektc iken, fırtına yuzflnı:fl\n yolla- Duju - Elbet. Vrktlle Iranda padl · v~:,eye çevrlyor. Benim halimi de gOrU· 
~~ ırrıını düşünün sonra da bu hü- manı P a~a göndermek suretiyle yaptı · rını değiştirmek mecbuı:fyetlııde kaldık· şah ve onun da Oç tane vezfri vardı yl unç. H;~ n~ kadar fena vazlyette
~İıl et Baş kT . ' b' Al . . ğı hizmete benzemektedtr. B. Kordel larını söylemlş'erdır. Her iki tavyarecl Blrlr et vezirin Mahmure namındtt bl; yl m.k Un u sen n sevglllni alacak vezl-

açtığı kve ı ınıdn bırl man reısı- Hııl nutkunu röylemek vs tam kıymetini nezaret altma alınm ışlardır. Tahkikat- kızı tkfnct vezirin de Ayas namında bir r n ızılnı aebvlyorum. O da bana batlı. 
~' ongre e u unuşunu... •k ı · RPI ı h B R ı t b ' Yanız en sento tek başına memle-

t 
1~0gre ver m · çın s cum ur ay oos9ve an sonra !ler est bırakılacakları zanne- oğ'u Tardı Bunların babttları daha aynı k 1 tde n geçen sene de aynı kon- tin Vı:ş'ngtoda dö ımeslni beklemfştfr. ci!mektedlr. k · d kl hl d 

1 
. et terketmene ruı olaaıam. B~n de 

1 bulu t B _ _ _ . . . h me te pte oku a arı r sıra a b rblrme seninle beraber gelmeliyim. 
ı>a11 nmuş u. u sene gene, Poylec ".I bu sozler U'7f rınde h ç bır ata A Ol 

ı.. Yad w v v yas - am11z ya o zavallı kız-~trı a saçagı saran yangına rag- ihtima l• yo~ tor. Bu nu•nk Amerikanın ..,. 
1 

k B '
1 

- ,., d , 
t ' Vaz.'f • • . J ( , , 1 d cs.ız ne o aca . en m yuzuın en s z. 
-k, k 1 esını muvakkaten bıraka- ızolasyon zm 1 ecerrUt .) sly~ ı~t n en °· B • de mi perfşan olaceksını&? 
llıedi. ongrede bulunmağı ihmal et- zaklı.s ığı na 'e. barl:I gıy ası t·nı.n fş. lir- 1 r g ec eya r 1s1 m e 1 od isi Salim - 0 halde btlil lnle;::;ıtti lf' 

fil llğl sahas nda ı oklşafma yeni bır hıtmet· te acele etmtyelim. Biraz sabredelim. 

~t sanlan diğer bir çok sahalarda tir. İzzet DELİÇAY Ne olur ne olmaz. Gnveğl gireceği güne 
di· 1 kar . 'd .. Lupe Velez on ikinci kadar bekleye blllrız. 
Ilı i'tr hı şıya getiren J eolOJl ve kOC8~l ndan da ayrıldı Ata aözüdflr: Gelin ata bindi ya 
~ ~lek· enfaat kavgalarından, bu Önce, uz.aktan bir ninni gibi daki kurumuş otlardan gectikce, nasıp, dlrler. 
~ ~lGn l ~ongrenin biç haberi yok. Lus Aııcelus 28 - M .. ksll!ah mt>ş· kulaklarımı okşayan bir ses hafif bir harman kokus~ geti- AJaS - Evet amma şunuda .'unut· 
oıı~r dlllılletlerin murahhasları bu bur sinema yıldızı Lupe Velez on ikinci beni alaca uykudan uyandırdı. riyordu. mayahmkl padişah bir ıeye karar ver-
. f}~ e sarmaş dolaş! kocasından da ayrılm· ştır . So ı l"ocası dimi, artık onua başka türlU olC'asını 

bı,. Un ya Ih sirıemeda « Tarzan ,. f ılmlni ibda eden Ses yaklaşıyor, yaklaştıkca Ses pencerenin altından ge· im kin yoktur. Bir defa Mabmurenln 
lılis 1 su u namına, ne güzel b 1 11 k - 0 - 0 - ... d p a de- ·ı '? ve ollmplyadlarde yüzme ir ne lğint nağmeler daha iyi anlaşılıyor, fer en baktım, secmeğe calııı- yuz nu g rup o.ıa veda e eyim. Hem 

.,Q gı mı kazanan Connl v .. ysmüller idi. Sinema d l D • • de bana olan allk.ası sarsılmıı mıdır de-.. netleşiyordu. Ana o u havala- yorum. ört tekerli bir öküz 
D d ı mtıymun . insan C:e Hen Connl son ğil midir? Onu da öğ'renmlş olurum. Oıı-

ı.. ed1·-. L V rından biri. arabası icinde, tekerlerin din- dan sonra aam çekmem. 
" gı · k G l F k dereci kısktınç olduğu için, ııpe clez • o 

C• blllız çı b. enera ran o- 1 valktım. Saat, ı'kı'. gilini tıngırdata tıngırdata yürü- Salim - Bu tıktfn fena ne~il Bel ~6 "\'a 1 L d ld' G l bu vaziyete tahammül edemem ş ve ay n., • 6 • -
ı~·llUII"ı . on raya ge 1• enera 1 yen öküzlerin ağır adımlarına k.ldo isabetli. b\li1orsunkl burada eskı ı;ı u er rılmucta karar ve ı mlı;ılir L• pe Ve • z ı.on Gece yarısından &onra Er-

ll « L ıa geri çekilmesi meselesi d ı . d 1 d - k •tt U'"gun, bı'tme'ven ve tu·kenme· bir adet vardır. Zifaf gecesi güveğl içe-
~ı Qayı d . f k b erece gevt z ·, ~ocası :t na ınR Eıu u zurum şakaklarında bu lciüba· J J 

~ ıtab"ı r » enl!yor, a at una oldu~u fçfo bu taraftan da karakterleri yen bir melodi; haykırmryor, ri girdiği za.ınan gelini diıarı 9ıkarırlar. 
~ııy0

1 
o. kadar ihtirazi kayıtlar birbirine uymamı ştır. liliğe elbette duyanlar sinirlen- Aşık Resan dedeoin mezarına dotru kı· 

~~ t L • l d' o· b J l cınlamıyor, meler gibi gizli bir l b k l G il d iki L tj .l(ı... Bir defa gönüllülerin • . mıı er ır. nce en ae öy e. • zı yanız ıra ır ar. e n ora a re· 
q-~k Çekılnıesinden evvel muhariplik A 1 ın an yada çı uıen to kıtlığı Fak at ne care ! inleyiı. kat namaz kılar ve duva eder. Ba bl· 

~-ıb~~~ tasdik edilme,sini istiyor. Berlidn, 28 -dGarphkhudu tla.rı~da fa. Afık pencereden dışarıyı d ~ulhrdun lsonsubz yaylkalAarın- z!m 1~~,'ıraa~~ ·rırıatı? Yanı ... 
tl'-da ı Yalnız bu son kayıt Lon- allyette evam o en ta ı_mat ıtıtıyacın· seyrediyorum: Şehir karanlık, an ı ama mıı u yanı na· Salim - Yanı biz gündüzden gJdfı> 
L'hiltta tanzim edilen plana taban dan dolayı ~im ıny:ı.da çıment·> kıtlığı pencerelerden bir ışık bile sız.· dolu havaaının bu bağrı yanık o türbenin bir tarafına g-fzlenlriz. Mah-
~~ Zıttır. Sovyetler ise planı bat göstermı~tir. . ıehrin gece dekoru ifinde haz.in mure gelfnce veda edelim, diye görü-
~ll L etı:aekle müsaadekarlıgv ın en tBlr Çç~k •·yneri lerdet dığber 1 ini şaal t duır· mıyor. Fakat zifiri değil, bulut- bir dhengi vardı. şürsün. Bakalım vaziyet ne gosterir? ! 
~. ltaddı' .. muş ur. uıı.. nşaa sa P er C men o suz, ac,ık gökyüzünde fivilenmiı l h Pek illi Öyle yapalım Sıllm. Bel· 

llile.,, ne varmış olduklarını soy- bulamadık la ı gib1 çalıştıracak amele de Kim bi ir, cıngi unutulmuı ki de btzf m için bayırlı olur. 
-~ gibi duran yıldızlar pırıl pırıl. d h t t b 

~ vitrıd' bulrmnmaktarfırlar. sev anın a ırasını aşıyon u Diye konuşan kardeşler önce sak· 
~'Plat dl nıüzakereler, sualler, ce- Yabancı memleketlerdeki Bu yıldız. aydınlığında ince mi- basit, iptidai, fakat ta İften !andıkları yerden vaziyeti gözlemeye 

lıtı i evanı ediyor. Çünkü meto- Al ] k · narelerin, narin kavakların si- gelen ses şehrin sinesinde akis· baş'amı11ar. 
~~t t\.i~ilbı öyle ... Belki bu müzakere- B I ınan ar ongresı lUeti ve şişman bacaların he· ler bıraka bıraka uz.aklaıırken, 

1 1Val:ırt fgeodldiğl zaıuantJ 
1 1

küçQk veziri 
''" 'l~Yet I er la, 29 (A. A.) Bay L'mbsr ya· a aya ze a asına re r r er. 

\{aki har hulun~aya kadar, span- hancı memleketlerd,ki Almanlar koııg-- yulcisı Sefiliyor. Dışarıdan serin ben de eski yurt hayatının es· Vezir içeri girince adete göre geU· 
P te bıter. rPsfnl rlUn açmıştır. Bu kongre tam bir ve temiz. hava, arasıra damlar· rarlı düşüncelerine daldım. nl dııarı çıkarıp tllrbede ya1nıı bıraırlır, 

DiPLOMA T ay çalı~acaktır. ( ArJıa•ı oar) 
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Bun 

Pr.Lamberle beraber Köylünün kullandığı 
eski eserler arasında eşyada yapılan 

(Baı ta,.afı 1 incide 

Profesör laf arasında dedi ki 
ucuzluk nisbeti 

- Ben Amerlkamn bir ço\c ş~Mrltırl- Mal ueuza s tıld.kca 
nln fmu p'Anını tanzi• tt'm. Fakat 
barrt ,, h r ki t.rihi bir kıymtlitoşım1ş· isti h lakin arttığı 
tır, onun planında asamı dikkat gö~tfıı. görü im ektedir. 
rerck, u rı~ı tol muhaf Pza e tim Bir HUktl.metı,., hayata ucuzlatmak da-
şeblr ki yeııJ kuıu1muıtı:r Oran n p'a- va~ında , mühim bir yar tutan sınat ma· 
nında hiç giçlük çekmedim Ö üme çıl{nn m1lılerl ucuzlatılması üzeri!ldeki başarı
muazıam apartmanları bile uçurarak tar de•a"G etmektedir. Bu meyanda bil· 
caddelere, parklara, meydanlara kfttım. hPssa köy'ümüz tuafındao l.stlhlQk edi-

Erıurum ts\i b'r şeh'rd r. Tarlbt 'en sınai mamQlat üzerinde de duıulmak-

kıymet'DI yOksek. bir suMtte mLba"2Za et- tad r Ni·el<i.n bn mamillftttaa biri olan 
mek.tedlr. Adım başı eski bir Eserin ya 
yıkılmış veyahut ayakta duran kısımla kaput bezi fiyatları evvelce O/o 20 nts-

betinde ucuz•at lınıştı. Ve bu arada bı:-z
rlle karıılaşmaktey m. Bu c bett~n bu lerln iplik adetleri, ağırlıkları ve di~er ı 
f~hrln planını tanz'mde diklıt,.tli davran .,vsatı tesblt edilmiş ve bezler muayyen 
mam lb mllır. Ben bir ecnebiyim. Böy 15 tipe ayrılarak fabıikaların ırarları da 
Je taribt bir ıehrin p'aıımda eski bir müstehlfıc lehine tahdit edilmişti. 
eserin zayi olup yola, meydr a katılma- Bu suretle pivasada mütemııdlven 
sıne vfcdanım razı olmaz. Ve bu mfne- serbest imal edilerek satılan bezler bir 
vt mııısulfyetlnl yüklenemem. kalite ve fiyat e 1asına batlanmıştı. 

DOGU 

fürkiye lş Bankası 
1938 

KOÇÜK CARİ HESAPLAR Profesörün b'zlerl ikaz ve i şat et . Bu defa ise d ıvlet bütceRlnden yen\ • 
mtslnc mukabH burada alenın teşek- bir fedakarlılr yapılarak Jstiblak vergisi İkramiye plı\nı 
k.ür'1e bulunmamız vicdaı ! bir borç tı· kanunu tadil rd lm1ş ve bu tadilat neti· _. adet 1090 liralık 4000 lira 
Ja kkl olunmalıdır. C !Sinde bir kilo btz lfn evvele~ alınmak· 3 • roG • 4000 » 

3 ·1 AOualoa 1U38 == 
~---Erzurum Vilayet Matbaasında ___ _, 

Başlık, Duvar· ve El-llAnları, De!Ler, Fatuı·a, makbuz, Cetvel, 
Kartvizit, Amele karaesl, Evrakkalemleri, Muhasebel Bususly• 
ve Naflalara atı BllO.mum Evrakı Matbua, Kltab, Ehllyetnaıne, 

Sıhhat ve Hüviyet Cüzdanları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
va Hariç VHA:yetlerdea gönderilecek siparişler süratle ihzar edllb' 

Adres: Erzurum - VilAget Matbaası 

A lzımctı f ar ıW.a 

j. ,._ .. ..... 
TOPANE Terazileri 

Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

T<ıklitlerinden SakmıQız 

•nuro•d• ı.i•nı~yerl: NEŞET SOLA.KOÖLU •• Orlagı 

ProfıtSÖ ün t kdir ve hıyıanlı~ı cel- ta olan 15 kuruş v. rgl 4 kuruşa indiril- Hi • 2'50 .. 4000 • Diyadin Kayın ~ kamlıgw ından 
beden böyle eski evlere malık o\anlara mlş ve kiloda 11 kuruşluk btr ucuzluk 76 ,. 100 ,. 7600 • 

daha temin edilmiştir. 80 • 50 • 4000 • ~ 
fuııu tavsıye etmekten kendimi geri ala- D ğer taraftan bu yeni tenzlJAt mu- 200 • 25 • 5000 • 1 - D'yadiode i"ş ı edilecek Hllkiimet konatına alt 22168 lira 36 kuro.tl 
macıım. amele vergisine de tes\r yaptııtı clh0 t1-. 8~4 • 28000 • keşif muhhviyatı eksiltmeye koııulmuştar. 

Sakın akılsızlık edlpde 0 gOzelfm tenzilat rılsbetf artmıı ve AVvelll O/o 20 Kuralar: ı Mart, 1 Haziran, 1 Ey- 2 - Bu işe att şartname ve diğer evrak funlardır. 
kırJargıç oyulu evlerlmtzf, dıvarlarda'ıd tnzllata i laveten yeniden °/0 15 tenzilat ul, 1 Birlnclkinun tarihinde çekilecek.tir. 

ı ld · 1 / o A - Ek.slltme şartnamAsl : 
e ç en J~tenm'ş motifler\ göbeklı güze tahakkuk ettlrllmhtlr. :in aı elli ııra mevduatı bulun:ın he 

' 
ki 1 1 b k . t a B - Mukavelename : ç çc ere oyu muı, oyanmış es ı a ugnn ucuzluğuıı umumt Jstlblakl saplar kuraJara dahil edilecelrJerdlr 

vanla"ıınızı, süslü, nakıslı dolap, kııhve arttıracatı muhakkak oldu~n dan devle· (No. 47~) C - Proje : 
-0caklarım17ı bozmByınız Zira bunlar al- tin fedakıırlığ• da lstih1akln artınası de- D - Sllstlel flat cetveli : 
çılanm· ı, tahtalanmış, · boyalanmıv mem- rece ifnde hafifl~miş ol~cııktır. Pncalt 22 100 t >ı P ırn'lklu m 11suc tt iıı E - Fsnnl şartname : , . 
lekdlo san'at tarihinin, kültQrQr,Qn en ~tekim ıc;:er lstıtılAklmfz evvelce tih'Ak ed lirken 937 senesinde bu lstlh · F - Hısust keş r b3deli d~ft~ri lsteyHler ıutnams ve evrakı parasız DIY 
rnzel, becılfleşmtş birer tarihidir. Bu san'- 60 bın ton ka~ar iken şeker ~z,rfne lak mfktarı s J 400 toıa çı (m ştır kt, ar· dm Mal Md müteşekkil kom~s1ondan vaya Ağrı Nafıa dlrektörlü~ilnden suretli 
at IDC'lcrlne kıymayın, bozupta harap et· mevzu vergllnın terzili ve btrne~ıce şe t• ntsbeti 0~ ~5 1 bu\maktadır. rJni alabilirler. 

aıeylo, olmdlye kadar cch\llctln izin kur- lrerln ucuzlamaatle hu lstih !'t hemen ' H o 1 t db\ 1 3 - lş1u lııı:ıat 26·8·938 d:ın ltharen oıı bıı ıün mnddatle ek.ıllbnıye ~O' 
banı olan o gazelim eserle,f, yok tıde, p ek. kısa zamanda 95 bin tona fırlamış · .ıkQ netin attı~ı hayır 1 e r er &• 
ıdı buıün mııhdut bir miktara düıürdök tır. seyeıtnde g~rek bu sanayi şubelerinde nu\muştur. İbılest 9-9 938 Cuına günO nat 14 de DJyadln Mal Md. dafre•lıl 
aklımıza ietlrmedik ki bu ııa :1lde eser- Pauıu\clu ve diğer sa"ayl şut)elerln- ~e ger kse diğer s~nayt, m~~tllltımız müteşekkil komisyonda yapılac1ktır. 
ler, memleketfmizla bsha blt'lmez b ru de de ls•ib14k: artışı h ssf'd lmelttedir. Şu uzerlndekl umumt lıtıh ak.n gtt.lrçe dı_ 4 - Ekslltme kapalı zarf usuli ile o'acaktır . o· 
aan'at abldeıerldır. Sözümü bitirmeden ha'de bütü.a bunlarla birlikte memleketin ha çok arttığını, sınat m 3mtl. arın ucuz. 5 - Ekgiltmeya glrebllmek iç'n şartn1m,de yazılı 16'2 Ura 61J kurut Ol lf 
evvel bir nokta1a, lsa~t edeyim umumt alım kabl !yatı ve retehı artmak- Jadı~ını ve burıhl~ın netice el ola·ak da vakk ~t tem'natı vermeleri v1 ekslltm:ıyı lştlrak edeceklerin kanunen evaafı b• 

Profesör cenaplarını Muratpa a camii· tadır. umumi refahın gunden gOne daha çok 1 '·J • 
· 1 93ı •~nesinde bütün memlekette tahakkuk etlirlldltlnl göreceğ'z. e du" arını ls':>at eym-melerl. ~ 

tıtn yanındıık.I Ahmedıye medn sestnln 6 - Tallpldr UçD.ııc\1 ma \dede yazılı saattan bir saat evveline kadar ff{ 
klpısıoa i'etlrdtl}ım zaman çok sıkııdım. t tf 
Utıancımdan yere bakıyorl1um. Çnnkü vı·layet Daı· mi Encümenind. en : sandıklarından alınacak ma'<buz veya bankalardan almıı oldukları muva'tk• k~I 
meoreatnln kapısı ıı san pis iltr.den dl- mlnat m~ktup1arlle birlikte te\rtlf mektuplarınıo Diyadin mal Md. de mntefS 

ter z b lden bır adl.nı ileri atılamıyordu. A'ika\eds yapılmakta ola11 ilk okul binasının 3352 lira 54 ku•u' bedeli keılfl koalsyona müracaat arı . p 

Bereket versin, Profesör y rıyı1 kadar ikmal f'lııatı açık: ekılltmıı u.u\llt ekslltmeyt oak:ardmııtır. 7 - Posta ile gönderilec ık mektupları nlbayat ücüactl madde:te yazılı l~f 
zlbıle iömtılmOş mıbrap veya pencere ı - Ekıtltma 5 Ey.ili 938 P;1zartesl i'nnü saat 16 da Vıllyet daimt eıcümea ve saata kadar gelmiş olması V.i urfın mühür mumu ile iyice kapatılmısı 
baılıgı olduau belli olmayan lşlemeh odasında yapılacaktır zımdır. Pl)stada 'vuku bu\acık gec,km'Jl•H· kabul edilmez. (No. 688) 4 ....... l 
lafların seyrine dalmıştı da o kadar yer- 2 - Mıvıskkat tcmlnab 251 liradır. '___./ 
delil plallklere bı:kmı)ordu. Kap1 bir ki- s - lst~\cJller bu ı,, alt evrakı fenn1yeyl daimi enctl!D'JD ve Af!'ale kaym~- E B l d• R• t• d 
lJUe kapalı idi. bir an1J.ğından baktım kamlığında olıuy! blUrler. TZUrl.Jm e e ıye ıyase lfi en: 
k1, ne gOreyiıo, .';u bin~ n s _ıonlımnın 4 - t tekiller 938 senes'ne alt Nafıa m1ldürJngnnden almıı olduktan vealkal 
yarısına kaddr pısltie romlllaıuş, nerde tıe trcaret o:luı vesilıra\a~ne blrlnc1 mıddede yazılı rnn va autta mezkO.r komıl-
iae kubbeye kadar yQkselccek, profeıö· yona mürıcaat!arJ ilin olunnr. (No. 665) 4-3 
re, blnı nın içini bu aralıktan bakmaı nı 
teklat etmtte cesaret edelDedlm. Faktı.t 
mücıek kık aıım sü, ünlarle, kubbeyi gör
mek auuıunu yenemedi, balı.tı. Çok i"Ü· 
sel bir eıcr ne yazıkkl alakasız ık yü
ıQnden altı yüz on altı ıenelık tarıht bir 

Erzurum Askeri Satınalm 
Komisyonundan · 

Gmıe malik olan bu güzelim Türk med. Oc yl1z bin kilo balyelenmlı kuru et kapalı sarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
rel8 ve meacidi bu hı1le gelmiş. Ta~mln b,.dell dotuı bin lira ilk. teminatı altı yüz yetaılo beı liradır. Eltslltmeat 

DJyı haki bu u t muhueb , beled ye 3 9 938 Cu'lltrtesl güı.ıü saat onda Erzonrumcla askeri satınalma kemlsyonunda 
buranın rerinl bilemiyor. Ya evkaf? o- yapılac.ıktır Şartnamesi her a-ün komlayJrda görü\ıbtllr. T•kllf mektupları belll 
da mı burayı bilmiyor? Bir defa b.lme- iOn va suttan bir sıat ıvvel lcomıa,.on h•slc.11ni1tın• •erllmlı veya poıta fi• 
meslna lmkin yok:. Ne olurdu, bitiş ğfo- f"l\nA•r'""''' h"'"••••lrhr {N• RF17) 4- 9 
deki Mu.ratpaşıı caınllnln n.Ültferrık mas
rafı meyanında üç beş lira ayıııpta bu· 
ruını ptııikten kuı taramaz mı idi ? Erzurum Askeri Satınalma 

Komisyonundan : 
~09000 k:llo mtfe o~u'lu kapalı sanla ekailtındye konulmu,tur. Tahmin bede-

Komfumuz Tıabzondan il>ret ~lalım, 
orada bOyle aılı JÜz o• altı senelik mi
marı kıymeti yoksek bir Turk eseri bu
lunsa idi, nasıl muhafGZa ederlt rdl b li 
JOr JDıııoız? Ettafını çiçeklere gıukecıer- Jl 13200 ıtra ilk temtnatt 990 liradır. Ekslltmeat 8 Eyldl 938 Cumarteal ıaat on-
lerdl. Osaıanıı uerlerınin güzel mubafa- birde Erzurumda as_ıc,rı ~ :ttı :ıalma koml•yoııunda ya~ lacaktır Şart~ameal her 
u edlUşlnl blr tuatıs bırakalım tar.he gnn komisyonda ıornlebı.lr. Teklif mektuplım belli i'un ve suttan bH saat ev
mal olmuı klllaeler bile gOzeı bir ha dd vel komisyon baokantıııına verUıniş veya posta ile fô :ıderilmlo bu'unacaktır. 
&ubafısza ecıilmekledlr. E cznrumda Tllık (No. 664J 4-3 
eaerlerının çokluQundan mı kanıkııadıt 

da. ondan mı böyıı 1aka1t ka lıyoruz ? 
Erzurumda, Kanunu Sultan Snley

man devrindeki badsız, hesapsız Tllrk 
eseılerlnden bugnnkO mevcutlauoa o 
samanı kıyas etmeA"e bile imkan yoktur. 
Çiıılı.ü o kadar ızaıamıı•ır ki, koca Pa· 
dltah Erzurumda künbetıerl at He anc.ık 
blr a'ilnde ıcıtp z yaret edeb.laıl~tır. Bu 
taılbı vesika• aradaki farkın büyUkıtıaünü 
aostermeQe ki ' ldlr. 

Bu mutalea va ıörüşlerlml burada 
yazmama ytıloe sııik kıymetli ve de 
terli proftsO. Qa lime mOsteolt btlg-l ve 
mt buetlerinl, astrlar sonu to:unlarımıza 
JadJk.Ar kalacak şekilde, şehrimizin pll
maı tanzimde sröstcrd • tı dikkat ve ıh i
mamdır ki, ben bu büyok lrsana minnet 
•• enkranlanmı bildirmek mecburtJttln
dt kaldım. 

Kar• Hayvan Borsası Satıf Cedveli 

Ç8ffl :Jag. 
Oktb 50 
lnei 62 
K~ok.0%0 81 
Dan. 6 
Oteç 84 
Toklu 52 
Marya 189 
Kuzo \Ol 
Keçi 17 
Yapaa • f6 
Tere ya~ı 1577 T. 
Kaıar peYJJlr 25 T. 
~ Ta yl\fSIZ p • 152 
Koyun d~rfsl 414 
Kıp! derisi 479 

.t.fır-l•6• 

t6roo 
13620 
6390 
84S 

214'1 
25 o 
9729 
2795 
770 

8312 
25~61 

1920 
61~ 

ısoo 

1'20 

[ At)ustos üçüncü haf ta 
Bıı .,ağ, 

n . ·" 
6 21 
s 88 
5 9~ 
s 73 
9 06 
8 00 
7 00 
s ~o 

5 30 
o 00 
s~ go 
o 00 

00 00 
M 00 
00 00 

6n gak•rt 
![,., s. 
10 00 
9 00 
9 S9 
8 21 

\1 ,6 
tı 52 

12 00 
11 50 
9 Hl 

•o OD 
55 00 
80 00 

3 S'l 
00 Çifti 
60 Çıftl 

] 
Ort• 

•• .!. 
8 23 
6 89 
1 75 
6 9) 
ıo o~ 

9 94 
o 72 
o 48 
8 99 
88 00 
o 00 

00 00 
Ol> 00 

tRl'I 0() 

140 00 

il~ 
Bt'1edlyı dispauS9rlerlnde tedavi e1lltc1k hastaların bit senelik ihtiyacı 0

4
_, 

ve aşat .da cins ve m•k.tarları yaz ·ıı bulunan 22 kıt\en erzak 17-8 938 tarfhl11 •' 

tlbaren 15 g- 1ı m itd ıtle tnü ııltauya çı"arılmıştır. Ta\lp olanlar ıarıltl anlıııı,ı, 
üvere her ıün beled·ye ııhtıat lılerlne ve münakasaya iştirak etmek için de lb ,ı 
günü o'au 1·9·938 Pdrşembe riinft saat t5 de belediye enciiıııenhıe mQracaat 
meleri ltAn olunur. (No. 659) 4-S 

Ne. A•gari ku. Azımr Ku. cırst --- ---------------ı 28u0 8200 Haa ekmek 
'2 1500 2000 Et 
3 175 200 Yığ 

4 500 750 Pirinç 
5 150 17S Kuııı rasalya 

· 6 7~ 100 Çeklrc!ekılz Qziilll 
7 150 200 Yerli ıeker 
8 10 1~ Çay 
~ l~ 20 Kmnızı biber 
ıo 130 150 ~oıaq 
11 ıoo ıso Tuz 
12 l!SO t 76 Sabun 
18 200 260 Gu yatı 
14 140 175 Makam. 
US 50 75 Şehriye 
16 10 15 Bamya 
17 50 57 ~ ,rc\mok: 
ıs 100 150 Butıor 
19 SOO 750 Pat-ta~ 
20 20 ıs &119~ 
21 25000 30000 Odu 

~-2_2~~~~3_000~~~~-'-oo_o~~~~~-T_ez_ok~~--r--.../ 
• 1 

Erzurum Vilayet Daimi EncümenindeJl ·~ 
,ı 

İl ın ırkeıtnd ~ yap ı\ın ılda o\aıı m ?d"rn OÜ:Q ne evl.ıia 9~JO liralık '""' 
şaah a"ık eksiltme u luUle ekslltm ~ye oıkarılmııtır. oııı'' 

l - Er•iltıne 31-8·938 Çarşa ıb, rUnü saat 16 da Vtllyet duimf eıa0 

odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 742 Ura 50 kuruıtur. dl 
3 - lstek\tler bu it l alt evrakı ranntyeyl Nafıa ml11ürlüğU va encölll"-

rtslnde okuya bilirler. ıı~ 
4 - hteklllerln 938 takvim yılına mahıus Nafıa müdürlülünden ald~ 

ehliyet veıik:ası ve ticaret odası vesikasının ibraz etmeleri mecbu,.ldlr. 

Sablb Ye Batmubarrlrl 

otnAn DılRA1'! 

(No. 653) 4..=-s / 
~-' 

Omumt Nep-IJa:tl İdare Ed~ll 1 
itleri Y:Qdürü: izzet nELIY4 1 
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