
r 'r 
Direktô'rii, Başyazrcısı 

BEKiR SÜKÜTi 

Telef on N.'1 : 79 

Uzunsokak N.'1: 63-65-67 

Fiatı 

100 
Para 

\_ .J \_ __ ./ GüNDELİK SİYASİ GAZETE TRABZON 

( ,, 
Yıllığı 

750 

" 5 lkincileşrin 936 1 
PERŞEMBE 

Sayı : 2234 
Kuruş 1 13 üncü yıl ı 

\... ..) \.. _ ___ ____ J 

~----------~--------------------------------------~~~------------~----------~·----~~ 

Suriye ile Filistin birleşecek mi? 
Şamda vaziyet fen a la ştı. T ezah urat ve frenlere taarruz yapıld ı .. 
Yugoslavya Başbaka~ı Ankara ziyaretinin neticelerini Sofyada anlattı.:-.=..=. 

=='-=='-=-""' 

Yugoslavya başbakanı Bulgar Kra- amerikada 1 

1 A k " ti . . 1 ff Rozvelt tekrar 
ına n ara zıyare erını an a ı.. Cumur reisi 

Ankara 4 - Yugosfa·7.1ya baş1ıekili Belgrada dünmıişltır. Sto;;adinoviç Sof yadan 
geçerken Bulgar Kralı ve başvekili ile gönişmıişttir. Ve krala Ankara ziyaretinin ne- oldu .. 
tice/erini bildirmiştir. 

Şam da va~yet fenalaştı 

Suriye ile Lübnanın birleşmesi için 
tezahurat yapılıyor.Trenlere taarruz! 

Ankara 4 - Şamdan bildiridiğine göre Lübnan ve Süriyenin birleştirilmesini iste 
yen müslimanların tezahuratı deııam etmektedir. Trabulus Şam da vaziyet fenalaşmış 
f evkalô.de vaziyet ilan edilmiştir. Berut · Şam Treni, Silahlı bir çetenin taarruzuna 

uğramıştır. ..... 

Mareşal 

Fevzi Çakmak 
Bükreşte merasin1le 

karşılandı 
Ankara 4 - Genel Kur

may Başkanı Fevzi Çakmak 
dün bükreşe muvasalat et
miş ve yalnız Kral ecnebi 
devlet reislerinin istikbal 
edildiği istasyonJa mera
simle karşılanmıştır. 

GOZE ÇARPAN 1 

İNSAFLI BİR AZA 
ÇIKAR DİYE! 

Sakız meydanında sOzüm ona 
bir pazar yeri vnrdır. Belediye 
burasını pazar yeri diye açar ve 
yaparken üstllnü de kapatacaktı 
gOyal 

Aradan yı!lar geçti, zaten al
tı topraktan ibaret olan bu sa
ha Ostten de yağmura maruz
dur. Ekserisi kadın olan znvnllı 

küçük ınustahsiller yazın gOneş, 
kışın yağmur ve kur altında, 
bu çamur yığını içinde çile dol
dururlar, mahsulleri çamur ve 
su içinde kalır, bütün bir sene 
alın teri dökerek yetiştirdikleri 
ve oç kuruı;; alacağız diye sat
maya getirdikleri mahsullerini 
biraz da bu yüzden dUşürtlr, 

Yağmur altında, ç.anıur nstUnde 

bekliye bekliye usJuır ve niha

Yet yok bahasııın ellerinden çı

karıp köylerine dOumeğe isler 
istemez razı olurlnr 1 

Bu pazar yeri için, çok ~ikll

Yeller alındı, çok şik.ilyetler ya

pıldı, hiçbirinin zerre kudar te

siri olmadı. MUstahsil böyle mi 
korunur, pazar yeri böyle mi 
otur? 

Bir iki ytız lira ile burası 
blr damaıtına alınabilir, ve bir 
Şekle sokula bilir. orddaki ser
iılcilerden alınan para ile dnlıi 
bu iş, istenirse baı;arılır. 

Belediye mec:lisinln açık ol

duQu şu gllnlerde bir kerre daha 
bu zavaallı pazar yeri üzerine 
ctikkati çekmek istedik, belki, 
bir insafiisi ~·ıkar da iki :;öz 
löyler liiye! 

K. o. 

I ngiliz parlementosu 
K rahn nutkuyle açıld ı .. 

Silahlanma elzem görülüyor .. 
Kral taç geydikten sonra cülusunu bildirmek 

için Hindistana gidecek .. 
Ankara 4 - /ngiliz Kralı, dün parlementogu bir nu

tukla açmıştır. Kral bu nutkunda lngilterenin ecnebi 
memleketlerle en iyi münasebetlerde bulunduğunu ve ln 
giliz siyasetinin mazide olduğu gibi milletler cemiyetinde 
ki azalığına istinad edecegini ve Avrupada sulhun temin 
için elden. geldiği kadar çalışacağını ve silahlanma ted
birlerini lmpratorluğunun ve beynelmilel taahütlerin mü 
dafaası noktasından elzem ad ettigini söylemiştir. Kral 
taç geyme merasıminden sora Hindistana giderek cülusu
nu Hind Prens ve milletine bildirecektir. 

Belediyede 
teftiş 

Belediyede bir işi teftiş 
etmek iizere Üçüncü Umu
mi Mü/ ettişlikce tef tişs me 
mur edilen Müfettişlik ma 
li müşaviri B. Hayrettin 
Hüsnü teftiş raporunu ha
zırlayıp vekaietce bütiin 
belediye işlerini teftişe me
mur edilen mıntaka mü/ et-
tişlerinden B. Osman Teke 
lige tevdi etmiştir. 

Mülkiye mü/ ellişi iki üç 
gündür belediyede esaslı 
teftişine devam etmekte, 
icabeden tetkikat ve tahki
katını yapmaktadır. 

D ikka tle r 

Koyun 
sevki yatı 

Erzurumdan şehrimize ge 
len 6 - 7 bin kadar koyun 
gitmek üzere vapur bekle
mekte ve otsuzluktan hııylı 
sıkıntı çekmekte bulundu · 
ğundan koyun tüccarları 
vekalete telle muracaat e
derek pirima bir vapur is
temişlerdi. Vekalet tüccar 
/arın bu haklı muracaatla
rını dikkate alarak hemen 
Cumhuriyet ı1apurunu pir ima 
olarak dıin limanımıza gön
dermiş ve koyunlar yukle 
nerek akşama hareket et
miştir. 

Bazı fabrikaların yaptıkları ve lıüla devam edip git· 
tikleri ihtikar oyunları dolayısile fındık kabuğu fiatları 
otuz kuruştan aşağı düşmüyor. Hamamların, fırınların 
mütemadiyen alıp depo etmeleri f iatların düşmemesine 
ayrıca bir sebep teşkil etmektedir, Fakir fukara ilıtikiir
cıların oyunları uğruna soyulup durmaktadır. Giresonda 
/O kuruşa satılan bir çuval fındık kabuğu Trabzonda 30 
kuruşa satılmak.tadır. 

Gireson belediyesi, ihtikara meydan vermek veya ihti· 
karın öniine geçmek için fındık kabuğuna narh koydu .. 
Gireson belediyesini narh kaymağa seıık ve mecbur eden 
esbabi mucibe Trabzon için varit değil midir. Biz biliyor 
ve diyoruz ki, bu esb<!_bi mucibe aynen ve temamen Trab
zon için de varittir. Oyleyse fındık kabuğuna niçin narh 
konmuyor, niçin fakir fukara soyulup gidiyor ? bu gibi 
if lere biraz dikkat etsek igi olur sanırız. 

Ankara 4 

Amerika Cumulıur 

intihabında Rozııe/t 

Birleşik 

reisliği 

büyük 

bir ekseriyetle tekrar seçil 
miştir. 

İtalya ile 
Macaristan 

Ankara 4 - Macarisan 

naibi amiral borty 'in bu ay 

içinde resrl'ten Romayı zı

yaret edeceği söyleniyor. 

Trabzon 
Belediyesi 

- 1-
Şahsımızı alakadar eden bir iş 

hakkında görüşmek lazımgelen bi-

risİl\İ vaktı muayye ninden evvel 

beklemek bulmak için koşarke~ 

umuma aid bir iş için - lıem öyle 
bir iş ki umuma vekaleten görü· 
lecektir - ağır davranmak fena 

itiyadlarından hfi lfi kurtulamadığ ı 
mızı dün gece bir daha anlamış 

oldum. Ben fena itiyadları sahil 
memleketi olmak dolayısile ka'ri 

deryaya ettirdiği kanaati besledi
ğim ve her hususta şarkın nümu
nesi olduğu zannı taşıdııım ve 
halkını fikren çok yüksek tanıdı-

ğım Trabzon belediyesinin teşrini 
sani ikinci içtimaını akdedeceği 
meclis salonuna girdiğim zaPlan 

bir kısım azanın geri taraftaki 
kanepeleri işgal elliklerini ve ön 
taraftaki kanepelerin boş bulundu
ğunu ve yerden başka sami ol· 
madığını gördüğüm zaman hayret
ler içinde kalmı:,;tım çünkü saat 
on dokuzda içtimaa davet edilen 
2~ azadan yalnız on ikisi gelmişti. 
Aradan kırk beş dakika geçtikten 
sonra mütebessüm çehresile salo
na dahil olan şarbay Kadri Mesu
dun « mesai raporunu yetiştire
medik cuma günü akşamı içtima 

ederiz » yolundaki beyanatı da 
gayet tabii gorüldü ve herkes 
dağıldı. Ben de herkes gibi : 

1 - Madam ki bu içtimalar 
kanunidir tarih de muayyendir 

bir senelik mesai raporunu vak

tinden evvel yazılıp hazırlanamaz 

mıydı ? Hazırlanamayan bir rapo
ru okuy.ı cağız diye azayı davet 
etmek ne demekti ? 

2 - Madam ki azalar daveti
yeleri almışlardır ve bir senelik 
mesai raporu okunacaktır. Halkın 
vekilleri olan bu zevat nasıl olur 
da iclmezlerdi? 

3 - Ve madam ki belediye 
yaptığı işler h a k k ı n d a 
izahat verecekti bu izahatı kendi 

kulağıle işitmek için lıalk hem de 
Trabzonun meraklı, müterekkir 
münevver halkı nasıl olur da bu 
içtimaları dinlemek için buraya 
toplanmamıştı ? diyerek salondan 
çıktım. 

M.G. 

KARADENİZİ 

Sevenler 
cemiyeti 

Edip ııe muharrir B. 1-lıi 
seyin Cahid Yalçın iki yıl
dır Karadenizde gezinti yap
makta , çok beğendiği ve 
sevdiği karadeniz kıgılanna 
dair intibalarını gazete ı.ıe 
mecmualara yazmaktadır. 

B. H üseyin Cahid Yalçı
nın yazıları İstanbulda y ük.
sek Sosyete malıafilinde çok 
iyi intiba uyandırmış. kara
deniz kıy/arını sevenlerin 
sayısı çoğalmıştır. Her yıl 
mıisaid meıısimde karadeniz 

' kıyılarında ailelerin . ge~i~
tiye çıkmalarını temın ıçın 

Karaderıizi sevenler adında 
bir teşekkül vücuda gelir 
meye çalışıldığını öğrendik. 

Bu yaz Trabzon ve Zi
ganayı görmek için kalabalık 
lstanbullu ailelerin gelecek · 
/eri . haber alınmıştır. 

Hamur 
makinesi 

Belediyece Ati/ Saruhan 
vasıtasile sipariş edilen üç 
Hamur makinesinin şehrimize 
geldiğini geçende yazmıştık. 

Makinelerden bir danesi 
dün fen hey 'eti huzuru ile 
Değermenderede bir fırına 
konmuş v e yapılan tecrübe 
muva/ fakiyetle netice 'l.ıer
miştir. Diğer makineler de 
münasip fırınlarda calıştı
rılacaktır. 

Okurlanmız 
Ne diyor 

Bir sokak halkı 
karanlıkta kalmış! 
Po~talıaneden ı\yvasıl:ı gid!ı l'

ken aşağı Ç&r ; ıya ilk d5nen so
kak ta oturan halk, senele rden 
beri sokaklarıııın elektrikten 
mahrum edildiğini, mtHeuddit 
ııı llrac.ı" tlarına, rie !arına, evet 
haklısınız, yapacng ı ı , pdeeeğiı 

gihi s·mu gelmiycn sözle rden, 
vaitlcrdeıı ba~ka uil' netice <·l
de edenıe dlklklerin i yana yakı
lı:ı gaıctemize ~ikı.'iye t edip dur
maktadırlar. Şikıtyetle rinde hak
lı o lan bu sokak halkı diyor ki: 

- Helediye bizden cayır ca· 
yır tenvirat resmi aldığı halde, 
sokaıtımıı nl~·in zindan halinden 
kurtulamıyor. Sokağımız ba:;;tan
başa karanlık içindedir. Bu ka
ranlık yllzUmlen burada bir 
hırsızlık vukusı dahi olmuştur. 

Şc-lırin her tarafı nur içinde 
durJrken bilim sokağımızı zin
dan i~·inde bırakmak, bizi nur
dan mahrum etmek niçin '? Biz 
belediyeye masraf edip bu ·o. 
knğa bir lamba as da demiyo
ruz. Sokağa her iki lnraf.tım -ck

le~tiği iki raddede iki;-er Ucer 
metre uzakta luınballlr var. iş
te bu lambalurcl:ın ikisini iki 
nç metre ileri geri çekerek bi
zim sokağın başına aldırsın kufi. 

Bunu da sOyledik, geldiler, 
gördnler, muvafık buldular, ve 
işin uyarı da budur, böyle ya-

l 
palım, bir ta~la iki kuş vurmuş 
oluruz, dediler. dediler uma ay
lar geçti, yine e ki tas eski ha
mam! Ne yapalım nereye mllra-
eaat edelim BelP.diyede n rica 
ettik bir şey çıkmadı. bir de 
siz nazari dikknti celbedin ! 

T rabzondan Erzincana 
ZİGANA 

Coğrafyanın tanıdığı dağ
lar, ağaçlı, karlı , volkanlı, 
boylu olurlar. Tarihin dağ
ları bana bir abide kılığın 
da gö'rünüyorlar. 

Koca tepe, Ada tepe, Tı
naztepP... istik/at döğiişle 
rinden önce bıkılıp usanılan 
Doğu Anadolu dağlarının 
eşitleri idiler. Şimdi onları 
insanın, her şehirin, Cum
huriyet alanlarında dikeceği 
geliyor. 

Bir ulusu yapan, yaratan 
ta r i h sevilir. Tarihin 
işleyişinde destek olan top, 
gemi, adam ... gibi yer de 
sevilir. Ben, tarihin dağla 
rını en ünlü sanatkarların 
elinden çıkmış yakışıklı A . 
bideler gibi sev iyorum. 

Ziğanay: çıktık. Kô'yler
den, çrımlıklar içinden, yay 
lalardan geçtik. 2000 rakım
lı tepede temiz bir hava 
koklayıp etrnf a bakınıyo

rum. Kuş bakışı bakan kar
talların kurumu ile bakınır· 
ken gördüklerimle uyanan 

Halit Ağan 

ka/ am işliyor: 
Uzun Hasan 'ın annesi 

Sara hatun oğlunu korumak 
üzere Trabzon 'un fethine 
giden Fatih'e Ziğana da· 
ğında kav11şmuşiu. Dağda 

Bizansı yıkan or-dunun tunç 
ellerini, ordugahi, kıtatı 
üstünde Fatihi Sara hatunu 
yaratıyorum. 1936 içinden. 
çıkup 1462 de bulunuyorum. 
Pontos kralını da al o~ağı 
edecekler arasında bulunmam 
gö'ksümü taşırtıyor. Ve iki 
binlik Ziganadan 8800 lük 
Everest bile nekadar engin. 
de gö'rünüyor. 

Tarih benimseyince yeşil, 
yüksek Ziğana daha ç o k 
yükselip ghzelleşiyor. Gü
cüm yetse de Trabzona bir 
müze kursam Ziğana 'mn 
1452 çiğini v e çiğin altında 

kalan David Komnen 'i gös

terecek temsilin yanına Zi
ğanayı dikerim. 

Ben; tarihin dağlarım A. 
bideler gibi saggı ile sevi
yorum. 



Sayfa 2 /YEN/YOL} 

Beş yıllık plan 1 İlk mekteplerin rzur m - Sıvas hattı 
Tarih kitaplan il 1 1 Tam Tesisatlı Sekiz Büyük 

Fabrika yaptık 
Birinci ve ikinci beş yıllık planlarımızın tahak
kuku ile milletimizin endüstri!eşırıe yolundaki 

büyük kudretini de göstermiş oluyoruz .. 
" Yeni Türk devleti, tc- iiç pamuklu /abrikasrnda 

mel/erini süngii ile değil, iğ sayısı 59,200 ii ve tez
siingüniin dalıi isiinat ettiği gafı sayıs1 1,660 ı bulmuş
iktisadiyatla kuracakttr. Ye- tur, Bu takwı, Tıirkiyede 
ni Türk deı•leti cihangir bir çalışmakta olan butiin tez 
devlet olmıyacaktzr. Fakat gcih sayısının yarısıdır, 
yeni Türkiye devleti iktisa Tamamile yerli lırım mad
di bir de'l.ılet olacaktır. ,, de 'er kullanan bcı iiç f abri-

lzmitte 16 ikinci kiinun kadan /;.ışka 19J5 Eylüliin 
1923 fc Atatiirk'ii.n İstanbul de temeli atılrmş olan Na
gazetecilerine beyanatından. zilli basma fabrikası 28,500 

Büyük önderin on üç yd iğ ve 768 tezgülıla çaltşa
önce, Cumhuriyetin birinci cak, Malatya fabnkası 430 
.ııılrnda söylediği sözleri, tezgah 71e 10,500 iğle f ab 
bugim Cumlmriyetin on dür rikalar silsilesinde yer ala 
düncü yrl dönümünde okur- caktır. 
ken, ğörüşünıin mucizesine Yerli kiiğıdımızdan dev-
manıyoruz, !et ilk kitabını bastırmış 

Yeni Türk de7J/eti. ikti- ve Türk mekteplerine yay
sadi bir devlet olmuştur. Ve mış bnlrmuyor. 
lıer giin biraz daha olgun M. T. A. Erıslilii.sıiniin 
/aşarak yürüyor. çalışmaları gıin geçtikçe 

Birinci ve ikinci beş yıl- artıyor. Zengin maden kay-
lrk planlarımız, Türk mil nak!arile sonsuz bir hazine 
/etinin endüstrileşme saha gibi duran yurdumuzun her 
sındaki kudretini de göster- yanı karış kanş tetkik edi
di, 1934 yılının mayısında liyor, Altın, bakır, gaz. lin
tatbik mevkine giren birin- yit madenleri aranıyor ve 
ci beş senelık planın en bulunuyor. 
mühim kısımları bugün can. , İkinci beş senelik planda 
lr olarak gô'ztimüzrin öniin- yer altı servetimize en mü-
dedir. Bu yüzdendir, ki pro him mevki verilmiştir. Şim 
gramın vaktinden evvel ne- diye kadar ihmal edilmiş 

ticeyi vereceği kanaati ha- olan bu saha çok yakinda 
srl olmuş ve ikinci beş yıl- 'terimlerini verecek. Maden 
lık plan lıazırlanmıştır. arama enstitüsü Mü~eftede 

işte beş yıllrk programda 125 metrede bir gaz· f eve-
yapılan f abrik.alar: ramna tesadüf etti. 

Bahrkö'y, Kayseri, Ereğli Seyitömer linyit havza-
dokuma fabrikaları ile İz- sında mecmu derinliği 496 
mit kağıt fabrikası. Zon- metre tufan kırk kuyu açıl 
guldak sömikok fabrikası. mış, mecmu uzunluğu 773 
Keçiborlu kükürt fabrikası, metıe olan 14 galeri açıl
Paşabahçe şişe fabrikası. mış. mecmu uzunluğu 7,005 1 
İsparta gül yağ1 fabrikası: metre olan 22 biiyük yarma. 

1 
inşa halinde olanlar: 710 küçük hendek. mecmu 
Nazilli basma fabrikası. derinliği 2,561 metre tutan 

merinos ipliği fabrikası , 49 metre ~akuli sondaj, 
sııni ipek ve Erganı bakır mecmu tulıi 250 metre tutan 
f abrikalarz. 15 üfki sondaj yapılmıştır. 

inşası başlamak üzere O · 350 ye yakın muhtelif lıam 
lan/ar: kömür nümuneleri üzerinde 

Malatya bez fabrikası. tahlillere de devam edil· 
Krabük demir fabrikası, iz· mektedir. 
mit sellüloz fabrikası. Ka· 24 - 7 - 936 tarihinde 
bük çimento fabrikas1. Ankarada toplanan endüstri 

Tetkik halinde olanlar: kongresinde konuşulanların 
Seramik fabrikası. kimya yurt müdafaa ve ihtiyacı 

endüstrisi, kendir endüıtirisi. iç ve dış ticaret denkleşme 
Şeker fabrikaları: si, vatandaş refahı gibi 
Alpullu, Uşak, Eskişehir, esaslara bağlandığını gör. 

Turhal şeker fabrika/an. dük. 
Kayseri kombinasın:n fa /şte bütün bu her biri 

aliyefi devam ediyor. Dev- yurdun re/ ahı için başlı ba
letin faaliyet haline giren şına birer varlık olan işler, 

NOTLAR 

Şehirde, s )knklarda, evlerde 1 
fırınlarda ve bakkal clOkk.lııla-

rıııdıı gece gliııd ilz icrayı faali
yct eden fareler :::ayılıııışınıılır 

bilmem. Fakat bazılarının, ynz 
bin, ve hazıları::ıın bir n.ilyon 
deme ine bakılırsn, kat'i bir 
istatistik olmadığı anlaşılmak

tadır. bakalım beledi_yc mecli
sinde bu i5te nice halledilir! 

• Hub'ıı ıı.ır ünce Trab1.on so
kaklarında nutuklar söyliyen, 
i.ısanları lıa~ıaa tovlıyan bir 
dörtköşe Salih vardı. yirmi beş 
sene sonra yani hııgUn. hatır

ladık on u : ıııeger • ciıter
siz! o diye süze l>aşhyı:ın rahmet
linin bir değ.~rı vnrmı~! 

devletin yüksek himayesi 
ile başarılan işlerdir. 

Bu çok mühim noktayı 
İktisat Vekili Celal Bayar 
dan dinliye/im: 

- iktisadi fiiyasetimiz hak-
kında vakit 7.'akit s{jy/enen 
nutukları ve neşredilen ra
porları gi'z len geçirirsİ n : z 
bu pirensibin daima açık 
bir surette i/ ade edileceğini 
gô'receksiniz. Hususi serma · 
ye ve teknik bakımdan mem
lekette mevcut 7.'aziyeti he
pımız biliriz. Memleketi'(]. 
sanayileşmesini bu cılız kuv 
vele bıraksaydrk daha sene
lerce bekliyecektik. Bunun 
için devlet, yapılmayan şey-

Yeni kitaplarda QUn e QÜne İ er İyOr 
değişiklik yapıldı Programa göre den1iryolu 1939 senesi 
İlkmektcl>lerin dörcl·inc ·; tesr~nievvelinde Erzunın"'!a varacak 

sımflnrr ıçtn haztrlannuş '.\ ıııın hu ıııı .ıtakn~ında ~.ı lllnel 
olan yeni tarilı kitabı dun- Erzımım ( llususı) Tnrk 

1 k p.ırastle. Tnrk dimıığıle, emeği- \'C 14 kiiprü vardır. 'fünelleıin 
den itiharrn satı ığa çı a- le viieııcle getiril~n ve t'uınlııı- ıızıınlıığıı :i500, kiiprilleriıı ıızun-
nlmışlır Bu seneki farilı riyeliıı haril bir fp~zi ola~ ~ı- lıı~ıı t'JO metrodur. 
kitabmda talebeye tarih \ııS _ Erzııruın h ıllıııda \ elın· tl :in·rgi1h :!O~ İ'ld kilomet-
me/lwmıınu anlatmak 7ıe kuyncl.nı itilıareıı a~ılan tuııellt'- rrnt.ı l'nılı hlr küprll ili' ge\'e· 

h ·ı · · t b't d ri '-'JIHlnn mııauam ki.ıprn ve rek sol sahiline all:ır ~1 J nci mu ilin lan ıım es ı e e- ,, 
y.ırılaıı yarhrı göreli.im. l>ivril\: kil ımPIJ'O<hld Pi.1gı1p lııığazııııı 

bilmek maksadile bir iakrm llt(', l\t•ıiın·1, Erzurum. Et•ziııc'ın ka<l ır ııyııi ı·ihetlt> kalır ı ıı ho 
sorgu sorulmak suretile .11e at"<ı:sıncl.ıki hattı takip ederek ~.ıt 1 ı el ı l ı ir ıııiidıh·l hıı yurııa· 
ni bİr usul takip edilmiştir. Erzuruma knd ır il<>rledi:n. Gür- c·ı t.ı•d ı Pliiktt•ıı !''llll'H 1 ıra~ı ı 
Bundan başka aile ocağının dilklcrinıi ve i>,{reııcliklcl'imi ya- ..; •'! ... ı.ıiliııe \"ı~ lıiı;l ıan• 11''.\rar 
malıallesinin, mektebinin. zıronrnı: k "ıl s·ı.ıiliıı,• ııtlıyal'k P.rğı:lıı~ 

·Yurdun şaı·i\: ve garlı ·ı-ını- kv\'ii:ıd,• lııığ· ız<l.ırı ~·ıkar. llal 
kölJ, kasaba veya şehrin fa ıunııı lıirleşlircn d<'nıiryol gii· hır kt ı.ııd ı HalJ:ıt ki,yiiııiiıı İ\i ı· 
rilılerine dair umumi sorgu zergllhıııın en ın!llıim kı~ırı u dPıı ·~<'{'N<'k (•\'lt•ıi ı yı;.. 1 rıımı 
!arla yani bir kısım ilave Sıva~ - Crzurnın lıatlt te:;;kıl et- n ı sl'DL'lıiyet vcr<ligiııdeıı bura
olunmuşlur. mektedir. 26 kısımı ayn lan hu 1 ıı ı i--tmlilk ve kijy ~ıral ı ı cli-

B!ı suretle yeni tarih. ki- lıııtııo uzunluğu fi5 l kil rnıetro ğer tarafına nakl ·dil111eklt>clir. 
tabında çocuga tarih mef o\up mrılıiın o\arnk l>ivrik. l<e l\ı~ı.lıı;- kiıyi!ndc du o~tız k,1 • 

malı \'e Erzin ·aııdırn gı'\'11ll'kte· ciıır C\' islirıılı1k L'dilC'rek yıktı. 
lwmu ô'ğretildiklen başka dtlİl'. Sıvaslan itibaren Çelinka· rılınaktacır. Eu mıntıkada 8 5 
bugünle diiniin mukayesesi yaya kadar olan 11:2 hi~nıı~L·tro kilotnl'trn kadar devanı eden 
ne imkan lıazırlanmıştrr. rtıılıilindeki heş kı ıııı ı mı. \'C b t 17•n rı"l'ı f,ıqr,l'l 1 1"f::.t1 s . 
Kitaba içtimai lıayntımızın 1 tren ~·etin k·ıya durıı~uı.ı geı- ıı .. u •.• ı..ı •• •••• e:-: d . .,u. kı ıı.l.ıı 1 . f l 'd mi.:tir. Lurnya kad:ıt· olun hat .,.akuli s.ırp kalker k:ıj ahır ıııdan muhtelıf sa. ha w·ına . ~ı / ı>ıı. roLıııılıuri.vet havraının<la iş-

/ d / - \. "' ilıaret olııp giizprgıilı yilk ek bir çok resun er e ı uve , leınc"'e a~ılacnklır. 
6 yanııu ve tli neller i~·in<len gc~·-

edi l mişti r, 1 Çclinkaya ile Dinik :ırusın- nıt>klPdir. Hoo metro uzuulu-
Yeni farilıie çocuğa 93 duki n. 7, 8, H ııı~ı·ıı kk ımlı!I' ~ıırıclaki bDyilk tnııel bu kısmın 

h 1 ,_ 7908 i.;lerinin mrıhiın bıı· kısmı hıt- 1 . ll . d b .. inkılabından a~ ıqara-c · ·~ bt\ylik köprl\ ve llinellcrin nı ıısıye erın en ırıni teşkil 
7920- 1923 'lı 0 1u to:i/ılen :~'~:ıli .kalmı:;-lir. Altincı kı ım- eder. 221 inci kilometrodckil'a
sonraki icf;mai inkılabl.arı. - 1 d birkaç gllne kadnr geçit ğıştaş köyünden sonra arazi ı çı-

/ ki l H b ıir ve kolaylaşır. 
n11z ve ;ti a ar ın ız ' vermek sııretile ray ferşiyatıua Bu mıntakada r ırat nehrini 
etrafında izahrıt 7ıerilmfk ha7lıın:ıc.ıklır. Bu arızııh l>nğıız- hi~· lıiı' mevsimde hayvııula ge~·
surelile /astllara geçilmekte ciaki deınil' kiipl'lile.nle 1.'.ayın mck imkansızdır. 
ve bu suretle çocuğa en ya kCp:O başına ge.lıııesına mut(·~- Oivrikten Kemalıa k.ıdar olan 
k · .. - t '/dı"l.:.ten son kı'" kı.-ın montaırnn dernm edı. ttJ 11 t'> t'> ı 1 ı- · · t'! i n mazı ogre ı u • \ , • -· .,, ~. ·> ıncı ve vncı 

. . . . lecek tır Trenin t>U sene 1 v:;ar 
ra gerıye gıdılmektcdır. ı's'İ,"!=;. '-"Onuna kad. nr gitıne:-i proğ- kısımlar tamamen faaliyettedir. 

" ,, 15 ve W ııcı k ı s ı m l a r ı n ram dahiliııdedır. !eri yapmak 71azif esini iize 
rine aldı. Fakat hem yapıcı 
hem de ya1atıcı rolü 'l.ıar
dır. Başarıcı ve hususi te 
şebbüt her vakit koruna-
caktır. Yerli fabrikalar. ku 
ruldukları her yurt P,arça
sına yeni bir canlanma ha
vası 7.Jeriyor. Yüzlerce Turk 
işçisi bu fabrikaların içine 
atılıyor. iş buluyor 71e san 
atkôr yetişiyor. 
Diğer taraftan Türk mal-

ları dış pazarlarda giin geç
tikçe kiymetini arttırıyor. 

Ecnebi dev!Ptlere yapılan 
anlaşmalar. Tıirk tacirinin 
f aaliyef sahasını genişi.et
miştir. Dış pazarlarda Turk 
malı aleyhinde yapzlagel 
mekte olan menfi propagan
dalarm önıi alınmıştır. Ar· 
srulusal panayırlarda Türk 
malı altın madalyalar al
maktadır. 

Türko/isin Atina, Berfin. 
Bükreş, Ha.11/ a. lskenderiye, 
londra, Madrid, Ne7.ıgork, 
Paris. Prag, Roma, Stu.k~ 
holm, Tokyo, Viyana gıbı 
diinqanzn en biiyıik merkez
leri~deki şubeleı i Türk ih
racaiçısznm hakiki bir reh 
beri olmuştur. 

Türk malının kiymetlen
n c ;i 1 k ti sat Vekaletinin 
meni tağşiş kanuna ile muh 
telif maddelerin standardi
zasyonunu temin etmekle 
arllJlıştır. 

iktisadi lıayatın bu göz 
kamaştrran kalkınması ya-
nında, yurt içinde yüksel
tilmesine çalışılan küçiik 
sanatları da kaydetmek la -
zım. 

Asırlardanberi ihmal edi
len bu sanat erbabı için 
Vekaletin aldığı tedbir/rr 
gelecek SP.nelerde neticeleri
ni verecektir. El ve eıı işle 
ri sergisi bunun canlı nü-
munesidir. 

Yıllardanberi tetkiki ya
pılmakta olan iş kanunu da 
çıkmış bulunuyor. Tı.irk iş 
çisinin re/ ahını ten!İn ede-
cek olan kanun yakında 

Altıncı kı~ıından itibaren 111 e r k e z i K e m a h tadır. 
k' t Burada bdediyeden veri-

hat, ki\rt>ler c,:<ıyıııı ta ıp ec ~- len arsa ilzerine yapılen dispan-
ı·c'\,- ~ekizinci kı~ma kıı<lar gelır 

. - ser, ambar, kıs\m merkezi ve 
ve bumda Çallı sııyıı ile. bir- h0kı1rııet mühendisi binaları in
le .• ir. Sekilinci kısn ı ı nıhaye-

l rı şaat hitamında belediyeye vcri-
tinde beş kilometro uzun u~un- lecekıir. llu kısımlar ıtmiıi mü
da Gllrek boğı:ızı denlleıı ı.:ok 

1) k hendi 'f evfik Çakmak~·ı prog-sa rp bit· boğaz vardır . o uzun-
zıı n<'ll kısım 1 i'i nci kıloıııetro. raıııın vaktinde lıilirilmc~i İ\'in 
d 1 ki nivrik istasyonııııda nilıu- büyllk bir gayret sarf etmekte
yel hııluıaktadır. dir. J\lalzeıııe, Trabzon yolile 

Buradan itibnreıı fevknlfıde getirildiği i\·iıı çok pahalıya mal 
sarp 15 kiloınetruluk bir saha olmaktadır. Bu iki kı~ıında nıec
Divrik boğazım teşkil t>der. muu tulü 3750 metro olan ıı 
Pu lnğaz arız,ı itibarile pek tllnel ve !JO metro uzunluğunda 
ınnhiın oldıığundnn aııc·ık tn- demir ve kılrgir bir Fırat küp
ııcl ve küprlilerle ~W\ ilcl..ıilııli~- riisll vardır. En arıza! ı boğazlar 
lir. tn'.! nci kilonıetroclaıı itibu- bu kı~ııııda bulunmaktadır. t:> 
re l bnğHZ biraz datıu genişliye. lG ncı kısımlarda hali hazırda 
rck gnıerg.ilıta nisbeien az .a· 800 kadar amele ç~ılı,.ınakta V" 
ı Hulı mahallerden gcrmcktedır. "' 

. . bu ameleye 85 - 90 kur;~ş gnıı
('ı 1 ı uyu, gilzergtihııı 2CJ ıncı delik veıilnıektedir. 
kilomctrosuııda l'ır.ılla birleşir. 1 J\eıııulıtan itibaren 17, ıs. rn, 
Bııradu hllynk bir cleıııir kt.prll 20, 21, 22 nc.:i kısıınlnr öııümüz
kurulmaktarlır. Çaltrnııı I>ivrik- deki bahara a{·ılacaklır. 
ten itibaren Fırnta kn<lur olan Erzurum dhetinde 23, 24, 25 
kı~mında kışı ve ıscnenin ek- inci kısımlar bu yıl faaliyete 
sı:>r zamanlarrndı:ı hayvanla geç- başlamıştır. Bu mıutakııdı ki a
mok imkılnsızdır. Temmuzdan j razi {:Ok akıcı ve kıiı liİddetli 
so ıra yalnız ne dört ay ge~·id Oldııgundan arıızinin düz olma
'"' ir. Sulaı ıu irtifaı dar boğaz- 1 sına rağmen heyehlnın halı tah
in 'llu !) - !J metro kadar ylikse· 

1 
rib etmesi tehlikel)ini önlemek 

lir. ge~tlği rnıntakanııı hemen ' üzere fa:da köprü ve tüneller 
ek::.eri kbınılan volkanik bir yaı ılmıısı kararlaştırılmıştır. Bü
tcşekkülfttı haizdir. Çallı suy.ı- tlln tnııellerde geceli gündüzlll 

tatbik edilecektir. ve yazlı kı;lı U saatte beher 
Yeni devletin kuruluşun grup sekizer saat olmak ilzere 

ne.: grup ~·alıştwlnıaktadır. 
da lzmirde Türkiye iktisat Hu yıl lıasılalı.ı <;ok iyi ol-
kongresinin açılış nutkundrzn 111us1 dJlayı:.ile hatta amele yc-
bir kaç satır daha: lişlirt•~ı ııı~nlıtkalardaıı gelen a-

" Kıltçla ftliulıai .11apan mcıeııııı zırı:ıuue meşgul olması 
yDzUrıden fazla ıımele buhrunı 

far, mevkilerini nelicede sa- hissedilmiş ve yevmiyeler ı ıo 
r.anla fıituhat yapanlara 1:.?tı kuruşa Jrndtır çıkruı~t1r. 
terk etmeğe malıktundurlar. Haltın gc~·ıigi yorlore uid is
Kılıç kullanan kol yorulur. tiııılıık id ~ri sUratle ikmal edil-

llH'kLe OlUp HJO lllCI kilonıel
F akal saprın kullanan kol Myu kadar olau kı-:;mın muaıne-
lıer giin doha çok kuvvet- tntı l.ıilirilıniş ve devlet uaınma 
/enir ve her gün toprağa lescil işleri yapılmı~llr. Halk is-
daha çok sahip olur. tiııılılk i~loriniu sUratle gitmesin 

Tam istiklal için şu düs deu ve twuell1:ırin yUksekliğin- ı' 
dou \:ok nıeıuaundur. ı !attın bit

tıır var: Milli lıakimiyet. ıuesae berader köylülerin istim 
iktisadi hakimiyetle tarsin Hlkten mülevellid haklnrının da 
edilmelidir. ., tamamen tediy~ edileceği anla-

Tam istiklaline kavuşan ~ılıııaktudır. ::\levcud inşaat pro-
Tıirk milleti de milli haki- grıtmına nazı.ıran ray forşiyatı 

· t · · 'kt · d" h k. . ti eyllil ım7 de. Uivriğe, mayıs 938 
mrye ını 1 ~sa ı a. ımıye .e do Kemalıa, uğu~tos 938 de Er-
tam manası/o tarsuı etmış zincana rn te~rinievel 939 da 
hulunugor. ı cia Er:wruına rnmıı~ bulunacak 

N. A, O. tır. 
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Sağhk 

Soğuk algınlığı 
ve Zatürree 

2 
dediğimiz hususi bir mikro 
bun tesiri altında akciğerle
rin iltilwplanmasmdan ileri 
geliyorsa da. burada en mü 
him rolü soğuk algınlıgı 
oynuyor. Zira pnömokvklar 
her zaman uzviyetimizde. 
mesela ağız ve burunda bu 
lunmakta. hatta akciğerlerin 
kasabat ve esnahına kadar 
indikleri halde. herkeste 
hastalık husule getirme· 
mektedirler. 

Hastaltk lıusulünde mik· 
roptan başk, ayrıca iki mü
him sebeb görüyoruz. Birin
cisi. iişiimPk, soğuk almak 
ikinci \ i, /, in.lJece zayıf ol
mak. Biirıye zafiyeti tevlit 
t>den şeyler: evvelce geçi· 
rilen hastalıklar. 1 ve yalıut 
hali hazırda mevcud büngeııi 
rahatsızlıklar. fazla çalış· 
mak ve yorulmak, ihtiyar· 
/ık vega bilakis çucukluk· 
tur. Nitekim zatürreeyi erı 

çok iht(qarlarla, çucuklarda 
sonra da başka hastalıklar 
neticesi vücudun mukaveme· 
ti azalmış olan kimselerde 
görüyoruz. 

Koruma: Havadaki ani 
değişiklikleri nazarı itibare 
alarak ana göre giyinmeli 
vücuda odada, lokallerde. 
nakil vasıtalarında hava 
cereyanına maruz bırakma· 
malı. tozlu ve dumanlı yer· 
ferde bulunmamalı ve hız 
gibi havayı teneffüs etme· 
meli. ağız ve burun temiz· 
fiğine çok itina eylemeli· 
dir. 

ljastalık teessüs ettikten 
sonra : hastay1 havadar ve 
harareti sabit bir odada 
istirahat ettirmek, iyi ört· 
mek şurtile odanın havası· 
nı günde bir kaç defa f ec· 
dit etmek, ğıdasına ihtimam 
edip iyi beslemeğe çalışmak 

ve mümkün olduğu kadar 
süratle hastayı doktor teda· 
visine arzetmek ve doktor 
tavsiyelerini kat 'iyen ihmal 
etmemek gerektir. 

Soğuktan ileri gelen di· 
ğer bazı hastalıklar dalıa 
vardırdır : Oynak yerleri 
ve adele romatızması. alel
umum nevraljiler, siyatik. 
ve saire... Bunlardan ayr.ıca 
başka bir vesile ile bahse" 
deceğim. 

Son 
--------~----------__,, 

Halk Manileri 1 -------Dağlardan ırmak akar 
Göklerde şimşek: çakar 
Şu güzelin sevdası 
Gönlümü durmaz yak:nr ! 

* * ıı: 
Denge takarlar vinci 
Pişirirler pirinci 

Benim bir sev<ıiR-im 
Dişleri sanki inci 1 

* • • 

var 

Gölde ördekler yüzer 
Gönül çok şeyler sezer 
Sevdiğim bir melektir 
Sanki cennette gezer 1 

* "'"' Salla zeytin dalını 
Ye Dorulun balını 
Sevdalı olan bilir 

Sevdalının halini f 

Baba Salim Öjütçen 
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ANKARA 'r'~""'tıııı111•~P"''ll''"'q1•"•11nıı••ı1111"1 ıı•"•ııı•"•qı••oııııı1"11m•"•ııııı•!'ll••"•tı 11 111T1"ıı1u•0 111•"•111"• ı••"•ııııı•oııın•"•ır.ıı"''"'"''' '"'"~ ~ dh 
~ı ıı1•ı:ı• ... ···"····ı••'••····· ········ ·~- -'f"'- ~ ~ ~ ~ ~~ &iıı lWI lıa.ıu.ıhııl hıdıuOıt fhuıı1h11&tlhullh11.atl hıdflııu1dlıbdıl.lıutd~ıuılUtutlllı.iuıtllıı.1 lhıuı ILıuııJJ111dhıudntiuılft11dl!U~l:.:: ~-ı \ ~~ Got!::u.ııııVil!lilillııA !4tt+>\ !4tt+>\ !4tt+>\ !4tt+>\ 

Türkiye'deki yeni r•= r+;; 0:~:a~:bir iza?ı lf~l Şansınıza ~~1 ~ TEK t ~ 2 EL L L İ K MUSİKİ ~ 
No;~;~~::;'~nka.a l•l V E T E K N İ ('; İ N ~ 

Elçiliği sabık müste~ar t!1 S Q N H A R ı· K A S 1 
Türkçeye çeviren : r..:.:s 

li•l ~ Burtıan Belge ~·ı 
[ 66 ) !_• __ -__ ! T • b l r+·"'_~ı 9J v o n o -- ı nyyare pıyango i etinizi alırken şanstnıza giive- "' ({ (6 

bir vazıfenın IJaşınu \'ıtğırıldı:tı- · L~ lak maksada irişir, zengin olursunuz. f.•l 
ni derhal anlıyaruk, Yunan mil- I~·~ Bu giiveni ancak ve ancak bakwğlu mevkiinde i•.Jı 
!etinin hncaleline, teklifi kabul ~~~ e.•.J 
etmek c·esaretiyle bir nihayet 1 ;:_•~ [t'l ~ 

• • :+..i G r+]ı vernıışlır. ~<; u·· v e n r.~ı 
Ünce bahsetli!!:imiz iki kon- .~·~ -- ~·~ t+1ı sesyona gelince, bıınlurııı hikii· ~~ -

yesi şöydledir: Hunlardan biıi ler- ~·4 [+]• ~ 
ritorial idi ve ;\lu~uı lıölge-:>ine ~:~ Berber salonunda ~!)

1 

aiddi. Diğeri ise ao;;kerı ve poli- f+1 r+~ 
tik mahiyetle idi ve Boğazlar ~~ b 

1 
~~ 

bölgesi ile Doğu Trakyas!nı~ı !J U abileceksiniz .. , • •• tt1ı ~ 
aı;kerlikdt.,ı sayılma ıua daırdı. r+1 [•jl 

Her ne kudur Musul nıegele- c:.~ "'•"'! 
si ile beraber zeııgiıı bir atiye t.1 G u·· v e n i·t ~ 
malik ~lusul pelrollaıı mı elde {+~ [t~I 
tutulması yahut elden çıkarıl- ,,,=.~ 

:s ı..•1 
lllUsl drt tayin edilınek~e idi İse r+i berbeı,.. [•~ 
de, barn;an henüz enınıyet ult~- r.~ . r~ 

na alınmadığı t! gUnlerde, l.ıır f+l t!f ~ 
takını böl~elernı nskcrlıkdı~ı =;-~ - ~ 

., . · - f+i 
ilan edilmeleri keyfiyeti muza- }.1 salonunda i~ 
kerelerde ~·ok daha ehemiyetli f+~ [+"" 
bir noktnyı. t.eşkil ecliy?r<lu. ?+) r•1 4 

'l'ilrkler ı~·ın lstanbul un em· r+1 .!i" • ..: 

niyeti kayıdsıL şartsız bir istik- =[·~- Yakında çok yenilikler göreceksiniz ! l•~ . 
lAlin nasıl başlıca korolleıfoı -=-: ~ ,, 

f · k i l ~UQ -"111111nır~qll i'. "iP'"'l lll'~llil'"ll;ll'"'l'll'"'llll'"'llJl'"''Ul'"iji ''"'•Ull .... lµı1111ıı11•nq11ıı•ıı:ıtı"1~11ııoı11111"111pıuıqpıı•ıtUl;1 ll~l! ~ 
teşkil ediyor idi ise, ııı IHt e ı -- L!fıııı ~!:ıuı!:ıı!. :.;ııı~ ı:ıdu!:ı:ıı:.:-u1ı~ı1ıı'!."ı11ıı~ıı~ıı1~:.:-ıı:ıı~·1ı~ı1ı:.:-d1ı:.:-111ı:.:-11:.ıuı~!h:'ııııı!:ıı1ııu•• tıııuı • .J 
ler i<•lcı de lıoğazların aske.ılik-

dı, ı llı1n edilme. i serl.ıcst ge~·it Erzak gaz yagv ı eksiltmesi 
hakkının öylece korollerini tt>,.· 
kil ediyordu. Bu ın ese lede, l' d k ) . . d ~ 
mnttefikler arn ınd.ı uirlik nıe- ıse ire tör uğun en : 
vcuttu ve IJu bir1iğiıı kar$ısında Okulumuz erzcıkından kuru incir, Giimüşane armudu, 
lsmet l'aşa, ısrar edemezdi. l:ı- kl ekmek kadayf i, taze iizüm ile gaz yağına iste i çıkma-
tanbul'un emniyeti bakıınıııd.ın ~ 
0 

sıralarda elde edebildiği mil- dığından on giin müddetle eksiltmesinin uzatılmasına ka-
letler Cemiyeti garnntı!'ıi ise, rar verilmiştir 13 7 7 · 936 Cuma günii saat on dörtte 
bir hayli nıeşkt1k biı' garanti lise binasında ihalesi yapılacağından isteklilerin teminat 
idi. .Fakat o g n n den beri, bu mektiipleriyle birlikte komisyona baş vurmaları ilan 
meseh'. ehemiyelini kaybetmiş- olunur. ~ 
tir. 8ge'deki barı~. A vrupa'nın 

başka yerlerine göre çok sag- Ş h • k 1 A b • • 
lamdır. Ve jstanbul'un askerlik e lr U U U 
bakiıniodaıı bir tehlikeye uğra- Bu··fe ve lokantası ~ 
ması ihtimali, .,imdilik yoktur. 

- Arkası var - Gece gündüz daima herkese açık bulunmaktadır. En 
NEFiS yemekler herkesi memnun edecek bir şekilde ha- ~ 

İ 18.n zır !anmakta ve 'verilmektedir. 2 - 6 

T b d 
buıılıırııı o gnyri ml'llkul ile teuıiıı ğundan 5-12-936 tarihine müsadif 

ra zon ic:-a memualuğun an: 
eılilıııiş ıılil<'akl:ırıııııı ıııı•rıııuuııdan cumartesi günü ımat 12- 13 kadar 

Aı:ık arlırınn ilo pıırn)'n çe\'rilecek ı 
fıızlııya ı:ıl.ııııızto:ı eıı ~ 0 ' ıırlır:ıııın dairede birinci artırmaları yapıla- ~ 

guyrl ıııeııkuluıı illi olduğu: tenlılrndu hnkı knlırııık lizı•re artırma 
caktır. Artırma bedeli kıymeti 

Bir bap hane arsası on beş gnn ılnlııı lemrlit ve oıı beşinr.I 

21-72 936 Paza'lesl. gı·ı· nu" muhammencnin yüzde 75 ini bul
Gnyri meıılrulıın bulunduğu mc\•ki duğu takdirde müşterisi üzerine 
mahallesi sokağı \'O nunırusı: uyni ı.:ıntln ynpılnr~ık urtırnın bedeli 

h il 
~ntış istcvenin alacııg·rı rııçlıııııı olun bırakıkcaktır. Aksi takdirde cnson ~ 

Pazarkapı ma o esi. ..... " diğer alncoklılurııı o gayri 'menkul artıranın taahhüdü baki kalmak 
Taktir olunan kıymet : ile temin edilmiş nlncııklıırı nıel·mu- üzere artırma onbeş gün müddet-

120 lira. undun fıızluyn ı;ıkııııık şıırtllt.ı eıı çok le temdit edilecek ve on beşinci 
arhrıllla ihale edilir lıö) le lıir bedel 
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~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ Artırmanın vııııılacııı:.ı ~·er nün saat: günü 21 12 936 pa··a tes· .. ·· S 

" ı; " b eldeeıJilıuezse ilıule yapılıııuz ve - - ~ r 1 gunu · ~ 
Trabzon lcra dairesi önünde ııntış lı deli dil şer. 10-12 de dairede yapılı;c ık ikinci 

5-12-936 cumartesi günü saat ı;. lluyri ıııcıılml kcııılisine ihale artırmasında artırma bedeli kıyme 
1 O de olunan kimse ılcrhııl ve ya verilen ti muhammcnenin yüzde 75 ini 

ıııillılel lçiıııhı p:ırııyı verıııcz~e ihale bulmadığı takdirde satiş 2280 no-
1- l;-lıu ııayrt menkul un şartnamesi 

fi - ı 1. !J36 tarihiııılcıı i Ubaren !l'.!I -
239 110 ile Trnh1.011 fo.ra dn:rcsinin 

kurıırı fcslı ol uıuırak kcmli~iııılcıı 

'l'ralızon \'e llavnlisi M NURi' AYDIN ~ 
S at 1 ş J> c p o s u : • ( Kabaoğlu ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 

nıuayyen nıımııraeıııdıı herkesin göre
bil rnesi iı;lıı nı:ıktır. lliinda yazılı 
olaıılıırdnn fnzlıı mııluıııal ıılınak isti 
Yenler i,lıu şartııııme}e vtı 9.n - '.?89 
doeya numarıı ı llo memurlyetinıize 
mıırncaat etmelidir • 

2- ı\rtırmııyıı işllrnk l\'lıı yukarıda 

yazılı kıymetin ylizdc 7,5 ıılsbetiııde 
ı>ey nkı;nsı vcyn ıııillt bir bnnkııııın 
teminat makbuzu le"di edilt~ccktir 124 

3. ipotek snhlhl ıılııcııkl ılnrla diğer 
alrtkııdıırlıırııı \'c lrtifnk lınkkı sulıip
leriııin gıı) ri menkul nzeriııdo ki 
haklıırıııııı vo lııısueiylc tıılz \ e mas

e\'\'el en yilksek teklifle bulunun lu kanun a'1kamına tevfikan geri 
Jdııısc ıırzel ııılş old ıığu lıcılelle alıııu· bırakılır. 
ğn razı olmaz vcyıı bulıınıııııı.s:ı he· Satış peşindir. Artırmaya işli-
ıııcıı on beş gilıı ıııiiddelle ıırlınııuyu k k rs etme isleyenlerin kıymeti 
ı;ıkıır1lıp en c;ok urtırıınıı ilınle cılilir 
iki ihale ıırasındnki fıırk Ve geı;cn muhammenenin yüzde yedibuçuğu 
günler ıı:iıı yüzde beşten hesnp olu- nisbetinde pey akçesi veya milli 
nacak faiz ve diğer uırnrlnr nyrıca bir bankanın teminat makbuzunu 
hükme hııect ı,ııJııı:ıkı;ızın mcıııııriye- havi bulunmaları lazımdır. Hakları 
tiıııizce ıılıcıdnn tahsil ohıııur . 133 l 

f 
tapu s:c: lile sabit hulunmıyan di-

işbu gayri menkul yukarc ıı gösleri-
len 5-12-936 tnrihindeTrabzon ic-a ğer ipotekli alahaklılar da diğer 
memurluğu odasında işbu ilan alakadaranın ve irtifaklıakkı sahip 

. lerinin bu hakları ve hususile faı·z 
ve gösterilen artıma şartnamesı 
aidresindesalılııcn~ı ilan olunur . ve masrafa dair olan iddialarını 

evrakı müsbitelerile birlikle ilan rafa dııir olun iddialnrıııı işbu Uı'\n 1---------------ı 
tarihinden itlhnroıı yirmi gllu \inde ı· 1 a" n 
evrakı müshetelerile birlikte ıııe111u· 
rlyethıılzo lıildlrıııelcrl icap eder . 
Aksi halde lıııklnn tııpu sicili He 
ııabit olmııdıkçn sııhş bedelinin pay· 
le~masından lınrlc kalırlar. 

•- Gösterilen günde artırmaya işti· 
rak edenler artırma şarlnıımesini oku 
llıuş ve Jüzuml u ınnhımatı nlnıış ,.e 
hunları kııbul elmiş ııd ve iUbar 
oluuurlar. 

5- Tayin edilen zanııında gnyrl 
lrıenkul üı: defıı b:ıKırıldıktııu sonra 
tn ı:ok artıruıııı ihale edilir. ancak 
llrhrma tı e d e J i mulıuııııneıı 

kıymetin yüzde yetmiş beşini bulın:ız 
\'eya ııatıw iı;liy~ıılıı alAr~ığıııa ruçhııni 
oran dl~r ıılııcaklılar bulunup ta 

Trabzon icra memurluğundan : 
Yeminli üç ehli vuku tarafın

dıın 1800 lira kıymet takdir edilen 
Nefsi 1.arlık köyünde şarkan ır· 
mak, kısmen hendek şimalen zül
mera kariyesi hududu garben ter
zi oğlu Ômerin çayırı ve Zol0t 

oğlu vereseleri çalılığı cenuben 
demirci oğullarının tarlasile mah

dut tarlanın 8 hissede 6 hisse>i 
2,5 dönüm kanuni evvel 928 ta

rih ve 163 numarada kayıtlı. 
Açık artırmaya çıkaıılmı~ oldu 

tarihinden itibaren yiımi gün zar
fında dairdmizc bildirmeleri lazım
dır. Aksi trkdirde hakları tapu si
cillile sabit olmayanlar aatış bede 

lin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Miiterakin vergi ve belediye rusu 
mu artırma bedelinden tenzil olu
nur. 

Dahe fazla mahlınat almak is
teyenler 5-11-936 tnrihindcn iliba 

ren herkesin görebilmesi için dai

rede açık bulondurulacak artırma 
şartnamesi ile933-1537 nolu dosya

ya muracaatia mevcut vesaiki gö· 

rebilmeleri ilan olunur. 

'l EQd Q(P" Q(P" E()5 ~ ~ "{)§ ~~ 
•ı ı A da herkesin görebHmesi için açık- yüzde beş faiz ve diğer .zara;fa;° 
an tır. lıanda yazılı olanlardan fazla ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

malümat almak isteyenler, işbu memuriyetimizc: alıcıdan tahsıl 
şartnameye ve 934-57 dosya nu- olunur. Beş numaralı fıkradaki 
marasıyle m~muriyelimizc murn- şart tahakkuk etmek kaydile üç 
caat etmelidir. defa bağrıldıkıan sonra gayri 

Trabzon lc ~a memurluğundan : 
Açık artlırma ile paraya çev

rilec ·k gayri mcnkulun ne olduğu: 
Çalılığın 64 der hissede 44 

der halisleri ve bir hane ve bir 

samanlık ve bir dc~irmcn ve bir 

su yolunun tcınamlnrı. 
Gayri mcnkulıın bulunduju 

mevki, mahallesi, sokağı, numarası: 

Kisarna. 
Takdir olunan kıymet : 
Şartnamelerde yazılıdır. Tarla 

( Bin ) lira çalılık ( 50 ) lira 
değ-irmen ( 1000 ) lira su yolu 

(20)) lira samanlık (200) lira ham 
2 )0 lira kıymet takdir olunmuşduı 

Arttırmanın yapılccıığı yer, 

gür, saat : 
Trabzon le ·a clrıiresinde 5-12-

936 cumartesi günü sac.t JO den 

12 e kadar. 
1 - işbu gayri mcnkulun artır

ma şartnamesi 5-11-936 tarilıindc:ı 
itibaren 934.57 no ile Trabzon ıc 
ra dairesinin muayyen numarasın· 

menkul en ço'c artıranın üstünde 
2 - Artırmaya iştirak için yu- bırakılır. Şart tahakkuk etmezse 

karda yazılı kıymetin yüzde yedi artırma geri bırakılıp alıcı tıı..ah
buçuk teminat gösterilcc:ktir. hütlerjnden kurtulur ve teminatla 

3 - ) [akları tapu sic'lile sabit kalkar. 

olmayan ipotekli al:ı~1~lılarla di- .. 5. - Artırmanın birinci ve ya 
ğer a15kadarlıırın ve ırtıfak lıak- ıkıncı olma ıın:ı ve gayri menkule 
kı sahiplerinin bu lınklnrını v e tealluk eden kanuni hakka ve sa
hususile faiz ve masrafa dair olan t 
iddialarını işbu ilfın tarihinden ışın i:arzına göre diğer şartlar. 

Birinci artırma "'Ünü bulunan 
itibaren yirmı gün içinde evrn'ıtı 6 

müsbitclerile birlikte memuriyeti- 5-ı 2 -936 h ri ıinde sürülen pey 
mize bildirmderi icabcder aksi muhammen kıymetin yüzde 75 şini 
halde hakları tapu s:c lile sabit bulmazsa ilk en çok artıranın ta· 
olmayanlar satış bC'dclinin paylaş- ahhüdü bakı kalmak üzere sntış 
m:ısından hariç kalırlar. on beş gün sonraya bırakılır 

4 - Gösterilen günde arlırrnn- on be:iinci günün sonu bulunan 
ya iştirak edenler artırma şıırtna- 21-12-936 tnrilıinde aynı saalta 
mesini okumuş ve lüzumlu malü- en çolc artıranın üzerine bırakılır. 
matı almış, bunları tnmıımcn kabul Yazılan gayri menkuller yu
etmiş ad ve itibar olunurlar. üs- k:ı~ı~a gösterilen 5 _ 12 _ 936 
tünde bırakılan gayri mcnkuliin tarı ıınde Trabzon icra l 

l 
. memur uğu-

bcde i zamanında verilmezse gayri oda;mda ışbu ilan ve .. t .
1 mekul ikinci bir artırma ile satılır artırm t . . gos erı en 

ve bedel farkı ve mahrum kalınan a şar namesı dnırcsinde sıı.
tılıı.c.ığı ilan olunur. 
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SIHIRKAR BEYiN .... . 

---~ ~ D 1 
~:_] ta <a o ~~ 
=-= \99 ii2J §'::= 

SİHİRKAR GÖZ .... . 
SİHİRKAR MUSİKİ ..... 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
--~ ~ == s---:-'4 i'= 

~ ~l En !~~~:~:i~tı:: ~:~;:~:a~~~a~ bu markadır.. ~- ı 
=~ Sahibinin Sesi plaklarında bulunur.. Jffi,;; !i 

Kıralı 
Olan ... 1 

1 
1 
1 

~~, Radvo serı·sı· ·. r=-~~ ·~-~ W--2~ ~ 

r_~: 1937 model 399 ve 299 tip .. ~~ (Ş 

• 

=· MARK O< 1 J AD YOLA/l f ~ 
~~=-==~~-; __ ~.: Dıinyadaki bütün radyolardan üstundür. Tecrübesi badavadır: i~ 1 

Makinalarında 
bulacaksını1. 

Radyo tekniğinın ~ 

emsalsız bir ~ 
m ~:zaff eri yeti. 

Radyo salonumuzda dinlenilebileceği gibi arzu edenlerin evlerine de ti 
: -~ gönderilmek suretile tecrübe ellirilebilir.. § ITi .C.A Makinalar1nı görünüz, dinleyiniz 

~. T U N G S A M Ra yos ~: İ 
t a~ ~ - Hay ret edeceksiniz ... 
r ;1 Aynı derecede ki radyoların en kullanış/ısı' en ucuzu, en zarifidir. ~ 

~1 SPAR1lON Radyo.Qu ~ E ~') ~~ 
~'E ~= -J r== 
E31 ~ 
f.~~ Hem en ucuz, hem de en şık radyo almak isteyenler bu radyoyu f' _ 
w-~ almak mecburiyetindedirler. ,_ - -
r1 ~= 

İ~ T ngsram ampulü ~ -
1!!:::!§ =. 

~! Bol ziyalı ve çok ekonomik Yalnız bu ampullerdir. ~ · 

i~ 611 nD8'db~rA 0 [~ 
ıj§ IF'~U(EUb(EUU U ~ 
_; h-

l! K©ırr a ~~D~lr ~ 
i~iıııııııııııiııııııııııı i11ıııııı11i i11ıııııı11i iııııııııııı iııııııııııi i11ıııııı11i i11ıııııı11ii11ıııııı11ıi11ıııııı11ii11ııııııııı~ııııııııııi11ıııııııı ıi111ıııııııiiiiııııııııiı11ııııııııiiittıııııııirıl 

ACELE SATUK HIRDAVAT 
MAGAZASI 

Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok 
hesaph olarak satılacaktır. 

Görmek ve almak için matbaamıza muracaat edilmelidir. 

~~~~~~~~~~~ 

R • 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz Hatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin=z .. 

Cep ve kol saatlarının en fan tazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve ko saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : 1' HA B z ON H . • 
Kunchırucılur caddesi amı ve Kemal Nalbantlar Muğazusı 

HARUNLAR MÜESSES Si 

rti'I~ fl"lllJl~pı•qtfl'!!'ll~'"'~ ıınıı pınır.Jl!!llllP.!~P''"ll~ "''Q~''ll 11'"r.Jl'"'I P'"'I ıı•••ıı rıuır Jll!!.'llP'"llill'!!'t~IP!"' 11'!'1 r!'l lfl!!'I ~f~P!~ll'!'I ~~fl"'1q~ınıılllı:!llWi' 
~~~.Zubı~l~ıı!'ıdu~ıı:;u~ı~r~~~~ ~.~, 1ı::ı:ıı:;d;ı:;~h~ı~~~cıı~1ı~~~ıı:.'•~~ . .:..ı~ ~·ı::111ıı~ı~ 

RJ Taşrada bulunanlara müjde il ~ 
&~ Tekmil dünya istasyonlarını pürüssüz ·zapteden f: 
t!1 akimülôtorlü radyolann en mükemmeli ! 
•l • 

~ı : • • . ~ 

~l~t Markalı ahize gelmiştir. (iJ 
•] Bu markanın sayesinde artık akimüliitör ve pillerden kurtulmuş &ı 
~l olursunuz. Çünkü makina ile....o eraber verilen 1000 saatlık Every- +. 

r!~ body akimmi]atörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- : 
[•] nanızı çalıştırmaktadır. R A D Y O N E Ahizelerini • 
m • 
(~ H A R U N L A R Müessesesinde Dinleyiniz. ! 
f!j TAŞRA SİPARİŞLERİ DERHAL GÖNDERİLİR· : 
~l~~fl'"'llPl"llllll"'I fl'"lli~'q'fl'"'ll'l''~I ll'"'llJl'!!'llP'"'llll'!'llll'"'lllll"r.Jl"''ll '""ll!ll"lllfl'"'llll'"lll~"ı;Jl'"'IUl''~ltp•"•llfl'"'llll!!:!llJl'"'ı:Jl'""IJll~JP!:.'11~"1Ql!!!!llJl"'llUl""~IJl'!:.!ll ~ 
~~:;ıııı:ııh-:ı h~ııı~ ıı!'ıııı.:;ıuı~•uı~ııı:;,uı~ıı~ııı!':ıııı~ı:ıı~ını~ını~ıı~ıı~dı:ıı ,:;ııb~ıllıı~~ı:.ı 1~~1ıı~~.~:~1ııı::~ıı1~11ıı14i 

• 
V~INDVOL 

• 
ı evı 

Yeni temiz ve çeşitli huru
fatile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kar vizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerinl 
- En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönder~r. 
' . . . . -. . . . . 

'--- _ı.._ - • - • - ~ • _i"'o • ...____, ~ 

• 


