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UÇ 
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Sarbaya karıılılı : 

Madde üzerin de konuşalım ! 
Yapı yarışı ) olundaki yoJsuzluldar hata da değil , 

şehırcilik bakımından bir cinayettir de ... 
atı alan cokdan ü•küdarı 

Naz.ik, c•ntilmen, kim.eyi 
İncitmek i•temey•n, laerkul• 
hoı geçinmek ya~adılıııntla 
olan giiler yü:r.lü , tatlı •ö:r.lü 
Sarbayımı:r. ( B•lediye baılıa· 
nı ) Kadri kJe•udun , gepm 
ıayı/arımız.ın bırinde yapı 
iılcrl hakkında pkan betke· 
m ize ( makal• ) karıılılı ol· 
mak için ıönderdili yazı•• 
artıkı rz ve ekııkıi:r. olarak 
bugünkü •ayımız.da çrkmııtır. 

Sayın ıarbayımız uz.un 
yaz.mı,. biz. her z.aman yaz. -
dıfımız c.ıe daha da yazc.ca-
tımız. iç~n bugün kııcı yaza· 
calı, luıaya ooıiıyacoiı= • 

Biz. 0 gün•iı bctkemi1f.d• 
demiıdik lu , Şehirde tuhaf 
bir yapı yarııı 11ar , fakat 
ne h•ıaba hatlı, n• de kitaba: 
Bu •ô:.alerimiz.İ ba gıin dalaa 
'iOk p•rçinl•meJı l.•l•riz. ; Şe
hirdeki yapı yarııı ( Fır•at• 
ten i•tıfad• ) malc•adil• la~
lanmı ıdır, P• nazar 6ÖZ. del· 
mHin laız. alı& 6ıtmekt•dir de! 

Yazımı~an ö~u ıa idı : 

Şehrin la•t lır•aıu ••nİf· 
ietilm••• ••r••tı olllll y•tt•· 
rina• .... 7apıUır 71llıbualı 
bir aantım yol lao1tlıı oeril-
meden y.,.ilari 7opıtayoı ! ot• 
ıaraf 4a ' ön•mi ' ôıı yerlerin 
y{ız.d• bır• kotlar olmayan 
bir yerde yapılan hır 1apı 
ilıi metr•dell daha fOlı. ıferi 
fOJıtırılıyor ' .nıçın I lcanun 
hıtr yurddaı ıf ın bir dııil 
mi ? b•lcdıy• lcan•nanun ıO· 
nanda, u~unıoJuakda ıkı katlı 
tatbık olunur , toluimd• o• 
illı•lc cadde•ind• hıf tatbıla 
olunmaz ] dıy• bır kayıt , 
bir •• mı oard11 ? Sayın ıar· 
bay daha ıyı bir aoaJıaltır , 
}'ani «>ır Jcanun atlamıdl.t , 
höyl• olanca da lcanana Jaiır· 
met etmek, Jıanan•uz İl yop· 
mamtı• "e yaptırmamak ••· 
rekdiT I bugiınlı.iı yapı )ları· 

ıında ıadec• Jaatalar uardır 
dememiz•, görüyoru2. ki, na· 
&ik Şarbay ı'iLcnmlıdır , hal· 
bulu , hata ••lım••ı , .zararı 
aa .,. teltilı•i kabıl olan , o• 
IJilmi.,,arelı, farkına uarılamı· 
Yaralı yapılan ıılari anlat· 
ma• yolunda /lullanıla••lm•· 
lıted•t . Kendıaıni ••'f•lıd•n 
~ok Hudıiımı:.a •ayın ııuba· 
~ımız.ın muMı•d•l•rıyl• •öyle 
:Yelım kı , bu6an•ü yapı yo· 
rııında tutulan yol , 16ıt•rİ· 
len ,,6 ,, rz.l.k , ıehırcilılc ôa· 
ktmı. ıdan bır he.ta detıl , bir 
eino)ctcur. fİİ;1kü tamirı, tela· 
ı •• , lıabıl a~aaa11, ,,. banla· 
tın hır cıno>c.ı oldujuna 
ıehrın plônı 1cpılaıaı 11un, 
hatta yapılırlae1ı hl'pimı:r. go· 
rüb anlayacaıız . O z.amcın 
bay Kadri M•ıud da bunu 
anfr)'acalc 11• lc,mbılır bt1llcı ti• 
eyuala dıy1;celc , falıaı na fG• 
,..,, ıı iıdın ı•fmiı o!ccak, 

• 
gt!çmiı balunocalulır ! 

Şura11nı da •öylemek ;, _ 
teriz tJe ıöylemek dr gerı·k· 
lidir ki , bu i'in maddı g ve 
t ine/ ıJebalı , günahi, me u li· 
yeti •alt avuk 1t ,arbayımız.a 

ait &J e raci detildiT, beledıye 

üyeleri de bu &Jebalde , ba 
6iinahda ve bu me•uliydler 
de müşter•kdir. Öyle.ya , halk 
dnn , kamuydan cl111ha önce 
daha •alahiyetli olarak 
onların müralıabe ue yanlıı· 
/ ı /r / a r a , kanunıuz.lulılara 
« dur ! » deme haltları oar· 
dır. ue bu hareket onlar İfİn 
bir ödeu ( vaz.ıf~ ) dir de . • 
Sayın Şarbay , eier h• ycı.pı 
iıleri yoluntlakı )'Ol•uz.lukları 
anlıyor da anlamama~lıkdan 
••livo,.o, peı inen diyelim ki 
hu iılerin ıakaya h c t•ham: • 
malü yo/cdur. Çünkü ltaybo· 
lan ha"ar m4m(ekctindir ' 
laıder edilen menfaatler amu 
m•nnclar , lco/e ua kaleme 
alınmayan , adamrna •öre 
eorilib adamına llÔre çeuri· 
lan kanunJur • konuna hür-
met etm•lı her yarddaı için 
bir ödeudir . yok , eger bu 
ıılt.r1l" d•dİltmiz 1ıibi , her. 
Jı ,.•İn dedıii 11ibi , lıamayan 

( •flcô.ri amumiyerıin) decliti 
6İbi , yolıuzlulder oldufunrın 
farkında defrlH , hi:r.ce ma. 
lam olan İnce zelui11nı biraz 
l>a iılerin önemi ur.erinde 
•ezdirmui 11erekdir • ) ol. sa, 
ya:.aılarının bır yerind• d•dik 
leri 6ibi bu iıler ,hayal ue ., •• 
himııi dciildir 'meu~uatın ic.J6 
lorıdır kı, ıhmal •ailmelıtedir. 

BEKER TUMAY 
- Kulıak•ız. o'Lu_J 

- Arkuı dördüncü yüzde 

Mektubcumuz 
Bol11 mektubculuzuadan İlimiz 
meld11bculu&uoa tayıoıouı1 
öncede• ya.ıd11ımız b. Faik 
Pulad ıebrımıı.e ıelmıı, ödev-
lerıac baılamııdar . bot ıclaiD 
derıı • 

Komulan1arımı.z 

Sayı• Komutaa!arımızdu 

orıeaeral A. SAlU Akoayta· 
ıaa, Koricoeral Abaurraa· 
maD Nahı Şebrımıze ıelmaı· 
lercUI' · 

Gelenler - (;;idenler 
T ecım ye Eadüaturı koaı· 

reauıe ıebcuDıı oaaaı aauıa 

deleıe olarak ıcçıtua ııoıa 

oda baş~aaı ö. Atıf ıuuhao 

boru iLomııerı ve oaa batki · 
taDı ü. Hamıd, ve lstaobuJda 
l:uJuaaD au11arll ıenç tüccar· 
laumızdau li. Hamı Dede oilu 
tchrımıze ciöDmüılerdir. Avu . 
ka B. faik Ahmet lıtaab~la 
ıitmitdir • 

Güven 
Mektubu 

Ankua - Yeni mı car 
elçiıi Dün çankayada A tatür· 
ke rünn mektı1buou ıunmuş· 
tur . dün /ımet inöuü ile Ah 
ÇetıD kaya çubuk bar.jıodan 
Aokaraya dura suyu .ertcek 
ıüıgecio temelini açmışlardır 

Dün kamutayda yeaı k " 
ve tokat ıs.ylavlarınıo seçim 
ı:n azbataJarı tasvip cdılmit ve 
k .. -ı - F opru u uat ant içmiştir. ar 
aıuJusal adalet dıvanına ait 
bazı metinlere ilt hakımız.a 
tür kire alman ya t ecim 111uka · 
~elesıne ek anlr şmaya türkıya 
ıran araıındaki emniyet bit•· 
raflık okonomik emek birli2i 
muabedeıinin taadikıne tcmviz 
~ubakemeaiJe adi ıiyaıal bir 
h~ler okulHına çevrilen mül· 
kıye mektebinin AakaHya 
nak•llerine ve ordunun dahili -
ye kanunnamesinin tadiline 
aydia ve fuabata c.demir yolla-
rı.nan teadlüm teıfiye ıtletme· 
1 ıne poıta teJrraf telefon aıe 
marlarınaait ka~ unlar kabul 
edilmiıtir • 
Kamutay çarıaaıba sıünü top 
laaacakbr . 

illerimiz 
birer tayyare alıvor .. 

Ankara - Adna 111iıli 

m~auca~ fabrikuı ıimited tir 
keti f •Driluınıa adını taııyacık 
bir uçak aatıaalıamaaı için 
bava kurumuna So bin lira 
vermiıtir • 

Ztl~lilerin aatıa aldıldmrı tay 
yarenın ad konma ter-eni Je 
•iuatoıta zilede yapılacaktır 

Rusya ile 
konuşmalar 

Ankara 11 - TAS 
•i aaııaıa bildirdiiiae iÖre 
çekoılavakya ile ıovyet ruıya 
ara11adaki kenuımalar ıovyet 
lerle çekoılavakya arı ııadaki 
ilrilerin ıekli hakluada •em 
nuaayet uyaadırmifbr • 

İki ülkenin de•let adamları 
hükümetleri arHında J•palmıı 
olan uılaıma ve addlaımala . 
r la el birlıiini denm ettirmek 
aradaki tecimlerı ilitıklere 
u~ıuaebir tarzda ıea!ılelmek 
iç&a 11ilam bir hmel kurmak 
t• olduiaaa ı6ylemiıdir . 

Elektrik 
Anlıora - Alıaaray ele•. 

irile ener iıinJa n•oıelare oe 
rılcc•lı elelctrilc• aiı •umer 
O• aıraaC 6anlıalarile y«Jpılan 

116riiım•l•r bitmiı O• dün alı · 
•aroyda lıonturat im:ı.. lan~ 

m•ıtcr . lı Üf oyda bııecelr. 
O• Neoıahir bel•JiyHi Iİf ~ı/ 
da kırlt. bm lira ödeyecektir. 
B Çaldarisin utku~u 

Atilla - Hanı aytuındaa 
Çıldariı bükümetiain atkuıu 
çok öaemlı olarak ııörüomek · 
tedir. ana yaauı kumutayıa 
300 aaylavhiıadan 287 ıiai 
bükümet keadıne aailamııtar. 
böylece aiıbeten epey oy top 
laadıkları 11aıla11komuaiıtleria 
kuıultayda hiç bir o•uDtaklan 
olmıyacıadır . • 

Yapı yarışı Y' zı 
Şarbay ~:~kd:~:ı rnız 

a.rşı 

1 
5 - 6 - 9.3 5 tarih li gez.ete 

niz.dc ( Yopı yarıı r ) adlı 

yaz.anız.da iki uneden beri 
Şehirin en k ılabaltk yerlerin 
de yapı yaptırma iıtekleri 

uyandıtından tutturarak ta 
mır ve tebdıl ı eklincle yapı · 

lan iki yer ile y en id en yapı· 

lan diğer bır yerin yapılııın 

da yunlııl: k for olduğu ve 
i /e,ide plan yapılıp tatbike 
baı1andıfı z. 'l m on CÜ) ük :ztJ-
rorlara y ol <' cacatı ve diğer 
bir yapının el~ yolıuz olara k 
geri çekildiği ileri şÜru lerek 
bu ,örüı ü zirnde cala ka · 
lem f tlc irler yürütiil;,,ü,t(u. 

Yaz.ınız.dGn ver mek iıte

difiniz. fikir be/iri. baıkaclır , 
fakaı anloı ılan makıat bir 1 

iki nnedir yapılan yapılarda 
yanlı,lılılar vardır • Demelt. 

ilbayırtllZ 

geUyor .. 
Aldığımız baberlere göre 

latınbulda tedavide buluoan 
sayın ilbayımıı. Rifat D.ınit11ı•n 
hHtanedea çıkmııdır • 
ilbayıaıızın tekaut edileccii 
baksında Jatanbul i'netclcr io 
de ııörülen haberler aaıhızdır. 

llbayımız bir kaç aii• daha 
lstanbulda iatirabat edecek ve 
ay ıonund11 ilı mıze dönecektir 

Kültür bakant 
A Özmen 1. müfettiş 
~. Arikan kültür hakanl 

Ankara - BiriDci 2enel 
mllfettiılik ödeYİni üıtüoe al· 
muı ıçın baıbakan 1 met 
luöoü tarafıqdaD yapıl n 
oaerieyi kültür bakanı Abıdın 

Ôımen büyük L · kıvançla 
kabul etmiı ve bu bıy'ne aıt 

kararname baka11lar kuıumun 
dan çıkmıştır. Abidin Ôımc . 
nin biriacı g eoel müf ett ş iii· 
ne t~) ıoi colay11 ıle ;a çılan 

kültür bakanhj'ına C H Parti· 
ıi . ka mutay gurubu as baş ka 
nı ve ErziDCiD saylavı S affet 
Arıkan tayin olunmuıtur. Ye· 
Dİ kültür bakaaı bugün i ı e 

baılamııdır. 

Venizelistler 
Atina Venize iıtJe ria 

komuaiıdere oy •ermiı olduk 
lara cumburiyetci ı flerden 
kafandariı mıholakufaluıua 

YISDiıe iıt DCOI kazmiı i8Zcte 

ı i nia fevkelade sayısında çı . 
kan dünki dıyevlerıle ıcrçck 
leımektedır atma bay mata k-
saı r oyter aytarıaa aıı iıdaki 

ıöıleri ıöylemittir ıeç ım ıonu 
au partıye karti olmakla be· 
raber krallık ıç ıa çok uygun· 
dur zira hüıdimetia bütün a da 
yları kra1hzıa ıeri ıelmeaini 

adamıılardır hükumet koma. 
ya baı vurmadaD da krıllığı 1 
seri ıittirebilcçekdr • 

o ndan v1. 
f"k ıyi ya ı fe11rıe u 

vcpıla r 

ga~ ol· 
muştur. Bu &I boyle o ıun. 
Eger böyle 'şe , ıuras n da 
hcıbal ctmelı kı, bir ıkı sene-
rJ T yapılan şler de o evvel 
J..i iılerin ıc:ıblarına 'göredır • 
Yani malu'Tıdur ki, şehirimi
zin müatah el p/arıı >o ktur • 
Sokakların genışlıği h kkın· 
dtı Belediye mccli$;nin rnuh· 
t,.fif zamanlarda vermiş ol. 
du u karar/ r, VP. sokakların 

ve.az. Y ti r • zerıne fen mernu· 
runun go t rdıgı yolda tami 
r..ıt ve yeni ınşo t.:ı müıaade 

t!dı rncktedir. h r hangi bina· 
ntn yapılı,ında ve •okak ;,. 
t ikametinin tayininde fen 
memurları da ihtilaf edebi· 
lirler . Eu yolda aö: ıöyl•· 

- Arkası ikinci yüzde -

Erdoğdu 
su ~·u -kdı • • 

Erdoğdu m h llcıinin ti· 
ki yetler ioi bıldıren yazılanmı· 

z f r Y• zıo a-österdıği ilgi 
üıeıine crcoogdu ıuyuoun bo· 
ıulmuş o.an yola t amir edil • 
mi t ve ıki gucdea beri çeıme 

lerd su • ~~, ma le hal 
klnı n y "Cı g-ü ye b şl mıt· 
d u . Ş yun u, mahalle bal 
k ı ad n B teş kkürleJ lmiıi ıu • 
narız 

Ek eklerin içi 
Fare pislikle -
rile dolu, .... 

Dün, s l 1 bır memuru -
muz kiğıd sarılı bir ekmek 
p~rç ~171, gC::elım V"' Jgi aa 
hıpl mıo dı • t gözü"ü çe • 
kelim dıye B sımevımııı: i Öa· 
deıd Ekmcgıu ıçinde koca • 
man bir f .ıre pi!lığı ı i erçi 
bu it yeni bır ış d ğ 1, her 
ı~m n ras .. iiD işdır. fı?ınlar, 
bıre r fare yuvası oıuo l u min 
val üzere de kaldıkdıo sonra 
sonu ç elbdteki u olacakdır. 
Hani fı n r beton olac•k , 
hrelerın g ,cmiyeceii. barı a-
mıyacagı ş le sokal cak ,fr re 
yuva11 o .. ka a L u ta ıl1;cak 
dı. Yenı belediye meclia iain 
hkkararlar od o birıde bu idi. 
Yazık ve i o hdır, ıcı duya 
lım, Ye acıy ım bu baJk t 

Zef an os yolu 
yap ıh yor 

ilbay Ye l m·r:'\ go!lterdi· 
gı ıli• uz rı .. ço ct 11 l-eri 
bozu mut c.ılaa z fa 05 yolu 
r u küy k 'l1Jnu yo 0 le köy 
h..: t r f ı d o t m rı 1 

d 
. şan 

mış ır. evvclkı iÜn G z Z 
bay Hüseyin yolda 

2

1 · 
ı_.. -ı Ça iŞ n 
110 u ere ekmek e . d • ııgoı.ra 
•aıtmışdır. • Zefalloıla ilg ıi 

olan dığ~r varlık ıab bl . d ı erınıa 
e G ıaz ınde gibi bu it e el 

tutmaları ç9k '>'' Plur 



YOZ 2 

Meğer ki 
ne yaman 

. 1 
şeymış .. 

Y pı yarışı yazımıza karşı 
Ş rbay ~:~i.'!:!~ımızın karşılı~ ı 

Şiirle dolu bu tath ya:ı zü 
nüade ~p•patyalarla bezeamiş 

- Baştarafı Birinci yüı.de -
memekte kendiıfoi •elcihiyıtli 
görenlerin görüı farkla"' da 
daha ziyadl'! olabilir . 

zeniıce bir çimenlikdeyim. 
Saiı da yeıil yalpalar y pan 
bir kora, ıolumda ıümrütleş -
~iş bir fındık_ bahçesi yan ıe 
lıp yatmış 011iimtle bulutla 
naa bir deniz, üıtümde deniz 
leımiı bir ıök yüıi, arkamda 
yaılandıjım ihtiyar pelit ıon· 
ra dalı• dalza me eYit k y· 
••iı bir baiday tarl 111 Yar. 
Güaeı bütün YÜcuduma tath 
bir ılıkhk Yermekde,' rüıgar 
aaçları da dolaıan bir el gib;, 
ve ben işte bu çe•re, bu çer· 
çeve içiade kendimden reçmif, 
iöderim yarı kapalı bamb ,. 
ka Y dilerde dolaııyor, uıun 

uzu o düşünüyorum. Sıkın ha· 
yalimde k ş neler y r tdığımı, 
güneşi bilmem hangi kııan can 
alan iöılerine benzderek başı 
bet iki mıaraı gıtfiyelemek 
ıuretiyle kendi i ı ir diye 
ortaya atmayı tasarladığımı 
Ye nihayet kazancım olmasa 
bile bot• . IA.ürek salladığı ı 
zannetmeyin. Ben şu anda bel 
ki onu diişiindüiüme ibtim 1 
vermeyeceiiaiz fakat yiae ıu 

oda bepiaizin düıündüğünü, 

laaaretini çektifıini bildiğim 
yer yüzünün özlenilen, ayrılıiı 
ua katlaoılmıyan biricik nea 
neıi parayı düıinüyorum. 

E•et parayı düıünüyur , 
oaua. birçvk hallerint gıbtadan 
kendimi ala ıyorum. Naail 
diitü mem, Daaıl 11bta etmem ? 
O ki ortaya çıkdığıadaııberi 

gelip ıeçea. yüz 11lların koca· 
tamadıiı ıeıden düıüremedi 

ii bir . nesne olmuş d im 
berkesin özlediği oaun içio 
caa atdıiıı, uiıunda ülkeler • 
yıkılıp taclarıa kmldıiı üıtin 
b&r yarlık olarak kalmııdır. 
Sorarım aiı.e, para, iıtemiıde 

haoıi kapıdan 2eçe emiş. 
haoıı yere &irtmu:ı:.ııaır ·ı , 

O aynı :ıamanda &urur, 
az met, kibir aşılıyan bar mık 
ropdur da. Öylckı b .. şı önün-
de kamburu çıkmı§, alçak iÖ 
n-llü bir kımsenin boş cebani 
para deııilen o Afir doldur • 
m ıın, yoksa iullenderbğile 

tanınmış bu ,..ad m yanından 
aeçılemiyecek kad;ar kibirli 
ve nc k ıatı aliniz, iıaımetlu, 
feraattlu f laD f 1 n ııbi k.e 
timelerle konuıak»ilmck ıerefi· 
ne erilebilecek bir hal almış 

demekdir. 

Gerçi bir memlekette ıe· 
hi.r halkının belediye iılerile 
ilgilenmesi o şehirin meJeni 
aeoiyeıinin yükaeklifi ile n.ü-
tenasipdir . Halkın ho, rör· 
mediği i,leri vol ile göater-
mesi lazım ve halkıR hakhc-
dır. Kamoy ( efk6.ri umumi· 
ye ) un tam kendiıi olan 
gnz.ete de böyledir . Fakat 
hu•usi bıltilere baflı olan 
i,lerJe bir az düşünmek ge· 
rekdir . Her yapı yapılırken 
geri cekilmek veya cekilme· , t 

mek işini mühendis tayın 

eder . Yok.sa harita üz.erin· 
Jc;n görülecek bir istikamet 'n 
giriDtili, cıkınttlı bir sokakta 

t 

göz ucu ile ôlcülmesi ve bu 
t 

görüı üzerine söz •öylemeıi 
faidesiz. olur . · 

Plan olmadıgı icin ileride • 
alınacak ıekil ve ıuret üz:e· 
rine haya/ata kapılarak belki 
ıura11 meydi.ln o lur , belki 
burası ac;ılmak gerekir gibi 
vahim/er ile taş taş üzerine 

as kovada 
Ankara - Mo•kooaJa. 

bulunan Çeko.laoakya dıı 
bakanı ile •talin oe molotof 
uzan bir görüımelerde bulun 
muılordır. Yunanistanda dün 
yapılan sayldo seçiminde hü· 
kiı.metin listeai ezici bir çok 
luk kazanmııtır . 

Çalclariı gazetecilere hü-
kumetin aiya•tuını halkın ba 
kararına dayanarak yürütece 
ğini aöylcmııtir . 

~u uçağı 

Pariı 10 - M tıa g ~ele· 

ıi cuoun en büyük ıu uçağı 

olan • uçuş halınde 37 ton 
ıelen denıx yüzb şun rı in 
dün 57 da ı ada 6100 metre 
ye yükselmış olduiunu bıldıri 
yor bu ğırhkta bır uça&ıu 

bu yükıeıdıge çıkması bıra cı 

kez.dır • 

mamış daldan d la çıçckaen 

çiçeae konao ve ber D ş vur 
· duiuuda da muatfak otan bır 
aşık r"lür.ıü oynamış Ye oyaa 

O horteyi ıetiren , ıötü 
ren yar ye:ya yok eden bir 
kuv et bir varhkdır işte. il zı 
kimıeler para saadet getirmez 1 

demitler. Fakat pek çokları 
para ıaadet kap11Jnın an bta 
rı, hayatın te•el t ıı, hatta 
para hüriyet ve iıtddiii kaıa 

naa ea bat kuvvetdir de.mit 
ler ve diyorlar da... büyü~ 
Napolyoa bıl~ harbi .. kuanan 
üç ıeydır demiı P ra, p ra, 
para diye ıı. ia etmemiş 

midır 1 l , 

aktaaır da . • Üylckı · kab 
pembe bıleklere ooıaomış, kib 
narin p rm k.lara halkal umış, 
kah da bakmag kıyam dıgı 

nız gerdanlara s11.rıl ış ve dı· 
hayet bunları da x görerek 
tepehk n mı altında eo dılber 
kadınların ta başlarıuıa üıc -
rinde yer almış dır. 

Nasıl göi ü. ormuıunuz babti 
yarhiı .. Kım ve haniımıx böy 
le kuvvet, kudret \c: ıclabıye 

ti i tcmez, herkesın görebil· 
mek için ol un c n lbğı bir 
nea e olma2• dılemcyız ? ... 

Ben bunl rı şimdiye k d r 
hiç diıtünaıemış , p raoıo bu lıte ta kendini gösterdiğin 

denberi her yere gıreu, her 
yerd n geçebUen h Ua eo 
ku••etli mılıctlerın bile mu 
kadderatile oynayabilec k ke 
tedc kavi ve kudretli olao b: 

• ~ütüD bunl raladı l• 

ertedc luym th• bir m tab 
olac ğıoı aklımd.:n geçirme • 
miştim. Meğerki ne oh ıan• 
b ne mülhit şeymit ıu para •• 

HALİT Ml.lZAFF&R 

koydurmıyalım mı ? Bilmem. 
ki bunu da tavaiye ~den, bu 
kural üzerin• yürameyi i•te· 
yen de olar mıı ? Hepimiz 
planın bir an eovel yapılma
unı İ•f~riz , fakat zan etle· 
rim lıimH bir ıey yapmasın 
diyemeyiz . Bir de bir yerde 
yapı )'Opmak iıinin artma11 
ökonomilr bir karal icintlr • 
türer • Yok•a karanlık bir 
onlamtlo anlohlmak gibi d•· 
.iilJir . H•r na ele olaa bir 
Trabzon yardtl•ıı olarak gıi· 
zel memleketimi:zin ıura•rn . 

Ja , barasıntla yapılan tamir 
gibi ıfll'ri , mağaza önü ac· 
mak yolanclaki az çok deği~
mck aaretincle yapılan yer· 
leri e baz.an Je meocut kar-
gir oc uzun ömürlü binalara 
uyarak yük•elen yeni oe gü· 
zel yapıları görmekle cok 
derin kıvknc;lar duycluğa~ma 
ve ıizin görüşünüz gibi iıde 
hiç bir tuhaflık ~örmediiimi 
•ayıılarımla bildirir oe bu 
yazının matbuat kanuna mu· 
cibince aynen neırini dilerim. 

Belecliye baıkanı 
KADRi 

Bir nahiye 
müdürü 

Nasıl çalışıyor, neler 
yapıyor .. 

Gazetenizin 27 m yiı zün 
lemeç Ye 2o37 saydı nusb ıın 
da Seker Tamay kulaksı:r •i· 
lu imzalı özümü alikalandıran 
yazııında: ıd remde bulunan 
Mapavri nahiyeıiain bayıdarhk 
ve etenlik ıılerindeki tez yü· 
rüyüşünden ötürü takdirkar 
y z11ıuı lıeyecan içinde oku -
dum. 

Müdüıü buluntluium ma· 
p vri nabiyeııaın yükıelmesi 
nirunda ça11ş11>ak öz vazifem· 
deD birini teşkil ettiiiae bın 
en bunda bir feYketadelik ol· 
mayup ıırf ıevkt vaııfe He 
başarılmış ıılerdır. Gerçi bi-
r z faz.la ç hşmak ve biraz 
fazla yorgunluk huısetmek gı· 
bi teıırletden azade kıbom • 
mış iaede va:r.ıfei meYduamı 
tamamiyle b rmış iıem ne 
mutlu bana • 

Sırası gelmişken ünlü ia· 
ı.eteoiıi e karilcrinizi bıraz 
tenvır kutilc " ziyeti izah 
cdeyım . 

Üç buçuk ıene z rfında 
D hıyemda üç mekteb bir 
hükumet konalı kırk beş' köp 
rü, yırmi kılometre yol , beı 
bın metre murabbai kaldırım 

Ye daha ba:ıı bayındırlık itle 
ri yaptırilmıt ve bu bayındır: 
lık. ııleri batanlırken köylü· 
den tıudutıuz yardım ve mü· 
uhuet ıörmüı bulunuyorum 
kı bu •arlık ıahıımıa deyıl 
halk Yeköylünün yücealikaııy
ie temin eddmıttır • 

Bu itibarla takdire Jiyik 
ıabıım olmayub halk ye köy· 
lüdür. 

Beni vazifeye davetve ıevk 
eden yazılarındaki yüce vatan 
ıeverhğiaden bır kerre d ha 
bt:nh&ımı ve türklüğümii h -
tıı114tan § hsen tanımadığım 
B. JJeher 1'umay Kulnkııza 

c ndao ıclen hududıuı. sevg! 
ve te.y4! ıarımın ıbh!iın ünlü 
i ıctt:uııın deliletinı rıca Ye 
bılnııle aaygılarım1 ıunarım. 

Nahiye müdlırü 
F41K. AKIN 

y 
e lekeli izde iyilik ku 

rami 11 ar s•nd baıhbaşıaa 
bir ıosy 1 yardım eYi Ye ıe•· 
gi oc ğt ola K,z,lay kurumu, 
yurddaşlarimızın haşl rnıa ıe 
len her hangi bir felaket kar 
,ııında 1 rdtm elini uıatan 
Türk erdeminin örneğidir. 

Nerede bir yangm, bir 
yer s uıntıst, bir su baamaaı' 
bir dağ yürümesi olıa or ya 
ç rç buk koşup gönülleri ıe· 
•indiren Kızılay' d•r . 

Bir yerde kur khk, açlık 

bul şık h atalık, yemekıiı. 
okula çocukl rl ve ince bH 
tahklar mı var, Kızıl yı orada 
bütüo acıları dindirmeğe, bas 
taları iyi etmeğe, açları doyur 
mnğn ve yoksull ra koruma 
ğ hazır bulursuouı. 

Savaş sm•larında yar l rı· 
ızı saran, bast evleri açan 

Kı:z.ılaydır. 
Ktzılay kurumu; Cumhuri-

yetimizin kurulduğu 29 ilkteş 
rin 1923 den 30 Nısen 1935 
değiD yukaridaki işler 
için 3 milyon 717 bin 208 lira 
y rd1m y pmışdır. 

Bütün bu yard,mlar ; röz 
bebef:imiz ol ıı Cumhuriyet 
bükümetimizin kızıl y Yermiş 
olduğu bir takım gelir kay 
n kl riyle aksoy Uluıumuıun 
bu kuruma Üye olarak elin • 
den gelen y rd1md bulunmak 
yolu}la yapbğ1 sungular ye 
öıel idarelerle belediyelerin 
verdifıi paralarla yapılmıştır. 

Kızılay'ıa bıriktirdiii gelirin 
bir parasını bile bota gider -
miyerek, ıon derecede tutum· 
lu bulunilrak, ite dökmui, 
kıvançla görülmelidir • 

Kızılay'ın ıon on iki yıl 
içinde yapbğ1 temel işlerden 
birkaçını burada sayalım. 

1 - İ tanbul'c' a h ıta ba 
kıcı Kl:r. kardeşler okutasını 
kurmak , 

2 - Eıkişebir'deki Kızılay 
amb 1101 gerek ınaş ve ge -
rek barış sıralarında arana 
c k yararlı şeyıerle doldurmak, 

3 - Afyonkar hisar ma A 

deosuyu'ouı:ı çıktığı yerde Av 
rupadaki benzerlerinden üstün 
kurağlar yapm k, 

4 - lı aobul' d ki Kızilay 
K dın iş evini, yurdumuzun en 
ince bir iş evi biçimine koy • 
ınak, hurad yoksul Türk ka 
dıclcrını güzel iş u t~ ı ya· 
p rak kendi ellerinin emeğiy· 
le geçinmelerine yol açm k, 

5 - Avrupad~ki Gençlik 
Salibiahmerleri kurumları gib! 
okulal rımızd Gençlik kızıla· 
yı kurmak, 

6 - Ankara'd Kızılay 

kurumu ününe yakışır bir ge 
oel merkez yapısı y pmak, bu 
binanın çevresinde düzeltdiii 
geniş, gü:r.el, günetli p rkı bü 
yük, küçük, k dın, erkek her 
ke:siu ge:ıip eğlenmesine brak 
mak gıbi iyilik •e ıevgi itle· 
ri yapm•şdır. 

Çok büyük iyiliklerinden 
birazını burada y zmakla yur 
dumuı.un ıefkat •e inaanhk 
duyiul rından doğar•" bun • 
dan 58 yıl önce kurulmuı 
olan kızılay10 ne yapm kta 
olduğunu yurdd ş\ r batır • 
iatmıı oluyoruz. 

Bu ülkü ile çalışan, barış· 
t ye aavaşta üzerine ldığı 
büyük işleri bsşarmağa uğra· 
an kııüaya bu_h fta ıevgili 
yurddaola?Jmız'n Üye olmak 
uretiyle rka olmıl r& yurt 

boreud r. 

Her gün beş 
Kelime 
arşıhğı 

Oauacu Liste -
1- Tahlil etmek -Çözelemek 

T ablil - Çö:r.e 
T ablili - Çözel 

Örbekler : 1- Bu yaz&Jı 
dikkatle çöıelemek lazımdır. 

2 - Bu meıele hakkında 
ki çöıenizi akla yak•n bulu yo 
rum. 
2 ·- lakilib - Devrim 

Örnek : Biz henüz devriın 
içindeyiz. 
3- Tecrübe - Deneç 
4 - Tecrübe etmek-Denemek 
5 - Anlam - mina 

Örnek : Bu kelimenin ne 
anlama geldiğini bana söyler· 
miıiniz ? 

- Onbirinci Liste -
1 - Müzakere Görüşme, 

Örnekler : 
iÖ·iitÜ 

1- Bükret görüşmelerİD • 
den ıonr•··· 

2- Bu iş için daha hiçbir 
iÜrüşde bulunmadık· 

2 - Münakaıa - Aytııma 
Örntk : Bu iki adam ar•• 

ııada her ayt.,ma, kavıay• 
varır. 

Münakaıa etmek · Aytır ··" 3- Teatiyi efkir etmek- o'/ 
lıımak 

r~atiyi efkir - Oylaş•• 
Örnek : Uzun uzadıya 

oylaımadan ıonra, iıtediiioi~ 
gibi karar •erebildik 

4- Efkarı uumumiye K• • 
moğ k muğ oy' daO 

Örnek : Almanyao1a ıillb 
lanma divlsında lngiltere k•· 

moyu ikiye ayrılmıştır· 

5- Basiret - Öogörü 
Örnek : İc.saD hiç bir itte 

öngörüsü ü kaybetmemeli •.. 
----------~----------_.,, 

Yüno.nistan 
işleri .... 

Atiaa 9 - Aneksartat • 
gaıeteıınin yaxdıinaa ııörc 
devlet bakanı 8.Manomihali5 

geçen çarıamba günü es1'İ 
kral Y orgi katinda gir gide 
bulunmak üzere Parise gitaıİf 
tir. balıan eski kr~la kralh1' 
şefi bay Mat kıaa partisiııİIS 
hakkında hükumeti• görüfle 
rin• bildirecek •e Yuıııı" 
Uluıunun büyük bir ,oklukl• 
arzu ve idareaini "bildiraıecle" 
krallık rejiminin tekrar kurul' 
masının sakıocalaranı nlat• ' 
caktır. Bu baber resmi suret' 
te yalaalanmakladır defle~ 
bakan&nln YunaniıtaoaBruk•0 

paaayiri da örün ıaklaOS•~ 
ü:z.ere ıittaii ıöylenmektecli~' 
Anayaaan1u degıştirilmesi İÇ1~ 
toplanac k olao ulusal ı,.:or&I 
içın ıeçim bupa yapılaca1'~1~ 
eski cumhurıyetciler part•' 
ıetime ıirmemişlcrdir. ıeçiıs'~ 
ancak bay Çalaariı ye L<.00tl 
diıiı ile bay MatakıasıD p•'., 
leri iİrmediler bay 1 Çıld•.''·ı 
•e koaitmalar rejim değifts~" 
meıi meıeleıini ileri süraıelı ., 

1 b . . . ·ı 'd bl ya nız. u ış ıçın ı erı e . ı 

ıenel öz yapılma11 ibtioı•b", 
kabul etm:.ktedir B. pJiatııılı , 

. . b' 
sasın partııu ı e geneloy• ., tJ 
cet kalmadan derhal krattır _, 
ieri ıctU'llmesoet re ftarbu1"~ı 
makta4n diğer taraftaP . ~··ıl 
cumburiyetci parti ıeflerıP1 1 

~in a11:ça önemi ,.,dır· 
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Habeş imparatorluğu 

Sui kast 
Yapilmad1.. 
Londra 1 o - Deyli telgraf 

gaıeteıi babcı imparatoruna 
kartt bır suı kast yo;pıldıiiDıD 
yalan olduiun-ı. yaımakta ye 
tirenin imparatorun avı bol 
olan bu yerlerde a•laaa bilme 
ıi için durdurulduiuau Ye ıe 
çealerde haber verilen ıınır 
hadiseleri hakkında yeni laiç 
bir ıey duymadıiını bildirmiı 
tır bükfımetde b11 haberi ya· 
fanlamaktadır Bükref eskir o· 
men fiaana bakanı miHI pa• 
pouiçin zorla bir dil Jalaıın· 
dan •onra k.:ırdeıi tarafından 
afır yaralanmııtır. ayni za· 
manda yaralanmıı olan lıar· 
de,id• ölmüıtür . 

Seçim başladı ! 
Atina 9 - Seçim batla • 

mıtbr sandık baılarında bü -
yük bir kalabalık ıöze çarp 
aaktadır biç bir badıse çık 
maantdır. 

Zehirlenmişler 
Ankara - Franıada ami 

enıde toplanan tip konıroıı 
ilgiıil• 11•rilen ,ölende konulc 
lardrn yüz. kiıi z.ehirlenmiıtir 
iıı n rfinde bir ıizli er•• ol· 
maıına ihtimal &1•rilmelıtedir. 

Kıyınç y'>k ! 
Ankara - Parİ• habeı 

•lçılcrİ imparatorun hindili 
trene bir kıyınt; yapıldıl« hak 
kında rorııadan oerden laaber 
lcrin dolr• olmadıfını bildir· 
mektedir . 

Ültimatom ! 
.tnkara - T okyotlan bil· 

diriltiıline ıöre japonya fin• 
)'•nı bir altamatom o•rmııtir 
Çın Hültümeti bu altomııtom 
aa :l .. ri ıiırül•n ıartları lcabul 
etmez.H japonlor lciı:.Hy find• 
la•km•n &Lıırıleyecelıl•rdır • 

ZAYIMÜHÜA 
l'ekaud n1aaşımı al· 

makda olduğuoı mühü-
rümü za y ı ey 1edım. 
Bundan sonra imza kul 
Janacağımdan zayı miıh 
rün hükmü olmadığını 
ılan eylerim. 

T rGbz.on taz. an bar m• 
mur/ujundan mi.delıaıt 

Raıdü ----------iLAN 
Mahkeme baı /ıit ıbetinden 
Gayrı meakulua bulund•!İU 

mevki, maballeaı aokai• auma 
raaı 

Ma müıtemilat bir ha, 
h•ne 
Açı" artırma ile paraya çeni 
lecek gayri meokulua ne old• 
iu 

Yeni cuma mahallui HY 
feddin çıkma~ı 

Takdar oluaan kıyaaat : 
450 lira 

artırmanın yapılacail yer 
ıüo, aaat: 
Trabıoa adliye dairesi ör.ıtıade 
12 7 935 CUMA günü 1112 
1- itbu gayrı meokulua artır 
ma ıutDame.ıl2 6-935 tar 
ıhiaden itibaren. 602 9 .. 8Nu. 
raıle TrabıoaM.B K.daıru:nin 
nıuayyen numaraaıadaherkeain 
görebilmeaı için açıktır. illa· 
da yaıılı olattlardaa bda ma 
hımat alma~ 11teyenler, itbu 
11artnameye Ye 602 - 928 doı 
'' aumar11ile memuıiyttimiH 
•11.r&ıııt ıt•~li4ir 

sıs 

1 • • , • ' ' " :!~~~_,-ifl : 

Akcaabad Bozku t . . . ..., . . 
OTOMOBiL BIRLIGININ 
&Pi& Sayın Halkımıza ilanı 

1 

Otomobıllerimiz dünyanın en metin, en emniyetli tenezzüh oton obiJJe-
ridir .. Şoförlerimiz kibar. temiz, her türlü ictımai terbiyeye ~ahih, mes-
lekine vaziff'zine aşık mal sahibi dikkatli yurdd:ışl rclır ki, hirJiğim~z 
bunlarla biJbakktn övünr.bilir. kurduğumuz intizaın sayesind~ A:1aJolu-
muzuu her tcırafı jç~n nakil fiatlarımız berkesden daha ucuzdur . 

Herkesi, pek haklı olarak düşündüren , heyecan~ endişe ve üzüntül~re 
~e~ke~en bi~ mesele ~ ~rdır ki ~da ~zak yakın b~r yerden bir yt r<' g·t rı.1 eJ 
ıçın bınectğı otomobıhn suretı katıyede ~ağlam ve makineyi ıdare P.de-
cek olanın akh başında vazifesinin ehli direksn ona s bib bir ~oför olub . ~ 

olmadığı keyfıyetidir. jşte hirliğim~z herkesi bu endişelerden kurtardlk -..; 
memleketimize le ( Bozkurt otomobıl birliği ) ni tesis eyled · k .. 
En yenı otomobilleriır.iz dahi atelyemi:de ki malıine mütehauı••mız. tarafından tekrar 

telrrar inceden inceye tetkik edilir, fr~n oe dırckai)'On ~n t;etin yollarda bile 
lrotiyen bozulmaz, makineıini itiare eden ıof ör altındaki otomobilini 

laaldıiyle bilir, otomobil direkıiyonJolci ıoförünü tanı . • . 

Akçaabad, Trabzon, Erzurum, Kars ve Anadolunu r her tar~fına artık 

Emniyet ve itımadla seyahat edeceksiniz ... 
MERKEZJ: AKÇAABAD . ŞUBESi: TRABZON Gaz.ipaı'J caddui NP 3 , 

~ ...... a ,r,~ 'l.·v-. .,.,,,. 11t..:. • • •· ~;,' . • • 
• • , • • ~ • l • ....... • • # 

2- Arbrm•y• ittirak İçin )U 

karda yulll kıymetin " 7. 5 
ni9betinde pey akceıi nya 
milli ôir baokaoıa temioı t 
mektu&u teYdl edilecektir( 124 
3- ipotek aabibi alacaklılarla 
diier alakadarlana •e irtifak 
bekkı aahiplerinia l'ayri mca· 
kal liıerıadeki haklarını buıu 
aile faiı Ye masrafa dair olau 
iddalarını itb• illa tarihinden 
itibaren yirmi ılia içiade eYra 
kı miiıbitelerile birlikte mema 
riyetimiıe Dildirmeleriicap eder 
akıi bılde hakları tapu 11ciule 
aaeit olmadıkca aatış beıiel nin 
paylaımaaından haraç kalırlar. 

4 - Göıterile• iÜnde artırma 
y• ittirak edealer artırma şat 
aamealni okumat • ., lüıamla 
malu•ab almıı ye bunlan ta 
.... r.a kabul etmit ad ve iti 
bar olunurlar • · 
5- Tayiu edileD ıamaada gay 
ri meakal Oç defa bair1ldıkbn 
ıonra ea çok artır.na ihale 
edilir ancak iftırma bedeli 
mubammea kıymetin ylizde 
yetmit betini bulmn Yeyaaabt 
iıteyenin alacaiı•a rucha•ı 
olaa diier alacaklılar 'buluu•p 
ta bunların o iayri menkul ile 
temin edilmit alacaklar1nıa me 
ccrıuaad;ca fulayaçıkm~ısa en 
çok: artırınııa taabbüd& bakı 
kalmak üıere artlrma oobet 
ıiin daha temdit Ye onbetincı 
güoil ayni ıaatta Jf pılacak artı 
rmada bedeli aabt iıteyenia 
alacaiına ı uchaai olan diier 
alacaklılaraD o ıayri menkul 
ile temin edılmiı alacaklara 
mecmuundan faılaya çıkmak 
ıartile en çok tlnraDa ihale 
edihr. l-öyle bir bedel elde td 
ilmeu~ ıhale yapılmaı Ye aatıı 
talebi düşer . 
6•- Gayri menkul kendiaire • ihale olunan kimıe derh•I •e· 
ya yerilen mühlet ıçinde parayı 
vermez" ibıle karlrı fubolu· 
aarak keadiıiaden evnl ~n yil 
kHk teklifte bNhııa.ıı kl11aı 

Erzak ve mahrukat eksiltrnesi 
LlSE MÜDÜRLOGONDEN : 

1 - Trabıoa Lisesinde ve pansiyonunda 9S5 senesi hazi-
ranın 28 adeL 93 > senesi mayia aıhayetine "adar urf edilcc~k 
•t•iıda iıımlerj yaııll erzak: beher madde için ayri ıartname ile 
8 6-935 tarıbindea itibaren ekailtmeye konmuftur . 
T eminab icuaalı D uhammea az.ımi 
mavakata luymeti miktar 
Lira ku. Ltra ku. Lira ku. kilo 
18 75 150 1 25000 iÜ•geo i.tiriç o. 
14 63 187 So 7. 5 2500 taze faaülya 

4 So 60 3 2000 aakııkabağı dol. 
5 25 7o beheri l 7000 adet hıyar 
7 So loe » O ,5 20000 - pathcan 
6 80 4 '1000 tomates 

~ - Şartaameler ber gün bedelsiı mektebten ahnabilir 
Ye ıörülebılir . 

3 - Eksiltme 28 6 935 tarihine tesadüf eden cuma günü 
11at 14 de Lise binHıada yapılacaktır . 

4 - Eluilt111e açık aurelte yapılıcakhr . 
5 - MuHkkat teminat mıktarı her maddenin ~ · 111nı yaııl· 

mıtbr • 
6 - istekliler ticaret odaaındM makayyct olduklarına dair 

Yetika göstereceklerdir . 
7 - lsteldıler 2490 numaralı kanunun 16 ncı maddesi 

abkimina göre muvakkat temioatlaraaı eluiltmcve b•şlamadan 
bir Hat evveline kadar mektep kitabetine verecekJerdır . 

1- 4 

KASE 

NEDKALMiNA 
a·ıetmif olduğu bedelle elma 
i• razı o'nrs9', ona razı olmaı 
veya bulunmazsa hemen oabeı 
gün mtiddetle artırmaya çıka 
rıhp eoçok arh ana ibaıle edi· 
lir iki ale arasındaki f.rk 
veıeçenibgüuler için yüıde beı 
ten be11p olunacak faiı ve 
dii•r nrfl.rlır ayrıca taQluaa 

h-.c•t kalmaks11.1b m~muriyet 
mi•ce al cıdan tahsil olunur 
madde( 133 ) 
ı~yri menkul yukarıda gösterı 
len 12 7 .935 tarihinde trabıon 
~· bat kitabet od111~-la iıbu 
lan Ye gösterilen ar.taraia ş rt 
rıameıi daircs' ade ntılıcağı 
ıllıı o:ıatYt , 

E aa e 
y ğ sHm si 
Lise müdürJiiğündrn : 

1- T rıı l zoo lısesi ve paD 
sıyoour.d 9.lS ıelleıi b ıara· 
nıudan 9.>6 Dtsi m yis i•· 
ycı 11e a r . s rf edılccek 
mulı m n b deh beh r kılo. 
ıu 61,S t:iu yedi buçu • ku· 
ruşdan l ı ~() hr hk ıamı 
.::ooo iao Dl kdurıoda Vakfi· 
kebuıa c. de ya2ı 2-
6 - 93:> t ,,u.uden ıtabarea 
eksılmeye koııulmuşdur . 

2- Şartn meıı her güo 
bedets z me~t pd u eıhniıibıhr 
v.: goıüleı:nlır • 

.) E sı tın~ye 17 - 6 -
9 .J5 p uutc:sı gu .. ü s at on 
do,.tte L s bınaıında vapıla· 
c kdır. 

4- Eks itme açık surette 
yapılacakdır . 

5 -c: Muvakkat t~minat 
nııktarı 86 ı ra 25 kuruş dur. 

6 - Is ier f ıc rel oda 
sında u u1fCt oldukl llD 
d ır v sıka gostc:rec k!erdır. 

7- ı,tebhler 24 .. o numa· 
r la lı unun 16 ucı m ddesi 
atıkaınıo gore muv kkat te· 
mıo U rmı ekııltmeyc başla· 
m dan bır sa•t evv hn~ k:a· 
dar ~ekteb kıtabet ne vere· 
cekdır • 3 - 4 
·---------~ . 

i aklly ışler i 
e su m sı 

1 raln.on ınhıs..ırlar bJŞ

müdürıiığiındeıı : 
T rabzoıı ınh sarlar ıd re· 

ııaden staubula ve dıier ) er· 
lere gooderale;,ek .ve ıabıaar 
ur uıaruıa~ b.1cumle emval 
)e ciyalam:ı merkez an\:Jarla· 
rındcn gümt ü" iskelesıne -.ı e 
Kümrulıt ısıtc1eıınaen merkez 
~D'-'arıanmızu ve deieraıen· 

dereye ve t.oıtepedekı barud 
deposuna kad.az yıpıl&cak 
nakliyat ışl .. rı 6 6-9j5 gü· 
llÜIHlCD ltl barea OD bet iÜD 
müddetle açık eksıltmeye ~o· 
ı:.ulmuıtur. ııtekhlerın bu ayın 
:ıo ncı perşunbc iuoü Ha· 
14 de oaşwuaürüyetımıı kot 
mıayo.ıuııa muracaatJarl. 2-4 

Zayi 
Trabzo erkek lısı,;.si 9ancu 

sınıfına aıd tasdıkaamcmı i••t> 
ctdım yeoısıuı çıkar cafıımdaa 
e skııauuı Uuk.mü yokdur 
!.. oian paz.ını:ıda ıekcrci Bay 
Zıya yegenı Vaız Oilu Tevfık 

Un~ .. ıltmesı 
Abkeıi :,at1nalma 

.b..oaııı;) onundan 
A Ti ı:ızoc ı.ıtarat ıç D kapa 
h "' ılı e , mt:yc hOllU!an 
tıt 11 1. .c;ouı.~ ur !I .e.:>:,ooo 
kııo ıkı Cl L&eVI UıJ )CDldCD ek 

a ılm ye ho u m-..~Lur . 
U Şa t.u .. u:idl ıı r iUD ko-
mısyondil puaaıı oJ rak oku· 
D bal r • 

1 C - Artırma eki' ltwe trabzoa 
aa161'aledc s tınalm komıı) o 
nuada 2 tem.muz 935 sala gü· 
nü ı t Jo d d11 • 

D- rtumıo el: u kapalı 

z rfladı'.' . 
1::. mu kt.at tcmao ... t _[J 1 H 
rı:ıdır • 
G ısteklıierın 2 t mmuı 
935 & h günu s.- t 16 dan 
evvel tc l.f mt:~,up.h,rıle trab 
ıon s lır.alma b.o....ı ·al onuna 
mu acaatlari ılfla ol u, • 

ı ... -ı~-26 -"9 



ABO 
Senelili 500, Altı aylıtı 300, 

ü~ Aylığı 1 iS kanıı 

ı 
1 

4 YUZ 

~ÜSHASI 
Kurr~ ur 

116.n eatırı 1 S Kura. tur Reklamlar 
pa:arlığa tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar G ZE EveM T J\ASI E•ki nüalıalar 20 krıru,tar 

Şarbayımiz 
Karşı ilk 

Her gün. beş Kelime Karşılığı 

- Başt r fı birinei yüzde -
Sayın Şarbay , ibtis sdan 

bahıediyor ve fen memuru 
De derae öyle olur diyor. biz 
de yine müsaadeleriyle ken-
dilerine diyelim ki , fen ve 
ibti az denilen şey, uzuosok k 
için başka, takıim eydanı , 
J.:unduracılar •e İ•kele cedde 
leai için başka değildir, bele 
diye mecliııerin 2'eçmiı ç ğ· 
l rdaki yol k rarları da yi'le 
adamına göre değişmez. bizim 
geçen günkü bctkemizde işa · 
.retle iğimiz yo)suıluklar elle 
tutulacak , ıözle ıörülecek 
kad r açıkdır. ııte açık ıöylL 
yor ve . i rar ediyoruz : Fen, 
!htiaaı denilt-n ıey , bunl rın 
yauıaa uğramamış, yahud da, 
bilmem niçin , Üzerlerinden 
atlayıb creçmişdlr 1 bunların 
bele bır tanesini üzerinden 
atlayıb geçdi&"inden kendisi. 
ain de übhe etdıgini s yın 
prbay ieçen iÜ• bana da 
iiylemiıdi. o ifade ile bu gün 

kü JIZtlı aırbirini biç tutmı . 
yer, ni~in ? halbuki , yolıaz· 
luklar, yolıuı oldu Jarl söy. 
lendiii za •n dahi olsa , gö. 
rülmeıi, bir öd&r ae•erlikdır. 

Aziz Şarbay bunu da , bu· 
kad rını da yapm d• • • • 

Söıü kıaa keaecek, kıs ya 
bağlıyacakdık • ıoıum çok 
kapsal , çok ıeniı , ve çok 
d Uı budaklı olduiu için öz 
keadiliiiaden uzadı . evet bu 
işler,~e salt bu lf bir deiil bir 
kaç betkeye bile ııimaz. bu 
g~alük , 11lt fU noktayı 
blr kez daha ıöz önüne ıer· 

ek iıteriz ki , eier göz 
ucuyla, bastonla.iple ölçül üt 
olıaydı_, yine ~yapılan yolsuz· 
Juldara, meyd n Ye aman ve· 
rilmiş olmazdı • İn§:ıat işlerin 
de tutu n yol , buk d r yol· 
suı, ioşaat i.fleri buk ar pe· 
rişanc'ır i te •• 

Bu yazılarım, efkarı umumi· 
ye huzurund bir belge olsun. 
Şehir planı yapılırken ele 
aianacak bır beJge ! 

Zayi makbuz 
Hazineden satin ldığım 

Muhiddin mahallesinde 97 m. 
numaralı evin ilk tııkıiti ola-
rak 111al aandıiana yattrdığım 
29 3 Ji.ra 75 kuruş ait 28 2-
926 tarih •e 7854 ~ lu m k 
buzu u z yi ettim • hükmü 
olmadıiını ilan eylerim • 

Haıau k rutcu oilu 

- On ikinci Liste -
l - Sukutu hay 1 - Umusa 
Sukutu h ya'e uğr mak-umu 

sanmak 
.. ~Örnek : Kendi inden o k 
dar iş beklediğimiz bu z t, 
biıi ne çabuk •muaaya uğr ttı. 

2- Tes nüt - Dayanışma 
Örnek: En büyük kuvvet, 

yurdd&ışl r arasında dRyaoış -
madtr. 

3- Seviye - Düzey 
4- M ksat - Erge 

Örnek : Kültür işlerinde 

ergemiz, biitün yurdd şl~rı 
yükse bir bilıi düzeyine çı

karmakdır. 

S - Rek bet etmek - Önür 
de,mek 

Rek bet - önürdeıme 
R kip - Ônürdeş 
Örnekler : l Ekonomi ıt · 

!erinde lüzumsuz öaürdei•ele 
rin zaruını çekiyoruz. 

2 - Önürdeşmek , her 
zamali faydch değildir. 

3 - Bay *** , yüksek 
ze - ı ile, bütün öaürdeılerioi 
yıktı. 

- On üçüncü Liste -

1 - Manz ra 1- Görey, ( pay 
aage 1 

2-Görüoüm,gör üm (upect) 
Örnekler • : 1 - Çamlıc 

ıırtları, lstaobulun en canlı 

göreylerınden birıdir .. 
2- JSu şehır balkının yok 

ulluk görüniı ir.sana acı ge 
hyor .. 

3- Bu me elenin soıyal 

görünümü üzerinde durm k 
ıs teriz.. 

2- Nezaret - Görü 
Örnek : Bu evin denize 

ola görüşü, başka biç bir yer 
.bul ma:ısıblz. 

3- Tarzı ruyet - Görüş 
Örnek : Bu ;ş üzerinde 

görüşlerımizi ozl:tştırmaö- bea 
imkao göremiyorum. 
4 - Tic ret - tecim 

Tüccar - tecimer 
Tic r: · · tecimel 
Örnekler : 1 - Dış tecim 

itlerimiı yolundadır . 
2 - Türk tecimerltrinin 

kuvveti nmesioi rtm- ını ar 
ıu ederiz. 
5 - lnttbap etmek - Seç ek 

İntihap - Seçim 
Münt bib - Seçmen 
Müntebab, cüzide - Seçkin 
Öınekler : 

Sevk edilecek J n rma 
eradının eksitmesi 

Trabzon J ndarma Kona Kumandanlığında : 
1 haxiran 935 gününden itibaren 3 l m"'yıs 936 ıene ı 

nihayenine kadar bir sene müddetle açık e siltmc suretıle Erxu 
ru ve Erzincana otomobillerle e k edilecek Jaod rm er tı-
1110 ~l~Dİ münııık saları yapıl c ğmdın 4- 6 -~35 sali günün· 
de~ ı t~baren on be§ gün müddetle ihaleye koaulmu oım kla 
tahplerı. her gün onak dnireıindeki Şl\rtları göreceklerdir • 

Ray!ç m~h.alli üzerinde yüz ekıe Jir hk temın t muv k· 
katalarale bırhkte kanuııı ik melk'"'hlarına ait ve ıkla ber ber 
Ticerct odalarının kayıd bulu dukları e ik 1 rile birlikde 18 
haziran 93~ per c;mbe günü aat on dört de J · nci rm Kon il 
ıku ad h21nd kı o iıyo Ur c tı.rı il hı ıı1, S-

1 . Bu iki tablodan hangisin 
ıeçtiniı. ? 

2 - K mutay seçimi dört yıl 
ıonra olac ktır . 

3-Ben lstanbulun ikinci ıe.ç· 
menlerindenim. 

4-Bay * u Türkiyeuin seç in 
yazarlarıod· ndır. 

- On dördüncü Liste -
1- Tevazün -Denklik 

Örnek : Devlet yönetimin-
de bütçe denkliği birici şarttır. 
2- Mütevazin .. D nk, denge· 

şilt 

Tevzin etmek-Denkleştirmek, 
denge9tirmek 

Ôrne ler : 
1-Türkiyenin dıı tecimi 

dengeıikdir. 

2--Denk bir bütçe, eautır. 
3 . Bütçemizi dcnkle;;tirin· 

ceye kadar ne çektiğimizi biz 
biliriz. 

3 - Muva:a:cne - Denge 
Örnek : Arkadaşım den • 

geıiai kaybederek düştü. 
4- Merkezi aıklet-Dengey 

Örnek : Fraaıız parlamen 
tosuaun dengeyi " şi•di yar& 

1 ğd dll. 
5- Taziyet-Başaailığı ~ 

Taziyet etmek- Baş i!la 
mak, baıaafıLia dilefıinde bu 
luamak, baısafılağı dilemek. 

Örnekler : 
1-bütün hü ümetler marr 

şaho ölümü üzerinde Polooy 
y başıağlığı telgr fa çektiler. 

2-Size, başsailtğı dilerim. 
Not : Gazetemize gönderi 

lecek y zılarda bu kelımelt:rin 
osm nhcalau kullanılmamasını 
rıca ederiz. 

ZAYi ÜHÜ 
Tekaut maaşımı al 

mak için kullandığım 

mührümü zayı ettım. 

Bundan sonra imza kul 
lana~ağımdan zayı müh 
rün hükmü olmadığını 
ilan eylerim. 

Maliye hfrinci tahsil 
şübesi tebliğ nıemur

larındaıı. 
OSMAN NURİ 

I Gayri 
Köyü Me•kii 

Samarukaai kebir Gorğorli 
Zift elik 

al/ 
2 ve 20 kom prim elik ambalajlarda 

~ 

bulunur. Ambalaj ve komprime-
~~~ ... 

lerin uzerinde halisliğirıi tekeffül - "' eden~ markasını arayınız. 

-- __,.__ ________________ ----
şy kliy t eksi mesi 

Trabzon Jandarma Konak Kumandanlığında 
5 H ziran 935 Kioündcn itibaren 3/ mayiı 936 senui ni· 

h yetine kadar bir sene müddetle Trabzoıadan Erzurum, Erzin · 
can, Gümüşh ne , Kars, K r kö e , Kıztldiıe • Ercif, V n vili· 
yetlerine ıevk edilecek J cndarma etya ınıo çık eksiltme snretıle 
5 hö.:ıirao 935 gününden itib ren on beş gün müddetle aleni 
suretle mün kasaya konulmuş olduğund n tahplerio i raiti gör· 
mek arzu edenler kon k kumandAnhğın her gün mörac atları 
ve 19 haziran 935 cu a ıüoü aa t on dört de Jaadar a ko· 
nak kumandznlığrna temin t mü11 kk t oluak üç yüz yetmit 
beş lir lık vesaikle ve nuni i ametkihlarrna ait veıikasile 
beraber ve bcaret odalarında kayd bulunduklan veıikal rile 
birlikte müre.ca tları ilan olunur • ~-4 

Çifte minarelerin tamir . . 
ışı 

Erzururn Mara Müdürlüğünden : 
Keşif bedeli ( 16100 ) lira olan Er .zuram asarı otikadaU 

çifte minarelerin tamir işi 17 haz.ıran 935 de Erzurum maari F 
müdürlütfınde ıaat on dört de kapalı zarf usula ile ihaleıi 
münoko•aya konulmuıdur • Münokaıaya g!rmelı ideyenlerin 
ahkami umamiyeden ba,ka diplomali mimar oe ya milaındiı 

olmaları ve bu gibi ehemmiyetli iılerde c;abımıı oe devle.t 
in aatında en aıafı on bin liralık iı wyapıı bulunduklarına 
dair komisyona VP-ıika göıterm:eleri ıarıtır • Muoakkat temii 
not mıktarı ( 1207 J liradır . 

Yukarıdu ıııfatları haiz. bulanan İ•tekliler kt.ıifname, fenn· 
ıartnamt-, mukavele ıartname ini Ankarada maarif veluiletin· 
den , idanbul ve Erzurumda maarif müdürlüfünden para11$ 
olara~ alabilirler • 4-4 

enkuls iŞ rtırması 

ne•i DO kıymeti mü T 
Lira 

emlakve arazi 144 585 Pl 
hane ve tarla 499 lsO M. Munda yeni köy 

e ki kilise kilise tarlası 1 25 
" • . ,, 

~ " Kahla • terzilik emlak arazi 40 Soo ,. 
Kin " " " 

14-18 2So E 
• ,, D " 12-16 28·31 445 " Koh 1i " ,, " 

,, 170 M 
" " fındıklı ,, 300 M 

Kamera ,,dört duv r kiliıe ve bir dö. vlu n 15 M 

T L • • 
Yukarıda cins ve air evaafı ya zıh i[ıyri mt-ı>kulatın mülkiyetleı i peıin para ile onbeı glld 

üddetle müz yedeye çıkaralmıştır. talip olanların 7,buçuk dibozitolarile birlikte ih le t ribi ol• 
l D l9·6·PJS çarı mbı günü ı t 14 de defterdarlıkta topl D cek komieyogıa muracaıtlara. S-




