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Mezarlık 

eselesi .. 

S 
akın, dirilere ait iş· 
/eri bitirdik de. sıra, 
ölülerin yatacağı ye-

re mi geldi, şeklinde kendi 
kendimi%e mutalcialar serdi-

n• kalkışmıgalım. Mezarlık
lar, ölülerin yata cağ ı 
gerlır olmakla beraber di
rilerin uğraşacağı mesele
lerden biridir de., 

Mezarlık işi. şehir işleri 
arasında, - şehircilik bakı
mından- hatta ön sıralar
da mevki tutan işlerdendir. 

Birçok şehirlerimizde bu iı 
böylece görülmüş, ele alın
mış ve başarılmıştır. Bize 
ıelince, birkaç sene evvrl 

sözü ıeçmiş olan bu mese 
le, yine birkaç yıl önce 
garımgamal k bir teşebbüs 
deTJresi dahi geçirmiştir; 

Guga şehir dışında asri 
mezarlıklar tesis edilecek 
fit! artık şehir içine ölu gö 

mülmiyecekti. Fakat, dedi
;imiz gibi, sadece sözü bir 
kaç gün kulaklarda dolaş 
tı, ve sözde yeri de ayrıla
rak bir miktar para dahi 
sarf edildi. Keşke oka darı 

da olmamış olaydı, çünkü 

ne geri yere, ne de yapılan 
iş, bır ışe benzedi I Yi11e 

öluler şehir içine gömül

mekte. aradan yıllar geçti 
;i haldı hcilii mezarlık işi 
halledilmemiş bulunmaktadır. 
Zaten, muşanın ucugJe tu
tulan işler ancak bu çeşıt 
neticeler flerebilir I 

lıi ciddi mutaliia etmek, 
mezarlık meselesini ele ve 
öne alarak bir an evvel 

hal saf hasına isal eglemek 
lazımdır. Malum olduğu 'ti• 

lıer taraf ta da pekala tat-

bik edilegeldiği veçhile bu iş, 
belediye içın k.arşılıgı olmı

gan masraflı işlerden dejil· 

dir. Belıdiyı ı.. hu iş için 
sarfedece;i parn9ı, hem de 
fazla sile halktan alacaktır:. 
Bu surette mühim olan aa

zi/ elerden biri başarılmış, 

fit mühim bir sıhhat mese . 
lesi de halledilmiş olacak, 
şehir ger ger perişanlıktan 

kurtulabak, bugünkü me

zarlıkların yuz kızartıcı 
waziyetlerinden eser kalma
mış bulunacaktır. 

Mezarlık işi, tekrar ede 
lim ki, asla maşanın ucuglı 

tutulacak işlerden dejildir, 
bir iş olarak ele alınacak, 

bir vazife diye başarılacak 
fit! bir ihtiyaç olduıu anla · 
şılarak karşılanacaksa, san·. 
atından, zevkinden projesi

ne kadar bütün icaplarile 
mutalcia edilmiş olmalıdır. 

Mezarlık işi, bizce, yeniden, 
f alcat bütün icaplar ile dü 
şünülecek bir meseledir. 

·· Bekir Sükuti Kulaksızoğl.J 

İspanya ecnebi i a mı uğnyor? 
80,000 İtalyan , 10,000,000 mermi!.. 

İtalyanın müdahalesi protesto ediliyor! 
An\c ra 13 A. A. - İspan

yada Guadelagare cephesinde 
hUkllmet kuvvetleri tarofıadao 

esir edllea İtalyan zabillerl Va
lensiyaya ketlrilmlşlerdir. Bazı 

l'ransız ve Uelçika parlnmento
l rı azalarının karşısında yapı

lan i ticevapların bir İtalyan 
binbaşısı lsp ayaya sekı:ıen ._bin 
muntazam ltıılyan askerinin Çl· 

karıldığını ve esir dDştoğQ cep
hede kırk bin mevcutlu Qç ltal-

yan fırkosının ve bu ltalyau kaydederek 1 pınyıı cumhuri· 
kuvvetlerinin berabcriııde top, yetıni kurt:ırmok dUaya sulhu
mitralyoz, nlev makinalarile uaz nll kurtarmağa muadil olduğu ,., 
maskesi bulunduğunu söylemiş- ilave olunmaktadır. 
tir. Diğer yanda asiler harp mal-

Fraosız ve Belçika parlemen- zemesl ve bilhassa on milyon 
to delegeleri oir tebliğ neşre- mermi ta~ıyan bir gemi zapte 
derek bu tebliğde artık lspan-

dilmfştir. Valens\ya hOkQmeli 
yada dahili bir harp karşısında 
bulunulmadığı ve bu h rbın halyanıa İspanya mUdahele~ini 
buton bir milletia ecnebi isti- milletler cemiyeti umumi ktıtip
hl.sı tehlikesi allın:ı dllştoğn liğl nezdinde protesto etmiştir. 

-=====--=-=-=>-=-=====-"""""= ========--=-----=-=-c-=-~~ 

Hıfzıssıhha 
Meclisinde 
Önemli kararlar 

Verildi .. 
- Baştarafı geçen sayıda -

6 - Lajım sularile sa
lanmalcdtı olan sebzelerin ti 
f o, kolera, tliz•nteri, angı 
/isyon, solucan tJesaire gibi 
en fen• mikropları ihtiva 
etmeleri halka konfrans ve 
malıalli gazetelerle rıeşriyat 
'lle akışlarla ilan edilecek. 
Hatta belediye tarafından 
görülemegen bu tibi bahçe· 
Lerin Lajım sularıle sulan 
dığı halk tarafından bele · 
di9eye ihbar edilebilccelctir. 

7 - .Şehirtle satılmakta 
olan süt, yojurt, gağ ve mu· 
masılı olan gıda maddele
rinin iyi bir murakabeye a 
lınabiLmesi için ıvvoelce be-
lediye tara/ından satın alı · 
nıp belediye odalarında mah 
pus kalan lcimgahane alcit, 
edevat iczalarından istı/ade 
için şehirde kimyon bir tah
lilho.ne açılması hususi sıh-

İspanyada 
Vaziyet 
Asiler ricate 
Mecbur edilmiş .. 

Sof yada 

Hadiseler 1 
Ankara 13 .A. A. - Sotya 

talebeler arasında hasıl olan 

galeyan devam etmektedir. 500 
Ankara lıl A. A. - Madrit talebe sıhhat mUdUriyetlnin 

:,ıim linde asilere karşı muka- kapısını kırarak bia8 nan penre· 
vemet gösteren hOkOmet kuv- relerinden halka hitabelerde 
vetleri dDo Guadalaj ra cephe-
sinde şiddetli bir mukabil taar- bulunmuşlardır. Talebelerden 
ruza geçmişler, _asi kuv ... ·etJerl ve p Jlislerden birkaç kişi yara 
Mııdritten ı-·ram; y giden yol lanrnı. tır ve oltmı5 ki~i de tev
Ozednde rlc'otn ınt:cbur etwiş- kir edilmiştir. 
ler, 'frJjuegııe'yi nlmı~lnr, bir Mısır 
çok top, tutenk, ınUhimmatıar 
ele geçirmişler, On sukiL e~ir Cemiyeti ak v an: 
almışlıırdır. Ankara 13 A. A. - Milletler 1 

Kutalonya Başvekili ıöyledi- Cemiyeti umumi katibi Mısırın 
ği bir nutukta Madril cephesin-
deki kuvvetlerle sür'atle ve cemiyete kabulU için heyeti 

ve mile :,İr surette ınesni bir· uwumiycyi 24 m yısta toplıın· 
liğinde bulunulma için ittihaz bya davet etmiştir. 

. edılmiş kararlar Katalonynoın Romanya Hariciye 
fa izimi ezmek için zaruri olan 
her şeyi yupmağa amı.ıde ol- Nazırı Ankaraya 
duğu:ıu gösterir dt:miştir. Geliyor 

An ·ara 14 A. A. BugQn ls- l Ankol'a ıu A \ _ Al . 
t b ld " "lk ~ · ,1,., man 
, ?n. u . a 1 eşı Oy meydanında t ya balıkçı gemllerlle teşkil et-
1 Uı:k Kuşu hava bayramı yapıl- tiği bir pisidar !ilotılUlısıoın 
mışlır. yakında ispanya salıillccine 

N eg us gönderecek ur. 

Ne diyor ! lran 
hat müdürlüjü ve belediye 
tarafından ıncelenecek ve 
gelecek mecliste bir karar 
altına •lınacaktır. Bunda Habeş miJletinin Şehinşahının 
bütün flilayetin namdar ı Mukaven1eti 
bağları ihraç edilirken tef- A k 
· d'l · l . n ·arı 14 A. A. - Negus, 

tış e ' mış 0 ması ve .te~~ Hava ııj nsı muhabirine H be-
bulunması esbabının t~ mını şistanıu ve onun imparatorunun 
de .r/-erpış edıl rnektedır. millet cemiyetinden nmıUerini 

Otedenberi kullanılmakta kesmedıkleriai. R Ldestanın ö
olan yoğurt çömlekleri bu ıo.mn ile llabe., milleti muka
güRden itibaren imha edi- vemcline nlhuyet vermediı;ıni 
lecelctir. söylemiştir. 

0 

Doğomgünü 
Dün kıırdeş lrnnın değerli 

Şehinşahı Alii hazreti Humayun 

Pehlcvinin dotum günü idi. bu 

ınünasebetle şehri miz lrıın Konso

Jatosundn Öğleden evvel bir kabul 

resmi icra edilmiştir. 

ŞEHiR HABERL_ER_l_j 
Belediye gelirini 

Yiyenlerin lsticapları 
Belediye gelirinden pnra yiyen 

mevkuf aekiz memurun evvelld 
gün sorğu hnldmli2'inde islicvap
ları yapılmıştır. 

Çocuk esirkeme 
Kurumu Kongresi 
Şerimiz çoculr.: esirgeme kuru

mu Konğresi bu akşam saat 20 
de Kızılny bin sında yapılncakhr. 

Dün yapılan maçlar. 
İdman Gücü birinci 
devre Birincisi oldu 
P ur günü Cumhuriyet sta. 

. dında birinci devrenin ıon karşı. 

!aşmaları yapılmı~tır. Trabzon 
ııporla Necmiati maçı 4 - l 
galibiyeUi ve ldman ıücü birinci 

idman oca~ı karşılaşması 1 - 1 
beraberlikle neticelenmi~dir. 
Puvanı en çok olan İdman Gücü 
birinoi dcvro Birinoııi olmuıtur 

Necmiatı Kulübuoun 
Yıl dönümü Töreni 

Evvelki akşam en eski spor 
kulublerimizde.a Necmiatmin 15 
inci yıl dönumü parlak surette 
kutlulanmışlır. Kulüb binası süs

lenmiş, ıeçgin Kadın ve orkelc 

ailelerle hınca hınç dolmuştu. Tö
rende valimız Bay Yahya Sezai 

u~er, üçüncü umumi mufettişlilc 
b ş müşııvırı Bay Niznmeltin ve 

Müşavirlerden ve erlc5.ndan bir 

çoğu, hükümct erkani kulub men· 1 

supleri hazır bulunmuşlardır. 

Tören genç muharrirlerimiz· 

den Bay Tevfik Vurııhn çok i'Ü
zcl ve ıılkışlanıın bir hitabcsıle 
başlıımııı ve geç vakıta kııdıır 
kulubun sazının güzd faaıllarıle 
devam etmış, dııveliıler çok ııeşelı 
hoş vakıt geçirmi tir. .t(ulübe 

bundan sonrada varlıklar vo ba

ıarılar dileriz. 

Hamamlar 
Soğuk 

Tellaklar hastalıklıdır 
Hamamların iyi ısıdılmııdığt 

bir çok kimselerin souk almasın-

dan hastalandıkları ve tellakların 

da bazıları hastalıklı, bazıları da 

saçlı sakallı olmasından şikayet 

olunmaktadır. Dik.kati cckoriı. 

Bakırdan 

Zehirlenme 
Akçaabatın Knlyona Köyün

den Osman oğlu lsmail Bakır 
zehirlenmesile ölmüştür. 

Doğu Spor 
Şehrimizde dog-u spor adlı bir 

mecmuanın intişarı için bazı genç

lerin teşebbüslerde bulundukları 
memnuniyetle haber alınmıştır. 

Gençlere iyi bat rılır dilcrir.. 

Atatürk 
Türk dili 

Merkezinde 
Anksrn 13 ( AA ) - Ata

tOrk dün TOrk dHI tetkik ku
rumu merkezinde terlrıı Oyele
rile uzun mOddct Ç'.alışrnı~lnrdı r. 

Ankara 13 { A. A. ) - Ro. 
manya H'.lriciye nazırı nyın on 
nltısıada memleketimize gelo
cektlr. 

Üzüm 
Kurumu 
Çay ziy fetinde 

Ankara 14 A. A. - Çekir
deksiz Uzllın kongresi dUn ik
tisat Vekili Celili Büyarın nutku 
ile kaparıınıştır. Kongrede n
zilmUn islih ııliuden ba~Iıyarak 
ihracına k11dar blHlln sofllulıırı. 

Dl en yeni şartlara göre tanzim 
ve ıslı'lh edecek nınhlyette bir 
çok kararlnr verilmiştir. 

DUn akşam lzrnlr kuru Ozllm 
kurumu tarafıudnn verilen çoy 
ziyafetinde meclis rei i A bdul
halik Renda Ba~ vekil 1 met loono 
ile lıOtlln ... Vekiller, bir kısım 
saylavlar, hDtnn kongre murah 
ha~ları mali mnes eseler riirek
törleri hazır buluumu\ tur 

Hatay 
Meselesi 
Cemiyeti akvamda 
Münakaşalar .. 

Ankara 14 A. A. - Cenevre 
hususi muhabirimiz bildiriyor : 

Komite Tnrk proj sinin m. 
tetkikini bitirmiştir. l Bu salwda 
cereyan eden mOznkere iz ıh 
tenvir ve fikir lB.nti l hududunu 
geçmedıği lçln çok şiddetli mo
nakaşalarn rağmen lıiçlıir me e· 
lerte henüz kurar verilmiş de
ğildir. Para, gQınrUk nknlllyet 
ler. askerlikten tecrit ve mn
halH polis meseleleri hakkında 
Türk - l·rnnsız moteha ı ln
rının iştirtıklle Cemiyeti nk\'am 

Doğu h berl ri : 

rzurumda 
Yo~ ulla a 

Yardıml r 
Geçen sene fnkırl ri hnrındır

mak. ve gücJ yet c kl re iş btıl

bulmnk Ur<1y işlerımızi cıındnn 
alaka ile başnran Ş rbayımız ta a
fından düşünülmüş ve te ebb 9 

edılmişti faknt buı c'>cpler dola 
yis:yle bıışn ılmıımi~ti bu k · r 
enerıili llb l}ıcnız H. l .. c nı kıy et 
1 liği ve gnyretlerı uzcrine hayır 
müe.seseleriyle ileri gel n halıcuan 
müreklcep bir c mi} et teş"k ul 
ederek fnkırle e ş md.lı cıtır k 
ve katık olarak kavurma tevzı 
ctmeğc başl11nm1 hr. 

Yardım gittikçe faz! !aştı 1 -
c k ve yoksullardan bcc.:r c klerc 

iş bulunncaktır. 

Erzum a 
Kur uluş günü 
Nası tesit edildi. 

Dun 11 mart Eızumun 
kurtuluş yil dunürn ı ıdi lıer 
taraf bayraklar/ 1 kut,andi. 
Kahraman smıari arit iz, 
galabalik bir lıalk kıt esinn 
karşilamasiyle lstanbul ka
pusundan şehre gumekle or
dunun ana vatana kavuşma 
Taklidini yapark Cumhuri-

yet alanma kadar gelmiştir. 
Burada istiklal marşiyle sa 
ncak dikildi hatipler ateşin 

sözler söyleyerek halkın ço 
kunlığına bir kat daha artır-

dilar asker kıtat ve bulun me
teplerle esnaf Cemiyetleri 
geçit resmi gaptilar. 
gece fener alayi, ordu etdnde 
Balo ve lisede müsamere ga 
pildi. Erzurum Suat 

Ha va kurumunda 
motehossis dıılrelerin y rdımı Dün akşam Jıııv:ı kurumu ıd re 
ile tetkik bazırhkları ynıuhyor hey' eli jandarma lı:omut.:ını 8. Tahir 
Fransız mflt~hassl i düa bir Baykalın Başka lı ındn l plannrak 
mııkabil pr< j°" esasları metnl bir çok mübım knr rl r vermişlır. 
tevdi etmiş ve komite gözden Bir Pıyango serbayıl gı ıhtııs 
geçirmi., tir. edılrcelctir. 
~.!.=;;=...:..O:=.:-====="""""=========== 

Bizden olmıyan yazılar 
Gec,:ea gUn 1 tıuıhul gazele· 

leriaden birinde okuduğum bir 
yazıyı çok yerinde bulduğum 
ve çok haklı gOraOğQm için 
~urada mucmelen anlnlmaktan 
ve fikirlerimi lı.abtnn kendimi 
alamıyacağım . 

Bu yazımdo, Bur.,n belediye-
inin yabancı dil konuştuğu 

görnlecekler lıı.ıkkıoda karar 
altına aldığı sıkı tedblrl rden 
bahsedildikten sonra lstun bul da 
da ayni maksadlarlı fnalllyete 

geçen teşekküllerin do bu kötü 
iptilılyı kaldıralJllmek için var 
kuvvetiyle ugra\ tıklım söylen

mek.ta, ve memleketle hatalı 

olarak ynzılnıış l>uzı esnaf tabe· 
laları işart edılrnektedlr • 

Bu teşebba~ıor beni, ve pek 
şnpbe lzdirki benim gibi l> tnn 
bu memleket, bu dll ve bu 
benlik hiplerinl memnuu 
bırakmıştır. 

Cumhuriyelln yarattığı un
yUk inkılılpların mUtemmlmi 
olan bu ve bunu beuzer 
-en kUçUk dahi olsa- her işde 
emek ve gayret t;ar!edenJerden 
alleb rıızı olsun , r~rıknl 1alo1z 

allah raz1 ol un demek le kLlfi 

degildir. Bununlo beraber bizim 

de burtıda nzerlmize dOşcıı bir 

vazife ve omuzu .ıuzn yllklcncn 
bir borç vardır • 

Trabzonumuzd henüz bu 
maksad.ı mesai urr den bir 

teşekkül bu uam s gt>rekllr, 

bulunsa idi her h ldo kulnğı

mıza gt>llrdi 0) le bir te~ekkDl 
olsa bile. ış ve vtıziy U izin 

mnsnilsizllği )'UıOnd n 'ey her 
hangi scbeplor dul yi::.ile bu 

teşekküllere girmeyen ve bu 
gaye uğrunda emek sarr den-

lere iştirak ed nıiyenlcrlınlz 
pek çok olur . ı akat iştirak 
edeme,:;ek bile ycterkl biz bu 

fıkirde olalım, bu uğurdu er.:ı k 
rfc:demezsek bile ye terki k 1lp· 

leı i .,iz bu ç,.alı m be l~ le 

mücehhez bulunsun \e bu gOıı

ltO sahibi bulunduğu benligı 
uuutınnsın, ı iı· gan olu d t gen· 
diliğlıniı.den çolı~mıyn EO .keder 

o duygu blıl 

- Arkası ikide • 

-
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

işletme ve imar işleri 
Madde 67 - Huıusi orman· 

lar aahipleri taraf1ndao yaptırılıp 
orman idareıince tasdik: olunacak 
amenajman planlarına göre işletilir. 
Bu plina riayeti idare l.ontrol 
eder. Tayin olunacak müddet 
içinde bu planları yaptırıp tasdik 
ettirmeyenlerin amenajman plan
ları orman idaresince yapılır ve 
masraf kendilerinden alınır. 

Madde 68 - Devlet onnan
Jarı haldcındaki 24, 26, 28, 33, 
35, 41 inci maddelerle parası ve
rilmeden kaydı müstesna olmak 
üzere 36 nci maddesi ve son 
fıkrası hükmü müstesna olmak 
üzere 42 nci madde hükümleri 
hususi ormanlarda da tatbik olunur. 

Madde 69 - Hususi orman
ların sahipleri iıterlerse bilumum 
masrafları varidatından mahsup 

edilmek ve varidat fazlaları ken· 

dilerine verilmek üzere bu orman 

ların fenni idareleri, korunmaları 

ve işletilmeleri orman idaresince 

deruhde olunabilir. 

Madde 70 - Hususi orman· 
ların ruhsatname ve nakliye tez. 
kereleri hususi olarak di~er or
manlarınkinden ayırt edilecek 
bir ıekilde yapılır. 

Madde 71 - Sahipli koru 
ormanları bin ve baltalıklar da 
iki yüz hektardan küçüle parçalar 
teşkil edecek: şekilde ne parçala
nıp satılabilir ve nede mirasçılar 

.arasında taksim olunabilir. 

Madde 72 - Sahipli orman
lann satı~ları ve intikalleri tapu 
memurluklarınca aid oldukları 

mahalli orman idaresine bildirilir. 

Madde 73 - Hususi orman 
sahipleri orman idaresinin verece
ği plan dairesinde ormanlarının 

kat'iyet veya yangın sebebile 
seyrekleşmiş kısımlarını •taçlan
dırmat• ve mevcud ağaçların 

muhafazası için tazim gelen imar
ları yapmağa mecburdurlar. 

Bizden olmıyan 
Yazılar 

- Baştarafı birde • 

Mesela yukar.da da işaret 
edildltl veçhile esnaf tabelaları: 

Trabzonumuzda da bu yanlış 
yazılar bazı esnafın tabelaların

da görUllekle beraber beledi
yenin takmtş oldugu sokak 
levalarıoın bile bazllarında hart 
hataları bulunduğu bariı bir 
şekilde a-öze çarpmaktadır. 

İş yalnız bununla da kal
mıyor • hemen hic; bir sokak 
başı vokturki, meş'um güulerin 
hatıra ı olan Rus işga lindeo 
kalma .ruı yazilarHe yazılmış 
sokak iıml olmasın . Hatta bu 
levhaların bazılarında görUleo 
hataların düzeltilmesi ve gök-
11llmQzUde yer arayan bir çıban 
gibi, hAia sokaklarımızın başla
rında ıırıtan bu yabancı yazı
ların ıJllomesl için evvelce 
belediyemize ikaz da edildiği 

halde bu iş memleketin yalnız 

bir mahallesinin bir kaç sokağı 
nıerinde yapılan ameliyye ile 
iktıra edildi. Halbuki, gözleri
mizin her zaman gördütO, ve 
gözlerimizden br.ışka kalpleri
mizede bir ok gibi batan bir 
işin yapılması lkezmı isterdi, 
ve ikaı edildikten sonrada yine 
yUz OstU bmıkıln:ıı ı;ı n ı icap 
ederdi ? 

işte , kUllzromozu layık 

olduğu mertebeye yUkseltebil· 
mek, demekki yalaız teşekkOlle 
kurumla ve yahutta bütün şah i 
işlerimizi yoz U ~rn bırakarak 

çalışmak ıurc'il k bil olan 
bir meaele dE-ğ lmi'Ş ulıumuz
da ve damarlı rımız<lt'l her an 
için yqıyan mi, i lıi duygu. u 

nun ölmemiş olu 11 ı ve her 
zaman faal bir su le bulun. 
mau her feye bedel ve her 
feye amil olablllrmlf . 

Kendi kutretlmfzle meydana 
ielmesi mUmkan olan şeylerde 
olsun, meleketimizin kendile
rinden çok ve pek çok işler 

bekledl~i bUyllklerimlzln ihtar 
ve ikazlarını beklemezsek hem 
onların omuzlarındaki yUkO 
mtımkQn mertebe lıafi!letmlş 
ve hemde memleketimizi beni-
1111emesini daha iyi bilmiş olu-
ruı aanmm. 

/YEN/YOL} 

Sağlık köşesi 

Pott Hastalığı 
VEYA 

Münhal 

T ahsildarhk 
Defterdarlıktan: 

45 lira üçretli Merkz millii 
Emlak Tahsildarlığı münhal 
dir. Askerliğini yopmiş or 
to mektep mezunlarından is
tekli olanlarm ııesikalarile 
birlikte 7 9 3 7 937 tarihinden 
evvel Defterdarlığa mu-
racaatları. 76 77 

Bel kemiği veremi 
Harap olan bel kemiji ak

samı çökerek hataların kan· 
buru çıkıyor. Çocuklarına 
biraz merhameti olanlar fJe
ya kendilerine acıyanlar bu 
zaman bir doktora baş vu

rurlar. Fakat yapılacak 
tedavinin mühim olduğunu •------------J 
hastabğın çabuk geçmegece- SİVİi İabib 
ğini 'Vt iyi bir tarzı tediivi 

takip edildiği takdirde bile isteniyor 
hiç olmazsa dört yıl zar- Trabzon Askerlik Şu-
fında bu hastalığın geçe-
bileceğini söylemesi üzerine besi Başkanlığından: 
( aman bu da bundan bir Askeri Daire ve mü-
şey anlamadı ) diyerek hem 
dokto1u techil ederler, hem essesatta istihdam edil-
de zaten doktorlar çıkıktan mek üzere ücretle Sivil 
bir şey anlamazlar diyerek Tabip alınacaktır. İstek
lıastayi kırıkçıya ıötürmeğe li sivilT abiblerin Mart 
kalkışırlar ııe götürürler 
tabiidirki belfoi gerine ko- nihayetine kadar şubeye 
yayım diye uzun müddet müracaat etmeleri ilan 
çocuğun belini mıncıklar ; olunur. 
ve daha f cna bir vaziyete 
sokar hazan yerine koya
yım diye harap olmuş ve 
kırılm11ğa miisait olan ço 
cuğun bel kemiğini kırar 
ııe bazan da bel kemiğinin 
içindeki murdar iliğini ze
deliyerek hastanın ölümüne 
sebep olurlar. Katillerin 
bu şeraiti dünyada en ığ

renç hadiselerden birini teş
kil etmektedir. Para kaza 

nayım diye insanların kanı
nı içen fJe boğazlıgan bu 
canrlere sorarım. Para ka
zanmak herlceıin meşru hak-
kıdır. fakat insan boğazla
makla mı ? Tabiidir ki 
hayır I 

Tıb hayatımda ız,e en çok 
3,5 yıl zarfında kanburu 
çıkmadan veyahut her iki 
bacağı felç olmadan. abse 
hasıl olmadan yalnız bel 
kemiğindeki ağrıdan dolayı 

kliniğe veya hususi olarak 

ilan 
Tapu Müdüriyetinden 

Şana köyünde vaki Şarken 
tarikiam ve kilise arsası g~ ren 
Ekşi oğlundan hazineye müntakil 
fındıklık: ve çalılık şimaleo tariki

am cenuben Yığcı oğlu otlafı ve 
tarlası ve Hayri oğlu kızı Hacere 

çalılığı ve kılınç sırtı ile mahdut 

maa tarla fındıklık ve ifterilik 
tapusuz olarak Haci oğullarından 

Yusuf ve llyaa ile Zekiye ve Ke
zibanın iken vefatlariyle vereae
ainden E..maya intikal eylemit ve 
bu ıureUe mezkür gayri menkü
lün Eımanın tamamile malı oldu-

R"undan ve tapuya bağlanılması 
istenildiğinden dolayı 28 Mart 

937 pazar günü mahallinde tahki
kat yapılacııktır. Bu yerle b i r 
ayni halt iddiasında bulunan varsa 
tahkikat mahallinde bulunacak 
memura veya tapu müdürlüğüne 

muracaat eylemeleri ilan olunur. 

Sagfa 2 

Tevfikbey okulunda 
tamirat eksiltmesi 

Vilôyet daimi encümeninden : 
Tevfikbey okulunda yapılması gereken bazı tamırtıta 

ait tanzim kılınan [273/ lira [76/ kuruşluk keşif bedeli 
üzerinden 21 giin müddetle eksiltmeye konuldu. 

31 - 3 - 937 tarihine çatan Çarşemba günü saat 74 
de Vılay t makamında toplanacak olan encümende ihalesi 
yapılacaktır . 

Mavakkat teminatı [20/ lira [50/ kuruştur. 
İsteklilerin Vilô.y~t daimi encümenine müracaatları . 

1-4 

Yeni okulda tamirat 
eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden : 
Yeni okulda .lJapılacak bazı tllmirata ait tanzim kılı

nan /186] lira [91} kuruşluk keşif bedeli üzerinden ek. 
siltmege konulmuştur. 

31 3 - 937 tarihine çatan Çanarnlıa günü saat 14 
de Vilayet makamında toplanacak ola 11 tncümende iha
lesi yapılacaktır, 

A1uvnkkat teminatı /14/ liradir. 
lr:.teklilerin Vilagei daimi encümenine muracaatları. 

1-4 

Köprü inşaat 
eksiltmesi . 

Vilayet daimi encümeninden : 
Trabzon - G "reson yolunun 49+000 inci kilometresin

deki Vakfikebir köprüsünün !/Ski haline ircahi için tanzim 
kılınan [2347/ lira /96} kuruş keşif bedeli üzerinzen 21 
gün müddetle alcsiltmege lconulmuştnr. 

31 - 3 · 937 tarihinde satıt 14 de Vildyet makamında 
toplanacaa olan daimi encümende ihalesi gapılac11/ctır . 

isteklilerin güzde yedi buçuk muvakkat teminat malc
huzu ve melc.tuplarile Daimi encümene baş vurmal11rı . 

1-4 

Mağaza icar 
artırma temdidi 

Vilôyet daimi encümeniflden : 
Hususi muhassebenin Tuzlu çeşme sokağındaki 2 No, 

mağazanın bedele sabıkı ola!' 36 lira üzerinden bir yıllclc 
lcira artırma müddeti 10 gün uzatılmııtır. 

Madd 74 - 71 inci maddede 
ynıb veya daha fazla mıktarda 
olan sahipli ormanların sahipleri 
müteaddid olursa bunlar içlerinden 
birini veya bir başkasını orman 
idarcine karşı mes'ul bir müdür 
daralt göstermek mecburiyetinde
dirler. Göstermedikleri takdirde 
orman idaresinin şerilclerden biri
sini mes'ul müdür seçmeğe hakkı 

vardır. 
Madde 75 - Sahipli orman

larda bunların sahipleri orman 
muhendis.leri tarafından ve:-ilen 
r porlarla te<Jbit edilecek emraz 
ve b&Jeratın tedavi ve imhasını 

ve her türlü tathirat icrasını te
mine mecburdurlar. Tayin edilecek 
müddet içinde orman ıabipleri 

bunları yapmazlarsa bu işler or· 
man idaresince yapılır ve masrafı 

kendilerinden alınır. 

F. G 
-===-~s-=--==z==ı==...,..~-ı müracaat eden çok az kimse Bu gece 

20 - 3 - 937 tarihinde saat 71 de Vilayet m..lcaının
da toplanae11k olan cncümenck ihaksi yapılacalctır, 

Muvakkat teminatı 270 kur.uştur. 

• Arkası var • 

Zayi tezkere 
319 senesinde Erzincanda 

topçu alay 8, tabur 2, bölQk 5 
den almış olduğum terhis tez
keremi zayi ettim yenlıJioi ala
cağımdan eskisinin bUkmU yok
tur. 

Sürmene Göneşera ka
riyyeslnden hacı molla 
oğullarından lsmail oğlu 

Nazım 

Senelik heyeti umumiye 
içtimaına davet 

Şehir kulübü U. Katipliğinden : 

9-3-937 Tarihinde ekseriget olmadıjından Umumi hey 

~t içtimaı nizamnamenin 16 ıncı maddesi mucibince 

21-3-937 Pazar günü saat 18 ze bırakılmıştır. 

Ruzname : 

1 - idare heyeti raporunun kıraati. 
2 - Tatil aylarına ait aylık aidatın alınmaması 

hakkındaki idare heyeti kararının tasdiki. 

3 - P/ô.nçonun tetkiki ve idare heyetinin ibrası. 

4 - Yeni idare heyetinin intihabıdır. 

Azamızın teırif /eri rica olunur. 

10 - 15 - 20 

Kızılaya Yardım 
Edelim! 

gördüm. Acı değil mi. 
Halbuki kanburluğun 

hasıl olması için hastanın 
en az altı ay kadar ağrı 
çekmesi gerek. lô.kagdinin 
derecesini anlayın I 

. Arkası var -

Nöbetçi Eczane 

FERAH 
Eczanesidir . 

Taksimde yeni okul için istimlak 
edilecek gayrimenkull re takdir 

olunan kiymetl r 

Kültür direkt'Jrlüğündan : 
Taksim civarında ( Yeni okul ) için istimlakine 

karar verilen gayri menkullere kıymet konulması için 
istimlak kararnamesine tevfikan Belediyece intihap 
olunan ehli vukuf ve belediye azası tski tapu müdürü 
Nuri Hatiboğlu eski variJat müdürü Osman Özatalay 
'Ve tüccardan eski belediye azası Nuri Dizdar. Beleditıe 
üyesi Kô.mil Ded,oğlu, Zekeriya Yahya Reisoğlu. Ali 
Rıza topalojlu ııe Belediye reisi Kadri Evrenle Tapu 
memuru Mustafa beraber odukları halde gayri menkulle
rin bulundukları yerlere giderek alınacak yerler gö J; p 
görüşüldükten sonra bunlardan şimdilik istimlak i'i rı ·n 
bitirilmesi istenilen şubat 340 tarihli fle 7 ~2 No. lı 
1400 Arşın murabbaı maa müştemilat hane ve bahçes'ne 
( 1200 ) Lira 42 - 77 R cinun evvel 928 tarihli elgevm 
garaj olan ( 500 ) arşın arsaya ( 500 ) Lira 73 No. da 
mukayyet Torullu Err iroğla musta/a ııe Gümüılıaneli 
Zaimoğla Bayrama ait olan 60 metre murabbaında ve 
halen natemam, bir katının dıvarları bulunan hane 
ve arsaya { 300 ) lira lcigmet taktir edilmiş olduğu 
ilin o/(lnur, / - 8 

isteklilerin Vilayet daimi encümenine muracutları . 

Münhal kadın hademelik 
Memleket hastanesi Başhekimliğinden ; 

Hastanemizde üç hademelik inhilal etmiştir. 
Okur yazar ve aynı zamanda kadın olmak şar
tile taliplerin hastanemiz başhekimliğine müra-
caatları 3 - 5 

Birinci • 
nevı 

Kimyevi Rus gübreleri 
F111dık, Tütün, Mısır, Meyva 

ve her nevi sebzeler için çok 
önemli gübredir. 

Bu kerre Rusyadan celbettirdiğim birinci nevi lcimgtfJi 
gübreleri piyasaya ııazetfim. Fiatlar çok hesaplıdır. Fın· 
dıı. tütün, mısır, megva ve her nefJİ sebze için çok Ö· 

nemlidir. Fazla mahsul almak için Rus gübrelerinin kul
lanılmasını zürraımıza ehemmiyetle tavsiye ed•rim. 

Kunduracılar - Halkevi sokağında 
31-33 numarada Nemli zade Tahsin 

2-5 
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