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Şubat 1938 
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fnARE YERi: 
Eı·zuı·11m GöUmşı no(jn İdat'f'hRnrsJ 

Pazarte~tden mnada her ~ün çıkar 
Snyısı her yerdf' 5 kuruştur 

SA '\'I : 72 

G CINDELll< ~GAZETE Bnsılmayan yazılar g~ri verilmez -
8alkan Antantı konseyi 
diin Ankarada toplandı 

Vekiller Heyetinde miihiın bir toplantı 

l' unan ve Yugoslav Başvekilleri hükumet 
1'11erkezimizde alkışlarla karşılandılar 

Tayyare motörlerimizi 
kendimiz yapacağız 

• 

Türk ordusunun en modern müdafaa 
silahlarile techizine devam edilecek 

.. 

•• 
Balkan Paktı devlet-
leri, Avrupanın cenu
bu şarkisinde tam bir 
nizam ve ahenk tesis 
etmiş olduklarını bir 
kere daha dünyaya 

{.'~oldaıı sa!]a} Yugoslav Başl'ekili Sfog rıdi11oııiç, Yunan Bnşııekili '!tfetnksns, 

göstermeğe vesile 
bulmuş oluyorlar 

Hariciye treklllmlz Tet•fik Rllstli Arns 

Balkan 
konseyinin 
altıncı toplantısı 

•• 

A. nkara dündenbeı1 mUhlm siyası fa
~ıtrı aııyetlere sahne olmaktadır. Bal -
ııı~, antantına mensup dört dost devletin 
luııtı uı O.damları srunimlyet çerçlvesi da
' <le 'lnüşterek menfaatlerini a.la.ka.da.r 
l'acı llleseıeıerl görUşmektedlrler. Dün -
~a : Siyası buhran ve tenevvlllerl arttık
kı lrbır1erının dostluğuna mütezayit bir 
!ç~et veren dört Balkan devleti, llerisl 

l'enı kararlar alacaklardır. 
llıltt halkan antantı, bugUn her zaman -
ıl'ttı dana kuvvetlidir. Romanyanın ge -
ıl'eteıcıe olduğu siyası kriz dolayısUe va
eıcıt 1YI idrak edemeyen bazı ecnebi ga
J.a erde, Gogu kabinesi; hüktlmeU eline 
11ığı . 
ı~ zarnan reybi ifadeler gönnUştUk, 
otlardı :ıtı: 

'hn ''Jıonıanyndn i~ızme, doğru bir in -
e"lt ak husuı buldu. Romanya, Balkan 
aıl' esındekt dostluklarını terkederek, t

aya teveccUh edecektir. 
l\ıltonıanyada faşizm ıızun sUrmedl. 
k ltarol memleketi biraz da zUhd ve 
~a içinde idare etmeği H1zumlu gördü

tltı:ın b~vekD.lete rtihbnndan bir adam 
<lı . <li ve kabineye de eski başvek1llcrl 

t!tı lıoınanyada d!nt tesirlerin mevcudt -
~ kuvvetlidir. Kral Ka1"olun bu UlrlU 
l~~etı kanaa.tımlree kıhşmış fırl~n lh-

n arını teslClne matuf bir teşebbUstür. 
al'ıı lı <lUnya vukuatından Erzurumda 
~ Uzakta kalmış olmakla beraber, bu 
~ e taraftar olmamıştık. E~er okuyucu
a tl'tu~ hatırla.rla.rsn demiştik ki, Roman-

Ankara 25 (A A.) - Bugün topln -
nacak olun Balkan antantı altıncı konse
yine hllkümetlerı nnmmn iştirak etmek 
için evvelki gün İstanbuln. gelmiş olan 
Yunan Eaşvckııı Eksela.ns Metaks:ıs Yu -

ltATATORK 
ı Ankarada 

Anknra 25 (A. A.) - l«>lslcum -
bur Atatürk dün saat dokuz buçukta 
husust trenlerllc Ankaraya muvasa
U\t etmişler, Ba~'\'ekll ve Heyeti \'e -
kile aznsı tarafından Gazı istasyo -
nunda istikbal edilmişlerdir. 

goslavya b:ışvekil ve haricıyc nazırı ekse
Jtl.ns doktor Stoyadinoç ve Romen hnrıct
ye mUstcşarı dUn ~nkaray:ı muvasnl!ı.t et
mlşlercUr. 

(illtltınıfı ../ ll11ciJde) 

Karadenizde fırtına 
yeniden başladı 

Ankara 25 ( A. A: ) - Kurııdenizde 
btr kar tipisile beraber haş\nmış olar 
şiddetli fırtına ayni şekilde devam et
mektedir. 

Sıfırdan aşağı 38 
Patnos [ Hnsust ] --; Bu ~~ralarda 

soğuıdar son derece şıddetle hukmUnO 
ıcra etmektedir. Şubatın dördüncu gece
si hararet derecesi sıfırdan aşağı 88 
dereceyi bulmuştur. 

15 kuruşa et - -

Bir kaç günlük satış 
iddiayı isbat eder mi? 
Bir cok kimseler de bu sualin fiili 

ce~abile karşılaşmqfl: istİJ'Qf/qr-
Et fiııtlfırının yüksekli~i hakkında 

Ihsan Clnlsli'nin ortaya attağı tikirlerin 
akisleri şehrimizde hala devam et~ekte· 
<lirler. 

İhsan Cinlsli'nin dün bize yazdığı 
ve bizim de neşretliğlmiz mektup efkarı 
umumiyeyl bir intizar devresine sok· 
muştur. 

oldukları direktiflerle hükumet pro

gramına girmiş olan tiu noktanın ta
hakkuk ettirilme. J için icap eden 

tedbirlerin alınmasına başl:ınmışhr. 
Bllha sa ordu ihtiyacı gözününde tu-

tularak tayyare ve tayyare motörlf' -
rinin de memleketimizde ynpılnbil -
melerl tf'min edilecektir. 

Iliğer taraftan Tlirk orclusunun 
mükemmel bir şekilde techlz ve tts -

lih edilme~lne de,·am edilecek ve en ' 

modern techizatın temin edilmesi 

için de ayrı bir prog-rnm yapılacak -
tır. 

\'ekiller Heyeti ayın ylrmJ ikisin
de bu maksatlarla ,.c umumi erkAna 

harbiye reisi Mareşal Fewl Çakma -
ğın da lştlraldle bir toplantı yap -
mışhr. 

• Başvekil Celil Bayann reisliği 
Ankara 25 (A. A.) - Türk ordu- altında )laliye ve :mm l\lüdafa:ı \'e

sunun muhtaç olduğu harp müdnfaa killerinden teşekkül eden bir heyet 
mnlıemesinln Türklyede yapılması toı:Innıırak beŞ senelik l\lllli :.\lüdafaa 
lüzumu hakkında Atatürk'ün vermiş prog-ramını tesbit etmiştir. 

İspirto. fiyatlarında ,,. 
mühim tenzilat yapıldı 

K,olQtı.)'a ispirtosunun herkese serbest 
ıatılmasına karar verildi 

Ankara 25 ( A. A. ) - Başvekil l ııllik kısımlarında ispirto ffatfa-
CeltU Bayarrın hükllmet işlerini ellllııe rında ehemmiyetli tenzilat yapılacağın, 
aldıktan sonra mecliste okumuş olduğu dan bahsedilmişti. 
hUkumet programının inhlsarlara müte- icra Vekflleri heyetinin son bir kaı.. 

FIKRA: 

ÇIRAKLAR 
~ün JF.atb:yıya geHrke~ yolda meşin 

önlükl~ ulak bi;r çocuğş rastladam. 

Her t,aratı k~4\tmıw olan karların Ü· 

ıerlnde ayağuıdnkJ büyük papuçlraı riiç· 
lükle çekiyordu. Omuzları öne dotru eğil-
nılştt, Rengi sara ldJ. Bakımsızlıjı yüzün
den belli idi. 

- Nereye çocufum? dedim1• 

- Dükkana Begem~i1_ 
- Sen dük~flnda nu çahşayorsun? .. . 
- Belli kunduracılık yaplrem. 

- Kaç para kazanıyorsun günde? 
Dü ündü, bu suale, c.ev~.P , ''trmedi 

Sonr~ birdenbire: 

rarile bu vaad yerine getirilmiş ve ispir· 

to fintlarında mQhim tenzilat yapılmaş.
tır. Gümrnk ve İnhisarlar Vekaleti ka· 

rarhıştırılan tenzilatın yapılması için fes.
beden tedbirleri almış bulunmaktadır. 

Verilen karara göre, boyala isplrfo-
nun kilosu 4ı; , saf ispirtonun kilpsu 90 . 
Mugııyyer ispiı::tcuıuıı kilosu 90 kuruş· 

olarak tesblt edilmiş ve kolonya ispir; 
tosı.Jnım herkese satılması tekarrur etti..
rilı.uişUr. 

Vekı\letler 1938 bütçeleri li 121rh~ıı 
na devam etmektedirler. ijütcelerin ha· 
zırlanması Şubat sonunda bitmiş olacak·· 
tır. 

lı (!st olab1llr, fakat dostlarımızın dn -
tııbtı 'Jlrnlerı, menfa.at birliği üzerine ku
•ııtı U.. Paktları lhllıl edemez. Türkiye, ne 
t~J~aşıst, ne de antıkomUnlsttlr. Türk 
~e~ 1 kendi hudutları dahJlinde m emle
~~.n Uygun gelen vasıfları nefsinde ce
~ ~'ll4, Orijinal bir lnklldptır. Kemaıtz
~ etl barız vasfı, ne Jtlmseyi kendi tşle
~rıştırmak, ne de ldmsenin işine 
Ilı~ aıctır. Yurtta ve dünyada sulhu te
~""1,:tınek için, Atatürk rejimi bütü~ 

Et fiatlara mnnakaşasma giren tn· 
rafların muıırızlerım ikna etmek nzere 
gösterdikleri rakamların birbirlerinden 
çok fnrklı olmnlnn hangi tarafın daha 
hakh veya haksız olduğu meselesini 
meşkuk bir hale sokmuştur. 

- llnftadn. ~tuı kurpş! . '\edl. 
J Bi11 Pıtr~a d ha konuştuk. Öğrendim 
ki gün açılırken dükkftna g-ider' ve geç va -, ..... ,_ .. 

Sa~arYıa otelinde· 
bi~ l\ırsız yakaland\ı 

tler1nı seferber etmiştir.. 
~ llaı böyel olunca komşumuzun dahili 
~ ~killeri, rejim sarsıntıları. niçin 
~ erıcı..ışeye sevketsln? Dostlarımızın re-
t ~la.adet içinde, sükftnla çalışmnlnn
~tı ennı ederiz. Fa'kat onların derunı 
lıtı tuıerının, dootluklanna daima sadık 

1 tı 14 Olan ı'ürklyeyc, aykırı bir tavır • il)',,. 
~"aları için sebep olablleceğini de hfç 

ll'\an t~hJlliq etmeyiz. ' 
~~anyanın dnhılt rejimi ne olursa 
~ · Gnu pakttan, kendi menfaatlerin
'htnıağa, hiçbir sebep yoktur. 

Chf AD BABA • 
(Atı tşrah 4 Qnr-ftctt~ 

Nihayet mesele karşılıklı lddialann 
• 1 

filt) bir surette lşbnt edilmesl şekline ._. m' 
döknlmuştü r. 

(Altnrtıfı 4 ilnctitle) 
~~--~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~-----

EDEN'İN ISTIF~SI 
.. 

Çem~eı:layn'e hücuml~~· 
..... . aevam e<;liyoı:. 

wl 

işçi Partisi Pazar gllnü. -saşQekil 
aleyhine 'iddetli /;>ir:.J1~.i~ing yapıyor 

· (~,_!ft ~, AAo~ 1H6t/td'J 

kit, ortalık karardıktan sonra evine döne~· 
mlş, ba:ıı:an iş sıkı olursa geceleri de. ~it· 

• \ '" .. • ~ · 1' 

şırlarmış ... 

Giind.e (!ör\ kuruta bu kadar hizmet 
..... ••• t!ı l 

bl.r parÇa fazla defli mi? . ~ 

Bu misali Erı11rum gibi uzakta kalmış 
ve hlla lptidııi el sanatlarının e"iirl ol -
maktan kurtulamamış bütün şehirlerimi
ze teşmll edt;b111rlz. Bir otel u"'ağ-ı, bir lo
kantaca, bir saraç çırağı hep aynı \'e bel
ki daha elim şartlar içinde çalışıyorlar. 

Bunlara kim sahip olacak ... iktisat \'~
kAletl iş bürosu sann~ i merkezle.rlndeki 
büyük teşebbüslerde çah~:ın amelenin Is -
tlkballnl emniyete ahrken, iş kanununun 
tatbik edllemlyeceğf kadar küçük miıe.s -
seselerde hayatlannı kazanmata çabala· 
yan ve en büyük ekseriyeti teşkil eden b" 
kltltn 4tlfilnmlreeth mi a~a~a? j 

MllAPIR. DtlLO.llt.: 

Sa.karga otelinde hırsızın. 

u•rı l1t4ıf1ı Yuıuf 

tYJııh 2 Jnddtl 
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Doğudan _Haberler 
Sakarya oteline giren bir1 

hırsız yakayı eleverdi 
Kendisini tutmak isteyenlerden otel 
hizmetcisi Yusuf u elinden yaraladı 

' . 

Erzurum un 
Kapalı Stadı 
yapılıncaya kadar .. 

Atletizm pisti ve havuzlarını 
ihtiva eden bir 
futbol sahası yapılacak 

Dün gece saa.t 23 buçukta Sakarya 1 yaralı Yusı.ıfu hastahaneye sevketmi.şler-
oteHnde kanlı bir bo~uşma olmuş ve ote· ı dır. Bölge heyeti evvelki akşam Başkan 

l Vali Haşım İşcanın Reisliği altında ıın hizmetçisi Yusuf bıçakla elinin mil · Polislerin eline geçen adam Cumhur -
toplanmıştır. Bu toplantıda şehrimizde tcaddlt yerlerinden yaralanmı~tır . yet caddesinde kaçmağa te~bblls etıniş-

t yapılmasına karar verUen stadın kapalı 
- Birkaç zamandanberl Sakarya oteli- se de. buna da imkftn bırakılmamış ır . olması hakkında ilcriY."' silrl\lcn mtilaha -

d b ı ımak ıst' - Karakolda yapılan tetkikat neticesinde 
ne hırsızlık faaliyetin e u m 

1 

1 d Kü b t köylr ve zr..lar derlenmiştir. Bu mUH\.hnzaıar mer-
t Bundan bir bu i"lcri yapanın as ın a m e ı 

yt:n bir kimse dadanmış ır. . . _ bu ." 
11 

Erzurumun Kuloğlu mahallesinde l:;ezl umumiye blldlrllece~tlr. 
knç gün evvel merdiven başına bır zın gı. k 1 K h ·sminde bı· ı··ısl Kapalı stad iıısa edıllnceyc kad.n· bu . cturma ta o an a raman ı · . . 
cirle asılmış ve kilitlennıış olan .bir ge - olduğu anlaşılmıştır. Kahramanın Uzcrln- sf'ne yapılacak olan bölge ~e grup bır:n-
micl feneri çalınmıştı. Otel sahıpleri bu d b k f ki btiytiklU bir clllklerı için şehrimizin müsait bır ye -de bıçağın an a~ au a ı 
sebeple gayet müteyakkız bulunmakta 1· k t rinde glizcl blr futbol sahası yapılacaktır. 

• ı;ok anahtaı· çı mış ır. 
diler Hu sahaya atletizm pl.sti ve havuzları da 

• Evinde yapılaıı araştırmada, otelden . oun gece kahve müşterilerı dagıl - ıldvc olunacaktır. 
d ktan sonra otel sahipleri de evlerine Lırkaç glin evvel çal.mana pek ~enziylcdn Şehrimizde bir güreş kullibünl\n uçı-

1 bir gemici fenerile bırçok nnahtaı lar e e 
gitmeğe hazırlanmışlardır. Tam bu sırada . . lacağını da işittik. 

i k sesi !!;itilmiş ve o- edilmıştır. AVCIL.\RIMIZ KURT AVINA 
aş-ağı kattan b r aya ' . Kahramanın sabıkası yoktur, bir ağıı- ÇIKIYORLAR 
tel hizmetçisi Yusuf bunu geç gelme ıtı - beğlsı hırsızlıkla Dlynrbakırda mahkClm Avcılar kulUbU çarşamba akşamı baş-
yndında olan mUşterilet'den birinin ayak edilmiştir. Tahkikata deva.m edilmekte - kanları Ömer Blcanın riyaseti altında ve 
sesi zannetmiş ve kahveden çıkarak .mcr- dri. bölge merkezinde toplanarak bu hafta 
divene yUrlimUşttir. Fakat burada kımse- kurt avına 9ıkmağa karar vermişlerdir. 
yi görememiştir. Bununla beraber sesin N ümune hastanesi Avcılarımız bugün öğleden soma zan-
devnm etmekte olmasından şiiphelenmiş kalarla civar köylere gidecekler ve gcce-
vc biraz evvel kilitlemiş olduğu ikinci so- diş tabibliği leyin kurt, ertesi gUn de sl\rek avları ya-
kak kapısına çıkan merdivene doğru git- pnrnk döneceklerdir. 
mtştir. Fenerinin çalınmış olmnı;ı dola - Şehrimiz Numune hnstahırnesi diş KAYAKCILAR 
}ısile karanlıkta kalmış. olan bu merdi - tabipliıtine Bay Halit tayin edilmiş ve Knyakcılar bu hafta Abdurrahman 
"enden ufak taşlığa inen Yusur orada mumaileyh şehrimize gelerek vazifesi· Onılye giderek tatbikata ve talimlere de-
birdenblre yUzilnU seçemediği blrisile ne başlmıştır · vam edecekler ve pek yay.kında da Ab -
karşılaşmış ve bu adamı sıkı sıkı yakalı - durrahınnn Gazi sırtlarında surat, atin -
rnk zorla merdivenden çıkarmağa baş - D Q )'.. u mn gibi birincilik müsabakaları yapacak-
ınmıştır. Yakalanan meçhul şahıs Yusu- U !ardır. 
1\ın elinden kurtulmak istemişse de, bu iLAN TARiFESi 
mümkün olmamış ve merdvlenin S!l - 8 ncl sayıfada snntlmt 25 Kuruş 

• hanlığında bir boğ~a başlamı.ştır. Bu 7 • • • f>Ü 

sırada Yusuf otel sahlpelrinl !mdndına ~ : : : 1~ • 
,, 
,, çağırmıştır. Oturmakta olduğu kahvede 4 ,, • • 150 

h1zmetkArının acı feryadını işiten otel 3 ,, • ,, • 200 
sahibi U.t.if hemen imdada koşmuştur. 2 • • .. 250 • 

\ • .. 400 .. 
Ul.tıfln ycytiştiğlni ve kurtulma ü -

midinin artık ortada knlmadığını anlıyan 
esrarengiz adam her ne .bahasına olursa 
olsun, kurtulmak için bıçağına sarılmış ve 

Latife hücum etm~tir. lfttif bu sırada 
kendisine ha vale edilen bıçak darbele -
rlnden sıyrılmıştır. Bu esnnda bir kenar

dn sinmiş duran Yusuf bu eli bı lı ada
ma tekrar saldırmış ve yeniden bir boğuş
ma başlamıştır. İşte bu esnada savrulan 

bıçak darbeleri Yusufu elinden yarala -
mıştır. 

Yaralarına rağmen hasmının yaka -
sını bırakmayan Yusuf boğuşa. boğuşa 
yirmi ayak merdivenden yuvarlanarak so
kak kapısının yanındaki ufak taşlığn in
miştir. Bu sırada sokağa kendlslnl atan 
otelin diğer sahibi polis ve bekçileri im
dada çağırmıştır. 

Yetişen polisler bıçaklı adamı hemen 
yo.kalamışalr ve bıçağını elinden aıa;_:ık 

Han· verecek kimseler DOGU Gaze
tesi Jdare MOdUrlOğOne mnracnııt etme· 
ticUrler. Devamlı Hanlar için husus1 
tnrife tatbik edilir. 

Kırmızılı ilAnJarda tarife bir misli 
razlasile alınır. 

Adres de~iştlrmck 20 kuruşluk Uc· 
rete !nblrllr. 

DOGU Abone tarifesi .... 
Seneli~! 12 Lira 
Alh aylığı 7 • 
UÇ aylığı 4 ,, 
Bir aylı~ : 1,50 ,, 

ECNEBi MEMLEKETLER İÇiN 
Seneliği : 24 Lira 
Altı aylı~ı : 14 • 

Bugece nöbetçi eczane 
"VAT AN,, eczanesidir 

Patnosta bir 
köyde 140 sene 
yaşayan bir adam 

Geçenlerde döşeğe düştü 
ve hayata gözlerini yuındu 

Patno~, [Hususi) - Doğumuzda uzun 
ömOrlüler çoktur. llavasınclan \'Cyahut 
uyundanl her nedense bölgemizde in· 

sanlar daha çol~ yaşıyorlar. Fııkat niha
yet ömrün ele bfr sonu vardır, artık l.ıu 
hudda varılınca öteye geçmek kabil ol-
mu yor. 

ilçemizin Uzunca köyl\ halkından 
bir SUleynıan vardı. Bir buçuk asra ya· 
yukın geçen hnyatına rağmen, son gUn· 
terine kadar sıhhatcuda iyi idi. Fakat 
bir kaç gün evvel sıhlıatı bozulmuş ve 
yatağa dUşmüştOr. Blltun emeklere rflğ· 
men yalnız köyün değil, blltUn bu civa
rın en yaşlı adamı olarak tanınan SUley
ınan'ı kurtarmuk kabil olamamış, asır di· 
de ihtiyar 140 sene yaşadıktan sonra 
hayata gözlerini yummuştur. 

Bayrak ve Erzurum· 
saat kulesi 

, . 

'ı 

1 
Sebebini bilmemekle beraber, iğilen . 

1 diı·eğinin dU;eltileceğlni tahmin ederek 
beklemiştik. Fakat giinlerin intizarını in· 

1 klsar tak:p etti. Ne direk yerine kondu, 
1 ne de bayrak çekildi.. .. Her gUn, başın· 

1 

dan tacı alınmış mahzun, ltlkin mağrur 
bir hUkfımdnr halile karşıma çıkan ku· 

l lenin 1 ben ne bir minare, ne de bir sa· 
al kulesiyim, 'fürkUn şanlı bayrağını 
yüz yıllarca hnı;;ında laşım.nk şerefini 
kuzanınış tarihi hlr heykelim, dediğini, 
ayyıldı1.la sl\slenerek şehit kanından lltl* 
hi bir elle ör!Hen tacım bıila başıma 
niçin konmadı diye feryat ettiğini ade· 
ta duyarım. 

Kendi kendime . onıyorum. Kuleye 
niye bayrak çekilmiyor ; bir zl\hul eserl 
midir? Yoksn hayrnk kanunu mucibln· 
ce bir garnizon dahilinde bulunan koca 
kule resmi binulardan sayılmamış mıdır? 
Her ne ı>lur.~a olsun, çok uzun senele· 
rin kutsal ve heyeeanlı alışkanlığı ile 
ba~lı olan Erzurum seması, yayla rnzgil· 
rı, Erzıırunıluların gözleri bu bayrağı da 
yerinde görmek istiyor, teminini de 
karışan makamdan diliyor. 

S . .4LTUO 

Pazar okuma salonunda 
verilen konf'eranslar · 

Dnn ynmmdn derjnc .cnlışn~ kl\çllk Paza~ [Ilusust] - G8 sayılı gazete· 
kızınım açık duran coıtrilfıya. kıtabında nizde okumu salonunda verilen konfe· 
Erzurum saat kulesi gözüme ıllş<ll. ~rzk: ranslar hukkında bir haber çıkmıştı. 
rumu tanımıynnlar, görınlyenler, ~r 1 Bu salonda halka konferanslar verilmek· 
Anadolucia bUyiik Türk medenlyetınln de olduğu gibi orta okulun konferans 
şaheserlerinden çifte minarelerle, snat l ' k 
kulesini coğraflya kltaplnrında olsun snlonu bulunmndığı için hazan orta ~e • 
görmUş ve tanımışlardır. Selçuklar zama-· tep talebesi de bu. salondan lstıfade 

da apılnn ve tepsi minare namile eder. Askerlik muallırnl Sabri Uzoguzun 
nınlnn Ybu kıvmetli c> er bilahara saat verdiği konferans halka ait olmayup 
aknıl · e tahvÜ edilmiş re '~lne bir bay· kendi mutredat programlan dahilinde 

u esın • . f l b . ·1 . 
rak direği ilavesi unutulmarn1şlır. işte alakadar ~ını ta e esme verı mış ve 

l d l 1 lb h 2000 metre halkdan kımse bulunmamışdır 
asır ar an ıcr a ayraı;ımız, f . .., 
rakımında her taratn hakim bu tepe u- zmırde B uar hazırlıkları 
zerinde dnlgalanmış durmuştur. Erzn· bmirdc KUltUrparkta 938 yılı lzmlr 
rumun ufuklarından ba~lıyarak şehrin ruarı hazırlıklarma devam edilmektedir. 
en koylu yerine ilerleyiniz, başınızı da· Sun'i göll\n inşaatına bUyUk bir faali· 
ima dik tutan bu bayrak göıl\nl\zün ö· yetle devam edill~·or. Yunan hUkO.metl 
nUnden ayrılmaz. Hiç eksik olmıyan ve adına inşa ettirilecek daimi pavyonun 
dalma esen yayla rl\zg9.rı bu tlmsııldc inşaatına önUmüzdeki haftu içinde baş· 
tallı kıvnmlar, temevvllçler yarntır. Oru· !anacak ve Nisanın on beşine kadar 
da aldığı dünl\n bin bir kahramanlık ikmlll edilmiş olacaktır. 
menkıbesini hatırasını, gl\ntln huzur, Fuar sahasında teşcir işlerine de 
sok ün, gur~r ve lstikll\l havasını kula- bUyük ehemmiyet veriliyor. 
ğınıza fısıldar. 938 fuarında pavyon satışları bae· 

Bir mtlddet evvel direkle beraber lamıştır. Dttha şimdiden pavyonların ~·a· 
l.ınyrak ta kuleden indirildi. rısı stttılmışlır. 

L .±±&Et LS!&E!G sa 

Kızılay balosu 
5 M~rt 938 

"Kızılay,, senelik balosunu bu yıl dA 5 Mart 
gecesi Belediye salonunda verecektir. Balonun 
diger senelerden daha çok güzel ve eğlenceli 
olması için şinıdiden hazırlıklar yapılmaktadır. 

Edebi Tefrika No: 71 
insanın kalbini açacak, dertleşecek yakın bir arknrlaşı ol· 

maması adeta bir fell\keltlr. Sana defterini okuduğumn söyle
mekle şunu anlatmak istiyorum ki artık her şeyi biliyorum. 
Akif Cemaıin ziyaretinde, biz döndükten sonra cereyan eden 
hAdl ·eyi, dıınsederken Handanın l>aşınıı davetlileri toplayıp 
sizi alkışlamasını, Re samla Merldiyeköyünde, dOğünüınde ara
nızda geçen bnton mnhaverclerl ve onu ne derin sevdiğini 
hepsini biliyorum. Çekinme 1''erda, uznntnlerini, dnşuncelerini 

[3ENvuıMADl.M 
lenin l'anlarını sıkıyordu. "E\'et .. d9mek ister _.gibi başını sal· 
!adı. Hacer : 

- '!'abli böyle dllşl\m~cektin, dedi. Bana Ressamla aktettt· 
~'iniz bu dostluktan bahsettiğin zurnan aynı şl\phe aklıma 
gelmedi mi? Bir kere onu fena tanımıştın, itimat edemiyordun. 
aşkına layık g-örmt\yordun, yahutta bu aşkı bUsbütnn açıta 
vurunca aranızda başlıyacıık şeyin nihayette onun herkesle 
başından geçirdiği kl\çl\k sem bir macerncık olarak kalma· 
sından korkuyorC:un. Ben de son zamana kadar onu sevmeni 
bOyük bir bed':alıtlık olarak dUşUnınUştnm. Fakat Ressam 
\'urulduktan sonra bu dOşUncemi değiştirmeğe mecbur oldum. 
Bir kere davasından feragat etmesi, senin lehinde sözler söy· 
}emesi pek yüksek bir hareketti. Onun yUzUnden hapishane· 
len: dOştOğUn için Ressama kin~eniyordum. Ayr.ı zamanda bu 
breketinl de takdlr etmekten qe kendimi alamıyordum. Sonr~ 

bana aç. Böylelikle ancak rerahhyabilir in. Belki seni teselli 
edecek bir kaç söz bulabilirim. Defterinde "Hacere açılnmıyo
rum. Beni ayıplumasından. gönlOmQ lıu kadar az bir zamanda 
Akif Cemal gibi bir adama kaptırdığım için, zııvallı Ferda ne 
bOyOk söylerdi diye, acımasından korkuyorum,, diyorsun. Bo· 

T" şuna endişe etmişsin Ferda. Anık seni ayıplamama, ncımnma 

lmkiin yok. Aşkın tarihe kanşarak yerini hevese arzu~·a· bırak· 
tığını, en içten sevgilerin kUçnk bJr sarsıntı ile bir balon gibi 
söndüğünü gördOğ<Um.Oz böyle bir zamanda hiç bir bt\disenin 
kalbinden sOkllp .atamadıgı bu temiz yüksek aşka .bUrmet ettl· 
~me ·emin -OlabUirsln. Buna, bOyük bir sevgiııf n ne deme.le 
40Jdtrğ'lrnu 'Siz ~ok güzel gösterdiniz. Dikkat et siı diyorum. 

Genç ·adın defterini okuduğunu söylediği zaman Ferda 
heyecanlımor.ak y.UzO nsnbt bir .mana almıştı, lttkat .bıılazadesl 
'konuştukça genç kız sükunete gelmişti. Onu bUyük bir dikkatle 
cdinllyordu. Son söıU üzerfoe sordu: 

- Y.ani ne denfek istiyorsun ? 
Uacar heyecanlı görOnO ordu. Ona do,ğru başını uzatarak 

4Ce('Bp rdf: 

- Yani 'ŞUnu demek istiyorum k1, bu nşk senin .zamıetlğlrı 
• bl bir cepheli değil. Hepimiz şilphclerimizde az çok nldan

ıı. Cünkn Akif Cemal de enJ eyf ·9r. 

Ferdanın yUzü bf rdenbire penbeleşmişti. Gözleri garip garip 
parlıyordu. Genç kadın devam etti: 

- Eğer bildiğim şeyler olmasa böy~~ şeyler konuşma~ 
lahit. Sana duhıı her şeyi söylemiş değtlım. Anlatmn4ıklarım 
da var. Defterinde okğdnğıım satırlardan anlnşılıyor ki ~es· 
samı pek fena bir adum tanımışın. Bunda haksız değilsin. 
Duyduğun şeyler hep aleyhinde idi. Biz de öyle bilmiyor 
muyduk? Bir çok macerular geçirmiş, sevdiğini söyliyerek, 
ssnradan bırakıp uzaklaştığı kadınlardan knçnk bir bedbahtlar 
sürüsU meydana gelmiş, çapkın kalbsiz bir erkek. İlk hare
.ketleri, suna hemen (flijrt) yapmıya başlaması anlatıldığı gıbl 
:bir adam olduğunu isbut etti. Ona böyle şeylerden höşlanma: 
dığını ihsas ettin. Nihayet bir gUn küçl\k bl;f ilanıaşk su~nesı 
y!lratmıya çalışırken onu tahkir ettin ve bu düşüle çapkınca 
hare}\eUerde devam ederse, alakanı keseceğini söyledin. Res· 
sam sana ıhak verdi. Yaptıklar)na pişman olmuş gibiydi. Nlha· 
~et dost oldunuz. Fakat gene de Qndan fUpheli idin. Seni 
.eline dUşUrmek lçln bu dostluğu bir kalkan gibi .kullanmasın
dan kor.kuyordun. Derter1nde bunu pek itiraf etmiyorsun. Fakat 
Ressamın l)areketlerinden, konuşmasındıın sana pek ba~ka 
tılsleıle, arkadaşlıktan çok daha yakın bJr ıekUde allka~~r 
oltluğu anlaşılıyor. Bundan hem memnundun, bem de d,eğiJ. 
Ona biı· ttlrlU Jtimat edemediğin için alakasına sinI~lenfyordun. 
•Y a.lnndan dos.t görünOp, gene aynı yolda yUrOyor. öbQrleri 
gibi elde etmek tsıiyorn diye dUşOnüyordun öyle def il mi? 

Ferd~nın in«' b ı p rwak1 rı n bt ti qtur~u \l tık JR• 

hastalığın esnasında bir iece .. ! · 

Oenç kadın tereddüt eder gJl.ı~ dıtrak~all}ıştı. Y,e~~~ <?P.' 
doğru merak ve endite ile başım uzattı ı 

- E'vet, devam et bir gece ... ·' 
Hacer o dakikayi yepiden yaşıyormuş gllıi ~ird~nbir~ d~l

gınlaşmıştı. Bu hatırada~ teessUr d~yduğu anla~ılıy~rdu: 
- Çok fec~ bir gece idi, dedi. Doktor ~asta~ığın bn buq# 

ranlı daklkalıırını ynşadığ'ını söylemişti vo ben senin ölüm 
teh.likeslle yrizlcşmekte olduğt.ınu anlamıştı~. Derin· ~ir üı~ntq 
~çindeydi~. N.e yapacağımı bilmfyordı1m. Sen ~algın~ın, sank· 
lıyordun. Qudn,klarıncla hep ~kit Cemalin isrqi dolaşıyqr4u. 
Onu istiyordı.ın. Zaten ~asta olalıdanberi kaç ker~ b~İl~ ~es· 
samı çağırmn~ı söylemlşt~n. l~te '? gece de }?lr ar~ık !Jyanır 
giql oldun. Ateş içinde ~·an~n ~Un e~lmde: • ~i~in on~ ça@ff· 
.mıyqrs!Jn Hacer? deqin, ya görmeden ~lursem? !' B~ s~~ bCnf 
p~raP. ettj. ~iraı sonra gene daldın. Fakat ~esin k~lağtmdıJ 
çınlayordu: • Ya onu gömedon ~lllrsem Hacer .. ,, Rırdenblfe 

kar'r verdluı. Telefon edip Akif C~pıa)J çatırııcıaktım. 
( Arkfşı ıışr 

l 
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EN SON HABERLER.9 

FRANKO TERUELDE 
llir Fransız vapuru daha 

hücuma uğradı 
Meçhul tayyarelerin attıkları bombalarla 

birkaç kişi yaralandı 
Bordo, 23 (A. A.) - Resmen bildirildiğine göre, Frnnko kuvvetleri Terueli 

~inen işgal etmişlerdir. . . . 
Marsll 8 , 23 (A. A.) - Rador adındakı fra~sız vnpuru Valansıvaya 15 mıl 

~etafede fınvıveti meçhul bir kaç tayyarenlnı hucumunn ugramış ve gemi mo
"tttebatından bir kaç kişi yaralanmışhr. 

4y sonunda yeni yüz lira
lıklar tedavüle çıkarılıyor 

Ankara, 22 (A. A.) - Haber aldığımıza göre_. Türkiye . Cnmlı.uriyeti Merkez 
~llkası tararından 1 • Mıırt • 1938 tarihinden itıbaren yenı ynz lırıılık kupl\rlcr 
~~~'1\le çıkarılmaRa başlanacak ve beş llrııhklar gibi, çıknnlnc~k mtkdarlar mu 
~linde mUtedavU bankonotlardan ayni mfkdar tedavUlden çekılecektir. 

Yeni yoz liralıkların aslını 5tÖrmek isteyenler Cürnhurlyet Merkez Bankasına 
~1ter bankalara ve kazalıtrdakl Melmürlüklerine mQracaat edeceklerdir. ' 

F ransada Milli Müdafaa 
. Parıs 23 (A A) - Havans njnnsı bildiriyor: Kabine Cnmtıurreisi Löbrön' 

QQ rlyaset"nde t~pl;narak Milli Modefan vaziyetini tetkik etmiştir. Milli Mndufaa 
. ~•llrı beyıanatta bulunma; ve bu hususta fevkalMe hıhsisat verilmesi hakkında 

Proje kabul olunmuştur. 
liava kuvvetleri Başkumandnnlığına da General Tlyonen tayin edilmiştir, 

o o t: 

Beninı göriişüın 

Bir şehir 
Kütüphanesi 
istiyoruz 

n. F'ethi TAŞIOR ------
Meden l bir şehrin; parkları bağ· 

çeleri mektepleri kütnphaneleri has· 
taneleti, spor suhalon ve eğlence 
yerleri vardır. 

Me<lent bir şehirde y3şayan in
san; hem karnını hem kafasını hem 
de zevklerini doyurmak mecburiye
tindedir. 

insanın fizyolojik ibtiyaçlannı 
lokantalar bakkallar kasaplar mey
vacılar ve sair esnaf karşılarsa; pi
sikolojlk ve estetik heyecanlarını da 
çeşitli sanat mUesseseleri; KOltür 
kluplerf ve hareketleri temin erler· 

*"'* 
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A S KERT BAHiSLER 

Akdenizde İ.talyanın 
hakiki vaziyeti nedir? 

Tayyareler fili tahrip kudretlerini ispat 
ettikten sonra, Akdenizde, bu denizle alakası olan 
devletlerin durumu hayli değişnıiştir 

/ lngiltere bir t11ra.ftnn mlitenuuli· Sicilyadan 80, Bizerl'ten 180, Mal· 
yen silllhlnrunnktndır. Dir1er deulctlf'r de tadun 215 kilometre mesafede bulunan ve 
boş durmuyorlar Habeşistan htırbl sıra· yQz kilometre murabbaı bir saha tutan 
larmdn lngiltcrenin Akdenizde ltalyayn hu ada, yUksek kayalar arasında bUyQk 
karşı boyun e!]dlıii göra/mllştt1. Bu gemileri kabul edebilecek bir koyu bu· 
dersi göz öminde bulıwdwan lngilfere. lurıduğu için, birinci derecede tablyevt 
bir fnraftnll yarım gözeterek ıınr kıw- kıymeti haizdir. ltalya burasını mUstah· 
vetile si/lilllanmnkln. beraber, diğer in·• }fCm bir mevki haline getirmek için, 
raftan <in acil tetblrlerlni nlmnktndlr. 1 geçen Nisanda on sekiz mll~·on liret 
Bu ııa%fyetl 111/zlll eden bir Fnın- ttılıslsnt kabul etmiştir. Bu tahsisatı ka
sız yazetes/nln Deniz işleri Muharriri, bul eden kanunla beraber Pantellarya 
şimdiki vaziyPti nşllğıki mntnl/ialnn udası Uzerinden tayyare uçuşları da ya· Şehirli hem karnını, hem karasını yilrlltı1gor/ sak edilmiştir. 

doyurmak mecburiyetindedir. Dedik. . Afrlkada da hiç boş durulmıyor. 
Hep biliriz ki aç kaf ular ancak Akdenız her zamandan ziyade, gU· 'l'rnblus Bin azi ve Tobruk il l 

kl\tlıphane ziyafet1erile doyarlar Er· nUn mevzuu olmakta devam etmektedir. d . ' g man an 
zurum mutlak manasile medeni bir 1talyanlar Akdeniz için .. Mııre Nostrom " enı~ ve hava üsleri hallr:e ifrağ edil· 

• B' · d · d 1 B miştır. şehir şoviyesine ulaşmak davasında- yunı " ızım enız ., er er. azım dn S 
1 • Akd · Akd 1 l'l · d" d k onra, talyanın, Eğe denizinde, on dır. Şu halde bu seviyenin ''usıfla· enız en z ı erın ır .. eme · su· iki d . . 

r tll b. t' b 1 1 • k d" a ahırda da şayanı dıkkat bır vazl· nnı başarmak vazifesi bizlere düşü· e e, ınne ıce gene u c en zın en ı- i 
1 

l 
yor demektir. lerine aidiyetini kastederler . yet 0 ~uğu unutulmam~lıd.ır. talyanlar 

Bugün Erzurumda yaşal an mü. Gerçi HJ35 fngillz - ltalynn ger- bu on ıkf adayı kıymetlı hır istinat nok· 

1 ginU11-fnden sonra, şimdilik Akdcnizde lıısı haline getirmişlerdir. Rodos, A. stro· nevverlerin; okuyan talebenin kara. ır. pol L ı ı ı k ıt b ıı 
tarının açlığını giderecek zengin bir yakın bir muhasama tehlikesi göze yn, eros mer ıa e 0 ma 1 ar e 
şehir klHllphuneslne ihtiyaç vardır. çarpmayor, fakat İspanyol hurblnin btnbir b!rer nıelcedfrler .. Leros d~ha bugllnden 
Külutr tarHıimizde şerefH bir mevkii faclalıırından birini teşkil eden korsan- ~ır h~v; _ussUS h~lıne g;~~rılmfştlr. B~ra. 
bulunan şehrimizin koynunda mo· lık dev.m ediyor. an. ı ~ı.s, ur ye, ı istin ve ısır 
dern bir kUtüphanenin kurulma ı Hııbeşishının Hbakı ise umumi rahat· nzerıne ır taarruz idare edllebllir • 
kati bir zarurettir. sızhğı dindirmek şöyle dursun, bilakis GörlllUyor kt İtalya , politika~nın 

teşdit etmiştir. İtalvao deniz kU\'\"etleri faali.yet sa~ası .dahilinde, P.an. tellarya dan HammiyeUi Erzurum; fikri haya. .; !' L1b , L 
tının lnklşufını temin edecek bu baş döndUrQcU bir hızla artmıştır. Mus- ~aya 'e 1.byadan on _ık•. adaya ka· 
müesseseyi pek kısa bir znmnnda solininin ltruyan filosunu daha ziyade dar kuvvetli bır tayyarecıllğın ve f nkf· 

kuvvetlendirmek hakkındaki k"rarları ı'se şar etmekte olan bir donnnmanın em 
kura bilir. "' 1 ı d h kik ı 

elverir ki ufacık bir teşebbl\s 1nglltere \'e Fransayı bllsbntnn teyakku- r n e a • t ttç otratejlk köprüyn e inde 
zn davet eden tuıreketlerdir. bulundurmaktu<.lır. 

Ç • l • J }'O pılı versin. Fransa olsun; İngiltere olsun Ak lltalyanın Akdenlzde lngiltereye kar-
1 n tavvare erı Japon denizJekl İtalyan hekemonyasının' nasıl şı hAkinıiyet arzulan 193!1 te kendisini . l

'J J . b b l Asker"ı hı.zmetlerde bir tehlike teşkil ettiğini açıkça görmek- gvstermel~le beraber, Fransaya karşı olan 

1 

h tt tedirler. lngiltcrenin vuziyeti ise dnha bu arzusu ise 1922 deniz konferansı 
~e ır erıne om a a l ar kullanılan ko."pekler tehlikelidir. Bir defa uzuk ·Şnrkta İlulya· zanıanlıınna çıkar.ÇUnkü, ltalya Fransa 
Y nın dostu olun Japonya tarafından teh· ile deniz kuvvetlerindeki beraberıiki 

liankeu, 24 (A. A.) - 36 Çin tay· rok 6 bomba atmışlarsa da hasarat ol Askeri Tayinat \'e yem kanunun dit edilmektedir. İngiltere ise bu~Unko Vaşington konferansında talep etmişti • 
~lreaındon mnrekkep bir filo bir kaç m~~~~!:kııtm yeni uflmsı başlry<)l' azı maddeleri değiştirilmiş \'e bu kanu- kuv\'etile hem Çlnde, hem de Akdeniz- lngilterenin Akdeniıdeki vaziyetinin 

. 
b 

ı..'ı>on şehrini bombardıman etm. işler ve Şanghay, 24 (A. A.) _ Japon Or un 12 Mayıs 1928 tarih ve 12>";' ayılı de kata tutacak vaziyette değildir. Fransanınkl kadar oiddr olduğunu sak-
"'11 ld t h kıınunla değiştirilen 33 Uncn maddesine .Mussollni geçenlerde milletler arasındaki lamağa sebep yoktur. Akdenizde lnımz 
ti ıneyanda 40 Japon tayyaresın e 

8 
• dusunun Şanghıwdnkl umumt karargllh şağıdaki fıkralar eklenmiştir: • Silsilei meratib ,, in deniz kuvvetlerile mUqafııf\S• ve stratejik • bıtkimlyeti oç 

n . 

: ttını.ıerdir. Tayyareler salimen dön· komutanı Gener~I M•hdl ile diğer !k Askeri hlzmellerde kullanılan köpek ölçnlebileceğlni söylemistl. ltalynn filosu noktaya istinat eder: Cebelnıtarik, Mal· 
Otlerdfr. general daha geri çağrılmıştır. Genralla erle bunların yetiştirilecek yavru:anna ise 1914 te 300,0Ç>O to~ iken 19:i5 te ta, M~sır - Filistin bloku. 

u 
1 
. ı 

1'okyo 24 Çin Tayarelert dlln Kur- ~ ın geri çuğnlması barbın ikinci safh şağınn ~österilen tayinat gUndellk ola· 386,000 tona~ geçen ~anunt\~anide de Şimdi İngiltere 17ö6 senesinde blı-
llıay adası' nzerlnde bir cevelan yapa· sına hazırlık telekki edilmektedir. ttk ~erUır. , • , 430,000 tona çıkmıştır. 1941 clç ise amlralın cesaretsizliği yüzünden Mlnorka 

a a 
r 

~ • 50 gram M, 4D0 ~kmek, 5 ruz. 10 600,000 tonu buhu.•aktır. adasını terke•miş olduğuna kim blllr n& S t f•ı kuvvetlendir•ıliyor Sabun (su v~ ~e.m~~ kab.lurının ve kcn- . ltalya muazzam bir filo vücuda ge· kadar nndlmdir. Gerçi bu amiral o ovye 1 osu 1 dllcrlnlıı temızlığı ıçın) 600 Odun (lca- tı~mekle ~alm&makta. hava kuvvetlerine zaman kurşuna dizildi, takat 1938 de 
~oskovO: 24 (A. A.) - Harp Komiserliğinden a.~ınan lıab~rlere göre, Sovye bında ?1llbadel? sureUle verllecek ğ(ıcta- de blll\assa ehemmiyet vermektedir. Balear adalarının bu derece ehemmiyet t l 

e flonıuıınası yeniden takviye edilerek dünyanın en mukemmel hır donanması halin b~~~ap:~!~~~~s~e 1f~t~yı:rta~ak~~~~m~l::b ltalyadnın elihn<.1
1
ed 220

1
0 sa

1 
ffı harp tayyaresi kestetmesine de mani olamadı. 

ıtcıııınaıı kntlyetle takarrür etmiştir. rı lçln) ulun uğu 8 e, ngi terede bu miktar Cebelnttarlktan 1800 kilometre uzak--"-... Yukanda gösterilen gıda istihkak- 2ooo, Frnnsadn l~OO dllr. Ordusµna ge· ta bulunan ''e Sicilya botazının ağzında 
1 [) arının a~rnen verilmesi kabil olmayan lince, bundan ye~ı sene evvel İtalya? duran Malta adası, 1935 senesine kadar ~omaııyada yeni Tekı.rdag" lı gene zaman ve yerlerde esas istihkttkın tutttn ordusunun ku~eı umu~ıyesı .aa5,ooo idı. ıngi\terenin bir daymıak yeri idi, filosu. 
dahilinde. oh1ru~ ylyeb~lecekler! gıda BugQn ise sıyah gomleklıler hariç, nun büyUk bir kısmı oraya sığmabfli·· T eşkilaA tı Esasiye ı· Id· maddeleri ile mubadelesı ve mubadele 650,000 dlr. yordu. Fakat ha•;a tehlike~ı t ga I p ge l şekilleri Mlllt MUdııfaa VekAletince tes· BuM derece bariz tecavüzi bir mahi- çıkınca, bu daracık adanın da k~;;:~ 

llüyük merasinıle halka 
ilan edildi 

lı 8tıkreı, 23 (A. A.) - Yeni teşkiıR· 
ı~eıaaiye kanunu yarinki perşmbe günU 
~~edilecektir. Bu mllnasebetle bütün 
~I ler kapanacaktır. O günkll muhke· 

er bile başko gOne bırakılacaktır. 

Parls, 22 (A A.] - Tekirdağlı blt olunur. yet .goşteren bu mua~~am vasıta ile kalmadı. Evvelce hakimiyet denizlerde· 
Hüseyin dlln burada ikinci güreşini d • hangı hedefe varılmak . J~teniyor? Bunu iken Maltıının roın bQyQktü. Maltanını 

T Bir kadın diri irı yandı anlamök için Musso·U•n ının şu sözlerini lki kayalıhının arası gayet m"hdut havs yaptı, Romanya ürklerinden Meh· h t ı k ıa ır. o. .. 
med Arif'le knrşılaştı. Tekirdağlı lzınirden yazılıyor: Ke~alpaşanın u ır atlma k' zımdır. Yn genfşlomck, kuvvetleri i~tıap edebil:nektedir. Ge!'Ci 
d k 1 kik b ı d A tfl yukarl Kızılca köytınde evvelkı gUn teoi ya pa un,ıa ' " ,. _ . bu ada şimdiki halinde de Sardenya ve d~ ~!n~~. 

8

' on eş san ye e r bir ha<llse olmuş ve ihtiyar bir kadın ltal~anın 18 ' 0 de 25 mılyon nnfusu Napoli uzerine bir httva huoumuna ns. 
diri diri yanmak suretile harata gözle- varken, bugUnku nUtus~ . 48 milyonu teşkil edebilirse de, eski kıymetindenı 
rJni yummuştur. bulmuştur. Memlekette ıptıdai madde çok kaybettiğine şUphe edlleme 

1 

S • d h ı·fı • Bu kl>ydekl evJnde yalnız başına azdır. ı:oprakları o kadar münbit değil· B" hakfkatlar karşısında f n ı.ilizle . Ufiye e ffiU a 1 erin otumn Ahmed'in karısı Habibe, evl?de dir. ( Şııııaır İtalya mnstesna) um4mf 1skenderiye, Kıbris, Hayta müs:ııesin= 
Yugoslavyada siyasi h k . kimsesiz bulunduğu sırada ısınmak lÇin harpten sonra da başka memleketler çekilmekte lereddUt göstermemi 1 dl mu a emesı ocağa sırtını dayamıştır. ltalyan muhııcereline karşı ~apılanm u u il bntrn kü l t ı· şker r. bir· nümayiş ihtiyar kadın :-ahat bir şekilde oca· kaputmışlardır. µU m se es ~ ... n s ra e ı ba ımın-
ı:>- ğa yashmmış olarak otururken,· ihtiyar- Hab~şistanın isUlasm~ kadar Jtol- dan ahva.Un icııplanna dalıa uvgundur •. -~ uclgrad 23 - Geçen Cumartesi gü· ı Mebus Nuri ve arkadaşları dörder lık saikaslle elbisesinin tutuştuğunu \'~ yanıp elinde Llbiya, Eritre ve Somalı ln.gll~~lf!r bundan .~şka: Mısıra ver-t'aı ~r Partisi reisi Sbotıç bir koııfe- ateşin vucudunu sardığım farkedeıne- gtb) dar sanalı müstemlekeler vardı. dlklorı lslıkldl mukabHmde SQ\•eyş k.a· 

ıı~ Vermiştir. Bu esnada eski köyln ay hapse mahkOm edildile~ mfştir. fakat halyanlur Habeşistanı istila ettik- nalı.om ask:ı1 mu~arızlığını temin etmek. 
~et fırkası tarartarları temas yeparök Şam, 24 (A. A.) _ Muhalifler pa Esasen kalbe mUptelS. olan zavallı ten sonra da gene mesele halledilme· vazıteslnl ~~erkmne almışlardtr. Hintc r-
~'U trans salonunun camlarını kırmış tisi şeflerinin muhııkemelerl bitmişti kadın vt\cud~nun yandı~mı pek geo mlştlr, Bir defa Habeşler ltalyanlaru yoluMnun ~ı.:~araasında Mısırlılar. da ta.'"'lt. Polis mlldahele etmış, f~kat n~· Bunlardan Meb'us Nuri ve arkadaşla rark~tmlş, acı sayhalar kopurarak k~n- tamumen boyun eğmiş değillerdir ve atıhude gtrmış bulunmaktadırlar. 

r. 

••t,~ller dağılmamı~lar<lır. Bır polıs Uıtllfıle sebebiyet ver~cek nutııklıır sö dislnı ocaktan bir metre kadar ilerıye ltalyadun Habeşlstunu gönderile k • LJbya hududundaki Marsa Matruhı 
~•nr111ştır. Bunqn özerine polts ve leqlkleripcl~n dörder ny hapse mahk(l sUrUkleyebllaıiştlr. vetler, hiçte kend,ilerinl rahutta ~e :~ mahalli, ltulyanııı Mısıra doğru g,oenişle~ 
\ ~a spah kullanmak mecburiyetin edılmlşlerdır. Fakat bll hareket bah!:sız ihtiyarı niyette görememektedirler meı:;l ihllmallerlnl karşılam.ıık lçla, der .. 
~~loıış, pUmaylşoilerden bir k1şi öl- kurtarmağa kafi ~e:ememı~, rır.tından İtul yaıılnrın u :\J~llt~ 

11 
SJ bal bir hava ve deniz üssü haline getl .. 

rı . 
Y· 
m 

lir, İflf8 Vekilleri Heyeti göğsOne doğ(.u g~nış exen 8 ev erhn te· · • rllmlılir. 1skend.eriye tahkim edUmiş v8' 
, ?"' " slrıle ~e:a tçınqe, bağıra bağıra ayata Her ne o!urstt olsun, İtalyanların bir demiryol vasıtasll& Marsa.. Mdtnıh'a ~!l~d!lld Jll k)Z\ toplantısı gözl~rını yummuştur. Komşuları evde Akdcııtzde aldıkları yeni ,·aziyet uzwı bağlanmışbr. SU.veyişte, Portsaitıe de 

PV)eniyqr. Ankara 23 ( A. A. ) - icra Vek bulunma~ıkları için kimse imdadına ye· uzadiye dikkati celbedecek mahiyettedir. aynı tedbl.i'ler alınmıştır. 
J-o f"'' 

1 
leri heyeti dUn Başvekil Celtn Bayarın tlşememıştlr. ltalyayı bUhassa Garp sahillerinde ve . 

''&.ındra, 2
3 

- Ge9epde bir v~P,ur reis\iğlnde, General Kur~ay ~aşkanı 'VUSfW'ya · Meclfsl fnnfaAIJOf Akuenııın oqasında tetkik etmek rnıım- Filis::d.ekl l~yra limanına da bU..-r\'' tt esnasıqda yofat •eden eskı ın· Vareşnl Fev i Çakmağın çla lıuzurile ~ . . "J' • . cbr. Cenuba doğru. bir b.ayll u.zanan yO.k eme er sarfedUmlştlr. Iraktan pet-
~ lıeıvekill }.1akdonald ın kızı ve bu- teplanmış ve~ mülıtelif iş\er hakkında Vıyana ~! ( A. A. ~ - B,ug\\n Vı· • Çizıne ,, sinin uc s~tıfllorUe Tu.nw ve rol getiren borUı buraya akt~aı içlo 

~ h~lıgın~a mesa\ arkadaşlığı et- yüz otuzu ml\lecuylz kerar v~rmıştlr. yanada Ra~ıştag mecllsınln taribf salo· Maltuyı pek, tarassud edebilir. Slclfya ~yt~ın hıgllizferin na~armdaki ehem· 
ıııııı0llln Mis Lobell Mnkdonuld bu ya· • n4nd~ Avusturya Federal diyet meclisi bogazrnctun geçen büyUk ttcaret yolunun m1yeti sarihtir. Basra korfezlne- doğru 

tıla ~vlen'e<:ektif. Gandı ağ~r h11sta toplana9aktır. Bu toplantıd~ Avusturya- kontroıu ise elfnd.edJr. Fukal bu boğıız· vncudu. getirile? bir .sı.ra tayyare karar.-
~~Is ıobell timdi Vikomb da blr l)elhi, 23 (A. A.) - Garıdi'nln sıh· oın fstlklall lehln~e tezahuratta bulun· d11 kai!1• P~nteUarya ısminclekt ktıçUk veıgahJan da hıgUızler ıçın emla merhaleır 
~0kııntası işletmektedir. Nişanlısı da hi vat.iyeli büsbUtUn fenalaşmııtır. Hiç maaı mubtemeldır. vol~anık. bır a~ayı bir n~,·f Us haline ler teşkil etmektedir. 
a. tlnJn ilk mtlftertlerinden olan bir bir kimsenin ziyaretini kabul etmeye• 1 Baıvekll Suıntr bir .nutuk söyleye· getırmesı, gO~c~lllk lılerml bt\ablltQn. 
"'~'~n. cık\lr ftk vu(jtt llulwlu lnlııtverectkUr. ırnvveUeıı<lirmııtır, fAlt lmlt t llt~). 

il· 

• 
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t 5 KURUSA ET Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 

EDEN'lN İSTİF ASI -
Çemberlayn'e 
hücumlar 
devam ediyor 

- Akdenizde f talyan'n 
·hakiki vaziyeti nedir? 

(Üsttarnfı 3 ilncil snyıfndn) 

(tlst tarafı 1 iocide) 
Zııten gazetemize daha ilk miırncııa· 

tında ltısan Clnisll azunıi füıtrn Beledi· 
ye tarafından indirilmemesi htkılirinde 
kendi dUkfinında 15 kuruşa atacağını 
bildirmişti. ilk fikirler ortaya atılarak 
gerek kasııplar gerek hayvırn llcarelile 
meşgul olan diğer zevat tm·afındun hü 
cuma ugrnyınca ve Belediye turahndan 
ıızami et fiatının makul bir derecede 
bulunduğu resmen blldlrllince Ihsan Ci 
nlsll'ye iddiasını fiilen lsbııt etmek mec
buriyeti dOşmekle idi. 

Ihsan Cinisli efkl\rj umuıııiyeye vermiş 
olduğu sözO tutacağını ve Yenikapıdakl 
dUkt\nıncla önnmnzdeki pıızarte i günün· 
den itibaren 15 kuruşa et satacağını 
diln yazdığı bir ıııekupla bildirdi. 

lhsan Cinisll'nln bu ikinci mektubu 
alakadar mahafilde yeniden bir heyecan 
lle karşılanmıtır. 

Belediye Daimi EncUıneni azaları 
o mektupta kendilerine yapılan tarizle· 
re cevap vermek lOzunıunu his etmişler
dir. Onlar kendilerini halkın menfaallari· 
le yakından alakadar olmamak gibi bir 
töhmet altında blrakıııı İlı an Cinisli'ye 
cevaplarını gazetemize gönciel'<ilkleri ve 
bizim de neşrettiğimiz şu mektııkla ver· 
mektedlrler : 

uDOGU» Gazetesi Bllşm11Jwrrirli{Ji11e.. 
Gazetenizin dDnkü ni\ hasında et 

narhının frtzla olduğu, Belediye Reisinin 
et piyasası hakkında ihtisası oln a ıa bile 
tıu ciheti oncnmen nzalarınm düşl\nıne· 
!eri icabeltiği hakkındaki Ihsan Cinis· 
li'nin yazısını okuduk. 

Erıcllmeniııılz bnşında kudretli ve 
hesap noktulannda halk lehıne çok kıs· 
kanç hareket eden reislle meydunın sa· 
tış vaziyetini köylUyi\ ve halkı göz önü
ne getirerek elin azami fiıttını tesbit et· 
miştir. Ve bu tesbilte çok isabet oldu· 
guna kanidir. Kusuplarm müteferrik 
masrarıan hakkında efkari umumiye ik· 
na edici bir fikir vermek üzere aşağıki 
hesabı arzediyoruz. 

İstanbul Belediyesinin resmt istastlk· 
lerlııden anlaşılabilir ki lstanbul da bor· 
sudu et olarnk kıvırcığın fiatl (25) ku· 
ruştan ve dnğlıcın fiali da (23,:i) kuruş· 
tan dun olduğu halde kasap dükkAnla
nndıı kıvırcık (GO) ve da~hç ta (50) ku· 
ruşa satılıyor. Bir kilo etin mezbııhı.ıdan 
kasap dlikkAnına kadar btiton masrafı 
{10) kuruşu pekaz tecavüz eder. Buna 
nazaran bu kttdar büyük fark nedendir? 
Bunu kasapların diğer müteferrik mas· 
raflnrlle, kazançları karşılığı olarak ka· 
bul etmek zaruridir. 

Bu f11rkı tebarüz ettirmek için gös· 
terilen bu rakamları İstanbul piytısasile 
1'~rzurum piyasa ·ı arasında bir mukaye-
e gibi telakki ederek böyle bir mulrn· 
yes~ye itiraz etmek muhik değildir. Esa· 
sen nakikatlar ek8eriyetle bu gibi mu
kayeseler sayesinde meydana çıkar. Bil· 
bassa Ihsan Cinlsll'nln buradan lstanbu· 
ltı hayvan nakliyatında bir kilo için (20) 
kuruş ma8raf yapıl •. cağı iddiası pek 
yanlıştır. lstanbul borsusında canlı et 
riatinln daima (20) kuruştan aşağı oldu· 
ğunu söylemek bu iddianın ne kadar 
hakikata muğayır olduğıınu gösternıeğe 
kafidir. 

Mamafih Encümenimiz Bay ihsanın 
bu işe teşebbüs etmesinden ve bunu kı · 
sa bir zaman sonra terketmeyerek 
uzun müddet devam ettirmesinden çok 
memnun kalacaktır. Yulnız Buy ihsanın 
,atacağı elin kasapların satmakta olduk· 
ları etler ayarında olmasını clilerlz. 

Belediye Enriimeni Azaları 

Diğer taraftan et meselesile çok'~fl· 
kından menranttar olan kasaplar da ıh
·an Cinislinin ikinci mektubuna cevup 
vermek lüzumunu hissetmişlerdir. Kasap· 

. lar bu mektupiarındş bilhassa Ihsan Ci
nislfnln kaçamaklı bir. yolıı sapmaması 
ve iddiasını isbat etmek için lkL. 11ç gün 
mahdut miktıırda ve bugOn piyasııda 
satılan.ardan dun kıymette hayvan kes
tirerek sattırdıktan sonra • iddiamı lsbat 
ettim .. diyerek ortııdun çekilmesinin hiç 
bir mana 1fade etme~·ece~ini ve bununla 
yapılan bUyllk iddialıınn isbat edilmiş 
olmıyacağını ileri sürmektedirler. 

Ihsan Cinislinin keııdi dükllnında 15 
kuruşa sattıracağı etin ınlktan ve cinsi 
şehri tatmin edebilecek kabiliyette bu· 
lumıp bulunmıyacağı henüz kat'iyelle 
malOm değildir. Fakat ltısan Cinisli ha
tun kasapları ve azami fiatı tesbit etmiş 
otan Belediyeyi tenkit etmiş olduğu için 
vaatlarının bOtün şehrin ihtiyacını tat
min edecek bir şumulda bulunduğu 
umumiyetle kabul edilmiş bulunmakta· 
dır. Kasaplar cemiyeti de bu noktai 
nazarda bulumduğunu dün gönderdiği 
bir mektublle bildirmiştir. Bu mektubu 
aynen dercetmekle omuzlarımıza yOk
lenmiş olan bitaraflık yezire ini yapmış 
oluyoruz: 

Dün Kasap Esnafı Cemıyet.i reisin -
den de aşağıdaki mektubu aldık: 

"OO~u .. gazetesi Yazı işJcri 
MlldUrUlğUne 

ayın .gazetenizin bugnnkll nüsha -
~ında et mesl?les~ h!ı.kkındakl yazılan o
kudum. thsan Cinlsll mektubunda 
~8/2/938 gunUnden itibaren Yenikapıda 
ÇJ'~•lı \'e Yllr dstlıırıı :uc\ıı .et ~eç\!rm~k 

glbi fedaka.rlık iddialarını filen isbat ede
ceğini söylemektedir. 

Biz kendisine gazetenizin dUnkU nlls
h:::.sında daha miısa.it tckilfler yapmış -
tık. Bu tekllfler,imizde şehrin muhtelif 4 
semtinde 4 ctUkkô.n v~receğlz, isterse kal
fa ve çıraklarımızı da meccanen emrine 
bırakacağ1z, emniyet et.nıczse kendi a -
damları olsun. İddia ettiği glbl 15 kuruşa 
halka et yedirsin cteınlstlk . 

Ancak bu iddiasını hiç olmazsa nisan 
15 e kadar dc.vam ettlrmelldlr, O zaman 
biz bu husustaki tezlmi:ı:l kaybetmiş ola -
cağız 

Yalnız memleketin biı· semtinde a -
çacağı bir dUkka.nın sade o semt için ola
cağı ve halkın uzaklardan, meselti. 
Mumcu mahalles inden veya Mahalle Ba
şın( n bir fıkaranın ucuz et için Yeni -
kapıya kadar gelmesi bir giin meselesi o
· acağı gibi sıkıntı çekecekleri ve bilhassa 
izdihamın da fazlalığı nazara alınarak 

bunları jU ştinmesl icap eden İhsan Clnls
llnln yüksek fedaka.rlığının vatandaşları 

memnun edemlyeceğl bedihidir. 
Yapacağı hizmet ve fe<iakdrlığın her 

cihetten olması ve bilhassa halkın arzu
larına uygun şekilde et bulundurulması 
nı ıo:temekle beraber teklifimizi kabul lif' 
işe başlamasını tekrar ederiz. 

Bir de bu !edakftrlığını 3 beş gün için 
değil hiç olmazsa bir buçuk ay devam et
tirmesini istyoruz. 3 - 5 glinde 15 kuruş
tan sattığı etle piyasayı altiist ile hayvan 
kudum. İhsan Clnisllnln mektubunda 
fiyatlarında istediği tenzııa.tı mnteakip 
köyIU ızrar edildikten sonra sarfı nazar -
l.ı bu suretle göreceği basit zarara karşı 
asıl maksadı olan et kunturatındakl zara
rını telU! etmek emelile bu münakaşa ve 
efkt\rı umumiyeyl aleyhimize tevcih et
tirmek iyi bir şey değlldir. 

Binaenaleyh teklifimizi kabul ile ken
disine hiçbir itirazımız kalmayacağını 

arzeder bu mektubun sayın gazetenizde 
razılmasını dilerim. 

Kasap Esnafı Cemiyeti RelS"i 
CE:\IİL TOKGÖZ 

Bu mnnakaşamn vereceği huklkl 
netice 23 Şubut pnzarlesi gününden iti· 
baren belli olmağa başlayacuktır. 

Knrilcrtmiz şehir hayatı için bu 
çok ehemmiyetli httlllseyl yakmdarı ta
kip edeceğimizden emin olmalıdırlvrr 

1 Hazirandan itibaren tatlnkuuı 
başlanncak olan talimatnamenin 
mndde madde neşrine devam 
ediyoruz. AlA.kadarlar kendile· 
rine nit olan kısımlar için şim· 
diden hazırlıklarım yapmağa 

lıaşlllnuzl rdırlnr. 

2fi9 - Humur ve harman yapıl· 
masınıht ve rırının bUtün aksam ve 
ulat ve edevıttında temizliğne aza· 
mi derecede riayet mecburidir. 

260 - Ekmek için kullanılacak 
su içıneğe elverişli olacaktır. 

261 - Fırıncının ve fırın işçi 
lerinin hariçle geydiği ayakkabıları
nın fırınclu kullunmalurı yasıtktır. 
Bunlıırın yalnız fırın dahilinde kul· 
lanmalarına mah"'us ayakkabıları 
olacaktır. 

2G2 - 1939 Tarihinden sonra 
alelumum fırınlardı.ı el veya makine 
ile müteharrik yoğurucu, kesici ele· 
yici makineler kullanılması mecburi· 
cllr. 

26~ - Fırınlar seneıle en az 
iki defa badana edilecektir. 

:.!64 - Belediyeden müsade ttl
mak ·ızın fırın uçmak veya inşa et· 
mek yasaktır. 

26fi - Fırın:urda fııre ve fare 
delikleri gıbl şeyler bulunmaması 

için m ukt111i tetbirlerl n alı ıı ınusı 

mecburidir. 
206 - Fırın i~letenler blHl\n 

miislahılemiııln mul'ns~al hnviyel· 
ler\le i~e başladıkhırı ve ııyrılclıklıı. 

rı tarihleri gö tcrir. fotografları ve 
mun tuzum lıirer defter tutmağu ve 
tulep vuku ndıı Belediye memurla,rı· 
na gösterrne~e mecburdurlar. 

267 - BütUn ekmekler kilonun 
ezuf veyu eczası iizerine yapılacak· 
tır. 

2()8 - Lokanta, aşcı vesaire gl· 
bi ekmek satılan yeılerde verilen 
ekmeklerin ınıkturını ve ekmek 
narlıini gösteren levhalur buluna· 
caklır. 

269 - Piyusnda francela, Ha· 
:;ekmek, dUz kıl'ma ekmeği (Yerli 
unlarından yapılan ekmek dOz kır· 
ma nddolunur.) olarak ·üç cins ek
mek bulundurulabilir. Bu cinslerden 
başka ekmek yapmuk yasaktır. 

Lonrda 23 (A .A.) Edenin istifası 
Uzerine Avam kamarasında heyecan dün 
de devam etmiştir. Başvekile bilhassa 
Luıt Corc ve Çorçll tarafından şiddetle 

hilcum edilmiştir. 
Avam kamarası işçi partisinin takbih 

takririn! ısa reye karşı 300 reyle reddet
miştir. 

Londra siyasi mahfelleri hilkü.metın 

elde etmiş olduğu ekseriyetin değersiz ol
duğunu beyan etmekl<!dirler. 

italya ile müuı.kereler durmadl 

Londra 23 (A. A.) - İngiliz - İtalyan 

görUşmelerlne devam edilmektedir. 
Romadakl siyasi mahfeller vaziyetin 

henüz pek nazik olduğu ve kat'i hUkUm 
vermenin imkA.nı olmadığı mlltalaa~ın -
dadırlar. 

İtalya hariciye na11rının görüşmeleri 

Roma 23 (A. A.) - Harlcyle nazırı 

Kont Clyano ile İngiliz büyUk el~isi ara
sında buııiln yapılan görUşme iki saat 
~i\rmüştilr. Siyasi mahafll bu görü.şmeye 
bUyl\k ehemmiyet vermektedir. 

İşçi partisinin yapacağı miting 

Londra 23 - İşçi partisinin paz:ı.rtesl 
glln!\ yapacağı toplantının son derece he
yecanlı olacağı şimdiden anlaşılmakta -
dır. Bu toplantı doğrudan doğruya baş -
vekil Çemberlayn aleyhine mlltevc~cih 

olduğu için, şimdiden lA.zımgelen tedbir
ler alııımıştır. Bu lçtlmada Edenin l.~tıfa
sımn sıhhi sebeplerden ileri gelmediği, 

bilflkis siyası sebepler yl\zl\nden kabine -
drn çekildiği tasrih c>dllecektlr. 

Balkan Konseyinin 
altıncı topl~ntısı 

(B11şmakaleden cleıınm) 

lşU? bugUn Ankarada, AtatUrkilmtiz
le, kral Alekso.ndr t.nrafından ilk tohum
ları atılan bliyük ve yıkılmaz dostluğun, 

yine bl\yUk Türk milleti ile asil Elen mil
letinin gıllıgışsız samimiyetinin; Tl\rk -
Romen sevgslnin, ve yine bu dört devlet 
nrasmdaki güzel ahenk ve münasebetle -
rin teyit edilmesine şahit olacağız. 

Balkan Antantı 
konseyi dün 
Ankarada toplandı 

270 - içlerinde ecnebi madde· 
ler bulunan, gayritnbli kokusu, ta· 
hammür bozukluğu olun pişmesinde, 

lezzetinde, şeklinde velhasıl herhan· 
ği bir surelle bozukluk görlllen ek· 
mekler Belediyece müsader~ ve va· 
ziyete göre yapımlar tecziye edilir. 

DUnyanın vaziyeti çok karışıktır. Harı
, tanın ne tarafına bir göz atsak, barut ko

kusunun genzimizi yaktığını, sUngUlerln 
parıldadığını görUrüz. 

(füt tarafı 1 incide) 
Misafirler Ankara istasyonunda 

Başvekil Cel0.1 Bayar, hariciye Vekili 
doktor Te-vfik Rl\ştU Aras Ba.~vekO.let müs
teşarı Kemal Gedele.ş ve Hariciye Veka.leti 
Umumi Kıitlbı Numan Menencioğlu tara
fından karşılanmışlardır. İstasyonda ha
zır bulunan bando ve her Uç mll1etın mar
şını çalmış ve intizar etmekte olan as -
keri kıt'a teftl.5 edlldlktcn sonra, Yunan 
Başvekili EkseHl.ns Metaksas Başveklllmtz 
Cela.l Baynrla, Ekselans Stoyadlnoviç 
doktor Tevfik Rüştü Arasla ve Romen 
Hariciye Mıtstcşarı Numan Menencioğ -
lilc blr otomobile binerek kendilerine 
tahsis edilmiş olan Ankarapalas otc:>lne 
gitmişlerdir. 

Otelin önUnde blrikml.ş bulunan ka -
labaık bir halk kltlesl muhterem mlsa -
firlerı alkışlamışlardır. Misafirler şerefine 
diln akşam Hariciye Vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras tarafından bir akşam yemeği 
verllmlş ve bu yemeği parlak bir suvare 
ta kip etmlstlr. 

271 - FirunceUHar uzun, basek· 
mek yuvurlak, dOzkırma ekmeğ'i yu· 
vurlak veya pide şeklinde yapıla· 

bilir. Bu şekiller haricinde ekmek 
pişirmek yasaktır. 

272 - Susamlı simitler eniyi 
undan ve nohut nıayasındun 
lacaktır. 

yapı· 

273 - Her fırmda hassas bir 
teruzl bulunması \'e mnşteri isterse 
aldığı ekmeğin fırıncı tarnfındun tar
tılması mecburidir. 

274 -· .bkmel~ satılan yerlerde 
ekmekler nevilerine göre ayrılmış 
bulnnacnk ve nevileıile mevzu nur· 
hl gösteren levhular mUşterilerin 

kolaylıkhı görebileceği yeılerde bu· 
lundurulacaktır. 

275 - Ekmek satılan di\kanlar· 
da ekmekler ayrı camekanlarda bu 
luııacaktır. 

276 - Küfe, sepet, sandık ve
saire ile nakledilen ekmeklerin toz· 
lanmıyacuk ve kirlenmlyecek suret
e muhnfazalnrı mecburidir. 

(Devam edecek) 

Başveklllmtz bnglin Ankarapnlasta, 
Dahiliye Vekillmlz yarın Anadolu kulli -
bllnde misafrllerimlz şerefine birer öğle 

ziyafeti vereceklerdir. ERZURUM YALİLiGINDEN: 
Pazar akşamı Romen, Yunan, Yugos- Erzurum . Tortum yolunun 48 inci 

lav sefirleri Ankarapalasta misafirler şe-, kllometres!n?e ( 1326) lira ~ 19) kuruş 
refine birer öğle ziyafeti vereceklerdir. bedeli l.;eşırlı uyukları kArgır Tabliye 

Pazar akşamı ·Romen, Yunan, Yugos- kirişleri Putrel ve döş:mesl, korkulukla· 
lav sefirleri Ankarapalasta misarırler şe- rı ahşap olan köprünun yapılması açık 

r·ne büvlik bir .suvare tertip edeC' eksiltme usulile eksiltmeye konulmuş· 
dlr. . tur, 

1 - Eksiltmesi 3 · Mart • 938 Per· 
Yugoslav başvekili ile birlikte Belgrat şenıbe günü saat H de hUkümet konağı 

sefirimiz Ali Haydar da gelml.ştlr. içinde Vilayet daimt encümen odasında 
Yunan gazetelerinin neşriyatı yapılacaktır. 

Atina 23 (A. A.) - Atına ajansı bll- 2-lsteklller bu işlerin evnıkı fenni· 

Dünyada yalnız bir yer, o da Balkan
lar, örfün, teamülün htlAfına, sllklln için
de bulunmaktadır. Bir zamanlar, bütiln 
fırtınaların Balkanlardan koptuğu hak -
kındakl doğru mütalaayı, Balkan millet -
terinin şuurları, ve mUletleri s~vke:ten 
!erin yüksek kablllyetlerl unutturmuştur. 

Tarihi kinlerin üzerinden sünger çek
mesini, eskl düşmanlıkları dostluk haline 
kalbetnıesini bilen mllletıer, elbet bugün, 
herkesten fazla, refah ve saadet içinde 
yaşam ağa müstahaktırlar. 

DUn Ankarada toplanan Balkan kon
seyinin ne neticelere vasıl olacağını, ve 
hangi güzel kararlarla Balkan milletle • 
rinln refahına ve yUkselmeslne hizmet e
deceği yakında göreceğiz. 

Birkaç senelik kısa bir tarih! olan 
Balkan antantının göğüs kabartıcı verim
leri bizi rahat ve sUkftn içinde yaşatıyor. 
Fırtına olmadan güzel havaların kıymeti 

takdir edilmez. Belki biz içinde yaşadığı
mız zehirsiz havanın nimetini lAyık ol -

1 
duğu kadar değerlendiremiyoruz. Fakat 
bir de dışardan Balkanlara bakalım, bir 
A vusturyall, bir Alman, bir İtalyan, hatta 
bir Fransızı dinllyelim. 

Mutlaka şu içinde yaşadığımız kor -
kunç devirde Balkanları cennet te!Akkl 
edecek ve her hangi bir ecnebi, mutlaka ... 

- AtatUrkUn yUksek dehasına hay -
ran olacaktır. 

CİHAD BABAN 

8a.hlp ve Başmuharriri: 
CİHAD BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı İşleıl 
Müdürü: BAHADIR DtlLGER 

Basıldıtı yer: DOöU Ba..'lımevt 

~fısır - Filistin - Kıbrıs mUsellesl· 
nln bir zaviyesini teşkil eden Kıbrısı 
da İngilizler bir hava üssü haline getir· 
miş bulunmaktadırlar. Süveyişten Adene 
kadar olan Kızıldeniz sahillerinde \'Ucu· 
da getirilen yeni Usler de ayndır. 

GörülUyor ki İngiltere, herhangi bit' 
muhasama halinde Akdenizln kapılarını 

kapatacak ve ltalyaya iptidai madde 
sokturmayacak bil' vaziyete girmiş bu· 
tun maktadır. 

AKDENİZDEKI KUVVETLER 
i TA 1. YA : 429248 ton 

4 Zırhlı, 22 kruvazör, 114 muhrip, 
81 tahtelbahir. 

Hali inşadu : .ı 1nhlı. 42 muhrip, 30 
tahtelbahir. 

FH.AXSA: 511817 ton 
6 Zırhlı, 1 htyyare gemi i, 19 kru· 

vazör, 68 muhrip, 7;:, talıtelbuhır. 

Hali inşalla: 3 zırhlı, 2 tayyare ga· 
misi, 2 kruvıızör, 10 topido, 11 tahtel· 
bahir. 
ix<;iı:rEH E: lWti~f> ı ton ( Tekmil 

kuvvet ) 
l :> Zırhlı, fl tayycırP g~mlsl, 59 

kruvazör, 1fiY muhrip sı tuhttlhahlr. 
Hali inşadı: 5 1ırhlı, fi lnyyııre ge· 

misi, 17 kruvazör, 3:-l muhrip, 18 tııhtel· 
huhir. 

ERZUM DEFTERDARLIGfNOAN: 
Tllrk panısı kıymetini koruma hak· 

kandaki 12 numaralı knrmnnmeye ek 
karnrl}amenin hnknınlerl dairesinde ııl· 
trn ticareti ve ttltın alış verişi ile meş· 

gut olan hnklki ve hl\kmi şahısların 

me1.kılr karumamenln dördl\ncu madde· 
si mucibince tutmuk mecburiyetinde ol· 
duklnn defterlerin numuneleri hazırlan· 
mışlır. 

Altın ticareti yapmak Uzera Maliye 
Vekllletince mezun kılınmış ohın Banka· 
!arla kuyumcu Vfl antikacılar gibi san'at 
ve ticaret erbabının ve dişçilerin ve 
hurda veya masnu altın alım ve satımı· 
nı san'atı mutade haltnde icra eden ha
kiki veya hükmi şahısların azamt bir 
hafta içinde idaremize müracaat ederek 
mezktlr numuneleri almaları ve defter· 
!erini ona göre bazırlayarah tasdik 
edilmek üzere ( Defterdarlığımıza} ibraz 
eylemeleri lUzumu ilan olunur. 

( No. 130 ) 7 • 5 

ERZURUM VALtdSiNDEN: 
Erzurum • Tortum yolunun 4i inci 

kilometresinde 1257 lira 26 kuruş bedeli 
~eşitli ayakları kl\rglr Tabliye kirişleri 
Potrel, döseme ve korkuluklun ııhşup 
olan 4.00 metre açıklığındaki kö;>rUnOo 
yapılması açık eksiltme usulü ile eksilt· 
meye konulmuştur. 

1 - Eksilmesi 3 · Mart • 938 Per· 
şembe gOnU saat 14 de hükfımet kc n l· 
ğ"ı içinde Vilayet daimt encümeninde 
yapılacaktır. 

2 - istekliler bu işlerin evrakı 
fenniyeslni Erzurum Narıa mUdUrlUğOn· 
de okuyabllirler. 

3 - Muvakkat teminatı (95) liradır. 
4 - istekliler birinci maddede ya· 

ıılı gUn ve saatta bu işleri yapııbilecek 
ehliyeti haiz olbuğuna dair Nafıa mü· 
dUrlUğünden alınmış vesaikle Ticaret 
odası veslkaslle birlikte Vilayet daimi 
encümenine mnracaat etmeleri IIAn 
olunur. ( No. 119) 4 • 3 

Erzurum Askeri Satın .. 
alma Komisonundan : 

MOteahhidi nam ve hesııbına 13000 
kilo sade yağı açık eksiltmeye konul· 
muotur. Tahmin bedeli 13QOO lira, tık 
teminatı 975 liradır. f~ksiltmesi 5 ·Mart • 
938 Cumartesi saat onda Erıurumda 
Askeri Satınalma l<omisyonunda yapıla• 
caktır. Şartnamesi her gün komisyoncta 
görUlebilir. (No. 122) 4 • 3 

Erzurum inhisarlar BaşmUdürfüğOden: 
inhisarlar merlrnı amparlarındıı 

mevcu~ tahminen 600 adet boş mamtıl 
tütlln sandığı 18 · 2 · 938 gOnUnden iti· 
baren 20 giin müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

ihale 9 • 3 · 038 Çarşamba gllnü sa· 
at 15 ete inhisarlar BaşmüdürlUğUn<!a 
}'apılaaaktır. Sandıkları ve arttırma şart· 
namesini görmek isteyenler her ğün in· 
hisarlar idaresipe müracaat edebilirler, 

(NQ. 121) i · l 

diriyor: Gazeteler Ankarada toplanacak yesini Erzurum N ufıa müdUrlilğünde 
olan Balkan antantı konsl\yi mUzakere - okuyabilirler. Erzurum Defterdarhg: ından 
lerinden ehemmiyetle bahsetmektedirler. 3 - :\luvakknl teminatı 100 liradır. _ 
Gazeteler Avrupanın buglinkU karışık r 4 - 1st~kliler ~icaret oda.sı ~esik~. Mükellefin 

' sını bu lşlerı yapabılecek ehlıyetı haıı 
vaziyete mukabli, Balka.n devletle:ının. olduğuna dair Nafıa medOrlDğünden Köyt1 Senesi Ta.rh No. Jsıni işi J{aıanç, % t! zam Buhr~n Yek22 
A vrupanın cenubu şarklsınde tam bır ni- j ahnmı~ vesika ile birlikte birinci mad· Kızılkise 036 ~ Yak~p o. fan k':bveci 328 ~ 75 - 4~2 
ıo.m tesıs etntiş olduklarını bir kere daha dede yazılı gün ve sa.atta Vilayet dai· 
göstermeA' veslle bulacaklnrını yazmak • 

1 

mt encCmeuine müra~at etmeleri f14n Yukımda adı yazılı mükellefin. ikametgahı meahul kaldıgmdan ilandan lıiba• 
ı~mrıır. 'oJwıur. ( No. t~ ~ ~ ' J r n 9t\lı ıan ı•rhndf ltlrftıı ltokkJ eldutn llAfltn ttbllt qJunyr. ( No, 138 ) 

• 


