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fDARE YER! : 
KN.uı'lım o ölbaşı no~u idaı·t>baıu-sl 

41manyada ''im_paratorluk_günü,, bugiin 
ffitlerin bugün Viyanaya gelerek mühim'. 

. bir nutuk söylemesi bekleniyor lngiltere,F ransa mantıkla 

ICir t·~kl Frıuısız Haşvt•klll o 7am ankl 

pollllknsuıa hnklı uüslcı·uı~\it! c;nhı.-ıyor -

~yu_ .başka, şuşnig kabinesinde hareket etmiş olsaydı, . 
•ıuyu başka bulunan oç eski Avrupa bu hale gelmezdı 
Politikacılar nazır daha intihar etti Eski Fransız Başvekili lava/ hala 
S lyaset adamları kcnd1ler :ni pek u -
~ nntturmnk is te.meller. İktidar mev
lt den çek!lmtş dallı olsalar, ıan smı ga
r.tt ıuıunlarında kcnd!.ler!nl göstert'rek 

B 
r d ı·t l t l · 

1

bu politikasının kıymetini muhafaza 
u seıer e ayan ayyare erı tt . ., · k ·d· 

Ç k l k kl 
.. . d 'e ıgıne anı ır 

~ı umum:ye tuttukları mevkH ~ğ -
a~tınnağa ç:ılışırlar. 

e OS OVQ ya fopra arl Uzerın e ,..::•ıbık r.ran'.··ız Uas-'ek·ııı· 0 • 1 ... v .... l, ·~· ı· ~ • • o ... .. hıub~ ra~ ıncn, b:r şey kayh~dtlnıllj hu · 

~S ~Unlllk bir t~ahh·ırd:ın .::onr:ı gelen 
~ ... ız ı:ı.ıttıelerlnde e.<::'kl Fransız lb:ı.ş

~ıı Ln.vuıın blr 1ng1Hz gazetecis\ne ~~ki 

nÜmaviş yapmışlar l vJng 8tandard gaıetesiniu Pllris ınulııı- lunmazrlı. Sür Samuel Horun o zttmrınkl 
'J hlrine verdiğt bir bey ınntta eLclhnle de- cesur hnreketini hiç bir 1nman unutmı· 

mlştlr kt: \ Yflcıığıın. O zamandan heri, rn3:; deki 

l"anatını okuduk. 
~u sır~\larıda. Fransat1a devl~t :ı. -
~~ l'l ıu-asın.:ia garlp blr haleti ruhiye 
~ Jl'rn.n.2allın ilerde ıbn.şına gelebHece;;ı; 

14 
~ti görl\r glbl oluyorlnr. Ve o zaman 

tı 'fkA.rı umumlyeyc: 

lıtt - 'Biz evvelce söyleınişt1k... Sözilnll 
tıııı ltlatmak içd.n boyuna çe.şitll ve renkl! 

~ev.ıaır dermey:m ediyorlar. 
l\\t Piy~r Etyen nandcn :bunlardan blrl
,1~ 1'~,nnıı ettlğl ekalHyet grubun·ın ~oa
tıı a Fransayı Alman n.nlafllUl'ıntll d~-
11\ 'llr~cm~k istııyor ve bl:r snğ siyasetin 
>~e11vııcUğlnl yapıyor. E :.k.i başvekil dl -

"". ltı: . 

~ - 1"rru1s~ fıı.c;{s~ ve milliyetperver 
~ \"~t&erı.n arttislhda kA'.lnıakt.a.:iµ'. Bir 
~ln.da İtalya, Us tUnde Almanya, ce -
'llda İspanya.. Bu şerait da1ıillnde 
ııı .... -~un sosyalist nazariyeleri dflds:ı. 

~'fımdur. Mademki, ıAlmanya. da: 
~ ''Pran..~ ile payla.şılacak kozum yok
~ diror. Şu halde ezelt Alman - Fransız 
~ğını ortadan kaldınn!lk i~Jn yen\ 

ltlyaısete başlıyalım. 

fa.ıtı Sosyalist Blum bu knd'ar açık konu
l.~ <lınnkıa beraber, o dahi kendi slyase
Ca( SÖkntiyeceği kanaatine varmış ola
~ t.tr· kl, bugUn .sooyallstler ve radikal 
t\~·aıısuere ıstınad eden kendi kabinesi
~' dayandığı esaslan gayrJ k1'.fl ıgör -
'ttl~ ve mlllt blrllk kabinesine doğru 
-~ne-K lüzumunu hissetmektedir. 

rı~a!4te bUtUn a:>u mUla.hazaıar ınra3ında, 
l.a ten müflis blr başvekil, Bay Piyer 
ııı~ '1a: ~nl çıkarıyor. B!.raz Flandene 
'bn 1nUta:lrola:r der.meyan ediycr ve: 
~ "'Jlhunun teessil.<> edebllmesl lçln, 
~ nın Almanya ile ıı.nlaşması ~ru -
\'~ ~ lhnun lçln de Frnns:\nın İtalyaya 

Beılin 7 ( .\. A. ) - 8 Nisan iın
purator.uk bayramı yarın Almtıny mın 
hn tar.-ıfında, hilhas ... a A\•nsturytt<ht bü· 
t'l\k ıneraslJrılt• lrntlulıtnacakhr . ırntnn 
A 1 ınaıı ~elıirlerinıtH old ıı.tu gibi, Viyc.ın 
lutgOnden doıııın ı r. ı~. bir ç k bUyük cad· 
dr: lorn takim· in~a edilmiş ir. 

llitlerin rnrın \'iynırnya gdernk, 
lttklnrm ullır.d m ge\~tikclen son~u. hıı · 
~ ı . lanan bUyUk tidhünıle .\lın~n ıııill·--tinc 
hıtab3n ı.ılihiıu bir nutuk si'ıylenH~o;; bek· 
lcıım"l'teoi r. 

c:ürill\J Bf•rliw· uüuii~OI' 
\'ıyaıın 6 ( ı\ . A. ) - A ke ri tel· 

~ iklt-rıJo hıılun:ın V<! ıui1t'i:.t•<:eteri lı(t'7."n 
\Jaı eşal Güriııı.: dünc .. ek ı(,tldklerinln 
nclkcsiııl arudecı>k ve tklklf•rindı• yııpa · 
l'a~ını korvrlaştıniığı IJeri buşar mağa 
t·aşlnyaktır. · 

A' usım·~n· lnn ı.n~ıı nl:u·a y:lrıltm 
Vaşington fl ( A . A } - Hııırün 

V 11::iı.. tonıt. ki Ç'el.oslm:aky:ı llUyOk t"lçi· 
sile Fımıs11. hOyOk elçbi H :ı riciye Naz.· 
ra Hay llul ile bir nıülakntta l>11!unmıış· 
lardtr. Bu mOlfikatın Avu;;turya mülteci· 
lcırinc yspıl ııc-ık yardım hakktnd' oldu· 
~u bildir ilmektuıiir. 

(ı\ll tarafa 5 lncldt) 

Sıırı k:ıbi 11ı•si 11dcki lıii kıl ·net ıırk:ul:ış· 

l:lr ndurı hir çoğu intihar edefl ııt! 

ır,,ki! ediltli!fi gü11 Jion tes Çernirı ili! 
eıılemm ı·skl IJ:.ışvekil ŞCŞlıliO 

TÜY I J~H ÜHPEHTICI BIH CiNAYET 

Bir kadını, boynundaki 
beşibirliği almak 

için boğup öldUrdOler 
Son derece soğukkanlılıkla hareket 
eden katil ve arkadaşları çok geçme

den adaletin pençesine düştüler 

ltlltereye sokulması gere'ktır., diyor. 
lttk~kuyuculnrımız bu z:ıtın sözlerine 
b~:.-~ etsinler, ve kı~ mı ma.hsusumuzda. 
tııusa tının tckmUln1 okusunlar. Bir de 
ıı_.~a ilde ederlerse, mumaUeyhln slya1:1 
ı~tna ıberalbetce avdet e-del1m ve bir Van [ llıısu:,i J _ IH\n bUH\n Vanı 811yım Rukiye lıoğulrnak suretli-: ö!ıU\ 

rülmiişt n r. 

" - Ben fialmn, 1\ \'rll!Ul ı-ulhımun Avrupa v ı:ı ziyetini dBrin sure•te değiş· 
bir F tan sız - Alın m y .. klıtşıu!!-sı ile temin tiren httdiscler vnkua gdcil. Ren lıtt \'ZI· 

cdllccoğlne kani bulunuyorum ve dalma sı iş~al edildi. A\•u .. turya, :\lınany!\)'a 
bu y11kluşn11ımn mO:n': Qn ve devamlı o- fltllıak o'undu. Vahim hadiseler dHlıa do 
labilnıtsl için Frttnsanın dıth.ı önce in- vukua gdebillr. B. Çernbeıla~·r, fo;p!lnyıt 
giltere ve hulya ile anl:.ışması lazım gel- had:seloı ine \· arı~m. kttın imtinad11 oldu· 
dilli kanaıttini tdşaduu. H >1ua ıtnlaşma- ğu gibi İtalya ile yeniden iyi nıOnase· 

. ları, bu pren .ipten ınülheındi. Eıter par- betler tesisini istemekle de bakhdu:. 
1 çalanınawış olsa;;dı. Bu ıtı laşnrnlar, mu· Memleketimin İngiltereyi taklitte de 
ahedelerin arazi lıukkındııki maddelerini çok ftıls geclkıne:nesinf temenni ederluı. 
TunR mıntttka~ında ıuuva1.E neri idame Uoma - Bt.•ı· li n mllı \'t•rl r••nlltt•sl 
ettlrıııbilirJi. Ben v1tktile 1 kali.)len ingJl"z menfa· 

Frna sa , .,. İ nu iltt·rt.• m aullk lu atlerfni lehdtd etmi)'ec~k lıir surette hlr 
luu·t•k t•L t•lscl t-"rJJ.,. Fransız· İtBlyan yakltı şmasa }8pruıı \'c 

Eıter Fnmsa ve lngllterenin lı0kı1· bu politikanın ıneuıleketim"ıde dalmıi an· 
met mıthftllertndc mantık ve hikmet ile laşılmanıış kalıntısından dolnyı eser duy-
ltar.e.ket edilmlj olsaydı, l lab 'şistaııda muştum. {.ıtlttur:.fı .5 111l'ide; 

• 
Iskandina vyalılara göre 
siyasal durum tehlikeli! 

Harbe sürüklenmemek icin tehlikelerle 
t 

karşılaşmaktan çekinecekler 
Osl<ı, 6 - Şiınal memleketleri Hll- Şluıttl devletleri httrbe sürnklenınewek 

rlclye Na7.1rları dünya politik vaıiyetlc· için, bu teblikelerle karşılaşmukten çe· 
rint tetkik etmek üzre burada t()plan- kJn~r.elder<lir. Muhtemel bir Avrupı 
mışlttrdır. lttibf'z etlikleri lcarnr mucl· baıblnde kar~ılıkh , iktisadi yardunltudu 
binct', dUnya gOrOltülcrf haricinde kıı· bulunınağı da!kııbul ctmış bulunmakta· 

lacaklardır. Politik va1.lyetl tehlikellulr. dırlar. 

Viyana 
Orta Elçiliğimiz 
lağved~ldi 

FIKR.A: 

Bir kafiye uğruna 

astı fllile, sözleri ınr.asında bu kadar 
1. hPyecttn ve m:;l"me ~ark eden \'e şl:n · 
uJ.ı. ~ IQlQUıktn.n ısonra, ken=iine mums . l 
ll'ıutı l'a~t n.danu rdemcktc ,lıakh olduğu- diye kaıhtr gör lllınemiş bir cımıy~t ış en· 

1 \.ebaruz ettirelim. nılştir. Mrmleketlmb.In mıuuf tüccarlann· 

Cinııyet hayan Rukiyenln boynuııda· 
ki beşi lılrli~l almalc kastile ytıpılmıştır. 

Bahar · gelip ha \'a lar ısınınea pneşe 

naı.tr duvarların dibine çökerek kıllı si • 
Viyana Elçin1iz Lahi tutıerinı açan \'e kirden r enrt katmıt 
El~iliX·ine· tayin olundu ınlntanlarmda dolaşan bitle r i ktrmaklli 

V 6 eğltınen tiplerde çoi':ılır. 

Ankara, 7 [Hu. U'i] - TUrklye Gllm· Kışın sojuk aylarında sarUan çık • 
~tıll ll'runsanın ha.ricl siyasette en kuv _ dan Ruy J\ara Süleymıının, rcfiktt~ı 
~ta Oleıutu za.numlar, 1dareyl müteveffa - -
l}ı"1 n·ın elde tuttuğu za:manladrı. Ştrez- Çocug"' um kız n11 
~~kıa. ~ nrtyan bu iki dev'leti birbirine 
~iti tnınışlard.ı . ÇUnlcU Bı1yan billyor- d "' k 
ııı. ~ be~neımııeı hukuk munaseöetini tc- ogaca , 
tl~~ OUrnek •içln nrntlaık.n , Almanya teh· yoksa erkek Illi? 
P'n başlarında olmaması lazımdır. 
~1\lar Altnanyadan kor.ktukça, ve Al • 
~ da FranSadan lntlkam almak için 
l\~ tıkça, ımuka.dder a.Idbet harptir, ka
~J) ;:•l&kd.ur, lca~•klıktır. Buna da .se-

İt ansa olacsJktır. 

Bu mesele de halledildi. Doğacak 
çocuğun kız mı Y&yahut erkek mi 
olacağı daha enalden anlaşılıyor ~ te ltriyanın o zamanki muarızla -

\>at\! ~:rı bu meşhur Piyer La.va! idi. 
t\l)f1n' 4 1U1.Sız - Alman yaldaşnasına Tar
~. llll de tlkrlne uyarak muhalefet et- Pa.ris (5 Nisan) - Anneler, babalar, 
~l\t~i :mecHs kul:slerlnde çevirdiği artık evlı\dmızın erkek veya kız olmasını 
~~~arta da Bniyanın devlet reıbl!ğlne tcmtn etmek sizin elln!z®dlr. Artık bun-

St ne mini olmu.,tu. dıın sonra doktora : 
't'ı en~isl başvekil olduğLt zaman, Brl- - Blr kız QOCuğu istiyorum. 
"' lltı ı>arla'k hJzmetlerini ortadan silmek - BiT ıerkek evlA.t tst.lyorum. 
hnt1 Y:ı gölgelemek için elinden geleni Dlyccekslnlz ve bu arzunuz ycrlnc 
'°l'u.ı . · lyan vefat etti, o da maksadına · getınlecektir. 

· ..._ .. _ BlaAN 1 Son tecrübe şu sözleMiıizl tc~it et-
\.i.....,, mektedlr. 1 

1 (Alltara/ı 5 ln•llUJ 

· ı .411 farRf ı 5 ine/de) 

! Ulus gazetesi 
Müdürü 
şehrimizden ayrıldı 

Şehrimiz l-ı Bankası MOıtürlüğUndep 

hurlyet HükOmeti Viyanttdaki Orta El· 1 ela bl bl 1 rl 1 .. ıa . . . mayan çamqır ar r r e n .ova .. 
?lliğmı la~vederek yerı~e kono;oloılult an b tade liler adeta bir iftihar vesUe· 
ıkame etmek tıususundakı kararını ver· Y u .. Y 
mlştir. Vıyana Elçimi:1. Llibi Mashth&t· sidir de oyle ya: 
~llzarlıtının elçlliğe kalbedilmesi nzerl· Pire itte, bit yliiUe buhtnurm&14. 
ne ı.ahiye tayin edilmiştir. Ha na-l çapaşık kafa it llcı yitlti böy· 

Amerika B!rle~i\\ hiiktlmetlerl de il' kafiyeli bir h a le sokmuş bllmiyorum. 
Av~sturya bUktlınetl nez~inde~l sefirle- Her ha lde bunu yapmakla n e kadar bü
rtnı geri ç:lA'ırarsk yen.ne bır konsol yük bir töhmet altına ı-irdlğinin farkın• 
~Ondermeğe karar vermlştır. da dtiildJ. 
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Kayseri Bez fabrika;mız 
geçen yıl nasıl çahştı·? 

Kış bir müddet 
8 XISAN 1938 ~ 

SIHHAT BAHİSLERİ 

APANDiSiT daha böyle 
uzayıp giderse ... 

Kayseri fabrikası : milli fabrikalarımızın Yıuan: opeaıwr D J~ r: 8 8 i c A ·''_,ı ,r 
• • ,,.. • • ' •. .• •. .. • 1 Bazı yerlerde hayvanların Hemen . her zaman rasllamakla başlayan mu~teşir apandisltlerde vaıvr 

Pamuk ıstıhlakının dortte uçunu sarfedıyor aç k l . olduğumuz .b~ . hastalık b:zan kl bunlarda olllm çok fazladır: , .a m~Sl .. . j e!ım netf celer verdfğı ıçı~ tekrarı muna- Müzmin apandisitlere gelince: auııJ'1 , 
tehhkesı başcrosterıyor ı sıp e,örUlmt'ıştllr: Çok eskı 7amand:ınberi da teşbis meselesi çok mllbirudir· 80 

Kıty eri [Hususi) - & .5 yıllık en· ! muvazerıe-.inlıı bozulwa~ı yüzUnden ka· Palnos: [Hu:;u ~) ı _ Ilimbln her ' muhtelif karın a~rıları halinde tıı nıtılıın husu:ıltı birçok müellitlerfn t.ılrçok ııııı,pj' 
düstri programımızın en ebemmiyeıli put b •:det indeki anornHıl yUkc;elişe I<ny-

1 
tarefmda olduğ'u glbi yeni teşekkül edf n bu . h ll~tulığı . l$lj() ~a • :'.\l~c Bour~e?' "l kaşa ve mütalaaları vardır. . 

bac;anlarıncl6rı birini teşkil eden Kayseri seri fab ikası iştirıık etmemiştir. Bilakis ' ksııımızda da gençlik büyUk bir varlık· ~ok i~ı mUt~ l.ı.u etm· ş ve .\pamdısıt .. l 141 Amerikan mnelliffnln badıııdl 1 
B 1'' b ik ı b ı c.I ğ ılı··- n "l · ı M • d . k k • 

1 
ısmlnı vermıstır. ıııl~ 

ez a r ~sı, ç~ ışma~· tt aşa ı .' .. ''? w ~ t:rı .er ~z~rın ~ . tesır y~p:lra • ve ·a:

1 

ıa çahşmaktadı.r . . .. İlt ihabı z~ lidudi 1886 serıesindenberi ğt " ~ecil .. i~ ~öhili kitabında ınU~ ..• r ı 
yılındanberı kuv\etll bı tekaınlll vo ınkı- put hnı te\Zıatını ... un trol .ıltına alanık Spor ve g<Llerıte kolları teşekkul . Y ı apandısit teşbısı koymak için ruuJıekV"" 
~at seyri ~ i~~inde faaliyet ve rnndmanını bubrnnııı izales'.ne ve füıtlurırı indirilme- etmiştir. Uiğer şubeleıin de teşkiline zuJı ııra _gclrnış b!r hastı:ılık mıdır? 1 ler ı gUrUltUIU bir ağrının vQcudunu araştıtl' 1 
· ·t kt d t i f i t t 1 l I 1 l . I . glln ha~talann hızo sordu(?u suallerden 1111 
a1 Lr'; r:n~ ı!ıveam ~ m ~ı·~·r.kl . . i . k n si nk~ gll~:~e e tm şr~· r.tl 3u '~Gurket e Pt yas2ııl- değerlı Ilçeb~yımız teşebbUs etmektedir. birisi budur. Şuphesiz ki hayır!... Bu yor, ~~ak te.t~k gliµ geçtn a~.~,J 

.;1,,.., & yanız ur ~e ıı n ya ı < a ı ıccar sa tş ııı arı .L uruş an Bu şubelerin tamamen te.:ekkOlü ve bir ' . . . . . ı apandısıt hsmcı kabul ·eder: Ha· 
şarkında en bUyük pamuklu ünitesi olan kuruşa kadur indirilmiş ve yeni l'iatlar ' varlık göstermeleri halind~ ilçemiı.de de d vı <.len evvel ı tı_I abı zeylı~udıleı.e profesör .. Bell" in 1933 tarH.ıll kit·1l>lf' 
Kayseri Bez Fabrikası rn:Hi da i1.766.:32.) gazel eyle Mşr ve ilı:ln olunmuştur.' halkevi açılaeaktıa. Gençler birliğinin alınış oldukları seyri ~el'lriye gore Utı· ı da .. Apandisit olması l~·in bOylW bit 
kilo pamuk satın almışken ham pamuk 1 Ekonomi ~akanlığı yaptığı tedkikler ne- 1 aöster!t kolu bu haft& (istiklal) piyesini hab~ nv~ı', ~ lr~am yıı.ralJ • kul_~r.çhm, ihtimalle sÔylenebllir ki bunuQ tı~ 
mtlL- s ne .• 246 "O k'l ti · d ı , ı· ti K · f b ik ı 0 

• • • • j felrı em a ft- l<:ı lnsidudı cın'a ıhtlnakı 1 . ..t)I u.ayaasmı geçen e ~. •'-'' ' ı oya çesın e 1e:l ıa Rrına ayserı d r a-
1 
ve (polis hafıyesj) komedısını temsil et- . . ' . . . . ' bir mıkrobu yoktu. Herhangi bit JJUJ'" 

çıkarmıştır. Bu pamuklaı· fabrikaya ge- ı;;ının te:shit eltiği hadloı· d:ıhillnde nurh wiş ve bu temsil verilirken blltiln me· jduhıll, bınefsıbı rulHehassıl ıltı hab .p.eıllt:· iç zarda ( Gışııyi mulıati > bir · varıt hU' 
•·ensen ilde a ı - • - k t Ik t ı .. \8n, hnt:eiharl nfyetfrunıoııu ısırrlr>ıi . " .~ .,. e ç n v sa 1 .. . , urnş an ma oymuş ur. murlor ve halk aflelerlle musnmercye . . '? '. sule geliyor ve buradan tabii uıııfll" 
ulrnuştur K ~ · be· r t 'k b h k til . . v rılfr fdı. Bugün ı pandf:>ıt harfcınde bu ' . . . i>'' 1 . · ay.:-.erı . ~ . dm. ası, u ~re e .e . gelmı~ ve okuld !l verılen bu ınUsamere- . 1 1 . . . . em' a ve apandıs ıçinde. bnluoon mıl r ' . 

171.0l.O Jğden ibaret olan 'l'nrkiye devlet enrlOstrısm·n pıyıısada nazım hır ' de piyeslerin muvafitıkiyatle temsilinden 1 Aıl et cr~e~ ço~ bır şey kalmamıştır. lar ensiteye nüfuz ediyoı hır ve b1.1 ,ıı 
ukl do tri · · . d- ı k b . d l'bl f f • • p11ıı<lıç1t on ıJe on beş yaş arasında . ,.n,. pam u en s sının gece gtln U7 ça- ro oynama u:.usun a ne m 1 m m· dolayı hE'psı memnunıyetle ayrılmış ve 1 retle iltıbap husule geliyor BiD:JI:"" 

lışmak sure tile senelik pamuk sarfiyatı kanlara sahib o!duğunu isbbt etmiştir . 1 yakmlarda bir müsamere daha verilme· 1 ~u~unaı~·f.'H'uk larda ~de . kes:eu.a ml~şa- leyh biz burada ora $ı;a." gelfıfl ,·e ~ 
auıcak 17 mJlyon kiloya baliğ olduğu göz M _Kayseri fıtbrikası , lıalktan gördüitO, sinl rica etmişlerdir. 1 : e e 1 ır. Bund~~ .sonı a yırmı ile ~ı:k kendini fıaç eden ufak td~k. giir ufl :i.~nı 
önUnde tutulursa, tek btt!;ıına Kııyaeri tıuyuk rtt!lbete dayanarak 1988 senfsine 1 Hu kol, bütnn yokluklura rağmen, j ~ ~ ura. 111 '~u en z y.ıde tesa?IJf edılır · gelip ge~·en ağrıların sebebini auıaıJll~ : 
fıtbrikasının, milH fabriblar pamuk is- daha geniş bir 1:-libsal programile girmiş h~lkın vo memul' arkadaşların yardımı ~ ... r e~ler k,ıdınlaı dan ~ıılıu zıyad~. tut.~- ve anlatmak istiyoruz. Ye ekserljeıi' 1 
tiblaklnin dörtte birini teşkil ettfği fark ve imalAtıııı artırmaya karar vermiştir. 1 ve lıçebayımızda muzaheretlerile okulda .ur, hu ' mllşahade edılcn ı:pandısııleıın de hemen her gOn bize bu "'kilde ıııo· 
d 1. ı· k b' h b k b . Ub ık soın~u erkeklerde de bım memleket- ""'" ,,ıı c i ır. . u d ır sa ne yap rara azı m rem f •• . . racaat eden h:.staiarla karşıhışmakl:lr 

tu36 yılında yalnız UH0.830 metre iktiyaçlttrını temin etmiştir. lık defu ve- ~rl, ug-l~tere, Amenkadu apandısıt va· Eğer apandis bUklDm yap:naş (Kıvrıtııı'~J 
sipariş· almış olan Kayseri Bez fabrikası Ardahanda rllen bu müsamere herkesin memnuni- ~arı d~g~r ~emleketleı·~-en daha. -~azla ın~tevettir bir hal alınış ise t~:ıyı1' ııe 
1937 sene~i için devletten ve piyasadan yetini mucip olmakla beraber ilçemiz gıbi. gorunO) orJar. Ailevı apandısıtte.n 1 ağ"rı tesbit edilir ve muayene edeP do~· 
müştereken 32 milyon metre bı:z sipari- beJedı·ye ı·nşaatında halkı üzerinde derin ' :e . t~ydalı duygu d~ha ç~k _ ba~solunmuştur. Aynı. bır ! tor apandisit teşhisini koyar. Hjzde bel 
iİ almıştır. Aradaki nisbet fdrkı tebarüz ve bilgiler husule getırmıştır aı ede .ikı, uç <lort çocuğun mUleakiben ' nedense hastalar hastalıkların kol') 
ettlıllnieye hacet bırakmayacak kadar k h J Arkadaşlanmız pek yukında Akın a~a~ıdı~it buhranlarına wusnp olduğu l kanaat oetfrmedikJeri de be a. . IJJut,ı 
beliğdir. lşçtlerin teknik !ı:abiliyetlerinln ereste i ti aSI p;~eslnl te~sil etmek üzere şimdiden gorulmuştnr. Bazı dc.vi~lerde apandisiti diğer bir.,, doktora dalı: gl~erlerrapa~ 
autmasile fubrikanın randmanı da yük· hazırlanma,.,tııdır. buhnınlımnın adeta fstıhlı bfr seyr alarak · h M 11 1 . , ~ll' 

il d b 1, · l"d 1 t ut ı d'ıç 1 k b'l" i k~ d . enuz mu ı t ne yapışmadl~l 1çln oıu 
ı:ıelmiş ve bu sayede iplik imalntı 1936 • • çc e u sene cv6.a a e o a· e~ay. ~y e ı6ı gayr a ı ı r: ·~n ırkı ı vi atını da bo altını u ı .. ·~aııJ ı 
do 2 716 390 ktlodan 193'" de O/ 18 W' Muhakeıne netıcelen :Jı rak soğuklar devam etmek_te ve karların grıp ıstllaları zamamndtı ııpandisıt vaka-1 t y dut t .~ ş old ğu b .. r. ~ .,,. 
tarak. 3.2İ5.997 kiloya . ~e be:

0 inıaUlt~ SUÇ}U}ar ITIU}lkU"' ed.Jd'. 
1 

erimesini gö. t ·rir hiç bir alllim gözUk- ylil'in çoğaldığ işaret edilmektedir. 1 esa d edmketsı yUztlnclisd.en, lkbln~ı mu''/"' • m l 1 k d. K·· 1 1 · 1 h 1 A d. ·t· t' t k .. 1 b ne e en o or apan ser est vazı 
~·o 10 artarak lS.Jfı:~.576 metreden meme le ır. .uy U erım z ayvan arın . pan ısı ın sure ı eşe · ku l1ııll llrl· te muayene etmiş bulundu u \'~ biÇ ıPt 
20 224 9.ı.., metreye '-'ükselmlşlir Bütün Ardahan, [llusmi] - Ardahan Be· açlıktan ülmelerı korkusile haklı olarak da zıkre lUzum yoktur. ~ d . t b ' t dl . 

1
1 dl~ 

· · ' " · · 1 b · 1 ı1 A di it h d - nısrı a es ıt eme ti ıç o apaıı 
lflerı!e geceli günduz!U fdaliyctte bulu· l~dıye Jnşoatında1 kullanılma~ nzre mü- 11{t~yu1 k bb.lr teıa, ve

1 
cnkdiş1e i~~erıs ~de 1ır: H d pand.s ·tıya ka ya muzınln fol ur. rahatsız olmadığ'ım ( Çok b~kh olar•~ } 

nan Kayseri fabrikasının umum lmıııntı hım mikdarda a ınnn kerestclık ağ-açlar- oy U ır an evve ·ar ımn erım ~s nı a apan ısı er arnın ~ağ taru ıfüla k t'" b' it d .1 _ 
1 1 

, k t hl" 
l>u suretle bir sene içinde 5.195850 ki· dan 93 metre mikabı kadarml zimmeti· beklemektedir. "Mac .Bourney. noklasınd~ şiddetll ' t~a~daırblr~tı4:n~!z~::!ıc~~~· ~a:..U•1' 
lodan 6 078 000 kilova çıkmıctır ne gcçlrdlklerlndeıı dolayı mevkuren veca, kusmak, hararet yukselmeslle 1 baQI 1 B 1 i ç dl 'l h'siıı' 

• • .J y • b k 1 t d d 1 k ı ke d'n· ö~t i B b k var ar. unun C n apan sı teş 
1937 senesinde vusatt olarak 2432 mu a eme er ne e·,ıııın e 1 me le o an A k d D } t n ı ı g :. er r. azan u vecana dikk t iti r lm k d. 

işçi 765.000 saatlık iş çıkarmışlardır. eski belediye kAtibi Mehmet Günal ve Il ara a ey e buhran yalnız birkaç saat, yıırım saat, ~ ve .. na azımge e t~ ır. uf'' 
I<' .. briKa mam1lUerinin atışları da arkadaşı esict zabıhıi belediye memurla· Konservatuvarına bir gu.n kadar devanı eder, ertesi sabah redavısının yalnız ameliyat o~~ 1 

aynı ynksclicı s•yrıni takibederek mır· nndan fazıl lrnklımndaki mubı,keme hasta ıyl olarak kalkar. Nabız di\zelir, ~~ göre lüzumsuz ve vakıtsız ruU ... 1. 
Y ~ " ' ti 1 · ti s ·l bl - e k ı b b b b 1 . ılaçları almak çok defa mea'u'Tl tık)"" 

de bir sene onceslne nazaran "/o !l5 art- ne ce enınış r. uç arı sa t göruldO· alınacak talebe v e set ya u u ran me zu ga:zat v . 
maştır ğiinden birer sene mnctdetle hapisle- çıkarmakla nihayet bulur. İki l\ç gOn ler verir. . ~ , 

Fabriktt imalatının standaıd tfvlere rine ve dokuz )'Üz lira tazminat verme· içinde karnının :,ağ taraf.na basıldığl 1 . Ameliyattan korkmaınabdır. I:Ju k~ 
inhisar ettirilmesi ve bu tiplerin alıcııar te mahkOm edilmişlerdir. vilayetler dahilinde genç vakıt bir hassasiyet görtnllr daha son~a 

1 
k~ yl\zOnden sen~de ~l~anyada $ 

tarafından tecrübe ile kalite ve kıymet· hiç bir şey kalmaz. Bu hal hatır şekıt- 1 ~·~den yukarı, lsvıcrcde :.J ~··· fngUtejjtiJ' 
&erinin benıeri mallardan yl\ksek olctuğ°u· istidatJar SCÇilCCek dlr. Vazıh şekli ise bu hastalığa musap ıkı binden fszla insan ölduğtı ·· lstat "dl 
nun anlaşılmış olması Kayseri mumOUe- Ivluullim Nlektebinden Evelki sene Ankarada açılan Devlet bir sahısta bir ishal tıecmesl, hafif bir : lerle meydandadır. Her halde bizde 
rlne karşı raa-beti çok arttırmıştır. Fttb- kalan inşaat Konservaturları müsiki kısmına (taganni. boğaz. ağrısı, gripten s~nra ekseriy~ ölenıe:ın adedi az değildir. . . -~ 
rika mallarının riaUun ecnebi lıezlerinin ortestrn aletleri, piyano, bestekarlık) IJu g~cenın başlangıcındtt bırden ştdde~ı Bınaemı.~eyh v~kh~da tedbır allJ) 

1
, 1 

idhıtl tiatlarına göre he8abedllmiş oldu- Umumi Mllfettişllk grup inşaatı el· sene de en az ilk okulu l>itirnaiş ol~k b~r şancı başlar v~ _bu , sancı adeta su- ve daima ölum tehlıkesıle katşı ka_rfl .. ıt 1 
a"u.nundan bu sene f'cızla mikdarda yapı· vurında yapılmakta olan Muallim mek-' ş~rtile klz ve erkek parasız ve yatılı kunette atılmış bı·'· t:b~nca, açık bir I bulunmaktan sakınmak çok hayırll "' 
lan idbalat Kayseri fabrikasının ınamOl teblnln bnkıyel in~aatının ve elektrik talebe alınacaktır. havada pat~ayan g-oK gu ruıtn.sn,. karnına dekil mi? ....... 
lerl Ozerlnde mttkı1s bir tesir yapama- tesisatının mnteahhlt mühendis Galip j Bu~un ıçin. vihlyetle~ dahilinde mn- saplanan bı~ ha~çer .durbesı gıbi olup -------------_. 

· ıwştır. 1937 senesinde G. ı. R. rejiminin Sinap'tan mUtealıhit Mustafa Topçu'ya zik kabıllyetlerı nazarı dıkkatı celbede· b~nJar bu ılletm ~111 olduğunu t~vsir 
tatbikine ve himayeyi artırıcı mahiyette devredilmesine Maarif Vekaletince mu.' cek kadar ileri olanların vnzlyellerinl fçın kullanılmış tabırattır. Derhal gıdat Denizlide dokuınacılığtll 

. bir degtşikllk olmamasına r~ğaıen satış· vafakat edilmiştir. 1 bildirir fişler ahlkadarlara tevzi oluna- bir kusma.. bazı defa . hı:ıf!f bir ishal ıslahına do~ru . 
ların bu kadar ehemmiyetli nisbette art- cak ve bu fişler doldurulup toplandık· husule gelır. Bu v~ca şıddetli ve devam· 6 
mış olması, fabrika mamulatınm müsteh· tan sonra Maarif Vekaletine gönderile- h~ır. Bazan ~ek elim şiddetler .gösterir. l.>enlzli, 7 (Hususi] - flol(uınat;•~ 
. Bugece nöbetçi eczane çektir. Dıl kuru, yuz soluk ve güzlerın etrafı islahı için vilayette bir kongre yapılD", 
likler arruıında ne kadar bUyUk bir iti . l Talip olacaklar arasında da masa· çevrllmiştir derecei hararet 38, 39 olur sına karar verilmiştir. Bu kongrey• O! 
bar ve lliıoada m8tbar olduğuna en '' stanbuJ,, eczanesidir baka yapıldıktan sonra kazananlar kon· yirmi dört, kırk sekiz saat sonra bu nizliye civar villyetler de ın~rahb;~ 
llÇlk d~~ldlr. . servotuvera talebe olarak kayıt ve ka- haller hafifler. r göndereceklerdir. snmerbank ta bet • 

Hl3 ı senesı son Uç ayı zarfında &lok bul edilecektir. Bir de birdenbire gangreni şekilde şilik bir heyetle i,tirak edecekt1r. . · 

·~:;:;;'.;::;:;::;::::::::::=::;:;;;::;:=:=:;:;;::;;;;::;;;::===;::==:::===::::::=:::=::::::::::::::==::=::::::::::::==============================================:::::~=============================================:-:::========::::::t==:;;:-- ~ 
birer birer döküıyor, çiçeklerini :kurutu - dum. B•ı yalnızlığım beni birdenbire kor- diıne hA.kim olamadan yuv~l~· ~' ı 
yor ve o güzel yol nthayetlnde çorak bir kuttu. Sebebini bugün b~le tahlil edeme- likesine maruz kaldığımı anlı.yord.'ultl·· ·61 
bot lrua. ulaşıyordu . Ben n~ tstiyordum dlğim luçkırık.lar boğazıma dizildiler. Be- 1 Bu obnayacaıctı.. . Ben sizin ~~d' 
bilmiyoı·dum. .. nl teselli ettiniz .S!zde o zaman adeta. kaybobnanızı ç.ok isterdim . . Falca.t Şllo'..:rıı 

Y.alnız şunu iy~ce anlrunıştun ~ Bana dertleı-imin şifaınnı bulmuştum. Sözleri-
1 
yetlm111 erimesini Asla.... Karkı'J.yaı"I' .... 

göründtiğl.i yüzlle hayat bo.ş ve manasız nizde bir ilaç tesiri vardı. Bir an içinde sizden Refik.. . . · &ı 
' bir gayedir. Onu manalandırmak ınsan - seneleı·in ~lediğl kötü ·ı tıyatıarımı sanki 1 Ve bu 'korku her şeyden kuv:v~~ıııı 
ların elinde değildir. Bu bir ruh ve bir ya- unutm11~tum ... O gecenin büt.Un ömrüm-

1 
ki ,bütün mürac~atlarınız:.ı kulakJ.Uı .. , 

ra.dılL'} meseles:ldlr. Benim bu anlayışımı ce devamı ne kadar isterdim Refik .. . San- tıkadrm. Mektup y~dıruz. O me-]QtubU ~ 
baltalamak Istiyenler oldu. Tesadüfen o- ki bir rüya. aleml nde ya.5anuştım . Köşke 1 

falarca okudum ve lher seferinde~.,.. . 
Tefrik a:27 "{~an : 8 aradJrnrJn.. 1 kuduğum bir kaç kitapta haya.tın m:ına- dönerken eski vah.şillklerl..ın nüksettiler. 

1 kınandım .. . Fakaıt y~ ses v~; 
!./ . .,~~ ı' sıru histe ve sevgide bulanlarla kar.şılaş- , ~u sefer k~ndiml zayı~: za.~:ıJlı ve irade· ! 3u sıralarda Vedadı tanıdım. ~k~, 

• tım. KafanHia o zaman bir muamma kıv, sız buldum.. . Ve size benı unutmanızı I !aşmış, 'iyi okwnU-? bir çocuktu ... ~ ıı 
Ha.yattan Ümidimi keserek ollıyotunl, yanarak o kadar emniyet.le hayata atıldım rıldı. Sevmek ve sevilmek istiyordum. Ha- ,:,;öyledim. Bu sözlerimde samimi idim... dan tncvzua atlamasını biliyordu ... Ofl~1 

hayatta hlç bl.r şey bulamadığım için ölü- :kl • ., 1 yatın benim için manasızlaşan yüzüne 1 O günden sonra dayanılmaz bl.r h is mu- 1 yanında hiç bir ~Y dUşüruned.en, })iÇ O 
yorum... Fa:kat benim bu karanmdnn 1 Hayata atıldım demekle yanlış söy- bu belki ruh veren bir tesir icra edecek- 1 cadelesl ba§la.dı .. Bir tara fta sükOnet, şt- ' şeyle ala.kadar olmadan ka.la.b1ılly<Jid'\lfl\' , 
me.cruı olan yoktur diyemem, .. O mesulll lemiş oldum, ortaya çıktım, gözükmeğe 1 

ti. Ben de belki etrafımı gllzel görmek, ha.-
1 ıa \'"e hayat, öbür yanda gururum, benli- 1 anlatıyorou. Ben dinüyaroum . . Ne tcıtı' f"' 

\.ayin et.meğe gayret ettiğim zaman ·ka • ı1 b~ladım demeli idim. İlk udun içimde 
1 yatın lezzetlerini tadabilmek imkanlarını ğim ... İkinci taral galip geliyordıı. Bu te- 1 dimden bir şey veriyor, ne ondan bit .p 

hmdn ana ve babamdan başlıyarak en çek yerleşmiş olan kanaatlerimi sars ~ 'buacaktım. si.r1e yine size Süheylanın" nişanına gel -
1 alıyordum ... Fakat unutU'Y'Ol'<i'..ım .. . 1/t . 

.yalunla.rımın hayalleri beliriyor. ı madı. Etra·fmıda bir dost halkası beHrdL j Fırsat bekledim. Etrafımda sevebl - '. memenizı 1stediğlmi bildiren ·mektubu 
1 
tmut t.ugwna kani oluyordum. . , , · t.ıJ 

Beni ~ok fena bilyUtti.iler Refik , .. Ve bu gittikçe gent~lemek istidadını g~s- 1 ı~e~im bir _adam arıyordum. Yalnızken- ya.zd.un: .. Bunu dinleınedini~._ .. . ve .b.un - j Bir miiddet sonra. büyiik bir sil~ı 
D:ı.h:ı. ufıık ya.şta bir kızken yalnız ken- iterdi. Hele erkek arkadaşlarım benım dımı sevmcge o kadar alışmıştım k:i ... Bl- , dan müteessir olmadım ... Bılakis s-uı ya- kavuşmuştum. E.sk:i günlerim sanki .a: 11ıt 
d:m lçllı ya.şamayı öğrendim. Aruı.mırt 

1 
ölli;üncelerim! bllsbUt.Urt kuvvetlendiri .. 

1

1 ı tslne baglanmaıc bana adeU benliğim - rumda 'gttrmcıkle memnundum. Y:alnıiv etmişlerdi. Ve Vedad artık yan.ı.tnd:ı ~· 
b ö tek k 1 k bit :ı U •YOrlarcil . Kend!:m1 muhitlmlfı artı.k lüzu· den, .g·ururtıtndan kaybetmek gibi gell • k.aldığnn zamanlar kendime Mı.kim olabi- 1 gölge gibi kalmıştı. Eski Sihi:ri.ni itıY ~ 
~ :mı7 ~ ~ 0

k ~~-· ver :ı;ı~~ g 1 • : mlı muhakkak bir riiknli gibi addetmeğe yordu. V.e bu halde daha çok üzülüyor - liyordum .•. Fakat sizi giırUnce boşluktan mt.ştl. Konu.şmuyar<iuk bHe bai.a.n ... 'iııt 
oze ., emb yo,buim, ..ı.a: a,, uh~~n Yt ,,. "'ii 

1 0 
- başladıın. Bununla beraber içimde dol - 1 dun1. 'vorulmuş, his nıiicadelelerinıJen ezilmiş 1 arlcada.<;hk esk.lyen bir ev gibi aiıt -~ 

ma.n. anıl r nevi maz u.uye v ... r yor • , 1 · .. . 1 .. 
, • . . . . n , . mayan bir boşluk vardı. Et~fım beni ala- Bu su·ruard.a Refik siz katşı.m.a çık - , blr tuh halinde golgenlze sıgınmak· çokilp gitti. 

1 
, 

ti ı. iste llğ.m her şc_y ~l.uyoıdu. ~e Ö)le J kadar edemiyordu. Bibnedigim bir şey a.-
1 
bnız. ıtatırhyor musunuz o geceyl. .• tan kendlmi alamıyordum. j _. O 7.aıman yine ha.yat ilk m~~ ~~ 

t.ır kılnant. içinde 'bliyli,oordum ki ~a,~t 1 tıyordmn. Ve o aradığı~ı da bulamıyor-
1 
~end.im.1 o kadar yalnız o kadar b1<f3;re ve j Kendimi bir uçurumun başına. gelen 

1 
gile karşıma. dikildi. 13u . sefer. Fahf1 ' 

:. a1nız bcnım lsteklertmden yapılmı:;- bır ı dum. Evvela .hayatı ~?.eı,..ne çiçekli ağaç- o a.kdar zavallı ılı.lssed.iy.ordum ki ... !çim- ı adama .benzetiyordum 0 zamanlar .. . Na-
1 
kar.şı karşı~n. kal-dlk. O 1beni Qdk ~· 

yoldur ... Ve ben bunun sonuna kadar 
1 
ların eğilip gölgeledigl bir yo_ı ~ye .ta.sav- de zıt hisler ~arpışıyordu. B.:X ·gayeye bağ- sıl o derinlikler insanın gözlerini alır ve , dı. O da gölg~eşti, o da. be~ ~ ~Jfl~ 

istek~n isteğe a.tlıyarak mesut ve gam- 1 vur ederken zamanla bu telA.kkilcrım g!l- !anmak ihtiyaelle .çırpınıyordum . Ba.h - bir baş dönmeslle varlıkları kendilerine lbol-du ... Boşluk. ... manaısızlı:k ... ~ayat > · 
sıı ~debUeeetım. B·ı dUşUnce t~imde o , zelliklcrint kaybecUyorlarclı. Sanlal· .sonba• çe-de oturdutumuı zaman ılzi benden u- ' çekerler.sa ... Ben de ıra.demi kaybetmek, 1 eski yeknasaildıtmdft. .. : · · 
k tt~ k\lvve 11 ictl kl .. Vt b~n b\lnl'! ılt- >tt\!°11\ s.lhl,rli eli o Afaflg.rın yapraklarını zaıicta, adetl ~a ~b'4'~.S. buluyar· · yuvM!a.nma1r, bitMeyen bOfh,ıklarda lıı:en- 1 (Ar"- ı "ar) 

' . . 

• 



DOÖU 

EN SON HABE RLERJ:> 
Çinliler bir Japon kolunu 

daha perişan ettiler 
MedeniyetiAvrupaya18u muharebede de üçbin 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

T~trnm: ı-; Türkler götürmüştür' kişi telef oldu 
Ankara Jlalkevinde ccnchi 
Prof csörlcrin konferansları 

Auknr:ı, ti (A. A) - Profesör Pi
l8r dün lrnllı.twinde -:attt 18 de son kon
ftıraııı::ını verml~tir. l\onferao!-la :\1 lift rit 
Ve~Ui Snffet A rıknn, Tnrk tarihi tetkik 
~~tyetl As Ba..~kıtm l:hyan Arel, t11rfb 
Prot"~füi.i İlı'i&ıı. dlğt'r fski'ılte profe~Or 

ve Aı:ıkAta öıtretmenlert faK lı :te tftlf'besi 
bt2ır bul11ıınH1ş\ardır. Profe-.nrrınO ttay 
l~rabf w Ncr.ınetlin !Jilmen tarttf ından 
l'ürlıiçe~e çevcilmrktc idi. t>ıotesör TOr
kiye<k gördOQ'ü hll ~uü ketıulden ve HU· 
Yllk Şef Atat O rk 'On yaratıcılığına karşt 
oW.a hnyranhtmılıuı bahsederek TUrk 
tirlbçıli21 , e lrnli hıtzır tarı h tetkik ce
fnıyetile \'6 tarih profe öderlle ysptığa 
temaslar nellcef'linde çok takdir eUlğlnt 
iklve etwl.ş \"e slkı~anmıştır. Pl'ofe.sôr 
tıeUccoe şunhm ııöylenıiştir : Anadolu 
Avrupa wcdcniyttleriode pek büyük 
Lir 1·01 oynaıu1ştır •• \ vrııpays lllf' deni yet 
1.ş•a• Anadoludan dotınuştur. Nt'olllik 
devrinde J\vrnpttda oııluuan bütün hl· 
S'llllar b:ıhk 'r'emckle Vd m'yv11larl11 >(e· 
Cloirlerdi. Et;b hayvan ve lmbubat ye
l1şUrıuek bllmezlerdlr. 1909 tnıihiııde 
\'atıucıl Allııı"terden ı\nı~on'nn yaptı({ı 
tetkik ndiceslmle A vrııp ttytt ilk olarak 
b~bub:at Ha~udenlzi d\'arında bulunnn 
kavimler tarafından nudayi nıılıll iken 
)68wesi ılüşOAOlerek istifade cdllilor 
ve ilk Ollcc şiwdiki Surl,ye clvnnnft ve 
Oradan da Anadolu yolile ,\ nupaya g-e· 
çirUiyordu. MaluwdurU : llaıcrdesnlıi 
d1tau AAadolu Türklerinin ana -.·alftnı· 
d4r. l~te bu bUretle Anadolu Anup:ıys 
Keçen medeniye' in yolu olmuş bulunu· 
Yor. A vnapsyft f çtimni hs ynt kar: un la rı 
Lij yoldan, rene Asyad:ın geçll'ilwlştlr. 

Çinliler Japonlardan bir hayli harp 
malz emesi iğtinam etmişler 

Erzurumun sukutu haberi bize bir 
yıldırım gibi tesir etmişti. Gözlerimde 
Sarıkamış muharebeleri," Allaüekber,, 
faciaları canlandı 

lhınkeu, ü ( :\. A) - (Çin re·ani FlnJıtrnliya \:lullkrn yn.rdmı 
tebJiğl) 'l'lkonım ccnutıunduki mtıh!Jrebe Mti)'Ol' I Tren h:U-eitet edip gittiği zmn.an ben Oku~-
tewamen ÇlniilPrin Jt-binıJe cert-yan et Cenevre, 6 (A. A.) _ Finlandiya 

1 
lsta.sy~n ktımandanlığı .makammın ~a -ı Okudum. Kag1dın me-a.li a.ynen şu !d1 : 

uıekte, Ş:ıııl,onun ceı ubuııda çok şiddet· 
1 

hOkılıueti Çine yapılacak olan insancı. n~nd1l.it.1 ufak bir s~onda ot~yo:-auın. "Cen:ı..bı Hakkın 'ln:a.yeti ve_ hiışmeU.Q 
H muharebeler rlEw11ın etmekte olup bu bir mnavenP.t mft.b;sadile 50 bin f,Jorlo I B;ra:ı ~n~a gelen b~· ~ak bcnı alarak J çar~uz:ı_n yaT.dım ve himmeti ~ d-0~ 
muharebelerde Çiolıler Japonlaı ın ~2 ! t } t . ·tı B .11 11 _, n: .. keri haı,ta.h.aneye .,ötürdil. Orada harp TUrkl-erın şarktaki e-n meşhur .k.ale.sı <»:ın 

c .>enu e wış r. u para mı e er ce s!ıi .. ,..&.,~ t ldun E har.be ı.cgaı ttıı« Türki · 
ıtrblı oto. mobil, -;- tanı.-, 68 otoınohillerı-11 mh.·eti he\.'etine &önderllecek \"C Çl le . erı ıe"6~una ya ın . rzurumu n ~ e . er.n 

' 0 

1 
n Bu~Un 1916 k~nunusanL<;.in:.n onu . ba.'kiyyetüssüyufu perişan bix halde k::ı.;-

nl ltthrıp etıuişl~r ve insanca zayiat 1 yurııhlıtrına ll:iç ve mbhi malzeme a. uı- wı. makta ve kazak kıt':ı.J.armız t.ara:fından 
3000 ni geçmiştii·: wasına sarfedUecektlr. ta.itip edilmektedir. 

İlk ıiinkr 

Kokmuş bir et 
yüzünden arbede 

Şamda çıkan hir hadisede 
15 kişi yaralandı 

B l M b 
Hasta.haney~ ilk ya.ttJğı:nı gü.ıtler kı-

a kan Antantı at Uat ~enş:~l:JeWza.mo..nla.rınatesadüfecH-
' yor<ı-.ı. Benim ız~: ra~:..'11 dlnrnemişt:. Yu-
vn ~ ya ... -.:ı • .,, gördüğüm itinalı teda vı a..,,ürı-

J/' r ld l.o.nmı dindirdi . .Su sır:ul·:ı. benimle lk: esir .n. on Ter ansı açı ı Alman doktoru, dokt.or Gutzelt ve Röşler 
. ile Rus mütehassısı Alekslyef ibliyük bir 
1:.tı~bu', () (A . . \ . ) - Art!~.an .\ntrmtı :\l:ı 1 buat Knnfrnnsma iştirak edecek 

1 
dikkat.le meşgul oldular. Oeldiğlm!n he

olıın Yunun. heyeti hu .;ahnh ~tırımfzt; gclıni!>lerc1ir. Romrn heyeti de yarın tren-' .n~n haftasında bir şeyim k'al.mamı.~tı di-

le R'"~fcPktır. . , . .. . . . .. lyeoollrlm. Onda.n sonra hn.crt:ı.hanede fiklr 
f ,tnnbul, fi (.\. A.) - Halkan .Mttıt unl ılk konfınn ... ı bugnn saat.-~ de açılacak· ...-ebe-den rahatlığı içinde günler geçirdim. 

ken hı>yet ttmının gt-lme~li~inclen yarın ö~lenen ~onra ilk içtlmn 1npılacaktar. ı 
ı~ı~ıııb11l, G (A .• \.) - Ynrın Y:ldı"~ wt·ııhim kö~kllnde içtima Pt.lecek o1'ın lla.<;tahanede hayat 

U1>Urnıı Aotanlı hf>yı>ti içlimnı nt'ticesl l>Otün gıııetecilcr \'e Balb:un BJşın Birliti Yattığınıız pavyonda A...-u .. -;turya.. Al : 
tftrııtıı ılııu ııt>şıt•nil~rf'ktir. 1 m:ı.n ve Macar esirlerinden m:ı.ad:ı. bir j ~ 

----- - -- · ~- - - - 1 Tü.r.t esiri vardı. Esaretten avdetten &011-

Bi r Fransız galetesi ni n görü~ü 1 ra. İ~ta.nbuld.a ticaretle mc-qgul old•ığnnı.ı 
1 
gördli~iim Halli Nasuhi Bey crada uzun 

''Alman istilisınl ancak 
Türkiye durdurabilir,, 

Pariste çıkan " Parizoryan ,, gazetesinin 
Türkiye hakkında bir makalesi 

müdj.ettenberi :bulunma.ltta.hniş ... Bu mi. "'de gayet güzel Alm.a.nca. öğrenmtştL 
!Ben henüz ayni kuvvetle Annanca konu-

l 
ş.:ı.nuıdığım için ekseriyetle on·m yardı

mınn muhta~ oluyor veya nısca bilen -
lerle Uı! atıyordum. Bunlar ar:ısm{]:ın 

Kutaylsll bir Gürcü zab:1ıc bllha:ss:ı mn-
naseoette bulunuyorduk. Genç bir R·.H 
•piyade mtila.Ziml ola.n bu Glircli gayet 
ı!&}eU bir ado.mdı. Hastnh:ıne-de muhafız 
rnzlfe«>:ni görüyordu. 

.3llhassa sıkıntılı d.akikalarıınızda. 

gramofonunda bize gilwl plaklar çalara.k 

Fnınsız<!•l " flarizoryan » ~azetesl bir mukttvemet göstereuıiyordıı. Fakat bizi eğ!.endirme çareJ.ert bulurd•ı. Onda 
Kemalbt Ttlrldyenin, clhan siyasi nınva- milli duygulurdllki ate~ her waglubiyet· I biz cslretın acılarını m~tereken h~sct· 
:ı~neslnd~ oynadıltı hüyOk roln ve s1t- ten sonra f.'ransaya tekrar diriltecek kud· ı t~ğ!miz bir dost tavrı bulurduk. Rus oı- • 
.. ·etini bariz bir şekilde gösteren bir buş· ret babşedebıliyardu. J(ju ""tınd.:ı hizmet etmesine rağmen bu 
makale deı retmiştir. On altıucı asırdıı, Maearistanı 200 Giirciinün Ruslara lta.rşı b:r yabancılık 

Bu ruAknleyi de nakle<li}oruz: bin kişllik ordusuyln istiia edeo ve· Vt· ıuc:setme3i lAzı.mgelir diye düsünU}·or:l·~:c 
1 yana ya yllrnyn,ü ile Katolik Avrupayı , .. 

Şam, ti ( A. A.) _ I>ün Traboltı u, « Uu!"'üııkü hadiselere bakıoc.ı ~ ıtı· dehşt-t içiııde tıtreterı .. Koca 't'Qrk ,. &e takat. bir ~n.. . . 
~"-d bo k bl 0 (' 1 .. ,, ıl .. rln nınıxıt llJ ıııcı asır geli)'or. O ~e.vu-dc bl 1 k bUtO A ,. t B;r ....ı;,.. ko"U.""'Ul orta'SındaKı m~s:ı-
'NtG ı z~ r et i ı ınc en .. c .. Alınan impl\ratorlu"'u knrşısında 1' nmsa r e~me , n vrupaua ne ret uvarı- · ·a....... "' '.J ' ' • 

'1Qkı- l .ı bl 0 .ı k 1 · " dırnıak demekti. t:sl\yük bir diplomat o- mn ro~ın1.a. Halil Nasu:ü Bey ile karşı 
11 •ucı ar &rllR.ıs:ı.'"'s r nr eue çı ·ııı_~ L'r."'lı birinci Franl\llll delll·e •·ır c~saret· ı f ... Y t.rh-...a_ 1 H n ·• u an ransuva, J.'ransayı kurtllrmak tstedl f.:ı.qıya oturmuş konu.şuyor~uk. :ını -

uwue de 15 kışı yara snmı~lır. u· lo hflrbedi~or, dih,ınun toplarm:ı at ll<t· ve ctinı bir t<ırttfn bı.rakap, tur!ct siya-jmızda bir kaç Alman esiri daha vnrdı. Bn 
tllmet 198 vaıılyed ederek askeri kııvvet· tünde sııldırıyor, iki rlefıt y:tr!ılanıyor, sete ilk d~!a lı\yık bır nazttriye vuede· ara.da. salona giren Gürcü xab:tl gtilerek 

Oenel1W Yude,gtç 
Sanki beynimizden vwııldu& 
Bu haber b;Le bir yılJınrn gtbi teJJr 

c tm~t~. V.'.l.tandan uzak ha.st.a. ve (\i!lıC!1k . 

Zaten tintitsizli-:r i-çinde bulunduğumuz 

için bu umuLınadık h!ı..be-r lbl.ze ctaha çoit 
müe,;~r olmuşh. Ad.et.'\ yeis iç:ndP. !d1k. 
Oözler:mde bir an içinde Sanlro.nuş ruı.ı
bs.rebelt-ri, Allaheitber dağı fa.cla.10.l'ı can
landı. Karlar ve buzlor lçin.:ic cansız ys
tan s:ıyısız cesetlere demete da.h:a lbl.nlel'
ce.S: ilave oltuunuş falt:ı.t buna l'lğmen 

düşman km·vetleıiniıı Erzı.:rwn.a g1ııne -
sine mani olunamamıştı. Halil Nasuhi 
Beyle birbirimize bakışıp k:ılnu.ştık. Ne o 
i:'.ma. bir şey söylüyor ne de ben 011·1.te
s.ell! <.'<ieceic bir elimle bul3.·~rny-0rju.m 

Bir zebunküş 
Biz böyle ümltsizllk ı~lı1<1-e per:.ş:u:ı, 

b!.ı~ir~mize ne söylleyceğm.lzi, kend!rmizi 
n~ nırctle tas.elli edeceğlm!.Zi "lşı.nn.ış blır 
ha:de iken do:;t geçinen Gürcü zal>iti e
lindek! t~r har;tayı masanın üzerine oor
dl. Bu, ecnehi K:ıfkasyadnn Inei>ohıya. ka
dar Türkiye t-Oprak.lannı da 1çlne ıal<m 
>"r -E...'~rını .h.a.rp harltası 1.di. Onun '!:>u h!ı· 
reketile ne demek iste-d:!ğlnl a.nl.:ıma:lan 

ylizline baktık. O gayet. mağrur bir eda 
ile : 

- Tüı·~ye artık ma.:ıvolmtr? demek
tir. B·ı bozgunluk devam edecc~tir. Kaf
kas htt<iutla.rumz - parma.ğiıloe har:wı.yı 1-
ş.aret ederek - S3.m3Undan İ5kenctenın 
körfezine (l::ıy:m:ıc:ıktır . 

Onun tu umulmadlk -sö~rlne h1d -
cietlmi güç za.ptetme-ği! çalış:ı.ra.it şöy~ 

cevap Yerdim. 
- T:lh.m!nln.lzdoe ald.ru11y~rsw1 ız. Harı> 

bir t..:ıli o~·unudur. B:ız:m blr tara.in, ba· 
z~n d~ diğer tarafa t.emnylil edebllir 
JI:ı.rp lehimize dönerse e.:k.l hudutları -
mıza ... Ta Don ve Vo1gay:ı. kadar d3.ya -
nırı.z ... O :ıa.man bizlm ordumuza b!ml.e1 
edersiniz s:Z de •. • !erte 1 in önnon almışl>r. hlr M•ferinde alına bir gUlle Jsıtbel edi· rek Sultan Suleym~nl.a it.tt~ak nıuahed!si l ba.na yürüdü. ve elindeki li.'l~:-i Rusc:ı ya-

' yor, f.tkllt Pav!'ı1e f'Sir dU~tüğU zaman 1'!1zaladı. Avru~ bırlığ'l _1çı~ ııren Tur- 7..ılı ııfak bir kAğıdl önt\me doğru attı. (Aıila&J w 6) 
şıı sxtırlxrı ysza~llyor: kıye bu~ya-bu~~ b~ ımpa~~rluk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lskundina v Nnzırları hir « Herşeyl kaybettik, fnkat şerefiıniıi kurmak ve kuvvetiyle diğer devletleri 
muhafazn ediyoruz. " esir ederek baklarmı çignemek lsteditl ' nutuk söylediler 

Oslo, 6 (A. A.) - DaniınRrka, fül· 
~ya, ı~veç, Norveç biBtOmetle:l Ha· 
tlclyft Naurlara dOn akşaıu · !i-On toplnn!ı· 
Yı Y•ımnşlar ve NazırlRr raclyodu lıfrJr 
rıııtuk sOyUyerek dört de\'let ara
&ıtada oıOşterek ideoloji bakamından gay
tetıwını tebarüz ettirm'şlerdir. 

lngiliı kabincHinin 
haftalık toplantısı 

Ve bu ;-eref ne~Uden nesile intikııle de· zaman - elzem ohm müvazeoeyt getir
r.,k lmiOnkUFnrnsı.zlsra uht~tı, Frtln.sl~.lar, diler. 
'o'at .. n<lıı"larını, istiklallerini ve lıllrrlyet Kanaoi SUleymanla 1wıalad&tı mua· 
idaıtllerini korumak için her 78Wi:tn mu- bedeyle, .Rtrinct Fransua yalnız Şarlkeo· 
r.ııdcle,·e httzmiırlıır. ıt"r tehlikt>ye de- le wücıtdele .,tmemiş, daha lıtzla.stru 
Ec:: saldınnaktnn dtı çeklnınezler... yapmıştı. Bu muabeCleyle o, asarlorca, 

16 . a ·ırda In•'lt re dDnya slca. f!ı.nsız. d.ooanmasımn _Akdenlıdekl hl· 
ıncı => ..,ı e .. _ J _ kımlyetmı temJn etmişti. 

sasmua aş&ğı yukarı bugunku rolnııu Bug-Qnk.ü logll.iz ve FranS&ı diplo· 
oynuyordu. Fransa kralı debdtbeli bir matları onun akıllı ıiyasctlndeo Uham 
dille lo~Ulz kralı ı:;ckizinci Hanrinin mil- ıtlmahdırlar. Hitler Almanyasmm Halkıtn 
zaharetlnl btiyor, ve Alm11n .iınparııtoru is\ila~mı durdurm8k için, buırünkQ Tür
Şarl J\.en müte~·azı bir dille Jogıllz k~a- kiye onların ye~ane mOtttfiid olwabdır. 
lının ıatnflerine müracaat edlyorclu. 16 Httlcr ı\lııtanyaya, yalnız kaybetttai &· 

l.ondro, 6 (A. A. > _ K~line 00 rncı asır da ctlplom11tlk pazarlıklann ve raziyl iade etm~k istemiyor. f•kat O·te-
!lll._·· ..... ltıifıtkların asrı~·dı: Oarbtn her hüküm. ili( clhanşOmul bir Nasyonal Sosyaliım 
• "G(J baftehk toplantısını yRpm•~hr. chırı lngllterenln mnzo~eretlni arıyordu. dOşUnüyor. Avuc;turyaya hakim olan llit· 
:\ı.tkor toplantıda ıuüzakere edilecek togillı armasındaki « klml mUdııraa eder· ler, Şarka dotnı yDrOyüşOn • e~sPıı 
tuıname ahklmırım bütün noktaları sem efendi odur,. şiarı bir hakikatti \'e Bi,mark t11rafından i~~r~t edllmi? olduğu 
\a\kandG w11!0mat nhndlktu.rı sonra bO· ~eklıiııcl llllnrl b8 zan Fran:-.ttyı, bazı.tn veçhlle - Alman mill~t~nın gısyesı olduğu 
IQıı delegeler ,.e lkelarının test>itlerilo da Almnnyayı tutuyordu. Fakat sekizin· k~naahnctadar. O~u. ıkı kl~vvet durdura-
n,,iguldurlar. c· Hanrinln ölDnıUnden sonra lngiltere bılir: Sovyeller bnhtt ve rürklye. 

l? h~l siy"sasına pek pahalı ö:icdi Kıtleyf TQrkiye Cumhurtvetl. lttifakrnm ba-
ı\amutny nlii za kereleri kay~ttl. ( 15:>8 ) • rikulade atırhtmı, sulhpeı verlikle, garp 1 

lrı"'lltere buj?Qn, ltıılya ve Alwanya terazisine atablllr. Fransa, bu~nnku mo· ı 
~ Ankore, 6 {A. A. l - Büyük Millet ile temaslara girerek tera:r.ı politikası adı dem 'fürk ordusunun Balkanlarda ve 
~ tcllsi bugün Bny Raşld'in başkanlığın· verilen bu siyasayı tf!krarlamıtk istiyor. Akdenlıdekl büyük ku ... ·vetlni göıOnQoe 

1 
11' top.\anarık, 1937 mftli yılı hesabi ka· Zıımnnmda 1tkhm başrna tophunn~ı te- almağa mecburdur. Sadece disiplin ve 
il He '1'Qrklye ve Çeko.stovakya ara- menni edilir. ce&llret ba~ımmdıto askert._.ri '1aima dQn· 1 
~4'ki Ucıret rDts.'\bedeı.I projesiiM, Aske- . . Fran~aya gelin~e. 1.6 ın_cı at;~ın hı- yanın en ~rlnci a.<~kerleı:' oldu1tu için 
ti ve mOl\<l t.ekaül kRnunnnun üçünoQ rı~lıyan .l<ransası, Ka.tolık kıUses.hun bn- değll, fakat başhmnda bır Oul Mustafa 
ııı"'lde ı i 1 ı\ ... J( 11 1 d 1 k 1 yuk ka:ıı olan o Fransa l\endlsim kul'tar- Kemal, 16 ıncı asırdaki tu~iliz k rob se· 
IA ~ n n 1 es•~ r mcs ne a r amın ı mftk için ne yapın•şh? O gnnkü l<'ran- kiılnci lhmrlnin: c kimi müdafaa eder
&ıi ı!,~mm bJrlnct waıakcresJni yapmış· sıı maliyesi de bugllnkU 1"ran,ız mali- sem efendi o1ur ! • Şeklindeki matrur 
~·!iamutey·Cuı:uırtul aiın" tekrar top·,1yeai ıtlbi berbattı. ~'azla olarak orduau elanm Sarkta tekrar alııbllecek btr Coa· •llUttf, .mllf ılaııufor ve dtıtman ka.rf&IU.ld• burrell( AtatQık b~hıedata lffa ... 

DÜŞÜNCEI,ER 

Coğrafya 
Y. NABl 

.ıvtıt, "}'rıutsız ~kra.r t-~k Is· 
Uyen ye cofratya bllmlyen bit tnös• 
yödür., dJyen esk.l meseli deglştlr -
menin sırası ıelınlştır. CoirafY" hu
susundaki cehaleti, bu ıldişle, yakın
da., Fraru:ızı, tekrar ekmek istemek 
~ahmeünden kut'Uracaktır. Çünkii, 
ekınetini baş.kası kapmış olacakt1t. 
Ve helld, beraberinde hürriyetini de .. 

Bn satıria.n sp~rittiel b:r Fran -
51Z muharriri olan Nikoln Lönıj 'un 
blr fıkrasından alıyorum. Muh.:lrrlr. 
Kle:nruıso'nun me.Ş'nur olan c*afya 
bliglsluığ;..ni kaydeder.ek, kWtlve bir 
Frafı.-;ızıh Tunu.s'ta.n bahsedilirken 
"S:ıni? Burası sonunda bize mi kal
dı, yoks{l. İtalya;"n nu?.. d.!ye sordu -
ğunu, Tra.blw; adını ilk defa olarak 
tş!t\;iğini anlatıyor. münevver Fran -
mzlaa'dan n~ ita.dar ~oğunun en ipti
dai bLr OOğrafiğ malOJnata. sahiıp ol -
mdıkla.rında.n acı acı fllciyet «terek 
"Köy postacısı ıra.menien 1.mtl.han 

00.U1yor oo, Ym.n.;ayı iöaı·tl eıınıeok ı.d
dia.sındıa olanlardan neden ~ı bl? 
coğra.iya bUgisl lst.Nlmlyor?,. .dtt~ 

h.a.yr~t ediyor. 

Fraıisız muh,arriri, devlet.: iô~ 
edenlerin bllg.lsizliğinden derd ya .ı. 

nıyor, ya sıa.yısız partilerin mUc~ • 
les::.ne saJine o~n m~.nılekeUerde po-

• litika. te1ıwarının elinde oyuncak o· 
lan her şeyden h:ı bersi2 k.a.l:a.ba.lık -
l::ı.n nlçnl. hatıra. getirmiyor? lçınde 
yaşadığı devletin iç ve JLŞ poll tikası, 
günde yüz defa. fikir .<feğit!ren, ka
pılJı.ğı propaganda seline ~öre o • 
r~d&n or•ya ika.yan, ne is~ltini. 
n: ~ln t~~ln1 bibniyen ınilyon -
l:ırm elinde değU midir? 

Bir ideolojinin çığırtk:mlığını ya· 
pa.n, uğrunda ha.ya.tını ~rrneye 'ka • 
da.r vara.n bir iht:ra.,ıa ona. ~ -
na.nlardan ne kadar ç.ogu, ıuna ne 
ka.dar çol·u, ideolojinin 51yas1 a.ktdıe

ı~rım a.nıama.k:tan ~? 
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Edirnede büyük eski 

güreşçilik BAYANLAR! 
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• 
insan · azacık dikkat etse, yüzünün 

adeti ihya ediliyor 
Kırkpınar panayırına bu yıl 

nıeşlıur güreş\··H ~r 
iştirak edecek 

Ben sizin birer iyi zevce 
oldugunuzu nereden bileyim? 

güzelliğini daima muhafaza edebilir 
Mide ve bağırsuklurın inli:lııınım ih-1 ıneyvadan miir~k K('P 11\ınalı; az pişmiş 

mal etmek, başını kltuplan kaldırmumttk, j taze et ve hvftadu iki defa da yine R7 

tatlıya pek fıııla düşkUolOk göstermek, pişmiş k~raci~er ve beyaz deniz ba
bir çok işlere merak ederek hepalnl ö(t- lığı bulunmulıdır. 

renlp yapmak için kendisini daimi sı-1 !) - Yemeklerden bir saet evvel hfr 
kınlıya koymak ve hiç istirahat etme- bardak dolusu iyi su içme~i !det edin· 
mele gibi şeyler insan yüzllnlln berraklı· 1 melidir. (Bu sayede mide yıkanmış olllr.) 
!ını ve gll:telll~ini bo2.an s~~eple~dendlr. ı 6 - Haf tarla bl r kaç cteftl olsun iki 
Şayanı teşf'kknrunr kı az bır lhtımam ve d;.d.:'ku kadar yllıllnii , k.ayr.ar sııyun tıu
sdılıi kaidelere biraz dikkat ve ilinu ' harına ıutınulı ve akibinde d:ıyanabilecek 
derhal bu mahzurları defeder. \ kudar s .cak su ile ve hı:ıfir bir sabunla 

YO.zUnde kabarcık ve sivilce olun· . . 
1 d · · d il 1 • · tı -kıyıl amıılıdır. i nz, sa bunlu iken bır fırra ar erıınız e mevcut ın yon arca "' çu 11 " - t l r 1 ı d l.' 

ı . e uıu ser ser ırçı. ama ı ır. onnra 
de lklerı., mesnmatı . genişlemiş bulunan- · 0 .. d b 

1 
t · 

1 
· b. d bl 

1 d h 1 b · d h·ı· ,~1 be t Y 7.un en sıı un arı emız evıp ır en · ar, er ıt unun, il ı ı · u r se p en · 
ileri geldl~lnl anlamalıdırlar. Kanları ta· re soğuk su çar~>-nalı. Bundun sonra da 
bii halde değildir, defi tabibi, bOyük t~mlı b\r ha~lu ıle ~yice . kumlamalı v~ 
abdest bozmak düzgün değildir, yunl bır (l(t~yon) ıle hafıf hafıf yUze mttSllJ 
mide ve bağırsaklara razlu ağırlık yük- yap:nalıdır. 
lenmişilr: Alınan gıclahıra ve perhize 1- Yüzde kızartı vo lekeler kalmış· 
kiti de.recede dikkat sarfodilmiror. Bun- sa gece yHtaJken bunlara da biraz ten· . . 
tara ~arşı alınacak tedbirler şunlardır: tnrdlyod sUrmeltdir. 

1 - Kttnı kuvvetlendirmek için bir Sııbnhleyin knlkıncu ve yatuğıt gi · 
kuvvet.şurubu . almak. rerken yt\zUnDın iyice yıkayınız ve 

2.- Haftada bir gOn bol meyva yukarıda tarif edilen büyük temfzleıne
ylyerek (knr) yapmak; (bunun için de den başka günde bir kaç defa ılık su 
bol lstiralıat etmesi mOrnklln olan ve ile yoz yıkanarak datmıı etraftan gelen 
fazla kuvvet sarfına lnzum olmayan pa· tozların yDzde btırınmasına meydan ver-
zar gOnleri tercih edilmelidir.) memek lazımdır. <.,.:nnkü bu tozlı;tr me 

3 - Haftanın diğer gOnlerinde de, samattan, cildin her yı..rlnde bulunan pek 
üç defıt gıdalı yemek yemelidir: küçük deliklerden derinin ıı;ıne 

4 - Yemekler; bol bol sut, peynir, girerler ve mesı.m11tın gentşlemesine ~e
tereys~ı. taze zebzeler. salatalar ve bPp olurlar. 

isterseniz evinizde siz de 
yoğurt yapabilirsiniz 

Trakyamızın iHedenberi en 
mOhlm sporu güreştir. Her sene mu
ayyen gonlerde köy, düğünlerinde gll· 
rcşler yapılır, cirit oynanır, oklar atılır · 
dı. Bu güreşlerden bir tımesi ve en mü· 
hlmmi bugün milli hudut haricinde kalan 
(Kırkpınar) güreşleri idi. Her yıl llıdı· 
rellez gUnünde bcşlar ve üç gnn devam 
ederdi. 

Bir yıl nc'3 Kırkpınar aıtusı IJotllıı 

civar köy, kasabalarına dipleri kırmızıya 
boyanmış mumlar gönderrrek halkı ve. 
şanlı prh:ivanlan Kırkpınara dav~t eder· 
dl. Bu mumları ahın. her,.köy halkı akın 
akın ve yaya Kırkpı~ra gelirler ve 
ağaya arına~ıtnlar geti rlerdi. ,\ğa ge:· 
tenlere kubve ikram eder, çadırlarda 
konuklardı. 

O de~ircle Kırkpınar ağalığı bir yük 
olmakla beraber herkes ağa seçilmek 
jçin buynk rekabete girişirdi. Kırkpı· 
nar güre,Jeri Ral kan harbine kadar böy
le devam etmiş, Tllrkiyenin her tarafın· 
dan gelen pehlivanlar burada gnreşmlş· 
ler, On Hlınışlardı. 

Ab<10la2iz devrinin meşhur pehlivan 
larındtın Akkoyunlu, Makarnacı bu g-0-
reşlerde kendilerini cih ctna tanıttıkları 
gibi 19 uncu asrın dhan pehlivanı olan 
Burgandi}'e kurbanı Karalarlı Yusuf, 
Aı1ttlı gilıl pehllvtmhu· da ilk şöbt·etlerf· 

ni bu gllreşlerde ıilmışlardır. 
Balkan harbinden sonra Trakyada 

bu mllli gllreşler terkedilmeyerek Edir
neye çevrilmiş ve tarihte meşhur saray 
çinde her sene yapılmakla ve geı·ek 

Trakyanın ve gerek Anadolunun en flo· 
rl pehlivanları iştirak ederek g-Oreş· 
me~~le bulunmuştur. 

· Evli ba)"an .. Acaba hiç kusuı·u -
nuz yok mu? İdeal bir ev kadını ol
duğunuza kani misiniz? Alenen iti
raf etme~niz dahi, içlni2de sizi ke -
miren hir kurt vardır. 

Aile yuvasının saadetini bir çok 
ufak teferriiat bcnabillr. Kendi ken
dinizi samimi olarak imtihan ediniz' 

Şu dört kelimeye birer 
veriyoruz: 

O - Hiç BİR ZıL'IAN 
l - ARA SIRA 
2 - SIK SIK 
3 - HER ZA.,IAN 

rakam 

S«>rduğumuz suallerin karşısın:ı 
ver~ceğ"iniz cevaba göre bir ı Thkn m 
atınız. Sonra bu rakamları cemecU -
niz ... Şimdi haydi sizinle bu amell -
yeyi yapalım. Neticeyi yazının altın
da izah edelim. 

1 - Zcvcinfzle sinemaya gittiği-
1117 zaman, gevezelik eder misiniz? 

2 - Kahvaltınızı kocanız sabah
lıırı y:ı.tağ-ınıza getirir mi? 

3 - Onuı1 mü~dcsJni alma -
d:ın, d'lvetlere icabet eder mic:ılniz? 

4 - Size eskiden talip olanlardan 
ona bahseder misiniz? 

5 - Yarına kalırsa bozulur, diye 
zorla yemeğin artığını yedirir mi<ıl
n17!? 

6 - Di'? l>atı tübünün üst tara
fındanrnı sıkarsınız? 

7 - Kaym valldenlzdcı1 merha
metle yahut eğlenerek bah!->eder mi
. Jnlz? 

8 - Zevclnizfn ehcmmiyctle an
lattığı bir şeyi kısa kessin diye, ne
ticeyi hemen ı.öyllyf'rek onu susturur 
musunuz? 

Her M"ayısın ikinci haftası içinde 
Mcmleketlmiıde iyi yoğurt yapan - maktan maksad, kaselerdeki sütli yo - Sartıy içinde kurulan Edirnenln meşhur 

!arın çoğaldığını iftiharla görmekteyiz. ğurtlaştıracak olan evvelki gece yoğurdu· Kırkpınısr panayırı nnlU pehlivanlarımı
F'aka.t sulu ve terkipleri bozuk yoğurtlara' nun mayasını ve (asld!O.ktiğin). tesirini zın birbtrlerile boy ölçüşmelerine ve ye
maale.sef tesadilf edilmekte<iir. Sağlam: kol3.ylaştırmak içindir. Talaş ve pamuk ni yeni istidatların meydana çıkmasına 
insanlcırla, h:ıstal::ırın istifade.sini temin. harareti muhafaza eder. Kışın ve soğuk vesile olduğu için ~dirnelilerin ve Trak
e<ı.en ve senelerjenberi Avrupalıların kul-; havalarda kaseler sobanın yanında veya- yalıların derin bir ılgi ile bağlandıkları 
l:ı.nmaga b..ı~adıkları ~o~~rdu evler:mızcte hut mangalın yanında vehac:;ıl sıcak oda- zevkli oir toplantıdır. 
de ~k kolayca yapabıliız. da bulundurulmalıdır. Sarnyl~~ı geçen sene olduğu gibi bu 

9 - SevmecUği yf'meklerl... "ilen 
l'lctğl:ılntle pişirdim,. diye ona zorla 
yedirir mi<.iniz? 

10 - Zevcinirln gömleğindt>-kl 

kol ve yaka düğmesi caınaşırcıya 

ka.chr gider mi? 
11 - Bir yerde misafir iseniz ve

ya geee evinizde misat"lrJerinlz var:.a 
"Haydi gti artık yat,, der misiniz? 

12 - Dolaplarmı, çckmclerinl, o 
size rica etmeden kaı·ı5tırır, düzel -
tir misini7? Iyi bir sut hafif hararette ve karıştı- Hafif hararette koyultulan ve kase - sene de bUtün Edirnelilerin ve yakın 

rılarnk hemen hemen yarı yarıya suyu u- lere konulan sütü, yemek kaşığ:ile konan vilayet, kuza ve köyler halkınm seyrede
çuncaya kadar ~<.oyul. tılır. Sütü kaynat- evvelki akşamın yoğurdu yavaş yavaş_ ceklerl bOyük gllreı;ı müsabakalarına 

13 - Sf;dıı fikrinizi alrnağa k~l
kar.;a: 

ma alı, hafif ısıtmalıdır. Bu türHi ince pelteleştirir ve sütün lezzetini hoş blr sahne oh.ıcı:tkhr. [Edirne postası] 
teıa.ş y~hu~ ·~~mın ve yahu.~ tem~z pamuk mayhoşluğu tahvil e<Jer. Kaselere koydn-

"Vallahi ben bilmem, sen na.,ıl 

istersen öyle ya.p,, der misiniz? 
1çlne gcmhlmuş kO.~eıere dokmeıı. ve par- ğumuz tatlı stit, mayhoş ve hususi lezzeti 
mnk . dayan:ı.cak ~ercceyc sut. gelınce her yoğurt olur, kaselerin üst tabu.kasında 
btr kaseye evvelkı gecenin ezılm~ yogur-1 ti 1 bir kaymak teşekkül eder. 
dundan kftscnln bliyUklU~i.ine göre bir ve 

1 
g ze . _ 

y:ıhut iki yemek kaşığı ifl.ve edip karı.-,tır- Işte bu yogurt hem sağlamlara ve 
malı . Kftsel~rin iistü bir parşömen kağıdıl hem de ha-stal:ı.ra nafidir. 
ve temiz bir tulbcntle örtüllir ve bir kaçl Yoksa tereyağısı alınmış veya kay -
gazete kağıdı üzerine yayılır. Kaseleri in-l mak altı sütlerden ya.puan yoğurtlardan 
re ta.la~ veyahut temiz pamuk içine koy- fayda beklenmemelidir. 

BİRAZ D.A ALAFRANGA 
~----------------------~ 

Meyvalı pudding 
Rll pullding için her nevi konserve 

nıeyva.ları kuUımılabillr. BU yük mey~· 

tat bir yüksl\k kadtır pıırçalnrn tttkslm 
olunur. KüçOkleri haline bırakılır, yalnız 
çekirdeklerini çıkarmak icap eder. Ha· 

'mur için, bayat ekmek ~çi \'() yahut toz 
halinde biskt\vi kullaııılır. Hamurun ince
liği kullanılan maddelere göre değişir. 
Fakat her ne olsa kullanılan yumurta 

adedini artırmakla hamur hafifletilir. 
Bayat ekmek içl veyahut biskOvi vanil
yalı ,!ık süt içine ahlır. içine hava gir-

mesini temin için çatal ile kanştırılır. 
lık önce sarıları olrer birer konur. ve 
datma çalkalanır. Sonrn, evvelce dövnl
müş olan beyazları konur pek çok ol· 

mamakla bernber az çok koyu olması 
4avmg-elen bu hamura yukarda tarif et
uarm11. terıda tatln olunmuş meyva ka
rıştmhr. Bir puddlng kalıbı iyi ve ince 
tereyağı 'ile muntazam tıla edillr. Sonra 

hamur bunun Oıcrine yayılır. Ortacla 
kalan deliğ'e de meyvnlann mütebakisi 
dökOlUr. Ve0 hepsl de hamur ile örtülOr. 
Şufasına dikkat etmek lazımdır~ki kalıp 
tamamen dolmuş olmamalıdır. Pişerken 

pudding kabarır sıcaklığı mutedil olan 
btr fınnda ve :\tarie hamamında pişirilir. 
(:'darle hamamının nasıl olduğu evvelce 
tarif olunmuştu) üstünOn çok k:!rarma
mıısı lçin par~öınenll blr k4ğıt teroyağ"ı
rut ~ bulanır ve bununla Ostu örtülür. 

~ - .., - .._ __ ............ - ... 

Eti çiğ ıni yemeli, 
pişmiş mi? 

Şophe yoktur ki, et mutedil de
recede ve yaşu göre yenlllr e kuv
vet verir. Eli, acaba pişirmeli miyiz, 
çiy mi, az pişmiş mi yemeli? Hu hu
susta herkes bir fikir peyda eder. 
Yapılan tecrnbeler, denemeler bu 
me!'eleyl de bttlletmiştir. 

Aynı ağırlıkhı dört köpek aldı· 

lar, iki gQn aç hlraktılar. Köpeklerin 
ikisine çiğ et yedirdiler. Diğer iki 
kopeğe pişmiş et verdiler. Sonra 
fki gün daba köpekleri açlığa ter
kettiler. Tetkik ettikten r-;onra şu ne
ticeye vardılfil' ' Açlık mUddeti es
nasında çiy et ile beslenen köpekler: 
ağırhklonnın yOzde (20) sini zayi 
ettiler. zayıfladılıtr. 

Pişmiş et yiyen köpeklerin vO
cut a~ırlığı (beden slkleti) olduğ'u 
gibi kalmış, eksllme!lliştlr. Bundan 
anlıyoruz ki, pişmiş etin lJr!'leyicl 
kuvveti çiy ele nlsbeten dttba ziya· 
dedir. 

Bunlardan başka bazı etlerin 
terkiple rinde zararlı maddeler, mfk'
roplar bulunabilir. Hu cihetle pişirip 
yemek daha tedbirli sı:tyılır. 

Sırttsı gelmişken şunu da söy
lemeliyiz ki kaynanmışı kavrulmuş 
etlerin kuvveti azalır. En iyisi eti 
kOlbastı, cızbız ve (ızgara) halinde 
yemelty1z. 

Lo~nmn llt!klm 
Jstanlml, Dlııanyolu, No. 10.J 

Hasta memurların 
tedavileri ve açıkta 

kalan memurlar 
rviemurin Kanununun 

iki maddesinde 
yapılan değişiklik 

Memurin Kanununun 84 Ooco mad
desinin D fıkraslle 85 inci maddesini 
deA-iştlren kanun vlldyetlere tebliğ edil· 
miştlr. 

Bu Kanunun sruetini aynen neşre· 
diyoruz: 

Madde 1 - 788 numarah ~lemurin 

Kan·ununun 84 Uncu maddesinin ( O ) 
fıkrası aşa~ıdaki şekilde değ'işttrilmiştir: 

7 ncl ve ondan aşa~ı derE celerde 
bulunan memurlardan ( Kadro dolayısile 
açıkta kalnn memurlar dahil ) memleket 
dahilindeki reômt ve hususi mnessesab 
sıhblyede tedavileri lüzumu fonnen sa
bit olanların tedavi ve yol masrarı ve 
Devletçe tedavi elfüllmekle iken vef dl 
edenlerin cenaze masrafı mensub olduk· 
lan daire bütçesinden verllfr. 

Madde 2 - 788 numarulı Memurin 

14 - Uyumak istediği halde, siz 
okuyacağınız kitabı bitirmek için ba~ 
ucunuzdaki lamb:ıyı yakmakta de -
vam eder misiniz'! 

15 - ''Doydum,. dediği halde 
tabağına zorla yemek koya.r mısınız? 

16 - Çamaşırları ı.slak ıslak 

hamam od.asında banyonun içinde 
veya leğende bırakır mısınız? 

17 - Gece yorganı kendi üze -
rinlze çeker misiniz? 

18 - Arkadaşlarınıza, koca.nı.zın 

ktiçiik diiştilğü hikayeleri anlatır 

mısınız? 

19 - Konuşurken, ev (im) ço
cuklar (ırn) aylık mas:ı.f (ım) dN 

misiniz? 
20 - Kocanızın ceı•lerlııl karı~-

tınr mısınız? 

21 - Erkeklerden kocaladan, 
evlenmedcn lstihfafia b:ı.ru eder mi -
siniz? 

22 - Kocanız yorgnn olduğu 

halde gece ille sokağa çıkmak ister 
misiniz? 

23 - Akşam kocanız eve paket 
getirir getirmez, nedir diye derhal 
açmağa. teşebbüs eder misin.iz? 

24 - Gece yattıktan sonra, so -

Kanununun s:> incl maddesi aşağıdaki Talebe arasında 
şekilde değiştirilmiştir : N J • K · ' 

Memuriyetinin ilgası dolııyı.>lle açık· asyona 1Zll1, OffillllZffi 

tıı kıtlan memurların, ilg-anıa vuku bul- ka vgas l 
duğu ay Ue anı mOteaklb olan ay zar- Belgrat1 7 [Hususi] - Belgrat On-
fında maaşları tam olarak ve bu mOd- niversttesinde N11syonııllsl ve Komünist 
detin hitamında tekrar hizmete tayin talebe arasında mudarebeler olmuş ve bu 
kılınmamış iseler yeni memur1~·ete ta· mOnasebetle ünversile muvakkaten tutil 
yinlerlnc kadar, nır hizmet mnddeti edilmiştir. 

yedi seneye kadar olanlara dörtte bir, Amerikanın Umuınl Harbe 
on beş seneye kadar olanlara nçte bir, 
on beş seneden fazla ohmlara yarım girişinin yıldönümü 
nlsbetinde açık m~aşı verilir. • Nevyork, 5 _ Amerikanın Büylly 

Mesleki memuriyet olan mebuslar Harbe giı·i~inin yıldönümn mOnasebeUle 
mUddetleri bittikten sonra tekrar intl· 

1 
Harbiye Nazırı bir nutuk irat etmiş ve 

bab edilmezlerse meb'usluktan evvelki bugünkQ siyası meselelere de temas 
memuriyetlerine nazaran haklarında bu' ederek, Amerikanın noktaf nazarını bfl· 
madde tatbik olunur. dlrmltUr. 

1 1 

k:ık kapı'S.1 süı·ıneli mi, değ-il mJ.. onu 
yataktan kaldırıp muayeneye g-öo • 

derir mlslniz? 
25 - Jlalmm üzerine si~ara kü· 

lünü düşürdü diye kıynmeti kopa -
rır mısınız? 

26 - Akşamları koc:ınu ~ve 

geldiğ·i zatr~'ln, ~:ıçla.nruzı yatırmak 

için başınızda.kl fileleri muh3f:ı:z.a 

eder misiniz? 
27 - Ufak tefek şeylerde ruıtıı 

oba kocanızı şikayet eder m.islnb:? 

28 - Evinizdeki çatal bıçak le •. 
keli midir? 

29 - Ucuz buldum, diye bir ~o-k 
şeyler alarak kocanı.zı mnc;rarn c;ok~u 

mısın12? 

30 - Zevcinlzln dertlerin! \•e e • 
ki hatıralarını tazelemekten 2evk a· 
lır mısınız? 

31 - Sabahleyin gelir 
g-elmez, ondan evvel okumıı.t:ı. baı, · 
tar mısınız? 

32 - Gece yatağa g-irmedeu H· 

ve! uzun boylu tuvaletlerle yürllnüıü 
gözünüzü kremler mlslnit? 

33 - Ona sormadnlt, eşyııla.rını, 

boyun bağlarını eskidi dlye '?unn bu· 
na hediye eder misiniz? 

34- - ' Kocaı1121n 'luskıı.nçhğını 
tahrik etmek için onun doı.lhtrUe 

~üphcll vax.lyetler takınır mısuuz't 
35 - Ar.ıu1arınızı ona. yaptır • 

mak için, baş ağrıları. ve ha.staldd:ıt 
icat eder misiniz? 

36 - Evin m.asra/laruu tetk.Jk 
etmesine milsa.n.de etmem~llk · t> • 

der misiniz? 
37 - Kendi ha.yatınua onun 

uymasını ister misiniz? . 
39 - Okuduğu veya yazdığı za· 

mantar, kendisini lifa tutarak m~
g-ul eder misiniz? 

40 - Arkadaşlarını ona iyi mi· 
sal olarak gösterir misiniz? 

41 - Kocanıza eski hararet~ 
kaybctmi~ olduğunu söyler mlslniz? 

42 - Ev işlerine ve kadın dedi
kodularına ait Şeylerden m:un uzun 
kocanıza bahseder misiniz? 

43 - Onun jilet makinesini kul-
lanır m1sınız? . 

44 - Kadıniann erkeklere mü
tefevvfk olduğunu erkeklere mü -
niz? 

45 - Kocamz size bir hediye ge
tirdiği zaman, kıymetini öi'renmete 
merak eder misiniz? 

135 puvan almışsanız - Kocamı 

acınacak baldedlr. Eğer çokhn bo • 
ş.anmamışsa onun da insana bf'mıer 
tarafı yoktur. 

135 den - 125 puvana kadar - E
ğer huyunuzu değ:iştirmem~enh 

derhal ıslahı hal ediniz. Zira ya.kın
da kocanız elden gidiyor demektir. 

125 den 100 puvana kadar - Dlk
ka t ediniz! İyi bir zevce olmaktan u
zaksmz. 

100 puvandan 80 puvana ~ -
dar - Ff'na. bir zevce sayıJmaz..i.I . -
nız. Aş.ağıdnkl iyi zevce tipine dntru 
sokulmağ'a. gayret ed!nJz. 

80 puvandan '70 puvana ka -
dar - Vasatı bir zevce tiplsinlı. 

'70 puvandan 30 puvana kadar -
İyi bir zevcesinlz. 

30 puvı\ndan 20 puva.ru kndıır .-:.. 
Çok iyi bir zevcesiniz! 

15 puvandan 6 puvana kadn.r ~ 
Fevkalftde bir zevt\~l.nlıdi.r. Slzln · 
~lbi zecveler dünyada nadirdir, 

6 puvand'n aşağı - Sis bir rl • 
yak.'l.rsını.z, bu! sualleri kocanıu V# • . 

rln o doldursun. 

Muşta mektfim niifus 
bırakılmıyacak . 

Muş, [Hıısust] - köylüleılmlz1n c&
baleti yOzünden bntün köylerde ve kcy· 
lerln her ~vinde bir çok dotum ·ve· 
ölnm vukuatı nüt\ıs dairesine bHdlrllme'-· 
dlği hissedilmesi üzerine bu kış · ICinde 
hir nüfus arama harekltı başlam1-1b. 

Bu sene emsali görülmemiş bir de· 
recede çok kar dOşmesi yOzUnden mO· 
naknlat ke~llmiş ve yollar kapsndıtı 
için bir çok köylerin heyeti ibtiyariyesi 
merkeze gelemediğine ra·~rnen oÇ ayh\t 
mesai neticesinde yalnız merkez k~a· 
dan [487) doğum ve [496) ölOm vaku· 
tesbit ve kaydedilmiştir. Bu ay sonı.ırı• 
da vilayet namına yapılRCak istatistik 
daha bir çok kayıt harici Rhtit\İm · tıU· 
fosu ihtiva edecektir. 



6 --
8 iSAN 1938 

!,ADISELER ARASINDA 

Cenup kutbunda da 
bir mücadele mi? 

60 6 U 

Alman yada 
"lparatorluk günü" 

Suyu başka, 
Kuyu başka 
politikacllar 

lngiltere, ·F~ansa 
mantıkla ha.reket 

(Cst tarafı 1 IDCl4e) etmiş olsaydı ... 
Eski A ,·usLurya kablm·sludt•n üç ( Ba.şmakaleden devam) (Öst tarafı ı 1ncid~~ 

kJşl daha intihal' etli . . Lava.ıı nlhaıyet Ha:beşdava.suıda görü- Bugün de lo~Uz - lt~yan . uı-

k . . Jd ., Vi~·ana 6 ( A. A. ) - ÖğrenlldıQ'ı· 'yor\12 Bu sütunlarda. lbılr kaç kere- de izah laşuıasına· Fransanın canı sıkalmıf bar 4a· 
tnup kutbunun lme Qff 0 UgUnUn 

1 
~e gö~e, Eski Raş\1ekll Şuşnig bükılme · ettığhnrz gibi, Almama.rla bir ~mla.şma 

1 
hid gibi bakmasından ml\toesstfhıı. MD· 

ll . . . . ., . • " tı buyuk memurlarından 3 kişi daha in · yapmak şöyle d1.ll"sun, Almanya aleyhinde zakerelerde tPabtıur bittabi, tıunları dil· 
Q edılmeSl lCQp ettıgz zaman' sıyaSl 

1 
tihar etmiştir. Itaıyayı k.a.zaruna'k için, gitti Ha~:anı 

1 
ll'\ ziyade naztkleşttrec~ktir. /'~kot Av· 

ah • b • l k ., .. h k Fnrnsıı hüktamellne tam s c•b\hlyt>l onlara verdi, ve Musolin.lnin de kulagına rııpada sulhperver bir ışblrllğ"ının esas· 
lm lT meSe e Çl QCQglnQ ŞUP e yO Parls, 6 (A. A.) _ Fransa hOk~· eğilerek : . 1 ~11nnı takibe azmetm:ş devlet adamları 

m rne lam selabiyet verilmesine daır - Sen emri vak.i lnı kabul etfüinceye ıçln Imk!mnz bir şe) yoktur. Yalnız, bu 
Yn:nuı: Dr. A S 1 ,lt •4 R A 

1
J ol~~ parlamentoya tenli edll~n kanun ka:Jar ben dünyay! oyalarım ,dedi. j iş birliğ'lnde, bugün !{oma · Berlin mlh-

Dünya siyesetlnde ç:ıbok halledil· tulü ~nrki \ e 140 tulü garbi arasınllakl 1 ıayihasl reye konulmuş ve 148 mu!ıa~if ka:rş~~~:ı:r: :a:~i~111::~:~~~:~~ ve~~~:~!~~: inin dikkate ahnn:ssı IAzuu 
mesi lazım olon meseleler oldu~uımıntaknyı da Noyez9lıınd ve aksamındun 1 rey~ karşı ~11 reyle ~abul . edilııı~ştır. çekmek ısteııken , Cemiyeti Akvnm miles- ge · .. 

• tıaıu wUnasip bir zamana tehir edil· l933 de de 50 derece tuln şarkıy.e kadar 
1 
L~?·ıban~n bır kere de .Ayan Mecllsınde s t:scsinl yıktı Kollek~lf enmlyeU mn.h\'et-

bir wısh2ur olmıyıın bir takım olan sektörU de Avustralya ıneıbutatın· 1 ıııuzakcrcslne karar verılmlştlr. t ı. C\"miyetı Akvamı h:ır:.ıbe hallı e getirdi Çocug" Uffi kı Z ffil 
cılaı,•ahu dıt vurdır. Ht:kikaten bu \ dan o~ttrak kabul ettiıtint beyan ve ııa? it.ut~ un ta y~·nrelerl de Ç•·koslo,·uk Sonra ne mi olur? _ 

llltsall arasında ehemmiyet dere· etmlşlır. Yalmz bu areda AdeUlnnd 1 topraklarıntlıt İtalya, İspanya meselesinde Frnn - dog" acak, 
1Ubarlle ıciıııdillk en soıııı L ırnkılmış Frans11 mınhtlrnsı olarak b:rakmıştır. Bu· ( \ u 

0 
b sanın karşısına çıktı ve Fransayı bir f~li>t 

•·- ., , - . il N t •· t.ıe Prag 6 A. • .) - vua n uraya k k k • ? . 'ıCIQIRi de mevcuttur Bunun· herhang-l nu AOten Aınerıku e orveç e uU ., • 3 D d çenber içine almağa çalıştı. Alınanyo.nın . yo sa er e " mı . 
ta..~uıanda tıalledll~esi ıca~ ed(·n \'e 1 el uıatmış)nr ve İngiliz sektö~leri ara-

1 
gelen t~lgrjflııra g~re fu t~yyare be: gen.işlemesine, Avusturyayı ll:hakm:ı. ıglil -

.. ~ı gelince belki çok t'hemmlyctli 1 sında kalan uııntakttlardan garhi ııntrak· i~aret b~r . talyan f osu ~dt>~u b~a ~l dU. Hitıere itiraz etımek şöyle dursun, bir 

1 

( Osttar:ıfı 1 incide ) 
blr wesel6 olabileceğinden ~üphe tis\ hl\kumeti ml\tlebide V6 şarki antrnk· ı t.enubt ~ekosl~va~yn Uıeri de tc:';>rlk telgrafı çekti. . Londra.da ıoo ana. llzel"inde husuı;1 
melidir. Bu mesele nedir ·ı tisi de Norveç benimsemiştir. deftı geçtltl bıldlrılmektedlr. İngiltere Fr::ı.nsadan . ıntUc~m aldı , tecrübeler yapan bir doktor, maruf blr 

Q11 &i oı..t mesele; mesnhal sathlye i nnnya sanaylinde istihlUk edile~ ba- AmerUmhlar da t.asllk t•Ul Almanyanuı tarzı ihare~e~~nl 'begenm~l~ hnstalhanede şu n.eticelerl almıştır. 75 ıı.ruı 
~p u! A ust al a mecmu ınesaha· lık ya~mın dörtle l\çü l\utlıu Cenubı de- Vaşington i ( t\ A) - Birleşik ınl:.ş görünmekle beraber. Bu hAddis:.:u :ı.rzubnrun yerine gelmlci old~ğunu mu -

,. r y . 1 . ' 1 d 1 •lhlak n kte<fr Bilhııs· ı • • • . bi:rlncı derecede alakadar etmez.. ~""' ve 1 ed tmişl dir 25 ta.nes1ıide muva!-
ıııuadil olan alt ncı kıtal arım (Kut- ı nız er 11 en ~ er. 

1 
mf . 

1 
• raktik Amerika Cümhuriyet hOkQmeti A vu~- çıktı 1.ş1n dçinden ... ve nsıı da:ha garibi : ~a 1, . e e :~ıru doktor ~ _ 

Cenubi) hangi devlete veyahut hangi S'\ c·enup sularının Balınalarıle Ant i turyamn Almanyaya ilbakım resmen "Eğer Almanya Ç-ekoslOVakya.yı da il - ıakl~ e.t hasıl şu 
lttl ,.re alt olması lhım geldiği me· adaları ve BuzdaAlarında bulunan den 2 tanıldıQ'lnı ve Viynnadaki büynk elçiliğ'ini ha'ka tcşellbüs eder de Fratlml Abn.any:ı. retle ı.za.h etmektedir. 
kUr. Bu keyfiyet, son 7.'lmanlarda Elefanluı , deniz Leopıudları dOnyanın Bttş konsolosluğa çevlrecetlni AJıııanya aleyhine fili müdahaleye anecbur olursa 1 - Bn bayanlar tavsiyelerlmizi yeri· 

milletlerin hukuki httkımındnn len ınOhiın ve en zengin btbkyağı v::icl bQkl'ımetine bildirmiştlr. biz ona da. karışmayzı .. dedi... ,ne ıg~tirm~!r, ;rı.~~'Y:=~ 
eaıik bir disküs on menuu oldu· tıa}·\·an)arıdır. Kutbu Cenulıi ınınta sı- , . . . ŞLmdl Fransa Lavalın rehberliği al- ve e emm Y e ~u a ma . 

il Y 1 nın politik taksimi a\.·nı zamanda balık- 1 nı.amn A' usltır)adald 'ekili t. ,,,ft n·•- t.t. k1 ırtn id~ .. kcn evdeki Bunu mUhlmseme_yen caıhll ~admlar, ma-
2Öilerml§Ur ı J ın'\.14 ıuufa a P ce .g ' ' ı ff !k lmaırnışta;r 

ı., · . l . yağı islihsıtl edilen ınanatıkın taksimi Beılin, 6 (A. A.) - Öğrenildiğine bul·guırda.n oldu 1 aıeser arzularında muva a; . 0 -

rlliz Kralının taç gıywe mefas.~ı , demektir. göre papalık makamı Avusturyarun Al· F.ran.sızla.r~ haıkikaten baslretlerl drr. · . 

betile I.ondroda toplanan ııgı ız Cenup kutbunun kt•t-11 tnrihçt•sl manyaya iltihakı dolayısile Vlyanadaki bağlandı. B1r dki sene d.çlnde Fransayı çu-1 · Mesele çok baı.slttlr, ve ka.nla.rUl ha-
1~Yonlan dQnya konferansinda bu E ki . ... fl K lb Ce papalık şubesini kapatacaktır. kı.ıra dUşUren bir adamı hAla dinliyorlar, mız1 veya .kalev1 olmaSı esnaSına istinat e· 
• tewaı edilerek antarktls kıtasile • s zaman Jeot>ra arı u u ' ~u- . . 0 da halA kendlsinde söz söylemek cesa - 1 der. Eğer 'ka.dırun kanında. . hamızlyet 

&nensup adalarda lngiliı baklannın • bıde dnlma bir kıtal aız tahay~QI etımş· Viyana, 6 (A. A.)~ - l~ gUn ev ;reotani lbuluyor. ' kalevlycte galip •ise, doğacak çocuk mut-
mahfuı bulunduğuna karar ve· ; lerıli. Bu .ri~ir nereden gelmiştır. Burası vel ~apalık yıyan_a mum~ssıli Roma~a İşte !bugün: "Ben Almanya ile gn - laka bir kızdır. Eğer D.levlyet. hıUnızlyete 

Sİr. Pek büyDk ve şQmullü bir belli cieğıldır. A \'Ustralyaya keşft:dcn (.~a- h~reket etm.ı~U. 6 saa~ kadar papa ıle laşma'.k lstlyen bir siya.set takip ettim,, di- ı g:ılebe çalıyorsa, doğacak nevzat e-rltektır. 
~ irade eden bu kararla altıncı kıtai ı mes. Cook) Kutbu Cenubi suları~a ılk gornşerek Vıyannya donmek tızere ora- yen adamın dlinkü icraatı... 1 Bu k~f u.rerinde bütün dÔıctorlar e-
li&.. (kutbu Cenubi kıtası) lnglliz mema- dahıl olan ve buralarda d''lcışan ıık in· elan ayrıldığı haber abnmışbr. Papa He l A • hemmlyetle durmaktadırl&.T . . . · 
~den addedilmiş otu~·or. Bunun için :Sandı~. lnglıtetc il~ Fransa arasındııkll yapılan b~ 6 saathk" mülakat 'e acel~ c HAD BABAN 

~ bir takım protestolu ynkselmeğe 1 kolanı rekabeti saıkaslle Fransızlardan 1 olarak \ lyanaya donme mesele s ı •• . · }'ohtıill ekrne zam~n I bu 
ll&rnı"tır. ı-:zcnwlc·, Hükumeti Mntıe· , daha evvel (.James Cook) altıncı kıtaiarzı 

1 
R.omada dlnt ıuabafilde hayret uyan· V d İ J . 

.. d 1 an a uy er 1 ~,rıl kırk bes gün. gecikti il.~; ln antarktik (Kutbu Cenubi kıta~ı) , hul~~!.k n;:re hurekete geçınilj , üç. sen.e ırm ştır. ,J • 
~•ka6ındaki noktai nazarım idare, ( ı ... ı · 1 • ı2) kutu~ sularında bıç bır ----------------- •• t• • b• • İ Aıkale [ Hususi } - M"vslm itiba· 
:..._. ve Kutbu Cenubi kaşiflerinden karnyu tesadüf edemeden dolaşmış ve - urper JCJ lr Cına ye 1 

rlyle bahara girilmiş, yaı da ıcelmelde 
(Byrd) Amerikanın da bunılar· 1 untarktik kıtayı bulauıamıştır. Yalnız IJU- vanı ııe beraber bir gılAslye çatlatından (tld W&fı 

1 
lııclde) ise de bilakis soğuklar şiddetini artbr· 

hl.lkukumı tasrih ve hey~n etmi~lir. 1 
yUk Buzdağlarının ayrıldı~ı GılAslyeleı-1 derin uçurumlara uçması dolayısile Ku· makla berıı.ber her tar8f kapah , bir .gQ· 

...__an başka Norveç te bu husus~a ~zı : g.örehiloıiştir. , HunL~ ~üleaki~ (18~0) ta· tuv noktasana ıso. ~ilomelmetre kala HatdiSE-yi vaka mahalline g-id~rnk l na 1yaı atam.eti görülm~mektedir. Cıvar 
~la noktal naurlarını ileri sunnuş- rıhlnde kus Çan Bırıncl Aleksandr tara- dönmek mecbuılyetınde kalmışlardır. şu suretle tesbit ettim: kö~.lerde!' gıdip ~clmek gene k'1aklarla 

· 1 fından yardım ı; ö ·en Hus kaptanı Fablın Cenubi Kııtııp noktasına varmak nl· Bay S~leymanw iki sene evvel te~ın cdilmektedır. Hemen hemen baıt 
b. ·• ıı ı K b C bt k b. u ' koylerde ve ekseriyetle kaza merkezin· la ... uu Jlroleslolara bak artık kısa bir lı ::ıtt el ut u ~nu ıtasının ·r sa- hayet Norveç il ( Roald Aoıundsen) e yanında bulunan HQseyin adlı bir hlz- 1 . . 

.. ~llda aivasi bir konfilik veya Kutbu 1 hlline ytınaşmağa mu\'afrttk olarek bura· nasip olmu~tur. Amundsen 18 Blrinciki- etçlsi va ma.ı Hüseyin çarşıya borçlan· de hayvanat yıyeceti kıtlaşmıı bir bal· 
...._, J • \ o · ı 'I Al k d ki d·ı " . m r .,. ' dedir. Yiyecek yakacak ve hayvanatın 
~~t için bir harp zu~ur edeceaı ka· ~ını .01r ne . . e 5 ttn r toprıı arı a 1 e nun 191 ı tarıhinde Cenubt Kutup ~fokta: mış Hadise günu alacaklılar llüseyinl alaf maddeleri 'gnnbegün piyasadll te· 
'tdUemezae de şimdıden ~Qhlın ve 

1 

tesmıye etmıştır. sına varmış ve buralarını kral ye~l~cı sıkıştırmışlar. • Durun şimdi paranızı rakki etmektedir. Geçen sene bundan 
~bahse balll lüıumlu olan bır mesel~- 1825 tarihinde de Kaptan Veddel Hatakon topraklan · adile lslmlemıştır. getireyim .. diyerek iki ser.e evvel çabş- 1 hemen yirmi beş glln evvel tolıum eki· 
>\.~ lbevcudiyetl anlaşılır. Bu dava bır I Fok tutmak maksadile 74 derece arzıj lşte bu tarihten beri 3000 metre yQksek· tıQ'l Bay Süleymanın evine gitmiş, gider· mine baılandığı halde, bu vaziyet kar· 
\,ile mi yoksa uzlaşma yollarlle ml cenub~ye kad~r sokulmuş ve .k~ndl is· Uğlnde ki Kutup platosu .bu isimle anıl - ken yanına Hasan adındaki bir a~kada-1 şısında bu sene bundan yirmi gnn sonra 
~~t lbaı:t mabkemeslnin kararlle mine ızafe edılcn Veddel denııınl bul·ı maktadır. Bu tarihten bar ay sonra ya· şını da almıştır .. Has~n kapıda beklerl;en l ancak tohum ekUebileceti göz önQne a· 
~ledllecetlnl istikbal gosterece~tlr. mu.,t_ur. ni 18 ikinclkAnun 1912 tarihinde de kap- Hnseyin içeri girmiş, Bsyan Rukiyeyi lınarsa geçen sene ile bu seneki ekim 
~::-"' için bu haklar benOz kA~ıl uze- lngiliz kaptanı ( jaoes Cook ) ın 

1 
tan Seott bQyllk n e1ekkat ve tebUkeler kilerde yakalayarak birçok işkenceden 1 arasındaki kırk beş gQnlUk blr gecik.menin 

"'-~lr. MiUetlcr hukukunun kabul edl· Kulup seyahıtti hatırttlıırından son dere· Ue mQcadele ederek ve yalnız insan sonra tımaklarlle boğup , öldOrdl\kten 1 ziraata bOyük bir darbe vuracatı şüphe· 
~ tsaaatına. onaran altıncı k~ta~ arz c~de heyecanlanan Fransız kaptanı. Du· kuvveti ile ~utup noktasına varmııtır. sonra, zavallı kadının başındaki yazma· ! sizdir. Temenni edellmkl Nisan onuna ka
~blr Jerdar. Bu mıntakada hır ıı;kt\n l mont d 'urvllle de Cenup kutbunu, ı; ran- Burada nzerınde Norveç hayratı dalga- sını boynuna sarıp beşi birliği almış ve dar şn menhus kar kalksın "Cla halk her 
~ın.aUe ancak bir hakkı tasarruf \'e 1 sa namına keşfe gitmiştir. Fakllt kutup lanan bir çadır mevcut oldutunu gör- kilerde bulunan yirmi otuz kilo slkle-' hususta bu darlıktan kurtftrmıo bulunswı . 
,~k ıubur edebilir .. Halbuki bura· no~tasıııı bula~amış yalnız kutup ~ıta müf ve çııdırların içinde bir mektup bul- tindeki kömQr çuvalım da yanma bıra- lspanyadakilere yardun 
~ &akan başlaması tçın ne kadar ~ıı- sına alt bir sahıle yşnaşarak bu cıvar- muştur. Bu mektupda Amundsen Nor- k k sotuk kanhlıkla çarşıya gelmiştir. 

teçeceti bilinemez. Buzların, şıd· dakl bir adaya Fransız bayrağı dikmiş· veç kralına malOmut getirmelerini son- a:r~ blrllti bakkal Hasana elli liraya C;~evre, 6 (A.A.) -. P~lonya hD· 
IOp~, dehşelll tırtınala~~ hO· Ur. c Adell Hand ) . Fransız kaptanı l>u- radan gelenlerden rica etm\!ktedir. bo!durduktan sonra bir iki çuval 1Cker k~m~tı l~panya bnkOmetçılerme yardıw 
•Orduao bu yerlerde buıun lçln mont tıo rekabet eden lagiliı kaptanla- ilk Kutup heyetleri kızaktan çek- b k d .1 Hasan Reşit ve Meh· içın 50 bııı frank tebt'rı nde bulunmuştur. 

'- Pek mnmkDn gö.Olmemekled!r. rından ( Hoss) 1840 tarıhinde kDrreiar· mek üzere beyhude yere kabr ve · Pony 
8 

.::1:r K~:::r kazasa~ın Kolantaş na- Bu paranın 25 bin frankı Par~~ent~ 
tDnQn birinde bJ _mıntakaların zın miknattisl kutbuııu b~lmak .Ozre ~Ut · lardan istifade etmetl düşQnmiif.lerdlr. :yesloe yollanmışlardır . .ı\z S0Dr8, ha_l na:~~~ ::ar;~ b~U~fl~~kı~:ml:etin:.:j 

~Ilı len ve bilhassa kömurlerl.' lskA~ bucenublye hareket etmıştlr. Cumudıye- lhslbukl Amundsen bu hıausta Sıberya dfseden haberdar olan zabıta derhal ~·~rkive he etine önderllml tir. Bu pa· 
\lhıceret hususunda teşvik sebebı ler ile kaplı ve vurılaımywak derecede Kutup köpeklerini cer vasıtası olarak : . k d bo~ larak öldU ı · 1 Y g 

11 
~l d1 edile 

edebil" 1 1 cJ 1 k ·k t ı be be ... - 0 tO H kik t b · k - faahyete ıreçmış a ınm & u · 1 rıının spanyaya ne sure e ev · 
ır. sarp b r mı ıal e o an utup mı na ısı :a r guturm ş r. a a en u ·o - "l )( t efrerek ttthkikat re~i nıUzakereden sonru karıulaıtınla · 

~~klik adalardan Kutbu Şimalt adtt- noktasına varamamıştır. Fıtkat 500 kilo-j pekler gerek iklime tahammül ve gerek- ru :Qğllne 
1 
a~:ı r~ ~fak blr ip ucu 1 caktır. 

~ d: il} Spitıb . rı'de büyOk körr.Qr metre uzunhığunda bir buz dıvıırı ile se kıuık çekmekte devamlı hizmetlerin- ~ a~ını ~:: ~ ır!~un izini bulmağal -----------------
~ ~alarının hulunması, antraktlk (Kut· mulıat olan ve kendi ismile tesmiye e- den dolayı daima şayanı lerci~tirler. )aka ';l~" ~ 1 8 

her tarafa telefon vej T. S. K. 
~ Ubi) topraklarında da bazı ma- dilen Ross deniılni ge-şfetmtştlr. Kaptan Seolt ve arkadaşları Kutup ımuva f~ o=' at.ak k ur ldığı E Böl 1 'ti t' A'aoi l &dan 1 

lııi.:. a.rvetler buluodu~unu tttbmin ettir- Bunlurdan sonra Carsten. Borebarev· noktasındaın avdet ederlerken gerek şe- telgra r bey beır ·-.d k. 
8 ı,kvde 8

18 
ile rzUrUm llS " 8 IZm J 1 1 • 

~ • 6 • • • şeker ve ra rıcue · ı ar a aı r 
.,,_ • Bllhassa bu tahmin 10 ~erece nik adındaki bir Norveçli de l 995 tarı- daı.dı. bnvuıye ve gerek~ kuvet ve takat- Gnt raar mıntakasında yakala•p şehrimi-! Hu sene Eylül ayın~a P~~lste yapı~a -
~ Oeııubtde NaDsen dağlarlle cıvarın· hın de beş arkadaşı ile Antarktik kıtasına 1 lerının lQkenmesl dolayısı le yolda terki p ttrtml ti K n ll .. 0 0 etik Avrupa atletizm bırlncdıklerine Tur· 
"" •derek ehemmiyetll kalınlıkta kö· ayak basmıştır hayat etmişlerdir. Billhara kazazedeleri ~:e tm~ r.i : 

1 e;~ cur~d; . kiye de iştirak edecctlııden aşatıda yazılı 
t•bakalarının mevcudlyt-ti anlaşıl- Bu araşbr~aları müteakip Kutbu Ce· kurtarmaaa gelenler bunlann naaf)erinl 1 r t ei d~ ~etli 9

1 
~atıka vse"':usl deeı , dereceleri E:nde edecek atletlerin müsa· 

Ç 1 • 1 d um uru n n ıraye sun a ı .. o1 c. n 1 tı . . 1 l Qnktı buralarda Fosil (Mnstcha- nubr m•ntakesı uzun müddet, yalnız me· çadırları lçıode bu muşlar ve bu ça ır- . 
1 

d .. f 
1 

t 1 t t I bakalara ıtlrebllecettnl ve ate erımıı n 
~ ~ li santimetre ve hattı dtsha kalın raklı Baline ıtvcıları tarafından gidilen ı ıarın bulundukları mahalle kar ve buı lŞ e ığı ac ayı 8~~~n b~n 8.~·~ 1r- b 9 / 4 / 938 Cumartesi iDnn saat 16 da 
lt.l.'-beka halinde bulundutundan, jeo· bir mıntaka olarak kalmıı ve rn uncu yıQ'lnınuan bir tepecik yaparak bir baç ~1

1

anm çok 909 5

00
,, 

1

1
r akı esan n tllu Bölgeye gelmelerini bUdirlr ve rica ede· 

~ ı, - k 1 ı 1 . 1 t 1 .1 d -surete tşkrDCa ve .. uma sure e 
~ ll:landan evvel ve henuz Orre asrın hı tamından soera yeniden fenni ve 

1 

d kmış er ve şu_ sa ı~ an yazm~"t"ar ır · ölümü burada derln heyecan ve herkesin ı rhn. 
)\~~rı tamamen soğumamış olduğu metodik ara,tırmahır bsşlamıştır. ( 1901- [ Onlar bOtun buyQkJQklerile ve her _ dökmesine .sebe olmu tur. ıoo Metro l0,8 
svırde, K\ıthu Cenulıt mıntakasının 190B) tarihlerinde Almanların Gauı Et· dnrtn unudulmadan emin ul1trak işte bu· goz Y8fl p ş 200 • 23 
"" 8t Fujer ve Konlfer ormanlarile pedition adını verdikleri bir beytt Kut· Irada yatıyorlar. ] 400 > t9_. 

ltr oldutu neticelerine vanlmıştır. bu Cenublye gelerek ikinci Kapzer Vil- Seott den sonra Kutup noktasına .Kaybolan Sovyet 800 > l,&'1 
.\tıtarktik mıntakası haır ve sakini hem arazisini ve G!vs dağlannı keşfet · varan kimse olmamııtır. Çünkü ( l~U • tayyarecisi 1500 > 4, 
.. Yatı bir yer oldutundan deniz- miş ve Kutbu Cenubi topraklannda e- 1917) deki ikinci Sbackleton Kutup he· 5000 , 15,10 

tib, kimsenin elJode ve bllkimtye· hemmlyetll fenni çalışmalar yapmıştır. yeli de kazıtya uğramıştır. Mo5kov:a, 5 (A.A.) - "30 Martta ıoooo > 
2 

e!!~ &o 
OIQ)amaaı kabul edilen beyrıelmilel Bundan son~a ( 1907 • 1~) tarih- ~un.l~dan s~nra hOkQ~eti m~ttetıt · kay~~~ ·ta aranılmakıa •olan Pik>t Pa-

1 
Marat.onı~~u~~tro Manialı ' 15,2 

~ 
1 
t --c0mleslnden olmasına ratmen terinde Cenubi Kutup noktasını bulmak de 82 kıııdeu mur~ bır beyetı (Rlc· nayıslunın ölDsü tayy.areler tarafından 

1 400 > • 56, 
.._~ ~nde lngiltere hükQmell 20 üzre hareket eden Ernest Sbackleton hard Byrd ~ ın riyaseti albada Kutba Fiboı. adasına 35 mil me~fede buzlar ı Uzun Atlama. 7• m~ 31 
~\' •le. 80 dereçe tulQ garbi arasın· ( 3000 ) metre lrtifaındak! ve Cenubi gönd~rmtıtır. Bu heyet traktör ve tay· ozerlnd~ bulunmuştu!. _ Pılotun motorda 

1 
Yilksek > ı , » RI! 

S.tcıdelmeeres) soktörQrıOn Falkland Kulup ııoktaaının bulıındutu Platwıun e · yare ıle mQcebhez olar~ lıe başlamıt- ~kan bir arızadan duştütO anlaşılmak- Sırıkla > 3, rt. 
~ llleıbutatından oldutunu ilin et· teklerine kadar gelmlftfr. Pek derin buz tır. ( 1929) bunlar bir çok yeni Jlllnla· 1adır. Sovyetler birlitlnin ileri gelen Üç adım > 14, > 50 
~t' lıUQu o zaman Norveçle Amerika uçurumları ve buz yarıkları bulunan bu kalan keşfettikleri gibi Kutup Qzerlnde 1ayyarecilerinden olup her ıamanki DLc;k at.lama 1-:-

~lo · etmlılerdf.r cumudlyelere arkadaşlarlle beraber br· de uçmuşlardır. Bir bqka yuİlnda Ku- uçutlannda takdir edilen Pilotun cena- Cirit > ç.., 
(--~~dan b•flr.a rene lngiltere 1923 te manmıtlardır. Fakat yolda, l09rlılndejtuptaki iklim ve bava ~an ye 

1
1811 bura;ya -ptirllmlftir. Yarın mera-, Gülle 2' :~ r) 

:'"tel etntındakl ırutyi yınt 160 adt 1ıyeoeklvl buhuıaa w~ ~ hay· bulana .net11seı.r11•a bıll ... citlm. • a.1 .. llaklınlaMkm. çQto ., q 
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Erzurum Belediye Riyasetinden: ' 
BedeU Muhı:ımmen Bedeli muhamme • 

~o . Mavkii Lira -
152 Tebrlı Kapbı 70 
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'l'ophane kariJısında 
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No: M~vkli Lfra 

H3 lıürcüknpı~ıııua pas· 500 
tırmacı Fırını 

4 ~albant şokağıııda 70 
S ar-ziye l;'i 

8 :\lil!et bah<;efli ıoo 

3!i Eski p3hl meydaııındtt 20 
dl\kkl\n 

aı 
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41 " 
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20 

43 ,, •. 20 
t\ô Nı,ıltıantlar çarştt'lndtt 23 
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Erzincan k ıpısında 
~luratpaşıı mf\ydnnında r,o 
Cümhurlyet Oteli ·1000 
Güren K. havuzlubah~·e ı ;;o 
Kava!)t11 iki hula 2G 

Kilise kapısında dllkk Qn lfi 
ttrsa51 

Gürcnkupısı araziye 15 
Gez Köyünde Kah\'6 00 
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·rURKiYE İS B NKlsı • 
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Numara Mevki Cins va bedeli mu· 
hammenlerl yazıtı mUlkler 938 senesi 
için lcare veıilınek Uıre S 4 938 tarihin· 
den itibaren 15 gUn müddetle u1Uzaye· 
deye konulmuştur. 20 4 938 Çarşanba 
günü Saat 14 de Belediye dairesinde 
icra kılınacaktır taliplerin Belediyeye 
ınuracaatl:ırı ill\n olunur. 

(Nu. 22fi) 4- 1 
..ll!lm ........................ ____ ._.-.a .......... ...,~ ..... ----.......... ~ .................. ~ 

,.~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Erzuru nı V n l iliğinden : ı 'llUllillUllllrnlllUUlllUIUlllllllllUlllllllllnllr1llllllllllllllBBlllllllllUllllllllllllRllllllllUlllUlllllilllllffllllllWlıutUHlınllHUN 
ı 1 

• l 1 ll Erzurum • Tortum yolunun 5 t- 000· :::::.! .., 

uayrı ınen {ll nıa arın 12+ 000 inci kilometreleri atl1Stnda ve § D O G U 
a~.ık artınna ilanı >'Ol_.ke~annda lstit ed~tınlş ohm (2Hl0) Ura ~ . 

Oltu lcra memurhığundan : keşıfli 3000 metl'e mıkap ham taşın kı· §j 

A ., t ·ı 11 k nlma işi nçık eksiltme ı.ısulu ile eksilt· ~ 
çıa ar arma ı e paraya çevr ece k 

1 
b e::: 

rl k ll\ ld il- L' ı · ı n2n meye ç1 arı maş r. ==ıı A l k b l d 
g"8y men ll ın fiC O U5U : .ı.:.yu i.J • 1 c.•k •tt 1" ıı..'l 9"18 b iSi5 a ınızı a u e er ' • • - l'J sı me , .. , san •l perşen e == an r 
1.ve 1 No. ıle tap~ya bağl~ mau mOş· günn saat 14 de hükumet kona~ı içinde ~ , 
temllAt hane, guyrı menkulun buluııdufu v·ııı t d f • t\ od d 1 ea • . 

. 11 . k Ol 1 «Ye a mı ene men asın a yupı n = N 1 z 1 mevkı, maha esı, so ·a~:ı numarası : • kb , Eii F 1 R M A 
lu ~r~lanp.aşa .m. de ÔIU Mus.tafa o: Cl\. ;.:_ Muvakkat teminatı (219) liradır. 1 
Ali ~eıesesıne aıt taktlr olunan kıymet. 3- istekliler evrakı tenniyeyl Vila· 25 B D 
400 durt yUz liradır •. art~~m_anın yapıla~ yet daim! encUmeninde okuyabilirlar. ~ u·· tu··n ogv U'VQ tanıtır 
Ci~ı yer, gUn, saat · 23 5 938 . Pazar 4- istekliler ticaret odası vesikası ~ 'J 
t~ı saat 1.4 · 16 ~ ve bu gibi Jşlerde ehliyeti olduğ'una dair ;; v • 

1 
- ~şbu ~ayri men~ulun ar_ttırma Nafia müdllrlUğünden alınmış vesika ile la ' ' o o G u b •• •• k b • 

~~rtnamesı 1. o - 38 tarihınden ~bbar~n birlikte birinci maddede yaztb gUn ve e uyu 1 r 
2<>3 numara ile Oltu lcra dbıreslnm saatta Vilayet daimi encUmenlne mura· iiii . ' ' 

muay~~" numaras!nda ııerkesın görebil· caat etmeleri uan oıunur. <No: 204> 4 3 1 m e 1-.. ı e ket pa rÇaS 1 n 1 n 
ınesf ıçın açıktır. ıınnda yazılı olanlar· 

1 
ı ı 

dan l'dzla malumat almak isteyenler, ~ 

tşbu şartnamey.e .ve 253 dosy" ;ıumar.a- Erzurum Defterdarlığından : ~ h 8 r tar 8f1 n d 8 0 k U n 8 n 
sile memuriyelımıze ?1Uracaat. ot~elldır. Erzurum Hl\kOmel konaiımn 4498 e; 

2 - Artbrmaya ıştfr~k fçın yıı\car· lira 90 kuruş llzerinden yeniden keşfi !!i b • a eted • r 
da yazılı kı~metl~ o;, '·~ nls~tl~de tanzim kılınan (Edelpost) siv.t insaatı ~ 1 r g z 1 • 
pey veya m~lll bh B~nkanın temınat işi 2490 No. lu. Artırma ve eksiltme D ., ·ıı • ·ı ·ı • • l bütü 
mektubu tevdı edlle~e~tir. ( 124) . kanununun 43 .cU maddesi mucibince Ogu l erl f e l glSl 0 an n 

3 - ipotek sahıbı alacaklılarla dı- 6 4 938 den itlbarE-n on g-Un içinde tein· • • 
~er alakadarlarm ve irtifak tı!ıkkı sa- diden ihalesine karar verilmMir mÜeSSeSelertn gazetemlZ VQSltQ• 
biblerinln gayri m~nkul üzerindek! hak:· l'Jtekiilerin tayin edilen Nis~nın ge· • • • • • •• 
hırını h~suslle !aız ve . ma~rata da~r Jecek on besinci Cuma gUnU sattt on Slle kendılertnl bu gentş bolgeye 
olan td~ıalann_ı işbu llAn tarıhlnd~n itı· be$le ve şeraiti kanuniyelerinl mUstetısi- • • 
baren yı~mi gun içinde ~v~akı . mUsbi· ben Defterdarlık makamına muracııat et tanıtmaları menf aatlertnln 
Lelerlle bırlikte memuriyetım.ze bıldtrme- melcrl nan olunur. (No· 2.8) 

. !eri icap eder. Aksi halde . hakJarı : tapu ·ık • b d 
ııicilile sabit olmadıkça atış bedelfnln ı ıca ı ır. 

paylaşmasından hariç kalırlar. ıartile, en çok arltırana ihale ı• LA"""' N LA R 1 N 1 z 1 4 - Gösterilen günde arttırmaya Böyle bir bedel elde edilemezse 
iştirak edenler artırma şartname.sini oku· edilemez. Ve satış talebi dOşer, 

' muş ve ll\zumlu nıulUmat almış ve bun· 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
lıırı tamamen kabul etmiş ad \e itibar olunan kimse derhal \'eya verilen müh· 
olunurlar. Jet içinde parayı verınezse ihalo karan Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

6 - Tayin edilen zamanda gayrı fesholuoarak kendisinden evvel en yük· 
menkul Uç dda bağrıldıktan sonra en sek teklifte bulunan kimse nrzetmiş ol
çok arltırana ihale edilir. Ancak artbr- duğ'u bedelle alnıağa razı olursa ona, 
nıa bedeli ıuulrnwmen kıymetin yl\zde razı oJmaz veya bulunmazsa hemen on 
yetrni~ beşlnl bulmnz veya satış isteye- beş gl\n müddetle artırmaya çıkarılıp 
nln ahıcağımı rüctıanı olan • diğer ala- en çok arlbrana illale edilir. iki ihale 

~::a~eı~~~~~~ t~~nınb:!~~ını~un!~;~~k~ ~:n~n~~k ~!:~~ ~~m::aç:n raı~ü~~er dii!~ fW ·nnıt~nıımıınnııımıuıııııııııımmııııııııımııııııııııııııııuıımııııııııınıııımııırnımuuwıı~ #-' 
• • J _ . c s&S 

huıııın mecmuundan fa:rlaya çıkml!zsa zararlar ayrıca hQkme hacet knlmaksı· .. -LAN 1 Sah1p ve Ba~uhlırrırı: 
en çok nrttıranın taahhüdü baki kılmak zın memuriyelimizce alıcıdan tahsil olunur 1 CİHAD BABAN 
Cı.7.ere tnttırma on be~ ıun,. dalıı temdit madıte ( 133) Kuru. Çam oduntı yakmak isteyen· uırrl 
\"e on be~inci günn ayııı saatta yapıla• Mahcuz hane yukarda gö~terilen ler, köprp vesaire io;şnh icin 80 fül 30 Umum neşriyatı 1dare eden Yat.ı 
mık ıuttırınada, bedeli satış i:.teytmin 23 • 5 · 938 tarihinde Oltu ltra memur· santimetre ıcutunda 2 ilci 3 santimetre MUdürli : B hadır OWıtt 
ıtlnca~.na rUchanı olan diğer ttlacaklıla- lu~u odasınd.\ işbu ilan ,.6 gösterilen kutrunda Cıvatalı Bilon demirleri ve ~--·~-·- ~ .... 
rın o guyrl menkJI ile tamin edilmiı attırma ~artnamesi dairesinJe aatıJacatı çengel i ley tnler ta~ matJzalard• ucllz 
ıalacalt.hm mecµ:uıundı&A la,ıJaya çıkfAak ua~ ol1ı1nur. ( No. 2:27 ) bak)Jaldt R. t1i~• q!Uraçutları (No: 218~ 
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