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GAZETE 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

= 

Hİ.TLER DÜN VİYANAYA · GELDİ 
Bir beyarİname n.eşretti, Avusturya milletini 1 

kendi mukadderatını tayine davet etti 
Avusturya Cumhurreisi istifa etti. Eski Başvekil 

Şuşnig serbest· bırakılarak Macaristana gitmesine 
ınü~aade edildi. Avusturya topraklarında iki yüz 
elli bin Alman askeri bulunuyor . 

Avusturya Milletler Cemiyetinden çekildi. İngiliz 
Başvekili Çemberlayn dün Avam kamarasında va
ziyeti anlattı. Fransızlar hudutta hazırlık yapıyorlar, 
mevcut kuvvetleri takviye ediyorlar. 1 ...._._. __ ...., ____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

AvuSturyadan sonra sıra şimdi Bütün dünya· emrivakii 

Ç ko 1 k d 7 nasıl karşıladı? e s ova ya a mı . 
J\lmanyanın. Avusturyayı olduğu gibi Çekoslovakyayı da 

efflrivaki karşısınaa bırakacağı muhakkak görülüyor 

Fransız gazeteleri bu tecavüzü 
bütün devletlere karşı bir tecavüz 
olarak telekki ediyorlar 

t Pıırls, 13 [A. A.l - Havas njanaı bildiriyor: Avus· 
Utya meselesi Fruıısada derin bir heyecan uyandırmıştır. 
~Zetelerin yazdıklarına göte, Almanlımn Çekoslovakyayı 
il A vusuryayı . olduğu gibi emri vaki kşrşısında bıraka

eatı nıuhnk~aktır. 

''Ukakı 
ırt.aıslihane,, 
A lmnnynnın Avusturyayı ele geçir : 

Y dtgl gUn'Un arifesinde yazdıgtmız blr 
aıı.cıa şoyıe demiştik: · · 1 

leh ''Avusturyanın taµıcimlyet.ı mlllktye.sı 
ıu llkededlr. Almanyd sokuldukça, soku -
r· l'or ve hatta. ne hukuku düvel kaldel.e -

1~~e ne mUteknb~l a_rsıuıusar nezaket kn:
da lerıne· ny~un oı~_;ayatı ~ ·bır. ü!J,imatom 
fll Verer~k Av~sturynnı!! ' Ci_k!if1l. lşlerlOt! 1 

en karı.şı1•ı:n·:- · 
v Bu füt1matom Ue Almanya sdz:UnU A- . 

1:ıury~yn geçi tirse, A vu~uryan'ın ıstik- . 
l{ inden bahsetmek artık safdilllk ol~r. 
~önlctı kl, i!.jans haberleri,' işi daha bllyfik 

Prağ, rn [A. A.] - Kuvvetli bir Alınan tuyyurc filosu 
Çek<_>şlovakya toprakları llzerinde bir uçuş yapmışlardır. ' 
Çekoslovakyamn Berlln büyUk elçisi vaziyeti protesto et· 
miş, Mareşal Göring böyle bir emir \·erilnıediğini ::;öyle· 
mişlir. 

PARİSTE -
Heyecan ve hiddet 

Paris, 14 - Bütün gaı.elelerin neş· 
rlyatından Fransadaki heyecan ve ıısa· 

hlyet pek iyi anlaşılmııktadır . Bazı 
gazeteler Almanyaya ateş püskürmekte, 
bımlan da vaziyeti dttha ağır bıışla 
muhakeme etmektedirler. A vusturyadtt, 
10 Nisanda yapılııcak reyi amda işgııl 
ordu«unun tazyiki altınde, Almanya 
lehine bir karttr ç:kaca~ına şüphe eclil
ıne ınesi lazımgeldiğlnl yazun gazeteler, 
bu karlar mnhim hadiselerin Çekoslovıık
yaya da sirayet edeceği kanaatını izhar 
etmektedirler. . Gazeteler,. bu tPcavüzü 
bütün devletlere yapıhm bir lecavuz 
te.lttkki edi;yorlar. 

f Alttnr:ıfı 5 inritll'!) 

TAVLA 
mOsabakası 

Üçilncü Umum1 Müfeliiş Tahsin Uzer 

Üçüncü Umumi 
Müfettişten 
Erzurumlulara b SterJyorlar. Hudutlarda da tahşldaı 

t:Şlarnış Hltler gnlipa Bayycradan ha -
il ket ederek, Avusturyaya gidecek, yani Kurtuluş günü münasebetife 
et k defa Avusturyada doğdUb'U için, belki .4/mıırı ordll!m ftır,?fındcırı i~{ıtıl edilen Auusfur.111111111 Avrupadll f/f'rİ11i giis'erir S .1 IA I 
>..e Almanynya hicret ettiğJ yoldan, tekrar lınritc? ue yeni Ba~ııekil, CuhurrPİSİ J'ekili Z:ıys inkar Dün oyunlar çok heyecanlı oldu, evgı er, se am ar .. 
'ltısturynya dtinecektir.,, B ı • h •• k A • F Üçilncii Umuml müfettiş Tahsin 
~ Vakıalar, aradan bir gün geçtikten er ın U umetı ransa yedi kiŞI gelecek hafta finale kUfdl Uzer Vali Haşim /~can 11asıtaslle bıltiln 
ct tırn sözlerimizi teyit ettiler. Almanya . . Erzunımlul:lrıı hastalıkları dolayısile 
Unyanın karışık bir zamanından istifade • Gazetemizi:: tertıp etmış olduğu tavla kurtuluş günDnde burada bulunamadtk-

~cterek yine emri vaki yolile Avusturyayı ve lngı· lterenı· n protesto müsabakasına dün Sakarya gazinosunda farı için teessürlerini bildiren ~u mek· 
a kendisne bağladı. başlanmıştır. Öğleden itibaren tavla mu- tubu göndermişlerdir: 

ltı liltler bu işle tarihte tesadüf edil - sabakasını seyretmek üzre bir çok me- • • 
~Yen bir de cesaret gösterdi , bu sefer de t l k b l t d • !"aklılar Sakarya gazinosunu doldurmağa 1 11 Mart Erzurunıun tahlisi ve 
ö tp çıkmadan mesele kapanacak.sa - k1 no a arını a u e me l başlamışlardı. Oyuncular arasmda bil· bUyOk Atatürk.On Erzuruma girdiği 

Yle gözüküyor - hukuku düvel kltap1arlle, hassa tavla oynamalarile meshur olmuş gnn orada c sevlmll ve sıcak mu· 
&!yası • ıı tarih clltlerinln içine, hwt\lU mus- kimselerin bulunması gerek seyirciler hltte bulunamıyacağıma çok müte· 

hane terkibinden başka, bir de (llhakı A f d k • h "d • l f r. d ve gerek mnsabiklar arasında heyacanı esslrira. Fakat kahraman ordumuz, 
:Uallhane) tabirini koyarak devletler u- vus urya a ı a ıse er e ra,-ın a arttırmıştı. komutanlarımız ve vil&jet arkadaı· 
~:~\G.~u:ıug:~~eı'~~l~~e yeni blr bahis aç- dün aldıg.., lml • mühı•m haberler Bilhassa bundan daha evvel gazete· larımızla civanmert Erzurum halkı -" ı b tt b 1 k u ı. k o şererıi ve tarihi gllnü bir daha 

Bu hareket blnnetıce i•" mi oldu, fe- .. m ze eyana a u unara • nı sa~·a ayı tı 3 • h kk k t k kl ö yaşatırlarken ben de kendimi ttra• a mı oldu, bunu mUnakaşa etmeğl ıu _ , . . . . .. mu a a sure te azanaca arını s y-
~ ~ i~ ana 13 ( A. A. ) - Hltler ya· \ lurya~ ı ışğul ettığlni ve bır kaç g-une !emiş olanlar berkesin faızla alakasını larında göreceğim ve o zevk ve 

z görüyoruz. nn buraya gelecek ve kendisine tahsis kadar Avusturya milletinin bir ,..lelıisit 1 1 i M b k 3 ki ı · t• neşeyi alacağım. Buton Doğuya sev• 
Kendi zaviyemizden endişe edilecek d'lmlş olan otelde bir ı?On kaldıktan · . Y ce betm şt · Usa a aya 1 ş ış ıruk gı·ıer ve sav"ılar ..• 

bir , e ı . ıle kendı mukadderatını tayin edeceğini t i r .... 
şey gormüyoruz, ve hatta. bu gibi hG.- sonra AlmanyıtyR dönecektır. Avusturya bild' . . e 01 ş ı. Parts: 23 / 2 / 938 

<1iseıerı, ve kanşıklıklan gördilkçe, içinde Bttşveklli Zays inkar Hitlerl huduttan ırmışlır. Çiftler kura çekilmek suretlle tesblt 
~lşadığımız sulh ve refah a.ıemlnln kıy_ karşılayacaktır. A\·nsturya ~lllleller Cemiyetinden edilmişlerdi. ÜçUncO Umumt Mnfeltiş 
?tletını daha iyi takdlr ediyoruz. A \'usturynlılara ~eşrcdllen Ayrıldı ( ~ılttarafı 5 incide ) TAJlS/..'Aı' UZER 

Allah hakikaten, Romanya delegesi Beyenname Viyana 13 ( A. A. ) - Hitler dUn 
ltoınnen'in söylediği gibi, AtatürkümüzU Berlin 13 ( A. A. ) - Hltler yltnın· i geceyi Avusturya topra~ında geçirmlş-
biıe de Balkanlara da ve Balkanlar va - da Alman orduları Başkumandanlık da· tir. Avusturya Başvekili Linz Belediyesi 
tıt~ııe bUtün dllnya.ya bağışla.sın.fırtı -ı lre~l ş~fi olduğu . halde Münihten Viya- ' binasında Bitlere hitaben söylediği nu· 
~aların koptuğu, yüreklerin kıldan ince na) 8 gıtmiştlr. Hıtler neşrettiği beyen- • tukta, Senrejınen muahedesinde Avus-
lr acayip hal aldığı !,herkesin harp he - nıtmede, Alman ve Avustl!rya ml~etleri turyanın Almanyaya iltihakını meneden 

' ' .... arasındaki ırk-, barsi ve sıyasi munase·. . _ _ . 
cblAD PABAN betleri izah ederek, Avusturya milletinin maddesınln hukümsuz olduğunu ılan et· 

(Alttarafı 5 incldtt) t~ebi Qzerlne Alman ordusunun Avus- miıtlr. (Alttara/ı 5 lntide) 

Vilayet Umumi Meclisi 
bütçeyi kabul etti 

(Ya..111 2 inci ıayıjamııd._; 



-- ~ =====================--======================- DO Ö U 

Viliyet Umumi Meclisi 
dün bütçeyi kabul etti 

Bütcenin umumi yekünu 766,4 75.95 liradır. Bu sene 
ima~ işlerine bilhassa ehemmiyet verilmiştir. Şehrin 

elektrik işine de bu sene girişilecektir 

Bayrağımıza 
hürmet 
ve dikkat 

Her vatandaş bayrak mevzuunda 
daima hassas olmak 
mecburiyetindedir 

• 

• 
·15 lIART 1038 # 

TİFUV A KAAŞI 

Kara sineklere karşı 
şimdiden tet bir almalı! 

Bu menhus hastalık nasıl 
İnsanlar bu hastalıktan 

başlar, ne kadar sürer? 
nasıl korunmalıdırlar·? 

DUn Vali Haşim lşcan'ın reisliği iği tarf1fından da bir miktar ilave edile· 
altında toplanan \ilılyet umumi meclisi rek elektrik işine derhal girişilecekt ir 
vilayet bütçesini kabul etmiştir. Vilt\yet Yapılan tahminlere güre Erzurum elekt· 
tnrafındnn teklif edilmiş olan bl\tı;e pro· rigi 290.000 liraya mal olacakhr. Saz· 
jesi Oçnncü Umumi Müfettişliğin tasvı- 1 maş şirketine \'erilmiş olan proje bu haf
bine iktiran etmiş ve muhtelif kıs1mları ta içinde Erıuruma gelmiş olac-ak ve 
umumi mccli in alAkadar encUmenlerin· 1 tastik edilmek üzre derhul An karaya 

Erzunımun 20 inci kurtuıu., yıl

dönümünü kutlulandığı 12 Mart günü 
her taraf hayr:ı.klarla sü.slenmiş bü . 
tün Erzurum balkı bu tarihi gün şere
fine sokaklara. dökülmüştü. 

l Karahumma, yahut Tifo çok kolay bulaşır, Ae bu ellerle dokundukları .e1t 
, bulaşan, pek çabuk salgın yapan vasıtasile hastalığı başkalarına varır ı; 

) 
ve bakılm11:.zsa ölüme stlrükleyen korku- Hastalık nasıl başlar, ue Jitll 

lu bJr hastalıktır. Bu hastalığı yapan, Ti- ~ürer'? 
fo mikrobu adındaki gözle görülmez Karahumma hastalı~ının kuhı~ 

de mllnakaşu ve tadil e ilmişti. gönderilecektir. 
Vilayet umumt meclisi tarafından Bu senenin imar faaliyeti arasında 

dün kabul edilen bütçenin umumi yekı'.i- yeniden yapılacak köprlller ve yollar
nu 166.475.95 lirandır. BUtçe fevkalade dan başka geçen serıe yapılmaya baş· 
ve adi olmak üzre iki kısımdım terekküp lanmı~ olan 2'i mektebin ikmali de var· . 

· etmektedir. Fevkalade kısının yekunu dır Bunlardan başka şehirde yeniden ' 
350.011 liradır. Adi kısım 416.464.9( li· 10 sınıflı büyllk bir ilk mektep binası 
rudır. inşa ettirilecektir. 

Fevkalade olarıık konulan bu 350.011 Aşkalede ve Ilıcada Birer dispanser 
liralık tahsisat muhasebei hususiyece yaptırılacak ve şehirde bir sllt damlası 
doğrudan doğruya imar işlerinde kulla· ve çocuk müşahede evi tesis edilecek, 
nılucaktır. emrazı zühreviye haıtahanesi ikmal edi· 

1938 yılı zarfında muhasebei busu· lecektir. 
siyece yapılması tasmim edilen imar iş· Şehri güzelleştirmek için biri Lalapa· 
teri arasında başlıca elektrik işini zıkre · şa camii ar\I asında diğeri de Çif~e!lli· 
debiliriz. Şimdiden vililyetce bu iş için narelerde olmak üzre iki yeni bahçe 
5()()(]0 liralık tahsisat verilmiştir. Bu tesis edilecek ve şehir fidanlıği 17 dö· 
miktara Haziranda 20.0 CO lira daha ila- nOm arazi ilave:::-ile yeniden genişletile
ve edilecektir. cektir. Bu husus için getirilecek ağaçlar 

Belediye bUlçesine de ayrıca· talısi· şimdiden lstanbula ve Trabzona ısmar· 
snt konacak ve bu paralara imar birli· mıştır. 

Erzincana 25 eğitınen 
namzedi gönderilecek 

!v1aarif Vekaleti 
Sanatoryomu 

Önümüzdeki Nisan ayında Erzincan lstanbulda Maarif vekllletine bağlı 
Ziraat okulunda bir eğitmen kursu açıl· bulunan prevantoryomun yanında Veka
masına karar , eritmiştir. Erzurum ViHl· let tarafından yaptırılmakta olan 50 ya· 
yetinden bu kursu 25 eğitmen namzedi taklı sanatoryomun inşaatı, Mayista bi· 
gönderilecek ve kursu muvaffakiyetle tecek ve açılışı Haziranda yapılacaktır. 
bitirdikleri taklil'de bunlar kendileri kll· Prevantoryomla şanatoryom blrleştlrile
çUk ve ı1Ufu lan a1 olmaları itibarile rek bir umum müdür tansfından idare 
öğretmen gönderilemeyen köy mektep· . olunacaktır. • . • 
lerine tayın edileceklerdir. 1 Muallıınler nasıl ızın 

Bütün bir memleket parçasının 

bayraklarına karşı duydukları hasretı 

dindirdiği bugünde en çok nazan dik-· 
katimizl çeken yine bayraklar oldu. 

Bayrak meselesinde eski lilübaH4 
llk kısmen uil olmuştu. Artık eski za
manın yarısı beyaz, yarı. ı kırmızı bir 
zemin üzerinde yine yarısı beyaz ve 
yarısı kırmızı ay yıldız taşıyan bay -
raklan göze görünmez oldular. 

Fakat bayrak kanunu bayrakla -
rın eb'adını, rengini ve ona göre ayın 
yıldızın büyüklüğünü, ~eklini ve kar -
şıhklı vaziyetini tesbit ettiği halde o 
gün hali kahve rengini andıran bir 
umin üzerine .bir karpuz dilimlnl an 
dıran ay ve bazan hatti altı köşeli bir 
yıldız taşıyan bayraklar gördük. Bun
lardan bazıları dükkan sahiplerine 
lhtarımız üzerne asıldıkları yerden in
dirilmiştir. 

Bayrağa karşı olan bu laübali · 
ilklere artık bi.r son vermek icap eder. 

Milletimizi temsil eden bayrak 
mevzuunda daha bassa. hareket etmek 
mecburiyetinde olduğumuzu bir kere 1 
daha hatırlatır ve nazarı dikkati cel-
bederlz. . 

Şehrimizde atış 
poligonu açılıyor 

Vekaletten 30 bin liralık 
tahsisat istendi tık tedrisat .1üftltişlerlnde Talat alacak? 

Ayhan Erzincanda açılııclk Eğitmen :\Iaarif Vekaleti, muallimlerin izin Erzurumda bir atış poligonu tesis 
kursu şefliğine tayin edilmiştir. 1 ~i- . . etmek için Erzurum Vilayeti Go.mriik 

_ almaları !çın yenı bir usul koymuştur. 1 h 1 V k ~ l ti d 30 b'n l'ra 
sanda vazifesi başında bulunmak uzre 1 ve n ısar ar e a e n en ı ı -

Buna göre, mezuniyet almak ıstiyen i k 1 k 1 h 1 .. d .1 · · · t mış· 
gidecektir. 11. . ·ık kt 1 bh t ı b r ta s satın gon erı mesını ıs e · 

mektt>p mua ımlerı ı me ep er sı a 8 t h . .. d 'ld""•' t kf d 

K d Ovukta 1 heyetine, ortamektep muallimleri de ~ir.. u a. s~sat gon er~ ı6ı a ~r e 
0nya a S g l ortamektepler sıhhat heyetine mlll'aca- onümOzdekı ınşaat mevsıminde p~lıgo· 

donanlar at edeceklerdir. Bu heyetlerin verecek- nun ya~ılmasına başlanacak ve ınşeat 
· k · derhal ıkmal edilecektir. 

Konyn, D-Iususi] - Bu sene Orta 
1 
l~rl raporların Ma~ıf ~e aıetı_nce tas· 

Anadoluda . kış çok faz1a oldu. Dağlık tık olunması ve tastık muamelesı ikmal 
yerlerde kar iki uç metreyi buldu. Bu edilmedikçe muallimlerin mezun sayıl- Gümüşhanede fakir 
arada Karapmarın bazı köylerinde de mamaları kararlaştırılmıştır. talebeye yardım 
koyun telefatı olduğu haber veriliyor. Kahvede kavga Gümüşane, [Husust] - Halkevl son 
Hotamış kam ununda bir surunun çobanı Geçen Cumartesi gecesi Sata oteli sa- seçimden sonra çal?şmalarını artırmak· 
donmuştur. Ilaşı boş kalan sUrUye kurt- hibi Recep oğlu Adil, garsonlardan Baki tadır. İçtimai yardım kolu Başkanı Ba· 
lar bllcllm etmiştir. ve Nedim kahvelerinde oturmağa gelmiş yan Münire Nomer'in teşebbüsile Gazi. 

Sillenin Bilecik küyUnden Mehmet olan tapu katiplerinden Emin'e hücüm paşa ilkokulunda himayeye muhtaç elli 
oğlu Himmet Aksoy Yol konağ'ı deni· ederek döğmüşlcrdir. yavruya her gün muntazamen öğle ye. 
len mevkide odun keserken eşeği ile 

Şikayet üzerine suçlular Cumhuriyet meği verilmeğe başlanmıştır. 
birlikte donmuştur. 

Yine Kızılvlrıının Çamurlu lret kö- Müddei Umumillğine tevdi edilmişlerdir. 
ynnden Hüseyin oğlu Mehm:t birtek Lise tarih stajyerliği 
tuz almak için '.::2 Şubatta nahıye mer· Erzurum Lisesi tarih stajyerliğ/ne 

Bugece nöbetçi eczane 
"lstanbul,, eczanesidir kezine gelirken Gedik mevkiinde so· 25 lira aslı maaşla Faik Binal tayin 

ğuktan hayvanile birlikte donmuştur. edilmiştir. •••••••••••••-

--

kUçUk hayvancıklurdır. de...ri 9 gündür. Yani Tifo mikroııııl 
Tifo mikropları ilkönce insanın ka· yutan insanlar 9·12 gün sonra basıal' 

nında bulunur, sonra barsaklara geçe- nırlar. Bıızılıırında bu ml\ctdetin so~~ 
rek orada yaralar yapar. na doğru hafif llrpermeler, kırıkj 

Karahumma İ nsnninra nası bu- görülllr. , 
Asıl Karahumma hastıılığının ,ıe~ 

mı Oç haftadır. Çok defa daha oı 
Tifolu hastulıırın idrarlarında (sidik· 

lerinde) ve maddei gnitalarında (pislik- sürdüğü de ~örUlllr. ' 
terinde) pek çok Tifo mikrobu bulunur. Başlanğıçta hastanın neş'esi J..af Bfl 

yarğunluk, bel, bacak ve kol agrıl 
Bunlar hastanın yatağına, çamaşırına baş ağrısı görUlmeğe ~şiar'. t.ştaıı _aı~ 
bulaşabilir. Çamaşırların yıkandığ'ı le- Ve yavaş yavaş ateş kendını g0;ıeıv 
ğenler, hastanın kullandığı oturak ve Ağrılar, bilhassa baş ağrıları artar, ııı1 sair kt'plar da mikroplarla bulaşır. İşte ku uyumaz olur, dili şişkin ve pa.;lı U 

I böyle mikropla bulaşık eşyaya elJerini Artık dayanammırak yatıtğtt düşer- ~ 
suren inc;anlar, bilmiyerek bunları yut- rinci hı:tfta böyle geçer. t 
mak suretile hastalığıı yakalıınırhır. ikinci haftada ateş çok tuzıaJaf1 

ı Karasinekler de hastalığt bula~lır- Sayıklamalar, çırpınmalar görülür. eı 
ma işinde büyük rol oynarlar. Hastanın devre 0 kadar tehlikeli olmamakle lı" 

'vücuduna, yatak veya çamaşırına, ra· raber kabin kuvvetsiz kalması yOziiııdcl 
j hut oturağına konan sinekler buradaki bazı hastaların öldükleri çok vnktcilt· 
mikroplarla bulaşır; oradan kalkıp sağ· Üçüncü hafta has•alığın en telıli~~ 
lam insanların Ustlloe veya yatak, ça· li zamanıdır. Bir yandan ateşı zaiflll" 
maşıı· gibi eşyasına yahut yiyecek ve dermansızlık devam ederken bir Y'~ 
içecek madJelerine kondukları zaman dan da barsak kanaması, barsak deıiP' 
taşıdıkları mikropları bu eşya veya gıda mesi gibi bir takım ihtilatlar meydaıı' 
maddelerine vererek bu vasıta . ile sa~ .. gelebilir. 
lbm insanları da hastalık mfkroplarile OçüncU haftayı ihtilatsız atıataı 
buhıştırırlar. hastalar dördüncO haftada nekahat dei 

Bulaşma yollarında biri de sular ve rine girer. Ateş yavaş yavaş dOştt' 
çok yenilen sebze ve meyvalardır. lyi iştah gelmeğe başlar, gl\n geçtikce ı;ııı" 
lağım tertibatı olmıyan yerlerde aptesa· vet kazanarak eski ballni bulur. 
nelere dökUlen pisliklerdekl mikrop sn- Tifolu basta larm bakımı 
rüleri civardaki kuyuları, su yollarını Karahumma hastalı~ı hem bast' 
bulaşhrdığından bu suları içen veya kul- için hem de başkaları için en ağır, &' 
lananlar, yahut böyle bulaşık sularla su- tehlikeli hastalıklardandır. Bilhassa ildll 
lanan bostanlardit yetişen zerzavat, sa- ci ve üçüncü haftaları çok defa öUl" 
salata gibi çiğ yenilen şeyleri yiyen in- tehlikeı-i gösterdiki için bir kimsed' 
sanlar haberi olmadan Tifoya yakala- başlangıçta saydığımız alametler ıo~· 
nırlar. Onun için Karahumma hastalığı )Unce vakit geçirmeden en ytıkın doktor' 
olan yerlerde yeşil sebze ve meyvalan Hüktlmet veya Belediye doktoruna IJI' 
kaynar su ile yık1tnmadan yemeyiniz· ber vermek lazımdır. Hemen hekim bı.&1' 

'l'Holu husta bulunan bir evin ko· mak mümkün olmazsa b ıstayi yatağııt' 
yun, keçi, inek sütlerini kaynatmadan dan kaldırmamalı, süt ve yoğuntan bd 
içmeyiniz. Çünkü ev halkı Hayvanları ka bir şey yedirmemelidir. 
sağarken ellerinde yahut elbiselerinde, Bulaşıçı hastalıkların en başa ilicl 
kap kaçaklarında yapışık olan mikrop- temizliktir. Onun için Karahummalı blls· 
ları süte bulaştın .. , VP, eğer kaynatıl- talann elleri yüzleri silinmeli; atııl'rı 
mazsa, içen insanlura h:ıstalık verir. ılık su ile yıkanmalı; odası havahıPdl' 

Deniz kıyısında o'uranlar ltlğımla- rılmalı; yatak takımlan Ye çamaşır1"' 
rın döküldüğü yerden midye, fstiriye gi- temiz bulundurulmalıdır. Çamaşır ve 1•· 
bi kabüklu hayvanları iyice kaynatma- tak takımlarlle oturaklar her zartJI' 
dan yememelidir. Ll:\ğımsularındaki mik- mikropla bulaşık olduQundan bunhır k81' 
roplar bunların kabukları içine giren ve nar sodalı sularlar iyice temiz!enmeJidlf· 
pişirilmeden yenildikleri zaman hastalığı Hastanın yanına kimse sokulmaoısıı· 
insana bulaşiırırlar. Hastaya bakanlar hasta' yanından 111!'; 

Bir de hastalık yayan satlam insan· larak başka iş görecekleri zaman elleritl 
lar vardır. Portör denilen bu adamlar sıcak su ile veya sabunla, eQ-er vat'' 
sapsağhm c!dukları halde barsaklarında kolonya, saf ispirto veya doktorun -.;4' 
Tifo mikrobu ta;iyan lnsxnlardır. Bu receği mikrop öldürücü sularla yıkalJJ•' 
mikroplar herhangi bir suretle ellerine lıdır. ( A.lttarafı 5 incide) 

• ı~ılmaz gibi bulduğ·um bu yazıların hangij 3u d_Uşüncelerle L.amianın sözlerinil Btitiln bu vaziyetleri tesadüfler Jlll: 
düşüncelerin mahsulü olduğunu kavra - tutmamaga karar verdım. O mektubu al- zırlamı.ştı. Yeni vak'aları ve onlarjan dO 
yamadım. Ne için hangi hisler ve tesirler mamış gibi Reş!din nişanında buluna - ğacak neticeleri de yine tesadüfler h' ' 
La.mıayı bana böyle hatta. b:r parça dü - caktım. zırlıyacaklardl. 

rilşt bir ş.ekllde emretmeğe · sevkedlyordu. j Kafamda şimdi başka türlü di.Viiin - Köşkün demir bahçe kapısını ıtereı 
Ben onun bu dileklerine uymak mecbu - cclerje canlanmağa ba.şlamı.şlardı. içeri girdiğim zaman, bahçeden gülilŞ : 
rlyetınde mi idim?.. 1 Kendi kendime gitmeseydim ne olur- meler geliyor ve kapının kendisine ç::ı.rP 

La.mia benim için ne idi? Hayatımın du? diyorum. Fakat bunun tamamen aksi masile ses veren çıngırağın lnec rerY'ıııl' 
mahdut bir kaç zamanını güzel bir ha - bir tesir husule getlrmesl ihtimali vardı. arkamdan hAlA akislenlyordu. 
tırn haline getirmişti... Ve ben nihayet Bu suretle ben hattfı. bir parça mariz diye .Bu ses işitilmi$ olacak ki büyilk ç11ıı1 

AJ(J'Z(Jn : BaradJrIJM_~ buna ufak ve yeni bir macera olmaktan tavsif edeceğim genç ve tecrübesiz bir ağaçlarının gölgelediği köşke giden yo1' 
r-f e f' f İ k.a: 6 ı • !J ·~· taşka bir kıymet vermiyordum. Halbuki 

1 
kızcağızın hislerine kendimi bırakmış ol- dan bir ayak sesi bana doğru yaklaştı· 

hareketlerinden .ve bilha~~a .. me~tubun. -,yor muyd~m? Onun sözünü tutmamak o-lKarşıma çıkan bir hizmetçi kız: 
Çiçekle bizi beraber gö;:en ağabeyim .. e:tmem rica edil!yordu. Onu bir kenara ut- dan çıkan mana başka turlu idı. Benım mı unutmuş olduğuma daha manalı bir - Buyurun! diye yol gösterdi. 
- Sizi kıskanıyorum... Akşamdan tım. Diğer zarfa uzandım. Bu küçük ve her an unutmağa meyyal olduğum bir . ş~kilde dela.let etmez miydi? - Reşit Bey !ilAn nerdeler? diye sot' 

beri ne muıuı.bbet, ne muhabbet... beyaz zarfın üzerindeki ince yazıyı bir san'atın hlM.yesini o içimde her 
1 

mütereddit idim ve bu tereddüdüm dum. , 
-- Çiçeğe mata! anlatıyordum.. türlü tanıyamamıştım. Adeta mütereddit an yaşar bulundurmak, ve beni bu içimde zaman zaman canlanarak yaşadı. - Ihla.murların altında, arka.ctşıı11l 
Yengem lt'ı.fa karıştı: · • bir elden çıkmı.ş hissini veren bir dağı - mevzuda daima diişünceye sevketmek va-

1 
Erenköyüne gitmek için elbise değiştirir - rile beraber oturuyorlar efendim. 

- Sen evde olunca bir türlU dadısı - nıklık vardı ü'zerlnde ... Onu elimde sanki zlyetlerini belki istemiyerek hazırlıyordu. 
1 
ken bile ha.ili. aidip gitmemek hususunda - Kimler var kızım? 

nın yanınJa oturamıyor. Bir fırsat bulup bana ait değilmiş gibi tutuyor ve adeta onun hislerini şimdi artık iyice anlı -
1 
kat'i bir karar 

0 

vermiş vaziyette değildim. - Selma Hanım, Fahire Hanım, rs.tı' 
hemen yukarıya... açmağa cesaret edemiyordum. yordum. Çok mağrur idi. Yeni hayata gi- 1 AdetA insiyaki denecek hareketlerle giyi- ri Bey. 

Yemekten kalktığımız zaman hila Bu tereddüdüm çok sürmedi. Fakat ren genç kızların bir parça :nistik dil _ l niyordum. Bu kararsızlık beni kızdın - - LAmia, Ayşe? 
kendimle ynlnız kalmak ihtiyacından üçe biikiılmüş kağıt üıerindeki satırları §üncelerinden kendisini kurtaramamıştı.~yordu. Bir haftam bir tesadüf yüzünden - Henüz gelmediler efendim. 
kurtulmamıştım. Müjga.na kahvemi yu - okuyunca şaşkın ve dağınık bir 'halet ru- Kendine, zatlarına lüzumundan fazla bir garip düşünceler, beni üzen tereddütlerle - SüheylA Hanım nerede? • 
karıya getirmesini söyliyerek büfenin u- hiyeye düştüm. Mektup LAmladan geli kıymet veriyordu. B!lmiyordu ki bütün 1 dolmuştu. Gelecek günleri artık bunların - Köşkte efendim, şimdi ruı.ıa.sı çil 
zer:nde duran mektuplarımı aldım ve o- yordu ve aynen şu satırları ihtiva edi - hayatınca zaafları tevali edecektir. Ve ezici tesirlerinden kurtarmak tasavvu - ğırt~ış ta... eli' 
dama çıktım. yordu. bunlar bir kitabın nisyana çevrilen yap-

1 
runda idim. Yeni vak'aları ve doğuracağı Bir parça ilerimizdeki ağaçların rJ'' 

Balkonun açık kalmış penceresinden Refik, rakları gibi daima unutulmak ve daima 
1 
net:celerl tahlil etmiyardum. Şüphesiz ni- binde beyaz örtülü bir masa gözüme çıı uı· 

karşı sahillerin ışıkları görünüyordu. E • Kar.şıl~mamız imkanlarını azaltmak gömülmek istidadında olacaklardır. Bu, şanda benim bulunuşum LAm:anın um - mı~tı. Bir kenardaki hasır koltuklardıı ıır· 
lektriği yaktım. rn.zım ... Süheyl:\nın nişanına gelmemeni haJiseleri daha çok hayatın yürüyüşüne. madığı tir "CY cıacaktı. Eğer tahminleri zlmkller karşılıklı oturmuş konuşuyorl 

Masanın üzerine attığım zarflardan istiyorum. bırakmakla elde edilecektir. Yoksa unut- , benim ~521 crirıi tamamen yerine getire - dı. Beni evvelA. Fahri gcrdü. ~ 
birini aldım. İçinden beni Reşidln nlşa - Lamia mak için unutmağa cehdetmiş olmak ceğim şekl!nde olmasaydı, mektubunda o - O ... Refik geliyor, diye bagırdl· 
nınn davet eden kart çıktı. İki gıin sonra 3u iki cümleyi tekrar tekrar defalar- belki muhayyileyi tn.hrlk eden cır tesiri 

1 
kadar kat'! ve hatta A.mlrane bir Usa.n _ _ (Arbl• .arı 

ırenköyünde yapılacak merasime . iş tırak ca ok~dum. Garr)vaıın, karışı~ ve anla - · naıı~ır. ~\\Ul\naınazdı: ' 
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1ö ll A R T 1938 DOGU 

EN SON HABE RLERD 
Hitlerin Mussoliniye mektubu 
ff #tler A vusturya hakkındaki kararını 

Umumi Harbin sonunda vermiş 
llhlt•rln :'\lıı~soliulyt• nontlcrdiüi llıt" litıııı ınUştnr. f {illerin tnyy11re ile :\Iııssoliniye gönderdiği mek· 

tubun ınnhlyell şudur: "Avustııryn işlerini ben şimdi değil, 
l'mumt Harbin nihayetinde kımırlaştırmıştını. Ançak şimdi 
tatbikine l11ışlıyabil<llnı. A\•rupahlar bilmelidirler ki br.n bu 
hareketle Orta Aı:rııpa :-ıulhtlrıe bir kut daha yardım etmiş 
hulunuyorıım. Bıı hususu yanlış telakki etıneyiniı. Sizir.le 
dostlıığumm hakidir ve istikhalinclen de şl\phe etmeyiniz ... 

Homn. 13 (A. J\.) - Şehlr dahtlinde Avusluryn nıe· 
:ıest soğuk kanlılıklu karşılanmıştır. Yalnız gece mühim 
e·r faaliyet görl\lmUş ve Mussolini ile Hariciye Nazın Kont 
v1Y8no saat 1, 1 f) te mülakntta hıılunmuşlaı dır. M UliSOlinl 
denedik sıırııyına giderek bir buçnk snnt kndnr kıılmış \'e 

l:ıntişte Kont Ciyllno ile :ı sant kadar uzun uzadıya görl\ş· 

Evvelki ak~anı ikinei 1 

labınıızla ok~uyucularınıı.za 
bitdirdiği1niz ilk habeı·ler: , 

Vh•nna 12 ( A. A. ) - Bu snbah sa • 
ıtı.at 5,30 da A vusturrn hududnı111 geç· 
ıı'Ş olan Alman kıtaatı Viynnnya doğru 
erıernektcdirler. 

Almnn tayyareleri Viyana l\zerine 
beyannameler ııimışhırdır. Bıı beynnna· 
:elerdo Almnn Nasyonnl So yalistleri 

14 
Vustııryu Nasyomıl Sos~·alistlerlni se 

11!ll11arnnktndıı lar. Beycmıame: « Yaşasın 
ıt er » d\ınlesilo bitmektedir. 

1 hulııclıı !l"ÇPrl~en 
b Viyana 12 ( .A. A. ) - Arn turyn 
el Ududunu geçen Alma:ı kumnadanı, hu
k ll<lu geçmezden evvel Avu;:,turya hudut 
Uınnnclanına şu lıeyanatt!l bu1unmuştur: 

- Kumandunım tarafından A\•ustur· 
~il huctudunu geçmeğe memur edildim. 
bu hareket lkl memleketin cemiyet ve 
tıı8ilılığının t.ılr if«ıdeslclir. Generalim nn-
ına bu so~'.leriıni Generalınıza bildiriniz: 

A \'nsluryn Btıt:\'Pklli l<'\ kH 
cdllivoı· 

Viyunıı 12 ( A. ·A. ) - Bnşı,•ekll 
~uşnil{ tevkif edilmlşllr. Başvekilin tev-
lt edilclığl bina, kollarında kırınm ga · :ah haç işaretleri bulunan muhofızrar 

&irarından muhasara altına alınmıştır. 

1 !' kamyon Polis de evin yanında bek
"llıcktedlr. 

ırı Vekilin hangi memlekete iltica et
ır~k istediği ve neticenin n~ olacnğı he
ıtı. belli değildir. Nasyonal Sosyalistler 

11:1\'ekil Şuşnig'i serbest bırakmuk fik· 
dedirler. 
lthıer, :'\hısoJinly<• lu~~nr•· ilt' 

hlr mı~klup uünclerdi 
k Roma 12 ( A. A. ) - :.tur.itıten 
b &lkan bir Alman tayyaresl bu subnh 
b~ra~·u gelerek, Hitlerden musollniye 

1
1r ınektup getirmiştir. :\1ektupta A \'US· 

~~Yha meselesinden bahsedilmiş olması 
i temeldir. 
nolliz {JllZClefrri llC eli ~·oı·Jaı• '? 

j Londra 12 ( A. A. ) - Roytor u
ı"n~ blldiriyor : Bütl\n gazeteler sahile· 
b~l'ini başlanbaşa Avusturya hadisesine 

Sretrnış bulunmak tadırlur. 
Deyll Herald gazetesi diyor kl : 

d i( Almanya kılıcını çekmekte tered
b~~ etmemiştir. Avusturya meselesi lıi· 
k~ıırn iç!n bir ihtardır. lngiltcrenin havn, 
tı.ı·ra .'e deniz kuvvetlerini dünyanın en 
~ Ukemıucl iılr ordusu lrnline sokmusı 
1 amanı gelmiştir. Yaşamak arz usunda o
t~ı lllillet her tehlikeye karşı kencfosini 

n ve mfıcehlıez görmelidir. » 

Almnnvncla ııwıı ı nııniv•·l 
h Bertin 12 • ( A. A. ) - Al;nnn ma· 
l(!a~li, Avusturyndaki Na yonnl Sosyalist· 
bre Alman Nasyonal Sosyalistlerinin 
~ suretle birleşmesini Hitlerin bir mu· 
1 fferiyeti olarak memnuniyetle sell\m· 
ı~lrıaktadır. 

ltleı• UJU\ \'e habasımn lllP1.lll'llll 

zlynrt•L etli 
l:ı Munlh 12 ( A. A. ) - Hitler bugOn 

11~1e l\zeri Munihn gelmiş, babasının ve 
asının mezarını ziyaret etmiştir. 

~koslovakya mültecileri 
abul etıneyor 

t 
1 

Prağ, 13 ( A.A. ) - Avusturyadun 
it~ .ecek olan mültecilerin buraya girme· 
t t;rıe.mosnade edilmemektedir. Bu ukşam 
~00 kadar mülteci çe\•rilmlşlir. 

Ankarada koşular 

Hitler' in Münihte yeni 
Başvekile söyledikleri 

Mllnih 13 ( .A. A. ) - Bitler Avusturya yeııi knbine ini teşklle memur edi· 
len Zais İnkar ve rcfukntinde gelen zovntın huzurlıırındıı bir nutuk irat ederek, 
Avusturyanın yeni yazi~·etini izah etmiş ve demiştir ki : « Avusturyalılar yeni 
refııhn kavuştular. Viynnaya gelen kuvvetlerden llrkmesirıler ve bilsinler ki, bu 
ku\'\'etler kenlii rıı. vatunlarını muhafnzn edecek ınuhnrlplerdcn hnı;;kn bir şey 
değildir, » 

Romanyanın seferberlik 
ilan etliği yalan 

BOkreş 1il ( A. A. ) - Roınunyadu seferberlik ilan idildiği haberi kutiycn 
yalanlanmaktadır. Kral Karo! beynelmilel vaziyet dolayisile s~yahatmı tehir et
miştir. 

Viyana halkı Hitler'e 
sedakat yemini etti 

Viyana 13 ( A. ı\. ) - Dün gece yanm milyon hıılk solrnklara dökl\lmllş· 

tar. Bu meyanda genç kızlnr, lJlHün mekteplilet', esl\i muharipler ve bilumum es· 
naf geçit resmine iştirak etmişlerdir. Merasimi ııı!Heakip Viyana Belediye reisi 
MOnilıte buluıınn Bitlere bir telgraf çekerek bütün Viyann halkının birleşik Al· 
manyn şefine yemin yaptıklarını ve Belediye meydanına da Hitler isminin ko
nulduğunu bildirmiştir. 

Kanunu Esasi değiştiri lecek 
Viynnn 13 ( A. A. ) - Viyana tnyynre meydanında 20() kadnr Alman bom. 

bnrdımnn tRyynresl bulunmakta \'e tayyaro meydanı Alman erkanı hnrbiyesi ta· 
rafından idare edilmektedir. Fanrırıu esnşi meselesi halledilmemiştir. Ve ne şekilde 
hıılledileı:eği ele nıalüın değildir. Brıtün Avusturya radyoları Alman radyolurile 
birleşlirilmişllr. 

Avusturya Milletler 
Cemiyetinden de çekildi 

Viyana, 14 - A\'usturyn bugUnden ml\şkille de artık altl.knsı knlmanııştır. 
itibaren l\1illeller Cemiyeti ile alllkasını Alın nn askeri kıtaHtı A vusturyanın 
kesmiştir. her tnrafırıR gidebilecektir. Bnton Avus· 

10 .Jisanılıı unııırut bir rf'yil\ın yapılacağı lurya ordusu Alman ordusunu iltihak 
\'e yirmi yaşınrlnn yukarı ohm blHl\n Avus- etmiştir 

turyı:ılıh~rın hu rey~ıııııa iştirak ecte~i- Afinan kılaatının giı·nıesini 
lec·eklen lınkkında bır kararnamrı neşredıl- . • • • 
miştir. Aynı kararnmne Avusi.urya federal 1 yen ı Bnşvekll ısten1 ış 
hllkıimetinln bütnıı işleri tedvir edeceğini ! \' iyana, 12 ( A.A. ) - Zııys lnlrnr 
bıldlrmektedlr. 10 N'isnnda yapılacnk Şıı~rıig'in istifa \'0 le\•klfinden sonra, 
reylama iştirak edeınlyecek ol::ınlur du I Başvekili ete geçince, A vusluryııda kıırgn· 
te bit edilmiştir. . 1 şalıklnrın önl\ne ger.~ek i~ln, :' ':ust~rya-

J\vu turyu bundan sonrn ıktısacır lyn Alınan kıtaatı gonderılmesını Hıtler· 
stthadıı Almanya ile teşriki mesııi ede- eten istemiştir. Bunun üzerine Alman 
cektir. Avrupadakl :-iyasi llP.rhftngi bir kıtualı Avu,turyaya girmişlerdir. 

Almanyada bir vapurumuz 
daha denize indirildi 

Berlin, 13 ( A.A. ) - Alman tezgl\hlnrındıı Türkiye hesabına inşa edilmek
le olan VHpurltmlan biri daha denize inılirilıniştir. Bu son \'npıırıın boyu 96 
metre, 60 santimetre, eni 1 t metre, su~an yüksekliği 6,90 metre su altındaki 
kısmı 3,5 metredir. Vnpur 18 mil sürntfndeir. 450 yolcu taşıyabilecektir. Marmarn 
iskeleleri arasıııdn işleyecektir. 

F ransada yeni kabine 
~ Ankara, 13 ( A.A. ) - Bu snbah k • 
la l 10 ua yapılan koşu mOsabtıkasını •• ~"4'".nlyedo BOyOk Yılmaz birinci, Nuri teşe kul ettı I 
~ tkinci, Demir Akta Oçüncn gelmek . . 1 ~retııe kazanmışlardır. Ankara • ParlR 13 ( A. A. ) - Yeni Frtınsıı kabinesi, So.,.yal ptırfi şerellerinden 
tu~,, 2uruhu iÜreş müsabakalanna Libeıti'nin riyasetinde teıekkül etmiş oe Cumhurreisl tarafından f.ı'ıslik edilmiştir. 
'kevtnde 20,30 da baılayacaktır. Eıki Ba,oekil Şotan ile Hariciye Naım Delhoı yeni kabineden hariç kRlmalıtadır. 
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Göring'in bir nutku 
-

Alman tayyarecilerini 
Alman hud~tlerı dışında 
bekleyen yeni vazifeler 

Prag gaıeteleri, Mareşal Göring'in bu söz
lerle Çekoslovakyayı kastettiğini söylüyor 

Alman Hava Nnıırı :\(uraşal Gö· 
ring'in, mUe:">sisi bulunduğu ha\'R tetkik
leri Akdemesinin fevkalade bir toplantı
sın<ln mühim hlr nutuk söylediği kısaca 
yazılmı)tı. 

Son gelen A \'rupıı gtızetelerlnin ver 
dikleri tefsilfita göre, :\foraşal Gürnig, 
tayyarecilik hııkkındn yapılan hııvacılik 

tetkiklerinin ehemmiyetini tabaruz eltf r
rlikten sonra, hu husustu Almnnynda 
nlınnıış olnn tetbirleri hntırlatmıştır. 

Teknik havacılık tetkikleri için nltı 
enstltli açılmıştır. Hunlardan bir tanesi 
hu\acılık işlerinde tibbi arnştırmalarla 
meşı'.!;ul olacaktır. Tedrisat için Berlinde, 
Brunsvigde, Stutgar'la kürsüler ihlas 
edilmiştir. 

Mllli Terbiye Nazırı ile birlikte, 
gençler arasındn teknik personel yetiş
tirmek i~·in tetbirler alınmıştır, Blitü Al· 
ınunyaclu ulınacnk neticeleri tevhit el· 
ınek ıırnksadile bir istihbarat sen•isi vü
cuda getirilmi~tlr. Lilyental isminde btr 
cemiyet teşkil edilmiştir. Bu <.'emiyet, 
hOtOn Alrmmyada kava i~lerlle alllkadar 
nınesseselerln raporlarını toplayacak ve 
tecrübe mnbadeleleri yapacaktır. 

l\farnşal nutkunda akodemenin beyne!· 
milel teşriki me~alslnden de bnhselınlş
tir. Akademenin bir çok ecnebi muha· 
blrlerlde lıulunmaktudır. Mareşul nutkun
dn bu müessesenin, medeniyet ve sul
hun. nimetlerini beşeriyete tanıtmak vn
zifeslni görecğini söylemlstir. 

HOllln Alman gazeteleri, Alınan 
tayyareciliğinl yenileştiren Mareşal hak-

lı/11reş:1l Görin{J rıe rafik.1s1 

kınctn setayişki\rane yazılar yazmakta
dırlar. Mareşal, nzmi ve faaliyeti saye· 
sinde, son derece kısa bir znmanrzarhn· 
da memleketine kotkunç bir hava kuv
veti knzandırmnğa nıuvnffıtk olmuştur. 

Mareşal, nutkunun bir yerinde, Hil
lerin nutkunrlaki bir pnrçayı daha ziya
de canlandırarak şöyle söylemiştir : 

- Fiihrer. hudutlnrmuzm dışmda 

lmlwum on milyon Alman ıuıtn11daşm 

tnzyık nlluıdtı lmlımmnsrnn mllsnmalın 

edllemryece{Jini söylediği :uımn11, siz 
lny!lnreciler, pak iyi nnlnmışsım:ulır ki, 
Fiilırer'i11 im sı'iziJ /cin sonırnn kadar mil· 
cadele ede eksiniz. 

( Altta.r,1fı 5 incide ) 

Moskovadaki muhakeme bitti 
----------------------------------------------

Yüksek Sovyet mahkemesi 
· on dokuz kişinin kurşuna 
dizilmelerine karar verdi 
. .Jfoskoı•:·ı, Hl / A. A.j - Yiiksek m11hkemr. heyeti buoii11 mulwkemeye 

111!111yel ı•ermış ıte nwuıu,,/:ırdıw on dnlwz kişinin lıurşwıa dizilmesi11e ve tii~n 
iiç kişiden birinin 2.J, birinin 20, diğerinin de 15 sene ağır Jıapis cezalar/le 
mahhılm edilmelerine karar vermiştir. Bu son mahkılmlar, mı1ddetlerlnl ikmal 
etlikten sonra beş sene de s/y,Ht haklarwdan mahrum kalacaklardır. 

DÜŞÜNCELER 

Politika 
Yazan : Yaşar Nabi 

Ulus'un "Diı.n)'a Basını,, sutunu
na yabancı gazetelerden politika m:ı
kalelerJ lntibaında ne kadar sıkıntı 

c;cktiğimiıi tasavvur edemezsiniz. Bu 
~-azeteler, elimize, taşıdıkları tarih -
ten ancak üç dört gün sonra gelir; 
gerek l lus'da )'·azıtma ile c;ıkm:ı ta -
rihleri arasmda da bir iki günlük ar
kı ilave ederseniz, ecnebi gazete ma
kalelerini Türk karilerlnln en az beş 
günlük bir gecikme ne okuyabildik -
lerl anlaşılır. Beş altı gün... Fakat 
~on zamanlarda dünya yüzünde hfı -

dlseler o kadar süratıe cereyan t>diyor 
ki, beş &ün e\'\'clki bir siyasi makale 
biıe, bir sene ön ceki bir nıiıtalea kada 
eskimiş görünüyor. Dünya h!idisele -
rini günün !jartlarına röre tahlil e -
den m uharrir, ertesi günü, bekleme
:dlğl bir sürprizin mütalealarmı tek -
ıip etmiyeceF-indeıı hiç de emin de
ğildir. 

Eskiden, siyaset alemi temkin ve 
vekarını muhafaza ederken, politika 
muharriri, ne söylediğini bilerek, mü
talııalarını kuvvetll delillere ve iai -

yanılm::ıdığınd:ın emin olarak çalışa
bilirdi. Halbuki bugün, en aşlkAr hft
diselt'r bile, muhtelif memleketlerin 
idt>olojik propaganda vasıtaları tara-

fından kasden tahrif edilerek o ka
dar muhtelif ~ekillerde aksettiriliyor 
ve tezadh vakal:ır o kadar süratle 

birini kovalıyor ki, artık en kendine 
güvenen, en kuvvetli görüş sahibi 

muharririn bile, hükümlerinin tam i
sabetine kendini inıındırması güçle -
miştir. 

Bu keyfiyet, politika makaleleri
nin Iüzumsuzluğunun mu lsbat eder? 

Hayır! Çünkü, gazete manşetlerinin 

haber verdiği son sansasyonel vaka -
dan ~aşıran n bunu nasıl tefsir ede
ceklerini bllmiyen karlin, biç olmaz• 

sıı, yarınki muteber ve makul olan 
bir izaha ibti~·aeı vardır. O, bu lza -
hatıı, yarınki gazete haberlerinin 
te-kzip edeceği tarafı önceden maıur 
görmeye Amadedir. Çünkü takdir eder 
ki, bu şartlar içinde politika muhar -
rirlnln h iç yanılmaması için kAhin 
olmsıa lcabederdl. l~m temele<e lstınad et tirerek, hiç 

mazsa umumi miUAhaıalarında - Ulus'dan • 1 ....,_..,...., _________________________ .... 
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BİBLİYOGRAFYA 
DOGU =-=:::::::=::==================· 15 1\1ART1938 ~ 

ükrü Kaya 
Dertierinizi ı 
bize · Sovyet filosu 
sorunuz! 

Cevap veririz Sözleri, yazıları (1927-1937) 
Sovyetler yeni deniz programlarını tahakkuk 
ettirdikleri zaman, A vruP,a fi1oları içinde 

'"" mühim bir mevki alacaklardır 
Birinci kitap, Toplayan: Ekrem ERGÜVEN, 
Basıldığı yer: lstanbul 1938, 318 sayıfa 

Fransız Parl< n H'tosu Bttlıriye En· edecek mnstemlekeleri olru~ılığı ~; 
YPnl lmpı Xeemettln P<>1'iın: cllmeni Reisi .lan Mişel Renetur Sovyet sadece sahillerini haricten gelecek 

-C - 1 2 k 1 1• t filosu hakkında yazdığ'ı bir yazıda şun· tanıza karşı korumaktan ibarettir. ..,. 
1 evbalp arınıışz 1 ·ur~ş u" posd~IYP111 - Iyı söyliyor : Sovyetler son senelerde bilb8,... 

Şeflcrmin yüksek .tiınad ve takdir- olar:ık, gittikçe daha belli hatlarla göze 
1
un
1 

a ta dlr. ~rtmm. ıfa etme 115 ın z t « Sovyet Rusyanın çografi vaziyeti denizaltı filosuna ehemmiyet verrolŞ~~ 
lerlle on scnedenbcri İç İşleri Bakanlığı çar~ıyor. Mtüıtellf kollardan başlıyan, i ç n cevnp vermıyereğ'IZ. bu memleketin deniz politikasına husust 200 Ha 600 tonluk ufdk ve orta bOY"' 
ve son yıllarda ayrıca Ctlmhuriyet Halk lerl.ıy~n. hnreketıerin. yalnız büyUk bir he- Bnynn :\Iuşidc: 1 Lir istikamet tayın etmektedir. Rusyanın ml\him miktarda tnhtilbahlrh:r iıışR el 
Partisi Genel Sekreterliğini ifa etmekte defı mıdır, 0 da Turk milletinin r~fahı, Vakayı tasvir edl~inize nnzarun llenız hnrlııtlan çok geniştir. mişlerdir. 
bulunan ŞUkrU Kaya, Atatüklin izinde ça- saadet ve bahtiyarlık miyarı. sevlye.<ııdlr.,, · haliniz lınkikalen aı:ıklıdır. Zevclııiı sizi t Baltık, I\arndeniz, Hazar ctenizl Sovyetler deniz inşaat prograınl~ 
lışrıken, hdd1sat ve zarurctleıin ilcasile (Sf, 

280>· Şu halde inkilap sistem ve pren- tedavi ettirmemiş ve sonra clışarı atmış, ameli olarak tuzlu birer bl\vUk göl da· nı neşretmişlerdir. 17 Haziran 1937 
ve €kserlya .şeflerinden aldığı emir ve va slp . getirmekten ziyade yığınların refah aranızda niki\lı rabıtası yok mu? varsa ha dor•rusu i~deniz savılırl~r Duş:Oanı İngilterede imzalanan deniz ıınlıış ,.,,-İ lf 1 b j i ti J J ı sevıyeslni y ks H kl · - .. k J t 6 , . ·' • ı e ca ı, ç s yase n ana mese e er ve t dl Di ~ u e me . e ogunme s emek- hukukunuzu mahkemede arayabilirsiniz. buralara sokmamak <ta yet kolaydır Ku- bazı sınıf gemilerin tonajlımnı tabdll inkilAbın bazı esas prensipleri hakkında e r. ger bir tabir ıle· memleketin esas . . . . ı:. • ... 

k d . t h t k '. t Kardaşınızdan da şıkfiyct edıyorsunuz. tup denı;d \'e Büyük Okyanosun Kam· meğe ve yeni inşaat hakkın&, malıfl"" beyanatta bulunmak mevkiinde bulun - u ı e ve aya aynagını eskil eden . . . . 
1 

• ıf 
kö Hl - 1 h t tl • Sekız hısseyı yalnız kandı a amnz. Sizın çatktıyn kndar olan şimal kısmı senenin malrlmat mubadelesine muhasır kıti ıı muştur. Ekserlycti Bliylik Millet Mecl1sin- . Y yıgın ~rının aya şar arını ve se- de hakkınızı vermeğe mecburdur. Onu dokuz ayında O"l'''İlmez buz denizleri tır. 

de bUtçe müzakereleri mlinasebetlie vcrlen vıyesını değı.ştırmedikçe, memlekette hiç d el k . . I) , · ' 
6 

~ • • ..ı 
b. .. b . . a dava e ere ·sınız · ava açmağa dir Sovyet Rus,·n Kam,·ıkadan Kora'ya Pakat Avrupa matbualındıı So\Yv ve iç siyasetin on sencslnin muhtelif "lle- ır mus et iş yapılmıs olabalmesı ımkı'l. -

1 
b" .

1 1 
b · · ' ., • ,.. ıJI 

i kt d • ·· 1 .. u k Ik paranız yoksa, maha leden ır 1 mn ıa er kadar olan bin millik hlr sahilden ancak filosu hakkında görlllen nıuluınat :ı sele ve merhalelern11 kuvvetle aksettıre _ nma nanmama a ır. Koy un n a ın- . d 
. t' d tedarık ederek, Baroya müracııal e er, istifade etmektedir derece dikkati caliptir. rek tesblt etmekte bulunan bu nutuklar, ma<ıma ıs ına etmeyen veyahut netice . .

1 1 
i . · r 

1 k ve meccani hır vekı bu nrsunuz. ddıa Bu :!ayri mUsait ço~rufi vaziyet Halen hizmette bulunan ve JM ı son giinlerde dahiliye hukuk müşaviri 0 
ara oraya varmayan bir hareket, her ettiuiniz hakkınızı aramak i~·in devletin R . dilınekte olan Rus rı·ıo-sn s·u cllzu·· ıarıılıJf' Bay Ekrem Ergilven taı·afından bir araya ttirlü esastan malu·uın addectllmek•~dı'r ., • . . us zımnmdarlanrıı her zaman meşırnl 

. ...., : kanunlarından ve adıl malıkemelerınden ., d toplanmış ve 318 sahifelik bir kitap ha - Netek!m; Jktısadl kurtuluş ve kuruluş b k l'ı k kt elmiş, asırlurdnn heri geniş nlkenln da- an mürekkeptir: .
1 linde bastırılmıştır. plı'l.nımızın büttin esasları hep köylilnün aş a 

510ıntH•ıı yer yo. ur. hfli mllnaknleleı inin ıslahı yolunda uğ'- Yaşı ilerlemiş dört zırıhlı. }'erıl bl 
ve köy lktisadiyatının gü~ün birinde bu Hn~aıı ltuhJnıe f)l:tdtu·: raşılmıştır. tayyare gemisi, üç yeni ağır i<rıı\iijtôı 

**"' be " canlandırılması ümidine istinad etmekte Uğradığınız akibette yalnız değilsiniz!.. Bllyllk nehirler kaııallarlle bll'birle· ş eski hafif · kruvazör, on tanesi ~t 
Bu glbi neşriyatın ehemmiyet ve ıu - değll midir?KöylüyU behemehal pazar için İmam nikAhlarının kadınları nasıl mağ- rine hcığlıuımı~. lıu sııretle Baltık denizi olmak Uzre otuz muhrip, yirmi d~ 

zumu üzerinde ne kadar durulsa azdır; d tt'ğ' ı kk d t · d li ı~ ı to "d b t 
1

• • 150 d' istihsal eden ve bu suretle sanayiimizin ur e ı •ı ıa · ·ın a gaze emız e m ca- \.Ulup ve ltızer denizlerile bağlanmıştır. rpı o o ve ye,.; unu vi butaıı 
ÇUnkU, bugilnkü Tlirk cemiyeti - mamulatına müşteri olan bir vaziyete dele açınağa mecbur oluşumuzun scb(:-bi Sibiı yadan Btıynk Okyanosa doğru ve n:zıtltı filosu. . 
nin bütün problem ve iştiyaklarını kendi km d k · · ·b· 1 ı· · ı · ·k k · · d" · D · u ıu f'l 1 de" 

so • a ı ça, kurulan müesseselerin istik- sızın gı ı a ısız erı ı ·az etml' · ıçın ır. sonra ı~iurarnnya snhasını geçerek Ktı· enız s ı osu Ba tık ile Karıı nefsinde duyarak, herkes için ve herkes- b 1 h t V x. d .. 1 • · ı · k nıı-
a i ve ayatı emin edilmiş sayılabi - araca6 ınız a amın soz erine nıçın a du- tup denizine doğııı donılryolları uzatıl· nıı arasında ta sim edilmiş gibidir. v-le beraber, yaşamak mcfküresini benim - d n 

1 
k 

1 
• 

1 
ı l fil 9,J 

lir mi? nır a ev etin unun arını çığner, giz ice mıştır. n z atı osu da üçte bir itibarile slyen vatandaşların çoğalması ve bu va - k ıP 

"' ~ $ iş yaparsınız. Dünya başınızn yıkıldıl;tan Rus • jupon muharebesi, .vohın tı ta, Karadenlzde ve btıyük Okyan tandaşların siyası terbiyelerinin tamam -
Şu halde, köylliyu·· ve köyleı·i canlan- sonra çnıe arıyorsunuz. uzıınluıtıı yüzünden ordunun iJşe ve ta bulunmaktadırlar. lanması, Cümhuriyet rejimi için hayati H .. \ 

1 
ff k k" ilk t~~ 

ıu·mak içln, ko"yllı'nlln dertlerı·n1· birer n~ Oıner · nzaı·: teç ıizirıde . çekilen gllçlllkler yüzOnden ır aç uç cUzütum da l\U bir meseledir. Memleketimizi işgal eden d i d ~· 
birer ele almak lazımdır. Btı sırada yapı- Kızı anasınd"n b"basınıla resmen kaybedilmiştir. Sovyet Hu.,ya son sene· en z e, Hazer denizinde ve Amur ııe bilyük davaların ihtiraslı bir mesele ha - u " 

1 
d i 

linde milletce benimsenerek becerilmesi; lacak işler arasında, köylünün topraklan- istersiniz. Vermezlerse kıza sortırsınız. lf~rde hu mahzurun önüne geçmek J~in r n ed r. t. 
dıı im ı i h kik t bil ük b' sı'zı' istiyoısa '.'"Şı da nıüst\it oldu!':ı:una Kutup denizlerinden BUuUk (lk"anosa Son nutuklarından birinde So\'Y şUphe yok ki, ancak bu meseleler üzerinde ·ı ası mese es a a en y ır _," .. J J • , 

sarih, canlı ve haikki malumatın halk ehemmiyet arzetmektedir. Bu husustaki göre gider, nikahınızı kıydırırsınız ... doğru yol açmak için hayh emek sarfet· halk komiserleri reisi Molotov RnsyaY 
kltlelerlnde bile bir -'ıUUr ve iman haline icraatında tamamen serbest ol~ak istiyen Anasının babasının nw.sı 0lmadan kızı miş ve gayret g'üstlmıiştir. kuvvetli bir deniz filosu temin etıııV 
gelebilmesi imka.n dahlllne girebilir. Bu devlet, bu noktayı esas teşklla.t kanununa ıılmak iyi değildir. Ru:ıyanın deniz politikası, müddaraa ll\zım geldiğinden bahsetmişti 
husus için ise, bliyilk işler yapmak ihtiras koymuştur. Esasen mevzuu bahs mesele, Kızı mesut edeceğiniz hakkımla Derpiş edilen program şudur : Otı11 
ve imanını mütemadiyen besleyecek olan ihtilafi bir toprak reformu olmaktan zl- kanaatı~ız varsa bu işe teŞebbUs ediniz. beşer bin tonluk iki kravezör onar bi' 
bir fikir seferberliği. neşriyat hayatımızda yade kimsenin meşru mülkiyet hukukuna SAÜLll\: tonluk altı hafif kravezör, on 1lki mub~P 
bu lşlerln hummasını aksettiren bir hazır- dokunmadan, köylüyü fakrU zaruret için- o Q A u yirmi tah'e!bahir. 
lık arttır. Tllrkiyede işlerin yolunda git- de bırakan geri toprak münasebetlerini u Diş ağnlarına karşı Sovyet Rusyanın geniş sahillerirıd' ş kaldırmağa çalışmaktan ibarettir ve ba- fLAN TARiFESİ deniz üsleri vUcuda getirmekte 8yrıc' mesi için .şart olan, halkın bu memleket kınız ne kadar elzem ve makuldur. ne yapmaJı? dUşUnülmllştür. 
meselelerlle hakiki ve faall alô.kasının te- 8 nci sayıfada santimi 25 Kuruş 
ınin ve idames!, yığıntılann bu neviden "Eğer bunu halledemiyeceksek, mem- 7 • • • 50 • I>lş a!tnlarını dindirmek için Arkanjel tara larınde bir tersane ill' 
bir alAka için yetiştirilmesi m~elesl, bu leketlmizde topraksız çiftçiyi climhuri - ~ • • 75 • baş vurulacak tedbir. diş ağrılarının şası bitirilmek üzredir. Baltık denlzfpd' 
suretle Türkiyede eümhttrlyet rejiminin yetin ve lnkilAbın bütün nimetlerinden 

4 
• : • 100 • nevilerine ve mahiyetlerine göre Kroniştad ve Leningrat, Karadeniz Od' 

verimini olduğu kadar, esas prensiplerini mahrum bırakmı.ş olacağız. Eğer millet 3 • • J~ • değişir. sa ve Sivastopol Sovyet filosunun ~ 
ve ruhunu da aldkadar eder. Filhakika, kendi toprkalarında ekmeğine ~dklm ol- 2 • • 250 • 1 - Dişlerin içerisinde yaşıyan rini teşkil aderler. Uzak Şarkta Villl~r 
her hangi bir !ltibasa mahal vermemek mazsa ve bunu temin edemezsek bu mem- ı : : . 400 : ve ( Üz ) denilen bir kısım vardır. vostok gayri karı görülmüş, mua\'İl' 
1çin, TUrk Cllmhurlyetini, diğer faşist ide- lekette yapılan şeylerin manası kalmaz. ilan verecek kimseler DOOU Gaze- Dişler bu özleri ile vücudun her ta· deniz üsteri vücuda getirilmiştir. 
olojllerden bariz bir şeklide ayıran husu- Kendi vatandaşını aç ve topraksız bırakıp tesi fdare MildUrlUğUne müracaat etme· rnfına yani kan damarları vaşıtasile Sovyetler bava kuvvetlerini de ihiJl~ 
syetıerlni nçıkça tesbit ve il~n etmekte şu veya bu muhayyel idealler peşinde koş- Udirler. Devamlı ilanlar için hususi deverana ve sinirleri vasıtasile de etmemişlerdir. Halihazırda Baltık, f{' 
ve bunu memlekette herkesin böylece bil- mak kendi kendimizi aldatmak değil mı- tarife tatbik edilir. gene dlmıığa ba~lıdırlar. Diş çürük- radenlz ve · bllyllk Okyanus mmtokal.• 
mesinde bliylik menfaatıar mevcuttur. Bu dlr?., (Sf, 242). Filhakika, milli lstıkl:tl Kırmızılı ilanlarda tarife b ' r misli !erindeki milyoıı l.tr <!a mikroplar ve- rına taksim edilmiş olarak 400 j{eşıf, 
slstem, memleketin cloğrndnn doğruya ve bUyUk ihtilal için bu kadar kan döke~ı razlasile alınır. 1 

ya bunların çıkaıdıklıırı zehirler işte avcı ve bombardıman tayyareleri vıırd1'' 
halk tarafından idaresini istihdaf eder, ve kendisinden daha nice fedak:trlıklar Adres değiştirmek 2rl kurusluk Uc· bu üz kısmını lı:ıo;;tcıl.rndırır, iltihap- Hava mürettebatı otuz bin kisi kıtd,r 
memleket kAhinlerln ve gayrimes'ullerin !ıklar beklenen Tlirk köylüsUniln, bu va- rete tabidir. ' landırır. iifunetıendirir. Aetık şld· dır. ~ 
vicdanlara funlr olmasından. devlet ve tanda kendisinin olan bir toprak parça - DOGU Ab t "f · detll ağnltır bıtşlamıştır. Bu ağrılar 1937 de deniz bütçesi 8 milyar rolr 
mlllet işlerini göıımesinden çok zarar gör- sınn bile sahip olmayışı milliyetçi ve in - One arı esı ilk önce sıcak, soğuk, tatlı ve ekşi le idi. Deniz bOtçesl umumi bütçeıılP 
müş olduğu için her tlirlil ferd ve sınıf im- kllı\pçı hislerimiz için elim bir tenakuz • ~T~e!~~ğı ~ ı; Lira gibi sebepl.,rle başhırlar ise de daha yüzde sekizini teşkil ediyordu. ,,,, 
tıyazı tanınmamaktadır. HUiasa; Cümhu- t~r. Bu bakımdan Ş~kr~ Kaya, 1937 de BU- UÇ aylığı 4 • senralurı biç bir sebep olmadan da Sovyet filosunun umumf tonajı '~ 
rlyest Haik Partisi Genel Sekreteri Şükrü Ylik Millet Meclisi önlinde bu meseleye Blr aylığı : 1,!)() : husule gelirler ve geceleri yatınca bine yakındır. Bunun 150 bini esktdlf· 
Kayanın 937 de teşkilatı esasiye kanunun- :~:~ beyanatında şu neticeye varmakta- ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN urtttrlar. Bu ttlrlU dişlerin özlerinden Sovyetler yeni. deniz programlarını ti' 

dakl değişiklik mlinasebetile söyledğii mı- "B t ki 1 d be 1 1 Seneliği : 24 Urıı doğurı ağrılara karşı acele yapılacak hakkuk ettirdikleri zamanJAvrupa filolııt' 
tukta, dikkate çarpar bir formlil kazanan u opra arı asır .ar an r . nası :r Alh ııylı~ı : 14 tedbir şudur : içinde mühim bir mevki alacaktır. ,, 
kuvvetli bir ifade ile "halkçılığımız, halka canları ile, kanlı~m ile müdafaa :tmı.ş:er~ - .. - Evvela temiz bir pamukla dJş __...,,, 

. _ . h lk t f d n se, kendllerlne 0 topraklardan yıyeceginı 1 meselesine de bağlıdır. Turkiyenin umumi Çllrüğü kuruhınıp Dstl\ne karanfil doğru halk ı:in degildır,. a. ara ı~36a çıkaracak kadar bir hisse vermek çok gö-ı kalkınma hareketinde ve istikbaldk~i ln-
ve halkla bernber sistemıdit.,, '(Sfd ~ rülmez zannederim., (Sf. 238). Demek ki; kişaflarında, nüfusun kesafeti ve mem - ytığı veya Kreozota batırılmış pirinç 
Halkçı halk için, halkla ~ra. ber eme memlekette geri sı;asi rejimle birlikte,, le ket içinde dağılış tarzı meselesi, bUyük tımesl kadar bl\yllklUkte bir pansi· 
halkı sevk ederek devleti ıdaıe etme de 

man konur ve üstUne de teıiliZ bir - köylünlln istismarını ve binnetice fakrU j bir rol oynayacağı tabiidir. Bir memleke-
mek değild!r. Halkın lştır:ı~lle, halkın se- zaruret içinde kalmasını mucip olan geri tin varolmak ve kalkınmak iradesi, ikti - pamuk tıkanarak bırakılır. Aynca 
verek. ve bılerek birlikte ı. yapması de - toprak münasebetlerinin ortadan kaldı _ I .sadl inkişaf imkanları bir dereceye kadar Asipin, Pirnmidon Türkaspin \'e Gri· 
mektır ... (Sf, 

269
) · rılması ve bu suretle köylün Un ve bü _ 1 demogrdlk .~artlar la tayin edilmiştir. Nu- pm gibi uyuşturucu şeyler de alın-

* 1 ı i h t ·ı l" kad ld ;r, bilir. Hir kaç deftt Kreozot konması * * yük toprak mal1kAnelerinin teşekk.Ulüne fus mese es , aya ı ı e a a ar o ue>u 
Şiikril Kaya'nın nutuklarında, halk- mflnl olacak tedbirlerin alınması llizu _ 1 ırk ve medeniyetlerin mukadderatına diŞin harap olımtsına ve kırılıp dıı-

çılı~ımızın hususiyetlerini tebarüz ettiren mu memleketi idare edenlerin zihinle _,hakimdir. Şu halde, son asırlar zarfında ğllınasına sebep olur. Hiç unutma-
bu gibi hatırda tutulması lazımgelen for- rine ve icraatlarına bütün şiddet ve ehem-' mlitemadi bozgunlarda iç ve dış harple - malıyız ki: Dııha mu varık olıım ilk 
mililer yanında fırkanın mllliyetcilik, ıa- miyetle hAkim bir mesele teşkil etmek _ I rinde yurdu istila eden bi\ylik sefalet ve tırsatta diş doktoruntt mnracaattır. 
yıklık gibi esaslarına ait te kuvvetle ifade ted!r. bulaşıcı hastalıklar salgınlarında insafsız 2 - Uişlerin Uzerlerindeki uru. 
edilmiş yerler vardır. Fakat, bu nutukları • * * bir şekilde itl{l.f ve israf edilen Türk so - net, iltıhap ilerliyerek dişleri çene 
bilhassa, senelerdenberl bu memleketi iş- Bli li b' h t 'h k d yunun kendisine mahsus dinamizm ve keınıklerıne bıığilyan bağltıru ve t n ır usume cı anı arşısı an, , 
gal eden iki bUyük mesele hakkında, mem tarihin blle utanması Iazımgelecek şekil-, hayat~yetıni kazanıp, makine meden:yetı- orltdttki diş ve çene kemiği zarına 
leketl idare edenlerin gösterdikleri a!Aka de, en tabii ve insanı haklarını kaybetmiş, nin nımetıerı içinde mUreffeh çogalan sırayet eder ve diş gene atnr ve 
ve hassasiyetin derecesini yani, köylünün yıllardanberl, en'Tln bir ıztırab ve sefillik genç mııetler k~rşısında, layık olduğu uzumış gıbi olur; husta ağzı kapli· 
topraklandırılması ve muhac\r. Iskılni me- - " mevkii alabilmesı için lılzımgelen tedbir- dığında Karşısında diş onıa çurpınca 

acıgını yaşamış olan bu memlekette şen !erin geniş bir plan dahlinde alınmış oı-
selelerinde ne dil§ündilklerini ve duyduk- ve mesut bir· vatan kurmak idealine ken- ı masmın, Türk!yenin cihan içinde işgal lZlırup verır. Bu tuklirde hastalık 
larını görmek için okumalıdır. Filhakika dilerlni vakfetmiş olanların zihinlerini ve t • t ld _ refll kid dışlen harice çıktığı cihetle diş içe· 

b hs tt·-ı . . e mege namze o ugu şe meT e · d k" u rr t k h t- lü yukarıda a e ıg miz halkçılık ve cümhuriyet devrinin ıcraat pHlnçosunu nlifus lskAnı bakımından ileride hi bir rısın e ı ç ru6e ar ı er ne ur 
demokratlık, zarurı olarak halkın bütün ehemmiyetle işgal eden diğer büyük k t b 

1 
sa t ç i . ilaç konunsa konsun uğnJar durmaz. 

. i Uks lt f 1 sı ın ıya marnz u unmam ının em nı, H 
1 

k . d d k refah -seviyesın y e meğe · matu I bir mP.seıe de hiç şüphe yok ki. yurd ha _ memleket halkının sıhhati kadar muha _ asta ı seyrıne evaw e ere ora-
her türlü te~birlerin alınmasını, mes'ut ricinde kalmış olan TUrk kUltürlinden cirlerln iyi bir şeklide iskanını alil.kadar da l<•planmış olan kan irinleşir ve 
b1r vatan kurmak için 10.zımgelen çare - muhacirlerin ana vatanda yerle.ştlrilmesi; 1 etmektedir. hustanın yüzOnü, gözOnü şişırecek 

Fazla talebe 
döndüren 
muallimler 
Maarif Vekaleti 
nıekteplere bir tanıiın 
gönderdi 
Maarif Vekaleti mekteplere bir ~: 

mim göndererek son senelerde bazı Jll r 
allimlel'fn fazla miktarda talebe dond0 
dtlklerlne nazarı dıkkatı celbetmiş, 1~ 
tihanda fazla talebe dOndQnnekle 111,. 
vaffaklyet temin edilemlyeceğfni, bl~ 
kis bunun muallimin aleyhine kayde ~· 
lecek bir hareket olacağını, bir sırı• i" 
mevcut talebeden en az Oçte fkisiJI IJI 
geçmesi )Azım geleceğini, rı1ııa tal~. 
döndOrmekt 'n ziyade talebenin l>ft blJ 
memesi sebeplerinin tetkik edilerek )111• 
vaziyetin dUzeıtilmesl icab elliğini 
dtrmfştir. 

lerc baş vurulmasını icap ettirmektedir. ve bu muhaceret sefaletinde, şi~diye ka-j Bu hususta da, diğer bir çok mese _ derecede ve bıttUl sıhhatini ve ba-

Yoksa, asgart bir ref~h ve teknik seviye - dar olduğu gibi nüfusunun insafsızca har- :lelerde olduğu gibl, !şln mahiyetini ve dev- yatını tehlikeye koyamık derecede Kutlulama tebriklerine 
sine va;ınadan, bUylik sefaleti yok~ulluk canmasına meydan vermeden memleket lC:tin gösterdiği himmet ve ala'kanın de- apseler yapur. . 
ve ~ıtlıgı ,iktl.sa~i ve içtimai dertlen için- için kazanılması endişesidir. 1 recesini anlamak için ŞUkrti Kayanın Şu balde ynp!lacıık Uk tedbir teşekkür .. ,,.o 
de bırakılacak bır Türk elinde inkllA.bın en F1lhaklka, Türk!yede muhacir iskAnı nutuklarını okumak ve okutmak. mem - boşuna vakit kaybetmeksizin diş Erzurumun kurtuluşunun ytldö011 ııl' 
gilzel eserlerinin blle köklenmeslne ihti- meselesi; nüfus slyasetlle birUk~. mem -

1 
Jeket meselelerini bütün hararet ve en!?in- doktoruna g-idip iyi olmaktır. münasebetlle vaki olan tebrikata ,e 

mal .yoktur. "Türk milletinin ekonomik, leketin hayatı meselelerinden biridir ve 
0 l!ği ile zihinlerde yaşş,tmak için faidel~ o- Lokman Hekim 

1 
namına teşekktırlet ed.erlı. 

kültürel ve siya.sal hayatının bütün inşa dolayısile, yukarıda bah3t g~e-n topra.k lacaktır. ÖMER BARKAN __________ _, 1 BelMllge Relıl 
v Xtılkınmn plı\nlnrı; organik bir bUtun ve umunıJ 'ijmran ve refahın ıırttır11ırıa~ı 1 - (İlfftl'ritn - ŞEVKET Afll 
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tö ll ART 1938 

Bütün dünya 
emrivakii 

DOGU 

TAVLA 
Müsabakamız 

Göring'in 
bir nutku 

nasıl karşıladı? 
(Osttara/ı 1 incide) 

AOMADA: -
Dostluğun timsali 

''ilhakı 
muslihane,, 

!Almanya Fransa ve 
lngilterenin protes
tolarını kabul etmedi (Üsttara.fı 1 incide) I 

Birinci turne beşer beşer oynayan üç 
posta halinde oyunlarına başladıkları za· 

yecanlarııe titrediği bir anda fırtınanın man gazinodaki heyecan son barldinf 
Hitler verdiği cevapta, Alman esintileri karlı, buzlu, ve her zaman zir - bulmuştu. Herkes ses çıkarmttdan tav 

vahdetinin yeniden teessllsllnün kendisi \·eleri rüzg~rh Balkan sllsllelerine ulaş- lncıhırı seyrediyordu. Seyirciler arasın· 
için mukadder olduğunu ve bu vazifeyi mıyor blle... da bazı tahminler yapılıyordu. Oyunlar 
bQgUn tahakkuk ettirmlş bulunduğunu Sırasında yokluktan varlığı çıkara - ht:nOz inkişaf etmediği için ilk oynayım-

( Osttarafı 1 incide ) 

(0st tarafı 1 lnclde) 

(Üstt:ır:ıfı H a11ca<1e) 

Mareşal Göring'in bu nutku Çekos
lovakyada büyOk bir heyecan uyundır

mış, bütün ~tızeteler bOyOk manşetlerle 
nutku harfi harfine neşretmişlerdir. 

Çekoslovakya Bnşveklll Hodza'mn 
organı olan Venkov g11zeıesl şunlar 
yazmıştır : Roma, 14 - ltalyan !laıeteleri mQş· rak bir cihan husumeti karşısında serfüru lar arasında bilhassa hul'rday muha~aıı ltr k 1 k d söylemiştir. s ., 

, e en yazdıkları bUyük başı lar a: {'ttfren Önder, bugün de harpteki kudrc- memuru KAzım Öngertn ile, Hacı Erdo-
Avusturyanm işgali Berlin - Roma Eski 88~l'ekll llacaı·lstana tinin büyüklüğünü kullanarak ve belki de g.an, lstanhul oteli sahibi Kemal ispirli 

llostıuğunun sarsılmaz bir timsalidir " Gönderildi h:ırp kadıır müşkül bir sulh dava.sının Hafız Yağcı'nın tefevvuk edecekl~ri umu· 
demektedirler. Viya 13 <A A) _ Eski 8 , . k"I ig;nde dünyaya gidilecek yolu gösteriyor. miyetle kabul erliliyordu. ŞUkrn Nvya· 

ilhak Romada tnbit bir şekilde . 'u na · · a~ve ~ GösterJiği yolda da evvel:\ kendi yürU - n'm kurşısına düşmUş olan İspirli Osman 
~şılanmış ve Avusturyanın kendi mu- Şuşn~ se~best ?ırakılmış ve bu akşam Vı- ~erek, düşündüğü, karar verdiği şeyleri çtı\·uşun onu ıııuhakkak yenecc·ği ku\" 
"ldderatına sahip olabi!eceğinln tabii yana an acarıstana hareket etmiştir. iJi:ııat tatbik ediyor. vetle Umit edilmekte idi. 
t>.ı1unduğu kaydedilmekte bulunmuştur. Polis vatanperver teskllltımn sllah· Bir Avusturyalı hlssiyatile değil şimdi Oyunlar inkişar ettikc,:e bu tııhmin· 
Senj h d · ı 88 ·n,.; larını teslim almağa başlamıştır. ..~Jel"de bir seyyah sıfatile Viyanacta,oll'ay-

ermen mua e eııamesın n ı ..... "' . ~ . !erde nl rhmılcJığı anlaşıldı. Hacı Erdo~ttn 
llı&ddeslnin [ Yani Avusturyanın Millet- Fransa \'e İngİlLer~ p:-olt!Slo dınız. oradaki karışıklık ve emnıyetsızlık bütl\n ictdishtrınd rağmen knrşı;;ındaki 
ler Cemiyetinin muvafakatını ulmad~n il ile, kendi memleketinizdeki huzur~ ~ar • Nlzıuneddine dahıt ilk turda md~IOp ol· 
fekli hiikGmetini değiştlrmiyeceğl hak- cU t~r tılaştırır ve t ı.ı muazzam e.;erin onundt> d A . k 'ld i t b 1 t r ah 'bl 
k Berlin 12 ( A. A. ) - Fransa ve onu yaratanlara bir kat daha bağlanarak. Ku. 1YnHı şf·e 1Y eğ s

0
an u 0 e 1 5 Kıa. ltıdaki mc.ddP]nin iptalı da tabii bir şe- l ema , a ız a cı, smıın çavus, -

ı.:. ngiltere hoktlmetlerl Almanyanın Avus· ı 1 ğ i li dl i · 'llcle karşılanmıştır. :ayran ı mızı g z yemez n z... O rrı · dil k " b k 
turyaya el koyması teşebbOsünn protes- ngeren ma~ up e ere musa 11 a 

LONDAADA: to etmişlerdir. Almanya bu protesto no· * • * harlcı kaldılar. Birln<'i türnenin en be 

Ç talarına reddetmiştir. ltalya hükQmfltl Harp olacak mı? ... Hayır ... Bu emri yecanlı iki mQsabaka~ını kahyeci Osman 
emberlayn endişeli hiç bir harekette bulunmamıştır. vakiler ne zamana kadar devam edecek? Pervune, terzi Servet Oeıyah ile Kadı 

zuhurata t~bi slyasi hMiseler hakkında o~-lu hanı mOsteciri Cevdet Nuran ve 
Londrn, 13 ( A.A. ) - Royter bil- inulllz ııaş,·eldll Dün A \'am r.asıl hüküm verilir? Fakat Almanynda, hayvan ihraç birliğinde memur ~ehmet 

diriyor: Hltlerin Avusturyadu yaptığı liamaı·asmda He)·annlla Bulundu bir atlıyacak çekirge, iki atlıyacak çek!r- arasında cereyan etti. 
hareket blltnn Jngtlterede bOyllk bir Londra 13 ( A. A. ) _ Başvekil ge, ve galiba üçüncüsünde de bir şeyler Osman Pervane terzi Servete bir partı 
tltka uyandırmıştır. Çemberlayn Avusturya mese!esini muza- clacak... ve dört oyun ve~i~tl. Servet bir oyun 

İngiltere ile Almanya arasında, biz- kere etmek Qzre avam kamarasını Pa- İvon Delbas Fransız meclisi meb'u- daha almığı bıkdırde Osman Pervane 
ıtt Alman hariciye Nazırı Fon Rlbentrop- zartesl gQnQ umuort bir içtlman davet sanındn: "Eğer Almanya, Avusturyayı ış- musabaka harici edilecekti. Fakat oyun 1
• başlavan müzakereler artık arka saf· etmiştir. Bu ictimada Çemberlayn uıun gal ederse, bu bizim için bir harp sebe _ burada kaldı. Ve Osman Pervane bUtUn 
lt kalmıŞtı. uzadıya beyanatta bulunacaktır. Blltlln b!d!r,, diye bağırdı. Hitler Avusturyayı öy- müsabı~lurı . ve sey.ircileri hayran eden 

BUtün Avrupa gazetelerile radyoları siyasi mahafil Çemberlay'ın bu hususta- ıe bir zamanda çizmesi altına aldı kl bir şekılde ıkl par~ıyi alarak karşısında-
1\ıınanyanın bu son hareketi hakkında ki fikir ve mutaleasını beklemektedir. Fransada kabine bile yoktu, harp nAn kini mllsabaka harıcinde bıruktı. 
1'eşriyatta bulunmaktadırlar:. lnglliz ga· tdeceğinl söyllyen İvon Delbos düşmüş, Cevdet Nuran ve Mehmet arasında-
ıetelerl, Almanyanın bu teşebbllsUnü Eskl A \'USluı·ya HuduUarım.la Şotan yıkılmış. hükOmet dizginlerini eli- ki mUsabakada aynı şekilde heyecanlı 
Y•nlış bir hareket olarak göstermekte- Alman .\skeı·lerl ne alacak kimse yok... Blum, kabineyi oldu. lkiside birer parti almışlardı. Ve 
cllrler. işçi partisi mebuslarından birisi Viyana 13 ( A. A, ) - Alman as- korkusundan kuramamış, ve nihayet Rei- ikinci partide de ikisininde dörder oyun-
.\vanı kamarasında Başvekil Çember- kert don gece Viyanava girmiştir. Şim- sicümhur, şlmdlye kadar arsıulusal siya- ları vardı. 
ltyoa şu suali sormuştur: di Avusturyada iki yO~ elll bin Alman set :lle:nnide ismi bile ,geçme~~ ~ir a - BütUn seyirciler bu çiftin etrafında 

- Bizim iddiamızın d.>ğru olup ol- bulunduğu tahmin edilmektedir. Viyana damcagıza Bay Lemery ye kabıneyı kur - adeta nefes almadan toplanmıştı. Netlce
illedığını şimdi anladınız mı? Bu hususta clvannda iki yOzden fazla Alman bom- dutmuş ... O zamana kadar da olan ol - de tek pulla Cevdet Nuran partiyi kay-
1" dersiniz? bardıman tayyaresi vardır. Yalnız viya- muş, her şey bitm~. yani Fransa bu slyasl betti. mDsabaka harici addedildi. 

Çemberlayn bu süale hiç cevap nada ellf bin Alman askeri bulunmakta- darbeyi ~e hazmetmiş ... Yani Lavaı nasıl ilk turne bitince bu turnenin galip-
'trınemlştir. Çemberlayn buglln çok dır. Alman ve Avusturyn ordw;u birleş- laf ebeıtgi ile, Habeşistan meselesinde leri arasında yeniden kura çekildi ve 
9hdişell görOnüyordu. tlrilmiştir Bu ordunun Avrupanın her ta- aUnyayı d.lllnin ucunda oynatarak Alman yeniden teşekklll eden çiftler lrarşılaştı-

BELGAA TT A • rafına ve hudu.\ara sevkedilehileceği korkusundan, Habeş emr.i vakii~i ortaya rıldı. Bu partide bilhassa alakayı celhe-
• httkkında bir emirname neşredilmiştir. k~ymuşsa, Fransa ~-a bugün aynı lılf ebe- den Şükrü Noyan'la hayvan ihrnç birli~i 

H d• ligi, parlfı.mento munak~ası, hitabet ya- memurlanndan Mehmet arasmdttki mü· 
a JSe Fransızlar lludul Ku'"\'ellerlnl rışı yüzünden. Almanyayı <iaha kuvvetli sabaka idi. Bu müsabaka tamamile Meh· 

b ki • Takviye Ediyorlar olarak karşısında bulm~ş, _ya~~ Lavalın medin lehinde cereyan etti. Ve ŞOkrO e enıyOTffiUŞ Paris ıs ( A A ) - Burada çıkan açtığı çukura kendisi dü.şmüştü . ti h Noyan iki partiden tek oyun alamadan 

Belgrat 13 [ A A ] - Avusturya bir gazetenin ve~dl~l malQmata aöre Şu sıralarda Çğıekdaoslovakıya c 0t.1~ uri seyrsdenlerin ve müsabıklann alkışlan 
J • • 

5 "' ' reisi Benesin dima n n ne er geç ı".n ~ 
1~~lesi Yuguslavyada sükOnelle karşı- Fransızlar Alman hududunda yeniden bir de doğrusu öğrenmek isterdik ... Çekoslo _ ve gü10şıneleri arası~da ma!)adan 
~lllış ve hi~ bir değişiklik hnsule çok ~arnizonlar tekil etmişler ve hudut vakya üç taraftan Almanyanın muha _ kalktı ve sırada kahvecı Q3man Perva: 
hlınedi"'i aibi askeri bir hareket te kuvvetlerini takviye etmişlerdir. ~ ' ıt d u·· t lik hudutlarda Al _ nenın karşısına dDşmnş olan otel katfbı 
aı.... IS o , ~arası a ın a... s e H r ı 1 k t . k u it d'"'I 
-..uamııtır. Belgratta çıkan bir gazete- A ,·ustur\·& Cumhurre.lsl isıUa EUl manların mlldahale vesilesi olan 3,5 mil- a ıs. pmp .yon u _ çan ço m ver ı5 11ln yazdıkına göre bu hadise zaten . • 1 k bir Al an ekalliyet! de var... Bu ve bır partı ve dort oyun yapmış old•ı · 
~llgoslav mabafilince beklenmekte idi. Vıya~a. 13 ( A. _A: ) - Avusturya y~nııt: , ti h msi de Hltıerci ... İşte bugün ğu halde bu vaziyette kaldı ve kahveci 
\# " Cumhurreısı Miklas ıstıfa etmiştir. Baş- e a ) e n ep • Ü"rnan Perv 0 ne uen etr"fJ şaşırtan bir ruıoslavya hiç bir teşebbuste bulunmak . . . bUtü dli yanın sessizce kabul ettıgi (11- " 0 

,., e " 
tta d d.Jr'ldl vekıl Zays inkar Cumhurreısme veka- . n n lki b Zi tıtktik ile ikinci turneyi de kazandı. Bu ~vvurun a "t<oı r. 1 t ed ktl hakı muslihane) siya!letini be u va - . . . . 

AMEAIKADA: e ece r. yet bozacaktır. Htller elbet bu sırada Çek suretle yedı kışı de mQsabaka harlcı 
\ "eni llaŞ\'elıdl Almanlar!le meşgul olmıyacaktır ama o- kaldılar S f• } } •• •• } Viyana 13 ( A. A. ) - Yeni AvU5· rayı da sessizce ~le geçirmek için fırsat Vakit geç olduğu için final mUsa-e lr er e gorUŞffie er turya kabinesinin Hitlerle görüşmek oz- aramaktan da fariğ olmıyacaktır. Çek bak~larının gelecek Pazara teh~r edil-

Vaşinglon, 13 ( A.A. ) - Bntnn re Munlhe giden eski dahiliye nHzırı milleti bu müdahaleye sllA.hla mukabele me~ı münasip görUldU Pazar gU~~ karşı: 
ltıeteler, Avusturya hadisesinden bab- Zays inkar tarafından teşkil edilmesine cttiı}I anda da belki harp. kopacaktır. !aşacak olan yedi oyuncunun ısımlerlnı 
letnıektedlrlcr. Vaşlngtonda huhınan karur verilmiştir. İşlerin nereye varacagmı, bu l.şler1 yazıyoruz: 
lıırıli:ı ve Fransız bOyük elçileri hariciye Vlvana 13 ( A. A. ) _ Bu~vekil yürütenler de bilmiyor. Allah bu -~htiyar Rifat Gencol Ziraat Bttnka~ı buğday 
l(•ıın Hul ile uzun uzadiye g-örtlşmllş Zays inkar bu gece sıiat 23,30 da, Al- Avrupanın bunamış kafasını tehlukerlen ve şeker ~epo memuru, lbrahım Duy
lerdir. man motörlll kıtttlarile btrm:te, yanında masun bıraksın. ve temenni edelim ki, sakm~~· Ziraat Bankası Muhasebeci 

Almanya, Amerika hariciye Nazırı Generaller büyük rQtbeli zabitler ve ba- bir gün Fransızlar, kendilerine bugünleri mu~vını, ~hcet Kara inhisarlar sl~ll 
liu1 ile yaptığı mül8.katta Avusturya zı sivil büyOk memurlar olduğu halde göstermeğe sebep olan Klemansonun hey- 4ınırl, .Salım Haşıloğlu, saatçı Şefık, 
lttiklalinde hiç bir değişiklik olmttdıtını üç otomobille Viyanaya gelmiştir. kelini yine kendilerinin tuz ile buz ettik· kahvecı Osman Pervane. .. 
~Yan etmiştir ıerini görmesinler. Bunlar ıtrasında yapılacaK musaba· 
-....;;.,.;,: • -- CteAn BARAN kıılar 19?.S Erzurum Tavla birincisini 
Gümüşhane Posta ve c(Ayda,, operasını ortaya çıkaracaktır. 

telgraf Müdürlüğü söylerken . Beynelmilel maruf --------
ttt Cum~şha~e, ~Hus__usi] - Posta ve Nevyork, 13 - Dün akşam Nev· Keresteler kaçak 
ırar mudDru Alı Guneı Kırşehre t~- yorktakl Mı.:tropolitan operasında hiç bir tarihçi de~ilmiş 
~ t-dilere~ hıır~ket etmiş, ~·erine tayın beklenmedik garip bir hadis~ olmuştur. 
211_len Bakı TOrung buraya gblerek Vıt- Son derece kalababk ve kibar se- 1'oruldaki kereste kaçakçılığı lşfatie 
~ine başlamıştır. yirciler önDnde «Ayda» operası temsil Birkaç konferans vermek Cemal Aydin isminde birisinin kere.~te 

Milli küme ma'"-ları ediliyordu. Rumades rokı meşhur tenor A k ı· leri de ihbar üzerine n.uhafttza altına 
y _ • Olovani Martinelli tarafından deruhte üzere n araye ge ıyor ttlınmıı ve tabk:kata başlanmıştır. 

"- Ankara, 13 ( A.A. ) - Mlllı kume edilmifll. Dfter taraftan mikrofonda Ver· Cene\ore, 13 ( A.A. ) - Anadolu ,Matbamıza müracaat eden Cemal 
~lan neticeleri :şunlardır: lstanb~lda j dinin hanlannı radyo vasltesile bütün Ajansının Cenevre ıruhabiri hildirlyor: Aydın tahkikat İıetlçesinde kaçak ke· 
~ancak - Fener ~~hçeye 1 · 9, G_uneş dUnyaya yayıyordu. Cenevrde açılan umumr tarih kurulu restesi olmadığının meydana çıkarıl<lığı
~ lınına 2 - 4 ?'8 t•_up olmuştur. Beşıktaş Karozdinin meşhur halefi birinci per- yedinci içtima devresine başlamıştır. nı ve ihbarın asılsız olduğnu söylemiştir. 
el ~arada harbıyeyı O • 21 Muhafız gU- deyi kendisine has bir ve kudret tabllllk 'fürk Tarihi tetkik Cemiyeti de bu içti-
~e O - 7 yenmiştir. içinde bitermlşti. Fakat •Semavt Ayda. malara bu~mst surette davet edilmiş 
~rum Oamiryollan Omcu ltlıfn parçasını soylemete bqladığı 4'aman sa- bulunuyordu. İlk celsede bu toplantılara 

'I rardığı görüldü. Bununla beraber Artist iştirakinden dolayı Türk heyetine teşek· 
MüdOrlülOndan : şarkıyı kesmemlıti. o sırada Tenür'On knr edilmiştir. · 

'Gt Erzurum mağazamızda mevcut 889 sallandığı ve birdenbire yere yıkıldıtı Türk Tarihi tetkik cemiyeti As Ba:ş-
.t boı JtaZ tenekesi Açık artırma su· rOrilldtl. kanı Bayan Afet ve hadan Denizli say· 

~le satılacaktır. Muhammen fiyat... Perde derhal kapataldı. Kırk daki· lavı Bay Hikmet tarafından dOnyanın en 
her teneke 15 kuruştan 150 liradır. ka teehhtule temsile devam edfldJ. Ancak maruf tarihçilerinden olan Proıesör 

-. Taliplerin yOzde yedi buçuk temi- yere yıkılan Tenür'ün yerine arkadaşı Aslklenst Tnrklyeye davet edilmiş, pro
l& akçasile 25-3-938 Cuma gQnQ saat Frederik Jagel getlrlloUıti: ftısör hu daveti kabul etmiştir. Profesör 
~de Erzurumdtt işletme komisyonuna Seyirciler bir ıey anlayamadılar. lstanbul Üniversitesinde bir iki konferans 

racaatıarı lazımdır. Herkes Martinelli'nin Oljütnnn zanne- verdikten sonra, Ankaraya gelecek, 
~ .6ırzu edenler tenekeleri işletme an· I diyorlardı. Nihayet artistin mide rahat- Fakültede Tllrk tarihi ve dili hakkında 
"""Mla roreblllrler. (~o: 158) '-2 aıılapıdan •hneye yıkıldıtı anlqaldı. birkaç konferans veracektir. 

HAVA 
14 - .1 - 938 saat 8 Raponı 

• 
Hava tazyiki : 600.4 

• • (Deniz sevl,Ye!l) : 763.2 
Suhunet : - O 8 
l>Oşuk suhunet : - 1. 7 
Rutubet : % 96 
RuzgAr : Sakin 
Sema : 1'emamen kctpttlı 
Ya~ış : Devamlı 
Ru.yet : 4 - 10 

• :\lareşal Görlng'in telmih "lti~I 
on milyon Almnn ve hu sözlerin Alman 
Tayyarecilerine karşı sOylenmiş olması, 
tayyare birinci derecede tnnruzi bir si
ıaıı oldu~una gi're, tchtitk&r mahiyette
dir. 

Tazyik g-ördnğn iddia edilen Alman
ların himayesi için 11skeri tayyarelere 
i htiy:ıç yoktur. Almanya hudutları dışm
ı1a tazyik güren bu on milyon Almsn 
nerededir? Avustnryıultt mı? Değil. Mtt
cnrlstan ve Lehistanlıı hu hususta ımlaş
malar vardır. Mareşnhn lşnret etmek 
i-.tediği hedef pek iyi anlaşılıyor .• 

Kara sineklere 
karşı tetbir almalı 

(Üst tarafı 2 intide) 

Mümkün olursa hasta başında giy
diği elbisey4 değiştirmek, yahut hasta 
yanında elbiseleri üstüne ayrı bir göm
lek veya entari giymek çok faydalıdır. 

Tllodnn nasıl korunmalı'? 
Ziyarete gitmekten ve çoluğunuzu 

çucuğ'unuzu götormekten sakınmalı. 
Hastalık olan yerlerde yaş ve çiğ 

yenilen yeşil sebze ve meyvaları kay
nar su ile yıkamadan yememeli. Slltle
ri, batta mümkUn ise suları kaynatma
dan içmemeli. 

Lağım sularile bostanları sulamame
lı; açık lağımları kapatmalı, lağttma ya
kın kuyu sularını içmemeli. 

Aptesanelere sönmemi~ kireç dök
meli. 

Hasta çamaşırlarını mutlukn kaynat-
malı. · 

Temizlik yalnız Tifoya kttrşı değil 
her llJstalığa karşı en kuvvetli si!Ah ol
duğıuıdan yemek yemeden evvel sabun
lu su ile el yıkamayı hi~· bir zaman 
unutmamalı. 

lüı iyi korunma 
Tifonun en iyi -sağlmn korunma ça

resi Aşıdır. Tifo salğını olan bir yerde 
bulunuyorsanız yahut konu komşunuzda 
tifo v11rsa hemen kendinizi aşılatınız. 
Bilhassa hasta evinde bulunanlar aşıyı 
kat'Jyen ihmal etmemelidir. 

Tifo aşısı için para alınmaz. UükQ
met doktoruna kim gelirse kendini be
dava aşılatabilir. 

Sakın aşıhındık diye yukurda saydı
A'ımız koruma çare.erini bir yamı atma
yınız. Çünkn Tifo mikrobunun bazı cins
leri çok azılıdır. Çok miktarda bulunur
larsa aşılanmış olsa bile yine lnsa:-a has
ta edebflir. 

llt•m Jıastcyı ht•ıu lıa~knlaı·mı 
kornmnk ic;ln 

Bir kimsede yukarıcta nnlatlıtımız 
alametleri görür ve Tifo şOphe ediyor~a. 
nız hemen HükOmete haber veriniz. Va
kit geçirmeden doktor çuğırınız. 

Kara sinekleri yaşatmayırıız ! 

Hayatta ınuvaffak 
olmak için 
Hayırlı işler için bOyük teberruler 

yapan , mektepler ve kOtOphaneler te
sis eden meşhur milyarder Andre Kar
neci ile biç mOnasebeti olmadığı hal Je 
bugün onun kadar meşhur olmuş bir 
Karnecl daha vardır. 

ismi Dal Karneci olan bu zat Ame· 
ril:ada • nruvaffakıyet mektebi • ismin· 
dı..ı bir mektep açmıştır. Bu mektebe gi· 
ren talebe hartıtda Uç ders almakta, al
tı haftada hayat mücadelesinde nasıl 
muvaffak olacağım öğrenmektedir. 

• Muvaffakıyet moktebi • nin bu· 
gün bin beş yQz tal~besl vardır. Ye
ni mektep müessisi vasatrolarak ayda 
yüz bin dolar ka:ıırnmakt ıdır. 

Mektepte öğ'retilen derslere gelince, 
esasları şunlardır : Hayatta muvaafrk ol
mak için bütlln tanıdıklanmzın ve size 
tavsiye edilenlerin hararetle ellerini sı· 
kınıı. Dudaklarınızda daima tebessüm 
bulunsun. Hiç bir vakıt hiç kimseye, si· 
ze heme anlatırsa anlatsın, haksız oldu· 
ğunu söylemeyiniz. Hiç bir vakıt saçıııı
zı çok dipten kesweyiniz. 

Bu prensipleri anlatan Karneclnln 
kltaplan kapışılmakta iml:ş. Şimdiye ka• 
dar yarıın milyon kltf';J •tA:tııtır, 
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İLAN 

Erzurum İcra Dairesinden: 

Köyü : Çiftlik 
Mevkii : Kovans nam tarla 
Cinsi : Tarın 
DönUmU: 12 
Hududu : Gtin doğu.şu Salt oğlu Şevki, 

gün batışı yol, cenubu imamlık, 

dlraznrtyandnn metruktur. 
KöyU : Çiftlik 

Mevkll : Mezarlık nam tarla 
Clnsi : Tarın 
DöüümU: 10 
Hududu : Biyun oğlu Kirkordan metruk 

tarla gün batışı, şlmall yol ve 

Dursun bay kızı Fltnet, cenu -
ben Fitnet, Kurban çavuş . 

Köyü : Çl!tlik 
Mevkii : Yanık nam tarla 
Dönümü: 10 
Hududu : şarkan Dervlşden Fitnet, Kur

ban, Korukcu MUnip şlmalen 

yol cenuben Milnlp 

Köyü : Çiftlik 

Mevkll : Narot oğlu nam tarla. 
Dönümü: 15 

Hududu : Şarkan Korukcu oğlu Münlp 
~imal en :Burm.i oğlu Boğosdan 

metruk tarla garben Malyeme 
oğlu tsmall cenuben Recep 

Varisleii 
Köyll : Çlftllk 

Mevkll : BUylik Muç nam tarla 

Dönümü: 10 

Hududu : Şarkan Hacı Tevfik tarlası, 

garben Çamaşırcı oğlu Abdü!! ~ 

sametten metruk tarla cenuben 
Naro, şimalen bay Hurrem. 

Köyü : Çiftlik 

Mevkii : Ki\çük muç nam tarla 

Dönilmil: 7 

Hududu : Şarkan hazıneye ait .Hatun oğ
<>ğlu nam tarla garben imamlık, 
şimalen Çakmur oğlu Mehmet 
cenuben mer'.a. 

Mahallesi: Kuloğlu 

Cinsi : Dük.ka..n 
Sokağı : Güreli kapısı 
Hududu : Sağı berber Niyazının alart:ır 

dUkk!nı için elyevm mağazası 

DOGU 

• 
T. I~ BANKASI 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Plinı 
4 adet ı ooo \irahk - 4000 lira 
8 ,, 500 ,, -4000 ,, 

16 ,, 250 
" 

-4000 ,, 
76 ,, 100 

" - 7600 ,, 
80 ,, 50 ,, -4000 ,, 

200 ,, 25 
" 

-5000 ,, 
384 ,, 28600 ,, 

Kur'alar.: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, 
1 Bfrincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

En az elli lira mevduatı 
bulunan hesablar kur'a
lara dahil edilecektir. 

t5 il A. R T f 988 

sulu Yene Kurt zade Şabanın ._._ ms J t 1 t 1 i2121 2! 1 1 M35&ik&Bl! Oh!& 

. •1:::;.:,k::~ .. 
1

k;ım1:
1

~;: !ıııııııoıııınuuıııuıoııııuıunıuıııııııınııuunııııııııııııın~ nnııııııııııııııouııııııuuıuıwowınımnııııııunımnıuııııııııııııııııııı~ -UluıınillllllmıınııımwulilJJl ___ uim......_ 
(Brr;:c~::.::s~~teklldlr.) ... ! o o G u o A ~ 1 ~ · 

~:1les~:D~~~:~Mellk i := 1ı l . D O G U ... 
== • • ""' =ili . . . : 

sokağı .: Teb1:1z kapısı ~ 1 L K Ç 1 N K Q G R A F A N E ;:; ==ı . . . . . . . . . . 

Hududu ::: :ı:n:
1

-:::ı:~:~~~: Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis eİmek .E ı~/ldıilCırıiııZl . kabul eder, 
~:: ~~us::ı:I ~ üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kılişe- 1 i F ·ı R M. A. N 1 z~·ı · 

<Mahallesı: suıtan Melik lerinizi, mektup ve fatura başlıklarınızı, çinko !!i ı . 
sokağı : Tebrız kapısı veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş ; se B •• f •• D. 'lıJ · •· • t · t 
Cin.si : Dültk!n 1 edebiJirSİ!J.İZ. E ı- u un oguva anı ır 
Hududu : Sağı dolma seven Ahmet Be - a 1 'J 

yin vakıf dUkAnı, solu Şerl!den ~ A t k l t b l • • = '' v •• • 
Kadı Hnfız kızı ut'ıfe dUk -! ı s an u a sıparış ~ = Do G u . bDyuk bır 
kAnlan arkası dabağhane, cep- !§! j'i 1 '' 
~~~~::;~~ec•de lpot•klldrr.ı 1 vermeğe ihtiyaç yoktur ~ ! memleket- parçasının 

Mahallesi : Sultan Melik -=- , = !!i!! h t f d k 
Cinsi : Diikan 1 Mecmua·, Kitap, Broşür, Memento ve saire için==~ . er ara ın· .. a o ·unan 
sokağı: aö1başı 19 yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si-=~ b• 1 d • 
Hududu : Sağı ve solu Cazim ba~n vakıf ; Zİ lier SUfetle ffieffiilUll edecek bir· Şekilde imal ; 1 1 r gaze e 1 r • 

dUkk~nı. arkası Oümtük hanı ... edebiliriz ~ 1 D ~ ·ıı . ·ı ·ı . . ı bütii 
M•hall•si =b~:~,:·~ ~~~:

0

ı. imıuınmuııııuauıııımnWmuıeuunummmuuuuıuuuuıuıwımmıwıwa111wııuıuıwuıııımuıııuııuıummuııııi -~gu 1 e1rı .1 e . 1 gısı 0 .an . n 
Cin si. : Dükkfın o~~n~arm evrakı müsbite~eri~e blr~lkte H!nı Erzurum Hava Kurumu Başkanlığından: muessese erın gazetemı.z vasıta-
Sokağı : GUrcü kn.pısı. gunlincl.en itibaren ylrmı gün içınde icra · ı · k ı b • b •[ 
Hududu: Sağı Derviş ağa mahallesinde dairesine müracaatle~ lazımdır. Aksi hal- ğınd:~~ru~ Hava Kurumu Ba.şkanlı - Si e endi erini U genıf 0 geye 

Korukçu oğul Rıza baya sayı - de hakları tapu sicillerile sabit olmadık - ı · · . .l • • 
sayılan dlikk~n. soi.u Mehmet - ça paylaşmadan hariç bırakılacakları ve Erzurum ~ava. Kurumu Başkanlı - tanıtma an menf aatıerının 
te Kadı Hafız Arife geçen satışın 14 Nisan 938 perşembe günü saat Mart 938 cumarte-si glinU ihale. edileceği ·ı· l.. · • b d 
d:kkA.n arkası gene Kadı Hafız 14 ten 15 şe kadar Erzuıum icra dairesin-1

1 
bildirilen cins ve miktarları aşağıda yazılı l R ICQ l lT • 

oğm Arif hanı ve dükkAnı, önU de yapılacağı ve takdir .· olunan kıymeti mahsula.tı ardiyenln Uıale günü Kurtuluş ı• L A"" N l 'A R 1 N 1 z 1 
. yol. bulmadığı takdirde satışın 29 nisan 939 bayramına tesadüf etmesi mtınasebetlle . 

·· (Üç sehimde bir sehlnine Ah - cumartesi günü saat 14 ten li ~e kadar teh!~ olunmuştur. • . · 

met Kemal) Erzurum icra daresinde yapılacağı ve ta- Ihalesi 17 mart 938 perşembe günü 1 . 
(Birinci derecede ipoteklidir; llpler!n % 7,5 pek akçeslle icra dairesine saat 15 te yapılacaktır. Dogruv. dan dogrv. u.ya 

müracaatıerl llftn olunur. Talip oıan~arın % 10 depozito akçele- ı 
Hilseyin Cinisllye tediyeten lb~ka 150 rlle Hava Kurumuna müracatları ııa.n o - . ·. G' . Az ET E· M ·. ı z· E. 

liraya borçlu Çakmur oğlu Kemalin Ytt - Sahip ve Ba.şmuharri.rt: ıunur. 
kanda hudut ve evsafı yazılı gayrimenkul CİHAD BABAN Cinsi Kilo !il 

açık artırma 1le satılıyor. Artırma şart. Umum neşriyatı idare eden Yazı İ41eU Buğd!i-Y 6840 gJl·nderı• n ı•z . 
namesi ııo.run ertesi günllnden itibaren MUdUrü: BAHADIR D'ÜLGER Arpa. 5951 U 

• • • • 1 herke.s tlrafından görUlebUecektlr. Bu ~ ...-~~ Çavd.a.f 1'78 
pyrtmeuuı uıerinde hakları vtı ld~aıw Bıwldılı 1er: oocv Buıme.vı (No. 168) 


