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A vusturyalılarb~ Almanlarla 
birleşmek istiyorlar:mı? 

Halkın Reyine Müracaat Edilecek 

Mekteplerde 
disiplin 

Geçen postadan çıkan İstanbul 
gazetelerinde, her talebe veli-

sini alakadar edecek olan bir mnnakaşa 
hakkında uzun tafsilat vardı . 

Mevzuu biraz daha hatırlatalım; 

Alman Hariciye Nazırı 
ile Londrada yeni 

müzakerelere başlandı 
• 

ltalya ile de Romada ihzari 
müzakerelere devam edilmektedir 

lstanbulda Şişll Halkevinde Saylav ve 
terbiyeci Selim Sırrının başkanlığı altın· 
da bir toplantı yapılıyor ve mektepler· 
deki disiplin meselesi nzerinde, birçok 
muallimler de iştirak ederek bir müza· 
kere yapıyorlar, netice alınamadığı için 

müzakere gelecek haftaya talik ediliyor. DO nya ~u .gxruşme· lerı· n 
Kendi hesabımıza bu müzakerenin U 

ne netice vereceğ"ini doğrusu merak ve 

alaka ile bekliyoruz. Gene son zaman· netı•celerı•nı• bekıı•yor 
larda lstanbul gazetelerini birbirine 
dUşQren mesele de malQmdur. Cümhu· Viyana 9 ( A. A. ) _ Başvekil 
rlyet gaz.etesinln,: me~teplerd~ maddi Suşnlg Avusturyanın vaziyeti aakkın· 
ceza talb1k etmelı şeklmdekt sozU, bazı d b" k 11 • i i i 
a t ı belk" d b. n k a ır arar ver mesı ç n rey amma .,aze e erce ve ı e ır m na aşa .

1 
. 1 ıemiol a1çılsın diye : m Uracaat edı mesı emelinde o dugunu 

- Mekteplere dayak konmalıdır, bildirmiştir. 
şeklinde tet~lr edildi. Alman Hariciye :Sn:ıırl l..oııdrada 

CDmhuriyet gazetesi, muddt ceza· Londra 9 ( A. A. ) - Alman lfarl· 
dan maksat, duyak olmayıp, tevkif, clye Nazırı Fon Rlbentrop bllgün Lond
izioslz gıbl şeyler olduğunu anlattı. nsya gelmiştir. Nazır yarın öğle yeme· 

Biz., bu asırda Cümhuriyet gazetesi· ğini Başvekalet dairesinde Bay Çember
oln mekteplere dayıık konmasına taraf- layn ile bent.her yiyecektjr. 
t~ bulunwadığı~ı mu~lak kabul _e~erlz . Londra 10 ( A. A. ) _ Alman l:la· 
Fakat gelin gorOn kı, dlslpllnsızlıkten rlclye Nazırı Fon Ribentrop'un dUn bu· 
aauatlim~erd~n. biri ? kadar muztarlp raya muvaselet etmesi mnnasebetile, ga
olmuş kı, Şışlı Halk~vınln toplantısında, :ıetecilerle fotografcıları gara yaklaştır· 
~ualum: • Talebeyı to~atlamalıdır. Bir mamak için husuat tedbirler alınmıştır. 
okat d~yak d e ğ 11 d 1 r » . diyor_. Bay Nazır hareket edinceye kadar gardan 

Kenan ısmindeki bu muallımln. fıkrine kimsenin ayrılmasına müsaade edilme· 
tabii acıdık. Ceza kanunun menettiği mlştir 
bir IUl tulebeye tatbik etmenin, pedağo· ; . 
llk bir şey oımadığını uzun uzun izaha Nazır halkı selamlamış ve kendisini 

Almanlf.Hadcige .J.Ynzm . 
l'on Ribentrop 

,. 

WARE YERi: 
Erıurum Gölbaşı noğu İdarehanPSI 

Pazartesiden maada her Jiin çıkar 

Sayısı her yerde 5 kur~ı~tur , ,...,.____._ 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

• 

Bütün Erzurum Büyük 
Gününü Kutlulayacak 
Yarın yapılacak askeri törenin 

programını neşrediyoruz 

Yarın Erzurumun büynk kurtuluş Hnkılmet meydanına geleceklerdir. Bu 
gnnudnr. Her yıl olduğu gibi 20 yıl dö· I M11nğaların başında bir subay buluna
nnmn de yarın parlak bir törenle kut· cak ve bunlara yolda ara sıra muhtelif 
lulanacaktır. 1 semtlerde birer ikişer manavra tlşeti 

Törene· kıhılardnri mürekkep tak· bulunacaktır. Atışta bir kazaya meydan 
viyell bir ~lay iştirak ettirilecektir. 1 attıracaktır. Bu mangaların ellerinde 

Kurtuluş töreni şu şekilde temsil Qçer adet m a n e v r e f i ~ e t l 
edilecektir. j verilmemesi için havaya ablması ve 

Manğalar; Erzurua.a muhtelit istika· münasip yerlerde attırılması subaylaı 
metlerden giren kolları temsil etmek 1 tarafından tanzim ettirllecektlr. 
Dzere tayin edilen yolları takip ederek 1 ( Alttara/ı 2 incide) 

Tavla müsabakası büyük 
bir alika uyandırdı 

Usta Tavlacılar biribirlerine meydan okuyorlar. Müsa· 
bakaya iştirak için Karstan da bir tavla ustası geldi t1tbli ınzum yok. Fakat ortalıkta da knrşılamağa gelenlerin ellerini sıkdıktao 

dislplinsizligin mevcut olduğunu da kabul s~~ra gardan ayrı.lmıştır. Nazır~n· otomo-
etmek lizlm. Yani ne bugünkü serbesti bıline ot~mobilli ve blslkletlı polisler F l K R A: Erzurum un en iyi tavla o~'Dayanını - Beyim tavıa oynamak yaşla d .. 
ifr1ttı, ne de medrese usulU, ne de insanı ref.akat edıyorlardı. · _ seçmek için aı;tığımız mllsabaka etrafın· ğildir. Altmış senelik tavlacı olsa ne 
kUçüUen haysiyetsiz yapan dayak... Ual~·a ile müzakereler de•am da bir çok dedi kodular uyandmm bir çıkar? .. 

Biz o kanaattayız ki, bugün talebe ediyor Beyaz yeş i 1 hadise oldu. - Peki sen biılm müsabakayı ka• 
dahi mekteplerde disiplin aramaktadır. Londra 9 ( A. A. )- - ltalya ile ' • • • Blr çok yerlerde tavla müsabakası· zanabilecek misin? · 

lıte bııriz bir misal: Dört beş sene Jni'iltere arasında ceryan eden mnıake· *'.3-1 . • · nı 8 ,.makla güdnlen gayenin tavla oyna· - O da nasıl söz? J<lbet kaZatii· 
l Gal · d b 1 1 bl d i l kd l t'ht f · ~ resimli mecmualardan birinde Y • • evve atasaray Lise.sın e ozu dugu re er r en z an aşması a mı s ı ~ . . dı diye bazı kimselere yeni vergi tarh· cağım. Ben hem tetkık ettim, sizin mil• 

iddia edilen disiplini tesis etmek Ozre e.tmektedir. İngi.Uere, İspanyol mesele· bundan evvelk.J Japon lmparatoru.~un ce- etmekten başka bir eey olmadığı şayıa· sabakaya iştirak edenler arasında be
mektebin o zamanki MUdUrü ve şimdi sınde gönUllnlerın .geri alınmasındaki ta- naze mei'aslmn~ aU bfr resim ıormlif - len etrafa yayılmıştı. Bir çok . tanıdıkla· nimle zar atacak kimse yok ••. 
Umumt Müfettiş olan Bay Fethinin yeri- lehinde israr ediyor. tllm. nmız, tavla mQsabakasile alakadar olan Bir parça durdu. B e n beoieü 
ne, pek idareci olmadığı ondan sonraki ( Alttarafı 4 üncüde) 8embeyaz &lyinmlş ek.lblr hiirmetle mnteaddit karilerimiz bize müracaat ede- sordum ı 
muamelltından ve devlet memuru oldu- merasime lştJ.rak etmlflerdi ve ben ilk de· rek bu işin do~ruluk derecesini öğren· - Seninle Erzunımda bafa çıkac~ 
au halde, ıecenlerde Tan gazetesinde T .. k H ı ta o~dan beyazın Japonlarda matem ren· mek istediler. Bu mUraca11tlar üzerine tavlacı yok mudur.? 
idaresinde muvaffak olamadığı Galatasa· Ur aVaCJ iği fi olduiuna hayretle ötrenmlştlm. biz de bakikatı tavzih eder mahiyette ba· - Bilmem amma beyim, dedi, bf'J 
ray Lisesi aleyhinde uzun bir yazı ya· k Beyaı çiçekler, bembeyaz blr gelin zı yazılar yazdık ve o yrzılann mnsa- halde yoktur. Bir defa fklncl sınıf taıv· 
ıan eski Trabzon Maarif Emini Bay 1 ymetli bir blsesl bhde her zaman neşenin ve sevin· bakanın ~·alnız tavla birincisini tayin tacılar cesaret edip giremezler. öbtltle• 
Tevfik getirilmişti. cin alAmetidJrler. onun için blı dalma e~mekten başka bir gaye Ue yapılmadı· ri de meydacda ... Geçen gün Uç klfl 

Mektebin yabanc.sı olan bu zat, ilk rüknünü kaybetti : .beyazda. bir ferahlık ıörmei'e all.fmqı&. ğını izah etmeğe çalıştık. mnsab:ıkaya rirmete karar vermiş, be• 
hatayı işled~ ve mektebi idare eden Fakat bufiin Japonlara hak veriyo • Bununla beraber tavla müsabaka- nim glte::eğhni du.runça caynuşlar .• 
idare mekanızmasını e.sklden ka~madır, rum. Matemlerin en baslnlnl beyaz ifade mızın bllyllk bir al4ka uyandırdığ"ını gö· O uman dedim kı : 
bana sadık olma:ıhtr dıye tamamıle de· Ôğrehnen Bay Musa bir ediyor. Ölüme en yakıpn renk beyaz. rüyoruz. Müsabakaya iştirak edenlerden - Bunlan gazeteye vazac&A"ıoı, 
liştlrdi. Yabancı adamlar talebe ile k t• . d f t tt• . bir kaç danesi muhakkak birinci gele· maııcup olursan kanşmam amma ... 
karşı karşıya kaldılar. aza ne lCeSlil e Ve 8 e l .. Ayla.rdır süren kıştan ıına getl.tdik. ceklerini orta a atmaktadırlar. - Bu şans ifidir, dedi ... Amma len 

Artık mektep talebesi her gün si· Ankara 9 (A A) - TUrk KuQu Göderlmb heyula nıavinln lmtlzacın • y . yazınca ben mahcup olmam 
• ' 

1 
• • "' d ba ka k t 81 d ı ı- Bunlardan bir danası demlryolları ' .. 

nemalarda gezıyor Oğleye kadar yatak- kıymetli öğretmenlerinden olup geçen an ' ren anımıyor. r en 1 r . Tavla etrafında Hacı Erdo1tanla blzlaı 
· ' l be bl üu 1 .. 6_ 1 ısıt ınşaat kısımlannda çalışan Hacı Erdo· a 

baueden tnmıyordu. Bu ha den tale sene muvttf takıyetli uçuşlar yaparak usanan r e__,r ya. 9 ova ve ~ d H Erd "" 1 dl ısat· t bu konuşmamız etrafından çok al4ka11 ael· 
. N k. bi - bütün ut•-- .. _ sıra sıra bem 6 nn ır. acı o6 an ş m m ıre en be . 1 de ılklyetç.ı ıdl. ete ım r gece, mu· madalya kazanan Bay Musa ltugnn tay- _. ... u&1ı.zu -payan - İstanbul otelinde bulunmaktadır. ttı . l.: var masalarda ka~ıt oynayanlar 

taleadan bır sıra kaldtrmışlar ve mek- yare meydanında bir kus neticesinde lleyu urlar artık kelAI Tennete bafladı... l t b 1 t 11 k b i d t 1 d hep bizim tarafa doğru uzandıldr.Aralanıı· 
d 1 t rt. -n ... ı ...t s an u o e a ves n e av a a dttn biri . 

tep koridorların a cenaze n ayı e. ıp pervanenin çarpmaslle yaralanmış ve has· Buıün sorsalat en .~ ren •• n yeşil dlk hl b'r kimse bırakma tı • 
etmeğe başlamışlar. Oraya gelen idare taneye kaldırımış ise de uç saat kadar oldujunu .s&yle.rdim ve sk de öylesiniz. •• yenm;n k çdi ~le orada kon t :

1
t;-k (Alttara/ı 4 ancade) 

adamlanna da ı dU ö 1 . l k _..... l n en s uş u • a 
- Mekte idaresi vefat etti, defne- sonra nya~a g z erın apamıştır. Ruhunusu.n derluuaaer nde mu.h.a.kkak yapılı gençten bir ıat olan H11cı Erdo-

yoruı. P Bu feci olum her tarafta derin bir Yetil hasreti Uad.e edlbnemlt bir his ola- ğana sorduk : 
Demi lerdi. tees'SUr .uyandırmıştır.' Vazife kurbanının rak dunnaldaaıt. _ lyi tavla oynar mısın? 
Bay tevfik vekalet emrine alındı. cenazesı yarın merasımle kaldırılacaktır. BABADJR DCLGER YüzllmU:ıe bu sual de bana sorulur-

Yerlne ıimdikl mOdür Bay Behçet tayin mu? Der gibi dik dik bakb: 

Hatay'ın seçim 
nizamnamesi 

olundu • . B~y Behçet Galatasaray. I?ü.dür- B' k k _ Eh, dedi, şöyle böyle •.. 
ıuıonil ıkın~l defa deruhte ettıtı ıçl!l , ır aç güne adat o sırada biıi dinleyenlerden biri Türk projesi üç gündür 
talebe kendısinl tanırdı. Bay lic:bçeun lafa ka ctı . tetkı'k edt"lı"yor 
müdQt oldutunun ertesi günU çocuklar n., · 
kendfUklerioden sokakta gezmez oldu, s· be ry d Yed. y 1 - Beyim, dedi, çok gUıel tavla Cenevre, 10 (A. A.) - Ariadoiu 
aabBhleyln blç bir Ihlara maruz kalma· 1 a a 1 1 oynar. Burada yenmedik kimse bırak· ajansının hususi muhabiri bil Urlyor : 
dan, yatakhaneden indiler, dersten knP· ı mamıştır. Hatay intihabat nlzamnllltlesinl tadili 
nıadılar ve kendilerini ın:-~;-ty ' ,·,.ı· - "DOCU •• } d Erdoğan bu medlbdeıı adeta rurur- memur beşler komitesi haıırhldıklan tıJ.; 
tettiler. t !:~ ~ :: ~ .. ~ .. ~ \ _ u SUtUn arın a lanmıth: zamname ile Terkiye tılrtaından teYdl 

l ~ - - Kaç yqındasın ? Diye sordum. edllen projeyi üç gtındenberi mtılakln 
( d(i{"· ~;ı:, .::. ı ı "ôiilbl O uman: ıtnaek\edtrler, 



2 DOGU 

Doğudan Haberler 
------------------------------------------· 

Bir köyde 
hiç yoktan 
adam öldürüldü 

Yarın Erzurumun 20 nci 
kurtuluş yıldönümüdür 

Köy biribirine girdi, 
katil yakalandı 

(Üst tarafı ı lncldt) ı Hnyrak merasimini müteakip Bele· 

Bir süvari keşif kolunu temsil et· diyece tertip edilen şabıs~ar ·ta~afından 
mek nzere teşekkül eden snvarı man- bu gnne alt söylevler verılecek ~ve bun

Oltu, [Husust] - Oltunun Petkir ğası bir cedvelile tesbit edilmiş olan yolu l~rı muteakip geçit resmi icra edilecek· 
nahiyesine bağlı Korkes köyünde blç hafif sOratle ile takip ederek Hükümet tır. 
Yoktan bir mesele yüzünden Halit Çavuş Geçit sırası şöyledir: 

meydanına gelecek ve orada hazırlanmış ,\ ~'lU t ı 
adında bir adam kurşunla vurularak öl· ı> - " ret ep a ay: 

bulunan Bayrak direğine iki sUnğülU er B _ Jandarma kıtası 
dürOlmüştür. nöbetci çıkaracaktır. C - Okullar; 

Cinayet şöyle ölmüştl1r : Alayın mütebaki kısmı, önüne basit D - Halk teşkilleri. 
KöyQn ileri gelenlerinden Sarı t\ll ve kısa mesafeli bir öncü çıkarılacak Geçidi mUteaklp alay Yakutlye gar. 

sabahleyin odasında otururken, sokak ·e Büyük kısım başında muzıka olduğu binde dağıtılacak ve hM kıt'a kışlalarına 
kıpısının önüne kar döküldüğünn göre- halde İstanbul kapısı caddesi, hastane, döneceklerdir. 
rek, dışarıya çıkmış ve komusu Sabra'· yakuUye yoliyle HükOmet konağı önUne HükOmet önOnde hitam bulan töre-
run evinin bacasını körOdUğünO ve kar- gelecektir. ni müteakip Belediyece bir resmi kabul 
lan da kendi kapısının öqUne yıgtritını Kapılardan hareket edecek olan yapılacak ve bu kabule Yarbay ve da
ıörmüş ve Sabri'ye karları başka tara- sııvari ve piyade manğaları saat tam ha yukarı rütbedeki subaylar komutan-
fa atmasına tenblh etmiştir. 13 de harehet edecekler ve HükOmet ko- ]arla birlikte iştirak edeceklerdir. 

Fakat Sabri buna aldırmamış, eski· nağ'ına muvasalattan sonra hapishane Kabulden sonra Belediye önnnde 
si gibi karlım yine komşusunun kapısı- tarafına çekilerek orada kıtalannı bek- halk tarafından mllli oyun ve eğlence
nın önüne dökmeQ-e devam etmıştlr. Sa· leyecekler ve kıtaları gelince kıta için- ler yapılacaktır. 
n Alı bir kaç defli daha ihtarda bulun- deki yerlerini alacaklardır. Bu süvari Gec~ saat 18 de başlamak Uzre bir 
muş ve bunun üzerine ağız kavgası manğ"ası on iki ath olarak kor nakliye fen~r alayı tertip edilecektir. Bu fener 
başlamıştır. taburunca teşkil olunacaktır. alayı için mllrettep alayın her bölüğün-

0 sırada karşı tarat'taki damda bu- Alay İstanbul kapısından tam :>aat den bir takım iştirak edecektir. Fener 
Junmakta olan Durmuş, Sabrl'yt kavga- l3, 20 de hareket edecek ve HUkQmet alayı başında binbaşı Hilmi Acar buluna-
yrt teşci eder tarzda sözlerle işe karış- d 1. 1 

caktır. 
f . t mey anına ge ınce oradaki yerini a a· Fener 1tlavı Harbive kışlası, Yaku-mış ve ağ"ız kavgası şere ve hasıye caktır. .J J 

boıucak f'lPkle do-ku-ımuştu~r. B tiye kışlası Belediye önnne gelecek ve 
r ütUn kılanın saatları alay K. dan 

Bunun nzerine Durmuş tüfengtni ayarlanacaktır. bu~a~a hazırl~nmış bulunruı halk teşkll-
... •· Al" ı ü ı t ı ~ d"' Kıt l · k" 1 1 k 1 lerını de peşıne katarak önde mız.ıka aapara~ ı n n zer ne a ı ucıı6 ı sıru u, a arın ve saır teş ıl er n rok ye olduğu halde COmhuriyet caddesi Taş-
Boruzan adında biri araya girmiş ve naz~ran yerleri~i inzibat. subayı yüzbaşı mı:ığıızalar, GOrcU kapısı, Vali' k~nağı, 
kavg-ıınnı önüne ıeçmiştlr. Nafız .~zcım go~~ere~e~tır. Hastane, Yakutiye yoliyle Belediye 

San Ali kavıadan sonra muhtarı Gırış tem~ılı bıttıkten sonra alay önüne kadar gelecek ve orada dağılıt-
ç.aguarak, bir zabıt varakası tutmasını komutanı kro~ıye .g?re kıt'alar ve mü- rak kışlalarına döneceklerdir. 
istemistir. Durmuşta atına bir.erek şika- esseseler yerli yerım tamamen aldıktan Buglln ve gecenin şerefine gündüz 
yet için nahiye merkezine yollanmıştır. sonra alay komutam tarafından dikkat geçit resmini müteakip ve gece fener 
Bunu httber ıtlliD San Ali de atına bin- komutu verilecektir. Bu komutla birlik- alayı hitamına kadar orta toplu olmak 
m.ij ve kestirme yollıtrdan giderek Dur- ler ve herkes ihtiram vaziyeti alacak, ve başlımnda bir nstn bulunmak nzere 
muf(an evvel nahiye merkezine varmış- muzika istiklal marşı çalacak ve bu izin verilecek ve bunlara şuradu burada 
br. Wr müddet sonra Durmuşta gelmiş, marş çalınırken yUzbaşı Rıza Şantalı ta· yapılan tezahnrat gösterilecek ve mana· 
ber lkiside karakola giderek birbirleri- rarmdan hazırlanmış olan direğe Türk sı anltaılacnktır. 
ili tikA)'et etmişlerdir. Bayrağı çekilecektir. Bayrağın çekilme-

Hu eı,nadtt koşıtrak iki adam daha sini ve marşın hitamını ml\teaklp alay 
ıelmit : • OğJun Ziyaettln ve kardeşin komutanı tarafındım rahat komutu veri
lbrablm Halit Çavuşu vurdular,. diye lt!Cektir. 

baber vermi~lerdir • n=ı==a=l=ar=a=k=s=o=k::::a=ğ"=a=f:.:ır::.:la=m:.=::ış=, =-=İ=b=ra=h=im=in 
Cinıtyete sebep şu imiş : lbrahim 

t-.•mede su dolduruken, Hulit Çuvuş İb- etrafmdaki kalabalığı görilnce, tabanca· 
t"""i' l sile ateş etmeğe başlamıştır. kalabalık 
ruhlme sögüp saymağa başlamıştır. b· dağılmış, çıkan kurşunlardan biri Hnlid'in 
hbim her ne kudur ttğıını boımamusını koluna diğeri böğrllne isabel ederek 
reu etmiŞ-'e de dinlememiştir. Halıt yir.e bel kemi~ine sııplanınış, Halit hemen 
fena fena kntürler savurmağa devam ölmüştür. 

etmi1tir. Bu gürültü üzerine zaten sene- Yine bir kurşun da köyde Mürsel 
lerd~D beri birbirlerine hasım olon köy· adında birinin eline isabet etmiştir. Bu 
balkından bir kısmı iki turnf olmuş. tü- sefer tüfenginl kapan Ziyaettin'in nzeri· 
tengıni kupan İbr11bim'fn .üzerine koş- ne hücum etmisler, o da güç bela kendl
muştur Jbrublm kendini mödafoa için sini ahıra atmıştır. Kapının önünde top
bellndeki Amerikan tabancasını çekerek )anan basım taraf, sokak kapısına kurşun 
illet etmeğe baılamışıada, karşı taraf atmak suretile nOmayişe ba:;lamışlardır. 
kalabalık olduğu için, küreklerle lbrahi· Mesele nahiyeye haber verilmiş, 
mi ciögerek bttyıltmışlar ve elinden ta· Müddeiumumi tabkikrıta başlamıştır. 
batı<?ıssınl almışlardır. Katil yakalanmış, Ziyaettin cnrmUnü 

Hilyvanlarile ahırda u~nşmakta itiraf etmiştir. Şimdi amcası İbrahim ile 
t>lah Zlyaeltln amcasının t'ılUm derece· birllkte ceza evindedirler. Tahkikat be· 
8ltıde dOğüldüğQnü duyunca, tabancası- nüz bitmemiştir. 

Geçen ay doğum 
üç misli fazla 

MüUıakatU~ Erzurum \ 'ilth·eti 
dahilinde g.-<;en ay lçlnde niifus 
ldart·lerlnden alınan nüfus , ·aka
ları şudur: 

·137 yeniden ka~ ıt, ·J UU do
ı)um, :l8a ö!Om. 125 C\'lennu~. 

Yeniden teşkil edilen 
beş kaza 

3223 Sayılı kanunla Mardin, Diyar· 
bakır, Erzurum ve Tunceli vllAyetleri 
dabillnde yeniden teşkil edilmiş olan 
beş kazıt budutlannın tayin ve tesbiti
ne dair olan icra Veklllerl heyeti karar
namesi resmı gazete ile tıan edilmt,tir. 

Bugece nöbetçi eczane 
"Cumhuriyet,. eczanesidir 

1 1 ll . R T 193R 

SIHHI BAHİSLER 

MiKROPLAR 
Tabiat denilen hudutsuzluk içinde, 
görebildiklerimiz göremediklerimizin 

milyarda biri kadar bile tutmaz 
Enurzım Dvğ<1m ve Ço('ıık lJnkımeııi N lsııİµt' -11e Vi/adiye ıllüfeh11SS1Sl Dr. Asw1 A R A L 

Mikrop kelimesindeki mikro ~özü len kuvvetli mikroskoplt r ile giireb~Jıııt: 
. latince kUçUk manasınadır. miı mümkün değildir. En kll\'\'etlı bO. 
( Mikrop ) gözle görl\lemiyecdk derece- yUti!cU . \'nsıtıılar ile dahi aksam ve ııı:~ı 
de küçük mablak veya küçUk hayat cudıyetı görlll~ey~n. tın tuzlu . ,')ud t;ır 
demektir. Bu kelimeyi hemen ekserimiz tuzun ?1evcudıyetını. lıa~~ukl lııç ıl 
duymuşuz, biliyoruz. Fakat bir kısmımız zaman m~llr edemeyız: ~ıınkll_ t.~u ~-tağeıı 
buna tam inanmış değiliz. Bunu lıl\lll ma, bu Y.uçnın:ıe ':e °.ıha~_et_ ~oznmuzdeıı 
eski zamandaki ( Tellür ) veya ( Miyaz- kayholmu luıdı ·esı ~o~lerımı:zın şu~ıa?ıifl 
ma ) veya ( Anasırı erbaa ) nazariyesi altında cerey~n etmıştır. hl" rl\yetıını . 
gibi isml var cismi yok ZümrUtanka ne derece ncız ve ne. d_erel·e. gııh~t ol~~ıı 
kuşu kabilinden uydurma Yeyıı biraz ğuna de~Alet <'de~. ıkı h~::.ıt m.~sa•lbi~' 
daha ciddi telSlkkl edenlere göre hasta- haldn ınsan goı.rı t~b.i.ılı gure :;ıı 
1 kl · h , bir nazariye gibi cek kudrette olmadıP;ı gıhı gorwc hu .. 1 arı ıza a ~arayan · hl 1. h" -ı ·n •e\a 

ediyoruz. Güneşi hepimiz biliyoruz. sunda da ç >ır zıımnn ı r ~> ı: ' , 
ç;:kü her sabah Doğudan yükseliyor indi bir hükl\m vasıtası değlldır. ı ıvl 

b t (ı gene do""mak nzre butı\.·or. l\lalOm olduğu Uzre, huy.ıt stı ı 
ve a ı an, c; .1 d .k. bü ··ı. f ı \'or· 
Bunu inkar edemiyoruz. :\llkroplar da mevcu at, . ı_-_~ yu11. sı.nı a ııyrı ı. dl 
b U k da mevcudi\.·etleri bariz Bunlardan bırısme ( ZUmreı nebutat ) . u g neş a r J • ,, • • 

1 
• t d . uır· 

bir hnkikattırlur. Güneşin mevcudiyetine ğerın~ ( ",umreı ıa)vana ) n ~ ver ti· 
k d - h siz bir iman ile intmmak ZDmrel nebatat sonsuz çeşıtler ib 

nkel 
8 l~r s_upbe b. hak"kat ise mikro- vu eder. Deniz nebatları , sıcak mıntal\11• 

a ı se ım ıca ı ır ı • k t d'I ·kl. h· tııl• 
ba da aynı derecede kuvvetli bir lmnn soğuk ıııınta a, mu c ı ı ıın ne .ı ıı 
ile inanmak bir ihtiyaç bir zaruret degii, g~,bi. Bunlard:ın baş~a d:ıt~ budıt~ı. 
bi b · ti k t'ı"vedir koklU, göjtdeU, çlçeklı yapı tıklı , buyu r mec urıye n .J • k .. d .. 

1 1 
· ,c 

T b d il b 1 d t ök u orta, kOçn cu~se e namu ena ıı 
1 u. iat en en u ıu u i>UZ, •• ~ - muhtelif eşkBlde nebatat olduö u ı;{ilı 

sUz, derın lllm ve felsefe kaynağ'ı bızlm - . 0 
• ye 

k 1 1 1 · ö bild·11 • d ib nebatatı sağıre veya nebatatılumltbını 
üçUdk ~~löd~ erGm_ zmb.lgd.krle . 

1
•
610 eöıı m:- de vardır. Hurdebini olan nebutat (ZiiıJJ 

ret e6 ı ır. ore ı ı eramız, g re - 1 b t t ) f t d il Lif . . . . b 1 re ne a a ın u ur a ı ver en ()1 
dıklerimızın· milyarda bıtl kadar i e f 1 1 B 1 k h • bili 

1 .. .. bl sını ınn ~ rer er. un ar tınt.'a urne 
tutmaz: nsani ?lçUmUze göre buyuk r altında görülür ve tetkik edilirler. tştt 
terakkı sevlyesıne yükselmiş olan ylr· "k 1 d h d & ( B kt · ) le' 

T h.bi ük k kUltürlU mı rop ar a a o.,rusu . a erı 
minci asrın 1 ım sa 1 

• ~: se nebatatın futur sınıfına mensuµ te~ 
insanı blıglln gene mılyarlarca defa . .• 

' • . . . hücreden ıba ret, nebatatı sağlre ve)P 
milyarlaf' kadar acz ıçerısınde olduğunu h d b" . d d b t h'bi .uı~ ur e ınıye en mR ut aya su ı ...-
ancak anlayabilmiştir. Ta~iatın uıam~tl kllçOk mtthllıkattır. işte bunların ecıııP 
de işte bunda mündemlçtır. iğne ucu ıle ve envamdan, hayat ve tarzı maişetle· 
bir zerre kar alınız. Bunu blr~z büynt?n rindcn ( .Fiz1yolojilerinden .> bıılısedell 
kuvvetlice bi~ adese il~ tetkık edlnız. fenne bakteriyolo.jl ve mikrohyolo.11 tıd1 
Ne gnzel şekılle, Ozerlerı ne kadar ince verilir 
işlenmiş r.azip billOrlnr göreceksiniz. Bu Zümrei hayvanat ise , zümre! rıebatıı1 

zerrelere bu ruütenaı::id bu kusursuz gibi bu da sonsuz çeşitler ihtivn eder 
billurları bir llnı vabid içinde ölçUsü ölçil- Deniz hayvanları, sıcak mlntakıı, soğtl~ 
süne yapıveren kuvvet tablabn kuvve- mmtaka, mutedil iklim htıyvıınntı gibi 
tidir. Fakat adesesiı kBnt baktığımız Bunlardan başka başlt gözlü, elli ,.e 
zaman hu gilzel blllürlıırı görmlyoruz. ayaklı, büyUk, orta ve ltıiçnk cüssed11 

Binaenaleyh gözllmüzle göremedt~iıniz ve namntenahi eşkal ve tıynetle tıayvır 
bu hakikati bir adese ile bakar bakmaz nalı kebire olduğu gibi hayvanatı sagıre 
derhal farkediyor ve derin hayretlere veya hayvanatı hurdebiniye de \'ardır· 
düşüyoruz. Ancak hurdebin altında gc1rülebile11 

Bir bardak suyu koca biı tuz par· hayvanatı sağire veya hurdebiniye zürıırt1 

çası atımz. Eridikten sonra bu koca tuz hayvanatın parazitler sınıfına girer ~I 
gözden nihan olur. Sonra bu tuzlu su- bımların ecna!i ve envaındttn, tıııyut ,., 
dan aldığınız bir damlay: adese ile değil tarzı malşetler1nden bahseden fenrrn d" 
adeseden daha çok büyüten mikroskop ( Parazitoloji ) adı verilir. 
( Ufak şeyleri göstereQ alet ) ile tetkik Bir deve ile bir kavak o~«H.'ına bil 
ediniz. Bu sefer tuzun htç bir eserini birinden tefrik gayet kolaydır. Ka,·•: 
farkedemeı ve tuz parçalarını katiyen ağacının zQmrel nebatata , de\'enin ıs 
gene göremezsiniz. Çnnkn koca luı su zUmrei hayva{lata mensup olduttu busıı· 
içinde kısmen ( lyonlze ) olmuştur. Kıs· sundua hiç bir tereddüt hn"ıl olrııııt· 
men de ( Moleklll ) denilen gayetülgaye 
aksamı intihaiyeye ayrılmı~tır. Bunlan (ı\lt tarafı t iln(•ildf') 

kıyordu. nen bunun manasını ve bu bir· bir arkadaş tıoplantısıncta Muallaya üalı· kalma.ml{>lı. 

Tefrika: 3 

- Sen blllrsin dedim .. .Bıı.na sorarsan 
buraaa. kalmağı tıercUı ede-rdlm. 

O zaman tuhaf bir ışılda paria.yan 
iözl rını bana ~vırrtl. Yüzünde blr ~-

,,.. sü.tn 1.ş.fui 'zazı belirdi 'V : • • 

- Haydi dedi •. ı Oid'tll:lın . 
En güZel bir hA ıraya be'Şiltlut e-dert 

bıi tahta .kana.peden ayrılmak tsoomiyor -
aum. Beooerl evvel o yanımdan fırlıidı . 
lallmn bana uzattı. Kalktık. 

Gelirken beraber yürüyemediğimiz 

lam Yolları şinid:i sankl genişelmişlcrd!. 
İif iitlıöılarla Yanydrla yi.lrtiyorduk. Ar

ka.ya doğru uzattıgı başının ağıtlığını M
tA. ~ğsiliride hLc;sediyoi'dum. Elimin lçln
tle dman elleri şlindi Ate" gibt yanıyor -
tardı. 

- Ne gtizel gt'CO değ~! mi? diye sordu. 
- Hayı;, dedim ... G~e bir feY yok. 

.,.,~r h~p amJ, yarım ~rdıntı.ıı kil· 

rartlıgın tthetıgl hep blr. Biz galiba· göğe 
ç-0k yakınl~tık ta ..• ,, . 

Sesinl .çıkarmadı, aynt şek:ild'? yürU
meKe devam .ettik. 

Şimdi ort~k terası görmeğe başla. • 
ml.)tık. Top lılmbnlarının verdikleri bol 
ışık altındR dansedenler tam b-ir vıızuh 
içinde görülüyordu. sesi daha uzak ve 
daha hayalt gelen gramofond1l. tok sesli 
bir erkeğin söylediği İnglli.zce şa;kl i.iiti· 
Jlyordu. Bütün bunlar 1lsıl ve haklk1 
dünyaya dönmemi7.e, ya~d.ığımız his ve 
hayal aleminden atrılma.nuza bir sebep 
teşkil ediyorlardı. Muall!l. bu ışıkların ve 
bU ~ in tl'slrile b!t'denbit'e deği§ti. ihtı -
yan haricinde imiş gibi kollarıma terket
tigl vücudunun birdenbir~ çalaklaştıılını 
hlssettün. Birdenbire bana döncih. Yüzu 
eski durgunluğunu ·ka.ybetm~tl. Şimdi çok 
asabt g6runuyorctu. Pl~~tıe ytııtıme btl• 

• 

denbite deği.ş.me.nln setJe.blni anıamağa tü mllnakıışa da cereyan etınlşti. Ben Şimd: be-ııi dUşUnceyc sc-vkeden MU • 
çah~ıyorjum. Muallayı ısrar ile metheden Jal~ye: CJ..llftn111 ıs.on ı·e tezatlı hareketi idi. .• }(ati' 

_ Ne va.r yine Mualla. 'l diye sotdum. - Bırak camın deınişt.ım. Şu kızı r.ık bil' haleti nıhiye içinde mercU veuıerl 
_ Hıç <liye cevap veı-di... Yalnız sen· Ondan ıbaşlta kontışınağa değer bir şeyi • çıktığım 2aman .~alonda k.lmsel<'r yoktıl 

den şunu C.stıyotuıtı. Beni ve bu ~ceyi u· tniz yokmu? ·rerustan S('sler gel:yordu. t 
nutaca.ks1n. O zaman bana hücum etınıs - Nlgar Hanımefendi çocukları yW 

- Kabil değil decliıtı... terdi. Dilşüııcelcrlmde haksız olduğumu (:l.rafma toplamış anlatıyordu. ve t1cJJ1eıı 
_ Unutacaksın dedi. .. lsbat edecek bir çok deliller göstermek Is- her cllmlesl bir kahkaha fırlınnsile Ke ' 
- Kab11 degıl... temişlercli ... ·ve bu münakaşa n~ onların •ilfyorJu. 

o zaman ufak bir elimle lle cevnp b<!ni, ne 'cie benim onları ikna etmeme Ben de terasa çıktığım ı;.uıınn ii}.,ıl 
verdi. l mtisaade etmeden kapanmıştı. kafileye katıldım ve Nigar Hanuucferı:li' 

- Ben 11.stiyorwn. 

1 

Muallftnm bundan ş~p~esiz lıabc~i t!~n anlatıklarını <ilnlemege başUı.durı. t"B: 
Ve sonra aduruarını sıklaştırdı. Ben· ~o\rdı. Ve şüphesiz Jale belki b.r pa~ça. mu- kat o sözlorin neye taalltlk elliğ'lni ve atıl 

1 nen kaçar gibi koşarak kÖŞkün kapısına balağa da ederek cereyan eden munaka • ca sırada kopan .kahkahaların sebtblfl, 
doğru yilrUdü. şayı ona anlatnuştı. bir tlitlti anlıyanuyordum. s-anki otnıfııfl 

Bir his ve fl.kir lıerclimerci içinde Vaziyet böyle olduğu halde bugün dakller ibllmediğiın blı· lisan ile k·<.>nııştl ;~ 
telim. A.k.şamdanbeı1 cereyan eden hAdi - 1 ıç1ııde y~adığım vak'aları lzah etmek yorlarciı. Ve bu sebebsiz ve llatta ınaıııl5 
selerln miıhi}-etiiıi ve manasını o.nlama .1 benim lçin knbil 'Cieğildl. ~rnlduğum gülil~meler heni tazlp ~diyor;. 
ğa çalışıyoı·duın. Partlnirt ba.şladığ1 sant-j Ben biltlin cereyan cdeÖ, manalarını 111. 13ir ara Muallayı ar::ıdım. O 11 

terl eğlencelerlml:zl ve glil.nlelerimizi ha • izah edemediğim vakıalar içnde mües..">lr gurubun lçlnde en bariz hır neşe a1ıın1c il 
tırlıyordum. Sonra akşamın bird~nb'ire 1 bir rol oynamamıştım. Ben llareketler~ml • lle kendini gösteriy.ordu. o kadar Jl!'şe, 
ç.OküsllnU ve bizim durgunlaşıntun.ızı göz Muallanın insiyakhanna. terkctmiştım. glilüyordu ki... sanki biraz ~ve! koıı;llt 
önline getiri}"Ordum. Mua.llilrun yorgun! ~cenin, her an tntuşmağa meyyal genç· nmda 111çk1tan kız o değlldl. $emn ıcıı t' 
hali, k.öşklin bahçoes.l.ne iRl.!;LmlZ, ve niha- ilk heyecanlarımın te.sirlnde kalmıştım. engin ve shkin bir deniz kadar yeşil ~ı1> 
yet ora.dan dön~ümilz teker teker haya- Ya Muallayı tahrik eden sebep ney- •1evişli g0zleri gür kirplklertnin gôıge.~ 
ılındc ctıiılaruyordu. cı~? Onun lıtiznüniın, ağlayışınm ve bana de kayboluyorou, g\ılilyord.u, glllUy:>r:i:ııt s 

. o saatlere kııida.r Muallayı her ha.ilgi sokuhı.şı.artnın mnnası neydi? oôzleriml.z karşıl!Ujtığı zam:ın th~t> 
blr kızdan tefriık etmlyorurdum. Avare • Evvıelli. 1>unu hlç düşünmemiştim. Ha- gunla,şır gibi Gidu. Ve sontn yine ~skl 
ligini, ıgüzeUğme e.mtn e>lmaktatl. gelen diseleri olduğu gibi kaıbul etmiş ve yeni ~~ini kaııtnmab <-alıstı 
gururunu beğenmiyordum bile... blr macerartın başlıangıcı gl'bl saydığım 

MUtff.ddit fıMtla:da b~ <ıuyruıarımı bunlar üzerine dikkattmi çevirmek lüzu- iArk•"' "~J 
ııı,.ar ttl'Rtftj.m. 1'tt*' ~' fltt Yt~ ~· ıtt1'nu hi$etmetnt9ttm. hten buna vakit te 
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ECNEBi GAZETELERDEN 

EN SON HABERLE~ 
Japon - Sovyet Münasebatı 

Gergin Bir Safhaya Girdi 

Hitler ile Mussolini 
arasında farklar 

[pış sıv As~_J 1 
Japon tezgahlarındaki üç 

lngiliz - İtalyan Sovyet vapuru 
müzakereleri şimdilik teslim edilmiyor 
inglltere He ltalyn arasında iki 

ınemleket mllnasebotlerlni normal bir 
Şekle sokmak için, başlayan yeni Mültecilerle dolu bir Çin şehrinde 

Avrupada iki büyük milletin başında 
bulunan iki büyük reis nasıl çalışıyor? 

/ l 'mii Lrulviy 
hıırp sonrası tarihini 
yazacak olnnlartı şim 
diden elemanlar luı· 
zirlnmakla övünen ve 
o yolda ça/ıştıyım 

süyliye11 garı tari '1· 
çi, yan gazeteci bir 
instindır. Bu m:ıksat
la bir çok bügiik dev· 

müzakereler başlamıştır. 

Let reis/erile yüriiş· 

maş, bunltınn Jmyat
lart üzerinde tetkik-

Bu müzokerelere esas olan mesele· şimdi de tif O salgını çıktı /er yapmı,, eRerler 
lerde iki turafın bir anlaşma zemini bul- yazmıştır. Aşağıdalli 
mağa çalıştıkları, fakat girişilen pazar· llankcu O ( A· A. ) - Japonlar 1 ,Jnıwn Hariciye Xuzırı he)'UUllllR lercü eti' . i fi"" 
lıkta da ne koparmuk mUınknnse kopar- ileri hareketlerhide bir muvaffakıyet gös- balondu .

1 
m;

1 
f.ıgwı z un· 

fl1aba u1rraştıkJarı nnlaşıh'-'Or. term· ler ve tayyarelerin hl ayesl al zısı e 1 aşist deı,. 6 
"' .ı tı d 

1

~S bl ueç ex-e m • ffak 1° T~~yo 9 ( A. _A. ) - Domel ujnn· lef reisi arasında 
ltalya, Akdenizde bir saltlh ve em· n a arı ne r o m & murn ° - sı blldırıyor: Hurlcıye Nazırı parlemen· _ _ . 

· 1 d Neh 1 eçen ku t' k " • kendi goruşa11e göre nıyet tesisini şu şartlara bağlı görmek- muş ur ır. r g vve ın ye unu tonun bugünkQ toplanlısmda Japon Ha-
ledir : 900 kişiden ibarettir. rlci siyaseti hakkında beyanatta bulun· bir mukay~e yap· 

1 - Habeşistan Jmparatorluğu ta· Şan~lıay _ıo ( A. A. ) - . Japon kı· muş ve So\•yetler birliği ile Japonya a· maktadır} Jlitler ıre Mussolini yn11ya11a 
nınınahdır, 2- Lodnra Bankaları ltalya· taatı Sarı nehır clvnrmda su ıçlnde bu- rasındakl gerginliği kaydetmiştir. MussoUniyl ~ahscn tanırım, kendistlc için ltalyayı yüks\ltıneğ'o çalıştı. O du 
ya kredi açmalıdırlar., s _ snvcyiş ka· lunmaktadır. Bununla beraber gemilerle lıir haftadan fazla müddetle her gün u- milletini hazırladı. Fakat ltalya sllalıla-

k k ·1 ç· l'i ı b b · JOJ)(Hl lc 1zgt\hlarındakl """ l 1 nalının idare ve müdafaasına ltrılyn da ·üprl\ kurma suretı e ın ı er n a erı zun mLuuı eme erde bulundum. Hltlere ge- nıyor diye ne Frflnsa, ne lngiltere bir 
iştirak etmelidir, 4 - Ceneral Pranko· olmadan 30 tank ve 900 asker rıehrl Sovyet ''npurları lince, onu da ıeksertya hazır :bullınduğum, silah yansına girişmediler. 
nun muhariplik sıfatı tanınmalıdır. geçmeğe muvaffak olmuşlardır. Tokyo 9 ( A. A. ) - Jupl•nyn ile y.ahut ı•a.dyoda dinlediğim nutuklarından Fakaı° Hitler Alman ·ayı yeniden si· 

1 Bu vaziyeti haber alan Çin kuvvet· Sovyel Rusya aras:ndaki gerginlik do· '.hıtaplarından ve kendisinin yakınında d ba 
1 

d ~ b"tü Buna mukabil ngiltere şöyle dü- • • Ulhlan ırmag-a ş a ığı zaman, u n 
şünmektedir: lerl köprüleri ve gemileri talırip etme- lnyısıle Japon tezgahları Sovyetler bir· bulunan zevatın anlattıklarından tanırım . Avrupayı bir humma istila etti. 

0 
za· 

1 ğe muvaftak olmuşlardır. Bir çok Japon !iği hesabına inşa edilen Uç buz kıran Bu iki bUyllk adam hak.kmda lıüküm . l k r . 
1 1 

1 
- spanyııdukl gonnllnlcr ge!'i askeri boğulmuş ve kalanlar da dağlara vapurunun Sovyetlere teslimini talik et· ıve.rebllmek için iki bUYfik milletin kendi· man Bitlerin kbeend~ imem eke e 1 1~1~,.r · ~kilmell, kara ve denizlerde çoktan be· kaçmışlardır . miştir. · ne has karakterini aralarında ynşnynrak nız lıu~u~ bera rlığ ve t rar sı G.U tı~· 

ri terkedilmfş olan kontrol hakkile tat- tctklk etthn mnk ımtıyazı istemekle kalmıyarak, 
bık olunmalıdır, 2 - Habeşistan lmpa· askeri sahada bUtlln diğer miUeUerin 

H t t • f Umıınü Harbl mUte!lkip Musollni e -ratorluğunun tanınması için Milletler Ce· arp en son ra 1 o fevkine çıkmağa azmetmiş olduğu anla· 
rııiyetıne bir teklif yapılmalıdır. fngiltere mellerinl tahakkuk ettirerek vaktin geldi- ~almıştı. 
emrivakii kabul etmekte artık bir mahzur ğ!nl anlamış ve kendisini Iktıdar mevkiine l 

Şanghay 9 (A. A.) - Honkuva da mnthlıj bir tifo salgını çıkmı~tır. Çinli kadar göturecek olan fırkasını tesis et.miş- Mussollni talya için hiç blr zauıun 1 görmeyecektir, 3 - Avusturya mesele· Ml\ltecilerin akını devam ettihl için hastalı.ğın ilerileyip yav. ılmasınılan korkul· d.U d ö k. · t l t i d ~ildi 
sinin Milletler Cemiyetine aksellirilme· 6 ti. Maksadına vnsıl olmak iç!n ıde Uç sene nya a o mev u a ep e m ş e6 r . 
sinde Jngiltereden 7Jyade italya alAka· maktadır. çalıştı. 1922 de kurduğu fırka Roma Uzerı- o milletinin hudutlarını biliyor. Hitler 
11ardır. Binaenaleylı lnglltere bu hususta ne yUrUyerek hUkClmeti devire<!ek kaüar ıse Cermen ırkının tefe\'\'ukuna o kadar 
hter hangi bir teşebbUc:te bulunmayacak· AJI J " •ı f,' l ki •ı kuv .. ·etlenmi.$tl. Kral da MiH'moda çı'knn ırnnidir ki, bu kanaat Alman tedrisaUn· 
ır. · lYl lSlraa ı. eŞl .l\..Öm e l er büynk gnutenin siyası muhnrrr:rını 1ktı- da btr prensip ııalindedir. 

1 dar nıevkilne getirmeğe mecbur kelmıştı. H 1 •. : lıOkOmet reisi kendi millet· ngiliı gazeteleri , ltalyaıun aldığı Hıtler nasıl iktidar mcvklnie geldi? umu- er .l\.J • • • ' • 

"&ılyetl esranengfz olarak görmekte l kk Hl H _J · g t lr _J mı Harpteki kahramanlık.lan dolayı.sile ierinde kend~ ku~vetlenne ~l~n itımadı 
devam ediyorlar. eşe u u aa ı l a ı elde ettiği şahst itibar sayesinde takviye etmışlerdır. MU;)SOlını tısırla~-

Dlyorlarki : «Ya ıtalya, senelerden mi? Hayır! Mussolini harp meydanlnnn- dunberi harbe pek ülfeti olmıya~ bır 
~ri tievam eden İtalyan • lngiliz ger- Kahire 9 (A. A.) - I\ral Faruk Mısırda . .askeri mahiyetteki ceuıiyellerin da kendislni gösterdiği halde, Hltlerin ınıJleti kendisine gfüe, askerleştırdı. Is· 
&ınligine bir nihayet vermek arzusunda· ilgasına \'e hunlara ait rozet ve madalyaların yasak edilmesine ve bunların elle- mensup olduğu alay, harpte çetin savnş- panyaya httrbe giden İtalyan de1ıkımlı· 
llır, yahut Libyad..ıkl kuvvetlerini artıra· rinde bulunan silahların müsaderesine dair olan bir kararnameyi imzalamıştır. ıarın hemen hiç birine iştirak <!tmeıntşt1. ıarı bunu ekmek bulmak ve para Kuzan· 
tak Mısır l\zerinde tazyık yapmak niye· Neşrcdileı;ek olan kararname .1 Nis~ndan IUbaren uıeriyet mevkiine girecek- iMtinihte 1923 te yapılan meşhur hU- muk için yapıyorlar. Hulbuki General 
Urıdedir. Yahut lspunyadaki mUdalmle tir. Muhalefet gösterenlerin cezalandml!Jlası için kararname de hükümler vardir. künıet darbesi ~kim kadhktan sonra, Hit- frankoya yurduna giden Almnıı gönullu· 
Politikasını teksif etmek emelindedir. ler bir kenara çekflmeği ve faaliyeti dost- ıeri bir ideal için muharebe ediyorlar. 

GörOnü.şe ~kılırsa, Jtalyanla~ şimdi· l{üçük Antant Ekonomi 
1 

Anıerikanın yaptıracağı ıarına bırnkmağı tercih etmişti. Bu dost- l\lussolini. geriye kalan son inatçı 
ki halde blrlnoı şıkkı ihtiyar etmış gibi· • lnrdan çoğu polis kur~unu nltınd~ can proresörlere kendısuıe s11dakat yemım 
dirler. Öyle olmakla benıber, geçenler· Konseyı açıldt ye9i harp gemileri verdUer. O halde Hltıcr.n fevkalade mu • ~ttarweğe ancak s~kiz senede muvatıuk 
d~ General Franko'ya yeniden, hem de Bllk 10 (A A) - H ' ı 1 ' Na-' Nevyork, 9 - Deniz faşaat tezgntı· vaffakiyetlnln hakiki sebebi nedir? oldu. Hıtler ise sekıı hattada ... 
IDılis değil, muvazzaf kuvvetler gönder- ·r t reş,k kll ~k A t t ar Eck~e 1 lan direktörü Kontramiral Vilyam Bu suale cevap vermek için, tarihi ve Bir gün Mussoliniye Yugurmak lçJn 
IDekt k' ı ı dl zın ıt ares o · çu n an ın onom • muıı amilleri tetkik etmek lı\zımdır. Her ' 

en çe ınmem ş er r . · konscvinln on birinci tophmtısını açmış· Uubos mQmessiller meclisi bubrlye en- bl ü '"''t b~·l bl t tkl'"h kendisine Alınllnlur gllJı bır wıll~t hızım Çnnk n b U k l . " .ı - • be tt b 1 k A . taraf m şauı. VJ e r e ~~n sonra, . . ö J ti O d 'kl. p "Y u m za ere erın uzun Sure· tır. Nuzır bu münıısebeUe söyledi""i nu- cumenınde yana a u unara , mora· Al d 
1933 

te iktidar m , ... ,
1
ne ~ç- geldıgını s y eınış m. ıt eı; ru~ a 

~ö-ı·ne l · n h d 'J kt ti l 6 k · d · ·1~bl · · · ı manya a ev~ D~ ı h · ı i't • " '"' ııç Ş P e e ı meme · e r. span- tukta küçnk Antııntm uQttUl'lü hedefin anm yem enız sı a arı proıesmı ste· k 
1 

k" 
1 1922 

... 
1
. t 

1 
d 

0
• uısıpıınıne karşı o an a~ ran •e-.mı sıı .. • 

Yada ] b b l k b 1 Lı K , . e 6 • · ı akk k k . . me m .. n arının, ... c a ya a ·'A • 
. se a ur. nr ı aş amış r. ışı dünyıı barışına hızmet olduğunu söyle· ntıe.n şakı de tah u ettirme ıçın, ti-dar mevkiinc geçebllmek linkAnlarından ıuwumıştı. 

1Dtaevsı?1Inln manı olduğu geniş . hRrekR.· mlştir. sekız, on sen\!fe ihtiyaç olduğunu ve d h k 
1 

, it ;,.~·t mıtız olduA-i•nu Hitlerin muvaftıtkıyetinin bir sebeuı 
o-Ir k l . ti it 1 S 1 . 1 h l~ ld . . - J a a o ay :jera g~ e Y .,., .. b~ • ışme zamanı ge mış r. ayanın tok arın ısa ı azım ge iğını soy e· 

1 
de, Alınan kill~sı Uzerındeıd nUfuz ve 

utun arzusu ise, bir buçuk seneden be· ispanyada ınuharebeler miştir. an n~İ 'k' 'kUd lltlka ·s:ıuısında tesiridir. Hu nUfuzu da uncak bar"'u11ldv 
~~ devam eden 1spanyn muharebelerini, Barselon, 10 (A. A.) _ Düşman pröjeye gOı·e ilaveten 47 cüzntam ö u =~~I 1ri 

1 
ar ~luıanya mağlup. tal4kıtti sayesınde elde etrnege muvuf· 

Uıt taraftan da müzakerelerin devam et· kuvvethtri bu sııbıth Uç hücum yupmış· ve ayrıca dıt 22 muavin gemi inşa edi· r ~ n l~ :ıam:'emlekettJ. Mussolını fttk olmuştur • 
• _il sıruhırda Generul Frank o lehine bi- lıtrdır. lecektlr. Bu projemin tatbiki takriben bir t~ Yk~li ga ıp r de bllk1lmet cihuzınu Bitler nutuklarile Cermen kitlelerini 
~raıektedir 1 dol f "bt' • • - t nıc: ı seye, ne . 

· . . " cnnıhuriyctçiler Lavayı cephesinde mı y~r ar masra 8 1 ı)aç gos ere· karşı ayaklanmadı. Bilakis onları kuv- teshir etmektedir. Sesi icaoınd11 inlemC!ğı , 
'et O zaman Jngılterenln, muzakereler· taarruzıarıııu devam etmektedirler. Di· cc:ktar. vetlcndirdi, Hıtlbuki Bitler bfisbütUn ak- ıcöbında gurlemeği biliyor. Ondaki IJU 

b~ ileriye .. ~UrdOğU başlıca şartlardan ger cephelerde kayda şayun bir şey 'Yun~nistanın Moskova sini yaptı ve .milletinin mukadderatını hakiki talakat dt:hasının böyle mUhım 
ti kendıhğınden ortadan kalkınış ola· olmamıştır M 1 h tk ·· · t"h tt · t r'tıinin en kritik zamanlıırında on on Dır netice verdiğini ecnebiler kolııy ko· caktı · as a a uzarı ın ı ar e ı a 1 • • • , • 

r. • beş kadar polıtısyenin elıne tevdı etu. tay anlı)'amazıar. 
Pakat bu netiçe bir an 6\' \'el tahak· Kutuptaki Rus alimleri Moskova, 9 (A. A.)" - ,Yunanista- .Mus::;olininln kendi davası için kıtzun· :\lussolini, umumi bir meydanda nli· 

\1.1k edecek midir? O vakıt glri~ilen mll· ~~ Moskova :MasJahatgu~arı bu sabah mak~istediği vatımaaş hay •. t puhalılıgın· tuk ~övlecıi11-i zaman, halka sade cıimle· ~kereler nasıl bı'r seyir takı·p edecek- memlekete dönüyorlar ıntih r tmiı.:t K dı 1 i 1 "Y" J 6 tt • a. e " ır. en sı Y 0 .m ..... dan son derece mUıtiteki idi. Gerçi Hu- ıer söyler. onu dınıeytmler, sözlerinin 
r? Avrupa durumunda her an çıkma· Moskovadan bildirildiğine göre, ku· cak bar hastuhta tutulduğuna ve ıntlha· )erin baş vurduğu vatand11ş ta açta. 1''a- ı:ıer buıni anlarlu ve evlerine döduktttrl 

llt melhuz yeni bir hadise, müzakere tuptaki buz parçasının Qzerindea kurla· rının sebebi bu olduğuna dair bir mek- kat bu adam bılhassa silah taşıyama· zttman: •BhJOr gibi berrak söz söyıedl, \lrısurlarını detiştirmeyeoek midir ? tup bırakmıştır. dıhı lçtn milli izzeti nef .::;mden yaralı h· k d 
1 B rılmış olan Papanın He dığer dört urka- l H . . N 6 , ak ı var. er er. 

Utün bu suallere ce"ap vermek duşı E.rmuk buz kıran vapuru ile Lenin· tafya arıcıye azırı bulunuyordu. Onun için Hıtl~r, Versııy H'tl t k - l d ' i su 'f '1tüınknn <.leğildlr. ~ncuk yine İngiliz gruda geleceklerdir. Heyete ait bUtUn • f' · muahedesini tunımıyacağını sövlumekle 1 er nu u soy e ıg zaman, 0 

~ctelerinln iddiasına göre, fngilterenin t!ŞYU vapurn yüklenmiş bulunmuktadır. mJSa lfllle bu vatandaşı kendi davasına kuz~t1Dmıtktıt bir sisi~ içine gi~er, fevıuuade beyecıın· 
"l~lln arzusu, Ba.şvekilln dediği gibi •1tiç Vapur yolda gehrken . Murmaneı bir ziyafet Verdı· uQçlük çekmedi. l11nır, dı~leyenlerı de tehyıç eder. UnJaf 
v •• , • ~ • • •• " da evlerme döndaıderi zurnan : "Ba~kô Q azsa bir nesıl için. sulhu kurtarma· ismindeki buz kıran vapurunu buzlar Roma 9 (A A ) - Hariciye Nazı- Hitler ıktidar mevkııne gelince, mul- ö - bT d ? N k d d . so 
'oıatur büyok devletler anlaşmasına arasında sıkışmış olduğunu haber ala- n Kont Ciyano. d~n akşam Polonya tetikler tarafından Almanyuya cebren lne,.s Hyluye ıbuır Qık. de ~ udr lerrın y· ~oı açmaktır. Bu maksada do"'ru adım b 

1 
.. 

1 
. 

1 0 
zı 

1 
t R i el ı. ıuer y a am ,. ere . ilt.JJ & rak,bu vapurun ca yardımına koşmuştur. Hariciye Nımrı Bek ve refikası şerefıne kıt u ettirı mış o an C ı e • en n h i . 

!Dıştır. l t J bQyük bir ziyafet vernıi4 ve yemekten işgali; tamirut ve silahlanmak memuniyeti· :ııu~r nutkunun heyecan b r sırıısı Şimdi Alman Hariciye Nazırı Fon Kamutay top an l arı sonra her iki Naıır Polonya ve Jtalyu oir den ortadan kalkmış, maziye karış· gel~ı mı, .kursUdekl duğmeye basarak ~1bcntrop da Londraya gelmiş bulunmak- Ankara, 9 (A. A.) - Bilyük mUlet arasındaki d08tane ttıilnasebetleri teba· mış bulunuyordu. blltun proıektOrlerio ı~ıgını kendi nz.e· 
~ır. Binaenaleyh iki Faşist hükumetle maclisi bugün toplanarak Divanı muha- TOZ ettiren mOtekabil nutuklar sOylemlş· Bitlerin muazzam muvurfakıyeti, Al· rine çevirtir. Halk Uzermde bUyQk tesır· 
l ntakerelerl müvazi olarak yllrütmek ~ebat işlerini tetkık etmiş ve memureyo lerdtr. manyanın Avrupayn yeni baştan telkin ler elde etmek ~çin bu derece bazırJık-
ltıkanı da hazırlanmış demektir. kanununun 84, 85 inci maddelerinin ta- - ettigl korkudan Heri gelmektedir. Bu lıctır. liu iki bıtabet usuıu arasındak 

Fakat asıl hedefe varmak için, ge· dili hakkındaki kanun layihalarının •111Kı11i•

0
•Z•

88
•1•1•8•n•Y•1

·~·k•••U.~b·Y•

0
•e•rc•110•U•1•:

11u•8•r•,k•~~~I noktada DUçe Ue 1''Uhreriıı arasında pek fark, Mussolintde sadeliA"i ile Verdiyi, ~lecek çetin yollarda sOrçmemek lazım ikinci mOzakerelerl yapılarak celseye bariz bir fark vardır. HiUerde hissiliQi Ue Vuğneri batırlatır. 
teu1Qf, nihayet verilmlftlr. Kamutay · Cumarteti Mua801in1 de dünya etkin unıuwiye-

D/P.f.tOMAT fftnn tekr4r toplanao•ktu, rılaln bilrmet n IUbantu kaıandırmak (Ah larll\ t ...... ) 
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Hitler ile Mussolini 
arasında farklar 

DOGU 

Mekteplerde 
disiplin 

ctııAD BABAN 

MiKROPLAR 
(tİst tarafı 2 lnclde) • 

11 :\1 A R T t938 

Tavla müsabakamız 1 HAVA 
( Osttarnfı 1 incide) 10 · 3 · 998 saat 8 Raporu 

Hava tazyik! : 603.8 
176 

• • (Deniz seviyesi) · 
Subunet : - 12.6 
DOşük suhunet : - l ll.2 
Rutubet : % 67 
Ruzgar : Sttkin 
Sema : Temamen mestur 
Yağış : Muhtemel 
Rnyet : 4 · 10 Km. 
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Bir okuyucumuz es~ 
bir mesele hakkında dı 
yor ki: 

DUn Sarık.amı.ştan gelı:>n ;b:r kı:ıl'ııııt 
matbaamıza uğradı. Sarı:lu.mış ha · 

1 

izahat verirken, bir ay evv4?l Sarı.ks.ıflı 
Evkaf lle llalkevi arasında tahactdliS e 
dava mtiruı~bet1le yapılan ne rıyı;.tıı 
temas ederek, bize dedi k.1 : 

- Hadise ııe yakından alAknd{\J' 
dum. Efkarı umumlyenln vnziyeti old 
glbl anlayabilmesi lçln ve.re<>.e-ğirrı ıll 
matın neşrını rlea ederim. 

ECZA VE ALA T Okuyucumuzun huctıse~;I tavz!11 et 

SAT 1 N si bakımından karllerlmiz n.a:uı.rı~~" 
alAka uyandıracak olan söz.inini v· 

ALI NACAK bir kanaatle dercediyoruz: 

Ilıca Aygır Deposu Satınalma Komls- .. Sarıkamışın istilasından eV\el 
hallinde en.mı bulunduğu mahken1e 

1 yonundan : sında ctınlenllen ~a.hltlerle de ıeeyytl' 
t - Yirmi altı kalemden mnreklcep cten mevzuu bahs ebniye tsc.llft sı: ı 

9 takım sün'i sıfat aleti. Ruslar tarafından kilt.se ol.amk milC9~ 
2 - Elli bir kalem veteriner alet· leden soma istirdadında ctnönü el 

namlle ylne lhya eJilmi.ş ve eıvıyel sl ~ri . , 
3 - Seksen dört kalem baytan sede gayrimenkullerin ilk tesbltifl 

cami olarak tescil e-dilmlş. ve bu gU~.,, 
ecza· d ;ı , t iı amı ı ,.k ktıllıv 

4 - 1 Mart 938 den itibaren on ar mu.s em Ten c o srn. 
be Un müddetle a ık ek~iltmeye ko· mtştır. Askeri bir merkez ve olduk.çl 

ş g ç safeti nUit~-u bulunan Bank.runı.şta 
nulmuştur. · i~ 

5 - Tahmin bedeli (2660) lirttdır. lhtlyaeınn kAfl olan bu binanın 
0 Halbuki nebatab sağlre ıle hayvanatı 6 _ lbttle Mıırdın 00 beşinci sıılı Sarıkamışta. evkaf memurunun b~ıt 

sağlre arasındaki farklar o kadar azal· gOnü saat on beşte Erzurumda Veteriner ması .yUzilnden Murtu ma.ti~etııe 
mıştır o kadar kaybolmuştur ki bayva· direktörlOğü dairesinde yapılacaktır. · maa~n yapılmakta ldL ı;e!J 
nalı sağ'ire ile nebatatı sa~lreyi ( Yani 7 _ Liste ve şartname aygır depo· lr gUn camı eşyası t>ııl 

- Bu mesele çok mQbQmdir. ve hurdebini ohm nebat ve hayvanları) su direktörlüğünden verilecektir. dışarı atılıp nefü tinrdan 
dokrudan doğruya bizi alllkadar eder. birbirinden tefrik hayvanat ve nebatat 8 _ Muvakkat teminat yerine ko· ma.sı ve belki de yapılan tadfül.t ve 
Sllvf'yş beynelmilel bir grup tararm· Alimleri tarafından bile bezttn mümknn misyon para alamaz. lan deliklerle <>n ımnatll blr yer! 
dan idııre edilmektedir. Merkezi Paris· ohımamıştır. Çnnkü nebutatı sağlre ı:e 9 - tsteklıler bu teminatın yüzde ı-d1lmlş olması ihtimali düşUnuıı11U 
tedir. İhılyanlarda, Habeşistandaki Nil ha vanatı sağire ( Dalma hurdebini yedi buçuk tutarı olttn (198) lira (75) balen Sankamışta bulunan bırıne 
kayrnıklttrının himayesi hakkındıı lngit- oı:nlttrı kastecııyoruz. ) bir tek bUcreden kuruşluk banka. mektubu. veya ~~z~e dlye marifetile yüksek bir f1atlıı 
tereye teminat vermeğe hazır mıdırıar? lburet mahluldördır. Böyle bir tek hOc- makbuzlan ve tıcaret vesıkalarlle uırlık- verllmlş J/e bedell icar da alınmn~ 

5 - İngiliz bıınkalttrı İhılyaya otuz .. . te 0 gnnde toplanacak satınalma ko· yapılan protesto cevabında bt 
milyon İngiliz lirttlık kredi açmalıdırlar. reden murekkep olan zirub bir mev<.:u· ı ı ı · (No· 147) 4 4 vadettiği muş.tenleri -getirmem~ q. 

Erzurum Demiryolları Onuncu 
Müdürlüğünden : 

dun zümrei nebatata mı voksa znmrei m syonuno ge me erı. · · ·nl 
~ lc;-ln bu kadar kirayı veremlyeceğı < 

bttyvanata mı mensup olduğunu tefrik tecir hlldlrmL~. İşte umumi ihW'll t" . 

işletme btszı ahvalde hemen hemen aıdimüllm· D Q )'.. U kullanılan bu binaya müdahale ~ 
k4ndır. Binaenaleyh nebatat ile hayva· \.:1 memesi yolundak.1 lstlrham da d1J'lıt 

• ıiat hılkat noktttinazanndan belki aynı iLAN TARİFESİ >·erek kiraya verilmiştir. 
V . d menşec mensup olduklarından bu ıki Bunun ü~erıne vakıflar ~ 

Erzincan aliliğın en: Erzurum mağazamızda mevcut 889 ıOmrel zlruh arasinda birbirine doğru 8 ncl sayıfada santimi 25 Kuruş MüdtirU DahUiye ve Başvekalet ~ 
Erzincan Orta okulu binasına ila· adet boı gıtı tenekesi Açık artırma su· ttlncı bir bttA"hı.nma veya akıcı bir geç- 7 • • • 50 • slle binanın idari yoldan tahliY~r. 

veten yapılacuk 14942 lira 10 kuruş be· retile satılacaktır. Muham~en fiyat ... me hali vurdır. Alimler ikl zümr"yi 6 • : • 75 • şebbUsle mahalline 
0 

yolda verdiro>;"· 
deli keşifli paviyon inşaatı kapalı zarf Beher teneke 15 kuruştan 1:>0 liradır. şematik olarak resleri birbirine mU14k1 5 • • • ~~ • mlrler nett~slnde de bir .şey elde ~ 
usulü ile münakasaya konmuştur. ToUplerin yUzde yedi buçuk temi· iki mabruta benzetirler. : • • 200 : miş olma.slle mahkemeye murac1l6 

Muvakkat teminat mıktan 1120 lira· nat akçttsile 25·3-9138 Cuma g
1
0nQ saat Bu m brutun katdelerlne dotru 2 : : : 250 • rek Sarıkamış belediyesi ve k:ll~ 

dır. 15 de Erzurumdu şletme kom syonuna . . . 8
• • • ı . . 400 • aleyhinde tahliye davası açmış bl1 

hı 1 23·3 938 Çarşanba nnn saat mnracatttları 14.zımdır. gıdıldıkçe ikı sınıfı bırbirınden kolayla· na: verecek kimseler DOGU OıtZe- zerlne Kars husust muha.se~sl ııt 
a e g A d l t k l f f 1 t şır. Hatbuki mabrutun zirvesine dogru da vakıflar idaresi aleyhine ın~tl 15 de Erzincan Nüfııtsında yapılac ıktır. drzu öe eb~llerl ene e(Ner. lı58e)me4-lan· yakla .. ıldıkça bıı iki smırı blrbirlnden tesi İdare MOdtırlUğl\ne müracaat etme· J1.I"". 

Keyflyet ilan olunur. (No: 161) 4·1 bann a g re ı r er. • o. . ... . . 
1 

tldfrler Devamlı ııanıar için busust muracaat ederek bu bina 340 tıı d 
tefrik etmek ve bılhassa gayet re 51te rlf · bik edili vazeneı umumiye kanunile Hlli>ll· 

• 'ldir <= • h tt ta e tat r. ırıtıı 
••••~••••••••••m••~••••••••••~h~~ m~k~.~~ • ~~a~ ~~ili~~• ~~~m~b~~ere t~~~ P~.~ 

sonrn anlaşılır kı mikroplar veya bakte· r 
1 11 

alı climlesinden olmadığı halde :ın-.ı.ı.J~ 

Dertlerinizi -bize sorunuz 
Okuyuculnnmızın sonnak, da -

nışfnıık istedikleri bir çok dertleri 
vnrdır. boô tJ gazetesi bU Oku)-ucu -
ların1 har clhetçe tattnlil ctmcıt iste
diği 1Çin bU dertlerin de elinden ıel
dlği ko.dar dermanını bulmağa ~lı
şa.caktıt. 

llAllA 'l'Slf: MİSİN iı? .. 

boktonıttıuz 81ze gerek J:)u sü -
tunlaroa alenen ve gerek husus! su
rette sorularınızın c platıpı verme 
A'e hnzı.tdıt. tsmıntzln ıstetUitnlz tak
dirde katiyYen gl.tıl tutulacağına e
min olablllrslntz ..• 

l>AVACl MlSlNtZ'?. 

ha.zıfdır. 

DER ıtA.NGi BİR ŞEYİ ~IERAK 
EDİYOR ~IU5UNtJZ1 

Yine Dolu gazewsı elindeki im
kanlar nlsbetınde s1Z1 tatmın etmeğe 
ç~ır. 

• • • 
Guetetnltde veya husust surette 

cevap almak isttYeıılerln.-
1 - Evveıa. sarlll · ısım ve adres-

lerlntn yazma.lan, 
2 -:- Suallerinin mllmkUn oldu~ 

kadar ıkısa sözlerle ifade edllmesı. U
zun sözlerden ziyade derhal me\-zua 
geçıımesı. 

3 - oevap bedell olarak 12 ku -
nışluk poota bedeli leftoctıltnest ıa. -
zımdır. • 

Husus! surette oevap lstıyenle -
rin 18 kUru$1Uk posta pulu gôndt?r • 
melet1. 

elinden gelen her 

• b" t k az as e nır. t 11 ıı 
riler ınmreı nebatata men~up ır "e Adres değlşttrmek 25 kuruşluk ne· g~t.€-rllerek Tapu kaydının iı> a ır 
tıncreden ibaret, gayet basıt te,ekkulde rete tabidir. dılmi.ş bir taraftan da yapılan ç ~ 
burdeblni bir takım canlı varlıklardır. Ö Abo .f . bina Halkevi tarafından ı.no.ı 
Bunlara sonsuz derecede genlı hı.ırde· DO u ne tan esı cihetle halkevlnin de da.vı:ıj"IJ 
bint bir dnnya teıkll ~derler. Yaıayıı· Seneliği 12 l..iras uuıır~tl hasıl olmuş v~ 

ı k ı ı · k dll · Altı aylığı " • sırasında şagill~ bit g0.ntı ıt 
lan, taayyüş eri, te s r erı en erme 4 sa.rruf lddtıı. etmedikleri gtbi iŞ~.ıı 
mahsus blr tar:r.dadır. Bunların mütalaa uç aylığı • ev 
ve tetkiklerine bir nmilr kati gelmez. Bir aylığı 1,00 • halkı gö.stere<*k bir iddia serdettJl~,~ 

malar!le nıtı.:hkemNıin t'tl.hliye llD s
Paraıitlerde yani hurdeblni bayva• ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN hükınlle dava nett~lt-ndikil'rı ~ 

not ta; ztlmrei hayvanata mensup bir Seneliği 24 Lira yine vakıflar idaresi ta.hltyenlıt ~ıııı ~ 
tek hücreden mamul gayet basit burde- Alh ayb~ı 14 • kilde yapılması için Bay Tall!>' tt r 
bini bir takım varlıklardır. Bunlar da müra~nat etpıiş mü.~arünUeytı 

111
! 

geniş blr alemi burdebiniyi te~kil eder· Sa.hlp ve B~muharr1r1: vilı\yettltıe binanın tahllyt>sını ve ,sıııı 
ler. Yaşayı!Jlan taayyüşlerl teessürleri ChlAD BABAN tellhhura. meydan bırakıırtıall~ııl 
kendilerine mahsus bir hususiyette ce· trmum neorıyatı idare eden Yazı tııeu Ba~ve~letin de bu eınru tagvib ıtla 
reyan eder. Bunların da mütalaalarına MUdUrtı: BABADIR D'ÖLGER nHş ve Vil~yet.e mllkerr~r htıSıısi 1'' 
bir ömür kafi gelmeı. Başka bir yazı· ...... >-.. ~ ..... . _ , . ...... _. • • _ atlarda. vuku bulm~ ..-c blr C~ı~ 
mızda bu mevtua devam edeceğiz. Ra.'1ldıltı yer: DOöU B11..'1me'V1 beklen:ıın.ı.ş oldugu halde ynie t 11ıtf 

ıJılınain~ ve tahılye sırasınclJı $9 ı.f 
hiti icra talebinde de bulunn1~ 

T b ı T • t } • k• • t k baptaki kamını merasim! dC 1 jl ra zon.. ran ransı yo u 1 ıncı mın a a ol:tnalarlle afaki itirazları trterC ıfl'~lt 

B •• d •• } .. • .. d retettlrlldikten ve fora meınurıt•o:ıı'ııl 
aşmu ur ugun en : $ebbüsü ve mah.alll jandu.rn1t\. ~1"'1 # 

~hıfi c~bi1 t~r4ya. ınahal 151 ~ 
1 1 - 16 . 3 - 93M Çarşamba gnnn saat on beşte de Erzurumun Mumcu mahall~ binıının boşaltılntası yotundB~ o 

slhde Transit yolu Başmüdürlük dairesinde toplanan Transit yolu artırma ve ek· ve thesai1~rl bir ~.mete vetırıe?>itl9 1' 
1 
siltme komisyonunda Erzurum - İlıca yolunun 9 + 144 - 13 ·ı· 837 inci kilometre· için blzzatut icra. marifetUe 

0911 
(1 

leri arasındaki şose esaslı tamiratının ( 500'l) Ura ( 82) kuruşluk ke,ifnamesi bulunah bit kısım efya bin,. 
muelblnce açık eksilttö) suretllb ihalesi yapılacaktır. tnl.$tır . ., ,Hı ~ 

2 -. Muvakkat teminat mlktanI( 376) liradır. Evvelce mesele hakıtın Brtıl' ti 
3 - keştfname ile eksiltme şartiıatoesl, to\lkavelename suretleri, husust 1 yMH11$tık. Mesele b1.Z1m ıçin ııJı> s 1 şarttuıme, silsiler fl~t cetveli \re sair evtak Transit Balmüdnrlntünde görülebilir. mış olduğu eU1'etle kA.11?1~,# 

~-~~~~~~~~~~~~~~---~•••••~! 4-~~U~~ı~~~~~~k~~~k~Up~am~~~Uk~~~-,d~~~u~~ ~ 
I' h•I TIÇmt {>fjıtı YetlktltntU ... tbt• et11tt- tlet\NrntJrl•f· (No. U~) •·4 Mlf~ 


