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r ' Direktörü, Başgazıcısı 

BEKiR SÜKOT/ 

Telefon Ng : 79 

Uzunsokak No: 63-65-67 

Altı sene 
Altı ay .... 

_) 

Sağlık işleri yuruyor, 
Boztepe ağaçlandırılıyor 
Artık . . Altı senede 
Yapıhnıyan işleri altı 
Aya sığdırıyoruz ..... 

Son birkaç sene içinde ıa2-
lık i.,lerlmlz okadar perişan, 

okadar berbat akiller almıştı 
ki, duyduğu uz gördOğQmllz 

berb tb l rı ifade yolunda za 
man z n kalemin ucuna sa
rılnn kelim lerdea ığrenip tik
slameme mn kon olamıyordu. 

Snbnh b balı okuyuculnrımızıo 
miydelerioi bulandırmamak için 
bu b bi tere temas etmek is
tomiyoruz. Beş altı seue knh 
açık, kllb kapıılı yazdık durduk, 
fakat beş altı senede be, altı 

santim yorntemedik bu işle .. l.. 
Her şey ve her iş günden gü
ne daha berbat, dahn perişan, 

daha feci şekllleı e girdi ... 
Derken gllnOn birinde bir 

def:lşik.llk, bir gelişme alameti 
bellrdl, bOtOn bu berbatlıktan 
ve zavallılıkları madde madde 
yaknhyan, ınndde madde &ıra

hyan ve madde madde, bakan, 
gören, fakat görmek l temiyen 
ve görmiyeo g O z 1 c r önüne 
atun, ser n bir alamet ı 

:MOfettlşlik sağlık kolunun 
bu işler Qzerine bu suretle 
uzanmış olma~ı. sıhbııt mUşaviri 

Bay Ha.Jmln bntllıı bu işleri 
derleyip t(Jp ıynrak gOrmiyen 
güzler OnOne ermek hususun
daki hassa l~tti çok yerinde ve 
çok gereken bir iş olmuştu .. 

Daha bir z onra i ler bn -
bUtao değişti, değişiklik ve ge
lişmeler duba ayan beyan göz
lerimizin OnUnde canlanmağa, 

fiil saba ında yol alıp gltmeğe 
başlııdı, ) apnıiyıın, ve yapmak 
istemi) enlerin yerine yapıcılar, 
yurntnculer kalın olmuştu. Beş 
altı senede ynpılwıyaıı işleri 
beş oltı aya sığdırdık ve sığduı 
yoruz işte .. 

Beş altı senede beş allı sOğOt 
dalı yere sokamadık. Şimdi, 

beş on gOu içinde koca bozte
peyi ağaçlandırmağa sava ıyoruz. 
Yapmak istemeyince her şey 
yQzUstO kalır, yapmak l leyince 
her iş dirilir ve canlanır böyle ... 

~) ın Valimizin en güzel 
eserlerinden b 1 r 1, boztepenin 
nğıı~·Jandmlma işi olacaktır. 

r ' r 
Fiatı Yıllığı 

100 750 
Para Kuruş 

\._ ..) GONDELIK SIYAST GAZETE - TRABZON '-

Başbakanımızın Kamutay gurupunda mühim beyanatı .. 

İsmet İnönü yakında 8elgrata gidiyor 
Ankara 23 ( A . A . ) - C. H. Partisi Kamutay gurupunun bugünkii toplantısında Başhanlcan lsmt!t İnönü 

Ankarayı ziyaret eden Romanya Hariciye nazırı ile görüşmelerinden, Balkan antantının günden gune daha kunvet 
li bir fJo:iyette olduğuna fJe umumi siyasette tam bir görüş birliği bulundujunun müşahede edildiğini anlatmış, P11rti 
gurubu Romanya le/zinde geniş muhabbet tezahuratı yapmıştır. 

ismet lnönü Yugoslavya Başvekilinin geçen seneki ziyaretini iade etmek üzere yakında Belgrata gideceğini ve hu 
vesileden istifade ederek umumi siyaset vaziyetini dostlarımızla gözden geçirmek fırsatını bu!acaklannı söylemiştir. 

8. Musolininin ateş saçan bir nutku : 
Unutmamak ve hazırlanmak parolamızdır 1 

" italya halkının h r şeyi kolayca unutacağını zannetmek hatadır. 
Bir Ad u a intikamı için kırk sene bekledik ..... 

Ankara 23 ( A. A.) Musolini Romaya dönmüştür. Faşist muhari1ler birliğinin on ıekizinci yıl dön rimfi miinase-
6etile verdiği nutukta Trablus segahatrmn proğram dahilinde yapıldığını söylemiş ve dem;ştirki doku"L ay süren 
'Ut! muhasır/arın ricatile neticelenen iktisadi buhran İta~qa halkmın kabiligetini göstermiştir. Profes.t1ô"nel sulhcular 
tarafından tertip edilen bu hucum şimdiki ihtilaf !arı tı• kflrışrklıkları doğurmuşıur. ltclya halkının her şeyi kolayca 
unuttuğundan bahsetmek hatadır. ita/ya ha/ki adua intikamını almak için kırk sene beklemiştir unutmamak ve 
hazırlanmak parulamızdır. 

8. Musolininin seyahatini yarıda 
bırakması ispanya içinmiş ! 

Ankara 22 ( A. A. } -
Musolini dün Trablusgarp 
tan ayrılmıştır. ltalyan do· 
nanmasının libge sularile 
ltalga fJt Sicilya suları a 
rasında yapmakta olduiu 
manevralarda hazır buluna 
calctır. 

Deyli telzraf ıazttesinin 

İpekçilik 
kursunda 

Romadan istihbaratına na
zaran A-fusolininin alelacel• 
Trablusgarpten dönmesine 
kum fırtınaları resmi bir 
mazeret leş kil etmekte ise de 
ispanya hadiselerinin Muso
lininin bir an evvel Roma
ya avdet etmesi kararında 
çok müessir olduğu muhak-

Baş Müşavirimiz 
Rizeye gitti 

Üçıincü umumi müfettişlik 
Başmüşaı.ıiri s a y r n Bay 
Nizameddin dun vapurla 
Rizege gitmiştir. 

Başmüşavirimiz Rizede 
tetkik ve teftişten sonra 
şehrimize donecektir. 

kak görülmektedir. 

Ek.o döparı de Romadan 

aldığı habere göre Musolini 

İspanya hadiselerini askert 
ruesa ile tetlcilc etmek üzere 

maneııralarda kısa bir müd 
det kaldıktan sonra Roma 
ga alelacele dönecektir. 

~ =-=====-===-==--"""""'..:=====--
Hayrettin Ziya 
Değerli yazılarile Yenlyol 

okuyucularına kendini çok sev
dirmiş olan ve iki aydan beri 
Ankarada b u ı u o an Oçnncu 
Umunıt mnrettlşlik .Maliye mıışa
virl Bay Hayrettin Ziya Taluy 
bu sabah Aksu vapurlle şehri· 
mlze dönmOşlMdlr. 

lrakta 
Cafer paşanın kardeşini 

de öldürmüşler 1 
Ankara 23 ( A. A. ) - Irakta 

Teşrini evvel Hı illlli esnasında 
öldürQlen milli nınd ıfaıı nAzm 
Cafer Paşanın kardeşi AH dUn 
Bağdatta evinde tabanca ile öl
dQrU.lmnş olarak bulunmuştur. 

Kültür müşavirimiz 
mektep kitabi 

yazıyor 

Üçüncii Umumi Müfettiş
lik Kültür müşatıiri Bay 
Mustafa Reşid Tarakcıoğlu 

Kültür vekaletinin açlığı 

mektep kitapları y a z m a 
müsahaJcaçzna iştiraketmelcie 
ve mühim bir eser hazır la 
maktadır. Eserin bir cildi
nin gazımı bitmiş, diğer 

cildine başlanmıştır. 

( 
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Kamutay 
açıldı .. 

Ankara 22 ( A. A. ) 
Kamutay bug in toplanm 
ve evvelce takdi n ediln ~ 
olan bir tezkere ile iki ka
nun layıhasmın g ri 'Veril 
mesine dair baş ekalet i z 
kere/eri okunaruk kabul e
dilmiştir. 

Kamutay Çarşamba g n' 
toplan-ıcaktzr. 

İspan ada 
HükCın1etçiler 

ilerliyor .. 
Ankara 22 ( A A. ) 

Madrit şimalinde Guadala
jara crphesinde hukrimet 
kuvvetleri taarrnzlarına de
vam etmektedirler. Y niden 
üç kasaba daha alınmıştır. 

Altmış ltalyan sılô.h arı e 
birlikte teslim olmuşlıır. A.)i 
kuvvetlerin ricafta bırak
tıkları 24 top e e geç:rıl 
miştir. 

Sis 
M v ·irnln ilk ke lf si l hu 

sablih gOri.lnmO,.tnr. Rızed u 
limnnımıza gelen Gn cemnl ve 
ı~tanbuldan gelen ik u si dO· 
layısile limana girememiş \ e 
sık sık dDdOk öttnrmckle arıkla 
beklemişlerdir. Sis ao t tıe .. te 
Umacı barmış \e sekiz buçuğa 

kad ır bOrmotnr. Her iki vııpur 

ancak sekizden oora limanı 
demirliye bilmiştir. 

Sisin meyve çlç kleri Ozerin
de bir tesiri görU\se lıfle fındı • 
nzerlude bir te ir yapmı:rncıığı 

söyleumektcdir. 

Bir Kamyon devrildi 
bir kişi yaralandı 

Erzurumdon gelmekte ohın 
bir kamyon evvelki gnn sal • 
lüden geçerken dcui mi o -
culardan bir ki ... f ynralnomı;-tır. 

Ankara 22 ( A. A. ) 
Ziraat vekili Muhlis Er:kmtn 
Antalyada ö;retmenler için 
açılan ipek böcelcçilik kur 
sunda ilk dersi tJermiş ipek
çilik enstitüsünde sıcak ik
limler nebatı istasyonunda 
portakal 11t muz bahçelerin· 
de Antalya cifJarmdaki çift
liklerde fit UltJ.n ovasında 

tetkiklerde bulunmuştur. 

Belediye Tababeti 

Moloz kokudan 
Kurtarıldı GOROŞLER DUYUŞLAR 

Basın birliği 
Ankara 21 ( A. A. ) 

Balkan basın birliği Türk 

Hamsi kayıklarının çekil 
diği Moloz yalısındaki f ına 
koku oranın havasını bozu
yor halkı T'lhatsız ediyordu. 

T eşçir, kültür işlerine dair .. 
-1-

Bekir SukUti KulaksızoğlJ 
------------ı milleti komitesi dün toplan

Açık bulunan Belediye 
tabipliğine Vekcilelini ifa 
eden merkez t a b i b i Bay 
Kazim 1-lüsnü Gülenin asıl 
olarak tayini için müraca
atla bulunduğu haber alın
mıştır. 

Sayın valimiz Viliigetten 
verilen bir emirle Hamsi 
kayıkları balıkhane yalısına 
kalkmıştır. 

Bundan hayli yıl önce, fifelan 
tarihte bay Faik isminde bir ziraat 
müJüril vardı. Hem bilgili, hem 
çalışkan, hem de müteşebbüs bir 
adam idi o 1 o n u n müdii lüJü 
zamanında Yeniyol sütunlarında 
birkaç kere ağaç bayramından, 
şehri yalcın kazalar•, sayfiyelere 

baflıyan şoselerin sağlı sollu teı

çirinden, boztepenin ağaçlandırıl
masından bahseden yazılar çıkmıştı. 

O zamanın ilbayı Sait, g a z ete 
neşriyatını çok alaka ile takibeder, 

İşte o zaman bay Fnik Y eniyo
lun yazması ilzerine d r."rmeı de

reden Yomrayn kndnr, Ayasof} a
dan Pulatnnayıı kadar uz nna şo
senin sağ ve solun a aç d kmiş, 
boztepenin teşçiri için çukurl r 
2çtırmış1 yerlerini hazırlııtmı • • 
Dikilen nğ'açlnr bir m ddet de 
arazoz.la sulattırılmış, muhııfnza 

altına da alınmış iken, v n l i n i n 
değişmesi, bn;, Faıkin g"tmcsi ve 
yerine gelen vali bay H iminin \ c 
zirnnt müdüru bny H. Avninin 
i~ı mühimsem,.mesi, bakılmam zlık 
yfizünden bunca emek heba olmu, 
ve boztepe çukurları da yuzfistu 

bırakılmıştı. 

Türk-Alman 
icaret işi .. 

Almanya ihracatı 
ınenetmemiş .. 

Anktır 23 ( A. . ) - Al
mauyad n 'fllrklycye ihracat ya
pılmasının Alman lıUlcQmetince 
mu aade edilmediği hakkındaki 
haberin doğru olmadığı Alman 
buyuk elçiliğinden bildirllmiştir. 

Romen başvekiJi 
Pragda 

Ankara 22 ( .A. A. ) -
Romanya başvekili buzün 
Praga gelmiştir. 

Belçika kralı 
Londrada 

Ankara 22 ( A. A. ) -
Belçika kralının bugün lond 
raya gelmesi beklenmekte
dir. 

mış ve Atinada içtima et 
miş olan Balkan antantı 

basın birliğinin fJerdiği ka 
rar:lardan Türkigenin hisse
sine düıenlerin tatbiki için 
gerekın kararları almıştır. 

Küme 
maçları 

Ankara 21 ( A. A. ) 
Bu,ün Ankara lstanbul lz 
mirde milli küme maçlarına 
ba,Lanmııtır. Ankarada ~enç 
/er hirliii Ankara gücünü 
4 de 2 lstanbulda Beşiktaş 
Feneri_. 2-1 lzmirdı Doğan 
spor Uç oku 4 2 yenmişler
dir. Güneş Galatasaray 2-2 
berabere kalmıştır. 

Bu yıl her mahsul çok 
Bereketli olacak 

Bu yıl hsvaların çok mUsaid 
geçmeslndeo her tllrlcı mabsu
lUn çok bereketli olacağı anla
ılm t.l:ıdır. 

r::IC.~:::::'IDı::::::-.:=-:~ ı=wrı -.::rı-=ıı:ms:ı>rı-=ıı:llj 

Hayrettin Ziya. en son yazdığı bir romanını 

i'azetemize vermeyi vadetmiştir. Muharririn 

~ATUŞ 
adlı romanının merak ve heyecanla okunacağına 
yoktur. 

F ATUŞ, bir aşk romanıdır. 

FA TUŞ, bir fazilet romanıdır. 

FA TUŞ, bir fedakarlık romanıdır. 

FA TUŞ, alılaki bir romandır. 

şüphemiz 

f A TUŞ, açık bir Türkçe ile yazılmıştır. 

FA TUŞ romanını karilerim izin kolaylıkla ve bir kitap 

halinde toplayabilmeleri için forma forma ve gazetemizin 
üçüncü ve dördüncü sayfalarında tefrika edeceğiz. 

HAYRETIIN ZIYANIN en ıon yazdıtı 
romanı neşre başlayacağıT.. 

a;ı•c••kt;Sa••s••- •aa•a••a••., ıa,I 

guett cile le istişare eder, gazete 

neşriyatını kendisine iş progr:ımı 

edinirdi .. Bittabi gazete neşriyatı 

da inkllibın, oumhuriy _tin istediii 
şeyleri istihdaf ederdi. Bu sebep· 

Teşçir iş"nin böyle bır ta i çesi 
vardır. Yeniyol bu kıştıınb•ri bir 

ten madamlci inkılap; yüluıelme, kaç defa şehrin güzellığı ve sa -
ilerleme, ur ilaşma, medenileşme lı~ı bakımınd:ın çok lüzumlu gör

bakımındao böyle isteniyor ve düğü bu mühim işı yine ya:ı:m kta 

böyle liı.ımdır düşü~c ile hareket ve nliikalı olan! rdan ha l"ket \ e 

ve faaliyete geçmeyi, işgüz rlıkta 1 teşc~bus iste~ek:e~ir. Yenıyokn 
buluomnyı prensip ed.nmişti. İşte bugun bu mühım ışı ortay tmıı· 
bu telakki sayesinde bııy Sait mıısını.bki hikmeti ben, b ştıı ya• 
umanında buiÜD tahakkuku için 1 pıcı, yeptırıcı, harekete getirt:c, 
çalışılan bir çok ihtiyaçlar ve var- eser bırakmak istiycn b"r v li gor
lıklar hakkında yazılar yanlaıış, düğüne ve bu işlerin başarıl c • 
dileklerde bulunulmuş ve bır Jcı1- tına İ n an gelirdiflne an led • 
mıııa da baılaıımış ve başlımmaıına yorum. 

teıebbilı ohuımuıtu .. CevdetAlap 
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İmara ehemmiyet 
verildiği bir sırada 

Postahanemizi de 
unutmayalım ..... . 

Yeoiyol gazete inin son haf
tuki sayılarında Yeni okul et
rafındaki bazı uinalula, llasta-
ue iıı ası i~·in lfızımgeleu ma. 
h ilerin i timUlkine ait ilıloları 
okuduk. imar raaliyetine delıi
lct eden bu il nlar cidden in
~aon nmit ve neşe verici yazı-

1 n rdır. 
itiraf edelimki 'l'rabıon ih

ı rnl ve lakayJiye senelerden be. 
ı ı feda cdilmi;; bir şehirdir, fa
kat Jıakikattı bir gUlüstandır ; 
y lnız gnller temiz bir bahçede 
g 'rUllirse se\'ilir, zevk alınır, 
lıertarafı ayrık köklerile, etrafı 
hııtaklıkla muhat bir mahalde 
yetişen "nllere naıılk.i kıymet 
't.:rilmez e Trahzonda hakım
sıılık yOıUndeu şimdiyekldar 

lııı şekilde gUlUslın haline gir· 
ıııiştir. Şehirde nazarıdikkati 

elp eden ve kıymetleri çok 
y k ~ek olıın l.ıinılarımız var, fa. 
kat bu binalar dar ve pis so
kaklurda sıkışıp ks.lmı~lar ve 
nazardan l;!izleuınişler veyahutta 
gizleltirilmişlerdiı·. Meselil son· 
ılef~ etrafındaki yerlerirı hılim
Jilkine karar verilen Yeniokul 
lıinası ..... 

Bu okul Trabıonuıı; tarzı in· 
.ası, azameti, lerahlı~ı. nıanza· 
ru ı itibarile numune olarak 
giısterebilecek bir irran yuva· 
blllır. Bu okulun daha çok za. 
n11rn P.vvel etrafının açılma ı ve 
~·ehresioin lıertaraftan gıiriile
l.ıilmesi bir zaruret t alini al
mı~tı. geç kalmakla beraber son 
kararın tatbikile pek yakın za
z •manda hilhass·ı Boztepe cad
desinden geı,:enler başlarını c;e
virdiklert zaman bDyük bir gu
rurla meydana {'ikan du binayı 
seve eve sf!yredeceklerdir. 

Bu okul gibi ~·ehrio çok mü
tevazi ve Nk valrnr bir binası 
tl ha vardır ki o ela Semerciler 
lıu)ında çok dar bir sokakta kA
ın Posta ve telgrafhanesidlr. Çok 
muntazam bir nıe ıi takip eden 
bn~ta sayın ınUdOrleri olduQ'u 
lııılde ınOvezıiioe varıncııyaka

dar vazifelerini 1.>nynk bir a~kla 
even, yor~unluk bilmeyen, ses

siz ve sakıt bir vaziyette çalı

.. an bu müessese Trabzon un 
bfıyük ve derin bir irtibar du
yacağı bir dıairesidir. İşte hal· 
kın medarıiftiharı ve belki de 
, lhdllriyeti Umuıniyeoin mua-
ınelfittaki intizam ve mUkem
meliyeti cihetile bnynk. tevec
cühlerine nail olduğuna ıjilphe 

edilmeyen bu dttlrede bılk ve 
l ilha a yabancılar nuarındao 

gillenmi bir vaıiyelte dar bir 
okak içinde sıkı!;ıp kalmıştır. 

Bu daireoie bilhassa posta glln-
)Ariodeki vaziyeti ~·ok şayanı
dikktttır; birbiri geri inde du 
ran ve ~".anlaları aldıktan sıJnra 
~Okağın darlığı ebebile ileri 
gidemeyen olduğu yerde bile 
manevra yapamayarıtk geri git
mek ve gelip gidenlerin çok 
)lduğu ve heran bir tehlike 
nuhnkkak nlan ÇarşıbA~ ıorta 
manevra yapmak meehııriye· 
tinde kalan makinelerin vı1ziye· 
ti dairenin şehre veyahutl1 P 

rin daireye kü kün valiyrlirıi 
.ırtırmıık tadır ..... lşte bu va1 iyet 
karşısında, dıüreyi meydıın·ı çı 
karmak ve herkese kolayca gfr, 
termek iı:in bUyUk bir fedakılr· 

lıkmı lAzımdır bilinemez. Yal· 
mı bilinen bir cihet varsa o da : 
Ufuk bir masrafla Maraş cadde
sine çıkılır ve sokak arasına 
ıkışan bu muazzam binada 
meydırna çıkmış olur. 

M. Glinboğdu 

Yarının lıarbi inanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 İnanınız ki 
yarının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancalıc havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 

verilen paralar hayatını21 ve 
vatanınızı kurtaracaktu. 

Spor 

Güres 
' 

salonu. 
Gelen bir cevaba 

Undala. B. 
Bu satırları yaz rken bıı sa

lıad t salfihiyetli bir insan olmıı· 
d liımı p inen ısö ·lemelil•im. 
M< zmımu, guğsll uzerioe ıd 
d lı bir dnşnıe neticesin ciğeri 

arla laraft n mUhin bir . ekllde 
cevap· y rılorıık: cerııhatlaaan e bıına 

" Yeniyol .. un 7 8 3 937 ıılc · ·ı tıu.unan 1 y ında bir 
tarilıli nushasında çıkan ~·o UJUn t d vi ı ııeticesindeo 
Halkevi sp,, salonu ·ue gü- ı:ılıyoruw. Yeıiod n kıpırdaua
reş minderi hakkındaki ten maz bir bıılde uuraya gctirllcu 

ha taya: ilk önce tatbik edilen 
kidime, güreş ajanı Müker t d vi şekli bünyenin galebe İ-
rem ( memlekette henüz bir nl temin etmek surelile y rayı 
kongre yapılıp bir gıireş yenmek ve cenıhatı bünyeye 
ajanı intihap edilmiş değil- yed·rmekt . 
dir ) imzasını taşıyan bir Bu yoldan bir mlldd t ynrn. 
yazı ile cevap verildi. trılm1ış ve zaman, zanınn hu U· 

İlk olarak bu arkadaşa i nletlerle çO<:ağun ciğerinden 
.. . . . le enler dolusu cerahat boşal· 

şunu soy/emek ıstermı kı : lılıııı tı. I:..mekler boşa itti blln-
Herhangi bir kimseye ka ye muk eınet edemedi. Ameli 
rekter dersi 7.•erirken kendi- ı ~at zısruı· li b ş gö t ıdı. Ame
leri nasihatlerinin haricine lıyı:ıt ç cuğu bab ıoı Urkotn
çıkmasınlar. yordu. ÇOnkU tehlik Vftrdı 
Bay mükerrem tenkitlerimi S?n günlerde ha t dtı dev mlı 

giireşin alfabesi olarak ka- hır ök Url k bzı C?;ö termiş v 
b 1 d' l B · d ağzınd n ayn n ıı ırıga il r-
ıı e ıykor adr. enıflm ~le~~- kadım ııhnnn r rahnt gibi r. ra-

sen ma sa ım : u ış enn 11 t 1 ,., 1 1 • . . 11 ge mebe >ıış mı tı 
hayırlı netıceler T.1erebılmesı 1ulıakk k bıı ölUw babayı 
ıçın alfabeden başlaması litre iyordu ·on bir amit ola. 
icapettigini söylemekti. rak ve za en ameliyat yapılacak 
Aynı zamanda lmnwılu a ~aptırrnak: Uz sayın baş 

bay Mükerrem benim de gii. lı k! n bay • IJdııllah mıırııcaat 
reşin hiç olmaı~a alfcbtsirıi tlik. yanrna Umi iz glıılik 
Lildığimi kabııl eiiiklerinderı vınerck ayrıldık 1 ı.un bır tnll· 

k d·ı . . l . ayPnert n ve m vcnt rönt en 
en ı erıne muıneldar ıgrn11 fi 1• 1 1 •• 1 

• t tk' _ k . B . . nı e ı ellı trn c nra 
aruderım. 11 demeklır kı : hize: Almanyndun y ni Lıir ma. 
Ben bir şey hilmeden ten- kine getirtti~1ni bu makine 
kit etmiyorum. lnşal!nlı ol· ile ç cu~u zamı blr 8} zarfıo. 
f abeden ileri çıkıp çıkmı- il~ ~nııl~yat ız t davl d bilece-
yacajımı da ileride kendi gını nıUıledi derhul muvafakat 
l . . b f d . 

1 
k rd •rek llııstamızı güuden iti· 

de!ı1ne. ıs a
1

A eker lgıne a - lıaren tedavVine verdik. Yatağı· 
ır erıne agı o urum. nıu içinde mrı ktltı.tln dönebilen 
Yazıda şöyle bir fıkra hasla beş gUnltlk bir ted video 

var : onra Selamet otelinden sayın 
"- Bu arkad"şa H lke bu, hekimin evine yürüyerek 

vine gidip salonu. minderi gPlıneee ba, ladı. 
bir daha ıörmeıini, daha Çok ha tnlıklar geçlrml 0· 

lıemmıyet iz de olsa aınehyat 
faaliyetin başlamadığım öğ- ol 11 v ı çok h :;laları it· 

renmesini fJe hö'gl« bir ten- kıud n ılılkadar olmu bir iu

kit gapapilmek için mevzu- an ıratne öyl ycbllirim ki 
ubahs olan şeyin iiziinii bil- oöyle ehemmiyetli uir ha t lık 
mesini, bilmiyorsa öğrenme Uıerinde bu kad r llratli b1r 
!ini, tavsiye ederim .. al h ve inkışaf görmedim. 

Bu fıkraya dahi teşekkür Bu ınakiuealn adına Uodala. 

b l B. diyorlar kı tul me\'Cl rin 
etmesini bir orç bi irim. ia an vOı•ııdu Uz rind tathıkını 
Çünkü : temin eden bir alettir. Kısa tul 

Minderi salonu bir daha mevc aletlerinin ted vi sahtı ınn 
görmem tavsiye ediliyor. konulu,u yeni olmakla beraber 
Demıekki bag Mükerrem da bu harikalı aletin bir çok hns-
ha evvel salonu 7.ıe minde talıklar !\ıerindekl derin ve . i· 

falı te iri ~ahni tatbikini kısa 
ri gördüğıimıi kabulediyor- bir zamandı g •nişletwi bulun· 
lar. Daha evvel de tenkitle maktadır . 

rimi güreşin al/ abesi olarak 
kabul ettiklerine giire de
mekki hm de bu işlen bir 
nebzecik an/J9orm11şum ·ve 
bu kıt anlayışımla gô'rebil· 
diğim, fena nal/eri tenkit 
etmişim .. Amma .. Şimdi gii· 
reş minderi belki eve/ki sa 
!ondan alınarak başka bir 
yere uggun bir şekilde ga· 
yılmıştır ( bakalım onuda 
tavsiye üzerine gidip göre· 
ceğiz ) buna diyeceğim yok. 
Benim tenkidim salonun, 
minderin bay Mükerreminde 
kabul ettikleri gibi ilk gör. 
dii.ğiim perişan haline aittir. 
Yeni şeklini de göriir inşa/
lalı kendilerinin görmedık
leri tenkide değer halleri 
varsa işaret ederim. 

Çok temenni ederim ki 
bay Mükerrem kongrede a
jan olarak intihap edilir. 
Ve bu işleri düzeltir. Ve 
ancak ozaman yapılan ten
kitlere, verecekleri ceııaplara 
ajanlik sıfalıle imza atmaya 
lıak kazanırlarsa, ol demde 
ben de fırsat düştükçe güre 
şin alfabesinden yukarısını 
da tenkit edip, edımiyece-

iimi kendilerine isbat ede 
cejime söz veriyorum. g,.,, jfnim tı11/cl•im Hı 

• meliyat m a ında yatım~ 
olunlsr ameliyatsız teda \ lnirı 
uuCimiui pek iyi takdir ederler. 

lin ve tehlikeli bir ameliyat· 
tan sonr gllnl rce hatta b z o 
ayl rca cerrahi ted vi altında 
bulunmanın ıztırnplıırım in nn 
bü~ye i nzerlnd ·i mtıthi~ te
irlerini dil Unnı • bu aletin 
kıymet v ehemmiyetini b ·at 
daha artırmak! dır. Ha t m 
Ha am tedavi ettiğinden dnla) ı 

~ ıo bil h kinıe burada tc~ek
kür borcumu öderk ıı bu aleti 
ic ıt ederek beşeriyete buyuk 
bir hizmet yapan zuti saygı ile 
anarım. 1. G. 

kevi güreş minderine ve sa· 
lonunadır. bay Mükerremin 
bu işte bu kader titiz daf.J· 
ran masmdaki manayı an
layamadım. İşte asıl suyu 
gö·rmeden paçayı sıvama 
buna derler / 

Ben 1-lalkevinde bir salon 
bir minder gö'rdüm ki bunu 
bay Mükerremde kabul edi
yorlar. Madamki ortada gö 
ninen bir minder 'lıe salon 
'llardır demek ki darbimesel
de olan su mevcuttur. Ve 
ben de bu suyu gö,iince p •
çalarımL sıvadım y ok n ı l· 
laka darbimeselde olr. f. ğu 
gibi akar yahut akmaz bir 
su görmem icap ediyorsa 
ona digecejim yok. 

H. 5alihli~il 

1 Edebiyat, Halkıyat, Gençlik 1 
------------------~ 

Gurbet Yolcusuna 
Adrnn gurbet denir. Orda güneş tez batar, 
Kimsesiz gönüllere damla damla dert katar . . 
Çoban ku:zuloriyle yamaçlarda dolaşır, 
Birşeycikler söylemez içinde neler taşır. 
Göutlersin yolları acap kim gelir diye. 
Bahtının şarkısmı hem söyleye söyleye . . 
Görürsün ki giden 7.ıar, fakat gelenler yokJur, 
() dakika kalbine saplanan şey bir okdur. 
Setıgi taşıyan rüzgar sana payım vermez, 
istersen haykırarak bu üziintüleri ez. 
Yine akşam oluyor elbetde için sızlar 
G6z kırparken uzaktan birbirine Yıldızlar . . 
Bizi bağrında sıkan gurbetin kollarıdır, 
Tükenmiytn bu yollar Curbdin yollarıdır. 

Samiye Yalçın 

Anadolu 
Düngcıda eşi yok/ut bu şirin yurdun bence 
:yavaş ga1.Jaş sahilden dahile gidildikce 
ilk adımda rastlarsın qemgeşil bir beldeye 
Gittiğini bilmezsin cenrıelen• i nneye 

Çıkınca bir krrına kuşlar seni karşılar 
Menekşe kokuları abıhayat aşılar 
Onun bir kogtuğunda rastlarsın bir pınara 
Onun ktnarlarında bin çeşit çiçek ara 

Kızjın güneş çıkınca o'ğleyin semtülrese 
Yorğunluktan korkarak düşmeyin hiçbir yese 
'f ümseği devirince girers;n koruluğa 
insanın aklı ermez dallardaki bağlığa 

Bir çamın gölgesi1tde oturup dinlenmeli 
Okşamazmı insanı çamların tatlı yeli 
Çayırlığa yat1pta bir şarkı söyl•yince 
Biitün kuşlar hep birdett çığrışır ince ince 

Eg güzel Ando!u ey güzel Aanadolu 
Senin bağrın hınça hınç yeşilliklerle dolu 
Senmisin tabiatın ebedi ~irin yolu 
Kalbimirı içi gibi sevdiğim Anadolu 

Trabzon lisesi: 
Cafer Taygar Malkoç 

Şarkı 
Seni hatırlayınca gözlerimden sızar gaı. 
Bakarım ufuklara, ağlarım gafJaş yavaş . .. 
l!agalimde canlanır o sevimli. güzel baş . . 
Bakarım ufuklara, ağlarım yavaş yavaş . .. 

Herş~yden 

BİR PARÇA 
Salamonun duası 

Bir gün Salamon havraya 
gitti. dini törenden sonra 
herk.e.s dağrlıp qalnız kalın 
ca ellerini laüladı. boynunu 
büktü 1ıe lır::lt sesle şögle 
dua etli; 

- Bügiik Tanrı. işlerimin 
iyi yılmesi, dtizelmesi için 
on bin lira lcizim. Bana bu 
parayı yö'nder. Sana gemin 
ederim, bu ,aranın beş bin 
lirasini fakir fukaraya da
jitacayim. Bir hastane ya 
pacağım, bütün hastaları 

orada bedava tedavi ettirece 
ğim. On beş dane yenç ki~i 
kizi evlendirceğim. Yirmi 
beş dane çocuğu mektebe 
koyup okutturacağim. Arnmu 
sözüme inanmazsan. !}ene 
sen bilirsin, benim prıyim 
olan beş bin lirayı yöndt !. 

Ateş f böceği 
Son zamanlarda Kaı'i/1r 

niyada midye giyenler ö ·:; 
gor. Bunun iizerine incele
meler gapzldı ve midyelerin 
Pasifik denizini geceleri 
pırıl pırıl ışıldatan ateş 
bi;'ceklerile beslendikleri ve 
bu böceklerin öldürücü bir 
ııhir taııdıkhırı onlaııldı. 

O. Sebati Ertan 

Meyva ataçlan hangi 
mevsimde dikilmelidir? 

Megva ağaçları, umumi 
getle, yapraklarını döktük
ten sonra. geni yaprakların 
çıkmasına kadar, clikilebi 
lirler. Bu. bir kaidei umu
miyedir. Fakat, ajaçları 

dilemede, bu umumi kaide 

ile beraber, iklim ve toprak 
vaziyetinin de gö'zönünde 
hulundurulm'lsı lazımdır. 

Çıinkü, muhtelif iklimler 

de ağaç dikilmesi, ilk veya 
sonbahara giire değiştiği ti
bi, fidanların dikildiği za· 
manda toprajın da tavında 
olması lazımdır. 

Hele, memleketimiz tibi, 
gazı çok kurak ıeçen yer
lerde, hatta çok defalar 
Teşrinlerin sonun11 doğru 
bile toprak iyi bir halde 
tavında bulunmaz; onun için 
bilhassa İstanbul hava/isin
de ağaç dikmek için topra
jın müsaid bulunduju za
man, umumiyetle, Şubat ve 
Mart aylarıdır. 

Kanunlarda toprak çok 
dıf a tavında olmadıjı ıibi 
bizzat toprok tc, iu •vl•rd. 

Köy Türküleri 
Toplayan: O. S, E 

İndim baja gapraja 
Kıyamam koparmaja 
O yar benim olmadan 
Girmem kara toprağa 

Yaylanın çimeninde 
Peri bağrıgor peri 
Kar yağdı da kapattı 
Konuştuğumuz geri. 

Kalenin içindeyim 

Bir su verin içeyim 
Peşime düşenlerin 
Kefenini biçeyim. 

Orman dolu kestane 
DO'k•'iliir dane dane 
Diinr;a hep güzel oldu 
D:işmez bana bir dane. 

Ormandan gol açarım 
Alır seni kaç'lrım. 
Dört yanım duvar olsa 
Şahin olur uçarım. 

Çıktım gece dışarı 

Kara tavuk okuyor 

O benim sevdiceğim 

Bana çorap dokuyor. 

Ay vuruyor vuruyor 

Damın aralığından 

Alır kaçarım seni 

Akşam lcaranlıjından. 

Yayladan geliyorken 

Yütürdüm bıçajimı 

Döndüm geride buldum 

Güzel sevdicajımı. 

Çayır biçtim az kaldı 

Kıyısında saz le.altlı 
Merak etme sevdiğim 

Kavuşmamız az kaldı. 

Kırandan bir ay doğdu 
Olayım şafağına 
Bu evde iki kız var 
Vuruldum ufajına. 

Tashih ve itizar 

20 Mart tarihli nuslıamı · 
Ztn 2 inci sahifesinde Ql. 
cagdeki acık mektüba baı
lığı altmdalci yazının TTinci 
satırında ortaklıkları -
ortalıkla r ı, 18 i n c i 
satırında yatağanı yatağını, 
24 cü satırda şair/ik.sairlilc, 

29 uncu satırında olsa idi • 
olsa, 30 uncu satırında gtv-

rek, ıevrelc sehven getJrek 

yazılmıştır. tashıh eyler ö
zür dileriz. 

çok soğuktur. Fazla su tu· 
tan topraklarda 11jaçl•rı 

daha erken dikmek te lctı· 
bildir. 

Şu izahata göre, a;açları 

sonbaharda ve en iyisi ille 
baharda, bu mevsimde, dile
mek muvafıktır. 

Yalnız her iki mevsimde 
de ajaçların dikilmesini 

rüzıarsız, fırtınasız, gajış. 

sız günlere tesadüf ettirme
lidir. 

Dikilen ajaçların da. lcat
iyyen sallanmıgacalc bir şe
kilde ve evfJelce izah ettiji· 
miz tarzdız dilcilmelıri la· 
ıımdır. 
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Sağlık köşesi 

Gençleşme 
\C 

Güzelleşme _,_ 
Saçların dökülmesine se

bep teşkil eden amiller). 
Dikkat edilirse uzviyetfe 

nekadar lüzumlu ~e muha 
/azası hayat için gerekli 
uzuvlar varsa o kadar 
güzel muhafaza edilmiştir 

ki her uzvun ehemmiyeti 
nisbetinde tesadü/i değil 
ancak büyük bir şuurla mu· 
ha/ozası temin edilmiştir. 
Beyin bütün vücudun mut. 
lak hakimi olduğu için onu 
sadme/erden korumak için 
iç ve etrafında hafif bir su 
tabukası ve bunun üzerinde 
bir kösele kadar kuvvetli 
yırtılmaz bir ak deri var
dır. Bu da yetişmiyormuş 

g bi k l n bir kemik taba
ka iy k ı ş bu kemik 
üzerınde gene kuvvetli bir 
ak deri ve bunun üzerinde 
de kan damarlarında zen
gin kalın bir deri tabakası 
fJardır. Bu deri tabakasının 
hayati kudreti okadar yük 
sektir ki bunu istila etmek 
pek az mikroplara nasip 
olur. Kafa tasını örten deri
nin üzerindr:ki en uf ak 
bir sıyrık mebzul bir kana
mayı intoç eder. Bunu bilen 
birçok kimseler başlarından 
akan mebzul kanı göster
mek suretiyle temaruza kal
kışırlar. işte beyni müdafaa 
için uzviyet bu kadarı gel
miyormuş gibi bu mıida/aa 
cihazlarının üzerini saçla 
donatmıştır. Buradaki saç 
/arın fazla uzun ve kuvvetli 
olmasına seÔf!p bol kanla 
beslenmiş olmasından ileri 
ıeliyor işte ister ihtiyar/de, 
ister bünyevi bir sebep tah
tında bu saçların tagaddisi 
bozulursa saçlar dökülür. 
Saçl•r en ziyade seborraik 
ve artiriiik bünyeli olanlar. 
da dökülür veya beyaz/anır. 
B ü n y ev i dökülme/erden 
sarfınazar edilirse harici 
bir takım sebeplerde saçın 
dökülmesine sebep olur ( 1 ) 
saçları kirli tutmak ( 2 ) 
tıraş olduktan sonra saçları 
yıkamamak ( 3) lüzumun
dan fazla kolonya, briyan
tin. vesaire yakıcı ve muhar 
riş maddeler sürmele de 
saçın dökülmesine sebep 
olmaktadır. 
1 - Saçlar kirli tutulduju 

takdirde kılları besliyen ve 
köleleri hizasında bulunan 
kılın besleme torbaları mik
roplar tarafından istila 
edilerek saçların dökülme 
sine sebep olmaktadır. Kıllar 
küçük yaşlarda ve en çok 
yirmi yaşına kadar kel mik 
rop/arı. saç kıran mikropla
rı ve diğer cerahat yapan 
oeya saprofit mikropları 
tarafından istlü edilir. 
2 - Traş olduktan sonra 

her halde saçları yıkamalı
dır.. Başkasının saçları 

arasında yaşamaja alışmış, 
6ir mikrop tarak. makine 
TJeya başka vasıtalarla geç 
tigi uzvı"getlerde /aaliyete 
geçe k ı besleme torba
larını ıltıhaplandırmak sure 
tiyle saçların dökülmesine 
ıebep olmaktadır. 

• Arka14 ""' -

Orman kanunu 
-13 -

Hu gelenler yangını sOndnr
meğe kati gelmezse daha ileri· 
deki koy ve belde halkından 
mnkellet olanla da yangın ye
rine gönderilirler. Aynı şekilde 
vali, kaymakam, nahiye müdür 
ve köy muhtarları ve civarın

daki asker ve jandarma kıt'a 

kumandanları yangın mahaUine 
yardımcı göndermeğe ve icabın 
da bizzat gitme~e mecburdurlar. 

Madde 90 - Yaogııı söndll· 
rillmesiode çalışanların bu yuz. 
den hasara uğrıyao malları 

Devlet ormanlarında orman 
idaresi; diğer Ol'manlarda alil· 
kahları tazwlne mecburdurlar. 

Madde 91 - Ormanlarda 
yangın .;öndUrUlmesi iı;io gide· 
ceklerin muayyen tarifeli va ıta 
Ue hareket ettikleri takdirde 
Uceti orman iduresi tarafından 

1 Köylülerimize öğütler 1 

Büyük baş hayvoncıhğımız 
Davarcıhğımız v·e Merinos 

Devlet hayvanlanmızın iyileşmesine ve 
yurdumuzda merinos yetiştirilmesiae çok 

önem veriyor. 

sayısı bir kaç misli faz
lalaşacaktır. Bundan 
başka muhtelif yerler
de yetiştirme kurum 
mıntakaları yapılacak
tır. Trakya ve Uzun 
yaylada bugün mevcud 
olan bu yetiştirme or
ganizasyonları muhte-

-3-
umumi müfettişlik mın
takalarında hususi mu
hasebelerin kurdukları 
boğa depoları vekalet 
tarafından takviye olu
nacaktır. 
Davarcılığımıza gelince: 

Davarcı/ık ve Merinos 
üretimi 

Koyun, Türkiyenin 
-Arkası var-

Bu gece Kızı laya 
Nöbetçi Eczane • • 

HALK 
uye 

Ecza nesidir. yazılalım 

Köprü inşaat 
eksiltmesi 

Vilôyet daimi encümenindsn : 
Trabzon · G:reson yolunun 49 000 inci kilometresin· 

deki Vakfikebir köpriüi'in in eski lwlir:>e irca~i i in tanzh1 
kılınan /1347/ lira /96/ kuruş keşif bedeli iizerinıen 21 
gün müddetle aksiltmege konulmuştnr. 

31 - 3 · 937 tarihinde saat 14 de Vilayet makammcla 
toplanacaa olan daimi encı'i•nende ihalesi yapılacaktır . 

l.steklilerin yüzde gedi buçuk mu- ak kat ferninat mak
buzu 'l.11! mektuplarile Daimi encümene baş vurmaları . 

3 -4 ödeneceği gibi mn.stacel zaman
larda salahiyelll memurların 
görecekleri lOzum llıerioe bun
lar kamyon, aruba gibi diğer 
vasıtalarla da gidebilirler. Bua. 
tarın Ocreti de orman idaresi 
tarafından ödenir. 

lif mıntakalara teşmil 
edilecektir, Bu organi
zasyonlar mevcud kıs
rak malzemesini tetkik 
ve tasnif edecektir. 

~dh&ı ~ eth~dhdhdhdh'l 

'Bunlara söndnrme işinde ça. 
hştıkları mUddetçe Devlet Or· 
maolarında orman idaresi, diğer 
ormanlarda al4kalılar taraf ıo. 
dan paruız ekmek verilip baş. 
kaca Ocret verilmez. 

Madde 92 - Orman sönda
rülllrken ~akatlananlara sakat--

lık derecesine göre ve ölenle

rin ailesine, Pulis ve Jandarma 

efradına verilen tazmioat kadar 
Devlet~·e para verilir. Yarala· 
naolar en yakın hastaneye 

sevkedilirler. Botun butaneler 
bu gibi sakatlananları hemen 

kabule mecburdur. Devlet ve 
amme mllessesesi hastanelerin· 
de bunlar parasız bakılır. Hu
susi hastanelerde bakma para
sıaı orman idaresi öder. 

Madde 93 - Orman yangın
ları için çekilen telgrafları, tel
grafhane, demir yol istasyon 

memurları parasız ve acele 
çekmeğe ve telgrafı alan me
murlar da buou hemen mahal· 
line göodermeae mecburdurlar. 

Madde 94 - .Mahalli Hükt1· 
metin veya orman memurları

nın sevk kılğldı nzerioe istasyon 
memurları yangını söudUrmek 
üzere gidecek olanları asker 
tarlfesilt' ve mahsubu bilahara 
yapılmak üzere yangına civar 
olan mahalde indirmek şarlile 

yolcu veya marşandiz katrile 
gOndermeğe mecburdurlar. 

- Arkası var . 

Bu yıl Uzunyayla ve 
T rakyadan başka Balı
kesir, Aydın, Ankara 
Samsun, Çukurova, 
Diyaribekir, Urfa Erzu
rum, ve Kars mıntaka
larında bu çalışmalara · 
ehemmiyet verilecektir 
Sığırcılık alanında bu
gün mevcud inanlı, 
Karacabey Çifteler, 
Sultansuyu ve 936 yı
lında yeni kurulan Gö
le (Mars Vilayeti dahi 
linde) inekhanelerinden 
başka bu yıl Tokat, 
Y OLğat, Sivas ve Erzu
rumda 938 yılında Ay
dın ve Samsunda 940 
941 yıllarında Muş ve 
Diyaribekirde yeni inek
haneler açılacaktır. Bu 
inekhaneler kabul edi
len ırklara aid damızlık 
boğaları fenni bir kon· 
trol altında yetiştire
ceklerdir. Ayrıca bazı 

Taksimde yeni okul için istimlak 
edilecek gayrimenkullere takdir 

olunan kıymetler 

Kültür direktörlüğünden : 
Ta/esim civarında ( Yeni olcul ) için istimlakine 

karar verilen gayri menkullere kıymet konulması için 
istimlak kararnamesine tevfikan Belediyece intihap 
olunan ehli vukuf 'Ve belediye azası eski tapu müdürü 
Nuri Hatiboğlu eski fJariJat müdürü Osman Özatalag 
ve tüccardan eski belediye azası Nuri Dizdar, Belediye 
üyesi Kamil Dedeoğlu. Zekeriya Yahya Reisoğlu. Ali 
Rıza topalojlu fJe Belediye reisi Kadri Evrenle Tapu 
memuru Musta/a beraber odakları halde gayri menkulle· 
rin bulundukları yerlere giderek alınacak yerler görülüp 
görüşüldükten sonra bunlardan şimdilik istimlak işinin 
bitirilmesi istenilen şubat 340 tarihli fit 1 t2 No. lı 
1400 Arşın murabbaı maa mü,temilô.t hane 'Ve bahçesine 
( 1200 ) Lira 42 - 77 Kanun evvel 928 tarihli elyevm 
garaj olan ( 500 ) arşın arsaya ( 500 ) Lira 73 ı'ı/o. da 
mukayyet Torullu Emirojlu musta/a ve Gümüşlıanelı 
Zaimoğlu Bayrama ait olan 60 metre murabbaında ve 
halen natemam, bir katının dıvarları bulunan hane 
ve arsaya ( 300 ) lira lcigmet taktir edilmiı olduju 
ildn o:unıır. 6 - 8 

Satıcıları de · ~ 
Satılanı Dinlerseniz ~ 

izde ~ 
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24 Mart 1937 

Pazarlıkla mağaza icar artırması , 
Vilayet daimi encümeninden : 

. . . . r· , :' ~ ~-. 

• -
a 

UNAN Hususi muhasebenin tuzlu çeşme Haci Ahmet sokağın 
daki 2 No. lu mağazasının bedeli sabikı olan H 36 ,, lira 
üzerinden bir yıllık kirası bir ay müddetle fJe pazarlıkla 
terndit edilmiştir. 

21 4-937 tarilıinde saat 14 de fJilaget makamında top 
/anacak olan encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat 
teminati 270 kuruştur. İsteklilerin vil<iyet daimi encümene 
muracaatları. 

Sıra imal eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden : 

Maçka kazası merkez okuluna tahtıısı himaye heyeti 
tarafından verilmek üzere 700 sıra yaptırılacaktır. Bun
ların yalnız ima/iyesi cila ve sair masrafları 125 lira 
olarak takdır fJe tahmin edilmiı 'fle 2490 sayılı kanunun 
46 ıncı maddesinin B fıkrasına tevfikan 7.4.937 tarihine 
çatan çarşamba günii satıl 14 de flil<iyet makamında top
lanacak olan encümende ihalesi yapılmak üzere 21 gün 
miicldetle eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin Şartnamesini gö'rmek fJe pey açmak üzere 

encümen kalemine muracaatları. 23 26 31-3 

Eşya nakliyat eksiltmesi 
Erzurum askeri satınalma komisyonundan: 

1- ( 200) ton Trabzondan Erzuruma ( 20} ton da 
Trabzondan Erzincana eşya ve malzeme nakli kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli { 6500 } altıbin beşgüz liradır. 
3- Münakasası 7 Nisan 937 Çarşamba günü saat 

( 7 5) dedir. ilk teminat ( 487 } dörtgüz seksen yedi lira 
( 50 ) kuruştur. 

4- Teklif mektupları münakasa saatından bir saat 
evveline kadar komisyon başkanlıj111a verilmiş olacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek istigenler hergıin komisyona 
müracaat edebilirler. 24 26 29 31 

Koyun eti eksiltmesi 
Trabzon askeri satınalma komisyonundan : 
1 - Trabzon · Süel hastanesi ihtiyacı olan ( 3500) üçbin beşyüz 

ldlo koyun eti alınacaktır. Tahmia bedeli ( 1487) bin dörtyüz seksen 

yedi lira ( 50 ) kuruştur. 

2 - Şartnamesi hergün sahnalma lcomiayonunda okunabilir. 

3 - Açık etsiltme usulile olacaktır. 
4 - Muvakkat teminat ( 112 ) yüz on ik.i liradır. 
5 - ihale 7 Nisan 937 Çarşamba günü saat 14 dedir. 
6 - ihaleyi müteakip muvakkat teminat akçasının yüzde 15 i 

kati teminata iblik edilecektir. 
7 - Şartnameyi görmek isteyenler hergün komisyona müracut 

" 

Trabzon Halkevinin Ayhk Ülkü ve Kültür 
Mecmuası 

İNAN : En kıymetli ve salôhiyetli kalemlerin yazılannı taşıyacaktır. 

İNAN · Bir Fikir ve Sanat Mecmuasıdır. 

İNAN : Fikir muhitinin, H lk mu ;tinin Mecmuasıdır~ 

İNAN : Ülkü ve Kültür yap cısıdır. 

İNAN · İyi , Güzel ve doğru Mecmuasıdır. 

İNAN · Mahalli renkleri, Mahalli hususiyetleri taşıyacokt .. -. 

İNAN : Ülkü yayacak, Fikir yaratccaktır. 

İNAN : Bir Bütünün ifadesidir. 
Büyük bir itina ile hazırlanmakta olan bu Mecmuayı şimdiden tavsiye ederiz. 

ilan allkadarların ve irtifak hakkı ıahip-
lerlııin gayri menkul tiz rinde ki 
haklarının ve hususiyle faiz ve mu-

Trabzon İcra Memurluğundan: rafa dair olan iddialarını işbu llfln 
tarihinden itibaren l!O l,\'Un ı..,Iade 

Ders aletleri eksiltmesi 
Açık artırma ile paraya çevrilecek evrakı ml1ebetelerile birlikte menıu-
gayri menkulun ne olduğu: riyetimize bildirmeleri icap eder , 

Temmuz 933 tarih ve 70 nu- Akli halde hakları tapu ılcili Ue 
111ara1ında mukayyet bir bap ma- 1alıil olmad1kça satış bedelinin pay-

laşmasından hariç kalırlar. 
~azanın 160 hiuede 20 hiıısesi. 

4· Gö11terilen günde artırmaya işU-
Oayri menkuluıı bulunduğLı mevki rak edenler artırma şartnawe11lni oku 
nıaballe1i 10kaiiı ve numraaı : muş ve lttzumlu malumatı almış ve 
Taktir olunan kıymet : bunları kabul etmiş ad ve itibar 

600 lira. olunurlar. 
Artırmanın yapılacağı yer ırün aaat: t>- Ta}in edilen zamanda gayri 

Trabzon icra dairesi önünde menkul tıç defa batırıldıktan sonra 

Orta Tecim Okulu Direktörlüğünden: 

Okulda mevcut katalok.taki evsafta 532 lira kıymetindeki ders 

aletleri 18 3-937 tarihinden itibaren 15 gün mUddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Katalok ve şartname okulda görülebilir. Muvakkat 
teminat 39 lira 90 kuruştur. Eksiltme 2- 4- 937 cuma gUnU saat 
14 de külttlr DlrektörlDğUnde mnteşekkil komi yon huzurunda 

yapılacaktır. 1 - 4 

eıı c;<ılı: artırana ihale edilir. an~ak 
23-4-937 Cuma fÜDÜ Sut 14-16 de artırma b e d e l i muhammen 14tış isteyenin alacağı ruçbanı olan men on bet gtin mtıddetle artırmaya 

1 '- ti d tmi b . diğer alacaklıların o gayri menkul çıkarılıp en c;ok artırana ihale edllı'r 1- fbu gayri menkulun prtnameai aıyme n yüz e ye ş eşuıi bulmaz 1 t l e emin edilmiş alacakları cmemu- iki ihale arasında.ki fark ve """"D 
24-3- 937 tarihinden itibaren 936· 5-i veya ııatış iatlyenia al!cağına ruçhani •"V" 

01•" dl"er alacaklılar bulunup ta undan fazlaya çıkmak şartile en çok gtınler için yllzde beşten hesap olu-
na ile Trabzon lcradairetlnde herkesin ~ 5 
ıorebilmeıi için açıktır. illnda yazılı bunların o gayri menkul ile temin artırana ihale edillr böyle bir bedel nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
olanlardan fazla malumat almak iıU ed1lmlş a!Acaklarının mecmuundan eldeedilmezae ihale yapılmaz ve ht1kme hacet kalmakaı.ı:ın memuriye-
yenler işbu ıartnameye ve 936 • 64 lazlaya ~ıkmazsa en c;ok artıranın •atış bedeli dl111er · Umizce alıcıdan tabıil olunur . 133 
doıya numaruı ile memuriyetimiz& teahhudu bakı kalmak ü.ı:.,r6 artırma 6- Gayri menkul kendiıine lhale l 
muracaat etmelldir . • on beş gl1n daha temdit ve on beşinci olunan kimse ve ya verilen hafta şbu gayri menkulün yukarda gös. 

2- .Artırmaya iştirak için yukarıda günün sonu o l a n mühlet içinde parayı vermezse ihale terilen 23-4-937 tarihinde Trabzon 
yazılı kıymetin y11Zde 7,5 niııbetinde kararı fesh olunarak kendilinden 
pey akı;Hı veya mim bir bankanın 8 -5- 937 Cumartesi günüde evvel en yüklek teklifte bulunan icra memurluğu odasında işbu ilan 
teminat makbuzu tevdl edlJecekllr 12' aaat 10 12 de yapılacak artırma da kimae arzetmiş oldutu bedelle alma- ve gösterilen artırma J&rlnamesi 

3. Ipotek ıahibi alacaklılarla diğer en çok artırana ihale olunur ancak ta razı olmaz veya bulunmazsa he- dairesinde aatılacatı ilin olunur. 

~::;~:::i:rii=~;.~~·~~E;.:;-;~~:;•~~;:::;;;:;:~;::=:;::::::;;:::::=:::::;:;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;::;;;;;;;;;;;;;,;;;~;;:i>;;;•~~;,. .. ;;;;,.,~~~;::;;;,_~~~s;:;;~~~~•;~~-;;~lir!~•;;;!•~~~+.Qiii~çıuı~ •• ; .. ~~~;~;;;.~:i.ır.c:.~~·X•~~~;;._,•:.;:;~;:~'i;;:~;;:--;l::;•;:&-;,.,_•~;i'le;;lis;;,~~ 
edebilirler. 24 27 30 2 

T 
MAT AASD 

miz güzel ve uc 
türlü matbaa işi 

yerlerine u 

z ·r surette her 
• 

• 
:. En güzel harflerle en zarif kartvizitler Yeni yol matbaasında yapılır. 

j Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 
hazırlanır gönderilir. 

Köy bütçeleri, sandık ve bekçi makb _ arı en 
( Y eniyol ) mc tbaasında bu un ur .. 

ucuz fia f 1 a 


