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Türk - Felemenk 
Ticaret anlaşması imzalandı .. 

Ankara 27 ( A. A ) - 1934 tarihli Türkiye Fele 
Resmi teblij : Türkiye Fe- mınk kliring anlaşması Yt!· 
lemenk Kliring anlaşması rin~ ıai 1n olacak yeni kli· 
ve Felemenk firmalarının ring anlaşması metni ve 
karşılığı sekiz seneye kadar merbutatile Felemenk fir 
uzayan taksıtlarla ve Türk malarma karşılığı u Hz se 
malı olarak ödenmek şarti ne kadar uzayan taksitlerle 
le ve 35 milyon Felmenk ve muayyen Türk mallari 
bir plapon dahilinde Tıirki- le ödenmek şartile otuzbeş 
yedeki devletle aliikadar milyon /lorenlik plaf on da 
bazı büyük işler münakasa- hilinde münakasa/arına iş 
sınrı iştirak hakkındaki p tiriik imkanı balış eder mali 
rotokol bugün Hariciye Ve protokoldan ibarettir. Faiz 
le.aletinde her iki memleket yoktur taksitler mukabili 

mümessilleri tarafından im
za edilmiştir. Her ikisi de 
bir Mart 1937 tarihinden 
itibaren meriyete girmek ve 
k.liring anlaşması bir sene 
müddetle Protokola Taal
luk ettiği işler Taksitlerinin 
tamamen tasviyesine kadar 
merigette kalacaktır. Fele 
menle.le mevcut 1934 tarihli 
ticaret anlaşması aynen 23 
Mart 1937 tarihine kadar 
merigette kalacak ve bu da 
mezkur tarihte metni parafa 
edilmiş olan yeni yeni bir 
anlaşma ile değiştirilecektir. 
Buanlaşmalar iki dost mem
leket iktisadi münasibetle-

rinde yep yeni u/uklar aç 
makta fJe her ilci memleket 
için karşılıklı eheauniy~tli 
mtn/aatları ilıtfoa etmek
tedir. 

Ankara 28 ( A . A ) -
Dün imzalan "e 25 Eylül 

ispanya 
hakkında 
Ankara 27 ( A . A . ) -

ispanyanın karadan lcontorolü 
meselesi dün hal ve beyne/ 
milel kontorol memurlarının 
gerek Fransa gerek Portekiz 
hududunda 130 olarak tesbit 
edilmiştir. 

icra Vekilleri 

Toplantısında 
Ankara 28 ( A . A . ) 

icra ve ki ileri he1Jeli dıın 
Başt1ekil I m,.t lno'nüniin rt! 
isliğinde toplanmış muhtelif 
işler üzerinde görüşmelerde 
bu 'unmuş hu işlere ait l<lı 
rarlar 'lJermişdir. 

-=-
GOZE ÇARPAN 

mubayaa edılecek T Ü r k 
mallarının alakadar tarafın· 
dan Felemenke ihraci meş 
ruttur. Felemenk firmaları 
nın bilhassa münakasa/arın. 
iştirak etmek istedikleri iş 
/er protokolda suyılmakta-

dır. Gerek hu listenin tes· 
bit edilmiş otuzbeş milyon 
f l o r en plaf onun icabında 
iki hükümetce bil. itilaf ia
dil edilebileceği protokofda 
derpiş edilmiştir 

Felemenk firmalarının 

üzerlerinde kalabilecek işler 
taksitleri nisbetinde alabi 

lccekleri mallarımız ise şun
lardır. Buğday. Arpa. Darı, 
Kuşyemi. ve diğer her ne
vi hububat Afyon. Tiftik, 
Pamuk. Şal'tlp.Lilcör, Mer 
mer 'ile şimdiye lcadar Fe 
lemenke ehemmiyetli nisbet 
te ihracatı mevcüt olmayan 
her hangi Türk malı. 

Hatay 
Anayasası 
Ankara ~ 7 ( A . A . ) 

Cenevrede Hatay esas yasa
sını tanzime memur ekispe 
resler komitesi dün iki uzun 
toplantı yapmış ve azanın 

talebi üzerine komite hey
etimiz tarafından tevdi edi 
len projeleri tetkik etmelc. 
üzre /aaligetinin bir hafta 
kdadar talik edilecek 8 Mart 
Pazartesine bırakılmıştır. 

İrlanda da yasak etti 1 
Arıkara ( A. A ) 

S rbest irfanda deıdeti par- 1 
lamentosu /spanqaga gönti -
lü ve lıarp malzemesini nak
lini men eden k nunu kahul 
etmiştir. 

Değirmenderenin tavsiyeleri 1 
Ve dahi cemi Trabzon sakinlerince mah1m ol• kf, kırk gUn 

den beru Haclmehmet sırtlarile ayafilboyu sok1Jkltırınd11 naz11 ve 
nazUk belediye cenaplarile aramızds devam eden çetin bir mnoıı
delecten sonra tavaıı ve kerhen şehir çeşmelerlu<te arzı endam el· 
mek mecburiyeti elimeıdnde kaldığımı ve bu suretle kırk sekiz 
1aattaa beru umumi sıhhate karşı yine cephe aldığımı kemali 
hicap ve teo~sıırle beyana mnsaraat eylerim. 

Ey benim kırk yıllık dostum olan muhterem ve muteber 
Trabzon halkı, belediyenize bir tnrlO meram anlatamadım, bari 
ılz kulak verin sözllme : Adım APı fakat şQrbe ve istimale gayri 
aallh bir çlrkabım. bu ecllden ağızlara alınmaktan, burunlara çe. 
kllmekten ve ellere dükUlmekteo katlyen ve katibeden hazer 
oluna derim. 

Cand!ln bir tavsiyem de şu olacak: Cllmleniı birlikte yek 
avaz ve yek agaz olarak belediyenize yalvarıp yakarın, ve oena
bıının aktığı çeşmelere • içllmez, kullanılmaz l .. levhalaı ıoı astı· 
rıncıya dek sUkOU ihtiyar etmeyin. Söylemek blzdeıı, yapmak ve 
yaptırmak slzdea, baki sağlığı ve esenliğlnlz virdi zebaoımdır 
olbapte .••• , 

Elmali\m 
De~irnıendere cenapları 

( ' ( ' Yıllığı 1 MART 937 1 

750 
PAZARTESi 

1 

Kuruş 
Sayı : 23i8 

1 
14 üncü gd 1 

\._ \._ _J GONDELIK SiY ASI GAZETE TRABZON 

Telefon, radyo ve demiryollarımız 

Bu sene neler yapılacak 
Erzurum - Trabzon otobüslerinin 

malzeme si hazır 
Bayıodırlık bakanı Ali Çetin- ğndaın Zoıguldağa kadar olan 

kaya lstanbul gazetelerine muh- kısmın ikmali teşkil edecektir, 
telif bayındırlık i~leri etrafında Şimendiferi Vana götnrmek 
şunları süylemi.;ıtir; ozere biri Diyarbekirden, diğeri 

.. _ İstanbul telefon şebeke· hlllztzden yapılmak üzere teklif 
sinin tevsii için hazırlanan pHla- <dilen iki pr je esas itibarile 
lıtr bir komisyon turafıodan kabul olunmuştur. 
tetkik edilmektedir. 'fetkikat lfüinci pr< j 0 Elflziz Palu ve 
pek az zamanda ikmal edilerek Çapakçurdan geçerek Mu~u in
tatbik s•hasıııa geçil~ektir. Ye- mektedir. Diğer pr< j •ye. göre 
ni plılnın başlıca hedeflerinden de hattın Diyarbekir islikame
biri Şişli hu valisinde ikinci bır tinden Siirde vararak Cezireden 
santral tesis etmektir. Musul istikametini ıılınası mu. 

Yeni santral mevcutlara na. karrcrdir 
veten en az llç ile allı biu 8 • Bunlardan bilhassa Diyarbe· 
b ınenin ihtiyacını temin etmiş kir - Siirt - Musul btiknme. 
olacaktır. tinde olan hattın istikşafıao baş 

Diğer mıntakalarda da icap lanmak llzeredir. Diyarbekirden 
eden tamirat ve tadilı'llın yapıl- Siirde olan kısım LUlis boğazın· 
ması kararlaştı ılmışhr. HUtUn dan Van istikametine doğrn 
bunlar bu sene içinde ikmal temdit edilecektir. 
edilecektir. ERZURUM-TRABZON 

Yeni radyo 1 tıısyonlarından OTOBÜSLER/ 
da Aokarada uzun mevceJi 60, , 
kıo;a nievceı t 20 metre kuvve. Erzurum - frahzı)n otobUs-
tinde bUynk bir santral kurmak: l •rinin mclz!!mesi. hazırdır. nu 
için münakasa açlık F k t b . j servis Devlet Demıryolları tar:ı-

. a " un il k · · l dan istediğimiz nellceyl alama. fııdan l~let ece tır. Pro.ıe l aş-
dık. tıeride fstanbulda modern vekalet tırrn dan tasdık edil· 
bir radyo ista9yonu tesis etme- dik.ten sonra havaların açılına
ğl dUşUallyoruz. sıoı mnte1kip işe başlanarııktırl 

Mllhenrlls okulunun Aokara-
Ş1~1E. rolFER İNŞAATIMIZ ya nakil meselesine g~lince 

.NE SAFHADA heaoz hu mevzuubahis değildir. 
Erzurum hattındaki inşaatı Pu ene yQ.ksek mOhendii 

gelince Erzurum - Erzincan Ye mek.tebiola tah11ill ve progra
Sivastan Dlvrik ve kemahaoa mındaa daha hafir, ten tatbikat 
doğru iki taraflı çalışmaktadır. mektebinden daha yüksek Jkio-

Hu sene Sivas - Erzurum el bir mQbendls okulu için ka
hatıı un Malatyadan Çetlnk.aya- aun çıkardık. Tahsil mUddetl 
ya kadar olan iltisak hattı bl -' senedir. Programda tren yol
tecek ve Kemaha kadar olan, hrıada ve yollarda tatbikat ya. 
yani hattın tönel ve köprnlerl pllınası da vardır. Bu mektep, 
ihtiva eden oa iki milyon Ura· demlryollan idareslle Nafia lb
hk en çetin kısmı bitlrllmete tlyacı olan ikinci derecedeki 
Ç•lışılacakhr. mDher.disl'!ıl yetl~tirecektlr. Bu 

Bu senenin mOhim işlerin- radan bilhassa cer mUhendlıl 
den birini de Fllvos - Çatala- çı<acaktır. 

300,000 lira Hatay için 
Bu para Mekteplerin Ankara 28 ( A . A . ) 

Hataydaki milletler cemi
fizik ve kimya dersleri yeti mü~alıitlerinin Cenev 

levazımına sarfedilecek rede top/anm11 olan müte 

Kültür Bakanlığı lise ve hassisler komitesine ropor 
orta okulların mu/ redat vermek ii:ere Çarşamba gıi· 

prog"ı '" arın f d .. T/ Ş?l"/,.,r n•• Cen,,'(•reue haHket l'de 
CJoparken di ~·er t.ıra/tan ta- edeleri Kudüstan bildiril-
btipe. fızık ·ue kimya ders mektedir. 

leri laboratuvar levazımı -,-----------
için teshil edilen yeni kitap 1 Kalemin 
/ardaki bütün tecrübelerin Ucundan 
yapdmasını esas prensip O· 

/arak kabul etm;ştır. 

Bunun için Kültür baka
nı Meclisten ( 300,000) lira 
tahsisat almıştir. 

Bu paranın iki yüz bin 
lirası fizik, elli hin lirası 

kimya, elli hin lirası da 
tabiiye levazımı için sarfe 
dilecektir. Diğer taraftan 
Kültür Bakanlığı okulların 

müteferrik levazım iş/erile 
de yakından meşgul olmak 
tadır. 

Kimya dersleri için üç 
güz bin liradan ayrılan (50) 
hin liranın kdfi gelmiyece· 
ji tahmin edilmelr.tedir. 

Bakanlılc kimya levazı
mı için ayrıca bir tahsisat 
daha alacalctır, 

Damla damla göl olur, 
damlalardan sel olur : De-
ğirmendere I 

• Suya giden de bir, desti
yi kıran da : Çeşmeler ak 
saydı lıattra ıelen darbi 
mesellerden biri d~ bu olur
du şimdi I 

• Altının kıymetini sara/ 
bilirmi~,- Değirmenderenin
kini de galiba belediye I 

• Dünü unutan garını gii-
remeı I 

• Bizim parkın başkaların. 
dan /arkı paralı oluşunda• 
dır zahir I 

Şehir Haberleri 

Hükumetin etrafı 
ağaçlanıyor ve 

çiçekleniyor 
Yıllardıınberi çıplak bir halde 

bırakılan hükumet kona~ının önü 
\ ' C etrafı sayın Valiniz hay Yahya 
Sezai Uıe:-in tedii görü~l .. ri esc·i 
ol rak ıığ2çlanma Ye çiçeklenmeye 
b şlamı~tı~. 

Hüküıntl c ıddesi ü1erine akııs 
yı:hr dikilmekte ve ön tar::ıfınd!!· 
ki yüksek b nça da bir pa~k ha 
line ifrAJ' olonmakladır. 

Şimdiye kadar çok berbat bir 
mırnzarn arzeden hnlishnne önün· 
de i eski odr.lar yılctırılmış, dıvar· 
lan boyanmış ve hükumet bin'IH 
hiitün vıırlığile mey dana çıkmı~hr. 
Yı>lnız taras,ut kulübesinin 1 u.un· 
dı ğu dıvar da yılc·lırsa Zağnoston 
b kıl r C'\ ta Yen'cu'llaya bıdar 
karş lar göt ÜnPcek ve daha güzel 
bir manzara meydana çıklic ldır. 

Saçaklar 
Sıhhat er cimenirıio karaıı ve 

bel diyenin vHiiyclten a 1 d ı ğ ı 

ve ııliikııdnrlara verdiği emi le 
• e rin sıhhi b:ıkımı noktasından 
çok isabetli bir varlık demek olan 
bütün bakkal, f ı ın, kasap dü • 
ldinl"rının c 'melcfinlanmnsı ~ c bo
yanması bütün şe~ir halkında 

memnuniyet uyandırmıştır. Şehir 
güzeli k bakıır.ından da hoş bir 
manzara ıılmıştı ... Yalnız belediye
nin gelirine dokıınması hase')ile 
kaldırılması muvafilc değilse de 
şehrin ferahlığı ve daha güzel 
görünmesi bııkımından lcnldırılma-

sında isabet olı cıık bir şey dııh~ 
varsa o da! Pelt uygunsn, dü~ 
i~n•iz, eskipüskil, boyasız ve da!ıa 
doğ'rusu caddelere çirkin bir ~ekil 
vermekte olan mataz.a aııçaklara
nın da bir emir Je ortadan kaldı
nJma!'ı arzu olunmaktadır. 

Hamleler 

Dükkanların boyası 

B e d a y i p e r e s t bir çok 
kimseler<len dinledik. Belediye 
e~ki püıtkü bakkaliye dükkanlarını 
c~mekanlattı ve boyath·dı. Güzel 
bir iş Boya intıhabını se best bı· 
rııkmnsııydı dalıa güz• 1 bir iş yap· 
mış olurdu. 

Mesela : Pekala emir verebi

lirdi ki: Kasaplar şu renk, kalı· 
vel.!r bu renk, bakk,.llar mavi, fı· 
mılar l c ve-de boyannc lı:. [ki 
dudak arasındrn çılcrc,k bir söz 
bu i~in halline kafi geli·di. 

Trabzon - İran transiti 
G ızetelerde Nafıa V<·klllmiı 

Trabıon-lran transitiuin yakın. 

da faaliyete g'!Ct'C ğioı ve 1'rab· 
zon Lıma .. anın dıı bir ecnebi 
gurubu ile snlnşını:dan sonra 
inştıq lıt başlaoacıığına dair be

yanatını SC\ incle Okuduk. 

Tranblt için ~ehıi'Dize 4 ot(}· 
l>Os, 28 kamyonet gı>lmişlir. 

öğreodlğlmize güre n ıkliyat 
i:;iae 1 M yii da baJannc ık ilk 

seferrlen s'lnru HllkO-ııet bu 
nakil vasitalıırını teslim slacıtk
dır. 

Dilenci çocuklar 

l ·kel ... den gelip geçenlerin 

adeta eteğine yapı~ırcaaına ve 
koğulmağa ıldmş etmiyecek 
derecede arsrıca dilenen bir 
sOrO çocuk gOıe çupmaktadır. 

Bu. kötO, ağyare karşı ıylp 

dUşen işin OnOne ıecilmeslnl 

Belediyeden isteriz. 

Biraz sıkılmak lazım ! 
Şehrin temizliği gerinde 

değil diye hergün belediye.IJi 
taşlar dura,uz. Şunu yap 

J 
bunu yap helalara su ba~; 

deriz. Bu sitemlerimizden an
laşılıgorki temizliği istiyor 
ve seviyoruz. 

Diğer tara/ton lı•nti a
ralığa baksan oranın bir 
heladan /arkı yokiur. Ge
celeri sokakta düz yürüyen
lerden ziyade aralıklara sa
panlara, önlerini düğmeli 

yerek aTalzk/ardan çıkanla
ra rastlarız. Şehrin hiç bir 
gerinde loş bir arsa gok
fu ki orası bir heladan a
yırd edilebilsin bunu yapan; 
l iıleı iı yanı temizlik isteyen 

belediyeyi taşlıyan bizler I 
Ticaret okulu ile baş he

kim bay A?dullahın evi ara 
srndaki arsa bunlardan biri
sidir. Maraş caddesinden ge 
çipde baş he/cimin bahçe dı
t1arı arkasına uğramamak 
kusur sayılır tibi bir hal 

Akşamki radyodan 1 

Almanya - İngiltere 

almış bulunuyor. Bazı 6ece· 
ler okadar çolc devam edi
liyor ki idrar ta yaya kal
dırımın üzerindt'n caddeye 
taşmalctadtr. işin ~n ~arip 
tarafı hu pisliği ilıdas eden
lerin başında o civarda o
turan işçilerin bulunması. 
dır. Semerciler başında he
la dururken kendi burnunun 
dibinde ve herkesten ziyade 
kendisini rahatsız edecek bir 
mevkide pislik ihdas etmek
ten çelc.inmemtk ve utanma· 
mak ne demektir. Bir iki 
danesine rastladığım hu küs· 
tahlar mazeret olarak da 
herkesin gopdığını yapıyo-

ruz diyor ve asla sıkılmı

yorlar. Yaz geliyor güne#n 
altında bu gibi yerlerin ne 
fena kokular neşredeceğini 
düşünmek bile bulantı fJtrecrk 
mahiydtedir. Kendi müna 
sebetsizliğimiz güzünden tel
vi s ettiğimiz bu arsalar. n 
ralılclar kendi saif lığım1zı 
tehdit etmektedir. Bu vazi
yette iken beled"qeden te· 
mizlilc istemeğo ha~ kımız 
!i·olctur. 

lstanbul beldiue'i şe/ıil' 
Almanyırnrn Lnndra tınvnk dı h ·t de eşekltt nr.l<lil/oiı 

elçisi laglliz hıtrlciye rıazı i~·le 0 ı krn ti . S • r · 'hl , ı 
mUlakatından s lora İngUtere j yasa t ı eyrıı ~"ı ~· 1 1 rı. 
bnkamell Almanyanın mOstem- eden taraf /arı oı nalda bı • 
llke talebini reddetmiştir. raber bu hayvanın rr f ge.l~ 

K 1 d I gere ters/emekte o 111 11 o u 
an ı mtJsa eme er şehiT dııına ç·kanyf)r ıı:11u· 

İspanyınıo bilumum harp 
cephelerinde kaolı muaademe· 
ler devam ediyor. 

rıml .•.. 
P. 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischof1 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçege çe1ıiren : 
Burhan Belge 
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Ve kendi meınleketleriocleki 
hayat ~ekillerini buna göm tef 
sir eylemektedirler. 

Zevalıire bakılırsa, 'l'ilrkiye' 
deki rE>jim, bolşevizmden çok 
faşizme benzemektedir. Fakat 
böyle harici manzara bezerilik
leri ekseriya aldatıcıdır ve mil
letlerin asli cevherleri hakkın

da bir fikir vermez. Hlvaki, bu 
gnn, faşist ideolojisine yatkın 
bulunan Türk politikacıları gru 
pu, adetçe daha doğrusu tuttu
ğu mevkilerin ehemiyeli itiba
riyle, bolşevizme meyleden 
grupa nazaran daha bl\yOktlir. 

Bunlar, T!irkiye'de bugiiu 
devletin geniel bir adamın oto-

ritesi ile idare edilmesini her 
şeyden Usllin tutanlardır ki, 
'l'ilrk rejimine de bu yüzden 
"Kemalizm" adını verınişlerdir. 

Bu adlandırma, TUrk milletinin 
mukadderatını herkesten önce 
sezerek bunu önce kendinde 
fakat sonra da kendinden dl.a-
rıya ve millete doğru realize 
etmiş olan adamın hududsuz 
şerefine ve bOyüklUğUne hiç
bir şey ilılve etmemiştir. Fakat 
hakikatin üzerine bir gölgenin 

perdesini örtmüştür. O da şu 
itibarla ki, Tiırk milleti, yeni 
bir varlığın yollarını btıtnn 

engelleri ~·iğniyerek açmakla 

meçhul bir takım organik ka
nuniyetlere ve kanının derin~ 

liklerinde yatan e!lrarlı bazı 

kuvvetlere uymak ti\ idL Fakat 
tam o bunu yaparken, tarihin 
saati çalıyor ve ~imalde de, do 
ğuda da, başka milletler, aynı 
hareketin içinde aynı hayat ga
yelerini kucaklomnk Uzere, uy
kularından uyanıyordu. 

İşte gfinliik politikadaki id
rak sisteminin kucakhyamıyaca 
ğı Mdi:elere, cihan tarihi i~~ln

dek.i bu şa~ırtıcı ve gerçek ben 
zerliklerdir. Sanki kaynakları 

uzak bir geçmişte yatan gijze 
görünmez ve toprağın allıada 

akan sular, uzak bir yarıaın 

sakladıeı aynı gaye noktasına 

duğru akmaktadır. içinde uzun 
müddet tarihsiz olarak yaşadık 
ları bozkırların bağrından doğan 

bu mllletler, biı inci blnyılın 

ortalarında, biribirlerinc az çok 

yakın durıın llrami dinlerin ya
ni yahudiliğin, manike dininin, 
nasturlliğio ve hıristiyan yunan 
lıhğın killtUrel tesirleri altında 
kalmı9lardır. Aynı binyıhn ikin 
ci yarısında ise, Ortodoks kili· 
sesi ile mUslUmanlık ( ki bu da 
nyni dinler ailesinin nihayet en 

~on halkasıdır), mevcud kilise

leri ve cemaatları sararak bu 
glln Ortasya'da, Husya'da, Tllr 
kiyede, lran'da ve Afganistan'dü 
oturan milletleri kendi arala
rında taksn etmişlerdir. 

Her ikisi de, bu milletlere 
aı çok aynı din telakkilerini 
aynı hayat telakkilerini ve bu 
arada ferdleri biribirine musavi 
bir cemiyet önUnde tekki. inia 
boyun eğmesi lilıımgeldiği ahla 

kmı aşılamışlardır. BütUn bu 
milletlerin, henllz yakın olan 
bir mazıde soy ahlakı içinde 
yaşamı~ olmaları, bu telkinleri 
kohylaştırmıştır. Herhalde, bu 
milletlerin hepsinde birden o 
sıralarda tesadur edebilecegimiz 
cemiyet şuuru, Şarlımaey'ın 
devletini teşkil eden mi\letlere 
nazaran, çok daha vahdetll ve 
&tabı ahenkli idi. 

• 

/YEN/YOL/ 

•<Modern Türkiyenin sırn » İdman Gücü - Yeşiltepe maçı 

Londrada Türkiye için 
bir konferans verildi 

Birinci maçta 3 - 2 İdman Gücü galip. 
İkinci maç 3 - 3 beraberlikle neticelendi .. 

Meşhur İngiliz müsteşriklerinden Sir Denison 
Ross, modern Türkiyenin yaratılmasını bir 

"mucize ve harika,, kelimelerile tavsif etti. 

iki maç yapmak üzere 
Giresona giden İdman giiçü 
futbolcuları i Ik maçı bay 
ramın ikinci Salı günü yap 
tılar. 

Şehrin .~arım saat kadar 
uzağında kalan kumsal ve 
arızalı saha !Jakırı yıl
ların en lıeyecanlz futbol 
karşılaşmasına sahne olaca 
ğını evvelinden antamış O· 

lacak ki üç dört bin kişiyi 
çekmiş sinesine ve şişirmiş 

gô'beğini mağrur, mağrur 

bakıyo,., 

Geçen h af t a Londradaki 
Merkezi Asyıı cemiyeti buatın
d m Lord Loyd'un riyaseti al
tında tertip olunan içtimada meş 
hur İngiliz mllsteşriklerinden 

Sir Denison Hoss ı~lıJdern TUr 
kiyenia Yaratılması• mevzuu 
nzeriude dikkate şayan bir k<m 
!erans vermiştir. 

Şark i~leri ve dilleri hakkın 
da çok derin mala.mat ve tet
kikat s thibi olan lngillz alimi. 
konferansına, modern TUrkiye 
nin yaratılmasını bir «mucize 
ve harıka» dlye tavsif eden 
sözlerle başlamıştır. Profesör, 
bu lıariknyı ıayıkile anlıyabfl 
mek için Osmanlı imparatorlu 
ğunun itila ve sukutuııun nasıl 
cereyan ettiğini bir dereceye 
kaclar öğreomenlu elzem oldu
ğunu kaydetmiştir. 

lngiliı alimi bunları tahlil 
ederken daha Osmanlılardan 
evvel TUrk ırkınıı men ub adam 
luın Yakın ve Orta Şark tari
hinde Onuneu asrın !';Qnund!lD· 
beri çok faik ve nafıı rol oy
namış olduklarını söylemi., ve 
Osmenlı lmparatorlu~uuun te
mellerinin evvela KüçUk Asya
da atılmı~ olduğunu hatırlamı~
tır. 

Sir Ross Aaadolud ilk tutu
nabllen mllslnmanların Onikincl 
asırda KUçUk ı\syanın eyale 
tinden çoğunu istila eden s~ı
çuk 'l'nrkleri olduğunu ve bun
hrın merkezi Konya olmak 
Ozere bir hanedan çı~ardıkları · 
nı ve onnçnncl\ asrın ortaların 
da vaıatl Asyanın ve şarkı Av
rupıının bnynk bir kı;;mı Mo
ııtollar tarafrndan istllfl edildiği
ni ve gene bunlar tarafından 
1253 tarihinde Abbasilerin hi
lf\fetine nihayet verildiğini izah 
etmiştir. 

nu sırada Moğol istilası Sel
çukilerin kuvvetini kırmış ve 
bu suretle Osmanlılara yol ha
zırlamıştır. 

İngiliz alimi, Osmanlıların 

bir anda iki mUhim mirasa kon 
duklnrını, bir taraftan bUtUn 
dUnya islı1m aleminin en bllyll\c 
devleti olduklarını, ayni zaman
da da hiristiyanların Bizans 
imparatorluğunu istih1Af ettik· 
lerinl ve Moğollar tarafıııdan 

Arap hilafetinin, latinler \'e 

rrenkler tarafından Blzansıo 
harabiye ugrahlması Osmanlı 

lara bilyUk mirasa konmak şan
sım temin eylediğini iz h eyle
miştir. 

Sir Denison Ross Osm10lı 

Jmparatorluğu tarihiain canlı 
bir .krokisini yaptıktan sonra 
gene TUrklerin iş beşına gel 

melerinln esbab veşeraitini an
latmıştır. hinci Abdülbamidin 
dııhat işlerine karşı iki yUzlO 

iyaset takib eyleme~i neticesi 
olllrak kanunu esasinin ihyası 

maksadile gizli cemiyetlerin 
teşekkül etmiş olduğunu ve 
asrı hazırın ba lanğıcındanberl 

genç Tllrk parllsiniu lstlbdad 

rejimini yıkmağa hazırlandığını 
ve bidayette bunların umumi 
merke'zi Pariste iken 1908 de 

Selı1niğc nakledildiğini. burada 
inkılabı tertib için lttihad ve 
•rerııkki komilesioin kuruldu· 
ğunu ve ayni senede şimdiki 
Irak Başvekili Seyid Hikmet 
Snleymanın biraderi Mahmud 
Şevket Paşa tarafından padişa
hın tahttan indirildiğini anlat
mıştır. 

modern TUrklyenln yaratılma 
sile daima ismi aHlkadar bulu 
nan .Atalllrk. görülmektedir.• 

Alim, AtatUrkUn hayatı bak.
kında dik.kate şayan, ehemmi-
yetli ve uzun malılmat vermiş 
ve AtatUrkün bilhassa Umumi 
harbde Almanya taraflarının ni· 
hat zaferi kazanacaklarına pek 
inanmı:ıdığıoı ve zsten bunlar 
UstUa geldikleri takdirde Tür
kiyenin sadece Almanyuya bir 
peyk kalabileceğini hissetmiş 

olduğunu zikretmiştir. 

Sir Deniyon Ross KamA.list 
rE>jimi altında vUcude gelen IH· 

lahalı uzun uzadiye izah etmiş 
ve eski Osmanlı imparatorluğu 
bugün yaşamış olsaydı bile bu 
ıslahattan ancak pek azının vU
cude gelebllmi:;; olacağını ehem
miyetle kııydeylemi~tir. 

.Mumaileyh, yeni TUrkiyenln 
milli lıududlau dahilinde vticud 
bulup Arablarla meskun vila
yetlerin ayrılması Cumhuriye
tin ve Cumhuriyet rejiminin si
yasi tedbirlerinin vücude gel
mesine imkan hılsıl eyledi~lnl 
de iltlve etmiştir. 

logiliz alimi AtatUrkUn mu· 
asir diğer bUyUk ricalden far
kını şu suretle izah eylemiş lir: 

« - EvvelA şurasını hatırla

malıyız ki AtatUrk cesur ve 
mükemmel bir asker olarak va
tanını ve uzağı gören muktedir 
bir idare adamı olarak ta dev
leti kurtarmıştır. Bunun için 
mUşarUoileyh Türkiye Cumhu
rlyetlnln llk. Cumhurreiı1 oldu
ğu zaman halkının (Kurtarıcısı) 
ıınvanını ikl eihetten kazanmış. 
tır. 

Atatürk bu zaferlerle iktifa 
edebilirdi. Fakat bilerek. ısla
hatta ileri gitmiş ve Tnrk mil
letinin müessesatında, adat ve 
kıyaretlerinde mUbim inkılab

lar vUcude getirmiştir. 

Sir Denlson Ross konreransı
nı bitirdikten sonra lçtlmaa ri
yaset eden Lord Loyd beyanat
ta bulunarak Tll.rk hükametile 
laglltere hük1lmeti arasındaki 

samimiyetin ahiren artmış ol
masını derin bir memnuniyetle 
mevzuu bahsetmiş ve eski me
rtenlyet eserlerinin keşfine aid 
hafriyatta TUrk makamatının 

gösterdiği maarifsever muame
leleri şükranla yadetmiştir. 

Bu münasebetle Lord Loyd 
logiliz asarı atika alimlerinden 
profesör Hakster'le Amerikalı 
profe::;ör VVhlttemore'un parlak 
hizmetlerini hatırlatmıştır. 

Saat üçü on geçiyor. A
lan yeş;l beyaz. sarı 'Ve si
yah renklerle bezeli .. Üç{i on 
beşte bir düdük sesi okşa 
yor kulakları .. Top hrreke 
te geçiyor ve uçuşuyor renk
ler. 

Top Giiclülerin ayağında 
müntazam zikzakla yol a
lıyor. Ve Yeşiltepe müdafaa 
hattında biraz duruyor, dö
nüyor sonra geri.. Bir za
man boşuna 'fle pervasız 

tekmelenip dolaşıyor sonra 
yeşil beyazlıların güzel an
laşması ve seri akışı altın
da gol alıyor.. Haf hattı 
aşılıyor bek hattı geçiliyor 
fle tam dokuzuncu dakikada 
Nihadın ayağından aldıjı 
hızla giriyor Yeşiltepe lca· 
lesine. 

Top ortada .. Sahada umu 
mi bir sessizlik h•yır anla
şılmaz bir uğultu var. Bir 
düdük sesi.. Akıyor sarı 
siyahlılar. Mehmet gürel 
ognayor atlatıyor bir kaç 
güçlüyü .. Sahayı haydı ya
şa varol sesleri dolduruyor 

/akat semeresiz kalıyor hu 
iniş. Hakimiyet bir gc;nda 
duramıyor akıyor iki tara
f ada.. iki takım da güzel 

akınlar yapıyor. Ve yirmi ye 

dinci dakikada Gücün bir 
oyoncusunun yanlış bir vu
ruşu ve topun Güç ağlarına 
takılışını görüyoruz. Saha 
takdir seslerile çınlayor ve 
btındo geçiyor harekete top 

yine ortada, bir düdük sesi ve 
koşuşmalar.Hakimiyet tema
men Gücün .. Güzel anlaşıyor 
tehlikeli akınlar yapıyorlar. 
Etraftan gelen nahoş &es· 

[er tırmalıyor I u 'aklarımızı 
ve eriyor güç hakimiyeti 
altında dakikalar. Kırk ü
çüncü dakikadayız Güç f or 

IFATUŞ 
adlı romanının meralt ve heyecanla oltunacağına şüphemiz 
yoktur. 

FA TUŞ, bir aşk romanıdır. 

F ATUŞ, bir fazilet romanıdır. 

FA TUŞ, bir fedakarlık romanıdır. 

FA TUŞ, ahlakı bir romandır. 

F ATUŞ, açık bir Türkçe ile yazılmıştır. 

FA TIJŞ romanını karilerimizin kolaylıkla ve bir kitap 
halinde toplayabilmeleri için forma forma ve gazetemizin 
üçüncü ve Jördüncü sayfalarında tefrika· edeceğiz. 

HA YRETTIN ZIY ANIN seyahatten avdetinde 
romanı neşre baılayacağız, 

ları yine akıyorlar ve bu 
durdurulmaz akışla topu ikin· 
ci defa Yeşil tepe ağlarına 
takıyorlar. Top ortada ban
do çalıyor ve bir iki nidagi 
takdir değiyor kulaklara 
sonra sekiyor top yine ve ma· 
ç ın ilk bô'lümü bitiyor 
2 7 Giiç galibiyetile. 

ikinci bölüm s11rt başla9or 
Güç 'ıi hakem iyi idare ediyor 
oyunu .. Ve kıncıbğın önüne 
ge~ebilmak için Güç lehine 
kaydı gereken bir iki ceza 
yı Yeşiltepe lehine veriyor. 

Yirminci dakikaya doğru 
!;arı siyahlılar Güç kalesi 
önlerine kadar iniyor ve 
koy dedigorlar beraberlik sa 
yısını . Yine seyircilerde bir 
kaynaşma olugor, sahayı 
takdır sesleri dolduruyor ve 
y ine başfa r;or ak•nlar. Bir 
aralık Yeşıltepe oyuncularırı 

dan birinin tokadı bir Güç 
/ünün yüzünde şaklayor. Ve 
görüyor bir yumrukla mu 
kabele. aıtık oyunun kalma
yor tadı.. Topun bir deli 
gibi dolanışım görüyor se
yircinin durmadan bağrış

dığırn duyuyorum.Dakikalar 
semeresiz, hırçın koşuşmalar 
la geçiyor .. Ve nihayet Gü 
cün bir üçüncü sayıyı da 
kaydettiğini görüyorum. O
yun gine hırçın devam edi
yor Ve 3 · 2 Gücün üstün
lüğüyle eriyor sona. 

İkinci maç 
ikinci maç Perşembe günü 

yağmur altında oynandı 
hakemin idaresizliği ve aşi

kar iltizamı yüzünden tatsız 
geçdi. Güç kalecisi burnu 

üzerine yediği bir tekme yü
zünden sahayı terke mecbur 
oldu. Sol açık, orta oyuncu 
'IJe beklerden biri ağırca ya
ralandtlar. Buna rağmen 

bütün hakimiyeti Güç mal 
etti kendine. Fakat her akı
şr, her inişi 'fle her akını 

hakemin bir ne/esi bir dü
düğüq[e durduruldu. Güçlü 
!er Yeşiltt',pe hayır Ordudan 

getirilen oyuncularla takviye 

edildiğini itimada ıayan bir 
Giresonludan işittiğim Gire

son mühteliti karşısında 

tahminimin binlerce kerre fev
kinde oynayarak hakimiyeti 

bırakmadılar. Oyuncuların · 

dan bir kaçrnrn sakatlan

masma kalecilerinin sahayı 

terke mecbur olmasına rağ· 
men sarsılmadan oynadılar .. 
Attıkları iki üç gol itiraz 

kabul etmeyecek kadar sağ
lam olduğu halde of sagt 

var faul oldu diye sayılma-

! dılar. Ve lfihaget 3 - 3 be 

j rabereykerı hakemin haksız 
. verdiği bir penaltı cezasına 

haklı olarak itir•z ve sa
hayı terkettiler. 

Maçlar istnediği ve özlen

diği gibi olmadı. Bu şekil te
l mas/arda yenmek ve yenil 
1 mekten ziyade samimiyet 
aranır. Spor en çok sami-

1 miyef, en çok ntzahat iste· 

İngiliz Alimi sözUnı şu su
retle devam etmiştir. 

- Dund a wııra iboede 
j
l yen ve sporcu hunlara en 

çok yer fJertndir. 
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Sayfa 2 

Sabık Kral 
Balayını nerede 

geçirecek? 
Daily Ekesperes gazetesi 

yazıyor: • 
Sabık lngiltere kralı Vind

sor dükü Madam Simpson · 
la evlendikten sonra Aaru
pagı terketmek mecburiye
tindedir. 

Kendisine Amerika dan 
vaki olan müteaddit devlet· 
Zeri düşünmektedir. Belki de 
halayını A111erikada geçire 
cektir. Madam Simpson A . 
merikanın Baltimor Şehrin
de doğmuştur. 

Viganada Vindsor dükü
nü ziyaret ettikten sonra 
tekrar londraya dönen 
Vindsor dükünün kızkardeşi 
ve kocası kralla birlikte 
yem k qernişlerdir. Anlaşıl· 

dığma gö 'e, kralı, ağabe 
yisinin ızditıaç 'Ue balayı 

hakkındaki tasavvurlarından 
haberdar etmişler ve vazi
yet müzakere edilmiştir. 

Herş~yden 

BİR PARÇA 
Bahşişi veren kim ? 
Arkajel yolu üstünde kü

çük bir garaj var. Bu öyle 
garaj ki, sahibi: Damlıya 

damlıya göl olur! Fehva
sınca gül gibi geçinip gi
tl.igor. 

O yoldan geçen otomobil
ler, bu garajın önüne gelin
ce duruyorlar, bir türlü gol 
a lamıgorlar ve çaresiz ga
raja baş vuruyorlar. Garaj 
sahibi, şoför le beraber oto· 
mobili itiyor, itiyor .. Ve bi
raz sonra otomobilin motii
rü işlemeğe haşlıyor. Oto
mobil sahipleri garaj sahi
bine dolğun bir bahşiş ve
rip gidiyorlar. 

Nihayet hükümet mesele. 
yi inceliyor. Meğer garajın 
önüne tesadüf eden toprak 
miknatisli imiş, cazibe mo
törü durduruyormuş ... 

Garaj sahibi mesuliyetten 
kurtulmuş amma, yolun is
tikametini değiştirmişler/ .. 

Yazın kar yağacak 

1937 sergisini Fransa şi· 
şirdilcçe şışırıyor. Paris 
matbuatı durub dinlenmeden 
bu serginin görülecek hari· 
kalarından bahsediyor. 

Dün de bir haber okuduk: 

Sergide. yaz ortası, kar 
yajacakmış ... 

Dün de bir haber okuduk 

Sergide, gaz ortası, kar 
yağacakmış ... 

Bu pek yeni bir şey de
ğildir. Çar 2 nci Nikola, 
Parisi ziyaret ettiği zaman 
hegkeltraş Çarın misafir 
olacağı binanın kapısı önü
ne iki heykel yapıp dikmiş
ti. Bu heykeller. iki ayı 
heykeli idi. 

Heykellerin içine konan 
bir asit sül/irik cihazı işli
yor ve ayıları karla örtü
yordu. Bunu gô'ren 2 nci 
Nikolanın hayretten ağzı 
dört karış a .. ık kaldı ! .. 

1977 Paris sergisinde 
yağan karı gô"renlerden ba
kalım kimlerin ağız/arz a
f ılc kalacak? .. 
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Deniz Gedikli 

Mektebine giriş 
Şartlan 

Deniz gedikli mektebine gt. 
rit şarllnrı şunlardır : 

ı - HerlOrlU hastalıklardan 
arı ve sıhhatı tam olmak: 

2 - lyl ahlak ve seciye sahi
bi ol•nak ve ailesi fena ahlaklı 
ve fena şöhret sahibi olmamak 
ve mahkQm olmuş bulunmamak. 

3 - Kanuni fili askerlik hlı· 

metini itısdan sonra 12 sene 
fazla hızmet yep1cngıaı velisi 
tarafı:ıdan taahhllt etmek. 

4 - Be.senelik ilk okul tah· 
silini bitirdiğine {hılr en fazla 
Qzerinden bir sene geçmiş ilk 
okul şehadetnamesi olmak veya 
orta okuldan geliyorsa lııslikna· 
mesi olmak. 

5 - Gedikli mektebi birinci 
sınıfına girmek içıu yaşı mura
caat elliği senenin 1 eylOHlode 
12 ye girmiş 16 yı biiirmemiş 

bulunmKlıt yalDız bu sene mez· 
knr mektebin ikinci ve OçOncQ 
ııoıfıoa da talebe alınacağından 
Onların yaşları da şu hadler •· 
rasında olacaktır. 

ıı. Sınıra girmek için 13 ya
şına girmiş 17 yi bitirmemiş 

ve m. Sınıfa girmek i~in de 14 
Yaşına girmiş 18 yaşını bitirme· 
nıış olmak lazımdır. 

6 - Gemide yapıla~k ıeçme 
imtihanında kazanmak. 

7 - Yukarıki şartları haiz o
lanlar bulundukları yerin BB

kerlik şubesine bir istida ile 
muracaat ederler istidayı şu 

\'eaikaları ba~larlar. 

A ) Nüfus ccııdanı veya no
terce tas tikli bir sureti taabib 
edilmiş nOfus cllzdaoı kabul o
lunmaz. 

B ) Beş senelik ilk okul şe
hadetnamesi veyd orta okul tas 
liknamesi. 

C ) Bir senelik çiçek aşısı 
kagıdı. 

D ) Kendisinin ve alleslnin 
fena ve suçlu kimseler olmadı
Aıoa dair bulundu"u maballl 
hOktlmetten resmi Umu haber. 

E ) Sureli lli~ik ve noterlik
çe tesdlk edilmiş taahhüt sene
di ( ilişik - 3 dedir. ) 

8 • Okula şuoJar giremezler. 
Keller şaşılar yQzUnde ve 

\'Ucudunda çirkin uzvi teşek

külleri bulunanlar zenciler ba
beşıer kekemeler pepemeler 
cnceler bazı beden azasıada nli· 
betsiz büy9k veya kUçllk olan
lar gece uyurken kalkup ge
lenler yatağına işeyenler ues
len ve ırkan Tllrk olmayanlar 
Okula giremezler. 

9 - Girenlerin maaşları ve 
lalr hakları : 

Deniz gedikli orta okuluna 
Rlrenler 3 sene bu mektepde 
Okutulur giydirilir, yedirilir ve 
lclrillr mektebin birinci sınıfın
da iken ayrıca 75, ikinci saoı
fıncta iken 100, llçUncU sıwfmda 
125 kuruş her ay hıtrçlık veri 
lit bu mektep çıkış imtlbaaıada 
bittncilik ve iklııcillk ile imti
lıanda muvaffak olanlar deniz 
lııeaine gönderilerek deniz su
ba11 olmak Uzere yetiştirlllrler 
llçnocUden yediociJe kadar mu
katfak olan beş talebe de aao' 
•t liselerine gönderilerek san' 
•tur yetişllrlllr. Diğer muvaf
fık olanlar mektepten gedikli 

h
er Olarak donanmaya çıkarılır; 
lr sene er olarak ve iki sene· 

ele Onbaşı olarak stajdan sonra 
~•dikli çavuş olur ge:likli erler 
er ay 200 ve onbaşJlar 300 ve 

t8<llkli çavuşlar 2800 kuruş ma· 
't alırlar yiyeceklerini ve glye
~kleriul de beylık verir gedik-

Osçavuş r~Eiae gelince her :1 3600 kuruş lltaıış alır ve bir 
erer tayını zammolur ve ev

~lllrıek bıkk.ını haiz olur, bu 
bt tirde her maqıoa ilaveten 

t lira evlenme zam.mı ılır. 

/YEN/YOL} 

Ölçülerin senelik muayene 
ve damğa işleri hakkında 

BELEDİYE RİY ASETINDEN : 
l - Ölçüler nizamnamesinin ( 17) inci maddesine gö 

re ölçülerin 1937 yılı senelik muayene ve damğa 
isleri için konulan müddet aşajıda yazılı sıra ile 
15 Mart 1937 de başlıgarak 20 Nisan 1937 günü 

2-

3 

bitecektir: 
A . Uzunluk ölçüleri (metreler ) 

B . Tartılar, Teraziler. Basküller 

15 Mart 937 
ila 20 3-37 

Ve sair tartı aletleri. 22 Mart 937: 14 4 37 
C . Akıcılar (litreler) ve kuru dane 

liler hacim ölçıiltri 19 Nisan 937: 20 4 37 
Ölçüler muayen,.ye temizlenmiş olarak getirilecek 
·ue toz. pas. f.Jeya daha lcurumamiş bo11a gibi mu
atJene ve damğalamauı g•'iç/,.ştirici pisliklt!ri olan 
!ar kabul edrlmeu~c~ktir 
Ellerinde mıiracaat kağıdı olan ölcü sahipleri öl. 
çülerini bu kağıtta ve 11ukarıda yazılı günlerde 
sıra ile gurup aqar memurlujunl! gPlirip damga
/attırmaları 've müddet bittikten sonra ellerindekı 
müracaat kağıtlarının h11kmü olmayacağı gibi öl 
çülerini damjalottırmadan kullananlar hakkında ' ~ 
kanuni takıbat yapılacajı ehemmiyetle bildirilir. !411 

1-2 

Gayrimenkul satış 
arttırmasi 

Köyü Nev'i 
Üç parça 

Becil•k harap 

• 

• 

fındıklı le 

Harap 
fındılclılc 

Harap 
fındılclılc 

M.M. 

~3894 

45950 

4595 

De;irmen 
Kalemen 11rsası iki 1838 

.. 
• 

Mesonai 
bala 

.. 

Tos 

Hosdi-

JJllTÇG 

Harap ev 

Fındık/le 
ve tar/il 

Harap 
fıdıklık 
ve tarla 

fındıklık ve 

100 

11028 

2871 

tarla f.Je 38517 
çalılı le 

Harap 
fındılclılc 16542 
ifraz en 

fındıklık 10109 

Kıymeti Mu. 
M.N. U. N. lira 

4 

2 

2 

55 

14 

§1 

18 

3 
5 

27 
31 
44 

21 

114 

2510 520 

2516 
2515 

2519 

2343 
2344 

2453 

2797 2798 
2965-2966 
2967 2969 

muhtelıf 

2040 2041 

2182-2186 
2183 

1000 

100 

50 

50 

220 

645 

360 

200 

~ 
j 

::c:: 

Tercih 

7 

9 

6 
A. 
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rı değil ~ 
Dinlerseniz ~ 

izde ~ 

RADYOLARINI 
Edersiniz .. 

~ 
~ 
~ 

satı şevi 

Trabzon M. NURİ AYDIN , ı(abaoğlu ) 

Saat, Gözlük, Elektrik, Telefon, ve saire Ticarethanesi 
mas ya fit tarla 

Polita tarla 1379 79 3032 45 

Hoslcirasga fındıklık 

Tekke mahalle. Ars• 

7352 

90 

138 

32 

Kunduracılar caddesi N. 86 

~"XP '<P' "XP "XP '-'P "'XP '-'P "XP Jıl 
331 350 200 

45 

Tuzlu çeşme 
istadgos' S. Hane 

Defterdarhktan : 

226 120 Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

ŞiFA 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri Eczanesidir. 

peşin para ile satılmak üzere arttırmaya çıkarılmıştır. Is- •-----------
tekli/erin yüzde 7,5 dipozitolarile birli/ete 5 3-937 Cuma f lan 
günü saat 14 de defterdarlıkta toplanacak lcomisgona 
m•racaatlorı. 3 4 V aldilcebir sulh hukuk mahlı::e-

meıinden: 

bundan Oç sene sonra gedikli 
ba~çavuş olur ve 4800 kuruş 
maaş ahr. Bir nefer tayını ve 
aile zammı lle maaşı 6000 ku, 
ruşu bulur ve bu suretle iyi 
hizmet eden ve çalışanlar mek
tepdeo çıktıktan 11 sene ıoora 
baş gedikli olur ve 8000 kuruş 
alır. mr nefer tayını ve alle 
zammı ile bu maaş 10000 kuru
şu geçer ve böylece hizmette 
devam ettiği taktirde her Uç 
senede hlr maaşını 2 lira zam
medllerek seneler geçtikçe mı
aş1 artar va yllkeek bir maaşa 

sablp olur. 

• 
Dikkat .. 
istifade 1 

Her nef!İ gazı. dikiş, na 
kıs Vf'! sair makineler, a'V 
tü/enkleri. parçaları kırık 
ve yapılması mümkün değil· 
zannedilen her çeşit maki
neler teminatla gopdır .. A 
yağı kesik olanlara ayak 
imal olunur. 

Uzanıulcalc No. 95 
Haıan Kımol Kurbıtojlu 

Vakfilı::ebir orman idaresine 
i :afeten hazine velcili Şevket 
Gürdal tarafından Türkelli köyün
den Kemal otullarından Hasan 
otlu Ali aleyhine ikame eyledi~i 
ag-aç bedeli tazminat davasının 
yapılan muhakemesi aırasında 
müddeialeyhin ikamctgalıi meçhul 
bulundutundan ilanen tebliğine 
karar verilerek muhakeme giinü 

18 • 3 • ?37 P~r~embe rünü ınt 
on:ı tı lııt e :iılmi~ ol iuı?und n 
m •zkilr günde mahl eneye gelme 
si ve yahut lir vekil röndermeıi 
aksi halde rıyabında muhakeme 
icra lulınıcıtı ll&nen toblit 
oluvr, 

Soğuksu yolunun tamir artırması 

Vilayet daimi encümeninden : 

Trabzon - Soğuksu yolunun başla~ğıcından 
itibaren 800 üncü metreye kadar olan kısmının 
tamiri keşif evrakı mucibince ( 1814) Jira (81) 
kuruş üzerinden arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanununun ( 46 ) ıncı maddesinin ( B) flkrasına 
tevfikan pazarlıkla 15 gün müddetle el .. siltn eğe 

konulmuştur. 4-3-937 tarihine çatan peı cmbe 

günü saat 14 de vilayet makamında top'un cak 

olan daimi encümende ihalesi yapılc.ca tır. İs
teklilerin yüzde 7,5 teminat makbuzu ve ı~t k
tuplarile muracaatları. 

3-4 
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Kars şehir haritasının 
yapılma eksiltmesi 

Kars Nafıa müdürlüğünden: 
s.+..; 

Kars şehrinin takriben 350 hektar sahasındaki şe- [+J 
hir mıntalcasının meskün kısımlara şamil olmak üzere t~ 
beher hektarı 20 liradl'ln ( 7000) lira muhammen bedel- ~+j 
le hali hazır haritasının alınması için açık olarak eksilt l+" 
meye konulmuştur. [+] 

1 - Eksiltme 8-3 937 tarihine müsadif Pazartesi [•~ 
giinü saat 15 de Kars nafıa müdürlüğünde toplanacak f+J 
komisgonca gapılacalctır. ~ 

2 - Bu işin bedeli Üçüncü Umum Müfettişlik f ev [+] 
kaldde tahsisatından verilecektir. [t] 

3 - Muvakkat teminatı ( 525.00 ) liradır. g~ 
4 - Bu ameligatm istinat ettiği münakasa şart· [+~ 

r.amesi, hususi şartname ve Nafıa vekaletince tanzim [~j 
e.Jilen şehir haritalarına ait fenni şartname Kars şehri [t] 
nin 80000 mikgaslı basit krokisi bedelsiz olarak Kars ~· •• i 
Nafıa müdürlüğünden t;erilecektir. ~~ 

5 - isteklilerin muvakkat teminatlarını mal san· [+l 
dıjına yatırmış ve şehir haritalarını alabileceğine dair ~+1 

. Nafıa vekiiletinden alınmış müteahhitlik vesikalarım ha- &.+] 
mil olarak muayyen gün fJe saatte komisyona muracat- [t] 

r+i /arı ilan olunur. 1 - 4 a>:.ıı: 
l•i 

<><>60<.>.<>Ç> ' 

!ı Remi gton 1 
ı Y aı;ı makinelerinin son modellerini en ucuz [~) 
! fiatlarla mağazamızdan temin edebilirsiniz.. ~·1 
t ~ 
1 

Omcagaı ı 
Cep ve kol saatlannın en fantazı ve en 

son şekilleri gelmiştir .. 

HftSLON 

1 

.. 

[•l 
[•l 
l•l 
[t] 
,.~ 

~·..ı 
[•l 
[•l 

f!~ 
[•l 
~·1 

M ,, .... 
e~ 
[~ 
[•l 

1 
f!j 

.... 

Harunlar •• m 

. . '· 

1 • 

. . . . : ., 
. . . ' . . ' : . =-· ·, : . • . .. . . . .. 

,. . . . . . 
. . . . · .... 

• I • , • • .. .. . ~ .· . . . .. . : ; ·., .· · ...... 

...... 
. . .. . ' 

. .. 

es satı Cep ve kol saatlan dnnyanın en hassas 
saatlandır. 

Adres : TRABZON Kunduracılar caddesi 

l•l 
~ 
•l 

(!) • Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 
Hami ve Kemal Nalbantlar ,, ! T a~simde Yıldız sineması karşısında 

1 

mmm~~~~~mi ~~~ft_gt<z~~~J!Jl~.~!.~!:1::.~~.!~am 
~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~N~~-~t§Jll~~~~~,.=--~~~ - - " 

z A F E R ~:r~:~!: p H 1 L c o nun dur 11 ~ 3 7 s <C h al lb:!l lb" 
21-12-936 da 

Ankara Halk Partisi Genel 
Sekreler!iği tariıfınc', rı tedip 
edilip, muhtelıf renni cevaiı e 

;; m e n su p fenni bir h e yet 
., huzurunda yapılan müsabakada 

PHILCO 
Radyoları 12 rakf p marka 

arasında Birinciliği kazandı. 

Rakip markaların daha 
ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 L C O nun 

pek yüksek EVSAFI nazarı --~~-

itibara alınarak 
sipariş • ya verildi. 

Abdullah Sezgin 
Müessesesi 

Sıra maA-azalar No. 118 
TRABZON 

---
h b RADYOLARI sc au daima en başta 

Her Radyo sah;bine 
lazım olan el: ktrikli 

otomatik g. um'Jfo lor 

Radyosunu 
Din 1 eyi p, mukayese 

e tın ede n ad y o 
olanlar aldanır 

OVADO 
Dünyanın en 
mükemmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmışbr 

HAKKI 
Kunduracılarda 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K.>l ve 

Spor saatlan 

ATMACA 
TRABZON 

~.a.: ... t·· ~ .. · .-~ ... · 1~ .. :, 

1l. • • -


