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Basılmnyan yazılar gert verilmez 

GAZETE 

~:~r~~ansı Bursa Büyük Bir Bayram içinde 
E VVelk! gün, Erzurunı halkının 1 111 • r b .k c h . . . . -L -.....-.;:m1 

~1lı!tn :~~~! ::ı::~:ı: m:~:::::ı::~ ır.1.erınos Ta rı ası um urreısımızın ve 
ıp etmek için gösterdiği alakaya, siyasi 

;~~:;::::::nb:::d:.::::~:·:: devlet büyüklerinin huzurlarile acıldı 
tnUtnide valinin ne diyeceğini dinlemek ' 
l<;in gelenlerle dolmuştu. Bu kalabalığı ve At l'' k -.-all\kayı ıgören Vali de yine demokrat ve __! Ur gösterilen tezahürlere karşı \. 
halk hükQmetlnin idare memurlarına ya- t 1 •. ) . • 
kışacak bir hareket tarzı ihtiyar etmiş, ve e 1assus erını şöyle hülasa ettiler: 
VilA.yettn umuml meseleleri hakkında 
kendisini sevgi ve muhabbetle dinliyen 
saınune iıki saat suren, istifadeli ve ver -
diki haberler bakllJlından ErZurumluları 
ler Yer sevince sUrUkleyen blı konferans 

'ermLştır. 
Bu konferanstan edindiğimiz ıntiba-

ıar şudur: 

EvvelA. halkın cumhuriyet .hUkOme -
tine, ve onun özenip bezenerek, gönder -
~l!~i idare adamlarına yüzde yUz itimadı 
vardır. 

Halk devletin vadettiği her şeyi ye -
rlne .get.l~mekte tıtı.z -olduğunu takdir et
nııştır. Eski ,günlerin .rneraretl artık tama-

"İlk gelişimdeki gösteriler, ecnebi 
istilasından kurtuluş içindi. Şimdiki 
gösteriler onların ekonomik · hayatta 
yükselişine ve refahına yarayan fab
rikalarımızın kurulmuş olmasından 
ileri geliyor. Bundan çok memnunum.,, 

• r • 

Bursada bulunan vekiller 
tetkikler yapıyorlar . 

Atatürk'üıı Bursada ikametlerine tahsis edilen Çelillpa/.1s 

men kallmnıştır. Devlet himaye ve şefka -
t nln memleketin en ücra köşelerine kadar 
S:>kulduğuna kat'ı emniyet gelmiştir. Vali 
e rvelkl günkü ıtonferansmda emniyet 
mevzuu üzerinde bilhassa ısrar ve önem 
ne durmuş, memlekette gerek adi ceraim Bursa 2 (A. A.) - Gemlikten saat Halkın bu coşkun tezahuratını işiten 
ve gerek slya.sl ceralın 'bakımından endi- 15,15 geçe .hareket eden Atatürk Vail ile Atatürk dışarı çıkarak iki Uç defa halkı 
şeyi mucip her ihaJl8l bir vaziyetin olma - Kolordu Komutanı tarafından ıkarşılan - selA.mlamışlardır. Halk ıgeç vakta kadar 
dıtını sarih olaraık söylemiş, Erzurumda ı.uş ve Vail halkın minnet ve şükrnnl:ırını dağılmadığından baş yaver dışarı çıkmış 
bulunduiu müddettenberi de emniyet me- Atatilrk'e iblA.ğ etmiş ve Cumhurrcisi saat ve halka hitaben şunları söylemiştir. 

Yarın için de dolgun bir 
spor programı hazırlandı • elesinln, üzerinde durulacak bir mevzu - 16,15 <le buraya muvasal!!.t buyurmu§lRr - - Ben Atatürk'ün baş yaver1ylm. 

hududu haricine .çıktığını bildirmiştir. dır. Bursa hnkikt blr bayram şeklini nln •

1
Atatürk'e karşı gösterdiğiniz bü~ Uk ai!!.ka 

vatandaş artık köyünde, şehrinde, rak bütün dUkkA.nlar kapanmış, binlerce \e lhtıram kendllerini çok mütehassıs et

evinde tam bir sOkl.ln içindedir. Huduta· halk bütün sokakların iki yakasını doldur- mlştır. 
rının ordu tarafından muhafaza altına a- muşlardır. Bursa halkının bugünkü heye- Yalnız ·fazla raıhat.sız olmamanızı ve 
lındığını, malının mülkünün, ırzının, ge- canını tarif etmek çok güçtllr. Kalabalık istirahat etmenl.Zt size tebliğ için beni 
cc gündüz uyanık bulunan polis tarafın - öyle bir vaziyet kesbetmiştl ki artık halk memur buyurdular. 
elan d i mlldafaa edlldiğinl billyor. Va- ot.omoblllerin harekA.tına mA.ni olacak bir Bundan çok memnun olan halk bir 

Yarın bisiklet, ha yrak, disk ve 
yapılacak müsabakaları 

cirit 

a ma h gi blr tereddüt \•azlyette her tarafı <ioldurmuştu. Bun - kere daha alkış ve "yaşa, varol,, sadala -
tanda.ş ıçın., artık her an ıı t ıı ö ü u kalmamıştır. serbe.-;tçe inkişaf edebilmek, dan çok mütehassis olan Atatürk hava - ~er~i~ e n n n yavaş yavaş terketmlş - Yarin teşvik musabakalarının dör- rın saat biröuçukta toplanmış olacak· 
bu gtracl topraklar üzerinde refaha erişe- nın yağışlı olmasnıa. rağmen kapalı oto - · donen haftasıdır. Her hafta olduğu gibi tardır. Saat ikide bölgeden hareket e 
bilmek için bUtun mAnller kaldırılmıştır. mobillnden inerek açık bir otomobllle Atatürk'ün Tahasssüslerl • yarın için de dolgun bir program hazır- dilecek, geçit resmine kulOplcr tılf dbe 

Yalnız mdniler kaldırılmamış, vatan- halkın alkışları arasında kendilerini e
1 

tadhi - Istanbul 3 (Hususi Muhabirimiz - l~mış~ır. Müsabakalara girmek için sırasile gireceklerdir. 
(\aşı refaha. kavn~turmak için, bir çok ım- sls edllen Çellk palas oteline inm şer r. 1den) - Bursa Merinos fabrikası AtatUr - lsımlerınl yazdırmış olan sporculıır, ya (Alt tarafı 5 incide) 

k t O
. nümüzdekl kı- Atatürk'Un yUce huzuru ile ~reflenen kün .huzurile bUyUk merasimle açılmış -

llnlar da hazırlanmış ır. . ı t k teker Bursanın gecesinin gündüzden hiç farkıltır. Atatürk, Bursalıların gösterdikleri ha- inhisarlar idaresinin 
imtisal edilecek 

bir teşebbüsü 

FIKRA: 
ı:::ı zamanlarda bu lmkAnların ihe e~ yoktu Halk Ulu öndere karşı olan tazim raretll sev.gi ve tezahürler hakkında duy
lnhakkuk ettiğini gBrerek, lft ar uya - ve .hü~metıerini daha yakından duyurmak dukları tahassüslerini "Kurun,, -gazetesi 
cağız. üzere bütün Bursa halkının lştirakile ge- başmuharriri saylav Asım Us'a şu sözlerle 

Valinin evvelki günkü sözleri ara - ce bir fener alayı tertip ederek, yaşa, va- ifade buyurmuşlardır: 
sıncın ve sırası geldikçe rakamlarla da rol seslerlle bütün sokaklan doldurmuş· 

Para ile değil. .. 

gt1stererek, iktisadi mevzulara da te - tu.' (Alt tarafı 5 incide) 

Fran ada son runJerde hAdi olan bil' 
kabine buhranı müna ebetile butlan ga • 

zeteler ıünlerce ortaya çıkacak knbincnin 
mahiyeti etrafında münakaşa ettiler. Bir 
taraftan hükiimetfn tamamen ~ol fırka .. 
lar pline ıeçeceğl ve yeniden BIUM'un 
hükumet başına geleceği mcV'Zuu hah ol • 

du. Bununla beraber yeni kablu ) i baş • 
t:ınbaşa radikaller kurdular. Bu buhraıtlı 

:mas eden yerler V'llrdı. Bütün icraa -
tını mllletin gözü önünde yapan 
İlbay, yine mmete, rakamlara müstenit 
izahat verdi. Bu tzahattan anladık ki, 
Şark bölgemizde artık halkın kalkınması 
taşlamıştır. 

Mlllet vertıllerini muntazam veriyor. 
Yalnız bu sencninkilerlni değil beka· 
ladan cıa borcunu ö.:IUyor. vergi tahsllAtı. 
tatunın fazlalarlle kapatılıyor ve bugün 

hususi idarenin tek bir kuruş borcu ol -
h:ıamakla beraber, banka.da yüz bin lira 

da Parası vardır. 
ÜçUncu umumı MüfettişUğin kurul -

Masue başlayan hr.reket, doğrusu Şark 
için ~ok feyizli olmuştur. sayın Tahsin 
Uzerın ve onun kıymetli mesai arkadaş -
4 rı olan Şart valilerinin, genç, atılgan, 
ı.ıaı mesaııerı. memleketin bu ihmal edil
miş köşesini kı.v. bir .m\ld:iet zarfında 
dünyanın en gür.el köşeletlnden biri haline 
sokacaktır. 

Tahsin Uıerin tstanbulda verdiği be -
~·anat çolr yerindedir. Şarkın vallleri, 
tr..bttU! ve zorlukları, ıırnaklarlle 1 ıdlşlerlle 

Arnavutluk Kralı 
nişanlandı 

Kral yakında nişanlısı ile 
Budapeşteye gidecek 

Şimal fecri 
Kelkitte de göründü 

Ölen memurların ailelerine 
yekten mühim bir 

para veriliyor 
Inhisarlar umum mUdUrlUğU ölen · l d Halk bu semavi hadiseyi Elin er e \'C hükumet başına getirilecek 

memur aııeıerine yardırrt edebllmck için bir kimsenin bulunamadığı sıralara.• 

h 1 t k'p ett' çok yerinde bir teşebbilsle kıymetli bir ce- F ayecan a a 1 1 miyet kurmuştur. ransız gazetelerinden blJ'isJ heyecanlı 

] D 
serlevhalarla: 

Kelkit, [Husnsi - On gece saat Memleketin en uzak bir köşesinde hn-
(21,30) da Kaza merkezinin tam şarkı yata ıgözilnü kapayan bir Kadınları iş başına retiriniı, onlar 
1 l. · d p s ki\ .- oze · d "k memurun çok sulhu tesis edecekler. 

Ş .na ısın e er or v~ u rın e go küçük ve bakılma-a ha i 
~·oıonde çok koyu bir kırmızılık belir· g k katen muhtnç İçtimai nizamı yeniden kuracaklardır. 
mlş kas2ba ozerine doğru hayli ilerle· olnd çocuklarının, karısının her tUrlU hl - Diye bir flkJr ort:ıya attı. 
dikten ve aradan bir sttat geçtikten son- mayeden mahrum bir vaziyette bUyük bir Fransada kadınlar hlltı \'atartdaşlık 
ra kasabanın garbi şimalisindeki Alansa sefalete maruz kaldıkları sık sık görlilü _ haklarından mahrumdurlar. Almırnyada 
köyQ Ozerinc doğru seyirle kaybolmuş· yordu. Işte bu fetrıketl önlemek ve htma _ Httıer rejlhll kadınların analıktan ba~ka 
tur. . . _ _ yeye muhtaç olan bu aııe efradını her bir \•asta sahip olmalarınn tııhammul c· 

.• Klaıadba ştımridı~nl krdahrahlklçdgorutlme· hangi bir m~külıı.ta maruz bırakmamak 1 dehliyor. Bir çok mthlleketler kadınlara 
mı., o an u ec " mtt ı ı a ıeye· i ka.. h:ıkl b h k cana düşürmüşlOr. Çin umumı müdürlilk bazı tedbirler al _ ;vı arını a şetıne bakıtrundan 

[DOÖU- Bu ayın 26 sında hemen mQğı dUşünmUş ve bu hayırlı işi meyda- tlt • davranıyorlıa.t. 
hatan Avrupada, ancak Şimal kutbuna na getirerek, ba~rmata muvaffak 01 • v Bunlara bakarllk kısa ~mancla yap• 
munhasır ve geceleri göranen bir ılmal muştur. tııthl•I hamlenin btlyükliljünb dahil h•l 

ficir hAdisesl vuku bulmuı ve hllhaaaa Bu cemiyet 81en men\Urların ailele • talcdll' ecli)'btum. 

cl!dıtliyerek yenmete çalışıyorlar, açtık- Arnauutluk krall Majeste Ahmet Zogu 

köyWler bu hiç alrıılmamıı sema hA· rine, ruenıururt vefat i!ttigl gUnd~ 1300 ll- Gllzett!sihl kadınların haklarnu ko • 
disesi karıısında bllyak bir heyecana rn ııe 1500 Uta arl\Sıt\d9. bir yardım Yn • rutnlk l~tı\ ht!Yecanh makalelerle tloldu. • 
daımaııerdl. paCAktır. Sil' nevi ıtlgorta mahiyetinde 0 _ rlin Fransız nUUıatrlJ't htrlm daha dun n kalkınma ve ımar mücadelesinde mu

~arrer olacaklardır. Muı.affer <>lmak içJn 
hıı.ız olduklan şu bir tek vasıf lle kAfidir. 

nlar bu rejimin yoğurduğu insanlardır 
''c ekseri~~le Cumhurtyetin iş başına ge
t.lrdığı en ve~.mu neslin ileri gelenle -
t dtrıtr TUrk milleti kendilerine açıkça 
l::esap. vtren, valiyi ancak Atatiik'Un ya -
t'ııttlaı Cumhuriyet rej1D11nde gördü. Bu 
itlJtlen .ue reHme ~nı arttı. 

Belgrat 3 [Radyo]- Arnavutluk Kralı Ifelkit muhabirimizin gönderdif1i ve lan bu ~Ardım içlrt ufak veya bUyUk .me • kafes ardından tıkardığı~ıt& kadınidtı -

Ahmet Zogu evleniyor. Kralın müslnman ~~;.ııe geç gelt~ 1!'~/ttubuna naıaran, mur farkı cöıetUnliyec~kt.ir. F'elAk~th1 :~~1' ı ~r~.btr :e=~~!ı ugrli~~a d~:~ " 
bir kızla yapılan nişan merasimi mO· d ıöse memleketımı:tın baıı yerlerinde karşısıdda htrkes 'birdir. ' hl z gorsey ' kr nde yece e g rlJlmaı d~mektir.J Ben: Asırlarca yut un ugumuz ye -
nasebetile bOtOn Arnavutluk ıeblrlerln· Su yardım parası $U suretle temin e- ter imrenmek sıraS1 biraz da onlara ıeldl 
de ıenlfkler yapılmıştır. Tiran başdan Çekoslovak Başvekili diMcektir: dly~um. 

1 yi d hl 
lier nıetrtur blr arkadaşı 6ldüğU tak- BAltADI " 

başa donatılmış ve gece e n e fC r par· 60 yaşında ttird~. Maaşından derhal o ay 25 kuru.. it DuLGl'!lt 
lan bir surelte tenvir edllmlftlr. v iTiZAR - Dünkü fıkramın son cUm-

Kralın yakında bir kaç g1ln kalmak Prağ, 1 (A. A.) - Başvekil Hol• \'erecektir. lesinde bit hata olmuştur. O cUmle 

1 bi likd B 
zanın Altm19ıncı yıldönOmQ milnaaebe· Bu hayırlı 'Ve basit kuruşlu cemiyet Erzurumdan bu fikrin en ~Uzel blı' 

Oıere nltanbıi e r e udapqteyı Ule dnhUden ve hariçten bir çok tebrik 1 me.ınurlar iaratından bUyiUc alt.ka ve filk- teceıuıue çalkandı olarak tashih edllme• 
etdeceti hıber verilmektedir. tılrtaflara •6Ddırilmektedtr. ranıa ••11ılt.l\Qiıf"1· lJitlr. 'fMhlb edtrlm. •· la 
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Doğudan Haberler 
4 Ş C B A T 1938 

l{ADINLARI~1IZ NASIL ÇALIŞIYOR? 

Erzurum Akşa Kız 
Sanat okulunda b · r saat Aşkaledeki köylü 

gençler de 
kayak öğrenecek 
Bugün bir kafile Kop 
dağına talin1lere gitt.i 
Transit yolunun uzun müddet kaı 

altında kalan ve bllynk tipilerde kap,m· 
ma tehlikesine maruz olan yerleı-indt 
inşa edilmiş olan sığınaklarda kalar 
mütemadi tamirat amelesine kayak Öğ· 
retmek fikri bundan evvel tatbik mevki· 
ine konmuş ve şehrimızde bulunan ka· 
yak mütehassısı llyas Sınal bu maksatlı:ı 
iki defa Deveboynuna gitmişti. 

Bu faaliyetten bugün Kop mıntaka· 

sındaki sığınak ameleleri ıstif ade ettiri· 
lecektir. Bu sabah erkenden bir ka::akcı 
kafilesi Kopa hareket edecektir. Bu ka· 
fileye Aşkale Kııymaxııını Esat ta refakat 
edecektir. 

Kafileye Aşkaleden k. tı uelikan· 
lıları iltihak edecek ve unlarada Kop 
üzerinde kaytık der:,leri verilecektir. 
Buna kayağın köylüler arasında tamimi 
i<,in Erzurnm mintakasında atılım ilk 
adım mızarile bııkılmakladır. 

Kayağın köylüler arasında yer alması 
koy aralarında yupıhıcnk gidip gelme
leri kolaylaştıracak, vakitten kazanıhı· 
caktır. Aynı zamanda bu suretle bu 
sporun luılk ara ında birleşmesini ve 
mOstekbel tarihleri dUnya milletlerlle 
boy ölçüşecek bir hale gelmemizi temin 
edecektir. 

Ağır Ceza Reisi geldi 
Şehrimiz ağır ceza reisliğine Adliye 

MUfettişliğinden terfian Bay Remzi tayın 
edilmiş ve şehrimize gelmiştir. Uzun 
zamandanberi münhal kahın ağır ceza 
reisliği mevkii değerli bir Adliyecimizin 
buraya gelmesile doldurelmuştur. 

Vilayet Uınuıni tvleclisinde 
ikinci toplantı 

Vilayet Umuınt Meclisi buglln saat 
14 de hUkOmet konağında hazırlanan 
salonda ikinci içllmaını yapacaktır. 

HAVA 
3 • 2 • D38 saat 8 Raporu 

Hava tazyiki ı 606.2 
» )) (Deniz seviyesi) : 772.6 

Buhunet : - 2.6 
Düşük suhunet ı - 5.2 
llutubet : % 91 
Ruzgar : Sakin 
Sema : 6 / 10 bulutlu 
Yağış : Yok 
Yerde mevcut kar ~bakası [16] Sın 

Edebi Tefrika No: 54 

Evlerde kurban 
kesilmesi yasak 
edilmiş değildir 

1 ler sene olduğu gibi 
bu sene de herkes 
evinde kurban kesebilir 

Hapisaneden 
çıktıktan sonra 
gene hırsızlık 

Direktör Bayan Aliye 
Kurt diyor ki: 

Bezzaz Ahınedin duvarını -1\tlodayı takip etınenıek, 
delen adaın yakalandı bir parça eskiye · bagJannıak 

Geçen birinci Teşrinin onuncu gli· deıneklir. Bu eski zaınanın bir 
nü f!ecesi Tebriı kııpısında bezzaz Ah· lıan1n1efendİSİ ÜÇ etekli entari-

Bir kaç gündenber.i, yaklaşan Kur· med'in dUkanına dıvar delinerek uid· · ı ·· · · b l H · k 
banbayramı ınunasebetıle evde kurban . b" "kt 1 "" sı e, uzerı g1ran e ıa ınt u-
kesilmesine müsaade edilmlyeceği ve mış ve ır mı ar eş~a ça ınmıştı . n1aşları kaplannuş sannır kür-
k •1 k h 1 h kk k b O zamandan berı bu hırsızlığın k~ın 1 
esı ece ayvtın arın mu a a mez a· · · · - ku" yle baş d t k 1 

h k d.1 """ b kk d hl d tarafından yapıldığı tesbıt ed!lemıştı. Bu· , 111 U OpUZU Ve .. U-aya sev e ı ece6 ı a ın a şe r e - 1 • • . • 
bi 1 d J kt ·dı utn şuphe er o cıvarda aynı sekılde bır laklarında salkını salkını kü-

r ~Y a i 
0 ~şma a 

1 ıiı lt d k hırsızlık yaptığından d~layı beş sene 
a~g s~ ~P ve ttm er 8 m. a çı • hapse mahkilm olan ve 1929 tarihli te· pelerile ortaya çıksa, hepiıniz :.:ı:.:::::ıı:m=~~ıc:::aı=------

tığını bılmedıgımiz bu şayıanın bır esase .1 k d i t'f d k h i ·· l kte 1 t 1 '[Jfıf 
ıstinat edip etmediğini dUn alakadar cı anun an s ı a e edere ap sten gu me n Gl l 1r1z. I ire/dijr JJ ·~·;111 Ali11e /l ı 

k 1 d t hk.k tt•k çıkmış olan Hımsın aşa~ı Bastok köylln· 
ına am ar an a ı e ı . . 

Ô" d·x.· " 1 d k b den Halıt üzerinde topiıınıyordu 
6 reu ıl!>ımıze gore ev er e ur ıı y . 

kesilmesine mani olacak ve kesilecek . ,.apılan ıncelemeler so~und~ b~ işi 
hayvırnların mezbahaya sevkettirmesini I Hal~t ın Y~J.Hnış. oldu(ı;n teslııt edılmış ve 
· tl" ı. h. b" k "tt"h d·l ı e 1 Halıl tevkıf edılerek evrakllc b:ınılıer 
ıcap e ırecer. ıç ır arar ı ı az t ı r ı · c- h . . . s· l h h ld "" .b. um t:.rıyet .:\1Uddeiumumiiiğine teslim 
mıştır. ınnena ey er sene o U6 U gı ı d"l 1 r lıu sene de evlerde htırkes dilediği kadar e 

1 m ş ır · 
kurban kesebilecektir. 

Hiddetle kalkan 
zararla oturur 

Mareşal Çakmak 
hastanesinde 
tıbbi ınüsaınereler 
Mareşal Çakmak hastanesinde per

şenbe günleri yapılmakta olan tıbbt mU· 

Hen1 bir adanını canına samerelere dün devam ecJilrııişlİI' . 
.:\lüsaınerede cilt mütehassısı doktor 

kıydı, hem de kendine.. 1 Hayrı Vaserman teamülü ve kıymeti , . . . . 

O S 
· k" d ,

1 
r hakkında tebliğatta bulunmuştur Kadın .Akştım /(ız Samı/ okulu i:ı/e.1es11wı meyd,lfla getırdıRlen eserler 

ıtunuıı ananıs oyün e .. ~ usta a 1 · '!)' 
ile mevHU Adında iki köylü kavga hastslı~ları mütehassısı. dokt~r As~~ Erzurumun bır köşe~indc miıtcvuzi l':ış için yeni öğretmenler gelecektir. O e, 
etmişlerdir~ bakterıyol?ğ Enver,_ ~sabıye" mute~n.ssısı çalışan bir mue~~ese varda· .. "Erzurum un iman faaliyet1m!zı daha ziyade genişlet 

Kavga esnasında fevkalade hiddetle· Abdulka~~r ve dahılıye mulehassısı lr- Akşam Kız Sanat Okulu,, DUn orayı ziya - ceğız... ııe 
nen Mustafa elindeki demir kürekle ~ıın bu munas.ebetle açılan mUnakaşaya ret ettim. oazi ilk okulunun birkaç oda -1 Biz burada daha çok ev hanıınınr , 
Mustafayı başından ağır surette yaralan· ıştirak etmiştır · . . sını işgal eden bu müessesede daha kapı- meşıuı oluyoruz. Ve ellerinde muıet Jllei~ 
mıştır. Bu~dnn s~nra .dalıı~ıye. mütehassısı dan içeri girerken değişik bir hava ue'tebi şeh~detnamesi olanları mekteblJll 

l\fevlOt aldığı yara neticesinde 48 ~oktor lrf,m bır BıonşeKtuz vakası tak· kar ıla ı oruz. Koridorlar sakin, içinde lrnbul edıyoruz. , 
- S 1 k tım etmiş ve müsamereye saat 16 ela ş ş Y T 1 b h . ders saat sonra olmuştur. uç u ya alanmış .1 . t• titiz ellerin çalıştığını belli edecek :.tadar a e e te acUmlı en çok dikış • . son verı mış ır. d!l 

ve tabkıkata başlanmıştır. toplu ve temiz... larlnedlr, şapkaya gidenler nisbeten 

Kaçak kumaş mı 9 Planda ınuhafaza edilecek Beni direktörün odasına aldılar. Ufakılıa az... ııat 
. ' . • .... • fakat zevkle döşenmiş bir oda ... İşlemeli 1 Oiındüz vakitleri müsait olmı:Y1l11 ııl 

Umumane se~mayeler~nden Çıçek kıymetlı abıde}er perdelerin peçele:llg! ziya altında etrafı _ !cin gece jerslerlmiz de var. Haftada 
adında birinde yedı parça ıpekli kumaş . d r . l rı 11ıJ 

Ö Ul - b 1 1 1 ü h Lamber'in yapacaıt-ı şehir planına mı dikkatle süzüyorum. Duvarları i".ıı:ı e a çarşanba ve pazartesı akşam n , 
g r muş ve un arın menşe er ş p e· e .. de 1 d h k ö" tı 1 ibl gilrl 

· · · esas teşkil etmek Uzre şehirdeki kıymet- güzel resim süsltiyor. Bir kenarda uzerin - rs ere a a ço gre men er g g.t 
yı <.eylbetml ıştıtr.hkik t ti . d b k Ji abidelerin ve eski eserlerin tesbit de ufa·k bir Atatürk büstü bulunan güzelldtizleri dışarıda çahşmağa mecbur oıııll1 

apı an a a ne cesın e u u· . . . . . .. .. d 
maşların Gazıantepli şoför Merniş tara edılmesı ışı bır komisyona havale edil· bir kütüphane, ve yanında direktörun evam etmektedir. 
tından Çiçek 'e satılmak üzre verildiği miştl bu komisyon tarafından muhafaza· masası. Odadaki koltuklardan birine o - Sordum: if 
tesbit edilmiştir. sı münasip görülerek tesbit edilerek turdum. - Bu sanat. okullarının aahn gell. 

Şoför Memiş bulunmuş ve tahkikata 0.lan abidelerin planda mu?~faza edilme· Biraz sonra beşuş bir çehre ile içeri kadro ile, daha şümullü blr saha uzerltı 
başlanmıştır. Eşyaların Türkiyeye kaçak sı ve ~u noktaltır nazarı ılıbare alına· giren direktör Bayan Aliye Kurt ile ko - de çalışmasına taraftar mısınız? ııJ 
olarak ithal edildikleri kuvvetle zanne· rak planın yapılması mukarardır. nu~ağa başladık. - Tabii efen::lim ... Bugünün kndıtı t 
dilmek tedir. Bu hususta meşgul olmak üzre ay- _ Daha müessesemiz pek yenidir, ttılftkkileri tamamUe yanlış anıo.şıUY'~. 

rılan komisyon dün Belediyede ilk i~'.ti· diyor, hemen bir senelik diyebilirim ... Ilk Bir ka:lın her şeyden ziyade ev kadını 0~ 
Köprüköy ilk öğretmeni maını yapmıştır. defa 936 k~n9.nuevvelinde açmıştık... o mağa mecburdur. Eğer bu vasıfları ~J 

-- zaman 130 talebemiz vardı. Bugün de öy- reğllse bu eksikllk onun için en bM c~ 
Köprü köy ilk okulu öğretmeni 

Salih Yaltırık Sivas vilayeti emrine 
verilmiştir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
"İstanbul,. eczanesidir,, 

leya... . ayıptı". Kadının hnyata g!rmi 1 oımıı.Sl o,ıP 
Gün geçtikçe alfı.kanın zıyadeleştiği- işlerini öğrenmesine ıve yapmnsına ıı1 t 

nı g~oruz. Fakat daha icap ettiği ~~l değildir ki.., Ev işini yapmak blr z:"ıct~, 
inkişaf edemedi mektebmtz... ŞimdılıklFakat bu i~i zevk •haline getirmesıPl 
ancak dikiş ve şapka dersleri verebiliyo - bilmelidir. 
ruz. Çünkü hocalarımız yok. Ben hem ida
re işine hem de dikiş derslerine bakıyo ~ 
ruh'I. ... Yakınja ev idaresi, tabahat ve dl-

(Alt tarafı S İncide) 

~ 

- :Itaklkal tannet\iğlnlz bu mudur? dedi. Ressam sesini 
~ıltarm"amıştı. Genç kı~ kendini topladı. İskemlesinin yanlarını 
tutarak vücudunun tiliremesine mani oldu. Gözlerindeki büyük 
hayret geçmişti. Yalnız gene ynzn bembeyazdı. Kendi kendine 
tlüşOndü : Anlaşmamıza imkan yok. Artık ona ne söylesem 
lnanmıyacak. Zaten bu mevzu ıızerinde konuşmama, derdimi 
anlatmama bile fırsat vermiyor. 

GtNvuıMADıM 
hem olmadığını sOyledigimi soracaklar. Bunu da b :1şka tUrlO 
izııh edeceğ'irıı. • Kabahatin bende olduğunu biliyordum. Onu 
bu suretle kurtaracağımı zannettim., diyeceğim. Bu söz biraz 
da doğru değil mi? Ferda, yalvarırım sıma, kabul et teklifimi, 
her şeyi itiraf et. O zaman b~nim seni bu harekete sevkettirici 
hareketlerde bulunduğumu söylemem, bütUn suçu üzerime 
almam, göreceksin kurtulmana ne 1'adar yardım edecek, bernet 
edeceksin Ferda .. 

Gene ben kendisinden yüz çevirdiıti ıçın haksız olarak, sev'· 
diği adamı öldürmiye kalkmış gurursuz, haysiyetsiz, bir biçare 
mevkiine iniyorum. Biraz evvel ~izin de kabul ettig'iniz gibi 
her şeyi itiraf etmekle •Belki vurmadı,, diye alemin kafasıt1ci 11 

kıvrılmış olan istiftıa mı da silmiş olacağım. Beraet etsem bile 
herkes elini kana buladı diyecek ve ailemi bu vakadan sonrıı 
her zaman parmakla gösterecekler. • Kendi ağzile vurdu~unıt 
itiraf etti, ne hayasız vahş! kızmış,, diyecekler. Böyle nıaceralt• 
kıskandığ'ı adama silah sıkmış bir kıza bir çok kapılar kapa• 
nacak, bütUn bunlara karşılık benim göreceğim mükafat berael 
etmek olacak değil mi? 

Birdenbire vücudundan soğuk bir ürperme geçti, Fena bir 
ŞUphe He içi burkuldu. Akif Cemale dikkatle bakarak sordu: 

- Sizi vurduğumu mahkemenin huzurunda itiraf etmemi 
hiçin bu kadar isrtırla istiyorsunuz? Yani bu hı:ıreketimle 
bUsbUtQn cezamı ağırlaştırayım öyle mi? 

Ressam gözleri ümitle parlayarak hemen cevap verdi: 
- Hııyır, her halde böyle bir netice vereceğiui bilsem, 

sena bu teklifi yapmazdım. itirafını neticesi bilakis bunun 
eksi olacaktir. Şimdi • Ben vurmadım ., diyorsun, halbuki 
her şey senin vurduğunu isbat ediyor. Kendin bile cürmunn 
nkQr ederken ithamlardan kurtulacak en küçük b.r delil gös· 
termekteıı aciz in. Bu hareketinde gidersen mahkum olacaksın. 
Her şeyi itiraf edersen böyle olmıyacak. O zaman ortaya sedi 
bu harekete snrükJeyen bir sebep çıkacak : Kıskançlık •. Bu 
sebep seni kurtarabilir. Zaten o sırada ben de heyeti h4ki· 
meye sana karşı beni vurmaya sevkedecek hareketlerde bu· 
1unduğ'Umu itlrı:tf edeceğim. 

Gittikçe heyecanlanıyor, ko)•u mavi gözleU parlıyordu. 
Genç kızın hareketsiz durarak kendisini soğuk bir tavırla ve 
götleri gene emniyetsizlikle bulutlanarak dinlediğinin farkinda 
değildi. Sesini yük~elterek devam etti : 

- Hatta asıl suçlu kendim olduğ'umu söylUyeceğlın. •ona 
bu hareketlere sevkedecek çok fenalıklar yaptım. diyeceğim. 
ıJelkl yaralandığım ıamanl\l if a4emde ni9in senden ıDp· 

.Ferda iskemlesinde hareketsiz duruyordu. Ressamın genlş 
bir nefes alarak sustuğunu ve ne diyeceğini anlamak ister gibi 
merakla yüzüne baktığını görünce derin bir uykudan ııyanıı• 
gibi silkelendi. Hafif bir fısıltı halinde bir sesle mırıldandı : 

Bütün bu fedakarlığa benim için katlanıyorsunuz öyle ıni? 
•onu kıskandıracak hallerde bulundum 11 diyerek beni kurtar
mak uğruna yalan söylemiye de katlanıyorsunuz l 

Durdu. Dudal}ınin ucunda müstehzr bir kıvı'ım bellrmtştl. 
Sesi yavaş yavaş kuvvetlenerek devam etti! 

- Bu fedak4rlığ'mızıt teşekkür ederim. I•1akat şunu dOşOn· 
nıüyorsunuz ki o da bu hateketirtiıle herkese olmayan bir şeyi. 
aramızda gizli bir münasebetin varlığını da haykırmış olacak· 
sınız. Siz nihayet erkeksiniz. • Çapkın bir adam zavallı kıza 
neler yapmış. derler, o kadar. Bana gelince, demin ne diyor
dunuz? Benim, herkesin "' Bak Ressamt sevdi, Ressam ona 
yüz vermeyince öldOrmiye kalktı. demesinden korktuğum için 
sizi vurduğumu itiraf etmediğimi söylUyordunuz, değil mi? 
CiörUyoruıxı l<J alıln buıcıutQmtı iar~ de aym yola çıkıyor. 

Akif Cemal nyağa kalkmıştı. Genç kızın yanına yakla~ll· 
Omuzlarından tuttu. Gözleri gözlerinde : 

- Çok acı düşünüyorsun, dedi. Kimse bir şey diyemiyecek• 
Eğer bir şey demeleri lazım gelirse, benim için söyleyeceklel'· 
Sana hak verip bana u Ne kadar kalpsiz m\ammış ! • diY6 

kızacaklar. Ve nihayet . 
Gülümseyerek yavaşça sozlinü tamamladı : 
- Ve nihavet evlendiğimizi gördUkleri :r.:amatı busbütUıt 

susacaklar .. 
Bu son soz üzeı•inc genç kıt birdenbire onun omeılfdı01 

tutan elıerini iterek yerinden sı~ıramıştı. Ayakta yüzü takallil9 

etmiş, vücudu titlriyerek boğuk bit sesle bağırdı: 
- Beni dOşUl'mek istediğiniz zavallı mevkiirii şimdi çok 

güzel nnlıyorıım. Fakat beni kanclıracağınızı sanıyorsanıt 
·ıe aldımırsınız. GOya fedakarlık yapıyor, bütün suçu Uz.erin• 

al.ur.ık beni kurtarıyorsunuz öyle mi? Fakat ne güzel bir bt!· 
luş 1. Bu hareketinizle, beni istenmemiş, ihmal. edilmiş bıl' 
lıiçare mevkiine koyacaksınız ve kendiniz kadmların çıldırdığı 
(Don Juan) rolünde kalmakta devam edeceksiniz. Beninı de 
sizi sevdiğim, kıskandığım ve yllz bulmıyarak vurmıya kail<* 
tığımı itıraf etmem şöhretinizi büsblltün parlatacak. 

(Arkası var) 
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Tarihi 
lt•frikn 

-r.o-

--=-----_:_---------::----:·-------------------------Af a p devletleri birliğine o dakika Türk tarihinde 

doğru il~ adım mı? Top?ı!~li~.~~!~~r ra~ı~=!~!1~:kerinin 
-lsİanbula hayvan 
nakliyesi yarı 
yarıya indirildi 

S 
• lJ • • AT saf'Jarını yararak, eljndeki kırbaçla askerlerini 

urıye rıarıcıye ı ~azırı tutundurnıaya çalışan dliınan kuınandanını fırlattığı 

yakında Bağdad'!- gidiyor bir taşıa yere scrmİŞ•İ ~--~--

lstanbul 3 {Husust muhabirimizden] 
Et fiatlarının Marttan itibaren 
on kuruş dtıha ucuzlutılması kararı 
üıerlne, deniz yolları hayvan nttkll· 
yatı için ucuz tarife hazırlanmıştır· 
Şimdiki tarifede beher koyundan 
en yOksek seksen \mruş alınıyordu. 
Yeni tarifede en ynksek na\•lon kırk 

Suriye ile Irak arasında pasaportsuz 
seyahat yapılması kabul edilecek 

Jüıdnc:, 2 (A. A) - Suriye Hnrici\'e Nezaretinden bildirlldigine göre, Hayri· 
clye Nnıırı yakında Ungdata gictecek, Irnk, Suriye ttrasında görülmesi lfızırn ge· 
len meseleleri ınllzakere edecektir. Müzakereler sonunda her iki memleket ora· 
sında mlln ıknlat ve seyahatın pa ııportsuz y11pılucağı nnhışılmaktadır. 

• - - ,ispanya sularında asilerin 
Milletler Cemiyeti • 

kuruştur. 

paktının ıslahı batırdığı lngiliz vapuru 
-- I.onclrıı, 2 (A. A.) - fngiliz Ednlyon vnpurunun b ıtırılmn ı her tımıftn bO· 

Müzakereler sonbahara yük bir heyecan uynndırınışllr. MezkOr vapur ınnrettebatındıın Kaplan dn dahil 
d ·ı d · olmıık üzre 9 kişi boğulmuş, tayfalardan 4 ktşi ancak kıırtarılmlşlır, Kabine 

tehir e ı 1 toplantısında vapurun batırılması hııkkıncla bir müzakere ynpılncağı bll<llrilrııek-

Cenevre, 2 (A. A) - Milletler Cemi- tedir. 
yeti paktının ısıahı hakkında bugon mo- ---- ---

:ıı.akerelere başlamış ve 16 mcı madde· R ·ıı.A .. d f 
nin müzakeresi bitmiştir. Delegeleri~ omanva mı l mu a aa 
l\)kllfierl üzerine paktın ıslahı mese.ıesı· 'J 
ııln biç olmazsa 1-:ylOle kadar tehırlne •t .Ahl arttıracak 
karar verıımiştır. Sl a arın l 

lu Lus llelikinılzln 1 
__________ ı_n_•ş_n_u•_k_a_ıP __ l 

935 Mnyısı11dn Aziziye ftlby:ıs111dn ynpılnn tumw mer.ısimi 

Fakat, bu mücaclelode Ayşeler, 1 -Yaşıı, GülDznr .. Ellerinmmiıın kopsun. 
Fatmıılnr .. Ve ne de biriki Ahmetler Deye haykırıyor .. Kıpkızıl kan tçin-
\'C Melımetler bu son ve çılğın saldırış· de kalan satırıııı hnvııdıı sullnyaruk; o 
tan zerre kadar fntur getirmi~·ordu. r:o kafasını paralayacak lıir düşman ku

lhtimalki, onda beş\k içinde ~~:.-aktığı· mandam arıyordu ..• 
~ec\ıın yavrusu meme diye ağlaynn • • • 
genç bir kadın, dolgun göğsünll gere Harp tarihlerimn ender knydcttlği 
gere .. Aslnnhmrnış bir tavırla kükrtyor; bu haile\ i boğuşıırn, ancak bir bu-

- Ha. b.ıbalar .. H , gnrdnşlar ! .. 

1 

çuk saat kadar devam etmişti. Sonra, 
Gon, buJiin ... Anıımız bizi, hugün J\aptan Mehmet Paşadnn, şu kı a hıtber 

için do~urdu. gelmişti. 
Deye hııykırıyorciu. 1 [ Tabyamız, geri nlındı ... Düşmanın 

Türk-Afgan 
anlaşması 

BUkreş, S [Rndyo] - Romanya Hariciye ve Harbiye Nuzırlurı, ıırntbu ıta ver
dikleri beyanatın Romanyanın teslihııta son derece ehemmiyet atrettiğini, Homen 
köylOstlntın Komünizme mOtemuyil olnrndığ'lnı söyleyerPk, çiftçilerin şimdiye ka· 
dar hOkiirnet emirlerine ve vatımdnşhk knideleriııe rillyet etmemelerinin başlıca 
sebebinin bundan evvelki hOkOmetler zaınnnındu 11lı11mış ol m tetbirierden ileri 

geldiğini söylemiştir. 

Bu haykırmayı; narin kıtdın sesleri· \ pek azı kurtulabildi. Tnkil> devam edi

ne karışan tok erkek sedaları tetklp e· yor. 1 
diyor.. Muhtar Pıışa; bu sevinçli haberi a-

- Allah, A\lnh .. ileri... hr almaz, derhtıl utma binmiş.. takip 

Anknrn. :ı 

Afganistanı bize dostluk bağlnrile 
bağlayan muahede on yıl ötesi· 

ne kadar uzntılnııştır. Bu kardeş mil· 
ıetle biz ayrıca Sadabal pııktıncla cin 

C 
• J h b · l b Deye bağrışmalar, tıpkı bir firtınn- hareketini daha yakından görebilmek 

, ınue mu are e er u'' tu''n nın uğultusunu beıızeyordu. için tabynya gelmişti. 
Düşman mUdaf aa hattı, her noktn· •"'"' •d' J •ı d d • da parçalanıyordu. sOngnlerin ve satır· Tabyadaki mnnzorn, pek fccldi. Fa-

şl aetı e evam e ıyar ların dehşetinden Urken dllşnınn asker· kat şimdi, hiç kimse bunu görecek Vll· 
teri, etrafıı dağılıyordu. zlyette de~jldi. Herke in gozll Berideki 

1\anton fızt-riıulc nn Tannrt•lt>rl Düşınun kumandanı; elinde bir kır· derenin öbür turafındnkl taşlığa çevril· 
H11nkeu, 2 (A. A.) - Cenup hudu

dundaki Japon hücumları şicldctle clevnm 
etmektedir, Çinliler muharebe hattı Dze· 

rindekl clemiryolunu teınnmilc tahrip et
mişlerdir. Günlerden beri telgraf ve ıe
lefon ınuhnbcrntı tcmnınile kesilmiştir. 

K t 2 (A A )
b"" y d.: ·r·ı 

1 
baç, oradan oruya atılıyor .. Perişıtn olnn mişti. 

on on, . • - e ı ı o ıa· k . 1 1 1 dn · ı ı k . ac; enn top amnya ça ışıyordu. şmanın ı ıt ynt · uvveti, buraya 
lindel 4 ~ tay~·arede~ mnrek~ep Çın tay- lşte o dakiknda, Türk tarihi eınsııl- yerleşmişti. Bunlıırda, üçtı nvcı taburun· 
yare erı Kanton cı\•arını şıcldetle bom· s b'r har k kıı d t 1 1 ctnn ibaretti. Aziziye t<ıbyı•sııtdıın ktır· 
b d k 

. ız ı ı a · y e meye ıazır tınıyor- • • 
n~ ımn~ l edde.rc şehrın telefon ırtibatı- du ... ( Topal Gülizar ) isınincle bir ka· tulnbilcnlcrde, burayıı iltlcıı etmişlerdi. 

01 esmış er ır. dm, btısbOtün ileri atılıyor.. Kanlı fırtı- Anluşılıyordıı ki; ôOşınan burada son 
nıılar yarattın dUşmun askeı· saflarını mukavemetini ğo tert•cekti. ' 

erııber bulunm ktuyız. Her iki munhe
denln ôOnya b.ırı~ı bakımından haiz 
olduğu ehemmi yet üzerinde durncıık 
değiliz. Yalnız şunu tebarOz ettirmek 
lazımdır ki, hl'ırrlyet, i tlkbal ve terakki 
Yolunda sık udınılar atmak bah inde 
birleşik olan iki dost ve kardaş mlllet 

dllnyu barışının muhııfazasl hususunda 1 s pa n yada o·· ı d u·· r u·· ı en 
da arzu ve kurarlArında beraberdirler. 

Arganistan ile olan ınuahedemizin k d 1 • h t • k 1 
yarıyor .. Elindeki kırbııçlu, uskcrlerinl Aziziye tabyasında, kısu bir fasıla 
tutundurmaya çulışnn dUşman kuman- vermiş olan Türk hücumu, yeniden baş· 

göstermişti. 
danına yaklaşıyor.. Elinde hazırladığı Butün kıtalara: 

uzatılmış olmasına sevinirken, bir nok- a n, 1 ıyar ve çocu ar 
taya tıaret etmek isteriz: Daha Sukarya . 

keskin bir tnşı; bllyl\k imanın len nldığı _ ileri ı . 
bir kuvvetle fırlatı~'or.. Başından ~·arn

hıdığı dOşman kuınııııdanını, kanlHr için-
Emri verilmişti. 

zaferi olmazdan once, Türk kurtuluş Pnrıs, 3 [Rad
1
yo] - Başvekil ~eyn-

mncadelesinln merkezi olan Ankara, nalla bulun~rak, spanynda son gunler· 
·u t' d dobru olıın mOnu ebet· de uçık şehırlerin sık sık bombardıman 

mı e ın ışarıya ır. • • 

1 
• ı el k d. · idare etmek istiyordu eclildlğınl, ihtiyar, kadın, çocuk bır çok 

erın e en ısı ı ı r ·ııar lild' · ı 
ve zaferin kazanılacağını ve Türk mil· sl\'i halkın nsa sızca ı ec ığın , 
1 ll 1 t ıh h zrundttki haklarının eıı bu ınezalıın ve vahşete artık karşı dur· 
e n n ar u ıcı· · · - ı · · · · d 11ı- olarak Ankara tarafın· mak zamanı ge ığmı soy emıştır. 
ıyı ve en o6 ru . . . 
dan temsil edilebileceğini bilerek. manen Hu ugurda _ elındekı bllton vesa~tı 
milleti kendisile doğrudan doğruya mO· k~llonncuğmı ~yleyen Fransız ~aşvekıll 
nasebette bulunmağa davet etmiş bulu· buton Devletlerın Lı~ı yolda . f rıınsoya 
n d 

muzahurat etrnelerinı istemlşsır. 
uyor u. 

Menderes taştı 

Egede şimdiye kadar böyle şiddetli 
yağmur görülmemişti 

işte bugün tabi bulunduğumuz hali 
yaratmak istidadında olan ve Türkün 
ı ugUnku şerefli mevkiine gebe olan o 
hüyQk millt mücadele Ankarac:mdu 
bugün bir yabancı elçilik açılıyor. ve 
ınerastmle bayrağı çekiliyordu. Mern nn· 
tle AtatUrk bizzat bulunmuştu. Bu elçilik 
Afgan kardeşlerimizin elçiliği idi. Muglıı, 2 (A. A.) - 24 saattan fuz· 

G 1 b 
4\ ç k caddesinin la devam eden şictdetli yagmurlar bu· 

erç ugun an aya - d h · ıki Yanında bUtOn memleketlerin elçtltk· gun urmuş. er tanır su ıçlnde kalmış· 
lerlnl sıraıanmıt görllyoruz ve genç tir. Menderes çayı tnş~nış ~o bu sebeple 
nesil buna hayret etmek sıkınllsından postanın gelişine bUyuk bır mani teskll 
dahi mnıtatnldlr. ÇnnkO onlarm hakkı etmiştir. Şimdiye _kadar. bu derece şid· 
olan tabii hayatı bu derece kendilerine detli yagmur görulmemıştlr. 
mal etmiş bulunuyoruz. 

Fakat Çahkaya caddesinin bu şekil- Mısır parlanıentosu 
de meydana gelmlş bulunmasının temel 
tıışmı ararsak, onu destanlar ve civan· tekrar açıldı 
tnertllkler Ankarasında Argan ~içiliğin.in Kahıre 2 (A. ı\.) - Pnrlemento 
ll~ılması hadisesinde te,his ed~bilirız, yeni bir kn

1

ramame ile tekrar açılmıştır. 
Bırb1rlerile bu tarzda anlaşmış ikı ml.let 

'~~ında1ti muabede~er elbetteki i teni!- Muğla da modelcilik kursu 
diğt kadar uzatılabllır ve elbetteki mua· 
lıe<teterin rolü sadece tki mfüetin kııl· Mugla, 2 (A. A.) - Şehıimiıde bu· 
binde olan derin ve detfzşnıez hislere 1 ıon bir modelcilik kursu açılmr~tır. Bu 
\crcüa:qa1ı- ollıaktan ibaret ı<akrr kurş bir ay devam edecektir. 

R o manya Hariciye de yere seriyor .. Türk tarihine, eşi ve 
emsnli görlllmeıııi .. olan şerefli bir lıari-

N azırının Belgrad ka ve hatıra kaydeuiriyordu .. 
Uzaktun hu manzarayı gören ( Vun-

go• • ru·· şmelerı" lı Fatma ) , dudaklarında tatlı ve ma&· 
rur bir tebessümle : " 

BENİM GÖRÜŞÜM -

Asker kıtulan, avcı hııtll ll'şkil e· 
derek ağır ağır ilerlemeye başlaınışlnr· 
d • Fakat nskerleri takip eden halk kit· 
leleri, ellerinde yatağanlar, bııltnlur, sa• 
tırlar olduğu halfle, pervasızca ileri atıl• 
mıştı. 

<Arkut vat\ 

Balkan Antantının 
Ankara topJantısı da 
n1üzakere edildi 

Belgrat, 3 (Ractyo] - Romanya Ha· 
riciye Nazırı Strat! .Miçesku df.n Belgradn 
vasıl olmuştur. Hariciye Nazırı dOn hny· 
\anat bahçesile askeri mllzeyi zivaret 
etmiş, öğleden evvel Yuguslavya ·Baş· 
vekili Stoyadfno\'İÇ ile bf r buçuk saat 
devam eden müliikattn bulunmuştur. 

Yeni yeni doğanlar 
1 

Don ukşttm saltanat naibi Prens Pol 
misafir şerefine bir ıi)1afct verıntş ve 
ziyafette Miçesku'nun özel bUro şefi Flllp 
Bnşkuma, Yugslnv Başvekili ve lftırlci

ye müsteşarı ve bir çok maruf zevat 
huzır bulunmuşlardır. 

Müzakerelerde Balkan antantı Hari
ciye Nazırlarının Ankara seyahıülrm ve 
ruznnmede mevcut mevndın görüşOldU
ğO zannediliyor. 

. Balgrat, 2 (A. A.) Başeekil Stoyadl· 
novıç dOn nkşam Römanya Hariciye 
Nazırı şererine büyUk bir ziyafet ver· 
vermiş ve ziyafette bütün bükOmet er· 
kQnı haıır bulunmuşlardır. Kral naibi 
Peres Pol Nazıra beyu kartalli nlip 
nlfllnı vermlt\lr. 

H. Fethi TAŞKIR 

lılr gec~ bir aile toplantısıtta 
gitmiştim. l\fecJlste dereden tepe -
den konuşuluyordu. Bir arnlık ö2 
(yaşlara) intikal etti. 

Bayanların pek lçerlehılş olma ~ 

sına rağ'mcn hemen herkesin teker 
teker yaşı mevzuu bahsoluvordu. 4t) 

yaşlarında genç irisi bir Ba)'an kıv -
rak bir kahkaha atb: 

- Benim yaşımı pek mi merak 
ettiniz? dedi. Ve sonra ilflve etti. 

- On beş yaşındayım 1 
Herkes giılmemek için dudakla -

rım ısırıyordu. Beş on yaş ikram et -
sek dahi, sulh olmata imkAn ~oktu. 

Göderlnln k.enannda1d kırı -
şıkhklan, ge\"şemeğe lfaşlamı~ olan 
clldi, sayın bayana cidden pliın~ bll' 
hale sokmuştu. 

F~kat o v•llyetl çok çabuk far - I 
kıut. Shleline ylne ,.vrel& lcahki .. 

halarını ekliyerE-k dcvnın etti! 
- Çs.rşafımı, peçem! atat. t.anl 

on he• serte oldu dostlar. Tabii bir 
!usan hakkı ile hürriyetimi elde tt ı. 

tlğim tarih te bu zamana tesadüf e -
der. İtiraf etmeliyim ki ben asal o u
man dojdum ve bugun ili )lişındıl -
yım. 

dedi ve güzel esprllerlle soyl~ -
diğl nutkuna bir hayli devam etti. 

\'e hemen herkese fikirlerini ka• 
bul ettirdi. Bilhassa bayanlar bu yeni 
formülü bütiu\ sllminilyetler:ile alkı•
lıyorlardı. 

Şaka maka hepsi birer birer on, 
on beş, en kabadayısı yirmi yaşına 
lnivermi~tl. Onlara ben de hak ver -
dlm. Ve aramızda yaşadıkları halde 
medeni kılıia burünmeyenlere, yani 
henüı 4otmayanlara aeıdımı 
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Erzurum Belediye 
talimatnamesi 

TARİHTEN YAPRAKLAR: 

1 Hazirandan itibaren tatbıktntl 
bllşlanacak olan talimatnamenin 
madde madde neşrine devam 
ediyoruz. Alô.kadarlar kendileri· 
ne ait olan kısımllır için şim
diden hazırltklanm yapm.1ğa 
başlamışlamalıdırlar. 

Kerayitler işte böyle 
intikam alır 

Yazan: R A G ı P ~ l~ 
A rabal:ır beş yüz atlı ile beraber ağır ' Sayın Bayan TürkAn sözüne de"~ 

ağır şimale doğru yol alırken, geri- etti: ~ 

26 - Yenecek ve içecek satanlar 
ounları temiz mahfazalar içinde 
nıüşterilerine vermeğe mecburdur -
lar. Bu gibi ,şeyler mahfazalarile bir -
likte tartılabilirse de mahfazaların 

normal ağırlıktan fazla olması hile 
add·olunur. 

den iki atlı göründü. Tozu dumana kata - .. - Ş~mdi ben Tatar hanı Naor'a ~ 
rak dolu dizgin geldiler ve ellerini kaldı - gostermege gideceğim. Böylece bizi 

1 Toplayan: RAHADIB. l)(;L(~EB. 
rarak haykırdılar : geçirmez, yerimizde rahat bıraıor. 

Tefrika: 'IH - Selam balla dırlar, selAm !.. Sayın * * * -AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? .. 
•• 

U zerinde hala hava habbecik/eri 
kaynaşan denizaltının mezarı başından 
geçerken bütün mürettebatım, ırki ci
vanmertlik/erinin bir :ıtecellisi olarak, 
askerce selama durdular 

Tahtelbahirin battığı yerden hala. ha- 1 macerayı üzUlerek ve o nıe.şhur denizcinin 
\'D. habbeclkleri çıkıyor. Oraya bir şaman - hatırasından af diliyerek yazıyorum). 

dıra atınız. Benim şamandıram yok. İşa - Çanakkaledeki mevkii müstahkem ku -
ret koyacak başka vasıtam da yok .. . Bunu nıandanlığına şu telsizi göndermiş: 
lütfedersenlz iki saattenberi yaktığım ve- "Çanakkalede mevki kumandanı 
r!lerin karşılığını vermiş olursunuz .. . Mü- Ozedum Paşaya 
~ıaadenizle kumandan... "Marmara adasının cenubunda tah -

Maknleye tekrar tam yol verdim. suı- telbahir batırıldı. Esirleri alındı. Sultan
ıanhlsar bulunduğu yerden bir ok gibi hisarla gönder111yor. 
ileriye .atıldı. Blr denlzc1llk {ı::letine te Aydın Reis Gaııbotu süvarisi 
balyet edecektim. Kumanda verdim : Nazmi 

- Gemiyi sancaktan selıtmlıyaca - Bu telgraıta hissedarı olmadıkları bir 
ğız.. . macerayı kendilerine maletmek isti yen 

Güverte iizerlndeki bütiin efrat vazi- bir eda vardı. Bu telgraftan sonra benim 
felerı başında 7er aldılar. Sultanhisar bi- Çanakkaleye giderek esirleri teslim etmem 
raz evvel batırdığı tahtelbahrln sulara ıhadlsenın mahiyetini değiştirebilecek bır 
karıştığı yere yaklaşıyordu . Keskin bir şekil tevlit etmiş olacaktı. 
dUdÜkle selam kumandası verdim.. . Şimdi bunu bertaraf edeyim ... 

üzerinde '.hft.la. hava .habbeclkleri Beni o an için işgal eden ve benliği -
kaynaşan denizaltının mezarı başından mi okşayan hisler tamamlle bambaşka idi. 
geçerken biltün mUrettebatım askerce se- Çok berrak, ·çok güneşli ve adeta bir yaz 
lA.rtla durdular. Düşmanın ölUsUne karşı günü kadar sıcak bir hava vardı. 

27 - Yenilecek veya içilecek 
şeyler yapan satan veya ihzar eden
lerin ve berber, hamamcı, otelci, 
nakliye<:! gibi esnaf ve onların be -
raberlernde çalışanlar her üç ayda 
bir ilö.n edilecek zamanlarda ,beledi
yeye müracaatla sıhhl muayeneden 
geçmeğe mecburdur. Belediyeden 
sağlam raporu olmıyan kimselerin 
yukarıda sayılan işlerde istihdam e
dilmeleri yasaktır. 

28 - Her nevi yenecek ve içecek 
satanlarıı bunları temiz kepçe ma
şa gibi şeylerle bir yerden diğer bir 
yere nakletmeleri mecbuıi Vf' el ile 
yapmaları yasaktır. 

29 - Pişirilmeden yenileblle -
cek olan sebze, meyva, yemiş ve sair 
bilümum gıda maddelerinin açıkta 

satılmru>ı veya nakledilmesi el ile 
veya temiz 'Olmıyan şeylerle temas e
dilmesi yasaktır. 

1 

30 - Bozulmuş veya bozulmaya 
yl\z tutmuş iyi pişmemiş, olmamış 

veya her hangi bir ' sebeple muzır bir 
hale gelmş veyahut kıvamını alma -
mış olan ıgıda maddelerini satmak 
ve tlcaretıhanelerde bulundurmak 
yasaktır. 

31 - Yiyecek veya içecek satan 
imal veya ihzar edenlerin alı\t ede
vat ve saireler! temizlenmeleri ıkolay 
olacak şekilde ve müsait maddeler -
den ntiıhap edilmesi mecburidir. 

32 - Yenilecek veya içilecek şey
lerin pişirilmesinde ihzar veya ima
linde kullanılacak suların içme suyu 
olmasına ve diğer maddelerin iyili -
ğlne temizliğine azamı itina göste -
rilecektir. 

(Devam edecek) 

.gösterdiğimiz bu son saygı ala.met! Tür - Boğazdan doğru esen hafif bir mel -
lkün civanmert.llk hislerinin bir tccellisiltem denizi hafif bir şekilde dalgalan - ----------------
idi. . dırıyordu ... Sultanhisar bu dalgaların il- k } 

Yine keskin bir düdük herkesi rahat
1
zerinden.se_kerek ~edefine d~~u koşuyor- Kurtlar bir Öy ÜyÜ 

\laziyetine getlrjl. Geminin idaresi - du. Gemımm bu gıdişlnde butlin arzula -
.nı ikinci kaptanıma tevdi ettim. rına kavuşmuş mesut bir insanın şakrak- paramparça ettiler 

- Gellboluyal dedim. lığı vardı. Her yer gözlerime bambaşka 
tkncl kaptan benim bu tuhaf emrimi gözüküyordu. Güverte üzerinde dolaşan 

alınca yUzUine 1bıtka 'kalmıştı.. istanbula askerlerimde hiç görmediğim bir neşe se
dönm~k üzere komodorluktan emir aldığı· zlyordum. Gemim bana daha yeni ve daha 
mı 'Ve Gelibolu ile İstanbul arasında yarı sempatik gözüküyordu. 

Havanın güzelliğinden istifade ederek 
ormana odun toplamağa gitmişti 

Bayan Ülker'e sela.m! .. Kendisini görmeğe 
geldik!. 

İhtiyar bir asker : 
- Sayın Bayan Ülker'i niçin görme -

ğe geldiniz!. diye sordu. 
- ıMarkoz buyruktan haber getirdik! . 
Bu söz, be~ yliz atlıyı bir anda can -

landll'dı. Atlar ve arabalar durdu. Uzak -
tan :uzağa: 

- Buyurukdan haber var!. Buyuruk
dan haber var!. Sesleri duyulmağa basla -
dı. . 

İki atlıyı de11hal aldılar ıve sayın Ba
yan Ülkerin arabası yanına getirdiler. A
rabajan aşağıya genç ,bir kadın atladı Vf. 

etrfında toplananlara baktı. 
- Ne var, bu iki adam ne istiyor?. 
İhtiyar asker: 
- Buyuruk.dan haber 

dedi. 
getirmişler! 

Kadın heyecanla yeni gelen iki atlı -
ya döndü. Onlar atlarından atlamışlar ve 
dizlerini dokuz defa yere vurduktan sonra 
doğrulm uşlardı. 

Bu kadın, Kcrayit kabilesinin baş -
buğu Markoz hanın karısı idi. Yüzü gü -
zeldi ve vücudu bir kadın vücudundan zi
yade bir er''.cek vücuju kadar sağlam Vf 

dinçti. Kerayltler tki aıy önce başlarınd:: 

Markoz han olduğu halde tatarlara ikarş 
yürümüşler, fakat mağlüp olmuşlardı. Han 
tatar hanı Naor Buyuruk tarafından esil 
edilmişti. Kabilesinden ıbeş yüz atlı ve blı 
o kadar da aile, yurtlarından çıkarak şl -
male doğru 1;.."'.cıyorlardı. 

Hanın karısı Ülker, kocasından ha -
ber getiren bu iki adamdan birinin ko -
lunu tutarak: 

- Söyle dedi, han nerede, ne oldu? 
- Biz Naorun yanından ·geliyoruı 

sayın bayan .. Size kötü bir haber verece -
ğimiz için müteessiriz. Metin olmanızı 
dileriz. 

Kadın asabi sallanarak: 
- Haydi, çabuk söyleyin. Kocamı öl

dür Jüler mi?. dedi. 
Atlılardan biri : 
- E·vet, dedi. Tatar hanı kendisini e

sir ettikt en sonra cenubi Çin imparatoru
na teslim etti. Şebek suratlı imparator 
hanı ağaçtan yapılma bir eşeğin üzerine 
bindirip ve bacaklarından baldırlarından 
kendisini bu eşeğe çiviletti. 

yola yakın bir mesafe katettiğimizi de bl- Bugün dünya ne kadar güzeldi. Etra -
liyordu. Bu bilgilerine aykırı düşen em - fımızda uçuşan martılar sanki bize uzak 
rime bit mana verememişti. Bu ışın sırrı- sahillerin sela.mını getirmiş gibiydiler, hı
na erememişti. İhtmal beni zaferin neşe- şırtılar çıkararak bizi takip eden Yunus 
ıSile sarhoş ve geçiı'dlğim.fz maceranın he- balıklarılarının su üzernden sıçrayışların
yecanlle şa~kın zannediyordu. Bir parça da enginlerin ta:kdirini sezer gibiydik ... 

İkinci atlı derin derin içini çekerek: 
- Ah, dedi. Görseydiniz nasıl oldu? 

yüreğimiz parçalandı. Ben atılıp ölüm ba-
Tatvan, [Husuşt] - Reşadiye nahi- hasına da olısa, hanı kurtarmak istedim, 

yesinde bir köylü geçenlerde havayı ama, arkadaş:m bırakmadı. 
gUzel bularlak odun, getirmek Uzere Birinci atlı arkadaşının sözünü kesti. 
köy civarında bulunan ormana gitmişti. 

1 - Ben de atılmak istedim. Ama, dü-
0 gUn yanına kimseyi almamış o an şündüm ki, bizden başka size haber geti-

tei:edtllitten sonra: Marmara adasının bUtUn mücadele -
köylnnun bir kaç gün dönmemesi üze- re<:ek kim vardı?. İkimizin de yollara 
rine şllphe ve endişeler artmış ve nahi· düşmemiz, ibirimlz ölse, sağ kalanın mut -
yeden çıkarılan beş altı kişi ile orman· laka size ulaşma:sı la.zımdı. İşte geldik. - Efendim istanbftla gitmiyecek mi- mizi gören mor renkli tepelerinde bir ne-

f}z? dire sordu. şe seziyordum. Onlar gözüme bugün dah.a 
Ben onun tereddUdtihü izale etmek, füsunk!r ve daha ıgüzel görünüyorlardı. 

muhakememe tamam<?n sa'hip olduğumu sanki güler yüzlü birer insan kadar cana 

da araştırmalar yapılmıştır. Şimdi tatar hanından intikam isteriz!. 
En nihayet köylünün ormanın bir Herkes susuyordu. Kadın da önüne 

ve emirlerimin bir heyecan ve şaşkınlık yakındılar. 
mahsulü· olmadıgını anlatmak lçirt: 

- Hayır Geliboluysıt diyerek Bert bir 

(Arkası var) 
tarafında kurtlar tarafından param par· bakarak sessizce göz yaşı döküyordu. Ni -
ca edildiği görUlmüştllr. Cenazesinden hayet hı~kırıklarını duyurtmamak için 
kalan parçalar toplattırılarak defnedil- döndü. Arabanın perdesini açtı ve içeriye 

sesle ilk emrunı tekit ettim. Erzincanda zelzele miştlr. girdi. 

Gen~ iklnclmin bir an evvel Istanbu-
1a ıkiderek. zaferimizi 1İı1rt etmek, heyeca
hını duyurmak, macerayı nakletmek ar • 
~usu beni de mütehassis etmişti. 

Bert öe ayni zaafın ve ayni ~iddetli 
lahassüsıerirt esiri idim ... Bununla bera .. 
ber içimde bambaşk bir ukde vardı . Bunu 
Çözecektim. 

AE. II rHn alınması zaferin tamamı 
tıeğil başlangıcı idi. İçimde işlerimin daha 
bitmemiş olduğunu "söyllyen bir ses çın -
lıyordu . Daha alınacak hınçlanm vardı ... 
kumanda mevkllnde bUnları dlişllnllrken 
lıyni zamanda Aydın Reis sUvarlslnln e -
kifleri Çanakkaleye ıgötürmem ve Ozedom 
paşaya teslim etımem llizuniunda. ısrar e
öişindekl sebebi de araştırıyordum. Ve 
buna bir iUrlü mana veremiyordum 

Bu merakımı ancak bir müddet son
ra tatmın edebildim. 

~rzincan, 2 (A. A.) - BugU.n saat 
11,15 te iki saniye süren bir yersarsıntı· 
sı hissedilmiştir. 

Muş tütünleri 
Muş, [Husu~r] - Doğu ellerinde 

Muş tntnnünnn kendine mahsus koku· 
·ile, nef asetile çok büyük şöhreti vardır. 

Tatvanda tahsil işleri 
Tatvan, [Husust] - Maliye daire

sinin 937 hayvanlar vergisi tahakkuku
nun yüzde 98 zi tahsil edilmiştir. Mal
mUdUrll Osman Oöksunun g~ce ve gÜn
dU.z tahsilat işleri ile uğraşması bakaya· 
nın da arkasını almıştır. 

Tatvanda gece dershanesi 
936 Senesinde köylnnnn yetiştirdi-

ği bu heris tütünlerin miktarı kırkaltı Tatvan, [Husust] - Uzun müddet 
bin kUsOr kiloya çıkmış lk<'ln1 937 se· mektepsiz kalan Tatvan kaıası mektebe 
nesinde bu miktar bir misli fazlasile kavuştukdan sonra okur yazar olmayan 
doksan bin kOsUr kiloya balig olmuş yaşlı halkın bu büyllk ihtiyacının gide· 
ve rençberlerlmiz bu yüzden kırk bin rilmesi için gece der15hanesi açılmıştır. 
lfraya yakın bir para blarak . yüzleri Öğretmen Zeynettin Uluer az bir ıa
gnlmüştur. İnhisar Başmemuru lbrahim manda yeni yazile okuyup vazmayı 
ve eklsper Hakkının fenni yol gösteriş - halka öğretmek vazifesini üzerine at
leti sayesinde bu seneki tütlln daha mıştı~. 
nerts olarak yetiştirilmiştir. Tatvanda kar vaziyeti Meğer mütateke sıralarında motöriü 

bır mavnaya kaptanlık. ettiği sıralarda 
zonguldakte.n kömur getırirkcrt Karade .; Yunan Başvekili 13 1\ıtvatı; [Hususi] - Bugünlerde hava 
hizirt 61.ılarında teknesııe ıkaybolarl. Aydirl ŞubnUa gelecek sert ve karlı geçmiştir; Bitlisle Tatvan 
Reisin o zamarttU sliviı:rtsi Nazmi kaptan arası iki gUn kapaL kaldı. bu meyanda 
tmacerafüı tarihe olduğ\.ı gtbı maletmek Atina1 2 (A. A-) - Başbakan Me- Kotum nahiyesinin Ent köyü halkıncan 
endşesi beni acı da olsa bütün hakikat - taksas 13 Şubatta Ankarada yapılacak Hasan köyüne gelen misafir iki kişiyi 
leri, ve bütün açıklarile dUşUnceleriml ve 

1 
Balkan antantı toplantısında hazır bulun Köşmer dağıgeçtdinden geçirmiş, dö· 

~enmJ orta11 ıcorm•i• oev"e'9.i,or. Bu · mık Qıro Ankoraya gldcı;ektlr· ner~cn nvıııı ğonırak t>lmUttür. 

Başını elleı·i arasına alarak hıçkırır -
ken : 

- Senin ıntlıkanunı Alacağım Buyu -
rukl senin intikamını alacağım! diye mı -
rıldartıyotd u. 

"'* 4ı 
O gece arablat, develer, ve atlar ayni 

yerde sabaha kadar durdular. fJabahleyin 
ayın Bayan Türka.n Uıerinde bit kürk, 
başında .siyah bir kalpakla bir at m~erın -
de götUndU. Oözlei'inin altı mosmordu. 
Belli ki hiç uyumamıştı. aeıırtde kılıcı ve 
hançeri vardı. Sesinin bUtlin ktıV'Vetue : 

- lteyyyy1 diye bağırdı. HeYY'YJ, ba -
hadırlar toplanın, söyliyecekletim var!. 
Herkes, beş yüz atlı ve kadınlar, c:ocuk1ar 
5ayın Bayan Türk1nıri etrafında toplan
dılar. Hepsi de merakla ona bakıyorlardı. 
sayın Bayan Türkan tok bir sesle ! 

- Yoldaşlar, dedi. Darma.dağırt \r~ 
peı'işart oldtı.k. Tatarlar öiti yendi. ltuv -
vetli olan her zaman yiğit ve bahadırdır. 

Bis kuvvetli olsaydık, bizi sayacaklardı. 
O halde biz tatarları sayacağız: Onlara 
saygı göstereceğiz. Cenkte kaybeden, cenk
te kazanana daima saygı göstermelidir. 

Herkes hayretle birbirinin yüzUne 
bakıyor~u. Bu ne demekti? Bu nMıl söz .. 
ıer<U? 

Sayın Bayan Türkan yüz de\'t·~ 
kısrak ve kımız (1) ile dolu yüz tuıl)lll ~ 
diye ile beraber yola çıktı. Tatal' "° 
Naor'a arzı hürmete gidiyordu. ~ 
o sözleri söyledikten sonra askeri tPfl' 
en yenilerini toplamış, bir çayıra gır ti 
uzun boylu görüşmüştü . Ne konııştul 
Bunu kimse anlıyamadı . ,,o 

Sayın Bayan Türkan yola ç11'~ 
dört gün sonra Tatar hanının ş ,. 
girdi. Şehrin sokaklarından bllyüJc t>lr 
layla geçti. Önünde giden bir tatar: JI • 

- Hanımızın Tanrı yardı.mile 1e,sr 
diğl Keray!tler buyuruğu MarkozıJll ı 1 • sı geliyor!. Türka.n Begüm geliyor, yol 
çın , yol açın!. 

Diye bağırıyordu. _,,J 
Sayın Bayan Türka.n tatar ~ • 

tek. katlı tahta sarayına girdi. J{all ~ 
disini ayağa kalkınajan karşıladı. /J 
kadının güzel olduğunu görünce yer 
terdi. 

Sayın Bayan TürkAn: eti 
- Size hürmete geldim. Hediye!~ 

var. Bu hediyelerimi yalnız siZe get '.JI 
En iyi ıJmnızları size getirdim. YiU t 
kımız. Hepsi dışarıda .. Emredin de ı;. 
şınıza getirsinler. Hepsinden blrtl' 
!;attırayım!. dedi. d 

Tatar hanı emretti. Tuıwnıar ı'_, 
rlldl. Karşısında dizlldl. Tatar 11arı1 

şeden pis dişlerini göstererek güldU~ 
- Saygını kabul ettim. J{ııtl ; 

saygından çok değerli.. Bu ak.şatn t>1r;J 
yafet vermek isterim. Otur kadınııtl 
dedi. 'I 

Sayın Bayan Türkan hep güle~1' 
nuşuyordu . Akşama doğru ıhan emir Y ... J 
di. Oturdukları büyük salonda Jl'l~ 
bir sofra ·hazırlandı. Kızarmış lt~· 
kımızlar geldi. Tatar ,hanı ile bir ~9 ~" 
mandam ve sayın Bayan Tilrkılll P~ 
yemek yemeğe, kımız içmeğe ,başl p 
Tatar hanı içtikçe sarhoş oluyor 91e 

rayitleri nasıl mağlüp ettiğini, 14 
hanı nasıl esir edip Çine gönder 1 
orada ·hanın :ıasıl idam edildiğini ~ 

Gece yarısına doğru sayın 

Türkfin yerinden kalkarak: " 
- Biraz hava alayım!. dedi· re~ 

reye gitti. Dışarıda ses sada yoktU· Jf '/ 
derin bir uykuda idi. Tatar nöbetçııet 1 
ortada yoktu. Sayın Bayan Tilrkılll 11\l .,_J 
sizliği görünce döndü. Tatar hanı~ 
tı, gUldü: rJ' 

- Size benim kıınızlarımjaıl 
yudum tattırmak isterim, d.edi. ol 

Sonra birer birer tulumların ~, 
deki bağları çözdü. Son tuıumu ~ g.q 
tiz 'bir sesle: 

- Haydi, da. vranın ı. dtye lbai1~1'! 
Birden bire yUz tuluınun ic;tnd1 ~ 

bahaıdr birden fırladı. Kılıçlarırll ç~' 
kumandanlara ve tatar .ııanına sal ~J 
tar. Kısa 'bir çarpıfnladan sonra tı '-·' 
kanlar içinde yere yuvarıandıtar. 1'~' 
başı uçmuş, kiminin de ibeyni par9 
mıştı . 

mıştı. Jl ti 
Say)ll BAyan Türkan Mrt eekife, 

e1'• 
tar ha~ Naorun başı ucuna ıge1ar 'J.b 

- Işte benim kın:uz1arı.hi d~1· 1' ,1 
camı çın hükümdarına testım ~tıt1~ Jİ 
na ölüm getirdi! O.ebet!.. Yüt bıU'i ~ • 
işi se.ssi~ce yapmışlardı. Tatarlat ~ . .ıJİ 
yuyorlardı , ,,-tıl 

Sayın Sayan TÜrk!n ile y{iz t ~ 
sarayıtt yartındaki ahırdan ~ ~ 
üstlerine sı~radıla1' ve doludizığiıi. ııi• 
nın karanlıgında ol'ta'Clan •kaybOidU 

(l) '1'ürk1er1tt biliıt içktlerl~ 

Kurban derileriJ11 

tayyareye veriıtİ~ 
Hava kurumu başkanıııınd~&jSfld 

1 -- 11 • 2 • 938 g<t1nune dttltıı 
Bayram g:linü kestlecek Kurbatt ,;~ 
tini. vatatt mUdafaa,.sını temlrt JtrıJ' 
çalşatt kotuınumuta terk ve te 
sayın halktan rica ederim; h usU,~ 

2 - Deriler tnettıuru ttta 5 ;JıY 
htahaılat bekçileri tarafından *° 
mukabilinde toplanacakbr. l<,ısl 

Erzurum T •. H. K. ş. 13ıış 
Vali Muavini 
H. IJ.ıCf 
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=--= Bayburt hastane istiyor 
4 ŞU BAT 1938 

S>. P. O. R. 1 Bu uğurda sarfedilecek mesai yerindedir 
r 
Asker o cağ 1 n da ve Tepede ve transit yolundan uzak kalan ve büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır 

Şehir meflQ~ bir halde bekliyor Bayburt [ Muhabirimizden J - Bun-

0 n dan 50 n 
r a spor dan evvel Bayburt hakkında yazrlı~tm 

Doğu Bayazıt (Muhabirimizden) _ umu~i bir yazımda .sağlık durumundan 

O l 1 
ak terhis ettig" İ Yalçın ağrı şahikalarına karşı bir hila.l da btr parça bahsetmış, ezcllmle Bay

rdu n U 11 her hUSUSİ8 1aZlf ayar teşkil eJerek döran ilçemiz Cümhurlyeti- burtta 30 - 40 yataklı bir hastahanenin 

gençleri yetiştirmeği plil.nlaştırırsa~, rekor için mızın verdiği feyizlerle ·her .gün biraz da- yapılmasının_ zaruri olduğunu ııave el· 

deg...,ı·J, kı't}enı'n spüfUllll idarne ett.ırmek bakı- ha ilerlemektedir. Ta Etilere varan tarihi nııştım. Bugunkü ytlZlm dn; yine Baybur
safha, safha okumağa değer. Ancak tran~ dun çok lilzumlu bir ihtiyacı olan sağ-

ınından tam bir kazanc elde etınış oluruz sit yolunun güneyine düşen tepeler üze - !ık işleri ve dolayısile hastahane ınese 
Yirmi 

1 

çlcr yurt il· lü•ü vnculların gelişmesine yaradığı, rinde kurulan Bayazıt, bu vaziyetle, ta _ lesi eırafmdadır. Bu ihliyncın g•zete 
devı için -r~ş>n~ ge en ge~ · Bunların cıİız kollar ve sıska bacakların adali blldlr kt inkl.şa! edemez. Çünkü hem yol - sUtunlarında ha>lı olduğunu göstermek 
Çokluğu "kil 1 ı" 1ıına '1S"d~; Bu haz.r- bir hale girmesi ile kendini gösterir. dan uzaktır, lıem de düz saha üzerinde lnzumunu his.ettiğim için Hükftmet 
layıcı ~ulr Y n de'.k:eş. 1 :kad~r çokiur işte her rıl yüz bin şekilde insanlar ye- değlıtr. Binaenaleyh ovaya inmesi acil doktoru Bay Kamil Alptulnnın fikirlerini 
k· Hı;ın ver ı erı . k - · · e bışlar bir zarurettir. Bunu takdir eden ıhüküme- ve dUşUncelerini de anlııma""a karar ı : Sa~ k 

1 1 
bacağını bilmeden tiştırıne · uzere ıştn · · ti iz s ı~elir ö~ o ~nu S: . •a masını lokuma-! Köyüne dönen Mehmet evvelce bağ· ın ve UçıUncü genel ispekterllğimiz ilçe verdim. Ve bu ziyaretten aldığım neli- Bayburt clisp:ınseri 

sını i,
11
,;en ~;/:ı -~ır,d~ ~öyllnde h>C•· daş kurup dinlemesini severken artık köy· merkezinin ovaya inmesine karar vermiş ceye kendi görUş ve düşüncelerimi ildvc lık uaparez,y n ş ntutıın basarken san- d~ iş değişmiştir: Yavaş yavaş koşma· ve bu hususta ilk '4 olmak üzere eski is - ederek Bayburdun bu haklı isteğini ı raber ayni ctOşüncede olnnlıır Gllınlışha-

" . urasın a . tasyon el varında bir hti'k1lmet d i 11 tebarO tt' x. ı · <lığının kö . 

1 

. t şişesini saklar. Jaı· çoğalır, arayere bazan rakabet gı· . a res c W z e ır.me.e ça ışacağım. nede vey•hut şurııda burııdıı lrnsla\ınne 
YürUnıes· ~esbı~l< e ıkyoen köyOndekileri bir rer köyden köye kim evvel gidecek de· adliye bınası yap<lmı.ştır. Ancak, böyle Evvelkı yazımda demiştim kh • Hü yupılmasın demiyoruz Yurdun her bu· mı ı mez d . b. • bir iki bınanın yapılmasile dert bitmiş de- kOmet sağlık işlerinde azami hassasiyet . ·· . araı-ıı loplar, onların başına geçerek ye bahisler t~lulur, ı"renınk ır d~~U~"an İ<ildlr. Şimdi adliyede veya Hükftmette işi gösterirken, Gftmüşlıane gibi 2 bin azıt- cağında ınütettddıt lııısluhanc~erııı uçıl· lupluluğun ııınırnsını anlatmış olur. Şu öbür ~cunu kımler at ıyaca ' ı e ta· olad biri.si bir saat aşağıya inecek, sonrn mt 3. bin nUfusu geçıııiyen ve nüfusu- nıası en bl\yl\k lemennıınızdır. ,ıncnk.' lıuide ordu belli b•Şh Kültür kııynukla· şının ustnnde,ıı aşabılecek var mı, taşı yerine dönecektir. Daire memurları d nıın bırden tezayüdüne inıMn olmıyan Bug!ln Bayburtta ynpılal'ıtk bır tından biridir. 1 kim dııhn uzağa fırlatacak, hamumkız· olmadığından ayni şeklide her sabah~:: bi• ye:~e hastahane yııpılınak lüzumu hıı~talıane _veyahut ta bugü.nkl\ dlspnıı-

Hundan on yıl kad•r evvel, her dıda kim alllıı kalacak gibi onlara mah· t"'yona inip çıkacaklardır. Yazın daire- h"sedılıyo: da, Bayburtlu neden hiss•- ~orı~ oldukça bır emek sıırrıle ltastatınnc 
Yerde cıınh s}Jor havası uyandıran Ge· sus mücadele sporu deyebileceğlmiz o- ıer aşağı nakledileceğine göre halk ve rne- dılmıyor?. • şeklıne ıfra~ı yUzlcrce ymtlnşın hny•t•nı 
ncral A. il. Ayerdeınln ku:n•nılanı bu· y~nlıır bttşlar. ~eyredenler kahkahalarla ınurların çekecekleri müş.,üldt meydan _ . Evet!. Gümüşhane bugün vilayettir, kurtarııcaktır. Bu hususla sarfedilecek 
lunduğu Kolorduda askerliğınıl yaıııyor· gulcrler, uın~mı bır neşe yuratılır: . Ço· dadır. Halkımız yeni yapdacak şehrin p!a- b'.n.aeııalyh bu ihtiyacın kazalardun evvel mesui hiç bir zaman boşa gilııılyccck, 
ı!um. Bir k•~ arkadaşım daha vurdı. cuklarıı da sırayet eden bu .tallı dıdışme nının yapılması ve arazısının taksım c _ vılayelte _kurşılunınası lazımdır. Doğru, tam yerinde ve isııbelli olıı<:.ıklır. lddi· 
Bıın la rlu berıı ber yeni cr•tlıı çalışıyor· on lıırdn çevl klık ve atık tık doğurur, d!imcsl hususunda hfikQme t nezdinde bir kabul adıyoruz. Fak at: ıımi isbut iç in llay bur! d bpıınscrinin 
dıık. Kısa bir ıııın an içinde pek ata iyi di kkııt yuvaş yavaş köylün Un u rasınu kaç kere teşeb bllsde ıbui u nm uşsa da hiç bir N lif usu on llç bine yakın ol•n yalnız iki y ı Ilık mes.ı isini aş ığı ya çıkarı. 
ııtıcılıır, iyi koşucular çıkıyordıı. GUndc· glrmdye b.•!laınışlır. cevap çıkmamıştır. Bunun tek bir çaresi Buyburdun - Aradaki fark nazarı ili· yorum: 
lik hayalı içinde kentlisine en çok tazım işle bmm aradığımız spor bmlur. vardır. Bir an önce harekete geçmek, bir bara alınırsa - bu ihtiyacı vilayetten !136 Senesinde Hayborl dispanserine 
olan ve bösle ycllşmcğe ınUsait bulunun Spor ıılaıılnrmda kim rekor kıracak de· taraftan resmi daireler yapanken, diğer evvel _gllze çarpması lazımgellrkcn, (9127) vutundaş; 937 senesinde de (8828) 
~ichmetciklerin kısa bir zaman içinde ye bir çok insanları yıpratan mesaiyi cihetten de memurlara ev temin etmek _ kesaıetı nU!us itibarile Bayburttun çok vatandaş mllr•caat etıııişlir. Mllrııcaat 
lnkişallurı görnlüyordu. Sabah talimleri- lıarcettikleri zamunı hesaba katacak o· ;ir. Halbuki bu mevzu üzerinde hiç çalı _ dUnd olun ve bu !arkı lılç bir zumun edonlerın aylık vasall ııisbNi (<50) yl 
ııi silahlı ve silAbsız vücut hareketleri lursak knzancın ne kadar az olduıtunu ~ıldığı yoktur. Şehir ovaya Anerse bir çok 

8~1a ıın. kaldırmasına imkan olmıyıın geçmektedir . , . vı Ayetın sa.ır• k · ı · ·· B 
oyunlar ve spor teşkil edıyordu .. _Ancak görllrllz. Buna mukabil ordunun her hu· faldeierl olacaktır. Bir kere medeni bir ken· _ ~·· ış erı goz önlln~I ~lınır· u arzu ve hakikatlan ortaya ııt.ır· 
ondan sonrn e "' talıınlere geçılıyordu. susca kıızırlıyarak bıraktığı bu gençleri şelılre !Oyık vasıflar kaz:ınacak, sonra • koyl~rıle beraber seksen bın nufıısu ken, bugUn yarın toplanacıık olan ,-u;,. 
llirbirin ı tamamlayıcı olan bu ınahi yet· yetiştir ın eyi planlaştınrsak rekor için tı·ansl t yolundan faydalanacaktır. Ma _ g~:ın d Bay burdun ve bu kadar halkın yet encümen üyelerinin Bıı yburd un bu 
!eki talimlerden kısa bir zamıın sonra değil, kitlenin sporunu idame ettirmiş demki şehrin aşağıya Jndlrllmesine karar 

81 
urumlan, sağhk işleri neden göz müphem ihtiyacını lrnrşılaınıık hususun· 

toplucu muntazaman ,., ahenkli yürü· ve bu suretle memlekt için tam bir ka· ;·eri!mişttr, o halde hummalı bir faaliyet- ~ğ~;ehai~:~~:fıh~? v Gös\er!len _ g1ayret da bir kanır vermelerini bekliyoruz. 
yUşler, snrutli lııırckcller. kumandanların zanc elde elmiş oluruz. e >harekete geçmek l>.zım değil mi? ve onu hayat . d a~ye mı duze imek Ve ümit •diyoruz ki ıııcııılokelln bu 
heıııeıı uıılaşılrırnk yupılan emirleri ortn- Bil:lıassa mahalli idareyi •hummalı bir 1 

8 zın e ır vUcutla hazır- mühim ihtiynct sayın iiyclerin nııza-
Y• çıkıyordu. Ankaru Gazi Terbiye Enstitüsn faaliyetle işin başına geçmiş görmek ıs _ amnksa buglln Gümüşhane 111 içerisinde rı dikkalinden kaçmıyacok B , 

Muntazam ve proğrum al unda, ba· B. Terbiyesi öğretmeni tıyoruz. ~n evvel Bayburdun bun• ihtiyacı var- 938 yılı içerisinde bir h'I ·t ~o •ı burt kını lı bir hayatın verdiği sıbhat dllzglln· i L YAS Sil'\ AL Ekrem e un ı\K b~r · Bu husus t~ sariedlle cek herhangi , vuşııcaklır. ' ' 

8 1 

aııcy~ k n-
- ır gayret yermdedır. Ben ve yine be- 1 Nazım Oiiçer 

Bursa büyük bir Erzurum Akşam Kız . Yarın için de dolguiı bir 
spor programı hazırlandı 

- ' 
bayram içinde S k 

(Üst tarafı )incide) anat o ulunda bir saat 
t . (tİst tarafı 2 incide) B • 

- lk gelişimdeki göstl'riler kendile - Maddi vazyetıerl çok i i l l . . u ev kaaınltgı vasıflarının nlle saa -
rinJ ecnebi istilasından kurtanş içi~. zat bu işleri yapma 1 blyl o an ar biz - detı üzerinde de tesiri vardır. 
Şimdiki ·· t il • 1 sa ar e ... hiç olmaz-

t . gos er er onların ekonomik ha - sa yaptıracakları işleri kontrol et - - Ne gibi? 
Y~ ta yuksellşlne ve refahına yarayan en- imeğe mecbur değil midirler? İnsan evinin 1 - Karşısında zevksiz, ev işlerlle aı~-
dustr1 fabrikalarımızın kurulmuş olma - bütün işini yabancıların eline olduğu !bi ı kasız bir kadın gören erkeğin zamanla 
.smdan Heri geliyor. Bundan çok memnun bırakmaz. Bırakıı-sa içi rahat etmez gN hısler!nde elbette tebcddUller olacaktır 
oldum · · · e Ebette bir . üdd • olsa ev f.çinde çalışan bir yabancı işleri . m et sonra evine karşı duy· 

Başvekil Bursa Halke\!indo benimseyemlyecektir. Köşe bucak pis auğu ala.kayı k~ybedecektlr. Belki karı J 

Bursa 2 (A. A.) - B~ba.kan Celt\.l Ce- kalacaktır. Yemeklere, çamaşıra ütüye Is- sından ayrılmagı bile düşlinecckt.ir ... İşte 
l~l Bayar yanında Dahiliye Bakanı Şlikrü tenlldiği gibi itina edllmiyecektr. Bunları size bir aile facıası ... 
Kaya, Nafia Bakanı Ali Çetinkaya oldu - kontrol edecek kadının ev işlerine v!\kıf - Moda hakkındaki fikriniz? 
ğu halde cumhuriyet Halk Partisi ve olması lazım gelmez mi? - Bir kadın günün wvklul t(t1{i t 
!:~:::: ~lyaretle ııl~k.ada'. zevatla esaslı - Gıy!nme meselesine ne dersiniz? meğe mecburdur. Her giln eSkldeu m~henk: 

Geçen haftaki heyecıwlı koşulardan yoni bir . uzerınde gorüşmüşlerdlr. - Kadınlığın bütün hürriyeti giyimde kak daha güzel olan yl'niye doğru idi 0 

resim ve )loşu/arı seyretmeğe gelen bayanl11r iktisat Vekilinin Bursa Ticaret Odasında belli olur ... Bir kadının zevkini ruhunu ruz. Modayı takip etmek bi g Y • Bi l\lüjd i , nı r pnr. 
Yan ye takip hakemleri · · r • es inceliğini elbiselernden anlamak kabildir. ça eskiye bağlanmak demek değll 

(Üst tıırafı 1 incide) 

Proğrnın şu şekilde tanzim edilmiştir: 
2,30 da Bisiklet yanşt 3500 metre 

:3 de ıoOX4 Bayrak yarışı 

H,80 dıı Oisk ve cirit. 
Bisiklet yarışı belediye önnnden 

başlayacak, Cumhuriyet caddesi, çifte 

ıninureler, taş mağazulcır, Güren kapısı 
lıölge önU, 1stnnbul caddesi, hastahane 

ler caddesi, hapishane önn ve hllküme 

hnünclen olmak ozre ·belediye önünde 

. 
t' 

~ona erecektir. 

t1 . Bayrak müsabakası Cumhuriyet cad• 
esı üzerinde yapılacaktır. 

l 

ct Ista~bul 3 (Hususi !Muhabirimiz - Her kadın kendisine yakışacak renkleri midir? Bugün eski zamanın bir lrnnım e· 
Vehbi (E. gUcü), Hulkiya Yalçın Ben) - Iktlsat Vekili Şakir Keseblr intihap etmekte, elbise biçimleri bul - fendisi üç etekli entarisile :. .1 . 

O 
ursada tetkiklerine devam etmektedir makt h b h uzeı .~ıran -(DağcıhkJ, Salahattin nll\ (Dağcılık), Bursa ticar t d d kil' · a me aret sahibi olmalıdır. Yara - a a Hint kumaşları kaplanmış snmur 

e o asın a ve ın riyasetin - dılış kusurlarını ·nsa b" kürkll b 
Zeki Süren (E. gllcU), Ekrem (Avcılar), de yapılan bir toplantıda Bursanın sanayi h i ı n ır parça renklerin e aşında topuzu ve kulağında saı ~ . N . ' a eng ·ve kumaşların desenlerlle örtebi - kım salkım küpele u i 
Macit Akatlı lf..lse), ı evzat (Yenı spor), vaziyeti ile iktisadı ka1'kınma hareketleri lir Mesel.1 şişman bi k d 1 h 1 1 . r e or aya çıksa bel, i 

Uzerinde görüşmeler yapılmıştır · 
1 1 1

• r a ın ç zgili ku - ep m z gülmekten katılırız. 
.. , 

1 1
. 

1 
• k·\tJ ı .. 

1 
· m94 ar a r:endisinl olduğundan daha ince s t 

:\1 usn ,a .. n m • ıı e. Vekil bu görüşmeler arasınqa Bursa ö t ,. us u. · · .. • g s erme"e muvaffak olabilir Bir de bu- i t i · 

Behztlt ([ .ı·se), Esat Yalçın (D l't lık) 
1
tütunlerimlz Mısırın da tütünlerlmlz için nun koca dallı bir kumaş lnti~· di i - s er m sinız? dedi ,size sınıflurı • 

• 8ıscı · müşteri olarak temin edildiğini müjde _ ct··ı . .. .. .. ap e P g Y- mızı göstereyim. l ıg nı duşun un ... O zaman büsbütün şiş - •. emiştir. man gözükür hele bo d b" - h1tfeder;,ıniz, diye cevap vercHnı • 
Bursa pirinçlerinin standarıze edil _ sa ise ad tA t t 

1
yuk a ır parça kı - Direktörlük odasından çıktık Bir 

· d b 
1 

1 e ~ os opar a bir hale girer f . 'k .. · • •· nıesı e u top antıda karar altına alın _ Sonra ku kl · sını a gırdı ... Uzerıerlnde b"ya?. önhi!C • 
mıştır. nasebetı vardmıraş Yreanşlı ebr~rnin yahş ile mü - ıleri büyük masaların ettafı~n , oturmtıd 
u·i ·· k ş f' G lik F · ı ev anımının ç 1 

Of a\ yn e ın em abrlkasının Altın sırtında şakrak renkli bir kumaş ne ka _ ~ ışan genç kızlar, c.-v hanımları. Hepsi .. 
Defterine Yaıdıldan Yazılar dar biçimsiz durursa, taze bir kızın üze • nın ellerinde birer parça kumaş, dikiyor .. 

Yunanistanda on beş eski 
nazır sürüldü 

Atina, 3 (A. A.) - Yunanistanda 
diktatör!Ok ictaresinin resmen ilôlnındım 

Disk ve cirit belediye ttrk11sı ııdtık 
~npılınıııc la ohıt1 ırnttürparkta yapıl11cak 

kar Ynn<hğı takdirde atlı kayak ta ge

~'mı haftnkl yol utertnde olacaktır. 

1 
beri. sabık Nazırlardan muhtelif adala-

ra sUrülerılerin miktarı on beşi bulmuş· 

. Ge~lik ~ (A. A.) - Reisicumhur Ata- rinde koyu renkli ağır bir kumaş ta 0 ka- lar, ke~iyorlar. Bir kenarda bir sıra man .. 
türk maıyetlerinde Ba~bakan CelA.l Bayar, dar yersizdir. Bunları nazarı dikkate al- ken öbur tarafta bir boy aynası öhünde 
Dahlltye Bakanı ŞUkrU Kaya, Nafia Ba - mak bir kadın için adetı\ mecburi ettir. bir elbise provaslle meşgul olan iki t.11 ıcbe. 
kanı Ali Çetinkaya ve diğer bazı saylav .. Giyim m el 1 d b ı'1 Oirektör• 
tar olduğU halde Yalovadan Gemli~e ha _ es es n .e enm ası temas · 

Yarı~ Baş Hakemi tlyas, müsabaka

lar hakemi Ihsan Tekvar ( E. gücU ), 
Sutıu Komseri Rıfkı Mnhendis (Yeni spor) 

Hureket A ıtfrl Rnsim (Avcılar kulübü) 
Heşııt ( E. Ql\cü ), Muvasalat h11kemi 

1' uh~in Öğretmen (Lise). 

l<tıononıetre hnliemlet•I 

Muhittin Akntli ( E. giicU }, Cufer 

kiııılp (l>otcıhk}, Şeref Ateş (Ll e). 

tur. 

J Teminatlı Daktilo, Dikiş 
1 ve her nevi makineler 
1 tamiratı yrpılır 

Riza Vatandaşları 
Sllt\h l~abrllmsı li.arşısıuda 

Bay KAYA hanesinde 

1 

1 

t·eket buyurmuşlar Orhangazide sürekli edeceğm nokta bu değildir. İyl bi.r terzi • - !Burası. dedi, blt'inci sınıfımı2ın di-
alkışlarla selA.mlanarak saat 15 te Gem - n~~ eli~de her kadın belki düzgün bir şe - klt kısmı .. Biı• de şapka sınıtınn gidellrrt 
Hk İ f kııde gıyinebilir. Fakat ):\1)yle terziyi biz isterseniz? 

pek abrikasını ~erenendirmişlerdir. her zaman nerede bur.bl' · ? B ld ğ _ oraya ıdA .gıtı.iıt. 
Gemlik kasabası önemli çalı.şmalar neti _ "' ırız u u umu 
cesinde hakiki bir sanat merkezi h li i zu !arzetsek bile acaba her ailenin bütçe· ~apka killıpları o11lınde birkac gene 
almıştır. Yeni yapılan bu fabrika Türka ~- sı bu terzi masrafına tah~mmül edebUe - kadın ç:\lışıyorltı.rdı. Masııtnrının ilzerin -
rurunü artıracak bir heserdit' Büyük cek derecede midir? '!'eı'ıı masrafını ve - dı.: kesilmiş, teyellenmiş kumaş par.çalan. 
Şef UbI'lk1inın altın Y:ı'aklı d·~fterinin rebile?ek iktidarda olmıyanlar gıyınml - Karşıda.ki siyah tahtada renkli tebeşir 
i 
ık sahifesine kendi el azısı ne unları yecekı.er mi? . lerıe çizilmiş, kenıirıla~ına rakamlar ya -
yazmıŞtıfl Y $ Şüphesiz gıylnecekler takat işte bu - zılmış, Şapka modellerı 1 

.. 

"Siim.er Bankın tesis ettiği ipek fab nun için dikiş ve biçki bilmek lbım. Her Mekteptıen ayrılırken TUrk aile hn -
i'ikasının kurulu$undan duyduğum 'bah : kadın modelde se'çtiği elbiseleri dikebi - yatına yeni bir kadın anlayışını getirmek 
lyarlık büyüktür. Büyük esen Jtutlular, ~e:i meharetinl. elde etmelidir. Bu suret - için çalıı;;an bu lnkıla.p müessesesinin ba

jtl\Uvaffalçiyetler dUerlm ... · 1 e l r defa çok ucuza giyinmiş olur. !kin- ~aracağı işin büyüklüğünü düşündüm. Bu 
1 K!tm.'1 :ı\TAT'ÖaK ~cıs terzi pa.l.'asından edecett ekonomi Ue .mutevaz iça.tı altında en sessiz ve belki eri 
it 

lfıtrdrobunu dq.ha colı ıtngtrı.1etttrir. l!ıUyUll ~htu&.ıtn temelleri at\lıNOP. 
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~•••••••••••••••il BASIM EVi •••••••••••• 11•••• I K 1 R K ç E ş M E s o K A GI . N o : 9 il DOGUDA • ERZURUM • • • i Kitap,Mecmua,Cedvel,Defter, ! İLK 

! Her nevi Duvar ve El ilinları, ! 
• • 

ÇİNKOGRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etmek 

üzere bulunuor. Bundan sonra her tiirlü kılişe
Jerinizi, n1ektup ve fatura baş1ıklarn11z1, çinko 
veya kauçuk üzerine ıniihürlerini bize sipariş 
edebi lirshıiz. 

1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 1 
• • ! 'rıeıı~ı il I~[ t::J 'ır lfıliiui lt>f:::: ıellu. IC lıt il i 
• • 
İ il JlS il IJıı, 11~411~;ır11 lıl flatı ô kuruştur. İ 

Artık Istanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur • • • 1 Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir . 1 

• I 
················•••!_••······················-

~lecmua, Kitap, Broşür, Men1ento ve saire için 
yaptırınak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle ıneınnun edecek bir şP.kilde inıal 
edebiliriz. 

KUMBARA 
1e· 1000 

Verir 

Kumbarası olan hic bir 
' zaman darlık yüzü .. gormez 

ZİRAAT BANKASI 
K.umbaralarından bir tane alınız 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düsünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

ooGu 
Abone tarifesi Kars Hayvan Borsası Satış Cedveli 

Seneliği 12 Lira 
Altı aylığı ? • 

[Bu ll) ın ı\çı\ııcu lıttflası] uç aylığı 4 . 
Bir aylığı . ı Jl() 

En aşağı Bn 1111/um Orta . 
ECNEBi MEMLEKETLER f ÇiN Çeşit Sayı Ayırlıyı Kr. s. Kr. s. K. s. 

Seneliği 24 Lira ôkuz 279 104147 7 82 15 00 11 ıo Alb aylığı 14 • ı İnek 64 15485 6 78 10 00 8 25 

iLAN TARlrES1 Koşu ökozo 77 17600 
.., 

50 13 40 10 14 1 

Boğa 2 540 11 53 12 14 00 00 8 nci sayıfada santimi 25 Kuruş 
Dana 27 3845 6 00 10 00 8 38 7 • • 50 • Ôkeç 330 13 75 00 oo 6 75 6 11 84 • • • • ö • 100 Toklu 2 90 10 87 00 00 00 00 • • • 4 • 150 Marya 158 7950 11 00 15 O:> 12 95 • • • 3 • • • 200 • Keçi 12 535 7 50 10 90 Oo 00 2 • • • 250 • 1 • • .. 400 • Yapagı 15 Hardan 1500 50 00 fi} 00 00 00 

Han verece)\ kimseler DOÖU Oaze· Tere yağ'ı 2 T. 40 44 00 44 00 00 oo 
e si 1dal'0 MUdürlUğUne müracaat etme- Erinmiş yağ 33 T. 510 fı9 00 62 50 Oo oo 
tldirler. Devamlı ilanlar için hususi sahımura yağsız 10 T. 150 5 00 ö 00 00 00 tanfe tatbik edilir. 

Kırmızılı ilanlarda tarife bir misli Tilki 60 adet 40 00 00 7:10 00 00 00 
razlasile alınır. --rete ~~~~~ i:eğiştirme k 2il kuruşluk u c- ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllHm lllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllll!lllllllilllllUlilllillllllllllllllllllll' = ~ ~ 

§ - ~ Kars Defterdarlığından: D o G u ~ 
1 - Yusufpaşa mahallesinde Kahra. ~ 

manbey sokağında vilayet konsoloslu- ~ il 
ğunun işgali altında bulunan 572-10 nui· = ~ 
maralı binanın mülkiyeti kapalı zarf usu = ~ 

lile 18· Hl38 tarihinden 3·2·938 turihine == ll A l k b l d ~ 
mmeı,....ıt::rı!'lmmeem_m_r.m--m--::ıı::-ı,-r-,-!'l:m--~- ~~~::k~~~eş gün mUddetle satışa çıka-

8 
an a~ınızı a U e er, 1 

~ 2 - B~ b!nanın muhammen kıymeti F ı R M A N ı z ı ~ T .. k H Kurumu on sekiz bın ııradır. ;;;;;;; ~ ur ava ~ 3 -'fablllerin, mulrnmmen bedelin ~ 
yUzde yedi buçuğu nisbetindeki teminat ~ B •• t ·•• D ....- t t 1 

Bu .. vu·· K Pl.YANCOSU mektubile teklif mektubunu, ihale günU . u un oguva anı ır ~I ~ olan 3·2-938 tarihinde saat 14 den bir L: 'J 

=1~:1· ::~:~"=~~;d~0:~~::: ~~~;:;i~~ == ' ' D O G"' U b u·u y u·· k b ı· r 1 
24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLAMIŞTIR , 

Dördüncti keşlde 1 1 Şubat 1938 dedlr 

Büyük ikramiye: 50,000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve t0.000) liralık iki iıdet ıııOka.fat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak 

ediniz. 

~i"'üh~t"T"'!f••~~~r•~mılf 
•........................... ·~···········~ ... -!._ ... !_ ... ~ •• ~ •• !!! •• -!!. •• ~.~~~ 
G~~~~--- ------- ~' 

~ Kumbara istikbal binasının ~~ 
l~ . temel direğidir ?} 

lrn ş B~n l!<c§l~ o ~f 
(~ Kum haralarında ıı birine sahip olanla!' hiç-bİI' ?> 
~~ ııamaıt dal'lık çekmezler ~ 

~<Ü$ B~rıık~~D 
~~ Kunıbarıt sahiplerine her sentı muhlelif · >. 

(\ para mükafatı dagıhnaktadir. .) 
~~~~~~ ..... ~ 

tevdı etmelerı lazımdır. No. ( 86 ) 5 '' 

1 
4-3 = 

Erzurum Vaıili[lnden: 1 memleket parçasının 
Erzurum-Palandöken- Hınıs Y.olu ~ her tarafında okunan 1 

1 

nun 5+500, 7 -!-600 ve rn+ooo incı ki ~ 

l?me!relerinde kArgir ayak üzeıinde ~e- ~ bı • r gazeted •ı r -
1 
nıden yapılacak olan ahşap köprU ıle = • 
16+000 ve 16+ 200 inci kilometrelerinde = 
ahşap köprUlerin tamiri ve 7 ... 500 inci ki· g D ., ·ıı . ·ı ı·lgı·s ı· olan bütün 
1ometrede yeniden yapılacak olan ka.rgir !: o gu ı erı l e 
stinad duvarı işi (1675) lira (63) kuruş ~ ,. l • f • f 
bedeli . keşif mukabilinde açık eksiltine E5 muessese erın gaze emız vası a-
usullle eksiltmeye konulmuştur. ili ·ı k d .1 . . b • b ••[ ~ 

ı - ihalesi 11·2-938 cumtt günü ~ Sl e en l ertnl U gentŞ 0 geye ~ 
saat on beşde kUkiimet konağı içinde İii l r tl • • ....,.1 
Vilayet Daimt Enollmen odasında yapıla· 1 tanıtma aTl menT aa ertnln 

8 ..... Muvakka teminatı ( 126 ) lira

dır. 4 - lstekltler Ticaret Odası vesi· § 
kaslle bu işleri yapabilecek ehliyeti ol· ~ 

duğuna dair Nafıa mUdUrlüğUnen alın· ı Dog"' rudan dogw ruya 
de yazılı gün ve saatte Vildyet daima al 1 z E mış ve8lkalarla birlikte birinci madde-

1 Encümenine mııracaat etmeleri ilan olu· e!I G A z E T E M 
nur. No.( 98 ) 4 - 3 ~ 

Sahip ve Ba.şm uhe.rrtrı: 
CllİAD nAlıA~ 

umum neşt'lyat1 idare eden Yazı i,ıeıı 
Müdürü: BAHADIR DCLGER 
.Qa.,ıldıll yer: not. u auımevı 

i gönderiniz 1 
'ıııııııııınnıınnımmuınmııuıııuııııııuııınuıııınuınııomııımııııonıınıııııımıınııııııııııııııııımıııııımwıııııııuııııııııııııl 


