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Frzm mn f:ölhn~t Do{ju İ<lnr<'hnllt si 

Pn7.RrtesldP.n m ·ındn her srün çıkar 

~ ıs1 h<'r ~t·r<lf' 5 lrnr115tur 

---- lmnyan yazılnr geri verilmez 
~------, __ _ 

Hitler v·yanada Avust ryalılara dedi ki: 
''Sizin bugünkü sevincınize, yetmiş beş 
milyon Alman candan i tirak etmektedir,, 

Çemberlayn da şunları söyledi: H. tler iyanadan Musoliniye 
''Hadiseyi durdurmak için b · l 1 .. d d. 
eliinden geleni yaptım, r e yazısı gon er ı 
mavaffak olamadım ... ,, 

"Böyle bir şey .olacağını yakından 
hissettiğim içindir ki yeniden silahlan
rnağa çok ehemmiyet vermiştim,, 

• 
Almnayadan Italyaya minnet ... 

ltalyadan Almanya ya samimiyet ••• 
I Alman D(>t /el Rı isi /I(' llt1şı 1eklli !lifler l'ifl.'llllfJJfl ııelir a··lmez, İlalymı Başı•ekili .Mus.<;o/irıiye bir lelgrnf 

ç kmlş ue Jtussolinı ım ıetyr.ıf.ı ı.:evap uünc!ermişlir. n11 tclgrliflnr şunınrrlır: / 

Hitlerden Mussoliniye 
'·italyaııııı takip eylediği lıaltı hare

kete kar::ıı nıinnet ve şiikranlarıını 
arzederiın. Bunu hi\ l ifr zan1an unut
ı 111Y<tC'Hğı11 J. ,, 

,\tJolf llİTLEn 

Mussoliniden Hitlere 
"Hattı hareketiıniz hakikati ve ınHli 

ccreyaıılan takip eden iki ıneınlekct 
ara lndaki saıniıni dostluktan ileri gel· 
ınekhJdir.,, 

.\H · s~oı.i. ·i 

F ranSa lngiltereye teklifte bulundu: 
''Çekoslovakyayı olsun kurtaralım!,, 
Avnsturyada Y ahf.!.diler telaşta! . Yahudi memurlar ve 

lnoiliz Bnşuekllinln Auusturyıı hlidlselerl knrşismda ln(lille~eni11 v.niyelini ha"'kı.mler azledı.ldı.ler. L d d . l ld 
izah ettiği Av,'lm Kamarosımn gece alrnmı~ bir resmi On Ta a nÜmaylŞ er yapl l 

<.. Londra 15 ( A A. ) - Başvekil · · ·---------------
' Çcmberlayn bugUn avam knmımıc;ında Yiyamı 15 ( A. A .. ) -

7
.lliller, dOn kona ?ık~~rıık halka bir kııç söıleı 1 sö~·le· 

Siyasette 
Güvenmek 

Avusturya meselesine temas ederek, A- saııt. on yedl~e otomob~t.ıe. \ ıymıuya gel· yE!ce~ı ?ııtnn hop~rlOrle~ tarafından ılAn FIKRA: 
vusturya !stiklrıline dtıir evvC"lce yııpılan ~n~ştır: Blllerın otomob~hnı~ önnııde o~ cdllmıştı. Hıılk _huy~lk bıl' m~ra_k vo. he· I 
anlaşmanın ,.e ş~mcli~:e. kadnr geçen ıkı ml~~al~otlu oto~obıl , yurme~!.r. lnı:ıyeca~la Fnhrerın s~y~eyec~ğı. sö7: dın\e
sartıaların bir tnrıhçcEını vapmış ve de· On Uçuncu oloıııohılde \C şoföıun yu meğc hazır bullıntı)Otdu. Bır kaç dn· 
mlştir ki: • nındu bulunan Hitler, aytıktu, istikbttline 1{1kn sonru_balkonıı çıkan Hltlcr kısn hlr 

Tllrk tnrlhinfn bO~ ük hızınd~n ktıV· 
vet alan medenivetler1 inkişafa 

ltıUsaıt yer olarak Balkn~lan lnllh1p et· 
ltılşler ve Akdenizln Şark havzasında 
tekasüf etmişlerdi. Şimdi gene hıırp 
Sonrası TOrkiyeslnin ku\rvetll 1şığından 
lbiilhem olan medeniyet aynı ~'erlerde 
~süs etmeğe başladı. Avrupıı batarken 

ftçuk A'iya ve onun etrafındn toplan 
tnasını bilenler yaşayacuklar Avrupayı 
•rkalanndan snrükleyeceklerdir. 

Tarih bir tekerrürden ibarettir. Kod· 
~t Ve satvet haklının elindedir. ·Awupaya 

kınız, Öyle bir heykel ki, yamnn sokul
mak istemiyorsunuz, o kocn abide alçı 
8Yaklar Uzerinde durdurulmuş . ayaklar 
~tıamış, yer yer sıvalar döknlüyor. 0-

" /Jhim bu meseleyi ıwstl kllrşıln· 

dığımızr süylemeğe lı1 wm (JÖrmeyonım. 
Ytılmz ben bu hadiseyi durd11rnwk için 

elimden yele111 yc'ıptım. P.ıklll mmmff.ık 

oltwıadım. Zllien l,11 emri 1111kii11 /Jllıak· 

kull edl'<·r>(jini pell ya./mıdıın hissel/iğim 
içindirki, yeni .<;i/ıilıl.11111/ı'l protır11m11rn 

çok elıemmiyPt ueriyoHiıım . JJ11 yiiz</1>11 

de layık olmadığım pek çoll hnlwreflcrc 

hedef oldum. Ben i::.tic:lli seumeyen 
ve lıer şeyi eyice nıüllih11wda11 so11r11 

kıır1111111 uere11 bir adtmımı. Mmnafih 

şimdi siltilılnıımn işine biislnilün ehem· 

miııet rıermr(je linrıır ııermiş bulunııyn· 

r11ı . ,, 
lda bir bekçi size: Lonllor kuıııarusında du Mııriciye 
~ - Aman, diyor, ynvnş yUrO. hey· Nıızırı Lord Halifııks beyanatta bulun· 
eı sarsılmasın, ayakları kmhr, parçn· muş, Bnş\•ekilin avıın1 kamnrasındtı s;)y 

lıınır 
· • lediği sozlerc l.Jcnzer cnnıtclcr kullan · 
Slz, o heykele uzııktan httkıyorsunıız ! mıştır. 

- Vah vah t diyorsunuz... B ı rılçı 
~aktar acaba ne kadar nuyanacuk? Ve 
rt.::~ gUn çatlayan, her gün biraz dııhn 
""Vl(Qlen bu mesnet, bu koca eseri tlze-
11nde nasıl taş1yacak ? Acaba bu koca 
'Setin altına niçin sağlam bir kaide 
~trnuyorlar? Sonra, göznnoznn önUne, 
~IA Boğnzlcindeki büyük konaklar, 
)'1ılar geliyor. ı 7, 18, 19 uncu us1r mi· 
:arlslnin bu g-Ozel eserleri de yıkılıyor. 
L.11lenın kopan tııhtalarına Allah rlzusı 

Blum 
Başvekil 

Yeni Eransız Kabinesini 
Blunı teşkil etti 

"'iln b' · · k k 
B ır çıvı ÇH an yo ~ Puris, l4 - Blum Komünist 

'aı. indiğiniz sandalcıya soruyor.sunuz: p t• • • 1. ·ı 1 h 1 a t' k 
ou yalı imdi kimin?.. 1 lir ısının yare ımı e yen n t me ı ur· 

ş " mağa muvaffak olmuştur.. Bu suretle 
CİHAD BABAN yeni kabine 1936 kabinesine benzer bir 

(dltt•"/ı 4 ancüde) tarzda teşekkül etıpiş buhm\lfOr. 

BULDUM 
gelen yüz binlerce hdlkı scJl'lmlamaktıı nutuk ı-Oylemiş ve bilhu sa dcmiştirki : Sıragöze'de bir hamamda yıkanmak
idi, - « Ark<?duşlar. son beş günlük zııfe- ta olan Arşimcnt'in bir gün meşhur kanu

llıller h,ıki bir cllıise gcyıni~ti. Ko· riıniz sizde olduğu ktıdar bende de de· ııunu keşfederek: 
lıındıı gamalı haç bandı ve goğ,.,ünde rin bir sevinç uyandırmıştır. Bu sevinci - Buldum! 
de .Alman clemir sulip nişanı bulunuyor- ynlnız ben ve iki milyon· nnfuslu Viya· Dile çırıl çıplak sokağa fırladığım 
du . na değil, yetmiş beş milyon nüfuslu Al· herkes bilir. Tek kelimeyle belki aylar sü-

1 ırnmcline tahsis cdilPn otele, hnl· muııya dıt duymaktadır. ren ilmi bir ara~hrm:ının müsbet bir ne-
kın alkı-.ları arnsında inen llitlcrin, Bal· « ı\nl içerin ki, yetmiş beş milyon· ticeye b:ığlandığı bundan daha g-üıel nt-

luk Almanyayı dllnyadıı hiç bir kuvvet ~uretıe ifade edilebilirdi? 
kırnnııy ucak ve pal'Çfllnyıp nlt edem iye EşberJn sonunu Abdülhak Himft A· 
cektir. Almnn · Avusturya hududu bu· ristoya söylettiği: · 
günden itibaren kaldırılmıştır. Z"f 1 · , , - '"' er veya uç. 

) eni Alınan memleketi Berlinden c·· 1 11 1 ~ 1 8 .. ··k . um es e lag ar. uyu l-.kenderin 
Hnnıburgn, Hıımburgtnn Vıynnaya kadar 11 ı· t b h i ·· l b d . . ı ıı·as \'e ız ıra mı ang cum e un an 
ıııanıı~ bır Almnn hımıınııyctfdlr. » <laha iyi anlatabilirdi? 

Hıtler bngUn kahramanlar meycln· T "ht d b" t b~ 1 h 
1 ı b

. • . arı e.. ve e e ıya ta oy t- meş ur 
1 llH a c a ır. nutuk ıra! edect>k, bıı ııu- t•limlt•lt.>r çoktur. Bu me~hurlar serisine 
hık ta radvo ıle ncşredılecektlr . . k t 'h· . 1 1 d bi t · b . · gırece arı ı cum e er en r anesı u 

. \ iyan:uun ıı~:ııızn:·ası harta ıarfmda ismini bllmedllimlz bir 
Vıyarrn 14 - Bntun şehır gorl\lnıe· Alman zabiti tarafından sarfedildl. 

1 

mi~ bir tınyraın içindcılir. ~rnnihlen hn· \ ka d. k. k tı 1 A t . . . . , r sın a ı uvve er e vus urya 
rekct ettığı h:ıher ıılınan 1 lıller, malyctı 1 1 d d ... 1 bit" A . . . ı mı u una aYanan , .. man za ı vus -

1 
erkanı ılc bırlıkle nkşama doJ!rıı Viyııııa· tuna kunetı~ri kumandanına: 
ya geldi. Viv<.ınalılar bıı htrilıi gecene · 

11 
d d 1 1 ld I ' · . . . . , - u u u geçme emr n a ım. Bu 

1 uyııınurlılar. Heı kes sokttklar,.ıa idi. E· h k t tk· 1 k ti 1 i t 
1 • • are e ı mem e e n sam m ye ve 

1 

lel:trık ışıklarıle pırıl pırıl yHnRn cadde· bağlılığının ifadesidir. 
ler, sokaklar, kazinohu, her taraf insan 
kalabalığı ile dolu fdl. BUtün yüzlerde Demiş ve Avusturya topraklanna yü-

l'ersoy mu~hedesinc göre Avusturyn - ı rlimüş. 
artık Almanya ile birleşmiş olmanın tıım 1, lkl i 1 •·ı d Jetin ha-

Almanya arusma dikilen ve şimdi ye- bir kanaatı okunılyor<lu. .ıu c aın e " r CY 

rirıdc yeller esen lıuclut tnşlonndan biri 1 ( Alttarafı 4 üncıidt?) 
1 
rllndnn sillnlşlnt ve birçok J>Olltlk 

~-~~~--~--~~~~-~~~~-~~----~-~~~- ldüşüncPlerln sıı~~dfişlOfiünOaıtla-

lspanya davası da en tıy<~·; llitler saatler süren nutuklannda 

~:.~:s~~;! h:!~:::!~r.ı!ı!~aplarında bu 

nl.hayet bı·ıı·yor mu? \'clwnecsonst•nelt•rlnen namlı 
cümlesini o tslmsl:ı; Alman kumandanı 
ııöylemlş oldu. 

(Yııısı $ ünca iavıJ•daj 
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S IHHi BAHİSLER 

udan Haberler MİK ROPLAR o 
Trabzon postası Kop'ta 
şi de i bir tipi içinde 

k b lup gidirordu 
Derhal yola çıkarılan yüz amele kızağın 

içindekilerini de, po"tayı da kuı·tardı 

Kopdağı hıılı:ı hızını \'e hıncını ala- geciktiğini görünce, havayı vo tlJJlyi de 
madı. nıın de Kopdıığmda kÖpan şiddet- nazarınikknta nlurıık b!r felaketin \'U· 

1i bir fırtına ve tipi yUzl\nden uz ktılsın kun gelmesi ihtimalini sezmiş ve transit 
Trabzondan gelen lstanbul postası fela- yolları baş fen memuru Sabri ynmna 
kelli bir akibcte uğrayacaktı. yüz kadar amele nlıırak, po:.tnnın ktty-

Evvelki glln Trııbwnclan hareket bolnrnsı muhter.:ıel olan istikamete doğ
eden !5tanbul po tası, kız<ıkla dıığı .ış- ru yola çıkmıştır. Fırtınanın bUtün şid
tıktan sonra, Erzurum yamacmda bir- detle onlarıda tehdit etmesine rağmen, 
denbire tipiye yaltulanmıştır. G~ce ka- amele ekipi başlarında fen memurları 
ranlıö-ındıı yolunu şaşının posta kara olduğu halele, tipiye roğmen, fehlketze
sapl:nıp kalınca,· vaziyet çok fe:i bir delerin bu!unduğu yere erişmiş ve der· 
hal almış, gözgözU görmeyecek derece- bal yllz amelenin hepsini de çalıştırarak 
de şiddet gösteren ttpinin içinde kay- kara saplanmış olan postayı ve içindekileri 
bolup gitmiştir. uzun didinmelerden sonra k.urtarmıştır. 

1'rauslt )"8t'dıntn Jwşıyoı· Sıijmaktn 
Postanın bu vuziyette hiç bir yer- Posta bu suretle kurtulduktan sonra 

den istimdat etmesine de imkiln yoktu. kafile Pırnakapandaki sığınağa erjşıniş 
Karların ve tipinin içinde mukaddcnıla, ve orada derhal ilk tctb!rlere baş vurul
daha doğrusu ülUme intizar etmekten muştur. Ameleden bir kısmı yolda gelir
başka çare yoktu. Kızukdakiler ete, be~- ken, postuyı sı1rt.lannda taşımışlardır. . 
girler de bu reci vaziyetten kendi \'8St· Bay Sabri nın bu suretle göste~dlğ-1 
telerile kurtulamayacaklardı. teyekkuz ; cesaret ve gayret sayesınde 

Postanın hareketini dalma kollayan IT~abzon postası mu~akkak ve feci 
ve takip eden transH idaresi, kızağın hır akıbetten kurtulmuştur. 

Hasankalede büyük 
.kurtuluş günü 

Emsalsiz törenle kut/ulandı. Ali 
Cavusun mezarı ziyaret edildi , , 

Vilayet idare 
Heyetinde 
Vilayet idare Heyet! dun sabah v~ 

öğleden sonra VaH muavini Hilmi Balç 
cı'nın riyasetinde toplanmak heyete ha-1 
vale edilmiş ohm yüzü mütecaviz clos· 
yayı ve itlrnzları ak~nma kadıtr tetkik 
etmiş ve karara bağlarnı~tır. 

Hasankalede nürnune 
evleri 

Hasankale, 14 [Hususıl - Belediye 
Hasankalede iki dane nümune evi ya
pllmasına karar vermiştir. lnşaatn önü
müzdeki baharda hao:\lantıcaktır. 

Hasankalede halk için 

Sütü yogurt ve üz ümü şarap 
yapan keyfiyet nedir? 

\'aznaa: Erzurum Doğuqı ııe Çocuk Bakıme_! 

Ni.'ltılye ı•e Villi.diye Miitetassısı Dr. AS!Jl AR~ 

Mikroplar yanı bakteriler ile parazit- mayalraındıt:n dolayı, barsa.k:l:ı.nn bflZl ıı· 
lerln yaıama tarzları pek muhteliftir. tih~bi hastalıkları ile suı 'hazımla:rd!l ? 
Bunların hayatlarını ince tefen·uatın:ı faidell b!r gıdadır. nazmı kola.ylıı.ştırıl' 
kadar tr.tkik ile uğraşmı:tk sonsuz blr lllm- Barsnklarda muzadı taaf!Un blr tesll' Y9' 
dlr. Zttmreı neoat~t ve zt\mrel hayvanat par. Şu tuıl.de bu kıymetli g1:.Uı.yn .Jııll' 

ğı ;L -~ ""' nasıl dl\ny:ı.mızm her tarafına da lmı.j dor:>~usu devaya b.z ancak yoğLu·t mHrrVr' 
ve her tar.::ı!La mevcut ise, mikroplar- da llarının vttc-udu sayesinde nnll oluyon1ı. 
böylece her tnraftn. mevcutturlar. ı::ı h d U blf 

.,.arapw.ı; şarap mayası en en 
Hayvan ve nebat cinslerin::le sıcak nevi muhaınmir mikropların üzUm su} ıı.ıı-

1kllm, soğuk !kllm veya mutedil iklimlerde daki üzüm ş~kerını (•gllikoz) talunlr eıit' 
yaşanıağa alışmış cinsler olduğu gibi mik- re! bir taraftan ha.mızı korbon bir tar~; 
ropların da böyle sıcak, soğuk, mutedil tan ,fa alkol husule getlrmelerl ile l~ 
ikllmlf'rde ya.şaınağa alLJ;mış nevileri var- olmuştur. Şu halde her za.'llan dava C;lıı '. 
dır. Meselft sıtma mikrobunun Plazmod - rak kullaııdığımız alkolün klmyngt:..!etl 

Radyo yum trcpika dediğimiz clnsi ekaı:.ı.nı hare ~arap mayala.rıdır. İnsanlara !..spirtoYll ~ 
. 1 tufeylidir. Dizanteri nmiblde n.ynen sı - Lspirtolu içkileri öğreten şarap mulw'Jl' 

Husankttie, 14 [Hususı] - lfo".iıtnka- , cak mıntakalarda yaşamağa Ul1et etmiş mrlerldlr. Şu halde bUtUn tatlı mcyr~ il' 
le Httlkevi iki hoparl~rlU bir Radyo ge- blt p;ırazlttir. Dank, K::ı.ln - Azar, hum - sarelcrlnln ılık derece! lııırarettc ve ı; 1rııP 
tirtecektlr. Bu boparlorlerden biri umu- rf ·a an mlkropla:4 A yı'ne sıcak mayalaı-ı denilen hu.susı mikronlnrııı ~e . . . B 1 d. d mavı a ... er ) p ~ .., 
mt bağçeye, dığerı de e e ıye mey a- 1 :kıı'nıl erf.' mensup mlkroplardandır. slr1 altında tnhammUr etmes.lne (klle1r · 
nına konacaktır. ı . ı,,.,,.... ' .., • M:kroplu yalnız hastan:ı yapan cins- masına, e~ .. eslne) fen dilince tıııı!!»· 

llnlk ge.rc-k nutukhırdırn, gerek 1 !erden ibaret değildir. Mikropların insan mur klluli halk dilince şaraplaşma adı ve· 
dUnya havadıslerlnden, gerek mllzlkten bedeninde hastalık tevlit eden zlimres! rllir. 

bu suretle istifade etmiş olacaktır. ı mlkrobyolojl llmin:n bir .şubesini teşkil Kefir ve kumiz südün hususi ın:.ı.}':l' 
eder. Bu hurdeb!ot ô.lem nnmütenahi lar tahtı tc-sirlnde tahnnunur etm'L:j ı::.ırer 

Bir köyden Şarbon jcins ve nevııerllc sonsuz blr dUnyadır. ~eklleridir. 
kordonu kaldırıldı ı Ylrın!nci asrın ilmi henliz bu JUnyanm Şu hnldc uzVi bir mııddcyi kı.>ndlf\e 

sonunu bulamamıştır. geçim ycrı yaparak bu uzvi ma.d.dede ne ' 
K~rs, [HususlJ ~ Ardı1hanın Haı zi- ı Mıkropl,mn bLr kısmı toprakta ya - \"ine hasıl ve tahammür denilen biyoşenl1~ 

yaıı koy Q bayvHnl~rınd~. çıkan Şarbon! .şarlar. Insan ve hayvan beJenl üzerine (lıayatli kimyevl) bir değ4iklik l1usult 
hastulığı söndUruldOğunden kordon 

1 
veya .sair uzvi m~1ddclere savlet etmek lü- getirmek karakterine malik olan ml.kl'OP' 

kaldırılmıştır. • zumunu his.seLınezler. Hayatlarını başka !ara tıp dilince muhammirler, ferınanlJ! 

İki kişi bir adanu 
vurdular 

1 yollu ile toprakta temin ederler. Bl.r kl.Sım halk dJlince kısaca mayalar adı veruır. 
pıçakla m:kroplar be bazı uzvi maddelere üşıl<tır- Mayalar yaptıkları işlere göre pe~ 

1 

lar. Taayyl\ş ve çoğalmaları 0 uzvI madde muhtellftirler. Şarap sirke mayası, yo ' 
içinde temin edlllr. Mesela sUdU çok se- ğurt mayası, peynir maynsı, bira nuıyaSi· 

Hasankale, (Hususi] - Pttsinlerio ven ve bunun içinde taayyüş eden ve ti- ekmek maysı ... llh gibi. fakat hepsi bll' ıı· 
Çobandede nahiyesine b1ğh Alaca kö · reycn ferman laktik ile üzüm suyunda ilenin yanı maya ııiles.lnin .sUlalelerlillf. 
yünden Derviş oğullarından Hamza oğ- taayyüş ve tckesslir eden şarap fermnnı Kendi geçimlerini temin ederlerken t>~ 
lu Binahyı aynı köyden Mehmet oğlu bu zümredendir .1',erman lakLik südü yo- !tısanlara da fadeli olmakta.dırlar. BuP ' 
Hakkı ile ŞOkrU 13 Mttrt 938 Pazar gü- ğurt haline kalbcder. Buna yoğurt mayası ıar sanki bal arılnrının hurdebin! ve ne' 
nU pıçakla sol böğründen ağır surette da d:yeb!Urlz. sut içlne girer grmez ken - batı nev1leridlr. 
yaralttmışlardır. Caribler yakalanarak dslne hcş gelen yeri bulmuş ·olur. Ve bu- Bir kısım mikroplar daha vardır ıl 
Adliyeye teslim edilmişlerdir. rada derhal çoğalmağa başlar. Slidün için bunlara. azotlayıcı mikroplar adı 'Vertllf· 

H r kale (flususi) _ 13 Mart Hasanknle-1 sarsılmaz bağlılığı bu vesile ile bir ker de bulunan sut şekerini laktoz talunlr e- Bunlar havanın azotunu D.larak azotlıl 
ascın ' . re daha tevid edilmi11tlr. K TJ k it k) üt k · ı ( it !aktık) 

nin kurtulusu mllnasebetıle burada bllyllk H k. l d Tb .. t•• e l ara yazı nazası derek (e ş ere s e şıs as . müreskkebat yaparlar. Esas itibarile toP' " . · asan a e e U Ull V er zuhuruna sebep olur. Husule gelen sllt ek- k t kt h ter· tezaburat ve merasım yapılmıştır. Evvela Karayazı Kazasının teşekkUIU dola- ra ta nzo yo ur. Saf azot avanın 
b 1 t badanalanacak 1 şisi (asit laktik) hasebile südün aksamı kibtnde vardır. YUz litre havanın 21 ut· askerler 0 günü hatırlatan ir vaz ye te yısıl: Ağrı ve Muş Vilayet erinden . . ~ .k A i 

H k l 14 [H "] B 1 dl · · · · sulbesı yam kazein! lle yagı c;ö er. yn res! mlivell1dHhıunuza 79 ııtresl de azot' 
Ha.:ankaleyi istirdat etmişlerdir. Bu asain tt e, . . ususı - . e e Hye Vılayetlmıze bağlanan köylere ait sıcıl. l ja süt b·ıraz koyulaşır Yo...,."ıt de- tur. Toprakta saf •halde nzot bulun""" • ., . 1 encOmen nln verdığı karar Uzerıne, a- la b v•ıA tl d t r 1 zaman . e;u ..... 
hareketi müteakip hlr resmlgeçıt yapı· sankaledekl evlerin cümlesi badanala- t u 1 aye er en es ım a ınmış ve diğimiz madde h:ısıl olur. dıfı halde mürekkebatı azotiye mevcuttur· 
mıştır. Resmigecide mektepler ve balk nacak ve kaza gUzel bir manzara arze- El~alıdere mıotakası Janda~m.a kuvvet-; Yo~urt terkip itibarile sUdUn ayni - Toprnktaki mllrekebatı azotyie nebatatıP 
iştirak etmiştir. decektir. Karlar kalkınca bu işe derhal le~ı de Karayazı kazasına ıltıhak eyfe·Jdır. Yalnız yoğmtl'.1. lu~toz yanr süt .şekeri agadtsine yarar. Bu mevaddı azouyeYe 

Bundan sonra ilk defıı Hasankaleye başlanacalctır. mışlerdir. 1 yerine hafi! ekşilik vere!l asit lA.ktlk (silt nebetat son derece muhtaçtır. Hava.d~ 
girmiş olan Sivaslı Ali çaYuşun rne~a~ı- !ekşisi) vardır. Blr de f-avk.ala.de üreyerek az0t; topra~ ucı yol Ue g*r. Birlllc 
na gtrtilmiş ve bu kahramtın Tl\rk ~rının çoğalmış yoğurt mikropları, yoğurt mayn- yolu yıldırım Vi! yağmurlar v~sıtasll6• 
hatırıısı taziz edilmiştir. Resmigeçıddec Bir kaç güne kadar ıarı mevcuttur. 3u tahammür (elq.lme) iklnci yol azotıayıcı mikroplar vaaıtasilt" 
evvel ve mezarın başında muhtelif ha- esnasında mikroplar slldün ne madde! a- dir. 
Ubler nutuklar vermişlerdir. zotiyesı olan kazelnlne, ne de yağına hiç 

Halkevl tarafından mektep binasında sı· be ry· ada Yed ı· Yı 1 dokunmamışlar .Yalniz süt şekelini ek-

(Alt tarata ' UncUde) 

ayrıca blr temsil verilmiş, bu temsi! halkın şltrek sut ekşisi (asit lakt1k) husule ge -
rağbetı üzerine tekrar edilmiştir. Hıılk }".. Urmlşlerdir. Bunun için sut yoğurt ~ltm-
büyük bir heyecan ve sevinçle kurtuıo- "DOuU,, sütunlarında ca kıymeti gıdaiyesını kaybetmem~tir. 
şunu tesit etmiştir. Yü~sek mukam (SUt gibi yUz gramı 70 kalori) yoğurt; 

Bugece nöbetçi eczane 
. "İstan~ul,, eczanesidir 

hua telgraflar çekilmiş, Hasanknlenin içerisinde bulunan asit laktik ve yoğurt 

1 

j -·Reşit glt bak halam sen! istiyor.f Reşit SilheylAya. karşı duyduğu his • I öyle ... Sen evlenelim dediğin zaman he; 
Teyzenle oturmuşlar sana bazı şeyler söy- leri ailesine bildirmekte bir parça acele men olur diye cevAp vermiş... AnneıJS 

1 edl' liyeceklermiş. Ben benimklleri öğrendim . etmişti. Kendisine ilk açıldığı ihtiyar tey- , sorayım, babama sorayım yok ... Kız d r 
Eeşlt koltuğWJdan ağır bir hareketl2 zesi: ğln bizim blJjlğimiz bir parça nazlı ol\I ' 
kalktı ve köşke doğru gitti. Onun boş bı- - Dur bakalım oğlum demişti ona ... kendisini ağır satar. 
raktığı k'Oltuğa SliheyHI. oturdu. Ve tek- Yaşın ne, başın ne ... Hem insan öyle ilk ı -O eskl zamanda teyze ... Madem1'1° . ~ 
rar karşılıklı konuşmağa başladık. gördüğü, iki :.iefa. konuştuğu kızla evle - da beni istiyor. Bunu benden gizleme 

Hiç bir gün Süheyldya bu kadar dik- nemez.. Ailesi nedir? Terbiyes! nedir? 
1 
niçin ihtiyaç ~etsin. 

ketle bakmamı.ştım. Ne ince bir gilzelllğl Tahsili nedir? Bunları iyice bir tahkik - Adet öyledir <>ğlum ... Beğenıne , 
varmı.ş meğer. .. Licivert ipekli entarisi dlğinlz eski zaman ... Her şeyin tadl tuıu etmeli... ·-' 
içinde vücudu bütün hatlarile gözü - şekı.lde konus _ vardı. İnsan sevdiği kadını aylarca .göı~ 

Reşit teyzesinin bu . bit' Tet'rika: 7 yazan: Ba!JadırDtjlger 
küyordu. Saçlarım adeta ihmalkar hissl-

Ve bunu işiten Re it oturduğu kol • - Evet, dedi, Selma ... Ama 0 akşam ni veren bir intizamla ensesinde topla -
tuktan tırlıyarak bana doğru koştu: ne kadar gtildült Reflk Bey ... Bu Alman: m~tı. ~çık kahve rengi gözleri insana 

- Hoş geldin. Nasılsın? vc.Jvlllcrlne bayılıyorum .Bir defa müzik gtiıen bı.r ışıkla bakıyorlardı. 
- İyiyim .. Ya sen. .. g!1zel, sonra öyle tipler buluyorlar ki... j Ne ~un bir aşk ~kayesiyJ: bunla -
- Ben de işte ... GördUğUn gibi... - Onlar da olmasa gülmeği unuta - rınkl... Üç sene adetıı. umltsiz hlr sevgi ile 
Sonra koluma girdi. Kol,uklara doğ- cağız, diye cevap verd!m. Sabahtan ak -ı brbirlerine bağlanmı~lardı. Reşit daha 

ru yiirildük beni takdim ettı: şama kadar bankada mütemadiyen he _ mekteb:ni bitlrmemşiti. Sliheyli henüz 
- Refik Beyefendi hazretleri... Pek sapla uğraşa uğraşa insan ser.'>elll oluyor .. 1 usentn son sınıflarını okuyordu. Bir ah -

muhterem bir zattırlar. 0 ·u ülınek komışmak bile ıstcm.iyorum. bap. evinde blı'birlerinl görmüşlerdi. u · 
Selma: eg B~ sırada köşkten gelen yoldan su • zun fasılalı görüşmelerine rağmen bir . -
- Şerefyap oldum efendim, bu za - ~ 1• 1 d. birlerlni unutamamışlardı. Ve Reş.lt bır 

1ıey a ses en ı: 

mana kadar tanışmamış olduğuma mıi - r·k B B' ' ··vle so _ gün rastladığı SU.heylftdan artık hislerini - Yok Re ı ey... ız o_ 
teessiflm diye önümde bir reverans yaptı. · · · i t , Inşallah bu- saklıyamamı.ştı. Sliheylft açık tabiatli bir 

OülUştlik. Boş bir koltuğa oturdum murtkan misafir s e.mey,z. ··. kızdı. Re.şldin sözelrine kendisinin de he-
gUn bankadan gelmıyorsunuz ... 

Fahri: men hemen ayni duyguları taşıdığını bil-
- 3öyle ve.:;Ueler olmasa hiç görüşe- - O somurtkanlık arkadaşlarla be- dlrmekle cevap vermişti. Bu tarihten itl-

miyeceğlz Refik diye başladı. raber olmadığımız zamanlara mahsus.·· baren onlar kendileıini artık bütün bir 
_'Hakkın var ... Fakat ne yapayım... Hem böyle bir günde nasıl olur efendim ... hAyat içln yerleşmiş saymişlardı. Fakat 

Gllndüıleri lş ... Akşamları da hazan si • SUheylA.: j hA.d?seler onların bu telO.kkUerinl ko lay. 
nemaya gidiyorum ... Geçen akşam Me • -- Teşekkür ecterim dedf ve Reşide c .. ·haflfle.ştlrece~ bir şekilde cereyan et· 
lokte B~Jmayı ııördUm.. döndl\: 1 memı,ıı, 

masma kızmıştı : mezJL Yanıp tutuşurdu. Hele böyle 

- Teyze benim aklım yok mu? Ben söz almak için ömürler tilketlrdt. Ama~ 
karşımdkai lnsanı tartamaz mıyım? o za- de.söz alınca o da ölünceye kadar uısa e· 

ları bağlardı. Siz öyle m!.slnlz? Bug-UO 5 
man teyze gözlerini bayılta bayılta ve el- l , 
lerinl dizleıine vura vura gillmliştü ve: vişir, bugUn bozu.şursunuz. Bugün ver.:1 , 

g• iniz .sö'lü yarın unutursunuz ... Bana iti - İşte demişti Re.~it ·bak çocukluğun ye.· 
tek lafınla ortaya çıktı... İnsan senin lırsa bekle ... Süheyla Hanım .k.:ı.çmıyor 
çağlarında hele böyle büyük kararlar ver- Madem söz de verm.i.ş ... İşte beklesin bit' 

mek lüzumunu hlssettiğl zaman ne ha - kalım... ııt 
kikatıeri görebilir, ne insanları tartabilir.] Reşit teyzesinin bu macerayı n:ıı , 
Senin gözünde şimdi 'her şey ve herkes de- f bir gözle görmesine tahammül edeı:ne 
ğişlk gösteren bir gözlük var. Hele azıcık miştl. . ~ti· 
durun bakalım .. - Nasıı olur teyu? diye bağırr:I1 lı' 

- Ne durması teyze? Onu bekletmeğe kendi.mden şUphe etı:n~\I 
- Gençlk bu oğlum .. . Öyle heveslere te oljuğum hissini vermez miyim? 

bakıp kendini yakma .. ·. Bunlar gelip gc _ macera o zaman alelA.de bir gönlll ete•:: 
çecek şeylerdir. Daha SUheylıi Hanım kaç cesi haline girmiş olmaı mı? Sliheyll t>U 
kız görür kaç tanesini seversin. Ondan dan kırılmaı ~? 
güzellnl ,ondan iyisini de bulursun ... Hem İhtiyar teyze: 
ben bu SUheylt Hanımı semn anlatıfın • 
dan pek te betenmedtm ... o ne b'Qlm lnı (Arkaa yılt) 
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EN SON HABE RLERD 
1 O Nisan Reyiamının Kimse 
Neticesinden Şüphe Etmiyor 
Polonya ile 
Litvanya arasında 
bir hadise 
Polonya llariciye ~azıı·ı 
aı.-.ıaC'nle ltal yadan di>ııdü 
~ Vur.şowt ı.ı ( A A. ) - lıalynda 
)~hnttu bulıınnn Polan(ftı Hııri~İVP Ntt· 

~ıtı Bek 'in birr1enbire lHıra) n gelmek 
.tre hıırt:ket ('tli'•I h .ılıo r ıılın ııııştır . Ha-
rıc· " 
j) 1Ye Nazırının nnt ohmık harı>ketinln 
b 01anyıt ile Litvnnyn luıdurlund ı çıkan 
it ıııusar1Pmeden ile ri geldiği uııhışıl · 

"1aktaıtır . 11 Martta bir Polıınva bndut 
~ . 
llbarızı Litvan\'n lılnr turnfın rhm öldll· 

'Olıntı~tur. · 

----------

Şiddetli bir 
zelzele oldu, 
acaba nerde ? 

f.:ski Avmıtur11:ı Rtışr•el.·i!i Ş11şni11'in Mecliste "Arlık Almnnwıı/lı <fah:ı fnz/,1s111tı 
mils.'1.1</e ed<'ml'f/İ:t., diyen meşhur son nutkunu söylt>rkcn.. · 

? lstunbul 14 ( A. ı\. ) -- htanhııl 
'a~lbanesi bııgün 19 saıtt 47 dııkika 15 
Ut111Yedc şiddetli bir zebele k11ydetınlş· 
~~ Mevcenin merkezden uzıtklığı liSO 

llletre ohtuııu tahmin edilmektedir. 

k.amutay 
lllüzakereleri 

Avusturya ordusunun da 
Başkumandanı: Hitler 

hu Anknra 14 ( A. A.) - ({ıımutny Avusturya ordusunun bir kısmı it Rlln Hilmi Uranın riyaseti altında top-

ıı 11
ar11k askerr ,.e mülki tekalll kanunu- Almanyaya go·· nderı·ıecek 1-urı 48 inci madde inin tadiline dair o-

bGrı kanun layıhnsını müzakere ederek ... - -- c--===-=-=-=-~ =-"""- = ==----
ı. tce encümenine tevdi etmiştir. Kamu· Viyıınıı, 14 (A. A.) - A\'usturya- inolltt•!'t.> Alıuun JlurJdyt• Xu:111·rna 
Ut~ Çarşamba gllnO tekrar toplanacak- nın Alman devletinin bir parçası olduğu ihtarda buluıımn~ 
b_ ve A\·usturyanın Alman devletine tek- Londra, 13 _ Almanya ile lngilıe· 
~lgratta büyük bir konser rnr iltihııkı hakkında ıo Nisanda. bir re arasındıtki mesaili tetkik için gcı;en 
\ Belgrat, 13 - Beynelmilel musiki plebisit yapılacağı \'e reyler neticesinin hııfta Londraya gelen Almun • Huriclye 
orıııc · 1 kağıtların ekserlyetlle taayyün edeceği Vekili Fon Ril.ıenlrop'Ja yapılan mUzake· btı rı Belgrat tiyatro sa onuııda IJU tıakkıncta bir kanunneşredilmis .. tir. 

ta ıa f d ıı kı· B k relerin mU:;hct bir neticeye iktiran eclc-y., r ın 11 ver ece· ır. u ·onsere "'•ıpılacak reyia~mın Almanva lehiıı<IC 14
ROsl ·• ı · ı 1 

' J memesi üzerine avdeti esnasında A vus-ı... avyanın tırnmmış musıK şmas arı tecellı eclccc""inc şüı)he edilmemektedir. h' 
,qtak edeceklerdir. b turyaya yapıJ .. cıık müdahelelerin \'a ım 

"'' Netice kanun halinde neşredilecek ve l ı d ,,. ı d ıı ı·r ks ~, ,,lsanın ikinci yarısmüa Ni:ste yorll bu kunun neşrı· tarihı'rıden itibaren mu· net ce er uyan ırncagı .ar u ı u 
ecn b" ka l f ti k d k tarafından kendisine beyan edilmiştir. lerı e ı aanat r arm ş ra e ece - teber olRcaktır. J 

111•1 bQyük bir konserin hazırlıkları ik- ki nazır arasında cereyan eden 
,.. edilmek üzredir. müzakereler ilk safta geçilmez bir ucu· 

Fran~ızlnı·n göre :·cylı\mın rum me\'cut olduğunu göstermiş ve 
Yugos]av turistleri kıymeti yoli Almırnyamn mtlsteınleke lıtıkkındukl 

ttıı ne1grat, 13 - Yugosltıv c1enlz a· Parls, 14 (A. A.) - GtızeteJer tııleplcri , aziyetf vnhimleştirmiştlr. 
ı'rt~'Sl te Kraliçe Marl ,. xcllı \'apıırurıu A\'usturyııcltı yttpılacıık plebisitin hiçbir 
~ 11> elediği muhtelif beş seyıılıatn talı· kıymet vo ehemmiyeti <ılruıyncıığını 
~~ etıntştir. Mayıs bldnyetln~e başlııya- yazmak tu, Çekoslovakyu ile lnglllere 
'1'-r Olan ilk seyahatte V~nedik, Pire, ıırasımla yeni miizıtkerelere l.ıaşlnnclı~!lll 
t\:~Ulusugarp, Palarmo iskelelerine uğ- haber vermektedirler. 
~tır. 

DOGU 
C:PIH'\' l't' isi' t'<ırıııüllt.~rfr ııwsuuı 

iLAN. T ARiFESİ 
8
7 

ncı sayırudu santimi 25 Kuru~ 
• 

,\nıstııı·~tıııın Bt•l'liıı ~Pliı·i 

Berlin , 15 (A. A.) - A \•11ı-t111yaııın 
Bertin Sı~firl hııg l\n i<:ıtif. ı e tmiş ve islif ıı· 
sı Viyana Hükumetince kabul edilmiştir. 

Boıııutln Fntıist ııwelisl ııdt•ld 
toplnnlı 

AVRUPA GAZETELERİ 
• 

Fransa artık lngilizlerin 
dostluğuna güvenemiyor 

• 
Bir Fransız gazetesi lngilterenin 

şimdiye kadar güttüğü politikayı 
ediyor? nasıl tahlil 

/ lı 1ruıı.ı 11111 son gii 11/crıl•! f/P\ irdiyi lı:ıkenı , tNki leı-Jitwt işlt'fiııde do hep 
mıilu m ı•:ııi!fr>/ kw·şı:. 11 1d;ı {IH'lı le Fnmsız ıııeı ı f ııutlanı ıa uyg ıın:-uz olarak 
l n ·iu Sİ!fasi mıılı:ırriı/f'n de /umdi i ş göl'dll. 
fıkir ıw miilu/Jin/11rı"' y:ıııp orl:ı11u lngillett., yakın Ş.ırkla, yarıl yalnız 
lıoıJ11wktmitrlur. Su11 Aı •mp:ı po~· lrnlııııık Heıllği bu llinıllstıuı yolıuıdıı da 
I : 1 k .. . Frnıı:;ııyı lrnı c:ısındıı gOrı\r. 

<l:•llU <111 f' I . 111 1 IJ" llll'Clll/UıSll/ • " 

ıltı 11, luuillere ıı> Fr1111su yilıi iki . ... _P~trııl yolıın<iıı " Frıı·n" ıınuı mev· 
11•1·y 1·1·k /" ,, · .. / 11 1 ütıdl\ etıııı Vorı-ııv ııııı:tlıeılesılo ve rrıUah 

I / r'flllJ •l'.'1 ' 11/{I/ llJl/l/J/,\I' ı t> t'- • • 

n11i l 11htil eı/1•11 :ı\<;B!İlllllki ıı.ııtı;ı · lwr ıııı!ıı~ın<ıla.r!•t ( :\Ju,;lrn ni vo l\lıı-.ul 
ikttlı'ls edfroıw/ . . 1 uı. lıışın;ı,ıırı) .;ılıp sl\pt\nll\klen su• ra, 
.. . ' .. '.'.. ~ , . şiııırll de ::;uriyeılt: 1Jiz01 knrşı cephe 

(J ıınc~ın u~erındeıı hıç batmadığı ulmış rnziyettedir. 
1.ıil) lik Britanya lmparatoılu14u dliııyanın llu!fısa eski " h ll ftf .. lhtıhifd bııu..11. 
do ı il e IJl~i ıı: sahip lıul~n~ııktudır. Bıı j İngiltere praı ı klP iılPo'ojlyi ınczcelıniş 
lrn1n~rutoı luk ynz s_ene.. ı ~ınde oı~ misli gnı ip bir meııılekdlir. HJ~5 te ltıılya • 
hOyuın l\şto~. ~ugunk~ nufusu 4 ı 5 mil· liııbeşUuıı 1Juhr<1rıı ~ıktığı zcmıuıı lgll· 
yoı :dıı ı . 14,, mılvon kılonıetrc nıur· })baı G "' ' 

_ • a tere, eı:evrc ıııubuduna aşıktı \'(}o gUn 
t u t.ıı ıı ıhıny:ı ııın kam kısnıındıı bllyük şimdiye karlar b ısına gelmemiş dere ed 
Bntaıı ya ;ı ;-, buçuk milyon kilometro ·ı · h . 1 . " c e 
rıııırııbhııı arazi }'İ elinde tutıııııktaclır. ~1 a "1 7.~ı.' ngıllcrc, k~ndl lnıpııratorlu· 

Bır yf\z sene içhHleki fetih ve istila 15lmıın ıır ne\'i organızmusı haline sok-
' oJhnııo'a ı·ııı·sı · 1 . b" l ·k k" k ııııı~a ıııtmıffak oldıı~ll i\fillctler Cemi· .ı ' ' \ .. :; n.ı ır c 111 1 p çı • r . d k 
ını~tır. O dıt F'r.m"aılır. Fransa ela keıııll yettı sa;·~~·~ c, \t: .. başı'.ı~ı ırınes'>ir su· 
h esahııııı on bııçuk nı ilyoıı 1\lloıııetrc kı e e 1 a ık · eı eınıyeceğı beynclmiltıl 

1 b urrır ar çı · arttı. Hu suretle de bütün 

1 
nıııı·:ı l ııı lııl:ııı d:ığınık ııraziyi elinin ·•u b" l · . . 

it 1 . j . .. .. u nya ır n~ılız hezlınetıne ı..Qvretle ıı 11 11 a toplıırken, ngfltcrcnın eıı buyuk ·ahit oldu .. M~ 
ın · · ı ·d t ~ · • 

j • ş rııanı \'azısellll( e 1 i. ki dllşmanın Zayıtiaıııı~. mUrnUebatı ııohsan olr 
lıırlt>şlp ıncııfırntlarını tevhit oluıesi için una vahın Hlo:su lıulyaıılrmn Jarbesi 
mı l. umumi bnrbiııin çıkması 13zııngct- kurşısıntlıt acze duştu. 
ınlştır. . J.'ransu lle Jngiltere kendi hutahmnı 

Umumi ~ıarı) galıpleri irlndc lngil· birbirlerinin yüzlerıne vurmağ'd çalışırken 
tero kcndısıne ttrsltın payını ayırmıştı . ve ihtiyutsızca ilan ettikleri zecri ted
( Irak, Naurn, T~ııgımikıı, Togo, Kam- birlerin koflu~undaki kubuhatı birhirleri
run ) Artık Jkl buyOk devlet, Almanyayı ne yükleıneğe çalışırlarken, bu zaafları· 
saf hurici çık~rdıktan s~nrn, kendi lmpa- nın bir neticesi de Ren Uzerfnde patlayı· 
ratorlukları, ıçinde yenı _mıılırem.iyet ve ":e~di. 7 Mart 1(}36 da Milletler Cemiye· 
d?stl_u~ kaynakları bulabıleceklerı zanne- tının ve onun isılnut ettiği Garp dev
dılrııı~~1· . . . lelleriııin aczinden emin olu11 Alman a 

.h~v~ıkı hlrlı ktc Mıllellcr Cemiyeti Ren ııııntakasına giri \'Crtfi v., Lokaı~u 
ırıabeduır. k_urdııla_r. Bu~a~ ı kendi muvııf· muahedesini yırtıp atlı . 
fHkıyctlennın ııkıdelerını yıışatacak bir Bugün birbirine httğlıınnınğıı çalışan 
nıııbot ol:.:nık kurulruu .;~u. Öyle olınıtkla ~'ramm • ln~iıiı dostluğu işte bu LokHr· 
berııber, Frıınça ve fngıllcro, orı heş, on no ~i~ternini11 enkıızıııdıın ıfoğınustur 
ıı ltı . sen_e ~ostluk ııı.tt~kesi altında H lııgiltere ~ Mart ınu du .. Sebebi et 
eskı muıteftk olmak ıtıyttdını bırakma- • ·ı b' y 
varak alttan <>lt"' b" b' ı · · k 1 ~erı rııeyen ır leca\'Uz karsısınıltı Fraıı· ~ .. n ır ır erıııın uyu arını t kl k • 
k /\- 1 1 Al sız oprıı • arını aradıt hftvadu ve nzma&ıı çıı ıştı ıır. nıaııyayı çok za- denizde bulunrın bntnn k~vvetlerlle mO· 
vıflatınış olmaktan korkan JnırJltere d f · · 
Fransanın karad 11 cehlikeli bir"' r k" ' .. a ıuı e~meğı_ • teu~hut etınıştl. 1-'akat 

, . , . . . _ a ıp Yevmı cedıt • polıtlkıtsına sadık kala· 
olarak sn rıldığıni gortınce, Alnıany.ının rak bu teahhüdllrı muvıtkkat olduğunu 
kalkınmasına yardım etmeğe başladı. dıı kaydetmeden geçmedi. · Anc.·ak 1936 

. Or_ıa A_v~upada da hizim ~iyıı1ii ve dildir .ki, bu letthlıOt mütekttbil hir ltl1fak 
lktısadı polıtıkanııza karşı kendi polili · şeklinı ıılrnıştır . 
bısını hakim kılrnağa çıılıştı. fönniyet, (ı\U tarafı 4 üncüde) 

Bl
0

1•, ll1 " (_: •·ı"· Sl'"'-'I' ı· \"'I 1 ' -' . ~... ~ \.' . ' .. 
BOÜ 1 'Ş.\IAl..AIU),\~ SO~HA 

ispanya davası da en 
nihayet bitiyor mu? 

• 
ispanyada milliyetçilerin ileri 

hareketleri devam ediyor. Akdenize 
80 kilometre mesafede bulundukla

rını bildiriyorlar 
6 • • • 50 

7fi 5 .. • : • 100 
4 • • • 150 • a • • • 
2 • • • 200 • 
t • • • 250 • 
ha • • • 400 • 

~ "'Clll verecek kimseler DOGU Guze-
~t:dıtro MOrtllrlnğtlne mnracnat etme· 
~er. Devamlı llAnhtr için lıusust 

" tatbik edilir. 

Cene\•re, 14 (A. .ı\ .) - Saltllıiyet· 
tar rııuhufil, A vusturyanın milletler r.e· 
ıııiyetinde azalığının Ye \'ardi~i teminııtın 

baki kalacağı kanırntındadır. Bazı muha· 
fil ise Avnsturyanın Almanya ile blrleş

tikdcn sonrn, urtık cemiyetten ayrıldığını 
knhul_etmek lazım geldiği fikrindedir. 

\"l~:uın~·a ıııfılt•muıli yt>n 
nskı•ı·l u~liyoı· 

Alıunıa 

Viyana, 1<1 (A. A.) - Viyanaya 
mütenıauiycn Alrnun kıtutth gelmekte
dir. Avusturyudaki ı\lman ürdulttrı Ku
munduıılığına General Fon Kokrnis 
tayin edilmiştir. 

lfomu, ı ı - Bnyük l1'aşlst meclisi 
Cumartesi ukşıımı Oüçe'nlıı hnşknıılığııı · 
da toplanurnk, Arıı~turyn meselesi hak
kında Dış işleri Bakanı Kont Ciymıo'nun 
verdiği izahatı <linlcnılşlir. Bu iznhııta S ılnnı ınk ı 14 ( A. A. ) - Geııc
gör~, İtnlyu Hi11\0ıncli Avu turyacla heı ral Franko ku\' \•:tıeri ileri hareketl~rine 
şey hlltikten soma habcnlur edilmekle devanı ctıııektedırler. Dün [akşam ibros 
bcralıer, meclis ulusal ıııalılyetto inkfşııf şehri civarında kanlı bir muharebe ol· 
eden böyle lı r harekete hiç bir veçhile .mu~ ve Nı.ısyonıılistler bu şehri c1e işğnl 
mümanaat edilmemesine kıırnr \'ermiş etıııışlerdlr. fliikılmetçiler perişan bir 
ve hUkı1rnetin hatlı lıotreketi ınilttafiknn haldedirler. Franko ku\'vcl!cri bu cep
tıısvip udilıni~tir. heden Akdeniıe 80 kilometre n•(•safe<lc 

lngiltere ile 1\ont Ciyaıı o arasındaki bulıınııınkladıı•lıtl". 
1•~ı_ ~1tnıızılı ilftnlarda tarife hir misli 

'
1 e alınır. 

'~~res detişllrıııek 2fl kurıı~luk Oc
~bldlr. 

Doöu Abone tarifesi 
~neliği 12 r.ırn 
~ltı aylığı -: • 
F\tç aylığı 4 • 
~~ 8yhğı : 1.:,(1 • 
~ EBI MEMLEKETLER iÇIN 

"-.. ı\~:iğl : 2 ı l.lrıı 
h..~Yhtı : 1 ~ • 

Almırnyactu oldu~u gibi, .hıır;tur· 
yadaki butUn kuvvetler de Bıışkuınanchın 
olarak llillcri tunıyucaklardır. 

l.oıull'atJa hlr 7.f ~·m·..t 

Londra, 14 (A. A.) - Alman mas
ltthatgüzım bugün Huriclyo Nezııretlne 
gitmiştir. 

\ "l)aua Bt>Jt•di)'e Ht'isl nzledildl 

Viyantı, 14 <A. A.) - Viyana Be· 
teulye Reisi buglln Buşvekll Zııys inkar 
tarafından azledilmiştir. Yerine NHyo· 
nal Sosyalist partisi menıublarandan 
Kreskalt tayin edllqılitir. 

görUşmelerin memnuniyeti mudp lılr S<'lib, kasuha , .•• küy 
tarzda ceryan etmekte olduğı• meclise Salmnıınka H ( A. A. ) -- fleri 
bildiri l ıniştir. hareketlerine dC\'am eden Genernl Frnn-

ko kuvvetleri y~nideıı sekiz kasubıt ve 
A \'llSlur~ a ordusunda ıı hlı· ıa~mı köy rlaha i~gal etmişlerdir. 

Alınımyn)·n nhun .. nk llükılnwlci1P1'4! nilrf' vaziyet 
Vlynııa 14 - Avu5turyn ordu ·u Al- Barselon 14 ( A. A. ) - Şimul cep-

manya de\'letl ııamııııı lahlif edilmiştir. hesinde iki gllnden beri rle\•ıım eden 
Avusturya ordusunr13.n bir kısmı Alman· bıırp bııulin saat 2 do durmuştur. Her 
yıtyn ıılmııcaktır. ı iki tnraf ülnlerini kaluırmuklıt meşgul· 

dnr. Hülilıazınla kayde şayaıı bıışka bir Gerıeral Fr11rıko 
li ÜCÜ k Atı la ııl topla ntı~ı şey olırıtıııı ıştır. 

tnllk t•dlJdl 1 ~nsyouullsller ~·vı ısır nlmı~laı· ı· sokron köyüne varmağa muvaffak d· 
Belgrat 15 ( A. A. ) - Ktıçük an· ~ul ıınanka 14 - Aragoıı cephe· muşlardır. Esirlerin sayısı büyDktOr. Kı· 

tanl devletlerinin Belgratla yapacaklıırı sinde Nusyonalht kuvvetlerin Heri ha- zıllar Nasyon11llst hatlarına gelerek teı· 
todlantı Avusturya hadiseleri uzerlne reketleri devam etmektedir. Bu kuvvet· Um olmaktndırTar. !le eeçcn allAh " 
114.Ur eclllm1ftir. ler ellt kJlometr. dalı• ll•rl•mete ve E,- cepbaataiıl miktJrt pek tQkl\lf ı 



Avusturya 
hadiseleri 

( Üsilarafı 1 incide ) 

Hitlerin Vlyannya gelmesi münase· 

Fransa artık 
lngiliz dostluğuna 

•• • 
guvenemıyor 

DO(; U 

ı Siyasette 
Güvenmek 

(Üsitcırafı 1 incide) 

MİKAOPLAR 
(Üst tarafı 2 incide) 

16 ~f A R T t 038 

1 Ahmet Erverdi'ıii 
ölümü 

betile, yarın bUtUn ıııuğazalar, resmi da- (Üstt.-ır.-ıfı 3 ı1ncüde) _ Verese dağılmış, paşanın dama· 
ireler, Üniverite ve ınP,kfepler kapalı d k l'r k ı· ·· · ı Ik 

Yağmurlu havlarda hava tabakaları 
nakillyet kesbeder. Yüksek tevettürlU ha-
va elektrik hamulelerinin yıldırım veya 
şimşek dediğimiz şekilde boşalması es -
nasında bu istikamete tesadüf eden hav 

Ahmat Erverdinin ölnmünU d 
uzak yakın boınn dostları ve tanıdı• 
teesenr içindedirler. Don de Bayburt 
lediye relsi Tevfik Çoruhdaıı ap 

O tarihten itibaren, lngiliz politika- ı, onas.•. ene ı uzerıne. yapmağa rn -
bulunacaktır. Sokaklarda, kuzlnolardu mış, vekılı umumt eskı bir mütekait 
ve toplantı yerlerinde radyolar rnUtema- sı her sahada lrnlkmm.ağa başlad~. Eden, I vardı, onıı azlettiler, sözde bahçedeki atabakalar ış!ddetle kızışıyor. Husule ge

len bu yliksek clereceı hararet havadaki 
rı.zot :1e ıni.ivellidUfüumuzanın birbirler!le 

yazıyı aldık : 
«Ahmet Erverdi'ııin ülumn d 

tense Erzurıımun mOlılm bir zıyaı diyen işlemekte ve halkı vaziyetten da- or~a A\:rııpa ~eselelerıne, verdiğı ehem- j meyvaları satıyor 111, parasını kendi alı
kikası dakBrnsına haberdar etmektedir. mıyeti ıla.n ettı. . yormuş. büyUk bey Avnıpuda hemşire-

Hitler gelir gelmez kendisine tuh ts . Hu suretlo Tuna n1zerin~e ,ek er~y~ sine mektup yazmış, komığı ne yapar· b!rleşerek azot oksit hasıl etmelerine se
lJep olur. Hasıl olan azot oksit te yağmur
lar ile toprnğa intikal eder ve toprakta 
bir takım mürekebatı azotıye teşekkiilUnc 
inü:in hasıl olmuş olur. 

mek daha doğru olur. 
Kahraman yu vsı olan füzuruın: 

rihlnde ynln,.ız hayttt pazarında, 

meydanlarındaki kahramanlığıle 
yurdun her hıtng-f felaketli ıınlandıl 
ileri sufc1a bulunacak münevverler Y 
tirmel.le tar.ılmıştır. işte Ahmet ~ 
dakaı-Iardıın, biı münevverlcrrlen blrf 

edilen otele inmiş, Başvekil tarafındun lrnr~~ karşıya ~elrn. l'ransız \e lngıllz sanız yapınız, diyormu~, küçtlk bey ... 
kendisine ttıkdim edılen zevatı kubul polıtıkııları _hırleşmı~ ohlıılar. İspanya 

1 

Enkazcıyn verelim diye tutturmuş, odu 
etmiştir. Hitlerln yarın akşam tekrar muhure~1elerınde Jııgıltere ademi mUd~- odn balıkçılnra kiraya vermişler. Bina 
Ml\nihe ve oradırn Berline döneceği dha

1
h
1
nle 1şincdı~. frımsa ile anlaşmış bır dn bıı hale gelmiş .. 

ıunnertilmektedir. n c e y!\ı·O u. j .. "'o 
17 Şııhntln Başvekil Çl•mberlnyn Avrupadn cnkazcıyıı gidecek kocıı 

İk:ncJ ve belki dnha mühim yol da a
zotıayıcı mikroplar vasıtasiledir. Bu mik
roplar havadan azot alarak bir takım mc
vaddı madeniye lle birleştirirler ve 'böyle
ce mUrekkebatı azotlye husulüne yardım 
ederler. ı\zotlayıcı mikroplar ziraa tc fev
kal{ld:? fn!clell unsurlardır. Bunlar ekseriya 
ınsulyi'.', mercimek, yonca gibi nebatatın 
saklarındn yaşarl:ır. 

lliller l-ııt· l ınrztlcn EY \'t•l 
Viyana, 14 [ A.A. ] - Yıyamı şehri 

Bitleri bllyfik bir heyecanla karşılamağa 
hazırlanmıştır. Şehir baştan başa Alman 
bayraklarile donatılmıştır. Bntün mağa

zalar, dükkanlar, resmi daireler, nes
seseler, halli\ torsa bile talil edilmiştir. 

Bitleri kaşı hı} arak ohmlar şt-hrin 

iki kilometre ilerbinde istikbale hazır 
bulunacaklardır. 

Bitler Yiynnaya ııusıl gehli? 
Viyana, 14 ( A.A. ) - Hitler bu

gün saat 22 30 da Münihten hareket 
etmiştir. Kendi ine 23 otomobil ve Uç 
polis otomumlbili refukat etmektedir. 
Viyamıya altı saatta gelmiş olacaktır. 

lngiltr.rcnin yeniden silt\lılıınması için bir binanın, tRrnıka ile yıkılacak bnynk 
beş srıne jçlndo smfedilmek nzre bir bir abidenin huli var. Verese Umumi 
buçuk nıilynr lngiFz liralık bir projeyi Harp ölUlerlnin mallnrını yediler, halbuki 
Avam kamarasına sundu. O zaman bl\· 

o öHller, bas•lbadelmevte kttvuştulur. Ye
tUn lngiliz milleti ile zimamdarları bu 

nen malları ödemek, Avrupaya pek ağtr 
hayretengiz gayreti tasvip ettiler. gelecek. iş cebri icraya biniııce ... ki 

Ahmeı1'i 335 de memleketi ba 
nş:ı,:tı siyah ve ümitsiz bir bulııtnn 
dı~ı günlerde tanıdım. Tttnıştığımız • 
aramızda bir samimiyet, bir kard 
hissi başladı. 

ÇUnkU herkesin ı desesi aynı 
fc müteveccih idi. Hatta Başvekilin söylediğine güre, gös· biııdi bile, hırıltı, mırıltı.... ve sonra 

teri.len bıı O"ll'' et \<' r~ ı·r Tefessüh mlkropln.rı: Ger~k hayvani Erzurumda, Erzuruma mOnhasır 
• 6' J r 1 ~ga H 

1 
: kimbilir, haysiyet, şeref, esaret, millet 

1937 senesi ise Jngiliz menfantlıırı- ve gerekse ncb::ı.tlyülnsıl uzvi madjclere rıı k yapılan k Uçük kongreıte nraı 
. J sözleri... ve pııt küt... ;.avlct ederek onları çiiriiten ve kokutan k lbl · b' ı ·b· b" d d h 

na karşı ağır bir tehdit olan Çın - apon Okuyucuhmmız endişe clmesi~ler, a erı ız m gı ı, ız en H a 
muharebelerini devam eder bir halde m:kroplara tefcssiih mikropları adı ve • çarpan iki genç dolaşıyordu. Bunla 

bn sefer de harp tehlikesini athıttık. rlllr. Bu mlkroplard::ı. tabiate, insanlığa birı· ele AIIMED'di bıraktı, gitti. Japonya o zamtındanberi 1 . 
1 k nsanlur öı nzmOzdeki karbin dehşelfni zlrante haW\ sana"le çok faidclldlrler. E- Ahmet ruhunda dalnıa mütemtıdiyen ngilterenin nabzını yo - · J 

1 k d H k ki k Ş kt şımdiden idrak ettikleri lçln, kolay kolay ğer tefessi\h mikropları olmasaydı mena- aşkı, bir miiliyet sev('J'isi ta~ırdı. 
ama ta ır. ong ong, uza ar a p:ılalarını kınhmndan sıyıramıyorlar. iş bli tab:at tUkcnirdl. Ve dünyada ölüler - 6 • 

lngilterenin ruhu mesabesinde olduğu Ne maişet kaygısı, ne de mevt. 
bir tek ş:ıh'ın mesuliycli yüklenmesine den dirilere yer knlmuzdı. Tablatte bir • 

halde, Japon tehdidi altına girdiği kaldı. clevrl daim prensibi ha.kimdir. Burada hi:; lstlkhlll endişesi Ahmed'i vatan hı 
zaman İngiliz arslanı gene tırnakhırını lngllt re h rl , 1r k , 1• - tinden ayıramamış, çiftliğinin temin 

' . . . e azı unı} or. ~or unç ra ~- b:r madde zevali bulmaz ve hlç bil· mad- b' i h k 1 
Gamalı haç t:ı~ımn)·anlar içeriye çektı. Çnnkn kendısinı o kadarlkamları okuyucularımız elbet g-örmfış- d ' d 

1 
lk 1 L azyen'n b"yUk ılect-ğ mütevazım ayata ata 

V. 14 [ A A ] ı.ı·tı ı· v· a . . - F k b - 1 . T • • • , c yenı en la o maz. av ı u E d t l yı ıyıına . . - ıI er n ıy - kuv~eth _g_ormU~ordu_. a at una mu erdır. "Y alr11Z lıır buçuk mılyar mılh vuzuh ile ifade ettiği, tabiatın bu kat'ı ~rzurum a o urmayı ve ~ıa ışma 
naya gelmesi mi.inasebctllc, istikbaline kubıl Işıtılmemış bır başka gayret ve I mlldnfııoya hasrediliyor. Bir buçuk mil- .. . . ., cih etmiştir. 
çıkacak olan memur, esnuf ve halktan sürat daha gösterdi. İtalyanın tehdit yar fngiliz lirası deıııck takriben n mil· ı· kanunu tefessuh nukropla:ının vü ... udunu Ahmet bulunduğu meclislerde 

1 . • T" . . elzem kı!mnl-:tadır. TefessUh demek ka - 1 ' göğUs veya lrollarında kırmızı gama ı etıığ'i Hınt yollarını merhule merhale yar urk lırusı demektır. Bu para da d b tı h 
1 1 1 

k d lltlne llmıt ve cesaret verici m ··r . 1• - . . avraııın (na a . ayvan , nsan a av- f 1 . f 
haç işareti bulundurmayanlar tevkı tuhkim etti. .Japon tehdidi altında bulu· mıl ı mudufııaya lıasredıldıklen sonra. . . ., . . .. ı ade erı ve noktai nazarı mO<ht aa 
edileceklerdir. nan Singapur'u du takviye etti. 2 Şubat· dUnyayı topa tutmamak için bir sebep ı 1 a) tahnlllil ederek an:s.ı.ı a~l:yeslne ru- lundaki cesareti medeni)·elerile ta 

t k d · • h· k tlerinin de kıılımız ve bugnn notusı okunmudan cuu ve tamamen topragJ. ınkılabı demek- her insanın sevaisini kazanırdı. 
j a ııra, enız .,:e .ıva uvve . · _. . tir. 1Ier canlı varlık tabiat klmyahane - 6 

Esld J!nşvd"il \"j)nnn<Jnıı çılrnm < iştirnkile Singapurda görülmemiş muaz- ıade olunan In6ıltere, o zaman ı•ek yenı 1 • .. Erzurumun böyle güzide olaralt 
islcnı I yor b" d bir İskajerak davasında muz.ıffer olma"a sln:len tedarik ederek vucudunda kendi tiştirdiM bir evladını daha nen~ 

zam ır mar:evra yaptır ı. . . 6 1 ~1ayatı ihtiyaçlarına göre çeş:t çeşit uzvı ~· ft 
Viyana. 14 ( A.A. ) -. Eski Buşve- t 11·u A · h a ka- bakar. Ve Fransııya ıo:ımdıye kadar sus- • çıığdu zııyi ettiğinden ErzurumluldJ' 

k . v· b 1 ü t m nF.,,ı ere, dvrupaaa er ~adın nF tul'ru gibi susmnz: ~ 1 ve ı;ayrl uzvi terkiplere, şekillere soktugu 
·il Şuşnıg: • ıyana cıı m z va anı . rnda ransa oı usuna, Akdemz e rım- ıs N d ? B . bütün k:myevi anasırı zamanı gelince, aralarından kıymetli bir uzvu kıtY 
dır " diyerek Viyunadım a~·rılmaktan sız filosuna muhtaç olduğu için, Fran- -F' e uru~odrsunAuzl ... 'k uıAılakr b_ır 1 klmyahaılCi alime aynen ve gramı gramı- b:itUn kederdide aile3ine arzı ta 
imtina etmektedir. "lAhl 'k · gUn ransa nzerın en t anlı denız . . . ylerim sayı da s~ . arını artı~mağa teşvı cttı. kıyılarına inebilir, diyebilir. ' na ladeye meccburdur. Işte bu çok bliylik e ·• 

Şuşniu Hı ı·liuc ullli 
Viyana 15 ( A. A. ) - Eski Avus· 

turya Başvekili Şuşnig :Mareşal Göring'
in daveti üzerine bugUn Berline gitmiş

tir. 
Yahudi memurı:u· :ızl<>diliyor 

Viyana, 14 l A.A. ] - Nasyonal 
so5yalizmin leessü ü üzerine A vu turya 
dahilindeki Yahudileri büyük bir telaş 
almıştır .. Bütün Yahudi memurlar ve 
hakimler azledilmiştir. Yuhudi hicreti 
başlamıştır.· 

Frnnsunııı i ııuiıtert'yt• teklifi 
Londra, 14 ( A.A. ) - Kabine bu

gUn Fransız bl\yük elçisinin de iştirakile 
bir toplantı yapmış ve Frtınsız hUkOme· 
tinin gönderdiği bir tekliti tetkik etmiş
tir. 

Teklifin mahiyeti şudur:." Alman 
ordusunun bu seferki hedefi Çekoslo
vakya olacııklır. Çekoslovakyayı müda
faa etmek Fransa ile lngiltereye teret
tüp eden bir vazifedir. Şimdiden Millet
ler cemiyeti nezdinde teşebbüste bulu
narak, bu meselenin mnzakereslni iste
yelim .• 

Başvekil Çemberlııynfn bu t<::klffe 
asla yanaşmayacağı tahmin edilmektedir. 

I.ondrmlu nüınayişkr 
Londra, 14 ( A.A. ) - Dun 500 

"kadar genç Başvf'kalet dairesi önllnde 
nümayış yapımık " Başveld! Çemberlayni 
istemiyoruz! ,. diye bağırmışlar ve doğ

ruca Alman sefarethunesine giderek: 
• Avusturyayı zaptettinlz, Çokoslovak
yaya dokunmayınız. Çekoslovakya başlı 
başına bir devlet olttrak kıılacaktır.,, 
diye bağ:rmışlardır. Polis nUmuyişçileri 
dağıtmışsa da bugnn gene yüzlerce genç 
aynı hareketi tekrar etmişlerdir. 

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

Devlet Deıniryo.lları 1 O.cu 
İşletme l\ılüdürlüğünden: 

Şlmdı bır de Berlın - B.oma mihve· Siyasi kararların ve siyaset vııdisin· ve çok çetin işte aracılık ve kmlyagelik 
rinc b<ıkahm. ltalya ıırnliyesi uzu_n bir de atılan adımların kusurları derhal an- vazifesi tefessüh mlkrcplarına düşmek -

Bayburt Belediye il 
TEVFiK ÇORUN 

muhasan:ıaya dayanamaz, kuvvetler!nden }aşılıyor. Aksülamt>l!eri hemen hesapla- tedir. . . 
çoğu Lıbya, ispanya ve Hııbeşıstana mıığa imkan olmadığı için, 1810 de j Bu mikroplardan başka blzat.hi ha
ctağılmıştır. Bunlar oralarda tutunmuş verilen bir kararın 1914 te esab _ Ö· raret neşrederek kendi kendine yangın 
olın_ıı~ıklar_ı i~in, vuzi~·et.leri hiçte gıpta rUlUyor. Netekim 1919 da verilen ~a:kal tevlit etmek kudretinde olanlar ııe denlz
veı ıcı değılclır. Son hadıselerde, Alman- kararların da muhasebesi buaQn rO t lerde balıkçılar tarafından Y.akamoz adı 

Geçen senenin en 
garip vakaJarı 

yanın bu mihvere karşı olun itimadının ediliyor. 0 ye j verilen ziya mas ve neşretmek karakte - Bir Amerikan mecmuası geç 
ne kadar mahdut olduğunu göstermiştir. Ben de bUtun karilerim gibi, bir rlne malik mikroplar blle mevcut oludğu- nenin en garip hadiselerini ansı~ 

Bugün lngiltereyi en çok meşgul kaç gündenberi, Avrupaduki hlldiselerle ' nu .hatırlatmakla lkLifa ederek bunlar - ve şu neticelere varmııtır: 
eden, Japonyanın v:ıziyetidir. Hiç şüp- Türk münasebetlerini karşılaştırıyor, eni- 1 dan uzun uzadıya bahsetmlyeceğim. Şu Bu mecmm.1ya göre ge(en 
hesiz Fransız - fngiliz ittifakı iyi bir ne boyuna ölçUyorum. Bu işin bize do· 1 bir .iki misal ve bir kuş bakışı gezint)si ile en ıarlp tesadüfQ Amerikada K 
şeydir. Fakut Fransanın bu ittifaka gn- kunur taraflarını ve yarın Merkezi Av- 'bakteri dünyasının azametini şematize civarında vukua gelmiştir. Bu ıehlr 
venmasi ihtiyatsızlık olur. vupa~ın.göbeğinde patlaması muhtemel etmeğe çalıştım. ş:mdl de artık insanlar- randa iki otomobil çarpışmıştı. iki 

IJulasa lngiltere ne Fransız dostu, b:r harbin Balkanları nşarafr, bize kadar' da hastalık yapan mikroplara ve nefsi a- kabahatı birbirlerine ıtfettiklerl 
ne Alman dostu olabilir. O ancak lngiliz okulup sokulamıyaca~ını ölçmeğe çaıı-1 zizimizi en ziyade · allkad.ır eden bakteri aralarında kavga çıkmııt•. ikisi de 
dostudur. Onun içindir ki, Fransasının şıyorum. Ş~rk Garp h~d~l~arım~ı, -~t~al ve parazit dünyasına ge;~lim. kemeye müracaat etmek için bl1.wınımıqı 
da A vrupada ~ahst bir siyaseti olması Ce~u_p munasebetlerımızı . gl z onune 'Bu dünyaya yirminci asır tıp i\.limle- ne isimlerini ve adreslerini venn 
Almanya ve ltalya ile olan münasebet- ielırıyorum .. ve I3ulkan p~ktıle, Sadabad rinln yavaş yavaş kolonizasyonuna ve on- Fakat işle ozaman, ikisinin de kani 
]erini Fransız bakımına göre halletmesi misakının me~t~t netlcelenni m~şahede e-1 lann esaretine girmeğe ba.şlamı.ştır. Bu !- duğu meydana Çll(mtştır. Birisi K 
lazımdır. derek, huzur ıçınde Hulk Purtisı hükOme- lemde doğan ve parlayan ilim yıldızları ğerl Con Harlov olan bu iki karcfe! 

" tinin muvaffakıyetini tebcil ediyorum. 1 bu karanlık dünyayı aydınlatmışlardır. mi yedi seneden beri birbirlerini 
Hekesl"' dost .0 1 ve kendine gü.yen. Biz bu yıldızların saçtıkları ışıklar lle bu mişlerdi ve birbirlerinin nerede oıd 

1 
Buk flormnlhı,. bızl~ m~tıata.~ııyu surl\k- dünyaya gireb!liyoruz. Bugün en azılı rını da bilmiyorlardı. Müsademe 11 

eyece ıer tıma ın onunu kesmiştir. .. .. .. .. ı 

0 t 1 d k k d" 1 tik r hastalık mikropları ,en oldurucu mkirop sinde buluştuklarına çok sevinnı Ş 
aze e_ er e çı an ısa ıp oma or- zehirler! sırça bir tübün içinde ağızları beraberce yollarına devam ~t 

müllerın manasını o za~anlar pek iyi pamukl; kapalı, llmin esaretine boyun 1 anlayamıyanlar, ~rtık. emmim ki, bugUn e~mı. bugUn deg·:ıse bile ya.rın hayat ve d r. Geçen senenin en aarı'p 
bu dostluk tezıılıurlc::rınln yüksek verimi g ş, . d ,..1 k be.kl mektedir 6 

karşısında menfaatin büyOklUğ'ünU id· aklbetlerın en en"' şena e - mesini de Parisde vefat eden 
rıık etmışlerdir. ler. İnsan kafasındaki, bu gizli dünyaya milyoner Vitfng yazmıştır. 

* * * hUkmedecek kudret yine tabiatın kudrc- Vitinı 110 sayıfayı doldurd 
Avusturyanın tamamiyet mUlkiye- tld!r. vasiyetnamesinde servetini blD 

sini: Mussolini kendi ~ efoleti altına al- taksim ettiğini bildirmektedir. 

HAVA 
ıs - B - 938 sao.t 8 Rnpor11 
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Sema : kupalı 
Yağış : Kar 5.9 M. M. 
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mıştı.' Dolfus ondan aldığı cesarete bi- isimleri geçen bu bin· ktıinin mUY 
27Sm. naen Avusturya nazilerile çarpıştı. Ve . Erzurum Belediye reisliğindsn: ne karabeti, ne de dostlukları 1 

bn çarpışmayı· hayatıle ödedi. Şuşnlg Milyoner Vlting bu bin kişinin. 
muteve.rrıı arkada~ının takip etliği aynı Az1 .. iye hanındll 3 - 6 • 2ri numaralı Paris telfon rehberinden lilettayill 
~i~asetı, gene İtalyadan aldığı kuvvete dükanlarla Tebrlz kapısında Tophane mlştir. 

Erzurum Belediye Reisliğinden: ıst~n.aden yUrütmeğ.e. çalı_ştı. Ve tevkif oteli karştsında betonarmft 1 numarala Geçen senenin en guip rak• 
Sultanmelik mahallesinde muhabere edılıp te hudut hancı edılnıeden evvel, kulübe mnstecirleri icar şartnameleri da Berllnde bir sigorta kumpan~ 

memuru ismil Hakkı'nın evi ittisalinde herkesi hayran bırakan istiklıllperve- ahkamına ~iaY_et et~ediklerinden enen- blk etmiştir. Bu kumpanya b11llU 
bulunan (96,45) metre murabbaı arsa ~~~~r~kt~~·~~ e~~- gene bu siyasete gü- men kararıle ıhalelerı f~shedllmi~. oldu- sigortasına alıştırmak için, 

atılmak üzre 14- 3 - 938 gUnUnden iti- Aradan tam bir hafla geç~ti. Bugün ğundan 14 - 3 - !!tlS tarıhlnden ıtıbaren muhtelif yerlerine yapıştırdığı rs 
barcn (ln) gün müddetle müzayedeye Hitler Viyanada tezahUratlıı karşılanıyor. ~~~tu~~lh~~~d2e~l~ 3 ~9~:~e~~~y:ü:~n:~: ra şu saUrlan yazmışt~: 
konulmuştur. İhalesi 29 - 3. !>38 tarihine Bir zamanlar: "Avıısturyııyu ki:nse at (14) de Belediye dttireslnde icra kı· «"Bay Sultz öld~, karısı 
müsadtr Salı gUnü saat 14 de Belediye dokunamaz, İlıılya buna razı değildir, tınacaktır. Taliplerin Belediyeye mora- ÇUnku kocası şlgortahdi. • 
dairesinde yapılacuktır. Tullplerin Bele- Avusturyanın tamamiyeti ıqlllkiyesini caatları ilan olunur. 
di"~'-·e müracaatları ilıln olunur. lt11lyH, kendi hususi davası olarak ka- (N 17 >) 

Muhammen bedeli 1800 lira olan J ,, bul eder,, diyen ve bir merkezden di· o. -(No. 171) 2 - ı -
2 • 1 

200 çift Gislaved marka lastik çizme _ rije edilen ftalyan gazeteleri, bugün bü-

Erzurumcla işlelme komfs~·onu tarafın- ynk manşetlerle , Avusturyıının Alman 111•••••••••••••-
dan açık eksiltme suretlle ve Erzurum- Erzincan Valiliğinden : hAkimiyeti altına geçmesini bir muzaf· 
da teslim şartile satın alınacaktır. feriyet olorak kaydediyorlar. 

Taliplerin 29 Mart 938 salı gUnU Erzincan Orta okulu binasına ila- işte dünyada buna siyaset, yahut-

Teıninatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

taıniratı yrpıhr saat 15 de % 7,5 teminat ahçalarlle Er- veten yapılacak 14942 lira 10 kuruş be- mukaddes hod kamlık diyor. Şimdi zihni 1 
zurumda işletme komisyonuna mura deli keşifli pavlyon inşaatı kapalı zarf bir sıçırama yapalım ve Bulgar dostla-
caatları. usulü ile münakasaya konmuştur. ~ımıza B~lkı~n Antantı konseyindeki boş Riza v atanda11lar 

Şartnameler parasız olarak Erzu· Muvakkat teminat mıktan 1120 lira- ıskemleyı gostererek: . 1 T 
rumda İşletme komisyonundan, Kars'ta dır. ~\~tık Balkan ~ntntma iltıhak et-ı SUAh Fabrikası karşısında 
istasyon şefliğ'lnden, Trabzşnrta transit ihale 23-3-938 Çarşanba gllnU saat ~emek ıçın ortada bır sebep kaldı mı?' Bay KAYA hanesinde ' 
yollan OtobQs ·durağından tedarik edile· 15 de Erzincan Nafıasında yapılacaktır. dıye soralım. lll••••••••••••-• ı 
bilir. · ··:· -; (No:· l~Z) 8·2 : · · , Keyfiyet ilin olun"r. (No: 161) •-a ctu ı> .RABAN ·. 

-. 


