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"ayısı ilet' yerde 5 kuruştut Teınmuz 1938 
SAYI: HH 

CELi GAZETE 
8uılmayaa fat.tlar teri nrll11:~' .. 

Hatay emsalsiz bir bayram içinde·! 
Türk askeri tam saat beşte hududu 

1 geçti, Fransız zabitleri selama durdu 
KöylOler sevinçlerinden sDvarileri

mizin atlarının önDne atlhyorlardı 
=: 

Uü.D a.ta.A. 
( 4 lrı.re/ı 8 a rıctıda) 

HER AGIZDAN YÜKSELEN SES: 

ACELE EDINIZ 

Tahrana seyahat 
fJ.ı:e/, 11 /zın Eızzırumdan 1 c'ııt Ttılır·tı Mı t eJ/ip rlliöi ofobus .cıvyaJı:ıtlne 

işı1rak etnı~k tıtcyenlerin mıl ,.n.-aatlırJ dw 0 m elıtwldedir. J!a.tt:ı l1ıı.t1111 v 
Trııbıonrla11 dı1 kayıt sr yapılmı~tır. Ru lııı 'u .. msz ftrMıtı knçırıntıJ. istemi· 
11enler 2cele ttmelidirler Çünktı lilrı ıd11 1i1l y >r kalmı~tır. 

Ayın < nuna kadaı· yazılmak Ui111rıdır· 

M ~:DE~tYETLER BEŞİ~İ: ERZURUM 

Pr. Yon de.Y Üsten ile 
bir rnülikc,ıt 

.• 

Stlçuki:t'rc ait olduğu zannedilen giinıiis ·ve 
bilhassa altın paraların ötekinin beriJ~iı.üıı 
eli 'lde tuksi nıe uğradığı anlaşılıyor 

Erztırum 11,es/ııi11 hıı seru uaıJ.l~I me.ıurı rs 'eb; ın!llfr 
ue ınuallimlei t:e t..tr ı.r.a:t:ı 
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• s 7 Temmuz Utaa 

- RPnim Q'Örüşüm ------------ Beş kişi Dumlu 
yolunda 

HAYAT VE SIHHAT 

YEŞİLİN MANASI Mide ve iklim 
'""'"'--------...... R. F. T A.ŞKIR ----------------

Kara ctibbcsi ve küflü kafasile 
yobaz şeriat ne büyük bir kumaz
hk yapmış ta kendisine renk diye 
yeşili seçmiş. Türk ye~ile hasrettir. 

Şeriat onun iştiyakını bilerek bu 
r•nfi Rçmeklc! ne füsurılu bir tu
dk kurm~. 

TW.rk, kuruyan Orta Asyadan 
y~ıik kavu.şmak için ıröç etti. Ve 
ye~ile kavwtmak için yalçın kayalar
doi.ü uçsuz bucaksız steplerden ~a
rak yorulmadan, bıkmadan at sürdü. 

Tuna boyları, Roma ziyareti, Vi
yana selamı hep bu hasretin ifa
desidir. 

Y ~il bereket, yeşil hayat, yeşil 
her yıl filizlenen yeni ve taze bir 
mttudiycttir. 

Medeniyet beŞiği:. 
ERZURUM 

Yeşil bizatihi bir kudrettir. Hiç 
bir renjc benzemez. Ölüm kara ve 
sarıdır. 

San çiçek, siyah erik bile yeşil 
yaprakların arasında yatar. 

Yeşilsiz diyarlarda insan yorul
mak ve çalışmak istemez. Çünkü 
dinlenecek yeri yoktur. 

Artık biz yc.şil rengi şeriatc mal 
edip, onu elimizden kaptıramayız. 

Bizce artık yeşil yeni bir hayat, 
yeni bir kuruluş ve hummalı bir 
çahşma. arasında dinleneceğimiz 
gölgeli bir yerdir. Buz yollJlrı ve 
diyarları yeşile kavuşturalım arhk. 
V c her bir yeşil dalı çocoğumuz 

kadar sevelim, ne olur ? 

Selçukilere ait bir 
define bulundu 

bir adaffil soydular , Gerpldtn satlam bir mide her ik-jazaur. Buııdao da ilkin karaciter boau· 
~ Umde geçinir ve kendisini hiç b'r yerde lur. O bozulunca mide de dllsiÜJI kala· 

SoyguneuJarı 
için şiddetli 

k la n•k belli etmez. Dünyada en mu:ıu adam maz, hem de bütün vtıcud aR-rıları mef 
ya Ü uI " şQph~siz- m:>fhur hlkayeda, diz kapak· dana çıkar. 

lakını ıöstererek mfdelırfm ağrıyor dl Topraktan ve sulardan meydana 91. 

takibat yapıln1aktadır yen adam gibJ-mldrslnln yerini hiç öğ- kan radlsyonların , uzaklardan, yıldızlar

renmemlf olandır. dan ırelenlerln mide üıer:ne tesfrlerln• 
Dumlu, [ Hususi] - Nahiye mer- Fakat busrOn\.ü medeniyet dünyasın· dair henüz bir haber çıkmamıştır. Bir 

keziae bığlı Üçk.öse koy halkından Ah· da öyle mutlu adam hlç yok denlleblle gOn olur, elbet onlan da tetkik ederler. 
met Akyol vilayet merkezinden kOyUoı cek kadar aıdtr. Hımen herkes midesi· Fakat ıüneş ıııklannl'l tesiri 17iee bili· 
dönerken Ortuzu köyünün 3 kilometre nln bir halinden tik8yet eder. Bununla nlr. 
mesatestndekl Ortuzu dagınıo ovaya beraber midenin ikl •mde münasebetini İosan midesi ve karnı atrıd•jı vakit 
naZlr dolamaçlannda yol ftzerinde bek.· dütiiııen pek az kimse varjır. Mide ra· tabii kamı apık olarak- iÜneıtn kartı· 
ieyen bef mt'çhul · tabıs tar•fmdan yaka· hetaız olunca en ö:ıce hatıra gelen ye- sına yatsa ağrıları ıeoer, aırı olmadan 
!anarak, üzerinde bulunan biri onluk, meklerin mfkdarı yilhud boıukıuaudur. karnında burku,ma bulunsa o da kaybo· 
dlterlerl teker olmak üzere kırk bet - . G11lba don çok yedim de bugOn lur. Güneş bozulmuş mideleri de düııl· 
Hraaından 40 lirasını tr hdit ıureti!e midem 1 abatsız.. tir, işt~heıılara iştah verir, bazımııslaruı 
cebren almıslar ve aynca da terklsin· Yahud: ba, llrılannı g.çlrtr, uyk.uısuılara tatlı 
deki beybe~lnde bulunan ekmekten de - Efendim, yağlar o kadar bozuld\l uyku getirir. 
hir miktar alarak adameaiızı seı bcst ki... Onun lçia rüaeş banyoıu mide •• 
bırakmış'ardır. Bunlar da çok defa doarudur. Çok barsak hastalıklarının en 171 Hacıdır. 

Soyulan bu ~hıstan bu soyguncu· yemek de, karııık yaQ'!M da mideyi şl· G . .A.. 
kim, nere halkıadan ve ne ff k' l kl7a· k8yet ettirirler. Ancak iklim dciiştirme· 
ıette olduk.fara ııoıulmuştur. Tarifine gO· nln, yabud aynı iklimde havadaki deilt· 
re, şiveleri itibarile Rlz4'nin Atena hal- meıerln de mide ve bütOn hazım üzerin· 
kıııdan oldukları , yaş'annın da tahminen de tcsid vardu. 

Pa~ar haberleri 
3 d bul d ll- b 1 - * Pazarda kurulması tekarrttr eden (Üst tarafı 1 lucid.;, ((Jsı tarafı 1 inci·•) ~5: O aramı a un ıı.u, ve e. Mesela s cakta iftah azalır, hazım lm k t b lk 1 b bir 

Billıı sa son devrede !,.,t kıAl hat'bi- sl•\'fyesinden ancak yarım metre d"ıin- lerın~e sopa Ue yalnız bl~alderdan baı· atırlatır. Bunu herk.es bilir. Onun gibi e da b urr~m~i a J as~nı~ n:~adınayeol 
ıı · ıı uüvtsi dt bur.Ada atdm ş~ r. Güzel lf~lnde bulunduğu Baybmdun J<op ~ö ka bır şeyleri olmadıtun ve el_bl,selerlne ıototun ıotahı arhrdığı da herkesin te.c· ay han l!r a,a ye e ça .. eıdma fabri:. 1110 

. . . . ·· 1 - " F b 1 ,,1 R b" .• d . d nazaran amele o!duklannı soy.emlıttr. ı.. 1 bl 1 ç·· k" .ıı.. k d mı su un a ınmasına a.a ar a r al Se'çuk ııüııııırıı.ı !ç ın b n bır şey soy e- yun eı e m o,. u e · ın ı•a esıL en • .kt d. rQues le sa tt r. un 
1
u soau ta vnou un inşaatının hitam bulacatı kuvvetle tab· 

•iye cet im. E~erler bizzat dile g-e !mlş- aulııılmışrır. Yaram çana.k içinde ve lu· Tabktkat yapılma 1 ır . metaballzmaaı şiddet enir, karac!ttrln mln edilmektedir. 
1-&tlUr. rıklarile üY.erl Orlü U oldu~u söylenen 

1 
ve pankreasın ifraz ettlk!erf maddeler • Kaumızda (çocuk EsirııJD• 

lçlpln ~ade şıkil'. c ·ile ve sanatka·a- \mahaUın he hakiki paranın bulundutu T rabzonun maret çotahr ve buııların hepsi haıım üzerine Kurumu) yeniden teıkll adllmlt reı.U· 
o• •i<aarl11le Av upanın ~otik kattd· mevki olmadıQı karıaıtını hasıl etmiş ve iyi tesir yaparlar. Şu kadar ki so2uk te Ortaokul YardlrektOJ!l vı 'Tıbilf1 
rdter!ni h . Lırlt tıyor . U ıu cımtın farkı, pnak kırıkları ıöaterllmemlıtfr. llıezarlıg"' l güze} arttıkça, hele birdenbire sıc.:aktan ıoğuta otretmenl Nedim Erkut, muhaıiplll• 
Ayrupı."!ın katedratı.~rind 'n ~-abıt eı~i Bulunan paraları'\ bilhtssa altının çıkınca, bu ifrazlar fazla artacaiından Muhasebel Hususiye memuru DvrJ&ill 
~ 'm1$ (hr. Tfı belerin Te kunb:dltrın çok oldutu tahmin ıdildttl gibi, bilAha· bir park oluyor o vakit haz .m ıene bozulur. Onun fçln Çıll·, Sekreterllte Maarif luarı Nuıed· 
~cktll•fl çadırları a.ndırıyor. üç kunbed· n taoarun Koplu A~a ve aynı köyden midelerinden ve barsaklarından rabıtııı din Kıral ıeçllmlıterdlr. 6o 
J:o blf daoest OCf( 4ahsına mtınbaslr Şahin otlu ferahim çavuı para(} bulan o:anlar soauk, batta serla iklime daya. • Ka.zamızda ılmdiyı kadar l ·ı 
Lic l~idct unattır, Çtnemlnar~ler 

1 
m_e· aynı köyden f<"ehml otlu Rec P aresın- Parkda birbirine akar umazlar ve öyle yerlırde lsbttlden kur- bin kilo ttıtnıı Kdrck lohlıarlar ldaı'C' 

ca.ıeseel alelllfOm~I bir kıymeti ha ziırk. da payllııldıAı İ '"e~yhta ı~ç'.lerln vaki h l d l k tulamazlar. VA ~erekae lttcoarlu uıratındail tal.ıP 
Omı seyretmek ıosa •a bOyllk HY • .,. v a VUI. ar 1. )'Rpl tiCa ı R • "' t "' "t d • ı.t d alınarak her hafta aeldu v~purlarli Jı· · olan ibbaratıada'l anlatnlmıf . vulyet j u uvc ıo.u .. a a o ıa , sıc •• a • • 
nririı~kın kültllr muelelerine göster· müdelumumtllte blldlrilmiştlr. Paralar Trab:ron [ Huıust l - .Şehlrl~rl Y4• olH mide v?. IJarıak ıancıhmnı uyandJ· tanbula •evkedilmlftfı· . 
eliti lika cidden bü1Uktür. Vaıtye, ~rzincan İlbaylıtına yollınılmııtır. 'l'etkf· talan parktır. Çok dotru bit aoz . Tra~- ıır. Rutubatıı bir günde karnınıı aamr· Dol'lnda gübre fabrikası 
kihilr dlrektörllne ve Liatdtki arkadaı· kat devam etmektedir. 1 z~nda yeni ıeblr plllllınnın tatbiki du- ı ao. kabahıtı tıemen bakahn karııık ya • w 

luuua bilhıssa çok teşekkUr ederim. ıuııalttrken, parkları da unutulm~mıştır. I &111.a, yahud abçıııın acewlllQ'iae verme- ihtiyacı 
~ mu ledı bana büynk yardım ettiler. T 1 l k .. .. d Şimdi bu hareket oebrlo muhtelif yer· melisiniz. . Trabzon, [·Husust] - S11bll •"'' 
•r .Maa~eıe.f Erzurumda çok az lnlldı· ar~ BU ama .. ~~~~n .. en 1lerlnde görül~~ktedlr. Halkevi~fıı yapı: H~r v:ık.it bulunduğunuz iklimde ba· yetlerl teksin ziraat yaptıklan Y• t•b~~ 

11111 f~·· derin tetkikler yıpamadım. bır adam olduruldu 1 )acatı saba auzel bt! p~rk haüne getı romctre dü;erse mide ve barsak sancı· rübre bulamadıkları için hulçttn •"'., 
Anad•hı şth\rlerl içit de en ziyade n~· Van Vll!yetine baalı Duhanın Bu· rllecektlr. Buranın Uskudarın Dotancı· ları a-ene uyaıur, yahud zaten varsa ar· aüb:ı almak mecburiyetbıdedirler. Sllll 
undlklati celbeden E zurumdur. Bır k" - d Ali aı H Udi lar parkına benzer bir halt vardır. BQ· tar Bırometrenin yükselmesi onları tes· iübre en çok ta.tün, patatu taıial'' 
arkeoloğ olarak tuna seviniyorum ki ~an d öy~n ,en ıtl ~li u a d eb. aynı yük meydan pa•kı ıebrln hemen hemen kl~ eder Yüksek: iklimlerin birinci has· rilı fındık bılhçelerlnde k.ı.&llanm~· 
•fi>dımUk cnyı~ına raamen Ti:.-rkiye 

1 
üy en m ~ 0

• u le. arlasbı~ 8 
• ır tatlr· yegane bava alının bir parkıdır. sası da lımuinlz kl barometrenin dUa- dırlar. 

• suıama munaıauı an ı ır emaye e a- 1 d b 1 b k 1 ı. 'b ' • .. "36 ta"'vı'm ıenesı· zarfında bu yUı· 
Cı.ıwhuri.,eli eski blnıılara bakmak.tadır. 1 . ı ~ne er en er a ımsız ta. ve ı mesidir o.ıun için mldenl.ı- bozuk oldu· :.. .. ~ 

" . . - sona erm ştır. • ı b · h ı J - ' · .. yetler 8602~ lira kıymetlnde 1,397,'/J 
Şu"u dı ıöylt y,•711n k•, burada ruıel bir Bucan ıuyundan köy hilk.ı nöbet'e ~· y,nzı~nddenblaraptbır ıı ege en ıeh· ııu zamanl~r~a yuksek yerlere gitmeden kilo sun'i gübre sarfetmfşltrdfr. '' 
.ı:ıoyıeı de bulduk Bu h•ykel y .arım r .)l· . . . rın s nes n e r ma em mantarHı ar- öne• tyl duounmell•lnlz, d dı 

1,t "k.Unde e~k\ hUkUmdarlarınd4n eraıi ertnı sırayle ~ula~a~ladarlar. \ a- .ıeden İmaret mezarlığı ve caminin ta· Hava:iakl elektrik de mide için, milc~~t=~: ~;7 •:;~~a!:::.1b/'JJlfk' 
WllA• altlir. Parçahuını kaldırc1Jk k~nın cereyan ettığl ıunun akşamı ıu mir ve teavlyeslne bışlanmıılır. Şchrlıı önemli bir meseledir. Elektrik müsbet tar 314, 789 liraya yUlueimlttlr. T•rfı· 
Y• a.fJadıt. Mütt lHssıs bunu derlcyiµ ;o'lell Halide gelmff ve trrlu nı su· _lnclıl olacek olan bu camiln e l rafı ve olunea mldyi teh)iç eder, sancılar lara 2045581 kilo rübre döknıaıo~tp~: 
tQplayac.U. lJr. Arkadaşlanıııdan ~öıdu-' amaya başlemıştar. harlml Kvkaf Umum lııfUdOılutü tara· varsa onlan artırır. EtfktrJk menff olun· Bu Taziyeti gören rcamt mekamJar _

111 &ü.Ja ~nfı.tperver1i2e m lı:abe ıe edt lıil· Bu sırada Ali Hıılid'in tarlasına f : odıa tanzim n teşeir edilecektir. Be-
1 
ca her şey sakinteşir. Havadaki eleitri· guda bir gübre fabrikasını• ıçilOl(r' 

ı.u.ıs i.:ln, ~•ltcelıt yıl burayıa ıeli!J uıuo akmak ta olan ıuyu kes:nek ve kendi lettlye, meıarlığıı burttne kadal' 15 - 20 ğia mlhbet veya menfi o\Ouğunu, mlk· için icıbeden teşebbiılere ilrlımJtl•,!!-; 
aa41iıl kialwzık is~i!o;u~.. tar~ts~na ak:ıtmak ~aksızlığ'ı~a cıa'm ş n bin ltra sarfetmlştir. Parkın _m~ylllndenl dannı gr>3teren alft'er honQı bıromttre 

araluında çıkan dıl kavgası vuruşma- istifade edilerek birbirine dökulen ha· ve termometre g lbl yayılmış olmadığın· Posta günleri 
Prutcıör ' y,,n dor . Ü!!t~n 1926 seni· ya kadar dayanmıştır. : Vt1zlar yapılwc1ktır. Daha şimdiden ko· dan, hatırınıza retireylm ki deniz Qstün· .,,..,, 

~!11~ 1bH1, ~ı~•i:' ·> . . unıver~ıtesl namıra K~nga sıra :ıııda Alı'oin H it i ' ln , nulın banklar ve puk: ıemıfyılerlnin l de ve deniz kcnannda mf sbet elektrlJr, ~- inanlhal • Tn~ 
A~'1ulud4 11rkeuı~1 '.. letk kleıi yapııııt, başına fıılattıQı iri b'r ta, Halid'i . yere altları b0U1n gün bot kalmıma'ttad11. l·dere ve göl kenarlarında orman ve çok .... ...,. !' 
L:dl4uH Al•tllf Ho ulılertade çalıfaıt~lı. ~ .. _ ' B k dd 1 kar k 1 cumartesi 10 OUmanMt . 1 
~~3ti )IHıcsludent>~ri Ankaru tarib ve yakmıt ve çok ır7111eden olumune se- t ı.ı u pdar k ca t dın n Y~ d 1 ısmını atsçlık olan y~rlerln yakınlarında menfi Puu1IMl 11 ~ 1..,. 
· .. . .. .. bep olmuş .Jr. Hadiseyi haber alan zabı· ı 811. P e ere 1 a yoma a ar uzana- elektrik çoktur. Blr de tırtına zamani """--. . 11 ıa-.-...... ıt,,. 
~otr · lt• fakUHHl ark .nlo]' protö&o.lu· eaktır _ ...-- ·-~ sn .• a :aaktadır ta ve Adliye b_,yetl vaka yerine rlderek ' musbet eltktrlk artar, fırtınadan sonra )[an • Aln y•f hrt 

8~G~ç~n yıl ı)Jlmabahç' 8frg-istnin tahkikat yapmışlar v• .katil Alt y . l k . h. e'ektrlk menfi olur. Onun için fırtınadan owna.rtıMS 11.1'1 OWD&rtıell ı•.ıl 
tacııladndı ç.himı ~h. Bu defa . Uoğudıl yakalanarak şehre getirilmiştir. Adliye· enı yapı aca lfi lSar karnımız ağmrsa merak etmeylniı, fırtı· ~ ıa.n ~ 11.ıl 
ıetkilc. seyahatin• çıkmış Diyarbakır; yı testim edilen katli tevlı.:lf erJilmlttir. binaları na geçtnce o da ıeçecektlr. JW'fen!>e 11.11 Qaqlmb& ıs.ıJ 
9H.is Tc Vında tetkikler yaptıktan son· tnhltarlar Umum Müdtırlütü in1aat ROzilrlarm, helt lodos rtııilrlarımn Oıta - Tedwa ,_..,.,. ili 
"r.ıl fthrlm fıt gelm;~tfr. 1iuradan. faz ll· . Bu aece nöbetl'!i eczane Müdür muulni mühendis Saffet burada bütün vücuda ne kadu feııa tesir etti· oumartu1 10.00 ııuart..al lf· 
can, Sins ve Yozgııt yolılt A· kar.ıya • y ve mQlhakatta yapılacak idare bjnaJarı· nl de bfUrfz. Çünkü rüzgArh xamaolrrıta lllı:1a T.18 Qartamba )11' 
a~ntc:ıc , oradan da taıo0esııe hırı kt• .VATAN.. ecıanesidir ' nı terıiş etmek üzere ;ebrımıze geımış. havanın rutubet derecesı ızafır, ona kar- oat, 1t2 • 

hlr tetkik •tyıhatine çıkaca~tır. tir . şıhk insanın vOcudundaki lüzumlu su oam.utMI l.M CJlıılllll 

csnım Zeynebim ... Bana bambaıka bir 1 Zeyneb gösterilen yere dikkatle bak· vap verdi. ,of 
hayat nrdin. Şimdi kanımın damarla· tı. U1akta, çok uzakta karları yer yer Detlımiş olduaumu zaten st"' 
ramda dola~tığıoı bfııstdlyorum. Yeniden 1 açılmış tepenin üzerinde muntazam bir lememlo ml idim? 

;;-, dotmuş glb
1yim .. . Artık ıOyleditln ribl s•ra ile köye dotru ilerleyen bir sıra in- Zeyneb düşündü: ,J'' 

bir su ortasındaki bir kütük: vazlyttlnıle san ıOrdü. Bu bir nı0frcz6 idi. - Dur, dedi ... Onları buraya 
C. - kalmıyacaıım ... Kitaplarıma dönm8k için Zeyneb elleıile iOksünü baıtırdı. ralım ..• Bir işaret verelim... 

1 
,,J 

/ çok gıç kalmııım ... Artık yııamak isti· Gözlerini o hayallerden ayıramatdı. Uzun - Ne için? Kendileri acsınıeı 1 

yerum. zamao bekledikleri kurtulu2 a-Unü ıellp burıya?. . 1ırlt' 
z~ynebin gözlerinde neşenin kıvıl- çatmııtı Her halde onların lıcendlslne - Kim bilir, belki kclylüJ~r 9~ 

SoRra yuıku'ldu La•ları ttker teker - Na var da böyle rü üyorsu~, an· cımları uçuştu: yardımı muhakka~· glb yeti ler .... S~n dıfarı çıkmayorsun ... O ı ııı· 
~~Jl'yerık : lım ~dım . .. - Böyle ne iyi Kadri dedi... Ha· Kadri de savlnlyordu yanına gidemeyiz ... Ben aenl 1.ıı;;lt JI' 

- B .na kıod:oı Z'lrh sevdirdi 1 ve Ka1ri cevap verdi: Jatla bir parça alakalanmak... - Ne için bukadar seviniyorsun? rakaıım ... Getir ~u rnavztrlertell 
htDt adeta ıaşkma çnlrdit', her ıeyl ~ San dünyanın en iyi kızısın z,y. - ôıle olacağım Ze7oeb ... Teşek· - Kurtulduk herbıalde artık Zey. nesl~i. 

1111 
,oı' 

alt üst ettin. M vi a-uzlü ııyıa,, .. ncb .. Sen kimi oll\a mes 'ut ederstn.. kür ederim, bunll sen bana öirettln ... E· neb ... Gelenler b'ıe Hltetle yurdun e· Kudıi bir çocuk illJl Zeyn9t> ,,rt•' 
Kadri oturdutu sıdfrde kab\ ahalar) S&ııinle beraber olduk-ca hayatın acı ğcr ben ve benim glb1ler klt«plann ba· derler. lerlnl dinledi. Dl varda asılı aıaf . 

ıwak s rtını yastıklı a dayadı ve ayak- tararıarını hatırlamak kabil detll... ıına dönec~k ol.aaydık meydan kimlere Daha iyisi, haber alırız dunyao:'an. den bir tanesin! aldı. Zeyneb : i{JY4l• 
!arını Hllauıaaa baıladı : 1 - Btn böyleyim .. Fakat sen? .. Sen kalaeak, bUlyorum. Onların bu toprakla· Z•yneb güldU : - Üç el silah. :. Durma... 

1
1i 

- Nı o'uyorsun bOyle, delirdin ıuı? , biç bir kenara llitmecbn bir derenin or· ra hak.im olmaaıDa müsaade etmemek -İnsanların i~:"ne rirmeıııek, lıleycn , Onlar bu sost liltfncı dotru bur•Y 
lCıtlrl durmıdH gOlmeslne devam tasından akıp rldtn bir kQtü~e be zct· llıım. Bu itin ıonuoa kadar iltmek llıım kendiadea baaka.blç bir ıey dütıünmeK blr lirler. . . . ıt 1, 

tdfyo·du : _ . b k l mek lsteyoraun hayatını.. Herkesten ay· ve sonuna kadar da gideceğiz. Bunu k6şedc ve burada kalruak lsteıneyea ve Kadri pcnçeıcnin kanatl~ :.ıı;;1,,e ııt, 
- thydl konuş. · ı<onuı s" nı e · rı y•ıamak: lsteyorauu ... Sen hayattan bek'leyerek... · bu · yU:ıden · . banlıııle kavra eden sen Ve omUZ\lQA · dayadığı sUAhıP ıet,tr•f' 

teyorura ı . . . . ı .ıtı ıı • 
Ve ülatslnde dtıv.m elti. z~yoı· 1 lıksınml~slu, lıeıkesl de ltrendırmck ıı· SGnra birdenbire durdu. Kelimeler idin? .• Şimdi bu snfnclnle o düş!1°ce - 1 defa d~kuudu. Kurşunların ıs 1• gır ı 11 ı.. Ü o' d bidd ti ol!r b t d tını 1 teyorsun. boğaz•nıia dOğQmlendl Haki ... Uzaktın lerln arasındaki aykırılık hiç 2'0ZÜne dakl sukQtQ ·fll tar&tk kayboldu. tı v1 

•'" Y z " e • cnme.• aı a • . . 1 ? . 1 ıa 1 ı d k 11 sars . ~ıı 
wıtın bir detiıme vardı. Kadri buru K dı 1 yeniden iülmE ae bışladı. Ve ıraten bir takim seslerı din er rlbl7dl. yatma yor mu . ~şun mU z m · ı !m . ·~ ı . ı üş 0 1111 

~örü.net ıustu, olurduiu yeıden kalktı. Z~yncbi omuzlarından yakahyarak ken·' Sonra elini kerşı tepıyı doQru uaat· Kadri: . 1 o zaman ne kadar za f dOşdl 
Oo:z.ı..rtncle paıLuan yaıları ellertle sUdt. 'ı dine ·çek.ti: tı. Titrek bir ıes\e : - Yaıamak ısteyornm ani adan mı 

1 
DU daha iyi L nladı. ~ 1•'' 

O kııdu rWaıüıHl kl... - Dilnyanan en ı Qıcl k.111 Zeyneb, - Aakarloı 1 dıdl, Z 11neb? Yaışam1tk ı teyonıaı, uty• ce· ~ _ _ . (J..l' 

- :ı2 Yaza•: Semih KARTAL 



•• , 

o· , ... 
lll 

Uı 

tten 
bir 

'"' oıo 

al» 

~· 
9'J5 
' ,. 

..... 

....___ - --- - - ------ _-::_ ;: -- - - -- - _-;,::_ .,. 

'i Tewwur. tSSi UOGU :.mllm!~==============================:::x==-...:-.:--:=::::::== 

EN SON HABE RLERD 
Tokyoyu yeniden sel bastı 

Talimatnameler 
hiç gevşemeden 
tatbik edilmeli 

HAVA 

131 kişi l>ldü, ik i bin 
ev yıkıldı 

Japonlar 90 bin nüfuslu bir Çin 
şehrini bombaya tuttular 

9 Nakleden: s: A. 

Zaruretler h·erŞeyi 
mubah kılarmış 

w :wz 44 

Kuyumcu ile dülger papas kıyafetine 
girdiler. Put satıp geçiniyorlardı 

Aleni TE>şekkür 

RADYO 
Gt>çirdi~'m haı;talık güılıniında Sıh· 

bt atı.va l •rl bQvUk bir ~efluıt!a takip ve 
yüksek teveccüh ve novuı'kllr JlsıınJa. 
l'lle taltif ve tt-selll mııünde bulunrn Ç'>k 
dymetll Vallrrlz H•şim tıeana derin ta· 
zlmlerlmle minnettarlığımı anetm!!k en 

lnhisarlarda tayin1P-r 
.Sı& 'liıun i tılıurhtr t:s: ~mnd r'uaa 

wUsk.lrat fctn memuru '/)ya lerfiarı E.•ı.u· 
rum lntıisttrl r. r Başwü 'ürlU~U ıu i~lıi ~11t 

lıııtd6t ıetl•ğ ioe , Muhlis tuı'atj ı müdürlü· 
tü muh~ sibl Fc:rtt terr•un Torhıw khl· 
iarlu wemuı lu~una, ouun yeı in• Tor 
tum iohisırlıtr memuru Kazlm Bitlh 
hıbtıarlar ııtelyeR1 müdnrlüğU mu 1 

haılbi Abı.ntt Ak lw:latl memurl utu• • 
tayin va t , b·ıil edllmtılerdlr . 1 

Muamme? ALATUR 

Sahi Bu Fra.nsızlara ne oldu 
böyle! 

Dün rece radyo dJnlerlten kendi 
kendime pyrl lhtıyart bu suali sor· 
du.nı. Radyonun tedafüi, tecavüst bir 
ıllAh haline rlrııllif bu ıon yıllarda 
Fransıının bu taraftan da 1lcaba ne
den aesl kısılmıt bOy'leT Dtlimt}'l 
çevirip .kadranı şöyle yukandan att~ 
iıra yokladıjırus uman, kulaiını:ıa 

hep Alnun sal, RUJ leSl, ttaıjcuı se
si, lnılllz sesi rellyor. Frans12 le5lnl 

duymak m°"'ül! 
Radyo şimdi bO.ttln dünya.ya hl -

tap eden bir kiltsü hallndedlr. Ben
llklerlnl, varlıklanm, kudretlerlnt 
bütün dünyaya d.uyunnalt btlyen 
memleketler h.aktannclakt köttl dtl • 

şüncelert. yanlış tlklrlerl kö -
künden sökiip atmak lstJyen millet • 
ler, salonlarda bir •ili clha.zı glbl 
duran radyoyu en kuvvetll Mr vası
ta olarak kulla.myorlılr. Radyo, mll· 
leUerl birbirlerine daha lyl tamtmak 
tçın, haklanm, taleplerini daha kuv
vetle müdafaa e-tmek lçln, bu yoldt-' 
mücadele de(U, adet• muharebe 
t.rülnded11'. 

Sonra yln kendi ·kendime dil -
şundüm. Fransayı feç! Ne YBJ>Vl'& 
yapsın! 

Ya bk? 
Ya bb sesl.mlzt bütün medenJyet 

dünyasına duyullJDakta çok ıeç kal· 
madık mı? Hem de sesimiz o kadar 
ıür oldutu .halete .. 

--------------·-----------------------------------------

büyük vecibemdir . 
Hastah§'ım n 1.;aşlııdı~ı andaı ılmdl · 

.e kadar bOyük t k ıhUmaml leılavlme 

devam ed~n Dah Uya Mlitabnsu 1 Bin
başı İrfan Tlti.te gO• t•rdfği hıa zak1:1t '/C 

lhtlm amd n do'ayı medy u ·ıu ~ı'i~;:l '!H:n 

Bu h9s'e'ıi•n gelcceğ' ni pek bUyuk 
bfr dostlukla dıh il c v.;e ı fögl mi~ o•ao 
v" lrn hastalı aımda d ı tt tka "'a~lı k , do3l· 
lu" a\U ııs:nt gö ıteren ts 19 bekim Sıı lJ· 

ri Sldıtl ile SLb'yc Mu1üru Salluı Citı. li 
llye ~u·uan' arımı :su1Jarı 111 . 

Sılıtıatımiau t nd 'oell l.ıulu~1duğuw 
iil'llerlll!de b~nl ura)ilh , ~ören ve Eoıau 
ark.ada4 Vö dostıerımtt nyrı ay .ı tı1:ızıtl 

t =şekkürlerlınl ı öyl :meQc henüz s.bht 
vaziyetim ma:'\I olduğundan bu IUtQfklr 
mubter.ım erluıdaşıarı.,,adll s1:1yg lartwın 
lbtlıını sevaıu 002unuzdıın rlca ederlw. 

Enurum Tlr.aret vıı Sanayi Od1Uı 
B 11~11 1 {ı l · ı ' . fi } j d)l ; J' 
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Ktrçf· l{ A. 'KETLER 

7 T ımua 1998 a= 

Hatay emsalsiz bir 
blyram içinde! 

------~----------Trabzon Lise i 
ve Trabzonlular 

O ld ) veki!i Dttlad!ya ite Haric'yc Vekili &o Trabıon [Husuıt] - Bay Osman 
( .'it tarafı 1 

ine e Memityazıcıdan Lise bıkkındı yaptı{tı· 
A~k- ler·ımı'·•' A'"çeaba" rah1yes\nde reve ve Türkiye Haricive Nazm Doktor 

· ..r "' ~ • v ' " miz ank•tten bıluederek:, üttls slarını r1· K.ttı beo r-ayır:ıkam va Belediye H!isi Tev!ik HCştü Arasta Pads bOyUlc elç181 ca ettim. 
ve :ıU:\·ita~aı; n•hiye müdUrn tarar ntian Suat Dna~a ve bütlin Türk, Fransız Tereddütsüz: Hay, bay dedi ve de· 
ıtıtl ;\ zıl et11lmis'c·dir. nnde tıando mu- hiikum• t erkanına teşe'd;.ür etıııek li vem ederek: 
.. il oldufu lı ~ide-, süv•riler, mcıMrln zımdır. - L's~, M!mleketlml:r: için kıymet 
lut'11•or, piyııde ve onr • d t t0pcu ha-

1 D!(le~ bir 2'nzct.n in muhuriıi Ba blçilııılyc ele kadar büyjlk bir e rı.Jir. 
totrf•';aı ı ~.,Jnıi\l'~rd'r. j yan Os1'a ~iy T ~ i : " Türk ~· . Frııns~z E~ertn memlekete ve gençliğe yepacatı 

füır:du Antr kya Batkonsolosu Bay an'a 5ması lııf::'lttrede de ip hır lf',)ıll' h(zıncli takdir ederken, duydutum hu 
·c:ı ı \e: Altıay P r.(i Mtjncll\: larcıfln h'lsıl etmiş1ir. İne-itiz ıaıetclerl mesele- n sütutu layıkile ifadeye m kta ir d•· 

TOPANE Terazileri 
Türk.yenin ~n Birinci Teıazi 
fabrikasının Mamulatıd~r 

Taklitlerinden Sakınınız 

P:nurnmdıt S•hı yeri: NEŞET SOLAK GLl 
<lliıcaltapısr, Kavaflar ç•rı11ı 

J~ıı ı-·r~ıırn~ :ı'ik~rı K· mtın,.anı AJh;ıy' nln böyle silıulotle yatı,tırıhnaımıın tfllm Gönül ınzu 'dıHkl duydukhtrımı 
K ... ı~ ile lıi.liklf: :ı.sk ri ~<"0 tlUllı11nış1 n•dı~: uwuınt ııılhıı pek bl\)iik. yıudıı ı olrcı o'dotu rilıi aak.letmek Teyıhut yuabtl-

lııılun:.ııı .,ıı~ru 1. nı y :tcna~lu •·far. 111 k. A D S t } 
:ıt lıclllyc t.dil·ı ~vct: Hast~ııi ile Lise yıtnyana ku· yoır ep Jll a 10 ffia 

* • * rulıtn bu iki r memlekftlo en hııktld 4» d 
. .. .. . . . Pa! i~, 5 ( AA. ) - Guzcleler dnıı ilci büyük ihtlyaeının ifadesf<ilr. Knrıılıaı· Komi_svo_nun an . A~kt-r ~ukı il lı ı yuıoy . ı lC 

11
' · k iu11:ı edllrul .. oları vt:-ı 'kıı!arın dı~wıui d '.! 

ı. d 1 " ır. t..u-)4•'dliıt ~A'll<1'ti lı · ır, c;an ~1 Uııi. sın u yetini \ bnllz otlireu~', Hıhil'~lcrlr.d" D :lu illeıi her i'ÜD bfr az daha kal- 1 _ llıctt ayiır du-p lSU lnyunları için azaııf (75000) ıısa-art (6SOOO) ...w 
fllyi.Jılf"ı 111111 

tuz ıu a ıhn lrıla ~ok.ıkla· ıreniş slilunlar aymı:a~tadıriar. kıDJJla ve iokitaf ıösteriyorsa, hu miiba· erpa azawt 4.50 O) as art (39000) kllo yona&, an nt (90000) Hiatl 80000) kili 
rı iıılell}or<.lu rck u'tctnin b 1ük ı rdl de Umumt ot, sıami (15000) asi'ari (11000) kilo samın ~() Heılran 9~i tulbioden lt1bll'ea 

Meyd•n-ia y~r a'ım ısker, fü k ıı:tc· ~ clnı.,Uarıııuz_ s~' hwlmL<~ )liifettlf Sayın Tahsin l.lzere a!Pir. Dl· ı~ ıün mUddetle açık eksiltmeye konulmuşturr 
ve Frans "L rn ' ili marfl•rı nı dinledikten . ~~ i l'ak ı · ıl 1 ~ 01

' • .. ter -Yillyetlerde otduiu ırlbi, memleke· 2 - '.J'ahmtn bedttll •-425 liradır. 
:s()PU, lstirslata çekilmişt\r. Yar;n sabah . ~tına,. fi ( A ~·) - .~tına ,RJ nsı timizd• de bu llyemat serlerln vneude . a -- Ibıle ıa~Temmuz 9ll8 Cuma günü sıat 11 de E.rzuııııaıda veteriner mu· 
Adi bey• luıreht e ite• kleı d ir. Kahra· bıtdiııyor: lmza ~dılen Tur\c - l· rımsız retirUmesine •mil ve vu,ta olau oiur. dürlbtO dabes\ndt yapı1acaktır. 
nnn Türk ıske ine şeı bet ve xyran i!(. dostluk nıu.: h'!:~~ın:en b•h e:rn 1-!~'' Onun bı•iyatidlr. Bundan dolııyı yOk- '4 - Azamt miktarı almakta depo mUdftrlüjU muhayyersfr. 
· am P.dilmişlir. Bu: ·da h uarıt dertc · l teler, TUrkua 'n k o<J~unun u net~ct" ıek ş~hıs\anna karşı d \}dutum hurmct 5 - Muvakkat teminat mukabtllnd.ı para kabul edtlmtı. 
~t1lrede 42 dir. den çok memr,.u

1 ıı! ·~ nı y~zma a· va taıim büyüktür. 6 -- isteklUer yüıie 7,5 muvakkat teminat tutaııı olan sın lira SS kuruıa 
.\sl.:erlt'riuıb: İsk nclt•rıın•la d rlar. Bu es1rlerfn bPşlan~ıcını idrak et· alt sandık ma'tbuıu yab11t bııılca mıktubu va ticaret vedlealarflt btrllktı G iOa· 
İskendtrun, fi ( AA.) - Tü·k as- Yugosıa, clo~llaı·ımız ela ııwınnuu kle ouydt1~U'll süruru intall h itmal de toplanacak komisyona muracaatf rı. (No. 49Ş) 4:-2 

ke!i t•m saııl :; te hJıdudu geçerek, ik.i Belı·ad, .5 (A. A.) - sııucaic me olunarak tiliyala reçtıkten sonra ntan 

ı•rar~ix rubayı tısrafıl!dan sel8mlnnmıştır. Hleı:;'nin 'fürkt ·e va ~'ransa arasında vı memlekete yetlıtlrecaaı faydalı un· • "h F b k M'' d•• ı·· ""•• d . 
22 kllomılrılik yoldal1, 42 hnaret dostan• bir sur .. tıe ha'I dilıre;'nden bü surları ıörthlllrtem ile mut u.. Erzurum Sıla a rı ası u ur ugun en. 

dcrfctsi altında ttrler tçirıde cclen Türk tün g;netc'er ha arel e batırclmcktedir· H111tan.enln buraya elvarıa muzdut1 

aalunf, mu·taz~m yilrUyü~la ş ~bre a-tr· :e" Senelerden be·\ Cenevre !c MiUetltr halkına yapııcati hizm.ette lise kadar 1 - !rzurum Slllh fabnk11ımn 938 sentsi ihtiyacı içln alınacak. (52S) mıtre 
miş, ve ş • rkılarla ttr fı çml tDış'trdır. ~tnıiyrtl tararından bılltdllmeyen ve ehemmiyetlidir. mJkAbı mamul tartate yirmi iÜ'l miiddıtle kapalı zarf uıulie e1rılU.m11• kon•\· 

A!i~erio önüne dUştn Halkevl ban- nihayet iki dev!ettn müıC.ktnltri neti· Benim "lbi htmferfl•rl• ele bu lld muıtur. 
d aıı TO k mili mnş'ar,nı çalarak, cealnde bir nettcı11 bıtlının 20 1tn•· büyfilc mnessesenln in$uına b111annıııj 2 - !balı 2t - Tımmuı 9~8 tarlhtoe mUsadH pertımbe ıunft 11.at 15 dı 
uıe}d~ııda yer Klan askere, lskanduua llk mHli 'l'fük aavıs:nın bu aurıtlt k&· olmaaından dolayı duyd:ıtumuı tilkrtn de t:rıarum SllAb fabrık.atı biaasında toplınacek ıatıHlmı komılyonwıea 7apı • 
t:Jalkevi reisi Bay Abdul2"at i, Vali Ab· ıarnlmaaı Türkl 'it ol u u kadar, Tür. ve mımftuntyıtler ifade •hanamayaoak 1 ıa Uır. . . . 
durrabıııan l\fole~ ve lhlkevinden btı~ 1 kün bOlün dostlarını da ınfnç içtndc kadar. btıyllktür. ! ~ - Şeraitini anlamak fsleyenl~r ~rı1urı.ı u S!I lı fabrıkuı wtldtlrlö&rin wıı-
ıı-rııp • Hofg-cldfnız • diyerek", ıerbet \'C bırakuı ş"r. Ray Ahllil•L IUtabtı: JGrli$tUn• murıcaıt ıd c•klırdfr. . 

ayran ilram. et~fşler.il~. , , Belgrat, i ( A. A. ) _ Samupr.tva _ !ıterl~tUD terdt e lçtlm~t ta·ı 4 -· .fo.,ıı.kknl leıotııut ıu~lıarı (ıs7ts) l1radu·. l:l:auk , SanJık vo tahvllit ıMil· 
•lbay Ftty1.1 ,\f•D.r ıç, irın Kon o.o· te 1 'l'Urk • Fuo11z ınuahıdesin.e rak:k.iıılnı, refahına ve iaaıınlydhı bntnh bwıdarı temlmll olaritk: i'tıı..uı edflıı·. 

ııu, Frıuısıı kumanuımı Aleay Kole H· i~~, s ttif d . « Hu net!ceitn do·' i a larını tuUUk eden uc &1bi b!r hldl· I ~ - 1:.tdldllerln llıtt!e ılhıü olı:ıu 20 . 'l'oıuınuı . ~J8 Pcrıombc ~il.ıat1 tt&fü• 
brf l'ir d11ha seltaı1 mış ve muntuam ita 

1 
s 

9
1 

1 .}:~. t ~y · d ...,.H TG klyenin ı se 'lltdırki anif ıiyaası d liariç o! un .. v• ticaret ve~.tk2l ile blı iline ~rnırı.ıw sııah tabrikuı satm alma koli&ıiyoni.üı 
,...tt ~· k bintar ke ayı ya nız Y 1 e. ' r ' ' ı -ı {' ı N 487 4 " ' Lir re ie.,. 

811 ııon 
1

' ur .. ~ bütOn dostlarını vtt sulh ııevtrlerl tebrtk İşte temtii atılan Use, rJıb~onun or •lA· rııucacut arı hın u unur. 1 o.: > - , 
ıll•rck., asker yerlerine yltrT6$ırı,lır. t ek lazıoıdır » dlyor Ye ,unları ııave 'da dotmu; bir aydır. Muhtaç oliiUi[U· 
tSl ı~uce lia k: • 

111 
• j muı KOltOt ııuıunu n~ınimlıe ttoıttn tya· · B } d. · t• d 

• ' Yiılftsrn Atatürk Hnlavı kurtar~ adlyor: . I dıtn alua ·Z. NeaUdın ılle intikal • · fZUYl:IIll t: e tye tyast (fi (:!fl : 
, ' • « 'ı'Urklyenın mc~ru emellQtl hı ıak· dd. k ·a.n b\l lüıltur mueı ilcıilnln aut 

w ,. d1)7e bafırmı,lofür. k 1• Ltl"'l . 5 da Yuaoslavva 1 e 
0 

t. ' d td 1 E.uıııuııı B !edl)'ed ten:.t!tll cınrluda çalıi ıı otobUilln üh.· ı.sntllk Uıtt11ıt11 
. . ua. e a ş11 m.ı , • • " i tıti)'açlara Cthıp vert-ceıı. l t il ytn tn .011 

1 
•"\s rud il 

1 
Tik h ı d kıltlumlıl: AnLak )il \ tdlttl nuı tt:uı·ttrıarı Tiirkl 1 1 lebrlklerl"i f ~ndorwclctedir ,, • 1 ,1 • dl n rncuaJekeUe u an· olen :ı.Mı'nf ,_,.,o astar ~ O leııek., Lıe n tt tem 1 arıı ıurın a 

1 ·k•nderu11, 5 (A. A .) - Anado!o y Y . n cd. tnıf ~ ın.ı 'I üzere uemi 15 csğarı 12 teııelı:.e mu.ut 30 8 9SB tn!hlnd~n lllbarıao on btt ıtb 11 

h - 1 bi ı l '' 1 ı · . \'t·si~ahtrın un:ı~suu.lao ioıu·a.. d rdıtı •emn\ll\ıJ•t pık ~QyiktUr. ! nıüddtıtlı ık Urırey., konulmu' . 11ıale&t 15·7·93~ Cuma iÜnU saat 14 de balı~ a}a.Dsıoın usuıı mıı 1a r 
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