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iDARE YERi: 
Erzurum Gölhnşı l>oğu İdar€'hnn"st 

Şu b a t 1938 
SAYI : 65 - G CINDELll< v GAZETE 

Pnzartesiden maadn her gOn çıkar 

Sayısı 1ır1:w?·e-rde 5 kuruştur 

Bnsılmnyan yazıiar geri verilmez 

-
Avusturyada Kabine Değişti! 
~.;;;;::::::==:;======~===-=========== . 1 

Almanyadaki son 
değişikliklerin 
manası 

A lrnan devlet reisi Bitler dört §Ubnt-
1 

Siyasi suçlular için umumi 1 

af ilin edildi 
Hitler Avusturya istiklaline dokun
mayacağına dair taahütte bulunmuş 

Bir taraftan da Alman ordusu hudut 

tü ta ııe.şrettlğl bir kararname ile bU
cıı n askert kuvvetlerin kumandasını ken
t eline almış olduğunu •bildirdi. Bu kn -
ct~arne aynı zamanda "sıhhi sebebler,. 
tı 0 a:vısue ordudan ayrılmış olan harbiye 

11 azırı Fon Blomberg'in yerine ha rblye 
\ aıırı Payesini haiz olan general Keytel 

ye kara ordulal'ı başkumandanı Fon Frlçin k ı d ı pmaktadır 
el eline general Bravşlç'in getirildiğin, bil- ya lfl arın a ınanevra ar ya 
lt itiyordu. Diğer taraftan hava kuvetlerl 

teunıanctanı ıgeneral Oöring mareşallığn [ Avusturya Başvekili Şuşnig'in Al-, Kabinede makamlara ilAveten yeni 
segı ediliyor ve hariciye nezaretine londra manyaya giderek Hitln'le yapmış oldu- vazifeler verilmiş değildir. Kabine bu 
şrıu rı Rlbentrop getirillyordu. Bu deği - ğu mllhıkatın ilk neticeleri görUnıneğe sabah büyllk bir toplantı yapmıştır. 
'I'oklklerle beraber Almanyanın Roma, başlııdı. dlln gelen bir ajans haberine Almanya He kal'ŞI karşıya ,·n1Jyct 
ret ~~;e Viyana ıaeflrlerı de derhal neza- g~re, Avusturyndn kabine istifa t-lmiş Viyana 16 [ A.A.] - Sly~st Maha: 

ine alınıyorlardı. ve yeni teskil edilen kabine vazifesine filde, Alman • Avusturya gorOşmelerı 
tnan Yukarıdan'beri verdiğimiz izahat Al- başltımıştır~ neticesinde, her iki hUktlıııetin blrbirle
ısadı Ya ordusunun, :hariciyesinin ~ 11ctl - Hitler, Avusturyanın istikHi.lına do- rine karşı açık politika takib etnıeğe 
ltnı:atının büyük ıdeğlşlkllklere maruz konmayacağını vndettlğine göre karnr vermiş oldukları bildirilmektedir. 
rnah~~11~1ı anlat.maktadır. .~ıman resmi Avusturya lıOkOmetininde buna mukabil A hııaıı)·a, Avusturya 
tında k bu değişikliklerin Hitlerln etra- bnzı vnatlarda bulunduğuna şüphe yok- İstiklı\llııe doknnmn)·ncak 
., uvvetll bir merkeziyet teş1dll ve . . 6 [ A A ] y ı k bi e 
nasyonaı _ alizm ile kuvv';tli bir te _ tur. Yenı. kabinenın siyast suçlardnn do- Viyana,! . . . - .en a n · 

r•kı rnesaı ~"Atı 11 ıdı· il ş 1 layı şlmdıye kadar mevkuf ve mahpus nln teşekkUlu sıytısi mahnfılde bUyOk 
ITT " rn~ ar e yapı gını er l ı· d 1 . l t . t• A l ı· t"k 6"l'?nektecıı 1 tuttuğu Nasyone sosya ızm a am arını I bir tesır hası e mış ır. vus urya s ı • 

Bu Şe:ıtr.izahı ihti atlı bir ekllde serbest bıraktığı Avusturya Nazilerine 1 tiilinln Almanya tararından tnn_ınması 
ltarşııarn k Y ş knrşı bundan sonra daha yumuşıtk dav- hakkındn Bitler tarafından verllmış olan 
ile dtV'.,..,ad lcap _edecektır. Hitler için ordu rnnılacağı anlaşılmaktadır. Avusturya 1 teminat Avusturyada büyUk bir tılaka 

Tr.1/J::.011 Belediye" l)ıırk111111 /Jllll sokııkl:ır111dıw biri 

Trabzonda şehir işleri 
. 

Trabzon Belediye Reisi 
ile görüştüm 

Şehirde şimdiye kacJar birçok şeyler 
yapılmış ve yapılacak yeni birçok imar 
işlerinin de esasları hazırlanmıştır 

~r.• ·u an dogruya meşgul olmak adetd · h l 1 ' 
lrnlt!n ızcı da bu yakınlarda ınllhım ııdlse er o a- uyandırmıştır. 
lıtrın 8 ır. Şirndlye kadar bütün arzu = cağını haftalardan beri bekleyen Avru- Uıımml ar ill\ıı ('(lihli Trabzon (Hususi) - Tralbzonun genç slldtımızla yeni yıl iskele, mezbaha, kim -
Ker a ra~rnen na_zarı dikkatini çeken dl tı si ·asi muhufilin bu tahminlerde hiç Vivana 16 [ A.A.] - Yeni knbine- ve çok çalışkan ~elediye reisi doktor Ce -:yahane asrı mezarlık resimlerinden ar -
işle ınl eselelerle ugra.şabllmek için askert tp ld~ mnm ş olduklarını son hadise- . ·kil" - b t'l e "l"n edilen mal Turfanla Dogu için lbir görUşme yap-

1
tacak varidatımız üzerine tesbit ettiğimiz 

r e Yakından al~adar olabllmek im - e a an ı nın teş ı munase e ı e gec ı n 1st l . 'bU izi 000 li 
kllrıı ı 1 b t t i t"r Ancak bu de•"'işiklil''İn ~ aft" en büynk cnrnm sahipleri mak !yordum. A~amın geç b r saatıni tçem n 10. rasını Atatürk anıtı arını bularrlarnıştır er s a e ın ş ı . 6 li umumı un ı 

. · ehemmi etini öl eblimek için bu hadise-' bile istifade etmi lerdlr. Yalııız bunların tercih ederek, belediye reisinin odasına 1 ınşaatına na.ve olarak, 2.000 llrasını tan -
hkıe Binaenaleyh bugiln yapılan değişik - l i f~i afını ç bir nz daha beklemek 1 mcmurl •etlerinin şiadesi i in henllz ka· girdiğim zamnn, elektrikler yanmıştı. Be- zlfnt kamyonların mubayaasına, 5.000 ll • 
leri r ordu ışlerlnl yine erktlnı harbl)e el- er ::ed tr ] ?

1 
lsf ç ni büyü'k blr nezaketle karşıhyan sevimli rasını mesire yerlerine işletilecek otobüs-

e nde bırakmış olacaktır. Bir fakla ki ıbu ica ece ır. rar verı mem " ır. doktorun gösterdiği yere oturdum. İçeri - lerln satın alınmasına, 14.000 lirasını se!J:>-
brktnı harbiyenin başında mareşal Blom- Viynnn 16 [ A.A. ]- Bu gece saat Alııuın m·dnsu ise mıuwYrn ye girip çıkanlara mesai saati lharlcinde1ze hfill yapılmasına 12.000 lirasını parke 
b erg gibi bir çak rütbeleri haiz kuvvetli ikide neşredilen resmi bir tebliğde, Y.e- -yapıyor bile etraflıca dert anlatan idnre fimirlle kaldırımlara 3500 lirasını pnrklnrn umu-
lr şa~ıyet 'bulunmıyacaktır. ni k_abinenin t_eşkili . ~ıa.~ edilmektedır. Vlya,?8 • 16 [ A.A.] - , Gelen .ha- konuşmak için epeyce bekledim. Nlhayetlmı bahçeler;, 1500 lirasını AtatUrk Gcöş -

ln Oörtng mareşallığa terfi etmiş olmak- Kabınede genış değışıklık yapılmış, bo-, berlere g?re, bazı Alman k•t aları Tırol sıra /bana gelmişti. Ben suallerimi sorduk- künUn tefrişine, 11.272 llrasını umumı te-
beraber vnzlyetl muhafaza etmektedir. ton nazaretlere yeni nazırlıtr tayin 1 hududu cıvarında manevralar yapmak· ça, o müsbet rakamlara dayanan cevap - 1 ml1.llk işlerine nyırdık. 

"t"aınız lkti dil 1 r tadırlar. 1 tını "e 
1 

sat nezaretin~ bir çok adamla - e m Ş ır. lar veriyordu. _ umumı hizmetlere mahsus teşki • 
1 1 ,, r eştirmı.ş olmak ıtibarlle iktisat iş- - Bütçeniz ne kadardır? diye sordu- !!tınız? 

l~~~a~ayrN!smi bir surette yakındnn a - Halkevlerı·nı·n yedı·ncı· ğum ilk sualin karşıs~nda bir defter açtı - Sıhhi teşkila.tırnız: 1doktor,1 ebe, 
bulunrnaktadır. ve cevaplarını vermege 'başladı: ı sıhhiye memuru 1 tebbirhanc mcmmu 

lı liariciye nezareti işlerindeki değişik - - 938 bUtçeslnl 181 bin lira olarak ve 1 kimyager, 2 had~medlr. ' 
1 itler daha çok nazarı dikkati celbedebl - l d h • • d geçen seneye nlsbetle 16 bin llrn fnzlaslle 
~~:~ tnahtyettedlrler. Eski hariciye na - yı ın a şe rımız e hazırladık; hakikaten ıgelirlerlmiz ve tnh- (Alttarafı 2 incide) 
su n Nöyrat yeniden tesis edilen lhu -

1t SJ bir kornttenin başına getirilmiştir. Bu l k .. Bı· r ko·· yde tı• f o çıktı FIKRA: 
~onutenın ne glbi ibir vazifesi olaoaktır? yapı aca toren AL-Ti MAKET ~ u kornıtenın teısis edllmesile hariciye na-

tt~nın veya kabinenin !harici işler üzerin- ôıu·· m ,,oktur, l1astalı~n1 
kat 

1 nüfuzlarını azaltmak gibi bir mak - l ı • J 6 Bundan epeyce bir zaman evvel An • 
bu b\ı •g<irülmüştUr acaba? Şüphe yok ki Gece yarısına kadar eğ ence ı ve önüne geçilıniştir kara llalke\'inde açılmış bir resim s rgisl• 
~ tUnku kabinenin yeni tesis edilen hu - k nl geziyordum. Yukarı kat koridorlarından 
kı 1 

kOtnite ile harici 111eseleler üzerinde" istif adeti bir Vakıf gecirilece Oltu [Hususi] - Kazamızın Bah-lbJrlnde asabi hali naztırı dikkatimi ceı • 
<ııı roıu nıUtrıkiln olduğu kadar tahdit e - • çeclk köyllnde Tifo hnstnlığı olctuğu ha· lıcden btr adam gördüin. Uzun saçları, si• 

n\iş ıbuıunnıtııktadır. .. ber alınmış ve mahallinde yupılan t~t~i· ynh papyM kra\'atile dalıa çok kariktıtii-
J\lınany h l l i tı.seti 1 iki mil· Halkevlerlnln yedinci nçılış Yıldö-1 şusu (saat 15 de Hulkevl önunde baş- knttn on kadar ınu3np tesblt edilmışllr. rlstıeriıı yardımile tanıdığımız sart'ntkllr -

~eh~ ııe A~~~~ ıV:~~tı:t;n aynAni ttimııt nUmO mOnasebetile Torkiyede ki bUtün layacak;) 
000 

M l tık bl iki t k Vaktinde alınan esaslı tedbirler sayesin- lni"datı biri olduguııu anladım. l'Aıııııa soJ 
Ulduğu z~ ttıın müte ....... ırkil otan bu yetti Halkevlerinde önllmüzdekl pazar gl\nU 7 - 8 ere k 

5

1 
e oşusu. de hnstalığın önüne geçilmiştir. Ölüm kuldum. O da deri anlatacak birisini ara~ kanı va ~ b" k 1 . 1 tı E ur 8 - Halkevi spor o u kayakcıla-

t ite idar(! ed~cektlr. Binaenaleyh b.ari- uyll meras m l 8P1 aca r · rz um rından 10 kayakcının atlı kayak yanş- yoktur. mış olacak ki 
b;~ teşkUAtında:kl btı yenr tebeddUIMın Halkavi de b~ münasebetle aşağıdaki lan. Olur re2alet dt>ğil beyim, diye haşladı, 
, ıı 1thısıarı siyaset silhnestndett hArice ptokramı hazır amıştır. q - Halkevr Ar komlteslntn tnen- t d• k d· ı Ben Flor.ınsada tkhsll etth"· Fran ayı 
~ltartma.ktan ba.şkıı lbir gay~i olmadığı l - Halkevlerinin yedinci açılış suplarının gece saat 19 da paşlnyacak aS 1 e İ en bilirim. F'ırçaya elime ııhnta C!libıden bit' 
fYdandadır. YıldOnUmü mnnasebetile 20 · 2 - 938 pa-1 konserleri. k . b .. 1 • ey kurtulmaz .. Halbuki ~onderdiğiın tab-

~ lilaka tbUtün bu deglŞlikllkletden ~ne- zar günü saat 14 de Yali Haşim işcnn 1 10 - Hulkevi üyeleri tarafındnn OY UİÇe eri loları beğenmemiş!er dr. sergiye kabul et.: 
lt~tltı1etUstnı şüphesiz ıktisat nezareti Leş- tarafından Hnlkevi binasında kısa bir muhtelif molunoğ ve eğlen\!ele~. memişlc.r... Bir 11.ntıaliıılze göstereyhrt de 
teıatında tesadüf ediyoruz. Ikt.sat neza - Söylev \•e 937 - 938 ~ılına devreden . 11 - Saat (24) de mersıme son Erzuruma tabi köylerin 938 senesi- bakın ... Nıedir elendim bu sanatın çektiğJ ... 
\'tının lbUtUrt 4etleı'i değiŞtlrUmişlermdlr. birJnci ve ikinci oltı aylık faaliyet rn- verılecekUr. ne alt bütçeleri vilayet tarafından tet: İki kötü yağlı boya resim. Canlandır• 
tı Ukielt mernurıuklal'dan dördüfte iki ge - porları okunacaktır. kik edilmektedir. Dün merkeze tabı ılıkları adamla soğuk ve cansız bulunduk .. 
eraı W! lkl 4Skei' getirlhülştit. 2 - Ankarııctan telle blldlrllecek R manyada sı·yas"ı Dumlu nahiyesinin Hins, Kızılkelp, Zağ- lata mevkilerde bitet manken sun1illğile 

oı-ur liu vatıyet diıtkfttle mütalaa edilecek saatte Radvo ne~riyatl dinlenecektir. O gi, Çlhak, Kanber., Divarkon, Gregürek duruyorlar ... ıtenktet karma kanşık, bil .. 
ı~ sa ALmanya hilkQmetirtin bundan böy- S - Belediye Bandosu ve halk çal· t•} d "' İ }d Tarta, Köse Mehmet, Ollngörmoz, Ah· lasa bir bakışla ı acml bir elden çıktığı 
t taıttp edecegf lklisadi siyasetin ana hat- ğılnrı ta1nfından Halkevi iç ve dışında par 1 er agı 1 1 dag-, Stavuk, Köşk, Hadelemek, Arzotu, nıılaşıhyor. Boyle olmakta beraber san~t • 
l~~lnl lA.ifüthiile ımiamak kabil olabilir. muhtelif milıt havalar çalıhncaktır. Karnköbek, Tufanç köylerinin bütçeleri kat (!) jurlden yine şlkAyetçL 
l?;ellsat hezaretinde askeriei'itt i§ başına 4 - Halkevi önünde HalkevI nıilıt Memurların da politika ile tetkik edilerek ıasvip ve lastik edilmiş- 'Bu Jürl ve sah'atkAr geçlMsizliğ-1 ba• 
bu~tlltne.sı Aln\anyanın iktısadlyatında oyuncularının oyunlurı görülecektir. Uır'Traşma)arı yasak edildi tir. ha )•enl btt hAdıse hatırlattı. 
~a dan 9öY1e dalııi ~ok asKerl 'hıizlrlıkla - G - BllgUnkO inUbalnrdnn Halk- 6 Devletlıı teni teşkil tttlğl Abideler Ju-
~ltnehemmiyet vermek tstediglne aeIAI~t evleri BroşşOrüne geçirilmek üzre muh- BOkreş, 16 (A. A.) - Romanya Bir köy bekçİSİ risl Giresunda ynpalacak br Abideye alt al-

et ttU1 telif resimler çekilecektir. da hUkOmet siyast Partıların faaliyetine tı makenl birden reddetmiş ..• Bunu işltin-
~aıa:itıer tarafından alınmış olan fev ... 6 - Hnlkevl spor kolunun atletle· nihayet vermiştir. Her tnrlü toplantılar, d k •• }d •• rt' hem memnun, hem de mahzun oldum. 
~a. e tectbtrleı'in .11epslnl bu noktayA it- rlnin iştirnklle (l500) metrelik scıktık ko· tar.ııhurat yapılması, beyannameler dağ"ı- Onara 0 U Metıutunly~tlm ulvi bir ırtevıuun blrace .. 
~a etmek kalblldlr. BugUnlm va..zi~et bu tılması, memurların politika ile uğraşına- Tortumun Narman nııbı;·eslne tabi mi elinde bir ke~e daha be.tbat olmasına 
bq nada 'bti' kuvvet1eı• temerküımndert 1 ları yasak edilmiştir. Pıtt"no kôyl' bekcis'ı Aiehınet on fkl imkan vertlmtdiği l~irtdir. l\lahzuniyetlme Şita bir ""'t deMldlt'. nu kuv\ret: eneeck, yokSa kenfürtl şimdiye CI ı ıı t 

Y'-J ı;• i k ;:ı l 1 t l 1 d rl ~. t t..u l" Ştıbat 0eceı:;l bnşka b"ır kOyclen dönınek- gelince. 0 da memleket e san'at mevzu "' .\çık"a ıanlaşılıyor iki bugünkü A - nuar s yas es r er e uzaıt u muş o ıııl İkt t V k.li M ' d "' l 
llla... y d d ı .. l lrld ki t i 1 l t """' 1 ısa e 1 anısa a t fk p rt n r t r d unda hllli b r efkftri umumiye kontrolu -lll •1Ya.nın leşkll~t 'Ve siyaselinl atl<erl br u eve~ ç e es r er n uıl z ya - e en ı a o ya ya ırn san mesa e e i .. 

aıtsat ve. dUşUnceler idare edecektlı. ı<ıeleştlreceıttlr? Bunu şmdlden kestirmek 1ırtılt", 16 (A. A.) - iktisat Vekill bulunan Çiı'mlk cayırı mevki'nde soğu- lunun ei!ssus edememiş olduğunu bir kere 
:ı:ı. k bil d ıı.ııcıı Z bi l te 1 el k 1 . v• b" b d M i b .ık. 1-ıd ti d k d dahi anlamıt olmaktan ıellyor. 1 Qu Yenı tekli idarenin ne gibi tesir - 1 a ef». r. aman z nv r e ece - alur "1&e ır ura an •rn ta)'• arc· ıp•D ş \4 e ne ayanauıayarıı onmuş· 

ttrı oJ,cı~tır? Aç• "~'ı ao~rıuım tij'. ÇJffAP BA&Wl ~et etliaif\lr. "4fc IAllAD&a DtWp 
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Vilayet Umumi Meclisi toplantıları I Fiı inLEn. 
Do G lJ 

:\lf'TALı\ .. \L\I 

Kötülükleri ihbar 
etmek vatandaşlık 

Trabzon Belediye Reisi 
· ı· lak hakem 

heyetleri seçildi 
Muhtelif tahrirler okunarak ait 
oldukları encümenlere havale edildi 

ile görüştüm 
vazifelerindendir 1 

Bilmem i lib~lnd devrinde mubey· 
ııe verilen haberlerden lı uklı O· F kil · t . . . ' enııı tcş • u ıııuz l mlınnr, 1 fen Jlnlen devlet tarafından ıcıetııen 

lak doğmuş bır nefret mıdır, yoksa ynp· ınuru ı 'kaldınmcı ustası ı k{\tiptlr Mi 
tıklan lıırsızlıklann meydana çıkmaması ' ·. · . . ·. . llınanm eskiye nazaran faaliyeti planlaş -
. . . . • 1. Belediye zu.'bıtası. ı komıseı , ı komı- tırılnıak lizeredir; fakat bu ilnkU halde 
ıçın Jıerkesm önUne sed çekmeğe ça 1 ser muavini 7 zabıta memurundan iba - · g 
şan şeytanların her devirde haksız ola· . · tanmıı ve tahllye işlerine maalesef cevaP 
rak yaptıkları telkinat yüzllndcn midir;> :rcttı~. . . . vermekten çok uza:ktır, elde mevcut 12 

(Üst tarafı 1 itıcide) LİMAN NASILDIR VE NASIL OLMAUOIR? 

llernedense memleketimizin efkarı umu· . ıtr_a'Yıemiz. 1 kumand~n, 1 ınua~m v: mavna ile llmanda iki vapura rastlanan 
. . . ~.. nıiyesi ihb~rah çok fena karşılar. Ilıılkı· 10. ıt.faıye .. memurundan ~uteşekkildır. Ikı günlerde iş çok gilçleşmektedir. Tarifele -

Viliiyet Umumi Meclisi dOn Jlıışim Azortlu, Ahmet Vıhıklı, Mehmet huç!ik mız muhbırliği lekeli bir cUratkılrlık ııı uzözUmuz ve teferru:ıtıle techiz edilmiş rın asgari hadde indirilmesi ve rıhtunııı 
tşcanın reisliği altında toplanmıştır. Hafız oğlu, Hehcet. Arif oğlu, :uhit ls_a sayarlar ve hazı kimseler de muhbirlikle bir moto~ompuımı.z vardır. . vapurlara yan~aca:k hale konması için 
Zaptı snbık okunmuş ve nynen kabul oğlu, Mehme~. Tu~sın" oğlu, Bekır .Şerır mllzevvirllğ~ birb~rinden ayıramazlar. \ Tanzıfat işlen: 1 kamyon ve mıktarı taş iskelesinin uzatılması ve dalga kırall 
edilmiştir. Bundan sonra ruznamede oğlu, Nuh, N ı yazı. Surbuhanlı, Cazım. llalbukı tezvırat, uru umu alakadar kflfl daimi amele, arabacı, tanzifat memur 1 şekline ifrağlle; boşaltmanın ve yükleme· 
mevcut maddelerin müzakeresine geçil· P .\Si X LEH . . . etmeyen işle!~e iki şııhsı )'ekdiger~le 1 

ve çavuşlarlle idare edilmektedir. nin otomn tik vasıtalarla raylar u.zerındt 
miştir. Bu meyıında 938 yılı bütçesine 1 Vnsh Aslan,. Rıza Demırcı, Cemı~ çurpıştır.m_ak ıçın ondan olck111e, l)tekı~ı- Ş E H Al. N 1 Ş J " 1 .işliyen vagonlarla temini acilen göz önün· 
bağlanacuk kadro cetveli hakkındaki )1ehmet (•~!ıı, Nıyazi Hertivli, Lütfi Alı den berıkın.e söz göt~r-llp get~rmektır. lJ de tutulmasını dilediğimiz işlerdendir. 
Dahiliye Vekaleti tebliğ-atı bütçe Encü-ı Oğlu, Ramız Bay oğullan, Ferhat SUr- İşle n~f~ell.ı. karşılanacak l!areket budur. - Trabzon şehrinin elektrik işi Süm- Limanın yapılmış planına göre mo -

. . bahanlı Yusııf f)u-Jaer SalHı lmamoğlu Muhbırlık ıse umumun ~elaınet ve men- . d h l if ğ b"" .. k 1 -menine havale edlJmış ve Umumi .ı. feclıs 6 • ' • • • • mer B::ı.nkla Iş Bankasının ve lbelediye ile ern a e ra ı ve uyu antrepo ar ya . . o F k 1rı s b · Ahmet 01rıu fautı ıçın yupılan kanunların lıılllfındakı ı ~ . . ve Encümen muaınela.tma mt Mülkıye sman a 1 0 o u, a rı . l 6 .' 
1 

t • 1 ·. 1 . k t• .· ı Hacı Hafız Riiştü -ve halktan perakende pılınaı;ı ışinin de bır an evvel tahakkııl'ıl 
Hacı Mehmet oğlu Bakkal lsımul snı.fıl ıer ıangı HI lllıe e ı amme namına şı- 1 ı .. . Müfettişleri Hiyihası Meclise okunmuştur. K lb h" 'c-ı 

1
. ' k!\yet dinlemek için açık olan makama suretile 30 - 40 liralık hisse senetleri Be muhakkak ki en buybk arzumuzdıur. 

d T l 
. t ,

1
, t ındığılı, ra ım o cuğez ı. d 1 i 167 ib" li. 1 k bl 1 • • • • • • Bun an sonra ortum Oyc erııı n or um . . haber vermektir. Bunu haber vermek mey ana ge 01 ş 1 111 ıa 1 r anon m iSTiMLAK VE iNŞAAT l~LEHI 

Eğriler yolu gUzergnhının değiştirilmesi . I 111:"\ 1 s . . . vatanlıı, milletle aH\kudar olmak de-' şirketi tarafından idare edilmektedir. Y 
haklonduki takrirleri okunarak Kireçli Kı\mıl zz~t oğlu, Şe~setlın ~zer, meklir. Bunu haber vermek kötnyll j Belediye umumi tenvirat için 962 lam- - Trabzon gibi tabiaten toprağı ye 
köprüsünün tamiri hakkındaki teklifleri· :;\fustufa HOseyır~ oğlu, il aşım Buşkoylll,, tecziye ellirıııek demektir. Kötüyü tec· . ba yakmakta, ve şiı.1kete 8500 lira ücret ıdo~ayıslle binaları çok kıymetli bir şehirde 
le beraber Nafıa Enclimenine havale Humz.:t Kahvecı, ~ustafa Hacı Caf~r ziye ettirmek iyilerin iyi kulıııasma hiz- 1vermektedir. istıml:l.k işinin ne kadar güç ve masraflı 
edilmiştir. O Huya hir diplomalı Ebe !Jğlu, Mehmet İbrahım oğlu, .Şemsettın met etmek demektir. . 1 Umumi olnrak elektriğin !kilovatı I olduğunu bll!r.slniz, biz bütün fedakArlılt-

t 
.. 

1 
i h kk d kl t k • S hb" e Ibrahim oğlu, Hııcı Feyaz. Ah Korolu, Muhbirlikten nefretle bahseden bır l 17 S) klıruştur sanayi işrerlne 8 33 ku _ Iara katlanarak bu sahada mütemadiyen 

ge ırı me a ın a tı. nr ı ıy Ş k y . 1 S b Ar l R rk kö ı- " ,.,. . kö M - - ı ' , ' ı 
Encümenine, Ko or nahiyesinde halk u krn asıln oLğ ur'· Ila lrı . ı olğ u, e ı C y ~lyod sord~ml : ~ıAzıdıı ybu'n~ı~uni ruştnn ve ~ndüz kilovatı 'beş kuruştanjçalış~yoruz. 
t r d l kt ı ı·ık k 

1 
.Mtı sut oğ ıı, Ut ı u usı oğ u. ıııııı n e sergı er var. , nıııı ırısım vernmekt..edir Iskeleye yeni bir cadde indirdik par -

ara ın an yapı nıa a o an o u a ( H TU bu sergilerden çalarken görürseniz köy · ' altı yüz lira yardım edilmesi hakkında- t Al t •ı<r1 İb h" il" muhtarına haber verir mi iniz? .. 'Evet 1 Hfi.len şehirdeki elektrik tesisatı fen- 1keledik, eskiden otomobille inilemiyen 
ki tckJif bUlçe EncOmeniııe havale edil· sa lme ~ıs u, ra ım • usnn veririm ,, dedi. " Yine sizln h;yvanlar; 1 ni şartlara maalesef uyıgun değildir. Be - ~olcu iskelesine şimdi ra.'hatça 1.'itenııen 
miştir: Bunlardan sonra Oltunun Göllet oğlu'. Mustufa Baılı, l\fah~ı~t !'"i~anlı: sulamuk iı;iıı köy mııııına yuµılan su lediye bir alacak meseıesniden şirketle ..asıt~. ııe inllmek~edir. . 
köyü için bir muallim tahsisatının bDt· lsmuıl _ôm?r oğl~.' :l\fekkı, C~lal Alı oluğunu birisi kırar ve sen görürsen mahkemededir, Nafia Vekfiletı tarafından hkeleden Çömlekçi - Değırmende~ 
çeye konulması ve Oltu merkez İlk oğl~, Ilus~yın ~öycu, Husınet ~aıt of{lu, muhtara haber verir misin?,, "Evet, ! tel kik ettirilen elektrik işimiz Vekiller He·, istikametine ·bir sahil caddesi açtık, te5 -
okulunn bir kadın muallim ıTönderilme· Beşır Şahın oğıu, Knya lbrahım oğlu, veririm,, dedi. "İşte sizin bu haber ver· yetince tetkik edilmektedir. Belediye ica.p; viyesini yapıyoruz, bu mıntakada mevcut 

i h kk d k
. t k . 

1 
k ..., k M ·r Nureltın Mehmet oğlu, Servet Sefer men ize muhbirlik uel'ler,, dedim. Dayı- 1 eder-ıe umumi bir iş olan elektrik .hizmc - ı 15 - 20 dükkfin ve mağazaıyı istlmla.k ettı1'. 

s a ın a ı a ·rır er o uıuıru narı 1 Ah t ş k" 1 , • ı · 
E t

' 
1 

h 
1 

dil . 
1 

d" oğ u, me a ır oğ u. bir az duşUndll. « Haıdısınız, bundun tını de üzerine alacaktır. Bn hususta daha bu yol ileride limanın inkişafında transit 
ne ,men ne ava e e mış er ır. 'l'l'I>(' \'"' . . 1 1 ı · 1 

B l d k k 
.
1 

~ ~ ~t .-. sonra her hangı bır yo suz uğu görllr· fazla söylemek istemiyorum. Mahkemı>de eşyasını şehre uğrayıp vakit kay'betmedeı1 
un ar an sonra ıner ez azası e A 't fr L" t ll h M d h ı . · b 1 .ı · rr .ı ı· ı - . ·· 1 -. . . . ğ'a, .a uza er, ul u a . ustafa, sem er a ~erme ı uırece&ıın ,. ut:( ı oldugumuz 'bir muessese hakkında soyli - dogruca Erzurum şosesine ul,.,cıtıracak bit 

muhtelif kazalar ıçin ıstımlfık Ha.kem h ·ı · · · · 1 1 _, .
1 

i . 
1 

Ma arreın, Adı , Dursun, RHat Kargın ve ışıne gıttı. yeceklerim belki onların lehinde olmaz da cadde olacaktır. 
heyetleri seçı. m ştır. ~u . ı~yeller şu köylü, Karakulaklı, Behcet Kunıkulaklı, Evet haklıyım. H~~ dağlar ka~ar beni hislerime mağl(ıp bir insan yerine I·· Uzun sokağa parke döşüyoruz b1l 
suretle teşekkül emiş erdır. Mehmet Hevildl, Halil Pekeriçli, Yusuf, haklıyım. Devlet ve Vılaye~. b_Otcelerın· 'tutaı·lar. Yalnız şunu söyliyebilirim ki caddenin yaya kaldırımı k l' ırıi 

.EHZt 'H C\I Hafız ~asrullah. . I den her seı.ıe her. ~~ra~t"a kopr~ıler. yapı·: Trabzon da elektrik işleri ıbilhassa fenni 1beton ta.şiarla örteceğiz. arını, are er 
Topçu oğlu Ali Rıza. Hacı Ömer lçtııııau 21 • Şubat • 938 Bazartesı lır, tel~~o.nlar çekılı! · . ~oy bll~çeleılnden bakımdan bana pek te yolunda değildir Dabağhane kö u u k d e' 

" M 

1 
- . su gotırılır ağuç dıkılır ve sam~ .. ı pr s ne a ar gidec 

oğlu MUnir, MUnip Korukçu oğlu, Saip, gunu saat 14 te top unmak uzre nıhayet ' . . . . . · • gibi geliyor. olan bu caddeyi imka.n bulursak Zağano6 

A 
··k verilmiştir. Meselrt adamın bırısıne çn·ı lazım., , . , .. . . . 

eski ınuarif mUdUrU, vni Gnıııru çU, Telefon telini keser. Tahln lazım, ~op· I M A R 1 Ş l E R 1 koprlisUne kadar tahdit edeceğız. 
Osman Şeyhler mütevellisi, ·eşet Solak rUyü soker. Biri::.ıi hayvanlarını bırakır. • Ha.ı yaptırıyoruz, en .son tiplere daya-
oğlu, Hadi Erverdi, Cemil N'ı'hi oğlu, Bir hakaret davası Ağaçları keınirtir. öteki ormana girer, _ Filh tkika ya.,amağa çalışırken ö- 1narak belediye mimarının çizdiği pIAnl• 
Ömer Fazıl Olgun, MUnip GUmrUl<çü, fidan çumlrırı keser, se~·vet ınenb..ıl_a~ı: ilimden bah etmek blruz tuh. r olacak am.- ~içinde 20 dlikkdnı, bir bürosu ve üst kntın-
Fahri ipçi oğlu, Mehmet Pirim oğlu, hakkında mızı .k~rutur. . Vı.ızıfedarın . . ~ırı~ı ma, ben evvela. ilk iş olarak (asri mezar _ 1d~. bir belediye zabıtası mevkii olacak bıl 
Hasan .Bedri, Znkir GOrbOz eski Bele- va~ıresını ~apmı~or v~ya. suı ıstımal lıktan) bahsedeceğim, sehrin ortasında ve binanın 1ıavuzu, .su deposu, umumt aptest-
lliye roisi, Ragıp Cennet oğlu, Sadrettin karar veri· ldı· edıy?: ve ~aıre. Şuphesızk! ko ııı~u!an, ı tarafında evler nrasına caddeler üze-lhanesi, akar suyu ve kanalizasyonu bulu -

ıııulııtımlekıler bunlara vakıf olur. Eğer ler nacaktır. 
GozübuyUk, Maksut emekli kaymakam, memleketle muhbirlik lelin edil· rine yayılmış duran mezarlıkları kaldırı -

1 (lsman Çuvuşoğlu, Ahmet Erverdi, Arif . 1 .. lyoruz imaret mezarlığından işe basladık. Belediye meydanı geniş bir kahve bab-

ı) b ki 
. . S l 'h l . ü d H k t b"t .. "' ld.. ıhııese lıdl, dtahh~bdot ğrlusu mh O(llıu o ~u f ıclı, En gu.'. zel bir yeı·ı kaplayaıı "'11 mez~rlıA-ın çesı halinde idi, buna manı olduk, bura)'l 

a a. ar reısı, a a il tın l Ccar an, U are S3 l gOrU U' ırsız ar, a rı c CJ ar, er angı ena u • "' ı 
Şavki Ha<..ı Halil oğln, Tevfik Ilıcalı, adamlar cUret edemezlerdi. Bu suretle 'yerine bliylik bir pnıık yapacağız, şimdiye şehrin meydanı haline 'koyuyoruz. 
Vehbi Zırnıklı oğlu, Guzel Tayyar oğlu, SUÇlU nıahkfinl edildi eldekiler muhafaza edilir, elde olmayan· ;kadar etrafına ölüm kokusu saç.m mezar-1 Parkın ortasına büyük blr (~tatürk) 
Haşim Alim oğlu, Abdurralıim Alaftar A~rr ceza mahkemesi katibi Yusuf larda elde edilmeye çulısılır, kalkınma· lığın yerinde ne.şe ve luııyata mana veren ,anıtı yapılacaktır. Bu anıt Bliyük Onderil

1 

oğlu. Avni Akın. Pekele hakaret eden Neşat Nemli ev· lardn muvaffakiyet yüzde yoz olurdu. 
1
1bir çiçek bahçesi olar.aktır: herkes ölüle -ıTr~bıonrı vaki Uç seyahat.ıerlnde söyledlk-

İSPİR velki gDn cUrmllmeşhut mıılıkemesinde O halde muhbirliği sevelim, ilerle·: rini oradan asri mezarlığa kaldırmaktadır. 1ıerı sBzlerden ahnacaık ilhamla, ve Doğu • 
yapılan cıuruşmadu Uç glln hapis ile bir telim. Hattıı bila istisııa hepimiz muhbir sahipsiz mezarları !;>elediy xendi vesaltlle 1 n~n GtaPUil olan Tra.bzonu. n durumu U' 

lbruhim Firuz oğlu, Meclt Mehmet r 25 r . olulımki doğruluk meydan alsın. GöııUl kaldırmaktadır. Pllltenaslp Oll\Cl\ktır, au bUyUk tarU1t eser 
Ali o~lu, Ragıp Umumi Meclis tızası, ıra ~ara cezaskıı~a vel hırai manevı arzu ederki: Bugün efkAri umum iyede 1 Mezarlıktaki 12 metre rubuluk alle içln 140 'bin Ura sarfoıunaçs,ktır. Bu yıl 

tazmınata mah um o muş, up s cezası 1 · f · • · , ·· -•' rnştak Çağlayan, .Medat Efe oğlu, Fet· . .
1 

. . fena karşı anan ınuhbır sı atının yerme mezarlığı )carelerini (30) liraya ve bir me- t>iltçeslnden Vf! ~ebtırrulerden 35 bin ıır~ 
tan Davut oglu, Hüseyin Hacı Salih tecıl edı mıştır. . - . kanunen has vatandaş, yurt sever, doğ· zarlık 4 30 metre rnuraıbbaı kareleri de ' na;zırdır, bu paranın 10 ıbjn lirasını bele " 

0
1'\-lu, lbrntıim selahlı, .Müderris Hafız, Neşat Neınlı bu hukmü temyız et- ru adam bildiren gibi veya duba se· ' . ' l cııye 15 binini vilayet ve pn 'Dinini de tın" 
"" u l t• r b", r k y ı (5) hraya satıyoruz. 1 ' . 

necep Yazıcı, Mehmet Turan, Halil Ke· m ş ır. vim ı ır sı ut ta. ıJsın.. urt uğrunda 1 M ·1 w •rafın• mu•ıta.,aın bir du- dık ve y.ııınurta tl}ccarıarı teberrü etmJj .. 
I'- fedakarlık eden böyle kımseler bugnn- ezaı ıgın ew • • ., ı · 
tim o.vrlu, Hafız Batal, Abdulialı Ciınilli, k.. b" l hbl ' t"I d"l d" . . V"J'la ~evirdik• n bin Jllezar tl-lan '72 bin ıerdir. Pevam et.mekte olan teberrn a.ltı ıY 

& uta ır e, mu r sı,a ı e. ı e ıgııııız 4 , ~ • Y · ı . • f 
Yusuf Ardaloğlu. l ·1 h "d b" f tl l k 'metreli~ saıhasını tanzim taı'h ve leşcir ~onra pı\ıhaıkkak ·ki iki nılsıtne ~ıkaca:ıt~ı . BuO'ece nöbetçi eczane veç 11 e oşa il en ır Si a a ma 1 eme , 1 'l'Oll Tt::\I - t:) salonuna çağırıldıkta amme namına 1 ettik. 8 metre ninae birbirini amµden {Belediye ıehrin c/.i(fer iht111açl4rırıl 

Ömer Kelekçi oğlu, Abdnrrezzak "VAT AN" eczanesidir. Cumhuriyet Müddinmumisi onu selam- 'kateden caddeler açtık, dert çevresne 5 , nR&ıl kargıla11or? Mi-l!Pkatm arka t11r1· 
Tohurtabh , Şamil Nohurtabfı, Mecit hısın ve doğru adamlar alkışlasınlar. jmetreltk ve kare aralarına 3 ınetrelll~ tam l fını yarm nefredeceUfz.J 

tottum Kale köylü, Ağa Azortlu, Şahin · IiÜSEYiN KÖYCÜ müstakim naıae yollar a.çtık. · 

Edebi Tefrika No: 64 
lbrahim LUtfü : 
- Saat beş oldu. Doktor neden gelmedi ııcaba? diyordu. 
Uenç kadın yerinden kalktı. Ağır ağır hastanın karyolasına 

~aklnşarak mırıldandı : 
- Ne kadar da uzun konuştuk .. 
Kar~olaya yaklaşınca hastanın üzerine eğildi. Ferda derin 

oluklarla dalgın yatıyordu. Hacerin yüzll gölgelendi : 

- Gene dalgın diye söylendi. 
Kocası yanına yaklaşmıştı. Beraberce bir müddet hastaya 

baktılar. Sonra İbrahim Lntfn karısının kulağına fısıldadı: 

- Bu akşam da bural.lasm öyle nıi t 
Hacer başım alladı~ · 
- Evet1 sen tinneme :gene eskisi gibi Feıdanın 1lher zaman

kinden Ç\)k iyi olduğunu söylersin. Bir batıaneler bul, görme~e 
~eımesine mani ol. Gelirse kendisini aldattığımızı unlıyacak. 
Ferdanın şu yatışını görn~sl bunu anlaması için kafi. 

Genç adam gözlerile karısımn gözlerir.i aradı. Yaklaşıp 
~avaşça onu kollannın arasına aldı. Kulağına eğildi: 

- Sensiz ev bana karanllk geliyor Hacer. Burada Ferda
nın yanında azaplı, OzOnlOlü dakikalar geçirdiğini dOşUnerek 
hiç uyuyamıyorum karıcığ'ım. Keşki kabil olsa Ferdayı bera
ber beklesek. 

. Genç kadm golmiye çalışıyordu. Kacasına sokuldu : 
- Ziyanı yok. Hepsi geçecek. Ferda bir i ·ı olsun bende 

he OzUııtO, ne keder kalır. Ve içini çekerek tekrar etti : 

- Ah o bir iyi olsa .. 
Kapı vurulmuştu. Karı ko'Cft biriblrler!ırden aynldıtar. içeri 

tloktur girdi. Kısa boyiu, sevinıli yaşlıca bir adamdı. Hncerle 
ibrabiın Lutf'OnOn teH\şh bir hareketle b"'endtsine d~rU ileıle· 
liijdertni görUn'Ce ellel;ini S'erlye <ioğru uzattı : 

GENYUIMADIM 
- Tela.ş yok, telAş yok! Durun bakalım, kızımız her halde 

dllnden iyidir. 
Sonra •Burası biraz karanlık., diyerek elektriğ'i açtı. Döndü. 

Karyoltıya doğru yUrUdU. Hacerle İbrahim LUtfOye dudakla· 
rındaki tebessüm artarak baktı. Gözleri du .. ünceli idi ve dudak· 
larındaki tebessüm bUtün gayretine rağmen iğreti kalıyordu. 
Hacer bunu farkettl. Tilirek heyecanlı bir sesle: 

- Doktor •. diye söze başladı. ı-~akat o genç kadınln devam 
etmesine imkan bırakmı)arak kaşlarını kaldırıp: 

- Başlamayın, dedi, biliyorum. Beni sual yoğnıuruma tuta
caksınız gene. Zaten hastadan ziyade sizin bu telaşınız, heye· 
canınız beni UzQyor. Oturun bakalım. Bırakın şu endi~ell, kor
kulu hali. Allaha emanet nesi var. Zaten hastalık ta seyrini 
t"aklp ediyor. 

Hacer derin derin içini çekti : 
- Çok az kendine geliyor doktor, hep dalgın yatıyor. 

Ateşler içinde. Sonra öyle. fazla sayıklıyorkl.. 
Doktor karyolaya dönerek ·ferdanın örtOlerin üstUndeki 

elini tutmuştu. Şakacı blr tavırla dudaklarını bUktü : 
- Ne yapalım. Uyuyacak çocuk tabii. Tevki{bane hastane· 

sindeki uykusuz gecelerin acısını çıkaracak. Sayık! amıya 
geline~ o da fazla gevezeliğinden .• 

Birdenbire sustu. Hastanın nabzına bakıyordu. Odada derin 
bir stıktlt otdu. Doktor genç 1n:ıın elini yavaşça örtunnn Ostune 
buakbğı zaman <iudaklarmdaki tebessüm silinmişti. Gözleri 
quşnnwll idi. Ay ııı~ kalktı. ffasttJ)'\ Drafü biı muateue<ıell 

geçfrdi. Ferda gözlerini açmıyor, ytllnız inliyordu. Doktor de·, 
recesinl de aldıktan sonra en kilçllk hareketini bcıynk bir me· 
rak ve endişe Ue takip eden Hacere döndn gülnmsemeye 98h· 
şıyordu. 

- Öyle korku ile yOzllme bakma kızım. Ha.atamız bu ge
ceyi buhranlı geçirecek, saat yedide ateşin bir az önltnQ al

. mak için bir i~ne yapacağım, Bu gece hastanede nöbetteyim. 
Eğer seni fazla korkutacak bir şey olursa, yani ateş çok ar .. 
tarsa ve güzellik ziyadeleşirse beni 9ağınraın. 

İbrahim LUUU yanlarına yaklaşmıştı. Enditeli bir sesle : 
- Bende Hacerle kalayım mı doktor? dedi , 
Doktor güldü : · 
- Yanındaki insanlar fazlalaıınca hastalık korkmaz ki ot• 

lum .• 
Hacer hemen söze karışmiştı, sesindeki fazla titremeyi ve 

gözlerindeki korkuyu kocasından saklamaya çalışarak : 
- Olmaz Lütfü, dedi, rica ederim, sen eve git. Burada ka· 

lırsan, Annem evde UzUntUden mahvolur. }\.adın gel.meye !(al• 
kar buraya, hem mademki doktor da hurda, raıla a~ırlaşırsa 
kendisine heber veririm, gelir. 

İbrahim LUtfO 1Uraz etmedi, 
Oçude gözleri hast da sustular. Sonra doktor başka hasta

lara dtı ( vızıta) yaptığını söyleyerek gitti, giderken anlan mü· 
teselli edecek bir kaç söz daha söyledi. I<'llkat karı kocıt don· 
mu5 gibi hareketsizdiler. lk.i::.ıi de dodaklarını kısmış, yüzleri 
sapsarı susuyorlardı. Gözlerinden duydukları bQyQk korku ve 
endişe anlaşılıyordu. Yalnız kaldıkları zaman daha bir müddet 
kapının önünde öylece kaldılar. llk evvel kendini toplayan 
İbrahim LUtfU oldu. Ferdanın en tehlikeli dakikalarını yaşttdı· 
ğını bildiği lıalde, tabii olmaya çalışım bir sesle : 

- 1',azln izam ediyoruz, dedi, hastahk seyrini takiP. edi
yor. Bu gece ateşin artması da öyle çok miihim bir şey ifıtde 

• 
etmeı. 
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EN SON HABERLER 
Bükreşte esrarengiz bazı 

tevkifat yapıldı 
Bükreş, 16 (A. A.) - Royter ajansının hu<;ust muhabiri bildiriyor: Heye· 

canla yazılar yazmak suçu ile ittiham edilen bazı kimseler yakalanmışlarsa da 
lllevkuflıırın isimleri ve aS11 maksntlun gizli tutulmaktadır. 

A merika Büyük Okyanus 
filosunu kuvvetlendiriyor 

Çinde muharebeler 
devam ediyor 

Vaşington 16 ( A. A. ) - Cumhur
reist Ruzvelt gazetecilere beynnatta bu· 
lunarak, Amerika sahillerinin müdnfua· 
sını temin etmek maksadile bOyOk Ok· 
Yanusta ehemmiyetli bir filo tcşki\inel 
taraftar olduğunu, bugOnkO beynelmi· 
lel zaruretler dolaylslle böyle bir vazl· 
Yet karşısında bulunduğunu sOylemlştir. i Japon kıtaları büyük bir 

Amerika Cumhurreisi donanmayı heziınete uğradılar 
kuvvetlendirmek hususunda verdiği ka· , • . 
rardan sonra Amerikadn daha çok Şanglıa~ • 16 (A. A.) - [ Resmı Çın 
Bevllmeğe baŞıanmıştır. Doğuşunun yıl tebliği] Şnnglıay civarında iki günden· 
dönnmn mllnasebetlle kendisine ynz beri şiddetli muhnrebeler olmaktadır. 
Yetmiş bin tebrik telgrafı ve mektubu Çinliler, jııpon kıtalarını Skao Bogat 
iOnderilmlş olması da bunu göstermek· clemiryolu Uzerinde mühim zayıata uğ· 
tedlr. Bu mektupların çoğuna donun- ramışlardır. On Japon tayyaresi tahrip 
ınaya yardım olmak Ozre az çok parn edilmiştir. 
Çekleri de leffedilmlş bulunuyordu. Honkon, 16 (A. A.) _ Royter bil 

Berlin şehri 12 
senede değişecek 

diriyor: Holvor açıklarında bulunan 7 
vapurun harp gemileri tarnfından bom· 
bardıman edilecekleri haber alınmıştır. 
Bunlardan 6 sı !\rızasız olarak Honkona 
gelmişlerdir. Vapurlardan biri yoluna 
devam etmektedir. 

Gayet ınuazzaın inşaat İınti)~~z mıntaknsındnkl hudlst~ 
planları hazırlandı Şanghay 16 (A. A.) - Aıneriknn 
Berlln 16 - Geçen sene Berlin şehri imtiyaz ınıntakasında devriye ·vıızifcsine 

Baı mimarlığına tayin edllen profesör iştirak etmek isteyen Jııponların bu ta· 
Şper pU\nlar Qzerindeki mesaisini haylı lepleri reddedilmiştir. Frnnsız ııııntaka· 
ilerletmiştir . On iki sene içinde tatbik sına da aynı maksadla giren Jsponlar 
edilecek olan bu planlar tahakkuk et· siUUıttın tecrit edilmiştir. 
tikten sonra, Berlin şehrinin manzarası Bir Şehirtle solml" muharc>heleri 
tamamile değişecektir. Bu pltlnlara gö· Tokyo 16 (A A ) - Sarı nehir şi· 
re, halihazırda mevcut olan bllyük şi- maUnda Sdnglıay. <lenıiryolunu ele ge
mendifer İstasyonlarında~ bir. çoğu kal· çirmek için iki taraf kuvvetleri arasında 
dırılaı:ak ve bunların yerı şehırden uzak- . htştırılacaktır. istasyonlardan boşalacak şl.ddetll muhnrebel~r ?lmak~adır. Çlnlıler 
ıeniş sahalara yeni binalnr yapılacaktır. bır şehl~e daha gınnışlerdır. Sokaklar 
1938 · · · d b b" i L l da vnhşıyane muhnrebeler olmaktadır. 

senesı ıçın e on eş ın yen o -

J{utuptaki heyet 
kurtarılabilecek nıi? 

illan, müteakip senelerde de yirmişer bin 
lojman inşa edilecektir. Harbiye ve Pos· 
ta nezaretleri yeniden ynptırılacaktır. 
Bunlardan başka radyo evi, turizm evi, 
ticaret odası, elektrik şirketi, kimya mü· Moskovn, 16 (A. A.) - Pi!rS ajun
eıseaesl, &l~ortu şirketi gibi binalar bildiriyor: Mançer ve Norınangrendi 
Rerlinin t-n modem binaları olacaktır. buz kıran vapurları sisin kesafetinden 

Otomobil yollarına da bnynk pay dolayı Papanin kampını göremedikleri 
aynlmıştır. Hitlerin teşebbüsile vücuda gibi, knnıp istikametine Uerilemeğe de 
getirilen ve tııhakkuku bllyük bir para· muvaffak ola~nmışlardır. 
)'a tevakkuf eden bu planın nasıl finansa :papanın ıle yanında bulunan Uç 
e<ijteceti hakkında bir şey söylenme· l\lim arkndadaşi Mayıstan beri buzlnrın 
mekte<tir. Uzerlnde bulunmaktadırlar. 

bize sorunuz 
Okµyucularımızın sormak, da -

nışmak istedikleri bil' çok <iertlerl 
vardır. pOôlJ gazetesi bu okuyucu -
larını her çlhetçe tatmin etmek iste
diğ\ için bu deftlertn <ie elinden gcl
dtil kadar derpuuıını bulmağa çalı
şacaktır. 

RAHATSIZ MISINIZT., 

Ooktorumuz .size gerek bu sü -
t-qnlaroa alenen ve gerek hususi su
rette aor"larınızın cevaplarını verme 
te nazırdır. ismtnizin lstediğlniı tak
<llfde Jıatlffln gizli t\\t1llacağınn e
min oJab1llrs1n\z ... 

PAVACI MJ81NIZ1. 

Avukatımız ... Bütün dertlerini -
ze yine bu sütunlarda ve isterseniz 
hususi surette cevap vermeğe hazır -
dır. sızı dava ediyorlarsa yine avu -
katımız size mütaıansını bl\dirmeğe 

hazır-dır. 

l{ER HANGi BİR ŞEyt MERAK 
EDİYOR MUSUNU~? 

Yine Doğu ıgazetesi ellndekt ım
ıtdnlar ntsbetlnde slzl tatmin etmeğe 
çatışır. 

ti * * 
Gazetenılıde veya husust surette 

cevap ~mak isUyenlerln ... 
1 - Evveld sarih isim ve adres~ 

lertnin yazmaları, 
2 - Suallerinin mümkün olduğu 

ıtadar ıkısa söıle:rle 1fnde edUmesl. u
zun sözlerden •ziyade derhal mevzua 
geçilmesi. 

3 - cevap bedeli olarak 12 ku -
ruşluk posta bedeli leftedUmesi lA -
zımdır. 

Hususı surette cev4p lstiyenle -
rin 18 kuruşluk posta pulu gönder -

• mele:rı. 

• stze elinden gelen her 

yapmağa çalışacaktır, 
..._... ______ _.._.;;.,..,...;~--... ---------------------------

n o G.U 

Benin1 görüşün1 

itimat kapıİannı 
kapayayım mı?: 

il. Fc•thl TAŞl\lll. 

- Yağın nasıl? 

- HaHs tere yağı, kıl karışma-

mış bayım! 

- PekJ, ver şu kadar kilo! 

*** 
- Kumaşın metresi kaça? 
- On lira. 
- Veriniz bana üç metre. 

••• 
- Hastam var, bana taze süt ve 

yumurta ıetlrebilir misin? 
- Hay hay, size gündelik yu -

murta ve memesinden ayrılmış süt 
getirecetım. 

- Peki öyleyse, yarından itiba -
ren başla! 

* .. * 
- Demek milli roman? 
- Evet efendim. Esasen bakı -

ruz üstünde de yazıyor. 
- Verin öyle ise! 

*** Ve sonra aldığınız yağ kızanr -
ken, mutfağı kötü bir kokuya bu -
layor. Tavada avuç avuç pilslik bı -

3 

AE 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? .. 

-
Topln)an: HAllAHIR HÜLGl<..ll. T c r r ı k n : 21 

Ben tafsilat vermeğe hazırlanı
yordum, halbuki Alman gediklisinin 
bütün hadiseyi benden evvel amirale 
hikaye etmiş olduğunu anladım. 

rakıyor. 
Ayni kumaşı bir diğer arkada • İstinye koyundan çıktıktan :5°nra A-j Hareketimiz hakkında h1ç bir şey 

şmızın 7 liraya aldığını öğreniyor - ııa~lu sahilini takip ederek Istanbula söylememişti. Onu öğremneden Jruman _ 

sun uz. 
Yumurtanız ya civcivli veya cılk 

çıkıyor. Sütünüz kuyu suyu lezzetin
de. .. • • r 

(Mllli roman) yazılı kitap bayağı 
bir yatak ihtirasından ve terlerin -
den ibaret ... 

Bir aile sohbetinde şikilyete yel
teniyorsunuz. Bütün dostlarınız top -
tan hücum ediyorlar: 

- Amma da yaptın ha. Yağı aıı
hyan birlle alacaktın. Halbuki sen 
tatmamışsın bile! Bu kadar t•alıUlik 

olur mu? 
- Peki kumaşçı ile neden pazar

lık etmedin? Onun istediğinin yarı -
smı verecektin. Sonra yavaş yavaş o 
inecek, sen çıkacaktın. Tuhaf adam
ı:ın vessel1m. 

- Süt ve yumurtayı getireni ta-
myor musun? Mademki hayır, her -
kese ltlmat doğru mu? Çocuk gibi · 

dogru inmeğe başladık. Güneş yavaş ya - danlık dairesinden ayrılmak istemedim. 
vaş Rumeli tepelerinin arkasına çekili - Bu sırada gedikli Alman misafirimiz ku _ 
yordu. Boğazın sağ sahili gölgelenmeğe mandanın kamarasına giriyordu. 
başlamıştı . Anadolu ık.ıyıların~aki eski ya- - İstinyeye dönmeniz! emrettiler. 
lıların, ağaçlıklar arasına sıgınmış köşk- Diylnce gemiye döndüm ve tam yolla İs _ 
terin camları güneşin ışıklarlle parlıyor - tlnyeye hareket kumandasını verdi 
lardı. Sular sert ve hırçın bir cereyanla a- İstlnyedeki yerimize yannct"' m. _ 
'kıyodu -v ı&ımız za 

· ~ .ı T man güneş tepelerin arkasında hemen 
Emlrgtının iri .çınar gölgeleri altında hemen kaylbolmak üzere idi. Belki beş sa

adeta. kaybolmuş gibi göı.1.iken meşhur attenberi muhtelif malkamlar arasında 

k~hvesi !bomboştu. Balta limanındaki bil- yaptığım ıgellp gitme benl tamamne yor -
yuk yalının rıhtımına üç çifte bir piyade 1 muştu. Bir par.ça kenara çekilmek, din -
kayığı yanaşmış duruyordu. '.Biraz ileride 1ıenmek rahat etmek istiyordum. Heyecan
kl hisarlar gölgelere bürünmüş Q>lr halde lı hMlselerle dolu geçen lkl ıgünün yor -
gözUkUyorlardı. Bebek koyu sakindi. De -lgunluklan ağır blr yük gibi omuzlanma 
mlrlemlş blr kaç .sandal iSkelenln yanın - çökmüştü, 

dn duruyor. Rıhtım üzerinde dolaşan bir 1 Benlm bu lstlrnhat ihtiyacımı arka -
kaç hayal sezileb1llyordu. Akmtıburnunu daşlafım da hissetmişlerdi. Nümuneı Ha-
geçtik .• Arnavutköyü, Kuruçeşme gözle -:n1iyet &\varisi Nezir gemisinde :mükeller 
rlmlzi okşıyarak ufkumuzdan uza:kl~ - denecek bir sofra !hazırlanmış ve 'blzl ye
tılar. Bu bahar a~amında boğazın füsii- meğe davet etmişti. Sıcak ve samımı blr 
nunu doya doya seyrediyordum, nnkndaş meclisinin sohbetleri arasında 

Karşımızda Beylerbeyi sarayı Ana - bütün yorgunluklarımızı unutaca~muz 

- llt"r (milli roman) diye yazı- dolu sahlllne konulmuş bilyük 'blr inci gibi 1 muhakkaktı. Bu ümitle mnsa başına ()tur-
lan kitabı alacaksan vay haline. neşeli ytızünil ıgöstertyordu. Yanımızdan muştuk. Binbir. mevzudan konuşuyor. 

sin vallihl! 

*** 
Ve ben de kendJmden •üphe edi~ 

yorum. t(allfkat~I\ bütün kabahat 
bende mi? Hen cahil tuhaf ve niha
yet çocuk gibi bir adam mıyım? Ve 
benim halime vay mı? Hayır kaba -
hat bende değil. Bazı kimseler hileyi 
itimat torba,s.nda satıyorlar. Clclli 
biciU ve rtnklt PAketlef, tatlı diller; 
•eytanl göalef, yaldıah halis muhlis 
(ibl etiketlerile hileli eşya ve hileli 
fikirler itimat kapılarımızdan elle -
rini kollarını sallaya sallaya serbest
ee giriyorlar. 

Ben ne yapayım? 
Halime vay olmaması için cahil

lik, tuhaflık ve çocult\~k Yi\pmayıp 
ta lttmat kapılarını sımsıkı kapayıp 
iki de nöbetçi mi dikelim? 

ufak balıkçı kalyıkları geçiyorlardı. Ben :dertleşiyor, şakalaşı~·orduk. Saatlerimiz 
Galatada lbeni 'bekliyen M.dlsenin mahi - iyi geçmek istidadını .gösteriyorlardı. Bu 
yetini hiç düşünmeden kendimi etrafın sırada dışarıdan: 
güzelliğine vermiştim. Tebiatin bu eşsiz - Sultanhisar... Sultanhisar ... 
manzaraları arasında !beni ıkar.şılaması Diye bağrıldığını işittim. Çapraşık bir 
mukadder olan neticeyi ak.lıma blle ge - anımızda bUsblltün değ~ik bir mahiyet n
tlrmiyoııdum. Galata rıhtımına yann.şmış lan bu iki :telme beni asablleştirdi. Bizim 
duran General gemisini uzaktan gördü - için kmnodorluğun yeni blr emir vermiş 
ğlim zaman fikirlerim başka 'bir meıvzua olduğunu anlamıştım. Gemimin ismini • 
döndüler. Sabahtanberi başımdan geçen- bağıran ses komod:orluğun yahudi irtibat 
teri tekrar diişündüm. Esirleri başkuman- neferine aitti. Bu Yüksekkaldınmlı yahudl 
danlığa teslim edi.şlmi, Fayfer'le aramız- komodorluğun getirdiği emirlerini alA -
da geçen sözleri tekrar hatırladım. Ba - kadar gemilerin nlfuetçi zabitlerine ne -
kalını talih 'beni daha ne gibi vaziyetlere dense götürüp tesllm etmez ve nhtlm il
sürükUyecektl. General gemisinin merdi - zerinden o geminin ismini bağırmakla lk
venlerlni çıkarken bütün sükQnethn Uze - tlfa ederdi. ı:smi çağrılan gemi gönderdf
rmde idi. ği bir posta ne komodorluğun emrtni al -

Kumandanlık dairesinde amiral su - dırdı. Onu bu Adetinden bir türlü vaz ge
honrun maiyetındokl Türk zabitlerini çlrmek lm'kAnı hasıl olmamıştı. Bu çapra
buldwn. Onlarla bir parça konuştuktan şık şivell yahudinln ağzından çıkan "'SuI
sonra nöbetçi irtibat :zabiti vasıtasile a - tanhisar., yeni bir emre ve belki de yeni 
mlrala ıgelmlş olduğumu bildirdim. Ku - bir vazifeye delAlet ediyordu. 

Şekspirin bir imzası mandanın yanından çıkan irtibat zabiti: (Arkası var) 
- Diğer ~it aııkadaş ta Sultanhisar-

yebniş bin dolara satılıyor dan geldiler. Hazır ıolduğumuzu tekrar ha-
ber vevdik • 

Nevyork, 15 - Amerikada Ulah Kumandan biz! kamarasının korldo -
hüktlmeti dahilinde Sait I .. ak Sitl şehrin· runda kabul edecekmiş, koridorc. bir sıra
de Şeklspir'in yedinol Imı.ası meydana ya dizildi'k_. Epeyce zamr.n sonra çıktı . Sc
Qıkarılmıştır. BOyUk İngiliz şairinin bun· Uı.mladık. Irtibat zabiti vasıtaslle sordu: 
dan evvel bulunan altı imzası hakiki - Vak'a nasıl -Oldu? 
olarak tanınmış ve katoloğa geçlrllmiş· Ben tafsllAt 'Vermeğe hazırlanıyor -
tir. Utah tınversltesindeki Şeklsplr dum. Bu sırada !karşımda b!zim misafir 
laberatuvan şefi prorösor Levis yedinci Alman .gediklisinin 'bellrdlgini gördUm. 
imzanında hakiki oluşundan şnpbe et- Benim vak'ayı anla.tma:ma ihtiyaç kalma
memektlr. ımı.ş 'Olduğunu, gediklinin bütün h.Adlseyi 

Temyiz icra Dairesine 
gönderilecek evrak 

Temyiz icra iflas dairesin• Jrônde
rileeek evrak hakkında Adliye VekAleti 
şu tamimi yapmıştır. : 

icra işleri tetkik mercilerine icra ve 
ifiA:;kanunu mucibince kendilerine vazife 
tahmil kılınmıı olan mahkemelerden tem
yiz icra ve lnb dairesine ıönderilen 
dosyalara, taraflarm ibraz ettikletı ver 
sikalann, merci ve mabkeınece tasdikli 

benden daha evvel amirale :hlkAye ettiğini 
Proresör bu lmznnın dolar olarak anlamakta geckmedlm B be d k1 suretler1nln konulması, dosya mubteVı.r 

kıymeti bakkınd~ fikrini soran gazale- latma arzusunu baltal~dı. ~~ü: oıS.:U : yatını gösterir melfuf~t pusulasımn bat· 
ellere şunları soylemlştlr : • Bunu tak· ğu kadar kısa ve don\ik bir ifade Ue 'hA _ lanması ve temyiz edılen k.ararın temylt 
dlr etmek bana alt değildir. Fakat .şe. diseyi anlattım. isteyen tarafa lebliğile almaC'ak UmOha· 
klsplr'e alt en kOçQk kıymette eşya- Amiral tekrar sordu : ~erin ve verlkHAi takdirde cevap ıayıbast" 
nın yetmiş bin dolara kadar sahlmış ol· _ Kaç esir vardı? nın birlikte gönderilmesi ve taraflarui 
duğunu biliyorum. .. - Yirmi dokuz asker, üç ~'bit. ıslmlerile temyb: olunan karan~ tari~ ve 

Çekoslovakyada bir 
'fayyare kazası 

- Esirleri ne yaptınız? numarasının, hangi tarihte tebııg. edıldt.: 
- Baş kumandanlığa tesllm ettim. ğin1n ve temyiz isteyenifl adının icra ve 
Da.ha ba.şka bir şey sormadı.. . Bir iflas dairesine gönderilecek tahriratta 

parça dilşünür gibi durdu. Ve en clddt tasrih edilmesi lı>zumunun tebliği temyf Z: 
p 

16 
(A A I tavrını takınarak, sesindeki hareketsiZU - mahkemesi icra ve iflas dairesi relsliğia-

rag, · .) - ki askeri tay- ğl ve soğukluğu bartz bır şek.ilde hlssetti- den at:nan yazıda bildirHmekredir. 
yare Milonlf mevkiinde yere dUşerek rerelc Vaki tş1ar dairesinde maaınele' ya
parçalanmıştır. Tayyarelerde bulwıan - Te.şekkUr eder!m dedi ve kamara- prlması trususooun memuriyetiniz dahi· 
4 "ii\ OlmQf \Qr. e.ını ?Uriı~Q. liıcıeJt alti~l& meroilore ~t1'itlnl-iat~ki' 



p nltı ı skı biı mazi~ e sahip 
oldn milletlerin b 1~11Hiıl hiç 

şllplıe yok ki en yilksel< mevkii 1ngiliz
Jer tutar. Yedi inden yetmişine kadar 
spor yapılan Büyllk Beritanya ada~~rın
da amatör ve profö.::yonel olmak uzere 
ayri ayri iki spor teşkıh"tlı ;ardır .. 

Birbirlerile hiç bir ınunascbetı ?1• 
mayan bu teşekküllerin her ikisi de ln
gillere sporunda memleketleri .he ·ubrna 
büyük hizmetler etmekten gerı kalma
maktadırlar. 

Spor zevkini en ileri derececi~ ileri 
götüren lııgilizler, sporun dnha zıya.de 
muvuffakiyetle yapabılmck ve btı ışe 
zaman ayıranların yürüdükleri yolu.u 
yükselebilmeleri için profösyonel bır 
teşkilat kurmak rnzumumı hisetmişlerdir. 
Sporu meslek haline koyanlc rın her ll1r
ıu işlen azade yalnız me:slek edindikleri 
sporda çalışmaları netice idirki bu saha 
da atılan adımlar iyi neticeler vermiş 
ve netekim bütün dünyada buyuk bir 
rağ"bet ı;ören futbol İngiltere toprakla
rında, kolay kolay erişilmez, büyl\k bir 
mertebeye yükselmiştir. 

Protfosyonellil{ battı zatında bir ço
cuğu işinden, gnconden eden bir iştir. 
Tuhsilni yarıda bırakıp top peşinde koş
ması hiç bır suretle tervıç edılme· 
yecek olan çocuğun profösyonel olarak 
hayatta bir gün eli böğründe kalınası 
hakiktıtan endtışe edilecek bir ınesledir. 

Sporu meslek halinde kubul eden· 
leri bir gün yüz n ın bırakmış olma· 
mak için lııgilizlerın pek riddi ve sıkı 
tedbirlerle bu işe çate bulmaları onların 
prolösyonellik hayat ve teşk~Hltlurını 
telkık edersek işin zan ve tahnıın cdıl
diğı gibi korkunç olmadığı kolayca an
laşılmaktadır. Profösyonellık şartları 
bır sporcuya oldu ·ça ağır ve taşıması 

çok guç lıir takım ışler yl\kletınektedir. 
Parayı v~ren dl\dliğD çıılar meşhur 

sözü ile ışini tanzim \ e o nisbelte sıkı 
tutan profo yoııel teşkiHU bu ağır yük 
altına giren sporcuyu yaptığı iş nisbe 
tinde memnun ve tatmin ediyor. 

Çok sıkı kontrol altıııda çalışan spor
cudtı bu işe aynı önemi verdiğinden 
yaptığı hususi idman ve işe .. "er~i~i 
ehemmiyet neticesidir ki kabılıyetmın 

icra daireleri 
arasındaki 
ebliğ harçları 

h.ıt 1 .ı~uwı c.::. 1 ıııı oı l.ı} ı h.u} muş 

oluyor. 
l::inclen, glküııdcn ayırdığı n1t1hdut 

bir kaç saııt .zarfında çalışan amatörle, 
me leği . par olanltınn aldığı netice el· 
bette aynı olınnyncak tır. 

BUyük bir itina ile hazırlmnış olan 
profosyonel bir atlet, yllzncü, gnreşci 

Bokser nihn~·et fııtlıolcu ile Amatör 
porcuyu ölçmek imkanı var mıdır,? 

rofesyonclliği kabul ve tatbik eden 
memleketlerde her nevi halkın heyecan 
ve zevkini en yüksek bir şekilde tatmin 
clliğinden o memleketlerle spor :;aha
sıııclıı rekabet pek tabiidir ki mümkün 
olamı~or. 

Lomada profösyonel takımlar ara
sında yapılan (Kral kupası ) mııçlıınnı 

sevretmek için gelenlerin sayısı akıllara 
ha;rret verecek kadar fazla olduğu gibi 
maçın teknik ve sUr'ati de akılları dur
duracak kadar ileridir. 

ProfOsyımel futbolcu lrnyat kavgası 

için mllcadele ederken, keyfine tabi ve 
Hklınn estiği zaman futbol oı\nayan ama
tOrlln o yliksek futbolu oynamasının im
kanı yoktur. Kendi yağile kuvrulan 
amatore mukabil, hazırlık şartlarını en 
yiiksek ve akıl amıyncak bir derecede 
ayağının ucunda bulan profösyonel el
bette aıırntör sporcudan daha yüksek 
daha purluk iş göreceğine hiç ~üphe 

etmemek lazımdır! 
Profösyoncl teşkillltı kabul etmedi

ği halde bUtUn bir memleket gençliğini 
en iyi şıırtıaı içinde hazırlayan Alman
yada, İsveçte, FilandiyacJa, Sovyet Rus
yada hükumet sporu kendi (\z i~i ola
rak ele almış, her sınıf lıalkın , her an 
spor yapabilmesi için her tarnfta ihtiya
ca kil.fi idman muhalleri, oyun yerleri 
vücude getirmek suretile gençliğin büllln 
ihtiyaçlarım tatmin etmekıen başka çare 
bulamamıştır. 

Cünıhuriyet idaremizin her tarafta 
kurduğu Halkevleri Bizdede gençligin 
bu ihtiyaçlarını tatmin eder şekli aldığı 
içindirki bugl\n eli ayağı tutan her va
tandaşın :.ıir profösyonel gibi olmas bile 
mutlaka spor yapabileceği ve nrnksııdın- 1 da esasen böylelikle halcdileceği pek 
tabiidir, 

HEŞA'I' SAVAŞ 

Öğretn1en okulunda 
konferans 

Erzurum Vilayet Ziraat mUdlhO Ce
mal Tanışman dün oğretınen okulunda 
• Ziraatta kalkınnıu ve modern Ziraat ,, 
mevzuu etraf ınrta lıir konferans verıni~
tir. ko:-ıferansa öğretmenlerle talebeler 

Adliye Vekaleti yeni davetli idiler. 

bı·r tan1iı11de bulundu Yol üzerinde donmuş 
bir kadın . ' Bir iöta daire ile diğer bir ıcra ve Beyşehir [ Hususi ] - iki gün ev. 

iflas dtıire.·i urnslnda vuku bulan tebliğ vel kazamızın Mes'udlar köyü yolundli 
dolayisile alınmusı lazım gelen harçlar soğuktan donmuş Ayşe isnıind? bir ka
hakkında Adliye vekaleti bir tamim 1 dırı cesecll bulunmuştur .. Ay~enın ~zerin-

t Bu tuıııiınde denilivor ki : de yapılan muayene netıcesındc şışlene-
ynpml tş ır. 

1 
. d . • 

1
• c tah rek oldürUldUğü anlaşılmıştır. Cinayete 

stinabe o unun ırru aırc n e .- . _ . 
. . · · b d · cnı dairesine sebep Ayşenın uzerınde para bulunmuş 

sil edılıp ı tına e e en ı ı K ·1 kt d 
• 1 t ···bin hangi sar o.ınasıclır. atı aranma a ır. gönderılen para unn, aıu · 

hasında tahsil edildiğinin, buna dair ya- Bir Vakıflar Müfettişliği 
ıılarda bildirilıııeıııe i hascbile tah il ihdas edildi 
harcının istıfasında zorluk ç,ekildiği tef- UçOncO Uınuınt Mnfettişlik mıntaka-
llş raporlarından nnlu~ılmal\ladır. sında bir vakıftlar l\IUfettişliği ihdas edil-

Bir icra v ... ifltt dairesince diğer mlşlir. Bu Müfettiş Trabzonda oturacak 

bir d aireden tebliğ veya diğer bir muıı- ve holge duhilindeki vakıf işlerile ya· 
kından alakadar olacaktır. 

melenin ifaı:ıı i tendiği takdirde bu mua-

hıele dolayısile alınması lazım g~len 
harÇiarın istinabe eden icra dairesince 

'stifası Harç Tarifesi Kanunun 69 uncu 
maddesi hükml\ iktizasındandır. 

ı ahsil harcı ınikdan ise aynı kanu
nun 77 inci madde inde sayılan !)afha
lııra göre nuhtelif bulunnıuktauır. Harcın 

Erzurum Kızılay Başkanlından : 
15 - 2 - 938 Salı gUnü ekseriyet ol

madığı için senelik kongre akdedilenıe· 
diğlnden 22 - 2 - 938 Salı günU saat 14 
de Halkevi salonunda yapılacaktır. fü
zılay üyelerinin teşrlfleri rica olunur., 

(No. 124) B - 1 
tarife hOktlnılerine uygun bir suretle G?JHm5iiımtt..ESii&a:SE:!S!B•••im!. 
Llınabilme f teminen istinabe edilen icru 
tlniresince tahsil olunarak istinabe eden 
icra dairesine gönderilen paraların hac-

zinden evvel vPya hacizden sonra sa
tıştan evvel 'eya satış üzerine mi trıh
Sil edıldiğinin paranın gönderildiğine 

tnlltedalr yaz:larda a'Çık olarak bıldiril

mesine dikkat ve itina etmeleri hususu
nun bilamum icra duirelerine tamimen 
tçbJiSini isterim." 
' 

Teıninatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

taınira tı yrpılır 

Riza Vatandaşlar 
Silt\lı FalH'H"nsı lmrşısıml:ı 

Bay l\A YA hanesinde 

DOGU 

Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Hazirtından itibrıren fllfbıkrna 
başltın.1ctık olan talimatnamenin 
madde madde neşrine demun 
ediyonız. A llikndarlnr /lendile
ı ine ait olan k1smılnr için şim
diden Jıaurlıldanm yapmağ,1 

başl.7 nwl ıdı rlar. 

-H-
İıışa:u \'(' Taııılrut 

155 - Zemin seviyesini Beledi
yeye tnyin etlirnıeyen binaların yol 
seviyekriııin deltişmesinden dolayı 
uğrayabilecekleri zararlardan Bele
diye mes'ul olmaz. 

156 - Ruhsat<-ız yupılarJa çıı-ı 
lışmak yasuktır. 

1;;7 - Her ne suretle olursa 
olsun iskele kurmak lrnfriyat yap
mak umumi yol ve meydan ve saha
larda herhangi bir ameliye yapm~:k 

için B<,ledireden mnsade alınnıusı 
mecburidir. . 

1fı8 - Yeni yıı pılacak ve esas-
lı bir tamir görecek l>iııulann irtifa
ları, şekilleri, ve şartları Beledi.)·ece 
tayin ve takdir olunur. 

159 - Baccıların ve eksozların 
ve bugibi şeylerin civar halkı ra
hatşız etmiyecck şekilde ynpılması 
mocburidir. 

160 - lkaınetgllhhırda nsgıırt 
olarak bir hail\, bir o<.la, mutbah 
ve bir methat bulunması mecburi
dir. 

161 - Bilumum binaların örtll 
\'e dıvar gibi harici kısımlarının ko
laylıkla toz haline gelebilecek çamur 
gibi mevat ile yupılması ve sıvuıımnsı 
yasuk tır. 

- ' 
llaıııaın.laı· 

162 - Ilamamların soyunmama
hallindeki bilumum oturulucak yer
ler tozları ve pblikleri içine çek
miyen ve kolııylıklu temizlenebilen 
muşamba gibi şeylerle kaplancak 
ve duiınu temiz bulundurulacaktır. 

1U3 - Hamamların soyunma 
mahullerlnde derecei har.aret kışın 

1ti - 18 suntigrnt olııcnktır. Hamam
larda kolaylıkla görlilebilecek yer
lerde hassas termometreler hulun· 
durulması mecburidir. 

164 - IJamanılnrın methallerin
de paspas veya sık sık de~iştiril
mek ,.artile tnlnş tozu gibi şeyler 

bulundurulacaktır. 

· 165 - Hanıamlnrın lıalalmile us
tura maballerinin en az tlç ayda 
Lıir dera bndnııu ettirilmesi ve diğer 
kısımlarının sık sık teııı~zlellirilınesi 
mecburidir. 

166 - Haınnmlarda ıııtlştcriler 

için ustura bulundurmak yasaktır. 
Hi7 - Hamam takımları ve 

müstahdemlerin çamaşır ve peşta
malları temiz, beyaz ve beyaza mü
temayil olacak ve lıer kullanıştan 

sonra kaynatılarak yıkanacaktır. 

Haınamlaı da pisı yırtık takımlar bu
lundurmak yasaktır. 

168 - Hamamların istiap kıtbi· 

liyetine göre Belediyece takct ir edi
lecek mikdarda komple hıımaın ta-

l 
kımlan lıulun~urınaya hamamcılar 

mecburdur. 
166 - Hlimaınların mııhrukatı• 

nm vesııiti nakliyeden indirilmesi, 
depo edilmesi küllerin konması ve 
saire için münasip yerleri bulunma• 
lıdır. 

170 - Hamanılı111da sıcak ve 
soğuk suların yıkananlar tartı.fıntlun 

istenildiği uncla akıtılabilecek vazi
yetle IJUlundurulıııası mecburidir. 

(Del.Nlm eilecek) 

HAVA 
17 - 2 - 938 saat 8 Raporu 

Hava tazyiki : 607.5 
» (Deniz seviyesi) : 781.6 

Sulıunet : - 12.6 
Düşük suhunet : - 17 .O 
Rutubet : % 79 
Ruzgar : Sakin 
Sema : 6/10 Bulutlu 
Yerde mevcut kur tabukıtsı (42] Sm. 

Sahip ve Başmuhartıtı: 
CİDAD BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı İşleıl 
MUdürü: BAHADIR DÖLGER 
Bas•ltlı$ı yef: DOO V ~q,ş~eV1 

1R Şl'BAT 1Jl.3.8 .. .-_.s 

Erzurum Vakıf ar Müdülüğünden: 

Hncı Oum.a ı:· e-;clciler 

) 

> ) 

Çukur Zeynel Arabkirler 
> > 

> 

..- ,r 

> 

> 

, 
> 

> 

> 

> 

'\"alrlf t'e 
r.YN °NI:"· 

4t:, i2 
4~/14 
48116 
49/ 18 
50/20 
51/22 
52/24 
53/ 26 
54/ 28 

Gez İstihkam dahili Tarla 

118/ 93 
399/ 95 
401/97 
400/ 5 
142/ 19 
158/43 
159/45 
160/ 47 
161/ 49 
162/ 51 
163/53 
164/ 83 
165/ 85 
166/ o 
173/ 21 
182/21 
187/ 6 
188/ o 
189/ 2 
182/13 

Aya~ paşa 

Habip ef. ulya 
> • 

> > 
) > 

> • 

> > 
> > 

> > 
) . 

Murat paşa 
Gez 
Vani er. 

) > 
) > 

Kavak 
Yegen ağa 

> 

> 

> 

) 

> > 

Caferiye 

> > 

> > 
> > 

) > 

> ) 

> .. 
) ) 

Hacı Halil 
Kumlu dere 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Heklm S. 
Güreli. Knrkı 
İmam pınarı 

> • 

> > 
İstlhkdm dahili 
Gölbaşı C. 

> > 

> > 
KUçUk 'hamam s 

Kemer altı 
> ) 

> > 
> > 

> > 
> > 

> > 

Hane 
Hane 

> 
> 

> 

> 

Samanlık 

Samanlık 

Samanlık 

Dabağ!mne arsası 

Arsa 
Tarla 
Hane 
Arsa 
Maar:;a 
Tarla 
Arsa 

> 

> 
> 

> 

Dükk~n 

> 

> 

> 
> 
> 

56/13 

58/ 5 
59/ 7 
60/ 9 
61 / 3 
90/ 3 
108/ 8 

109/11 
110/ 12 
111/13 
112/1'7 

113/ 18 
114/21 
115/23 

> > ) > > 286/ 19 
> > ) ) > 286/ 6 

Baklrcı Cennet pınarı Hamam 193/ 30 
Cedit Hacı Ahınet Han 404/23 

Hacı Cuma Dere S. Hadı ağa hanı 25'7/17 
Ali paşa Gümüş Masad Arsa 341/ 55 

Habip ef. Silfli Dabağhane. s. Hane 387/26 
> > ı> > Hane 388/2() 

Yuk~ rıdaki vukıf yrrlerln mulki~eti satılmak üzere artırmaya çıkarılmış • 
tır. 16 Mart 938 tarihine musadif Çarşanba gilnü aat on beşte Vakıflar idaresin• 
ele lhnlele.ri yapılacaktır. Taliplerin müracaat eylemeleri. (No. 123) 4 - 1 

\ 

Kars Valilig" inden Erzurun:ı Askeri Satın· 
alma Komısonundan : 

Kapalı zarf usuJile elekt- l\IUteahhidi nam ve hesabına 13000 

ri k inşaa h kilo sade yağı a"ık eksiltmeye konul-
1 - Kars, Sarıkamış, Iğdır elektrik muştur. Tahmin bedeli 13000 lira, ilk 

projeleri 1 u .usi şıırtnmneleri <teğiştirile- teminatı 975 liradır. 1'~ksiltmesi 5 - Mart -
rek ln-2-938 den itibaren 43 gün nınd- 938 Cumartesi saat , onda Erzurumda 
detle kupalı zarf usulile eksilllmeye çı· Askeri Satınalma komisyonunda yapıla· 
knrılmıştır. 1 caktır. Şartnamesi her gUn komisyonda 

2 - Kars şehrinin idrolik elektrik görülebilir. (No. 122) 4 - 1 
tesisatı (296400) lira 

3 - Sarıkamış şehrinin lokomobil j 
elektrik tesisatı <sooı 1) lira 71 kuruş Erzurum nhisarlar Başmüdürlülüdıft: 

4 - Iğdır şehrinin Lokomobilli elek
tirik tesisatı (84692) lira 63 kuruştur. 

5 - Kars şehrinin elektrik tesisatı 
optan veya kllrgir1 Toprak ahşap i~leri 
ayn diğerleri ayrı ihale olunur. 

6 - Kars, ~arıkamış, Iğdır nyrı, 

ayrı ihale olunquğu gibi hepsi kül httlin
de (4611004) lira (34) kuruş olurak iha· 
le olunur. 

7 - Toptah ihHle olduğu tııkcllrde 
istenirse ~ ~ 20 dahilinde Nafıa Yek Ale
tine tasliku gitmiş olan Tuzluca, Kağız
man, Arpaçay, Susuz ve Selim kasaba
ları elektrik tesisatlarından her hangi 
biri yaptırılı:tcaktır. 

8 - Nafıa VckAietince lastik edil
miş yukurıda yazılı üç şehrin dosyasın
daki evrnk şunlardır. Proje, Keşif, Fen
ni şartname, hususi şartnı:tıne, Bayındır
lık işleri genel şartnamesi, Mukavele 
projesidir. 

9 - Taliplerin bu işleri yapa bile
ceğini gösteren 938 takvim senesi için 
Nafıa Vel<llletinden almış olduğu ehliyet 
sesikası ile 1:138 senesi ticaret odası vesi-
kası. • 

10 - Muvakkat teminatı liradır. 
11 - Dosyası Kars ve lstanbul Na

fıa MUdUrlUklerinde olup Karsın 14 liıa 
80 kuruş, Iğdır 4,20 Satıkamışın 4 lira 
mukttbilincle isteyenler alahiliı ler. 

12 - ihale 30.3.638 Çarşanba gü
nü saat 15 de l<ars Hüktlnıet konağı 
içindeki Dutml EncUınon odasında topla 
nacak Sürel komsiyonca yapılacaktır· 

Taliplectıı '.!490 numrolu kanuna gö
re hazırladıklıırı teklif mektuplarını mü
hür munıiı ile eyice knpatılınış olarak 
umrlcie 11 deki saattan hir saat evvelin~ 
kadar komsiyon riyasetine vermiş olmn
ları, postada vuku bulacak gecikmelerin 
~ab!Jl eciilmlyeceği füln olunur. 

(No. ll~) 4·ı 

İnhisarlar merkez ambarlarında 
mevcut tahminen 600 adet bot mamGl 
tütUn sandığı 18 - 2 • 988 gUnOnden iti• 
baren 20 gün müddetle açık artınnaya 
konulmuştur. 

İhale 9 - 3 - 938 Çarşamba gUnU 88• 
at 15 de İnhisarlar Bo.şmüdürlDAttnde 
yapılacaktır. Sandıkları ve arttırma şart• 
namesini görmek isteyenler her ğün ln• 
hisarlar idaresine müracaat edeblllrler. 
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DOÖU 
iLAN T ARİFESi 

B ncl sayıfada santimi 25 KllrUf -
7 • • • 00 1 

6 • • • 75 • 
5 • • i 100 1 

4 • • 1 150 1 

3. i • 200,. 
2 • • • 250 ' 
tı; • ı 400. 
rıan verecek kimseler noöu ciıtz~ 

esi İdare MüdürlUğüne mura~aat etm~ 
tldlrler. Devamlı U9.nlar tçlb bususf 
tarife tatbik edilir, 

Kırmıtılı nahlarda tari~ bir tnlsÜ 
raılasile alınır. • 

Adres değiştirmek 25 kuruşluk O~ 
rete tubfdir. 

DOGU Abone tarileıi 
Seneliği : 12 Lira 
Altı aylığı : ? • 
uç aylığı 4 • 
Bir aylığı : 1,50 • 

ECNEBİ MEMLEKETLER iÇiN 
S~nellği. U tJn 
hlü ııylirı.· t• 

. ' 


