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Sagı : 2325 

14 ıincıi gıl 
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Yeşil Gires'Jnda 
dört gün .. 

Atıf Ramiz Sakar Trabzonda tüt n ı la ·, goruo
dü t.nden ço d a fazlı dikkat 
iıtiyen işlerde di • B nnci madde : 

Doğu vilaye~erinde kalkınma 1 
Üçüncü Umumi Müfettişlik mınfaka
smda Ekonomi, Sağlık, Baymdırhk 
ve Kültür sahalarında mühim kalkın

Ankara ıo ( A. A. ) _ 
Reisicumhur AtatOrk bu(Qa Küçıilcliiiiimde. ta ille m,k 
lstınbuldan Ankarayı avdet 

Tütün zurraı, a !arca ve hatta 

bütün bir sene boyunca devam 
eden o çetin m aia"ne, didinip 
budanmasına ra m n, f era a ka
vuşmak, karınca kaderince sıkıntı 
ıız yaşamak şo 1 du s n "la ve 
" J o t n 1 J h amalcta, 

uyurmuşlırdır. tep sıralarında,· Ş i m a l i 
Anadolu haritasını çiz,,.eı·,, 

IEll!~..&WWWW AW&W• 
-----------ı yeltendiğim günlerdenb~ri 

1 ldle le ma hareket ve teşebbüsleri... 
ütün z • iÇ n e borÇ3UZ Erzincan, Erzurum ve Karsta 

yaşı an yo • Bu borçla , her telef on şeh. h 't 1 A 1 

1 ı ıta şısında 

•en biraz d ha kabarıp dalgala. - - ~ . 1 r a rl a ve p an arı .. 
narak o ür se eye devred Jm~kte Uçuncu Umumı Mıifettışlık mıntalcası olan Erzincandan Ermram• doğru devlet 
ve git ıde altıod n 1 1 ınılamı}'•· teltfon h tl " bu yıl süratle uzatılacak, Kars, Erzurum, ErzilKtDI şehirlerinin harita 
cak hale a-el r k nıhayet ta lası- fJe planları d vlet parasile yaptırıltıcaktır. 
aı da elinden Jıp gotu mektedir. E d h 
Bu itıbarla tutün zürraının duru- rzUrUm Q OStane Ve yeni binalar 
mo başlıbaşıoa hır tetkilt mevzuu Şimendiferin Erzuruma galclaşmasile heraber, Trahzonda gapılacalc modern devlet 
teşkıl etmektedır. 

Tutun ışleri gozd 0 g rilir- numüne hastanesinin bir eşinin de Erzurumda haşlattırılması kararlaştırılmııtır. Ziraat 
ken, en başta y r tutan bir me- 'De iş hanlcaları Erzurumda ytni hirer banlca binası fle mernur ftlltri inşa ettiriltcelctir. 

sele olmak uzere gub e mevzuu _ 14 sehirde elektrik _ Rize çayı 
ele almış olmak lizJmdır. 

Tutun iç"n ea faydalı giibre Uçüncü Umumi Mıi/ettişlilc mıntalcasıntla, beleJigeler han/caınn gartlımil• lcüçiilc 
bamaıdır. Hamsıdır ama. bala sun. bügük on dört şelıirck elelctrilc tesisatı gapılacalctır. Rizttk istllual etli/melet• olan 
ni gübre iç"a her yıl harice yüz. çagın igi bir rağbet ve sürüm temin edeceji ulaşıldıjıntlan istilualatın ıiir•tle 
binlerce lira akıp gılmektedir. Bu artırılması galanda gerelcen tedbirler alınm11t1T. 
itibarla, ac J işi rden bir de ıuni 

ispanyada 
Muharebeler 
devam ediyor 
Ankara 10 ( A. A. ) -

Alinan haberlere ıöre is
panyada ast kuvvetler ıi 
mal ce6htsinde bazi meosii 
muva//alcigetler luıztınmıı 
/ardır. Hiilcumet lcuvvetleri
nin esir ettiği dört ltalga-
nın i/adelerine göre Guade
lo jera mıntalcasında takri 
ben on heı bin ltalgan aı 
Ju,.; luırbetmektetlir. Ast 
ta,yareler ıon ilci gün için 
Je Madridi t1e Barılon ci 
varını bomb•rtlımo.n etmiı-
tir. 

me111/elcetin ba şirin oe ue
ıil parçalarını gö,.meji n~ 
luıdar içten ,elen bir arzu 
ile tlagardı111. 

BügüJiilc .. Hagata atıla
ralc ona cephe alma;a l>aıla
dılc. 8a rızan MfHlfta golum 
zama11 zaman luıradenizin 

6a yeşil lcıgılarıntı o;nıdı. 
Faluıt m•lcadtleratın garip 
bir lll"ZUSU olacalc ki, Gire· 
$Onla daima agrı düşen go. 
lumuz, bütün bu lcaradeniz 
ince/erile içli tışlı olmtıma 

rağmen onunla aTamlzdalci 
gabancılı;ı 6ozmadı t1e ~
n i m J e ta çoculclujurnda 

mii/elclcirtmde ca,./andırdı
;ım mahaggel Gire$an11n 
çizgileri arasında bir kalem 
lilc ger bile deiiımedi. Ni
htıgtt zaman bu işi de hal ~übre yerıne uzvi eübre ifinin Hayvanatın islôhı - Yagv ve peynircilik 

hal safhasına isal edilmesidir 1 
K. O. Mu/ettiılilc mıntalcasında lıagfJanatın isldlıı için metJc11t lıaral•r et:liltU:.lc ,,. ı•niden 

-----------• igi cins llt ve gonca getirilecelc, g11.; '" pegnircilijin iılila .,. bıld,efı ıolarıia i 
eden tedbirler alınacaktır. cop 

Japon H. Nazırı 
ne diyor: 

Akıamlci 1 ederelc mensup o l d u ; u m 
RAciyo h&berleri lculüp arluatlaşlarile beraber 

___ .. _...__...;..;;..;..;,;;;,,:__ IMni de bu şirin gere attı. 

En aşağı 15 sene 
SovyetJerle harp 

edilmiyecek 
An/cara 10 ( A. A.) -
Japon hllricige nazırı bir 

Fransız gazetesine harici 
sigaset proıramını şu suret
le izah ıtmiıtır: En aşağı 
on sene müddetle SOfJgetler 
birliji i l e lıarbetmemek, 
Sovgetlere lcarıı akdedilen 
Alman Japon itild/ının as
luri bir itti/alc haline gel 
mesine mani olmak için 
Çin ile musavi şartlar al
tında mü%a/cerege ıirişmek. 

İç işleri 
bakanı 

An/cara 9 ( A A. ) -
iç i,leri 6alcanı Şulcru Kaga 
Anlcar11ga dönmelc izere bu 
sabah Adan,,dan agrılmış
tır. 

An/cara 10 ( A. A ) _ 
iç işleri bakanı t1e parti 

ıenel sekreteri Şukrü Kaga 
Ankaroga getmiıtır. 

Üzüm birliti 
kongresi 

Ankara 10 ( A. A ) -
Çelcirdelcsiz üzum birliği 

Ankara kongresi bagun ik 
· e C iil Ba-

tır. 
açılmış-

Necmiatinin 
müsameresi 

Kulübün 15 inci gıldönü
mü münaıebetile bu Cuma 
rtesi saat 20 de kulüp sa/o
nuda bir müsamere fJerile· 
ulctir, 

Yeni Halkevi binQJarı 
Macaristan la•ricige nazı- T•m tiörl tün onan/atla 

zı oalcı beyanatında Tancı luıgnaıtılc. anlaıtılc.. F•lcat 
havz•nndald lıülcurnetlui. ,.. luıJar ıa'1alcle.. Çıiui 
aralarında/el m • • e I eler i 

Erzaramtl• 65 hin, K•rıta 50 6in. Bag611rtta 20 bin, Artt1inlle 45 6in ı· .1.·ı 
Giruonım ralw 1i6i lcmtli-

müşterelc 6ir melal ile 11rli- -' tÜ ,;zlili;i, neı 'egi, şalca-
celaıtlireı:alcluini •Ögtemlftir gı •nen •gısız ç e la r el er 

9.1"7 l da L• U l''-- • 6" ITa Sar1ı e 
'..71 gı ın •ITer rıa '"flı ın•sı inşa edilecelctir. 

Bütün kazalara doktor 
• taııgor. Ona• gelcpare ıüÜçüncü Umumt Müfettişlik mıntakasında bulunan 6ütün luızalera tloltt ıönderilt-

ce;i gibi küçüle $ıhhige memurlarının sagıaı da artırıl•calctır. or Yugoslaoganın 6a g ı / 
Erzincanda sulama ı·şlerı· turizm m••iminın ,.,. 

egl ı•~ell ta/amin Mif. 
30 _M~lgon li~~lık /eflkaliide su tah$i~atından Üçüne;; Umamt Mıifettiılllc muıtda- mdt• w malttelif A.,... 

sına ılıtıgaca gore para agrılacalc, Erzıncanda sulama iıfırinı ll'lflanacaltıı,. memlıUilırln• 6ia ,,,,., 

N f M ngg•lıı11 Yago•ltlfl6•ga ,.. 
Kızılay idare a ıa, aarif, Ziraat Belediye lıceıı /aal>er wril,,,,.lttetllr. 

ve sağlık işleri e 
heyeti Bayıl vildgetimizde Na doktorluğu /ajili• Alctlenl• /ilosıınan 

Dün alcşam Kızlag mer fıa, Maarif. Ziraat ve Bag- &ledige dolctoru 8. Oı 6a Hnelci nt111lftlrllı.,, lllisli 
le h t · t l le 'da tar ve sağlılc İt/erine ehem- L ez ege ı op anara ı re r man DünJa,,n lstu6ala ı~pnemİf uir mrett• 6•P•· 
seçkisini yapmış. başlcanlığa miget verilme/etedir. lacalctır. 
genel Doktor B. Mehmed Vilaget umumt meclisi taglnınıL. ~olagı Bo, luılan 
Jbrahim Olcmanı ikinci reis tarafından tesbit 11e lcabul gerine merlcn tal>il>i dolctor • 
fiğe Bagan Emine Kadri edilen 937 bütçesinde Nafıa B. Kazım Hüsnü Gülen ltalga. Almanga - Ro-

işleri için 168807 lı'ra, 11a ''·L.J!Jı,.tt t · dil l t' manga arasında ıönüllu· Evren, lctitiplije hay Bedri Wfj r ~~,.. en agın e m ı ır. 
ari~ ı'çı'n 16n,nn l' '7• cenaze meraıimintlen ~·L-n AtameT, mulıaıibli;e bag I .7JV,7 ITO, ~ıra Jilet bj ....... L.1 ... - rlUI 

u Aı l l at ve Bagtar için 9383 lira. ~ 1 lıadise AlllllUI luilciJmetinla 
nami na bant, veznedar ı;a S l lc -~W-··=-'• •i~ L-... , L~- 6 L _ 
btıg Hasa11 Faluigi seçmiştir. ağı için de 3091/J lira ~-..,. - ...... IWU egtı1U1tı w .,.. '••Mlllın 

Doktor B. Mehmed ibra- ı-:-ta::-:lı:-s-ls_e~dı-i_lm,_i.;.ıt_ir_. ___ _. ifin luui. "'' _,_, w Ramanga luJümet w llNC• 

lıim Okman gıllarca lcısıl- iblağ etlecelclerine lcllllcama• tit:M'd ~ agjaa ol· lisinin luiınü io6ııl ıörmeıi 
agın idare hegeti haılcanlı- golctar. Kızılr:ıgın ltarapn meg•n p/cilt!. jild l>ıçalc• w tnibtıit W,ılannııı olma
jında bügük lıizmet etmiştir. lerde, f eldlcet anların da ne larile tır•ı olJa/ctan sonra ıile lcapanmııtır . Roneen 

Kızılagın üge sagısını mühim fJarlıklar gösterdi- &rtlalcta 6iletip müşterilere mebaıan oe •gan meeliıintle 
b l .. ki ğini herkese anlatmak /d-u gı ıosterece eri zagret d ıatıldıg·ı •nlaıılmaktadır. söz söıgligen lıati-l•r 1ıu·1c.n. 

h I zım ır. Zaten hilme11en de "".,,. " 
ve immet e lııç olmazsa gok gibidir. Yeterlci ilıi Bir çolc lcötülülü olan ba metin nolctai nazGrıtuı iıti-
Trahzon nü/usunun garısına gaptıralıml.. şelcle dilckatı çeleriz. ralc etmişlerdir. 

.;-------------__;.--~~:.:..:::;.:,_ ____ _ 
Plan ve Program ... 

ikisi de lôzım, ikisi de elzem amma hiçbiri yok bizde ... 
işimiz plônlı, gidişimiz programlı olmalı 1 

Koskoca şehrin hala plaoı lunmalıdır. Program, salt onu ama bir taahbOt mablyeUnl de Yerinde uymak, ..ıt ltlr darut 
yapılmamış, ve bala koskoca tanzim n tatbllde mOk:ellef o- lktlllp etmiş oıacaaına ıore, 1• da de&U, geri geri aldlt demet. 
şehirde ne yap cağımızı, nasıl lanlarca değil, bOtQa halkca da her aenenla iti o HoeıWa hu- tlr. Halbuki biz. aın 11Ja at· 
yQrUyecealmiıl gösteren bir iş malQm olmalı, malam olmak duttan l ç la d e temamlanmıt dırmak mecburlyeUode1IL Da-
programımız bile yok.. olacakt -h t da .... 

ı içla de, yıllara aynı.o lfler bOtOo • ,, ... a .. "Den ••1• ha Jlh yıla 111eıramauat ae 
i programı olmayınca vazife hudut ye telerruaUle llAn edil· temamea llrllllllf bulunıcaktır 1 7apug IOara ? l 

ve m sullyet mOlahazaları ka- miıı, halta bildlrllmla bulundu· PIAııaıı ıa OlmadJlh ve ola- Plla ve pw- Wtl de 
famızın içinde yer tutımıyor y ....., ., •• • ...,.__,. 

Bir senede, Oç ıenede, beş ae-: rulmalıdır. mıyacajı afbl, programm ildJf l4zım, lldll de elllm ama lalfo 
nede yapılacak ı ler daha 00• Yıllara taıtılm edilmek ıuretl- de, gellflitlıel, bqıbof bir al· biri rot bllde.. lubald• b• 
c 11 imalı, iş proırımı- le yapılacak işlerin pqramı dlfleo, dıba dotrusu yerinde flJdeD onoe .. il W aok•ı 
ıwı 9ırceveil ıçlae atrmlf bil· 1140 ve 114.a ldUm•ı OlUl'll oeY• M)'lftua bqb bJı .. , de1ll41r. temamıııwlldlr. 

ulli;ini görüp anl•g•bil
me/c nıluınu w sa/cinlerini 
tanıg•6ilmelc luıdar fiiç. • • 
Yd.Mlijw "9• "6rlnlii• 
""'- 1- •e.ıa ,MJıin 
p/rlaı • 1Hı111 IHqU "'' 
,.ide Nrdmliild ,ıllı. •lcin-
lui tÜ onan 6a aerli müp
lt.miggetleriM luntlilerini 

•gtlrırma,ler lıu 1•11 soat 
onların Ja ••lıirl IUivigget
wini d.iiflirebiligor. Şim
tll •n a;ır illerle o;rqan 

bir iıçini11 bir ıa•t ıonra 
en ince IHJciılertle f i le i r 
IÜ1111b,.ları gapa6iltlilini, 
1U1111 6ir ıan ltoll•rile çalı
ııp gonıla ilr /ertlln a~ 
SOllTll en İ n C: e par~/arı 

pı/a6ilealc luıtI.r arila bir 
U'Olc ile lcatllnl maild 
aletlerine wn6iltliilni: ma· 

iıetlerin tedarilci için Aoga· 
tın deiiıilc goll•ra attı;ı 

6ir lcöglü il• 6ir ,,,;Jtlthi 
ııllfRml. bir ı•seteci, w g•
lıat l>ir Bagtarın. l>ir ma.,. 
Ja otararclt, IHısit l>ir •~ 
luırıısında Al~ 61/muıtltın, 
Alç ıuanmııtlan lıep ,,.,.,,., 

sut/arca ejlene/Jilt:lilcl•rinl 

ıörel>ilmd GifUOIUllı müm· 
lcantlar. l,ıe ıelırin ,,,,/ 
esr•rı llııra8; içi ne ı•len
lerl lc•ntline 11//tlarugor, g•
IHınçılaN ti• pelc •• zllmllR· 
tltı lcentli enli ne, 'e$inden 
aınartılc Ö• lco.gftlllclt1ril• 
ıoprrıgor. 

• Arbll l dl. 
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Sağlık köşesi Yeşil Gires'Jnda dört gün .. Senede 500 ton 
kemik 

Edebiyat, Halkıyat, Gençlik 
Atıf Ramiz Sakar 

Acıkmak ve iştiha • Baıtarafı 1 tle · Gireıonu sahilden dolaşan 

ihraç 
ediyoruz Bir Hasbıhal .. 

-Geçea aa71daa mabat • 

Yerli sebze ve meyvelerimi
zin değerini bileli•. Meyvele
rimizden Avrupalılar b f z den 
daha si1ad• lltltade ediyorlar. 

Ceviz, fındık gibi bazı kuru 
me1velertmiziu kalorisi fazladır 
Muk.ıvvl ve mutaddldirler. Hele 
Uzüml"rimizln deterlni vermek 
icıb eder, işte bu mQnısebetle 
aşağıda yazılan kalori ll11teslnl 

tetkik edersek işin hakikati 

meydana çıkar. Burada koyun 
eti (300) 11ğır eti (3C5) tavuk 
eti (211) kalori verdlli gibi kuru 
rrndıaın (596) fııtığın (503) ba
demin (5a6) kalori temin etti
"lne göre bu kuru meyvelerin 
kalorltinln etten fızla olduğunu 
gOrlllDz. ou halde midelerimizi 
böfle çok yağlı ve lüzumsuz 
mide doldurucu ve ız kalorili 
itdalarla doldurmakt nsa bOyle 

az mik. tar ile fazlı kalori temin 

eden muııddi meyveleri lbmal 

etmemelidir. GQnltlk. sofralan-

mızı kalorilere göre tanzim 
etmıklt beraber bu gibi mey· 
velerlmlzi de UAve etmetl unut
mamalıdır. 

SebH veulr gıdalana kalon 
kunelleri: 

Gıdama 
ismi: 
Armut 

kalorisi 
(100 gra• edadı) 

58 
Badem (kuru) 

Balıklar 
Bezelye (taze) 
Buğday (ekmek) 
Domates 
Elma 
Fasulyı (taze) 
ındık (kuru) 

Fıstık 
Yumurta 
Yoğurt 

iıpınak 
.Jambon 
Ksraciter 
Kernlz 
KOJUD eti 
l..abau 
Patatea 
Pancar 
Peynir 
Portakal 
PiriD.ç 
Salata (taze) 
Sıtır etl 
Sllt 
Tavuk 
'fereyıft 
Oznm 

- Soa • 

296 
135 -150 

60 
345 
22 
58 

116 
696 
503 
158 
40 
20 

408 
86 
38 

soo 
30 
91 
37 

410 
74 

109 
ıs 

306 
69 

211 
766 
88 

Memleketimizin hiç bir yoldur. işte, buda Pontüs- Yazan: Hayrettin Ziyn Taluy 

tera/ınJa şehirlinin hu ka- lüler zamanından kalma bir Kemik ihracatçıları M. Cansızoğlu ,e. rkndaı;lıırına 
dar köglüleıtiğini oe köy kuyuki içinden te sa kile ithaf olıın r. 

Dıvlet Demirgollarrnın uk 
/ünün bu Jerece şelıirlileş kadar gol var ... Biraz öte- Güzel yazılar bahsi üzerinde · bölünen satırlar yanyana aetıri· 

sek tarife tatbikınden ° 
tiiini ıörüp duyabilmek de ilk insanlara ait mağ• genç arkadaşlarımla çoktandır bir lerek okunmak şartıle - mens 

şikaget ediyorlar h b h ı k d t "h· b' d b güçtür. ralar, sonra surlar. Yulca· as ı a yapma istiyor um. Bu arı ı ır roman an aş a b"r ,,.ey 
Giresonlultır bütün Tür rılarıı çıkıltlılcça geçmifl: za- fırsatı yine ( YeniyoJ ) daki bir detildir. Ben olcurken hey,cıınlan 

r lstaubuldıı g ned 00 - 500 mektup verdi bana. Kartılıklı ya· madım. Neresinin heyecan v rdi-
kiyenin en büyük amecı manların bu günlere gelişe· ton mutbnk ke iği i r11\' olun zıları okumamış olmakla beraber tine de aklım ermedi do

0
ru u 

olan ( KögtJ doğru J düstu- bilen döküntüleri f azlalaşı maktadır. bu ke ııkle · biı'kaç " Simavne kadısının oğlu ,, adlı Bunda yalnız eserin mahiyeb değıl 
runun i l le merhalelerini yor... ay evvelı ine kndar müteahhit· kitabın, münakaşa mevzuu oldu- ( serbest nazım ) a nazım kıymeti 
yenmişler, istikbale en emin Kalenin üstünde bütün 1 ri t rafından çöp i kelelel'iade ğunu onl dım. Bu es ri bir'si be- vermemiş olmaklıfımın da tesıri 
gözlerle bGlcıgorlar. Köylü tahminler, bütün intibalar :~::! ~~t:~ta s::ra -;e~k ~1•1~~ n en~J' öbteki beğenmem'ş Beğe- bululnsa gerek .. 
yaşamanın manasını anlc.• bir toz gibi erigor. Şehrin makta ıdi. c ı e, eR-enmiyeni de tanımı· tikadıınca, •erbest nazım yo-

mış, şehirli hayat kaynak- tn güzel sürpirizi burada- Y rum. Juna gidenler, i tidatlarını kaybet· 
Zarını tanımış. Köglü baza k J h . bunların Qzerlerindc et par BJ kıbıp h kınd bir iki sa mektedirler. Bu yola gidenler n 

dır. Kaleye çı maaan şe " çalıırı k lmamakla b rabPr kal- tır da ben yazmak i fyo um. hepıi onun gibı prop ga c lar bu-
sile oı· araşıp ülkeyi zengin- anlamak mümkün tleailmiş. b"l b k ..1 s ._ ı -1 l t d ~ sa ı e u · ..a r z u nd t; rU- • ımavne cadısının 0 ı , mev ama;r.ıar. ı a ı o l a n nazmın 

leştirirken, şehirli var kuv• Çunkii Gireson bir tan de- yeceğl tabiidir. zuunu tarihten almıştır. Muhıırrır umumi kadroları dahılınde, en 

vetile fikirleri agdınlatma[a ğildir. Dört ayrı ufka bakan Telef olmuş h yvan kemik· buna bi kaç sahne il"vesi ııuretile başta vezin ve kafıyelı s ı ı r l er 
çalışarek bütün köyleri dört şehir; el ele fJererek leri istihsali ise senede en bir roman yapmı~tır. Kitap, iki yapmağa çalışın lıdırlar. Emeklerın 
radyolaştırmağıı gayret edi- kale bayırının etrafında, çok 20 ton kadar turar J uol r tarafı i bir'ne kat c k lc:ıdar e- bcş:ı gitme si matJu a elı:.serıy •• 

'" • t" k b da aynı tarzda tabii halinde ku- hemmiyeti haiz def ldir. Tarih tın ve ı l ın gıtt ıi yolu bırak· yor. ıve mesut ne ıce... onun tarihi ihtişamını ay - '-'f 1 mam .. Jı 
1 

• 
rutulur ve sevk olunur. ~1 ap arını zamanın lisan tarzına "' 11-,· gu"n bu memnuniyet •tm•sı"n J•n korkar gibi, çö- d k ki s 1" "' "' a... Anadoluda evve d n b rı i uy 11 ara na etmek büyük bir imavne hdısı o lu da hap 5 • 

'Verici görülerler uğraşıp ken kalı duvsrları yerine riken kemik stokl rı ı 36 da n':ıt eseri ~Y 1 r mı bi m m hanede geçen saati r güz ı c n-
tlurdum. Ne şehir hakkında efJlerden müteıekkil bir fstanbula gelmeğe ba ı mı ve Mensür bi yazıyı bı.zı ta ufla ın· landıralmıştır. 
esaslı bir fikir, ne onun mania t1ücada getirmişler. satılabilmiştir. dan keserek şiir tarzına sokmak Eserde manlılcıızlıldar ve go _ 

Soysal gafl:ayıfl:ı hakkında Bu cehı'rciklerin her hangi kana timce hiçbir şey yapamamalı: güsüzlük eserleri vardır . 
.,. r v Fiatları, yerinde teslım 30-50 d 1ı:t· l t . b k l . k. .. ~ eme ır. s erseniz son satırları M h 

bir intiba edinememiştım. birinden a ı sa öte ı uçu silindir.Bu işlerle u11-raşanların b J 1 u arri:- biraz daha nayret 
l'i en ·.ıc şair {) gibi yazayım: 6 

Bütün toplayabildiğim mü daima gözlerden sakınarak söylediklerine bakılırsa kemik- etseymiş Simavne kadısının oğlunu 
şahedeler o kadar ayrı gol hu kale bayırını sipu alı- ler k:atlyen kokmamaktadır. Mensür bir yazıyı ( Karl Marlcs ) ın h o c a • ı diye 
lora bakıyor ki; onları bir. yor. Ancak tepeye çrkıldık- Kemiklerimiz es k l d enberi Bazı taraflarından keıere şiir gösterecekmiş. Tezi müdafaa için 

ıt l tarihe ve tarihçilere de hücum 
lectirip bir neticeye bağla- tan sonradırlc.i ıehir adasile hep a yayı sevked'Jmekte ı. tarzına sokmak d" B 

,. ken son zamanlarda Almanya Kanaatimce e ıyor. u g ü n memleketimizde 
yahilmelc imkansızlığı hep- bütün beyaz dişlerini gös- da satıa almaya başlanmıştır. Hıçbir şey yapmamak, kısa bir seyahat yapmış olanlar, 
sinden daha kuvvetli. terip gilügor. f stanbul mezbabası gnnde Demektir. yahut da lı:ulalc dolgunluğu bulu· 

Şehrin tıf errüd eden iki Denilebilir ki Gire son şehri 400 kilo kadar boynuz la timsal Buna bir daha •üs vermek lizım- nanlar, şahsi emelleri için insanla-
çehresi t111rdır. Giindüz '1e kale bayırının üstünde giz- eder, bu da gllnlUk mutbak ke- sa, öyle yapaha: rın menfaatlerini okşayan bir çok 

le l d Jet i l il Hey!.. Mensür bir yazıyı tarikatlerin türemiş ve ya~amış 
ıect. lidir. ortıgtı çı ı ma ı an m ğ e bereber kurutulur ve oldu~unu ve hatta Siınavne kadısı 

B k · J •- .1· ·ı t a n ı ş ı p sev kolun ur. Bazı taraflarından keserek ıiir u i ı zam n arasınaa sonra "enaısı e otlundan da ileri .,.iderek kadınlar· 
• ı. tarzına sokmak 6 

hiç bir münasebet olmayan görüşmek mah•l... Yedııiule deri fabrikalarının Nesrin canına okumak da bile iştiraki lcabul edenler bu-

y •r malacılclcaklc.i Giresonc!ur. Btn Memleketin en büyüle elde ettlkleri boynuzlar (sığır o lundufunu P e it i l a bilirler. Ne 
"" boynuzu ) memleketimizde tn- emektir. ya- ş h f d' ? l' 

Gun- tlüderi sa/cin •o/car, '·ısmına ba/cıın dik luıyalar r-ın ey e en 1 eme ıne var· 
" rakçılar tarafından kullanılır ve mak b -1 d' · d 

-lı•luın mı•leket .. icalfrİ iiuriM otaralmu.: ·uma- Şiir mi bu? bunun adı reali·-, ve garez CıNe ığı • amın 
r- ,. • ,. '-7 lbraç olunma; mlktan uede f - eliaden malıw almalı: için bazı 
temamile de;işerelc coşuyor. /cam Osman ağa abl tı5inln S - 4 tondur. ;~rbm, falanizm, filani:ım; öyle senerilore caztp örtınmelc 

1 
• ·o • 

Ntş'e ejlenct,· lcalıkaha; işte taşları üzerinde ga~ılı hayat lst bulda fenni tnrzd ke- Cezbeden nesnelerin de en parla~ 
lc.aranlılclarda şehre hakim tarihini t1.nlatan satırları mik kurutan mOes ese yoktur. Hazreti 1sadan kaçmış Muham- parrradır. Dotrudan do~ruya pa-
olma;a çalıpın hususiyetle... okurken arkadaş anlatıyor. Ancak bir firma bu ker ikleri me~e ~aranamamış Yahudi gibi, raya hücum edemez; insana eşkiya 
Bu sa11.tlarda ferdlerle be Şu gördüğünüz çan, yü- toz haline getirip çuval içinde nesıre enzemez, nazıma benzemez derler. Zeki insanlar zaman cere· 

hl k · k t 11- l kt d fİİrciklerden ben bir ıey anlamı- yanlarına uy11oun hareket ederler. 
raber Girısonda tülüyor, dük f.1e top haua te i esın- sev e me6e ça ışına a ır ve O da o··yle y"'apıyor Şeyhı"n mas'-e-

1 l k h b 
J t k bu tş için icabeden tetkiklerde yorum doğruAu. Anlayanlar da 11; 

solcalc.lıır, et1 er, penç•re er den hal ı a eraar e
8
me bulunmaktadır. llenllz faaliyete ne anladıklarını izah edemiyorlar. sine bürunüyor ve hııkıkaten tn. 

eğleniyorlar. Memlektt ge- için alınan tertibattır. un geçmemiştir. Zaten anlaşılır, zevk alınız bir şey rihçilerin dediğı gi i mürtet oluyor. 
celıri •deta o muhayyel Zar iç kale duvarltırı, dış Almanyada bu kemiklerle olsaydı şimdiye kadar çoktan ge- Ne bilsin tarihç'Jerki birısi f le-

( coş/can belde) gi andırı· taraftaki surl•r saptedildiği tutkal yapılmaktadır. niş bir saha kazanırdı. Oııu beğe- cekte Simavne kadısının oğlundaki 
Yor. /stır11.pla hiç aşinalık takdırde halk son bir ümid Kemik ihraç etmekte olanla- nenler bilmem Avrupa edebiyatini Markaisliği leba uz cttırcc k. O 

tetkik ediyorlar mı ? Onlar da M L-· l"k k" "tt' · 1 
etmeyen ,.ehreleri bu saat olmak üzfe bar•ga iltica n '°itt" k · t d'k ar1r.11ıs 1 1 2"1 ığı yo u heaüz " n "9 ırme ıs e ı eri birkaç bu kadrosuz sanata akıl erdireme- kendisi b.le kuvvetle tesbit etme-
lardtı hep burada ıörebi· edermiş. dllekleri vardır. Bunlar da: miş olsalar gerek ki ol.,.un ve doJ. . ld b • mış o u~undan buca.layıp duru· 
lirsiniz. Kcırııda denizin ,,..; e 1 - Anadoludan gelea mal gun kalemlerden çıkmış bu çeşit yor. 

Bütün ba çepraşılclarla yaz köpük/erile e;lenen lar için Devlet Demiryolları çok manzumeye rastlamıyoruz. Anlayamadı~ım, yahut anladı-
L L lı · · l'l' - · /ı le lı b · .1 YOksek tarire tatbik etmekte-oerauer ıe rın O gız ı lf 1, u acı . ten a ır «afl. • · Ş a i r, ( serbest nazım ) da da ğım halde mana veremediğim ıltin-
ıa/cayı sever mahiyeti de burası le a d i m Romalılar dlr. oldukça ileri gitmiştir. ( .serbe•t ci bir cihet de : Bir c e r ey ana 
gat1tıl çözüldii. z•manında Miltiy•dis iımin· 2 - Ecnebi vapurları nakli- na:ıım ) a ahenk vermek için bir uymak için m u h a k kalı: birisine 

Kaleye rılcıgoraz. Yenım· de bir lcıralı,.enin, sevdiği yat için toada 25 şilin navlun çok kere kelimelerin • fail, fiil, hücum etmek, hatta kufür savur-
r r istiyorlar ki bu d. co tur, de f ı . d . . 1 k lA ld d ılalci Gireıonlu arbdaı an- erle.eklerle e;lendilcten sonra me u un • yerı eğıftiri mekte ve ma mı azım 0 uğu ur. Ş a i r, 

. mektedirler. kafiyelere ehemmiyet verilmekte ltıtabmdan istiane ettıği profesor 

(Sağlam) 

l•tıyortlıı. Şu ıördüiiiniiz onl•rı boğdurarak denıze Bu hususta alakah makam- iken Simavne kadısının oğlunda Şerafeddine hücum ediyor. O 

1 
~ol /sm•il Habibin At başı... ottırdığı yer. ların nazarı di ·kati celbedil· buna da ehemmiyet atfedilmemiştir. Ş.rafeddine ki t ı r na t 1 olamaz. 
Dig~ tarif ederelc, bütün Sona fJtır mlştir. Şu halde Simavne kadısı oğlu • Arkası var _ 

~~~~~~~-::--;;:;::;-~~~~~~~~~~~~~~~~;;__:;.~~~ 
"Yeniyol .. un Tefrikası :3 

PARIS EVLENMELERi 
Yazn: 

Edmond Aboat 

ele alarak btıtQa Jeı ve bOsrıc
lanma galebe çalarak menfur 
teHlkki edilen zavallı evlerin 
en kıranlık kOtelerlne kadar 
sokulacağım o tallslz yuvalara 
ki gOneş girmekten çekinir, ek· 
mek sokulmaktan kaçımr. Ce
miyetimizi kemiren bu yara:rı 
parmaaımı dokwıduracatım. 

o yaraki camiamızı bugno 
iki parmak kadar mezara yak
laştır.mIJtır. Beşeriyeti harabı. 
yete sllrUldeyen ıefabat ve şe
ametin niıbet va derecesini Ol· 
reneceğlm. ) Gnzel şeyler sOJ· 
ınyordu. Fakat iş saba11nda 
yalmz Mıtlhieu benimle idi. 
Bir i1lJI benimle Travenlne 80· 
kıaıu ıeldl Fakir blı adamca
,_ JIDIDI pıtı~ ı.mıaı IMtır-

Türkçeye çeviren : 
Avukat Vasfi Bilen 

layamıyorum yalnız Petit • Orls 
lekabıaı tafıyordu. ÇDak.I ken
disi kısa boylu ve saçlan kQl 
renginde idi. Bir karısı vardı. 
Çoeuklan yoktu. Hasır sandalye 
tamiri ile geçiniyordu. 1849 
Temmuzwıda idi ki ilk defa 
kendiılnl ziyaret etmiştik. Tra
Yeralne sokatuıa girdiğimiz za. 
man Matthleu ke91lklerine ka
dar dondutunu his etmişti Bu 
IOkaQın fenalıtından bahaetmet 
lltemlyorum. 

O; Parislo bir sokatı ldikl 
Parlslller blle bllml:rordu. Blr 
taraftan ( Venallles ) , ( Paon ) 
t0kaklanna dlter taraf tan (Moo
tagne- Salııte HenevieH ) yolu
na blrletl1ordu. O ihUmal eY· 

' lol Uldan• taJJaılll ,.... 

k.ttçQk taşlarla Japılmıştı. Fakat 1 nşdığımdan d ılayı beni ııf der· ğa tahrik ederdim. 
bu gnnttı vaziyeti eık.l hal!oi aeniı size bir şey söyl yecrığlrn. _ Nasıl ? bulduj'unuz ıuret 
roıtereml1ord11. Sukatın zemıni Bu katıtlarlıa sefalet şifa bula- halli öğrenebilirmiyiz ? 
uman kınotilarıle her çeşit tO· maz. Bu; odundan yapılmış ba-
kQnUl ile Ortnlmtıştn. lkl tarafın· cak üzerine tiftik sarmağa ben - lki tarz vardır. Onlara tl-
datyllksek fakat çıplak ve kirli ve zer. caret için bir sermaye verlllr 

perdesiz pençerell haneler di· Oç kllo ekmek ve iki litre yabut hllkOmette birer vazife 
ülmlfti. Her cephesinde pençe- et suyu vermek içirı bu beşinci bulunur. 
leri 6rtea bezler ok.adar garip kata kadar arkadaşınızla yanı
ve ka_ba ldUd kuru~makta ruz: mıza gelmek zahmetini ihtiyar 
gSr bıle mile mO~kililt ç_eklyOr ettiniz bu, bizim iki gUnHlk 
du. ( Rtvoli) aokağı iyi ıdL Fa- hissemiz deQ'ilmi?. Fuk t • -
kat ( Patet Grla ) orada bile· ~ 
ikamet edemiyordu. rındao sonra gelecelcmisf ııiz ?. 

Bize ~faletlni anlattı. GOnde ~una iınkan yoktur. Talıii ı. r 

Karısı kendisine hitaben : 
Sus. Dedi. Ben sana daima ıoy. 

lerdimki ıen bu bırsıola çok 
hatalar, fenalıklar yapacaksıo. 

- Eğer müsteit isem fenalık 

bunun neresID.de ? .. 
bir fırank kazanıyordu. Karısı aşka yapllacak vazlf ele 
kaba hasırlar tokuyor ve elli şısıodasınız. Buraya g • 
altmıt untım kazanıyordu. O· tiniz zamanda ay ı dl 
turdukları oda beşinci katta ga- sefalet içinde buluna ı 
1et basıl ve zelllini topralda daha ziyade ac kalacağım 
Iİnnmıı pençeleri her nevi • t boş midem ferdası gono İl· 
lı kağıtlardan bir k'> leksi n yemeği hırsla bekleyecektir. 

arzediyordu. Cebimde "kme · ve Eğer sizin gibi zengin olsay
et ıuyu tevziatını gOste. r l\.. ğıl- dım « burada ( Matlhien ) dlr
lardan Yerdim. Yan müstehzi seğlle bögrlime dUrttU • iş a
gQlüm1tme lle Yealkalan aldı. damlarını boş kaldıkları zamın
Barım dlfe bana bitap etti : larda bir araya toplar ve ıef a

( BIU alt pJ11111aa blı ip ka· lete Wfl nuıı 9ırtltı bulma-

enim maksadım bir dairede 
mevki almaktır : Birinci tarza 

göre ibtimal bana senenin her 

11 mevsimine gOre veya kirblt a

r lış verişi için OD fmmk verile

cek ve bundan şllbheslz istiğna 
etmiyeceğim. Fakat bayatta bir 
mevki alamadığımdan dolayı da
ima meyııs kalacaaım. 

- Hangi mevki ? LDtten 
aöyleyiııiz diye ( Mattblen ) 
IOrdu. 

- Parls sUpflrkeciliğl. Bu 
mevki gUnde yQz santimlik bir 
kazanç verir. Sabahın onund 

kadar vazile biter. Sonra serbest 
blıaır. Sevimli bayi rım 1. Eğer 
bau bu mevkii v~rebilirseniz 
kazancımı arbrmış ve yiyece
Q'lmJ temin etmiş olaca sınız. 

Ve ceblerlnizdekl kağıtlarls 
buraya kadar çıkmak zahmetin
den kurtulacakswz. O zaman 
ben sizlere gelerek şilkranları
mı arz edeceğim. 

Biz vilayet d iresinde kim e
yi taoımıyorduk. Fakat ( Leo ce) 

bir polis komi erinin ğlile ta 
nışmıştı. O' ( P tıt- Gris) nln 
iti için çalışmış ve tayın etUr· 
mişti. 

Vaktaki kendisini tebrik için 
yanına gittik göznmnze çarpan 
ilk mobllyesi ucu demirle kap· 
lanmış bllyQk sUpDrkeıl oldu. 
Bu paye ve mevkiln sahibi bize 
hararetli l8fekkllrlerla1 bildirdi. 

~ .4rkw Yll • 
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Köylülerimize öğütler 1 

Yumurtacılık hakkmda 

Dünyada 

Neler olu or 

Kızlar ev işlerine r 
Danimarka kadınlar 6irli 

;i. lıiilcumete baı vurdu : On 
dört yaşından on sele.iz ya
şın• kadtır bütün kızların 
ev iıleri derslerine gitmeleri 
mec6ar tatalsıı11 istiyorlar. 

nız /ile mektep çağındaki 
çocuğun sıkleti her ay art
malıdır. Sıhhatte bir çocu
ğun sılcleti tJasati her ay 
yarım kilo artar. Zayıf ço 
cajun sıkleti dalca /azla 
artmalıdır. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

1 - Hükumet k i r 1 i, 
ayat, bozuk ve ek 
fak yumurtaların iske-

1 lelerimizden Avrupa 
memleketlerine çıkma
malannı yasak etmiştir. 
Toplayıcı tacirler böyle 

urtaları ya sizden 
lmıyacaklar ve 
pek düşkün fi

l nizden al cak-
a r umurtalarınızın 

her vakit iyi para et
m sını i terseniz pazara 

_ daima temız, taze ve 
· irice yumurtalar çıkar
mağa çalışınız. 

2 - F olluklardan top
l~dığınız taze yumurta
ları fazla bekletmeye
rek mümkün olduğu 
kadar çabuk satmağa 
çalışınız. ileride paha
lanacak diye sakın yu
murtaıa:rınızı saklaya
rak beyhude bayatlat
mayınız. 

3 - Kirli ve bayat 
yumurtalar her yerde 
taze ve temiz yumurta
ların kıymetlerini dü-
şürecekleri bu gibi yu
murtalar isteksiz ve 

cuz satılacaklanndao 
t z ve temiz mallan-

a bu ları as1a karış
ayınız. 

4 - F o ları yahut bir 
müddet kuluçka tavuk 
altı da kalmış yumur
taların arasına karış
tırmaktan sakınınız. 

5 - T avuklan temiz 
yerlere yumurtlatmak 
ve daima temiz ve le
k s·z yumurtalar almak 
·çin h r halde folluklar 
yapınız. 

6 - Tavuklarınızın sı
ra beklemeden kolayca 
yumurtlamaları i ç i 11 

5-6 tavuk başına bir 
foJluk bulund runuz. 

7 - Bir tavuğun sı
ğacağı kadar genişlikte 
.llan, üstleri ve uç ta

n rafları kapalı ve yalnız 
eri açık bulunan ku
eklinde tahta fol

u lar yapıhrsa tavuk
lar bunların kenarların
da tuneyemezler ve 
ters ıy mezler. Bu se
bepten bu gıbi folluklar 
pislık tutmazlar bunla
rın içlerinden yumurta
lar tem z olarak alınır
lar. 

8 - Tahta follukların 
istenildiA-i zaman yeri&! 

rinden çıkarılabilmeleri 
ve kolayca temizlenme
leri için bunları bir ye
re çakmayınız. lreti ola 
rak bırakınız. 

9 - F oJJ uklar tuğla
dan veya karataş ve 
kayadan da yapılır. ve 
yahut keletir ve geniş 
sepetlerden yapılmış 
foJlukJarda kullanılır. 
Bunların hepsinde ko-
lay temizlenme işini göz 
önünde bulundurunuz. 

l O - F olluklan ba
taklık ve çamurlu yer
lerde yapmayınız. Yu
murtlayacak tavuklar 
folluğa çamurlu yerler
den geçerek geliyorlar 
sa folluğun etrafına 
dere çakılları ve kum
ları dökünüz. yahut çi
menler döşeyiniz. 

11-Çamurlu yerler
de folluklan yerden iki 
üç karış kadar yükse
ğe yapınız ve buraya 
merdiven işini görecek 
bir tahta koyunuz. Ta
vuklar merdi venle fol-
1 uğa çıkarken ayakla
nnın çamurlannı silmiş 
olurlar ve yumurtalan 
kirletmezler. 

12 - Tavuklarınızı 
pislik çukurlan yanla
rında gezmeğe ve eşin
meğe bırakmayınız. 

E;er lıükümet buna lca/Jul 
etl1r ee /canan ,ılcarırsa, 
eviılerinJen diploma alan
lar ücretle aileler ganıntl. 
çalııacolclar. 

Bu derslere lazım olan 
parayı tedarik için Je pıre 
bulundu. Kadın erlcelc. yirmi 
b~ş yaşında efll~nmemiı o
lanlarclan bir fl•rıi alına· 

calc. 
Çocuklann sıkleti 
Çocalclarınızı agda bir 

de/11. ar ni terazide taTttırı 

lgi beslenen t1e bakılan 
bir çocııjun sıkleleti art· 
mana doktora ıöstermelc 
ica6 etler. 

Dilnyanıa en asri 
hastanesi 

Bir lcaç gün efroel lon
drada tesis edilen geni bir 
hastanenin lcüşat resmını 
Kralın küçüle kardeşi Dülc 
dö Kent yapmıştır. Bu has
tanenin inşası için 150,000 
lngiliz lirası sar/edilmiştir. 
Hastane 77 yataktan ibaret 
miş fakat bu 77 hasta için 
85 hasla bakıcı flarmıs 
Hastanenin havası günde 

HALK 
Eczanes"dir. 

yedi /cerre tecdit ediliyor· 
muş, hususi tesisat sayesin· 
de, hastaların en u/alc. bir 
gürültüyü işitme! rine mani 
olacak tedbirler alınmış 
imiş. 

Ameliyat salonların a. 
muslulclar agalcla /,ir düğ 
meye basılmalc suretıle eller 
hiç mesğul olmugormuş 
Am~liyat esnasında opera
tör muhtelif ayna tertibalı 
sayesinde bütün hareketle
rini görebilıyomuş. 

~Jb r-rA dh~nthdhdhdh~ 

Satıcıları değil ~ 
Satılanı Dinlerseniz · 

Sizde 

RADYOLARINI 
Tercih Edersiniz .. 

7 

9 

13 • F ollukların içle· 
rine kuru ot veya toz
suz saman yerleştiriniz 
ve yumurtalann tewiz 
olması için bir az kir-
lenince ot ve samanlan 4 
sık sık değiştiriniz Sa- \f 
kın follukta yaş ve pis 

6 
A. ot ve saman bırakma· 

yınız. 

14 - Yumurtalan 
folluktan mutlaka her 
gün, hele yazın g0nde 
iki kere topla ymız, öte
ki tavukların çam~l~ 
ayaklarile folluktaki 
yumurtaların il s t D ._ f 
basmalarına veyahut 
tersJemelerine meydan 
bırakmayınız. 

15 - Taze yumurta· 
ları çerçiye veya yQk
ciye satıncaya veyahut 
p a z a r a götürünceye 
kadar kuru ve serin 
bir yerde bir sepet ve-
ya tahta kutu içinde 
saklayınız bu yumvrta
lan asla sıcak ve nemli 
yerlerde bırakmaymız. 

• Arkuı var· 

V. 4/ A 

T rabz~n M. NURi AYDIN . uııaoaı· ı 
satışevı . 

Saat, Gözlük, Elektrik, Telefon, ve saire Ticarethanesı 
Kunduracılar caddesi N. 86 
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ilan Münhal kadın hademelik 

Memleket hastanesi Başhekimliğinden ; 

Kars şehir haritası 

yapılma eksiltmesi 
Kars nafıa müdürlüğünden : 

Tapu müdürliiğiinden : 

l.atomi sağır kô"günde v 
ki şarlcan sarı Ali oğlu Ha
sc.n fındıklı;ı şimalen me 
miş o;lu Yakup /ınd!klı;;ı 
garben sahibi senet hanesi 

mahdut fındıklık esasen t -
pusuz olarah haci Hasan 
oğlu Hüseyinin l"z.' agş nin 
malı olup 325 senesi de za
yi olmuş sen di adi ile 30 
lira bedel mukabıtnde un 
kur oğlu Fehtr.inin k rısı 

Hastanemizde üç hademelik inhilal etmiştir. 

ihalesi mukarrer K•rs ıelırinin talcri6en 350 hektar 
sahasındaki ıehir ntıntalttısının meslcün fle gayri meskun 
kısımlara şamil olm•k üzere beher lıelct11rı 20 liradan 
7000 lira muhammen bedelle halihazır harit .. sının alın
m•sı işine 8-3-937 tünü talibi çıkmadığından •yni ıera
it e on gün temdit edilmiştir. 

Zehraga s t · n a tJ bu 

Okur yazar ve aynı zamanda kadın olmak şar
tile taliplerin hastanemiz başhekimliğine müra-

arsası 11e kısmen fındıklığı 
cenuben Memiş oğlu Yakup 
fındıklığı ile mahdut t rla 
ile şarkan sahihi senet tar-

kerre n m a a bağ 
!anması i •· t e z d; inden 
28 3 937 p zur g n.ı ahal 
/inde t< h at yapılacaktır. 
Bu yerl rle btr aq ı h k ıd 

caatları 1 - 5 

Zayi Şahadetname 

7 - Eksiltme 18-3-937 tarihine müsadüf perşembe 
f.Tcınzi saat 14 de Kars nafıa müdürlüğiizde toplanacak 
/c,misgonca yapılacaktır. 

çası şimalen Memiş o · ıu 
Yakup fındıklığı garben gol 
cenuben sahibi senet hanesi 
arsası ve çimenliği ile mah
dut: Fındtklık ve şarkan 
salıibisentt tarlası şimalen 

sahibi senet fındıklığı gar 
ben gol cenııben Meı ·ş oğlu 

Yakup fındıklığı ile mah 
dut 'hane arsası maa çi n 
lik ceddindt:n intikal sure
tile tapusuz olarak Oflu o 
ğullarından Tahirin oğlu 

Ahmedin ve/ at ile ver esele
r ine intikal ey/ediğinden ve 

diasında bulu an! ır varsa 
tahkıkat mahallinde bulu
nacak memura veya tapu 

33~ · 337 DerR yılındn Zeytı hk Mektebinden aldığım Ş h -
detn m ) i z yi ettim yenisini lıtcnğımdan eski inin hllkmu ol
ıyac ğı Ha nlunu . 

2 - Bu işin betleli üçüncü umumi müfettişlik f evka 
laJe t11hsisatından verilecektir. 

3 - Muvnklcat teminatıp 525 liradır. 
4 - Ameliyatın istinat ettiği münıılcua şartnamesi, 

hususi şartname ve nafıa vekaletince tanzim edilen şehir 
harital11rına ait fenni şartname Kars şehrinin 80000 
mikyaslı btısit krokisi bedelsiz olarak nafıa müdürlüğün
den 'fJerilecektir. 

5 - isteklilerin muvakkat teminatlarının mal sandığı· 
na ya-ırmış ve ~ehir lıarıtalarını alabileceğine dair nafıa 
'Oektiletinden alınmış mütealıhitlilc vesikalarını hamil ola 
rak muayyen gün fJe saatte komisyon• muracaatları. 

Gayrimenkul satış 
arttırnıası 

Mahallesi 
Ayvasil 

Frenk hisar 

Kıymeti Mu. 
Sokağı 'ev'i M.M. M.N. M.E. lira 

Eski kunduzi kilse arsası 246 80 246 
ve yeni Maraş 
Kan ita Harap hane GO G 1l 75 

lskender paşa rabrika Dört duvar 48 4 ~ 2 250 
Fabrika arsası 

" B lediye Blrgöz mığaza 19,5 147 3 500 
bahçe i 

,, 
" 

Mektep arsa 30 413 3 2'2,5 
sokağı 

Deft rd rhkdan: 
Yukard evsafı yazılı gayrimenkullerin mnlkiyetleri peşin 

para ile atılmak llzere Arttırmaya çıktırıhnıştır. l ·teklilerin ynz
d 7,) dipozlto akçelerlle birlikte 15 - 3 . 937 pazartesi günü 

saat 14 te defterdarlıkta tophtnacak komisyona müracaatları. 

3 - 6 - 10 - 13 

bu /cerre tapuya bağlanma
sı istenilmekte olduğundan 

L8 3 937 pazar glinü mahal 
/inde tahkikat yapılacaktır. 
Bu yerlerle bir aynı hak 

id fasında bulunanlar varsa 
tahkikat mahallinde bulu
nacak memura tJeya tapu 
müdürlüiüne müracaat ey 
leme/eri ilan olunur. 

ilan 
Tapıı mütlürlüjünl:en : 

Süf la köyünde vaki şar
lcan tarilciam şimalen sun 
ffT oila //,rahim tarla ı 
garben sungur oğlu Fehmi 

fındıklığı ye kısmen Alay 
fındıklığı cenuben lıaci oğlu 
Ömer fındılclığı ile mahdut 
fmdıklık ile şarkan ve gar 
ben tarikiam şimalen tariki 
has cenuben hacı oğlu Os
man ve Mıhmet tarlalarile 

müdurlu · me müracaat ey
lemeleri ilan olunnr. 

Tr ıbzon itfaiye ser şof örn 

Ali Akbulut 

~~n n~ Radyosu 
~~u u~~IQJ ile hiç bir 
radyo mukayese edilemez 

Zira: SCHAUB rady su asrımızın bir harikasıdır. 

Satışta büyük kolaylık 
TRABZON: 

HAKKI ATMACA 

VlENDVOlL MA AA~D 

iz giizel v er 
r Uma baa 

• 
E güze• harflerle en zarif kartvizi r Ye · yo ma ·baasında yapıhr. 

Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 

1 hazırlanır gönderil ·r. 

Köy bütçeleri,sandık ve bekçi rı en ucuz fiatla 

( Y eniYol ) ma · asında bu unur . · 
Uzunsokak : Polis karakolu b.tişiğinde No. 63-65-67 
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