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Er1m um fti'l1bası Oo!iu İtlart•hRn••st 

PazartesidPn m11adıt her ~ün cıkar 

Sı\~·ısı h~r ~·f'rdP :l knru~tur 

SA \"I : 89 

GAZ·E T E 
Rıt!'1lmayRn yazılar geri verilmez 

Hitler Berline döner dönmez söylediği 
nut~kla yeni bir işaret daha verdi: 

. ,, 
Avusturyadan büyük bir zafer kazanarak dönüyorum! Artık dünyada hiç bir kuvvet biz i 

kıramaz. Başka yerlerdeki Almanlar da bu Birliğin tamamiyetini teşkil edeceklerdir,, 
Sovyet Rusyadan Almanyaya cevap: 

Alman ordusu Çekoslovak hududuna 
tecavüz ettiği gün Sovyet Rusyayıda 

karşısında bulacaktır 

Sovyetler Fransaya da böyle bir teklifte bulundular, 
muzahir ! Franaa ve lngiltere bu teklife 

'-------- Mussolini nutkunu söyledi . . .... . 
'--Düşenin dostu 

olmaz! "Kendi kendini m Ü daf aa Muııtrö muknvelesi nzerin~ ~rk ordusunun Bajazlara tatlı bir gir/fi 

G Uelemizylne,doludizgingiden.uy- edemı·yecek bı·r mı·llete Mart 
ku kaçırmcak haberler veriyor. 1 D •• T •• .. •• •• 

~=:::2~::.!:n:::·böyle bir akıbet liyıktır,, uşmana urk gucunun 
~::.ı.::~ıı~·.:ı~ıt~:·.: . .. ne oldug" unu bugün bir 
~ ::!~:e ~~:~1~~:~ta. aı- Italyan Başvekı1ine gor.e, d f d h l k 
b~11utıdanbtzUnhabertm•bııeoımadı, Avusturyalılar bu işi kendi arzula- e a e a an attı 
~ dtiıı. hiç blr devletin haberi ol -

t\S •..\~usturya bu vazıtetı 'kendisi 'iste· rı·ıe yapmışlardır 
b~ ~nctını mUdafaa etmekten Aciz olan 

lnUıete, bu ak.lbet llytktı.,, d.lyor. .. 
hi.._~taıyan hü.k:Qmetlnin )>u emri vaki! Roma, 1, ( A.A. ) - Mussolıni don 
.1~ lm d - ha t j saat 17 de Mebushlr mecll inci& bir nu
<ııııt, AftrıeJn.Jış 0 as~na t ogrusu llh y:e t e- tuk söylemiş ve hu nutuk bntün ltııl}·ım 
illete anyanın vus uryayı a . e - radyolttrlle neşredilmiştir. 
bir teşebbüs edece~l burlinkU ,dilnkU Mussolini bu nutkurıdtt 1ıaly.ının 
tar:eseıe değildir ki, Italya, b.undan te- siyast durumun~ !zah ettikten sonr.ı. 
telıtı etsın, Hitler daha mevkıl iktidara Avusturyn luıdıs<ısıne temııs elıni':' ve 
ınt eden, m~hur 25 maddelik progra -, eıcllmlc demiştir ki: 
ı~cla hapishanede yaUlığı ''Mllcade - .. Bantt bı!21 .siyın.i m:ıhııri!. J\ \'U3· 

b " lsınindeki eserinde ve sonraki sivası tııryn mt'selt>smo ııedf:n nıQduhttle etme· 
Ut\Uc.larında hep bu d~vayı öne sU;U - ı' dıtiml soruyor. Halbuki Avur:tuı ya 

;tordu. hllkümeti bu sou vuziyelten pslmz bizi 

Bu seter okuyucularımız belki ha -1 deği~. hl~: bir hiikilnıeti h~~crdnr . etme· 
lttlarlnr Hl ' 1 b .-.rı h bl .. mlştır. Avustııryulılar. bu ışı kendi arzu-
iı . tıer!n B om e.&., ur ye n •. -

1 
.1 1 d z . 

tlıtıncıa k ~ı h tk arı e yapmış ıır ır. •• ten keııdı a~keı-11~ 
ltat e n çe me~ ve me4 ur mı unu keı:disinl ıııüdttfi.la edeııılycc t'k uır ııııl-
.\\t tnıekte ~cikmes1 üzerine, 'biz bile, letc bu ııkihet layıktır . .. 
ta:t

1
urya meseleslnln ortaya çıkncağmı So\ ,·.~ttt-r u ı fülulınl~\-i• 

larıa n etınt.ş ve okuyucularımız hatır - · h:t7.ıı-lundılnı· · 
auııarsa, yazmıştık. Biz Enurumun sağır Modova, 16 f A.A. j - Bugiin 
hUtu nı bu haberi duyup ta yazdıktan ve sal§hiyett;ır hir mnk.amdan y;ıplla11 tP.s
(ad n dUnya matbuatı bu :hAdlse ile al~- mi tebliğde, Çekm;/oııakyıı11a uaki olacak 

at olduktan sonra, Musollnlnin: • bir tecauiıu karşı Sovgetler birlıkinin 
l'ıııu - Haberimiz yoktu! demesine dog -ı yardıma koşacağı ue lüzumu ıda Sovyetler 
,~ kendi hesabımıza inanamıyacağız, birliğinin nakit yardımda da bulunacağı S TA L 1 .V 
tı 1 

takdirde Duçenin devlet 1darec1liği bildirilmektedir. lovakyayı ınUdafaa için So\•yetler birliği 
tı~ltıdakı notunu klrrna.k lt.zım gelecek- Bt1 karar• Frans'!mn ~il • i~tiraki ·.ile birlikte yardıma koşulması hakkında, 

Bugün büyük Çanakkale zaferinin 
' yirm! üçüncü yıldönümündeyiz 

Yirmi üç yıl evvel bugnn Çanakkıı· Ve yin~ yıUa r sonr.ı o topraklar uasre
le bo~azında umansız bir çarpışma ol- tini çektiği Tnrk ordusunun çellk varh· 
muştu. l\lnttefiklerin bnyük bir deniı ı"tınn kavuşmuştur. 
km·veti hoğazı ıorlamış Vf! bir glln sO- Ya~-z yüzlerinde Türk azim ve idat· 

1 
ren kırnlı bir mücadeleılen sonra bozu- resini canhtndıran Mehınedcikler 0 glln 
hır,tk ricat etmeğe machur kalmt'?lı. bir hasreti dindirmiş ve aziz şehitlerin 

18 Mıırt Z1feri Tnrk htrihlnin p~r- ruhlarını şttdetmişti. 
lak sayıfahırınclan birini teşkil eder. O ıs Mirt zafer Bbi iesidir. Onun ya· 
gnn bo~.ıı "ah illerinde bu memleketin ratıcıs en büyUk şeı efimlz ve en büyük 
kurtuluşu uğ"runa c ın verenlerin muttı istinııdımız kahraman Türk Ordu15udıır. 
1n ruhlıırı bJı· felakE>t ha\•a.;ıı içinde bo· E'l biyük Şefle berabJr varolsun 
~az snhilleriol senelerce beklP.mişlerdi. I Tl\rk Orduju ! . . 

IS.JA~YAD.-\ VAZIYET ÇO.( NAZiK 

Fransa ve lngiltere 
tavassuta hazır 

b\ , bi2 bu tk.incl şıkka yanaşmak ıste- Parls hakametlne teklıf edılmııtır. Moskovanın Fransız hükümetlne gön· 1
Joruz. Tekl if Fransada oürüşülüyor derdi~i teklir görüşülmüştür. AT l • 

~tr fJlıncıı, Mu.solinin. Şuşnlt'e Roma zi- Paris, 16 ( A.A ) - P<irJamento Müzakere devam etmektedir. Fran l~QSyOna ist kuvvetler ileri hareketine 
ftt~tlwı esnasında. söylediği sözler, llti - bugün toplanmış ve Çekoslovakyaya sanın bu teklifikabul etme~ı muhtemeldir. d 1 

~ tı ve çektiği telgrafları hatırlıyoruz karşı yapılacıtk bir taarruzla karşı Çekos- [Diğer h:ıberler B üncü sayı/ada} eVQffl ediyorlar. yeni birçok kasaba 
~ 81Yaset.in ne çabuk ta.havvlil eden blr 

ı.....~ olclutunu bugUn de bir kere .da.ha • ve koiv ,·llaal ettı·ıer 
~t ediyoruz. Mu.solini, ıözU gibi sev - in •ıt ed y • h b '-' TO' 
'k~ Avusturya.ya: gı er en enı a er: [ t .. ptmyn muharebeleri hakkındajkuvvetlerinin !!On tattrruaJa muvaffıtk 

~te - Bu mıııete bu lAyıktı, diyor, o mil- son gelen telgratliır, Geccıral 1''rtmko ı olduklarına. ve Barselon n:ıerine dotru 
tatb ki, ıecrı tedbirlerin İtalya aleyhinde Eden B~şvekı· ı oluyor yorndnklerıne şDplıe bırakmamaktadır. 
~hl ltı dcap eden zamanlar.da, İtalyanın Teruel cephesinde başlftyan bu tııarruz 
ı.. 1 ~ hareket eden, dllnya ,efıta.rı umu- bu şekilde inkişaf ettikten sonra, Madrld 
"

1 Yeat YENi fEFRIKAlıfJZ de arkadan yolları kesilmiş tehlikeli bir ~~ ınuvacehesinde İtalya davasına .i.V. vaziyete dUşmüş oluyor demektir. 
l~ ka.ıan devletlerden blrt de Avu.o; - İngiliz gazeteleri Eden' e hak veriyorlar, ~'ransa ve lngllterenln bir tavassut· 

ıcıı. , s • b tıt hazırlanmalarına bakılırsa, hükQmetcl-
)Or 111ııer bu ilhaktan sonra da durmu- B k. ı· h d. ı I e rya da ıerın çok müşknl mevkide olduklano• 
b..'. ~llnde söyledlği blr nutukta. bira~ aşve 1 1 mua aze e ıyor ar lnanmttk lazım gelir. Böyle bir zamandı 
\'~'flk blf ifade ue, Çekoslovakyadan da Cümburrelsl Aıanamn Tunüse rltmet.l de 
~llliyecetını, hattt., unupta, ve ıı- Londra 16 ( A. A. ) - BOlQn lngl· dirde Bay Bdenln riyaseti dltındtt Jngili7 d • 1 hükQmetln sıkışık vaziyette bwundutun11 
~b M.ınanıarla me.ık1ln olan yerleri de liz. gazeteleri Alman lnafüz görUşmeleri kabinesinin yeniden kurulmasının kuv- ye 1 yı ifade etse gerektir.] 
l'ltı,~'!ft1n1 açıkça söylüyor. Bu sözle- nin akim kaldıtından ve balyan İngiliz· vetle ~ubtewel olduğunu yazmaktadır· Fransa ve inglllere lstlşara ediyor 
llt t"' •Maa ve Bovyet Ru.aya muhitinde anlqmasmın da bayll zamandan beri bir lar. . Londra 16 ( A. A. ) - ıı~ransa ve 
~'1ı.~ r&pacaauu biZ ta.ıunın etmete neticeye erdirilmemesindan bahsederek Roma 16 ( A . .\. ) - lııgiltererıln Bt1 ya,anmıı harl!ul~tltJ euret lnglltere hQkQmetlerl Salamanka ile 
tı .. :-"'"ktzi. ifte, Stalln RUl)'l.IUWl da 11- Bay Edenin iddiasının pek yerinde ol- Roma bU'-·ük elçisi Lort Pert bugün Ht:· maceraamı Pa.z11r günilnden itibaren Barselon bükGmetlerl BrftSında bir mil· 
~ 1lll ~ 1 ! ilt. b 1 " tareke akdine tavassut etmek için iotlşa· 

1'l10rua CblA1» 8'BAN dutunu kaydetmektedirler. 8u lnglliı riclye Nuıuı Kunt Ciyano ile uzun bil' " r "Y" aş agao11
11

12
• rede b&ılunmaktadırlar. 

(41ttu•fl ı GnoUtJ hıJyaıı anlıııııaiı 4a ~'uı kaıciJ&ılq· ~üllkatta b~""nnı,t\&l'." (Ah tuala t _..., ' 
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Umumi Meclis son 
içtimalarını yapıyor 

Dünkü toplantıda bilhassa beş 
yıllık plan görüşüldii 

Umumi Meclis faııliyet devresinin 1 arkası alınmıştır. ÔnOmüzdeki celseler 
sonuna ermiş bulunmak itibarile faaliye· de geçen yılın kat'i hesabı müzHkere 
tine germl vermiştir. Bir kaç günden- edilecektir. 
beri mesai azamt mııbmul dereceye var· 

Faaliyet devresinin sonuna yaklaş 
mıştır. Meclisi Uumumi dl\n ikt saati geçen 1 U M ı· d k " . mıs o an mumi ec ıs Onumuz e ı 
bir toplımtı yapmıştır. Bır kaç günden· "' . . 
beri, her gUn 4 . 5 saııt çalışttrdk işleri beş .yıl jçın ~azırlcıdığı phlnı da te~kıh 
intaç etmek için aznmi gayret sarfet· etmış, dQn bılhassa phln mevzuu uze
mektecitr. rinde durarak, müzakerelerini intuç et· 

Encomenlerde tetkik edilen evrakın miştir. 

·-Erzuı·um Belediyesinin 
hududu tespit edildi · 

Vilayet İdare Heyetinin tanzim ettiği 
krokiye göre vaziyet 

Belediye meclisi 11 - Birir.citeşrin • 937 tabyası eteklerine çekilen hııtlı mnstekiın. 
tarihinde yaptı~ı toplantıda Belediye 1 4 - Aziziye Tabya eteklerile ~Ie
kanununun dördOncü maddesi mücibince cidiye Tabyası eteklerini vaJeden hattı 
Belediye sınırını tesbit etmiş ve lastik mnstekim. 
için vilAyete vermi:;ıti. VLAyet İdure he- - Abd h G · il '>ô3' a . <> - urrv man azı e .. ~ r • 
yetı bu hudut hakkında tazımgelen tet- k 1 11 d kl t e ı· a sına çek·ı n 
kiki 

. . b. . . B 1 di 1 am ı o H ar ep s ra ı ~ 
erını ıtırmış ve e e ye sınır arı . 

kat'l surette te:sbit edilmiştir. battı mUstekımln Kırk değirmenler de-

ş b
. h d d .. t krokı· resinin Tttlvağ hattına kadar. temadisi. 

e ır u u ll!!u gos eren 
ve iZöhalından bir sureti Dahiliye Ve- 6 - Bu 'falvağdan 2312 rakımlı 
kaletine, bir sureti Erzurum tapu mO' tepe arasına çekilen battı müstekim. 
dOrlüğüne verilmiştir. 7 - ?312 rakımlı tepe ile Altun· 

·ı· b·t l h' h d d d bulak ( Korpınar) arasına çekUen hattı es ı o uııan şe ır u u u şu ur : . 
1 - Abdulrabman Gazi ile Kars yo- mOstekım. 

lunun Sivişliye ayrılan noktasmdım To 8 - Altunbulak ile Gariı•lcr me· 
parlak köyU istikametine çekilen hattı zarhğındaki dört yolun telaki noktnsı
müstekimin bu ~·ola 500 metre mesafe- na çekilen hattı müste~im. 
sinde alınan ·nôkta · arasına çizilen. 'bir 9 - Dört yolun · telaki noktusından 
haltı müsteblm. Şıh köyU yolunun Tabya haricinden 

2 - Sivişli yol ayrımından To
parlak köyü istikametine uzatılan battı 
müstekim üzerinde 500 metrelik kısım. 

3 - Sivişli yol ııyrıınından Aziziye 

Mareşal 
Fevzi Çakmak'tan 
Erzurumlulara 

1 

800 metre mesafesindeki nokta arasına 
çekilen bat1ı mUstekim. 

10 - Bu nokta ile Mecidiye Te:ıb
y11sı eteğini vusleden halti müstekim. 

Açık teşekkür 
1 Ahmet Erverdinin ölnmu mnnasebe-
tile 16 - Mıırt • 1938 tarih ve 87 sıtyılı 
Doğu gazetesinde " Ahmet .Erverdinin 
ölümü • ba~lığı altında yazı yazmak 
lQtfunda bulunan Bayburt Belediye reisi 

· sayın Bay Tevfik Çoruha bütün kederli 
Erzurumun kurtuluş yıldönümU mU- ailemiz namınu şukrnnlarımızı sunar ve 

nasebetile büyüklerimize çekilen minnet uziz Bayl>utlulara derin sevgilerimizi ve 

ve şükran telğraflanna karşı alınan ce- selamlarımızı yollarız. 
vapları dü~kQ nUshllmızda yazmıştık. Erverdi ailesi namına 

Genel Kurmay Başkam Mareşal Fevzi 'Hadi Erverdi 

Çakmak da Bele!liyeye şu cevabı . g~n-
dı:srmişlir : 

"Erzurumun· kurtuluş yıldönllmü tö
reni dolayıslle ordu ve hakkımda göste
rilen sevgilere teşekkürlerimi sunar1m. 

, 

Tefrika: 9 

Bugece .ı:ıöbetçi eczane 
'·'VATAN,,eczanesidir 

Tekzip hastalığı T rabzonun yeni Subayların terfii 
Etıeıin nakli hakkında planında kanununda değişiklik 

yollar ve caddeler · 
mezbahanın verdiği Maclise verilen yeni bir 

cevap L k 
• 13 Mart tarihli nüshamızda Er- ! amber'in avan projesinde aHUll layihası 
zurumda etlerin ne suretle nakledil· ! daha neler var? Ankara, - Subaylara mahsus terfi 
diğini tasvir eder bir yazı yazmıştık . 1 A • • kanununun bazı maddelerini de"'fctireıı 
l:iu münasf'betle Mezbaha Müdürlü- Trabzon [Hususı] Şehırcılik mü 6 7 • • .. - ,. · ı kanunun birinci maddesinin detiştirlldle· 
ğOnden bir tezkere aldık; ay.nen · su- te.~assısı . profesor Lamber ın buraya si hakkında bUku~met meclı"ae bir kanıJJI 
tunlarımıza dercediyoruz: d dt,:t T b " 

DOÖU g:ızetesi g:ızı i~ieri mü- gonl e.r. ıb' ~a zonun planının avanj 14yıhası vermiştir. 
dürlünane: pr.o esınm ır . ıs~ı hakkındd evvelce Bu esaslara göre biç bir subay ın~ı,. 

• DOÖU gazetesinin 13 Mnrt 938 · malam at vermışdım. sub bulunduğu sınıf rlltbesine ald mtıd· 
gün ve 85 sayılı nü,.hasındıı ( Erzu- : MU_khassis bu projede yollar için de j1 

detin en az üçte biri kadar bilriil ıııı· 
ruında etler nasıl nakleılil•r) buşlı(,rı şu teklıflerde bulunmıık!adır : met etmedikçe terfi edemeyec!ktlr. Sı· 
ttltındakl bende cev:ıptır. f . • A~~tur~ ~adde~lnın ,.tesviyesi ve nırında kadro mucibince r~tbeslnln r.ıır 

. Etlerin nakli için mf'zbahımın genışlctıl.ne.sı çok ısabe. lıı olmuştnr. kabili kıtaat buluntnı'-"an subayların ter· 
elinde bir lcamyonet ve yedek olı:ı- A ı l c h " 
rak ta iki araba vardır. .yn aı:ııe ıye Um urıyct c~ddesile, file~i mafevklerinden alacnklısrı sicil O· 

dığer şıınal ve cenup caddelerine de zerıne ynpılacttktır. 
Bunların içleri çinko- ile· kaplı · 

ve kamilen kapalıdırlar. Faknt 0 tatbik ediimelidir. Şehrin denize doğru Httrp akademisi ve yüksek Levaıılll 
gOn mezbahanın yolu kttrla kapan- açılıılıilıne~ i için 230 • 300 metre ara ile mektf'bi tahsilinde buıunan suba,•iarlO 
mıştı. Amelenin açtığı kısımlar kısa şimdiki ıııeyd ı:ıııdan Ayu~ofyaya kııdı:ır kurmay .shıjiyerleri \'e subaylarını~ : ı l\8' 
zaman sonra tekrnr doluyordu. Hu olan suhadu, erı işlek mah ıll~lerrten en demiye ve yOk>iek levazıın mektebine 
vaziJet karşısındıı kamyonet veya- uzak semtlere kadar uzırnan yollar ıs- gideceklerinde, bu mektebe glrmedetl 
hut ttrabalarla etlerin nakli imkanı lılh edil ııeli, geniıletilmeli ve yenileri evvel tnbsil esnasında ve sonrtt m<'nıot 
kttlıııamıştı. Etlerin nakli İ\~in kızak- açılm ıılıdır. 1 edilecekleri muhtelir muhnrJp kıt'a kO' 

tan istifadeden başka çare yoktu. O Bilhassa lıııurct mahalle"inde ana mutıınlıklarmda, levazım sınıfı iç·ın 1•1t'!I 
gun çarşıdan yeni hasırlar alın ııııs, " 
bir kısmı ellerin altına serilmiş \'e · cadder'e ı denize kadar ~i ımıl ve cenup sayılım yerlerdeki hizmetleri de kıt'• 
diğer kısnıile de etlerin ilstnne ör- 1 istikıııııet~t·rinde hir caddenin açılmasını hizmetl~rinden sayilacttkhr. 
tü.erek üzerleri kapatılmış ve iplerle ' teldıf ediyoruz. . Alel'umum muavin sınır mE>nsupl•· 
sımsıkı bağlanmıştı. Hasırlar pis ele- , Deniw uzanan her caddenin niha- rındım harp akademisini muvııffı:ıkiw·ıle 
f{ilıli; etler de yeı e sDı UrımUyordu . yeline, vesaiti naldıyenin kolayca döne· bitirrnler piyadeye geçebilcceklerdl · .. 
Tushihini rıca ederim.,, · bilmeleri için geniş dairevi meydanların İşbu nakilden önce muavin sınıf kıt'· 

Meıbaha Müdürü V. J Sabri 8 ,1 YAN açılmasını llızuınlu buluyoruz. Aynı za· a arındn geçen hizmetleri kıt'a b izrne· 

B k maııda daired şPkildeki yaya kttldırım- ı tinden sayılacaktır. 
u me tnptan ıı cayip mannlar M 

çıkmuktadır : !arının kenarlarına bir sıra akasya vey.l I . Utehaı:ısıs tab!b,. bnylar, kimynger· 
1 .....: llasırların o giin ulınllıkları servi cli!<mek ve y<ı ~·a gidenlerin istim- . Jerıı~ hastıınelerdekı hızmetıerl kıt'a btı· 

· metı olarak k b l d·ı kt· ve blnttenaleyh temiz oldukları ileri hatıun için kenar dıvarlnra yaslanmış . 11 u .~ ı ece . ır. . 
sUrülUyor. Bu iddia gayrikııbili tev- taş sıri.ll;ır koymak muvaf .k olur. Huı ita, saı ııyıı harbıye sınıfüırıfllJ 
sik ohtuğu gibi bir tıcısırın o gün l mensup subaylar sınıflarına · ait kttdrO 
satın aluııııış olması le nizliği hak· T b d 1 

dnhillnde mafovklerlnden alucakltın sicil 
kında Sağlam karnrnt ver~cek bir ra zon Qf uya Üzerine terfi edeceklerdir. 
delil değildir. Çarşıdan alınan bir 
hasırın nıezb~ha iduresince ·kafi gö- bir tayyare daha 
rülen temizıiğini biz bir şehrin sıh Çoruh liinin 
·hatini ttlakudar eden ahvıtlde gayri hedı·ye ett• 
kafi buluyoruz. Böyle bir hasıra yere 1 bu yılki bütçesi 
serilmek için belki temiz rlenehilir. - - ~ -
1''aknt bir gıda maddesini sıırmıık 
mevzuu bahsoldu$!u zumun m'ltlak 

i bir temizlik 111 sıl iddia edilebilir? 
2 - Hasırların iplerle bağlandığı 

ve etlerin yerlerde sUıOnmediği Jddia 
ediliyor. . 

Ne zaman? Ac:aba muhterem 
mezbııba idaresi kızaklara yü~lPdi· 
ğl etleri adım adım takip etmek ltU
fünde mi bulunmuşlar il 

Biz bu vııkayı tesbit ettiğimiz 
zaman o civarda l>ir kız11kcı ve et
leri tilşıyan bir kaç kusap çırnğın
d m ba::ka kimse yoktu. Ve biz et
lerin yerlerde sUrtlndüğUnU gözn. 
mUzle görmüştllk. Mezbaha l\Iüdllrü 
o sıradd yanııumla bulunmadığı ve 
hu manzarayı görmediği için, mısıl 
bu deıece kuvvetle böyle hir lıtldise 
olmadığını söyleyebiliyor? Mektubun 
ruhundan gttzetede çıkan her hangi 
bir bende cevaµ vermek endişesile 
yazılmış olmaktıın b.ışka bir mttna 
çıkma yor. 

Halbuki böyle cevaplarda, efka
rı umumiyeyi ttttmin edecek delil· 
lerin gösterilmesi icap ed.er. Ancttk 
bu suretle hem gnzete, hem de tav
zih meeburiyeıini kt>nıtisinde hisset
miş olan resmi makam ammeye 
karşı y~pmakla nıuvıızzttf olduğu 
hizmeti yerine getirmiş ol ıhilir. 

..... , ..... . 

Hava Kurumu Genel Merkezinin 
ve üçüncü Umumi 

· Müfetti~f iğin teşekkürleri 
Trcıbzon , [Hususi] - Tröbzonun 

yurtsever hıılkı şimdiye kadar seve 
se\'e yaptıkları teberruatla Orduya dört 
tayyare hediye etnıişti. 

Bu dt:'fa Yomrnlılar da bu hı:ımiyet 
yarışındtt henr1ilerini göstermişler ve 
Yomra namına bc:;;inci bi. tayyare daha 
alınarak hava kuvvetlerimize hediye 
etmişlerdir. 

Türk Hava Kurumu Genel merkezi 
Yomrnlıların gösterdiği bu vüksek ha-. . 
miyet ve yurtseverliı:ti tukdir ile karşı· 
ladığı gibi, n,üneü U numi MUfetlişlik 
de Hava Kurumu Ilaşkmn Bay Ahmet 
Barutcu'ya duyduğu buyuk sevinri ve 
teşekkürlerini halka bildirmesi için şu tez· 
keıeyi göndermiştir. • 

« Trabzonun beşinci tayyareyi de Or· 
duya hediye etmesinden dolayı duyd~
ğum büyük sevinç ve ·teşekkOderl gerek 

Artvin, );) (A. A.) - Çoruh ViJS· 
yeti Umumi meclisi toplantıtarına nib8' 
yet vnmiştir. 938 yılı VHayet bOtçesl 
312.650 Ura olarak ka~ul edilmiştir. 

Bir köyün . koyunlarında 
çiçek 

Gümüşhane, 16 [Husu~r) - Sa)'• 
burda bağlı Kelever~k _ koyQ koyunla· 
rındlt çiçek çıktığından lazımırelen re11· 
ni tetbir alınmıştır. 

İkinci ekmeğin kilosuna 
20 para zammedildi 

Belediye dalmt enclimeni ıs mart, snll 
gilnkU toplaf!tısında düi kırma ile 1k.lılci 
ekmeğ!n kilosuna ·yirmişer pa.ra z.aınnıJ 
karar vermiştir. _Bu suretle 16 mart çar1 

şanba gününden düz kırma. un, ilc.J.n.::1 
ekmeğin 8 kuruşa satılmağ.l ba..jl.annılŞ1 

tır. Bu flat aıamt tıat olup arzu eden tı· 
rmcılar. bundan aşağıya. da sa.tabll~cd ' 
lerdlr. 

· ~rz~rum - · I1ıc·a şosesi 
size ve mesai urkadaşlttrınıza ve gerek-: Transit yolunun Erzurum - Ilıca ua.· 
se Trub1onun yurtsever hıılkına iblağ sında 4693 metro uzunlugundaltl ~o.se 1'15' 
etmenizi rica ederim.» mında kırılacak t.aşlar \'e bunların dc'S ' 

ÜçDncu Umumi Müfettiş V. şenme3l, silindirlerle bastırılması, hen • 
NIZA.11 I deklerın açılması 141 ihale edll.miştlr. --

. ~ i 

: -' .. , 
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EN SON HABE RLER9 
t 23 sene evvel bugün 
1 

Çanakkale düşn1ana 
yol vermedi Avusturyada Son Vaziyet 

Düşenin dostu 
olmaz ! 

(03ttarafı 1 incide) 

~ ''Almanfa nı:tık ..ço~ oluyor., diyor ve 
~<il içine <to~n blr tileri . ifade etmek 

Fransa ya diyor ki: 
'.._ Alma~ya, • Çelt~lowı.kyaya karşı 
' fl btr vazıyet takınırsa, biz de Alman
~ltıın Uıerlne ytlrllmek için yol bulaca~ı . 
ı.syan.ın içine doğan fiklr .şudur: 

'llıtıer sovyet Rusyarun biaman dtı..ş
> ı olduğunu hlç bir za.man saklamı -
.,~. llugtin Avusturya yann Çekoslo -
b~~a. öbtir gün Lehistan, koridor der.ken, 
r kUn de meşhur (Drang nach Ost~n) 
b:tlntlıu muclblnce, Rusyaya ylirllyecek, 
~ ~'>ılıkeyi bertara! etmek içln bugUn -

40 11, tedbir almak ıa.zım. Ateşi parlamadan 
lıı~Clü.reıım ki, Sovyet Rusyanın yorgam 
~adan, bu ı., te nihayete ersin. 

(" 6. 

lf.ı fJu sıralarda ta.hm1n etm.lyontı ki. 

4, ller Yenı bir lı:ırekete kıyam etsin, o 
~ctıye kadar yaptığı gib!, yine klıruen\n 
) llıtclayamıy.acağı bir ıa~anı bekl! -
:~tır. Yine, Çemberiayn, nczln! ıu
ttı lttığt, Fransız kablne.sintn dl\.ştU • 
lte,' ~c hüknmetın' ~ız kaldığı İtalyanın 
~beş :gauesı~; söndliremed1tı ve İngU -
~ Ue müzakereye bajlamalt üzere bu -
tGs Utu b1r anı anyacaırtır. Avrupa 20.ar 
~~tirse, emri vakilerle de ka.rşıl~tatı 

akltaktır. · 

10 Nisan Reyiô:m 
NizCımnamesi hazır 

Macaristan Avusturyanın ilhakını 
tanımış olduğunu resmen bildirdi 

Mı>sko\'t•, 17 ( A.A. ) - Dl\ıı yaı.ıı· \·o 12 ncl fırkcı kaınil f'rı A ıısl ı ıı y.ı ııra· 
hın t lr ktıbu1 relimi esnusmdo, ~ı,vyet· ıi!Jlnde b ılıınmaktad ırlar. ıh 11<'•1 o'iO 
ler hirliğl mımma söı söylemf'ğO sı:ıhlhi· tayym e ı.le Av uc:t uryn top· :-klar ma n. ~. 

yettar i)ir ıat dt miştir ki: 
1 
ıc-nilm iıtiı· . 

• Çcko. lo-.·ntynyo \'ukııbıılacdk ht•r \ n•~lur · ~ ıula u .\m ri t.:~ ~" 
bangl bir tnarruıa Fransa ile hirlH.te 

1 oi'ıutlı·ı il•·u ıtlltnlar 
karşı koyacıtğımız hakkındaki habeı ll-r . e \ york . 16 - :-. cHı ha'li~·· lcrl ııı l1· 
asılsız değildir-. Çekoı-;lovnkyanmı Rus\n teai\ip Av-rup ıuıan .\mrnkava k.içttrı :ll 
ile bududu olmadığı bnlde bile, bir tın wiUarı lki uıllyorı iklyüz ••lrmi tJrı<;ı 
harp vukuunda Çekosloyaky2;·a geçme- bin dolan bulıpu:;jtur . ArnPnk cıy:ı A\ u~· 
nln yolu bulun~caktır. • 1 turyada~ı ınUtcmftdJ~ erı ultırı gunclf>ril· 
Fransız askt·rl ~u!"ası toı•laudı mekteılır. 

Parls 16 - Haşvckil Leon Olum, llt!lc;lkıt .Mtttrnf \ ' C tı.~ı·Ji<'~l ı · tlu~t 
Pol Bonkur Fransanm Çekoslavakyaya BrOk~eı 17 ( A ı\. ) fi ıril' iye I 
karşı olım teıllılıOtlerine her zaman su· hOtı;f>.sinln tetkiki münasebr tllo bug;On j 
dtk kalacıtklsrım beyan etmişlerdir. HariC'iyo Nazırı hcvımotta tıulnnarnk Bel 

Askeri -iurn toplan!11ış_, \'aılyc1l bir çikanın hnrkt .;l)·asP.tiııin. P"'< dll1. ctlıı ı 
kere dttktt gözden geçırmıştir. olduğunu ve tıı:r ~\!ydıı hıtnr:ı t ol rırnk 

\:t•mbcl'Jayu .... ,·sı1 \'t!&'mı · yor yalnız tJm btiklftliyot:ni ınu lıı 1 1 .ıı ı ııa· ' 

Londra 10 - .MubaU1' mebuslardan ycsintlen b ,1şka biı s~~· dll~llnmP Jığin i [ 
birinin evam kamarasında lngllterenin söylemi~, Bcl\'fka .Krnlınırı M Teşrini 
Çekoslo\'ak~·a)·a karşı olan taahlıutlcri evı.el 9H6 da irat ettijli ııutkmı csa!;l.1-
hakkındu Sl•rduğu suallere karşı Çeaı- rınd;m ayrılmıyt:1.:flğım il4\'P. ..ınıiştır 1 
!erla}'._n sa~llı beyanattn bulunmakh1n Ht.'~Janı uiLllmnarn•• ·ı ıuaırl:rnı~oı· ı 

1 ıı> •o ıstlnkaf etm!ştlr. Viyana 16 [ A./\. J ·- ıo ~isnıı ı ln 
t~teıtıı.lyanın, bu mi!sele etrafınd.ak1 hcı- · inıJillcr~ .. ~ •. ~uu;~ lk bt-ra,l,t•ı· yapılscıık ~lan reyiaıu tıazırltklm·ın.ı 
t~ tarzı. Anısturynnın birdenbire yıı • har~ket edec•·k başlanmıştır. ?\iıamn:ımenın tanziminde 
tı,b1-ls.ı, Çemberla.ynın nc?Jnl ltlr:ıf etm~~ LoıuJrti, 17 { A.A. ) - füı~vekil Yug~h.ıvya, Çeko:,lovakyıt ıınkOmetle-
~t14ı.ı~ bir kere dahn ~unugö termi'}tlr k •. çemberhıyn _.'\,'.8ıu ka~ıu\rasındu beya· rinden de biıer ınuratılıas buJıınac.aktır. 
ltttıı. alta kuvvetli olmak lAzı:mdJr. MUlet- m.stht bulunarak. fo~ilterenio Fransız ttelgrat, lti ( A.A. ı . - l O Nisanda 
~lı kuvveti demek nUtusu ve maddi vnr- dostlutuna verdiği kıymet vo ehemmi- Avusturyada _yapıhu:t1k reyittm nizamna· 
~~~E:mcktır. BUyUk Türk mUl(:tl bu hiı· yeli tebarüz ettirmiş Çekoslovakyttnm meslnhı tıtnziminde Yllgoslav hükumetinin 
~t'ıııı ~laınış. olduğu içindir k.1, dostluk- müdafaasında Fransa ile birlikte hareket de bir murahhas bulunduracağı hııkkın-
,. endi kuvvetinden e.mln olduktan edecetini beyan etmiştir. duld şayialar asıl.;ızıJır. Şimdiye kadı:tr 

t>t~~s. etmiştir. HUlt>t' \"l~·ıt11ada11 Almuıty&)'U böyle bir teklif yapılmamı~tır. 
~e -=mn dostu olmuyor, düterken e- Uüntlü .\\·ushır·,·a bankasının altınları 
~Cl.tlldığınıı insan bile, size t'ekmeyl VlyanH, 16 [ A.A.) ~ Hitler dün Be~Um• uaklt•tllllyor 
.........._ ktan çeldnmlyor. tBAD aA&\N birdenbire tayyare ile Viyanodltn Monthe Berlin, 16 [ A.A. ] - Avusturytt 
~ .. _________ c ______ ._ dOnmOştür. Bımkasının 410 milyona baliğ olun altın 
Atner'k n yenı· deniz HUlerln ll4·rll11e döndtil.t~u mevcudu Berllne naklolunacaktır. 

1 ~nı sonra ilk sözü \·aımdl tloktorlara da Jş yo~ 
'prOğf8IDl Berlin, 17 (A, A.)- Hitler uüu oğle· Viyana, 16 - {Iü.kOmetin neırettiğl 

t.ııe0Ya~ıngton, 15 - Meclis Bahriye den sonra s:ıat 17.20 de Berline gelmiş· bir kararnamede. bütOn Yabudl ~oktor 
fJı.11 ltıcnı 1.113.=i46,000 dolara t:Ntlit tir. ve basta bakıcıların Avusturya dabılindc 
~~ l'tnt deniz pro~ramım S muhalif Hitleri getiren tayyare şehre iner- icrayı SC!nathm menedilecekleri ve bu 

'Pk,r~ı 20 reyle kabul etmlıtlr. ken, binlerce halk Hitleri selamlamış ve tarihten sonra da hastahanelere Yahu· 
"'"-v{0arttma göre 46 harp ~emisi, 2? alkışlamıştır. dilerin kabul edlimeyece-ği ilan edilmiş· 
~~tırn remi, Ve 950 tayyare inta edil~ B~şvekilet blnası~m balkonun.• Çl· tir. 

it· tn,a ldileeek 46 harp iemııı kan Hıtler Halka şu sozleri sOylemıştlr: \ 'l)'anada \'ohu<lUcr alt-yhlnde 
t~,~~r: 2 ılrhh, 3 tayyare gemisi. 9 " Almanyanın en bayak zaferini nümayişler 

r, 23 muhrip, 9 tahtelbahir. lıaı11narak diJnda~. Blrle,en Almanları Viyana, 17 ( A.A. ) _ Bugün kolla· 
Mısır pıyangOSU artık danyada hıf bir kuv~,.et kıramı11a· rınctu gıtmab haç l~ıırcti bulunan binden 

'~ lttlUte, 16 .:..... Yüzde Uç ta.iıll düyunu cak.tır. Şarkllln Cenulm, <.enuptan ~a~ ftt1lu gPnç ::ol\aklıırda Yahudileı: aleyhinde 
t '1\hıcıe tahvll!erlnden 1903 aeneslne h kadar dl(ler '111!'arılar ela bu birlığtn nnm1tylşler y1tpou~lar ve: •Kahrolsun Yıt-
~~$53 '\'e 1914 tahvillerinden 80040 temam/yetini teı~ıl tıdectklercilr. " hultır!.diye hağumışlardır.NOmayJşcilerin 
~ alJ tahvlllere on 1Jttter frank isabet HIUcr ffn.~~&auı lçtlmaa ellerinde " Kuhrolsun Ynhudiler • cnm-

tlt. _ çauırdı . lesini taşıyıın levhalHr vardı. Polis biç 
Mısırın ınüdafaası Berl~n, ı. -, (Ab: Al :tıHıllt-rd Raytşta~ bir uınılahnl('dA buluımrnmıştır. 

~ ~b mecllsioı umum ır c mıua ave et .\ \ 'UShn·)·n ı>ollslt•rl utnl bir 
L:'ll !r~, t~ - Mısır _gazeteleri, Mı- mlştlr. it t,;H ı·csıul 
:'\~ qkdenaz sasblUerınde, bilhassa ' _ 

1 dtriyede ve AkaRıl de mOdltfaası llacarl~urn UUha~H mu, ata8'a~ .,uı V!yaua, 17 < A:A. ı - 1. oo klıitik 
'\~11ldan ~"'1an tetbirlerden behsset- . . Berlın 16 - M~~arist:nın Ue~liıı S\:· bir Avusturya ıubıtn ku~·\eti bugün 

~lrler, lnğlllı bOkOmeti, Mıs1r 58• firı don Alman Hancıye Nıızırı~ı ~ıyaret· kubramanlar meyıhmuı<la Alman polis 
l\-ı 111n DıOdMfaası için mahHllinde tel· le Avusturyanın Almıınyaya tltıhakmtı miidUrünilll önünde lıir afCÇİt resmi y.ıp· 
.~ ~."Pmaıt ve Mısır askert makam- bQkQmetlnln muvafak ttbnt ve Viyana mışlardır. Polis ınUdürQ bu kuv,•etlere 
)t •rlikte çalışmak Uz re en iyi tek- sefaretinin ilga edildiğini tebli~ eylemiş- bituben ~u sözleri söylemiştir: • Vazife· 
._ıı~ind~n Sir Frederik Vilmat'ı tir . lerini ihnıoıl v~ suiistimal edenler hemen 
~6 konde~iştir. .ı\\·uslur)'atla Gi'O ,\hnau lU)")'Urt.>sl polis kadrosundan dışarıya çıkarılacalc-
ııı~:tust~s 19Ş6 tarihli Mısır· lngl· Viyana 16 - Almanların y .. dtncl lardır. Vuzirelerini benimsymek dikkatle 
~le edesı. mucıblnce başl_anmıı olan kolordusu ile dağ livası, Vlyanada bir iş görenlerin kndromuıda mevkileri yOk· 

. tı tyşı yallan, ve demır yollann fırkası, onuncu fırkamn büyük bir kısım sclecektir ... 
~ tıO" f~altyjMle, devam edilmektedir. 
C.)~ dıtcrr ·100 kitometreıuc iki de-
'~tı:çio · V00,000 lngila ljraSJ sar· 
~ r. 

\ bı <lıın b~şkaı Libya hududuna doQ. n demir yolu inşasına başlan
~ • U bat iki seneye kadar blti!i-

~OsJovak ya • Amerika 

Tenzil edilecek vergiler 
Layihalar Meclise veriliyor. Maliye 

Vekili Kamutayda izahat verdi 
v11., •• ticareti 

.--.ırı Ankara : 16 (A.A.)- !\umutayın tıu· laoak tenzilat bakkındttki tunun layiha• 
.. ato~r: 16 (A. A.) - Bugün i t t 

~ •llkyağı Vafington bUyük 4))çlıl iun'kÜ ·ıctimaıında ruznamedeki maddele- ımın mubiyetine dair ı~ ıa vr.rıubfı; \'l\ 

~· • fi .. t~ N H 1 ·•- -r1l 0 .. abu'"-d• .. ,sonra Maliye vektU fu· hayvan ıayıru z1manm Nıson on elten · ~ , ... r ~e aıırı u · 11'1111" -ro • • HW -· • • • 

~~,'t\>elce:-:haıarlaomış olan Çekoı· at Agraslı kOrsOye aelerek BOyllk ~efm I başlıyarak Mıt~ı~ beşlno kndar bitmesi 
~ \t ~lll~an ticaret anlqmuını lpret buyurduklar1 ve Hnk,metin mesai şart oldutun~ao bir an evvel netleeyo er· 
\)' llli~ltrifir. Otıeden sonra Çekoll· proıramlna ·dahli ettlgl veçhUe Ka· dirilmesini rıca etmt,ur. Kamutay Cuma 
\t lGYQli; elçisi Cnmburrelıl ~uı· mutuya takdim edilen Hayvan vergllerile gllnU tokrur top~ı~wak · O~ere c*'lseye 
~an kabul ef!UmJftir. ~ua ve wavaıeae v•riu.rlnde yapı· Dllaayet ver;&1ıtlı' . . , . .. 

Boğazı kolayca geçeceğini 
zanneden düşman, en mühim gemi
ferini 
halde 

sulara gömer.ek perişan bir 
kaçmıştı 

Çtrnnkk:ı/;ı no.; .. zwd11 tabyalRrlll ve diişm 111 !ı'f'J1li/ı 'ri11 ı"n fı.ıtl 'İ' 
yPr/eri g}jsterir kroki 

Umumi harp mı.n edilir edilmez Tiir- j nu giriş t em:n e:iilince :laha lçerdeki tab
kiyenln ittifak devletlerllc beraber harbe yaların tahribine çalı~ıfacaktı . 

iştid.k etmeğe karar vermiş olması itilfı.f Şubatın 15 :nden itibaren b !A ı 
• !i. , u p n.n 

devletlerinin maksatlarını ıcraya m n. tatbikine başlandı. SeddUlbahlr ve Kum-
olaca:k derecede btlyUk bir tesir icra et - kale tabyaları müteadd1t defalar bombar
mişti. Tilrklyenin harbe ittifak devletleri dhııan edildiler. Bunlar 26 şubatta artık 
meyanında iştirak etmiş olması ltfüif yn9ılnn tfü',rro ı::d::ır :ı. ce\ ap vermiyorlardı . 
de1<letlerlnln arasındaki münasebetleri Bundan sonra gemilerin bl r. parça daha 
gUçlc_ştırmekte idi. Diğer taraftan Mısır lcerllcte sokulmalarını ve Dardanos Eren
uz~rine yürUyen Türk kuvvetleri, yapa · !:öy " tabyalarını tiıhrip etmeleri ta~liyeU
cağı tesir pek :yi bllinmcmekle beraber, İle geçildi. 
yine Türkler tarafından 110.ri edilen cihadı 4 mart gUnU bu tabyaların tama _ 
muknddes İngilizlerl işgal edecek bir ma- men tahrip ıcdilmlş olduğu kanaat! hasıl 
hlyet arzediyordu .. Bu sebeplerle İngillz- olmuştu. Fakat Tilııkler yapılan tahribatı 
ler Türkiyeyi başından vurmağı ve 0 za- tamir etmeğe devam ediyorlardı. 
man hilktunet merkezi olan İstanbulu el- Bu hareketler 18 marta kadar tası-
de etmeği arzuluyorlardı. l~sız devam. ettı. Her gün boğaza 

Diğer taraftan Fransızlar Boğazların bir kaç gemi giriyor ve sağlı sollu iabya
kapanması jolayıslle Ruslara mühimmat lara ateş ederek .geri çekiliyordu. 
g-önderemiyorlardı. Bu daha harbın ilk 18 mart sabahı müttefik donanması 
aylarında. Rus kuvvetlerlnln Lehistanda tımniden knlktı. BUyUk blr katile halin· 
i~1 neticçler almasına m!ni oluyor de birblri ıı.Tka.sına boğaza doğru gelmcğ-e 
ve Rus ordusuna mühimmat an- başladı . Türk ordusu böyle blr hücuma 
cak Vladivostok 'Ve Arkanjel yollaı1le her an hazır vaziyette idi. Tarihin! bll • 
gönderlleblllyordu. Boğazların açılması .memekle beraber boi32ın gayet kuvveUe 
Rus ordusuna bol mühin1ma.t gönderil - zorlanacağı tahmin e:illmlşt!. Şubat b!l· 
meslnl temin edeeek ve Rusların Alman- şmdanber! dll..şmanların gösterdikleri taa
va. Uzerlnde yapacağı. tazyiki ziyadeleş - liyet buna delllet ediyordu. 
tirecek, Fransızların yükünü hafiflete -
cektl. 

Bu çUşUncelerle Çanakkale Boğ-azı -
nuı. müşterek bir donanmıı. 1le zorlan -
.mnsına karar verildi. Fakat bu ka.~ar ve
rilirken Tlirk lrnvvtlcrinin mukavemet de
recesi, Türklerin harp kab:Uyetleri na.zarı 
itibara. alınmadı . 

Saat 10,30 da bu muhteşem donan -
ma Boğa.za glrmeğe' başladı. Daha evvel 
rı ğlzdakl tabyalar at.eş altına :ılınmıştJ. 

Boğazl~!nde !lk atf'}} tam saat · 11.15 te 
başladı. Muhteıır gemiler Anadolu ve Ru-

meı: sahlllerlndeki muhtelit taby:ı.la.rımızı 
ateş altında bulunduruyorlardı. Ve Türk 
tcpçul:ırı bu ate~lere bUyük bir kahra -

İnglllz erkA.nı harbiye.si yalnız Türk- "manhkla mukabele edlyorlardJ. 
ler lçln pek acı neticeler vermi.ş olan Boğaz bir c~henncme dönmll.ştU. Pat
Balkan harbini gözönUnJe tutuyor ve lıyan merrnılerln çıkardıldarı tozlar, kal
buna istinaden yapılacak kuvvetli bi: Mi- dırdıkJı:ı.rı toprak tabakaları arasında 
cuma Türklerin dayanamıyacnğını bir hJ · :a.byalaımız gözükmez olmuştu. Deniz bir 
kikat olarak kabul ediyordu. . olkan gibi kaynıyordu. Karadan atılan 

Müşterek bir dcnanma yapıldı. Bu -
nun için son slstem 18 bUyUk zırhlı kru -
va.ıör, mutea.ddit hafif kruvazörler b!r 
torpito filotUlası, tahtelbahtrler, tayyare 
gemileri, torpil arayıcı gemileri gibi diğer 

mermiler bUyllk zırhlıların etrafında 

ylik5ek su sütunları meydana getlrlyor ve 
onlan adeta. bir su tabkaslle kapatıyordu . 

( A ltt.ır11fı J nnciJdeı 

muavin gemiler de tahsis edildiler. İnil - ----------------
11.zler bilhassa. bu donanmanın kudreUi 
mlicaiiele kabillyetine çok güveniyorlar 
ve boğa.zı alt ü8t ederek İstanbul önüne 
kolayca \"arac:ı.kla.rını umuyorlardı . 

Müşterek donanma 1915 · şubatında 

Limnide teşkllltını hazırlamış blr halde 
idi. Hücum pla.nı muhtelif fasıl~larla tat
bik ed!lecektl. Evvela. botaz ağımda.ki 

tabya.ar tahrip ecilleeek, sonra t>otazm 
torpUlen toplanacak ve bu ı\U'ttle gem!· 
ıtrln MJıa i9tJ'l ~iMii ~nıln tcUltcekti. 

Siucnıa pııytahtının 
geçirdiği felaket 

Hollvuıf, ıs - Beş unn .ıJovai!l ed~a 
s6ri feywnlttr K11llforııl~:a~·1 matem için
de bmtkmıştır. Şimdiye kadar 12ı ö1o 
ve ~- ayıp tesblt edilml}tlr. Sular çekil· 
tikçe bu rakkam kabarmaktadır. Sular 
yOı ıehlr ve köyij tahrip etmiıt ir. )'lr 
mi bln ı.1,1 açı~ta kahpıf*•t . 
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23 sene evvel· 
Bugün 

Askeri mah1liyet 
kanununda tadilat 

SAGLIK: . ' 

Çocuklar günde kaç 
saat uyumalı? 

ı Devlet Demiryolları Erzurum Onuncu 
ı lşlelme Müdürlüğünden: 

1

, Bedeli muhammeni ( 31250) lira olan ( 2300) metre mik'ap keıestelik ~::. 
tomruğu 23. 3. 938 Çarşamba gUnü saat onbeşte Ee~zurum Onuncu J~letme bı ij(l 
sında işletme komisyonu tarafından kapah zarf usulıle satınahnacaktır. Bu 

111
• 

girmek isteyenlerin kanuni vesaik ve müteahhitl\k :vesikalan ve % 7 ,5 nisbet 

Çanakkale düşma- Muvakkat maddeye göre bütün askeri 
na yol vermedi maıoııer üç sene içinde 

muayeneden geçirilecek (Üstlara/ı 3 nncüde) 

Bebeklerin ve bOyUmekte olan 
çocukların uykuya olan lhtlyaçl.ırı 
gıda (yiyecek) kadar ehemmiyetlidir. 
Bunu her anne blllr, fakat her yaş
daki çocuklarn kaç saat uykuya 
muh1aç olduklarını tamamı tamamına 
bilen azdır. 

de pey .akçalarile birlikte komisyona mtıracaatları ıhln olunur. · lf 
Şartnameler ( 156 ) kuruş mukabilinde Haydarpaşa, Ankara; ve Erzurum ııı· 

letme veznelerlle, Sarıbamış, Kars istasyonlanndan ;ve Trabzon trnnsit durs~ Ankara - Milli Müdafaa Vek~leıl su-
Çetin bir harp devam ediyordu. Bu bayları yakından alakadar eden ve ma- l 

karşılıklı topçu muharebesi saat 14 e ka- H\liyet derecesiyle bunların şeklllerini de-1 
dar fa3ılasız bir şekilde devam ett .. Düş- ğiştiren miihim bir kanun projesl hazır-

1 
man iyi bir netice alamıyor ve :bir adım ıamıştır. Buglin ordudan ayrılmayı icap 
olsun llerllyemyordu. Bu sırada ikl büylik eden sıhht sebebler 551 numaralı kanunun 
Fransız zırhlısı büyUk bir cUr'etle ileriye bazı maddelerindeki hükümlerle tesblt 
doğru atıldılar ve şiddetli bir ateşe başla- edllmiştlr. Yeni proje bu hükümlerle be
dılar ... Bu atışlar müesslr olmak korkusu- raber 1122 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 Uncu 
nu verdiler ... Fakat Anadolu Ham!diyesı maddelerinde yazılı akıl ve sinir mal0.11-
bu sırada bu korkunç zırhlılardan en bU- yetlerindeki hükümleri de değiştirmek -

dan alınabilir. ( No. 144) · 4 - 3 

yUğüne tam bir isabet yaptı. Fransızların tedir. 
·koca Buve zırhlısı batmağa başladı. Bu Yeni proje ııe 1122 sayılı kanunun 
bat~ Türk siperlerindeki arslanların ma- ikinci maddesi şu şeklide değlştirllmek -
nevıyatı Uzernide kuvvetıı bir tesir yaptı tedlr: 
ve harp daha amansız daha şedit bir r~l- "Çalışma, söz ve iş ta:::arruflarını 
de devam etti. Ve Fransız gemileri bu şid- imkansız kılan, bir sıhhI müe3Sesenin ya
detll mukavemet karşısında Boğaz dı.,ına hut başkanının yardımı olmadan iş gö -
kaçtılar ... Bu kaçış 'Zaferin yaklaıJmakta remiyecek şekide hasta olanlar.,, 
olduğuna bir delildi ve kahraman Türk üc:üncti maddenin şu şekilde <leğlş -
askeri daha şevkle döği.işmeğe başladı. tirllmesi teklif edilmektedir: "Uzun iyilik 

En son tetkikler, incelen.eler 
üzerine verilen karara göre uyku 
miktarının listesiııi aşağıya yazıyo· 
rum: 

Doğduğu günden bir buçuk ay
lık oluncaya kadlir gUnde 17 saat. 

Bir buçuk aylıktan 6 aylık olun
caya kadar gUnde 15,30 saat. 

6 aylıktan 2 yaşına kadar gUn
de 14,30 saat. 

2 yaşıodan 4 y.ışına kndı.tr gUn
de 13,30 saat. 

4 yaşında :l yaşına kadar giin
de 12,30 saat. 

5 yaşından 7 yaşınu kadar gün· 
de 11,30 saat. 

7 yaşından 10 ynşına kadar gUn· 
de 11 saııt. 

Trabzon - Iran Transit 
Yolu · Birinci l\1ıntaka 
BaşYnüdürJüğünrlen: 

Gümilşane vllılyetl dahilinde Trab
zon - İran transit yolunun Ziğana dağı ile 
Kop dağı arasında muhtelif mevkllerde 
bulunan 16 adet silindirin tamiri 12/ III/ 
938 glinilnden itibaren on beş gün müd
detle Rçık ek~iltmeye çıkarılmıştır. 

ı - - Si!ldnirlerin keşif bedeli {7721) 

lira 70 kllL'tışt.ur . 

2 - Keş'.fte gösteı ilen noksan par -
çaların her silindirin kendi fabrikasının 
malı ve hiç kullanılmamış yeni olacaktır. 

ı 
3 - Silindirlerin tamiri ve parçaların 

takılması nafia makinistinin huzurile ya
pılacaktır . · 

Devlet DemiryoiJarı ıo.c0 

1şletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedell 1800 lira ~ıl~ 

200 çirt Gislaved marktı lastik ç ııtı 
Erzurumda işletme komisyonu tara~. 
dan açık eksiltme suretile ve Erzu r uoı 
dıt teslim şartile satın alınacaktır. 0 

Taliplerin 29 Mart 938 stth ı:tıJI 
saat 17l d:ç % 'j,5 teminat ahçalaril~ ~ 
zurumda · işletme komisyonuna nııı 

cautları. 

Şartnttmeler parasız olarak I~~ 
rumda İşletme kc misyonun<fan, l\li'~sıı 
istasyon şefliğinden, Trabzşnda tra~ıt' 
yolları Otobüs durağından tedarik e,fi 
hilir. (No: 162) 3·3 ../ 

Kaçan Fransız zırhlılarının yerini İn- ra8ılaları vermekle beraber şahsın içti -
g111z gemileri aldılar, fakat onlar da kar- mal mUnasebetını bozan niiks ve muttasıf 
şılarındaki yüksek mukavemetin önünde cinnetleri fizyolojlk işlerde başkalarının 
muvaffak olamadılar... yardımına mUhtaç bırakmamakla bera -

10 yaşından 14 yaşına kadar 
gllnde 10 saat. 

· 14 yaşından 16 yaşına kadar 
günde 9.30 saat. 

Erzincan Valiliğinden: 
4 - Her s:lindirin tamiri bittikçe en 

aşağı iki saat' çalışmak suretle teeriibesi 
yapıldıktan sonra sonra teslim alınacak- . 

Erzinc<m Orta okulu binası~ll ~ 
veton yapılacak 14942 lira 10 kuru~ ıJı 
deli keşifli paviyon inşaatı knpdh 
nşıılü ile münakasaya konmuştur. ~ 

Sabahleyin boğaz ufuklarında büyük ber, çalışma kab1llyetini tamamen bozan 
bir. gurur ve ihtişam içinde gözükmüş olan ruhi hastalıkar, fizyolojik işleri en az yan 
bu kuvvetli müttefik donanması akşam dreccde yazılı sinir illetleri, nöbetleri sey
tizeri saat altıda perişan bir halde rlc'at rek gelen sara yahut bütün şamll nöbet-
etti. ler gösteren jeksol sarası.,. 

Çanakkale Boğazı yol vermemişti. Dördüncü madde şu şekilde tadil e • 

Pek iyi bilmeliyiz ki, ço.cu\\lar 
kllçak mektepliler uyku uyurken hli· 
yUrlcr. 

Yapılan denemeler (tecrübeler) 
bize gösteriyor ki, çucukların baş· 
lıca ihtiyaçları (4) tür. 1 · Vaktinde 
yedirmek, 2. R11hat uyku uyutmal~, 

3 • Temiz havada yaşatmak, 4 - Sıbhi 
bir surette bakmak, yıkamak, giy. 

tır. 

5 - İhale 28/ 3/ 938 pazartesi günü 
saat o 1 beşte nafia mudürlliğii binasında 
yapılacaktır . 

6 - iştu tamirata ~t:rak edecek mu
teahhit ve makinistlerin % 7.50 (~ilıde 

yedl buçuk) ilk teminat olarak 580 lira ile 
silindir ve makine işlerinde ehliyet gös -
terdi~lni isbat eder ehliyet vesikası gös -

termcsl şarttır. 4 - 1 

Sustu, kahroldu denen Türk tabyaları dilmiştir: "Birinci ve dördllncll dereceler· 
sanki ba.~llbadelmevte ermiş gibi dö - de uyan akıl ve sinir ileltlerinde esbebi 
ğlişmUşlerdi. Ve mUttefikln donanması ge- !rengi olduğu halde vazife başında ve va
milerindcn yedi tanesini boğazın mavi zlfe tesirlerlle arttığı tahakkuk edenler, 
sularına terketmiştl. Bu batan gemiler - nziyolojik işleri yarıdan az ve fakat yüz-
den kurtu1a.nıarın adedi pek mahdut idi .. ae yirmiden daha yukarı bozm~ birinci Erzurum Tanu Müdürlüğünden : 

Bundan tam yirmi üç yll evvel Ça- derecede sinir illetleri.,, l' 

dirmek ve temizlemektir! 

Lokman l leklm 

nakkale sırtlarından gurup ede~ güneş Projenin muvakkatmaddesine göre bu . Erzurum . Deniş a~a maluılleslnln 
kıpkırmızı ufuklara bUyük bir Turk zare- kanÜİiÜn neşri tarihinden itibaren üç se- ·gunbet sokaı!İnda müştemilatlı bir evin 
rini <laha nakşetmişti. ne içinde bütUn askerı malüller yeniden B · kl d ki sahıbı Hnci Mehmet kızı Fehimenin ve. 

Ve o akşam ufukarın kızıUıkları e - sağlık muayenesinden geçirilecek ve ma- ayra ar a ren er .reselerinclen kızı Sebiha tarııfından ta-
ğilmez Türk bayrağının göklere çekilmiş lôllyetıeri bu kanunla değiştlrllen şekle puya tes.:!tll için müracaatta bulunmuş 
birer parçası glbi idiler... göre yeniden tayin ve tesblt edilecektir. Dünya milletlerini temsll eden bay ve tapu sicil kayitlerinde kaydı mevcut 

İspanyada vaziyet 
_ .. -·· çok nazik . . . 

fÖst tarafı 1 incide-) 

MalOllyetıeri yeni emraı cedvellne raklarda topu ~opu kaç renk bul~nduğa· olmamasından laarece senetsiz tasarru· 
uymayalnarın derecelerl kaldırılacak, ar- na merak ettlnız mi? yedi renk · fata kıyasen muamele ifasına karar ve· 
tıp eksilmez, herkesçe görülür ve bilinir En fuzla kullanıla:& reı.k kırmızıdır. rllmiş olduğundan bu hanede alukai ta· 
mahiyette olanların raporlarına ve resml Bu renk 54 mill~tin bayrağında mevcut· sarrufl~·esi me\'ClH olanların ilan tarihin· 
maaş senedlerlne de blr daha muayene e- tur. İkinci derecede beyaz gelmektedir. den itibaren 10 gUn içinde evrakı mtls · 
dilmiyecekleri yazılacaktır. 51 milletin bayrağında beyaz vc.ırdır. bitelerile Erzurum tapu MUdüriyetlne 

üç sene içinde müracaat etmlyenle· BayrHğl tam murabba şekilde olan ve tllhkıkat g·UnUnd::! mahallinde bulun· 
rin bu müddet sonunda muayeneleri lk- memleket Annamdır. Bayraklarında renk- durulacak tahkık memuruna müracaat· 

Muvakkat teminat mıktan 1120 1 
~I~ • 8~ 

hıale 23-3·938 Çarştmba gUnU 5. 1~ to de Erzincan Nafıasında yapıltlC ılı4 Keyfiyet ilan olunur. (No: 161) ~ 

Erzurum Belediyesinden : rı 
Satıl~ak l\zere mUzayedeye çı~11~ 

lan Taşhan ve Evkaf apartımanı ci..; 
rında ki arsalımn ihalesi 25·3·938 tıw 
hine kadar uzatıldığı lll\n olunur,. 

----------~-(_N_o_:_1~_........., ~ 
Patnos Kaymakamlığından : ~ 

Patnos merkezinin Belediye yl!t 
;ılmasm takarrur eden Kum, çıs 
Taş, Kireç Belediyeye nit olmak OZd~ 
her biti (1702) lira (50) kuruş be 
keşifle lkl evin inşası 16·3·{138 dtl 
16-4·938 gUnllne kadar bir ay müdde 
açık eksiltmeye vaz edilmiştir taliple. 
vesniklerile birlilcte Patno~ Beledlye...ı 

Barselon 16 ( A. A. ) - Şehrin mal ve raporları tasdik edlllnciye kadar ler amudt ol.ırak tertip edilmlj memle- ları ilan olunur. (No: 178) 
mMa~ml~nbaurl~ank~nUfil~hlrm~a~~maqft tahs~~u~ ~~h ~tl~Mdir. ~~~~~--~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~ 
etrafına yerleştirilmişlerdir. Asiler şehre zamları verllmlyecektlr · . ~j!lllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllmllmllllllllllllllUljllllllUlllllllllllllllllllUIUllUllllllllllllOllllUllllllllllHllOllllllWıni. 

mUrtıcaatları. (No: 1 "9) 4al 

yakın kasaba ve köylerden btr çokları· En pahalı hayat sigortası = 
Dl işgal etmlşlPrdlr. Hol1anda Kraliçesi == oGu İlglJiz Haşyeldll kamarada Dunyanın en pahalı hı.yat sliortası, ;;;; 

be,·ıuıaua bulundu tahttan çekiliyor Amerikanın Delavre eyaletinde Villm· ==ı 
Londra ·17 ( A. A. ) - Başvekil Laht, 15 - Hollanda Kraliçesi Vil· nigton aıtında biri namına yapılmıştır. = 

Çemberlayn avam kamarasında İspan. helmln Ağustosun 3 l nide tahta çtkışının Bu sigortanırıkıymeli 1.400.000 lııgiliz 
ya meseleleri hakkında beyunatta bu· kırkıncı .Yıldönümıinun. !dr<ık edecektir. lirasıdır. lla"' n ların ızı ka b·uı eder 
lunarak şunları söylemiştir: Hakık~tte ise Knılıçe kırk se~iz se· __ J 

« Aldığım haberlere göre, ispanya- neden berı hUkQmdarlık etmektedır. An· = .. -
dakl ecnebi kuvvetler gıttikce artmak· çak ilk sekiz sene yaşı küçUk olduğu Gümüşhame Nafıa = F· ı• R M A N ı z 1 
tadır. Genernl Franko muhariplik hakkı- için, hükümdarlık işlerine niyabet mecli· . 

nı istemekte israr etmektedir. Aylardan si bakıyordu. ilk .tahta çıktıgı zaman Müdürlüg .. ün'd. en : = 
beri çalışmakta ollin udeml mt\dahnle on sekiz. yaşında ldı. 

1 
- K B •• t ,. D 1.J t . t 

. . . . b 1 musırren ctönen şayıaarnıore, ra· k = U Un ogU'VQ anı lT komıt~sınin bu ışe bır çare u amadığı- liçe Viihelmin bu kırkıncı yıldönUmU Kapalı Zarf Usul Ü ile e si itme ilanı = J,. 
nı katıyetle anladım. Gener~l Franko- münasebetile sultanattan istifa edecek 

nun Fllşlst dev~etlerle_ el blrıığl edeceği ve tahttaki yerini kızı prenses Julyana'ya l - Eksiltmeye konulan iş Gl\müş· '' o o Gv u b' •• •• k b • 
bakkındııkl şayıalara ına~mam. " bırakacaktır. Prenses Julyana yirmi altı hane Vilayetinin Pirahmet, Kelkit, Pöske, ' ' uyu 1 r 

Başvekl~den. sonrn s~ı: alan ~ayan yaşındadır, geçenlerde doğurduğu Pren· Erzincan yolunun 32+39 kilometrtleri 

Katlen şu sozlerı söylemıştir: •Bız de ses Beatris Velihat olacaktır. a1nraşasıantdıdaıry. aptırılacak büz ve menfezlerin me m 1 eket parçasın 1 n 
· bu işe karışalım ve lazım gelen yardım· 

da bulunalım. İspanya meselesinin bir Çakal ısırdı 2 - Bu işin keşif bedeH 18446 lira = · 
an evvel halledilmesi, dnnya salhuna 53 kuruştur = her taraf 1 nda oku nan 
bnynk bir yardım olaçaktır.• Fatsadan yözılıyor : 3 Şubat Per· 3 - B~ işe ait evrak ve şalrname· 3 

şenbe günU gecesi her nasılsa şehre ler şunlardır. ~ b• t d • 
ooGu 
iLAN T ARİFESi 

8 ncl sayıfada santimi 25 Kuruş 
7 • • • 50 • 
6 • • .. 75 .. 
6 • • ,. 100 • 
" .. • • 150 • 
s • • • 200 • 
2 • • • . 250 • 
1 • • • 400 • 
tldn verecek kimseler DOÖU Gaze· 

test İdare MOdürlOğüne müracaat etme
Udirler. Devamlı ilanlar için husust 
tarife tatbik edilir. 

Kırmızılı ilanlarda tarife bir misil 
f a:ılasile alınır. 

Adres detiştirmek 25 kuruşluk o c· 
rete tablcttr. 

DOGU Abone tarifesi 
SenellA'f 12 Ura 
Alb aylığı ? • 

uç aylıA"ı • .. 
Bir avh~ : 1,00 • 

ECNEBi MEMLEKETLER lÇlN 
Seneli ti : 24 Lf ra 
f\!tl 1Jlıf1 : 14 . ' 

giren bir Çükıtl iki şHhsı ısırmış ve A E ·ı t 1 - 1 r gaze e 1 r kaçmıştır. Çakalın kudurmuş olmasın· - ksı tme şar ~a~es · = 1 • 
B - Mukavele proıesı. = 

dan şUphe edilmekte idi. Çakal, Cu:nu c N fı · 1 T == D .., ·ıı • ·1 ·ı • • [ büf{İ.-1 sabahı şehrin civarında öldUrülmUşU\r. - a .a 1.ş ~rl ş~raı 1 unıumlyesi. = OgU l eTl l e l glSl 0 an ı• 
D - Tesvıyeı turabıye şose ve l<l\glr =: 

Dünyanın en soğuk 
yerinde oturanlar 

inşaatına dair fenni şartname. = •• l . t . vasıta"' 
E - Husust şartname ~ fflUeSSeSe ertn gaze effllZ 
E - Keşif cedveli § •ı k d •ı • • b • b ••ı e c - Proje 1 sı e en ı erını u genış o gey 

Dünyanın en soğuk mıntakası Siber· lsteklller bunları (1) lira mukabilin· § • • 

yada lclssel nebrl mıntakasıdır. Bu ne- de OUmUşhane Nafıa Müdürlüğllnden ala· = f anıfmalaTl menf aatleTlnln 
bir kenan~da Ketos denilen bir kabile bilirler. §! • • . , . 
oturmaktadır. Bu kabile halkı yavaş ya- 4 - Eksiltme Gümüşhane Vilayeti s ıf k ıcabıdır. 
vaş azalmaktatır. Evvelce pek kalabalık N f bl d 21 Mart 938 p t · ::::ıı • · 

oldukları halde şimdi miktarı altı bine g:n~a sa:t~:b:şte yapılacaktır . . azar es~ : l l A_.... N L A R 1 N 1 z 1 
dDşm Uştür. Bunların garip cllnleri var· u - Eksiltme kapalı zarf usula ile = 
dır. Üç Allaha taparlar. Biri.iyilik, öteki yapılacaktır. 
kötülük Allabıdır. OçnncU Alli:lhları da 6 - Eksiltmeye girebilmek için is· E::ı 
beyaz ayıdır. Ayıyı mabut tanımttlarımn teklilerin 1384 Ura muvakkat teminat ~ 
sebebi, onun Mmllş cedlerlni temsil etti· vermesi bundan başka ticarP.t odası ve· ~ Doğrudan ~oğruya 
~ine kani oluşlarındandır. ~ikası ile Nafıa Vekaletinden musaddak §! · 1 

ehliyet vesikası göstermesi lAzımdır. ~ G A z E ·T E M z E 
Sahip ve Ba.şmuharrtri: 7 - Teklif mektupları Uçüncll mad· a 

CİHAD BABAN dede gösterilen saattan bir saat evvell- ı ~ lil• ,~ • ·d • • · 
Umum neırtyatı idare' eden Yazı tııeu ne kadar Komisyon Reisine makbuz~ gon erı n iZ 

Müdürü: BABADIR DtiLOER 1 mu~abillnde verilm1$ olacaktır. Posta· Ei1 . • . 
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