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ispanyada hü Umetçiler k z 
A 1 manya ile Avusturya arasında _!!!üfhiş gerginlik v~r ! 

Almanya 
Avusturya 
münasebatı 
çok gergin! 

Ankara 21 ( A . A ) -
Almanya Avusturya müna
sebetleri Avusturya matbu-

lat sahasında hir gergin l.a · 
reket göstermektedir. Bu sa
bah çıkan Viyana gazetele
ri Almanyaga karşı Berlin 
ile Viyana arasındaki ciddi 
gerginlik zamanım hatırla
tan müteariz bir lisan kul· 
/anmaktadırlar. Gazeteler 
ekseriyetle Alman matbuatı 
tarafından Avusturya hak
kında işaa edilen kaste 
müstenit haberlerin bir lis
te.sini neşretmektedırler, 

Romanya nazırı 
hareket etti. 

Ankara 21 ( A. A. ) -
Romanya hariciye nazırı dün 
lstanbulda müzeleTi gezmiş 
t:1e öjleden sonra Köstencc
ge hareket etmiştir. 

Türk - Holanda 
tica.-eti 

Ankara 20 ( A. A. ) 

20·3 1934 tarihli anlaşma 
gerine kaim olacak yeni 
Türk - Hollanda ticaret 
anlaşması dün imzalanmış 
tır. 

Tırpan 

Amerikada müthiş bir infilak! l, __ Ş_eh_i_r _H_a_be_r_le_ri __ 
Bir kolej berhava oldu : Muallim ve talebelerden Sehir 'çocuk esirge Tie kongresi 

Yüzlerce ölü ve yaralı var... Kulubu·· çok münakaşal 
Ankara 20 ( A . A. ) - Amerikada Nevv london şehrinde alt,ndan geçmekte olan 

gaz borularından birinin infilakı neticesi Tegler büyük kolleji berhava olmuş ve o 
anda yedigıizden fazla talebe kırk küsü.r muallim olmak üzere mektep mevcudundan 
şimdiye kadar on yedisi mu ıllim olmak üzere heşyiit ces ıt çıkarılmıştır. Yaralananla
rın da bir çoğu hastaneye götürülmüş ve orada ölmüştür. 

İspanyada hükUmefçiler kazamyor .. 
Ankara 20 ( A. A. ) - Madrid şimalinde Guada/ajara cephesinde hükümet kuııvetleri 

ilerlemelerine devam etmektedirler. Son günlerde asilere karagah olmuş olan Brihue 
gagı ve daha bir takım köyler hükumelçilerin eline geçm;ştir. Resmi bir tebliğe göre 
hükümet tayyareleri bu cephedeki ltalgan kuvvetlerinin ricat halinde bulunduklarını 
tesbit etmi#erdir. 7 50 den fazla /tolgan esir edilmiş ve sekiz top 30 mitralyoz 5() 
kamyon ve yüzlerce silah igtinam edilmiştir. 

·Romanya 
H. Nazın 

Ankaradan ayrıldı .. 
Başvekilimizin Romen 

ajansına beyanatı .. 
Ankara 20- ( A. A. )

R 'manya Hariciye nazırı 
dün akşam şehrimizden ay· 
rılmıştır. Muhterem misa/ı
rımız bugün lstanbulda 
Dolmabehçe sarayını gez-
miş ve Fenerde Patıriği 
ziyaret etmiştir. Başvekil 
İsmet lnönü Romen ajansı 
na beyanatında: Romangaya 
şunu temin edebilirsinizki 
zamanla bajlılığımızın kuv
veti ve birLijimizin emni-
yeti artmaktadır ve müna· 
sebetlerimiz sıklaştıkca bey
nelmilel sahada sulh eseri
de bundan pek ziyade kazan· 
maktadır, demiştir. 

İttifaklar ! 
1 r a k - İbnissuudu 
ittifakına Yemen de 

giriyor mu ? 
Ankara 20 ( A . A . } -

Irak ile İhnissuud arasmdaki 
dostluk ve itti/ak muahede
sine Yemenin de girmesini 
temin için Sanaya gitmekte 
olan Irak heyeti Kahirege 
gelmiştir. 

Romanyan 
Çekoslavakya 
ve Fransa .. 

ispanyada 
vaziyet. .. 

Ankara 2 I ( A , A . ) 
ispanyada hükumet kuv

vetleri Guadalajara cephe 
sinde ilerlemelerine devam 
etmektedirler. 

Hintliler 
ne istiyor 

Ankara 27 ( A. A. ) 
Hint kongresi lngiliz hüku
metinden geni Hint kanunu 
esası sının kaldırılmasını 
istemeğe karar vermiştir. 

Gümrükte 
İthalat eşyası 

hakkında 

Y ılhk kongresini 
Yaptıı .. 
S:ıyu Üçüncü Umumi Mn

fetlişimiz Bay T11hsiıı Uzeriıı 

Trabzonda ilk eseri olarak ya
rattı ğı Şehir Kultlhll Trsbmn 
m Unevverleı lnin l()pl u vı kıt 

geçirmeleri i,~ın \: ık lüzumlu 
bir teşekkOldllr . 

içinde oyu o, Okl!ma, ltoilh'uh \t, 
sohbet, ı:ialonları. radyosu, lo
kantası bulunan bu kuta ~ıün 

bugUnkü mOlekılmil bil' şekle 

varma~ında çok bUyUk himmet 
ve gayreti görülen kulılb b-1 Ş· 

kanı Ddterdarımız bay Yekla
nıu başkan i ı~ıada dlln akşam 
! ıllık kongresi bUtCln kıı ltlp 
aztılarının iştirakile yaı ıln-ı .tır. 

Ç.ılı~ma raporu ve bUtçe:-i o.~u
nup ayuen kabul edi diklen 
sonra yeni idare heyeti seı,~gisi 
yapılmt!j, şu z ıvat ekseriyelle 
yeni heyeti teşkil etu ıi~tir: 

Bahri, noter Seyf el Un, A vu
kat Kemal, Süleyman Mahir, 
Hami Dedeoğlu, Mahmud Tah 
sio, Osman Sezmen. 

Yeni heyete mu,•affakiyet 
dileriz. 

Halkevinde 
Konser 

Cuınurlesi gOoO tıkşaını llnl· 
kevi salonunda halka konser 
verilmiştir. K o n s e r arasıodfl 

doktor Kllzım lIUsnü Ollleo ta
rafından sağlık mevzulu çok is· 
tlfarteli bir koofrans veril mlşlir. 

ve alakalı oldu 

Evvelki akşa m. Kızılay salo
nunda şeh1imiz çocuk esir
geme kurumunun çok alakaa 
ve münakaşalı k on g r esi 
olmuştur. 

Mekteplerde okuyan fak ir 
çocukları /.:ornma teşkil<ittle 
birleşmi~ olan çocuk esirge· 
me kurumunun bti f çcsi iize 
rinde u z u n münakaşalar 
olmuş, kongre b, şkunz Kul
tür dırektörü B. Necdet Rı
f atın münakaşalart hulasa 
ve ikna eden hitabesi neti 
cesi bülçe bazı tadılatla 
kabul edildikten sonra 15 
kişilik merkez hPyt':iı seçkısi 
gopddt. Reylerm tasmfınde 
şu zaııat ekseriyet k zarıd: . 

Kültür direkiöru Necdt t 
Rıfat, mütekaid yarbay 
Zuhtü, doktor Rafet, Zıra

at bankası direktörü Tarık, 
Mehmet Hazar Temel Nıi· 
cami. Süleyman Mahir, Lüt
fi Pulatanalı, Evlen m e 
memuru Sadi, Ziraat Ban 
kası memurlarınJan Sabri, 
Berber Segid, Kültür katibi 
Kemal, Doktor Kô.z11mn 
istif asile Hudi Buşman. 

Yeni heyete muvaf Jakiget 
dileriz. 

Yağmurdan kaçarken 
Doluya tutulan ihtiyor dostuma ... 

Soğuksu ... 

Ankara 21 { A. A.) 
Romanya başvekili ref aka
tınde Harir.iye müsteşari ol
duğu halde dün Praga git
miştir. Başvekilin Pragada· 
ki mülakatları esnasında 
billıasse Ronanga - Çekos 
lavakga ve Romanya - Fran
sa münasebetlerinin inkişafi 
mevzuubahis edileceği söy
lenmektedir. 

Gümrük idaresine evvelki 
gün çok mühim bir emir 
gelmiştir. Son gümrük işle 
ri üzerinde kamutagdan çı
kan kanuna göre ithalat ve 
ihracat eşyası hakkında 
gümrüklerce yapılagelen/ or
malite kaldırılmaktadır. it
halat eşyasını tüccar va
purdan istediği gere çıkara
bilecektir. 

Yeşil Giresunun 477 sayı ve 
13 mart nüshasında Magafrm 
imzalı garip ve hir,•te yerine 
masruf olmayan, titiz bir lrns
sesiyetin çizdiği bir kaç sütunla 
kerşıla5tım. Yazı, ( saygı değer 
ark.adaşım Bay H. M e) bıı;;lığım 
taşıyordu. 

1 - Emuiyetlo süyliyebilirim 
ki: Kalemi k3.ğıt Ozer iode yu. 
rillmeden sporuıı E>n bariz bir 
vasfı olan ( ferugn l ) ı ilk Jllfı nrı 
koyup harek~t eden genç bir 
arkadaşım s:ıtırlımna ( yalan ) 
damgasını vurmak İ\'İn deniz
aşu 1 yerden tMegaf m) la buğ1-
rıy0rsuauz .. 

T rabzona Kııradenizin incisi 
denılmesin<leki sebebi pek 

muhak.kıık ki bu şehrin ne yolla. 
rında, ne şirin kuruluşunda, ne 
hava, ne suyunda ve ne de boş 
ıörüoüşünde arayabiliriz.. Acılığı· 

aa ratmen açık ve do2'ru söyle
nirse bu şehir içinde gözler eslti 
ve harabatı görmek.ten bunalır •• 
iç dôrl yanı saran viranelerden 
sıkılır .. Ve lıareketsizlikteo daralır 
gönül... Orada yollar deve sırtına 
taş çıka.rtlıracak kadar acaiptir. 
En göze gelir yerlerde en iptidai 
şekiller görmek, en işlek kıyılarda 
harap ve berbat arsalara tesadüf 
işten bile dekildir. Ve artık hiç 
şüphe kalmaz ki Trabzona Ka
radenizin incisi denilmesine sebep 
bunlardan bambaşka birfey, bir 
nesnenin mevcı:diyetidir ... 

Şehre bu ııfatın verilmesine 
yerine amil tabii güzeUıklerin CD 

iç ·olanlarile bezeli, fakat rüzel 
olan herşeyin en bedbahtı Sog-uk
ıudur .. Her ıörcni hayran bırakan 
ve her içine gireni kendine kıs· 

kıvrak baflıyan ne füaünkar bir 
ıüzelli2i vardır onun... Baharı en 
cazip kisvesi, kışı en kendini sev
diren şekli ve güzelliği en şumul
lü anlamiyle ancllk orada görme.le 
kabildir, Her dah bir müsiki, her 
kıyısı bir şiirdir onun,.. 

Falcııl bütün bunlara rağmen 

onun güzelli2'ini artırmak, hatta 
muhafaza etmek şöyle dursun an

Kalemin - -
---Ucundan 

cak yıkmak ve harap etmekteyiz.. Naılandıkça nazlandı, ve kaç 
Her giden yıl bu eşsiz yerin gü. gündür kırklara karışlı yine. Bit

zelliklerinden bir kısmının hırsızı, tabi kimden bahsettig-imi teferrüs 
her gelen sene bir tehlikedir onun buyurdunuz: Asi Değirmendere 1 

* için.. Nedense oradaki harele.et • * 
ve faaliyet yalnız yollan tarlaya Koca şehirde avuç içi kadar 

katmak, çamlıldarı tahrip edip bir park vardı, tuttuk onu da iki 

fındık bahçesine kalbetmektir... gazinoya bahçe yaptık, Beledi~e-
. . ciliğin görünür ve görünmez hık-

Be~ sene evvellu Çıfteçamlığı ve ı l . d b' .d. b l 
. . . met erın en ırı ır u 

daha aşajtıdakılerını bulamazsınız 

artık .. Tabiat elinin kimbilir ne uzun 

yılları harcayarak serpiştirip yetiş
tirebildiği çamlıklarda artılı: sey
rine doyulmaz görü, bülbül seai 

yerine bakımsızlığın göz ve iç 
yakan harap manzarası, balta sesi, 
hızar zırıltısı vardır ... 

Dünyanın her tarafında silah
lanma kadar önem verilen şehir-

leri ağaçlandırma savaşı mevcut
ken biz hala bütün şehir i~lerinde 
olduğu gibi bunda da gözümüzü 
yummuş, kulağımızı tılcamış, elle
rimizi ğ'Öbeğimi.z üzerine bağlamış 

bulunuyoruz ... 

Şehir bütün manasile çırçıplak 
duruyor.. Şu Soğuk.suyu olsun 
soymayalım, soydurmayalım bari ... 

H. M. 

* *. 
Kim ne derse desin iş olaca-

g-ına varır l 
• * • 

Görenlerin, bilenlerin, duyan· 
lann ifade ve şehadetlerine göre 
lağımlar su yollarından memnun, 
fakat su yoJları lağımlardan müş
tekidir : lyi ama, biz daha yer 
üstündeki şikayetleri dindiremiyo· 
ruz, ııerde kaldı ki yer altmdaki· 
Jeri sindirebilelim 1 

* • * 
Bir gün gelir lıamainların içleri 

de vüstailikten l.urlulur elbet 1 

* * • 
Bitmiyen, tükenıniyen bir 

cadele : Defirmendere ile 
led.iye müoadeJeıi 1 

mü
Be-

Bu muamele 7 Nisanda 
tatbik olunacaktır. Şimdiye 
kadar her hangi bir ~şga 
muayyen Vtl gösterilen ge
re çıkarclır ve muayeneden 
geçerdi. Bundan böyle tüccar 
eşyasını vapurdan çıkarıp 

muayene yaptırmadan iste
diği ge,e çıkaracak ve yal
nız beyannameyi gümrüğe 
vermekle kalacaktır· Mama
fih iskele ve sair resimler 
eskisi gibi alınacaktır. 

Spor 

Spor 
Disiplin divanı 

.. Bütün spor kuhlplerindea· 
ikişer m u r 1\ h h asın istlrtlklle 
Trabzonspor kulabu salonunda 
d?n yapılan topları tıda disiplin 
dtvanı seçkisi yapılmıştır. 

Büliln ~por kulılpler1 azala
rının da hazır bulunduğu bu 
toplantıda emniyet mUfettişi 
bay İsmet, Avukat B. Cemal 
Karahan, B. Burhan Oğuzlu di
vana. seçilmişlerdir. 

Meşhur bir süz vurdır: iki 
kişi koııuşuı·kcn araya girt>u 
QçUncü şıb.sıı, adabı muıışer~:
ten anlamıız derlermiş ... 

Amma . . .. 
Yuuın sahife yer kııplayacak 

kadar Uzayıp giden bu yazının, 
Zaman zaman, tebarüz ctlirıne
ğe çalıştığı hdkikatlara en bariz 
tez1dlar teşkil ed~n uazı par
çaları; ldman GilcU, takım kap
tanı olmam hnsebile, çuı·esiz bu 
aşa benim de bir parça su kut
mıtklığıma yol açtı. 

İhtiyar dostum ... 
Yirmi be~i aşup otuza yak

laşan yetişmiş, münevver lıır 
arkada .. ı fnlıı genç ve tecrUlJe· 
siz gördUğUnUze göre, sizin de 
hayli tecrübeli ve bUyQk ola· 
cağınızı tııhwio ediyorum. 

13u satırlar dn genç bir ka
lemden çı~ı:lığı itfo bermulııt 
( tercllbesi az, ces:ıreti f11zla ) 
nazariyeslain düsturunıı ratblk 
ederek, size bu şekilctckl lııtu

bımı sffedeceğlnlzl Umit ediyo
rum. 

Görüyorum ki, sUtunlarınızuı 
aydınlatms~a çalıştığı lkl Uç 
nokta var: 

~ · l\lutulaalarınızı, kohırnete 
yakın fikirlerle izllH.t gıtyrct 
ediyorsunuz .. 

3 • Y nzıuızm tcz:ıd sanntrndn 

bir şaheser yaratan mcfhumile 
hakikı sparcu ruhunun kanık
terhtik vasıflarını tesbite çalı· 
şıyorsunuz .. 

Hhnci noktııdıı ki endişele
rioizi s izin yalana dü:;;mnn IJ.ıki
katı sever, tecrübeli sfııniııizc(;) 
h\yık. görerek alkijilurız .. 

Amına ... Bu, sizde pek f z. 
lasiletezalıur eden brkıkııtşinas. 
lığıo (:) bizde lııçliJfoi mi ifade 

eder? .. 
Maç taribimle.n l>lr lı rtn 

sonra burnya gelıın Gıı esu ı 
uıı ze telerinde Ye.şıllepe kalecı-
"' siui ( bir tekme ile ycro ser-
d ı ) ve o~unuu ceruyanıJ kak
krnda Jıııklkalııı semtine bile 
u~rnruıyao ocıbclere lcısadOf 
elınişlik .. b izim bu } tııılıır.ı 
denlzaşl11 olmasa uile, l.>Urnda 
kendi kendimize söylıyetıil cek 
bir sözUınUzde ıni yoktur? .• 

~ Arkası 2 de • 
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da e 
Doluya tutulan ihtiyar dostuma ... 

• Baştarafı birde • 

Halbuki, bu gazet den sonra 
ç kan nüshaları en kUçnk te
ierruatına kadar bilha sa oku
duğumuz b l ıe 1 g foıı'dan 
lJ;r f ryBt d ııl, kO flk Lir ne
f s bile görmemi tik.. O vakıt 
neye ha talanmıştı bu ses '! .• 
Burasını dU Unmck i temem. 
I akat ihtiyar dostum; bizim 
usmumızı z nnettiğlniz :;;ekilde 

( h kik tşina lığın ) azlığında 

rar anız yanılır ınız. 
S nelerdenberi spor bayatı 

ı ızın bllnye lnı ken.ıiregelen 

( dedikodu ) ismi \'erilnıi.. bir 
heyı.11 v rdır. izin mevhum 
Lir gol için, anlny m dığtın h n
gi sporcu zihni ·ctıle ,d ldurdıı
gunuz sUtUnlara mukal>il bizim
de o ( hon me ) ye it ~ ) 
acı sözleılıniz rnrdı .. 1 ııkat b lı-

clliğim heyOl ve memleket 
geoçlığfnin yok elme. ini g ye 
edinen fi irl rımiz bu gibi ba
sil dU:;;Oncelerin y&pacağı telı 

H ·eli izleri müdrik bulunduğu 

i ·indir ki, elımiz ve ğzımız 

i lemedl. 
İkinci nokta~a geli c : 
Hakikati i bata ç:ılı., ırkeo, 

. izin lı kikat şina Jı0 ı ( ! ) se
ver uhunuzu bile rencide e
decek derec de doğru yolları 
bir taraf bırak rak yanlış du
.. nnceleri ( ki porculuk ta y la
n bu ad verilir ) tercih etme-
nize d c·ı ım .. 

Hakemin son d ki' ad icat 
ettiği p nallı l in O>'Unculardnn 
bil'inin koluna çuptığını soyln
yorsunuı. Unaı eyi \alan kılı

fını hazırlarını .. iz bu muta
leayı yürUtUrkcıı bukndar b it 
bir tedbire bile ıoznm gOrıne
nıişsieiz. Halbuki muç gUnU bay 
lı keme erlı t 'uruşun sebe
bini iz h ctınc ini ri ettı im 
vakıt, o, bir arkada~ın hatalı 

çıkış yap r · Yeşiltepeli oyun
cuyu g yri ııiz ıı ı bir surette 
tev if ettiğini ı;ylemi ti.. Ve 
bunu söylerken yanımda bulu· 
naıılar orn ındn Glresondu ta
nı~makla b htlyar olduğum iki 
hakiki porcu da vardı : Bııy 

Harun, ve lfolkevl tem il kad
r sund n Bay O m n .. 

Tabii ihtiyar ınız, ·izi mazur 
gornrnm. ke tirme bir yol varken 
dOğl'uya en yakın bir ihtimali 
ara. tırıp kUlf ele allanın k ha· 
lı..ikaten can sıkar .. Zchi gaflet. .. 

Futbolun bir kanunu vardır: 
Sahadan çe ilen tııkım " hllk
wen ,, mağlup ·ayılır. Gireson 
gllzetelerlndc )1azıldıgı gibi si
zin de .. u .. ekllde S - 4 (?) for
mUlUnüz hakik ten bir garibe· 
dir. 

Bay .Mcmet Yılmazın ayağın
dan ç.ı acuk Utün gol olabile
ceğine hepimizin inancı vardır. 

Çok değerli bir arkadaş temiz 
lıir porcu. Lakin, ne de olsa 
bu bır ihtimaldir, değil mi dos
tum?. 

Sonra .. N ıl oluyor d n ti-
e tayın buyuruyor un , o -

lııd ? Oyun dnba bitme 
·edi dakı a vardt Bu yedi da 
l·ikn içinde hakemin Yeşllt pP 
lehine daha bir kaç penaltı i · t 
·e ıhlira ederek la ımıa 7 3 

galip g lınlyec ğini nasıl ke U
rebiliyorsunuz '! .. 

ldınan°tlçln hakemin fena 
·idare ini ey reden binlerce göz
le her her, fdm ngtlcUnlln her 
h ngi bir kını e u ında yine 
binlerce ağız an çı ·no(hf\keeem ) 
Diye ı lımdat f ryo tlarıoın da 

akıl erdiremediğimiz garip f. 
ayt kanuni rıle yok dilmi 

ol o hakikat hallı d ki dürt a- j 
dedi nhlh golnn he aplufını a
ra· cak olur ıık bu iş d venin 
ba ı ı.ibi ç •k uz ma:.ı: mı der i
niz. ü t 1 ?. 

o ana 
g • 

1 

hay Bılmem keı:ıncı tekmeı in 
i desi olan acı hadiseyi unııtuıa 
yarak ( Yavuz lıır ... ız ev sahihi· 
ııi bıı tırır ) fehva ınc bu ~ e-
k ilde tevil etmeniz M hakik l .i 
nasiıö-ınızıo,, en vazıh. bir delili-
dir ilel\'l sııkntlanıp bu er 
ı in futb la vcd eden i h>} un
cu uzl ağzından burnun an 

an gelip otele knldı ılım ka 
lPcimız naz ı ıyerıızı ç >k gllz 1 
ı bat ediyor .) . 

G lellnı üç Un ·n 
i . . . . . . . . Siziule görüşmek 

istediğim a ıl ebep budur. 

lnsnn fikirlerini uir kerr 
" yazılarını yedi defa 1 rtm. ı 

imi .. Bilha fkfıri ıımumi) -
·e arzeclileo ynzı an h r halde 

fazla elemek ı;zımdır de~ilmı l. 
Sonra .. Ynrnt ılen fikirlerdPn 

çizil n ynzıl u.lın ha~ ır ı bir 
nelic , bir kaz n<' uınmnk lwr 
eyden evvel ı z onUolle bu. 

lu...ıdurulmnlıdı . I' ki ilıtıynr 

do hım. Affınıza Hğıııar k 8İ· 

z l ir . ual r mal lığını ı mn 
a d eder iniz değilıni ?. Du 

~azıd n beklediğiniz nı>tic , um
duğunuz hn) ır nedir ·?. 

Hi,. dO llud müz mll·?. 
Be 1 l i kı , me cudil•etnizi 

·nplıyan klOp lok lıi si, T ılihi 

yet mağlubiyet mefhumları im 
neticeleri dll rncrirn vakit 
bırakmnmış. o 1· ide iıe lıen 

söyliyeyim : 
işte y rataca ı 
1 . lemlekcte , u oldu 

h ınbaşkabi.· şekilde 

tanılın le o n u r l -

re bir yenbioi ilt1ve etmek. 
2 - iki memleket gençliği 

ara ıoduki ideal bağları gev~et
mPğe sebep ol:ıbilecek çtrkin 
bir dedikodu mevzun açmak. 

3 - Giresun spom hakkındtt· 
ki mutalnnlııra bir yenisini il ı. 
ve ltirmek. 

4 - Spor ııbltıkiyatıuın va fı 
mnmeyyizi olan (d ğru) yu çel
melemek. 

5 - ..... ' . 
6 - •...••. 
Do tum; t hakku • ettirme •o 

yeltendiğin rnl\l.thazanla bu 
zararları knr ılaştırıver, baKalıııı 
i nbetli bir ış yaptıgıun kaui 
olabilecckıni in'? .. 

GünUl arzu ederdi ki, yapı. 
lan tema t n sonra (lJltar f 
şah ınızıo) edilen btifndeler, 
biç olmnzsn gayeye yakın alı

nan neticelere d0kunan bir kaç 
mukul dllşUnceoiz gOı.Gksün ... 
Gire un saha ındu maç bitire

tıilip .... Bılha sa ikinci oyunda 
sporculaı ı akatlaumadan evvel 
çok yUI sek rn temiz bir l• lit
bul gösteren İdmangUcU hak
kında doğruya ~akın bir kaç 
cümleniz goırıkseydi, bizim acı 
hatıralarla dolu olan o seyahat. 
tan dınce imiz yegane tesellı 
bu olacaktı .. 

Fnk t nck dar yazı· ki, bütün 
yazılar, bulun intıb lar bu tema . 
l n edinilme i melhuz olan gaye· 
leri tebarüz etlinnek şöyle dursun, 
kaleye girip çıkan goıleı in sayısı 

lıudu<lundan bir katış bılc ileriye 
gidemedi. Yazınız.ı bir daha oku 
yacak olur anız s!z.in de bu çer
çeveyi geçemedıginiı:ı görursünuz 
ki, bu da bu saho ço genç 
h tta muptedi olduğunuzu gös
terır. 

Ankara 19 ( A. . ) -
Roman.l.Ja dış bakanı Ante 
neıko Türk matbuatı mü
messillerine beyanatında 

Türkiyenin mukadderatını 
idare eden bügük devlet a-

damımızı tanımakla kendi

sini pek bahtıgar addettiğini 
onun serine karşı uzaktan 
hissettiği hayranlığa fiimdi 

• 

• 

s a 
Ankara 79 ( A. A. ) 

Mu olini Deylimail gazete
sine negusunda İng "!iz kra
lının tac giyme merasimine 
davet edilmesinin bu mera
simde hiç bir İtalyan heye
tinin bulunmıyacağr mana· 
sına geldiğini İtalyanın müs-

Avusturya 
Krallığı! 

Macaristanı kandırmağa 
çalışıyorlarmı ! 

Ankara 19 ( A. A. ) -
A'l.ıusturya başvekili Peşle
ye gitmiştir. Royeter ajan
sının Peşteden ô"ğrendiğine 
göre Avusturya krallığmın 
iadesi için Macaristanı kan 
dırmağa çalışmaktadır. Ba. 1 
zı mahafil Almanganın le 
vessüüne mani olmak için 
bunun yegane çare olduğu 
kanaatı vardır. Fakat Ma
caristan İtalya ve Yugos
lavyanın buna muanz oldu
ğunu ileri sürmektedir. 

Kudüste 
örf! idare! 

Ankara 19 ( A. A. ) 
Kudüste örfi idare ilan e
dilmiştir. 

tefek sebepler gösterme i ti' mül 
hükmüne girmiş bulunduğunu sizin 
garip fikirlerinizden Öğrendik .. 

Peki, hnzret ... Bu işin böyle oldu
ğunu bildiğiniz halde bun yeni 
bir \'eçlıe vermeğe kalkmanıza 
ne lüzum vardı ? Ben l.u noktayı 
nnlı yamadım. 

Deniznşırı yerden Magafonla 
anlatmak istediğiniz, bir yalanı 
teb rüz ettirmeğc sava~ırken yine 
( aykırı yolu ) terci edip tam 
mana ile yağmurdan k çarken 
doluyn tutulduğunuz satırlarla 
i tedığiniz şu değil miydi ? 

Takımın kaptanı olmaklığıın 
hasebile ben efkarı umumiycye 
ilfın edeyim : 

ki leri kul klarımız;d çrnhyor. 
llıılk bu m çı iz por mnte
lıa si lerindcn aldığı derin il
hamla "yredi}ordu .. Fakat ne
den e, bu h kikatlar (Megafon) 
uuuzun dur futha.,ıudan içeriye 
aksedememI .. 

Or d :y zılan orada, burada 
çizilen burada kalsaydı fayda 
beklerken cdmilcn zarar bukadar 
buyuk olmazdı. 

u Trabzon vilayetınin ldınnn 
Gücü lnkımile Gireson YeşıJtepe 
n m takımı arasında şehri h lin 
25 ci ve iy<li idi edb nın ik nci 

ününe mü adif Sali günu Tnyyıı· 
re nam meydnnı .. suhan n la ·c a 
kılınnn müsıırnada 'frabı n t ı u
larının herçebadabat yer. k .d şü· 
rülmesi kararı kat'i dal.ıl n ol-

1 
on yakın iken ve onu hu 
günün büyuk meseleleri Ü· 

zerinde yüksek bir görüş 
ve J.arakterisinin bir açrk 
/ıkla ifade elliği fikirleri 

dınlerken duygu hagranh

ğınm inzimam ettiğini keza 

ismet lnöntinü tanımakla 
pe.k hahlıgar olduğunu ve 
dostu R. Arasla yaptığı gci 

• . 
f 1 

• •• 
1 u 

lcmlekat noktainazarından 
tatmin edilmiş olduğunu 
Afrika ile olan ticaret me

selelerini ve billıassa suda 
müteaallik meseleler hakkın· 
da İngiltere ile dostca an

laşm~ğa amade bulunduğu
nu ita/yanın ispanyanın 

ispanya 
Faşist mi 

olacakmış? 1 
Ankara 19 ( A. A. ) 

General F,-, nko İspanya dev

letinin Faşist bir devlet re· 

jimi olacağını mamafih ken 

disine mahsus bazı · hususi 
yet/eri de bulunacağını bu 
rejimin Portekiz İtalya ve 
Alman rejimine benzeyece
ğini söylemiştir. 

İspanyada 
hükumetciler 
kazanıy:)r .. 

Ankara 19 ( A. A. ) 

İspanyada lvladrit şimalinde 
Guadalajara cephesinde hü
kumtt kuvvetleri yaptıkları 
taarruzda bir kaç kasaba 
daha istirdad etmiştir. 

'ı eşill penin muhakkak ihrazı ga· 
lebe ey leme i mu ad olunduğun 
dan, ollıenı(ıı da insaf ve idraki 
yedi kudret ndcn t b'it eyliycn 
Bay hnkem larafınd n bibikmcti

hüda halk ve .cat olunnıı bir ::ıdet ı 
ermest vuruş karşısında İdman 

Gücü topçuları naçar mağlubiyet 
şerefini kabul ederek terki saha 

eylemiş ve rahı felaha kavuşmuş· 
lardır. Merhuma rahmet edıle. » 

Nasıl, gönlün oldu mu mirim'( 

* * * 
ldmangGc:inün yenildiğini re • 

men ilün ettim. Artık bu glı unç 
satırların, gülünç olduğu ı.. lar 
efkarı umumiye üzerınde l .ııea
c ğı menfi tesirlerin, se nı 

bizim üzerimize yiıklemege k l -
mnuınız değil mı ? 

P rdon, birşeyi unutuy r m : 
Siz ( mağfob ) a ıyor<lunuz, d ıl 
mi ? Diyojen gibi fener ) ıp 
( külfete ) katlanmağa lüzum } ok. 
Ben gösterirsem kabul e d e r 
misiniz?. 

Yapılan iki spor teması var : Siı.in ihtimal halindeki goln
n Ü z n bukadar ha ıısiyetle 
o r t a y a atı ınız ö r e, 
~dmaogncnnno, künhüne h ı 

Ne çare, net" ce yine dedik:o. 
dulu bir kalem çatışmasına dökü
lerek spor nezahetinin tahdit elti· 

ği huduttan çoktan aştı gitti .. 

mağla olveçhile hareket edilip, 
mezkur takımın kayt etmek cür'et 

ve gafletinde bulunduğu Jnyu d 
Bir de, dedikoduya kurban olmuş 
( m g-lup hissiyatınız ) dostum, .• 

M lup bir ta ıaıın bazı u!alt 'dil nazarı itibare elınmı v Atıf Ramiz Sakar 

~-.,......:- ,...-.... .., ~ • ..-;;;;;;;ıır- ~ . - - - ; ..... . 

e 
a ada 

ve 
tyo •• 
rüşmelerin açık bir amımı
lik ve tam bir karşrlıklı 
ha va içinde cereyan ettiğini 'Ut 

biilürı meseleler hakkında tam 
lir an aşma mevcut olduüunıı 

o 
söylemiş ve buytik dost mil-
let için tam Mr hayranlık 
ve nizam ve hanş unsuru 
olan ittifakunızrn istikbali 
İçinde tam bir itimatla dci· 
n iyorum demiştir. 

a 1 : 

• e e esı .. 
mülki lamamigetini hatta 
dolayısı le tesbit etmiyece 
ğini diğer gönüllülerin de 
çekilmeleri hakkında umumi 
bir itilaf 'lıücude getirildiği 
tcıkdirde lsp:ınyadaki İtal 
yan gö"nüllıilerinine de çeki
leceklerini söylemiştir. 

Çanakkalede 
tören yapıldı .. 
Ankara 79 ( A. A. ) -

18 Mart Çanakkale deniz 
savaşının 22 inci gıl dô"nü
mü münasebetile dün Ça
nakkalede büyük tören ya 
pzlmıştır. 

Ticaret anlaşması 
Ankara 19 ( A. A. ) -

23 Egliıl l 934 tarihli Türk 
Holanda ticaret anlaşması 
gerine kaim olacak yeni an. 

l aşma bu tün şehrimizde 
imzalanmıştır. 

Şeker konferansı f 
Ankara 79 ( A. A. ) -

Almanya beş Nisanda Lond· 
rada toplanacak olan bey
nelmilel şeker konferansına 
iştirak edeceğini milletler 
cemiyeti umumi katiptipliği
ne bildirmiştir. 

Say/a 2 

Sağlık köşesi 

YILANCIK 
ve 

Ültraviyole ile tedavisi 

-2-

Ateşte yüz yılancılığmda 
çabuk yükselir. 41 dereceye 
kadar yükselen ateşler na· 
dır değildir. Baş ağrıları 
ekseriya şiddetli olur. Ba· 

zan lıastaları uykusuz ve 
asabi yapar. Dalgınlık he 
men daima görülür. İştah
ları azalır, dilleri fazla 
paslı olur. Kusmalarda 
eksik değildir. idrarında 
ekseriya albomin görülür. 

Hafif geçen hastalarda 
birkaç gün sonra iyilik 
görülür. 

Bir lw f la süren vakalar 
da v ırdır. Mu~acir yılancık 
ta birkaç hafla sürer. Du
dakta uçuk, ve kurdtşen 
gibi arızalara da tesadüf 
olunmaktadır. Yılancık has
talığı sağlam insanlerı ya· 
kalamışsa cabuk iyi olur. 
Sarhoş, ayyaş olanlar da 
ise oldukça ağır geçer .. Bu 
hastalığın tedavisi için: 

Evvelleri yılancık taşı. 
riyal ( eski gümüş paralar) 
yapıştırmak dev aynas:na 
bakmak gibi tedavi usulleri 
kullanılırdı, Bu hu raf eler le 
hastayı kendi haline bırak. 
mak demekti. 

. Bugünkü tedavi usulleri de 
yüzde 20 ihtigol merhemi, 
alkol ve sublüme ve asit 
borikli mahtiıllerle ıslatılmış 
soğuk pansımanları tatbik 
ediyoruz. Kızaran gere bi· 
tişik olan ger/ere de tentür
diyot sürmek faydalıdır. 
Serom medeni tedavi ve 
en/ ranruz ültraviyole ve 
röntgen tatbiktıtı igi netice
ler vermektedir, 

Bunlardan ültravigol şuar 
usulünde kullanmak şartile 
çok büyük muvaffakiyetler 
temin ettiğini gördüm. Ült
raviyolenin diğer bazı has· 
talık/ar da olduğu gibi gı
lancıkta da tatbikini şayanı 
tavsiye bulug >rum. 

Son 

Şiir 

Nefes ... 
En çorak yerlere tohum ekipte 
En iyi ürün 'u deren/erdeniz . .. 
Baştakı saç kadar çile çekipte 
.Sonunda murada eren/erdeniz . .. 

Ne yese dalarız, ne de sevince: 
Bizirnçin müsavi ~ündüz le, gece . . , 
Halletmediğimız yok bir bilmece: 
Uzağı yakından görenlerdeniz . .. 

Büyükle büyüğüz küçükle küçük, 
Boynumuzda yoktur vebal denen yük . .. 
Sorgu ya cevabta çekmeyiz güçlük: 
Hesabı önceden gô'renlerdeniz ... 

İçi - kevser - dolu ccimı atarız, 
Herdem ne~ 'emize neşe katarız, 
Dünyayı bir geçmez pula satarız, 
Kacnale gögüs geren/erdeniz ... 

Camı hav/ısında saf, saf biriken 
Yobaz /arın olduk gözune diken ... 
Ey Necdet, biz, daha beşik te iken 
Hak yolunda ıkrar verenlerdeniz. , . 

Patnos: 

• 

Neçdet Atılıan 



• 2 

K 

vısı 

nda 
cege 
na· 
Zarı 
Ba· 

r ve 
he 

tah
'azla 
rda 

lar 
ncık 

Du
eşen 

düf 
has
ga· 
/ur. 
da 

• Bu 

aşı, 

rlar) 

ride 
emi, 
asit 
ılmış 
ıtbik 

bi
ıtür

ıdır. 
ee 
ve 

tice-

Sayfa 3 {YEN/YOL/ 

Orman kanunu 
-12 -

.M dde 5 - ı 1 r ilılyelle 

\7olllor senenin mu }yen m v
slminde ağ ç ba} rCtmı terllb 
etmekle mükelleftirler. 13u bey. 
ramlorda her \ntandıış a~lu u
na, yol kenarlarına, boş yerlere 
ağaç dikmeye \e buohırı koru
yup yetiştirmeğe d \et olunur. 
Fazı nğ ·yeti, tirenlere mDkll
fatl r verl ir. yramın ne za. 
m n bn,lıyac:ağı, kaç n devnm 
edec ·ği ve ığ ç yeti tırenlcrden 
kimlere ne nııkdıır ruOkaf t 
verileceği vilı'tyet ldnre heyet 
leriace tesblt 'e il. n edllır. 
Hususi idareler. beledi~ eler, 
köy ihtiyar he} etlrrl bu bay
raınlaı· Jçla lüzumu olacıık fidan
ları -.e -.erilecek nı kılfatı temin 
ve tedarik ederler. Ziraat \ekil· 
!etinin fidanlıklarıadun da mnm
kUn mertebe i ifedc olunur. 

Madde 86 - En uf ak ı r\·as1 
yarım lıekturdnn 'e parçalan 
yekOnu bir bektnrdnn aşağı 
olm ımak şnrtUe yem ağnçlnn
dırılnn arazi ehibl, te~cirden 

llibaren yirmi sene ıçin bu 
sahalara nid lıOtQn vergllerden 
nıunr tutulur. 

Uu sabnları ormı:ın halinde 
muhafaza etmiyeıılerdcn vergi 
muafıyatl kuldı ılır. 

H.ıli arazıde ağaçlandırma 

yapmak isteyenler \'alı veya 
kaymakama mOracaat ederler. 
llu l erlerin lıilli eruziden oldu
ğu anlaşıldıktan sonra orman 
memurları tarafmdan yapılacak 
aaaçlandırma pltlnınn göre ağ:ıç
laodırma işine nl tyet veya 
kaza idare heyellcı ince izin 
verilir. 

Orınttn le kiHHı bulunmıyan 

vilayetlerde a"nçluu<lıma pli nını 
ziraat memurları yapar. Plllnlar 
meccanen y11pılır. 

Ağaçlandırılan saba; ağaçlan· 

dıralmasıoı takib eden be iııcl 
senenin aonunda idare heyet
leri k.ararile agaçhyana temUk 
edilen yer geri alınır. 

Madde 87 - Orman sınırları 
dışıod'l olup da yeniden orman 
yetiştirilme ine Vekiller Heye 
tlnce karar verilecek olan yer
ler Orman Umum MOdUrln~nn. 
ce hazırlanıp Ziraat Vekillle-ince 
tasdık edilecek ağaçlandırma 
pUlnlarıoa gOre ormlln idaresi 
tarafından ağaçlandırılır. 

1KlNC1 l'ASIL 
Orman ga111ınlarının 

sönduriilmesi 
Madde - Ormanların 

içinde ve yakımoda ateş veya 
yaagrn al4lmi eorenler bunu 
derhal orman idaresine \ e~ a 
en yakın muhtar, j~mdarmıı 

daireleri vel n mnlkiye amirle
rine haber vermeğe mecburdur. 

Madde 9 - Ormanlarda 
yangıu oldu4undıı yangına yn
k.ın köy ve beldelerın 18 yaşını 
bitirip elll yaşını d:.>ldurmamı;; 

bütOo erkek nOfusu beraber
lerinde mevcud balta, kllrek 
kazma, testere gibi yangın ıün
dllrrueğe yarıyacnk aletleri 
ile yaııgıo yerine gitmeğe \0 

yangın sOndllrme · mecbur
durlar. 

• Ark sı \ar -

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

HALK 
Eczanesidir. 

Hastane inşası için istimlôkine 
karar verilen mahallere kıym t 

takdir edildiğine dair .. 
Belediye riyasetinden: 

Trabzon 'da Devletçe yapılacak { 250) yataklı Numune 
hastontsi için Viliigct idare hegetınce istimlakine karar 
uerilen Kavakmcgdan 'da İhsan Hamami oglu ile Kala. 
f at ogullarına aid hane ve tarlalara kigmet tak dır edil 
mek uzre ıntihap olunan heyeti muhammene·ce ihsan Ha
mamı oğluna aid on beş ddnüm tarlaya beher dönumu 
725 lirad n ( lb75) lira ve cadde uzerillde 6 Na. lı kalı
uehaneye ( 350 J , Kahvehane ifti:;afmdeki tamire muhtaç 
iki kat haneye ( 700) 'De gine agnı tarla ıçi we k.smen 
ankaz halinde harap ve buyuk 7 No. lı haneye ( 500 ) 
fle altı tane sıra evlerden başta hirincı 8 No. lı eve ( 650) 
ve diğer beş haneye ( 550) şer liradan ( 2750) ve tulun 
tamına ( 150) lira ki ceman Ihsan Hamami ogluna aıd 
tarla, kahvehane ve tütun tamı ıle sekiz parça lıanegc 
( 6975) lira ve gine krokide gösterzlen Kala/ at 0

0 
lu 

Abdullah ve Hü!nu veıeselerine aid ddrt dön.ım tarlaya 
getirdiği irada nazaran beher dönumu 140 liradan ( 560) 
lira ve Kalafat oğlu Abdu//alıa aid 18 1 No, lı gol 
uzerindeki ıiç oda, bir salon ve bır mutbalıtan ıbaret iki 
kat haneye ( 900 ) ve önündeki bir kat pavyon şeklin
deki haneye ve havlusu ile çimenliğine ( 300 !ıra ki 
ceman Kala/ at oğullarına aıd hane, tarla ve sair ege de 
( 1760) lira kigmet konulmuş olduğu alakadarların ma
lumu olmak üzre islimlô.k kararnamesinin 8 ci maddesine 
tnıfikan sekiz gün müddeile ılan olunur. 

79 - 22 - 24 - 26 
----------------------~~~--~ 

Gayrimenkul satış arttırma ilanı 

Mahallesi 
Boztepeıbala 

Es vak 

Soka~ı 

.Manastır 

Camii.şerif 

aralığı 

Hacıemin 

aşçılar 

Hacıemın 

Nev'i M.M. 
Arsa 110 
Harap ruağaz.anın 
sekı" hısaede 
bir hissesi. 

Muhammerı 

kıymeti 

M.N. Lira 
200 

7 100 

Kısmen münlıcdim 2 500 
mağazanın 151 
sehiınden 123 sehmi 

ile bakıyc 28 ehimden 
40 sehim itibarile 
19 sehmi. 
Kalıvehane 90 2 800 
arsası 

Defterdarlıktan : 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti peşin para ile 

satılmak ve bedeli gayrimübadil bonosu ile ödenmek şarti!e 15-3 937 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
lsteldılcrin yiudc 7,5 dipozıto akçelcrile birlılctc 30 - 3 • 937 Salı 
günü saat 14 te defterdarlıkta toplanacak komhyona müracaatları. 

19 22 25 29 

Koyun eti eksiltmesi 
T. satınalma komisyonundan : 
1-Trabzon askeri hastanesinin ihtiyacı için 

(3500) üçbin beşyüz kilo koyun eti alınacaktır. 
Tahmin bedeli (1487) bin dörtyüz seksen yedi 
lira (SO) kuruştur. 

2- Şartnamesi hergün satmalma komisyo· 
nunda okunabilir. 

3- Eksiltme 23-4-937 Salı günü saat 14 de 
Trabzon kalesindeki garnizon binasında satmal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5- Muvakkat teminat (112) yüz oniki liradır. 
6- Teklif mektupları 23 - 4 - 937 Salı günü 

saat 14 de kadar satmalma komisyon başkanlı
ğına verilmiş o'acaktır. Bu saattan sonra mek
tuplar kabul edılemez. 

7- Şartnameler istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerısıne konulmuş 
olacaktır. 23-26-30-3-

Ser bayilik yapmak istiyenlere 
Türk Hava kurumu Trabzon Şubesi Başkanhğından: 

Hava Kururr.u Piyango iletlcriufn sürOm 'e satışını bır eld o idııre st t tıle bu gUnkO 
randumandan fazla mı teının mBk adile Şehir içinde Pil ngo lıilet ser bayıll~i ihlasına idare bey
etlnce karar verllmlşllr. 

1 - Ser bayilik yapmnk i tıycnlerfn bu gOnden itil nren bu oyın 2G cı Cuma gOnO akşamına 
kadar Trabzon Bava Kurumu Şubesine ba~ rnrınala11 ve şubede uıevcnt Pl)ango tnlimatuame ve 
ona göre bıtyllik lıtemeleri 1411mdır. 

3 - Ser bayillk yapmak arzu edenlerin yukarıda yazılı güne kadar birer dilekce ile Şube 
&.>.ıtkıolıtuıa 26 • B • 937 ıonnııe luıdar muracaatları ll4ıı olunur. ' • 9 
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a 

UNAN 
Gayrimenkul satış arttırması ,. 

kıymf.t M. 
Köyü N .. M.M. M.N, U.N. Lira ev ı 

Zülmera Fındıklık ve 7352 116 531 300 
harap ev 176 531 

Trabzon Ha evinin Aylık Ülkü ve Kültür 
Kalafka 

iki parça 36760 80 638 700 
fındıklık 98 631 
Altı parça 32765 78 607-623 525 ,, fındıklık 57 680 534 

Mecmuası Üç prça 454 
15623 84 ilii 440 ., 

fındıklık 461 

İNAN : En kıymetli ve salôhiyetli kalemlerin yazılarını taşıyacaktır. 
,. fındıklıkJ4lıf! 3574 24 359 70 

sede 8 hıssesı 

" fındıklık harap 40436 700 660 

İNAN : Bir Fikir ve Sanat Mecmuasıdır. ~ fındıklık 12407 107 438 300 
" 2 192 

566-675 
" fındıklık 6433 43 621 622 105 

Çukurçayır ,, 4595 72 3672 725 
M fındıklık 5433 70 2652 

730 esarya ve otlak 2653 

" 
fındıklık 7838 215 2872 50 

1767 7168 

Kilat 
fındıklık 10109 

44 7169-7170 245 
ve tarla 82 7171-7772 

7173-1174 
Zanbur fındıklık 9790 3 4533 250 

2- 5 3440-3441 

Kalemen 8731 
8 7 7 3442 3443 190 ,, 24 25 3444. 3445 

54 3446 3450 
,, " 

3576 12 80 
Karlık Değirmen 7250 6 75 90 
gozamga arsası 

Tarla maa 16 9 Süfla fındıklığın 72407 77 70 769 
nısıf hissesi 

Defterdarlrktan: 
Yukarda cins ve evsafı yazılı gayrimenkullerin mü/. 

kigBtleri peşin partı ile satılmak üzere artırmaya çıkarıl
mıştır. isteklilerin güzde 7,5 dipozito akçelcrile birlikle 
5 4.937 Pazartesi günü saat 74 de defterd >rlıkfa topla· 
nacak komisyona müracaatları. 22 26 - 29 3 

Gayrimenkul satış arttırma i!ônı 
Muhamme 

İNAN : Fikir muhitinin, Halk muhitinin Mecmuasıdır. 

İNAN : Ülkü ve Kültür yapıcısıdır. 

İNAN : İyi , 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. 

Tevfikbey okulunda 
tamirat eksiltmesi 

Vilôyet daimi encümeninden : 

Yeni okulda tamirat 
eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden : 
Metruke kıymeti 

Mahallesi Sokağ'ı Nev'i No. Lira 
Esvak Camiişerif Harap mağazanın sekiz 7 87,S 

hiısede yedi hissesi. 

Tev/ikbıy okulunda yapılması gereken bazz tamırata 
ait tanzim kılınan {273} lira [16] kuruşluk keşif bedeli 
üzerinden 27 gün müddetle eksiltmeye konuldu. 

Yeni okulda yapılacak bazı tamirata ait tanzim kılı
nan [786] lira [91] kuruşluk keşif bedeli üzerinden ek. 
siltmeye konulmuştur. 

DEFTERDARLIKTAN: 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkulün mülkiyeti peşin para ile 

satılmak üzege 15 • 3 - 937 tarihinden itibaren on beş 2'ÜD müddetle 
arttırmaya konulmuştur. isteklilerin yüzde 7,5 dipozito ııkçelerile 
birlikte 30 • 3 - 937 Salı günü saat 14 te defterdarlıkta toplanacak 

31 - 3 - 937 tarihine çatan Çarşemha günü saat 14 
de Vilayet makamında toplanacak olan encümende ihalesi 
yapılacaktır . 

31 · 3 - 937 tarihine çatan Çarşamba günü saat 14 
de Vilayet makamında toplanacak olan encümende iha
lesi yapılacaktır, 

Muvakkat teminatı [14] liradir. 
1-.teklilerin Vilciget daimi encümenine muracaıztları. 

Mavakkat teminatı [20] lira [50] kuruştur. 
isteklilerin Vilayet daimi encümenine mürac1atları . 

3 4 komisyona müracaatları. 19 22 25 29 
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VENDVOIL MAT~AASD 
Te iz giizel ve .uc z ·r surette her 

türlü m t aa ·şı · · y par ve 
yerlerine u ş ır r. 

~] En güzel harflerle en zarif kartvizitler Yeni yol matbaasında yapılır. 
[•j 

fi Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 
fi hazırlanır gönderi ir. 
Bi 
•J 
•l 

i 
l•l 
l•~ 
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Köy bütçeleri,sar:ıdık ve bekçi makb .zları en ucuz fiatla 
( Y eniyol) meıt _aasında bulunur. 
Uzunsokak : Polis karakolu bitişiğinde No. 63- 65,-67 
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