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Bir Fransız Zırhlısı · Batırıldı, 
Altı Yüz Kişi Boğuldu 

Hasta Avrupa, 
Zinde Türkiye 

Yirmi yıldanberi bir hayli bucala· 
malar geçirmiş o)an harp sonra· 

sı dunya politikası şu son senelerde 
baıan insanın tOylerini diken diken e· 
deı:ak kadar mDth1ş sarsıntılar geçirdi 
Ve hala. da geçiriyor. 

Bir tarafta Demokrasilerin, bir ta· 
tafta totaliter memleketlerin kuvvetleri 
karşıkarsıya cephe almış bulunuyorlar. 
Bir taraf seyyal, el!stiki ve dalma çe· 
kl:tgen idareci siyaselile her glln bir ta· 
'1 dOknlen sulh binasını onarmağa ça
~şıyor. Diğer taraf ise haşin ve hazan da 
?1Utecavlz politlkusile, yirmi yıldanberl 
ıler tutar yeri kalmadığına kani bulun
~~~u eski çnruk sulh binası yerine bam
~ka, kendi istediği gibi bir bina kur· 
llıak istiyor. 

• 1914 le Prençipin bir kurşunu bUtün 
d~nyayı felakete sürOklemeğe kafi geJ
~ııu. Halbuki bugün ispanyada, Çlnde 
an gövdeyi · göturnyor. En yüksek 

~lUoen menfaatlar göz göre göre ayak· 
ar ultına alındığı halde kimse harp 
ttıııeğe cesaret edemiyor. 

Şu son birkaç sene içinde Avrupa· 
llın geçirdiği bıup tehlikeleri saydamı· 
~acak kadar çoktur. lspanyanm suyunda, 
topra~mda ve semasında ise bu tehlike 
berıün dolaşıp duruyor. En ~on olarak 
ta Avusturya meselesi zlkredilebllir. 

~•kat görüloyor ki, lınrp çıkmamak· 
la beraber dünyadaki mücadelelerin de 
sona erdiği yoktur. 

ll' Bunun sebeplerini başka bir noktada 
se~ak mecburiyetindeyiz. Dünya siya
ri bugnn memleketlerin dahilt rejiml&
t ne ROre teşekkOl etmiş bulunan muh· 
t elir grupların tesiri altında bulunmak· 
' ~ır. Rlr tarafta teşekkül eden Faşist 

ispanyada vaziyet gün 
geçlikçe daha ziyade 

vahaıiıet kespetmektedir 
iki Fransız torpitosu da ateş 

açılarak takip edildi 

h°'ARE YERi: 
Erznnım Gölbaşı no{ju İdarehan~st 

Paznrtesf den maada her gün ç1kar 

Snvısı her yerde 5 knrnştur . - ........ 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

AVUSTURYA HADiSESİ MÜN1\SEBETİLE 

Avusturya Başvekilinin 
oturduğu tarihi daire 

Sonradan iki kapı daha açılmış olan büyük 
salon Meternih'ten şiındiki Başvekil Şuşnig'e kadar 
neler gördü? 

Son AmsturyR blldiseleri münnse
betile Al'lısturga Başvahalet daireslnirl 
tar/ht rolürıden bahseden bir Fr1111sı~ 
gazetesi şunları yazıyor: 

20 Nisan 1814 de Fran~ız ayan 
Meclisi Napalyonu azletmiş ve Nupolyon 
Fontenbloyu Elbe adasına gitmek Ozre 
tcrketmişti. Tcşrlnisaniden itibaren im· 
paratorlar, krallar, prensler onun bırak· 
tığı mirası taksime karar vermişlerdi . 

Jşto beş kapı hlkJ\yesl burndn 
başlamaktadır. Viyanada bir kongre 
toplanması ıazımgeldfğl zaman o val tın 
bnşvekili Meternih ne yapacağını şaşır
mı~tı. Başvekalet binasının bu hu~us 
için kullanılabilecek tek salonu vardı. 
Bu solonda Avusturya ve hUtün Alman 
konfederasaonu namına kendisi, Rusya 
namına Çar Aleksandr, lngiltereı in ve 
FrnnsRn:n mllme"!'illmi ilA Prn va kralı 
Giyyom hazır buıunacııKlarcıı. Mett:rnın 
saray mimarını çağırdı: Auıısturga Başvekili Şu3rılg 

- Sa!onun Uç kapısı9var. Beş mesa- . . 
red h ..ı : • d b 1 1 . 1 Eıtesı gUnden itıbaren duvarcılar. e ıın~.:.::::: a a cvve sa ona gır- 1 :f r ·ı b ı 
mesinl tavsiye edebiliriz? Hepsinin ayni luksftakanr _kaakıyete gdeçhtı er tvle up sat oknal 

d l · el · ı 1 çu · ·apı a a aç ı ar. ro o o 
an a sa ona gırm erı 4zımdır. cabeder- bu kapılardttn mağlQp vaziyette olan 
se sarayı yıkanz. Fakat bana muhakkak l<'ransa mnmessilile fakir ve küçük bir 
beş ~;pı lazım. l kral olan Prusya 

1

kralının geçeceğine 
ımar: ı karar vermişti. 

- Duvarları yıkarak yeniden iki kapı Yiynnada toplanan kongre münase-
açmak mümkOndnr, fakat bunlar diğer betile buton şehirde bUynk e~lenceler 
kapılar kadar bnynk olmıyncaklardır. tertip edilmekte idi. Resmi baloları bu-

Başvekil: sustleri takip ediyor, krallar kralları, 
- Bunun ehemmiyeti yok! diye imparatorlar, imparatorları davet ·ediyor 

cevap verdi. lardı. (Arkası 3 llncllde) 

Çin ordusuna kimler 
silih veriyor? 

ltalyan ve Alman silah ve tayyare 

ttjlrntnı kabul etmiş devletlerin grupu, 
SOayalist ve demokratlarla iyi geçinme
lllekte ve sulha temel taşlığı vıızifesi 
iörecek haki ki dostluk tesis edeme
Clıek.teaırıer. Almanya tehlikesi karşı· 
8Uld4 ak.tedilmlş olan Fransa - Sovyet 
.Jt!ılayaa paktına çok kuvvetli bir ahit· Çin ·Japon muharebeleri bUtnn şld· on sekizinci vapurun milletini bildirme· 
~e naıarile bakılamıyacagı bugun ispanya ıul~rında ıeylr halinde bulunan bir harp gemisinin delile devam ediyor. Fakat bir sual mektedlr. 

fabrikaları da Çine yardım ediyor 

-.ıyanıo kabul etmiş olduğu bir hllki· kumanda k6prDa/Jndtn bir bakıı · akla ıellyor. Acaba Çine kim sllah ve- Çine teslim edilen 64 t11yyareden 
~~ttır._ lspanyada çar~ışanlar daha çok Cebelüttarlk, 8 (A. A.) _ E.ransız çoklannın ·denize atlamaktan 1 ti t· rlyor? kırkı İngiliz, on biri Amerikan mamu14· 
UOlfl\liat ve fMlllst reJıme sahip devlet 'i _4

.. m na e tındandır. fno'llizler 14 motör, Amerika• 
ltl'dlr ..... • ~~vazoro Balear. n ba.tması üzettne, meleri üzerine, bogulanların mlkdarı bu En büyQk Japon gazetelerinden biri hlar 8 motör0 vermişlerdir. 

B.ir tarafta Sovyet Rusyanın besledi- ıçmde bulraan zabıt Bve lmllrettebatınd~n derece artmış bu~unmaktadır. Gemi bat- olan Ozaka Azahl gazetesini!:! ya.zdıtına İtalya 1800 ton mevaddı mtıştafle 
ti Cumhurlyetciler, diğer tarafta ltalyan 600 kişi ö mnştnr. ~n ann içinde hır ma~~n evvel lngıliz bayrağını taşımak·. bakılmıa, Almanya ile ltalya da Çine si- vermiştir. lngfüere, 800 Almanya, 620 
Ve Almanlann beslediği milliciler aylar· çok bUyOk rntbell zabıtlerde bulunmak· ta ıdı. lAb veren devletler arasında bulunmak- Amerika 450 ton barut ve aııir mevad .. 
~r döa"Qşmekte devam ediyorlar. tadır. Kruvazör mnrettebatından bir (Alt tarafı ' Dııcllde) tadır. dı mOştailel GörQlüyor ki şu kısa zaman 

Bu manzaradan açıkca anlaşılan, Bu gaıetento Honkokta bulunan içinde Çine yalnız Honkonktan ııren 
buınnkn devletlerin reJlm için dOaüşJ F IK R A: muhabiri gazetesine verdlaı rakamların harp malzemesi yukarıda aayılmıştu. 
llıekte olduklandır. TAV LA Q · • gümrllk kaylUerine ve resmi kay· (Alt tarafı t ilncU4e) 
Itri Btıtnn bu ba~ir.eye lştlrak ç1m~yen· mah 1 le r naklara istinat ettiğini ilave etmektedir. 
lfl.rın ve dtıhilr r~Jıını ~e olursa oüun bfi. Muhbire göre, 25 kanunu evvelden 
hr devletlerle buyQk bır dostluk çerçevesi müsabakamız . Oelen posta, üzerinde İstanbul Basın 15 kinunu saniye kadar, Honkonka Sİ· 
C atmış ol~ların en ~aş~nda Türkiye Kurumu mühriinii taşıyan bir almanak l4b ve cephane yllklU on sekiz vapur 
Urnburiyetlnı saymak ıktıza eder. - __. ıetlrdl. . 

C ·. . gelmiştır. Bu vapurlardan 54 tayyare, S2 

Karadenizde 
fırtına ~ umhunyet .hnkahmetımfz len makul Kayıt müddetini bir Matbuat allHlne :intisap etmiş bu - tayyare motoru, 4500 ton barut ve me· 

1 .. _ rnuvatıakıyeUı bir arict s yaset yo- lunmak her karlden daha çok benlm me- . . _ . Karadenizde şiddetle esen batıkattl• 
"'lllU tutmuştur. Senelerdenberi üzerinde hafta daha uzattık rakımı tahrik etti. Sahifelerini kanştar - vaddı mQşteıle, 7 a::ıkerı otomobıl (Hon· yel rüzgarından vapur seferlerinin inli· 
~ar ile yürflnen bu yol bizi her an Erzurumun tavla şampiyonunu dam. Oliıet bir takvim, memJekette cere - konkta mahallinde monte edilen yllzler- zammı kaybettiği haber alınmışır. Fırtı' 
~rtct tehlikelerden koruyacak mahiyet· meydana çıkarmak maksadile tertip yan etmlt vak'alann ıfin sırasına göre ce otumobil bundan hariçtir.) 1450 ton na yQztıııden seferde bulunan vapurlann 

lr. ettıtimlz mnsabakaya girmek istlyen- tasnlft, kuruma. an. blmuş matbuat mtlıı- dikenli tel, 3500 ton demir yolu malze· en yakın Umanlara ıığındıklan anlaşıl· 
~ TOrkiye COmhurlyeti için dostluk ler, matbaamıza gelıp isimlerini kay· tesJplerinin resimleri... Hepsi iyi ... Başta mesi, 2600 ton sllah ve mltralyoı · maktadır. 
:•ia etmekte gOdOlen tek gaye memle- deltlrmektedlrler. Mnsabakanın daha Türk kAtıdına basılmış olduğunu lbtldfren Vapurhınn mtlliyetlerine gelince, bun· Dun Giresundan geien btr telgtafa 
~tin yOksck menfaaUandır. Bunun için isabetli olmasını ve hakikaten Erzu· iki satırlık yaza. Daha ilk sahifede insanı lardan yedisi lngiliz, ikisi Alman, ikisi göre, bu limana gelmesi beklenen vapür· 
~Stluk tesis edilmek istenen devletin rumun tavla şampiyonunu tayin et- cezbeden bir müjde veriyor. ltalyan, ikisi Amerika, biri Danimarka, lar, muayyen saatları baylı geçUfi bal-
U ltıokrat, Faşist veya Sosyalist bir re- mesinl arzu ettiğimiz tçin, flmdiye · Bütün butılan tetkik ederken 148 inci biri Hollanda, biri ~orveçtir, Gazeteci de görOnmemfşlerdir • 
._ rn.e sabip olup olmadığı tefrik edllme- kadar isimlerini yazdırmamlf bulu- sahifeye gelmlşhn ... Orada 1938 yılına gi-
t~tedir. Dostluklarına dalma güvendi- nanlann mevcut olması lbtimallni retken vUAyet sı.rasile Tilrkiyede çıkan 
~ z mnttefiklerimlz arasında bu ba- düşQnerek mOsabakayı öntımOzdeki gaıetelerlo lslmJerl var. Erzuruma. bak - Bı·r kaç gu··ne kadar 
~ llıdan muhtelif gruplara ayrılmıı pazar gnnnne bırakbk. ·' tım. Ve fa'PP kaldım. Erzurum v.Ulyetln-

"leUerl kolayca saymak kabildir. Erzurumun tavla birincisi için de Varbk ve Erzurum. razetelerl çıkıyor -
bu Tesis eltlklmlz dostluklann kuvvetini, ötede beride baza pylalar · çıkarıldı- muş. .. Varlık 193'7şubatında, Erzurum 29 
~Qk. değiıikllkler derpiş ederek Ro- gıoı da işittik. Bu oayiaların aslı teşrinievvel 193'7 de neşir hayatlanna son 
ı.ıı Yada evvelce iktidar mevkilne gel- esası yoktur. Tavlada birinci relen, verm.lş lJd tarihi razetedir. Bu listede Do-
~ <>lan Goga hllkQmetlnln bile mem- sadece gazetemizden kıymetli bir kuyu aradım, bulamadım. Ve o zaman es-
lbıı_euınıze ve Balkan paktına sadık kal· mQkltat alacaktır. Bundan başka ld bir heyeti lbtlyarsız tekrarladım 
. ., Olması pek açık surette lsbat eder. hlo blr kayda tabi detildlr. O mahller k1 derya. lçMdlr deryayı 

ClQwt aAM!f bUmtlllf 

Siberyada VediVll 
"DOCU,, sütunlarında 
---~------~------------------
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Şimdiye kadar 
hiç bakılman1ış 
bir kazaınız 

DOGU 

n Haberler 
Mamahatun 
Belediyesinin 
• 
ımar programı 

Altı ay evvel bir 
sarhoşun cebinden 
cüzdanını alanlar 

Teı can terakki ve inkişDfa Kalk bu prograının Suçlulardan biri polise de 
çok ınüsait bir yerdir tahakkukuna yardun yanlış h~viyet vermiş 

Tercan [ Hususi ] - TPrcan olduk- İÇİO SÖZ Verdi Bundan altı ay evvel şehirde yap· 
ca eski Doğu kasnbahırındandır. 106 ltüyü, tıkları bir soygunculuk vakası üzerine 
35000 nnru-...u vardır. Toprağı nıünbittir. M11mahatun, (Hu;;usil - Belediye dl" il . .. k f l re· rkJ · r k 1 kl .1d.kt a ıyeye ver mış uç mev u suç unun 
Ne yazık ki, rla&larındrı kara taşlarlar- b. ıs 1 erı \aynın ·auı 1 • ara ven. 1 en, evvelki gün de ağır cezada muhakeme-
dan. ovalarınd.ı boz topraktanndıın baş- ır mUddet sonra kıızamızıı gelmış olan• 1 . d d·ı . t· V k ö 1 1 , erme evam e ı mış ır. a a ş y e o· 
ka yPşil bir ağaç göı rınınr.z. Halbuki B ıy Cemil Taymur vazifeye başladığı muştu : 
İspir. Tortum ve Yusufeli kaztılarında gündenberi. istinıhat zamanlarını dahi Bitpazarında ~ski satmak suretile 
yetişen mey\'e ağııçlarının hepsi de bu- feda ederek, kasabanın ihtiyaçlarını ta- geçinen Zihni 24-7-937 gecesi bir az 
radn yeti~ebilir. Çok fazla sarfedilcn r amhımak !çin geceli gUndUzlU çalış· fuzla sarhoş olarak yolda giderken, Göl
ve yeti.;tirilmesi pek kolay olan f ısulya maktadır. başı çarşısında kendilerine rastgelen Ah
patates, soğı111 ve emsali sebzeleri bile 22 Şubatta toplanan Belediye mec· met oğlu Mehmet, Sabri oğlu Kemal ve 
Erzincandan lPdıırik etmek mecburiyeti lisi 938 yılına alt bUtçenin varidat ve Niyaıl oğlu Haşfme rastgellyor. Zihni 
vardır. Halhuki kasaba halkının yüzde masruf fasıllarını inceledikten sonra, 1 bunlara araba bulmalarını emrediyor. 
kırkı arazi sahibidir. Ancak arpa, huğ- Nisandan itibaren tatbik edilmek üzre Buna mlinfetl olan üç kişi Zihniyi takip 
day ekerler. BUtQn çiftçiler şenenin beş maddelik hir proğram tes~it etmiş· ediyorlar ve Komeslt ban harabesi ö· 
dört nyı çnlışırlnr, sekiz ayı da ömür· tir. nünde bir kayga çıkarıyorlar. B:.ı esna· 
lerinl k<thve köşelerinde geçirirler. Bu proğrnma göre, bu yıl içinde da suçlulardan Haşim Zihninin cebine 

füısaba Erzurum - Erzincan şosesi yapılacak olan mühim işler şunlardır: elini uzatarak, 175 lira bulunduğu iddia 
Uzerinde ve ı•rat nf'hrini teşkil eden 1 _ Kasabadan dört kilometre edilen cüzdanını alıyor ve kaçıyor. 
Tuzl suyu kenarındadır. 300 haneli, f 1 b 1 k 1 vakayı müteakip Zihnı· Gölbaşı ka-me ·u e< e 11 unan i ·i güze menba su· 
1400 nüfuslu, terakkı ve im.ue son de· . 1 k 1 rakoluna müracaat edı"yor. Poll"' ."uçlu· yu demır borular a asabaya akıt la· 0 

" 

rece müsait bir kasabadır. Burada elli ları ararken Gürcü kapısı civarında kar-
ı b. B l rak, bu suretle memleketin sıhhat ve 

senedenberi y:ılnız ismi o tın ır e e· puz yemekle meşuul dört kişiden QUphe 
d k · ı· k hayatile alakadar olan mühim ve mob- o .., 

diye teşkilatı vnr ır. Fa at şırm ıye ·a- ediyor. Bunlardan birisi HaQim'dlr. Fıı· 
d t Ü t .• t k ı ış gı"bı'dir rem bir ihtiyacı ortadan kaldırılacaktır. " ar aş s une aş ·oııu mıım · kat Haşim ismi soruldugu zaman Ahmet 

Kasnbanın iki çPşmesi vardır. Her 2 - Sıhhi ve fenni şartlara uyğun diye kendisini tanıtmak istemiyor. La. 
ikisinin de yolları kısmen bozuk ve ü· olarak küçük bir mezbaha inşa edile- kin arkadaşlarından birinin işareti üze
zerleri açık olduğu fçln, bfızan akarlar, cektir. rine, mütekayyiz olan polis bu $UÇluyu 
baznn akmazlar. Bu yrızden hnlk kasa·\ .S - Kasabayı ikiye bölen ve .teyzan tutıyor ve karakola ğötürUrken de, yol
banın ortasından ~ka~ pis dere suyunu 

1 

mevsimlerinde hrıyli tahribat yapan ve da hakiki hüviyetini söyleyor. 
kullanmak mechunyetır~d~ kal~1aktııd.ır. y:1zın kurak_ ayla~da ~a etraftan karış~~ Evvelki gUnkü muhakeme<::e şahit 
tık ve son bııhard.ı sol,aklar. okt1da~ c_a- çırkef sularıle pts bır bataklık halını sıfaiile celbedilmiş olan Polis Mustafa 
murla dola~kl, ~eçmck kabı! değıldır. alan Tuşhan deresi temizlettirilecek, 1 ve Tevfik dinlenmiştir. Polisler hlldiseyi 
Dam nsılerıne yığ.hın otlarla kapı önle- köprUnün iki tarafınada sağlı ve sollu olduğu gibi anlatmışlurdır. 
ri~e yığılan tez~k hakıılarınd.ın b.ışka yüzer metre uzunluğunda dtvar inşa edi· Muhakeme diğer şahitlerin dlnlenil-
göı.c çarpacak bır ımınznra yoktur. lerek, bur~da bir nevi rıhtım vllcude mesi için ayın 28 ine bırakılmıştır. 

1 o ~I .\ R T t 038 --:::: 

Kulağımız ve ağzımız 
bilmemiz lazım gelen 

Söyleme flzi~·l: Ağız ve burun va· Bnun içindlrkl biılın kula\.:lar!wız h.~
sıtasile havayı ciğerlerimize doldurduk- şekkl\l itibarile mUrekl.:ep hıı!ıkların ku· 
t!m sonra tekrar bu havayı harice çıkar. laklıırı başkadır. 
hrız. Hava ciğerlerd~n dış·ızı çıkarken ihtizazlar kulaktaki gerili ~.f.nt '°1

' 

hançeremizde sıralanmış incecik teller orndan da orta kulağa \'e nliıayet tihi 
vardır; bunlarn (ses çıkarnn tellN) deriz gışai dahilindeki lenfai dahili dt·nıkn 
bunların adedi 21 bin tadardır. bir mayi vardır. Ve tihi gışnl lcniui lıa· 

İşte ciğerlerimizden harice çıkım ricinin üstnnde yüıer, işte orta kuh1ktan 
hava bu tellere çarparak ses hasıl eder. gelen ses ilıtirnzlarım gene gışal taru
Bu sts·,,,bu tellerin ihtizazından husule ından alınarak lenfai dahiiiy~ g~çer. Bu 
gelir. Ağı:r. vasıtasHe dışarı çıkarken dil rndnki hacerntı mehdiye (eellules ı-ibesJ 
sğız boşluğu, dişler, sinoslar ve burun ye intikal ederek i']itme a~abına gt~çer 
yardımite yumuşatılır ve söz hasıl olur. Biz rle bu ihtizazı sı~s h ılinde i._ittriz. 
Bazı insanlar da havayı ciğerlerine dol- Kulak :rnrrnın fizik hnkımındarı hllyük 
dur \ukları zamttn bu ses tellerini ihtizaz kıymeti vardır. Ru zarın gerginligi her 
ettirirler. Tabii hu bir meleke 1şiıiir, zaman uynı degil_dir. J ıaima ckğişir. 
herkes yapamaz, o zaman ses karından .Mesela çok _gcr~ın olsaydı, u Lıı?ıuıı 
gelir, lmnlnra vantirlok denir. Ağızdan r~zonan.s h~dı~es~ husule gı;Jır. B11~l~ 
haric~ çıkan bu ses ihtlzazları hava b~~- kelıınenın 1htı1zaılııı ının huc:;ule gE.-tıt· 
zerrelerine çınpanık uıunlamn intişar dı~~ seste uzun m,\ddet h ul ı~ımııtlu ~ık 

1 k sedıp dururdu. 
ederler. Ve kulağa kadar gelerek kll a · 1 .t ı. k d 11 k k 

· · • · k·- · k ~ı ıne ua ımın an l rn ~·o ~·a ın 
zarını da ıhtızaz ettırme ~uretıle duyma 1. d ' . k ba d BI · k 1• k 
k f

. · · h 
1 

t· · 1 o an omuz ve o y ır. llll) u , 
ey ıyetmı usu e ge ırır er. , ') 3 ld t 

A
h d ,. 

0 1 
. t k ... u ~ helezonu - · o uğu ıulde doınuzuu 

nız an çı.ırnn s z erın e ·erı ur o 3 5 b 1 R k" • · · 1 b · d . · i .. ,. , ko ayın '• tur; a ·ıp:erımız t c un-
bhıı geçmez. ıneselll ma edığım z z.. lardır. Kulnğınıııa ğelcn seslerin bir 
man dil ağız boşlugunu :ki kısma ayırı,r şiddeti vardır. Şiı1det ölçüsU bardır. Ku· 
ve Us

1

t boşluk _bOyl~k, alt ~şlu.~ kUçllk- !ağımıza gelen her hangi btr sesin şid· 
tür. \ e bu ke~ı~enııı tekeırl\ru de .912 deti bir miligramın on lıinde blı 1 ise o 
dir. Mu dediğımız zaman dudakları ılcri sesi işitiriz; bu da 980 ihtizaza müsavi· 
doğru uzatırız, dil gene ağ•z boşluğunu dir. Eğer bu şictd~t 10 bin miliğrucııı 
iki kısm.u ayırır. Bu kelimenin tekerrl\- aşarsa kulak zarı patlar. Sö;lenen söı· 
rU de 312 dir. !erin tekerrUrl\ 5000 ni geçmediği halde 

Tekerrür bakırIJıadtın kudm sesleılle kulak daha fazla lhtiza:zları işitebiliı. 
erkek sesleri anısında fark mevcuttur. Mesela sivri sinek vızıltısı gibi... 
Bir erkek A dediği zaman 150 tekerrür Fizik m'Jalliuıi 
basıl etliği halde kadın A dediği zaman 11. KARılGÖL 
250 tekerrür ve iki armoni ha~nl eder. 
işte bu tekerrürdür ki, eıkek sesini ka
dın sesinden ayırır. Bunlardan başka 
bir de arklar arasında SÖZ degişiklikleri 1 ll!izlrmı !"137 de knzamızu tayin e- getirilecektir. 

dilen çahşkan ve çok kıymetli kayma- 4 - Kasabanın Erzurum tarafındaki 
kamıınız B.ıy Cemil Tiınur geldiği gün- methalinden hükümet konağı önüne ka
denberi, viraneliğe yllz tutan knsabayl dar olan şosa kısmı ağaçlandırılarak bir 
kalimıdırm •k i in elinden geieııi yııp- buluvar haline konacaktır. 

Rizede yapılacak hastane vardır. Meseli\ lngilizceyi l~gilizler diş 
lcrl arasmda sıknruk konuştuklurı hıılde, 

Hize, 7 (A. A.) - Şehrimizde ya· Amerikelılnr burundan konuşurlar. f'o
pılacak olan hastane müzayede ile ta.· nelik bakımından aralarında bir fark 
liplisine ihale edilmiştir. Hustane bina· mevcuttur. Almanlar da ağızlarım uça
sı 100 bin liraya mal olôlcaktır. 

Parti ve Halkevlerine 
taahüde girenler 

Ödenen paradan 
vergi kesi1nıiyecegi 
tamiın edildi maktadır. Ancak Belediyenin varidatı 5 - Yeniden yemişli ve yemişsiz 

senede beş bin lirayı ge~'ıncnıektedir. ağaçlardan bir nOmune bahçesi ihdas 
Bukadar para ile okııclar ihmal edilmiş edilecek, eski fidanlığa bJğlı olarak bir
bir kasabanııı noksanlarım k;1rşılamak cte bağ tesis edilecektir. 
çok müşkUldOr. Onun için Tercan şef-
ktttlı vilayetimizin yarclımlarına çok ınuh- Bu proğramın tahakkuku için bütUn 
taçtır. kasuba halkı söz vermiş bulnnmaktadır· 

Silah Tamirhanesi degil 
Silah Fabrikası 

Erzurum Silah Tamirhanesi unvanının 
4( Erzurum siUlh fahrikası ,. unvanını al
c.hğ'I bu ınUesseseye yazıhıcak muharre
rattn « Erzurum Silah 1''..ı.brikası Müdür
lUğü ,. diye hitap edilmesi evvelce ta· 
mim edildiği halde, gene bnzı duirelerin 
bu unvanı eskisi r~ibi kullundıkları gö 
rülmOştür. Bunun üzerine vihlyet e~ki 
tamimini bir kere clahn ehemmiyetle te
kit etmiştir. 

lar. 

Sazlık bataklıkları 
28 köyü tehdit eden sazlık batak· 

lığının kurutulması projeleri Nisan niha
yetinde Nafia Vekaleti tarafindan yupı· 
lacuktır. 

İzmir Fuarına tahsisat 
lznıir Arsıulusal Fuarına yardım et

mek için tahsisat ayrılması Vilayet umu
ıni meclisi ictimafnda mevzuu bahis 
olınıış ve meselenin tetkiki bUtçe encü
menine havale edilmiştir. 

M d l U k K ) rak konuşurlar. 
O e Ça Ul'8 arı Bir Almanla. bir lngiliz aynı zııınnn- Bazı mahallerde, Ctııııhuriybt l hıll\· 

Önümüzdeki Cumartesi günü öğret .. da lokantaya ğirlyorlıır, her ikisi de partisile Hulkevlerinin, 2395 numaralı 
men Hüseyin tarafından bıı\·a kurumu biftek isllyorlar, lokantada bir tek bif· kanunun sekizinci ınııddesinın birincl 
salonunda nçak derslerine devam edile- tek kalmıştır. Lokantacının teklifi Uze. fıkrnsınu dahil teşekküllerden snyılar:ı~ 
cek ve Pazar günü saat 11 do küçUfi: .rine bu bifteğin bir ucundan İngiliz, bunlara karşı taahhllt bedellerincten ka· 
uçaklar uçurulacaktır. . diğer ucundttn da Alman ısıracak, lo· nunun. 74 Uncu maddesinin B fıkrıı_sı 

Şubenin bu alandaki çalışmnlon k t . t d"Y. a ,·ekecek muclbınce tediye s.ırnsıncia verı.rl kesıl· . an acı ışure ver ıgı zum n, .; - o · 

gGndengUne ılerlcmekte ve talebe say'ı· 1 1 . 1 in ahzında kalırsa bOfteği 0 mesine lüzum gösterildiği cereyan edell 
sı çoğıılml ktadır. er ıangıs n . ~ _ . . ' . muhaberelcrden anla~ılnııştır. 

Y . b' kt yiyecek. B•ı ılu muşterı bıfteğın birer H lk 1 ... 1 H lk 1 . eni lr me ep - a . par ısı ı e a ev erı 2311· ll' 
ucu::dan ısırıyorlar, lokunttıcı hazır mı· . , ·~ . '"' 

0 
.. 

E.rzurumda Umumi MUfettlşlik lıina- 'Sınız? diyince İngiliz dişlirini sıkarak mar~lı kazan.ç 'erıp:i ~aıııınunuıı sekı_ 
sının inşaatının hitamında bugOn Umu· •y 1 zlncı maddesınin hırıncı fıkrasında sıt 

. . ' • Yes 1,, Alman da ağzını açarak a ·., yılan duire ve mllesseselerde dııt 
mt MUfettişlığın işgal etmekte olduğu der tabii biftek ingilize nasip olur. n nrn 
binanın bir mektebe tahsisi dUşünOJ- ' . 1 h , bulumadığından buralara karşı taahhüde 
mektedir. Ağızdan çı~an söz er a~a v~sıta- girişenler hakkında mezkur ınııdJe tıuii· 

Bugece nöbetçi eczane 
"VATAN,, eczanesidir. 

~l!e kulağa gelır ve kulak ta bu soılerl mUnün tatbikma mahal olm:ıdığı MııllY" 
ışıtır. Vektlletinden bildirilmiştir. 

Fizik bakımından kulak: Bu tun ec- Şim~lre kadar yanlışlıkla hos1Jıııl1 
samın ilıtizuzlarını alım bir uzuvdur. Ses vergiler vursa usulu dıtiresinde sahiple· 
ihtizazlarını havadttn daha iyi geçirir. rine geri Yerileccklir. 

--=====~:=-:======~r-=:.:=..:·.==~=~=============================================:==:=::=======================-=::=;================~:=::::--
1 ~a mlltıe-ha.rrilt gibi -görllne11 derinliğine· dum. . . . ğini ümit ediyordum. Fakat o eskisi gib

1 

ı poflll bütün inceliği ve ·g!lzelli~i ile çiıll- 1 Cevap vc-rd.. Knnap<mın üzennde :ığlamakta devam ediyordu. 
mişti. Kafasını geriye doğru atmıştı. !hareketsiz duı·an elini tut.tıun. Buz gibiy- Bir ara göğsüme ya lııdığı ba.Şıll1 

Onun bu ak.ş.amkl durgunluğunu an- dl. • '.'>:aldırdı. Göz yaşlarının sıcaklıo·:m şi.'lldl 
lıyamyıordum. Her .zaman 11e.şe11 l{Ü. Hat- 1 - Neyin vnı·? Söyle bana... ben de ağlıyorınuı;uııı gibi yUzlimde !Li.i • 
Hl. muhitinde güzel olduğunu bilmekten l Bu sefer kımıldadı , y:ı11h gö2lerlle seimeğe başladım. Bu halile bliiiln görM 
gelen b1r emniyetle yalnız kendlni d~ü - 1 ylizUme bakarak... ufkumu kapamış -Oluyordu. Ancak s..-ı.çııı· 
nen, yalnız kendini beğenen ve yalnız t - Hiç ... H iç! dedi. rını yUzlimd.e hissediyor ve yalnız du • 
kendi için ~yan a.val'e bir kız hissini 

1 
Onu ufak b:r çocuk gilıi. göğsUme d:ıkln.rının ateşin çizgi~ini göreblllyor ' 

bırakmıştı. Bu yUzden bende bir şaşkın- 1 çektim. Hıçkırık!. rı sanki benim lç!mden dum. ır 
ilk vardı. Yanımda çok muztaripmiş gibi. ı gelmiyordu. &ı.çlarmın kıpırdayL5ını yli - . Bu çizgi bli.yUyordu, lnnı~ılmaı lJ. 
derin hulyalara dalmış duran La.miaya ne zllmde hissediyordum. Göz yaşlarının sı - lıratle -gen~liyordu. Ve b{!n gittıkçc rde111 

Bahç.eye çıktığımız zaman terasın il- Böyle birbirimize ses vermeden epeyce yi\- söylemek la.Zlm geldiğini bilemiyordum.! caklığmı bütün varlığımla duyuyordum. leş€n bu çlzglde kayboluyordmn. • 
zerindekllerin seslerini işitmez olmuştuk.!rtidUk. o büyük blr ceviz ağacının altına Şimdi gençlilt çağlarının her an tu -ı İçimde şimdi garip hisler birbirlerini Onun. luçkınkları Ve göz ya.şiarı al' J1 
Konuşmadan ynnyana karanlıkta şekilleri yerl~tirilmlş tahta kanapenin önüne gel· tuşmağa meyyal heyecanları benim de rkovahyorlardı. Hadiseleri dllşünemiyor tık dlnmıştl. Kollarını hli.la boynunıdll. 
ve reklerl pek belli olmıyan çiçek tarh -

1 
diği zaman durdu. içimde kayna.şmağa t>a.şlamı.şlardı. Bu gıt-ı tahlil edeıniyonırdum. Hareketlerimi ih - bırakmıyor ve göğsüme ya$lanmakta de • 

...., tarı arasından büyUk ağaçların.·~ölgele -ı _ Buraya oturalım mı? diy~. sordu. zel gece, bana yeni bir his dlemlnin kapı- Uyarımın haricinde .kalan bir kuvvet lda- vam ed,iycrdu. Konuşmuyorduk. "Ve ~oııl'· 
diği deniz tarafına doğru yUı-uyorduk. Cevap vermedim. Kendimi ıSessizllğin sını a~ıyord.u. Belirsiz b.ir el ruhumun en re ediyordu ve ellenm onun saçlarında nuşmağa llizuın kalmadan anla.'i'ıyoı :i g.ll 

Ber!·ak ve çok yıldızlı blı· sema üzerimize 1 ahengine 0 kadar 90k vermiştim k.1.. 0 a- ııassa.s tellerine dokunur gibiydi. Ben de dolaşıyordu. Ne!esleri eski derinliğini, vll- Oc-ce en veelz .'ŞJirini yıld.ız.lar e-n ınnll 
eğilmiş gibiydi. hengin içimde yarattığı daha çok uhrevi bir hayal ikliminde ya.şa.mağa ba.~lamış - cudu eski hareketliliğini kaybetmişti. ışıklarını iı;iınlze doldurmuştu. . ıııt· 

Boğazın Anadolu sııhlllerlndeki titrek akisleri bozmak ve hırpalamak istemi _ tıın . Koll.arını .şimdi boynumda ııaıırn_laı~ış, Her ,şeyden tecerrüt etmiş glbi);:i ~ 
ışıklar gözlerimlzl oyalıyordu ve ayakları-! yordum. Uzakları dinliyen bir gemici gibl Böyle yanyaua .kınuldamadan, ko • s~s•z sessız ağlaınnkta devam cdıym du. Hiç hlr şey du.,11nmüyordmn. Ho.yat ~ 0 

mızın altında ezilen kumlarını çtırtılarını lelim. Karanlık hudutlarını gödnediğlm nuş.madan ne ltadar oturduk bilmiyorum. Bu ağlayı.5ın ne gar~p bir ahengi vn.r- mutena blr lezzet •hallndc tanıdı~ tJ.• 
dinlemekten haz duyuyorduk. Tarhlar bir ufkWl vereceği belirsiz sesleri işitmek Dertnlerden gel1yormuş gibi bir ses d1. o alıenk s.'l.nk.1 bu sakin ve yıldızlı. y.az anları unutmak benim için lılç ka'b 

ar33ll1dak1 yol şimdi b.r ~atlk:ı. kadar istiyen b;r dikkatle içime ~k.ilmişUm. LA· beni düşncelerlmden ve y~ğ1m gecesini best.cliyordu ve bu bestede bütün madı. dll· tJe 
incelmişti. Artık yanyann yürüyemiyor • ı ı . teklifi deta ihtlyarsız inkıyat hi.3 dUnüasından ayrıldı. LA.miaya dön - hayatın lfadeslni b-ulına.k kabildi. ince Tt>r:ısdan kahkalıalar gcıı:ror s6 , 
tiuk. Benden bir iki adım ilerde gıden L!)- m_a,ıın ne a t du.k dum" O attık ~ki va.z.J:uetıinde değildi s:ı.na.tıarla ifade ct\lnmek istenen ·hayatın karşı sahillerdeki ışıklar tek~r tc-ıcer 

d 0 b ettim. Kanapeye yanyana o ur . . .... oJ • 

miayı gözlerimle takip ediyor um. ır ı . . ibi bir ha al olmak Göğsü sık nefeslerle ıntp kalkıyor, ıkirplk· keııdisl bu ince kadın hıckırığı da bütt\n nllyordu. dllıi 
hayal gibi yJ.rUyordu. Vücudunun ince 1 O artık eskisi g Y 1' ı 1 ası dan süzülen v.ncı. taneleri büs • .şümullle varlığını hs.ise-tifriyoı'du. Munlltı.nın kollarının bo~'11tlı11 

d 'Pllrllyi\.<;Un vn"fmdan kurt.ul.mu.ştu Sa-çlanndan SÜ• er nr n .J~ 00 i ~""'~i A,,., bi ı ~ kıvrıntııannı, .Qunışun a ve J...... - , • a yu • bütün ıztıraph gö'ıük.en yü2l1.nde b\rblr • Muaııa.mn bu sesebi bi.lemediğlm ke- çeıı r gev~ · ~·r · r sese: ıtt" 
liekl mutat ahengi ş!.;rtdl sezmek kabil o- zUlcn manalı kokuyu za.~t~:ı ~ısse .. ' ıerınt taldp ediyorlardı. ' derini teskin edeoek kudreti kendimde - Oe-ç oldu galiba dedi. içeri~) 
tamıyordu. Karanlıkla. hudutları pek belllı zuıne vuran bir 'bahar me e• ı bl 1 lfealn~un t.tmla? diY~ ~r - bulMncy"Ofd'\lm. Yavaf yav~ sakinleş.ece· mi? (Arkası 
l a.yRn unyrlvaz\h bıt· ,ekil h&Utıderdl diyordum. Karatthi'U\ bu • f&ft\ r pu• -
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E SON HABERL 
Çinde Sarı Nehir Kenarında 
Yen ir Muharebe Başlıyor 

\Çinli çeteler Japon 
334 Martının hatlarının gerilerinde 

Acı oünler .....__ b 
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Avusturya Başvekilinin 
oturduğu tarihi daire 

(0st tarafı ı incide) J Ve bütün bu mektuplar Metcrnitı tarn· 
Aşk maceraları bin turlO eğlen· fından beşler kongresine baştan aşağı 

l bl l · · k ' 1 d TM .1 • 1 okunuyordu. cc er r urlm ·(•\"a ıyor u. uvı erı B d 
11

. . . un an e ı sene sonra gene aynı 
sarayından Marı Luvız 2~ yuşında idi. salonda Avusturya hOkumetitinin mü-
Ve Prusya kralı Glyyom ıle açıkça kur messillerl bir toplantı yapmışlardı. Ve 
yapıy~rd~. Kocasınııı buşın~ gelenler bu toplurıtıda Avusturyayı Sndo\•da 
onu lııç uzınoyordu. MUtemadıyen ınnn· nıağlOp eden PrOsyalıların teklifleri 
dolfn dersleri alıyordu. Oğlu Raystııd mllzukere ellihnişti. ·Bunu takibedcn 
dükU Unvanım alınıştı. müzakerede Avusturyanın Alman top· 

Napolyonun Elbeden knnsına gön· raklunnı terketmesl kuran verilmişti. 
derdiği nşk ıneklupları Metcrnlbin gizli 1914 te gene bu salonda Avusturya· • 
polisi turatmdan yakalanıyordu. Ve Macaristıın imparatoru Fransuva Jozef 
l\tari Luvlze verilmiyordu. Ve Meternih ~iman fmparntoru ikin~~ Giyyoınun tesi· 

ilk günleri 
bu mektupların bazı yerlerini 5 kapılı rıle ~u salonda harbi ılan etmeğe karar 

Ç l ı salonda toplanan kongreye okuyordu. verrnış \'e Sırbıstamı yazılan mahbut 
İfl zengin eri para afini Ve mücevherlerini Bu sırada Viyana l.JUyl\k bir hartis(' nota bu salondaki beyzt masa üzerinde 

ıı Ik d But- h lk N 1 yazılmıştır. 1919 da bu salon .Avustur· 

L d b k ı ·· d • } e ça. ·a~ıyor u. un a _ apo yo- yanm bımamen yıkılcJıMnı gördU On ra an a arına gon erıyor armIŞ nun gıydığl bir Avusturya uniformasım ı,;• : 334 senesi Murt fi} ının ilk günleriy- _ ğ" k dl 1 1 . b" f dd t 1934 te bu salonda tik defa bır kan 
di E b p i 1 T gorme ı en s çın ır şere a e · d 'k 1 · rzurum, Bay urt, as n er, or- kt "er B 0 ·r N 1 p ü tl dn ve bu salonun kaptlanndan 
~uın, Oltu, Narman, İspir ve civarlarında nıe e ı ı. u 01 orma apo yonu on- biri önünde " Yaşasın Bitler ., diye 
ı:.rıne 11 ·ı k 1 t eko ç • d k • •• tcnblodan Elbeve kadar takll>etıniş olan b ,,. N 11 ı1 k 1 1 d 
k n er cı ınn an anma r runu 1 n or usu se iZ yuz A • . . a6ırnn az_ e n ·urşun arı n tın a bir ırnıağa çulışıyoılardı. O zamanki hn· vusturyalı Bıuon Kellere aıtlı . Baron adunı can ve m"ştf 
Yalıe - f il ı d k tod b • t Kelleıin gizli polisi ile elde ettiğini M t "h rb 

1 
•1 g1 11 b" 1 n· re gore ç en su ar an an .. ı 1 f t • • 1 . . e ernı u sa ona z ır mcrd • 

1~diıiyor, semada l..an buharından doğ· 1 n e e a ver m 1 ş söy edığı malQmuta göre: ven yaptırmıştı. Bu merdiven snyesinde 
~uş. kızılımtıraklık gözUküyordu. Asıl Nnpolyon Fontenbloda bulunurken Baş\ekillet binasına memurların görme· 
akıkntte jse yeni icat mavzerlerin kur- ' • . . bir kraliyet taraftarları grupu onu esir sine lmklln kalmadan girip çıkıyordu. 

şurııarı sekiz ndamı mı, on adamı mı ge· Şanghay, 8 (A. A.) - Japon kıt a· j ve bu gızlı cemıyetln bu parııları \'e etrneği düşünmüşlerdi. Birçok kimseler 1934 Temmuzu Başvekalet binası 
~er diye tululan bnhl !erin tecrabesini Iıırı nllı muhtelif nokht da Sarı nehre eşyayı nerede sakladığı anlaşılmak üz- onım hatta öldürUlmesini istiyorlardı. O Naziler tarafından sarıldı. Telefon telleri 
~!r kaç defa yapmakta tercddUt edilmi· varmışla~dır. Bumın~a beraber şidiyc ka· re tnhkikata başlanmıştır. Şimdiye ka- zaman Keller imparatora lrnndl ünifor- kesilmiş ve elleri sllahlı mntecavlz.ler 
~Otdu. Yıkılan evlerin, boyalı kapı ve dur nebrı geçemell'JŞ b ulunuyorladı . dar bir şey elde edilememiştir. Bu gizli masmı takdim etli ve firarı sırasında ta~uf•~dan bUtOn memurlar kapı dışarı 
re~cercleri, camilerin sökülen minber· .Jaı>on hatlarının geı•islrnlt• Çin cemiyetinin Nıvyorkta da şubeleri ol· bununla hiç nazarıdikkatı celbetmiycce edılmışti. 
~rı, taze gelinlerin kırılan cehiz sandık· Hankeu, 8 (A. A.) - İngiliz , Ame· duğu anlaşılmıştır. ğinl söyledi. kaç::~t~~ki~~~~u;!rtz~ 1 merdiren~en 
1 tı mahrukat vnzifeslni gürmesel~rdi, rikan yüksek subnylarının müşabedclo· Çİ~ Lİ l.EB 800 BİX ÜLl ' Napoly~n. bu teklifi kabul elmiş. v~ nun için c-vvclQ Başvek~ı::mı~~~ı:.· 
bıısan yağını , insan kemiğini yakarak rlne göre, Çinli çeteler Japon Ordusu- \"EH:\IİŞLER Avusturya unıformaslle seyahat etmıştı. soııra ufak bir salonu vo daha ı:ıonra d~ 
0 llııyoıarı ısıtmak onlar için güç bir şey nun gerilerinde müessir akınlar yap· Şanghay, 9 (A. A.) - Japon kay- Viyana bu tarihi üniformayı almış 5 kapılı meclis salonunu geçmek ıa-
ll e~lldi. 11 Mart yakınlaşıyor, ordu im· maktadırlar. naklarındnn alınan haberlere göre, Çin vo harp hatıraları meyanına koymuştu. zımdı. Doltüs 1814 • 1815 kongre yılla· 

1~da koşuyor, Mctımetcik haykınyordu. San nehrin kenarında \'tıkuu muh· - Japon harbinde Çin Ordusu 800,000 Viyana kongresi böyle ikinci dere· rında Metemihin kullunmış olduğ"u küçllk 
ç tiart günü kaçarak bir köyden ge· temel yeni bir Japon taarııızunu durdur· ij}ü zayint \'ermiştir. Halihaıırda Çin code meselelere ehemmiyet \'eriyor ve sulonun kapısını açt: ve sttlonun Nuz.1. 
en caniler l>ir eve giriyorlar. Kocası mak için, lazım 2'elen blıtl\n mevziler Ordusu yaı1m milyon neferden mürek· A\'rupamn haritası üzerinde Nııpolyon lerle dolu olduğunu gördU. Daha o kapı 

43kerde bulunan bir gelinin memelerini tutulmuştur. kep bulunmaktadır. tarafınclun yapılmış o!an değişikliklerin tokmağından elini çekmeden Naziler 
e0.Ynrak omuzundan arkasına ntıyo~l~r, .lnponyamn llc:ırt•L nıu\ll7.Nıcsl ÇlnliJC"r .Ja}lon Heri Jınreliet1ııl dUzeltllınesi yoluna gitmeyordu. ateş ettiler .. ~lıltın kurşunlardan. bir ta· 

b~cte bulunan ihtivarın sakuhnı derısıle T k 8 (A \ ) l) 1 . durdm·c.Jıılur 26 Şubat 1815 te Napolvonun Elbe nesi BtıŞ\' "kılın boğazına ve dığ'eri bu 
er • . . o yo, . .ı • - ome aJan· - d , k k ld 1 1 

ili aber soyuyorlar, ~ı~eyı saçlarından sının bildirdiğine göre, .Tapon hükO.ıncli ııankeu, 9 (A. A.) _ Çin mcnba· adasın~un. knça_rak Frnıısaya çıktığı ve sıra a }U a~ı , n .ırmış o ~uğu e ine 
cııre~e bağlıyol'lar, ıkı yaş~ık çocuğu llhaUlt ve ihracat vaziyetini müvnzene· ındnn nhnnn 7 Mart 938 tarihli habere P~ırls uzerıne. yurUmekte old_ıı~u huberl tesadn~ ettı \ e clı bu şeklile kaldı. 
t Crindeıı çlvllerle, aynı direğin arka tara: de bulundurmak için şimdilik elli mil· göre, çın kuvvetleri Viys \' C Tına cıva· Vıyanada bır yıldırım tcsırı yapmıştı. fhtızar Uç sa.at sUrdn ve bu mUddct 
'.tıa Çııkıyorlur. f vde mevcut her şeyı '-'Oll yenlik bir kredi hazırlumıştır. rında bir ileri harekette bulunarak hay- Kongre alelacele beş kapılı salonda bir zarfında bu kUçuk vucud~n bil tün kanı 
~a... d" ı o ı· · 5 ada ·ıerl ~ · t• kd t · t" 5 kapılı salonun p!lrkelerıne aktı k t>llla e ıyor ar. e mm 0 ır 1 Cin :zcnuhılcri 11arafarmı li yerleri işgal altınu almışlardır. Nunkin ıç ıma a e ınış ı. . • 
•llkl&da bulunı.ı n kocası Mehmcd Ça\'UŞ 1 Oll';rava nümlcrİ\'O··l ·u· 1 Honkon demiryolu • nıcrlnde Çinliler lmporatora lıiy:rnet etmiş olan ve M ~ludosıruaılanrda l~~rreli bırl3telgfraf Dbollf~-

tı . 1 b b ,. u • • u • • • k 1 1 . sun o r m ş o uuğunu eri ne ı clı· 
Sı rsntta evıne dam ıyor. Anne, a a· L d 7 ç· d lı 1 b" Japon kun·etlerini epeyce sarsmışlardır. ·ra cı ar tarafına geçmış olun Fransız rivordu 
nı, se\·glli E• t b" Mdd t •• on ra, - ın e u unan ır .. . . 0 11. T 1 . k k d . J • 

\'el terk . . ıı nınsuıı, ır mu. ~ e~ çok zenginler memleketlerinin \'aziyetl· Sarı nehir uzerınde Çın topçuları m me.)s ı u c~ıan or usu~ an tıtre· 5 kapılı salon hadiselerin her nevini 
ht1luyo ettığı ya.\•rusunıı ahDeııın ıçinde ne güvenemedikleri için, muharebenin ,Japon ileri hareketini durdurmuş ve yordu. Ortadakı bllylik. ~eyzı masanın gördü. Orada Avrupan.ın en büyük facı· 
ı:n.,,. r. Urak bır tedbirden sonra Meh- b"d t· d be . ti . . L d nteş altında L>arınarnıyan ,Japon kuv\•et· etrafında herkes yennı aldığı zaman ttları 0~ nandı oradu iki yUzlülUk bile· .... r- • . 0 ı aye ın en rı serve ennı on rn 1 .. I , , 
dü~ y.avuş her şeyden geçmı~lır. ntt B k 1 - d "' d , d" • leri n kilometre geri çekilmcğe mecbur ayağa kaktı ve Napolyonun nsanlık nin envaı gurüldn ve '1ihuvct kan da 

"crı a t k . .k 1 kt B "kl an a arına gon erme6 e e\am e ıyor 1 . . dd d"J . i kl"f t. _k ~ tek r ı · ıntı ·ııın ama · ır. u saı c 1 A k b 1 d b 1 . . kalmışlardır. ıarıcı ,, u e ı mesın le · ı e tı . do ·uıctu. 
rar c 1 K t .lt"h k ar. nca un ar an azı aıının, sor· · K b t klif . ·r kl b 1 B k . 

edi · ep ıeye koşuy?r. .ı aya ı ı a vetlerini ve mücevherlerini eski bir Çin ft•lıiketzclleh•rinc yartJıın ongre u c ı ıttı tı: il ka u a alım bu tanbi salon yeniden 
ı ~or. Evet, ordu vazıfcsfnı yaptı, bun- . elti ve yazdığı kararda :r\apolyonun turihe nusıl bir macara ile yüzünü 
nrı dUşm 1 k t d v g ne dU... Mandurenın riyasetinde bulunan gizli Şungbay, 9 (A. A.) - Muharebe .. Uütu•· dü ı u l'r dM gösterecek ? ~ 
ın nnt an ur ar ı. e e ~· . . . 1 . u n nyanın ra ıa ı0ına uşman • 
anı ltıkl d. F k t b a uınl r bir cemıyetın gızll kasa urına gönder- dolnyısıle Çin feU\kelzedelerıne vardım olduhunu zikretti 8 k .... T 1 b p e ıyor. u ·u u m s u ki 1 1 l" . . 1 1 1 11 I 11: 11 e; • u arar ~,upo yonun 
enı Yarulı, hem de açtır. di eri V? b~ suret~ a ın~ıı~ı azım ge- ıçın açı ~n ane a tı m yon ng iZ ra Vaterlodun daha 6V\"el mağlüp edilmiş Avusturya işi Cenevreye 

Ç 1 
. k len resmın ıstifa edılemedığı anlaşılmış sına bul:ğ olmuştur. ld bf d 111 •. d. k tt• · ı · k ocuk ağlıyor, Yara ı gelın a an o uğunun r e ı ı ı. a se lfl mıyor 

fırını kadar da gözyaşı döküyor, nine Napolyon Pııristen Mari Luvize 
ga F; ı • ı d •h •t l •ı • Londra, 9 (A. A.) - Hariciye Na· bı n ederek secdeye kapıınıyor: «Allu· • ı tın e ı tı a.A cı erın yazdığı mektupları sıkhıştırmı~tı. Bu ıırı Lord Hallfaks lortlar kamarasında 

~ntn enıret, güneş doğsun. Hiç olmazsa f S mektuplarda .r'ransanın lınpııratorlçesini kendisinden sorulan bir suale şu cevabi 
'[}rı alölım:& diyor. ihtiyar teselli veriyor. beklediğini, oğullarının istediğini yazıyor vermiştir: « lnJ'İltere bugünkü vaziyette 
hur bakalım, ğUn doğmadan neler do· telhı•şı• Jevam edı~vor ve yanına gelmesini muzafferiyeti için ve bu şerait içinde Cenevre de Avustur· 
hı;·- Lakın ne doğmulı ki yarahlıınn U 1 'J en büyük bir amil olduğunu bildiriyordu. ya işlerine ön ayak olıııayucııktır. » 

~aımm~, a~~ ~m~ w~n, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
ı.0cuh süt cmdirsin, souk havada bun-
'lltı KudUs, 7 - Geçen Cuma gOnll 1 Madam Alderson'ln mUvucclıe edilecek· 
~lt ı aguşundn ısıtsın, Çıpluk vncutlara Atlit el varında çeteler, içinde askeri lerdir. 11Mlse mahalline civar köylere, 
~

1 

se giydirsin. O znmnn ve 0 me· tayyare kıtuatı~ mensup Doktor Binbaşı 1 milştc~eken. iki bin koyun ve keçi ceza-
~ ~~a v,Uneşten dalın faydalı olsun. Böy- Alderson'un \'e dlr..cr bir knç kimsenin sı kcsılın. lştır. • . 
llo ır yıldız doğar mı? Evet, dognr. Ne 6 p ı b ı d f ıu u t tıı 
•1 .. ~ar.?_ Bir nur dogar 0 nurki hami'-•et bulunduğu bir otomoblle bllcum etmiş· 0 ıs unc an mu a s n e tş 
• .. k J • hareklUı rllesasi ile çete arasında irtibat 
d.1. lırığtnln şulesiclir, o nurkl şuurlu te- ledır. l\IOtecavizler Doktoru öldarmUş· ·r i . - dllkl . d M h tı·rr· 
~"arı . d 1 1• k vazı es nı gor erın en şup e e 16 1 

tı~ tklnrın yığınından hasıl olmuş blr ler, Mis Nıvman ismin e bir ngi ız a· bir kaç kişiyi tevkif etmiştir. 
% ~d.ır. Zannımca kimse sormazki bu dı lle şoförU yaralamışlardır. Bunlar arasında Şeyh Musa ve Kud
'or <hr? Herkes bilirki bu odur. Eğer Polis tahkikat neticesinde şüpheli dUs lıapisanesi imamı Hurazui ve eski 

&rı olursa kısa bir cevap: KIZILAY. bir knç kişiyi tevkif etmiştir. Bunlar : Mnftü ı-ınseyin'in muhafızlıınndım iki 
Jl{)SEYiN Köırco vak'a esnasında otomobilde bulunan kişi vardır. 

"-----~~~~~~-
~ \r ustur yanın en ihtiyar 

adaını öldü 
t~\liyana, 7 - Avusturyanının en fh· 
~ 

1 
nctnmı olan Jozef Posti 105 yaşın· 

()~d11ğu halde Puçberg'cle ölmUştUr. 
~n osu 1 • Mart • 1833 tarihinde öl· 
~ ~~k~sabada doğmuştu. 8 · Mart · 1855 

1 ere girmiş ve Jcalyan muharebesi· 
J~;ttrak etmişti. imparator Fransuva 
~Uıı kahrnmanlığmu binneıı bizzat kas· 
S e bir nişan takmıştı. Posli terhisin· 
\~~0nra yetmiş yaşına k dur demirci
~t llılşti. Öım Unde hiç ha talık gür· 
~q tı Posti , yaşında ilcerı lıi !c dnğ 

t ()
1
llzun , l lintiler yapaıdı. Pipo içer· 

~ f!~rıı ' • kurlar da sofra.,111darı şa. 
c°'-..! 1 olmamıştı. Sıhhııtı bozuldu~unu 

1 man, sıhlıntı unıelirı ce>~e ka· 
• /... yapardı. Karısı ölıııllştn. On 

Q \ucutundan hiç birisi is ı:- şimdi 
~ fıt Q~tlldlr. 

Almanyada dün büyük 
bir ihtifal yapıldı 

Berlln, 8 (A. A.) - 9 Mart Çarşamba gQnü bütOn Alman Ordu \'e mektep· 
lileri Alman imparatoru birinci Vilhelm'in OlQmUnün yıldönümü münasebetile ya· 
pılacak bOyUk merasime iştirak edeceklerdir. Birinci Vılhelın 9 Mart 1888 dt 
vefat etmiştir. 

İngiliz · ltaJyan 
görüşmelerinde ~lısırın 

vaziyeti 
Kahire, 7 (A. A.) - Mısır HUkCıme· 

ti bir beyanname neşrederek, lngl· 

İtalyan Akademisi Reisliği 

Roma, 8 - Ayan Meclisi Reisi Fe· 
destom 1talya Akademisi riyasetine ta· 
yin edilmiştir. Mayıs nihayetine kadıır 

Ayan Meclisi Başkanlığında çalışacaktır. 

liz·ftalyan görüşmelerinde İngiltere bü· Avusturyah vatanperverler 
kümelinin Mısınn menraatlarını gözetti· 

ğiııi, Mısırın menraatma dokunacak bll· Viyana, 8 (A. A.) - Vutanperver
tun meseleleri müzakereye dahi muva· ler tırkası Sosyal amele fırkası ile iş 
f"kat etatdJtf biJdlrUJ:Qektedir. Birliti yupmat.a kar ar vermittir. 

Dertlerinizi -bize sorunuz 
Okuyucularımızın sormak, da M hazırdır. 

nışmak 1stedlkleri bir çok dertleri HER HANGi BiR ŞEYİ l\IERAK 
vardır. DOöU gazetesi bu okuyucu - EDİYOR 1\IUSUNUZ? 

Ylne Doğu gazetesi elindeki ım-
1 k~nlar nlsbetınde sızı tatmin etmeğe 
çalışır. 

ıarını her cihetçe tatmin etmek iste· • 
dlğl içln bu dertlerin de ellnden gelM 
dlğl kadar dermanını bulmnğa çalıM 
şacaktır. 

* * * 
RAllATSIZ MISINIZ? .• 

Doktorumuz s12'e gerek bu su • 
tunlarda alenen ve gerek husust su· 
rette sorularınızın cevaplarım verme 
ğe hazırdır.. İsminlzln istediğiniz tak
dirde katiyyen gizli tutulacağına e
min ola b111rs1nlz ... 

DAVACI MISl1'"1Z?. 

Avukatımız ... BUtUn dertlerini M 

ze yine bu sütunlarda ve isterseniz 
husnst surette cevap vermeğe hazır M 

dır. sızı dava ediyorlarsa. yine avu M 

katımız size mütalaasını blldirmeğe 

Gazetenılzde veya hususi suette 
cevap almak fsttyenlerln-

1 
ı - EvvelA sarih islm ve adres· 

lerlnln yazmaları, 
2 - Suallerinin mümkün olduğu 

kadar .kısa sözlerle ifade edilmesi. u
zun sözlerden ziyade derhal mevzua 
geçilmesi. 

3 - Oe\'ap bedeli olarak 12 ku -
ruşluk p~ta bedeli leffedllmesi 14 -
zımdır. 

Hususi surette cevap lstiyeıile -
rin 18 kuruşluk postn pulu gönder -

· melen. 

DOGU size elinden gelen her 
hizmeti yapmağa çalışacaktır, 
--------------------------------.... ----------------



D O G U 10 M A R T 1938 -=-: 
as ta Avrupa, ö T E B En ı ~rınınınnının111ıınıuuıuıııııonıuıuınııııııınııoıııııın11111EI11nıııııonıııınıııınııııııııuınııııııınnınıııııııınınmııııııııııııınnm~ 

d T ki. Evdeki ölüm tehlikeleri :=..- ~ 
Su e ..... zın e .ür ye dahafazla D 'V u 1 

.,....., • .-,,,, • (Cst tarafı 1 Jnclde) Bazı kimseler tayyare, balon şöyle § ~ ha 1( 1 ne k Hu~asa itibarile şunu. söylemek lı1· I dursun, batta saatta altmıştan fazla kilo- = 1 
l 

1 
•. Jiıı" zımdırkı Türkiye CUmhurıyeti memleket , metre süratle gidon otomobiller bile se· =ll l b l d ~ 

1
.c. 5 1 ~~J;.ılAWı~~e progmnumızın dahilinde başardığ~ .boyuk işlerde 01d~- yabat etmek tstemezıer. ö1nm korkusu= a"""n QTlnlZl ka U e er ~ 

ta.tbiklnin :b1r neticesi olarak SUnig ipek ğu kadar takip ettığı makul ve muvafık başka şeydir. = , ~ 
fs,bn.kalar.ı çalışmaya c~lndı. Dwmndan sfyasetile de bUtün dünya milletlerine Halbuki, eğer Amerlkahların tut· • ~ 
ner;mn~i. sanaylle.şmen!n en lbüytik ş.a.- güzel bir örnek olmaktadır. tukları istatistiklere inanırlarsa, bu kor- F 1 R M A 1 z 1 ~ 
~~ri olarak fabrika bacaları ülkemizde Türkiye Ctimhurlyeti beynelmilel si - kulannda haksızlık ediyorlar demektir. ~ 
birbdri arkasındna tütmektedir. Bu su - y:ı.sette sulhu besllyen ve sulha istinat va- Geçenlerde neşredilen resmi Ame· = B H H D ~ 
retle ihtiyaçlarımızı kencllınl.zln yerine Ll'.fe31 ~örecek kuvevm dostluklar tesls rikanistatistlklerine göre 1936 senesinde ~ utun ogv urva tanıtır ~ 
getinnes.I kc>.bll olduğ;u gibi .memleket1mlz e~mi§ olan bir devlet vas!ile gözükmekte- 1 ölümle neticelenen kazaların ço~u evle· J ~ 
dahlltnde 2iyadestle bol ol.an iptidat mad- dır ve hükü.metımızın takdir €<lilecak ve 1 rin içinde olmuştur. v ~ 
deleri de kendlmla gibi amelemizle tş1e - bütl\n bir ı:nnıet •hesabına minnetle anı - ı 1936 da Amerikadtt 38,500 kişi ev· -- '' o G u b ırıu •• b • ~ m1ş oluyoruz. ıacak en bUyük muvaffakiyetıerinden bl- lerde vukua gelen, mesela ayağı kayıp u u 1 r ~ 

n:z burada suniğ ipek fabıikasının ri de budur. düşmek gibi alellade kazalar yl\zUnden = 'J ~ CİHAD BABAN . =: 1 k t ~ dlğ'er tabıikn.larımız gibi bize temin ettiği _______ ....;...._____ ölmllşlerdır. Bu mlktur o sene içinde -· m em e e parçasın 1 n ~ 
menfaatleri saymakla blV.remiyeceğ;mize Amerikuda ölenlerin yUzde otuz beşint ~ 
eminiz, ancak bu fabrikanın ne gibi lhtl- ç· d teşkil etmektedir· - h t f d k ~ ya~..ları karşılayacağını kaydetmeden de IIl Of USUila Bu~dan sonra otomobil kaz~ları gel- = er ara 1 n a u nan ~ 
~emiyeceğ~z. k• } mektedır. 1936 senesinde Amesıkuda o- = fii 

Evvelft şu noktayı kaydetmek isteriz ıffi er tomobil kazası yUzü:-ıden ölenlerin mlk- = b•ı r gazeted •ı r ::i 
ki, S:uniğ ipek fabrikası açılması mlinase- ? tarı 37,800 dir. Mesleği vazife esnasın- = • ~ 
betile blr çok mUl.Ahazalar karşısında silah veriyor. da kaza neticesi ölenler 18,000 dir. Ge· s D .. ·ıı . ·ı ·ı . . , l bu·· tu··n f§l 
kalkınmaktadır, TUrklye gibi haklkt ipek ri kalan kısmı da tayyare, tren, yıldı- :'.:: 0 gu f erz l e l glS l 0 an ~ 

( Osttarafı 1 incide) · d k d ı - ~ istihsal eden bdr ülkede suniğ ipek fahri- rım vesaır kazalar arnsın a ta sim e i · •• / • • ~ 
kasının tesisinden maksat nedir? Dertutl Asıl şayanı dikkut olan taraf, Ja- mektedir. Demek ki tayyare ile seyahat, ~ fflUeSSeSe eTln gazefemlZ VOSlfQ• ~ğ 
cevap vereHm. İktisadı ihtiyaç. Bunu ıs _ ponyanın dostu olıın İtalya ile Alman- evde tabta silmekten duba tehlikell bir --· • • • • • •• ~ 
bat lçin de işte gümrük Lstatistklerimiz. yanın Çine sllAh \'e saire temin etmek- şey değil l ~ Slle kendılerlnl bu genlŞ bolge ):e ~ 
Till'lcyeye Stm1ğ ipek ve ~pllğl 1tbal etmek te olmalarıdır. := ~ 1çın ııarıce akan mıııt servetlm1zin mtktaıı ~~1bukı, yıne ~upon ga.zetec1sıntıı Diş tedavisinde kısa :; tanıtmalaı·ı menf aatf erinirı ~ 
gö-l önüne alınacak olursa gümrük rüsu- verdığı malOmuta gore, Teşrıni evvel· d 1 l := ~ 
munun yüksek!~~ine rağmen bu maddeye den beri Honkonk tarik ile ~ine 70 tay- a ga ar . = ilk icabıdır. ~ 
olan ihtiyacımızın fazlalığını takdir €'de- yare, 1:-oco ton maddei meşteıle, 60 uskert Geçenlerde Viyanada toplanan dış· = • ,,,,,... ~ 
riz. İktlsadt Uıtiyacın va.tanı y°'ktur otomobil, 10 tıınk, 120000 makara tel ciler cemiyeti kongresinde diş tubiplc- 1 L A L A 1 N 1 z 1 ~ 
Ve hiç bir tedbir de önilne geçemez. sun![}' örgüsü, 20000 ton ~imendlfer malzemesi, rinden Şoyer diş ağrılarının kısa dalga· - ~ 
ipek ile y:ıpılan kumaşlar, çora.plnr 2 )000 tonda silah ye cephane gönderil- hırla tedttvisi hakkında dikkate lieğer ~ 
daha zarlf ve daha. parlak olduğu gibi mi-•tir. bir konferans vermiştir. Kısa telsiz dul- - ~ 
aynı zamanda daha da ucuzdur. ·~ Bu rakauılııra Hongonk da monte galan tıbbın diğer sahalarında da ha- :.._ Dog" rudan dog"' ruya 1 

Böyle meziyetler! olan bir maddr edilen otomobil ve tuyyareler dahil de- yırlı hizmetler görmektedir. Dişçilikte tle ~ 
gümrUk ma.nllertne rağmen memleketlmlı ğildir. Japon gazetecisine göre, bu mik· kısa dalgalar ameliyat esnasında elek· .. • il 
da'hillnde satılmakta ve zlyade talep tar da mnhim bir yekQn teşkil etmekte· lrikll bıçak kullanılırken, işe yaramuk· - G Az ET E M 1 Z E ~ 
karşısında kalmaktadır. Bu vaziyeti gö · ılir. hıdır. Çnrnk dişlerde gizil mikrop yu- ~ ~ 
renler ve tak'dir edenler mann.3ız yere valarının meydana çıkurılması kısa dal- = •• d • • fi 
mukavemet etmekt~n ıise şuurlu hareket galar sayesinde mnmkun olmaktadır. gon erin iZ ~ 
edip k:a.n yabancılara kaptırmamak ka - Bir Fransız Çllrllk dişlerdeki mikroplur vUcudun baş· ::;. .. 

rarı%~e~~:= ~:!1:;ı1:!ş~~::~asının ka ktyedrı1erind0e kdte ıztşıraplara sdelb~p. 01• ~mlllllllll!llllllllllllll!Hll11111!1111'.llllllllllllllllllllllllllllllllllll~UlllllllllnıillllllllllllllUlllllllilllU!lllllll!lllllllUllilllllllllll~Jlll~Y 
Zırhlısı batırıldı ma · a ır ar. o or oyer ver ğı ıza- D } O . }} E Q 

;;enı:s~:e b~yle i~oğru ~ir dU.ŞUncenln hatla bunu da isbut etmiştir. Kısa dal- ev et emıryo arı rzUrUffi flUflCLJ 
~~unlğ n~pe~es fabrika.sının işlıe.meslle (Üst tarafı ı incide) galttr yakın bir istikbalde hasta dişlere ı } l M •• d • • ı · • w • • d 

binlerce Türk ailesi refaha. kavuşacağı gl- şifa verecek bir vttsıta olacaktır. Ş e ffie U Ur ugun en: 
bi Tı.trkiyede ı.ş hacmı da fe.r.şedilecek ka- iki Fransız Torpllosunu da Bedeli mulıumıneni ( 31250) lira olan ( 2500) metro mik'ap keres.elik çanı 
dar genlşliyeeektlr. kO\'Uladılnr Erzurum Tapu Müdürlüğünden tomruğu 2:> - 3. 938 Çarşamba gnnü saat onbeşte .Eerzurum Onuncu işletme tıinıı· 

Suniğ ipek fabrika.sının diğer bir fa- Paris, 9 (A. A.) - iki Fransız ; sında Jşletme komisyonu tarnfındnn lrnpalı zurf usulilo snlınalınnca.lctır. Bu i~e 
idesi de yerU ve t.ıaıblt ipeklerimizin sürü- Torpito muhribinin İspanyolların hücu- Erzurum yukarı habip efendi ma- girmek isteyeni.erin 

1 
k.anuni ve~aik ve mütoahhitllk. vesikuları ve % 7 ,fi nisbetlıl' 

mUnün artmasını temindir. Bu ilk ne.zar- muna muruz kaldığı bildirilmektedir h ll . . K 1 kll b t k ~ d T 1 de pey akçalarıle b.rlıkte komısyoııa mOrucatttlan ılan oluııur. 
da inanılması mııhal bir ~ey olmakla. be- Torpitolur lslonboz isminde bir liman~ 

2
;

1 
esın~~ et .: e 1~~ a ın a · sa; Şartnameler ( 156) kuruş mukabilinde Haydarpaşa, Ankanı; ve Eıznrum 1? 

~ber iamamlle hakikattir. Çünkü sat ıltica etmişler~e de ıırkalarından açılan 
11 

yo amaS al~bı · ve 
8 

ksiıra nbuma
1
ra .

1
8 

letme veznelerile, Sanhamış, Kars istasyonlarından ve Trabzon transit durağ'ıll 
1 

,,_ ta 
11 

d k bi gl d • asım ve a ı ve e r ane erı e d 1 b.1. ( ~ 
pet!im marn e onu r ren var ır. ateş yüzünden dört kişi yarnlanmıştır. hd h E i 1 0 an n ına ı ır. No. 144) 4 - 1 
:Kat'~ parlamaz. Halbukl Suniğ ipek • ma ut ane m n oğ u smanın temel- ırmmıc:•"':s::+::cm~••mmmmmrr9'~~~ 
Ue k~rı.~tınlan tabii ipek daima. daha~r- Bır Fransız zırhlısında lükUnde iken 300 tarihinde vefatile ve- ~ rt 
1aktır ve da.ha. ziyade mU.5terinin zevkin! k raseti oğulları Mehmet ve mustafa ve ~ Türk Hava Kurumu D 
ok.şar. Diğer dıh.etten suniğ ipek ucuz ol- Çl an yangın Ahmet ve Bekir ve Şakire munhasır ~ ~ 
duğu ıı;ın kar~ık ipekli kuın~ın maliyet Sennazer, 7 - Sennazer tezgahla- olup cUmlesi hali hayatlarında 305 tari· i ~ 
fllı~:ı.tt da ıueuzdur. rında inşa edilmekte olan Strazburg binde meyanelerinde mezkdr hanenin tt ~ 

Sağlamlık dorecesl tanksız daha zırhlısında çıkıın yangın hakkındaki hududu dahilinde üç kısmtt ifraz etmek ~ ~ 

donuk ve l)alıa..lı bir kumaştan daha fazla olı:m gemilerde kazuen yangınlttr çıktı- üzerine vereseleri tttrutından tescili iste- ~ 
sa.tılacs.ğı da gayet tablldir. ğı sık sık vakidir. Fakat Struzburg zırh· nllmiş ve bu talepleri 1515 numaralı ka· ~~ 

İşte t:öy1e iktıs:adt dtı.şUncelerin ha - tısında iki ay i;inde oç defa birbiri ar- nuna uyğun olduğundan sun~u tasarruf· 8P~incl k<•şldt• 11 lJaı·t 1938 d"dlr 
itikat olduğunu gBrmekle tıer Türk ne Kasına yangın çıkmış ve bu yangınla- ları mahıtUinde tahkik edileceğinden bu 
kil.dar '*unu mbart.sa tıakkıdır. rın hakık~ sebcbt eyıce anlaşılamttmıştı. taıeplerinın hilafında bir iddiası olanlar tt Büvt··ık ı'kranıı·ye·. 50 QQQ1 

l · d . ~ 
ZETA Tabkıkata nazaran, son yongın bir varsa evrakı müsbitelerile birlikte ilan ~ " - 1 "'ıra il· iU. 

milyon frank zararı mucip olmuştur. müddeti içinde tapu müdüriyetine ve ~ 

D O 
A u , Yangının arka makine dairesinde elek- yahut tahkikat gününde mahallinde bu· ~ Bundan başka: lö.000, 12.000, 10.000 liralık IJUyUI\ lkrunılvclerlo 

R1 ı Tezgah müdüru yangına ruğmen zırhlı- meleri ilan olunur. (No: 157) . . 
U trik konhığmd_an çıktığı anlaşılmı~tır. lunacak tahkik memuruna muracaııt et· (20.000 ve t0.000) liralık iki adet mUl,atat vardır. · :J 

İLAN TA FES yı vuktlnde, yani iki ay sonra teslim n . Şimdiye kadar binlerce kışiyı zengin eden bu piyangoya l~tiruk 

S ficİ ~nyıfada sunttmt 25 Kuruş edeceğini bildirmiştir. a edmlz. 

7 
50 Erzurum Askeri Satınalma ~mmm~~~··m~rrırrT"'lrnt: 

: : ; : 1 lx'; : ln gil terede k 1 l' baç cezas 1 ' komisyonundan ~ nııınıııııınıııııııuıııııııııınıııınııııııoıııııııııımııııınnııı~ı ıııııııımıııınıııııııııııumııııııououuumıııınomıın:ıııııııııuııınım• 
! . • . ~~ • I .. ondra 7 - İngiliz ceza kanunun- 300000 Oç yUz bin kilo bu~tlay ka- 1 D o G u D A 
0 • • • 

250 
• da buzı suçlar için kırbaç ceıası elan palı zartla eksiltmeye konulmuştur. Tah- == 

2 • • • • mevcuttur. Meselll mDscllelıan hırsızlık min bedeli 17250 on yedi bin iki yUz § 

t
1inn"' verece• k khns:ıer ~~OU Ôuze. bu meyandadır. Gençlerde Polis, bir ku· elli.lira llk temintttı 1293 bin iki yüz § 

yu!!!Cuyu bir otele ÇJğırarak, ttdamcağzı doksan iiç lira 75 yetmiş beş kuruştur. ~ 
İLK ÇİNKOÖRAFANE lesi İdare MUdürlnğUne müracaat etme· orada bayılıncaya kıtdar döğdUkten son· . Eksiltmesi 17 Mart 938 Perşembe 5 

tldlr1er. Devaı?~ UAnlor için husust ra iki milyon franga yakın mOcevher ve gUnU saat on birde Erzurumda askeri ~ 
tarıte tatbık e~ııır. 

1 
kıymetli taşlarını aşırun dört genci yaka- satınaıma komisyonunda yapılacaktır. §i Matbaamız veni bir çinkoğrafane tesis etınek 

. K.ırtnmlı ılilnlarda tarife bir mis 1 lamış ve muhkemcye vermişti. Teklif mektuphın belll gün ve saattan m .. .. , .. .. ,, . ... 
razlasıle alınır. - Halk bu muhakemenin neticesini me· bir saat evvel komisyon başkanlığına ~ uzere bulunuor. Bundan sonıa her turlu kılışe 

"' . l 1d~fJı deA'fştlrrnek 20 kurcşlulc ne· rakld bekleyordu. Heyeti hakime bu verilmiş veya posta ile gOnderll~i4 bu- ii lerinizi nıektup Ve fatura başlıkJal'JlllZI, çinkO 
te e a r. 1 gençlerı bir ue yedt sene arasında te- bu1unaeaktır. şartnemesı her gnn komıs- 1§ ,.,eya k'au(")uk u·· zeı·ı· ı1e ınu·· l1u'" ı·Ieı·ı"nı· bı"ze "ı· r)arı·ş 

halüf eden kürek cezalarına nıahkO.m et· yonda görUlebllir. ( No. l·U ) ,4 - 4 ~ · • • • ";' 
0 

1 

bOGU Abone tarifesi mlştir. Ayrıca bunlaı-dan biri on beş, 1 edebıhrsınız. 
Senelf~f ı; Ura dl~erf ~e yirmi kırbaç cezasına mahkOm HAVA A k l b l • 1 

t~b.;ı;: 4 : edılmlşJr, ! rtı stan u a sıparış 
Blf aylıği 1'50 • Ten1inatlı Daktilo, Dikiş 9 . 3 . 9.!JS ~sat 8 Rl1p<>ru ;;;;2 

-== ""' .h . k t~~n'!!~1MEMLEKEtı;R I~:~ Ve ~=~ır~~; ;;~!~eler H:v• taz;ık_l(D~:2!vıı..,sl): 773 ?. : vermege f tıyaç yo tur 
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