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GONDELIK SİYASİ GAZETE TRABZON 

Çok, daha çok gerilerdeyiz: 
Türkiye - Romanya 

Hariciye vekilimizin mis of i r nazır 
şerefine verdiği ziyafette karşılıklı 

Şehircilik ve halk ihtiyaç 1 arı bakımından geniş 
düşünmeğe ve çok şeyler yapmağa mecburuz .. 

samimi nutuklar söylendi .. 
Ankara 18 ( A. A. ) - Hariciye vekili R. Aras dün 

akşam Romen hariciye fJekili ve refikası şerefine bir 
akşam ziya/eti fltrmiş tir. 

Trabzonun i h ti g a ç l arı 
saymakla tükenmiyecelc ka
dar çoktur. Uzun yıllardan 
beri ayan fit beyan ıö'ze 

ç•rpmakta bulunan türlü 
ihtiyaçlar, itiraf etmek lcizım
tlir ki, ele lllınmtıdığı veya 
karşılanamadığı için degil, 
ele alınmak fle karşılanmak 
lüzumu hissedilmediği için 
oldukları g e r tl e saplanıp 
kolmı,lardır. 

Trabzonun tüzel, pek gü
zel de;il, fakat gözlerimizi 
şimdilik hırpalamıgan upu · 
zun ve muhtelif odalı hir 
Belediye dairesi, senede bir
kaç defa içtima eden ve 
içinde münekkit ve münef1-
verler de bulunan g i r m i 
yirmi beş azalı bir meclisi 
ve sonra kibar, centilmen, 
hatırşinas bir Belediye reisi, 
ve gelir eihetile güz küsür 
bin liralı le bir Belediye büt 
çesi 'Var, fakat şu muhak
kak ki, bugünlcü ıehircililc 
bakımından icap ve ihtigaç
ları lcarşılıgabilecek h i r 
Belıdigesi yoktur! 

Tra6aon. ald bir vilaga 
merkezi, eslci h ü güle bir 
fthirdir. Deniz kenarına 
bulunmasına ra;men denize 

recelc işlerin hiç birini ihmal At İ . . k 
etmez, oe netice itibarile a ur 

Ankara 18 ( A . A. ) - Meclis reisi ile başvekil kendi bütçesini dahi bugün· 
lcüne nisbeten çok daha ge 
niş/etmiş fJe zenginleştirmiş, 
hasılı bir taşla birkaç kaş 
ourmuş olurdu! 

Şehri11 yanıbaşında serili 
duran deniz, sanırsınız ki 
şehirden kilometrelerce uzak
tadır. Koca şehirde halkın 

şöyle kolayca sahile inme
sini, şöyle biraz hava almak, 
biraz /erahlanmak fit biraz 
yorgunluğunu dindirmek için 
deniz kıyılarına do;ru uzan 
masını temine garıgacak bir 
yol yoktur. Denizden, deni· 
zin türlü güzelliklerini gör
mekten mahrum kalan halle, 
öte taraf ta dünyanın bütün 
güzelliklerini toplıyan lcır
Ierdan tepelerden ve en yalcın 
sagfigelerden isti/ade imkan 
we f ırsetlerini elde edeme · 
mele bedbahtlıjına da mah
lclJmdar.. Şehrin tepesinde 
tabiatın pır/ant bir tepelik 
diye kondardu;u enginlere 
hakim Boztepe, ne gaıık ki. 
epçaız; gol.u. matriilc bir 
ıHuig•tte. canım Sojulcsa 
çamlılcları otısıtasızlılc gü
zünden laallcın istifadesinden 
temamen uzak kalmıı bulun
maktadırlar. 

Şehrin ıarkında Değir
mendere mevkii, yakın ma· 
zide şehrin en yakın bir 
mesiresigdi, bugün o mesi
reden en uf ak bir nişan 
gole. Batı tarafında, Aya· 
so/gtı altlarına uzanan Al-

Misafir nazın ismet nönü ve fJekillerle Romanya elçisinin Vt! elçi. 
lik erkanı ile dış ;şleri b a le an lığı ileri gelenlerinin 

kabul buyurdular hazır bulundğu bu ziyafette iki dış işleri bakanı arasın 
da iki meml<"ket arasındaki bağlılığı fle Balkan birliği 

Ankara 18 ( A. A. ) - tesanüdünün samimi i/adesi olan nutuklar eöylenmiştir 
Reisicumhur Atatürk dün l k ziya/ eti büyük bir kaba resmi ta ipetmiştir. 
saati 7 de misafir Romanya ..:~~;:;:;::==~=-~~===i====:;=;~~:=:c::=:===-== 
hariciye nazırını kahul hu- 1 Akşamki ı Holkevİ 
yurmuşlardır. Reisicumhuru- R~dyo haberleri Spor salonu 
muz misafiri nezdlerinde 1 
bir buçuk saat kadar alı- Ankarayı ziyaret eden RO· 

manya hariciye nnıırı şerefine 
koymuşlardır. Bu kabulde Türkiye hariciye vekili ·revtlk 
hariciye vekili R. Aras ha- Rnştü Aras dan bir ztydfet ver-
zır bulunmuştur. miş ve bu ziyafetle bir nutuk 

Başvekilimiziu irat etmiştir. Türkiye Reisicum
huru Atatllrk dılo Romanya ha-

ve misafir nazırın riclye nazırını kabul buyurmuş· 
ziyafetleri lar, bir buçuk saat yanlarında 

Ankara 18 ( A. A. ) alıkoymuşlardır. 

Başvekil ismet lnönü bugün • 
Romen hariciye fJekili ve Avusturya hariciye nazırı, 

refikası şerefine bir öjle, millet meclisinin dUnkO toplao
Romen sefiri de bir akşam tısında, Avu~turya hllkılmetinio 

şimdiye kadar devam eden poziga/eti vermişlerdir. 
litikaya bundan sonra da de-

R.)m en gazetecilerine vam edece~iol söylemiştir. 
ziyafet • 

Ankara 18 ( A. A. ) - Balkan antanti iktisadi kon-
Matbuat umum müdürü ta- seyi Atinada, lçtimalarına baş

lamıştır. Murahhas heyetler Yu
nan hllk.Omet erkanı tarafındın 
gayet parlak bir surette karşı. 
lanmışlardır. Toplantılar, Yuna. 
nlstan hariciye vekaletinde ve 
Yunan başvekllinin rlyaseli al
tında yapılmaktadır. Toplantı 
bir hufta devam edecektir. 

ra/ıntlan dün akşam misa
fir Romen gazetecileri şere· 
/ine bir ziya/ et 'Verilmiştir. 

Şikayet bürosu 
Parti kurağında halkımızın 

dilf:ık ve şikAyetlerini dinlemek 
incelemek ve Uzerinde işlemek, 
içlo bir halk şlknyet bnrosu 
açıldığı memnuniyetle haber 
alınmıştır. 

B. Celal 

• İngiliz hariciye nazır veklll 
kalabalık ltalyan kıtaatının ls
paoyad11 Nasyonalist salları ara
sında harp etmekte olduklarını 
söylemiştir. 

Gazetenizin 18 Mart 937 per
şembe günkU nushac:ırıdll llalk 
evinde bir sp Jr salonu arı'dı
ğını ve bir gllrcş minderi ko· 
narak fualiyete geçildiğini riva
yet eden yazıyı gördüm. 

Yazıyı y11zıın arkadaşın, Gn
reş minderi, ve ı;;por ırnlonn 
bazırlı~ının bitmemiş olduğunu 
farkedememe!<ine hayret ettim 
dQnyanın hiç bir tarafında genc
ligio kalkmma' ı 1a bu şeklide 
tenkit yapılmamıştır. 

Yazıda bah edilen g!lrP, in 
alfabesi makamındaki fiklrlPr 
bu işle uğraşım hakiki sp )rcu 
lar ve güreş bilenler tarafı ldsn 
daha evvel dQ')UnlllmOş ve ha
zırlıklara başlıınmışlır. 

Spor ve sporcu için tenkit 
gJyet faydalı olmakla beraher 
suyu görmeden paçaları sıva
mak o işi yapacak arknda,.lsrın 
şevkini kırmak doğru değildir . 

Bu ar k a da a Halk~vine 
gidip ııalonu ve minderi bir 
daha görme lnl daha faallyetln 
başlamadığını Oğrenmeslni ve 
böyle bir tenkit ynpııbllmı-k 
için mevzuubahsolan şeyin OzQ. 
nn bilm~sl bilmiyorsa Ogren
mesirıi tıtvslye ederim. 

Bu kllçOk yazının gazeteni
zin aynı sütUnQndıt neşredilme. 
sine mUsaıtde buyurmanızı ve 
hörmetlerimio kabulünU dilerim. 

ÜçUocU Umumi MUfetllşllk 
memurlarından 

Gllreş AJ"nı 
Mükerrem 'l'Uzglray 

DUYUŞLAR 

, 

19 MART 9~i 

CUMA 

Sauı uo 
14 ıncu IJI 

Az, ÖZ 

Plôn 

Hikôyesi .. 
Plan hik!yesi de yılan hlkA· 

yesf oldu. PJlln niçin yupılmt) H' 

değil, neden yapılmadı dl enle
rin dahi yerden göğe hakları 
vardır. 

PIAnsızh1c, şehriu ınukndde
ralioi, halkın ılıhnl ve islim· 
halini külliyen alt (1 t eltDf1 ·

tedir. Pl!losız duru\ ve plansız 
yOrllyilş yalnız yerinde durmak 
dPğll geri gitmek, \' ynlnız 
yıkmak değil yanlış yıkmoklır 
da! 

Halbuki biz ynrodorınm 
ve yaptığıma knnilz. Daha ne 
diyelim : Zuva!h şehir ve zavıılh 
şehircilik ı 

K. O. 

Fındık piyasalan 
Uzuo zaııınodun lırıri durgun 

devam eden Fındık piyııs ıhırın 
da dlln ufak bir c~nlılı • görnn
mllş isede devam edememiştir. 
Borsada hazır Fınd.ıt içleri rop 
Trabzon 52 ve yOıde el i karaa
lili tumbul fınClık 24: bu ·u 
kuruşa kadar satılmı~tır. Ede 
pek az mah12ul kaldığma göre 
lıtokcUer piya aya ınul arz 
etmemektedirler. 

Borsa encümeni seçin1i 
DQ'l sanııyi od ı a! ı ıund ı 

Borsa va abooıımııo tllcc ırlar toµ
lımıırak; aralıırıud!t horsa encu
ıneoini sec;mişlerdlr. 

Belediye gelirini 
yiyenlerden üç kişi 

daha sorguya çekildi 
Belediye gelirıni viyt-n mev

kutıardan Mebmed Kll.zım, 
dim, Hasan Fuadıa yeniden 
ı.ıhtekarbk evrakı >r ru hakim
liğine verilmiş ve bu nç ıııemuı
evvelki glln hapl nncrlen sor 11 
hakimliğine getirilerP.k yenirı • ı 
sorguları yapılını~ evrakı Cum 
huriyet Müddei un.unıiliğlne 
verilmiş ve iddlanameleı l ycıpı. 

tarak kendilerine usuten t~bli· 
gattıı bulunulmuştur. Oı; gUn 
ıunra bunlarda diğerleri gibi 
mahkemeye verileceklerdir. . 

temamen küskün bir şekilde 
kurulmuştur. ıehrin büyüle 
bir kısmı denizin güzüne 
hasret, deniz havasından 
mahrumdur. Şehirle ienizin 
lcüskünlüjünü izale ttmek, 
arkada tıraktı;ımıı yakın 
yıllar içinde çolc mümkün 
ve lcizımlcen her z a m • n 
düşmigen bu fırsat dahi hiç 
düşünülmetlen kaçırıldı. Çar· 
ıı caddesinin sahillere doi
ru boydan boya ger ger 
arsalar, meydanlar ve çeşit 
çeşit binalar yıllarca ve 
yıllar şunun bunun elinde 
kaldı. kısmen harap olup 
gitti, kısmen şunun bunun 
eline ıeçti. Belediye en uf ak 
bir i5ti/ ade teminini eklından 
bile geçirmedi. Gören, bilen, 
yapmak istiyen bir Beledi
ge on parasız, şehrin mü-

tın kum, iı bilen bir bele 
Jige için ne tatlı bir iş 

meflzuu, ne tüzel bir gelir 
kayna;ıdır : Bir plaj, bir 

T .. abzonun tiyatro ve sinema binası ancak ve ancak Halkevinin 
önündeki bilyük kilise olmalıdır .. 

him bir kısmının eski du
rumunu drğiştirebilir, deniz
le şehiri barıştırır. halkın 
sıhhat fJe istirahati bakı
mından çok g ü z e l işler 
baıarabi lirdi. 

Su beı on seneden beri 
şehir iılıri, yüzüstü bıralcıl-
mıgaralc, ıelıircililc zihnige
tile gürümüı fi• yürütülmüş 
olsaydı, ezelden tüzel olan, 
dört taraftan tabiatın bütün 
ıüzellilclerile çevrilmiş ve 
çerçevelenmiş bulunan Trab
zon, bu~ün 6ulcadar zavallı, 
bukadar acınacak ve ağla
nacak bir halde mi kalırdı/ 
gören, bilen ve yapmak isti
yen bir Belediye Trabzonu 
cennete döndürür, halka 
ııhhat, nııe llt: ferahlık vı-

gaıino, bir otobüs.. Fakat 
ne ıereği var.Altın kumda 
bir pliij olmazsa kıyamet mi 
kopar. nice duruyor Çöm· 
/ekçi, Kandil kaga. Xemer-
altı lcıgıları .. ~ehrin müzah-
r•f atı t1e Ia;ımları burala-
ra akmak ve yayılmakla 
deniz, dınizliiinden çıkmı 
gor ga. Alcen sular için pis 
/ile mevzubalıs almıyor da 
lcoca deryadan mı tilcsine-
ce;iz sanki ... 

Gören, bilen, yapmak is 
tiyen bir belediye, bunun 
gibi daha çok ıegler bulur 
fit yapar. Bir otobüs teşki
latı Altınlcum plajlarına, 
kahveli gazinolu Soğuksa 
çamlık/arına, bir çekidüzen 
flerilmiı Boztepe ve Değir· 
menderege altı ag yaz mü
temadiyen adam taşır, yaz 
ve kış şehirle civar kasaba
lar arasında e11 rahat ve 
en kazançlı nalcligati temin 
ve bu suretle belediye için 
devamlı bir gelir kaynağı 
garatmıı olur.Muntazam, de
vamlı bir otobüs teşkilati, 
çok ıeçmeden ıelıirle Sojuk-

- lşte Trabzon için mü
kemmel tiyatro binası I de
mişlerdi. 

Harunlar. Bu kiliseyi on 
gıl müddetle tiyatro yap 
malc için istemişler, alama
mı 'j/ardı. Bu kiliseyi. bir yıl 
inhisar idaresinin anbarı ha 
/inde gördük, bir yıl deve
lerin içine çekildiğini gör. 
dük. bir yıl Jslcenderpaşa 
mektebinin tene/üs salonu 
halinde gördük, bir gıl bor 
sa pazaı olarak kullandık, 
bir yıl Halkevinin horon ve 
oyun geri olarak kullanıİdı, 
bir yıl sinema halinde kul
landık, bir yıl Trabıonıın 
en büyüle ve en mükemmel 
sanatlar sergisine sahne ol
du. Son zamanlarda gine 
Halk.evinin bir spor salonu 
olarak kullanacağını görü 
yorar. Bu '1ügük kilisenin 
içi gıldon yıla k.abpdan /ca . 
lıba, kılıktan kılığa girer
lcen dışında hiç bir değişilc.
lilc görmek nas1p olmadı. 

Zarfı. mazrufuna, mazru 
fa zarfına hiç ugmı11an. uy 
durulamıgan hu kilisenin 
içinde hin 6ir ıelcil varatıl-

mak istenirken dışınada da 
fik r yormak ister. 

Yeniyolda M. Gundoğdıı, 
S. Helvacıoglunun son ya
zılarını okuduğum zaman 
bu iki zatın degerli yazrla
rındalc.i temennilerini bugun 
kü yazımla beraber Yeni 
yolda tam dokuz güz dok· 
san dokuz demigegim amma 
belki dokuz de/a ka/amı ve 
kalemi işleterek dokuz ma
kale yazdığımı hatırladmı 
ve varakı mühru ve/ayı 
kimseqe okutup dinleteme
dim. Ha!kevine gelen baş
kanlar ve bu işlerle ilgili 
makamlar kenJi bildikleri 
gibi kullandılar bu büyük 
yapıyı .. 

Gerek M. Gündoğdu, ge-
rek S. Helvacıoğlu yazmak
la vazifelerini yapmış ol
dular. Er ve geç bu kilise 
pelc. yakın bir zam nd 
büqük Atatürlcümuzün iş 
re.t ve tavsiyeleri veclıı le 
Trobzonun şerefine yakışır 
şekilde modern bir tiyatro 
'fit sinema olacaktır. 

Benim kanaatım bu mer
kezdedir vesselam ... 

cevdetAlap 
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Generçez - Generçek 
Memleket iktısadigatının 

her ıün yeni bir inki~af i 
ile k•rşılaşmakdagız. Baş 
lığa koyduğum iki kelime 
hini g•ğı istihıal edilen ne
batın adıdır. 

Son posta gazetesini11 1 
mart tarihli nushasında Tür· 
kiyede bir hintgajı /abri
k•sı kurulacağından bah 
sedilmelctedir. Hintyağı ta· 
habette kullanıldığı gibi tay 
yare motiir fJe aksamının 

yağlanmasında da kullanıl
makdadır. B u bakımdan 
fabrikanın kuruluşu ılcono
mik sahada olduğu kador 
milli mutla/aa s•hasındada 
mulıim bir işdir. 

Sonposta muharriri hint
gağı istihsal edilen nebatın 
Hindistan ve ltalgada ye 
tiştirilmekdı oldujunu bizde 
ise Mersin, Adana mıntaka 
farında yabani bir halde 
yetiştiğini fJe bazı yerlerde 
de bir süs olarak getiştiril · 
mekte bulunduğunu yazmak
tadır. Bu fJesile ile bir ha 
tıramdan bahsedıceğim. 

Muharririn adın•; • gerer 
,, çez dediği bu nebat Ofta 
yetişmektedir. Hayr11t nahi
yesinin yalcın kögl•rinden 
birisinde bir iki kişinin h•h
çesintle kendiliğinden biten 
hu nebatın tohumları kah
fJeye benzediği için sahiple
ri tarafından toplanmıı ııı· 
na buna gösterilmiş •e ne
ticetle k•lıve olduğu kanaati 
hasıl olmuştu hatta bundan 
lcahv• dt1hi p i ı i r i l i p 
içilmişdi. O zamanlar Of Ja 
'4Y yetiJtirileHii hakkında 
hir şagı• çıkdı. Bu ıagıa 
üzerine m.ahut kalıue sahip-
leri nahiy• mütliirü bulunan 
• Bay Ratıp Sevencan• • 
giderık burada ç•g getiştiii 
gibi kah'fJıde gelişiyor dedi
ler ve eline 'bir avuç da. 
hinJyağı meyoelerinden ver· 
diler. Nahiyt1 müdürü alô. 
kadar oldu bu nümuneleri 
iktisat fJekalctine gol/adı. 

Vekalet nebatatı harre mu
tahassısı tarafından tetkik 
edilen bu tohumların kahve 
olmayup lzintyajı nebatına 
ait oldu;u anlaşıldı. Bu su 
retle lcahve yetiştirip yüz 
/erce lira.uı cebe doltlurmagı 

/ lıayallerindt1 yaşatanlar in
kis•ra u;radılar. Şimdi o 
hagalı pelc ala ga1atabilir
Icr. 

Bun nebat O/da çok eyi 
yeti1melcde ve çok mulcem
melde meyve fJermekledir. 
Trabzon vilayet ve mulha
katı iklim ve toprak cinsi 
iti•arile hemen ayni oldu
ğızna naz«rt1n bu nebat mem · 
leketimiz için istikbalde Ö· 
nımli bir telir kaynağı ola
bilir. 

Sonposlt1 muharriri; bu 
ndatın memleketimizde ha
len sureti mahsusada yetiş 
tirildiği ve yajından isti/a
de edildiği geri bulamamış
tır. Banu da Yeniyol yapsın. 
Bu uebatın Elaziz tarafın
da ve hemen her bahçe sahi 
bi tarafından muntazaman 
yetiştirildiğini ve yajından 
istifade edi!Jijini öğrendim. 

Filhakik• Elazizde bu ne
batın gajı dö'ğme veya dink 
de ezme suretile çıkarılmak 
da 'Ve etrafı kırışık sıg•ra 
tap/asına benzeyen ve adına 
bezir lambası denilen bir f P.

nelcenin içine konularak !Je 

gan tarafından bir fitil takı 
larak gaz gerine gakılmak
dadır. Ayrıca çamurdan ya
pılan su borularının birbi 
rine bajlanması için bu yağ 
bir mikdar pamukla yoğru
larak tuhaf bir macun ha
line ıetirilmekde ve çimen
to gibi kuvvetli bir bajla
ma 'Ve kaynatma vasıtası o
larak da kullanılmakdadır. 
Elaziz hava/isinde bu neba
tın adma generçek diyor 
lar dikkot edilirse as/ile 
arasındaki fark galat telef 
f uzdan başka bir şey de 
jildir. 

Bezir lambasına gelince 
bu isim de Trabzona yaban 
cı dejildir. Harbı umumi 
senelerinde ter bufı ,.anından 

dolayı halle s :irmtnede ba
lıkdan çıkarılan bir yağı 
yakmağa başif. m•$dı. Bu 
gaj yukarıda tarif ıttiğim 
ıekilJe bir teneke içine ko
nuluyor tJe yandan da bir 
fitil takılarak yakılıyordu. 
Bu lambanın adına bezir 
lambası gerine bir kelime 
ile • likmen ,, diyorlardı. 

Şu izahatımdan anlaşılı-
yor ki Hintyağı nebatı 
Türkiyede yeti,igor ve bun 
dan şimdilik El•ziıe mun
hasır olsa d• iJtif ade dahi 
ediliyor. 

Bu topraklarda yetiımi
!Jtn, getişmiyecek hiçbir şeg 
yoktur. Yeter ki nasıl ge
tiştirilec•ji, kullanılacağını 
ö'ğrenelim. 

Sonposta muharrırı bu 
nebııtın yağı alındıktan son
ra küJbesinin hayvanlara 
gedirilemigeceğini ve çünkü 
zehirli "olduğunu söylüyor. 
Bu noktadan Ofta yetişen 
generçezle başka yerdekiler 
arasında bir fark gö"rülmek
tedir. Çünkü Ofta yetişen 
generçez küsbesile beraber 
kahve yapılıp içildiği hal 
de bir zehirlenme olmadı. 

Bu /ark nebat/arın aynı 
olmadığına delalet etmez 
ancak sıcak iklimlerde ye· 
tişen nebatlar daha kuvvet
li; mutedil ve yağmurlu ik-

·veniyol,, un Tefrikası : 5 

PARİS EVLENMELERİ 
Yazan: 

Edmond About 

Fakat biraderini ve Parisl 
terk edemiyordu. Zaman zaman 
bana Traversine sokağ'ı hevadis· 
terinden anlatıyordu. Bayan 
Bourgade hasta idi. l\latthieu aio 
b!ltUn gençlitine hakim olan 
sirre eğer vakır iseniz onun 
himayesine koştuğu pbıslara 
karşı yaptığı muavenet ve iyi
liklerinden kendisine bahı ede-

eJdlolz. Bu ana kadar o; kim· 

Türkçeye çeviren : 
Avukat Vasfi Bilen 

seyi sevmemişti. 
Aarkadaşları da onun çirkin

liği hakkında şakalar yapmak
taa ııeri durmamışlardı. Biçimsiz 
hılkatını görmekten müteellim 
olmakla beraber onu da lok.ar 
edemiyordu. 

Bir kadının kendisini sevdi
ğini söyleseniz k.endlslle istihza 
edilmiş telekkl ederdi. BUtün 
tıbıy101atıadı stıztl blr bdıa 

/ YEINYOL) 

Necmiati yıldönümü töreninde 
Nıcmiati gıldönümünde yapılan törenden bahsetmiştik. 

Bugün de. tören gtcesi münevver ve ateşli gençlerimizden 
Tevfik Vuralın söylediği hitabeyi derç ediyoruz: 

Saygı deter bayanlar baylar 
bu akşam bundan onbeş yal ön
ce büyl\k Ba~bakan İsmet lnö· 
nunnn fahri başkanlıg-1 altında 

kurulan ve memleket ~eoçliği· 
ne spor sah\ Stnda olduğu kadar 
fikir alanında da büyQk hizmet
leri dokunan kulı1bümüzlln yal 
dönümünü lrntlulamak için bu 
çata alt.oda toplanmış bulunuyo
ruz 

Ben y llksek varlığınızın şe

ref verdiği bu toplanlıdan ce
saret alarak bugüne kadar genç. 
liğin inkişafı için her türlü 
maddi ve manevi fedakArlıklara 
katlanan Necmiatinin yalnız şe
refli geçmişinde başardığı işler
den bahsetmekle kalmıyaca~ım 
ayni z11manda gelecekte de ne 
yapmak emelinde olduğumuzu 

mUmkUn olduğu kadar tasrih 
etmeye çılışacatım. 

Çünkü Necmiati kultlbn her 
ne kadar hençlltl bedenen kuv
vetlendirecek bir spor kulObU 
olarak kurulmuşsada gençlik 
Qzerindeki vazifesinin yalnız 

spordan ibaret olmadığmı en 
kısa bir zamanda idrak etmiş 

ve bu hususta 1A11m gelen ze
mini de hazırlamakta asla gecik
memiştir. 

lşte bundan dolayıdır ki Nec
miatinin şimdiye kadar 'frabzon
da kurulan ve yaşayan bUtün 
ıpor teşekküllerinden ayrı bir 
karak.teri vardır. 

O lu karakterini 'fllrk cami
ası içinde, husualle kendi mu
bitlnde sosyete icaplarına uy
gun bir şekilde gOnden gQne 
takviye etmektedir 

Bu kulilbün on beıj yıllık 

geçmişine bakılacak oluna onun 
spor aahasındakl inkişafi ile 
ıosyete içinde göıterdiği var
lıklarıu omuz omuza ytlrtıda~u 
ap aşikar görOlUr. 

Bu memlekette Necmiati sporla 
beraber sazı, müsamere ve ba
loyu yaşıtltğl glbl ilk def'• o. 
larak bir spor mecmuası çıkar
mak kudretiaide göstermiştir. 

Bizim bu iki sahada mnıavl 
ve muvazi bir tekilde yürüme· 
yl şiar edinmemizin derin ıe

bepleri mevcutlW'. 
Zira biz biliyoruz ki boş bir 

katıyı sahip olan sa2lım bOn
yelerden cemiyet iıttrade ede
mediği gibi en modern bilgiler
le teçblz edilen ve cıhz bir vtt-

limlerdı agnı nebatlar da
ha kuvTJetsiz oluyor. Bizim 
tenerçezlerde hundan ötürü 
zehirsiz olsa terek. 

Her ne ise kurulacajı 

söylenen bu fabrikanın köy· 
lümüz için mühim bir gelir 
kaynağı olacağında şüphe 
yoktur, Trabzonlu için ol
masa d« Elazizli, Mersinli, 
Adanalı karde,Zerimiz için 
olacaktır. 

Trabzon mülhakatı köyle· 
rinde tarlalar• hemen tema 
men mısır ekilmektedir. Ek· 
mek olarak kullanılan bu 

bakışının onu başka bir insan 
yapabildiğini hissediyordu. 

Bu islllıale; kendi aşk mace· 
ralarının zaruri bir mukaddeme
si idi. Fakat hakiki hayatta 
kadın yanandan geçerken kir
piklerini bile kaldıramazdL Ba
kışlarından kadın ruhunun in
cineceğini zannederdi. Genç bir 
kızın görünmez bir hamisi ol· 
dulu gUn kalbinin derinlikle
rinde sönmez şefkatler ncz!h 
duygular hissetmişti. 

Ani bir hadise onu r:owga
denin KUzel kızile kar~ıöiar .. ıya 
getirmişti : Onlardan haber ala
bilmek içio(Petit Grls)in nezdi
ne gitmişti. 

O ıırada oda1a ko~aıı kızca-

cut üstUnde duran başlardan da 
sosyete için biç bir fayda bek
lenemez. 

Bizim bu hususta yüce Atn
tcırkten ıldığu1uz bir dUstür 
vardır; oda : 

Bedeni idman fikri idmanla 
muvazi ve mnsavi gitmelidir. 
Parulasıdır. 

Şimdiye kadar bu çatı altın
da biç biı· siyasi akideye bağ· 
lanmış değiliz. Yalnız yurumuz. 
da bizi doğuran bir inkilabın 
ve partinin çocuklarıyız. 

Bugün o partinin evlatları 

bulunmamız hasebile bu yurtta 
yalnız inkilAbın temposuna ayak 
uydurmakla iktifa edemiyeceğl· 
miz pek tabiidir. 

Esasen hızını ve ilbamıoı 
Atatürk gibi yUce bir dahi
den alan bizlerin altı umdeye 
iman etmesinden daba tabii bir 
hak tasavvuruna imkAn vrrmı 
dar"? 

Oıtümüze aldığımız vazlre
nin ne kadar ağır ve mes'uli· 
yetil old ğunu her zaman idrak 
ettiğimiz içindir ki bu çağda 
fikir ve ıpor sahasında hummah 
bir faaliyetle çalışmaya mecbu
riyet blsıedlyoruz. Bu çalııma
lırln sonunda nereye nsıl ola
cağımız da bizce malOmdur. Biz. 
ce bu malılm oldutu içindir ki 
Kemalist rejimde inkilApcı Türk 
genel milletinin ve memleke 
tinin raballıtı için kendi rahat
lığını değil bayatını bile tstib
kar eder. lnsanlığını şuuru şuna 
inanmıştır ki kemalizm genç 
llglodeki iman ve feragat diğer 
dünya rejimlerindeki gençlik 
lmınlanndan daha Ustan bir 
kudret tavır. 

Bb bu gün necip bir ırkın 
evladı olduğumuz kadar mukad
d.,ı bir emanetin de bekcisiyfz. 

O emanet istiklal ve Cum
huriyettir. Onu behemhal Ke
mal mertebeıine ulaştırıp yafı
tacatız. 

Bnynk şeflerimiz şundan 

emin olauularki bize bırakılan 
emaneti dış ve içteki duşmao. 

lardaa korumak için göğsümQ
zQ ılper, imanınızı kalkın yapa
caQ'ıı. 

Muhtaç oldutumuz kudret 
sade damarlarımızda dolaşan 
k nda değil bu 2ün kafamızda 
dahi mevcutdur ... 

nesnede hekimler ekmekte 
ar•nan gıda maddelerinin 
mevcut olmadığını sö'glüyor 
far. Bu topraklar bujd11g 
ziraatına da pek elverişli 
değildir. Mısır tarlaları 
sağlık bakımzndanda mahzur 
lu imiş bütün bu mülaha
zalar gö'z önürıde bulundu
rulunca mısırın yerini başka 
hir nebata terketmesi icap 
ediyor generçeze mi ? Nasıp 
olacak yoksa daha başka 
bir nebata mı ? Bilmem 
mısırı değiştire/imde ne o 
/ursa olsun diyorum ... 

P. 

ğız Pelit Orlsden imdat lsttyoı:-
du. Validesi bayılmıştı. Mattbleu 
da muavenete koşanlar arasın 
da idi. Doktor getirdi. Kadın 
hasta değildi. Zafiyetten bııyıl
mıştı. Yapılın itlnalar mü bet 

netice verdl Pelit Gria'in knrı
sı bastı bakıcı olarak ya" ı •a 
bırakıldı. tıaçlar ve yiyecPk 
şeyleri ucuzca tedarik edelıili

yordu. Şişesi altmış saniima 
mal olan çikol4layı l\Udoc şa

rabı içmekle ve içinde kuvvet 
verici mevad bulunan ve kilo-
gramı iki franga mal olan çiko
latayı yemekle hasta; tabi! 
kuvvetini bulabilmişti. 

Bu tedak4rlıkhın yapan 

So:g/tı 2 

1 Hikôye 1 Ayşe 1 
Yazan: Necmi Memi~ Yazıcı 

Ilık ve rUzgtrb bir yaz ak· 
şamıydı. Günef tımamile bat
mış, gök yUzll pembe, beyaz 
renklerle sllslenmişti pek yavaş 
akıyor gibi görünen, ara sıra 

bir bıjtltrn işitilen dere geçtiği 
yeşil ovayı ikiye bölüyordu. 
Çoban Durmu, koyunlarını top
luyor, keçilerin boyunlarındald 
çınkıraklarıo sesleri dereye ak
sediyordu. Ovanın di2er tarafın
daki köye doe"ru yavaş yavaş 
yllrllyen Durmuş, eline bir su 
teslisi almış, derenin küprllsün
den geçen Ayşeyi görmu~uı. 

Durmuş bu kızı daha ilk gör
dUğllnde sevmiş, ona gönUl ver
mişti. La.kin bu sevgisini bir 
türlll Ayşeye açamıyor, masuD 
ve temiz aşkından hah edemi· 
yordu. Uu bal böylece bir yıl 

rtevam edip gitti. 
Ayşe şehirli bayanların eıı 

gılzeline taş çıkaracak kadar 
güzel bir çehreye malikti. Uc
ları pulak, sarı sııçları omuzla
rınddn aşa,:tı düşerek beline ka· 
dar iniyordu. Beyaz alnı, kara 
kaşları seyrine doyulmaz dere
cede gnzeldi. iri gözleri elA idi. 
Rengi, saçlarının renginden da· 
ha koyu olan kirpikleri, uzun
lutu nisbetinde kıvırcık oldu
ğundan gözlerini kapadıtı vakıt 
o kiprlkler birbirine karışır, ya
naklarına doğru, pek çok genç
leri hayran eden gölgeler bıra
kıyordu. 

Durmuş ise uzun boylu ge
niş omuzlu bir delikanlı idi. 

• • • 
Dallarının gölgesiyle bir ıy 

evvel çeşmenin yalatını ıOslt
yen ı~acm, esmerleşen son yap. 
raaı da karlar arasında sallana 
sallana ıuya dOtttl ... Kış..... Şid
detli rtlzKAr ile en nlvelell tf. 
pileri doğuran kar, her tarafı 

bir kasvet çöktürilyor, bacalar· 
dan çıkan mnl dumanlard•• 
başka bir şey 2ornnmnyordu. 

Akşam üstü, bazın kar du· 
ruyor, o anda ormanda• odull 
getirmekte olan köylüler görO· 
lüyordu. Ayşe periler gibi, kar· 
lerıo üzerinde dolaşır, orman· 
dan dönen katile arasında ıef· 

gllisini beklerdi. 

Ayşenin, başin ve merhamet· 
siz bir kardeşi vıtrdı. Ahmet. ... 
Kız kardeşinin Durmuşta seviş· 

tiQ'ini 'f8 Ayşeoin her gUn onun· 
la gizlice konuştuQ'unu köy bek· 
çlıi Ali kahvede Ahmede anlat· 
mışh. Ahmet, Ayşeye Durmuşta 
~lr daha konutmıyıcağını ihtar 
etmişse de Ayşe aldırmamıştı. 

Bll akşamdı. Bütün köy uy· 
kuya dalıcatı ıırada dehşetli 
l>ir alev, bir yangın ziyası göz· 
leri kama~t ırmıştı. Her kes e
vinden fırlumı~ ve şaşırmıştı. 

Henoı atını yemllyen Durmuş 

ahırdan çıktığı zamAn dehşetli 
bir manzara ile kartılaotı. Köy• 
oo dakika mesafe bulunan Ay
şenin evi ve eımanlığı alıtmıştı. 

Durmut deli gitii olmuı, ya
nan eve doğru koşmıta batlı
mıştı. Lakin geç kalmışlt Ateş 

bir yıldırım sOratlle her tarafı 

kül etmişti. Durmuş meyUı ve 
mQkedder eve dönerken bir ka
filenin köye dotru llerlediğlıi 
gördü. Koştu, yaklaştı. Yuznnde 
bir tebessllm belirmlttl. ÇünkO 
ıevglll Ayşesl aaQ'dı. Yanına 
yaklaşıp ona sarılmak ve ıevin
clnden atlamak istiyordu. Ay
veye dotru ilerlerken aert H 

haşım bir çift gözle karşılaştı. 

Ahmet... Bu gözler o kadar khı 
ve nefretle dolu ldlkl bir 1anl-
1ede Durmuş her teJl anladı. 

- Sonu nr -

Şiir 

lnkılôb erleriyiz 
·Şair ruhlu arkadaşım BahatUn Akbuluta llhat -

Bu tün dünden Jaha dinç, dünden dalıa dirigis. 

Parmakla gösterilen uluılardan biriyiz. 

/gilikte ileri, kötülükte teriyiz,· 

lnkılab ırleriyiz, lakılap erleriyiz . .. 

Biz. dalıa çoculc iken, Ana, Baba dizintl• 

Yürümek dersi aldık • Atatürlcün • izinde . . , 

Canımız feda olsun ona hepimizin de, .. 

lnlcılab erleriyiz. lnkıldb erleriyiz . .. 

Düşmanımıza düşman. dostlarımıza yarız 

Devrime gan balcanın töz/erini ogarızl I ... 

Nerde geni/ile varıa biz de orada flarız. ,, 

lnkzlab erleriyiz, lnlcıldh ,,fıriyiz. , . 

Mattbleu bunlarla tefahur et
miyordu bilakis kendisini bu 
insanı bizmAtler yapmağa mec
bur blr komşu gibi addediyor
du. Kadancağız genç kızlara has 
olan incelikleri ve dikkıtlı ala
kaları gösteren profesörlln hu
zuruna gitgide alışmıştı. Kızı 
olduğu halde yardımını kotan 

bu gencin gelip gitmelerini 
kontrole bile lnzum görmüyor
du. Onu sat bir insan görüyor
du. Ba~it giyinişi fakir olduğu 
hakkındı kadına kanaat getir
mişti. Matthieu onun fakir ve 
zaruretile alakadar olduğu ka
dar kadın d11 bu gencin sefale. 
tinden m1ltee11ir buluauyordu. 

Patno$: 

Necdet Atıl;an 

Kanunlevvelln bir pızarteıl gO
nU tlddetll sotuklarda kadın; 
Mathieu'nun muoımbası olaak· 
ıızın fındık rengindeki p"ltosile 
titreyerek geldlğiul görmuotn. 

Uzun konuşmalardan ıonra 
kadın elinde tuttutu on frangı 
Matthieu ya uzatarak 1ar111ını 
almasını teklif etti. Bu hazin 
manzara broısıoda Mıttbleu 
gQlmek veya ağlımıktaa hau
gisllli lbtl7ar ••ecıjlnJ taoır· 
mıştı. 

Mattbleu o 11bah bu bed
bahtlar lçla on frank tedarik 
edebllmek mıksadlle yıtmur· 
luğunu rıhln vermişti. Bir ay· 
dan beri tınıştıklan haldı kız; 

- Arkııı vır -
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Sag/a3 

Sağlık köşesi 

Pott Hastahğı 
-3-

Doktora ha~ tJuranl•rın 
ço;u da doktorun fJereceii 
naıihat fit direktif dahilin
tle hareket ttmezler. Klini
jimizde hunlara alçı yatajı 

yatılıp hastaların bu yata
ğın içinde ne suretle y•tı 
rılacajı fJtrilecelc yemekler· 
le lıast•lara muayyen zaman· 
larJa günıı banyosu yapıl
masını tüzel tJe saf hava 
altlırm•ları gere/eli oldu;u
nu müteaddit def al ar söyle
memize ra;men bunları elc
ıeriya yapmazl•r.- ve hu tibi 
haslaların hastaneye yatır
malarını arzu ıdtrler. Daha 
dojrusu hunların çoju ço 
culcl•rının 6alcımından çılci
nertk ve bizi z o r l ı y" r a le 
haıtalarının uzun müddet 
he/cim fJt hükumetin iaıına 
atmak istediler, 

Bu tibi hastaların umu
mi hastan/erde yatırılma
ları muvafık olmama/ela 
bıra/,er yatırılıa hile bun
tlan bir netice elde edilemez. · 
Bu tihi hastaların iyi ola
bilmesi için deniz kenarında 
havatlar iir !Jerde uzun 
müddet alçı yatağında ya 
tırılmaları tJe güulce balcıl
maları gerelctır. 

Swgili 'fJatandaşlar 6anıı 
igi bilin lci çocalclarda ro 
,,.atizma hemen hemen bulan· 
maz. Çoculclardaki bel lce· 
miği ajrıları çocııkların 
gertlın bir ıey alacakları 
saman dizlerine baımalı 

suretile, daganmal•rı. dim
Jilc ( baston yutmuş tibi ) 
gürümılıri, 6ellerini hiç 
lcımıltmamaları siıe bel lcı
miji veremini düşündürme
lidir. La,,.larla, tentirigot
larla, termojınlerle, sirke 
ve romatiım11 ildçl•riglı 
vakit ıeçirmelc cinayettir. 

Vücudun büyüle bir isti
nat noktasını teılcil ıden 
bıl kemijinin n• luıJ.r mii
laim olda;unu söylemeji 
fıula buluyorum. Hele bu
nan içinde mundar ilijin 
beyinden sonra ıelen mü
him fJe nazik bir sinir mer
lcezı o clugunun ve hoyatla 
alakadar oldu;unu söyle 
mtji çolc zait balugoram. 

Son 

Necmiati 
kulubünden : 

Kuliıbümüzün senelik hey
eti umumiye toplantııı 27 
Mart 937 Cumartesi altıa 
mı saat 19 da y•pılaca 
jından biitün azanın iştira
lci ilin olunur. 

::::sız 

Orman kanunu 
-10 -

Madde 76 - Vakıf ve şahıslara 
ald ormanlardıo, amenajman 
planlarında ıenalik tıhammQl 

olarak tesbit olunan kerestelik 
ve mahrukat miktarından or
maaın bulunduğu mıntaka dev
let it.im ağaç tarifesloln dörtte 
biri ormanın işletilip lşletilme
meslne bakılmaksızın her mali 
1ene için maktuan orman hası

lAt resmi olarak iki taksitte 
ahnır. Taksitin biri mali yıl 

başında, diğeri altı ay sonra 
alınır. GUoQnde bu resmi verml
yenler hakkında tahsili emval 
kanunu tatbik olunur. 

ALTINUI KISIM 
Mn~terek hükümler 

BIRlNCl FASIL 

Ajaçlandırma ve imar 
işleri 

Madde 77 - Orman Umum 
MOdOriDğU Devlet ormımlan

nın nııtlarını yOkseltmek ve 
mevcud yaylık, kışlak ve mer'a 
haklarının istimaline halel ver
memek prtile orman sınırları 
içindeki açık yaniJn görmUş 
ve seyreklenmı, kısımları ağaç
landırmak nziteılle mOkellef
tlr. 

J 
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KöylülerirTiize öğütler 1 

Büyük baş hayvoncıllğımız 
Davarcıhğımız ve Merinos 

Devlet hayvanlarım ızın iyileşmesine ve 
yurdumuzda merinos yetiştirilmesine çok 

önem veriyor. 
Devletin çiftçiliğe, hayvan

cılıja verdiği önem 
kaf alarma yerleştiren 
yüzlerce Türk genci 
yetiştirmeğe başladı. 

Evvelce bilmiyraduk, 
bilen adamlarımız da 

yoktu; bu sebepten bü

tün ziraatımız ve onun 
ayrılmaz yardımcısı o

lan hayvancılığımız iki 
bin yıl evvelki usuller
de idi. Halbuki bu u-

suller; artık faydalı de
ğil; zararlıdır. İşte bu
gün devlet de yeni u

suHerin tatbiki için, yer 
yer yurdun her tara-

fında ince1emeler yap

tırarak, tohum hayvan 
cinsle rini ona göre ü
retmeğe karar verdi ve 

bu kararını, kendi şa
nından olduğu \Teçhile 
de derhal tatbik etme
ğe başladı. 

Yüzlerce yıldanberi 
bakımsızlıktan her çe
şit tohumlarımızın ve 
damızlıklarım zın cinsi 
bozı.1lmuştu. Ekin to
humlarımız verimsizleş-

79 Mart <H7 

miş, s ı ğ ı r l a ı ı m ı z 
koyunlarımız tavşan ka
dar karlmıştı. Yapağı
larnnıza dış piyasalar 
kötü diye müşteri ol
mak istem iyoı l r, m.:ıl
larımız elim· zde kal -

yordu. Bunlara karşı 

d letin }apbğı ve yap
mak istediği şeylerin 
hepsini yazsak koca 
koca kitap yığınları o-
1 ur .. Biz burada sadece 

daua cinsinden islahı 
ve Merinos koyunu ye
tiştirme yolunda yapı-

lan arın bir kısmını ve 
köylü k lkınmasmda 

-Arkası var-

Madde 78 - Orman mefhu
mu dışında kalan yerlerde Dev
letin her hangi bir dairesi tara
fından yeniden orman yetişti. 
rllmeıine lOzum gösterilirse 
buna Vekiller Heyetince karar 
verildikten ıonra istimlak ve 
teıls masrafları alakalı daireye 
aid olmak nzere Orman Umum 
mOdOrlOtOnce hazırlanacak ve 
Ziraat Vek41etlnca ta1dik edile
cek •taçlandırma planlarıoa 
ıöre o 1erler orman idaresi 
tarafıadaa aQ'açlandmlır Te bu
ralar orman ılcllloe alınarak 

tia11lAtı bıkım maarafıoa karşı · 

lık olmak Oıere orman idaresi
ne bırakılır. 

Eskidenberi yurdu
muz bir ziraat memle
keti olarak tanınmıştı. 
Fakat, Türkün kuvvet
li çiftçiliği padişahlar 
zamanının zulum ve 
yağmalariyle sönerken 

başka diyarlarda ilim 
ilerledi ve yeni ziraat 
usulleri meydana çıktı. 
Bir zaman geldi ki bü
tün büyük şegirlerimiz 
ekmeklerini yabancı il
lerden gelen un ve buğ
daydan yapıp yemeğe 
başladı. Satılanı Dinlerseniz 

Madde 79 - DeTlet orman
tannıa '1Dtrlan tçlri<lekl ırmak 
ve çaJ keaarlarını ve buolano 
kaynaklınoı tanzim etmek, Hl 
lerfn busulUne va yer kayma
larını mani olae1k her türlQ 
tahkimat ve imalatı yapmak 
orman ldıreılnlo vezifesld'r. 
Ancak De•I.~t ormanı içinden 
eeçeD şimendifer hattının fOU· 

!arın ve ber nnl teılaatıa tah
kimi ve tamiri orman idaresine 
malOmat verilerek alak.lldar 
daire veya bunları ı sabtplerl 
tarafıodaa yapılır. 

Madde 80 - Muayyen bir 
ormaıu olmıyao va muhlU iti
barile ağaçsız olan mıntakalar

dıkl köy ve belediyeler kendi 
hudutları içinde en az beş hek
tar vUsatında bir orman yeliş 
tlrmekle mDkelleftlrler. Bu 

- Arka ı var . 

Cumhurluk kurulun
ca hepsi değişti; devlet 
sade halktan verği ala
rak keyfine bakan pa
dişahların aksine olarak 
ondan vergi aJmaktan 
ziyade, halkın gücünün 
artmasına ve bunun için 

de refaha kavuşmasına 
insan gibi çalışarak in
sana yakışır bir halde 
yaşamasına gereken ted 
pirleri almağa başladı. 

lık yapılacak şey 
yurdda ziraat işlerini 
düzetmek olduğunu gö
ren devlet bütün çalış 

malarını bu yolda yap· 
mağa başladı. Yetiştir
diğimiz ürünlerin sarfe
dilmesi için fabrikalar 
kurdu; bir yandan da 
bilgimizi artırmak için 
büyük ziraat mektep· 
leri açtı bunda en son 
ve yeni bilgileri iyice 

Taksimde yeni okul için istimlak 
edilecek gayrimenkullere takdir 

olunan kıymetler 
Kültür direktörlüğünden : 

Tercih 

7 

9 

6 
A. 

V. 4 / A 

RADYOLARINI 
Edersiniz .. 

Taksim civarında ( Yeni olcul ) için istimlakine 
karar fltrilen ıayri menkullere kıymet konulması için 
istimlak kararnamesine tevfikan Belediyece intihap 
olunan ehli vukuf fJe belediye azası eski tapu .. müdürü 
Nuri Hatibo;lu eslci fJariJat müdürü Osman Ozatalay 
ve tüccardan eski belediye azası Nuri Dizdar, Belediye 
üyesi Kamil Ded,oğlu. Zekeriya Yalıya Reisoğlu. Ali 
Rıza topalo;lu fJe Belediye reisi Kadri Evrenle Tapu 
memuru Mustaf 11 beraber otlukları halde gayri mınlculle

-----------ı rin bulundalcları yerlere giderek alınacak yerler görülüp 
törüıüldükten sonra bunlardan şimdi/ile istimlak işinin 
bitirilmesi istenilen şubat 340 tarihli ve 1 i2 No. lı 
1400 Arşın mur•hhaı maa müştemilat hane fit bahçesine 
( 1200 ) Lira 42 - 77 Kanun evvel 928 tarihli elyevm 
garaj olan ( 500 ) arşın arsaya ( 500 ) Lira 73 i'Vo. da 
mukayyet Torullu • Emirojlu mustufa ve Gümüşhaneli 
Zaimoğlu Bayrama ait olan 60 metre murabhaında fit 

halen natemam, bir katının dıvarları bulunan hane 
fJe arsaya ( 300 ) lira lcigmet taktir edilmiş olduğu 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

HALK 

~ T rabz~n M. NURi A YOi · •b 

satışevı 
Saat, Gözlük, Elektrik, Telefon, ve saire Ticarethanesi 

Kunduracılar caddesi N. 86 

u ) 

Eczanesidir. ilan olunur. 4 - 8 ~ 'V' Q(p t()5I et>' 'O" ~ 'V.7 
• 
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Hastane inşası için istimlôkine 
karar verilen mahallere kıymet 

takdir edildiğine dair .. 
Belediye riyasetinden: 

Trabzon 'da Devletçe yapılacak ( 250 ) yataklı Nümune 
hastanesi için Vilaget idtıre heyetince istimlakine karar 

.. verilen Ka.'CJalcmegdan 'da Ihsan Hamami oğlu ile Kala
fat ojull•rına aiti hane {le tarlalara kigmet takdir edil· 
mek üzr• intihap olunan heyeti mulıammenece Ihsan Ha
mami oğlun• aid on beş dönüm tarlaya lleher dönümü 
7 25 liradan ( 187 5 ) lira {it c11dde üzerinde 6 No. lı kah
vehaneye ( 350), Kahvehane ittisalindeki tamire mühtaç 
iki kat haneye ( 700 ) ve yine aynı tarla içi 1de kısmen 
ankaz halinde harap ve büyük 7 No. lı haneye ( 500 ) 
ı1e altı tane sıra e'CJlerden başta biriRci 8 No. lı eve ( 650) 
fle diğer beş haneye ( 550) şer liradan ( 2750) ve tütün 
tamına ( 150) lira ki cemarı Ihsan Hamami ojluna aid 
tarla. kahvehane fit tütün tamı ile sekiz parça haneye 
( 6975) lira 'CJe gine krokide tö"sterilen Kalafat oğlu 
Abdullah vı Hüsnü 'CJereselerine aiJ dört dönüm tarlaya 
getirdiği irada nazaran beher cliinümü 140 liradan ( 560) 
lira {it Kalafat oğlu Abdullaha aid 18-1 No, lı yol 
üzerindeki üç ocill, hir salon ve bir mutbahtan ibaret iki 
kat haneye ( 900 ) {le önündeki bir icat pavyon şeklin
deki haneye 'Oe ha'CJlusu ile çimenlijine ( 300 lira ki 
ceman Kalafat oğullarına aid hane. t11rla 'fJe saireye de 
( 1760) lira lciymet konulmuş olduğu alakadarların ma
lümu olmak üzre iJtimlalc kararnamesinin 8 ci maddesine 
tevfikan sekiz ıün müddetle ilan olunur. 

19 - 22 - 24 - 26 

Gayrimenkul satış arttırma ilônı 
Muhammen 
kıymeti 

Mahallesi Sokatı Nev'i M.M. M.N. Lira 
Boztepeibali Muutır Araa 110 200 
Eıvak Caaiiferif Harap mafazuın 7 100 

aralıfı 1elı:iz hiuede 
bir hiueai. 

.. Hacıeaia Kıımen atıahedia 2 500 
atçılar aafaHJUD 151 

aebiadea 123 aehai 
ile bakiye 28 aebiaden 
4.0 aebia itibarile 
19 aehmi. 

> Hacıemia Kahvehane 90 2 800 
arıuı 

Defterdarhktan : 
Yukarda evaafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti peşin para ile 

satılmak ve bedeli &'ayrimübadil bonosu ile ödeamek ıartile 15-3 937 
tarihinden itibaren on bet gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
lsteklilerin yüzde 7 ,5 dipozito ak~elerile birlikte 30 - 3 - 937 Salı 
günü saat 14 te defterdarlıkta toplanacak komhyona müracaatları. 

19 22 25 29 

E 
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D 

ONAN 
Trabzon Halkevinin Aylık Ülkü ve Kültür 

Mecmuası 
İNAN : En ıymetli ve salahiyetli kalemlerin yazılarını taşıyacaktır. 

İNAN : Bir Fikir ve Sanat Mecmuasıdır. 

İNAN : Fikir muhitinin, Halk muhitinin Mecmuasıdır. 

İNAN : Ülkü ve Kültür yapıcısıdır. 

İNAN : iyi , Güzel ve doğru Mecmuasıdır. 

İNAN : Mahalli renkleri, Mahalli hususiyetleri taşıyacaktır. 

İNAN : Ülkü yayacak, Fikir yaratacaktır. 

İNAN : Bir Bütünün ifadesidir. 

Büyük bir itina ile hazırlanmakta olan bu Mecmuayı şimdiden tavsiye ederiz. 

Münhal 
Kôtiplik 
T ahsildarhk 
ve Daktilo 

Defterdarlıktan: 

Merkez kazasında 60 
lira ücretli Milli Emlak 
katipliği. 45 lira ücretli 
Milli Emlak tahıildarlığı 
'CJe 35 lira ücretle daktilo 
münhaldır. 

Kızı laya 
1 1 

uye 
yazılahm 

'CJega orta mekteb mezunla
rından istekli olanların 

'CJesikalarile birlikte 21-3-937 
tarihine kadar Defterdarlıja 
müracaatları . 

17 18 19 

Gayrimenkul satış arttırma ilanı 

Mahallesi 
Eavalc 

Sokafı 
Camii.şerif 

Nev'i 
Harap matu&a1a Mir.iz 
hieaede yedi laiaeeei. 

DEFTERDARLIKTAN : 

Metruke 
No. 
7 

M11hammea 
kıymeti 

Lira 
87,5 

Yukarda evsafı yazılı gayrimealtuliia mülkiyeti petin para ile 

aatılmalc üzege 15 - 3 • 937 tarihinden itibaren on~bet i'ÜD müddetle 
arttırmaya konulmuıtur. l.teklilerio yüzde 7,5 dipozito akçelerile 

birlikte 30 - 3 - 937 Salı fÜDÜ ıaat 14 te defterdarlık.ta toplanacak 
komiayoaa muracaatlan. 19 22 25 29 

Askerliğini yapmış lise 
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1 VIENDVOIL MAT~ 
i 
1 

AASD 
·r surette her 

türlü mat aa işi · i yapar ve ~3 
f. 

Temiz güzel ve uc z 

yerlerine ulaştırır. 
En güzel harflerle en zarif kartvizitler Yeni yol matbaasında yapıhr. 

Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 
hazırlanır gönderilir. 

Köy bütçeleri,sandık ve bekçi makb zları en ucuz fiatla 
• 

( y eniyol ) ma baasında bulunur . 
Uzunsokak : Polis karakolu bitişiğinde No. 63- 65-67 

• 


