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Südet şeh:irlerinde örfi idare 
lngiliz Başvekil Erkiini harbiye reisi 

ve Harbiye nazırı ile görüştü 
·-

F ranssızlar vaziyeti 
\rahim görüyorlar 
Fransız kabinesinin son 
toplantısında alınan 
kararlara ehemmiyetlidir 

Südet asileri Telgraf ve Telef on 
hatlarını kestiler, bir çok şehirlerde 
münakale durdu 

~~======================= 

Fransız Baıoekili ve Harbiye nazırı Saladya 

ile Hariciye nazırı ·Bone 

Aw•tuqada oldutu ~ibi, Südet ıehirlerind• de hu man.ı:ara.)'ı 
ıt>rf~flf mi_r~ 

T rabzonda Atatürk günü 
bu sene daha coşkun 
tezahuratla kutlulandı 
Yapılan merasimde muhtelif hatipler 
kıymetli nutuklar söylediler, halkın 
eğlencesi sabaha kadar devam etti 

Trabzon, 15 [ Husud muhabfrfmlz- bir hitabet kürsüsü kuruJmuıtu. 
drn] - Trabz~nlutar dün 14 Eyl0.1 Ata· Mn-•k 1 ttkı~ı ald H•r tOrk - - h ULJ a s a marşını ç ı, .... 

gununO, bu sen~ er zamankinden kes derin bfr hürmetle dfnledlktrn ıon· 
daha conun tezahuutla kntluladalar ra bati le 11 k- - terek 
Hııva O'a t - idi H lk d h b h , P r sıra e urau re l'e • 

6 ye guze • 1\ a a sa a · b - - ·· lfı1tl Lakk d k tll 
tan sokaklara dökülmü meraelml - ugunun yuce • • - tn a ıyme DU· 

Pılaea""ı ye 
1 

t f ş, l n ya taklat ve hitabe\er soyledller. Nutukla-
5 r o. e ra ına ve c varına top , - . 

lanmağa başlamışlardı. Şeblr donan· n mnteak p Ataturk adına and tçıldl. 
mııtı. Merasimi mnteaklp halk ıehrln 

Asker, p'llls ve jandarmı kıtatan, mulıtelir yerlerinde toplanarak etlence~ 
mektepJller, esnaf cemlyetJerf ve brn ırrlne ve m•llt oyunlanna devam etti· 
lerce halk: merasim saatine lntinr edi· ler. Eğlenceler sabaha kadar neee fçla
yorlardı. Ortaya bayraklarla anslenmlş de devam etti. 

SON DAKİKA: 

Südetleruyuşma teklifine 
icabet etmediler 
Bila istisna bütün taleplerinin tamamen 
kabul edilmesini istiyorlar 
r Prağ, 15 ( A.A. } - Südetler partisi mümessilleri hükümctin dave• 

tine icı'Jet etm~mişlerdir. Ancak istedikleri tamamen yerine getirildiği 
takdirde, 0.!1e~e g5.ıdererek müzıkereye başlayabileceklerini bildirmişler• 
dir. Bu cevap Bııvekil tarafındıa Cıım1:ı ur reisi Bene~'e tevdi eilmiştir4 

Yeni hAdise çıkmadı 
Prağ, 15 ( A.A. ) - Siidetlerin yeni bir hadise çtkardtklanna dair 

hiç bir taraftan haber ahamımışhr. Yalnız geçenki hadisede 24 Çek ve 
15 Almanın öldüğü, 63 Ç:k va 45 J\lmltılD dı az ır surette yarat~~~ 
lan anlaıılmııtı.r. ------
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TRABZON KÜL TOR KONGRESİ KARARLARI: 

ilk öğretim ispekterinin 
teftiş ve mürakabesi 
Bu teftiş ve mürakabe usullerinin tevhidi 
ile teftişde göze alınacak noktalar 

Roman: 4 

TA YY ARECILER· 

D O Q \J 

Günün mus~ bahası 

Ah şu işsizlik! 
Oltu [H111uıt] - Oltuaua Oteden be-

Südet Almanlarının 
çıkardığı isyan 

- Ba~ üılüne. ğuna Andreyl lkca etmeğe çalıştıaı bel- b!lmem ki... 
Andrey, bir iki saniyede Marusyayı 

1 
ıı idi. Andrey de geno kalbinin bütQn 1 - Her ıeyl a11lat... ıuıı6' 

geçeeeğinl sanmıısa da, düşündüğU glbl kı.ıvvetlle mesleğine aıık.ta. Evet, hayatlarını topraaın • 1Jt!o' 
olmadı. Kürekler, alııkanlığını kaybet- Sandaldan çıkarken: geçiren oca~cılar, gökte uçan ta••:,d''' 
mlı ellerinden kayıyor, sandal z1gzaklar - Evet, sıhhatın müsaittir. Diye hatta ebemmfyelliz olanlarını ~of' 
yaparak dönOyordu. Küreğlo biri elinden tasdik etti. hcrıeylnl bilmek isterler. Ocak.laf ,&Oı 

Yucanı /. RAHILLO 
kuıtuldu, auya düıtü. Andrey ko!uııun Kız zaten bunu bekliyordu. Kürek- nün nıtünden pek az tayyare u9U~Ofo·. 

Ruıcadan fevir•n: N IHA.L YALAZA Ne P f altandan Marusyayı tttkBc ediyordu. Açık lcrl kulübeye bıkaktı ve parmaklarını Oçan insanlar acaba nuıld•r? tf b'o· 
mavi kenarlı beyaz sandal, arkasından faklata ııtklata Andreyl kulübeya sürüle- nOyorlar? Korkuvorhır mı? Yükıek ~ -

_ He? dalın fskarırozunıı _ çı~artt,, e:onra yerine parlak bir müselJcs bırakarak suyun tıs- ledl. ları dO.nOyor mu? Yııkanıı ıoA' . 
- A°L'oımlar bayır o~aun diyorum; koydu. Marusya gulduı tünde hatif kayıyordu. Andrey: Akşam karanlığı bastırıyordu. NO· dur? el• 401 
_ Bıyır o\sun, hayır olsu?.. Hatır- - Se-.mez beni. .. Haydı Andrey, aen •Bu iş sade kuvvetle bitmez, mc:ha- betini teslim etıniı genoıer au fstasyonu-I lıte timdi önlerinde, araların 4~ 

bytt"'ıyorum ki aenf, oğul.. •Pionu .e bin, ben de şunkenardakl ret te lazım ... Dl ye dQ4ündQ, Beyaz san- na doğru acele ac-Jle 1ürüyorlardı. Yııtı muş büyOmü,, ayni zamanda b•':,ıU~ 
_ Nlkita Kıiıııoi'Ün o~luyum. - dalma bindiğim •Tayyarı.el.ye binerim ... dal aynı ıınratle yorulmadan iskeleye ocak ıı~llerl pot duran, fakat temiz el· yakın ve çok uıat, ulaşılmaz yii" ,r· 

----Aııdıüoka mı? - Neden ayrı? İldmız eynı sandala yaklatıyordu. lstemlyerek bu maalfiblye- biselerlle maaile ağır ağır kulübe rfdi- çıkmıo Andrey... ıs1t"1 

_ Ta keadfsiylm ... :ocaklardan ne• binelim. Mıırosya, Andreyi kürek ucile ti kabul etm!ğe mecbur oldu. yorlardı. Saloııdakller OksflrtlQler •• • - · 
· h fif lt k· Andrey de OksQrdu. ~l 

c:leD IJ?ıldıD, df dt? a çe ere · Yarı yoldan kutlrme yaptı ve Ma· Kllnkof'un geldiğini bütün kOy Ot- _ Hava ordularına en 1111•~ ~' 
- Tekaüde oıktım ... lldncl yıl oldu.. - Hay·r, hsyır... Şlaıdl lkfmlıden rusyanın ı:ındaJına i•khııtı. Maıusya rendfği için klOple piyes baılamadın seler kabul edildiler. ilerde, tali-. '•O' 

Karılar yQıOnden canım.. teyyarec\I ke kimin daha elverişli oldu- eımer bl'etlnl uzatıı: evvel Aııdreyden bir nutuk istediler. And· aında aynca çQrOle çıkartılaolat' 4 ,o~ 
J<'Oyde lhtlyarin bu bılfnl bilmiyen tunu iörelim. liana mektuplarda, ıpor- - E, cesur tayyareci, falso ettin rey bir az ııkılarak. sahneye çıktı va lur. o'nun ıoın tayyarecllf ğe kabul ~· 

yoktu. {lk aeı:elerde mitinglerde kadın- la meşgul elmanın oart oldukunu yazı· ha ... bu•aya bat. rampe~a yaldat~ı. tkl projektörün parlak mık kolay bir ı1 c:eau. Sağhlll JttlP~,ı~ 
lara mOaavat verilmemesi için e p:yi ıöz yordun... İsba\ et l,te. - Ne bakayım? ıııtı buton bQtun zihnini allak bullak ter göz' er kulaklar ve bUba•" g~ 
ıOyledf, bocaladı. Sonra sustu, ancak Andrey 9oktan[berl kürek çekme· - Nabııma bak: tablldlrj dalma ta- etti. Ne söylfyecetlnl düoUnürken, salon- lam' sinirle; Jbımdır. Ben tçocıı~l!,ıeıı'' 
kadınlarla konuourk•n boyük bir 10.tuf . mlştl. Kararmıe kllrtk aaplarını bir az 11m ediyorum da ondan. Andrey kızın dakller: dan beri tayyerecl olmııa be'f o1l'-
g"sterhormuı etbl b'r tavır takınırdı. endiıe ile tuttu. /ne demek fatcdlfiai anladı. Maıusyauın - SOyle, sOyle •. Bekliyoruz ... Diye yordum, takat muvffak oıaaut' 
Maruıruın kQrıklerf aldılını g-OrQnce - MeHte: küçük kOprQyo kadar n her Eözündeo, her · hareketrnden onun baarışıyo!lar_dı. 1 dl7e pek korku1oıdum. ,,.,ı 
()Raurtt\11 Yt ltıaum ~im.adılı baldı Hn• bura7a dOnm.iitl !da tayyareci olmııa elvC'rl~U bulanclu· ~ Vallahi ırkı~aılar, ne ~07leyı~I (Ari•• ' f 
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[DIŞ SIYASJ\l 
Bir defa ok 
Yaydan çıkmasın! 
Günün en mühim İfİ, Çekoslo

vakyadaki hadiseler olduğu· 
11• göre, buglln de bu mevzuu gaz
dtıı geçirelim. 

DOCU 

Lübnan gazetecileri 
Hatayda gördüklerini 
anlatıyorlar 
Araplara tazyik yapıldığı hakkındaki 
haberler yalandır. Hatayda hükumet 
adilane iş görüyor. 

Çckoslovakyada işler aldı, ytırü
dtt Zaten bunun biraz da böyle 
olabileceği akla gelmiyor değildi. 
Ntrcnberg kongresinden s~~a, ~~
lllln gazeteleri, gene eskıs~ ııb!, . Antakya 14 ( A. A. ) ;- Anadolu da böyle ıeyleıin ash esaeı olmadıtını 
~ltostovakyaya karşı şiddetlı neşrı· a1ans·n9 husu~t muhabiri bl diriyor: Bu- öğrendik Yeni Hatay bükQmetlnln adi· 
Ylta • • • 1 di Bu yazı büttin rayı gden Lubnan gazetecileri memle· iane '' gördüiüne ve kimsenin bunıu 
A ı_ ilflfmlŞ er · l d kellerine dönmüşleıdlr. Ltıbnan i'azete· 
"uqıuya muazzam manevra ar o- 11 1 H t 1 tlh b t 1 1 1 ll't kanamadığına sevinçle ıablt olduk. 
ı_ ' • lbnd c er a ay n a a e er ve m • mec 
Ytıile hemen hemen sıllh a a liıln küııdı münııaebetlfe tıtklkler yap Devlet reisi tkselaııs Teyfıır Sökme· 

itçinniş gibidir. Manevralar ve Y.a- mıılardır. Lübnan fftzetecllerl orad'l çı · nl ziyaret ederek aornıtü~. Ekselans 
Pıltnıkta olan istihklmlar dolayısile kın me1t1up olduklın srazetelerden bt· Tayfar Sökmen Ştrkın uıu ônderl Ata· 
"'tnlcketin bntün bayatı büy6k bir rinde neşrettikleri bir yazıda hulAsatan tnrk'Dn de komou devletlerle dostane 
dtiişiklik anedi ordu. diyorlar kl: geç'nmek tavsiyesinde bulunduğunu ve 

y lı' hizmet •Bize, Ante1tyada Arablara karıı kendisinin de asla bu yoldan ayrılmaya-
.. liattl Almanyada ıç • • d taarruz ediliyor, Arab köylerinde 111a- catını söylrdl. Biz de bu vaziyetten ook 
~0raıcmq ihtiyat kuvvetlermı• e mıcıhk yapılıyor, Arablar ötdüıütnyor, mımnua ve mllt' hessls o' arak mımle
~-l~ albna alınacağı !a~ası var. diye haberler rellyordu. HalbuU Hatay- ketlmlze dönmüı bulunuyoruz .• 

a 

68 Nakleden: S. A. 

Çin hükümdarı da 
dşık olmuştu 
ismini işittiği kızı bulmak için atına 
binerek kendisine söylenen 
memleket hududuna vardı 

~ar da motörlü cuıutamlarda 

~:~~:ertldiren.·oBiugnödsante~:iead~v.:~a~~: Kültür konğresi İngiliz Başvekili ordu Ttıc~ar tepe'edlll ıduna YO.cuda· M9hfeker, Dudunun bu ıc5zlı·f Ozt· 
ıu.. ... nu bfr cunl• koyup Hlnı götürürken riue bir mtıddet dftşiindükten ıonra dı. 

lltltrde de basta bakıcılann tahriri kararları Erkfinİ ile görüştü berıteıd'n bu aırrın kimseye ıöılınmıme- diki: 
~'Pdııuıbr. ılol rica edır. - Dudu, bu gecı bea bir rüya 

Bayle bir hava içinde nikbinane (B.,t•r•ft 2 l1toltl•) (••ıt•r•fı 1 lncld• F~kat, bereber ahmak bir ıdı••ıı. eördüııı. 
ı. • k.. .• dr..-? amumt mO.vazeneJe alınmuı. yuetfade toplanarak ıoD nzlyd Oze· Bir gıın memleketJn lhırl rılınlcrhıdın Dudu - Hayır ola nuıl bir rQya t 
"-Ytalara · mak müm un mu w- ' t d ki bl ı f t d t d ' ~ ına . • 2 - Köylerde çaboan etltmeıııere rinde mürakırede Lulunmuıtur. Kabl· anı 1 arını r 1 ya c • a 71 • "· lıfal'oeker - Rüyamda bana bir ıf· 

taraftan Alınan ~ahsıyetlen, Sü· ziraat areç Te yaraçtannın Ziraat Veki- nenin bu son müıakeıt1lnı bQyOk Birde Brehnenl çaınr. .!bdal - ~erbtr, aa Ilı bir o'ı• rttlsuyu nrdltır. Elmada 
det llles l • · dostane bir surette let1nee aQratle temini. h 1 t dU k .. u ıannederkl hu Brebmın OlduruldOtü ıü'ıDJU da 0 kadar rüzel kokuyorduk 
h•lı! l e csının 

1 
k d'" 3 - Topratı olmawan e""1tmenlere 1 emm yet at ~ mı tewr. zaman ttl altın olur. banlann-verdf"'i mestıık f,.lnde uyandıaİ 

"4lt lz ld' .. · · söy er en ıger J 6 , 5 y 

t•r ımge ıgını . . '. . • köy orta mallanndan miktarı kafi ırul inulliz kabinesinin toplantısı Bütün davetliler rellr. Otururla~: ~I· Dudu - Çok hıyırJı bir rQya. El· 
o a.ftan nüfuz ve mevkilen ıtibaril~ temini. Londrı, 1' (A. A.) - Çttoılonk· ba71t Brehmen de kapıdan rörunur. madu maluat kocan lHoca SAlddlr. O. 

d
llltrdan geri kalmayan ve hatta 4 - Vilayet btıtç11lerlnden rğltmen ya hldfıelerl burada derin bfr teıir Balerlber hbemın ellfdnde tbllr lıodplıl aTlabrallkd11- Dundual gil:nl kokuın saaa rahını bir 
llt .. . l d d ft kaıem v ınıo aıına ' e e n r r. a er· gı a o muatur. Ş'ıedekl srnlıuya da •iT· 
. a. yuksek makamlar ışga e en ok~llan fakir talebelerine e er, uyaadarmıfbr. Nuular Mecllıl mürakı· hıl Brehmen yere y.kıhr. Ziyafette bu· dfğln b&Jndenlo ıok.ıdır Yakında hım 

ditt b . d S .. d t • glbı yardımların yapılması. 1 1 h J tl k . h - -1 1 · r azı ıahsıyetler e, u e me 1 1 "er ne t ımm ye • devım etme te- ıunınlar bu fevkalaie urmet tUii er kocea hem dt1 baJzadayı n1tl olacak· 
~lesinin Knll~ e kat'i,. bir n~ti- 5 - Geılct Baıötret;.~n erin mu· dJr. adamın bu tekilde yere serll:neatne hıy· aın. Çl~ Padioahı l'ibl. 
~ « 

1 
v habere O.cretlnden lıtlllla e mes · ret ederler. Berberi yakaladıklan glbi Mıbıeker - Çtn Padlıahı mı? 

Yt bağlanmasından baıka çare 6 - Eğitmenli köy ~kulu btnalan Örfi idare ll(ln edlldl doğru:hiklmln hu>ruruna ıelirler. Berber Dudu - Evd kindi kansından hım 
0~ldığın1 ıöylüyorlardı. Bu ıevatm aın lnıası için vlliyet butçelerlne katı Ptı~, U (A. A.) - Südetlerln ç:- tncoardaa ıördüjü hldlseyl,anlatır. Tncca· baıka bir Padlııbın kızını elde ıt· 
tli.ııde bulunan gazeteler neşriyab· miktarda tahsisat konulması. karmakta olduklan hldiseler gl!gldı n da aıtlrlrler. Fakat tüccar kurnaz bir mlıtt. 
-... da .. e e u 0 olduğu 7 - Eğttmea okullarına parasız ke· artmaktadır. İki ıeblrde •Dnakeleler adammıı. HA~lmı derki: Mıhoeker - Kuzum Dadu ınlabr· 
ta aynı nagm Y YP reatı verllmeılnln temini. te 11 d t J f t 1 1 

- H'ç dunyada böyle oey olur mu? mısın? 
l'tilüyordn. 8 - Eğitmen kursu ılraıt ıerlnfn h mlam ~ llurlm~, • rra Yıe 1 e e OD tasan etinin altıa olduğunu kim rörmnı. Dudu - E'battı. Çin Padiılhı ~tr 
S.. . Külli . k 11 ·r at arı ..eı m fhr. Ancak te ıb: e au- L- k 11 -'-Ih bl d dı ü 1 '"' 1 b udet meselesinın ~ ve ve ziraat ötretmenlennln va t e vız.ı e _ • Bu bıruc:r va t e -ı r a am . r n n anıra.en ıu p lr haJHD nla· 

lttt•i ,. • . a w lanmuı ne bqında bulunmalan. habere mumkuıı olabUmektedlr. Birçok Her halde znallının ınuruoa halel •ıı. Fevkaledı röztl ve narJn bir hay-
d,ll:l .bır neticeye b g 9 _ Etltmenlerfn ııtlfadeltrl için ytrlerde Ôrfi idare llln ed lmlıtlr. Bu ıelmlı olactk. Bu zavallıyı tlmarhaneye van. Yanlndekllerden acıba bu rDnl~ 

tlttır? kendUeılnı parasıı yevmt ıazete rön· hldlselerdı Olenler'n adedi zannedildi· rc511derlp tedavi ettirmek lllım . ilkte bir kız bul.aur mu dlyı 10rmuı. 
. lıte bu aöılin ifade ettiğe mana derllmeıl. ğ'lnden fazladır. Barbcrln dıllllğlnı _kanaıt retlreu Herkes blldfğl rllzell anlatmıo. NI· 

• ._di b' dah h kesbetmiı r·· k b'l ·ık okul bazırurı ve hiklm onu tlm.arhtneyı bayat. fçlerfoden ihtiyar bir vedr: 
b\al ıraz a vuzu Ur Ç0 l meyen 1 f nglllz BaıvektU Ordu JCrJ..Anı Hvked.ırlu. - Padfubım bu fıltflen dilberi Jtr 

lllıınaktadır. çağındaki çocuklar ile görüıüyor Ahmak barberlo tlmarhınedı yedi yQıtlnde bulmaya imkan 1oktur. Yalaıı 
~tuıtu anın Alman aya ilhakı l a Londra, 14 (J.. A) ~ Baovekll il da1atın lleddl hesabı yokmuı. berk110 rfzll kalmıı bir tıhrr vardır. 

~ . ry • y . Kon11r• Y. Baıkan ıfın Çemberlayn bugün Hat on bfrde Er· itte M ıhıeker bu hil'Ayeyl mukallit· lımlnı lıledlnetü lk1ar derlırkl buraaıaa 
~il taınde de vazıyet buna benzıryo- TQrkce bllme1en ilk okul çat1ndakf it& B bl R 1 1 

.
1 

N l'i'n fenahRını anlayasın diye ıöyltdlm. ~llbır mınbal dınll11 yeridir. . 
· Gene Alınan ordusu manevralar çocuklara dlllm!zl konuıturmak ve on- 111 ar ye e 1 erı 8 Harbiye aıır~nı TOccamı barekitını taklit eden berb•· Dıdltlnlı oıkllde bir dilber ol1a 

)'Pıyor Alın gazeteleri lan okur yazar yapmak için uıtıda tabut etmft ve uıun uıadfye g-örQımut· rln lııına relen fellketl ıördnn. olsa bu şehirde bulunur. Bllbu1a o 
~~t ' gene an teablt edilen madd•lere rörı hareket tnr. Gazeteler bu ukert görüşmeye ~fi \ At~ meselesinde ise taklit dabı fı. memleket Padiıahıaın blr kızı nrdırkl 
Ptlak urya ıimamdarlanna karşı ateş edilmul uyrun görnldn. yor ehemmiyet verm•ktedlrler. aa net'c~ler dotrur. batın şehir luılarıııdan tıatllndür ••• 
ltl llrOyorlardı. Bugün b6tün Al· 1 - Okula kayıt rüntınden itibaren Diye Mtdhıetülkaaı P•dfphının kızı-
~ •ta gazeteleri kabahati Çekoılo- öğrencileri kendi~ konuıtukları dllden nı ö1le mıtedmlokl. Çin Padloabı ku· 
-ky•y üklemekte müttefiktir. Bu katlyen menetmek. ARADA BİR : hıktan Aş ık olmuı. Epey HmlJl l'tOmlf, 

h):~t y 2 - Tüıkce bilen çocuklara her Ya· fakat Padltahın ıtkı alttltçı asalacilı 
d, clere göre, AYrupanm mukad- kit oynamalarını ve konuşmalarını temin eı·zde zevk terbı·yesı· yırde artmaya baılamtf. Nih11et VHirl-
u;.•tını elinde tutan Prağ bükfıme- etmek. ~çatrarak : 

ır. Şayet sulh bu yüzden tehlike- 3 - TOrkceyl bllmeytn çocuklara - Beni bu derde sen uırattın. na. 
y, dUşer ilk • p w h"kt\ da Ttırkee bilen çocuklar rlbl muamele M. ALATUR cıaı da 11n lmlucaksın dımfı. 
u... ıe, unce rag u mc- k Vezir - Padftabım ferman ılılndlr. ""a 111 , yapma . 

Q ea .. ul tutmak lhımdır. . ---4· _:Onlarla konuıurken daima ev· lllcını da bulmaya oalıtmQJ. YalDıS ook, 
ltr . u •oılerden na anlaşılırdı? Hıt- velden Otrendlklırl Türkcs kelimeleri Bizim muhitimizde münevver· ı insanlar Yardır ki, bunların ıevk- yaılandım, lbtlyanm. Fula y~rem17e 
1 ıle Henliyn araımda vukua ge- toplu ıöıler tçln tekrarlatbrmat. lerimwn daima tiklyet ettikleri, leri inkişaftau mahrum kalmıştır. nnk yerlere ritaıe71 tıkabm 1ok. Yal· 
taı ö t fftı ı de bllbu fakat bu şiklyetlerinin mevzuu- insan güzel hır' tabloyu seyreder, ınz o memlekete den!ıdın rldlıir. Bn •oıı nıülikat ta sulh dostluını 5 - tretmen ene 8 tr 
"ıtltltau . . . il bu O!lcuklarla meııul ohıall. nu gidermek için, parmak oyna- güzel bir opera parçasını dioler. sizlole Medinıtülkaar hudu:1una kadar 
'>I n edecek bır netice vermemış • - Mııhlt'e IJalll ve a!aialarını tacak kadar kü.-nk bir hamle h gelirim ve ılze yo'u tarif tderlm. Vı 
~la 'd' '-! Alın t 1 . b.. u • 11' Bunlarla gözün ve kulagın azzı ye- ılze orada dDa eder Dtklırlm. 

1, L. 1 1 &1, an gaze e erı oy- çek.en tı 1·ı.ayeler mııallar ... )atarak on b'l .. t d·kı · ez""''Aı bı'r dert l Qlr 1. • d • ' - 1 e gos erme 1 erı Qt • rine gelir. Fakat ne de olsa ası zev- lnoıllab muvaffak olurıunQ:ı. 
~•h llan kullanmak zaruretın e tara tekrar ettirmek. . leri vardır: Zevk terbiyemizi, fi- kin ihtiyacı gene sathi kalmıştır. Der. Bundan ftvk.ıl&de memaua o-

Yorlaıdı. 7 _ Bu rlbl çocukların ebeveınile kir ve ahlik terbiyemiz kadar işte mtinevver bu azabı çekiyor, lan PadJşah kıyafetini dttlotlrerek vezir 
Pr .. g- ti ç k ı k h sı'"'ı temaaıar yaparak ,.ocukıarın evle· tatmin edemiyoruı. ile beraber bfr aoımlyer bine o •ımleke 

ı:ı., .. d ""da ge uce, e os ova ma a- rln .. de da Tu-r'··•e konuyıımalarını temin bu eksikliği duyuyor. Çünkii • . • 
'"1.. .," y Kitap, gazete getirtiyoruz. tı dotru a91lırler. Bir kit rila ıoara 
~ el c endişenin gittikce artmak- etmek. Fikri ihtiyaçlanm zı elimizdeki görüş ve kavrayışında mahsfts blr ıahllı inerler. Blr müddet JÜrGdQk· 
lı 0 dugu- pek iyi anla•ılıyordu. 8 _ TUr'-ceyl ,._.buk o"'renenltrl d k bir darlık vardır. Hadiseleri mü· , ten ıonra nzlr arbk,~Medlııetülkaarıa b.a· 'le>d 7 

• - • vasıtalann hacmine uy urara , • 
f• la kabın' eım' ı'n go .. sterdigıw · bütün ark.ada•laıı yanında taltif etmek, diler- k il talaa edişinde şümullü bir nok- dudana ıelmlı oldutunu ve k endlıl o· .. d y okumak, yazma ıuref e temine 

•karı ki b kı tık lerhıto de cuaretlerlnl artırmak. aanlık sezilir. rada bekleyecelinl ıôyler. Şehrin yola· 
''. ı ar oşa ç1 nca, ar E 1 Ostermek ıu çalıııyoruz .. Fakat zevk ihtiyacı- b 1 nu tırlf eder. ÇI• Padloabı ata blaenk 

tay, hk d il 9 - na ve rea m i . mızı tamamlamak mümkün olma- Zevki dumura uğratan u 1 
~. uyuşamımu en en ve reUle konuıturmak. ıl k 1 lı? Tnlrlı vedalaııp gider. 
"t eksikliği nas arşı ama ı -----ı..._ Çtşit hldiselerin menbaı olabi- ıo _ çocukları daha emin bir ıuret· yor. P.ıclfıah nılrla tarifi Durlao Qf ..,..L B d 1 b h t • Bölgemizde ne: kadar ümmi ıair- 'd • ~ "il: k&tu bir vaziyetten baıka ne te yetittirmek için bu ribt b61i•lerde ura a münevver n a se ti- ınn g er. DOr•incl rünu bir çıımıre 
•lay0rdu? birer yahh okul açmak. ği zevk ihtiyacı, halli dilindeki ler, halk bestkirlan yetişmiştir. rastladı. Orada fıUrahat etmek ü1erı ab· 

Çek ıı _ Bu mıntıkalarda Ttırkce tôıQ eğlence ve haz manasına değildir. Fakat z~vkleri mütekimil olmadiğı nl bir yere balladı, oturtlu. O ıırada 
"•"~ oılovakyadan gelen haberler, filmler eöstermek. Oııun iltedigıw ·, zevki terbiye eden içindir ki, yaratbklan eserler de oraya iki kiJI dıhı srellr, bit m•Hlı 
"lYet:- ki ks d üzerinde mnna11aya baılarlar. Çin Padl· 

l uı Yahametini gösterme e 12 - Mnz\k derıtndt, mtteamereler· vasıtalardır. Edebiyat, güzel ıa- no an ır. "tttL d ıahı hanları raklaıırak mtlnazauıa n· 
~ ı.1tr, benllz okun yaydan çıkh· de, 11mf toplentı!arınds; tOrenler e ter- natlar, musiki vesaire... Hayatta Bu zevk terbiyesini, fikir ve beblal ıorar • 
.ı.' ifade t · F k t bir defa c!hın bu çocuklara ödev verilmesi. Oku muvaffak olmUf, zeki, kabiliyetli, zeki terbiyesi ile beraber yürüt- Bunlar dedtrk.I: 
~ oL e mıyor. a a luo ıoıyal Ori'etlırlne tıtlrak ettiril· kendı' ıahuında miltchau•• a• • 1 . alıd 

~ )'aydan çıkuıa mauallahl mt1l Vd bol mlW manıwn parçalar ve - ... menın çare erı aranm ır. 

DiPLOMAT r11m111. . .... - (Arhf! ~J 



.. 
HAYAT VE SIHHAT l Hay Mısır, hayı 
Bu mevsJmdt, seytr ye;lerJnde ıuda ' fikir edlnmfş olduıunu bUfrs1nlz. Mnır 

p'şııtı yahtıt ateş O.zerinde kebap edılmiş bu~dayı fş'nde de, enph!s'z b6yle ol· 
mısır ntanlann: ı muşta. E vltrmfnt d11ba kesfedllıneden 

- Hııy mır, h<tJI b'lnun mıs!r buğdaymda bulunduğu ôğ· 

Olye haykırdıklatmı duyduğıınoz va- · ren1lm9 den bıJkın bilgisi mısır buğdayın
kıt bununla sadece mallarının iyiliğini da; aşk duygusunu uyandırmak hassası 

anlatmak fstedlk.lerlni sanırsanız aldan· 
1 bulunduğunu anlamıştı. 

mıı olorsaruz. Bu tıaykırmanın as l ma-J E vitamininin C!Şk: duygusUe müna 
nasını belki •iındirl mısırc !arın kendile· 1 sebetl •imdi Umr bir surette bilinir. Er 
rl de bilmezler. Ustalarından öyle ög- kek bu vltamlnd<ın mah·um kabnca er 
renmiıterdlr, ustaları yoksa mısır satar· kek'iğl ıızalır, mabramluk devBm eder11• 
kfn Oyla haykırmak Adettir, diye duy- büsbO~ün h?dım. 8ğa1uı gibi L:ahr. A~ 
muılardır. Fakat böyle haykırmanın de-

1 

yad:t, Hl vlçlnl de. M•drgııskar araıır · 
rln bir mAnası vardır... da kıtlık yıllarında ha!k.A.bu vltamlnder 

Vak.tile htanbul bayanlarının, tnrlü mahrum .kıtlınca erkekler kısır kalmış· 
tQ.rlü rı nklr rde maşlablarla ve işlemeli }ardır. 
baı örtülerlle Gö'csu çaymna kadar gt-j Kadın bu vitaminden mahrum kB 
derek orada k.endllerlne işaretlerle sev· lınca kısır kalmaz, gebe olııblllr. Fak.et 
ei ıf4da etmete çalıfan geoçleıl~ karşı- çccuğu dUşQrQr, Bu da "YDİ netice de 
bk.lı mısır yemeleıi-şüpheıiz, p k çtrkln mektlr S k s k çocuk düşüren kadınlar 
bir ıe1 olmakla beraber -yalnız boğ~z bıı vfmıımfnle tedavi bile ederler, • 
lanna dOık.üo olduklıuına al&mbt dığ.1-{' Vıtaminfn azl ğı yahut OT1dan büq 
dfr. bütün mahrum katmak bu mtılfetler 

Mısır buğdayı aşi: duytu~unu heye- yap·nca, bulun'll"'S nın da aksi tesiri ya· 
c!na gcst!ılr de, onun fçln k~dın ve er- p c1~1, tş1< duyğu,unu uyanilırmak l~lr 
kH a-eııç\er karşıbili mısır buğdayı ye- lüzumlu olduğu sUphı,slzdır. Oadıtn dole· 
mett aeverlerdi Mıs r sa ıc ıaunın öyle yı buğ' fa~ dakl E vitaminini l:utday ta 
ha7ı.ırmalan da mısırda bu h1seanın bu· nesinden yağ ç ıkararak elde ederler, 
luoduturıu-esraılı gibi sözlcrle-anb.t- H lbukl mııır tane tane yenfllrce. 

. mu içindi. vitamin suda erlmedlgi f çln ona bir ~El' 
- N ı: münuebet, d'yeceksln'z, mı- olmaz. Kebııp edlıtrken ateş haftt oldu· 

11r buQdaıı lt zzetll blr!şey olsa da, in· ğundan gene bozu1madıtı muhtemeldir .. 
san n karnını şışlılr, çok su lçlılr, mide· E vltamhıi veıU otıar'a yeştl s11ltıtJd• 

ılnJ bozar... da vardır. Y dfll ot hayvanların tenasülü 
Bn da dotru, fakat mrsır boğdııyın rıu temin eder. Onlar ye,11 o tan aldık 

da E vltamlnt vardır, bunlar kacıınhuda ları vltamhıl bfu lop etıeıile ve kara 
da erkeklerde de aşk duygusunu heye· clğerlerlle verirler. Ondan dolayı et vı 
cana getirir. Mısır buğoayında bu vlta- salata yemeklerinde tenasül vitamini bu 
minin tulundugunu ne eski zamanııı lj luruz. 
tanbul gençleri, ne de mısır sat c lan Bununla baraber bu mevsimde taz• 
blllrlerdl. Mısır buğdayında bu vitaminin mısır yemenin de aynca bir zevki var 
buluııdotu ilmin pek yakı!l zamanlarda dır; tilbU, çok yememek, mideyi bozma· 
me,dana Çlkardıgı bir bl1ğldlr. Ancak mak şa1tlle. Ama, aşk utrunda mldey 
hali bl'i'slnln pek çok şeylerde ilimden \feda ederseniz ... 
~ok Once-ber günkü görtü üzerine-bir G . .A. 

Türkiye iş Bankası 
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KOÇOK CARl HESAPL"AR 
İkramiye plAm 

4 adet 1000 liralık 4000 Ura 
8 • 500 » 4000 » 

16 • 200 • .000 » 
76 • 100 • 7600 » 
80 • so • 4000 » 

200 • 25 • 5000 » 
dd4 • 28600. 

Kuralar: ı Mart, 1 Haziran, 1 Ey 
ıll, 1 Birinclkinun tarfhfnde çekilecektir.

En az elll ııra mevduah bulunan 
saplar kuralara dahil edileceklerdir. he 

(No. 476) 

Erzurum Askeri Satınalma 
ı Komisyonundan : 
On b ş bin çlft yemeni k&palı zarf 

la eksiltmeye konul.aıuştur. T1tbmln be 
deı l yirmi yedlbln Ura ilk temin atı i< 
bin y rml be~ liradır. Ekautmesı 21 Ey 
ü l 938 ç~rıanba iQnü saat onda Erzu
rumdıt aı:ıkerl satınalma ko:nlsrcnunoa 
yapılacaktır. Şırtrıaııesl her gün komis
yonda gôrUleoıllr.T :jkllf mekcuk:ları bel-
li gün ve saatt n bir saat evvel komis· 
yon başlrnnlığına verilmiş veya poıta ile 
gönderilmiş bulunacaktır. (No. 694) 4 • l Birazda gülmek ı-azım! 1 

TER z 1 u E Şapkanın ömrü Erzurum Akşam 
- Ben diyordu, fiç ıeneden üç se kız Sanat okulu 

neye şapka değııtırldm. 
ô:ner A"l taksitıe elbise yaptığı ye· 

nl mOtterfıine taksitten h'ç babs ttmlyor 
du. Moıteı i merak ederek sordu: 

- - Bugün tak:Eit ınnn ıeldl, siz 
bf 9 aeı çıkarmlyorsunuz. 

öaıer Arı cevap verdi: 
- Biz kibar nı üıtcrfürlmfzle katly

yen para bahsi etme1lz efendim. 
- Ya, pek.l müşteriniz boıcunu O 

demezse? .• 
- O ıaman müşterlmf zln kibar ol-

madıtını anlu ve icraya müracaat ede· 

rlz. 
Daha fenası 

Bir HZ heyetinde iki kfıl ieçfn9ml 
10rdu. Blrlsl boyuoa Otek.lnl çtk ş iri 
yordu. Hatta yü2Uııe k.aar~ı da alay tdı· 
yordu. · 

Zavallı adem arbk dayanamadı, gü-
11Un birinde patıor.a enayeıt etti 

Patron pışkın bır noamdı. Elini ıt· 
klyılcınlıı owU%una ko_ydu. ŞOyle soyıe· 

dl: 
- A'd rmtl caDıml ArUıtler hep 

sor.ıuıar = direktörlüğünden: 
- Nasıl? Bir ıapkayı üç ·sene mi Talebe kaydı devam etmektedir. 

ga7lyorstın ? muracaat saalları her gün 9- ı 2 ye 13· 17 
- Onun a-lbl brr şey •.• tik sene şe· ye kadardll' 

ridfnl değ ştlririm, lkiDcl sene boyabnm Kabul fıtr•ları: 12 yasından küçllk 
- Ya üçüncü sene? 45 yPş•udan büyük olmamak. 
- Üçüncü sene de onu lokantada 12 16 yrıında bulunanlar beş ıene 

baıka bir şapka ile d ·ef~tlrlrlm, ilk lık mektebi bitirmiş bulunmalıdır. 
, 16·" 5 yarında bnlunanlann en aı 

Niyeti bozuk değil millet mektebi kurslarından birini bitir· 
HAklm - Hırsızlık etmek ııiyrtlnde mlş olmaları lbımdır. 

olm2d.ğmızı söyle}'orsurıuz. Ha bukl s!zt Kaycl i<;in: 
gec~ yansı ıığıınızda s gaıa olduau hal· 1 • Nufus k!a-ıdı: 
de tütüncü dukaoında para çekmtcesln\ 2 _ Sıhhat raporu 
acını ğa çıılışırkeo, cürmü:ııeşhut halinde 3 - Tahsil nsikası 
yı.ka amı~lar. 4 - Alh resim IAz1mdır. 

Suçlu - Evet, doğrudur bay b8ktm Derilere 1 Birinci Tetrlnde baılana-
Çekmt ceyi açıtrkeo yakalııdtlar. Fakat caktır. 
b D p3ra almak için d-4i', içtiğim s•ga- Kıyıdlar İkinci Teşrin sonuna ka-
ranın parasını b.rakmak için çekmeceyi par devam edı,r. 
açıyo1.lun. (No. 21) 7-S 

bOledir ıotc 1 Aıtıat <.ılaıadıaıruza mcm· ,,., 

DUD olunuz. Erzurum Lv. Amirligy i Sa· Al. Ko. 
Mahkemede 

Hlkim - Muumıyetınlz sabit oldu. Başkanlığından 
Mahkeme beraaLıııza .ı..uar -verdJ, 1 - Erzurum ıatnlton ihtfyac! için yüz elli bin kilo koyun veya aıRır 

8u91u - Çok. ıyi •.• Teştk.1'.Ur ede. veya hçl eti ~ıpaJı urf usullle ı·tın aluıfcaktır. T~hmtn bedeli kırk beş blıı 
rlm amma •.• boa bot~boşL.n• ıkl ay ba· lira ve Uk: teminatı iiç bin bef ynz y-.tınff bı-ş liradır. 
plıancde yattım. Ş.muı bunu bızmın el· 2 - Ş utııameıl E zuıumdat Levazım Amirllll satın alma komisyonundan 
mek lçln ne çdayım aOyıtyınlzde onwı parasız abnabıllr. 
lolo teuar benı b.ııay.a geliımeslnltr. 3 - E1sftme 10 1 Teş - ~38 Pazartesi güntı saat on birde Erzurumda 

Acem mübaleğasını da MJt· Mv. binasında Erzıırum Lv. Aınhl ğl satın alma komlıyonunda yapılacaktır. 
ef\t' 4 - T,kıif mektupları ihale rnn ve saatından bir aaat evvel satın alma 

g ~ 1 komisyon Başkanlığıoa verilmiş olacaktır. 
lklıl de atıp tutan, fakat bir fey- 5 - Şırtnamesfnln yedinci maddesinde istenilen vesikalar teklif mektup 

den anlamayan ta kımııandı. Ruımaen lan ile birlikte komlsyoaa ibraz edilmiş o:acaktır. (No. 27) 4-1 
babatdıyodudı. Bld bllilçlillnl anlat· 

~k~~= d 
de b; 1!~';!e;Ör~~~: g~~n k~!~ ~1:,~1ri Karaköse As. Sa. Al. Ko. Bşk. lığın an 
Ôyl• kl blrc.en bııe caulı k.eatyl çeıçı· 1 - Kaıa\ıön garnlzo::ıu için dört yüz yirmi bin ki o S.tman kapalı zarf 
veıemııLer ıandım. uıullle mü:ıakaaaya kondu. 

üne.an aıetı kalmak lıtemeyen öte- 2 - ·T~bmln b~d&ll beş bfn altr yüz yetm•ı Ura ve ilk teminat <'ö·t yoz 
tl•l cıe cevep verdi: on beı lira ytrml beş kuruştur. İbaleıl 3·10 938 P.ızarteıd fÜtü saat on bİrdedlr 

- O <ln bir ıey mi ? Ben de bir 3 - tııaıe Karaköse askeır llltın alma komisyonunda 7apılacaktır. Şart-
1erde bir iÜıÜf re&mi götdüm. li1ıyıan namesfnt görmek fsteyenler komisyona murscıat etmelidirler. 
oldum. Realm karıııu.dl\ bıı llZ tazla k..u 4 - l:ıteklfler llıale g!lntı ve saııtından tir sut evvel teklif mektaplarlle 
aııı m, Goı.eiıu çaıpmuuıôa.ıı doıt &ün Ticaret odası vealkuını ~lrlikde komlayonumuza vcımlı bulunacaktır. 
~~~ ~~~ 
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1 Do G .u 
1 Ildnlarınızı kabul eder, 

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

ı her tarafın a okunan 
1 bir gazetedir. .1 

1 Doğu illeri ile ilgisi olan biitiltl 
1 miiesseselerin gazetemiz vasıta" 
1 sile kendilerini bu genif bölgeyi 
1 tanıtmaları menfaatlerinin 
1 ilk icabıdır. 

1 
1 
1 

Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 
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T. C. ZİARAT BANKASI 

1 
PAR.A BIRl'KTİRENLER" 

28.800 LİRA İKRAMiYE 
VERECEK 

Ziraat Bankasında ~umhıralı ve lhharnz tasal'l'af hesaplanada• ·~ .. ~ 
SO lirası bulunanlara Sf'ntd3 4 defa çekilecek kur'a ile qatıdakl ,....

. iÖre ikramiye dağıblacaktır: 

4 Adet 
4 • 

' • 
•o • 

100 • 
120 • 
160 • 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 

20 

Ur alık 

• 
• 
• 
• 
• 

•,ooo Lira 

2,000 • 
1,000 • 
4,000 • 

5,000 • 
,,800 • 
8,200 • • 

'
,, 

DiKKAT: Hesaplanndakl paralar btr s~'\e l9lode 50 liradan • 
düımty~ıılıue lkr1trnlye çıkıtı~ı takdird .. Y. 20 fazlulle verilecektir. r" 

Kur'1tlar senede 4 defa, 1 EylO.J, 1 Birlnclkanun, ı Mart ve ı g,-f 
t arlblelnde çekilecektir. (No. 623) -

Sablb •• BqmuhatrlJI 

cinAD BABAN 

ltluı ııadürii: iuet n:nJç> 1 

Basılclıl)ı 7er: oo<lu .-ı-' 
' 


