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iDARE YERi 
El'zurum Gölbaşı DO~U Basıme,· ı 

Pazarlealden maada hergan çıkar 
Sayısı her yerde 5 kuruştur 

, 

Temmuz 19~h 
SA l·ı: :ıo l 

G 0NDELll< GAZETE 
Ba:ırlmayan yazılar geri verilmez 

Şehirde Relediye bakımından imar işleıj_ ne halde? 

Belediye Reisi bu inşaat mevsiminde 
Yapılmakta olan ve yapılacak işler 

hakkında malômat veriyor 
Dikkat · edilirse, Belediye Nizamnamesinin 

tQtbikından şikayet edenlerin ~zaldığı, bilakis memnun 
01Qnların çoğaldığı görülür 

"-------
llürkiye ve 
ehistan 

f'arke döşenmesi !Jitir! 1e11 Cı.mlmriyet <'c'l 1dt'sirıln bir ucu 

Kültürparkta Karadeniz 
avuzu bu yaz bitirilecek 
. ... Cocuk bahceleri yapılıyor 

t t 

İstimlak işleri - Iltca otobüsü_,. Şe~rin 
temizliği ve güzelliği 

1 ~--------__.;..~~~----------

·--~1 ; ç~::::~den çocuğ~ 

;Almanya ile yeni ticaret 
muahedesi imzalandı 
Numan Menemencioğlunun Alman 

Hariciye Nasırı ile mülakatı hakkında 
İngiliz gazetelerinde tefsirler 

BerUn 26 ( A. A. ) - Aoado'u a
jansının hususi muhabiri bildlrlyor : Türk 
Aman ticaret mQzakeleleri nihayete er· 
mı, ve mukavele hariciye nıızueliode 
dün akşam imza edilmiştir . 15 Ağustos 
938 den itibaren ınerlyete vazllJunacak 
olan b~ an'a' naya göre Tücktyede her 
türM mal AlmanyayA geçlrllebtlrcektlr. 

Be·Jlo 2ti ( A. A ) - Anaoollı a· 
jaısının hususi rr uhab ri b\ldirlyo· : Bu· 
ra ' a bu'ur an Bay Nu "!'a'l Menem~ncloğ· 
lu bu sa'Jab ekspres1e TOrkl)eye bare · 
ket ela i~tlr. Is asyorıda Alman bar;c•· e 
Ncz !retf eridim la afından uturlıınn"ı,tı". 

Taymls tiazl·L•·slnin u ühlm 
bJr )'ilZISI 

L'lnd a - Hariciye Vek~le' i G ·rne\ 
Sdkrtt1ıi Nunan Mmeırenctoğhnı•o, ti· 
carct heyet m'zin başkanı sıfatiyle Alman 
Hatİ('İye Nn n Fon Ribbentrop\a yaptı-

ğı gö Oş utkten bııhsadfn lng<J'zc9 «Tay· Alman Harlciy~ Nazırı Von Ribbeııt10p 
mis- g· z0 tesi şöyle diyor : 

lh•lma\ ki bu molakatıa, lngfüz bU· tı kesmrş o1an Almnnyada bir alay tefsi· 
k O rıe • in in TQ, ki yeye verd •ği 16 milyon re sebep olmuş ve logllterenln uınumf· 
sterlinlik kredinin gerek slyasf, gere'< yetle Balkanlara yırd•m etmek hususun· 
ikli<Jıdi netfcelPrl göru:ülınfştllr. Çünkü l daki tasavvarlan tanklt edllmlıtır. 
bu anlaşına Tnrklye ile ticari müa"e~a- (Alt ta.rafı 8 anctıdeJ 

TercandaselleryüzDnden 
22 ev yıkıldl 

Sellerden bir kadın boğuldu 
Tercan, [ Hususf ] - Geçen Pazar ta köprnnnrı· Qzerlnden atııyordu. Seller 

2üoü butaya ş'detll yağmurlar yatdı. yüınnden şosenin bir kısmı su altında 
Y a~murlaruan husule i"&len seller ma kaldı. Bir iki menfezi kopaTdı. 
aleı::ef mQhfm tahribat yaph. Bu _ _ • 
yQzden bir kadın da boruldu. Seylib yuzunden yırml lif ev harap 

Akıp gelen selhrden Ağataş deresi oldu. Erzlneandan bir Fen memurunun 
a,dı. Çarşı sel içinde kaldı. Sular hat· izamı talep edilmiştir. 

Misafir lran heyeti 
yarın T rabzondan 
dönüyor 
Heyet şerefine yarın 
akşam Orduevinde bir 
ziyafet verilecektir. 

11 yaşında bir 
cocuk Karaauda 
t 

boğuldu 
Dumlu, [ H:ısost] - ~ 1ahlyeml:dd 

Hına köyünden 11 yaşlannda Refik oğ· 
lu Karasu civarında öküzlerini otlahıken 
bir aralık yıkanmak maksadlle suya rlr" 
miştlr. Çocukcağız nasılsa derenla d.

Blr müddett-.ı beri Trdt zonda d~· rln bir yerine düemüı, yüzmek bilme• 
vam t taıekte olan Türk - lrau hudud dtA-lndPn ve feryatlarını da etraftan ktı:&:• 
heyelleri müzaker~1ed bltmfştlr. ae duymııdıfından boğulup ritmlştlr. 

İran beyetl yarın sabah Trabzondan Bir müddet sonra çocutun cenaı•.a( 
bneket eaerek, öğ\e yameğlııi Bayburt· sudan çıkarılmış ve n11hiyeye getiril· 
ta y:ytcek ve yarın akıam şehrimize mlştfr. Yapılan muayenesinde suda bo· 

· gelecektir. Heyet ş~brlmlze gelirken tulduğu anlaşılarak, gömülmeıtlne tllhJ 
mera11im~e karşı1anacak Te akşam Ordu sat verilmiştir. 
evinde şerefı 'rlne bir ziyafet verile· 
cek.tir. 

HEıyet ertesı gün şehrimizden hare· Hınıs Kaymakamı 
ket ederek öğ'\e ynırğ'i Hesankalede şehrimizde 
yenlldlklcn srnra Karaköseye geçecek· ô 

Hınıs Kaymakamı Nuım net ısfı.. ttr. Gec'! Karak~Aed9 gflçlrlltcek ve er 
tesl ırüo buiuda hıueket edilecektir rimize gelmiştir. 

Kelkilt köylerinde sel 
tahribatı 

Ke'kit clv11rına rcçen hafta yetan 
ş'ddetli yağmurlıu haylı tahribat yap 
mııt ·r . Ysğmurdan husule gel~n seller 
Paktın köyilode bir at, dört sığır ve 
on kovunu ırötürmOş , iki d!tlrment ta
mamen, birini de kısmen tabtlb etmlş

trr. Bir çok tarlalar fşe 7arama:ı bir ha· 
le gelmiştir. lskab Jıöyürd~ de bir de· 
ğirmen hatap olmuş, tatlalardakl mah
sol mahvolmuştur. Akdağ, TOr11mk 
kövlerlnde de meuuat haylı H"ar rör· 
müştOr. 

Defterdar Hınısa gitti 
Vıllyct Derterd m Himtt Kara tef 

ı ; , mak.saıtlle Hınısa gttmfıtır. 

-~------------------~~-----

' D~~~G~ ~lü~öa~r 1 
Bttganan f arihinde bir yaprak 

ıeıkll edecek olan geçmiş bir faci· 
ayı bir iki gan sonra neıre başlll· 

gaca(/ıı, Beş allı tefrika tutacak 

olan ba uzım hikayeyi ohıtdakfart 

ıonra, bu milletin içinde daha ne· 

kadar Tosun .dOalar mevcut oldu· ı 
(Junu hatırlayacak ve ibretle aa,a
neceksinlz. 
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DOGU 27 Temmuz 1938 -= --
Bölgemiz~ 1 .ı 

Köy ka 
üzerinde 

a işleri 
·r etüt 

kaymakamları 
arasında tayinler v • e arazı 

ve er 
Yazan: A. NAZIROCLU Bunlar toprağa muhtac olan cif-- , . 

cilerimize n sıl evzi edilecek? 
Emtia 1 ti adly- tı, daha fazlaca in· ı mUı:tabs·ıı rin blltün kazancını fındık işi , 

kişaf etmekte bulunduğu sahalarda is· teşkil etmektedir. 
tihsal ve imal işlerinin de bhbidndenl Bntün mesaisi fındık işine münbaeır 
ayrılmasında amil olmaktadır. MeselA, olan m ·stahsil, sııhllde fındık zlraatıuın 
Trabz'>n hfDt!rlaı:;dının Trabzon vasıtasi· temerküz ettiği köylerde görlllmektedir. MuhtelU kanun ve muahedelerle edilmlyecektlr. Yalnız mevcut 1opraklaf1 

le İstanbul piyasasına ve bu piyasam Vakla bun! r meskenleri civarında bir devlete intikal etm'ş olan veya Tü,.k mü· halkın ihtiyacını karşılayamıyan ve esa· 
vasıtasile de diğer mahallere ihraç etti- kaç dönüm mısır dahi ekmekt~ lseler.1e be.dillerin fstibkakhırı bakiyelerine kar· sen geç'm vasıtaları fındık bahçeleri o· 
ği tereyağının imali işi köyln lşkıtmele- alacakları mısır mahsulü sone!lk lh•iyaç- şılık tutulmuş buıunan, metruk. arazi ve lan Trabzon, Giresun ve Ordu da Ruııı· 
Jinln heoüz yardımcı meşgahısi olduttu laruıın ancu nısfıoı karşılayabllmekte- çiftliklerden içinde veya civarında top· lard.an metrük fjndıklıkların ve keza a· 
halde Kars ve bavalfsinde yağ ve pey- dlr. rağa muhtaç ziraat erbabına dağıtılaeak razisl dar olup zeytincilikle lştiıat edeD 

1 1 1 
M olanlar Bakanlar heyettnce tes 1it olu· halkın bulundux-u yerlerdeki RumıardllJ 

nlr malali yalnız tu işe meşgu mues· Sıtbilden on b3ş yirmi kilometre 6 nan arazi tevzii tallma'nameslne göre kalan zeytinlikler da tevzi edllebflecektfr. 
sesetere gtçmiştlr. Sarayii z ıa yede ol- lçerde ve yüksek mah .. llerdeki mısır zi· tevzi edilecektir. Bu ta\imatnam9 esas- Tevzi erlUdiğl takdirde fındık bab· 
duğu g:bl zırt.i mahsüllerde ve ihracat raatı sahile ııisbetle daha vasidir. Ve bu larına göre tevziat, tevzi edilecek arazi· çelerlnden ve zeytinliklerden iki nüfuslU 
meıalarında da bu değ şlkllk ~öze çarp· kısımda hayvan yetiştirilme işine de nin bıııunduğu köy veya kasabada yer· bir aileye en az 6 dekar ve en çok :ı5 
makta ve mahsulün hazırlanması işi de mevki verilmiştir. Mıntakada, pazar için leşmiş olanlar tercih edllme'k ;ıattile hiç dek r verilecektir. ıklden fazla beher 
müstabsllln esas faaliyetleri arasından istibsal tarzının teessüs etmediği yer· arazisi olmıyan veya tasarruflarındaki a· nüfus için bu miktarlara ikişer del<af 
çıka:aktadır. lerda mustahsilde tttbıat kuvvellerind~n, Bü'gemizde yerleri değiştirilen kay· razi miktarı 184 dekardan az bulunan ilave edilecektir. 

M!sela, Iğdırda pamuğun çiğidini kazanç maksadtıe istifade etmek gaye ve makamlar: /Eski ·Doğu Beyazıt K•yma- ve bizzat ziraatle meşgul olan çiftçi ai· Muhtaç çlftçilere arazi tevzii ıç!IJ 
müstalsil değll fabrika yapar: maksadı bulunmadığından köylü, zıtli tb- kamı Fuad Çoruh, ispir Kaymakamı lelerine yapılacaktır. · m~hallin en ~Dyük mülkiye memurııD: 

Ttcıbzonda fındığın kabukları yine tiyaçlarının temini nok.taı nazarından Cevdet Tuncer. Kağ zman Kaymakamı Köyde veya kasabada mukim ve zl·ı muracaBt edılecek, en bUyUk molld1 i 
müstahsil tanıfıodan cl 0 ~il fındık kırma tabiattı ısüsmar stmektedır. Bu s,bepJe Mesut Kô.ııi DeP'em, Has:ır.kttle Kay- raatle filen meşgul olup bakkallık, mek· men:ıuru bu mürac~at üzerine maball. 
fabrt ialarında ayıklanmt ktadır. mıntakd.mızın bu kısımlarında, muayyen makamı Müntfr ilim" I kare ellik ve saire g-lbi istlgallerl de olan· malı ve ve tapu daırelerryle idare heY

6
t 

Meh9ufun imali ve ihzarı itılerinln emtıaanın ıstıhsuü bukımından iklim ş.u t- lar tevztdcn yarı nisbe~te istlfade ede \ ttndden seçeceği birer zat ve varsa zir~:. 
Kaymakamlar arasında yapı;acekı mil Ur veya memuıu Ue köy ihtiyar 

ztrat htıbsalden ayrılması bu işleri ya tarının hususlyetlerl henüz meydana çık· · cekJerdir. vetl bu esaslar dabı.finde tevzii ıazırn ne· ~vvelce yızılan büyQk nakil ve tayın s 1 ı; 
vas yavaş birer ihtisas şube.si haline m mış~ır. Bmtıa iktisad.Jnın ınkl~afı, nıın- anat veya ticaretle lştig-a ve bu len araziyi ve arazinin iyi orta ve aŞ''. 
getlrmeğ başlamıştır. Bu a•ada, ziraat takaınızdtl, ikıim ve toprak bakımından karamames' yük.sek taııtlkten çıkmt§tır. yüzden iaşelerini temin etmekte olan baQ', ğı olmasına göre her dekar kıyınetlD1 

de yalnız zlrtl istihsal o~arak bir ihtisas nıuayyen muhsutıertn ıstıbsaline musaid Bu kararnameye göre bazı kaymakam. bBhçe ve tarla sahipleri bllvamta zira- ve tevzi nlsbetini birlikte tesbit edecel'' 
şubasi vaziyetine girmektedir olan cogrdi mınt11kaları bu mahrn!lerın 'ar şarktan garba. bazı kaymakamlar da at\e meşgul olsalar bll onlara bu t il- ler ve kendilerine arazi tevzi ectllcce~ 

MıntakdJUD bazı yerlerinde ziraat ıstibsıılinde ıbtisastt go;ürmekteaır. Ne- gaıptan şarka naklonlunm1ktadrlar. mat!lameye göre arazi verllmiyecektlr. kimselerin hane ltlbarile fslmlerinl ve -;t' 

böyle ihtisas şubesi vaziyetine lnkllab tekim, tütü.ı ziraatına müsııid bulunan Bö'.gem!z;ie yerleri değiştirilen kay· Tevziat, mevcut arazinin genişliğine rilmesi ıazım gelen dekar miktarını il)$' 

ederken ayrıca kendi çerçeveı:ıi dabllln· sahıl mıı..ııaıtası cog.ıafl hususıyetını an· makamlar şunlardır : ve kıymetine göre evvela h'ç ıırazisl ol ferir iki nüsha cetvel hezırhyarak 011 

de de bir takım klisas ~ubelerine aynl· ca1: emtia iktisadının inkişafından sonra H'zeden Nurettin Ayaıukuş Savur'a, mıyan, ikil!ci derec de 45 dekardan nok- gün müddetle ara~lnln bulundutl! kof:. 
dığı görülmektedir. Bu ds, köylü işletme· ıfşa etmiştir. lğdır pamuk mıotakası da san arazi 1 olen çiftçilere, Uçllncü dere· veya kasabanın muoaslp bir yerıne 8 

İipir Kaymııkamı Cevdet Tucc~r Baş d 45 d k d f 1 • b 1 1 caklardır. 
ıerinin muayyen bir veya bi:' kaç mah· bu suretle meydana çıkmıştır. Ö ce e e ar ar. aza yerı . u unan z • Bu c~tvellere itizar etmek JstfcıBtl' 

E . k kaleye, Balya Kay..uakamı Hakki ney t b b lh ı ' .ı sulün istihsalinde sıpeslyıılize olmasile utıa 1 ıisadının Ueıtemesi, haıici raa er a ma, vazıyet ve byaç an gö· ler bu müddet zadında şikayetlerini ~l)~ 
göze çarpmaktadır. paza:- ve pıyasalarla münasebet tesıslnfn 13pire, Toru\ K!ymakalllı C JlQl Ta!yar zetilerek Y _pılacaktır. lhtlyar heyeılerl vasıtaslle tevzi beyetııı 

Ztrat ıstihsalin, kendi içinde ibiises ve kı!!m"n nakuyaıın kolaylaş nası sahil Gü ey Ayvacığtı, Çorludan Niyazı Ulkü Tevzl nfsbetl es.ııs itibarile bir yerde bildireceklerdir. Tevzi heyetince yııpıl'' 
~ubeıerine ayrılması da ya tarltt işleıi kısmının tutnn, fındık ve Iğctır baralisl· O.toya, Kağrımandan Mesut Kaci Deb tevzi olunacaK arazi i!e muhtaç çırtçile· cak tetkikat netlcesindıJ yanlı~lık y•P•

1
: 

ve yahut da bağçecılık istikametinde ce· nın pamuk ietihsallltını güaden güııe in· rem Nevş-eh'ra, Keşnndan Hamdi Urhun rin adedine veya ihtiyaçlarına göre ta- dığı anlaşılırsa bu yanlışlık düzeıtllece~ 
reyan etmi~tir. kifaf ettirmektı::dır. Kağızmana, Doğubeyaıltten l<'uat Çoruh yin edilecek ve arazinin salak ve kuaç tir. 11 

ZI 
~ i tth fd t ı · ı ı ıst"k Ewtıa ikli. d' t 1• ki f "k Ma1.az<Ylrte, Sürm"ntden Sait z. •fer Hafi· gibi farklı olması halinde iyi, orta ve On günlük müddetin geçmesfııdd~' 

raı s sa e ar a ış er 1 ame· sa ıya 1 n şa ettı çe b " aıağı olmak üzere üçe ayrılacak ve ara- sonra tevzi heyeti aynı miktardaki "0 
tir de iatisaslaşm1tya mis 1 olarak subil mu:ayyen lstıllsal faaliyetleri de muay- k.e, Dahiliye S3ferberllk Mü iürlüğü me· larıoda bir nlsbst bulunması lazım gele- katları tophyarak arazi alacak olanları 
kısmının tü uo ıst•hsalfıtını ele elabillıiz. yen mıLtakalımıa temerküz etmeUedlr. rnurlarındaa Fevzi Öncal Sll.rmeııeye 1 cektlr. Bu takdirde mesela 30 dekar iyi arasında kura çekttrecektlr. 11• 

Bu kısımda 930 seneslLde 24 b!n Sa::ıU kısmııe lğ'dır h11vahsi bu ldmerküz İ'gazdan Sıdkı Eklncioğiu Bi!lg l)le, Ha. toprak, 45 dekar orta va 60 dekar aşa· Herkesin yeri malüm olduktan s~~ 
dekar tütün zeriyatına ve bir milyon keyfıye inın birer numunesidir, sar.kale Kaymakamı Münip İlbaıı Suş~h- ğı toprağa bedel addedHGcektir. ra arazilerini değ'Iştirmek isteyenler ıı· 
ıeklz yüz bin kilo fstıhsallne mukabil liö.gewiz·n iklim ve toprak bakımın- rlne, Ollu Kaymakamı Ahme~ Fevzi Ha· Ar~zlsi mUsalt olan yerlerde iki nü· hafta z~ıfı_nda Tevzi heyetine bu ar\ 
~33 senesinde 27 bin dekar zeri ve 935 dan Uıüru, zeytin, ipek böceği yatJştir- mmcı Hasanıaleye, Garzeden Haliı Tu· fualu bır alleye iyl top.t'aklardan en az !arını .bıldıreceklerdir. Bu yerler def 
srneslnde de iki milyon sekiz yüz bin mege ıntisa d olan kıs.mJarında emtia fan Ülker Dolubeyı.zite tayin edllmiı· 30 dekar en çok 45 dekar· orta toprak· tlrllebı ecektlr. i ,,,. 
kilo tntün lstıhsal edllmfştlr. Iğdırm pa· tkusadiyatnan henüz inkişaf etmemiş ol· lardan e~ az 45 ve çok 60 dekar: Aşa Her parça arazi, çlftel aile reis 0ı 
muk ziraatı da buna canlı bir m'sal teş masından bunınrın !stlhıalinde köylümüz lerdlr. ğı topraklardan en az 60 ve çok 90 de- mına hazine lehine birinci derecetl' 
kil etm ktedir. ihtıs slaşamamıştır. Mıntakamız köıın Bo"lge sanat okulları ve kar toprak verilece~tlr. ikiden fazla her ipotekli olmak şartlle el?- kısa bit tJS~ 

Bahçecilik istikametinde llerleJen ışl tmeıerlnln ou mabsuUeri istihsale nüfus ıçln bu mlkdarlanı iyi topraklar- manda karıt ve tescil edılerek sene 
1 t t k 11 ' verllecektır. d~ 

ibtlısaalaşmaya en gf z'l misa R•ze Vi· başlaması, ziyade!eş~irmesi :çin bunların inşaa US a 0 U arı dan eı.ı az 10 ve en ~çok l5 ve orta Arazi alanlardan a rıca noter 
Iayellndeid portakal ve mandalinı:cılık pjyasaya arzını temin ve sevıdnl kolay- 1 ·ı 1 t t t()praklardım en az fo ve en çok 20 ve musaddak borç senedi J.nmıyacakttt:., 
ile T b rltd kllklarıd r " 31 senesin Bölg-e sanat okul arı e nşaa us a aşağı t >praklardan da en az 20 ve en T"vzie muMt Ilik b"tn 85rafl' 

ra zon ' · " · ı ştırmak Ulzım oldu·"u <Yıbı' ı"stlhs ·lı' ı·d.. A "2 "' ea u n rn .,. 
1 

& o .. .. okullarının lmtlhan\ım ~ustosun <:'. ne çok 30 dekar ilave edilecektir. 1• 518t1'1' 

de Trabzon bolgeslnde istihsa edilen 9 me irin de bunların piya5ada devamlı 1 k T 1. B 1 11 ı. • h ma ıyeye ve tapu harç ve oıa 
ı f 

dk h 1- 935 
" Pazartesi günü yzpı aca tır. a ıp oıan- u surete ver ecea. arazı er hane taprak alanlara alt 1 kt l 

milyon kı rgram ın 1 ma su u se- bir surette kar bırakması ı'cabeder. - n· kt- iMi\ - l · k dl ı · l b b 0 
aca ır. ~•f 

k 
)arın şimaiden Küitur ıre or u&une çın · en mevcut arıy e era ar - 184 Bedelle 1 on d ıııiill"' 

neatnde 22 milyoııa çı mı~ ır. Bundan baı.:ka, köylll işletmelerinın lb· k l i A . M r sene e ve on _,... 
T l il l d 

ht" 1 kM lü ~ müracaat etmel.-.rl ıazımdır. de ar geçm_yec:?ktlr. razı mus ... it ol- taksitte alınmak uMzere tevzi oluoall.ıweJ 
ar a V er r.. e 1 ısas aşan oy tlsas dereceleri, mabsııllerin piyasadakı" ---------------- d x- ı..d d b i " 

11 

1 ı t l j d ta l sistem! m M vebe m_a ı51 ta .. ır e u m kdarlar hane ve z\ hazineye aitse bazı'ne namına, cı~" . 
1 e me er r. 8 ~ a 1 una kar seviyelerlne tabi bulunclux..•ndan -f d ,. ı · b l k a m bsuı·· a 6 " HAVA nu ws mevc~ un~ gure ve 0 n!sbet da- vakfa aitse vakıf namına ı oteğe 

usu u ıca ı 0 ara an a un Y nın· mıntakamızın köılü lşletmeleriııi piyasa· bilinde te~zıı edılecektfr. lanacaktır. p ~,r 
da başka m~bsullerfn bulunması lazım da kAr temia etmeyen mahsul!erin fstlh· Tevzi olunaclk arazı toplu ve vasi Borçlarını birden vermek lstei611

11' 
gelirken sabıl mıntak.asır.d.~ gerek top· salloi bir tarafa bırakarak çok kAr geti- 2fi • 7 · 938 sa.at 14 rapora mfkdardu ise tevziden evvel mttmkun namıııa ferağı katı ve Iskonto f8P 
ıatın darlıQl geıelc sunt gubre_ kullaml· reıı mahsul istihsaline' alıştırmak va bu Rüzgar sürah: 2 • 3 metre olduğu kadar mera, harman yeri gibl caktır. -ıı~ 
ması sebeplerinden buna tesuduf oluna- ld e k" "d t k d 1 ~ d Rüzgar istikameti: Şimalf~arkl köyün umumi ihtiyaç ve menfaatine tcıh· Tev1i olunan araziden ı..o111111ı1J 
mam-ı.tadır. 0~h\l bölge•i h"hçellMtde yo a 8 v u 1 are e me e azım ır. k · i 1 • • 1 tall',.. •1 

- oa .. .. 6' Kuru hararet derecesi : + 26 8 sisi f cabeden ısımlarla gene o köy ve ıcare zem n ve ecrımısll gib 111,, 
ıse müsteh•ll tek mahsule ba~laıımış (Ar.kul n.r) Azamt hararet « : + 26 8 kasabada mektep, hastane, spor mahalli etmt~ veya edec9k borçları varsa IP~~,~ 
bulunmak.tadır. Bu1tun içln n:Ostahısilln ı1 l4 4 cribi tesislere lazım <Yelecek ve beş de- arazı bedeli taksitlerlle beraber 

Bu gece no .. betç• e Asğa » • : + . 6 0 ata al • kt " 
bOtün kazancını bu b:k me.hsul teşkil l czane Rutubet • : % 39 karı geçmiyecek bir parça aynlacaktır. s ~o~n;~a ır.l ôk 10pr~~ 
etmektedir. «lstaobul» eczanesidir Ya.-.11 : Yok' Bağ bahçe f d kik f t kik lbl a rum ardan metr ıı:siıı..,ı !ıabzon fır;d,k mOstahs~ilerini ele & • ' , ın. ı ı ' iB ı ı g lann, fındıklık ve zeytinliklerın ta d••' 

Hava tazyiki (En:nrumda): 608.5 yerlerın müzayede ıle satılması lazım rl tahsil edllıfikce Ziraat Bankssııı 
Jalı~: Fındık yetfıtiien küyierfndek « « (Deniz seviyesinde): 754 3 geleceğinden bu nevi arazi tevzie dahil rum hesabı carlsine yabrılacoktıt• 

• 
i STE ' • Roman: 15 Yazan· Selim BABAN 

od' 
madığımız kederlere düşüyoruz. burada • Fiıuze ,, diye anılan Nermlnin l•'ı1kat avukat tahkikatını soo ıı;ıı' 

• • • sevdalarından, geçirdikleri maceralardan kadar tamik etmek azmindeydi . .t\ııJJ•I 
Avukat Narl Hüsnü, Milrüvvet ah- bahsediyorlardı. Çatık kaş Osmanla olmak llibarlle, polisten mahrem 

lanın o heyecanla bir şeyler Löyleyece- Mahir arasında geçen mücadele ar~ık kat yapabilecek bir mevkide id1• ııııe• 
ğlnl, blr ip ucu ven~cek ır~aatta buluna· unutulmuş gibi idi. Çünkü ondan sonra Hangi karakola müracaat ~,P~ 
cBğun zannetmişti. Evet, Mürüvvet abla, daha yeni yani ne hadiseler · olmnmışh. Iazımgeldiğlni biliyordu. Gere~ pôıı" 
hakikaten mütebayyiçti. Fcıkat yukarikl Avukat doktora dedi k.f: o~sun, gerek Rıztt Şerif olsun dı· fi' 

Nuri Hllsı u Nermine alt ne kadar size şunu takdim edeceğim. Kabul etme· sözlerden b~şka bir şey söylemedi - Ben har şeyi açıkça anlıyorum. şikayette bulunmak istemiyorlar ,ti~' 
ll!lı,ya varsa hepsini dikkat ve ihtimamla nizl rica ederim. Avukat bunları da doktora söyledi. Kanlı boğuımadan sonra çatık kaş Os- k t k ki k 1 dele ii• 1~,ı aarıp sarm11l.zdı ve evine 

2
ötürdü. Her ikisi de bu sözleri tahlll eduken, man hava değiştirmeğl daha ihtiyııtlı a 

0 
a şam an 

1 
niQca tııll~ 41 

Avuk'ftl il!ve etti: Avukat bunu söylerken, atelyede bu sözlerden kendi mUth',ş dü$Ur.celerlne buldu. Ya vilayetlerden birine gitti, ya- tahkikat açılmıştı. Avukata bU ils'' 
eline ge~en koçuk bir tabloyu kadına mu"'af•k manalar çıkardılar. h t b 11 1 d ,.. 1• dl A k raporlarının kopyasını almağa 1IP btJ t".tl 

- Hatta seıgl kapan11:ca • B harda tt • • u ma a ey e6ış ır · rtı buraya ttll M hl · kkıı· fatJ e .ıe 
k 

uza 1• - Nermin hal" atelyeye <Yelmadi. el "l t d hl k k k ı d ,, e er. 8 rın mtıve 1 sı ıııtJlı ·• adın • tablosnnu da alıp Eaklayacağım. a o g se g-... ıe, or il a r o: u ama 16 1 1 k x- k sa" ıJY 
Mürüvvet abla heyecanla atıldı: Sebebi de maltl.m. Mürüvvet abla Miihi- zaman gelir. por arı 0 uma6 a anunen ta''' ~ 

Bir aralık aıağ ya kııp:cı kadının _ Ay, Nermlnfn resmi! k i 1 d d vardı Hatta Komiser o iece 1 t,ıı~ 
yanına fndf: rln uğradığı felii ellen müteessir... ld arkadaş Nerminln ev n e e 1 el p 

·· _ iyi kalpli kadın tabloya uzun uzun Bununla beraber iki arkadaş elemli tahkikat yapmağı dü ü müşler •· H • uğrayan ardan bir zatın da g ıedl• 
- MurOvvet abla, dedi, Mahl. amca- baktı 0 ,.. 1 1 1 k d "ki d 1 h ~. aı. 11 

kat raporlarını okudu""unu stJY 
M . uz er n n enarın a ı ama akilrntı to it ejfcf deliller aramağa nendenin oturduğıı evın civarında bir A k t dü n 6 ~ 

Udesl vasıtaslJ? size te~ekkur ediyor. yaş birlktl. Ve bo~azı birdenblre kuru· devam ettiler. İkist birlikte birçok dPf.ı- kahve vardı. Bu kahveden tarassutlara vu a ş ndU: serlf ~ 
Ona kartı daıma ne kadar iyi kalplt muı gibi güç'ükle avukata dedi ki· lar Rıza Şerife haber vermeden mahut ba~ladılar. Fakat h'ç bir· guMn Nermı·oı· - Vay 1 dedi, blz_i!D Rıza "-. 1• 
oldnğ•nutu hatırlasor. ~ . · ... uş ı.ı' - Be.o h..w bh şey istemiyorum - Ah Nuri bey, sız de ptık fyl insan· bara gittiler ~'akat orııda ne Nermin~, göımedller. Nerminin alışveriş ettiği ci- tini h'ç te boş geçırm~yorın bllıc"ıtJ ,~ 
tuılıyor musunuz? Biç bir şey.. 1 sırız. Başka h'ç bir şey beni bu r<slm ~ede sevgllfsı olac\k sers:rlye tes1'dur vardaki dükkan sahiplerinden demaksat- Dosyada çatık kaş Osınan t>ılıı~~,. 

- O halde onun yerine iyi kalplill· kadar memnun etmezdi. S!ze nıısıl te- etmediler. Yalnız bu serserinin catık kaş larıoı belll etmeyecek süallerle vaziyeti hayli maltlmat vardı. Osnıaıı;.~por' ~-
tlnlze ben bitap edecPğfm. şekkt\r edeceğimi bilmevorum. Nermi- Osman adında blrJst olduğunu ö}rendl- öğrenmek istediler. Fakat dükkan sa- evvelki bütün sabıkaları da ıt:1'ıJe ıel 

ler. . bipleri Nc;rmlnin uıun zamavlal'danbcri zılmışh. Fakat avukBt daba ır şl~~ 
·- H~~J~ylnlı. nln resmil Hu resim hıma me~ut günleri Herhalde tedhış çetesi erkanı ara· gözükmez olduğunu söylemişlerdi. porlardan Nermin hakkında bferd'lll" 
- kurnvvet abla, atelyeyl eüsl~yen llutırla tacaktır. ,Ah Nuri bey, bayatta sında parola verilmiş olacak k.l, hepsi de O zaman iki dost şöyle düşündüler· öğrenmek istiyordu. Haporlar • 

eoşgun ~aadete az çok iştirak et1ıniz. insanlar ne umu madık şeyler görüyor- birdenbire ortadan sırrolmuşlardı. Yalnız _ Herhalde 0 da çatık kaş Osmanl~ de şöyle bahsediyorlardı: ;> 
lıte bu g-uıılerln bir hatırası olmak üıere lar. B zan haksız ıstıraplara, layık ol· çatık kaş Osman ile iÖZlJrinden kinaye kayboldu. Mahirin hakkı varmış. ~ 
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ispanyada· vaziyet ne halde? 
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[oış SiY ASA F ranko tayyareleri Valan-
26 Nakleden: S. A. 

Uzak Şark siyayı bombaladılar 
muharebeleri 
Ve Almanya 
l1ıak Şark muharebeleri bir se

:tye Yakan zamandanberi bütün şid-

Gönüllülerin geri çekilmesi meselesi hala 
müzakerelerden kurtulamadı 

Bir fil yükü altın 
hazırlayın! 

~lile d d' M k 'd k' ı "" evam e ıyor. ançu uo a ı Barse on, 26 (A. A.' - Neşredilen 1 Berselo11 1 26 (A. A.) - ispanya bil· 
I"· 'iaffakıyetlerinden sonra, Şimali ~\r res'llt tebU~e gö·e.: .cumhuriyete\· kümeli buglln cevabını i ·gllte"e hQkfı· Al } k 
'rlOdc de bir askeri tenezzüh yapa- er Baros .fo şehrini gerı a mrya muvaf· metine tevil etmt~tlr. tın arı lZJil} almak istedig" İ hüküm-
C~kl ft k olmuş1ar ve asıh•rden 500 kadar . lrını zaenneden Japonlar, Mare- 0 slr ele f.?'(Ç\rmislerdlr. ı Parıs, 26 (A. A) - Bay Bontıe ile d d• f k t h•• k•• d b f 
ki Çankayşekin azimli idaresile kar- Valr.r.s~ya, 2~ (A. A.) _ Bugün İspanya ~üyük elçt.st arasında düıı ya ara Ver 1. a a U Um ar U Se eT 
~Şınca, bir haylı şaşırdılar. Fakat tayyareler Vahınsıya limanını şiddetli pılan mO.lkaıtıı gönüllülerin geri aJııı 1 it l d b • d• 1 
... dd .. ·ı b k • bombardıman etmlslerdir. Çıkan iki m&Bl meseleslr.e dair ad'.ml müdabele a ın arı veren a amın aşını ıste ı. 1 
dt i k~ gırı~ı en ~av~ş~ ıra maga yangın derhal söndürülmQştOr. Yalnız !komitesi tarafından verilen kararla tet-
dah lll an olmadıgı ıçın, bu sefer 4 kioi ö.mQştü·. lıik edilmfşttr. Hnkümdar Ebütmecdln yazılarını o- Bir gün arkadaşlanndan birine te-
dııı a hesaplı harekete mecbur ol- kuyunca r .. na btlldo kızdı. Ve zavalh sadQf eden Ebülmecd adeti olduğu gibi 

ar. r··rk· Al T .. rk· adamın oldüıOlmesJni emretti. ona da aşk yüTQnden çekmekte oldofu 
d lıu hareketin neticelerinden biri u ıye - manya u ıye ve Dlv.tnda bulunan baş vezir hemen ısttraplan anlattı. 
~ fll oldu· t• İ h d • L h • t iı:ı müdahale etti: Arkadaşı da buna: 
b.ııMreşal . Çankanşek'ln nezdinde ICare ffiUa e eSl 0 IS an - Hnknmdarım dedim. Adam öldür- - Böyıe manasız bir sebep yüzünden 

llııa k k k d Al k A (Üst tarafı ı tnclde) (B k mek hususunda bu kadar acele etmek üıülmeğe lüzum yoktur. Çünkl1 bu der· 
llıG n ır a ar man as erı . _aım__a ~l~den devam) hükümdarlığın şanına layık değildir. Bu de deva bulmak kabildir. Git Şah Beh-

lehassısları geri çağmldı. İlk ön- Alman bük.Ometinin harlct tlcar.tin\ _Ben her.ık_ı h~kum .. et arasınd_a adam delinin bMdir. Sabredin. Ben gt. vaca halini arzet o cömert bir hnı..nm-
tt Alnı l b _ h l ç· I Dkişıf ctttrmek htedlğl maJQmdur. A\· t k b l kti d- be l ... ~Gkiiın a~ ar ~ mute a~sıs arı? ın manyada Şarki Avrnpada en büyü~ mu e a e ı sa ı munase t enn dip keııdislle konuşayım, iyilikle anlata· dardır. Haline merhamet ederek mubak-
tit . etı nezdıne hususı mahiyette ml'şki'a•ın pazar mes,les1 olduğuna lıa- inkişafına doğru bir temayül mev- yım dedi. kak bu altınları sana Ihsan eder, dedi. 
oldltt~ş olduklarını söylüyorlardı, öyle ret td'yor ve 70 ml'yO'!ıluk bir devletin cut olduğunu· biliyorum. Halihazırda Hnknmdar vezirin ~u sözlerini ma· E'Jntmecd arkadaşının bu sözlerine 
~ ugu halde · gene bu mütehassıs- ııl • şverfş etUğl bir pazan lngilterenht eli- da Ankarada yeni bir ticaret mua- kul bul~rak Ebülmecdi oldQrmrkten vaz göre hareket elmeğe karar vererek Şah 

tı ger' v Al A ne aeçircct"'i söyleniyor Yine l•artt e- h d · · · · · - k 1 geçti \ e fş1 vezirine bırattı. Vtzlr ili· Behvacın memleketine doğru yola revan 
t:ı ı çagırması, manyanm n- o ., • .. e esının ımzası ıçın muza ere er 1 ,, t _ 
"l(olllint . k .

1 
b v 

1 
ld v dlı :Sltlne görr ibrscatlarınm yüzde elll tın kt · B h .k. t f m yanı 18 ça"'ır tı: oldu. Oldukça uzun suren bir seyahat-

J 
ern mısa ı e ag ı o ugu ' cereyan e e esır. u, er ı ı ara Ei.lmecd dedi Se il inle 1 te B h 4J)o :- . . v •v• . veya 60 ını Almrrıyaya yapan Ş'rH Av· A . • _ - u · n m 1 az- n .sonra e vacın huzurnna ~ıkan 

ta n~anın tazyılune boyun egdıgmı ıupa memleketleri A'manyaya mallarını mamulat ve mahsullennın mubadele- imla tanınmıı bir adamsın.. . Böyle ma- aşık halini olduğu gibi bu cöınertlltlle 
-'lerır. aıcak orıd"n mal ahrtars• ıatabilf'cek- sini artırmak için çok iyi niyetler nasız işlere nasıl girlştyor.sun? Galiba meıhur hüküm<tara nakletti. Hükiimdar 

b .Almanya bu misak ile Japoyaya !erdir. On~, lç1", İogilterenln şa,ki Av- beslenildiğine bir delildir. aık yüıünden senin ."klın kaçmıı, dell Ebülmecdin hallerine pek ziyade aeıya-
a~ı olduğu kadar, Çinde de gayet ıuprdakl bu !İyııs:ti btr güı mağlublya · Bizim coğrafi vaziyetimiz sulh olmuşsun. Bilmezmlıın? Sen f~k~ ve rak ağlama~a başladı ve hemen: 

icııı4 menfaatlerle alakadardır. Bir le uğnyacaktır. Avam kamarasında'li ba· içinde yaşamamızı iınirdir. Türkiye bTçare blr adamsın, . istediğin bukumda- - Bir fıl ynkn altan hazırlayıp bu 
at\ ~ld 'k' . . . zı mOtalaalar l ıgilter · de Almanyanın · · d · t .. 1 d. B kt d rın kızıdır. Bu lzdıvaç biç olur mu? adama verin, diye emretti· 
~"."e ı ı sev8a olamaz kaıdesının ' • ıçın e vazıye oy e ır. u no a a A . kk k b ı· il 1 k Aı~ . v A Şarki Avrup\dakl lktl.sadt teşebbQsQre T .. k • L h 'ki . . . . mma munı a u eme ıne na oma Beyaz bir file yOklınmlş olan bu 
~ı111, da yen ?~adıgı malum~u.r. 'Dini olmak için t'oşuua para sa•fedlle- ur . e teşn mesaısı ·~~ g~- istiyorsan git blr fil yükü alhn retlr. altınları Ebülmecde teslim eltiler. 
otu llJar zavahm kurtarmak ıçın c• ğt• den kotkuldutu ıekllde tefsir edil· rek Cenevrede olsun, gerek iki hu- Ktzı .sara alayım. Yoksa bu iş istida ile - Haydı git, Allah işini rast getlr-
ltı l, kırk mütehassısı geriye çağır· mektedlr. · kimet münasebetlerinde olsun bir olmaz, hem bu cOr'etlni bir deha tehar sin, dediler. 
h tkıa Çindeki menfaatlerini her Rlbbentrop, Türkiye Haric'ye Genel çok misaller bulabiliriz. fdersln hükümdar ıeni öldnrmtğe karar Ebolmecd muradına nail olmak için 
' 1dt fed t · d v 'ld. :)ekrete· inden son Ttırk - Frarsız muaha· Hariciye Vekili Doktor Tevfik vermiştir. lOzumlu alhnı eli albnda iÖrOnce sevin-

" a e mış egı ır. R·· _ Ar b. k Zavallı Ebtı1mecdln bir 7erre altını clnd n "' bil dl h 
. ı ~ut J 

1 
t rb· tl desi hakkında da mafOmat istemiş ola· uştü asın ır aç sene evvel bil kt B 1 k d e nş yapacabını me ve emen 

tirıdt apon a~ am. ga ı ı~e e- bilir. Çünkü b'l atılaşma Almanyada bO Var ova ı zi areti bütün dün a na- e yo u. u söz er arş~wın - a~ memleketine doğru yo çıktı. 
•ora,. n ve hed~flerıne enşmelerınden Ok bir ehemmi etle kar lanmı tır ş y y : .. . ~ . - Allah1n 1z.,ııe bir tıl yuku altını Memleketine döndüğü zaman ilk lıi 
ı.ı .. ı.a' Almanyaya bu fedakarlığına 1 Bu mll11bed: le Fra:sa T~rki. e r. zarında,_ Polonya ile Turkıyenın ışte gııtirlr ve kızı alırım dedi ve ağlayarak hükümdar hültQmdann başvezirlnl bul-

1 
'Cl(ahil v 

1 
b. . k Y Y Y '. olsun, cihan sulhunda olsun, yalmz yola revan oldu. mak oldu. Ona: 

~d· sag am ır tavız verece - Sıncak hududu içindeki TDık ekalllyetı 1 .. 1 1 - . d ğil" f k Vezir de hoknmdarın yanına döndO E tti ı ı -ır. 
1 

l"k d 
1 

k · b d ı güze cum e er uzenne e , a at - mre Q n :r: fil yoku 

J
.) e a a a ar o ma ve ıca ın a on 81 ı . . . . ve Ebnlmecdl nasıl atlattığını anlatarak dlm Size teslim dl 
lU haft 1. • A himaye fçln asker göndermek hakkın anlamak ıstemıyenlere bile sulh ıde- d aı· t dl · e yorum. a ':\ ı vru p 1 • f 

0 

l' o h 1 bil k h kikA ona a m uma ver o it arşı yapmış olduğunuz 

albnı gettr
Siz de bana 
vadı yerine 

gaz . . rermııt r. Hıttt!, bu anleş'1!a mılleUer aı a ını eran an ata etece a ı Ebülm~d bir yandan maıukunun getirin, dedi. 
~ etelerın1n heyecanlı rası muahedelere mugayir olarak yapı\· bir kuvvet üzerine müessis teşriki hasretile yanaru, bir yandan lm'dnsız- Başvezlr bunlara htç cevap verme-
erJavhaları 11ııtır. Bu da, harpten sonra ortaya atı· mesaide bulunabileceklerini göster- tıklar içinde kıvranarak şeh\r şehir den altınları teslim alarak hüktımdara 
"' lan muahedeferin tekrar aözden geçlrll· · · · k' t sil tti Fak t Eb

3
l d bu '--d 1 "ransız Ba vekili Dalad e iki 

0
_ '. - • • _ . mıştir. dolaşmata ve her rastgeldıtl ıms,ye e m e · a u mec e - ar 

llıı a'ıl ş y ~ • 'Desı..,ıeklltl uzerlnde hır tecrubedır. İşte bunun içindir ki, biz Türki- derd 'nl anlatmata batladı. Derdine bir albnı veren klm~eyl de pek muak ettl-
)ıka g ndadır: Ya halk cephesını Zannedlldlğlne i'Öre Almanya, ls . li t lifk l b 1 d t 1 · ba da Ali ha ler Bu meraklan albnlar üzerinde Şah tfıai C.tk, yahut bu cephenin emirle- kend ı run Sancağıtda küçül b!r TQrk yeyı rea s po ı aAmhızı ı·an amı.ş ça~e uda': ı ıd oı:ı zan a Bebvaç yazısını görmekle ortadan kalk-

Yerin t' kt• ekalı lye'fne htbik edile!I usulün Çeko ·- devletlerden sayanz. va ın realı- ya varır u ar c er . mıı oldu. 
1 e g~ ırece ır. 1 · · · d b l.tik h- -"''<.ro .·. . , . _ 

/ 
.· lovakyada\ i büyük A\mf:n ekallfyeti hak· te erıne ıstinat e en u po ı amız, . _ . . . Gerek ükumdar, gerek bqveztr 

AJ 1 t <;ls n /.ll şut rn üı " 11e/ kında niçin tatbik edilmiyeceğinl .sora- merkei ve şarki Avrupa devletleri geçen ıkamet günlenmden mçın bu lrızı EbQlmccde vermek niyetinde dıtfl 
""-" manya, hangi ahvalde olursa ı::akt•r. için gayet vazih bir fikir vermeğe kadar memnunum. Çünkü en genç idiler. Buna yeniden ve güç bir teklif 
~ k ltılyanın yanı başında bulu- 1 ıl moliımıt alan m• hofıl, Çek hö kilidir. Türkiyeye bakınca, onun da nesil olarak telikki ettiği yeğenime yaparak başlerından deletmeti dÜfÜndG-
1• l tır. kil Dl tile SDdet Almanları arasında nıü· yakın şark memleketleri için aynı haklı olduğunu, burada eski bir ırk- ler. Vezir EbQlmecdl huzuruna çağardı: 
•ıııtııo l)(talya /iki sii/ll ı üzerine/ zakerelerln yava$ ıitmuine yakında A'- fikirle mütehassis olduv nu örürüz. tan, fakat hergün hedefine daha . - Bir h~kQmdara damad olm~ 

lı~ıılh . ıunJaDın nazari d kkati çekme.si bıklı:· gu g . d ki b' h"kA kolay değildır. Altını retlrmekle senın 
~~ un hakıki düşmanları: Fransa nlyor. Almanya. Çek mueleslnl ıı Un· Bu bakımdan yekdiğerine pek ben- zıya t~ ya aşan ır u u~ete men- becerikli bir adam olduğun anlqddı. 
~ lya karşı bir taarruz mu ha- kün olduğu ka"ar çabuk halletmek ka· zeyen bu tarihi vazifede, iki memle- sup dostlar arasında yaşamış oldu- Fakat yQretl pek, korkuauz bir adam 
ı._, Yorlar.? rarınd.:t berdevamdır. ketin yekdiğerine derin ve samimi ğumu söylüyebileceğim. Tiirkiyenin olup olmadıfmı da tecriibe etmek iıterls. 

~•o l•"ııçlstıı / li6rt sQlıM Oze ine/ - dostluk bağlarile bağlı olduklarını ~e~efi yurtlannın ka~bolmuş aıııa~e- Ooun için sana yeni bir tek.il! yapmatı 
4h l\'as Ajansının yeni bir ihaneti: s·· d t Al ı· müşahede etmekteyiz. Bu şerait da- tim gene memlekete ıade etmektir. kararlaştırdık. Eğer kızı muhakkak at-
•- Ya u e man arı h·1· d d .ki h-k- t d k. L h t . . . t kk" .. muk lıtlyorsıın bu altınları .sana veren 
~""eli rış otomobillerini casusluk ı_~n e e l • ~. nme arasın a. 1 e gaze ecısımn eşe ura adamın başım keserek bize getirmek 
"""'" le Alman zabitleri kullan- ve çekler ~unasebetlenn ıyı olmamasına hıç Birkıç gün şehrimizde kafan ve laz ımdır. Yoksa kızı almana ihtimal 
~"1~ 1 · bır sebep .roktur. .. . Lehiıtanın bDyilk gaztteluinden bil ı roktur. 

~·ı·Rt·obnJıtt•r /iki sütun üzerltıe/ f · · Bu munasebetler muşterek his olan "Kurjer Poronnı: gazetesinin mu 1 Uk~'>ülmec? bu laftan ltltlnee ümit• "'ilen., b' b" k il" I I k figiltCfCQ!D t8V8SSUUUQU Ye menlfatJer üzerine kurulmuş ol- harrir/ E"ıırumdan ayrılmBSl mQnase- 8 % 80 ağ amağa ba1ladı. Başka bir 
hı.. tQıiYor çı~. ıkr .. e as ıyet e aRn aşma Fransı ı gazeteleri duğu için, önümüzdeki senelerde, betile bize aşaOıdıki mektubu gönderdi: "~dam oklsafydı, aıkkıoın kverdltl cesaretle 
-..a1'iy • • un u ovyet usyaya Türk • Leh mukarenetinin be n l- . ı;r er, ıı asını esert vezirin ayakla-
l•<ı tlı var. ÇOk yerinde buluyorlar . .. . . Y e. Hay Cihad. BABAN nna atardı. Fakat Şah Behvaç gibi bil' 

ıh•ı1t 
1 

. mılel munasebetlerın heyetı umumı· noGt; gazetesi Başmuharriri adama tecavüz etmek onun tyiUğlne 
'f . l •ttalya /iki ıüturı i zerine/ Pdrls, 26 (A. A.) - Gazeteler Sn yesi içinde daha ziyade kuvvetlen- Az.iz meslekdaşfm, karşı bu muamelede bulunmak kabil 
~ tıa aliınetleri: Kızıl İspanyollar ı1etler1e Çekler arc sında . tavassut'uk diğini göreceğiz. "Erz.urumu terkettiğim ıu esnada değildi. Zavallı adım ne yapacatını 
~leiall~aya ve ıtalyaya karşı muka- eden logll tuenlo tekliflerınln çok mQ- Türkiyedeki ikametim, Polonya nezaketinizi bir kere daha suiistimal şaşırdı ve bir kerre daha BebvaCl f'İde-
'•ıı,,~ l>iınıisilde bulunacaklarmış. !a't olduğu : u ve tam bitarafa r e olarak efkan umumiyesinin Türkiye ile, Tür- ederek, kıymetli Doju vasıtaıile, derin rek h'llini anlatmağa karar verdi. ':fek-

''- d ·ı " ~erek Almatıhmn ve gPrekse Çeklerin ki . t kkis' .. il minnetdarlı!fımın muhterem Erzurum rar uzun bir seyAbate çıktı. Şah Bebva9 
lh~ l\a .... t' Pop Jo [Orsutıırı üzerine/ lehinde ol~utur:u yazmaktadırlar. onyebnın erad ı vebvm~slaıslı el,. skon Valisi Jia.ııim lıır.an'• ve Emniyet Dl- onu huzurunda gördttlü zamtn adeta 
,,.

1 
... , hi b. . - h d b k . eş sene e yap gı ış ere a a a- ır r " aıırdı· ~-ar. 8a Ç ır şey~ ~up ~ e ıra - :arı.:-, 26 (A. A) - Lord. Hali~ak.s dar olduiunu gösteren en bü ük bir rektörü Nazım Arda'ya ve slı muhte· ş _ Ne var? Neye buraya eldin? Dl• 

8l d ._. rselon hukumetı yaşaya- bugun Hariciye Nazın Bone ıle rorQ· delildır· Be ş h YT .. ki rem arkadaşıma iblAğım rica ederim. d . i 
a. · '"•kaJ . k 1 . . k . n a san, maasın ur - ye sor u. ·~·ııll an artık hesap et~ın. ıere 11gılterenın !eptıtı tavassut ha - yenin Büyük Şefinizin idaresi altında Erzuru!"da müteva~i . şaha/yetim, Bu sözler üzerine EbDlmecd afla ... 

t tıa!IPblal/Uirtsüturıllı"r/ne/ kırda lıahııt vermışttr. " muhte em bir istikbale d v _ .. _/Ayık oldugu r:dandaha bıiyllk birhiJsna maga başladı: 
~ ieı- B Prat, 22 - Çek hulI.Dmttl Macar .' v ogru yuru kabul gördü. - HOkOmdarım dedi o hainler ba· 
lıı.. tllııiy arselon cesaret ederse, ve Polonya ekaı1fyetler1nin staıü1ö me- yen bır memleket oldugunn okuyu- Erzurum haHında kıymetli ,,. tatlı na zulmediyorlar. 'oöınnlaaam albıılan 
~•ne hareketini insafsızca telfslnl müzakereye başlarnıftır. HQkfı· culanna bildirmekle memnun ola- hAtıralar sakladığıma emin olabilirıiniz. aldıktan sonra bana öyle bir tekllt yap· 

takip edecektir. mtl bu mesele ... hakkmda mtcl'sten ge- cağım. Derin saygılarla. tı'ar ki yerine i'etirllmesf imkinı yoktur. 
a /Üç aatun ülerln•} nlf saWılJet latlyecekllr. Bir nokta daha var: Türkiyede Janusz La5kavskl (Allıltlll nrl 



Şehirde imar işleri 
ne halde? 

(Üst tarafı 1 incide l Bunlar daima yeollfğe, ilerlllğe karşı 
c - Gürcü kapısn dan Ordu cadde- muanzdırlar ve bu hareketlere kar~ da

ılne kadar mnstaklm bir yol yeniden ima cephe alırlar. Bunlara yalnız Erzu
yapıldı ve kaldırımları döşendi. Bu kal rumda dfğll, TOrkfyenin, hatta bütün 
dınmın boyu 600 metre ve sahası da dünyanın her tarafında tesadüf edllebi· 
6000 metre kadardır. lebillr. Belki ~ayıaları bu fibi adamlar 

d - - Mahalle başında yeni bir bay· lcad ediyorlar. 
vaa pazar' kurmak için dörtyüz metre· Blliyorsımz ki, bugQo Erzurumda on 
llk dıvarlar loşa edllml~tlr. bin kadar bina varse , bunmı s 0 klz bin 

e - Gölbaşı çarşısı ieni~letllmekte· kadarı s•hhi ve fenni şartlara uygun de· 
dlr. Fabrika tarafında yeni bir yol açıl- ğlldlr. 
makta ve kaldınmlanmaktadır. Belediye, balkınıo iktisadi vaztyetl· 

f - Üç kümbetler denilen kıymetli nl dalma göz onüuda bulundurarak. bun
larlbt knmbetlerln etrafındaki on bin ları yıktırmakta istical etmiyor. Fakat 
metre karayı mütecaviz bir sahayı tutan içinde oturanlann ve etrafmdan gcçenle
mezarlık kaldırılacaktar. Buranın da tes rin bayatları için azami bir tehlike teş
vlyesl yapılacak ve d1vatı örulecak ve kU eden binaları yıktırmazsak, vazitaml
burası bir çocuk bahçeşl ha\irıe lralbedi zl yapm;ımış olu•uz, bununla bebaber, 
lecektfr. zaonediyorum ki , bir seneyi mütecaviz 

g - üç kümb ~ tlere giden yolların bir zamandanberl bu surette ylkhrdı2ı· 
lsllkametleri dDz~ltfücetl kalduımtarı da mız evlerin adedi onu geçmez 
yeııileştlrileceldir. Bu kaldırımların da Ilıca otobüsü 
boyu 300 metredir. Sahası da 3000 met· Billyorsunuz ki, geçen seneler zar· 
re kadard r fında belediye Ilıcaya otobüs işletiyor. 

h - PJs•aneden Boyah·me hamamı Bu 1Uretle oraya gitmek fsteyeıılere bir 
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na kadar Ordu sokağı düzeltilmiş, tesvl kohıyhk gösteriliyordu. Fakat bu fş'n 71 • 
JUi yapılmıştır. Bu yolun kaldmm bo hem belediyeyi ihzar e1tfğ ' , hem de bal- 11 • 
yo 200 metre, sahan da 2000 metre ka· ı kın lbtlyacım tamamen tatmin etmediği Ht • 
dardır. _ . anlaşıldı. SM • 

i - Kllltur parkını meydana gelı r· Bu ciıl gayet tabii idi. Muntazam Kur'a.la.r: ı Mart, ı H8.zttan, ı EylQl 
mte va:ı:lyettedtr. b !r taraf an tevsly, sl· bir servis için adeta te~kilat ister. Hal· B.l!r1nc1kAınun ta.ıthinde çekilecektir. 
nin i\cmalına çahşıyo ·uz, bir t •raftan da bukl seneııln yalnız bir iki ayında işle· En u elli Um mnduatı bulunan he 
parkı ataçland nyoruz. . _ y Pcek olan bir senis için teşkilat yap- aapla.r kur'alara 4alıll edllccekler41r. 

l - Ç~fte mlnarelerın onUndekl mak doğru o'mezdı. Bunun için bu ser- Ole. 1' 1l' 
bahçeyi tesvıye edeıe'< kısmen de tar· v si kaldırdık va halkın bu ihtiyacım 
hini biterdik. temin lç'n de o' obüs sahiplerinden hl- A k } B } d • 

k ' - E~.zi11 can1 ~apısında ya?ılac~k rfle bir mukavele yaptık. Bu zat. yirmi Ş a e e e ıye 
olan çocuk bah~es 010 etrafırıı duz· lttık. heş kuruş ücret mukabillnde ı ıca ile başkanlıgv ından: 
Kısmen de tevs 'yeslai yaptık. Erzurum arasında muntazam otobüs 

1 - Erzurum şobrinln elektrik lesi· servisi yepmağı ve hasılatından da 1-Aıkalede yapılacak olan Belediye 
salı dıı en bellibaşlı u2raştığımı z fşler- yOzie onunu belediyeye terketmeği ka- binası lnşaatınıu 4500 llraltk kısmı açık 
dendır. . bul e t ti. eksiltme usullle tdı siltm~ye çıkarılmıştır. 

m - Yme şehrin lçne enyu ıle de Bıı otobl'lsün blletler'nl mühürleye- 2 - E'tslltme Aşkalede Belediye 
mesiul bulunuyoruz. Borular mUnkasa· rek kendisine veriyoruz. elimizde eski- Başkanlığı oıiasmda 3 ~ 8 · 938 Çarşam· 
ya çıkarılmıştır. den kalma tifetler varflı. Bunların üze. ba günü saat 15 te yapılacaktır. 

n - Caddelerin ağaçlandırılmasına rinde yirmi ku·uş yazılı idi. Yeniden 3 - Muvakkat teminat miktarı 
devam edlyoıuı. bUet tabii masrafından kurtulmıı k için 338 liradır. 

o - Parklara ve caddelere kanepe bu hazır bllEtler üzerind ~ki ylı mi kuıu- 4 - Bu lnıaatl yapabilece~lne dair 
ler koyduk. şu yirmi beş ku·uş diye tashih ederek, Naha Müdürlüğünden alınmıo votkası 

Gerek Japııa.,,, i'erfk ytpılt ~ ·~ ohın kendisine verdik . mesele bundan lba· bulunmak şarttır. ( No. 557 ) 4 - 4 
işlerde sayın Uıııumt MQfetuşlmı z ı n lşa· rettir. 
retlerlnd•n ve imar birl:ğlnio yardımla- . . S k A k " 
rından çok lstlfat'e ettik 1 Eskı batpazarındakı dükkdnlar arl amlŞ S eri 

Kültür parkı 1 Çitteminarelerin yanında eski batpa· 
Kültür parkı Erzurumun merkezi ve ' ~a'? yerlndtki ildyüze !akın dU~kao.ın Satınalma 

en hllıel parklarından biri olacaihr. Bu ıst.mıak bedelle;inl _vu~p vermedı~lmızi 

' 1 

TOPANE 

ol .. 

17 Tammuz 1938 

Alametı Farıkıı 

Terazi~eri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Takli tlerinden Sakınınız 

grzarumda Satıı yeri: NEŞET SOLAKOÖLU te Or&ai)ı 
Garcakapısı, Kava./lar çarııaı 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden : 

-

1 - Haftada mütekabilen Jkt seferli 580 lira muhammen bedelli ve haftada 
mütekabilen Dç seferli 870 lira mub1mmen bedelII Ha3ankale - Doğubayazıt . pos
tası 2 Ağvstos 938 Pdzartesi günü saat 15 de İl:ıalei k.attyesl yap•ımak. üzere 
25 · 7 • 938 gUnQnden iti laren iki şekil olarak kapalı zart usuli!e Hasankılede 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Oe ser.-rli postanın teminatı muvakketesi 783 iki seferli postanın 522 
liradır. 

3 - Bu husustaki ~artnameyl okumak ve daha fazla izahat almak nzere 
taliplerin eyyamı tatlllye mllstesna hJrgün Erzmum posta ve telgraf müdDrlü2D-
ne mürccsatları il!n olunur. ( No. 571 ) 4 - 2 

Sarıkamış Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

3,500,000 üç mllyoıı beeynz bin kilo odu ·ı kspalı zarfla eksiltmaye konulmuı· 
tur. ihalesi 8 Ağustos 938 Pazartesi saat 16 da Sarı k!mışta askert satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Zarflar ihale sHatmdan bir saat evveline kadar kabul 
edilecektir. Şı.rtnamesi h~r g lln komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 42000 
Ura ilk teminatı 3150 lirttdır. (No. 541) 4-3 

Erzincan Seroloji ve Bakteiyoloji 
Müessesesi Direktörlüğünden : 

Cinsi 

Dana {l,5 - 2,5 yaşında) 

Aıw 

Saman 

300 

45000 

70000 

1\lildarı Muhammen bedell 

Adet 

Kilo 

Kilo 

2400 00 

1800 00 

700 00 

180 00 

135 00 

052 50 

Erzincan ıSeroloji ve ba!ktetriyoloji müessesesinin 938 mal! yılı içinde fütiyacı ıçııı 

açık eksiltnneye çıkalnldığı yukanda cins, miktar vs muhmmae bedelleri yazılı da.Ila, 

arpa, samanın ihalesi 29/ 7/ 938 cuma güni.ı saat 13 te Erzincan Belediye da.!:resiJ'lde 

icra edilecektir. Şartnamele!ri görmek lstiyen ler h er gün müesseye gel.meletri "le 

föale günü % 7,5 muvakkat temimı.tlarmı ve 938 Ticaret Odası vesikalartyle blr111'-

te Belediye dailresinde müteşekkil satın alma komisyonuna müra.ca.atlan. 
(No. 524) 4-4 

parkta açtırmakta olduğumuz büyü( ha- !Oru>:orsunu~. Bu ~ukkanlar beledıyeye Komisyonundan : 
vuıa Karadenlzln ıekli verilec~ktfr . Bu alt o.dutu ıçln iıtımlak bedeli vermeğe Erzurum P. T. T. Mu·· du·· rıu·· g· u·· nden . 
bavuıu bu sene ikmale çalışmaktayız IOzum yoktur. BeledJye sırt şehrin gü 13000 kilo sabun, 5COOOO kilo arpa • 

Oınlt edfyorumki, b1 iş mevsimi sonun· zellfğlnl korumek ve çlfteminaıeler abi kapalı zaıfla . eksllto.efe kon-ulmuştur. ı - Haftada mütekabllen üç seferli ve ~ebri 58 lira ~O lruruş 'hedell aab~lı 
1 drsini daha z'yade meydana çık8rmak Sabunun tabının bedeli 5330 lira ilk te· İ _ _ • _ •a-6 

da bunu da bitirmiş, o 8C3ğız. 
1 

h k i t 
399 11 d A a tahmin be· Erzuıum stasyon arası posta sürucülilğu bed9li mukarrarı haddı layık horuldu• 

iç n ıe re bu ftda 8.rlığı yapmış ve m na ı ra ır. rp nın k 1 2 8 93• lhl f • d h 1 i k l k ü•· Çifteminareler bahı;eıi _kkA 1 k d 11 11750 11 ilk temi atı 881 Ura 25 ta t rde · · o tar ne müsPdi San günü saat 15 e l ı esi cra ı ınma 
Çlftemlnareler bahçesi ıçin. ş htr du narı yı tır;;~ş/:sa kuıuştur. s::unun iba~sl 25 Aı:tustos re 19-7 938 taıihlnde.1 ltibar6n ~5 gün müddetle açık eksiltmeye koııalmuıtur. 

müteb.aasm P10fe•ör Lamber bir avan 938 Perşenbe günü saat onbettedir. Ar- 2 - Muhammen bedel 51 lıra 50 kuruotur. 
proje ve :-mlşti. Biz de bu avan projeye Velhasıl ıehrln temizliğine ve gQ- panın ihalesi 22 Ağustos 938 Pazartesi 3 - Teminatı muvakkalası 52 lira 6~ kuruştur. il 
iöre bah::enln tesviyesini y·aptık. Fakat zelllğine kıymet ve ehemmiyet verlyo- günü saat onbeotedir. İhaleleri Sarıkamış · 4 - Tali~lerin şartnaıtıeyi okumak ve daha fazla izahat almak tızr• t•t 
bahçenin kat' j şekli aıılaşıhncaya kııdu · ruz .. Bun~ anlamayan~ar , bir . çöplüğün ta askeri satınalma komisyonunda yapı· güolerin.:len maada her gön Poata ve Teıaraf mQdUrlyetine muraoaatları ilin. olıt 
fazla maeraf yap:naktım Ç8klndik. Bab· temız bır park balı • e geh llmeslnl, lacaktır. Şartnameleri her gün komis· nur. (No. 556) .._a 
çeye verileıa bugUokü şekli, L"mber'in maavveç, karanlık sokakların iDzel bl youda görülebilir. Teklif mektupları 
avan projtsine nazaran, kat'f ş~kllnl al- rer cadde ş_eklhıi almasını, insana kuv- belli gün v• saattan b 'rer saat evvel 
ması lçın yapılacak içleri de kolaylaıtıı vet veret kobne ve pis blnalf nn yerin· komisyon başkanlıR"ına verllmfş buluna
rı.cak bir şek.lJdir. , de teıı:.iz va havalı evler kurulmasına caktır. (No 552) 4·2 

Başladığımız lşlf.lrl blterebllirsek, da- qe 'kl luzuaı görmez ve ehemmiyet ver
h!l yenilerini de yapmağı dUşünüvoruz. mezler. Fakat biz, bu glbilerln gönOlle-

Belediye nizamname$İ rinl hoş etmek için, memleketi ol iuğu 
DOÖU 

glbl bırakıraıık, buna ne vicdanımız, ne 
B,,ledlye nf zamoamesınio tatbikin· amirlerimiz, hatta ne de memleketin 

den bazı esnafın müşteki olduğunu Eöy · 1 tDGI a.hUedt uı.t1m1 U Rııll 
mOdrik ve kıymetli evlatları razı olur- , ı t a ı M 11 

leyorEU'lUZ. Bunun bebeıbinl adamıyorum 
ar. ı a a ı tıı ı 

belediye nizamnamesi hem esnafın, hem ı ----------------
1 • a t lM • 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Haftada karşılıklı ve iki seferli ve 88 otuz sekiz lira bedel sabıkll f,~ 

zurum Torlum aran posta sürücUlüğ'ü bedeli mqkarrorl haddi laylk rorilldflf ~ 
taktirde 2 A2ustos 938 S ali iünU saat ı S de ihalesi yapılmak ttzre 19 teıDJll• 
938 tarihinden itibaren 15 gQn müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

~ 2- Muhammen bedel şfhri S8 otuz sekiz liradır. 

3 - Teminatı mtıvakkete 34 otuz dört lira ~O yirmi kuru~turr 
4 - Talipler prtnameyi okumak ve daha fazla izahat almak üı:re tadil f IJJ 

lerindun maada har ğlln Erzurum posta ve telğraf müdQrlütOne müraoaatları lliO 
olunur. (No. IS4) 4-~ de halkın hakkını, sıbhatıoı, rahatını te. E v ı · ı · "" • d a t 1'- ~ 

tnln etmek bakımında vücode gatlri 'mtı rzUrUffi a } ıgın en: t • 

bir nizal11D&mt-dir. Eter şikayet vaki ol· Grup inşaatı sahasındaki bt ş bin : : : ~ = ~ Erzurum p. T. T. Müdürlüg" ünden : 
duysa bunu da gayet tabii görmek icap aıetre mikap toprağın kaldırılarak köp 1 • • • "' • sıı· 
eder, Çüokü ıfmdlye kadar ksyıtsJz ve n'"n •e11eoelt t:ımseleır DO~U oue - ı - Yirmi lira bedeli sıehri sablldl Te haftada mntekabilen bir seferli ır .Jı rU clvamda bel"dlyenin göstereceği ma· • • v dJtP 
eutsız i$ görıneğe ah~mış insanlar, bazı halle nakli açık eksiltme usulü ile eksUt- t.e8l td.are Müd11rlttğtme m11raca&t etme - rum çat arası posta sürücUlüğü bedeli mukarreri lıaddl liyık ,.orüldüQ'ü ( tak 

9
Jf 

kayıtlar altına alındıkları zaman, bu ye- mege konulmuştur. 11dnrler. oevamıı 1lt.n1&r 1ç1n huaua! t&rife 2-8-938 tarlbtne müsadlf Sa!l günü saat on beıte ihalesi yapılmak Aı:r• ıQ-1· 
tıİ vaıtyetten memnun kalınıyablllrler. tatbik edW!'. tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye k.onulmuıtur. 
Halbuki, dikkat edersanlz, şikayetlerin 1 - Ekstltme 9 A~ustos 93~ Salı gtı. ıtırım.ım1ı Ut.Dlard.& S&rif• b1r m1all 2 - Bedeli muhammen 20 liradır. 
de gün geçtıkce ar: .• olduğunu, esnafın nü saa! 16 da Naha müdürlUiü odasında fulU1le awm. 
da, balkın da nizamnamenin tatb kinden teşekkul edeceı: komisyon marlfetlle ya- ~ d.et:ıltırmek 11 kUl'Uflıık acreıe 
memnun kaldıklarını görürsünüz. pılacakbr. 1'Mdlt. 

lıtimlciltıız ,yıkılan ev yoktur 2 - Tcthıntnl keşif bedell metre mi DOAU n-e Taıll .. 
Belediyenin vatandaşların hukuku ltlbı ( 45 ) kuru~ üzerinden ( 2250 ) 11· -.ntılilS o ııı U!'& 

radır Altı Qlıi:ı ;: ' ı üıertnde ozamt derecede hııssas olduğu· · 
ı·ı bUhtıS'4 kaydetmek iıterlm. İstimlak 3 · Muvaltkat teı:q.lnatı (16~) ltradır. ~ = : : .... : 
sıı: yıkmak değil, bunu düşünmek blJe 4 · l~bu para ÜçQncü Umuınt MQ- tçi 
betedty~nlfi batınndan geçmez. Serbestc :t fe ltfşlik grup inşaatı tabs!satından tedt- ECNDİ lıllCMLBKll:TLER N 
illa edebillrafnlt, klml:ı evi bedeli veril- ye edfücektfr. llen•il.IS • IC Un 
\\\eden yıkılmışsa derhııl mahkemeye §'it- 5 - Bu işe ait keşif evrakını istekli· _ _ .... .:.__" .... "11'_--...·:....------,.---·---
"ln : Gazetenize müracaat etsin. S ı de ler grup inşaatı kontrol şefliğinde oku
yızınız. Ve köyle.bir mesele varsa teş- yııbili ıler. 
bir ediniz. Ben buıüne kadar şahsen 6 - Tctlipleıin ticaret o lası veslkasi· 
hiç kla:ıseden böy:e bir şiltayet ı,ttmcdlm. :e birlikte birinci maddede ydzılı gün ve 

Sıruı g-elmlşlten, şu noktayı söyla- saatta komisyon riyasetine müracaatlara 
•.k iıtcrlm: Bazı fena hllkatıer vardır. llin olunur. ( No. 578 ) t-4 

Sahlb ve Başmuharriri 
CİHAD RABAN 

Umamt Neşriyatı idare Eden Yazı 
l~larl Mt\diirü: Bahadır DÜLGER 

Basıldıyı )'er: noöti Baumevl 

3 -:Temlnab müfakkatası 18 liradır. tıd· 
4 - Tal•plerln şartnameyi okumak Ye daha tııla lıahat almak nır• tll 

rDnlerinden maada her gün poata vı telğraf n telefon mQdUrlyetlne mtu•~' 
rı ilin olunur. (1'o. 5~8)~ 
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