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Şehir işleri 

Bayındırlık ve sağlık işlerimiz 
Ve halkın istirahati bakımından 
Yapılması gereken bütün işler 
Esaslı bir surette ele alınmalıdır .. 
Dava mühimdir, ve simdiye kadar olduğu gibi 
Değil, olması lôzımgeldiği gibi yürüdmek 
Şartile ancak hal çaresi bulunabilir . .. 

C umhuriyet hUktlmelinin 
Trabzonumuza atfettığı 

ehemmiyetin w•ol. liği gUn geç 
tikce daha b a r i z bir surette 
kendini göstermektedir: 'l'rab· 
zı:>n - lrao transit yoluna mil 
yonlar ıiar!edilmiş ve milyonlar 
sarfedilnıektedir. Transit nınna
kalatı OoUmOzdekl ilk baharda 
bsşlıyacaktır. işin buraya keder 
olan kı~rnı, bizi ferahlııudırac k 
en mnbim hadiselerden biri, ve 
batta bunların da en mühimmi· 
dir. Transit ~inla Trabzon için 
ne b!lyOk bir dava olduğu 

meydandac!ır. Uu uğurda, Z\lman 
zaman vaki ve hadis olan en 
gellere rağmer, on seneden be
ri çok neşriyat yaptık. Yazıla· 

rımızın zaman zaman uyandır
dığı asabiyetler karşı ındo bay. 
rete d DşmPkle b e r a b er yine 
durmadık ve susrnadtk, çUnkü 
dava, durulacak ve hahr için 
ıusulacak davalardan değlldi 

~~=-=-=-=-==~=--=-:--,============-=r 

937 Bütçesi 
17 Milyon fazlasile 

229 Milyon 676 bin liradır 
Ma1iye vekili hiç bir vergi tezyidi ve 

ibda sı yoktur diyor .. 

Ankara 1 ( A . A ) - bikine 8.000.000 lirasını 
Maliye vekili Fuat Agrali memeleketin sanayileşmesine 
bugün lcamutaga verilmiş madenlerin işletilmesine ş;. 
olan 937 mali bütçesi etra- mendtif er inşasına deniz iş 
fında beyanatta bulunarak /erine memleketin Müdafa. 
. 'leni bütçesinden onyedi mil- asına 4.300.000 lirasmrnda 
yon liru kadar faz/asile iki· 
güz yirmi dokuz milyon 676 
bin lira olarak hazırlandığı
nı ve bu faz/anan 2.300 000 
lirasının Maarif 1.500 000 
lirasının Sıhiyye 9.00.000 
lirasını Orman kanunun tat-

muhtelif hızmetlere ayrıldı 

ğını söylemiştir. 

Maliye vekilimiz hiçbir 

verginin tezyidi veya ihdasi 
mevzubalıs olmadığını kagd
edeı ek söz inin! bitirmiştir. 

İdam 
kanunu 

Ankara 1 ( A . A . ) 
Hicaz kralı İbnusuud kerı 
şıklıklara iştirak için Ku 
dusa gidecek tabasını idam 
cezasına mahkum eden bir 
kanun çıkarmışdır. 

Makdonald'ın 
mühim sözü 

Ankara 1 ( A . A . ) 
Makdonald milletler cemi 
yetini kuran maddi ve mane 

vi kuvvetlerin muvaffak 
olacağını ve bu cemiyet dı
şında kalan devletlerin di 
ğer milletlerin topraklarım 
istil<i etmelerinden hiç bir 
men/ aat elde edemigeceklc
rini sö.r;lemiştir. 

Doğu haberler 

Erzurumda 
Bu akşam 
Yer oynadı .. 

Eerzurum {Husus·) 
1 a 937 saat 20 30 

Bu gece saat 19. 36 da 
Şehrimizde yer sars ·ntısı 
olmuştur. Sarsıntı üç saniye 
dadar devam etmiıtir. 

Suat 
Ve belll idi ki, bu neşriyatın 

asabı bir bava içiude kar ı'anı;> 
gitmesi, bu ve bu gibi i~lere 
ıkıl saldırılıımadı~ı içindir 1 

'frabzonda daha yapılacak 

mühim işler vardır ki. hüktl 
met bunların da O!ilUndedlr. F.
konoml ve soğlık bakımların 

dan kıymetleri baha biçUmeı 

derecede bOyUk olan bu işler

den işte Uçll daha : Liman, so 
ğuk et ve konserve fabrika ı 

devlet nnmune hastanesi. 

Bu akşamki 1 ı Ş h H b 1 
___ R_a~dy~o_h_a_be_r_le_ri~ _______ e ___ i_r ____ a __ e __ r~l_e_r_i ____ _ 
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l~te devlet kanalından u~run
da mllyonlar sarfediloa ve sarfe 
dilecek. olan Trubıoa, biraz da şe 
bircilik bakıınıoden ve şehirci· 
ilk kanalından çahşıp knlkıomıya 
ve kaldırılmaya muhtaç ve 
mecburdur. 

Bayındırlık ve sa~lık işleri· 

mlz ve halkın islirahatı bakı. 
mıodan yapılmaH gereken batna 

Avusturya başvekilinin 
Romayı ziyareti tehire uj 
ramıştır. st.bep Musol ninin 
Trabulus garbe gideceğidir. 

• Avusturya dahiliye velci 
linin kabinede kalamıyaca· 
ğı sanılıyor mumaileyhin 
hükiımetden çekileceği söy 
lenmektedir polis müdürü 
nün dahiliye nazırlığına ta 
yini tahmin edilmektedir. 
Avusturya kabinesinde ya 
pzlacağı söylenen diğer ta 
dilat henüz tahakkuk etme 
miştir. 

• Yunanistan Sovyet tica-
1el anlaşması dün Atmada 
imza cdıln iştir. 

Çı koslovalc a cu'Tlhur baş 
kanı milli m ·ida/aa 71cU'i 

l~ler, ef'a. il bir şekil ve surette 
ele alınmalıdır. Ancak pe inen 
şunu ~öyl mele de m<>cbur1z 
ki. g f z llrşmcı, knlkınmn \'e 
r~ra11 ti ıııayı i-;tl.ıtaf eden t u 
d.wa ~· ık ıniHıinıdh ve slıııdlye 
kudJr t lduğ l gibi d<>ğıl. olm <:J 

l l ve ask.ui r;(ali şerefine b r J lzi UJeldigi yUrUrnek ş.ır ı e . . . 
anca!i hul çurcleıiui elde 1 zı,qofd .. verm_~~ ve bu .zıya 
etmek ınDmknn olubileceklir. /ette !oqledıgı uzun hır nu
Her ~eyden öace şu rıoktn}'ı lukta orduyu medh etmiş
tebaruı ettirmiş olmak şnrltir: tir. 
Şehircilik. bugOokn enlaınile, e 
arlık dUotın ıı.nladığı veya dahn Macarıstanın kömür ma· 
doğrusu biç anlamadığı şehir- den/erinde bu sabah girev
cilikten, idarel maslabatçılıktaa ler başlamıştır:. 
çok uzak ve çok nstnn bir iştir. e 
Asırlarca uyuduk, asırların U· Paris gazeteleri ltalya 
yuttugu işleri uyanık olarak b•şvekili mösyo Musa/ininin 
yapacağız artık: DUşllnme ve hu agın dokuzunda ltalga 
bulma ve yapına cerçevemlz dan hareketle Trabulus gar 
geniş olacak, uzaklara kadar / 
uıanaoak ve hepsici birden bu be gideceğini ve ıtalga /i-
çerçeveye Elldıracağız. b o ş lo5unurt manevralarını takıp 
geçen uzun zamanları ancak edeceğini bildirmekte ve bu 
bu suretle telofı edeceglz. set/nhata büyük bir ehem-

Bekir Sükuti Kulaksızoğ!J miget at/eglemek.tedirler. 

3elediye gelirini yiyenler 
adliyede 

Belediye ır~lirindın küllüyetli 
para yiyen memur ve tahsildarla-
ın mülkiye müfettişliği tarafından 

yapılan tahkikatı bitm'.ş ~v~ak İa· 
tintak hakimliğine verılmıştır. Is· 
tıntak hakımliğ'i henüz kararınl 
vermemiştir. Reis ve enc:imen a· 
zalarının de tahkkikat evrakı vİ· 
liyet idare enc.imenine verilmiştir. 

Tütün satışları 
lnhisaridarısi Pulatanadarı 
k.ıilliyetli tütün almaktadır. 
En aşağı 25 en yukarı 90 
kuruş olmak üzere f iat ver
mektedir. Tütün almak üze· 
re dört firmanın hu günler· 
de şehrimize geleceği söy 
lenmekiedir. Fiatlar bira: 
da/113. yükselecektir. 

Poıtakal ihracatı 
Bu sene Hilenin yUzlloO gHl 

dürecek derecede pek fazla 

Portekal ihraç edilmiştir. Por· 
tekuh en ziyade Almanya çek· 
mektedir. Biı· kaç aydan berl 
Alman vapurları Rizeden porta· 
kal yOkletmektedir. Bu sebep· 
ten bu yıl portalrnl ve manda
lına tıatları geçen yıllardan ç-0k 
yUksekdi. Söylendigine göre 

bu yıl Rizeden 60 Milyon por
takal sek oluamuştur. Şehri· 
mlzde Hazım ve Ekrem TJca· 
retbanesl R1ıe lle iş yaparak 
bu sevkiyatııı hamsa Oçde iki• 
sini ihraca muvaffak olmuşdur. 
Şehrimize gelen mallar Iskarta 
olmasına ragmeo portakal ı 

kuru. tıın 10 kuruşa kadar 11 
tılıoı~Ut, 

Faydalı gezinti 
ve konferanslar 
Bayramın ikinci günü Hallcevi 

ve kızılay namına on iki kişilik bir 
heyet Sürmene ve Ofa gitti. 

Ôg-leyin Sürmenede lise kimya 
Öğretmeni Ziya zehirli ğazlar ve 
maskeler hakkında, lise tarih Öğ· 
retmeni Abdullah Günel Cumhu

riyetin aiyasi zafeıleri ve Hatay 

zaferi hakkındı, do' br Klıım 
Güler eroin ve kokainin zararları 
hakkında beledi ye meydanında 
halka çok aliika uyandıran konfe
ranslar verm'şlerdir. Aynca dok
tor Kbim doktor İbrahim mura
cnat eden bütün hastaları muaye
ne etmi~lerdir. Sfümenede beledi
ye reisi ve Parti başkam samimi 
yardım ve alaka göstermiftir. 
Akşam ü:r.eri Ofa varılarak ayni 

konferanslar orada da Cumhuriyet 
mcyda'lında verilmiştir. ea~k.a 
kaymakam olarak Parti başkanı 
bütün memurlar ve halk toplu bir 
halde bt•hmmuşlar c ından gelen 
e:ı büyült alaka ve samimiyeti 
göstermişlerdir. Bu güzel yeılerde 
Cumhuriyete ve memleket işlerine 
beslenen samimi heyecan cidden 
takire değer. Giden heyeti genç 
kaymakam ve Paı ti başkanının 
yardımları çok mütehassıs etmiş· 
tir. 

Et, sebze fiyatları 
Bugünkü piya5aga göre 

şehrimizde sebze fiyatları 
şöyledir: 

Yağ lcilosu 60 - 65, peynir 
20 - 25. dane f asulya 6 - 7. 
lcogun 35 - 40. irıelc 20. 50 
ğan patatis altı kilosu 20.25 
Top lalıanaıı 12. prasa 15. 
lcuruı, gtımurta çifti 60 pa
radır, 

Okurlarımız 

Ne diyor 

Yolların b o z u k 1 u g u, 
susuzluk, lağım yollarının 
çirkinlikleri, sokak 1 ar 

karanlık! 
Yalı ( Faros) mahalesin

den yazılıyor: 

MMnş caddesi etrafında
ki bahçeciler balıçelerinden 

çıkan taş ve kiremit parça 
!arını ve çöpleri cadde üze 
rine dô'küp duruyor. bundan 
başka açılan bir iki lağım 

a ğ ı z la r ı kapotlırilm(gor. 
Halbuki bir mahalle halkı· 
nm sihhatini darbeligen bu 
lajımlann lcapattlması iki 
amele için bir iki s11atlık 
bir iştir. Meraş caddesiflin 
gafı mahallesine giden ya/. 
da adım başı çocuklar hasıl 
olmuş, insanlann adeta im 
kansız bir hale gelmiştir. 
Bir .~·a-ıgın zul.urında Bele
di11·e seyirci kalmaktan baş 
ka b i r i} yapa-nıyacaktır. 
Hastası o 1a ı doktor getir

mek isterlerse otomobil ge 
çirmek imkani kalmamıştır. 
insan bu halleri görünce 
Belediyenin, bu mahallenin 
nerede olduğunu bilmedijine 
adeta hükmedeceği geliyor. 

• • 
Yalı mahallesinde hogır 

sahibi bir aile tarafından 

~skiden gaptınlmış o I an 
Kır zade içme suyu ve çeı 
mesi bir seneden beri muat
tal bir hale gelmiştir. Bu 
sugu getirenler 'Uaktile ca
mi önüne kadar muntazam 
demir borq/arla getirmişler, 
Belediye sulara vaziyet et 
tikten sonra mahallemiz ger 
bela halini almi#ir. Vaki 
teşebbüsler, ve müracaatlar 
hiçbir semere hasıl etme 
miıtir. 

• • 
Alayoğlu sokağında ııe 

diğt.r bazı sokaklardan ıe
çen an lağımlara evlerden 

bajlanan lağımların üstleri 
açık fJtga ger ger birkaç 

gayri munlavım taşla guya 
örtülmıl;.t ir ki herkün ko
k r 'l•e mururu ubura mani 

olurlar. bu çirkin ve sılıhati 

umumiyeye muzir halin bir 
tenbihat 'Ve ilıtar ile önüne 
geçilmek mümkündür. 

* * 
On gündtm. fazladır ki 

mahallemizin sokak lamba-

/arı tamamen sorımiiş, yap
tığımız müracaatlara ge· 

Karşılıkh 
saygı ar1yoruz 
Bir te~ekkUlDn yaşamac::ı, 

yükselmesi ıneosuplannın o le· 
şekkUlUn otoı i e, disiplin \'•~ 
uizamlnrın:ı tııın macnsile ba~

lı ı·~ gösternıelerile mQaıkOndOr. 
Maalesef biz de bu hRkımdaıı 

olgun bir var'ı '< gurmek ._:<Jl' 
özlenen ve fııktıl görOlemeyen 
bir ,.eydir. 

Birkaç gUn önce stadyomdo 
bir ma~· seyrettim. Bazı oyurı
cularda ·ezdiğim hnlell ruhiye; 
toptan ziyade, ark11da, larıoı ı 
bacaklarını tekmelemeğe mUsa
lt fır at aramakd:ı oluşları idi. 
I ili hıueketler bu 8ezl,imi tak
viye etti o kadarki gol } aplı, ctl
ye güğsUnden bir tekıne ile 
yere yuvarlnmııı ve baygıntı :c 
ge~·ironler ohhı. Toplıt gulebe 
temi ı edemiyen lılr sp ırcu ıır· 
kadnşırıı yere serse de takdir 
bekleyemez .. 

Bu şekil hareket Zlllf ve acz 
göstermekdir ki benim görll
şUrn d ığru ise bir ısporcu için 
af götürmez bir cksiktikdir. 
Spor; gençlerin bü ı ye'erlııi kuv
ve~lendlren, enerjt1eri ı i artıran 
ve ni. ayet ruhlurınd ıki mnca
dale kııbiılyetleri ıi iı1 k l ,ıtf et
tiren mlles~ir bir nmi dtr. Spor 
yapmakla elde edi en bu kıy
metlerin birbirimizin buc;ıı kleı 1-

111 k1rmakd1, güğil h•ri ııi tek· 
melemekde kullanılınnsı gözeti
len hedefi gureme . e · , gayeden 
tamamen uzaklaşmak demektir. 

Sporcu gençlerimiıio; çah~· 
malarıadan, çarptşmalarındıı u 
verimli neticeler bekliycruz ve 
bu neticelere doğru yorumek· 
ledlrkl gayeye hizmet etmiş vo 
mensup olduQ'umuı teşekküle 
bağlılık güsterm\~ olacağız .. 

DUnkU Yt>niyolcta ldınan 011· 
cnnon Giresun seyahatım ve 
Yeşlltepe ile y1tplığı iki nıa,11 
tafı:ıllalıaı okudum; maç demi· 
şlm bunun adı mnç değil nuel. 
lödur. Boğıtzlaşmakdır. Yere yu
varlnnım, oyunu terke mecbur 
olan, burnu km!aıı ve daha bu. 
ğUŞ'llaoın bir yığın misali! Bıı 

ne ıpor oe de sporculuk değil
dir. Bu şekil kar,ılaşmaltır 
memleket sporuna zarar ver İr· 
ler çUnkU karşılaşmaları azal· 
tırlu. 

Her spor temast yeni bir te· 
masa yol açmalı, h~ves uyan· 
dırmalıdır. Karşılaşmalat kar~ı

lıklı sevgihr doğurmah anlaş· 

malar, kayna~malı:ır yııratmalıdır. 
Mutlak surette yenmeğe ça

lışmak. her sporcunun hakkı~ 

dır. Ancak spor otorite ve dl· 
siplini e harfiyen riayet etmek 
şarllle .. Yenmek hakkını azım· 
k~rane kullanan bir spr>rcu ra· 
kioi ıin de ayni hakka malik ol
duğunu bllrnell ve bu hakka 
saygı göstermelidir. Bu blr va
zif cdir. 

Her lşimizdo karşılıklı saygt 
hislerinin asubımızıı hakim ol
ması bize beklediğimiz ol,..ru, 
çehreyi göııtermiş olaC"ıktır. 
Herhangi bir teşekkDle rueosup 
olan vatandaş O teşekkJlnn ku 

rulu~ hikmetine tnpmrı . ıc!ı ... Men· 
suplarının bu çerçlvp l~·inc ıı llh· J 
mlş teşekkOllere m htaciz tt 'c 
bıtŞına çırt mermi i t ıpu:ı a~ıı· 
na saplayan ku\'\elll h" 7u ııı ı 
bize ancak bu imunh t . t> kl{O 

lince temin ederiz ki. onlar 
da temamen semeresiz kal 
mıştır dertluimiz, eksikle· 
rimiz bukadarla bitmiş de-

ğildir. Mamafi bukadarının !------·------!'_. __ 
olsun alakadar lmlalclara 

ler yarata bilecukdi r: 

ulaştırılmasına dilimiz olan 
mulıterem • Yenigo ,, un 
tercıman olmasını rica ederiz. 

Yalı mahallesi 
T. A. z. 

Gözü yokmuş 
An/cara 1 ( A . A · ) 

Japon başvekili }oporıtJe;~•n 
Felemenk Hindt~landı.ı f. oı ı 
olmadı;ını ıJ!llemışdtr. 
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Orman kanunu 
Birinci kısım 

Umumi hükümler 
BIJd. ·et FASJ L 

Gireson yolunda .. 

Ormanın tarifi, taksimi, murakabesi 
Madde 1 - Hu kanunun tat· 

hikında kendi kendine yetişmiş 
olup da herhangi bir çc~it Or· 
nıan ha ılalı veren ağaç ve a
ğaççıların toplu halleri yerlerile 
beraber orman sayılır. 

Sazlıklar ve muhitin tabiatı 
itibarile koru ve baltalık yapı
lttmıyan veya step filorasile ör
tolU yerler her çeşit dikenlik 
ve fıdanlıklarla parklar ve or
nı:ınlıra bili~ik olmıyun be:; 
hektardan az sahipli arazi Uze
rlndeki ağaçlar ve ağaççıklar 
ormandan sayılmaz. 

Mıidd~ 2 - Bulunduktan 
mevki ve vaziyet ve haiz ol
dukları h ususlyet noktasından 
lnlkıa, memleketin sıhhat, fse
l:lmet menraatine yarztyacak O· 

lup d:ı birinci madde !1llmu1Une 
giremlyecek olan muayyen a
ğaçlı sahalar icra vekilleri he
yeti kararile belli edilerek bu
ralardaki ağaç kat'iyatı orman 
idaresinin iznine tutulabilir. 

Madde 3 - Ormanlar durdı 
ayrılmıştır: 

1 - Devlat ormanları; 
2 - Umuma mahsus orman

lar ( köy, belediye ve idareihu
susiyeler gibi hükmt şahsiyeti 

haiz amme mUesseselerine aid 
ormanlar); 

3 - Vakıf ormanlar; 
4 - Hususi ormanlar. 
~lldde 4 - Devletten ·baş. 

kasına aid olan bUtUn orman 
lar da bu kanunun bükümleri 
dairesinde devletin murakabeai 
altında olup rtevlet namına bu 
murakabe orman idaresi tara
fından yapılır. 

İkinci kısım 
Devlet ormanları 

BİRİNCİ FASIL 

Yirmi Şubat Cumartesi .. 
Agustos günlerinden birini 
gaşagor Trtlbzon. Güneş bü 
tün ziyası bütün hararetiyle 
sarmış şehri. Saat iki. Her 
cam bir güneş parçası, her 
pencere bir ışık kaynanğı 

kesilmiş.. Sanki her yer ve 
her şeyde bir başkalık bir 
se'Vinç tizli. 

/çimde Trabzondan uzak 
kalacağım bir kaç günü ta. 
ha/türün ince sızısını. dört 
gıl evvel 7 5 · 20 günümü 
kollarında yaşadığım Gire
sonun silik hayalini taşıya 
taşıya, tam yirmi altı genç, 
dinç ve aydın kişinin ara
sında ilerliyorum. 

Bir motör patırtısı, bir 
su hışıltısı, sallanan men 
diller.. Sonra bir merdiven, 
bir kampana, bir demir gıi 
rültüsü ve boğuk bir dü. 
dük.. Yol alıyoruz yine .. Ge
miz şal üzerinde işleyen 

bir makas gibi kesiyor su 
farı.. Birbiri üzerine çulla
nıvermiş gibi gayri munta
zam sıralanmış evleri ha
rap sahilleri buna rajmen 
güzel görünüşüyle gittikce 
büyüyor Trabzon. 

Çıplak Boztepe, yeşil Ze 
/anos sırtları Çamlarla be
ze/eli Soğuksu yamaçları 
sonra bütün heybeti bütün 
azametiyle yükselen Karlık.. 
ilerliyoruz .. Evler seyrekle 
#yor gittikce .. Ayaso/yaya 
bakan gô.zler bakımsız bir 
köy sanıyor. orayı Geçiyor 
dakikalar ve küçü/.igor ağır 
ajır şehir. 

Ormanların sınırlanması Güneş Yoro:: üzuinde 

bir yol uzanmakt• .. Çocuk
lar içli bir şarkı tutdurmaş
lar. Gözlerim yavaş yavaş 
silinen Trabrona dalmış 
içimde bu içli türkıinün ince 
sızısı bir köşeye yaslanmış 

duruyorum. sonra şarkı bi 
tigor gölgeleniyor sular ve 
gözlerim bulamıyor şehri 
artık. 

ilerliyoruz .. bir fazlayız şim 
di .. Aaramızda ak saçlı. ak 
sakallı fakat terü taze gö
nüllü altmışlık bir delikanlı 
vır. Gözleri sözleri kadar 
ateşli. heketleri kalbi kadar 
heyecan dolu şair ruhli ço
cuk huylu bir ihtiyar : kurt 
sezgin onu bütün Gireson 
tanırmıs .. Bize Atatürk ": 
ismet İrıönü için yazlığı 
şiirlerini okudu. Ve ayrılma 
dı yanımızdan her suale en 
yerinde cevabı derhal Hem
de gafiyeli olarrk veriyor. 
Neşeyi, gafigeli konuşmayı 
okadar çabuk sirayet ettir 
mişdiki kahkahalarla gül 
me!ı'tm, sö%lerde ga/ige ara· 
mıyan kalmamışdı içimizde. 

- Ati/ gördünmü Ah
medi? 

- ikinci me'Qkiye kadar 
gideceğini söyledi. 

Gibi yarımda olsa kafi
yeli konşulugor. 

Kurt sezgin bizi o kadar 
ilgilemişdi ki saatin onbir 
buçuğa geldijinin. hatta Gi
resona vardığımızın bile 
/arkına varmamı~dık. Eğer 
arkadaşlardan biri y a h u 
kayıklar geldi haydi çıka· 
lım demeseydi agılamıyacak 
ayrılmıyacakdık bu sohbet· 
ten. 

H. M. 
Madde 5 - Devlet ormanla- batmak. kaybolmak üzere .. 

rının ve bu ormanların içinde Mai sularda gümüş ışılttlz 
ve biti~iğindeki otlak, yaylak ı----===----=-== ...... ------====:::!:::s:==--= 
kışlak, sulak ve diğer ormanlar 1 Herş':yden aid olan kuluyu alıp açar. 
ve ber nevi arazi ile sınırları Ancak kutuların üstünde 
tesbit olunarak sınırlanması işi· __ B_f_R __ P_A_R_Ç-=-A__ özel bir pul 'Dardır. Bu pu 
ııi aşağıdaki komisyonlar yap1r. !un üstünde Tin_ Can _ Ma · 

Hu komlsyonlllr, Ziraat ve- Madam Simpsonun el 
kaletince tayin edilecek bir or- il yazılıdır. Bu,· .. Çinko 
fil8Q başmnhendi 'i veya mU• yazısından çıkan mana kutu postaları H demektir. 
lıendisinin başk.anlıı?ı altında Son senelere kadar üç yüz 

Kral Edvard - Madam yüksek orman tah ili görmtış mektup alan Adalar, son 
bir orman mem:ıru ve adliye Simpson hadisesi unutulm<Jk zamanlarda üç bin mektup 
vekaletince hukuk mezunları üzere ... Arlık herkes iki sev · 
arasından tayin edilecek bir h k k alıyor. Sebebi mi? Gayet ba-

giligi ra at bıra ma tadır. n [ k 11 le l 
hukukçu ve vukut erbabından sit: ru o e siyoncu arı 
olarak beldelerde belediye en· Maama/ih Avrupa gazete bu teneke kutu postalarını 
cilmenlerl, köylerde ihtiyar he- !erinde bu bahis etrafında biriktirmeğe başladılar. 
yetleri tarafından seçilecek iki- yazılmış gazı/ara hala te-
şer zattan teşekkül eder. Bu sadü/ ediliyor. işte bunlar· Manzara mı? O da ne? 
komi iyonlara 111ıumu kadar k.4 J b A Am•rı'ka Ja, bı'zı'm "'asr•d tib verilebilir. uan sonuncusu : ir meri- .. aı ı vı .. 

Askeri memnu mıotakalarda- kalı gazı mütehassısı Ma- din hoca fıkraları kadar 
ki ormanların sınırları tesbit dam Simpson 'un yaztsını meşhur bir fıkradır. 
olunurken Milli MUdafaanın da her nasılsa eline geçirmiş ., Baston H dan .. Nw-
blr mümessili bu komisyonlara k d. . h kk J york H a giden ~osedc br'r 
iştirak eder. ve en ısı a ınua şu mü- ., 

Komisyonların i~e başlıya- taleaları ileri sürmüştür : otomobil durmuı. Bu .volun 
cJkları gnn mahallin en büyük ., Madam Simpsonda f ev- maazarası harika/adı jü· 
ınnlkiye memuru taratındıın ili - zeldir. 

l k h. l ı le.ahide bir seksapel vardır. 
şiği 0 an aza ve na ıye en e Ba~ka bir otomobil, hı·r 
bir av evvel ilan olunur. Azim ve irade sahibidir. ., 

.Madde 6 - Komisyonlar , Giizü parada değildir. Müş Amerikalının otomobili, go/-
yaptıkları tahdid işlerini blr fiklir. Ve bilhassa muhata da duran otomobili 'Ve bu 
defter üzerinde te bit ederler. bının ağrz açmasına mey- otomobilin içindeki gaban· 
Başlanan istikamette gelen bir d l cıları gô'rünce, o da durmu~ 
komşu için dert~rin sağ sayfa- an vermeden onun dert e ., 
sına bir madde açılır. buraya rini anlamakta büyük ma ve Amerikalı sormuş: 
hudud, zaviye ve komşu arazi haret sahibidir.,. - Lastik mi bat/adı? 
ile olan münasebetler yazılır. Hayır. 

Sol ı:.ayfaya da kroki tereimatı K t ·ı k Benzin mi bitti? 
yapılır. Her maddeoin altı kO· U U l e me tup 
misyon ve gelmiş ise komşu höndermek Hayır. 
tarafından zabıt halinde imza- Motor mu bozuk. 
lanır. Polinezyad, Tonga ada· - Hayır. 

Madde 7 - Komisyonların larında posta senede bir - Ya ne dige durayorsu-
tabdld mazbatalarının bulı\saları 
Resmi gazete ile fü\n edilir. keredir. Bu posta da tuhaf nu%! 
Hududu gösteren k:roki de da· bir postaJır: Adaların kıyı· - Manzprayı seyretmek 
bil olduğu halde bunların birer /arına yakın bir yiine çinko için. 
Fıurell alakalı belde ve köylerin kutular atılır. Sardalya ku- Amerikalı 'gaza basmış, münasib yerlerine tıılik olunur. 
Asılma tarihi beldelerde bele- tularına benzigen bu kutu- son hızla en yakın telef on 
dlye encümenlerinin, köylerde !arın içinde mektuplar var- merlceıine ıelmiı ve hemen 
ihtiyar heyetlerloln tasdik ede- dır. Dalıalar kutuları lcı- zahıtnga ·haber ula,tırmıı.· 
ceklerl bir •eılka ile tevşlk 
.uıunur. gılara götürür, Ada halkı - Bostan • Nevyork ıöse .. 

• rka 1 var , t/a toplar, lıer/<ıı kındlnı ıindı deliler fJtarl ,, 

.. 

Ağaç kesmeden zevk duyanlara 
Yeniyol gazetesinde memle

keti güzelleştirmek için şehrin 

munasip mahallerine ağac dik· 
mek ve bunun i~·in bir ağac 

bayramı yıtpmnk arzularıom 

bildiren yazıları nraı:ıra okur
ken, geçen lrnftaki sayıların bi
rinde de soğuksu sırllıtrındaki 

ağaclarııı kesilmekde olduğunu 
ve buraları!l tarla haline ifrağ 
edilmek istenildiğini beu de 
herkes gibi hayretle okudum. 
bir tarafdan ıığac diKerek bay
ram yapmak isterken diger ta· 
rafdan ağııcları sökerek bayram 
yapılmak istenildiğine ben de 
şaştı en. 

Zannıma kalırsa bu son şe
kil bayram, anctk Belediyenin 
parklar hakkındaki kauunuodan 
ve 1528 numaralı kanundan ha 
beri olmayanların, tohumlarını 
dökerek kendi hallerine yeti~en 
ve insanlardan hiçbir hizmet 
beklemeyerek yalnız dallarına 
ve yapraklarına dokunulmama· 
sını isteyen ağacların zirai, ilt· 
tisadi, sıhhı te'sirlerini bilme
yen insanların yaptıkları bay
ramdır o kimselerki yakalan
dıkları takdirde ellerinden tu
tulüp bayram yerinden ceza 
evine giderler ... Çllnki 1538 
numaralı kanunun 23 ün c fl 
maddesi diyvrki: 

Ağaç kesenler veyahut sö
kenler veya yaralayanlar veya
hut ağacın kabuklarını soyan
lar TUrk ceza kanununun 516 
ıacı maddesinin altıncı fıkrası

na tevfikan cezalaadırirlar. t u 
ef alı icra halınde tutulan eşhas 
için orman köy ve ağaç ve kır 
bekcilerinin enyakın karakolda 
tanzim ettirecekleri zabıt ura· 
kası aksi sabit oluncaya kadar 
mamulünbihdirler. 

Baltayı ele almadan evvel 
bu maddel kanuniye göz öoUoe 
alınan, ağaçın faidelerlnl anla 
mak için yakında lntişar eden 
Erkaolharp kıdemli yUzbaşı 

Bay Midhat Eryılmazın onaltı 

~ahit eden ibaret olan ve bUyQk 
bir zevk ile okunan ve 10 ku
ruş gibi ufak bir tiıtla satılan 

ıaac ve orman bilgi ve sevgisi 
adındaki eserinden bir tane ah
nup okunsa elimizi paltııya de· 
yil vlcdanımiz üzerine koyarıı .. 

BUyUk bir kıymeti haiz olan 
bu küçük eserin sahibi okadar 
açık bir ifade ile ağaçıo mem
lekete olan faidelerinden babs 
etmişki anlamamağa azm etmiş 
olanlar mflstesna olmak üzere 
ilk mektep talebesi bile bu 
eseri okuyup anlıımakta müş
külat çekmez. 

Ben fena bir itiyad naticesi 
devam edegelmede olan bu 
ağaç kesme filinden biran ev
vel vazgeçilmek ilzere bay 'Mld· 

bat'in mazOr görecekleri Umi
dile mezktlr kitabın bazı aksa
mını aynen nazarı dikkate arz 
ediyorum : 

ı - Ağaçlar ve ormanların 

yurda lkti~adl, Zirai, Sıhhi bir
çak raideleri vardır. Bunun için 
yurdun her tarafını ağaçlarla 

kapamr.k ve herkesde ağaca 

kar~ı bir muhabbet ve sevgi 
uyaodıt·mak lazımdır. Bunlar
dımbnşka mevcut ağaçları mu
hafaza etmek ve yeniden her 
tımıfda ağ:ıç yeti~lirmek artık 

yııpılmaH lazıoım olttn en mu
hlm l:jlerd~ndir. 

2 - Orman olan bir mıntı· 
kaya orman olmıyan yerden 
dalıa fıtzlıı yağmur yağar, or
manlar fazla yağmur ve d'l'uyu 
uzerlerioe çekerek etraf ve· ci 
varın zarar görmesine manl o
l ur. 

3 - Ormtrnlar bulundukları 
rumtıknnın havasını temıtmilP 
temizler ve süzerler, havının 

tıamızı karbonunu alırlar bunun 
yerine mavelHdUlbamuza verir
lPr, i~te biz bu temiz h11vayı 

terJPffiis derek kıııı ve ciğer
lerimiıi temizleriz. 

4 - Ormanlar yurt müdafaasına 
yararlar, tayyarelerin bugünkü 
melc.ıdiyet ve harelcet kabiliyet
leri dolayisile düşman tayyarele
rine karşı bizi saldayacslı:, yapa
c ığıaıız işleri gizleyecek., halkın 

serbeetçe iş ve gücile meşgul 

olmasını temin edecdt çarelerden 
biridir. 

5 - Ağaç memlek.et ilctisadi
yatının en mühim k.olu ve kay

nağıdır. 

6 - Ormanın ziraate faideei 

çoktur. 

7 • Orman arazisinden açılmış 
tarlalarda faideli :ıiraat olmaz, 

bundan dolayı ormanları harap 
ederek. tarla açmalc doğru olma
dığı gibi bu gibi yerlere ekilecek. 
tohumlardan da baıilat almak: ve 

istifade etmelt mümkun olmaz, 

8 - Birçok faideleri olan a~aç
tan faideli olmayan bir it için 
kesmek yurda kar41 fenel lı: de
meldir. 

işte çok de~erli ve çok kıy

metli yazılanle bizleri tenvir eden 

Bay Midhatın ve daha bir çolc 
büyüklerimizin nasihatları hilafına 

yine ağaç le.esmekte devam ede
cek bu gibilerin yurt sevgisinden 
mahrum olduklarına zerre kadar 
şüphe kalmaz. Konağının bahçe
sindeki ökaliptüs a~aoile bahçe

~indeki yaş meyva a~acını sobada 
yakmak için kesip parçalayanlara 
~a Allah akıl ve insaf versin 
demekten başka söyleyecek söz 
yoktur. 

M. Gündojdu 

Lik maçları 
İdman ocağı Sebat idman yurdunu 19-0 yendi. 

Trabzonspor da İdman gücüne 3 - 7 mağlup 

oldu .. 

28 Şubat 937 Pazar günü lilc 
maçlarına devam edilmiş, ilk oyun 

İdman ocatı - Sebat idman yurdu 

ikinci talcımları arasında yapıla

caktı. Sebat takımı gelmediğinden 

idman ocağı 1eremoni yaparak 

galip geldi. 

lkinci oyun Trabzon ıpor -

İdman gücü ikincileri araı.uda 
hakem Fehminin idaresinde oy. 

nanda, neticede ldmen güc"l takımı 

8- 0 galip geldi. 

Birinci takımlar arasındak.i ilk 

oyun idman ocağı - Sebat idman 

yurdu arasında hakem Halit Ateşin 

idareıinde oynandı. ilk dakikalar

dan itibaren hakimiyeti ele alan 

ocaklılar bir buçuk aaatlık oyun 
bittifi zaman ıoJ ad~dini 19 J;I 

çıkardılar ve bu maçta Trabzon 
gol rekoru temin ettiler. 

Son oyun hakem Abmedin 
idaresinde İdman gücü - Trabzon 

spor birinci takımları oynandı. 

Oyuaun ilk anlarında Gücün te-

min ettiti üç gol oyun haldmiye

tini le"lerine çevirdi. Bu tiç gol· 

den sonra Trabzonıpor vaziyetini 

düzeltmeye muvaffak olaralc bir 

gol de lcazandı. Fak:al hakimiyeti 

hiç bir zaman kendi tar:ıfına 
çevirmeye muvaffak olamadı. 

Trabzen sporlular araaıra yap
tıkları ferdi akınlar neticesi ııol 

adetlerini üçe ve Güçlüler do 
yediye çıkardılar. Bu haftanın 
galipleri sahanın çamurlu olma

ııodtn hasımlarına {ula iOl at· 
maya muvaffak olmuılardır. 

Doktor ne diyor 

Çocuklar nasıl 
beslenir .. 

Meme emzirme 11;ısati gün 
de beş defa azami 6 - 7 de
fa mt!me müddeti de 10-20 
dakika olmalıdır. 

Çocuğa her meme 'Verişte 
daima bir memeyi vermeğe 
alışdırmalıdır her iki me
menin birden verilmesi o 
m •n ele ·de· i üt 'in g gri lam 
olarak boşalmasını badi o

lur ki bunun deuamı sütün 
çesilmesi tehlikesi ve lı r iki 
memeyi birden vermeği; an
cak memelerde süt gagrika 
fi .olduğu zamana hasredip 
memelerde süt ka/i olduğu 
vakayide söylediğimi:: gibi 
beher emzirişte yalnız bir 
meme v ·rilmelidir. Eğer 
annenin sütü kafi gelmiyor
sa ne yapmalı : 

Umumiyetle ikinci hafta
nın nihayetine kadar mun
tazaman ve saburane çocu
ğu muayyen vaitlerde emzir 
meli ve beklemeli,· bu müd 
det zarfında da süt ıayri
kafi olarak gelecek olursa 
o fJakıt anne sütü ile bera
ber muayyen tarif at daire
sinde inek sütü de vermeli. 
Y~ni karışık emzirme yap
malıdır. Sütü çocuğa şişe 
ile değil. kaşıkla t1ermeli
dir. Çünkü, şişeden süt ko 
lag aktığı cihetle, şişeye a· 
lışan çocuk meme almaz 
olur t1e bu suretle kendi, 
kendini memeden keser. 

Yardımcı olarak süt 'VU 

meğe mecbur kalacağımız 
çocuklarda görülen bazı 
hususat bize o çocuklara an· 
ne sütünün kô./i ıelmediğini 
anlatır I Çocujun karnını1t 
içeriye çökük oluşu, muay
yen ve muntazam artma
ması sık, sık inkıbaz ve ha
zan /azla kokulu amel çocu· 
ğun neş 'esiz ve uyuklar bir 
vaziyette olması ( halkın 
usf u çocuk dediği bir tip ) 
bu hallerin mevcudiyeti 'Ve 
yukarıda sayılan sebepler 
çocujun gıdasının kafi ol· 
madığrnı ve ona anne sütü 
ile beraber yardımcı süt 'lJtr
memiz lazım geldijini anla· 
tır. inek sütünü; bir mente, 

bir süt ilah.. Şeklinde 'Oe 
günde 3 meme ve 3 inelc 
sütü olarak v-ririz. inek 

sütünü çocuğa vermek mu

ayyen bir usul ve kaideye 

bağlıdır. Bazı hekimler da· 
ha ilk aylarda inek sütü· 
nün saf olarak verilmesini 
teklif ederler. Fazla revaç 
bulmıyan bu usul yerini 
sütü sulandırmaya terket
miıtir. Sütü sula11dırmak t1e 
ona kalorı kıymetini yük
seltmek için şeker ilave et· 
mek lazımdır. Süte ıekerden 
başka un t1e gağ da ilave 
edilir. 

ilk ayda sütü 1-3 sulan• 
dırmalı, ikinci vı üçüncd 
agdan sonra 1-2 süt verme
li. Buna yüzde 5 şeker vtt 
güzde 1 2 de un ilave etme
lidir. Sütü sulandırmak. için 
ya ıu vega pirinç sugu kul· 
!anılır ve kalorisi olduğu 
için pirinç ıuyu tercilı ed/ • 
lir. 
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Sayja 3 
cı - /YEN/YOL/ 2 Mart 937 

ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 

Kapat zarf usulü ile 
eksiltme ilanı 

Nafıa vekaletinden: 

dh~dhdhdhdh~ 

Yazan : t ~ 
Norbert Von Bischof• 

Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 

7- 4-2 937 giinii ihalesi yaprlmak ıizne ilan t>dilm;ş olan 
Trabzon . lran Transit 90/unun Trabzon vilayeti içinde 
seyliip talzribatma karşı yapılacak duvar, anroşman, 

~ mahmuz ve sair inşaat görülen lüzum üurine tekrar 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Satılanı Dinlerseniz 
Burtıan Belge 

[ 144 1 
Her ne k d r dııhn sonraki 

tnrihi inkişafları, bu milletleri 
biriblrleriae göre az çok farklı 
kıla.bilmişse de, temelde rıyoı 
eo yal yapıya malik buluoduk
lıırı. buna rağmen bE:llidir. işte 
bu milletlerin llztırine, bir ri ir 
Yegınuru httliııde, 1750 deu 
sonra, keodl asli görüşlerine 

Yabmcı ve düşman bir um.ur 
Yağmsğa bnşlaını, tır: G o r b ı n 
ert ve talıokkOwcn rubu. 

Keşif bedeli ( 725855) liradır. 
2 - Eksiltme 7 5 3 937 tarihinde Pazartesi gunu 

saaat 76 da Nafıa vekaletinde Şosa ve köprüler r~isliği 
eksiltme komisyonu odasında kopalı z a r f u s u l Ü ile 
yapı /ocaktır. 

3 - Eksiltme şaıinom"si ve huna ı-rmitt>ferri diğer 
evrak ( 629 ) kuruş bedel mukabilinde Şosa 't•e köprü 
Zer reisliğinden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7543 
liralık muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 
32J7 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan 
müteahhitlik vtsikası ibr.az etmesi lazımdır. 

ft(f z 

RADYOLARINI 
Bu ruh, onsekizinci asırda 

Gubl Husyoyı te iri altına al 
ınış ve Osmanlı lmpartorluğllnu 
sarmoğ bn lomıştır. Ondoku
zuncu asırda ise, tipik istlhule
sloi yapıp emperyalizme lnkı· 

lab ederek, bir merkezi Londrıı 
bir diğer merkezi de Avrupa 
Husyası olmak llzerc, lrnn'ı, 
Artınnista'ı ı ve Urtııasya'yı isti 

istekli lem teklif mekf uplarmı ikinci maddede yazı 
lı saatten bir saat evveline kadar komisyon reis/;ğine 
mc.kbuz mukabilinde vermeleri irıuktazidir. 

Tercih • • 

la etmiştir. Ve artık bu mem 
leketlerde, eski nizam yıkılma 
ia bailıyarak devlet ile millet 
ara ında, önOııo geçilmez g r
giolikler başgöstermiitir. Bu 
gerginlikler, tnrlU cereyanlar 
ctogurmuştur. Rusya'yı çiyneylp 
Pisleten me ih dUşmnaı Avru 
Poy" karşı duyulan apoknUpUk 
kio ve nerrelten tutuouzdıı, 
ınnstnmanlı6ın zevul devrinde 
zuhur eden koııııopolit ve in-
anlar arasında l>irlikı;i ve mu
habbet~l laılkollere kndıu; ol· 
hllhıt sulkııstlardao tutuouzdn 
kapltQlasyoulıır boyunduruğunu 

- Arkası var -

Dünyada 

Neler oluyor 

'Reklam 

Nevyorkta işi igi gitmi
yen bir berber, ıünlerden bir 
gün gazetelere bir ilô.n t1e· 
riyor, diyor ki: 

- işsizlerin saçlarım be

dava keseceğim. Sa,.ını kes-
' tirmek ue tıraş olmak tsti-

yen işsizler, filan tarihte, 
sabah dokuzda dükkanına 

gelsinler/ .. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
27 - 2 5 8 

Menfez ve şose 
inşaatı eksiltmesi 

Ordu vilayeti encümeni daimisinden: 
1 - Fatsa - Ünye yolunun O+ 000- 72+ 798 kilomet 

releri orasında yedi adet bir metrelik. dört add iki mtt
rdik. iki adet üç metrelik. üç adet beş metrelik menfez 
ile bir adet 2 X 7 ve bir adet dokuz metrelik ve mecmu 
bedeli ( 32.799 ) lira 96 kuruştan ibaret imalatı sina
iye inşaatı ile O+ 000 - 9 + 509 kilometreler arasındar. 
( 7573) metrelik kısmın şose olarak inşası ( 7 5, 7 69 ) 
lira 22 kuruş ki ceman ( 47,969) lira l 8 kuruş bedel ile 
ve 10 3 31 Çarşamba günu ihalesi yapılmak üzere kapa
lı zarf usu/ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A ·Eksiltme şartnamesi. 
B Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi .. 
D - Şose. kcirgir ve beton ı n ş a s ı n a da i r ~ 

f ennf şartnameJi 
E. Hususi şatname. 

F - Keşif cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. ~ 
G · Proje, grafık. 

istekliler bu şartnameleri 'lle evrakları 250 kuruş' be-
del mukabilinde Ordu Nafi,, dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 70 3 937 Çarşamba gımü saat 74 de 
Ordu enctimeni c/aimi kaleminde gnpdacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u~ulile yapıtacoktır. 
5 - Eksiltme11e girebilme.1< için isteklinin 3598 lira 1 

muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vasıkaları haiz 
olması lazımdır. 

A - Tiçaret odası vesikası 
B - Nafia vekaletinden alınmış elıliyeti fenniye 

vesikası . 

7 

9 
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A. 

V. 4 / A 

Trabzon 
satı şevi M. NURİ AYDIN • ı{abaoğlu ) 

O gün tam iki yüz kişi 
dükkanın önünde sıra bek
liyor 'fle berber bu iki yüz 
kişiyi iiğleye kadar, yani 
üç saat içinde tıraş ediyor. 
bu iki güz kişinin saçlarını 
kesiyor. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede gazılı saattan 
bir scat evveline kadar enctimeni daimi vilô.11ete getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine ,,,.rilecektir. Po~ta ile gön-
derilecek mektupların nihaqet 3 ıincii maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve tış zarfın miihür mumuilt 
igice kapatılmrs olması lazımdır. Postada kalacak gecik 

Saat, Gözlük, ElektrilC, Telefon, ve saire Ticarethanesi 
Kunduracılar caddesi N. 86 

~ \.4\P ~ ~ 'XP \.XP 'XP ~p rJ meler kabul edilmez. 3 - 4 -

Tasa'lJvur ediniz. Ameri
kalılar ıibi 'llakitleri nakit 
olan insanlar, ıiç saatte iki 
!/Üz kişiyi tıraş edip saçla
"ını kesen berbere gitmezler 
de hangi berbere giderler? .. 

O berber pek yakında. 
seksen hatlı bir apartıman 

Yaptıracakmış/ .. 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

ISTANBUL 
Eczanesidir. 

Senelik heyeti umumiye 
içtimaına davet: 

Şehir kulübü U. kôtipliğinden: 
Senelik heyeti umumiye içtimai 9 Mart 1937 Salı gü 

hÜ saat 16 da kulüp salonunda yapılacaktır. Ruzname; 
1 - idare heyeti raporunun kıraati 
2 - Tatil aylarına ait aylık aidatin alınmaması hak

kındaki idare heyeti kararının tasdiki 
3 - Plançonun tetkiki ve idare heyetinin ibaresı. 
4 - Yeni idGte heyetinin İntilıabi dir, 
Azamızm teşrif /eri rica olunur, 

Kars şehir haritasının 
yapılma eksiltmesi 

Kars Nafıa müdürlüğünden: 
Kars şehrinin takriben 350 hektar sahasındaki şe

hir mıntakasının meskün kısımlara şamil olmak üzere 
beher hektarı 20 liradan ( 7000) ~i~a muhammen bedel
le lıali hazır haritasının alınması ıçın açık olarak eksilt 
mege konulmuştur. . 

1 - Eksiltme s.3.937 tarihıne miisadif Pazartesi 
günü saat 15 de Kars nafıa müdürlüğli,nde toplanacak 
komis.qonca _qapılacaktır. .. _ .. _ . . 

2 _ Bu işin bedeli Uçuncu Umum Muf ettışlık f ev-
kalô.de tahsisatından verilecektir. 

3 - Muvakkat teminatı ( 525.00 ) Liradır. 
4 - Bu ameliyatın istinat ettiği münakasa şart

namesi, hususi şartname ve Nafıa vekaletince tanzim. 
edilen selıir haritalarına ait /enni şartname Kars selıri 
nin 80000 mikyaslı basit krokisi bedelsiz. olarak Kars 
Nafıa müdürlüğünden .ıeri/ecektir. 

5 - /.;teklile!İ'l muvakkat teminatlarını mal san
dı~ına yatı rmıs ve şelıir haritalarını alabileceğine dair 
Nafıa vekdletindtn alınmış müteahhitlik vesikalarmı ha
mil olarak muaggen gan fit saatte lcomiıgona muracat-

ları i/dn olunur, - 4 

El arabası ve teskere 
imali eksiltmesi 

Nafıa inşaat komisyonundan: 

18 Mart 937 Perşembe günii saat 74 de Nafıa müdür· 
lüğü dairesinde teşekkül edecek Nafıa inşaat komisyo 
nunca muhammen bedeli 425 lira ofo11 aşağıda adetleri 
yazılı elarabası ve teskerler açık eksiltme usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

İmal edilecek 
e1yanın nev'i 

Elarbası 
Teskere 

Adedi 

50 
50 

Muhammen bedeli 
Lira K. 
275 
150 -425 

Buna dair şartname ve mukavelename 'ile soir evrak 
her gün Nafıa müdürltiğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat :J2 liradır. isteklilerin Tic" reJ oda 
sına kayıtlı olduklarını bildiren vesaik ve teminotlarilr. 
ihale günü muayyen saatte Nafıa inıaat komisyo unJa 
hazır bulunmaları ilan olunur. 
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2 Mart 937 / YEN/YOL} 
~~~....;..;~--~--~---------.--,~----~~--------~-------~ 

Mağaza icar arttırması 

Vilôyet daimi encümeninden: 

Hususi muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 
sokakdaki 41-43 No. lu araları açık ve birleşik 

olan, iki gözden ibaret bulunan mağazasının sa

bık bedeli icarı olan( 90 ) lira üzerinden bir yıl
lık kirası arttırmaya konuldu 10-3-937 tarihin

de saat 14 de vilayet makamında toplanacako
lan encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat te
minatı ( 7) liradır. İsteklilerin vilayet daimi en-

cümenine baş vurmaları 3- 4 

Zayı Teskere 

=•] 
[+l 

m 
l•~ 
t•.; 
i•1 
;.. "" 
[•j 
i+a 

ı•l 
[:ı 
•:ı 
C•J 

&~ 
,.~ 
t•ı 

fı 
l+A 

Erzincanda ı\ lay 11, Tabur 2, bölUk de Askerliğimi yapa- r!j 
rak almış olduğurn terhis te:,keremi zayı ettim. Yeni ·ini alac ı- l+l 
ğı ııdan eskisinin lıllkmll olmadığıaı iltın ederim. e:.+] 

Mehmet Ali oğlu Mecit [•] 

3.H [+] 
l•l -... 
r.1 
[+J . t f!~ 1:~ 

r•l mı g o f:ı t:1 
[•] [+] ı.•l 
'~~ Y aLı makinelerinin son modellerini en ucuz [•~ l•~ 
t!ı fiatlarla mağazamızdan temin edebilirsiniz .. f!] f!1 
~ f:J [:~ 
,3 o lfTfil ~ <sı eı ıı m 
~ [!] ~.·J .~.. Cep ve_ kol saatlannın en fantazı ve en [~] ll~ 
[•~ son şekilleri gelmiştir.. t r i : i 
9 HDSILON fa 
~ 00 
• Cep ve kol saatları dünyanın en hassas [tJ 
• saatlandır. l•l 

~ Adres : TR A B Z ON Kunduracılar caddesi t::~ 
~~ Hami ve Kemal Nalbantlar ~~ 
f M a ğ a z a s ı t•.A 

v 

ACAGIN 

. .. . ' . . . . . . . . . . ... 
•••• 4. • •• : ·.···.'..· •• ... ~·- •• ~') . .... , ·. . ' . . 
. . : " ·., . . . . . .. . ..... ·· , . .... ' .. ... ·· . 

. .. · ... . 
• I • •f ~ • • • ,. • ... .•"" • : .• • • • ' .t . . . . . . . 
' . . : . · .... : ~:. -~ ·.~-:". .. ··:~ .. -~: : ·.-·<. :-

il 

Harunlar muessesatı 
Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

Ta~simde Yıldız sineması karşısında 

MIŞLEN otomobil lastikleri deposu 
'='~~~~~~ .. ~~P~l~":"':t~1~~1~';' ';11l!;~~ıt;ıı,.-ı~~ ıı;~ıı:.:ı~ı:ııı~~~~~l';'l~llJ • ~11;111~1 J~ ~~P.;.r,rı;ı ıı:ıı;!ıP:e:'llt;'I +. ":: ıı:t;ı:'l~~~ıı;'li.'4D".;' 
tiOii!lllOiiid ~ti:iıl ~~.o:;ııı..:;;ıı~..-.ııı;.ııı;:;~~...,..ııı;;;ıı llOiiıl ıiiiiıRıl:iil ...., ... ,. ~ııii;;i•lhMiı bWllıiiiil lıı..ıdlıiiiıl Jııo;il~lliliill~..,..lıiiiiiıllıi;ii~ltıUıll'lıiiıl lıiioıllıi,;ııJ lli..ımlıilll.lıilıOLlliMiılltııod fi uı ı.._....11Wı11Mıfııi::i6lııl:il~Mıll:i:iil hi.u'lbutl hi:'llllW~uı ~llliill~ 

---~~~-~~~-~-~iü~-----~~~~=~ 
ZAFER ~:r~:;!: P H'I L C Onundur Ya 

21-12-936 da 

ki 
Ankara Halk Partisi Genel 
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Sekreterliği tarafından tertip 
edilip, muhtelif resmi devaire 
m en su p fenni bir h e yet 
huzurunda yapılaı! müsabakada 

PHl._CO 
Radyoları 12 rakip nıarka 
arasında Birinciliği kazandı. 

R a k i p markaların daha 
ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 l .C O nun 

pek yüksek E V SA F 1 nazarı 

itibara alınarak IE:5\ h 0a o ~ IR\ 
siparişlF' ~~ ya verildi. 

Abdullah Sezgin 
MUes•esesi 

Sıra mağazalar No. 118 
TRABZON 

ayınız 

ceg:::, ~n n~ Radyosu 
~~ ~~ lQJ ile hiç bir 
radyo mukayese edilemez 

Zira: SCHA B radyosu asnmızın bir harikasıdır. 

Satışta büyük kolayhk 
TRABZON : 

HAKKI A MACA 
Kunduracılarda No. 84 
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