
/ur, Baayazıcı•ı BEKiR SOKOTI 

B'r kam\ODPf dl'\'rildi 
Dü 1 Z 1 g ınt da hır kamyo 

netiıı deurildi i , J olculardan 

bir ö,'ü bir varalı o/dutu 

haber alınmııdır . 

Çok Yazık! 
T rabzonun en önemli bir 
Derdinin iki mecliıde de 
Sözü bile ll'Çmtdi . • . . 

Yurdun dört bac.:ıfınclan 
her gün aldığımız telyazıla· 
randa görü) o ruz , eıenlik , 
bayındırlık, ıoysal ileri gidip 
harekttleri , ökonomik kıpır· 
danma ue kalkınmalar, ıö:ıün 
kııası , her yönde gönüsleri 
kabartacak, vür.,klere kıuanç, 
ıinir/f.!re hız 1Jerecek <;alııma· 
lar, ve bu arada her ~ngeli , 
her fetinliQİ yenen örnek ıa· 
voşlar var • Ne o'ur biz de 
oyle olıak . Olsak ama , ne 
oluyor , ne de olmağa ye 'te· 
n;yoruz. Kimbılir , belki de 
iıtiyor ve bekliyoruz ki , ar· 
mud pıııin, o zım za düşsun! 

Koıkoc Şehrın üıtüne 

baıdan baıa ıanhı bir 6lü 
topraiı ıerpilmıı : Sanki her 
taraf ıül ırülüıtannııı, ıanki 
düıünült.cek , yapılacalr, ba. 
ıorılacak bir iı lıalmamıı , 
ıanki halk ökonomUı bir f•· 
rahlılc uııı geniı'ık İfindeymiı 
ııbi aldırıı etmlJ or, dalaıfı• 
mız. llaflıt D) lcuıundan bir 
ıüı lü uyarım alt İd•mi,·onu. 

Aırı yıla ırtclrrmak mec 
buriyetındeyiz , yaıadııımıa 

dl!aıir J. , •finıla Dalun.!utu-
muz deurım Je hunu emredi. 
)OT. Halbuki biz, aırı yıla 
Jcfıl, >ılı yıla ııftlıramıycruz! 

Koca ıllılJahar tıeldi ıeç 

di, ufak Şehır ve koıabalar 
bınlercc uıoç dıiıdıler , biz, 
uenlik ve bayandır/ık işleri· 
nin en kolay, en paraııı:, fa· 
kot çok •erekli olen bu kı•· 
mını da yapmadık • yapmak 

1ayle durıun , zahmc:f buyu 
rub alılımı-z.dan bile tıefirme• 
dık, ve ıhtımal bu iıin Ut n-
lılı vr buyındırlık bakımırıdan 
ıereklitine 1 la, c/aıına lcani 
bile deıılız. . Biz bunu b6vle 
onaylamalt idiyoruz, llereltli 
tine . loyda•ına lıani oldalc· 
dan •onra yapmamolr 1 en 
yenlılt bir tabir ıle büyük bir 
l>dev•izlilt otur da ondan I 

Trabz.anun , bizi ••celi 
ıündüz.lü düıünclürecek, hatta 
enclrf•Y• ıeulı•d(cek , ••r•lıli 
.,. 6nemli iıleri -yolc mudur 
ıelimi 1 bunların baıında oe 
1e)z ue en baıında Sa m•ıcleıi 
yer olamaz. mı?Fakat hcpımiz. 
biliyor ue ıoru,.oraz Jci, ba-
yındırlılt ue H•nlılc bulumın• 
don T rabzonun •n l>n•ınli bir 
derdi olan Su ıı nın , afılan, 
daıılan ue daıılmalı üzere 
bulunan ıkı mecli•ind• de 
ıchü bıle ıeçmedı. uyıallıtın, 

ala le :uı:ı.lıtın bu derecHin• 
f :ıımamolı , talıhıizlifın bu 
derbccl.,lifİn• ailamamak 
milm~un defa/ .. Ya~ık, çok 
1oaılt cioiru•u I . 

BEKER TUMAY 
Kulalt•ıs Oılu 

12 ancı yal Savı:2 9 

Türk - Alman ticaret protokolu imza edjldi .... 
ihracatımız serbest olacak .. Y u a 

hakkında malumatı .. 
Ankara 1 (a.a] Türk of s· 

dco bildirilmişdir 15 n s an 
935 tarihinde berlinde almoo· 
ya ile tür ıye arasında t c ri 
munasebet ve tediy taait ye m 
bir protohol yerine kaim o up 
I mayi 935 de meriyete gır· 
mi dir pı o tok ol ve bunun y· 
rJlm z bır cüzü olan kılmog 

ulaşın ıı 3o nisan 936 teri 
bine kad r meriyette k lac k-
dır bu müddetin nıbayetinden 
iki yı.. evvel icb rla feshedıl· 
medıği takdırde gayri mabdnt 
bir müddet aç ın kendılığinden 

temdit edılmış 1iiıyilacakd1r 
p• o•okol ve kıhrıog alışma· 

aıoıo aaa batJ ıı calu ol ş 
melar unlarının aynidir tükı· 
yenin almaayaya yapacagı ıh · 

racat ıerbeatir yalnız. yumu ta 
için konterıj•n ayrılmışdır her 
ıınıfdın ihracı teman olan yu· 
murtalar b .. klunda daha f ula 
maJQmat almak ıçin tüıkc fıs 
ıubelerine ve ticaret o.ialaraoa 
muracı at edılecekdir alman· 
yanın türkiyeyc ıhracab timdi 
ye kadar olduid iıbı protok· 
ola merbut 
I ao.lu liıtedc yazıla olanlar 
için ıerbutce 
2 ao.~a iiatede yazılı o\anlan lu 
l\.İ• karıılarında gaaterilen 
mikdarlar dahilinde yapıl.cık 

Almanyada 
Loodra 1 (•.• ) Almanyanın 

deniıalb jCmıleri iata etmesi 
meaelui hakkında fra111a ve 
italyada benuz. biçbirmüz.akere 
yapılmamııdır fakat bahriye 
birınci lordunun kıuoıu nıkah 
ında bulunmak Uz.ere buraya 
1ıelen Franııı. br.hriye bakanı 
8. Pıyetri ile 8. jcDSiaı oo ara· 
aıoda bugün avam kamarasın
da fikir tea ıleri cereyın et· 
meai müblemetdir B. Pıyetri 
bahriye birinci lordu ik uzun 
bir mOıakerede bulunmuşdu • 

Yurd dertlerindeı i 

Of kazası 
Bir kaç yıldan beri 

dokıor uz mu ~ 
Of kaıaa1adao aldığımız. bir 

çok mekduplarda, 90-Joo bıa 
aufuılu kocaman kızanın ılu 
yıla yakıa bir ıamandanber1 
doktorau:z. olduiu, geçen grip 
ıalııaında salt doktouuz.luk 
yüıüaaden 40 So kiti öldü&ü, 
anlalılmaıı uıuıı ıürt.cek daha 
birço" ıet olıklcrlekarşılandıiı 
yana yakıla .nlatılmaktadır . 

Böyle olduKu anlaıılaıktın 
ıoara bilmeyiz. ki, denecek 
ıöı kalır mı ? yüz ban oufuı 
lu bir knanın ıki yıl do\ı:to 
nuz kalmaaı ve k•lmakda bv 
luamaaıadaki acıtıi~ anlamıya· 
cık kim Tar ki anlatalım ..... 

Geae duyduiumuz.a göre 
ora kıymelumhj'ıaden bd .. dı· 

-Arlrcıı 4 rcü YüzJ•-

dır koı:ıteoj uılar ltı aylık 
df'ğ l bir sene için tesbit edıl · 
m şdir protokol kılırıog nlaş· 
masıod n mandCl J 7 mayıs 

1930 t rıblı tıcaret mukavele· 
name ine zeyl olmak üıere 

ı dncı bır it lof ımz.alanmışdır. 
Bu ıtılaf1 /9 nıs n 934 tarıh 
Jı bmncı aıüzeyycl ıt ı lda 
balıl r!mıı ıçin mevcut tahYl· 
Jat kaldu ı mışdı:r . 

Alm o gümrüklera ş mdiye 
kndar balııarıo metro mur b· 
baı &ıkletını tesp t etll'ek ıç 'n 
bunların pü8kü le11oide nazara 
al r k o çayor ve bu suretle 
mı:tro muı bb ı sıkleti nalan 
halılarımı tenı Jatlı güm iık 
resmıodeu s•ıfade edemıyoıdu 
bundan • ora rüsk üllerin be· 

Bu da bir dokunuş 

Bizim bilditimiz Halk 
uyanmadan Belediye uya· 
nır sokakları süpürtür , ıu 
tar, ondan sonra kalkan 
hulk ter tem ·:ı: ıokaklorı 

görünce Beledivemr..z uar 
dıye uvinır ve ba uoincle 
dua eder . bizim belediye 
öyle miya • • . Halh uya· 
mr o, uykudadır. bozuktu· 
ğu derec~ai11d14 toz.u bol 
olan ıokakldrda yutabil· 
d ği kadar ) utar yutabilen 
artık hımıede )Utma gücü 
kalmaz olunca Ara:ıöz; cc· 
nopları yutturduiu tozların 

; gururuyla ııururlanmıı gibı 

l 11oıterir kendini . , • ıaatı. 
nıza bokar•anız ya on b~, 
dir va on altt . Herhulde 
lıalk uyandıkdan çok ıon· 
radir • 

U>u ki haline ıcırnıı 
kalvlım 

Sen uyu b ::: sana bak 
m ş kalalım • 

saba ~ h1 momıısı temin e il 
mişdir. Almanyaya bır i nci mü 
zeyyel t 1 f j" mevcud siklet 
ve eb t takyıda ı do yı ıle 
ğayct ı ıhr.-ç o unın havı 
t bii uoi ipe.ıtdeu balılamıuı 

için bu takyıd t k ldırılmış ve 
her t kvim s nesne munhasır 
olm k üz.ere on keotala muo 
besır olmak üıere o:ı ental 
ıth l mu o1adtsı lıcm şdır y 
ni bu balılıHd n ıçıode bulun. 
duğumuı sene z rhnJ muka 
vele fe hedıls:: d1bı ılk cıört 
yıo on kental ıtbal h~kkıoa 

malıkiz. bu h laların gümrük: 
mu melt: ı mııştereken ter.bit 
t dı!ecck tek bır gümriık büro 
ıu tarafından yapıiucakdır. 

Halılardan waada iÜmrük ru 
minıo yükscldı2i dolayıııle ib· 
racatı müşb ü ita uğrayan no 
hudlarımız ıç ode tesb ıat te-
min cdılm şdır. 1 mayııdan 
ıtlbareo Aım oyaya ıtb l cdı 
jecek l ürkıye nohutları ye • 
yemle gümru k re&mine tabi 
tutacokdır 27 moyıa 1930 
ta rıhlı ı/,r~c t mukauelename 
•İne batlı olun ve 19 niıan 

1934 tarihlı müzeyyel itilafa 
alın un B. konıalidoı) on 
liıt~ıı ,.erinede cı:::i tadilatla 
yeni b:r l atui lcaım olmuıtur 

Bay ndırtık 
işleri 
Hükumeti tebrik 

Anlara 1 {a I! ) Bayiodırlık 

i,leriode her gün br.şar.lınakta 
olan bir çok mub m ışlere ila· 
vcten devletıa ikdısah menfa 
atıne oldugu kadar s'yui şeref 
ve hayıiyetıoı de yükse! en 
bu yeni muv. Hal.uy tt dola 
yi cıJmhurıyet büldlmetıoıııi 
ve bayır.dırhk brho.nlıgıoı teb· 
rık etaıegi mılıi bır vıız f te· 
la kı ederıı . 

GÖRÜŞLER 
- DUY ŞLAR .. ---

Belediye Kurul ayında 
Üye - bay batkın lalan 

şey şöyledir, böyledir . 
Bııkan -- Bayım o falan 

feyio -1öıü 1ıeçdi, onaylandı 
bite .. 

Üye - Ben de onaylPtıdı· 
iıııı bilerek ıöylüyorum 1 

Dokdor M l '>rahim -
Bııkın bıy, bıı bütçeyi yan· 
lıt bağladık, önccdeo muraf 
lusmını yıpıb kabul edect:k • 
dık, ıonra da masrafa göre 
gelır ~uıub varidat kısmını 
bağlayacakdılıe, =şe ters başl. 
dık ( gü.ümsemelcr ) 

Başkan - ... u dedıiin ta· 
babetde olur ( dRba kıvrak 
ıülümıcmdl'r ) 

Sayıu kıvançlı doktorumuz. ı 
ou alaylı ıöz.Une kartı ıçiodeo: 

181 iy~ne b:kma, aöıletcırt; 1 
bık 1 » d:duc. 

Beledıye kurultayında çok 
ateşli aytıtmalar oluyormuş, 
b şluoa hücumlar y pılıyor 
muf, oaz.ik başkan çok ıı ış 

dirılıyormuş, bele balef selef 
ayt muı pek ateıh ım ş, ha· 
Jef ıelf"fl bırpı1lam.11kla, ı lef 
halefe aldırıf etmemekle bari· 
birinden öç ahyorlarm ş 1 ben 
de de bır gıdib görme, dınle· 
me ve anlama arzusu uyandı 
Bir akş m g tdım, y rı yerde 
bırakıb çekıldım ... Bar beledi· 
ye ki, gdui giderauJeo ÇOK 

az., bülccıı açıoac.ık halde .. 
Yorganı kısıı, ayaiı uz.un, işı 

çok. paraaı yok •. lir başkan 

kı, her kafadan çıkan ıcsler 

kartııında ıııırmıt Kıbi. .... 
A:keıı 4 ı:cU Yü .. Je 

CeVDEr ALAP 

2 MAYIS 1935 

Miitb'ş k1h!e 
Du-. b.,ş/ıyan kıble ru:garı 

g ,ce şiddetle e•m;ş bazı ta 

mlar yrkılm şdır. Dcıuımı Tın 
el k İfin ~o~ zararlı olacakclır 

..---- __ .,..,,--.,_ 
Dü..sü:ı:ıce ., 

u:ı:ünle:ri -------' HA'fAT 
T anrınrn kullarına bafıı 

ett tz en büyük IJe en bol ni· 
m·tlerden biri de sudur. ha· 
J ır 1 bı,., d ğ /, hiç kuş hu yok 
/u, hepııdır , nim-:tlerin ana· 
sıdır. -u olmasa h~yat olcı· 
maz . bunu bilm.qen kim 
v;.ır hi •.. 

Su uz toprah , ıulanma· 

yun toprak ıç n süneı, tanrı 
elc;ılertnu duyurdukları tamu· 
11un r nferesıdir . penfereıi• 
dır k , ~uıuz toprağı durul· 
mayac :ık bir tamu ( Cehen· 
n m ) lıaline getirir • Sulan· 
mış bır ıopra ın sun rş•ğı ile 
o.;naımaıından Ufmakların 

. ( Ct!nnetlerin ) en güzeli 
c.'ogar . 

'" Atalarımızın orta aıya 

yaylalarında acunun uyıurlulc 
t mellerinı kurarak yapdıltları 
dünya ucmııtı •ulnrın f••il . . 
meai, yoğmurların lııtalmaıı. 
)'le 11un#ıin rııldr;ı altında 
dünya tamuıu olmuıdu • Ba 
cehennemden 116f eden atala 
rımr::: bize bu Uf malı yurtla 
armofan ettıler . 

Her yanındon •u fıı/tı.ıran 
bu ;yurduu en aulak bir y•rİn 
de kurulan bu kentin lı•rlM· 
taya d6nmeıi, Sa.ua bır ilill 
tamuya dö.ımeıinden A6tiidür 
Bu kentde ıan olma: ki, ıa· 
ıuzlukdan dert yananlar ol· 
masın . .Su bolluaa ifinde ıa 
hıtlıtı çekmek n• acı •• • 

/eme ıuvundan oazı•f· • 
dık • . . çok defa harcama 
ıuyundan dı.ı moh um Jralı· 
nıyor . . detirmender• ıaya 
İfın, o.ııdur, p11dir, milcrop 
iudur dendılli •fİn mi nedir ? 
zeman ::.eman 11örünmez olu· 
yor. •)'ıaı olmayan, ıretirtilme 
yen yerde değİrmendere ıu. 

yuna kotüdür eleyenler her 
halde ıyı ıuyu ayaklarına 

kadar fldırdec•lı ırücde olan· 
ıardır. Onlar icin oanın il•-, 
~u nıfedeı .ı •U) u lı6Uı ol· 
ıun. i) 16ıni balamayanlar d•· 
tirm ndcre suyunu en iyi ıa 
dıye kabul ediyorlar . Koya 
nun bulunmadıfı y~r-de kefi• 
ye Abdurahman ç~lebi den•· 
rck kabul cdıldıiı ııbi. ıür U• 

İfi<lir bır •uya kaoaıclurulun • 
caya değırı cil!ğırmcndere ıu· 
yunu ıenlendırmelıde olduia 
her çeıme kurumamalıdır. an 
ladık, bu kentin özlentiaiyle 
yanlb tutuıdueu b~l ve İfilir 
•uyu 8Ctırtmek büyuk bir 
p.ı a ışı ımiı . bu) iık bir 
mt)mlekct ıçın bü):ük bir iı 

dc. llddır ya n ) ee . , , iyi kötü 
yolu ve y~ıları olan detir· 
mend re au}unun keıılmek· 

11.un akmaıma çare bulmalı 
da yapılamayacaa kadar bü· 
yuk ve olmc4z bır iı miclır ? 
Düşunnıelı k, ' ıu demeelı ha· 
yat de rr.c kd.'r . 

Numan S-::bit Cotku11 



YOZ 2 
:::uz 

( BU NE HAL? ) \... ______ __,) 

Toz Yutuyoruz ! ! 
Üt; elört giınelen beri mat-

baamıza gelerek ıikayct eelen 
ler 'iogalelı. Şilt.ayetler : 

- Bir otomobil geçer· 
ien yollar boyelan boya toz 
içinele kalıyor oe mütemaeli • 
yen toz yutuyoruz, ya otoma 
billeri kalelırmalı , yahuel •o· 
kaklarc_ •alamalı. A.l1ahaıkına 
vazınıı: • • • • 

Diyorlar.biz ele yazıyoruz 
oe ıikayet celenlerin ıikciy•t 
/erinin oaki olelufuna, ıikci· 
yeıl~rinde halılı olduklarını, 

gercekelen •okakların toz icin • • 
de lıalel•tını , zavallı halkın 
akıama kaelar toz yutdutunu 
görüyor oe ta•dik ediyoruz.. 
Falıat ıunu da biliyoruz ki, 
n~ otomobiller kalclırtlır , ne 
de )'allar •alandırılır. otoma· 
billtr kaldırılamaz , çünkü 
gerekli bir nakil oa8ıtaaıdır · 
Sokaklar •alanamoz , cünkü • 
feşmelerde •u yokdur .• çeı· 
melerinde au olmıyan , halkı 
feıme baılarında aaatlarce 
nöbet be/diyen bir ıehirele 

•okakları yıkamak İ•raf •a ... 
yclmaı: mı, oeleolı.i bu ameli-
ye deniz •aya ile yapılmıı 

ol•an ! 

Şöferler Y ole ular illellab 
Diyorlar J 

Uz.un •oka/edan gielilecelı, 
meraı cadduinelen dönülecek. 
malamya otomobiller hakkın 
da böyle bir kayıt oe böyle 
bir yo•ak oor. ıayet ha•tı•nız 
ola1'a u.zan•okalıelan da elö· 
nebilininiz.. lalıat hastanız 

olelufa anlatmak ifin ya •İZ, 
ya ıof ör belediyeye gielecek , 
derdini dinletecek , izin ala. 
ealt, onJan •onra ha•tenızı 
alıb götii.recekmiı • •yi ama , 
ıoforan bu .zahmet oe külfeti 
lıarıılıkaız. olmaz. ya , oaraın 
olma•ın , ya birin yerine iki 
uerir, yahuel da meraı cadde 
•inelen yuvarlana yuoarlana 
ue ha•tanın ifi d·ıına ~ılıa 

fıka gefer iıin İf inden ftlaar 
aınız. hoı meraı caddeai •alt 
haatalar ifin muzır degilya, 
•ailam olanlar İfin de zararlı 
otomobiller icin de • , • • 

Eu yoldan otomobille ge· 
çenlerin L,ikciydlerini elin/eye 
dinleye a•andık artık ! 

Bir yanlış .. nlaşılma ıın 
Düzeltilmesi 

Geçen •ayımızın ikinci 
•ayfa.,nda fOCalılar oe bay -
ramlar ~ baılıklı ı:e yolcu 
damgalı ya~ıda beyaz bülü -
zü olmadıtı için bayrama iı· 
tirak ettirilmeyen bir coca/ı. • 
dan bahHdilmiıdi. Bunu, be 
yaz büliide mera•ime iıtirak 
eden hacı ko•ım mekt•bi üze 
rine almıı. 

Mıinha•ıı • ı ~. mektebe 
ait olmayan oe bu mektebde 
cereyan etmeyen bu me1ele 
butıin mekteblerde cereyan 
etmeyecek bir muele degil • 
dir. Birkaç yıl önce baıka 
bir mektebde Ta•lanan bu 
mnele bu iı iizerinde daha 
birçok .zam!lnın muelHi ola 
bi/ecelİ iç in o yazıya meuza 
edinilmiıdi. Hacı lıa•ım me/r 
ı.b,nc aid o/mıdrfcnı ıaırih 
dtrlı. 

KAMUTAYDA KONUŞM LAR 

Gümrük , teşviki sanayı kanunları - Sahiblerine 
iade olunacak gümrük ve muamele vergileri-
8, Ali Rananın karşıhğı - Askeri ve Mülki tekaut 
kanunu - Posta , telgraf ve telefon teşkilati ... 

Ankara 29 [ a a ) -
Bugün Nuri Conker in baş 
kanhiında yapılan kamutay 
toplantuında gümrük tarifesi 
kanuuuoun yedinci maddesine 
aid olarak kanunları 1Ducibin-
ce gümrük resimlerinden muaf 
olarak memlekete girmiş olup 
ıerek mubtasun lehinde kulla 
nıldıkdan ıonra ıerek biç kul 
lanılmadan heye:ti aslıyui ve 
ya şekil ve mahiyeti degişdi • 
rilmek ıuretile tekrar memle· 
ket haricinde çıkarılın veya 
mı:mleket haricine çıkarılmak 
üzere muafiyeti gayri haiz ma 
hallere devrolunan eşyaların 

iÜmrük resmine tabi olmadık 
lan hakkındaki tefsir ftrkası 
kabul edilmis ve beyram için 
küçüklü köyünden balil of.lu 
Halil ibrahimin ölüm cezasına 
çarpılmuına aid mazbata hı 
vib o unmuıdur. bundan son 
ra da iÜmrük ve inhisarlar 
bakanlıiıaca iıtenen ve teıvi· 
ki "sanayi kanununa müıeyyel 
2261 aumarah kanununmuvak 
kat maddeıine aid tefsire ma 
bal olmadıi• hakkındaki but 
ce encümeni ma.ıb;.taaı okun· 
muşdur encümen bu mazbata 
ıpda meseleyi ıu tarzda iıab 
etmekde idi 1055 sayılı leş • 
viki aanayı kanununun 9 ncu 
maddesinin A C. ve D. fıkra· 

lanada yazılı eşya ve malze 
menin ii'mrük retmi ile mua 
mele Vtriİıinden muafiyetine 
dair olan bükumler 1anayı kre 
di bankaıı leşkili hakkınd~ki 
206i sayılı katuola kaldmldt 
it halde bu muafiyetler bila · 
hare 2261 uyıh kanunla tek 
rar kabul edilmekle beraber 
evvelce tahsil edilmiı olan 
iÜmrük resimleriyle muamele 
vergilerioin üç ay zarfında 

sabiblerine red ve iade edile 
ceii bu kanunun muvakkat 
maddcıinde h scib edilmiş ise 
de tatbikatda zuhzr eden ba · 
zı ter~ddüdlerin izalesi ıçın 
mezkur maddcd bahıolunan 
üç ay te.fıiri:,iıtenilmcden iba 
rettir bahsı geçen muvakkat 
madde yazıla üç ay kaydınan 

ve bu kanunun meriyetinden 
evvel tahıil edilmiş olan güm 
rük reıimleriyle muamele ver 
iıJerinin en kısa bir zaman 
içinde eıhabına verilmesini te 
mın maksadiylc kooduiu 
maddenin metninden aaraha· 
ten anlaıılmakda ve l:.u kay 
d1n takyıd manasını tazmam· 
mun etmedii:ne ve üç ay için 
de berhaniİ bir ieri verilme 
yen &Umrük resmi ve muame 
le verıiıinin hazınf'ye kalaca. 
tına ciair ismi ieçco ma.ide 
de bir kayıd bulunmadıiına 
iÖre bu gibi reddiyatın ne 
kadar zamanda yapılaca&'• fe 
milrüru zamaa müddetinin 
umumi hükumet daireainde • 
halledilmesi icab edec:eiindea 
ister üç ay içinde ııteue bu 
müddetin hitamından ıonra 

muracaat edilmiı olsun yeptla 
ç•k muamele au .. vıııu bahiı 

vergi ve resimlerin umumi hü 
kumler daireıinde nhiblerine 
red ve iadesinden ihartıt ola 
caği ve metinden bundan baş 
ka bir mana çıkması ihtimali 
meYcud olmadıiı neticesine 
varan encümenimiz ismi geçen 

. maddenin tefsirine mllbal gör 
memekdedir mazbatonın heye 
ti amumiyeai üzerinde ıözalan 
Hüsnü kitabcı Muğlaııın ileri 
sürdügü bazı mutalaalara kar 
şılık oıarak gümrük ve iohi • 
sular vekili Ali Rana tarban 
şu izahata vermiıdir: 

Kanun üç ay zarfında ia 
de edilir diyor bir resmi ıade 
ede bilmek için evveli o re s • 
mio iadesini alakadarm ):iste 
mesi ise ancak kendi elinde 
olan bir şeydir o bu muracaa 
tı yapar1a onun talebi oı.aman 
tetkik olunabilir. Demek ki 
üç ay zarfında muracaat etmi 
yenlere hükumet tarafından 

yapılacak bir ıey yo.kdur mu 
racaat vaki oldukdan ıonra 
evrak tedkik edilir ve netıce· 
de iadesi lazım geliyorsa iade 
edilir bu zamana kadar böyle 
yapılmııdır. Falnt bu üç ay 
zarfında muracaat etmiyeoler 
veyahut üçüncü ayın sonuncu 
iÜnü muracaat edenier varsa 
kanun sarahatan üç ay zarfın 
da verilir diyince üç aydan 
aonra da •ermek mesuliyetini 
üıerimi:ıe almadık ~u hükum· 
den üç ay ıonra verilmez ma 
nası da çıkabilir. bunun için 

1 
aıeclise danıtdık meclis umu 
mi heyeti karar verirse üç ay 
ıoııund:a muracad edenlere 
de vermt:k "imkanını bulmuş 

ölacaiız bu izahatı mut~alqp 

mazbata reye konulmuı ve 
kabul edilmişdir . 

Yıne kamutayın bugünkü 
toplantcsında kabul edilen bir 
kanununla Aakeri oe Mülki 
tekaut kanununun ikinci mad 
de•inin ikinci ve ü~üncii lık· 
raları Aakeri tibbiye mektebi 
tahsilini bitiren tabiblerin 
ıekautlerinin z.ahit na•binden 
dört .ene f!Ooelkı tarihten 
Aakeri .. eczacılar kimyaker 
dış tabibleri ve eczacıların 

iae z.abit naabinelen üc •ene • eooelki tarihten heaab edil-
meleri •üretinele değiıtiril. 

mişdir • 
E•babi mücibe layihaaınela 

kanunun eaaaındaki tekaüt· 
lüklerin ıahadetnam• almaz. 
dan dört ve Üf •ene evvelın· 
den heaab edileceiine elair 
olan ka;yltların deİiıtirilme· 
•ini icab ettiren aebebler ıu 
•urede iz.ah eelilmektedir • 

924 meırutiyeıin ıldnrndan 
eOıJ•l tibbi;yei ıahane nezareti 
~amanında mektepden fıkan 
tAbib ve ecgacılar o •ene za-
bitlikleri ta,dik edilmekle 
beraber ıahadetnameliri de 
uerilır oe ordulara tayın edi· 
lirdi mtfrudi) et ilan ile teelrt· 
•at maarif vekdleti emrini! 
get;•r~k tıp fakültui teeHu• 
dtikclen ıonra fttlen 1rneler 

ele tahsilini ikmal eden aalıeri 
tabib oe eczacıların zabitlik· 
leri taatık edilme.ini müt~a
kip Yemen hadiaeıi Arnavut 
lak isyanı İtalya harbi bal· 
kan muh~rebeai umumi harp 
iatiklal mücadelesi gibi bir· 
birini tak ;p eden oakalara 
ve görülün ihtıyaca binaen 
orduya sevkedilmiş olmaları 

şahadetname almayı düıun

meye vakıt bırakmamııdır. 

Ancak bu a•keri tabib oe 
baytar eczacılar muhtelif 
zamanlarda istanbula uğra· 
dıkları zaman diplomalarını 
alabilmişlerdir . Fakat bu 
diplomaya konan tarih alın· 
dıfı günün tarihidir .zabit 
o/artık orduya girdili tarih. 
den bir kaç •ene •onraya 
aittir . Aynı aene z.abit ol· 
muı bir aınıfın dıploma tarih 
leri aynı olan pek o.z olup 
3 :i ıene farklı olanları pelc 
fokdur bundan dolayıdır ki, 
Hükümet zemanla idare ıek. 
linde ve tahsil e.u•ında vu· 
kua gelen degiıikliklerden 
dolayı •latbikat •aha.,nda 
husule gelecek müıkülleri 
kaldırmak İfİn tekaüt kana· 
nu ıdaki ıahadetname tarihi 
kaydının kaldcrılma•ı oe ~a. 
bit nJ•bi tarihinin ua• tatal 
maaını zararı görmü,tlür • 

Kamutay bundan •onra 
Posta Telgraf ye T elelon 
ıdarui teıkildtı halı.kınela ki 
kanunun on dördüncü madele 
•ırıe idarece makbuz. Hilali· 
ahmer Himayei etfal oe em· 
•ali pulların bayilerinden ıim 
diye kadar toplanmrı olanlor 
la badema toplanacak para· 
farın idarenin '"•arruf ve 
muavenet sandığına aermaye 
olarak Qcrilmui hakk(nela 
bı'I fıkra ilavc.i icin olan • kanunu kabul etm;ı oe per 
şembe günü toplanmak üzre 
dağtlmııdır . 

Çalışmalar 
İspnıta - Afyon Ant•lya 

hattanın lsparta tube kolunda 
demir yolu istimlak işine de· 
vam ediJmekdedir buiüne ka 
dar isparta ve bozan . önünde 
yapılacak istasy,•nlaran yerleri 
nio istimlak işi bitmif ve bat· 
tın ıeçeceii 'lararlaıdırılan 
saha üzerinde de ~mühim bir 
arazı istimlaki de yapılmııdır. 
Cumhuriyet devrinin yayımı 
ve başarımı kudreti uyesinde 
ispartahJar yılıardanberi özen-
dikleri bu büyük ülkelerine 
kavuşmuş olacaklardır. 

Fabrika 
Kütahya 30 [a a J 

ıemmuzda temel atma mera· 
simi yapılacak olan pörselen 
fabrikasının kurulacaiı yeri 
tayın etmek Uıere Siimerbank 
tarafından gön derilen .., ühen-
diı stelmiı ve fabrikanın kuru 
lacoğı yer hakkında tetkikata 
bııl•mıtcf ır. 

SPOR -· . . . ..... .. 

Güreş 
birincilikleri 
ve bir 
KONUŞMA 

Yazan : 
HALiT MUZAFFER 

27·4 935 Cumarte1i s-üai 
a~~ıamı halkevinin yeai ıalo • 
aunda ıpor komitesi tarafıo 
dan yapılacak iÜreı birincilik 
musabakalarını ıeyr için top • 
lananlar arasına ben de aıı· 
rışdım. 

İki takımdan teıekkül ede~ 
ıüreşcilerin çok alkışlanan i1'• 
tabloıunu milteakıb başlao•• 
birincilik günşlerinde sşıkir 
bir niıbetsizllk ilk nazard• 
iÖZe çarpıyor, orta hakeo>İ~~~ 
tesir altında hareket t ttıi 
ıörülüyordu. Yan hakeınlikl• 
ri hemen_hemen ıeyirci vaıi l~ 
yetinde kalan iki kişiye ver• 
mişdi. Bundan başka ort• b~· 
kemin in birkaç defa mağlub•· 
yeti haber veren düdüiü fa11l• 
çevrilerek çocuklar boı yer• 
dakikalırca uiraıdmlmıfı dfl 
nihayet bu tekilde devanı e • 
ıelen ve o akıam için y•P1~' 
cak güreılere:ıon verilaıiıdit• 

Bu iki takımın yetiıtiricili 
ve memleketimizin bo iıte t• 
nınmıı iki ıim111 olan b•1 
Abdullah ve bay Cemale bd 
muHbakalara 'niçin yab~"'; 
kaldıklarını ve ıcliıi jUst. 
hazırlanan maçlar hakkınd~ 
fikirlerini ıordum. Acı •" 
ıilldüler ve ikiıi de bir •i'' · 
dan : 

Ko•ita idare heyeti k•''' 
darmadı.Hatta yan hake1111itıl' 
rini bile tarafıirlık yap•~·~ 
dedi koduya ıebeb olur d.•~ 
bize Yermiyeceklerini ı6yledıl 
böyle bir 'eyin bir ıporctl 
kafaaıoda n•sıl yer buldui°" 
hayret ettim. 

Bu deierli güreşcilerİO 1 

k k. - .. 1 . . y•" a ıam ı goı ı:ş tıını a • 
ve madde madde yaııyorudl ' 

1 - Güreşlerin niıami ıııOd~ 
deti yirmi dakıka oldll J• 
halde: yirmi altıya çık•'. 
m11 maç araaınd,.ki ittr' 
rabat zamanı ıayri oil'· 
mi bir tekil almıf dır • ~ 

2 - Maç nibayetlerinde 1 
hakemlerinin. raporl.ıt 
alanmamıtdır. " 

3 - Kuraları, muubık1"~ 
halk huzuı unda ve k..,. 
etlerile almalari Jizı"~ 
buna riayet edilmeaa:ı 

4 - Eo•er - Rahmi 11• 
da lıakem Ralımiaia dl~ 
lubiyetiae iki defa dil~ , 
çaldıj'a halde nazarı itJ 
bara alıumamıtdır. ti' 

S 15 ıüolük bir a11• A 
bir buçuk senelik bir ~ 

reıcile çarp•fdırılamaz ·ye;;. 
reıcilerin reyi ahnmadaD -' 
te~ir .. edile~ez edilmez ~~ ,1 
edılduıte dıyerek ıö:ılerıo•. J 
ktala yan bu ıüreı öireti~1~ 
sanki ıö:ıleımiıler ıibİ 1 -
birden tai ellerile yüılerill~~ 
i•zlarlarkeo - sakalım 1° -' 
ı6ıiim ftçıin der iibi -: tf 
Y' parıın ı ıizim diye bır il 
çekdikdea ıonra bütilıı bd~ 
110 neden böyle. olduiuoll ,f' 
ıim aamımııA olsun ıottl 
ıuıutmı dediler. 
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Çarşa ' 

eclisinin kararı . 
eçe yasak edildr .. 

Oı du 30 Bu gün ehir meclisi cçP , e Car 
şafla rın k alma ına \ e bunun beledi) e ) <' ı,akları 
ara ına girme int- birlikle karar veriJnıi~dir . 

Kamutayda 
Aok&ra 1 (a a.) Cumhuriyet 
b lk parla ı k mut y gurubu 
bugün ı h saat on beşde an. 
t ly aylavı cem 1 tuoc nan 
bnkec b şkaolığınd topl adı 
1 bulgarıst o yurdumuza geleş 
baıt göçmenlerıo hayvani rıoın 
budutl rda ~la onulduğu kak· 
kınd edirne saylavı şeref ay· 
kut ve ark daslarıoıo yapdık. 
lan soruy iç ışleri bakanı ce· 
v p vcraı. bulgar bükümetıoıo 
sofya lçimııın mun.caalln 
kaı ıl~k olarak lürk göcmenle· 
rinıo hayvan ve eşyal rına 
mumaneat edılmıyecegı hakkı · 
od verdiği teminata p rtiye 
bildırdı b kanın bu iz.ahi zora· 
larca yeter görüldu· 

2 cdıroe scyl vı Ş ref aykut 
un kotr oya çıtttıgi az.adlı 
b ı uthanesı ve çayırı ile veıir 
ve mentkşe çıftullerınin çev· 
releriodekı höyluye nıçan d • 
ğırlm dığı hakkında yaıpdığ 1 
ıoı uy ıç baka&ı Şükrii . K ya 
aafbalarıyle cevap verdi ve to-
r k ız böylülcrın to• l ak sabıbj 
olmalaı ı hakkmda gösterdıği 

.ya ayı ve memlc ette ar :ı.i 
ve toprak f(j •mını anl tdıkt o 
sonra bu rtj wın ıalabıne ve 
ağrcr sıyaau sının tabıbı ve 
t kbiki lü:ıumunn ı'ı'aret ederek 
bu ön mh ve acele ı in partıca 
bır ca se ve çabuk bir b ile 
bağlAnmaaını buııuo için de 
ııur upt n seçıle cek oir k omı -
ycoda konu ular k oonclan-
ma ını önce ıUrdü • 

ılerıhk 
Konya 30 [ a a ] - Kqn· 

ya encl mec:haı topl otal rın 

on vcrmışclır. D ımı eocü -
men üyelııııne bır de liayan 
eçılm1 dır. Meclis busu i mll· 

ha ebe butceıını 1,093, 133 Ji. 
r olar uk onaylamtşdır. Yol 
p r ıı ita lıradır butceoın 
K' lır \ie mhıaf tarafl n çoll 
eyı bır düşuncenio örneg•dir 
bu yıl Eregııde yenı bir mek· 
lcb y pıl c.a" ve vıhiyct içuı· 

de ı oiıtuo ul rrn kcşıfleri 
yaptmlacak ıul m dan her 
t r f buyük ııtıf <1 temı 
c:dılecekdu bundan b a do 
&um c.vının yapı ı bıtırılere" 

ooy ya bır ıbbat yurdu ka· 
ıandırılac kdır. 

Faşı ter 
Rom ı [a a J bugün e 

bugün Jo~i o guou fasıst te 
ılatl qoın mevcudu 4.d97~88 

dır kı buouo 191~/44 ını ba· 
lııl lu e ı 665 JoS ni ~taç 
ıt ly ee ıı.l n te§kU et 
mcktedır • 

parısde 
Parıı .30 (a. ) dış 1 ı.ee 

tlcri b k oı B. L lVtll b gün 
bır ı tl o fa ıla ovyct buy ük 
bliyü lçı ı B. Poto mk.n ile 
gbıu~müşt-ür . tahrire 
ait bazı müşküllcrin beouz. 
balledılmcm 'ş olduğu nlaşıl· 
m kt dır. mü:ı. kerelere y mı. 
da devam olunmuı n:übtemcl-
clır B L v l lmınyan o deniz 
ııl b' rı husu und ki tedbirle· 
riuin orhya çık,rdığı vaı.ıyet 

hakkı d d inğ l•ı büyu" 
Jçi ı B. g110 ge ca rk ilt" gorü 
mU,dUr · 

ürkyugoslav 
Ankara 29 (a.a .) Yugoslav 

kr llığı nai~i pren polun do· 
ğ'umuoun yıl dönümü münase· 
be.tile reisicumhur At türkle 
yugoslavy rJ ibı rasınd ş · 
ğıdaki telgr f!ar teab o lun· 

muştur preus pol kara j o j evıç 
yugoslavya kr lhğı naıti belg-
rad zat& f bametpcnabillerınin 

doğumunun yıl dönümü mün· 
asebetıylc en b raretli teuıik· 
lerımi ve gerek s dctıoız 

gerek dost e asıl yugoslav 
ulusunun yücelıği ve bayindir· 
lığı ıçın besledığım dileklerin 
kabu unu rıca edgrım. 

Kamal At.ıtürk 
Reisi cumhur Kamal Atatürk 
Ankara : iyi dıle lerimizden 
çok miıtebassıs olarak zatı :ie· 
vletlerine b3rareHe teşekkür 

eder ve do t ve .. ası l türkiye 
ile oouıı munılaı reis'ne yürek-
deo gelen bıslerımi sunaram. 

T .. rk k şu 
Aok ra 3o - (a.a.) !ürk 

kuşunun onzarı dersleri dün 
kşımdan ıtib ren lürk tayya-

re cemiyeti merkez b nsasınd 
türk kuşu salonunda başlamış· 
rln mayisin üçüncü cuma günü 
ı at 15 de hav alanında türk 
küşunun açılma merastmi yapı· 
lac. kdır . ve meruimde ov· 
yet ru yad n gelen muallimler 
motorsu t yyare ve parasut · 
lcrle uçuş ve atlama tecrube~ 
lcri yapacak! rdutesbıt edilen 
pı oğr m nazaran ogönkal tr ri· 
bteo b ... şlıy rak her cu ııa 
günü hRv mt-ydanıo da 
uınumi uçuş dersleri verilecek 
dir . 

üz bin 
To Hata 
Rom 3o (a.a.) gıornale di 

t li gaz.ete i lmanyanın f 935 
36 deniz. proğramınm loo bin 
tonilato) u ter piş ettiğini yaz· 
m ktadır bu meyanda yirmişer 
bin tonluk iki aafı h rp gemııi 
ve 9 ıla ıo biner tonluk ikı 
kravu:ıor ve bıldırıleo on ı~ i 
den çok daha f zla sayid de-
nizaltı ıı?emileri ·Y pılacakdıı-, 
1 931J de alması don om 1 
166 bin tooil toyu butacakdır 

Yurd sever ık 
İzmir - f zmirin F ik pnş 

mabaUeıinde oturan bay.an 
Naciye oobın lir tut rind ki 
bütün menkul ve gayri men -
kul mallarıyle b nkadaki mev 
duatını t yyare cemıyeti e 
terk ve vasıyct etmek suretile 
ö:nek olacak bir yurdıeverlik 
göıtermışdır. 

iz i d 
iz.mir 30 - Belediyeye 

geçen atla tr mvaylarta k ldı 

rılmasın şehir ku .. ultayı JC 

k rar vcrılmişdır. Bu gece a 
t 24 de kadar ç lı rcakolan 

bu \ci tr vayl rın .aaylaı t 

yaı ınd n ıt b ren Eö\cülmel e 
b ol v~c kdar. Böylelikle gü • 
ı. l iz.mire y " şmıyac bu çir 
kin ar bttl r d .. o t cl .. 11 l 
clınlm olac kdır. 

• • 
ayım ışı 

l3a~vekilinıizin taıuimi 

Ankara 29 - Aldı· 
~uoız malunıala göre 
1935 umu mi nuf us sa· 
yımı hazırlıkları her ta· 
rafta hareketle devam 
etıııektedir. son iki haf· 
ta zarfında i:-tati tik 
umum nıüdürliiU-ü An· o . 
kara çank1n 'e eskı şe· 
h~r viJayetleri dahiliud 
numarataj tefo işi yap-
tırmışd ı r diğP.r taraftan 
Ha~vekil ı~met lnönü 
vılayetlere , f~rdiği bir 
eınire sa) ını hazırhkla
rnıın vt~ bilhassa nu ma· 
rata j ışlerinin elıemnıi-

' etle takjp t•chlın<>sİ Ju· 
zumunu tebaruz eHir-
dikden ~onra . avun işi
nin mevaffakiyetle haşa 
rıhııa ının 111emlekete 
temin eı{ece~i faydalar 
karar idare ınakinesinin 
kabiJivet ve kutretnıi 
ifade " edec"ğini bild İr· 
mişdir, ). ine bu tam~m 
de Başvakil ı~met luönü 
.,a, ım hakkındR i ~ ıat ıs
tık umum müdürlüğün· 
den verılecek talimat 
ve emirlerin önemle ta-
kibi biitüu idare rei le 
rin<len istennıişdir . 

Amerikad 
v11jiogton 1 (a.a.) Reisicum-

hur B. Roo velt mebus n 
rocd i askeri komlıyoau· 
n verdiği bir emirle harbiye 
b kanhğı pılaoları hakkında 
komi yon verilen ııabatın 
neşrini menetm 'ştir ~öyle bir 
emir merik d ılk defa ol r 
k verılmektedir • 

Un eksiltmesi 
Askeri satınalma 
koıni ) onundan: 

A - Trabzon kıt.ad için 
fabrik 28412;5 liralak 255,ooo 
kilo ıkinci nevı un alın caktır. 

B - Ş rtn meıi her gün 
komisyonda p rasız. olarak 
okuna bılir . 

C - Artırm ve eksiltme 
tr hıooda kalede ısatınalm 
komiıyonund 15 m yiı 935 
çarşamb günü aaat 16 dadır. 

D - Artırma ve eksiltme 
ke pala zarf usuliledir • 

E - Muvakkat teminat 
2131 lir dır. 

G - İsteklilerin 15 mayis 
935 çarşamba günü aa t 16 
d n evvei teklif mekduplarıle 
Trabzon satınnlma komisyonu· 
na rouraca tl rı ilan olunur. 

1 4 

Kuta ur köylüleri vPkiJi 
Avuk t Saidio Oflu ef. oğiu 
Tursun ve rufeknsı deyblerine 
çdığı meni mu da bele d;vaın · 

nın 27 4 935 tarıhiııde i muh · 
kem ede ef. oğlu recep baı u · 

o ııiiaco tebliğ.at yopıldığı ha· 
ide gelmediklerinden gıy;p 
kar ucıo ilanen tebliğine kar-
ar vcrılmiş ve mub keme 20 5· 
935 pazarteaı guoüoe t lik kılı 
nmış olc:ıuğuad o muhakeme 
giloündc mum ıleybın bulun 
maları veya bir vekil k nuoi 
göndermeleri kıi b ide muh -
ke enin ıy ben cery n cc! -
GeiJi il ı:~D teblı olunur , 

E 

N 
i 

y 

T 

i 

Ölcüler kanununun aradıtı 
düz.ende oe istedıgi bütün 

eusaf rJE eraiti haiz 

35 y h 
Ye o el 
Üzerine tanıgalı 

Her çeşitde 

an tarlar 
Ve piriçden m,bmul 

Tartılar ( kılo granıJar ) 
En mutenı1 bir ş 11 kilde ya· 

pılmı' C1e rekabet kabul et · 
miyecek fı) atlarla satışa 

arzedilmişdir . 
Uzak 'e rJerden vcri-.r 

leceı~ siparişler kahul 
olunur . 
ADR S: 

Trabzon - Semereier 
ramii arka~mda 
E ıVET 
Dökiimhane::ıi 

:::1" ~;, bC:U- ıl ~ 

ÜJDE 
En son si tem filtreler ve , 

fenni vasıtaları çekilmiı 

l1EŞHUH 

Bozca ada 
Şarabıni 

içi ,iz 
Bu kez g< : · rtdiğimiz: 

N E }i, I S 
iyah • Beya 

ilozra ada 
şarablarımız 

kar,ıntilidir 

Kana, a'nirlere yenilik ve 

kuvvet vcreD, iştih yi açan 

bazme kul ylaşdıran tek 

Ş RA 
Bozca ada şarabıdır 

Toşr siparişleri en ç buk 
v28ıtalarl gönderilir .. 

KiLOSU 
Perakende 30K.urutdur 

T opt ncılar tenzilat y pılır 

Yegane depo u 

i stanbul 
bak yesi 

Pazarlık a hane satış müzayesi 
Mab lle i Sokağı 

iskeoder p2şıı dabağyım hane 
D • • 

k. m· 
400 

DEFTERD RLI 
yukarıda c ' nsi ve aair evs fı yoııh g yri menlrnlun temdiden 9akı 
müz. yede inde tal.p zuhur etmediğinden 14-S 935 t ribine kadar 
bir ay paz.orhk sür tıle satılacağındtn t lip olaol rın bu müdc'et 
zaıfındn defterlığ murac atları • 4-4 

Mahallesi 

Es vak 

" 
" 
" n 
b 

azarllkla mağ za icar 
müzayedesi 

ARLI 

. neva tabası metruke no 

m ğaı.a 

" 
" 
" 
n 
» 

DA 

- - - --
141 ermen 
148 " 
117 • 

115 " 
142-143 " 
2:22 ruı 

D 
yul:c rıda cins ve s2ir ev afı yaz l~-~ yri menkulun i~a~ temdit 
DJÜıayedesiode talıp zuhur etmedıgıoden 14 5 935 tarıbınc kadar 
bir y paıarlık surf'tile icara vuilecf'ğioden blip olanları bu 
müddet zarfında defterd rlığ mur caatl rı 4 -4 

• müzayedesi ıca 

Mab llesi Su nev.ı m.n 1 enelik ıc rı T. 
ev k sıra ntağaz lr mağ ıa 1~6 130 --E. 

u 
" 

145 125 " • 
" 221 280 Ruı 

" " 
yafilbo erzurum arsa 32 40 Rum 

kahve h. 33 20 il 

" " ka im ağa leıgi mağaz 123 80 Ruı 

il 124 50 
" ,, " " 

poııta köyü hane 143 ... o Rum 

kalRfka samr01 eml k razi 38 150 E 

" JJ " 88 80 ,, " 
coıer mabşnşa n " 2 150 

" 
it elmnhk il n 19 150 

" 
o TER A LI A 
Yuk rıda cios ve air evsilfı yaııla ga~ri mtnkulun b;r eneJik 
ic rlarıL 15 gün:müddelle u.üzayedeye çıkı nlmışttr t lip ol nl rıo 
yüzde yedı buçuk dibozıtol rile birlıkde ihale günü olan 13 5 936 
p ı rtu' giinü sı:~t 1 o da defterdarlıkd top) nacak komisyona 
murac atları . z - 4 



( Ven2iy~o~l4) __________ ·~~--~--~~--------~~-----'!"!!~-: 
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ABONE 
Senelili 500, Altı aylılt 300, 

el~ Aylıtı 115 lıaraı 

ı NCSBASI 
4 Kuruştur 

ilan aatırı 1 S Kuru~ıu.1 Reklamlar 
pazarııj'a tabidir. 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GAZETE ve MATBAASI E•ki niı•lialar 20 krıraıtur 

Görüşler Duyuşlar 

- Baıtarafı 1 nci Yüı.de-
Belediye kurultayı üyeleri 

içinde aybımada, dilekde,ıöz 
ıöylemede bulunanları ıöyle 
yarım yamalak dinledim. Din 

' lerken, hem dil kudretinin 
her yerde, her işde çok büyük 
rolü olduğunu ve olacağını 

düşünüyor, h~m de kurultay 
salonunun kıyı bucıiında göz 
lerimi dol•şdmyordum . Bir de 
ne ıöreyim: Koca şehrin, ko · 
ca belediyenin kurultay salo · 
nunda perdeler eılıd ve yırtıkdı 
Dütüadüm, benim evimdeki 
perdeler de yırtık olabilir, be 
nim eYimdcki perdeler eıki 

olabilir, benim evimde de dü· 
zensizlikler bulunabilir .. OrHı 
benim evimdir, kudretim, elim 
yetdiıi kadar evimi düzenle· 
rim, fakat • burası hepimizin 
evidir, bütceye ziyafetler, ıeb · 
riayinler, yardımlar, şunlar 

bunlar konulurken ıerekmez 
miydi ki, pencerelerin feryadü 
f iıanı da duyalmuı, itidilmit 
olıun! ben de neyi dütilnüyo • 
rum ... 

* ıC: 
"' 

Trabzonamaı.da IUlli zübre 
ıa

1

tı11nda bi\7ük vurıan yapal-
dıtıaı ileri ıürea ve ortalıf ı 
alt üıt eden Y eniyolca Bay 
Seker Tumay, • varıun ıoaa 
reldikden, zavallı köylümaı.üo 
cebinde metelik kalmadıkdan, 
vereiinden faua ver.dikden 
wurulacaiı kadar vuruldukdan 
ıoııra duydu, kuvvetli kalami· 
ai vurguncuların batına çald. l 
Beker Tumay, duyar duymaz 
k endiıiae düıea vaı.ıfeyi yap· 
mış oluyor. Benim aııl kııdı -
iım, öfkelendiiim nokta ıadur 
Behey köylü arkad•ş, behey 
f ehir li yurtd1 ş, vurgun baılar 
ba ılamaz aklan nerede idi, ne 
den paralarıni vuriunculara 
kapdırmadan haber v_ermedin 
aklın başına ata alan Usküdarı 
geçdikden sonra mı geldi ? 
oh oldu san~ öyleyse! bir da· 
ha aklında olsun da, atı •lan 
Üıküdart geçmeden, borun 
pazarı ıeçmeden, yan' eteii 
Niideye sürmeden olandan 
l»itendea onu da beni de ha-
berdar etmeği unutma emi ?l 

( Gazeteler ArasınJa ) 

Cumhuriyet - İıtanbulun 
ıa derdi.. 

Y eniyol - Gel bak ki 
bizimkine mi benzer l 

Cumhuriyet - Uluslar 
derneği yerine büyük devlet· 
ler birliii .. 

Yeniyol - Harb kazığını 
kopardıkdı1n sonra ne yapsalar 
nafile 1 

Cumhuriyet - Habeşis • 
tanda İtalyanlara krrşı sıı f 
kadınlardan bir o ı du t<' şkil 
edilmiş . 

Y eniyol - Desene, ancak 
buldular zaferin anahtarını ! 

Cumhuriyet - Muğla be· 
lediyeıinde kadınların çarşaf 
giymesi yasak edildi.. 

Yeni yol - Bizimkinde de 
konuşulacakdı ama, kanundan 
çekinildi 1 

Kurun - Aydın şehir mcc 
lisi , Atatürk heykelinin dikil· 
meıini ittifakla ouaylıdı .. 

Yeniyol -Biz.de de konu· 
ıuiu oldu ! 

Kurun - K&rklarelin de bu 
yil yapılacak yeni i ıler : oku 
ma, saj'lık, ekim ve beyındır· · 
lak itleri .. 

Yeni yol - Nemutlu onla· 
ra 1 

Kars' da 
zelzele sıcak , 
ölenler .. 

Kars I [a.a.] bugün iki 
11niye tid detlı bir yer sıuınbıı 
olmaıdur . merkez.de duyul. 
muşdur karıda hükumet kona. 
i• ile bir çok yaprlar10 dıvar
Jarı çatlamıt ba11 evler ve dL 
Yarları yıkılmıttır üç kiıi ağır 
yaralıdır •artıntı merkez;e 
batlı dinar nahiyeaiyle köy-
lerinde daha ıiddet/1. ve ıür· 

ekli olduiundan buralarda 
bir fOk euler yıkılmış on iki 
kiıi kaybolmuş oltı t;ocuk öl-
müıdiır felaket yerine doktor 
oe ı,hhat memurları ve y~r· 
alıları ta,ımak üzerede otom· 
obıller gö11derilmişclir şiddetli 

rüz;gcirlardan telefon telleri 
kopdutudan z:ıyıat ve haıar 
derecui temamile öğrenilme· 
miıclir ka!'ı un fabrikaıı ıah
ibi b. Hamil fellıkatzed~lere 
illi yardım olmak üzere 10 
~uual un göndermiıclir 

p .. -,~ücacar 
Tecrübelerle anlaşılmıştır kı, en şık 
kumaş çeşitlerini en ncuz fiatlerle 

ve en yüksek terzilik san'atile 
eyinmek ihtiyacınızı emniye. 

terzi 

tle temin edeceğiniz 

MÜ_ESSESEDİR .•.• 
Yeni gelen son moda kumaş çeşi:le

rimizi lütfen görünüz ... 

taksit muamelesi 
Yapılmaktadır. 

Küçük Haberler 

Yürüyüş 
Ankua 30 [ a a ] -

Ankara gücü bİıikletcılerinden 
bir gurup mayıs ayı ortalarına 
doğru Ankaradan çıkarak 
günde vasatı 150 kilomutrei 
den aıaS?'ı düşmemek üzere 
Afyon, Denizli, Aydın, lımir, 
A.khiaar, BafıkE'sir, Çanakkale 
Gelibolu , Edirne, Istanbul, 
lımit, Karamürsel, Bu svı, Es 
kişebir, Ankara yollıtu üzerin 
de teşvik yürüyüşü y op~cak 
yardır Ankara gücü uğradık 

ları her durakda bisikletdlerile 
mahalli koşucular arasında 
yarışlar tertip edilmesini fede~ 
rasyon vaııtasıyle vilietlerl 
den reca etmişdir. 

lzmit - Ziraat ha • 
kanlığınca derinceJe 
yaplırılmakda olan trao 
sit :.,İlosunun inşaası bit 
mek üzeredir. Siloya 
a~d makine ve djğer Je-
vazım da gelmişdir. Ya 
kında mohtaja başlana
cakdır. 

Uşak - Uşakdan 
ayr!lan şeker fabrikası 
~~ki sicil ve 11.nıhabarat 
şefi bay Ramiz Uşak 
halkevi kütüphanesine 
cildh ve degerli 203 
kitab armagan etm:şt~r. 

ÇankJrı 30 ( a a ) -
BeJed;ye meclisi to~ .. 
Jantı ına son v~rm;şd ır. 
butce tutarı elli Lio li -
radır. 

S.iirt Beledi ve 
,/ 

meclisi ilk ıctiınaında 
halkevi için bin heşyiiz 
lira tah~isat onaylamış 
dır. 

Ankara 28 - İcra vekilleri 
heyeti bugün başvekil İsmet 
İnönüoün reisliği altında topla· 
narak muhateiif işler üıerlode 
görüşmelerde bulunmuş ve ~ u 
işlere ait kararlar vermişdir 

Anttp 28 - geçimzizlık 

yüzünden babasının yanında 
yaşayan karisi ıabihıyi cadde 
ortaaında öldüren halebli büs· 
eyin buıün cürum yeriade id· 
am edilmiıdir • 

, 

OSMAN NURi 

Yum 
ihr c 

ta 
miZ . -

İnebolu l (a.a) N•sın syi iüin· 
de burad o ecnebi memleket· 
)ere yapılan ihracat 242 ton 
50 900 liroh~ yumarta İ6pan· 
y ya 50 ton 1 600 lıraltk yu· 
murta tiryestefol 20 ton 2 
loo lır lık elm iskenderiyeye 
türk lımanlarına /989 ton 78 
950 lir lık mühtelif eşyadır ya-
pılan ithalat mühtehf memle· 
ketlerdeo 700 ton 113 bin lira 
değermdedır. 

idam edildi 
Ant lyo 1 Pansını çal· 

mak için arkadaşını ,. ö!düren 
manavgatın k rabük köyiioden 
baci oğuıliı.nnd n &ıhmet oilu 
mehmet ıdam edılmış • 

-Baştarafı I od Yüzde -
yuinden yapılan yaı1lışlıf~ 
sağlık bakanlıiı : mecb0 '

1 

hi ı.metlilerden açıkda dokto: 
olmadıgı için gönderemiyor~ 
blı yıl mez.unlartndan gönderi.' 
bi ecckdir diye karııhk ~e~'°~! 
kanunun çizdiii ıınır ıçıo 
ne yapsın sağlık bakanlı~··: 
vahlaoarak dücünüyo;uı: bı• 

'il ••• 

mete mecbur doktor ola>8 Y; 
ca büyük kentlerimize top ~-

. ·ooe 
n:ın bir çok doktorlar ıçı el 
aoadoluda doktorsuzluk içİD ; 
in\iyen yurdHöşelerine gidere 
yurddaşlaran dertlerine derdl:ı~ 
olac~k kadar yurdıever ol•~ er 
an yokmudur acaba ? .. ti 

'- - b- .. k kentlef' 
yoıssa ve eger uyu .. 

ı d• .. de toplanan doktor cır ıaJ 
ııeregı kadarını doktor• • 
kalan,yurd 1'öşelerine yall:!, 
cak kanuni yollar buluoı:ıı• el 
yurdaşlarin_ gözgöre ıöre '~ ... 
si::ı ölmelerı. ne acı ae ~ 

Sevk nakıl eksiltmesi 
lı 'HISAHLAH BAŞ MÜDÜHLOGüNDEN 
Trabzon, Erzuıum, Erzincan, Bayburt,Tercan, Aşkale, Güoıüş••'; 
İspir, Kelkit, Şıran, Torul, ve Maçkaya bir ıeoe :zarfında sevlı;. 
nakl olunacak tütün müıkırat barud ve mevaddi ınfilikiY.c bİ' 
emniyeth kısmı ve evrakı matbua ve levazımı kırtasiye ve 111 el 
sar ıda. esine aıt bil cümle ena 1-5-935 tarıhindeo itib•' ol 
2o gün müddetle v.:: kapalı :rarf uıulıle eksiltmeye koouıı:ııutt,.. 

Zarflar 20-5-935 gününe müsadif pazartui 2ü11ü ıa•t a 
dörtde başmüdüriyet odasında açılacakdu. Talibluin l;u ıii'İf 
onıkııune kaoar teklif mekduplarını ve debozito akcalannı ,erdJ 
ve makbuzlarını almiş olmalarıdır. . 8, 

Muvakkat teminat 25,000 bin lira muhammen bedelioıD ~ıS 
de yedi buçuğu olan 1875 lıradır muvakkat teminat için 11• • 
ve hülı fımetce taoınm&ş bankaların vencekleri teminat oıekdt!~ 
l rı ve dev~et tahvıJleri ve hükümetce tayin edi 1 miı milli ~ıb~,ı 
v~ b bvılat kabul olunE cakdır . iıtekiılerın şartnameyi iobı•'' 
idaresi utış ~übeait de her vakit görebılırier. 1-~ 

KALMiNA 
müessesesi •v__.• 

Muhterem mü~teriJerimizin istifade 
sine arzettiğimiz ısmaralma kostüm • 

fiatleri 24, 26 VE 28 
liraya en zarH biçimlerde kos- · 

tümler imal etmekteyiz . 

Hazır elbiıse çeşitlerimİ'fİn fiatle" 
riodede aynı dereceden 

cuzluk vardır .. 

Adres : kunduracılar caddesnde 
Kaz.az Abdalhalim Zade 
OSMAN NUFfİ 

TÜCCAR· • ERZI T ABZON 
- -

-- _..._ -,~ _: .... . . .... ·• . - - ,· ......... - !r • r,,.> • illi. -.--· 
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