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Pazartesiden maada her gün çıkar 

L 
Sayısı her l:e~~- ~ kuruştur 

---- Basılmayan yazılar geri vertlmeı. ------------ 'fi .sıptri#'! i*E 

Gı •. Franko'nun bir mümessili Ankarada! 
....._____~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-:--~~~~~~ .. 

Çekoslovakyada büyük bir 
rilüdaf aa manevrası yapıldı 

Hatay Seçimini kontrol · 
edecek heyet 

Ce·nevreden hareket 
. 

etti· : 
' 

Hususi nıatıkenıe reisJigirıe eski Nlübadele 
Koınisyonundaki Yunan murahhası ~eçilôi Hatayda · 

Yapılacak 
Seçime doğru 

Mareşal Göring bugün 
Romaya geliyor 

Cenevre 23 ( A. A. ) - Anudolu Kurulacak hususi wtthkemeye eski . 
ajansının hususi mu~a~irl bildiriyor : Ha· muhfelit mübadele komisyonunu ·reisle-· 
tayda intihabat fşlerını kontrol edecek . , . . 
olan yirmi bir kişilik heyet l>u~ün se- rmden Bay f o kas rl~ aset edecektir. 
çilmiştir, Bu heyet d~n gece, TUrkiye Bay Numan Menemencloğlu Ud gün 

İ f LJ • • 'AT . K t C • d · yolife Hataya gitme~ ~Lere b~r!id~n ay- Belgrntta kaldıktan sonra Ankaraya av· • 
~ta rv a narıcıve 'yazırı on ıvano a rılmış~r. f-!eyette lkı 'ı unan, ıkJ '\ ugos· det edecektir. . .. .. 

..,, V V lav murakıp bulunmaktadır. · 
eh Ceııe.,·.ı:e telgrafı Milldler Ce· 

tını fn!yeti taı:;ırından seçilen l~atay 

1sıuı habatmı w•ırakahe eı\eeek_ komı~yo· yakında Londrava 
Oradan hareket ett!ğlnl bıldfrlyor. V 

~ .~lillEitler Cemiyeti çerçevesinde r"'ran· Paris 24 {A. A.) - Çekoslovakyamn 

11 lle müş~P.rcken yapmış olduğumuz ParL._ bUyük elçisl, ecnebi gazeteeilere be
tı~lbakereler neticesinde Hatay intihabat ! ya.natta bulunarak., ~koslovakyanın Al -
~ ıaınnamesl 'J'Orkiyenin isteklerine uy- ınn.n ekalliyetl€.>rine gösterdiği hüsnU mu-

llQ bir şekilde takarrür ettiriJmiştlr. lnmeley 112ah e-tmi§ ve demiştir kl: 
Bundan e\>Vel .gene Milletler Coml· j - Çck.oswva'kyamn, Alman ekalli -

gidecek ·· 
Fransız Hariciye Nazırl 

Ankaraya geliyor 
Eski Hal'iciye Nazırı Delbos 'un kararlaştırdığı bu 

seyahati yeni lfariciye Nazırı üzerine aldı , 

~ttt adına Hataya gftmfş olan bir komls· ycUerine .kar.~ı yaptığı iyt muameleyi, 
lon orndu tetkiklerde bulunmu ve bu ' ~imdiye 'kadar lüç bri devlet başka e.kal
letkikler. ııctlce inde renlltcleri ')kale al· 'ıllyeUerc yapnı.ı:.ş değildir. ~ıa.mentoyn 
~ b · . ı 1 seçil('n Alman :mebuslar, Çekoslovak teş-
rı ir nıznnıoame unzır anıış ve bu· kilAt 1 k ,,. ...x .. •~ ıı .... u Yal . . a h ı- . . l -ko i;I. 1 esas ye aıuınunu..'l. ı;~......-r ('ll nUA-
~tlıııı°17Ç4' ~oınm t • usu u ıçın ıu 'ı tarn göre ay:rılmıştır. Çekosl~k - Alnınn 

1 
• 2 !eblı~l etrnlştı. , . gergtnUğlntn i7.nlt>r edite.bllcceğ1ne ş.ü'Plle 

'1~ lata~ mesele inde J Oıkı.)'.etıln alt"ıkn 
1
,o'ktur. Yt'ter ki Almnnyad. da böyle bır 

b el'esın~ takdir <lcmcmekteıı gelen hU.,nl\ nıyet olsun. 

Pnrls, 23 (A. A.) - Havas ajansı tenin kendisi taretındaıı yupıhıcuğını sôy· 
blldlriyor : 'l't\rkiyeye ğldecej?lhi evvelce lemlştlr. Pek yakımla. Anknraya gelecek . 
be}an eden eski kabinedeki Haklciye olan nazır, TUrkiye ile Faransa arasındaki 
N tlztrı ~lbosun halefi Pol Bonkur bu vazi· yeni iınlaşwaları imza edecektir. 

il \'a1jvetl blı; kabul etmemiştik. :7.aten 
l'flkı .ko·n;isyon ,bu lıarck.etile olduğu ~'<'k lla\ll Pilosunun ~t:ınenabm 

~l\)j. l~abctsiı hUkOınl~rlo doldurarak Pra.g 24 (A. A.) - Çekoslovak lıavn 
YllJ>tıt, .se~im nizamnamesinde de bu ın- kuvvetleri <tiln büylik bir ınane\.Ta yap -
ec ınc ele)•e vukufsıırlu~ınu ortavn koy· uıışlardu-. Bir çtik. §elıCrler hayadan blr 
41\lş olu ·d · H ta lesln-: d-z taarruz hnlindl' kt-ndlleriı:ıl mlidiıf:ın vn-

~~ Bitlerden kur.tulmak için . 
un_ yor u. a y mese ın u • • 
... ~ hır haİ . ekline ba""lanwası TOrk • 2lyetın glrm1şlcrdlr. Taarruz eden tnyya-
1' ~~ • ş · .. · 6 • re fllolnn da m.üda1aada !bulunmuşlar - x....: ~ ,,. 
(l~~~ dost\riğunuu se1ftmeb namnıa olmasına ro~uıen, hom~n hemen vcırrua-
! lllıniyetle tell\kkl e<lllıoosi lAzım ge- dır. . , . t.ımtıın hep_-;1ni mlllt müdaraaya t:ı.hsi.) 
ttı bir nokta ~idi. . . . Çe.kbetlosıo.va.'cil ·}eııırı:rıı, n1.Llnevfria· mili - ~ttlk. Hali hazırda Belçılkanın gerek ka-

" 1 _ nase e ver en emır ere ıa.r sen r - rn. erek hava l.."1lvvetelri bir harp vuku-
İ~j 'uı.ereblıumlerc meydan vermeden ayet et.mi: lerdlr Manevra muvaffakJyet- ;! d ' üd r kAfi de t4t niyetlerle' ··karşılaşmak ve anlalimak le netloelenm.iş,. Çekoslovak mUdafruı.. .en- ı ~nı yu~ u~uzu m a a'!lya rece 

Bugltn llomtt'ya yelm •al beklenen 
~ • _ Mareşal Gerlll!f 1 • ciddi bir savaş başladı 

Şehir ve köylerde bit nıuayenesi .yavıhyor. 
temiz görülmeyen evler tespit ediliyor 

lerce nOsha bastırılarak matıııll"leıe \'8' 

botun köylere dağıtılmı~tır. 

. ... 

ili Ureu vardı. Zalcn hükametimizln ken· lflhlarının mUkemmel olduğu anlaşılmış-, Vul unmda kJa.Fır. t t' k .,.,,.loslux... 
llok . · · ynna a ransız se are ı on . ._ . · 8 ... 

e taı nnzan alınmadan yapılım bır tır. evrilecek 
~t~~ _nizamnamesine h~kukt bir kıymet Belçika Kendbine Güveniyor Paris 24 (A.çA.) _İyi lıaber alan me-

lllıyeccği de bedlbl idi. Brltksel 24 (A. A.) - Meclisin bu - hafllden öğreıilldlğlne göre, Avusturyanın 

Kemah ve· Uayburtta tek tok tlto 
\'e lekeli humma vakalnnnın işitilmesi 
Uzerine vilayet dahilinde de derhal sıh· 
bi tedbirler arttırılmış ve ( bitlt:rden 
kw-tulma savaşı ) açılmıştır. · 

Şu bir kaç gUn içinde yovılmtlkta . 
olan muayenelerden alınan netice şayanı· 
memnuniyet görülmüştür. 

P.ransa ile bu mevzuda yapılın si- gUnkU toplantıstnda hududun muhafaza- Al.manyaya ilhakı hakkında Fransa.ya ve-
~ . ku tl C 1 lenuıslar mUsbet neticeler verdi. 1 içm alyan tertıbnt ve hudut vve e - ı·nen Alman notasına, Fransarun tatbik 
k:n~vrede · ~onsey taratmdan seçilen rlnln yn.zlyeti görti.şUlıpü.ştUr. . edile~ usule ltl:raz. yollu bir cevap vereceği 
tı• lllıte projemizi esas tutarak yeni bir Hnrbtye nazırı söz alarak demiştir k1. n.nlıı.1ılmaktad:ır. 
'ı&mname b~zırludı. Son çıdı~malann - Tayyare fiatıarının çok yUksek • (Ostltuaff 4 llrlcn<le) 

~~suıu Ôİan bu o.lı~ı"uname Tnrk nok
bir tıaıarını tao;ıamile :t?t~ln edebilecek 

haldedır. 
ı1:u Seçimin 15 Nisanda yapılması, ınuL· 
ec/ btr komisyon tB,l'af ından murakabe 
Qı 1lınesi ve seçim suçları için hu usi bir 
lı lllıkeweniu tesis edilmesi de karar al· 
il\ alınmıştır. 

Cumhuriyetin modern.bir 
sıhhat abidesi 

Bu ayın 14 ünde Trabzon Nümune 
hastanesinin temelleri atıldı 

Sıhhat ve ictimat muavenet ıuiidDrlü· 
ğOnce tayin edilmiş doktor ve sıhhat 

memurlaıı bu savaş için• şehir ve köy· 
terde bit muayenesi yapmakta ve eşya· 

larını temiz bulmadıkları evleri tesbit 
etmektedirler. E.,yalan temiz gprülmeyen 
aileler hamama sevk edilecek, eşya ve 
çamaşırları da etüyden geçirilecektir. 

Bu mücadele için sıbht öğOtten bin-

General F rankonun 
bir mümessili 

Ankaraya geldi 

Şehrimizde umumt temizligfo dubu 
esaslı bir şekilde takip ve temini mak· 
sadlle hususi idare, Belediye ve imar 
birliğinin iştlrakile bUyDk bir tephirhane 
yaphnlacnk ve önümüzdeki inşaat mev-. 
siminde inşasına başlanacaktır. · 

Bu tephirhane şehrin hamam ihth 
yacını da temin edecek bir şektld~ duŞ
lu ·ve banyolu olarak inşa ettlrlleeektlr 

FIKRA: 

Belki birer 
kahraman gibi.~. 

41 . Bitaraf bir muhit lçln~. barict bir 
bılldahale ihtimali olma.dan yapılacxk 
u l' •eçim 'rilrklyeyi tatmin edecek ne. 

v:~ltr Vere~ektir. ~aten TOrkiye Hatay B ı k d l T t d · ı l) . . . Avusturya hfuiiseleriui dtkk:ıtle tak.ip 
bi lllıdaşlaranın serbest, tnıyikten Azade ll snğ ı # yur ll ya )~ ız ra >zonun eğı ' oğu ıllerıınız Her iki nıemleket biribirle- edenler tezadlı bir h.aletl ruhl:re içinde 

rı.,t kkilde reylerini kullanmaları lmk&· için de her bakırndaıı güvenilir bir hayat kaynağıdır rine ajanlar gönderecek bulunmaktan kendilerini. k~tarn~'Zlrıt'. 
lttQ! temine . çalışmaktan ba~ka bir şey Şimdi Al.man.>anıu bır viınyf'tı aallne 
'l'necnıyordu. Çünkü Halayın TürklüğO Trab:ıoıı rn - Cumtıuriyetin lllkcde dern Tr~bzou oOmune hastanesi önO· Ankara, 23 f ~· ~·) - Balkan An- gelm~ olan bu toprak iı:terlnde ya.şayan-
tnrk~ye için su götllrmez bir hakikattir. yar&ltığı uınumJ kalkınma ve . yOkselme müzdekf ve daha öteki yıl içinde gö- twıtı konseyindekı goruşmelerde verilen ıardan bir çoğunun bütüaı Jdcliaların raı
lt tkıye bu . hakikatin teşviş edilmesine ~areketleri~in modern ~ir örneği olan gQsleri ka~tan büyük btr sıhhat abide- karur üze!·ine, General 1''ranko hOkılme· mına.. esaret a.cı~ dııymak.ta olduklanıu 
llıaüde edemezdi ve müsaade etmedi. ve temellen balkın mınnet ve şOkran si halinde yükselince, artık Trabzondan, tile mnııasebat t~slsl dolayıslle, General kimse inkir edemM. Aua toprağın htt 

Ye . 1 1 . sesleri ıırasında ablan 250 yataklı 'frab· yan ve arka Vilayetlerimiz.den lstanbula Dokras Franko bUkO~etinln delegesi şeyden evwı istik.HiU, tekimul etmiş 
~llhlltndnı YRJJı1t.n kn ıa1mnıam~ çerçet_veslı zon nOmune hastanesi, AtatDrk 'fnrklye· 1h sıfatıle Ankaraya gelmış bulunmaktadır. IJlr insıln için biltiln ıw.ıerin ili.tünde tu-
t e yupı aca o an seçım ne ıces 1 . , 1 k . d b. basta yollamnğa pek de lnzum ve ti· I 

1 
d 

1 
-sil bU 0 ti i 

btlırı 1• .. ı k • 1 1 b d bi d 111 s nın sağ ı bal .... ımındım a ı muasır • spanyo e ege e k ıne m ı arasın- tufacak bir arzudur. • c.tn uvvetm s at e en r e • yaç kalmamış olacak, bastalurımıı. en ~ 
t.~Caktır tababetle ayni hizada yUrUmekte oldu- mükemmel, · en asrt vesaitle donanmış da konsolosluklar tesisi, iktisadı ve ticari Alınan orduwsnun \ 'i)anaya ıirı,ını 

· ğunu gösteren canlı bir eserdir. mOnasebetler. hakkında ml\ıakerelNe büyük bir halk kitlesi alkı~Jadı. o hayhuy 
lı:uı liatay "ınc ele bıln bili nO suretle Sayın V ttlimlı SezaJ Uzayın heye· ve bezenmiş olon büyük şita yurdunda başlnn~İştır. Her iki memleket arasında i\!lndt, na~-yonal ~osyall ı bayr.tkları bil • 
~l' 1 

l<'ransa için adeta bir zarurettir. canlı bir hitabeslle temelleri atılan ıno- sıhhat ve hayatlarım kazanmış olacak· yekdiğerlerlne mUtekabUen ajanlar gön· tün sokakları süslerken, tıuzıkaların ahen- . 
~t'nsa bug~n mllşkOl günler yaşıyor. lardır: · derilecekhr. gine ı\yak uydurmuş alman askerlerinin 
~ildi köşesinde ve adeta rnOnferlt bir ciye Nazın Pol Honkur'un bu dostluk Asırlardanberi her bakımından ol· yürüyüJilerini, semaları doldur.ın tayya _ 
{e <le kalmış gibidir. Yakın ~arkta ise vııziteslni n~rint:ı almış elduğunu öğre· duğu gibi satlık ve esenltk bakımından ,]iınnastik#. şenliklerine relerin gürültüleriııl işitmemek. ıı:ıô aıt-
lt;<liaine karşı her zaman dostluk his- nlyoruz. dahi temaoien ihmal edilmiş bulunan bir mışhk bir üniver~ite profeı.örD mile ve 
~el beslemiş olan ve bu dostlutun göl· Bu zly•ırel şOµbestz iki memleket vatan parçası için, bundan daha bOyük . hazırlık ~ki bir kumandan bütun ııllesl etradlle 
t~ erıtrıesinf hiç bir zaman da arzu etıni· arasındaki mllnasebetleri datıa ziyade daha bayırlı ne mDjde olabutr? Trabzon 19 Mayıs 938 günü şehı imiz okul· beraber canlarına kıydılar • 
~-~ '.l'Qrkiyeye karşı, bir mOddettcnberi kuvvetlendlımek bakımından büyOk bir nnmune hastanesi, yalnız Trabzonun de· lan jimnastik şenliği yapacaklardır. TarlbJn· klml haklı çıkn.racai'l b~W 
Qttı~Yda gUdUlmllş olan yanlı! yol~n ebemıotyeti bai:ı olacaktır. ğil, yun, arka ve bütOn doğu Ulerfmiz Şenliklerin g e:Ç en senek 1 şen· detlldir. Şu var kl bl~ gün A'vusturyanııı 
llıes bırakllmış oldıığunn ııormekle Hatay işinin, Hataylıların arzusu dtt· için de her. bakımından güvenlJir bir şf· tiklerden daha iyi ve parlak olmasını yeniden istildilf mevzuu b:ıhsolursa ka· 

Uduz. bilinde halledilmesi, yalnız Tnrk • Fransız fa yurdu, blr bayat · kaynağıdır. Onun temin için . Kültür ve okul dlrektörlerlle ranlık bir apartmanda esaret acısını tat-
11~ Pransadaki kabine değişiklfRiriden dostluğuna değil, komşu Suriye ile olan içindir ki, sevinçlerimiz mevzii olmaktan beden terbf1e5t öQTetmenleri KOltnr di· mamalı. için eanJanna kıym111 olan bu in-
li tl Harlciye Naztrı Dalbos'un Ankarayı dosllu~umuza da kuvvetli bir destek ıtyade mnıterek ve umumtdlr. rektörlüRDnde lçti.ma ederek a-elen şen· sanlar birer kal_lnman &1bl J'ldedile • "f 'reu kırarlaıtmlmııta. Dtın gelen bir olı:tcaktır. lltk tıllmatnamealnt baıırlaml\lı bqla· 111kltrcffl'. 

'"''• nqar•ı·, ıfmd~l rran11t Hart. dllD alMN . ( AIHır~. ' ftMIMf J · . • ·: 1aontaN.w. · · ' · · ., ' · • •w Btftıttıa 

,. 
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Hayat pahalılığı ile mücadele 

Zahire satışlarında çok 
büyük ihtikar var 

Fakir köylü 
ormandan nasıl 
istifade edecek?. 
Ornıan kanununa köyJü 
lehine yapılan değjşiklik 

SIHHİ MUSAHABE 

MİKROPLAR 
.İnsanlarda ha$talık yapan bakteri · ıJe 

parazitler... Kuşpalazı, verem 
Bu ihtikarın önüne geçilmesi için hükü
mat~e tedbirler alınması düşünülüyor 

Orman kanununun yedinci maddesi I 
değiştirilmiş \'e bir muvvaklı:at madde 
ilave edilmiştir. j 

Ormanların yHkınında yaşayan, o· 
dun, kömllr satmakla geçinen köylUler' 

Yazan: Doğumevl Villidlye ııe ~vısal!f! 

.llatehassısı Dr. A S J M E R A L 

buralardan faydalanabflmek tçln artır· Mikroplar ( Y ııni bak.teriler ile sesi kısılır, teneffüs hareketi gnçleştr vtı 
Hayat pahalılı"" ile ba•lıyan müca- mizdeki hububat satışlarının nisbetsiı bir ı d ı t ffü >ttU u h l b ı 9llf· 

.,. .. malara iştirak etmek ve mukavele yttp- parazit er ) arRsın a , nsan ene s u c , ır ayıcı bir a . 
delede, hnkametin aldıA'ı tedbirler her; şekilde forklı oldu~u görUhnüştnr. Bil- mak mecburiyetinde idi. Bu mecburiyet, bedeninde biç bir lıa:shtlık yapmayan, Kuşpalazına tutulmuş bit- çocuğun l.ıll 
oUn mUsbet bir netice ile tezahilr et- farz Tosvada penıke=de olarak on ku- k ·ı b /1t d l ırrıı· 
.., " köylüye birçok zııman ve emek sarfını icap alemi tubiata v~ insanlığa çok faydalı pamu parçası e 06azın an a ıoıµl . 
mektedir. Bir ziraat memleketi olan yur- ruşa satılan pirinç lstanbulda 28 - 30, ettiriyordu. HD.k!lmet kanunun ilk tatbiki olanlar mevcut olduğu bundnn evvelkı zutı muhatiyesi içinde ve bilhassa gleaY1 

dumuzda bHhassa gıda maddelerini UC'UZ· Adapazannda 1,5 kuruş oldD petates yılındaki tecrübelerı.ıen faydalanarak bil· yazıda töfsilan teşrih edilmişti. Binaen- kazlp tabir ettiğimiz ince beyaı. zıırW 
latmak işi On pl4nda gelmektedir. gene başka yerde 8 - 9 kuruşa satllmak- hassa köylllye aid mecburiyetleri hafif- aleyh vücuuuınuzda bir hastalık yapma- derununda milyonlarca kuşp11lazı aıik· 

İktlsa~ vekileti, hayat pahalılı~ ile 1 tadır. Bu kadar bOyük fark, mafüırın letmeği yerinde bulmuştur. "f yan daha doğrusu yapamayan mikrop- rohu mevcuttur. 
~tıcadele ışinin rasyonel bir s1urette halJi çok el değiştirmesile ve parakeode sa- Bazı fakir köy!Olerin kendi ihtiyaç- lardrtn korkma~a mahal )'oktur. Bizim ÖksOrük, aksırık, ağlama, ba~ltın' 
ıçin gıUtehassıslann yapmış o duğu proı- . ~ ~ . a la · · · ur d d kl · · 

dah l' d h k t 1 kt d' tıcılann lhtıkar arzularından ılerl ,,el· rı ıçm ıs a e e ece erı orman en- korkmaldığımız icaueclen bakteri ve pa · ve konuşmalar ile hasta çocuğUn a~ıw 
rWD B ı m e areb~. e.mke e ır. k 1 mektedlr. l kazından maada ormanlara zarar ver- razitler hetlenimi~e girerek hastalık ya- dan fırlayan gayet kllçOk toknru.ı.:. "' 

u programın mncı ı~mını leş 1 d t ı d kl kx ı i öt" 1 ~·• 
Z h. r· tl d ki 'bt.kllıın önU me en op a ı arı ve uy er ne g- ur. pan ve bizi öldıırmeı'·e ~ebe" olanlardır. muhat damlaları ile kuşpnlaıı mikro..,.. eden gıda maddelerini ucuzlatmak işi a ıre ıya arın a ı ı · - ~ r 

k 1 · b. k t dbirler alın dOkleri knru \:alı, kuru çırpı ve dökün- Bı'z"ım ı"le bir .. J~kn"ı vcy" bedenlmı'zden odanın havasına da~ılır. Bu sebeııfeD Uzerincıe, kısım kısım yapılan tetkikler ne geçme çın ır ço e · .. a '""' .. 6 

neticelenctikce derhal tatbikata geçil- ması mevzubahistir. Bu arada her şehir· tü halindeki dalcıklardan. d~ . para alın- bir istif.ade:,i olmayan mikroplar esasen hasla çocu1tun odasına gireu se~ı11ııı 
mektedir. de bUyllk resmt koÔperatifler açılması maması ve sırtla nakledıl~ığı takdirde bizim mubitimiı:<le bizim şeraitimizde çocuk; mikrobu, tu odanm lıavusıudaJl 

düşünülmektedir. t~zkere. a~an~aması da Hukametçe ye- bulunnıazlur. Burılar kendi alemlerinde teneffüs etmekle almış bulunur. Buııd~ 
Şimdiye kadar şeker, benzin, ispirto rınde görulmuştllr. . 1 . F ,. b' 1 t k ... da kuşıJalazı zuhur eder .. Kuşpahııı ıoi~· t f l t 1 lı B d O l b·ı· ·k 1 8 s hlpli ~aşar aı. ttrnl ıı.e sav et eme , \ucu· 

ve e ıyıı 1an ucuzla ı mış r. un an rman ara ı ışı o m yan a d d .. d t ki robu, büyük insanların bohaz ıc·e ba:ı~e 
k dd l ·nı Har·ce ğo" de d·ğı"mı"z ... · .. 1 d ,.1 h 1 ki umnz an veya vucu umuzun arı arın· 6 • sonra eA.me ve gıda ma 6 en ucuz- l n r ı ... azı uzer n ea. a6ttÇ ar ve :agaçcı ttr . . v 

l tm k · t db. n o•··· k · 0 d 1 d b 1 k iı· dan geçınmek nrzu ve itıyadında olan re gişayi mubatlsini her hnlde pek se · a " ıçın e ıcier a )Ün .w.ıe tecıır. h b b İ rman an say;ı mazsa a uo ann es ıp . . . . . .. ı.l-
U U a kl dil . d t 1 k bakteri ve parazıtler ıse daıma bızım mediği için yaşlı lnsunlarda bu haslllJI"' İKti11at vekaleti, memleketimizde en na e mesın e umum orman arın o- . . . . . ._

1 
Ziraat Bankalı~ı. dıQ memleketler- runmttsı bakımıodttn buzı kayıtlttr könul- muhıtlmizde hızım şeı aitımızde bulunur- pek ender g-örUIUr. Tedavi edilmeYCP' taılu ıstuılllk edılen gıda mtıd<1esi olan l5 • 'I 1 d d k k .• n 

muştur. Bılhassa orman tec:kUatı ve ko· ar. yUz e o san do uz öldUrOr. Buo...-ek.aıek fıyaunın m<lırıimesl ve memle- den getirilecek ve Tnrkiyeden dış mem- .. k 
1 

e 
ruma kıt"l"n bu aı'bl ahaçların nereden. Hakikaten l..ıiı' kısım mikropların için pe leh ikelidir. Halbuki \akıt v kelm her taAafında mUwk.ün mertebe leketlere gönderilecek hububat, tohu.m. "' .. 6 ır. • \il 
nasıl kesildiX-ini ve nerelere götnrUldU- geçim ve tekessür yeri insan bedenidir. zamanında ve usulüne uygun teıl8 mutedil ııyutlillla sutılmul)ı işini ele al- çiçek vesaire aibl üretme ve yetiştirme 6 1 d'l k 1 t u d d k do· 0 
"'lloü kontrol etmek rnecburiyetlndedir. nsan bedeninin le.şekkühltı böyle bir e ı en uşpa azı se y z e o ·san mış buiuuwtı.k.tudır. Mut~htts:,ıslarm fi· vusıtalarının mübadelesinde riayet olu 6 1 k if il t• l t B a'f dll 
.Hunun için s11hlpli arazide kesilmden 1 takım mikrophırm ge~im ve Ureınelerine ·uz ş ıı e ne ıce en r. u ~ayı Jurl"ııne gör~, bılhus~ son senelerde k h 1 h kk d t k'l"'tı i ı ·1 ı h 'k d ç b'' 

naca usus ar a m a eş 1 a na yen evvel keşifler yapılmakla ve nakliye uygun gelwekt€dir. şte bedenimizde ı m n arı asına me yunuı. üuki.i " 
bugdd)' zcny .. tmın m~wıe~etimizde çok bir emir göndermiştir. Bu emre göre tt!zkereleri verilmektedir. Bu muamelele- hastalık yapan mikroplar demek; viicu- çok tehlikeli hastalığ'm çok ilmi ve ço~ 
arlwı~ bulUüWö:,ına röğın~n ekmek ti- -t d be ı b ı k tl 11 k ı· ·1~ b ı 

o e en r Yö Hncı meme e er e ya· rin iş sahiplerine bir kUlfet ta. bmil et- dumuzu, yani beden çibüzlurımızı beden uvvet ı ı 11cın1 u muştur. , , YöUörllllll aU~wtyıp, bıuııds yükselmesi ı kt ı h b b t t h itik 
pı mu e 0 an u u a ' o um. Çt memesi yerinde görUldOğUnden lS.yihiıya zarlarımızı, beden nhlatımızı kendilerine Verem mikrobu da ( 'J'Uberlitılot s&.lll 'i M:btıplı;;r lauuudıt vukuıt gelmiştir i ibi h ı ü tın tl 
vesa re g er nev re e ~e ye ş- bu ke~ır ve tezkereler için biç bir mas- geçim ve tekessür yeri yapmış olan basili ) en ziyade akciğerlerimizi vt' ıu tJu b::mı"r; hU~Qwetin cezıt buzı ha- 1 ı 1 h 
tirme vasıta arı mnbade e~l iş eri t'undan raf alınmaması esasım temin eden bir bakteri ve parazitler demektir. Bu nevi akciğerlerimizin zirve dedi.,.fmlı: tepelC' rekelleı He beı uır~r uıiıebııtc~ktir. Bu 6 

böyle Ankara tohum islah lstasiyooun- madde konmuştur. mikroplann; vllcudumuzun bnzı açık rini sever. VOcudumuza hertıangl b1& 111eyil11Uu1 bUillöY sau~ıan devıw.ıh bir k · _,d 

da tophmaca tır. kapılarından bedenimize girerek mnhim tarik ile girer girmez evvela akci~erle>•' 1'.ol!uul &ailuı&a alınt.c"gı gıbi ı>İlo ücret- H Ik · · b" t · h" d 
Tilrkiye lle bu gibi mübadele iste- a eyının ır · 8VZ1 l azalarımız içinde taayyüş ve tekessür mizin tepelerinde oturur. Ve buralar ıı. lt:rı, Otnız1.1e ve kı:uucıa bugdıty fütviun- .. 

lar1 hwAn töhwıı ve tnbliye ücretleri ın- ğinde bulunan yttbancı mQesseseler ve Halkevinden aldığımı.z bir tnvılh etmeğe başlaması ile, deruni ve hayıttt tttayyüş ve tekessOre , başlar.. VereUI 
uırdectıkur. J.Jıger taruthıu Zıruat Veka- gene mübudele suretiyle yabancı mem· mektubunu aynen neşrecliyoruz: beden dUzenlerimizde derhal bir teşevvüş, mikrobunun akciğerlerde sakin buıuıı· 
ı · 16ketlerden Ucetme ve yetiştirme vası DOAU Gaze•...,... "a"ı ""lerl Müdürlü~nne bir bozukluk bnş gösterir. Aynı zamanda duğu mıntakalurda bir takım ufunet eu bugaay llJU.,uıhsuını korumıık ve ıs· u ~J. ~ ... q . .. ~ 
t1b.::ıa! wwmı1uıuuı au~nımtk için de taları getirmek isteyen müesseseler An- Gazetenizin 22 Mart 1938 tari'h.li nüs- bu mikropların bedenimizde oturduklurı mihrakları basıl olur. Bu ur~net mihra" 
ııvracu l~cıout"r aıacakur . .tsu ııs.ıncı me· kal'a tohumu islah istasyoııuna müraca- hasının 2 nci sayfasında cHalkevi kursı.a- yere göre bir takım iztıraplar, gayri ta- tarı zamanla kazeifikasyon adı veriJeıı 
sele;, zau.ıöltia tMbıK euı!tbuecek blr ka- ut edeceklerdir. Halen bu gibi mllraca· rını niçin kapattı?> sserl1vhnlı yazıya ce- bıi11kler zuhur eder. Mikrobun nevinevç bir nevi .cerahat ocaklarma ( Takbilı 
r~r1.ur. 1''aköt hu ıtelerm ve bugday üze atlar ve · tcşebbOslere ve . bunlara aid vaptır. 1 bedenimizde yerleştiği yere göre de bu mihrakları ) tahavvUI eder. Bunun ııetl : 
rıne wevzu reı»ıwu.;rın ınduilnıt:sı ve lUc- wua.meleler durdur1;1l~cak . ve keyfiyet Kurslar ıa.ltı ay evvel açılmı.ş.tı. Açılış iztırav ve guyri lttbıilikler bazı muayyen cesi olarak akciğer yavaş yava~ harabl· 

· Aukaraya bildirilecektir. tarihinde kurslara. 65 talebe knydedilmiş 1 şekillerde tezilhUr ederler. yete duçar olur. Vücudu pek aavrl c1tr kunusyooliltıuın btııturaf edı1.ınesı • ı 

lşi de1ba1 ucıJ1euılcbılt:cekur. Mektep, fidanlık. tohum islab istns- ve devama başlamı.ştı. Talebe miktarı son Mesela Kuşpalazı mikrobu körpe muntazam· hafif ve gizli bir ateş saroıt· 
Yonu ve saire gibi Bakanlı"'a b~,,.b mU· günlerde üçe tenezzül etmlşht.i tirl. d insan '-'avrularım sever. Ve bunların Hastanın · iştihası kesilir. ·Hasta bafif ısu arudd değirmenler ve fırınlar . & 6 Halkevinin bir çok i yaç arı urur- " t 

hakkmua cıu bazı ktırariur alınacaktır. esseseler dışarıdan get~receklerl hubu· ken ü talebe 1 in 00 le bir külfeti ihtiyar taze, nımn ol~ın boğaz, hançere, ve ha- httfif crimeğ'e başlar. Ciğerlerdeki l,lfuııe 
Ogıt1nllığ.o.uze ~ort;, ht;r halde bukQmet bat ve üretme vasıtaları için Bakanlığa etme~ mt\nasi! buı!adık ve bu dü.şünce va boruhırını muhıttı Z<Arlurını ( Oışnyi ve kazeifiklisyon ocakları dolayısile bir 
eu kıstı oır wucıdtıt Zdrtlllda ekwek ti- müracaat edeceklerdir. . 11 ztı bahs 'kurslan kaıparttık. HA.dise- mubati ) taayyüş ve tekessUr muhallı ökı:,UrOk, ve bu cerahat ocaklar10ın ıtt· 

G e mev u J olaıak ıntıhup eder. manla hava borularına açılması ve oıub· yauannı da ucuzlatıuök kurariodadır. DO UM nin bundan ba.şka. mana ve sebeoi yoktur. . . . . 
l>ığtır tarultön zahire fıyutlön bak-- Bu yazılarımın matbuat kanununun Kuşpalttzı mikrulııı ( Dıfterı bcısıh ) tevisinln bava yoUarma boşalması ııase· 

kındu. au uyılca tc:lAıkut yuvılmukladır. Transit yolu mühendislerinden Tev· 42 nci maddesi hükümlerine tevr:Iran aynı kOçUk bir çocuğun hançere ve boğazına bile mebzul miktarda ve sarı baflf ye· 
B\l t"tkıkat ta pirınç, btJtcın, pateıtes ve ~ik lleri'nin evvelki gece bir erkek ço· saıyıfamn aynı sütununde neşredilmesini ht:rhangi bir şekilde girmiş bulunur ise şilimtrak renkte koyu bir balgam dil 
emsali gıcta mıı<ldt:ı~rim ruUstehlıke du cuğu dünyaya gelmiştir. Yıavruya uzun riea ederim. !hemen burularda tekel)sür etmeğ'e bttşlar. zuhur eder. Bu balgamın içinde mil)'oo· 
ha ucuzu mal etmek tedbirlerde alaka- ömürler ve hayatta :muvaffakiyeUer Erzurum Halkevi dershaneleri Bu mikrobun boğöZ ve hançerede yttşa- Jarca verem mikrobu vardır. Çil usulilO 
dudır. Aıakadarların bu hususta yap- ailesine sıhhat ve saadetler dileriz. komi.ter müme9Sill tnı.tbikat ması ve çvğ'alması neticesi fosmanbırun boyanan bir damla balgam burdebİll 
ıklım tetkiıı.ler zahire fiyatlanwn yük· Jandarma kumandanı mektebi öiJ'etmenlerinden ( Gişayi kazip) denilen beyaz re::kte ve aletinde muayene edildiği zaman vereıU 
sekliğinde en biıinci amilin ihtikar ol- ihsan ÖZDEN hançere veya boğaz gişayi muhatisi mıkropları kendilerine mahsus vasıtlarile 

· · Kars tan geldi üzeı inde bir takım zttrlar tekevvün eder. pek aşikS.r olara~ .ve mebzul miktardll d~u neticesini vermıştır • 
.Memleketin bütün istihsal mıntaka- Karsta stajda bulunan Vilayetimiz Bugece nöbetçi eczane Gişeyi muhati şişer. Bir taraftan da gi- görllnllrler. 

larında yetişen bububutın lstihsul mas- Ja~dar~ma ~uma?~ttnı Binbaşı Kemal f şayi k4zipler çoğalır, ilerler, boğaz ve 
rafları ve satı~ fiyatları ayrı ayn tesblt staı muddetmi bıtırerek avdet etmiş ve " StanbtıJ,, eczanesidir· l leneffUs yollurını istila eder. Bunun 
.edilmiştir. Neltcede oıuhtt!llf şehirleri· vazifesine başlamıştır. neticesi olarak ateş yükselir, çocuğ'un , 

1 şunu unutmayın ki haya.tın en büyk sım ,murların altına. döndük. Vakit artık ak-1 Bu iİk dakikalar geçtikten son~ 
1 neşededir ... Gülmesini ve eğlenmesini bi-. şama yaklaşıyordu.Sık ağaçlarla. bezenmiş yanyana; oturanlar :ırasında et.rafa sırtı ı 
I lln ... Kahkahayı hlç unutmayın ... Mane- bahçe gittikçe koyulaşan bir l~Lukla ka- yet edemiyen mükAJ.emeler başladı. ~, 

1 
viyetin12'l1 hayatın elemleri öldürmezse e- panıYQrdu. · Süheyla. He meşguldü. Ona hafif bir ses 
be•.11 gençliğin sırrına eıımLş ohu·sunuz... Re.şit elile işaret ederek: le hararetli bir şeyden bahsediyordu. 1Jt 

1 Bir gün saçınıza ak düşecektir, bir gtin. - Çocuklar diyordu şöyle masanın Süheyla. onun bu ,söyleıd1kleri!nl .müte · 

1 gö1Jeriniz elbet görmenıeğe 'başlıyacak~ır. başına otursak, hem konuşur, hem bir bessim bir çehre ne dinliyordu. 
Fa.kat bwılar bir şeye <lelA.let ert.mezler. In- parça yeriz ... Hem de ister eniz dans ede- j Masanın öbür başında Fn.hlre, A'i~ 

'.sanın gençliği ruhunda ve kafasındadır. riz. Herkes istediği yere oturur ... Sizi de \'e Selma oturnnı.şlardı. Selma lblr par(ll 
' Bu •gençliği muhafaza etmesini blllrseniz ağırlay.ınıam ya ... İşte bilcUğ'iniz g:bi... j ııiddctli gibi kon~uyordu. Ve Ayşe arad' "'azan_: B aradlrl>M ... ~ sevginiz de ömrünüzle beraber uzayacak- Koltukları çekt'.k Lamia sağıma tesa- , sırada kahkahalarla kesilen ncşel ibir 

1 • !I ~~' tır ... Benden size bu ~n mesut gününüzde dü! etmişti. Solumda Reşlt "4anlısı !le lisan ile bunlara cevap veriyordu. 
verilecek bundan başka baba nasihati yanyana idiler. j La.ıniaya <ilkkaıt ediyordum. Ta.bıı ' 

Bu sıra.da Reşit ıkÖ§k yolundan gö-zük- - Seni dedim. yoktur. Ortada büyük b".r bol çanağı duruyor- ğındnkl bir parça soğuk eti bıçağile utıı" 
tü. Hepimiz onun gell.şine inWzar eder gi- Cevap vermeden önüne baktı. Sonra Bir müddet sustu sonra bize doğru du. İç.indeki ateşln renkli mayi sani göz- parçalara ayırıyordu. Yumuşak ve l)eJTl# 
b1 sustuk. O, yakl~nca.: birdenbire: dönerek: !erimizi alıyordu. llbeya2 elleri Uze~inde dimarların b\Cll- ve 

- Haydi çocuklar ded1. K~e gide- - Ben sana ne tenblh etmiştim dedi. - Siz de gençler dedi ... Oen~llğinizin - !Jftm1a ded!m dedim bol içmek ts- mııvt çizgileriru görüyordum. Parm.ağıJll~ 
~ Um. Büt!in davetliler gelmişJer... Bizi - Ha.tırlaı:ruyorum diye cevap verdim. kadrini bilin. Bu çağda sev:n, sevilin .. Ha- ti.yor musun? 1 birinde büyük siyah taşlı bir platin yuzi1 

J::ıeldiyorlar. Ufa.k merasını için... Sonra Yol boyunca bir daha konuşmadık. yatınızın 'baharını sevginin çiçeklerlle - Hayır, hayır diye cevap verdi. Bir vardı. tJ 

yine buraya. gellrlz. Köşkün büyük avizeli üst kat salonun- stislememek kabahat olur... parça soğuk eti tercih ederim ... Karnımı Ona kar.şı ne g!Jbi hisler <:tuyduğııJl'l 
.~ep beraber koltukla.rmızdan kalk - : da olduk93- büyük bir kalabalık ;ardı. Bir a.m~a önde duruyordu. Biran bana 1 çak a.cıkmı.ş ... Maama!ih... bUmiyordum. Yalnız içimde adetııl. ut8! 

tık. On~e Re~itle Süheyl! gidiyorlardı. Ben kenarda duran ufak etajerdekl s.yah kadl yaslandığını hL~eder gibi oldtun. Bu yas- I Ayşe 'blrden ~çine bol doldurduğu ge- bir alev vardı. Onunla. ba.şba'Şa ıaı.ımıı 
LAmianın hareketlerini takip ediyordum. '. !e bir yastığın ü.zertnde n:şan yüzükleri l:ınışta Fehmi Beyin sözlerini teyit eden iniş ağızlı kadehini kaldırmıştı : j Uıtiyaclle yanıyordum. Ya.va.şça sağlfl1~ 
Ağır adımlarla bana. doiru geldi. Ve blz cLuruyo.rdu. Blraz sonra ihtiyar alle dostu bJr mana mı vardı? Bllmzyorum. Fakat _ Bilmem ama çocuklar ... Bu ilk ka- eğildim. Umia ha.la. ayni şeylerle ıne~ 
de kö.şk yolunda ya.ny.ana. yürümeğe b~- Fehmi Bey ortaya doğru ilerledi. Bembe- bu ufak Jest bana. en veciz bir cümleden dehi Süheyla. ile Reşid.in saadetlerine 1 guldü: 
ladık. Kafamda.n t~t şeyler geçiyordu. 'yaz ~rının çevrelediği yüzünde neşe daha geniş bir <ilişünce Alemi açtı. ı içelitm. .. ı - Bunlar seni çok mu eğlendiJ'l'iot 
Bir parça •ilerimde Yü:'11yen Umianın gll- i Ue parılda.yan gözleri dikkati çekiyordu. Lamla ne baş b~a kalmak, U2un u- Bu teklife hep:miz boyun eğ'dlk ve La.mı:ı. dlye sordum. il 

reı başına dalıyordum . . içimde onun ~ç - ı Hep onun etrafına çewelendlk. Süheyla.- zun konuşmak iht:yacile yanl}'ordum. La.- bolle dolu kadehlerimizi kaldırdık... Ba.şını kaldırdı ve gülerek gQzıerlfll1 
lafına uzaruna.k, ve ~nları darmadağınık .nın annesi, babası, Re.şldin babası, annesi nılanın huzuruna yavaş yavaş alışıyor - Saadetinize... iç.ine baktı. 
etmek a.rzusu beliriyordu. Ellerimi adeta. Milr,üvvet teyze hep orada idiler. dum ve onun ~çimde sanki yerleştiğini his- - Şerefinize... _ H~r dedi... ~nın ıconuşıt1i1sV 
güçlllkle bu arzuya muta.vaat etmekten Fehini Bey yüzükleı'l hlz:metçinin •Sedtyordum. - Sıhhatinize... bekliyorum ... 
m1nedeb':'liyordum. LA.mia: getirdiii ;y:astı,k. ~erinden itina. Ue ata.rak Fehmi Beyin alkışlarla 'b!ten sözle- Re.şit, SllJlcyl! bunlara.: '~ 

- Ne dUflinUror.sun böıfte R~fik d!yıJ~t!tl~n.P-a~'Jını ıeç~l; ıonra.: rtııden onra Ultlyarlaıı G&lOJ\d& ]Çeneli,.. _. TeoekkUr edertı, sl~n dt ıifln dı ( r~ .. ver) 
P · ~ . ~ .;, U •• ·•• -~_11 ~"1· M. vı-.n.: YMJllJ. .ltlf'lt ,..,. r : •tmr ,&Çt .. ~·~ gıy, ~ ~St • · · • · ' 
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~ 25 MARTt938 DOGU 

EN SON HABERLE~ 
10,000 Kişilik Bir Japon Kolu 

Tamamen imha Edildi 
"-------~~~~~- Siberyada 7 Yıl 
Yen· .. 

ı sayım vergısı Çinde muharebeler son 
günlerde şiddetlendi 

Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 
layıhası 

~ 
~Ula~ın evvelki günkü 

Tt>lrika: 5 

elsesınde kabul edildi • 
~ t.t~ta~a. 23 (A. A) - BUyUk MU· ; ş 1ma1 
"'4111tuı sa ~ubaylar hey'etine nıabsus , •

1 
• 

· Şehitlerimizin cesetleri günlerce 
ve Cenuptaki Ç,in ord.uları taşındı, durdu. Ruslar "On yedi bin 
peyda etmek uzeredırler kadar var,, diyorlardı ~il~~ birinci maddesinin değiştiril· 1 1 tısak 

8:,~olla alr kamın layıhasının ve de· 
•~ •it rı beynelmilel nakliyat Urlfe· 
~ y kanunların ve huyvan vergile· Şısngbay, ı3 (A. A) - Rir Çin Jnı>onlar bir AmerU~an at.lusmı 25_ şubatta b1:denblre hastalandı - ıridetmeği dlL5ündük. Hep beraber Hazer 
~~tla~~~la~~k ttnzilal~ all

1 
kanun la-

1 
menbaından öğrenildiğine göre, bugUn bombardıman ellllcı• ğımı hissettim. ~r.ıcad:ı.şlar ve Rus dok - 1 denlz1ndeki Nargin adasına gidecekslnl.2. 

~ llıUst 1 ne mOıa ere erini yapa- büyOk kanaht kadar ilerlemiş olan Vıs~lngton, 23 (A. A.) -Amerika hU- lorları bir konsuıta.syon yaptılar. Lekeli j Dedi. 

t..tb~tay acC~~t ~~~~ilete~~~~l f~~:=~i~: 10000 kişilik Japon ~olu ÇlnlUer tara· kümetine alt bir adanın Japonlar tara· Hummaya tutulduğum anlaşıldı. 488 nu- Müfettişin yanından çıktığımız za _ 
. tından vuku bulan bır hDcumla tema· tından bombardıman edilmesi üzerine, maralı hastahanenin T pavyonuna yatı - man bu 'a:da hakkında etnırtan malWrıat 

8 ınen imha edilmiştir. Japonlar bu mu· HUktlwet Japonynya bir nota gönder- rılJım. Lekeli hwnmanın blz:rn memlc - toplamağa çalı--tık. Baş vurduğumuz bl 

.. iı· prot'ösöriinıüz Pttl'İS lıarebe hakkında hiç bir işardu lıulwı- ~iştir. Nota da Juponyadan üç milyon ketle % 50 nlsbetlnde vefiyat verdiğini çok k!.mseler b~yle blr adanın mevcudi ~ 
Un

• 
1 

ıki yUı.bln dolar tazminat istenmektedir. biliyordum. D~nn elinde .kalm:mın ver- yelinden bile habe dnr d ·ildil " nı 

k 
ıv.ersitesinde mayor ar. J l .. bJ . hl ğ1 1 r eg er. ~e 

Onf 
~ldtlelll muhar~beler n pon ar mut ~ r tnarruı.a dl Um tslzllğe bu bilgim de :inzimam ve ak'ibetr meçhul bir maceraya daha a-

erans \Tefdl• _ h.nzırlanıyor -· edince mane\1yeliın çok bozuldu. Arada tılı~orduk. 
h • Pekin, 23 (A. A.) - Tiven,.in, Bu· "' h 24 ( ,ı. A ) · J ra .; .... ~ang ay Jı.. • - Smkog sırada yattığım. yerden uzaktaki çam or- E ~si . .. 

''İte ~ıs, 23 (A. A.) - lstanbul üni·, kov demiryolunun 2 tarafında son gOn· Çin seddinde Japonların uğradıktan mu· m'3Jllarının gözüktUğü pencereye uzanır- tü ~ . ,+~~ın on Uçu idi. o gün bU-
~tlllt' pr?fösOr~ Muzuffer dün t\ni· I lerde ı;ıiddetli muharebeler devaw et- vatfukiyetsi:ı:Uk Uzerine. Japonlar bu defa dım. ve belki buraların bana <ia. mezar 0 _ n es r 1is~_,onda hazırlanmış .~lan hu-
"~e:ade bır konferans vermiş ve bu mektedir. Çin Ordusu ıjlmale doğru üç koldan tararuza ba:z:ırl kt d ı _,ıısl katara. b1ndlrtld.1k Sarııt.n.mı.ştan 
,.. ._ _ nsda 'l'Urk· el . l S t 1> ı Çi d lhtl l k b l. adnma a ar .. ar. lacağını düşünürdUm. O zaman kapıldı - Karsa .. ne;.,.,, har...ıı.et ettik.. Karsa aold1-
IHL '141'>· b ıyc Çil' ua avaz yUrüınek to ve cenup Ordusunuu şimale e at o a ı b tO u .... ,.. - cı... 0~ .:'ll h-..r ulunmuştur. ProfuOrUn ver· k k 

1 
d . . J n Y 

1 
ra u un ur.ı 80 u n ğım •karanlık hisleri baş- hemşire Rodyo- ğim1z zaman bize şehri gezme müsaadesi 

U~ .u konferans dinleyenler taraf n· ıy~ ın ısım ar~n ak! dığer kıt:tah ılc apon kuv-.et erinin bu cepheye se\·klne nof ve doktor Telnovski ve Yeylski teskin vred.iler Fakat b U.-ın.d y11stim 1 ed 
llQdetlc nlkı4111lanmıııtır. 1 bırleşwek eınelındedır. başlanmıştır • al • u m e a e-D ., w • etmcge ç . ışır~ardı. Ora.da çok. karanlık medik. Çünkü '> zaman Karsta 'bw:unan 

~r 8ylık ithalat ve --------------------------- ffü~nWill~~~~~. Erme~~ a~~~cl~e ~~~~ 
ihracat A t . • ı• Beni tak.ip ederek lekeli hu.nunaya ediyorlardı ve biz bu tecavüzleri ônlemek: 

ı. ı\nk · vus uryanın · ışga ) tut.ulan doktor Ra.if, Fehmi, Barsamyan imle.Anını bulamıyorduk. Karşıl"<>+ığımız 
vııııı- ara_, 23 (A. A.)· - J~tatlııtik ""i' -a M"d · · ve ~za.cı Eşref tıe benim koğuşuma ya - bu muamele hepimi.z'.n içlnde derin tees-

~ "• " urlOğü 1938 ~obat ayı için· • H ı M 1 Şllb~tPl!Uş oldu~u istutlstiğe· göre, 
1938 

• •• • t • • • tnlmı.şlardı. sürler uyandırdı. Karsta.n hareket ettik. 
9,5 lllllll}ı sonunda ltbaUH 11,6 , llıtucat gunu · ı erın uso ınıye - YOCURT YAPJUASINI Ö<.öRENDİK - Kızıl çakç-alc civarından geçtik, Arpaçay 

Yona b"lı'" olmlıc:.tur. Bir gU köpıüsünü atladık. Ve OUmrUye geldik. 
A .. "' v •• • • n k.oğ\L?Umuza t<.-k kollu b!r zat · · 
'"\Ok H Ik . l gonde d '- kt . geldi. Ve Türk ha.stıa.ıarın hatırını sormak Gümrü çok mamur güzel lblr şehirdi. O-
~ 8f8 8 eVlll( C r ıgı m e . u p arusunu izhar etm~ olıı..n bu zatın ~ve.~n- radn. dışarı çıkmadık. Tren hemen hare-

OOf eransJar den bir Azeri Türkü olduğunu anladık. ket etti. 
O,l\~.ara, 23 (A. ı\.) - Cenevre Kendisini BakU cemyet hayrlyel ıs- 15' nlsa.n günü Tifüse vardı:k. Etraf 
''iıı" taitesı proföı,öru Tıta bugnn Halk- . Almanya, Brenner hudud_ una lamiyes:l azasından olarak takd1m e<ien baharın ye.şllllkleri ile kMıilen bezenmt,-
~~ lrjlın bidayeti teşe'kkOlQ ve ilk bu mt bl.2e ne istediğimizi sordu: u tr. Tiflis çok man:ur ve çok güzel blr şe-
~tl.Jla "'~buru bukkındu lkincl kontera· ebedivven riavet. edecekimş _; Horek (pasta) mı, Paltar (giye _ hirdi. Ortasından akan Kur suyu bu şelı-

~tllbi1tir. Yatın saat 16 da Oçün· -., ~ v cek) mi, Pul (para) mı? re daha b:ıŞlca. bir letafet veriyordu. 
'h eruuıru verecek tir. '"'n•~ ta\Jyare ı"le go••tu" fU .. len //iller' in Vlyanaya girmr.ğe karar Almanhmn bukuk beraberliği temin e • - Hayır diye cevap verdik. Yoğurt u ""te biZi t.rendcn 1ndlrerek evveli\ 

J uerdi!]I giln, ita/yan JJaştıek/Une tayy:ı· dilmediği takdirde, gDnün birinde ber- f:Stiyoru.z. aSke.rlik dalre-sine oradan da şehir harı-
altunlar re ile bir meMup yü11derdiğinl kes tarafından terkedilen bu kardeşlerin O 2a.mna kadar Rus hastahanelerinde cinde Şeytan pazn.ı denien umumhane 

ltt ~dra, 23 (A. A. _ Belçika dev· "'- bu aıektubun hulasn~ım yazmıştık. himayesini Uzerimize almağa mecbur yoğurt taammüm etmem~şt1. Kim.~ yo- mnhalleslnde Alü!telerden boşaltılarak is
:•)}-, "4lllkasından Londraya bugUn 6 Son gelen Avrupn yaıetelerl bu mektu· kalacağımızı da söyledim. ğurdun ne olduğunu bllıniyordu. Bu iste- t;ln.hatlmize ta.h.sis edilen evlere sevket-
'~:l i~e )tun gelmiştir. Bu sefer bun met11/ni neşretmek'edlrler. Biz de 1'arnhmdan ileriye sl\rOlen h:llepler ği.mzie güldU: tilt-r. TUliste Uç gün kaldık. Orada doktor 

p erın üçOncü seferidir. iktibas ediyoruz · balta çok mutedildir. - Size Tiflisten ma.yalık yoğurt gön- İbrahim Nogoya tesadüf etttm. 
Ortekizde bir Kralcı Berlio, ı 

1 
Mart Şuşnig, izanm, bakkm, bilkkanlye· dersem yaptırablllr misiniz? dlye sordu. Tlflist.en 18 nisanda. ayrıldık. ve Ba-

tın, batta demokrnlik bir formalizmin Te~<kür ettik. kUye 21 nfsn.nda vardık. Baküye varma . 
l tevkif edildi Ekselan~. prensiplerine olsun ittlUa ederek, hiç ol· Üç gün sonra Uç 1'incan içinde vadet- da.n evvel tren Hazer sahilinden geçiyor 

ıı.ı,li~lbo~, 23 - Polis Porteklzin 41· Tarihin kritik bir zamıuıında, abva· msısa kabinesinin istif8.'jJnt vermesi ve tiği yoğurtları göndrldi ve ilk defa bl7Jm bu sahil petroı kuyularile dopdolu idi. 
tcSeQ : bir klyam hareketine teşebbüs Un bundan böyle gHyrıkabili intlcap bir milletin fllt itimadına i~tinat eden bir hl\· teşvikimizle hasta.hanede yoturt yapıl - Ben bunlan uzaktan servi ağaçlarına 
l"v\ır tyra Kuçeyro isminde birisini şekle soktuğu bir kararı Ekselansmıza kOmete yerini bırakmıtsı lAzımdı. m:ıta başladı. benzettim. Ve İstanbulun Karaca.ahmet 
~et ltr etııııştır. Bu zat, tanınmış Krali- blldlrrı.ek mecburiyetinde bulunıyoruuı. Öyle iken ben · Löyle bir iddittda - ON YEDİ BİN KADAR ŞERİT _ mezarlıklarına. dalıyormu.şuz hlss:lne ita -
~il 11o{darlan~dambr. Siyasi faaliyetin· Avu!lturya Almanları yıllardan beri, bulunmadım. Hatta haksız olarak neşre· Artık nekahat devrine gira.nl.şt~m. Ba- pıldım. 
0"'1u Ayı menfaya nakledilmiş bulunu· meşru bor hangi bir esashm mabrwn dllmlş olan tnkat halihazırda mevcut bu- har yUzünU göstenneğe ba.,.Iam.ı.ştt. Karlar Hazer denizi umumi den~z seviy~si -

., u unıın ır rt> ım tant an an tuzy k eu • unao vusturya aoun arının çerçevesi eriyorlardı . Ara sıra hasta.ha.nenin yanın- ~.uın 26 metre aş:ığı.<undadır. Kuradenl2e t · u.dudu ıreçerken yakalunmı 1111 tır. b ı b" ı· r d ı ·'11 1 A k ı · -•-· 
~Vıçrenin bitaraflığı mekte ve fentt muamele Körmektedir. t.hthilinde istikbal için kendisinden bazı daklJ parka ınere-k geziniyordum. Fakat pe1t benziyor. Dalgaları ve fırtınaları pek 

'tı.rıflin, 23 (A • . .\.) - Yan siyasi Tazyik gören sayısız lnsanlui'ın lztirabı teminat istedim. gezintiler beni büyük bir teessür içinde bı- çoktur. 
~teıaa lsviçrede bitaraflık hakkındaki hudutsuzdur. Yalnız Almanya, şimdiye Şuşnig bıttıa kaU teuılnut verdi ve rakıyorlaırdl. Rll.9lar büyük kızaklarla. or- Bakliye gellnce lblzi sahildeki gü.zel 

ltla .. lan memnOniyetle karşılamak· kadar memleketlerini terketmeğe mec- bu yolda bir itilaf aktetmiş olduk. man<tn.n şehit olınll.'} askerlerimizin ceset- bir ba.rtyoya sevkettiler. Oradn. bol su He 
~ bur kalan kırk binden fada muhaciri LAkin daha ilk anlardan ltibaren bu lerlni taşıyor ve hastahane civarında aç- temizec yıkandık. Günler süren tren yol

kabul etmiştir. Halbuki Avu.~turya hal- ıtilata riayet gö~termedi. BugUn bile, tıkları büyUk. hen_d~klere dolduruyorlardı . culuğunun bUtiln yorgunluğunu bu su • 
kının pt:k bUyUk ekseriyeti bu muha· bakikt bir plebisit karikatUrinden başka Bu taa.Uyet günlerce sürdü. Bir gün bir retle çıkarmış olduk. Elbiselerlmlz de bi·z 
cirlerln ideolojisine \·e· siyui kanaatia· bir şey olmuyan güya bir reyiima mü- Rus zabitine gömülenlerin miktarını sor- yıkanmakta iken dezl'nfekte ~dl~lş. ha· Yeni bir anketimiz 

ı -----~--~~~~~-

tnam nikahı 
\''yüzünden canları 

anan kadınlar 

rına iştirak etmektedirler. racaat karan vermek suretlle, aramız· dum. zırlarunJ.?tı. 
HergUn daha ziyade tehawmülsOz dakl itilafın ~uhuna yeni bir darbe vurdu. - On yedi bin kadar var! diye cevap Biraz sonra gelen istimbotlara b!ncll-

blr bale gelen bu g~rginliğl ortadan , Halk ekseriyetine karşı gösterilen verdi. . . r.Jldik. Ve den~e nçıhnağa başladık. İs -
kwdırmak için, bUtUn vatandaşların kt1- bu yeni şiddetin neticeleri korkulduA-u Tam mevcu~u bi~. 1ırkadan daha mini Sarıkamişta !şittlğ1miz Nargilı ndn.
nun kar~ısında tum müsavutını ~kati su· gibi şunlar olmuştur: Avusturya milleti fazla diye d~Undüm. ButUn bunlar En- ısına götliıülüyorduk. Burası naSll blr yer
relte temln etmek maksadı"le bir itilafa d d ı- t k ver Paşanın delice arzularına kurban e- dl? Bunun ha.klonda hlc k.lmre""'n mal"· evam e en zu um ve azyı a karşı ar· dlmişlerdi T'"r· d k • ue u 

varmak Dzere, Şıışnig nezdinde son bir tık kati surette ayaklanmıştır ve bu a· denbert b;lklubı(ö 0
1
r fu~~ bul rulhu.şl tarihin - mat alamamıştık. Uzakta büyük bir balık 

t bb
- b 

1 
i · , k . . Y e ecı r a e düşme - t gibi bl eşe uste u unmata karar verm ştım. ~ a lanmayı bastırmak için yenı ~ıddet· mişti. Onun kahtamanlıklan bütün dün- sır ı r gölge gln.ümli.ze çarpıyordu . 

Bir çok zavallıların 'başından Berhtesgadendeki mülakatımızda, ler g-östermeğe zaruret basıl olacaktır. yaca tanınmış olan askerleri becer1ksi Üzerinde beyaz bir fener vardı. Her halde-

la~ln acıklı maceralar' bu 
A vusturyadak i zayıt bir ekallıyetin milıi Bin netice, bu mazlum milletin gerek bir kumandanın elinde bir hi _ z Nngin b.rası olacaktı. Fakat ne bir blna. 

flk
t l be k b" t · 1 F l -k ç ugruna ve ne de üzf'·inde insan dl- ös r er sleyen bU~U ır eı\ser yete edera bu ümette, gerek diğer korpo· bedavaya sarfedilmişleTdi. Halbuki 0 or- . • . ya~a gını g terecek 

10 8tfe OkuyacakSIOIZ. fens muamele elmesıne Almanyanın da- rasyonlarda bulunan mümessılleri çekil· du yüksek bir kumanda. heyetinin elinde •b!r !Ll~met göremiyorduk. Bir saat kadar 
~tt!''iJy/er/mlzde, kasabalarımızda, ha uzun mUddel tahamnl edemiyeceğinl mlşlerdlr. kaç defa harikalar yaratmış, kaç defa bU· ıısuren bir yolcu.iuktann sonra ist'.Jmbot o-
~<t q ıehirleriml:ıde bir çok biçare Şuşnlg'e sOyl~dim. Evvelki gündenberi bu memleket tun dünyayı arzula~na rA.metmi.ştl. Bun- rada.ki ufak bir iskeleye yanaştı. Dışarıya 
ttıe/nlar kanun hDlli1mlerlni bilme- Ben de bu toprağın çocuğuyum. gitgide anarşiye sUrOklemekte idi. ları dü~ünetek teessürüm her @n bir çıktık. Narginde b!.zi en evvela. kol kalın-
..,,ee,.ı un:ıı"Jnden imam nlkahrnın Avusturya memlekettmdir. Kendi ailem Gerek FUhrer, gerek Aimanyat Baş· parça daha myadel~yordu. lığında lrl yılanlar kar~ıladılnr. Olineştc 
tiıg;,.",n ek için kafi oldui}unu zanne· muhitinde dahi, mHli emeller besUyen bu vekili olmak mesuliyetimle ve gerek bu Bu yüzden Sarık:ı.m14tan t<:vahhuş t!- birbirlerine sarılarak yatmış olan bu hay
~ıt ar. Bu yiJıclen Aayılamıyacak mHletin büyOk bir ekseriyetinin ne elim toprağın çocuğu bulunduğum için, daha diyor:duk. Oradan başka bir yere nakle _ vanlar bizi görünce ürkek sa.ğa sola ka-
1(4:'" Çok facialar ortaga çıkıyor. lztiraplara tahammül etmek mecbu· uzun müddet bu hadiselerin inkişafına dilmemiıi Ruslardan istemeğe karar ver- çıyorlard.ı. Bizi ıbu yı.ln.n bolluğu tl!Jksin -

111lar ili h k. ki rlyetlnde kaldı"'mı biliyorum. seyirci kalamazdım. miştik. Bir gün Sa.nk.amı..şa prens Oldin- dlrmiş ~ korkutmuştu. Bu hiç bir şeysiz 
•tını ::e ve a ır1 çocu ar 6 ._111~l'ında piç damgnslle baba8l% Ayni kandan, ayni menşeden bulu- onun içlndirki badema kendi mem- burski geldi. Bu zat çann emŞtesi ve Rus yerde yılanlar içinde .nasıl bir hayat geçi-
''tıdl"/ar. Hiç biri erkeğin llafaka· nan ve müşterek bir tarihleri olan in- tekelimde jntlzami, sOkOnetl tesis etme- orduları umum sıhhiye müfetti.ş4 idi. Nez- recektılılc. Bize muhafız olarak verilen 
,,.

1110
•,.n. oe mir8:_ıından istifade ede· sanların , yine bu sebeplerden zulüm ve ğe ve balkın iradesine istediği şekilde, ~:ne ça~ırdığını söylediler. Gittik. MU!et- zabıtıe.r yılanların zararsrz olduklarını 

fena muamele görmesine, haklarından gıllıg-ışsız, açıkca kendi mukadderatını ş bl-ıi nezaketle kabul etti ve tasih bir temin ettiler. Bu teminata rağmen 1çl • 

'IJO(Ja bu. mwiden haklkt hayat mahrum edilmesine boyok: bir devletin tayin etmek -imkanını bazırlamata karar fransızca ile: mizde hAlA. bir ıtmı•nan ıdoğmamıştı. Fa
"''Oe,.aıarını bir aer/ halinde neırtt· müsamaha etmesinin dOnyada gör01me· verdim. Artık Avusturya mtlleti vereceği - Biz dedi. lekeli hummayı kitap • .kat -.memleıketten uzakta. ve dfişman elin-

e lldında baılıvacalıtır. 1 miş bir hadise oldutu hakkında Şuf· reyin neticesi ne olursa olsun kendi mu- !u:a okumuştuk. Hiç görmemişti'k. ~ ıde .k»Jc •• l"&pılan her lı§e muıtava.at etmek-
__ _, 1 nir'in naaan diklkatinl celebettim. kadderıbna kendisi tayin etsla. be: he -~~tande.s;'~ K~f~!' ordumUMSa bafk'a çare fokıu, 

ı 4 "' k _... ı -"'- a -.. -ııa .-.-..ıat aı.aı. Onun ·· . 
ı am aa "'" ı, Avust"1J"9ül bQtQD lAlt ..,... • ... .._> ı\tl1' "'~" ~ ttMa Ti~ MMtfSa• '"' 
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Trabzon Nümune Mareşal Göring 
(t1st tarafı 2 incide) h t h • R 

Verem hastalığı ekseriya uzun sU· as a aneSI Omaya 'geliyor . 
~er. tık başlangıç devresinde verem (.J\ ~ t us. arafı ı incide) ('O 

Boğazın şirin tepelerinden birin- : de yoktu. Ona bazı çocuklar da « Toy mihrakı pek küçOk ve pek mahdut sa- Trabzon acı ve dondurucu bir kar Vi d:!ı tarafı 1 hıclde) ttıııııes! 

1 
Hikaye ·/Bir iftiranın masali l' 

Yazan : Pahri BALCI -

MİKROPLAR 

de ufak bir köy kabristanı' Qair » derlerdi. ı bada olduğundan, hasta zayıflık, kansız- fırtın~sı içinde çalkanırken nümune has- konsoı;,:ı~ng_a ilFra.nsktı:zir sBef:ır~1usuSI$ 
vardır. Buraya billur aibi temiz bakışlı, Kayboluşundan bir aQn evvel, be- lık, nazarıdikkatı pek celbetmiyecek bfr t ı t ı t - · l 1 çevr ece · ıı .ıtt 

6 6 anesın n eme a ma torenı yapı acağı Fransa htikümeti İn 11 il ın11Brv 
çakır gözlU bir bekçi bakar. Evi sık nfrole konuşurken çok muztarip bir hali öksllrük, omuz ba~larında Hafif ağn, haberi, ısıbcı ve okşayıcı bir hava ile ' bulunmaktadır g tere e · 
servilerin çevrelediği bir düzlük Ustun- j vardı. liir akşam teneffüsünde kaybolu- i akşamları az ateş, sabahları terleme, kalplere yayıldı. Birdl3n fırtına, soğuk Musoli~ bir nutuk so··yıedi 
dedir. Erg\lvani recirlerin °"'rvı·ıerı·ne tatlı şTuna sebep ola .. n sırn bana ifşa etmişti. ıştihasızlık, neşesizlik, çabuk yorulma h r e 1 ld k d k · 1 Jıt ..,"' N d ti dUğU e ş y unu u u, a ın, er ·ek bın erce Roma 23 (A A ) B ilrı verıf!'Y 
akisleri serptlıti bu ıssız mezarcıkları d:~ı:tı ~f ~ gor m 0 akşam bana "~ çarpıntı gibi hallerden başka bir şey hnlk şehrin bir · ucundan öbOr ucuna meydanında büy.U:ıt · bi; to l~~rttı ~e ıet$: 
her ksttbah birkaç matemli sevi'ili veya- - An~doluya gidiyorum. hıössuetmezb. Blua· sinsi ve b~zan geçer akın elaıette başla~ı. Törenin başlama 1 hllrat yupılm~tır. Mu.sollı~ venedllt s~ 
lıut ana kana doyamadığ'ı aşkını kay- liu seyahatten maksadı neydi? Ni- g r ne~ u. a. ım verem mıkroplarır.ın santı yaklaşmışb. Uçllncn _Umumi milfet- rayının balkonundan halka kar$ bl1fj]J 
beden dul kadınlar ziyaret ederler. çin Anadoluya gidiyordu ? B i l· akcl~erm gızlı bir noktasında için için tiş vekili 'Nizami Ataker ve bütün Vila- bir nutuk söylemiştir. 

Serin bir bahar sıtbahı 1 Uzaktaki culuğun sebebi ne olabilirdi ;ı u an , yo f~allyete başlamasından ileri gelmekte- yet müfettişlik erkdni gelmiş ve yığılan GörnJg bugiln Romada 
meradan horozların sesleri duyulıyor. Ve Bütün bu suvallerin karşısında bin dır. her s:nıf halk lçiçe girmiş bulunuyor- Bcrlin 23 (A. A.) - Alman ıuı~ ~ 
~n tek tük servi gölgelerinin cilveleş·ı tllrln ihtimallerin ardından koşan, mu- . Yukarda .. tasvir otliğimiz verem lardı . Tam vaktinde Valimiz Sezai Uzay ıırı mar~al Görnig tayyare ue yıırııı ~ 
likf tenha yalda dttlgın dalgın yQrüyo- hayyelem , bir türlü bir cevup bulup çı· mıhrakının kllçuh. bir kan damarına te· da g-cldi. Vakit temamrlı , saat 14... maya gidecektir. 
rum. On gündür kriz nobetlcri geçiren karamamıştı. sadüf etmesi dolayısile öksürük esnas~ Valiıulz uzun ve heyecanlı bir hita- İtalyan hariciye · nazın da londr•~ıı 
BüyUk Annemin tehlikeli vaziyeti gözle- • ~ * da balgttmla karışık kan da görWi.ir. bede bulundu, ve ttlkışlar arasında Niza· gidecek ~r. 
rlmde boyuyor. MuhHkkak lstanbuldan - Artık yalnızız Necdet! istibdadın Bazan ci~erden gelen kanumabr pek mi Atakerle kordelalı mala He temele Londra ·23 (A. A.) _ Hn ~c p;tll' 
blr doktor getirtmek lazım ı zalim çenberinden, kahbece pusuların- fazla miktrda ve ölümü mucip olabile· harci attılar. Lıaha sonra Belediye reisi kont Ciyano, İngiliz - İtalyan ~ruP 

1Jk işim, Mısırlı Ziver Paşanın sa- dan ~z.a~ız şimdi ... TereddQde kaptırma cek şiddette bile olabilir.' Bu kanamalar doktor Cemal Turtanın ve memleket !erine de\•am · etmek uzeı Londrıırıı (. 
bık kayhası Mahmud Dayıyı çiftliLınde ke~dını ! Ben ki bir zamanlar senin en hastalığın ancak ikinci Ye UçtıncU devir- hastanesi ~aşhekimi Abdullah Fuzilin nu· decekt!r. 
bulmak ve arabasına binip şehre kadar azız, en sadık arkadaşındım. Yine sana lerlnde zuhur ederler. tuJdarını tlmledik. ' ~ (·1' kablneslnd. 1 J • ı - rJftı 
inmekti • Kaybedecek zaman ol- kttrşı o temız duygulan taloiıdığıma emin İlk başlangıç devresinde yımi birinci BUyük kurtarıcı Atııtiirke ve yapıcı Prağ 23 (l .. A t J. 

1 
;!I 1~ 

mas.dığını anlıyordum. Mahiyeti belirsiz ol kardeşim ve bana hepsini anlat! devir ile ikinci devir başlangıcında bas- Hüktlme~ine Tra.bz~n, yan ~e arka Vi· partıs rei~i ve d~vı~l - Hükumc:ıı"J~ 
herhımgi bir sancı bu hekimsiz köyde Zavallı sılalar çocuğu ! Göz ya:oılıt- talar henU.z yata~a düşmemişlerdir Ara- !ayetler ııalkının mınnel ve şükran duy- isrta t f l d. Nazırı kab i~ 
bu.stwun hayatımı mal olab1Urdi. rınla suladı~m bu şişkin toprak, hangi mızda gezerler. Jşlerine devam edeeler. gularını ve hastanenin keşif bedelile te· p· ı t' ·le m_ ş. er 

1

1~· ~e\'let N,ıwr1ıg111ıı 
··k - bi k.ı d F · l t t ·h· i ·· t - hh. ar ıs reısı ta ıptır Kararımı verdim. o suz r aş n erdine gebe? Şu boynu akat çıkardıkları balgamları etrafa me 8 ma an ın .srus ~ren, mutea ıl · "' 

Dört saate kadar dokt~ru ara bUkük çiçekler gib( seni de böyle peri- saçarlar. Ve bu suretle yeni yeni verem ve mOhendisfne rııuvııflalciyet t~menni Tı I f 'f ·it 
bulacak onu Haliçteki tamiri biten !1! şan eden kim? Çekinme benden, haydi kurbanlarının zuhuruna sebep olurlar. ei diend nıuzbalt~ ~:m•:u~a.nıp kapalı bır şişe ·a >ZOil • ra il . rıtll~ 

' . .. an'at 1 1ed .• H ç n e teme e ındırıhrken kurbanlar ke- voıu Bı·rı· l • 1\ ı1 t·1' '~ 
törümle köye _getlrecektim. Bu kaı-arla • . avı· er şeyden evvel Alman ve . , . . • 

1 
I CJ ı.nlll '-'" 

Mehmet Dayının çiftliğine doğru adım- Necdet bır iki ker~ yutkundu. Yine t~vi.çre verem sanntoryomlannda olduğ'u sllmış. toren ııılıayCL bulunmuştur. Başınüdürlüğünden: 
larımı .sıklaştırdım. sulandı gözleri.. Ve bırdenbire sanki o- gıbı son derecede fennt bakımdır. lık l l M· l 1938 '"ı~ı* t , · : .~il' 

K b 
da taş kesifmfc: a·bi t J d ·1d· ve hatta ·k· · t d b ı b. ' ar · ç unu ma}acağıwı.z Gümüşnne vilAyetı ®lı.lllnd•· 1'P"' 

~ rlstanları soluna alan yolun dö- y 6 ı ~ş ara evrı 1• 1 ıncı ~ e\•re e , u unan . ır ve daima kalplerimiz şefkat, minnet ve i ğ ıJl 
nemecınde iken, kulağıma bir erkek bıç- Onu derhul ince bılek~erinden yaka· verem böyle bır bakımın ekserıya şükran duygularile dolu olarak anacağı- zon - ran transit yolunun Ztğanıı. da # 
kırığı geldi. Birden durdum ve irkı.ldı·m. lay.ıp sırtladım, harap kabırler arasından iyi olur. nız bir O'Ün olacaktır. Kop dağı arasında muhtelif mevJdlt'1ıı1 

k k t d ki f ı 0 bulunan 16 adet sil1nd.irin trunlr1 12 .ı. 
Subabıo bu pek erken saatinde buralara ~~a~~~= ğ.öt'fu:ıu~ as alt yo du. duran lşte şu iki nusltlllcu uniaşılır ki; bazı BEKiR SÜKÜDI KULılKSI~O(iLU 938 gUnünden itibaren on be.'} gün 1110., 

atbtmağa gelen meçhul adam kimdi .Bayılmıştı B:lekle 1 1 k ki mikropların beden cihazlarımız, beden . \ detle açık eksııtmeye çı.karıJml..'jtır. 11 
acaba? . oA-dum. Uzun bir ~üdd~t" Öyı!:e a k:ı~~: zarlanmız, veya l>ede~ ahlatımıza gire,- Sarık:arnış Halkevi ı - smdnirlerln keş!t' be-ucl1 c1'li 

Ben zihnımJn darmadağmlığı içinde Dakikalar geçtikten sonra ağır kı ld _ rek buralarda taayyuş ve . tekessUre konf erans}arı lira 70 kuruştur. . 
ne yapacağımı düşünürken., bu.zen sert nışlarla kolhmnı oynattı v~ gôzler~ı :. başlaması hasebile haya.t. d ~zenlerimizde Sarıkamış Hnlkevi her hafta Curna 2 - Keşifte gö.'iterllen nokl an pııt 
bazt:n )'Ufl!ılŞak, yubancı bır ses bu bır.- vaş yava~ açıldı. . Y derhal zuhur eden sUbJektıf ( Yani his· çaların lıer silindirin kendi. tabrlk~ 
kır 7 dil ) ve Salı g Unleri olmak Uzere bir kon- .... ıt.,. 
· tga cevap verdi : Dudaklnrıtıda şe· fkat ve şllkran bis- se_ en veya obiektıf (Yani gözle malı ve h!c kullanılmam~ yenı oıa~ .n 

S be 1 b 
feranlar serisi tertip etmiftir. Sarıka- ıwır 

- u~ yavrum ! Blr ölU için !erinden doğan Oir tebessQm belirdi. Ona goıO e ılen ). tegayyoral mecwuuna tıbbi 3 - Silind.l!le:rın ta.miti ve pa.r\'ıı :f 
her sabah bu kadar acı değer mi? Hem heyecanla, merakla ve endiş ile bakı- tabiri mucibince intant hastalıklar veya mışlı okuyucularımıza pir kolaylık ol- takılması nafıa makinistinin hmmrlte > 
atlusan da, sızlasarı da, ne çıkar artık ? yordum. mikrop hastalıkları adı verilmek icııbe- mdaı.kıe üzerroe'r bu konferad~slarm tanzim pılacaktır . . ..., 

0 
ık . · e n p g amını neşre ıyoruz: e v 

. art cbedıyet~n- malı, _sen bayatın. • . Artık e!'lfc_e açılmıştı Minnet dolu der. l-4· 1968 Cuma ( Atatürk, çocukluğu , 
4 

- .Jicr s.illnd!r1n taınll'i blttll'' w 
Bır gan sen de oleceksın be çocuğum. bakışlarını u:r:erımde gezdirdikten sonra, Btlll başlı ve en ziyade görtllen ve hayatı ) orta okul direktörü Bey Go- ~ağı lkl :.aat çalışmak suretle ıgrU ~ 
Ağiama, _bu kad~ ağlama 1 bir mırıltı kalinde kesık kesik söyledi : mikrop hastwıklcırı şunlardır: Tifo, para bl 'ta~t.ıfmdan, 54·1938 Sıilı ( istiklal har- ~ı~pıldıktnn sonra !K>nra tcsUm ıUıf\!\C 

Ôtekı hıçkırıklar arasında cevap - T~lılş etme fü1hlk 1 FelAkele çok tifo, kolera, veba, ~arbon, tu.tanoz, bi ) Kurmay yüzbaşı Vahdi Özdamar · . ~O 
verdi r alışkınıım. Hem bu ikinci bu.yılışımdır. Bu- kuşpalazı, tifUs, bummayıracia, verem, 8 4· 193ti Cuma ( Uıusal ekonomi ve art~ 5 

- nıaıe 28131938 pc.a:arteıd ıfl; 
....... Ôyle söyleme mezarcı baba! Bil- ralara her gelışimde, uzak tepelerden sıtma, trahom, cUzzam, Halep ,çibanı, tırma ) c. n. P. Sekreteri Bay Memduh s:a~ı~~a~~te n~rıa mUdUrlüğU bl.n1\.~ 

sen bu uzun bik&yeyl, senin de için kan b~ beyH:ı. taş~ım g~rur gorm~z mtısıhnm. uyku bastalığ'ı, firengi. belsoğuk.luğu, Çu.lgavur, 12·4 1938 S<llı ( Sıtma ) Dahi- Y P _ +~ · · . ııı~· 
ağlar. Burada hislerine kurban gıden Sır muddet suıırlerım gerilır. Kendimi yılancık, dizunteri, menenjit, gazlı kun- hye müt~hassısı Buy Salih Oymak 

6 ~bu tamirata iştirak ecıece(,k ~ 
· b o kadar unutu · ki M b b · 1 h h l . • teahhit ve makinistlerin % 7.50 Y .u 

masum bır dkjre yatıyor. Meza-
1 

1 um ··: ez~rcı.. a a gren, grıp, o osa ummnsı... Ulh. gibı. 15-4· 1938 Cuma ( Eaebiytttımız ve ede: ed.1 bu uk) ilk. teminat ol~a.k 580 ılfo il" 
nnın başında da eski gururunun verdi- ~~~fş~u~o~~:~ın bıtf ~ıı~;~~ dı~dı~~~se, Bu hastulıklann bepsinin kendisine mab- bıleriuıiz ) Orta okul Türkçe öğretmeni :mndir \e makine işlerinde ehııy'et ~ 
ti inadcwk ytlzQnden şimdi dövllnen yem ohıeak. ' Jd • a_ a ııru sus ~irer mi~ro~u .vardır. B~ mikroplar- H~y Mehwet Dobada, 19·4·1938 Sıılı(Sıh- terdlğinl isbat eder ehliyet vesikası ~ 
bir betbııht, bir gOnbbkAr var. o ne te- · , (Arkası va?') dan herhangı_ bırisı he(hungı bir tesadüf hı ıtıyatlar ve genel sıhhııt bakımı ) termes.l. .şarttır. {lBO) 4 _ 4 
seili 1.stıyor, ne werhumet ı . saika.sile bedenimize girmiş bulunur ise Kulak mütehassısı binbaşı Esat Buyırnı, / 

. B~uu sOyliyen a~aın, birdenbire, kır- Hitlerin Mussoliniye derhal bu hu.stalıklardan biri zuhur! ~ı·4-1938Cuuıa (Türkiye Cumhurıyeti ve Artvin Vilayetinden: 
daki çıçek <te~etleri üzerine bir li.Ul~e eder. . ı inkı.lap) Turıh cogrıırya öa-retmeni Bay 1 / Nl I 938 C gOnU saat o

0 

&ibt yığılıveruı. mektU bu Binaenaleyh vllcudumuza hastalık Velı t.rten· ıo ~-ltttlt:I Salı (Çocuk ter- . san . uma Ut# 
Yuıe hıçkırıyor, yin perişan mınl- yapabilecek bir mikrobu vücudumuza oıy~sı ) t'evzi Paşa ouılu og1·etmenle- beşte ihale edıl.ecek ol_an ( 7648) ~ı 

blarla sarsılıyordu. ( Osttarafı 3 ancüde yanaştırmamak ve onun bedenimiz içine ı·_ıuoen Huy Yıüı;:u, '.2~4-lYJ~ Cuwıt ( 89) ırnruş keşıf bedelli Art\1D .Y 1 
Merakım gittikçe arttı. • Şimdi .l<.:kselansımza, fı:ışlı:ıt ltalyanın girmesine mani olmak biıim için bayati 

1 
( thıvıt . ~e. nuvucı_11~ ) • .l:'ıy~utı t~gmen çam yolunun ~ X 000 kilometrelerı. :Ce• 

Pörwıaklıau dayanarttk, bu tcmha Düçe::ıine bır İıok.tcıyı kıtt'i surelte temin bir vazifedir. Bu vazıfeye riayet etme- J.<..uv~r lUıkoğuı~ ii-o ı;ii8 füılı ( ısvor ) ~ında mutıtelıf ~erlerde inşll. edil jjB 
meza~lıtın nvııllı ziyaretçisini görmek etwtık ı::ıteyorum : yenler, gQnUn birinde fena bir tesadn- ~ıyade l~ğuıtıu t;uver 1 ürırngu., 6 !>-19~ ıstinat dl varları ile. korkuluk ınşa~U ~ı· 
isttidiın. · l - bu barekette meşru bir milli fün kw:banı da olabilirler. \.iuwa ( h.anunu me\lenıyo gore ıtıie nu- Çoruh Nafıa dairesınde mUteşekkil ,. 

O bir ar~k dotnıldu, ayağa ~alktı. Müdafaa hareketinden bıışka bir mana (Detıam edecek) .11..lh.U) 0uuı~urıytıt muu~tHU.uuıntsi Huy fıa komisyonu tarafından açık ~ksi11!'1 
Sonrıt geri donerck mezar kapısına doğ- gormeyıniz. .benım yer!mde herhangi ·. hsttc, lU·b· lYi:SCS tsıılı ( Ztıhırll gazlar) ğe konulmuştw:. Şartname, proJe, ~ IY' 
ru yürQmeae buşladı. Dışarıya çıkmasına bır kıtrukler ıt<1ıunı aa bwıdan .. b .. şKa i'v.lJCU teg-wen 8e1abattın ~urtbuy, rn-5· v~ buna mütererrik diğer evr~kı feoıı et' 
u bir m~~fe trnlmıştı. Beni görünce turlusunn yttpam11zd1 • . };g'er 1talywıla- lYi)t:I ~u.wa ( Kwıunı wedenıye gore mı- Çoruh Nnfıa Müdürlüğünde . taJJPl ) 
bir mUddet b8kıştık. ' rm wuudcttmtt1 mevz~~~ olsayuı, EK- TRABZON' BELBJiYE R. IYASEJINDE. N:. .ı:~ ış1tm ) Cuwuuı·ıytıt wuuueıuınumısi verilecektir. Muvakkat teminat ( )14 

Yirmi yilın hafızamdan sanki silmiŞ selun.s, siz do buşka t~rlf!. hareket ede· J:S4y t;sat, 1 t·ô Uli:St:I ~ah ( ZOhfçVl nııs- liradır. ' 
gibi uyuttuğu luttıralur, mektep, . arka-ımezaıııiz. Ben <le Hih.rer olmak ve 1 - Fen mOdürltığürollzde bulunan tauk.hır) Huh.üw"t avkcoru jj;:.ıy Mabır . İstekliler teminatı muvakkata pı:J 
dqtık, tttsarlanan hayal ve 'teQebbUşle- Nasyontıl SosyuUst bulunmttk sıfaWe 12,020 Uru bedel keşifli sebze halı in- .b..Urıuü. 20 5-1~4d Cuınu (Spor ve Tur- l d kb· il t li t IJ)I'' 

• y b~ka tUrlU nureket edeınezdım. . . u1 re o nsı ma u.zu e a ma naIDe Ad 
rın batmaları birdenbire zihnimde can- · . . . , şaab mUnakasaya vuzedılmıştir. Kıye spor teşkilatı ) Urta oK türkce . . _ il"'. 
landı.. . 2 - hulya ıçın krıtık ~ır ztımand_a 2 - Bu işe ait .. şartname, huhlsal ogrtıtuı~ni Bıty 1\'J.t::hwet 1Jobadu, 24-f>-19.:>8 cıbınce N~fıa MUnUrlUğunden ulıJl 00~ 
. Karşımdaki ıtdllm ağır ağır gerile- sıze bissly1tumın kuvvetim göstermış keşif ve proje Fen müdüdUğ'ü :ıdo h ~alı ( Çwıuu.ai~ harbi ) '1'opcu bınbaşı mllteabhltlik vesikasının ihale '·fil 

di ve gllcJük..le tıllıtlr bi~ sesle kekele- oluyorum. istikbalde de hissiyutımın bu gün bil& bede!' g-örülebılir.· .. t .. er J:<ırat ıc..~s.K.e, ~7·5 · 1~.:S8 Cuu.ıa ('At bu- saatına kadar Naha Komisyonu aeı 
di •

. kuvvetınde. de~ışlklık olaccı"mdan şüp- . 3 , _ Mün k 
1 4 

_ 1
93

. 
8 

Cu l<lwı ) Bayt<ir .l<ıtat Maral 31 5 UföS Sı:t- ğine vermeleri ıazıındır. .. ıc 
he etw~yıuız. - a asa, · - · ma , . · ,, 

- Hal ••• Hal ••. HalUk ! . . . 3 _ Gelecek hadiselerin etic le i g-Unn saat 15 de Belediye· ·daimi encü . lı (Kars ytı Sımkawış harpıerı ) Kur- . Aksi takdirde yukarıda ytı.Zı.lı •~W 
Ben b · ah 

1 
ls . .n e r men· ı"nden y•pıla·c!ak'·- . . . - wuy bınlJdŞl .l<ıza Oztrnl iS·ô- l\Jj8 Cuına buzları ve vesaiki lbraz edemlyeo "'.'.1 .,ı 

u sese d a şuşkın bh halde ne o ursa o un, Fransa tarafından sa- " \ll, ' 1il k ilt k b ı edil ce.,eı· 
cevap verdim : · rib bır Almwı tıuduuu çızmış buıunuyo- 4 ·...:_ MıinttkıtBa; kapalı zarf usutııe ( Kuyuncuıuk. ) HuKOı.llet bııytarı .l:Say ~er e s meye a u meye 

- A a a a, Necdet 1 rum. Şimdi de İtı:t!ya htrufından okadöl' yapılacaktır.· · ~evKeC .oenu, 7-ö Hfüt:I Salı ( r..~nar hıtzı ilan olunur. 
K~ndimi Hnki bu teoba-.mezarlıkta sarlb bir .hudut çiziyorum. Bu da Bren- 5 - Muvakkat leınlııııt' : 901 50 li- 1:>ıllhttsı) Hukiimet <1uktoıu l:Suy i\lııhlr ( No. 183 ) 4 - 3 / 

bir hortıakla kllJ'şılaşmış sandım. Kar- nerdır. radır ' .t\.ürk.lu, lU·ô· UliiM üumu l Onnıın ve a- -------------· 
şımdald ttdamm sarı dağınık saçları, bu- Bıİ karardan ne şüphe edilebilir ve 6 - Talipl~rin, Ticaret odasında gaç ) Orwan wun~ndısi litıy Saıl Kun· Vilayet Daimi . Encümeninden : 
ruşnk, ıhmal edilmiş elbisesi, uzun sa- ne de bu kurtara lıiraz olunubilir. &m kayıtlı olduklarına dair ve şimtliye ka- Lart:l, 14·o-13iit:I tittll l .l:ieıde ve Hedıye) vi' 
kaıı ve acayip hullie bir mecnundan bu karan 193d de değil, büyUk barbın dar yapı işlerile uğraştıklarına dair ve- l'ecımer Hay Rcıgıv Çalgavur, 17-6-l~J~ llusust Muhasebeye ail Nümune ;eıı 
fW'la yoktu. Yirmi yıl evvel bir sabah hemen ukebını.te verıoış burnnuyorcıum saik ib~z ederek, bu işi yapabilecek- euwa ('l'ur&ıye\l" nııyır .K.uruın1arı ) Ter· nin • 3451 • lira • 49 • kuruş b 'f'. 
g-ttzetelerin ~srarb gaybubetinden bab- ve bunu da kimseden saklıtpıudım. lerine dair bir ehliyeti fenniye vesikası- zi Bay Hetık Oıner, 2 L-6-HJ38 Sulı (Kars keşifli ikmal inşaatının ve yenide"~ 0r 
.seltikleri Necde~, işte şimdi arşımdaydı. Ekselans, evvela bu mektubumun nı, Belediye Fen müdürıuguırden · ·aı~rak ve Sörıkawışta zirai yeti~tırıne ) 'feci- pılacak mutbak kısmının inşautı açı tı'' 
O zamanlar, bır gece Sarayburnu açık- alelacel~ yazılmış olmasuıda~ ve. ~u mu- teklif. mektubOne koymaları ve di lo· mer Bay Hugıp Çıılg-avur, 24-6·1938 Cu- siltme usulU ile eksiltmeye çııcarılınıŞ!I# 
larıhda bulunan çıplak bir ceset bu ha~erenın şeklinden dolayı benı ·affe- malı veya Natıada .ç. alıQmış bir PF ma ( Sığırcılık ) HUkumet baytarı Bay 1 -- Eksiltme günü fi Nisan -1'0' 

. ' dlnız. · · .. · • • . " en . . , Salı gunU saat 14 tesbit edilerek ~ı.ı , . 
esrıulı gaybubetin sırnndaki dOğümü bir· Hadiseler, bizim için gayrı munta- adamı göstermelen şartbr. Şevket _ Benlı. . .. met konağı içinde vilAyet encurnefll d 
az çözer gibi olmuştu. Bu .cesedin, O zar bir şektlde husıile geJmlşlerdir 7 - Teklif mektuplan, ı . 4. 1938 Yonetlm kwul~ 18·2-1938 gUnku !misinde yapılacaktır. ıı· 
ıamanJar b~uttan nem kapan Padişahın Suşnig'ln son teşebbUsOnden kimse: Cum_a .,g~n, saat 14 de Jhale komis~o- toplantısında Il sayı ıle saptanmıştır. 2 - Muvakkat tem inalı • 259 -

ayaklanna zıncir vurarak denizin dibi- hu.tta hüktlmet arkadaşlurı bile haber- nu rıyasetıne tevdi olunmuş olacaktır. Pat OS Kaymak , .... d radır. . o 
ne yoUadJğı_ harbiyeli gençlerden biri dar değillerdi ve ben de bugüne kadar, { No. 195) 4 - i . 0 am lglD an : 3. - Bvrakı. fen~iy~ ve saires!~;ı· 
o~duaun.u soylıyenler çoktu. Necd.etin hatta son dakıkaya 'kadar başka bir Patnos merkezinin Belediye yaptı- k~ınak isteyen_ ıstekliler encüoıenıbllİ'' 
birdenbire kayboluşu arkadaşları arasın· hal çaresi bulmak mümkün · olduğunu - rılmasın takarrur eden · Kum, Çaktı, mı .v~ Nafıa mudUrltığUnde okuya 
da hayli merakı mucıp olmuştu. dUşllnmüşdüm. . Taş, ~eç Beledi~eye ait olmak Uzere ler . . . . B'I)' 

Necdet gayet ketum bir gençti. Ar- Size daima mosavi dostlukla duy- 8&b.1p ve Ba.şmuha.rrt.rı : her bıri (1702) lıra (50) kuruş bedeli 4 - lsteklıler birıncı maddede 'i eli' 
luıdaşc çok azdı. Edebiyatı be pimiz- duğum §eyleri söyleyebilmek için, şu " clRA.o BABAN keşifle iki evin inşası 16-3·938· deıi lı ~n ve saatta bu işi ~apabueceıc dl)f' 
den OıtOndQ. Konuşurken zarif cümleler dakıka fahıen sizinle gönişemediflm~ Omwn nefI'lY'ati tdai'e eden Yazı f.tieı:ı · 16-4-938 gllnüne kadar bir ay müddetle 1 llyeti haiz olduklarına daır Nafıa ınO od~' 
kullanmHını pek. i)'l blltrdl. Çok az kc,. ıon derece mUleeasiliın. . . · M1ldürtl: · BABADIR DOLGEB açık eksıltmeye. vaz edilmiştir talipterin ; lüğünden ~lınmış vesika ve ticaret. i~ 
lltvel'l· On"" 'f'" "''"' .. '"' ~U..ıtf AJ}Q/Jf- !ll'l'ı'· 11a '. . ı ·- · veaaiklerilc birlıkte Patnos ... Be diyesine Isı vesikasıle birlikto eııcUmenl daı:,.,.f 
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