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anın ge d ~si beş gün sürecek ... 
Kazalarda, bilhassa Maçkada fazla tahribat var. Pulatana, Maçka, Sürmene ile münakale kesildi. 

Eğe vapurund=a=-=n=h=~enüz haber yok, Vekillerimiz bugün de gelemiyecek .. 
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Yapılacak Limanlar 
Trabzon Limanı da v • • 

d il d d' Dogu ıllerınde kalkmma 
sı a a ve on e ırı -. . f 

Yeni kararlara nazaran bu sahada muntazam bir liman Yenı Erzurum mahallesı ı 
sene limanlarımızın inşası hulunmamasından tahmil • t b 1 
işine ehemmiyet verilecek işleri pek ağır ve iptidai bir ınşaa ına aş anıyor .. 
ve bu inşaat etrofmda bazı tarzda .1Japılmakta, bilhassa Erzurum ( Yeniyo/ ) Erzurumda kurulacak olan 
mühim gruplarla temasa gi kışın buralarda birçok ge yeni Erzurum mahallesi 27binadan müteşekkil olmak iize 
rişilecekir. Birçok ecnebi miler batmaktadır. Bu itibar- re ek.•iltmeye konulmuştur. 
grupları şimdiden. Ereğli ve la Ereğli ve Zonguldak li 
Zonguldak limanlanmn in- manlarının inşası birinci 
şasma talip olmuşlardır. derecede ele alınmaktadır. 

Bundan sonra Trabzon li-
manının inşasrna ehmmiyet 
verilecektir. Bilhassa Kara
köse - Trabzon şoşesinin in-

şası ve İran transit yolunun 
memleketimizden geçmesinin 
kararlaştırılmış bulunması 

bu {imamn inşasında acele 
edilmesine liizum hasıl 

Karaköse küçük bir avrupa şehri 
çehresi gösteriyor.. Elektrik tenvi
ratı bir haftaya kadar başlayacaktır 

Bu meyanda büyük bir F e 
lemenk firması da 'lıardır. 

Alakadarlar limanlarımız 1 
~nşa edilmedikçe ticaret ve 
ıhracat işlerimizin iyi git İ 
miyeceğirıi ve sahillerimiz
de fırtınalardan mütemadi 1 

yen gemi zayiatının devam 
edeceğini beyan etmektedir 
Zer. Bilhassa zengin kömür 
madenlerimizin bulunduğu olmuştur. 

Dikkatler 

Karaköse - ( Yeniyol) Karakö'sede bay:ndırlık. kti.'· 
tür bakımlarmdan ve soysal bakzmından hamleli çalışma
lar devam etmektedir. Şehir şimdiden kiiçı'ik bir AvtUpa 
medeni şehri çelır:!sini gö'steriyor. Trabzonlu Abdürrah 
manın yaptırdığı un fabrikası bitmiştir. Bu fabrikada 
Belediye ile müştereken Elektrik istihsal ediliyor, Bir 
haftaya kad1ır cereyan verilecek ve Cumhuriyet bayrt:
mında törenle açılacaktır. B~lediye ile fabrika arasında 

- yapılan nmka,,ıele miicibince fırk::ıya. deııaire, sokaklara 

Fındık 

Piyasalar 
durgun .. 

Mareşal Yorosilof son bir 
nutkunda: " Kızılordu dll';'nuını 

dilşmnn topraklarında daima te

pelemeğe hazırdır ,. diror. 

• Bir haf tadan beri dev2m eden 
şiddetli fırtına yüzünden civar ka- llitler yeni lıh' ııutkilc, Al-
talardan ve i:;kelelerden piyasa- ~ıanyanın hazır olduğunu söy-
ınıza mal gelmediği gibi lstnnbul l lıyor. 
Avrupa ile telgraf muhaberatı • 
da ke$ilmiş ve fındık fabrikaları· Fran~ız k0nıilnisl g0nel sck-
na elektrik c •rcpını gelme Jiğinden l'eleri UÇJkla amazııı MuskO\'H
fındık alım satımları tnmamcn dur- ya gitnıi~, hir geı~c kalurak cr
ınuş denoıc.:k bir rıııle gelıniştır. lesi subah düıuııii~tllr. Tı>rez, bu 
Mııamnfi hazır mal üzerine bugün ııni seyahate dair, elrnfıııı alan 
borsada fındık içi 64 ve kabuk- gazelecilern süz söylemekten 
lu fındık 31 kunışa kadar arze- <·ekinmiş, ynlrıız oıı beş glln 
dilmiş isede yalnız kabuklu fın- sonra yine geleceğini söyleıni~
dıklara 2J,5 kuruşa kadar talip tiı· ! 
Zuhur etmiştir. Mulıabcrnt temin 
edildikten sonra hakiki fındık pi
Yasalarının ancık belli olııcağı n
lakadarlar tarafından söylenmek
tedir. 

Mıntaka 
Birincilik 
Maç lan 
Her sene çok geç knbn fut

bol birinc.lılc mnçlarının bu sene 
~ı·c~k aylara duşmemesi için 15 
l ır.ır:ci teşrinde başlay&cağı ilgili
erı tarafından söylenmektedir. Bu 
~Ünasebetle bu ay nihayetinde a-
akadnr kulüp murahhasları topla
narak yapılccak işleri tıınzim ede
ceklerdir. 

Tayin 
V ilt1yelimiz Baytar direktör il 

liasaıı .Menglltay Ziraat Yekılle
liuin emrile Muğla Baytar di

~ektörlağüae ve Muğla Baytar 

lrektörn Hilmi Ertuğrul Viln
reunıız Baytar direktörlUğUne 
"lanuıışlardır. 
Ilı Çalışkan Laytnr direktörü· 
~l Uz Hnsan Menglllnya yeni va· 
l f~slnde de muvaffakıyetler di-
erıı. 

Kızılay 
120 çoğu sünnet 

ettirdi .. 
Selırimiz kızı/ay kurumu 

evvelki giin lialke7.Ji salo· 
nunda yardıma muhtaç ai 
lelere mensup 120 çocuğu 
sünnet ettirmiştir on gün 
evvel Kızılay heyeti çarşıda 
bazı hamiyetli Tüccarları 
mıza başvurmuş, hediye el· 
tikleri patiskalardan çocuk 
!ara birer sünnet gömleği 
hazırlatm1ş, göğüslerin de 
bir kırmtzi kordela taktır· 
mıştır. Memleketin yüz 
yirmi yavrusu. dediğimiz 
gibi, Pazar günii hazırla 
nan Hô.lkevi salonunda pan
suman Osman marif etile 
sünnet ettirilmiştir. sabahtan 
akşama kadar Halkevi ban
dosu neşeli havalarla sünnet· 
li çocukları eğlendirmiştir. 
Bundan başka Kızılay tara
fından akşamları kışlık Yıl· 
dız sinemasında ve Halkevi 
temsil salonunda saz eğlen· 
celeri tertip edilmiştir', 

mebziilen Elektrik verilecek, buna mukabil beş sene müd
detle m1kl~ıan /abrikacıya 8500 lira tediye olunacaktır. 

trabzon nümune hastanesi: sıhhat 
vekaleti projeleri Müfettişliğe gön
de~di yakında eksiltmeye konacak 

Erzurum - ( Yeniyol ) Trahzonda yapılacak moiıe 1 

niimnne hastanesinin projeleri Sıhhat vekaletince ikmal 
edilmiş olarak Üçı'incü Umumi Mü/ et/işliğe gönderilmış
tir. 1-lastancnin yapılma işi yakında eksiltmeye konula
caktır. 

Şelırin batı yolları al/aha 
emanet bir hale geldi.. bo
zuk olmayan yer kalmadı. 
Otomobiller atlaya, sıçraya 
gidiyor., Bu yolların bozuk
luğu ne vakit düzelecek ? ! .. 

* * • 
Parkta kulakları patlatan, 

herkesin lıuıur ııe sükıinunu 

bozan. durup dinlenmeden 

üst üste ayni plakların ça
lışma lıiç aldırış eden ol

mayacak mı ? ! ... 
• 

* * Bütün ·kudret 'lıe kll'ııveti-

mizle Belediye reisimizi ten 
kid ediyoruz, onu alabildi
ğine sığaya çekiyoruz, on
dan bin bir iş, bin bir dü 

zenlik istiyoruz. biraz insaf 

edelim· Yalnız sagın reisi 
mizde mi, bizde lıiç hata ve 

kusur yok mu ? Biz bize 
düşen vazifelerimizi yapiyor 
muyuz ? ! ... 

* "' "' Hamamlar fındık kabu· 
ğunun üçte ikisini elde edin· 
ce, halka kalan kısmının 
beher çuvalı daha şimdiden 
30 kuruşa çıkarsa çokmu 7 •. 

Yeni teşkilat 
İki Umumi Müfettişlik 
daha ihdas edileceği 

.. haber veriliyor 
Onümüzdeki sene mülki 

teşkilôtmıızda mühim bazı 
değişiklikler olacağı haber 
verilmektedir. Bu maluma'a 
göre biri Ege, diğeri cenııb 
vilayetimizde olmak üzere 
iki umumi miif ettişlijin da
lıa ihdası mevzuubahistir. 

Ege dördüncü umumi mü
/ eltişliğinin merkezi İrmfr 
olacak 'IJe Aydın, Denizli, 
lsbarta, Muğla, lunir, 1Ma 
nisa ve Balıkesir vilayetleri 
bu mıif ettişlik mıntakasına 
dahil olacaktır. 

ikinci umumi miifettişliğin 
merkezi Adanada buluna· 
caktır. 

Bu mü/ ettişliklerin ihda
sile beraber verilen salô.hi
.l/etleri de çoğaltılacaktır. 
Her vilayetin birer vali mu
avinliği ihdası da kararlar 
meyanındadır. 

Vilayetlerin adedinin de 
azaltılması ve viliiyetle ka 
za arasında üçüncü bir teş 
kiliit daha ihdası da muh
temeldir. Bu takdirde umu 
mi meclislerden bir kısmı· 

Görüşler Duyuşlar 

Köprüleri yıkan, yoHarı bozan, ağaçları. direkleri 
d~viren, tarlaları süren, muhabere ve ceryanı 
k~se·1, büyük tahribat ve hasarat yapan yağn1ur 

ve se11ere dair . . . 

On gnnJür yaı-dı, öyle yr. ··ış 
ki he-kese illallah dedirtti. rerci· 
l er tarlasında kalan maksul in ün 
mahvolec ığına vahland11 sayfi: e 
c!e'.ciler vaktinden evvel şe ... e 
k:ı~ mağ'a hazırlandı. Havaların iyi 
gidec ~ğini sanarak saz heyetleri
nin mukavelelerini tazeleyen p k
lar niüstecirleri eyvah dc<li. Kışın 

er:C.en geleceğini düşünenler odun, 
kömür tedarikine koyuldu, odun. 
c ılar, kayıkcıl11r, kömürc:iler fiat
ları yük5eltti. H:rlce.!1 de bir L.ir-
11 düşüne~ ve hazırlık kaygusu 
uyandı ·an hava ve yağmur niha
yet son bir borasını, yajışını, "ır

tınasını yapıp, ortalııı altfüıt et
tikten sonra te:temiz bir açılış!:-, 
dupduru bir aydın!ı~da bugün 
yüze güler, yüzleri güldürür bir 

hal aldı .. 

Dün gece dört beş saat içinde 
gökte nelcadar yağmur varsa hep
si boşandı. Öyle boşanış ki de:·e· 
!er taşdı, vadiler sele lcarıştı, sel
ler köprüleri yıktı, yolları geçil
mez hale soktu. Trabzonun üç 
kaza ife olaıi l>efı çaaaıcnr. Ne 
Maçlcaya, ne Sürmeneye, ne Pu
latanaya gidip gelmenin im:Cinı 

kaldı. Kopan ai'açlar, yıkılan tel
graf, elektrik tellerinde muhabere 

ve aydınlık yok oldu. Trabzon, 
Pulatana karanlıklara gömüldü. 

Dün bir otomobile atlayarak 

Maçka yoluna, Dcğermendere 
semtine doJ'rU bir tedkik gezinti. 
sine gittim. Belediye meznrlı~ın

dan Sülüklüyc dozru inen yokuş
tan aşnğ1 otomobil kayarken De. 
ğermendt!renin geniş vadisini seyr 
ediyorum. Sel kıpkı:ul çamu·lu 
mai halinde 30 mil sür'atile bütün 
vadiyi kaplamış, kıyı bucağı yala
ya yahya akıyor, bazı yerlerde 
korkunç kabarmalar, çarpmahr, 
yayılmalar ve yalamd11r yaparak 
insanın haşını döndüren, yüreğin-

nın lağvi İcab ve iki milyon 
liradan fazla bir tasarruf 
yapmak imkcinı lıasıl ola 
caktır. 

Diğer taraftan belediye 
varidat/arının artırılması 
hakkındaki kanun da kat'i
yet kesbedecektir. Eski lk. 
tisat Vekili Şakirin riyase
tinde toplanan bir komisyon 
belediyeler için varidat ara· 
mış ve bazı esaslar tesbit 
etmiştir. Belediyelerin vari 
datı kcif i_ olmadığından bu 
yüzden imar işleri lazım 
geldiği kadar süratle ilerle 
memektedir. 

Komisyon Avrupanın muh
telif şehirlerindeki belediye 
varı'dat kanunlarını celbet
tirerek tetkik edip memle
ketimizde kahili tat
bik olan kısımlarını almış 
tır. 

Kanunun Kamutayın bu 
devredeki içtimaında geçe
ceği de söylenmektedir. 

de ürpermde- yap::n bir manz.ırıı 
alıyordu. Kıpkızıl bir çamur der
ya:;ı msnza:-a<Jı nla;-ı vadiden içeri 
doğru ilerleyoruz. Sülüklünün tam 
boğ-azına geline~ otomo'.>ili dur
du:-<luk. Çünkü yol aı tık bu-ad:ın 
itibaren çamur dervı:ısının altında 
kalmış g~çid verm;z hnle gelmişti. 

Burada birkaç yolc.ıya rastla
dık. Dağ eteklerinden gcclükle 
buraya kadar gelebilmiş olan yol
c..ılara sorduk : 

- Öbür yüz ne halde ? 
- Karakaş mevkiindc yol bir 

karış kaldı, tamamile selin altında 
çöküp gitti, Hııcımehmet köprüsü 
yıkıldı1 Matarııcrda birkaç dükkan 
vesaire sele karıştı, tnrla uçtu, 
Maçlcadaki büyük köprO yıkıldı, 

bu yoldan arblc değil otomobil1 

insan bile güç geçer .. dediler. 
Geri d5ndülc:, Değermenderenin yola 
yakınkeında na ·1'ır yeryer adamllr 
selin sürüklediği, .sel önünden kü
tük kapışıyorlardı .. Sel önündc:n ' 
kütülc kapayım diyen bir kadın 

da sele karışıp gitmiş .. Sel önün
dee kitik kapmaya .. ,,... &• 

damların c~saretine hayret ederek 
bu dehşeUi sahadan ayrıldık. 

Şimdi belediye mezarlığı üze· 
rinden Değermendere köprüsüne 
doğru üstünden aşağı kuş bakışı 

seyre daldık. Bir menzıra ki gÖ· 

rülmeğe layık .. 
Köprünün üç gözünden sel bir 

karış aşıt~ıdan dehşetle akıyor, 

nerede ise köprüyü n~ac.ık ve 
köp ·üyü önüne katıp sürecek gi
bi .. Nemli zadelerin geniş çayırlı· 
ğı bir göl halini almış, köprünün 
bu yanki yüzünde bir kaç dükka
nı birbirine kanştırmış, ta un fab
rikalarının, fındık mag-azalarının 
Tva:cıo~lunun gazinosu, bütün 
bu .saha sel altında kalmış, koc!l 
bir saha kıpkırmızı çamurlu su 
deryası içinde kalmı.ş .. 

Denizin bu dere ağzındaki man
zar;ısı bambaşka bir hal almış, 

kıpkırmızı dere ile kıpkırmızı bir 
renk alan Karadeniz birbirine ka
rışmış, nere:Ji deniz, neresi dere 
ayı:d edilemez bir hal almıştı. 

Trabzonun doğu semti bu hal
de iken, balı semti de aynı hale 

gelmişti. 
Trabzonla1 Pulatananın tam yan 
yolu olan Sera deresi bütün aza
met ve ihtişamile taşmış, kıpkızıl 
çamurlu sularile sel tele geçit o!an 
büyük taş köprüyü yıkmış geçidi 

kökünden kesmiştir, 
Öte yüzde na ~olup bittiğ'İni 

anlamanın imkanı kalm:ımıştır. 
Bu sabah hava sanki bir şey 

yapmamış. bir şeyden haberi yok- • 
muş gibi sakin ve heyecansız, ma
vi göğüyle, be:rak güneşi ile, te
miz yüzü ile apaçık renk ve ç'!h· 
re.;ile yüze gülmektedir. 

. 

Memurlar 
için gereken 
Yeni tercümeihal cetveli 

m
1 
atbaamızda basılmıştır. 

steyenler alabilir. 



Sayfa 2 

Dokuzuncu ders 
-~---~ 

Siyasal 
Partiler 

/YEN/YOL} 

RECEP PEKER 

Ordu İstiklali 
İstiklalin başka ve önemli 

bir ana şartı da, bir ufusun 
kendi ulusal korunma işini, 
Milli muda/aasını yapacak 
bir orduya sahip olmasıdır. 
Devlet bu orduyu kendi di
l ediği şekilde, kendi ulusal 
şartlarına en uyar terlipde 
kurup çahştırabilmeli veya 
şatabilmelidir. Yeni bir deıı
let, hiç bir dış dei.!letin 
tesiri olmaksızın, münasip 
gördüğü zaman askerini 
toplarken. istediği yaşla 7.ıe 
istediği sayıda yurddaşım 
si/alı altına almakta, ihtiyat 
t e muvazzafının yaşlarım 
v • devrelerini tayinde tam 
serbest olmalıdır, ietedidiği 
sayıda zabit, küçiik zabit 
bulundurmak ve yetiştirmek 
de bu serbestlik tarifine 
girmelidir. 

Dil kurultayB, dil bayrama hakkında • • 

Türk Dil Kurumu genel sekreterliğinden : 
Üçüncü Türk Dil Kurul

tayı işleri için 7 6 Hazzran 
7 936 danberi Dolma bahçe 
saraymda çalışmakta olan 
Türk Dil Kurumu genel 
sekreterlik bıirosu. Kurultay 
işlerinin arkası alınması 
iizerine Ankaraya di'inmıiş

tıir. Bundan sonra kuruma 
yazılacak yazılar Ankarada 

. Türk Dil kurumu genel sek
reterliğine gö11deril melidir. 

Bütün Kurultay çalışma
ları sırasında lstanbul vali 
liğile Belediyenin, Milli Sa 
ray7ar direklö'rlıiğüne hü
kumet dairesinin 7ıe İstanbul 
matbuatının gösterdığ·ı kıy
metli muzaheretten dolayı 
Kurum, bu müesseselere ale 
nen teşekkür efmeği tat/, 
borç bilir. 

Dil bayramı : 
7 _ İlk Tiirk Dil Kurul-

tayının top/rmdığı 26 eyltil 
de. hundan önceki yıllarda 
olduğu gibi, dil bayramı, 

Tıirk Dil kıırurnu üyeleri, 
Halkevi. gazeteler ve yur 
dun dilseveri arasında kut 
lulanacakttr. 
2 - 16 Eylrıl 7 936 Cuma 

rtesi g tnll saat / 8 de 
Ankara 7.J.J lsfarıbul radyo 
!arı birleştirilecek ve kurum 
adına bir söylev 'velilecek
tir. Bu söylev b:itiin Halk
evlerinde radyo ile dinlene· 
cektir. 

birer kop.:;asz Turk Dil ku
ru71u genel sekreterliğine 
gönderilecektir. 

4 Ttırkiye ya=et el eri 
26 Eylül 1936 sayılarında 
dil bayrammı kutlu/ayacak
lar -ııe 7iiı kiyede dil çalış
ma/an iizrrine yazılar ya 
zacaklnrdIT. Bn yazılarm da 
b;rcr kopya8ı Tiirk Dil /...u 
rcımu Genel Sekreterliğine 
gönde, ilt:cektir. 

5 - Biitlin kııtlulama ııe 
tezahür/erde şu nuktalann 
it:buru~ ettirilmesine çalışı 

3 - Halker•leri, söıılev lacaktır : 
A - Ulzı cJnder Atat irkiin saatinden önce 7.ıe1ıa soma 

kendi bölgelerindeki imkana 
cröre dil hakkında kon/ e 
o I 

ranslar 7.Jermek. şiirler okul 
mak '\Je tiirlii tezahiirlerde 
b11lw1nıak suretile dil bay
ramım kutlulıyacnklardu:. 
Halke1derinde verilen kon
feranslar 7.Je okunan şiirlerin 

cA: 

yiice lıimaye ve irşadı al 
tmda Tıirk dili iizerindel.:.i 
çalışmaların herg 1n daha 
çok geniş/iyen yul-.sek bir fa
ali,L1et aldığı. 

B - Ana dilimizin geniş 
varhk!armı bulmak ıizere 
·' apılan araşfzrmalann, yal 

nzz türkçeyi dı!ğil bütün 
diin ıa dillerini ııe genel 
dil b 'lgisini ilgilendiren yük
sek bir buluşa vadığı, 

C - Yeni Trirk dil tezi 
nin Uçiincü Tiirk dil Kurul
tayma iştirak eden yerli ·ıre 

yabancı dil bilginleri fara
/mdan da iyi karşılanmak 

rnretile bir kat dalıa lwv-
1ıetlendiği, 

D Türk kiiltiirünıin en 
eski kiiltıir kaynnğı olduğu 
gibi Türk dilinin de bütün 
kıilt ·r dillerine ana kaljnak 
olduğunun " Güneş - Dil .. te 
orisile inkfir !-.abu/ etmez bir 
şekilde ortaya çıktığı. 

6 - 1-/all.:a lıitab e.den süy 
ltv, knn/erans '\Je şiirlerde 
elden geldiği kadar lıerkesin 
onla·;a bileceği açık sade. 
diizg 'irı, p iriizsıiz ııe güzel 
bir Tı'irkçe kullanmağa ça
lışrlacaklır. 

Süel lstiklii/112 en fazla 
göze çarpan tarafı mecburi 
askerlik tatbikinde _lıiç bir 
kayda bağ 'ı olmamaktır. 
Bugün bir devletin kuvvet- J 
ten düşürülmesi için mua 
hede/er veya diplomatık te 
sirlere o devleti, yurddaşla
rmı mecburi olarak silah 
altına almaktan menedici 
kayıdlar konuyor. Bu nokta 
üstünde çok uyanık olmak 
gerektir. 

Okumak ihtiyacı Konışu Rusyada 

• Bir devlet aynı zamanda 
kendi silalılarımn çapını, 

sayısını, vasıflarını ve sair 
bütün korunma vastıtrzları 1 

mn seçilip hazızılanmasım, 
kendi /aydası ve kendi he
sabı nasıl istiyorsa öylece 
yapabilmelidir. 

Bir devletin karası, hava· 
sı ve kara suları yalnız o 
devletin kendi ulusal vası· 
ialariyle korunmalıdır. Bir 
devlet karşılıklı olmayan 
herhangi bir yardım tarzın
da, başka bir deuleti dış 
tehlikeye karşı koruyucu rol 
alırsa, korunması mevzuu
bahis olan devletin İstiklfıli 
tehlikeye girmiş olur. 

Mustakil bir devletin yur 
du yalnız ulusal ordu tara
fından korunur. 

Yaşamak için gıd:ıy?, hnvayo 
ihtiyacımız nekadar tııbii ise oku

mak ve Öğrenmek ihtiy~cımız dit 
okadar tabiidir. 

Yaş:ıynn bir ad:ımın ekmek ve 
:!>ndan sonra en çok muhtaç oldu
ğu şey nedir diye sorsalar deı-lıııl 
okumak ve Öğ'renmek c~v:ıbı veri
lebilir. Çünkü yaşamak ,için muh-

taç oldni(umuz maddelerin kaza

nılmasında çekilen müşkülat :m
c 1k okum:ık ve ög-renme!=le yrn' 
bilgi ile hafifler. Teneffüs ettiği
miz havanın hayati kıymetini nn
Jamak için okumak ve Öğrenmekle 
~abildir. Bu meslekinde terakki 
etmek isteyen, dolap beygiri gibi 
daimn nynı iz üzerinde yürüye
rek dar bir salında kalmak iste· 
miyen herkes mcslekinin her gün
kü terakkiyatından haberdar ol

nrnk meslekindeki inkişafı takip 
ed3rek, kendisini ona göre tcc'ıi:z 

etmek mecburiyctindndir. Hatta 
yalnız meslekine ail malümatln 
tccehhüz kafi değildir. Her daki
ka tekemmül esbabını nraşbrma
y nn em::ınli arasında temayüz his
taşımayan bir meslek adamının 
terakkisi şüphelidir. 

Meşhur milyarder knrneci dni· 
ma şu sözü söylermiş : Adliyede İstiklal 

istiklalin bir ana şartını 
da adliyeye bakarak İröre 
/im : Bir devletin adli b:i
tiin işleri ulusal kanunlara 

1 
( Ben yakın ve uzak bir istik

bnlda kendıni mühim bir fcaret. 
hanenin başında görmiyen bir 

genç memura metelik vermem. ) 
Demek ki knmeci, müessesele-

- Arkası var - rine alacağı adamlar da çok kıy· 
_N_O_T_LA--R--------t metlı bir meziyet aramış. O da 

( Nefse itimatlır. Bir adamın nef-

12 metro sine itimat etmesi, kendısine gü
venmesi meselesindeki vukuf ve 

Gireson belediyesi karar . b'l~isinin netice;idir. Bu itimaı, 
·ı.ıermiş: Fındık kabuğu ya- bilgi ve vukuf net:c~inde artar. 

kan hamamların./urunlarm Hgrhangi bir me ... lekteki derin 
bacaları en az 12 metro bilgililer ise telebbuun, çok oku-

Yazan : Durmuş Tllrknıenoğlıı 

manın. ve okuyar.ık edinilen ma
lOmatın hı.ynta tatbiki nı:ıhsı:.lü
dür. Kendine gJvenmcyen1 nefsine 
kuvvetli bir itimadı olmayan n
dımdan terakki değil, ciddi bir iş 
hile hcklernck çoşdur. Bir insanın 
çalıştığı snhada muvnffakiycti, 
azım ve i ·adecıi ve lıil5isinin dere
cesi ile mebsuten müten:ı:;ipti •. 
Bu, pek açık bir hakikat iken ih· 
mal edenler, çalıştığı salında mu
vnf fokiycti bnşkoln:-ının ynrdımın- 1 
dan bcklevenler, bny~ttn tesadüf 
ettikleri müşkilfitlal'I hamile:-inin 
kuvvetile kırmak ve aşmak iste-

yenle-, kendini nzım ve iradesiu
den emin olmayanlnr, ncınnc.:ık 
kadar çoktur. . 

Kahvelerde, gazinolarda, vn

purdrı, trende herhangi bir yerde 
konuşanlara kulak veriniz, hayat· 

ta, tuttu~ u işte muvaf fok olmamış 
mcslekinde terckki edilmemiş, ipin 
ucunu kaybetmiş olnnlnr kendilsri
nin hamisiz, nrknsız olduklarından 
şikayet etmekte : Muvnffak olan· 
!ardan bnhsedilince onların birer 
hamileri bulunduğtınu söylemekte
dirler. 

• Arkaı var -

İzmir Vilayetinin 
güzel bir kararı 

lzmir - Kaznlara işliyen kam
yon ve kamyonetlerin faz.la yol
cu ve eşya almaları, birçok feci 
kazalara sebebiyet veım0ktedir. 

Buna, birçok nrabaların hurda bir 
halde hulunduklnrı da ilave edil· 
mektedir. Vilayet, bütün kaznlara 
şiddetli bir emir göndererek ara
baların sık ı:ık mmıyenesi ve şe

hirler ara:'.lında knt'iyyen fozla 
yolcu nlınmaması içiu tebligat 
yapmıştır. 

----------------------. _________ _..._._.. __ w.,...__, ____ _ 

Nüfus 

Sovyetler 
birliğinde nüfus 

~ayımı 

Sovyetler birliğinde 3 -
iinclİ defa olarak yapılacak 
olan nü/us sayımının tari
hi. 6 Kanunusani 7937 
olarak teshil edilmiş bu 
lunmaktadır. 

Bu işin azametini tebarüz 
ettirmek için. sayım işinde 
1 millJon 200 bin sayıcı 
ile 7 20 bin m i/ettişin kul
lanılacağını, 30 lisanda ba
sılacak snyım kiiğrtlar: için 
bin ton kağıt sarfedileciği 
ni kaydetmek ka/i olsa 
gerektir. 

Her sahada bu biiyiil: işin 

iyi bir suretle bitirilmesi 
için istihzara şimdiden baş 
lanmıştır. Hesap makinele 
ri imal edilmekte bulun 

Bir çok mmtakalarda ihzari 
mesai esnasında yeni yeni 
meskiın köyÇ"lkler keş/et
mişlerdir. 

Bu seçim sonunda şimal 
mmt.ıkalannda ahalinin çok 
artmış olduğu tesbit olun 
muştur, Mesela Kareli'de 
Petrozavodusk şelırinin eha
lisi son on yıl içinde iki 
misline çıkarak 60 bini bul
muştur. Saratov mmtaka · 
sında bu müddet zarfında 
50 köy, kasaba halini al 
mış 1.1e Dniepropelrovsk 
mmtakasmda ise yeni yeni 
endüstri kasabaları vücut 
bulmuştur. 

Buğday piyasası 
Ziraat Bankası 

mubayaata başlıyor 
Ziraat bankasının üailmUzde

ki hafta içinde buğday muba
yeatına buşlıyacıığı haber veril
mek tcdir. 

Bu sene hnvalnrın yağışlı git-
muş ve muhtelif Cümhuri- mesi ve malısulUıı de çokcıı ol
:·c1lerde, mıntakalardrı. ve ması dolayısile harman gecikmiş 
şs.1zirlede hususi bürolar bu yüzden banku ınubayaata 
açılarak çalışmaya başla- başlamamı~tı. Halbuki geçen se
mıştır. ne banka bundan ~·ok evvel 

mubayaata başlamıştı. Bu sene 
Kışın gidilmesi çok zor mahsul köylllnlln elinde daha 

olan bazı şimal mıntaka- yeni toplannııı bulunmaktadır. 
farda sayım şimdiden biti- Bankanın bu yılki mubayaa 
rilmiştir. Bu mıntakalarda fiatları geçen seneden oldukça 
bini göçebe olmak üzere 40 farklı olacaktır. Çnnkll geçen 
bin nü/us sayılmışllr. Sayim seneki fiutlar darlık zamana uy
. . l b.. k J fı gun olarak tutulmuştu. Banka 
ıçın memur ar ır ço cıe u bu sene ınevcud buğday muba-
çok uz~n mesafeler katetmek; yaa merkezlerine 52 merkez 
zaruretınde kalmışlardır. daha illlve etmiştir. 

yükseğe çıkarılmış olacak. 
tır. bizde lıamamlar, /urun
lar hudutsuz serbesti/erini 
belediye medyundur/ar. Şu 
hal ve hesaba göre bir yak 
sın da bin şükretsinler doğ 

n . P lan ve Proğram ... 
ikisi de laz ım, ikisj de elzem ama, hiç biri yok bizde ... 

işimiz planh, gidişimiz proğramlı olmah ! 
rusu I 

• Dünden beri bütün göz-
ler ve dikkatler değermen 
dereye çevrildi: 30 mil sü
ratle koşan mahut derenin 
arkası ğelse. dibi kurusa 
da şehir de bu beladan kur
tulsa diye I 

-... 
Koskoc:ı şehrin daha plan 

yapılınamı;, koskoca şehirde ne 
yııpacağınıımızı, nasıl yllrllyece· 
ğlmizl gösteren daha bir iş 
programımız bile yok. 1ş proğ-
rnını olmayınca vazife Ye me· 
suU~·et mUlahnzaları da yok de-. 
ınektlr. bir senede-, Qç senede, 
be'] şenede yapılacak işler, da
ha önceden belli olmalı, yani 
!ş pro~rumıaın çercevesi i)'iae 

girmiş buhınmnlıdır. l~roğrıım, ' etmiş olacagıou göre, ya, her, salt bir duruş da değil, geri 
salt onu tanzım ve tııtbıkla nın- 1 senenin i~i o senenin hudutları geri gidiş demektir. Hnlbuki piz, 
kellef ve muvazzaf Olanlarca içinde taıııamlamı;ı olacak ya- asrı yıla sığdırmak mecburiye-
değil, bütün halkca da malum hut d k ' 
olmalı, ınalnm olmak içinde t a ı men veya tnı~nınen tindeyiz, daha yılı yıla sığdıra-
yıllara ayrılan bütnn hudut ve ~ırıtmı5 bulunacaktır 1 l lansız ınazsuk ne yaparız sonra'? ı 
teferruatile ilan edilmiş bulun- 1 ış lınadığı \ 'O Olaınıyacuğı gibi, plan ve pruğraın, iki.İde Hlzzım, 
malıdır. Yıllara takslmen yapı- ' proğramsız gidiş te, gelişigüzel, ikisi de elzem uma hiçbiri yok 
lnoak işlerin programı Han ve ; başıboş bir giıli5ten. daha df)ğ- l>izde .. Şuhulde her şeyden ön
ilnnı ediluıl~ olursa nevama bir rusu yerin sayıştan başka b'r Once bu iki nııksımın tnınuml:ın
taublıut ınnhiyetiui de. iklisav şey değlldir. Yerinde saymak, J ması gerektir ı 
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Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

OÇ BELA: 
Frengi, Fuhuş, İçki 

Yazuıı : TÜHKAN 
llıırnıııı;; Türkıııcııoglu 

Fuhuş ve Belsoğukluğu 
[ 7 1 

be/soğukluğu tedavisine baş
layarak ilk haftasında i.11i 
olmak alümetleri göriildü, 
ve lıasta bir buçuk a_11 zar
fında lemamile iyileşti. 

Bir buçuk yaşındaki 
kızda belsoğukl uğu 
İkinci hastamız lıenıiz bir 

buçuk yaşında masum kız· 

cağız sağ dirsek ma/salrnda 
k.-~ <' ls: !ıir şişlikle müte
ra/ik i :m 'rar ve hararet ile 
k. :~ı .klıJ.. J~ !u.'ıammül edil 
miyecek derece agriyle müş 
teki bir vaziyette 'l.ıalidesile 
birlikte geldi. İlk bakışta 
bir kemik zarının iltihabı 
zannolunmuştu. Bir iki gün 
pansumana devam edildi. 
üçüncü giin çocuğun giymiş 
olduğu donunda sarı ve 
yeşilimtırak bir kaç leke 
nazarımı celbetti. Derhal 
yavruyu umumi bir muaye
neye tabi tuttum. Neticede 
maalesef annesinin maruz 
kaldığı kara felakete za
vallı yavrununda kurban 
giderek pis, mülevves 

1 bezlerle silinmesi yüzünden 
belsokukluğunun aşzlandığı· 
nı görd.J.m, ve iltihabında 

ma/sallara kadar sirayet 
ettiği anlaşılarak derhal 
baba, ana, çocuğun iiçü bir· 
likte tedaııiye tabi tutularak 
uzun bir müddet zarfında 
iyi oldular, Binaenaleyh ka· 
dınlarzmız bu hususta eline 
geçirdikleri pis bezlerle ge· 
rek kendilerini ve gerek ço· 

. cu'·larını silmek surelile 
mikrobu etra/a suçmaları 
en büyük tehlikelere sehe· 
biyel vermekte olduğundan 
bu gibi çirkin hallerin ya· 
bzlmaması tavsiye olunur. 

t ç K i 
insanı insanlıktan çıkaran ve aklı 

başına gelince utandıran 

sağlık ve kise düşmanıdır • 

Adamın aklını alan eşe. 
dosta, ilegüne, rezil eden, 
çok /enalıklara kapı açan 
sarhoşlukta, rakı içmekte 
gençlerden çok uzaktır. /ç• 
ki insanın. insanlığın en 
büyük, en zorlu düşmanıdır. 

• Arkası var • 

Halk Manileri J 
Saksıda çiç·ek açtı 
Türlü kokular saçlı 
Her akşnnı görUş!lrdnk 
Bilrnemkl neden kaçtı. 

* * * Armudu dalda s:ıydıın 
Giderken yolda kaydım 
Meğer ben yaııılını.,ım 
Ke;;kc seni alaydım. 

* * * Kayalardan su akar 
Gökle ~inışckler çakar 
Kız senin gUzclliğin 
Bntnn alenıl yakar. 

* "' * Havada vurdum kazı 
Çok şilkUr gördUm yazı 
Güzel bir sevdiğim var 
Yalanız çoktur nazı. 

Babll Salim Ôıütfllf 



- --- - --- -- ---

22 EylUI 936 / YEN/YOL J 3 Sayfa ...... ------~~------------------------------~------,.._--._.'!"'""!--~------..~~--------~----------~~~~'""!!""~-~,.--.~.-~~-~::c:~~~:s:ı~~~~~IC!Z~~-~~~~~~~ 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 

Ankarad 
el işleri sergisi 

ilan Sadeyağ eksiltmesi 

Defderdarhktan : 
Askeri satınalma komisyonundan: 

l ktisa t vckı1letiııdcn laıııi rıı 
Yazan : ediliyor: 

Norbert Von Bischoff 
A \'usturynnın Ankar:ı 
Elç.iligi sabık miiste'iar 

Turkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

(39 ] 

yalıaııcı dokto ,·l ırı .1, lııısialığm 

lıari •i flmillerle ,iddellenıııesin
de ve hcnn7. mevuıd olo :ı az
hklı111 .ı milli nr·lnl ırını hilul ile 

haı; arı1sınd.ı .snrilp f{elen ıııll 

cadelenin iyi ı~utrı ve az çok 
llevumı imi<;ı gibi kürCikLenıııe

sinde nıe:ı::ır ıuti.ırı vurdı. 

Aile sanayi vı• kiiı;ilk sannl
lııı· İ•;İ ı ı lıir te~vik vı•..ıill•:-;i cıl

mıık \'e hıı nevi sanntlanıı hi· 
rnaye \'C inki<;ınfı i(·in alınması 

muktezi tedbirlet·in tuyiııinc 

hizmet eylemek üzere Ankara· 
da 209 llkte.,;rinde aı.~ılacak el-

i:;ılet'i sergisine hllkOmetce ne 
derece ehemmiyeti \'erilmekde 
olduğu malumunuzdur. KU~·l\k 

ı:;anntkılrların iştirnkini le:-\'İk 

ve temin mııksadiyle \'ckfilet 
s<.·ı·giye rıid biHilıı masr<1l'l:ırı 

Uzerine alarnk alılkadıırlnra lıi\' 

bir knflet tahmil etmemi-;ıtiı·. 

Gi.inderilcr·ek eşyanın Ankarnya 

Sarayı atık nıahallesinin hükfın1et sokağında 
26 ııi.m1ara.lı dükkanda ıncyv~cılık yapn1akta 
iken terki ticaret ederek halen ikametgahı meç
hul bulunan Bekir oğullarından Ömer oğlu Y u
suf namına 11 - 59 numaralı ihbarname ile 
10-1-936 dan 1-6-936 ye kadar 5 lira 92 kuruş 

Erzincan Tümeni garnizonunda bulunan kıta
at ve müessesat erahnın senelik ihtiyacı olan 
(yirmi iki bin ikiyü~ ) kilo sade yağın ihale gü
nünde kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkınadı
ğından ( 2490 ) sayılı kanunun ( 40 ) cı madde
si mucibince pazarlığa çıkarılmıştır. Muhammen 
bedeli ( onbeşbin beşyüz kırk ) liradır. Yüz
de yedi buçuk ilk temiqatı ( binyüz altmış beş ) 
lira ( elli ) kuruştur. Şartnamesini görmek isti
yenler hergün Erzincanda Tümen satnalma ko-

, kazanç ve 1 lira 18 kuruş buhran vergisi tarh 
edilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün 
zarfında itiraz edilmediği takdirde matruh ver
ginin katiyet kesbedeceği ilan olundr. 

misyonundan parasız alıp hörebilirler. Pazarlıkla 
ihalesi 2 birinci teşrin 936 cuma günü saat 11 
de Erzincan Tümen satınaJma komisyanunda ya-Bulkan Slavlaı·ınrn arkac:n<ia 

Avusturya ile Rusya, Yunanlı· 

larıo arka~ınd ı Hu ya Fransa 
ve lngilter.?. grnh'nilrrln arka
sınclaRusya V<' lıı gilte,·e duruyuı·· 
du. İngiltere daha sonra. Knrd
ler ile Arabları da mll~terfü·ri 
amsınu soktu. 

kadar nakli signrta ve iadesi 
ına:.rafları veknletı•e <leruhde o· 
dilmi~tiı'. Ayrica sergide muvaf
fakiyet gösterenler mu\'affıtkı· 

yet derecesine gurl• nakdi mii
kllfot \'<' ~ad ılyalab takdir ve 
taltif olunac:ıkdır.On bin liralık 
nakdi mükılfat tevzii nıııkarrer

ıtir. Eşya Ankaruya kadaı· gön

derilmek llzer~ mahallin Tku
ret odasına teslim edilecek \'e 
odıı taraf ıııdan nakliye ve sigor
ta nıu:.raflımııa ııicl vesaikle bir 

Askerlik şu~esinden pılacaktır. 17-19-22-26 

Bu nllfuzlar, kalı altalta, ktltı 
yanyıırı.ı yatıyonlu. Ve kıllı, çar 
ı>t-;.ıyuı·du. Bazın bu çarpıınu

lanlaıı dramatik m::ınlaralar ha
sıl oluyol'<iu. hıkat hiç şaşma

dan ilerliyen şey. bu nllfuz ağ

larının gittikçe sıklaşması ve 
Osmanlı lınpıır<ttorluğunun çll
rnk gövdesini merhametsizce 
sı:u ~tırınıı.sı idi. 

1 - 332 doğumlu ve bu gençlerle muameleye 
tabi yerli ve yabancı erlerin son yoklamaları 
1 İlkteşrin 936 günü başlayacak ve 23 İlkteşrin 
936 günü sona erecektir. 

KİRALIK EV 
Kunduracılar caddesinde 21 No, lrlarunlar mağazası

nm iistıi 6 Oda geniş koridorlu gayet ferah caddeye 
ve denize nazir her taraftan bol güneşli altında her iş 
için elverişli büyük ardiyesi ve banyo tesisatı l/apıla 
cak müsaid yeri içinde üst kafrı tulumba ile çıkar suyu 
vardır. hem ev hem yazıhane ve muayene lıane olarak 
kullanılabilir. Görmek istiyenler Harun/ar moğa=asına 
müracaat ederler. 

2 - Bu müddet içinde gelmeyenler hakkında 

kanuni muamele tatbik olunur. 

Osmanlı lnıparalorluğumı da
hil olan azlıklara, nasy1.malizııı 
fikrini a~ılıyanlar değilse bile 
bile, bu fikri kendi emperyalist 
hesablnrına göre şiddetlendiren
ler ve di iplinli bir gidi~le ga
Yelendirenler, l>Uyllk devletler 
olmuştur. Bu sayededir ki, dok
san sene içimle, imparatorluğu 

eczasına parçalamak kabil ol
nıuştur • .Fakat bu parçaların ho
nıogeııliği bazaıı o kadar zayıf 

kalmıştır ki, bu sefer kuvgalnr, 
bizzat bunların :mı ında başla
mış ve gUııınUze kadar, bUyUk 
devletlerin ınlld1halelel'iııi icab 

İlan 
likde aııkarayu sevkolunacıtkdır. Trabzon !c:a memurluğundan : 
Bu masraflar vesaik mukabilin- Açık arttırma ile paraya çev
de vekaletce tesviye olunacak rilec.:k gayri menkulun ne olduğu: 
dır. El işleri sergi-:;ine hüktl- Bir hanede ve iki tarladaki 
melce verilen bllyilk ehemmi- borçlunun hisse;i. 
yete ve bu hususda ~imdiye ' Gayri menkulün bulunduğu 
kadar YAPiian muhtelit tamim- mevki, mahallesi, sokağı, numarası: 
lere rağmen sergiye lUzCiınu Holaınana köyünde tapunun 
kudar alı\ka gösterilmediği an- l l l, l13 ve 115 nu.naralarında 
laşılmı1tır. Vil!'lyetinıiz dahilin· kayıtlı. 
deki kU~~nk sanatların manıt111l· Takdir olunan kıymet : 
tının teşhirini bu nevi sanatla- Haneye 500 tarlanın biri 4000 
nn teşvik ve himayesi bakı- ve diğeri 1000 lira tamamlarına. 
mıııda ehemmiyetli Körmekde- Arttırmanın yapılac~ğı yer, 
yiz. Bilhassa vilayetimizin ına- gün, saat : 
ruf ve tanııımı5 eli~leriyle milli Trabzon ic ;a dairesinde 22-10-936 
üıyafetıarin sergide behemhal 

1 
saat 13 de. 

yer tutmasını lUzUmlU addedi· ı 1 · işbu gayri menkulün artır
yoruz. Ellşlerl sergisinin her ma şartnamesi 22-9·936 tarihinden 

ettirmiştir. cihetten haiz olduğu bilyük e· itibaren 936-6 no ile Trabzon ic· 
Buna rağmen. bllyllk devlet- hemmiyet göz önUnde tutularak ra dairesinin muayyen numarasın- . 

lerin bu gizli intirikaları, iınpa- küçllk sanatkarların her blrile da herkesin görebilmesi için açık· 
torluğu bu kadar kısa bir za· ııyrı ayrı temas edilmek sure· tır. ltinda yazılı olanlardan fazla 
nıan znrfıuda ı>arçahyamazdı. tile teşvik olunması ve gönde· malumat almak isteyenler, işbu 
Paknt kundakçı bUyOk devlet· rilecek eşyadı ı testıitile eylt1l şartnameye ve 936-6 dosya nu· 
ler, aynı 1.amanda, ev sahibinin soalarında Ankarada bulunmak marasıyle memuriyetimize mura
Yangını söndllrmesine mani ola Uzere sevkinin temin buyrııl· cıat etmelidir. 
Cak tertibatı da alnıı;ı buluııyor- ınası mUsllem Jlan yilksek gay· 2 • Artırmaya iştirak için yu
lardı. Bu tertibatın te:;ir gl\cU ve himmetinizden kaviyen ıne- karda yazılı kıymetin yüzde yedi 

. Arka ı var - mul ve muntazırdır. buçuk tem!nat göste-ilcc :ktir. 
--=~~=~~=-c===--"==-="--"-~=:..====---=--.....:...=:;::;:o;;:ı 3 ·Hakları tapu s:c'lile sabit 

Gençlik 
Sadık köpeğin ölümü .. 

1 
olmayan ipotekli alacaklılarla di-

' 

ğer alakadarların ve irtifak hak-
kı sahiplerinin bu haklarını v e 

' hususile faiz ve masrafa dair olan 
1 iddialarını işbu ilan tarihinden 

7 Sedat Olgener itibaren yirmi gün içinde evralcı 
müsbitelerile birlikte memuriyeti. 

Böylece bu savaş epey bir nişan aldı. Köpek hl\lıl ona se- mize bildirm-::leri icabeder aksi 
rn.Qddet devam etti. Köpek bit- vimli kara gözleriyle bakıyor, halde hakları tapu sic:lile sabit 
kiu bir halde ni!ıayet yılaııı sanki i~:indeki sevine{ sahibine 
bıraktı O da artık ı:oktan haya- b"ld" " l d olmayanlar salış bedelinin paylaş· 

\ ı ırmee;e ça ı,ıyor u. ınasından hariç kalırlar. 
ta veda etmişti. Köpek agu· Bu sırada ıııiıthi5 bir silılh 4 • Gösterilen günde artırma-
&ğır be~iğin yanına oturdu, ur- sesi işidildi. Pis bir barut ko-

tık gözlerini hiç kapamadı. çUıı kus_u ortalığı ~ad~lakd~. Ozç d0
1
r
1
t ~:s~~~ir!~u::~nl~: a;~~u::ıuş:~~~ 

ltu arlık bu f eltlketten sonra sanı ye ..;onra ı ı ı : ~ava ı 1 b 1 U kö k k l . . d d matı a mış, un arı tamamen kabul 
Yuyama11117l1. pe ıın ar ·~~ın e yer e ya· 

1 
etmiş ad ve itibar olunurlar. üs· 

* • * tıyordu... t - d b k 1 · k ı-un e ıra ı an gayrı men u un 
Akşam nstü ı..tipiııin sert İhtiyar adanı derhal beşiğin bedeli zamanında verilmezse gayri 

~aınutnrıyla çarpışan iki yolcu yanına koştu.. Çocuğa baktı. mekul ikinci bir artırma ile satılır 
tlıerkeple berabel' kOynn me- lyildi adam akıllı dinledi.. Bir ve bedel farkı ve mahrum kalınan 
Zartı ·c tar.1fında11 köye doğru bir daha dinledi... Fakat hayret yüzde beş faiz ve diğer zararlar 
UerUyordu. Nihayet bu karar- ~·ocuk hayattaydı... j ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
~r biraz sonra sabahki açılan Bu sırada karıf!ının çığlığını memuriyelimizce alıcıdan tahsıJ 

Pıya geldiler... i~ilti... Ne oluyordu böyle 'l?.,. j olunur. Beş numaralı fıkradaki 
l\apı gene sabahki gıcırtılar- O tarafa doğru koştu.. Fakat şart tahakkuk etmek kaydile üç 

lar açıldı. lı;-.eri, sabahki iki yol fakat ... GördUğllnc iııanıunıyor- defa bağrıldıkıan sonra gayri 
~~Yla merkep girdi ; Köpe k ih- du ... Gözlerine inanamıyordu ... I menkul en çok artıranın üstünde 
lıtYa.r sahibini bllyUk bir sevinç Kapının arkasında .koca bir 

1 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse 

Ut kar~ıludı. Ve ayaklarını ya. yılan ktıular i~·erisinde yerde , artı :ma geri bırakılıp alıcı taah
a tlıağa baŞlddi. Fakat ihtiyar boylu boyu ca uzanıyordu ... O hütlerinden kurtulur ve teminatla 
liarn odaya girince ıııüttıi5 so- zaman bUtOn bu olan bitenleri kalkar. 
~k bir manzara karşı~ında anladı .. Geriye döndü, köpeğin 1 5 - Artırmanın birinci ve ya 

ldı... yattığı yere diz ç.öklU.. Zavallı ikinci olmasına ve gayri menkule 

81 
VOcuk beşikte kanlaı· içeri- köpeğinin ölü gözlerinde bile te~lluk eden kanuni hakka ve sa-

ll<le yatıyordu. hf\lA bir tebessUmUn izleri do-
1 

tışın tarzına gö:-e diğer şartlar. 
İhtiyar adam bireenblre bir loşıykrdu .. Onu kolları arasına Yazılan ve satışa çıkarıp yu-

~1&ına dünui\ G )·tleri alev alev aldı... Ve kahraman bir t'edakfir k~rıd:ı gösterilen .22-10-936 tari· 
•tııyor, beyninde sanki şlm- gibi alnmdan öptü... Karısı bu hınde Trabzon ıc ra memurlug-u 

teitıer Çakl\'Ordu. " Köpek ~'O· 1 hazla sahneyi görmemesi için odasında işbu ilan ve gösterilen 
;uau b >ğd~ ., zannlyle derhal 

1 başını dıvara çevirmiş. sessiz artırma şartnamesi dairesinde sa-
lıveıverlni çekti ve köpeaıne 1 hıçkmklarlar atlıyordu... tılaoatı ilin olunur, 

Kızı laya 

Yardım 

Edelim 1 

Kızllaya 

Üye 

Açık katiplik 
Trabzon Lisesi Direktörlüğünden : 
Lise pansiyon katipliği açılmıştır. Bu işte çalış 

mak isteyenlerin ortaokul diplomalarıle L?se 
direktörlüğüne baş vurmaları. 

•~ımmııoomm•ı~ıı~ıımımıııı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııımnııııma 
!!!Si! .•• 111111111 ... 11111111 ••• ı11ıııı11 •••• 111ıuıı. ..• 111111111 •• 1111111111 ••• 11111111 ••• ıınııııı •..• 11111111 •••• 11111111 •••• 11111111 ••. ~ 

:!'.~ Mehmet Mercan ti 
~ ~==== 
.: iı.= 

4 Lôstik ve maden üzerine P= 
~ T amğo, mühür, imza imalôti Fi . ~

--!~ Saat, Fenni Gözlük, alat ve edevatları p:rJ 
5 G ve saat tamiratı mağazası ~~ 
~.: i.€fi" 

Yazılahm f =~ Trabzon Semerci/erbaşı No. 73 ~== 
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Gayrimenkul satış artırması 
Köyü Nevi U. No: K. Mu. Cinci 

L. K . 
Kireçh 919 M. Mu. Tarlama 

Otlağın ilçte iki hissesi ) 
2757 M. Mu. Fındıklık 

3806 20 Rus 

Komera 
Kani ika 
Tos 

,, 
Dirona 

" 
" 

Kalafka 
Mesarya 
Kuhali 

" 

" 

" 

5055 
1838 ,, Otlak 
27 57 ,, Fındıklık 

3347 
1931,1932 
289 (R.E) 1379 " 

2757 " 
4595 " 
7352 " 

15164 " 
5514 ,, 
9190 ,, 
7352 ( " 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" ve bir Ev) 

18380 M.Mu. harap 
Fındıklık 

5514 ,, " 

827 
704 
702 

204,228,229 ,236,309 
201 (R.E) 
4384,4391 
4105,3924,4137 
4135 ı 
4189,4188,4187 
4192,4191,4190 
4026,4162 

,, 28489 ( M.Mu. harap 4631,4630.4574 
Fındıklık ve bir harap Ev) 4478,4677 

Kuhla 16083 (M.Mu. Fındıklık, 5833,5~32,5667 
Tarla ve Çalılık) 58~5,5834 

Defterdarhktan : 

120 
20 

Mubadil 

" 60 Ermeni 
37,50 ,, 
75 Mubadil 

120 
160 
330 
200 
200 
200 

300 

120 
650 

300 

" ,, 
Ermeni 

Mubadil 

" 
" 

" 
Ermeni 

Mubadil 

Yukarıda evsafi yazılı gayri menkulatın pıillkiy~tleri peşin para ile satıl
mak ilzere artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanlarin yüzde 7 ,5 dibozitola
rile birlikte 28 • 9 • 936 Pazartesi günü saat 14 de Defterdarlıkta topla-
nacak komisyona muracaatlan. 3 • 4 
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orsaıa 

Hamburğ borsası 
Gireson fındıklar-;

ıı: fındık lınzıı· 

• Yıtdl' (i 140 RM 
Knbuklu fındık hazır 

• \•adeıi 

Trabzon fındıklarz 
lı.: rıııılık hnz. r 
.. .. 'acleli 140 11.R. 
Kııbııkl u fındık hazır 

• • 'ııcleli 

İspanya fzndıklarz 
Kabuklu fındık lıazır 

,, it vadeli 

ltaly a /mdıkları -
"tç fındık lınzır -- ---

.. \'ndcU 600-G:>u 

Berfin borsa;; 
Tllrk ) umu talnrı 

KOı;llk ın11l 7,iJ 
Orta ,, 
iri 

1 
ı Trabzon icra mcmurhı ı n•l n.: -
1 Açık nrltırnın ile pnraya çev-

rilecek gayri m nkulun ne olduğu: 
Bir bnb hane. 

Gayri menkuliin bulundu..ru 
mevki, mııhnllesi, soka~ •• numar.·sı: 

lskenderp::ışa mahafüsinde ta
punun mnyis 935 t. ı ilı ve 203 

numarnsında kayıtlı. 

Tnkdir olunan kıymet : 
600 lira. 
Arllırmıının yapılı:c1ğı 

gün, saat : 
yer, 

Trabzon icra dairesinde 22-1 fJ-936 
sant 14.16 <ln. 

1 - İşbu gayri menkulün- artır-• 
ma şartnnıneni 22-9-936 tarihinden 
itibaren 936.450 no ile Trabzon ic· 
ru dııircsinin muayyen numarnsın-
dn herkesin görebilmesi için açık
tır. lliındıı yazılı olanlardan fazla 

mr.1'1mnl almak i t yenler, işbu 
şıırtnanıcyc ve 930-6. <lo~ya nu
marasıı le memuri~ etim·zc mura

c!lal etmelidir. 

.Yurtdas: 
1 

Tayyareye 

Yad! 

E meyi 

Unutnıa .. 

Kayıt ve kabul 

muamelesi 

I ~ 
I ~ 

1
. 2 - Artırmaya iştir "k ıçin yu-
stanbul kambiyo borsası ! korda yazılı kıymetin yuzd yedi Q 

Peç tn 
Llrcl 

i.l 'l 
10.1().l 

Rııyışm rl, Uıı 1 

lsta11bul ticaret horsası 
b hndıh Gire on 

it Tr:ılı ,,,.1 
Ak~ehnle 

r,, 
c ı 
( 1 

buç k temın:ıt gö eril c·ktir. rta tecim okulu 
:1 - Hakları tapu sic:l le sııbit 

olmay n ipotekli al .. caUıl.ırla di- ~·~ 

ğer ulakndıırların ve irtıfak hak- dire törlüg., ünden: ·ı ~·~-
kı sııhiplerınin bu hakbnnı v e =-~A 
husu :le fııiz v..: musı af .. d.ıir olan 1 [+! 
iddiaı:ırını i~bu ilan tarif.inden Okuluınuza kayıt ve K~l 

ra zon 1 orsası müsbitclerile birlıkte memuriyeti- a u muamc esı evam ~ j 
T b B -- 1 itibaren ) :rıni giın ıçınde cvr::ı'<ı k b l l · d f•J 

~--....~~2_2..:;.E..:.::•Y.;,;lı;.;,;;11~9:;.:;3:.:.G ___ . mizc bildııın,.leri ic1bcdcr nksi etmektedir:. f!j 
lı: fıııdık 6:3 halde hakları tapu s"c' lile sabit [t1 

~;~'~1ln 1 
: :so 1 olmayanlar :;alış bedelinin payıaş- 1 i~ 

Fo n ,, 
Badem ,, 
Korka!, ı..~ 
Yunıu .. n bırınri 

., ikinci 
lşlcnmrı 1 ş 
Mısır 

Fıısul~ nlnr 
lncıı ıııııl 
Horoz Jnıml~:ı 

Uulnr . 
!stnnbııl lıi ılnC'l 

,, Ilı.inci 

Snııısıın lıiıiuci 

.. u.ıncl 

Mıılıtollf birinci 
,. ikinci 

21.l 
2i 
00 

ıo:;o 

1900 
250 

j 

10 
12 

13,UO 
lJ,20 
12,00 
11,00 
n.rıo 

12.ı;o 

12 

1 
masından hariç kalırlar. menkul en çok nrtmı.nın üstiinde 1 l+J 

4 - Göster ilen günde ortırınıı- bıraıcılır. Şart tahakkuk etmez e t+i 
ya iştirak edenler artırma şartna- artırma gt'rİ bırnkılıp al:cı taah- ~~] 
mesini okumuş ve lüzumlu malu } ütlerinden kur h:lur ve teminııtl:ı ~ 
matı almış, bunları tamamen kabul knlkıır. [~1 
etmiş ad ve itibar olunuılar. üs- [+! 
tünde bırakılan gayri mcnkulun 5 - Artırmrnın bHr.ci ve yıı [+'-;. 
bedeli zamanındıı verilmez!.e gayri ikinc; olmasınıı ve gnyri menkule [~ 
mekul ikinci bir nrlırma ile satılır te;lluk eden kanuni hakka ve s:ı- [+~ 
ve bedel fnrkı ve malırunı kalınan lışın tarzına göre diğer şartlar. ~ 
yüzde beş faiz ve diğer za·arlıır Yazılnnvc salışa çıkarılan yukarda [:J 
ayrıca hukme hacet kalmaksızın gösterilen bir hah lııınc 22-10-936 !•! 
memuriyelimi:ı:ce alıcıdan tahsıl taı ilıinde Trnbzon ic.a ıncml!rlugu f+j 
olunur. Beş numnrnlı fıkrııdaki odasında işbu ilan ve gösterilen [+] 
şart tahakkuk etmek kaydilc üç artırma şartnnmesi diı.i:-e:;inde sa- [+J 
cefa l:::grıldıkrnn son-n gayri tılccıgı ilan olunur. E:tl 

~~'=v~~~~~~ı~n~~~~ [•~ 
~ - . ~ t!j 
~ 1 00 

~ ~ 

~ 

C~R~ D 
TASAQ R U • ··;.IOI!.----

~ ~~? 
Fazla ziya neşredip az cereyan veren 

ysgône ampullardı r. 

v 

~~~~~ 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan 

en iyi şapkasıdır. 

dünyanın 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

riarunlar Müessesesidir. 

~ 
~ 
~ 
~ 

Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk .şapka- A 
lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. ~ 

dhdhdhdh~ 

evsimli 
Kumaşlar 

Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşlann 

yeni çeşitle'ri gelmiştir. 
. 

En yüksek 
Terzilik 

,Sanatı .. 
Memurlar için 

Taksitle muan1ele . ... 
yapıln1aktadır .... • 

Kunduracılar caddesi 

[•] 

[!~ 
. [•] 

t•l 
K•l 
[•l 
t•l 
[•l 
K•l 
l•l 
l!i 
t•l 
K•l 
t•l 
t•l 
l•l 
K•l 
t•l 
t•l 
L•l 
l•l 
t•l 
l•l 
ld 
ltl 
ı•J 
l•l 
l•l 
t•l 
(•l 

Tüccar terzi OSMAN NURi SEZMEN ,. 
·~· ıı,:tnı;_ı.ıı.:~!'!;!':11,:ı!P'' q 1~1111:;1111.:1.11;11:1,:iffl.::ııı;qır;ııı·;ı111;11!1,:1111,:ııı1;11p~11J11,:t!ll;'ll'.:Ql'.:'l~lll_;~1~;1t;r.ıı;q,1;1nı;ı1l1;lll';.ıt3';Q 
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Yazı makinelerinin son nıodellerini en ucuz fiatlarla 
mağazaınızda~ temin edebilirsin· z .. 

Om<®g©ı 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gel~iştir .. 

HüSlbON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : ·r H .AB z o N H . Ke al Nalbantlar Mağtı?JISI Kunduracılar caddesi aml Ve m 

Yeni, temız ve çeşit! · huruf atile bütün matbaa işlerini 
En temiz, en u cuz b ir surette yapar .. 

Hariçten ver.lecek sir)ariŞleri kısa bir zamanda hez.rlar \e gönder;r. 
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