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Yapılaclk, yaptırı!ubilPCek iş 
ı,.'Ok, fakat şu muhnkkak ki daha 
hiçbirinin d,l<JUaQldllğQ bile 
YOktur. Su işi, pilin işi bnynk 
işlerdir, diyerek kaldırıp atmak 
istedik sırtımızdnn ı Gerçi mem
lekete temiz ve bol bir içme 
ve kullanma suyu temin etmek 
bUyllk bir iştir. BUyUk bir iştir 
ama, bDyUk bir vazifedir de. 
Onun büynklü2n. çetinliği hiç
bir zaman bu vazifenin ifasından 
veya hiçolmazsa bu uğurda cid
di surette çalışmalardan bizi 
varete kılamaz. 

Soruyoruz: • lşte su, iç ve 
kullan ı • Diye şehrin lçioe De· 
~lrmendere mUlevvesatını salı· 
vermiş olan belediye, memle· 

k~tin, halkın en mühim, en ba

yati Uıtyacı olduauna şüphe 01. 
mıyan içme ve kullanma suyu 
hakkında şimdiye kadar keodl
kendine ne yapmış, ve nezamao. 

işin, maddenin ciddlyetile mO

tenuip bir tedbir araştırmış, 

bir incelemeye atılmıştır, aualın 

cevabını, hiçbir ltlraz ve tekzl. 

be maruz kalmıyacaaınızdan e
min olmak Uzere yine bb ve
relim: En ufak ciddi bir tedbir 
araştırmamıştır ve yine en ktl· 
çUk ciddi bir iocelemeye konul
mamıştır. 

lşte en bllyOk iş, en bllyQk 
vazıre karşısındaki durumumuz 

bundan ibarettir. Haydi diyelim 
ki, su itinin aüyQk:IOğll, ç,tla
lltl goznmnzn korkutmuştur da 
kıpırdanmak lllzumunu onun 

için hiısetmemlşizdir, f•kıt su 

işludeo on kerre değil, belkl 
yoz kerre daha kllçnk ve daha 

kolay olan plna fşine ne diye

ceğiz. On aene e"'f\rel on onbeş 

lıin lira vererek yaptırdıiımıı 

bir memleket haritası elde mev

cut iken on seneden beri bu 
haıı 1aya iplina edec~k bir şehlr 

plflr ı yApılaınaz mıydı sanki? 

bud:ı mı bOyUk, buda mı altın. 

darı kalkınılamıyacak bir işti 

yoksa ? Hayır ne o, ne bu, h,.psl 
ve heps\ işe merak salmadığı 

mızdau, vazifeleri vazife olarak 
beııfmsemedlğimizdendlr 1 

BllyOk ve nisbeten kUçUk 

işler böyle ihmallerin derialik

lerlae gümUlmUş, uyumakta ol. 

duğu Ribi en kllçUk, en baslt 

işler dahi yine böyledir. Mesıela 
taksimdeki eski mezarlık yerl

niu ağaçlandırılarak yazın ı:ıay

flye yapsmıyon halkın istifade-

sine arzedilmesi para işi de~il, 

meram ve merak i~idir. Şehrin 

en çok ihtiyaç duyulan yerle

rinde btrkaç yılda birkaç tane 

hela yaptırmamak, yapılamaya
cak işlerden değlldir. Saluzmey. 

danındaki sözUm ona pazar ye
rini ynz kızartacak f ecl halin-

den kurtarmak, yazın glloecıln, 
kışın yağmurların zararlı teıir
lerlnden müstahsili ve mahsu
lunn korumak ve kurtarmak 
bir vaztre olduğu kadar da baalt 
bımbaslt bir iştir. Senelerden 
beri inşaat ve tamir işleri usul
ıuz ve kanunsuz olarak devam 
edip gitmekte, ve bu aykırı 
Rlıu, karşısında Belediyeden, 
nıecllslndeo, encnmenlnden hiç 
bir clddl hareket ve kıpırdan· 
lna vukua gelmemektedir. Ve 
hutün öbür işler de bunlar 
llbil 

BQkir Sükuti Kuloksıtôğlu 

Fiatı Yıllığı 

100 750 

Transit yolunun başında 
Ankarada tüccarı bir 
anlaşma yapıldı .. 

Ankara 9 ( A. A ) 
Hariciye vekilılimiz Tevfik 
Rüştü Aras bugiin şehrimi
ze gelmiştir. 

Bu yolu insan~ar değil, daha ziyade tarih yaptı. 
Karaden~zi Iranla Hinde en kısa ve en tabii 

olarak bu yol bağlıyor 
Ankara 9 ( A. A. ) 

Felemenk hükumet mümes· 

sil/erile Ankarada devam 
olunan tüccari müzakereler ik 

tartı/ın dıı memnuniyetini mü
cip tam itilaf la bitmiı 'fle 

vücuda gıtirilen 11nlaımalar 

buıün parafe edilmiştir. Fe . 
lemenlc lıegeti bugün lstan 
bal yolu ile memleketlerine 
lıarelcet etmi,Ier 'fle istasyon
® Türk laıgeti tarafında 'l 

teıgi edılmi,Ierdir. 

Yeni bir arazı 
keşfedildi 

Ankara 9 ( A. A. ) 
Cenup kutup denizinde bir 
Norvtç ilim hegetile bera
IH!r bunan tayyareci Vieree 
otuz heı ve kırlc derecu tu 
luıarlcl daireleri arasında 

geni bir arazı 1 lceı/etmiıtir. 

Okurlanmız 
... w 

Ne diyor 
Karanlıktan 

şikayet 
Mahalleler, sokaklar za

man zaman karanlık içinde 
lcalıgor, sokaklar zaten ta
mir yüzü görmeye görmeye 
.vürünemigecek hale gelmiştir. 
Bu hal yetişmiyormuş gibi 
üstelik bir de lambalar yan
mıyor. sokaklar karanlık 
içinde bırakılıyor, düşmeden 
kalkmadan yürümek kahil 
olmıyor. Ortahisardaki çifte 
hamamına doğru ve ondan 
aşağı inen gol ve ondan 
sonra batı tarafına difoen 
gol yer ger karanlık içindedir. 
Bu hususta belediyenin na
zarı dikkatini celbetmenizi 
dilerim. 

Ortalıisar : M. M. 

Trnb:z:onun içeriye ovası yok, 
arka taraf, dng-ların en çok hain. 
leşti~i yer; keskin sivriliklerle 
korkunç derinlikler diyarı. Cihan
nüma anlatır: Üç beş evlik serp
me serpme, seyrek seyrek, kartal 
vuvası gibi kurulmuş köylerden, 
köylüler dahi, yaban asması çu· 
buklarıoın bağlanmasile yapılmış 

asma köprüler üstünden, salıncıık
lama havalanarak, yer yer, kuşlar 
gibi uça gidip gelirlermiş. Kitap 
bunlara "cc::l köprüsü,, diyor. 

Ova yok, satıh yok, yalnız 

bir yol var; Trabzondan Jran 
hududundalc.i Kızıldızeye kad.ar u· 
zanan 640 kilometroluk ycıl. Ço
ruhu, Kara!luyu, Arası, Muradı 
çeşitli lc.öprülerle geçip ; Ziganada 
2200 ü, Kopta 2400 ü, Tahirgedi
ğinde 2800 ü aşan üç büyük hôr· 
güçlü yol. Bu yolu yalnız insan
lar değil daha ziyade tarih yaptı. 
Karadenizi lranla Hinde en kısa 
ve en tabıi olarak bu yol bağlı
yor. Elizen"n büyük c·han coğ-raf· 
yası der ki Trabzon fatih tara 
fından alınınca lmparatorlu!c mer· 
kezi olmaktan çıktı .Fakat bu yol 
sayesinde mühim olmaktan çıkma
dı. Trab:r.on sadece bir belde değil 
boz renkli bir tarih şeridi halinde 
uzamış en ünlü bir yolun başıdır. Yonıra kazası .. 

Rusların Batumdan Irana uzat
Kaza merkezinin, nahiye merkezi olan Dironada tıklan bin yüz küsur kilometrolulc. 

tesis! ~akkında aldığımız birkaç imzalı deruiryolu ~izim bu altı yüz tüsur 
kılemetroluk transit yolunu, bir 

temenni yazısıdır: nehrin yatağını çevirir gibi, ken· 

Yomra nahlyealnln ootusut larını temin etmekte olan diro. dine çekmek istedi. Meğer tarihin 
vasati itibarile Otedeoberl vaki na çar~bl yomranın pazar ma- yatağı nehirlerden daha inadcıy
muracaat ve teşehbQıJerimiz halli halini iktisap etmiştir. mış; Cihan Harbine kadar demir 
netlceılnde balkın lıer tQrlQ ih- Madde; 6 • ~ıblıi ciht'ltinden raylar bizim toprak yolu yenemi· 
ttyaç ve menfaatlerlle yakından ise dirona köyCl ve <·nrşı civa. yor. Yalnız yolu de2il oradaki 
alAkadar olan mukaddes bükQ. rmda çı>k evvelce mevcut ba· lokomotifin hızı burada~i devenin 
metl CQmhuriyemlz Yomra na- tıtklıklar halk tarafından kuru- sabrını da yenemedi 1 

miş birer hayalet halindi', yürü
yüşlerini duruş gibi göstere•elc. 
katar, katar, dizi dizi, ıessiz ses
siz gidip gelişleri .. Bu gidip ge
lişten yalnız Trabzon limanına 
bir milyon ikiyüzbin altın kalıyor· 
d:ı. 

Ya uzun yol üstündeki hanlar, 
kervanHraylar; kasabalar ve şe· 
hirlerdeki alış verişler; ridip ge
len yolcuların masraflan, atlar, 
ara'">alar; du-mıyan hareketin dur
mıyan hareketirı durmayan bereke
ti: v[ cJda lcan da2"ıtan şiryan 

gibi geçtiği yere hayat veren yol. 

Fak at Umumi Harb gelirce .. 
Dört uzun yıl, Karadeniz kapılı · 
dır, lrım artık biri Buradan diğe· 
ri Hindden ild yola işliyor. Bıısra 

Te'">rize bin be~yüz Jcilometro u
zalc, Hıod yolu ise büsbütün ö 
mür törpüsü. Cihan Harbi bitince 
kaybolın askerin geri gelişi gibi, 
kaybolan tran-siti de geri çağırdık. 
f a';at gü rbüz gidip dermansız 

gelen asker gibi tran,it te öyle 
t:ınınmaz bir balde geldi ki .. 

1 lrkaç milyoa altınlık o tık. 
nnz tramll geldiği zaman yedi 
yüz bin k:lğıdlık hasta bir sıs
k~y.dı. liııstam1z iyileşE'CPğine 
gıttıkçe erırti Yuvarlanır gibi 
lıir eriyiş Eı·tesi yıl allı yoz 
bin. sonra beş yllz. her yıl bo
yuna ut!llarak ynz biae iniş. Bu 
kl bir devin cnceleşmesı de 
degil yumruklaşmasıdır. 

Derd neydi ? Derd devede· . , 
bınlerle yıldır transiti yaşatan 
devenia nrtı şimdi transJtln ta. 
butunu taşıyabilirmiş. Deveyi 
azleden kanı)'Ondur. Otuz deve. 
nln ytlkünü otuz misil ıllratle 
gölUrea kamyon. 

Peki biz de kamyon lşlete
li'lı. Hangi yoldıt? Zstao iyi ol
mıyan yol harb Çalkantıları 
içinde yıllarca bakı'llsız kalarak 
yol olmaktan çıkmış Sonra asa
yışsizlik, yalnız yol kesen degll 
kasaba basım bllyUk çeteler. 
Sonra benzin ve ıastık pahalı
lığı; yoldaki Uç bllyUk dağın 

• Arkası 2 de • 

hiyeıloin kaymakamlıga tabvi. tularak sılıhata mOzlr ve gayri Umumi Harbden önce Trab
lioe karar verdlgini ve bu su sıhhi hava tamamen bertar11f zonun şimdi belediye parkı yapıl. 
retle her gün ve zaman bükQ- edilmiştir. mış olan meydanlığında her val.ıt 
mete temasa gelen balkın uzak Madde: 7 - Dileklerinin kuv-~ sürülerle deve toplanırdı. Trab· 
meufelerd8D Trabzoaa kadar veden file geleceğiui anlıyuo zondan Tebrize lcırlcbeş günde gi· 
gelerek uzuo yoll;arı ı meşakıl nalk k11ymak11ınlu. teşkil Hına den bu develerin taşıdıkları tran 
mezablmlodeo kurtardı~ını se- mUsait her dUrlU mebnui'i res- sıt yükü yılda elli bin tonu bul
vlaçle duyduk bu itibarla yom- miye inşasına teşebbüs ettiği maktadır. inişli yolcuşlu yol üstün. 
ra nahiyesinin merkezi olan di· gibi dlrona çar~ı~ıJda mevcut de inişli yokuşlu develerin yumu
rona çarşısında kaymakamlık ilk mekteblmizin varken nyri· şak birer tevekkül ve gövdeleş
makammın bulunması hususub- yeten 1000J lira bedeli keşifle -=::.=~===-...;;..;;:;=~=============:::z==--

da berv~hi zir mlltalAanın na- ve 6000 llrasım sarfederek bir Hayvanlarımız için 
zuda tutulmasını dileriz orta mektep laşasına başlanmış 

Madde: 1 • Yomra nahiyesi- vo ayni zarnandaHDkt1met bina. Devletin önemli kararları 
nln hududu itibarile şarkten s~fıl'çin2~eOU?OOklira bedeli ke Ziraat bakanlığı, toprak ürun. Salgın hastalıklarla 

10 ŞUBAT 937 

ÇARŞAMBA 

Tırpan 

Elbette birgün ... 

Y eryüzinde hiçbir medeni 
şehir yokmuş ki en işi~~. 

en göze çarpan v~ daha le.estir
mesi ana caddderi üzerinde tnll· 

rangozlar:ı, tahta biçenler~, don· 
ma taş yapanla•a yer ve:-miş ol· 
sun· Bunu11 böyle olmasına rağ· 
men Trabzonda dükkan, mağau 
ve emsalinin sıralanı~ırıda bir kar· 
malcarışıklılc, göıle görülür, Pl!e 
tutulur, lıatta pek hllldı olara< 
şi.kıiyet edilrr hir inliznmS17lılc 
mevcutmuş. E ~er şıohir şöyle hırı 
ait bir bakışla bile gözönürıe a l ı 
nmıa iş bütün çıphklı6'ıyla gö. 
rüoürmiiş .. Eczanenin yanında ek
mekçi, ekme!cçinin }'anın;iıı lcırt:ı 
aiyt"ci, kırtasiy<"c n:n yanında m ... 
raogoz, ma•a:-..,ozun yanında tı1 • 

valet salon•ı, t uv ıl.-t sRlonunun 
yamoda de'lli ci v:ırınış. Ve bu 
karmakarışıklık scs .. iz ve ilgisiz 
lcalmalc yüzünden · gün ~cçtilc.çe 
artmakta kol budak salmaktaymış. 
ister ve arzulanırmış ki bJ ka·ı· 
şılclılc düzeliin ve bu manuız f 1• 

~al~nmanın yerini g üz ı görülü, 
ıntizamlı bir düzüluş doldursun. 
Şehrin m!deni \"e mod · n olabil
meııinde en g-ereti.l ı şartlnr.iaamış 
bu, 

F.l~ettc hu düzel ş' de ::jrürliz 
birgün ... 

Ş e'.1irde köpeHer yine ço
ğulmış, ke;li kadarından 

Midılli beygiri cesametindekilere 
kadar he: boyun:ı rastlanayormoş 
11k ıık.. Kıyı mahallelerde aman 
vermiyen bu hayvanlar Uzunso
kaltta bile yol kesiyor nara atı· 
yorlarmış Geçen gün evine sa:ıt 
onbirde varan bir ahı:ıab kişi ka
pısı önünde izbandut gibi bir kö· 
pe~in yan gelip yatması yüzünden 
tam ilci sant içeri girememiş .. Höt 
demit olmamış, git demiş anlata
mamıı; nihayet bir fırının kapısına 
dayanarak aldıg-ı yarım kilo ek
mekle köpeğe çektiti bir %iyafet 
aayeainde girebilmiı evine. 
Girebilmiş amma içe .. de bulı:adar 
reç kalışın doturdug-u şamata ge
cenin ayazında ilci saat beldeme
nin verditi azaba tuz biber elt
mif ... 

Bunu banıt anlatan dosta en 
kestirme yoldan gid~rek oh ol
muş; dışarı çıkmasaydın dedim. 
Ôyleya boşuna mı uyumamayı 
korkulu ruya g~rmeye terc;h et

gar be kadar arz~n 30 kilometre şı e vO lıra adar sarf ederek lerini çoğaltmak çalışması ya-

velıdşlmn adldehnilecen60ubekUdoOmierturedliek· bvaUmktledmP.ı:tlmbeıukatcsdı i1ruı iaşıısına de- moda hayvancılığımız için de mücadele H. M. 
n e 1 

• esaslı iş 1 e r dOşunmektedir. Salgın hayvan hastalıklarlyl'3 ·ı-------------

mişler 1 •• 

blr mesafeyi ihtiva etmektedir I3inaenaleyh Kaymakamlık. Memlekatin beş yerinde nalbant mücadele için de geniş bir plan 
bu 1tlbarla cotrafl uoktal naza- teşkillllı iç I u hükilmetlmizin mektebi açılacak, bu mektepler çizilmi~tir. Beş seneden beri bl
rındın dlrona çarşısı merkezi emrinde her tilrlU vezıJfi ifeye hayvan hastahanesi vazlf esi de tirilmiş olan ııığır vebaFı mOca· 
vaziyettedir. bal!nmızın httzır bulunduğunu görecektir. delesiaden serbe~t kalan bay-

Madde: 2 İdare noktai naza- arzetmekle bukerre arsenin kn Trakya'da şamil olmak Uzere tarlar lı("erek insanların, gerek 
nndan cenup clbetindekl koy- za olmasıoı 30 1 937 tarihli Ulus yeni kurulan lstanbul nalbant hayvanların sıhatlerlnl ve haya. 
lerden 23 koy balkının her za. gazetesinde görülmekte ise de mektebinin bütün tesisatı ikmal tını tehlikeye sokan bilhassa 
mın lşledlat ve mururu uburu- Arsenln nahiye merkezi olaa edilmiştir. roım ve şarbon bastalıgı ııe 
nu temin ettlat kodil yolu mev· Dlrona çar~rnada başka bir ma Bu mekteblerde her sene uğraşacaklardır. 
cutturkl dlroııa çarfısıodao geç.. halde ve yoıııra nahiye merke yUz nalband ders görecek ve Merinos üretme mıntakaaında 
melLtedlr bu ttlbarla dlrona çar- zinin gayrisinde veaynl zaman- TUrklyedeki bütun nalbandlar ve diğer k.oyuaculukla tanınmı, 
şııı balkın kesafetinln merkezi- da köyliUer gayri nıUsalt uzun on sene içinde bu kurstan ge- olan mıntakalarda hayvan uyu. 
Dl t8fldl etmektedir. mesafeler döhillnde teşekkrıl çirilecektir. BugUn mevcud sıh- zu mucadelesi rte~genlşletilmek-

Madde: 3 - Dlrona çarşısı edecek kaymakamlık merkezine hıye memur mektebinin talebe tedlr. 
eotrafl noktat nazarından mer- raptedilmekllğlmiz hUkametce sayısı otuzdan elllye çıkarılacak Hayvan mahsulünü 
kez oldutuna göre yeniden te- vuk.ubulacak i~lerimlz için ye- tır. • 

ı..knı ed .. bl H para ettımıe te• ece. oı yelere ve nlden daha mnşklller karşısında ayvan koruma yerlerı· 
köylere mOsavt bu'ut ve mOuri k la A d b 1 i b k Hayvanlardan tedarik edilen 

a ca.ımız an ervec ı sa ı Bundan başka İstanbul, An· . l ki 1 1 1 1 mesafelerde bulunmasına aore dlrona n hl 1 l T b o ınsan Y yeoe er n n zarar ı o -
• a yem l n ra z n talya ve İzmlr'de yapılacak hay. t l l i inzibati nokta! naıannda dalda· k l k 1 d b n mama!ıoı em n ç n et ve bay-

mer ez ne 8 masını a a m · van koruma yerleri için arazi van mahsullerirlıı muayeneleri 
d kablUJetlae daha mOult bir aatt buluruz. 1 a ınmış, su tesisatı yapılmış ve hususunda muhtelif mırıtakalar-
teklldedlr. işbu dileklerimizin sıhhatınm planları hazırlanmıştır. tışaatın da tesisat yapılacaktır. 

Madde: • • Dlronı çarşısı doğrulugu hakkında !Uzum gö· başlaması fı;ıia mevsimin gelme· Derlollik.te datJaklık sanatında 
garbında 12 kOfe en Jakın bir rUleoek olursa mosarlratı tııra· si bekenmektedir. mühim bir rol oynıyın ve deri 
mesafededir. fımızıt alt olmıık Uzere Enen Doğu sınırımızda Kızıl._:akçak ler Uzeriade delikler a9mak ıu· 

Madde 1 n - İlttl.udt cihetla- meni Vilayet tnrafındaa munte· ve lğdırda yapılmakta olan hay· retlyle ha!ar veren ve dirilen 
den IH ketafetln merkeıt bu· bip bir hey'etln nahlhemlz da- van koruma yerlerinin yapısı k.ıymetinl düşllren ( Hyboderma 
lundufuna göte b•lkın berdorU1 bilinde tetkikat yapmasını dile- bitmiş ve bualar Qalı~maya baş· Bovis) hastalığı He de •1r1oa 
.mablullııl utmalua •• 1tıtl119- rıa • . lamışUr. mücadele edilmlıtlr. 

Kalemin 
----Ucundan 

Plan. su, gol. ağaç işle 
bir şehirde ilk aranan. Trab
zonda hiç biri olmayan dô'rt 
esas. 

• 
Enerji ve azımla destek-

İenmegen istidat 'Ve kabili
yet pek zatJallıdır. 

• Asapla f}eriltn lcararlar 
çok /cerre zararla neticele
nir. 

• Disiplinsiz ener jınin ran-
dımansızdır neticesi. 

• Yarul• _hıralca€oğm işe 
·hiç başlamasan dala i9i 
Nersin . 



Sağhk 

Şehir gürültüsü 
Je ruhi tesirleri 
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/YEN/YOL} 

T ransif' yolu n başında 
Bu yolu insanlar değa, ·lal 1. ziyade tarih yapb. 

Karadenizi İraula H;nde l n kısa ve en tabii 
olarak bt: yol bağlıyor 

Umumi Vilayet Meclisinde 
Daimi Encün1enin Mutalaanamesi 

- Geçen sayıdan knlan • n!n ikm ılinden sourn hasta renin 
12 - Vihlyetimi~ m ·•rkeziude cla~Jili te:;i.ntı için 20~ IJirı lira 

Sıhhıyye vekı\lı .. tdince idaresi yardımın yapılması hakkı .linki 

- Bııştnra~ı 1 dt! -
ınuv:ızenei umum Yf'.ftl g"f'Çm<' ~ karar ııh1u1rnının kabul olundu· 

h yhıırle em ~.it: Frınsızlnr Be- üzre yoptırıhr 1 ,~ olan ~50 YR ti;J e\~ı nl e.ı lıililiri~miştir. Bu 
karlarla kabanması , s )ilru Trab rutt ı transıt ıçıo dörtte üç ten- taklı h ıstaı , . 1 ·rı 1 . "'m . iz, 11

1 
t u, .. 23 say•h meclis 

• \:. u .,. ~ •l·l 1 ~ · ' ! 

Sun senelerde şehir gü zo ıdaki liına.nsızllk .. ~..-eye s:ıy- z !Jt yapıyv l:ırmış. uste para da hususi mu ,8 • 11e ıi 1 huli 1 , 1, k 11· ,, ı ı ı ;. ıdi yerine gelıı il
ınalı; transit ürkek bir ku,tur. v r• Plrır n.a.m~. Oçııncn ve.en l ıııeuıleket h1:;~a·11'-i ıı: v ıııu,·ıl~ta •rv• l P ı ıı ı l\ıılına~ıp atiye 

r iltüsünd n birçok vesile- nı...ı b 1' ı K f bunların herhangi lıiri oon Ur m 'ı. m ra;.{l ' .. ,us arın a Kas buluoduğu ı(J ·W bin i r ı rad tı>a' ıı'{ d . ii ve hOkmn hn'eıı 
!erle bahsedilmekte, bu ha · kürmeğe yeterken hepsinin lıir ıJnmıryolu . Hf'Jım ayrılığının do- desiodPki ı:ıı~rr.ftun hu rt ~ıt• c r! h;ıl<ı ~al ~ışı·. 
dise matbuatın muhtelif SÜ· araya gelişi, bu, tırkllt111ek de ~urd~ğu. mesı:ıfeler ınekilnların ve buııuıı i<_i ı l~lıu i:ı.;uat ı "\ 1, U - Yıl iH~t vnricJ:ıtmın dniı:ı 
t inlarında yer almaktadır. ğil kuşun ödnnn k lparıuaktı ! ı 1 ı . .>sı ıden kıü kat Ustun. En bin lira raddeı: iııJe yarılım oıuu zi\ ı '"' ı ·! • .;rrnır olııı•nrnsı ve 

Binleıce insanın toplan- Fakat bUliln eı1gelleri dl'V· u•' olan en kolay yeuilecek. ması mur.•caatı geçeu yıl tatkik ~"!!' 'd •n hJlt>f<> devn.•di!crek hı:.r 
,l,ğı dar, mahdut bir .alan- leme göğOslemelerla i ; te Lirer l'aknt bn kadar fedııkarhk, edilen sa;rn meclisin muvııfik z·1 n ın mı t.i :nlh·tbil\ hulırnması 

' J d devlriylJruz: Kamyon ve otob·ı~ hu kadar milyonlar barcaınak bulmuş, ancak btitç~ varidatı ve 5rırtil~ ~~,fi • Mı.ınrif, Zira<ıt. 
c .ı, moaern yar ım vasıta- · t lf l · t i-..letınesi devletle~tiı il ~rek }) • ·~ı en kU et ge en nıme e de- idarei hususiyt>i vih'lyet kanu- ~a tı•r v s•hhı ye i~leı i iÇin ht>~ 
l Jiile mücehhez bir ..:ehirde ö k ·? I'"l" b" t"' l k t ··• · r halılık kaldıı ılacal,. Karla ktı ..,. cc mı . ·l ı ırı .,u u rnn· nunun 92 incınıad<l~si, e hususi seıw ı { Lır pL"ngraoıın ynpıim:ı. ı 
meydan alan bu gürültünün danan Uç yeri hertUrlU tedbi c iti ., hem de hızlı hız'ı geçerek muhasebenin genel durumu gö;: ve bu seoeden iribaı·en tııtl>i~a 
fd<.irve ruh üzerindeki tesir- başvurarak bnton yıl açık bu- hırakac~~ı tortu. l lr kere yapı önüne alınarak i~bu inşıtatın lıi ko ıılm is ı h ıkkıııda dttiıİliye 
/eri nelerdir? lunduraca~ız, Yolu Avrupalı lir :ın ;ey yurdundur. Limanken- tamı nralarınıfa 200 hin lirava v ·k llt>ti ld ·n gı•len bir P•min 

Sıhatli olanlar, fakat ru- şose haline ğetirnıek için mil di eı:nniyetinıiz, yı)l kP.odi ha- kadar yardlm ohınrna~ı 22.2 \JSG ic ıhı d i::- lPrre_ yııpılıııı~. b<'ş 
U ve asabi hastalıklara yonlar döktük; en matüın kı t'Pketirnlz. ve hareket kendi be- tarihinde meclisin 2.3 sayılı ka \'ılı'\ <.".ılı:m=ıı ı ı Psa s iıatla•ı 

sımlar yaınldı, bu yıl h ep i hi- rekt tirnil 7llilyo11larımızı ctök- rarile kabul olunnıuşfu. ç zılnış v ~ Pııc.ın1ePimizl:?· le\ cti 
ı. usap b:ı!unanlar üzerinde ·1 • i ' E b. ·1

• ' tecek. Asayiş mi? O en idP, l IDL y >r, eK Yvruz. ·en ıçenuır. 93() yılı devlet bntçes!rıdP bu O·tınınıı..t ır. Hn e~aslar üzeuinciP 

Ş ?hir güriilti1siinün tesiri çok sr ıı· bı" f( l . t •t Ci d ı' l ı· c {o. l . k dereceyi de a:;ıtı, nrtık şr:ıkı:ı Jııra e ı o Jo tıK rausı inşaat için tith::-<isrıt bulunmadı- ·11 • n · .. nf' <>o·ap11ar.:i • 
lıarop edicidir. tek vak'ası vak'aşızlıktır. pekaln geni~liyebilir. lleuı ge- ğından hususi muhnsebece ka- kulml ve tastiki l(.in bu prog 

Filhakika bugünkü mede Ya liman?Knrı.ıdeniz kn·ıhrırıda ni~lP.ınese ne olacak? Bizim bu bul edilen 200 bin lira yardı~ ram sayın mecli~e·~ 1,ıulı:ıc.ık!ı;.-. 
ni yaşngışzmızın bakası için şüyle bir darbiın~..sel . öyleni ·: yol i~·in dU,Ondllğilmüz yalnll ııkçesile 936 3 ı ı içinde i. e lı ·ı<:- 1 ı - \"il iyı>tler 1ı11~ıısi irl ıırP~i 
bu gürii .'t ilere kısmen da- Kııradenizin Dı,: limanı varını;: h·ı1zi1r_~~inlıl~k. deği~ . .. onln~ınt e1~k~ İ latılması sayıu UçUnc.i uı~fd~i~ - kıı " 

11 
• 

1 ~~ 1 cı nı:ıd tt>")• i' 
fıanmak zaruretindegiz. An haıı ·an, temmuz, ıığııst0 Tak- şıı ı ıgı, ııım esKı ımpaıa or uk 1 Jiğin 5 6-936 tarih ve 2021 nn, A lı"r,ıo..ı .. ı tt:',fı!rnn vfüh*'t la-

vimden yapılma limana güve'l ıuır!Jrca çıırı,ı 1tık, ne oldu'! ~a- ıu tel yazısı ile emil' oluınııuş. rnf ı :ıdan vaktınduencUmenimize 
c .k son zamanlarda bu gü- nlu r mu'? l~te bu yrı1,, nğust(',,. v? ... ık. ~erde sar~ııasaydık şım tu. Bu koıyfiyeti tetkik eden tevdi ulunan fJ37 yılı blltçesi 
rültülerin fazlalaşması bize içi de. iskPlelerin lıiriode ıı v,ı- ıtı ı~ımbılır ııeydık. Lıu kııdar encümenimiz bu tıırihte vckıl l~ikik_ edildi. !l35 yılı tabsilıllı 
sıhhatimizden kaybettirmesi puı·a giderken deniz öyle dal ı asır ~iğitçe döğüşmemiı. döğU- letçe bUtçenio henUz lastik e - nı: l ıetıode esas ,tutularak tah

d >lagzsile tetkike şayandır. galıydı ki motur yarı Y ı"d <iu .:ı:nl<>ri. eritip h~şkıı!~rı'.11 s~~ıi~t dilnıed.i~i sebcbile tııstikdcn m;ıı_c-~ b~ .. b,? t_ ç e Ye konulan 
Güriiltr'inün ilk tesir etti-

1 
rakHldı, meğer per vane lıuvı:ıd.ı !1 .~\rtı~ ~ııladıK. larllıleııwız s?nra ışın t.ekrar derpiş edilece- ;~ı ,~ . hıa 0elır~"~arşı dairele-

. . k 1 kt G .. .. lr dönüyormu~· güçbel.1 V<:pıır.ı ıbı etlerınıızdır. ~uıe 17 6-936 larihiod 349 1 ın rtı ve fevkulılde masraf 
~k,, uzuud u a ır, uhru ~ çıkınca Ü" 'iimaudau ·ıo-u ·twu 1;..;kiden toplarımızı geçirip He karar vermi·.ıti Bu ed no, btıtçeleri yekllnu 604857 lira 
arşısın a, şuurumuz arı· Y • 0 ., :> v • n an sonrn 4) k · b" l"i'T l kl b t k 
. _ da ben ba~ışlndım! llirbi iınize saldırmak için yol vihlyet makamıncıt bu istikrdl ı 1 • . uı uşa u 

1
o 

0 
ma a u e · 

ccnde olmakla beraber. yu• ~·.ıp~rdık, simdi kayna~ .. ınak i'~in ak.dı yolunda b· t ı.~.· , ' Lr er yekOnııııun varidattan 
.. .. d h l l k . Ksradenize üç ayın li'Danı J • ) azı e~euultsler 1 ,3157 1. l" k f 1 1 z:.ımuz e usu e ge tce çız- '.'Ol yttpıyoruz. Kan ~olu de"'il vapılmıs,' ise de socı def'a tetkik 't: ' ıra ' " uruş az .a 0 du-

değil Uç lımanm kendi lilzın 1 : •1 J ıs J ı 
cileri bertaraf etmek elimiz- Kömllr, tutun, ve tran..ıit liuııın kı:ı· 11dus yolu. öirbirimizi kuv- ile tavzieden meclis karar ~11 

gorü mUştllr. Bunun üzeıia-
de olduğu halde. gelen sesi ları. Transit limanını ilk · lJlc\oa \'etten dUşUrmek yerine biribi- yazılış ve ifade şekliue :~~n d~ gllnlerce çalı ~ıla~·ak ve ebem· 
· · · · · l ı k E k" · ·t·k · d" g e mı mutınrııe , tc:rcı ıı edilerek 
ışctmekten kendımızı a ama- almışız. Bu liman da y.ıpılıocı.. rimtze kuvvet 0 ma · s ıuin ı:. 1 razın şun ıden akdı mnm- v . ~u lıl. b . n • 

Ş h. .. -it- - .. t Uzak ve çapraşık yollJrdıı sıkı gl!ftrtinl bir naş gibi maziye kün olıımıyacağı anlnşılınış ve mu azı:~nc ı. fıt~e tanzım ve 
.ı;zz. e ır guru usunu a- !!OmdUk, ibretini bir abide ulhi t 1 ·ı sayın' meclise sonıılmu~hır Yur-
mamen kesmek kabil olma la sıkıla dolaşan tramil, şimdi ., "' e yazısı ı e k~·y.fiyet. Ankarad_a da daha· nafi olacak şekiid~ ge-

ki üç rakip yolun bütlin gııy. atiye dikiyoruz Yeni 'l'Urkiye, bulunan sayın U Uncu MUf tt 
makla beraber, sıhhatimiz yeni lran;yapılan yeni yol yal on. . v · _' .. e ~- reken tetkikatın icı·asile blltçe-

h l 
rellerine rağmen, tabhtin ve şlmız Tahsin Uzere bıldırılmış niJ kal'i surette kubulunu, bu 

üzerinde usu e getiriceği tarihia çlzdtııt kendi yatağı 11, transitin ve ticaretin değil yeni ve lQ ık 1 tal 

I 
/ ki · d • brihln yolu. Y 0 an mu Jla tasvibe l:;ıte ve diğer yurtsel işleriahıde 

ena ı ar, yopacagı me enı geUp rahatça yerle~ecek. Ooun lkd.ran eylemiş. 937 devlet bUt- başarıya erişmenizi dileriz. 
ıgilikleri gölgede bırakma- rahatı uğruna bütün emekler - Şoför çabuk ol! çesıne konulan tahsisat ile in- Daimi EncUweo Heisi 

l d helel olsun Trabzonun eski transit ma ı ır. · _şasına başlanacak olan hastane- Vali Vekili azıı aza aza aza 
Kuvvetli gürültüler kar- üc rakib yol; birincisi Mu- me,rdanında otomobile bindik. ___ ·-"-"==-===--=--

şı sında .~ahsın hassasıyetinin hammere Basra yolu; hemken- Yalnız doğuya doğru değil yeni Ziraat 
k l d K k 

di uzun, hem Avrupaya uzıık. bir tarihin doğuşuna doğru gi-
büyü ro ü var ır. öpe diyoruz. 
lıavlaması, horoz ötmesi ba- onu bırak. İkincisi Musul - Su-

riye yolu; ötekinden hUsbUlOn 
zı insanı fazla sinirlendiği uzun, hem de çöllerde 1 geçmek 

Cumhuriyet 

İsmail Habib 
~~--~--.========= halde, sokak gürültüsile, fik

ri çalışmağa devam eden 
müte/ekkir!er de vardır. Me
sela, Schopenhauer, sokak 
gürültüsünden, bilhassa kır
baç sesinden çok müteessir 
olur, kat'ıygen çalışamaz
ımş,· huna mukabil Mozar
t'ın ilhamlarına gürültü pek 

Sayın Şarbayımızın nazarı dikkatine : 

K em re 1 i k 1 er. n as ı I. 
olmalıdır .... 

az tesir ediyor. 

Bazı gürültülere lcarşı 
umumiyetle bir alışkanlık 
'l.ıardır. Bu gürültüler bil 
hassa harpten sonra fazla
laştığı halde. harp heyecan
ları, asabımızı hozan diğer 
hadiseler, hissetmeksizin bi
zi hu gürültülere alıştırmış
tır. 

Bazı kimselerde yiikspk 
sEse kcrşı fazla hassasiyet 
·nardır. Ekseriya bu faz T,, 

his, asabi cümlenin teneb · 
b ıhiyet 7u/ından ileri geli
.'fOr ve daha ziyade fazla 
incelik zemini züerinde lıu
:. ul bulur;or. Böyle hassas 
sanatkarların, şehir gürül
tüsünden şikayet edecekleri 
aşikardır. 

Buna mukabil diğer bazı 
insanlar 'lıardır ki, giirültü 
onlar için bir mesele teşkil 
etmez. Bunlar allahrn !Ut 
ılı.na uğram1ş bahtiyar kim 
seferdir. Çocuklar, kendi 
yaptıkları ve bizi hırpalı
yan gürültüden müteessir 
olmazlar. 

• Arkası 11ar • 

Cihan otelinin arkasında - ı' verselerdi .... Ben hiç şüphe 
ki sokakdan sahile inen so etmigorumki sokak bugünkü 
kağı bilmem gifrdünüzmü. vaziyetinde kalmayacak, her· 
veyahutta o mıntaka memu 
runu vermesi icap eden ra
poru okudunuzmu ? 

Görmediğinizi ve öyle bir 
rapor almadığınızı sö1Jlersem 
acaba aldanmış olurmuyum? 
Hiçte zan etmiyorum ..... 

Siz huş eyi görem,.zsin ·z. 
Çrinkü her şegi bir Şrırbaym 
gô"rmesi lazzmgeleceğini dii.
şünmek hile bir hatadır. 
Yalnız bu gibi işleri göre
meyenleri gô'rff.eniz kafidir. 
Zira onlar sizin hariçdeki 
göz ve kulaklarınızd· r. On
lar görürler, işidir/er ve 
size gösterirler, işittirirler. 

Onlar görmez. bekciler hcı
ber vermez bilhassa o civarda 
oturanlar çektikleri sıkıntı
yı size bildirmezlerse bitta
hi sizin de malu7ıatınız ol
maz; böglece çirkinlzk de, 
kanunsuzluk de megdanda 
kalır neticede hakszz yere 
siz muahaze edilirsiniz. 

Ne olurdu! akşama kadar 
mıntakasını gözden geçir
mek mecburiyetinde bulunon 
memurlarımızın, tabesabah 
dolaşan bekciler, evlerine 
gitmek için arka ıokaklar
dan dolaşan o civar halkı 
bw i1i vaktindt siu habır 

kes düşmeden basacak yer 
aramadan o yoldan geçebi
lecekti. Halbuki herkes o 
zahmete katlanıyor, düliip 
kalkdıkca bu taş t o p r a k 
sokak ortasında durumu di~ 
ye mii.temadiytn söyleniyor, 
söyleniyordu uf ak bir zah
met edüp hallerini size bil
dirmiyor. 

Binaenaleglı ben müsa-
adenizle vazigyeti izah edi 
yorum: 

Sebzeciler caddesinden ay
rı/up sahile doğru giden so 
kağın fam ortasında bir 
evin duvarını yıkmışlar, 

taşını toprağını sokağa yzğ 
mışlar. sokağı Tendürük da
ğındaki Cehennem deresinin 
vaziyetine sokmuşlar, soka
ğın lambalarını bir haf ta
danberi yakmamış/ar ...... 

Ben bu vaziyeti gördük
den sonra 27. 6-933 tarihinde 
intişar eden 2290 numaralı 
Belediye yapı ve yollar Ka
nununu bilhassa bu kanunun 
7 5 ve 44 üncü maddelerini 
tekrar tekrar okudum. Bu 
maddeler ahkamının tak;p 
ve nazarıdıkkata alınması 
hususlarında gö"sterilen ka
yıdsılığa hayretten kendimi 
alamadım. 

Ekinler, fidanlar, a
ğaçlar ve her nevi zi
raat için af kının, güb
renin faydasını bilme-

yen yoktur. Bugün ki

me sorarsanız hatta bir 
çocuk bile anlamı§tırki 

gübre olmazsa ziraat 

ta olmaz İyi mahsul 
bol gübre ile alınır. Bu 
muhakkaktır. 

Ve sonra hepimiz de 
biliriz ki en iyi gübre 
( En iyi af kın ) ahır 
gübrelerdir, ki bunlara 
kemre ve fışkı deriz. 
Köylümüzün bundan en 
ziyade kullandığı da 
kemredir. Çünkü hc:."l:en 
herkesin kapısında l::~r 
iki tane inek bu!·~=-'~·r. 
Bu ineğin gü~rez:· i 
( kemresini ) a h ı r d .:1:1 

dışarı atıp evlerin önün· 
de yığın yapmak köy
lerimizde adettir. 

İşte bu gün şurada 
ilişecegimiz nokta bu· 

rasıdır. 

Evlerin önünde, ahır 
diplerinde bulundurulan 
bu gübreler iyi değil
dir, ço~ zararlıdır. 

Zararın biri şLdur: 
B ı yığınlar eve çok 
yakm-~lduğu için çoluk 

çocÜğ~n :ıhn~tıİıı· bo
~up.i?er}jat etmektedir. . . 

Köylerde, -köylerin 
saf ve ~ .. temiz havası 
için.de yaşayan her ço

cuğun kanlı .cr:ırilı olma
sı · lazımgelirken~ bu gün 
sıska g~bi, renksiz ço· 
cuklar·a hem de pek 
fazla rast gelinmesinin 
sebebini burada . ara
malıyır . . : 

Kemrelikten gelen 
pis kokular nefes boru
larına ve· c.iğerlere gi
der, bu suretle büyük
lerin·· ye daha ziyade 
çocukların kanını bozar 
berbat ed~r. 

• Arkası var -

70 Şubat 937 

ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 

- _,__ 
Yazan : 

Norbe rt Von Sise 1off 
Avusturyacın Anbra 
Elçiliği sabık nıüslt:ş:ır 

Türkçeye çeviren : 
Burtıan Belge 

[ 133 1 
T:ır ·iye, şuna sevine lıilir

k i, bugün Arablstaada o l :ı o 
nUfuz ve perestiji, Aral i.;tan 
iınparatorlukttt iken me\•cu1 o
lan nüfuz ve pereslij1en kat 
kat yiiksektir. TUrkiyt>, verdiği 
milli kurtuluş dersinin birpk 
Arap vatanseverlerioin kafasuı
da yer elmi:;; olmasından şUp

hesiz memnundur. Fakat Arap 
işlerine karışarak kendi milli 
inşa davasını tehlikE'ye sokacak 
bir maceradan çekinmektedir. 

Tı\rk ir -· dentiznıi diye bir 

Ş('Y y 1 >. tu r ne Arabistan veya 
lra rı\ı ııe d.., 11~ ltA Lulgari-.tan, 
Yuuauistıııı \.'tıya Sovyet Husya 
ya doğru. lnıpJratorluğuıı s•m 
gllnleriude µar:a) abiıu i~ oltn 

ve o zıımanlar, 'l'Urklerin Rus· 

laşmamasını temin için doğıın 

turancıhk hareketi, bugünkü 
Tilrkiye'de mevcud değildir . 
BugUnkU Türkiye, Husya'daki 
Türklerin, Sovyet Eirliği için 
deki nasyonal ve kUltUrel in
ki~aflarını emniyet altında gör
mektedir. Ve S 'JVY<'l Husya ile 
olan nıünasebetlPriııi, yeni bir 
turancılık hareketile tehlik~·ye 
s )knıak niyetinde değildir. Ye
ni bir '!'ürk kültUı unun yara
dılı.ı bahsi!lde, Sovyet Hu.;;ya 
ile Türkiye arasında herhangi 
bir tezad mecud değildir. Blla
kis, her iki memleketin alimle
ri, bu bahiste, biribirlerile da
imi bir temas ve işbirliği baliıı 
dedir. 

Ankııranın ğerçekçi politika 
siaa göre, nasyonalizm, Türk 
ırkının en çok lebiode olan 
hareket, aokaraca, Türk Cum
huriyeti hududları içinde kuv
vetli ve azad bir miUi devletin 

kurulmasıdır. Bu, barı~ ile ka
bildir. Barış ise, komşu devlet
lerle iyi geçiomeyi şart koş
mak tadır. İşte bunua içindir ki, 
kendi azlıkları taraf ındao yapı
lacak dUşmaııca bir hareketi 
şiddetle bastırdığı gibi bu azlık 
!ar hususunda haricin bir mu
dahalesini asla hoş görmiyen 

'förkiye kendi komşularındaki 
azlıklar işine de, bunlar TUrk 
bile olsa karışmamak kararın. 
dadır. Hatta denebilir ki yaban· 

cı memleketlerdeki Türk azlık
larıaa karşı fena bir muamele 

yapılmasını, Türkiye, bir milli 
felaket olarak kHbul etmemek-

tedir. ÇUnkü bu yüzden, o TUrk 

azlıkları 'l'Urkiye Cumııriyeti'ne 
muhaceret etmekte ve bu su
retle. hem 'fUrkiye'nio nufusu 

artmakta vedevleti kuvvellen
mekte hem deazlıklar davası 
kendiliğinden hallolmaktadır. 

TUrkiye'nin en zıırıf tarafı 

demografik vaziyettir. Fakat ~u 
tı~susta da Tilrkiye'yi parlak 

bir yana beklemektedir. On bir 
yıl zürmUs olan harblar ve Er-

meniler ile Rumların ayrılma

sından sonra, 'l'ürkiye'nin nuru 

zu, şUplıesiz gayet yanlış ola

rak, on milyon tahmin ediliyor 

du. 1937 de tanınmış bir A vru

palı uzmanın idaresinde yapılan 

nufus sayımı, on Uç buçuk mil 
yon gibi şaşırtıcı bir netice 

vermiştir. Fakat 1935 sayımı, 
daha esaslı yapılmış ve nuru
sun yedi Fene içinde on seklt 
mllyôna çık.tığını göstermiştir. 
Bu rakamda, hem eskiden sayıl 
mıyanlar, hem de Tilrkiye'ye 
ıı()Çeden 'fUrkler dahildir. 

• ArkHI VJl' " 
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Kızılay merkez heyeti 
r+-

başkanhğından : l•~ 
Kurumumuzun senelik kongresi 18 - 2 - 937 l!] 

Perşembe günü saat 20 de nıerkezimiz binasın- [+l 
da yapılaca,·s.ından sayın azalarımızın mezkur t.•J 

6 a•l 
tarih ve saatte teşriflerini dileriz. t•J 

" ' 't 

• 

• • ' • • • • r : : • .: • • • ' t • • .. : • • ,/ t 
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- ·--- ~ -------------~·· !•J .. . : ·.. ··.. . -
Müsabaka ile 10 Şoför ol111acak l•J 
ERZURUM DEMİRYOLLARI İŞl..;ETME ~1 
AMiRLiGiNDEN: f!i 

1 - Trabzon • lran transit yolunda işletilecek diıel r..+l 
Molörlü Otobüs '4,e kamyonlar için 10 Şoför imtahanla l_tj 
alınacaktır. !.•1 
2 - Müsabakaya girebilmek için Polisce tasdik edilmiş l•J 

hüsnühal varakası, Askerlik vasikası, bulunduğu mahal- &J 
/erden aldığı Sertifka ile mektep ve Şoför mektebi şa· [+J 
hadetnameleri olması şarttır. "•j l:_ 

: . ~ . 

. 
,• 

t 

• 

3 - Dizel /.(otörlerden anlayan Şoförler tercih edi- l•l 
lecektir. l+J 

,, 
... t 

4 - imtihan 26 · 2 · 937 Cuma günü saat 9 da Erzu. [+J 
fti 

rurn lıı Göl başında işletme birıasında .IJapılııcağınd.m · a- l•J 
/iplerin ayni gün ve saatta isfenil~n vasaiklede birlikte lt! 
müracaatları ilan olunur. 2 - 4 t l+j 

1 l•J 
Bina ile mağaza 1 t:l 

artırması l•J 
l+J 

Vilayet daimi encümeninden : r:~ 

~ 

Hususi muhasebenin belediye bahçesi karşı- i•l 
sında karabet hekimyandan metrük "261,, No. f!j 
lu fevkani bina ile altındaki "3,, No. lu mağa- l•l 
zanın mülkiyeti muhammen bedeli olan ( 1100) t•l 

l•.J 
bin yüz Jira üzerinden artırmağa çıkarılmıştır. ı..•J LACAGIN 

27-2-937 tarihinde saat 14 de vilayet maka- i•l 

mında toplanacak olan encümende ihalesi yapı- f:J 
ı ı iti acaktır. stekJiJerin yüzde yedi buçuk mtıvakkat K•l 
teminatlarile vilayet daimi encümenine mura- t•.l 

[•1 caatları. 20-28-10-20 ~.1 E..a 
ft'1 

Gayrimenkul satış artırması l•l 
Kıymeti Mu. (+] 

U.N. Lira Tabiigeti [+] Köyü Nev'i M.Mu. 

• 

5093 t!1 
5094 (•] 
5096 350 Ermeni [+] 
5097 '~ 
5098 t~ 

Zef anos fındıklık 12886 Harunlar 
5099 [•l Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

Taksimde Yıldız sinenıası karşısında 
" 

" . 
" 

Harap 
fındıklık 

fındıklık 

" 

Hosdimasya ,, 

" 

,, 

Tarla, 
fındıklık, 
çalılık 

fıdıklık. taşlık 
halinde otlak 

,, fındıklık 

7352 . 5261 
5259 

1838 5270 

3217 5127 
2124 

10109 2125 
2123 
2157 

17461 2158 
2159 
2160 

1838() 2304 
2305 
2164 
2765 

4595 2149 
2155 

,. fındıklık ve otlak 7352 2345 
,, fındıklık 7 352 2237 

tarladan müfrez 4595 2260 ,, fındıklık 

., fındıklık, hane 5974 2271 

Meserya fındıklık 2757 2663 
2668 

6873 2732 ., .. 2733 

Anifa 5 hissede 4 hisse 2940 5135 
fındıklık 5137 

Munda fındıklık 2757 550 
,, ,, 4575 640 

Defterdarlıktan: 

200 .. 
60 .. 

105 .. 
275 Miibadil 

220 ,, 

350 ,. 

125 ,. 

100 ,, 
200 ,, 

125 ,, 

200 ,, 

100 ,. 

200 ,. 

80 Ermeni 

75 Mü ha dil 
125 ,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkallerin müllcigetleri 
peşin para ile $atılmak üıre artırmaya çılcarılmıştır. is
teklilerin yüzde 7,5 dipozitolarile birlikte 15 2-937 pazar· 
tesi günü saat 14 de d~/terdarlılcta toplanacalc lcomlsgo 
tııı muracncıtları. 2 S 9 IJ 

[•] 

11 MiŞLEN otomobil lastikleri deposu 

Çocuk esirgeme kurumu 

başkanllğından : 

zitan 936 tarih ve 31 ve ve Karakaş oğlu Şikrü ve 
34 numaralarda mukayyet Karakaş oğlu Tevfık vere
Şarkan kardeşi İbrahim ve seferinden Ahmet ve Çi
şimalen kardeşi Ali Kapdan lingir oğ 1u M ~lmıot ·ııere · 
ğarben forıkıam cenuben selerinden Alımet ve Çilin· 
haci Yakuk toprağı ile mah gir oğlu Hatun v e lı acı 
dut tamamı tarla ve gine Malımut oğlu lıfahmut vere
aynı malıallede Mart 928 sesinden Fıkriye ve Çilingir 
ve Haziran 936 tarih ve 36 oğlu Sadık vuesesindan A 1i 

Kurumumuzun senelik kongresi 18 - 2 - 937 
Perşembe gilnü akşamı saat 20 de Kızılay bi
nasında yapılacağından sayın azalarımızın mez
kur tarih ve saatte teşrifleri rica olunur. 

ilan 
Sürmene mahkemesi baş 

katibliğinden : 
Sürmenenin Soğuksu ma 

ha/lesinden hacı Mehmet oğ 
lu Şakirenin kocası Mazhar 
Orhon tarafından müddei
aleyh Gülensa mahallesin 
den haci Mahmut oğlu Mah
mut verese/eri Ferayeve Rem 
zi ve Abdullah ve Sabri ve 
Dursun ve Emine ve Fikriye 
ve yine ayni mahalleden 
haci Mahmut oğlu kızı Hay
riye verese/eri Şükrü ve Ali 
Riza ve Nafiye ve Emine 
ve hatice ve gine ayni ma
halleden hacı Mahmut oğ• 
lu ölü Mehmet verese/eri 
Hasan ve Ömer ve Fikriye 
'Cif Zakire 111 Melek v~ orta 

mahalleden Çilingir oğlu num"lrada mukayyet şarken f ve Hüsel./İnin ikamet Ptmek
Şevkı Şemsi ve Hüseyin Ali Kapdan şimalen sahibi te oldukları yerlerin belli 
ve Hatun ve orta mahalle- senet sinoru . ğarben tariki- almadığı araştırılma sonun 
den çilingir oğlu Tevfik ve am cenuben hacı Yakup oğ- da anlaşılarak !ı?klarındaki 
reselui Ahmet ve Zühtü lıı Ahmet yazıcı ile mah- nihayı k 1rarrn hukukı usu 
ve yine aynı mahalleden dut tamamı tarlanr11 mahal- lu muhakemeleri kanununun 
Çilingir oğlu ölü Mehmet /inde yapılan taks1mı havi 141-!42 144 dünc·i madde 
'Verese/eri Hüseyin ve Mus zabitname mündcrecatına luine göre i/li.-ıen tabliğine 
t /ı nazaran gayrı kabili taksım hakimlikce karar verilmiş 
a a ve Ahmet ve Hasan h · 

ve /(, k -z _ .. bulunduğundan bilmüzaye olduğundan ilan tari inın 
l h ar~ aş .°K u Şukru a- de satılarak bedellerinin 

1 

ferdası gününden başlamak 
~!:I lerıne ıka~e olu .an miişterekleıi arasında his~f'- üzere ğaipların tir ay için-

arha maha.ll~sınde vakı ve ı leri nisbetinde taksım edil- de kanuni yol/Na muracaat 
tapu defi erının Haziran 936 nl"'k üzere ~u ıu in izalesine h kları bulum'uju aksi tak 
ve 329 numara va Mart 928 19 7.937 tnrilıinlt! sulh hu ! dir le h•iküm katileşmi~ ad 
tarih ve 35 ve 19 numara- kuk malıl.:cmtsi11c ~ karar olızn"cı.ğmdan hukuku usul 
larında mukayyet sağ tara •t1erilmiş olmakla hissedar- j muhakem.eleri k~nunun.~rı 
fı tarıkıam solu kalof 11t !ardan haci Mahmut o{tlu 1 407 dincı maddeswe gore 
oğlu Ya kup hanesi cebhesi ölü Mehmet vereseleri d n bu nıhagı kararın bir Ö "ne 
fle arkası sahibi senet ile Has?,n 'lıe Melek ve Zakire ı ği mahkeme divanlıanesin~ 
mahdut bir bap lıane ile 'Ue Omer ve orta mahgl/e talik kılınmış olmakla dt· 
aynı mahallede vakı ve ta- den Çilingir oğlu Mih-. ı· ğet: numası gazete iledd 
pu de/telinin Mart 928 Ha met 'Verese/erinden Hasan ilanım ihbar olunur. 

4 . 
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Satıcıları vil ~ 41~~ 
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Satılanı Dinler,-,eniz ~ 

Te rc.i h 

7 

9 

6 
. A. 

RADYOLARINI 
Edersiniz .. 

Reming 
Yalı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

maA-azamızdan temin edebilirsiniz .. 

Cep ve kol saatlannın en fantazı ve en son şekilleri gelmiştir .. 

HDSLON· 

~ ~ lhl @l lb!I (b) 

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese ~~ 
e t rn:·e d e n R o d y o 

alanlar aldanır 

SCHAUB 
daima en 

Radyoları 
başta 

Her Radyo sohibi~e 

lôzım olan elektrikli 

otomatik gram'Jfonlar 

MOVADO 
Dünyaaın en 
mükemmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K.)l ve 

Spor saatları 

HAR~KI ATMACA 
Kunduracılarda T R A B Z O N 

' J 
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•.-.~ ~ ·" : :"·~ ~,..İ .ı; "' • ~ ; • .>:~· n : ·' • "' • 

. ' . 
- ' • • : - 'J,,,. 

(FILKO) 

PltilüD~© 
RADYO 

• t"J 

Ve TELEViZYON~ 
Fabrikalarının 8 ~ 
1931 modeline Elektrotlu ı 
tatbik ettiği - • .. 
Lambalariyle, ğeçen sene olduğu t. 

gibi, bu sene de R d 
T k •v• • a yo. 
e nıgının en başında 1 

yürümektedir . ! 
Bütün dalgalar üzerindeki S~LEKTİVITE, SES 
tabiiliği ve temizliği , RAKiPSiZ ve EŞSiZDiR . 

Philco ismi Garailti dir. 

Herhangi bir :. .,..za için artık Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula 
göndermeğe Lıum yok, Çok hassas muayene aletleri , ve on 
senelik bir te C! ~be sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O lan her 
suretle garant.! c~er PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . 

Uzun Vii.deli Satış 
Abdullah Sezgin 

Sıra maA-azalar No. 118 
Telrrll ı SAATC1·1'rabıôn TRABZON 
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