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G ÔNDELBI< 

lDARE T!ınl . 
l'Zorom Gölbaşı Do{ln İdarcban·~• 

••ı til 11h!u: aııda her l'ftn ~lı:u 

ayııı e:r ~erde 6 kuruştur 

GAZETE 
Bns>lmaya yazılar ııeıl •1'rll'tlaı 

Maarif Vekilim· z Dün Erzurumluların Emsalsız 
T ezahürle i Arasında Şehrimize Geldi 

KARS KAPISINDAN GEÇTİKTEN SO 
. 

Ki: 

"Bana ilk kültür kaynağı o an E z 
için minnet, şükr'an ve sevg · 

duygularile meşbuum, müteheyy·c· 
'' 

Sayırı Vekilin şerefine dün gece Belediyede 100 kişilik 
bir ziya{ et verildi, samimi nutuklar söylendi 

Maarif Vekili bugün 
iki yeni binanın 
temelini atacak 

KU tür Bakanı S rfet Arık• n c'iin 
akşam saat on yedide E z'Jrumu teşrir 

ı•lnı 1$1 rc'i' 
Gnnltrden berl buna u:untazır o'an 

Erıurum'u'ar dtıha fa"ab!an illbareı:ı be · 
yecan içinde hüyli'< misafiri btk!Pyor· 
lard•. Saffet A•ıkun içi 1 Erzurumda bü 
VÜ c \C görülmemiş mtrasim yap'mış'ır. 
Şı>b i ~ ld\miltn hayralı.:1: rla ('onrıtı\mıf, 

Ordu mümessi 1 rı, memurlar , muallfmln, 
bir kıta ıısker. poll~. jandarma, bntun 
mP.lı!f p talcbeled, ıporcu'ur, !htl teşek· 
kü ! m nsuplsn, on hini g-P,çen bir halk. 
kalahahğı l{a·s kcıpı~ınrta t"planmıst•. 

S 'fiet Ari kan, Üçür el\ Umumi MU· 
teP~Je beraber o!omobil~rind.,.u iamlş'er 
'e haz ır i.utunun su hay ve memurlarm 
teker teker cllt'Tini sıkarC"k ~skere: 

- Nasıls n·z? Demlşl~r vr: 
- Sa~ol, cevabını ıılmı~laedır. 

Sayın 
vekilimizin 
ihtisasları 

S Jyın Kültür B&kanı Sarf et A-ıkan 
En:uı uma muvas ıl5.tırdaa biraz s >n 
ra k ndisiJı> gö· üşen arkednşı 'Dıza 

iht'saslarını ~u cll r.le'crl ~ ıra ie et 
nıiştir: 

" /JoğdmJ11m Frıi11ruıı ;elırimlen 

ı 3orır;ı hana ilh lliillür kaynafiı ı•e 

' 

yatı1f11 ohuı Erıurn1111111 benim için 
wwlulmm: lıutıral11n Kars k11p1s111-
rl1111 y 'rişle s:ıyırı lıemşeril r min 
yiMerdikleri çok sıc:ık ı•c /11t11fl:ir 
iltlfufl:ırtle ra11l.111dı ıw !Jerıçl• şli. 

Ren. şu <li.lkikltri;ı Hrzumm irin 
guw 11ym nıi1111et, ştikra11 ve :Jfııgi 

rluyyularile me.ş/İıwm, müt~lı<'Y//İC'im,, 

Bir füaya dizilmiş o'a'l Hkmektep 
talebeleri S1yın Ve;~m lhlerind'n ~tt
ç rken ıılkıtıll1m'ş ve yoluna çiçekler at
m şiardır. Gı zıpaşa i'k'llu, Mırnll'm mek
tebi, K,zorta mektebi larnfın1un kendi
lerine blreı· buket bed ye cdllmi ;dlr. Al
k ı~lar aras nda h ıyvan hastanesi önüne 
kadar yollarına d wam eden Saflct Arı 
kan ora«an o'omobile binmişler V<-' isti
rah• tlarına tahsis eı:tilmiş olan l\IUftltlşl 
U numlllk evine g-tlıııiş'crdir. 

KUltür Bbka·ı Saffet Arıbn'd Yük
Sf k Tedris ıt U 'llU m Mndürü Cevad l>ur
sun•>ğlu ti~ Tedrisat Uumuın Mj, ürü 
lsmail Hakkı Tonguç, Güz~l Ssnrıt'ar A
}· a 1em ·si Profesörlerinden Hikmet Hol
tny ve Ilmusi Kalem MUdOrn "ilıııt 
Erkman refakat etııı'lkledlrler. 

Sıı.yın Vekil Erzu u'Udıın ııonrn ~:r
zitıcana joğ" ·u yollarına dernm ed cek
lcr ve oradao Gtimüş >ne yolile Trnh7.0-
na geç cekle-dir. 

\"H:'ı y(•l lımlund:a istiS.lml 

Dün ş •hrimize gı imiş oluıı Kii.lür 
Ha\ranı S ffet Arlkan E zurumlular tarll
fındıın '/ilayet hu fodunda karşılunruıştır. 

( t4 il tara 'ı !O urıcw/e) 

Dün ıehrimizi şereflendiren Kültür Bakanımız Saffet ARI KAN • 

ültür Bakanımızdan Halayda. . . .. 1 Türk - İngiliz 
dl.lekler·ımı·z Askerlerımızf ransızmıllı Kredi anlaşması 

1 
Londı\1, 13 (A. A.) 

· · .. t" 1 b · • t• k tt• Türk - İngiJiz kredi an-Biz t' eplerinıiı le inı'-:aıı nis'>Pl Cl'lı lll us lll.C ayramına iŞ ıra e ı 1 
çıktıysak, bu, 111ürıt~asırar1 S ft't ~ Arıkanın • Ja~nlası, üçüncü ıniiza-ı 
1ı1dısınd ·, I lalk Parti'3i hil fıınetinin ) apF~ılık Kayıd muamelesıne, bu sefer hilesiz ve keresinde de ta'>vip edil-"' miştir. 
kud etine ina r ıınızd ·n dı··. tazyiksiz olarak tekrar başlanıyor == -

E3 u sütuııl:ırda Doğunun kıiltül' miime sili Kiıltür Bakanımızın huzu G b • k 
h~ıyatına taalluk pden bir takını runda minnetıc eğlenmekten ba.!ika. ya • Paris, 13 ( A. A. ) - Hatayda ene ır lZ 

111~.,~letı:r uzerindc lılr l'( k kereler dur- p·Lcrı k i ~imi7 kalmaz. Sözlerimiıi kült'i.ir !)ulunan Türk askerleri 14 Temmuz 
1 

FIKRA : • 
ltıu •• \'(' bu giızel ~urt İıülg(•sinin ihti - 1 ahifcıni7dl ki i~hıtistiklel' te)it ederler. Fransız milli bayramına iştirak ede- 1 deg., irmen suvuı1a 
>'ıt<;larını dilimizin donduğu kadar tc - A r.Uırk mektebinin devlet adamı, ceklerdir. 1 Manalı bir hareket 'J 
baruı. ettirmek istemiştik. h:ı«arıhğı i ll'l in zeykini unutan, ve ba- 1 d •• k b .., /d 
• Hııguıı, ehrlmize !?erer ,.1 ren iia~·ın ş:ı.racağıt i h'ı-in füiintüsünd('n kurtu· Suriye ile dostluk ve iyi kom~uluk Bir 'jaııs felff'""/'t llul•yt/aki 1 iirk uşere OgU U 

l\ultür HalJınınııza bu ihtirnrlnrı bir lama\'an ~ulamchr. İnkilfıp fırkasının Ankara, 10 (A. A.) - Türkiye· ~ 1

1
1 • 1 ·~·,tlcıt·ı,·ı~~~ F

1
r•'.1

1

11
·'i.'Z. mi/lı' lıayramuw Ağrı, [ Huc;usi] - Aleş\irt krzası 

'-tıc ı h l k t. ilik '':ı.7i hfldinıi Saffet Arılırn, geni!i doğu .e - l k .. k l k ı~, ''•' l c l(Jlll. il ını, or ı· h' , la a sıra 1Yara · g 7.f' ec · - icaı> eden Suriye dost u ve ıyı omşu u · mua· '/''" ·k · / • · :1 • • • ' n St'r memuru Arslan I<ılıc ın 17 y o· 
'"hllv.ı :> aı>tıgımma k~ııi buhımıyoru7. ':ı.halindrn. b:ı•anhnası ' . .. , • d'J' uı Uf( ll ur un llufo!}ı'l !f11'111CSl I larırdaki kızı K~riman evleı inin örlln· 
11.tll( l'aı·tıı;: hullfımetl, kı:ıa zamanl:ır.ı binlerce i:;in ı:uınule \'r. ii:ıiint~sile av - ııedesımuzakerelerınedcvam.e ııyor. 11 •.ıw.<lı Ft:t ns11. kuııı•Pl!P.ri t:ırn · rndanıd k 1 l'r" ~ . f' · · · . en g · çme to o an de6ı men ı:ıuyıına 
\ıık t;ı-) ıcr ıc~ dırıl!ıı;tır. Hilha sa 7 ihni- det ederken, biz d(' onun yapıcılık Fransız hcyetı, Fransız se ırınm rı- dol.lç;ı :.e'a ml.u mı~ rı '111 ıswu Jwrşı ga.· d- k tll l 11 • "} " l- K 3 u t.i 

1 
dl . . ıışmP sure e ı06 ıı up v muş uı. d· 

~:~ler o kadar uratlc degl~nıi. tir ki, ıı kudretint mrmkketiıı ı ya<; annı - yasetinde ve Suriye fevkalade ko· p l mış olall l u r·enııL rler.rı /J/r nwıw. derli b:ıbaya baş stığl ğı dileriz. 

1 
' 1 1!h·ctıerin lııtib:lk etınrleri Hızmııte- limizin donclüğii kadar i~~h edt"rek • f.'ı~11rwkt;u/ır. 

'"ı clh:ı1. ıaınun ,·c mekan mdlıuınla • llİ'mwt ı•dt·rsek kendimizi bahtiyar sa9 mi~erliği tarafından gönderilen del- Fd~:ılcı ıın;;utl;a in dinde /.'synay;m ·----·-------~---
•.ıe u~lgl~· t;hluğu ıçııı geride kaJmı tır. yan~. gelerden mürekkep bulunmaktadır. ll:ıt:ıv 11111k:ulder siikıiım11a k;.ı•11şt11kt<111 Saffet l\ahyaoğlu 

11.ılk tahsilin nimetll·rini :ınlıyaralt 'I' '1'1.REI ~ ı . 'd sıno. 'l'iirk - Fmrıs11. riıJ&fl111j11n111ı !teri İnhl 1 D. OdD - B s rr t "q· l t l\TEMlm i\ll' YE'l ~ " . ıi\I Kayıt muame esıne yenı en .. . .. · . . . Fat ar o.ışn ı u ay ~ c 
. :\ l ıruı 1 okuhmlı,.,.ı başlamı tır. Faka ,IÜSTAllSİJ. ::\Iİ? yun l>ır pur11. clalıa Jwklt>şlıyim, lıer K;:.hyaoğ u leftis iç' n A"kaleye gltır.lşti:. 

~•hııi.nt tclu·ddiilij jnkilfH> memleketiıı- başlanıyor gii11 I ir /UI r ı d,•ılw ilerleyip biiyüdU-1 ' '" 
<l" cı k 1 il J t k' '':ı.ııd·, 1 b:ı• iiııiversitf' aç:ı.<·:ığımıza A A) f · ·· ·ı ö · t •t,. rır nr ı.rni ve ,mrnt o 111u .. ur ı, Antakya, 13 ( . . - ransız yu11 (J /' ıyom~. 
{& '"Yi okutacak, mektep hoca, yunl gtlı•<\ \'nnın ınuhitiııdt'ki ı:,.e VP odn h k k Riitfi11 hu n tice!Pr ve 1fotu11 me.wı· j 
letı f"k " '· t ı 1 lh"t hk\'lve etmek ve ,.e • delegasyonu ve Ü umet, ayıt mu· t ı rin :ırkasında knlını~tır. .;;>U mi'" t'J> er t• ' • • · • !l' i11ill yiiul fıir ıwls~mil neti<'esimle 1 ~li1•ln iııkil;tp menılt"kt•Uerinln vasrı nilerini açmak lazım~t'lcccktir. Bu ci- aınelesine devam edilmesi için tel• /rn/ledi mesi '/'tirkiye11i11 yiııluwllte ol· 

ı•1"y 1 11 .. tı 1·<.· tis·ıı.·ı edersC'k, doğuda klasik k'k t b l t ı · f · ı· b" 1 • ~ Y :ıiıltr. ... , · 1 ı a a aş amış ır ı111rju m:ııw lı ı ıı· Hlf/3Se 111 ırer nwg-

1 
S:n lll ıcuıtiır ıııkanından bnı.ı d~ - l:ıiısil ,·.-ren miıesscselerdt"n ziyade, b cesi 'ir/~r. j 

e!{ı , h ı · 1 Seçim işlerine on eş gün zar-k •Crcıc lıutunurkf'n. kasclfon hirnz nan- ç~cuğu derhal hayı\ !'t\ n:r.ır ıyan mu- 1 'f'iil'/:iye C11111/wriyf'liui idorc edt•nler 
0rlu•· t 1 1 ht. ı ıu11du"'•n1u7. deı·~ fında yenı' den başlanacag· ı ümit edil~ lııı)· il\ cdec·<·f;lz ve on b,. yıldan ı aıı C'ı·ı.esf'I re mu aç m .. ~ · l i.a"ı•:U C:ii~ii111•e'uini. siy:ı. vt/ .. ),j tukı;j' 

h U}( hat \'Cll'rdeıt hiç lııth::.ct mlyecc - hal anla"!ılır. mcktedir, liP. temki 11/C('İlli }h f lifi me,'>ef PFi(lffe /Jir 
(\ı~ 8Utliııku durumu (ohm) ile değil İnkila)l fik\rlt'ri ilerlcmbtil'. Pa • ı k · rre r/ah1t isbaf ef mi~ oldu/;11•. Şıımı 

1 liı ' •lcrtııi ile, tıi:r. ilerledik<:f', iiniınnizden kat gen~ :ı.lt"t, tlkrln al'kasındnn gtl • Ç- 19 B k' l · · teb:ırüz ct'imnk /aı umllı· ki: Beyne/mi-, 
}ı·ıı:uı . . ckoslovaK aşve ı L y.~nı ~•l;ı • (o'm:ı ı ll\ıım Kt"len) ıle kur - mektedir. Artık kadınların ehramı Jla~ 

1 

/el s;ytı~t'l ,i!emi lı1111ii11 yeni I> r r/usl· 
tıulcaı;ı:ı. ra etmrz bir meta olduğu halde, ku - bir nutuk söy]iyecek luk miin:ısebetile zeng'n'ı•:;;ııiş ise. /Jıın-

1\ 1 lılziH bakmak, Ye on he~ yılrhı ı•unu nıı.;tai zihniyetle c:alı'ıan ehramcı, J d:ı F1'<lll"•t1111ı lıiiımiJ11igdintle11 d.ılm 1 

BUGÜN 

12 
Si\ YIF A 

YARIN 

Miskinliğe veda 
;)tlr:~u~!·nız .m~satelerl görmek·, ten~~- clHAD BABAN Prağ, 13 ( A. A.) ~ Başvekil çrık 'l'iirk h.-ı,.:.r ~i!J<ISt>liniu Wyiik Jıiı:..'-ı' 
~lık 

1
·
1 

uıtku cı takdirdt· ,ha~arılan bu· Hodza hükumetin siyaseti hakkında sesi 1 ,.1 rıfır. Yaz.an: R. TARAKCIOGLU 
ıc.ro 1 11 ti kt A'lrfı3ıi11lÜJ") U bur nınt <' ı:ı.yre e susm:ı an ,.e bir nutuk söylüvecektir. Babadır D LGEU IMlill•IElA•lm1C1:&&1"m•••ra;,_•'liiM'•li'?lamıl• 

ı.tn de Cunıhuriy«-t h'iikumeUnln 
/ 
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Benim e-örüşüm 

Kar s v ah nzimat 
1~------------------------R. F. TAŞ15!!!_ 

«Tanzimatla beraber gözlerimizi 
ve kafamızı Garba çevirdik.» 

«Tanzimat Tiirk re ne sansının baş-
1 a ngıcıdır. » 

Evet tanzinıatla beraber gözle
rimizi ve kafamızı Garba çevirdik. 

Ve korkunç bir maymun mukallit
liğile Garpta ne gördüysek, ne duy

duysak, yalan yanlış hemen tatbik 

elmeğe başladık ! 
Şark adetlerinden, Şark «misti

sizm» inden, Şark tenbelliğinden 
tanzimatla beraber kurtulduk! O 
kadar bıkmış ve o kadar tiksinmiş 
idik ki, « Şark >> kelimesini ağzı

mıza bile almaktan çeki iyorduk. 
Milli gururumuz; Garbın ayakları 
altında hayran, bir fino köpeği 
gibi, yıllarca dolaşh ve ter yafadı. 

Dürüst ananelerimiz; favorili 

züppe silahşudar tarafından delik 
deşik edilmeğe çalışıldı. 

Dilimiz ve damağımız yeknasak 
tadından bıktığı Acem pilavı ve 

Arap şakşukalarından kaçıp, yeni 

bir lezzet diye kendi mutbaklarına 
zirmeden Paris lokantalarına daldı. 

- " nsan,. mecımmsını çılwrlln 1.'lr:ı -

Tarihimiz, takma bir kuyruk gibi 

hangi hayvanın tersine konuldıysa 
orada sallanmağa ve sinek kova
lamağa başladı. 

Öyle ya, artık «habı gafletten» 
uyanmıştık. 

Karyolada yatıyor, Parisli gibi 

giyiniyor, dansediyor, ŞarKtan nef

ret ediyor, Piyer Lotinin eteklerine 

sarılmış, viski ve şampanya içe
rek, mey ve mahbup alemlerinin 

hain mümessilleri Fuzuliyi, Nefiyi, 

Bakiyi recmediyorduk. 
"f: '"!t ... ·: 

Garba o kadar çılgınca aşık 
olmuşuz ki! 

Tebrizleri, Bağdatları, Kırımları, 
Suriyeleri bıraka bıraka dolu diz
ğin, fağfur diye yalancı kaselerin 

boyandığı « Sevr » de soluğu aldık. 
Garba karşı bu ne kadar sevda 

imiş böyle? Az kaldı Vilhelmkari 

bir bıyık, Karmenli bir dudak ve 

manikürlü bir tırnak uğruna koca 

bir milleti feda edecekmişiz. 
Hey gidi, karasevdalı tanzİmat 

hey! 

HODRİ ~1EYDAN! 

y f ili 
pehı· e 

meydan oku u 

u o a 1· ı;, Tammuz 1938 

Er2urum n sanat incisi 
Kars ve Ağrı 

postaları Çifte minar erin müze 
haline ko ulduğunu Erzurum Posta Müdürlü

ğünü tebrik ederiz 
Erzurum Peste, 'l'e1gr f \'e Te 

l fo~ Mü1Urlüğünden dün şu mektu
bu aldık: 

' biranevv 1 gö mek isteriı 
Bugün Çifte minareler 

smini verdiğimiz Hundi Ha- ) 
Dor/u Um:etesi Mildf!rliiı/iine t 
1-Gazet nizln l 50 sayı 28.;; 938 tun medresesi Türk Selçuk 

tarihli ni.ishasınm ikinci sayfasındaki mimarisinin en güzel escr

(Kars ve Ağrı p.:>stal rı) başlıklı fık· l ıerinden bir tanesidir. Yalnız 
ı a Uzerine keyfiyet muvazzahan idarei 1 d d d l A d ı oğu a eği na olu şe-
merkeziyemfze yazılmış, Pazartesi 1 
tren nin günü Salıya tebdil ettirl'erek birlerinin hiç birisinde bu-

Pazartesi günleri saat 14,30 da Er· nun kadar büyük bir med-
zurum a gelen İsi an bul postaıuının 1 rese yoktur. 
Perşembeye kı:dar Erzuruında bek- . . . 
Jeti memesi temin edilm· 11 Çıfte mınareler bızc ş. r. 

2 - Perşembe giinO hareket l ı buğijnkü halile iki nokta-
eden treııiı:ı merbut bulunduğu vapu- yı kuvvetle tebarüz ettirir: 
run da fsta bulds: n şi ır d ki tarireden Bunlardan bir tanesi Türk 
iki saat evvel tahriki ile hıgUnkü ı 
pos'aların t rene yetiıtirHm s!ne im- mimarisinin selçukiler elin 
kan verilmesi hususunun temini fçin I de vardığı derecei kemal

de yine Umum MUdürlUğü~üzcc l diğeri de bu güzel eser 
alakalı makamlarla mub.ıbare edtl- ı 
mcktedir. muhafazada Osmanlı im-

Bllvestle sav~ıl rımı sunarım. peratorluğunun göstermiş 
1)0 G l • - Erwrum l'osfa. id8.- olduğu büyük ihmal. 

resinin y:ıpfı{iı vazifede giis'errlifii 1 Çifte minareler Üs· 

fitizlif/i fefırlk ederiz. manlı İmperatorluğu elinde 
Ga zelemizde şimdiye k:ırJa.r 1 yüz üstü bırakılmış olması ; ~ı.. ..... ":' 

ksç rlefa. postayı ;ıl;1ktultır Nlen bir ~=..;~~-=·~___,...,.....,r~ .... ~~~taa• 
1 .... d k l l Erzurumun san'at incisi : Çifte minareler 

. 1 

y11zı f knu~r;sa. dr>rlıal ceu1p veril- yuzun en ço ıarap o muş 
miş.ve f/3reği y:ıpılmış 'ı r. ve bakımsız kalmıştır. Buna inzimam ' Her cihctce kıymeti takdir edil· 

Ilu ';1sıı hizmet ımflwmile hıre- : eden Rus istilaları zamanındaki er- miş ve tarih tesbit edilmiş olan Çifte 
lwt erierz posta ir"'1remizin yeni bir · t h 'b t Ç'f · l 1 d dur .. menı a rı a ı ı tc mmare erin ya- minareler bugün yine eski halin e 
muvaf/.'lklyetini rf<• im suretle oku- l ı l~ 

l , pı mış tarihi hakkında ilim adamlarını maktadır. Erzurum şehrinin imari p an yucu rınnuz<.ı bildtrmiş oluyoruz. 
-~-------------• 1 ter~dd~tlere ~üş~rmüştür. Çükü bütün işini üzerine almış olan profesör .. Laın· 

ı 
e~kı bınalar uzerıne konulmakda olan ber Çifte minarelerin şehrin güzelleş: 

f ınaret parkına ne isim kıtab~ or~ad~n. k~ybolmuşt~r. Bazı tirilmesi için iyi bir motif olarak kuy 
l
. n ermenı tarıhçılerı kıtaplarına Iran di-, 1 v t t · b .. zel bı• verme l ,,. ı ı·ı 1 b' k' . . anmagı asavvur e mış ve u gu . 

M f hı ıw b ı AJ • · ı e yazı mış ır ·ıtabc suret mı derç .. .. k k b.. ..k hır' 
t . a l ÇlragI • " 1 ·, [. H . . . nanın onune ona ya ışaca uyu • USa a pe lV TI Il 1 e: l J~bz·m, . ususı] ·- Parka tahvıl ctmışler ve bunlara bu binanın 351 h l k. . .

1 
.. dü ün 

edilen imaret me7tUlı..,ının aarblndeki h' . l d ld v . . .. .. avuz u par mşa ettırı mesmı ş 

hl l " b • J •• • f d • 5 6 ıcrı yı ın a yapı ıgını ılerı surmuş .. .. 

Pe l·van evve a enım e gureşsın ıyor beş a'tt hahçe ye ikt ev istinılAk edi· I · I d b k . b . ·r . l muştur. 
• " !erek bu karka i lave edilecektir. l ıs.e er e u ıt~ cm~ çı le mınare er~ ı Bu fikrin fiil sahasındaki ilk tecel .. 

Dlln matbaamıza iki peh1ivan a idi. Biz her ik1 pehlivan n da dilelderini Bu su·etle park jllodarma dairesi aıd olup olmadıgını ısbat etmek kabıl l' · · b l d' b k l' b'd · et' 
0 ' ld u 'ld' ısını e e ıye u ıymet ı a ı enın 

O'.uyucu1arım' z bu peh i qaaları b lkl ta- ortaya koyuyoruz. A\i p h'ivan bn da- blnasmın dıvarına kadar genişleml6 bıı - egı Ç1
:; • l h kk d k k 1 f k I b l ı· · k ld rınak' 

· · k \ ı· i '~k ute mınare er a ın a tet i - ra mı ap ayan mez e e ıgı a ı nırlar. BI i mcıhur Yusu'tlı. ı Mustafa vrti abuı. liderse, nas·l ve, nerde glite- lunı•caktır. )t m... edJlccek kı mıoın . . . .. . . 11111 
pth'i\lan, öbUıü de onun çırağı 'I\,rtum- şece -ı~rlnı tcsb t. emek ko aydır.. .. h.arıt sı ~aptmldt, ?•çtürUldü. K'ymetle-

1 
lerde b~l~.nan garb .. tarıh?.ılcr~. bu mev-

1 
l~.g?stermıştır. Orayı ka_P?tmap~.a 0 ,, 

lu H. ılf p•hllvan. 1 Mustafa P hlıvan, Ankaradakı gu-eş ıın t shltıni müteakıp mu• mele tekem- zuda buyuk tereddude duşmuş olduk· dukanlardan heinen hepısı bu gun }'J~ 
I dsi de sözü b!rb:r·n~ ~ırakmak fs· lerdende ? ylı dert yanını~, ve iy! idare mUl -~'tlrllccektir. 1 Iarı gibi binanın kimin tarafından yap- tırılmış, civarındaki Bitpazarı şehrıtl 

teyordu. Nih ı yet b z btlyuğünU, Mus da e:lllmed ğınden ş kayı:t etm şt'r Etzuru· U.-üncD Umum! Müf.!ttlş Tabs'n 1 t ld u d k f · l d' B I 'b k b" k kl d'lm· . Jdıı' 
J»hl1V8m dlnlflme~e knrar v rd k. Mı.s· ma İ) i bir spor gllnü yaş i\tacak oltın bu U ~er'in h'mmet ve aııyretl ve belediye 1 ırı . ı~ındı aÇ'ftes ır~memlış .er Eır. u~,a- aş a ır ısınma na · e 1 ıştır. bıl 

. d 1 - . . 6 rm ıçın e ı e mınarc erın rmenı er · h · ı· d k' 'f t h · t"le uıfa pehlıvan edl k : gu.reş erı mer~kla bekliyoruz. B .. ka1ım reisi Cemal Tuı fm'm çalışmas!le vücu· 1 . . . . ., reı ususıye c ın e ı zaı a sısa ı h' 
~ ~i · ay~ır, si' ah fa~rikesında ç lı · Alı pebliv n ne cevaµ varect k? de getirilen bu parka acaba nasıl isim I lar~fm~an yaplıımış bır k:lıseu .o:dug~-

1 
binayı tamir etmek ve bir müze hııeJI 

şan Alı pehlıvanı gözetl ıyorum. Nıhayet vermeli? [ T hsin Park] konulsa nasıl nu ıddıa edenler bulundugu gıhı, Bı- ne sokmak tasavvurundadır. Nakt 
g-atmiş. 13 .. n onunla güreş tu uşm<ık Aşkale kayınakann olu·-;; zanslılar ve İranlılar tarafından inşa 1b . f d'l k . . b" korııı~ 
· · d L' k t · · t t · k" · . . v .. . u ışe sar e ı me · ıçın utçeye . 
ıstemı)O' um. J: u il 1ş1 ı m 1, takdir edildi Bir muhtarı öldürmek edılmış oldugunu soylıyenler<le ortaya 1 k 'k' . . . ded'' 
şuıa-ia bı:rcıda tleyh mde sry. , ç.ıkmıştır. I para mı. tarı '. ·ı. ~ın lıra raddesın Je' 
leyor muş güya beni meğ'up etmı~. A~k le ksymakarrı Po at zira· istediler N'h t h k'k t E h k' Esaslı hır tanur ıçın bu kadar para ıı ıf 
) enmfş lm~ş. ben böyle bir şey hatırla· s t işleıin 1e gösterdiği afl\kadan dolayı Kars [ Husust] _ G. 7. 938 gü· k dı ayeı· b~ 1 

·a vrzunlımunAbda ·ı· ' ta devede kulak mesabesindedir. 6 
· 1 k · 1 1 ~t ·ııı t ,, k · ·ı 1 if ' · aten eger ı ır çocugu o an ur- 1 ~ 

mı yorum. Pehlıvan ık tr ek ış d r . .tı ıp vı öft. 
1 
manam nca ta c ııname ı e tat nünde Arp çay kazasının Ağcalar kö· l . . nunla ne istenen tamir a ılabilece · 

lutmakla cim z. Ben işte meydan oku edllmış ir. .. d B h . ,,.1 6 Ik b kö d ki ı rrahım Şerıf tarafından aydınlatılmış- . , .. Y ~ . b"le' , . . ı 1 E I..,, l\ıY""f tt• .. ~ yun en .a rıo6 u e a u Yen es 1 tır. nede arzu edılen muze tesısedıle 1• 
yorum, ge sın b< nır.ıle ıutu~sun. )te, a a· rzurum 1 en ıvıU e J Ş muhtar l~kender'i arkasından vurup öl- Abd . h" ş . ı 1 . . . ~sıO 
franga is•~· s3ıbest anreş ıut;irım z ld k f> 1. 1 f L~ d" k k d'I 'l*h ti l'r d 1. ıırra ım erıf stanbul tapu 1 dcktır. Tamır meselesı senelere ta 

1
r 

, • · o • ,oıığu - csta e gra ı:en mü- urm ma sa ı o sı a a ı 6ın an, e ın- 'd . k v . . . . . . ııı 
Allah ya bana verir, ya ona verir. fettişi Bay Müeyyed Gök~u, BBy lb·a- deki Rus mavt'z-sı ile birlikte yakalana- ı aresı ayıtlarından yaptıgı tetkıkler edılse bıle bu zayıf tahsısat ıle tıı 

bizde hakkımırn razı oluruz. himdan müdı ı oları E zurum F. n mü· rak Adliyeye verllmiştir. neticesinde bu binanın Selçuk hüküm-1 işi her halde çok uzun sürecektir. 
Tortumlu Mevlüd oğlu R df pehlivan tettfş\lğine tay!n edilmiş ve vaz·ft!sine 'l ra bzo nda gürültü ile darlarından Alaeddin Keykubad'ın kızı (Alt tar:ıfı 10 ünciJde) 

ıs-, şöylM~ .dltyofr: ı..ı· b ı ı bJşlamıştır. mu·· cadele Hundi Hatun tarafından yaptırıldığı .../ 
_ usa a peıwıvan en m us am· . . . . z· t M.. · · 

dır. D >~rusu b'n onU!l Ali pehlivan ile B .. b t . Trabzon, [Husu· i] - Belediy.e ve- netıcesıne varmı~tır. Yı~~ bu. tetkı~- ıraa uşa vırı . ' 
~üreşmesine razı değilim, Ali Pehlivan U ge Ce fJ O e Çl eczarı e birde gDrültll ile mücadele etmeğe ka- !erden çıkan netıceya gorc Çıftc mı- Trabzon, [ Husust] - Yeni ıifl_, 
evvela beni'lllc gllreş~in. A!i ıı hlinıı "İstanbul,, eczanesidi r~r vermiştir. Bu hususta yeni tedbirler 

1
nareler hicri 651 yılında inşa edilmiş Müşaviri Esat gelmiş ve vazlf811 

asıl ben Çl:'ğırıyornn. » ttlmak üzercd·r. 1 demektir. f baş'amıştır. 
. -.d' - - ~ 

ı Riza Şerit, o:urduğu yerde kızaran Nl!sıl o!du bilmiyordu. G nç kız birden- nü de Fındıklıdan, Tophuneye o0fır 

' 

, Nermlne bir kadeh bira uzattı. M~htr: bire yerinden k.alktı, dış rı kaçtı: ~ahir ' yürüdüler, bir kö.;e başında H(z.a Ş:j. 
_ İçmesin, dedi. Ş:mseddin de onu srkaeıadan . gittı. Onu kap nın önunde, _ Ben gidiyoruu ç .. cuklar. de c 

tasdik etti. Nermin bir kerre daha saadetten eğlar buldu. Ne Şe ddf d N . J{C$1'ı M hl 1 · ... . . • msc n, ne e urı a 1ı 
• kızardı. I -k ~ r~ ~1~'ı se~gııı Mabırclğım, - Nereye? diye sormadılar.. "~~ 

R an . 6 y S 1. BA. BAN Bir taraftan radyo ça'ıyor, diğ"er ~811 .
8

1 
rM hı~ si rıb Ihyor, blo ca dnarlikn ı ayrıldığından memnun blle oldu tar• 

om · azan e ım . ao arı e, a ır n oynunu r ger anı ı 
--------- ıtaraftan da- Ş)mscddin, P~mste başında~ gibi süslüyordu. lar Rlza Ş3rJfl sevmezlerdi. 

Nermin cevap vermedi. Başını önU· ı Mürüvvet ablP, önlüğUrıüo peşlerini geçen .şeyleri anlatıyordu. Nuri ~Iıısnü' Kol kola 1prl girdiler. Ve hayli de Şemsedjin: ı~I 
ne eğdi. Gerçi onun mrhreml esrarı beline doladı. Nerroinln inmesine mey· lı hele h•ç su"mcızdı. Aı::ayıp. davalar an- alaya tutuldular. - Kimbilir dalavereci nereye ı 
:\fUrüvvet abla idi amma... Böyle h r 

1 
dan vermEden koştu. Kapı açılınca, !atmaktan, hakimleri çek'~tı.rmekten zevki "'"' * . yor? Dadi· 

vulnız kaldıkl ıı rı zamanda d ı> lab t bir içe iyi şen ka'·hha ar doldurou. Mt hir alır, mübaşirlerden yedığı paparıılan, Yemekten sonra herkes kahves'nı Nuri Hil!nU de: !~ 
.şeyrlen bahıı:edermfş gibi, h~p bundan ~erminin boy.~una sıırıl ı, o rarı başını, herk.ese katlJa .katıla anlatırdı. O aralık, içmeğe başlad,ı, doktor Şemseddin, Ner- .- Yo\un~cak kaz arıyor. Elbet,:~~ 
konusmtısı canını sıkmıştı. Mahirin göğsuacen ç keri.en ressam . Mahir ellndt-kı bıçakla baıdağına.vurdu. mini, k~napeJe zorla uz1ıtndırc:1ı· alnı bulur, dıye cevap verdi. Ve 

Tabakları yavs~ça masanın üzerine 1 - U Ş k i dedi, onla• Herkes su~tu, o c bfnc!en ufak bır kutu 1 - 1 O"gunsun, d nlen. Dedı.. ilave etti: ~~ 
bıraktı matfıırra gitti. ' k bltaı;dmal.... e er m, çıkardı. Nerminln yüzU.ne baktı, kapak 1 . ~ahir de onun ya~ına geldı, oturdu. - Bu akşam dokrusu aramııa bllf).!6 

• ... ayın ra er eıın... 1 Ri ş .f d ş dd' d ı Şımdı vamcğln ağırhJtıle bıraz durulmuş- sD 
Atelve adeta imanın yüzün o-ülü- ı I çı ınca 7 a .,rı e, emre ın e, 1 r· 'ki gibi girmişti. Birkaç ker.re .Mahire Jj~ 

,J 
6 * * N 1 Hu , .. d M•' ·· t bl d 1 ı ardı çtı eri s gamların dumanlnrında . peıı 

Yordu sofranın o tusır dakt o-ök mal . • ur s. u e, uruvve 8 a 8 yer e- , h l k ı d dlm. Şu heııfc ehemmiyet verıııe. ~ 
' 

6 
• DclJkanhlar:n • karı!'lılrı acıkm şt•, 1 d y 1 N i - aya uruyor ar ı. . . ıı 

ç'ç kler Aman bele 0ıılar r.e gUzeld" . . ı r nde uramadılar. aln z erm n onüne Biraz sonra Ntrmln aye~a kalktı· amcazadesi dınletemıyorum. BU11 tf 
···· ' · deı ha\ sof aya oturdular. Bıra şışc eri b kı d ' · . ' ·rıd6 1 Seven bir kadını irıc ~ parmakla- patladı a yor u. - Geç kaldım Mtıhlr! Dedi, babam kımse sevmez, hukuk taktııtesı <;ete 

rının işlemeleri, o s· cak ve güzel odaya, R' • Ş "f :> 'k . ~!ahir: şimdi nerede ise gelir. Ben artılı: gide· raber okurken yapmadığı dala ~~ıııl~ 
ılık bir ilkbahar kek usu veriyorda. DJ-1 za cıı ' a •. 2a ka 1· -:- Ne, ne, ne, Nermin .... Dedi. ylm. kalmamıştı. O zaman fakir bir artlS

1 
~ıııı, 

varda yer yer resimler divanJaun üze· - K d h1mi, • İlkha':larda kadın • Aşkım zın sevglm'zin va mllşlerek . Hepsi kalk.tı'a".:" Mahir Norminl bulmuştu, kendisini ona besletfrd' ~(.' 
' şaheserini yara on e , · r· . . . evıne kadar götnrdu. Ayrılacaklarken d' d •4" h' b · Bıl !! r rinde işleme il yastıklar, yE ğlı boya "" • Y tıgPmızın şerı ı oe muvafhkıyetımızıo hatırası.... ' ı e m.a ıre e~lettfğl gfbı. 11 11 , 

i1rtOle,. .• Ve bunların ıırasında mesut bir kaldı ıyo~um. Dedi. Arnkat Nuri lIUsnü, l Kutudan irc1 bir gerdanlık çıkardı. Nermin: nimelini görür de gene oğlanın çdıı6ıııt 
M Ş<>mseddıa alkı ·1·-d la - Mah'"• d~dl, simdi ölsem raz•yim. k ııe · {:irt. . Os'akbel ar.a, baba... " , ş .. 1 r. G'r.ç kız ne d·yecet~ni şaşırmıştı. 0 kadar mesudum ki... runu azaıaktau kendisini ıııe ti ı~' 

Birdenbire z11 çaldı, Neımİli: 1 - Kadt:hl sonuna kad !lr fçeceğlz, 1 Möhfr yerlneen kalktı, Nermlnin • *• Şemseddin biraz deh1 iusa 
1

1
_,, 

-.- Geldiler, dedi. dedUer. yanına i'eldi, i'erdanlıkı boynuna taktı. Riza Şerif, Şemseddin, Nuri Hila· .... ,____ (Arkıt•• 

• 
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1.5 l eıııın 17 it 3 

SON HABE RLER.9 
lız - Italyan muahedesi 

tatbik mevkiine giriyor mu? 
Nakleden: S. A. • \ 16 

N·uman Mı ı · · h -' k . Menemencioğlu uso ınımua eaeye onu- Hepsi Merhumenin 
ır 1 t , d k b 1 lan şartların hemen hemen k d .. t .. l 
eıJİ~~i, =~~~~i :1era:i~ yerine getirildig" ini sövledi apısına UŞ u er 

yapıldı J 
Münih, 13 (A. A.) - Burada hu· 

ltuunakta olan Türkiye Hariciye Ve
klleti Umumi Katibi Numan Mene
lllenci oğlu dün Hitler tarafından 
~bul ediımiş ve kendisine gelişinde 
~t gidişinde askeri merasim yapıl· 

Roma mekteplerinden birinde bir 
Fransız talebenin öldürülmesi siyasi bir 

Vali bir duvar kurdu v·e hainler ı 
yaptıkları bütün hilekarlık/arı 

1 orada birbir itiraf ettiler 1 vaziyet. ihdas etti 
llıtbr. . . • . Tesadüf bunhırı vaktiıe Mernume- - Benim maksadım btrkesln es•a-

Roma, 13 ( A. A.) - İngiltere Roma mekteplennden bırınde bır nln evinde bir müddet kaldığl kOylü ile nm ortaya dOlrerek tanımadığım kimse-
ile italya arasındaki muahedenin Fran•ız talebc•ini öldürdüler lrarıılaştirdı. O da eli ayatı tutmaz bir ıere tepa.ze etmek değildir. Bunlan söy-lJ zak Şark mvha- ne zaman meriyete vaıedileceği hak- ! Roma, 13 (A. A.) - Bir Fransız hale gelmit olan Ufatını lyllilderinl itlt- ıetmekle iosaulann fenahklannın hl9 
kındaki suale Mussolini şimdilik bir talebesinin Roma mekteplerinden bi- tikleri kadına gOstermetl niyet etmlftl. bir uman Janlanna kalmadıtınl lıbat 

rebeleri f iddetle şey söyliyemiyeceğini, yalnız araya rinde öldürülmesi dolayısile Fransız. Hep beraber yollanna devıın ettiler. Gi- etmek bteJorum. 
konulan şartlann hemen hemen temin büyük elçisi bugün Hariciye Nazırı de il~e yollan Merbumenln borçlu ada· Artık çare kalmamıfb. EneJİ Hııll-

devam edivor edjlmif bulunduğu yolunda bir cevap K t c· . t d k b" mı GIU'llMn knrtartfıtJ eebfre vardılar. o bin kardeşi SÖH bq adı. Yen~· .a•-
.., vermiştir. 00 • ~yan~yu zı!..~e e ere u- dellk9:_nh da Cfensı bulunmayan bir der- 111 gODDl verdlthd, onu nasıl feaa JOI-

.. Pekin, 13 (A. A.) - Japon kıtaab ç-1.. 1 1.. • 
1

• lt 1 kümetinm gonderdigı protestoyu ver- de mubtela olmu,tu. Vı akraba•arı onn lira 18.tltmet lsteditfnl, nihayat arzu-
,..._ ö tik d wroe ooa•ya ua~ıye ı a yaya . tir da d L 1 . ..:.ı- !.~ ..:1:.-ı lle aMKıen sonra Bukot la ametın • 6 ·ıd· d. IDlf • o uuı ma11.bu lt•dına gGstennek la- tanna ram -adılı tO(n yasana Ş11D1t· 
~ "le11ıete bfttlamlflardır. Bu ilerleyen R 13 (~ ~ )'- Di I tik /•panyol Cumhuriyet~ilcrinin tiyor"ardı. 8Unlar nihayet Merhumenin lerle onu Ulll 6thie mallkOm eftfidftf-:•t Jam bir fırkadır. M•>harebe btUün ahafili:' d'V: · 1. t P oma bir muuallalııyeti bulündotu tehre gelerek oturduto evi al anlattı. 'Bunu lfltml'r o iavaUi tiaı-

cteyıe devam etmektedir. m ver ıgı .. ~a uma.~ ~azaran Barıelon 13 (~ A.) _ Cumhu- sorup Gl'renrlller. nan lebepliz yere a1dfit6Jm1li olmuma 
it io\:yo, 13 (A. A) - A•uıan haber· Çe~~slovakya ~uyuk _elçısı ile ~~- • • kıt 't Ş k. b . d Ar Rtrafı YOksek dıvarlarla oevr•Jmlt idta11ıir ve sallla'ba tirdeifnla hlJe.. 

"e röre Japo:ı kıtaatının Tlyanıan cfva- solını arasındaki mülikatta elçının nyetçı aa ar ce~ esın e - olan bu tOtk kap111 yüzlerce klmae ile klrbima iiüte\ianlr oµlula". 
~-ıt. bulunan 6 ~aıabayı ve bir çok Prağ kabinesinin hatb hareketinin tana mıntakasmda mnlıim bazı mev· dolu. idi. 11eies 111ralll9 lç•rlye rlriyor, Bdnda11 eonra köyllliıQn iifiılİ ela 
6)leri de iual eıUtl b:ldirllmektrdlr. ne olacağım anlatbğı anlaşılmaktadır. ziler ele geçirmislerdir. bu derdine bir çare arayordu. Kalabalık J&pbklanm birbir anlattı, onu tal.16en 

--- - -- pek dJade oldı tun~a, hlstm butalan· de dtpr delibnh "end&lnl GllliCli. 

Ko ita r Bakan 1 mlzdan m1ı o rün t11ı11nla görüsmet fırsatını kurtaran kadım cariye diye itill1 ôİa Filiatinde Arap 
Çeteleri ile 

lftll•m•dı1'r. Ertesi gtın e·kencl• banhr •lbtla aatntmı anlattJ. Htrkea ti8 ftl-

d l• ı ek 1 er •ı m 1• z l~erl rlrm•k lsted itleri zaman Merlıame alann prlbl'tlne tuccap •tmlttl. BU til
fercereöen bıkt• ve bndfalne z•man kl,.ıerta uliblmam blttııcı llirhaa 
ıaman renabk e'ie1'8k tapılln9' dOflllQf .,. tallb : 

l'lliicadele kızıftı (R•1,,,.~.ı.t1en deoamJ 

.._ ~Jf , 18 (A. A.) - Burna HayJ~- m~ .. ~_.., •..ı& -· 
fit'$ ~'ôıal!ltrelcarbında Arap Çilelerlle "ralt dobyamamqtır. Yann 9'en re • 
~-aakerlert.,aruında tlddetU mg.a- ' llnee, ptruan 411ltleeek .. ._. ka • 
W'~ olaiaıtur. A.K~rıeıin attıtı •ı ,.,.,,.,, haptan ..ve_..• lat&Mk 
llt ııo'll.,.dan 6 kıoi ölmüt ve 8 kl•I de edellll1ecek k .,.&an•• .. ın itlls n 
~~~ l'lre h r••laam ıtır. Dltı-r ~teler CftR*- ,,.....,,Wta!· Alnl .... lliilal•, 
~"''la mu •aflat olmuşlardır. tlehalfar, kQ'1llllCialar, ara-•lMalar, 
~~fi~ 1S (l. A.) - ~ Kuıtllte ~··~ ,,. te ......... 
~~it bOmba Ue bfr çok Y abadi • · Doia ~ 91*-'ie m.UU.. 
'ft~~~~ Bu ıüzden phh'dt •fi' =c~ ~ ._. .. m1 "-~ttıa ......... ,..... ......._ ......._ lbale 

... ık 9--.br. MIJ'w. M~Utte ba 111-' ldanı e4e • 

L .... ks .. f 1 . •11! ~" ~••· t.wı1n11 ,.. An-~ uya otohus se er erı 1rara4aın reıenıer, ı ~ •ıln4en 
başJ~dı aemu_.a ~ lkbıcl lllUf lftller-

"-· "'~- dlr. ~Q~ ~~D, [ Hnauıt ] - BelJ:dlyeala C11mhmtJ'•t h~ ....,.., 

'I ~: tefer lerl lçbl aiparfı ettftl ye- miUıh&nlstnin 4~ ~ için na

'tır ' I' &lmJı ~ leleq1e,. batli· -1 )'tilı!leleeetw l'&l&e~· Ban. • 
~ ~'• ~&zııı Trabzon balkının büyük la4akl haratı ~tmek tçtn nuıtlalra 
,,_ ""llU Sotuluuda ofufmakta n ll•r ~ nautlab sanayte ihtiyaç ftl'l.ıdli'. 
~-ek lıtcllf vasıtalarla lflerlna fidtp Ba sana'fll kurmak ve denm ettlnnelt 

· ~lt !d•ler. Tabıf bir çok müıWt ~ JQan ol&n. elemıanlar.m, dotucla 
~ \61 ' nauntaum aef rler ve ~ llllinalaeall 1ılr 1anat okulanctan yettş
~İJ t 1•tle nakliye itini tanzim eden melerl tok mtlmldindör. Böyle bir 
"'it ı.ı ''hı bu hizmetinden rlo'ayı hak mektebin nüvftıll sllAh fabrikasının bir 
~dur. ~ibl«le inldşata. h.dlrlıa:mak için 

ulak bir himmet bekliyor. 

HAVA 
it~~(· 7 • 938 ıaat 8 raporu 

ita.la~ •urab: a -5 •e'r• 
l\lltti b 1• ikameti: ŞimalJttrkl 
'lbf ~ret dereceıt : + 25 2 
~ rt •ret c : + 25 6 
\>"~bet • • : + ıa a 
» •tı, : 'f • : % 37 '"t• O)t 
'• laıyikl (Emırumda): 608.6 

41 (De rıtı aevfyeslnde): 'if>S.7 

...!:0 •ta giinleri 
~ .......... Tra.,......, .. _ 

& 11 "-·-~~-~~ VIM&M:r.&_, 7,H 
~~ 18 Pua.rtem li,H 

18 Perfembe 18,30 

~~ • Ain •ostalan 
~ 13.n Cumarteeı 13.lS 
~be 13.n Pasartesı 13.13 
~ 11.n Ca.rp.mba ıs.ıs 

Anısı buralmcla ucuzdur. Muhitin 
ve tkllmin icaplarına göre ekim bllml
yen kimseler, çlltdlJiği terkederek . me
murlufa heve!I etmektedirler. Öyle zan 
ediyoruz ki, dünyaya zahire anbarhit 
yapan Munttoba stepleri, Pasinler yay
lasından daha münbit dei'fldlr. Ve re
ne, başaklan ağır başlı olma.yan Eleşkirt 
Ol--asının buğ~yları renişltji klrb bir 
11iraate mesahası itlbaırlle yol açar. 
Köylü çeşit nedir bilmez. Şu hal 
de ortamektepten çıkıp t atahsil -
da.rlıi'a hevfl'; eden ve ekseriya da 
münhal bulunn~ldığı için, ne yapaca
iını şaşıran ~enci moMtin icaplanna 
röre çalışan bir ziraat enstitüsüne yer
leştirmek, onu müstahsil yapmak ba
kJmlnmn M.1k't faldell olabilir. 

Hölasa, Dotu kalkınmasında ça -
lışacak Fanatkar elemanların yetişmec;i 
zamanı gelmiştir. Doğp memurdan 
ziyade 't;anatka.ra, ekmeğini, memle -
keti süsliyerek, taşları oyamk, de -
mirleri eğerek, kaaamca.k insana muh
ta,çtır. 

Muallim Meselesi 

rij..a Mr ten.ulQle ai'bJW. olan Mlllann beptiai tanıdı. Ve bG bale - EY 11111 f'lıil* bttfUJtd, di;i]i. 
ta4 

baft•t ldeiek: n a..tadl. B1111idi11 ~ A ti~ 
Hllım •tlmena ftdmd&n ·Wri - üih bayµkta". ı. p1916it rıtmea eamUiUıtb " 
ih ..... aeaeı "4lıftl*ecelr •• l>t•elaila t.111:a btr çare bulamada. rtn.ı •alaW•1a idiii ri alfii~-
·ame arbda bJıiutt;ar. Pabt ıeae ,._ Mduim t.fkl bir fi1e karar 9irmittl. llllerla eUa• ~mtdlD iUia • 
....... ıı6Jı..ıılc. llil&fe -. - ·• r...- artıliilan bınlfa·a Mo!..ndi: ıı.ıılı b6jli hliiı'S ~· 
.... in ,....eid :mdllellaJA MMeft - IJ .... llyart-le l'f'fen i:iiittJ,f. fab elank AJllk" bg iillmllff . 
•~f Mr it oldaiUa •e ...,..._ "9tdl,. Daar Adı hin Jardımlyrl 5fı 1p ~ M ral a8ia 
ft1& triemb'ellm. ...... . W..... OOk kimMluln derdtn-. dQa ed4'r4'k çl- ka169ı $a ...... • 
ıneftuaalan ~ .,,,., • .,. ..... , r•lcr buldum Fakat liztn fçfiı birada itte ... ~ cN b6lli ·~ '41: 
.,..,.._. bW ...,..... A....a w, db 9hai1ece&im. V•linin ye.. ridbil, Sallla bayrellef f'tacl• kala~ 
hl liA•I' · 1ihll aiii1ee1J6, IWa eratla, onun kuracıeı cltYn &nti':.'e • _.,...... dlôi-. w ~-~• 
mentilıillWl11111 bWJIJWln1 ,.,,,,.. t'•, dale lr.•qacata, decij bllm*h• plt llPd• manan ww'-
,...._ tıııtt,...; 'JWlflnl8'1)w• 1'e 111• B:tr tıl•ftan da 19bfln vr!Wnie •1* td olaattu. 11.amH: 
..ıun. 'bll ete ~ .. ,. lnliM • •••kur, haber diye f61Mtf'r 1. Merlnmii _ Bmıluıa hepllnla blfı t-. la. 
1"n w Cilnhartyeer idmetüıltae Mli •• tthhde ~ ltibub oı1tutu fo'n •1111 · İedltlerl tablbatlan ilfedffonfm. ~ 
enel byqtaiüU ıa.m... - Her halde fevkaltde bir t~Y c .. r- da elblt bô dettlerlıÜn bir .,.... ftlıfr.· 

!.ben .na 111.ıctePlerbüiln a. . yan edecektir, dl" dlfl erflt flbrhi dtJ9 daa etti. • 
rom. cleUk •e.nı:ur. 1'etilıt 1liJetl, ettr bütüa büyDklırlni çatırda ve dlnnı kur- eerta Vallil Merbameala ba ma• 
}'adımes llretaıetller balwnma dl da. ce .......... .,. m1acl• KiJr~ dit~ 
pa11a bir ma,,.... ~er. Y~ j Bir aı tonra M rhume de dtvana til. Kan ve k.ôaam ....aer aama ~ 
öiTetmen J'eba. ba ıtefer talebeler bir ıelerek oturdu O un erkuirıdan Oç taYUflD&)anaa da pek seYIDiii.,.. ~ 
sene- lıl~ bir ıteY okmnMtılrlan haltle' hastayı dıt val•n n h zoruna ç kardılar O Wdl Mubameye bir •aıs ıet konafıad ' 
mewan elml&r. ve ~ ü.11111 hafi • , zemın Merhume &Gıe ba~ıdı: 'kalmalarım rica tttl. Oalarda ba da'ft.11: 
hanlinnda n hmnnla ~. ı - Bu huteh• rın tuta duklan dert· kabul ed...t kOnütlr katddu 
)'ahutta. m1lftfta.ldyetslsllfe ~ ut· Jelden 'kurtulmalarına lmkln bulunmadı-' V D lar 1 ~ - • _. __ 

içi ı • a 011 a 0 .. ..,, Uf ıece ...-. 
tlJ8. nennlt oulrla:r. )Qııallerlne fakll- tı n ıon Ç•"e o a ·ak bana moracaat bOJÜk bir •IJ•f•t Yerdi ve bltb 1eblr 
telerde ~ok rastrelmek mtımkiln4b. edfy~rlar. Betıl " "Ua~ kabul <ılu sa bel, halkt•ı bu dJafete dayet etti. llalthle 

Kan Hseslnle pllia ildi[; timya ki tyılfte kavu-ım k umttı .. rl varr ı 4 Fta-J Merhume bu amelle Valinin tou..-da 
deftl bir sene münhal lalWI. ~unun· kat burıla, ~ "Y• t a"ında lşlemiı olJukl«- kaldıktan sonra keadidndell m6aaade 
~1 son sınıf edebiyat 4enlerlne lina· n bflvOk fC"." ' ~ı ıtfrar etmrzlfl:-se, ben gtedi!er •• dotnıea nld memleketlerine 
nusanlde bql&nıl&bUdi. Fe'9efe dersle· de du"dan ı tıc11n edf"rem, dedi döndDler. Orada da ömürlerlnla sonuna 
rt yarclımeı bir öğTetmenle geçlştirllcli. H~sblıırd"n blc , i 1 tı: ş 'arından ge· kadar ok mea'ud " muretfrb bir laa-
Llsan derslerinin mnaJMmlerl hemen çen'eı i an atmak ı~t~medl e . Bunurı üze- t ç trdil 
klmllen yardımcı idi, ve biri gitti, blrt . rine Mert u ıı e : lya ıeç er. 

aıa- var) 
l'eldi. - -::::::::================ 

mymetıı lbbnım•u ya.banyo - nnaen sunuyorus. Blllyoru, ~·pek çoa Dünyanın en kısa boylu 
ruz: Memlelcettn bu ihmal edilmiş 'm.· teJJ~r istedik ve rene hlllyoras, btitçe 
ııotasız bölıesfnl atfer yerler seviyesine m•est n.r, aman meselesi var. FJe~ adamı 
erişthtneeye kad:ır, dofaya iltimas etsin. nan meselesi var. Banlarui hepsini te- Polonya raz telerl dlnyaıun ta küçük 
Ona hususi btr ehemmiyet a:ttetstn. mln etmek ve m.ahsarlan bertaraf et • boylu adam•nın 1781 senesinde, Jant 
Öyle tahmin f'der11z ki, memleketin dl- nıek zordur. Memleketin her tarafında tım iki &11r e'Yftl, Polonyada, Hırlfo 
ğer kısımlan, bu iltimastan gücenmi - aJ'llf buhran mevcııt. Herkes yükselmek, ff hrinde dotmut otdat-nu J&DJOrlar 
yecek, lıa.ttl memnun olam.klarclır. Cumhuriyetin açtığı istikbal yolunda, Bu adam hayatım lnrflterede reflrmlştir. 

NİHAYET! 
merhale katetmek lstıly•. HükOmet ve Bu memlekette kendisine Polonyalı 

onun kıymetli vekili bepslnln ihtiyaç - Kont diyorlardı. Boyu 62 SantimctreJI 
Bir iki ufak ricamız daha var: Me- !arına aledderecat cevap nnne(e ken- R8ÇIT'lyordu. 

seli bir kız enstitüsünün, kız lft>esinin d•rdnl mecbur hissedince, elbet yorala• Polonyalı Kont 1781 Hilesinde 
cak, elbet dm.klnsızlıklan devirecek, hatıralınnı J•zdı ve ba hıtara1at Al· 
Atatü.l'k rejiminin kudretini röstere • manca, F tansazca, ınrWzce olarak ba
cektir. Biz taleplerim.izde imkAn nis ~ ııı i1. H tıralarmda vatanı için mahareM 
betlerinin üstüne çıkclıysak. bu, münha- ettıt •nı soy~oyordu. lnılltereye rellncı 

kurulma..<11, Erzurumda Kiizel bir kiltüp
hanen•ln tesl~. TrabT.On orta ticaret 
mektehinin li!leye ka1bedllmesi, Eğit -
menlerin bütün köylerimize ')'lıyılmaıııı, 

Asin atikanın tesbit ettirilerek derer - . sıran ~ftet A.nkarun şahsında, Halk mtıblm bir senet yapmq, Kral aaray&a. 
ıendirllmesi, çlfte minarelerde h'lr müze Partılsl hük1l.metinln yapıcılık: kudretine nna kabul edllmiı ve bndislne de ımlla· 
tesisi gibi... ' inanımızdandır. Büyük vekili, ,;aygı ile teıem btr ev J&pbrmı~br. 

E!Jlyoruz, talebe, hendesi bir tena- Şu satırlan, halkın ayajuıa relen sellnılarız. Tabit toyda b'r ~adı"la evlamiftl. 
süple artarken, muallim mlktan belki Cumhuriyet •ekllbae, bir cllleltçe kabl • C~ BABAN 48 3 8flnda IM:en Oldü 

~ - 'l'eftua .-talan 
"' ıo.oo Pa-.rtell ıa.11 , .. ou.amı. , ... 
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Mehenk meydan· 
muharebesi ı1ı 

Bu eski ve muhteiem oehrin, Narmanın üç kilo
metre cenubunda hAla mevcud olan harabeleri 
aranırsa Türk tarihine yarayacak eserlere tesadüf 
edilmesi pek memuldür 

Har h11klı · mahfuzdur 

Ç O R U il • 

'l' R A B Z O N 

o Jl 

1938 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1933 
1934 
1935 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1931 

680 
536 

2590 
1408 
2678 
1981 
2490 

Yazan: Ôz,,emlz AKAGÜN 

. 
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KADIN 
EV 

.. 
ta Tı •• ·t- .-. 

Kadın, evin, ailenin, 
yuvanın temel direğidir 

J MODA,_ 
1 ÇORAPLAR J 

k 
k 
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İlk Hastası 
MODA · 

Kocam hazır: Fakat 
Nukled~11: F. Dl:..MİRIJAC __ 

Kapının ı:ili çalındı. Hızmetci kız ı - Ben sigorta kumpanyesı acanle· 
'l<;.ınağn ko~tu. Bıı bir saattenberi gelen siyiın. yeni hayal .~irketinin ... Mesleki
i>eşiuci miişt("ri idi. geleni miik("llef bir niıi İcra sırasında bir çok tahlikder. 
.),Urett~ dö~<·nıni~ salona götürdiikt<':n· 

1 
it- brıla~acaksınız. Sizi kazalara kar~ı / 

I 
acaba hangisi? 

/ On dokuz yaşına basan İngliz veliahtına 
l ı 

.ı.oııra Doktorun odasına girdi. orada ve lıaya! İ<;İıı ~igorta e<.!eyinı. 
B:.ıyarıCenıile oğlu doktor Sadi ile olu- E ... Bu aı 1 ık ~·ok o!uyor, 'u. Dok·/ 
ruyordu. altmışına yaklaşın ıs olma.sına lor Sa<frt tiıı yl·rinden t ırlad: lwrifi ko
~:ğıııen .iri lıöyl~. s~~.l.am yapıl_ı b!r ~a- j ıurıdaıı yakaladı ve kaı.>ıdan c.li~arı al -

d koca bulmak mühim bir mesele 
c * i ·' -

ndı. Bılhnssa yuzumın sert çızkılenn· tı ve kapıyı çarparak kapadı Reııi'1j 
<l~ k k b" 1 

' 
1 

• ~ pe yumuşa • ta ıatlı olmadığ ıda kıpkırmızı olıııu~ lıı . 
~nk;.ılıyorcu. Ellerini ınüleaıadiyen asa~ - Diiııy.1da n.~ t L"hııf adarıılar var 
>~ L:r hareketi(" çıtırdatıyordu. Yenı yahıı . Bakalım Uciin<:liyt'. 1
1>'.rl !ııiişlerinin daha gelmiş olduğunu / Bu sder içeri g

0

iren at sııratlı, bo-
>t dı H ı · · ı 

ren • ızme c:ıyı: ya.ı sarı s<içlan pt'rma!iaııtlı bir kızdı. 
- Pckei sen git diyerek savduk- Ev\ elii bir parça kırıttı. So ıra Sadet ti· 

la 
1 

so:1ra büyük bir yazıhanenin öniine 

1 

ııin gi>slerdiJi yere ot rma~ı kabul etti. 
ııtııı ·ıı · ' ğl d .. d D k S d · ' , • ıı~ o.an o una on u: o lor .. a ettın oturc.uğu yerden tah-

liazır mısın? .. Ben senden ~·.ok he- miııler yapıyordu. 

Y~la1lıyıın ... Baban sağ ol~aydı da se· - Burnu mu. kulaklarımı, boğazımı? 111 lıu h ı-1 
•• d. b .. ·· ·· ·· - H h ld l 1. a.uc gorsey ı . o ut un o.ntınl'ı '"r a c :oğ'azı olmalıdır. Amigdal· 

>~r bo·ade kükuınd doktorluğıle ge· lerd<> bir arı7.a, belki henccrede bir şey .. . 
\•rd, ....: . b" ·I "K 1 k B ... B s· . a· l 
11 • ·.ıt'ııı ,..,, e 11 a ·, OJaz, urun - • ızı ın t'}'Oruın bayan ... 
;uı lı. ~ ı~ı doktor Sadettin Canvere"ıı Kadın t'k~i bir sesle söze ba~lad ı 

Ru sene .ııaz şapkalnrrnda fazla 
değişiklik !/Ok. Yrlnrz bir fark 7Jar,· 
Bu sene şabkalan çiçeklerle sris!e
mck merakı hast! oldu. 

lk'. ·~ra': gör~eydi kiııı bilir ne derdi? Hem / v(· bir la/cbeııiıı t'tbt"r okıyuşu cribi: 
ıı a .. 1 ı· d k S d s 

r ·:' ııe gllzc g<>.ı) o: o ·tor a et· - Ben ticaret ınektebindeıı ~e'iyo M -
1 

z A ı..r 111 c._. K l k B • a·· -· d k l 1 l. nvcreıı... o a ·, o_Jaz, uruu rJm a ·ti or steno ticari hesap bilirim· ı..,st:ıı k' ·· t ' :> f ı ·ıarı ııı ·ı e,1assısı. .'\.e cra•u;larım yanımdadır. 

. Doktor Sadettin dalğı:ı gözlerle - Faidt·si1. hi.; bir ki·nseye ilıtiy :ı· 
"

1111 ~İne lJaklı. Sonra mırıldandı : .:ıın yok. Buyt:run. 

k• ·- A1ıae ha 'lrıııı artık ... l!;ik reçete · Merdivenden hala ayak sesini işi· 
ı~ıt:nnııı, l lasta kabul defteıi.n, 1 er· tiliyordu. Doktor Sadettin terlenıişdi. 
~ I t<lıı.a n ... Annesi cevap \erdi : 1...ebirıdc.-n çıkardığı bir mendili alnında 
~ - t.3ekle . . Şimdi sea ııı 'ilıim biı tr.ıdirci. Kt•ndiııe gdıııt-k jçiıı bir L:aç 
O·ı rılt.ısyon ya;ııyor~ıın. birbiri peşiııe odaya gin·n bir otomobil 

Bcıırııi? .u·cntesirıi kı:ııdisirw kutaloglar göster-
~1 Tabii srııya .. anlamıyor lllU.'.illll•t ucue gC'lıııi~ ı,ir Jdkti!Ö ~irkcti lllt'CllU· 

~ı.~tcıileriııt' va.ktırı:u ı:uk kiyıuetli ul· rumı, l>ir il~ıl!!l .)İrkcti ;".tj:tııuıı k.ıpıdı• 
· ~" lıi.,ııi ıİ Vt"ı ,ıırk laı1111. jür ı c·I ti. lkldt-ıııt" .... alurıuııJcı bir ada,u• 

~ l Jot toı s~ Jd t iıı aıııır."iiııiıı oJadaıı i<ııı hu ~ka ki ıııse kalmam ı~J ı. 
,: ttı ı, ıl..:.lı~.mı. :ıiya dolıı lı!üzlrr~lt' .sc:-y- f ft-rluıldı: buııuJu .. li.;;aııya atıııu• 
11• Yvr. Bııguıı ılk de~a duktorlu~b lı..tr 'i!"a ıııı-d.>llr olacagııll gibi gr-liyor. kapı• 
ı.Y•Jı ftt . H~ı .scbcf.ılc iı.:iııbc tnıyük L>ir yı ü~·arkcrı böyle dü~i.irıÜ)Ofdtı. 
ı:ıı: 1. k . l" 41 ıı ııssdıııc ·te 11. ı . K { ı. 

y upıyı ;ı~'ııM.:a ıı <ıll'. tdc-k bir aJ:uıı 

Endişe 

Nusret Paytak nwşl.ur ayyaflar -
d:ındır. Fabl o Akşaın nedense lokun • 
tada pek ke) f siz görünı'.jyordıı, Arkncla
şı ~orclıı: 

- Ayol İçsene .... Sana ne oldu 
büylı:( 

- Yok yuk. Bu akşam az ıçece• 
~ İııı. iti 49 h.ıktaıı f a2la içmerıı . 

Hastuııusıu yokSdf1 

t"-ftıyır lıaıııdolsuı1 t fasla dc:g İ· 
liııı aıııııııı, şirııdilik eve 

çuk İ\er:sem, ,falg ııılıLLı 
diyı· kur ku~ or uııı. 

yc:ııi ta~ıııılıcn 

yolu ş~şırıı ım 
f 

Prenses ELİZABET 

1. "'' ırıı '-aal irıauılıııaı l>ir v~ıvaslık· ·ı . l 
1\1 J SIC'tar gıuı Dİr -,·iirüyii le i~·eri girdi. 
l.) rçti. Do'ctor otordugıı yt·rdcıı kıılktı. (ırk y:\şlarmde bJar giirünü}ordu. Biı ~uhuıı kc·ııdisiııdt·ıı kızıııı İ!>tc:· 
• :~'", Ve ciddi bir alinı yü,ü tabnJı - Duklur. Arı 1atayını size .. ilen y<ıı ıldikaıılıya sordu: ı ,. L c·.ne a·'asırıı kabiııc\;t bırlı::~tıre"n l " k · ' K l · k 1 

Mitzerel ve s hep 
İııgiltcıcdc l., Liyük ş.ılısi} dlcr <la- ı Hol:.uıda da Oıaııj Na :ıu rıilesinde 

lıu ~İıudidcıı küçtik prı·ııscs Eliıabcti ev 

1

! erkek yoktur. lrıgiliz tacının v risi ile 
lt·ndirınek nıcselesi ile meşgul bulunu- evlen ·cek yaştcı prensler ücr ~inıal 
yorlaı. Ou iki ya~ında bulun,m prens ıııemleketi saruylarııı<ln çok değildir . 
d İgt•r çocuklargibi tahsiline devaııı et· lrıgiıiz asılza<le ailelerin<." mensup 
mekte, oyun oynaınakda, hiHyalar kor· gençlerin listesi de pek mnh<lutdur. t: .. 1 .1 uccar omısyoo~u~nyum ve... j - ıwn a evlcıııııt> · istet i~iııiziı 

'

1

>
1 açtı· Ü >klor Sadettin daha fazla Jiıılt - sebebi ııedir°? 

- Biriııci lütfen··· lllt'di. H .. idde"tl.e _bağırdı: l - Onu se·.riyonıın. '11aktadır. Nazırlar -:öy·le mühim bir A b Eı· b t k' · k k' 
~ 1 ca a ıza e ·ımı scvece • ·ı-ı. Oturanlardaıı bir dan('si kalkarak _ 

li<ıı} \:' I 7 z l l } · · · .Şu Ct'vabı aldı: k '
1
}:1 .ı. v •• ··J·· D kt 5 <l t" -..Jıt.l ('Jllt. .a en a ıının dını;-iıııı . 

.ıı> uo.., ru yıır.ı u. 
0 

• or a et ııı k f' k y 1 - Bu, bir mazerettir. Fakat seoeJ 

vaziyet karşısında bulunmaktadırlar : · t'h d k? ' 
ık . . Eı· b mı ın ı ap e ece 

ım:ı ıza din kocası kim ola-
eak'?.. .Şimdiden Prenses Elizabete müııa· Yı kap:.ıdı ve yeriııe otordu: ·a ı artı · . . . a oerhal L:i rdaıı ı;ıkm 

......_ U yoksa kapıdi~arı atarım. değil! · sip görülen bazılarını gözden geçıre· Dlinyanın en geniş lm11aratorlugy 11· ayurun oturun ... 

1.ı Ye karşısındakini dikkatli bir narnr· Kohıııc.lan yakaladı ve kapıdan dı-
~\ı~Jıı G 1 · k ı ~arıya att•. 5o 1 ziyaretci;:,j bekleme Yakı • e en şı;mıan, sarsa lavur u, 

}iq 
1 saçlı müthiş karınlı bir adamdı. salonunun ortasında durmuş kendisine 

ttıj":lalığı acaba ne olabilirdi? alkolik- hiddetli gözlerle bakıyordu. 
~lıl~klHafıuısmınıı gaybetıni~ti, yoksa - Bu kepazelik... Benim gibi bir 
lirıdt ?tıııda çınlama, görme kabiliye· .tdaına böyle- mua nele yapmak... Ben 
Sad llıtiıarıısızlıklar mı vardı . Doktor namuslu, kazandığımla geçinir bir ada 

"ltin k d" k d' ınıın. Her tanıdığırnd m hürmet gör· en ı erı ıne: 

Qq~;' llakalıın dedi ye sonra karşısın· me.Je alışclım. Bir Sinozit den muz. 
1
lt-: tarip olmasaydım. en . i .ı olun kapım· 

~ın cşiiinden atlamazdım. 

lim: nıın V eliahdi bulurıan pirenses on sekiz f 
Valter Francis Con, rel of Dal-

on dokuz yaşına girdiği zaman, onu k't k" b. 1 k ·ı · d d' C d 
1 d. k h h l · .. . . ı es ı ır s oçya aı esın en ır. e -

ev en ırme ' er a de ınuşkıl bır ıne· l . d b" . s· v l ı k d 
1 • • erın en ırı ır a ter s oçya a H<'r firsatla övünür, kendisinin ınii· se e olnııyacak zannedcrsınız. Ne bü- . · .. 

··k h t ı B"I k'. b I ısyan çıkarmış, Ingılızlerle muharebe him bir adam olduğunu iddia eder, du· yu a a · ı a ıs u mese c zanne- . . 
1
. E. b k . 

d "ld"ğ" d . k k k .. . ctmıştı. Kra ıçe lıza et onuta bıh et-n.ır. Geçen gün bir merasimde bulundu· ı ı ın en ço ·arışı · ve guç bır . d" B · l · · ? 
· d" mış ı: " u ışe nası cesaret ettınız ,, ğunu söyliyordu ilave etti: iŞ ır. d . d" s· v 1 d 

. .. . emış ı. ır a ter e mağrurane - Gazetelere bile ismim yazıldı. Bır defa mcvkıın ıcablarını tat· b" t ı -s· k k h 
· k ı· ır avır a : ır er ·e er şeye ce-Arkadaşı sordu: mırı etme· azım gelmektedir. Şimdi- t d b . . 

1 d 1c· .. kb l k 1. l sare e er,, ceva mı vermıştı. - Ben gazete eri göz en geçirdim. ı prenses, musta e ra ıçe ve mpe· A b b .. k" V l b .. k .. 
· · · d" d d. . ca a ugun u a ter, ugun u Senin ısmini görmedim. ratorıçenııı ız ıvacın a ırı rneselesı de El" b k? V .l 

Övün üş 

~.btıyunın siıi dinleyorum. 

~1 111" J~teri heyecanlı bir i~ade ile an
~a ba..,ladı· ......... , . . 

~Lak Şte Bay doktor şu kataloğumu
•ııj«J '11ıız. Size yeni elektirik siipürge· 
~t:ldj~ıı bir danc almanıı için teklift 
(jo\ı.ı0

1

j Yt'rıi ve .soıı bir model. BiJhas~;, 
Lir t.4: ~r İçin yapılmı~tır. Fennin yeni 

ı · ··h· b" k I ıza ete ne cevap verece . aı~er ş iddiaya bindı o günkü gazete· rnu ım ır yer tutma tadır. Çünkü n· d kr l k b d d 
· · · d · · T t kTt · k aynı zaman a a ın a ra asın an ır. Doktor Sadettin yaptı""• g~ afi. ta· [Pre baktılar. Pıç bırın e ısmı yoktu. gı ız e · ·ı a ı esasıye anunu hiikiim- T . Al' 

0 
.. k d"' Gl t .

1 ö • • • d ki . ezesı ıs u o uçes er ı e ev· amir etmek istedi. Demek bubir hasta 3iraz mahcup r ~ıbı oldu ve nıhayet arın ve çocu arının tensık edilmiş l . f V it . d' d" t 
ıdi. Bir hakiki kasta.. i in içinden çıkırı ı:ı:ı bir çaresini buldu: lngiliz kilisesine merbut olmaları la· denmbışl ır. kat edr .şım 1 on or yaşın· 

1 ı · b d b h d"I · d N'h · a u unma a ır. H~yecaııdan dili tutuldu. Tüccar ko - şte dedı, en en a sc ı mış, zım ır. ı ayet zamanın sıyasi İcab· AI A K 1 k d 1· 
· · · · · • H · d ? !arını d ·· ·· ·· d b ı d k aster rtur ra anm an n· ııısyoncıısu çokdan merdıvenlerı ınmı• - anı nere e · a goz onun e u un urma za- .

1
. A . k .

1 
k 

8 k t d "D"v z t nıreti va d gı ız rısto rasısını tenısı etme te· ıpartııııaııdarı dısarı çıkını~dı. Doktoı - a gaze e e ıger eva " r ır. d' K l d 'd' B b 

D 
1 ası. ~essiı, iktisadi ... 

~alktı~ktor Sadet tin yrrinden hiddeti< 

~ · ı ·ı· · "D"Y t "b • B' j h p El" b k ır. ra ın amuca za esı ır. a ası 'la<lcttin: -enı ıyor; ışte o ıger zcva .. enıın.. ınaena ey renses ıza atın o· 
0 

.. k d .. K d' . Ed d b" 
cas b"I b · 1 ·1· k"I' . . u o ont ye ıncı var ın ır - Birinci ha~laını muayenf! ede. 1• 1 mec urıye ngı ız ·ı ısesının . . • . . A 

Mu'"teessirı"m amel ettiği nıezhebe tabı' olıı1alıdır. Bu kardeşın·ı·n oğ .. ludur. Umumı harbın da-nedim... Ne şaııszıslık! diye söyleniyor d d 

kocanın kral kanından olup olmama· nın an u? gun sonra . oğınuştur. 
u. Küçük Adil bir yaramazlık yap - sında bir mahzur yoktur. Bu sebepten Danımarka Prensı Gorm on. ~o· ~ ' ll ~il b IJ}'IJrnn çıkınız. . Hayır oradaıı 

:;rıı ;0k u .ka?ıdan... Kaybedecek vale· 
~ vltr 

1~.ıtıya(:lınız olan her şeyımiz • 
, ij'tıle ··ı )' gu c ... Veraset 

:'•ırı 1 t;di. ba.ştaıı toplandı, ciJdi tavır· 
~ı: eıııdcıı t:ıkındı. Ve kapıyı ara· Bir a<lam ruh ve kuratker lahJili 

ııı:raklısıy<lı. Bir gün brşısma aldığı 
1 ~ il bir tı:uııdığ 111 k,.ıu.Ji~ind(: uyandırJı~ı 
ıq\l"<J lJ &t•lt-ıı ht>r halde lıakiki lıir iııtihaı m:uıı 117a lıya :uıl~tırktıı, ~öyle 
r •t ıliyt- J .. •• • d u · 

ft ı, ~Öıl . cıusunıyor u. r..r.ııgı sap- d~di : 

~ &lcıın ı-rı htıluııık, bıırııu ~ekil.siı, rtf'• - Siz l>ı:nim Ükdt!ol>..:ri Lazeıı eı• 
Yı rııij~k" lıuruııııdaki puliplcrdt"rı do· kek gibi ~rt, Laıarı kadııı gibi yu· 
h uı <>laıı lıir ad:ıııı. . . ıııuşak R0rüııüyorswıuz. n(, • diiş .. 

t 'ICl.ıı k .. 111<'dt'rİııi taıııuııılayaıuadı. - Bıı, bc-ndl! irsi olsa gerek. 
İltlılı ~O:dt'rdt- bir ate~ yaııdı, eğri - Hal>wuz lUt hüylt: miydii' ı~ '.Yuk . . " 

c: -ıl:na ı.ıı ı;a Joğru kaldıran u<laııı I - 1 byır ! l· uk..tt <'.'Cdctdmııu yan~ı 
dan ko:ıuim&~ii başladı: kadı.ııdı, yarısı erkek I.. 

nw•tı. Anne.si dediki: prensesin o·erek fngilte · k r ·k • kuz yaşındadır. Kral onuncu Krıstıya 
., o reııın, gere .s o 'd" An . El Si . 

- Bu yaptığın şey içiıı şende mü· çiyanın büyük ailelerinden bi: inin rei· nın yegenı ır. .nesı . ena ezvıi 
teessirsin deıc.iJ mi? söyle bakayım mü· si ile evlenmesi mümk" 1 b'I kt' Holştayn prenslerındcndır, Prens Oorm 

~ un o a ı ece ır. .. .. .. d k' .. k k h .
1
. b tee.s.,iriın de! Bazı nazariyeciler Krai tacının parti· o;ıumuz e ı ıene yu se ta sı ıne aş· 

- Mütcssirim anneciğim. lcrin haricinde ve fevkinde ol· aya caktır. 
- Pt·kala, ınült:essiriııı dcıııck , nıası lazım geleceğini ileri sürerek lsveç prensi Kari Don lıweç veli· 

iJir dalıa yapm;.ıııı denırktir. Aradwı biı az çok politik temayülleri olan b~ ahdinin dört çocuğunun eıı gencidir. 
saat geçti, küçük Adil viue nyrıi )'ara • ailelerle karışmasını mahzurlu görü· Yirmi bir yaıındadır. Hemşiresi lngrid 
ı11a,]ığı yaptı . O zaman :ınnesi: yurlaı. Danimark& veliahdi ile evlenmiştir. 

- Ne yaµdyıııı, uıütee~ .. i~iuı ıuııa, Eli2ab~1 kıal .. ·c· yalıut pıcıı~ ai· Vilyam Con Rober yakında IngH• 
lıi~ııa IJir l:e:.ta .. eıeyimde MÖr, dedi. lc:.siıı~ ıııensuµ ecnr.bi bir prensle de evle· lererıirı erı 8Üz~I isimlerinden birine ve 

Küçük Adil arıııesiııiıı ~(iılirıii urıııt- ııebilir. Alıııa.rıya, l)anim~rka, f!v~c, büyük bir .servete tcvariis edecektir. 
ıııaııuştı. (Felemenk.,. · Babası Dük dö Doveıışayr Çanakkalle 

Amaıı aııııc:Tİğ iııı, J~di, ıııülee.ssi 1 
• Faka ı hi r Alllları pn·nsİııiıı iııt i- nıuhard,,eler inde bulunm_µş -.·c sulh kon• / 

riııı dcnıd: yapıııay:ıcuğıın demeınktir. habıııd::.ııı e·pey zaınandarıbeıi saıfına· freran&clu nıühim rolJer oynamıştır. 
Semle ceza vermeyecek.sin. zar e<lilrrıiş olcJuğu zannedilmektedir. Vilyam on dokuz yaşındadır. 
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GUDA LTUR HAYATI 
Doğu çocuklarının kültür 
vaziyetleri saliha doğru 
ilerliyor ve yüksel· yor 

Fakat vaziyeti yakı!1dan mütalaa eder~ek, gerek 
mekteb, ger~k talebP, gerek öğretmen adedinin 
henüz matlfı ) derecede olmadığını görürüz 

Üçüncü Umumt -----·-----------------
MO.fettlşllk böJgeııin-

deki umumt kültOr 
vu:f yetini eldeki ls
tathtilderden anla
maıı: kabildir. 

Bu istatistiklere 
mQdekldk bir nazar
la bakılı·sa, birçok 
memnuniyete değer 

moktala"m tebarüz et· 
tlttnt görmemek ka 
bil değildir. 

İSTjYORUZ 

Doğu kUtOpanesi 

1 

1-

Her geçen senl' ı 
bu m1Dtakada ierek 
mektep binası, gerek E k • 
talebe ve gerekse S 1 

Eot bir illm ve KOltür kaynetı o· 
lan Erzurumun umumi bir kütOpantıye 
büyDk bir ihtiyacı vardır. Bflhuııa mek
t•p talebes•htn bot Hmanlard<t ~usust 
teıktk ve tetebbülerlnl kolayleştıracalt 

olan b0y1e bir kütöpane, bOlgeafzt en 
zengin bir kütüpınesl oJanllfr ve E•zu· 
rum böyle bir müesselff'ye sebtp olmak
la öİtınebtllr. 

sanat eserleri 
Do(Judtt her sene yeruer yükselerı yeni okullardan: [Solda yukarıda] Çlftltkköyi1 ilkollul talebe oe ö~ıetmeni bir arad• 

{Altt11] f•ptr okulu, [Sa~da gukarıdı} Vegıle/endi .ındtebl, {~ltta] Tortum ilkokulu 

otretmen adedi mü-
temadi bir ytıkselme K•Jmtıtll 11lr.I eaerl~r bakımında•, 
rosterlyor. Bundan Ernnunun ve btltün Dof1111ua deleri 
bllhttssa bu havali öl(IQtemlyee11k bir mevkii oldutuna 1tıp-
pouklannın kQltOr laiJ Joktur. Bllbusa Rva l&tfllaı za11anın-
vulretlerlnln rlttfk· •• ya,ılıp Jlkılan, parçalanıp da~tılaa 
te sallha doğru yük- tarihin nesillere yıdlrlr tiınkbli bu e · 

KDltDr 
durumunda 
Erzurum ..-ldlğlnl açık~ anla- Mrltrl ıt•dlkl dıfiaık llallil •• kurtar· 

"0·11.,, m&k 'YHfhıd blse dütttyor. icap eden 1 - Olıal •ayıeı: 
. Ocürcf\ Uınumf .,erteni• ıızmpten tetHldırln ,.apal-· 
Müf triwlık mıntakası 1 915-936 derı y1hnda Vilayet dthl-

l ma. toprak &ltltrıuda DNçhu Omlıı: bir il-~- ns F l ilk k l B la 
tıüı old"""U bir ta- aua • •• 0 u mevwttu. un -

'"6 pJde yatn tski Htrl•rİD d araftınla· nD lb Vil.a t lh .. ~ d kam. bosnıiyvtlerle ti • il .ye 'a il .au, e.... • ., •. .. r.•""''"'"' ~flpht etmlyoruıı:. Tarfbl kıyıae bf k J ı d ı ....... , klWh' bakım ndan Q· " , ye mer ez er n .. o mat nzere OD"'"'1P 
h .; 6 t•ıı A" ~ı '"" !'uıımst hl~ itina ile too- tam teekil tlı v 83 Q bl Ö""' ._ __ .. ..mıde ısrarla durul· ,. 8 r .re.-.. 

ııiila lhımrelen bir Jatıırılıµ '"' lı fA ftt aıt·na .ıı tnı s•. Dotu v-. oo ıunıfh tdt. 
memlKet parçasıdır. tehirleri kıyaatıl İ bıreı· IDÜel!btS' daba 9:l6-9!t7 l'\4\ O~Ol 'llflSl 99 OlmQ-

Alır)ann ihmali en kııanıaıı olurlar. tur F ... ı bııluru nır ö47~·na~nli okul· 
'90k burada kendini k . . ht• ac lardan bir kısmınm lı.adıoa.,na birer, 
t&tenalştlr. Harap e n ısyen 1 ıy 1 lkJter ôtretmen tllH edilmAk ıur•llle 
9dlcf teiiıteii pek btı- bu ders )'ıh Jçaris'nde t•m dnreli okul 
YfıJi. olan mtıtemadl Doğu 1-üyOk bir h z a l al~ırmı yo- 1ayı11 28 ze ç1karıımııtır. 
ll.arblere hemen be-ı luna ıirmlşth-. Fakat bu kallııomeyı 937-938 ders yıltncfa okul Pa•ıın 
men burası sahne ol- matlup bir sekilde yürütecek e\eman az- 101 dir. Köylerdft ve Nabfy•le1deki tıtm 
muı Ye her dev rde dır. Bu kıthk yer yer kurulacak otan tt-şkllatlı okul kadrolarına ö§.'retmen ill-
llu bö'ge mubakkakı SlnFi v" dlter mO.esıeselerde k:endleinl vesile okullar takv•ye edllmışıtr. 
bli fstlll, btr harp, daha ılyaie hissattireceııtır. FabrikaJarı 2 - Öğretmen ve Öfrenci 
bir barabl fÖrmQ,tür kurarken oraluda ça1ış~cak olan teknls- durumu: 
Bu ~zden l'erek ra· yenleri ştm ild"n hn rlamak için, Doğu 935-9:16 <2trs yılında 31 rl kadın 
fah ve ierelt içtimai bölgeııioin bü9ük hir s .. nayı okuluna lb· Vl'I 158~zi Erk~k olmak uzre Vilayet ll-
11evtye itibarile bu tlyacı vırdır. Su mnn~eeeden h·r ıenfl kokullarında 189 ökrftmen O"hfbnlmıı, 

\ 
Rakkamlar söylüyor 

Üçüncü Umumi Müfettişlik mıntak~sı jçinde ve 
ıeneler itibarile okul, lSQ'retmen ve öğrenci durumu 

.DotJu Bölgulnddl kllltllr ltalkınmaıuun s•ıri h•ikında bir fikir edJn
m•Jı içfn •1114ır aiti ralıa.,/ara b•lc~lı k.Afldir. Her gıl gtNlı o.•ul, 
gereJı talebe, gerllt ()fr11t•en mikdarı mattJmedl,en a•taıalıtadır. 

ônamD:zd•ki gıllar• tae, thhA •mnt11etle b~ltablllriz 

1934 - 1935: 
1935 -1936: 
1936 - 1937: 

1937 - 1938: 

Okul 397 

« 

424 
445 

463 

Ôifetmen 747 
788 

867 

917 

Öğrenci 37 619 
42898 

47460 

52132 

SilAhfabrikasındakiÇirak 
Okulu tevsi edilemez mi? 

. •' 

Bu mektep dar kadrosu na rağmen kıymetli 
elemanlar ye1 iştir bitecek bii vük bir ilerJeme 
istid'ldı göst- •· ni. tir muhit meiiılek.etin dl-. yetişecek bilgi ve tecrob~ ile rnOce'1bfZ 28 oktıl"a 23;J8 çü >ız ve 5224 dü Er-

ter, kısımlarına naza- teknlstyenl~r eleman k tlığanı da Oole· ' kek olmak üzere 7757 Otretci !oku- Doğu mıntak8s1 büyült b'r aı alkı'1ma rindi' bat Erzurum gibi mühim bir 
ran çok i'erlde kal· miş olacııklard.r. tuımuştur. Bu dera yıla sonunda 19B Kız istidadı götermek t~ ve her roenu"a , rn~rkFzde bi e tAsvirecl, mııklneci, tamir· 
mıttır. Bu vaziyet '--------·---------------r VA 741 rt l'ltkA\c o 'm> k Uzre 939 öğren- gözle göroıür bir şek.tide Jnkişar .. tmek- ci gibt At 11arıatları"dan h ıkkfle 1JnJama· 
Dotmıun bu kısmında her mevsuda da-I E•dekl tstaılstık.ıere razaran, kültü clye Hlcö~retim d'plomuı ve11lm•ttlr t.:dır Arszlsi ır usaıt olmllkla beraber Y • kjms"J,.,_. ff'Radüf etmek kabil ola· 
bat mütekasif bir ça-bfma,,.. amirdir. tAlttınafı JOuncuda 93 ... 937 d ' . k · g"rek zhaııt, g"rek tıayv11rcı ık m yrı"'. Me•cı .tıa ın ve sanatkar olarak 

.,. 
1 

;>- ers_ yılında H2 adın ve . k ş'ar•n çok uz ırı o'rnllsı yU- geç•n.-n!n n ıse ~ilgileri ampirik. olmak· 

Bir posta kartlnın hikayesi 

Sen r.ehrf kenarm4a eski kitap saftınlar 

Pa•h [Hu~ust ıntıbıtbirfmlzderı] - B' ce l<ltsp ı ldPn P'e $?'Açu. H r d • !2s,ndıı 
,.8 dn Jrıt p eskir, yıpranır, kfrt nlr, fakat Hr kerl." daha okunnr. Y·wan•r. es~lr 
0!01< z Matbaadan kn•üph •neı r , k:Otüp ve s>a ö •ıırüııü Ps'1i b'r evi" mütent>v'"i 
hanedt n rkaz'yoııcula•a, o rdıın cia z~ngl' k•\tübanes'rdeı ,.,.-z ~ -'~ş1 "'rı ,..a
Sen Jrf'nar·na ~"' ir. Bu r~n =- g'\olııırln s n :ia ger.~rlr. Hiç hir m~n w d . kit• ı 
d'n h kıp h tthn edece~ln\ netmA ~ııytaı~nnda, vspılırıış tir kP~c:e kA~ııiJ 
En P.fk. kıt• p1ar Se~ kenarırır ld ııyıık uörm~rtlm. Yer'n, s h'hlnt. rf'n$(nt vı 
satıcıbın ~dft bulunur. Orad n n ditr- ~lcAP.rİV" •i .. 11rın1 d 1 ğ1ştlrFın kH•p mana 
katli bir volcu hu kit,.b1 vö · ucuzca 1 ~mıian h•c kavbetmlyor. lşt~ s H gön-
a'ı ·, tPmf'ller, tütüpaneslne tor. Bö7Ie- rl"rdl~im bu kerbn blkiyeıi !... 

64 erkf\11' olma~ uzre llkokullardll 196 . zü,,den f1tzltt ~ir mesafy~ lbtfy,.ç ı?Ö<ıter- t11n llPnvA ırM~mıyor. . 
Oğretmfn çahştarılmıştır. fu ders yıh \ mek•-. ve bu mesalve muka,..,il katı bir Ha1huk Doğu ye"f~en almak nzere 
çertsincle iıko~ ullarda 2412 st k z 5504 mAr faa~ ta h •men h•men temin edilPm~- olduğu bay t vPc;hesl lçınde bu eksfğf· 

dü t>rllek olmak. Üzr.- 791ö Ö~l'eJ el oku- ffitıklf'd l ", s~nf'nln ıDlrRıDr Byh.' l'l köv)Q. 1'{ d"I ,bımam'~:nttk rnPCbUrlyetfndedİr. 
tuloıu~ 217 kız · .. 8?9 E k• k k. t t ler mf'stf'hll\c o'ar~k g • çirmPğe m"cbıır E,.zururrda Sılah f~br kası,, da, burayı 

~ · 1 - r 1 op an k 1 1 B I •- tt h"J hü lda,.r. edcn•-- rin şah~t g;ır'thrı mabsu· 
10U4ö çııcı ~a d lplorr a verl!mlştir. k~~~~~.8:;" .~~n~~~ 1~ .. :~r~ıetiııf~ütü~ Jü ohm bir çıra!( meırtt- bi va~dır. Bu 

~~7-:-938 deu. yılında_ ö~retmf'n sq. g"Hetl ro ~ıı~men ekı.ilmf>slne bUyük cı•ak msktPbi ·dar kııdrosura rağmen 
vısı 32 ,ı ~arın H• 164 r.u eıkf'k olmak bir J"ıJl'li tFş <t l f diyor. kıvme•li e'em!Jn •efşt rebi'f'cek kadar 
i'rz•"' 196_dıt. Bu d.,rs yıh içer s ndo il- Bu ıt b t) Do~u mınt ka ırın ref-th büyük bir H ıl m İ•tidııdı göstermfştfr. 
koYul a•da 2!141 ri k1z ve 5092 si erkfk 21 a,iyes\tı•n yaksf'1m sl tııı m rtııkan n D0Qunu1J i le ide aJı-ıca§'ı Anoüstriyel 
olmak üzre 9o:n öğrer- ci okutulmuş ve .sanı y•l•'ş'Tlnr i ı• k.abil olııbilrc .. ktir Z-ı J karekter nJ>zarı itibara ahnnrak bu mek· 
1230 çcıct·~ıt dıpfomtt verilmi .. tir, to., b•ı ı h0mrıiwt i ..... ~. Ale rokt·m HU t~hın ıcvsl •dllm<>!:I ve hım kadrolu 

938-939 dtırtı vılırda öğr~tmrn kü•ıır·tim z'n nı 7.Hrıd kL-;ıtiri <'Plh" .,.ış ve bi· ı:aoavi mPkteh lnllne korması elbet· 
sa- hu 1-A'g-"'1 hlrcok ftth i :•lnı"' hıru m;ı- te <'"' ıuzumlıı v~ taycahdır · 

Y ı:;ı :L06 ya eıır: r• oııştır. sırı~ ki rıı"" , P.' jlq i ti . 1 {!"u b ı it hatl:ı 1 Do~J bö'gı>s;niı kOl 1ü•e1 ka~ktnma:;ı 
3 - Eğıtmen okulları: aqırla·dan .. e ı talciıı tııı's o'dıı~u ravat h•1s ı~trnda Qtly"k frda ·l'r ıklı•r kat\ıJn· 
H36-9~8 n~ r~ yı lır•da Ha~anknle tarz rı• İ'İC tf\ uym vn., v • i t 1 hııyH mıR o'a11· Kü •ür Batanlı~ııı an ve O"Un 

k'övlE:rlrdf.' lfj Eğllmtrı okuiu 1:ç•Jmı~br. rev·~.s· ıcı vrH·e •i .. lhh'1 ş:m-bf-ln basınd• bnuran Dn~urunı:ıymetli evUl· 
938-!)5!) "er~ qlıtda talen Erztrran ba ye i h<ı•11t,.. c-ör~ I> ~ r.ıın h zıT-1 n- dı sayı., S·ff,.t A·kıırıdın bu mes .. leyi 
Eğitl'Ten J ı nıı r~a hı ıımın ?fi EğltmPn maEı p.··~ttı> hüvnK ~i .... '1.Hııre• ir · .• rle göz ?niin· rn :'7.ak tu'm•y c"kle.rııı· 

fr k ı .. ...ıö d 1• 1 t k~I d b Rugı:n h en b tıı'l D f!u s hı e- chın ın bulu ll\Oruz 
nıuvt • 8J ll 1< {I rı ~ r f rı a u ı e u . -----oku la•ın ~ı;yısı 41 Je çık rılrcoHır. 16 
E~ tm .. n o ulu·da 473 çii gUndüz ve 
29~ en~ srec ~ o mak Uzre 766 talebe oku
tulmuş' ur. 

4 - Bina d urumu : 
!135-936 11• rır"yıhrıda 12 okul ta

mir ettirilm :-, 13 okul da yeniden plana 
uyjtıın b r to,..lil de yapt111ln-·ı~tır. 

H36-!l37 )ı'.ırra tç okul laıtir etil 
rilm'ş -ye yeniden 7 oliul binası yart rıl 
mışt r. 

937-!38 c<ntı }ılır.dA y•rlden ·s 
ot ul bi .-,.. sı ~ yaıt.rılrrışlıt ~i ıç yıl lçft· 
rıs'nde 15 olul taıtan bı~a brolr fıtf
rılmlş vt- yn ı cerc eırfki p linlala göre 
28 'ohıl hfıu!sı ~' ptmln. ışt r. 

(Xtt 7iı;afı 10 uncuda) 

- -

,. .... 
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•nğ11m11zd ı rı " ı ort oku /vrr/fl n: ır orta o/;u u · 
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Şehir haritası 
Mevcut eski harita hesabat ve 

teferruatı gönderile~ meın ıru mahsus 
ile Na ia vekaletinde tetkik ettirilerek 
tastik edi mi tir. B nlar 1-500 ve 1-
2000 mikyas ndadırlar, 1-1000 mikya
sında ki haritada talibi ıe ihale edilmiş 
ve bir ay rnnra tamamlanmış b ıluna
caktır. Bu s retle ehrin hali hazır ha
ritalarına tıit bir mc ele kalma'llıştır. 

Şehir haritası, b ·it ün m ıamelesi 
ikmal, vilayetce ve vekaletre de tastik 
edilerek bir sureti tapuda ve bir su
reti de belediyeJe muhafaza edilmek
tedir. 

EJektirik şirketi ile ötedenberi 
mevcut ihtilaf sulh yolile halledileme
mi!;i ve mahkemeye intikal edilmiştir . 

. Şimdiye kadar iki celsesi yapılmış olup 
T•rı.bzon mezbahasında baskül 1 Lİçlİncii celse de yakında görülecektir ... 

DOGU 

İmar planı 

7 

c • 

Trabzonda sokak 

Mezbaha, T ebhirhane, 
Parklar 

1 :abzonda sayfiye hayatı canlanmakta, şehrin civarı gettikçe güzelleşmektedi~. 
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KOYLÜ ÜN G AZE· TESİ 

DOGU da Bahar 

Köylümüz' hayvanlarını beslemek 
--t.. 

için yonca i yetiştirmelidir. 
Yonca hayvan için çayırdan dört defa daha kuvetlidir. Sökülen 

yonca tarlasına exile:ek buğday ve arpa çok be,reketli ol~r. 
. r layvanlara en çok yarayan bir ot-
tur. Bu ot As) adan Avrl'paya ve ora· 
,Jaıı <la Amerika) a )ayılınıştır. Sor 
yapılan tetkiklere göre yoncanın ilk 
)Cli,tiği yer Aı adolu<lur. E~ki Türk· 
lt-riıı yonca \e çayır \e n:er'alar hak
kında çok önemle çalı~tıkları ve bl 
ı ;ışac.!c iyi havvan bes!edik!eri ve ) e
li,lin.~ikleri m:ıhakkaktır. 

Kt.ru çayır otunda yiizde (7) su ve' lanın mliıııkün merteb• tezcksiz olma 
yüzde ( 4) hazım kabil protein vardır. sı da gereklidir. Ekim makine ile olur
·1albuki yoncanın gıda kuvveti çayır sa tolıııma kum veya toprak karıştır
Jtı.ndan ( 4) ki!o defa daha üstnndiir. mak istemez. ( 1000) murabba metre-
Yani bir hayvana (4) kilo çayır otu den il)aret bir dekar yer için savurma 
edirmckı en ise bir kilo yonca yedir- ile ekilecek ise, i.iç buçuk kilogram ve 
nek kafi gelir. Bunu ~u ·.mretle de ifade ekme makinesile ekilecek ise iki buçuk 
tmek kabildir: kilogram tohum kafi gelir. 

Yoma nasıl bir ottur ve neye yarar? 

Dört dönüm çayırlık yapmaktan 
ise bir dönüm yoncalık yapmak daha 
<arlı dır. 

5 - Tohum talaya atıldıtan sonra 
ilzeriııdcn bir defa demir tırmık geçir
mek suretile kapatılmalıdır. Bunun üze 

Yo:;rnnın yaprakları üçli.idür. Ya· 
ııi her rnp ü;·crin('e ve t:cuuc'a i.'ç tant 
~apı ak , ardır. Bunların biçimleri rnpa 

Yonca için tarlayı nasıl hazırlayaltm? rine hafif bir sürgü (ve ı a lapan) ge-
--- çirmek faydalı olur. 

1 - Kıraç yerler için: 

ı .1 j l j, ik o~an ucu da La si nicedir. ve az 1- Bir yıl önce nadas yapmak la· 
~ok' yt murta !. ekliııdec'ir. Çe .. itleri (ne· t.:ımdır. Bu nadası ;;öyle yapın: 
vileri) \'ard~r. Kimi mor, kimi ıııeıwk~e ilkbaharda, kabil olduğu kadar er
tiıııi <le kir'.i beyaz re.1kte çiçek açar. ken olarak, çiy yn birakmıyarak lar
Y;~pra~ının ren,Ji koyu yeşildir. Tohum- Jayı derince sürmeli. Sonra, sürülmüş 
l'<ırı bak'a denilen bir kabuk içindedir. olan bu tarlayı otlandırmamaya çok 
Bıı !J:ıkla çe~it:ine "g·öre burn~lı veya dikkat etmeli. Tarla otlanırsa ilk si.ir
Lf 1 ~ !lir. Yoma ım k k'eri çok c.lerine meye çapraz olarak hafifce ikilenir. fcap 
~il1 r.r. Unzı topraklarda aiti yedi \ e ederse üçlenebilir. Fakat ikileme ve 
tı:ıl t.l dokuz on n.etre t.'.eriıı!i~c kacar iiçleme!er yalnız çıkan otu öldürecek 
~ider. kadar sathı olmalıdır. Bunun için kaz 

, .. . . . , . I lr . ayağı deııilen kültivatörler pulluktan 
Kokletı derıne gıc.en yonca ar ı d h . . . .. .. 1 

k k k 
a a ıyı ıs gorlır er. 

~ n rn~ uktarı vı· yazın da sıca ·tan ar • · 
ıııazlar. Bu:-,u·ı için yonca deı in toprakl· . . 2 - Sonbaharı uzu., ve yağmuru 

erleri sever. Ye buralarJa ömrii uznı.1 Klfı derecede olan yerlerde toprak 
~·!ur Yonca az verimli topraklara eki-ı nemliliği nadasın gönenine ya~lasır yak
lir ise ve burac'a üç dört şene kaldık- Ja5ma·!. veya sonbaharın gerıyc ~alan 

b '"ddet zarfında yaşından ve hıfta!armda veya aylarında yagacak 
tan ve u mu . 1 v 1 .. b k v • 1 ki v 

ı d · t'fade edildikten sonra ya,nnur a ust ta a a topragın ısa ıgı • urusun an ıs ı "" 

Bunları yapmaktan mabad çok 
küçük o 'an tohumu ince bir toprak ta· 
bakasiyle örtmektir. Yonca tohumu 
toprağın içine iki ila dört santimden 
daha aşağ rya dtişmemeli ve bir santim
den yukarıda kalmamalıdır. Aksi tak
diıde intaş etmez. 

Toprak hafif yani kumlu oldukça 
gömülme derecesi 3-4 santime yakla· 
şır. Toprak ne derece milli yani ağır 

olursa o derece az derine düşürülme· 
lidir. 

Çünkü toprağa atılan tohum intaş 
edebilmek için hem rutubete hem ha
rarete ve hemde nefes almağa muh
taçdır. 

· k b ı d b·ı tarla ·a bur.da 1 göne.ı i b!1lacağı anlaşılırsa tohumu son-
) Oncalı ozu ur a ' Y -" y, b h d k l'd' Ek' d ·k· h ft tim kadar imkanı olmazsa bu gibi yet-

i f kT ·e tıpkı gübre verilıni ~ l ar a e me ı ır. ım en ı ı a a , 
arpa, yu a e ·1 ır:> . • • k d I I ı.. d f • 1 .;· • !erde yoncayı ilk baharda ekmek daha 

6 - Sondaharı az yağmurlu olupta 
kışı da erken ve birdenbire bastıran 

mahallerde yoncayı sonbaharda kiraç
ta çinılt>ndirip de kışa değin 10-12 sar.-

•1 • • 1 bıı tar'a'ardan çok a ar evve tar ayı uır e a aa 1a s .ır 1 
~ını tesır cc.cr ve · I ' k 1. l3· ... · e"rer tarla çok oturınu" iyi olur. Bu takdirde tohoma ait ekme 

1 1 1 y ca hayvarı ara ço ıne ı. .ı surme " ., T k 
ıııa ısu a mır. on . ._ • k . . l f'f b' lh~kla <lcril ise kültiv~ . hazırlığini ilkbaharda yaparız. ıp ı 

arar, onları b ·~ler, mıde ve uagır!ia - ıse ıa ı ır pu ı ~ ... b l d ld v 'b· 
~ · · Y . f' 1 e 'nde aklarına şeklinde olur. 1 son .ı rnr a o vgu gı ı. rannı teınızler ve kuv\ et veı ır. oı.ca or t'. ~ rı . . 
;ırpa kadar hayvanlara yarar bir ottur. 1 arlanın tohum bıtene ~anı .ye .. e· De~işen atılan tohum miktarıdır. 

k 
.. d (ll) rene kadar tavdakalacakderecede.nem- Yayi dekara serpme ile 2,5-3 kilo ve 

Arpada toparlak olara yuz e l" l tt • · . l: .1 ı oması şar ır. makine ile 2 - 2 5 kilo atılırsa kafı 
SU, yüzde (12) temız hazım ka 1 p~o· 3 - Sürmeden sonra tarlaya tır· r ' 
ltİn v;,rdır. Yoncanın kur Jsunda UiC k k k t l d" lt k 1- d _ge ır. .. . mı çe ere ar ayı uze me · azım ır. 

yiiP.d (8) s~, yuzd~ (13) temı~ ~~zı~ı 4 _ Yonca tohumu çok kliçük ol· 7 - 'ster sonbahar isterse ilk b_a· 
ı:rıbil prot rn vardır. Yon a bıldı~ınıı ~ cluğnndan ekilirken tohumun bir buçuk harda ol un makine ile tohum atıldıkta 
\· ~yır otuı1'~an da elbet daha kuv el h ı 'ısli ine kum ve) a tö )rak il~ karı~ti· ~ıra araları (kıra9<la) yiııııi !antinı iyi 

1 
•. ,. ın. , _ 

' 1 P.)'t c ttııi'ı \ rar;ık savwrmak luıım olJu~u iİbi tar. rlir. · 

Tavukları beslemek için 
bilinecek noktalar 

Tavuk ne kadar iyi beslenirse beslensin, 

tüne·diği kümes fena İse hastaılk çoğalır, 
verim azalır. 

Bir çoklarımız lavuklaı a nasıl ba
kıla:::ağ"ını bilmiyoruz. Halbuki tavuk· 
ların iyi beslemesinde göz önünde lu· 
tulacak bazı noktalar vardır: 

1 - Tavuklara kışııı yeşillik ve 
bol yem vermek lazımdır. 

2 - Tavukların kışın yağlanma
larına mani olmak olmak ve hareket 
~ttirmek için yemlerini dağınık ve 

eşinecek yerlere aatmalıdır. 

3 - Hamurlu yemleri sabahları, 
taneli 'yemleri akşamları vermelidir. 
Kışın hamurlu yemleri ılık sudayap
ınak ve içerisine az tuz koymak çok 

sin ehemmiyeti vardır. Diger bakım 
şartları ne kadar iyi olur.sa olsun fena 
ve sağlık için iyi olmayan bir kiimes~ 
de tlineyecek tavuklarda hastalık ço· 
ğalır. verim azalır. Köylerimizde ih· 
nıal edilen işlerden biri de budur. 

Köylerimizdeki kümeslerin hiç biri 
ıyı kümes sayıılmaz. Bunları (. t"k aı 
bir masrafla islah elmek veyaht yenı::sı
ni yaptırmak lazımdır. 

Yonca hayvanlara 
nesil verilmeli 

faydalıdır. Hayvana birdenbirt' yiyebildiğ ka· 
4 - Tane yemleri karışık olarak dar yonca vermek yanlıştır.Evvela gün· 

vermeyüp ayrı ayrı vermelidir. -le bir kilodan başlamalı, başka yemi 
5 - Evlerde yemek, ekmek ar- ıe ise onuda vermeli. Sonra yavaş ya • 

tıklan, hayvan kanları, bağırsakları. vaş yonca miktarını arttırmalıdır. Hay· 
kemik tozları, yumurta kabukları ta· vanlara nevine göre günde yarım kilo· 
vuklar için birer yiyecektir elan alıştırarak (4) kiloya kadar ·yediri· 

Tavuklar tuy değiştirirken, keten, lebilir. 
kendir, susam gibi yağlı tohumluklar· Ki'içiik Hayvanlara: 
dan biraz yemlerine karıştırılır~, tüy- Günde yarını kilodan iki kiloya 
lt>rini kolay değiştirirler. kadar yaş ve 250 gram kuru yoncadıuı 

Tavuklara verilecek. ~u.lar temiz I başlayıp 1,5 kiloya kadar. 
çeşme sula;·ı olursa çok ıyıdır. Su kab- Danalara: 
larına ara sıra birkeç pJrtük kara bo- Yarım kilodan başlayıp 4 kilo yaş, 
ya atmak ve kışın sabahları tavuklara yarım kilodan haşlayip ::!,5 kiloya kı:t& 
ılık su vermek de faydalıdır' dar kunı. 

Tavuklara günde verilecek yem- İnek 1•e sığırlara: 
miktarı yayılma yerlerine göre değ'i- Bir kilodan 8 kiloya kadar ya~ 1 
şirsede, başka yerlerden hiç yem bu- kliodan 4 kiloya ka<lar kuru. 
lamayan ve yumurtlamayan iki kiloluk At -ııe kısraklara: 
bir tavu~un bir günliik yem ihtiyacı 2 kilodan 12 kiloya kadar yaş, 3 
100- 130 gramdır. Yumurtlayan ta- kilodan 7 kiloya kadar kuru 
vuklarda bir az daha artar. Yemleri Hayvanlara yonca verildiği zaman 
buna göre hesaplayup vermelidir. yemliklerinde kaya tuzunu eksik etme -

Tavukların bakım i~lerinde ki.ime· meli. 

Biilgemı':in eu mülıı'm çılrad llrünlerinc/en,· FINDIK 

c 
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Y-ızan: LOKMAN HEKiM 

Doğumu:ıun Banyo kasaba/arıdan: Hınanlule Kaplıçaları 

\ b 1kkst ediyorum. lotuk ve sıcak! ğlmlz bir çok abar cabur maddelerin 
11rth h~yvanla", haıtneler, bile kı1Jhk kanımızda, kara c1ğerlmfz1e, böbrekle
lteceklerlnl yaz -mevsiminde taşırlar. rlmlzde oynak (klUt - mafsal) lanmızda 
0
Plarlar. Depo yaparlar. 1 1 toplıtnan fena unsurları kumlan zehtrli 

losaular da kışta llzım ~ o\ac k kö- . , ' 
ii"l 1 d 1 h ttl bo 1 maddelerı, romatlzmalan, mfkropları VP • "r nl o un arını ve a zu ma-tn ' , h J hastahk tohumlarının kustukları mtkrop 

01zakin bir kısmını yazm azır ar· 2ehlrlerlnl (toksin) !erini. (idrar) ile. 
'· Be'e şldd tli ı>o~uk ve hqr z mMn 
tr ~a an köylerde bütün halk kışlık ter jle, kazurat ile dışarı atıp tAuılzler· 
l)tce}\1erini, e~ya1arını evlerlne_i'it f et- m.,.k lçfn sıcak ıhctılara, kaplıcalara Vf 

tıd ·çe rahat eı1emezler. deniz banyolarına devam edelfml 
Cenabı halikl tabfat ilkbaharın son Bütün sentt hiç dur1J1amrca işleyı 

~lldtt ve yaz ile sonbaharda lnsarlar rek çok yorgun düş0n dımatım!zı, bey 
il tı kadar çok kuvvet menbalım ya- rimlzl, vOcudumuıu dinlendl;mek fçh 
lllıstır. temiz bava ve güneş banyolarına devarr 

Gelecek kara kı~ın ş'ddellne karş• ~derPk kuvvetlendirmeliyiz ki, kışın ber 
tık,vemet fçln sayısız kudret ocak lll'l, bat havalarına, griplerile nozlelerlnF 
hııat hazinelerJ, sağlık kaynakları bal· karşı durab'leliml 
htırş ir 1 

Ariyettnl, lst\kbali, sıhhatin' düşüne•, 
'111 rahat yaşamak lstf'yen. h 1st ot-
'nıa~ arzu eden her insan, yazda 
vcud olan bereket 1 ve kuvvetlt mad

lerden istifade derek satlam Ttıcud-
0lınata çalışmalıdır. 

Ben eminim: yazın kuvve•U ma ıde 
• kudretlt cevherleri vUcudlarırıa, 

Yok•a yBzın bu kadar m~bzül vı 

herA1cetlt olan kevvet mernbalarındu 

kudret ocaklanndan hakkfle lstifadF 
edemediklerinden dolayı kışta hasta dü· 

şeklerl" vay h!lllerine ! Allah imdat ey
ley 1 Doktorlar da yardım ede il 

••• 
Çayırın faydaları 

ı 

DUG 

ECLE'NCE 

l\ELİl\IU! OYUNU 
Soldan sağn: 

1 lçmeği itiyat eden. 2 -,.içki, ytız 

yıl, S· k-'-u1 etmem'ik, üm1d eden, nida, 
4 · beyg'lr, sonuna A ge• r bir- bahriye 

ıstı,ahı, 5 • PJyer L ti hı ma~ur eseri, 
6 - uçm .. k iç n ~ rt ol 3 madde, 7 - ya· 
pan, bi n vi toprak, 8 - S gelirse arka, 

- - --· - --- - . - .::;.::;::;_._- ---. - -... .._. - -

aıa, 9 · b' r denb're, giirültt\ .Yapan de- FerıR hııqlu iki ço uk bu 

olr, 10 · dö t, göğUs. zaU1/fı köre yol g/i . .,feren köpe-
Yukarıdan aşağıya: ği elmden altp götardül•r. Bu 
1 - Hiç klms:lsl olmıyan, 2 - toto- ------1reıimde iki f•na huyla çocu'kla 

_ kör>eği bulabiler.elt mialnlz? 
'raf~l1~Ku~nı~~~um~3·~~-------------------,-------~~ 
futbolia bir tabtr,8'iıcı lle satıcının an- M • • • • .

1 
• • • • ı · 

aşması, 4 • knmızı, !._endi 111!!!8~ a~~~~ 1 n 1 m 1 n 1 e c 1c1 c 1c 1 
1fnlzln kalesi, emri hazır, 5...,· kotu bir 

söz, dlkiı lç~azım, 6 - arka ç~ -tan, 7 - tam üzerine adura~, 8 . par~ 
bir hayvan, 9 :__gnzfll sanat, bağıran, !.!.· 
"DaU, 10 - isim, memleket, sorgu. 

Kap1ların üzerindeki 
geyik boynuzları 

Bir okuyucu'lluzdan dercr.tfiftm·z 
'esimle b 3raber bir mektup aldık. Oku-

'tlcumuz dl
or ~1: 

• Erzurumda 
,azı evle"in 
~apıları üze. 
inde gıo yl it' 

'loynuz'an gö· 
üvorum. Av
:ıhta merale
' Erzu·umlu 
"rın kıtpıhtrı
ı bu sektld-. 
ü<tledlkl-rt n l 

zannediyorum. 
Farat h.-rbal-

de k.ıpılal'ı bu ş kilde an-1 .. msk l'dt:tfnln 
b"şka bir sebebt olsa ger,.k. Punı1 bU
mlyo•u'll. B•lenl"'r varsn, g11zet n'z va

Mini mini ve- cici cici T-ar•uk anne-ı Tavuk anne çok mtnuıundllr. Her 
ni11 iki vavru arıdırlar. ikisi de iirbir- rastgeldiğirie: 
ltrinc çok:benzerler ... /lli&I de aynı gınde j • Alı, btlseniz, '}lillçlcrimden o ka· 
yumurtıul;ın ' çıktıl>' r. Ntr,yı g,.mığe tillr memnunllnt ki ... • Dır. Ganlırden 
gitseler hiç birbirlerinde ,. / 1 bir gün iki karieıin kavga ettilclertnl 

' n ag 1 maz ar. giirmu mi? Butl blrlllrlerlle kauga''"edl-
Minl mini nereyr, ,1tsr, cifli cicf de ora- 1 Hı d · / ? • · b ~d . . yor ar. •m e ne iÇ n ır •11 a11 
4atlır. l.fıni minı ne /lllfJIB cici ciei de i tancı/ /çill? H11ltu ki sa(Jda solda ıolda 
onu 11•par. ,Mini mininin" canı ne lster-I daOıl .. ış o Jtıdar rok llagdav tane$l 
s., elci cicinin de canı onu ister... var iti ... 

tleşthen insanlar, ı.rarakıeın şiddetli 
U'tlnrına fena fena hııstalaklanna gö-

ı . YPşUliklerlne doyuın olmayan ça-

h 
sıtPsll4' hllmeyenlere öğretmeslnJ rfca Rererek hastalanmazlar! vırJara insan gördOkce ne kadar 

Binde btr insan hastalansa bile ça· lauır ı 
oş-

tl\: iyi o1ur. Çünkü vücudunda muka- lngiltererl~ btr çayır kongrest a'ır-
tııt Çoktur. Y 14ZID ihti y-at kuvvetlf'rınl t0dilmfş ve buraya otuz yedi muh'ellf 

ediyoru'll .• 

Çöplerrten istif a<IP. 
ilde, hücrelerde topladığınrfa'I en , k tt hb 

1 1 1 
ti ,, Okuvu"u•anm•zd'!I' F N Ynavor: 

t\retıı ml•ropların htıcumuna karşı ge· mKem e ed ekn d mudraıc. asbıtlr eke m şltlr • Bir g,.~·tede oku •nm f .. glft r-rle çöp-
• 1 ongr_, e ay a e5 er r ço ma 

~ lerd .. " z~r<g-'n ol11n .. ,. ptHyple.. v1trmıf 1 
.. ., mat vtt fstatlstlkler meydana konmut vııı ~ ' • ~•wıa aıini Mini ille o buğd ·11 Tavıık anne hıınta kavgaya ~bep 

Bu aezet~lerden hiri V""' • 1 • c Pııra- t · · · t v d i d " ı H Gthel ve irin Tül'klvenln h-4,. ve- çayınn eb~mmiyeti tebarDz ettirilmiştir. j 6 ~ · • • • anıs~nı ıs evor. n.ar eı e og e... ay- olan bıı~da11 tanısini atııtırıvor: « Jıt'1 
8 b ş . Bu malıi'llata göre. rızı sokıığıı atıır m1ıı:1nız? Hayır deıtıl mı? daac. Kavga başlıyor. Bagrıımaıar, aa- diyor ne sana ne ona! 

erekeUl olan ta1Iı "8 ~U'- gıbl I · F~kAt bHmitTere'· okıt,,nr para t•v rsu- laı.-ıalar, hıg•aıetl ' ' • 
ilk, pınadann başına 1rlder"'k rı 11 ş~ He Dllnyada mubtcJıf 4500 cins çayır •unn gören Tavuk ann• h'men ko- Piliç ltardeılır mahcup oluyorlar. 
~&halarla - lşretalz - yenilen nefi~ ye- va1'dır. Bunlar tamam bin çeşit sanayfln rıuz ki . · » şııp gelifor: " Vah vah, çoc11.1tıarım, .Arlık ondan sonra akılları başlarına 
lerıe fçtlen sular alınan t .. mız htsva ip1i ar maddesini tflşkfl edArlPr. Yalnız Gazı>te bu"rt8"1 ıonra rı 1 

karolar dtgor, ~lr b~ığdag tan•ıt için bö11le kav- g•liyor. Gene her ta.r•fa beraber koşu-
~ d. ' ı . 1 zlkre11fyor : ga edllır mı? Bakmu:, ıa4ımz, aolurıuz, I ar faydalıdır! oı!JteredA senevı 180 milyon ıtgUlz 11- ,. 

1 
• _ tıığdav dolu ... Bir buğdag tanesini illi yo far. Fakat arlık avnı bu~dag tanesi· 

1
Yl Pınar sularında (radyo alnlvlt•) rahk çayır sartolunacakbr. « lng t r tfA va nız Blrmmgarn. şeh. ki6i yer mi? nin üzerine üı/Jşmegorlar. 
en tabii kuvvf'tf, müesstr c vborl ı Orad11 btıgOn büyük sanayi haline rl l1ele-t Y si hlr sl'lne zarrındtt A f da 
hoı alan vücud arm klıolan a tar. 1 t 'ilk d . ·rk t "" 1 ... hHinde toplım::ın röp erden 60,()(1() logl· uu &''"en e cı , arıcı ı , eHyıt6cı ıa., pey- b 1 ~so 000 erı toparlar . 'ilk -t Ol"'· il t 1 1 liz Urıun. v11nt z m pa•amız • ., , l' · nı c • su c Utıı. sanay n n en esas ı p- k 

ctlneffu (soluk alıp verm k) s ha- _ hra al •'t• Paçav a, kemik, t"r .., par-
~e . tldal maidesl çayırdır. Yuz'erce k.um:ıış 
ı..ı nişler, ıık clğerlerı kuvve ı n r. f b .k f 

1 
t _ d d ç 1 rı, demi h11r~: luı, yA~h ma ili~ler, 

<tel 
1 

a rı asım s e en yun e çayır an ge· ., 
' e pır.ar arın etrafında hu untın . . ötoberi ln '"tı ar ia'l u parayı t,. nfn t· 

111eş l ağaçların, mis kok• hı çt nla- ı~~. Bir çok sanayi mamulalm•n malıyet m•şl 
'l;ııU ..l'lnda (uzu11 oturara 1) ııhıt gı- fıatı"ı tahlil edersek dö·Ue birinin çayı- insan bir de Erz ırumu dü rınyor. 
U t-n xnusiklyl dl lemek u n '"'in rl vr:rıld ğlnl anlarız. Mademki öyledir k ft U!ctU F E 
l\e kulak kabartmak ~Uz tlfm v ama . çayır yetiştirelim!!.. , N rPY"'

1 
da a zh codpı htr. i a ~ rzhu; 

1 kl • ' rum P yPS ıır n r g z ş 
llt, erı temaşaya dalmak 0" kadar Lo1mıaıı Hekim ghi •st rad • d bl i mi, Ah, 11sıtasız 

• • • lsttır.bul, Divımyolu No. 10.J- lık 1 Ah. v sıt sız ık ! » 

uu 
Yanın en güzel ma z raları.,ı, 

•• 

BU OYUNU BiL/YOR MUSUNUZ? 

ÇOB NLA SÜRÜSÜ 
Ba oyun on çocıı tan otuz • c ğıs s8blbi çoban olur. Çoban da halkanın 

kadar oyoanabill . Ovuncular ra ı h tam orta yerinde durur. 
olarHk ve el e'e tutuş-ııayarak, hl h Jka ı O un ba lnyınca çoban s slenir: 
şeklinde dururlar. Bunlar bi oma - B nim davarımın etrefJnda kfm 

• • 1 dolanıyo1? 
ı:UrusU sayıl r. Bır tanesi de eh o ur. I Eb . 

~ cevap varır: 
E •e•ıin va, Hesi bu halkanın dışında - Hiç ki se •. Yalnız ebe! 
koşınakt.r. Bir tanesi ~oyun sürıı OnDn 1 Çoban - Saııa ricıı ederim, benim 

sUtOmdAn S9miz koyun çalmağa kalkış
- ma Burıdan sonra kurt halka halinde 

il ov titrini, (abıhııvat) gibi kevscr 
~ ak tnemba !IU rmı slnes nde t şı· 
ı t ClJı eketlmızi ş in mPS relerinde, 

t l>cler nd , vayl la 1nda tertemiz 
t ~0ffüs ederek neşe ve ş hrPtle 
ö surnıek, - A lab için söyleylnlz-

Uçüncü Umumi Müfettişlık mıutaka ında 
1 r uran oyunc ılardan Qç kfşinin arkalan-

191 ~J J936 r:a vu•ur. B er oyuncular fazla kalaba· 
J • hk olursa, o zaman rltı işf nin arkasına 

vu-ahilir Bu lar halkadan çıkıp ebenin 

'l' llltır htmıyor u? 
ıtnrının b re et i olarak yara'tığl 
İ atnıud, elma, knpuz, kayıst, ka-
11~ etr gibi m~vv lardıın, domatAs 

~lllcıcıen bo1 hol (v tami ") aJa .. :ık 
r~ llUzun bücr le int, ka"ına k'lvvAt· 
""011 'ttl Y z ki, y pra'l'tlt'I vücud ~·ımı-

tt t edelim. Bed nfmlztrı sarfiyatını 
lcrıe koy hm. K"mmızda, hücr0 le
tı kısa karşı gAtPcek müdafaa J 

Grin! hazırlıy hm de, h uta olml· f 
1 ••• 
Şıl\ 1 

f 1detll soğuklara karşı yed t. 

yıllarında istihsal ve ih ac olunan fındık mikdar e kıymeti nrkas na oizl irler ve ellerini örlerlnde 
bu u an omuzlarına koyarlar. Bu, ebe 

İstihsal!lt 
Kabuklu iç 

Senesi Mlkdar Mikdar Kıymet 

Kilo Kilo lira 

1931 9 250 000 3 789 185 2 465 .908 
1932 16 800 000 7 632 300 2 710 500 
1933 11 200 000 5 630 392 2 472 177 
1934 9 520 000 5 517 090 2 313 864 
1935 22 000 000 8 720 480 4 1'75 259 
1936 16 000 000 '7 637 000 4 618 6'71 

İHRACAT 
Kabuklu 

Vaa.ıti Mikdar Kıymet 

Kuruş Kilo lirn 

65.08 304 752 86 901 
35.51 5ll 510 80 433 

43.91 674 398 146 889 

41.94 244 310 52 488 
47.88 1.731.295 404 025 
60.48 93 750 23 433 

Va.'!1.1 ti 
Fiat 

Kuruş 

28.52 

15.72 
21.78 
21.48 
23.34 
24.99 

Çürük iç 

l\likda.r 

Kilo 

118 640 

145 780 

ııo 690 
118 230 

84 285 

Kıymet 

Lha 

13 807 

H 031 
10 419 

14 155 
8 695 

Yasa.ti 
Fiat 

Kuıuş 

11.64 

6.62 

9.45 
11.97 

10.32 

tarsıfından bütUn oyuncuların tutu ma na 
kt>dar devam f'der. Hepst tutulduktan 
s nra bun'ar bir dizl halinde ebenin 
arkf sındrn koşmıığa başlarlar. · 

1 Bu oyun bittikten sonra, sOrünQn 
sah·.., ete in tarşıs1na gelip ona sorar: 

- O halde ark.adakller ne ? 
- Yalnız bir kaç zavallı siyah koyun. 
- Bir göreyim, bakayım. lıtc be-

ııim sivah koyunlanm burada, 
B:ından ııonra çoban koyunlarını ya

kalamağa, ebe de buna mani olmağa 
çalısır Y11kal n111n ovuncular bu diıfdan 
ç karla· , ö•Pkl e·in h·epsl yakalanıncaya 
kadar oradll beklerler. 
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Maarif Veki imiz dDo 
• • • 

E zuıumun sanat KDltDr durumund1 
Erzurum ıncısı: şehrimize geldi Cif te M ·n re ,er 

(Üst tarafı t lncide Kar.köserıl h k 'k l ihtiyacl ' ' "can , ı Üst fi.rafı 6 ıncıda mevcudu 109 zu yatılı olmak f'zrA 6yP~ 
l 1 

(tlst tarafı 2 incide) dl B 5 k Be~ta ValiHuefmfşcan "olmakozere Sh· b!r!ni ve bel lt id~ e l mılh ımi"i karş a- r. ur. un 1 st ızdır. Bu d•r< 
bat Mtıdiirü Salim, vqJ!yet Naf a Mü1ü- yı:n bu n üesseı;tnlrı K'İ tor Bakqr.ım z n Erzurum t;ihl eserlerin mebzulen Bu yıl Erzurum me1kezinde 100000 lçerfs nde ortadan 75 ve lfs rhm 42 ti' 

rü MehnıPt .AH, Jandl'Tır.a komutanı Ke· elif ~ frışe~ımı baıılaoması halkı çok Sfl bulunduğu bir merkezdir. Buradaki es~ llrahk l'edell keş1 f t i1l okul binesu.ın te- lebe dlnlnma almJştır. P 
tl'al. Rültür Direktörü Hamdi Keskin vindirmlştl r. ki eserlerin bir araya toplanarak bir lmeli atı1mrş ve 29000 Hra'ık kısmının 1 937-938 Yılında 96 sı vahlı o•rtı 
vllAyPt n,mma, Halk Partisi nAmına tı. j Kn tür Ba\En• mız t-u ı111n sonra b ı · ı , üzre 11

11
"' ta ebe me"Vcudu 652 dir. 1311' 

H 
müzede teşhir edilmesi her halde fa- a t:s ı yı p ı ıx ışır. }ardan 2='- ş·ı kızdır. Gerek orta ve gt' 

yönkurul üyelerinden Mesut Çankaya, amuo nahiye merkEZindtkl m ktcbin .., 
Vilayet Umumi MFclisl ııamına üve Ca- temt>llerlni atmışt r. • ideden hali değildir. Bilhassa bu müze 4 - Bütce durumu : rek llstıı kıı.mında diploma alanların ıJlı~· 
rılp,'Baro adın11 M«'m'ştPn mütf'şekkil • ir Bckdiyede dün gf'Cf'ki ziyafet Çifte minarelerde tesis edilecek olursa ' • tarı bPnüz helll değildir. 
l>eyflt dün sabah satlt dokuzrta E"zurum el~e edilecek neticenin her halde ha·' 936 yı'ında VilAyct Kültür. Butç0 s ( B Öğretmen okulu: ~ 
Kars hududuna nıü'eve~c:hen here\reıt Maarif., Vekili ferefine feh imiz B~· yırla olmak gibi hususi ve manalı bir 10500 zü fevkalade ve 151506 l 935-9~6 Ders yılında ö " re·~~11, 

lPdfypsf ·' tarı fırdan dün gece yuz 
51 

ad k ı Ö P etıııfati. Bu beyPte gaız"tf miz namına ;asfı da olacaktır. Doğu bölgesinin kıy i olmuk üzre 126003 llnt idi Bu miktar: 
0 

u u 
1 1 

n ğretmfn kadrosu ı 1 el· 
ar"ad~şımız Babadır DnJger refakat e· kJşlıtk bir ziyafet vertlnıfştir. . 937 yılı ı·çeris ınde 18000 fev'·alaAde 938 dMR yılına k~dar bu o'rnJu-. öğt 

Z t tt h · · · b-t- h" nkt ı inetli bir evladı olan sayın kültür ba • .. _ diyordu. Y' e e şe rımızın u un uy Pr , . men k:11rlro ıı na ilave yapılınamıştır 
Sut trm on ikide hududa varılmış hasta ÜcOncü Umurrt Müfettiş Tahsin kanı Saffet Arıkanın böyle kıyın eti 150532 sı adi olmak t zre 168532 lira a. 935_ 936 da okul ·ın öğr""nci 68f1'1 

YA bir ıız sonra Knltür Bakanı SRtft•t !}zer, Vali Ha~lm İşcan, Ko· g nPral MO bir müesseseyi seyahatının unutulmaz 9[i8 yılmdH 35000 r~nkıtl&de 163290 99 zu yatılı olmak üz ·e 128 dlr g0ıılıtf 
Ankıtn r1>fakrtlsrınd_. OcüncU Ua.umi zaffP~ E .. otld~~· , Ge~Pral Z h i 'T'oytfflmlr. bir hatırası olarak Erzuruma hediye nı adi olm.ıık üz:e 198290 lira}'a Ç kar.ı-1 r an bir taı est k1zdır. Bu yıl souuııd' 
Müff'ttta Tahsin Uzcıır bulu· du§ıı halde M~arı! VAkl ı ıle,blrlıkte gele11 z v .. t, bev- etmesini temenni etmekteyiz. mış•ır. 1 okul 24 mPzuo vermiştir. b 
teş"ff ft1J1fş1Prd'r. T ktfm merasimi icra k~ t;a~ Bt-l_lfng. Erzincan b"yeı l H'\lk~v ! O an Erzurum rejimin bu yük- 937 Bü Çf!slnin fevkalade kısmı.na ı 926-927 D· rs yılıoıia 84 dü y•tı, 
edfldfktrn sonra E zunırr.ıluJar ramına re s '...k ,.~Jısi Um~m\ aza: ;, RU ""aylar, 1 k htam devlet adamına ebedi. kültür bütçesi harid d 1 2000 lira ayrıca o'mak Ou"' oku'un tblt'he sayısı 126 d~ 
kendl'eriM « HoSQ"t>ldin,. dımmls ve blr ve yu se metnur ar ez1r u unu~orlardı. se ru. u genç munakale a ılmı vts bllt e 170532 li- Mevcudun 24 oü kızd r. Bu ders yılı ,, 

b 
1.et h ... , dil 

1 
ti Ot bili der Zly1fette Belediye reisi Ş•vket A ı kıs11 yen mınnettar kalacak ve Saffet Arı- Y P ş ç j nunda o"ul 34 erkek mt!ZıJD verıııltıl 

ua ftu ye e m f r. omo er - bl t k - 1 . rayı bulmuştur il' 
'hal yoJlanna devam etmlslertilr r -'0 u soy erek dedi ki: kanın rehakar elile mükemmel bır hale · 937-938 ders yılında olculurı tale 

• • S V . . l Ç'f · l 937 yılının tahs sııt fdslmdan 29000 7 1 9 dııf' 
"'ol boyunda mlsaffrler HoHsandatl ayın ekllimiz, ıfrağ edılecek o an ı te mınare er 11 Kült~ b 1 1 r k 1 k me•cu,.u 8 yatı ı olmak Ozrc 11 .. .. b"' .. kl .. v •• • • ranın ur lltÇdS •• n ev a ade ıs- M ci 3• dn k d B d tı '' 

fol b11k1m l vfnde bir müddet iıtfr11bat « Bugün Erzurumlular ltlyınetıf Ma· asırlardan öteye Türkun uyu ugunu k 1 v·ı ki 1 evcu un ız ır o ers yı P 
etmı91er ve oradıın dJl hareket eder•k rit Vekillerimi aralannaa görmekle, en taşırken Saffet Arıkanın yüce adım da =~n~r~~: .. aıe~r11 '9!~ ıt~ül::r ıtbn edil~ i ~onda okuldan 7 kız ve 17 e~i:f'k olıJI 
aaat taın. on dörtte Hasantaleye mu•a-ıghel gnolerl~den bbfnl yaşıyorlar beraberce ebediyetlere hakkcdecektir. 22~290 liraya ~aliğ olaıu tur. tces uzre 22 taıebe mezun olmuş ur. 
•alt!t etmış1Mdfr. Bunun bırlncl sebebi, kıymetli bir ş ( C Kız ortaokulu: . ~· 

HH•rk,.Jede başta kaymalram oldu- eabslyet oh.n zatı devletle"İ\q ~raber k} 6 _ Orta okullar : 935-936 ders yılında ktz orta~ , 
tu hald111 bOtün m,.murlar, mektep tale- bir gece geçirmiş olmaktır. İk•nct sebep Doğu çocu arının lunun öğretınen kadrosunda iri yerd•IP 
beltrl, tıporeular ve büvük bir b11lk ka· Erıurom1uların ş\mdtye kad"r aı"arif } A) Lise : cı olmalt üzre dört ötretmcn varıll'' 
labahfl mlsafMmfzf br11lam1şlardır. Me- . 1ıthuında elde ettfkhırl birçok taydalı kültür Vaziyet eri 936-937 de avnl kadro mubafaJ' 
raafmffen sonra SotJulc Çermik bahçesine netfce1erden dolayı arzı t0.1c ana vesile 

935
-

936 d~~s yılında L'se Ôj'ret- edlJm ''• 9.~7-938 dfll kadro biri y ırdlf 
aidllmfş ve nrada öR1"' vPmetl yenmtşt'r. bulmuı olma andır. ( (j,f tarıfı 6 ıntıli•) men kadrosu hırı va dımcı ve biri vekil cı olmak üzr ~ alı ıa eıkanım 9tır. 

Yem,.ktfln ttol1r" Hasa"kalelllerdeıı 
1 

Erzoramlulann maarff m"""zııund" vaıJyıatlol mütaleaedec :k o'ursıtk, ge- olmak au .. 16 O~,. .. tmenden ibaretti. ı 935-936 da öğrenci sav·• tıO "'. 
mtıtevk1dl bir h._yet bzalannda bir or- birçok istekleri vardır Fakat be ril rek mektep, geıek talebe ve a-erekse 938-937 yılında ka roya bir yardımcı 936-937 de 129 937 . 938 de & 'l cW 
ta mekt•p inta eıtilmft•d lçfn Saffet An- rlm, bu tal~plerile ıizl.rahıtsız .. ı:!~e:- öğretmen adedtnlnin bcnns matlt\p ve ve b!r~vekll lllve edi ıerek ôQ'retmen sa· ı ( D A.kpm kız saqatoku .. .: 
kandau ricada bulunmuşlardır. Ba riea· lfliml söylediler. Size Erzurumtu ıa" na makul bir derecede olmadıtını gör11JU:ı:, yısı 18 ze ç.karılmıştır. Okul 986-937 ders yıhrıda a9•'"'! 
!ara kareılık Saffet Ankan : 1 mma • Hoııeldlniı • derim. Bunuola beraber ıunu da uout9:1amah- 937 _ 938 yı 'ında biri ardımct Al- hr. Okulun biri biçki ve dikit ö9• tıı1e,_ 

- Kftlttır vazfvetimfzt b'~ gozd•• 
1 

d . dır kt, Knhür Bakanhaı m~vcut ımklD· , _ Y ' dtauı ppka ve Moda öğretmeıl eıı1l 
, l:aeınnayoroz. Elimizdedir Daima tetkik Vekl~ ;Jı~ refsfnın b• nottu!la Maar;f ıar dahUlnda Doğunun lbtlyaçlarıru lı:tt ~ısa vekil 0 mak uzre lise kadroS'lnda 25 azre iki öğretmeni vard .... Bu dP1 ı t" 

ediyoruz. Boğtın dört yOz k1lıür kua- indir· Ankan f\l eevabl Tdrmlş- mln etmek yolunda çalıımaktadır. Ge- ötretmen çıthşmıştır. içerisinde okulun öğrenci sayısı 130 dıl· 
·wıızın yalnız seksen albstnda orta met· ' çen seaelude bOt_tlD Türk.iyede yapılma- 933-936 D :r" yılında _ ıııe ta1•b9 937-938 de Oe"retmen sansı 1tıı' 
tep var,,ır. Emelimiz orta m•kteplerl 81• • Sayın Şarbayım, snıa karar verilmıı olan dOrt orta mek- mevcudu 111rl ya•ı ı olmak uıre 612 dir. Urldlr. Bu derı1 yılında okula bir ıdtt' Ilı t 
\ırmaktır. Bu bir taraftan atır bir bıtçe c Erzurum hılkının hakkımda gös- t«'p binası t-thsisetı doğrudan dotruya Mevcudun 15 ıt kı1d1r. Bu ders yılı ıuan tayin edllmlş'ir. 
me.eJesfdfr. Bu mesele bir fedıkarl•kla termit olduğu çok sıcak ve btyecanl• m•ntakamtzı aarfedllmiş ve bu !ayede iç,rlı1nde ort• k11ımdo1n 61 ve llsed6n 937-9~8 Yılında o1<u'un t.ıt•ebe fi ~a 
bertaraf edilse bile, elimizde orta mek- kab~oıe karşı en derin ştttranll'rırnı b 

1
_ Kuaköse, p 8zar, Kara birer orta mek- 24 talebeye rtlploma v rllmtıtlr. yısı 127 dir, Bunlardan 60 Oğ~ııcl1' 

tep muallimi yoktur. Bug-tın mavcut or- dtrmete tavassutta bulunmanJZt rica tebe ka"uşınuşlardır. 936-937 der yı0nda llıe taleb' muumyet hP.\ğ sl verilmiştir. 
ta mektepler için blle eldeki muallimler ederin-. Bugün Doğulu'ar Külttlr Bakanlığı · 
'kifayet etmeyor. Bin noksantmıı var. Böyle güzide bir h .. yetle hi,. gece mn bu bass•s\yettni ve yültsek yardım~-
BOtün kazalar gibi Hasankalede de bir geçir01ek flrııatıın bana verdfğin'zden nı şnkranla karsılamak.la berat?.er, -~btı- (ii~ Erzurum muhtert•m halkına ..,.tye..,.~fİt~ı;p l 
orta mektep açılacakhr. Ve. bu husus dolayı da ıükranlarımı beyan rderim. yac n bÜ)Ük bir ıusmını" beqOz ta~ınin (\ . . . 1 

. :~~·~!:;ş,~:~~.ptograrn takip edlle- 1 . BugüiJde birarkadaşıma aöylt'dğ'm e~ilmlş olmadıRml görmekle.de. Qzunttl \~.Kolordunun yanında Pos; ta· ne· ~e ı , 
' ş gıbf, E•zurum, dotdutum Erzincan lçındedlrler. fi .{ 1 i 

. 1!asankıılıde bir müddet istirahat birinden sunta benim 1 in bir _ ıe- Bu üzüntü çok yakın zamand~ tah f · \" k d · • 1 · ...., · ·· - · ~ d~ı 
~dıldıkten sonra l!h!r gezflmfş, "yenl ya- yatağ•d1r.- Ben 1 idadi ta:ılllml bkuh;r tüt edtcekt_ir. Karsta ~çıtmış ye faallye- !.~( arş ısın a yeni açı an magaza~ rü~ 
pılmak.ta · ola~ hukumet binası lnşaab yaptım · ura a te geçmtı olan Etltmen tu~su ht\mmalı l d 1 · · ." • ~l)ı 
tetkik f'dlhılı ve tam sııat 16 <'a E•zu-

1 
• • • b'r şekilde faİlliyetfne devam ~~\yor. • •• mız a satı makta olan· her nevi lotıı 

ruma müteveccihen hareket edilmiştir . . ı BugO~ omuz anmdıı taııdıtım vazı- Buredan yF>tipcek ·elemanl:ır, Türtlyer.ln .. f • : · : . ~. ~oın 
• • • . teyt Abıturk bana tevJl etmfştir. insan- birçok tarafınrındaolduğu glbt, köylerde l~ yıyecek maddel . T b . ,İ 

Erclncandan gelen lsllkbal hoyeıt ~ann !eyi• aldığı y•ı ler? karşı derin bir kttçllk te olaa . birer kültnr nüveslnio 1/ • • erı ra zon 
S yın mfs11firi karşılt.mak IÇln Er- ıncfzap riuymalu~tablldır. Bu~uula . bPra· teştkktılüoe yardım edecekler veonlann \\ fıatına satılmakt d 

-zir candan da b.'r lieyet srelerek ŞP.hrl- ber ı vazifem, Turkfyenlo bütQ? kültür sayeainde çok geril rde kalmı, tör mu· ~~ a 1 r • ; 
mlzden geçmlı ve Hasantaled• Maarif va_z yetlnl göz önünde tutarak,_ ıhtıyaçla- hltlerine ilk ilerleme fjkfrlerl glpıılş ~ . . ı 
VtkUfne mülAkl olmustur. Bu heyet Er- rı karııılamakt•"· Fakat bu çerçıve içinde olacakhr. Yavsı yavaş daha büyük '{ Aleşlıur .Eatrne pelJnirleri, Balkan kaşarlan bir bu.cı4G 
zlncan BeledJ R&. l H kkl Al k de dotduğum ve yetıştlllm yerlere karıı 1 k k d daha g111olş- • • ı · 1·· . , . ~ ~rat Bsnlrnsıy~irek~~rü v: Halke ~l~O 1 bir inclzabım buJuıiduğu dıı muhakkaKtır me.ktepler yap: a~ ' ~5:~dilm•kte olaa t asıl l ne tS Ayvalık zeytın yağları, zeytin ve sabıtW' 

v a4 · E u ~ "tn lhtf 1 • letılecek ve l'ugun · l\!e l . / 1 , · ' kanı Mustafa Altunck, Mec:isi Umumt rz rumun u n yaç annı bili- Hcrleme daha hızlanacaktır. Doğ\ılular (! arı, ftleŞılUt' ~"apa tnarka pirinf unları vesaire veS(iİ/'e• 
azas10dan Mehmet Bııyotlu, Ticaret O- yorum. Çok !almı~an bflfyorum ve Er- bunu biliyor ve cumhurlvet rej'minln ~;• dası ilı'fncl reisi Dursun MalatyalıoA-!un- zurun;ıu.o ~tltun lhtıyaçlannın tatmin edl- m ntak<ılarındaki" 1ra'kınmayı esaslı bir ~ KQı 'A YLJK UCUZL UK l 
~an roürekkPptlr. lr_c ğın ı soylem" kls de size fazla bir şey gaye. edipmiş olduğuna inanıyorlar. ! L , 

HPyet Saff t A1ıkan'la beraber Er- so~le~lş olmıyoruın . B11gOnkü deorPnmq, hugllnkü telae /}- • • ., , t/ 
zincana dönı>cektlr. Nıh yet bır, halkın ca.,ıofiau ve ma· hu gayenin dabs kıı;a bir zamaı:da ta \\ T EMJZLJK DOGR ULU J\-1 
l<üttür Rdmnımız Ağrıdan geçer- lr~sı~ yapm·ş ol uğu fedakArlıklann m>ı h bak~ uk f'tmesiol istmekten b"şka bir ıt ' , 

kt·n iki kl bi l 1 suludur. Halkın arzulan ya~ın 'ZllmA,..da I\• \ me e n •m(• ini attı t t . d'I ktl mana taşımıyor. // MoğHzıtmızın başlıca prensip 'erinden" lr. Mağazamıza lQtfon bir kere I 
A~rı [Husust] - Sayın R.ültUr Baka- 8 m~ e 1 ~ekti;-• b k ı;ılddetlt' a 

1
_ • ,·~ te şrif etmek kafi kanaat verebilir. ~ nımız. S etret Arıkan v118yttimlzl şeref- ayın e n u nut U' v T Q RT U M 1

' / '1 lendirwlşlerdir. kışlar' a karbıl&omıstır >} j ZJ/ İ R PJ Z A /l !J ~~ırı 
İdar_el Hususlyenin 44 bin Ura be- Maar.f 'rekili Jki y~ni blnan1n K k } "' d ~~~~.~ ........................................... • .. ~ ....... ••~.-'!.. .. .-.-..~ ~-lı ·· 

deli kcşıf. 1 yaptığı mektebinin temel at- tf•mcliııl atacak ayma am ıgın an: ~~~ ~~~~~~~~ ~fırrıl 
ma ID6rasiminl bfzzat kendileri yapmış- Maa~tr Vtkllt bUi'ÜD saat 0'1 birde T b v·ı" t• D . " E .. . d Jl: l a 
lar, n er simde maiye•lf'rfndekl 2C •at, bUyOk iıkokul ıle yeniden inşasına ka· Tortum kazasında yap ım~kta ola; ra zon 1 aye 1 aımı ncumenın e -" •lr 
Vali Hu rhanPtt n Teker ve bit' cok kim- rar 'erHen Einema binasının temellerini hükdmet konsğının 30 bin lira ket 

1 
'/'. ~~~ i 

seler l::u'ıınmuşlard r. a tc; cııktır. bcdelıt ikmal fnşaah k .. p alı zarf usulü Trabzon • Of ~osesl üzerinde Eyidere köorOsünün tamir ve tabkflllll
8 c~ ~ tıı 

Jle ekslltauııye konulmuştur. metrelik şoser in in~a ve ta!Dirl ( 2472) lira ( 54) kuru~luk bedell keşfi nıeflD ~~ ~~& 

C d 
1 - Eksiltme 4 - Atucıtos - 938 Per 15 ırün nıüddetle açık ekslltmetc konulmuıtur. muvakkat teminatı ( ıs6) l Jı e veli şenbe gl'nü sut 16 da Tortuıu hükt ( 43) kUl'UŞtur. 21- 7. 938 tarihine çatan Perşenlıe günü saat 11 de vilAfC~r~ ı;<il.t 

met ko.,ağı Jçind~ Ka,· mekamlık oda- kamında toplanacak olan Daimi Encüme11d>J ihalesi yakılacaktır, Keıftnl ı~ / ~ır.'j 
sında yanılacaktır. isteyenlerin h4=r gün encllm~n kalemine ve fsteklile1in d-. muvakket tetıl1~ tıı 

Kars Hayvan Borsası Satış 

... 
Çeııt .Sagı 

Okuz 137 
inek 167 
Kotu ik.07.1l 165 
Manda 2 
Boğa t 
Dana 18 
Ôkeç 14 
Tok:lıı 75 

tUJl 364 
Kunı 64 
Keçi 16 
Yapag- 86 
ı·~ Vl:!fA 170~ T, 
Erfnmfş ya~a 6 T. 
Kaşar p-!y:ılr 8 
Salamura yağsız P. 71 

A(flrllfı 

47272 
37506 
33556 

710 
sorı 

2252 
910 

3695 
1818) 
1625 
730 

73?.9 
27215 

100 
600 

11,62 

( Temmuz birinci bafıa ] 
&n ap.fı En gaka.rı 

Kr. · s. Kr. s. 
7 14 13 33 
6 Ol 11 92 
6 00 14 65 
o 00 7 74 
o Ot> 10 ,0) 
6 25 10 00 

·o 0) 10 Sı:t 
11 20 13 50 

8 1rı 14 00 
10 ()() n 00 
6 00 8 00 ,.7 00 3) oa 

52 50 ~7 . 00 
00 ()() 65 co 
00 00 3'l 01 . 

2 ()() 3 00 

Ort J • ~Si 
• 2 _ Munkk1:t te"lfnatı "2250. mezkur gUn ve saatte ercümene müraeaetları ( No. 518) 44 ~.,,... / ' ı.:r 

K . S liral'lır. __.,./ it 
1

ııc 'ııı .. 
10 23 3 _ lstelı lihıır bu itin evrakı ten d ~, ~ 
9 34 niyf'si Er7 U'"Unl Naha MüdQrlü?ünde Erzurum Silah Fabrikası Müdürlügw ün e 1

1 

10 32 ve Tortum Ka~makam!ığ'ında okuyabf- ."1 
o oo r 1 -- 00 ou' 15 00 ır er. t i t . 1 - E.u:uıum Sil&h Fab1ikasının 1938 yılı ihtiyacı için alınacak azı ( 2 ;~ı 
8 1 .~ 4 - sleklıler resm ıaze tDın çoğu ( 300.000) kilo ~m odunu yirmi gün mQddetle k~palı zcırr usıılllc 

41 
7 - 5 - 936 gün ve 3297 sayıh nusbasın- meye konulmuıtur. ""~ ) t ı 

ıo 
12 
11 
12 
7 

00 
00 

35 dıı çılun talimatname nıucibi 938 takvim 2 - ihale 20 - Temmuz . 988 tarihine müsadff Çaraıımba gürıü tıa• t on til lı:tlı ı, 
3 7 yılıva aid Nafıa v ka\t ıindı n alı nmıı Erı.uıuaı Silah Fabrikası bina•ında toplanacak S11tınalmıt KowlsyonuJlcA f ;. ku 
50 ehliyet v s· kas1 ve Ticarı t Odt s1 vesi- ~aktır. o" lııı 
00 kasilA bfrl kte biıincl n adde de yazılr 3 - Şualtinl anlemak lıteytnlu E zwuıa Sliih F«ıbrlkatt Mi:idürlüğiiP8 ot tr. l 

O 
r • ı ı t 

O satts n bir saat evnline kadar tıınzlm ~eat edeceklerdir. ,p' ıı 1 

00 edecekleri teki f m• ktuphın ını mühür 4 - Mu-va1'kat ttmfrat miktan ( 507 ) llrdır. Banlr, sandık ve t h'~'nat 
mumu ile iyice kapatılmış olduğu hal- hu:ılaıı teminat o1arak kabul Edilir. t ti 

00 00 de göndermele ·I · ecburicİ '". Postada l> - lslelıJIJerin 20 - Tcmm"Dı - 938 Çarşamba ırn 6 muvııl· kat te""fn
1 

ar' 
00 00 vulm bulacak g·cik"'Ah•r ka•ul adıl- tlca.ıft Vfs llesfle hfrHkte .Etır.wum S~h: h Fabrikagı Sdınalma Komısr1Jun11 ,,, 

me~ . ( N 537) 4 - ı aatları UiaoluDur. ( No. 480) -i - 4 



'zrA -
•U 1' 
... 42 ,, 

, olr•' 
r. Bıı' 
ve f' 
rın oılt 

= ı;; Temnıuz t938 

Erzurum Ilıca arasında seyrüsefer 
yapacak Saadet otobüsünün hareket 

saatlalarını gösterir tarifedir. 
Erzurumdan Ilıcaya hareket saalları 

<:uınıı tesi: 7, 13, 30,15, 16, 30, 18, 20 
ı• ,. 7.ar : ö, 8

1 
16, ıs, 20 

lluftımın d iğ9r günleri : 7, 16, ı~. 20 

Ilıcadan Erzuruma hareket sltalları 
Cumaı te>.sf: 8, 14, 30, 16, 17, Hl 
I•a· ar: i, 9, 1:>, li, 19 
hııartfs1 : 8, 1';', 19 

1 - Bir itişi için bl'e~ nereli 25 kuruştur. 
2 - li\ 1iş ve geliş için ayrı ayrı bHıst almak m· cburldlr. • 

Ilı il - Beledıyece tetkik \'C tasdik edi'en işbu tarlre H 7-H38 larlhlnden itib:ıren 
1tterd r. 

~6 4 - Durak mah 'l1leri belediyeni o öaü, GUrcl\ kapıınnda belediye bahçesinin 
•nd dır. "# 

Erzincan Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

D ~Oooo kilo koyun 220000 ik.i yüz yirmi bin kil'> keçi veya sığır eti ka
:1•. "arflarla eksiltmeye konulmuşlardır. Koyunetfnln tahmin bedeli ondü:t bin 
~ ~ ıı Yüz ira ılk teminatı bin ynz on liradır Keçi veya sığır etinin tahmın he-
~l. eli hPş tin Hm i k teminatı dört bin liradır. Koyun etlnia eksiltmesi fl-8·!138 
~ ~rııa•ıest saat onda keçi veya sığır etinin eksiltmesi aynı gü:ırle saat on ikide 
tıı , "' . h -

\ 11 <:ıtnda askeri satına!ma komisyo~uııdıı yapılacııktır. ~artnarnelerı er gun 
~0bı 1ııyorıda görlHcbilir Tekl r oıt>kluj>ları ihale saatlarından birer saat evvel 
llıtı 8Yon başkanlığıı:a verilmiş vt'ya posla ile g-ö . de· ilmiş bu'unacakları:hr. 

(No. 540) 4-1 

Sarıkamış Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

tu. 1.soo,ono üç milyoı başyllz bin k~lo o rlu1 kvpılı zarfla etsil!maye konulruu~
tq • ltıalesi 8 Ağustos 93"· Pazartc:si saat 16 da Sarıkamışta a~keri satınalına ko 
~11} 0nunda yapılacaktır. Zarflar ihale saatındün bir saat evvel'ne kadar. kabul 
lir cektir. Şıırtnanıesi her gUn koınisyond ıı ~örülelıili ·. Muhqmmen bedelı 42000 
~emiotıtı 3150 lırudır. (No. 541) 4-1 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

~ın ~ı)ufıo ı i' o mf' ~e veya g"Orgen odunu açık 300000 kilo o:iun kapalı 
b'11 il CiHoooo kilo kuru ot balya halinda kapıılı zarfla ik.l milyon kilo tezek ka 
~~ıtı~"l'fla 420000 kilo saman açı~ eli slltmeye konulmuştur. 50000 kHo o~unur 
1 8 ·ilı bedeli bin iki yüz elli lira ilk te'lllnatı 93 1 ra 75 kuruştur. ı.oale~;;ı 
ijt~ .• J3ti Paza lesi .saat doku1da 300000 kilo tıdunun tahmin bc:delı fı7:>0 
~1ır1/1e ternınatı 506 lira 25 kuruıtur. İhalesi 1 • 8 • 938 Pctz~rtesi günü saat onda , 
~~~fi Otun lttbmln bedeli 10560 l'ra ilk teminatı 7!12 liradır. İhalesi 1 - 8 - 9.38 

tte • 
t• 'I' 51 gUnQ saat onblrdedir. 
~~~ Clteğın tahmin bedeli on iki bin lira i"k teminatı H< O liradır. ihalesi 1 8 - H3t
~ ı tlesj günü saat onbeştedir. Samanın t2hmfn bedeli 3150 Uç bin yUz elli Un 
1ıt, i:•natı 2:16 lira 25 kuruştur. inalesi 1 - S - 93S Pazartesi günü saat onaltıda 
llıt 11ı alcteri Keraköse1e Askeı i Satınalma Ko nlsyonunda yapılacaktar. Şartna
'~t(lldkoınisyonda g-örülebi:i •. Kapalı za fla olanların teki t mektup'urı ihale sıu• t 

, 11tllıe en birer saat evvel komisyon başkanlığına ve· ilm1ş bulut:acaktır. Açık ek 
e~' Ye gireceklerinde ihale saatleri.de kombyona müracaatları ilan olunur. 

~1 '---- ( NO. 542) 4-1 . , r 
,.,.,~ tabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 
.,, > Jııt 

0 1 ~~Iıtı~Okullar için beheri 480 kuruş muba~men bedel üz~rin.d~n 400 adet sue 
'!' ) ~Gt~ C<t'ttır. Muvakkat teminatı ( 144) lıradır. 21·7-9:l8 tarıhıne çatan Perşem 

1 1ııı'tl ~ s at 11 de Vilayet makamında toplanacak olan daimi encümende lhalesl 
tt~& .. ~ Üz'lre 15 iİİn müddetle açık ek<>lltmeğe ko!lulmuştur. Nümuıe ve şart 1
'1tt 1 Rl.lın:•k fı-lnrr'PJin hu o-ün dafmt emDmen kalemine ve talip olttnla-

'11 k ~ 6 

oıı lr nılr alllc n:r '" nr iCn ve ıaatta er c:tlmer.e mnraceatlarl 

( No. f>li ) ~-3 

DOGU 

Erzurum 
Vilayetinden: 

11 

Aşkale kazasında yeniden yapılmak
ta olan hükômet konağının « 21209 ,. li
ra «64• kuruş bedeli ,keşlfll ikmaU loşaa
tı l{apalı zar! usulu ile eksiltmeye ko -
nulmnştur . 

.A.lamctı Fıı r.kA 

TOPANE Terazileri 1 - Eksiitme 25 - 'l'emmuz - 938 
Pazartesi günü saat 14 de Aşlrnle hU
kümet konağ'ı içinde kaymakamlık oda
sında yapılacaklar. 

Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 2 - Muvakkat teminatı 1598 liradır 

3 - İstekliler bu işin evrakı fenni • 
yesin! E'Zu um Nafıa mOdürlütü ile Aş -
kale kaymakamlığında okuyabilirler. 

4 - istekliler resmi gazetenin 7 - 5 -
936 tarih ve 3297 sayılı nuehasında in
tişar eden talimatname mucibi 938 sene 

Taklitlerinden Sakınınız 

Erzurumda Satıı yeri: NEŞET SOLAKOÜLU ve Ortayı 
Gürcükapısı, Kavaflar çarşısı 

si için Nafia vekaletinden alınmış ehli- Trabzon Vilayeti daimi Encümeninden: 
yetnarne ve ticaret odası vısik:aslle bir -
likte birinci maddede yazılı saattan bir Trabzon - Rize sahtı yolunun 18 '>;.. 000, 20 '< 000 inci k.Uometre.siade (6220) lira 
saat evvel teklir mektuplarını mühür mu- 47 kuruş keşli bedelli 2000 metrelik şosa tamiratı esaslyesile o, (30 hk dört danı 
mi ile eyice kapatılmış ve mOhürlü oldu- betonarme tabliyeU menfez inşaatı 2-7-938 gününden itibaren 18 gUn mUddetle 
ğu halde komslyon riyasetlne gönder- açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 20 7-938 Çarşanba günü saat 11 de Trabzon VUa
melerf mecburidir. Postada vukua gele- yet makamında toplanacak daimt encümen huzurunda yapılacaktır. ihaleye gire-
cek gecikmeler kabul edilmez. cekler (451) lira ';'3 kuruıluk teminat mektup .. veya makbuz, ticaret odası veslka:;ı 

(N'o: 492) 4-4 3000 liralık iş yaptığına dair ehliyeti fenniye vesikasını ibraz etmelidirler. 

Keşif dosyasını görmek isteyenler Trabzon Nafıa müdürlüanne muracaat ede-

bilirler. (No. 507) 4-3 
Enuruın kra Dairesinden: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Erzurumun Ali paşa mahallesinden Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Rağıp kızı Safiye Alyanak vekili avu-

kat n. Olğun tarafından müddei aleyh .:\Ierkez İskender paşa ilk okulunun (1432) liralık tamiratı 18 gUn müddetle 
Çalık o~lu Ali alfyhine açmış olduğu açık eksiltmeye konulınuştur. Muvakkat teminatı (107) lira (40) kuruştur. 20-7 938 
iflasın kalkması davasının cereyan eden tarihine çatan Çarşanba günü saat 11 de Vilayet makamında toplanacak olan 
duruşması sı·asında 7-5-938 tarihinde it'- daimt encümende ihalesi yapılacaktır. isteklilerin muvakkat teminatlarile encnme· 
lasın kaldırılmasına karar verildiği ilan ne müracaatları. (No. 508) 4-3 
olunur. (No.534) 

TÜRKİYE iş BANKASI 

1 9 3 8 

Küçük Cart Hesaplaz 

İKRAMİYE PLANI 

4 aded 1000 liralık - 4000 lira 
8 • 500 • - 4000 • 

16 • 250 • - 4000 • 
76 • 100 • - 7600 • 
80 • 58 • - 4000 • 

200 • 25 • - 5000 :t 

384 • 28600 • 
Kur'alar: ı Mart, ı Ha.ziran, ı EylOl 

B!rincikd.11.un tarihinde çekilecektir. 
En az elli liıu mevduatı bulunan he

saplar kur'alara dahil edileceklerdir. 

(No. 476) 

Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yapılır 

Riza Vatandaşlar 
SilAh Fabrikası karşısında 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 
)1erkez Tevfik bey ilk: okulunan (638) lira (33) kuruşluk tamiratı 18 a-üa 

müddetle açık. eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminab 47 lira 87 kuruıtur. 
20-7-938 tarihine çatan Çarşanba günü saat 11 de Vilayet makamında topla· 

nacak olan daimi encümende ihalesi yapılacaktır. 

İstekllhırin muvakkat temlnatile encümene müracaatları. (No. 509) 4-3 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ilk okullar için bastırılacak (39) kalem evrakı matbuanın muhammen bedeli 

(488) liradır. 20 1-938 tarihine çatan Çarşanba gUnü saat 11 de Vilayet makamın
da toplanacak. olan daimt encümende ihalesi yapılacaktır. Nümune ve şartname· 
sini görmek. isteyenler her gün encümen kalemine ve talip olanların yllzde yedi 
buçuk muvakkat temlnatlle encümene müracaaUaıır (No. 510) 4-3 

Gümüşane Vilayeti Daimi 
Encümeniden : 

1 - Gümüşane, Erzincan yolu üzerindeki Pirah 'ilet, Erzincan arasında dört 
beton köprü ve btr menfez inşaatı kapalı zarf mıullle eksiltmeye konufmuıtur. 

2 - Köpr111erle menrezin muhammen bedeli (23167) lira (50) kuruştur. 
3 - Sürülen pey b cu ddı layık görüldüğü takdirde ihalesi 30·7·938 Cumarte 

ınnü saat rn de Vilayet daimt encnmeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi Vilayet Nafia dairesile encümen kalemindedir. 
5 - EksUtmeye fştlrak edecekler muhammen bedelto % 7 buçuk tutarı 01&11 

mebalığe ait Banka mektubu veya hususi muhasebe veznesi hesabına bnnkaya 
yatırılan dlpozito akçesi makbuzu ile birlikte g-österilen günün saat t 3 ünde V-1 
liyet daimi encümenine gelmelidirler ilan olunur. (No 501) 4-2 

Erzurum Silah Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Erzurum Silah fabrikasının f>38 senesi ihtiyacı için alınacak azı (15000) 

çoğu (20000) gilo çam kömtlrü on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmııı
tıır . 

2- İhale rn-7-938 gününe müsadif Sttlı gUnü saat 15 de Erzurum Silah fa~· 
rikası binasında toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3- Şeraitini anlamak arzu edenler Erzurum Silah fabrikası Müdürlüğiine 
müracaat edeceklerdir. 

4- Muvakkat teminat mıktan 120 liradır. Hank, Sandık ve tahvilat makbuz· 
tarı teminat olarak kabul edllfr. 

5- ltıale gününde lsteklllerln teminat ve Ticaret vesikalarile birlikte komis-
yona muracaatları ilan olunur. (No. 473) 4-3 

Erzurum Silah Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Erzurum silah rabrlkasının !J38 senesi zarfında 'frabzondan Erzurnma 

celp edilecek asgart (75000) azemt (150000) kilo muhtellfüfcins eşya nakllyeıl 
15 ğün müddetle açlk eksiltmeye konulmuştur. 

2- lhale 18-7-938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de Erzurum silah 
fabrikası binasında toplanacak sahnalma komisyonda yapılacaktı. 

3- Şeraltlnl anlamak isteyenler Erzurum Silah fabrikası .Müdürlüğüne müra
caat edec&klerdlr. 

Bay KAYA hanesinde 4- Muvakkat teminat 225 liradır. Bank, Sandık ve tahvilat makbuzları te-

•-••----------.. mlnat olerak kabul edllir. 

llel:dJ ~· llqmuliarrtJI 

dJlo ••••• umwmı nlf?1.J'&'1 lda.r• eden TUi t,ltn •••ara: ....... •'OLoa 

Basıhhuı yer: ooüu Rasırrnn·J 

5- ihale gbnünde muvakkat teminat ve ticaret vesika~ile birlikte istek.illerin 
komisyona müracaatları ilin olunur. (No. 474) 4-3 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Tr.tbzon - Sürmene yolunun 40XOOO inci kllometreslndekl Humurg-an köprfl· 

sünün tamiratı (2790) lira (47) kuruş bede1i keştj nzerlnden 15 gün müddelle 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı (~08) lira (53) kuruştur. 21 - 7 - 9~t$ 
tarihine çatan Perşembe günü 11at 11 de vilayet makamında toplanacak olım 
daimi encllmende ihalesi yapılacaktır. Keşrini a-Ormek isteyenlerin hor a-un encü
men kalemlne ve iıteklllerln de muvakkat teminat ilı mezkür gQn vı saalta en-
cümene müracaatları (No. 519) 4-2 
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Bilumum 

Elektrik 

GLU ve ORTAGI 
Ticarethanesi 

Telefon 

<;on s'stem telefon Ye 

her boy s eı ntral ve 
levazımatı fazla nıik-

tar ·a mevcuttur. 
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En zaT'if ve sağlam karyola , sandalya ve koltuk ta lom1arın1 

Bizde bulabilirsiniz 

Levazımatı 

Bizde vardır 
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