
.. 
PAZAR 

27 
MART 1938 

SAl'I : 97 

tnARE YERt: 
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Pa2arteelden mttada tıer güıı çıkar 

Sayısı lıer .• yer~e G knru~tul' 

Basılmayıtn yanlar geri vertlmez 

r 

Bir Fransız general!: ''ilhak vesilesile 
harbetmediğimize hata ettik,, diyor 

Avusturyanın ilhakı Tunus ve Hasankale İnhisar Satış 
Cezaviri de tehlikeve soktu Memur V ~kil~. o~ac~rı 

..,, 'J tabanca ıle oldurdu 
Ortada tifüs 
tehlikesi var 
G Umilşhane vil{ı.yetlndc, Ba:,rburtta, 

Kemahta nihayet Erzurumda mUn
te11t tıifUs va'k':ıları görUndU. Yazımızın 
~!'levhasını t~füs vnk'alarile mUtenns1p 

33 devletten mürekkep 
bir toplantı yapılacak 
Amerika, Avusturyadan kaçanlara 

yardım için bir konferans toplan

Teki( edilen katil Trabz onlu Salih 
Okyar cinayeti nasıl işlediğini anlatıyor 
b Httsunka~e. 26 < ~usu::.t) - Dun snbah çık mı~ ve MUddei Umumi~·c odacı lura
~~nda ınubım bır clnnyet olmuş, bir hlmi vurduğunu söyleverek tesUıu ol-

kışı kurşunla yaralıınarak ölmtıştnr. olmu.,tur : -
inhisarlar idaresinin Hasanknle satı~ .. ı · . 

ıueınur vekili Trabzonlu SııJih Okyıır . Odncı brahını esuscn Pasın köylnte-

!r tarzda koymadık. Qe.rç.1 hamı umumi
ltt ınernıeket cvlMlannı nahak yere top
tata gömen bu lınstalığm nz d:ı olsa mcy
liann çıkması hoş bir şey değilse de, or
~ 'bir tr.füs ısalgını hiS3ini verece-k bir 1 masını 
~rl~vrh:ı intihap ed'.ışimlz -Om:ız ııaikın na
~ cUkkatinl mübalfiğo. ile de olso. bu 

teklif etti 
ylrnıf iki yaş!nrındııdır. Ac;abi hııllerine rınden kırk beş elli yuşhırın<la , fokıtt 
ra~men, lla~anlrnlede iyi tesir bmıkmış gucn kuvveti yerinde blr adamdır. 
bfr genrtir. Don sabah saat on buçuk Erzurum lnblsar idaresinde on sene 
raddelerinde fnlılısar idarc:..inin bulundu- kadıır odacı ve bekçi olarak lılzınct 
ğu b~nndnn llç el siltlh atıldığı duyulmuş etmiş ve geçen sene Temmuzunda Hıt· 
ve cıvaıda heyecan uyandırmıştır. Biraz sankaloye nakledilmiştir. 

l\3tıalığın Uzer:nc celbetmek içindir. 
Tifüs hastalığının dehşetini umumi 

ha.rbın 1'~1nde yaşayanlar elbet bHirler. 
\>akaıannn enjcr kUTtuluyor .Bu hn~tnlığı 
da bitler naklediyor. Şu halde bitlerle u
?rıtı.tn1 ve geniş bir mücadele (lçma'l<, milli 
'bit temızHk davası haline gelmiştir. Has
talık bug:On ~hemmiyetli ddildir, !atmt 
bıı asıl yarından hd.llşe ediyoruz. Bir 
lıarp vukuunda, harbı umumi c..:onasmda 
ldtüsten çckt:ıklerlmizL, tbu vak'alar ml\ -
l'accheGJinde tek1'61' çelkıniyeceğ:mizl hiç 

' !bl~ temln edemez. 
Bitler 'lm hast:ı.llğın ml.h"'l"OPlarını 20 

ten~ UzerlerJnde ı.a.,ıyabll!ıyorlannış, bu -
~n. bu hastalık s:dgın hallnde ortal?kta 
"llltümterma. obnuyorsa, blT ne\. munti
}et kazanılmış olmasıntıanmış. 

İşte bakınız, bu ha valide bu yıl kış 
~ı uzun sUrdü. Köylli çamaşır değiş -
~llled.1 ve hemen bir kaç vak'a da mey -
~açıktı. 

11 
Acaba memleketin dlğer hnvalislne 

~ran, Doğu nlçln bltlidlr? 
~Evvela. yanlış bir zihniyet, C!l.hilce ve 

1 
:ı.ınca bir kanaat b!r kısım halkın kn

~ına gJI'mlşttr. Bit insan vUcudünün 1:\
~ı gayri :mUfaTDd .ıımış ve esa"3en blt yi-
t~ bulunurmuş. 

ı.... S:ınlyen Doğu nıemlekcb1n soğ'Jk lk
"'11\lt bi'r yeridir. insan Ust üste çok giyi
~or ve sık sık ta yıkanmıyor. Bu h:\dlse
~n tevellüt eden ptsı·:k te b1t1n beslen -
e~ne sebep oluyor. 

sonra elinde hala ağzından dumanlar 
çıkan bir tabanca ile memur Salih (A/l/artı/ı 2 incidf!) 

DOGU'nun anketleri 

Karslılar Belediyeden 
neler istiyorlar ? 

Ga1.etemiz Er.:urumda. olduğuglbi, diğer lJo{ju şehir 've ka.ruıbal:ırwdtı 
dtı açtı!iı belediye .ınketinc. rfetıam ediyor. Önilmı"izdeki kalkwnıa ve imar yılı 
iri~de yapıla<'tık işlerde. halkın tl.1 :ır:u ııe temennilerin/ gıiz önünde 
bu mıdurmı'ık gnyesini istdultıf edt>u lıu arılıetin fayd:ılı • kisler uy.1nd11·· 
dığıntı kani bulunuyoruz. 

Bir iki güne kadar Karslıların Belediye
den neler istediklerini yazacağız. 

TAVLA 
şampiyonu 

FIKRA: 

Şimdi neredeyiz? 
Erzurumda. muhterem bir ihtiyar 

~ ~ir müddet evvel yaptığımız bir nn
~~ halk, ote1 ve hamamlardaki bitler -
~ ş.!k.O.yet etmışt1. Bugün çok muhte -
~ C11r kD temizlenmek için gittiğiniz hıı. - ingiliz nnf!oat.rn fifotıunun Cebelültank .1çıkltlrmdn y.1plt{İI ,çon Myilk 

t°ldan b'..tlenlp çıkasınız. 

Bugün yapıla<·ak son 
nıaçlarda belli olacak 

vardır. Zaman zaman onun hatıral:ırını 

dinlemekten zevk alırım. 
Son elli sene içinde Türkiyede cere -

m.ıneıırn hlftl. Bu resim m.wr.ıırflf/ll iştirak eden lngiliz filosunun ciizii 
ı. •. lier zaman tıklım tıklm dolu olan 
'lltl famltıruıd.w bilinin lwm.1mia köprtisiinden .1!1111mştır 
) \relerde aynen 6yledlr, Fa'k.:ıt asıl l:ltln 

Bundan bir müddet evvel tertip et· yan eden hemen bütün badi ·etere blr 
timiz tavla mllsahakasınm son oyunla· par\'a kan~mıştır. Harpleri, isyanları. 
nna bugUn ö~leden sonra suut t.ı te hürl'iyet mücadelelerini yakından gör -
Sakarya kmutthane ... inde devam edile- mii~tür. 

~~lt.ıık ettiği yer, köylUnlln lnd1ğ! han- Vtışiogton, ~6 (A. A.) - Amerikan lere davetiye gönderildiği unlaşılmnkta-
"l'(lır, hükOmetl A\·u::;turya ıntlllccilerine yar- ı.Jır. Bu 33 devlete lnğiltere de dahildir. 
bıı aıtı doğuran ~bepleroen b'.ri de sn- dım yapılması için Londrııytt . bir teklif 
~ tıun pahalı oluşudur. KöylU iç yağın - göndermiştir. Bu teklife güre, 33 devle
~ n }'a.pılan ve kokusu lblr kllometre öte- Un iştirakile bu mOltecilere yardım ça 
la~ burnunuzun d::reği.nt kıran o sabun- relerinin düşünlllmesl i~·ln bir umumi 

llhnakta ve kullanmaktadır. içtima akuedilmesl yolunda lazım gelen· 

(Alt tartı 4 üncüde) 

1 
Fnım:1.z Gener:ılı Pol A::wn'1n y.uısı 

2 nci sayıfıımızdadır. 

cektir. Yapılan lıu ınttçlar sonuncunda Bir gün bana, 1323 yılında Enurumda 
1!)3, Erzurum tavla şampiyonu belli ola· ortıı~·a ~ıkan .:'izli bir hürriyet bart-ketint
cuktır. Geçe•ı hafta yupılan maçlara karışmış olması yüzünden o zamanın z.ıp
görc ır.Dsubaka yttp:ıcak oyuncuların tiyclerinden yediği dayağı, gördüğ-ii zulmü 
oynadıkları oyun ve pu\•an vaziyetleri anlatmış ve hürriyetin ilftnın:ı kadar sı
şu şekildorlir : nop kalesindeki sürgünlüğünün ııtır:ıpla 

..... __ 
% 8~ bu bit me~~~ni, mem~k~~ ~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'ta. ha.tı wnumlyeye bağlı blr mlllt mUdn- ş h • d b • ı k l • h Oyna- Gulip Mıt~- Puvun dolu günlerini tasvir etmişti. 

~il fneselesl olarak . ele alma.k istiyoruz. e ır e ır e e 1 umma 
~th( olma.dan, harp olmadan devlet sıh-

dığı hlp Geri bir dt'viet telakkisinin mahsulü 
oyun <.lan bu neviden hareketler Türkiyede :ır-

~lelımed 3 :~ 3 tık tekc-rrür edemez, bunu çok iyi anladık. 

Osmttn Purvano A 2 1 2 Yeni Türkiyenin mücrim telakkisi en 
Sıtlim Haşilokİtı 3 2 t 2 insani tlklrlerle omuz omuza yürüyor. 

~ 1llekan1zması muntazam 1.'1lcrken, k •• •• ld •• 
llı;ll~ VQk'alar çıkarsa., yann blr.harp ıa- va ası goru u 
q~tı<la, kahbe hastıalık. ufıı.cıcık blr bit, 
>a.c an topunun, tıayyaresıinin, yapamı
~~iı taıırıbatı !çerden ve arkadan ya -

-ılt, 

tııu~ llu acı tecrübeyi bir lk.ere gördUğU -
~~. lçtndn- ki, bugün bir lki munrerit 
~l't a ltarşısında dahl harekete geçiyor ve 
~lt Si lçtn temkdnU olmamız lüzumunu 

tlatmak istlyoruz. 
'atı l?nilcadclesindc ne yapmn1ı?. 

ı~ t.,.Velıı, şu münferit vak'alardan lstl
~b~ed.erek, rakdr h~lkın ve köylünfin ku
~ ~ 8''.ırecek 1ıa:rzda gen1ş prop:ıgnndn
~ ll'J>ınaıı, bu propagandalnn saman a
~ t1bı ·~Ucl geç:~ı değil, me".!tepler -
'-h.~flıya,ralc, lrşaıt heyetleri yollıynrak, 
~ 11l:Utfne1141t. chlAD a.lBA.~ 

( All fll'f(ı 1 nrt HM/Ml•J 

Rtfut Gcncttl il l 2 1 Resmi Gazetede şunu okudum: 
Şefik a t <> 1 - Mahkeme kararile adi suçlardan do-

H an, oleJ, kahvehane, haınaın gibi umµm1 yerler sıksık lbrahim Duysak· 2 1 1 1 lay ı sürgün edilen miicrimler bulunduk -

1 
man kontro edilecek, bit bulunan bu gibi yerler kapatılacak Behcet Kura 3 3 o ları yerlerde f!f bulamıyor ve bu yüzden 

. BugünkU vaziyete göre Mehmedln sefalete dü~üyorlarmış. 
i\labkemelerin sürgün yerlerini tayin 

Erzuruınun .Mebtiefendi mabnllesin- ı oteller v_e hanlar tek:·~r ve sık sık mua· tavla şampiyonluğunu. c!cie ctmcı::.i ihti- etmek mutfak sallhlyetine rağmen Adliye 
den bir şahıs Hımsın I.ckman nahiyesi yene edılecck, bit gorulen yerler umumi mali kuvvetlı olarak gözukmektedır. Sa-

h r il h k det · h li H il 1 O p ·1 \ 'ek!Ueti alakadarlara sürgün cezası ve-kOylerinde çeıçillkte dolaşırken bltlen- ı zıs-ı l a anununun ma eı mtt susuna ın aş og u ve sman ervanc : e oy-
mis ve bu yüzden TifCıse ynkalnnmıştır. tevfı~an derbııl lkapcıtılacialktırd. . nadıktan ·onra galip gelirse bu lhllmal rillrken bu noktanın nazarı ltibar:ı ahn-

ı~1ektep ta ebeleri e E>mıryollnr daha ziyade artacaktır ınasım ve Jkti adi vaziyeti mü~-ait, iş sa-
Hasta derhal hastaneye kaldırılmış ve 1 müstahdemininin ve transit -tıııelesinln de · • nası mevcut yerlerin sürgün mahalli ofa.-
evi de kordon altına almmıkln beraber temiz.ik muayenesi ~apılmıısı VHa- l r:ık tayin edilmesini bildiriyor. 
evinin bütUn eşyası el~den ve komşula· yelten icabeden ~a~amhı~a .tumim olun- Vilayet dare lfeyetinde Buna tek satır ilave etmeden kari _ 
n da baklk! bir muayeoeden geçirilmiş· muştur. Bunların ıçınde bıtlı görülenler v·ıa t ld lı ti d- V ı· ı im . 

olursa actrcsleri Sıhhat mUdürlOğQne 1 ye are eye un a ı mua· er e. 
tir. blldlrllecek ve evleri de sıhht muayene- vini Hilmi Balcı'nın batkanbğında topla· - Düşünün, diyorum ... Nerdeydlk ve 

Bu vaka Uzerlne. J!'hlröe &ıbht ted· den 1reçlrUecekUr. · naralc-gelen evraki tetkik'" ve kararlara flmcU nerclefiı1 
bir&•r mmımııur. fırnlır, t.&amtml•~\ ( """'''' ' tno,d• ) r'Ft•tmlttlr· 
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Hasankale inhisar Satış 
Memur Vekili odacıyı 
tabanca ile OldOrdO 

Ortada tifüs 
tehlikesi var 

(Başmaktılcrim detıam) 

Saniyen köylüye ucuzca temizlenmek 

2'i • fAR 

BfR FRA~STZ GENERALi DfYOR Kf; 

Almanya iyi en iyiye 
k vve ensin 

diye mi e liyoruz'? 
<V<>t tarafı ı ıucldr) b• iP Piti, nzerimf'ı atıldı. Ro~u<:m1yS\ b •o;lıı- imk:lnını da. vermenin yollarını .bulmak 

1 

,,, k B ı. _.. · k t "' 1 t l~Z1mdır. Guzel Ayvalık sabunlarını köy-
Katil s ılih dPrhııl tevkif edilıııl ve \il • ı•n l\Pnuınıı ur arın ıı.:;a ca iŞ ım .. . . , . . , . d rr k 1 d s 1 d ·lunün alabileceğ_• f1ata is.t.C:ısal etmek 'Ve 

Sorgusu Y 
ıpılm•ştır. K til vakanın sure ısP P mnvı-ı. a o <1mr ım. aç ttrım an k" l" . oy uye sabun vermek, ondan sonra da 

ti ceryanını şöyle anhıtıııı tır: tutmuştu. Bu sırtt<lıt h1çağın çekh ve hanları hamamları kah ı rt bal ·k· n d f v d Bi , , ve e , ara arı, 
- Bizim depomuz nçıktır. Ben ocilı· omuz·ımn 1 1 ç (' 11 ur 11• r Ara evleri m•ırakabe altına ıalmak seyyar e- • 

(l tbrnbime, irtıırr.ye eski ten intisap et· PtindPn k~.rtul ~urn ve ffifl~llnın gözünn tüvler te~kil ederek 1köylerl d~laştırma:.:, . Fransızlar /tal vanların T untJS 
mış bir adam olın . ık sHatil .. bir hııbıı >ıçarak or. dakı tnbancayt ıddım. ı her Uç ayda bir köylünün çamaşırını eş- ' 'J 
~ihi itınıat t>diyıırcluın. Halbuki o benim - n~vranma_! cfiye hağı.rrlı~. - ya:ını baştan a~~ bu etUvlerde .temlzle- ve Cezayire göz koymuş olmalarındatı 
bu Himacfnııı suiistimal eılerek bir çok lbrahımtn gozn pekti. Üzerune hu- meıt, yani, muallımle, doktor:n., as'k~r - 1 ., • 
Söndıkları depodan çıkunırak gizli gizli cumda devam etti. Ayaklarına do~ru le bu mücadeleye, tıp u sıtma, tıpkı şuphe edıyorlar 
~atmHkta imiş... Şimdiye kadar karlıt bir el attım. Bu kurşun hoşa gitmiş ... frengi mücadelesi gibi gir:.şmek llzımdlr. 1 
kapulı olan bumda ki sandıklan sayınca Sonra gene biribirimize girdik. O zamRn 1 Temizlik te her şey gib·i bir kültür [ Fransa g·merallarirıden Pol A.ıtın ı 1 arın Çekoslovakya ua işgal eı;tle• 
bu vaıiyeti anladım. Kendisini yOzledim. bıhanca iki defa d11h11 pAtlacfı. lbrsıhim meseles:jir. Asırlarca uykuda kalmış ve Amwturya1ı111 Alm.wy:ıya ilhakı müna- bilir. Orta AvrupHdaki Alman akalliyet· 
Cü münü itiraf etli ve parayı ödeyece- oldu~u yere yıkıldı. Vaziyet bundan ihmal edilmiş bir bölgede, bitin yiğitte SPbetile J>aristP r ka ı .Jurnal gaıete.<inr e leri için müs11llab mUdtthıılt>ler ,·ak

1 

ğini söyledi. Bundan sonra iki Uç glln ibarettir. 1 t•tlunduğu hak,kındakl kanaatin yerleşm:ş dıkkate de!jPr tur 111akt1.le m·şrerliyor ve olabilir. E.;ki mUstemlekeler is'enPbilltı 
evvel satış htululmı bankuya teslim et-j Müdcielumumilik vaziyeti VilAyete olduğu tir köşe~e. halk kendi haline terke Frans:wm dııha ne :uımıına. kndtır hare- Belçika topnıkhırmdan bir kısmı kopıı· 
mek üzere kusayı uçtım. Buradan 150 ve fnhi;;ar BaşmQf!Urlü~üne bildirmiştir. d' lemez, ve kültür meselesidir diye, tekti.-

1 
het.-;iz k;ılncar}mı somı·ak diyor ki:} i rılabilir. Alsas Loren geri 1stenebili··. 

lirtı rnın e ~ik olılıııtunu 2'Örrt lim. İnhisarlar BıışrnUılOrll Saftı:>t Kahyno~lu mUl k~idelerinin ağır ağır işllyen teker - ı " Yer yü20ı1de Yalnız Fnmsa ile 1 Eğer Fransa derhal: " Dur :1rtık 
HL İ ıı .. ılı• r,fr ouad l yutmakta· yanınria ~atış Amiri H>tmrii Dizdar ve SR· le~e!e.rmden .. meded umul~maz. O~un fspa11yu • IJuJk CPphe~i ,, denilen m;ıhl· orad;ıl • diye ba~ırmazsa, hiç şüpJıPSıı 

yız 13t:niın uyl\umdım istifade ederek tış muhıısibi Havrlar olduğu hAlıie dün iç.n ne bugun en başta, tebhirnane rane bir formül manevrasına kuı ban hir srUn muharebeye mecbur kahıcal\tıf• 
ar ahları aldığı ve kasayı açarak orad11n 1 akşam geç vak.it buraya gelmişler ve hakkında :'i~~ye~n verdiği k~ran alkışlı- 1 gitmişlerdir. Frı:ınsız milleli sun'i surette Fııkal acaba hımgi m~rbalede? Belkide 

. h k B .k 1 . k d t yoruz ve ,ı:utun aevlet mekanızmasının el- b. ·bt . r ıı ı k ·hı· il · . er.· 150 lırııyı uldığı mu !:I kaktı. u eksı -
1 
roüddeiumnmi ile temas ellere er ıal b' 

1 
~. .. 

1 
. d ll rınden ne rtt eden sınıflara ayrıl- ga P ge me ı ımıı erının çoktan g Y . . . I ~r ıuıle bu muca.de eye gırmes1. rn.zım ır · t ld l'r b. l .ği görünce hcıııcn Jbrabımı çağırdım. tahkikata başlamışlardır. ki b0 

ti 1 f k ! k t t hl.·,, . büyük mıştır. Ancıık su~hım sılıhcıtı saye:sınde- m Ş o 11.,u ır zamırnda! 
. . be 1 , u c sses u a , a a e .ı:esı d. ki F be b h t j M h b ı ı b!l' •çıı.ar panıları.., dedım. Ayın yirmı - Bu sabah katil Salih lohi..,arlar dai- d" k d lim ... ır · , ransa d a t spanyaya benzn u are e yapmış o ttn ar Ye ır. ıı ... şmanı yo e e , uııyoruz . b. h · r ·· · h' l oıı ~inde vereceğine söz verdl~ ro~iıı~ getirilmiş ve huzurunda kasan ın ır maceradan 3·aktt.ını sıyırbbilmi~tir. re enın t>C ıyıını ıh:ın er, Sulhu s 

Bu sabuh ben satış basılalmı Baıı· tadııdma ve ddterlerin tetkikine b.ışlan- CiHAD BABAN Artık lıu balk cephesi tecrübesi derece ıtrzulnrhır. f c;kat sulhıı sPVJil*'lı:' 
kaya yııtlrmağa hazırlandım ve lbrahi- mıştır. yapılmıştır. Bulunan formül memleketi- Muhıtrt-beden korkmak değildir. Fr<. n a· 
mi çağırarük : M d l kl I • mizi uçurumun kemmna getirmiştir. Bu nın bu. Un sa~lam ve iyi kumanda edl· 

- Ben Bankaya gideceğim. Vere· Bu sırada katil Salih orad<t bulunan O e UÇU ar ..ılSe vaziyt:t yalnız duhili sulh ve sükunun len bir ordu.;u var lır. 
ceğin parayı ver, dedim. bir bıçağı nasılsa eline geçirmiş ve sahasında UÇUfU lacek ve memleket maliyesirıin d .... ğil, hıırict 1 . Fransızln r bi.rleş ·.neli, boyun bükeıı· 

firttr edip elmiyeceği belli olmadan Jer n mut dd tı 1< 'l/e Yüzüme baktı, gUldü: " BusrOn için Mil 1 et bahçesinin , politikalınıızı ve Fransanın dışarıddki .' ' . er~ ı nm, orkakhınn i 
- Bana ne! Memuru mesülO sen- ayağı ~ayarak bıçağınlaUzerine d5üşlmh~ş önündeki geniş sahada model itıbun üzerinde de 1-ötU tesiıler bırakıyor. haınlerın tesitınden bir defııdıt kt>nll• tlll 

. ve goğsünden yara nmıştır. a ıo 1 . kurtarnıal dırl P J· b ı gııı· 
sin 1 de~ı. . arası olduk n n~ırcadır. tJk tedaviler uçıık mUsabukuları ynpılacAğım yaz!llış- Devletle~ ~ Oemoknıtık • ve • Totttlıter. 1 

ttr. ttr amento tttak ı 11 Benı mUşkül vazıyete sokuyordu. Y f t k rt 
1 

t 1 tık. Bu sahanın çumıırlu olmasınd11n denllerı ıkı zümreye ayrılmışlar. Demok- ı da bocalanrnlara urtık nıhayet ver.uıe ' 
Elimde bütün bunları lsbat edebilecek y6pılmış ve ıaya ~ .u arı mış ır. dolayı uçaklar Llso mektebinin arkasın· ratların ötekılere karşı hattı hareketi partilerin kav_galarının tevkindP, vazıye· 
bir delil yoktu. Onun ikrurından başka.. . Mııktul lbrahımıo altı ço~uğu ~e daki meydanlıkta uçurulacaktır. üç kt:lime ıle tayin edilmi: • Fa:;ıizme tle mOtemısıp tedbirler alttbilecei'ı 
o da bu vaziyette Jnkar ediyordu. Bu bıçare karısı yapayalmz ve perışan bıı· MUv ızeneli uçak yapmış , ohın mü- karşı mUcacJelt ! ,. Sllğlam kararlar vnebiledek azicnli ııs· 
suretle beni lekeleyecek zimmetime pa- halde kalmıştır. davimlere TUrk H.ıva Kurumu Erzurum BizJeld M11ık .. ıstler İt ly,ı hül tl netine sanlxra mllracıta~ edilmelidır. ıı 
ra. geçirmiş bale sokacaktı. Çok tittzle-I Bu cinayet Hasankalede bUyUk bir Şubesi tarafından muhtelit hediyeler herguıı o kadar haKaretler vııgdıı dılar ki . Yıılnız kPndı menfaatını duşune 
nerek uznine yOrOrtüm ve ibrabime bir teessür uyıındırmıştır. Mütemmim malQ- verilecektir. İtalyanın Alnrnn lbtirasları~a kıırşı biz~ bır adamın veyahut bir partinin deA'

1

1

1

' 

k 
l'r. • . • takttt vatanın selametine ba,.,I b r 

tokat athn. O bıı t ık»ta hP.O'H'TI mu 11- mat vP.rece&tm. ttıklıf ettığı lliÜZdharetı gayri rnUmkUn . & anmış ., • • 
1 

zümremn etrnfında milli vtthd ti tabii"' 
saçlar arasında yaşar bıtlerı çok olan bır hale soktu ar. 1 . . e · ' ı ·· . . kuk ettı r melıdır. Hu o · 1 )oıı insanhırda baş bıtlerl kaş, sııkal ve bı· Bu muddet zarfında, Hıtler bır me- b. dU ü . 1 z mrenın Y ııe· 

' yıklara kadıu gE>çer, fdkat bedene gt>Ç tot dııbılinde tevt!ssü prugrttnımın mer- ,!r d ş knc~s; 0 111~~dır : Alınan tebll ıııı 
1 mez. Berlen bitleri en çok: koltuK altın· I balelerıııi tah .ıkkuk etıırınt-kkdır. Avus· sınhenf ur umuş ır Avrupaııa ı-ulbd:" 

ICUl rdı · n kurlulıııak Sa\'RŞI 1 mu · ı azasıntt yar ıım t "' te " 
1 ( 1._t lıU ı tı 1 ııu•td,. 1 

Şeh"rde .e : \e ~ i bir humma vakası 
b l l 

. da, iç çamaşırldrın vücuda dt>ğen yerle- turyanın ılbttkı te~etıbuı,ü ımılılıu bir k ' k ' 1 e m"'ı:.e muk 
Ş• hrın bir Çllk ma 111 erme ve . . . y ... pare ve uvvet i Frnnsa . rıııde, çumuı:;ırların, elbıse ve yat ık eş· şeyuı, buııu karşı yapıl.ıcuk ruukııbeleyi , , · • 

muayen ..... iı.~ eh · ıııuııy• t ı ~ ıft vrtııı t>dıl· b tU" köylere b tl ... td n kur ulınuk lçın d., .. k 1 1 . d .. vvtld 1 t . 1 k u • . . l unus ve C zalr lc-hlık•·dı• ı 
1 

• d' yasının ıı.;ış ve ıvrım o ıın y ... r erın e .., t: ı ayın e uıt: , nenııı ışgaıınde D /t • m~ktı:: ve billuer testııt ulunıııak. t . ıdır. l 1t~ .• gııt11 yazılı öğ •· tler teksır e ılerek b l l3 tl k kf d .1 I l 0. old gu g b. U i k &.!r tanıftc;n Avu--tu ı y,ı nın iıbalCll 
. Bu iş bitlikl•n ..;onıa fokirler ıçin d•g tılııııştır: 1 ·uı unur. ı etlr elr e yı ışı ıtol ur ur .. kı · k"lumunıa.,ı ~erıı~nt~ ~ ı',"'kzt ıtrşı~ın·'.alnın as"eıt bttkımdan nt-t ceieıini tıııılı 

hlt 1 Mtth il· lertle y .. ı> lı ııdkta ol n 

. . .. . . şı er yunıur ar ttr. umura ara sır e ... ~ & e" ı. 11 il pıtrtılerın eden a n· t ı . 
şehrin ıkı senıtınde ham w tutulacak •Bıtler ıııs ınl.ır>ı (L~kttli Humma) ve adı verılir Sırkeler y11ni yumurhıhtr VO· Bizc;n~ı..tlrı kavgalaıile m şgul ı- F. 1 y ı gaze e . şun arı söylüyor . 1 
ve bunlara s.ıbun tevzi edileıek temiz· Huınmı1yı Racia adl'1rı verilen iki tehli- cuuda bır. tı11fta soı . urıda bit hııltne ge- s11 sıtdec~ • Eneı jik pro;cstod: an b ~ ttn· içınd" A~~u~~k~ ırıt~..,ın1.ttn bir iki ss:ıı 
lenmtleri temin edil Ct'k ve ev eşyaları ~eli h ı:.tıılı"- geçirir ve bir çok 11d1tm111 lir Bıt er ins nhmn ı.anlarıııı emerek ya- m~klu ıktifa e.tti fakat bu pr;tes~ou:- d , be . ır k ~~etı .sı ı~ sUpUren sıı· 
ayrıca t!tüvden g t'çirih:cektir. lö ıııesine sebep olur. Bu bastalikhırdırn şa~ıkları ve insdnlııra L• keli Humma iş udamlıın tarcıfmdan hukuretle ~ c~~t t-nınA~ek ~ıı ımh sdıya.sı neticeleri ous· 

S 1 b t 
M ll ı - · ·· t blJ•il h · b' l b' b ı • gerı '' ır. ı; erı sa a ö ıse ııklslerı b 

ı ı n • u ur ~ıuunuıı t· u h~~ anıı-ı ırııı~ tutu ıtn ır astanın Humıuayi Raciu. gibi hastalıkları verdik- • çevirildl. bülUn geniştir. 
Sıhhtıt v~ ıctımııı ıııuavellt-t k ~üdllr· bıtı s ıı ğlttm bir msa~ı ısırınca hastalıı"tı !eri için kan emen, h ·ıstalık veren bu 1 Matbuat " Elveda Avusturya ,, diye Almıtn ordı..ıbm Brcnner'e indikleri 

lUğUnd~ıı dlln şu t .. z~ne~l ~ ~·Ü e aşlar. Haz~ ynlerlmızde arıısır~ Lek~~f bayvanlördan bir ~n evvel kurtulmak bo~un büktüler ve bu söz de kurban zama.n, İtalyan ve Alman ordulttJl ıvO· 
Dogu Yazı lşl~rt ~ıudur g llumma bast ılığı gö Ulıneı..tedır. Köyu- Ulzııııdır. Zdten bitlı olmak demf'k vis edılıniş bir memlei\ctin mersiyesi oldu, messıllert pPk boyuk bir sumlmlyetle 
« E.ı zur~ııı•ia d~n hır lekelt tıümıııu nüzde veya kıtsııbıılı iseniz bu'undıığu- oımuk demekiir. l Teıııizlık iınıından O'e- geçti. l<arşılıtştıhtr. Httlbuki 1934 Temmuıuııd' 

va kası tt-sbıt t dılııı. Ha~t111ık bıtlerle h 11 d b tı ·t l ~ b' .· t t -
6 

1 v· h A . bit . _ h d b 
1 

bl nuz ma a e e u a., a 1&a ırı--ı u U· lir) sözu atalıırım.zdan kdlrmıdır. Şu bal· Fvkııt Avusllt"ya lilmemiştir Alsas ıyana acilselert Uzerme Muc:ısollni 
g Ç 11\-ırıe gore şı lr e u unan .umum 1 b t b·tı 1 il h • k f ı f il ı:. . , , H ursa ııs ııyı ısıran ı er vası as e as- d~ kendi:.ini, ,jl~ ve çocuklıırını ev.ni Loren ııaı-ıl hürriyetinden vaz geçmemiş ço . t~ vttn ırk11larmı Brenner'e talJŞ, 
t;ıb'ı 'u~:ılı~u~'~;:ıı:::ı~:· :::sue~ oh:t~~:~ talık başkalarına da geçer. Bundan bıış ve eşyasını bitten temizlemek herkes idise, Avusturya da vaz geçıniyect·ktir. ı etmıştl. o. zııman Brenn~r ~ir ~an.ııı t~e 
g k u k be k t 1 t bi kıı bitler insanların kanlarını emerek için bir borçdur Bihen temizlemek için Fraıısa Avust r . . h lakki edilıyordu. Ha bukı şımdı şıroal 
ler ~ık sı m rn u ve on ro a u . · , u Yll ıçın mu arebe C k . _ ol' 

l E.ş d 
- st hd ._ zayıf dOşmelerıne sebep olur. Şu halde çalışun memurlarımız vardır Bu me· etmiyel'ek diı·orlar E"' d A enıı arusında bır munakale kapısı 

tutu muştur. yasın a ve mu u emı h h t 1 kt k k h • J • ~er e erse, vus- mu~tur 
ninde bit bulunun bu gibi yerler temiz- em :ıs a ı an oru~ma ve .em za- murlura baş vurunuz ve onların savaşı- turyd için mi muharebe etmiş olacak? • (Alt tar.fi • tlıı 
liği sahıt oluncdya kadttr Umumi Hıtzıs- yıf dü~memek için en .1Yi çare bıtlerden na yardım ederek kendinizi, çoluk ve Hitıer progrıımıııın tabakkuk eden her 1• snmct cıtlde) 
s·hha kanununun 259 uncu maddesi mu· temamıle ten.lzleomektır. çocuklarınızı, ev eşyalarınızı, köyün merhııleslnde, Almanya yeni kuvvetler 
ctbinde kaputılac~ktır. insanlarda y11şay11n bitler iki türlll· kahv.-, han, mescid gibi umumi yerlnt· kıızanıyor. Dök Onmek, prote"'to etmek 

Sıhhat ve 1. M .. M. d~r. Bat ve beden bitleri. Baş ve beden ni ve tekmil köyü biran önce bitlerden Fransa için mııhtt-mel dığr hudistılcr~ 
Salim Cimılll bıılerl ayrı ayrıdır. Baş bitleri başlarda, temizleyiniz. • karşı bir garanti teşkil etmez. 

yazan_: Ba!Jadır 
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EN SON HABE RLER.9 
Fransızlar Da Kızıl ispanyaya 
Modern Silahlar Viriyo.rlarmış 

Orta Okul 1 Yalınız Ağustos içinde 
547 tayyare vermişler 

Siberyada 7 Yıl 
Esa~et hatıraları Topluyan: B. D. 

Tt•frika: -; 

öğretmenliği 
kursu görenler 

ı,\ilelerine 25 Jira 
Yardım edilecek 

ltalyanlara göre, ~1arsilya si1ah fabrikaları da 
mütemadiyen siJah gönderiyormuş 

Bir kayanın üzerinde beyaz 
sakallı bir'adam, başını iki ellerinin 
arasına almış, kim bilir hangi diyarın 

1 Ankara : 2:> [A.A.) - Büyllk .Mil· Roma, 25 - Bazı Fransız gazete- ve Kızıl Husyanın yardımlarından ileri h f ·ı d ;t lllecltsi bugon Mustnra Abdulhalik 

1 

leri Nasyonalist ispanya ltalyaya ve Al- gelmiştir. as re l e yanıyor U 
.ı erıdanın riyaseU altında toplanarak manya tarafrndan vasi mikvasta yardım Xns~·onaJislJerfn lt\UJ'ruzu de,·nn 

1 
t 

11 
_ Merlıaba evIAt diy ecevnp verdi. 

'il\\') t · di . . Bir müddet saç arımı yumur a e u- .. ... k · e deniz yolları ve limanları işletme I edildiğini yazmışlardır. Bu hııberler tek- t' ~ oı . ., ct· d Sonr kurulayarak ctışnrıya çı- · Ne dUştinliyor.')un böyle diye ·sor-t~~~~unun 1 ve .ı ncl maddelerinin de- 1 zlb edilmektedir. 15 - ı · 938 güuünde Marsilya, 2:> - Nasyonuhst t~arru· ~~;dıır A~ağımaa bir tas su döküp sedire dum. 
0 rılmesı bal\kındaki kanun laylbasile Fransız m<.'Clisinde Hava blltçesi mllza- zu dun de bUtün gün devam t•tmış ~e kurudlum. Birbiri arkasına içtiğim çaylar - Hiç et'endl. 
~a. Okul O~retmeni. olmak için Gazi kere edilirken, Ağustos 937 ayında 547 geniş mik_ynsta il~rilem.işler ve ıııUhıın azcı!{ yorgunluğumu -almışlardı. Faknt bir - Nasıl hic .. . Peki ne için burada o~ 
111 htnsune kahul edılen ilk okul ötret- t"yyarenin teslim edildiğ'inin itiraf edil· mevkiler ışgal çtmışlerdır. külçe et glblydlm. Sanki marsallnrıın bir- tunıyorsun? 
b,~nlerlnin ailelerine .yardım ?·~pılacağı diğl, a.ıl ı·ordım edenlerin Frunsızlar Para bollııjjıı bı:ıerııc rabıtalar'.~' kaybetmişlerdi. o , - Efendi dedi değlşmellk çamaşırı'." 
ı kındaki kımun Jayıbttsımn ıkmcl mU·, ld it ka dedilmekte ve Fnm::ıa hOkO· Paris 2;; Kalalonyadu ovraki gunden s~nra Bakude tir dahn yerli hn- yo.i burada yıkadım . Kurumasını bekh-ııı~:••elerlni yapa!ak kabul etmiştir. Bu ~•~ni~ ~ı:rsilyada Soley fubrlkasındn nakdiye 'ıedavnlü inanılmaz derecede mamına gltmeğe tevbe ett'.11'.. I yorum. Giyip gldcceııım. 
4 'lSt:betle kOltur bukaru S ıffet Arıknn imal ettiği en modern silahları gizlice artmıştır. Ecnebi Banka mümessillerinin Adada Kolera Çıktı . . - Denız suyuncL"l sabun köpilrüyo 
u beyanatta bulunmt•ştur: Gazi En,.tltU· 1 • d 1 den evr kı Günler:miz ağır ve ıztıraplı ~eçıyor· mu? ıınn<te kursa kabul edilen ilk okul öğrct-ı Kızıl İ<ıpanyaya tesli~ ettiği bftldıril· beyanutınai göre ~~ a~U ~ I'~ l 8k- du. Bilhassa Tilrkiyeden iyi haber aln- - Sabunla yıkamadım ki çamaşırla- . 

llıttıJe·ıntn a•leJerine yardım maksadtle mektedtr. ltaJyanlara gore, Kızıl span- mıkdtye m ktarı mı yar aru H 1 0 nrn mıyorjuk. Arkadaşla!' arasında ırnn~şa - rımı . .. Ufak bir parça .sabunum var. Onu 
~•ta 25 lira verilecektir. EncttitUdekl yanın şimdiye kadar yaşaması Fransa •tudır. rak, bizi eğlendirecek, ovalayacak vasıta- da yemekten sonra eller::nıi ve ağzımı yı-
d Yee.-k ve zaruri masraftan da göz önlln· lnr arayarak ataletle geçirdiğimiz bugUn- kamak için saklıyorum . Buranın sabun -k: tutulacak olursa devletin bu feda· 'apon taarruzu büvu•• k lcr meğer ardlarında 'bir facia saklıyor - ları da çok kötü efendi. Hiç köpUrmU -
t• tlııcı taoi'i tukdlr edilwiş olur. Kamu· J j 'J ınrmış · ~orlar. Ah bizim memleketteki snbun -
.. y Puzartesl gün O tekrar toplanacaktır. Ağustos ortalarında bir gün adadaki ıar .. . • l d d •ıd • esirler arasında bir kolera vak'ası göriil- _ Baba nerelisin sen? S Zarvıat a tar e ı l dil. Bu vak'ayı diğerleri takip etti. Y.akn- _ Karapınarlıyım . Oı·bon o nüversitesinde 'J lan:ın 48 saat içinde ihtilılçla ıkıvranarak - Niçin buraya getlrdller seni? 1,.. k k ı· 1 · d I' k' .ıe ölüyordu. Herkesi mUtıhlş bir ölüm kor - casusluk ediyormuş•ım .Kim ha -llı· t"ye lıakkında lls1ıkeu, 26 (A ~\.) - Çin tculil~ine uöre. Sin o ın .cep ıesın e ~ ·ı .n u · 

tr. ,... ıkusu almıştı. Sanki kurtuluş ümidi daha ber verdisyse on tkl ynşım:iakl torunumla k miryolu bovıınca taarruz eden Japonlar, Çinlil~rin şiddetlı. nıukavmetl knr~ıslnda 
Onf'eranslar ziyade olabilirmiş ,gibi renerln etrafında- berrıber beni b•ıraya gömterdiler. 

ricatH mf·cbur olmuşlardır. "d barakalara toplanıyorduk. Ne bir adım _ Başka kimsen yok mu? 
rı l>arıs :25 [A.A.] - (Anadolu njımsı· Çin Ordusu bu cephede düşmıtnı ıs klı'klmbotre geriy~ at~ıştır. Dif o~e!:~;~; uı :arıya ntma:k, ne de adadan kurtulmak - Var bir oğlum ... A_kerde ... Gel -
tlı~ hıısusi muhahira bildiriyor.) Türk ta· bir Çin kolu bir şehri zaptetmiştır. J "J>0n ur u taarruz a n~1r z \)'ıa ~ ti midi ....ardı. Ölümle her an kucak kucağa meden evvel mektup almıştık Veli babada 
ıe'' tetktk cemiy~ttne ait döroüncn kon- c1tr. Çin ıleri hareketi bUtnn hızılc devam etmektedir. yaşıyarak günlerimizi geçiriyorduk. Ölen- idi. Daha evde bir silrU kUlfet var. Hepsi 

11 ransı bu hafta Sorbonda Bay Avni ·- !er her gün bir parça daha ziyadeleşiyor- de ödsüz ocaksız kaldı. Ne diyeyim sebep 
\\~tınan vermiş ve bu konferans mevzu-

1 V: l l • t •kl A ll • • du. Her an koleraya tutulmak ve hemen olanları Allah sebepsiz koysun ... 
ra~• l,.tıım KOltOrOnQn varlıgından Fa- 1 1, unan l ar ıs l a erının can vermek herkes icln melhuı bir tehlike İhtiyar çok kederli idi. Onu tcsell1 e-
ıtıı 

1 

Ve Mevldna gibi tlllmlerln bilgi ale· idi. dicl !bir ~aç sözle teskin etmek istedim: 
ne L ldı k l l d l 3aküden Rus doktorları gellyor ve - Meraklanma be baba ... Mukn.d -l1ıtt.. ııizmetlerlnı1en, Osmanh imparator- •• •• H •• ut u a l ar h u d nf ı..~· 

· 'llll yı on umun u erg n eze e~ıyon yapıyorlardı. Ya - 1er!l.t. .. Ne dlyeUm, •alnımızın ynzısı böyle a. ... Un KültUr~urumlanndan ve dttha vaş ynv · ı k l 
·utll z aş KO era va a arının arkası "-e- ·mı~. Her şeyde bir hayır vardır elbet ... ıı.b tya Gö ulpır. teslrile bu Ko~tnr lldl 'ki 'J 

--q aı --------------·------ 5 ve on ı giln kadar sonra artık hiçbir - Amenna dedi. .. Allahtan ümit kc -ke ~daki dcğlşmeleıi ve en sonrada ı . ., . . vetJcrin ve !alebenin işti ·akile bUyük bir \'aka gfüülmedi. Bu acılı günlerin şahs' •
1 

lh•l "I Qılllıtirn Tllrk KQltOr aleminin son sc- Atına, .. 6 [ A.A. J - Atına AJansı . h d -. mez Oeo ... ••• 

J ti · 'k lf · ı ldö o o geçit resmi y.ıpılmıştır. muşa e eme mti.stenit acılı bir hatırasını Sonra bir milddet durdu. ve lftfı de-lııı~~•4e yaptıgı tesirleri lz•h ederek blldiryor: Yunan ısti ıa nın yı n m Ş•hrlmizde mlsallr olarak bulunna burad> aynen k~ğıda geçlreceııım. ~ştırdı: 
rı, bir alkış tufanı Jçinde konreransı. bu2ün Yunanistanın her taraf~nda hUyük Yu(J'oslav Üniversite talebesi de ruh.mi Hayatta tesadüflerin izah dllme~ _ Köyde söylerlerdi inanmnzdım. ~ •• ~'h•yeı vermışlir. Bundan sonra aı- 1 ıezalınr.a!la kııUulanmışlır: Atmada Kral, Jlyi~e lşlir•k etmişler ve sevlnçt•n coşan müşkül ne cilveleri vardır. Ben B>ktinüı' ')eniz dodlkleri bu ucu tııc>ğı bıılunm>ı 
tat ~ onreransı Fransız Arkeoloji ens· Bnşvekıl, vekıller, kordıplomatık hazır Atina hıtlkı tarafından alkışltlnmı~lardır. ismini belki hayatımda iki defadan 'U muj•ır? 
ko~'~ direktıırn Gabrlyel vermiş ve bu bulundukları halde ruhani bir liyln ya- Yakın şehirlerde bulunan askeri kuman- ziyade lşitmeın'.ştim. Onun eteklerinde u· cevap vermeden onu dinledim. o yl-
ba~ er1&nst~ Türkiye elçisi Suat Davaı da pılmıştır. lleri gelenlerden birkaç zatın danlttr dıı mernc;imde bulunmuk üzre zanan Hazer denl,zi hakkında hele hiç bir ~e devam etti: 
lt ~r bulunmuştur. Sıılı güokü konferans- nutkunu müteakip, ı.ıskeri' ve millt kuv· ~ebrimize gdmişlerdir. fikrim yO:ktu. Bunu alelAde bir mevzu 

0
• _ Den!'Zin hepsi bu mudur? Bunun 

lly 1\Iuzafter tarufındtln verUccektir. larak bile düşünmek zahmetine katlan- lstünde giden tekneler geri gt'lme'< iste-ç S · f t'kl"']" H t da K 2 5 ı· lmam~tım. Tali bizi Baküya attı ve hattA eler roııarını nasıl 4lulurıar? ekOS)OVakya ile ticaret Urıye S l a l a ay arısını ' ıraya C:aha ilerisine... - Sen hiç denl2 görmemiş mi idin ... 

kutlulanmış değildir k Issız susuz, yılanlarla doh Nargtn n- - Yok efendi de::ll. Ben köyden hiç anlaşmamız umara dası aylarca hayatımızı kasvetli birçerçeve ·ıkmamıştmı. Ömrümde iki defa Tortu -A Antakyadan bildiriliyor : Arap ajan· . 
"• ıı"'llkara, 25 (A. A.) - Çekoslovak- basan adam gibi süsledi. Uzerinde bir fenerden başka na gitmiştim. Amn oğhmun ErzPrttmn ı,. sının Suriye gazetelerine verdiği bir bi dl 
,.L. e llram17daki ticaret nnlıtııması mü· J-f na ve fener bekçisinden başka ins:ın bu- lir kaç seteri var r. ~ .... t .. v tıaberde. Suriye istiklal bayrumının ıt· ı d k o d · h kkı d d · ı l · eıerine dUo Ankarnda başlanmıştır. · unmıyan bu a acı yavaş yavaş gelen nn enız a n a, enız yo cu ugu 
~ı'J• . tayda kutlulıındığ'ı ve bir çok evlerin Q d k d ~ürk es!rlerlnin yaptığı 'barakaların imar ~akkında lı:ıhat verdim. Hayretle dlnle-lSt d l J bayraklarla donutıldığı bildirilmektedir. . yun a arJSJtll a cdilmeğe başladı ve yUzilnü tamamlle de- j:. Sonra: flı lO e ÇeteJef e Halbuki, Suriye istiklal bayramı Ha- kaybedince ğlştlrdi. -- S~n nerelisfn diye ~orctu . 

llharebeler devam ediyor tayın hiç bir yerinde kutlulanmad•ğt gt- vaziyet değişti E~lrler arasında bilhassa nazarı ct:k- - İstanbu!luyum. 
l\ucı . . .. f bi, bir tek bııyrnk ta çekilmemiştir. Her· ~ su t _ Dun rece kah· kn ti scfaletıerilc celbeden köylülerdi. - Burası İst!l.nbula mı yakın? sızım 

)ot: tıs, 21 - Ruyter a1an&ı bıldırı· kesin bildiği gibi yalnız resmi daireler ~eyh~ı, ~Hu. s) . g Muhtelif sebeplerle yaknlanm~ ve bura- 'cöye mi yakın? ~ ''d~!Jk~rl kıtalnıltl ibtillUcılcr arasın- bUkümetln emrlle kaptttılroışlır. lvelerm bırisınde cskı kumurcılardan ya gctırilmlş olan lbunlar arnsınd:ı 12 ya- Sizin köye yakın. 
t&!lt detıı nıUsademeler devam etmek· • , .. ı Pehltvan denmekle maruf . nam . ş~hıs şındnki çcc·ıklardnn 80 llk ak sakallı ih- Iht:ynr tekrar düşünceye dnldı ve e-

tl. IH Polislcu )'almz bh·lsi l urk .bır kaç kafadar arkadaşlarılc bırlıkte tıyarllra k:ıdar her çeş:t insan vardı ile :S:ıküdeki beynz ve yliksek bir binayı 1 llKil' . . . . . kumar oynarh.ırken cebınde bulunan · 
l!t de ız .• kert ~uvvetlerme tayyare· ı\ntakyttdun bıldırılıyor: Yeni hir mevcut parasını kaybetmiş ve parasını Bir nkşam güne~ bntma'k Uzereydi. gö:>tıcrer.:-k ..sordu: 
lllijbtelj iştırak edıyorlar. Bir günde kararname ile Antakya 11.. lskenderon tekrar knzanmHk için evinde bul:.ınan D:?nlz kenarında dolaşıyordum. Göılerl- Orası hükumet kon!lğı mı? 
~•lıırd r Yerlerde vukua gelen çarpı_ş · 1 

Belediyeleri için yeniden on altı Polis kilimini vestıir eşyttlarını derhııl satıp me nçıl:\n geniş ufkun ardına giineşln - Hayır kilise. · 
bıt •hu~ 44 Arap OlmUştOr. 300 .l<Işilık alınmıştır. Hayretle öğreniğimize göre, tek!'ar kumar oynnmağa koyulmuştur. çc!{ilme:3i terrak .semada biribirjerinl ta- Ya o bacalar nedir? 
ltıııır. Çalcı morreze m.u~asara edılmek· yeni tuyln edilen bu Poıtslerden doku- , Ne yazı~ ~i. Pehlivan bunda da yenil· mnmlayan gUzeı bir renkler tablosu ya- - Petr::>l kuy•ılım. Blzlm ya<!.ığı -
•~ktını ıtrpışınnlar hakıkı bir muharebe E . d' . d'A- mek talısıılığlne uğramış, masada dö· ratıyordu. Ben renklerin bu gittikçe ko - ınız gnz işte oradan çkıyor. 

l{ itlmıştır. 1 zu rmenı, Y~. 1~1 166
r unasmı mensup nen pııraların şıkırbsı Pehlivanı pUrhid- ynla -::an ve karanlığa dönen ahenklerini Bız.im köye de go.z buradan mı gc-

talc.6,1 Uıtns civannda bUyDk mikyasta olup yalnız bırısı Tnrktllr. .. , .. det gal~yana getl~erek eşi olan bedbuhl biiyük bir zevkle seyrederek uzak günler! llyor. 
le~" tah~ldat vapılmakta veni topcu ve 1-'\zlld ~·t·dc lrnrnlı;olcln olen ftıl'k ktırıyı ıki buçuk hraya s~t~ış ve aldığı ve c.;k uzakta kalmış C>lan r.

1
emlcket ctü- - Tnb!i ya ... Buradnn geliyor 

J~rc k · ' - . ı . parttyı da tekrar kaybetmıstır. u .. J d b' k .. ~ o t l k a t ı k ğ b""l"n11 · tı 1' UvvetıerJ getlrllmeKtedlr. Şamda çıkun Lezeko gazetesinın . " s nıı;cr um. Bu sıra a ır ayanın u ... e- r n ı r ıı< ararma a .... . ~ . 
le .\ llt'ııtryıı civarında lntTUiz askerleri- . <11rına göre Lazlkiyede İlyas Kara Kumur nıhhayet bkulddukta~ sonrıı pa· r:ne :;cxmü~ ve başını avuçlan içine almış Mu~ahnbeyi burada kesmeğl muvnfık bul-
ç, tııp Çet 1 • "' . ~az 1

6 ' rayı veren şa ş ve a ının ocası mu- dfü:;Un"n birisi na.zarı dikkatimi çekt' <ium. ı. l'pı~rna e erı arasında şıddetll bir Hıısan adında blr TOık tebaası casu~ ruf Pehlivan kıırısım meçhul şahsa tak- . ~ ,". . . •. •· 
'CQılşt~r Olmuş, çeteler da2ıt iltica ey- sunıltırak Polisce tevkif edilmiş ve ka- dim ederek kumarda yutuldu~unu ve Kı~.t.lir hangı dıy:ırın hasrn~ıle yanıyor Bab.."'l dedim. Akşaın oldu Artık 
'ra dlr. İhtılAlcllerin bıraktı"'ı 0-ıol""r 1 tn b k b' d b. kendisinin de satıldı""ını söylemekle· •Bu ve ,: mbll!r nasıl hayallerin zebunu oluyor ;~rıerimize gidelim. Yarın eabah son bl-lrıd .,. ... rako dil Us aşı aramr en ır en ıre ~ · . . .. . . 

1 
b '· d l 1 s \>ardır. a ?10tıhur çete reislerinden biri dil ü ölmu tor. Üzerindeki evraktan , akşamlık seni buna verece~lm,, demıştır. tu adan~ diye dııştind~m. Yavaş yavaş. ya- z m ara~ayn tıornnun•ı a n ıp ge. ana 

~~... Şırnalde 'dd tr b bel $ ~ ş Her ne kadar kocasının isranM zavallı nır.:ı yai{la5tım. Ayak seslerimi işltınce bir iki parça çamaşr vereyim. ~lll etınekted' şı e ı mu are er 1 yetmış yaşında olduğu ve TOrk tebaa- kadıncağız kısa bir dUşOnceden sonrtt başını elleri arac:ındoan ayıtdı ve bana 3 '. rlolr'.mizden ayrıldığımız zaman rı-
h· ır, ııodan bul..ınduğu anlaşılmıştır. bu suale müdafaa olmak üzere bağırmak doğru döndü. Bu bembeyaz ~akallı ztintü fçlnde ldlm. Belki seks:ı.n senel!k 
tllJ' h(!fta d• k k l k 1 Tevkifine sebep başında etrafı kor- ve yakın komşuları başına toplamak sn·/ !htıy:ır bir köylü idi. Dalgın gözlcr!ni ben- bir ömriln m~nkkatlerı yctmlyormu~ gibi 

b .\nk U 3Ç8 Cl 1 dela ile sarılmış bir şapka bulunması retlle kendini kurtarabilmiştir. Bu he-, jen çevirdi ve gene kızıl uruklar:ı bakıp yeni 'bir macera ne bu ak 5tıknllı ih!.ly:ırın 
elta ı ora, 25 (A. A.) - Geçen bir imiş. yecanlı gtlrUllü karşısındu ka<lının ko· !;:aldı. Akşam içimde lbUyUk bir huzün yn- bel'ni bir parça dahn bükmek, onun zaten ~8~cı1ı1tlltfında gOmrük ve inhisarlfil' ka- N' ~de de Elektirk cası ve karısmı sattığı ~eç~ul şahıs ıatmıştı. 3u düşünen ihtiyar oUznli dn - kırı~mış yüzilne yeni bir ıztırap çizg:sı ilı'.i.-

Ct, •sı ?1uh.tfaza ldaresiııce 41 kaçak-
1
6 , firar etmfşsede kadın vazıyetı dertıııl ha çok arttırmış ve ştddetıendlrmlştl. Bir ve etmek ne lçln? ... Tali niye bu kndnr :er- İlluıo kftçak eşya, 40fl3 deste ıi· Niğde, 21 (A. A.) - Bug&m Niğde 1 zabıtaya bildirmiş ve meşhur Pehllvanltt iki ·kelime konuşarak ruhuma çöken keder l"!:ı~in, tesadilfler niye bt>yle garip diye 

•r. ... , Kldt, 2• Türk altını. 15 kaçakçı tebrl elektirlQ'e kavutmuotur., BQUlo M• dtter ıuolular yakalttMrak haklarında tlulutıar1n1 datıtma.tı düıUndüm. dl\3Unereıc barRlcf\ma aeldlm. 
tlt ltvlttlmlttlr. '.Wf \ı.alks Hviop IQlndedlr. takibatı tevo11QI odUıntvUr. . - Mer'habJ ~bl' de4tm. CArkas var> 
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Hikaye /Bir iftiranın masalı 
Yazan : Falırl BALCI 

33 devletten 
mürekkep bir 
toplantı yapılacak 

T rakyada 5000 göçmen 
evi daha yapılacak 

I Dünka .cmuıdan devnmj Kulağıma çarpan muht?llf sözlerden ( Üsttarn/ı 1 incide ; 

HAyecanın sinirlerime verdiği ger· 
1
1 bir k~ç kişini~ ~eldi~i bellıydl. içinden, Telilif İngİlterede ye Fransada 

ginlikle kurtulan bir ok gibi üze- pt>çesı kalkık ıhtıyar ~lr kadın, şemsi- . snnpati m• karşılnnclı 
Yüzbinlerce ağaç dikildi, 1300 köye 70,000 

hektar arazi verilecek 1 t ld 1 yesine dayanarak indı. İki genç kadın 1 Kondra 26 (A A) - !\ vusturya r ne a ı 1m. • · , . • . 
Ant belirişim; esraren~iz koruların da ardından atladılar. Yaşl~ kadın, ka- mOltecllerinc yardım hakkında Amerika şlı" 

evhamlı dekorund11, hPrtürlü ihlimı:ılleri ' pının örıüne ~elerek :cııl bır ~esle :_ 1 Birleşik COmhu•iyet hüktımeti tar arından E iirne [Hususi] - 'f1·akyada yeni· 1'üllln, kuşyemi. yazlık \'C ~· " 

_yorgun şunrile çığlıklaştıran kıza son 1 
- J:Iaydı bHcı, suyle de çabuk ol- ji;elen teklif İngiliz mahnfilince sempati den bir kaç HllkOmet konağı, cezae\·i, iir~nleri çok_ verimli olaca~tır. U ·c 

tesirini yaptı. sun 1 .. dı~·e ~a~ırd~. . ile karş~lanmıştır. ~ _ Halkevleri yapılması bekleniyor . . Edirne lliiz douan lkl ~a~d~~P lı t ~ j~l 
VP, ncı bir feryat kopa1arak bayıldı. I;evla: ~av.ış ~a\aş toplandı... . Pllrıs, 26 (A. A) -:-- Avusturya mul şehir planı için beş senede tatbık edil _ Genaral KQz~ru Dırik, ıklz d~P(ıdlİ' 
Arta"ll da şa';lkına rlöndü. K~pı~ ıl doğru yUrlld.11. "V_e du_rd~··· temlerlne - yardım lçın Amerika tara· mek nzere prof. Egli tarafından çalışıl- goçmen kar deşe.)0 .meyv~lı l~e~l)e urıill 
BPklenmerHk retakellere uıtrayan in- ~ı~ş~yler söylem~~ ı~tedı. Soylıye- 1 fından gond_erl!en . davetname, Fransa makltıdır. etmiş ve ç~r.u\(lar içın dlkıln~ıştır. ~ dil' 

sanlar gthi, kapııkhmdığt yerde itidalini medı. lslı 11\~h.ıının ~ılık ışığında dudak- tarafından buyt\k bır tc\'('CCOlıle karşı- 1 1!J:3 3 üe :-ıOOO güçnıen C\'İ yeniden j gö.ymcnlerı~e. sıhhat vekal~tt 1~,00o ô\' 
toplamHk için duraklndı. !arının tltrcdığmi gordllm · lanmıştır: yapılacak ve bazı çiftliklar alınacaktır kar ve .Merıcın Kadıdoğur,m koyn ·

3
,a 

iyice sersemlemişti. , Konuşamadı. Yalnız, uzun uzun ıtal')'ll aldırış etmN.11 l\ü,·Jfınlin uhlnnmaması h;ln 1 menlerine 1000 dekar katı ve sert ~· 
Kıza döndüm. Ayakları dibindeki baktı. Nıbayet, ellerime sarılclt. .. R~ma! 2fi (A. A.) . - Avusturya Ba;ı mnhzurların · ortadan kaldırıl· 1 ziyl traktör ve üç çift pullukla açtırııı;ııı· 

d ,... ık kltııplarını topllldım Avucumu; yumuşak ellerin sıcaklı- Multecıler~ne yarrlım içın ~merlkanrn ma-.ı için ŞPhrin aih methalinde birer 1 ta olup lıepsi ilkbahara ekin ve toh 
a6ın · ·'" k · t lbi b raktım Bu gönderdığı teklif buradtt ihtırazla kar- · 4 ı . . ·ı . 1 kt BitBp vücudunu kucaklıyarak köşke ır.IDa, yanma ıs er g 1 • 'ı , - ,.· kantar banıl·a~ı inşa edilmiş ve lıurrtlara luk yetıştırı mış o actı ır. 

- U dU hülyalı bakıştan da derin ve uzıtııdu. şıhmmış ve t ... kltre ehemmi~et goste.ıl· . k 
1 

k t ı 
doğru got r m. memi tir. bırı;-r h:ıs U onm·ış ur. Fidnnlıl.:.lac u 

ıt "' e Sonra · " b- ı t t ·ı l h " , ' • ~· 1 ' :t·k matbuatı Cctnı)el'laynın Bundan oy e mns a ısı ına ını şe · .
1 

,. ld re 
Hemen telefonlu odayı koştum .• O· - Allaha Bmarladık azı-z kard~-ıım... "" k d u k re netlrirkPn bu ba"kUllerde tarttıracak Çannlikule yanın mı yon, , ... u f· 

l U ··ıtn · i d kt b' buldum I\' k ld nut un an ço · memnuu "' J - ynrım mil .... on k.uvak l'\">Iİ"'i lıazırl·~~r. ~a a~ g ru ıç n e me e ı · uıyere · ııyrı ı. _ Prağ, 26 [ A.A. J _ İngiliz Raşve- ve tartı pusulası He Borsa5 ıı geleceği " .J ~· 1:. J 
11

1 
Müdıre, karşıma çıktı. Kamçının şaklayışı, tekerleklerin et- kil' b 1 A k d gibi tüccara da hu -:nrcHe teslim edebi- Edirne ve Tekirdağında d<L bôY ·• ıı· r t - ll"sim Be b ğ k x. t • ı Çem er ııvnın vam amarasm a ~ R' l'k b 1 l ı ·or fi 11 Buranın, eşr.a ~an uccıır " • vık toprakta yuğrulan . u u nnbmes vukubultm son.beyanatı bntıın Ç~koslo- lecektir. • ır çe ı ~ş paraya ı~zır ı m} · <tlf 
yln Jı ö$k0, kerı~ımın de ,.ıuoun oğlu ol- her zamankinden daha vabşl, dJha es- vakyada derin bir tesir uyandırmıştır. Tüccar pusuJn,-uıııı at'kasına hesabı· l~kl~r 10 bmden 100 bıne karlar Y • 
duğumu ~rıyledu~. . rarlı sUkftnet.... Prağda intişar eden butUıı gazete- nı yaparak ödeyecek ve müstahsil ister- tırllıyoı. , . 

- Sıze, dedım, çok_ ınUessır bir h~- * • • ler, IJu nutuktan hararetle bahsetmekte, se ş<>hirdcn çıkıırken pusuladaki hesalıı Aua'.:h ) ollar J ~ 
ber vereceğim. BugUnku kasırga neti- Aradan günler geçti... lngilterenin Çekoslovakyaya olan tevec- bir dcfu du bn kiil rucmurur.a kontrol et-\ B<>ton · asfalt yol üzerinde yeıı: ~· 
ceslnde, kurunun ağaçlıkları altında bay- Blr sabah, kahvaltıdan sonra köş· cUhünU ve ÇekoslovakyJrta Alman akal- tirtc'.!l:lir. Bıı ~ekliıı tatbiki ile Borsa 20,000 ağaç dikilmeğe ba~lanmı, tır. ~.J ~· 
gın bir talebenizi buJdu.m. Derhal eve kün çiçekli bahçesinde oturmuş, keskin liyetlerlne karşı yapılan muamele hak- harici ·atışlurın da ürınne geçilmis ola- 1 ne fidanlıg-ından ambalaj yapılara1' f,B . 
g-~tirdim. Kendisi birtız ıylleştl. HUvvi- ~Uneş şualımmn limanlıklar içinde oy- kında Çemberlaynm söylediği sözlerin caktır. kcdilmiştir· Böyl~ce yol tam Lüleburi'' 
yeti de şn : naşan lerzelerlne dalmıştım. pek yerinde olduğunu beyan etmekte· _ ~ za kndar ağuçldnmış olacaktır. 

Dördüncü sınıfüm onnç Leyla ha· Bahçenin kapısı, seri darbelerle dirJer. A ,. ç!çt•ulndcn çıkarıltuı 'aulaı· 
· t · · bildi t d ı ı · · Göçnlt'u mnlıollt•sl nım. Vazı yeti, ıut en aılesıne r n e yumruldanıyordu. Çt•mberla ~ n'ın nul .. u na'iı Trukyayı doldurmakta olan kol, sa· · ~ e~· 

meraka kapılmasınlar. Koştum ve açtım . lmr~ı1andı '! pan, mn~ ino kuvveti 7lranl politikası çok Eıiirneııin Kıyık malı~llcsind · ~ '
116 

Telefonu kapadım. B,a postacı... Londra, 25 (A. A.) - Hoyter bildi- genişletiyo!'. Yulnız günebakan Ay çiçe- ıtk gl\zel ve phlnh bir goçmen matııı d,r 
* • * Çantasından bir mekup çıkartıp u- riyor: Başvekil Çeuberlayn'in son nut- ğlnin nebatr yağlan için 8 knçük fahri- si yapılmaktadır. Tamamı bil' nyn lt'\,.-ı 

O akşam, köşkUmUzUn elektrik ce· zattı. ku Berlinde snkUnetlc, Paristc memm.- ka yapılmıştır. bitmiş olacaktır. Romanya göçıncıı rl· 
reyanları da kesilmişti. Her halde; saat· - LUtfen imzalayınız ! . niyetle kar~llıınmıştır. Bu sene Trakyanın 1300 köyünde I kadın, erkek ve çocuklariyle hah-tele 
lerdenberl kuduran azgın fırtına. teller- Yazıp verdim. Ve elindeki ·mektubu Acaba ne gibl şayıalar '! ve hrr birinde en uz 50 ctekar olmak ni ağxçlamağa Ç-tlışıyorlar. p· 
den birini kopardı. Dışarı çıkmak .imka- aldım. Berlin, 25 (A. A.) - Avnsturyar:ın şartile 50-'i'O bin dekar arasında köyün Vali binlerce meyvalı, mey\'a51~ııı• 
modan tamamen uzağız. Gene yerime döndüm. Almanyaya ilhakı dolayısile yubancı manevt şahsiyetine ekilecek ve biçile- dan vermiştir. Şimdi de 1:>.COO 0 

Öğledenberi devam eden gUrültü, .Mektubu dikkatte okudum : memleket ve gazetelerde çıkan bazı şa· çektir. bağ çubuğu veriliyor. 1"""" 
kıt fasılalarla coşuyvr, bafirtıyor. Hala « - Fedakar kardeşim Necdet 1 • • yıalarm asılsız olduğu resmen bildirll· 

o hırçın fırtına... Gllnlerce bunaldığım evcten, niha- miştir. • Ankara Ilalkevinde tarih Artvin Vilayetinden: 
Ve ben, kUçük bir idare lambası· yet buaUn kurtuldum. GOnün yarısını 'I ı \J ile o~ 

"' .~ acar slanın ı manya k f l at nın titreşen, soluk ziyaları altında ayıl- dışadıda ge~irdim. Sııvdı·~lm bü""Ult teh· on erans arı 1 / Nisan / 938 Cuma gl\nU sa • 
• 6 .J komşuluğu ) ıır• 

mak emareleri gös'eren kıza bakıyorum. ilkenin nankôr sarsıntıları; evdekilerin _ Si a i .. . beşte ihale edilecek olan ( 7648 ı 
O, çok yavaş mırıldanıyor. huysuzluklarile beraber hala devam et- B~~a.peşt~,. 2?. (A. ~.) y 5 Ankara, 2u (A. A.) - Hır hııfta- ( 89) Kunı- keşir bedelli Arlvin yaıııı 

B'r aralık gözlerini açtı etrafına da F b 1 · · ··hı mahafılınm bıldırdığme gore, Macaristıın danberi Halkevinde kcınferanslar ver- 1 at'' 
ı • mekte. akat, on m ıçın en mu m ve 11 Al d 1 meseleler k 1 .. f .. çam yolunun 9 x 000 kilometreleri cF~ 

hayret v~ ko~kuyla baktı. MOşfık göz· Oziicü cihet müstebit dU~Uncelerin kur- d: h'çm:i~~~t~~s~::tu:.s~l~anya ftal~ ~e:ti ~l~~ Frıı~~ız r At eo oıı fro1;so~·.u sında muhteiif yerlerde inşa edile.,. 
lerlmdekı sabıt yumuşaklığa ltimatkar bam olmak... ı , . ' a r ye " tıncı on eransını. es ~r istinat dh arl:m ile korkuluk inşaatı ı; 
bir nazarla daldıktan sonra, Belki de takdir hislerinizde bir genç ya, : ugoshıv~ a ve ls~çre kt~udu~arına kalabalık huzurunda v~rmJ~tır. Salı gu- Çoruh Nafıa dairesinde m uteşcıtkJl ~, 

- ~er~deylm? .. Diyebildi. kız için, söaen arzuların verdiği buhra· ~ercazr~:::ın k~~:t it~:~~c ol~·n :::.~ nU de aynı mevzuda hır ıwnferans vere· fıa komisyonu tarafından açık eı,sıı~ııı~ 
~m~n. bır yerd~ _bulunduğuna, kur- na vttsi bir köşe mevcutlur. Şimdilik, se~tl~rlndeki mesaisin~ devam etmek- ceklir. ğe konulmuştur. Şartname, proje, ı;~f 

tulabıldtğı bUyUk olum savaşının cere- hUrriyet ve istikbalimi çQrllk yıkıntıları· ve buna mtUeferrik diğer evr:ıkı reıı~_,.. 
YdDlDtt dai.r ?·ızı hıfsilatta bulundum •. O, na katacak olan bu yüksek sete muka- tedir. Dünyada en çok şarap ve Çonıh Nafıa ~lüdürlüğünde taIIP~ı 
merakla dınlıyor ve h~r ~eftlsında ınce bil bir mani göstermek imkl\nından ta- Bı·r Fransız Generalı-' bira içen millet]er verilecektir. Muvakkat teminat ( 51 
kaşlarını kaldırıp, sevımlı çehresine saf mamen mahrumum. ı· d 

k · d ıra ır. -
bir ç~cuk ~e.rııb/· ~erıyo~ u •. i ki d Dimağında f~yizii emeller taşıyan d• ? Son istatbtlklere bakılırsa, clUnyadu Istekliler teminatı muvukkato tl~ıt 

Sözlerımı tırınce, uzerın yo a 1
· bir genç kızı batıl zihniyetlerin dar fle JYOf • en çok şarap içen ıni!IP-t Fransızlar, en , e fil'" 

Sözleri, çekinaen bir mana i.e parçfllnn- çemberı· ·ıç'ıne'aımak ne demektir bilı'r- ret odası makbuzu ile tw·i·mntnımıll ....ıı 
6 çok bira içenler de Bel<'~!<alılurdır. Fran· f11Yi 

mış yırtık gömlPğinden göı ünen goğ Jl- misiniz karde•im ? ı (tl'st taralı 2 incide) 
1 

d b d 
1 

H". llt cibince ~afta MUnUrlllğunden 8 ~~ 
l k k y • • Al 11 ·t 1 d ·zr sız ar a am aşımı sene e -:ti) re h' lik ik th 1 ıtP'ıi ne h1kıldı. Oııa, bu mUb i va a nttıce· DlyPcekslniz ki kafamızda kayna- manya e ı a ya l:ll'asın a gı ı 

1 1 1 11 
ı rı ' mllteah ıt ves asının ı a o 0 jv 

sinde önlenen vahşi taarruzdan bahse- yan bu taze istekle;e pusu kuran zillet bir askeri muahede var mıdır? Askerf ~ly~ıı ar ~2, sa;yo ar S8, sveçre ı er saatına kadar Nafıa Komi. yonn ll8 

deıek mtthcubiyet ve korkusunu izale dl ? sahada her şeyi göz önünde bulundurmak 4n, unan ahır 3• • i\facarlar 321 Bulgar- ğine vermeleri ıazımdır. P 
ettim. ne rB ·d k 1 ve gafil avlanmamak birinci şt.trltır. _ ar 2 2, Avusturyalılar 15, Romanyalılar Aksi takdirde yukarnlu yaıılı ıf1 .ı.: 

u a 0 ay. ·· · · f A · 9 ı·t · kt d' l · ı·tv YUzünün kızartısı dl?di. Yorgun Bu çlrkin engel, mektepten alınmam· Boyle bır ıttf ak varsa, dUn vus- ııse . ı re şara.p ıç!De e .ır er. buzları ve vesaiki ibraz edemlyen 'ti 
iözlerini bana dikerek dedı ki : dır. turya topraklarının ayrı bulundurduğu Bı:aya ge~ı~ce, Belçıkalılar sene- liler eksiltmeye kabul edilme}'ecei' 

- Hayatımda ilk ddd fedakar ve l~te, fikirlerimin engin ufuklarında ltalyıın ~e Almttn orduları~ın bugün hu- de 180, İngılızler 77, Avusturyalılar ilan olunur. 
asll bir insanltt tanışıyorum. Yüksek ruh- bu imkans:zhğı dalma görmekteydim. dutlar bırleştnce, G~rptı:ıkı hclsma ka~ş~ l 72,Almanlar 68, ÇE>kler ve danımarhalı- ( No. 183 ) 4 _ 4 __/ 
lu kard:ş 1 · Keşki size, 0 acı feryadı· İkinci bir şuursuz karar da mektebe bir neler yapmağa kadır oldukları pek ıyı \lar 62, İsviçreliler 46, Fransızlar ve lr-

mı duyurmasaydım. Belki mukabilini, aylık devamımdan sonra tahsilime hitam' anlaşılır: • , . landalılar 45, lsveçler 38, Kanadalılar TRABZON BELEDiYE RİYASETINOf~~ı 
unutulmaz bir batıra olarak yadedece· verip· beni evkadını yapmaları. O za-( Eskiden Fransa DUnkerk tt:n Nıse 19 litre bira içeriyorlar. il" 
ğlm bu sonsuz minnet, bu pdenemeyen ' i b' b ve uğrunda büsbütün kadar ~udu~a_rı mu~af1tzıı etmek. mec- ı - Fen mUdUrlüğümOzde bulr. lf' 
bak cesedlmle beraber gömülürdU ... Ya· ~aa~ly~~nolu~~u:uu:. b?rly~tınde ıdl ı. ŞıSınidiıJ Avrı~pa Tharılasına Kahire cıvarınds bir altın 12,020 lira bedel keşifli sobze tı• 

n hami etli bir insan için bu ulvi .. ı bır göz ata ım. c ya e unus ara- • şaatı münakasaya vazedilmiştir. 1~ şay~ ' y b h t Ne saçma duşüncaler • · sındaki seksen mil kadar mesafe İtalyan madenı bulundu 2 - Bu işe aı't şartname, bı.l .. ; vazifenin karşılıksız kahşı ir a 8 ve Gene bugün isabetsiz maksatlara · . r d t ·ı '' 
fl t i deQ'il midir ? ' . 1 tabtelbahır fılosu tara ın an, amamı e keşif, ve proje, Fen mUdllrltığünd9 

ga e .esera ıını ba retle kaldırdım: ~ıvrılan dudak~arım yarın da bır feJQke·ı değilse bile, müessir bir surette ~apa· Kahire, 26 (A. A.) - . Kahire civa- gün bilA bedel görülebilir. C"; 
lnık b ş . .Y. . tın doQ'uşile bukülecekler · tılttbilir. ltalyan kıtaatı da bu şeruıt al- rında baylı zamandanberi yapılmakta 3 - .Münakasa, 1 • 4 • 1038 ;J' 
- ~zfz wısatırım, d~dtm. Nazarı~- .. Şu an, sizinle sam~mi .bir sırda~ .gı- 1 tında süratle Ltbyaya naklolunttbilıt ve olan araştırmaların neticesi olarak mil- günn saat 15 de, Belediye daiınf e 

•da bir hu; kadar değers~z sııyılan vazı- bıyım. ÇUnkU, karakterıni~ın temizlığın~ bu kıtaatın hed~fi de şüphesiz Şimali biin bir altın madeni bulunmuştur. meninden yapılacaktır. ıl 
reyi bu kadar büyültmeyın · tamamen vt\kırım. Ve bu hıs de bana, sı- Afrikadaki topraklttrımız olacaktır. 

4 
_ Münakasa, kapalı zarf ı.J9 

Yüksek teveccühünüz beni utandırı- zinle dertleşmek fırsatını kazı!ndırdı. Brenner'den ve ltalyadan Afrikaya ı k , 
k yapı aca tır. .ı:ıı 

yor ı Yegane gayretim, ~izin urtul- !çime dolan gam sel kadar ca~kun .. gönderilecek kuvvetlerin, harbin mer- Vı'la"'yef Oaı'ml Encuumenı'nden ,' 5 - Muvakkat teminat: sot,7" 
mamzdı... Kurtuluşunuz bır tesadüfUn Mektubumla ifadeden uzak olduttum için kezi sıkletini nasıl değiştirmeğe kafi ol- radır. ,,1 
cilvesidir. ! . Vakit geçmiş olabilirdi, O sizinle şifaht görüşmek zaruretini duy- duğunu anlamak güç değlldir. Tunus ve Hususi Muhasebeye ait Niimune evi- 6 - Taliplerin, Ticaret od• 'J' 
zaman mahvolmuş bir hayat karşısında maktayım. Necip ruhunuzun, bu lUtru 

1 
Cezalr bir muharebe. ?al.inde. bize asker nin ., 3451 ,, lira • 49 • kuruş bedeli kayıtlı olduklarına daiı· ve şinıdiY~r I 

ne yapılabilirdi? da esirg-emiyeceğine eminim. Geçen gün gönderecek yerde, bılakı_s bızdcn asker 

1

. keşifli ikmal inşaaUnın ve yeniden ya- dar yapı işlerile uğraştıklarına dıt 
1 
J 

- Fakat; ölUmle, tehlikeyle mUca· beni hastaneden sormuşsunuz. Sürekli istiyeceklerdir. Demek kı Fransız ordu-
1 

ak tb k kı. . lı , k k saik ibraz ederek, bu işi yapabi ~ıl 
deleııizln sonunda kurtuldum. bir memnuniyet içinde kaldım. !-'akat,I sunun bugün mUdafua . edeceği cephe P~ ııc .mu ~ 0~:~~~: ınşaa ar e • ıcrino dair bir ehliyeti fenniye ves ;f. 

- Bunu, insan olarak yaradılmış tam da eve nakledildiğim güne raslayan 1 Dünkerk ile Nis arasındaki hudutlar ol- slltme usul o ı.le · .. .~e çıka.rı mışlı.c · nı, Belediye Fen müdürll\ğUnden ıJ ·l 
herkes yapabilir. l<'akat lütfen bahsi ka- bu ziyaretinizin neticesizliğine çok Uzül_I maktan çıkmışbr. Bu hudullur DUnkerk· 1 - Eksıllme gunu 5 Nısan 938 teklif mektubUne koymaları ve ~f~ 
, t l m. dUm ı ten Afrikada Gal>es'e kadar uzamışhr. 1 Salı günU saat 14 tesbit edilerek hükll- malı veya Nafıada çalışmış bit 
pa a ~akışları sabitleşti, dudakları bü· Tabit affedersiniz ... Yann, saat 00 Avusturyanın ilhakı ile bULün mUdafaa 1met .konağı içinde vilayet enct\meni da- adamı göstermeleri şarttır. 

1
vJ 

küldü. Yorgun başınmı ağır ağır sallı- birde, yeşil ça:nlıkta buluşmamızı rica 1 sistemimiz .değişmiş bulunmaktadı~. ~~- fmisınde yapılacaktır. 7 _ Tekllf mektupları, 1 . 4.:~ 
yarak: eder, derin bir saygı ve hürmatle elleri- reşal Gönngin açıkça tıan ettığı gıbı, 2 - Muvııkkul teminatı • 250 .. li- Cuma günU, saat 14 de İhale ıto;t1r· 

- Uoutulınası asla imkansız bir ma- nizden sıkarım kardaşım. • Avusturyanın Jlh~kı. da Alman ordusunu radır. . . . . nu riyasetine tevdi olunmuş 03:/1ac~ 4 
1 0 . ehildi. E'bedt arkadtı6ınız haylı kuvvetlendirmış bulunmaktadır. .. 3 - Evrakı fennıye ve saıresını o- ( No. 195 ) 4 

cera .. ıy k · · · t kl'l M • d f Titrek huzmelerln, loş karanlığa ka- LEYLA ŞENGÜL • • k~ma ısteyen_ ıs e ı er encumenı . ~ -
tışan solgunluğu içinde tatlı bir sohbete Devam edecek J Erzıncan Eğıtmen Kursu mı ve Nafıa mudıırlU$tl\nde okuya bılır -
daldık. . Şefi gitti ler. . . . . . -

S d k ı Vuruldu. Yaşlt 4 - lstekliler bırıncı maddede yazı .:>nra, o anın apıs 8a.h.1p ve BlfDluharr1rl: . 
0 1 

t b · · b'l k h 
dadı Le la hanımı çaQ'ırdıklarını haber ciBAD BABAN Erzincan Zıraat kulunda. açılan ı ~n ve saııt a u ışı ~apa ı ece e -

d~ Y omam nerr11&tı idare eden yazı .t.tıeıı EQ'ltmen kursu şefUQ'ine tayin edılen Er- j llyeti haiz olduklarına daır Nafıa mUdUr-
ver Dı. b '·t f t n dı'nmı'şti -ad11- .. aa.na.nıa 0 1+. ,,.. .,.. zurum ilk öğretim espekterli~inden Ta. lüğllnden alınmış vesika vo ticaret oda· 

ışanya a11o ım, ır t ıt. • - v '"14 - - "a.u- 1 'k ·ı b' ik 1 d · · 
Ve tam kttpımııın onunde bir araba du· ..,..,_,,_,.,. ........ . _............. IJAt Af bi'n dün ödevi b.1şma lıureket et· lıı veaı ası c ırl te encUm~n aımıye 

~ ' ...... ,_ 71:: »Pft7 ~ mlu ir, ı. m11r;ıoıı1tJı,rı llio ol~n\lf. (t\o. \BŞ)~-· fVJOfw~ı ... ,ıı m f" · 

.. 

1Yerli·:;lık7;ii;,;ıı~ 

1 
parayı bir cebinden d• 
ğer cebine koymaktır· ............ 


