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Paı111ta1:'81?J aadı b r rftn ~ıttJ 
18aJttı 11.eT yerde 5 uruıtm 

~ 

Buıl ayu J'Hılıır ıuı Yerli 

Maarif Vekili Dün Şehrimizden Ayrıldı 
Sayın Vekilin Erzuruma gelişi, şehrimize birkaç 

yeni kültür müessesesi kazandırdı 
Erzurumun 
Kavuştuğu 
Ntmetler 
-DOCU» neşriyatında daima f 

llt~klilpesent bir tavu takınıyor. 

MaarifV ekili şehrimizden 
çok iyi tahassüslerle 

ayrılmış bulunmaktadır 

Saffet Arıkan'ın 
Erzuruma hediyeleri 

1- Erzurumda bütün Do{jnnun sanatk:lr ihlly:ıcım tatmin ede
crk bfiyfık bir sanat mektc•blnin kurulması t's:ısı tellilk t•dil
mtş , .e bu a karur '\·t·ı·Hınl~llr. Bina 300,oOO Jlra dcğerhıde 
olacak , .c y•·niden tuşa ecıtıct•kllr. 

.S.)Qn Kültür 'Bakanımıza hitaben 
~imız .hir yazıda da aynı edayı 

hlluşltk. Ve demiştik ki, biz hır-

2- Erzurum Akşam l\ız snnnt uH'klcblnin J<ız Enstitüsü hnlfnc 

'lıcada y•nı• bı•r bı•nanın daha" temelı• getirflmcslnı' kaı·ar \'Cl'ilııı~ti r. llugünliÜ liSP binası yeni UÇl· 
.f j ... Jacaı, bu,.EnsUUiye t ,, Jısls cdllt•c••kllr. 

3- ~rzurum lisesi yt·ııl ya1>ılu11 bina~·a naldcdllcccktlr. 
~' hırçın r.1teriz. Gerçi, biitUri. mem-

et gibl, Erzurum büyük nimetlere 
atıldı. Maarif Vekili vi/avetimizden 1 4 - lstanbul linJHSlllclakl eski Vuli koııaüı l{ız orta moktcbhıe 

._, tahı-.ls t•dUect'kllr. 

doğruca ETsincana hareket ettiler 1 o- lil7. orta llH'kt~bl blnnsında yeni bir Ukmcliteb nçılncalaır. 1 "-"UfllMlştur, ve daha bir çok yeni 
~~ ~ndedir. Fakat Erzu-

"Uttı dier yerlere nazaran, o kadar 
ktti kalmıştır ki, ona ne yapılsa az 
~.!lktedir. Bu sebepten dolayı da 

~ --------~----~--~~--------
TR AB Z O~ l\1EKTUPLARI 

' y i}:nl'an ile değil, bugünkü du
t~lDnuzu yapılacak ile mukayese 
tdıyoruz. Sayın Maarif Vekili, şeh-
~ n .. ynlırken bir kaç büyük 
~~· \rerdi. Bir tanesini hararetle 

~etlik, Dnkü o dava etrafında 'Vakfıkebir Reşikdaıa n hiu~slndeki ~ 

Beşikdaıade inşa . edilmek1e olan 
o~ulun bugünkü vni11et1 ~titi.., gal.etesi kurulduğundan- okulun tnş:..sın.;ı boşla.mrken 

\aa.. f~rulmadan neşriyat yapmış ve 11rl günd•nbe"I aehrlmizde bulun· ı-ım!!!!~--'ll!'!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I. 
~ !inUtlaka bir sanat okulunun makta olan Knltor Bakanı Saffet An- Mı •r 1 T k ·ı · • 
"lll'blliiastnı iitemif, biç değilse, te- kan dün ssbah s~at dokuzd-1 refakatfn-t aarlT Ye l lnln 
~iis etmiş olan ufak bir nllvenin in- deki zeval ile Etturumdan Erzin cana Er 1'urumlulara 'f t . • 1 t ş· d" .. - mntevccclben ayPlmıştır. Saffet Arlkan M 

• e. mesmı amı amış ı. ım ı og- ErzfncancJa bir gün kaldıktan sonra 
~Orui ki, Vekil, bizim, daha doğ- Gnmoşane - Trabzon tuiktle Doğu mın- teşekkürleri 
h• Doğunun ve Er.zummun - zira takasından ayrı'acaktır. 
lt Dllguya ve Erıun.-ma tercüman ş .. hrlmJıden ayrdmakta oJan Saffet 
~t b k b" Arıkan'a dün huııretll leşyl merasimi ya-
~ a~ . ~§ a. ır :Y. yapmı~oruz. - .;nlmrşt ır. İstanbul kapısında a~kerf erkfin 1 
~ lermuu, dileklerını fazlasıle ka- e ümera, bUtün memu·lar, bır k>ta asker 

e Er:ıunımda muazzam ve po}ffl, aııkert bando bsz r bulunmuı 
~it k b' • k 1 v ~• Salt t Aukan t Qtj:n mr-murlıırın Aile· 
t, sanat me te ının unı acagını fnl sıktıktan so:-ıra Ürüncll U!Dumt Mü· 

t'l1111' • • ,. 
T r etmıştu·. r l ' İI Tahsin Uze ı'le blomobil'ne bln-

I ıcadAn aynlmakta olan Ma,.rlt 
Vekili Saffet Arıkan keDdfsUe g-örüşen 
muharrlrhr.fzıı Erzurumdan ayrı•uken 
ihfüa~lannı şu cümlelerle ltade et
miştir: 

"Muhterem ha'kın gösterdi{Jl can
dan ilgiyi ha.yı. tım ·n en mesut ga,,/eri 
o'arak dalına hDrmetle anaca{]ım. 
Eendan "lnnet ı•e şükran ...• bt.. DOCU neşir hayatına mtitevaıi mJştlr. <Alt tarafı 9 lillcnd~) 1 

h:ıı &urette atıldığı ilk gündenberi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıııoıiııii•-ıiiiiiiiiii 

~s~ şu tez üzerinde durmuştur. 
~~I~, lrenin gelmesile birdenbire 

•Şaf edecektir. Yolsuzluk ve va
lıt's 
ıı.i 1ZLk yilzUndcn bir çok mahru-

Doğuda çahşmaıar 
Yttlere katlanarak geri kalan böl-

~ bu~unduğu durguıı vaziyetten bir 
~lıle ileri ablmağa mecburdur. 
t~ ı Uç senedenberi yay gerilmek-

r. 

tir ~iuya mutlaka teknik girecek
~ ~ Cumhuriyet hükômetinin iste
llih Yllkaek seviyeye ulaşalım. Dava 
'1t •Yet bir bilgi davasıdır. Bilgil 

""'n•nlar yetif tirmek senelere mü-
~ıftır. 

~tti S~n~tkir demek yalnız memle
~~ lltihsal kaynaklannı zenginleş
' adam değil, aynı zamanda milli 
'llıı...ı fa.ya hizmet eden adam de
~tir. 

~ lortum ~lileai yakında bUtiin 
~Ye nur saçacakbr. Bu nurdan 

S 1 surette istifade etmek lizımdır. 
~d lnat telakkisi de~miştir. Va
~-t ~ asırlarca evvel ahşbğı ha-

1 lerketmek zaruretindedir. 

~~Ciene bu sütunlarda haykırdık, 
t\lt ~un sanatkirlarma hitap et
' ~u, ki: 

( A lttua/ı 2 tncid. ) 

Temelleri yeni atılan ilk mektepler 
dolayısile Sayın Müfettişimize 
gönderilen la%im telyazıları 

KARS 
Umumi Müf•ttiı 

Bay T ahıin Uzer 

Iğdır, 13 

Bütün huzur ve rahatınızı feda 
ederek, Doğunun kalkınması için 
çok temiz hislerle çarpan kalbi
nizin ve yüce himmetinizin eseri 
olarak gelen yıl kazamızda ab
lan orta okulun temelini sayın 
Kültür Bakanının ve zatı devlet
lerinin Kars elini .şcreflendirme
nizi vesile bilerek bugün binlerce 
halk, asker, öğretmen ve koope· 
ratiflerin iştirakile yüksek namı
nızı saygı ile anarak andık. Yıl
lardanberi lSz kültürün hasretini 
çeken Iğdır balkı ile bu ovayı 
kendilerine yurt tutan glSçmen 

kardeşlerimiz bu müessesenin ka
zada temelleşmesinden sevinç 
içindedirler. Bu vesile ile halkın 
bağrından kopan en temiz hisleri 
yüce varlığınıza kadar arzeder, 
ellerinizden öperim. 

Kaymakam ve Belediye Reisi 
lhıan OLGUN 

•• 
Karı 

Üçüncü Umuml Müfettiı 
Bay Tahıin Uzer 

Iğdır, 13 
Yüce himmetiniz!e geçen yıl 

kazamızda açbğınız orta okul 
binasının temelini coşğun bir se
vinç içinde binlerce halkın iştira
kile andık. Bu vesile ile kültür 

(l.Alt tarafı .ti anclld~) 

------------
Hastane kadar temiz 

bir mezbaha 
Trabzon halkı hiç bir hastalığa tutu[ .. 
mak kaygısı olmadan, tabağına gelen 

et yemeğini emniyetle yiyebilir 
r .. ;::::. 

Tra''1zon Belediyesi liboratuııar i~lerine bilhnssa ehemmiyet vermektedir 

(Yazsı 3 ür.cD sayıfaıla) 

FIKRA: 

Edebi yet meraklıları 
Ilıcada yeni bir 
otel binası 
inşa ediliyor 

ÖmiirlerlnJ beyhudeye harcayan tip • 
ler araınnda edebiyat meraklıları birinci 
safta gelirler. 

Battın bir cümlenin içine yerleştirmiş 1 • I'ıca~a l öy lht~yar heyet!le İm at 
oldukları bir keJıimenln pek yerinde olma- Bırlfet muşterrkcn bır bina yaptırmaö-a 
sile öğünür, bazan yazdıkları ve zevkine karar vermlş,erdlr. Bu bina altı iaZJno 
kendilerinden başka kimsenin \•armnsı-1 ve lokanta, üstü yedi oda ve üç ban-
na hnkan olma~n yazılarıtle bir üstat ol- yolu bir otel şekl!nde ohıcak'ır. . 
duklan kanaatlnP. kapılırlar. Blnı..nın temel kazıkları bugün ça-

Gülünç iddialara .sahlptlı1er; ga;rez klleca~ ve işe derhal t aş\anacsktır. Bu 
re kıskllnı;lık yüzünden şöhret sahibt ola- yeni b na ile Ilıca bir parça deh' aDı· 
madıkl:mna inanırlar ve kendilerinden lf'nmfş o'acak ve bü) Ok bir ibtiyaç d ha 
başkalarını 1>ahte bir rurur ile beğenmez- karşılnrım1ş olacekt.r. 
ler. · 

Bunlara. tesadüf ettikçe ben Lafon - da!.lredir. Buraya düşenlerin kurtulmasına. 
teıımn öküze 1'.ıkarak çatlayan kurbağa ve bir kıymet haline gelmesine hemen 
efsanesini hatırlanın. Ve bütün bu ede- ' hemen imkan yoktur. 
blyat meraklılan için bir gün efsanedeki Onun için de ben bunlan her ~ördü .. 
kurbağa gibi çatlamak mukadderdir. ğüm zaman içıimden güler ve: 

Bu nevi ede'llb'Qt meraklıhfı blr fasld - CUtlasalar da kurtulsak, derim. J 
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BUGÜNKÜ AT YARIŞLARI 
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Benim eörüşüm 

Tezek! Hakiki kıymet 
Erzurumun 
kavuştuğu 
nimetler 

At yarışlarının sonuncu 
haftası diğer yarışlardan 
daha heyecanlı olacak 

--------~----------- R. F. TAŞKIR -------
Bin kıymetleri hususi bir tasnife 

Ye taksime tibi tuhıyorum. 
Hakiki kıymetlet, 
Fanlezik ~ıyınetler. 
Bana göte hakiki kıymet mahi

yeti ve terkibi ne olursa olsun mu
a yyeu bir ihtiyacı kar~ılık veren 
nesnedir. 

Hava, su, gıda kıymetlidir; ya

~amamızı temin eder. İyi dost kıy
nıetlidit; ak ve ı"ara Rilnlerimizin, 

sevincin ve yasın ortağıdır. 

Zamanında bir damla ilaç cihan 

dt~ğer; çünkü bir can kurtaracaktır. 

T ı:ek hakiki kıymettir; çünkü 
y.ıkac ·-tğı kıt Doğuda .ıilyonla in
~anı ısıbp hayatlarım koruyacak, 
yemeklerini pişirecek, suyunu kay

natacakbr. 

Buna mukabil icabmda milyon

luk bir gerdanlık, tarihi kıymeti 

haiz bir vazo, Napolyonun aşk 
mektupları, mahiyetleri ve terkip- (Bsşma'uıleden devam) 

leri ne olursa olsun fantezik birer Asrın icaplarına uymak mecbu-

kıymet oluverirler. riyeti harşısında olduğunuzu unut- .. .. . .. . _.dJ 
İhtiyaç ve kıymet. İki ezeli ve l w • • • na uygun bir Erzurum yaz yaınşlarırun dorrduncü kuvvette gorünen lbu hayvan!a.J.'1 ~ 

mayın· mes egınızı zama . lir ·· - .. _,...,ı• 
ebedi dostturlar; bugüne kadar d ' . ki f . . z· t gel haftasına. l.ştl.raık edecek hayvanlah- koşu- cıddl ve devamlı b mucadıele iIIlUhalP""" 

tarz a ın şa ettinn. ıra ren · - nun dolamlbaclı yollal"dan sı}1rllarak nl- tır. Bu koşunun neticeslııl enerji lltUorr 
bir saniye dahi hiribirlerine darıl- dikten sonra Garptan bu tarafa akın hayeıt saıııaıya cıkmak üze:re bulunuycın-Ia.r. tine aıtfetme'k: ıa.zımdJlr. Sebat ve m~ '. 
mamışlardır. Bu sıkı dostluk ve edecek sanatkar, kurunu vustai bir Bu haftanın ücüncü koşuısunu handikap vemet -bu koşunun muv.a.Ha!kiyetlne ~ 
bu vefakar arkadaşlık olmasa te- tarzda çalışan sizlere rakip olacak yani bir heyet Uwa1ından takd!iT edilecek teşkil edeceğine göre mukıavemette ~ 
ıeğin tekerleS{i beş kuruşa hiç çı- 1 

ve sizi ezecektir. Zaman ve tekamül ~tkLetıetle 'k{oşaidaikiıalı:ıı. cihetle hatyV'an d:a birincUeri:n di!rayet ~ sevild: idıare ~ 
kabilir miydi? 1 merhamet bilmez sonra size yazık sahipleri ~aıyvanlaırının 1.::.lerini gizlemek; biliıyetinden -beklenen çetin lbir ~ 

Ne o, dudağınızı büktünüz? Tas- . . ' d. d icin hanclikaıpa: mülracaıaıt etmıiş ve ora - , neticesı olacaık:tır. BJ!r .llkl hayvıan iSti , 
d olur,. b. ıze kimse haber verme ı e- dak.i rakiple!linl tam.amile tartmak imk. O.- . edilirse bu lk.n.~unun -+,......ıu ....ı~,,,.,....ıı.ı,.,1 ~. nifimi ve izahlarımı pek sevme i- ! . "'j( · """!" e:.~e:.-~ ... 1 

meyınız •. nıru bulduktan sonra haJcik1 yeırl~rini a- mın edHebilir. Her halde ıbu IJooşu.da •",
1 niz öyle mi? Siz gene habire ma- \ Yeni yapılacağım müjdelediğimiz raımaaya koyulmuş bulundular. Art:ıc kar: nün en tatlı koşulalrınd:a:n Gıeyecan ıd" 

nevi kıymetleri ö::ıe sürüyorsunuz sanat mektebi, işte Doğuda yeni y:ııt muamelesinin hitamı bize hangı hay- bir k<>§u olacaktır. ) 

demek. Haydi öyle olsun .•. Amma icaplara göre iş hayatım yaratacaktır. va.nın hangi yajrı.şta. hangi_ h~~anla~ı::ı.j DÖRDtiNCÜ KOŞU 
t k . k k ş içinde Erzu- . k koşacağı haıkk.ında Omt'l bır fikia- edin- _.1" 

unu mayın ı ara ı 1 Sayın Vekil, kızlarımızın ev a- meğe med:aır olu. Bu kayıt nlticesine göre 3500 met:Jre mesafe daıh!lllnde yaJYr 
rum çarşısında bir torba bulgura 1 dını olmalarını temin edecek güzel bu haıftanın muhtelif yarış.Ia.rında (25) ' ve kazançları nlı.s'betinde si'k.let tailı1J1il ~ 
N apolyonun aşk mektuplarını, bir \bir enstitünün açılmasını da emir hruyvan iştirak etmektedir. Memleket te , dilen bu koşuya eKlsıelri:si !kilo Slıkleıtile ~ 
k t kcr]ek tezegw e İskenderin l d E ... 1 d .. . _, .___ ~-- 'd - . .şan beş hayv-an J.ştirak ıetnrektedir. BtP· .. 
aç e buyurmuş ar ır. nstitu er en, mem- hen uz yetişmiş hu.ıls kan -'Y O.ıı.ıua ıgı cı ·, ··kl t dalını 

8 
C . ıA-·- _,,ft d1ll1 ~· 

kıl d w. k m adam bu- f d k . 'ım'"'An ··,...;;le sı e a una ve ey <W.u.u Udo ~ ıcını egışeci! aı: ı leket kadınlıgıy büyük ay alar gör- hetle bu oşunun ıcrasına.~ Al<l ıgo .... -, 'kl t "'h""" ,_ .~. .,,.,_., ~~ 
l ? - iki ı ~ in d k ü sı e ......... u.;> o~1am .... vyuya Uj'"u.- ,. 
unur sanırsın:z müştür. Bu faydalar Erzurumda da miyecegi ve · ram yeJs n e ;u~n~ - ' hayvruılalr için çetıin lbir va.?iiyet lılı.d$S ~ 

--------- k d' . . kı d h' tir kti menine iıa.de.si yarış programı c ın an -ıw 
· · · - ·• en ısıoı sa zaman a ısse ece r. bulundu cihetle koşulaa-a. haftanın en· miş olmaktadır. Ağır ibiır yUk w ~r 

Surive Rize öğretn1enlerinin Yukarda söylemiştik, yay geril- heyecar!: kt°Şlll),U cılmaf;J tabii ibulunan , 3500 metre gibi allJLııı bMr mesafeyıi ~ 
._, tetkik gezileri miştir, oklar hazırlanmıştır. Erzuru- 2200 metrellik süirat koşusi.le başlanıl:mı.ş nen tam bir kudret dahilinde b~1~ 

B k ·ı · • · w • • 1 ı mek koşulalrda beklenen gayeyl vw:.t aş ve l ının .,, mun elektrıge kavuşması ıçın atı an olacaktır. . 1 ·' d esini ta.'ylin ıetımLş lacaJctır J;ll"" 

ilk adım, bu eserlerden biridir. Ev- lın~ct KOŞU -' ı::~kalarda mu:kavem:t koş.~ıi;, 
b H l • lk' .. .. hh'd' 'h 1 d'l 2200 metrelik surat koş.usuna altı hay- t' azt iO.Z erı ve ı gun mutea ı ıne ı a e e ı en . ti--'• ·-ı lb l n'l.~- .... ı... B ko- 4000 - 5000 gibi dalha ~un mesıafeYe ,, 

• o ki Van ~ ULA. ewu Ş U unm...,.._ı.ıa.\.Ulr, U aıJ<l011" 
ürlye htlkılmett reislnfn Hataydaki h • elektrik, kışa doğr~ ~"?ıt edenz ' ~uya Afet Leyla. Yıldız ve Deml.rtn mu - biki _koşuda beklenen_ ~t4:e lhörd{U1c 

Vl z~yet hakknıda sorulan SUal'ere karşı, r Sokaklarımızı, evlenmIZl aydınlata- kaıyyet bUlunJnalsl koşunun çok sert ola- bJr flkir vermiş Olaca.gına! •göre Öl 

tıu vaziyetten s~riye bük6metlnin hıb1 
1 

cakbr. Biz şahsan elektriği şehrin cağı hl.ssl.ni vermektedir. haftaıya mahsus ıbulunaın bu ııroşun:t> 
rl olmadıQı yo'und4 cevap verdlll ya inkişafı bakımından en mühim bir Eyubün idare etmekte olduğu hayvanlarımızda. tam lblT ~aıliLliye dtr· 
., ılmı"-b. Antakyad• çıkıın « Yen:aon.,. l k ·· .. K d' · · · d Ejd-eu- mal1im olan ~ ve kudretlle bu ylnlne hizmet etmiş olaoo.gı ta.bit ~ 

.., " a eser o ara goruyoruz. en ı ışunız e . . . çen hafta ceyla.nla kuvvetli ll:ı!a' 5ll 
"Jıet sinin düa gelen sayısm~an bu mü· . DOr.U . . koşunun na.zımı bır mevkimde bulunmak-

6 

6 şu mütevazı « u » gazetesının ta:dıir. Ekserisi sü.ratıe teme•""1.,. etmı .. bu g~rişeceği ve g3.lebenin rt.ayini bU -"'~ ıakatı avııen alıro:uz: • d l k rik · l•w• k JJU.C. "'i -ıı bulW ... 
Suali·, r'ne intişarın a e e t sız ıgın no sanını haıyvanlalrdan mürekkep lk"""' ya.ın.şı.n mesıafeyi kat keyfiyeeine lbag _ .... ~ . ı Arep &jat Si mubab'rlnln v~~ ...... M~ ty\1111"· 

8 , 0 Vekil Cem·) MOrJUm §U ctvr p'arı o kadar derinden hissetmiş bulunu- toplu gi'deceğ'l ve yekdiğetine müterakkip ğıına göre, bu şartın lfs:.sma ~ ~ı d 
vermlş'tr. R za [Husu~i) - Kültür D'rektDrO yoruz ki, motör, makine ve yalan bulunacaıkloo-ı tıaıblldir. Leyla. ve Afete ge- muvaffakiyetini 1bu ~1 kudretli e1C ' 

t - i k'>ı d.,ı un S:ır.ccğ• n.ı Türk Hamdi A-d n'm t>aşka"hğı ~ltıtda 20 yanlış çalışma yüzünden geçirdiğimiz lince ıbu iki yaman ııakip !bu hafta eğetr ~~ngllsinln eld: edi:leoeğl!nl ke= 'Jİ19!0' 
1 1 · ,.1 d · loll hı':.er kişlllk bir öğrdtmen kffıl~st Tarı varu k t l h t nm za getirirken t _ gene cicicll hJr ha.d.Lse zuhur etmeme çetin d;den k:albll değilse de, Mesut ~ 

uk~r.crlo n g n c"A re aır o . l Karad~· sı ın ı arı, a ı ı ' e bir imtihan geçirmek ısıı~retile kozlannı olan koşulaırındaın lbiırlni yapnuış 
ıer haknında ne dü~iinÜJO uz? Hfü 0.aıHtin ru ile Il 1peye kadar ırt 1tm~~ 1 r. • , , · vahhuş ediyoruz. Ve bu kadar zorluk payltıc:rruş olaca1kla.rıdlr Leyl~run haki:kl sa muvaffaıkiyeti ihtıımal d:alhilıinde ..:oı 

d . ;ll •ı va" 1111dır? nl2in en son YPfll fskc ('Sn. ır zm ı.er k d ·hı · · b' ·· ı·· ....., · 1ooŞ9ll J:JJ 
buo aıı m ' ' ra. · · . k R' arşısın a tezga ann nıçın ır turu kudretini inkAlr etmemek ve şayan ıtaık.dir lebi.Ur. Düzgün bir ıtıınepo ile _..,

1 ı - !Fç· ,ır · malu'lltlım z yo~ tur. ,·e dönüşte Pazıra <a uğr&yarc zeye . l d·-· · d h • · anlı Ş l bulm kl be ""· , ı...-•ta ""',. ... in d ıgı·ttı.k"e kuvvet bulan idın~-. - k ış eme ıgım a a ıyı yoruz. a - a a :ralJ'Cr ge{'len ıuw. geıu.uen ge- ... e ., 
Bundan ~aada hul:_O. ut .sanca ta ge: avdet ct1ııi1lerdir. teri Çekip bütün bir mekanizmayı ıerek m:sa!eyi 'kapayan ve kat'ı nı;ıtlcenln mutat olan temposlle lbU 1k1 ·~~.&' 
çen ıh·'a den ve mozakerıoıerden hiç bi Yukar;dakt res\m bu ya\r n yurti h k t f k d k husul bulacağı sıra:da kapa'k:lanan Afetin kuvvetll bir ra.kiıbi olma& m~ .. , 
tini de k •tul etmemtştlr. g zlsln-. k!ltılaıı öğretır.e.,leıl Hopt- are e ege ırkme d ubrur en: d bu hA.dtse ne ya1n.Şln netic~ini tayinden Eğer Ceyla.n ve Mesut vıaırtınden .~~ 

· s k • • « Meme tı an ı eton tutma ı .. ~....-. 2 - HUku net ~• c ı mı se eı ne K k"mı s brl De:ntı-•,e b'rl:kte gös- . ' ' uzaklaşması ve biniei..'rlnin duşm.esi.le koşu pış.maya koyul~ ve koşuyu ti 
d ılr Ftan• a~, gOndeıdigi pro'estoya ce· te::~t-dlr. benzin ka!.ın geldı, sekma?lar kat harici addedilme:sl bu k~u !hakkındaki kalıo.~ırıa:, koşunun çok .mak\lS ~t 
,.ap aldı rrıı' Ve bu cevabı almakta ıcrar _ nadı, motor muntazam devır temın m.eralk ve şüpheyi 'h'.:4tirlard:an sl.:Lmeğe ma.- uğrnyacagı muhaııckkaıtı\r. Bu ıtıancı~ 
edec~k mi? Trabzo ıda hastanenin etmediği için makinenin dişleri atla- nı olaımadı. Mütezayıt biır meııakla bekle-;mulmaıdıık. taş baş yarar: ıka!IJi ~ 

2 - Bu saah kadar biç~ İl' cevap dı kırıldı » endişelerile didinip du- nen 'bu neıtlceyi ıbu hafta h'alled.llml.ş gö - hikmetin tecellisi gecfkımi.ş oıma'Y ~ 
a'm•dık. Faktt bütün kuvvetlmfzls bu önündeki bulvar ' receğiz. Bu aırada ılklnat derecede 'Jakip Bu ko.şunun ~rl değU ıbalbSi 'olle l'l~ 
ı•ovi'bıo \'crilmuinl tal~p ediyoruz B • Trnbzrn [ n 'Fust J _ Nnmun' has- ruyor~z. görünen haıyvanlann kösfeıeceği muvaf- yaraıtan bir mevzu olduğuna göre. 
ziaı dıtvemız Oründe bunun c ~v; ps·z ka· tanesi :ı ln ·g~•p tarafında yol hastane ~ultür ~akam: men:ıiekete sa- fakiy1t /bu mera1klı koşunun bJ!riinclletrlnin nın koşuiannı sabırsızlıkla be~l 
ı~caaını da ümit etm yorum Z!ra Frı n· · · . k ,1 natkan hedıye etti. Haşım İşcan da kavııa.ıyı.ş.larına lbağh bir mesele ola.caktı'r. m.eı<aıklılannın inldsalr ve zeval -~At'· 
saoın medaati d~ Fransz-Su·iye mu. ı b'na ve babçt?sı;ıel Çf)k yakınf kvle 1

1°d' alelektriği hediye edince, sanatta, İklinci hattanın ik.lınci 'kıoşusunu yüıklsek m.iyen bir lnt'izar meV2ru:U <>l~D 
has•ane bııhçul ıtı ııl ço .1r ı o u- ...... 

0 
.. ~·"' ,.ııedd~t ı hkamıns gör~ Frı: ns ı s!yasetlnn · . sanatkar da memnun olacek, ve he- bir muva!faldyetle •bitiren Eyp Alanfoşun c. ~ 

k · v b d ""wıdsn Meraş cadd aslnın bu k s ~ı Sot- ı .. . . Ejd .... b k d A .. te ko -ı .. tıakku~.unu a:rzu etme lır. u un an "' . , 1 k 1 , 11 le biz « Allah razı olsun» cumlesmı e.u u oşu a ı:ı.rıza ~s rm.ee.se şu- -
b.ışka ç kar bir yol yok'ur. 1 h1 camıl kO,es n:ten ır. m:ık suret 8 ı dT . d dil .. . e . nun taliin1 t:ıımamile değlştlrmi~ vl önü-

3 - Vatanı kU 1: aras nda ayrılık den·z tarafına alır ~~ak ve bas~a~' hı- ı uruz en şurmıyec yız:i>o •" U müze yepyeni .bir 'koşu çıkaıı:ttnış olacalkt1r. HAVA olduğu blJbllFS!l vaz·y.,tln vatanı liütle. zas~ dm sorra bır meydanla nıhlytt _:.~ Ejderin g~çen hafta koşuyu çıkalraımaıması 
, teybinde bu!undugu bBkkır.dakl hııva- bulacaktır. d ] bu haftaki muvaffaktyetini şüpheli kıla- 15 • 7 • 938 saat 14: rapoT'fl 
dlılerin derec9t me·:sukiyeUnt bl!c:Urlr Bu suretle yol ha~tımrdtn uzıtkla- Rize defter ar ığı blllrse de evvelcl gadre uğrayan Eyublin Rüzgar suratı: 8- 5 metre 
mhlnb? şac-ık ve hastant n:n deniz kısmındaki R'z4', [ Hus.ust] - VilAyetimlı def· Ejderinin lbtr a.rıza göstermemesi çok ş.a.- ROzgAr istikameti: Şimali Şar'' 

3 - t.ıu a\ ş .. m ft'-.hrt R11ru<'tfnln bahçesi genlşleytcektlr. Bunun için terdtrrlığına tayin edilen Pertev Vücel yanı temennicllr. Kuru hararet derecesi: + 21.6 
"vfnd'I yakılac\k olan içtimada da bil- lazımgelen karita YEP ı~mı! ve bt tediye- buraya gderek vaz'fes!ue başlamı1tır. t}ÇfiNCÜ KOŞU Azamt hararet • : + 25.8 
cJlre~ı a ·ın vPçhile V.ıtaoı ~ ütle her z11- ce istimlake karar vuıl "ış ve b.u karar, 2600 metrelik handikap koşusuna do- Asğnl • • : + 14 6 
ruan\ciott .. n tf,ha ~y d9 b"rleş k bir va- tast k için vilayete gönderllaılşlıt'. Has- 1 Bu gece rı öbetçi eczane kuz hayvfl.'11 iştirak etmekte ve bu koşuya t Rutubet • : Yo 14 
zivctteıtlr. Klltltt tfıadı Hasında hiçbir tanen!n önUıe tesadOf eden kısmın h- Zorba, Leyla., Uçar ve Afetin de Lştlhk et-ı Yağış : : % 2 el. 
,.~ıa~mamıtılık mevzuu bablıl de~ildir. timlak bedeli Sıhh1t Veklletlnden l&te· «Cumhuriyet» eczanesidir m1ş olmaları koşuya hususı bir heyecan 1 Hava tazyiki (Erzorumda): ~6'6 

Vahnt ~ütle b~ou tspıst ed~crkti~---necektlr.~.~ .... . _,..:::::_. --=-- -- -::;~-==- --~~~-~~~ta~~~~or 1t~~~~~:~=-=~ ·-- • (Den~~~nv 
ıon, bize iki viski getir, d{ye rert bir Heyecan'ı idi, sapsarı kesllmfştl: ı Ses o labnan sesti. Mahire: 61 

I
• T E M E M ' 1 

emir· v ı:rdl. - Bak Rfza, bak 1 dedi, ses( çıkmı-! - Seni seviyorum diyen sesi, ~i S Sut 11 olmrştu. Bar artık hızıDJ yordu. Gutıatını birisi sıkıyormuş glbJ, Mahire ba'ttıkça bayııultk verall ~t 
almış. gi ilyordu. Ta"golard!l elektrikler psrmafını kapıya doğru uuttı. Rfza o farını şimdi, barda1d ehb•plara 91 d•'' 

· • sönüyor, şakrak kadtn Eeslerl ortabtı tarafa gözlerini ~evlrlnm~, adetıı feryat )erdi. GülOş o glllüıtü. Bıyıklı dl _
4 Yazan Selim BABAN dolduıuJordu. Localar dolmtş•u. Et eder gfül: otuz yaşında kadar vardı. y" 

Roman : 7 . _ licıretl bors sında muameleler tamamdı. - N~rmin! .. Dadi ... Sonra, b!rdenbl- Mahir so~ulc ter dOkmüıtd, . ') 
.. . Mah~r yo:u'du. re c8:11 b,r tel:essem" takına.ıak: el~ 

Ma~ir ile R'z.ı Ş:rı r k<na:d.ı bir dınrsa gertk .. 1ıtıkıya vurgu.... _ H ydt a · tık giicllm diye sı>ylendl _ Aman! dedi. UzüldOğün şeye bak, ayakta ldl. Rlzanın uucunu ç 
1 ) eıe oturdular Riza : 1 Bu süfJt b' yat ~ı hramanlarının Riza bırakmrdı. ' ' çalgıc nın k z·odan başka ne Qmlt edJJi·? parmaklarla ııkıyorda. ~· 

_ D ıha ki ns,,!er gelmen iş, d edi. serer camlarını, Mahir kuzeninden çok' _ Şu sanlı kadınla da bir kerre İçeriye Nermin girmişti. Ro"!!aldJ - Drmek Nermin!... Ner-.JI' ~ 
Mahir bardan pek. boş\umadı Fa dlnlemfs"i F ~kat l şt.., şfm" i onun gtıztın- dansedeytm g'derlz dadl d ıha geleli Kolman bıyıklı hlr dellkanlının koluna Diyordu, birdenbire bir ıene)'; O' 

}, at ne d • o!Fa, _('nun 1çln yeni bir alem· de büyQtttıtü kabra~~nlarla karşı trar-' ne kadar oİdu?.· • ' rısılmıf!, sa~ı altın, ipek saçlı, lök mal- : hayatı gözünün önünde canlall '~; 
d• , Riza Şeririn b!ıtnn hrn arına rağmen 1 ş1ya tulunuyo"dU. Tıtıka1 • hakikaten gt1 1 Riza suılı kadını bıraktı, rum gü- si güzlü, o güzel Nermfn ... Sırt: na ya- fçin, nasıl hararetli bir afk dtJf':.J 
p1atfn yanına o'.u rm. d•, aıkada loş biri zel bir Rum km. Seha b 1k şlan. ve zeUnl a'dı, Macar artisti ile çeıtfrdek 

1 

kında anne oJı:cağını gfzlemEk fçtn o onu nasıl sevmişti. Sanatkar btıl~ 
L öweyl tere h etti. 

1 
• reybt teb"s •Ümlerlle fosaoı başta 1 çıkar· ' yer gibi tonuşuyordu. Süzgün sarı be- ge?1ş mal kapını _da almıştı. M4htre I ilerinin saadetini, yudum yudulll /, 

- Bu ·adan dah 1 S} l s yred1:r,z, dedı. tacak bir ır ahl1lkt?. . r nlzlis~nl massya getirecek olr.iu, fakat do"'ru nr zarlan doJdü, alı11k bir eda bir senelik, aşk ve garam b•J•tl İf 
v,ıkıt Uerle<Ukçt tar mlldavlmlerlt G~nç ressıtm ı,ld ç-=ktı M ~ hirden korktuğu için, diğer bir ma- ti~ ve htç blOşlaı;madıın kafasını çevlr-lşlmdlyekadar tatmacfıtı bfr aıeıııbl 

hlrer birer ~ö\ün etm• ğe ta dad.ılur. - Vallahi Rba, dedi. gözümde hfç sada biraz yarenlik t.ttf. dı. Ronald ~olman. bıyıklı deılkaulının! sürüklemişti. ~· 
Rlza Şerir baz lartle laü 'laıi Jatlbalı :ıc· f ~(r sey yok... Şu gOrmedl~im glemln l Biraz sonra rumba başladr, serbest, kuls~ına eğıldl bır şeyler söyledi, 0 1 Kalbi atıyordu, demek biitOJI ~ 
ııtmlaş yo·, bazılarını da ı·Y ben Mahıre ıçtnde bile Nermlol unutamıyorum, yok- hareket etmenin maıifet ıayıldığı bu ti ellen eAd. d lbl bJ 

1 
t 

1 
h h id' d k b ıcıtd~ıJlı ~ 

h. d · ı - am sEn e.. g r ıare ar ep sa te ı eme a \anılıyordu. Juğunu ıs<ıe lyoru'?l. l yerde göğOs göğüae gelenler, bellerini yaph. • k - ... k d 
1
' ala t ıştf. e' 

- Bu sarış11 delık"o ıy<L lı.tavroz Riz.!l güt. O: \ oynatentar, birbirlerine girdiler. Davulcu) Evet o idi burada ne kadar da çok o.u a lın onu
1
n a fde ınk 

0 
P r' 

K 1 ~ · ·b s k ' ona ıen sev yoram er e ' d lınll d~ı er.!' Heyoğıunun mrş ur çap· - ·n ne co toymuş<mn. .. Dedi, dr ğnc ğlnf, sırı p2rfnce vurdukça adeta tanıdığı vardı yarabbi, birçok erkeklere f'r/ 
kınl 1r1rıdtlndır. Bir dınscder kt körme. bu ne sevda yahu?.. 1 kıvılc ·m çıkarıyordu. ı kırk ydlJk aşinalar gibi, selim gönderi-· mer~ kalın dudaklı, meloDlllı '41 

Şıı kır S!IÇ\ı ada,,, E ·menidir. Mahir dondurma yiyecek o!du Riza) Birdenbire, .Mahir oldııau yerden yor sarılı yeşlllf artfstler'n ellerini sivrı bıyıklı serseriye metre• 
}l~ şbur ero'n kaçak','JSc lmfş. Bol bol Şerif bı· akmadı: f dikildi •. Pı"s,tin yanına kadar rıtU. Rlıa· ııkı~or, k'ırıtarak masaların ıuaıında barlarda dolaflyordu. fi'' 
JJ&"a s rfettfiiae a-öre, pei t~ ya• lıt 

1 

- Burada f : re tözün üz ffÇ 6r1 fU• yı damının ko'undtn oektf. 1 dolıtl)'Ordu. , 1 ""<; J' ~~ 
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~ ~ t7 Temam ıua 

EN SON HABERLER.9 
Filistinde yeni kanlı 

hadiseler oldu 
1 

Kudos, 15 (A A.) - Arap mahal- mu,larsa da a5kerlerin mOdt helesile 
111hıtnden biri-de patlayaıı bir bomb!l durmuşlardır. 4 Arap, askerlerin kur~u 

Ufl lkl Arap ölmtlşHlr. A · ap'ar yukarı nile ölcnOştür. Nümay·şler devam etmelı:
'<•hudf mahallesine hQcumda bulun te ve gı>rglnllk fazlalaşmaktadır. 

Çember/ayn 
: Berline 
cevab verdi 

Tedavüle 
çıkarılan 
yeni paralar 

l.ondra, 1 ~ (A A.) - B•rlln gaıe- Ankare, 15 (A. A.) - Türlıiyo 
ltı!t-1tlnde • t"glltn" ıısaym ih'il edl l"Or• Cumhuriyet merkEZ b ınkasırca tedr'cen 
111' lll'ndtJ çıkın yazılara c'lvaben, S.ş· tedavDle çtkarılan ba., konotıa .. dan şfml'i· 
"tkll Çemberlayn avam kamaras·n1a ye kadar yani 15 Temmuz 938 itOniine 
~tvıu alfa bu'anarak, lng"ltflrrnin asla kaiar 5 liral kla•dan 35 milyon 145 bil" 
~vle Lir ~lyaset gütme:diQinl ve bilakis lira ve 10 llralı\ı:lardan S·aıilyon 29-< 
b urya su hu11u temine (ahştıtını ve h1ç bin 760 lira ve 50 liralıklardan 9 n;f'· 
d:r df\\l ·te hrşı h!!rp olyttf besleme- yon 57 b'n 200 1 ra ve 1<10 li!'ahklard o 
ihıl aöylcm·ş'İ". 

1
14 mtıyon 94 btn lira ki c11men 57 mil· 
yon 694 bln 960 lira tedavüle ç;k6nl 

Bir hsftada kaçakcıhk 1 ruış ve aynı miktarda da eski bankonot-

A k 1- fA A S b' h f !ar ortadan kaldınlmı~tır. 
1 " ar:-, o . ) - on r ı -
il t<tıtcndı gümrük ve lraçıtcı lık mu- Ü ·· d d ·· d l 
h.t~za ldaruıııce 45 kıçııkc1, 327 kilo ç gun e unyayı o aşan 
f\rtırük Jract.ğı eşya. 300 altun para, 1 adam 

8Çahı hayvanı ele icçfrllmfşifr. ı Nfvyork, 15 (A. A.) _ Tayyap 

Yunanistanla yeni bir m ydıının19: fY1f'n devri Alem SPyy hı 
l tayyareci Jur tin'e caı halk farafındar 

an aşma karsılaner~k bararetle alkışl.ınmıstır. 
V Anksra, 15 (A. A.) - Hadclye Otomob'll~ ş• h ·e dcğ·u yolıana11 Jur 
, ~k~l,.tfrıdt-, Ve• ilet Umumt kadp mu- bu ssyahııtında h1e bir tt hlikeli T aıfyet" 
' ni n-. Yunenb.tanın Ankarıı sef•rl ata- maruz kalmBdıaını ve şimdi de hic 
~1"ds Tü•k va Yu'lnn Umanla ı hakkın· yorgunluk h'ssetm• d'ğini ve ço1c etl~n· 
1 

8

1 
Ctreyan eden mOı"kflreler iyi bir cet! bir seyab 'it g.çırdf~lnl beyan et 

" sıına ile neticelenaılıtlr. m!ştlr. 

lrabzonda hastane kadar 
. temiz bir mezbaha 

'/ • al.:011 mııhaıiriml:ıden : dircıemelrtlr. Şu gördü~nO:ı oda clt11r· 
• k Kaleden ve ıebl dtn t:akılıc ca bir baaedir· Onu 1 yanın1ııki de bağırsak 
~Ôfk gibi beyıız bir pap tya sevfmllllıi· 

1 
ıanedfr ..• BüyOk bir ft•ın ıördüm ... 

lla ~ı,ktan g-örünen T tabzon mt-zbabası· ı - Bu rıedtr? Ded'm. Kalorifer ır i? 
c:lok, ıytar Burhan61tln. ve be'edlye reisi 1 Belediye re'sl ve b:ıytar kendileri 
Q:ıl or Cemalla geziyorum. Çakıl döşen· tutamadılar, g-Qlerı k ikisi birden : 

1 bir yoldan geçtikten son a, Binaya 
Utclk, dıvarlar yı glı boya yer muşam· ı· - Bayır, decU.r, hastahklı hayvan 
~alı " f31r tek toı yok. Ev~dA leboratu- lann ahfaşı~ı e'ğeılerlrıi ?'ömüyorduk. Bu 
U ''• giriyoruz. N' tarafa bakılsa temiz- mahzurlu bır usuldQ. ÇunkO bu çukurla
.: " 1le tutulacak bir b ldr. Ecz lar ve rı ba!an hıyuan1ar, hazan lnıraular eşe· 
h 1 ay zJrfanf!a kesllen hayvanlardtt zu· ~ek içindekileri . çıkany ·rlatdı. Bunun 
~ur tden mn~tellt hastalklann eczalı 0 ınne geçmek iç n bu fırını yaptırdık 
t itlere konulmu' tufeylatı.. Btr bayta- Bundan böyle hastalıklı etleri, abşyı bu 
rJ.111 cteau, herkuin at1.1rın suyunu akı· rada yahcağız, dedllu ... 
'll:eak' &üzel bir ·a~orat•ıver. bir dersa- Belediye reisi anlattı : 
l'1 ldeta .. Yan nda var ve tun~ı korl - Burasını dört davar halinde el11 

0c'• açıTan bir çrl•şma od sı. Oı:uo ya-fıtl cıt 8·10 biıı Jlra S'1federek bu hale 
d~~~a tert• m'z ' ki k ~ rl ola. bir yatak o· ıettrdik. Mezbahanın daha noksanlan 

• B y Burbanettlno sordum: vardır En mühim noksammız da buzhıt· 
.-M, Oece'erl t·u a1a mt kalır sınız? ne1fr •. Onu da bu sı:ıın~ başnacaQ'ız o 
Gu dQ: 

1 
za'JJafl etleri 24 saat tivklftan sonra p :· 

ı.A ' - Hayır, dcd', bu o. •adıı r:öbttci f yasaya çıkaraeatız. Babçırıye çııı t k Bü· 
.-.;\.etlm•z yatar -y ·· . yu'< bir meydaıı, alç ~k bir dıvarJa çev· 
'ıt !ltı.ktar ~ kadar tem z kJ, doğrusu rllmlş IÇl\rlHlne harktar y; ptlmış. he· t -
l r iun kan ıçinde yOzen lşçllerln yat· . . . a 
it "atakl b k d t 1 raf çıç k Ip 1de ortaja fıek yel bir ha· 

()ı::. ı ann u a. ar em z " " 
ıccaaına lhtiınal nrmemlıttm. 8UJha· TUZ salkım söğut ler Aman D9 guzel. 

'-th rnterek d vam etU: Bu parkın a1ı ne rcaba? 
ile - Bu g-OrdQQUni.iı ktsmın ne kapm, Beledrye refsı : 
~ ı>ttcerui ycktu. Ve bu gezdltlnlz - Baytar Burhal'lettln patk•, dedt 
:"' hıyvan ahırı fdf. PiaUk, p's:lk ber On~n. eser!dir kesfm işleri öğleye kadar 

H l'll!anmıı pts'ik'e le dolu idi. bftırUıyor . • 
bt 8Urrn•n ens h1li:ıl bil :ıejl21m 'çtn M' zbahada otuz altı fşc'mfz var. 
()1: ~.u Bffer B:y Bu hı11ettitin anlattı41 ôtleden sonra muhtelif iş'erde çd1131r· 
*l • 1 tahayyül eeeıned!:n doğrusu ... Ke- lar. Bunlarm fçtnde marango.,, demfrct it: •alonuna girdik Her tarafa çini <'ö· babçeel ustalarımız va~. iş er bfıttkte~ 
ııtııa btıyQk bir salon ! Dıvan takiben ke· sonra başlar1nda Buıhanelt n, hep bera 
Ott~~ll!ah ve bir rok su muslukları ... ber çahşırJar .. 
let ıtı fl!yle bJ~ kokladım ne m1lııase- Aksam oıuyordu. Bahçenin köşq•fn 
•t ~\':::temiz, gul flbt, hıvadar, Oç sa. deli küçük bir kö3)ı gibi sü11lü )lu\Obe· 
'"-• l b'lranın btr mezbaha oldutuna d •n radyo sesi i'elmete bt ı d B 
t1ıt tın lnanacııtı a-elmfyor. DOşQr cemi Burhan : ş 1 1

• 
8 Y 

'11ledhn • _ B · 
1 

- Kahve ocağımız, dtadl. Akşamla-
uıon et kcs.lmedl mt? Dedtm. rı halk ooeli ·' oturuvor Radyo din•' 

- S 1 d k lb 6 ~ • ıyor, ltrcıııc aat on ki ' umeye n ayet biraz serinliyor. Parkın bulunduğu yer 
t ... 1 • Ve a!ebfnde temizlik yapıldı, kfd k , 1 d "'ll k' ...,,. es en ço t'S ( efi Bf ız on ay ev-

i Yerler, dıvarlır 0 kadar temiz: ki veli hayvanh.rıo gecelfdlğl bir yndi 
ıı~" beU ı peı t•vslzle dıvarları muav-- Havuzun bulunduğa yerde kan lfuyusu 
~ ııs' tine bir kan leke•ine tesadüf vardı. BQtün buralar çoplür, mezbelelik, 
ıtı!"'lJecek. Bay Burhınetlin izahat ver· luıkudan geçi'mn yerlerdi. işte gOrü· 

·111t baı'adı : yorsuııuzya şiındl elektrikler altında s'ze 
l'-1 - Hıyvarılu bu kanalın başında burada bir yemek yedlreceğfm .. 
v, llr. Şu gö·dORünQz çengellere Mılır. Cidrfen bu iç rçıcı yerde saatlar na· 
-,, buat h:ıt'a basküle ri!fer, tartılır sil ğectı? Farkında o'madık. Bu temiz 
'Uıl'•~•tın kamyonuna et verllir. Gaye· llk, bu itina ne tadar güzel ve yerinde. 

tte mtımtQa oldutu kadar el det- Daha mnbebaya rtderken temlzUtl ro-

- D O Ö U - =----::-::==..:.=====~=====-~====:::--:- 3 --

Doğuda 
çalışmalar 

(Oat tarafı 1 incide) 

namına en derin saygı ve min
netlerimizi arzeder, ellerinizden 

öperim. 

KARS 

Orta okul Müdürü 

Kadri 

•• 
Sayın Ücüncü Umumi , 
Müfettiş Tahain Uzer 

Iğdır, 13 
Geçen yıl ilçemize ihda bu

buyurduğunuz orta okulun temel 
atma merasimini bugün binlerce 

halkın iştirakile coşğun bir se

vinçle yaptık. Senelerce kültüre 

hasret çeken bu Doğu parçasın
da okulun yaratacağı inkılap ha

vasının Halkevimiz için de kuv
vetli bir varlık ve kazanç oldu

ğunu ve halkımızın sürur ve se
vinçlerinin büyüklüğünü davamı
zın tahakkukuna en yakın bir 
bürhan addederek, evimiz men

subeyni namına en derin saygı
larımın kabulünü arzeder, elleri
nizden öperim. 

Halkevi Reisi 
Hüaeyin SAYDAM 

•• 
SARI KAM iŞ 

Üt;üncü Umumi Müf ettiı 
Ek•elan• Tahsin Uzer 

Arpaçay, 12 
Karsa ayak basışınızın şere

refine bugün on eğitmen ve beş 
ilkokulun temel taşını namı 
destioize koyduğumuzu arzederim. 

Arpaçay Kaymakamı 
AKTAN 

Umumi Müfettişimizin gön

derdikleri cevap : 

On beş mektebin temel atma 
töreninin yapıldığına dair telinizi 
aldım. Sayın Vekile arzettim. 
Çok memnun ve müteşakkir kal
dılar. Tebrik eder, bu kültür 

abidelerinin vatana ve millete 

hayırlı münüvver evlatla!' yetiş
tirmesi temenniyatını tekrar ey
lerim. 

Üçilncü Umumi Müfettiş 
Tahain UZER 

·•. 
Yedi vildyete 

Dahiliye Vekili Ş. Kayaya 
Ağndan yazdığım telğrafta idare 

amirlerimizin yüksek ve kıymetli 
ve aynı zamanda feyizli ve ve

rimli çalışmalarını, mücahede ve 

mücadele vaziyetindeki gayretle

rini arzetmiştim. Cevahen aldı
ğım telgrafı şahsi tebriklerimle 
aynen arzediyorum. 

Sayın Tahain UZER 
Üfüncü Umumi Müfettiı 

18 Nakleclen: S. A. 

Hasib Nesibe 
pek benziyordu 

Kadın Hasibi mahzene kapattı. 
Şehzade haber bekleyedursun 

- Senden pl-k z ya 1e hoş'ancım. 1 bir şey yok. Bu bir fş bll dıığil. İz'n 
GOzell ~ln dth'l. ille gö diiğlm daktkada 1 verı11 1 ben gi1Fy m h r çç şi ten haber 
kalbimde yer tltf. Bugüıe kadn kocıtm- gMireyl1'l, h ·m s k hlnfn karısının ka
dttn batka h'ç bir er~ekle mQ nııs~bFtim h»hall rini ö,treııeylm. Nihayet on beş 
o'mam ş·ır. Bu muh'\b'letl glzll tutalım, günde g-el ılın. 
aramızda ka'sı!'. Bu ı hti var kadıo cfa Ş 0tzııde buııa dı iztn verdi ve Ne· 
sınım zı bJJmesln S •n ihtiyar kadına sfp te g fz ice SRravdı: n çılcnrak s'p h'rin 
bana g-Oz~I, güz 1 dly ~ anlattıkları oka karısının bu'unduıtu ~ehre doğru yola 

1 dını gOrdOm. Hiç te bir şeye hErızemi· revan o d u. B rkaç gOn sorra şeb re 
yor. B:n yann geldiğlın yera dörıtıyoru -o, va•dı. E~ya'annı b'r ka va~s·uava bıra· 
diyerek blrkırç para ver ve ak~am ka l "'P ken 1fsi S?ka\derda dobş naea baş
rarhk t:asırc:ı Pşy11lar1nı tJplajıtJak ladı. B r mündct evvel bir kahvede 
bizi:n eve gel, dedi. 1 Has'ple o'urarı k oıuh'\bbet edenlerden 

1 Haslp kadının bu söz1erfnl p .. k ma-
1 
bir tanPsi yolda Nes b~ ter;tdOf EtU. 

kul bulüu ve 1btfyar kadı· a blr pa•çı HııııJp ile Nesip b'rbHerfne ço't b~nz:~r· 
para vererf>k s'p ıı hinln kıır s·nm sö71P-ı Jerdi. Ad lm Nfslbi lhslp zannederek 
rbf ayııen tatbik eıtt. Vakıt iyden ıy·ye yanına s kul u: 
g-ı:ıçmöştl. Hes'p sevinç içln1e sipahinin 1 - Aınıın Ha~rp bay, re 7ama1'dır 
evfre g eldi. Kadı.,ın ku:-muş oldu~u gllrl:ş0rnhoruz. Nered sin'z? l ·şaal ah 
rntraya oturdu. Yıylp içtp hcnu~tular. ihtlv1ır ka 'ın s 1zl hu şFhrfn güz •linine 
Ve nlhByet uvkulıırı gelip b rıthercelsıö•üştOrrrüıtür. Diyerek eşlıal ketti. 
bir odava çqkildıler. Tıtrıı ya'ağa gire· O za.,.,nn Nes p: 
cekleıi Eırııda ev-iekl hiz me tçi ~ ız hıını- - Ben llclslp değiliıı o benim kar
mınm ko dl,ine Oğrt tti~l gibi gelerek drş'mn rr. Bur.rya ge\mfştl. F .. kat şimdi 
kapıyı vurdu. Kedın Jçerden sesltndl: memlekett .. dir, Bııııa burDda\.:I kadınlar· 

- Nıs var, ne fsttvo"sun? dan pek iyi bir ş~kilde bnh etmlştl. 
- Harı'llcığım bnyük lrarde~lnfz (ArtUJ var) 

gel1i Sok.Pk k .. pısınıo anahtarını verin 
kep1 önOndc b kllyor. K •• Jt•• B k 

Hıuıfp bu söı' erden büyQk b~r kor- U . Uf a antffi]Z 
koya düş uüştü: d •• h • . d 

- Ben ne yapacağım ş'mdi? Nereye Un Şe YlffilZ en 
· nkl~:~:n~ım? Dcmeğa b~ş'a iı. ayrıldı 

- Canım bunda korlı:acak bir sey (Üstfarafı 1 incide} 
ylk. Bı nim .-ardFş'etiın ç'f likte .oturur. Bu otomob li Vali Haşim lş·an, 
Arada sJradıı bu ~ya gelere'\t b!r gec~ Korgtnf'ral Mu ı affn E·güd.or ve ha'k 
kalır ve ertF si guo erkFn"f n çılnp gı· mümos~i ı~rlnin otomot.ilıert tıık\b etmiş 
derl 11 r. Ş'mdl beo seni bir gizli yere ve bA'fet halinde ı ıcaya gellnm:ş k 
saklarım., dedi. Il · ~a hıılkı ve marrıurları kllsaban n 

1 Hasıp korkudan her şrye rnl olmu;· mPdbal nde Savın v~kı ı· knre J 1 

K d J 1 d . L. h v' arr ış ar 
tu . a ın da bunu ev ~er rı da "ır . mı - V" flkış'aın•şlardır. Saffet Arıkan I ıca-
zııne soktu ve kapıyı uzertoden ki ı ıledt. da buJu.,duğu kısa mü ~det za· f nrta ye· 
Hısip o . g cısvi yat'aksız, yo g.ansız, ka- nt fma tı v .. yPpı'nı;ıkt:\ oıan İıkokul 
ran ı~ bır mehrnrda tıy• k tızerı geç r•tl. blnaı:ını t,tklk etmi~'ndir. 
IMiyar iradın is3 onu geldiği yere dönmOş Bu111an ronra Ocn"cÜ UmuıTi Mn-
2anııed y ırdu. tettiP, Ko~general Mnzaffer E g'lder 
j S ırah olurca s1pah'.nin ka,.ısı ~ah· ve Mn .. ~, hkem Mevki Komutanı Tünıge-
z~rin kapısı ö:ıüne g•Jdı : nrrel Zihni Tord mir'd ve11\ ec1Pn Saf· 

- Haılp, dtdi. .Eğ r bıı mah7.enrten f<>t Arıka'1 Va'i H ş'aı hcan'm "'liDi 
ku• tulırak fstiyo·sa", doğru söyle bura- s kmı ş ve ke"d.slne: 
ya ııfç n gedin? Nereien geld t? Bu - S'z"en fyi h sl 0 rle aynl•yorum. 
şehirde birçok kadınlar durur!\en ben\ S 'ze trşekkOr ve t ktfirleriml t '!krar ede
adresiınle ıhtıyar ked rdan a·a'llsnın rlm. Basbıdıtt' nız t:üıü 1 'ş er memlekot 
rr.anası r e1•r? Anlat bıına .. Eğer d 1ğru- ıctn fn bayırlı ve en lfüuı:nlu işler,..lr. 
yu söyh mezsGn, s•nt cnmle elıım" ke- Ba!ladığm z di~er fşlerf bltirdi~irı!.z g-lhl 
ptze ederim, diyerek Hasi i t hilt tttl. yeri ~as\adılıların•zı da a~nl muvııff,kl

Haslp doğrrya söy'emelı ten başka yetle b 'tlrec ğ' nlu f m:ntm ve buou di. 
bir çue bulamııd A"ı iç 1n şehzade tara- ler'm. S y3 tekrar tek ar leştkkür ede

Teşekkürlerimi sunar, şahsan tından ııe maksatla gö~deri'diğlnl ıipa- rim. 
bütün idareci arkadaşlan tebrik htnl kansına anlattı. K11dıl\ bu sözleri Cümlele· ll ıı fltltat etmi11 ve bu ~ıra· 

1 
Ağrıdan yazdığın 6 - 7 - 938 

gün ve seyahat 65 sayılı telinizi 

aldım. Böyle idare amirlerinin 

çalışmalarına işarınızla muttali 

oldum. 

ederim. 

rQnce ıo•dum : 

Dahiliye Vekili 

Şükrü KAYA 

- Burası bir h:ıt1tPne mid!r? On 
lar da gQlmtısıe· dl. Cijden bir çok has
tare'erimlz' g-eride bırakııçllk bir temiz· 
tık, bir intizam ytza iÜlen bit bo§luk 
var tura1a. 

Bu illi kıyınetll elemanın biri dok 

· ş tincs: d'l E·zuru'Dlular aı1ına avuk<ıt M• miş 
- E 'em çokme.. Elbet buradan Yilz cı kend !erine h9aış~rllerlnfn hl.slerl-

kurtulursu11. Fakıt merıık ediyorum ba- ne tercüman olarak: 
kalım l'iu fş'n t:onu nı:ıye varır? 0 zama· ·- S 'Y n Ba\ra.,ım·z kıy."lletll i'd me· 
na kadar senl burı~da haps edec• ğim, saf uon•ı11üz~ Erzuruma ;h1srd-cekle ne
dedi ve Hasibe ö .mlyecek kadar ekmek şe ve sü Üt' vcrdin'z Hetrşehrlllk ve 
ve rn verdi. A•adım on brş g-üıı geç- l ü'tUr kavnıığ nıza yOksek bo cunuzu 
miştl. Beri tarafla şehıııde Has bin gel· k yruelli lrfıın mü · s~~~elerlnfzle ödediııiz. 
me:ıinl b OyOk bir sabırsızlıkla bsk.llyor- Dııha bUyük eser'erinizl E zurumdn ve 
du. Fa1<at Ha<>f pten bir haber çıkma yor· her Y rde gö•mek :steyen Erzurumlular 
du Güo g-eçıilıÇ'3 de sabırsılığı artıyordu. namı na anı te~fk\tur e1Prlm. 
N:h~y.,t bir gü!l Nesibe d·d ı k!: Dem'ş ve S1ttet Arıkan buna: 

- Jş'e H slp g!d•Ji l:ıugnn bir ay - E~zurllnı't karşı hissetmekte ol· 
, oluyor. Kendlfirıden daha uf~k hfr ha- duıl'um muhabbet ve b1ğlıl ğı tu tki glln 

Mezb2 h,,nın böyle o.rr ası fAzım g11t b bil 1 d k N 1 k? s- 1 dl zarfı- da teba•tlz ettir bilirse b~htiyanm 

tor, b ' ri Baytar •.. 

lfr ... Fbkat her ikislofo de bu es•rd~n "'~r. 
1
8 fa ama 

1
1 

• 
1 

eti 
0 

;ca k oBy e, · Muhterem h"mş rilerlme • 
1 k k 5ımız ı ı yer ne g-e remcdı • u ışl • • arzı şı.i ran 

do ayı tetni e, ta dire şayan olıuklarmı b k b. . f i b. b ederim 
1 k.A • a'arma ızım ç n ır namus o:cu · 
o ıır edemeyız:. olc:u. C!lmltlııırfle mukabele etmli ve ha· 

Gecenin ve d~nfzln serlıfiği içinde N,.stp şehTadenln bu ıstırabını g-ö- zır bulunanlara: 
elektrik :ıly•larlle pırıl pırıl yanan park- rünce: - Allaha ısmıırJaj k, diyerek yol 
tan derin bir heı içinde ıehre ytt.rUdQ~.' - Efendim, dedi bunlara üzülcce'll larına devam etml~leıctir. 



.. 

HiKAYE 

Bır entarinin hikayesi 
Nakleden: F. DEM J DA G 

(>\"kct.lıı aill·si p k m :ut göriınn - 'gunii anlatıyordwn. Ilk cuma günü, o ka

•rd ı. Bu yalnız Şc.'/kctin ~lerlniıı \ cla.r konusma'k istediğim ıhnlde bir türlü I 
•i ıgit.ml'sJnde11 değU kalı ik.oca n.rn - konuşamadığımızı ve beyaz noktalı Hl.ci _ I 
Uy.~ t b!n· ~ıenk ımevcut oım.asmdan vert entari:-Jnin bütün bir 'h'l.fta beni na

d!l! il ri geliyordu. :;.; vket h •men hemen :;ıl t~al e~lığini söylüyordum. 
hiç Ç!l.Jl'.kıılık y. pmamış cklrtt bir adamdı. B d M d k 1 "A"" 11 gül ~ı sır~ a esu e a ı ..... ~.a e 
Kaıı.<;ı .. "vf.esuide fi.Be sevimli ve ı eşeli, hftdi- <;ğe b~adı: 
.>elerl gult>r yiiil.e kar.şıla.yabiıncnln sırr:

n:t e.ıımi.~ bir kadmdı. 
- Şevık.et ... ıBelki o ~n ~etin tam 

y nından g • · . E:Hll!Se yni di ama ... O 

Ben bu maddi ve nmnevı müşahede- gün elbL~nin 'içinde olan ben değildim, 
lerimi Şev~ete unlat.ır.ken o lba:na hafif 0 lbetılm mektep a:rkadaşınıdı. &ıraber 
l>lr tet~ıe cevap verdi: Flory ya gelmek için elbisemi ona ver -

Bununla be-r ber :.ı:.ı:ı.man aman 011 tim. B n 0 ~ pepıbeler giymiştim. 
'ha.yatım.da. bli.yü.k ibir f r.sat kaçırmış o!- Sonra. ilave ett1: 
ctnğuın fd.krl kafamda canları•r. _ Eh'kekler hep bğyı)e:;dnJzdir. Senin 

Ben onu del'h.'ll ·bir lıak.S}:llıkla itham . erinde bir .el?Lıe 0 kadar büyliık bir tesir 
ett.lm. Fak.at o lY.ina dl hlk!ıresinl öy- :Takını::; ıK:i... T~ror görcfil.ğün zaman 
)P :\1113.ttı : "' ·•- t Ü k""lAt ı,,....,;c: A sahibini taıU'J,ua a m ş uı ~ çe~·~ v, 

- Tıa:krfüan en • t•nc lul.daı· var. RJr arkada~urun y me beni koymu.şsuın ... 

u o o l' 

TCRK1YE İŞ BANKA! 1 

l • s • 
Küçük. Cart Resaplu 

iKRJlMİYE PLlNI 
()LlJlla. gıllnü Floryada ark'3ıel.:ı:ş.larla t'&- Şe:v\fk.et s<Yaerine devanı etti: 
ber eğleniyor1ı.ı:k. Dentze giı1yor, tilrlti eğ., . ~ _, .ı • aded 

Urahl - 4081 lira 

ı? ·ramm 

Alame ı fartkA 

/ 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

14.Jzurumda Satıı yeri: NEŞET SOLA.KOÖLU ye OrıaQa 
Garcalr.apısı, Kavaflar çarıı11 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 
llk: okullar için bsherl 480 kuruş muhammen bedel üzerinden 400 adet sıt• 

yaptmltca'tbr. Muvakkat temlnab ( 144 ) liradır. 21·7-938 tarihine 9atan Perş?IJI' 
be iÜDÜ sııat 11 de Vilayet makamında toplanacak: olan dalmt encümende nıale'1 

yapılmak üzere 15 ıün müddetle açık ekslltmeğe konulmuştur. Nümuııı ve şart· 
meslnl sıOrmck lateyEnlerln bu ıün dalmt encümen kalemine ve talip olaaıa· 
ıırmuvıl;kat ttmlratlle mnktlr rnn ve saatta er.cOmeııe mQraoaatlarl 

< No. 517 ) ~-4 
..... . 

- !ster !.nan ister unanm'l aL.1.41m. 
lene er y. pıyor uk. Bıınıya eraibcrlmiz- · .. 8 • • - HOt • 
dl'.' tirdiiUniz blr. çok iradın.lal'. d v ;rdı. Mesude lbunlin bana anlattığı zaman oy- 16 - (00t T b v· ı A t• D . . E .. . d , 

le- tuhaf bir sükutu hayale dü •. tiim ki. • • > ra zon 1 aye ı aımı ncumenın en, 
arkadaşlar, hep borobet ıill<enmıel bir I beni mesut oden 

0 
değlmll.ş gibi. Kendi il , 51 • _ &O 0 , _ _ T r.b•on • S ırm ••• Yolunun 40XOJO in c 1 kl'.o :ııe lreslndekl Humurırln töpıtl Baz.ı kom.şu zları. n ktepte taını.dığırrpz I Sıı.nki bü tiln güzelliğlle bü tiin nezaketne '76 • JOt • - '16ot > ~ • 

u ttp, eğlene ~eır ya.pGl'd'l • Y'li2e'r, sruı - kenfilınl bir hatanın k•ıııbn.nı olmuş san- 201 • ıs • _ 
5000 

• t sunun tamiratı (2790) lfra (47) kuru1 bede
1

1 keıti 1lzerlnden ıs güıı müddtd' 
dttlda gt-7.cır beraıbeı· geti.rd.iğl.ın12 yem k- ni 

1 1 
dil n'is gıb' tlzüldüm 

38
• eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı (~08) lira (53) kuruştur. 21. 7 • 9$8 

ı~ yer eğ::en1 rd~k. Bwtnn oraya bizim · lci be Mes ıdeyi 
0 

k:ıd!a'l" seYme _ · ... em u u ra e yet ma amın a toplan&C11A """ 
· dun Be m e a o:y e 1 - • 1 .. • Z8600 • tarihine çatan P~r" be g-n- t ıı d vtla k d __ .... ••• 

g!bl geJmis ol on 'lmduılnrla, do oıtımplık, ve san ' •• ~~. · ' kıl. tlm1'}ım' gibi garip Ku:r'Alar: l Nan, l Haziran, ı Eyl o ı dolm 1 encOmende lha 'esi y ıpılacaktır, Keş!lol g Orm ok iıteyenlerin her rıın .... 
peyda w ; randevual'şırd~. .. ıniŞim de .,~sına P . . 

1 1 
B11r1nr.ikAnun tarihlnde çekilecektir. 

1 
men kalemine ve isteklilerin de muvakkat teminat Uı mezkür glln ve pattı ,ıt• 

O zronan daha ıme'ktebi bitlıııne: ni - ·ı· • . ç·· kü -""'" En az eW ıtna meTdaab bulunan he umen• m racaa arı (No. 519) 4-9 b·j,. hi'sre :ıtapıldlm Bu ru~l'erlınin geç c ı c· Q ti 
oı<fukllannı fddia. edemem. tın Ç'AUÇ - ----~....;... ______________________ __. 

tim . .Ba'b~m 'bana '!l.yua 100 Hı".l ka.da:. ~lr 1 rlyetie hnyatımda'n 'bir hayal gibi ge<;m! saplar kur'alara dahil e4Uec kler4fr. Erzurum imar Birliği Başkanlığından: pr.ra gönderlyordu. Ve-Oen umml: uttin ı ul '-d düsünUrüm. onun' rw ("8) nl , olan o meçh ıuı. ını . ,..... , 
an~!larmı pe.k ~. •. dent~e'k bir sı.ıret- l ""' 'ndc b.ir a.n ıt:n.c:.muş ve onu yine bir an 1•••••••••••••-
1 goeb! iyor.d:unı. Uüşlt.n o :taırı :ıın bu para ..,.. --:.-·· j 
benbn için deta Jnllyonlar mesa'l>esl:nde · J.çind? eUmden k.aç~ı tım. . 

0 
ldi. Oldukça iyi denecek ibt1· • klld de 1 - Deme böyle Şevket ... Belin sen -1 ,_,. lh'·r an koşmuş ve onu ytne 
giyiniyordum. Zaten n beni o 2.am...'lndrm nun pe~.uıue ""'ı 
ta.nırs.m. o -zaman ndeta. bir milyoner bı!\': an tçinde elinden kaçmış.sındır. çu:ıu. 

Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tnmiratı yapılır 
lmlı;Lm ~bi ort-alı.klta doL.'l ır aıınıroum . ME:sudeden daha ~ı ve sana daha Y 

bir eş ola'bUeceğlni :ummuyorum.. ı 

11 k
mr CöUld~~ günü Florıya~ ıga ~ eUzcl 1 - Evet haldısın ... Ben kendl kend\- Rı' za Vatandaşlar 

) r ız g r u:m. Sı.rtıııda lacivert üıc-rtne 1 1 dLk diye tak -
beyarı nokt.a1ı güzel bir entari vardı. o - mi cniıç.ln Mesı.ıdey e ev en . > 1 bLh tmi~nım Fakat kendimi hayal ar~ 
nuııla lb r :ın k:onuşmafk fırsatlarını ara ~ ıe · .. n ....ıemivorum Ba.zı 

kaptırmaktan ~ menl:'U · - · 
ctım fa'kat nedense bı.ına muvaifak ola- .-nuı k cıının """nın:da h:ı.-. zamanlar lbu m~· a J -· 

SllAlı llabrJkast kaı·şısında 

{3ay KAYA hanesinde 
mıadım ve onu ogözllnıden kaybettim ve . ,.... e!k.U alacak olduğunu )''.l.t1mın ne giibi wT Ş 
b!lt1ln :gün onu lbfr da.ha göm~ek ~®il ol- h~yal ederlım. Bu :belki bllr me:aık netice- •••~• .. ••••••••• 
maıd~. Fa:ka.t hayal meyal ~eıı;Hııı h,;ıtır - si:tlr. Bak tesadüf ve taM.e ... Eger o cun~a 1 .D l 
1 ıdıg:m jb,µ nıe~ uı kız lim h?.erimde gUnü o kızla kon.uşa~llrn.iq olsaydım uç r ,osta gün eri 
bUyük bir te'sir bıraktı ve bütiın blr haftn. ki"-inin hayatı m akka'k ısurette değ~ - •-

.d 
"t •atar• · u ıa-..ı · Tranen teetalan 

onu l\ f.lfldil.m. Ona atlP.ta nıasallarda.ki miş olacaktı . 
gibi yavaş yavaş 11.şfk bile olınuslum . Il"-) _ Ta:bli ommla., M udeyle olduğıı 
yaz noktalı entarisi l.çlndc vi\cuctu bli.tiın ıc.adar ania.şnbllmeniz de -muha.kka'k de.; 
b>ilzellfgfü• ~özleı-1mde canJa.nıyordu. Er- ğildi. 
t l cuma T!lnli onu t.ekr.ır ,gördüm ve blı 0 sonra .söz! :ine de:vam etti. 
defa onunla konu.5a'bllınek fır. ını bııl-

1 
_ Bu beyaz noktalı 14.civert entari 1 

dum. Uzun uzun gev. tikler e.ttlk. bir - ben 'ın iı:lerimd:e o ll:cg:dar ibüyilik. tı•t: tesir 1 
bi'rl!rtlzi tekrar görd \k, b a'bor balolara bıraktı ki yazlan bazı genç !kızların ti-ze • ı 
çaylara .gittUt ... S<mL f:ı;aa ımera'lcta. lbmk- :mde böyle bfr entari göıı"!>BOl derhal tçirn
ma lttwm yok ... Bu 'kız kendi.sile bir de bir ib'\.trk•ı!ma his ederim. ve kencilr!le I 
Pne on,ra evl.endlğim ~anm Memıedir. gelmek için oldnk<;a uzun brr: :ı:ıamanın f 

Bunda ne tev:kal~dellk var. Bankl ge((mesılnl bekleı'im. Belkl bu aot:ılca bl.r 
buyük aınnen görücüye çııka.ralk her hangi şeydıla-... Fa•lmt b•t böyleıcJ.i.r i§te. 
lbl:r lk.ızı almış olsaydı daha' ıJ1ıy:ıd mJ me- -- Kızı sonra hiç görmedin mi? 
mt olacaktın? I _ Hayır. Anl~rsın ya ... Karım onun-

ŞeVket gUlmcğe başladı: ıa beni tıanışdırm.adl. ve bon de Me.rude-

- Acelen ne? Dur ıhele baıtahm i>iıraz ..• den bunu ı.stemeğe cesaret edemedim. 
Daha ihd!kayem bit.m-edi. Evlendiğimizin - Peki n oldu bu ıgenç kız? diye sor-

llk gt.i,nlerindeydi. Mesude ile be-rab~r bir dum. . 
.gün diz d1ze olu~ öt.eden beriden ko- Şevket 'bana. boğuk bir sesle cevap 

nµşuyorduk. Oevewıusıer yaplfor ve gillii- verdi: 
yontuk. ı.Bçn ona. lk tesadüf etti~z - İki sene evvel öldü. 

Trabzon Vilayeti· Daimi Encümeninden : · 
'l rabzon . Of eo esl üz rinıie Eytde kö rDıü.nün tıu:ntr ve tatık\ınlle 200 

ınet ·elik ıcmır.ln insa ve tamlrl ( 2472) Ur ( öı) kurutluk bedell keşfi üzerinden 
ı5 gün n.üddetle aç k etstltmete konulmUftur. muv8kk.at t•minatı ( 1M6) lira 
< 43 ) lm .. uştur. 21 • 7. 938 tarlbloe 9atan Perşen~e ııünü saat 11 de vilılyet ma
kımırıdıt torılanaeak olan Dalmt Enetımen lhnlul yakılac ktır. Ktışfinl görmek 
ııteyenler:n h '!f glln enctımen kalenilne ve tsteklile· in de muvakk 1\t teminatlle 
uıczkC1r &On ve ıaatta encümene mQr eaetlan ( No. 518) 4 - 4 

Er.zincan Seroloji ve Bakteriyoloji 
Müt sesesi Direktörlüğünden: 

Cinsi \Uktan Muhanun~n bedch Uk temınat 

Dluıa ( 1,5 • 2.5 ~ aşuMia) • !>O Adet 24-00 00 180 ou 

An-u .45000 Kilo 1800 o'b 135 00 

Samaıı 
70000 Kilo "JOO 00 052 50 

Eaincan (.)('ı-oloJı ve l>a tc-""ı)oloJi muc'~ s n!n .938 mali yılı 1cmdc lhtlyacı lçll 

:ı..;11' eksiltmeye ~1k.a:rılrlıgı yu.kanda cim> 'ktar. ~ muhmlnae bedelleri ~ <;IJı.na, 
~. nınn n Uıales1 29/1/ 938 cuma gUntt ;;a:aıt ıs te E~an ~d.iY:e dal:r~de 

tcrn edilecektir . .Ş!lll~Ullnele'.ri ~örnnek lst1yN11.cr lıer gün mtiıesseye gelm le!ri ve 

.ha.le güııU % 7,5 muvaikkat tenı1ıı"1tlarmı ve 938 Tica:r1et Odam vesikal:arlyle birlik-

te Belediye dıa1!!: müteteWl a.un~ k.oınisyonun~ ~tıan. 
(No. ~a•> ' • ı 

Git.it 
cum&rtııesı. lD 
Pau.rteaı 111 

Gellı 

cumarteal 
Paaartes1 

Carfamb& 18 Perfelllbe 

&an .. Airı tostaı&n 

'1,H 
lt;31 
ıe.se 

oumanuı ıa.n CUmartea1 13.11 
Pazarteıl 18.1 '1 Pazarte..U 13.11 
Pertembe 13.1'7 Ça,na.tnba 11.11 

Olta - T•rtlml .-Wan 

OUma.rtNi 10.00 Pua.rtUl 
h1ı 'l.N ~'ba 

DO~U 

1&.H 
11.M 

• l.nol aalılledt a.nt1m1 21 kunıf 
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tan TeNcek tımaeıer DOCU Oue • 
test İdare MUd11rltttane m11rac&&t etme -

11dnrıer . .nevamıa Ub1&:r ıosaı hUIUSI ıanıt 
tatl>ik edWr. 

Kırmımh UAul&rO.a &ar1fe b1r mıaı: 

fula"le aımı.r. 
AdrtJ dej1ft1mıeı sa turuflü ecm.· 

~dır. 

DOG1J &••• TaıUMI 
lle.nelll1 11 Ur& 
Altı &J1llı : , • 
O'ç aJb.lı ı ' J 

B1r &Jlılı ı,• , 
KCNEBi MEMLJtKETLER İÇİN .. 

D 

Ura 

• 
••• ,. tnllt'J 

"1U'ittD:mhtl •• 4l11"19 
oro~ nt.tıV&U ld&te eden Yam telert 

WAffı'9f bit.tin •tı~-

lla ıldıOı y•r: "oö-u Baıımevı 

12 · 7 • 938 de artırması yapılaca~ı ilan olunan iki takım nümunc e•ıııill 
günü uzatıldığından: 

l - Murat Paşa mahallesinde Üçüncü 
sahasında imar B!rliğinin yaptırmış olduğu 

Umumi Müfettişlik binalan gurub~ 
iki Nümune evinin mülkiyeti k•P' 

l' zarf usulile satılacaktır. 
2 - Bir numaralı evin bedeli ( 6856 ) Ura ( 42 ) kuruş ve ıki numaralı e .. i~ 

6877 ) lira ( 3 ) kuruş tur. 
3 - Birinci evin muvakkat teminatı ( 514) lira ( 23) kuruş ikinci evin (o1

5l 
(ira [ 78 ] kuruştur. 

• 4 - Artırma 26 • 7 • 938 Şalı günü saaat on altıda Belediye binasında riY'' 
set odasında toplanacak imar Birli~i komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 - Zarflar o glin saat on beşe kadar alınacaktır. ( No. 533 ) 4 - 2 

Erzurum Silah F abrıkası Müdürlüğünden: 
1 - Erzurum SilAh fabnkasının 938 senesi ihtiyacı için alınacak (325) Jll'f 

mlklbı m"muı kereste yirmi gU ' müddetle kapah zarf usulie eksiltmeıe kOllo 
mu~tur. 

2 - İbale 21 • Temmuz 938 tarihine ml\sadit parşembe günü <Jaat tS dl 
de Erzurum Sıl4b t.ıbnkası binasında toplanacak sahnalma koms!yonunca y•J>I . 
lacakt r. O' 

3 - Şeratuni anlamak isleyenler Erzurum ıtih tabnkası mOdDrlütüne ııı 
dürlüğD.ne moracaat edeceklerdir. 

4 - Muvakkat mtnat m\ktan (e78J liradır. Bank, Sandık ve tahvlllt _,.. 
buzlan temlnat o!arak kaiul edilir. 

~ - isteklilerin iha'e ilaü olan .O · Teoımuı. - 938 Porıemb= aüntı teoa'~ 
ve tıcaret veslkasllo birlikte Erzm ıım ::>ilah fabrıkaaı satın alma kom1iyoP~ 
muraeaatlım ilan olunur. (No.: 487) 4 - 4 / 

Sarıkamış Askeri Satınalma 
Komisyonundan : , 

65·JOOO kilo un, 280~i> kUo sa 1e y.sğı, 1700() kilo toz teker, 500000 kilo ~: 
ru ot kapalı zarfla ekslltmsye konulmu,tur. Unun tahmin bedeli 88t00 Ur• ~ 
tem'ntılı 6630 l!radır. ihalesi 17 Ağustos 938 Çarşanba günO. saat onbirdedlr. 5'1 ı 
yatının t hm n brd~li 34080 lira i'k tıemlnatı biıı s:ktz ynz altı liradır. lbıletl~" 
Ağu>tos 938 Per!enbe güun saat onbird~dlr. Toz şekerin tahmin bedeli 5695~r· 
!lk teminatı 427 lira 13 kuruştur. thalesl 19·8·938 Cama gQoü saat onlJlf j.<1 
•Kuru otun tehmln~.bedell 7300 lira ilk teminata 547 lira 50 kuruştur. KUJ1J I· 
hdesl 12-8·938 Cumı güııO. saat onblrdedlr. ltıalelerl Karakösede askeri satı~, 
ma komisyonunda yapılacakbr. Şartnameleri hır gün L komlıyonda ıorebiUl'ıttlt, 
Tek.Uf mektuplan lbale saatlarmdan b'.rer ıeat eYvellne kadar kabul edllto" 

(No. 547) 4-1_..../ 

Ilıca Ayğır Deposu Satınalma 
Komisyonundan : ~ 

1 15 T,mmuz 938 de lhılesl mu'urrer olan hıtyvan yemlerine ıüraien P.f0ıf 
haddı layık görl\lmediğinden 10 gQn mQddetle g-tıntı uzattlm1şhr. lhalenlD ~6_.114' 
muz 938 Pazartesi gUnüııtl saaat 14 de Erzurum Veteriner dlrektorınan dalf1""" 
~apı!ac·ğı ilan olunur. ~ 


