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Direktörü, Başyazıcısı 

BEKiR SÜKÜTI 

Uzunsokak N.t?: 63-65-67 

Fiatı 

100 
Para 

\.. ..) \._ _ _ J GONDELIK SiYASİ 

Her şeyden 
Evvel .... 

!Celal Bayarm reisliğinde 
K aradenlıin inci ~ Kara

deniz.in 1 z mir l otan 
Trabzon. kim ne derse desin, 
geniş, bUyUk, parlak bir islik
ball~ kar~ıkaışıyadır: 

Milli ban k a 1 ar umum müdürleri 
toplandılar, memlekette açılacak 

umumi mazalar işini konuştular .. 
Trabzonuo limanı v n r dır, 

Trabzonun Transltt vardır, 'l'rab
zonua geniş füoterlaolı vardır, 

ve nihayet Tnıbzooun dshUe 
doğru uzanmış, Sivas· Erzurum 
denızyollle Uti ·ak pe)da etmiş 

bir ~imendıferi vardır, antre
pohırı vcsaırelerl de bltlabi 
beraber olarak! 

Ankara 6 ( A. A. ) - lktbıı t 
\'ekili Celal B11yarın reisliğinde 
toplanan milli bankalur genel 
direktörleri lstanbul hariı; olmak 
Uzere Mersinden itibaren mem
leketin lıelli başlı botun ihr11-
cat ve ticnret merkezlerinde 
tesis edilecek umumi mağaza
lar mevzuu tetkik etmişler ve 
bu maksatla şimdilik iki mil
yon lira sermayeli bir 'l'llrk 
Anociın şirketi l('sisini karar 
allı a alınmıştır Istanbuldıı t>u 
nevi mnğnaları te~İ\i vazifesi 
verilmiş <ılao lstunbul limanı uı 
şirketinin meııoi pmgı·amı ve-

İspanyada 
1 

Hudutlar1 kontrol 

ve gönüllüler 1 

meselesi... t 

kaletçe tetkik edilmiş bulun
maktadır. Bu rnağHz ıdaıı ı a~·ıl
masıodan maksad mal Habibinin 
bu mnğaı.alara girmiş mahoı 
kı.-ımen veya tamamen başkası 
na kolayr,a devretmesi veyu 
ruukııblliode avan almasını ko
luyJaştırmak ve taze meyva, yaj. 
yumurta gibi bir çok. ihracat 
mallarımızrn islilz11m ettlrdlgl 
tıı ciri emniyet ve kıymeti artır

mllklndır. Ticaret odaları lıisse 

siaden mlıterakim parada oda. 
lar nizıtmnamesinde yapılmış 

tadilata tevfikan bu işlere h111-
redlleceklir. 

Her gün 

Ağaç 

Muhabbeti 

Ve sonra, Trabzoııuo sağlık 

dav ım h lleden iki yllz e lli 
ynt Lk lı en bOD 11isttını tesisat 
Vt. te · kıhle m dera bir devlet 
.1\ lJ H1 Ullt Uul:i ltıl l C::.i ıiOğuk et 
l u aç ede n ve UM i Obre yııpan 

muazzam Li r faüıiku:sı ve lılltün 
buulard uı evvel ve buıılılrla 

be ab~r dık lrnte düğer g ,zellik· 
leı i ve çe ş it I i lıu .-,u ıyetlerı 

varc!ır, 'l'rnbzon uıte IJö) le bir 
Tralııondur, ve H.ı) durpaşa Hopa 
sahil şosesinin Uoı lü ıde llütuo 
QstünlUğll, bOllln gözt:ılliği ve 
bususlyetıerılo nıeruk ve dik· 
katleri keııdlne çet.~n bu şeh
rin iı;tude bug oku gibi otuz 
bio ki~i dt ğil, yetmiş, seksen 
ve belki )Uz bia ki.,ı ta.1yacak 
ve sısklıyııcak ır. 

Bokaru~ f , hepmlziu blldiği
miz Kibt 'l ' rau::ilt lşiuio UstUndt!
dlr ve bu if, yiııe bepmizin 
bildiğimiz ve gOrdDğilmUz veç
hile ılk ballarda bttşlamış ola
caktır. 'l'ransll i l, ayın zamanda 
Liman işidir de : biri bilince 
ötekioe ı,ı ra g"lecek, ve Uman 
işluio bitweil demir yolunu 
çekecektir. Soauk ve uzvi gUbre 
fabrikası plana girmiş oiduğll 

gibi, Devlet Numune ha1tanesi
nlo kuruluıasıaa da başlanmak 

1lzeredır, bukadar mu 11 z zam 
işlere namzet olan Trabzoa, 
şimdiden bu işlerin lcaplarma 
göre hıızırlanmalı ve hlçolmazaa 
haıırlanmayı dUşQnme!ıdır. 

Kııç yıldır söyliyoruz, bizim 
beJedıyeye bir ağaç bayramı 

yaptıramadık gitti. Akaç dike 
cek, ağaçla 'iÜslenec~k, yerle
rimiz, yollarımız mı yok ? Bil. 

Ankara 7 ( A · A · ) - ; akis hepsi bomboş ve çırçıplak 
ispanya lıutliıtlarımn kon l · t ış e •. 
trolunda çılcan zorluklar Koca boztebe yamaçları, 
halledilmiş hu ayın onüçünde şehrin yanıbaşında liıtündon 
ispanyanın deniz ve kara aşağı çırılç ıplıak uılı durup 

kont r of una başlanmasına gidiyor. Yollarımız, meytlaııla-
karar tJermiştir. rıınız, kırlarımız ağaca teşne 

An/cara 7 ( A . A . ) _ bir durumdadır. Sa~lılc, esenlak 

J ve müdafaa bakımındu çok 
spanya da hülciımetçi saf- rereldi olan •taçlandır•• ifini 
larında bulunanlar bütün yaymak, aa-aç muhabbetini 

ecnebi gönüllüler hükümet küçük büyük herkeain kalbinde 

ordusuna alınmışlardır. yaşatmak için bir ataç bayıa· 
mına çok lüzum vardır. 

Liman nerede ve oe şek.ilde 
yapılacak, rıhlıw nereden nereye 
.kadar uzanacak, şu ve bu şekil
lere gOre antrepolar nerede 
kurulacak, yarınki işlek, kırk 

bin, elli bin, yetmiş bin ve daha 
ziyade nOfulillu 'l'rabzonun hanki 
caddeleri geııişlelilecek, btınil 

meydıniarıu a~ılma ına lQzum 
biısedılece.k., bu iş ve oUfuti 
kesafetine karşı oeaıbi bayıa
dulık. ve sağlık. tedbirleri alıu
cak, ve nihayet şehir, bQtUn 
bu ihtiyaçlara cevap verebilmek 
için nasıl bir şekle aırwlş ola
caktır, ayrı ayrı Uzerinde duru. 
lacak iflerdir bunlar ... 

Ozeriode işlenmesi lt\zımeı
leo bu işler, bııe ihmal edilmif 
On ve en baş işimlz.i de hatır-

lı tmış olur: plan işimizi! Şehriıı 
pUlnı.oı yaplırmamak, gOrUlecek 
ve gOreceaı ki bize çok bUytık. 

Mısırda 
Ordunun 
Silôhlanması 

Ankara 7 ( A . A . ) -
Mısır milli müdafaa mtc 
lisi ordunun tensiki için 
icabeden silahları lngiltere 
den alma;a 'Oe ayrıca mem
ltkette silah fabrikaları 

kurma;a karar vermiştir. 

Amerika ve 
Hebeşistao 1 

Ankara 6 ( A. A. ) 
Amerika ve Hahe~itand'lki 

siyasi '" konsolosluk mü 
messillerini geri çekmeje · 
karar vermiştir. 

Kültür işleri 
Trabzon lise 

binası 
:ı.ararlar getirecek, şehrin yu- 937 senesinde memlekette 
karda işaret ettiğimu yakuı açılııcak 7 orta mektepten 4 
gelecekteki iymar ve ıutQlık tanesi UçllncO Umumi mufelliş
işlerlııi geriletecek, 'l'rabzon ilk. mıotakasını verilmiştir. yine 
Belediyeıi göıı ç.arpu faaliyet bu sene içinde Trabzonda yent
göstermeaine daha uzuu yıllar den bir Jlse binası yapılacak, 
eniel olacaktır. Erzlncanda 100, Karakölede 100 

Şu halde evvel plan! olmak Qzere köy oğretmeoleri 
Bekir Sükuti Kulaksızoğk.ı faaliyete geçecektir. 

Murguı madenleri 
Çekoslavak 1 • 
Cumhur reisi ve S O 

Murgul madenlerinin dahi 
Ankara 7 ( A . A . ) kovarshan madenleri &lbi faall-

Çekoslovakya , rtisicumhuru yete konulmuı ve Erzurumda 
bir slo yapılması içlo HQkQmet 

Nisan 5 de Be.iradda bek- 0 ') ıazım6eıeu tetkikat yapıl 
lenmektedir. maktadır. 

Paralı olmıyan belediye 
işlerinden biri daha itte 1 

Yelliyol 

ispanya 
komisyonu 1 

Ankara 6 { A. A. ) -
ispanyanın karadan ve de
nizden kontrol planını tat· 
bil<. etmek için lnıiliz Fran
sız, Alman, ltalyan we Soo
yet nıümesillerinden bir ko 
misyon teşkiline karar "' 
riimiştir. 

Borsaya dahil mevadın 
Şubat ayı ihracati 

Çuval Kilo 
Fındık içi 3487 278960 
ince iç 95 4730 
Kırık iç 70 3SOO 
Çuruk iç 245 19600 
Ceviz içi S. 7411 22190 

ı<ahukluceviz 167 9180 
Sivri fındık 57 4600 
Fasulya 501 5?:170 

Kızılay kongresi 
Şehrimiz Kızılay kurumu

nun yıllık kongresi hu ak 
şam saat 20 de Kızılay bi
nasında ytpı lacalctır. Kızılay 
üyeleri hu toplantıya çajı
rılmı ştır. 

Dün yapılan maçlar 
Lik maçlarına dünde devam 

edilmif, Neomiatile Sebat yurdu, 
Trabzonsiporla idman ccaa-ı kar
ıılaımışdır. Birinçi maçda 2 • 1 
Necmiati galıp relmiı ve ikino 
maç 1 • 1 beraberlıkle neticelen· 
mişdir. 

Gelecek Pazar İdman Güoll • 

ldmap ooıtı maiı yapal&takdar, 

Yıllığı 

750 
Kuruş 

r 
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Şehir Haberleri 

Tütün satışları Parkta hazırlık 
Pul.tan•da ve ıehrimisde 

tütün satı#arı hararetle de 
'Dam etmektedir. 

Bu sene Pulatana 'rlt 
Trabzon tütünleri 2 milyon 
kilo lcadar teshit olanmuı 
tur. Pulatana tütünleri ka 
/ite itib11rile Trabzon tütün
/erinden daha iyidir. Bu se 

bebten Pulatana tütünlerine 
verilen fiyat hir parça daha 
gii/uilctir. Bu yıl ihralcıyesi 
her yıl oldaju ıihi f azlo 
değildir. Bugüne lcadar Pu
latanada ihrok için ayrı/,ın 
tütün 297 kilodur. Pulata
nada inhisar idaresinin tü 
tüne '(lerdij · /iat asgari 18 
azami 75 kuruştur. Bugne 
kadar inhisar ida,-esinin sa 
tın aldıjı tütün milctarı 
( 258890) kilodur. Tücca
rınlci ise ( 54165 ) kilodur. 
inhisar idaresinden h11şlca 
tütün alan firm.ılar Türk 
limitet ıirlceti ile Osman 
/ardır. 

Borsa eocilmen intihabi 
Mtidtltti hitam balan Bor

sa encümtni 18 Mart Per
şembe f ünü Ticaret odası 
salonunda yeniden intihap 
etlılueluliT. 

F•ndık piyasaları 

Biraz gtç olmakla hera 
her belediye parlcmda top 

top alcasya ve sair park 
ağaçlarının yerleri hazrr-
1 a n m a le tadır. bel tdlg11 
tarafından bay Hami Dede 
oğlu deldletile lstanbuldan 
ısmarlanan fidanlar gelmiş. 
tir. Park mütelıassısı eski 
ağaçları tam11men sökmüş 

ve yerler ine hu fidanları 

r/iluctktir. Bu güne kadar 
içine on bin liradan f aı 1a 
pur.ı sar/edilen park nilı 'J 

Jd güzel şeklini a 'mağa 
haşlamıştır. Yulnız parktaki 
faaUyet ve tarh v •sairt. iş

leri pek ynnş yapdrn-ıkta-

dı r Sö'Jlendiğine göıe bel" 
dit1e p7rkı hu .lJıl icara vn
mek nİqtlinde d.-ğilmiş Hal
ka hadava istirahat etme f e. 
rıne taksis o 1unacakm1ş. 
Kale parkı da hazırlanm •k
tadır. 

Sefiller 

Sefiller romanını okurnBmıcı 
•e m nini seyr etmemi ş hen e c; 
yok gibidir. Viktor Hugouuo 
bu şah eserinde Sefillerin ha
yatı çok derin ve canlı olarak 
tahlil Ye taavir Olunmuştur. 
Şebrimlzla izbe yerlerinde ki 
mağaralard~ Boztepedeki mı
oastırıa içinde, Çömlekcidekt 

Bir haftadanberi fındık dıvarlar arasında te11ekelerle 
pigaları durjunlujunu mu çevri 1 m l ş, k u l a be 1 erde 
h /ı le d" B _ yaşaa1au değil sllrllnen bir sUrQ 
a aza ttmt te ır. agun yersiz, yurdsuz, fakir, sefil> ud-

Borsada f ofl Trabzon hazır dı.tşlar ~ôze çarpmakta yürekler 

fındık içi 60 lcurıqtı kadar ıulatmaktıdır. SQrU suru çocuk
ar~ edilmiı ise de alıcılar bu 1 lu bu aileleri bu hayattan kur
fiatlara yanaımıımı,lardır. tarıp onları b~ mAaken te'oılnl 
Yüzde elli lcarantili i fıntlılc mUmkUn değıJmi dir ? Bu gibi 
29 ka ç işler faaliyet çerçevesi içinde 

ruıtan 50,000 /cila olması 14zımeelen kurumların 
satılmııtır. a!Akalanoı dileriz. 

Yumurta piyasaları 
çok düştü 

ispanyanın dahili lcarııık
lıjı yüzünden mezlcüF mem
lekete Yumurta ihraç edil
memesinden Yumurta piya
saları çok düşmüştür. Yumur
ta ihraç mevsimi baıladı;ı 
h•lde hala limanımızdan 
ıcnebi memlelcetlere Yumur
ta ihraç ıdilmemelctedir. 
Pazarlarda peralcente ola· 
ralr. Yumurtanın çifti atmıı 
paraya icatlar satılmaktadır. 

Spor salonu 

Holkeoi önündeki büyüle 
binanın içinde bütün spor 
kuluplerinin spor hareketle
rini yapabilmelerini temin 
malcsadile atlet, ıören, 
basketbol, voleybol, atlama 
jimnastik yerleri yopılmak 
tadır. Yakında bütün spor 
kulupleri spor hareketlerini 
burada yapacaklardır. 

Stadyom için 
Stadıomun inıası ıçın 

umumu merlcutlen mühim 
milctardada tahsisat ıeldiji 
ho6er tılınmııtır, 

Çalgılı kahve 
Uzuıısolcalcdalci Kitabi/ere 

ait Gülenyurt lcahfJesine 
kadınlı •rkelcli &az heyeti 
ıetirileceji haber alınmış 
tır. 

Yeni binalar 
lnhi~arlır idaresi yeni blııa 

yaptırmak. mıksadlle uzuniO· 
kakda metrOk Kiliseyi satın al
mı~tır. iş bank.ası da banka içiıı 
yeni bina yaptırmak Uzere M~
raş caddesinde ticaret mektebi 
bltlşitindekl arsayı ~atın almak 
için teşebbüste bulunmuştur. 

Havanın güzelliği 
Her yıl pek ya;ışlı. çise 

li, sisli geçen Şubat oe 
Mart ayları hu yıl çolc gü
zel, gün~şli ıeçmektedir. 
Dün haflanın güzelli;; hal 
kı kadınlı e"ktkli Dejirmen 
dere. Soguksuga ıezintiltre 
fit staJgomJalci maçları stg
re gitmtje fırsGt vermiştir. 

Nişanlanma 
Eıbek Kayıerl Meb'usu Fer· 

badın kDçOk kızı bayan Mela· 
batlı Trabzon tOccarlaraodan 
Alay bey otlu bay Kemalin ol 
oaolın lıt.nbulda yapümıttır· 1 
Tebrik ederli. ı 

Az, ÖZ 

Yardıma 
Muhtaç 
Talebe 

Mekteplerimizde yard1m3 mu•· 
taç talebe adedi, bJ hay ı lı \C 

ü~hin işle ug-rıış 3 n c miyetin el n · 
den tu ttuı u ve yedır İ6İ miktn ın 
kat kat üstundedır. Cemiyt l n 
bütün bu yavrula a eJlerin ı UL l.ı 
bilmesi için Jalıa evvel, b:1 m1 

cemıyete el uzııtmanıı:ı: \ e gön.ıl 

salmamız la7.ımd ı • 
Çalı~musını Lilen, i; i çal ş n 

ve eseri de işte herkesin gözlirnııı 

önün le bulunan ce..ni} etı ya r u: 
kenrl ikendine, mahdut ve ta r b t 

çesile baş'1aşa bır:ıkm malıyıL. 
Cemiyete y11 p ca ı ı .G m tıdi 

yardım lar m ml kctın en es sJı 

bir iş ne &arledilt c ktır : G ı a 
alam ı y n çocu~ oku m Yarın· 

ki ne li , madz olm k.t n k ı .armrı~ 
hepir.ci :ı: ıçin , bi ' ic n e in:;on· 
lık bu c .ınd n baş n hır vııtnn 
borcu fu r da 1 

K.O . 

Liman reısı 
Uzun l ı l ıqeh i 1d li n n 

rel 'liğ rı i yııpan b y Ihı ıllu ke.ı 
di a r z u s ile rı e' ı u ·ı et1ı1 in 
İ .; t ııbu la nııkl eai dgi hab• r 
alınn ı 1tır. 

Bay Süleyman Mahir 
Vıs lidesiı ia ru h u t-.ı zlığı ııı te 

du i ettirmek tlz re llmBn şir
kell idaresi mecli•i rd i buy 
SUleyman Mahir evvelki g a 
lstanbula gitmişdir. 

Baro intihabı 
Şehrimiz baro inlilıabım ı 

yakında yapılacağı haber 
alınmıştır. 

Ha.Ik evi spor 
komitesinden: 

Memleketimizde serbest 
'Oe alof ranga güreşe çalışa 
cak heves/car genelerin her 
tün Hallce'Oine muracaatla 
isimlerini lcagit ettirmeleri. 

Necmiatinin y1Jdönümü 
Ntcmiati spor l<uliıbünün 

15 inci yıldö.nümü 13 Mart 
Cumartesi gunıı akşamı 

kuliip salonunda tesit edile
ceği habtr alınmıştır. 

Küçük sanayi hakkında 
bir broşür hazırlanacak 

lktisad vektUeti, kOçük sana· 
yiin iptidai şeklinden bugllne 
kadar geçirdiği safahat ı mufas
sal şekilde iöSteren mukayeseli 
bir broşUr hıtıırlayac ıkhr. Ktı 

çQk sanayi mUdUrO dUn sanat
kılrları Ticaret odas • a ç.agırwıJ 
ve k e od ile r He gurıı..,mnştor. 

Ayrıc:ı imaJatııaııelerde de etnd
ler yapılacaktır. 

13ro~nrde bir mamulün ne 
şekilde imal edild ğinl, çırakl a
rın kaç senede kulfa ve u ta 
oldukları ve lJOtnn bunlara 
mQmasıl kOçOk s na} i işleri 
etrarıoda malQroat bu lunacJklır. 

Yarının ha rbi inanınız., ev 

fc.rah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip • yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 in nınız ki 

y.ınnın harbi ne yerde, ne de 
nizde, ar.ca'; ve ancak havada 
olacakbr. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
verilen paralar bayatınııtı · ve 
vatanınızı lturtaracakhr. 
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GOROŞLER DUYUŞLAR 

yazayım derken ... e 
el~rden bahsettim ... 

Şu curmu meşhut kanunu 
ne yapdı ise h•na yaptı .. 
Kanun çıkalı beri ne sar 
hoşluk. ne ka-r.ığa vene de 
cerh gibi eskiden bol bol 
havadis yopdığım hadıselere 
artık rastlamaz ve bu1amaz 
'lıe bulamaz oldum. Yeniyo 
!un sütun arına şelıir haber 
/eri olarak ne yazayım 
diye her s balı arpacık kum
rusu gibi duşüne dururum. 

Dairelerden de hevadıs 
almak bir mesele. Haydı 
diyelim, gazetecilik usulile 
dairelerden birer ikişer ha
• adis koparabildim. Bu an
cak gazetenin bir haftalık 
gıdasıdır. Halbuki en ve
rimli menba zabıta vuku· 
... ti idi. onu da cürmü meş 
hiit kanunu kurulunca ve 
daire müdiranı da hevadis 
vermerk ıçm seremoniye 
riayete mecbur kalınca. bir 
müncer 'Ve muharrir ne de
rece yaratıcı hayal kuvve
tine malik olursa olsun masa 
başında yaratacagı hevadis 
ve haber galançı mumu gibi 
atsu a kadar yanar .. Her 

gün belediye işlerinden, ha 
her/erinden de dem vurmak 
da temcit pilavı usancını 

'l'eriyor. Halbuki okuyucu 
eline aldriı gazetede gıinün 
1.4 saatında kendisini alaka
/andıracak şehir haberlerini 
aradığına göre okuyucunun 
bu ihtiyacını nasıl tatmın 
etmeli ? .. 

Hergdn bir daire emrine 
gitsem : - Dairanizde ne 
var ne gak dBsem.. Hevadis 
'Veremeyiz. emir var .. Ceva 
bile karşılanan bir muhabir 
doğruca vali bayımıza mı 
b'l.ş vurmalı? Hevadis için 
sık sık makamları tasaddi 
~·en de ihtıraz olununca doğ 
ru masa başına. al eline 
kalemi, yaz başına geleni.. 
Bunrlanda maksad lıasil ol· 
magacak.. Ne yapmalı? .. 
Sütunlar dolmak, mürettip
ler doymak isliyor .. işin en 
çetini; suga sabumı. hatır 

ve gönüle dokunmamak da 
gerek .. 

Cürmü meşhüd kuanunun 
dan önce üç sarhoş fJalcası. 
iki cerh hadisesi. beş döjüş 
cürmü derken yine bir iki 
sütün doluverirdi. Fakat 

diyeceksiniz ki. gazetecile·e 
gö're hergtin yeni yeni. t, H 

taze ha'l adisler. haber "er 
bulmak zor bir iş değil.. 
Onlar isterlerse taşdan ek 
mek çıkarır gibi nereye el 
atsalar. ne tara/11 ıöz gez 
dirseler yığın yığın hevadis 
bu urlar .. Bulamazlarsa ya
ratırlar .. Size bu miinaseb t
le bir şey anlatayım : Biz.im 
sayın belediye reisimi:i gör 
dum. kendisinden beled ye 
işlerine dair malumat iste 
dim. Beni dinledikten sonra 
başkatibi görde ondan a '. 
Diyerek beni başkatibe ha 
vale eyledi. Gittim. Başka 
tibi gördüm. Bay reis beni 
size, gönderdi. bana bele
diye işlerine d•ir malrimat 
ver. Dedim. 

- Azizim, ne varki ve
reyim. Diye ondan da bu 
karşılığı alrnc~ düşrindüm : 
Reis d11 haklı, başkatib de .. 
Ne var ki ııersinler ?.. Bele
di::Jeg~ ait htvadis olarak 
ge 'irin yenmesinden, Yeni
yolun yıllardan beri yazıp 
çızdığı işlerden caşka .. Hal
buki bu hevadisleri herkesin 
bildiğine töre tekrarlamaga 
11e lüzum 'Clar ... Mesela ge 
rtk reis, ırrek başkatip,· 

şehrin planı. şehrin harı ta 
sı. şehrin h laları. şehrin 
hal'i, şehrin suyu, şehrin 

şusu. busu düş "rıülüyo"', ya
pılma~ına başlandı veya 
h•ılanacalc .. Herkesin mem 
nuniyetini celbedecek hir iş 
varlığından balu edemtdik 
tensonra ne diselerdi ?.. Su 
halde bugün için belediye 
haberlerini bertaraf •dip, 
cürmü meşhüt kanunundan 
sonra :zabıta vukuatını ha
zef edip başka ct.pheluden 
havadis ve haber arQmağa 

bakmali.. Mesela : Molozda 
bir tabya mevkii tJardır. 
Burası düz ayak, ve dıvar
larla çevrilmiş, önü deniz 
içinden gol ıeçer. bir geniş 
örtülmesi kolay bir mahal. 
huranuı buıünkü dar, ça 
murlu. gayri müsait, hal 
yerinden daha müsait. daha 
elverişli bir hal mevkii ola 
maz mı ? Yaj pazarı, seb 
ze pazarı, hayvan pazarı 

olmak için bütün evsafı ha 
iz olan fJe belediyeye ait 

"Yeniyoln un Tefrikası : 1 

ARİS EVLENMELERİ 
Ya1.an: 

Edmond About 

Korney otelindeki 
ikizler 

Vnktakı mOalllm mektebine 
nevam edlyardum. 1 48 senesi 
oirincı teşrlnlnde idi ki iki ar
ı. dn~ım D bay biraderlerle sa
mimiyet p yd etmi tim. Beri
l ayalı ol ıı bu iki k rda ( Au
r y) ehrinde d >ğınu. ve (Van. 
ne ) Kolle1iude tah il görm!l;ler. 
~· ... Hayata b1rikidakikafn ılaile 
gözlerini aç.an bu kardaşlur; ay
ni yaşda olmalarına rağmen hiç 
bir hususta yekdfğerine kat'i· 
yen benzemiyorlardı. Blrblrlerl 
ne bu derece benzemlyen lldz
lerl asla görmemlşdlm. Mattbleu 
Debay yirmi nç yaşlarında ol
liultca çlrkln ve cıhı blr ıençtL 

Türkçeye çeviren: 
Avukat Vasfi Bilen 

Uzun kollu, yllksek omuzlu, 
kısa bacaklı idi. hlr kanbur ki 
aııkl kınburunu gaibetmiş di
yeceğiniz gelir. 

Biraderi Le1nce Aristokra
tik tipinde yaradılrnı~tı. Uzun 
boylu, zarif ve mUnaslp endamlı, 
gllzelllk alihelerine nazireler 
yapan şuh imalı, vakur bakışlı, 
kibar bıyıklı. Maiyi andıran saç· 
ları; arslan perçemli gibi urper
mlş ve başına lilyık oldu~u gll
zelliği \·ermişti. Zavallı Mstthieu 
om glll rengi kendisinde gllzel
likden eııer bırakmamışdı. Sa
kal va saçları her reokden nn
muoeler gösteriyordu. Halkın 
kendisine vereblldlğl yekane 
güzelllğla; inceliklerle, sarlyetle, 
ıatlJlıklı ve bntıuı clbaada tör· 
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lzmirde bulunan 
define 

efmeyi oğluna kuan 
nası nihayet polise 

haber verdi 
!z nlt - Bayan Leyla namm

dıı bir kadın t rafınd n polise 
yapılan ibb r üzerine Kemer 
c d le inde 219 numaralı evdd 
420 altın bulunmuştur. 

lzınirin kurtuluşundan sonra 
muhnclr olarak oraya gelen 

.\' n Luylıl ile oğlu Faik yer· 
le;U leri evde bir define b~l
mıı lnrdır. Sıkıntılı hıllerın-

d •ı hu define ile kurtulan ana 
i oğul raha l bir h yat y nr-
1 r1 en Faik evlenmiş ve bun 
d n sonra aaa ile ara~ı açılını· 

ır. n defa 1 e, bayan Leyi 
h stalanmış ve paralı hastaneye 
vatırılma ını istemiştir. Fakat 
İ' ra hare tmemek istiy n Oğlu 
onu parasız bir hust neye yatır
mı~tır. 

Bundnn muğber olan ana, 
derhal poli e müracaat ederek 
evlerinde define bulunduğunu 
ve bu derinenin bir kı mmı 

şimdi oğlu l 'aikın elinde oldu 
ğu u ihb r etmi~tir. 

Geyııa opereti 
Ankara ( A. A. ) 

Hastıı bir Avrupa Ekzeti· 
zmıının mahsulü olan ve 
şark memleketlerini birer 
panayır yeri gibi göstermek 
'Ue a n I a t m ak maksadile 
taşıyan piyeslerden biri 
olduğu ivin Yidney }onsin 
maruf Gegan operetinin 

memleketimizde oynanması
na hükumetimiz müsaade 
etmiştir. 

bulunan havası ve manza
rası da çok güzele olan bu 
yer bir dikkate alınsa .. 

Mesela: Buıünkü Zıraat 
nümune fıdanlığı anıdsl 

lıem susuz. hem t o pr ağ z 
çetin. hem geri bayır ve 
uzak olduğuna göre bu 
fidanlığın oradan kaldırılıp 
suyu. toprajı ve yeri çok 
bol müsait olan değermen

dereye kaldırılması mümkün 
olamazmı? .. 

Artilc şehire ait dilekle
r imizide, ıeldiği gündenbe
ri yüz güldürecek bir ,ok 
varlıklarını görmekle mem 
nün kaldıjımız Sayın Va-
limizden istemek zaruretinde 
kaldık. Trabzon Belediyesi 
f erahlayıncaya. le e n d i n i 
buluncaya, selametle baka· 
bilec•lc hale gelinceye ka
dar şehri Sayın Valimize 
teslim ettik.. Ne pekligor, 
ne istiyorsak ondan pekli
gor ve istigorazl .. 

CevdetAlap 

oda karde i gibi kabul edilme
mişdl. VanoesKolleji anlara ka
fi derecede Yunancayı öğretme· 
mJşdi. Mektepde Matthieu ya 
herkes acıyordu. O; mu tait, t h
slli sever, öğrenmt>ğe h-lrıs ı Ji. 
Zan edilirdi ki o; Prof Or 
olarak dogmuşdur .. 

Uooce e gelince bukadar 
güzel ve sevimli bir vucudun 
bizim gibi DarnlfnnnııUn mun
zevl ve kapalı hayatııı. ıtılmı· 

Hitler ile 
Roosevelt 

Aurny limanı keaarınd ı 
z 1 bir evi vardı. E\lc ı 
vakıı bulamıyan Yvou h ) l 

çocuk gibi bekllretlni muh f 
etmiş, sefalet ve ıztırap i\'.l de 
çırpınanlara dalma elini uzntınış, 
muavenete muhtaç allesi erra. 
dına sonsuz himayelerini gös 
termlş bOf Uk kalblı bir zattı. 
Auray balkı ana layık oMuğu 
mevki ihtiramı vermiş belediye 
~eoltşl aıRlıJına JO~Jeltaılfdl, 

Uyku 
Gençliği mtıhafaza için 

vaktinde yatıp 

kalkmalıdır 

Sıhhatini. güzelliğini vr 
gançliğini mu haf aza etmek 
istcı1enler için yapılacak 
gac;et basit bir ilaç vardır. 
Uyku .. 

Hac;atırı üçte birinin U_ll· 

ku ile geçtiği malumdur. 
G inde en az 8 soal 11yku 
herkes için elzemdir. Bu 
uql..udan i ti/ade edebilmek 
i\İTZ vaktmda yatıp kalk 
mak ~ rllır. 

Gece geç yatıp sdb h geç 
kalkarak sekiz saat ugumnk 
erken yatıp erkm kalkmak 

uretile lll/llyan s kiz sa t 
uyku ile bir değ ldir. 

Akşam olunca Vlİcııdda 

rı J ı ıhliır c b g"' rir. 

/ san farkmdcı o/madun hu 
arzuga karşı durur. Birçok 
doktor larm sö'glediklerine 

göre saat on birden sonra bu 
lıal artar adeta bir mücadel• 
olur. Geç yatıp geç kalkan 
farın sekiz saat uyudukları 
halde taravet/erini çabuk 
kaybetmelerinin hikmeti bu 
caba lamadır. 

Vücuda faydalı uyku ge
ce saat ondan sabah altıya 
lcadar olan uykudur. 

Uyurken lıiç bir gürültü 

istirahatı bozmamalıdır. in 
san farkında olmadan ugar· 
ken işittiği giirültüden müfe· 
•ssir olur. asabı sükun bul
maz. 

Yatakta haf i/çe sağa 
yatmak en iyi fJazigettir. 
Yastıkların/azla 

yüksek olması boyun kırış· 
ma~zna seb!p olur. 

Yüz güzelce yıkanıp te 
mizlendilcten sonra yatıp 
uyunan uyku ilci misli 11ıhat 
ettirir. Yataklara uzak olan 
pencereyi açarak temiz hava
da yatmak en igi usuldür. 
Zaten fJaktinde gatıp kal
kan iyi istirahat eden bir 
insanın ömrunun uzadığı. 

sıhhatinin iyileştiii gençli
ğinin uzun müddet defJam 
ettiği tecrübe ile anlaşıl
mıştır. 

Çncuklar anı gördDkçe şapkala
rını çıkartarak bonjur kapdın 
Y\un diye selamlıyorlardı. Bu 
asıl insan, kardeşi Debay yı ka
rısile birllkte evine almış ve 
her ay iki yüz fıra ok tasarruf 
ed rek. kardeşinin bu çocukla-

ı ı a veriyordu bu aayededlrkl 
Mıttbieu, ı..eonct 14tin mahlesl-

nllı prensler oteli denilen Kor
ney otelinde ikamet edebillyor
lıtrdı. 

Odalarının aylık icarı elli 

fraok.dı. Gayet gUzel olan oda-
1 rında mahun aQ"acuıdaa yapıl
mış iki karyola, kırmızı perde 

ler, iki koltuk, mUtcaddid aan

daliyeler, elbi'seleriıı konma ına 
mahsus camlı bir dolap ve bir 
halı bulunuyordu. Otelde lıer
bJrlnin yemek içmek maıırafı 

75 frangı buluyordu. Busuretle 
Yvon ın 200 franklık tahsisatı 

ancak kifayet edebiliyordu Hal
buki M11lth!eu başlLa lbtlyaçlar· 
ıa karfılaDmııtı 1••• lklacl d~fı 

Sayfa 2 

Sağlık köşesi 

Acıkmak ve iştiha 
Berlinde oburluğu ile meşhur 

olan bir ildnm vardı. Bu adamın 

dostlarından biri i birgün kendi
sini ziyarete gelir. El'nde bulun n 
ve bir a•l,.yi birkaç gün doyu a
bilecck büyüklukteki balığ"ı gös
tererek bunu bir oturuşta yiyıp 

yiyemiyec ıı-i hu usunda b hsc 
girişirler. Obur bahsi kabul ederek 
muayyen bir günde balı ı yemek 
üzere doslluriylc toplanırlar. 

Obura evvela bir çorba sonrıı 
balık, bir et yemeği, gene lık, 

sebze, gene balık getirilir 'c ob ır 
büyiık balıktan başka altı yedi 
tabak da çorba, et ve s bze g'bi 
yemekler de yiyerek bchsi lazanır. 

Sag-lam insanla·da iştiha daima 
me\•cuttur : 

Yukıırıki efsane gösteriyorki 
açlık, doymak ve iştiha arasında 
çolc: fark vardır. Karnı aç olan 
birisi karnını doyursa bile, o sof

rada bulunmıyan yiyeceğe karşı 
ı L,ı vardı Şu halde tok olsa 
bıle g ıc i 1r..sı var demektir: 

Bır sof d i muhtelif ve mü
tenevvi yemekler bir ins:ının işti
h:ısını açabilir. Bir:aenaleyh muh
telıf yemekler oldug-u zaman çok 
yememizin sebebi bundan ileri 
geliyor. Yukarıdaki efsanevi hildi
yede de gorüyoruz ki bu obur 

adam göz önünde büyuyen, bu 
büyük balığı yemek içın arasıra 
çorba, et, sebze gıbı yemekler 
yiyerek iştılıasını tazelemiştir. 
Halbuki daıma balık yemiş olsaydı 
bu büyük balığı katiyen yiyemez
di. Fakat arayerde b a ş k a bir 
yemek gelırse karnı doydu~u hal
de - hele o yemek sevilen bır 

yemekse - ıştiııası a-ene açılıyor. 
işte değ'ışik yemekler bu suretle 
faydıılı oluyor. Bunun içinclırki 
doktorlar hastalaıa daima çeşit 
çeşit yemekler tavsiye ederler, 
bu ıuretle hastalara iştihası ile 
doyurmak isterler. Bundan başka 
vucut yat, yumurta, şarban, vita
mini eıbi rıdalara muhtaçdır. Me
sela yağlı bir et yemeğı yerıek 
bir porsiyon tallıya yahut turşuya 
karşı da iştihamız gelır. Yalnız 

insanlar de~il, hayvanlar bile İ§ti
ha tesiri altında yaşamak.tadırlar. 
Mesela bir tavugu bır arpa amba
rına koysak doyasıya kadar yer, 
bunu buradan alarak arpadan bllf
ka oır gıda yı2ınına koysak bu
rada da yemeg-c başlar. Burada 
doyduğunu bııısederek başk.a bır 
gıcıa yı~ınına golurüraek rene 
yemeğe başlar. 

insanların iştihası daima mev
cut olmak.ta beraber muayyea 
ı:amanJarda hi11edıldıi'i gibı muhit 
ve vücudun gayrı tabii hallerine 
göre deA-işir. Mesela ıebeler ve 
bast&ılar gıbi. !Siyah, sarı beyaz, 
insanların Esk.imoluların aclık his
leri bırdır. Yalnız ne neva yemek-
lere iştıhaları meselesi mutenevvi
dir. Alimlerden birisi insanların 
yemek için jştihalanru içtimai 
zevkleriyle muııavi addetmektedir. 

( Sag-lam ) 

• Ark.a11 var -

muallim mektebine avdete mu
sait değUdi. Hiradt}rin8 demişdi: 
( Edebiyat mezunu olabilmek 
için imtihanlımmı verm4'ğe gi
deceğim, bir glln göreceksin ld 
doktor Debay dlaer bir fakül
teye mllUlzimet fırSMtını da elde 
edecektir. Sen hukuk ve taba
betten birıni intihabda serbest
sin). 

- Para nerede 'l .. 

- Tedarik. edeceğim. Sainle-
Barbe mektebine &iderek ikiaci 
ve nçoncn sınıflarııı ders mü-
zakeresini 1&lacağım. Her sabah 
ikı saat çalışmak suretlle ayda 

iki ynz frank temiıı edeceğım. 

Sabahları &tat beşte uyanmak. 
ıazıın. Busuretle zengin olaca· 
ilZ. 

- Sonra. Leonce ilave etti. 
Artık sen sabancı mahluk.at sı· 
nıfıııa girdin. Güneşi bile uyan
dırmak senin iı,:in bir zev.lr. oh· 
caktır. 

• Alkuı var. 
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Sayfa 3 

Or an onunu 
-5 

ve haymnl rın b ıcım ına 

rnııh u yerler ~apılm ı )'e 
niden t rla açılma ı ya • tır. 

Ornı nlard umumı sıhhat 
v emniyet rn menf t icabı 
y ıpılııc k her nevi blnn "e Le
Ei~at llc ormnn hasılatı 1 i -
ceklerin l tet kl rı bio ,,:e tc 
si at için zira t vek !etinden 
izin nlmnk 1 zımdır. 

M ıdde 2G - Ormanı rıo . ı 
nırlıırınd ın dört kilometreye 
knd r uza tn ol m yeri rd yc
old o her ç şlt fabrikn ~ pm 
dnbi zi ro t. vck let nia lznıne 
bağlıdır. Ormnnlnrn ynkın ınn
esse e \'e f brlkDJarddı < ı ıp 

ormanı ra zarnrı dokun n g z 
l rm zı.ırarıoı fenne göre uzalt 
mağ ve gldermeğe s ııplerl 
mecburdur. 

l\l dd 27 - Ormanlar için
de bulun n de 1 t ve y l }. 
larlle köylerin su y lJ ı ın l . 
nılrlude tamire bn .. ıanır en mu 
hıılll ormnn idaresine h ber 
veıllir. 

Mııdde 2 - Orman sınırı rı 
d şındn ve bu sınırlardan uOO 
metre ıne !lf eye kadar olan 
yerlerde ya ılııc k ktreç, kömnr. 
katran, trebeatln ve d:ı ıa b ş 
ka huna benzer ocııkl rın yLı
}Hlması oı mnn idııre~inin iznine 
bağlıdır. 

Mndde 29 - Orman ı ırlnrı 
dı.ınd \:e bu sınırlıırdan 100 
m tre nıes reye kudur oJnn yer
lerdeki bızaJar i tımlaıt oluna
bilir. 

S blplerln bunl rı ökOp gö
tUrnıek isterlerse onları.ı ınUsa
ade olunur. 

Mndde 30 - D o ğ r u d a o 
d o ğ r u ) ıı orman muhısu-
1 tını işletmek Ozere yeniden 
kurulacult her nevi fabrikaların 
oçılması zırnııt vekıllelinlıı ız. 

nine bıığlıdır. Vekalet bu lıol 

verirken kurul cak tııbrikaların 
kuvvetıol, ormanların ı~l tilwe
sindeki fenni tah mnıaın v 
WC\'CUd !ubrlkalı.ınu a~ ıı.ıaı 
göz OnUnde tutar. 

ALTINCI FASIL 
Dt!f.llet ormanlarınrn işletilmesi 

ve am najmam 

Medde 31 - Devlet orman
lıırı, den let tıırdwdım ışletillr. 

Madde 32 - Orman l~leri ve 
her turlu Işletmelor zlrunt ve
kaletine bağlı lıQkını ~uhsiyell 
tuuı. \ cı wu.ucııı.. outç" He ıd re 
oıuımu oı m n umum mndnrın
ğu t rufıudao yapııır. 

l u mlld r Oğ o teşkil tı ' 
vaıifelerıni ifa tarzı ayrı bir 
kanun ile te bit olunur. 

.1dde 33 - Kesılece ag c
lor koru ormnnlarıncta num • 
ralıınır ve dipleri Devlet çekici 
ile dauığıılauır, numara ve dam 
gn dıp kUtukte kalacak urette 
kesilir. Diµ knıogno ynk ekJıgt 
dip kutl'unuu y11r1:::.ını geçemez 
Bultalıklardn ise kesllmıyeruk 
kalcıcak olun ağaçlar i)' ice belli 
olacak şekilı:ıe ışaretlenir . 

Mkdde 34 - Devlet oramao 
çekici moctelf, yapı uc.:ık oiznm
u mede gOstt!rıUr. 

Çekıcicı nld olduğu memur
lardan g ıyrlsl larafıodım kulla
nılması y ımktır. 

Madde ~5 - Her tomruk 
t m ortuı;ından kabuksuz o arak 
lıaçvnrı pergel llo ölçı.llUr. Nu
marası, knlıuhğı, koyu, nev'i 
deftern ,>ıızılır. Mahrukat oduuu 
kabuklu olamk ter üzerinden 
kaydolunur. 

Mcıdde 86 - P rası verilme
den ve un llye tezkeresi alın
mnd n, istif yerlerinden nakli· 
y t )'apıl maz. Nn ·Uy t orman 
idare inın göıstereceği yoll rd o 
yapılır. Na Jlye tezKerfüerı dn
imıı nakillerin Ozerinde bulu
nup talcb \'ukuuod gö terillr. 

Mnc1de 87 - Ormandan çıkan 
kercstcUk hasılatın bedel tarıfe
leri wıntukalur llibıırlle ve pi
yasa rayiçlerloe göre Orman 
Umum MUdUrlOğQ tarafıuaan 
tunzlm di erek, .Ziraat Vekille. 

/YEN/YOL} -----
D m11ada 

Ne1er oluyor 

Pis er cemiyetinin 
kabul tmediği adam 

Pislikten hoş! nan adamlar 
Londra la foj>lan rak bir 
cemıyel. kurmuşlar. Bunlar 

insanın da tıpkı eşya gibi, 

hayatm içinde gcıvarlanma.r;ı 
icap ltiğı°ni ve temizliğin 

sun 'i bir şey olduğanu söy-
1 mektefir. 

Bu cemiyffe gene pisi igı 

ile maruf bir adam dahil 
olm:ık istemiş. pis oluµ 

olmadtğmı anlamak :çrn 

kendisini imtıhan e. t m c k 
istemişler ve cemiyete gire
bilmek için bir istida ile 
müracaat etmesi lüzumunu 
söylem 'şler, Namzet bunu 
kabul etmiş. bir kağıda 
istidasmı yazmış, sonra o 

/diğıda burnu u silerek reise 
v rmışl 

Pı fer cem ·l/ i m 
h y' tı bu it a ı 
etmı r e r.elic de r üt e

fıkan adamcoğ l.ln talebını 
reddetmeğe karar •vermişler
dir. Bu kararın esbabı 
mucıbesı şudur. 

- Burnunu sılm k ihtiya
cını duyan b1T 
olmaz. Nı mz t isfıdaya 
burnunu sıldıgl için bu zlıti

cı duymu~f ur. 

Hız rekorlaı ı 
BU" Ol n hıı l Ekorlarını bi 

liy rnıu utJuz? Şlmendif erler 
ıtto 1 c kllomet " ( lınnnz • 

d ) 170 kHoın lre ( italyadn ) 
elektrikli lokmoliflerin 1 \J 2 
kilometre ( r os d.ı). 

t t ı.nobil ile t:umpell saatte 
48J Jl mı tre y ll aldı. Tııyya
n ri u ello 70::1 kılometre hı. ı 
uçtu. 

Bu ne l i ta} yareci saatte 
800 kı ometro i e 
öylU}Or •. 

• 
1 

ıfez ve şose 
şa ı eks·ı me • 

1 
Ordu vilayeti encümeni daimisinden: 

1 - Fatsa - Ünye yolunun O+ 000- 72 1- 798 kilomet· 
releri arasmda yedi adet hır metrelik, diirt adet iki met 
relik, iki adet uç metrelik. iiç adet beş metrelik men/ ez 
ile bir adet 2. 7 ve bir adet dokuz m trelik ve mecmu 
bedeli ( 32.799 } lira 96 kuruştan ıbaret imalatı sina
iye inşaatı ile O 000. 9 + 509 kilometreler arasında 
( 7573) metrelik kısmın şo e olarak inşası ( 15.169 ) 
lira 22 kuruş ki ceman ( 47. 69) /ıra 18 kuruş h del ıle 
ve 70 3 31 Çarşamba gamı ıha/esi yapılmak uzere kapa
lı zarf usulde eksiltmeye konulmuş ur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B Mukavele projesi. 
C · Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D • Şose, kargir ve beton z n ş a s ı n a da i r 

fenni şartnamesi 
E. Hususi şartname. 

F - Keşif cetveli. silsilei fiat cet'Oeli, metraj cetveli. 
G · Proje, gra/ık. 

istekliler hu şartnameleri 'Zle evrakları 250 kuruş be
del mukabilinde Ordu Nafia dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10-3-937 Çarşamba guna saat 14 de 
Ordu encümeni daimi kaleminde gapdacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u~ulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye· girebilmek için isi.ekimin 3598 lira 

muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vasıkaları haiz 
olması lô.zımdtr. 

A · Tıçaret odası vesikası 
B - Nafia r.ıek<iletinden alınmış elıliyeti fenniye 

'Desikası . 

Mart 

• ere ı ersiniz .. 

9 

A. 

V. 4 / A 

, r<atıa u ) 
6 - Teklif mektupları 3 ıincü maddede yazılı saattan 

bir saat evveline kadar encümeni daimf vilayete getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine verilecektir. Po:;ta ile gön
derilecek mektupların nihage.t 3 ıincu maddede yazılı sa 
ate kadar gelmiş olması ve tış zarfın mührir mumuile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada kalacak gecik 

Trabzon 
satı şevi 

Saat, Gözlük, Elektrik, T def on, ve 
K n t r c 

saire Ticarethanesi 
r cadd si N. 86 

meler kabul edilmez. 4 - 4 

tince ta dik olunur. 
Diğer nevi orman hasılntı.1m 

bedel tcırıfeleri her kazada mn
hnllı pi) . alur göz Onnnde tu. 
tulmıık rtfle, orman idaresi 
nin o k z cıaki en büyük me
murunun ı. tir kile idare heyet
leri tarafmdıın taazim edilerek 
Orman Umum MOdOılOğn tora
frnd o tnsdlk olunur. 

Mııddo 38 - Ormırnlsr, balta
lık ve koru usullerine göre 
tanzim ve Orman işleri Umum 
.1Ud0rl0ğll tnrafmdan tfısrlik 
olunııc k nmen jmnm planlarına 
l<n riknn l.letilir. 

- Ark ı var -

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

HA L,K 
Eczanesidir. 

K pah zarf s lü ile 
eks·ıtme ilanı 

afıo vekaletinden: 
1- 4.2-937 günü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş olan 

Trabzon - lran Transit golu un Trabzon vilayeti içinde 
seylap tahrihatma karşı yapzlacak duvar. anroşman, 
mahmuz ve sair inşaat görülen lüzum üzerine tekrar 
eksiltmeye Çlkarılmıştır. 

Keşif bedeli ( 12.5855 ) Liradır. 
2 - Eksiltme 15 3 937 tarihinde Pazartesi gunü 

saaat 16 da Nafıa vekaletinde Sosa ve köprüler rPisliği 
eksiltme komisyonu odasında kapalı z a r f usu L ü ile 
yapılacaktır. . 

3 - Eksiltme şartrıamesı flB buna mıitef erri diğer 
evrak ( 629 ) kuruş bedel mukabilinde Sosa ve köprü 
ler reisliğinden alınabılir. 

4 Eksiltmeye girebılmek. ıçın taliplerin 7543 
lırabk muvakkat teminat vermesı ve resmi gazetenin 
3297 sayılı nüslıasmda çıkan falirnatnamege tevfikan 
müteahhitlik v1.:sikas1 ibraz tmesi lazımdır. 

/:;teklilern teklif mektuplarını ikinci maddede gazı • 
lı saati.en bir saat err.1Veline kadar komisyon reisliğine 
mo.khuz mukabilinde vermelPrİ muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
27 2 .s 8 

""tekaidin, 
m ş te 

ytam ve Eram·ı 

iye günleri 

M aş b şl ndıgı t d' e 
Tarilıi 

B39n 1 
9-3 937 47 

10 3 937 87 
"3 937 731 
12 3 9J7 177 
13 3 937 279 
15 3 937 3lJ1 
76 3 937 463 

Nu araı: 

den 41 Pazartesi 

,, 87 Salı 

131 Çarşamba 

" 
777 Perşembe 

.. 278 Cuma 

.. 380 Cuma desi 

" 
462 P z rtesi 

.. 550 s" 
I iıd ·r't ğünden: 

ş ar1nın te ıge g n 
u r ç l.arılmışiır.Aqn gund 

muracaat t kaid c tam v erami in maaşla ı 
ertesi oy zarfın o • le b m dd l zarfında da 
muracaat <imi n erın bu hususd ki m zeret is 'dıları 
üzerine haklarıT1da yapılacak tahkikattan sonra m aş/ ı· 
rmin tesviye edileceği illin olunur. 

5 6-B 



8 Mart 937 

Senelik heyeti umumiye 

içtimaına davet 

Şehir kulübü U. Katipliğinden : 

Senelik lıegeti umumiye içtimaı 9 Mart / 937 Salı gün·I 
saat 16 da kulüb salonunda yapılacaktır. 

Ruzname: 
l - idare heyeti raporunun kıratıti. 
2 - Tatil aylarına ait aylık aidatın alınmamasz 

hakkındaki idare heyeti kararının tasdiki. 
3 - Plançonun tetkiki ve idare heyetinin ibrası. 
4 - Yeni idare heyetinin intihabıdır. 
Aza mızın teşrif /eri rica olunur. 

/ YEN/YOL/ 

HalkeVinde 

Dikis v , içki ursu açıllyor 

Halkevi reisliğinden: 

Evimizin sergi kolu tara/mdan yalnrz bayanlara mah-

sus olmak üzre dikiş biçki ve elişleri kursu 20 3 937 
Cumart~si güniinden itibaren açılacakdır. 

Şimdiden kayit muamele5İ başlamışdır. A~ıu edenlerin 

her giin Halkevi idare memurluğuna muracaatla adları

nın yazdırmaları. 

:x=:: l 
Say/a 4 

Mağaza icar arttırması 

Vilôyet daimi encümeninden : 

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

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
Ian encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat te
rninatı ( 7) liradır. İsteklilerin vilayet daimi en-

cümenine baş vurmaları 4-4 

~~~~~ ~~~'lHL.ıl.~,_.ı.lı"JI\( 

Z A F E R ::r~:~~: P H 1 L C O nun dur 
21-12-936 da 

~ Ankara Halk Partisi Genel 
Sekreterliği tarafından tertip 
edilip, muhtelif resmi devaire 
m e n s u p f e-nni bir h e y et ! puru~ayİr.ıLmüCa~Ô 

~ Rndyoları 12 rakip marka 

1 arasında Bir'nciliği kazandı. 
R a k i p markaların dalıa 

ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 l C O nun 

Abdullah 

Telgraf : SAATÇi. Trabzon 

ya verildi.-

V~NDVOlL 

Radyosu 
ile hic bir 

' radyo mukayese edilemez 
Zira: SCHAUB radyosu asnmızın bir harikasıdır. 

Satışta büyük kolaylık 
TRABZON: 

HAKKI ATMACA 
Kunduracılarda No. 84 

MAT~AASD 

Te iz g··z 1 euc z ·r surette her 
tiirlü m 

y 

• aa 
• 

rı 

ş 

u 

• 

ştı 
y ·par ve 
ır. 

• En güzel harflerle en zarif kartvizitler Yeni yol matbaasında yapıhr. 

Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 
hazırlanır gönderilir. 

Köy bütçeleri, sandık ve bekçi makb . an en ucuz f ia t 1 a 

( Y eniyOI ) mat aasmda bulunur . 
Uzunsokak : Polis karakolu bitişiğinde No. 63. 65 -6 7 


