
~,, 

ÇARŞAMBA 
14 

.. EYLÜL 1938 

iDARE YERi 
Ermnım Gölbaşı DOOU Baaıme.ı 

Pazarle:tlden mtlllda hergtJn çıkar 
Sayısı her yerde 5 kunıştUJ' 

... ._....__ __ 
h SA 'II: 2~2 ZETE 

Ba:nlmayan guılar geri oerllmıs 

Orta Avru • z üsbütü arıştı! 

Sovyetler garp hududunda süratle askeri hazır
lıklarda bulunmaktadırlar. Son sözHitlerin! 

Doğu kültür 
kongresi 
kararları 

-111-

Okul talebelerinde okuma zev-
. kini uyandırmak için her ile-
~ lllem)ekett~ türlü türlü tedbirlere 
"'' vurulmuştur. Bizde de bu ihtiyaç 
)tr yer duyulmaktadır. Kültür ,kon-
lr'tainin almış olduğu kararlar ara
'1tıda bu mevzu da vardır. Kongre, 
~~tl binaları yapılırken talebeye ait 
bir okuma odasının da hesaba ka
ı .. ~lllasını temenni etmekte ve çocuk
Vlll hangi eserleri seve seve oku
)tbıleceklerini, işe ne şekilde ve ne
~trden başlanılması icabettiğini 
~lflıca tavsiye etmektedir. Çocuk 
tltttüphanelerinin kurulmalarını yal
d _kültür teşkilatından beklemek 
02ru değildir. Belediyelerin, vilayet 
~Uıni meclislerinin, çocuk esiı geme 
~~~arının da bu sahada yapabile

'1tri bir hayli işler vardır . 
. l<.ongrenin folklor tetkikatma 
~ olan kararı ise halkevlerimizin 

6tYiıli çalışmalanna isabetli ve geniş 
l lçü~e bir yardım mahiyetinde te~ 
lltkı edilmelidiir. Kongrenin bu 
~t\'zu üzerindeki kararı, tatbikat 
~~•sına geçbği gün; en tenha köy
~llllizde bile vazife almış olan 
il tttnenlerimiz, asil Türk .. köylüsü
k~ adetlerini, ananelerini, şiirlerini, 
~.itlerini • tarihi varlıklarını... tes
~t . etmiş olacak ve bu kıymetli 
1-tRtler halkevlerimizde toplanacak-

ctır. 

iıl l.ık öiretim ispekterlerinin teftiş 
tt:rınde bilhassa hangi noktalan 
~'rü~ ettireceklerine dair olan 
~ı."° ıse, hem ispekterlerin işlerini 
~ . Ylaştırmış ve hem de öğretmen
~1tiıta12i yetiştirmek ve onların haki
d,ll'ilrlık.larını aksettirmek bakımm-

.. " .) 
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Çekoalovakya ile Almanya arasında 
bir hudut · ıehri 

Südet Almanı rı 
reyiam istiyorlar 

Vaziyet son derece nezaket kesp 
etmiştir, belki de bir harp çıkabilir 

f aydah olacaktır. 
ttk A~a dilimizi iyice kavramış o!an Londra 12 ( A. A. ) - Südet Al· ra~lslniıı sulhu muh11faza uırunda sarfet 
1-; tuk bazı kö;lerimizdeki çocuk- manian dün ve evvPlkl gQ!l Çekos1avıık· tikleri 1 gayrete yabancı kalmımaktad1r 
~ il dilimizi ve har.simizi kola lıkla vanın muhtelif şehlrleriode nümay.lşltır Amerika zlmamdarJarlan, bugün~ ü badi 
. ' •liratı d k öw y k yapmış!ar ve reyiama mUrecaat edilme· selerde H ıtlerın maksadına vısı1 o'ma~ 
11-L e uyurma ve gretme . k · 
•cq ö· . . . sini lsıemlılerdtr. ı ;ln dalma tebdıt ve uvvet po ıt.kas•n 
~1111il'etmenlerm takıp edeceklerı togıliz nazırlar mflclial bir kaç gün- tere h etliği kanaetır.dcdtrler. Amerikaı 
1" ~ il ~~llarını aydınlat~n_ karar denberi mütı m1dl Jctlmalar yapmakt11- n-Uldtintn hlsltrl ise, Har:ciye Nazırı 
~"'1 G~ egıt.men namzetlennm se- dır. Dlla de Pdzar ol masına n ğ-ncn top- Kordtl Hul'uo söylediği gibi, kuvvet plo 
~ tr11ıde gö ... etilmesi laıımgelen lanılmıo ve ao.a vazıyet gözden geçlrll t K.asına hıman.iıe muar,zııır. 
~·~Ca noktalar hakkındaki karar cnlıtır. Vaş~ngton mch:tfıll, tğer Avropada 
~ llltıleki bakımdan ayrı ayrı yük- Fransız Hariciye Nazırı , silahı bır muhasama çıkaı sa, Amerika 
ı.. kıymetleri haizdirler. Bu karar- Ccne\'l'CYC uh.HJ> {JclJl uın lv gııtere Ue Fransanın yanında mev 
~ kı ıd Blac ğıoı açıkr.a söylemekter11r. 
~ sını muhsusumuzda parça par- Patis 12 ( A. A.) - Fcııns•z Harı A ık ı Ut il b b 

r • • 
Sovyetler iki sınıfı 
silah altına çağırdılar 

Moskova, 12 ( A.A.) - Tas ajınsı bildiriyor: Sovyetler birliği 
garp hududunda süratle askeri haz rlıklarda bulunmaktadır. Bu ha
zırlıklar uzak şark hazırlıklarından daha ileri tutulmaktadır. Terhisi 
icabeden erat sahverilmediğj gibi, iki sınıf erat ta siah allına çağınl-
111ışbr. 

Londra, 12 ( A.A. ) - Alman - Çekoslovak meselesinden dolayı 
orta Avrupa vaziyeti ehemmiyet ve nezaketini muhafaza etmektedir. 
Fransızlann son askeri hazırlıklarını müteakip Sovyetlerin de Garp 
hudutlannda mühim hazırlıklarda bulundu\dan ve genç sınıfların silah 
altına alınmalanna devam edildiği bildirilmektedir. 

Südetlerin yaptıkları 
kanlı bir nümayiş 

Prağ, 12 ( A.A. ) - Dün ve evvelki gün Südetlerio yaptıkları bir 
nümayiş esnasında vukua gelen arbedelerde Karlo şehrinde 6 Çek, 
1 Alman, 9 polis, diğer bir şehirde de 13 polis ve 10 Alman ölmüştür. 

lngiltere harbetmeği 
gözüne aldı 

Londra, 12 ( A.A. ) - Dün akşam salahiyettar mahafilin enter
nasyonal matbuata vuku bulan beyanabda, İogiliz hükümeti Çekosvlovak
yadaki vaziyet hakkında ve bir harp ihtimali karşısında gittikce ar· 
tan endiŞeye artık bigane kalamıyacağmı ve eğer Çekoslovakyada 
cebri bir sureti tesviyeye kalkışılırsa, İngiltere ile djğer memleketle· 
rin önüne geçilmez bir surette harbe sürüklenecekleri bildirilmiştir. 

ltalyanlar Almanya ile 
beraber yürüyecekler 

Roma, 12 ( A.A. ) - Burada neşredilen kısa bir tebliğde, İtalya
nın Almanyanın yanında yer alacağı bildirilmektedir. 

- Vaziyet Hitlerin bu akşam Niirenbergde toplanmış olan Nasyonal 
Sosyalist kongresinin kapanışı m'lcıue'oetile söyliyeceği nutukla tavazzuh 
edecektir. Enternasyonal kanaat harp ve sulhün bu nutka bağlı oldu-C" merkezindedir. 

Bir kadın çöken bir damın 
altında öldü 

Köy heyeti ölüm haberini vermediği 
için mahallinde tahkikat yapılmaktadır 

llttredilecektit. clye Naz ı rı Bane Ceneueye gelmiş, mil ıııeı a ııg ere e cra er 
ı.... l<ongre d ı il D • ili · ıetıer cıo iyftl konseyi ıct,mamcıa bulun Vaşlııgton U ( A. A. ) - - Hava! A~kale [Hususi] - Kazamıza ~edi gömd~rdüğü için vaka mabal-
'"llGr Ül •• o ~yıs e ogu erı nk üzere g-clınl~ olım a1Akaı1ar devlet :ıjaı:ısının muhabiri bildirijor: loglı·z bQ- bağlı Çat nalıiyesinin Haraba kö- lliude tahkikat yapılmaktadır. 
')Ilı c erının bır çab altında ve :r mtlıı u ılıleıi ile gorU•mUş ve tekraı -<.tl :.ııtt nin Çeır.oslovak. meselesi hakkın d k il k d H 
'iltit nıakısatıar uğrunda günlerce P tse dönmu tur ' ıa ııcşr'"tugi teblit burada memouniyat yün en ocası e avga e en ~- Nöyi muahedesinin 
la .. ~ teati etmeleri, onların tanışma- ar . ~ • le karşııanm>otır. Amerika gazeteleri, ves ismindeki kadın, gene hu na - k ... hk"" 
~~ takip ettikleri usulleri, elde _J ~uııız. ~~ıtr~Jır meclisi 'illdet mes :Uesl için de AmerlköDln in yeye bağlı Kumaşlı köyündeki oğlu as erı a amı ı 
~-lb" olduldan neticeleri ekdiv eri- mutcuıa<.lı)Cll 1cllm~ halinde 5 Here ile hem fü.tr oldığuou kaydet- H nm anına gelmek istemiştir. . 8ofya, 11 - İtalyan ııetJrl .Baıvekı• 
~ 'tll . Y g L'lhara 12 l A. A. J Nazırlar dUr .ı.ıek.tadider. asa Y •w. lı ziyaret ederek, Ndyl muahedesinin 
\''1 atmalarına da vesile olmuştur. sabt h Baıvek.Q ette erıtrcnaf yonal vazı Kadın köye geldigı zaman, harap a 11keıl hükümlerlle 21 Temmuz 1923 te 
f,~dtlıı bu şekilde elde edilmiş olan yeti tedıuk mııksadile bir lctima aktet LLord Runslman çalışıyor bir binanın içine girerek su dökmek Lozanda imza edJlen Trakya hudutlanna 
la' '15 b. b 1 1 B •t p 1\-d he} h be ı '=>• dra ı2 ( A. A. ) - ~..uanıyettar . 
°') L ~r ıle başlı aşına kayde m ş, en ° •e ra& ın & en a r eı 1• 1 , • • f k t d d b. "k- aıt mukavele ah'!!ınınm mefsuhlyetl 

l~tır lu-zerlne mUhim müZtlkerelc:rde bulunmu"- caı...am ar tarafından mötbua.a yııp lan 

1 

ıstemış, a a o sıra a a ına ço b kk d lt 1 h-k:ı 
1 1 

h 
•• • "' - l d k l k a ın a a ya u u net n n ta ·ict mu· ı "''""l k I' v. . k d tı• 1 tardır N ıı z rlar meclisi bu ı:alJah da bir ebltğatt• czcucnle şöyle dcııllmck t~dlr: müştür. Enkaz a bn a a an adın vataka ıaı biıdlrml ... tlr 

~..:~ - e et genç ıgını u re ı e - · ' d · · b " • '"lfı tev • .• . . .• .• • top1antı yapmıştır. :-ıU et mfSEHc~ı gııgıae ve amet ku>ıet- ölmüştür. Köylüler vakayı haber Nöyl muahedesini lmzalımıe olan 
ı. ...... ~ dı ettigımıı kultur eleman A vruılada bir muharebe '"1karsıt nek.tedtr. Lord Runsıman bir hal sureti k d d' . k it devletıer arasında ilk d fa ola k İt ln ~~ııı 1 k 11 d d b "Y ••• 1 •• - 1 1 d ı.. alınca a ının cese ını en az a m- c ra a , ı 
~ ge ece Y1 ar a a u şe- Vöş n~ton 12 - Cumbuırı:isi Roz· ou man.. uzere mesa 8 na evam etme... ' .• . l d' K~ hükQınetl Selinik. anlaşınas ııa tevf kan 
İL_~~ Planb yapmalarını candan velt Çekoı ıovakya meselesinin g-lrd ğı Leair .. lıl taratı anlııştıracak: yeni bir dan çıkararak, gommilş eı ır. oy Bul'larlst~na alt aık.ert ah'tlmın Ura1ını 
-~ DOQU ıafha üzerine, iki bQ31lk ~vrupa d mo~- (Arkaıı 4 ancQ<le) heyey ~lüm haberiııi !er~~dcn, Ce- d&ir lllllUYalaka!JDI b~ditmifUr. 
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TRARZON KÜL TÜR KONGRAST KARARL ~RI: 

Doğu çocukların n o 
ihtiyacı nasıl arşıla 

uma 
ır? 

Trabzon Kültür korığresi bu mühim 
mes~leyide dikkatla gözden geçirmiştir 

DO G \J 

Acıklı bir kayıp 
t.t BYL () L t988 

Muş da imar f aaliyet_i 
hızla ilerliyor 

Şehrin en hayati ihtiyacını teşkil eden 
Su meseleside halledilmiştir 

Dotu illeri Kültür Kongresi 
Başkanlığına 

•ta 
IQe 

125 kilo'Iletre imtldad nda ve 30 · 35 ,bile lmrendircc k ve çocıJk bahç•'ı.V ilk 
kHometre gen şliğ'nde mahsuldar, mDnhlt muhtaç oldo~u bUUln IPvtızımı cıJll 

!ergi 1ehneılertnln <te bütün okullarn v rekat nsız de.,ecek d'ireceiA pek az çocuk b3hçcslnln vllcuda) ıetirll•~' 
gönderllmasl. yerleri mı sl(üa Muş ovuının müntehayı ması dJ ş:hre ayıı b1t a-üzılllk katııı' 

( Ruznamtnln lil cümaddesl ) 
iV ) El }· üçtık köyden nabfy ~ ve cenubrstrıde Kız lzlyartt ti.ağının g-öt . ü t11dır. 

kaza merkezl rlne kadar h3r cku\ bu· ne yaslanmış buluna'l Muı, D"ğu il ~eıl- Atatü·k BtıstünQn muhteıım bir~ 
Konuşulan esaslar: lunan ye de küçük (Çocuk kütür hane) nfn yarış edere sina hummalf bır ta· 11· r•tte inşası ikmal fdlJmekte eıılrı1' 

ı ) T· lebede okuma z~vklnln temid ~hıb n.eydana gdhilrresl. Bu kütüpha· yetle devam (den imar aabasına dahil bü~üınet ko ağınm ctpbeılne oı06' •t 
il ) Kn:t lr De g st He Do~u gHz te· ıelere Baka,lı )(c 1 gönd,rilen k' tuplar- bulunmak.tad r. noktaıta yllkseımesl, minnet ve ş4İ~ k, 

alnln inkisarı h kUndıı alınacak t?db r d t1n başta çocuklann sevlyel~ııne uy· 1 Huıusi Mubasebenltı b(irç sinde •: duy~utarının her an artın bJr tekrfıııff 
ler. gun, bol vr.ç3ş tıı d ~rgi vesı.i e neşriyat· n ymlığı ttbstsatla -,üı ude g .. tl ·il n 11' ı s ledıılr. Bu·adan l'•ç°'n har ferdfo ~~ 

Bu ile a"a kolu 0 1erlı:ıde ç1lışar da teminll •çocuk A ıs. k opedisl ve okul -•••ı••••••••••••ı mekt p, sekiz nümune evi, bir dlspans'r blnd-. uptf _k~bil olmayan bir btY'tf 
encümEn nihıyet ıu esashırı hazırla- temslllerlnlo bu k.ıtap evıerine alınması 1.1 ve bir s f t istasyonu ve bnııa munzam cıD aksi yuz eriııdı belfrlr. 
mııtır: .. füretile mı.hte~iyat1nın zengialeştirUme- Üçüı cü Uaıua:.t Mdetlfş ık asa.. olarak müv.ızenel umumiy C9 inşaatı ik Memleketin elektrikle tenvlrf Jll~ 

Okuma zevkini te'1lln fçin alınmas if, her nekadısr Httlk.evl okuaıa ~alon. d· Jlı Mtlş virt em( kll kurmıy binbaşı mal ettirilmekte olan hüidl ııet kona~ı lesi de buna alt ma'zemenln c•'P 
gerekli teibirleri iki maddedetoplam~k ı bazı yerleıde v.rsa da burada kitap- CelAl Ozbtyı kııytıttlk. Muuıen ve Jl\ndarmakomutınlık d,lr ıuıl bu s ne- temin edllmfş olması ile fUI sııhısııı•~ 
aıQaıkün'1Qr: tarın umumiyetle çocuk sevJyeleı ine gittiği memltketl Ç1',mede sekteı nln tea\l}'etlerf araıın1a ztkreliilebillr. tlkal etmfe bulunmaktadır. A tık oıl, 

I ) Okuma fmkall'nin temlnJ, uygun olmuwöSı çocukların istir11dtlerinl kalpt.an vefat elm '~t r. ş hrln haya1t i!ıt yaçlanndan blrlDI nt ih iyaçlarından bir k:ımına ra"1lf~ 
II ) Talebeye okuma ze,ki vermek ıwkanaız bmtkcnaktaoır. Mektebi barb'yeden 319 da çık teşkil eden su mııısf'lesl öteden beri bü- :.rfeslnde bulunan Mui, h r h td• 

7olları. V ) İıkokul talebe kt1tüphanelerlnln mıı. 321 de kurn:ay olmı;şıu. Uzm yUlc b'r para ve külfet ihtiyarına nbeste k~ç 51nellk mesainin mtths ü olaP J{~ 
Birinci maddede dört bölümde in· ıenginleştldlmt:sl ıçın HL4su~t muh1se· müddet Rumelt kıtaatında f.tyl vazi bulundutu için, bu meselenin halli nek- kose gibi yeni dotmuı ve fakat ıı,; 

celencbılir; ıJt.Lıtn yardımda bulunmaumnın temlnı fe etmişttr. Hıubl u:numidi Kat tasında hıyb mtış'cü1 !t iÖıü\lllüıtD. Fa· manda rDştı vasıl o!muş D ,~uıuo tP 
a ) Kitap işi, ououn lçın Jı Kütür Dirtıktödednln büt· us cepbes'nde ve fırka erkaoı ha•p kat Vdi Tevşlk Oüc'Qn hlr insan taham· ve ısviınU şehirlerinden biri olm•l'f ~y 
b ) Okuma yeri meselesi, ( Kütüp· vel.,r ne tthsısAt konulması. ralsliiinde büyük bızmetlfrde hu'un mülüniin fevkinde rörülen aıeş'ur ve mizettır. ~ 

hane salonu) b) Üılumd yerlerı; (Kütüphaneler) ııuştur. 1 Şuh11t 9.36 d 4 n ltlbı:rdı; j mtşkür masalsl sayes•nde bu meıele de Fcvkal4de vüsat ve kabiliyeti f~ 1 
c ) Eıeman, (Kütüphane idareci- Okuwa saıonıurı meselt:si; Htıkanlı· Mut.:ıtlt.I umumilik as • ylş MOşavlrU balledilmfş~lr. Vali bizzat inşaatına neza- fyesUe Muşı hnsust bir kıymet llf11 r 

lerl; ) ğın yeni okul planlarına girmışt r. An· gtnde ır. uvaftakiytt 8 ça ışmskta idi, ı ret eltltl kanallar ve suların teh\'idl ve den Altın ovanın, Mut fktlıadlyatıod'ıt llt 
d ) Zaman.. c:ık la.kan nısoettnde her oıı.ulda lir Ani ölümü bntün arkadaşlarını ve bu suları sıhhat kavaidloln bütün ince· b mmiyetlt bir mevzu bulunmBBI 1e -
A) Kitap lş1nde düşünülen esaslar okuma sulonu ayumasına imlan ve ö- sevdlkleıioi müteessir etmiştir. Ulclerioi z m n ve kefaletinde bulundu- rada er geç başlamış zarurJ göralell J lııı 

ıunlardır: nem verilmesi, bu hususta Kültür daire- Kederdlde ailesine baş sağlık raca.k d'mir ve clmento ,borularla oeh\n oayi ziral)en n lnklşatı ve hayva!lcılı( 
1 ) Çocuğa verilecek kltabııı h~r .eıı ILöy nahtye, kaza meıkezlerlnde lan dileriz. muht,lif yirmi noktuı'lda tevzi va iEalo terakki ve tekimülü, Muş hakkıad• Jll~ 

ıeyd.,n önce cazip olmasmı ttmın için muhtelıf Oirnllar için bir oı.uma yeri •••••••••••••••LI suretlie aenelerden beri ifası müşkül cut dü~üocebr'9 bir istikamet tayJO ~ 
ıuhıbıa dış duruınur.uıı · kap - g;.ızeltı2i, uyuma imkanlarını araştııması ... Zııman için dUşOntl\en meı~le öte- görülen bu himmeti tıiı s~haaına isal ıt Cdğl cıb.ıtle sağlam bir bünyeye 11 ı1' 
kttabın cıuıı o.m.sı, kullc.nuı:c~k buru- c ) Elemar; denbert okullarda aıınan idari tecbirler- mtı bulunmaktadır. Şehrin mı:ayym bir edecek olan Muş vazıyet lkusaııif'1 ,ıı 
rau11 lyUıir, basım meseıeıi i bı hancı Ç cukınrm düzg-Un bir halde kitap le temin olunmak tadır. Ba itibarla okul- plAnı mevcut olmaraııkla beraber yeni yakın bır lsukoaJde yeni btr 1ııı1•11 
vazıyet kılcal>ıi kar~ı UjiUldıuıcak aıaa.a- alıp v ... rc:ıbllmesi 'e okul kUltlpbancsinın larda taleben\ l seı bt..t olarak kütUpba· ..ıen inoa eoiımckte bulunan mebaolntn ı.oaznar o.acağı kauaatınl tebaı 11' t. r 
nıu başınaa genr. öunuan l>a~ku, tı.ilaoın ay.ı bır ş.kiıae idııre edilmtsi için Or- neden istif .ıde edtbilwetl için günlUk geniş ve ovaya balıim bir aııhaya tevzlı .wcku .. dır. lıoay Tevtik GUı'OD fA'1' f 
auzeı ıurıu buyUıdUKkrde u1w.uyıp tç taokul ve Liselerde mutlak mes'ul bır cedvfllllere serbest umanlar Uivesi. , teh in i11tlkbalıie alcatı iotlUmet husu· pıograınına daaU buıunauıunu •of~ıf 
boy Uzeııne h~zııhm1.1.ıası işt kı bu su- aütüphime mt: muıu bulunması. 1 kokul lI ) Okuma ze\ kinin temini : Tale- 5Unda olındiden bir fiıı.ir edlnmeğe saık ugumuığu.ı.ı ztraı taatıyduu11 oaı~.ıı ıııı" ~t 

t t Dl• ko ay "!l Cd"Lr d ı ı... ög 1 u ı ö ki k h d oıma"tadır. 1 na .o.ıısaı olan me"ve 1Jdanl'"n v" 11 ,,...ı r~ ıc aı:ı ~ • 1..... ... · tau a se .wa~ rötmen n m nas p g beye oku'.Da ıev \'erme uıusun a • .1 .. " '' ltl 
ll ) KüLupniu.~ye konacak eseJerln rtc gı bir ôgıetmen tıırafınllao bu lştn göz önü 8 ahmcak esas!amı baılıcaları T~hnlr.lme ııazaran İsveç Oslnba mi- rın aşılı 0 arcak koyıere meccanell ,t>' 

mQtcn"vvı oıwu,uı ,.uııma göı; o .... u .. u., t . nı .. e<Hlmlsı .. Henüz biz dt>, kütü~hanc- Bakanhkc\ gö~ d rilen lki tamimıe de ınır.sıol amdıraıı mdmur evıeıi, bılhassa eaıle-.egı .k.eytıyötıne muozuııı 0~~~ ~I 
b>r lDc&ı..llt;Dı: tuısJ ne11lkınd .. i ıa;• I 

bu.uı.ıaur.uuak 1az1md r. bu lr..t. plar talo· cıHl. bir mtslok baııne g-elmemi~Ur. Ma· ı.-sbit eci lmlştir. Atcak azemi raııdıcnan vılayet kont gı EOn mimarı tıırzıannın b kJ . . 
1 

aı cV 
bcnın bor lü1ıu ıhu,ac.nı !uaı~.1ayt.c'11r. nıafıh Bakaıılıkca b\j l§e ö .. em verilmlQ almek fç,n öğretmenin alaku nın es11s cnüt~karoil 'tklllerıne mlııal tcfkll ede- be /'°:n u:ıt eri çoa: bak,ı kalll ,., ~r 
•evzulıau ıbı.v• elm~ı.dır . .bıılıcıS~a r~n- ve kütUptıantc ıiı: tı h:; 1i ıçin Avıupayıı oıdu~u dUşünülertk; bllhassa öjre:me- cck doıtccde derln bir uvk.ln ifadesi- tp e.r e~ı... ırını tcıkU cc:ter. liııJll ... ıl 

C1 k 1 m"n ısuı cwat zamanl11ııııı da pıe ... ,,f 
r.l bcı.h uuı ıı.ümıı..un oıauau 1'.ı. u ı u1lt.bıs göndcnlm'§tır. Fdkut b.ı dd.Vö nin mektep kütUpha1El rlne ge =n ts::r· ..1ır. b"'· 
raat ve: hı.k.&1" ~tıkııı.de go .. t"reu ytı.bau· t>üyUK: lı.utüphane t.r f çln m~vzuıı b .. his lerden m'ltlaka baberdıır oıması ve ok.u- Banyosu ve mutbahı içinde bulunan tın imc.nna taauü' eden hu susata lı 
cı oıhıelcı ueı1eıın t~ıc.ıwtlı:.rıne lcıZliı tır. Her ı.t:k1ıotr Li!e va Ortaokullar ma zam1nl rlDda talebeyi t şvık ve reh· 1eş ocıaıı Lümune evleri laı~nıl aiıoı ş n den Hay Te~fı!C Gll.r'un haUua ret'ıı~ 

li 1 l ·" uı t · · d'l b t b rer vıııi • hı:ıınt ver.u..eitadır. c_,.aıd e'1cn "u zır41 saha..ıa aa oı 11 yer vemmc11aır. U!usı ., -oL "'~ 1.ütüptıaneıuı ıçın bnzım e ı m ~ iı b rlllc yapmaııı, verec( ğl VdZ d ve mt:.V• ... t ıısı 
l Ş hrin mustaibel pıa.ıına göre, be- ııkıyetlo tetevüç etmeEıi en ıı.JJJ 

besine nrıl.cck kıtrpiaıın bo vu gL>· taıimaıname va.ıuı da ı btiyaca tamamen ıulara ait bibllyogr fya vtrme3i ve ÇO· - - ı~kıöuwızuttuuır, ,, 
:ıeı .r"ıim ve taoıoıuı.t t.üs1en1.0bfilj ı..11· Cl)Vc:.p verf:mtmek.teolr. Okul k.U üpha· cukla da o~uma ıe <.belinin uyandıra- men nemen merkezine tesadüf td .. n lu· c. KdRL/J))~ 
hııaııa hayot b.ıg-.sı ve o ğ'dr <1.,ı:ıtı:u~ •. tled içın dahı p a ik bir rehberin ya· rak, kütüphanede serbest tetkike sevk- :> mr1a bir t~yyare anıdı yapılmış ır. Bu- ~ 
•l~adttr yazı&aun çoğcamım .. sı, ayı.ı pılmıısı ve okul.a .a göndullmuinln etmesi l!z mdır. Bu ıuretlJ talebe kü· na müculr bulunan noktada oldu ça 
ramanda bu cseıle \;vı.;uıı.ıarın wu1>uı, cemini .. tüphanedcki c sPe Ieri e lden gcçlrı.cak· ıeniş bir puk va·d r. Bunun garp el· 
ah.aıı.ı, )Urtoatl vo teoaı11.4tıı.k KiJI )'Uiı.. d ) Zaman. ( Alt tıua/ı 3. ü11cQde J ne ine tesadüf eden kııım ada büyükler 
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. li.a;a t.tzy.kı (Erımumda) 6!,·o 
» » \Dı:otı sevı1tııındc:) 1 

ın ) Gereıc. amıt gauk okul kütüp· 
hanelt rine aJınac .. k. .kltcaptann muay ytH. 

usul altında ve .k.oo peraLıf te~k.ııau )Oil .. 

tıe ahnmuı. liuha~u lı..okul ögıetme. 
k.ütüı;.h ıntı ne a ğ .,r Utrıeıden başkc 
muaııı11ı.e yıudın.cı olabııecek hayat VL 
bOyflk 1.damlar Ansıkloptdilennın d 
temini ve munttlıt enatıtUıer in, blltıaıP~ 
lkUsat, Zıraat, Naha Vtkaıellcrlnln v, 
Otıılerın yayınları Ue lstatısLk. U .num 
:MU üı!Oğünün çıkarmış olduğu yıUıkla· 

nn kOy olrnllauıu kadar bUtüa okuUaro 
ı&ıtılmuuıın fa) dıılı olac11tı. AJrıca Ton ton amcaya göre ... intikam 

Bu gece öbetçi eczaJJ' 
«Vatan» ecz .tnesid!!I 

d , 

Roman: 3 

TA YY ARECILER. 
Ya~ant 1. RAH/LLO Rascadan t;e:Ji.ren: /\/HAL YALAZA 

- - ıol d, 
l Ar oldum! önünden: Sokaktan geçerken mektepli kas ndakl otlar da tıpkı bunun g ,pi~ 

Andrey gQlmekten y24armış gezle- çocukların arkasından nasıl .ı. oşac.ı.l.daı r, Up tiırıyor ... ~ıa.al hav.ıda bU'"" 
rh i yorgan ça şaflle slı yord1. H ı ataba- genç kızlarm psnc .ueye pcrdelcrnıln aı • 1 

ne mutıul ,, ~ 
kıcı koguşa telaşla girdi. 1 kasından gızlice ona bakacakları ıeç ti. Bu Çöylak vsgoııla JUi yaııpJJl"p 

- A'Iları yoldaşla' biraz y:-vaş o, Bunlar heııuz canlı tayyarecı ıörınediier. yatmıı ve kanalıt&ıile bav• • p~ı~ 
lu:t, burası t yatro <!eAi !.. Çocullar Andrey; oranın ilk tayyart.ci.si.. Fakat nı ç.kuek ucuyor. Aııdrcy o.ııUJl 4,
Andreye mi:jdt:.ledll ~r: •Mtktep, vaktın- o kıms.,ye ehemmiyet vermlyıcek: Doğ· haretıtotlerint aaı:.lıy or. Çay,aı Dil Jf'~ 
dan evvel tatil oluyo.Gu ,. Andrey se· ı ru; bildiği blr a2acın dibınde duran re yıımuşlik ve ıcrl bit atıl şıa ıc-'~ 
vlndi. Bir ay ntfındıt hem başındaki tabla sıraya gldect:k. Sıranın üslUnda inmt ğe Dafhı.dı. Andce1 • Atı11•t b•'',J 

hl sabt kolay oldu. Gel ıelelfm ikinci Mcruk birden bfre ekşidi: yarası tamamile iyhe~ecek, hem de kur- çakı ile •A,, ile ·M. hartıeıi çlzllınlşttr. hesa1JJL.a at1cat lopıuyor ••• ŞıJlldi eP~· 
kaflyeyhrarken epey zorluk çektim. Uzat- - - Şifr mi? Göreyfm. sunu arkada~ıarlle btrUıte t..lti.cccedl. Bu hadleri daha mekttpte iken o çtz •çıhıcak. dı1ere1' 1'.uıua Jıaı•:11ş I d 
mıyahm: lk ncl satırjaıı sonra yazma~a Şiirimi okudum. Eline aldı; evirdi Bunlar da ayrılırken: miştt... kendı kandlııe luh cm. Fakat 11 1'~ 
6yle koyuldum ki, gecenin nasıl geçtiği- çevirdi: - Scakına falso etme, iyi ol, fmtl· Hadlerle sırayı iÖrmenln yakıcı ar- rım \'irajd.t açılınca, Andtef b t1ı ~ 
nln farkına bile varmıdım. Sabı:hleyln _ Mevzu fena deg·J, fakat vezin hanlara y,tıı zuıunu duydu. baıekttli aırtıdt ticıdınlıt tek.t el ,ar' 
nöbetimi teıılfm eder ttmez gazete met· 111 . ş·ırde her•e'-·den evvel -.ezin ol- Dlyts temennilerde bulunuyorlardı. -- Yanlıı uçuyoı. BfJJalt .ı 
b k F ı. t tb • - za ır. ı .. .1 Koğuşun k.öıelerl, tıpkı bulutlara ö d ~ ld 6" 
aaııııa oş•um. a.a ma aanın onun- malı .. l:!enlm yazdığım tı irlerl b.ç cku- Çocuklar ayaklarının ucuna basarak i .re •a1 ır. ô ıı 1ı 

tie yavaıtadun ve kendime eknbaşlı 1 dunuz mu? koRu~tdD çıktılar. s ~ ssiz ve ılık gece i~e · giren tayyare ilb_f~ yuıJJUfak Sİ!e bi.rü· lnun bir ve1 öirenfrkeı\ 0,,,,d -
adam süsü vererek kapıs ndan lçul gir- rl gi.di. An1rey

1 
sargılarla sımsıkı sıkıl- nerek ka1bolup sııınlyordu. aevlnııl And.cy okuınayı Uıc 6 rıl~ 

dfhl. Koridorda kayış mı düzelttim, ök- - Okumadım. dedim. mı ı i.aklurında& ·nabzının att Q'ını duyu.- VllğOl sarsıla sarsıla gldlyorduı Pen- 1 zamıın buuu anlısmıftJ. Harfler .d 

ııürdt1m vl!ı !çeriye daldım. Masa br.•ırıda - Öyle lae ben okuyayım da ıehl )Otdu. c~renln içindeki toz bu .utları süzülen lbtre koauşınal4 batııuıuştı. 17011"' 
bturan rot 11.k.lü bir moruk bana sandal· dinle... Yara yüzünden bir daha starttan- runeıten parlıyordu. Andrey yukarıkl Kitabı açı p, oturd.ıgu yerde 01 ~ 
araaterdf: . Lanet moruk: ikl saat kadar benl i ok g ti yuıarıya tırlıyamıyacağı, maki· ! sırada .~atı.tordu. Çenesini avuçlan içine dünyayı dolaşmalc ne hOf bır •;;. o~. 
__.= c:>turunuz .yoldaş. tra$ etti. Hem okuyor, ham kendini nanın direkqJoııunu ellna a\11mıyacağı alm f onünden l..açan ağaçları b<ık Ş arın- bıası iklnuı aefd olarak, fakat d 

1 
6~~ 

- Zararı yok, diyordum, ayakta da meıhedlyordu. l t o kusu o un mümkün oldııQ'u kada Çıt· dan k.aybo uııcaya bd4 r aey,edıyordu. lı bfr h~yaoanla, cebir dc::rsiod ı.:ıııP 
tbırorum. Ben de dfnlfyor gibi gö ünQyordu~· bu!( lyHeımek arzusuc.u k.uvvttlcodlrl· ı Taze otlar rüıgbdan, yere kadar . mu§tu; rui(amlarıa ve lıuetıe:; toı''~ 

- Makale ml getirdlnfı? İçfmden musibet h erife küfürü ba.:ııyor ; yordu. etlUyordu, Mo'Or tecrübe edi ılrken bur- mahsus bir ıubıı olduaunıı k efft} 
~ ~ r, ıur... aum Bundan IQnra tllr fHID&l8 tövbe- Evine gld cekU. Andreyhı &Ozüntın gudan 9ıkan ban akı~ı:ıdaq ~ayyare ar-~ (Arlıoı• ! 
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DIŞ SIYASAT 
Amerikanın 
ınüdah;lesi 

DOOU 

EN SON HABERLER.9 
Filistinde Arap tedhişi 

devam ediyor Geçen hafta Franaıda, Puant 
dö Grov burnunda 1917 

'tnesinde umumi harbe iştirak et

~ek için, Fransız toprağtna ııelen 
Uk Amerikan kıtaatının hatırasını KudQs ll - Nezaretle blr kıf,ada iki bomba patlatmı~tır. H!ç bir ıayiııt 
'i>tdileştirmek maksadile dikilen bir o'mımııtır. 
lbidenio kiişat resmi yapıldı. KudDsün garblnde yetmiş yabudi Pol:shıin hıllın yaptıkları bir m~ydanda 

A S .. d 1 . .. .. iki Hatlı bomba Jııu'unmuştur. Mahaltlne getirilen w~us köpıkJerl koklaya kok 

d 
vrupanın u et mese esı yuzun- ara clvuda bu'uru.n bir A~ap köynne aıtmfşlerdir Bu k.ö de bi k 1··r t 

tıı b .. . d·~· . . . d ""' Y r ço rev.ı t. b ngun geçır ıgı vazıyet ıçın e yapıtmı~t r. 
ll •bidenin açılış resminin bir ma· H .. y·a - Mısır Demir yolu muhafıza altına ahnıuış•ır. 

klıı vardır. Bilhassa gerek Ameri- HaJf .td& btr A· ıp çetesi Şel p~trol kump•nyası ldar~baneslne taarruzda bu· 
lll Cümhur Reisinin, gerek Harici- ıunınu, ve muhafıılan. s1°Ahlarl'e tehdit rd.,rtk yirmi hrş Kahrı alıp götürmOş· 

Yt Nazırının son muhtelif beyanat- (q•dfr. Bfr A-r.p ç·tts~ dı_ Hayfaoı'\ c•nuhand t bit yah .ııH kolinlsl den allmış 
\arınd A .k bk A ~af hayvın al ıp glHurmutttlr. Çeten1ntntaktbine çıkan bir tayyare Araplarda•• 

a merı anın ar vrupa lklı•ni ö'dürmüotür. 
~tıelelerine yabancı kalamıyacağı 

3 

67 Nakleden S. A. 

Bir dişi yılanın 
hikiiye~ini dinleyin! 

ilkkındaki sözleri ıöı: önilne alınır
'il, bu abidenin açılış resmindeki 

lll'1ıa büsbütün derinleşir. 
Doğu çocuklarının okuma 
ihtiyacı nasıl karşılanır? b' Avrupa hayatında yeni ve ağır 

~il tehlikenin büküm sürdüğü, mil-
d!ltrin yarm ne olacağını endiıe ile ı 811~ tarafı 2 trıc de) ~nıı bı.tUHı bırotrl ue bağıaı nı ş bu'uoa-

Yabancı Erkek peşinde koşan 
dişi yılan kuyruğu kesildikten 
sonra kocaman bir iftira attı 

d11•llndükleri bugünlerde, Amerika· 'ir. s lrassa D'e\zulıuı sero·st lş•erre caktı r . 
>q ~ duyulan sesler derin bir inşirah ımkftmnı ve t11leheye bu huu,ta o U}a-' 4 - Doğu Jllrıf., b ' rldk in l iş ·r va-
Yltıdırmış olsa ııerektir. cağı kitap' ar bak ı " da bl "livograt ilk i s\taaı ol'tıı ls •anbu ' g z-telerlolo de gl- Ve ne kadar mat ve oşyası varsa Sa'ih bu sözii tıltlr l~ltmez, yeıneaı fe 

U ma'umat ıs•ementn tyl n Uceler ver ce- deu iy c ~ı vnr!ere K~ da· uzamın ve ya- on lan da alaıak eski memleketine avdet lan bırakıp hemen memlekell oJn Belh 
~ aıumi harpte Amerikalıların ğlne karıı o•muıtu·. y lan Doğu Gaz•tu'odr; Dogu kll:tUrüoe eder ve kadında gördOğ"U vefa11zhktrn şehrine avdet eder. Ve annesine kavu-

'rupa işlerine müdahalesinin kat'i 7 re\ mıdde ha\..k nda şunhırı dü- azJmi yardı:xu keud s 'ne bir borç ti'aılş· sonra artık bir daha kad·n la'ını etme- şur. Onun yanında çıhşmaya baılar. Ha-
~ttice üzerinde ne büyük rol oyna- ştlnmcştür: tir. E ı bOç·a l ö~elerde mtttivaı · . s:sslz diQi rlbl hatırından hile geçtrmez olur. klkaten annesinin hlmmetlle o tadar 
lllıt ı _ Doğu illerine Kül•ürü yaymak ve göstcrlltlf'n t .:m1om'n uzalı:: bir ş~kllde Fakat, Ubeyde, kadınlar ekseriyetle Alim olduk.I bütün civar memleketler o-

olduğunu ıöylemeğe bile lüzum ve t u maks~ t ıa neş i ~e beşlanslan Kili ganu ·:ınq ça lı ş '..,0 köy Eğ ltmrnlnin KO· vefasız olmakla beraber muhakkak be- nun bilgi ş!füretlnl duyar ve zlyır•tlna 
~oktur. 1917 müdahalesi böyle ol- tür m'c«'uasının ioklGafı lümmunu ya· yürıdR \Ücud~ g •llr: iQl bir teıekkülü pl.t vtfzsızdır d~nemez. Şüphesiz 'ftfalı- gıllrler. 
t~taıı sonra, Avrupada çıkabilecek ıdne1 tesbit eden encomer; bu hususta venhut tutlp btılgi lırçük bir mDsame· lari de vard .r. fıte senin bütün iÜ1 ka Ubeyde, Dudunun bu h!kAyta!nt 
Qlt hı... halind A 'k •u notalara aöz O:ıüce ıılmı~tır Y1tlrıı reyi fğ:or fl abl l rufş e totc"'rafH.- bsraber rının aşk ve sevdaslle menol olup dl- dl 1 '"' kalb' d "'llp e men anın yapa .. • 1 "' 1 1 h 1 n er..en ın e anne aavg-lıl uyanma-~~ , - Doğu Jçio de~ 11, be ki b Üt Ün günn iÜI o e no~u ga7.flt'5lne gönde- aer 'erini 1 ma etmeklltlo hayre ılA· 
dil Yeni müdahalenin daha ae ka- yu ı t ıçln çok f ıyda tem'n rtlme11ı hu!u~un:ı kO'tiir lşyPrlarının ya mt t dellldlr. Sonra ebeveynin rönlanü ya başlamıştı. DedikJ: 
~ çok müessir olacağını anlamak edecek 0 an bu derğenil ş ki; kından alAkaın fdyd-th gö ü 'aı Qştür almaklığın ve onların da ıOzilnü dinle- - Bundan sonra ebeveyntmfn rlza-

i\lç bir d w 'ld' Tratzooda bulunan tdare h ye 1 taratın 1 Bundan baska, her öğretmenin yine mek lazımdır. Çünkü ana baba hakkı stnı almaban bir şey yapmayacıtı~. 
A_ ~ey egı ~r. .. . dan tesblt t dı mlş olduğundan, deı ~ rıin o~ ğu g zctfs'nıo amrclDa uyg•ın yazı kolay kolay 0:1enmez. Yalnız kanmı terketmek te biraz z:>r 

~b~erika totalıter hukfımetlenn dau ş kil üzeri o de durulmayarak, ~. ua · göod. rmek suretlle gı zeteye ya•dımı Bunu g-öale'en bir S11Ilb hlklyesl geliyor. 
ll' ve tiddetleri karşısında de- tcvlya • ı ve milb y.tı tlrıf n a gö u~ul· bir va,ife t~ akkl edHmfJ lr. v&rdar. Eğer yorulmadlyeenlı onu da an- Dudu - Ubeyde ben sana karıoı 

'-'ok,. . • w • aıtls ve bhhasu c:ıe ğldo yaln z oğr• t tatayım. terket demiyorum. Yalını onların ekse· 

11
1. lıilerm boyun egmelerıne razı t ıçln orQi. muhttl r sevıyede· I Kungr.min dığer ka arlar nı da - Hay hay Du:lu anlatın, onu da riyetle veras,z o'duklarını cöylemişttm. 
~h\- d O .. d' ki mtn sanı ı ' ne~ e devam 'deceg·;z j 1 d l • H ~ -.akta ır. nun ıçm ır , dtmok- ki tbl bcı 1J , e aynı zı maada h~lkın da yoru madan in erım. bu bueu9ta lnt Padi ıahtna koyunun et· 
.-'ıltriıı heıhangi bir vaziyeti karıı- ıstıfadt sut t.mın ttme~ m~k.s di.ı ya - Vııkttle Belhte b'r sofu adam, tlği naslhatı blllr misin? 
'"-~k·· 1. tl' ldkl kd zılannonaaöet~ıuu muv1atk ırO.rul p ' k Sal'hnamanda birde otu varm·ş.Hu- UJeyde-HayırDu1ubUmiyorum. 
• lÇlD ILUVVe ı O U arı a ar ulsuz me tup d J 1 A b ~ı.. 1 1 'i~'' . ' . . . . aıtıstUr. bunun ıç n <luıtlye kom.c, k ya JU a sen ne uy.un, a ı a .. ve scc yes Koyun nasıl nasihat etmiş? 

k. ttlcrınde de ıtıdal ve ihtıyatla zıların 5 ı:ıolume ayrııwatıı <ll şünü mOş· yerinde bir ğcnçm ş . Bısbası bir gUn Ol· 
·"'t '- g·· t•• } h kk d - s Ith t· k ı Dudu - Hint Padlsahı avlanmak: 

"'
t~et. etmeleri, ıulhü herhangı' tür o uren er a ın a muş, 8 yt ım ti mış . ~ · 1 • k ı · BI h d k: dl d • maksadUe kırları dolaşırken bir dlıl yı-

l. .h' bır J'esUe tehlikeye du···ur·· meme- 1 - btiııua mutecll. ı mı yazı ar. I k b r glln er ı er, re Oşuıımü~kü:cYal- 1 bl ,_ .. 1 "tt y 2 - Bütün ö~ctıtmtnleıl a:Akadar ta i at yapılacak DiZ ibıtdetıe o ucmak doğ ıu ceğlldlr. fü . an r er .. e .. yı anın peıtode dolaştıtını 
l .ica. P etmektedir. Zaten aecak ed<cek mesltkl y&.zııar. ru:fa iş ve bl gi ozrenmck ~az ım. Alim- görür. Padlıab diıt yılanın baıka clnı-
"ll ı•:- s ı .. b' ı b b 1 "' ıen tıir erııek yılana f:ızla isrıır etmesin-~• dciil midirki, Anupada bu- 3 - Lise; Oıta, uıc olı.ul tat...bele· on uma arua ş ır ve ı· a.s ı.. b1 'ar lerl çok: o an ır yer u up .ıdeylm,. 
a~t kad lb .. k w f rlDİD sevlyuıne uyrua yanlar. arasında I~} l ı len otouob 1 ve ka yon l1er. den C&1U sıkılarak k ıhncını çeker dltl 
f~ ar ıu u orumaga muva • ' - KUILtlr f4auyeUne alt haberler ıoıorı•rıııin Vd ı..eyanıtt aoen saır kfm- Annesinden izin ister. Fakat annesi yılanın· koyruğunu kesmeye muvaffak 

0hnuştur. ve 1 azııar. ıeleıln kaçak olarak mektup ve ııçık razı olmaz. Salih kendi kenttine: «Ma· 0 ur ve geçer gider. Sanra d'şl yılanın 
~lllluakirlığm en iyi bir olitika 5 - Talebe yazılın. muhabere Vdrakaları naklini 'ltıyat hail .Jemki ben hayır bir ıı için nlyd ettım. kendi cioılnden asıl erkf ğl ıelerek kuy-

lllduilt P 6 _ lıdı el ouuak.: deı tinln çıka- ne ıctlcdlkıert anlatıldı tından mektup Annem izto vermese de gldebıliıim, ne ruğunun niçin kesik o?duauou ıorunca 
ltltet ar~ ~8!ılmı~tır. Her. mem- rılmaslnda t n ml b m amu oıan para knçıı.kcılauoın takibiyle elde edilecek çıkar?,. Dıye dUşünür ve yola ç.kar. diotsl derki : 
~ teahhutJcrmı yerme getırmeli- ııt iOıUıfümiııtur. b r LU~h• basımının uçak weuu~ ve l C k mubabere vara- Bir müddet yUıQdükten sonra rıst· «Hint Padfşeh· benim güz~lliğlmt 
~ ~Ynelmilel mukaveleler ihtiyaç 100 unıyd maı ol<lıığu nazarı cikkataltalarının na~ıılerıyıe blrlıkte en yakın ladığı bir •tacın kölgesinde blıaz_ts~lra· mefun oldu. Beni elde etmek istedi. 

tdiıdi ~. anda de~. tirilm k . alınaraıı.; dcığıntı.a ~ırsamııaan blr yıl poita mer&.ezl~.e teslim edllmeıl husu sn nat etm~k uzere oturur. O sırad~ d~la Ben de razı olmayınca kıiır.cile hücum 
tcltt il ' ilŞ e ıcap ıııuntauman l&.Uıaıı ı~ın cuıe ıık Sdrma U11h liye ve GuwrUk. İohiudar Vek4ıet- KOııan bar kuı nas.ısa Salıh n uıtruıe 

•e b d - :ı.ı:ı.ı . k 1 ı ot Um - ır etti• t\ , u eilfU1..WUerı uvvete mü- ye olma" uzrd .o"o ura temJn etmek er n.aen Zil 1 a ve . g ru.. muhafaza ıJİslemlş. Bundan t~na hal<le slntrıenen · 
~ ~tJe degıJ, ıuJ.h ve müzakere .uzumu goruımuı, bu ma .. s~tıa Doğu lılne teşkııltına ttıblığ et.ııtınıııtir. Salih öyle bır tiddctJe kuşa ~a~mış~l E•kek yılan bundan fena halda hld· 

lı.ı~ Yap k h .. k.. oaglı ılk, orıa vcs ııse ogrctmcolerUt; Yukarda ıözQ ıc. çeın teı11 . it men· zavallı bayvıınzıa- z hemt.n duşup ol- detlenlr ve dogru Hint Pa tlfahının 18• 

~nt. S ma er zaman mum un· oULUD KUilür mü.,ut1tue111ıın btrvtcbı supları tarafnıdöD ouıruzlerlmızc kana~ ..nyf. ra1ına &ldertk yahk o1asına alror ve 
lllhü k k . . b . . W' - • ~1- . oruma ıçm u yem veşln aooutt yavurıımıı.sını ıstemıı ve b.u mt.ktup veya tçık muhabere varakııar, Salia tekrar yola ko7ulur. Nihayet bir saksının dibi e rlzlenlr. 

b~ Y•ı ıihniyetıie hareket etmekten ı~iıı ae KullUı aırtt.IUOr&tııioın aııamt bır tevdl "dh<lıa'1 tllldırde bu mtlraaelattan 4ktam olduğu lçın bir yerae konaklıt- p dl h 
~~- Çare yoktur B t kdird h yılrdım ve aı.ıaıuuanlc bquuabuıı.c~tıne ıkıfer kat ~c.eı alınlllak. bu ücıetl~ıde1ı mak lcabede:ır. Oıada bir evin kapısını a fa yatar, karısı da, yanına i•l· 
~tUıı · u a e er ı&..aı.&ıi oımuılur. birer k•tlna karfılık otan pulları mtlra· çalarak misafir oımıık Llster. Bir ka<lJn mele. hteylnoe ona razı olmaz. Kadın bu 
~bll bırbırıle doıt yaıamas Şımdıyo kacıar 15 kuıuı olarak lea- ıeıat uıe.ıiae y.ıpıwtırıp twih mühllrU U• vıkar ve kendJstne ba:ır plotreccgln nercetin sebebini sorunca Padffah dltl 
'- . olatakbr. Bir zamanlar F ran· olt euııc.n dcraı tıcltılllD . ıo ıı..uuııa in<11 ıptal edıltcek vu i.ısteoıldığl ta.ıı.dtrde ü- ııöyler. lt'akat o kadal' f~Ç kaluk.ı Saiıbın ydanın başka bir eıkelt yılanla y .ıptığı 
!il~ Ue lniiltcrenin birbiderıle dost cılDldl ve ~ounc ocae.ı11ııı ae ıkf ta&- zurıne (gayrı mesut) aamgası basılarak canı sıkılır ve k.ıuiın ıeıaıat zaman htd · tıareketln hoşuna ritmedftlni n OldGr· 
~-ı,t . ~ . .mte 0<1.,nmeaı uyrUJı Ko.uimuotUr. bun· ve)a bu ıoare el Ue yaztlctrak lllllruo- .ıet ve aseblyetle bakc.r. mek lıtcdığt halde yılan d,ll ... 'lne ka tı · 

llıtl.ı: l.na imkan tasavvur edile- .ıwı batk..s Dır ~unur ıa.ue1ıst.1cıı buıçc· lit nAll.ile tt:tıum oıunacAk ve alınan üc- .Kadın derki: ,_ • ç 
~ F k b .. . ö b bl k . ğından anca~ kuyruaunu kesabUdltfol 

\ a at UiUD vazıyet öyle olDIJl vu.at.ntt i Cd ır Voya r aç rttleraen bırer katının mecmuu da mak· - Salih beni aaaçtan dOolrüp Ol· b . 
~ ~U<iir. Daha ilererı ııidile.re.k d - - aoune ıemın eu"c .. ıuh. buz mukaoıııni1e k.uç. ğı tutama verlıeceJL dürdoaün ku4 g-lbl O.ectğımi mı zaoııet· ve işte u k.adıolaıın vefasıılıfını srOsll· 
b.llıtbuir ki . UtU s - Ueıaının çlzllen böıümlere. gö- ve uyf .yet bUlUn saıa.uauyie Utflk nü- tin. Nazarla ınsan ko ay lr<>Jay öıür mu? ren vaka1an s~nra ş ~hvete yll7. verme· 
~el , Almanya ile Fransa da re mutenuvvı mcvıı.uaıdn oımu uz,., munbye iOre taozım edhec~k lki nüaba Farzedeılmkl ö do. Bu bır marlf.t mı meye ahteddlğınl anıetır. 
lll•:r:,-n. ıonrası için pek ili dost ool y~zı tc.mıouu au,u"wllş, yıo• ·.1.1..uı- zabıt vıuaıcasıle tesblt oluııarak bu za- sanki. YııLmak kolaydır. Yapmak zor- Padişahın karısıaa anlattıaı bu bilet· 

k g,çinebilirler. .ur uı.eııı.töı1"1ının aua .. a1Hın4 ıuzı Uu D.tlıılr tt<lreaierıae &öıt.srıımtk prtUe ka- dur. Hllnerın varsa yapmaya ç:ıhş. yeyl ıaklandığı yerden dlnleyen yılın 
~ir b .. . . .. _ "ar t-c:lcr~K, o.nıa.rın maa.evı uUtı..ııumıım çaıı.çı llıt kaç~t• lutana dn ımza ettiı:l· Kadının bu surette göster<1i~l k:era· hak.lkatın dl~l ytlanın anlattı ı lb1 ol• 

~ h.. a.kııta nazan ııbı ıorülen dıl bU l§UC ~01' mur.s.:sır Oli.Cd&Ull iOZ & .. cok.ılt, Mlltca .. 1oa11 .ıuıçakçı nu.ıuııda tJ or o Salih hemen plıma ot k d . a i 
--ı\it ı · . - ı v ~ ı .. b ı1 ıne i e a ara madığını, Pa ışahın namaalu bit adam 

~tt>~. l aa.ıar, şımdiye kadar kuv- Oüunc aımııur. bunuo ıç n ber 11ayuLtQ ıere1.en uııuı. ta.1 at yap mak tlzere d c:llltır ve bu btlilfi oaıu elde etlltıoi . 
d~~ ve b ti tin' .. t di B a.WUll clın.ktOıh:rınm s&ıçcc.gı hcncaskaı zcıo,t vaı.ransının bir nüabaaı Cumhur~- , d d&111 sorar 1 fıllıat onun hayas!ı oldutunu anlar \'e 
~ &o aya ye ı go.s er • UD· ve bu aioı m~saıyu llauı.ı&y"uı ıkı uaı.a )'ôt müdd•iumumllıQ'loe tevdi o,un11.cakbr 

8 ınK dın d ' ln 
1 

yerinden çıkarak Padi~abtan at dilet. 
'I\ nraaı içm de aynı kuv t - 1 .r.. • a ıt : « annım r zasını ıröztt-)'ti e . ve~ .Ye ııaşın uaami oıuncuur o 41U acıa•f• yo.· Kaçak müraselAt nakledenler iki kat ıneklc nail oldum• der. Aynı ıamuda Pc1d lşahıa k:endlsrn~ın lı-
\UI>~ Y ti muhafua edecegme Lı ioıı.de1m.,1erı v" hor v1ıayouc;u <l"1il ücreti vermeıieroe yakalanan maddeler tedltl bir htımet olup olmadılını da ıa.ı 
~' edilmemelıdir. İogilterenin •Ç•D ıc&t.c.k >azuan~ bu 1~1 mubAbıı ou bapta ıene w,ık nllmu'.leye ıöre lkı rar. 
t Oalov ı. d S d 

1 
. . v.sıtcıSue mt cmua ıaaro buyeUce &O.ı· nnıha tanıım kJlınacllk z~b. t varakası· p 1 11'11~\ 8.&)'a • Ü et mese esını '1erumeıl ve kwLur ocogına m~nsup Dır nın Lir nüabaaına batlanaıak lk.l k t dan fıtıısyon ve iskelelerle o!omoblllerln ad ıah ta bayunlarıa dilinden an• 

'~ llltk uğrunda göıterdiği gayret 0 u.adav1n bu JAZl ı1ına11, lçdon relçn pGsta ücrclifle Dtırab.,r para cezaaı a~- ıturup kalktıkları yeıhrde şttfierln ve taaıak lstadltlnl söyleylaee, yılan da dl· 
t)l tn büyük bir delilidir Bize '1tr1o bır aamımıytt.e ııa,lenweııi, UuQ-11 ıımımak üzere Cumhuriyet mtıdde~umu· 111üCctU1ıerle koı.twl momurıarının mn· 1llı1re söy.ememek şaıtilt bU Jt!o müm• 

~ ~ itliyor ki aeı-irdigımıv· 'z ..... ~ .. ıerin .ıı.ültü1ün~ OliAnl ol.lan Vbu deraıo1nk)a· mllltlne T•rllecek ye posta ücretletlafn saıt ve mnnaslp zımıuılaıda tetkikat .k.Un olduğunıı ve c~er dlfl mahluka aOy· 
'l Q • • T ~uau §amaıı lçın c1zemc. '· ııayet ve aza tahsili hakkındalli lcap takıp oluaacıtk· yapmaları 'fe pılsuz mektup ve açak lenecck olursa deıhal OlOm mubakkak 

~ta .. tttce nezaketine rağmen, bu meıkczlcıiude muııtazam b.r ıurctte J•· mun.-bere varakaları alıp nakAetmeye t~- ld ,, 1 h d 
~ı 

1 
f tır. _ _ o u.unu za e er 

Q..1~"'t de yakın aünlerde mutlaka pılan meıl..a.t topı~tı arın ve k~o eraaıı· şebbuı edenhre tesaduf etllılcrlnde sa ' 
~t W'ID buıllahırınııı ıo~derıım.caının ra7da· Mektup kıç akçıl tının yalnız zabıta lably"tıi memurlara müracaatla bunları 

ttktir. 1J ob.cd&ı kınutıııa varılm.ıftlr. Bu ıu• ve gQmrtık mımurluı tarafındın takt- yaıalattırıp haklarında fcrtkll muame· ( Arkaıa fatJ 
plPLOMAT ·•~• I>uau 1!1!~·~ KOlJ&l! f..Uıe!!~O l btYle iktifa olunm~ı ~ ~l4Jlı1aoat1•·, leJI yaptırmalan ~· l~~~~ 
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HAYAT VE SIHHAT 

Doğur, kızım, doğur! •• 
Eskt, fakat her vakit ve ha]a dotru dü,Qnmlye artık vı klt bulamaz ve sfnlrle· 

bir hekim ötttdü: Hfr kadının sinir ri gerç~ktcn lyilealr. Otıun fç1n sinirli 
hastal ğına tutulcnaması, tutulduktan k•zı Uac evlenmek, sonra da çok çocuı 
sonra da hastalıktan kuıtulması için iyi doğurmaktır. S tnirl~r bakımından evllli 
bir oıre çocuk, hem de çok çocuk do· ğ n bek.Arhktal', çok çocuk doğurma'i 
Q'ıırmaktır. da az doğurmaktan daha Jyldlr. ÇocLık 

Ta İpok"at zamaurndanberl hekim· valnız annes!nin değil, babasının da 
lerln hepsi dik.kst etml&tlr: hterl d edi- sinirlerini sakinleıllrlr. Yalnız tatlı k' r 
ğlnlz ve tutulan kadının kendi hayatını mt-1şgu1iyet ol .nasından degit, aile ara
zehbllyen, aile hayabnın tadını kaçıran sında kıskançlığı ~ aybettlrmesinden, 
ılolr has•alıtı en zıyadA, çoduksuz ya- kad nda olsun, erkekte ,.)sun; sinirliliğin 
hut bir nihayet iki çocuıt'u olan kadı n· -Aile hayatına tatsızlık veren, çok defa 
la.rda görnlür. Çok çocuklu annelerde o hayatı yıkan •· b,r c.l~meti de kıskanç. 
bu haatalğ'tn ve ona benzer ruh basta· lıktır. Bir çocuk, iki çoc.ık bu alameti 
lıklarının gOrDlmul nadir olur. o ~un kaybettirmez. F kat çocuklar çotaldıkça 
için ötedenberl hekimler slnlrleri bozuk ali! aras nda kıskançlu kal..oc..z, iki tara-
bir kadın muayene ettıklerl vakit: tın da sinirleri düzelir .. 

- D. ğur, kızım, dcğur 1... Medent memlekEtlnin hfpstnde dik-
Diye nasihat verirıer.. Vakıa bu kat edilmiştir. Kadınlar erkeklerden çok 

nasih t ilkin insana tuh~f reıtr: S1nhll yaıarlar. Ayrı ayrı yerlerde tutularak 
bir kadını çoçuk anneısı olunca Jı.eder- sonra birleştirilen bir istatistiğe göre, 
lenmlyr, endışe etmfyc daha çok maruz aı tmıs yıış•nı geçtrerelr yQz yaıına ka
kalılcak gıbl gö.ünür. ç ıeult bakmak dar yaşamış 4,780 tıke~e kar1111ıt o,740 
yorgunluğa bir sebep, çocutun tı er de· kadın vardır. 
fa baltalanması anntsfoia meraklanma · B • k k d 1 h rde erkek . . u ul' ı a Jn arı er ye · 
bırcr sı:.bep sayılır. Çocuk acaoa me- 1 d d h b t 1 1 .. iııe hamı er n a a ra a gf c rmc ... r r-
nerıjlt hastalığına mı tutuldu, verem derlerdi. Hulbuki kadınlık hayab pek 
bastalıtı mı geldı? Fakat sinir hekimle ~ h t 1 H 1 ö l' ı- kad ı oe ra a sayı tDaz c e m ır u ın a-
rt dııha ine: dı"k.at etmlılerdir: Çocuk-
larının arada ıırada hastaJanmaJarı üze· rın çok bulunduk farı kö ;lerde kadınlık 
rine merak.lanank sinirleri bozulan an- hayatl bfc de rabıt dı ğildlr.. Biraz du
nıder tek çocuklu yahut az çocuklu ka hıı inceleyince görülür ki çok yaşayan 
duılardır. Çocukların stıyısı artlıkca si· kadmlann hepsi çok çocuk doğurmuş 
nlrler doha kuvvetlenir, anne olmaya olanltrdır. 
alıııkhk geılr. Birce şöhret kadınlara uzan ömür 

Ruh bastalıkların1n blrçoau insanın verir, t.:ı.blt, lli.n ve sanat i~leıinde şôh· 
kend.ainl tu.a o~şünmesinden, dü.üıı- rtt. 
cesinl daima zayıt bıtdıği sinirlerine Demek ki çok yaıamak Jstfyen ka· 
bığlanmasandan ileri g~llr. Çocuuuz dan ya büyQk lllm, b11)ük artist olmalı, 
7ıınut az çocuklu, o.anları da, boyutmuş yakut çok çocuk: doturmalıdır. Blrincı 
kaaın kenal kendini dü~Qnmlye çok saıtı y:ırlne getlrmPk kolay iş değlıdir. 
valut bulur. Gezmek, fğ'ıtnmtk de onu hkat ook çocuk doğurmak OfiU isliyen 
kendini dOşünmekten al komaz. Halbuki her kadının kendi elindedir. 
çocukların sayısı arttıkça anneleri kendini G. A. 

Südet Almanları reyiam istiyorlar 
(Baı tarafı 1 lnclde) lerlnde alc.ıen ifade edi'mlıtlr. Muhhli 

formül bu\du§'u <!a zanncdHmektedlr. kab ntlcıln ve umumt olarak kral lktncı 
Almanların kanaatı Karolun siyaseti bunu t y.t etmiştir. Bu-

Berıln 12 ( A. A. ) - lngufz Nszır· na mubalıf olan ve Alm~nya lle 1 ayaya 
lar meclisinde ceıyan eden müzakere· ittlfukla ba~ anmc:ığı ibteycn tek part 
ler neticesi olarak ncşredil .. n teblığ, Ber ~icndlkl otorıteltrın eneı jtk teşebbOsUyl~ 
lln mahafıllnde derin blr teıılr uyı:lDdar- oz tad.ı.n kttlamlmışUr. Ü ;Uncü Rayh le· 
mııtır. Bu mabatılde ~öyle söy&enmfk- hlnde Roauloyaoa b.r sonıpatl havası 
tedlr: « İJghtere, Almanlar harp çık.ar· uyandırmak ıateyen Alman proparanda
mak lste1or, dıyorlar, halbuki Ç~kleri sı RJmen umumi etia.rı üzcriı.ıde mUes-
teıvtk eden İngı!Lredfr. » sit otam11ını1tır. bu propaıandaoıo he-

Henlayn'ın dönüşü aefi Avıupada blr harp naıınde Roman-
Prağ 12 - .tierılnden Af şehrine yad.ı_ Alwıınya l~hın<lts bir coıeyBD, \~

d6nen Henıayn ırörlllmemış mıU tczcıhur· ya. hıç olmazda bıtarllilık ltmın tıtmcklı , 
lede kaııuanmışcır • .tsULUn tmer bayra~· Haıouıu Romen yığınltı tıtkaır edıyoı.ıar 
lar ve detne dalu>.rıle suı:ılt.nıuı~lir. litn d on11 A~rupada oır Alınan tewaıssubu 
layn huautta mı11taka ~üuet v~ıl Vob. Ro~en hutlull..ruıa da riayet edecek do 
ile mabaul parti eıkana ta.atından .. ar· ğıJ.uır. HumAnyayı Alwanıa ve ~ovyt. t 
ıılanmıştar. ltudya ıuasmu11 bır harp sııhnesl yaıı-
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16 
76 
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200 
384 

Türkiye iş Bankası 
1938 

K 0 Ç 0 K C A R 1 H E S A P Lf A R 
İkramı ye plAnı 

adet 1000 liralık 

.. 

fO) 
250 
100 
50 
25 .. 

4000 lira 
4000 » 
iOOO » 
7600 » 
-4000 » 
5000 » 

• 28600 » 
Kuralar: 1 Mart, 1 P azlran, 1 Ey

ül, 1 8irlnclkinun tarihinde çeıı:ilecektir.
En az elli lira mevduatı bulunan 

saplar kuralara dahli edileceklerdir. he· 
(No. 476) 
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1 
BlNGÔL OTL( 1 

l\lüsteclrl 1 
Mala/ Emekli topçu Ylfabaıısı ı 

, Erzurumlu 

Zekeriya ERKAL I 
Yeni, temiz, ucu2', emniyetli, batan 

konforu haiz banyolu 

İstanbul, Sirkeci, Nöbethane cad- 1 
desi No. 18 B'.ngöl 1 

--- (No. 10 - 10 ...... 

feminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yapılır 

Riza Vatandaşlar 
SllAb Fabrikası karşısında 

Bay KAYA hanesinde 

Erzurum Belediye 
Riyasetinden · 

, 
1 

t4r EYLCL t931 ~ 
nm mım•llllllllmı 

" DOGU 
ilanlarınızı kabul eder, 

FiRMA iZi 

1 Bütün Doğuya tanıtır 
"Do G u,, büyük bir 1 memleket parçasının 

· her tarafında okunan 
i bir gazetedir. 
1 Doğu illeri ile ilgisi olan bütiifl 
1 müesseselerin gazetemiz vasıta~ 
1 sile kendilerini bu geniş bölgeJ' 
i tanıtmaları menfaatlerinin 
1 ilk icabıdır. 

!I 
il 

Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
g nderiniz 
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T. C. ZİARAT BANKASI 

Henıayn'ın otomoblll ıthre ırfrdflı waımı.ns11 mem!ektıtuı ıs.iıua1J11i koruwiı.
uman, k.aaıntar ve ırc.nç k.ızıar otun.o· ga bu.z.r 01w11k mUc~CCAhtır. 

Azlztye hanında k"pının yanında 
17-19 rıu naralı mugazaldt yeniden inş11 ' 

bllın ftÇt gı yerlere çı ç"ıı.ltır aımıııaıaıı. Romanyanın Çuos!uvakyaya müza· 
OtOü.ıODU ıı.ut1&t>a~ hauun an .• uuan guç hereu ynn.uz 192J. 1ttıl.s.ımc <legıl, ayr.ı 
lüıue yurüıoıdu. ~u<lot ştf,nın evıı.ııu o "11mı:uıcıa .lluçüı<: ant11nt pauıJd mutım 
nünde muazıam bir ın:ıau kıtıesi topıau· monaır. R->wauyanın Çcıı.o.:uovakıa h, 
mıfU. lieohayn hauun aık.ı~ıauna nıuk.~- ış bi.c.uaı st.n"1e1Qco b.,.aı hacıı1anmııtar. 
b11e etmek aç.en oır kaç a"r.1 bab..on&o Abkc:1l vu eıı.o.nowık s11haa1:1kl bu ıotı 
çıkma&• mccour o.cıu. ı a~ büyü!( bır enaustrı k.uarelinl ve lıw ıı 
Romanya Çe.kosıovak)'aya müza- kuvveunı temsil tılmeklt.d r. Ramany .. 

bcı·eLllll lt:) H t.Uı)·or wUth.fuı: mewıt:kctın nud.uttarına kat§ 
Parıa, ıı - J:iU.rtı~ten oııalrilfyor: oır tr.Cavuze lakayt kalaı.Uaz. Ç"koıdu 

ltomen mahati11nl1en el<la caııcn hcıotıı iBkyay4 blr t«aacl uz hıuındc mlllcta"r cu 
ler• aöre Ayıupaaa lllllDmUtQWlf bır ıb IJlJ)'atıue s.tduı: dıa"r davJeUede birU1U1. 
uııı lıAllnue l{omanJa bılarar k.lıUı.maıt. Ho.ııanyct dJ barc""te i8ÇeOHtir. 
Romaoyarun ınevıuı YAlrıız aııane v, Hele Çekoslovakyaya taarruza Mıl· 
muınett.uhk aebcoııe at211, aJnı zı.mıtk caristanııı ışUrakı Ku~Llk antant ımıu.ıu 
da orta Avıupa statüa.oau&.ıuıı muniıtaza nın c1e1bal bueııtttc it:Çmuını oteaıatılı. 
ıım eaıredtıD mıhl meuraatı~rı bA.lm.uın- otaraıt ıc.ip ettınr. liıfüa M4carıatan pa 
dan da İtıiıltere, ~·ranaa ve Amt.ıiK.cı .:)it bır vazıy"t muhı1t111a edtırcııt sad~o~ 
tarafmdaaır. Burew ma11a11ll Romanyanıı. A•mao orautannın ktmdl topraklarıudıh. 
beyne1mhe1 vcızıyeıtnı bu ıe.ıuıda ıro:) geçere.k Çok.oslovakyanın Sıonk hudu 
tetmek.tcdır. Bu vuıyet seneıtmıen be,, cıwıa taarıwunu mumıı..ün kılsa yine ay 
llibıt ldlUD1f ve panamcnıo muukerc· w netice oıacaklır.• .. 

~-..w--Erzurt!.!!l VllAyet Matbaasında---
eaııık, Duvar~ Ye El·llAnları, DeUer, Fatura, makJnız, Ce&vel, 
ka:rıvlıdt• Amele karnesi, .Hvrak.kaleınlerl, )Juhasebcl Hususiye 
'Ve NaflaJara ait .Bllüınum ~vraJu Maıbua, Kil.ab, Ehli)'elnawe, 

Sıhhat ve Huvtyet Uuzdanları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
-.e Barlç VilA)'eUerden gönderilecek siparl~ler aüı·atle ihzar edlllr 

.ldrea: Erzurum· VtıA11tt Matbuıı ----~--~~ 

~dild ğ nden lhale lıtrihh den itibaren 
aı may s 939 tarihine .ıı adar lcareye ve· 
ilmek üzre 2 g 938 gUnQnden itibaren 

15 gün müddetle mLzayedeye konul· 
nuştur. 17·9-{138 Cumarttsi ıttnü saat 
14 de Belecıtye dairesinde icra kılına 

ca1'tar. TaliplerJn bahıdlyeye muracaaUa 
.ı llb olunur. (No, 701) 4-4 

Erzurum Akşam 
kız sanat okulu 
direktörlüğünden: 

Talebe kaydı acvam etmektedir 
muracaat saalları her gllo 9-12 ye 13-r. 
ye kadardır 

Kabul ıar•ları: 12 yaeından küpQ~ 
46 yııııudan büyük olmamak. 

12 16 yaıında bulunanlar beı ıene· 
tik İık mektebi bıtirmit bulunmalıdır. 

16-45 yannda batunanların en a' 
millet mektebi kurslarından birini bitir 
aılf olmaları li.ıımdır. 

Kayd ifin: 
1 • N ııtus kAııdıı 
2 • S hlıat raporu 
a · T cthsil vesikası 
4 • Alb resim ıazımdtr. 

Derslere 1 Birinci Tcırfnde baılana• 
caktır. 

Kayıdlar İkinci Teırln ıonuna ka• 
dar devam ed~r • 

(No, 21) 7-1 ·-

PAR.A BIR.İKTİREN.LER" 
28.800 ~ LİRA IKRAMIYlt 

VERECEK . " Ziraat Bankasında ~uınbuah va ihbarsız tasarrllf huaplanııdaD 'ı•o' 
SO lirası bulunanlara S'-"ned) 4 defa 9aklleoek kur'a llı qatıdakl P 
röre _ lkramlya dağıtılacaktır r 

4 Adet 1,000 Ur alık f,000 Llrı 
4 .. 500 • 2,000 .. 
' 230 1,000 . • • • •o • 100 • 4,000 • 

100 • eo • 5,000 • 
120 • 40 • 4:,800 • 
160 • 20 • S,200 • _ .. fi 

DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene lçtnde 50 UradaJI ,.
düşmlyenlere ikramiye çıkııığı takdird~ Yo 20 tazlu•Ie verilecektir• ~ 

Kur'alar s9nede f defa, 1 Eylül, 1 Birlnolk!nun, 1 Mart ve 1 ga 
tarlhlednde çekllecektir. (No. 623) -

Sahlb H Baımnharrlıl 

GİBAD BABAN 

Uaııal NeırlyatJ idare Eda Y •• 

lftul Mtıdürü: fzzeı oıaJ~ 1...4 . ~ ,_r· 

Basıldığı yer: DOGU saJJ 


