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Şubat 1938 • 

fT\A l?F VFPJ : 
F.rznrnm Gl\Jhnşı no(ju fdn~hnnPSI 

SA'\'I : 71 

tr t'JNDELll< '"'GAZETE ., 

Pazartestden mıtnda her cınn çıkar 

Sayısı h"1:.!""''" ? knrnı;tnr 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

Kilosu 15 Kuruşa Et 

Herkes çarpışan iki iddianın 
müspet neticesini bekliyor 

Söylediği sözde ısrar eden İhsan Cinisli bu ayın sonundan 
itibaren Erzurum halkına 15 kuruştan et satacak 

insan başına 
günde yirmi beş 
gram et 

• Ihsan Cinisli mi, yoksa 
muarızları mı aldanıyor? 
Qarşa.mba günkll nuslıamızcla fikir- Hayvan !Piyasasının ho.U böyle iken, 

lerinl neşretmiş olduğumuz İhsan Clnls - birlik 15 kuruşa canlı ha.y:van toplarken, 

B ır taç gUndenberl blr et meselesi Hnin dUştinceleı1 Erzurumda büyük bir a- lhsan Clnlslinin 15 kuruşa kesilmiş eı 
llıertnde duruyoruz. Bizden evvel lMtıı uyandıroığmı dünkü nüshamızda satmasına imkln var mıdır? 

~la et mesel.esile ve dolayl3J.le hayvancı - blld!rmt.ş ve bu mevzuda en ziyade saıa. - Zannıma .göre o bu teklifi ~ bri 
hkla, herkes a.llkada.r... Herk.es görü - hiyetU bulduğumuz kasaplarla temas ede- maksatla yapmıştır. 
~or ki, memleketin bUyük bir serveti he- rek onların !lklrlertnl de· yazmıştık. Bunun 1ç1n onun içinde bulunduğu ti-
n~ çarçur olmaktan kurtulmallll§tır. DUn bu vadideki fik1rlerını öğrenmek cari vnz.ıyeti tetklk edellnı 

ifMH 

Eden' in istif ası meselesi 
• • 
Italyanlar lngiltere ile 
anlaşma teşebbüsünün 
bozulma ya cağı fikrinde 

Başvekil Çemberlayn'ın reye karar verdiği 
henüz katiyetle anlaşılamadı 

Solda f ngifiz Hari
ciye Nazırlığına ge
tirileceği söylenen
lerden Lord Ha lif aks, 
sağda istifa eden 
Harlclye Nazırı E
d JD'in refikası ile 
ahnmış resimleri 

'iaYltJarda, hayvan besleYiP dururken !ç Uzer ehayvan tüccarlarından Hacı Tafta.- İhsan cınısıı kendi de söylediği 
l>att.atdak! muvazeneyi dahi tesı.s edemi - ya da mUracaat ettik. Hacı Ta!ta fikirle- gtb1 11,8-0 kuruştan kunturat yapmıştır. Londra, 23 - Başvekil Çemberlayn zlyeti efk!rı umumiyeyl ve gazeteleri 
Yotuz. Neye saklamalı? Halloınız, ldltl de- rint bize .şöyle anlattı: Piyasanın yüksek olması yüzünden bu bugOn kral tarahndan kabul edilmiştir. son derece meşgul etmektedir. Bugün 
~ede et yemiyor. K ti İhsa C'nisl kunturatı onun her gün 2al'anna. sebep Başvekilin Hariciye Nazın Edenin istifa- İngilterede vaziyet, Hariciye Nezaretine 
b"-8ebzesı kıt olan Erzuruında halk mec- yandığı ı-:~:11~~: hat: v~~n1ı;,:~ olmaktadır. sı Ozerlne tahaddüs eden vaziyet hakkın- kimin gctlrileceki değil, kabinenin ne 
t -ı:n et yedili halde acaba ne kadar sar- söylediği. lbl yüz kilo et verebilecek bir Eğer narhlar dlişürlUecek olursa alıcı da krala maltlmat verdiği zannedilmek- olacağı şekllne girmiş bulunmaktadır. 
ectlllyar diye blr tahkik edecek olduk. g btbbUtUn azalacağından hayvan fiyatları ledlrB. . k b' b h k Fransanın Londra sefiri dün de Rıış· 

%-Usu SOrUfturdutuınuza. da memnun ınd1elğ1b1 llbugtln piyasadan 20 llrayn tedarik dn tabiatile dUşecekt!r. İhsan cınısıı bu 
1 

d'l~kr lh~ ın1e .u
1 

ramnkıtndiçıEsmka.sHma vekili ziyaret ederek, vaziyet hakkında 
011nadık. Koskoca ErzurUında, etten bWJ- e c mesı lmkılm yoktur. dü.şmcden azamı btr şekilde istl!nde ede- ş ~ 11 Ntırna vse~ı mceme es· r. , 1 

:· maltlmat almıştır. 
ka YIYeoetı bulunma.yan bu diyarda adam Koyun fiyatlarında ise bUsbUtün hntn cck, znrru·ı auı.lacnktır. rlcıye azırı ır on ımon un u 
ba11na gl\nde 26 çam et dU.ŞUyormuş. etmiştir. 6 lira.ya 20 kilo et verecek koyun Et na1·huun 21ynde ol~u onnyn at- mevkie tayin edilmesi ile kabinenin vn- hnlyanlaı· bedbin deijll 

İstanbul halla da. et yiyememekten mnsmın bence yegftne sebebi budur. Eğer ztfesine devam edebileceği tahmin olun-
hlll.ft.ekidlr. Daha dotrusu bütün mem - sözlerinde bu mak.iat yoksa ve sırr halka maktudır .. Si~ Con Slmon'dan başka Roma 23 - tnkiliz HRriclye Naz!n 
1~~ Lord füılıfaks ın ismi de bilhassa zlrk- Edenin istif 5 11 i lt 1 L d 

t eti 90k az yiyor. hizmet etmeği dUşlinüyorsa meydan açık- redillyor. Şu halde kabinede geniş mik- a. ı zer ne, :ı ~anın on ra 
lll Halbuki, et birinci safta gelen gıda tır. Zaten beyanatında halka karşı ''alt - yasta bir değişiklık yapılmış olmaya- sefiri ?rnnıh ile lnglliz hukOmetl ara-
Y l<ldesidlr. Ha.rı>lerden yorgun çıkmış, ıcrde de bulunmu.~tur. Ucuz et S!ltsın, gö- ktı sındakı devnm eden görUşmeler rruvak-
li!llıu saramış nM!i et yedirerek kuvvet - rcı m. Knsnplnrda zaten keııdl.".lne dUk - ca {ı~lkm istifa eden Hariciye Nazırı katon cfurmuşıur. İtalyan gazetelni E-
ll<tınneıt lAzıındır. k~nıarını vermek gibi btr sühulet g:·"'A A d h kk d n h...t hl -ı. 

v.. Eden lehine tezahOrleri dewım etmekle en a ın :ı m s.~ r şey yazmamıur.• 
l ~atı umumiden ileri gelen hastalık- tc:rmişlerdir. beraber, ııazeteler mutedil ve ihtlyalb bir la herober, fstfrasanın lnglliz ve haly11n 
0:rı, Tıp Fa.kültesinin yet~lrdiğl gençler- Diğer taraftan dUn matbaamıza mu- lisan kullanmaktadırlar. anlıışmasınn do~ru yol almış olun mou-

n 2'1ya.de et tedavi edecektir. Daha doğ- rncant eden Faruk Mu.stara oğlu et fiyat- · PorJs nellcı"~ t l>ekltyor kerelerl durdurmıyacnğı lrnnaubnı lz-
~:~İc et fıkara hastalıklarının önüne ge- tarı mUnnkaşa'Slndn göz önünde tutulması Paris 23 - vglliz kabine inin vn- har etmektedirler. 

tir. lf\.zım,,.elen ml\hlm nokta1'nrclan bir tnne -
Şu haJde et yemenin çaresi acaba ne- sinin ve beli: ıen mUhlmminin unutulmuş 

~l.r? Bunun ba.şta gelen ilk ve mühim olcluğunu ileri sitrerek demiştir ki: 
ltdbirtnı Celil Bayar hUkümeti almıştır. _ Et tiyatlannın indirilmesi mevzuu 
tı fiyatını halkın iştira kuvveti seviyesi- bnhsolurken şehirli ve memur ve şehirde 
ne indirmek. Eti de ekmekleştirmek ... Bu- oturan !ak1r halk tabakası gözönünde tu-
llun için eUn en pahalı olduğu yerde, is- ıuımaktadır. 
lanbuı<ta belediye baı.ı !edakArlıklara kat-
la.nınıştır. Vesaiti nakliyeden devlet ten- (Alt tarafı f ilncllde) 
tlla~ yaptırmıştır. Ayni derd1 Erzuruında 
ela iörtıyoruz. Hayvan tıcaretlle meşgul o
lan h1T vatandaş çıkıyor ve diyor ki: 
t "Ben sığır etını 15 kuruştan sataca-
Un ve kazanacağım.,, 

Onun bu teklitlne belediye şükranla 
~\rap veriyor. Kasaplar dl1kkAnlarını o
nun emrıne terkedlyorlar. Bl2 de dlyouz 
ki, artııc ok yaydan !ırlaml§tır, iddia or
;::a Q.tılmı.ştır. Bu iddiayı isbat ve tevsik 
--undır. Haydi a.rkada.ş ~ başına, şu sc
llln 15 kuru.şa satacaAın etten blz de l1-
~~l1ın. 

••• 
Acaba nlçln et bizde halkın ayağına 

kllda.r gelen demokrat bir gıda maddesi 
0•anıamı.ştır. Bunun muhtelit .sebepleri 
\'a.t, biz aklımıza gelen sebepleri söyllye
llın: 

Et mesele.si hnkkırıda gazetemize 
beganntla bulumın 

hayv.w tacr11rlnrından 
hACI TAPPA 

burada bugün bulunmaz. Ben her gUn 
hayvan alıyor ve her gün hayvan satıyo
rum. Bu yaz doğmuş kuZuian beş liraya 
sn.tm alıyoruz ve istaııbulo. sevkedeme -
d!ğimiz ayak malı koyunların tekini ka -
snplnra 7 llrnya satıyoruz. Ot\nün piyasası 
bu halde iken, ~ten anlaması lhımgclen 
insan cınısıının iddialarına akıl ~rdlrc -
mlyorum. Bugünkü nzamt fiyat kasaplara 
ancak pek cUz't bir kazanç temin edebi -
Ur. 

Bu sene zaten hay\•an piyasası mU\ra

F II~R.A: 

KOP 
Ah btı kop dağı! ... 
Belki &nurumun en büyük ıztırabı 

odur. Yüksekliğini bl9 bclll etmiyen ha -
ille o dehnlaruu içlerinde ıWeyen büyük 
insanlara. ne kadar benzer. 

Fnkat JJu tevaıuwı içinde en haşlıı bir 
deıebcyl ruhu giıllcUr. Eğilmeyen başı ö
nünde yıllarca ve yıllarca. bütün başların 
eğtldlğlnl görmeje, kaprlslerile blltün bir 
ülkenin \'arlıiına hük:metmeğe alışmış -
tır. 

Zamanına ıöre açılan ve zamamna 
göre kapanan Kop bir 2.lndarun demir ka
ı;ısına benzer. 

zenesini kaybetm~t.ir. Buna da Kars hay- K dJ ? 8 örtülüşü kW ı 
l tsk.idenberl, et lüks yemek olarak te- vnn Birliği sebpe olmuştur Hayvan sahip- apan nıı u n a er -
lkk! edilirdi. Hayvancılık, bizde yeni yeni l i ha l R l . tm n ld nl Palandöken sırtlarını döfen rüıglrla· 
bır d er yvan al'ını us ara sa ak ~m i- h l Hllnde duyasınıs ve etrafı ses 11. tıcuet fUbul olmP.ta başlamakta ır. le ellerinde tutmuşlar ve İstanbul plyMa - nn va ş • 

"Yoksullar Kurumu,, için •• 

AJıJN Pı Yh.'SJNJJEN BlR SAHNE 

Şclll'imlzdekl bazı o(jretıncnlcı· ve amatörler Yoksullıw Kurumu 
mcnlaulin~ •AKI.X• plycslııl 'cmsll etmek üzere tamaınflo bazırlan
nuş bulunuyoı·ıar, Uu hususta aldıyınıız ıafslltıL 2 lual &a)'ıfauuz· 
dadır~ 

~ 1Van blltelertnl köyll1 yUlrseltecek sına zamanında sevketmemlşlerdir. Hal - slzcıe kaplayan urların bitmeyen bqas-

ı.~~~~~~~~~b~~~~n~~~~~~~~~~•~O~n~-.~---••••••••••~•••••••••••••~ ~uhsaı '14\Uan "enüz a."ılmoam,.tır Mem· ııu2 blr blkesUttn a.cıslle dolar. nsm 
ltkftın P ~ ~ "' i;i;ı~ mer- tetkikler netlc~lnde lda~ etmJyeceğinl Açıldı mı? Geniş kanatları arasın • 1 
421e ~ yvan yay 1 anlamış olmasına rağmen, Ruslarla dokuz dan bol bir yıız rüJıeşine 101 veren bir 
• re ba~lıyaca.k yollanm.ı.z yoktur. Hay- kunışa bağlanmıştır. . 
'ncıııtı vmmli bir isiihsal .oubes1 haline pencere 11Wdir. Erzurum semasının ma • 

tetlrecet imkAnlardan henüz mahrumuz. O zaman mal sahpllert mnllaruu blr- \iliklerinde (iin _..tmuı şakrak akislerini 
Karsta devlet eıue .kurulan canlı Uğe sat.mıyarak ellerinde tutmap ve pi- koşturur. . 

lıaflan ihracat blrlltı bu yolda aWllll§ yasanın yükselmesine intizar etmeğe baş- Kopun görtintişil blr dost ybli kadar UI( ve mühim bir adım olarak teıA.kki e- lamışlardır. Bu, yem parasını mal sahiple- munisti~, cana yakındır. Onu ilk cördii _ 
'%:bUır. rı üzerine yUkllyerek maliyet tyintı~ı bUs- ğftnüz zaman reçıt ve~eslljine lnanma.k 

ltanaatm12ıce ha.yvancılilt ışı de dev- bütün nrttlrmıştır. Dlğer ta.raftan Istan - lstemezslııl:s. Bunu ö~nmek l9ln onu 
lıet tarafından rasen ele alınması icap e- bul piyasasına btrdenblre çok hayvan sev- yakından tanımak JAnmdır. o zaman a
ilen tntuıim JMVZUlardan biridir. kedilm1şUr. Bu da oradaki piyasanın dUş- fılm.aılıtıııı, clehşeıinl ve tek kelime Ue 

OQk mUhteınel ki ihsan Cinlsll'nln mesine sebep olmuştur. Kop'u bir baktkat olarak anla.rsınaz. 
lasıı bir iddia olarak ortaya attığı bu Birlik taahhüdünü ilfa edebllmek için Kop Jiibek midir? Alçalt mıdır? 
l'ntvıu blZi hü.kt\metin genlj mikyasta.ki pıya.sadan kllosu 16 kunışa, hattA 18 ku • Dal nııdır? 'Ölke midir? Bunu bilmiyorum. 
•uı t.li.kaaının ıarurı oldutu ıkanaatlne lru~a kadar hayvan topla.mata. ba.tlamış Fabt ıu var ki: Kop Dolu b61ıestnde ta-
~tlcttı'· ve bu yüıden ktılllyetıt tarata dt cUl~ 'bl&Un tn 1111..Sr llUW&t lletıdlr. 

~ Mt4N oımu~\ıt· ( · · MIADIR PM~ 

Erzurumun en iyi tavla 
oynayanı kimdir? 

Şehrlmlz<le tavla mernklılan t-0ktur. Bnnlarm içinden 
ta\•latJa en nıahir oıunnu s, tınek Ozt:re yakında mikkAfaUı bir 
müsabaka açmnun !ı ızıı ·lnmyoı·uz. TafsllıU verece(jlz. 

• 
ilk müsabakalar " Sakarya ,, ve 

" Tophane ,, kıraathanelerinde ya
l pılacaktır. 
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D O li 

Yalan a 
Alman sergilerinde 

av derilerimiz 
Yoksullar Kurumu 
menfaatine 

1 

Ağrı Halkevinde 
konferanslar 

- 1 "Akın,, piyesi · f\1allarına mahreç bulınak ilk büyük ihtiyacı karşılayan 
l·ste'.1eı1leı· Tı"caret Odaı;:ına 1 konferanslar 

.1 3 Ye 4 i\1art r,eceleri iki 

icinde 
' 

Tabii insanlarla deliler 
arasındaki sa ada yaşayanlar 
da a kimler var? 

Ynzun: JlJ'. CA \'.\D ZEKı\i BİLL 

m i.lracaat edebilirler d f t · ı·sana kadar de\1aın edecek e a Cl11Sll Cdi1<)Cek , ynrım nkıllılıırın bir çeşidi de ya- Avrupada bile faaliyet icra eder. Hele 
Almanyaclııki Tl'ırk ticaret ve sana- . lancılardır. Bunların hayalleri bizim memlekette bol hol sııhn bulabl· 

yl odası, Türk mallarını Almanya piyu- . Şehrlımzd~ki bazı ?ı"trelnıc>nlerle be- Ağn : [Husus!] - Ağrı H ılkevi, fa· çok parlaktır. Kurnaz olurlar. Iler şey lirler. Rilgi i az halk kütlesi, hekimler· 
salarına tanıtmak için orııdnki bi" çok l ıaber..' Hnll<evı Gösterıl h.olmuı. .meı'.sup aliyellerine bu yıl da hız1m gün geçtik· hııkkında sathi ınıılOmatlaıı ''anlır. rle llınit ettiği şiftlyı bnlamıyacnğını zıın· 
sergi ve panayırlara 'fOrk tirmalaıının l amat~rler. tllraf~n?an yakıııdn hır pıyes çe artırarak devam etmektedir. Bu fauli- Fııkııt hiç bir şeyi ince mlltalea et· nederek bunlara nı1lrucaal ederler. Bun· 
da iştirakini temin etmek üzre önayıık tcmsıl edıleceğım yazmıştık. Buton ge- yeller arnsınJa, kış gfrelıclenberi aksa-

1 

meınişlerdir. Ağızdan kapma mtılılmnl lar da chığlnrdan topladıkları ollar ile 
Olmaktadır. liri Yoksullar Kurumuna terkectilecek k d' 1 .. 1 . 1 h f 1 i 

1 b l ına sızın ve m eyıcı crın , er ha ta ' · ile k. urnazlıkları sayes.in. de yükse·k· m.a- hekimlerin iyi edemh.·ece""i llerlemlc: 
Berlin Türk ticaret ve sanayi odası o an u temsil için, lıt'ıynk lın1Jrlık ar 6 11 

l k d k k k raz dnha çoğı:ıltarn.t çevrede etkin akis- hnfıle nuruz etmeği bılırler. BUyuklerın kanser vakalarını ld ecleceklerı·nı lddlu 
şehrimiz ticaret oda ına da ml\racaııl e yapı mış, gere· . e ora ve gere• OS· " 
derek, bôlgemtzden yün, Zf'hire ve av- lUnıl~re bir tuıylı emek ve para sarfe- ler ynrntan konferıınq serisini de ımnbi· hoşuna gidccel{ küçnk fıkralar bulmayı, ederler. Spritisma, celbi ervah ve saire 
derllerl istemektedir. dıımıştlr. liriz. Bu konferansların mnvaffakiyetli onların boşlanmndıtrı a~a~ların zayıf gibi bahuneler ile halkı soyarılar bizim 

Mevsimi olmak dolnyi~He av derisi ı Temsil edilecek olon piyes "Akın,,· ve mües~ir olmasmdaki amillerin başın· noktalarını bulup bunlal' ıle ulay etme· yarım akıllılar zümresine dahil dolandı· 
teşhir etmek ve mnllarına mahreç bul-

1 

dır. Piyesi mnvaUakıyelle b.ışnrmağı ele da konferan cılarm, ilin entellektüelleri ği, bunları tehzil etmeğl severler. Musi· rıcılardaıı başka bir şey değildirler. 
mak isteyen ınl\stalısillerimiz şehrimiz almış olıın genç sanatkfirlııra güveni- arasından seç'lmiş olması ve mevzuların kiden, edebiyattan, felsefed~n, ekono- Yaluncıların bir kısmı ela hastanele· 
ticaret odasına müracaat edebilirler. yonız. "Akın,. biri. 3 ~tart Perşembe çevrenin ihliyacıqa, ilin sosyal, sn~lıRnl ml<hm bahsederler. Fakat bır az knzı- re musulhıt olur. Hafif bir romatizma 

akşamı, 19.30 da, diğeri 4 Murt Cumu ve ekonomik şartlarına uyğun, ulusal ve yınca mnlı1mntlannın çok sathi olduğu gibi, midede nra sıra gaz bulunmak 

Bir nahiye ınerkezi akşamı da gene a~·nı saatte haşlamak 1 
sosyal ha::ousut üzerine tertip edilmiş ve hfç bir şeyin kUnhl\ne vnluf olmndık· gibi hemen herke te bulunabilen rıtbnt· 

~ llzere "Doğun sinema ·ındu iki defa tem· bulunması gerekmektedir. Bunlar nrcısın- tarı anl:ışılır. Dttha çocuk ilccn yalana sızlıklar hasebilc lıashınelere kabulleri 
değiştirild İ sil edilecektir. da derin alt\ka uyand1ranı, geçen harta başlarlar. Hiç lüzumu yok iken, mana- fçln isrnrla müracaat ederler. Yüksek 

Urfa vilayeti merkez kazasına bağ· Ayrıca "Cesaret rekorun isminde verilen ve sertfiin yedincisini teşkil eden sız şeyler iı;tn yalan söylemekten zevk makHmhtrdnn tavsiye mektupları getirir· 
I~ Kubalnydar nahiyeshii_n _merkebi şlm- 1 b.ir komedi de ~ö ... terilecektir .. G.ençl~- konferans ilbay Bıı~· Btlrhan Tekerin idi. alırlar. Sağa soln çirkin iftiralar yağdır· ler. Kendilerini aylarca besletırler. İlk 
dıki buluduğıı Koymas k~yunden kaldı·, ıımiz bu YCslle Jlc hem mevsınıın bır 1 Mevzu teşkilntı esasiye kanunu ve bu mnktan çekinmezler. Uydurdukları yala- günü ağlr hrısta rolü oynayan bizim 
rılıp nyni nahiye çevresınclekl Kalacık boşluğunu doldurmnğa, lıem de lnşm kanunun da son yapılan tadilleri ile na çok defıı kendileri de kani olurlar. yalancı girdiğinin ertesi günü yemekleri 
köyüne getirHml.,tir. bu çelin gUnlerindc yoksullara yardıma esbabı mucibesi idi. Konferans, önce Bir müessese başında bulunurlarsa mut· beyenmemeğe başlar. Hıtstaları, hnstaba· 

Jzrnı· 1• fuarına Eı·ztıı·uından bir vesile hazırlamış bulunuyorlar. f ti . 1 ·r , 1• t k - • er e cemıye ' vazı e ve ınos u ıye no • tasıl yalan söylemekle arkadaşları birbi- lucılurı, hekimleri birbirine çekiştirırler. 
iştirak edecek O]an}ar lnsından başladı. Hulk ve aclnlet rinc vurdururlar. Bu suretle gOyu idare· Lüzumsuz geçimsizliklere, kavgalara ya· ' 

İzmir Enternasyonal fuarına Doğu o Q G'"" u mefhumlarına da temas c<lcrek cemiyet- ettiklerine kanidirler. Çok defa yalan lanlan hasebile ·sebep olurlar. Nihayet 
bölge inin iştirak şekillerini görüşmek le bewber bu meflıumlurm doğuşunu söylemekte htç bir mcnfııatları yoktur. hastnm·den çıknnlır. Bir kaç gün sonra 
nzere şehrimizaeki esnaf cemiyetleri iLAN TARiFESi ve cemiyetle beraber esas teşkildt ka- Yalunı. yalan söyleınel< zevki için söy· başka bir hastaneye musiıllat olurlar. 
pazartesi günü odnya davet edilmişler- 8 nci stıyıfada su.ııtlmi 25 Kuruş nununun 'Ocut buluşuna işaret ettikten }erler. Evvelki hastanenin intizamsızlı~ından, 
dir. Bu toplantıda Erzurıımun İzmir fu- 7 .. .. • 50 • sonra Türldye Cumhuriyeti Teşkilütı BUyUklUk ile OvUnUrler. Kendilerinin hekimlerin hastalığını anlayamadıkların· 
arınc..la hakkile ve kendisine layık bir ~ • : • 1~5 • Esasi~ e Kunununuıı, genel bakımdan usıl bir ailcyeye mensup olduğunu mU· dan' hasta bukıcıların şefkatslzliğinden 
şekilde ne suretle temsil edilebileceği 4 : • : 150 : tııhlilini yaptı. En önemli maddelerini tefahirane söylerler. Kl\çük bir ltıhki- bahsederek yeni bir dedikodu mevzuu 
görüşülecektir. 3 • • • 200 • reel bir surette tasrih ederek sözn re- kat ile işin meydana çıkacağını dUşUn- yarntırlıır. 

Keh il' barcılar ve 2 • • • 250 • jlm ve· dewiıuizin ruhu olnn ultı pren· ınezler bile. Yalıı~cılnrm bu asalet İU· Bu yalancılar hnstunede bir ruh 

Dokuınacılar Kooparetifi ı\a.na verec~k kiıııse"'ıer t~ÔU Gaıc- slbe intikul ettirdi. Bu preıısiplerln her diları hazılarındu pek fazlu olur. ileride hekiminin eline geçerse foya çabuk 
tesl ldure Mütlürlllğllne uıllracaal etme- lıirislni, ulusal tarilıirnizucn, içtimai lıUn· ( Paranoicle) adı altında mUlalea edece· meydana çıkar. 

Şehrimizde kehlrbarcılarla dokuma- tldlrler. Devnmlı ill\nlar için hm;tı"ı' ye ve kttrokteriınizdeıı al.iıkları yııkin Yaşlarını ba 1 n 1 b 1 cılal' bir kooparetif teşekkil etmeğe ka- f b"k d"l" ... I giırıi bir nevi cinnet vusf ını ııhr. Anne· · ş a nı a mış u ya an· 
tarı e tat ı e ı ır. mi ullerle ve sebeplerle lzuh etti. Jzah "ını· b.ıba.:ını uı·tık knçnk görıueıTe buş· cıların ıslahı çok zordur. Asıl mesele 

rar \•ermiş bulunmaktadırlar. Koopare· K l · n l d 'f · l " " u 6 

T ırmızı ı ıl n ar n tarı e bır mis f' sadece bir ilmi göruşle değil millt gıı· lur. Onlurın keııdı· aıı•t ve bubusı ol- bunlar henüz çocuk iken hastalıklarını 
tifin kurulması için esnaf sah günü i- fırzlasile alınır.. 1 . . . • 1 
curet odasında bir toplantı yapacaklar- Adres değışlirnıck 2:-ı kuruşluk n C· ) elerin tuhııkkuku y~l.undıı . yurtrnşlaıı- mayıp ancak süt annesi ve süt babası bulup meydana çıkarmakta sebebini keşf· 
dır. rete tabidir. ıınz.ın tmgtın, yurın ıçın buz olıııahm olduğu, kendi inin yüksek bi( aileye 1 etmektedir. Bu gihl küçük yaşlarda bu 

Umumi Mağazalar DOGU Abone tarifesi gerekli olun susyul vıızlyctler gôzO· mensup !;ulunduğu hırzıııdu iddulunta fena meyli anlaşılabilenlerin sıkı bir 
Heyeti UmunJiyesi Seneliği : 12 Liru nünde buluuduruluruk yı.ıpılıyordu. 

1 
bulunurlar. Bazıları nasihat tesiri altın- terbiye ve tcd vi ile bu huylarını terk-

Alh nylığı : '7 • Bır lıukııkcu ve idareci olun lbay da kulır; yaptıklurınu pişmuR olur. Hiı" etmeleri ınümkUııllnr. 
Ankarada toplanacak olan umumi u a lıl'rı 4 b · · ı K 1. t ö u ü · t" ç y ı; • u mevzu 1',llll e emu ıs g r ş n ı::ı ı- daha yuınn söyleıııcyecckleıine söz ve-

mnğazalar Tllrk anonim şirketinin hey'- Bir aylığı : 1,nO • t tt"rr' 1 ·11- 1 t b" F k i 1 b . İ nu e 16 ı esas urı mı ı c uva ve er ı. rirler. a ·at, bu sözler m e sc at eı.Je-
eti umumiye içlimaında Erzurum ticaret ECNEBİ MEMLEKETLER iÇ N yemizın ana llutlarını heyacanln \'e açık 1 1 n bnşlaı·laı· y luncı 
odasını Ankara ticaret odası re1sl bay Seneli!l:i 24 Lira ınez er ~ene ya nn · u · 

~ fıkirJerle unluttı. fzuh sırusındıt 1 · ı ' l"d' 
Alınanya Türk Ticaret 
Odasında Erzurum Vehbi Koç temsil edecektir. Allı avhı'.rı 14 • ve şnrlatun arın mızııç arı neşe ı ır, 

ynrttaşın, işyarın, bDgünkU lıııdslz meclislerde kahkrıhahır& ile ei:.rara neş'eJcr 

Kasapl k yvanların aklı.ye • imkanlar ve her günü daha uçık l.ıir is- snçuılar. l\Iüstehzildirler. Herke:sin küçük Alııuınyadaki 'fürk ticaret odasının 

1 tlkbttle giden yıllar iç!nde gerek fert ve bir ayıbım bulup bunu büyUlllrek ruec· genel toplantısında Erzurum ticaret ve 
15·11-938 tarihinden itibaren tatbik mevkiine konulmak Ozere deniz yolları gerek toplu Olarak kendilekiııe dtlşen lislerde istihza mevzuu yapmaktan bUyUk sanayi odasını temsil etmek üzere Berlin 

yOk tarifesinin kasaplık hayvanlara alt maddeleri aşnğıdııki şekilde değiştirilmiştir: rol, vazıfe ve mes'uliyet tel>nrüz etti- zevk alırlur. Bu meyunda bol bol yulan Elçiliği iklııci kdtibi bay Galip intihap · 
M. ı. M. 2. M. a. M. 4. M. 5. M. 6. rılcli. .söyleınegl de ihmal elıııezler. Dostlurın d"l . ti • 

rno lW 150 ı~o lôO Bu konferansında, ilbay Buy Bur- dıın ufak terek borç ıılırlaı·. Bunları ö- e ı mış r. 
Dnna, buzağı 
inek 

100 
250 
25 
ın 

100 

250 250 250 250 2SO han Tekerin yalnız yl\ksek idureci şuh- demek akıllarına 2'elmez. Otellerde kalıp ı:mEiEWZ'1'AllmJ•mmmm•••• 
35 40 40 40 40 siycti değil ml\rebbilik kudreti de göze bir kaç gün bol bol bahşış verdikten Bugece nöbetçi eczane 

"İstanbul,, eczanesidir 
Koyun, keçi 
Kuzu 

20 25 25 25 25 çarpıyordu. tliınizdc geniş bir rağbete sonra uzun müddet bir şey ödemeden 
1FO 150 150 lf>O 150 ve büyük ibtiyuca cevup veren bu konfe· kaç,ın dolandırıcılar az mıdır? Malak 

1anda 
Öküz 

250 
250 

25)> 2:0 250 250 250 ranslar Nisnn sonuna kadar de\•anı ede·ı Hele bunların arasında sahte hekim· 
250 250 250 250 250 cektir. ler pek meşhurdur. Bu sahlc_hcklınler - - _.:===========-

Edebi Tefrika No: 70 
- Heccr, dedi: Şimdi bıı ak bu sözleri. Başka 

ler konuşnlım. 
Genç kadın yerinden dogruldu : 
- Bizim için bıınclan mühim mevzu olamaz Fer<la. Artık 

tamamile iyi olmuş bulunuyorsun. Seninle haş başa kalıp 
konuşmak için fırsat arıyordum zaten, söylllyeceklerim var. 

Ferda, genç kadının konuşmasına mani olamıyaca~ını anla· 
ttHştı. Mülevekkil bir tavırla gene i kcmlesine uzandı: 

- Ne söylOyeceksin Hacer ? 
Genç kızın esinde hafif bir titlrey1ş vardı. Hacerin ytlzO 

çok adi bir hal almıştı. Onu dikkatle süzerek: 
- .Evveln itiraf et ki, dedi. Akif Cemali bir türlü unuta· 

,. madın. Duyduğun aşk hQlii ayı ateşini muhafaza ediyor. 
Genç kız yavaşça gözlörini kupamıştı. Hiç bir harekette 

bulunmadı. Gene Hacer konuştu: 
Bu aşkı başlangıcındanberi benden gizledin Ferda. Ynlnız 

onu Handanla Beyoğlunda kolkola gördüğUnıOz gtın öyle bir 
buhrana dnştün ki, o perişan, muztarlp halin birdenbire her 
şt•yl ifşa etmiş oldu. Evvelce bana yalnız Mecidiye köyündeki 
tnünaknşnnm , onunla nasıl dö t olnıı~·a karar verdiğinizi anlat
mıştın. Bu itirafı da biraz mecbur olduğun f çln yaptın. O gece 
He samın davetlisi idin. Annemin beraber gitmenize izin ver· 
memesinden korkuyordun. Bann onunla dost ve arkadaş oldu
ğunuzu, eger gitmezsen Ressamın yanlış düşllnceye knpıla
cnğını anlattın. Ressama gOzel blr ders vererek bUtün kadın· 
lıııın biriblrlerine benzemediklerini isbat etmen, onun nihayet 
hakikati anlaması ve senin bu dürU t hareketini takdir edip 
do t kalmak için eltııi uz ıtmusı hoşuma gitmişti. Dedlltln gibi 
lirkadaşça yaptığı bir teklifi bazı mUteassıp fikirlerle kabul 
etmemen nahoş bir ta fr yapabilirdi. Sana hak verdim. 

gece onunla be ab r ltmen için Mnemdeıı tıln nhrken 

yarıdm ettim. Yalnız şunu du söyliyeyiın ki gene de Ressamın 
görliıılişüııe pek uldırnmıyorduın. Seninle tam bir dost ve 
urkadaş olduğuıın emin değildim. Eski tenıttyülUnll ve urzu· 
zusunu, bu dostluk perdesi nltını:ı saklıtyıırnk seni korkutma· 
dun avlamak islt~dığindcn şUphelcniyordum. O zaman bu fik
rimi galiba sana da söyledim. Sonra senin çok deği:a;tiğinin de 
farkında idim. DU~l\ncell ,halin, Ressttuıın ismi geçtiği zaman 
gözlerinde yanan kı vılc.ım beni hiç te btemediğiın bir kanuate 
sevkedıyordu. Hundanln Ressamı beraber gördUğüınUz gUn 
bu kaııuutimde hiç to ynnılınadığım meydana çıktı. Onlurı 
ynnydııa gorfüıce duştnğQıı deıiıı buhran, sokoktıı kendini 
kaybedecek kudar perişıtn bir h ıle gelmen o zuman bu aşkın 
ne lrndur ilerlemiş ve kök salınış olduğuııu da bana öğretti. 

Ressamı, bu sevgiye layık bulııwdığını, aynı kuvvetli, sumimi 
aşkla inukabelc gormiyeceğini dUşUnerek ona kulbiui göster
mekten. aşıkını belli etmekten çekintlığini anlumıştııu. Sunra 
başka şeyler de öğrendim Ferclu .. 

Genç kadını gözleri lrnpalı,- hiç s~s çıkarnıadun dinleyen 
Ferda g özlerini açtı. Hayretle yerinde duğruldu: 

- Nelor öğrendin? 
lfacu kırık bir tebessümle glllüyorc..lu: 
- Ben bir suç işledim Ferda. Sen tevkifhanenin hashılıa

hcsimlc iken benden hııtıra defterini istemiştin yn1 gelirmedcn 
evvel cl"fterini okudum. 

Geııç kız sarardı: •Fakat ... ,, diye mırıldandı. Hacer elile 
onu sı.ıswa ıw işaret etli ; 

- Dur, heyecanlanma. Bunu fesatça bir düşÜnce ile yap· 
mndığıma emin oh•bilirsiıı. Lütfll senin bir şey söylemediğin· 
den şikayet ediyordu. Hu gidi:jle muhakkak malıkO.m ~lac~ğını 
sl}ylUyordu. Aklıınn defterin geldi.Getirmemi söylerken okuma• 
mıımı da rica etmiştin. Bu ihtarın beni kuşkulandırdı. Belki de 
lyinde LütfUnUn işine yarayacak, seni kurturacak deilller bu· 
lacaktık. Kim bilir ne gibi dUş!lncelerle bunlıırı ortaya atını· 
yordun. Kıırnr verdim. Defleri okuy.lcak ve eğer içinde lehinde 
kullunabilecek noktalara tesıtdlH edersem, LUtfOye söyiiyecek· 
Um. Ifocuın ona göre ınl\dafıuısını yupacuktı. Sonln kızıp da· 
rılmana uldırınıyordum. Bütl\o emcliuı kuı·tulınandı. 

Genç katlın derin bir soluk aldı: 

- 1şte bu düşüncelerle defteri okudum ve sonunda anla
dım kl bn defterin ortuya çikması, seni kurturmıık değil, büs· 
bnthn mtthkilıniyete sürnklemek demekti. Deltırde duyduğun 

kıskançlığın Hessamı öldltrıneğe kallrncak gadıır mllthiş oldu· 
ğ'unu kemlin itıraf edıyorduıı. Herkos onu senin vurduğuna 
kıtnaut getirnıişker. ben l iraz tereddütle dUşıııUş, Ferdıt yutan 
söylemez vursaydı "ilen vurmadım n diye isrurlu üzerine ylik· 
lenen iltihumlurı reddetmezdi diye düşünmnştllm. :Fakat defteri 
okuduktan sonra içimdeki son şOpbe kırıntıları da kayboldu. 
Akif Ceınull senin vurduğuna epeyce kanaat getirdim. Kendi 
ağzınlu • Ona öldnrmek istıyorum ,, demeyor muydun? Belki 
bunları ııöyleıneıni, defterini okuduğumu illrar etmemi garip 
buluyorsun. F'ı:tkat sebepsiz lwnu~ınuyoruın. Yoksa sen hepi· 
mizi şaşırtan bir şokilde beraot edip bUtün şUpheleri Uzcrinden · 
altıktun sonra geçmi~ şeyleri karıştıroııya kalkmıtm budı:tlalık· 

tan başka bir şey olmaz. Zaten bu bahis suna defterini oku· 
duğunıu söylerken ıılçin okuduğumu ıta izah etmek lazım gel~ 
diginden açıldı. Şimdi dinle .Fer<.la. Görüyorum ki dUşüııce• 
ilsin, muztarlpsin. Faknt klınseye bir şey belll etmek iştemlyor
sun, içine kapanıyorsun. Halbuki bu hiçte i~i bir hareket 
deail, ( ArJta.aı var) 
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EN SON HABERLER 
Gizli bir Çin tethiş 

teşkilatı keşfedildi 

OGU 

Şenkaya 
pazarı 
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AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? •. 
Toplayan: RAJIAOlR OÜLGER Tefrlkn: 33 

Memleketin bazı köşeleri tetkik e· 
dilirse görülnrkl orada iktisadt iş bölO· 
mn yo~tur. Bir semtte yüzden fazla köy, 
( 40 ) binden fazla nüfus hepsi renı. • 
berdlr. Azar azar ekincilik ederler. Her 
cinsten azar azar hayvan yetiştirirler. 

Şıngbay, 20 - Şanghayda Fransız rayftbilecek malnrnat getirene üç bin Meyva, huhubat, sebzevattan her çeşit 
ı::Yaz: mıntakası dahilinde buh.tnan ke· dolar mükafat vadetmiştir. istihsnl ederler. 

Bütün bu macerayı nakletmekle 
ben Harbi Umuminin bizim memle
ket için karanlık kalmış ehemmiyetli 
bazı '}okta/arına temas etmiş oldu-

Ç ı, Çinli kafası üçn buımuştur. iki l\lımçukuonun Jnııonyayn Hayvanattsn tavuktan başlayarak 
d hılı, Fransız imtiyaz mıntakası dabllln· yardımı mandaya kadar her çeşit hayvan yetiş· 
t 

8 ne~redllen Şanghar. Evening Post Tokyo, 20 _ Mançukuo bQkumeU tlrl~l~r. Fakat hayvanın yağını, etini, 
l ltetesı idarehanesine ıkı bomba atmış· ilan ettiği seferberlik kanununa gOre derısınl imal eden; .m~yv~, hububat ve 
lll'dır. Bir kişi ölmnştür. Maddt zarar . _ , sebzevatı mevaddı ıptıdaıye şeklinden 
~Qbimdlr. Fransız Polisi mOtecavlzlerl ~ançukuo HnkOmetı, Japon Huk.6?1etlne çıkaracak olan ufııcık tezgahları yoktur. 
elltlf etmiştir. Bu adamlar tethlşci bir Çınde başladığı tşl başarmak ıçın her l\fohsulatı pazurhıra sevk için daimi 

t'fkilat ıefinln emirleri Uzerine hareket turln yardımda bulunacaktır. Bu ranuna nakliyeciler ve bununla meşgul olan 
etUkıertni ltlraf etmişlerdir. Ancak bu göre, Japon makamları, Japon kıtantı· sermıtyedıtrhtr yoktur. O havali hıtlkı 
tetkil&tın ne maksat güttOğO henüz an- nm ihtiyacını temin etmek bakımından kendilerine lazım olan her hangi bir su-

_ğuma' kaniim. 

1"tııınamışhr. Mançuri memurlarına her turlu emlrlerJ nat eşyasını ynkınlarında bulamazlısr. 
Fransız zabitesl yeni tevldfata ya- vermek selQhlyetincledirle.. İşte böyle kenarda kalan parçalıır· 

---- dan birisi de Kars vilayetinin Bar<lız, 

ltalya, harp malzemesi 
imalatını arttıracak 

Erzurum vilayetinin Kosor, Göllet nahi· 
yeteri ve bu nahiyelere civar olan baş
ka köyler ki ceman yüzü mntccavi-ı köy 
( 40) bini mütecaviz nüfus pazar mahal
lerinden sanat -çe ticaret merkezlerin.· 
den uzak kalmışlardır. Bu havnllde iktl: 
sadt iş bölnmü temin edilmemiştir. 

ti Roma, 20 - Milli MUdafaa yüksek meclisi on beşinci toplnntı devresini bi· Bilhu.;sa kış aylarındıs bOsbntnn ka· 
l'lnlşUr. Altı celse devam eden bu devrede alınan kararlar hakkında İtalyan panır her şeyden mahrum kalırlar ki, 

gaıeteı.~rı • FevkalAde kararlar verildiğini • yazmaktısdırlar. Bu kararların mahf· bu havallde bir pazar mahulline kati 
Yeti lllalQm olm11makla beraber, Başvekil Mu!iollinl, harp malzemesi tmalAtı umu· suretlo lUzum olduğu erbabı tııbassll· 
ınr komııeri bulunan Ayandan Dıılolyo'ya sllayfşka.rane bir mektup yazmıştır. rUn gözUnden uzak kalacak bir mesele 
ol Ynksek meclisin harp malzemesi lstlhsııHitının teksifinl bilhaı~sa tetkik etmiş değildir. Bu mıntakanın tam ortasındu 
kldujtu anlatılmaktadır. Son ~enede daha. zlyA~e artmış olan mnlt muvazenede· örtuın ( Şenkaya ) köyn var. Bu köyde 

IÇıtJn, tptldat maddeler ithalinden flerı geldığfne şaphe edilmemektedir. 917 de doğıın bir fikir bir kaç sene 1çe

Yahudilere 
Macaristanda da 
rahat kalmıyor 

Harp zengini Yahudilerin 
eınJak ve servetlerinin 
rnüsaderesi isteniyor 

Papanin heyetini 
kurtaracak balon 
nasıl parçalandı? 

Resıni tahkikattan 
anlaşılan netice nedir? 

rislnde bir kaç genci uyandırıyor. 920 
senesi bu gençler ittifak edert-k örlülU· 
yü bir sanat ve ticaret yeri bir pazar - M.alızuz oldum evla.d.ım, bcrhudarl Sultanblsardıı başalyan mücadele • 
mahalli yapmağa çalışıyorlar. Mekteb ol, berhudar ol dyerek dualar ediyordu. miz ondan sonra cereyan eden 'hAdise _ 

l k 1 . k ti t Benim önümden ayrıldı. Andreaya doğru lerde yine zaman zaman ve muhtelit oe-
açı ıyor, pazar uru uyor, şır e er eş-
kil ediliyor. Sanatcılur ğeliriliyor. gitti. Andrea ince, uzun boylu bir mülA. - klllerde tecell1 ettiler. Böyle olmakla be-

Bnzı seneler ve bazı noktalarda mu· zlmdi. Padişah kendisine elini uzatınca rr.ber yine blr çok hfı.dlseledre hareket 

rr k . t b 1 b kl gayet sert bir reverans yapmıştı. Ve bu lerimJn takdir Ue kar§ılandığını da gör • va u ıye , azı sene er ve azı no ıt· 

l d k t d k b - O tOllld sırada b~ında bulunan şılık fes yere dUş- dilm. ar a ıı ume er en ugun r e 
t k d dl kka. ı t b 

,ıı. mü.ş, merdvenlerden aşa~ıya yuvarlanma- Kütahyanın batışı sırasındaki .soğuk 
O UZ ti ar \ n açı ınış; ' e llöıtt, Stt· -

1 ğn başlamıştı. kanlılığıma ve vaz1!eseverl1ğıme bütUn bir 
buncu uk, pastırmacılık, s11r11çlık, doku· Birdenbire tuhaf bir vaziyet hasıl ol- fil till 
macılık eğercilik dikicilik terzilik 0 a şahlt obnuştu. Blr asker için 

Moskova 20 - Kutupta kalan Pa· . '. ' ' ' muşlu. Padl.şahın ıstabl Amire müdürü doğru söylemenin bir şeref vazıresı oldu· 
. ' . . demırcllık, sobacılık marangozluk, ta~- ı Şe #.n h di ı k 

Pnnın Hey'etlni kurtarmak ıçın yola '. . 0 an reALaey emen mer ven ere oşa- ğunu hatırlıyarak söyll\yorum ki dentz -
Bud 2 K l"kl ı · '. cılık vesaire ilerlemıştl. Celcplık, ma· k t 1 ti i ti • 

ti apc~te, a - ata ı er n maşı· çıkmak üzre bulunan ve tecrubesı y11pı· ır t 1 k k lad dl .\. t k . ra es ge rm ş · den bu sırada kurtarılınca beni tebrike 
tfka ı 1 Uj N d b t · n a urucı ı ev tt e r .. ur ı o cıvar- B basit merasim b d bit t ld 19 ar o an emze e gaze esı, hrken bir dağa çarpan Sovyet tS • 7 ba- - :. u ura a m ş 0 u. ilk şita.p eden ve büyük samimiyetle benl 

\J lc& den sonra Mucaristana gelipte, lonunun nasıl parçalandığı kat'i surette da buluna~ 100, hııt~a 150 koyun ort11· Arabalanmıza. . atııyarak tekrar 1.skele • "kaybolan materyeld1t, yerine gelir. Fa -

Oıınumı Harp dolaylsile servet kazanmış ı 1 R r hk.k u ı sında 0 koylerln ibtıyacını karşılayncttk ye ve oradan Istlnyeye döndük kat senin gibi yetlşmLş bir denzcinln 
an M anö uşı bmılştır. esmk tta 

1 
at ~e ces

1
n
1
e bir alım satım yeri vncude gelmiştir. İk· 26 mayıs gününe kıı<ıar t~vkalA.dc blr elim olurdu gibi cüm).elerle teselllyezı§yiaı 

tak useviler oleyhlnde bir politika g re, u on uzun u up gecesıne g r · ti d" 1 b-ıu 0 bi d t 1 d.l · " -
111 ip edilmesini hQkQmete tavsiye et- rd O t 1 k k r ı ö m k fmkdn· sn ı ş o m r erece em n e ı . hft.dise cereyan etmeden Istınyede knl - tnıp eden komodor blnba.şı Fayter idi. 

ektedir. ro u. l r 8 1 ~ arnı ş, g r de B l miştlr. O Un geçtikce daha iyi oLcaktır. <iık. O gUn resmt bir taltif ve takdire da- • • • 
Bu an_ az~ mıftı. ar yağıy.or. u. a on Şimdi Jse ÔrLOlU gençliği ictlmat cihete· ha· maruz kaldık. 

tin gazete, mevzuubahis Yahudtle- Oçyuı; ıle UçyUz eUI metre ırtırada uçu- de ehemmiyet veriyor. Padişah gerek bize ve gerek Mnave- Sultanhisar AE - 2 macerası burada 
ted'trnlaklne vaziyet edilmesini islemek· yordu. Bir anılık duba fazla irtifaa yak- Kttdın erkek ( 400 ) den fozla okur neti M!lllyenin zabitlerine blr~r altın ef- bitmiş oluyor. Bunu efkArı umumıyeye 
bik~rİ ~ttzeteye göre, bu programın tat· selmek isterken,_ kaza vukuıı .. gel.di. Ktt· yazar olan bu köyde spor sahııları vQ- rada birer gümüş saat hediye gönder~iş- t~vdi ederken ıhaklkatıere azamı derecede 
llıeıtd?ın hususr mahkemeler teşkil e~ll :adan kurtulan uç kişiden mulllzım Po- cuda gellrıliyor. KUtübane uçılıyor. Kon- tı. Yine ayni gUn donanma cemiyeti yeşil 

1 
r.ayet etmeğe dikkat ettim. Umuyorum kl 

0 ır. Bu mahkemeler şu esasları goz çekin şu Jfade de bulunmuştur: ferans veriliyor, Birlikler teşkil ediliyot·. atlas keseler lı~inde uçer maaş nlsbetınde anıatışlarımda bUyük yanlışlıklar yoktur. 
ntıte alacaklardır: - Birdenbire snvari Miyaçkov'un Asrın icııbettirdiği bUlUn httJ!rlı ve yUk- para yollamıştı. Bunlar bizi memnun et- Varsa küçükleri de, artık yoruımağa baf-

y 1 - Yahudilerin tabiiyetleri işini feryadını duydum. "Dağa girdik 1. dl· sellş işlerini b11şıırttbilmek için mUteşeb- m1.şU. ırunış bir hafızanın mansuıu olmaıan ıtı-
k tnlden tetkik etmek, 2 - Nttsıl para ye bağırıyordu. Bunun üzerine ikinci sü- bisı~r çalışıyor. Bunları takiben Bahriye Nezaretin- barile atta şayan tela.kki edilebilirler. 
"'\2&ndıklarının ve servet yaptıklarının vari Pı.ınkov derlrnl balonu yükseltmek Başarılan işler de var. Henllz başa· jen gelen bir takdirname memnuniyeti - BUtün bu macerayı nakletmekle ben 

8
n aşılrnası için tahkikat yapmak, 3 - iç!n burnunu yükseltti. Bir kaç saniye rılmayan işler de var. Yeterkl Çıt· mızı daha ztyadeleştırmLşti. Bu takdlrna- harbı umumlmlnin biZlm memleket 1ç1D 

d u •erveun kAmllen mOsndercsine ka· sonra müthiş bir gUrültü oldu. Btılon !ışılıyor. Vtttanı, mlUeti ıeven her fert me aynen şu satırları ihtiva etmekte idi: .aranlık kalmlf ehemmıyetU bazı nokta.-
ar iİdebllecek şiddette hükOmler ver- ugaçlurm arasına dalmış bulunuyordu. bılhassa her münevver bu glbi teşebbus- Sultanhisar torpitosu süvartliğine larına temas eı.uı .. ş u~ ... ueowna .Kanl.m. Bu ... 

trıek. Felaket bu suretle husule geldi. leri görmekle, işitmekle elbett: sevinç Avnü inayeit bariye istinaden ve ma- nun arasında ~n mütebarızı o zamanki 

d B db. d ı d ne · lftm olan m""külMa ra""-en düşman mlittetıklmiz, sila.h arkada.şımız olan AI· uyar. e ın a 11m ara a guzeı ""l ""' 1 1 .._ .. ••••••••••••---••••••••••"" ders 1 tahtelbahrine bllhücum garkedllmesl em- man ar a tarzı mUnasebetimlzcUr. Tarihi 
JfÜSEYlN KÔYCO rinde meşhud ve basırai 1ptlhaç olan azim bir lhaklkat olarak şunu lnka.r etme.me1' 

Dertlerinizi 
• -bize sorunuz 
Okuyuculanmızın sormak, da -

lı1'ıtıat istedikleri blr çok dertleri 
'ardır. DOOU gazetesi bu <>kuyucu -
ltrrını her clhetçe tatmin etmek lste
ctıtı için bu dertlerin de elinden gel
~tı kadar dermanını bulmağa çalı
tleattır. 

RAHATSIZ MiSiNiZ? .. 

Doktorumuz size ııerck lbu su • 
tuııkrda alenen ve gerek husust su
rette sorulannızın cevaplannı verme 
h haıırcıır. İsminiZln 1.stediklnlz tak
Cltrde lı:atiyyen gizll tutulacağına c
lllln olabUirslnlz .. , 

l>AVACI MISINtZ?, 

Avukatımız .•• Bütün dertlerini • 
h~ Yine bu sütunlar<la ve isterseniz 

U&Ust surette cevap vernıeğe hazır • 
~· Stzt dava ediyorlarsa yine avu -

tırnıı sıze mütalaasını bildirm~ğe 

hazırdır. 

HER HANGİ BİR ŞEYİ MERAK 
EDİYOR l\IUSUNUZ? 

Yine Doğu 81lZCtesi elindeki lm
ka.nınr nlsbetinde sızı tatmJn etmeğe 
çalı.şır. 

* ti * 
Gazetemizde veya hasusl surette 

1 cevap almak lstiyenlerin-
1 - EvvelA. sarih ısım ve adres

lerinin yazmaları, 
2 - Sualle.ı1nin mümkün olduğu 

kadar ıkısa sözlerle ifade edilmesi. u
zun .sözlerden ziyade derhal mevzua 
geçllmesl. 

3 - Cevap bedeli olarak 12 ku -
ruşluk posta bedeli lef!edllmesl a . 
zımdır. 

Husust surette cevap istlyenle • 
rtn 18 kuruşluk posta pulu gönder -
mel eri. 

Şimali lrlanda İngiltereden 
ayrılınak isteıniyor 

Londra, 20 - Şlmuli lrlanda du 
yapılun iııtihubat beklenilen neticeyi 
verml~tir. İntıhtıbm neticesine göre, ln
giıtero ile buğlı kalmuk ısteyen şiwalı 
Jrlandunın cet·ubl lrlunua He: birleşmek 
istewedığt bir kerre daha anlıtşıluııştır. 
intihap netıceslnde Adnlyonlı;Uer Hel· 
pust meclısinde ki 62 sundulyudun 35· 
int işgal kuzunmışlttrdır. 

lııtıhabın vereceği neticeyi bilen 
Dövalern kendisini şimali lr!anda ehi 
temiil ettirmemiıU. 

Başvekil ·ı.ord Kregavon söylediği 
bir nutukta şiınttll lrlaııdanın ( Uestec ) 
in Anavatana bağlı kalmısğa uhı.tetmlş 
okluğunu söylemıştir. 

Panaınerika dostluk 
tezahürleri 

ve metanet ve besalet! muvaffakiyetk!\ra- ltı.zımgelir ki mUttef1klerlmlz bizleri göz
nenlz takdlratı umumiyeyi ve fahrı mah- ıerinde !azla kıymetlendirmiyorlardı. za
medeti mUllyemiZi istilzam edecek ve ta- man 2'lman bizi izzeti nefsımızıe karfl. 
rlhimize hattı zerrin ile nakşedllecek mü- karşıya bırakıyor ve hodgrunca hareket. 
esiri llllyei vatanperverden bulunmak ediyorlardı. Umumı harbln kaybed1Uşl se
itibnrllc muvaffaklyet vakıa! kahrama • beplerl arasında bu hodga.mlığın ne dere
nanenizl tebrik ve sefineniz zabitan cede rol oynadığı daima tetkik eclilel>lUr' 
ve efradının bu suretle vazlfei mübeccele bir mevudur. 
ve mukaddesei vataniyelerlni bihakkın TUrk donanması <> zamanki vasıta -
tfa eyleml.ş olmalarından mütehassıl his- larla getirilmiş olan müşterek mücadele ... 
~yatı takd!rkflranemi tebliğ ne vatanı nin muvaffakiyete erl.şebllmesi için 1na -
muazzezlmize hldematı mümastıe tbrnz ve oıımayacak kadar cür'etk!ırane ve teda
iraeslnde temadi! muvaffakyetinlzi cena- kı\rane hareketlerde bulunuyordu. 
bı Allahtan tazarru ve niyaz eylemekte Dğer taraftan ı\lmanlarla. beraber 
bulunduğumuzu beyan eylerim. çalışan Türk zabıtleri mütevazı ve sabur 

Bahriye Nazır ve'km bir şekilde hareket etmesini blliyorlar ve 
ENVER bunu bir memleket vazifesini ileri götür ... 

Bugünü takip eden gUnlerde yeni al- mek için yapıyorlardı. Bunun en büyü~ 
dığım rUtbe dolayıslle Suıtanhisarı ter - şahidi yine Almanların umwnı harbin 
ltetmeğe, Kütahya torpitosuna geç.meğe mubtellf sathalanna dair yazdıkları ki • 
mecbur oldum. Kütahyada uzun müddet to.plardır. Bunlardan Muaveneti Milliyede 
kalamadım filotnıa ile Karadenlzde yan- bulunan yüzbaşı Firlenln GoJyatın batı • 
tığımız blr hareket sırasında. bu torplto rılışına dair yudıtı bir kitapta aynen fU 
~arptığı sabit bir torpU tes1rlle battı. o - cümleler vardır: 

Vaşington 20 - Bugun Bücnos Ay- radan Musul torpitosu süvari vek1111~1ne "Türkler, hSssiyatJarı rencide edil • 
reıte Cuuıhurrelsinin makamına geçrn~si buradan da b:ıbrlye erkfını ~arblyeslnP memek tartlle askerı hususlar-da ınutı ve 
mUnuseb~tile yttpılan şenliklere ı~tirak •avın edildim. Oradan Basra torpitosu sU- her ıve9hile ledak!rlığa ıhazır, nazik ve 
etmiş olnn dört motörln yeni tip altı varil1ğine tavtn edildim. B:ı.sra süvartll - bilhassa sa&k ve itimat edUebllecek bir 
Amerika bombardıman tayyaresinin uçuş- 'tnden beni Almanyaya göndermek üze - arkadaştırlar.,, 
ları umumi ul&kayı uyandırmıştır. re aldılar. O tarihte 12 bahrive za.bitımiz Bu maceranın htkAyesl e!lliı u • 

Sı• •e elt•n _Jen gelen her Dünyanın en iyi techlz edilmiş ve ~iman donanmasında staj görmek tizcrE> mumlye için karanlık kalm!f bir takım 
~ U~ ~lma.nyaya gönderiliyordu Bunlar am noktaların aydınlatılmasına yaramışsa, 

ye_nl _bombardıman tayyı:ırelerl olHn bu oıındavım. Bulunmamın sebebi bütün ~u: benim için en büyUk k4ZanQ ve bugUn çe• 
DOGU 
hi%meti l k 

muthıf hava silahından Amerikanın elin- "'~delelerlmlze rd;men bero.ber çalışmı"' kUmi.ş bUlunduğum ınünzevı köfemt tez. 
yapmağa ça ışaca tır. de ancak on n~ tane .bulunmaktadır. liıı 'lldutum Almantann bana kar.ş\ blr hissı 11n tdecek en bUyük bir iftihar vesileaklit, 

________________ .._ _ _..______ tayyareler dönuşte ikı Cenubi Amerlk11 tletret beslememif olmaları, benl aevmı ~ lnVwa 1f 8ultat 1931 

····-~-----------------~ı~~~~Uu~~~q~~~~ ~~~ ~ , f -~· 
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Et meselesi 
• er s ça p şa ı 

ı m et 
ne e 

(Üst tarnfı ı Jncldc) 
1
zetenlz1n ayni nUshasında Belediye reisi 

klt t 1 Bay Şevket Arının cevabına karşı da şu 
Halbuki en ztynde naznrı dl ~. e a ın- suretle cevap veriyorum: 

ması ld.zımgelen köylUdUr.Hayvnn tıyatla- . 
mm dü Urülmesile doğrudan doğruya Şevket Arı Erzurumun muhitini ıyl 

r , ıı~kül bir , 1 t ,,,. er. A ıı dil _ tanımamış olmakla berabi!r hayvan alım 
kö~lll m...,.. rnz ye e ~r satımda belki ihtisasl yoktur. Fakat En-
.şünlllmesl lfı.zımgelen bence o geniş kıt - U 1 h.n ıını satımın c men aza arı yvnn a -
lccllr. Et fiyatlarını tekarrUr ettirirken en dan ı:mladıklannı iddfa ~ttiklerl takdirde 
çok bunu dllşUnmek ıa.zımdır ka atın - kasapların yanlış iddialarını gözönUne a

dey1m. !arak yüksek raylç vermelerinin ne dere -
Dlğer tnrnftan kendisile dlın konuş - ccye kadar uygun olduğunu kestirmek 

tuğumuz ticaret odası azasından is"lllnl timkün değildir. Bugün hnyvan satımı
gızlemck tstıycn salı\hıyettar bir zat tn fi na dair elde bir illtlsn.p kt!.ğıdı vardır. Hay
kırlerlnl şöyle anlatmıştır: v~m mezbahada kesııtnce kHosu malüm -

- Gerek İh:ian Clnisllntn, gerek ka - dnr. İhtisap kftğldındakl nalla ınezbıhada 
saplnnn fikirlerinde milbaltığa vardır. 100 vez.nedllen etin kilosu hesap cdlllnce etin 
Jtiloluk blr Inek 20 liraya olduğu gibl 24 kaç kuru§a mal olacağı kolayca anlaşılır 
llraya da alınamaz. ve bugün 27 Hm.ya alınan blr ökUz 130 

Haklkt fiyat bunun ortasındadır. Dl - kilo et, 25 kilo gön ıo lira, 1kl llrn yağ, 90 
ter taratan kasa..pların deri b . ~ındn ver- kuruş barsak ve sakatat ki yektlnu 12 11-
ml.ş oldukları fiyat asgaridir BugUn va - ra 90 kuruş, bundan mezbaha ve diğer 
satı bir deri 7 ııraya kadar satılabilmek- masraf olarak iki llra yirmi kuruş düşün-

ce 10 Ura yetmiş kuruş gön ve yağınclan 
tcdir. dl' 

kalır. Ve 130 kilo et 10 Um 30 kuruşa ıŞBeledlye reisinin mektubuna gelince, 
mü.ş olmasına nazaran etin beherkllosu 

onun da 1tira~ deeer noktaları vardır. 12 kuruş 60 santime düşer ki evvelki lddi-
Belediye reisi Istanbulda plyaııa ve kasap nmı bu hesapla da teyit etmiş oldum. 
vaziyeti ile buadnkt piyasa vaziyetını 

mukayese etmekle hataya dU.şmU~tür. Er- İHSAN cL~İSLt 
zurumun husus! b!r vazıyette bulundu~
mı kabuı etmek la.Z!mdır. Bu mektup metninden anlaşıldığı 

veç-hfle İhsan Clnis}i ldd!asını men fabat 
*"' * etmek üzere yakında 15 kuruştan et snt-

Et tiyatlarımn n!sı~~ekl ~ m:~~~u mağa başlıyacağuıı bildiriyor. Bu müna -
bahsederek İhsan Cl n n ° aya ğı kaş:ı.nın varacağı mı neticeleri herkes 
fk.irler munaka.şa ed1ledursun, .şehrimi - kl bckl kt eli 

İ mera a eme e r. 
z.ın kasapları ve hayvnn tüccarları hsan 
cınısıınnl fikirlerine itiraz etsınler. O 
flklrlerlnde ısrar etmektedir. Dlln kendi
sinden aldığımız şu mektubu aynen neşre
dtyoruz: 

Çekiln1iyen karılar 
ve kocalar 

ihsnn Clnlsliden dün aldığımız 
mektup 

lzdivnç, her halde çekilıniyen hir 
mOessesedir. Fukat bazı ah\•1tlde nahoş 
sürprizleri de olmuyor değil. Ancul\ Ihsan Cinisll evvelki lddla.sında ısrar 

etmektedir. Dlln de kendislnd~n a.şağl _ hu sürprizler istisnat denecek derecerte 
ld k az o:du~ıı için. sadece zikredip geçmek 

dakl mektubu a ı : .. muvufık olur, 
Bugünkü hayvan piya.şalarına gore 1 Nevyorkta, 'J'arihl tabii mUze..lnde 

et fintalnnm yUksek olduğun~an ve çalışın otuz yn;larında doktor Cvı c 
halkm havnyici zarurlye.,inl te.şıdl e - Siıııpson karısı alevbine •tulıammül edil· 
den bu gıda maddesinin daha. ucuz flata mez derecede zaİinı olduğu ,, iddiu$1le 
satılmasının mümkün olaca~mdan ba. - bir boşanma davası açmıştır. 
hisle 23 '2/ 938 gUnlU gazetenizde blr y:ızı Bu doktor dlyor ki: 
yazmıştık. 

BU yazıya gazetenizin 24 ' 2/ 938 ta -

rlhli nUshasında knsaplar relsl Bny Cemi 
Tokgöztin verdiği cevnbı okudum. Oayrl
varld olan bu cevaba. karşı aşağıdn.kı yazı

larımla yine evvelki iddiamı 1sbat edece-

- Kurını beni her zammı yumıukla 
dövUyor. Dört çocuğumu7.Uıı çamaşırla· 

rını bana yıkatıyor. Dışarıya çıktığı za
man, çocuklara bakmıık fçln ben evde 
kalmak mecburiyetindeyim. Sonra ka
rımın ncnip huyları vttr. Cocukhnn ıne-

ğim. k sela Vlktor Hugoyu, ynhut Bölzakı tuhaf 
BugUn İstanbul ve Rusyuyn. sev e - tuhnf resimler çizerek anhttmağa çalı

dUen sığır ve koyunlarla E.rnururnda ke-
il Sığlı. ve koyunları bir arada muka - 1 ~ıyor. 

s en 1 Prnğda da bir kodm kocnsmdı:m yese etmeı~ 1mk0.nı asla mevzuu bnhsolıı.- _ .. 
· t b 1 rek Rusyaya nyrılmak istt3ml. Ur. Ç nk u bu adam, maz. Gerek Is an u ve ge • . 

evkolımıı.n sı • ır ve koyunlar !evkalll.de karı:.-ını gaz oıııskesıle yıı lıığn yatını:ığa 
s g 1 h 1 dır İs j mecbur ediyormuş. Çthıkü z vallı koca 
beslenmiş etli ve yağ 1 ayvan ar · - Umumi Hurpte zehirli guz telılikcsJ ge· 
tanbulun bugünkü et !lynt.ıarın3. zııran 1 . • . 
Erzur.um et piyasalarının çok fevkinde ol- çırm_I~ ve şayet gtinOn hıriııde Prnğ 
duğunu bir daha tekrar etmek isterim. il şchııne tayyarelc.r hücum eder ve gaz 

gtd h 1 b bombııları atar dıye o vehimle karı:ına Bugün lstanbu:a en ayvan arın e -
1 

. k 
'>O k f ya:"'ılmak zor a gaz maskesı ta tmvormuş. her kllosuna ., uruş masrıı. J' - ~ • • 

tadır. İstanbul mezbahasında k1rk kuru- Muhaıebede gaz maskesmın faydası 
.,a koyun eti ve 35 kuruşa ..sığır eti satıl- olatıllir. F ukat sulb ıaınıııımda bu zor-
makta olmasına blnnen kiloda snl'fedllen layış ta manasızdır. . 
20 kuruş masraf tenzil edUlnoe koyım etA- HUia a işle size bir karı ve fşle 
nln kilosu 20 ve sığır etinin kio1su 15 ku- size bir koc:a modtll ! 

Kaliforniyada fntına 
:ru.şa dil.Şer kl bugün Erzurumda bllhassa 
şu kış mevsiminde bu nefasette et bul -
mak mümklin değildir. Binaenaleyh bu 
iddiamı bilfiil isbat etmek üzere 28/2/ 938 
pa.za.rtes! gününden itibaren Yenikapı 

caddesinde Öğretmen okulu karşısında 

16 kuruşa sığır etinin kllosunu sn~tıra -

Sanfransisko 20 - Kııliforniyanın 
garbindtt çıkan şiddetli bir fırtına yllzOn 

~cağım. . • 
Arzu e<jen yurttaşlar bu flattu.n ls -

tediklerl kadar et a1ablleceklerd1r. Ga -

den nlti kişi ölmüş, on dört kişi yara· 
lanmıştır. zarar ve ziyan bir kaç mil. 

yon dolardır. Fırtınanın suratı saatta 
112 kilometrey! bulmuşdu. Bir çok şerur 
Jerde umumi hizmetler durmuştur. 

5 

Kızılay balosu 
5 Mart 938 

• 

~' Kızılay,, senelik balosunu bu yıl da 5 Mart 
gecesi Belediye ..,alQnunda verecektir4 Balonun 
diğer senelerden daha çok güzel '"e eğlenceli 
oln1ası için şin1diden hazırhklar yapıhuaktadır4 

g ce omınlA berab r I\• ... 

noou 

Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 He.zlrllndan itibaren tatbıkınn 
bRşlanncak 0/1111 tıılimatmımenln 
madde madde ne..:u·irıe devıım 
edl!Joruz. Allik11d11rlar ke11dile
rl11e ait olan kısımlar için şim
diden lmzırltklanm yapmoOn 
baş/8 mnlıdırlar. 

240 - Sinemaların kapıları en 
n1. bf r metre genişlikte olncnktır. 

Ve açılınalnrı halinde biçblr htraftun 
gelip geçmeği gUcleştirmoyccek şe
kilde bııluırncaktır. 

241 - Sinema ve tlyntrohırın 
h.tl. ı p kabillyctleı i Belediyece tayin 
edilen miktardan fazla mUşterl ka· 
bul edilmeyecektir. 

212 - Sinema ve tiyatrolarda 
her elli kişiye. bir tune ls.ıbet ede
cek adette pisuvıır, htıUl ve Javabo 
bulunması mecburidir. 

243 - tik sır:ı lio perde arnsı en 
a~uğı nç metre o!acııktır. 

244 - Sinema ve li)alrol .rın 
umumiyetle kArgir \'e betonarme 
gibi yanğına mukavim maddelerden 
yapılmıılurı nıeclnırlrtir. 

245 - Sinema ve tiyatroların 
uçılmadını e. vel bütnn torerruatile 
birlikte plfüılarırıın ve yaptırılııcuk 
t<ıdiltltın Belediyece tustik ettiriııııe
sl mecburidir. 

- 12 -
Elrnu•hçllPr Ye Fırıneılnr 
24A - Yeni yapı!ac.ık fıranlar 

Belediyece göslerilEcek şekil ve 
şnrllnra uyğun olacak ve Belediyece 
ınuvafik görülmeyen ınnlHıliere fırın 
y:ıptırılmı.ıyoctıkf ır. 

247 - Kabili ishılı olmtıdığına 
Heledfyece kannnt getiıilen fırınlar 
fırın olnrıık kullanılmnz. 

248 - Ynpbkları ekrne~in vey~ 
unun nevini değiştirmek isleyenler 

1 

Belediyeden müsade almak mecbu
riyetinıledirler. 

249 - Fırın depolarında bulu· 
nan un çuvallannda rabrika firmn· 
sının hulmrnınsı mecburidir. 

250 - Ekmeklerde yaptıkları 
fırının firma ını ve mumQl olduklllrı 
un cinsini gösteren bir etiket bulun· 
mnsı m • cbııridir. 

251 - Fırınlarda bir yatuk odu· 
sı, banyo ve tuval~t daireı::i muhru
kat deposu, kül deposu ve su h~si
sıılı bulunması ve tesisatın temiz 
olmnsı ve temizliğe m:ami derecede 
mnsait bir şekilde yaptırılması mec
buıillir. 

252 - Fırınlarda vo mllşteme· ı 
U\hndn inek, tavuk gibi b!lumuın 

lrnynıııların bulundunılmnsı yasak
tır. 

233 - Hamur ve ekmek yapı
lan depo edilen ve ekmeğe miiteal· 
lik levazım bulunan yerlere altıku· 
darlıırdan başkıılurının girmE.•lerine 
fırıncılar müsade etmeyeceklerdir. 
Bu yerlerde yatmak yasaktır. 

154 - Tezgtlh en az 70 san· 
llm yUksekl:~inde olacak vo üzeri· 
ne çıkılrııakf. :zırı ekmeklerin konma· 
sı ve alınmusı mümkün ulacuk ~e
kilde yaptırılrıraktır. 

1 )5 - Hmııurhıınede kıtfl ml k
dnrdn pencere bulunacak. Ve bu 
ııenccreler huınur yapıldığı znman
dıın gayrı zamr.nlarda açık buluna· 
caı·tır. B\ı pencerelerin ince bir ka
fesle örlUlınesi mecburidir. 

57 - Fınnlurdıı hi<; lılr suretle 
üstü açık su bulundurulmaz· 

258 - Hamur tenekeleri kolay .. 
ııkla temizlenecek mevnddan yapıla· 
caktır. Ve hamur yapıldığı zamnn
dan gayri zamanlarda içlerine toz 
ve suire girmemesini mümkün kıla
cuk şekilde muntazam kapaklarla 
kapnh bulunacaktır. 

(flel'am erfecek) 
~~~~~...,-~~~~~~~~-
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ERZUM DEFTERJlRLIAJNDlN : Trabzon Nafıa 
Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konan fş : 

TUrk parası kıymetini koruma bak~ 
kındaki 12 numaralı kararnameye fllli. 
kararnamenin hnknmleri dairesinde al
tın ticareti ve alhn alış verişi ile met 

'frabzonda yttpılacn~ Ç 353~62) lira gul olan hakiki ve hOkmi şabıslarlll 
( 89) kuruş keşlr bedelh Lıso bınası in· k k İ dO dQ l\ dde-
ş11atı kapıtlı zarr usulile ekslltme~·e ko- mez a~ arıımamen il r ne ma 
nulmustur. · si mucıblnce tutmak mecburlyeUnde ol• 

Eksiltme 11 • 3 . 938 Cuma günU 88• duklım defterlerin numuneler; baıırıan• 
at ondOrtte Trabzon Nntıa müdOrlOğün- mıştır. . 
de toplanacak komi ·yon tarnfından ya· Altın tlcaretı yapmak Ozera M11ll,. 
pılarnıkır. • .. Vekaletince mezun kıbnmıı ohm Bank• 

Bu işe tıil evretkı kc, fiye ve şattnAmeler I lttrla kuyumcu Vf1 antikacılar gibi ıan 
{17) lira { 68) kuruş mukabilinde Trahzon ve ticaret erbttbmın ve dlşçtlerln 
Nafıa rnüdürlüğ'ünden tılınabilir. l~ieyen· ' burda veya masnu alhn ubm ve satımr 
ler bu evrnkı Nafıa Vekaleti yapı işleri nı san'uh mutade hıılfnde icra eden 
nmu~n m~ldürlUğ~nde. ve l~tanbul Nafıa kikt veya bDkmt şahıslımn azamt bit 
ml\clurl~.,Onde goreb~ıtrleı •. . hafta içinde idaremize müracaat ederol 
. E~ı:ııltmeye glrebılmek ıcın tstekllle- mezktlr numuneleri almaları ve defler• 

rın { 1 ı892 )lıra ( 52) knruşluk muvak- 11 . 
1 

ö h •
1 

b t ~il' 
kat teminat vermesi, Tlcnrel odası vesi- er.ın °0_8 i re azı. «1yara 8 

kası ve Nafıa Vekaletinden alıam:ş yapı edılmek uzere ( Defterdarb~ımıza) lbrd 
muterthhllllği vesikası göstermesi ve yttp- eylemeleri lOzumq il~n olunqr. 
tığı işin en büyü~UnOn hedell ( 1:-.0000) ( No. 130 ) 7 • 4 
Iirndan Rşağı olmaması ve mütealı· 
hldln diplomalı mnhendls veya mimar 
olmusı veya buıılardım t!irile mnştereken 
tekltf yııpıp mukaveleyi birlikte imzala
mıtsı şnrllır. Mll~tcrck teklir yııpanların 
her ikisi de mnteahhltlik v~sik :~sını haiz 
olacak ve tcmlnııt müşterek olncaktır. 

Teklif mektupları yukarrltı yazılı 
saatlen bir saat evveline kadnr sözü 
gC'ÇPn komisyon reisliğine mukbuz mu
kabilir.de verilecektir. 

Po,ta ile gönderilecek ml'ktuplann 
nihayet sant 14 e kadar gelıniş olınsısı 
·e dış zartm ınnhür mumu ile iyice ka· 

SINGEA 
Kuınpanyasından: 

Kumpanyamız Erzurull} Şııbe91 içitt 
beş hnyım muallim ulacıtğından falipl•' 
rln şeraiti öğrenmek üzre mt)raca4U4' 
ilan olunur. ( No. 131) 3 · Q 

pahlmış olması lazımdır. 
Postada hasıl olacak 

kabul edilmez. 
( No. 128) 
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1 DOGUDA 
1 LK ÇINKOÖRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etmek 

üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kılişe· 
lerinizi, mektup ve fatura başhklarnuzı, çinko 

ERZURUM DEFTERDARLIOINDAN; veya. ~a_uçuk üzerine ınühürlerini bize sipariş 
Muhtelif tarihlerde müsadere edi· I edebıhrst!JJZ. 

len 1188 kilo buğdny unu ve 350 kilo j 11 A k l b l • • 
çavdar n~u 17 - 2 - 938 gOnQnden illba· ı I rtı stan u a sıparıı 
ren 15 gun mllddetle mtızaedeye konul· es 

muştur. Talip olanlurın ihale tarihi olan 1 •h • k 
4·8·938 Cuma güno saat on doıtte! vermeğe ı tl'VQC yo tur 
~~~:r~Ü~~atm:t~ı!T~~1~ı:~t~ı:n°u~.1syo- 'J ' 1 · 

<No. 1
27 > 4 - 2 1 Mecmua, Kitap, Broşür, Memento ve saire için 

Salılp ve Başmuharriri: yaptırmak İhtiyacında bU}UOdUğUOUZ kJJişeJerf Sf• 
CiHAD BABAN a 1 

Umum neşriyatı idare eden Yazı tşıeıı Zİ her SUretle meınnUll edecek bf r şekilde UnJ&f 
Müdürü: BAHADIR DÖLGEB edebiliriz . 
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