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Amerika Rels!cumhurn VılbOD bJr ı Môdeni bir şehri bir harabe hıslfne çavl
gün « bütQn mllletler medenidir » diye ren bu bombardımanlara karfı nesli bir 
yazmı~h. Fakat gazeteleri okursak, ba. mukabele bllmlsll kullanılabUir? Kan
klkaten medeni bir mflletln mevcut oldu· ton huduttan yQzlerce kilometre geride· 
~undan şüpheye dlltcriz. dir. NGfuıu 1,1431000 raddeslodedlr. 

Medeniyet 110n senılerde varlıt•ndan Bunlann hepıl fakir ve garphların anla
büyük bir kısmını kaybetmiştir. Muasır yamayacatı kadar büyOk saadet derece
barplerin vabşettle hfç bir ıeyi mukaye- sl lçiode yııayan ktmselerdlr. Bir kaç 
s~ etmeklltlıniz mnmkün delildir. On saniye içinde bu zanllı kimselerin bü· 
alh ve on yedinci asırdaki din mubarc· tün mameJilclnf alevler içinde mabvedc
bclerlnln tevlld ettlQ'l kıtaller Çin ve bilirler. 
ispanya bombardomanları yanında hiçtir. 21 Mayısta Japonlar Kantorıu bom· 

Bugünkü kıtaller binlerce kilometre budıman etmeğe başladıkları zaman 
uzaklıktaki sakin bürolardan JdareedlH· mftthlt bir sıcak vardı. Üç i11n devam 
yor . Ka1ınlar evler ı n de rııhat ed,.n bombardıman 1,100 kişinin Olme
otuıuyor1ar, çocuklar babçelcrd11 oyna· ıı:lne ve 1600 kişinin yarala!lmuına se· 
yorJar, f.tkat dlğ'er çôcuklar öldürülüyor· bebtyet verdi. Bet gQn sonra ölüler n 
lar v,,:, d'ğer kadınlar ec!ı.ktan ölüyorlar. miktarı 5,500 e varmış ve yuahları 
Yavaş yav11ş dlğerlerfntn tel~kfltlnt 110 &1Jmak kabil olamamıetır. On gün aon· 
ğ•ılc kan'ılıkla seyretmek b'r ltlyat balt· ra bummtı ve hHtalık lstUAaına da ut· 
M gelt-or. ramıı olan şehirden yanm milyon kiti 

Ke .. dtlerlnln medeni olrluğunu 'dtJia kaçmafa mecbur olmuştu . Son on bir· 
eden üç millet bütün bu vaziyeti idare ay :ıarfmda Kantona yapılan tayyare 
e tmektedirler. Bunlar yalnız Jutallerle hncumları 800 e ballt olmuftur. Bu har· 
meşgul olmakla ka1mayor, rynl uman· b ın ver.tlğl korku, teveUd ctlill tacıala· 
da hu kanlı marifetlerini gazete sahife· rı taavtr etmek kabil değildir. 
lrrlr"J geçfrmekte11 de çeklnm'!yorlor. t ,4 rbıı 2 fnr.ld• . 

Köy kalkınması için 
yeni bir proje 

175 madde olon yeni proje köy işlerini 
bugünkü ihtiyaçlara göre yeni haftan 
tanzim etmekte ve plan~aştırmaktadır 
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Pazarlıksız satışta 
tedriç HARB Trabzon Kültür kongre- 1 

sinin verdiği kararlar usulu gözetilecek 
·ı 

(Baştarafı 1 lncid~) ne!fces'nde Hıınkeu civarında atı 1;, 
Bununla beraber vazif· mb: bü ün kiti ölmo, tor. Amerikan KollrJf ilı•1 6 

Encümenin Kültür Kongresi ReisU~ine, 
tedri~ ve t rbiyA usuJlerindeki iÖrüş ve 
kırırlarını bildiren rapor 

· kıta'lertten hah rdar olmaktır. Bt gün flç bomba düsmOş ve üç meınurU • 
Karırnamı llktıırin~e IYYela lspany da ve Çlnede vaki olan HAttlse- dQ• mfiştU•. HQcuma yüz tı yyare Jttf't 
Ankara, İsfan~UI ıer bir gen Lon'. re, P.ı rls ve Berlinde eım ,ktf> idi it tr 

1 
. d b de vukua geh bilir. Hiçbir düşmanlık göstermeyeP ıeı' 

YB Zl1Uf 8 faf İk 8dil8C8k Bugün dünyada yürekleri merha panyanınki gibi bir fok sakin ~OY~ 
Kültur Kongre•i yült.elt vııziletPr verilmekte ve muztskereler ya- Perakende ticarette pııZ8rlıksız satış met ile dolu bir çok kimaelu hala hücum eden tayyarelerin yarın blJ ~ 

Ba,kanlıfına pıımak.tadır. Bu yüzden talebe vaılfele mecbuıiyetiııe dair olan scsg numarah mncuttur. Bunların bir araya a-elmelc- köylerimizi de harap ctmlyeceıcl•' 
Encümenimf:ıe havaıe edilen ruzn •. ri IAylkile bazı layamamakta ve batta kanun 1 eylOlden itibıran merlyetfl gir- rl belk\ bu gibi facialara son verecek kim temin edebilir? ..ıı 

menln blrlLcl ve lk1ncl maddeleri üze bi ·kıımı dil"rTerlnde 1 kopya etmeye mfı bulunmııktadır. Şu kadar kf, pazar- bir netice tevelld edeblllr Akdeniz kenarlarında küçük Y;y 
rinde konuıuldu. EacDmence kararlaş- mecbur kalmakta ve fa!l1 ca yorulmak- lıksız sat t ve etiket usu'ünQn hangi şe- Bu m11ksatıa on'arı her vaziyetten şehirleri, mini mini lcöyler, aık•rf ol 
tırı'an esasları eşı1ğıııa arzedlyoruz: tadır. Bu itibarla ö~retmenlrrfn vazife birlerde, hangi maddeler 'çln ve ne su haberd. r etmrk liz md r. Bu frcıaları kuvvat tarafından himaye edlhneıııff il' 

Tedris ve terbiye usu\lerı; terbiye verme lfiade aralarında anlaınalarının retle tatbik edilPceğina daır kantrname okumak, yazmak ve laavfr ctmrk cesa malarına rağmen bombardıman edfl~,ı· 
nln menounu teşkil eden rocutun insi ve yekd gerin' bab·rdar etm· lerlnln u çıktıktan ıonradır ı ı mezliir kanunun rettnl muhdaZll edelim. lerdlr. Kadınlar, "OCUklar, ihtiyarlar 

.,. sul ıttıbazt . Hk dafa tetblkat•na grç lccektiır l 1 Y 
yaklarıne, yaratılı~ır.a gOre ayarlanmak l Bu maksatla, İlctlsat Vtıkalelinde ilk şte bttaraf bir Dillfzln Kanton boa:- )edilmişlerdir. oı' 
rnPcbuılyellndedlr. Ç• cuk büyOdo.kçe 6 - ık ve orta okullarda tubeler kararname p oj si hazırlanarl\k lcra Ve- bard,manındıı gördükleri: Amerika burün teh'iie sab••ıo~,· 
terbiye ve tedris işinin bu yeni me•zua açı'~rkel', talebe sevlya 'Y1 durumunun klllerl Heyetinin tetkik ve tastlklne ar- •Yollar baır n yüzlerce metre ileriye uzakta olduğu kanaatindedir. lf~ 
uyması gayet tablldlr. hk okullarımızda iO~undA tutulmaeı ve ortaokullarda bu zedllmfştlr. fırlllmış v•lcutlara alt kafa, lrol ve bacak- bu merkezde mi11r ıcaba? ,ı 
çocak, okul faaliyetinin tamamen mer ıeçım ı,ınde ~olayhkın temini lçt~~ il~ Bu proj eye nazaran, mezkur kaLu· larla doludur. Bir bomba ile kolları uç- Mesafeler gOndeo rüne kilçoı:,r 
k.ezinl teıktl elmek.te, tedrlı ve terbiye ok.vllarda tutu an (ahvali ruhiye) f•ş e:ı- nun, tlmdıllk Ankara lstanbul, İzmir muş on dö t yaılaranda bir kız çocuA'unu tedlr. Asor'ıar bir ırün askeri bir lJl!l" 
çocuğun lrıslJaklarrna ıöre adım uydur- nln ortBokul dlrektörlcrhıce derhal ıs· ıehlrlerl belediye hudutları dahilinde beııden blr kaç metre ötede feci lztır;ıp- krz, bir harp temeli vaziyetine ıel• 
ı.oakta olduğu halde, orta dertcedekl tenmrst MllmkOo olursa ortaokul öğret- tatblkı derpfş r dilmektedlr. Bu ş~hir'er- far içinde kıvranıyor gördf ~üm haldeonun lar. ııJ' 
okullarda mesele birdenbire drQJşınek· mrn\erl~ln ilkokul 5 ncl sınıf o~retmen- de, p,.zarlık11ı:r. satış usalüne tabi tutul- bo iztırabına bir nihıyıt veremiyordum. Pu tbtllAfların harfcinde buııı 1 
tcdlr. Gerçi yaş farkı Otrctlm v.s eti· ler le ııo 'Oterek tıslebe hııklunda mnlO· mHı dnıünülAn maddeler, başlıca gıda Onun yanında parça pare 1 beş ıd m mllletltr fçtn bu ıayrl insani uıııJ1~1,ıı 
dm usuılcrlnde kendlİltlııden bfr deği mat alması. m.addelerf, mahrukat ve glyrcek •şyası blrlbU nz~ rire yıtılmış Üzerlerinden bir rafında bir karat' vermek mecb\lfl~ 
tiklik J apılmasım fcap etttrlrse de bnı 7 - tık ve orta okullarda yardımcı gıbl en ıa!'llrr lbtlyE çl ıra cevap veren kan sell akıyordu. Bugün ölUlerln ade- vardır. Korkunç ve feci m1111ıa'' " 

' kitaplanrı ç Jı ı ı k k ı k maddelerdır. ın 
0 ,taokullarJa tedrisin birdenbire akade n °i" ı mıısı, 1 o u o oma 3490 numaralı kanun ç k e 1 1 dinin 1500 e bıılfğ olduğunu söylersem tasavuuru kUI değildir. Harekete jıit' 
mlk ~lr fekle ilrmesl ayanlyet ve mü kltıplanna hayllt bl!g-lslle irtibat temin bf lbtl t b h , o Idy r eşdm ş yalan ıöylEmemlş olurum HOO ev hı.- m .. k Jftz,mdır . •Masumlımn katli t•ıı• 

' - ~1rcek ve yu?du ht lif kO ı ı r ya a se mevzu o u~un arı, l . fahhaalıktan uzaklaşılarak, tamemenmü ~ n mu_ e ıeer n- pazarlılısıı aatıt uıulü tatbikatında ted mamlle harap omuıtur. Şehir sakinle <'emek __ b_ır _ş_:ı:_i. fade _lt_me:ı / 
cerıet bir fekle aokulmaaı, talebe faaU- dPk husu&lyetlerl rözönunde bulundura · ıç eo~sını derplı etn::.i~fr . Buıı un içindir riodın bir çoğu enelce kaçmamış o'- - --' 
yeti, tfcrUbesl, tetkik ve mütahadesl ye- ca~ uygun parçrlar tllved. Okuma ki· tı, ilk tatbikat net'c 'lerl elde ediııtlkten masaydı facia daha acı bir şekil alacaktı. Mülkiye Müfettişi 
rlne ö&retmenln yalnız kendi takı irini ı· tap.arının aevly~ya uygun şeklide yaııl- ve ıerek halk ~e gen k tllccar ve es Muhıcır1arla, alevler içinde evlerle, ıkame etmuı •tuıık merkuını yalnız muı; orbt okut1ard.ııkı yurt bllrist kttap nııt bu yenı satış usuıüne aıışııktan son· yıkı1mıo a•staneıerıe 1canıı "e kokmut Oıman Nuri ııhrimi,d' 
6tretmen ve 'kitabın teşkil etmesi. . tık tarının da talebe ıevJyesloe göre yeni ra, teıtrfcen kanunun tatbik sahası ge- cesetlerle dolu olan bu şehrin oıı 111 .• • •• • • o.I.. 
ı ld t ... 

1 1 
b - d,n yaıılmBSr; coQratya kitaplarındaki nlşletllfcıktır. aünlük bombardımanından ft.cl bir ııkll Mulkiye Mufettişlennden ,.41 

o.u ıtn ora o .. u a g ren tale e uze p lık t b · t ' d ı • N • hr" · ı_· · Y•1'1" · de f k fi l I l d kt resim ve lstatlstilderio çoaaltı)ması V8 azar SIZ sa 11 mfO urıye ıoe ar tuavvut' edılemez . Buna açlttı Vd bir Ull şe ımııe ge1111ıttir. f rın o men es r er uyaıı ıamı a 14tı9 ııumaralı kanun fiyatların tekevvü - ı- i l 1 ' b' 
b n de ·ık k ll d ft k !hızla yürüyen fçtlmat ve iktisadi devrin · _ tuı u çares bu unamıyan salgın basta- diler müfettişlerin de geimeSI 

Ye u Y z n ı o u ar a muva a .
1 1 1 

. 
1 

-
1 

il nune mO.dabale etmemektedir. Bu kanon, ııkları da ilave etmel ıazımdır » • 
olan çocuklardan bir kıımının bı: zı orta· The 1 er ey eıbm Z9 

1 
ıore yen lettlr meal tı1atların hük6met tarafından töylni ve- Deyll E1rspre• aazet•sı'nl . uh bl l lenmektedır. 

1 f, ki 
'

. - "ki 1 ususunun akan ıktan istirhamı ıı.. .. • ., n m ı r 
oku larda muva a yetslz rte duştu er · ya flatlara narh konması ı!'ibl hUkmü 8 Haziranda şu vak:aları anlatıyor: T d b }IJ}tJŞ 
g6~ü•makledlr. Bu mıhzurlan önlemek (B) Terbiye b~kımından: _ unıhtevf deglldlr. •Kırk ıeklz saattenberl alev~er için- am a &mIDl U ıd~ 
için tU tıdoirlerin alınmasını faydalı bu- TalfJbenfn tajh ve ldklmui Vd inkl- 3489 numaralı kanunun gayesl pera- de bulunan Kantonun Qzerlne bir bomba Kan, ( Husuıt] - Burada 

0 ,~ 
ıuroroz: ıafiarına uya'Pak lüzumlu ltlyatların ve· keode aatı~larda cari ohıgelen pazarlık. yatmuru yığmaktadır.» tuhaf bir hırsızlık nkaaı cer•f ~ 

(A) Tedrlı bakımından ıilmeıl huııuıu, terblyenfn esasını teşkil ltfyaduıı ortadan kaldırmak ve yerine On iki günün sonunda Nlus KronQ-1 mlştlr. Otta mahallede otura• lbf' Jf 
1 - snaı kazanma husuıurda ço etmelidir. Bu maksadın huıuJü fçln, aşıı· pazarlıksız ·.maktu. fJyatla satış UIU ünü ıazeteslnln muhabiri şu hesabı yazııor. otlu AU Erdım kansı •• ,an J,.Yf

0
.I_ 

cutun ll!tokulda oldugu gibi bizatihi lıdakl tedbirlerin alınmasını faydalı ıo-ıkkoydmaktadır. Bu aakeatla kanun ,pera- « 1143.000 nüfuslu bu ıehlr ta•a: mama gitmek istemiş lamaı:ıuıı orİ 
' . rüyo . ın e satılan ve kararname ile tayin _ _ ' ctOf J' 

f.ıallyet pr~nslpınc dayanan mıl6mat ru~ edilecek olan mallar nıerlne fi atı ös- men olmuş gibi g~ıükmektedlr. Hiç bir ı1~nıı Te botçanın atırlıQını bl", 
kazanma yolunun ortaokullarda da tabi- 1 Terbfyevt teşekkQllerfn el!ket terlr etiket konması ve böyl!ce ~lan hareket ve hiç bır ıes yok. S cak ve Beyan önftnde geomekte olall bol~ 
iye, fen bUglel, tfzllr, kimya rtbl dere- şek.tinden çıkarıl&Jak, okulun tabii ıbH- tidllen fiyatl!mn altında veya üıtünde bir oaunla beraber tehlike rltttkce artıyor. kıbkb bir adama ıeslenmlt ve 11~i 
lerde devamı ve tecrObeye, ameltllle yacmdan doğan tekle sokulması ve de- fiat ile •~trş yapılmaması mec~urlyetl ve Hastalıklardan ko!kuluyor. Veba, kolera verm!ştlr Hamal önden Baya11 ,ııl 
ehemmiyet verllınesJ, dil, tarfb, coğrafi, nmh faaliyetlerinin teminine çalışılması. bası madde!er için de, halkın, satın alır- sıtma. . Şehrin büyük bir kıımında su giderlerkel', Su'lrapı mahallesi cif..-~ 
ywt bilılsl &ibl derslerde da muhitle 2 - Okulda çıkması muhtemel olan kea iyi ve sat kaliteli olan maldan ka- yok, ya~ayanlar günlcrdenberi cesetleri bulunan teı köprüye geldikleri 0ı-~1 

bulunan esHlerden azami dertcede lıtl· memnu hldlselerl dalla evvelden önle rışık: veya AJi olanlarını ayırabilmesi denize tafıyan nehre gltmeate mecbur hamal birdenbire ortalardan k
9
Y

11 ıt İ 
tade cdilmul ve aylnfyel prersıblne mık için ı•rekll tedbirlerin alınması. için, kalitenin de et.ketlerle ll!nına dair kalıyorlar. Yjyecek yok.. tur. Bütün hamam takımlarının 11

11o1 
faıla yer verllmcsi Şaytt talebe tarafından bir ıuç ltleomlş· bükümleri lbllva etme~tedir. Bu hük.ürw.- Orada medeni insaııların etraflarına da elden ılttfği:ıl anlayan kadı 11 ~ı 

2 _ Çocuklann· tcrdl ve zümrevi se her f&yden evvel bu tUlfn Hbeplerl- 16rfn ııe suretle tatbik edileceği de ba- bir parça saadıt vermek için vüeude zabıtaya müracaat etmiştir. aerı>'10, ~ 
vazifeler vermek sur'etlle, bllAtfbl tetkik nin araıtırılmaaı ve ona gOre tedbir ara· zırlanmıı olan kararnamede tayin ve ıatlrdlkleıi her ş9y mahv.:dilmiş, yakıl-ı' U1ete başlayan zabıta tarif üıet t'' 
ve mQşahadeye ıevkedilmesl Te talebe· ııarak muamele yıpılma11 ve tekrarına teıblt edll111lıtlr. . mış, hırap edilwiştir. adamı eşyalarla blrlıkle bulmUf• tf~ı~ 
ye, hazırladıkları mevzuu arkadaılarına meydan verilmemesi. Kararname proJ•sı, icra vei.lUerl he· Harp delfam edersa medeniyet öle- sablblnc iade etmiştir. Haın•l ,,.-' 
anlatma fırıatlarının nrUmesl, icap et- 8 - Derı1te, teneffUste ve okul dı- yellnoe teklif vr~hııe kabııl edıldl~ı tak- celr, ortadııo kaybolacaktır. j adam da Susuz nahlyeılnlrı >~~ 
tikçe mevzular berinde çocukları mO· tında münasebet dO.ştükce her veılledeo dfrd~, 1 lllı:toşrln 198.8 tarihinde me.rlye- Her gUn gazetelerd1' Çinin bo:nbar- köyünden ve hırsıılıktan ,,bı'J/.4, 
nakaııya davet ederelr, flklrlerfnln mü- rıtlfade ederek, öAretmeolerin talebeye te gırtc~k ve bu tarıhte 8439 ııu11aralı dıman edtldi~Ine dair h:ıvadlıler görü- şahıs oldutu anla~slmışt. r. Husıs 
dafaaıına ve hl\Hkahn bu tekilde 1,cel Lelklnatta bulummaları. Eunı.n ipin dı kanunun kararname hü~ Umleıi dahilinde yoruz .Bu sa~ırJarı yazdığım şu anda verllmfştlr. 

( 
An~ara, İstanbul ve lzmlrde tatbikine radyo ıtan eoı1or: ·ııe 

hlne imk!ıılar hazırlanmaıı. Ark.Is 4 /Jncade) başlanmış olacaktır J 1 b! h Tütün müstahsilltfl 
3-0ı:ta derecedeki okul 6ğretmfn· · « dpo 

1 arın r tayyare Dcumu I 
)erJn:n 1 kokul arda o1d! ğı1 iİbi r V /Pi- .,... -~---- 1 &V8•1 •' 
den ~erı ~.ıJanfaı ını hrı.ırlan~ alarm ı n - Tı Bozo•ı BeşU1üdürlyeti rtı 1111'1ot 
usul ı!tıh 11. dıtld trtün ~ı le lerlDe 9·.s üı oı>0 1,ı1I 

4 O.t-i d ı rcc • d k· <ku1Jard · de rs fı::ım trı ı.Uft ı ., ine" J flık fV>n! lc.v;i .. 111
8 

eli 
~Ilı \ıl!Ştnda Öğ 'lm 11 1"' 1 lr 

1 
biri 1 j,., , ~ 1 tı l n a ı J~ n l t:. sb r 11' r •.• Si 1 ; r· 

nıQoa~ebtıtlerı 0 1 tır ı : r.ıs f'r orıoın<i kl r'lrll :r l~'lr, 
a tlbalı lt nıio v~ n.Ü• ı .sc t t M ıııcv. uıa - ı· ı .. 
rın birlikte yürnmefr i ıı ı •·. ldlo kılrua~ • ·~ 
makıuu! l le yı 1 l k ş~ · a a ı bir ikıe h• z r ·;t .. · 

Sot ho tuk ~· 
k'P1 u 

Ka "· [ Husu·i] - Orlıı iti' P 

lamaları "'' ders yılı ı ç :•~ tl,, s . .ic s k tl'µ- \ \ \ 

l.anarak bu mak.sadın ten.i lı e ç lı~llls)n - , . ..... ~~-=1 .-.J~ı..;..,_.....,_:~~S\ılt:.;::~;J.~:/.11~iiR!I 
halles•n 1e mukim ve de.,I• eli •'l 

1 gal eden lvan Maklrıof, brr ırtceıl ~f 

ı tütsOltıdlkten sonra Musa A·hl~tl' 
rette bulunmuştur. Suçla effŞ rı. 

llkte Adllye1e verilmletlr, 
5 - Ç .cuklara ınubtcllt d~r•l ıd.: 

Dtrttmenlerı tarafmdan ayni samanda Tonton Amcaya göre,. Zayıflamak tehlikeli ı•Y 

• 

IST MEMI 
Roman: S4 Yuu· ~im •AaAN 

Çalıkkaı Oıman her ı:amankl renlt nın bu vaz'telerlnl medih ve s~na etme

oeşeıi ile o i'ece ressama karıı matlup yor muydu ? 
düttOtönO itiraf etti : Mahirin nasıl yaralandılı da anlaşıl· 

- Hayatımda ben senin kadar al· dı. Çatıkkaş Osmanm ıayretll arkadaş· 
ıılrl çelikten adam ırörmedlm dedf • larından birinin, o kariatalık içinde ya· 
1rece brnl aaıma uğratllrdın h~ 1 ' nşca bıçağını çekerek', Mahiri yaraladı-

v biri h k k l 
tı anlatıldı. Hatta Çtltıkkeı O.sma11, böy 

e ma a ı a en IBııılml bir hl• .. 
le • çok ıyf bolrsorsün ı • Di 1 tebrik le ehemmiyetsiz bir kavga yQzunden a
ettl. Y dam yaralamağa kalkıetraı lçlo, arkac!a-

Yaralemak rreıelctdnden t>absedlldl- fını iyice heılamıı, batta bir dayak der· 
Q"l zaman, Çat•kkaş Osman tlddetle iti- ıl bllA vnmlt. F,kat bir kerre it olmuş· 
ıuda tu'undu : tu. Ortada bfr adam yaralanmrıtı. 011Jln 

- Yok .. Yok... Dedi. ben bOyle için Çıtık\faf Oımaola Fıruze hlr mfid-
kG •k 

1 1 
d b ,r k 

1 
det ortahkda görüıımrm6yl ihtiyatlı bul. 

ç , ter e ne ça., ne ta"anca u -, muolardı. 
lanmım. Ne oldu? Sokağıa çıktık. Yum y ı ç t '·k o b d a nız a ıa. "' !mıının eıın an 
ruklanmı:ıı denedik , okadar... f· çen bııtka bir vaka tlzerlne, poıtıler 

Albndlf Mıkmut da zaten arkadııı-1 kendMnl yakalamıflar, mehkemere ver-
i 

mitler ve Osman bu yüzden~ bet seneye 
ıııo• ~I 

nüfuı işini halletti. Mahmut rene eskisi Hele küçOk Matalrenln o ııı"ıv 
gibi Mahirin karde§i olarak o• taya çıktı. söyledltl oarkılar bu ıaadetl tııJO 
Mahir kudeştne babçivanlıt yapması tamamlayor ve canlanc!myordU•1,r 

~ab~Qın edılmlıti . 

Haplsanedo Altındlt Mdbınudu bul
mut, lldıl de mahkumiyet mUddetlerinl 
bitirdikten so'1ra baplsanıden çıkmıelardl, 

ve tavuk yetl~tlrmeal 1çtn JstedlQ'l para- Osmanlı Flı uıe Mehlrenln 1,,,~ı J 
yı verdi. 111 dinledikleri zaman, göz yaf .. ~' 

Ftkat artık hayatlarını yo'una koy 
mak ve ı amuıru yaıamık }hım ieldlğ\

ne kanaat hasıl etmişlerdi. Bu •.anaatın

dlrkl her btrl kendileri . 1 geçlndlrc cek bir 

,, ... 
Hafız Ruşen de fyllft'P klinlkdcn zaptcdlyorlardı. ÇüııkD oııl 1tt;f 

Çıktıktan son·a bir taraftan Mahirle Ner· kız çocukları olmuş, fakat Y d 
• fit"' j ıııfniu, difer tarttım Osmanla Flrvz,nlo çok yaıamayar~k OlmUştü ıf. 

niklhlım kıyıldı Çifte bir diiğün yapıl· sına diyordu kı ı '' 'i 
dı - Ah, eter bizim kııuı>ı• ~ı•:/ 

iş aramaklll mcşa-al bulunuyorlardı. 
Nihayet Rıza Şf rlf ırr f!< '•si ortayı çı- Nermin artık lııcl ierdanhtı biç boy-

lnncs, Altırıdiş Mah nut kafasında bir tundan çıkarmıyordu. 
proje hazırlamış ve e~er R'za ş,rfrten Mürüvvet abla da Mahire karıı duy· 
parayı kopıırab\llrse bahç ıvanlık yap- duğu kırğınlı«ın yerfnd• olmadı~ını anla· 
ıueğa karar vermişti . Bu ııt de tek başı- dıgı için onu atratmlş ve rene esiisl rlbl 

na ıöremiyrceAl için, n~ zemandanberl sevme2e baıhımıvtı. Yeni ıvlllerl sık sık 
ark d 1 k tt

l""I h ziyaret etme'. ten, batta arada bir mutbaba 
a aş e 6 , uyunu, suyunu denu- 1 M 

ditl Çat kka la beraber bu 1 e ;, · g rerelr, ahirin o yek ıevdlğl yemekleri 

t l t f 
ştl t g ıımeğl huırlamaktan büyuk bir zıtvk duyuyor 

asm m em ş d -
11. 

Fı kat Rıza Ş ~rlf ln kurşuou bu pro
jeyi allak t:ullı k etm'ştl. 

Saadet hanım, yent evin • Klhya 
h'\oımı 1t t .. yln edilmişti. Evin g irdisi, 

Artık vaztvet bu ıekllde anla~ıldılc- çıktı11 a•tık hep ond ın soruluyor, 0 da 
tan sonra, şimdi herkes fçln yeni hır ha· bütln bir gayr~tle yer iden kurulen bu 
yatın kapısı açılmıştı . nmomf Sllldttln h1Ç bir taraftJlD JÖ'fe 

Avulç~t ~vve'a. Alhndl§ Mahmudun i lenmf'meslne dikkat ediyordu. 

sat olsaydı, her halde • da ,t)1 
benzeyecekti, biz de oı.un f 
dinleyecektik. Ôyla değil ıııl ~tlfO~f 

Oapıın da şöyle cevep -v ısı~ f 
- Ne yapalım, Allabın • ,ı~~ 

imiş. S11 hl kızımız sal oısıyd11.,~tı· 1 

bireye ne iyi bir arkad•I ol• ,~~: 
Hafız Ruşen en nihayet 0 

, et l 
dar geçtrdlgl fellketlerln •0~, ~: ~ 
kanaat basıl ıtmlıtl . Halt• 0 tı~tı' 1 
nln bund n aonra « Kalbllll i'J t>lll~ 1' 
kısmı ıoylemulni yırJııd• fftl : '/ 
lç'n, bir batka şarkı beıtele.Jll ,,~1 

bim kmkhr 1t yerine «Kalbldl 
ı-.rluıı 1 

Bitti 
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MakedonyalısergerdeMi-· 
hailof Lehistana gidiyor 

Avrupa gazetelerinegö1e buadamşim
diye kadar dört bin kişinin canına kıymış 

Doğu kültür 
Kongresi kararları 

(Baımakaleden devam) 
Talebeyi sıkan bir mesele de bir 

gün içinde birkaç öğretmenin tahriri 
vazife vermeleridir. Kongre bu mah
zuru önlemek için öğretmenlerin ta
lebeye vazife vermeden lSnce arala
rında görUşUp anlaşmalarını lüzumlu 

Pari sıvar iazetesl b·r ıaııııtrlıır dının macuan da mtraklıdı: M .. sut bir görmektedir. 
~kedonyayı tedh'şl altında t tnten hı.yat stırmtkte olau Lu kadın bir gün 2 - Terbiye bakımından kon-
11hıbur komlt ci :\flhallot hakkında şu M ıhallottsn bi r suikast yapma rmrl al grenin almış olduğu kararın da hu-
111ırlaıı yazıvor : mı, ve ev'ni tArkrderck Yuıoslavyada-

Sku'zl şe hrine gltmfş ve orar. a O ·'mıio susi bir ehemmiyeti vardır. Zira orta 
Orım·ın kudreU d ı· k Jl d J b · k bir di ş nanını ö dOrd ık len sı nra kendi erece ı o u arımıı a ta e enın uv-
Mııkedon, an ın lat k.ll'int tFıml• et [carın!\ da kıymıştı. vetli seciye ıahibi olmaları ve tale-

llıttı gnyot itllh~z etmlt olan Orlm 18~6 "lil il 1 benin öğretmenlerine saygı besle-
)ıJırıd k ~~ ıa .. un sonu 
1 a teeı•üs tlmletl. Bir aç sere zar· mesi, öğretmenlerin de talebelerine 
llda bu c·mlyatl ordusu, gidi pol•sı. 1934- yılınd" Bnlgıu bülıfı'lletl neye müşfik olabilmeleri ye hülasa okul-
~.•b~ernest Te maliye tetki latlld devlet mal olursa o SU;] Orlm ' in icraatına son larımızda şuurJu bir sükunetin ha-
tlıde devlet halini almıştı . •enı::eA-e karar verdi . 

Bir müddet sonrll Orlm'lo kuvveti Senelerceı Mıhııi ıof bütün taklplQr· kim olabilmesi için öğretmenleri 
~•bıt ı·yadale~tl. Ve cemiyet hOkumet den ~ urtııldu Taraftarlarından tfşldl derste, teneffüste ve okul haricinde 
tlfındF n tarh edilen verginin O/o 10 ııu ettigl bir çetftnİ'l baştnda buton Bulia· tal~be il~ . al~kadar olmala? pek 

ııu l"n:tıııe al •nanın lrolryııa buldu. Os ıistar.a ateşler nçtı, Fakat bUkdmet yerınde bır ıştır. Orta derecelı okul
~lı l::JrnantorluQuna karşı va:r;lyd ,.ı kııvvatlerl !"ın adan oııu tak p ediyor· larımızda öğretmenlerimizin vazifeleri 
1111

' olan bu cemiyet yava1 yav. ş Uk lıırdı. Yavaş yaveş çetesi azahyor, yalnız derste den vermekten ibaret 
~~ııııınıer Jakl mahlyetlnl kaybederek dostları öldü·üloyordu. Bir zaman hay; tı telAkki edilirse elbette bugünkil 

3 

65 Nakleden: S. A. 

Senin sükütün bir 
musiki gibidir 
Öküz bir hikaye anlattı: Vaktile 

bir oduncu onun kesm~k •• uzere 
1 dağda dolaşıyormuş! ____ _ 

ır tı rör ve b'r e4klyahk çet.ısl hallııe da tıhllkeye dtııtü Uzun bir tereddüt- keşmekeş vaziyetten başka bir netice 
t~ldi Vllktll• komfüctleıe yardım etmiş tm sonra ksç rak canmı kurtardı. beklenemez. Ever övretmenler haki- Ml\hşeker - Amma yaptınız, Dudu. Sonra oduncunun baıma relen be-
o '" hUkömetlrr bu seter k?mitt-clh rln Çok bUyOk bir tedrl olmasına r•ğ- A • .. g . ~ . . . Dudu - Canını temsilde hata ol· 14ya u§Tarıtn. 
:ilfuıunu kırmak çarelerini aradılar. Fa· men lktidıtrını ve kuvvetini ço·ı: kısa t~ ~ıreh lİ~teb~ı gıbı dtale~~lkrdın mu. Mak1adım. Bir hıklkatı anlatmak- ltck sordu: 

1 •t a-eç kalmış'ardı. ÇQnkü eeımlyet bO· bir z11maııda kaybedivermi~tl. utun a erı e er yer e a ba ar tadar. Şimdi hlktye7I anlatırsam bana _ Re 1apmııkl belAya uaramıı? 
a, '- · a ' k k t u ıı'nde olurlaraa ve okullarımızda tale enin h ı. 1 1 1 ö 

•U vetıle a an 1 ası ze Atı,.ada çıkan K.timerlnl gaz.tısı . . . .k. f f •• ver rs n z. ktız anlatme7a baıladı: 
!:~;Ş'lli1 bulunuyordu. V'J ba:un dıı ec· şuaları 11••ı11or: bolşk vakıtllerını spor, 7-uıı l ı, . otoğ~~b: Vaktlle bir Ok.Oı tle bir eşek arka· - Vık.tile bir oduneu odun keımek 
d hU\ Ometlerln mf'nfaatına hueket 1 1 b ld 1 h b 1 • cı ı , tara meşgu ıyet en... ı ı daı olmt·şlar. Şurada burada iezerk .. l.?ln bir d•""da dolaıırken·. L-. 

t I)' k f 5 a r U an a ıı• an ' er are fOrP, , l }m l , _ w - Ull 

td Ordu N"'zı:Jar serbes•çe hare e 1984 de Tnrkl e fi l ı tlc'l ~den BuJ ar faydalı ışlerle meşgu o a arı temın gayet ruzel yemişler ve otlarla dolu ba· karkl, bir yerde Oç dört kiıl oturmue, 
b '"'eı olmu•lardı. Saclarında daima bir . 1 Y . g 1 çlen'n m·u·kemmel ı'tiyat- 1\-a alrerek akşama kadar irlut sabaha . 

• v v k 'mıteler!nln reisi Mıballof, bOkOm~t o unuraa ien "" 6 ıarap deatıılnl almışlar, ylylp içiyorlar. 
tçerın veya bir bombar. ın tehdldi taratmdan memllk.e'i terk~ meotıu l' larla teçhiz edilmiı olacaklarına hiç kadar orada yerler fçerler. Bıbçıv:-nlar Oduncu bunlara aklı arak konu ma a 

::•aı. Fü;ük hıırp bu c:mlyetln nüfuzu· edilmiştir. şüphe yoktur. bnnlan göremez. rakat eşeaın keyfi ye- bql Y f 1 Y 
il" daha zlyadeleıtlrdi. Mntareke bn b . . l riıe ielmlş o~duğundan bir de balırmık ar • 
.. "'uzunu bOa~Oton artırdı. Fuk.at bu Mlh 'lHor Bııli"arlıtana da rldemertl Kongre, tale enın suç ış ememe- bt Oıedakll-.r oduncunun aamlmiyetln-
Yl•t tlndf'n, ı .ehlslanıt hu.-ket etınMir. Ôm- • • · kul ·d t ı· h t'nı'n er. d b ı ı. "' bl dil il 
1 .. Jete tahammül kr lmamııtı. Bulgarfs· v aı ıçm o ı are ve a ım eye ı Öküz derki: en oı aneraa eaer r e Y&raa 
lQd rünün mütebaki kısmını, lnrltab, sQkft· d h .. d t db' ı 1 t ı M b ~ '• Yunar.nland,, Romanya ve Tn· a a ooce en e ır ama arını şar _ Aman birader ıalJ:et. Sıkın unr· yıpa1at aranı •Oyl!!rler. eQer unlar 
•Oal net lçlnıie geçlrfr. h ı t t d O l ı..ı ''tada bir çok hükümetler bu M · kılmı~tır. Bununla bera11er yani er ma. Bekciler gelir bizi balrJarlar. per ay aaın an lmlı . duncu da Oıı e· 
..... y ti D.:yll Telegut gazetts', Mlhallot a 
L ' o temamen ortadan kaldırılmasını türlü tedbir alınmıı olduguv halde Eşek cevap verir: rlndekl destiyi fstemfı Onlar deatlaln 'tr, ı karısı metihUr Me · c.ı Kı· rnfc~vanın 4000 

r attırdılar. ki~inin katili olduklarını ve Sfllrıik ırn· herhangi bir talebe okulun temiz - Behey abınak dünyada şarkı ıôy- bir mQddıt ıonra kırılarak kaybolablle-
dat1~t.k bir mücartele başladı. Cemiyet !aşrnt sının hlr nefer si olarak 'fürkfyo- havasını ifsat edecek bir vaziyet le .uekten z vkll kir 1 ıy var mı? Sen za ce!inl, daha ı,ı bir talepte bulunmasını 
.' 

1 dl ve az ı lınn hın bl: l blr deliğe d ld 'hd d b h l l b . . ten tablııt sahibi ol•adığın için bunlar- isterler. ildi ~n ç ıkarı klarını kıydı:ıtme\ hdic. 1 as e er ve u a o ta e enmın 
• '.I dan anh. mazsın. 

41 192• Cemlyıtln büyük re'al Todor okuldan kati olarak ç.karılmasmı ôknz - Mü~asıbetslz eşek Böyle verlr~e:~at odu;rcu lırar edince deatt7i 
\, tkıaadrof kıt edildi. Ve Jşte o zaman Arab cet•Lerı· •c icap ettirirse, bu karar fimdi olduğu vaıutsız bir zam·anda anırmak c!eğll, fı· 
vltıft .. U k Haklkatan oduncu bu desti sayealn-" mıhal!of ort,,. ya ç ktı. • • gibi Kültür Bakanlığının tasdi ine ııltı bile yetslzı1lr . Hem sf'n,n kerah~t 

"T' k h hl l ı k ı ki de az zıtmanda pek çok mıl 11hlbl ol-l!:ararongl:ı adam 1. lir a şe it ettiler arz olunmayıp mahaUi kültür direk- sesinden bütün Çift S!' p er U a arını maya b"şlar. 
ttı{ • törlüğil tarafından tasdikini müteakip tıkarlar. Senin snkfttun auılkl yerine 

it lha' lof kiiçOklü2ü(d!n b rı kom!· Antakya 8 - Evvelki aeee Harim . f d'l . 1 kt K e bu geçer. Sesini kes 1 ( Arlıcuı var) 
.. cu~e dair anıatı!rn h''·lyr lrrl d~rnP • ın az e ım~ oaca ı~ on~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
•ıt) mıntakıısından hududu geçen bir arab k 11 d 1 k b' 
lı., 'cer\la <'ini rtJl. O!l ~nklz y"'11 -ıfa t 1 C 1 H dit . d ki kil MI kararla o u ar a ta ebeye arşı ır , " çe es e ır r cıvarın z rt r- . .. . . 
t111111 Ctrnivı-t~ girdi ve bnrıd" kara·la· mirani ile Raçaklı köylerini bsHu~hr ve mesıh kadar muşfık ve fakat oton- Köy kalkınması için yeni bir proje 
~,U 1•\betl ıle kendistul t"..oı.ttı ~uv· üç Turkü şehit ettlktan sonra, geldlkle- tesine de zerre mikdar zaaf getir-
bıı~ 1 

bl,· htbliH yaaµlı~nı Sof ya unıversıtuı rl istikamete çekllmtşlerdir. meyecek derecede hikim bir vaziyet (Bııtarıfı 1 lnclılı lar heyeti kararile muhtarların vali-
ilk. İaiı.U le.ı '. •• i bhlrdl. d ·· t.. K · t d · 

1, 1920 den itibaren bayahol cemlye· llarmanda şe hit ~dHen Tdrkle·den ilşünmuş ur. ongrenın e rıs ve Bu sıibi mallara el uzatanlar ler tayinine milaaade edilecektir· 
-• '•kfettı ve Alek•andost'un en yakın ikisi Antakyalı, birisi de ~öylüdtlr . Aıı- terbiye bakımından almış olduğu bu devlet mahna el uzatanla- gibi Gere'k devlet ve ierek k&y itlerini 

'lbı nıivetlne girdi, t1ı ıı y. ili; r tan btri Sabri Huteyln adlı 2I kararlardan dolayı kendilerini, çocuk ceza göreceklerdir. Köy halkına veya görürken muhtara ve muhtarın em-
cı yatı ı rda hlr genç, diğeri d" Ah net a ıh ı·ı · · t l b · t b 'k ederken . · tG QO~ııkkaolıııtı, cenrAtl, suUcaallarda . .. . ve ı erını ve a e eyı e rı köy orta menfaaUerıne ayrılan yapı rıle hareket eden köy memurlanna 

"• •t••dl"'I mtha·et az ronra kendislnl bır TnrktOr O durulen k6yln di tuciı bu kararların müesseselerimizde bir kl b' . ·ı k k l d 1 
... •itli• ." es.,11F ın • ıı Tıirk ka rı ı alan Cuıra adlı t.tr 'k' .. d b ve topra ar, ına ve arazı verıı e- artı oyan ar, ev et memurlarına 

.,~ıı, hı · l r ad"mları s resıoa . _ an evvel tatbı ıne musaa e uyu- · d .. t t t 1 ki d S - k 1 ) 'b' - kl t~ rırc ıun " çır cı lir. l r> ı.: ! ş'dfn mUrt kktp oh-n Çbt, _ rın en mus esna u u aca ar ır. a arıı ie en er ıı ı ceza gorece er-
<h ltd: A'e~ sud ,·ot ' ı.ın ö!c ü · n !mı•lıı · rulmasını da KultUr Bakanlıgımızın hl k h h · b' 

4~~ 30 ra onun Y rini altlı ve ilk işi ö . r ok içlıı köy sab ' pleıi!li ;ıram ş ar • . . ltınalma, isti i veya er ani1 ır dir. Vaii ve kaymakamlar köy itle-
h ~\t,a. d ofu ö dürtmOş old u ~u-ıd:m t üp- f " a ı tı u_ı".rr 11'.nı)l~rdır. Şebi t cdi en A~· bımmetınden beklenz. DOÔU yolla köy namına alınmış veya alı- rini bu kanunun hüklim.l~rine göre 

ı .. ,Lnd~t G '"ul Protoa rol 'u ö'dü:t· ta q l ı , ~ , 10rlıuı cın;zcsl kany<nu H ll d K 1· . . nacak olan veya köy elinde bulunan yUrOtmeye ve her köyiln itlerine o 
... , e bu ~v .. W' '" IJ ilml~ "8 kalabalık hJr c .. u a· 0 8.ll 8 fA !ÇeSIDln k 1 b' b' h k.. • • · 

oı ..ı u t 1 t d ö d topra veya yapı ar, ıç ır arç ve oy[ln ıhtiyaçlannm derecesıne k&y 
B b • ra ı· ıı n g z y ıı ş arı ar sın d gö · 40 IDCl saltanıt .,_,ılı tlb' 1 k t b wl 

~- u b~r\.ılrlnl takip edan hir ço·i su 0 li 'r: üş1u ._ J resme ı 0 ma sızın apuya ag a- gelir ve imece kudretine göre Da-
t6,'tlerın ba, a.,gıcı o1du. Söy~end ~laf 11 . 1 , ·l 1 01,.\ 1 1 ·> Labi 7 - Ası t ıjt 1ri1 ıı· İ~ nıUkem .:: rıl nacaklardır. Bu yapı ve topraklarla biliye Veklletinin umumi direktifleri 

• b ı · h ·ı f 
171111 1 cı 11 n m ...... " 1 wı · K ı· V lh ı · ' d b" k" l' 1 · h k kb btıı·ı un ardıtn 2000 r+a esme m ı o Ş k t bir ordu ra ıç1 ı e mıo m önUn e u- oy ge ır enne acı& onamıyaca r. dahilinde programlaşbrmıya ve bu 

ı.r 11 lş-ı ık ttaılş ve 1000 kad - rınıil da ı.ım 8 - Sıtbı s'kendıruo maliyıt yUk bir resmi g .. çıt y r•m i şhr Kraliçe . . . . 
~&lQı temin etmltlir. mUciUrü H'1san Cebbere bldncl sınıf da- retaks;tinde veliabd prenses J \lyıma ve K/Jy ıdare.ı: pbro

1 
gramlan tatbık etmıye mecbur 

il k ire müdürü olarak Halep müdtirlUğüne kocası prt>ns Bernhar olduhll halde şe· Kay idaresi muhtar, dernek ve u unacaklard.ır. 
lt•ırı • edorıya g-ençUğl Oıerfııde büyUk . d 1 H 1 1 6 d k M k k 
,1, 1 

trl vardı. aııha,811 kadınlar kendi· tayın e 1 m'.ştir _ 8 op ma.lye mtıdQıü tef tribününde yer almıttı. DIA"er trlbUn- encümenden terekküp . e ece tir. er ez aı:alarmda her nevi köy 
)at( eııtz bir kahraman iibl telAkkl edl- Tahsin Cevheri bukfiınetemrıneahnmıştır. lerdc bir çok resmi zevat ve bu meyan Muhtar ve dernek haları köy seç- işlerinde kaza idare heyeti vazifele-
dt :tdı. Artık Oclm kadınlar arasında Kooaell saylavı .\ntakyada da bu ~eras

1

m için ~ollandaya g-elrolt menleri tarafından seçilecektir. En- rini srörmek üsere valinin tenıip 
hh• 6"dlalne bir çok yardımcılar bu\a· Antakya 8 - Kocaell mebum An olan must.-,mlekA bOk uındarları baz r bu· cilmende, dernek tarafından yılda edecegıw • bir t · liw • ·... k 
ıq)o d lunu1orlardı ı:a ın reıs gın~- ua 

llot 1 r u. Bunlardan ıt:aterln Konstantl· takyanın ve bütün · cenup vilayetlerinin 8 · be 1 H 11 1ıdının lm<fl· bir kendi azaları arasında ıeçilecek- mal müdürü, merkez hükftmet dok-
t,.,, 1l!ılftdetl bir hasta bakıcının mace· tanın mı .ı •imalarından bay İbrahim Zıy- u mOnase t e 0 8 ş ti• Muhtar he demegınw • hem en- k • k 

'"' f i ye k dar ~örmemlv olduğu boyü~ bir •• m 1 toru mer ez ııraat memuru yo aa ~ .... C dden çok meraklıdır. Hlr gün bu lfn Hat11yı ziyaret etmek makHdile f!h• " .. · b 1 kb B k ı . '. ' 
~ırı10 0 . ruıulııfçlt ytıpılmııhr Mecmu knvvcıtleri cumenın aşı o aca r. u anun a valınm münasip görecegıv • merkez ka-

•up çalııtıQı haıtaneye rlme men· rfmlze gelmlştır. 30 b 'n r1ıtdeslr.de bir m• mleket fç 'n bu veya başka kanunlarla köy idarele- zaa l d b' • . vill t 
lltı bir adamın ildtıratdOğl bir mQca· miktarın ehemmiyeti ko'aylıkla anlaşıla- rine verilen itleri ıörınek ve iÖrdUr- k 

1
1 mlme~udr ann an. msıdv\! .,. yb~ 

~rt'de Yaralantn bir basta ielmlıtl. Ka- p bıtır. w. a e enn eıa tensıp e ecegı ır 
bunu rhilp Mlballofa bfldtrmlf ve: azarJık yasağı Bu resmigeçitle btlhassa bisikletli ~ek m~htar~n, demegın ve encllme- memurdan mllrekkep kaza idare 

"-b - Oaun OldQıülmesl lAzımdır. cı ..A.tlnad• çtkan Kıtlmerhıi g-aıeteal b!r askeıi muzlka takımı o•k nazım nın vazıfelerı olacaktır. heyeti teıkil olunacaktır 
1111 ılmıttı. yazıyor: d 'khh celb<t!Dlştir. Köy muhtarı ile köy derneği M 'f 't . 1 d b'. ilk t d . 
L• • • • •• • • aan e aı ış er e ır e n· 

~ ... ~'•taneye aeltr aclmez hasta ba 41 Türk aazetelerlnln nrJlti maJQ. 90 tayyareden mUtcşckkıl bir tayya· Azalarının seçımı dort yılda bır Bı- t nf tti . d'V h' k .. 
~. k • • r·ı h d K ı· .. ı 1 ı 1 ilk . . T . . . d l k sa m e şı ve ıier ızmet ve •• 

M adın ya alının yata~ına dotru mat11. aör• ı E•lfilden ittbn11n Tür'- re ı osu ıva a ra ıç...,rı n s .n n n rıncı eşrın ayı ıçın e yapı aca ve . • • 
ut~ r • 6 

"• · "' ha .. rını ta~zlr eder bir ~!'kilde uçmuşrar İk' . T • . . 'Ik - ü . b 1 letlennı ali.kalandıran ıılerde de, o oı-1l ' \'e ellnde\i tabancayı yatmakta halkı en bayük btr eğlınoeı1ndcn mab- d ancı eırmının ı gun ıte af ı· k 
1 Y•ra: ırun ıöQıü"e boıaltıaııtı. rum kalacaktır. E9asen Şıırkt Avrupa ır. yacaklardır. Miiddetleri biten muh- ve A e~ memurlanndan biri bu he-

•ııt 1',\lklf edtldi2l zıımın bQyQk bir milletleri dı bunu ealenue addederlerdi. v E F A T tarla demek Azalarının yeniden seçil- yette aza olarak bulunacaktır. Bu 
Ut ile: Yapılan bir kanunla pazarlık yasak e- E li . . . lli . mi caiz olacakbr. heyet köy işlerinde mülhak kualar 

tı 111 - Orllh'in emil üıerlne hareket et dilmeitedlr. TOrk gazeteleri, bu kanu· M drıuhrumF sesı ~lıyauye mua. mı Köyün ötı'etmeni veya ıayııı çok idare heyetleri ıaJlhiyetlerini haiz 
~et~'~ttte.rıenlz beni öldOrlln diye ifade nun çok zor tatbik o\unacağıBı iddia et· T emb.ku a ırkaeb' o~.~nun ani n~sıdve olursa başöğretmeni, varsa koopera- olacakbr. Muhtar dernek ve encl\-

v mektedirler. at ı at me te ı ogretmen erın en • · iz l k" 1 h k 
ltıtır''' ıı.ü4idet sonra Avuiatır•a föyle Bunu biz yapmıı olsaydık, Atine Mukime Fırat oğlunun teyzesi Bayan tifklm~dilb~~ı Yk~ksa ara1 ları?~adn seçe- kmend ka an veuhoky memt ur anll a : 

ctıııiıtf. : kadınları mal satın alamazlardı Çünkü . v v ce en ırı, oy sınır arı ıçın e mev- ın a aza m a ema ene menı 
- Mlh 1 b p • z•rlık hJıde de ço~ kök.lf•ml.ştlr. Tu"r- Şadıye Fırat oglu tutuldugu hasta.- cut d~vlet teknik müeaaeselerinde vazifeıini de bu heyet görecektir. "•lfL •flof Oy(~ tes( ı l fr ba~ıaa "' • v hkt k t 1 k f t t 

d•tı'ı Ur ki, oaa mukavmet etmek kahtı klyenln aldıQ"ı bu te1blr, medeniyete a~ ur u ~~ıyara ve a e mı~ çalışanlardan valinin ıeçeceği bir Valiler bu heyete reis seçtikleri zata 
dlr. doğ•u yeni bir adım tefkil eder· ve bl- ve dun son ıstırahatglhına tevdı zat dernekte tabii asa olarak bulu- köy iılerinde salihiyeti ile hareket 

"'' 8lr Bulrar zabltlle evli bulunan ze örnek olması 'cap ettlQ'lnl d~1 itiraf e~i!~iştir. Kederli. ailesine taziyetle- 1nacaktır. etmek salahiyetini de ver•bilecek~ 
1n BQney" lımladekf rOıel bir ka- etm"ltfll rımııı beyan edenı. Lüzum iÖrülen yerlerde Bakan- ,lerdir. 
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Sait San 
Kumaşlarını giyiyorum 
Ankara, İzmir, 

• 
Istanbul 

maktu f iat yap

mıştır 

Sait Sanda pa
zarhks12 satış 
yaP,maktadır 

BUND~ 
Aldanniak yol{tur 

PARÇA 
Bayan kumaşlarında tenzilat vardır 

Fırsatı kaçırmayınız 

1 SAİT SAN ALDATMAZ !'f.~1ıN 

Trabzon Kültür Kongresinin kararları 

1 

(Öst taralı ı lnclcle) nııı tesisi. Bunların baılaruıa da husust 

yalnız nöbetçi Otretmenlerl ve Jd~re idare ve belediye bntçelerfnden maa~ı 
amirleri detll, okulun bntün öğretmen· temin edilmek üzere, ıereti kadar mü
lerlnfn tf.drls iıfnde oldufu kadar terbi· rebbr tayini ve bu hususun VUAyetlcree 
ye ı şlle de alakadar olmaları. . . temini için Oçür cü Umumt Müfetu,ıııtn 

4 - O:ta dert celi okul talebrsıne tavassutunan rica edilmesi. (Kurolacak 
verilmekte olan kal'i ııı~aç cezalarının 1 bu mü ss 1 1 ht ıır t ki 

k l t d k f ltt i 
ırı 1 e c se er n, mu e yaş a ço-

ba an ıkca as ı orma es tızemaa. a cukl lbtf - v 11 1 b 
ve bu suretle cezanın ant olmasından arın yacına gore, a 11 n aş 

DOGU 

Erzurum Tapu 
Müdürlüğünden : 

E•zurum Yukarı Hablpctendl ma 
ballcslndeo Hakkı oğlu Ahmet ve Yu· 
suf kızı Nafia tan,im ettikleri beyaıına

me lle idareye mürrcaatla murisleri 
Az'z o~lu Yusoftan kendileıine intikal Ei 

~ 
eden All8ğa mahallestnln Gürcükapısı == 
mevklind• ki ıırsanın T8pu sic 'inde lcav· il 
dı olmamıosma rinaen s 0 netslz tasarru = 
fattan muam--ıe yepılacatından bu er11e E!il 

ile tasarruf iddiasında bulunanlar varsa 
tarihi lllndan itibaren on beş gün için· 
de evrsk1 müsblteleril" birlikte Tapu 

Müdürlüğüne veya tahkikat gl!nünde 
mahallinde bulunacak tahkik: memuruna 
müracaatları ilan olunur. ( No 712) 

Erzurum VakıfJar 
Müdürlüğünden · 

Habip efendi ülya vakfından kavak
da habip et. tarlasının mülkiyeti p·pln 

para ile satılıca';tır. Trhmio bedeli iki 
yüz liradır. İhalesi 22-9 938 Perşenbe 

g-Unü saCt.t on dörtte yapılecaktır. Talip

lerin kanuni teminat paralarlle vaırıtlar 
dairesine gelmeleri (No. 699) 4-2 

10 EYLÜL l938 -
llllllll'lıotıı•,!ill, nnıınınımınınınınnnnınnmmnnnnnnnıınınınuıııınınınınımm .. 

DOGU 
ilanlarınızı kabul eder, 1 

Fi MANi 1 
Bütün Doğuya tanıtır 1 
"DO G U,, bQyOk bir 
memleket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bü:tiln 
müesseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

11 mnooıım• •mı _. I 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_../ 

Karaköse Askeri Satınalma 
mQtüvallit mQesslıiyetl zalflamata oldu- kanhğında kültOr ve o~ul direktörleri "' Komı·syonundan : 
tu glbl çok defa kal't ihraç cezalarının belediye reislerinden muttfekkil bir ko- Türkiye iş Bankası 
bakaolıkca talebenin başka okullara misyon marlfetile tanzimi.) 1 9 3 8 Karakö39 için 440000 ktlo arpa ve 660000 kilo kuru ot bılya halinde k•Pıı~ 
nakli auretile tadil edilmesinden fena 7 - Okullarda verUen mttsamere· O · J lı zarfla münakasaya konuldu . Arpanın tahmin bedeli yirmi beş bin 1~1 yl1ı ıı;r. 
ııetlceler basıl olduğu görQlmektedlr. lerde münasebet düşürerek velilere ço- K Ç U K CAR HESAP l AR ilk teminatı bin sekiz yUz doks•mllra ibal ~s\ 27 O 038 Salt g-ünü saat on btrdedJi· 
Bu mahzurıı ôn'emek içlo, bu gibi lh· cuk terbiyesi hakkında pratık terbiye İkramiye plAnı Kuru otun tabmln bedeli on üç bin iki yUr. lira ilk temiatı dokuz yüz doksatl 1. 
raç ce:ıalannın mahalli Kültür direktör- ugulü ve çareleri etrafında kna koofe- 4 adet 1000 liralık ra ihalesi 27-9 038 Sali gü lÜ saat on iddedir. haleleri Daraköse askert sat ·0~1~ 
ıerince ikinci derecede tetkik ve tastllr-

1 
il 

1 3 500 
4000 lira ma ~omlsyonun~a y8pıl2c .. ktır. Şartnameleri kom'syonda görülebilir. istekliler .• ı 

ranı ar vır mes . • • 4000 • f'i" ten sonra infazıııa müsaade edflmuf, • . 
16 

temloatlarile ve ticaret odası veslkasııe blrilkte ihale saahndan bir saat e 
okul direktörü ile knltür direkUhü ara- 8 - Her okulda bir lnkllAp ko~eu-

76 
• 

250 
• 4000 • teklif mek.tuplaı ını komisy >na nrmlş olacaklardır . 

sında lhtllAf zuhurunda ıvrakın tetkik nln meydana getirilmesi. • lOO • 7600 • (No. 707) 4-2 ___./' 
ve tasdiki lç'n baka'llığa su·uiması. H - Ç: cuk!ara faydalı fil'm[ 0 r gös· 

80 
• 50 • 4000 · - ___ _. 

5 
- Okullarda çıkan lnzibaıt badi- terllm(SI. 200 .. 25 • ~000 .. rm..-.... :wrt•rı:wıı:=t::wrıt••~tmr• ... m~P.: 

384 • 28600. 
s&lerln gazetelerde neş•inln me:ıl husu- K 
&unun bahnhktan fsthhamı. Eğitmen mektepleri uralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey-

6 - Ç: cuklarda bir çok teni\ iti· ğ ] iil, 1 Birincfkinun tarihinde çekllecektir, ço a ıyor 
yatlar bos gezmekt-~n ve lşslzl 1kten doğ- En az elli l'ra mevduatı bulunan be 
mak.taiır. Bu yolda gelecek fena itiyat Etttmen okullarır ın gUn geçtlkc"} ve· ıaplı.r kuralarıı dtıbil edilece !erdir. 
ltrı önlem.,nln en ıyt çarest, çocugu rr eş- rlmlerl nbyor Te bu11Jarın adedi ço (N 476 ~ 
auı etm•k ve boş zaaıanlarını föyd3Jı ğ-ıltıhyor Paaln\eıdeki her iki tö'g-cy.. o. > a Beşinci kcşl<lc 11 Eylül 1938 dedir ! 
itlerle g-eçlrtmeyl temin etın6ktir. Bunun dalıil Hlns, Porsub SQJUaü, Tlmor, Hay- Erzurum 
için de şo t,dblr!erfn aıın11as : n1 raydah kurt, Yağan, Hoprlt, Zanzak köyU Belediye Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
buluyoruz. okulum bir 8 Y sonra bltecqktlr. Riyas etinden . Bundan başka : 15000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 

Her Vi1ayet merkezinde ve mCmküo Diğer sekiz o'rnlun bütün malzeme- Aziz ye haoınj k d 10.000) liralık iki adet mnkatat vardır ... 

olan ~aza m_erke,zlerl:d_el şekhrin ihtllyadcı- si'· lkllm8li eldtldmöf şttl~.l Klülltnlrk Bbakanllıtı öbu 17- 19 rı u 'Daralı ma;aza;:;:ı,nnld~~n::ş: 1 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak 
na go ·e, muaas p gv ·u ece yar er e O• u tır ç n r n ra ı ava e i n· k ·ı · i d ı · 
Ç k b h l ı t 1 b 1 ) d 

· ti edlld !ğ!ndoo ihale tarihlı den itibaren etme suretı e siz de talimiz eney nız ... 
ccu a çe u ve t e e yuva arı ermış r. fi. 

• 81 mey•s 939 tr'bln~ kadar lcarsye VI· »»:1•:t-.u-sısı••~s:::&::.:mmeewwwst"%# WWWWWWWWW 

rllmek üzre 2 9 938 gUnUnden itibaren , 
Kara Hayvan Borsası Satıf Cedveli 15 gün müddetle mOzayedeye konul

muştur 17-9·938 Cumaıt. si ıünü saat 

14 de Belediye dalres'nde icra kılına· 

caktır. Tullplerlo belediyeye muracaatla-
ç.,,, &.gı 

Okt'11 483 
inek 226 
Kotu ôkaat> 202 
Ma11da 5 
Buğa ı 

Dua 384 
Okaç 41 
Toklu 89 
Mu7a 956 
Knz11 29 l 
Keçi ~O 

Yapar 225 
Kıl keçi malak 1 
Tere yağı 5004 T. 
Paket yaaı 190 T. 
Erinmiş yağ 71 T. 
lç yatı 5 T. 
.K:qar peynir 64 T. 
Salım ura y1f111 P. 167 
Koyun derisi 1350 
Keçi derlıl 579 
Battıraak 12n 

"'~""'' 168385 
50670 
211' 5 
1736 
295 

5405 
26or 
8845 

'4i521 
120'3 ') 
8840 

2135i 
220 

90796 
320 

1276 
400 

4520 
26i~ 

1100 
1620 
120 

[ AOustos aylık 

1'n •,alı 

~ı. ~ 

5 00 
4 80 
5 26 
5 88 
o 00 

• 35 
g 06 
8 06 
6 13 
7 27 
5 00 
o 00 
4 00 

5') 00 
00 00 
62 00 
16 00 
O' 00 
00 ()(1 

00 00 
00 00 
00 00 

En 11alıarı 

llr S 
11 62 
10 00 
10 00 
10 00 
o 00 
8 88 

11 52 
11 52 
13 00 
16 66 
\O 00 
•o 
fO 
67 
60 
65 
00 
IO• 

4 
00 
01) 

00 

orı 

00 
00 
00 
00 
00 
()(1 

5'> 
Çifti 
Çifti 

Urt• 

6.. 
8 
7 
7 
5 
6 
6 

•o 
10 
9 
9 
7 

38 
01 
55 
co 
64 
00 
00 
00 

lM 
14'\ 

10 

.! 
4 
6 

74 
15 
77 
63 
01 

1 
94 
96 
16 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
on 
00 
00 
ne 
()() 

rı llAn olunur. ( No. 701) 4 - 3 

HAVA 
9 · 9 • 998 ıut 8 raJIOrc. 

Rü.zg&r ıürah : 3 - 5 metre 
RQzg&r istikameti: Şlmallşark.l 
Kuru hararet dereceıl : + 16 8 
Azamt hararet • : + 28 1 
Aatart • • ı + 18.6 
Rutubet • ı Y. i4 
Yatıı : Yok 
Han tasyfkl (Erznrumda): 610 1 

• « <nenft UTlyesfade 762 0 

Sahlb Ye Bqmobırrlll 

CİUAD BABAN 

O uml Neırlyatl İdare Eden y uı 
ltleıi MUdürü: İzzet DBLİQA Y 

RaıulıhOı yer: noou o,.ıım.-vı 

. T. C. ZiARAT BANKASI 
PARA BİRİKTİRENLERE 

28.800 LİRA İKRAMİYE 
VERECEK 

Ziraat Bankasında rumbaralı va ihbarsız tasal'rat hesaplarından eo aı 
50 lirası bulunanlara St!'Dede 4 defa çekilecek kur' a ile aşağıdaki pliP' 
ıöre ikramiye dağıtılacakhr : 

'4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 

4 • 500 

' 40 
100 

120 

160 

• 

• 

• 

250 

100 

ıso 

40 

20 

• 
• 

" 
• 

• 

2,000 • 

1,000 • 

4,000 • 

5,000 • 

4,800 • 

3,200 • 

D!KKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşd' 
düşmlyenlere ikramiye çıkd•I• takdirde % 20 fazlas1le verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 BirlnclkAnun, 1 Mart ve 1 Hazlrllll 
tarihlerinde çekilecektir. (No. 623) -


