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Pazartesiden maııda her !{On çıkar 

Snyısı hc~-y~ror 5 kurnitur 

SA 1'1 : 70 
G ÔNDEL.11< vGAZETE 

Basılmayan yazılar gerl verilmez 

= -
lngilterede kabine işi 

tehlikeli bir safhada ! 
Avam kamarasında heyecanlı bir celse 

İngiliz meclisinde müzakereleri dinlemeğe 
gelen halk "Çemberlayn'ı istemiyoruz!,, 
diye bağırdılar. Heyecan devam ediyor 

iddia ispat edilmelidir 

Şehrimizdeki kasaplar, eti 15 
kuruştan satacak zatın emrine 
dükinlarını hazır tutuyorlar 

Bir yavrunun 
verdiği ders 

Londra 22 - Edenin istifası nzerine 
memlekette husule gelen heyecan de· 

Kendilerine müracaat 
ettiğimiz kasaplar baş
ka bir hesap1a maliyet 
fiyatının yüksek oldu-
ğunu ileri sürüyorlar. 

vam etmektedir. BütOn gazeteler bu 
mesele ile meşğuldür. Şimdiye kadar 
Hariciye Nnzırlıgı vaı.ffesinde bu mem
lekete bllyük hızmetler görmnş olan B ugünkU nüshamızda çok güzel bir Edenin kabineden çekilmesi, sadece Baş- Dnnkn nUshamızda hayvan lt\ccar-

ha.diseden bahsediyoruz. HenUz al-1 vekille çıkan bir ihtilllf olarak değil, tarından İhsan Cinlsli'nin et füıtlttrı 
Çak b\r masaya erişemeyen btr yavru dün! Bnld\1n zamanında kabineye alınan bu hakkında intişar eden sözleri lıOynk bir 
Sinemada heyecanlaıunış, ve bütün halkı genç unsurun ştmdise kadar halA baz- ttl8.ka celbetmlştlr. 
İstlklo.ı marşı okunurken nyağa kaldır - medilmcmf"" olan eski anane alışıklıhı-
nıış. nın bir akslllamell de telakki edilmek- Mevsim itibarile halkımızın hemen 

Kendisini ma~buaya çağırttık ve ko- tedlr. yegfi.ne gıdasını teşkil eden et fiatları 
nm dUşUtUlmeslnln mümkün olup olını· 

nuşt~ıc. fngilterede ordu gençleştirilme kte yacuğı meselesi etrafında alakadar ma-
llk sözU fU oldu: dlr. HOkOmetin diğer kadrolarında dtt filde mllnakeşeler cereyan etmektedir. 
- Bnyrajını sel!mlamayan İstlkHll genç elemanlara yer ayrılması için bn- Halkımızı pek yakındtın ilgilendlrdiğ:ne 

nıar.şına ayağa kalkmayan, memleketine, yUk bir ceryıın vardır. kani olı1uğumuz bu mesele bnkkındu 
tnllletlne saygı etmiyor demektir. Ona da . 

Tilrk d nmez. İngllız BuşvekiU ile Hariciye Nazırı dnn muhtelif selahlyettar kimseleıle ko-
Biz kenedlslnden hAd1seyl dinlemek arasında İtalya ile bnılanması. istenen, n~ışt~ık. Bu konuşmalarımızın neticeleri-

1.stedık ve Jlhassa onu C6.Sa.l'etle bu ha _ mnzakerelerden çıkan bu son lhtılafta da, nı bırer birer yazıyoru1. 
rekete .sevkeden başka blr MıU olup ol- halk, şimdiye kadar Hariciye Neıarettn- Bu işe en yakın telfikki ettiğimiz 
nıadığmı sorduk. de efkarı umumiye nıı7.arında bir çok kasaplardan Cemiyet rei i Cemil Tok-

- Baban yauındn mı? idi? tecrübeden geçmiş olan Eden tarafını göz ve Ahmet Kudakrı fikirlerini şu su-
Bu suallmlze bayağı kızdı. B!Syle bir iltizam P-tmekteclir. retle unlutnınktnıhrhı.r : 

vazıreyı yapmak tçln ınsana babasının - - Bay İhsan Cinisll'nin gnzetenizde 
ihtarı mı ıa.zımdı? Dudaklarını bliktü. intişar eden düşünceleri etknrı unıuıni· 
Ve blzl haklı olarak tstlh!af etti. yede "kasnplur aleyhinde bir dllşOr ı·e 

••• 
ltlrnr etmek llzım kl, ne bayrağımıza 

rıe de marşımıza karşı lft.zımgelen saygıyı 
henuz gösteremtyoruz. Erzurtimda marş 
\e bayrak muhabbetini 1stanbuldan daha 
Uerde gördUğllmü de şu arada hemen 
töyıemeliylm. Akşamlan Kolordu binası -
nın bayrağı indikçe sokaklarda mllnır ve 
tıbur duruyor. 

ynrntmağn sebebiyet vermiştir. O sotır
lıın okuyanlar el bJhaliliğlnln yeO'ane 
sebebinin kasaplarda olduğu m:rine ka
ptlmışlarrhr. llu dll~ünce B:ıy Ilı anın 

tmtr<Jldn2tJ 111kkaınhırl da bUslıutün 
kuvvet kesbetmJştir. Halbuki haktknt 
hiçte onun anlattığı gibt değildir. 

Altı yaşındaki çocuklar, bir asker gi
bi esas vaziyeti nlıp şanlı bayrağımızı 
seıcıınııyorlar, nskcr, selft.m alıyor, memur, 
oıcı.u~u yerde duruyor, yalnız arada sıra -
<la, kasketi klil~hlaşnn sakallı bir köylU, 
63.hnarak yürüyor. Ne oldu diye etrafına 
bakıyor. o da şaşkınlıktn.n duraklıyor. 

Et bahulılığındıı kasapların gUnlUıı. 
yoktur. Onlar hatta bu işte znrnr etmtık· 
tedlrler. Bu yüzden bir çok düktlnhırda 
et bulunmamaktadır. Yalnız kontırut sa
hibi olunlar lhtiyuçlanna göro et kes
mekle iktifa etmektedirler. 

Doğruluklarını her 2aman lsbata 
hazır olduğumuz rakıımlarln bu iddia· 
mızın hakikat olduğu kolayca nnlaşıJa
caktır. Bu mevsimde kısır inek bulmak 
pek müşküldür. Mezbaha kanunu muci
bince gebelik mnddetlnln nete ikisini 
doldurmuş olan hayvan kesilemediği 

Kasaplnrm ideli asına göre, lmgü11llü aznm'i fiyntltı satıldıkları tnkdlı de 
bile, her boşa bir llrn ziyan veren koyunlar 

Istanbul bu bakımdan dalın ldtiball
dl.ı-, bunun bir tek mlsall, her Cumhuriyet 
b:tnamından. her resmt gUnden sonrn 
Ctınıburiyet ga~tesının ne.şrlyntıdır. için bulunacak kısır ineklerin fiyatı a-

Beledi) e Reisi: "Biz böyle 
fedakarı şimdiye kadar çok aramıf, 
fakat bulamamıf tık,, diyor 

'Memlekette haklı olarak saneak ve zamt haddindedir. 100 kilo et verebile-
ınnr.ş terbiyesinin teessUs etmesini istlyen cek olan böyle bir ~neğin bugOnkü .[ll· 
hem nalına., hem mıhına muharriri, Ab!- Solda Çemberlayıı, snğd:ı istifa erle11 yasa fiyatı yirmi dört liradır. Buna lH\
cıın Da.ver. Sütununda mlltemadiyen bu il ı :u Ed 'l B kAI t ve edilmesi lazım aelen diıtrer masraflıır liOksanımızdan bahseder durur. arlc ye .ı,,.,zırı • erı 11 aıve e 0 6 

dairesine girerken ıılınmrı bir ruml ise; mezbaha resmi olarak 150 kuruş. 
Bayrak Türk mtlletln1n remzidir. o bava kurumuna yardım olnrak 15 ku.ruş, 

~çerken ona selMn vermek lAzımclır. Avam kamarası, kabinenin nnzik va- nakliye nereli oturak 10 kuruş, sakatat 
t~;!n~~kl~~~zıiç~~;de:ır !':"=~~: ziyetfnl görOşmek Dzre dün fevkalade nakliyesi olarak 5 kuruştur. 'Blnnena
M:ı.rşlar, kalplerden doğar, kalplerde~ ohıruk toplanmıştır. 'J'opJanb çok gergin leyh böyle bir inek kesilmiş olarak 
kalplere seyyal cereyanlar sevkeder. Mcf- bir hav.a içinde başlamış . ve bDUln me- eQkkfına 2680 ~uruşıı mal olmaktadır. 
kareler yaratır, kitleleri heyecanda tutar. buslar ıctlmaa geJmışlerdır. Böyle bir ınekten azami 14 kilo n-

Marşın heyecanı, erkek kadın, mu- Başvekil Çenper~ayn böyle bir ha- ğırlığında bir deri çıkar. Deıinln piyasa 
Vnfık ve muhal!! herkesi sllrUkler, mnıı va içinde meclise gelmiş ve kendi yeri· fiyatı 40 kuruş olduğuna göre bütün cl
ınarş çalındığı 2amqn, vatandaş, şahst lh- ne oturnrnk gl\nlnk işlerine bakmakla de edilecek para 560 kuruştur. l\ilosu 25 
tlrasıarının basit menfaat dllşüncelerının meşgul olmuştur. kuruştan 8 kilo yağ fiytttı olun 200 ku-
Uzertne çıkar artık alevli blr Alemin için- Mebusların sordukları suallere Eden ruşa sakat tuhm olun 60 kuruşu da 
de, hafif, gUnahsız ve heyecanlıdır. yerine Con Slmon cevap vermiştir. Mec- illve edersek, 820 kuruş elde ettiğimizi 

"korkma ıönmeı bu tafaklarda yüzen lis istira eden nazıra gösterilmesi lazım ımlarız. lnettn maliyet fiyatı olan 2680 
aı k sak Et meselesine ait dil~ı1ncelerinl bir 

sanca •: gelen hürmeti gösterml~tir. den bunu çakarır ' yoz kilo inek eti· mektupla bildiren Belediye Reisi 
Diye gürlediği zaman vatandaş, ce· l~çl partisinin yann hükOmet aley- ~in ~ize 1860 kuruşa kalmış olduğunu an· ŞEV KET ARI 

-'Urdur ve her hamleyi yaıpacak iktidar - hlno bir takrir vermesine muhakkak Da· lam:: Şu halde bir kasabın bir kilo inek b" b b ,_ kt d B _k 
<18.<l,ı Fak t 1 e ir ld bu .SÖZÜ söyllyebil- , · d k a ,, k 1 40 k ır me \ağ ıraKma a ır. U Rıancın 

r. a e v r ' zarile bakılmaktadır. ·· •ı • ~ > ' etın en azan ca.ı anca ' uruştur, içinden dukkan kirası, kazttnç. vergisi, 
sın, İst.ıkl1i.l marşının ne olduğunu bilsin, Kamaranın dinleyicilere mahsus olan altmış para bile değildir. kulfa nereli ve nihayet kasabın kendi 
~rı bir tedai Ue, göZUnUn önünden, yer kısmında üç yüzden fazla kadın erkek GörOlllyorkl buıünkn sığır azamt geçimi nasıl çılrnrtılablllr? 
: er, l.şgal ordularını geçlrebllsln. Dııhlll bu fevkaUlde celseyi . dinlemejte gelmlf fiyat kasaplara söylentldiA"i glbl • bnynk (Alt tarafı 5 incide) 
l1Yanet numuneleri, nazarlannda belir - bulunuyorlardı. Dinleyicilere mahsus o· 
ln, yabancı hAk.lmiyet ifade eden ban - lan kısım aaha fazla bir tek kişiyi ala-
uıraıarın klistah lfüstah sallanclıklım de ' 1 1 
'il 1 ' d aı ölgel 1 d k1 mıyacak kadar dolmuştu. Kart an olan 
.~:~kl~~~ ~=tı~a:~~ gHarır:ın ~rı bir çok kimseler blle içeriye gtrmete 

bır hareketle, geriler~ gitsin, maruf bir bile muvaffak olomamışlardı. . 
hatıblmlz1 BüyUk Millet Meclisi k11rsu _ Celsenin sonlarına doğru, samlın lo; 
stınde .görsün, hatırla.sın ki, 0 hatip, arka- casında bulunanlar : • Biz Çemberlayn ı 
ctA.-ıa • istemeyoruz • deye bağırmı,lardır. Ha· 
.., rına. l . p l l rl 

_ Dlnley}n efendileri . .. dfse bu şek e gırlnce o Is kuvvet e 
cteAD BABAN müdahele etmek mecburiyetinde kalmıt· 

lar ve aamlin locasını zorla bof'ltmata 
fAH tmfl 1 "'tt«t) •qyıfflk 0JM1Jt\lrdır. 

·= 
Erzurumun en iyi tavla 
oynayanı ki md i.r? 

Şehrimizde tavla nwraklıları çoktur. Dnnlnrın lçhıdeıı 
tavlada en mahir olanım s:·çnıck üzert~ yakmda mükMallı bir 
mOsabaka açmaya b.ıııı·lnnıyoruz. TafsUAt vereccüll. 

FIKRA: ----
Y aızılarımız 

Dun ilk okul öğretmenleri l~ln bir ya}J

zı kursu a~ıldı. Bunun gayesi Uk mektep -· 
trkl çocukları muayyen bir yan slsteml -
ne nliştırmak, metodlu bir şekilde ıtbel;· 
okunaklı yazı yamıalanru temin etmek -
tir. Kültilr cUrcldörJüğünün bu isabetll• 

ı tedbirinin pek dar bir sahada kaldifı flk
rlıuleylm. Ka.naatlınce bu kurslar daha. 
.,.ümultu . bir hale 1retirilmelldir. 

l\Jemclkette had lnJdl5.bını müteakip-; 
1 Arap harflerini bırakarak yeru Türlt al -
!nbeslni kullanma.ta mecbur oünlann• 
e~erisi in :;.n elinden çıkabilecek en çir- · 
kin çizgi nümunelerfnJ veriyorlu. Bele• 
yaşları bir parça ıeçldn olan ve da.ha ev• -
velden ecnebi bir lisan Hrenememlt bu • · 
Iunanların yaztları ıörtilmeğe seza_. 

NaSTeddln Docıanın me,hur hlklyesl l 
rlbl, bir mektup yusalar obyabllmek : 
için kendileri de mektubun ])Cfnklen 'GIWI"' 

bir seyahate çıkmağa mecbur kıtlacaklar •.• 
Bunlan bir tarafa bınk•hm. Keneli.:· 

lerinl "ıilzel yazar,, d.Jye orta,a aiıiut o
lanlar bile lyt ve metedla bir feldlde,... 
masmı bllmlyorlar. Bwnuı ea atık tSelllr-t 
caddelerd.ekJ ta.belllanbr. 

Bu ketmekete &l1ık b1r son verme • 
nln bir meeburfyet haline relmlt oldDl:U t 
mnba.kkaktır. 

Bu itibarla yası kurslannm bütün 
vat.andqlara teşmil edilmesi yerinde ve 
ı.abttll bir ttclbtr olarak WüJd edilebilir. 

JAllADla tOWP 
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ğudan Haberler Şiran Asliye 
salahiyetini haiz bir 
mahkeme istiyor 

Oyun aletlerinden 
alınacak resim 

·------------------~~~--------

Oltu da köy kalkınması 
1 1alıiye ınüdül'leri kongresinin senelik çalışma 

progl'annnda gözetilen hedefler 

KahYe Ye gazinolarda eğlence 
aletlerinden almacak resim 

Uzak yerlere gitmek mecburiyetinde hakkındaki kanun 
6ö t 'f k f f 'jj d kafan fakir köyfüf8f Sarih Eğlence aletlerinden alınacak rusuaı s en o u emsı er e h ki d . 1 hakkındaki kanun sureti vilayete tebllt 

Ağrı Halkevi 
faaliyetleri 

son derece muvaffak oluyor a arın an Yaz geçıyor ar edilmiştir. Kanuna göre, kulüb, kabve-
Oltu (Hususi] - Oltu Kaznsına 1 ma su yulları ve KUlttir i~l'!ri de chmi- Agn [Hususi] _ Halkevlerinin mu- hane ve gazinolarla kır bahçelelerlnde 

bıığlı dört Nahye .Müdl'ırll ll-2-938 de yctle nazara alınmıştır. bitte umumi alaka uyandıran sosyal ha- ik . Şi~an [Hususi] - İlçenin zirai ve ve emsali eğlence mahallerinde bulunan 
başlamak !\zere J{aymakam Fevzi Hn-1 Bu sene Oltu köylerinde yeniden reket ve faaliyetlerinden birisi de gös- tısadı yegane gelir kaynagı rençberltk beher bil&rdodan senevi beş Ura ve 
murcunn başkanlığında bir kon ğre ak-' dört adet beş ~ıflı mektep yapılması ka- terit kolu tarafından sık sık verilmekte oldu~undan, hukuk ve ceza davaları tavla, dama ve santraç tahtalannın be· 
detmişlerdir. Konğrede bilhassa Duhlllye rarlaştırılmış ve bUtçelere tahsisat ko- olan temslllerdir. ıı merkezinde önemli erazı meselesinde temerkllz etmektedir., herlnden senevi üç lira resim alınır. 
Vekaletinin direktitlerine ve kö~·Un kal- nulmuştur. bir ihtiyacı karşılayan bu temsiller ara- Sakıt i.darenin sut idaresinden ve Cihan Bu yerleri işletenler her sene Hazi· 
kınması esasrne göre köy bUtcelerinin Bir taraftan konğre devam ederken ısında bilhassa muvafiakiyet kazanmış harblnı~ bıraktığı feci akibetlerin eseri ran ayı içinde bu yerlerde mevcud res· 
mahalli ihtiyaçlara nazaran tanzimi ve diğer tnraflan da köy Kanunu tatbtk edi- olanı, geçen harta temsil edilen «Himme· olan mıras davalarının ve yine idarei 1 me tabi oyun aletlerinin cinsini ve mik· 
'ene içerisinde tatbik ve tahakkuku için l len 135 köylln bütcesl bu esaslar dahi- ti~ ~ğlu• piyesldir. Öteden beri Halkevi- sabıkanın bililtizam. köyleri tefrikaya darını gösterir bir beyennameyl makbUJ 
çalışma şekillerini ve bir Nahiyenin mn· linıie tanzim edilmiş ve köy muhtarı ve mızın her şubesinde ödevlenmeyi bir ~ğratmak v.e onları _ı~tısmar etmek için muka~Ulnde bağlı bulunduklan varidat 
teaddid köylerini yahut muhtelif Nuhi- ihtiyar heyetlerHe de istişare edilerek Onur_ bilen ve tevazUle Ç!llışan il mer- ıhdııs eyledıği sınır ıhtiJatlan blltDn köy- ldaresme vermeğ'e ve tahakkuk ettfrUe· 
yeterin l\öylerini aLkadar eden müşte- • öylerin husust ihtiyaçları da aikkatle kez oğ'retmenleri esas plyesde, Vilayet lülerln aralarında tükenmek bilmeyen cek rOsu~u .malsandığına yatırarak. her 
rek i~leri gözden geçirilmiş ve bu ml\ş· takip edilmiştir. da~re~erlle serbe~t işle~~e çalışan genç- bir ni.za mevzuu olmuşdur. • 

0
ju? aletı içın ala~~· levhahm oyun 

terek işlerden her nahiyeye d!lşen kısım· Bu vesile ile kaza merkezinde top- lerımız de komedı ve ş11r gibi kısımlar· Fılvaki idari kanunlarla bu ihtllaf- a etıbind mpnaslp bır yerine vazelemeğe 
lar tesbit ve taksim edilerek senelik ça- lanmış ı>lnn muhtarlarımıza halk evi ta· da rol almış bulunuyorlardı. lar sUratle halledilmekte ise de, arala· mec ;:m::;~n bl inci n - d lt"ba 
lışma proğraını hazırlttnmıştır. 1 rufındc.n tertip edilen proğram dahilinde k Gösteril kolu ny~lerince, 19 şubttt rında hasıl ol.an anlaşamamazlık yine ren yapılacak yok~ama:a ~euv~a:~z ı rD: 

Hazırlanan proğraın ve bUtcecle na· konferanslar verilmiştir. y:d~r dlğkr bil tte7sılt> r:h: ~azırlık mahkemelere ıntikal etmektedir. lecek oyun aletlerinin resmi iki kaf~ta· 
zarı dikkate alınan esaslara güre ön- Bu konferans mevzuları şunlardır· k tpı kmış 8

1
rar aş ıdrüı müış _

1
° 

0
u6 un an va- Fakat bu mesailden mütevellit mü- rak alınır. 

k
. b" _ . · ı azanı ması ş nu m ş, ıamanm seb t h k k' . mUzde ı sene zıırfında ılbasstt koylerı- ı- TUrk Baynığ'ına hürmet ve say- d 1 x. b k 1 k k k 1 na a ı u u ıye ve medenlyelerfnl Bu yerlerı işletenler mali yıl içinde 

. . t . l"k 1 k 1 . ar ı.,,ına a ·ı mayıua sı sı prova ar maalesef çok z k 1 d k' 11 ld 1 • mızın eınız ı., s~ğ ı ·, ağnç ama, tobu.m ğı 2- Zehirlı ğazların tehlikesi ve bun· yapılmış, mUsamere gecesi, piyesi ve _ · . u 8 yer er e ı ~s ye se- yen en satın o acaklan oyun aletleriıu 
ve ~cımızhk ışlerıne çok ehemlyet \'erıl- lardan korunma çareleri. 3 - Hava taar- program muhteviyatı sade bir dekor lahlyetlnl haız mahkemelerde gormek için a~dıkları tarihden itiba~en on illn içinde 
mlştır. ruzları ve sakınma l olları. içinde fakat kuvvetli ve devumh bir di· haftalnrca, günlerce yoUarda ve şurada bır beyanname ile vandat idaresine bil· 

Her köyde bir kaç parça köy na· 4- Bulaşıcı hastalıklardan nasıl sa- siplln altında oynatarak sona erdirilmiş· burada kalmnkda, bu suretle lktlsaden dirmeğe ve resml ve levha muameleslnl 
nıına tarla ekilmesi de temin edilmekte- kınmah ve kOçUkleri nasıl korumalı? tir. mütazrrur olmaktadırlar. yapmata mecburdurlar. 
dlr. Köy odası, meydan, içme ve sula· 5- Türklerde ntcılık ve binicilik. Temsilin muhitimizde alaka uyandır- Saatlarca uzak mesafelere gitmek Varidat memurları her sene temmuı 

masından ve takdire mazhar olmasında, ve hukuk davasının istilzam eylediği ayı içinde mıntakalarlnda bulunan yer

Y az1. Kursu dün 
Cumhuriyet 

okulunda açıldı 

Tipinin kapattığı 
Kop yolu 

tekrar açıldı 

mevzuun genel içtimat hayatımızdan irs ve tashihi sin muamelelerinin ıntaci lerl dolaşarak buralarda bulunan oyun 
alınmış olması şüphesiz mne~slr olmuş bir çok maddi masranara bağlı bulun- aletlerini~ resmi ödenmiş olup o~madı· 
tur. Diğer taraftan Bayan öğ'retmE!nlerin duğundan bu işi ancak zenginler başa- tını tetkık etmeğe ve bu kontrolu sene 
de temsile iştirak etmiş olmaları ve rabilmekte, fukara halk bizzerur sarih nln gayri muayyen zamanlannda astarl 
gençlerin sıkı bir el birliğile ve canla, hakkından vaz geçmeğe mecbur kalmak· uç dDeefaftterdkrar etMmet

1 
e meeb~durlar. 

b l 1 l d 
·ı· · • d d e ar, il mndnru Varidat 

aş a ça ışmu ım a temsı ın san ut ve a ır. ... . mQdürtı, Vllridat kontrol mem'urlan tle 
m~~ssfrlyet bakımından de~er ve öne- 92 ı senesinden berı kazamız bu va· Varidat kontrolörleri ve Maliye mnfet· 

Derslere Çarşamba günü Otobüsh~r seyrüseferlerine mını artırmıştır. zlyetdedlr. Bu mühim teşkllatımızın ol· tlşlerl de bu mahallerde kontrol yapma· 

d d
'l k maması halkımızı çok mQteeslr ediyor. ğa salablyetdardırlar. 

evam e ı ece devam ediyorlar B d H h d bf · k ı• r yavrUffiUZ a .er sa a a z~ .urtaran sevğlli Cumhriu- Yoklamalarda resmi Odenmemlt ola· 
. Erzururuı_n Ktıltnr . direktörlü~U ilk son tipi ylızUnden Kop yolu kapan· ~et htık~n;ıetımızın halkı bu sıkıntıdan kur- rak görülecek oyun aletleri zabıt vara· 

mekteplerdekı ya:z.ı tedrısatını mUfredat mış ve nakil vasıtaları eşya ve yolçuları- d tnrmak ıçın kazam1za asliy~ selahlyetinl kasile tesblt olunarak resim ve cezall 
proğramının derpiş eylemiş olduğu nı aktarmaya mecbur kalmışlardır Mü- Vatan uygUSU haiz mahkeme .vermesini blltnn Şiran- tarh ve en çok bir hafta ı'çinde mOkel· 
'istemııtik şekle sokakbilmek için ilk • 11 ı 
mektep muallimleri için bir yazı kur- temadi. tamirat amel~sinln hiç dur· Uk Tectrisat Müfettişlerinden Bay ı ar öz emektedırler. lefe ihbarname ile tebliğ olunur. Btı 
su açmıştır. mak bılmeyen aayretlerı sayesinde '-'Ol tarblyata karcı y k 1 k iti" • 6 " Ahmedin oğlu lsmetpaşa llk Okul öğ· ... a 1 aca raz ve .em· 

Cumhuriyet ilk mektebinde açılmış tamamile açılmıştır. yiz taleblerinde ve bunların tetkik vo 
Ot b M t bil d rencilerinden ve dör- Bı'r köy keçllerind h t ' k k d olan bu kurs derslerine Çarşanba gUn· o us, o omo ve iğer nakil va- • e as 8 1 arara raptın a 2395 numaralı kanun 

leri snat 14 de devam edılecektır. sıtllları seyrU seferlerine devam etmek- diincu sınıftan Tıırıh hükOmlerl aynen cari olur. itiraz komls· 
Dün Ankaradn Gazi Terbiye Enstl· tectirler. Yeşil matbaamızı . GUmUşane, (Hususf] - Şiran llçe· yonu kararlarma karşı Varidat idaresin· 

tüsU Resim iş Şubesinden mezun ilk geldi ve bize şunla slnın Çivrişan köyü keçilcrindeki paslu· ce temyizen tetkikat talebinde l:ıu'unmr.k 
Tedrisat ımrettişi Talat Ayhan bu kurs· Kavgayı ayırınak n söyl~~~: manev- rulluzum söndüfUnden kordon kaldırıl- salihiyeti vilayetlerde Varidat mtıdürle: 
ta Jlk açış dersini vermiştır. Toplımtıda • t 6 mıştır. Ayni ha~talığın mezkOr kazanın rlne ve kazHlarda en büyük ma! me· 
şehrimizdeki tık dektep muttllinıleri· IS eyenler yaralandılar rıılıırını gösteren fil Sifon köyllnde Sarıoğlu Safer mer'asın- murlarına alddir. 
nin hepsi hazır bulunmuştur. Bundun üç gUn evvel Veyslefendi mi seyretmek içiı da çıktığı görUlmnş ve kordon konul- Yukarıkl madde mucibince tarhedi· 

Talat Ayhan dersinde evveli\ yazı hali · d t Abd 11 h 1 sinemaya gitmiştim. muştur. le.n resim ve cezalar, itiraz müddetinin 
bera. bertır•inin teınin edilmesi ı·çı·n hep uıa esın e 0 uran u a oğ u As Bu filimde AtatUrki it 6 tan ıı H · c h il · d ırazsız geçmesi veya itiraz halirıde tet 
birlıkto çalışmanın lüzumlu olduğunu e ucı ,uma ma a esın e oturan ve ismet İnönünO 
tcbellnr ettirmiş ve Kültnr Bakanlığı tara· aşci ~Iehmet arasında bir kavga çıkmış görebileceğ'imi söy· kiki itiraz komisyon~ k~rarile fahakk~k 
fınclnıı esusıAlmanlnrdan alınarak tadi- ve bu e. nada Emingurbi mahallesinde lemişlerdl. O heves- HAVA etmesini müteakiq on bet ın~ Içtn<ıe ı k b ı M~ tahsU olunur. Temyiz talebi tahsile mA· 
~n . a u .ediln!iş ohm yazı ,.eklinin kı- oturan urteza oğlu Aziz ve Sl\leyman le sinemaya gittim. nl de""ildir. Ancak temyl' ko.mı~syonu 
a bır tarıhçesınJ yapmıştır. oğlu Ali kavgayı ayırmak istemişlerse de Fakat bu filmde ls- • .,.. " 

. Bundan sonr~ İlk Mekt.eplerln muh· Aslun kavgaya karışanlara bOsbütıın liklal marşı ~alın- TARIK YE(,!IL 2-1 • 2. 938 saat 8 R4JJ0ru "arartle fazla alındıft! tebeyypn eden 
telıf sınıflarında oğretllmesı lttzımgelen h ·ki · i d f ~ resim ve ceza mnkeµe e rtın ve lad~ 
yazı ekliler hakkında izahat veren Ta- gızmış ve er ı sın e. ha if. surette maktadır. Bir de baktım. Marş çalınırken, Hava tazyiki ı 595.3 adiljr. 'fahakkuk pd~n rf3slm ve ceitı 
lt\t Athan muhtelif yazı numuneleri ve l~arahımışt_ır .. suçlu evrakıle birlıkte ad- seylrcllerdC'n hiç birinde hareket yok, ,, ,, (Denlz seviyesi): 757.0 mDddeti İ"inde ödenm•dJM takt'rde o/I! 

. ıyeye verılmışUr. H rr k lkt H s b t " !" &• • T• malzemesi hukkında da ızahat vermiştir. eme~ aya&a . a ım. eyecnnımı zap· u ~ne : - 0.8 10 Jam~a ve ta)ısUi emvllli tt.uıqnp h.ü· 
Dersin sonunda öğretmenler karan- tedemıyerek filmi alkışladım. Bunun O· Dttşuk suhunet : - '4.2 kOmlerıne göre tabıil olunur, 

lık bulı.rnkları buzı noktaların aydınla· Bugece nöbetçi eczane zerine orada bulunan asker ve halk Rutubet : % 97 . . orm k&gıdlanndan alınmakta ohm 
tılmaları için sualler sormuşlardır. "fstanbuJ,, eczanesı·dı"r hepsi ayağa kalktılar. Bunu 1Utfen ga· Ruzgar : Sakin ıstıhl& resminin tezyidi hakkındaki 33 

Derse daha teknik bir mevzuda ol· zetenize yazınız dedi. Sema : Temamen kapalı numarala ve 30 eyhll 1886 tarihli konun 
~a~ ~J[.~c~~~~f~k Çarşamba günü de· . KU~Uk Tarığın bu gUzel duygusunu Yağış : Kar 0.4 M. M. ile bu kanuna ~Qzeyı:el 57 numaralı 

Edebi Tefrika No: 69 
Bur.lıır hepsi se\'inecek hadiseler. Bununla beraber ihtiyar 

kadının için için azap ctuyduğu şeyler de var. Ferdanın kon· 
kurda bllyllk muyarfakıyet kımman tablosunun Akif Cemale 
şayanı hayret derecede bcnziyen bir erkek portresi olması 
oı.ıu tı.ızla dUşUnd.nren ve ~zen noktalardan biri. Tabloyu gören 
bır çok kimseler Galiba F erdıt Hanım hocasından ilham alınış 
dlyerelr iğneli laflar söyl.ediler. Genç kızın Akit Cemal ynzun: 
den uğradığı o ağır hadıse e nasında, onu vurmttkla lttiham 
edildiği bir ırada tevkifhanede ressamın resmini yapması 
garip bir şey. 

Ferda konkuru kazandı. Tabir Avrupaya tahsile gitmesi 
liizı~. Akademi ona seyahate hazırlanması için bir ay izin 
':rdı.Bu müddet yavaş yavaş doluyor. Genç kızın gideceğini dQ· 
şuıım~k le nyrı bir llzUntU ÇUnkU :Ferda artık eskisi gibi de~ll. 

"" , lmdı onda hayata küsmUş' • gibi tasalı bir hal var. Yalnız 
tuışına yabancı bir memlekette bUsbUtun fena olması ihtimal 
d~hllinde. ~erd~nın halasının bu son hadiseler, bele bu büyük 
hastal~k g-ozOnu _ yıldı~dı. Neyseki şimdilik genç kız gitmek 
için hıç bir şey soylemıyor. Zaten her ~eyle al!kasını kesmiş 
bir ~aziyette. Ne gOlüyor, ne söylUyor, öyle de az konuşu· 
yorkı .. 

- Anne daldın. Bak şişin dllştO. 
ihtiyar kadın silkelenir gibi bir hareketle doğruldu. Eğitip 

işini aldi. Dudaklarında bam bir tebessilm belirmişti. 
- ihtiyarlık kızım... ' 
Perda kesik kesik gülüyor: 
- Ammıı yaptınız hala? 
Haln.sı ona döndü. ~itemlf bir bakıŞlıı gene kızı sOıdii: 
- Neden hayret edıyorsun? Senin gibi gen~ taze bir insan 

bu kadar <lalgın küskün -0Jur da ben ihtiyarladım denıltlm 
)Ok Dl.U 1 

.. _hız de ıftlharla y_a_zıyoruz . yerde mevcut kar tabakası [~Sın. ~dl~iftt~~~lnisanı 1836 tarihli kanun Jlga 

[3ENvuıMADllİ 
Perdanın yUzU birdenbire değişti. Dudaklarındaki gt\lllş 

silindi. Hacer düşllncell bir tavırla önQne bakıyor. Halusı elin
deki şişi yavaş yavaş dizine vurarak ağır bir sesle devam ~tti: 

- Ne zamandanberl dikkat ediyorum sen artık eski Ferda 
değilsin. Dertli, dl\şünceli bir halin var. Di)elim ki bu m~hkeme 
işi seni sarstı. Sonra büyük bir hastalık ge9lrdin, fakat bence 
genç bir insan sıkıntıyı arkasına attıtı zaman daba ıinde 
olu.r, hayata daha bOyük bir şevkle sarılır, hem senin 9ek~ik· 
lerıne karşılık mükafatın da yok değil. Bütün emelin oltın 
şeye kavuştun, konkuru kazandın. Bunu büyllk mUşkQltltlar 
içinde başarman, blr tevkifhane köşesinde böyle bir eser mey· 
dana çıkarman, sevincini, gururunu arttırmalı. Herkes böyle 
dUşQnüyor. Geçen gün Kerim Namık seni tebrik et:erken ne 
dedi: •Ferda haklkt bir sanatkar olduğunu bize iztıraplar içinde 
kıvranırken yarattığı b~ tablo isbat ediyor ... Onit bUtUn ruhunu 
vermişsin çocuğum. Konkuru kazanacağına emindim. lt'akat 
şunu da itiraf edeyim ki zaferinin bu kHdar bnyUk olacağmı 
ümit etmemiştim. Öyle mütehassis oldumkl, bu sözler hal& 
kulaklarımda. Halbuki sen o sırada ancak gülümseyordun .. 
Hem de ne kadar isteksizce!. Gazeteler eserinin akademide 
te§Jıiri mUnasebetile uzun uzun yazılar yazdılar. Gene en kQçQk 
bir sevinç eseri göştermedin, bayret . ediyor~~· Öyle de~lştik, 
t> kadar ı•·ip bir kız oldunkl !. 

Ferda susuyor, ,cevap vermiyordu. ijace1 l:jr J8Y söylemek 
1btiyacına duyarak annesine döndü : · · 

- Aane !llklJI kOQUfU)'OJ'SllPı intan bO>'lO felAkeUofdtQ 

sonra kendini kolay kolay toplayamaz. Zaman lazım. 
O, yOnlerl toplayarak ayata kalkmı,tı. Dalgın dalaın kızına 

baktı: • 

- Belki, doa-ru söylüyorsun kızım. 
_ So~ra atır bir hareketle döndü. Köıkün kapısına dotru 

yurDdu. 
• 

Perda ile Hacer yalnız kalmışlardı. Ferda bili önUne 
bakarak elindeki çam dalını yolmakla meşguldü. Hacer koltu
pnu ona doğrq çekti, gQlüll?-seyerek: 

- 4nnem haklı, Ferda t dedi. 

Gen~ kız i.çinl ç~ktl ve cevap vermedi. Hacer. devam etU; 
- 4nnemın senın bir türlp eski nPfell, qanb .ba,ine dOn· 

memene bayre~ etmesi kederinin asıl sebebini bllmemesinden 
ileri a-ell!or .Fer4a. fialbukl ben ~una onqn gtbl şqmıyoniıq. 
Çon~Q bıldl.tım . şeyler var, latıra~ınm- esası1Ja yakılım. E~J
nlmkl, ıeçırdltın fel6kederi~ üz,rlnd~ yaptıtı · aqı tesli epf 
baflfJedl. Onları u~utmak Dz•realn. · · · · · ' · · 

qenç ka~ın durakla4J, sonr~ gayet yavaş bir selle UAy• 
etti: ' · · · . .., 

- $enin unlJh~ı<Jıtın, an~tamıy~catın ~lr Akit Cernal var 
~erda. İşte kalbinden biç b~r zaman silemlye~Jln 18y, bllt 
ıçlnden çdcamadığı~ ~erfn. ~ederi~ biricik ıebept: ~şkın •• 
Maa-m~ms~, muztarıP.sin. ~nne~n naıan dikkatini cel~ecek 
k~dar kendınl }?ırakmış bir ~alin var. Niçin? çpn~ü o~u dA· 
ıunOyorsun. Zam~ ~er eeyJ ~nutturur, siler belki •. Fakat bq 
aşk" kalbine Oylp ~ir y~rlefmffkl, qn~ oradan kolay kolay 
sQkup atacafını saDPJIYQl'lJm. · · · ' · 

f erd~ Qtrqenbire baıın~ k~d~rqı. J\.SabJ bJr ~reke»e olln~ 
~eki çaJJJ 44lım ~~•• cJQt"' fırkt~r4k ; · · · 

(Ar•ı 114f) 
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-- 2-t ŞUBAT 1938 

·EN SON HABERLER 
Hitlerciler Viyanada dün 

bir nümayiş yaptılar 
Polis karışmadı, müessif 

bir hadise olmadı 
Avusturya ispanya cumhuriyetçileri 

nezdindeki konsolosluklarını kaldırdı, 
artık F ranko ile münasebette bulunacak. 

Viyana, 22 - Siyasi vnztyelleki ı bir çok kimseler de bu nümayışa işti· 
Bon değişiklik o zerine, şimdiye kadar 1 rak etmişlerdir. Polis hiç sesini çıkarına· 
her tnrJu toplanblan, hatta gamalı baç mış ve ınUdahelede bulunmamışhr. 
takmaları bile yasak edilmiş olan, Avus-1 Numayışcller sükttkla.rda Nasyonel 
turyah Nasyonal sosyalistler son derece Sosyalist mnrşlnn söylemışler ve nara· 
geniş bir nefes alınış bulunmaktadırlar. lar atarnk şehri dolaşmışlardır. Hiç bir 
ı.ı hadise olmamıştır. 0 ç bir taşkınlığa meydan vermemekle • 
beraber, siyasi toplantılannı serbestçe lsııanya Cümhm·lyelcllel'l lle 
Yapmaktadırlar. zaten öteden beri A'•us unmnsebet kesiliyor 
luryanın h~r tarafında mevcut olan Nas· Viy"anAa, 2~ (A. A.) - Ye~i Avus-
~·onal Sosyıtlist teşekkülleri şimdi daha tur~a hukumetınln Alman dış sıyasetlni 
"'Unt b' t l l k Q d tf takıp etmeğe başladığına ilk delfl ol· .... azam ır op u u v cu a ge r· 1 . . 
rnekt dl 1 mak Ozre, spanyada CUmhurıyetcıler 

e r er. nezdinde bulunan, Madrlt ve Vtthmsya 
Don akşam vaziyetin kendi lehlerine Konsoloslukları kııldınlmışhr 

inkişafı Oıerine, duygularını izharf Avusturya bundan so~ra Franko 
etmek Uzre muazzam bir Nnsyonel Sos-1 hOkumetj He siyası mnnasebet tesis ede· 
YaUst tezahhuratı yapılmıştır, Halktan l cektir. 

o (i t 
- ·-------------

ATATÜRK 
Tebriklere tPşekkür 

ediyorlar 
Istnnbul 22 (A. A.) - Riynsetı

CUmhur Umumt Kdtıpliğinden: Halk
evler!nin 6 ıncı yılddnUmU mtlnase -
betile yurdun her tnrafındn mevcut 
Halkevlerlnden bir çok tebrik telgraf
ları gelmiştir. Bundan çok duygu -
lamın Atatürk selA.mlarının iblO.ğınn 

Anadolu ajansını memur etmiştir. 
Parti Genel Sekreterinin Tebrlkhıe 

Teşekkür 

Ankara 22 (A. A.) - Halkevlerl
nln 6 ıncı yıldönUmü münnsebetUe 
Dah1Uye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri ŞükrU Kayanın Atntürke ta 
zlm ve hUrmetierinl blldlren tebrtk 
telgrame Atatürkün cevaplarını aşa
ğıya yazıyoruz: 

Kamftl ATATÖRK, Reisicfunhur 
ANKARA 

Yarattığınız varlık ve çalışma 
sayesinde kurmuş oldu~unuz Hnlkev
lerinln 6 ıncı yıldönUmünU lmgtln 
kutlularken yUce tazimlerlınin kabu
ıunu rıca ederim. 

Dahillye Veklll \'C Pnrti Genel 
Sekreteri 

ŞtiKRtl KAYA 
DahHlye Vekili ve Parti Genel 

Sekreteri Şükrk Knya 
KilltUr sahasında mühim bir va-

zıre gören Halkevlcrlnln 6 mcı yıldö" 
nümU münasebetile gönderdiğiniz 

telgraftan mUteh~ts oldum. Teşek
kür eder ve muvaffakiyetll başarılar 

1 temenni ederim. 
ATATÜRK 

Abonelerimizin 
nazarı dikkatına 

A E .; 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? .. 
Toplayan: BAHAlllH llÜLGEU Tef r l k n : :ı2 

Göğsüme küçük bir altın madalya 
taktılar. Halbuki bana verilmesi lazım 
gelen madalyayı A lman yüzbaşısına 
vermişlerdi. 

Bükreşte Demir Muhafız
lar Partisi Reisi cekildi 

Ertesi gün bu dilştincemde aldanma- dn Hnrblye nazın Enver Paşa olduğu hal· 
:iığımı anladım. O gün cuma !dl. Sabah - de faytonla camle geldi. ıBlz lkl sıra ha -
eyin erkenden filotillanın yattığı İstınye lnde güzergfiha dZllm~tık. Padişah biztm 
rabrlkası rıhtımı i.lzernide muntazam bir aramızdan camie girdi. o içeri girince bi
mziyette bulunmamız ll\zumuna dair ııto· zı camun altında.ki gazinomsu bir yere 
nodorluktan emir aldık. Muavenet! Mil- aldılar. Burası gayet geniş ve .konforlu bir 
iye de nynl şekilde hareket etmişti. Sn - yerdi. Yukarıda nnmaz kılınırken aşa 
>ahley1n nhtım üzerine dizlldik. Biraz ğıda blze hazırlanmış olan büfeden kah
.orun komodor, erkAnıharbiyesi, motlllfi ve, limonata ve pnsta ikram ediyorlardı. o 
·enerı bUyük ün1formalannı giymiş ol - gün -0rnda bizden başka başkumandan -
iuklo.rı lıalde Olgadan rıhtıma ind1ler. lık yaverleri, bahriye erka.ru harbiye relsi 
3orazan dikkat borusunu çaldığı rznman m1ralny Vasıt Bey ve !simlerini bugün 
len de zabit ve nskerlerlınln baş t.nrafına hııtırlıynmadığım dnluı. başka siV11 ve ns-

ldarehanernizden hütUn ub:meleri· ;cçerek vaziyet aldım. kcr 2evat vardı. Orada kon~nrak, Y1Y1P 
mlzc gazeteleri muntazaman gönderd J{omodor yanında kendisini içinde içerek epeyce \'akit geçirdik. Namaz bit -
Q'iıniz halde ıırnda sırndn bazı koylere nndnlyaların bulunduğu bir tepslle be _ mlştı. Alunet Beyi beni Firle ve mUH\Zlm 
muntazam gllrnedl~in<lcn şikiı~·et edil· ·aber takip eden bir nefer bulunduğu hnJ- Andreayı yukarı çnğırdıl:ı.r. B~ta Ahmet 
mektedlr. ıe her znbit ve askerin önünde durarak Bey yanında Firle onun yanında ben ve 

, 
Bükreş, 22 (A. A.) - Demir Muhafızlıır Partısı reisi Yüzbaşt Karlreyauo hiç 

hcktenllmerllğl bir sırada siyasi hayattan çekileceğini gazetecilere bildirmiştir. 
Ardıtnuç Van btiknıneti billınssa nndalyn.yı takıyor ve elini sıkıyordu. Ah _ benden sonrn Andrea olmak üzere camlin 

dnha ziyade şikllyetcidir. net Beye ve onunla beraber Muaveneti kapısı önüne yanyana dizildik. 
Bu hadise memlekette bOyOk bir heycan uyandırmıştır. -- Kendilerine muntazam gazele gel -.filUyede bulunan Alman yüzbaşısı Flrleye Beşine! Mehmet resmi elbiselerle gir-

meyen abonelerimlz<len bize yurdını· ıltın ve gUmtiş imtiyaz madalyaları ve- miş olduğu camiden sırtında koyu lA.d • 
etmelerini, köylü muhtarlarını, muhtar ·Uml.şti. Diğer zabitlere gümüş imtiyaz \Crt ve bir istnnbulinle çıkıyordu. • 

'' ister Ceyhanda, ister lar nahiye müdllrlerlnl, mUdUrlerde kay- nndnlyelerı takılıyordu. Yanında Harbiye Nnzırı Enver Paşa 
maknoılan haberdar ederek, gazeteleri· yürümekte idi. Padişahın yüzüne dikkatle 

Hatayda otorsunlar, 
Aleviler özbeöz Türktür,, 

ni1 gayrı mes'ul ellerde knybolmamasmtt . Sıra bana gelince tepsi uzerinden u- bak.ıyo.rdum. Kısa t>Ôyıu, şişman, ağır ha-
dikkat etmelerini rica ediyoruz. füy net· ak bir kutu aldılar ve göğsüme ufak blr reketli bir zat idi. 
li idare makumlarile, Postıı idarelerinin· . ılt: madalya taktı.lnr. Baktım bu bir 11" Cnmiln kapısından çıkar çıkmaz 
de bu ricamızıı önem vermelerini bilhns· ın t madalyası idı. Hnlbuk1 ba:na lmtı- kendisine seldm verenlere elini resinin 
sa talep ediyoruz. raz madalyası verildğl· evvelce haber ve- kenarına götürerek seldm verdikten sonra 

·Umlştl . Derhal vaziyete ntikal ettim. Flr- Ahmet Beye doğru yitrüdU. 

Mümin Seyhan 
Adana Kız Enstitüsünde Eti Türkleri 

hakkında heyecanlı bir konferans 
Adana 22 ( A. A. ) - Evvelki gün 

Partı binasında memleketin munevverle· 
l'l huzurunda bir toplımtı yapan Maraş 
&aylavı bugnn de kız EnstitüsUnde bir 
konferans vermiştir. Konferansın mev· 
ıuu • Eti Tnrklerl » idi, konferansta 
Vali, Komutan, Belediye reisi ve 32 ilk 
\'e orta okul öğretmenleri luızır bulun· 
:':!uştur. Hutlp dinleyicilerin son luıddlni 
hulıtn heyecan ve all.\kası içinde şu söz· 
1crle konferansını blllrmlştlr : « Aleviler 
ister Ceyhanda, ıster Hatuyda olsun, 
bunl11r aşika.r olarak Türktürler. TUrk l 
lcırih ve Tnrk dilile aydınlanmış bulunu· 
Yorıar. Hurafeleri nrtık çukura gömdnk. 
lfeplmizln vf cdanını doldurun bir tek 
1102 vardtr: Attıtürk» . 

Mısırda yeni intihabat 
Kahire, 22 (A. A.) - Yeni intiha· 

bat tarihleri kararlaştınlmıştır. Yukarı 
~ıstr 31 Mıırtta, Aşağı Mısır da 2 Nisan· 

• da yapılacaktır. 

Ağrı Öğretn1enlerinin 
köy gezileri 

Romanyada yeni 
Teşkilatıesasiye 

Kanunu 

Siyasi cürümlerle meşgul 
o~mak üzere bir 

ınahkeme teşkil edildi 
Resmini bastığımız Mümin Seyhan 

mPşhur şafr .Mehmet CelAl'ln o!'?lııdıır. 
Daha küçük yaştan itibaren muıikai hü· 

BUkreş, 23 [ A.A. ] - Yeni kanunu mayOna girerek kemıın çnlmnğa başla· 
esasi bugün neşredilıni~tir. Yeni kanunu mış ve mntareke sPnelerlne ka<lnr ora· 
esaside aşağıdaki noktıtltır nazarıdikkat da kalmıştır. Bundan sol'\ra oradnn ay· 
celbetmektedfr· nlarak muhteljf ~ehirlerimizde kemmı 

1 - Siyasi fırkalar tamamen ilga edil ~ocalıitl yaparak beş sene evvel Erzuru· 
mişlir. ' " ' me ge1inlştır. 

2 - P.arlıımento ilg{\ edilmiştir. KüçOk Lemi Ulu~öl (solda) ıBurha~ 
3 s· ..t u - ı ı ı l Enızin onun en lrnçllk h:h'\belfm· 

- ıyaQ.I c rum er e meşgu o mak dt Ve Halkevlnfn açılış '\'ılriönQmllnrlP 
U~re Ağu Ceza Mahkemeleri tesis edil· he~kestn takdirini mOclp ~lan gUzel bir 
mıştlr. teman kon~Arl vermfşlerdlr. 

Bükreş, 21 [ A.A. ] - Yeni kanunu MOmin Seyhnn Ha!ke\•l Ar komtte-
esasi 24 Şubattan itibaren hulka ilAn sinin 11çh~ı keman 3kıırsunda da hocahk 
edilecektir. etmektedir 

Atrı , (Hususi] - Kültor dlrektörU· 
bltıı Hnseyln Avni Olkuner'in başkttnlı· Ercişte Kültür hareketleri 
Qı altında toplanan ilk oku1 öğretmen· y ld m M bk · ı 
lorı köy gezilerine başlamışlardır. Her l ırı a emesı. ~·Erciş. [HusustJ - K11za~~. 5 sınıflı 
Jlıııar bu geziye devam edUmekte ve Ercfş (Hususi] - Yeni tayin edl· lr lıkmPktep olduA-u gibi, hutun köyle· 
ko . . , s· . ~ rtnden yalnız bir tnrıııt- ( Çelehlbtt~ı ) 
le ylQlerle temasa gel~nmektedır. Geçen len Kazamız or~u . b!kıml Bıty Rami köynnde 8 sınıflı tık okul hulunınaktR 
_l'de KOpkıran köylulerl ve • yuvrul.ıtn Ozanın gelmesi uzerme Mnddei Umumi idi. Bu kerre 15 Kanunsanf 938 den ıtt

ııyaret edilmiştir. Bu köy lı merkezıne llk vazlfcsile selablyeti de Başkatip Sid· bıtren llçemtzin çok gnzel bir nalıivli 
Yarım saat mesttfededlr. Murat suyu bu kiye verilmiş ve 15 gOndenberl kasaba· merkezi olıtn ( Agı) köyünde de S sı· 
(•dan geçer ve bu saba dOz olduğu dıı Cürmomeşbut davalarının görOlmesı. nıfh bir ilkokul açılması kararllıştırıl· 

1~1n su burada çok geniştir. Bu köyU lıe ne başlanmıştır. Halk bu gUzel tatbik· mış, okul levazımı V11n Kültür direktör· 
~lıyttn ah~ap köprll ihtiyaca kdfi gel· ten çok memnun olmakta ve mahkeme- lOtttnden Peyderpey köye sevkedilmekte 
;'1tdtQlnden ~elecek sene yerine bir be· ye ( Yıldırııp, mahkeme~I ) demektedir· bulunmuıtur. Bu köyde kayde nnzaran 
0n kOprQ yapılucaktır. ler. ( 10) tlkok\ıl 911ın~ı pocuk vardır 

leye benim madalyayı vermişlerdi.He.men Harbiye Nazırı Enve.r Paşa Ahmet 
~öğsilmden altın liyakati çıkardım ve ku- Beyi. 
' usu içine koyarak tekrar tepsinin içine ..:_ Golyat zırhlısını batıran Muave • 
maktım. netı Milliye süvarisi diye takdim edince 

Benim bu hareketimi görenler işi der- cini uzattı ve Ahmet Beyin elin! sıktı , 
'lal komodora haber vermişler ki blrnz - Mahzuz oldum diyordu. 
-onra irtibat zabiti Kemal elinde benim Ahmet Beyden sonra Firle'yin önUn~ 
'maktığım madalye olduğu halde yanıma geldi. Onu da takdim ettller. Onun da e.-
1eldi ve onu tekrar gBğsUme takmak is- llni sıktı ve bana doğru yürüdü. 
~edl. Ben: Ben cidden heyCC!lll içinde idim. En_.. 

- Hayır dedim Kemal, olmaz. Bu ver Paşanın beni takdim etmesini bekle..-
•ımdnlye benim değil... dlm. Padişah: 

Kemal ısrar etti ve kutuyu -almağa - Malızuz oldum diyerek elini banri' 
mecbur etti. Madalye kutusunu alarak uzattı. Ben bu eli sıkmağa kail olmadım . 

'cbime .koydum 1 Gördliğümüz alle terbiyesi, Türk eemı -· 
Bu nişan dağıtma merasimi bittikten yeti içinde o zaman cari olan mua~eret 

1onra haı>Jrlannn iki istimbota bindik ve kaideleri bUyükleren elini öpmeği icap et-· 
Beşiktaşn doğru yoı almağa başladık. ıs- tlrlyrodu. Diğer tara~tan tesis ettiği genı., 
~lmbotun birinde askerler vardı. D,tğer _ hudutlu büyük hüktınıeti Osmanlı ülke
'erinde komodorla beraber ~üttin zabitler sine llhak etmek üzere İstanbula gelen 
':mlunuyordu. Bizi Yıldıza seldmhk res _ Barbaros zamanın padişahı birinci 8U -· 
ııine götUrüyorlardı . leymanın elini öpmemiş miydi 1 

Be9iktaşa yaklaşırken komodor göğ _ · Bahriye tarihinin bu heyecnrıJı vak'ası' 
.UmJe nişanını olmadığını görerek bann : o sırada birdenbire aklıma geldi ve adeta. 

- Nişanını taksın diye haber yolla _ ihtiyarunın haricinde padişahın .sıkıl -
-nış. Aldınnadım ve Beşiktaşa çıkınca bizi mak il~re bana u7..attığı el1nl dudaklan-
~ekliyen arabalardan blrinc athyarak ma dogru çektm ve öptüm. Nedense bu 
Yıldız yolunu tuttum. hareketim onun durgun gözlerlnde blr" 

SelA. lık y ldı d ki H ld _ lıareketıeşme yaratmıştı. Hareketlerinde- · 
m ı z a am iye camı ki ağırlık birdenbire gttmi.ş, ellnln yu .. 

inde yapılıyordu. Daha namaz vakti gel- mll.§aklıfi za.l olmuştu. Birdenbire sertle• · 
memtştı. Camı avlusunda bekliyorduk. şen eltnin içinden elimi bırakmıyor-du. 
Biraz sonra ezan okunmağa b~ladı. Ve 
zamanın !Padişahı Beşinci Mehmet yanın- (Afbaı Vat) 

-------------------------------·1 
Kııılay balosUJ ı 

"Kızılay,, sen:ıik ~!~su~~~~ yıl da 5 Marr l 
gecesi Belediye salonunda verecektir. Balonun 
diğer senelerden daha çok güzel ve eğ)enceli 
o lması için şin1diden hazırJıklar yapılmaktadır. 
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f Okuyuculanmı:un bizden soracoıjı 

suallere doktorumuzla avukatımız bıı 
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MUHABİR MEKTUPLARI 
-_____ ,,,,,, 

Mektep var, talebe çok, 
fakat öğretmen yok! 

· 1 ti · ktikl i ü slltunlarda reıınp ııereceklerdir. Okuyu-

Bugünkı\ yu:mnızdo lohosa htım- \{' rnsre nı çe N g 2e1 bir hayat· . Sarıkamışın Bölükbaşı okuluna bir öğretmen btılunsa, 
mnsı veya inlam neff asinin nasıl elde etmek azim ve arzusu ile çalt~ır v~ cularımızda; husust surette posta ~~e k .. .. k d k• k k 

husule geldiğinden bahsedeceğim. tekessUr ederler. Bu tabiatın lll.yezal. ka - ckevaplnklma l ısötedyenlerl'da~rlıca}on se z beş oyun 0 Uma Çağın a ı ÇOCU ]arı bOŞ ka}mayaC3 
. .. . uruş u pu g n erme ı ır er. 

Kadın tennsUl citrnzının dnsı ınuna nunu bır hayat ve yaşamak milcadelesin- , , .. . . 
sebete hadim kısmı olan milıbelde hali jen (mlicadelei hayat) başka bir şey de - Zımmetle lhhlasın farkı buyük değıl mı? Sarıkamış lM Hususi ] - ikisi kasa: 1 komis!onunca düşünülerek okul binası· 
tablide mikroplar mevcuttur. Bu mikrop- ğıldir. Bu mUcadclenln tezahilrU de losa . bada diğer Uçu de kamun merkezlerı nın dort dershaneli yapılması için gere-

l k s. - Bir yerde hır veznedar olsanız, buluna ( Seli k - ü ) ( K 0 l'r ) 
lar saprofit yanl kendilerinde hasta ı l 11ıımmasıdır. 20 _ 30 hatta 100 bin lirayı cebinize atıp n m. oy • ara 1 t>an • ken tahsisat verilmiş ve köyll\ tarafın· 
tevlit etmek kabiliyeti olmıyan zararsız 1 - Gebelik, doğum ve losalık za _ gitseniz. cezayı bir seneden başlıyarak y!- ( Bardız ) kö~lerıode olarak beşer sımflı 1 dan okul binası bir misli dahil genlt 
mikroplardır. :\lihbelde bulunun bu sa~- nanlarındada mlhbelde yukarıda tafs!len yormuşsunuz. Halbuki, iki lirayı zlmmet !:ş okul il~ uçer sın.ıfıı ve bir Dğret- : lend.~ril~rek tamir ve inşa edilmiş ikell 
rofit mikroplar arasından bllhassı1 Jeyan ettiğimiz saprofit yani zararsız ve kayıtlarda oynayarak yesenl2 beş se- enlt v

1
e hır. dersanelı 8 okul köylerde bugun ıçin, - Her hangi bir sebep ve-

. t 1 ' olarak lçemızde ( 13 ) resmt ilk okul . .1 . 
Döderlein Basillerlnın son araş ırma ar '.Tllkroplar daima bulunur. Fakat bu sap- nelik bir mahktlmiyete çarpılıyorsunuz . vardır I snık ı e olursa olsun - kapalı bıtftill 
neticesinde bedene kısmen faydalı ol- rom mikr0plar tehllkel! bir losa humması Bu kadar fark fazla değil mi? K. had kl F . ması doğru bir keyfiyet değildir. Bu o· 
dukhm anlaşılmıştır. Bunlar ~Iihbelde rnsule getirmezler. Bir kere bunlar acık Sali\hııttln Çolakeı· 

6
asa " 0

0 1 
"p evzı Paşa " okulu- kulun hemen açılmasını ve hatta tık 

. . d · 1 t h · • . . nun ve az aşa ,, okulnnun dört 
bulunan crılıkojen mad esın a mır <apı mevcut oldugu hakie kanımız ve be- C - Evet, arada bllylik fa.ne vardır. S 1. kö 

1 
k 1 fırsatta beş sınıflı yapılmasını her vurt· 

..., . • · ) 1 1 k ve e ım y \ o u unun 3 ve Karaur- J 
ederek snt ek!1ısı ( A itlaktık tası Jenim!z içine girmek istemezler ÇlinkU bu Devlet kesesn!den çırpanı, mutıa a çarp- B d k 11 taş ve hasseten bu beş köydeki oku111' 
ederler. Bu mikroplurın yardımı ile Zt.· nikropların hususi hayat şar.tları yanı mak Hl.zundır. Fakat arada yani zimmet gan;l ard ız 

8
° u arlılnınd ikiş~r öğret- çağındaki bez vllz kadar çocuk fle atıl' 

· · ı · b d h r·r b' ıı lhtllA d ki ı lillk ü men var ır. lltUn çe e yedısi kadın • hur eden Asıtlnktık ı~1ıh el e a 1 11 ışaama maiset tarzahı onların kanımı? e us arasın a g z unsuru Y - ... • - ları candan dileyip beklemektedir 
bi ' · zlinden cezayı bes defn n.rttırmnk biraz 1 ı sı erkek olarak 24 oğrelmen mevcut· · 

hamızıyet yapar. Bu hamızıyel hase e lahllinde yaşamaların müsait deKlld!r i kA 
1 

dl K - tı 
1 

i t 1 · tur Kazaya bağlı 138 köycte tahsil ça· 
. . · 'kt ı k · n s~ts z r. anaa m zce z mme ceza a- · ., 

mıhbele harıç!ten gırecek az mı an a 1 re.c;actUfen kanunıza girmiş olsalar b!le l3 ilk okLıla 336 kız, 912 erkek ğında 5309 kız ve 5282 erkek olarll" b l rını da arttırmak ve zimmete geçen meb-
mUvellldlllınarnz mikroplar mih e d7 ya- uada derhal ölürler. Binaenaleyh kendi _ lnğı da nazarı dikkate alarak esbabı mu _ 1218 öı:trenici devam etmektedir. Bu 10591 on bin beşyüz doksan bir çocult 
şayaınazlıır. Nezafet \'e taha:ete dıkkat nizi nezafet ve taharete itina ederek hafflfei takd!riyeden gayri, hırsızlıkta ol- okullardan " BölUkbaş ,, köyündeki dört vardır. 
eden ve tenasül cltıazında hır hastalığı ıaklactığımız takdirde losa hummasına duğu gibi para miktarı ölçUleri de koymak dershaneli ilk okul öğretmen yok diye Bu yıl köylerde 101 ulus okulu 8' 

da olmayan kadınların ıniiıbellerinde ~utulmak ihtimali pek çok azalmış bulu- lft.zımdır. kapalıdır. " BölUkbaş ,. okulunun kapa- çılmıştır. Ulus okullarının (A) dershane: 
ekseriya zararsız ve hatta faydalı olan nur. AVUKAT lı bulunması hiçte yerinde olmayan ve lerlnde 1573 kız ve 2395 erkek hepsı 
bu Döderlein basillerine tesadüf olunur. 2 - Halbuki gebelik, doğum, ve losa- Sabahı arı midem bulanıyor kültür bakımından hakiki bir eksikliktir. 4968 ve (B) dershanelerinde 318 kadıll 
Fuknt nezaret ve taharete dlk~at etm~- 'ık zamanlarında nezafet ve taharete dik- ( Bezirgan geçidi ), ( Kamışlı ) , ( Ka- ve 1275 erkek olarak 1~83 ikisi okU' 
yen veyahut cihazı tennsl\lıslnde bır <at etmlyen ve bilgili bir titizlik ıle ken- s - Sabahları midem bulanıyor, ya- tıranlı ), ( Lal oğlu ) köylerine en çok maktadır. Her iki dershanede ıs91 
hastalığı bulunan kadınlarda ise mih· :Usini hüsnü muhafaza ctmiyen kadın _ taktan kalktıktan sonra dlıjlerimi fırça - yarım saat uzaklıkta bulunan Bölnkbaş kız ve 4H70 i erkek olarak hepsi 6551 
beldeki bu tabii suprofitler yerine daha tarda losa humması ihtimalleri çoğalır. tarken, kusar gibi oluyorum. Burnum ek- köyO okuluna bu köylerin çocukları da dir . 
başka çeşit ve müvellidlllmaraz ( Pa· ;ünkü bu vaziyette m1hbelddek1 tablt ve >eriya tıkalı olduğu. zamanlar, bu haller- yakınlık hasebile sabahları okula gelip Bu sene açılan orta okul flçesinlıı 
tojen yani hastalık tevlit edebilecek ;aprofit mikroplar yerine müvellidi mlra- daha ziyade tekerrür ediyor. Midemden ııkşamları azadla köylerine dönecek bir mUhiın bir kOltnr ihtiyacını gidermiştir· 
kabiliyette mikroplar ) katın olurlar. 1 mikropalr kaim olmuş bulunurlar. şikayetim yok. . · vaziyettt-dirler. Bu olrnlun beş sınıflı " Orta okula ,, Ikt yUze yakın talebB 
( lstireptokok istafilokok koli basil, go· 3 - Kendisini cahil ebelere. muayene C - Verdiğiniz izahata ntlzaran, siz- yapılması 932 y1llarında vilayet sürel devam etmektedir. · 

' . . de mide rnhatsızlı~1 vardır denemez. Bu _ · 
oo~kgibi)fuk~ ~nlur lı~~ ~r !U~ffi.~~~Mk~n ~~k~, bibi b klkt htt b --------·---------------------~ . . ra asa r ozu u ur, ya u a ur -
hastalık yapumuılar. MOterekkıbı fırsat ~ezek, kUl serenlerde gebelik, doğum ve· nunuzda, genzinizde bazı llizumsuz etler A H L A T 
beklerler. osalıkta koca knrı 110.cı yapanlarda losa. vardır. Her halde evvela biı· bunın boğaı 

Hal ve vaziyete ı;öre mihbelde sap· ıu.mması olmak ihtimali şUpheslz ki pek mütehassısına görUnmen!z lll.ıtmdır. O -

rofit veya patoien mikroplar bulundu- yüksek ve pek tehlikeli bir derecelere va- ntın tavsiyelerine riayet e-dlnlz. 
g-u halde, çocu~un tekevvün edereı.: ,ıı olur. 
neşvünema bulduğ'u rahim içinde kat'i- Şurası do. pek mühimdir. Tifo, kolera, Kanser nasıl hastalıktır ? 
yen mikrop bulunmaz ve bulunmaması ıeba, v~rem mikropları her zaman ııeı s - Amcamın hastalığının boğnz 
11\zımdır. ;erde bulunmazlar. Halbuki lo.sa humması ic.anser1 olduğu söyleniyor. Bazıları geçer, 

Rııhını maderde tekevvün ederek ıasıl eden (lstıreptokok, !stafilokok, kol! ve bnzıları da geçmez diyorlar. sız ne der
büyllyen ve kemale eren çocuk, anne- )asil) mikroplar en mebzul miktarda heı siniz? 
. inin rahmi civarına göbek ipi ve plla· •amaıı, her yerde, her evde ve her şahıs c - Kanserin neden neşet ettiği M
~anta tabir edilen eş ile merbuttur. izerln<ie bUyük mebzullyetıe bulunurlar. lft b1llnememektedir. Hatta. saridir veya 

·Van gölü sahillerinin 
en güzel köşesi 

Bol, temiz, soğuk suları, sağlam havası ve her türlil 
imkanlarile Ahlat bir güzellik yuvası olduğll 
kadar, her bucağında da bir tarih sayıfası taşır 

{ol!basll barsaklarımızdn. pek mebzulen :1eğildlr şeklinde münakaşalar bile cere
llulk tabirinde çocuğun eşi veya sonu nevcuttur. Bir katre mevaddı gaita için- yan etmektedir. Yalnız umumiyetle kabul 
tıp tabirinde çocuğun pilasantası rahmin Je milyarlarca kollbsail varlı'?'. Şu keyfi- ed!len şey şudm· Eğer kanser vaktinde 
cidarına bir a~acın kökü gibi kök sal- · Ahlat, [Husust] - Hiç şUphe yok ki en zenkln taş ocaklarına maliktir ki, b0' 

" ıet losa hummasının her zaman ne kadar :e.şhls edillr de bezlerde dal budak salma- Van gölü sahillerinin en gl\zel köşe~i tun binalar bu sağfam taşlardan ys· 
ınıştır. Bir ağaç nnsıl kökleri sayesinde rnlay husule geleb!leeeiğlni gösterir. Bu- eıan ameliyat yapılırsa, temlzlenlyor. Fa - Ahlattır. Orta zaman dünyasının en bn- pılmıştır. 
topraktan beslenerek bl\yür ise çocuk ta, rnn içindir ki doğum ve losalık esnasın- kat vakti geçtikten sonra tedavi lhtmal- yük medeniyet ve Hars merkezleri sevl-
ıınııesinin rahmi cidarına kök salım bu 1 k 11 1 k kl 1 i k 1 Her tarlası bir tarih sayfasını srı· 

a u anı aea • yata ar, ça.r9aflar, ça- er a mıyor. yesine yUkselmlş ve o znmanlar 13 kilo- dıran bu tarihi kasabanın zemini esl<I 
eş veya sonu ( Pilansatası ) sayesindE' rnk çömlekler su sabun losayı muayene M. C (485) e - Mektubunuzun mah- t t 1 .. d k' bi b 

. _ • · me re u un e ı muazzam r sa ayı Türk mim!.lrlslnin şaheserlerile doludu,r· 
kendisıne lazım olttn butnn gıdayı ruhlru den eller tırnaklar, losa. ve gebelerin 0 _ rem cevabı postaya ve-r!lmiştır. k 1 b 1 b lddi B 

1 
· · ıJI 

cidarı. vasıtasile annesının kanından 1 faları lcaryolalan velhasrt leosaya temas lı abi:~~şhid~dt~ması u anın en can· . h 0 , temi~ ve ~o~~k A şuları, ~ğ!8,,. 
d 'k d B .. 1 ( 280 ) .. K t}• b' · avası ve her turlu ımkanlarlle bır g11 

te arı e er. os ece gun zar- ı~ecek her eş~a son derecede ve bilgili bit ı ym e 1 1 r Ahlat v an gölUnlln batı güzeyinde zelllk Örneği '01'an Ahlat için' sofi 
fındn kemale erer. ..tizlikle temızlenmiş olmalıdır. S~pha~ ve Nemrut dağlar~ arası!}da sa- sözQ Ustad öğretmen Bay Abdurranı"' 

Çocuk doğduktan sonra çocuğun Losa hummasını hasıl eden (istrop- tesviyeci USt~ffilZ hıl ~O} Unca uzanmıştır. '\azları mOte- Şerif Bena-q'dan dinleyelfm: 
eşi yani pilasanta ~ı da ana rahmi r.idu- ~okok, istafilokok, kolibasil) müvellldl madıyen yarılarına kadar karla kaplı Müellif kasabadan aynh5ıını anlB' 
rından artık ayrılıyor. Çocuktan sonra narazi mlkraplu en temiz sandığımız eş- olan Suphan ve Karç1han dağların~n tiyor: ' 
0 da doğar. Fukat çocuk eşinin ana ıalarda, odalarda, odaların havalarında Erzurumda fstanbulda bile suya akseden manzaralarıni Ahlat'ın ( ...... Araba kasabanın bahçele~ 
rahmi cidnrmdan ayrıldığı yerde çok nebzuı miktarda bulunabileceklerinden nadir bulunan kıymeti yeşil meyva bahçeleri arasından seyret· arasından ynrüyordu, hennz kasabB 
bOyük vüs'ııtta kanlı bir yara meydana ;ukrıda da tafsilen izah edildiği üzere bu büyük sanatkarlar var meklo doyulmaz bir zevk olur. uyanmamıştı. Göl durgundu, sabahın bil 
çıkar. Bunu kökünden sökülllp çıkarılan nikroplu gebe veya ıosaların tenasüıt ci- Gölün ortasına doğru 15 kilometre alaca karanlığ'ı içinde her taraf snkune· 
bir a~acın yerinde görl\len toprak yarık- 1azlarına, parmaklar, yatak çarşafları a- Gazetemizi okuyuculan_!llıza her gün kadar uzun bir kavs çizerek Ahlat'ın tini muhafaza ediyordu. Ynvaş va\•ıtf 

6 • ' temiz ve taze harflerle,'1 gulen ve şen .. " 
Jarına benzetebiliriz. işte una rahmi cidl:l.. ·a bezlerı, kirli eşya, uçuşan t<nlar, gebe- bir yUzle takdim etmek jstediğimiz !çiıı, önüne kttdar uzanan ve bu karlı dağ- yol dik kayalar arasından geçiyor ve 
rında çocuk eşiııin ayrılığı ve tesadUI Jin bzlzat kendi elleri, cinst münasebet bOyük redll- _ __ _ _ _ • larla gölün mai sathi arasında yeşil sahil yUkseliyordu. 
eden mahaldeki hu bUyl\k kartlı yara; ıelhasıl hatıra geleblecek her türlü ve na- k~rlıklara kat bahçelerile tusankl\r bir manzara teşkil Uzaktan dağların Ustnnden _ guneşi~ 
mnvellidülmaraz mikropların kanımız VE' nütenahi vasıtalar ile ithal edUml.ş 91.l - !anarak, ts. eden "Adabağ,, yanmadası bu güzellik- ilk doğuş ziyalan sarı renkte aksetıoff 
bedenimiz fçine girmesini kolaylaştıran unabl11r. Bunun içindir ki vUB.diye mü- tanbuldan bir terin mUtemmimi ve yaradılış kudreti· ti. Gölnn mai sathını dağların tepesil'l' 
büyük vns'ııtta açık bir kııpı zayıf bir ,ehassıs1 hek.l.m bu korkunç hakikati hiç de LİNOTiP nin bir şaheseri sayılacak mahiyettedir. den aşan ziya huzmeleri yalıyordu. 
gedik mahiyetindedir. Bundan dolayıdır zaman dimağından çıkmadığından mi· makinesi ge- Ahlat'ın blltUn sahil hasaba ve köy- Bu temaşasına doyulmaz 'enfes bir 
ki bu zamana kudar bir hastalık tevlit e- naz halinde (doğum halinde) olan bir ge- tirtttk. lerinden farklı bulunması yalnız tabii tablo teşkll etmişti.) Gelecek yaz'ınıd' 

~eyi, bir losayı esen rUzgArdan b!le kıs - Bu mak'ı- manzarasma bağlı değildir. BütOn sahil "Ahlat kltabeleri,,nden ve A~lat'ın taribt demeyerek mUterekklbi fırsat bekleyen · • • . 
'k 1 1 kanır. Sebe'tıi (hnmmay1 nitast) korku- nenin na 8 ı l kasaoa ve köyleri karpi~en k~rpiçten duruıµqndan bah. 'setmeğe ça ışacağUl'.I·, müvellldi maraz mı rop ara ohosalığın . ~t 

başlaması Ue (fstreptotokok istafilokok, sudur. işlediğini gör yapılmış olduğQ halde, Ahlat Doğun4n SEıiM ./{OC4 ~ 
kolibasil gibi) • rahınm bDyUk bir çalış- Hastalığın tedavisine gelince: mek isleyen dünyanın e~ karışık makinelerinden biri o -~- n u 
madan onra hem de yaralı olması do- Hummayi nırasının Pl"k muhtelif eş- okuyucuları • olan pu Linot~p makinesini ~ğre~di ye ~ ~ 
layisile - habasetlerini kolayca icra ede- i(a.li serlriyesi ve kabili tedavi neVilerı de mızın makaşt~am- şimdi de fstapbulğan b~ m~kinelerin ta- iL. _AN fA RIF, ı:_ <:J 
b,I k b. f t b 1 ·ı · 1 vardır. Biz 'burada en tehlikelisinden amıza .. 1 · ~ ?'!~ e e ır ırsa a 1sedı mış o ur. mjrine bakmak Uzere bir do tek lf mek- 8 n~l şayıfa<J,a san~ı:iıi 25 Kqrlf 

bahsettik. Bu nevi hummayi nlla.st maale- saat beşten Rıza. Usta tnpu·. afmış. · · · 7 50 lşte gerek gebelik, gerek doğum ve ge- "' • • ! 
:tekse losaiık esnasında müvelUdi maraz ser her zaman kabilitedavi değildir. Teda- sonra teşrır~ Riza Vata~daşları bir arkadaşımı~ 6 . - ~ 75 

vt için elde birçok o.şılar, seromlar, km - lerini tavsiye ederiz_. Hakikaten görme· 1 d .., 'tt' 5 !' : ~ ıno ! 
mtk1'oplardan birisi cihazı tenasüliyeye yevt llA.çlar, flziko.l tedbirler hnttd elim - dikleri nazik bir makine ila )ıarşıla,mış ev n e g()rmeııe gı ı. !' ! !' 1-< ! 
"'rPr V""ahut evvA'ce glrnliş \.. •lunur ı·se olacaklardı Riza Usta, A~ıtyenln dnklilolar1ndan 48. • !' 2t 00QO ! 

~ 6
' ""' ~ "' yevl ameliyeler var ise de netice zayıf ve r · • !' ! !' 

.ı·ahimdeki açık kapıdan kanımız ve be - :;önükttir. Bu makineyi lstırnbuldan getirirken bilini tamir etmekle meguldn_. 2 • '! !' 250 ! 

denlmiz içine girerek (hummayi nifası . . b n k' . bOyUk bir endişemiz varda: - Bum~ bjlirlp şuna başlıyac~ğıIJl., 1 • • • 400 • 
veya tosa hummasn adı verlen ateşli has- Bunun ıçın ug n ü vilactıye mutehas- •Makine acaba arıza yaparsa nasıl dedi. Gösterdiği de dikiş makinesi idi. fJA11 ver~c~k klmse~r DOOlJ ~aıf, 
talığı ha.sıl ederler. saprofit yanı zararsız sıslannın prensibi bir tek kel!me ile hum- dQzelteceğiz?,. Filhakika bu makineler Riza Ustanın elin~en hiç bir şey kur- ~esi İdare MUdUrJüğUne müracaat et1 
nılltroplarm aksine olarak bu bahiste mayi nlfast zuhuruna mı\ni olmaktır. Her- lstanbulda bile sık sık arıza yapıyorlar· tulmuyor. O yalnı?: ipce ve )rnrışık iş tidlrler. Devam~ ll8.nlar lçJo bUŞIJ 
mevzuu bahsettiğimiz mtıv('1Ud1 mara-r l:es 'bu hususta kdfl derecede tenevvür e- dı. Bundan anlıyanlar da ancak bir iki istiyor. tarife tatbik e~Uır. . U 
mltlroplar v-ucudumuZ<ia buldukları her der ve bilglll blr titizlik ile ıcap eden ted- kişiye inhisar ediyordu. Saat, daktilo, diki~ makineleri ye ~ırmalızılı ılAnlarda tarire hır mf.9 

• M F b lk · 1 i i t 1 1 1 1 razlasıle ınır. ~aradım evvela. bedenimiz ve sonra kanı- b.rleri alır ise hummayi nıtası zuhur et - Burada tesadufen Sllib h r asının f<?to~raf makıne er n n am r er n yapJ- Adres detişttrmek 25 kuruşluk uc· 
mız içine girmek isterler. ÇllnkU bunların mez. E~la. yangın yapıp sonra söndür • tesviyeci si Riza usta ile . tanıştık. Rlz~ yor. Bunların yed,ek kırık par(~abmnı rete tabidir. 
husust hayat ve maişet şartları bedeni - meğe çatışmaktansa hç yangın yapma - Usta, mukineyl . uzun uzun tetkik ettı, tamamlıyabtliyor. \ e blltQn bunları da no~u Ab t ·ı 1 
mız ve kanımız içinde daha iyi bir haya- mak şüphesi~ daha doğrudur. üzerinde çaltttı. TecrObeler yapll ve gece Sil4h Fıtbrlkasından eylne dön· U ODe an eı 
ta kavuşmalarına :mUsaittlr. Evvel1 ra - Humma.yi nifaslnin !ebebl malrun makineyi burad~ . kurmata gelen Ahmed düğü zaman, uyku&undan fedakarlık ede· ~~e~ğ~ , 1~ Llra 
hlmde plasantanın lrtikAz yarasına sav - oımadıği devlrlerde yüzde kırk nl.sbetin - Ustanın da taktirmt kazanarak, lstanbul· rek çalıımak suretile yapıyor. yıı~t;ı · .. • 

da da yapmağa imkan olmıyan ayarları, uç ay ısı -e • 
4et ederler, Bn yaranın ncseı ~çerisine gi- de humn:ayi ııifas! ~uhur ederd1. . sırf dikkati, merakı ve san.lira bağlılığı Bizi dotrusu bOyük mnşklllden kur- Bir aylığı : t,50 • 
retler. Ya lenf denilen ~yaz kan damar- Kültür memleketlerinde bugünkü ile baUettt. tardı ve lstanbulda nadir bulunan kıy- ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
lan ve~ahut kırmızı katı damarları solla-, rennt blli1 saye&ırlde bu yUıde O,ll aıam) Şimdi atık blı makineden yana en: metl · bnynk sanatklrlardan oldutunu Benellti : 24 Lira 
1 ı ~lb~f! \UQ!1 ~~entm!~ teııı~ et~~ ~ flll'J dQ tlft · dlft etmtrorvı, OOrdGk ki Rtın Uttt J labot tti. ~ a;yııtı ; H , , 



lnası· 

gere
ratııı· 

enlt 
ıkeıı 

p '/t' 

u(Ufl' 

u o· 
.~ 

yurt· 
kurıı• 

atıı· 

~ı çs· 
lar11k 
ocu1' 

lu a· 
baııe· 

bepsİ 
kadııı 

okU' 
ıs9t 
6551 

sini• 
iştir· 

alet>' 

rlii 
ğll 
şır 

' 
b0' 
ya· 

arı· 

esı<t 
dur· 

glafJI 
gP,' 
S9ıı 

abllfl 

aol8' 

eşiıı 

mlf' 
esil1' 

t 

oc· 

rı 

N 
a 

-- 2-t ŞUBAT i.038 

Et meselesi 

İDDİA İSPAT EDİLMELİ, 
(Vst tarafı ı ınclde) kuruşt11n dun iken parekende kıvırcık 

flüh (tiO) kuruştu. 
Koyun eti fiaatlanna gelince, bura- Guzetedeki hesaba sahih nazarlle 

da da İhsan Cinlsli'nln yaptığı ~esap: bakıhrsa, lstanbulda dağlıcın (35) ve 
!arda yanlışlıklar vardır. Yirmi kılo s~fı kıvırcıA'ın da rahatça (40) kuruşa veril 
et ~eren koyunun plyasa fiyatı bugun mesi lcabeder. Ve flatı (10) kuruş indir
YCdı buçt:k liradır. Mezbahe resmi 40 mek için hOkQmetin bu kadar uğ'raşma· 
kuruştur. Hava Kurumu yardımı 5 ku- sına lüzum kalmazdı. 
tuştur. Nakliye Ocretl 6 kuruştur. Bu se· . 
sebe le bö ie bir ko un dükkana 800 . Halka bir hızmet olmak fııre sığır 
kurup 1Y 1 kt d Y ı etınl ( 15 ) kuruşa satmağ'a llmade bulu· 

şa ma oma a ır. 

Bu koyunun sakatı 40, derlsi 90, nuldutu meselesine gelince : Bu hareke· 
iki buçuk kilo iClen kuyrujtu 112,5 ku· 1 ti belediye bnyOMk memnuniyetle karşı
l"uftur. Bunların yekQnu 242,5 maliyet lar ... Faka~ bugune ~adar böyle bir te· 
fiyatı olan 800 den tarhedilirse 20 kilo şebbOse ırırlşl!memeı;ınln se~bi anlaşı
koyun etinin 557

1
5 kuruşa kasaba kal· lamamıştır. ÇunkU beledlyenın sığır eti· 

dıA-ı anlaşılır A28mt fiyatla satıldığı ne koyduğu ( 20 ) kuruş narh değil, 
taktirde kasa~ koyun başına 57,6 kuruş azami fiyattır. Bu itibarla herkes ( 15 ) 
Zarar ediyor demektir. kuruştan daha aşağısına bile et satmak 

Bu sebeplerle blr çok kasaplar dOk· hakkım haizdir. 
kAnlarında koyun bulandurmamııktadır· Kasaplar eti belediyenin verdiği a· 
lar. Bir çoklnrı da kunturatlarla muhte· zamt fiyatla satamayacaklarını iddia e· 
ıır yerlere bağlanmış olduklart için mec- derek et kesmedikleri vakıt belediye 
hurt olarak koyun kesmektedirler. böyle bir fedakar aramış, bOtün gayre· 

İhsan Cinisllnln lddialarır. ı çürüten tine rağmen o vakit kendisine bu bu· 
diğer bir nokta daha vardır. Eger ke· susta bir yardımda bulunabilecek kim· 
silmiş sıA'ır etinin 15 kuruş satılması seyl bulamadığından bizzarur kendi me
kabil olsaydı Ruslarla 9 kuruşa bağlan- murlan delaletlle et kestirmiş ve sat· 
lllıt olan Kars Hayvan Birliği canlı hay- brmıştı . 
Van kilosunu bugün 16 e çıkarmaga Elhasıl belediye memlekette bllhas
rnecbur olmaz ve piyasadan o suretle sa havaylci ~arurfye üzerinde fahiş ka
haY\'an toplamazlardı. Bunlar iddiamızda zançlara kntiyyen meydan vermemeğe 
haklı olduA-umuzu gösteren delillerdir. azamt dikkat göstermektedir. Dnrost ça· 

Efkari umumiyeyi tatmin edeceğine lışan kasaphu~ın bir sürn. ?1Qteferrik mas: 
kani olduğumuz bu delilleri bir tarafa rafları göz onQne getlrılınce bugOnku 
bırakıyoruz. et fiyatlannın normal, batta lstanbula 

İhsan Cinlslt iddiasını isbat için kıyasen dUşOk olduğunu kabul etmek 
kendisine efk&rl umumiye karşısında icabeder. 
Yııptıgımız şu tekllfierl kabul etmelidir: 
Bıı ikisi CUmhurJyet caddesinde bulu
nan dört dOkAmmızı onun emrine terke· 

Belediye Reisi 
sr. 2. B. Müh. 
ŞEVKET ARI 

Bir yavrunun 
verdiği ders 

deriz. Kalralanmızdan istifade etsin, bat
ta kendimiz onun hesabına 15 gün çıtlı· 
fahnı. Bunun için kendisinden bir ücret 
taleb etmeyiz. Onbeş gnn dnkanımızda 
eti söylediği fiyatlardttn kestirip satsın. 
0nbeş gün sonra da kendlsile her sattığı 
eun kilosunda bize yoz para birakmak f0st tarafı ı incide) 

ŞartUe istediA"i mOddet için mukavele Yit· Dedig· i zaman o zamankl dücman • 
IJal ' " ırn. larımızın top sesleri Ankaraya kadar so-
h Bir iddianın isbatı için bu~~an da· kulmuştu ve mecliste kısa fasılalarla, bu 
a mnsuit bir zemin hazırlanabılır mi? sesleri duyuluyordu. 

Halep orada ise arşın buruda.·· gel· Hakkıdır hakka tapan mllletim'n lstl"1al 
ln Ihsan Cinlsll iddiasın~ lsbat etsin! .. » Dedlğlmlz .zaman, vatandllJJ Seyr muaM 

Dun hususi bir şekılde yaptığımız hedesını hatırlasın gözünün önUnde, o 
teıkikler neticesinde şeqir içindeki et zamanki harita belirsin memleketın mu
::rftyatının şu son günlerde pek ziyade kadderatını eline alan hem Aciz, hem 

1 ıtlmış _olduğunu anladık. Şubat ayının nankör, hem hain mütereddllere bir fes -
l k Ylrmı gtlnU zartmda mezbahada ke- mı geçtt yaptırsın. 
8ileu bayvaniann vasllU bir hesapla gün· • * • 
llellk miklllrı şu şekildedir: 

Şimdi yavruyu dinllyellm. 16 koyun, 5 sıQu, 5 keçi' be~ gQn· 
de bir manda ve gnn aşın blr <ıana bu - At~türkU görmek, tanlı ordumuzu 
ltıiktar iOnde takriben 1000 kilo ete seldmlnmak lstlyordum. Filmi seyre glt -
tekabi:U etmektedir. şundan anlaşılıyorki tim. Baktım ıstıklat ma.rşı çalınırken 
buıunı d Uf ba ına dO en et mlk· klmse ayağa kalkmamıştı. Bağırdım. se-
tlln erke n us dş ş hmı durun dedim. Herkes ayağa kalktı. 

anca 25 g-ram ır. • Marşı ayakta dinledik. 
Halkın ihtiyaçlarını mumkOn olduğu 

kadar ucuz bir şekilde tatmin etmesine Yavruyu ve onu yetiştiren ebeveyni 
hız.... t kt b k 1 b 1 ve öğretmenlerini tebrik e<ieltm, o kara o.ue etme en aş a gayes u un-
ını ı c· . f günler! tatmak bedbahtııtını görmlyen 
cr~an gazetemiz .hsan ınJsl.ı tara ından bu yavru Kema:ııımın, mUllyettnin Ata _ 

~ya atılan fıkrı olduğu gıbl, diğerle· türk'ün, ve Atatürk ordusunun Aşıkıdır. 
rııu de büyük bir bltaruthkla sayıftıla· h i t 

1 1 1 
r1 r .... 

tın . b 1 k B k cum ur ye eser er n ve yo . ıvıarş 
lıkı' g~çırmiş u unma hıdır· u arşı- çalınırken dUnle bugUnUn mukayese.sini 
1ı, ı munakaşa ~fkan umumlyeyi aydın: yapamayan dUnkUlere dünU görmem~ °" 
ik~ak ve halk ıçln fayduh olmak glbı lan bugünkü Cumhuriyetçi yavru, ku _ 

hayırlı netice verecektir. manda veriyor. 

Belediye nradıüı fednkArı - Selam dur!. .• 
bulmuş demckllr 

1 Et meselesi hakkında Belediye reis· 

ltınden dOrı aldığımız ıışağıld mektubu Askeri ve Mülki Tekaüt 
~il aynen neşrediyoruz : • · 1 ' ' ' 

kanununun bir maddesi "DOGU,, Gazetesi Madarıağnne . . .. • . 
lhlf 0 1683 sayılı Askert ve MülkT Teka· 

h Gazetenizin 23 • Şubat tar n S· tıd Kapunupun 58 inci maddesindeki 

DOGU 5 

E B 1 d. 1 Meşhur Amerikalı rzurum e e ıye h d t Alk 
T 1. . ay u apone 

a ımatnamesı h . h d d 1. . 
1 llazirandan itibaren tatbıkıntı apıs ane e e ırmış 

Hizmetten ayrılan 
Nafıa memur 

ve müstahdemleri 
başlanacak oları talimatnamenin 
madde madde neşrine devam 
ediyoruz. AIAkadarlar kendile· 
rine ait olan kısımlar için şim· 
diden hazırlıklarını yapmatJa 
başlamalıdırlar. 

Can yakarak kazandığı 
paralar hayretmedi 

San Fransisko civanndakl bir kaya 
Ozerine yapılmış olan Alkatraz hapisha· 

Yapamayacakları işler 
hakkındaki kanunda 

yapılan tadilat 
nesinde bulunan Amerikanın en meşhur 7-5-1934 Tarih ve 2428 numaralı 

227 - Sinema ve tlyHtro işle· haydudu Alkapone birdenbire delirmiştir. kannnun birinci maddesi aşağıdaki şekil· 
tenlerin ilan etlikleri oyunları ilAn et. Alkapone içkinin Amerikada memnu de tadil edilmiştir: 
tikleri saatlarda başlamaları ve bitir- olduğu sıralarda biçok cinayetler yapa· Nafıa Vek41etl ile bu Vekalete bağ· 
melerl mecburidir. rak ve kttçakçıhkla meşgul olarak gayet lı idareler kadrolannda istihdam edilen 

228 - Sinema ve tlyatrolann buyuk bir servet ltharına muvaffak bilQmum mOhendis, mimar, ressam fen 
en çok saat 2li de tatil etmE'sl mec· olmuş ~e kendisi . ancak 1931 yılında memurlan, mubttsebe ve levazım Işlerln· 
burldir. Daha geç kapatacaklar husu· ele geçırJlerek on bır sene hapse malı· de çalışan bütOn memur ve Ost hdem· 
st müsaadeye tabidir. kom edilmişti. Alkapone çok kurnaz bir ler ve diğer işlerde çalışan d:ire ave şu· 

229 - Sinemalarda operatörlDk şekilde ~areket etmiş oldu~ndan polisin be ve kalem AmirlerJle bunlardan yuka· 
edebilmek için Belediyeden ehliyet· k~ndlsı.n.ı tevki! ~tme:;I ve cınayetlerlnln n derecede bulunan memur ve müstah· 
name almak mecburidir. Ehliyetna· hır ~elılınl bulabılmesi 0 zamana kadar demler her ne suretle olursa olsun hiz· 
me alabilmek için aşağıdaki şartarı kabıl olama ıştı. . metten aynldıkları tarihten itibaren beş 

Nihayet v~rgı kaçakçılıQ-ı yaptığı sene içi de • haiz bulumak f cabeder.I b d 1 k d h n · 
tes it e i erek en isi ma kQm edilmiş A) G k d "' d d "' A • Tllrkçe okuyup yazabilmek. ere o6 ru an o6 ruya ve a-e-

k ve Atlanta hapishanesine atılmıştı. rekse b'l as t ·k 
0 

·1 k i B • Yaşı 18 den yukarı olmA . ı v ı a şerı , m messı, om s· 
C G 1 k (G Serbest kahm suç ortakları ve karı- yoncu aibl h h "'. bl f t • özleri saglam o ma . öz· . . ., er an5ı r nam ve sı u • 

sının sayesınde Alkapone servetınln 1 1 1 N r V .ıı 1 · 
lok kullanmak şartlıe operatörlük boynk bir kısmını hOkQmetln istlrdttdın- a o ursa o sun a ıa ekcı etine ve}•a 
edebilfrler.) dan kurtarabilmişti ve bu bııyük servet ~u Vekalete ballı idarelere taaUQk eden 

D • BUnyeleri operatörlüğe mn· snyesinde Atıanta hapishanesinde adeta ışlerde mQnakasalara veya tııabhOdlere 
salt olmak. bir sayfiye bayatı yaşamakta idi. Alka giremezler ve bu işlerin müteabbldlerin· 

E • ikinci derecede bir t:nstalla· poneye husust muamele yapıldığı iyl den iş alamazlar ve bu işlerde kullanı· 
tör olmak. yemek verildiği ve yalnız odada yatırıl· 18!llazlar. · 

F - Muhtelit markalı makineleri dığı şayiaları Amcrikada büyük dedi B) Sermayesinin tamam veye nısfın· 
kullanabilmek ve basit tamirlerini kodulara sebebiyet vermişti. dan fazlası umumr hususr ve mUlha~ 
yapabilmek. Alkapone nihayet bu hapishaneden bütçelerle idare ol~nan duire ve moes· 

G - HOsnOhal sahibi olmak. A· kaldırı~dı ve Alkatı:az hapishanesine seselere ve Belediyelere ald olanlar 
ğır ceza ile mahkum olmamak. nakledıldl. Bu hapıshanede bulunanı müstesna olmak üzere Nafıa Vekaletinin 

H • Türk olmak. mahkOmlar haftada 48 saatlik bir mesai· kontrolo altında bulunan imtiyazlı şirket· 
230 - Ehllyetnamesiz operatör ye mecbur tutulmı:tktı:tdırlar. Alkapone ler nezdinde hiç bir hizmet a-öremedlk-

lstihdam etmek yasaktır. hapishanede çalışmagı kabul etmek lerl gibi bu şirketlerde idare meclisi 
231 - Sinema makinelerinin ça- istemedi. Onu teskin etmek için ayn b~r reisi ve azası ve murakıb dabl olmazlar. 

lıştınldığı oda ateşe dayanıklı du· hOcrede hartularca ~alnız bttŞına bap_ıs C) Yukandaki fıkralarda yazılı mil· 
man Ve Pis havad"n tecn't edllebl- etmek icabetti. Nıbayet haJ?ishane~ın teahhidlerln ve jmtiyazh cirketlerin fcı. 

... kundura imalathanesinde bır vuzıfe . ... ~ 
lecek tertibatı haiz genişliği en az kabul etmeğe mecbur oldu. lerınl Vekalet ve bu VekAlete bağlı lda-
2 ve yUksekliğ'l 2,5 metre, kapıları Bununla beraber orada mahkQmlan reler teşkilatında taklb edemezler. 

l ateşe dayanıklı l•arice doğru açılır koçak gören ve kendisini haydutlar 
açık bulundukları v:skıt gelip geçen· kralı sayan Alkııpone bulundutu muhit· Q}tuda 
lere rahatsızlık vermeyecek şekilde te bOyük bir hoşnutsuzluk uyandırdı. 

hem içeriden hem dlşarıdan kolay- Hatta mahkumlar aralarında Alkttponeyi k }l 
hkla açılmaya elverişli ve mOmkOn öldürmek kurannı btıe verdiler ve bir yo SU ara 
mertebe umumi kapının karşısında gün bir muhkum Alkaponenin t.zerine d f ı· t• 
olmalı. ~e makine odasında yalnız. hücum etti. Flloridada, Kalifornlyada yar lffi aa tye 1 
gösterilecek rmm bulunmalıdır. boyük muııkaneleri bulunması ona bu Fakirlere ekmek, odun 

232 - 'Filimler ateşe mukavim guıru veriyordu. 
Hapishane idaresi onu mahkQmlann Veriliyor, elbise ayakkabı 

maddeden yapılmış bir mahtıııa elinden kurtaramıyaca~ını anlayınca da verı· ı ecek 
içinde kapalı bulunmalı. Makine da· 

1 fi yalnız b!r hncreye kupaınağı ve httpls- Oıt [ Hus t l K d ok 
!resinde veya sinema su onunda • hane içinde muhufaza altında bulundur· u us - azttmız a y • 
llm d~po edilmemelldlr. Porojektör· "' dU u d- Al K n 1 . 1 suJlara yardım için kaymakamın riya· 
ler ber taraftan gayri kabili iştiul 1 ına6 l . ~ n u. ap"one g n erm setinde Jandarma komu~anı, hOkQmet 
mevat J'Je muhafaza edilmeli. Ve bü- mandolın çalarak ıarkı .soylemekle geç\· dokt kOltO i y f f kil bl • riyordu. oru ve . !' ş arının ş ıra e r 
tün teferruata kadar yangına karşı Şutatın ilk Cnmartesl gUn\i hapis· komisyon foalıyete başlamıştır. 
her tedbir alınmış bulunmttlıdır. hane gurdiyunllln Al Kapone Paıar Komisyon evvela memlekette mev· 

233 - BOtün alAt ve elektirlk günleri giyilmesi lazımgelen elbiseyi cut fakirleri tesblt etmiş, sonra halkın 
tesisatının elektirik talimatnamesine giydiğini görmOşle~ ve kendisine gün· hamiyetine müracaat ederek bu zavalhlara 
uyğun olduğu hakkında her Mart delikterJnl giywesı lOıumunu ihtar et· açlık ve soğuktan kurtarmağa bHşlamaş ... 
ve EylQl ıtylarında bir elektirik mn- mişlerdir. Al Kapone bunu homurdana· tır. 
essesesinden rapor alınarak Beledi· rak kubul etmiş ve yemekhımeye inmiştir. 9 2-938 tarihinde yapılan ilk içtfma
yeye ibraz edilmesi mecburidir. Yemekhanede birdenbire yanında- da aşağıdaki listede isimleri gösterlle9" 

234 - Makine odasında sigara kilerin yOzUne tükürmeğe onlara tekme hamiyetli liemşehrilerden isimleri karp
ıçmek, açık zıya veya ıtleş bulundur· atmaga b11şlayan eski haydut yerlerde 1 sındaki teberrülerl ah:ımıştır. Bir ~ 
mak yasaktır. yuvurlanmağa başlamıştır. Al Kapone- zarfında toplanan teberrQ tulan 90ı lir ... 

235 - Makine odasında en az nln delirdiği anlaşılmıştır. Ken<lisi şimdi yı bulmuştur. Bu suretle fttkirlerfn ek-
blr tlmar~nede ıunahlannın cezasını mek ve odun ihtiyaçları temin edilml"lr. 

onar litre ıu ile dolu iki kova ve çokmektedır. Şimdi elbise ve ayakkabı temini içinı 
lkl adet iyi söndOrme cihazı bu~f." l . . çuhşılmaktadır. 
durulması mocburidir. .. Erzurum cra Daıresınden ~ Komisyon mesaisini. köylerlmlıe ka• 

236 - Makine od.asında ope.ı:tt·. . · 'M~halle~İ: Vanİere~dı.' ' · dar teşmil etmeQ'l kararlaştırmıftır. 
tör ile ehliyetli muavlninde'n başka· Sokitgı': lı.nıuiı~ınun: Teberrü Mlktanı 
lannın oturması yası:tktır. Hudutlu : ~olu 81'%ulıalcı HQaamed· eden Llraı 

237 - Sinema ve tiyatrolar din, sağı aşçı Ahmet evıerl, arkası Be- Tn d F llah T k 
yalnız ele'kUrlkle tenvir ' edUebillrler. kir ahırı, önü yol. ccar an eyzu a a 15 
' 238 - Sinemaların çıkış k'apıla· Moştemilatı : Bir avlu, bir aralık, • Nazım Ôader 10 
nnı gösteren renkli tenvirat salon bir oda bir sandık odası bir avlu bir • Dursun Erol 10 ı 

1 ' . ' . ' Esnanan Fuzıl Se\·gill 10 tesisatına batlı o mayacaktır. aşhane, bır yemek odası, bır odunluk, SMl b"l lll 
239 - sinemaların istiap kabl· bir hela, üst katta iki oda, bir sofa, " Nu .eymôn l 1 f l~ ~ 

llyetine göre her elli kişi için bir bir bııca kapısı, blr anbar. • 8•
1m M na 

6
.
1 kapısı bulunacaktır. Hiç bir mevki Hesap mewuru Avniye ( 1600) Ura • Alı yuksel 

2
. 

·r bo l v · f d" h 1 • Ahmet topal k d metrerıen dah.. kt ve masun ten rç u unıe en ı ma ll • ö 
ap.ı an on ... ... uıa a leli Kazunasmıı.z oalu Nazını'ın bu bor· • Ahmet ıden 

bulunmayacaktır. cundttn dolayı birinci derecede ipotekli • Mustafa Yılmaz 
(Devam edeeek) yukıtrda hudut ve evsafı ıairell yazılı • Mustafa GOksu 

.,v açık arbrmtt ile sut&lıyor. • Abdullah Şencan 

2' 
2 
2.! 
l. 

{~da (Et bahalıdır.) başlıklı yazıda •tm hizmet mezkQr kanunun ikinci 
fiG1urumda bu gOne kadar e~ln fia.b maddesindeki mebdelere göre heaap 
ı~ , adar yüks_el~emişUr.) şekhnde hır edllecektır. 
"dıa var. Bu ıddıa yanlıştır. Bugtın ErM - - --------------------------

!Uııunda ko!un ~u~ın natı (25) kuruı Kars Havvan Borsası SatıJı Cedveli 
tıAnın tarihinden itil>Hren artırma Tüccardan Zerdenls Osman 

şartnamesi herkes turafmdan ıörQlebile· Esnaftan Jı'eni Ôzay 
lOJ 
u 

larak teibıt edılmııtir. Halbuki geçen • ,, .• .., • ~ _ ;./ . ~ . .., • • "' • J'i 
•erıe bu sıralarda koyu::ı etinin narhı ~ ( ~Jrlnci hafta ] 
l27.5) kuruş idi. Bn BJ84ı En gultarı Orla 

Bq iddiadan sonra bazı hesaplar Çeşit Sap( AIJ.ırllltı Kr. S. Kr. S. K. 
VapıJmakta ve bunlann neticesi olarak Öktız 32 118H>. 1 85 1' 56 9 
'1tır ~llnlo (15) kuru~ ve koyun eti· inek 66 147i!S 6 2 1 ~ ~ 

1
g 

11lıı de (20) kÜruşa verllebllec~ğl netice· Koşu ökOzQ 65 13480 : ~ i
7 00 00 •ine varılmaktadır. g~~= 2~ ~~· 6 M ıö 00 8 

Birinci Teşrinde lstanbuldtt Borsada Ôkeç 14 950 ıo 6i 14 16 00 
canı. dağlıcın kilosu (11) kı.ıruş, Toklu 24 960. 10 88 15 00 00 
(İ8) santim, yani etin ldlosq (23.5) Marya 216 9810. 11 00 14 85 12 
~il.tuştan aşağı satıldığı h11lde parakende Keçi 24 95~ ·.s 23 10 00 00 
f!t fiatlan (50) kuruş idi. Tere yaA1 9 T. ıso 4$ 00 48 00 00 
, Canlı kıvırcığın kilosu (12) kuruş Erlnmie yal 80 T. '49 62 50 65 00 00 
,15) s.oum r·~ı kıvırçık eUn kqoı~ (2~) •tl•ııaw• 1•1Hll ll T. \'il • 00 • 00 00 

s. 
43 
94 
18 
00 
60 
00 
00 
5• 
00 
00 
00 
00 

cektır. Bu gayrı menkul tlzerlnde hakla· • Vebbt Ôçlll s~ 

ıı rı ve ıair iudiwarı olanların U4n turt- • Durmuş Dede 
hinden itibaren evrakı müsbitelerlle icra • Aslan Daştan 
dairesine mOracaatlttrı llzımdır. Aksi • Yusuf GU.raoy. 
halde hakları Tupu siclllerile aabit ol· YekQn 
mttdıkça paylaımadan hariç bırakılacak-•••••••••••••-..• 
lan \'.e ıatışın 23 • 3 • 988 Çarşamba gü· , 
nQ saat on dörtten on beşe ~ad.ar Er
zurum icra dalreslsıde yapılacağı ye bu 
ıunde konulan pey takdir olwıan kıy,
metlo yüzde yetmJş beşini bu.lmadıtı 
taktirde Jı'llŞln ? - 4·938 PerŞembe gQ.ntı 
saat on ~örtten on beşe kadur uzutıla-1 

1 caaı, alıcıların yOzde yedi buçuk kuruş 

1 
emlnıt akçasUe lora dairesine mtırac a· 
taUan lllı ol\IDw. ( No. ıa•) 

Teminatlı Daktifo, DIRi~} . 
ve her nevi maltiiıeler.· 

tamiratı yr.pıiır. 

Riza Vatandaılar 
SIMb Falm.kası k&l"§IMnda 

Bay KA YA hanesinde ~ 



J 

s 4 

BANKASI 
: .. . "... . ' .~ . . . . 

~ 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Plilnı 
4 a~et ı ooo · lirahk - 4000 lira 
8 ,, 500 ,, -4000 

" 
16 

" 
250 

" 
_·4000 

" 
76 

" 
100 ,, - 7600 

" 
80 ,, so " 

.4000 
" 

200 ,, 25 
" 

-5000 
" 

384 ,, 28600 
" 

Kur'alar: 1 ~lart, 1 Haziran, 1 Eylfil, 
:ı Biriricikanun tarihlerinde çekilecektir. . 

En az elli lira mevduatı 
bulunan hesablar kur'a-_ 
lara dahil edilecektir. 

D o G {; 

• 
w ' ~ ,,, 

2-i Şt;BAT t038 

SINGER 
Kumpanyasından; 

Kumpanyamız Erzurum Şubesi için 
beş bayan muallicn alacağından taliple 
rin şeraiti öğrenmek üzre mll.racaatıar· 
iUın olunur. ( No. 131) 3 -2 

ERZUM OEFTERDARLIGINOAN : 
Tn.rk parası kıymetini koruma hak· 

kındakı 12 numaralı kararnameye ek 
kararnamenin hükümleri dairesinde al· 
tın ticareti ve altın ıılış veri şf ile meş· 
gul olan hnktki ve hllkmi şahısların 
mezka~ knramamenln dördnncl\ m:ıdcle· 
si mucıbince tutmak mecburiyetinde ol· 
dukları derterlor~n numuneleri hazırlan· 
mıştır. 

Altın tlcnreti yapmak U1era MuUye 
Vek4letlnce mezun kılınmış olun Banka· 
lıtrla kuyumcu ve antikacılar gibi san'ıd 
ve Ucııret erbabm'ın ve dişçilerin ve 
hurda veya masnu l\ltı~ alım ve satımı· 
nı sun'ııtı mutadc halinde icra eden ha· 
kiki ve~a hllkmr şahısların ıızamt bir 
hatta içınde idaremize müracaat ederek 
mezkOr numuııeleri almaları ve defter· 
lerinl ona göre hazırlııyarah tasdik 
edilmek üzere ( Octterdarlığımıza) tbraı 
eylemeleri lUzumu ilcin olunur. 

( No. 130 ) 7 • il 

Erzurum icra Dairesinden : 
Rarıkamış asliye hukuk mahkeme> 

sinin 5 • Şubat 934 tarihn· ilamlle E.rzu· 
rumda tUccardan Hacı Ömer o~lu nak· 
llye · mOtenhhidi lfiiseylne maamasıırif 
( 676) lira 51 kuruş borçlu Sarıkamış 
e.mniyet muğ"azası suhibi Hllseyin Sah· 
nye icra emri · Sarıkamtş ve bilahare 
Rize icralarınca mnballi ikameti meçhul 
olduğundan tebliğ edilememiş ve ilanen 
tebliğat lcrıtsına karar verilmiş oldu· 
ğundan bu hususta bir itirazı varsa thln 
tarihinden itibaren beş gün içinde icra 
rtairesine bildirmesi aksi taktlrJe tarihi 
iHlndan itibııren bir ay geçtiği surette 
icraya tevessnı olunacağı tebltg-1tt yerine 
geçmek üzre ilan olunur. 

(No. 136) 

Erzurum Tapu Müdürlüğünden: 
Muratpaşıı muhallesinin Dere soka· 

ğında Şubat 305 yoklama tarih ve 18 
numarasında kendi ve Mehmet Alta ha· 

-~~~~~~~~~~~~~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~!!!!!!!!!!_I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!~~!!!~!!~!!!!!!!__ neleri ve tank ve gene hudutlaril~ mah· dut Ali oğlu Mümci Kamil namına ıc'· 

11mınıııııııııı:ıımımııımıımıuınııııuıımıınıııınııııııııı111mmıııııııııııııııııııııııııııııııuımıııııııııııınııııunıııırıııuıııııııumııı11~ 'Trabzon .. lran Transit yolu ikinci mıntaka r~~~;ıa:eeJ~1 2!u~e:b~ii:~:e1 ~~~t:C:ş ~~~ 

1 
V' 1 B • • d •• 1 · • "" • • d • Halil Bilicl'nin satun almak suretile te· 

D O G U 
5i aşmu ur ugun en. mellükünde olduğ'tmdan bahisle tescili-

; 1 - Hl · 3 • 938 Çarşnmba gilnll saat on beşte <le E.rzurumıın Mumcu mahalle- ni istemiş o.imasına ve b? suretle huku· 
~ . 1 sinde Transit yolu Başmüdürlük dairesinde toplanan Transit yolu artırma ve ek- ku kıymetıni gaybetmış bulunmasına 1 . siltme komisyonunda Erzurum - Ilıca yolunun 9 1 144 · 13 + 837 inci kilometre· göre 1515 numaralı kanuna tevtikarı =ll A l k b l d 5ii leri arasındaki şose esaslı tamiratının ( 5002) lira ( 82 ) kuruşluk keşlfnamesi muamele yapılacağ"ındım diyeceği olan· 
==ı an. ~rın_ ızı a u e er' i mucibince açık .eksi!!me surellle ihnlesi yapılııcaktır. )arın tarihi ilandan itibaren 10 gün zar· 

~ 2 - Muvakl<at teınlnııt mlktarı ( 376) liradır. . tında evrakı m~sbltelerilc birlikte Tapu 

F 1 R M A N 1 Z 1 1 
3 - Keşifname ile eksiltme t:arlnamest, muknve lcnnmc suretlerı , hususi dairesine ve yahut tuhkıkat ~ününde 

e . . şartname, sllsiler fiat cetveli ve sııir evrak · Tran;;;it Bıışrnüdürll\ğünde görülebilir. mahalline gidecek .tahkik e 4 
~ . . . 4 - isteklller bu .işi yapablle?eklcrlne dRlr ehliyetırnınelerlle btrllkte 938 se- müracaatları ilan olıinur. m murun a B ,, t .. D \,; t t nesı Ticnret odası vesıkalarını da ıbrıız etmeğe mecburdurlar. (No. 132) 4-1 . 

1 
u un aguya anı ır ~ -- _ _:_ · <No. mı 

.1-~' D.O G U,, büyük bir İ K U ·M BARA 375 _~~~~~;;~::;~~~~~~~~~~~~: :~ .. ;.: 
i m·e· mleket parçasının 1 1 1000 da yapılacak olan şosn inşaatı on beŞ 

I~ her ı·arafında okunan !! . . e ~~ı:r~ddetle açık eksiltmeye konul· 
51 ---------------- 1 - -Reşit bedeli {. i534) lira ( 27) 

. b ı• r gazeted ı• r e r 1 r 2 - Eksiltmesi 9 • 3 - 938 Çurşamba 1 V 
• kuruştur~ 

il . • günü saat 14 de hllkumet konağı içinde 

1 Doğu illeri ile ilgisi olan bütün aı ~ b l h . b . ~~!~~1~.daimi encüriıe~ oda~m<!a yapı· 
15 l = 1'..Um arası O an lC lT s - ıstekıııer bu işlerin evra1'ı 
es müessese. erin gazetemiz VaSltQ• ~ ' jfenniyeslnl Erzurum ~afıa müdürlUğOn· 

1 ;=;f J l k · " Ü de okl!yabllirler. 
~ ~ile kendilerini bu geniş bplgeye zaman a_ ~ aF ı yuz * - Muvakkat teminatı (566) ~I· 

1 
~ : 

;, ~. ~ . ~ f QTJlfmalaTl · menf Q_Q_f leriniiJ . . .. - ---. : " 6 - istekliler Ticaret odası vestka· gormez sını bu işleri yapa bilecek ehliyeti batı 
ilk icabidır . olduğuna clair !iafıa · mUdürlUtündell 

-1
·. L A-"' N L. A R ı ·N 1 Z 1 Z ı· R·- ~A-.. ·· ı· T : ~B A N K A ·s· ı· :~n;·:,ı~~~~a·v~e s!~:::te ~~ı~;~t md~:~ 

-.. _-· - Doğrudan doğruya Kumbaralarından bir ctane ahnız 
·- . 

GAZETEMiZE Çocuğunuza ~adiye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 
alıştırmış, hem de istikbalini şimdidan düsünmesıne 

yardım etmiş olursunuz gönderiniz 

·------- -- -

encUmenlne aiürocııatlan il!n olunur. 
( No. 137) 4 · 1 

--~~~~--~~~-----

Sahlp ve Ba.fmuharrlrl: 
CİllAD BABAN 

Umum ne§rlyatı ldar~ eden Yazı İfleU 
MUdürü: BABADIR Dttl.GER 


