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Karadeniz kıyılarında kaçakçı
lılc. günden güne ehemmiyet ve 
şiddetini kaybetmektedır. Bılhassa 

yaşlılarımız kaçakçılığın bu sahil
lerde yaptığı tahribatı, bu yüzden 
Ölen gençleri anlatmakla biti re
ınezler. Reji kolcJlarının kurşunla
rı az mı cclk söndürmüştür? 

Kaçakçılığı takip macıkesi altında 
cephaneliğ"İ, yabar.cı müessesele. 
tin kasaları olan n C!• silahlar bir 
çok fena vesilelere alet olmamış 
rnıdır? " Cahil ce.iur olur .. der
ler ama dört direkli gemiye tuz 
doldurup kaçırmak teşebbüsünde 

bulunan cahillerin cesaretine de 
hiç mana veremeyiz. Böyle gemi
nin kaptanı, tayfaları cı:sareti ne
reden alıyorlardı. Cahilliklerinden 
rni, teşvikten mi, yoksa hükı1me· 
tin, düyunu umumiye 'eıahut reji 
idarelerinin - gı1ya - siyasete 
dayanan maksatlarından mı ? Bu
nu etraflıca bilemiyoruz. Yalnız, 

böyle dört direkli büyük kaçakçı 
ıemilcrioio hamulcsile biı likte, ka
çakçılık suçundan mahkum olarak 
sahilden biraz açıkta cayır cayır 

Yakıldı/mı babalarımızdan ve ya
şamakta olan buyüklerimizden 
birçok defa dinledik. Yetişen nes
le dört direkli bir gemi ile yapı· 
lan kaçakçılığı ve höyJe bir suçla 
)'alc.alanan &'eminin gec.!nin koyu 
lacivertliği içinde denize alev çağ'

layanları dökerek yandığını, tutu. 
fan ufuk üzerinde direklerin, tek
llcnin, kol ve bacaklaı ını gererek 
C&n çekiştiğini anlatırsak ~özleri 

h.yretten açılır. 

kaçakçılığın devlet kasasından pa
ra çalmaktan başka manası bulun
madığını düşünen Türk vatandaşı 

kaçakçılık yapmaz ve ynpılmrsını 

hoş görmez. 

Fihakilta kaçakçılı ~ın devlet 
kasasından para çalmaktan farkı 

yoktur. Bir eve giren hırsız elöne 
geçirdiği lıf'r han.si bir v.:ya bir 
kaç şeyi alıp götürür. Bunun za
rarı ancık o ey sahibinelllr. Hal
ka do, lımıı:t.lığın mahiyetine göre 
bel d, emniyetsizlik ve itimadsıılıktan 
mütevellid. bir korku düşer. Bir def· 
ter sigara kağıdı, bir çakmak taşı 
kaçıranın ylij>tı~ı fenalık böyle 
değildir. 

Memlekete kaçak olarak bir 
sigara kağıdının sokulması demek 
hazineye girec~k vergi veya re
şimdea bir kısmının girmemesi de· 
mektir. Hazineden çalınmış bir pa
ra ile, hazineye girecek iken yapılan 
bir fenalıkla sokulmayan para a
rasında ne fark var '? Demek ki 
eve giren hırsız yalnız bir kişiye 

zarar verdiği halde, bir sigara 
kağıdını kaçak olarak memlekete, 

sokan, kullanan, kullanılmasına 

vasıta olan kimse, devlet hazine
sine zarar veriyor. Bu hazine ki
mindir ? Mılletin ! O halde kaçak
çı, bir milletin, yani 17 milyon 
Türkün parasını çalan bir hırsız

dır. Bir kişinin malını çalan hırsı
zın halk içindeki mevkimi düşünün
Cı! kaçakçının mevkiinin ne ola
cağı kolaylıkla meydana çıkar. 

Kaçakçılığın azı ile, çoğu ; ufa-

Kaçakçılık zevk ve adeti o za. ğile büyüğü yoktur. Yani kaçak

._.n memleketimize nereden gır- çılık cilrmunün mahiyetini tesbitte 
"'io, bunu iyice bilmiyoruz. Fakat kcmmiyet değil, keyfiyet esastır. 
ltıladığımıı:, yahut anlamağa çalı~- Dört direkli gemiyle yapılan ka
lıtımız bir incelik varsa o da yi- çakçılıkla bir çakmak taşını, bir 
ile yabancı ellerin, aaf ve deniz kilo tuzu, bir tilki kürkünü resim 
tadar lekesiz çocuklarımıza nüfuz veya vergi sini vermeden ithal, 
ederek, onları fena yollara sevk imal, nakletmek, satmak, kullan

cttikleridir. Sahillerde ve sahılle- mak arasında bir fark yoktur. 

İngiliz Başvekili 
bir nutuk söyledi.. 

Akdeniz meselesinde İngiltere .. 
Silahlanma. yarışları devanı ederse miJletler 

harbe sürüklenecek. Harbın neticesi de 

anarşiye varacaktır .... 
Ankura 10 - lngiliz Başve- merhnlt"Yİ teşkil edeceğini söy

kili Londra belPdiyesinin ,·er- leıJ!iştir. 

eliği ve Lehistan dış bakanı ıın Mısırı, lngillercnin nıOllefiki 
da hazır bulunduğu ziyafette sıfatile sel:imlıyao başvekil, 
v~rki~i nutukta, lngiıtcrenin ak· Montrö konfrnmı .ın temasla bu 
denizde ltalya ile olan milnnse- konfransın beynelmilel mesele
betlerinin birbirinin zıddı ol- terin tedkik ve mUnaka~ a yolu 
mayıp mütemmimi bulunduğu- ile hnlli hususunda mesut bir 
nu ve bunun bilinmesinden çok misal teşkil eylediğini ve bCHOn 
şey kazanılacağını ve İngiltere· Avrupanın siltlhlanma::.ına i~n
nin Lehistan ile iş lıirliğinin retle bu keyfiyetin alda sığmaz 
inkişafı karşısında İngiliz hükı1- bir delilik olduğunu ve bu hal 
metinin memnuniyet his ettiği- devam ederse harbı herhalde 
ni ~e. Lokıırno a~laşmalarının mnınkıln kılucaJ1'ını ve hnrbııı 
yerını tutacak yem bır muuhu- . . 
d · u d t· ·ı · 1·ç·ııı da nıhayet anarşıyc ve dünya 
enın v cu a ge ırı mesı , . . 

beş garp devleti arasında bir ı llıl.allne müncer. olacJğını S?Y· 
toplantı yapılmasını istihdaf e· I lemış ve herk.esı beynelmıh 1 
den ihzari faaliyete temasla, l anlaşmalarda sıltlhların azaltıl
bu muahedeain, Avrupa mese· ( masına ve tehdidine davet el· 
lelerinin tanzimine doğru ilk miştir. 

Boğazlar 
mukavelesi 

T emamen meriyet 
mevkiine girdi 

Ankara 7 O - Boğazlar 

mukavelenamesi dün tam 

surette mer 'iggel mevkii ne 
girmiş ve Fransız dış baka
nile Türkiye, lngiltere, Sov

yet. Bulgaristan, Romaya, 

Yunanistan, Yugoslav ya 
elçileri tasdıknamelerin ya

tırıldığını tesbit eden vesi

kayı Fransız dış bakanlığın
da imza/anmışlardır. 

Alman 
Bankalannın 
direktörleri 
An karada 

'Dra ret işlerimiz 

konuşulaca~ 
Ankara 7 O - Cumhuri · 

gel merkez bankası genel 
direktörünün berline yaptığı 

ziyareti iade maksadile Al· 
man bankası genel direktö

rü ve Alman milli ekonomi 
bakanı vekili Doktor Şaht 

te yakın yerlerimizde kaçakçılı- Milli vicdanın isteği, emri, pek 

h hali (kontrabad) , ( konlrbad ) küçük mikyasta da olsa valandaş
dcnir. Bu kelime bizim de~ildir. larnı yanlış yollara sapmaması 

\' ıbancılıtını. dünyanın iki büyük ve her sahada çalışmak mecSuri
liaanındaki karşılı~ına bakarak an· yet ve zaruretinde olan hüküme
layabilirız. Kelımenın karşılıgı .F- timizi bu sahada meşgul etmeme· 

tanaızcada Contebande, lngılızcede !eridir. Esasen gerek gümrük, ge- Holanda ile 
C:ontraband dır. (C) harfi, bu li- rek inhisar ve gerek sair madde-

14 ikinci teşrinde Tayyare 

ile şehrimize gelecek iki üç 

gün kalacak, iki memleket 
arasındaki ticaret m~nase 
betlerinin bu günkü hali ve 

•anlarda, K okunduıuna göre bu ler kaçakçılığının hazineye vehaz.i- ticaretimiz 
~tlimeleri K harfile başlayarak, okur. neden 17 milyon vatandaşın kese-

•ak görnruz ki ••hil halkı, bun- sine dokunduğunu düşünebilen Kraliçenin reisliği 
)caine uyiun olmayan bır i~i, yi- ve bir çok hallerde hükumetin l d b 
le yabancı bir kdime ile ifade murakabesi olmadan ithal veya a tın a ir cemiyet I 
tlmete çalışıyor. Bu. bir benzetiş imal edilen bazı memnu maddele- kuruldu. 
bile olsa her halde tetkike değer rin vatandaşları zehirledi.x-ini bilen 
b 5 Ankara 1 O - Lahegde İt mahiyet arzetmektedir. vatandaş ne kaçakçılık yapar, ne 

Kontrabadcılığın ölmesine, ka- kaçak eşya kullanır, ne kullandı- Holanda Kralıçesisinin tas
~kçılı2ın yavaş yavaş ehemmiyet rır, ne de kullanılmasına vasıta dıkıle bir ticaret cemiyeti 
Ve şiddetini kaybetmesine iki bü- olur. Böyle bir suçu Ziganadaki kurulmuştur . Bu cemiyet 
}'ült ıebeb ve amil gösteıiriz. Bi- tütün kaçakçıları gibi, bile bile, 

· t"k- d · k Türk ve Holanda malları-rinciai, hükılmctimiz:ın aldığı ciddi ır ı ap e enı ununun ağır suret-

müstakbel inkişafı hakkında 
konuşmalarda bulunacaktır 

ettirmek maksadını takıp 
edecek guruplar ııe şahıslar 
arasında takas idaresi ro 
!ünü ognzyacaktır. Türk pi
yasasındaki mubayıalarını 
tevsi etmek kararında olan 
Holandalı büyük firmalar 
bu cemiyette <iza bulunmak 
tadırlar. Ve eaaalı tedbirler, ikincısi de hal te c:zalandırııcağından sarfınazar; nın mubadelesini inkişaf 

kın hakikati daha iyı i'Örmeğe bugibiler, vatana ihanet etmekte 1-------------.:...------------
olduklarını bilmelidirler. Biz: bu M · 1 k 1 • '1ııına1tta olmasıdır. Hükumet kuv ez ar I m ese esı gibilere, tereddütsü1, " Vatan ha-

Vetinc dayanarak bu işi önlemek 

ini ., diye bağırırız, " y k 1 f ,, İınkanlarını bulubilir. Kuvvetli hü- . 1110rd1 r yar 1 m Q 0 n f 0-
ltnaıetler için bu, oldukça baıııt Hayrettin Ziya . 

bir iştir. Fakat en ziyade temeni- ·--F-ın_d_ı_k __ 't!~ t:~kat sebebi anlaşılamıyant:ı ~:~ 
)e şayan olanı halkın tcnevvürile -+- ~·jb ı ld N ~+] +] 
)aptığı işin iyilik ve ya fenalığını Fı·atları t"'-' ,,F.~ ir mese e o u.. için,. •l 
~~:~:d~r~ndine idrak etmeııi key- neden ? belli degv il ! ~ 

Bugün borsada 31.5 ku ., 
Yeni neail kontabadcılığın fena, b l 

ı. ruştan 8500 kilo tom u ııeın ptk fena bir İj olduğunu 
Çolt yakından biliyor. Bazan, söz Bulancak malı ve 30,5 ku
•r•tında, " onun babası eşkıya ruştan 13,000 kilo sıvrı 
idi, şu meşhur kontrabatçı ,. den- Tirebolu malı satıldı. 
cliRini duyuyoruz. iç fındık 67,5 kuruştan 

K.>ntabadçılığı, eşkıyalık diye arz edilmiş isede alıcı bula 
llrif ve tevsif e~en nesil onun mamıştır. Fiatların gevş.~ 
fenalığını anlamış, onun çok ha- miş olması muvakkattır. 0-
)~~ı bir iş olduA-unu sezmiş nesil· nümüzdeki ha/ta içinde /i-
ciır, Kaçırmak te11ebbüsünde bulu- k h l l 
b atların es i a ini a ocağı 
L •ct.g-ı bir defler sigara katıdının 
·~ııaıık için tatman bir sandık ba· na muhakkak nazarile ba-
htt.ıı farka olmıdıtını anlıyan, kılmaktadır, 

Mezarlık ışı, artık iş olmak şekil ve keyfiyetinden 
çıkmış, anlaşılmaz, akıl ermez bir mesele, yani bir mu
amma halini almıştır. Niçin böyle olmuştur, neden bir 
iş, has has yapılacak, tamamlanacak bir iş halinde ikc n 
birden anlaşılmaz bir muamma şekline inkılap etti, bir 
türlü akıl ermiyor buna . . yine ölüler şehir içine ve kı 
yılarına gô"mülügor, yine eski mezarlıklar yeniden yeni
ye tazeleniyor ve doluyor, yine mezarlık. asri mezarlık 
meselesi suya düşmüş bulunuyor, neden. niçin ? belli değili 

Ey Belediye, ey meclis I hanı yıllarca önce bu işe sö~
le bir başlanır gibi olmuştu, yer alınmış. para !arfedıl 
miş, bir şevler olur ,ibi olmu~tu. Ne oldu sonu ? 

( 

1 

)( 
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GOROŞLER DUYUŞLAR 

Ulu Önder 
Sunlı Önderimizin şanlı 

Kamutagımızda şanlı Cum 

huriye/ hükumetimizin ba
şardığı, brışrıracağı yüce iş 

!eri bütün d ;inyaya ve Tark 
ulusuna işittirecek gtir sesle 
ilan, ilam eden bcigük ydlık 
nua undan Trabzon halkı

mn ilgisi çekmek ·için şu 
parçaları bu sütuna geçir
meği f uy dalı gô"rd im. 

Büyük Atatürkümıiz Tıirk 
milletinden istediği ve Türk 
milletine verdiği büyük iş

lerin arasında şu iş bence 
çok dikkat ve elıemmeiyele 
alınacak 71af ani bir iş oldu 
ğu için bugin onu ileri s ·i
rüyorum. 

" Aziz arkadaşlar, Milli 

m ·'idafaa vasıtalarına sene· 

ferden beri verdiğimiz ehem
miyetin gerinde olduğunu 

hadiseler hergün göstermek 

tedir. Ordumuzu en yeni 
r.ıasıfo.larla mütemadiyen f Pc
lıiz etmeğe çalışıyoruz. Yuk
sck kigmelini artırmağa 
'lıerdiğimiz ehemmiyet ise 
daha ziyadedir. Ordurıun 

çalışmalarından ve büyük 
milletin vatan müd<if aası 
için severek ve isteyerek ça

lışmak şevkmden memnü
nüz. 

diyorki ... 
Deniz ve hava ordusuna 

sarf ettiğimiz himmeti ar
tırmanızı dilerim. 

Yeni bir proğramın tat
bikat devresinde bulunduğu
muz için k•vr.ıetlerimiz ar
zumuz derecesinden henüz 
uzaktır. 

Kuvetli bir hava or
dusu vücuda getirmek 
yolunda eyi neticelere 
ehemmiyetle yürümek
te olduğumuzu ifade 
ederken hava taarruz
larına karşı n1i1Ietin ha
zırlanmaları için de ay
rıca alakanızı uyandır
ır ak isterim ... ,, 

Eı; Trabzonun yurdseııer 
halkı / bü.11ük Önderimizin 
şu yukarıdaki y· k ., k irşad 
ve ilhamına ciddi •ue sami- · 
mi alô.kamzı çekerken hava 
tehlikesini hilen, yardımcı 
üye yazılmakta ve iaahhüd
lerinizi lıa1w kurumuna 7.Jer
mekte ganş yapmanızı da 
dilerim. ancak bu suretle 
büyük vatan davasında ve 
müdafaasında k en dimi z i 
göste,miş. ödevimizi gerir.e 
getirmiş olacağız I 

Cevdet Alap 

T rabzondan Erzincana 
GİRLEVIK ÇAGLA YANI 

Girlcvik adlı bir J{üy{ln 
önündeyim. Elli metre kadar 
yükseklikten paralanup parça
lanarak akan bir su,Girlevik 
çağlıyanı, gözlerimi kendine 
çekti. ( Beyaz kömllr), ( Ueyaz
köınür) ... diye içimde bir se
vinç taşkınlığı doğdu. Bu taş

kınlık vara vara muhayyeleme 
mevzu verdi: 

Er:Liacan, giccleri 45 kilo 
metrelik ovasıyla yere dllşmü~ 
sık yıldızlı bir gök gibi, yalıp 

yalıp yanıyor. 

1 

Yolda, yola dıkkat etme 
gerek. ama elde değil. Güz, ala
kalı b i r varlıkla karşılaşmca 

kafa,marş dOğmesine basılmış 
bir motor gibi işliyor. Kafam 
l~leyi!;ite: 

1nsanllk, en yllksek kerteye 
tııbiat gOcUnU dizginlemekle 
geldi. En verimli tabiat gücllne 
en iyi dizgin ,·urmayı bilenler; 
en yllksek insaulığı, en yüksek 
konfer'da yaşayı;ı kuranlardır. 

insanlığın en ileı i yaşayış 
örneğini veren Garp'rn tekni
ği; tabiatın Kömür, Petrol, Be
yaz kömür denilen güclcrini 
buyuruk altına koyan bir diz. 
ginden başka nedir'! Kömllr 
ocaklıırı kalksın, petrol kuyu
ları tükensin, çağlayanlar susuz 
kalsın... O vakit binleri i\inde 
çalıştıran fabrikalar, gezici bi· 
rer şehir olan pakebolar, tren, 
tramvay, otomoblllcr .. Oın bir 
beygire vurulan dizgin gUlUııç
HlğUne dU~meı.ler mi·? (lzerle
riııde dlişUnQlen Kaduvralal'dıuı 

ba;;ka neye yarıırlar? 
Alınanyanın sanatta göz ka

maştırıcılığı sar köın Orlcriue, 
Anglosaksonlaıın deniz l.ıirlııci

liği Kardif kara elmaslarına da
yanmadan olııbilir miydi'? 

'fublat gllclerinl paylaşmak 

Halit Ağan 

yolunda dö[!Uşler de oldu: 
BUyük savnı;:ın bilimlerinde 

Ingili:der, BakU'ye uşuştular. 
Tutunamayınca l\l ıısu l"dn diren
meğe başladılar. Şimdi Musul 
petrollerini Akdeniz'e nkıtıyor
lar. 

Doğrudur: Dağ ynkınlurıııda, 
çağlayan diplerinde kurulu bin
lerce elektrik yapıları, milyon
ları kıyıhrına toplayan kömOr 
ocakları, petrol kuyuları garp 
medeniyetinin direklerldirler. 

Ve biz de çok karabahtbyız: 
Osmanlılık elinde 1'0rk, an-

cak bazusu ile ökilzlel'ini bu· 
yuruğa koyabildi. KümQrUnden 
birazına yakdıysa da çağlayan

larında lıir kaç kara değirmen
den bıışka lıir şey yapamadı. 

Gir)e\"ik'ler de boşa akup du
ruyorlar. 

29-10 1923 an berisinde ve 
karabahtımııı yenmişiz. Yurdu
muzun gilcüııQ buyuruğn koya
cJğız. Ve Erzinc;amn, yere dUş
mO:;; bir gök parç.ası gibi. yalıp 
yalıp anacağı giceler olacaktır. 

Girleviği arkada bırakırken 
kasaya p.ıra kapatır gibi biı" 
haz dn duyuyordum. 

Müessif 
bir kaza 

Sevımli defterdar!miz Yekta
nın annesi cunıa:-tesi gonn Ay
va:-ıl mevkllnde bir yolda, knl
dırım üzerinden geçerken bir 
çocuğun sürmekte olduğu bir 
yük nrabnsıaın de\•ı·ilerek ı~en
disine çarptığı, başından yara
lanmış olduğu ve derhnl mem
leket hnstane:.ine kaldırıldığı 
teessürle bal.ıer alınmıştır. Ha • 
tanın sıhhatini sorduk, telef on
la iyi olduğu haberini &ldık. 
Defterdarımıza tecssnrlel'imizi 
beyan eder ve geçmiş olsun 
darken sayın hastaya da 11n·ı 
şifalar dileriı. 
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Sağ ilk 

Tifo 
Ve 

Anket 
Gelişigüzel soruşun, 

Gelişiglizel karşıhğı .. 
'-~~~~~~~~~~~--~~ 

korunma çareleri 
5 

İhtiyaçları giderecek adam lazım .. 

Tifo nekalıetinde ol..ınlar 
hastalık bitti diye en az 
iki aydan evvel mek'ep gibi 
umumi mahallere vl herke
sin arasına karışmamalıdır. 
Daha emin olmak için bu 
gibi kimselerin biiytik ab 
dest/erinin muayeneye tabi 
tutulması 'l'e mikrop görül
mediği takdirde '4rıcak telı
likesiz addedilmesi lazım 
d•r. 

Anketirr.i bizim bayana 
da sormaktan kendimi ala
ma lım, Bayana anketi aç 
madan anketin bir gazete 
için olduğu kadar okuyucu
lar için de çok e;,teresan 
bir değeri vardir. Diye bir 
mukaddime yaptım ve her
kes sorguları ve kı. r pltkla
ri tarta tarta okur. zihnen 
ölçüler !;apa ~. şu su ala şöy
le cev ıp verilse daha mü
nasipH. Diye kendir.e göıe 
cevaplar tasarlar.. Diyerek 

Ti/ 0 i'e bulaşık, şüpheli b.1yanı ankete hazırla lıktan 
olan her şey ( Çamaşır. sonra ve a 1ketini yalmz 
.ı ata'c takımı. evler, idrar, kendisine değil bir çok ba 
belgam, maddei gaile ve yanlara da açacağımı ilave 
bunların çlöküldıiğü abdest- ettim. Elhasrlı önceden ken 
hane!er, luıımlık tükürük disinden başlamamın daha 
hokkası. kaplar, , kaşıklar, münasip olacağını da sög 
bardak!.ır, tabaklar ) fenni /edikten ve cevap vermeğe 
surı tle temiılenmelir. yanaştırdıktan sonra sııal-

Kugu ve lzallii memba su- !arımı tevcihe başladım. Bi 
!arı ve su yolları sıkı bir zim bayanın verdiği cenap 
teftişe ttibi tutulmalıdır. !arı aynetı ynzmayı ve hiç 

Süt iyi kaynatılmalı. çi hiı· harf ve kelimesine sô'z 
.ııenen mPyvalara karşı, bil ve kalem karıştırmamayı 
hassa hastalık çıktığı za mesleki bir vazife bildim. 

l k d - Gazete okurmusunuz ve man ar, ço titiz avran 
malıdır. hangi yazıları okursunuz? 

1 k b itiraf edeyim ki bizim ba nsan uzuralının gii re 
olarak sebze tarlalarına ve yan Nebahat Alapın gazete 
meyva bahçelerine dökülme okumakla başı hoş değil .. 
si menedilmelidir. Böyle olmakla beraber şu 

Kezalik midye, istiridye karşıltğt verdi: 
gibi, denize dökülen lağım - Okurum amma canım 
. (ufarile kirlenen, deniz hay sıkar da fazla kendimi yor· 
v:ı •larile de ha s t a lığ c n mam .. 
bulaşabileceği gözö'nünde tu - Trazonda hayat· baha-
tulmalıdrr. lımı, ur.uzmu ? 

Hiç ihmal edilmemesi fa· - Pahalı, Derlerdi ki 
zım gelen bu kadar umumi Trabzon ucuzluk, bolluk .. 
11e şahsi çarelere rağmen Hani/ sen çok gez(qorsun 
lif o gibi. lıer memlekette ve sen daha iyi bilirsin, ben 
her. şehirde yerleşmiş olan evdeyim, ben ne bilirim? .. 
h t l k k Her eve bir şe_q aldıg·ın zaas a ı . zaman zaman ü-
çük salgınlar yapacak su- man yüzün asık: 
rette baş kaldırabilir. - Çok pahalılık var der-

Buna karşı yapılacak en sin de onun için pahalıdır. 
müe~sir ve kat 'i tedbir. tek 1 diyorum, belki de ucuzluk 
vak a karşısında bile. hemen vardır ... 

• L - Trabzonda yaşayış nasıl ? 
o cıvar ııalkının, bütün say-
d - t . 1.k k . J l . - Eh .. şöyle, böyle. her· 
ıgımız emız ı aıue erıne 
· kese göre bir türlü .. 

rıayet etmekle beraber. lif o 
ya karşı aşılanmasıdır. Bu- - Parkın şekli nasıldır? 
rada sat [ k teş~ilatının gös Ağaçları hoşumu gitme-

tereceği yardımlara herke _d_i_. ----------
sin koşması ve hastalık sa- korur ve kurtarır. Birer 
vaşında hisse alması la hafta fası.'a ile k iç·ik şı -
zımdır. rınganın vereceği ufa~ ra 

Gayet kı.lJmetli ve en e- hatsızlıklardan kaçınmak. 
min bir koruma yolu o 'an bir hayata 'l'e ıa hiç olmoz
aşı ( ö"lm•iş tifo mikropla sa haftalarca aylarca .ııa
rınr vücuda sokarak, uzui- takta yatmak suretile sıhhi 
,l/eti hastalığa karşı tesin:iz iktisadi b·'igük ziyan/ara 
kılmak) şahsı ve CPm;,,,efi mal olabilir. Şırmga W"e-

1 
- - t "le aşının koruma kabili 

Halk Manileri ııeti iki seneqe kadar de 
Al çocuğum r.antanı vam ederse de, haıtalık zu. 
Mektep yolunu tanı hurunda her sene tekrar-
Yarıa koruyncaksın /anması lazımdır. Aşının 
Bu mubarek /alanı ı yapabileceği birkaç saat/ık 
Okumayı biİe *in rahatsızlıktan çekinenler, 
('ehli knlplen sllesiıı şırınga yerine ağızdan alır.-
IJemın eyle mektebe ması mümkün, fakat daha 
Oku ki )'ükselesin ! kısa bir müddet ( 3 - 6 ay 

•*• . kadar ) korugan tifo aşısı 
Okumanın yok eşi hapları kullanabilirler. Bun-
Ülmez okuyan kişi l.:ırdan üç gün sıra ile. her 
Okumaktır dilnyada 
Jn~anların gnne~i! sabah aç karnına ve kah-

• valtıdan yarım saat evvel 
• * Cumlrnı lyet nur sııçtı birer hap almak. en ufpk 

Mill~t ona muhtaçtır bir rahatsızlık vermeksizin 
Bak hUkl"ımet bab&mız tifodan, bir salğın devresi 
Llze mektepler nctı ! için insanı korur, 

Babe Sali·n Öj 'ifçen Son 

- Eı•lenmenin aleyhinde. 
misin. lelıindemi? 

- Onu size sormalt ! .. 
- Hangi tıp kadından 

hoşlanırsrn? 

Onu da size sormalı .. 
- İdeal kadrn. ideal erkek 
hakkındaki fikriniz? 

- Eyi. mesud ym.w kuran. 
gurda faydalı e7. 1lad yetiş· 
tiren/er. 

En çok neden zevk a
lırsın? 

- Seni g.'i.ler y izlii. neşP. 
li, şen 'Ve şakrak görmr!k 
ten. 

- Musikiden lıoşlanırmı
sın? 

K, dın olurdu musiki
den hoşlanmaz mı? .. 
- Hayatınız de en ft•ci 

ve en zevkli lwlıranız lıan 
gisidir? 

Ne bi/P..lJİm lw!ırlayrı
mıyoıum .. 

Hangi yemeklai sP. 
versiniz? 

- iştahla yiyebildik/erimi 
ve meyvaya bayılırım .. 

içkiden hoşlanır mısı 
mz? 

Sana sormalı! .. 
Tütünden? 
Kez•! .. 

- Seyahattan? 
Tabii. pek çok.. 
Bir daha dıinyaga ge 

/irseniz ne olmak istersiniz? 
- O zaman .söglerim .. 
- Hayvanlardan en çok 

hangisini seversin? 
- Hiç birini .. 
- Trabzonun ihtiyaçları 

nelerdir? 
- ihtiyaçları giderecek a 

dam .. 
Bizim bayanın galiba ba 

şı şişmiş olmalı ki esneme
ye başladı. Daha fazla tas 
di etmek istemedim. Bu ~a 
fırları Yeniyola'yazacağımı 

sögl~yince: Sence münasip
se yaz dedi. Bende yazdım .. 

• • • 
lstanbul otelinin balko

nundayız. Haııa güzel, de. 
niz güzel. ortalıkta tatlı 
bir güzellik var. Karadeniz 
vepuru koyon. fındık y ik 
liyor. ilk tedrisat müfettişi 

bay Halit Ağan ile gc n 
yana etrafi seyrederken 
genç, ateşli. işlek kof alı bil
gin miif ettişe anketimi sor 
mağa başladım. 

Bu.y Halit digorki: 
- Tabii gazele okurum. 

siyasi ve bilhassa inkilaba 
müteallik ictimaf yazılan 
çok aldka ile okurum. Trab 
zonda hayatın ucuz ve pn 
ha/iliğine gelince, hen Er 
zincandan geliyorum. Er
zincanla mukayese edilirsee 
hayat Trabzonda ucuzdur. 
Trabzonda ya~ayışa gelin
ce : eyidir. insanı oldukca 
tatmin eden yerleri vardır, 
Bay Halit belediye iş/erile 
alakam yoktur diyor. Par
kın şekli lıakkında da, ağaç 
far şekilsizdir, tarh üzerin
de kırıtık edecek bilgisi ol
madığını söyliyor. Evlen
m0ye gelince: iş sahibi oL-

İskenderpaşa ilk okulunda bir sabah ANKARA 
Bu s:ıba'1 ew'lerinden t.ı\'lıletle 

•ini yapmış, iitülu göııü·d ikbrini 

giymi~. ellerindeki çnntaLırile İn· 
s:ınıı Ferah ve ümid veren mini 
m'ni yavruların gidiş vaziyetlerini 
trt dk ede ede bunlcrın girdikleri 
H lkevi karşı ındaki 1 ,kcnderpaşa 
ilk okuluna girdim. Kııpıdan içeri 
g rdiğim zomm çok fr·miz bir bi,. 
n tya girdi~imi rn:umakta tereddüt 
e~medim. Çıinkü cı.. ahmn bııklığım 
wman ne olur d i. t yüzü mütcc ı 
vdz çocjğun akşama kn<lar val:ıt 

g •çirdıgi şu binada yere atılmış 
bir kağıt pn~çası olsun görseydim. 
H·ıyır Hı-ıt par.;ası değil bir çöp 
b'l'! yok. Merdıvenle· d<>n çıkıp 
salma dal il o!ılum Döşeme terte
miz tavıınların la ö:ün c•kl r bile 
yer bulıınıanıı ;. Başm•ı:ıllim oda
sında ma,n başında meHııl. ÇccJk 
lar tem;z bir bahçede oynayor. 
Tc niz ve saf bir lıav.ı İn'>ana lın· 

y ıt veriyo-. 

Birinci ders zamanı yaklaştı?• 

için talebe munt zam bir kıta gihi 
hahçedc toploıımışlar ya ·ahırını 
m ıtcakip lstikl.'.ıl marşını hep bir 
a~ızdan söyleyo lar ve bJnu m'i
lcnki;:> bazı idman lıa·ek"tı .~ :ı 

ettikten sonra dersiıanelerınf' gir
mcğe başlayo:l ır. Gc.c~ ~ın ırşı 

"ö ılerkcn ve gerekse idm ın ha
rekatında ufak bir kusur yoi<. 

Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 

"> 

Yazan : 
Norbert Von Bischoff 

Avusturyanın Ankara 
Elçili~i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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Ş!ibhc y. ık ki hildi~elerin er· 

hela!:ınna gclir.c ~: Evkaf idaresi
nin hiiyiik abdest 2) para küçük 
abde3t 10 pua diye levhalar asıp 
kiraya verdigi ve halkı serbestçe 
gı·mckten mennettiği ve bu yiiz· 
den halkı dar sokakları ve ar<ıa· 

la·ı telvir ctmeıe mcc\ı..r kıl<lı;ı 

c1mi helala·ından ve belebiyenin 
Çf'mtine hile uğramadığı umumi 
helll ırdan çok farklı çok temiz 
bir ~ekilderiir. Deni!, c k ki bir 
ı ! rı vuv:ısı ~elbette bu şekilde 
ol n lıd -. Ewt ! Böyle olmalıdır 
. :ıknt ~ehı in <le hö~ le olması ica· reyanındc.ın ke:-in muntık VHrdır 
t:ı tme7. mı 7 ÇccJk mektepte gö· llı1db.elerin Cl•reyanı, bunlarıı 
rüp ö: en likle:-:ni ha· iç .ede gö~. katılacak olun insanları, daha 
ııı l el.·. E •er biz ·hunl 1 :ı bi şey ~·abuk, daha uzağa hemde uııı· 
, 0-.lt• erne 1orsak w ı, ın g-ö-.1 e _ dukları noktıırtan ayrı hir nok· 

1 1 ta\.'a sürnkliyecek bir kutrette· ' ·h .. i ıe· tü li :.,ii.ı:•!llkten b:z 
io;t ıı lr drr lıyiz. dir. Türk milletinin kendisi ilO 

l\lt·kfr lın balıçı•si: B lıçr nwk Osmanlı İınpuratorluıl'u ıaın:ı-
t ·p m.'\ c .dunu i.;ti: µ cd ·mi., c k nıııdaki dil-;;UnU5 Vl' yaşayı~ tnr· 
Kil /n • ıı.ınJı · hıı da hııhçu kt-na· Zl araSlllda SÜll OD Sene İ~·inde 
rı, h p·n.: re'.cri ~>:C:ilın i'l . ça.ı:ı- hasıl olmuş olan mesafe göz 
11111 <la senelerden> !:i ••) ııı vazı. önüne getirilince, bütün hu ya· 
ycltt• rılduııuııu de.-!1 .. ! anlafrcak şırnmı7 nlırn hıldıselerın Osmanlı 
beş on kadar çürük dırek parça- saltaıı:ı'rnı eya kildfet~ ile telif 
ları .. Binanın karşısında durdum. edilebil~~e ll!ri, şUbhesiz, ta;;a\I· 

Acaba bu binanın sahibi yokmu- vur e.liieııı~t..lı ~;utun bunlarıı 
<l·ı ··. ;\foktehe :-it ol<lıı7ru anl:-ş·l:m rağmen, Mustafa Kemal'in mü· 
bu b .. ın1 ıı.:dcn ~ u \ .u. ıe.te kı.!· t: ıdelesi, ba~lanğıçta, padişah ve 
mıştır. Lüzumsuz bir kısım be di- Osmanlı hanedanı ale;hlnde dı•· 
rcklcrin yavrularımızın başına ğildi. 1 lakll bir barı~ ile istik· 
bir gün ansızın düşerek bir kaza-

1
1.lt u.ğruna Anadolu nıilletiı'.1 

ya sebebiyet vermemesi için yık- kendı etrafına çağırırken, Mus· 
tı•ıl.;a ve buraları da kaldırılsa lafa Kemal bir ı1si de~ildi. onıı 
hiç olma7.o;a bahçede biraz genişle Asi ?lmağa icbar eden, bizz~t 
se acaba b·ışıo;ımı.1.n iş mi çıka:ı- padışah olmuştur. Çl\nk.U padı· 
rız diye korkuluyor dedim. genç 7ah, artık mevcud olırııyan im· 
başmuallim Ha:ıan Fahri, tamamen paratorluk lizeriodeki şekildell 
yıkmaktan ise dört beş yüz lira ibaret hUkümranlığını muhafaza 
kadar bir masrafla bir dershane etmek uğruna, istikl il ve mil· 
yapılabilir c.;vabını verince : let dlişmanlarının safı:ıa geçmiş 

Gençlerin yapıcı bizim de yıkı - ve 'l'ilrk milletine hiyanet et· 

c, olduğumuzu unladım. Yalnız mi~tir. 

Toplu ve muntaz:ım bir holde 
girdikleri küçuk dershanelerinde 
sıkışık bir vaziyette yerlerini işgal 
ettıler. Ben tale~eyi şu vaziyette 
göriinc ~: Bize bu kadar ğeniş 

nefesler aldı tan, bize biiyük ferah 
ati için büyük ümidler veren b11 

yavruları çok havadar \'e geniş 
dersh~ n lerde bulunduramayışımıza 
hryret ettim. Trabzon gibi binası 

bol ve zengin bir vilayet merke
zinde talebenin böyle kucık kuc:ı ben, yapılmazsa yıkılmasını bir teh 
ğ'a denecek dcrec ... dc bir \•aziyel- likeden korntmak için isteyordum. 
te bırakılması hiçbir aklı selimin Halbuki mal sahıbı obn hususi 
hoş görmeyec::ği bir harekettir. muhasebenin bu tehlikeyi dahi hiçe 
Buşmuallimin delaletile talebe kü. saydığı anlaşılıyordu • 

VahidP.tliıı ile :\tustafa Kemal 
arasrnda öyle ötedenbcri devanı 
etmiş tir dUşmanlık yoktu. 
Hatta bir zamanlar, bu iki adanı 
ihtiyarlıyan Osmanlı Veltahdi 
ile vazifesini yspmağa daimli 
hazır olmakla beraber kendi 
f iklrlcrinl f e da etmiyen ve 
Gençtlirkler rPjiminin liderin· 
den dnima uzakta kalan genÇ 

tüphanesini ve mektebin her tara- Mektepte ayrıca bir zevk nü
fını gezdim kütüphanende kitapla- ~unesine şah.'.d old.um. Bu da "bi
r.n tasnifile uğraşan yavruların :ı:ım ~azete,. u?van~Je on beş g~n
vaziyeti çok hoşuma gitti. Ders- l de bır nesrettıkl.erı el ~azıları~e 
haneleri gezdikten son:a çoc..ıkla- ı ya.ı:ılmış ve resımlerle suslenmış 
rın su içtikleri yere depoya bak- muhtelif malumatı ihtiva eden bir 
tım. Ben bir çok defalar su depo- gazetenin avluda kara tahta üzeı ine 
lnrı görmü~tüm bu depoların et- ı sılışıdır. Memleket hakkındaki 
rafı, tavanı Örürı:cc'c eg-l:ırile et- düşür.C..!lcrini Cumhiyet İdare hak 
rafı toz toprak ve kurumuş yııp- l.ındaki C:unularını masum bir li
:aklarla mülevves bir şekilde idi. sanla ve kendi ellerile gazetsleri
Yani bu depolarla kimse alakadar ne yazan bu yavn:cJklar bilgileri 
değildi. Halbuki henuz terbiye ça- ni saklatan v~ gazetelerle yuı t
ğında bulunan ve cher's yedi yaşla- ta_şları~ı . tenv'.rd_en. haze~eden ~ü
rında bulunan çocJkların irfan ' yukl~rı~ıze, bı~~ılgı ~a~ıplerımıze 
yuvalarındaki su deposunun içi, ı:cı bır ıbrct numunesıdır. 
dı~ı, tertemiz bahçede bulunan ~ M. G. 

general, birbirlerine yaklaşmış· 
lardır. Bilhassa bu glloün rictl· 
line Enver ile Talat'a karşı bes· 
lenen nefret ve bunların maetJ· 
ra polalikalarına kar~ı be leneıJ 
endişeler, Veliahd ile dik kafall 
ask~r arasında, bir anlaşma 

küprns:ı.nün kurulmasını kolaY· 
la~ ı:an amillP.rdir. 

Hem bu harp macera5:ınıo 

imparatorluk için iyi blr netice 
vermesine imkan olıtbillrmiydi'l 

- Arka~ı var -

ma yanlar için ev le nme fay- l ::i.WP'"'lltı''•' P'"qrrı••••ıuıı1111uı•""'Jı!"•f11l""~'''"''lıı11111ııı••1111pııı!ttııı"ql~llUl""Ql"'qııll'.!'ttılll"!ttll'"''ill'"'r.P'"'l!lı1"'l,~'•Jlll' ~ 
d b. · 

1
. d' v d !lıı!'ıı1~;!,,b;!.ı11ıı~nı;!.iaı~ıı::ı:ı11ıı~ıı:tı!'oı11ı;!;d1~111ı:.:ıı1ı:.'ıııı~~h~ı·1ıı~ıb~rı•aıııı:ıiıı;:~ • ~ t 

asız ır ış ır tyor. I\.a ın f•'i 

t~pi .hakkında d~ ... m~ayqen t~ Bay Memdüh Harunogv luna : • 
hır tıp kaf amrla çızılmış değil,, i•] t 
okadar çok kadın tipi var- f•] Bu yazın kaldık hep neşesiz zevksiz t 
ki .. Diyerek bu lıususta mu- f•l Doğru lstanbu!a akdın bay Memdüh • 
ayyen bir tip henüz seçme- ~•] Geçti geceler hep, bütün neşesiz : 
11~iş oldugunu anlatmak is- r•~ Zevk ıh/ini yaktın yaktın bay Memdüh t 
tıyor. En çok zevk aldığı t+J t 

. b r•ı; 
şeyı sorunca, onu nna sor ~~ Nerde Nuriltinler Sabriye nerde ? ft 
ma, geç dimekle iktifa etti. ~.1 O muhteşem sahne o şanlı perde t• 
Musikiden pek tabii olrak [•J Zeuk elıli kapıldı milınete derde [t 
hoşlanırmış. hayatta feci ve [•1 Sen de bu işleri çektin bay Memdüh.. [t 
zevkli hatırası yokmuş. ye- -•J t• 
meklerden de ekşili üzerine f•~ Muhlis Sabahittin nerde melekler? : 
bulunan yemekleri severmiş, ~·~ Trabzon o günü dört gihle bekler t 

içkiyi de severmiş. tütün t!1 Y'1ratırdın ruha yü:z bin çiçekler [t 
içmezmiş, seyahatlan hoşla [+j Geçmezdi boşuna 'lJaktın bay Memdüh.. ,., 

nırmış 'lJe hattu ( dünya ge- -•J c·~'J. 
zenlerindir) derim diyor.bir ~·~ Yoksa İstaebulda kurdun meclise t: 
daha dünyaya gelirse kuv- ~·~ Elemler içinde bıraktın bizi ~. 
7.ıetli bir idare ve sigasefct -·~ Ehli zevk dört gözle bekliyor sızı t•ı 
olmak istamis, lzayvan'ar- ~·~ Neden bize yaman baktın bay Memdülı .. rt 
dan atı severmiş. Trabzo. i,,+~ ~ı;.,t 
nun. iktisadi vaziyeti üzerin· f!1 Ve lakin gözüme iliştin yandan t 
de ınceleme yapmamış. Yeni [+~ Görünce sizleri sevindik candan tl 
yola hergün halkın dertleri l•l Bu kış yaşatırsın bizleri handan t•l 
yazılmalı imiş. dünya eln'a- [•! Sanatta çelenkler taktın bay i-Jemdüh.. ı• 

-~ . 
lı ?akkında da bugünkü l•l . . _ .. t 
~ıa~ıseler dünyaga geni bir [+.l Parlay~cak yıne. sa~~enm yuzu f 

ıstı~am~t verecek kabili_ı;ete- '!] B~ .san atın ıensın ıyı. yıldızı. . L• 
dedır dıyor. Trabzonun ih ~.~ Sclznmez kalplerden hatıram ıgı [t 
tiyaci hakkında da bir kaç i•J Kalplere inciler kakten bay Memdii.h I .. [~i 
park, plan, stadyom, rıhtım , l•J Baba Salim Oğütçen L•ı 
laAZl md r dı•yo ;ı;7 ınııq il llfJ11nJJllll11!J IJftlll!llllllJlllUlfl lll!'IIJ!ı"'lj'IP~fJPlll Jllql1lll"'1lfl!"ll:pP•ııt~ın1q111"'IJJl!"lli1l'"'qJll"llli1P'llf!Jl"'ll pnqıtJl'~n)fJ 

1 r. ~.ı:.dııı~ııJi:ıı•~ı.ıeııııi!ı·ııı:ıı.ı~nı~µl:,;ıııı:.rıiJ::ıılı~ıııı~ ~eını~ııı,~ıııı~ı~~ıı:'ıtllıt~~ıııı· 
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ilan 
Trabzon İcra memurluğundan: 

Açık artımın ile pııruyn çe\·rilecek 
gayri nıeııkulıııı ne olduğu : 

Hane arsası ile maa bahçe ke
reste deposu arsasının 96 hissede 
42 hissesi. 

Kapalı zarfla ekmeklik un eksiltmesi ~ah a ~ 
Askeri satınalma komisyonundan: A T E K A M Ü 

~ GÜZELLİl< 

Sayfa 3 

MUSİKİ 
VE EK iGiN 

Uayrl ıııenkııluıı hulııııduğu ıııtı\ ki 
nıabullesi ııokağı vo n uıııraııı : 

Moloz mevkiinde kiiin Mart 337 
lnrilı ve 58 numarada kayıtlı ha
ne arsası, Kasım ağn sotha c ıd
desinde kfıin aynı tarih ve 59 
numarada kayıtlı man bahçe ke
reste deposu arsası. 

1 - Erzincan garnizonundaki kıtata (450000) 
dört yüz elli bin kilo ekmeklik ununa ihale gü
nünde teklif edilen fiyat gali görülmediğinden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 23-2 teşrin. 936 pazartesi günü 
saat 11 de Erzincanda tümen kararkahı binası 
içinde satın alma komisyonunda yapılacakdır . 

3 - T ahn1in bedeli aitmiş yedi bin beş yüz 

~ 
~ 
~ 

SON HARIKASI ._ 

·7 DILOtt 
Taktir olunan kıymet : 

liradır. 
58 numarada kayıtlı hane ar

sasının tamamına 900 lira ve 59 
numaradaki arsaya 400 lira kıy

met takdir e<lılmi~tir. 
Arlırıııııııııı yupıl11ı!ıığı yer güıı saat. 

Trabzon icra dairesi önünde 

11-12-936 C um n giinü saat 

14 de 

4 - ilk tehminat 
liradır. 

dört bin allı yüz yirmi beş ~ 

5 - istekliler ihale günü tecim ve enüdstre 
odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesika ib
raz edecekler. ı- işim gayr! ıııeııkulun şıırlııurııesi 

11- 11- 936 lıırllıiııdeıı llilıııreıı 935-
6!:1:s ııo ile Trııbı on icrıı d~rcsinln 

muayyen numııraımıdn Jıerkesiıı göre
bilmesi içln açıktır. il4ııdu yazılı 

olanlardan fazla nıulunıul almak isti 
yenler işbu şartnıııııeye ve 935 - 69~ 
dosya numnrası ilo nıeıııuriyctinıize 
murncuııt clnıehdır • 

:!· Artırmaya i,tirak i~1n yukarıda 
yazılı kıyıııctiu ) üzde 7,5 nistıelindc 
pey ukı;usı vcyıı mil l1 bir bankanın 
tcıuiual ıııaktıuzu tenli eôlh:l'okllr 1!!-1 

a- ipotek sahibi ul:ıcuklılarla digcr 
aluknuurlur111 nı irlıfıık lıııkkı sahip· 
leriniıı gııyri ıııcııkul üzedııdo ki 
bnklıırıııııı ve lıuı;usiyle faiz Yll ıııas

rafu dair oluu iddiıılıırını işbu ilan 
taıihindeıı ililınren yirmi güıı ı;inde 

evrakı mllııbetclerile bırlikte ıııcmıı
riy!!liıuize lıildirıııclcri icap e.ıer • 
Aksi hulôe haklan lupu sicili ile 
sabit olmud1kı,;u salış bedelinin pny
laşmııınndnn hariç knhrlur. 

4- Gö terilen gfiııde nrlırmnya işli
ruk edenler urhrıııa şarlnuıııcsini oku 
muş ve ıu:ı.umlu ıııııhııııulı ıılnıış ve 

lıuıılurı knbul etmiş ııu \"c itibu.r 
ol un urlar. 

5· Tııyln edilen zuııınııdıı gııyri 

menkul üı; deht bıığırıldıklıuı ı;ourıı 
en çok nrtıruıuı ihale eôilir. ancak 
artırma b e d e 1 i ııı uhuınıncn 

kıymetin yü:ı.de yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiytııin ulılcağııııı ruçhani 
olan diğer ıılacuklılur lmlunnp ta 
bunların o gııyri mcııkul ile temin 
edilmiş alncnklunuın mecmuundnn 
faı.lııya çıkınn:ı.sa en çok nrlırıının 

tealıhudu bakı kıılnınk Ozcre artırma 
on beş gün dulıa temdit ve on beşinci 

28-12-936 Pazartesi günü 
ayni snulln yapılacak artırma bedeli 
eatış isteycnlıı alncuğı ruçhunı olun 
diğer alacnkhların o gayri menkul 
Ue temin edilmiş ıılııcnkları ıııe,·ıııu

undıın fıızlııya çıkııııık şıırtile en çok 
nrtırııııu ihule cdlllr büy le lıir bedel 
eldeedllıııezse ihale yapılmaz \"e 
rmlış bedeli dllşer. 

6· Gnyri menkul kendisine ihale 
oluıuııı kimse 1.ltırhul \'e yıı verilen 
ıııühlel iı;indc pnrnyı \ermezse ihale 
kararı foı;b ohınnrıık kendisinden 
e\·vel en yüksek teklifle bulunan 
kim e ıırzelnıi~ olduğu bedelle alma-

6 - artdırma ve eksiltme ve ihale kanun 32-
33- 34- maddelerindeki esasata uygun olarak 
isteklilerden verecekleri teklif mektupları ihale 
günü saat 10 a kadar komisyona verilmiş bulu
nacakdır. 

7 - bu unun ihalesinde takarrur edecek be
delin üçde biri nisbetide ve teminat mukabilin
de mütayidine avans verilmesi şart konulmuştur 

8 - şartnameyi okumak isteyenler bir adedi
ni 338 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan ala 
bilirler. 

Pazarlıkla odun eksiltmesi 

Gireson Piyade alayi satınalma 
komisyonundan : 

1 - Gireson garnizonu ihtiyacı için açık ek
siltmeye konulan üç yüz bin kilo odun bir ay 
içinde pazarlık suretile ihale edilecektir. şartna
mesi alay satın alma komisyonundadır. istekliler 
her gün muracaatla görebilirler. muhammen be
deli üç bin }' edi yüz elli liradır. 

2 - taliplerin iki yüz seksen üç lira muvakkat 
teminatları ile beraber 31-10-936 den itibaren 
her gün alay binasındaki satın alma komisyonu
na muracaatları ilan olunur. 
ğa razı ol ııııız \·cya hu 1 uıınıazsa he
men on heş gün nıüddl'lle urhrma~·u 

~ıkurılıp cıı çok ıırtıruııu ilıule elliİir 
iki ihııltı nrn.sıııdukt furk \o geçen 

günler için ~ üzde beşten hesap olu
nncak fuiz ve diğer zarnrlıır ayrıca 

h ilk mc hnce 1 kul ıııaksızm mcııı uri ye-

liınlzc.e nlıeıtlıııı lıılısil olunur . 183 

işbu gayri menkul yı.1karda gösteri-

len 11-12-936 tarihinde Trabzon icra 
memurluğu odasında işbu ilan 

ve gösterilen artıma şartnamesi 
aidresindesatılacn~ı ilan olunur . 

Erzak ve yem eksiltme temdi-di 
Gireson askeri satınalma komisyonundan: 

Cinsi miktarı muhammen muvakkat ihale tarihi ihale glinU ihale ihale 
kilo bedt-lı lira teıııinnlı lira saati şekli 

pirinç 10000 2500 180 1G-11-9ilü pazartesi 10 a~·ık eksiltme 
mercimek 7000 1050 7!J rn 1 t-H:lıi pazartesi 14 ,, " 
yulaf 65000 35i5 270 rn 11-1.136 pazartesi t 5 " " 
kuru ot. 50000 2500 188 rn 11-94(i pazartesi 1ti " " 
saman 25000 1000 75 lü-11 · U:lü pazartesi 17 ,, ,, 

ı- Gireson garnizonu ihtiyacına ait olııp cinslcrile miktarları ınııhummen bcde:leri mııvakkut 
lenin ıtl ırı Vd i.ııle şa'~illeri yukıırd ı y.ııılı bulu11 .ııı b.:!? kalem ewıkın itı ıleleri ilıiıı yapılma ı ıdaıı 
lG-11-H '(i pazartesi gllnilne teındid edilmiştir. ller erzakın ihuleleri yapılacağı saat yukardı tıiıa· 
larında gösterilmiştir. 

2 - şartnamesi alay satın alma komh;yonun<lndır istekliler her giln mnracaallu güre bilirler. 
3 - ihaleleri açık eksiltme ile yapılacaktır. Taliplerin muvakkat teminat karşılığı olarak maliye 

vezne makbuzu veyd banka mektubu ile ıııczkDr glln ve saatdc alay binn::.ındu ki atm alına ko 
ınisyonuna ınuracaatları ilı.ln olunur. -

Erzak eksiltme temdidi 
Gireson askeri satınalma komisyonundan: 

Cinsi miktarı muhammen muvakkat ihale tarihi ihnle günD ihale ihale 
kilo bedeli lira teminatı lira kş. saati şekil 

Sabun 4500 1710 129 14 11·930 cumartesi 10 açıkcksiltme 
patates 30000 1500 113 ,, 1> 10 30 ., 
kuru nznııı 4500 1350 102 " " 11 ıı 

Soğan 7000 350 26 25 ,, " ı ı 30 » 
l·Gireson garnizonu ihti~·ııcınn ait olup 3·11-U3G da ihaleleri yapılacak olan ve yukada cia. lerile 

llıikdarları ve muhammen b!ldellerile rnuvakkate teminatlan \'e ihale tarihleri, günleri, saatları ve 
Şekilleri yazılı bulunan dört kalem erzak istekli çıkmadığından ihaleleri on gün ınllddelle temdit 
edilmiştir. 

2 - şartnamesini görmek ve almak isteyenlcıin her gün bedolsiı olarak ve erzak istekli olan· 
larında muvakkat teminat karşılığı olan maliye vezne muklıuzu veya lıanka mektubu ile Lıirlikde 
Jllezkur gUn ve aaatde alay binasındaki satın alma komisyonuna murncaatları tıao olunur: 

~ 
~ 
~ 
~ 
t 
~ 
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A. 

'l'rnbzon Vl• llnvalisi • M 
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Satış Deposu • 
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A. 

i AYDIN ( J{abaoğlu ) 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ Kunduracılar caddesi N. 86 

~<P'V" ~ 



11 lkincileşrin 79.16 /YEN/YOL] 

Yazı makinelerinin son modeJlerini en ucuz fiat1arla 
mağazcmızdan temin edebilirsin=z .. 

Cep ve kol saatlarının en fantazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır . 
• 

Adres : •r R A B z o N H . 
Kunduracılar caddesi amı ve Kemal Nalbantlar Mal}'azası 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

mt:zafferiyeti. 
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