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Pa.zarfeslden manda hergiln çıkar 
Sftyısı her ~erde 5 lrnruştur 

............... ,..,.,... 

Besrlmagan yaı1l11r geri verllmeı 

Japon o ye erle Anla mağa Çalışıyorlar 
Japonların yeni teklifi ~udur: 

Her iki ordu bu un u · yerde kalsın, 
hudu muhte ·t bir he et 

tarafında kati u e te tes e 
. 
ltalyada da ' 

-ı • 
1 

ırkcılık cereyanı 1 h \ 
açığa vuruldu 

u satırları yazdığımız esnada ı Buna mu~~bil. Sovyet. or~us~, ~1an~u h~dudundan 
Ş gözümüzle görmüş gibi bili· uç kılometre ıçerı gırdı. Şıddetlı 

Y<>ruz ki Bay Mussolini, rahatsız ve bir muharebe oldu. 2000 Japon neferi öldü 
düşüncelidir. Şimdi hem halkı meın- tebliği ] _ Düo jwp:nıhır Muskunyadan 
llun edecek, hem de dostu Alman· Delitov gö ü cıvarmda Japonlıır ağır 
Yayı tatmin edecek bir formül arıyor. toplarırın da fştiraklle Sovyet arazisini 

Bir müddet evvel İtalyada da top ate~lne tutmuşlar vo piyadeleri de 
1tkcılık nazariyelerinin kök saldığını durmadan tııarnza ~ıı.şlamı.ş1ar<!ır. 2 Kt· 
Ve M l' . . d n d. l ht lometıe sovyet arazmne gııen Japonlara 
ke . ~~~o.ınının ~ ya u 

1 
a ey ~rı karşı Sovyet kılaııtı ve topltrı seri bir 

. ~ıldıgıoı DOGU da hal:er vermış· ateşle Japonları pOskürtmOş ve topcu 
6İ tık. O zaman bütün dünya gibi biz ateşini kestirerek mukabil taarıuzlar 

de bu haberleri kaydi ihtirazi :ile 3 kilometre Marçu arazisind n içeri gir· 
iilrnış ve doğrusu pek te ihtimal ver- mlşlerdlr. 4·5 saat sllren hu kanlı harp· 
ın~nıiştik Hadisat tahminlerimizde te ölen Japon ııskcrlnln adedi 2000 den 

Bayburtta " us r a tJ ı,, bahçesi 
Bsy~urtta yapılan Belediye bahçcsiuin adı "Nusllltlı. b~lıçesi. ol6rak ko· 

ı.ıılmuş'ur. lstanbulda Ferit Pa~a kabinesinin astudığı Bayburt 8aymııkıımı 
Nusraf' 11 htituasrnı ihytı eden bu bahre güll geçtıkçe gıizelleşnıektedir. }ruha· 
rıdski resim bahçeyi göstermektedir. 

Şeker gene 
skif iat üzerinden 

Oteldeki hırsızın 
k·m olduğu 

ı hi2i ld. M v M r · d tnz'adır. SovyEt tayyurelert de bu harbe 
lf Ji· a attı. eger usso mı e lş'iıak dml~lerdlr. DOrkü SHyı:nızda Beledlyen'n, lkti· Karadeniz otelir.de bir hırsızın ora-

ıtıerden aldığı dersi tatbik yoluna . . at Vekaletine şı hrimfz1eH şekEr v zi daki bir çok rrü~teri'eri ıoya"n"- kaçtıQ-ı-

atılıyor anlaşıldı 

Rit · . l k d p .JuJlOnlar lek7ıp C'dıyor 
il ınış ve ışe baş ar en e apa . v tlt-1 J..i d'rd ğt •, h tt Belediyenin c _ nı yazmıştık. HQdlseyl ehe:nmlyElle ta· 
e Çarpışmış. Tckyo 8 ( A A. ) - D ~ey t)tinsı vahın gecikmesini göz örOnde tu' rak kip eden polis, bu h1rsızın abl!ksız l -

S ı . d bild'rl}Or: Sovyetlerin S kllomehellk k d T b J Sehl · ""l 1 
b on gelen Avrupa gazete erm e t ı.ı 1 l ttl'·I . b kk daki dOn en it bnr n şeker sat şı•a başlaya.· ımın atı ra zon u yenın ot> u z. 

ı.ı h ~ . d opra11 arım\Zl f g e r. crı 2 ·ıo zet olduAu tcsblt edllmlıtir. izzet Trab· ııl I adıselerc temas e en uzun ya- haberlH burada şiddetle tekzip edilmek· cağını ııız.nıştık. zona savuşmuştur. Hırsızlıktan bir çok 
:t.ı ar gördük. Papanın bilhacsa Pro- tedır. . Dün Belediye şeker satmamıştır, sabıkası olan bu serseıin~n yakalanması 

~ P~ıanda Fiole mP.ktebinin talebele- Vekaıe.fn vu C"ği cevabı bııklemekte· için, keyfiyet Tra".ız'ln polisine blldlrll-
,t. ~ltıj kabul ettiği esnada irad ettiği (Arkası 3 üncildeJ Uc. Buna mukab11 bakkallarda şeker yl· miştlr. 

tıutuk nazarı dikkati caliptir. Ve ;· &., re eski flat Uzerinden sat !maktadır· Es izzetin otele verdltl bil vlyet cüzJa· 

~~~atı dikkati calip olduğu içindir Uz<lk Şarkta Sovyet ordusunun Ferı· bı·r o·· ıu·· m ki tiattan satı~ başlayınca, bir kaç gün· Dl Kagı~manh bir adama aittir. tzzettn 
ı, bütün dünyada derin akisler u- '"' dür. nedret kesbeden şeker, birdenbire buraya gelmeden evvel Kağızmana g-lt· 

h. tayyare toplar,ndan biri bollaşıvermfş'ir. mi~ oldugu da öğrenilm'ştlr. lldırmıştır. Moskova 8 ( A. A. ) - Tas ııjans • 
·~ f Papayı biz esasen ırk meselele- bil Jirlyor: Bugün Japonyanın Moskova Bir amele toprak altında 

d~de daima mücadele halinde gör- büıuk elçisi Sovyet Htriciye ko:nseri diri diri gömüldü 
lı k. Almanya ile açıkça arasını aç- Li virofu btr kcrre daha zlyııret etmiştir. 

~I \ıe k l'k •1 . . •t'b Bu görtlşme sahasında tıüyük e:çi çıkan _ _ llıca nablyestna ~a§'h Evreni köyll 
if•.ıı ltı ato ı a emının ı ı arını sar~- hudut ksvgahırının bertaraf edilmesi için onuode yapıhıakta o an demlryol inşa· 

, ,.,atılış olmak için Hitlerin karşısında em·r verilerek ter lkı' tıırnfın da oldukla· etında çalışan Yusuf!llll 18 yaşlamda , , .. ,lllad 
~1 1 1

• rı yerlerde kalmaları, Sovyet ve Japon Ali oğlu Veysel Ozerlne y.kılen topra· 
o' q~ Sugün aynı mücadeleye İtalya da del •gelerinden mUrekkep bir heyetle ğıo ııltında kalmış ve kurtarmağa vakit 

·~ "aın ediyor. Sözlerinin bilhassa birlikte te!kfkat l yııpılması~ı, iki ta· kalmadan toprak altında ölmüş~Or. 
~ kısmı çok manidardır. Papa di- rarı'l zarar ve ziyanlarının teabıt edılme-
Clt ki: .. ini ve uaslı 'l:h hudut çizilmesini tek· Bir Çek askeri heyeti 

Berline gidiyor 
< l( Uf ctmfş'ir. Buoun Uz rioe Lltvlnof şef· 

'ı < atolikliğin emrettiği hudutları !erile müzakereden sonra c 1wap verece-
'i~ltıa.lllağı tavsiye ederim. Sade tav- oi ı bildirmiştir. Yamı tekrar müzake· 
l)ij~ ... e~nıiyorum, aynı zamanda sizi.n relere devam edllecEktlr. 

Prag, 8 (A. A.) - Bugün Albay 
Kurdlnin riyaseti altında blr askeri he· 

Sl)vyet yet B~rline hareket etmf§ltr. )Q~tıız için ayrıca rica da edı- Mo!kova 8 ( A. A. ) - [ 
~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

h-k lı\a.tolikliği darbeleyen, Papaya 

1'' ~ ~ltlık etmiş demektir. Papaya 

; c:ts.izlik eden de felah bulmaz.» 

~ ~Qll\ 0rüliiyor ki, Papa hakikaten 
Ilı~~ ıştır ve dint tehditler de savur

~~U~kdır, Onun nazarında ırkcılık, 
t~~ 1 

tir ve insanlık ta geriye doğru 
~~d~eı. Katoliklik milsamahapeı

t. llnıumi bir dindir, 

• ""* ~İŞitııdiyc kadar, yabudi mesele-

~ iş0ttaya atmamış olan İtalyanın 
t,l~ nasıl başladığını da onların 
~ııı Ra.zetelerinden ve Faşist fır
h~~~ katibi umumtsinden şöyle 
\ ,~o~~z. 

il'~ aşllitn 16 yıldanberi, devamlı 
tıın c.llık siyaseti yapıyormüş, ancali 

t ·, ~e Yaplıdığı için gayrı meri 

~~~ ltçe gerek nutuklarında . ve 
r ~~ tlıakalelerinde ırk meselesıne 
·~~~t\ def al ar işaret buyurmuşlarmış. 

ltkı Endoöropen bir ırkmış .•. 
CiHAD BABAN 
( ArJuşı 3 tJncüde) 

Trabzonda :sebze Hali 
Trabzonda Sebze ve Meyve Hali in~aatı bugünlerde bitirilmek 

üzeredir. Yukarıki res~mler inşaattun evvel alınmış fotugraflardır. 
Yeni Sebze ve Meyve Hali Trabzonun bir ihtiyacını karşılamış 
olacaktır, 

Hariciy Veki imizin bir 
merikan 

g zete i beyanatı 
lttif ak kelimesinden hoşlanmam. Türkiyenin 
Büyük Britanya ile olan dostluğu itimada 
ve karşılıklı taahhütlere istinat etmektedir 

hıgillz Gazdıderi TDrkfye hariciye Türkiye ile loglltere arasında test 
ve:rlll doktor Tev!ık Rnş 1ü Aras'ltt ed'len dosluğu Fransaya da teşmil edi· 
Nevyork Times gazetesinin Yiıkm Şark llp edllmlyeceğl snallne karşı dcktor 
muhı:b rl arasında yapıla ı bJr mUIQlrnt· Aras müsbet esvap vermiş ve Sancak 
tan hülasalar neşretmektedlrler. Bu bü· meselesinin TDrklyeyl memnun edece~ 
asalara göre doktor Aras TU kiyenln bir tar:zda balledilwJ~ olmasındanberı 

hiç b'r ~n\. ıt togHtereye dü$man olan bir Türklerle Fcansızlann en iyi dost olduk· 
. . . tarını bildirmiştir. cephl'ye tılıhak etmıyt cc-ğ'nl söylemiştir. 

Türkiycnin BüyUk Brflanya ile bir lltifa· 

kı olub ol 'llııdığı haklcında~ i su11le C"Vt..· 

ben 'l'cs~fık RUş:lu Araıı ittıfck kellmes'· 
nl rnvmEd'ğr11 1 , Tü~klyenin bOyük B i· 
tanya ile olon dosluğumın ltima1a vo 
karş lıklı t~1- h üdlere lafnad l ttlğlnl bil 
dlril a iştir. 

lng1lterenin TU kiycye verdiği istik· 
raz hakkında da doktor Ara.s aynen şun· 
tarı söyleınfş•fr 

Tecllbata da ııaıfedilmek üzere İogl~· 
tere bize verdiği 16 milyon Iogllfz Ura· 
Iık istikraz için bizden bilmukabele bir 
şey Mememfştlr. Brşka bir memleket 

olraydı bumıu için bizden su1 h 'e bil

Ehli hayvan 
sergisi kapandı 

Üç glln devam eden ehlt ha1vatf 
1:erglsl dün ~apan'tılştır. Bu münasebet· 
le sergide teşhir cdi!en hayvanlardan 
balazırı kordPl9.lar ve t oncuklarla sns!D 
Jfdukları halde, t'avul zurnalarla dUrı 
şehir soke.k.larında dolıııtınlmıştır. 

Gez köyünde evli bir 
kadın başkasına kaçtı 

hassa harp zam"n'arında mert olmak Gez köyünde Ali oğlu Börekcloin 
üzere t-ir takım lmtigaz'ar fsterof Fa\:at karısı Şefika'Din kocasının evde bu'un
lng:llere hiç birştly İ!.le edi. Bize baki· ınadığı bir s rada elli lira bir para ve 

t bir dosta göst~rllen itla: adı gösterdi muh'elit eşyayı alarak Erzurumda Şc· 
ve bunun1a bizi itima la pyan gördü le.erci Mahmut isminde bir şahısa kıçhfı 
Biz de bu illınadın yanlı~ olmadığını bsber alınmıştır. Tahkikat devam •L· 
ıösterfceğlz m~~tedlr. 

... -
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Benim rrörüşüm 

Deveci gibi düşü üyorum 
Işıksız sokaktan 
tenvirat R. F. TAŞKIR ---------

Dünya küçüldü ve biz kaplum

bağalaşıyoruz. 
Amerikalı tayyareci dünyayı üç 

günde dolaşarak yeni bir dünya 
rekoru kırdı. Ve bu cehennemi 

süratle, kendi idare ve cesaretinin 

hamurile yoğurduğu şeref abidesi

nin sikleti altında bizim gevşek 
sinirlerimizi ezdj, altüst etti. 

Evet sürat, zafer, muvaffakiyet 

grafiği alabildiğine uzadı ve büyü

dü. Fakat buna mukabil zaman 

kısaldı, dünya küçüldü. İnsan, oto

mobil, tren, vapur artık birer za

\?allı sallabaş kaplumbağadan baş
ka nedir ki.? 

Bu yeni rekor yer yüzünde baş 
döndürücü korkunç bir m vazene
sizlik yarattı. 

Biz Ankaraya bir haftada, İspire 
üç günde ancak gidiyoruz. Muştan 
ancak on günde mektup alabiliyo

ruz. Eski yıllan, atlıları, yayaları, 
devecileri~düşünerek teselli bulmağa 
çalışırken, aklıma güzel bir hikaye 

geldi. Bakın size de anlatayım: 

<<Asya memleketlerinden birinde 

şimendifer yapılıyormuş. Y oliar tes

viye ediliyor, tünelier açılıyor, ray-

Iğdır nihayet s tma 
denilen 
beladan kurtuluyor 

!~dır, [ Hu: u.i] - Tuzluca kazası 
ela dahli olmsk· üzer~, geniş Sürmf.l• 

Çukururda kırmızt yanaklı, mUteuastp 

vUc11dlu adam ; pumakla göstuilecek 

kadar azdır. Tarlada çalışan çapacı 

hdınların çöp gibi bEcı:ıldarı, köylerin 

teız'u sokaklarında oynBşan çccııklsrın 

ö ıe dotru fırlamış karırıları ve her rast

ladığınız erkegia balmumu sarısı çehrE si 

karş sında doktor olmağa ltlzum kalma 
dan - teşblstnizi koyabll'rsf niz. 

Vıızlyete doktor adt>ses'le bakmağ'a 

gelince; bu sene 300 çocuk üzerinde 
yapılan dalak endeksir.de 217 çocukta 

ı>taıadan mütevdllt dalak büyümrs' 

müşahede olunduğunu söylersek, halkın 

ne~'e ve enerj'slnl yarıya v~ hatta Oçd rı 

bire lr. diren bu afete kıırşl devletin 

ıç\lmastrıa karar verdlğt mOcadelenin 
I~dır fçin ne büyük bir kıymet olduğu 

arılaşılır. 

K:ırs Sıhhat Müdürüt ün murakabesi 
altında çdışacak olan bir müteb!lssıs 

doktor ve üv sağlık memurundan • müte
'ekkll mücadele komisyonunun yakında 

işe başlıyacağırı duy1n Iğdır; sov·nç 
içindedir. · 

Bu gece nöbetçi eczane 
«Cumhuriyet» eczanesidir 

iST 
Roman: 27 

-
lar döşeniyor. Velhasıl ortalıkta 
hummalı hir faaliye t başlamış. 

Bütün bu telaşlı ve masraflı 
gayreti seyreden, zavallı deveci 
dü .ünmüş. Basit ve kavrayışsız, 
görgüsüz kafasile bu zahmetlerin 

g·etireceği faydanın neler olabile

ceğini bir türlü kestirememiş. Ve 
nihayet dayanamıyarak sormuş: 

- Peki yahu, anladık. Çalışı
yorsunuz, köprüler kuruyorsunuz, 

yoruluyorsunuz. Fakat bütün bun

lara mukabil biz ne kazanacağız! 
Alakadarlar devecinin şu basit 

sualine gülerek cevap vermişler: 
- Ne mi kazanacaksın babalık? 

On beş günlük yolu iki günde 
alacaksın! 

Deveci bu cevap karşısında ba
şını kaşımış, düşünmüş, düşümüş 
ve sonra mahsum bir heyecan ve 

hiddetle sormuş: 

- G geri kalan on üç giinü ne 
yapacağız? 

** * 
Amerikalının korkunç rekoru ile 

abdallaşmamak imkansız. Zira ben 
de şimdi deveci gibi düşünüyor 
ve müteselli olmağa çalışıyorum : 

- Peki yılın üç gününde dün

yayı dolaşıp bitireceğiz. Ya 362 
gün ne yapacağız? 

İki kö>'de iki 
mahalle heyelan 
tehdidi altında! 

Çoruh, [ llusust] - Yusufdt kaza
ı:ma ba~lı Kü 1kfls lı:ö9Uniln Saril ismfn
tteki mah 11Ue~I Puçik isminde bir tt'pe-

in a't nd~dır. Bu tepe son günlerde 
şarktan garbe derey do~ru akmakta
dır. Evler şeklllerl11I detlştirmiş va ta
mamil6 malJleşmişıerdir. Ru vaziyet 
lfarşmnda kö 1Iüleı: bir mazb uta ile ııft 
mf kama nıUracaatta bulunmuşhırdır. Bir 
Fen h eyeti mahallinde keş1 f yapecak ve 
bura<la köyitHer başka yere nakledlle
ceklerdir. 

'l'ortu:n, r Hususi ] - Kazanın S m
snr maballeEinfn 1 z~rlnrfe bulunan köy 
arka: ı t •pBSI heralQna başlam ı ştır. S:>n 
glln1ude beve · anın artması üzertM köy· 
lüler talAşa dUşmü;lerdrr. Hatta bir çok 
lrimseler evler!nln dıv.ırlarına yıkılma 

rnası fçin dEıyaklar koymuş1ardır. Bazı 
evlerin duv.:ırlan ça tlamıstır Köylüler 
Kay :ıı akıı ma müracaat tıı bu'unmuşlard r . 

Göle kazası süratle imar 
ediliyor 

-

resmi isteniyor 
Belediyemizin Sayın Baş· 
hanlığına açık mektup. 

Har evin vermtkle mükellef 
o du~ u tenvlıat vergisin\ gö t eren 
listeierin c ami kapı lnrına a q1 ı o1du· 
ğu gıızcte ile ıl.in edı l lr:ce mahalle 
mlze ( Aşağı yor.ca.lık ) af d l!steyl 
tetkik eltim ve brnim1e beraber 
mahallemiz se!enes\nin hemen k1s· 
mı azam111m vf!rgt il~ mülrnllef lu· 
tulduğunu hayreti~ okudum. 

Bundan sekiz ay e-vv :l Taş an
barlar caddesi işletme tarafından 
t1'nvlr edilirken K~ptan adlı bir ada
m nız n caddedeki direHerle h:ıvat 

tesi~atı kA.milen sökmilş ve bu sök
ıue ameliyatını GUrcü kııpısı s emti
ne d tE şmil etmek i stemişse de he:.' 
nedense oranı n sökülmeBfnden ida· 
relen (?) ~aı fmazat edilm iş ve bu 
güne kadı.ır se'Dtimize elektrik ce· e
yıını ne bel0 diyeden va r.e de işlet

meden ve ı il ınem'ştir. 
Evime altmış lira sarf le fennt 

tr s1sat y ptırmış vo h sbi ve f ahıi 
olarak bulundu~um dır sokl!ğ n 
tenviri iç'n kapımın Ustüne de bir 
lamba koydurmuş ve bu'luıla bua 
her gene vergimi de vermeyi teııh

hüd etmiştim. 
Beledi yc<fe alA.kudarlara müt'a

caat ettim. Ten vlrat y"pılmadığın· 
dıın bu fuzuli verglnfn kaldırılma~ı 
l z •mıE 'd ğini bildirdim. B!lnll bir 
is ida ile mürı c:ı~ t edilmf s1nl b 1-
dirdlıer. 

Ren 16 kuruıluk bir pul ile 
istida ycızarak müracaat etmeyi ken
di me külfet adqedlyorum. Ya ma 
hallembde oturan ve tenvirat ver· 
gisi He mükellef tdu\muş ve gllnde 
ancak kifaf in ers t dercesine g'( ç'
nen ve bir istida ile müracaat ede· 
bllınesi fçfn yaln•z on Esltt kuruş pul 
ücret deıtll eili kurı şta arzutıalci 
Ocrr.ti vermesi iktiza eden fakir 
halkın, E~n memururuzun yanlış 
tanzim Ettiği bi~ raı;o un uğuruna 

ne s9bPple bu fuzuli kOltet'ere mtl- ı 
ruz katacağının ıııtren iz ah edilme 
sini saygılarımla dilerim. 1 

Doktor YUSUF /ZZEODİN 

Oltuda çocukları koruma 
kurumu 

Oltu, [ Hususi] - Oituya i"elen 
çocukları ko!uma Kurumu Mütdt'ş'erin
den Bay NPŞ~t Oltu Kurnmurun hesa
batını teak!k ettiktan sonra y0niden 
bir ldere heyeti seç t irmiştir. 

Bu Bi çimde Başkanlığa Kaymakam 
Vekili ve Tııbrlrat katibi S'lrvet Açu, 
veznedarlığa lüccar Nazım Önder, aza 

Göle [Hususi] - K u merkezimiz- lıklara d• Öğretmen Ablt, Jandarma 
de yapılma ıt ta ohm jandarma subay evi Komutanı S tlaheddlı..'in eşi Bayan Na
ile jımdıırma karakolunun inşaatı ilerle- dide ve Binbaşı Bly Abdurrahman e,ı 

mektedtr. Geçen sene t melleri atılan s ~ yan Sar.iye ayrılmışlardır Kurum1Jn 
i ıekhanc, bük fım~t konağı ve ilkokui bu seneki auları faal arkadaş'ardır l ık 
inşaatları sona ermek üzeredir Gene fadiyet adımı olmak üı~re bir mü ;ame· 
gecen s ene ihalesi yepı'an fevial&de hazırlığına başla· mıştır 
nefis çam sııyu bu kış muva!fakfyctle Bundan m ~d i bir senelik program 
n donmadan akmış~r. Bugnn fçln ka ihzar edilmiş ve bu müddF t zaıfınria varl
saban·n yaga"e noksam elekt rktır. Bu dat menbaları ve y11pılacAk 1ş1er de tes · 
da hiınnet edi dlği. takd irde; Göle ma- bit olunmuştur. Yeni i1are h 'ye~lne 
mur bir kasaba hallol ahcaıwr. muvaftaklyEtler temenni ederiz. 

' • Yazan· Selim BABAN 

- Artık yeni tvimize ya1leştik. 

Babamla aramızda bir hadise o1olyc r 

mııdı. Yavrum da süt damhsın;la besle-
0.1u her gün gidip görüyorum. B:r 

az da Mahlrc1ğiml hhayyül edeyim. 

Bir az da M lhfrciğl düşünmek 1 Hal· 

1 
buki o:ıu bir dakika o1suo, bir saniye 

Nerm n artıl yeni evde, yani oda- nü yordu. Her dönllŞÜ!lde de başına g"- olsun halırından çıkarıyor muydu? 
'Bı~a yerleşmfştl. Gene her z:ımanKi glH lf n bu yeni felaketi dü~ünerek, gözleri 
;guzel, ince, hasss.s Nermindl. H 1 tıa yü- yaşarıyor, fdkat gena kend sine hakim - Her ha1de Bursadart dö.rımüştür, 
züne kim baksa, onun blr çocuk anası olmaA-a çıhşıyoıdu. diye düşünüyo ·du, fak >< t b'z'm buraya 
olduğuna inanmazdı. Bir gün Nermin Son bir kaç gün içinde sanki be taş1rdığımızı nereden bilecek ? 
tbabasına : on s ' ne birden ihtlyarlaın1ştı. GözlPrl d: Kendi kend'nc güldn: 
. - Baba,, dedi, evimiz~ değfş ' irdik. 

1
çok z s iflamış•ı. Notaları adeta iÜclük'e - Ne tuhaf vaz'y; t 1 Dedi, Mahlr-

,zaran yok. fakat saadetimız gelip bizi .okuyordu. ciğlm nerede oturdattumu bilmiyor. 
:yfnl evimizde de buhcaktır. ı Kendi kendine : Eskiden Mahlrin koluna gireıek, 

- Ne diyeyim çocuğum, öyle o'sun, - Göz ya,ıarım, gözümün nurmıu kf>nd'slnl evine kadar getirdiği zıımanla 
ıöyle olsıın ! kavurdu, dlye dü~üaüyordu. n dl!şündO, halbuki ş'midt attlıetien t<'atf-

_ı.'aktıt Hafız Ruşen ba~ıDa gelen bu Gene •J,en11 kendine : be kadar yol ne uzun 1 
·yeni tel.Aketten sonra, kızının mütema- - Allah beterinde~ saklasın., diye Yo~un .bu kadar uzun olması bJlAkiş 
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z 
Zel:ılr Ji g ll7 nfd i·? Zehirli ga 

düemanın tulundu~u ma.ıı ~ 1 in 
h .va va arnıfs!nl sıhhate muzır ve ya· 
şnr,waz bir bale s okmak maksadile düş
men üzeılne at in h';· takım zehirli 
kimy vi maddolerdlr . Bu zehirli mr.dde· 
in toı;çu merıı ileri, t .ı yyate bomba. arı 

veya gaz mermileri fçlne doldurularak, 
top, tayyar , veya g&z navım•an va!:'ıtaz 

sile düşman üzerine atıliyor. 

O. beşlik ten daha k üç!ik olan 
mermllere zt h ı ll g az konulmaz On beş 
lik bir top mnmisl ;ç·nde " " az dö rt 
kilo zehir,i g az maddesi bulum:r . .Mer-
minin vüs'alı ıı a gö e z~ hl rli gaz madde 
sinin m'kt rı da aTtar. Harbi umumide 
y ralayıcı , veye tahrip ed 1ci topç u mer· 
ıntlerl ile u hfrli gaz roermllori ayrı ayr 
~0ylerdl. Z :birli gaz ıaermllerinln in fi· 
!akları esnasmda çıka t'dıkhm s s y8ra-
ayıcı v ya tı:. hrip cd'ci topçu mernıile-

riı:ıe nazııran daba a7dı. 
Bı s'lbepten infilak eden merminin 

sesinden zebi rlt g az mermis\ oldu4unu 
anlamak mümkündü. Bunun için hafif 
seda'ı lnfıla.klım miit0 aklp h"rkes deıbal 
maskssinl takar ve z bi H g • z n teslrlı: 

den kurlulmdu. Bu mab7ur nazan ltlba
ra alınarak bugün tllpçu mermilerinde 
bu tefrık yap lmam•ştır. Yaralayan, tah 
rip eden topçu merınfsl aynı zamtnda 
zehlrJI g az da neşreder. 

Feıınt bir Ş'!kllde zehirli g ız fstlmall 
umumi hupte başl amı~ ve z11manı!ll1za 

icada" gök koruyucu vasıtahrı ve gere!(
s~ gek tab'yesl ilr , at ' ş vasıtaları çok 
terakki etaıl~tlr . Umumt harpte kullanı
lan zebHI g z maddeleri b lhusa vücu
dumuzda yaptıklnrı tesir lsri ltibarlle 
beş sı'lı fa ayrılır. Bunların isimler!: 

ı - Göz ysşl ge irenler. 
2 - Aksırtıcılar. 
3 - Y ukıcılar , 
4 - B ğucular. 
5 - ÖldürCcül,rd;r, 

t - Göz yaşı getiren zehirli gazlar 
bunların tecı übe edi mff, harpte kullts
nılmış sekiz nevl vardır . Bun arın ayrı 
ayrı isimlerini yazııaktan sarfına zar edi
yorum. Bunlar c tıldı\: 1 rı zaman her 
birisinin keud!s1ne ma lım; ko"usu h's
solıınur. 

Bu okv; kı!oroforru, yamk eeker, 
y amk kuı~un ka1em, kuvve tli terı , haf f 
acı badem, beıız'n kokueu, haf,f meyva 
kokum gibi kokulardım ibarettir. 

Bunlann hepsi mayi halinded ir. 
Y ıı lnı z cKılor asf tofenon» is minde ki be}az 
toz halinde suıp hlr maddedir. ku göz 
y r. şı gPtiı'en zen!r i gazların en müessi· 
rldlr. Bunun du:na!lı insanın açık cl'd fn · 
de de küçük yanıklar yapal' . 

Kokı.: hrı ve terk 'pl~rt başka baş"a 
olan bu sekiz gtzm beps'nin teslı i bir· 
d lr. Göz ya şt getirirler. Bunlar i'k t~s'r

lerlnl derhal gözlc. r'mizae yaparlar. G\· 
zın havı da yayılmış olan miktarına ya
ni havada1'1 kesı:f tine göre az veya 
çok 'lddette olmak üzere gözlerlm'zde 
bir yanma, b '.r batma, hasıl olur. Bu 
esnada gt nzlmlz de yanar. Gözlerfınlzi 

açamayız İçerisine bir maddei ecnebiye 
ghm'ş gibi gözlerimizden mebzul mik
tarda yaş ar akmsğa başlıu. Bu suretle 
muvakkat bir zaman için gözlerimiz 
kapanır. 

iV 
llaldkat zalimdir 

Nermin şen, şatır Mürllvvet ablanın 
odasına girdi. Kendisiti okadar derin 
den sevdiğini bildfğl kadıncıığızın boy· 
nuna atı'dı : 

- MUrUv vet abi s 1 Diye bakırd1, 
gördün mu ? l~te ben geldim. 

- Ah, yavruın Nermirctklm, s~n 
misin ? Sen mi dn ? 

- Ebette benim ! MUrüçvet abl ııcı · 
ğım, beLi nasıl buldun? Ç:lk değişmiş 

mi ~ im? 
' - Nermin, dur ya vrnm, seni ~öyle 

bir doya doya göreyim. Oh canı :n, gene 
eski~ i glbis n, eskfslnd-an güz <ilsln. Hem 
de cn"e ol<'un ba ! H berini aldım. 

- Anne oldum Mürüvvet ablacığım 
Mahir nası\ ? Burs! dan dönrtü mü ? 

- Daha sröı medim yavrum 
Demek ki ha1a Burrndan dünme-

LI GAZ 
Yazan: Dr. A&rm ARAL 

Bunl ra beyc;z heç gazı 1srnl de ve· 
rl 1.. Tesiri p 3k süı'at!ıdır. Ôldürüctı 
dfğ ldir. Gaz bu'utuodı n t emiz bir hava
ya çıktığı?:ıı z zaman göz:erimizdekl bu bat
maı y:ı.uma, yaş akma on, on beş daki· 
ka za r fında kend liğinden ve bir arıza 
b ırtkmadıın zail olur Çok kuvvetli $lBZ 

kesafııti içinde faıltc!l kalmış olanlıır dil 
g-özOn eatnı znları Jle yuhrı teneffüs 
yollarında aııarı t e harruş görülebflfr. 
Bu glb, vakalarda gözleri h r f.f teıntz 
tuz' u su ile yıkamak, musapları yata~ 
htlrah lır a tı>rketcru k ekseılya kiri g-e· 
li . Korunma; maske 1'8 süzgeçler iledit'· 
Küçük süzgeçli maskeler kati is'l de 
kılor asetorenon için o~tar ca veva büyük 
süzgeç kull ı n ılmak mcc'l,ut'Jyftl vardır. 

2 - Aksırtıcı z: hlrli gazi r: isuı•n· 
den de anlaşıld ıkı gibi bunlıınn tes'rl. 
aksırık, öksürük yapmaktır. I - Kılar1'. 
ll - Kılarlır, Adamz t islınlerile anılan iiÇ 
nevi ku\lanılm ı şlır. Bunlar sulp halinde· 
dlr!er. Bunlara mavi beç gszı da dentlfr. 
Bunlar da öldürtlc!l sayılmaz. Ya\[lız yu· 
karı teneffüs yollarımızda, üst çene IW 
mikl ooşluklarındu, geniz ve boğezıınıı· 

da ts hıtrruı asarı husule g<.tlrdiklerfıı· 
den öksürük, aksırık, göğüste bir tazyl~ 
yüz1P, elmacık kem1kıerinde, kafa tasııı· 

da, dl~lerde a~rı basıl ederler. Maske 
att ·rırlar. Aks1 .. tıcı gazlar boğucular IJd 
de beraber kullanılabilir. Temiz havaY8 

çıkıldığı zaman bunlann da yapdıklıtr• 
asarı tabarnış unmca zama sonra ke 11; 

dlltğindm zail olur. fazla gez k.Esafel 
f~ind3 kelmış ve fazla gaz teneffııs etıııi~ 
olanlar da muvakke:t felçler, el ve pıır 
rt ak uçlan 1Jda keçeleşmtl, bacaklarda tll' 
katsizlık gibi avı rız da zuhur edcbflt· 
Bu g~zıer l:ulantı ve kay de hasıl ede~; 
le~. Kendilerine mahsus humst kokulıı 

e~· olmadığı r dan atılır ahlmaz evvela ııı 
cudiyetıerı anlaşıımaz. lki, ne datcrı; 
sonra yukarıda tavsif ettfğlmiz t0ı;irJe0. 
le fark edıllr. Dikkat o!unurstı baf.f 1' 1 
fe benzer bir koku bunlarda da aııııab' 
lir. Maske ve süz(Jeç kullanmakla bU

11 
f•· la dan korunmak tamam~n kftbtldfr .. ill 

kat küçük süzgeçlerden geçtikleri 1~ı · 
bu lara karşı ortanca veya buyuk st 
geçli maskeler kullanmak şaritır. .ii· 

Bu g zlar i'e gazlanmış o!anJarı Y e 
rntmemell, sün'f hare kitı teııeffÜ51~. 
yaparak btrp81amamahdır. ÇOnkü b!1~ ~1 
cu gazlarda al'ada kullan·lmış ol1P

8
11• 

ihtimali va dır. GBğüstekl tazyik 'le ııı' 
fes güç'üğüne karşı müvellidülbu!Jlll ı· 
koklatmah ve istirahat t tıiımelidfr. G~ı~ 
lar elbiselere de sineceğfndeo uıus'ıeti 
elbiselerini değiştirmeli, gazli elbise 
havalandırmalıdır, ~,. 

Bundan sonra'k i bir yazıda da 1;5e, 
cı, boiıu eu, öle! Urücn gazlardan bil 
deceğım. ,__/ 

VA 
9 - 8 - 988 saat 14 raporv 

Rüzgar süratı : 3 - 5 metre 
Rüzgar istikameti : Ceırnhf garbi 
Kuru hararet derecesi: + '1.7 8 
Azami hararet « : + 28 5 
Asğart ,. « • + 14 9 
Rutubot « : % 14 
Yagıı: Yok gS 
Hava tıızyikl (Erzurumda): ~~ 9 

« « (Deutz seviyesinde) ,A' 
b 

ıi 

ol 
sa kalkıp gelsin. Düşün, şimdi ba~'\,f d 
du. Yuvrusunu öpmek fç!n, vallııh 
yareye biner, gelir. ~ t'' ı~ 

- Amma Bursada tayyare yo 
ruır. ııet ~ 

Ol.sun l Demek Jstedlğflll ı 
yi bırakır, koşup gelir. tıı'' 

Mürüvvet abla, genç ktdınıP oflf~I# 
dar itimat ve neıesi karşısında, 

1 
~el' 

ucuna gele zalim hakikati s01
6 

c esaret edemedi. .1ııel 
Mürüvvet abla srs çıkat'lll8~ıııı' 

N ermin ha.st lnt.deki hadiseleri 80 

ğa başladı : ı ~' 
- Ah, MUrüvvet ablacıg"ıOJı B ~ 

dı ölecektim. ıv-o'~ 
- Bflfvorum yavrum, bil · ~ 

Hepsici işittim. f V .f 
- Fakat artık simdi her şe 1 ti~ 

Çektitlm bütün ıztırapların h qpsiJJ f 
•diyen saadetten bahsedişine bir türlü müteselli oluyJrd11 Nermlnt sevindiriyordu : 
· inanamıyordu Çünkü büsbütün kör oimalıhn kor· - Oh, dirordu, fena mı ? daha çok dl - Hayır. 

~m. n~ 
Nermin kııından, kızının bÖ{ı: 

kadar güzel olacağından babstt 90 1,, 
Kızını o hıılinde meyus edecek ş1d- kuyordu beraber bulunuruz. - . 

dbtli tilr"harekette bultınmağı h'ç de mü- * • • . Bu dtlşünde ile bir güu, Mürüvvet 
nu'p görmemf ş'i, Ş!mdi mahalleyi de- Nermin bir kaç za~andanberı yeni ablaya bir surpriz ya'Jmak için, Mahlrla 
Q'iş•irdfğl lçlı:ı, şarkı söylediği bahçe o· evinde idi. O da bılikls mesut ve müte· es'tl atelyesinln bulunduğu apartımana 
zaklarda kalmı~lı. Evine daha geç dö· bessim şöyle düşünnyordu: itti 

- Aa •.. Bu sefer bursada neye bu-
kadar çok kaldı? 

- Galiba oragı hosuna gl ti. 
- Öyle fse hdn hıı men kendlslue 

mektup yazaca~ım . İki eli kanda bıle ol-

- Herkes kızımın baca beııı dj 
söyliyor. Amma ben çocutuaıd3 1,ı- I' 
şimdiden babasına benzeyen btlf 
~m. -d 

(.Arka'' 

s 
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EN SON HABERLERD 
İtalyada da 

Selô:nik 

ırkcıhk cereyanı 
açığa vuruldu 

paktını Yunan (Başmakaleden devam) 

gazeteleri nasıl karşıladı? liğ~~·~=~.!~ı:0:::ı:~a::::p:j::;: 
lerile perverde olduklan İtalyanın 

>.tına, 8 ( .\. A.) - A ir a ajaneı b'ldirlyor: Se!lnlk Paktının hızım mQnas:- ve bilhassa faşizmin düşmanı, sinsi 
t lllıı b'r maka e neşnd>ın Yuncnlstenın yüisek dlplomıtik şabslyet1erfnden Tür- sinsiç alışan aleyhtan imişler.» 
•
1 bOJfuııtan ş•ınlan yaZ'naktBdır: • Se'aalk Pakta pek sar!hUr, esaslıdır. mühim· Parti Genel sekreteri ne derse 
· Uu P'lkt bütün Balk• n ıfevletlerlnin inkişafı bakımını tamamlaD'ışhr. Evv6lc& de · h k İt l Al d " k - 1 1 8 sın, er es, a yamn manya an 

ı )tte dlyan o'an Bal\ıan varım a iası son olarak ye vucut o muş udır n .. • _ 
Nakleden : S. A. 38 

kın enı e -nf'syo al bakımında ı bi'ilün dünyayı n:~mnuo bırakın ştJr. Yülrsek mulhem olarak yahudi aleyhtarlıgına 
~Yet o'an Bııv Kös' hanor'u ı bu paktaki yardımı Ş!yanı takdirdi:. ~ütQo başla?ığı~da müttefiktir: Bunu yal
~ Ya ır a zliteleri onu sfla 11hı"' a 'r tec ırla'". Pakt Balkıın devletlerini öyls bırdfn nız bır gorenek meselesı olarak te
bbltlr.e hıığ'atnıştır ki blrhh.e btr t:-cavüz vukuur.da hiç tereddüt etmeden hep lakki etmiyoruz. Tarihe göz atarsak, 

Bu adam kocama 
benziyor ama ... ~~- __ iktisadi durum nerede bozolmuşsa, 

{ . . l Ç ld d h } " orada yahudi aleyhtarlığı başlamış-
f'ıg ı/ ı z mahkeme e- ı 1 Ir a eye an tır. Fransada Senbartelmi hadiseleri, 

ti •• N .. mıntakasında bı·r ıRusyada Çar Nikolanm marifetleri, 
ile go re e gU S Almanyada Hitlerin savleti hep bu-

~ b . 1 k. • •• • t• dur. Niçin s~klamalı? Kadınlara çok düşkün olan Feri 
bir kurnazlığa kalktı ama, arkasını 

1 getiremedi 

Q eş ımparatOTU. oyun vazıye 1 Bugün Italya da ırkcılık namı 
t Lonrtra _ L<.n1radd Chonory mah altında, vatandaşlarına iş temin et-
~' si eskl Hab s ~ l:nparatorn Haile fnşaat ne halde? mek için yeni bir s iyasete atılmıştır. 
t lyer.ın 1 hirdi 10.613 t ... gmz ııralık Eğitmen başarıları... Irk nazariyeleri kırk kere sırtı yere 

' d geJmi K t G b" ' · 11 '1aya karar ver.o·ş' ir. Çıldır [ Husu't] - Jııodurma kara- . ş on ° mo nun nazanye- A Jam konc.Jfol ıaptedebllmek için Aslan kurdun bu teklifine raıı olur 
Bu mlkdar meb'a~. N•g•İ•'e bir ' o\ ve subay evlerinin inşa,arına sür'at- Ierıni pişirip pişirip ortaya koymak, hırkıısını başma çekfp hir köşeye bUzU· Huzuruna çatırdığı kedi derki : 

~blo ılı keti tara tından veı i'ecektl Ns· ı, devam o'unmakt:ıd · r. Ken ırbel , Aktaş akademik bir yol takip etmek değil, lür. Fakat sema bllllk•en so'lra b r de b. - P.ıtdi,abım, bu kedar seneden 
t, Adi bab H d 'o . Telfgtapbe ve Kurtkale nahiye merkezlerinde yon- yeni bir vesile ile, vatandaşi tatmin karlar ki o vaziyetle ötn üş . beri tebeanız o'duğmn ha'dc bir defa 
'lııtc ·ı sc ayı a ~ k "1a bşla yapılan hükumet konakları Ua etmektir. Peki ama bu yahudiler Mehş ker - Pekl amme, acaba bu llti'at etmemiştiniz. Bahusus zati devlet-

Ş~ı e LondrayR b~ğlcy .. c tı. Jandarma karakollarının inşaları ise ta- ne olacaklar d" ' h t f mus'~i nered~m çıkrr ış? lerlnln pek eski dl)stlarmden ve a\raba-
~ rket parayı irkar etmedi, ı:ncak, nıamen bitmiştir. Bu vıl yaplan onarma 'd k l k unyanın er ara ın- Dudu - Haki111 sazperdıız He may· tarından bulunuyorum. 

1 
'is~an <fevletiM borç'u olduğunu fşlerl ara.sır.da ( Z1ga~istav) demir ıısma an H ~vu .a ovula... mun bik8yoslnl blllr misin z? K.,dinin bu ıözQ üzerine aalan hay-

t~,~ etı1 Chonoıy m~ hkemed Ne köprüsünün yık lan bir ayağrnın tamir 1 a ~nne a~ıy~ruz. ~unu~a be- Mııhş ker - Hayır Dudu reUe: 

1 
"ıı halen hllkllmdar olduğu u kabul öıemli kayda değerfdlr. Çok kaypak raber bilfarz Turkiyeye gelmege kı- Dudu - O b lde olnle: Hindistan- - Akrabam mı oluyoraunuz? Ne ıu-

\tıı k , h• t ll\ tti dl Oa n lstinatsız bir arazide köp ı ü askıya a- yam etseler, biz şahsen katiyen razı d bir Hakim varmış. Seyahat ederken ret! anl&t bakalım Dar 
~ı. ' aran ,e ne c c~ t r . 1 k l b l bl - d Ad b' - ü . • . -.ltr b 

1 
, _ ınma sureti e ba~arılan u oıarma, o mayız. Araplarla iyi geçinseler de r guo a .. il ır maymun gorm I · Kedı devam eder: 

"tf , u hnkcım h'\kkm~a leh ve a ı) n Türk_ m?bendfslerinin yüks_ek kabUlyet- hir vatan sahibi olsalar ... Fakat bu- , Ağeçların üzerinde, d.a!dandal ııç· - Efendim, tufanda Nuhun gemi-
~ lyat yapma'tta'.!ırıar. terfnı ıosteren c'dden büyuk bit' muvaf- na da razı ol l 8. b' _ rarakf'n zavvallı maym?n karnından bir sinde fareler çotahr ve dl}er m!lblOka-

1 f klyettir t .. d b' ~y~r .~· . ız • ır. va dala takılır, maymun olur, b.ıgırsaklıuı tı bizar ederler. 
Spaıı ~ h .. k Ü.met ilerin Kurtkafe nahiyesinin Kertene köyün- a.n ıçın e .ırı ırımızı mı yıyelim? ilı.i dal arasında ierillr, kalır. RUzglr Yapılan şikayet üzerine Hazreti Nuh 

ya a u. ~ r1e yıllardanberl mOş ııhede olunan arazi Dıye kıyameti koparıyorlar. eallkce o gerilen batısak t an tuhef ifS· gemide bulunan a.slnaın bnrnunu 11kar, 
rnu vaff akl) etlerı h ~yelanı hu yıl iyice fazlalaıbğından köy 1 CiHAD BABAN ler ç kımr. lıte 0 H!kfm bu bağırsağı aslanın t urnun deliklerinde iki kedi 
d m t-' di Of h"r an yaklaşan b'r tehlikeye maruz:iur. oradan alarak bir ağaç Parçasına ıereı nevda olurkl işte bizim ccdadımı7 onlar-

eve y VaztyPtl mahallinde blzzııt tet'dk eden J 1 s ı ı ve füzel ıesler ç karır. Daha soor~~ bu dfr. Bu suretle akreba oluyoruz efendim .• 
er Barsclon, 8 (A A.) - HükOmetçl- Kıırs Valisi; bu köyün &ellen Sarıkamış apon ar OVyet er e alala bir deri ve bir koç tel dabı ılave Ktdi hyin edlldfği vazifeyi liyıktle 
~ tsıırrfn Botrst:lona rn ya\ı:rn o'arı mıntaka9ına nakli ve köylünün başına } .., Edfrek bir saz vncuda ıettrm'• •\ur. yapmııya ba4Jar, yant fareleri aslana 

~·dekı kuvvetleri geri tcrk.cderrt ~elen f •IS.ket n giderilmesi ve tedihlerl an aşmaga ~foslkidekl msk.amlnnn m bJel me- yakl aştırmaz, fakat onları öldQr.mez de . 
lııvı 1, 1 1 1 1 1 

j lçiıı gerAken tertib& tı almışlar. Bu seyya· } sal sıne a-elL c , bu da ~ene Hlr:dlstllnda Bir gDn kedi büyük oğlunu Padişah 
"--..şehr n gd a mıt ar 1

• lha'ten bilistFade halk ve mUessesaUa da ça ışıyorlar Kaknus detıllen k.uşhn çıvm1fhr . Bu ku ~sı.11 takdim eder. Ve arada sırada 
--

1
mumkün derece yakmdan temas eden ll- sun burnunda birtakım delı kle r vardır. kendisi bnşka vazifelere g-Oı:ıderildtk9e 

~----------- ;,y, Kenarbeldeki E~itmen m~kteblnl (Baş tarafı 4 incide) Ses çıkarmak fstedlkce buralardan türlU yulne vekalet etsia diye. Bu da kabul Q t"• b. k t -06.ulun tatil dev. ulnde olmasına ratmen So,•yctlcr üç tepeyi işgal ct•uişlcr tü Iü sesler çık rmış, lşte Hindlat n bü- edll.r. 
S UO lr tyffie mektebi açtırarak - teftiş etmiş, Oğrer:ci Toky:> 8 ( A. A.) - Havas ııjansı- k~mım musiki makamına da bu hayvan Bir gQn baba kedinin başka yere 

ve muallim1erlol mektflbe toplayarak, nın mubabld bildiriyor: G!llen h!berle· dan almışlardır. F.ıkat bunları aözte an- rttıneslle oğlu işe başlar. 
r "Cumhuriyet,, gazetesi ge· 
::;.lerde; bir Türk mühendisi
~i teşebbüs c.ıe muvaffakıyetle
t4 hQkkrnda uzun uzadıya ma
il,"1Qt verdi. Kemdi tesebbiıaü 
lô,. krırduğu fabrikasında, mo

~ Fnüatuna, tayyareleri biz
Q;t YQpan bu Türkü yürekten 
~ ış[Qdık. Ve böyle, bilhaasa 
4, '~•i bir fabrikanın memle
;0~rrıizde mevcudiyetine ıüphe 

ki pek cok sevinmekteyiz. \ 
/:'. , 

'>ı,4 ~kat, benim asıl temas et-
~tediğim baıka taraf !ardır. 

llu Türk diyor ki: 
ııQ .._ Ben bu müesseseyi sırf 

~Q~Q kazanmak i'iin kurmadım, 
tı'>ı Q ~iyade memlekete hizmet 

;k maksadile kurdum. 
6t q •öz bir vatanperverlik 
~ılat;d-ur. 

\1 e gene diyor ki: 
I~ .._ Avrupa ı ·e Amerikadan 
i,/~l'l•lar alıp tayyare yapmak 

'l'Jt• 
~'•k 1Yorum. Çünkü bu kopya-
;,,/an ibaret bir iş lir. Ben, 
~,c.11 . ve rnilli bir Türk tayya-

ı ıg· I 1 yaratmak istiyorum. 
e~ fte, bence, meselenin en 

~,, 

~ilı. tarafını bura•ı teşkil e· 
Or ç- k- b • d • '>ıQ • • un u, u, resım e, mı-

v, "~:' muıikide, edebiyatta ••• 
'>ı.i~ct Qfün İ'jtimai müesaeseleri· 
tıı'>l e gütmeye mecbur oldu· 
~. ll~ idealin iı ve teknik sa· 
'>ı,~rıcla. da tezahürünü göster- 1 
~t· tedır. Bunun icin bu isteği 

llrı , 
•Q'>t bir kıymet olarak alır-
~ı'>ı' tnübalagalı bir iş yapmıı 

Q'>l sanırım. 

'-----~İ-zz_et __ D_E_L_lç_A_Y __ ~ 

1coınle.slni okum", yıı zrna , beı;ap, yurtbil· re gö·e Sovy~ tlerln Mııstunya c:varında- !atmak ln::kinsızdır. Biraz uaraşmak li Gece olur, kedinin tecrübeslı evlA-
g·s· dersl ·rlrdEn h· men he~en umumt kl 52 53 54 rı umaralı tepeledn Ruslar zım. dı, slanı n civarında mrydana çı'un ta-

l sın!lv derc.c , sinıie yokla:na yaprnıı, tale · tarafınd n zaptedlldfğl an'aşıtmaktadır. Haydi arhk vakıt kaybetme. Sonra reyi öldürUr. Bu suretle bir tane tcıre 
berin tertemiz beyaz \ayatetlerl bılhas· Yeni a'llaşma lf'SPbbüsü de kocın gal•eek, lm~h bı.ılamıyaca ksın, kalmaz. 
a ;"lemnunlyeti mu;i' o~mı::ş'ur. Vali ço· neticesiz ı~aldı kfdlaiıı bütcıo fareleri öldürdük'en sonıA Sabahleyin ttvdet eden baba kedi 

cıık babaları ile de goıüş9rek, yavrula- Mos1ırnva 8 ( A. A. ) _ Ta~ ajansı pJşman cılmuı gibi ssn de nedim olur- manzarayı görünce şaşlnne. döner ve 
rır.. göıterdltl muvaffakfyetten c!o1a yı ba· bildiriyor : Buıün Japonların Moskova sun. otluna çıkış•r: 
ba arı t~ brik etml~, babalar da öA-retmrn· büyük e'çisi ile Bay Litvlnof d ki Mabş!ker - Amıın Dudo sen de _ Bebeyi s arsem, benim şu ~u son Om
rlen memnuniyetle bahsetmişt'r. P.szar mülllluıtta noktal nazarlar u~:~~ı:ın· beni m uıktsn öldürecıksln . Niçin pi' ıu:ıdc ele geçirdiğin mevkliml de~berbat 
olm ~sı dolay sile muht.,Uf köylerden ka- dan müsbet biç bir netice elde edilme- man olmuş? ettın, benim bu mevkle geçmem onlann 
ıt merkezine toplanmı~ olan hallu1 par- miştir· Dutu - Vsktile Hlndlstanda tnrlü yllzOn ~ei1dlr. 
ı'c' l,!rl ve hlllkın müracat\tfarı Ue l'glU ı türlü kutlar, meyvalar ve ığaç\arla do- Dıye ağlamıığ.<t başlar. 
mf"morları ı•?:ı.lr klübune toplaya!\ İ ıbay Ardahanda inşaat ve lu cemet gibi b!r yor varmı ş. Yırtıcı Ha~ikatı1n bir kaç gün sonra hiç bir 
c imlesl He iki ıaat sü ~rn bir çay söh- hayvan varsa da kuvvotll bir aslan hep rahatsız ık görmeyen as ~an kedinin me-
beti yapııış; ve bu arada vergi'er, çayır iskan durumu sini yı1dırmıı ve oraya hUküm;an olmuş. murlyetlnl lağvgederek takaüde stvkettl. 
ihtiyacı, son arazi tahrir vaz1yeti, b11b!l Arda ban [ Husust] _ Kars Vlla e- Fakat za'!llan gcçtlkce lbtlya"layarak Ke"' Uer ömUrlerlnln sonuna kadar bu 
!o pr.ığı ıabip!erlnln davalan ile iskan tiui en k sa me!afeden Karadetize b;ğ- gözl rl gö::-me~, 1dfılcrl keımez blr hııle akılsızl ıklarının ce:~sı:ı çektiler. 

ıevz· etı arasır. dakl farklar üterfnde gö hyacak olan Yalnızçam şosestrıin müte- gelmfş . _At!Jk ı ht ya~ asl na yemeklerden Du Ju M•hıek:ere: 
rrşü'mü,, bu lıış umomt vcfiyatnı çok ahhite ihale €dilmiş olan bu stme yapı- son-a ~ır r~h~vd çoke:ek uyknya . dal- _ B:ı hika e i 
aı 0 uşu ve doğan çocuk'arıı kamllen ıacak kısmında yeni şös! ferşryatı ve sl mık. l lıyadı başhmış. ve gma fhtı7ar- 1 1 1 Y Y sana sonradan re-
sıbhalta bulunuş l mal davar mevcudu· liad[rsj amellyesioe devam olunmakta: lık dolııyıs\le uyuıiukca rfudqkları s:r- e~ P ş~an ığın fayde vermediğini fÖS· 

, . l k ı & ·k k I t rt '-1 f te. mek ıçlo anlattım Artık !ilimdi alde· 
nun 1rtışı memuunıye•le tesblt o unmuş- dır. VJl!yetin her yerinde o'duğu g \bl ard r astı aç. . a ır ve e ra a.. are jbliinln. · w • 

tur ~azamın:ı dıı muhtelit merkez'erlnde hü ıer bumdan islttade ederlermff. H h t ı D d 1 • · • • • 1 9Y ı . u unun tat ı dilınden ııy-
kumet konakları ve jandarma karakolla- Aslan bu.nların ez,yetıne arlık ta. rılamayan Mah$eker mazul kediler rl· 

ltalya ordusunda 
yeni manevralar 

Piyade teşkilAtında esaslı 
d ~ğişiklikl er yapacaklar 

R?ma, 7 (A. A.) - Romanın üç 
kl 'omotre ıtmali şarktsinde bulunıın or
mr nlıuda bir Kolordu bugün manevra· 

1ua b11şlamıştır. 
B•J manevralarda elde edilecııık ne

tlc ~ le• e göre, İhlyan piyade teşkilatında 
e ııas1ı de~lıil:llkler yapılacaktır. 

Hollanda Franko 
hükumetini tanıdı 
Ltbl - Hollnndııı hü"a:!l"!!, Frar.ko 

oun ispanya arazisfnln dörtte açünde 
lcrat hUkm13ltiğlni görer. k, kendisHe si
yası miinas>1bata glri~mc~e karar ver
miş ve mu abba.; ~ö.wdermfştlr. 

rı loşa edilmektedir. Kaza merktzlnde hammül ed mı;er"_k k4 nd.ls'n' yulr 11'.!tl j bı, gUneşe bakıp tçi~i çekmekten baıka 
iandarıaa subay eıvl ile fennt mez'Jaba· bap t tınlş olduğu kurıfa bır şika yet cd&J.. çare bulamadı . 
nın fnşalarına başlanmış ve yeniden ya- Kur~a bu halin ~sQ'd ~t Ha'Jfe~ı. ile Alim (Arkası nr> 
pılaeak olan belediye otel! He Akço:a Rab ·6~ 1 mıs•lıM benıı:d ğ n ı ıöylme 
okulunun taş1arı ve temelleri hazırlan- si Ozmne aslan merak ederek vakayı 
mıştır. anlı tmasını kurda emreder. 

A d h 
,_ d 

11 11 
Kurt - Abbas\ Halifı lerlcden birisi 

r s an .-..azesın a yer ve emva b , 'd 
m t 1lk: kö ı 1 d 42 kö d t azamet, ce lr ve ı o etlle şöb~et bulmuş, 

e ' e 1 er n en Y e 0 uran diye söz' tıa,lar ve devam eder. Bir güo 
yarli ve göçmenlerin ev ve topraklan 11 1 B & • t' b- -ır lll 1 ., bl 
a mec s ne " ıs ıa ı uyu o. m er""en · 

k mflen tescll adllerek t 11 pu senetleri 1 , 1 0 d 1 ki H ı·r 1 
d ıd ı M 1 26 k

- _ r ge .m f · esne a s ne er a ı ~y 
o uru muılur. ltebak oyun de f .. llld b t t 1 1 ı kt 

evaa e ra a sız e m ı er. 
tesct lerl üzerinde çalı~ılma adır. H lif " li . A b Ali h 

Erzurum Belediye 
Reisliğinden : 

!l e, a me . - ca a a za-
rard"n brşka btr şeye yaramayan bu 
pis r.nhltlltları niçin yarattı? Diye sora\'. 

Alim c~vr p vermiş: 
- Padlşahıın, Aliııh bunları zalııu 

adam'ara aclzluinl bildirmek için yarat
Otel. gıızlno, kah ve ve çay hanele· mışlır. 

rinde bHardo, tavla, domino, satrarç, Ve siz de buranın bU Un bayvan'art· 
oyun kağıdı bulunduran1arı. I!un'a• n nı yılJırm•ş~ınız , takat r relerin elinden 
mı\ı:tarlam ı 15 8-938 gOnOne kadar be- kur!ulamcdınız. 

lcd 'yeye bt>yanname ile bildirmeleri be- Maa:afl tebean zd ım bir kedl var
Y nı:rame v rıney.,nlerden i '11 mlHli ıQ- dır, eter ferman buyurursanıı bu iıt o· 
süm alınc.cığı 1 an oluı>ur. ~No. 599) 4 2 na bavcle edelim • 

Filistinde bombalı 
suikasdJar 
devam ediyor 
KudUs, 7 (A A.) - f<'ıllatfnde ba· 

y·f9lzllk devam etmektedir. Son tkt gün 
•çlnde bir laglllz polisi öldQrülmüı ve 
bh Apap polisi de ağır surette yaralan
mıştır. 

Bir Y abudl evine bomba atmak is· 
teyen bir Arap, bombanın elinde pati•· 
ınuı üzerine param parça olmuı ve 
polise yardım etınekte olduQ'undın ıup
hell diğer bir Arap da t •(lhl(ciler tara• 
tından öldürülmnştOr. 

ZAYİ TASTİK~AME 
938 yılı Silvan yatı okulundan aldı

ğım tasdiknamf!yi zayi ettim yenisini 
nlacagımdan e~kfslnln hUkmü yoktur. 

Silvan yatı okulu 928 11ılı 111,zun• 
/arından 85 No. lu Selim ..4 t•l•I! 
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l Jlanlarınızı ka ul eder, 
1 FIRMANI 

tanıtır 

-

D O Q u -~------------------- ·10 Aılustos 1938 ~ 

1 ürki ye İş Bankası 
1 9 8 8 

KÜÇÜK CARI HESAPL'AR 

4 ad t 
iı,ramiyc pl:lnı 
1000 !i~a ık 40f0 1i a 

4000 .. 
4000 » 
76 o » 

3 
16 
7t> 
80 

» 

» .. 
» 

-oo :» 

250 » 
100 » 

» 

T. • z·n AT .BANKASl1 

P R BİRİKTİRENLER &: 
28.800 LİRA İKRAMİYE 

E CEK 
,ı 

Ziraat Banka.,ı .da kumb1 alı ve ihbarsı z tuıırrof hasaplarından en a 
50 lirası bulunanlara s~nt d '3 4 defa çekilecek ur'a He aşağldakf pJaO 
göre ikramtye dağıtdacaktır: 

.. Adet 1,000 ltralık 4,000 Lira 

4 500 ,, 2,000 
4 ,, 2sa .. 1,000 

" 
40 

" 
1 (1(1 

" 4,COO 
" 

100 fi O :>,000 

120 
" 

40 ,, .ı,800 ,, 
160 .. 20 ,, 3,200 

DİKKAT: H ~sap'arıudaki pHalar b~r s me içinde SU liradan a,d' 
d(i Yll!ll9re Jk t mfye Çıkjı ı takdird, % 20 rıtzfıts'le V3rfl6C9ktir. 

Kur'Blrr s enede 4 def d , 1 Eyltll, 1 Birlnclkanu.,, 1 Mart ve ı H.eıırsıı 
tarih erinde çekilecektir. (No 623) 9-1 

. 
Erzurum İnhisar ar Başmüdürlüğünde0 ; 

tıarı' 
1 - Mu1ıts tuzlasından Tercan anbatlnll stvkedilecck 200 Erzuru•n ~P i 

sE.vkedi1ecek 200 fo ı tuz"'n nakl'yesl 30 7 H38 tarihinden itibaren 17 guıı 1 Bütün Doğu a 
l "DOGU,, b··ya 
ı memle et pa ça 

bir 
» 
» 

sıı 

25 » 

4000 » 

sooo .. 
28600 .. 

~ 200 
es 384 == Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey

lül, 1 Birincik~nun tarihinde çe\ıilecektir. 

detle açık k~ iltmfye •otıu1muştu~. . ırl' 
2 - 1 a~ ıs 8·933 ta • itııne t~sa :lüfeden Pazırt~c:;I gllcü Erzurum loll'

5 

her tarafında ok 
• 
ır. bir gaze 

Doğrudan doğruya 

GA 
• z 

ının 

nan 

gO 
"811111mıınııınnı111111111u11uınm 111111111111 wınıııııııııııııııınınımnm , ıııııııııınrııfffifınnııımıın 

" 

ı:...:: 

5: 

~ara Hayvan Borsası Satış Cedveli 

Çeflt • gı 

Oktı:a 470 
l e"J 332 
Koty öknzn 595 
Manda !-1 
Buğa 1 
Dana S6 
Ok~ 33 
"Toklu 60 
M~a 1235 
ICuzu 235 

. Keçi 79 
YaP.aı 798 
!Kı ~eçl malak 2 
Tıre yaf• 7042 T 
ı8rinmlş y.ağ' 11 T. 

• Kaşar peynir 32 Ç. 
:Salamurava,tsız.. P. 236 
~S tır derisi 12 
Koyun deri sl l070 

ıKeçf derl.s I t 30 
Macda derisi 29 

4':Jırııgı 

157B29 
74H44 

125596 
3'15fl 

300 
67~3 

2604 
3905 

6263? 
~8 i2 
3165 

42il5 
500 

118407 
171 

2380 
3604 

120 
2000 

2rü 
400 

[ Temmuz aylık 
En •ı•~ı En 11alfarı 
Kr. S. Kr. S. 

7 (o 13 33 
4 90 11 29 
5 'il 14 65 
o 00 9 34 
o 00 10 00 
'4 4') 10 00 

Hl 00 
1) 56 

7 10 
.7 8 7 
5 00 

36 (.0 

5 O> 
5~ 00 
o 

00 
Ol 
00 

000 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

13 40 
13 50 
14 (O 

15 (O 

9 65 
4fJ 00 
6 00 

!">7 50 
65 on 
30 00 
4 00 
~o 00 
85 00 

170 00 
00 00 

J 
Orl• 

K. 
9 
7 
8 
7 
o 
7 

10 
u 
11 
10 

7 
00 
00 
00 ,. 
00 

s. 
65 
79 
75 
77 
00 
2~ 

€8 
70 
9 

96 
8 

00 
co 
00 
1 

00 
00 00 
00 (,'O 

üO 00 
Ad·~ 
Çifti 

40 
ırrsm~ıxmm••~"Irı.,rı>rı'm . 

J Türk Hava Kurumu 

, BÜYÜK p·y NGOSU 
Dür.düncü lu•şldc 11 Afiustos 1938 dedir 

Büyük ikranıiye 50.000 Liradır 
Bundan başka: 1SOOO, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 

10.000) liralık iki adet mnkatat vardır ... 

~imdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak ~ · 
etmek sure tile siz de taliinizi deneyiniz... i 

&1....,....:s:r'l[WI>« ,...,rı"illrı~••~• ,.....-ıxerwrı~~,I 

En az elll ı r ra mevduatı bulunan he 
saplar kuralara dahii edilece'(lflrdir. 

(No. 4i6) 

Gümüşcne vilayeti 
daimi 
encümeni den .· 
Açık ek iltme 'lanı 

b2,şmüdü·lüğUnde yapıl c • ktır. ~ 

3 - Tercanın ~uhrınmen muvakkat teminat parası lSO lira Erz~rulll1111 

hamroe~ ınuvakk ı t temfnat paraRı lSO liradır. OıJ 

4 - TallplPrln bu nak1iyata ait oartnameleri Erzurum lnhiıarlar haf~) 
lüğD, Tercan lnh'sa ar memurlu~unda göre b'lirler. ~ 

,~ 
1 - Sivas - E•zlncan t\ren hattının işletmeye açıldığı tarihten sonra 1 ~~ 

otomobil kışın yol vazty tiae göre r tomobll, araba veya kızakla haftada -t 1
1 

rys 1 
kabtlen Uç ıefe~ yepm k şertile Erzincan · E zurum aragı posta nak 1 tb' 

Erzincan P. T. T. Müdürlüğünden: 

Ağus'os H38 Pazartr::;i aaat 14 de ihalesi icra kılınmak üzere 30. 7 938 ıar 
den itibaren kapal• zarf usulile e\csHtmeye ko · ulmuştur. 

Blrahmet - Erzincan yolunun Elbiztııı 2 _ Mubamme.l bedall §chrisl 1200 lir · dır. 
öyü cıvarında kPometr.3 34 . • 723 d 

9036 lira 82 ~4Juş keılf be elll pir ad t 3 -= Teıııi.~ati muv1al!ka~es~ 10.80 liradır. . rll~ 
betonarme köprtı inşaatı 5 3 .9J8 tarihin- 4 Tcklıf mektup arı ıba e saatından bir saat evvel komisyona fJ 

de:"I 20·8 938 Cumnrtesl ırnnü sa"t 11 e olacaktır. 8ıııı; 
kadar 1S gnn müddetle açık eksiltmeye :1 - Ta\lplerln ol'"apl ki ~artosmeyi okumbk ve daha fazla tzah~t ,ı 
konulmuştur. Ekılltme vHayet dıimi en Qz~ue eyya 1 tatliiye müst sna her gün mahalli komisyon rlyas~tlne müı acl 
cümende yspı~ıktır. Muvakkat tem!mıt n 11 n olu ur. < No S94) 4 - _. 
( 677 ) lira 7> kuru~tur. 

u işe ait eşit; proje fenni şartna 
me, Nilfıa g-~el i rtnç ~si, mu\çavele 
ve tksiltme şıutna ed, h r zaman Na
fıa mRdUrlüğUn,dş g-örUlcb1lir. 

İsteklilerin bu gibi ışwr yaptıklarına 
~air müteehhltllk veslk~sile ıs s\ fçtn 
m teher olıJ,ıalF. ü~9re t'caret odac::ı vesi
kası ibraz etmeleri şarttır . 

(No 611) 4-2 

IL,AN 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan,;,, 

Kap ılı zı"'f ;a eis\ltmeve konulm 840()00 kl 1o arp1ya eks\ltm9 günOnde 1i 
li çıkmadığından tir ay içinde netlc~!endirmsk üzere pazıulığa çıkarıf~ıştıf~~
min ~edeli on S9kİz bin Cört }"Ü~ ~eksen. ~{radır. lık temfllah bfn fit: yuz bt:f!j 
altı hradır. P4lurhğı 5 ·8 938 tarıhın icn ıtıbaren talip çıkmadığı takdirde ~·l 
pazarlıı.'ı;ı yap lacaktır. ibalesl Kttrakösede askert s;ıtınalma komisyonunda I ~ 
bi lir. (No. 613~ 

Erzincan P. T, T. Sarıkamış Askeri Satınalma 
Müdürlüğünden : K · darı : 
1 - Yaz ve kış hayvanla haftada QffiJSyOnUO ~~ 

mütekabl en ü~ s~fer yapmak yazln on- 150000 kilo sığ .r eti kapalı zarfta eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 
15

d, f 
sekiz kışın yirmi lkt saatta kat etmek 938 Perş9mlte günU ıaat onbirde Sarık8mışta askert sabnalma komtsy~nU'\1,,~ 
gidiş g.,llş her seLrde beş yüz kırk ki- pılacaktır. Tahmin bedeli yirmi döıt b'n lfnı ilk temfnaıı b!n sekiz yuz 01ıı 
ıo yU1! taş}mak şartlle 4~S lira bedeli Şaıtnamesl her gün komi~yonda g-örülebllir. Teklif mektupları ihale saa~-z 
şehri sabl~ll Erzt can GlmUşane Posta saat evveline kadar kabul edile bilir. (No. S14) 

sürUcülüğü ıs Ağustos 938 günü saat 
15 d lbale~i icra kıl omak üzre 30-7-938 
güoün<J.en itibaren kapalı zaıf usulile 
eksilt.meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bııdell 600 liradır. 
3 - T.eml.nah muvakkatesl 540 ti

radı . 
4 - Teklif mektupları ihale saatın

d n bir saat evvel mabalU komisyonuna 
v r l:n o oı~cakh•. 

5 - 'f allp~erh:ı olbaptakl · şartname· 
yi okumek ve daha r zıa izahat almak, 
üzre eyyamı tatiliye müstesna her giin 
Erzlr cın ıpeta ve teJ t"af ' müdürlöğnne 
mür1.ca,t~ı va: ,olunur. ( o S98) 4 3 
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ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazr 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

~n.ıırnmda Stıtıf yeri: NEŞET SOLAKOÔıLU u Orta ı 

. '. Gqrcllkapışı, Kaua.flal' ç&r~ı•ı ~ 
Erzcırurn Nümune Hastanesi 

1 Diş Doktoru Aşkale Belediye Başkanlığından : ~"' 
~ ,Yenlk.apıdn Cumhıu:fyet OtoJf nia ı _ A~ka,ed ~ yapılacak ol n belediye binası lnşaatınıo ( 4500) ltrah"ııııllıf 
; arkas•nda~i . I?uayanejıauesipcte Pa- açık eksiltme üsulu ile 18·7 93~ tarihinden itibaren 15 RÜn müddet'e r1'S ı. 

zardan nıaad h r ~n h stalarını O' 
( çıkal'ılmıı ve talip zllhur etti tnd~n 10 gUn temd 1t edilmiştir. 1 I 

kal:>ql ve ted"?av.~l:ı;e~d:'>!e'.:'r~·~~~t;a:::tı:ııJI 2 - E'<slltme A,lcale belediye ba~k;ınlığı odasında 1;) 8-938 Po:ıartei 
Sab.lb ve Başmuharriri 

C.İJIA,D BABAN 
Umumi Neşriyatı İdare Ed"'n Yazı 
~lerl Müdürü: İzzet UELİÇA 1' 

----~-- -
stldıuı yart oo~u B 11m~"J 

saat ıs de yapılacaktır. , 
3 - Muvakkat teminatı 338 liradır. ııd' 1 
4 - t~teklller bu işin enakı fenn1yeslnt Aıkale belediye bqtanlıl' uf 

re bilirler. .. deıı_J, 
5 -- istek illerin bu inşaatı yapabilec~klerine dair Nafıa müdttr;üğu~~ fi/.'' 

( 1,.0• 
mıı vesika ile muayyen gQnde mQracaatları nan olunur. 

li 
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~ 
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