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SAYI: 273 ÔNDEL.ll< GAZ ET 

lngiltere Fransa hükômetleri İtalyanın Habeşistan 
imparatorluğunu tanımak Üzere buluniyorlar 

~----------------------------------------------------~ 

Atatürkün sıhhatları ! 
RiyasPticümhur Katibi UmumiliğindP-n: 

ltalyanların yalınız yaralı, malül ve 
hastaları geri çekdikleri iddia ediliyor 

lngi iz gönüllüleri de lstanbul, 19 ( A.A.) Baraslon, 18 - qeneral Ftankonur 
1 - Reisicümhur Atatürküo ~apollye gönderdlll Itt1lyan L•ilyoner 

eri hakkında tura mıhdıılne ıelcn m11 

lıtanbul, 18 ( A.A.) -
1 - Reisicümbur Atatürküıı 

sıhhi vaziyetleri hakktnda müda

vi ve müşavir tabipleri tarafın· 
dan bu akşam saat 20 de veri· 

len rapor ikinci maddededir. 

ııhbi vaziyetleri hakkında müda- ualô.:nat şuıılardan ibarettir: f,pa yadı 
vi ve müşavir tabipleri tarafın- fd&llasız 03 aek1z ay hiımet elmiş olat m e 
dan bu sabah saat 10 da verHen L'jlvonerlerden f ·alyaya gö~derllen'eı 

ketlerine ·döndüler 

2 - Reisicü ınhur Ata türkün 
rabatsızhğı aynı halde devam 
etmektedir. Na.hız 120, teneffüs 
22 ve hara,et derecesi 38 dir. 

rapor ikinci maddededir. >n yedi bla kadardır. Ba kuvvetlerin 
2 - Umumi vaziyette değişik- 'umandanı l ralyan gıneral(Bertl en sor 

o'arak bueket etmff'İ(. 
lik yoktur. Geceyi rahatça geçir· Fakat ltalyan kıtaları lspınyada'bl 
miılerdir. Nabız muahzam 88, plyad• malzemeıf lle toplarını va tayya 
teneffüs 18, hararet derecesı relerini bırakmı~lardır, Bırak:•!an toplarıı 
35,4 dür. uşıaa 1ıeoecttk olaıı lıp•nro\ topçuJa·ı 

-------------------------- 1a eodsht talimleri yaptıracak olan İ .al· 

H h 1 d 
l - '{an topçulan daha b!r mUddet ltpanya 

asta ane er e I Ergani tahvillerinin ta kulacıklardır. K.,H i alyan tek11b:-

b 
yanlerı:c:ıe tlmdlllt ayrılmıyacak'ard r. 

ol yatak son keşi desi !(ua ltalyaa tayyareci erl de ıspınyıdı 
'aııcaklardır.- -

sıhhat ve İçtimai Muavenet Tthrnlnlere nnarau, 1 panyada Mu· 
Vekaletinin çizdiği programı Hangi numaralara ne lUeteltrln ~baş'ad ğı gQndea beı i 1 al 

aazetelerde, biı de okuyucularımızın {anların:zayıatı dört bla maıtol _ve do· 
duyduğu b:ızzı duyarak okuduk ve miktar ikramiye 

4 
<UZ bin yaralıdır. 

6zrendik ki, Vekilet kısa zamanda isabet etti? llk ltalyan~kıtalan 193-i .nnut teı 
ialsaol ayında Savllde İıpıınfa toprak· 

llıemleketin sıhhi ihtiyacını tatmin Aııkaaıı ı7 - Bu gon Cvmlınrlyd 1 ı rına çı~m·ılardı. İ ık kıtalan dört rı . 
edtcek bir program hazırlamıştır. aıcırkez b•nkasında dlğıır baııkalarıa mO· adan müreklrtp'I: «Siyah oklıu, ma~ 
itiraf etmek Uizımdır ki, memleket mt:sılllfırl da hszır bulunduğu hald: yüz.dı >tlar, 23 maıt ve Lilt9ryo • fırkııları ... 
bu gü:zel haberi duymak için çoktan· 5 fafz'l Ergani tebvllı ıfı:ia k.e~ldcıl }&· Santarder mııharebalerl znmanııı1 
beri bir sabırsızlık humması çekiyor- 9 lmlş ve ıtfa~ıda yazılı Lllumaralsra lk- 1t'llyan kıtaları iıamt haddini batın1Jştu: 
du. Sayın doktor Hulfısi Alataşın - · - \"ani yetmlı bin kfş\. .. .. G,çen hıılr-lnd r8mlye fubet etmiştir : 
icraatını bu hummayı E.Öndürmüş ·u·miltır otuz b1ne ~lotalftlr. ÇOakO kı . 

156550 ııumaraya 9000, 90340 ııumı • t bl k ı il t u • 
alma'- bakımından takdir ile karşı- - t ta ın r ıs mı ger .çel m 1 · ~ 

"' uya .. 8CO!l, 22082 numaraya SOO ı, 58141 ı 1 l ı 1 • J t lamak li:zımdır. ta ynn nr ya nız )'ara ı , .c ıas n 
oumuay...!.__3000,_!14657 r:..._umaraya 300ll.· }arı mı Ut•rl Cl'ktllcr .. '? g 

Niçin saklamalı? Memleketteki 22084 ııuızıara,a.909, 11'4652 numarayt BaTSelon, 18 - G,ıen babul rr 
•ıbbi müesseselerimiz hakiki ihtiyacın 909, 149656İiun:ıaraya.9r9, l6SOô~--;nına. ~Ore, ltalyanlır İtpJnyaıtıın aı:c:ık bl kir, 
Çok altındadır. Türkiyede ihtiyar, raya 909, 19315oliümnya9oo:-Tı7'a!Sa· ıerah, ma'Ql ve hıstı olan aakerlerJ ır · 
fakir ve bastalıkJı bir vatandaşın r\ çekmhllr. ltalyanlar . bu g-Oate·fşte lo· 

bet etmiştir. f 
rabatra ölebilecegw i bir yer yoktur. rllfz . talyın paktının mıniyete ılra:e· 

" 189 mnbt Ut nnm~raya da lRt llrı ı ı t ı t ı.. ı ı· d dl ı · 
Çok defa hastahaneler, ölecek has 1 0 em D 

8 me ... n ye ın e r er . .; 
verllıcektlr. 1 t \ k r t n1 ı ı taları iyi olacaklara yer temin ede- - ayan te n 8 ye er ' hf ÇU arı, tay· 

b ıarelerl le ztnd~ kuvvetlerlııden btıyQli 
ilmek için taburcu etmektedirler. F 1KRA 1 ılr kumı hl1i genEral Fıanko ıafltrır.· 

'V atak miktarının azlığından İstan- fa buldnmak.tadır. -

bu1 matbuatı acı acı şikayet etmiş, Amerika ı 1 ~~asyonausııere göre .. : , ı · 
liaıeki hastahanesinde doğuran ka- .... ~BJrgo•, 18 - Nuyonııllıt rızetelf· 
dınlardan iki&inin bir yatağa ya tırıl- Amerikanın keşif yıldönümü l'' memlekete iade . •dilen 11talya~· 
lllak suretile tedavi edildiklerinden münaıebetile yapılan şenliklerde niillürl hık.kında] büJisrten [ıa sat ılrııı 
babs•dılmı'ştı·. c- h B k R l b. k yanvorlar: '" um ur aş anı uzve t ır nutu Ba tetblıtn ııı- net'c sı, lbtı~tlmetç'· 

Mı!mleketia birçok yerlerinde bir ıöyliyerek yen~ıtanın_ dünya icin l41ırln eraebl memleketlerde y1tptrkları 
Çok akıl hastalarının serbestçe do- büyük bir kaz"nç olc/uğu_nu anlat· proprğandalua nlh 'yet vermek: olacak· 
lıştıkları, beı kcaia malumudur. Bun- mış... t tır. H.sı kes bili •kt, Nasyonalist aarla· ındıı 
ları cemiyetin içinde himaye ve şd- Amerika, ciJden, dünya yü· mubtrebe edAD İ te.lyan gönOllültrl 30 COO 
katı altına alacak bir müessese bu· - d k · h · · t t · den f Azla de~lldl.,, 1 zun e ı er ı;«>şıt ınıanı a mrn G 
laınıyorduk. Gö ıllllülerlo iadesinden aonu e· 

eden mahsuller vermiı bir kıtadır: a«ral Fııınkonutı mnbufp hakkıua da 
Birkaç sene 2arfında yapılacall Muasır ilim ve teknik orada tastlk edllec1 ğloe ıüpbı eclllmemckle· 

'Yeni hastahaneler, dispanserler, ço- yaratılmış medeniyetten azami de· dlr. 
tuk tedavi müesseseleri, sanatoryom· recede hisaedar olmuıtur. İngiliz oönüllülcrJ 
lar, nesli ,.Urüten maneviyatı bozan S d b k d , J 1 L?lldra, 18 - lıpaııyada h11' iimel· 

11.. ., • a e a a ar mı. nsan ar . b b 1 
-vır takım aksaklıkları bertaraf _ _ . . . _ • . çtlerıo aatlırıııda mu are ı eclen oe-ltlz 

d k 
. tutun gıbı bır turlu terk eclemedık- gönüllülerin tıamı Anan memlekete 

' ece hr. ·• l · b • • k • t ·1 A d h · - • - O 1 b - • ı . . . • erı uyu ıp ı aya o aaye e aa rp coımuııur. nete er u eo:ıOllu erin 

İtalyanlar topcularını, tayyarecilerini, 
teknisyenlerini ve bütün harp malzemesini 
f spanyada bırakmışlar 

', 

Sağlam kalan ltalyan gönüllüleri 

lngiltere sizleri hiç bir 
zaman müdafaa e-demez 

ıı. Cüınhurıyet hü1dimeh ıçın, va· olmuşlardır. · f mlk:ta1 1nı 2000 ot.arak tab'.llfn etınıktedlr· 
t.Ddaıın sağlığını korumak biiyük Şimdi Amerika bütün dünyaya er. Bunlardan -432 ıl muharebelead• te- Filistin müdafaa komitesi reisi, siyonist 
lalr idealdir. Buna doğru da kısa . . . . et olmuılardır. Kaı b:ılanlır da teltf ol· 
•nıanlar zarfında büyük adımlar Holuıut ıehrınde yerleımıı dılber ouı glbl telik:kl edilmektedir. 1203 lıı- f ederasyonU reisine bir ultimatom Verdi 
'ılmııbr. Fakat eski ile değil de, kadınları ve delikanlıları ile ıöhret ~lllz srönüoltüsü de yaralumııtır. _ 
lltriai ve nasıl olması llzımgeldiği •alıyor ••• Yeni bir iptila: Sinema Hu~üsi bir komite bu yaralılar fçta Kuduı 18. -:-. F.11!.ııtln mlldaha komf· 'F,lfsUn11, d'ğer Arap ve ıuk mem ~ektl· 
il k k . t 'h. 

1 
d k t. . l \1 00() l 1gll11 llraaı t lp!aaııı ve gö1der· tul reis\ Nt b hu Aıam elyonlat federııs · lerlne yerlrımle olan Yabudllerlo biç o!· 

re ~u ayese et~e ıı eyen zı ı~ e- gene ora an . avı>e ını. a ıyor. . ufııtr. yonu rel~I ve y 4blldl ııja.r;aı dlrektörll mnu b:r kıaaııın' hayatlarını kurtar· 
~ız. yat~k az~ıgt karşısmda dogru- Ne demelı? Amerıkanın keşfı iouillzlcı• de İtal)'aıı imımratorln· Vayım.an a aıeğıd~kl u' tlmatonu aönder· makıır. Şimdiye k..&dar Fi lsHr.e gelm!f 

•u çok mütee~s~r oluyordu. w insanlık için büyük bir kaz.anç mı? umm tanı )'Orhu· ımlıtlr · o'a!l Yahııdl e le ık.llfı ediniz. s zın ipin 
·Sayın Hulun Ala taşı, bu açtıgı B lk. b lk. h Hı k Roma ıs - İıpanyadckl &önQlltı· « Sfzln bh:.e karşı aldığınız tavıuha· Dundan bUyDk uadıt o~amaz. 

'-İJ•k seferberliğinden dolayı tekrim e '.evet, e. ı • a:ır.... er _e• 'c? t•mamtle gırlye çeklldlklerl lc!o
1 

16 rek~t, flm?l>:e kadar tarlhlo k•ydelme- - H•zıetl ômerln Fılfalln aak!nlrrlne 
Ue• .ıımalıyız. bu auale kendı duıunceaıne gore ııfsanda imza edilen f 1gf11z • ftalyan dljı y_,tl b Jyuk ftliketJcre yol açacaktır. J&plıll 111usa"Jıah'[it muamele gıbl, A· 

C
.. h • t d •. • baıka türlü bir cevap verecektir. pak.linin mulyd mevkllne glrec,ğl kQn· Arapıar, kendllerlne nere mat olursa faplarJn da sın kıreı yapıcaklan ayni 

•- um urıyet va an aşı reıımın B b ler yakı11111mak.tadır o,aun, Yebuoİhrln FJllsllade yerleııneıl· muamele ile lktıra edin z E~u 1 er ltere 
•U • • d k• · t• i d ana sorarsanı.ı en: w • ı k • 6 e vvetım, on a ı ıç ıma yar ımın . 1nıl\lı Bıtvrklll Çeıııberlayn teırlnl· ne ve eueıfytt azanmağ'a çalıımalarına ı'ılerl müd~faa Jç'n blz'mle mubarebeJe 
lcudletile ölçer. Devletin hastaha- - Hem et.Jet, hem hayır, dıyo· uınfnln Uk rüoleıfnde toplanacak olan 111t1saade etmfyecekllr. ~alk ıırsa, Arıp memll:ketlerlnln, h'ç 
"81, fakir köylünün derdine derman rum. Avım kımaruında bu buıtııta l11hat S!zln ve yer yJzQnüo her t1raf•11ı blrl 11&! madıha cdtmty ce-tlr. • 

&ı- ( Arlıcuı 2 incide) Bahadır DÜLGER (Arı..,, 3 invttl•) datılans o:ın mlllıtlnlıh1 bhlnol v•ılfeal, ( 0.oımı 8 DncOdl J 
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Keykubat kervansarayı 
• 

lğdınn çalışkanhğını t• serleriıe gösteren Halkevi 
bu kervansPrayı kendine iş erlinmelidir 

1 

DOGU 

Belediye seçimi 
münasebetile ... 
Başvekil tazim telg1af ına 
gönderdikleri cevapta yeni Meclise 
verimli başarılar temanni ediyorlar( 

Belediye seçimi münasebetile, 
Başveldl Cdil Bayara Belediye 
Reisi Şevket Arı tarafından çe
kilen tı-Jgrafla Baıvekilim'zin 
göllderdikleri cevaplar aşağıda

dır: 
Celal Bayar Baıbakan 

Ankara 

Belediye Mrc1:sine yeni seçi

len heyetin ve Erzurum halkınm 
11evgili Baş<1tkilimize candan bağ· 
!ılıklarını . sıygılarımla arzedttrim. 

Belediye Reisi 
Şevket Arı 

---- 20 BiRiNCi TKŞRIN t938 

Harpde zehirli gaz 
Umumi harpde Almanlar zehirli gaz kull, 
anmaktan nasıl neticeler elde etmişlerdi? 

Bugünkü ba .. ple in en bQyük tehll· ı Fen askerlik emrinde 
realııl tP~kll ed1 n z·hlıll srııztar ilk d~fa On b•ı'ncl asrınd n ftlbartn f.ıJ, 
olarak U.ııumt harpt.-, 1915 ıenut 22 ask .. rUk sabasına da yardım etmeye blf· 
Atustoıunda, sabahleyin saat S te Al lamıı n yeni slllh ar icat edflınfşt r. 
maclar tarar.n 1an koll•nılmıştı, 10 d- dü • b kfıll· 

D h n or ncuarn ürükfz'kv• 
il• y l •rp tarlhlade u~ defa ola 1 L 1 d- f kO 

rak kullanıl11n bu gaz bombalarındaki ~a~ıaıd a.yp~ O Uf1lank ab~aaına ;na .,,p· 
madde o zamın fçf 11 sadece klorda Son· ı u u uıoad~ a

0
r s403cıı r bom a / 

L 1 1 lmapmayı uş nmDştor • ra ı:o'.lıba ara d ter raz ar da konulmuı· 
8 

tur. Bugl!n f5' mü tık.bel btr harp fofn Fakat, on beş'nol Lul harple•da •
01

. 
bazırhnan daha mQlb'ş bombalar lo t ,birli ve bo~ucu duman gibi ı•ylerlıı k 
eollaılı bulunuyor. a jlanmaaına şlıiddlc itf•az etmlt ve bU ~. 

İ rg llz er zebfrll gu bombalarını sullttrln ortadan ta'dırılmaaında !11111 °· 
A\auınlardan bfr s~ne sonra 1916 Tem· muıtı r. Kral, o raaıana kadar g·zu tu 
aıuıunda ku' lanm ş1 ardır. 

1 

tıtlan Grfjua at111lnln ııırrını atrend.Jdf'll 
Mılletlerarası K zılhaç teıkl'Atı Zi · sonra onı derhal tahrip etmiş ir. 

birli gazın kullamlm&11na mAr;l olmak: l Jnel Napolvonla 3 Qncü Napo·yon 
ıçl11 ı Milletler c"mlyı-tlnde bir loplartı da k~nd'l•rine t~k•lf edilen klmyctıf b' 1 ~ 
v~pmış, f•lı:at t u• uıı önüne geç lemi ye mıd ieltrlol reddet, i ı\rr, hı usulü kll · 
c ·§'ine ka·ar vtrerelc dağılmıştır. Haki· !ar m tlt htememiş erdir. 

Erzurum Belediye Reisi k •ten, Yer i ordularda zehirli g zlar nıü Rus-Jepoa barbfrde de t,rl' cıı 
Şevket Arı h'm bir h_"'_P vaıııtaqı o'arak ka ul edllt· raz'ar kul antnldı~ı gö ü'mOş, fakat fıJS' 

Bel,.diye s~çimi müoasebetilfl gös- "°~ ve b Jtuıt ıısk •nl ro.-sa b:ırda müıt~ la tesiril ııetıce alınmam şt 
tt"rilene ttmiz duygulara muhab· f • ıttır. MrselA, ge·a·ak Lu1endorf son ır. _ __.., 

kitabında düşl'l)anın ıııukavemrtlııl kır 
bet etşekkür eder yeni meclise mak iç n · Zt hlrJI g ızıann •ullanılması 

- - ,_ rimli başarılar temenni eylerim. tav,lyeslnde bu unmus, M rrşal F.:>ı da 

Keyku"1at kercansarayından umumi Celal Bnyor a &ktri bir kitaba yazd ğı başl11n~ıçta ze. 

Köy yolunda 
Kızılcık toplarken .. 

manzara, ka "··· ı 4 ___ b.trıl gaz1arın llnlde alaratı mühim ro~ü 

Ptıtllnia \la h!\l'._arasuıdı tamim etmek H t h 1 d daha \!O~ eıv iden tahmin etmfıtlr. s· 
tltt111 eder. as a an e er e Pugon, Kızılbaç tfş'dlitı gib', büttın ır ayı ,Sa tiye isminde 

r Hllkevl az1ları s1rek.,avlırı, kör K'" b 1 t k rnemleketlerio ordu erkinı da mfts'akt?el bir kadını parçaladı 
. I h 1 t ti- o ya a bir harpten ZPbfrll gazların k'ldırılmıya· l'fj 

S d b d b 1 d ._1 - ---;- ztntllerl, tarih te -ik. t seya at arı er P Tortum ( Huıoıt , K ııD ' 
•ı ara a ati' ırı •~ merısım caıı busuııuntla kanaat b'!ılemf'ktedlrler. hlk k" C - t1zamı ı.ı·ı· 

tam on ikide ba,ıayor. Ôğled~n ev Hl ediyorlarmış . Bu süturılard t fli)•rlnğüııOz ( Baıma~aled•nı dena) Tarihte kimya harbi uyQoden lban otlu DıırsUd ,.. ıt 
O!dulrcı ı.ıun ... ,,-;.,7ıi'ila lldı;;;göcme· lrao Sel;u\Uerl devrinde Keykub \t tara. olduğu gün, l<öylüden de bütün bil· •ı 326 dotamlu s.u,e Alp ayol k.01 

1 l ' rx. 1 17 kil ZP hlrJI gazların dı ~l!se bile, klmye"tf Abd ıı b l ' cııoa' 
dıt·•I• - nok:t larıruted11 ı kc-111sude· fı .. daa l11şt •tt rl rn ş, ıs ırın ° gisizıığine rağcn•n fedakirl1k b rkle m~ddelArln muh ·rrb' v&1ıttaı o\a•ak u ~ ota H yış\arında•ıodı bO' 
ltlılıfı. Erııend n ~ık.lığ m çaır~ıd• b y ak •etr-. yakının1ı bıılıın~n b~yiik kervan mek hakkımız olur. O müşıhhaa kul anıld ı ~ı·ı tirlb'n cok: eski devirlerin· ile buıuıı H bo köyQ yo'u üurlad• ,. 
bir faıılıyet va' h r hHlf mıta d .o d .. - suayın r, sul on\11r tarafından C ıkıtıntı . . dd J J D l b b k d' .. de de a1)rlly 'ruı; Rorna'ılar zehirli gıız . jloun kızıleıkıarı foplamıta rlderk. 
... bi...n._ bir ı'tına Ilı temizi-Dm'' . IQ· O e•lndekl tarih tecıııda dıt ıu aabrJar ma e ere; ~v et a anın en ısını o inleri ı bl '- t 

~O&~ w ,. h d t k. tt• • · · " k ıarın 1 k t• tbıkatı ıevılablltcek usulleri 

1 

n r ayı çııı.mıı ır • er yer e a ıp e ıgını szorere o ı 
1an .. , .. A"tııılıyor ki ızrt J gör üclly• varmış: 111ubarebele brt" ~u''anırlardı. Ayı S Jtlyeyl parçala7ar•k öldOlll f 
~- bl ı. ı. K memlek•te sevgisi v11ı güveni 1 artar. 

•-n t l'eunıı .... ız gibi trst.n ielc:n Ş•hfnsaft• lran Dlfm 'f(ey1inb11d M ıela Ro[JJalı'ar bir mubaıarada ta~. Cuaaa k11çuat ıuretll• k,ea-1111'· 
••ıafırıeıe rnıel blr yuı göstum.el. ıay- C•han Taki !/ ' d Melikşi Bbll.rl had Şürkanla kaydetmek laz ımdır ki, ltendllerlne muk3V8met ed•n düşmanlQ· ku~tarmııtır. T.b~lkat yapıhyot. 
rtllode · h memleketteki dolctor kadro.ıu hayli ... Da vehi blnnger rle kubarı sera •ını teslim olmııtd mrc~u~ daıtılr: fç(n Karı o· d t k ] rı 

NJ7ıtlm Halkevfnl z~yant etmek, Ki NakAr banan Teymened rezah g~nişlemiştir. Bu genişlik keyfiyet du'Uan kutlaumıtl•rıiır. Dôrdincii Af ita· 1 Va 8 8 OŞU 8 . 
Itdmn ki·tür harekatıerlle bir parça •· 8 .O bakımmdan da her sıeçen &"Ün kıymet nus kftab11leıi ı de Romlllılarıo harple ze. 29 Teırlnl evvel C.mıborJyet b•~~ 
llkıdar olmak. Bu mak11t arla tıülı.tlmet Bu kervansarayın, lrapn.nıd•kl na. kazanmaktadır. Müıehusıslarım1z1n h re mü·acaat et•i'derlnl 7uar. S'katuaa mı mDJaıebetlı karh ovada ıt koJD 
kODt t•nıa arkaau da ıaıab tdll rek. o Uz· k•ı'arda" mutena nlr Türk eıtırl olduğu arttığmı ••fık ~ rnücadelesiode mu- g~re Romahlflt' bu zrh'rlerle düş:ııan ve cmt tıtvlk miiubakaları da yıpıl•· 
ıo.a tılr bin ~dine ltr•a edılmlf ol. n dsrhıl ınlışılıvor Ve iere ıörüTnyor 11;1, Zilffer oİmak için Avrupalarda çıh- !arın ın ya'mz yeveeckl rlal d tll, t~n f eskllr. Erzu·umda\I at mer•tlı a•ı d' 
11.ıterln• I''' ım . Oraaaıı beni aevlnai· ba eslt1 eııın bugQrı , rrık pnlşao bir I v ld _ .. _ B fQı edıcıkl• rl havayı bile zehlrled•kle bu ııtOıabaka,ara lttlrak edebUlrllt• 

b d U l 
' 

17 O ı ••n arın rog" tgını goruyoruz. un- . 
hD 11.ı at aı ım. 4 ıı..ev nın u azası batd~ d l r O ou tamir etmek de~ll f kat -.: • .,. . • ,. rlnl llhe rtmck•cdır. ŞOpkealz kf, ha•ı· T' t d • • 
'UDlll, 1850 llralık büdc~ıllc m•maunl· Qur ndffkl kıymettir va nalnıla ttşl tıl ların eJıne çalışabıJecek .ı~kan~U.l da DID zeb'nenmrsl bin Z'tbfrJeylci madde- 1C8fe Q ası reıSJ 
JIU mueıp o 'acak ı,· er baıarıyormuı. ve tarih lnh!sının yerlerlndtn alınarak vererek sıhhat sefcrberlığıno ıştarak ı jıı bir buhar b~llııde buaya ka~ııt rıl- fstanbula gitti 

Bu ıııer lçlod• b lh~ssa bir teı.,~b?• mnbı fausı ~c bil k; bil olmaı mı? Ve ettirebiliriz. maaı Uıımdı1. {3u da, bfr nevi zehlrll T~davl ve fatrrahat mıkaaadll• 1,. 
lldın• lıUtbalı için tarıhı denıcak buyuk · ı~dır•D, çılışkan 'ığ' nı eserlerlle gö dOğüm Meml~ket hastahanelerine bol gaz1an bıtka b r ~ey olamEı, t•nbola r'dın ıehrlaı'z tfc -t oJı•• r• · 
bu ebemmıyıtl haizdir : H JL. l b k dr 1 f dl ı'l G f a... ti 

• 4 .. e, uı u cı 5 ııe f 1 oemu m r yatak vermek vazıfesini üz~rine alan On üçüncQ asırdı m•şhur « rf US• isi Sadr.ettfn GözübQ ·1c hbt ılY' 
Hılkcvı lğiırdı !pek böceğl1 yet·ı · ate~'nfn ordu'ar a"uınıa nasıl bir deb· d 1 , 11 h 

11 
suını' 1 

d vatl•'ııİı 
il - 1 b Sıhhiye v. kiletine başarılar ve mu- Y o •Y·• e aını•t.ı er H ?I .. 
rm•ğl tecıue11 ctm ı va reçcn une a ı•t saotıtı ıııııl1) lldur. Bu d-, düıman d,. 

tHılloeılndeD kuvvetli netice.er almış. vaffakıyetlcr dileriz. orı u~uoa klrfı ahıaa ve içinde kCkürtltı ayn ayrı ziyarete nkıt bcılımadıl • 
k.r d " n ~ ı 1 razetem'z naııaaıle hepılne yıda •• Dat • ğacıaın )'otlıtblld Q-1 bu 1 ım "• mıddt ltr bul~nı~ bir nevi bombadır. Bu hür•ttlerlni blldiımekt cllr 

ba •tıeın çotaıtılmaaı l9ln faal yet Strf •teşl l!U Ilı ıoodurmr k kıbll d• t1'dl Ve e • 
.tıyor. fa-d1ırdald ilk lpt~1 mahs~ ü~n ~lr HA A dü~toQü yer: yakarak, neş·etttQi kürürt- Bir çocuk diri diri yandı 
tll• billb • bana .&~htcre er... 11 eşt ı· I 

1 
fu duman'arl11 etrafındııkll~rl botarak U· Oıtu ( Husuıt) _ l .•ıbek · körüod• 

blı ıa1ırı yui hır kn~nç mevzuu aça· . 19 • 10 - gu H•i I rapo'a ıun mOdp~t d~vam edercı GrtJua ate-
0 

k ti 
1 

d N ,
1 

bt bO· 
. Rttı ar ıftratl. Satın . ı •n yanrın ne ces n c ts uıı r 

oak, Türk1J•1• y11nı bir servet menbaı 1 · şlrı sönctQrmek Jç n herine ya ıfrke, ~ d ti F k öl· 
d·h• nı.dı1eedeeeatlr. M htll i hükıl netin » lıtlk'ametl: • ya idrar, yllbut ta kum dö <m•k Ih ındı. çıı_ t!afın a 0 11 4 'f YAZ yanara 

..ıı t TDkaek ıühuact ı + 17 6 • G muı ur, aıataual' ve ıa\llıtyet• ar k.t nscleıi 1 bına . Taı lblerln yazrı2ına gore fjua •' 
ıdllm•mea' IAı m releıı bu meu:loyle ya· Markaradan fgdıra giden yol Sohuaet 1 + 5 5 altıiııl haçhlar KudQı;ü mubasara esna- Bundan ba,~a H ıalllbl N11Hu11 d• 
~rndan 11 tk. dar o m~k ,az y tlnd o rıer DOtO ıühoaet + 2 6 sı11da h11llanm•1lard ır. l11am tarlhQlferl 'IY•ları da yaıınıı l'e batta ke.ıdlal 
Vıpılan tıııdk.lk.ler lp,.k t ö : .. ~t ıın ıı ar C Rutubet 1 'lı 12 bu,,dan Dffrttıe babsednıer ve düıman- yaralHm11tır. Yanrıoın ç ıkm11111da bit 
da tlUll bir tekllde o etıımeılnln D Ürll· Bu gece (( umhuriyet • Yat11 1 Yok a ın, Arııp c aaretıne karşı •ncak bOyle kast ol•adıfı aolıııılmııhr. ÇocolUP 

kh bldulo netlcıulnl verlrlerae, dut ığ•- Kez nesi nObetcidir Ban tazyık.ı (Ersuuuada) 6U 6 nhlrıl madıielcılo kar,ı koyabilmeye ÇI· anuırıo baıka yerde o1111aaı çoeaıuo 
m YO ipek bOct ğl yetl~.lımt~I bir pıo- • • Cl>ealı 18'YIJufade) ~74 3 l şlıklannı ıö1lerler, 7uımııma aebıp olıautntur. 

Wıııld -

Jftlfrerek do'aptan ıfryl ç ıkardı. Şlıeıln Volk yıtata yıkıldı. Bııı dö~flyor· dedtğl ıtnftı dnyuld11. Roman~ 33 
ms 

TAYYARECiLER 
ıfzı bardağ n kenuııa d terken, lncı du. Qja, bü,ük vlrıjlaıda loprıtın dOn-, Golubçık teıglb aae111na yHlın· 
ince çınlıyordu . mesl ilbl, dönUyordu. mıı kooparatlfm çakır ıözlil aat.oı kııil• 

Vo1k b•rd ğı 11tzıua dik.ti, srr daha. ' •son mu bu? Red f... Arıl>acıbt11; • koııu,uyordu. . 
YüzOnü nıfrctle bu uştard11, aoora bir Pos~a aıüvezzill~IH hayır, lmkAn yok. - Bvet, gldlyonım .• 
lotma el"ıck alıp, ını k.oklayoımu~ 1ı. Bu bir yanııılıktır.. Kıı taıtarını alnıma ortuına tıdal 

lt.aacaJan t;eviHn: NiHAL y ALAZA bl, • okladı. f Volk kılımelerln manasını nnutmak kaldırarak: 
z rf masanın Q•IQ .,48 korliu.,ç mu· loln ters okumak ltlyadıoı hı t rladı .,. - Korkm11yor musunuz? . 

Volk '9ldlvenlerl yere attı 'f8 elleri- Vo'k kııb,nenfn rç,nde korufmuı oturu· aaıma glol durnyorcu M·çhul bir kuv· okndu. Fctkat f tfda etmedi. Deıl glDl - Ben mi? Amma da tu1'afııaıı, 
Y•t elini vntıp alması iç n <lü · ıüyordu. yatıluıd•n fırladı, tekallQs eden parmık· Bütan k1ıtadan bir kiti 119lldlm. s.bbıt 

bf p:ııaarenln peıvuına dayııyara" ıey· )O du. O ııe bÜ}Ü< ıaad•I ! «Bir az d• h, sabret Vo lı. "U albl larUe raporunu 1ak.alad1: meael11, caoım .•• Kalp, ılnlr, oıterl•'• 
re oaldı. ı Ab; bu b ·ıtutsus bava ile ynhrıva ' , • 1 •R.,,d f ttı~kkllı&t .• Budan ba&lt• ceaar•t sa· 

, çık"'alı ca iki bin mttrodan pik• et zartlar bayatta blr ._ere ıcllr. Acele et· •· ' ' 
ta1••i' ler Y•"lden ııra aldı ar ve k Serho .. Vo'k hınnkararak rene yata· tııkllanhlık ... Aranılan evsaf lıtı baıalat• 

b m•lı l me· gaıı eı. » ..,. • v • it luln GstilJ,C1~ dOnmcte a,ıadı!ar. • ' x. k ld - Si• oetnr muıunnz? 

' 

Vo k çoi: uç ı rlıen kendi hndlDe Volk bırd,n Ure ııestlendl. Perce· 6ıoa Y1 ' 1• G 1 ~ k h 
•lıtbar re11ç'en 1• konu•ro rr t a lnmış•ı 'ş mdt de f4rkına nvl açtı. Kayın afıcı yt prakları alevli - 23 - Q a ~~ Qaa" te mütevazi tavırla cı · 
V l 1 t b d lfl J ..,. 6 ' d l 1 J b ~ hht fAflliDıD a.U DU Silkerek• olkun d ı er e7ccan an r yor- -.armıyar .. k konu~meğa ba,lrmışlı köa:ür bnelul ırtbl J'&lll)Ordu. Evin ö· An r•y K inici a Go u Ol• ıı Bil k D • .J 

.ı J · ü d b - d b d u t • k ,.. nt - mem l. okıorlar daha !tir 
••· , • _ U;mak: ı~tt oru11t .. Ltıyorum; Is· ı o •n pem e sroı eli lr "mız aa a- ~uayeneden ıoııra ens ru tut paraı · bilirler. Se9Udlflmı bakılııaa ... 

- Gaz VA·· kırılı gaz ver, . t'yorurı; l · tlyorum; Mo .ör kardeıim, ka· ıa saılana &f'Ç yordn. Volk mcautın. ıçuler k.auuna kabul edildiler. Golubçılt eııaraa· nı ~ltlrdl n 11• 
D ye durdutıı yudı tepinerek ses- 11 i" l.:ttıolmdlr. cY.ıııyacag z;• Kıta kumandanı blr ınn Bruıtaldı dam aynHıada kendine bık.tıktaa aoara 

.rqe fı11ldıyorıu. J K•pır ı1 birden bire vuruldufnnu MHıya dotru bir adım ath; zarfı ,•ordu: aııgazıdan tıktl. Odalık karaımııtı. Y•· 
~olk teııdlnl tay11rede rOrüyor ... duydu. Af11tlle eldi ıeı IJrt kar1o'anın k•p'ı, bir hamlede yırttı İçlndfln rı p >r f - Mektepten tlaıdlll't bir k'şl fstl· nl ınıa •di mlı yatatan•nln peaoerıl•· 

Pedıla baııyo••uf I' bl ayaklan ı•Yrl altına aü dü . düıttı. Gözüne her ş yden ev•el 1tı1eP, yorlarm·t Haııtlalnt gö · dertcskllnlı. rinde ııık ıöıü ınyordu. 
lbtlJıtl batıkd eoiyor, avucun ıık ı· ı - Yolda~ kn•a11dan, sfn evrak. altırıda y.Jzılmıt. k· saın kıho darbeal ıt- H u'tal• f bir an dOcüıdQ. Treııe bir baçal saat kldar v.:klt 
bıd>I• mak111, dlrekı on tuıuytJımnf ld- Volk ku•şuÔkalemla defteri ıc ·le bl: « R ~dit » kararı oldu. - O halde Gı>lubç12'1 g'önderblm. Jr:aldılı lçlD, Golubçık acılı acelı e'f• 

r .. aa: /. RAHILLO 

bl, 1ileJll'I •n'y•t• y• t . rdı, harPk•t tt· lırzııladı, z• ı f, • dı. Han kuve.tlırl U. Bu kararın manasına birden bire Go uh9ılc aynı günün akıamında H· rlhl. , 
tlılJoi' .•. FüıııııJ n üaıü den ıüzg&r kııyı Mü<-' Ü lütanün damraıunı gö ünce, ••· lnlikd edemedi rak ve harcırahını aldık:taa somu yola 
pr, aotoı, tahtı h&)'Y&D ıtbl ulu1or. 11.1110 Ü•tUAe koyda. Od•11 ao&htarla ki· •Jaık.aıı yold. bazırlanae.aa baılatt. O.ııun kulları ıl· 
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DıŞ -SıVASA J 

--------
Doktor Beneş 
çekildikten sonra ... 

-------------------------------------------------
EN SON Ht\Bl=]~LE]~;D 

Macarlarla Çekler yeni 
müzakerelere başladılar 

==::a 

Müteveffa Mazarı~ın arkas1nda 
bir gölge gibi yürüyen, dün· 

ktı felsefe talebeıi, umun.i harp 
patladıiı zaman, bir ihtililcı olmuş. 
Çeklerin istiklilinl korumak için, 
çarpıııyor, mücadele ediyor, ihtilaç· 
lır jZ'f'Çİri yordu. 

Müzakereler Slovakyanın yeni merkezi 
olan Bratislavada başlayacak 

Gölge büyüdü, ve bir gün, ho· Budı:peıte 17 - O•ntelerln vud1t- Bu mb:ıkerelerde lılacarlana bu 
cısının sevk ve idare ettiği cidalde ı~rı m•laina'a gör~, Macar - Çek mO lundufu mıntakalaıuı Mararlara terki Tt 

nıevki aUı, ve batta Versay mua· zektreluine pek yakında ba,ıanteaktır Macar ıkalllyetlırlnln atilerini tayin et 
hedetinde Çekoslovakya namına hulu· Bratltlna,,ın toplantı me!k• zl oJart ğ •ek hakkı verllte,11 k•7d•d'lmette v• 

Acaip ~ ı üyalarla vakıt 
gecirdim. Sabah olanca • • 

llırak Klemanso, Loid Corc, Vılıoıı ıuy4dllmektedlr, bu vulyıt'n . tahakkukundan ro'lra, ltal 
1_ Ç k i lab:anının 1 1 yanın da Ç · k tımamly.-tl m6lklyeıfn1 

ıevgilimi görmek i1midile 
sacayağına katıldr, ve dünHÜ e os· ., vaz yet rar•r•tl edeceği blfd'rfla'lfktedlr. 
lovakyanuı budutlarıııı çizmektf' amil Roma 1? - E \rormaatyon_o dltılo Bıtvekll Ma11ollnl Ç ·k bar'c'y& na sarayın yanına hittim 
oldu. O umanlar, Hariciye Naurı matlka gn •tral bııglin'IQ 1 uıh •sınd• ıı•ıııa bu muelele'la ballind•n sonra. E~ü Jru m ı'm1 rormüı of an B11rada 1,çtrmeyıylm, 
olan Beneş bir miicldet soora, bütün p şt!!lnfn a•d tı uk"rf tedhhluf tanlp ltahanın ç .. koalovaky•ya müzebtr ola lufhhıJn bu Batka mımlıkete rld•ylm. H'ç olmaıaa 
A h , . k b' etmtkt" Vfl yakında p at'a p ş•e &rtlln• 

1
c"Ql"I ıç•lıÇ" tOyledlll blldlrllmekltdlr farına &Ül orada bfp( tııııyın kimse bulun•IYPCA• 

nupanuı üraıetını a:zanan ır da mflzl'k~ r ı~rln fehar başl•yac!fı Ç~k COnıh-ırfy,.tfnln de bu me•ele 
d C • · Ak Q 1 tı f ç'n it fıfetıme tıhımmül etmek dıhı a aaı olmuıtu. emtyctı vam baber!ntn lboıa sfyıut mahaf ndfl mem· ferfn ha\ltnden ıonra, lkhıadt ve mal - Nlbıyıt d kolaydır dedim. Ve elim.ele talu bir 

nıtkaniz.ması işlediği zamanlar a, nanı y~tle ka7dedlld ğlııl llivı t.lmekt J· Jşl rlle mttıııl olman tanlye olunmak· eraktan kDr· evi ıatarak bfr türcar kfr•a,,ına klhl· 
Cenevrede i~mi geçen birkaç devlet dfr. • tadır. udum. bedi· dım. Kenan Kıbtr11ye rfdlyordu. çöller-
adamından bir tanesi gene Ben eşti 'leıl katıul de aürea uzun yo'culuk bfınl pek yor· 

Va\cıtlır geçti, M•ıarik mevkiini lng·ıltere sı·zlerı· . hı·ç bı·r :.~mb~rD~:. .~-v~. ıfntlrklerfml boımuıtu . K•htr•r• i'•· 
yetiştirdıai ta'ebeııine ter ketti ve bir 18C• ar ı göz yaılarımı ı utamadım: 

• urum 1nıün-
Dıfiddet sonra öldü. Bugün, bir zı- / / " 1 , d - '8abıc•ğ m, muırındaa b·ş nı 

ee d f d , /,. '- fD O ma ığı· k 1 
lllanlar Avrupa sahnesinde kt1vvetli zaman mu a aa e emez ~ ı f 1tmtkl d a dırda ınıııı nlldıaın bir ıa aıoıar 

' 1 e e töhretlnle sar1almıı o1aa· Kıblrıdeld ba-
roUer oynayan, sıras ına g&re Ctnev- ~Jl~~~I Q. m nlbuta ol- l11tl bir aoı dlJ• ıö1lenerık •tlamaıa 
re komedyasında rt ji·örlük eden bu to•. arırı · bııladıaa. 
d b tt w anılabı'lecek en (Bııtırafı 1 nctde) teyit edllmeııtedfr. a g-llacı ıu-a a•, aya a ogr u Eöyl•yeylm Kahire btg bllmedlllm btr ııblr idi. 

b .... k f ı·k t k h" bı"r aksu" B 1 f K d- ı.ı y h dl h Taarruz haberleri karQıaında K l k d uyu e a e e arşı ıç • a te srrı , u uste11. a u mı a ~ d btınlardan end tn ime sokaklarda doJııoıyo•dum. 
lamel duymadan kendisini siyaııet filftd~ btlyUk b\r hey cu uytndırmış!ır. Berlla 18 ( A. A. ) - Alman ıjan· :t~ba kıymtt· Bu ıırada yolum nasılıa nll tuh ili• 
ıahasından çekiliveriy~r. Yeniden allı bin İugllls aının b ldlrdltlae ıöre, t~gUlzlerın:FUlı· tar !ııdlJeler- kenarına ve büyQ• bir ıaravın yaı ma 

* askeri n..Jdi tfnde yapm•ğ• kuer ver.~ıklerl taarruı tın bfr çok.la- çıkmıı .. . Bu sarayın Mı s r büHhıdarıııa 
• • Krdiı 17 - Bu glhe k:adar buraya ını hır aün at_t oldoğonu sonradan öğrrnd m. Yeni 

Al d 'l d'w• · yaptırdıktan 1 ı. Arap"ar tarafından ıofuk kanlılıkla kar- • manya ı e ıgmı 1t\koluaın yrnl t'i' ı lfz aak.erlerfntn m,&. oJr adama ver- rordOlüm nebre ve 11rı ya h~yr• tle ba-
ıonre, ona mukavemet eden bir şahsı tarı altı bine bı1 ' "" olmuftur. laa1lterenfu tf'umııtır. Arapla? loglJlz n6faıuııu, ye kıyordam. Bu anada aözüaı per c !feltr· 

ı& • f aeJD, benim • 
iktıdar mevkiinde elbette göremtz· Fdlıtlnln taksimi prcj•slnden vugeçtljl oılllı orduıunu tanımamaktadırlar. aervetlm tüke· den blılılııe m1u. Buuda ılyah sıçtı gı-
di. Versay muahedesinde Almanyayı kenlr oey değildir. Bo ıöılerlme tacüp yet güıd bir. kızın otuı m lkta olıtr ğanu 
lllakaal:ıvan ellerden bir tantsini 1 · ıt F it l . edeniniz amma, b11ş1mdan l'fÇeol•rl bil- 1 rorattm. GözıımQ ondan ~lr tQ ·ıa ala• 
H'tı k. ısında görmtğe tahammül ngı ere ransa a ya ım- Hydlntı, bu merı.kınııda ortadan kalk- ı mıyordum. Kıdıoı bir göruıte afi~ olu-

1 er arş . mıı olurdu vermlıtlm. O da benim bııy:.!11• tendi· 
edemezdi.~ Çek~ılov.akya, ~.a~.ıbte ve l v k HaUte .i'>tllraa:mın lafluını hı retle !•ini seyrelt'Q'lml görmüı ü. Hemen Plll· 

hu1cuku duvel ~lemınwde gorulmeyen parator ugunu tanıyaca dlnleyorda. o laftarına ,o le deva~ •t- careden çekildi. i'akt benim ıklım bir 
bir tarzda takııme ugradıktau sonra, ti: Y dıta tarumar olmu,tu Keadl . derdim 

bugüa haysiyetine dokunan daha _ Gelin fçerkl odaya reçeUm, ora- ye:mlyormuı gibi bıııma bir de bu aık 
elim bir vuiyetle de karşılaşmış (B•ı tara ı 1 incide) Et lk da daha rahat ederiz, isterseniz ben do lbe ası çıktı ve ıkşaaıı k_adar ben bu-
bulunuyor. Düıı dostluğuna güvendi · verecek.tir / tlf1at vealkaya tabi tutufmuıtür. etr orada baıımdan i'tçenleıi ılze anlatma. wıdıığum Jtrdın bir dilılu aynlımadım. 

· I sarflyab da hhdlt edllmfıtlr, H O•,. vakit 0 al rd it ~ -~ ii milletlerden ayrılıyor ve düşman Mamıfl R lma mahıf li, ·glltere· arur.ürreılt hemea bu tık.lifi kabul b ."' r a a •tımı ~~·ıo ... 
ı F lha et Romava el,.l etti Vd ev aahlbl ile b11lundu""u odadaaı lr hın bularak yattım . Fakat buıun ı•· olduğu milletle bırıı1yor. ntn 15 tttrlnlaenlden e•vel c .. ıyının ransa D Y J ... k k d b • • cı eöıQ•ı uyru girmedi . 

Sı uet ileminin garip cilvelerini Habe~tıt•n 1 nparatorınıunu lastik ede· Göuderiyor kal ara ıter üyul bir 1&loaa i•Çtl. · 
y k l 1 b hid' cellne kuvnt e lb imal vnıneltt•dlrler Paris 18 - lıalyada Hariciye Na Bu H~on i'l>ıülmemit derecede ınzel - Acaba oda beni ae•dlml? 

nın,abadeye~ alışı. o an ar~ ~ ı~ Valanslynda ·yoksulluk • •ırı Kont 'c yarıo Frans •nan Roma mu- ipek baltlerle ıüıHi idi. Bir kenarda - at· - Kaıtf ODU h'ç rörmeaeydlm. 
ltde Fevkala Je hır ·''.Y. gor~ıyecek S1l11manke, 18 - Eor mıntııkaaın- Jabatr1lzarı Blerıd"ı'I kabul ederek, ye tın bo .. urdao yanıyor ve etrafa guul = Ooa naı~I lıaYu1ıc!laı111 ? 
er. « Düoyanının gıdışı tersıoe clö· da Nııayaul stlcr pnl buı k.üçQk mu· nl byln edilmek fstenllea Fıana•z ıtflrl· kokular saçıyordu Bir yanda keoa.l rı Niçin p . ı:cerede blr pnça daha 
lıüoce işte böyle olur » diyecekler- nffııktyct elde etmlelcrdlr. nin hü~1lm•t mebluaamca tıylalne mu- altından yapılaııı üurl yasbklarla •0.•" durma~ı ;ı 
dir. ' Valanslyada yohu\luk bQ'IQm f&r· vafakat edilmekte oldugaıu teblll ıt· len~'ş bir sedir duru~ordu. Halife ve Gibi dnıürcelerle çırpınarar, l!Cafp 

Ç k d l f . to su% tüfeksiz. mıdır, elbhe ve dlter zati euaaın sar- mittir. iıu.kasım bıı ıedfrln uıerfne JADJaoa rGralar rörerek vakit fCÇlrdlm, Sıbab 
e eve ınuı P ' o.urıtular. Et>Olkaal• lafa bışladı: olar olmaz, h•men yatak.taa fı Jadım 

ln~i~a~ ~diş !arz~ ş~m~iye. kada: - Ben Bbdültettah lslall bir Kıhl· Belki ınglllml rGreblllrla OmldlyJ~ 
lllıali gorulmemıı hır b~d~edır. ~UQ it al yada f aşı· zm du·· şmanı reli kuynmcuouo oğ!uyam. Babam mem· doi•u ıarıyın yanına rl11fm. Bütlln ıaa 
bir taraftan, verdıklerı rnıe ragm~n leketJmtzde eevabtıclıık ile büJü' bir o civardan hiç ayrılmadım Fakat bir 
Franıa haz.ırlannkeu, Çekoslovakya ıcnıt s:hlbl olmuıtu. Bu ııraııa hıcı tu- ına enel akllmı darma daiınık edıa 
\'e onun mütevekkil Cümhur Rei•i bı•r teşkı•Ja"' t haf bir korku ya benim bu kıdar büyil kızı görmfğ~ muv.ıffak olamadım.O re-
d.. ıi aai dalaverelere ve abli~i otr ıenetJm H löhretla Mııır hOk.üaı- cem l'eH uykuıoı ve çes tU bülyalerlı 
io ' y w .. ibi ter ki da11nan l11kuıç'ıiıoa sebep olur v• b J· dolu reotf. Ertlal ıabab rene dotru ıa· 

zıbatsız.lıga k_ur~ede~ g ' .. . ı of Oıdürerek paraıanmı almr~• kalkarsa rayın 1oıunu t11tıu111 ve bfr rüıı nvt1lkl 
bıevki edip gıttı. D -ın Mazarıiı~ çlerinde bazl eski ffiC buslarda bulunan d ye dtışnametc baııamıı. Ve ntbayet J•rlmı oturuak genı beklemet• ~ııla· 
•rkasanda yürüyen f chefe talehesı oOtQn parasını yanına alarak Kıhlrt d ın dım, 
buaüıı insanhğıa içinde, bir llülçf', mevkuflar hUSUSİ ffiô hkemeye Verildi 9ıkm&ıta ve Bas ıayı yerleşmtle kar•r Ôfleyı dotru idi. Blrdın pencere 
t'Uhtuz et gibi duruyor. Buaa rağ- Yeımif. Baaraya reıir.c1, bu anın mıtbur •oıldı vı iki rla ıvyel ıördtı· 
lllen az.eteler onu methediyorlar. Roma 17 - ltalyanın olınıllndekl ' - Bu teotlllbn ltalyada •• bır•ct• ıOccarlardın bidnln k z, ile evlıncaıı •.. tDm ınseı orado gGzllktü. O •a beal• 
Al gd ib" ulh Tw · • ona iki ş ehirde r~ ılıme aleyhtar bir t•şklllt bulunan faflat aleyhdarlarlle•Qn11•batta işte o izdhacın mahsulü bıafm. En•Ji keadiılnl ıördOtO• 111maa nı balı rtr· 

•.Y e er i 1 1 ptrl ıgını b ı d ı ı k tl dı ~, annem sonra babam ben beniiJ oıa ıt k :ır dıllmfn tartıaa v•rmı• ola--a.a.ı - ... l' meydana ç kanim ş vı I ·kın Yahudi u OD uıu ve ecn•b me• • e d1 • • .. ._. ,_ 
erıyorlar. tubıleıl oldııtu anlsşılmııtır. yaılırında iken bir biri arkaaına ve blf. reden 111lındl: 

Mussulini bir yera 
gitmiyecek 

olup Tlryeste ı1e ikam~t eden ve teıU Sııo u'ar huauat mıh~omeJ• tıvd' dınblre Tefat ettller. Ben bayatta bii7Qk - Burada ili b1k:Jyonua •• , Yuat 
ı!tı idare eden P:cfeao: Kalorno Algı- edllmfıteıdlr. JııleYkullar faruında llkı servtUmle y pıyalmz kaloam. Serde oldrğau bUmtyormusun ... Gıt, bek~Uı-
yarl tevkif edllmlıtlr. mebııalaıdan bir kao kftl do 'YUdlr. ıençlılt Ter. Pıtra bol ..• Sefabotı dald m. rln tllae ııoar11n OldQıürler Hlll .•• 

tım dört ıHe su gtbl para aaıftderek Bın Mııma y b 1 Ro.a 17 - Bı'""•l•llel vnlyetfn l ı d d I' ... bir - a ınaıııJI•· ura· ı- S T S Al eı ence iç n e yaş11 ım . • tır.at pua . auı ldeUırlDI bllaiyoruaa. Bllm'ı bllı 
IJ1 fltmu

1
ne reğ•en Duçenln Otra11•oya Ag"' rı v. üm atın ma deablre bıttl, ellmd~ ucuında beaen olum, ılıe karı• duydu~am llVfl ldd-

lllUkaarrtr olaa aeyıhall tehir edilmiş ur K d hiç bft f~Y kalmadı, O zaman içimde: tırı riayetten beni mıaederdl. 

ı ı l l OffiİSyOnUD 8D • - Nıç1n bu paraları beyhude yere , talyada tank ı po is er • sarfetılm dl1• bir peılmaatdt belbdı - llll burada hlıl durmakta la· 
Roaa 18 _ LEaınlyetl umuı:ntye teı· 1 - Kı2ızaıandıkl bfrlttdar fçln ha1nnların yıUık lhtlyıoı 10111 550 ton ku- amma .. Nt faide?. Bfr aı: Hvel refab rar edlyonull _01ıeml? Bek9:1uı babu 

kl&ıııın 16 ırcı yıldönfimü mQ1ıastbattıe ru otun ekıtltmeıl gQoQ istekli cıtmamıı ve JHldın kıpall nıfJa mbakuaya tçtııdı yışarken ılmdi, Hfaletı dOşlDÜI· Yereylmdı ıc5rurıDn •• , 
buınıa Venedlk ıarıyı önQııde toplanan konulmaetur. - t6m Bu v11i7eıten kurtulmak l&zımdr, Diyerek pınceredın oetlldl aitti. 
6000 polıı memuru11un iCÇlt reamial ~ - ~amilin bc,dı2171 1

1
3
0
'50

93
11
8ra, Uk t•:ılaa~ı ~032 t11'1'6::aıd. K 

4 8 
oaı eler aramıaa bqladuııa. Keadl kındl- Ben dı o anda aklımua baıımdH rtttlll· 

' 3 - Eu tmea . . perıım e guııu na a aratose ı a. Al. . ili b111etUm. Kendi kendime: 
ld111soltol bılkondaa ıeyret.fş lr. Komlıyonnnda yspılaeaktır. TekıU mektupları saat 15 o• kadar kabul edllfı. •• • 

P.yad•, ıbarl H motoalklttll po- , _ lıteklllerla enelce ilin ıdJlen evsaf ve ıutlar dahlllnde~lr. Tekli - ıu kotn rUnlıılml, beala lkbı· (Arluuı fltll') 
llaterdell mHd•, bir kııım polisler d O mektupları 'YI f k temlnatJarfll komlJJODa fllmelcrl lJin olurur, ()lo. 105) ıf-4 
tınltlarla mO<"ebhn iıu1unuyorlardı. 

Musso ini urayda teplanan emniyet 
llliidurlerlDI d'nl~yerek: kendllerlao yen\ 
lene lçla bızı talimat nrm'stlr. 

Büyük Faşist meclisi 
Roma l7 - Büyak f, ş ' ıt mrcltıl 

bu a.yın ylraıl lkls\ade Ven•d k ınr.ayıo· 
da Maııolliılııla ba,kaalıt111da toplaoa
~taı,, 

Erzurum vakıflar müdrlüüğündcn 
1 - Belediye dairesi c1vanndakl ıyaspışa hamamında npllıcak dOrt J(lı 

Karaköse Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

yfrml lfrahlc mtıtefeır k tamiratın paıarb~l• fbaleat bu &Jın yirmi döıdüuQ P•· Kıra~6ıııe lçfn 425 ton Hmaa k•pıh •artla eblltmeyı konutauıtu~. Talamln 
ıertea!. iÜnQ ınat Oçtc valııflar lduealcdı yıpılaoaktn. bedıll 10500 lira ilk teminata 787 lira SO ınıruıtur. E1'ılltmetl I · lklnol tıırla. 938 

2 - Vakıf ar apartmaalle lllı pışı caaıtl avlaıondakl kallıatlmıı •oloı Cumart,at saat onbl :de Atrıda aakert utıa alma tomlıyonında yıpllacaktır • 
tıılaıl ayni gün ve ıaato p!ıubklı aatılacakbr. tallplırln •iıacaat •yleaelcrl. Şutnameal her rüa ko•ta ronda r6·1l.-blUr tı~I mekt•plan fba'ı autıadan bir 

(Be. 12') 11at •n•Ua• kadar kealıyGDI Vlrilmlt olaukbr. (Ne. 122) 6 = l 
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T. C. Ziraat Bankası Erzurum Şu •· 

T. C. ZiRAAT BANKASI esı 
~ · G a 1 rl • e n k u l ı e r 1 n 

Senet B Ju,,du2u parça 
No: Borçlunun ismi MFha1Jeal köy adedJ Cinsi Döıüaıü 

117 Hac' R"sr p pf•n-if ztde S·yrA,.ı1fn y .. 4en11ğa Kavapı 10 Tarlı 188 
1';6 H•c• R gıp • fflnd• z •ı1e S·yfecd o Yr2cn•fa K11yapa 10 Tarla 109 
30 H•rı Ahıu•t otın Mu•tafıt K~mbaa Snğ-1ttü 7 Tarla 52 

sıı Ztva ot'u Tcıyfur VA Numııt Gi ıtü ou .ıü 21 T .trla-Çavrr 397 
307 zıya oğ :u Rllml ve Nusrtt ve kız arı Naime, Sldllca Zehra Sultanmellk anııa 77 T"rla-Ç~ 1121 
13 Ali otlutTevfllt Dervlş~ğl Pulnr 14 Tarla ve drıkAn 231 
24 Ah Dt t otlu İbrahim ve O .Der va Yaşar Ta kızı Glllltr VaolA tısndl Haydan 12 Tarla-Ç~ yırJ 17! 

us Ali otlu DarallJI Te Muammer ve Sabiha Dan!ş Soluk çermik Sogakçemlk 39 Tarla -Çayır 729 
bD Ldtf·1• 

Borçlı•ın,n, yıdealıfn gıtçm•sfne v• yırpılan teblffata rağmen Odımeyın fah·sla"ın, mevkii Ye cinsi yu~arıda yazılı, 
laaka•ız• lprıte\:11 rayrl men•ullerl 3202 uyılı bnuna hvflkan bir bu~ulc ey müddetle ıçık artırmayı çıkarılnııtır. fb1· 
lerl 2 12 1938 cuma aüııO saat 14 de Bar.kamız1a yııpılıcıktır. 

Pey akç11ı ıOrüle• pıy•n JÜzde yedi buç• ğudor. Artırma bfdell Bnıkamız alacııını hreılamııd ğı veva hadtil Jlvık 
l'Drl'medlll takdirde en ıoa aı t ırmaıııo tuhhUdll baki kalmak t•rttle art•rma oobeı aüı uza tılacek ve 17 12 1938 Cu. 
aartPıf rll•Q aynı aaalta fh,Jı olanac ktır. Kat'ı lh1'1eyl yaptırıp yapt rmamakta Bın\amız muhtar o '"utu..,. rl 1 kal'i lba· 
lep kadar borçlula' borçlarını öderl rse mu mele fds h va iptal oluıııcık mü~terl ise pey atç • sını a-erf 11lmaH.n başka 
hiç bir 111rıtte bık fddfa11nda bnlanamfy&caUır. Bu hususta daha fazla fzah rıt almak isteyenlerin'.§ ıbem'z ztral ikrazlar 
•ıvlllao m11racaaUarı l.ln olunur. (No: 123) 5-1 

Erzurum Nümune hastanesi 
Baştabibliğinden : 

· •rıunım nümuue b11tan•1Jnln 938 y1Iı ihtiyacı olan vıt kalorifere ya•ar 18,50 
elaldea 7ıkanm·t toısuz taısız azı 70 çoğu 140 ton Zongoldıtk kömürü 2490 sayılı 
arbr•a ekılltme ihale kanonu mucibince kakalı zart uıullle 15 10 938 gününden 
tlbaren ekılltmeye konulmuştur. _ 

Ekllltme 2 T. Sani 938 Çarıamba günü ı at 14: de vilayet ııhhıt mll.duılyetln 
4• atıtqeHil komisyon ta·afıodaıı icra edilecektir. 

t - Tahmin b d'll 6720 liradır . 
2 - Teminatı muva kateal 504 liradır. 
8 - İ•ter:ıller te{llt m·ktuplıırıoı b ili i"Ü, va ı1aatt11n blr ıaa~ evveline ka· 

dar komlıyona vermlı ve ynbut posla \lA gön1 rmlş bulu ıu c ıılc.lardır. 
' - Talipler tlcau.t vesikaları ve % 7,5 teminat ak~alarıl1' b1rllk t. koıııls} onu 

•a.lınıma• mOracaaUan ilan oınnur. ( No. 116) 4-2 

Vilaayet daimi encümeninden 
Gurup lntaatı ırhasında kısmen yıpılm•ş olaıı modern tOmune etinin çatı 

aıııb •oık •ktlltme usul•le ekılltmfy! kor ulmuştar. 
ı - Keıır bedılt 4084 lira 52 k urastur • 
2 - Elcıfltme 1 • İkinci Te~rfa • 938 salı iOnO ıaat 15 de enclmenf daimi 

GClaaada J•palıcakbr. 
8 - Mavalckat temfnatı 307 liradır. 
4 - lıteldll,.r evrakı tennlreılnl eııcüm@nl dafmltfe ole.uya bllfr'er. 
5 - lstekl ler bo rlbl i~le yapt ğ ına dair flb\ty t vrslk1111 ve t'cm•t odıısı 

...rkılarlh birlikte yuka·ırfa ile.inci maddede yazlı ıün ve uııtta ercnme11f dalar 

rlJu•tha• mü"ac11at etmelut llln olunur. ( N '· 117) 4 - 2 

Ağrı Süvarı Tüm satın alma 
Komisyonundan : 

ı Karak6seclekl birliklerin ihtiyacı için 2Cı0 ton un kıpah zaıfla münakasa
;. konmoıtor. 

J - Tahmtnedll.a bedeli SOOOO lira, ilk teminatı 2250 liradır. 
1 lh:ıflt•••I 28 10·93~ cama iÜ"Q saat 12 de Karıkötede sabn alma komla· 

J'Oll•ada yapılacaktır. Ve teklif m~ktuplan ıaat 11 de ko lsrona ve .. nsafı öt· 
t .. •k lateyealer yQı elli kurnı mukabilinde komhyoodan alabilirler. 

für iye iş an ası 
1938 

K 0 Ç 0 K C R,I H E S l P L A R 
ikramiye J 

4 ad t 1000 liralık - •ooo Ur 
1 • • 

• 
• 
• 

- 4000 • 
-_..«)()() • 

760 • 
•ooo • 

ooc.\u 
iLAN T ARiFESi 

a •••I aahffde uatf •f 2.5 karu, 
7 • • • 50 • 
6 • ,. • 75 • s • • • 100 • 
4 ,. • • 150 • • • • • 20 • 
1 • • • 2SO • 
1 • • • ")() • 

4 - ut•klllırln mezkilr gna ve ıaatta Karak.ö.sedekl tomlıvona mOracaatla· 
n llü olanar. ( No 107 ) <t-4: 

Devlet Demir Yolları Onuncu 

illa nreeek kl ... ler DQ{;l; Gaze
tuf idare M dllrllltüno mttıacut etil•· 
ıtdfrler. Den•lı llhlar ıoıa baıaıt ta· 
rlf• tatbik edilir. 

İşletme Müdürlüğünden : 
· iapab urf uıuHle ehlltmtyfl konu'an, muh•mmen bedeli ( 5250) ve an 

ftkkat teminatı B93.7S lira olan lcöksüz 700 ton mahruk ilk çam odunun ihalesi 
olu 1 l -10 · 931 fÜnDode şartnımere uygıın talip çıkmadık ndnn 2490 111yıh k•· 
aun mucibince tekrar eks•Jtım,.ye konalm11$tur. ln ltsl 27 - 10 - 938 perş,mb~ ın 
nl uat onbeıte Erıorumda GOlbaıındskl fş'etme müdüriyeti bfnuında yepılaca\tır. 

TaJlpler lh1le ıaatııdan bir saat ev'felfae kedar kınunt TfSlkalarla b'rl kte 
teklif aekttıplarını komlıyon bışlr.avh~ına vnmlş bulunacaklardır. Buna alt ıut
aaaeler kem.lsyondan, Sarıkam11 ve Kars .fıtısyonlarındau parasız olarak verilir. 

( No. 110 ) ,_a 
imar Birliği Başkanlığından 

ı - Dıca nabff8 merkeıladekl banyoların merdı.-enlerlnta tanılrlle etrafının 
Tret.nr lapıı ve bahçedeki ha•uzun tıinfrl pazarlık uıollle ekalltmeye konul 
auı·ur. 

2 - K•ı•f bedeli 1422 lira 60 ku·o,tur. 
· 1 - lht temlnBh 106 lira 70 kurnftur. 

Kırmızılı lltnlardı ta.rflı ._,, af ıll 
faılulle alınu. 

Adreı delfttfraek 25!k1U111lak ile· 
rete tabidir. 

DOtU Abona tarifem 
81• 1111 12 Llrı 
Altı aylılı 7 • 
Ut ayhlı 4 • 
Bir aJlılı l..50 • 

ECNEBIMEMLELEKETLER iÇİN 
Seaılltf ı 24 Llıa 
Altı ayhlJ : 14 • 

Hususi ilanlar için ayrı 
tarife tatbikedilir. 

. Zayi Cüzdart 

PARA BIR'İ KT1İRENLERE 
.28.800 LiRA iKRAMiYE 

VE.RECEK 
Ziraat 8nnk.aaıoda kumbaralı ve lbbaraız tasarruf bıasapıauocıa • .., •• 

SU lirası bulunanlara senede '4 defa gekfleoelt ~ar'ı fi• •ıafıdak:• plin• 
i'Örı fltraaı lyı datıtılaoaktır: 

4 Adat 1,000 ıtrah& l,1.100 ı.ır .. 
• 500 2,000 • 
' 2511 1, 000 . 

'o tou 4,00H 
ıuo M 5,000 ' 
120 • 4(1 ~ .800 
160 ıo S,200 

UlKKAT: Besaplarıodall.f paıalat bir seııo itinde ~u Hra.ıao •t•f' 
dfiı•lyenleıe lkramly çıkdıtı takdirde % 20 fazlasllı verilecektir. 

Kur'd r sentda 4 defa, 1 Ryllll, 1 Bfrlacfkhna, 1 Mart n ı Haztf•• 
ralfhrnldea çekilecek.tir. (No. 623) _ 

.. 
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OGU 
ilanlarınızı kabul eder, 

FIRMANIZI 
Bütün Doğuya tanıtır 

1 "DOGU,, bOyOk bir 
memleket parçasının 1 
her tarafında okunan ı 

bir gazetedir. ı 
Doğu illeri ile ilgisi olan bii.tii.n 1 
mii:esseselerin gazetemiz vasıta- 11 aile kendilerini bu genif bölgeye I 

ilk icabıdır. 
tanıtma/an meni aatlerinin 

1 ILANLARINIZI ı 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

-• - P•ıarhk 31 ilk tf'şrln 1938 pa:urt ıf gOııtl raat 1.5 de Belediye blnaıı 
dabfllnde imar blrlltl idare heyetince yıpılacaktır. . 

845 nuın•ralı Bank cnzdınımı kay
bettim yenlılrıl atrcatımdan ıklılnln 
hükmü olmad tını H!o ederim. 

Er.ıurum Ha anlbasrl Silfla M. 
.,..__ ... 

Uaıımı uırlratı HutJıu yul lt'tfl 

llüdQrü : İzzet DELİÇA Y 
5 - K•ıtt •e ıalr "•rını lntu bir fğl nınneodls11ğln-te görüle~fllt. 
6 - lıteklller tlcat11t oda-.ı ve bı.ı kadar ft yeptıfına dııır N f a Vfkiletln· f 

4ea lhUuf feaalk Jbruıaa mr.cbutdlll', { No. 118 ) 4 - 2 

Canb ~ z M ua oğ'lu 
Ab durıah 111aa Datııtan 

( No. 121 J 

Sıh,p " Baımnharrlı 

ciBAD BABAN 

-


