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Su işi 
Plôn işi .. sayın Tahsin Uzer 

~:j 
Geçen Çarş:ımba goon t~ 

Mezun valimiz Rıfat Danışmanın 
aramızdan ebedi bir surette 

aynlışını dahiliye vekilimiz acı 

DOGU HABERLERi 

Erzurumda sağlık isleri 
Belediyenin v~rdiğt talimata riayet etmedikleri görDlen \'e 

hn,lkıa sıhhatını bozmakta olan, rutubetli. bol hava alamayan bir 
ço.< ufak k.'lhveh·rneler kııpıtıln;ı J ve birçoklarınada matlup şekle 
so'~u ln~aları için mllhlet veri l miştir . 

Cerrahpa r:ı hastanesinde ~:j 
ameliyat o lan O c n n c U ı• 

••• 

Ş ehrin, esenlik \'0 bayın

dırlık işlerinin en başıada 
yer tutan iki önemli işi, su \'0 
pH\n işleri vardır ki, başka hiç
bir şeyden ütUrU değil, sırf il
gisizlik yOzflnden, yıldan yıla 

atılıp kalmakla, ddhll d )ğru'iu 
kale ve kaleme dahi alınma 

Umumi Mnfetti~imiz sayın ~·· 
'dl'ahsln Uzer1n iııd~i afiyetle ::~ 

Un 11 k ş a m hastaneden •' 
·.~ ı çıkarnk evlel'ine gittikleri 

bir telgrafla tamim ediyorlar .. r~ym edilen mf\dı:tet zartrnda matlup şekle konulmadıkları 
takdırde bunlar da kspafılfcaklaıd ır. 

.. 
•, memnuniyetle haber •• 
~ ~ 

Erzurumda imar işleri 
. ~I~yd ınlı'clar ve muııtıza'll c1d tdler vilcud t getirilmek üzere 

bır Ç >~c binal ır isti nl·'k i"I 
maktadır. 

Susuzluk yOzOnden halkın 

çektiği ıztırap malumdur. Plan. 

~:~ alınını ~ tır. : 
~~·· .--.-. •• ~·.--...~~ .. • .. ·~fi u e ı erek yıltılmalarına ba~laıımı)tır. 

sızhk ynznnden .,ehrin ve şe- S C k • • 
hirdeki yııpı işlerinin arzettiği an o ıçın .. 
perişanlık meyd!'lndadır. Ôyley. Ankara 26 ( A . A . ) -
keıı, belediyece, belediye mec İskenderun sancağının sta-

Umumi 
meclis 

lisiace Ozeıincie hiç durulrnıyan tüsü ile teşkiltiti esasıye ka V 
yine lrn iki mevzudur. Niçin, ali Rıfat Danışmanın 
neden, belli değil. Ve bir turın nunu hakkında tetkikat 
çözülmlyor, çözülemiyor bu kür- icrasına memur komite d ın ölümü münasebetile bir 
dOğllm ! Cenevrede toplanmıştır hey dakika susuldu yeni 

Fenne inanmak ltlzımsn, tah- · k b etimız omitege ir prOJt? k h · ( IH raporları bir ıı ıymet ta~ıyor. aza ve na ı ye er 
larsa, şu pis değirmendere su tevdi etmiştir. kabul edildi .. 
yunun, s a l t içilnıe~ini değil, ı·spanya kullanılmasını da hemen yasak Umumi vilıiget meclisi 
etmek gerektir. Halbuki biz, Mesel es ı· dün öğleden sonra sayın 
çeşmelerinin UstOae daha bir Valimiı ve parti başkanı. 
«içilmez! • yazısıaı bile yaza- Muharebeler mız Yahya Sezai Uurin 
madık.. D d ha~kanhğı altında toplantı. 

Mecrasında zaten temiz Ol· evarn e İyor .. 
mıyırn, fakat şehre girdikten Ankara 26 ( A . A. ) sını akdetti. Celse açılınca 

Halkevleri 

yıldönümü 

s. 

Münasebetile gelen 
cevaplar 

Bay An/ SuCJıl 
Ha 'kevi Ba~kcını 

Trabzon 
C. Hallcevimizirt açı/ ış 

töreni_ miinasehetile gô'steri
len gulcselc 'De temiz hislere 
ltş ~klcür eder ve aydınlatıcı 
çalışmalarınızda muvaf fa 
kigetler dilerim. 

K. Atatürk 
sonra bir çirkef halini alan bu Havas ajansı Girnata cep Valimiz iki acı telgrafın 
suyu daha nezau.ıaaa kadar bu- hesinde ki hareketi hiikiı.- 1 - Trabzon Valisi Rıfat Danışmanın okunocoğını bildirdi. . Katip Halkevi Başkanlığrna 
gankU pis halile lm zavallı bal- met kuvvetleri lehine inici aramızdan ebecti al!rılışı hakkında Dahiliye Velci Musta/a Cansız tarafından Trabzon 
ka içirmekte devam edip gide- ıaf etliğini ve bir kasaba- /inden alınan tel ô'rneğ; ikinci maddeye yazılmıştır: biri Dahiliye vekili v~ par. Atatürkün, Cumhuriyetin. 
cek, bu racıa karşmada daha nın kuvvetler eline geçtiğini ti genel sekreteri Şükrü ıilkülü nesillerini :.uurlu 'fit! 
nezamana kadar seyirci olup bildirme/etedir. 2 - Devlete kırk yıllık sadıkane hizmetle kaıanılmış h I l 
kalmaktaı.ı usanmıyacatız l ve her mevki ve memuriyete şerefli bir hatıra bırakarak hayat- Kayadan, diğeri Üçüncü egecan ı ça ışmalarına em 

Dejirmendere suyunun bil- Ankara 26 ( A. A . ) tan ayrılan Trabzon Valisi Rıfat Danışman; doıtruluk ve çelış Umumi Müfettişimiz sayın niyet ettiği Halkevlerinin 
Jıuaa fehre girdikten sonra, su- Yugoslavya ispanya için kanlığı ile ve bilhassa inkılaba bağlılığı ile temeyyüz etmiş Tahsin Uzerdtn gelen ve gıl dönümü h~pinize kutlu 
dao ziyade çirkefin kendisi ol- gönüllü toplamayı ve sev· yüksek vasıflı bir idare amiri :J:: Ôlii:nü "Demleket-için 1.ayıat, ~mezun Vali/niı Rıfat Da olsun, şe/ler sizden her gün 
dutunu söyleyen nlt biz değl· lcdmegi yasalc etmi-.tir. arkadaşları için bilyük bir acıdır. Bütün idi re ve ;...,.liı -ı·r~ ..... ~ J;.~ ·ı:, .. ·ı . ...: .. ,.n~• --' .1.:.:.. r r- .... ,.. ... nıımanın dötdüncü ameli. CIGl'WJ. n •"''"" v.. cıamı ıe-
llz. Belediye dolapıanatl• toz Rasdesta memuru •rkadaşlanma baş saflığı dilerim. J ı · 1ı.. ıi 6 1cı 1ct 1utmqı mahkllm edilen zavallı yattan sonra hayata 'f!eda ' ı,en ızme er e eme e· 
tahlll raporları da bu racıayı Kurşuna Bütün vilayetlere ve Umumi Müfettişliklere yazılmıştır. ettiğini bildiren teessiir tel· ı' dir. Gel ecele yıl/artla dalia 

Seyahat ( 4) numaralıdır. Mersin 24-2-937 / / J nan ve ilam eylemektedir. ôy. graf farı okundu. Başlcc n Bag 1 verim i 0 ocağına in~n~ıjım 
ledlr ama, işin içinde ve Ustnn- D ld I Dahiliye Vekili Sezai Uzerin telclifile bir 'ı Ç~lış~a~arınız.~ . ı11tızaren 
de kanat geren bir varakı mih· . İZİ İ Ş KAYA dakika susulduktan sonra goılerınırden operım. 
rl vera hikayesi vardır, biı ne- Ankara 26 ( A. A. ) _ 3 - Bu acı lıaheri hütün arkadaşlarıma müzakereye geçildi. U•unca Dahiliye vekili t1e C. H. P. 
dersek dlyellm, zavallı tahlil büyüle teessürle bildiririm. • S le Ş Kı raporları nekadar inlerse inle- 1 Raadesta Haheşistanın gülle konuşmalardan tte değerli e reteri . aya 
sinler, ve nihayet httlkıu mi· mıntakasında esir edilmiş Vali Vekili Valimizin mahallerincle yap. 
desi, barsaklan ne olursa olsun, ve kurşuna dizilmiştir. Y. SEZAi UZER tılcları tetlcilcler halclcında 
netice Uzerinde amil olan, vazi- Nişan töreni t1 rdiği lciymetli izahattan 
yet Dzerinde bakim rolnnn oy· Şatır oğlu merhum Saf· sonra Arsen /caza merkezi. 
nıyan odur 1 h J j b T .. k k e· . . b Kodil fJe Dironanın da na-

PlAn işine gelince, bu zaval- vet ma aumu stan ul inhi. Ur UŞU lr motor attı 
ıı, bu perişan iş de ayni su işi sar/ur memurlarından Ali F hi_qe merlce%/eri olması ka. 
tılbldir, talihsizlikte, uyumakta .Şatır kerimesi bayan Fatma ilomuz Dört kişi boğuldu bul ve tesbit edilmiı ve ad-
ana çok benzemekte, bulundu· A~il~ ile ~r~bzon lisesi 1 Ankara 26 ( A. A. ) /arının değiştirilme;; için 
rulmaktadır. Şehir planına esas mudur mu avını ve /else/ e ilci tal/f/are 'fJe bir G. 9 ti Çarşıımba gann akşamı çıl<ao evrak dalıil(qe encümenine 
olıun diye on sene evvel on muallimi Nazif Par/can ·ın pi Pla~ordan miirelckep bir fırtınada Sttmsuoa gltınek azere havale edildikten sonra Ki 
bln lira harcanarak yaptırılan . l h d h Fatsadan snrmeli Eyllp reis reçhana ve Haçka nahiye 

11 ~ it b 1 d' d nı1an arı ayram an ir ' Tıirk. kuşıı filosu bu _..,,lıa1ı I . . k 

Nizami A.taker 
Üçüncü Umuml Müfettiş

/ile başmüşauiri sayın Ni-
zami Ata/cer bayram tatili
ni ıeçirmelc üzere Pazartesi 
günü Gireson 'Pe Orduya 
lcadar. bir gtzinti yapmı,Lar 
'fJe bugünkü Tarı 'flapurile 
şehrimize dönmüşlerdir. 

idman Gücü zava ı ıııtr 11, e e ıye ıılıtpla l b Al' S ol'tlu Hıtsaıı Kaı>t 11 ı 1 ldaresin- erının müza eresine g(Çİ· 
d 1 gece er•ve a11 ı atırın ı h · · d h k t t 1·~ " rın a aşınıp rnrap olmakta, O b - . . . şe rımıı en are P P "' ' • clekl motör Çarsaınba czerlnde lerı k bunlar da kabul edil G' d 'k' 

gl\n buglln pllln i-;;i dile ve ele acanagı beledtCJe TP.l .\l K.ıd- fir Fdorıun ilk mnlın'" , . ıreson a 1 ı maç 
rl. evr•nı'n evı"n rfP ,· 1~,· tara E 1. h d .> d. i.ı>r~k rı ıı r,:!:tlunıım,ı·, ı ·. 1\10 midir. Rntnamede 1·01. uşu- k d d alınmadığı iı.·lndlr ki ynrı i,leri . "' - JC """;s,. ir ;,. o,.,.,,f m "' • · K yapara ön ü 

dahi i~inden çıkılamıyucuk .,e· frn dostları arasrnia mmi l/a miitMkibP.n lı ,,,;, ~ ·... w dtj t>ulu ıPtıı SHkiz k şl 1• n lacıık başka madde olma Şehrimiz /dmangücü aza 
kUlere girmekte, ynpı ve yol- mi bir tÖrP.nle lJapılm <ifr ,. cek ve bu şt.hir/erdP. p '' o · dörd ıl b ıj!u ırı.ı ş, dvrd ıl z rla rlığından Salı günü top!an- sı Gireson sporcularının da· 
lar kanunu şehrin başka başka iki tarafa saadetler dıle ü çüş ·'i v~ paraşiif atlama ıcurtulabilıııişıir. Kaptan da b • ma1' riure celseye son ve ı'Jkaklarmda başka başka tatbik / 'CJ~tile gtçen Cumartesi günü riz. gösterilni qop?cak.tır. ğulıınlar arasındadır. ri . miştir. Gı're 't · l Gı"r• 
yolları bulup gitmektedir. ligi- ı-==-=~,_..======-====~===~~====-= sona gı mış er orıe ,.... 
ıizllkteıı olsun, bilgisizlikten Ol· H e r k e s m Ü ş t e k ,. . . . son muhtelitile iki maç ya· 
ıun bu da bir facıadır işte ı p'lrGk bu sabahki Tarı ı.ıa· 

sın~:n °~~~u~~~~~ z~:;~~r ~~;:~ Elektriğin çok pahalı oluşundan herkes müştekidir: ~:;Jf:. şehrimize rtönmüı· 
rek, işln bundan sonraeını se- Ş k f d f h dd• k ı ·· • d• k d• 1 Gücliiler birinci maçta ıamete alalım artık.. ir etin men aati e iatı a 1 ma u une ın ırme te tr. 2 3 galip gtlmişler. ilcinci 

Bekir Sükuti Kulaksızoğ!...ı Hesapsız kttrıpsız kurulmuş, Şirket h m;lıı is ~lrket ağır tal kuvvPt bol bnl ve kolaylık- edilmek istenirse, hiç şUphe maçta 3 3 berabere kalmış· 
hesap ıı kitapqz yapılmış, birin faizlere h ı~ulrnuşsa. şirketin la sartedilir ve şirketin vari· yok bugünkü varidat da gUnden iardır. Maçlar heyecanlı o/-

Baş ve Diş yerine iki barcanmış, lUzumsuz masrar kapıları arkıısıoa kııdar dati bugUnkUne niıbetle pekAla güne zara ve tenakUsa uğrıya- muş. ilcinci maçta biraz da 
rı il t. k b d l' t hlı'klerln bir misli daha artabilir. b la • · J Bakanlarımız masra ar ı ıyar edilmiş , bu açı sa, un il m ıs ~ • cak, beri yanda halkı o bir kıs- asabi ir ava ıçınae oy . 

suretle bir iki yDz bin lira ha- mn~terllericı hata ve kabahat· Bu suretle halk hem normal mı mUhlmml dahi mUtemadlyen nanmrş. ve nihagtt hakemin 
Ankarada vaya gltaıi'J ve nihayet borç ları ne? fiatla elektrik ihtiyacını temin la le b · tertibi yü gaz yakacak ve memleket için- a sız rr ceza 

Anlcaıa 26 ( A. A. ) para alınmış, faiza boğulmuş ve Borç p.ıhah satmakla değil. ve tatmin etmiş olur, hem de G - h t k 

1 1 l dl k d hl f i fl f r sızıltıya' meydan vermeden •lr· de kılması ıazımgelen bir bay- ~ünden üc m sa ayı. er. -
Başvekil smet nönü re Ş m ce a masra çerçeves sar yatı artırmRk, masra çe • v etmesile maça son 'fJerılmı$· 
~alca tında llctısat v•lcilı' Ce genişmiş ve bir torıu iki yaka· çeveslnl kı:ımak, yani yorgana ket kazanır.11. blnnetlce borç- h paramıı harice akıp gidecek· 1 . 11 l t 1 'l 1 G. c, 

11 " sı bir araya g0lmiyormu~ diye göre ayak uzatmakl11 verilir, larını da muntazam bir seyr Ue Ur. • ı tır. wıaç arın e,sı a '· /' 
idi Bayar olduğu halde şeh- açıkgöz elektrik ~lrketi hiçb!r ceryamn sarfodilmlyen ve mu· karşılamış olur. İşin biraz ug- Bu ltlbaria halkın da şirke· ,,f .ı~at HdM !17{"'0ın ~~:~ 
rimize dönmüşlerdir. yerde olmıyan bu galı ve çok attal bırakılan kı.,mı o;;arfedllenden rttşılaoak lıu cephesine iltıfal tin de menfaati, gall ve çok mızaan · · dı ara ın 1 

Hariciye vekili Rü#tÜ A pahalı rıat nzerlnde sUr git kat kat fazladır. Kilovat fiatır11 buyrulmıyarak az satmak pahalı pahalı olan flatlarıo makul had- 1 gelecelc sayımız a yaz. u-
tas da gelmiştir. tsrar edip duracak mıdır böyle? 10 kuru~a indirmekle bu muıı.t S!ltmak tariki seklmlnde devam de lndlrllmealndedirl ~_ca_k_t_ır_. ________ _ 

10 muazzam kısım- tekm~i birden 
Ayrıca : Dünya havadisleri 

Bu akşam Yıldız 
sinemasında harikalar filmi Aşk bandosu 
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A KARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 142 1 
Hu yeni'deki başkalı~ı ve 

d~ıinliği, gerçi şarktaki saf 
yahut basit insanlar da görme. 
mektedir. Şarktaki saf adamı da 
dinle eniz, bu giizelim demir
yullarına, hastahanelere ve mek 
t, blere hu rrıodern işlerin ne 
kttdar pahalıya çıktığına bir 
yandan acınmakta berıtber se
vinip bayraıı olmaktadır. 

Fakat gençlik böyle bir acın· 
mııdan uzaktır. Kendine ha::ı 

ol ıl'l ve kendi ostnnlUğUnll ve 
kuvvetini temin eden st>razad
lığı ve her işi kolayına alması 

ile, bir terakki ifade ettiğinden 
şUphe etmediği modern tekniği 
modern i~i ve hayatı olduğu 

gibi benimsemektedir. Bir gUn 
bu materyalisçe safdrunluktan 
birden ve acı ile uyanarak, ün· 
ce olduğu gibi bcninısecligi te· 
rakki'yi l.ıu set'er fikıiıı asaleti 
ile hıliyecektir. Bunu yaprnağa 

ınuktedil' olacaktır, ~·Unkü aynı 
genç ve tasasız ihtiras ile mil
let flkriııe de sarılmasını bilmiş 
tir ve bu fikir, kendisini mut
laka tenbib edecektir. 

. Eskilere ve ihtiyarlara ba
karsanız, onlnr yıkılan dUnya · 
rıklarının eski güzellikleri ve 
ıı;ıil kibarlıkları arJsındıı derd
lerini gezdirmektedirler. Fakat 
onlar da, garbtaki benzerlerinin 
aksine olarak ve onlardan çok 
füha iyi biltyorlar ki, dünyuda 
her ömrUnU tamam eden şey 
ölmeğe mahkOın dur ve eski 
şeylere yeııi dUnyııdn yer yok
tur ve bunaa muvakkat bir za
man için çalışmak kadar fay
dasız bir iş Olamaz. Öyle ki, 
gelen yent'yi karşılıyan gine 
e~kl'oia tecrübe ve fazlıdır. 

Politikacılara gelince, çUnkll 

• Tnrkiye'de de P'>litikac.:ılar fel· 
seti görOş bakımından saflıkla

riyle p~rlıyan insanlardır, poli
tikacılıır, kendilerinin bu yeni 
hayalın babaları telakki ediyor 
lar ve bunun kuvvetini eski'
nin zafı, bUyUklüğUnU de garb 
ta yapılanın derecesi ile- ölçu. 
yorlar. Bu ölçülere göre, dev
let ve cemiyet şelUlleri olarak 
parlamentocu gar.b demokrasi
leri ile individualizm ve libe
ralizm, ömUrleriıli yaşamış ve 
taıihe karı;>mış unsurlardır. Ken 
<lilerine sorarsınız, Tilrkiye'oin 
bugünkli politik rejiminin geog 
rdfik mevkii, bolşevizm ile tur 
lll Avrupa faşizmlerinin arasın. 
da bir şeydir. Türk rejimini 
bolşevizm ile faşizmden ayıran 

'l'Ork demokrası mefbumundaki 
başkalıktır. Faşizm, demokra
siyi tamamen tahakkuk ettire 
memektedir çUnkfı devleti ve 
cemiyeti hierarşik, idPOJrıjik 
temayülleri i e Roma ve gt1rb 

k 
1 r . 

1 esaslarına dayırnına surctıy e 
tradisyonalist'tir. B o 1 ~ e viiine 
gelince, Türklere göre, prule 
tarya ve -;ıoıf esaslarına daya. 
uarnk ~eldiği ve bu çerçeve 
içinde teşkilatlandığı için, o da 
demokra iyi şimdilik tahakkuk 
ettirecek bir vaziyette değildir. 

BugüııkD rc·jimleri, Tür_kler, 
bu tarzda mubakehıe etmekte
dirler. Kendi rPJııiilerlrli ta}io 

- - .o\ 

ederken de, ikiye -ayrılarak ve 

Başbakan 
İzmirden Kütahyaya 

hareket etti .. 
Ankara 25 ( A. A. ) 

Başvekil İsmet İnönü dün 
İzmirde yeni liman işlerile 
meşgul olmuşlar yeni liman 
yerini gözden geçirmişler ve 
gece beraberlerinde iktisat 
vekili olduğu lıalda Balike 
sir ve oradan Kütahgaga 
hareket etmişlerdir. 

Taç giyme 
• • 

merasımıne 

Habeş hükumeti de 
devet edilmiş ! 

Ankara 25 ( A . A. ) 
İtalyan matbuatı Habeşistan 
hükumetinin lngiltere Kra
lının taç giyme merasimine 
davet edilmiş olduğu habe
rini yalnız yazmakla iktifa 
etmekte ve bir mutalaa ser
detmemektedirler. 

Çekoslovak 
ordusunda 
Alman general 
ve zabitleri .. 

Ankara 25 ( A. A. ) 
Çekoslovakya mılli müda
faa nazırı ayan meclisinde 
sorulan bir suale cevaben 
Çekoslovakya ordusunda bi
ri general olmak üzere 457 
Alman zabiti bulunduğunu 
sö"ylemiştir. 

·. 

Diinyada 

Neler oluyor 

Avukatın hilesi 

Hadise Paris mahkeme 
/erinde olmuştur: 

Genç bir avukat bir bo
şanma davasında beş yaşın
daki yavrunun -annesi ga
nmda kalması için uğraşı
yor, hütürz taliikatini kulla 
narak müdaf asını yapıyor
muş. Bir aralık samiin sıra
sında duran çocuğa uzan
mış, kaptığı gibi ku~akla · 
mış ve hey 'eti haki meye 
dö"nerek: 

- Yavru annesinin yanın
dan ayrılmak istemiyor, de
miştir. Bakınız kucağımda 
nasıl ağlıyor! 

Filhakika çocuk lıiingür 
hiingür ağlamağa başlamış 
ve annesım göstererek o 
tarafa gitmek istemiş. 

Bu hadise hey 'eti hô.kime
yi de tesir altında bırakmış 
ve genç avukat lelıde ka
rar almış. 

/ş bitip de dışarı çıkar
liırk~n çocuk annesine ken
di .. müdafileri olan avukatı 
göstermiş:· 

...:_ ~nne ·demiş ... Bu adam 
beriim baldırımı· çimdikled~. 

Düzeltme ·rurk demokrasisinin klrıiisl de 
sol (1) cenahında t"du~arak, ken 
dilerini ya faşizme yatıut ·bol
şevizme yakın görmekteler. 

·~20 Şubat 937 tarihli nus
hamızın 2 ":inci sahi/ esinin 
birinci sütununda Ayşe Ne

(1) Bu "sağ'' ve "sol" tasnifi sibe Atasep başlıklı yazınin 
başlanğı~takl manasını çoktan 4 üncü . satır n J g J 

b t . t· 1• k t ld b ı ua enera kay e rnış ır. · a a e e aşka B h tti . · l k d 
bir ifııde tarzı bulunmadığından 1 a ae nın yazı aca yer e 
kullanmağa mecbur oluyoruz. sehven general . Muhittin~? 

-Bischoff- yazzlm!ştlr Tashıh eyler o-
• Arkası var • zür dilerız. . . 

/YEN/YOL] Sayfa 2 ' 

Dış haberler -, 

İtalya - İspanya 
Ankara 24 ( A. A. ) 

İtalya,' İspanya için pasa· 
portlar ı kaldırmıştır. 

Rusya - İspanya 
Ankara 24 ( A. A. ) 

Sovyetler birliği İspanyaya 
gönüllü kaydini yasak et 
miştir. 

İspanya: - Portekiz 
hudutları için 

Ankara 24 ( A. A. ) 
ispanya işlerine ademi mii 
dahale tali komitesi kontrol 
meselesinde lngiltere ile 
Portekiz arasında 
bir anlaşma yapıldıliına 'lJe 
bu anlaşmaya gifre İspanya 
Portekiz' hudut:arınm 130 
lngiliz müşahidi tarafından 
kontrol edileceği bildirilmek 
tedir sahillerin kontrolü için 
ayrılacak mmtaka henüz 
kati teshil edilmemiştir. 

Yunan Kralı 
Yun an adalarında 
Ankara - Yunan adalarında 

bir gez:nti yapmakta olı:ın Yunan 
Knılı dün Sakıza uğ'ramış, bugün 
de Midilliye gelmiştir. 

Alman Hariciye Nazırı 
Viyanada .. 

Nümayişlerden sonra 
700 kişi tevkif edildi 
Ankara - Alman Hariciye 

Nul'ı Viyanaya gelmiş, Avustur
ya Baş ve Hariciye Nazırile ilci 
memleketi alakadar eden siyasi, 
iktisadi meseleler hakkında görüş
müştür. Şehrin muhtelif mıntalca
larında nümayilşer yapılınış, yüz 
kişi kadar tevkif edilmiştir, 

Habeşistanda 
M usademeler 

Adisababa (A. A,) - Mareşal 
Graziyaniye yapılan suikast neti
cesinde askeri mahkeme iki bin 
yerliyi tevkif etmiş. isticevapları
na başlamıştır. İleri yürüyüş ya
pan iki İtalyan kolu ile Habeş 
kuvvetleri arasında çarpışmalar 
olmu~tur. 

İspanyada yeniden 
150000 kişi 

Silah altına alındı! 
Ankara - İspanyada hüka-

met kuvvetleri Asturio ayaletinin 
merkezi olan Ovideye girmişler
dir ve Jamara mıntakasında bazı 
mühim mev_kiler işgal etmişlerdir. 
Hükamet yirmi üçten yirmi yedi 
yaşına kadar bütün erkekleri mec
buri askerlik hizmetine tabi tut
muştur, bu suretle 150000 kişinin 
silah altına alınmış olduR-u Valan
ıiyadan bildirilmektedr. 

Alman - Avusturya 
İtalya arasında 

Ankara 23 ( A. A. ) 
Alman hariciye navrı ile 
Avusturya hükamet adam
ları arasında viyanada ya· 
yapılmakta olan görüşme 
lerde Almanya, Avusturya, 
ita/ya ve Macaristan ara
!ında tedafii bir misak 
planı teklif edildiği bildiril
mektedir. 

Silalilı Habeşler 
kur§un'a dizildi 

An/cara 23 ( A. A. ) 
Mareşal Grazianige karşı 
yapılan·-suikast neticesinde 
tevki/ ... e-clilen ik,ibin ger/iden 
bulunanların kci//esi kurşu. 
na diiT!;iş e,:tİfr, 

İç haberler 

Başbakan 

Ankara 24 ( A A ) 
Başbakan İsmet İnö"nü 

dün Bergamaya bir tetkik 
gezintisinde bulunmuş ve 
İzmire avlel etmiştir. 

İzmir limanı için 
incelemeler .. 

Ankara -:Ba~v kil 1 m l lno
beraberindc ekonomı Bak nı Ce
lal Bayar oıdu~u lıelde kültür 
Bakanlığının satın aldığı e,kı kol 
lej okuluna gitmieıtir. O.c:ulda ve 
dönüşlerinde Alsancıı ·ta İzmir 

limanı için bazı inc.!lı!mel ~rde bu
lunmıı.şlnrdır. 

Herş~yden 

BİR PARÇA ---
Doğacak çocukları 

üzerine kumar 
oynayan adam 

Kumar hayatta yal111z bir 
tek kimseyi bahtiyar etmiş
tir. O da son defa oynamış 
ve doğacak ev/adlarının na
l akalarını temin etmeğe 
muvaffak olmuştur. Kali 
f orniyada V~lyam Priga 
isminde olan bu adam yeni 
evlenmiş iki ay sonra k. rı 1 
sı gebe kalınca, bir sigorta 
şirketine müracaat etmiş ve 
karısın ikiz doğuracağı hak
kında kalbine bir his gel
diğini ve beşyüz dolara 
karşı 25,000 dolar ile bu 
vaziyeti sigortaya koyaca
ğını bildirmiş. Sigortanın 

j 

• 

Gurbette Bayranı 
Gezdiğim 
Gönlüme 
Yaklaşan 

Bugünü 

Irmaklar. 
bir keder 

bahçeler, köyler, 
destanı söyler 

bir sevinç giinü vadeder 
andım da yandım Fethiye . .. 

" .~ 

Bak herkes eşını bulup koşacak 
Bu bayram gününde kucaklaşacak 
Kalbimde bir hicran ateş saçacak 
Bugünü andımda yandım, Fethiye 

Bahar 
O terek 

§ 

Bıilbı.illeri, benzer onlara 
dolacak ç;ftler yollara 

bükerek bakıp onlara 
gPçecek Bugün Fethiye ... 

Boynumu 
Çok acı 

Gönlüm teselliyi sende ararken 
Felek ayırdı beni senden pek erken, 
Aşkının üleşi henüz tüterken. 
Hicrana ilk dej'a kandım Fethiye 

~ .~ 

Diişündıim dün sabah 
M 'zarrm kazılır kim 

6lii r se rn ilde, 
bilir nerde. ? 

Taşı devrilerek toprağı çöker 
Üstünde çalılar dikenler biter 
Bu acı gö'nlümde birikir keder, 
Çok fena gurbette ölüm Fethiye .. 

~ .') 

Belki hicrana eskiden yarsın 

Macera vurgunu bir bahtiyarsın, 
Gelecek günlere hasret saklarsın, 

Çok acı gurbette bayram Fethiye . .. 

~ .s 
Her gün qa/varırım ulu Tanrıya 
Müsaade ederse gelirim gaga 
Yeniden doğarız fani dünyaya 
Bize de bir bayram olur Fethiye . .. 

Erzincan: Hilmi Coşkun 

d<J:ktorları kadını muayene •----------------------- ____ ....__ 
etmişler, karnında iki ço-
cuk olduğuna dair hiç bir 
emareye tesadüf edememiş
ler ve sigorta şirketi de bu 
iddiayi kabul etmiş. 

Aradan y~di ay geçmiş, 
kadının doğuracağı zaman 
gelmiş. Bu iddiayla tabif 
bir çok insanlarda ala.kadar 
olmuşlar. Vilyam Priga,nın 
evini meraklılar doldurmuş
lar. Sigortanın miidürüde 
gelmiş. doğum odaşına si 
gortanın ve Priga 'nın dok
torlar ile noter tarafından 
tayin edilen üçrincii bir dok 
tor girmişler. 
Merak/dar, başta direktô"r 

ve Priga olduğu halde ka
pının önünde bekliyorlarmış. 
Nihayet şagô.111 hayret bir 
tesadüfle kadın ikiz d')ğur
muş. Priga da 25,000 dola 
rı derhal aln11ş. 
Şimdi bu paranın faizi 

Heyeti umumiye içtimaı 
Bayburt Coruh Un fabrikası 
Türk anonim Şirketinden: 

Bayburt Cokuh Un fabrikası Türk anonim şirketinin 
Heyeti umumiye içtimaı 22 3 937 Pazartesi günü şirke
tin merkezinde icra kılınacağından hissedarların hamil 
bulundukları hisse senetlerini veyahut bunlara sahip ol
duklarına dair vesaiki içtima gününden bir haf ta evve
line kadar şirket kasasına teslim ve duhuliye tJarakası 
almaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Heyeti idare raporunun okunması 
2 - Murakıp ,, ,, ,, ,, 
3 Pilcinçonun tastik ve heyeti idarenin ibrası 
4 937 Bütçesinin tetkık ve tastiki 
5 Dört üye seçilmesi • 
6 - iki murakıp seçilmesi 

ile geçiniyormuş. Parayı kız 1r~~mm mmm~ 
doğan çocuklarına drahoma Hayrettin Ziya, en son yazdığı bir romanını 
yapacakmış. 

bır atlı yuruyuş 
Orta Asya sovyet Cumhuri

yetleri dahilinde v apılan ailı , ~ 
yürüyüş, Tacikistan me,.keıi 1 ~ 
Stalinabad'da nihayelt• e ·. ı 
miştir. Bu spor güriil/iişıi .. e 
iştirak etmiş olan 40 hu /ut ı 
muhafızı, Milis ve Kalkhoı- 1 
cu 68 gün zarfında, ekse i- 1 

yetle çok güç şerait içinde 
birbiri ardında çöl ve sarp 

~adlı romanının merak ve heyecanla okunacağına 

yoktur. 

FATUŞ, bir aşk romanıdır. 

F ATUŞ, bir fazilet romanıdır. 

FA TUŞ, bir feda.karlık romanıdır. 

FA TUŞ, ahlaki bir romandır. 

şüphemiz 

FA TUŞ, açık bir Türkçe i{e yazılmıştır. 

arazide, 4,300 kilometre FATUŞ romanını karilerimizin kolaylıkla ve bir kitap 

katetmişlerdir. Gerek süva- halinde toplayabilmeleri için forma forma ve gazetemizin 

riler gerek atlar, mükemmel ıl üçüncü ve .:ördüncü sayfalarında tefrika c i 

bir -tahammül göstermişler HAYRETTİN ZİYANIN seyahatten avdetinde . ~ 

ve yürüyüşü çok sıhhatli I romanı neşre başlayacağız. 

bir halde bitir mi !erdir. l ~~ıs;t;;;n;;~#~a;+;sg+;;;;ır;aı;+:;s~:Sl.#;ı;tuı; 1: u ıa " 



Kapah zarf usulü ile 
eksiltme ilanı 

Nafıa . vekaletinden: 
1-4-937 Gıinü ihalesi yapılmak tizue ilan edilmiş olan 

Trabzon lran Transit yolunun Trabzo-ı vi/a.!Jeti içinde 
seyl<ip tahribatına karşı yapılacak duvar. anroşman, 
mahmuz ve sair inşaat görülen lüzum üzerine frkror 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli ( 12.5855 ) Liradır. 
2 - Eksiltme 15 3 937 tarihinde Pazartesi g11nu 

saaat 16 da Nafıa vek<iletinde Şosa ve köprüler rPis liği 
eksiltme komisyonu odasrnda kapalı z a r f u s u l ü ile 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi Vtl buna miitefnri diğer 
evrak ( 629 ) kuruş bedel mukabilinde Şosa ve köprü 

ler reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7543 

liraltk muvakkat teminat vermesi ve resmi ı,aıetenin 
32}7 sayılr niislıasında çıkan talimatnameye tevfikan 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi laıımdır. 

İsteklilern teklif mektup 1armı ikinci mrıdd-:d~ yazı 
lı saatten bir saat evveline kadar komisvon reisliğine 
mc.kbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
27 - 2 - .5 8 

Mağaza icar arttırması 

Vilôyet daimi encümeninden : 
Hususi muhasebenin Tuzlu çeşme haci Ah- ı---------

ınet sokağındaki ( 2 ) No. ul mağazasının bede
li sabıkı olan ( 36 ) lira üzerinden bir yıllık kira
sı açık art1rmaya konuldu. 10-3-937 tarihinde 
saat 14 de vilayet makamında toplanacak olan 
encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat temi
natı 270 kuruştur. İsteklilerin vilayet daimi en-

ilan 
Gllmüşııoe aslıya hukuk malı

kemesindea ı 
OllmUşane hazinei maliyet;i

nlu Bayburt eski malınüdUrU 

fevfik v~ arkada~ları aleyhiue 
açtığı alacak davasının cari mu
hakemesinde. 

cUmenine l>aş vurmaları. 2-4 ı ~1Uddei aıeytılerden eski tatı
.._______________________ ~ildar ~llrmenenin ayven köylU 

Ga\ırimenkul satış 
1 

lbrıllıimiıı Zonguldak taraflarına 

Köyü 

Bacilak 

,, 

Kale men 

-'. gilli~ı ve yeri belli ulııııtdı~ın-

-arttırması dan hıtkkıudak.i tebliğatıa illl-
ncıı icı bHHl kıırar vtnııını:;. oı-

Nev'i 
Üç parça 
harap 
fındıklık 

Harap 
fınd!klık 

Ha rop 
fındıklık 

M.M. 

1.3894 

45950 

4595 

1838 

M.N. 

4 

2 

2 

55 

Kıymeti Mu. 
U. N. lira 

2510 520 

2516 
2515 

TOOJ 

2519 100 

2343 
2344 

50 

wakla yevmi munak.6'w0 ohm 
30 · 3- ~:17 salı günll ıııatıK.eweye 

gclnıeı:.i ve aksihıııde ııak.lnoda 

gıyap kıtrım verilt'C~ğı lt-lıllğı:tl 

wukululDıt kuiw ıJw ıa~ uzt:re 

Harı oluuur. 

Dikkat .. 
İstifade 1 

• 

7 

9 

6 
·A. 

V. 4 / A 

Değirmen 
arsası iki 
parça 

Harap ev 

Fındıklk 
ve tarla 

700 

11028 

14 2453 50 

220 

Her nevi yazı, aılc.ış, na 
kış ve sair makineler, av 
tüf enkieri, parçaları kırık 

ve yapılması mumkün değil 
zannediletı her çeşit maki
neler teminatla yapılır.. A 
yağı kesik ôLanlara ayale 
imal olunur. 

Trabzon 
satı şevi 

M. NURi AYDIN , .ı{abaoğlu ) 
,, 

• 

Mesonai 
bala 

Harap 
fıdıklık 
ve tarla 

2871 

., 
fındıklık ve 
tarla ve 38517 
çalılık 

Harap 
fındıklık 
ifrazen 

Hosdi- fındıklık 
l'fıasya ve tarla 

Polita tarla 

lf oskirasya fındıklık 
1'ekke mahalle. Arsa 

ruz/uçeşme 
ııtadgos S. Hane 

76542 

10109 

7379 

7352 

90 

Defterdarhktan: 

51 

2797 2798 
78 2965 2966 157.5 

2967-2969 

3 
5 

27 muhtelif 645 
31 
44 

21 2040 2041 360 

714 2182-2186 200 2183 

79 3032 45 

138 331 350 200 

32 45 

226 120 

il@ ~ukarıda evso/ı yazılı gayrimenkullerın nıülkiqetlerı 
t lın para ile satılmak iizere arttırmaya çıkarılmıştır. Is 

1'~lilerin yüzde 7,5 dipozitolarile birlikte 5 3-9 57 Cumo 
,;:_na saat 14 de de/terdarlık!a foplonqcak komisyonı 

ra~aatları. 2 4 

Saat, Gözlük, Elektrik, Telefon, ve saire Ticarethanesi 
Kunduracılar caddesi N. 86 

Uzunsulcak No. 95 
Hasan Kemal Kurbetoğlu 

~ \.'\J5' ~ ~ 'XP \.4\P "\.4\P \.4\P 'U'J ,J 

,Gayri menkul satış artırması temdidil 
\ Kigmeti Mu. 

t Kö1.1ti Nev'i 
MPtJ'flP/ik 
Tarla ve 
harap t>'ll 

M.N. 
6 

MMu. 
3974 

Lira 
400 Hoskirosua 

Defterdarlıktan: 
Yukaıda evsufı qazılı gap~i m,.nkullnin mülki 

qetleri peşin para ile satılmalc üzere artırmaları 
I 3-937 Pazartesi gıiniine lalar on gün uzadilmiştir. 
Temdit akçesi _qüzde 7.5 dur. /stelcliierin yevmi mezkurde 
saat 14 de Defterdarlıkta toplarıacalc komisyona müra

cnatları . 

t<ızı !aya Yardım Edelim 

Kızılaya Üye Yazılalım! 

Soğuksu yolunun tamir artırması 

Vilôyet daimi encümeninden : 

Trabzon - Soğuksu yolunun başlanğıcmdan 

itibaren 800 üncü metreye kadar olan kısmının 

tamiri keşif evrakı mucibince ( 1814) lira (81) 
kuruş üzerinden arttırma ve eksiltme ve ihale 

kanununun ( 46 ) ıncı maddesinin ( B) fıkrasına 

tevfikan pazarlıkla 15 gün müddetle eksiltmeğe 
konuln1uştur. 4-3-937 tarihine çatan perşembe 
günü saat 14 de vilayet makamında toplanacak 
olan daimi encümende ihalesi yapılacaktır. Is· 
teklilerin yüzde 7,5 teminat makbuzu ve mek· 

tuplarile muracaatları. ,. 

2-4 



.. 

, 

;,7 Şubat 937 / YEN/YOL J Sayfa 4 

Menfez ve sose 
' 

insaatı eksiltmesi 
' 

Ordu vilayeti encümeni daimisinden: 
7 - Fatsa - Ünye yolunun O+ 000- 7 2 + 7 98 kilomet 

releri arasında yedi adet bir metrelik, dört adfl iki met
rdik. iki adet üç 1r..etrelik. üç adet beş metreı'ik menfez 
ile bir adet 2 :\ 7 ve bir adet dokuz metrelik ve mecmu 
bedeli ( 32.799 ) lira 96 kuruştan ibaret imalatı sina
iye inşaatı ile O+ 000 - 9 + 509 kilometreler arasmda 
( 7573) metrelik kısmın şose olarak inşası ( 7 5. 7 69 ) 
lira 22 kuruş ki ceman ( 47,969) lira 18 kuruş bedel ile 
ve 70.3 31 Çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere kapa
lı zarf usu/ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 

B ·Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şarlnamesi.ı 
D - Şose, kiirgir ve beton i n ş a s z n a da i r 

fenni şartnamesi 
E - Hususi şatname. 
F - Keşif cetveli. silsilei fiat cetveli. metraj cetveli. 
G - Proje, gra/ık. 

İstekliler bu şartnameleri ve evrakları 250 kuruş be. 
del mukabilinde Ordu Nafia dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 70-3-937 Çarşamba günü saat 74 de 
Ordu encümeni daimi kaleminde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf U!ulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için .isteklinin 3598 lira 

muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vasıkaları haiz 
olması lazımdır. 

A - Tiçaret odası vesikası 
B - Nafia vekaletinden alznmzş ehliyeti fenniye 

vesikası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saattan 
hir s«at ev"!1eline kadar encümeni daimi vil<i.yete getiril~rek 
eksiltme komisyonu reisliğine verilecektir. Posla · ile gö'n
derilecek mektupların nihayet 3 iincü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve tış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada kalacak gecik 
meler kabul edilmez. 2 - 4 

Mağaza icar arttırması 
Vilôyet daimi encümeninden : 

21-12- 936 da 

1 Ankara Halk Partisi Genel 
~ Sekreteı 11ği taraf.ne an tertip 
~ edilip, muhtelif resmi c'.evaire 
~ mensup fenn1 bir heyet 1 puruHa yrt mCakO 

Radyoları 12 rakip marka 

arasında Birine.i l iğ i kazandı. 

R a k i p markaların daha 
ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 L C O nun 

pek yüksek E V SA F 1 nazarı 

itibara alınarak . . 
sıparış 

Abdullah 

• _ • .ıt 

- .J ,. 

• 
/ ı ~ 

. . 

zu 
lA.LI 

-LACAGIN 

Harunlar m essesatı 

ya verildi. 

Sezgin 

Kunduracılar caddesi No. 17 -19 

h b RADYOLARI sc a u daima en başta 

Her Radyo sahibine 
lazım olan elektrikli 

otomatik gram:>fonlar 

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Radyo 

alanlar aldan ı r 

MOVADO 
Satışı 

teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K)l ve 

Müessesesi 

Dünyanın en 
mükemmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

A 
Spor saatları 

MACA 
Telgraf : SAATÇi. Tr.ı~zon 

HAKKI Sıra mağazalar No. 118 
TRABZON 
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