
uzu 
ıari· 

retiD' 
aouıı· 

cari• 
k .... 

.şavır 

·sına" 
~aviııi 
uıuJI 

r'I fi 
tıPdl 
'lişltf 

,aı.ıft 
• taY' 
,yeo· 

oııJ• 

rfll 
suljl 

... 

t 

ÇARŞAMBA 
9 

MART 1938 
SA,'I : 81 

·=RiftT3PstRZ77TW' it mn 
~GAZETE 

fnARE YERJ: 
Erzurum Gölbaşı Doğu İdarcban~st 

Pazartesiden mnada her gün çıkar 

~ayısı her yc>rde ? kuruştur 
Basılmayan yanlar geri verilmez 

ispanyada iki taraf SOn Yeni ingiliz silAhları 
kozlarını mı Oynuyor? lngiltere birbuçuk milyar 

- - tahsisatı az görüyor 
iMAM NiKAHı ltalya F rankoya yeniden 

1 •• d• Başvekil Çemberlayn Avam Kamarasında 
D!~.~~;s:~~pb1~:'~1=·~.~~ 5000 asker gonder 1 mühim bir nutuk söyledi 

bir meseleyi .ınoolcmemize vcslle ver.dl. ' 
KarUmiz bu mektubunda ndlt saf -

haya da lntlka.l etmU; 1id ıglı.11 nlkô.htnn 
bahsetmektedir. 

Senelerce evvel tatbik mevkilne girmiş 
olan kanunu medent birden fazın evlenme 
i1 Yasak ettiği halde, birden fs.zla evlen -

Londra 8 ( A .• \. ) - Ba~\'Ckll 

Bir taraf tan da gönüllüleri geri cekmek Çemberlayn b.ugUn avam kamnrnsında 
' f ngUterenin sılahlanması hakkında bir 

meselesi müzakere edilivor nutuk ,-ermiştir. Boşve~ll nutkunda bil· 
'J hassa şunlan söylemlştır : 

Bütı111 /11ylliz r.ı;:;;~~li'.:"'"l:r. 
filosunun işfirll· 
kile bu ay içİllde 
('ebelatfarıkta M
yük deniz nlllnev ~l:M:"l 

ralan yapılacak- .. .,.. __ .,._ 

lile-den hasıl olacak ~.ocuklarm neseb~nln T 1 • k • ı • ı • 
babalan yaııınıı tescmne izin vc.rınediği ayyare er 1 1 ngı iZ 
!:•::y:~eı:ç~~:~!n;:;:~:~:~~:ı torp·ıtosuna taarruz 

- « lngllterenln silatılanma ı, bu· 
günku vnziyet içinde bir zaruret tıulinl 

almıştır. Harp yalnız silahla ve adamla 
dekil, ihtiyat kuvvetlerile btışanlabilir. 

fır. Bu resim /11gi
lizleri11 Hud zırlı· 
lı.wm g/Jsteriyor. 

bıelere tesadüf etmek m'llmkün olab!llyor. 

Bunun muhteilf sebepleri vardır. Bu 
SE-beplert mlltalaa etmek ve onn göre bir 
hal çaresi aramak blr çok n1le facialarının 
Ötıftne ge~meğe ve blr çok -çoeuklaı-ı 11e -

Sebsl2J.ı.kten ku11tnrmnğn. yarıyacn.ktır. Bu
Rtınku cemiyet teHlkk:llerine .gore bir ne
sebe sahip olmnmak şahsın omuzunda ta
şıyacağı ağır bir yük, onu biitiln hayatın
da takip edecek ve ölünceye kadnr bıra.I~
lnıyacak bir leke gibidir. Buna rağmen 
taYrıme.şru b1rleşmcyl u.şvik eden kuv -
veuı bazı se.beplerln hcır halde mevcut o-
lıı.cağmı da dllştlnmek lılzımdır. Y-0k n 
~miyeotin bu kadar bü~·llk bir mueyyide
s.ine ka.rş.ı koymnmn 1mkfmsızlığl meydn
ıı.a çıkmış ol ur. 

TBaddUdU zevca.tı köylerde teşvik e -
den Amillerin ba.şında iktisadi tı.mlllerl 
ıuaetmellylz. 

l<öYde kadın en az ınasrafln, hnttrı 
~ nıasrars12 çalışan en iyi işç!d.ir. Ço -
~klara bakan, evin her türlü ihtiyacım 
;recten, yemek pişiren, çamnşır yıknl an, 

Y&ceJc dokuyan ve üsoollk tarlada ç.alı
:an kadındır. işleri köy kadroswıa göre 

UYUk, ve köy çerçlvesl içinde zengin ola
raıc tanınmış olan birçok kimseler bu ça
reye baş vurmnktnn kendilernii nlamnz
l:ı.r. ÇUnku kadın onlara en az masrafla 
en Çok yardım edecek olan bir varlıktır. 

Zıraatın el emeğine çok thtlynç gös
~nıcsı henllz ms.kineleşmerniş olan top
rnıc: t,lnin ağırlığı köyle-rde böyle lulell 
leŞebbUSlere girmcğl teşvik ediyor. 

Bu gayrimeşnı birlc.şmelerden hasıl olan 
Ç-OcUklann nerobi meselesini de köyh\ ken
dine iöre halletmenin çaresini bulmuş -
tur. o çoeuklan tes.cll edilm~ kansından 
hasıı olmuş glbl knyda gcçl:rme lrnkdnlnn
nı t-kserlyetle elde etmektedir. 

BUtün bu çapraşık hı\d.iselcr içlnde 
~anan gayrbneşru b1r şekilde evlenml.ş o
lan kadındır. Onun karılığını kanun tn
nunanıa.kta ve ölüm halinde kendisine 
~r han.gı bl.r miras payı nyırmamaktndır. 
&u neviden bir çak hAdiseler adllyemıze 
1ntUcaı etml.ş bulunmaktadır. 

Böyle acıklı vazly<.\tlerln en büyü.k 
Beb&J>lerlnden biri de kadınların ve erkek
lertn ıgörgüsUzlUğil ve bllgisizllğidlr. Asır
lal'danberi memleket üzerinde hükümran 

Olan şer'l şerif kaidelerinin ilga edildiğini 
l'enı kanunların onların köhne hüküm -
\~inden bir ~u iptal ctt1ğlnt köylU 
buınek 1stemiyor. Ve bir imamın 
du&&11e birleşenlerln eskisi glbl meş
!'u bir karı koca olacaklarına !na -
?U10r. Blr dua onları nıanen t..ı.t -
1n1n etm~k için ka.tı geliyor. Halbuki 
blr köylü kadınının bl.r erkekle her zaman 
b~kttwz blrleşeblleceğinl kabul etmek 
l.1ıtsnaı.arı umumileşt1rmek garabetine 
cıÜftnelt olur. Vu vaziyetteki bUtlln .ka • 
~llların başından ımn.m nikMıl geç.mtştır. 
8uııd.an e.nlıyoruz k1 bu köhne muessese 
halt arasında. hAlA. eski teslrle-rini kay -
~e.mtt bir halde <tunna.ktndır. 

İçUmat nızamın en 'büyük istinat -
tlhı aile olduğuna göre onun sağlam te
lileUer Uzerindc bina edilmesini temin et
~ek bir memleket vazifesidir. Bugün nk
''ttıa&ta olan böyle noktaln ıncelemeğc 
~bUt\li. 

dJlAD BARAN 

etti 939·940 yılları blllt>.CSl milli müdafaa 
l>akımından daha fazlalık gösterecektir. 
Tahsisat olarak ayırdığımız bir milyttr 
beş yllı bin Sterlin parnnın kllfi gelnıl· 

yeceği şimdiden anlaşılmaktııdır. Bu ru· 
kumın mümkün olduğu kadıır yükselme
si ileride karnrlaştmlacaktır.ıo 

Başvekil bundtm sonra ingilterenin 
ekonomik vaılyellni tuhlil ederAk, İngil· 
tereye lazım olan iptfdat maddelerlr. • 
nasıl temin edileceğini ıınlatmıştır. Çenı· 
berlayn nutkuna şu sözleri de ilave et
miştir: 

•Benim diktstörlUk taraftarı olduğum 
hakkında bazı şayialann dolııştığını ha· 
ber aldım. Bu katlyen yalandır. Hıtlbuki 
benim yegane gayem ferdin bUrriyetf n· _ 
den ibarettir.Bolşevizme hiç bir vakit ı ıulmaı~asını teminde? ibarettir. Bu şayia· 
taraftar değilim. Sonra ba.zi matıaHer- lan. çıkar~nlıır pek ~ anlış dllşüı~Uyorl~r. 
de benim umumt sulh aleyhinde olrlu lrı~ılterenın hiç klms.eden çekınmedıaı 

halde lıukndar ktılfetlı işlere girmesinde 
tum söyleniyor: ~u dn pek yanlıştır. başka ne gibi sebepler olabilir?• 
ltalya ve Almanya ıle yapmakta oldu· BaşVekil çemberltıynın bu nutkunu 
ğumuz anlaşmaların umum! sulbü temin- muteakip işcl partisinin sllahlanma pro· 

Cumlmriyefcllerln en ft1ıw1r;ı1:ı kumamlanlıırından ılfadril cephesi kumandam den başka bir şey olmadığı nşikl\rdır. gramı ale}lıinde verdi~i takrir okunarak 
(re11ernl Mlgaluı [orfnda] Benim başlıca dllşüncelerimılen birisi de reye konulmuş \'e l 12 muhallf reye 

Hatayın esas 
seçim 

Barselon i ( A. A. ) _ Teruel şeb· beşeriyete yardım için umumi sUlhlln bo- karşı 354 reyle rcddedllmf ştir. 
rin!n sekiz kilometre Şimali Şarkistnde 

General Franko kuvvetlerl Ue hUkQme~ ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• • 
nızamnamesı 

l{oınite projemizi 

ciler arasındaki muharebe buton şld· 
detile devam etmektedir. Son gelen ha-
berlere güre, hUkOmctcilerln bu cephe· 
de 1800 den fazla ölOsU kalmıştır. 

haı~·n 5000 nskcl' gönderdi 
Londra 7 ( A. A. ) - • Deyli He

ralt ıo gazetesinin yazdığına gnre, lspan-
tetki ke başladı ya harbinin pir an evvel bitirUmesi için, 

C 8 [A A ] H t · t·ba Musolinl tarafından yeniden kuvvet gön· 
enevre • · . · - 8 ay ın ı - derllmiş ve 5000 asker gemilerle Kuva. 

bat meselesini tetkıke memur beşler dajaraya nakledllmişllr. 
komitesi dlln bir toplantı yaparak Hatay İki İngiliz T r ld 
· t · h b t 1 · · o p osu na ı n ı a a esas n zamnamesının hn,·nclan tanrı-uz 
cezat hükümler hakkındak! hususabnı Londra 7 ( A. A. ) _ BugQn Na-
letklk etmek Uzere ~lr talı komitenin lis burnu yakanlarında iki lngiliz torpilo 
teşkiline karar vermıştir. Komite bun- muhribine hüviyeti meçhul beş tayyare 
dan maada TUrk murahhııslan tarafından hucum etmiş ve beş bomba atılmı,tır. 
hnzırlıman projeyi mUzak.ereye başla- 1 (Alt tarafı f üncüde) 
ınıştır. 

TAVLA 
müsabakamız 

Kayıt ınüddetini bir 
hafta daha uzattık 
Erzurumun tavla şampiyonunu 

meydana çıkarmak maksadile tertip 
ettiğimiz mnsabakaya girmek istlyen
ler, matbaamıza gelip isimlerini kay
deLUrınektedlrler. Mnsabakanın daha 
isabetli olmasını ve hakikaten Erzu· 
rumun tavla şampiyonunu tayin et
mesini arzu ettiğimiz tçin, şimdiye 
kadar isimlerini yazdırmamış bulu
nanların mevcut olması ihtimalini 
düşQnerek mOsabakayı önOmUzdekl 
pazar günUne bıraktık. 

Erzurumun tavla birincisi için 
ötede beride bazı şayialar çıkanldı· 
gını da işittik. Bu şayiaların aslı 
esası yoktur. Tuvlada birinci gelen, 
sadece gazetemizden kıymetli bir 
mUkAfat alacakbr. Bundan bafka 
hiç blr kayda tsbi detildlr. 

FIKRA: 

Güzel bir misal 
ingilb Hariciye Nazırı Eden &aşve-

r 

kU ile aralarındaki bir prensip ayrılığı 
yüzünden istifa etmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Bu istifa inKUterey1 günlerce işgal e
den çok e-hf'lnm.lyetıı bir hidlse olarak te
li'k.ki edildJ. Bütün Avrupa ı-azetelerl en 
ince teff'lriiatına kadar bu meseleyi yaı -
dılar, resimlerle tesblt edJp canlandırdJlar. 
. Bwılardan öğrendik, Eden tn&iliı ef
karı umwniytsinde azami bir muhabbetle 
telikki edilen blr devlet adamı Jmlş ... Yi· 
ne bunlardan öğrendik ki lngiUz parle -
mentosu bu yii2den hararetli münakaşa
lara ve patıi'd.ılara sa.lıne olmuştur. En 
meşhur hatipler ve betnen biitlln matbuat 
hü.kllmete şedit bkulnlatd& bU.lundular -· 
Bv hücumlardan bit Jlablne bub.tallırun 
çıkacalı bile tahmin edlldJ. 

Fakat bu ka.dat büYiik tenkitlere ma
ruz kalan kabine meclisin itimadını al • 
maja muvaffak olclu •.• 

Bu tnillb millet vekillerinin bir te· 
zada düştillderl manasını ta.,unaı. lnıWz 
mecllst bu aJhue siyasi rüşdlintin parlak 
bir tllftiıalilal ftl'llÜt Vt demokrulalJl ID . .... ~ ..... ,. ............... .,... 

u~•••ett•n . . 

Yeni tefrikalarımız 

Kavakların 
Gölgesinde 

Karllerimiıe yeni bir roman 
vermeye baılıgoruz. Bugan ikinci 

ıaytfamızda buft1C41}ımz • Kauakların 
Gölgesinde,, bir aşk macera11 anla· 
tılmaktadır. Karııık hAdlseler ara
ıında dO(}up blJg/Jyen ve nihayet 

gene aynı ,eklldekl wıkalar içinde 
JIOk olan bir .evginin bu acıklı 

hlkAgeıinl arkadaşımız Bahadır 

DÜLGER Dof1u karileri için gazdı. 

Orada ilk seudaların ate, ve 

heyecanlarını, amltsizl/i}e düşmenin 
acılarını bulacaksınız. 

"Kavakların Gölgesin· 
de ;, bütün karilerim izi 
alakalandıracak, merak . . 
ve heyecanla okunacak 
bir eser olacaktır. 

YAKINDA 

Slberyada Yedi Yıl 
Bir iki güne krdar da okuyucularımıza Siber• 

yada geçe·~ yedi ytllık canlı, meraklı ve hey~canlı 
safhalarla dolu bir esaret macerasını anlatacağız. 
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Artvinliler 
kurtuluş günlerini 
candan kutluladılar 

Can bazlar 
aralarında bir 
cemiyet yapıyorlar 

Bingöl kazazında 
• 
ımar ve 
Kültür hareketleri 

Halk ve Mektepliler taraflndan Adı (\Küçük Celep Esnafı Önümüzdeki baharda üç 
geniş bir sehaya ağaçlar d;kildi Cemiyeti» olacak . yeni bina daha yapılacak 
Artvin, 7 [ Hususi muhabirimiz· Hayvan alım satımında muta.vnssıt Bingöl, [Hususi] - Dört sone evvel 

den ] - Artvinliler kurtuluş günlerini roln oynayan ~nbazlar beledi.ye~ın bi.r bir köy olan bugUnkü kazada gUzel ev· 
coşkun tazahurlerle kutluluyorlur. Halk kararile . fanlıyetten menedılmışlerdı. lece rastlarsınız. Ge.;en sene Belediye 
ve clvıır köylOler caddelere ve meydan· Çl\nkn hıç bir kayda tabi olmayan tu tarafından inşa edilen yeni iki binanın 
lttra dökülmOş, bayram yapıyor. c~ııbazlar hem köylükUn zararına sebe- biri bugün biikılmet dairesi ol~rak kul-

Bu kutlu gün aynı z~ma.nda ağaç bıyet veriyor, hem de inzıbat altına alın- !anılmaktadır. Diğeri halkevine tahsis 
bayramı olurak kabul edildıgl ıçin, Halk mıyorlardı. edilmiştir. 
ve mektepliler törenden sonra İrıönll Meni kararı canbazları, KllçUk Ce~ep Baharda kazada bir jandarma daire-
meyrlanına giderek, geniş bir sahaya I Ecınısfı Cemiyeti namı altında bir cemi- ~i i.çin on Uç b!n lira tuhsisttt ~erilmiş, 
ağaçlısr dikilmiştir. ~et kurmağa sevketmiştir. Cemiyetin resım ve planlan lkmlll edilmlşhr. 

Bu akşam şehirli, köylü ve kahra- kurulması teşebbüslerine geçilmiş ve . B~lediye ta~afmdan geçen se_ne şe-
man erlerimizln iştirak edeceği vir fe· dahili nızamname hazırlanmıştır. hılr planı1, udmumı hala, kböphrlldgibbılbahşa-

d ·ı k · B ı · · · 1 1 ib' ıı n an iş er en sonra a ar a r a-ner a~ayı tertip e ı ece , Artvın e edı· . Dığer esnaf cemıyet er g ~ tesc mam, bir de çeşme yaptırılacaktır. 
ye reısl bir ziyafet verecktfr. edılecek ve kanun hOkUmlererın~ tabi On bin fidan yetiştirecek bir fidan· 

tutulacak olan bu cemiyetin teşkllınden hk için tahsisat ayrılmıştır. Kazada ye
sonra canbHzlar yapılan nizamname hu- ni kurulun Halk okuma evine köylerden 
dutları dahilinde hayvan satışı tavassut- ragbet fazladır. Haftada bir köylüye Is· 
nrma bBşlayacaklardır. tifi:ldell konfnmslar verilmekte ve onla· 

Avcılar bu hafta pek 
boş dönmediler 

Üç grup avcı kurt 
aradılar, bulamadılar 

Erzurum Gücü Spor 
Klübünün bir tavzihi . . 

Dnn Erzurum GUcü tarafından tertip 
Erzurum avcılar kulübOnden 20 kişi- edilen kayak bayramı müuasibetile yaz· 

lik bir grup geçen Cumartesi gUnO saat dığımız bendde davetlilerin barit bir mua· 
14 de Emekli ynzbaşı Hakkı OnlO~r'io meleye maruz kalmış olduğunu yazmış
BaşkanlıJl'ında şehrin on kilometre şıma· tık. kendisinin ve refakatindakl arka-
llndeki Oınidim köyüne gitmişler ve d 

00
. 

1 
b' l 

ıışlarının ye ır muame eye maruz 
geceyi orada geçirdikten so~ra Pazar kaldığını bize Öğretmen izzet şikayet 
gu-nü güzel bir av eğlenccsı yaparak . b' d' i · tık 

b d t t · etmış ve ızde o ben ı onun çın y,~zmış . 
akşam saat 16 da şe re av e e mış- Dün ErzurumgUcü spor kulllbünden 
terdir. - b tl d b' ta 'bi _ k s.ı k klik ~2 bu munase e e al ığımız ır vzı ay-

Avcılar 11 orde ' e ' <> nen slltUnlarımıza geçiriyoruz : 
karga avli:ldıktan sonra Uç kısma ayrıla· 
rak o civarda kurt avınn çıkmışlar ve "DOÖU,, Gazetesi Yazı /,teri 
bir kaç saat dolaşmışlarsa da kurda te- J<JüdlJrlü(jüne 
aadnf edememişlerdir. • s Mart 938 tarih ve 80 sayılı ga· 

Yine aynı kulOpten dört kişilik bir zetenizin birinci ve alttarafı dördüncn 
grup da aynı giindo şehrin yirmi suhifesinde ve Erzurum OUcQ kulllbU· 
beş kilometre şimali şarkisindeki Akdağ nnn kttyak Bayramı başlığı altındaki ya· 
köyOne gitmişler, bunlarda altı Ordek, zıda, KulUbe d 11vetlt olarak gelen Spor· 
15 kektik vo 20 kttrga avlayarak dön· cuların geldikleri zurnan hiç umulma· 
mnşlerdir. · k l kl 

Ümidim köyOnde oturan Emekli yruı barit muamele ıırşısında kadı an 
binbaşı lbrahim'fn köyde bulunmamusı- ve müteessiren geri dOndükleri yazılıdır. 
na ra~men refikası ve yengesi avcılara Vaziyet size doğru anlııtılmamıştır. 
fevke14de misafirperverlikte bulunmuş- Mevzubdbis bal gücümüz azasından iken 
tardır. ve kulObe duhul varakas( vermişken ·ki 

Örtülünün kaza merkezi 
olınası için 

Örtüln nahiyesinin kaza mekeıi ol· 
ması için geçen yıl yapılan teşebbnsnn 
bu sene tekrarına Meclisi Umumide ka
rar verilmiştir. 

bu vıısika KulllbUmllzde muhfuzdur. • 
Güçde olmadığını ve olmak istemediği· 
ni bildiren bir şahısla Guç Üyesinden 
diğer biri arttsında cereyan etmiş kısa 
bir münakuşi:ldır. Bunun gUçün ş11bsiye· 
ti maneviyesini alaklidar eder şekilde 

gazetenize konmttsı, Erzurumda en ge· 
ııiş ve fual spor gençli~ine mulik olan 

ra gazetelerdeki yeni heberler okulul· 
maktadır. Halkın daha yeni haberler al· 
ması için yakında bir de radyo getırye-
cektir. Eski senelere nisbetle gece ders· 
lerine tehacüm fazladır. Derslere devam 
eden köylnlerin hepsi de gıızete okuya
cak kadar harfleri öğrenmişlerdir. Bu 
seoe gece derslerinden beklenen randı· 
man elde edilmiş demektir. 

Belediye memurları· bir 
tekaüt sandığı kuracaklar 

Belediye memurları bUtün Devlet 
memurları gibi mOkellefiyetlere tabi tu· 
tuldukları halde tııkaüdiye hakkından 
tamamile mahrum bulunmttktadırlar. Za
ten pek az maaş almakta olan bu me· 
murhır işlerinden ayrıldıkları, b :ıstalan
dıkları uıman kendileri ve öldükleri za· 
man aileleri ekseriyetle muztar vaziyet
lerde kalmakhtdırlar. 

Bu gibi elim vaziyetleri önlemek 
için Erzurum Belediye memurları arala· 
nnda bir tekaüt sundığı tesis etmeğe 
karar vermıştir. Esas nizamnamesi he
nüz yapılmamış olan bu sandık Beledi
ye memurhmnın istikbalini emniyete 
almak bakımından faydalı olacaktır. 

Vakıflar teftiş ediliyor 
Vakıflar Müfettişi Şeref Aksoy şeb· 

rlmize gelerek vakıf işlerini teftişe baş· 
lamıştır. 

Bugece nöbetçi eczane 
"VATAN,, eczanesidir. 

Vilayet istinaf komisyonu 
Vilayet istinaf komisyonu azaları 

itiraz. evrakını mahallinde tetkik et
mek nzre dQn şehir dahilindeki bazı 
akaratı gözden geçirmişlerdir. 

Kulnbümüzü incitmiştir. Hadisenin yu- ne her vakit saygı ve sevgi ile açık ol· 
kardtt arzedildfğl şekilde şahısı bir mü· duğunu ve Erzurum güçlülerin O genç· 
nak11şadan ibaret olduğunun ve Kulübün liğl daima saygı ve sevgi ile karşılıya
,uhsiyeti manovlyesini aUlkadar etmiye- cıskhmnı arzederim, • 

idare heyeti önOmOzdeki Cumartesi 
sabahı saat 8 de içtima edecektir. 

, 

ceğinin gene aynı sUtunlarda efkanumu· Erzurum GliciJ Spor Kulllb/J 
rniyeye arzını saygılarımla rfoa ve Gn- Asbaşkanı 
cümQzün büton Erzurum Spor gençliği· VEHB} TÜRKER 
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SIHHİ BAHİSLER 
-------------------------------
Difteri - Kuşpalazı 
Çocukların boğazlarından ufak b~r 
şüphe çok ciddi telakki edilmelidir 

Halk dilinde Kuşpalazı nam ile 111\, mecalsizlik, lştilıasızlık goroliir. 
yadedilf'n difteri, salgın hasta· ateş ynkselir, hasht yutgunurken bo~aı 

!ıklar içinde en :ziyade ölUmle neticele· ağrılarından ruhatsız olur. Hemen daiaı' 
nen akciğer, gırtluk veremi ve difteridir. kısık kuru bir öksarük mevcuttur. B•· 

ikinci derecede diğer sari hastalık- rlemclkler kızarmış şişmiştir. OzerlerindB 
lar gelmektedir. Son senelerde snrt hns· beyuz klH rengincie lekeler ~ör~IUr. dB· 
talıkların gerek sayısı, gerekse ölüm 1 Hastalık ilerleyin~ koçuk dıle, ·ı ıl 
nisbeti gittikçe aı.almakta ve vefiyat mağa hazan da bw·un içine, gny• ğ. 

• - 1 d' . kadar yavılır Ateş daha ziyade yukse 
yOzde bır ~isbetlr.de gorU mekte H. lerek 40 a çıkar bu zaman hıtstanıll 

Halbukı K_u~palıtzına yukalananlar ı:ığzı açık ve fena kokular intişar edef· 
fazlalaşmakta, olum de yUzde beşten H sta kendisine malik olmamakla bera· 
aşa~ı dii~rnemektedir. Hastalık. difteri b~: kalbi tlc zayıflamıştır. Hastalığın eıı 
basıll d~nılen k~ndine mahsus bır mlk- kortunç şekli nefes tıkanıklığı yllziiodeo 
r~~tan ıleri gelır. Bu bast~l~ğı~ menbaı Çirpmmnsı ve korkunç sesler çıkarına· 
bırınci derecede hastalar, ıkıncı derece- ·ıdır. Bu zaman yUz şişmi~, dudaklal 
de hastH. yanını.~ ~irip .çıkanlardır. Hasta morarmıştır. Eğer difteri zrtr yapara~ 
~anına gırenler ıçın ınıkr.op ıılmnk. leh- bir yerde oturmukla il\tHn ebeydi, nıe~· 
lıkesi me\'cutlur. Bazı kımseler mıkrop zii bir hastalık gibi tedavi edilirdi. 
aldığı halde kendisi hastalığa tutul~~ı, Yukarda işuret ettiğimiz gibi zeLlr 
fakat başkalarına hastalık verebılır. }eri devamlı bir surette lrnna geçlrmeJ 
Yani mikroplar bir hastalık yapmadan umumi bir zehirlenme ne~ic.esi " J.'elÇ' 
veyahut şııhsı keııdisinde bir hastalık !er husule gelir. Felçler boı"tnz, gÖz ve 
hissetmeden bunlmın yukarı nefes boru- kalp adalesinde tezahür eder, bastan!ll 
larında burunda, boğazda kıso veya hcsyııtına mal olur. o halde · sı.lgm sa· 
uzun bir zaman otururlar. Bunhı_rn ~ Ba: mantarda her boğazı ağrıyan mutlak• 
sil taşıyıcl ) denir. Bunun gibı dıfterı kendini vaktında doktonı göstermelidir· 
geçirenl~r hastalık goçti~ten seneler~e Adi zamanlarda dahi çocukların ll<ığaı· 
sonra mıkr?bu taşıdıklurı ısbat edllml.ştır. larında ufak bir şüphe çok ciddi telukkl 

Dlftcrı şahıstan şahısa damla ınta- edilmelidir. Hastalığın dijter şekilleri ~ 
nile geç~r, konuşurken, aksınrken et. teşhisi hususundaki incelikler umu01" 
rafa duğılan gayet ince zerrelerle difteri aHlkalandırmadığmdan burada zlkriPll 
mikrobunu havi sü~ ve gıc\a !°addelerile lUzüm görmedim. 
başkalarına geçeb~lır; Umumı yerlerde, Beşeriyete pahalıya mal olan milyoıı· 
su kapları sirayetı kolaylaştıran vasıla· larca masumun hayatına kasteden b&l 
dır. Hakiknlen mlişterek maşraba ve büyük belaya beş sene evvel profesô' 
bardak kullanıla;; yerlerde çok görOl· Ru bir serom keşfederek botun insan· 
mektedir. ltğın ebeJt şükranını kazunmıştır. 

Busili havi bir kimsenin su içtiğ'I Bu serom sayesinde buglln difteri· 
bardakla su içen diğer kimse de difteriye den ölüm yOzde beş nibellnde dOşm~ş: 
yaknlıwahiliyor. Yemek kaplan, süt tur. Fakat baslalığm seromla tedavısı 
şişeleri ve hastaların kullandığı diğer için erken teşhis edilmesi şarttır. Vak~ 
eşyalar için de vaziyet aynıdır. Bu has- geçmiş ve geç seram tatbik edilnJJf 
tulık; çocuklarda ve gençlerde görül- hastalarda şifa biraz güçtOr. 
mekte, mektep gibi toplu yerlerden Serom tedavisHe yüzde yüz şifi 
etrafa intişar etmektedir. maalesef kabil olmadığından bozı vekıt· 

Diflcrinifl al§metleri t.ıe şekilleri: larda serom fayda v~rmemekledir. Bu: 
Bttşlıca üç şekli vardır. Bir yerde nun için s:rom blrincı derecede k?ru~ 

g · ulen şekli ( Mevzii ) ilerileyen şekil ma, iklncı derecede teduvi lçındi · 

(%ut kk · ) kum z~hirle'"·en şekli Difteri aş~sı M.rt beş s~nedenberl her ta· 
eru .

1 
• _ • .J • rafla tutbık edılmektedır. Garbın birçoıı 

( Se~tise~ı ) bu uç .ş~kılden _en zıya· yerlerinde difteri salgını olan şehlrlerd6 
d? bız~ alakandmın bırınci, ikıncl şe- tifo aşısı gibi tatbik edilmiş gUzel neti· 
kıller~ır. ~çOncl\. şekll~e lrnrtuluş ~ok- celer alınmıştır. HUkOmetimiz de difteri 
tur. Dıfterı mevziı şekılde badem~_ıkler görUlen bu aşının tatbiki için tertibat 
Uzerinde, boğazda, hançcrede, gozde, aldığı aşı tatbik edilen çocuklann h~ 
burunda ve kız çocuklarında mihbelde biri difteriye tutulduğu ~örOlmemiştlr• 
de görUlebllir. Boynk şehirlerde zaman zaman difteri 

Difteri mikrobunun girdiği yerde vakalarına tesadüf edilmektedir. 
bir zar yapması bunun en bariz şeklidir. Aşı mnessirdir, aşı tifo, çiçek gibi 
Bu zar içinde iıreyen buradan toksin- tecrübe devresi geçirmiş diğer aşılar 
lerini .• zehirlerini mütemadiyen kana gibi ateş yapmamaktadır. · 
vererek hastalığın ağırl~şmasına sebep ikinci aşıdan sonra muafiyet başta: 
olur. Hastalık ateşle başlar. Başka bir maktadır. Verdiği muafiyet müddeti 
mikrop iŞe karışmazsa fiyevrl 38 • 39 hakkında kat'ı bir fikrimiz yoksa da sofi 
arasında seyreder. En çok görülen bo· seneler neşriyatına nazaran muaffyetl11 
ğaz difterislnf ele alıp bunun aUlmetle· Uç sene olduğu zikredilmektedir. Demete 
rini sayalım: olu~·or ki çiçek aşısından sonra muafiyet 

Mutedil bir ateş ile başlayan halsiz- veren bir aşıya malik olmuş bulunyoruı· 

·--::::=-.. 
N!gtır Hanımefendiyi ben kliçüklU yorduk. Onun için neşe ve sük!ıt, keder v~j - Neyin var Lamia? diye sordum. !J1' 

ğümdenberi tanıyordum. Kır bir saçın hA.- hüzün bizi ayni derecede ala.kalandırı -, n.k am durgunsun ı _ .. ı 
lcledi.ğl ince hatlı yüzüne iri ve siyah yordu. - Ben de bilmiyorum vallahi, dev-• 
gözlerinden başka dikkat çeken bir nokta Gramofon çoktan durmu.,tu. Biz lıAii yorgun muyum nedir? Halbuki buraya ıe
yoktu. Faka~ o gözleri o ka.daı· deıin ve o esk.l sükutumuzu ve dur,gunluğ·wnuzu mu- lirken öyle değildim . r 

Tefrika: 1 

kadar manalı idi ki ... Yaşı altmı.şı çoktan hafazn ediyorduk. Eğer Nigar Hanımefen-j - Bir parça istirahat etmek ıste 
geçml.şti. Fn.kat gönlünün tazeliğini ve ne- dl oturduğu koltuktan k.ımıldnmasaydı . misin? 
şeslni hiç kaybetmemL~tı. Evinde yapılan Belki bu sessizlik hiç bozulmıyacaktı. oj - Ne iy. olurdu? dedi, bahçede bir 
her toplantıda muhakkak bulunurdu. Ve derin bir uykudan uyanır brfbi ağır ağır parça otursaydık.. Ve omuzumda.kl eJU11 

8 ,f,, ,~. 7\ ;""8.. gençler onun neşesile meclislerinin da.ha yerinden kalktı \'e terasaya doğru yürüdlL çekti, beraber 5aiona doğru yUr.Udük. 
1 yett,(Jtl.: ayauirvlf..1~1 eğlenceli ve daha zevkli bir hale geldiğini _ Çocuklar, diyordu... Ne oldunuz? . Nigar. Hanımefendl rln~ kadife k~ ti 

· görürlerdi. Bazan ctrafuna kızlı erkekli. Doğrusu bu sesslzli~'i blr arada toplatmış tuguna oturmuş ve ba.şmı önüne (!ğm·~lJ 
_ ı _ göruyor ve ıhareketıerinl yarım bir dik - büyük bir kalabalık toplar onlara çeşitli bu kadar gence yaklııştıramadun. Haydi Bizim ayak sesleriml.zi işitince doğrul ' 

Ak.şamdn.nberi önündeki bahçenin! katle süzüyordum. Kafam dağınıktı, bir mevzulardan herkesi kendisine meclüp ben size bir plılk çalayım d~ dans edin. yUzUmüze baktı. 
yüksek ağaçlan arn.sı.nda.n denizin görUn- şey dü~nmüyorum. Fakat içimde bUyUk 1 eden eğlenceli bir lisan ile 00.hsede~l. Gramofon yen!den başladı. Bir mlid- - Ne <>? dfye sordu. ,,... 
düğU b!.T tcrnsada dansediyorduk. OUniln blr kederin akislerini taşıyormuş -ltadar u-ı Bazan esk.l günlerin, uzak hatıralımna. det eski sessizlik yine devnm etti. Fakat - !.imla yorulmuş ta ... Onu bir P" 
son ışı.klan artık knrşı tepeleri bile ay - zUntülü görünüyordum. O hiç kımılda - 1 &.ıldlğı da vaki olurdu. O za.ma.n dalgın ve biraz .sonra ağır bir valse ayak uyduran ça bahçeye çıkaracağun. ıt 

..,., dınl.ntamıyacak kn.dar zayınamışl.ardır mıyordu. Gözlerl_ni bahçenin karanlık bir o.det~ hüzünlü bir tavır almlı. çiftler terasın park-0leri Uzeıinde dönmeğe Nigar Hanımefendinin yuzu gcrnş b 
Şimdi karanlık yerden göklere doğru yük- köşesine. di.kmlştl. Barcın ince bayım ü - Bütün yaşlılığına rağmen meclisin başladıla. tebessümle ~çıldı. . ıııfl 
selen bir sis gtbl etrafı kaplıyordu. lA.m - zerine dökülen zarif saçlannı ellerlle ta- durgunluğunu yine en .evvela. o sezmişti. LAmia yanımda hft.lfi. 0 dalgınlığını - Yazık, dedi, LAmıa, ben se 
balan yakıyorduk. Akşamın bu hüıünlü, rar gibi en.c;esinde toplamak istiyordu. . Biz gençliğin rüyaya ve hülyaya en muhafaza ediyor ve kımıldanmadan du - kadarken .. · ıı• 

rasından gelen müphem ses- Ol\neş ı.şıkla:rlle beraber sanki bütün çok mUsaade eden çağlarında idik. Hayat ruyordu. .La.mia bu cUmlenln tamnmlanmll-'1 

ağaçlan~ 3 
ahengi ıhepimizl bUyUk blr ses- ne.şemiti alıp götürmüştli. Ba.4ilanogıçtan· her şeylle karşun.ızda. taze ve s1hirl1 bir _ Dansetmek istemez misin? diye lmkA.n vermeden cevap verdi. ıs 

lerin gar P t beri kahkaha.lanmızın arasından '9itllen 

1 

. d m - G~rgef işlemekten yoruımazdltı 
sl.ıllk lçlnde bıra.k.mı.ş ı. . varlık olarak duruyordu. Ve hepimiz bü- sor u · . 

ornmofondan tok b1r Ba.ksofon sesi NlgAr Hanımefendinin. tün hldiseler1 bir şiir ve ha.yal peçesi al- Sesini çıkarmadan bana. döndü. 3lz değil mı efendim? .. 
kisl 1 ordu. Şimdi kimse dansetmiyor - Ah deii çocuklar, ah deli çocuklar! tından gören bir haleti ruhiyenin tesiri de cazın ahenglne k.arı.ştık. Nedense L!ı. - Ni-g:\r Hnnımefcn<U birden dt.ırgıııı t" 

!c ~k~ sanki blr hUlya Aleminde yaşa- D!yen sesi de duyulmaz olmuştu. Sa-, aıtnıda bulunuyordllk. miada bu a~am bir •halsizlik vardı. Vü • laştı ve soma. tannan kahkaha.sile gUIJllfll 
makta. d~vam ediyordu. lonun tarasaya açılan kapısından onuııj İçimiz bu.har rU.ZgA.rlaril-0 ko..nşan bri cudunu ihmalidir bir şekilde kollarıma ğe başladı. B12 merdivenlerden uıeı4 gf' 

.. aen adeta. yorulmuştum. Yanımda beyaz .saçlı başını, sezilmesi muş.kül ~r c çekli tarla kadar hareketli ve heyecanlı bırakışından ve ince baynu Uzerinde n - ardımızdan o kahkahanın kestlt kesik 
Umta, terasenln üzeri mermerle ört'l\llllhayal gibi görüyordtı:1~~ ~~~~~!~ ~ ı~ı. Etrafımızı Ç€v1ren en .manasız ha.dl _ det~ kafasını tutamazmış gibi bana yas- len aksllerlni hAla. Lşitiyordıtk. · 
kOrkuluğuna dayaıunış duruyordu. Sır - oturmuştu. O da a1:t4 gibl dl Kimbllrjl selerde blle biT p;UzelUk bulabUiyor v~ ya- lanışından bunu nnlamamalc kabll deiil- -" 
tnıdakİ &1Y•h beyaz dallı emprime enta· dl.ren dennııtt~ dalm~ Y . 9amımn f'Vk1"1 bU'tln cttrtn»rııe tatlı • d.t. ıı:ııert d~ a~ flbl Ya.Jlıyordu. . . ... ' (AfUll nauun. ~ıt< b1rattı!l mevı\ın MllMUU ne}er ~"tUn\\f " _ . • . . 
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Jjlilr.;mııl AB E R LE RD ENSO\ 
A VRUP ADA SIY ASA DURUMU 

Altı t 
da 

Almanyaya karşı iki 
türlü politikadan biri . an harp gemisi 

d n I• ze .
1 
n d. 

1
• r·ı ıd· ı Hiç bir siyasi me~ele için Avusturya 

istiklalinin muhafazası kadar muahe-
~====== ı deler imzalanmış değildir. Fakat ... 
'oış SiY SA_j ltalvanlar eskı· lJabeşı·stan ":zan: Fran.'11% Po.rlfimentosu H.<ırlclye 
'~ L 'J rJ ~ . Romlsyonu Reisi J AN Jf 1 S TL ER 

lngiltereniıı sulh yoluıida imparatoruna taht . 
,.:::ı~rb::vı!~.~e~~.~:~. bir teklif inde bulunmamışlar 

Umumi ha.rbtn sonundan beri mevzuu Ortada ne Yar? Muahedelt?rln açık -
bahsedilmekte olan Avusturya meselesl 12 tan açığa lhlAJ edilmesi var. Gerçi bu ilk 
şubatta Hitlt?rle Şu.<Jnig nrasıııda Betıhte.s
gadende cereyan eden komı.şm.a üzerine 
yeniden birinci plft.nda gözükmeğe başladı . 

Bu mUlftka.ttan sonra lblr çok zamanlar 
tevakki edilmiş olan Avusturya - Alman
ya birleşmesi bazılarına göre katı. ve ba
zılarına göre istikbalde tahakkuk edecek 
blr vak.la olarak telA.kki OO:llmeğe başlan
dı . 

defa vak.1 olmuyor. Fakat bu sonuncusu 
bundan evvelkilerden ç.ok vahlın olmuştur. 

lf « Hail ,, gibi tellikki edilen İngiliz 
Şlartciye Nazırı Bden çekildikten sonra, 
la. indi ltnlyanlnrla Romuda ve Almanlar
l da Londradu yeni müzakerelere baş· 
ıınnıak üzre bulunuluyor. 

A. lngmz Başvekili Nevil Çemberlnyn 
\'rupn sulhunn tutmnk için Fransa, Al· 

;ıanya ve İngiltere arasında dört tarafh 
:anı bir pakt ynpılmasına ön ayak ol
\t k istemektedir. Fransa böyle bir da
A.~da evvelden kazanılmış sayılır. Fakat 
<ın~llnya ve ltalya ile anlaşmak için, 
til arı? ötedenberi yalnız Avrupayı de· 
ı~ İ ~utnn dQnyayı rahatsız eden tnlep· 
nı~ tıı de dinlemek ve bu talepleri imkii· 
lttı llıUsaadest nisbetinde tatmin etmek 

ın gelmektedir. 
\'o} tt Bir harp çıkarsa mnderıiyet mah· 
ela lll'. ıo diyen Mussolini ile, her nutkun
Ilı Veyahut her hankl beyanatında Al· 
te~Yanın sulh yolundun ayrılmayacağmı 
6ıılbl eden Hitlerle, ilk bakışta Avrupa 
Ya unu koruyacak bir dörtler pııkhmn 
ıl~1rnnsı kolay olacağı gayet mantiki 
ta l'linnr. Hıılbuki medulyanın bir de ters 

tıtfı vardır. 

y Almanya böyle bir arrnnjmanda 
i er almuk için, eski müstemlekelerinin 

1~desini istemiştir. ILalya ise İtalyanın 
Q 'beştstandaki lmparutorluğunun bütün 

1 evıetıer tarafından tanınmasını istemek
~lr. _ltalyanın paraya ihtiyacı oldugu 

eşıknr gOrOnmektedir. 

Pa s~~:~r ,taraftım ispanya hnrbı, Avrn
Yor. B! u lcin kanlı hır çıban teşkil edi· 
Çibanı rıttenttleyh kungıren olmudan bu 
Okadll leıniılemek Hlzımdır. Bu du pek 
bunıa r kolay işe benzewiyor. Bntün 
ferrı tdan başka hadsız hesapsız mUte· 
Yok ~eseıeJerl sayıp dökmeğ'e lüzum 
lttld ttlnıı bu esuslı engeller ortudan 
tasvtırılaınusular bıle, hiç olmuzsa bir 

Y~ suretine nusıl buğlannbillrler ? 
ile b~Uildl lngılizler, ltulya ve Almanya 
tan ~ ıneseleleri görn:;;mektedırler. lfü· 
ttıQ vrupn tam bir teyel\kuz bulinde 
tttt~(trelcrln nasıl bir inkişaf seyri uln-

rıı beklenıektedlr. 
«ıted Avrupuda sulh nazımhğ"ı vaı.ifetlni 
tcıaken t>t,rı kendisine mevou bir vazıfe 
Çôı ki eden İngılt~rtı bu çatın dQ,ğümü 
tleı:rse, Sulh severler yeniden ~mıı;. bar 

s alttCaklur demektir. 

İtalyan siyasi mahafili başka memleketlerde 
çıkan bu haberi yalanlayor 

Almnnyanm muka.velelere 1nd1rd1ğl 

darbeler silsilesine dikkat edersek, şimdi· 
ye kadar yapılan şey, muahedelerde ba.ş.
kn. hükümetıere dokunma.yan maddeten 
hükük.msUz bırakmaktan .ibaret kalmıştı. 
Kendi hudutlarının dahlinde kendisini 
bağlıyan muahede hükümlerini bir sistem 

Bu münasebetle cereyan eden mu - dnhllnde birer birer söküp a~. 
Roma, 8 [A. A.] - Dün Düçe· ı ecnebi memleketlerde çıkan şayia ltalran nalmşalar beni çok nlQ.kadnr ede<:ek blr Da~vekil Hitlerln sa..burane ve tecrü-

nln lıuzurflc allı lıaı·p gemisi tla- siyasi mahafili tarafından tekzip edil· şekilde değildir. Siyast fır.kaln.rımızın bir· beli metodu devam etmektedir. 12.şubat-
ha denize indirilmiştir. mektcdir. · birlerine karşı tereddütlerlnl, hatalarmı takJ Jesti · ~. Almnnyanın beynelmilel 

Eski Halıeş İmparatoruna J İtalyanın Ufibeşlstana ihracatı mevzuu b~erek mücadele ed.eeekle - mahzurlara yol açmaksızın, şlmd.1llk ya-
tekJU )'tıpılmamış Roma, 8 [A. A.] _ İtalyanın Habe· rlne. esk!l günlere b~karak bire pek !Azım pıalbilecek şey hakkında.. lblltün düşün • 

Roma, 8 [A. A.] - ltalyanın, eski şistanlıı ticari mllnasebetleri gitllkçe olan dersleri almaları lcap C<ler. Filhakt- dtiklenn1n bir hüh\saıdır. 
Hobeş imparatoru Haile Selftsiyeye Ha-ı inkişaf etmektedir, 1936 senesinde Ha- ka. Avusturya.nın :llha.lnnı bir hakikat o- A\1I'Upanın: "Artık Avusturya. Al -
beş tahtını teklif ettiği ve kendisinin beştstana yapılan ibrncat mtktan elli lara.k kabul etsek bile şunu inkar etme • manyaya ilhak edilmiştir,, dememesi ıçm 
Adlsatxıbadaki sarayında ohwnasına mn-1 milyon liret iken, 1937 senesinde bu mek la.ztm gelir ki hlç bir siyasi hAd!st? hiç her tedbir alınmıştır. Fakat Almanyan.ın 
saade edileceği ve her eene on bin 1 ınlktar elli beş milyon lirete ballğ ol· bir zaman bu kadar evvelinden meydana ne zaman canı isterse, bu 1lha.kı tahakkuk 
Jngiliz Jirallk tahsisat verileceği hakkında 1 muştur. vurulmuş değildir. Daha 1918 de, Ha.bs • et t irebilmesl iç1n , bütün garantiler temin 

burglar yıkıldığı zaman Avusturya milli edilmiştir. 

Londrada lngiliz - Alriıi:ın 
görüşmeleri uzun sürecek 

Lo~ıdra,. 7 [ A.~. ] - •neyli Herald. gazetesinin başmuharrlrinin ynzdı~ına 
göre, Hıtler ıle lngllız büyftk elçisi Hamberson arasında yapılmış olon ·mülakattan 
hiç bir netice lıasıl olmamıştır. Mubarl'İr I..ondrada başlayacak olan g-ötOşmelerin 
fıatlnlaı:ca devam edeceğini kaydetmektedir. Httler eski Alman ·müstemlekelerinin 
btdesinı istemekten vaz Reçmemiştir. 

Londra 8 ( A. A. ) - Komunistler grupu İngiliz - Alman mUıakerelerini pro
esto etmek rnaksadile Çarşamba gUnl\ için bir nUmayiş tertip etmişlerdir. 

Çindeki büyük muharebe 
bir müddet için durdu · 

Hankeu, 7 [ A.A. ] - Hankeu •• Nankin demiryolu Oz~rindeki muharebe 
altı :santtanberi durmuştur. SUkt.lnet içinde bulunan her iki taraf ölülerini kaldır· 
muk la meşgul bulunmaktadırlar. 

Çin menbalarındnn gef.ıen haberlere göre, Çinlilerin zayıah o ka'dar mOblm 
d f ildlr. Jııponlar 900 teler vermişlerdir. 

Filistinde ihtilalcilerle 
şiddetli bir müsademe 

mec11S1 memlekeUn Almanynya bağlan • Biz bu va.zlydi nasıl protesto edece
mı.ş olduğunu mm etmış ve posta pulları ğlz? Avusturya han bir muhavereden 
üzerindeki Almıınya A vusturynsı tabiri u'... sonra, yeru blr "centnmence anlaşma., im
zun müddet kaldınlmnmıştı. zalamıştır. Avusturyanın kabul ett:lğin1 

Bu tehlikeyi ıgörm~ olanlar Vcrsay devletler red mı edecek? 
sulh muahedesine 9u kaydı koymuşlardı : Manzaraya. bakınca, Avusturya ıs -
"Almanya, tesblt edilecek hudutlar dahi· Ukldllnin nihayet bulduğu da. söylenemez. 
Uhde Avusturyayı ta.nııno..ğı ve ist1kldline Tebliğde "Alman rnilletınin,, menfaat ve 
hUnnet. etmeğl kabul eder.,, tarihinin icarp ettirdiği derecede dostane 

Bununla beraber Almanya. Vaymnr ve sıkı münasebetler.in "her iki hükümet., 
cli.mhur!yet teşkllfi.tı esaslyesinde Avus- arasında tesisi için derhal ıa.zım gelen 
turyanın ilhakını ve Avusturyalıların da tedbirlerin tatbik.ine geç.ilmiş olduğu .bll
te~il edilebilmesi imkdnlarını derpiş et- dlrllmektedir. 
m1ş bulunuyordu. Bu vazı.yet karşısmdıı Eski Avusturya_ 'başvekili Saypel A • 
müttefikle-r bu kanunun 61 inci madde • .-usturya ıile Almanyanın vaziyetlerini 
s.lni tadil etmesi için Almanyayı zorlu • şöyle hülasn ederdi: "İki hükftmet, bir 
yorlardı. Ve bu mn.k.Sa.tla Sen Jermen mlllet,,. 
muahe<iesinln 88 dnci maddesi şu şekilde İngiliz matbuatı ise, Alman ve Avus-
yazımuştı : turya baqvekillerının mtururotını, sulhu 

"Avusturyanın lstıklA.11 M1lletler c e- kuvvetlendr.imek yolunda. Avrupanın u • 
mıyetinin muvafakati olma.dan htç bir ül- muml slynsasın<la bir salA.h allimeti ola -
keye rapted.llemez.,, rnk tel(Lk.ki ettiler • 

Ondan sonrası maltllndur. 1922 llk Avusturya hük1llnet1nl ta:htic etmek ve 
teşrln1nde Mlllctıer Oemiyetıl Avusturyayı Almanya.ya boyun eğdiği i9ln serze .. 
malt feHl.ketten kurtardığı znmnn Viyana nişte bulunmak haksızlık olur. Çünkü A .. 
hükftmetinin giriştiği taa.hüt., 1931 de Al- vusturya birdenbire kendisinin iher taraf· 
manya. Ue Avusturya arasında gümrük tıı.n yalnız bıra.k.ıldığını hl.ssetmişt1. İtal• 
anl~ası teşebbüsü, bu teşebbüs karşı • yan müzahereti ortadan kalktığı gün, 
sında Fransa, İtalya. ve ~koslovakyanın Avusturya yıkılnınğa mahk!Undur. 
şldetll· müda!haleleri, 17 şubat 1934 teki Biraz da istlk'ba_le bakalım. Gelecek 

. haftalar lçlnde Almanya Avusturra.da ol· 
Fransız • İngilz beyannamesı ve nihayet sun Çekoslovakyada olsun, gayrl.ka .. 
1935 teki Streza protokolu! Bu protokola bili içtinap surette yeni muvaf .. 
göre, Avusturya kendisl~t tehdit al~nda faklyetler arıyncnktır. Bu ga.yrimelhu.z 

Kudüs, 7 [ A.A. ] - Bugnn asilerle yapılan muharebe, şimrtlye kadar gördüğü zııman, Fransa, IngUtere ve Ital- hadiseler karşısında. Fransa ııe İngiltere 
~lım muharebelerin en şiddetlisini teşkil etmektedir. Asilerin bugQnkü telefatı ya nralnnda müda.ve1e1 efkAr edeceklerdi. ne yapacak? Almanya karşısında ya ba21 

........_ DiPLOMAT yt~ız yetmişten fazladır. Bununla beraber asilerin Maverayı Şeriaya doğru hO· Nasıl ki bir sene evvel Viyanada eski baş- müsadekArlıklan icap ettirecek bir ~şrlkl 
~ cvanda ısrltr etmektedirler. \'ekil Dolfus'Un haya.tına mal olan hükQ- mesai polittkası veyahut ta. fe~Uere 

}{anı t . met darbesi yapıldığı zaman bu üç hük\1· ıılhayet vereck bir a.z1m ve şiddet pollti· 
u ay bir idam kararıvıı 116 l J ·ı hl . met harekete ge~lerdi. kası talclp etmek l.Azundır. Halbuki ~ık· 

lastik etti .lYJ QCar ar UQ Sl a Qftf-110T şu kısa hüıtısadan anlaşılıyor kt. ça söylemek l!zımdır ki, Fransa ne tngtı. 
Ank 

7 
'J ~dlye kadar hlç bir <:U'plomatik mese - tere, ne onu, ne bunu yapıyorlar ve bu Ud 

~l1ı:ı : ıı1ıuıa~aU, <-:'· A.) k- füımutny bu- Budapcşte - 7 ( A. A. ) - Bütün gazeteler yeni yapılmış olan silahlanma lede devletler Avust.uryanın :istlkHlll kn • kutup arasında beyhude vak.it ka.ybedi .. 
"" ı ı·an ın bas unlığmdu toph· - · d t hütl gı 1 aı b y k k ft"" t ta ko "l°ıt~ b1tz ' ' prı >ğramını bUyOk bir ehemmiyetle karşılamakta ve silahlanma proğ'ramının ihti- Çar bu erece an ere rmem""i t?r, u yorlar. a onu.şına ve Yııouu nu.ş• 
\>e bu ı meseleleri müzakere. etu Jış yaUn ilanını tıOkumete tavsive etmektedirler. • kadar sarih muahedeler aktetmemişler - mağı reddetmek bahsinde, demokrastıerll'i 
~U •~ IDeyundu Meraşın U~ka .RöyCln• den dJr de diktatörlükler gibi ayni nuı.dd1 ve ma '"' 

li"'fa 1 ' - . ~Uk et Oğ u Nuz.mı nın idam knr Mını • Öyle olduğu halde daha geçenlerde nevı kıratı ıgösterrnelerl ıa.zıın gcUr. 

tı.4 ~e~ı-:1~l~ . . Kamutny Çı:.rşamı,a go- Bulgarıstan -'a ı·ntı•habat but.tin dünyanın gözü önun~ bu ıstıkrnıe 
top anuculi.tır. ' aj mllthlş bir darbe 1ndlrllmiş, Berllndek.i Polonya Dış Bakanı 

An taly d At t ·· p •• •• Flransız ve inglllz sefrlerlnln istihbar kn- it 1 da a a a ur~ gunu Sofya, 7 - Bulgaristanda yapılmış olan saylav intihabı dül\ bitmiştir. Gaze· billnden blr baş vurmalarından ba.şka hiç a yan sarayın 
..\tıl41A.nttt1yu, 7 (A. A. - AtutUrk'On 

1 
lelere bu hususta beyaottltıı bulunan doktor Nikolayef seçimin her tarafta suktl- bir aksU11mel hasıl olmamıştır. Roma, 1 (A. A.) - Burada bulun• 

~tıı Y~yı tu~rit1er1 Yıld01 1ür~n mUnuse- J netle icra edildiğini ve kadınların haklketen hOkQmet namzetlerine rey verdikle· . Avusturya istlklallnln zamını ve mu- makta olan Polonya Hariciye Nazırı Belt 
~l§ ts bugun wuttı.zwıı wı,,ra•,im yupıl- rini ve hOkii_metin lntlh.abatta bitnruflığını tam bir surette muhafaza ettiğini ahedelerin bekçi.si olan Mllletler cemi • bugün Kral sarayına giderek defter 
~ltt' licıhı.evinde Ati ..atllL'k 'Un kmıreLli beyan etmlştır · yetinde ise, mesele mevzuu bahis blle e~ mahsusu imzalamıştır. 
ltıt:~ıcııığı b~kkl.ij(Uı · koaıf~anslur veri- dilmemlştir. Müthiş kom.şusu tarafından Baron Bek öğleden sonra Panteoni 
~lır;a~gnıuuı kµtst.ycu tı.utka bir duhıı Yugoslavyada yeni şoseler Mısı~ bütçesi Almanya.da Berhtesgaden'a dnvet edilen ve Romanın başlıca abidelerini ıeımlşttt, 
lclllH lııuştu;,. A~uw tCl1eratuyını mu- Belgrad, 7 - Nafia ·bütçesinin mO· Kahire, 8 [A. A.] - Parlamento Avusturya. başvekili Şuşnig bile hiç ol • Bek bugOn Kont Clyano ile mütıt• 

• _p 2~ugin bir wuswnere verılmişUr. zakeresi mUnasebetile Nafia Vekili, şo· bir baftadanberi 938 yılı mesal progra· mazsa vak.it ka.zan.mak için Milletler ce- kerelerine devam edecektir. Almanyada• 

t 
~ıID.t fidanlığı seler, arazinin ıslah ve ırvası maksadile mının tetkikini bitirememiştir. Bu işe mlyetı dahi haberdar etmeğe !Uzum gör- ki son vaziyet, Avusturyanın bıJgllnkO 

~ yaptla• inşaat htıkkında izahat vermiş ancak 15 mart a nihayet verilecek ve bu metrUştir. Sa.d~e Almanya.ya. gideceğini, vaziyeti bu ılyaretln taoillne .. sebep 
bd,~ t, 7 '(A. /!U) - Vunyetimizde ve şoselcrin yapılması ve bakılmasının mnnasebetle ·Bıı~vekfl Mchmed Mahmud v1ya.na.da. bUluna.n mümessilletımlze hare· olmuştur. 
~ llığö, ~ d ı.. · ı 'ti 1 d ' J Eltt~dtr _on e~ec~ .enıe111miyet. verı. demir H.ıınnın yapılması ve b1tkılması Paşa bir nutuk irad edecektir.. ketlnden blr gün evvel haber ~ehniştir. Be gra sefırımiz 
'1ı tıu .. Hır yıl ıçerısiflde 25~ bın 8Şl· kadar mühim olduğunu ve bir kllomel· . Alman· ordusu Muahedeletirt bir ta.to.tn siyası vestka.lar 
I~ 2;n Y~ti~tırHwış ve gde k sene relik şose maliyet fiyetının bir kiıometre . . . . olduğunu ve bunlatın amel! kıymetıerlnln avdet etii 
~ t,ayuk bahçe ha:ııı:ıunruışbr. demiryolu fiyatına muadil bulunduğunu ~erlın _7- D_aıma i): haber alan ma· ise,· heyhat ki umunıl siyn.sa. · şartlarına. Belgrad, 7 - Balkan konseyi dev· 
'\Urahisar rlalk v· d söylemiştir. 1937 senesinde Yuıo:ılavya· 1 hafılde soylen_d~g~ne ~ore,_ ?r~unun kuv- ta.bl bulunduğunu isbat eden bundan tellerinin Ankarada yaptıklan içtimada 

~ !{'. e IIl e dıı 450 kilometrelik yeni şose yapılmış vetlendh ilmeşı ıçın Hıtlerın ~O Şubatta dnha büyuk bir delll ol ut· mu? Onun iç.in· Yugoslav Başvekili Doktor Mı lan Stora• 
ltlle~rabtsal', 7 (A. A.) - Bngfln ve bu işlı;,rde bir milyon amele çalış- R11yıştağda söylediği nutuk üzerine, or- dır ki, müstakbel diplomasim1zin istııca .. dinovJç'Je beraber bulunan Tt1rklyenlo 
W~ r I nde ~UyUk bir to~antı yapılaru1i 1 mıştır. ikt ynı kilometrelik batl.apan yol 1l dunun tukviyesl tedbir~eri ikmal edllıul_. metini tayin edetktn, bUtün lnınlan b$ • Belgrad elçisi dün aktamki •emplon ti-e-

11 Proırrnıın .tetı· i~ edll:nislir ;nşqutı dovum ctmekte<Urı . ur. OrdQ ~ı fırka)'& ~ıkm1ıoakttr. tırtt1.ft\~l7J.! - nlkt •Ydet etmlftlr. • 
• ti ' ' 



' EKONOMİ 

• 
lktısadi 
hareketler 

Liberalizm esaslarının bugUn blreı· 

İspanyada iki taraf 1 
son kozlarını mı 

oynuyorlar? 
(Cst tarafı 1 incide) 

birer maziye knrıştığ"ını g()rmekteyiz Go-z<l n gaybol t ı · bu· 
D 1 

. . · e an ayyare errn 
ev et otorite inin ıçtimai kıtlelerin bU- gemı'lerl dOşm"'n · · t · ı t . ... g(\a•ısı 7anne mış o -

Qn mllesseselenne .. yavaş yuvaş nüfuz malım muhtemeldir. Torplto muhripler! 
e~mekte old~ğ~nu muşııbade etmekte gnç ise İngiliz manevra ı...u,,·vetlerine mensup 
bır şey dcğıldır. idiler rn CebelUttarlka aldiyorlardı 

Bilhassa bu otoritenin en ziyade · .,, · 
mUessir olduğu sahanın iktisadi sabn Jııuiltz tahtelbnbiI·JrR neı·t.l · ·: 
olduğu berkesce malumdur. Barselon 7 ( A A. ) - lsp:mya su-

Zamanımızda Devlet otoritesinin ik- lurında dolaş~akt~ olun dört • Alman 
tisadi lıareketlere müdahalesi muhtelır şe- tabtelbah~rlnln ızlerı b:uybolmuş.ur .. Bu 
killer al tı 8 1 d k t"k tahtelbabırlere evvelce erzak getiren 

. mış r. un arı emo ra 1 ve Alman gemisinin sOvarl~dnden mnlllmat 
atarşık. Devletler.!~ mudahale slst~!J?leri alınmuk tstenmişsede, snvarl hiç blr şey 
diye tkıye ayırabılıriz. ~ .... "'1 • bilmediğini söylemiştir 

Demokratik devletlerin"' mUdahale · 
usulleri de muhtellıtir. Bunhm Devletle- na tan Asi kı·u\'azördt"'fl ) ü.1. 
rin strUktUrleri nazara alınmak suretile .kişi Jmrtarıldı 
bir iki taksime tabi tutmak lAzımdır ı ond 8 "" (A A ) K l E 1 • r , • . . - artu ena 

. vve a; esasen mevcut olan büyUk ııçıklıırında Jspanyol Cümhuriyetçileri 
lktısadl hareketlere bir cephe vermek ·ıle Gene l F k • it d · k 
b h 1 . ra ran ~ya a enız uvvet· 

u nreket eri merkezden ldorek bır ga- lerl arası d k ı L- b d d .. n a vu ua ge en mum.ıre e e 
yeye o~ru yilrutmek. Burad.a ga!e ne Frankocuların batan kruvazörllndekl 
y~ratmak ne d~ ynrutmektır. Esl\Sen mUrettebatı kurtarmak için o civarda 
yurllyen hareketı doğ"rultmakhr. Fransa bulunan bir lnglliz torpito muhribi bü
ve blJhassa Amerlkada oldug-u gibi. yllk işler görmUştür. Bu torpito batan 

Sımiyen; -~ktlsadi bUnyesl kurul- kruvazürden yüz kişiyi · kurtarmıştır. 
mak ve tekamul etmek Uzre olan Dav- Tahı·s ı· · d J 11· 
ı ı in D . ı a.me ıyesı esnasm a ng ız-
et er evlet otot~resinfn mndabalesl ; lerden bir nefer ölmüş ve u ~ nefer de 

buda _mevcut iktıısadt kuvvetlerden yaralanmıştır. ~ 
mı•mkun olduR-u kadar rasyonel bir şe-
kilde istifade etmek, yeni müesseleri 
dogrudan do~ruya kurmak veya bilva
site kurdurmak, iktisadi hareketlere bir 
cephe veımekten ziyade muayyen bir 
plan dahilinde yürütmek ve bunları Dev
ıetin yapmasından ziyade şahsi sermn

iMAM NiKAHI 
('Üst tarafı 1 hı.elde) 

yedarlara bırakmak veya Devletin ser- Bu derde bnşlang1cınruı ve ~mlyetimlz 
maye verip hususi mllesseseler taratın- lçlnde henuz pek genişlcmeml..ş bir halde 
dan işlerin tedvirinl temin cihetine git- lke-n çare bulmnzsak, bu hn.klkat1 lnkAr 
mek. Bu esaslar dahilinde iktisadi ı .. ıe- etmeğe, na.zarı ltlbare o.lmamağa kalkar
re mnduhaleyi en ıiyude TUrkiyedc silk yarın için bUyUk bir tehli,ke hazırın -
görmekteyiz. Brezilya, Bulğaristan ve mış olllru2. Bütiln rlkırle-r bu mevzuda o.y
lrun da bu Devletler camiasına girebl- dınlatılmalıdır. Köylü kadın imam nlkO.lıı 
leceğini kabul edebiliriz. ile birleşme ve ııer hnngl blr erkeğe tea.llm 

Otarşik Devletlerin müdahale siste- olma arasında bir fark olma~ığını ve her 
ml mevzuu bahis değllc!ir. Bunlarda doğ- iki suretle hasıl olacak ç.ocuğun aynı de -
rudan doğruya idare ve tedvir esastır. rceede nesebsiz olac:.ığını b1lmelld1r. 
Ştthsi teşebbüslere mani olduğu gibi ik- Ancak bu sayede içtımaı hayatımızın 
lsadi hareketlerin devletinkendi eleman· dtizenlni temin etml.j olacağız; yoksa bu 
ları tarntrndan yapması mevzuu bahistir. hal ş:nmll bir karakter alırsa o dUı:en bo· 
Bu gibi Devletlerin tipik misali Sosyalist zulncak ve en büyl1k ıstınatgfill olan aile 
Sovyet Cümhuriyetleri olduğu gibi Al- mana mahiyet ve kutsıyeUnl kaybede • 

manya ve İtıılyayı da bu zümreye lthtıl cektir. CIBAD uABA.? · 
edeblllriz. 

Bu Devletlerde iktisadi hareketlerin 
istinat ettikleri doktlrnleri de gelecek 
yazımızda izah edeceğiz. 

ZETA 

Ber1in otomobil salonu 
Berlin, 7 - 1938 beynelmilel oto

mobil salonu dün akşam kapanmış.tır. 
Sergiyi 799,000 kişi ziyaret etmiştir. 

Köy okullarında 
ziraat derşleri 

·"'· J{üllUr Daknnlığı, eQ·ıtmenU köy 
okullarında hıtbik edilen köy okulları 
müfredat proğrammdaki ıiraat işlerine 
her gnn bir saat ! ayırmışbr. Bu işler 
mahallt ıartlara göre çok değişeceğin
den, bütün okullar~n ihtiyaçlarını kar~ı
layacak bir ziraat mütredab vücuda ge-

G • • •• h N f tirmeğe imkan görülmemektedir. 
UffiUŞ ame a la Ziruat faaliyetine ayrılan· saatte her 

M• d } "' . d eğitmen, bulunduğu köyde çocukhıra U Ür ügun en : yaptırılması mümkUn olan ziraat işleri· 
• . • nln en mühimleri üzerinde duracak, 

Kapalı Zarf Usulü ıle eksırtme ilam ta1ebesıne kursta öğrettiği faaliyet şe-
ı - Eksiltmeye konulan Jş onmüş· killerini gösterecek, a-ereken vasıtaııı:ı 

bttne VilOyctinln Pirahmet, Kelkit, Pöske, kufütndınıcaktır. Bu ~erslerde t~lebenın 
Erılncan yolunun 32-t-39 kfü0lmetre1erf tı yaparak Otrenmeilın~ ebe~ıyet ve
arasında yuptınlacak büz ve menfezlerin rllecektir. Zıraat faalıyetlerı .. arasında 
ln7aatıdır. mevsime ve mahnll! şttrtlara gore bay-

2 - Bu işin keşif bedeli 18-446 li~a van bakımı, arıcılık, kümes bııyvanları 
63 kuruştur. y~tittirmesl, fidancılık ve meyvttcılık, 

a - Bu işe ı.it e\'rak ve şatrname- yaacılık, sebzeclllk, tarla. ziraatı, sUtçü-
ler şunlardır. lUk ıtbi işler yttptırıh1caktır. Bu faaliyet 

A - Eksiltme şartna~e.sl. okulun bahçesinde, ahır ve kümesinde 
S - Mukavele proJesı. etitmene veya köylülerden birine ait 
C - Nafıa iılerl şeraiti umumiyesi. bahçe turlıı ahır ve kümeste cereyan 
il - Tesviyel türabi}'e şose ve k6gir edecektir 

1 

• 
1 

• 

lnşaaEhna dHnir teinnirtnşartname. Bu e~aslar dair;sinde g~ılci Ba,öğ-
- usus şa amo . ~• i hakk d arıt E _ K ·r ced li rctmenler, zıraat fttcuiyet · m a e,. • 

G _ P~je ve menlere direktif vererekler ve yaptırı-
lsteklller bunlan (1) lira mukabflin- lac~k işlerin ta.le~enln seviyeslle müte-

tle OUmUşbane Nafıa Müdürlı,ğUnden ala· nasıp olmasına bılhassa dikkat ed~ek· 
bilirler. lerdtr. 

4 - tksutıııc Gümüşhane Vilayeu --Er-z-ur-um- A-sk-ert ~'tınalma 
Nafıa binasında 21 i Sıırt 938 Pazartesi " 
gtinü sııat onbeşte yapılacaktır. . Komlsyonnnaan : 

6 - Ek~illmc kapalı zarf usula ile Sankuıwş için kapah :ıttrfla clo.s!Jt· 
rapılacakhr. meye konuhm 230oO kilo stlde yağımı 

6 - Ekdltıncye girelıllfuek lçln -is- 1 istekli çıkmadığından )'eDiden .kapalı 
lekliletin 1384 lira muvakkat teminat ıarrla ekslltmeye konulmuştur. :rahmin 
vermesi bundan ba~ka Ucaret odası ve· bedell 21850 lira llk teminatı 1638 Ura 
sikası ile NafıR VekSletlndcn musaddak 75 kw-uştur. Eksiltmesi 12 ·Mart· 938 
ehliyet vesikası gô termesi lhımdır. Cumartesi gUntl. saat on birde Erzurum-

7 - 'l'ekl!f mektuplan nı;ünctı mad• da askeri satın~Jll!a komisyonunda Y_,tı· 
dede gôsterilon saatten bir saat evveli- pılacaktır. Tek.lif ~ektuplnrı · beUl gun 
ne kadar Komisyon Reisine makbuz ve sa.attan bır : saat ev\'el komi~yon 

~ . , . p Başkanhğmıı verılmiş veya posta ile 
tiıukabılhıdc 'erilmış olacaktır. osta· gOnderilmif bulQnaeakbr. Ştırtnarnesi 
ijı~i ~ecikmc \'C tebtrlır kabul edUmeı .. ber gijn 1'omlsıyonde görUleblllr. 

~li H9) .·? l (Ne. UlJ 4 · 4· 

DOÖU =:=================-==9M 
Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Hazirandan itibaren tatbıkına 
bnşlnnacak olan talimııtnnmenin 
madde mndde neşrine deııam 
ediyoruz.. Alfikııdarlar kendile· 
rine aU olan kısımlar için şim· 
diden haıırlıklarını yapmağn 
başlamalıdırlnr. 

-30-
~Iütt-fel'rlk. 

41'1 - Asar! atikaya, milli, ta
ribt, beledi bina , eserlere ve abide
lere heme suretle olursa olsun za
rar dokundurmak yasaktır. 

415 - Salıncak, kayık , atlı ka
rınca, dönme dolap gibl eğlence va
sıtalrı yapmttk ve işletmek için Be
lediyeden ruhsat almak mecburidir. 

416 - Dilencilik yasttktır. 
-3'1 -

llükö.fllt. 
417 - Bir sene zarfında dU.rUst

lü~U, temizliği, verilen evamlri Be
lediyeye riayeti ve san'abnda gös
terdigl likakat ve incelik dolasile 
memlekete faydalı olduklarına Bele· 
diye meclisine~ kana.at getirilen es
nafa mükafat taktirname veya ma
dalya verilir. 

418 - İşbu mUkafotlar, tııkdir
name veya madulyttltır her sene 
Cumhuriyet bayrtımında Belediyece 
tertip edıle~k olan umumi e~·ıence
de sahiplerine tevdi ve iUln edilir. 

-a2-
t:ezat Muddekı'. 

419 - işbu talimtıtnumenln gös
terdiğ"i mecburiyetlere ve yasaklttrtt 
riayet .etmiyeuıer beş liradan bıışlı

yttrttk emir veya tenbiblerine itaat 
etmiyenler iki Ura.dan bttşhyarak 
pura ceısına çarptırılırlar. 

420 - l ~bu tulimatnamenin güs· 
terdlği mecburiyet ve.ya yasakldrtt 
riayet etmeksizin ~·enilecek ve içi
lecek şeyler ihzar veya teşhir edeu
lerio bu mttfüm müsadere t.dllmekle 
beraber sahipleri yukw-daf:i mHdde 
mucibince tecziye edilir. 

4~H - İşbu talimatnumenin is
tediği şekilıerı bttiz olmıyan dU.kkfuı, 
ticarethane, mtıessese veya nHkıl 

va~tıılımna mattıup ~ekil verilinceye 
kadar işletilmelerıne mUsaade edile
mez. 

422 - işbu talimatnamenin gös
terdiğı mecburıyet ve yasaklura ri· 
uyet etmeksizm h~rbungi bir iı:te 

~lışmalar işbu talimatnamenin iste
c.ugi vuziyete uygun bir şekil alın· 
CHya kacıar çttJ.ı~waktau menedilir. 

423 - İşbu hıllmatnamenin hile 
addettıği işleri yttpanlıu onbeş gün 
kadw- sun'1:1t lcnısından menolunur. 

424 - Suçun tekerrU.rUnde ceza 
tazyif olunur. 

425 - Kanuııl1:1rınıızda sahıh 
cUrüm olarak gösteri.len ve işbu ta
lımatnameye dubl mUntıfi bulunttn 
fiiUeri i~eyenler Cum.burtyet MU.d
dei Umuwılitıne tevdi olunur. 

426 - belediye mnbendisi, dok· 
tor, murutsebecisıle dbttyet ve te
mizlik memurlun vazifelerine müte
allik bususlıtrda zabıta memurlarının 
btıiz oldukları salabiyeUer verilmiş

tir. 
42 7 - lşbu tallmatname muct. 

bince tecziye veya hııminab mucip 
fiilleri işleyen çocuklurın velılerı 

mes'uldurlar. 
42.; - İşbu talimatnamede me:ıkQr 

olmıyan ve fena bcı.rekel olarak te
lakki edilebilecek olan abvalln Be· 
lediye suçu olup olmadığının suç ol
du~una göre cezaların lttylni Beledi
ye daimi encumenine aittlr. 

.f29 - lşbu tttllmatname 1938 
yılı malt senesi lbtidasmdan itibaren 
tatbik edilecek. 

430 - İşbu talimatnameye mu
gayir Belediye mukarreratı mUlga
dır. 

431 - Jşbu tallmalnnme Bele
diye meclisinin 11 · 11-937 tarihli cc1-
se~inde kııbul edilmlıtır. 

HAVA 
8 · • 3 • 038 aDat 8 Raportı 

Havn taıyiki : 602.4 
• ._ (Deniz seviyesi) : 775.9 

Suhunet : .... 15.2 
Dflşük ınıhunet : -- 16.2 
Rutubet : Yo 7 4 
!ıuıgA.t : Sakin 
Sema : Motehat*vil 7 /to btıhıtlu 
Yaiıe : Yok 
ftO ~t : '"ıtı 

Dertlerinizi 
bize sorunu 

Okuyucuı nmızın sormak, da -
m.şmak istedlklerl blr çok dertleri 1 
vardır. DOOU gazetesi bu okuyucu -
l:ı.nnı her clhetçe tntmln etmek iste- · 
dlğ! iç!n bu Llertıarın de elinden gi>l- , 
diğl kadar derımmm.ı bulmaga çnlı- j 
ş:.caktır. , 

1 
R ı\IU TSJZ tul sıxız ·~ .. 
Doktornmuz size gerel; bu st\ _ 1, 

tunl.arda a lenen ve gerel;: husust su
rette sorul!ırını2m cevaplarını verme 
ğe hazırdır. İsmin1z1n ıstediğlııtz tak· 1ı diı'de k!l.tlyy~n gtzll tutulaca~ma e
min Ôlablllrsınız .. 

Dr\\'ACI l\JISISIZ'!. 

Avukntunız ... Dlitün dertl<'r!nl - 1 
ze :rıne bu sUtunl!C'da ve isterseniz 
hu:msi surette cevap vermcğe hazır -
dır. sızı danı ediyorlarsa yiııe nvu -
katımız ıze mi\tnl:ı.asını btldirmeğe 

hazırdır. 

HER HANG1 .BiR ŞEY! ~JE~ 
EDİYOR l\IUSUNUZ? 

Yine Doğu gazetesi el1nde~1 Uo 
kfinlnr nlsbet1nde sl.z.l tn tının etrn* 
çalışır. 

e tı * 
Gnzetemilde veya husuti sur 

N"' .ap a lmak istiyenlerln ... 
ı - Evvela s:ırlli ısım ve ıı 

l~ı lnln yazmaları, 
:.! - Suallerinin mllnıktln old 

kad~r kısa sözlE>rle ifade ect1lıne"l . 
ıun sözlerden ziyade l\erhal mev 
rerıımeJ!. 

3 - Oevııp bcctell .. ıın. ,\k 12 t.11 
nışhtk posta bedeli lef1Edllmes! lA 
zımdll'. 

Uususı surette cevap btlyenlt 
rln rn ırnruşlu}~ postıı pulu 1?.d.tıde! 
meleri 

DOGU size elinden gelen Jıer 
hizmeti yapmağa çalışacaktır. _____________________________ ..... ________________ __ 

DOuU 
iLAN TARiFESi 

8 net sa~ırtıctu smıtlnıl 2r; Kuruş 
7 • • .. 00 .. 
o • . .. 7:-l 
5 • 100 

" .. • 
4 • 100 • • • a • • .. 200 

" 2 • .. • 250 .. 
1 • • ,. .ıoo • 
tıan ,·erecek k.tmseler DOCU Ouze· 

tesl İdare Mndnrıoıo.ne mllracaat etml!ı
U<lirler. Devamlı UAnlar için bususf 
latife tatbik edilir. 

Kırmııılı IUlnlnrda tat ife bir mbll 
f ttzlasile alınır. 

.Adres deliştlrwek 2J kuruşluk uc
rete tabidir. 

DOÖU Abone tarifesi 
Seneliği : 
Altı aylığı : 
uç aylı~ı : 
Bir aylıtJ : 

12 
'7 

4 

Lira 

• 
1,50 j 

ECN~ MEMLEKETLER iÇiN 
Seiıelltl . : 24 Ura 
Alb •fııtı : 1f • 

TOR KiYE 
CUMHURiYETi 

ZiRAAT 
BANK ASI 

Erzurum Haya Kurumu 
Sayın halkın Kurumum\11.a t 

ettikleri qağıda yazılı 937 oı 
müzayedeye çıknnlmı~tır. 

İhale, 12-3-938 Cuıtınrtesl goo'l 
1 14 do yapılacaktır. 

! Talip olanlar % 10 fl~poılto 
lerlle Hava Kurumuna ruura,·aııtlal'I 
olunur • 

Cinsi -Butday 
Arpa 
Çavdııır 

Erzurum Ziraat Müdürl~~ 
tdotörtn tohum temtıleı:tıe fft~ ~ 

15 Mart 936 günOnden itibeteo ~~;,{'. 
humluklannı par&SJZ olarak P":" ... 
Uaçtamaya başbyaeakhr. L•tekll 
hm ziraat ıtıMOrlüAGne nı9 
il-An olunur. ( No. 140 ) 5 il" . 

Bahtp ve Ba.şınubarrı.t\ : 

ctıw> B1IWt u*" 
tJnıuıtı neırlyatı ıdııre eden t"!. 

Mlldüttl: BAllADIB nlbAi.-.. ..,... .......... _.........., __ _ 


