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Basılmaynn yazılar geri verilmez 

ErzUrumlulara mUjde: ipli.k fabrikasının 
. şehrimizde .kurulmasına karar verildi 
1,200,000 Lira ile yapılacak olan bu ı- Almanyada ne oluyor? 

kilo iplik verecek Hitler ordunun bir çok Fabrika yılda 850,000 

Erzurum iplik 
Fabrikası 

B ugtln tomfu sütunlarda vercllğimiz 
mühim ve tarlht habere dUn mut -

lali olanlar sevinç içindedirler. DUn duy
ınıaını.t olan bUyUk talUulzler kitlesine de 
4te biz, Erzurumun ve Doğunun kalkın -
ttıaaında bir dönüm noktası te~kll eden bu 
tarihsel .karan bildlrerek neşir hayatımı
zın, en atvkll ve en kutsi dakikalarından 
birini Y&flYOrul. Atatürk rejiminin mem -
leketl U.Ikındırma sahasında attığı her 
YenJ adım, asırlık kalkınma işlerini sene
clklere aığdırırJten, bu bav döndürUcU ya
rış içinde, Erzurum ve Şark bölgesi de sı.
raaını sabırsızlıkla beklJyordu. 

ÜçUncu umumı MUf'ettJ.şllk tqkUA. -
tının kuruldulu tarihten ıtıbaren, Doğu 
Kemaııst rejimin her gün genlşliyen fa -
1delerine sahne olmaktadır. 

Saııaylleıme keyfiyetini bir devlet mev
zuu olarak ele alan CelAl Bayar hUkftmetı 
bir taraftan memleket mahsulMmı hima
ye ederken, cllğer taraftan da inceden in
ceye yaptığı hesaplar neticesinde şehri -
mlzde bir lpUk tabrlkası kurmağa karar 
vermiş bulunmaktadır. 

Erzurumluların artık yuzu gülebilir, 
senelerin, istllt.ların, silindirlerine mu -
kavemet eden bu bedbaht memleketin 
talihi dönmUştUr. 

Yalnız dUşnıan ordularını değil, mem
leketin de maklls talihini yenen bUyUk 
Türk, elbette memleketin bu bölgesinin 
de ıztıraplarını dindirmesini bilecekti. 

Artık Erzurumun damlarında tenbel 
kargalan sererek slnlrlenmlyeceğiz, Er -
ıurumun damlarının üzerinde a.klsler ya
parak uçacak olan fabrikanın dUdUk ses
lert aevlnçll insanların, kahkahaları gibi 
kuıatımıza çarpacak. 

Şimdi şu sırada Ankara.da cumhurl
Yetın onuncu yılında.ki resmi geçit mey • 
<lanı göıUmüzUn önüne geUyor. 

o .gUn, yUz binlerce insanı elektrUtli
)'en tannan bir ses ile bütün memlekete 
hitap ederken istikbale güvenen edaslle 
biıe,lnan ve ı~an telkin eden Atatürk, gil
vendıti. kµrduğu ve bUyUttUğU rejimin 
Yenı eserlerini yaratıyor. O gUn, on sene
lik btr uman içinde tk nsnn hesabını ver
tnttı. Şimdi de devlet katannı o hlzla yU
tlittt10r kl: Yarın 25 inci yılda belki, belki 
cıetil muhakkak: 

- 15 yıl 6nce mtlletıml muasır mil -
letıer 11zertne çıkaracatım demiştim. Di· 

l'ecet, ve llA.ve edecek 
- İşte. 
O zaman Erzurum iplik fab -

erkinını değiştirdi 
Harbiye Nazırı da dahil olmak üzere 

yirmi general tekaüde sevkedildi 

Göring Mareşal oldu 
Berlin 5 ( A. A. ) - Siy ast vaıi. / 

Devlet elile yRprlan fabrlk11/11rrmr:ıdan biri 

yet,· Hitlerin neşrettiği bir beyanname 
ile blrdenbi re değişmiştir. Hitler bu be· 
yennamesinde bilhassa diyor ki : 

• Bugllnden itibaren ordunun başı· 
na bizzat ben geçiyorum, bundan sonra 
askeri genel kurmay doğrudan doğruya 
benim emdme tnbi olacaktır. Yalnız baş· 
kumandanlık dairesini benim namımu 
harbiye nazırlığı vazifesini görecektir ... 

Yerleri de{jlştlrtlen \'e tt-kal\t 
cd,llen genemlleı· 

U f M I • ok Berlin tt ( A. A.) - Alman ordu· mum ec ıs ş ra n 1n1 su yüksek kumanda heyetinde çok ge· 

d U b 
•• ••ki b• ld • d • niş değişiklikler yapılmış, yirmlsı Kor 

n Uyu ere 1 lr 1 General olmak nzre kırk dokuz Hene. 
rahn yerleri değiştirilmiştir. Mar~al Fon 

Dnnkü posta ile gelen •Uluş. refi· muhitimizde de ameleye iş temin edil- Blomcrg il~ General Frlçden ve huşkıı 
kimizde Erzurnmu ve dolayt~ile bütOn miş ve iktisadi bir genişlik yaratılmış :~;;:i;~r~ort General daha tekaute sevk 
])otu bölgesini sevinçten sevince snriik- olacaktır. 'I 1 ('ö •1 
l k b . b b k duk Hnkl\ ti i BAi · • k d .~ areşa " 1 ng eyece ır a er o u . ume m z u ıemızı ya ın a muhakkak bir . . . 
iplik fabrikasını Erzurumda kurmağa ka- refaha kavuşturucak olan böyle bir fub- B~rlın ~ ( A. A. ) - Hıtlerın emir· ı H TL ER 
rar vermiş bulunmaktadır. Demek olu· rlkaya kavuşacatımız için ne kadar ö· ~amesı~e;_o~e, ord~ bat~umandanlığına Harbiye nazın.General Fon Blomberıı 
yor ki, her yıl endDstrl sahasında Heri vUnsek yeridir. enera onng taym edi mlştlr. Gene- istifa etmiştir. 
hamlelerle yOrOyen TDrktye Cümhnri· Halkln sevinci . ral Görlng Mareıallığa terfi etmiştir. (Alttarafı 4 ancane) 

yetinin, en bOyOk merkezlerinden biri Dotu iplik fabrikasının Erzurumda 
olan Erzurum ıehrl yeni ve boyok bir kurulacaA1 dün şehirde şayı ulur olmaz, 
kazanç temin etmiş olmaktadır. büyük bir sevinç uyandırmıştır, 

Senede bir milyon kilo pamuk iş- Telefonla idarehanemize müracaat 
leyecek olan bu fabrika da 800 amele eden birçok karilerimiz izahat istemiş· 
çalışacaktır. 1 ler, verdltfmiz mOsbet cevap nzerine 

Yarının Erzuzumu, geniş ve zengin memnunıyeUerlnl izhar etmişlerdir. 
lptidat maddelere malik hinderlandı ile DQn Doğu iplik föbrlkasının Erzu· 
bu bOyOk iplik fıtbrikasını besleyecek ruında kurulması haberi her tarafta ko
ve onun lstihsal!tı ile memleket sana- nuşma mevzuu olmuştur. 
ylinin inkişafına hizmet edildiği kadar ( Alttarafı 7 incide) 

ULUS refikimizin verdiği haber 
Son senelerde yeni bir tere ah•· 

tık. Bir fabrikamız açılırken beriki -
sinin temelinin atılacağını duymaz • 
sak üıillüyoruz. Merinos ve Sunflpek 
fabrikalarımızın açıldığı bu ıünde 
yeni bir itiyat kazanıyoruz. lki fab -
rlkamız açılırken iki değil, dört fab -
rtkamızın daha kurulacaiını müjde-

liyoruz: 
ı _ Çimento fabrikası, 

2 _ Enurum iplik fabrikası. 

3 _ Asid azotlk fabrikası 

4 _ çelik ve boru fabrikası. 

Bunlar bet senelik pllna Ulve 
olmak üzere Stlmer Banka verilen 
vaslfelerdlr. 

•*• 
Enurum iplik fabrf.kuı bir e -

kipte 154, iki ekipte 301 lfçl çalJttı -
racaktır, ıt adedi on .,bıdlr. Senede 
bir milyon kilo ~uk llWılAk ede· 
cektir. Senelik iplik istlbsalAtı 850 
bin kilo olacaktır. Fabrka icabında 

bir misli büyültülecek bir şekilde ku· ı 
rul~ak ve yalnız lntası 1.200.000 li
raya malolacaktır. 

İngiliz firinalarile 
Londrada yapılan 

müzakereler 
Bir istikraz yapılması 
mevzuubahs değildir 
İstanbul, 6 [Hususi muhabirimiz

den] - Paris yolile I..ondraya hareket 
etmiş olan iş ve Etibank dJre'ktörlerlne 
iltihak etmek tızre Merkez Bankası 
umum mOdOrü Sal4haddln de bugünler
de hareket edecektir. 

Londrada yapılak liu temaslsra bllyük 
ehemmiyet veren İngiliz gazeteleri bir 
istikraz yapılmasınm mevzuubahis olma· 
dıtım, Jn~tıiz firmalnrının TUrkiyede 
Nurla işltıri itin mUhim tekliflerde bu· 
hınduklannı, bu flrmalann mQmessllleri 
ile banka umum direktörleri arasında 
Londrada müzakereler ceryan edeceğini 
yazmaktadırlar, 

Mali mllzakereler muvaffakiyetle 
neticelendiği taktirde, lnhııtz flrmalan
na bflyl\k siparişle verilecektir. 

FIKRA: 

Erzurumdan selam!.. 
Enurumda muazzam bir lpllk fahri • 

kası kuruluyor. 
Bu haberi dün büyük bir sevinçle öi· 

rendik. Bu iplik fabrtkası Erzurum ve o· 
nun civarında bulunan diğer lil!iyetıer 
için iktisadi kalkınmanın temel taşlann • 
dan biri vazifesini görecektir. 

Iğdır pamuğu burada işlenecek, bu -
rada yüzlerce amele çalışma lmU.nını 

bulacak ve belki bu fabrika )ine bu civar· 
da bir de dokuma kombinasının kurulml\
sı lnıklnlarını hazırhyacaktır. 

Geçltvermez dağları ve nehlrlerlle, 
topraktan birer lıbe gibi köylerlle, daha 
çok brer virane olan ~hlrlerlle şark ıe • 
leceA-e ancak acıklı bir hatıra (ibl anla • 
tılacaktır. 

Buıün bir yurt parçasının asırlar ıü· 
ren kara bahtı deilşlyor. 

Buıün her memleket davasının Uk 
~alında yürüyen, sınırların en ct'!Sur bek· 
elsi. bütün Türldyenin karüol nöbetçisi 
Ern1111D tbae..Jnde ilwtaban bi1'k bir ete 

rine yer hazırlıyor. 
tikaaını da sa~ız umran eserlerinin ara
•ında kenara çekilm~ mutevazi bir mu -
e~ae olarak görecetız. 

Türk devletinin bUyUk kalkınma pro- -
tl'aını, seneleri çi'ğntyerek ııerUyor. Beş 
tene dlrotıız sonra bet seneyi çok görU • "O O G U,, KUPASI 

lngiliz Akdeniz Filosu 
Amiralı 
Lizbon, 5 (A. A) - 0ç gündenberl 

limanımızda misafir bulunan lnglliz zırh· 
lısı bugün Cebelittaru~a hareket etmlt· 
tir. 

Ve yine bupn Palandöken eteklerin
de şerenı ve yüksek madılnln bln batı • 
rasmı deli rüzılrlann sesinde dlnllyen 
Erzurum bü.ttln bir Şark adına yeni ve 
büyük eseri şükranla 1ellınlıyor. )oruı, ve l>Ôylelikle hamlelerimizde yo ~ 

tulınadan ııerliyoru.z. 
tu sıralarda içtımaıarını yapan umu

h\t ınecııaıere kulaklarınızı veriniz. 
Heınen bUtUn memlekette şu sı>zlerl 

cı.uracaaınız: 
k "- Halk her gün biraz daha refaha 
S:""•u1or, vergi tahSil nlsbetimlı geçen 

Bayram maçları için bir 
kupa koyuyoruz 

neıere nazaran f u tadar yüuelmiftir .,, 

"d llclebı1aıtan zıyade rakıtama ısunat Bayramın ikinci ve üçüncü günleri için 
aa.!~.~u. SÖZler, 11uk'Qmet1mızın kalkınma zengin bir program hazırlanıyor 
~--.uıuakl büyük kudretine dellldlr. 

ti l:rıuııuntın merkezinden. muhite Bayramın ikinci ve üçüncü günleri Bayramda yapılacak mnsabakalar 

1.~:ru V&:htını yer yer, dağıtacak oıan bu hrimlzde parlak ve zengin spor mnsa· için gazetemiz de bir kupa koymuştur. 
hı ah tnüe1ı1e1es1nı Değu halkı, rejimin :k lan yapılacakbr. Bu müsabakaların Bu mtısabaka bir devreli olacak ve ga· 
~: fefb.t ta:vnatı olarak göUerl sevını: a ama Ç1trşamb• günü akşamı topla· Up gelen kupayı alacaktır. Kupamıı l91D 

tıaru. 4o1Uı mınneııı aewnııyor. pr<>f!. olası BOlr• Heyeti tarafından •JMI \lfılW 'V•JtCtl'll· naca .. 
ttJbH vhınıtı1'11r· 

BABADIR DCLGIR 

ŞENi BiR TECAVÜZ 

Lokantada bir genci zorla 
kirletmek istediler 

Her iki ıerir. suç .halinde yakalandı 
ve AdlO'eye verildi· 

. ,, ..... , '"" -~ 
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1 Ki MUKAYESE .. Doğudan Haberler 
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Trabzon Vilayet Umumi ! H~~:v~~yeet?ir Geçen gUn Belediye salonundu s.~::.::.K~:l~:s~::~~·~. 
d ı ı Villlyet Umumi meclisinin ilk ı' pur Çelebi• diye telkip ettf Jti bu mizaçgır Mecıı• sı• n e ça ışına ar 1 teşkil edildi lçtimuln1 açan değerli ilbay Haşım ve •ldarei maslahat• cı Veziri Erzuru· 

t~can'ı dinlerken edindiğim ttıhıtssUsU mun harap mıntakastna her baktıkcA 

Al. kolu Ilı" kı" silik bir l{oro hala muhafaza etmekteyim. Tatlı bir ıra- j bir ~iş ~ıçırtıslle anadı~. f~erl ceıniY:~ 
V ~ H Yalı va S zai UZA y M lisi açarken ynın!aıı .. ne scH\setı içtnde hatka hesap veren 

1 
zthnıyetınden reroın ı::ecıyesme nksed 

.. l l~ Heveti de teşkil edecek Devlet fülllmın · rııkkamlar llstılnde ber- kemale Çl•k yakı~ıkh bir ernek olllll l· .• leı·ı· ıı l\ ... ısa bir blan,..osunu an n tl J ' 1 H i ı · k" b l k ?11' 
- ~ Şelırimlz Halkevl faaliyeti günden rnklaşan dürüst bir ruh tezcthuru halin- aş m. şcan ın o gtın u ağ ılı~ a • 

, Tratzoııun asırlardan heri lıttll demediği güne a~tmakta ~e çok verimli neticeler de seyretmek ve dinlemek cirlden gl\zcl sında ıse fırs . tını bulmuş hlslerlp gaıe 
Oeçe11 Ssll gilnll top/anım Tralıwrı . . • b 1 d g bUyük elde edılınektedır. Şıı son gllnler za~!ın· bir şey oluyo;. yanını dc•ya d~ya ge~fş. ~ir ne!6s aldım· 

ı'llAyetl Umumt mecll:tl mesnlslnc de- ve bır çnmsını u ama 
1 
•• 

1 ~n , • da arkolu tarafından ve halktan mute- o O'nn yaYer koL\.lonlarilc zaptiye E.rzurumda ihı taşı babın nstune kor 
1

. 11 1• 1 ·ı il derdi su meselesile o buyuk ıns. n 1a 1 1 k" ·ı·k b" h ti 6 ' • d k 'Li . ı . 
1 

. ,,. · jtıp 
unm etmef(tedir. .r. ec ısin oçı ıı gı n n· _ 1 1 şekki on ıeş · ışı ı ır saz . eye kubaçlnrındnn maknm odusrııa hf~ar çe- u ca, '" ~ o"su ~ocı~ç;un sı.rt!~ı ıs · . 
de Vali Yahya Sewi lJzay Meclis ~ıum- kımlan ııldf\~~lanrnışk·~un~~la. ıne;:1~\r~k ''.etiştirilınfşlir . . Hu ~ençl.er şl~ıdı ml\· ken çocukluğumun Valileı ini dnşl'ındüm her glln nıenılc:ket ışlcınndcn ıkısınl bil 
/la Jlltaben yap1ltı11 ;~ıerllllkkın<la {111 söy· mıığ'ı l\en ı~akıne zev ı ı dırt ışb ~ dı k ı.:emmel çalmaktaılıılar "e yakında ve- k h ka kil f 1 • şardıkru hudutsuz taha,.ı.tısler duyeı 

" v k b e uvur u . , h 1 1 da, deıno rut U met şe · ıı n ıı sanı · f I / I t . ar nsını ır nıamış, nv .1 - rılecek kon~ere ozır anıyor ar. h .. · 
11 

...ı h R k ld 
0 1 

mOtevıızi Erzurum V:ıllsl önUnde .;\eı · eıı ı•erm şu: bJ 'k ' Ut d" de.ıı.·ı Nafıa \ ,_ 1 ~o k ' ·ıık bl ( k . ) çe re:ıne ) r "a a aşı o um. nar . 
« Sayın meclisi umumt a:zaıı , muh- tan sonra r 1 · ı m ıcn ıs . 61 

: - ı r.a.o u aynra 0 ışı r oro · . . rHlzam» m d. ha ç ık ctıccleşmlş IJlduiu· 
k d 1 h ld. 1 vekaletinin bClU\n mühemllslerıle mudl\ru yapmakta1hr Temsil kolu hazırladığı tem· açlığı ancak geçtıklerl cııddeleıde araba ö k ld 

terem ar n aş ıır oş ge ın z, ı · · ünderdileı· bu . . . . : . · larıııın kristal camlıırı ttrkusındun bin nu g e~e memnun ° um, 
« Villiyet umuwr meclisinin altıncı umumılerlnı Trabzona g ' sıl bırınclqıııı bayram. ıçınde verecektir. 1 d" . . 1 k D'ıkuz deLı ıcnedi~l ~eıhırel c:andal· 
. . ~.adarla da bırakmadılar, Avrupadnn Bunlardan en sevinçlisi de 41 yok- tDrHl \'eh m ve en ışenın a aca aran- , ._ ' · _ .._ -

8 devıeslnln dördUncü toplantısını açıya 11 1 k t . t ı\a <Yetiren 1 t 1 be. lf lk . lü 1 d lı~ı içinde seyrederlerdi Halk ta onlan ~ıı tndr:n, rh~duttıı :;ehre dflkuıçeşın m yon u u e ısa ı vzcl t 6 • , su a e nın a ·evı ı mayes n e açı- · , . N' • d kik ı.Ja· 
rum. . beynelmilel tanınmış su mnteha~msını da lan pansiyondll iaşe ve ibate edilmeli- duyttularındaki yabancılık, hUkOnı ve te· u.s:m ya!1m .. yan, ışcın.aşın u ·ontı 

Her .şeyden evvel meclis. nrkadaş- göndedller. Bunlarla her yeri gezdik. dir. Bu yoksul 41 talebenin iaşe ve lba- lckkilerlndeki iğretilikle daima kendisin· r.ının ta~ bıı saıırn.klttrı l\a<lnr ona ön~~ 
larımla )enl çalışmu yılı başlangıcında Trabzonun içme suyunun nereden ve teslnden başka kitap ,·esafr ma-,raflım den nyrı tanır, millt ve yurtsal kıymet· \ermemış olan, h ıtta dokuz defo ols • 
kar~~ karşı bulunmaktan duydt.ğum se- nasıl gctlrilebilceğlnl tetkik ettiler ve da temin edilmekterlir. le.re oları bağlılıklanndeki ~unillği ı: ö h~t_ırlam tımış bultınan ı em! i nmet ve 
\'lncı arı~yleınekle ba?tlyttrım: Geçen buldular. Durmadan uğraştılar, projesini Açılan lisan kur:-.lan devam etmek- ~iUerinden taşım ınuras_ 11 ı.l.,anların zın; yurc\ıın h::· lr klşnr yılında h~~ 
sene meclısln tatiliyle sızdeıı a~ nldıktau ptıla . Para ile yaptırmak lbım gP.1- te ve haftanın üç gece ·l bir çok vatan- pıııltısın<la soyredcnli. Erzurumlunun hıssen recmetmesl teme 
sonra vllıiyct makamına :·ermiş olduğu· r:ydi ;alnız bunun için 20 • 30 bin lira ctaşlar Fran ızca clers alnuıktndırlur. Çok iyi hatırlıyorm: onlürııı han' m nisini içim.den ttl~v alev yükselen ço" 
uuı mc~unlye.t ve· sel!hıyetlc takdir ve sıuiedllmek icap edecekti. Bu muazzam Şehrlınlzdc bir çok yoksul ro dnşkün dairclerlnuen'.''MapP.yinihllınnyun.e bağlı hnklı bir ıstek hahn~o duyd~m. . fi 

lasvlMnıze !Ayık olacak surette ç. t ştım. işin parıısı da muazzam olnçaktı. Onun- ailelerinin h11staları Jlalkevinde muayene telgruf makineleri vardı .. Her 11kşaın Mnselsel .tıır hezımetin ıfadesı 018 • 

Tra)Jzon_un .suyu; . d.J çnre ini bUtun mt\şknlleri halle~en ettirilmekte ve ilaçları da Hıılke\ J ta- glhıe~ batarken başlayım ıırnı ı lpula tıkır- t<Şııpur Çd~bı» ler devrini meğer tarih• 
Bunlardan once şunu ıırıetınek isten~n- Ulu Önderimiz buldu. inşaat ve tesısttt rafından nlınrnaktaclır. Hnkı1met ve mü- tısı Dı~vlet merkezfııe günün iş plıınço- ne yerinde, ne zamıınuıda ve ne de 

ki sizden ayrıldıktan sonra. \'ilayetlmııl için lazım olan 530 hin liranın bu işe ess~satta .. işi olan .bir çuk vatandaş Hal- sunu değil, alebeye tebuasının sadak atı- [haklı olank kapamış ... 
çok alakadar eden vilt\yetımlz. halkını sarfedilmesl için heyeti veklleden karar- kevıne.mur.a~aatl~ ıs!lc_lalanm yazdı.rmak- nı arıedcrdi. Ondun ötesi düşüntılmezdi. , ----___,...,_ ________ _ 
çok bahtıyar kılan bir çok hadıseler te- namesi çıkarıldı. Artık Trabzonlular için ta ve ışler~nı takıp ıçın yol gösterılmck- Çünkll bir vatan hiyelanı bile şahane l Sürbahandan f rana 

. celll etmiştir. Bunl~nn başındaki ~ahtı· hu hayali mesele halledilmiştir. Yakmda tedfr. mizacın bir anlık inhirafından önemli ı k b" , h 
yarlık ve şaadetlmıı en bUyUğllmuz ve ek!:iltmeğe çıkarılacağını tebşir eylerim. sayılamazdı .. Korkak, geri ve sinsi sis-/ açan lI ırsız 
balaskanmı~ Ataturk'un Tarb:zonu tcş- Büyak Httlaskara edebi minnet \'e şuk- Kardaki izlerinden tem... SUrbuhan [ ~ususi ]- Geçenlerde 
riflerldlr. Bı:ze ve Trabzon ~alkına ebe- ran. • Onun karşısında da bugüıı lrnlktan 1 ba~ı hırsız.tar, rıuruda bakkal Harnıll 
dl şeref \Teren lıu gellşlerı e nasında (A.ltlarnft 7 incide) y akay1 ttldığını gene halk için sarf eden ve ıe- ı oğlt~ Mecldm. dokk4nının ~uvarım de~6: 

Umum"ı meclı.sde Pazar gu·· nku·· sabını gene ona \'eren açık , kabadan rek ıçer!ye gır1?ış ve eııerıne geçlrdık ele ver. en .. hır. sız ve ileri sistem.. . 1 eri fanıle \'esaır eşyayı çalmışlardı' o . k ı· } • · b"r · • , ld . zamRndanberi bu hırsızların kim olduk· du••nku•• toplantı kaya ta Jffi erı Bu ı. ıncı rmıka~.t'Sf'lll o U ,llt~llm- j ları Rraştırılıyordu. 
ık. t eka""ı• tal s·ıda da da on dürt seneııın raknm hnlınde, 

1 ) 1 l flll . b h ı· d k' t ı ~ t 1 Tahkikat neticesinde hırsızlardall - • • ış ve aşarı fi m E' ı lC cıgn ı sıra sıra _ • o kar körüme Bir grup Abdurrahınan evını soyınuştu dizilmiş ı~~k slHUnları gibi mUeyyedemdi, Surbaban·d."' Mehmet oğlu Bekir yakal8~1J 
Ç • • • G ·d b" • Doğu Beyazit [ Husust ] - Ayın 24 ikinci mukııyesemin Jrnkusu{lu da, mııtır\ Gııberan ~öyUnılen Ahmet o~ ffi8kln€Slnln aJıl1lll8SI 8Zl e, 11 grup Uncu gUnü maliye tuhsll katibi ile tnh- hitabesinden aldım. 1 Hasıın ise, köylerı İran hududuna bef 

hakkındaki teklif Karabıyıkta çalıştı slldar Cebbar köyUnden tahsilden dön· Bir aralık sözlerlnl rakamdan hisse ~<ıhkikall.kl mesııfedeld oldu~n~dl anb,I 1.~" P u u ııebrimizdekl kayakei · t d •· d · t•a anesı e yımına u ığ'ı tazısı ı e r &il· VilAyet Umumt meclisi dUn saat on 1 azar i n T dükten sonrn, gece şaa Oı\UZ a yal- beyinden kallıe çeviren ilbay, hamaset t t k t Ç 1 d bir 
,. le Asba kan Ahmet GUnerin reisli"'! !ar iki ~np halinde .rııall~etle~lne de- ~~~ için. evlerine girdikleri sırada. Kaya tnrih!ne mUoevher bir irtifa olan Aziziye· ~ r~na açmış ır. . a ınan eşya an • 

dö.t ş • vam etmışlerdir. Muallımlerınln ıdaresin- QUundekı yataklardan btr dö~eğin yerde . k E . k 
1 

d 1 kısmı meydana çıkaı ılmışhr. Hırsız Bt 
olunda tophmmısıır. I . . b hl 1 k "· 1 d den kopara rzurum ongres n e te- kir Adliye~ e verilmi~tir. Öteki hırsıs 

Ok b t b ,. ıt · d deki lise kayakcılorı sa a ey n er e.. olduğunu ve octa arın akt eşyaların da cellt \'e tecellüt ecien ruhların vatanına " . 
unan zıt ı sa ı"'a ıraz e en h t h ô ı 1 da ,.alış· 1 · d . ll t·x.· i ö u ı d" hakkında dn takibat yapılmaktadır bulunmamış lımir fuarı için tahsisat 1 tlen A c urra man az sır ımn .,._ yer erın e ~e er es 15m g rm ~ e~ ır. çok samımt bir bağlılık gö3t~rdi Erzu- · 

konması, H~\·a tehlikesinden korunmak I malar yamı~~ardır, havanın fevkaıade 0.erhal karakola huber verılmış. ve : rum için yapılanların ıız, yapıJac~k olan- PAZAR HABERLERİ 
için bazı ıe,·aıırn sııtın alıncııa~ı ve mu- olmıısı sayesınrle geç vakıta kadar ora- tahkikata başlan~ıştır. Hırsızları~. k~r- hr n ok oldu"'undan hahselt1. Ve bn . • ,. . - . • • 

• • • • • ı; 1 6 kalmıı;lım~ır. larda bıraktıkları ızlerden, damın uzerın- ' 1 ç 5 .. P,ızu . , [Husust] Spor hırllğı Jdt: all1mleıe tekrıu mesken bedeli \erılmeJ d ~ - . d ki b ·ı 1 1 t k rı . 1 mevanda en bOyUğ'Dmnzun ulusal davaya re heyeti azas
1 

seçimi yapılmıştır hakkındaki teklifler butce enctlınenine Diğer bir kpyakci grup şehrlınıcte e aca~ gon ş e me sure ı e ıçer ye '. .. E . d . · · • 
· ... · ıı· il . s· airdikleri ve yine oradan çıkardılchırı r.l koydu~u gun rzurumu seçnıesın ek1 • Qkum.ıı salonunda halku ve mek· havale edUmlştı". Bundan sonra Zığana, lmlunan mütehassıs mua ım ) as ı- "' dahiyane isabeti bir rhıha yttdetti Bazı t rı . k . f 

1 
.
1 

k dl uıc 
Kop \'e Tahir gediğinde kullanılmak nal'ın idaresi altında Karallyığn gitmiş- anlaşılmıştı. . , .: . . . . · ep ı eı e 011 .enıns ar ~('rı me te r. 
Uzere Trabzon Gnmüşane Erzurum Al'r· O ı K b k k - u Kar nzeriııdeki a~·ak izleri tedkik ruhlıuın oz h ,ılınde httrıce nksı, sımkl olarak uskerlık · şubesı başkanı Sabri 
n viHi\'etle~ni~ müşterek~n nç ka~ kÜ- ıe1 rdir. 1 ğle~en1 . ev~ e 1 ~ or~ dıyı ·oiyk. edilmişse efe, kime ~it olduğu anlaşılma· içinde bir kalp clarebanı ln~ıyormuş gibi ôıoguz ha,·adan gelecek tehlikeler bak· 

~ . . " c \'arınr a arıza ı araz uzerm e on ı · k 1 t> d 1\ • 

rUme mnkıncsJ alınalım hakkındakı Mu- . k k mış Jandarma çavuşu, gece yarısı cana \'e ıınana yıı ın o ıır. 1en e o gun kında bır konferans vermiş ve korunaı• 
fettişi Uınumllikten gelen teklif mnza· kilometrelik tur yUrUyU~ .yapap aya C'.• herkesin evinde olduğu bir zamanda, o sözlerde, engin bir yıırt cverllk kahi- yollarını göstermiştir. 
kereye konmuştur. Transit yolunun doğ- lar öğleden sonra lstas~on clvarındal\l ayni izlere blr kaç evin ünOnde de te- ltyelinin asil tezuhUrU içinde o kalp * Tayyare kurumu muamelat ve 
rudan dotruya Nafıa yekiiletine ait bu· tepelerde muhtell~ çah~ma~~r yaparak sadUf etmiştir. iz takip e~ilmiş ve nlha, tık1rhsım işitir gtbl oldum. Hayalimde hesapları tdtlş edtlmiş, görnlen şayaP' 
lunmıısı koruma formalite bttkımından bu geç vakıt şehre donmuş erdu. yet yeni mahalle de Mustafa oğlu 18 bir Erzmumlu vezirin cüce boyu direnip memnüıılyet netired('n dolayı iş başınd" 
tekllfl:ı mevkii ftle çıkarılmasına mev· yaşlarında Cemal isminde bir gençe ait durdu. O vezir ki; her teli lıir lhtirıts bulunanlara teşekknr edilmiştir. 
zu~hn müsade edip etmeyeceği mese- • olduğu anlaşılmıştır. Gencin e\'fnde a- ibrişlml gibi Padişahının ökçesinden, * Kazamız hnkOınet tabibi Fııbrf 
lesı şüpheli ~O~UlmUş ~e incelenmek Bu gece nöbetçı eczane raştırma yapılmış ve çahnan eşya oldu- menfaatının altın kakmalı kapısına bağlı Balta Kutahyu hükumet tabipliğine taylrt 
Uz~te. b!J lekllf ~aha encumenine havale '

1VATAN,, eczanesidir tu gibi meydana çıkmıştır. top sakalile ve kbip şöhrelile Osmanlı edilmiştir. Yerine 30 llnt mauşla tıpfıl' 
edılmJ~~:Or ::\fcclfs bu sabah saat onda Çıılınan eşya sahiplerine iade edil· tmparntorluğ'una dokuz defa baş olmuştu. kültesi 936 mezunlanndan Ahmet OallP 
toplanacaktı;. ' mlş, hırsızda mnhkemeye verllmJttir. Yakın tarihin •Erzurumlu KüçOk Ugurlubaş tayin edilmiş ve işe bqlarnışt•t· 

Edebi Tefrika No: 57 
Birdenbire bOsbütOn sarsıldı. liandnın asarı başınımt kalııbalığuı 

arasında görmnştU. Yeşil gözlP.rl merak ve istihza ile üzerine 
dikilmişti. Hemen başını çevirdi. O zamanda bir çift koyu ma\·l 
gözle karşılaştı : Akif Cemal. Kıılnbalığın en önünde duruyor. 
YUzü bir kAğıt gibi beyaz ve bu beynz ynzlle koyu mavi 
gözleri alP.v alev yanıyor. Onun özlerini hatırladı. Her şeyi 
itiraf etmek, •onu ben ,·urdum, kıskanıyordum. demek. Hayır, 
içinde bir şey buna isyan ediyordu. O kadnr alçak bir ınevkic 
inmek istemiyor. Herkes •Akılsız kız bu kalpsiz adamdan yt\z 
bulmayınca elini kana boyadı,. diye dUşanecek. YüzünO hil· 
kimlerin oturduğu kürslye çevirdi. Reis kaştan ~atık elindeki 
ka!eml asabt darbelerle kUrsUye vuruyor: gözleri gözlerinde 
cevap beklediği belli. Azal r çok ciddi gözlerle kendisine bl\
kıyorlar. Müddeiumumi dudai'ının ucunda acı mUstehıl bir 
tcbessnm önündeki kağıtlan açıp kapayarak heyecanını gizle· 
miye çalışıyor. 

Salonda bir kUçUk fısıltı bile yok. BlUUıı başlar Uerlye 
doğru uzanmış, gözler merakla bl\yUmUş, pınl pml yanıyor. 
il er kes onun ne cevap vereceği nl beklemekte .. 

Jbrahim f,ütru heyecanlı bir sesle kuhığımn dibinde hep 
eynt şeyi tekrar ediyor: •Hakikati söyle, hakikati söyle .• 

Genç kız gittikçe daha fazJa bunnlıyor, kalbindeki a~ı bU· 
~'üyor. Hangi hakikati ·öylesin? Hakikati ne zamandanberl 
tekrar ediyor, •Ben vurmadım. diyotya .. Ne kadar çapratık 
vaziyete dU~tU, kendJıln nasıl kurtaracak ? Birdenbire ellerini 
~Uıüne kapadı. Derin boğuk hıçkmklarla ağlamıya başladı. 
Dinleyiciler arasında içlerini çekerek onun teessUrüne iştirak 
.edenler var. Ekseri göıler yaşlı .Müddeiumuminin dudağındaki 
tobessUm ilindi. Rolsin gözlerindeki kızgınlık kayboldu. Oöı
lerlnde müteeHJı bir mana belirdi. lbrohlm LUtfQ ne yapa· 
~tını 9aıırmıt bir vıılfıtte.. Tam bu sJradtı ka~~Alıtm ar@· 

GENYUIMADIM 
VAlAN: Y'E.riH/E CELA\.-. 

sını bili yararak heyeti ht\klmeye doğ"ru ilerledi. Bu bir müba
şirdi. KUrsUye yaklaştı. Reise doğru eğildi. Gayet yavaş bir 
~eyler söylOyerek küçUk bir kAğıt uzattı. Şimdi bUtürı bakışlar 
hnyretle o noktaya çevrildi. Herkesin kafasında aynı sual : 
Acaba kilğıt nedir? :Ferda bala elleri yüzl\nde hıçkırıyor .. 

Reis kAğıdı aldı. A~ır lıir hareketle açtı. Fakat kağıda göz 
tttur lltwaz yüzünde hemen herkesin f arkedebileceği bir şaş
kınlık belirdi. TeUlşlı bir hareketle azalara döndü. Kağıdı 
ğösterdJ. Başbaşa verip bir şeyler konuştular. Reisin ve aza
lann yUılerindeki heyecan öyle belli oluyorkl.. Samiin hayretle 
blriblrine bakıyor: Ne var? Ne oluyor? 

Konuşmaları çabuk bitti. Reis mUüaşire yaklaşmasını işaret 
etti. Kulağına doğru eğilerek bir şeyler1 fısıldadı. Kaşlar! çatıl· 
ıaıı, çok mühim şeyler söyledfgi tın!aşılıyor. Dinleyiciler merak 
içinde kıvranıyorlar, oldukları yerde heyecıınla kımıldayarak 
blrlbirlerine bir şeyler fısıldıyorlar. 

• tübaşir Reisin gl.zli emirlerini ~Mıktan sonra telaşla çekildi 
gitti. Aradan beş dakika geçmeden dinleyiciler tl:zerlerine 
salonun kapılarının örtüldüğUııü ve iki jandarmanın çıkmak 
istlyenlere mani olmak ister gibi bu kapalı kapılarının önünde 
vaılyet aldıklarını gördüler. Merak büsUbtnn ziyadeleşti. Artık 
yükek sesle: •Ne oluyor? Ne varı. diye söylenenler de vur. 
lbrııhim Lütfu de hayret içinde.. Ferda ellerini yüzünden 
çekti. Ne oldu&unu anlamak ister gibi şaşkın şaıkın etrafına 
bakıyor. Hakimlerin gayet sessiz ve çok ciddi bir haU var. 
Kapılar kııpamp.: jandarmalar yerl~rini aldlktatı tonra Reiı 

iskemlesinde doğruldu. Gözlerini dinleyicileri ilıcrlnde dikkatle 
gezdirdi. Heyecanını belli etmemek ister gibi bir kaç ken 
öksürdUkten sonra sertçe bir sesle : 

- Susmar. ızı rica ediyorum, dedi. 
Hemen sesler kesildi. BUtün gözler ~lmtil merakla ona 

bakıyor. Reis h!\111 elimle duran mUhtişlrin biraz evvel retir· 
rliğl küçük k!ğıt parçasını bUküp katlayarak ağır bit sesle 
halka hitap etti: 

- Demin mühaşlrin getirdiği kağıt parçasının ne ifade 
ett1g1ni belli ki hepiniz merak ediyorsunuz. Eğer bu mahk&· 
meyi aldatmak, oyalamak için tasarlanmış bir dnzen değilse .• 

Ba şım Ferdaya çevirdi. genç kıza dikkatle bakarak ııave 
etli : 

- O zaman bu g-enç kızm sözüne, mücrimin o olmadırtna 
inanmamız lAzını geliyor. 

Ferda birdenbire olduğu yerele sarsıldı. Avukatının koJüiıiJ 
tuttu. Mahkeme s1ılonu buyuk bir heyecan içinde 9alkatidı. 
Hayretlerini yüksek bir ı;;esle ifade edenler çoktu. 8alöftü 
derin bir uğultu kaplamıştı. Rel~ el ile din leyi cllera sus;nalafini 
i~ret etti: 

- GürültU olmasın, daha söyleyeceklerim var, Sesler kesi
lince ttğır, tok bir sesle konuşmasına devam dttl : 

- Bu küçük kağıt eğer doğru ise bize bUyük bir hakikat 
bildiriyor. Bu kağıdın sahibi asıl mücrlntin aramızda olduğwıu 
ve kaçmaması için kapıları kapamamızı, kendisi relip onu 
bize göstereceğini söylUyor. Şimdi kimsenin dlşarı çıkmamıüJ 
için bütUn terlihat alınmıştır. Bu kftğıdın sahibini bekliyoruz, 
MRdeınkl ı;izlerin anınızda bulunuyor, ona hitap ediyorum: 
SözUna tutarak gelip hakiki mücrimi ğöstermesi lbımdır. 

Herkes sustu. Yüzler heyecandan sararmıştı. Yalnız FerJ•· 
nın dudaklarında tlmlt dolu bir tebessüm bellrmlştl. Yaşb 
iÖzleri, solrun yQıü ile bu tebessUm garip bir teıat yapıyordu. 

(Ar~tfı W) 
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EN SON HABE RLEfl9 .__ ____ _:.-----=:----
in gilizl er Balear'ı Sardılar 

1Jluslararası 
iktısat işleri 
düzelebilir mi? 

Gizli tahtelbahir/er bu 
adalardan mı işliyor? 

İngiliz ve Fransız kontrol gemilerinin de 
miktarı arttırılıyor Raparu nqradllaa Yan zeaıaad 

"'811 bOJilk d&Ylatların anla$1111S1 
llzll g ldPtl 1 •""IÜJOI' Londra. 6 (A.A.) - lnglliz ve Fran- sinde asilerle cumhuriyetçiler arasmda a .. n .UJ b nnkü keı· sız bQkQmetlerl lspanyl)l suları açıkla- vukubulan çarpışmalar neticesinde hll· 

Dtınya ikttsadiyabnı ug 1 h lb hl kQ t ·1 "' ı t ı d llıekeıten kurtaracak beynelmlle çara· nnda ve Akdenizin garbmda ta te a r me çı er a"ır zay 11 a uğramış arsa a 
leti sene Nisanında taarruzlannın onnne geçmek için ver- diğer taraftan 16 asi kasabasını ele 
oıa.::-:.akBen~a sr:.:eklli~Van Zeeland dikleri kararlan şiddetle takibe koyul- geçirdikleri bildirilmektedir. 

TOJ)lnyuıı: HAllADIH DC-1..GEH Tefrika: 10 

AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasıl Batırdım? .. 
Birdenbire Leyman Fon Sanders L.rıI ç h kQmetleri tarahn· muşlardır. Bir İngiliz \'Rı>m·ıma daha 

11 tere ve Fransa n memur edl· ispanya sahillerindeki İngiliz ve tanrruz edildi • • • d • S ı · •" Tı'.I! k b •t • 
lll bir rapor bazırlamata Fransız kentrol gemilerinin miktarı ar- Barselon 5 [A.A.] - Henüz teeyynd 1çerıye gır ı. ırası ge lnCe. ur ZQ l l 

llıfttf.. . t de işti. Van ze- tınlmışhr. Bundanbaşka da Balear adalıı. etmeyen bir habere göre don saat 4 te VQZl•reSl•nı• becerebl.ll•T mı•? -'edı• 
Belçıkada bokQme t ı ak t m'le ablokasına karar verllml•· bir lnoUiz vapuru Barselon a~ıklarında T ~ • n CI~ m aland Avrupayı do qar nnın ama ı ... • )' 

ken Amerikayı v:n ra ru tamamlama· tir. Bu suretle Akdenlzdekl korsanhtın bombardıman edilmiştir. Vakit öğleyi çoktan geçmişti. iskele - Hızlı söyle! d~dl. 
IQ disinden lstenll po daha çabuk önüne geçmek mOmkDn Bir iııglllz \ 'apuru da balırıldı kumandanının çadırına girdiğim zaman Söylediklerimi yüksek sesle bil' kere 

•ta çallfb. • ne redilmlş bu)unu· olacaktır. . Bıırselon 6 [A.A] .- Baı:selonun ylr- onu seyyar karyolasına uzanmış istirahat daha tekrar ettim. Yine anlayamamış ola-
y Bu rapor şlmdı lkJ diyatcıları ve Teruelde )'enlden muharebeler mı mil açıklarında bır 1ngılfz vapuru eder bir halde buldum. Benim gtrlşiml cak ki yerinden kalkarak karşıma kadar 
or, biitnn dQnya ~d aleyhin· oldu nç deniz tayyaresi tarafından batırılmış- fazla ehemmlyetll bulmadığı. için yerin • geldi. 

Pollttkacıları raporun lehın e ve Barselon 6 (A.A.) - Teruel cephe· tır. den kımıldandı. Kendisini askerce selam- - Tahtelbahlre ne oınrn~? diye tek -
de sözler 11öyleyorlar. . dQ ya ladım ve· ınr sordu. 

Bir de bu muazzam 
111

' YS:.~bll:ce- s •ı Ah l k • • ~ K~argaha .gitmek istiyorum. Bnna o zaman Mdlseyl baştan aşağıya 
lktiaadiyatını düı.eltmeteo:Ubazırlamak ı a sız anma ıçın lütfen bir araba veriniz, dedim. kadar anlatmağa b~ladım. Bu sırada 
;:ı zannedilen bir ra~lbayet bunu da ~ Kestirme blr cevap verdi: knpı birdenbire açıldı ve Leyman Fon 

l tızerlne abnıt ve Uand'ı dinleye- l •ı • b • t kl 1 ~ • - Arabamız yoktur, dedi. Snnders paşa elinde bir Uğıdla lçerıl gir-
~ olan Van Zee ngı terenın ır e iT ı Ben ısrar ettım: dl. Kendisini sel!mladım. o sel!mımı ba-
llı· . t dl\n anın oka· _ _ - KarargAha gltmeğe ve derhal ku - şından atar gibi bir şeklide ve manalı blr 

- itiraf edenm k '. _ y blr - Londra 5 ( A.A. ) - Bqvekil Çemberlllyn bugun blr nutuk soyleyerek, mandan paşayı görmeğe mecburum. tavırla iade etti. Bu sırada KA.zım Bey 
dv karlfak iktisadi işlerıne ıoyle .,'0~ Avrupada ~erglnlltl azaltmak için, sllAb yarışına nihayet verllmeslnln lcııbettiğini o zaman istemlye ıstemlye tekrar paşaya almanca olarak maceramızı nak -
atınca, çekindim, bana veri~:.°.;•~:. bildirmiş ve sulh yolunda ilerlemek için lngilterenln, kendlslle aynı fikirde olan bana döndü: letmeğe başladı. Ben bir şey anlayaını -
llıerimden atmak istedim. k tktisadi bükQmeUerle samimi temaslarda bulunmaga amade bulundutunu söyltımlştir. - Ne yapacaksınız kumandan paşayı? yordwn. Fakat arada geçen AE. 2 ve All 
rlyetln içinde ~ındıtı kk~"tanının bu A • l '-' • 1 T J dlye sordu. Rıza isimlerinden mUkdlemenin blze dair 
~=-nm:..= ,:::aetti:. Fakat f;. mıra cıortı y arşovaaa -Bir emanetle geldim, onları vere - olduğu zannım gittikçe kuvvetıenyordu. 
llkete lntlzaren kollan kavuşturup bek· ceğim. Kbım Bey henüz sôzelrinl bitirme -
lemekte iyi bir şey detil ! Bu fikirle işe Budapeşte, 5 ( A.A. ) - Kral Naibi amiral Horti ve refikası Polonyayı O zaman omuzJ,arı.nı sllktl: mlştl. Kumandan paşa bana döndU ve e-

ziyaret etmek nzre bugnn hareket etmişlerdir. Bntnn gazeteler bu ziyaretten - Blze teslim edın göndeririz! dedi. linl uzatarak elimi sıktı. Ben böyle blr 
koyuldum. k tt Umidlnlzl ehemmiyetle bahsetmektedirler. Bu sözler Uzerine vak'ayı anlatmağa vaziyet hasıl olmasını ve paşa ile bir mu-

- Ya~tı~nız an e en n <;> mecbur oldum. kA.lemse zemini açılmasını fırsat billyor-
kuvvetlendırlcı bir netice elde etti iz m!. y b h G • •• b d · ı ı - Batırdıtım bil' tahtelbahirden al - dwn derhal inglllzoe: 

- Bir SÖZ vanhr: • insan tetebbii- eni ir arp ayrımu a 1 ( r <Htım 29 neferle ÜÇ zabit esir var ... Ema- - Dlln akşamki vadettiğiml telAfi e-
se giriştiği zaman ümide kapılmamalı- ı J netlrn onlardır. deblldlm mi? Türk zabiti vazifesini bece -
dır •• Bununla beraber, ümitleri kuvvet- çıkarsa ngi tere Hazı·randa ı·stı•hkak1an Bu cümleyi işitince birden yerinden bıldi mi? diye sordqm. 
lcndirlcl sebedler de yok değildir. Mua- k l k fırladı. Oradan çatırdığı postaya icap e - .Leyman Fon sandersin matruş yüzü 
"lnlm Frer ile Avrupada ve Amerika· aç a mayaca tevzi ediJiyor den emirleri verdi~ beş dakika sonra a- kıpkırmw oldu. Gözündeki monoklu dU -
da yaptığımız mnteaddlt seyahatlar es· Ank 6 [H t] 

0 1 
" rabam hazırlandı. şürdü ve kollarını açarak benl götsUne 

bl k -avat ara, usua - ayr muba- i h ti b t d 
llasında, resmi ve hususi r ço ..., . d dillerin vaziyeUertnln lsl4bı icln Maliye Çadırdan ayrılırken ben arare e as ır ı. 
ile temas ettik. Bir cok memleketlenn Hertürlü taarruz an Veklletince tetkiklere devam edilmekte- teşyi eden ve samımı eü.mleler sarfetme - - Çok hassas bir zabitmlşsln, diye 
bu sahadaki fikirlerini anlamak için masun İaşe yollan dlr. Gayrimnbadillere istlkkaklannın Ha- ğe gayret eden iskele kumancla.nı bu hare- cevap verdi. Birbirimizden ayrıldık. Ar -
llOndaj yapbk. Her tarafcan oaılkine t min edilmiş ıiranda tevzi edileceği zannedilmektedir. ketıerlle yaptığı dUrUşt muameleyi tamire kam kapıya dönmüş duruyordum. içeriye 
tetvik t 'ler gördük. Harekete geç· e çalışıyordu. Ben oralada değlldim. Ara - , girmiş olan kumandan kapıyı açık bırak -
illete ;:ı.:~~~larla karşılaştık. Henüz Yeni bir harp çıkarsa, acaba İngiltereyi ç•ınde a • t baya atladım. Tahtelbahlri batırdığımız mıştı. Beni .göğsünde~ bırakan paşa ka -
~CQt bulacak bir hal çaresi veyahut aç bıraJcmak ml1.mkün olur mu? Şimdi İn· v zıye ve bir çok esir aldığımız Gellboluda şayi pıya doğru alman~a bır ~yler bağırdı. Bir 
btr b lk üzerinde umumi gllterede bu meseleler etkin meşıul edi- olmuştu. Sokakta bir kaç defa önümü ka- ayak sest bize dogru yaklaştı. Ben ge1enl 
bir an anıl bir ves _,t~i de iliz. Yalınız yor. Japonların Hanke'uya ıabalık keserek beni heyecanla alkışla - göremiyordum. Gelen yanımıza yakla -
lllilll 1.8fma elde 1 rl ~ an bey· Sallh\yettar bir u.tın aöyledttfne gö- taarruzla başlad ? dılar ... Ben bir rüya görür gibiydim. Dı - şınca kafamı çevirdim ve bizim gemide 
il ıkttsadlyat çeobe n ~ . tıe D blr harp halinde ~terenin 1&.şe fi 1 mı şanda cereyaneden Mdlseler !çimin taş- misafir bulunan Alman gediklisi oldutu· 
b~el bir gayret gösterilme nı ti~ re, kllAtı §imdiden tamamlanmıştır. Bu Sanıbay, 6 (A. A.) - Hankeunun kınlığı yanında sanki blrer fon glbl titrek mı gördUm. Gelir gelmez selı1m veren ge-
ır O<>k selabiyetli insanlar. cesare tef iY ki. şfmallne doğru taatuza geçen Japon ve gölgeli bir tesir bırakıyorlardı.Dikkatim dikli pa.şaya eııerile, kollarile işaret ya • 

'rtırctı. rıat d ~gUterenin ibir harp halinde iaşesi kı'alan Çinlileri bitgln ve mukavemet· onları tesbit edemiyecek derecede dağınık parktan heyecanla bir şeyler anlatıyor -
Kanaatımca takip edllecek yegA~e -esi in mllll mUdataamızda ne ka- siz bir vaziyette sıkışhnp kati bir mu- bir halde idi. Kafam o kadar dolgun idi du. Anlatılanın bizim macera oldutunu 

~.0lı raporumda ıc>sterditim istikamettir, m;ae!u:ım bir yer tuttutunu söylemete zatferlyet elde etmişlerdir. ki bin düşünce içinde yapayalnız karar - onlamakt..ı. gecikmedim. Paşanın bu 1k1n-
ter ber memleket başka bir memleketin d kt Bundan tam yirmi bir sene Topa tutulan Çin ~birleri g!lıa kadar yaptığım bu yarım saatlik se- el hareketine ne mana vermeliydi? Ben 

~'trlk nıuaisi olmadan, kendi mille~- 1~ ~~m:~a denlZaltı muharebesini Şangbay, 5 (A. A.) - Bundan bir yahatln adetA farkına varamadım. ona bu izahatı bir seyirci olan Alman ge-
&tlarana maddS, manevi mnretfeb bır evv ~ttıtı zaman (27 ıta.nunusani 191'1 kaç hafta evvel Japonlardan sreti alınan Odaya girdiğim zaman KA.2ım Bey diklisinden daha lyl ve mufassal bir şe • 

ba111 temin edeblleceğini .Oyleyeblllrse, UAn 
1 

doğduğu gün) İngiltere takri - bi~ .kfç kr'acf' buf Qd t1 Ja~ıı :arp ge- masasında oturmuş, önündeki bir yığın kilde veremez mı ldlm? Bu hareketi bana ::--•n batka Hatta milletler arası bir :::~ ~Y tıtlık tehlikeslle karşı karfıya :;:mı~~~.1° an 1 d e e m ıtrdıman evrakı tetkik etmekle .meşguldü. SelAm karşı değil, bUtUn bir ittifaka yapılm14 a· 
llferanaa bile ne lüzüm var ? Fakat ald Tahtelbahirlere ıtar§ı alman ted - Japonyanııı iııglltereye lemi t verdim. Yüzüme baktı: ğır blr hareket diye telAkkl ediyordum. 
~ .~~nri memleket bÖyle bir iddiada ~rleı~ nuıa.yet tem-mU2da semere vermete H inkeu, 5 (A. A.) _ Japon ~~~~- - AE. 2 tahtelbahrtni batırarak 32 e- Derhal bulunduğum yerden geriye döne
-~? . başladılar. şımdl inglll.z halklnm iaşesini meti 35 bin tonluk ıemller inşa etmeye- sır aldım, geldim. Kumandan paşaya ıut- rek kapıdan çıktım ve merdivenleri surat· 

Milleuer arasında iktisadi bir teŞ~ in edecek blr hale getirilmiştir. Artık ceğine dair lnglltereye teminat vermiş- fen arzeder misiniz? le inerek sokak kap~ına uıa.ştım. Arkam• 
~ Plktı yapmak bence ml\mkündur. ~emd a esk!Si gibi blr iaşe merkezi olmak- Ur. KA.zım Beyin kulakları ağır işitiyor - dan lki yazıcı yetiştJ 

hedere varmak için bQyQk devletle- ~~ ~ıkantmıştır. pazarlarda ademi mer - du. (Arkası var) 
~~. ~Olda adım atmaaa hazır olup teziyet usulü tesis edilmiştir. Hariciye Vekilimiz döndü 
tı~nnı aoylemeleri, • evet •veya· •• •• d k l Budapeıte, 6 (A. A.) - Torklye 

ba)'lr • demeleri icap eder. Bu Buzlar ustun e a an Hariciye Veklli Tevfik RüştQ Arasc)tleden 
~· cliter milletleri de bUDd&n hanç Sovyet alimleri IOnra baıvekil Daranyi')'i ziyaret etmtıtir. 
'etJer lk •atemeyorum. Fakat ~nyok d~~~ A A.) _ aoton ga- Türk borcu tahvilleri 
11ı~'1ldl aralannda prenııp itibar Moskova, _5 (p • anın ve arkadaşla İstanbul, 6 [Hususi] - TUrk borcu 
"'' t kalmazlarsa, bu teşebbnsO so~· zeteler profes"; :mmiyetle bahset- tahvilleri Paris borsasında yeniden yllk· 
-oı ...... ~•rketınek her halde daha mQnas P nnın tetktka~nlan ne rinde bulundukları selmeğe bqlamıştır. 
~br kt dlr Alım er, ze f ·ıt M k' 

• m~ ek b. tabakası temamile ~alan- ngı ere ısırda l kıta tını iz . . büytı uz tne kuvveyı manevi· t k · d · 
mır Belediyesi eskı mıfı buna rağmen y bütOn telsiz ve di- a vıye e ıyor 

~er} k yel6ril\i klnDBkS1Z1D . . muvattaklyetle tnglltere bOktlmeti Mısırdaki cGay-
t.__. er arayaca ıer tetkik ma~= nakletmişlerdir n klfi• addettiği motörJQ kıtaatı takviye 

'i -.llUr, 6 (A. A.) _ lzmit Belediye- aıter bir buz parç blr teblıle muntazam etmek Oıre hDcum arabalarlle techiz 
ili~ tarlbt eserleri meydana çlkal'· \fe her alb ıaatta M<>1kovaya bildirmek· edflmlı bir alayı Mısıra gondermlştlr. 
ilca ~enı tetebbüalere rirltaı1!tir· te~k ra~== 1mdada 5tden buz1tıran Nafıa Vekilinin lstanbulda 
bQ~ l Çalıımalan Uerletmek ıçln tedı?ler. henüz yanlarına yanqmata tetkikleri S Yardım yapılmasına karar ve- vaptlrll 1 amııbr 850 - 400 kilo- 1 °'llatıt . Yent hafrly•ll• ufak bir yardım muvaffak o ambındu..;ı bildirilmektedir. ıtattbul, 6 [RU8Ult mubabltlrniıden] 
~ Oıre 8 bln Ura verilecektir. Bu metre uzakta bu serinde bulunduklan - Nafıa vekUI AU Çetlnkaya tehrlmlı· 
)'Dh..~ _ lıaur kıdUe kalesi yolu da Alimlerin !biye dotnı Uertlem•k· de tetkiklerine devam etmektedlr. Bu-
~&llC:ak ve bvalan •tafludınl•· bUsl•r cenubi f Pi ••cSSt llM•Mm Stlcllı 
"""· itidir· 

BENİM GÖRÜŞÜM ----------
Kemiyet ve keyfiyet 

R. Fethi TAŞKIR 
Kemlyet ıneraklılan Tardir. Her 

şeyde aded şmaplyonlatu ararlar. 
Cemlyetlmlsin azası şu kadar. 
Şu kadar talebemls Yat. 
Nölusamu tu kadar oldu. 

kütilphanem •u kadar kitap butL 
Banlar için adedlerln kabarık 

yekOna bir kutup yıldııı ıibl dalma 
lbtlraslatının rehberidir. 

Keytiyet meraklılan vardır. Her 
teYcle kalite tekoru kırmak isterler. 

Cemtntimbtn flyelerl u, lak.at 
bdlrlet. 

Bet on tal•beaia ..r ama, IMpil ... 

Nlitusutnu• pek artmıyor, anöü 
rnevcatlar sa.ilam. KJtaphanem bir 
kitap bastı, ama pir 1dtap. eler du -
rurlar. 

KallteeUerle kaniteelleı d&lm1 

bir mücadele halindedir. Bilmem ili 

hanıt tarahansumf 

raht bit çok davalanmas için 
ben kemiyet Ye tteytlyetlerl nlendlr
mek taral&anJU!i. 

J>otac&k ~ak yatı anaya, yan 

babaJ& çekene ııe lll i latecılitm ol4a . ....., . 
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T ARfHTEN YAPRAKLAR: 

Erzurum kalesi hendeğinde 
can veren Akkoyunlu Beyi 

Hikaye HAYVAN TÜKÜRMEZ] 
'-------'------------ Yazım: 1\. L. 

B iz koğuşta evvela. üç kl.şi idik; Bir le haykırdı : 
ben, bir 60 lık ihtiyar, bir de altın - Heyyyy, heyy ! .. Yaman gelir, ya -

.. Karayülük Osman Bey, Beyimiz sana haber gön
derir ki, kaleyi teslim et, canın senin olsun. Dayanır
san, canından olursun!. 

dişli bir balıkçı ... ÜçümUz de şehrin so - man gider, Aksaraylılara duman, MevlA -
kaklarınn tükürmekten suçlu idik. Kara- nalılara aman

1 
Kadirgalılara elA.man at

kolun bu, duvarlarından sular akan ko - tırır, babadan arslan, anadan kaplan ... 
ğuşunda sinirli sinirli dolaşıyorduk. Bir Şişko bakkal elini balıkçının ağzına 
aralık külhanbey kızdı : kapadı: 

- Ulan, bostan beygiri gibi ne dola- - " Heyy heyy,, iyi amma, gerisi çok 
şıp duruyoruz, bir kenara otursak a!. uzun .. . Ne ise, gürültü olsun da nasıl olur-

Dlye bağırdı. sa olsun .. İçinizde laf ebesi olan var mı? .. 

Yukarıdan hiddetli bir 8 s eevap vt~rdi: 
Ihtlyar ters ~ers baktı. Ben, bu kopu k Hanı abokat gibi güzel HH edecek?. 

balıkçı ile dal~maktan çekindim. Tahtu Arkada duran bir genç: 

. - Yiğit olan gelir, alır. 
~!l' sıraya oturduk. · - Ben hukuk talebeslyin'l., miting -

Balıkçı birdenbire kapıya döndü, de· !erde coşkun nutuklar söylerim . 
mir parmaklıklara asıldı, bir iki etrafmı;. - Aıa, sen gel şu kapının başına. 

işte kale burada! · 
bakındıktan sonra : hah .. haydi şimdi başlıyoruz. Bana bak e· 

- Ulan, bu ne kepazelik be! . Adamm· !endi birader, senin yumrukların ırı. .. 
öldürdük be !. Ulan, yere tükürdUysek siz( Sen de kapıyı tokmakla!. Haydi evveli\ 
ne!. A11ahın topr:ı.ğınada tapu mu çıkar· ben başlıyorum . 

T imurlcngiıı Şarka döntişUndcn son- duğu halde, mUthlş blr kuvvetle gcldlkle - dınız .. Açın , ben balığa gijeceğim be! . dl· Bakkal kapının dış parmaklıklı de -
ye bağırmağa başladı. liğine doğru ylikselirken birdenbire dur -rn, Doğu Anadoluda birdenbire rını söylediler. 

cllr'etkl'ır ve ce m blr bey yiikseltverai. !ki t:ı.r:ı.f ta döğiişc hazırlandılar. Ka
Akkoynnlu aşireti reisi Kara Yillt\k Os - ra Ytl!Uk O.sınan Bey Erzurumdan çıka-

Derinden, çok derinden gelir gibi b lı du, burun kanatları açılıp lcapandı, etra-
ses cevap verdi : fına bakındı. Herkes durmuş, merakla o-

nıan Bey... rnk, kardc.ş kabilenin düşman a~kerlerinl - Battı balık yan gider!.. nun ne aradığını anlamak istiyordu. Buk-

Kara YhlUk Akkoyunlul:ı.rdnn Tor Ali kurşılnmağa çıktı. Hiddetten barbar bn -
Beyin torunu ve Fahrettın Kutluğun oğlu ğırıyor ve lskender Ueyln kellesini getı -
idi. Gerçekten ynmnn bir nsk<-rdl. Döğll~ - rccek olanlara altınlar, saraylar, cariye -

Balıkçı okkalı bir küfür daha sa vur · kal boğuk bir sesle: 
duktan sonra bize döndü. Ellerin! kırmız - Ulan, birinizde bir çürlik yumurt:ı 
kuşaği arasına soktu, omuzunu çarpıtt ı kokuyor! dedi. 

mekten lınzzl'ttlğt kadar, «vJllşllcli kuv - !er vadediyordu. Tozlu, tahta döşemeye , "hak tuu !., c cııı H iç kimse sesini çıkarmad • . Haklkn -
oir tliktirük savurdu: ten koğuş pis, fena bir kükürt kokusu vetlerını rnare etmesini de bilirdi. Ik! ordu Erzuruma bir kaç saat me -

Aşiret Erzlncandan S!vnsa kndnr oia'" afcde bir vnctlde blr anda. çatıştılar. Dö -
geniş nrazlde otururdu Eıorzlncnn !'miı , üş ml\thiş blr gUrUltU ile başladı. Kara 

- Ulan andavallılar, siz de enayi gi kaplamağ·a başlam~tı . Bakkal gazaplt! 
bl susuyorsunuz .. Cilmhuriyet be, elim - etrafına bakınjı : 

Mutaharettın, Sivas emir! K:ıdı Dl\rhaııe .'lllUk O;:.man Bey, askerlerinin arkasın -
dine yen1ldlğl gün, Karayülllk kadı Bllr a, bir kllçlik tepede döğUşü seyrediyor -
haneddinln muzaffer askerleri arasınd u. Kılıçlar keskin çelik sesler!le çarpışı -

huriyet.. Anladın mı moruk .. Cümhurı -ı - Bana yutturamazsınız, söyleyin, 
yet gUnlinde e~elallah hürliz be!. Abdül · hanginizde bu çürük yumurta .. ha, söyler
hamit olsaydı , Ingil!zler olsaydı, haydi nr senize be! . 

yer almıştı. or, atlar kişniyor, vadiyi bir baştan öteki 
Zaman zaman bir çok beylerin bir aşa kadar kı:ıplıyan toz bulutu, gittikçe 

ise.. Can düşmanımızdır, canım:ı. susa · Bakkalın yanıbaşında duran çocuk, 
mıştır da yakalıyorlar diyelim .. Halbuki.. birdenbire ince bir sesle: 

blrlerlle döğUştUklcrinl, birbirlerinin ara üyl\yerek gökyüzüne doğru yl\ksellyor -
zlertnl zaptederek beyil!kler kurduğum lu . 
gören Kara YlllUk. Akkoytmlular için d 

İhtiyar kısık bir sesle: - Aaaa, amca, bak, önlüğünUn ce -
- Efendi evla.dım, dedi. Sen haksız · binden bir şeyler akıyor, sarı bir şeyler ... 

sın, medent bir insan yere tükürmez .. Ba· diye bağırdı. 

bir beylik kurmak hevesine ctüştll. İyi dö 
ğ1\şllyor, malyet!ndek1 askerleri iyi !dar 
l•dlyordu. O halele, bir beyliğin M.şın 

geçmemesi için d!~"r beylerden fnr 

kı ne olablllrdl? 
Kara Yülük bir kaç yıl kadı Burha 

Bunınlar ke kin bir kan kokuslle bu
uşuyor ve gözler, körleşerek yalnız ve sa
.ece öldllrmek hırslle kırışıyordu. 

KUçUk tepe ilzerlnde harbi seyreden 
Cnra YhlUk O.::.mnn Bey nilınyet. dayana -
nadı ve atını vadiye doğru sUrdU: 

nedd!nln askerleri arasında hizmet gör · - Haydi, ardımdan gelin!. Hepimiz 
dükten sonra nihayet Akkoyunluları top · föğüşeceğiz! diye bağırdı. Fakat sözleri 
ladı ve mUkemmel bir kuvvet teşkil etti. ıılralar, at kişnemeleri ve kılıç çarpış -

İlk hedefi kadı Bürhanettln oldu. An' naları arasında duyulmadı. Kumandan -
l,lr darbe ile kadıyı beyHğlnden devirdi, or. .ardan biri onun ardı sıra at koşturarak: 

lıkçı birdenbire yerinden bir karış ha va· 
ya kalktı : 

- Hoppala .. . Vay ben medeni değilin 
ha!. Ulan öltisU kandilli sen ne diye yerı 
tükürdün, sen de medeni değilsin . 

- Ben de değilim zahir .. 
- Zahiri mahiri yok bunun ... Hen 

sakalından da utanmıyorsun .. Ulan, yerı 
tükürtirsem ne olur sanki.. . 

- Ne oelacak, ihtimal ki sende vererr 
hastalığı vardır. Verem mikrobu böylece 

- Hey sakalına tüki.lrdüğUm moru · dusunu mağlüp etti ve kendisini öldürdü · - Bey, bey, gitme, bozulduk, bak, as- ğu, halt etmişsin sen.. Verem babandır 
Sonra ,.r,ğa.lan, büsbütUn kuvvetlenen as - <:er kaçıyor! diye bağırdı ve beyin atına k ı ı ı ·receklerı'nı' Bcnı·m ne ı·t o.,..lu it canı taşıdığımı b!ll 

yv etlşerek, hayvanın yelelerinden tuttu vel Er:ıurum 8 e.ıı ne nası fil · 6 • 
kerlerl ne aşağılara sarktı, Mardine sal · düşü üııorlardı misin?. Geçen günkü fırtına da .. . hl I yı da 1enlden haykırdı. n . oırdı, Mardin hükümdarı Za r sa Altındlk sözünü bitiremedi. Dışarıdar 

ldü d ' - Delı'rdln mı Osman Bey, Akkoywılu · ı "az.an : 1 :vere vurarak ö r u. • bir gürültUdür koptu. Biri : 
. Zaferler birbirini kovalıyor ve kart 'eyi canını kolayca vermez!. f - İUihi boyunuz bosunuz devrllsiı 
Yl\lük doğu ve cenubi Anadoluda, önün · - Fakat askerim kaçıyor. R A G TP ŞEVK emi?. Beni ne diye karakollara getırirsi . 
de durmak istlyen her engeli deviriyordu - Evet, kaçıyor, bozuldu. Haydi, dön nlz? Girmem, girmem .. Yedi ceddlmetöv· 

Atlılarını :garbı cenubtye çevirerek bh .!}rzuruma ... Kara Yülük Osman Bey, bir be olsun ki girmem .. . diye bağırıyordu 
d lY k k ı ıı k Iıç sallıyor ve galiz küfürler savuruyordu. gece Halebi bastı. Oradan Şama o"ru a leli gibi ileri atılma • kı ıcını sa ama ve Bir erkek sesi bangır bangır haykırıyor 

tı. suı·ıyenın bu güzel şehrtni eline geçi • caçan askerini durdurmak istiyordu. Karakoyunlulardan birini devlrip kale tepinmeler duyuluyordu. Nihayet blzirr 
- kendisine mukavemet ettiği için diğe: Kumandan onu kolundan tutup sars-j ~ağı· attıkça, yerine bir başkası geliyor, kapı açıldı içeriye dört erkekle bir kadır 
rerek Mısır idaresinin valisi Melik Adil ,ığı zaman kendisine geldi. Henüz her şey böylece Osman Bey, bitip tükenmez bir daldı ve k~pıyı arkalarından kapattılar. 
ikı bey gibi - öldürttü. Artık her ~iret V< Jltm!.ş değlldl. Belki de bu kaçan askeri mücadele içinde çırpınıyordu. Erkekler bağırıyor, kadın bağırıyor 
her kuvvet önünde boyun eğiyordu. KarE .oplar ve düşmanı bozardı. Kumandanla Bir aralık karşısındaki askerlerden fakat hiç birinin ne demek istediği anla· 
YUlUğl\n ustun cesareti ve askert kudret .kisi de atlarını yüz geri çevirerek doludiz- birinin kılıcı Osman Beyin kılıcına çarp- ı;:ılmıyordu Yanıbaşımızda duran balıkçı : 
sayesinde Akkoyunlular doğu Anadoluyt Iin Erzuruma doğru koşmağa başladılar. tı . Ve ikiye böldü. Asker, beyin kılıçsıe "' _Gördün mü adamını: sızın gibi pı· 
hAklm oluyorlardı . 31raz sonra şehrin kapıları açıldı ve bey- kaldığını görünce: . ~ırıklarla iş mi görülür!. dedi ve sonrı: 

Buna mukabll Kara Yülük Osmar e kumandan ve bir çok süvarııer içeriye _ Kara Yülük, davran, seni Isken - yeni gelenlere doğru yürüdü: 
Bey şiddetli bir disiplin ve sert hükümler· !ird!ler. der Beye sağ götüreceğim!. - Bağırın be, ya.şasın! Nur olun .. Se· 
le ve dört tarata dehşet salmağa başlamış· u • Diye bağırdı. siniz nezle görmesin! Heyyy, komiser ağa· 
tı . Askerleı·ı arasında bile en ufak itaat • Fakat Karakoyunlular Erzurumu sıkı Kara YülUk etrafına hırsla, hiddet.-ı bey, vallah, b!llah bize duvarlan yıktıra . 
slzllğc öl tim cezası verirdi. Tozu dumana :>lr çenber içine almışlardı. Ne içeriden ıe ve dişlerini gıcırdatarak baktıktan son- cak ınız, açın ulan, açın! .. 
katarak ve yıldırım gibi at koşturarak sal- jı..şanya, ne de dışarıdan içeriye kuş uçu- rn : Knpı yumruklarla gümbür, glimbü: 
dırdığı şehirlerde karçılaştığı en küçült bir ·armuyorlardı. Sabah ışıkları ile beraber - Kara. YUlUk sağ yakalanmaz!. ötiiyor, fakat dışarıdakilerin kulakları bü-
mukavcmet! affetmezdi. .taleye saldırmağa başlıyorlar, ikı t:ı.rnf n- Haydi, gidin İskender Beye haber verin, tun bu gUrilltüyü sezmiyordu bile .. Bir a · 

şamdan muzafferane döndti~li günl~r· ~asında da uzaktan uzağa bir ok düel~~. - "Kara Yülllk öldU!,. diyin! diye homur - ralık kapı yeniden açıldı ve gürilltüyi. 
<!c hırsı onn yeni bir şehri ele geçirme~: mdur baş gösteriyordu. Ara.sıra, dögüş dandı . sonra birdenbire kendisini kale - çıkaranlar korku ile geriye çekildiler. Fa
hevesine sürlikled1 ve doğunun müsta~iı farduğu zamanlar, Karakoyunlu bir sl\ - den aşağıya, hendeğe doğru kaldırıp attı. kat bekledikleri altındlş külhanbey, yen. 
ve muktedir beğlnln ilk karşılaştığı mtiş- ;arı kaleye yaklaşarak bağırıyordu . ' • • * gelenlere baktı : 
kul de bu oldu. - Kara Yülük Osman Bey, beğlmlz üç gün sonra küçük bir sandık içine _ Hoş geldiniz yahu!. Sizde mi yere 

Dly. rbeklr Doğu Anadolunun ° asır· )apa haber gönderir ki, kaleyi teslim et, konan bir baş, - Kara Yülük Osman Be- tükürdüntızı Ulan ne eneyisiniz be! Ye · 
lar en zengin şehri idi. Beyaz evleri ve bil ~anın senin olsun .. Dayanırsan, canından yin başı - Mısır sultanına teslim edilmek re tükürürken etrafı bir kolaçan edey -
çok bUyUk kervan sarayları ile doğu va - Jlursun.. Yukarıdan dik ve hiddetli btr üzere yola çıkarılıyordu. diniz. 

d!lerlnl sUslllyordu. Kara Yülilk Osman ses: Biraz evvel gelenler içinde şlşmaı: 
Bey bu şehri ele geçirmek gayesile çırpı - Yiğit olan gelir alır, işte kale bur - d bir bakkal vardı. önünde rengi kaybolmuı 
nıyordu . ÇUnkU toprakları Sıvasta,ı baş - da .. diye cevap veriyordu. İsken<ler Bey de Kurban bayramın a bir önlük, kulağında sarı bir kurşun ka -
ayıp Erıurutna, oraG0:n Dlyart eklre ka - 1rtık sabırsızlanmağa başlamıştı. Timnr her İSteven evinde kur- lem, göbeğinde de ince uzun bir peynh 
ar uıanıyordu. Dlyarbekl~ ise bu hud:.ı - jrdtısunda gördüğü mancınıklaı·dan bir " bıçağı taşıyordu. Baştan aşağı çemen ko-
un haicindc kalıyordu. Kara Yülük ta - kaç tane yaptırdıktan sonra kaleyi elde e- ban kesebilir.Kurbrnların kuyordu. erısfndeki kalabalığa dönere~ 
avvurl:ınnı nçığa vurduğu gün Uk ve :leceğlni sanıyor ve durmadan 'boyuna blr Mezbahada kesilınesi mınldandı: 
ıvvetıı engel ile ka.rşılıımıştı. Ka.r~ko - hücum için hazırlanıyordu. - Bana bakın, ben ne yaparsam onr 

unlul:ıı-ın mllmaneatı ile.. Bu, bir iki günlük hazırlıktan sonrn mecburiyeti yoktur.Bay- yapacaksınız. Haydi, başlayın bağırmağa : 
Çünkll Knrakoyunlular da Uiya.rb~ - blr öğle Ustu bütün Karakoyunlu asker • ranıda Yoksullar Yurdu· Toy bir delikanlı hayretle .'>Ordu: 

ıre temelll\k ediyorlardı. iki kabile de. ıerl kaleye saldırdılar. Hücum mUthlştL - Ne bağıracağız? 
ıllıırcn evvel ma.ğliıp hükümdarı Arg~n - Mancınıklar durmadan kaleye tn.ş yağ - 08 et gönderip Oradaki - Ne bağırırsanız .. Yangın var, adam 
an 1tıtçnrak buralara. göç etmişlerdi. Iki- l • l • d • öldürüyorlar, can kurtaran yok mu diye 
\ d kardeş kabileler sayılırlardı. Akko- dırıyor, yağ!ı ve yanar paçavra ar atıyor, bİÇ8felert ( 0 SeVlll ll'ITie .. 
runle\ılar Erzı· ncan etrafına göçtüklerı 0 k·aul.c duvarlarına medlvenler dayanıyor - ! aklına ne gelirse .. . 

X-j, l111Utınaytnz Son gelenlerle beraber koğuşa giren Un Karakoyunlular da.. 01<'İe ve Fırat ta- 6 çocuk : 
1 dl Yukarıdan aşağıya kızgın yağlar, taş- f{uı·ban deri 1e·ı•11 11 ı' aflarına yerleşmiş er · ' - Amca ben güzel eşek anırması ya-t.e 'd ıar, oklar yağıyordu. Bıızan bir kaç kara · d f d İlk ~atışı clçllerle baş gös ı ı. Kn - koyunlu asketlerı ile döküşüyoi'du Illetnleket lllÜ 8 aaSlil a parım .. dedi. 

·a Yülük Osman Bey şiddetli bir tehdHle t l _ Yap, yap .. İçltli~de na.ra atacB:k var 
arakoyunluların reisi Kara Yusuf oğlu Döğüş, teryatlar, çığlıklar, kılıç ve hava}artilllZl etnniye fi " mı'? 

Hepimiz çocuğun gösterdiği yere 
':>aktık, bakkalın önlUğünUn cebinden yu
murta sarıları akıyordu. 

Bakkal kıpkırmızı keslldi, . boynunu 
tc:abi asabi, tıpkı bir deve gibi s~ğa sola 
;arpıttı. Sonra boğuk bir sesle: 

- Alacağın olsun İspiro, 20 yıllık bak
'.rnl Ali Rızaya çUrük yumurta yutturmayı 
!örtirsi.\n sen ... diye homurdandı. 

Altındiş balıkçı : 

- Kim bu ispiro? diye sordu. 
- Bizim çırak .. Ne ise, haydi başla -

yın .. 

Birdenbire koğuşu, mtithiş bir gürültü 
faldurdu. Evvela. ayak . patırdıları, sonra 
yumnık sesleri, daha sonra da bağrışma
lar, nı\ralar, eşek anırtıları, ıslıklar baş -
ladı. Her kafadan bir ses çıkıyor, koğuş, 
içi genç boğalar, azgın ~aylar, kurumuş 

mandalarla dolu bir ahıra benziyordu. 
thtiyar kadın bile oturduğu yerde teplnl
rnrdu. Bir aralık bu sesleri kulaklarımda 
toplayıp bir satırlık yazı haline getirmek 
için hafızamı işlettim ve .şu garip cümle 
bir araya toplandı : 

- Güm güm güm gtim!. Açın be? 
Fl!l!k!. Pat pat pat pat!. Ulan, siz de tn -
saf yok mu be!. Heyyyyy!. Güm güm güm 
~Um güm güm!.. Al ai al!. Pat par pat pat! 
Biz bu memleketin evlA.tları, burada, bu 
köhne Osmanlı karakolund-a ... Güm güm 

güm! . Evet, istibdat devrinde değiliz, zin
danlarda çlirüyemeyiz .. Arkadaşlar ... U -
lan bağırın be, bağınn be!. A aı al!. .. Ya-
1asın, sokaklar babanızın malı mı idi? 
Heyyyy ... 

Sesler gittikçe boğuklaştı, boğukl~tı, 

ırtık anlaşılmaz oldu. Kulaklarım çın çın 
ötüyordu. Koğu.ş yıkılıyor, sanki azgın ya
bani bir at sürüsünün hücumuna uğra -
·nış gibi alt üst oluyordu. 

Yanıbaşımda oturan ihtiyar bir şey -
ler mırıldandı. 

- Ne söylüyorsunuz, duymuyorum. 
Bağırın! dedim. Kulağıma eğildi: 

- Biz insanlar, bazan hayvanlara 
yaklaşıyoruz. Halbuki bilir mısınız, bir söı 
\'ardır, kimindir bllmem .. Hayvanlar için· 
de tUküren yalnız insandır!,, derler. ŞU 
hale bakın, hayvanlardan farkları var mı? 
Hem de ... 

Birdenbire kapı onündekl kalabalık 
çil yavl'usu gibi dağıldı. Herkes birer kö • 
şeye kaçtı ve sindi. 
- Kapı açıldı ve içeriye arkasında iki 
polisle pos bıyıklı komiser girdi. Koğu4urt"' 
daki pis kukUrt koküsile burnu bir andll 
bozuldu ve yüzU ek9idl. Etrafına dik dile. 
bakarak boğuk bir sesle : 
-Burası it ahırı mı be!. Nedir tepinl"' 

·ıorsunuz?. Kimdi o anıran .. Hanginiz bÖ
ğürüp duruyordunuz ·ha!.. Süt dökınUŞ 
kedi gibi ne susuyorsunuz, kimdi: o uıurı 
ızun uluyan?. 

kender Beyi tahkir etti ve atlılarlle gelip taş sesleri arasında akşama kıl~al' sürdtl. tında bttlundut•ına'*a fla-
!ydrbekırı aıacağıhı ve kendisini tala - Artık kale düşmek üzere idi. Sit kftle bür- 0 y 

ya yatıracağını haber verdi. cunde etrarındaki btr ıtaç askeri ııe mu - hşan Tayyare Kurumuna 
İhtiyar yeniden kulağıma dildi-. Balıkçı ileri atıldı : · tı .. 

- tiert .. İstersen bir hara atayım da - Dikkat ediyor musunuz, dlye 
göt. .. sıldadı. Bizi köpeğe, eşeğe, ata, ökUze, ke-.art tehdit yerini bulacak ve Karako- kavemet.e çalışan kara. rütü.k Osman Bey, 

nlular sinecek zannediyordu. Halbuki Uç Karakoyun_lu tarafından sıkıştırıldı. V0l'İl1İZ. \ l Ellerini kalçalnrına koyup belini sık· ı diye, kurda, çakala benzetti. Hakkı yok 
lr müddet sonra len habe:oUer, Kara· Alnından rüıüne doltu ince bir kan nkı
QfUnJul rm ~ ı rın~ 1 ktMer tl~f ot .. yorct\t. Vll~ll tır !~lndt! idi. Durmadp.f\ kı-

--• tı, göğsünU §işirdl, başını bir kaz gibi ha- değll! Fakat hayvanların ne günalu var .. ı.,.. ____ .._______ vaya dikti, sonra nezle ıörmemlş blr ses· Zavallı insanlar... _ 
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Hayata giren Türk kızı 

T rabzonda genç kızların 
gıpta ettiği bir müessese 

Kurulalı dört ay bil.e olmayan Kız 
Sanat EnstitD.sl1 daha ıimdiden ci
vardan telebe celbedecek kadar bü:-
yü:k bir alaka uyandır~ı 

Trabzon Kız Salllll Enatlt/JalJnde ev tılerl dersi 

DOOU 

Rakkamlar ' 
s6ylOy6r 
Doiuda 80.215 kilometre murab 

baı sahada, yani kısaca Dçüncü U· 
muml Mütettlfllk mıntakasında: 

4863 köy mevcuttu. 
Bölıenln umum nüfusu 1.579.63i 

tür. Bu nüfusun 1.398.894 ü köylerde. 
180.929 u ,eb lrlerde oturmaktadır. 

••• 
Bölrede ıteı· köy mektebi var 

dır. tık tahsil çalında !50.780 çocuJ 
mevcuttar. Bunun ancak 47.211 
mektebe denm edebilmekte, 283.56 
ntan çocuiu mektep bulamamak 
ta veyahut okuyamamaktadır . 

••• 
36.330 kilometre marabbaındr 

bir sahayı lffal eden Emuıun vlli · 
yetinde 1' mektep, 171 muallim, 540! 
talebe ftl'dır . 

••• 
Buna makabil: 
4.ıla kilometre marabbaı bir sa 

ha tutan İltanbulcla 534 mekte 
3.lZO muallim, 7'1.087 talebe ve: 

lZ.SH kilometre murabbaı bl 
saha t utan bmırde, 338 mektep, 9 
muallim ve 0.392 talebe vardır . 

••• :. 
Şu rakamlar Doğuya neler 
Wım olduğunu bölün belA
Ullllle ıöylmlyor mu? .._ __________ _ 

Köylü okumak istiyor 

Karaoçlular köylerindeki 
mektebi nasil yaptırdılar? 

Tahsil çağında olmayan miniminiler 
bile kardeşleri ile beraber mektebe 
f giderek: "Biz de ohumak istiyoruz,, 
diye sıralara sokuluyorlar 

Karakoçlularuı kendi el/erile yaptıkları ilkokul ~ - .,,.. • 
Trabloıı (BuaU.11) _Dört ay kadar - ı İspirden gazetemlze yazılıyor: 

"'91 &örülen lüzum ve ihtiyaç üzerine U· eı·ıı ı·sı ·ı Nası 1 Konuşuyor". GUzel yurdumuzda kUltUr ı.,ığının köy· ftl1unl tufettlfllk btnuına natıolunan - , tere kadar nasıl yayıldığını göstere11 gU • 
.\tanı lDs aan'at okulunu Kültür satan • ıel bir misal de Norgah kamununa biğlı 
lıiı Bnatttü haltne koyulm~tur. Karakoç köyünde yaptırılan ilk okuldur. 

I>otu ve Karadenıstn anca.it iki vt • B itlisin kon ma lehceslni tesbit 1 - Ne var, ne yok bakalım? - Bir )ane r olmasan aramazdım. Köye bir mektep yapmak ihtiyacını 
~Yet balkının tavup.blkllt1 bu ltıymetll etmek çO::anberl alakamı çek· - S~glugun beglm. Valhıh_men_bir Sen, özün gibi sözünle~ le tam Bltllsll· zaten kendinde hilseden köylüler derhal 

rn~~.~Qwd=•blnüet•~ ,..ınızvt .... Tratıebeodn mekte olan blr mevzudu. Bunu burnn bir şey bulmlrem. . sin .• Şimdi söyle bakalım, işler nasıl;? teşebbüse girişerek, naktl ve bedenı yar -
-u"""'e ...... uu •OID.f\I .. ye r e Senin bir emnn varsa buyur, me· _ Ne i i ~ . dımıarda bulunmuşlar ve geçen yıl bUt -

dahi derin blr alAka uya.ndırmıftır. Ted -ı ele almak mnyesser oluyor. nim baftmln Qstür e 1 ş · . çesinden aynlan 325 liranın da UAveslle o· 
rtaatuı lkl ay pç baflaması, enstitüye' Yakm temas. mubi~lmlzde bulunan· Dedimki ı - ~ey .. Şu çalışma, kazanma işlen. kulun inşasını başarmışlardır. Kamunbay 
deva meclecf kolan blr çok talebelerin lise lar hemen umumıyetlff ifadelerine biraz - Seninle konuşacağız ve konuş· ı - Evin yapıla beglm, bOyuk yer· Edip GUven, çalışkan muhtar Feramuz De 
~ ~ OkuJlara d&l>Imaaına rağmen ka- ıoıat kanıtınrlar., biraz İstanbul beyan tuklarımızı gazeteye yazacağ~m ... lerde oturirsan, işleri mende~ sorlrsan? mır ( X ), değerli öğretmen Hasan Ül • 
dınn•m• ıısımall ve ruh! faaliyetsUıllk _ tarzını taklide çalışırlar. Teleffuz tam ve Afallaşır gibi oldu. Gözleri büyOkdO, Oet Tatvana bah neler yapmışler. Ca~- ken şimdi köylü çocuğunun okuma lhtı • 
ten lnırtuarak unn en ller1 Yaf&JlŞ mu • ince olm.adığı için hiç d~ ze':kli dOşmez. dudaklan titredi, yutkundu: deler açmişler, kervan serayler gurmış· yacını temin edebilmişlerdir. 
hitlertne aevkedecet olan enstıtünUn bu- Mesela ~eliyorum. y~rme Gel~yorem,, - Neyednr, begim? menim yazıla- ler, banurler yapl!lişler. Gururumuzu artıran bir şey varsa, o 
gUn san'at kısmı lle birlikte dört yüz ka - derler. soylerken de L .• leri O. ları cak neyim var? Vallah, vallah, Osman oğulleri eyle da tahsil çağında olmayan minlmlnllerin 
dar talebesi vardır. kalın çıkarırlar. Bunlar mnnevverdirler. Masgarumi çıkarncahsun i' şeyler yapmişler, görende barınağın kardeşlerlle beraber okula koşarak: "biz-

BnstltUde kadın sade yirminci asrın Ben bunlardan ziyade su kablmamış . - lstegfürDll.ah 1 ~anıı C?k .Yerin agzinde galir. de okuyacağız,, diye sıralara sokulmala -
ev idaresini ötrenmekle kalmıyor, ayni BiWs kon.uşmasanı tatlı bulurum. Husu- lisanım kaydetmışlerdır, istedım kı Bit· _ Osman oğullan mı:dedin? rıdır. Bugünkü köylü çocuğunun duyctutu 
ıatnanda eldiveninden tutunu.ala iç ça - sile tt~lktir d~. llılllerln de nasıl konuştuklarmı ben tes· -· Be kim? . bu bilgi kokusunu hazla ve ıttiharla gör -

Bıtllıln bir kaç sebeple metUr bir bit edeyim. . . ., 
tnafırlarma vanncaya kadar büt1ln thti - • ... Ağa. 11 vardır: Mahallin yOksek _ Eb, Bitliste men bitaneyem? - Benım bildiğıme, TOrk_, çocuklan memek kabil deii!<ilf. 
YaçLarınr temin edecek bilgi sllAh ve va- aJlesine mensuptur tnecardır huvarda· 8 h bul ed" ? V lM 81 1 yaphlar. Okulumuzun çatısına gelince, 937 de .A, ' , • 8f asını em ın an, uş, t Is Ali h . A .... d d 1 ~· ,...arına da aahlp oluyor. meoreptir; litifegudur, cömerttir.... ahHllsl. dilımizde •Mı. lle ifade olunan - a seni bıtğlşlii&, ayrl ayrı· havalann kurak gitmcoın en o ayı ır.afl 

Bugüne kadar yaka kolalanmasını ...... Ağayı söyletmek, en balıs Bit· istifham edabnını kullanmazlar. Kelime: dOq? Hem, men mektepliyem ? Babem· derecede mahsul idrak edemeyen halkıinıı 
dah1. bllmlyen kadınlanmızm blltün bu Us lisanını dinlemek demektir. dinleme· lerln ıonuqu biraz tannan çıkanrlar den nede Orgenmişem. leyle gonuıl· bu 1f1 başaramadı. 938 ilk bahanna tali • 
işlen en ince teferruatına kadar derin blr ıe karar tterince kendisini davetlettlm.: istifham olur. ' rem. kan bu yıl köy bütçesine bir miktar ta.bil -
VUkufia kavramaları memnuniyeti mucip Muhitttnin sayaı ve terblyesTnin en •Ben götürebilir miyiml?. yerine Giderken. sat .konulmuş ise de, halk fazla sıkıntıda 
Oldutu gibi. direktör ve ölı'etmenlertnin mOkemmel nomunealle geldi. karşılıkb - Men apara bOlurem? • Bemnl? • - Allaha lsmarladub. Köti j ·şeyler oldutu için bu yılki ihtiyacımıza. karfllık 
kaııaatma dayanarak bu sahadka1 zeki oturduk. Yerine• Men?.. yazarsan günahım boynan ole 1 bir miktar daha nakten yaTdım aureWe el 
ve kablliyet üatunlUklerlnln de f&fıl&eak - Merhaba ağa.. VGlbl. bu he Dedi, ayrıldı. uzatılaca1tna hiç şüphemiz yoktur. 
bir - Merhaba begım. e .•. Ata, mahaller le esinin ı t 1 B'tll 11 derecede olduıtınu iftiharla aöyllye - Habnnı soruyorum. en su kablmamış enmuztcidlr. Bunu 'e s ze, 1 s sanı. K~ klJilnden 
blllrız. _ Ellerin öperem, deyor anlatbm : TOK tBRABbl TURGUT 

Kültür Bakanlığı Trabzon kadınlan • 
nııı bu derin alAka ve kablllyeti tarf1S1D • 
da Enatıttınün bütün lhtıyaçlannı ve öt -
tetzneıı kadrosunu tamamlamıştır. 

Düne kadar bulunduklan cemtyet 
lçtnde çarşafa bUrünen ve hayata siyah 
Peçe &rkuından bakan udınlann modem 
llıı'at ve ev idaresine tarşı duydukları 
bu derin aşk yabancılar üzerinde de c;ıok
t;a alAta uyandırıp lyl tesirler bırakmak -
tac1ır. Her ctın için mektebi bir 9Qk ya -
hancı bayanlar ıgellp zıya.ret etmekte, 
tnektebe kartı sevgi ve bayranlıklannı 
blldtnnektedirler. 
'l'r İnktıAp ve yenillk hareketlerine Drfl 

abzon kadınlannın pterd111 candan 
'e içten gelen bu batlıllit gören Umumt 
>-itıtettif Bay Tahsin Ur.er okulun azami 
t!ereeecıe inklpfına çaıışmatta ve bu mü-
11'!.sese üzerinde ideal bir dava kadar ha.S -
8aa davranıp alükadar oımaktadır· 

Daha şimdiden oıresun, ordu. Gümü· 
tane ve Rize ctbl cıvar vtlAyeUerden taıe
e celbedecek kadar bu muhitte altık& u

Yazıctıran Enatittınün bu yıl dersler lkl ay 
~e Oba.ştamasına. ratmen peyda ettiği ke

t talebe yıiınına b&kıla.ca.k olursa: önü
~tlt.cleki ders yılı içinde burasının Trab -°" kadınlanmn daha. fiddetll tehaetlmü· 
'1t \llrıyacatına hiç 4üphe yoktur. 

.....___--~~~~~~~------

BllR FilLIM GiBi 
Ne fark mı 
arıyorum? 

Duvarlan badanalı, kaplar kalaylı, 
kllpler temiz bezlerle örtOlü tek bir gOz 
hem oda, hem mutfak, Emrecik köyQn· 
de basit bir yuva. Bir penceresi tavan· 
dan açılmış küçnk bir odası da var. 
Tahta betikte mışıl, mışıl bir yavru 
uyuyor. Bir diğerine geçiyoruz. Ne o,? 
inanamıyorum. Her tarafı sabun kokan 
bu temizlite imreniyorum. 

Artık evden eve atkyoruz, Etrafımıti 
gnl renkli yumurcaklar sardı. Tf'dricen 
ihtiyar ve orta yaşlı anneler de blıe 
sokuldular. Buradaki temlzliAin güıellltin 
sımnı o zaman anlıyorum, hepsinde ko• 
casma, çocutund, yurduna, bucatına 

titreyen titiz bir ev kadını, tefkatlı bir 
ana hali var. 

Her yaıtaki insanlarla derUetlyonıı. 
ÖmıiinO Yemende, Horanda blr\'Ok mu
rebelerde geçiren yetmitllk din~ ihtiyat 
Mehmet çavuşa soruyorum: 

idarede ne fark gOrOyorsdn? 
içini çeken ann görmOf ÇaWf ~ 

- Ne fark mı gOrOyorum? Mi1al ata• 
mata ınzum var mı? Bllnun en oanıı 
misali bizzat siz&inlz. ff anıl devirde hu 

Erzumun planı kOye bir heıet relmlf, dertıeriml•I din· 
t Erzurum. Kars ve QQm~bane. hart lemiş, öADtler vermlf, bastalanmıza 
~fıları OçQnco Umumi MOfettlıllk mmta· birer birer bakarak parasız lltc;· datrt· 
tleltına alt kanuna dayanılarak fevkalA· mıfbr?. · 
1ı tahsisattan yaptınlmıı. ve tatbikat Bu cevapta bir varbtını bir cemlye. 
h lanına konmuıtur. Dlter eehlrlerir tin dQne kutı bınmnı bugtlne ve bUğ0"6 
lltltalan da sıraya ahnmlftlr. kil hOkOrnetin kal'fl da tftkranım, betıı. 

t ~un pllnına rellnce, profröı btmı duymamak kabil miti Etrafımıa 
l~bıber bu pllnm avan proJelertnl Be· Jddıtda ba Hne pamulc Mgle getiftl. rırladan toplandı, fabrtka11a ı·trtldl, balkalayan kOylOnQn yülflne bakıyorum, 
~ iyeye f6ndermlttir. Profesör Emı Pıınalcl•r maAt111lırln ıraındın tırtemlı "'''' gtbt utı, alıcının ııt~ı~ı Hepsi ıtııen 16zllrl ve tudik edea bmt-
ı!~la beraber Trabsosıun da pllnııt. "'W hluıla d Ilı ._ I ~ t r11 .... d _.., ., 1ar11eı aankC Mehmet oa"1fla ._ •• ._. 

IL~~~· -O~J_111U~~ualllı.....klllml.....llllllldlLL~~~~~~~~~~~'~· ~·~P....:_f·~•-r~"""'~-,..,.~~°"~''~'~~~·~~-r~'-n_•_a~~-n_ü_r~"'~·~f~q~;~ıd:~='~~_:_=."'lf'l~J~O~~vd:.:ı.:__. &~, 
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KÖYLÜNÜN GA T 
• 

Si 

Brışkn memleketlerde kliylt1/er farl:lltırwı ş;mdi lıöyle slirüyorlar. Tiz neye gari kn 'alım? 

uğday tarlalarının sayılı Köyl~ de!11e~, kalbi 

b
• d .. temız, mısafırsever 

ve arsız ır uşmanı insan demektir 

Sanki buğdayla kardeşmiş gibi ekim- Bir doktorun bize anlattığı yüksekliğe 
den biçime kadar tarlada kalan deli- hemen hepimiz şahidiz 

Bir doktor arkadaşımız anlattı : 

Ce Otuna karşı ne yapmalı? - Bayburdun yukarı Girzi köyünden 
geçiyordık. Biı' köy tıakkalındttn beş on 

Etem dayı himindeki bir köylü ıs· \ Bazı çiftçiler de kulburdan geçmiş kuruşlık alışveriş ettik. 
rarla diyordu ki: "Geçen yıl ek· temiz bir tohumun da yine senesine uy- işimizi blterdikten sonra hareket et-

ğim bir buğday tnrlasından buğday madığından, yani fıııla yağışlı senelerde tik yarım ve saat mesafede Postuk kö· 
erine delice biçtim .. Demek ki buğday deliceye döndügUnU göstererek iddia- yüne vardı~ .. 
eliceye dönüyor 1 • la·ını doğrulamak isterler Halbuki bi- Orada ıkındl kuhvaltısı yapıyoruz. 
MalQm olduğu üzere lmğday lnrlalıı- çi~ıde tarlaya karıştığım . söylediğimiz Baktım koşa koşa biri geliyor. Telaşla 

d b 1. h 1 ~ • . . muhtarı buldu ve soluya soluya kövlü-
ının sa. ıh dUşmanların an iri de de. de ıce to um arı surme ıle çok derme lere bir şeyler anlattı. Merak ettim ve 
ıce otudur. Bir tohumla birlikte tarlaya glderler~e müsait şerait bulup çimlene· sordum. EvvelA söylemek istemediler. 
arışan delice tohumları tıpkı buğday mezse canlılıklarını senelerce muhafaza sonrn cesaretli bir köyll\ dedi ki : 
ibi çimlenerek, ekjmden biçim wmnnı- ederler. Bu suretle toprak nllında kalan - Beyim, Yukarı köyde bakkal b'r 
a kadar tarlada kalırlar. Bittübl fuzuli delicelerln on ene habiliyeti intaşiyele· kn;: kuruşluk kıyma ve pide için para 
ere tarlanın gıdasını nlan bu yabani rinl kaybetmedikleri görUlmüştOr. Mnsa· almış. Köylüler sonradan duymuş. çok 
tıar her ttttlll tesirlere dayandıkların- it şeraiti ne zaman bulursa delice to· l\zülmOşler, hiç bize yardıma gelmiş mi
an ynnı başlarındaki buğdayı zayıflatır- humlıırı da o zaman çimlenerek yine safü'dt!n parn ıılınır mı neye dövUnüp 
ar ve en nihayet buğday biçilirken on- ter temiz ekilmiş buğdayın arasında yük- durmuşlar, nah bu Veliyi göndermişler. 
ar da biçilerek bir kı ım tohumlarını sellr ve gafil çittçilen buğdayın deliceye - Rezil olduk. Aman bıığışlasınlar, 
arinana karıştırırlar, bir kı~ım tohum·! d?ndOğünü za~nederler. Demek oluyor ~e kusura. kal~asınlar, akşama da kuzu· 

an da döknlerek toprağa-karışır.· lkı buğday delıce kadar yağışa taham- >R çağırı)Orlaı .. 
Buğdayların temizlenmesine ehem· j mtll edemediğinden bulaşık bir tarlnda . B~zı. lıı~nplar' v~r ki,. köy.lUl~ri. he· 

i)ct verilmezse yubitnl ot tohumları delfce?ln g-elişmeslle zayıflıyar •. (Şu hal· ğenm~zler. Onlarda şefkat ve merhamet 
kmeği karartır, tadını bozar. Delicesi de ikınci şartta tarlanın y~banı ot lo· yoktur demeğ'e kadar dlll varanlara ne 
aila alımlar ise bu tohumltmn ihtiva humlnrındnn temlzlcnmesldır.] demeli? Doğrusu utandım, lcızardım. 
ttigl zehirli madde dolayıslle "Crse.ın- Şi~di made~~i yabani ot tohuml~- Bu nezaketin, bu mlsaflrpen·erli 
etici olur. Blnaenuleh di~er oUardun nnın bır kısmı bıçımde tarlaya döklılu- gln çeşidini şimdiye kadar 1tenba han· 
.lyade delice tohumlarının uyırtlanması, yor. O ha}de bu dö~ülen tohumlan .ev- gimiz kime gösterdik? 

ld k 1 t k 1- d B ı Şu halde, gllnah, biz Kendimizi mU-
arlada yok edllmesi ehemmiyet kesp ve en or 0 me. azım ır. unun ıç n nevver bildihlmlz insanlardadır. lrtira 
tmektedir. de _ekini biçer bıçmcz tarla hatif r~lu- ediyoruz. & 

F k t Et da ı g'ıbl bi d lı' k betıni kaybetmeden 3-4 parmak dermll- Bir kısım Tl\rk köylU ü Lr'bl Dol\otı 
.. 8 8 .em.. : z e ır C~ ğindekl ü~tn snrmelidir. Bu suretle mev· ~ "

1 
' 

6 

ayinler delıce\ ı a~ n bir nebat telltkkl t 0 ,4 t b ti b 1 tl . 1 • köylUsU de işlenmemiş bir elmasa hen-
• d b . cu c z ı ru u e e yu un ° ar çım enır. zer, çok kıymetli ve verimli bir hnzlne-

tmeylp bunu bu~. ayın lr ıstlbalesl Arsız olan bu nebatlar hele llk yağmur-
elakkl eder. ler. Gu3 a 5. en. esln

1 
e .uymıyan larla birden gellşirler. Tohum bal'rlama- dlr. h _ t> Onun yaşadı~ıınız ayalta varlığını 

ğday delıc~ye doneı ~ış. C:) ~anı. huğ- larma meydan kalmadan tarlayı bir kere islediğimiz kırntn getirdiğimiz gün, bl· 
ay ekip delıce blçermışsın.ız 1? Fılvttkl daha sürünce hepsi mahvolurlar. lelim ki, 'fUrkiye clUnyn milletleri için· 
uğd~y ekip delice 1?önmesındden değil, Tarlayı layıkı veçhile ve usulUnde de herkese örnek olacııktır. Bu kadar 
llakıs buğd~~rın ~e ıce yanın ıı hanna· sürtlp temizloyen tohumu temizlemeden şe[kallı ve temiz insanları yükselttiği-
nayıp ~lmesı.ndedır. ekmlyen çırtçi dellcenin yllzUnU görmez. ~iz, onhmn ihtiyaçlarını .y~rine getirdi· 

Oehce ~·ıne buğdayın sınıfından ay• Unutmıyalım ki (tohumu hazırlayan) ~ımlz zaman, saadet de bızım, kuvvet le 
1 bir nebat olup kttlburdan geçirilmeden (tarlayı snpan), (sürUyü çoban) yüksel: ~kudrette bizlm ... 
kilen buğdaylarda çokça bulunur. Bu tir. 
1~t tabitttan fazla ya~ışlı senele i ve f3IZ1M KÖ l'/,Ü 
aıla rutubeti sevdiğinden böyle sene· -----------..:...--

terde pek gUmrtıhhışarak ekinden evvel lfastaJık lllikroptan geJı'ı• 
büyür ve esttson bu ynğışa tahammül 

demiyen bu~dayı boğar. O zaman tar· 
anızı buğday yerine delicenin kııpladığı· 
nı görnrsünnz, Jşte bu noktayı bllme-

~·en baıılnrı yağışlı senelerde ıekinlerin 
ellceye döndütiıne zahip olurlur. Bu
un aksi olarak kurak senelerde dellce-
er pek gellşemediklerinden tarlamızı 
eliceslz sanırız. Halbuki delice kuvvet
iz de büyüse }'ine mevcuttur. Ve to
humlannın bir kısmı harman ayine ka· 
rıımıitır. 

· · [Şu halde buğday loliuınlatmın 
kilmeıden evvel kalburdan geçlrllerek 
mlüenatsi şarttır. ] 

Tutulmaz, g-örUnınez ve ~efrat 
( saydam ) olan havada caWllcr yalnız 

kuşları, haşerellerl 1 sinekleri, kelebekle· 
ri ve pek kalın olursa tozları a-örebilir
ler ! halbuki alimler, bila-inler ( mikros-

kop ) denilen ve bir cismi ( 1500 - 21J00-
3000) defa daha büyllk gösteren alet
lerle, ve toıların Uzerlcrlnde, ve yeryü
züne yakın olan havanın en Uff\k hac· 
mlnde milyarlarca mikrop g-örUrler. Ha· 
vııda hiç durmamaca her tarafa scyrü-
efer eden başka bir alenı var ı bir 

damla pis suda tortular, ve sayısız mlk· 
roplar görülür ! 

Kurban Derilerini 
Tayyreye Veriniz 

Nalbant Dayı 
aberin var mı? 
Haberin yoksa bu yazıyı oku! 

İçinizden bilenler de vardır, bll
miyenler de vardır. Fakat şimdiki .şu 
nalbant dUkkA.nları her tlirlti hay -
van hastalıklarının kaynağıdırlar, o
raya sağlam giden hayvan kötilrlim 
çıkar. 

KöylUleri hiç temizlenmcyn bu 
dilkka.nıara hayvanlarını çekerler ve 
saatlerce orada bırakırlar. Acaba bu 
hayvanların içinde hastası var mıdır 
yok mudur, kimse aldırış etmez. ' 

Nallamağa sıra gelince, kör bit 
sunturaç, ağzı bozuk bir kerpeten, 
~ ilzi'ı tersi belll olmayan bir çekiç ile 
:ınlbnnt hayvanın yanına yaklaşır. 
Ilk iş olarak tırnağı parçnlarcasına 

nalı söker, mıhların perçinli uçları 

açılmadığı için kerpeten kuvvetlle 
çekilen bu mıhlar tırnağı parça parça 
eder. Nal söküldükten sonra tırna -
ğın vaziyetine balcılırsa adeta. sökül
mekte olan bir ev manzarasına ben
zer. Bundan sonra nalbant ustası, 

hayvan sahibine karşı dönerek ve e
linde! çekiçle mayaya vurarak: 

- Maya kokmuş, tırnak uzamı~ 
sık sık nallatmazstı.!1 sen bu hayvanı 
sakat edersin>, dıyc; söylerıuek elin 
de tuttuğı.ı J;:ör ~ııntura~ ıie evvela 
mayayı keser, kör sunturacın kesip 
koparmadığı paraları elile ko -
parmağa çalışır... Tırnağa geçer, 
kesmeye başlar. Şurasından, burasın 
dan kesile kesile, yontula yontula 
tırnak öyle bir hale gelir ki, at tır -
nağı mı, it tırnağı mı bllemezsinlz. 
Bundan sonra usta başı ellne aldığı 

ve kendisinin imal et tiğl nalı ayağa 
tatbik eder, nalı h'lyvaıun ayağına 

değil, ayağı nala uydarmağa çalışır 

ve bunda da isabet ~·>~terdlkten soı,
ra tıktık başlar ... Mıl! oazan msyaya 
dokGnur, hayvan tepinir, u~ta hemen 
hayvanın karnına ~e~lcin sapfü 
kuvvetlice bir dUrter. Kerpetenle mı· 
lu geri çeker, yanı başına bir dı::lik 

daha açar. İşte böyle aça kapaya a -
meliyat biter. Hayvan clört ayağmı 
yere bastığı zamg,n karşısına geçi!ıp 

bakılsa tırnak ufalmı~. ökç-e yüksel· 
miş, o güzel vücutlu hayvan adeta. bi1 
kukla vaziyetine girmiş görUlllr. Us
tabaşı artık sigarasını yakar, kahve 
emreder. Çek bakalım. 

Hayvan ylirUtültir. Fakat doğru 

yUrUyüşünü şaşıran zavallı hayvan 
seke seke gittikçe: cNal yenidir, alış
tırır,. der ve bu son sözti söyledikten 
ve parayı cebine indirdikten sonra, 
daha bir kaç ayağı sakat edecek nal 
ve mıhı hazırlamak için örs başına 
geçer. 

Köyleri gezen seyyar nalbantla~ 
ra gelince: 

Bunlar dahn beterdirler... Şe

hirlerde. kasabalarda açacakları dük
kı\nlada ekmek bulamayıp ta ekme -
ğini köylerde aramakla temine ça -
lışan bu ustaların ede\•at torbala -
rmda bir 1 utu katran ve bir kllo ka -
dar da keçe bulunur ... 

Bugüne kadar az çok her sanat
ta temkkt olmuştur. Fakat bizim vı-
10.yetıerde bu nalbantlık işi bir tllrlü 
yoluna girmemiştir. Bizim nalbantlar 
lar hayvanlarımız ıgöz göre göre yo -
hına grmemiştir. Bizim nalbantlar 
hayvanlarımızı göz göre göre sa -
kat ederler. Du yüzden bir çok hay -
vanlarımızın kıymeti azalır. 

Ziraat Vekaleti en nihayet bu 
işi yoluna koymak tçin bir kanun çı
kartmıştır. Bu kanun işte bu fenalı
ğı ortadan kaldıracaktır. 

İşte onun için 3277 sayılı olan bu 
kanunu hUlO.sa olarak aşağıda yaz -
mağı muvafık gördUm. Bu kanunda 
denlllyor ki: 

ı - Ziraat Vekılletl lüzum gör
düğü mıntakalarda nalbant mektep
leri n.çacak mevcut nalbantları ya 
askeri veya mülki nalbant mektebin
den çıkanlarla kurs ıgörenler olacak
tır. Kur.sa çağrılanların yol, iaşe, 

!bat eve ikamet masraflat-ı Ziraat 
Veka.letince temin olunacaktır. ı 

Kursa mazereti olmaksızın bir 
sene gitmiyenler icrayı sanattan 
menedllecektlr. İcrayi sanat eder -
se beş liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezası ve tekerrliründe bir 
ay kadar hafif hapis cezası verile -
cektir. 

2 - Nal, mıh yapanlarla seyyar .. 
nalbantlar ve nalbantlar dükkA.nları-
nı bulundukları yerin baytar idare
sine, yoksa o yerin en büyük muı -
kiye memuruna bildireceklerdir. Ak-
sı takdirde beş Hradan yirmi beş 11 -
raya kadar hafif para cezası ve te -
kerrtirilnde bir ay kadar hafif hapis 
cezası göree:ek.lerolr. 

3 - Nal ve mıh yapılan yerlerde 
dük.ka.nları hük(lmet baytarları kon
trol edeceklerdir. Fennt şeraite uy -
gun olmayan nal ve mıh kullanılmı
yacaktır. Kullanılırsa bir .liradan on 
llraya kadar hafif para cezası alına -
cağı gibi tekerrüründe bir aya kadar 
sanattan menedileceklerdir. 

1\1. G'VNDOODU 

Köylülere Ôğütler 
* Soğıık tan kork11rnk kapı ve pen· ı hoşluk!), (Sevdttzelik ) ve (ZUğUrtlUk !J 

cerelerl sımsıkı knpanıuyınız, delik deş!· dur. Bu (Dört ayaklı canavar!) ın pen
ği tıkamayınız. ller zııınan kapalı bırak- 1 çeshıe düşmeyenler ~ YUlde 80) n'abe
mayınız 1 Sonra oduda biriken pis ve tinde facialardan, belalardan kurtulmuş 
zehirli hava, hayatınıza büyUk düşman- olurlar!. 
lık eder. Sizi günden güne zayıflatır, • Çalışko.n höy çiftçilerinin tnrlü 
kansız yapar ! Bu cihltle orasıra kııpı tUrlU mahsuller ve hububat yetişrmeK 
ve peecerelerl açarak odanızı temiz ha- için yaptıkları hizmetler, millt vazifele~ 
va ile doldurunu:ı: ! rin ve devletin temelini teşkil eder. 

* Kulaklara kadar sımsıkı geçirilen 
takkeler, nlkılar,(kefye) ler çok zararlı
dırlar, Kulaklara fena, ayıplı şekiller ve
rirler. Sivilceler, kaşınmalar husule ge· 
tirlrler. 

* Erkeklcı bir defa (Belsoğukluğu) 
na tutuldulıır mı, ne vakıt tamam iyi 
olacaklarını Cenabi Allah bilir 1 içeride 
salt h kalan mikroplar ( 15- 30 -40) sene 
sonra bile meydana çıkarlar. Yapmadık
ları fenalık birakmazlar. 

* Cerriyetleri, nesilleri yaşatanların 
büyUk kuvvetini aşkta, parada, merakta 
san'atta aramalıdır 1 

• Bir mamur çiftli~in, mUkemmel 
bir urmanın, bir parkın ve temiz bah
çelerin ve bostanlnrın havayi temizlemek 
hususunda yaptıkları hizmeti, faideyi bir 
eczahane yupamtız 1 

• Frengili insanın çocuğu olmaz, 
binde bir çocuk doğsa bile] frengilidlr, 
sakattır, illetlidir. 

• Erkekleri, kadınları fena fenu yol- * !{ışın ne · kadar yağlı, nişastıılt 1 
lara dUşüren, rezil ve rUsvay eden, leke- şekerli yiyecekler yerseniz, o kadar çok 
llyen, sıhhatlarını ve lstlkballımnı lehli· hararet (sıcaklık) husule gelerek üşü· 

keye koyan ve nihayet mahvü perişan mezsinizl ÇUnkll bunlann h~r birl kömUr· 
e<;\ed( 4~ fey vardır{ (Yalançılıkl), (Sar- dUr, vücu<tı,mıun (iç fanşlası) dır!· 
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S ıa. O fE5l · Erzurum Belediye Trabzon Viliyet Umumi 
1 • 1F"" • ~. Talimatnamesi Meclı·sı·nde çalışmalar 
- l Hazirandan itibaren tatblkına 

S d l ti t • k baılanacalı olan talimatnamenin 

Por.u ev e eş ırme madde madde neşrine dsoam (Üatyanı ikinci &ayıfada) lrmda bir yer istimlak edilecek bununla 
• ediyoruz. Al8kadarlar kendile- Ni\mune Hastanesi bahçenin istihsalatı üç misli artmış ola· 

l
e çı• n hazırlanan proıe rlnt1 alt olan kmmlar için ıtm· Yeni umumi muvazene tahsisatlyle caktır. 

diden hazırlıklarını yapma(}a yapılacak olan 250·yatakb bir buçuk mil· Baylar İşlerl 
baılamalıdırlar. yon liralık nllmune hastanesinin birine i Baytar işleri: bu yıl içinde Akçabat 

Spor işlerimiz Başbakanlığa bağlı Beden Terbiyesi 73 - Sokaktan caddeye çıkan kısmının ihalesi yapılmiştır. inşaat başla· ve Maçka kazalannda sarı ba)'Von has· 
ve Spor Başkanh~ı tarafından idare edilecek ve nakil vasıtası caddeden geçene yo1 mak nzredtr. talıklan çıkmış, göndertıen memurıann 

6 h · f b ·z Z"Ok ·· tek"l verir. Usc binası şiddet ve snr'atle takıpleri neticesinde 
bu Başkanlık hükmi Ş8 sıye l al a " ffiUS l 74 - Caddeden geçen nakil va· Yine umumt muvazeneden 350 bin arz zaman içinde söndOrülmnş hastalık· 
bir teşekkül olacakbr 11talan sokata girecek nakil vasıta Ura kıymetinde yapılacıak Use binasının tan eser kalmamıştır. 

lanna yol verme~e mecburdurlar. b • u· • ı · blrd ib ı d Sıbqa& i~ıeri Umumı terbiye davPtSı içinde beden zer teJJekkUlleri örnek tutarak elele ver - 5 eye umumıyes nı en a e e ece· ~ 
ttrbtyeaıne ehemml)'etll bir mevki veren mek istedikleri iyi nlyet devresi ve 1935 de 75 - Yukarda tasrih edilen va· ğiz. Şimdi projesi Nafia Vekllettndedlr. Sıhhat tflerl: Viluyetin ahvali sıhhi· 
Pldaıotıann uzun teki~ere ıstinad ede- başlayan "Türk spor kurumu,, devresi de zlyetlerden başka hallerde .kOçllk Gelince derhal eksiltıneğe konacaktır. yesi normaldir. Hastanenin idaresine 
ret ileri ıUrdUklerl mtıtalealar .şöyle tel- sporun dünyadaki gtdl..fine uyuluncaya nakil vasltalan kendilerinden bnyllk Trans!\ yolu kemalı dikkatla bakmaktayız. Bu yıl 
hJa edlleblllr: lçtimaı muhit yavaş yavaş kadar geçlr1lmesl zaruri eörUlen istihale olanlara yol verir. Yine umumi muvezeneden bayındır· bOtçeslne 10 yatak daha llive etmek 
tabU mUhitin yerlnl alırken, bl.Zlm i - devresi tellkkl etmellyiz. 76 - Sokak ve caddelerdeki hk kısmı: Transit yolunun lnıaat ve ta· lsteyoruz. 
Çln, tablatçe meçhUıl bir takım yeni ihtı - • • • araba, otomobil. kamyon ve emsali tamiratını Vekalet Qzerine almıttır. Biz Asaylf 
hçlar yaratlnlftır; menavl enerjileri ge- ı Sonteşrln 1937 tarlhlndenber~ Tür • nakil vasıtalanmn yanyana ve ayni buraya amelel mOkellefe ile yardımda Memleketin asayişi çok ıayanı mem· 
llttlnnlf, kolun da vazifesini alete, ve kiyede sporun nasıl idare olunacagı ta - lsUkamette hareketleri yasaktır. bulunuyoruz. On bin ve kırkbeşbin lira- nQnlyet bir haldedir. Bu durum Villyet 
sonra matıneJe, bacakların vazifesiniıayyUn etmiştir. AtatUrkUn bu yıl Kamu - 76 - Ayni istikamete fiden hk iki kısım ameUyati sınalyenin ihale· balkmm ROfdü medenisine delil sayıla· 
turıa cer vuıtalairml &6rdOrmekle beden tayı açarken söyledikleri program nut - iki nakil vastluı aruında astarı leri yapılmıştır. inşaları bitmek üzredir. biUr. Hepinizi hOrmeUe seJamUyarak bu 
kuvvetini lüzumsuz blr hale getlrml.ftlr. kun her satırı gibi spora taall~k eden kı- olarak arkadakinin sür'abnın nısfı 938. 939 senelerinde bu yola 385 bln ~neki çalışmalanmızıda da faideli lfler 

"Halbuki ıman vücudundaki blltün sımları da hatınmıZdadır: "Her çeşit spor kadar metrelik bir mesafe bulunması Ura sarfedilerek Villyetimlz hududuna açln muvaffakıyetli karurlar almanızı 
kenılkler, adaleler, sinirler ve aklın zor faallyetıerini, Tilrk bençllğinin terbiyesi • mecbundır. (Bu mesafe 10 metreden kadar olan kısım yeniden ve mnkemme· rliJerim, 
ıaptettiği btıtcın bıebimt kuvvetlerle; içti- nin ana unsurlarından saymak lA.zımdır. az olmaz) len lop edilecektir.Trabzon limanmın d!l ---------------=-
bıal hayatta tdin.mlf oldutu bütün ıtı - Bu ~te hükOmetln şimdiye kadar oldu - 78 - Bir nakil vasıtası diğeri· pok geçmeden yapılacatma da şOphe ŞENİ BİR TECAVÜZ 
Jatıal'la, v1.: nihayet manevi kudretlerle ğundan daha çok ciddl ve dikkatıı dav - nln onnne sol taraftan mutedil sllr'at· yoktur 
taaııyette buluı:aur. Bu faallyette hayvan ranması, Tllrk gençliğini, spor bakımın - lan gldlt ve geliş intizamını bozmı· Şt>brin imar J>lt\nı Lokantada bı·r 
hıaiyakı Ue ınsan aklının hlsseslnl ayırd dan da, mmı heyecan içlnde itina ile ye - yacak ıekllde geçebilir. Bunlardan baıka bu yıl içinde Trab-
ttınenın lmkln:ı 7oktur. t!ştirmesı, önemli tutulmalıdır.,, 79 - Nakıl vasıt11lannın kendi· zon ~ehrinln tanzim ve tmanna teşebblls • } 

"Bundan dolayıdır ki terbiyeci, ço - Başbakanımız da, bir hafta sonra lerine lazım olan yerde başka diter edilmiş, MUfettişi Umumlmlz sayın Tab· genCJ ZOr a 
cutun ller tOrltı ıruvvetıerlni - aralannda IKamutayda okukları beyannamelerinde: bir nakil vasıtasının serbestce ·geçe· sin Uzerin hlmmetlerile Avrupadan geti· k• l k 
blçblr ttıttlnlük ~tmekslzln, ve me.ddl .. Sporu bir merkeze bağlayıp teşkllltlan - bileceti kadar geniş olmıyan sağla· rilen şehirc:illk mntahassısı ( Lambert) }f etme İstediler 
•e maneV! mentelerine zerrece ehemmi - ~mt~k ;~ muhte~f ~i~dt:::kk~~:~ ~açi~ nndan ğayrl yerlerde durmaları _ya· tarafından yapılan tetklkattan sonra P 
Yet •ernwkalzin - geliştırmeğe mecbur - re e er n o vası a e e saktır. şehrin asri ve çok modern pl&nının azar günü akşamı şehrimizde şeni 
dur.,, yüksek huzurunuza bir kanun U.yihası ile bir suç lflenm•• v ıA .,,., 

80 - Sıra halinde duran veya avan projesi yapılarak gönderilmiştir. "'l e .. y..,.arındakl bir ço-
Pucal, lnsuıdakl bu ikilik karşısında gel~~ğiz,, dem~lerdir. hası 

1 

hareket eden nakil vasıtalarına en Esas plAnı Mayıs iptidasında göndermiş cuk lk1 şerir tar;tfından klrletUm}ftlr. 
lllethur sualini 90rmqtur: "Melek mi? Oğreniyoruz kl bu kanun lA>i nın olacft"tır Erzuruma NevcuohJrden gelm'• olan 
" j i h l ı tklk bu ıonra Utihak etmek isteyenler en a.a .,.... ... qayVan mı?,, Uk bir pro es azır anmış ve e a _.- · hasta ve fakir bir köylU çalışamıyor ve 

İnsan, ne -.1ek ve ne de hayvandır, lanmıştır. geride mevki alırlar. Kültür işleri kanslle kendislnin beslenmesını on dört 
ta 81 - Yolun bir turafmda du· v·1· b- ·1 ı ld .. ~ •dece tnaandar. ve insan olarak hayat Bu projeye göre spor teş.kllt.tının Baş- ı ayet utçesı e verm ş o .,..unuz yaşlarındaki oğlu Mehmetten bekliyordu 

nıuvatfat olaltlll9ek için zekA.sı kadar ah- bakanlığa batlı bir "Beden terbiye.si ve ran bir nakil va'iıtasmın karşı taraf· tahsisattan yapılan tılerimtze ~elince Mehmet bundan blr hafta kadar evvei 
lltını, ah!Akı lt_..r bedenini ıruvvetıen - spor bqkanlıtı,, tarafından idaresi mü - ta başka bir nakil vasıtası durmaz. evvela Maarif k~mında: Senelerdenberi Erzincan kapısında ahçılık eden vani e _ 
dlnnete, mür1adell'ye datma baZır bulun· nasıp görülmektedir. 82 - Kapalı bir yerde yola ve· maili inhidam diye terkedtlen bllytık ve fendi mahalleli ömerln dllkk~nına boğaz 
dunnata mulı'ta9'U'· Bu görüşe iştirak etmemek imkln - ya sokaktan ca~deye ~ıkan nakil eski bir mektep olan Gazi ·Paşa ilk oku· t.okluğuna çalışmak üzere verıımtıtır. 

Zamanarpısın IOIY&l şartalrı karşı - sızdır: Mektepler, ordu, ve halk fizik ter- vasıtalanmn gerı geri gıtmelerI ya· ı lunun tamir' icin yaptırılan keşfine 17 Mehmet sabahtan akşama kadar çalıştığı 
sında beferlıı 11tlkbllln1 ko~kunç bulan biye ile uğraştığına ve fl.Zlk terbiye teş - saktır. bin Uranın sarfını istllmzam ettiği görül· bu dUkklndan akfam bir parça yemek ve 
terbiyeci, s>Mkaıor. dOktor, hüllsa müte- klla.tıandırılmak Lstenrken fabrikalar ve . ( Deı•am edecek) müş bunun için geçen sene bOtçesile ekmek alarak evine götürüyor ve bu su -
rewr, hayatın btıttııı ıcaplı.rını göz önü- demir yollan hastahanelerin bankalar gt- '. ld "'""UZ tahsisat ile ( 10 ) bin retle fakir ailesinin yiyecetıni temin ed _ 
ııe cetırecek kadar )'Olu bul!nuştur· fizlk bl bU Uk kal balık.l bi tı vermıt 0 u&.... cil te · ' Y a. an r araya ge ren Al d llrttlık kısmı ihale olunarak yapbnlma· yordu. 

?biye. her türlü mUesseselerde SPor nüveleri teş- manya a . Pazar ogUnU aqamı bu lokan -
Fizlk terbtyeyt aı.stemleştJrenler ise kil etmek en ameli hal tarzı addedlldiline sına batlanmışbr. Trabzon merkezinde taya Afkaleden Mustafa ile bir 

ona fÖYle bir IU'a venntşlerdir: oyun, be- göre bu müesseseler üstünde bir maka - ne oluyor? 12 mektep old~ halde okuma foaşında kaç arkadaşı aeJmLşler ve keyif çat-
Cen terbiyesi, ve S1J9r. mın toplayıp sevkedici nüfuzundan istifa- bulunanların bırçoğu mektepsiz iK yll- mek istlyerek d ükklnın arkasındaki 

Zamanımızın büyük toplulu)tlannda de edilmesi kadar tabll ne olablllr? (Ust taralı ı fnelcle) ıQnden açık~a kalıyor,. okuyamıyorlar. mutfak ıusmında rakı lçmeğe başlamış _ 
hfayan, tablatten zanırl olarak uzak • BahsettıilDUZ ilk proje, bir de "~n Kabinede dt•\}lfiklik yapıldı • Bu mec~urıyet . sebebıle _orta mektep Iardır. Bir müddet sonra Musta!anın ar-
laf&lllar için - tahdlıdl hiçbir mahiyet at- terblyeal yüksek tomltesl,, tasavvur etml..f- Berlln, 5 (A. A.) -:..__ Hitler, Ordu t~lebesium_de hır kısmı ojieden evvel kadatları dUkklndan ayrılmışlardır. Dllk-
fetmemek üzere dlyebillrtz ti - QOCuklukta tir. Bu komite büyüt bir istişare organı - ytık~k. erkanı arasında yapbfl a-enif bır kısmı öğle.de? sonra mektebe gide- klnda kalan Mustafa, aşçı Ömer ve abacı 
01Un, mektepte beden terbiyesi ve mek - dır ki baıkanlıla gerek teldUk ve gerek d.et•sı~Jıklerden ~uda, memlekeım baricı billyor. Bu ıbtiyaçları. gören vllAyet Süleyman içmete devam etmişler ve bu a
tep OJUn ve sporlan. askerlilt hlznıetinl pratik sahalarda en faal yardımcısıdır. Bu sıyll.Seai~ln ldaresı bakımından kabinede makamı ruhsa~ verecetınlze itimat ede- rada çırak Mehmede de rakı vennete ve 
bltırtp hayata atıld"'tan aonra da sPor. komiteye vekA.letler murahhaslan ve mu- de mnnım badiJat yapmışbr. rek fazla ~sısa~an mevcut paramı•la onu sarhof etmete baflamı.şlardır. Bir 
daima .sıhhaııı ve verimli ola?.>ilmenin tehassıslar iştirak eder. Talimatnameleri, Har~ciye Nazın 1''00 Nuyrat. Hari.cl· 10 d~nıhaneb bir ilk_ ~ektep yapbrmak müddet sonra Süleyman da dUkltA.ndan 
'batlıca v.reıenttr. faaliyet programlannı, plinlan bu komite ~beVetrka.&"tin~en ~:~' ve yerme fon teoel bbQs~e gldi~:ııımkışbN. -~roje v:.,k~lf- ayrılmış ve evine gttmtştır. 

Palestra ve gumnazion'larda ktmali- n op t•yın ed ır. ler tanzım e ere a11a ve ... etine Bu yalnızlıtı kötü nlyetlerlru tabak • 
111 bUlmUJ olan esti Yunan atletlmlı\l in- hazırlar. ba.şk nlığı bu weyuncba bir kaç elçi de geri gönderildi. Her tllrlQ tertibatı haiz ve kuk ettirmek tçln fırsat sayan ömerle 
11.n zekAsının JIUUP sönmüş harlkuIAde "Beden terbiyesi ve spo~ h a n:ı" çatmıar«&k 11eıaret emrımt ölwmlftlr. her ihtiyaca cevap vererecek modern Mustafa hemen dükklnı kapamı~lar ışık· 
bir lfliı ""bl bir an hatırlayıp karantıt hQlmlt ph.siyetı halı ve 

1
hestati kus~~-inae Aluıan)a, ı•ransa. İngiltere bu bir mektep olacak olan bu bina (f>O) bin ları söndUrmQfler ve kendini bllm~ de -

•• az çok mtıatakll bir uzv ye r; enl.Ul) ı kl u u uı r ık cak bırtatıyan asır\arını geçerek Jean-Jacques verllml.f olan şleri bir başkan, bir genel . u~ " ~ ıt:~y . ıraya ç a tır. . recede sarhof ettikleri Mehmede tecavüz 
ltouaseau'nun EmUe'l Ue bqlayan terb~ye sekreter ve sahalar sallık, hesap, teftiş 

1 
!:lin, 

0
5 (A. A.) ; bUtOn gazele· Bayındırlık Jf}erl etmeğe başlamışlardır. Zavallı Mehmet bu 

bahtaıerinden sonra Almanyada. Jahn, Is-
1 

i ı d 'on batkanlıkları va.sı- er kil ruu ve K.ö ıneı;ınue )iapuon Bayındıklık kısmına gelince: Trab- iki şeririn muameleleri karşısında. feryat 
Yeçte Llng +---yada Amsros Fransada ~~!1re1 er ,:eüre .~~uasıymüda!aa i'" ekonomi uttilfUuı~ı~r&tt w.:ııw.uur. twazı K0"-"L"· zon, SUrmene arnsında 28 menfezin be· etmekten başka bir çare bulamamış ve 
IU-... •. ~· ' _. 1 e avr · _. • Y • &el', nlU~rW 101&1'" •Uc&WI SC\:Wtık lluatU• . . • " b • -.ıııeny, H61ıert, ingllt.erede Arnold ve b ndırlık ve kültür bakanlıklannda bi- ııuınu~ıwczıyvwaon ıu.wtı: UAWielwtıK.l tona tnhvılı ıçln keılflerl yapılmlf ıbale imdat,, diye agırmata başlamıştır. Şe • 
8aden-Ponet, Amertmda John oevvey, ayı beden terbiyesi dlrektörlüiü lhdas o - v.s NWUD)'AWD IUü1 wıwua ll•JAl ıu...-: edilerek tnıllları ikmal edilmlftir. Yine rlrler Mehmedl zorla susturmak istemiş • 
8eıçıtada Qeeroly, tt..alyad& ~ontersori ~:ur. adawlaaruua k•VUfLu&unu ya.ımutaô.&riur vermiş olduQUnuz tahsisatla bir k111DJ lerse de ses polis tarafından l.şitilmlf ve 
Ue Uk mektebe, lıt;8ye, universıte1e giren, baltanlıiln bir başka faaliyet or- t-aaruı ô lA,1-\.J - öOLW.& t'aruı w•l· yıkılmıı olan Dirona köprOsQ yapbnl· içeriye giren polisler şerlrlerl lnkln kabil 
'Oradan ceın11'ete ai~t eden cıns cins Baş "YUbek beden terbiye enstltüsU- bu11tı AlwlW uruı.wwıdu yap&Jan ıun Utı· mış ve ihale edilen Kutel köprllaQ bit- olmıyacak btr 'ekllde ve suç Uzerlnde ya· 
lıııt terbiye eıst.emıerının, ~lzde Uk ve ::.ı :~ enstitü beden terbiyesi muallim &'lfikllklerle ebewoıtyeUe 11•-."ıul oiWa&t- mek üzre bul~uş, küçük_ dere kOprü· kalamışlardır. Iklsi de evli ve çoluk çocuk 
-ıa. mek"pıerde • daha çok Isveç Jlm - Utehassı.slarını yetl..ftlrecek ve sıatem- u1wr, sü de ikmal edilmlttlr. Butnn sahil yol- sahibi olan Mustafa lle ömer derhal tev· 
!bı'IUl'nc:llln .müllıem - haftada bir saatlik ~:r: arqtıracaıttır. ıuuiltere uaaıanıal almak üzere ıaırımızda sayısız denecek kadar çok klf edilmiş ve mUddeiumumıııe tesllm e· 
'becten tertilyeii der.Slert halinde ve ıruıu - Her vil&yet bir sPor bölgesi ve vali ~ıırınt çayırw . olan menfezlerin hepsini ataçtan kurtar· dllmişlerdlr. 
belercte de • bilhassa futbol şekıtnde - tat- bölge başkanıdır. Merkezden tayın edilen Londr.ı ti LA.A.J - Hariciye nazırı mak betonarmeye çevirmek azmindeyiz. ------------
bit olundutu görtUmilftUr. bir asbaşkan valinin nezareti altında vı- Eden l'r.aD&lZ ~un tl~ UZUD oY,tJ.u ku- KOpıQlerln de ftlcOmüz yettiği kadannı Erzurumlulara 

Fakat, geçen asnn sonuncu yılların- ıa.yet spor işlerlnl tedvir eder. Asbaşkanın nuımuıtur. lngute.ıeom ISeründe:. . ... ulu- betonarme olarak inşa etmek karannda· 
cı-. modern ollzçlyatıarla başlaJ'lP :uyü _ nın yardımcıları ajanlardır. Her bölgede, nan bayuk eıçısi kendisimıen f8lısen yız. Yol mtıkelleflyeUnde bilfiil çabfma· Mu••J•de 
harpten aonra, mahiyetini az çok d ğ1.f bir de, vllA.yetln başlıca irade Amirlerinin walQnuat a&lınmak 112.ere davet edilwiş ve yı kabul edip de bllabara para verenler-
t!reret, ımuma mal edilmek gayesUe ~: lftiı'A.k ettikleri bir apor komitesi vardır. elçi buınn buraya gelm~ür. . den hasıl olan para da bayındırlık tıle- (Öıt tarata 1 lnelcle) 
&lınan n& tert>1Je ve çor, blllıUS& 1 Kazalarda ıpor merkezleri tetkll olunu.. - - - . aarf il · B alar ......__. 
8erUn o&mıplyatlannda Alman genote - Nüfusu 3000 den yutan ve belediye nun fayduı berinde ne kadar ısrar edU- rlne ed mektedir. u par la Trab Devletin böyle bir fai'rlkayı r.pu• 

l'irıtn tuandıkları muvaııatıyetlertn sır· tefkllitı olan yerlerde: ae azdır. zon, Snrmene aruında 8 • 4 metre uzun· rumda kurmata karar verclttlnl V.U 
ruıı arqtıran devletlerce, mllll terbiye Nüfusu ne olursa olsun bütün kaza • Bazı memleketlerde, kaclln ve -erkek, lutunda iki köprü, Trabzon, Vakfike~lr Haşlm lşcan mecliıl -umumt .!iyelertne 
daTaaındt. eaaslı bir unsur olarak mtttaıaa ıarda. bUtUn vatand.qlan kırk bet. elll ™1arına y~lunun baılanQıcmda dabatbillle kop- tebşir etmlı, ve Gyeler bu ~şaretll ha· 
Olunmağa baflanmıştır. Bugün Alınan - Orduda her alay birliğinde veya buna Jc:adar - ve tabtt y&§lanna ıöre ~ aqarı ruıQ beton olarak yapılmıt ayni y~l beri, o..yakta dinlemek ıuretı~ kırtıl•· 
1-. llbl ,hemen 'oUtün Orta Avrupa mem - . d birlikte· hadlerden beden terbiye.si brövelertne ta- O~rlndekl Vakfikeblr koprllsll tamır mıılardır. · 
leıteUerinde, hatta Pran.sa "te tngUtende tekabül 

1
e ~n meslek ~ekteplerlnde yük- bil tutuktuklan düşünülecek olu.raa fizik edilmif KJreçbane köprOsü de yapılmıştır. Hadi Erverdinln teklitl ltierlne, bG· 

bu lfler netaret kadrolanna tevdi edil - L:~rm~e~eselerl ııe ünlverSlteİente· terbiye davasının umumi terbb'e c\a.vuına Trabzon, Akçabat arasında Sera de· yük Başbut AtaUlrk'e, kud~ Bqw· 
btlftır. sek ~ mur ve i.f9i sayısı 300 den fazla 0~ bile ustun tutuıautu anlafılır. Bü~ me- resi üzerlllde 80 metre uzunlutundakl kil CeW Bayara. İktisat VeJll Şakıt 

Blzde • Yutancla da işaret ettığimlZ 
1 

h e devlet muesseseslnde, hususi mü_ aeıe vatanclqı &nrUnün son~a ·'lı:adar Sera köprüsü (17) bin küsür lira keşifle Keaebfre ve OçüncQ Umumt li.fettifltte 
tbi • memleketlerde beden terbiyesi, or - ::es::e ve fabrikada en az .birer ıpor sıhhatli ve faal haldı bulundurmşk de _ ve kapah zail usulile mQnakasaya ve• telgraftar çekilerek meclisln t~ila ·~ 
~ducıa aene beden terbiyesi ve spor, şehir ··uıübü kurulur. ill midir? rilmlftir. Yakında yapılaoaktır. ftlkranlannın lleWm811 lltenmlf •e teldii 
'tt•pleritlde de başta futbol oımak uzere • "Beden ie por b<'.şkanlığı,, bUtçesı Proıe. JUt&nda kaYdettiltm12"Uure • · Ziraat lflerl · Rlkışlarla kabdl edflmlftlr. ·!,;. 

•POr, eaaaıı aaymata gönlUmttz razı ol~a- Başkanlık bütçesine bağlıdır. henua ilk projedir; üzerinde çallfJlacak, Ziraat: Mİllümunuz oldutu üzre Vl· 
)an blr tanda, ayn ayn, biribirinden a- Hususi ktareıer ve belediyeler bütçe - utraşılacat ve katı fekli Teridlikte.n ıon· layet merkeılDfJe bir nOn_ıQne babçemlı Y eşiJgömlekJilerin Reisi 
beralzce idare ve tatbik olunmuştur. ce • lerinln ıelirlerinden yüzde ıtlS1 bÖlielere ra Kamutan ane>lunacaktır. vardır. Bu bahçede evvelki 1enelere t Vkif edildi -

8por b&hllnde, ''Tlll'kiY• İdın&n terek ayrılır. Anoak IPOt ~tının devletı .. ti • nllbeüe daha ziyade aııh qı8u ftdan e . 
İl\l)ttltrl tttlfatı.. tlewesınt, mllt

19 
.,e tık projenin b&flıca hatları bunlar • riltc•il tıı\lh&kıc&ktır vt bu ilk prôJ111 41 yetietlrllerck halka tewl edilmiplr. Bu Kahire, 5 (A. A.) - Vet\lgclndek• 

°bt'1anttltlettnl bir mertera vasıtas1J tmü 411'· Bir de, batı ~:rıtı•rta, btcttn ttrblYill tuntW •••Slari hi'fl llr proJı ~ Jıl btuoeatndt ruhsat verdltinlı takdirde ldet N1t1 Bilal dtba bir 11tllaj)jt11 • 
hUttm'"'8 )'aldım fltrtr'!_~~ Ma• 'n ıp« •lftmlrtM .._.., •• 1'ı tli• _...,._ •ır11lt•1M ......... . ... ... Mhl•ıl• ... _. 1111 elY• lafa .mi t'1111ltur• ;_""" 
~" ........... Uff- ~ 
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ı oG u e 

il ilanlarınızı kabul eder,~ 
• § 

~ F MA iZi il 
Bütün Doğuya tanıtır 1 

~ 

"DO U,, üyllk bir İ 
1 memleket parçasının 1 
~ her tarafında okunan 1 

bir gazetedir. il 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütan 
müesseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye -

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

O O 0 O 8 Ş U B A T 1938 :. ~-•••• •••• •••• ···!' • l l BAS 1 M EV 1 •••••••••••• ·1••• 
lj K r R K Ç E Ş M E . S O K A GI - N o : 9 ' 
• ERZURUM 1 

1 Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, 1 
1 Her nevi D var ve El ili arı, 1 1 1 
1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 1 
1 ~ •• 
•• r ı~ 11111 il 1111' •ııı' ·r ırı •ı • 1111 ~111-1~ il ıe ı~ ı·ı' •• 

1 hıi ~ ~ııı l hıJ 'lııJ ıı ~lır• rı; ııı ı;;; "-
1 1 
1 l!~'~;Uıı,ll1'1 IJ~;lillll ";,'" , k'lrıışıur. 1 • • 1 Di~er Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratl<t ikmal edilir . 1 
\ . 
~...................... •••••••••• ·••••••••• 

1 Ten1inatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi ınakineler 

tamiratı yrpıhr 

Riza Vatandaşlar 
SllıUı FnJwlkn.;ı knı·~ısırnln 

Bay KAYA hanesinde 

Erzuruın Ha\~a Kuruınu 
Başkanhg1ndan: · 
Kurban bayramında sayııı halkın 

Kurumumu:ıa teberru edecekleri Koyun 
ve Sı~ır derileri pazarlıkla müzayedeye 
çıkarılmıştır. . 

ihale 10·2-938 Perşt:mLe gunü saat 
on beşte Kurumda yapıla«!akt1r. 

Talip olanların depozito akçelerile 

A 

Verir 
Kumbarası olan hic bir 

' zaman darlık yüzü 
,, 

gormez GAZETEMiZE 
gönderiniz 1 

Hava kurumuna muracaatları ve Şclrt· 

namesini görmeleri ilan olunur. 
(No. 107) z· AAT B NKASI ~ııınıuuıııınııınnıııın.nn nrnı.ıııııuııı ı . ınıııımı 1

11 ınıın ıııunııını uıuıııuınınrnııuııın ınuıııııttıuıınııııuı ------------- __. 

ooGu Kumbaralarından bir tane ahnız 
~~~~~~~~~~~ 

<{ K b · ·kb 1 b. l~ Abone tarifesi Çocuğunuza hediye edeceg"iniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa ı Um ara IStl Q lnQSlnln SenellQi : t2 Llrıı 1 
1 

Altı aylığı : 7 • 311Şf lrm!Ş, hem de istikbalini Şimdiden dÜSÜDm8Sİ08 
uç aylığı : 4 ,. d f . I 
Bir aylığı : l ,nO • yar lffi 8 mi~ 0 UrSURUZ 

a p B k t§l }~ ECNEBi MEMLEKETL!R iÇiN 

{~ ~u!rala:ın:an~n'!:!hip ola: h~r O ~ !~~·~:~N: TARiF~;! L~ra •••••••• •••••••••••••••••••••; 

~~ a :;;;an darlık cekmezler i u~I sayı~da santimi I~ Kuruş = As K ER i v E s 1 v i L = 
~{ o ş o s ca lf1l k aı !§) o i : ~ ~ ~~ ~ 1~.~s~~J.~~:~~~~~~;.şi1 
~K Kumbara sahi~leriııe her sene ınuhtelif ~>/ 1 • • • 400 • •. Enzrın;:\nh · niıüciti TEuziH.\~Esinin ı1 

para mu~afatı ağıtınaktadır. ~ e 81 Jdare .Mndnrtnğnne mnracaat etme· • M. NTOLUK, PALTOLUK, PARDÖSÜLÜK ve 1 ·· ... d · · J tınn \'erecek klmı,eler DOÔU Oaze· 

~~;.~-.v~;y;~ tidlrler. Devam? Jltlnlar için husust •• ELBİSELİK İHTİYAÇLARINIZI ı· 
tarife tatbik edlhr. , 

- Kırmızılı ill\nlardo tarife bir misil • JJalJJplmba fürbesi li.!~rşıMnda JL\Lli TEHZiHA~ESi~UES 
;; lilUllllfillllmlll flUUllJlllllllllllllllUll ffimffilllırnılnılllllllUllllllll1"HJUll!llllllllffiffi9UUlli1UU1iftftllfi011Ulıtllllllmlllmlllllllllllf61 fıtılasile alınır. • ucuz '.:e sa\j in nı 1.t>~a rili ede b.lll rs! ni_~· . Sn~· ı ~~ ıniişterilerlmlzl 11 1 

~ D o ;. u D A rcle ~:;~:ır~eğiıllrmok 20 kuruşluk ne- : •• ;~;·;~ı~.:~· ı.·;~e.~o;m~·:·~=;~; ... ı 
\:1 Kurban derilerini ırmm~_,.,,,,.,,. .. .,,.,,.~ .. --..... .. 

tayyareye veriniz Turk Hava Kurumu iLK çi KOÖRAFANE 
~latbaaınız yeni bir çinkoğraf ane tesis etmek 

üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kılişe· 
lerinizi, mektup ·ve fatura başlıldarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine tniihürleıini bize sipariş 
edebilirsiniz. 

Artık lstc;ınbula sipariş 
verineğe llıtiyaç yoktur 
~Iecnıua, Kitap, Broşür, Meınento ve saire için 

yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle memnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. . · 
ııu 111111~ ıımmıııııı u ıım ı ıııııııımıırnıı ııı ~mıı 111 u m ı . ~ıı mıııı 

l Haval ~~r~~u93~aş~~~~!~nd~~üsadii Bu·. y u·. K p ı· YAN GOSU 
Bayram gnnu k esllecek Kurb1n erile 
rlnl. vatan mUdafaasım temin gayeslle 
çalşan korumumuza terk ve teberruunu 
sı yın hllktan riıı derim. 

2 - Deriler memuru mah~u;u ve 
maha4l bekçileri tarafından makbuı 
mukabUlnde· toplnnacaktır. 

Erzurum T. H. K. Ş. Ba~kanı 
Vali MuaVinl 
/f. · BıtLCI 

24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLAMIŞTIR 

l>üı·dfıru.·O kPştdP 1 ·l ŞnbaL ı 038 dedir 

Büyük ikramiye: 50,000 Liradır. 

Bundan başku : lf>.0001 12.000, 10.000 liralık bnyUk ikramiyelerle · 
(20.000 ve rn.oroı liralık iki adet mtıkatat vardır. 

Şimdiye kactar hinleroe kişiyi zengin eden hu piyangoya lşttrak 

ediniz. t 

Sahip ve Başmuharrırl : 

CİBAl> BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Y&ll fıtleıl 

MüdUrU: &ULU>IB Dttı.GD 
BaaıldıJı yer: DOOV 81 .. 119'1 
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52 
r&ze!en 
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Y&ıillaı 
retue 
Q.ıdıın. 


