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Himmet 

Ve dikkat .. 

K öylerimizin knlkınması, 
kOylUlerinıizln aydıulan

ması için gereken her şeyi yap· 
mnğıı ve hi~ bir fırsatı kaçırma
llluğa mecburuz. Kalkınan köy
de, aydıalnnan köy ve kasaba 
nıuhitiude uydınhğı sevmlyen, 
karanlıkta • oynamak istiyen a
dıımJar halkın sırtından geçin
meğe yüz ve fırsat bulamnzlnr 
artı~ .. 

A ırlardnn beı·i snğlığı, esen· 
liği, refah1. yıı. ayış hayatı ve 
her şeyi temameıı ihmal edil
rniş olan köyl_.rimizi, her yön
d'-'rı, h&r cepheden birden kal· 
dırıp yükseltme~e ve birden 
dörtbaşı mamur bir hale getir· 
IUeğc elbette ki imkan buluna 
ın:ı~. Mademki yapılması gere
ken ve hnlta gecikmiş dabi olan 
bUtııo bu işleri birden ve top
tıuı bn~armağa imkfın bulnınıı
Yacııgız, hiç durmadan yaplııcak 
işleri birer ikişer tesbite, alma
cıık tedbirleri ikişer nçer tntbl
ku ba~latn ılı, her gllrı yeni 
bir ş~y yapın:ıh, her gün yeni 
bir iş l>uşarnın lıyız. 

Yıllardır lıombo~ oturduk, 
Ynpılacalt işleri benimsemedik, 
sanki yapmayu memur, başnr
nıakl ı ruUkellef degilmişiz gibi 
hareketsiz ve dikkııtsiı; kaldık. 
Buguunn icap ve lhtiyaçlannı 
öulerken dUnUn bu zararlarrnı 
da yeueceğız 1 

ltiruf etmeliyiz ki, köyleri
ınizde :ıydıolık işleri çok geri
dir, çok gerilerde kalmı,tır. ls 
teseydik, şu birkaç yıl içinde 
COk işler yapar. çok aydınlıklar 
Yaratabilirdik. Şimdi neyapıp 
Yapıp geceyi gUndQze katacak, 
sou birkaç yıllık ihmallerin ye
nlbaştan doğurduğu çetlnllkleri, 
telafi edecek zararlı durumları 
Silip sUpl\receQ"izl 

• • 
"' Bir taraftan yetişen nesli, 

btıyUk yarıuın inkılilp ve Cum
huriyet neslini yetiştirme yoluu. 
da lmkflnlar arar, tedbirler a. 
lırken bir yandan da ayaktaki 
.QesJi, dünün de bugünün de, 
halta kısmen yarının da adamı 
Inah ve adamı olan ayaktaki 
nesll aydıalatmııga, korumaga 
ve ku-rtarmaaa mecbur oldugu
ınuzu unutmıyacağlz. 

Köyde, kasabada aydıolık; in
kılap bakıınındıın, devrin eğiıimi 
bııkıııııuduıı en uude ııeleıı iştir 
bu ... 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu --- -
BAŞBAKAN 
İSTANBULDA 

Ankara 12 ( A . A . ) 
Başvekil İsmet lnönü yan
larında Hariciye vekili ve 
Har icige genel sekreteri ol
duğu halde dün akşam ls
tanbula gitmişlerdir, 
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GONDELIK SiY ASİ GAZETE TRABZON ,.,, 

Türkiye Cumhuriyetinin yaratıcısı: 

Kamal Atatürk 
Kamutayda kanunlar .. 

· Ankara 11 ( A . A . ) - ı değişiklikler yapılmasına 
Kamutay buktinkü toplantı dair kanun layihas~~ı . mü. 

sında askeri memur/er hak- zakere v: ka~ul et.'!'ıştır bu Yazan: Başvekil General ismet lnönü 
kında kanunun beşinci mad kanun hukmune gore muh "The Financinl Times., gaze- 1 nnknşa vaziyetinde buluııciuğu 
J • in tefsirine aid kanun telif bıitçelerin /asıllarına tesinin Türkiyeye dair neşrettiğ'i zaman tıınniyet ve !lnllllıiyPtle 
l " ·h mu"zakere ve ka- ge ı mı yon on ır ın .t1e ı hususi sayıdan: konuşmak onun s<ın'ntıdır. çtl-aesın d. ·ı b" b" d· ı l 
ayı asını .. 1. . J·· • • 

1 
t 

1
• 

1 b l . d · ol/arı ve guz ıra munzam ve uort Atatürk'c dair bır makale yaz- ınııı ıayıı a o ,ın ııygıııı uğu. 
u e!mış enı7l j b . k milgon beş yü-r o n i k i bin mııklığ-ım istendi Bir bakıma ken- haşkalarıı ı ikıııı etmek sarı'nlı· akagışletmelerı e a r ı .a alil güz aluz altı lira da d;,;ı, olan samômôyetôm bu mev- nı;n yüks~k dPreceslne lekem· 

havuzlar ve kılavuzluk mu f k l Ad t h . t l k :7.U'J etrafile yazmak hususunda m. 1 ettırmı~tlr. hen buradıı, o-
l ki ·ı d l t reisine e11 a a e a sısa o ara F t l "b" t il .. 

dür Ü e.n e ev e verilmekte tte bazı fasıltar ~ir :z•mim lıazırJasa gerektir. a- nıın !P~ 1.-ıngı. ır me\•zuu e {il\ 

aid deniz vasıtaları memur d _ k l l kat dil?er bir bakımdım bu mev- <•tmc>k ıçın bır kf)nferansa ça-
h k arasın a m•ına c ~ yapı . . . b" ·ht' ,., 'd ,., z nı d k·ı ı·k ı k dr" / r ve emi adamları a - . - . zu üzerindekı ıhtısasım ı.,. ı ı ... ııı . ısı .'.! rın a ı 8 u v 

a ı g maktadır. Dıger hır kanun "b' 1 1 d tine dik'rntl "ekmPk isterim. k J k" t k t kanununun yata ta ı oma ı ır. v ınua ı e au . . . . ile de orta ve garbi Anado- H' _ h . b 'k" t" 
1
- d.. AtatOrk'ün halkla temnsa 

birinci müzakeresını bıtır- lunurı sularından tamamen __ ~ç şdupdesıbz. uh 1k.:-t u' u u- ~plıııck ve halkla. ıttihal Ozere 
. • . _ . şunuşum e e ır a ıu şemme- . . miştir. • ıstif ade edzlmek uzere şım- . d Bu iki mülahazada bu- hnrct etmek yolıındakı zevkı, 

Ankara 12 ( A · A · ) - diye kadar çalışan havza· ;~n:: ~:kikntin derecesini tayin memleketine tal~ınioin. ~evkln-
KamutaıJln bugünkü toplan !ardan başka mıntakalarda etmeyi haşk:ılarına bırakır zevkle, dl'l menfnnl temın etmışlır. 
tısında 1936 mali .CJılı mii- yeniden yapılacak su işleri c~saretle bu makaleyi yazmağa A'ntllrk BtlyQk Millf't .t\It-d!-
vazenei umumiye kanununa için otuz bir milyon lira girişirim. si ve hilkL1mr.t erkllnı içın h -

dahil bazi devair bütçelerde - tahsis edilmiştir. Yazmak üzere oldukla•ım, sn- }'Ük bir mrrci. bir kuvvet mem-

Parti işleri 
Kongre müşahitleri 

izahat verdiler. 
Ankara 12 ( A . A . ) 

Dün C. H. Partisi gmel 
sekreterliğinde genyonkurul 
üyeleri ve Vilô.yet kongre· 
/erinde müşahit olarak bu
lunan Say/avlarında işti1a

kile yapılan toplantıda mü 
şahid say/avların kongreler 
lıakkındalci raporları ve şi
f ahi 'Uerdikleri izahat üze
rinde müzakue cereyan et
miştir. Raporlar ve şif ahi 
izahatlara göre Halkın di
lek ve şikayetleri açıkça 
görüşülmüş seçimler serbest 
çe yapılmış Valilerin parti 
başka11lıklarına tayini müs
bet neticeler vermiştir. Ge
nel sekreterlik raporlarda 
geçen bakanlıkları il~ilerin 
den dilekler lıalclcında icap 
eden kararları alacak teşeb
büslerde bulunacaktır. 

Frank meselesi 

İspanyada 
muharebeler 

Ankara 11 ( A . A . ) -
/.,panya da horp devam et 

mektedir. Asilerin üç kasa

baqı daha a l d ı k l a r ı 
hükumetç:lerin de bütün ce-

nup cebhesinde taarruza 

geçtikleri ve Grenadayı mu 

hasara ya hazırlandıkları 
bildirilmektedir. 

An/cara 11 ( A . A . ) 
ispanya hükumeti neşrettiği 
hir beyannamede Malagc.nın 

düşmesine sebep olarak ha-

zı yabancı devletlerin ası

/ere gittikçe artan bir el 

birliğinde bulundukları ke11-
/iyetini göstermekte ve ita!· 
gan ve Alman donanmala
rının asilere yardım ettik 
!eri ve ita/yanlarla Alman
ların General Frankoga 

talcvige kuvvetleri gönder
dikleri bi /dirilmektedir. 

Fırıncıların 
muracaatr .. 

dece, Atatürlc'ün bana tahsis edi. J111ıdır. MUşktl ve dikenli bir 
len çerçeve dahilinde mümeyyiz m<"s lt~ tetkik edildiği $lraı1n A
vuıflarından bazılarının izini takip tatnrk'Ll beraber görmek, ve O· 

edip gösterebilmektir. nun d ·ıima hayret verecek de· 

Beşeri ve şahsi hususiyetleri- rec.,de berrak, vazıh olan fildr
nin tesiri altında eserinde görü· lP i ıi söyl~meslni işitmek ma-
len her büyük sanatkar gibi Ata n •\'İ hir zlyaf ettir. 

türk'üa şahsiyeti de he:n Türk Orıunlıı bulur.dukça aslı \'O'· 

sosyetesinin hayatı, hem Türk dev- se dtlşU tlPZ. Fakat ne-:-'a gr lir, 
Jet ve hükfimetinin siyaseti üze kuriret l'lZ• l•.ınir. hs:-ınan ııklı 
rinde göze çarpar bir tesir gös 
termiştir. 

inkılapçı ve mücadeleci bir 
tabiatle do~muş olan Şefimiz, baş
kala rile birlikte olarak yaşamayı 
ve çalışmayı sever. lımi veya iç. 
timai bir mevzuu müzakere et
melde olan büyült halk Clmiasını 
görmek ve münakaşaya saatleı ce 
iştirak etmek kendisine istisnai 
zevk verir. Ayni surette tetkik 
veya tefekkür ettiği bir mevzuu 
büyük bir dinleyici cemiyetine 
anlatmakta zevk bulur. Dinleyici
leri münakaşaya iştirake davet 
eder. Ve sonra onları kendi gö
rüşüne ikna etmek üzere bütün 
belagatini ibzal eder. 

ve ruhi kuvve>tlerini mntı~mndi
yen keı dine çeken f şl<'r ımısın-
cta, bnton meselel r Ozeı ine de
vamlı surette ı~ık salan, onları 
aydınlatan lıir Şef. Bir hayati-

yet lıözinesidir. Mdvcudlyet içla 
yapılfm acı mOcacelede, iasanın 
devam, ısrBr ve titizliğe, ümit 
ve neteye ihtiyacı \'ardır. Bun
lar, bizim yolgösterlci prensip
lerimiz olmuştur. Çok şUkDr 
Atatürk'e 1 
Atatürk, hiç bir harbi kaybetml

yen fakat dalmıı muzaffer olan hir 
bUyUk startejist olarak tanınmış 
fır. Ataturk tarzıuda bUyllk ko 
mutanlar, siyaset sahasına gir
dikleri zaman, hemen daima 
yalnız kuvvetle Jdnre etmegl 

• Arkası 2 de -

Atatllrk'iln bu karakteristiği, 
çocuklarıma •görllnUp de ses
lerlal çıkarmamağıu ve erkek
lerinin arkadaşlık esnasıudı su
sup gözlerini lndirmeğe alışmış 
olduğu bir muhitte tahrik edici Gelenler 

YENİ KÜLTÜR 
DiREKTÖRÜMÜZ 

GELDİ. 

) \... ________ ..../ 
Tırpan 

Bir elde kandil. .. 

S okaklar, mahalleler dün 
akşam Uzunsokakta olduğu 

gibi zaman zaman karanlık içinde 
kalıyor, zaten tamir yüzü görme
ye görmeye berbat bir lınle ge· 
Jen sokaklarda yürüm~k yürüye
bilmek tamamen iınkansızlaşıyor
muş. Hele kıyı mahallele~de 
bu iş tamir çerçevesine sığmı:ıya
c Jk bir hal almakta geceleri 
bir elde kandil, bir elde iskand l 
olmadıkça, daima ve her cdımda 
doğngelmesi pek muhtemel hatta 
muhakkak olan düşme, çarpma 
tehlıkes·ne karşı tam bir temkinle 
mfc ~hhez bulunmadı:Cça yola çı
bnlar, başı, gözü sargılı dönü
yo~ !armış. 

O tahisarda çifte hamama doğ
ı u. uzanan; oradan aşağıya ine
rek batıya doğru kıvrılıp giden 
yol da yer yer ve zaman zamnn 
ktr~nlık içinde \'e yoldan başka 
he·şeye benzer biçimde}miş. Bu 
halden pek mutazarrır olan ma
halle halkı buralnnn hiçolmazsa 
ışıtılmasını istemekteymi~lıır. Ve 
nihayet bu kabil şikayetleri du
yurma, nazarı dikkati çekme işi 

daha ziyade gazete ve g:ızetecı
lerinmi-? Bu işin dnni bnl-,ıtırpan
da yer alması, kendini gi;sterme
si isabetli olu muş \e böyl! isten· 
miş 

Amenna yazması benc1en. U. 
mar ve dile im ki hı lled lir bu 
müş1 .il. 

·ı nsanlar tuhaftır derler ya 
cidden doğrudur. Bakın size 

daha birkaç gün evvel ceryan et
miş bir vakayı anlatayım. 

Ankara 12 ( A . A . ) -
Aldı;ımı:ı malumata g ö r e 
Fransız frankının altın esa · 
sından agrıldı;ı muta/cip 
Holanda, ita/ya, lsviçre ve 
Çekoslovakganın p:ıra kıy 
metlerini düşürmeleri ne
ticesi ihracat tticcarlarımı:ıın 
uğradıkları zararları telafi 
ıçin bu paraların kıymetten 
düşürulmesinden önce gola 
çıkarılmış olan mallar be 
delinin eski kıymetler üze
rinden Cumhuriyet merkez 
bankasınca ödenmesine karar 
verilmiş ve bir komisyon 
ve tetkikata başlamıştı':...._ 

Belediye meseleyi 
önlemeli ve dikkate 
almalıdır .. 

Haber aldığımıza göre fırın
cılar, mlltemadiyen zarar ettik-

lerinden bu zararlarıoın verilen 
taphiye Qcretlnin iyi hesıp e

dilmemesinden mntevelll nldu 
ğundan binaenaleyh dahli ziya
de zarara trılıummUlleri kalmn-

bir tesir iöstermiştir, Kendi 
halkınm arasmd~ yaşamağı se
ven bir devlet reisi için, yapı
lacak vazifeleri olan kimsele
riıı gayretlerini halka doğru 
tevcltı etmesinden daha tabii 
bir şey olumaz. 

Yarı hususi iş bürolarından 

birine ak saçlı, kırmızı sakallı, 

bıyıklı yahut bıyıksız, ihtiyar ve
ya genç velhasıl bir insan gitmiş 

ve doğrı;ca işyarların çalıştığı O• 

daya girerek ilk Önüne gelen me
mura müdür beğin dairede olup 
olmadığını, yoksa nereye gittiğini 
sormuş. Muhatap memur da pek 
c-:ntilmen bir hareketle müdürün 
dışarı çıktı:ını, fakat nereye git
tifini bilmediğini söylemiş. Sôy· 
lemiş amma ak aaçlı, kırmızı aa
kallı ihtiyar veya genç olan insan 
oğlu birden sinirlenmiş ve •böyle 
şey mi olur? Bir memurun müdü
rünün nereye a-ittiğini ve ne zaman 
geleceğini bilmemesine demektir. 
Söyle bakayım sana ve müdürüne 
ne c~za vereyim?• diye tehdide 
kalkmış, kafa tutmuş, caka satmış , 
Bu v:ıziyet karşısında işi anlayan ve 

Maarii MUdürU Salt Nıızif adamın aklından şüphe ~den me· 
İzmir Lisesi Fransızca muallim. mur müdürün gid· c ~ği yeri ve 
liğino nııkil ve tıtyln olunmuş, geleceği zamanı bildirmek iıdeti 
Vilayetimiz Maarif mOdUrlnğU- olmadığını bunun için bu işteki 
ne dıılıi Gireson Maııı lf mQdO- c~hlinin bağışlanmasını yine pek 
rn Rıfat Necdet tayin kılınmış- nezih bir dılle anlat.nış, istemiş 
tır. Giresondıı KültUr hııynlıııın ve bu zırva muhavereyi kesmek 
yükselmesi uğrunda çok çalış maksadıyla odadan çekilmiş. 
tığı ve kıymetli eserler meyda. Ziyaretçi kişi bu sefer olanı 

biteni hayretle dinliyen bir başka 
na gelirmi5 olduğunu mahalli memura dönüp, çıkan işyan işaret 

~ =-==· === ....,. ..... dığı için dileklerinin nazari dik
kate alınarak şuınullU bir tet 
kikten geçirilerek sabit olduğu 

Eski ve yeni zıımanlal'da ye 
ni bir devir açmı~ veya yeni 
bir rejim kurmuş olanlar aramı 
da, işiui cemiyet ve halk ara 
sında görmek hususunda Ata
türk kadar ileri gitmiş olana 
tesadüf etmek gOçtnr. Bunun 
için ı;<ahsi temayüller ve hususi 
bir zevk klf ayet etmez. Bir in
sanın şahsi mevkii ne kadar 
yUksek olursa, temas vo umu
mi mUaakıışaların tehllkıısi de 
o kadar büyilr. Bir lıısan, her. 
kes içinde, halkla serbestce ko
nu~ur ve münakaşa ederse, her 
hanglbir kimse asla hazırlanma. 
ruı~ olduğunuz bir mevzu üze

rinde umulmadık bir sual sora 
bilir, meseleler ihdas edebilir. 
Böyle bir mUsabakadan, balkın 
tam hUkmlle muzatrer olarak 

çıkmak için, anlayış ve hadsi 
mevhibe kadar bUyllk fikrt ser 
meye de ister. 

gazetelerde memnuniyetle oku- ederek işte demiş bö;le adamlara 
yup fllllttdığımız yeni kUltılr ukala dümbelPği derler! 
direktörUınOz diln Bkşam Tarı Bilmemlci bütün bu yaptıkla
vapurile şehrimize gelmiştir. rından sonrn ulcala düm'.leleğinin 
Vllilyetlmiz KültUr işlerinin sendı;n daha iilası, dııha daniskası Yarı Şaka 

Değirmendere suyunun beyanatı ... 

N k"bahat bende değil artık : Yıllardır şu canım şehire 
eyapııyım, .. k · · b l d' ·1 
akmamak, şu zavallı insanları nare yakmama ıçın e e ıye ı e 

olmadık mücadelelere giriştim; hastalandım olmadı, çamura ~~ladn~1ım - k il lar yürüdü aldı a-otur u er olınadı; feryadımdan dağlar ur t ı yamaç H f 
1
' d be . ·k· k" 

b . d' . r d n • a ta ar an rı 1 1 u-enı kurtulamadım yine bele ıyenın e ın e • . . k f"I ·1 
k . k k tli bir tamırcı a ı esı e te çı ile üç kazmacıdan murek ep uvve k 

1
• 

b k tm urrraşıyor ben a mamar. og-azboğaza çarpışıyorum, onlar a ı ıya ıs d, "t'b . · 1 
· . . b" -1 ese buka ar ı ı ar nıçın ıçın çalışıyorum Bilmem lcı ır mu evv . . _ _ 

E~cr bu beş kişilik muazzam tamirci kafılesıne gucum yet~ez 
d ' . b · · e kullananların mıde o Cebren ve kahren akarsam yme, enı ıçen v . . 
"• barsaklarında hasıl ve hı.diı olacak hastalıkların mes'ulıyetı bana 
itfcdilmomelidir artık l 

Elmaliım bir damlasında !Jüzbin 
mikrop ta{ıdiğı f ennen sabit olan 

kahir 'llO katil Dekirmendıre 

takdirde haklarının verilmesin· 

den bahisle belediyeye mura · 

caatta bulunmuş, dileklari ince

lenmez ve cevapsız kalırsa ter

ki saa'ata mecbur olacaklarını 
da bildirmişlerdir, 

Zarara tahammUI müddeti 

olarak gösterdikleri on beş 

günün yaırn geçmiş olduğuna 

göre şu bir hafta içinde i?in bir 

şekli salime bağlanmış olmar ı 

lAzımgelmektedlr. Umarız ki, 
belediye gereğini dUşUnmrş, 
incelemesini bf r an evvel yapa 
wış olsun. 

işte, beklenmedik bir muıa. 
katın seyri esna.loda, hir çok 
yabancı muharrirlerin AtatUrk'e 
karşı duydukları takdir duygu
larının temeli buradadır. 

Mudil bir ilmi, 8iyad yahut 
dJQ'er bir mevzuu, apan&ız mC.• 

olur mu a kara saçlı, beyaz kaşlı nasıl ciddi btl' mesaiyle kalkın-
mak ve yUkselmek ihtiyacında insan müsveddesi ? 1. · · 
bulunduğu malumdur. bu icap 

1 
_________ H":"._M-;-. _ 

dolayısiyledir ki, Rıfat Necdetin Pazar günü yapılacak 
tayin keyfiyetinden memleket Lı"k maçları .. 
Maarifi hesabına haz ve mem-
nuniyet duyuyoruz. Yeni kOltOr ( İkinci takımlar ) 
direktörUınflze hoşgPldln der, Trabzrmspor - Sebat idman 
yeni ve mOhirıı vazifelerinde de vur<fu saat dokuzda, 
başarılar dileriz. • H ıkem: Ahmet. 

Temel Nücumi 
Bir mUddetten beri lstanhul

da bulunan itibarlı TUcc•nları
mızdan ve Belediye meclisi aza
sından Temel NUcuml Göksel 
dtln akşam Tarı Vapurile teb• 
rlmlze i•lml;Ur. 

Necmlati - ldmıın G:ıcn 
saat 10 15 de. Hakem: Arslan. 

{ Birf ncl takırhlar,. ) 
1'rabzonspor - Seb:ıt idman 

yurdu saat 12,30 da. 
Hakem: Mustafa. 

Neco l ıli - İdman GDcD 
aaıt 14.16 de, Hakem: Haydır. 



Sayfa 2 

Sağhk 

Öd kesesi taşlan 
ve korunma 

1 

çareleri 

ııf emlekttmizde oldukça 
sık rasladığımız bu hastalık 
hakkında. değerli okuyucu
larımıza kisaca bazı malu
mat vermek, hazan çok teh 
tikeli bir hal alan bu der
din tedavi ve korunma ça
relerine dair konuşmak is
tiyoruz. 

Safra teşları, karaciğeri
mizin altındaki ö'd kesesin
de husule relen ve büyük
lükleri bir kum tanesinden 
yumurtaya kadar değişen 
muhtelif şekil ve manzara
da taşlardır. Bu öd _kesesi
ni açtığımız zaman içinde 
ekseriya bir çok taşlar bu
luruz. Bu taşlar safra yol
ları içinde, hususile koledok 
( Choledoque ) dediğimiz 
kalın safra yolunda da bu
lunur. 

Öd kesesi taşlarına en 
,,.0 k kadınlarda raslıyoruz. 

Gebelik esnasında veya ge
belikten sora, yahut intani 
ve bulaşıcı hastalıklardan 
birini müteakıp kadının saf
ra kesesinde taşların meg· 
dana geldiğini gö'rüyoruz. 
Taş bir de f aı.la yemek gi
yenlerde, hususile kanları 
içindeki kolesterin ( Choles
terine) maddesinin çoğal· 
dığı kimselerde görül ü_r. 
Kımgevi muayene ile bu gi
bil6Tin kanının litresinde bir 
buçuk gram kadar koleste
rin bulunacajına, 3 hatta 5 
gram bulanduğu sabit ol
maktadır. 

Öd kesesinde husule ge · 
len taşlar başlangıçta hiç 
bır araz, hiç bir rahatsızlı~ 
vermezler. Bu hal, taşların 
kesede kaldıkları ve bu ke
senin iltihap/anmadığı müd
detçe, . devam eder. Fakat 
günün birinde ( karaciğer 
kuluncu ) dediğimiz şiddetli 
bir ağrı baş gösterir. Bu 
ağrı taşların öd kesesinden 
5 f ra yollarına hicret etti
ğine işarettir. 

Ağrıları ansızın ve en 
ziyade, yemekten sonra, gani 
safranın, hazma gardım için 
barsağa döküldüğü esnada 
zuhur eder. Hasta. ağrıları 
karnının sağ tarafında. ka 
burğaların altında hisseder. 
Bu şiddttli ağrılar karaci
ğerden başlar, sağ ~omuzda 

nıhuget bulur. 
Hastada ağrılardan baş

ka kusmalar baş gösterir, 
Bu kusmalar evvela yemek 
artıklarından ibaret iken, 
~onra sırf safra ıeklini alır. 

Böylece meydana gelen 
kriz, hazan bir le.aç saat, 
buzan da taşın safra gol· 
tarz içinde kımıldandığı ve 
yürüduğü müddetçe • bir kaç 
gün sürer. 

Taş, saf rayı bar sağa nak
leden koledok kanalına var
dıgı ve bunun tamamile tı 
kadığı saman, safra, öd 
kesesinde ve karaciğerin için
deki diğer yollarda mah · 
pus k•lır; kana karııarak 
o ıahısta sarılık husule 
getirir. 

• Arkaıı vaf • 

/YEN/YOL] 

Vomra kazası 
Birkaç imza ile aldığı
mız yazıdır : 

Türkiye Cumhuriyetinin 1 Köylülerimiz_e öğütler 1 
yaratıcısı: 

Yeni gol g a z ete s inin 
10 2-937 tarihli sayısınd·1 
bir kaç imzanın mahsulıi o· 
/arak lintişar eden Arsen 
kazası hakkındaki yazıya 

Ka~~L.~1t~t~rk S e b z e c İ 1 İ k 
tercih etmişlerdir. Bunun muh· k • • 
telif memleketlerde bO~ le cere Sog"' an e 'm 1 
yan· ettiğini tarih gösterir. 
Halbuki Atatnrk, tamamen baş
ka bir siyasi telflkki sahibidir. 
Onun fikrine göre, kuvvet ve 

ce'l.ıaptır : staretejl daha yüksek emeller 
1 _ Yomra nahiyesinin ve Ulklilerln tesirine Ulbi olma

hududu itibarile şarktan ıı Jır. Kuvvet strateji, asta, bü-

garbe otuz kilo metre olup , lk ve haklı gayelerin mUdnfa
n'-ı için bh· va ıta olmak hudu

merkezi vaziyeti Dirona çar- dunu aşmamalıdır. Bu, Atatürk'-
şısı değil Arsen kasabasıdır, un siyasi mocadeleleriade, mu
ve Yomra merkezillin garp- rldfaa etmekte olduğu gayesini 
den yakın olduğu on iki kö- mantıki, haklı ve bUtUn inaoile 
yün kısmı azami merkez bağlandığı bir teze istinat etli-

'Vı'lii,,ete daha yakındır. ren bir knrakterlsliğidir .. tntUrk 
;-, bu k:ırnkteristi~iai, yem 'l'Urk 

2 - İktisadi çilıetten de de\ le linin temel tuşı hir.metini 
halkın mahsulünün kısmı gösteren bir kanaat ha ine ge
azami Arsende satılmakta- tirmjştir. 
dır. Hatta D irona dan i lıti _r_i_y_n_i h_,ti_y""a""'c-ı "'i-çı~.~ n---:-i c-;-;~- eden 

yaçlarını temin eden halk binalar kısa bir mi.iddet zar 
senenin dôjt ayında Arsene ' fında yaptırılabilir. 
gelip gitmeğe mecburJurla~. 5 -· Kasabaya bitişik kö
Çiinkü yazın havasının mıı- gün büyük bir merası mev
sait olmamasından Dirona- cut olup kazanın her vec
da ticaret yapanlar bile hile ihtiyaç ve istifadesini 
dükkanlarını kapatarak u temin edecek şeraiti haiz-

zak köylere ve yaylalara d6ir. Arsen kasa basma yakın 
• • gıderler. ve Arsenden geçmek sureli· 
3 - Dironanın havasının 1 le Yomraya gidecek köyle-

müsaitsizliğinden başka içi riTı esamisi yzrmiyi müteca-
lecek suyu da yoktur. Bu vuzdıir. Buna Arsenin şark 
nun içindirki uzun müddet- kısmında nahiye merkezine 
tenberi nahiye m!'rke~i bu !Jakın köyler de il<ive edil
lunan Dironoda memurign : dıği takdirde yü.k~ek bir e~se
kamilen qazın başka yere ri:Jet temin ed~lır. H~las~ 
nakletmek mecburiyetinde 1 bu günkü vazıy~tte ıdarı, 

B kl kl k iktisadi, sıhhi cıhetten her kalırlar. ala ı ar uru tile Dironaya mü-
tulmatlığı içın oturulacak sure h l kaza mer 

. . . A k recce o an ve -
vaziyette degıldır. rsen a- k · l · ı· bulunan Ar-. el ezme e verış ı 
zasının ihtiyacını te~un e .e. sen evvelce yapılan tetkikat 
cek gô"ze suyu oldugu gıbı üzerine tesbit edilmiş oldu. 
havası da müsaittir. Hatta wundan kaza merke:ııi
bu suya içmek için Trabzo- ~in Arsende olması halk 
na taşıyanlar dahi vardır. için daha faydalı olacaktır. 

4 - Arsen ve civarının Binaenaleyh Arsen kaza 
kuvvei inbatiyesi dolay1sile merkezi olarak tesbitinden 
Yomra nahiyesinin fındık dolayı duyduğumuz sevinç 
mahsulünün kısmı küllisi ~e ı ve şıikran ~isl~rif!Zizin . b~
bu havalide getişmektedır yük ve degerlı ıdarecılerı
Bu mü'nasebetle halt. zengin mize ulaşmasına muhterer:z· 
olup kazanın ihtiyacı olan 1 gazet~nizin ta7Jassutunu rıca 
mebanii resmiye ile memu· eyler'!:__ -~;s:: 

Herş'=yden 
1 

___::B:.:.;;1 R~P_A_R-:!Ç~A_l 

Bir milyon dolar 
eden kuş peşinde 

Devrialem 
Bir mucize Nevyorkta oturan· Ora~-

G•çen ayın 19 unda /tal · b · el [ .. do isminde zengın ır e ı-
ganın Camerino ~ehri ci~a- kanlı bir ay evvel Nevgork 
rındaki bir köyde mucıze tan Venezellaga mütevecci-
denebilecek kadar garip bir hen hareket etmiştir. . 
hadise olmuştur: Çocuk bir kuşun peşınde 

Bu köyde çok harap bir hemen hemen bütün dünya
evde oturan Arzili isminde yı dolaşmıştır. Aradıjı kuş 
bir adam, 19 kanunuevvel dünyada ı ek olan bir kuş 
akşam saat o_n birde karısı tur ve kıymeti bir milyon 
ve bir küçük çocuğile bera- dolar etmektedir. Bu kuşun 
her yatak odasın~ çe.kil'!'iş- ismi şemsiye kuşud~r v~ ba
ti. Arzilinin Marıo ısmznde şının üstünde şemsıgeyı an 
sekiz yaşındaki oğlile, altı dıran tüyler vardır. 
yaşındaki kızı Gina da yan Delikanlı kuş uçtukça 
Iarındaki odada yatıyor arkasından gitmiş ve bu u 
[ardı, ğurda 400. 000 dolar sarf et 

Küçük Gina gece yarısı miştir. Kendisine bu işden 
kulağına fısıldanan bir ses VDZ geçmesi için yapılan 

J f ihtarlara : 
le birdenbire gatağınaan ır _ Bir milyon kazanaca 
[adı. Bu ses ona mütema g·1m, daha masraf gapabi· 
diyen: " Cinai Küçük kar-

d J lirim I demiştir' ·decini uyandır. Bu o auan r _:;,:.:..:,:;.:_;~~~:---:---:-ır.::-l 
r yatağın üzerine inmiş bu U· kaç. Biraz sonra tavan gı-

J nuyordu. kılacaktır ,, diyoruu. Bu dehşetli gürültü üze · 
Birdenbire heyecana ka~ rin? bitişik odada gatmak

pılan kızcağız derhal derin ta olan Arzili ve karısı te · 
ugkuga dalmış olan k~rde- lô.şla dıŞarı çıkarak çocuk
şini uyandırdı. Onu adeta /arının yattığı odaya koşar~ 
sürükligerek odadan çıkar /arken, Gina kardeşile, be
dı. Beraberce ·alt sofadaki raber saklandığı yerden: 
merdivenin altına saklan- - Bir şey yok anneclğim. 
dılar. merak etme, Allah bize ta-

Ve hakikaten biraz sonra vanın yıkılacağını haber 
tavan dıhşetli bir gürültü verdi. Biz de kaçtık, diye 
Ilı fOçukların u11udulcları bajırmııtır. 

Soğan toplama us~l~. 
Yetisen s ğanlar el, tırpıtıl 

ile çıka.rıldıktan sonra 1 3 glln 
kadar havalanmak üzere harman 
yerinde bırakılır. Üzerincl~ki t.~p 
rakları ve ka buklnrı temızlenır 
Makbul soğanlar dizi yapılmolı· 
dır. Kurumuş soğan yaprakları 
sazla örülerek yapıları •diıi~e: 
daha fazla fiatla satıldığı gıbı 
saklanmaları daha kolaydır. SD
ğanlar çabuk çnrııme~e ve filiı 
lenmeğe başlayacağından :hava· 
dar, serince ve zeminini tahta 
döşenmi: yerlerde muhafaza o
lunmalıdır. Soğanlar dizi yapıl
mazsa yaprakları kesilerek yal
nız başları muhafaza olunur. 
çurumemesi iı.;in tahta kürekle 
ara ıra karıştmhr. 

Dönümden alınack 

soğan 

Dönümden alınacak soğan 

2ooo kilo kadarsa da vasati 
s,ooı,ooo kilo hesaı' edilmelidir. 

Beher dönüm soğanı topla
mak için dört amele işler. 

Tohumluk ana soğan
ların ayrılması 

Soğan yetişttrenl~r t_ohu~lıı_rı 
nıda kendileri yetıştırmelıdır. 

Dı~ardan satın alınan kara to
hu~m çok defa eski ve karışık-
tır. Kara tohum, arpacığın dör
dUncü kalbur üzerind~ kalan 
kOçllk boy turfandalıklar içeri· 
sinde bUyUkleriain veya alel!lde 
soğanların kUçUkleri~i~ ~y~ı~ı~ 
ekHmesHe elde edildığı gıbı ıyı 
yetişmiş büyük s'lğaolardan da 
aıağıda yazılı fayda ve zararları 
vardır. 

1 - 1Rt TURFANDALIK VE
y A KÜÇÜK BOY SOÖANLARL.\ 
EK1LMES1LE ALlN~N !'AYDA-

LAH. 
A - Dönüme atılacak soğan 

miktarı bUyUk baş so~anlara 

göre azdır. 
B - Tohum alındıktan sonra 

soğan başları da alınır. Şu hal
de tohumluk kaybolmamış de
mektir. 

Zararları 
A - Bu tarz s•Jğanlardan 

ancak 2 3 sak çıknr, kara tohum 
az alınır. 

B - Kara tohum hııfif, ufak
ça ve l'engi donuk ise o tohum 
fena olur. 

1Yl YETlŞ~ıtŞ BÜYÜK BAŞ 
SOÖANLARIN EKlLMESlLE 
ALINAN FA YDALAH. 

A - Bir soğandan 5·6 kuv
vetli snç çıkar, dönllm başına 

düşen kara tohum hasılatı yük
sek olur. 

B - Kara tohum d('ılgun, 
kuzguni üyalı ve parlak, çeı;idl 
iyi olur. 

Zararları 
A - Dönllme ekilen baş SO· 

ğan miktarı fazla gider. 
B - Baş soğan kara tohum 

alındıktan sonra çıkarılmaz. Şu 
halde baş soğan kaybolmuş de
mektir. 

Kara tohum keyfiyeten iyi 
olması istenildiğinde ikinci tar
zın yapılması ll\zımdır. 

ANALIK SOGAN TOPHAÖı VE 
HAZIRLANMASI 

Poprak hususunda kan t • 
hum arpacık gibi mllşk!l~t <'{i f• 

termez Kumlu, killi topraU .ı'· 
dan hoşlanır. 

ANALIK "soöNlN EKME 
MEVSlMt 

Şubat on beşinden Nisan SO
nuoa kadar ekilir. Sıcak yerler• 
de, hafif topraklarda erken, SO• 
ğuk şimal yerlerde, ov toprak• 
larw.4- ieÇ ekllmelldlr. 

DÖ\'Ü:'IU: ı;r<:tLECEK ANAUK 
SO r.\.' ~1İKTARI 

8 >ğıuıııı ufak, bUyllk omas.ına 
göre 85 . ı 10 kilo, zayıf top
raklrı.ra ku vvctli topraklardan 
daha nz ekilmelidir. 

ANALIK SOÖ NIN EKME 
U'ULÜ 

Tııt·l.:ınııı nıllnasip bir yerin. 
deu <,:l•!. ilen ip uzur.ıluğıında bir 
birinden GO santim nra ile ve 
15 sıır.li•1 deı.inliğh1de çııl{ur-

r a~ıl ırak s ı{1an ekiiir ve ü 
zeı ine topr .. k <;ek illr. Birinci 
sırıı bi ti <.ten sonra ip, 60 san
tim ilNiye alınarak eknıE>ğe de
vam oluımr. Srığanlar ara ına 
nohut, anason gibi nebatat ekil
mc--;indP z rar olur. Bu suretle 
dön Uı:ıı bw~ına alınacak hasılat 

çalmış <o'uı·. bir dönüm yeri bir 
erkek dört kadın bir gilnde 0· 

k~r 

L i dıkt •n bir Lııçu~ay lll· 

rll bi ·io--i, bmıd n yirmi beş 

gUn sonra ikinei ~:apası yapılır. 

Dünyada 

____ _, 

Neler oluyor 

Mayonez ve Rişöliyö 
Almanyada yağ buhranı 

var. Bu buhranın neticesi, 
devlete garib görülebilecek 
bir karar verdirdi: Alman· 
ya lıudutları içinde mayo-
nez yasak edildi. Bu münase
betle Fransız gazetelerinden 
bazıları, Almanyariın tam 
Fransız yemeği olan mayo 
ne:zi yasak ettiğinden bah
settiler. 

1756daydı. O zaman dün
yayı titreten Mareşal Rişö
Liyö, Mahonu muhasara etti. 
Malwn Baleai adalarının 
belli başlı bir limanıdır. 
Fransız ordusu şehri kuşat
mıştı ama, İspanyollar da 
ganz9orlardı; teslim olma 
yorlardı. Fransız ordusu ni
hayet müşkül bir mevkie düş 
til, yiyecekleri tükendi. Fır
tına güzünden Tulondan 
sevkedılecek erzak sevkedil 
memişti. 

Adaya yanaşabilen tek 
tük gemilerde kokmuş etler 
den başka bir şey bulun 
mugordu. Mareşal askerle 
rin maneviyatını yükse/e-
mek için elinden geleni ya
pıyor, gece günduz arala-
rında dolaşıyordu. Ama aç 
lık bu... Aç mide ferman 
dinler mi ??. 

l:Jır akşam Mareşal ileri 
hatlarda dolaşırken, bir 
askerin kokmuş bir · balık 
parçasını kemırdiğini gördü. 

- Af er.in, dedi, sen ar
kadaşların gibi müşkülpesent 
değil sın. 

Asker selam verdi : 
- Mareşalım, dedi, balık 

kokmuş, Fakat bir salça 
yaptım, kokuyu gideriyor. 

_ Nedir bu salça ? 
_ Basit bir şey. Patla-

mış bir bombamn içinde 
b umurla ile yağ çalkadım, 
lzmon da sıktım ... 

Ma.Tqal bu salçayı tattı, 
beğendi ve askerlere gajla 
yumurta çalkayıp üstüne 
limon sıkarak yemelerini 
emretti. Bu salçanın ismine 
pek tabii olarak "Mahonez,, 
ismi verildi. Sonradan Ma
yonez oldu. 

Mayonez orduya can ver-
di, on beı tün sonra Ma
hon sukut etti, Fransızların 
eline ıeçti. 

13 Şubat 937 

ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 

= 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 1~5 ] 

TUrk milyonlarını böyle 
şimalden, doğudan ve batıdan 
ma~rıelik bir tesirle çekerek. 
bunları yerleştiren Ankara ise, 
TUrklUğUıı dUayada yeniden bir 
kudret olmasını temin eden 
merkezdir. 

'l'ürk davasının bilyUklrı&?Unü 
anlamak için onun atiye şamil 
olan bu perspektifini görmek 
hlzımdır. Bu perspektir görU
lünce davonın bUyüklllğU, tarih
teki eşsizliği ve gerek. çıkış 

gerek varı~ noktaları itibarile 
~imdiye kadar ki milli inkılab 

hareketleri. e karşı olan llstUn
lilğll, keı.oi lginden ımloşılır. 

Keza, l>Oyle bir in~anın pl4nla 
rıuı hazırlıyarak bunları gerçek 
lik danyasma maletmek istiyen 
bükt1metin hareketleri ve me
todları hakkında bir bilkUm 
vermek için d_e, inşanın böyle 
muazzam ölçUde pir inşa oldu
~unu anlamı~ olmağa ihtiyaç 
vardır. 

Bu hareketlerle metodlara, 
Ankara demokratça, Avrupa ise 
diktıı.torca demektedir. Eğer 

her iki tabiri klassik anlamla
rından alır ve modern tevil 
~ekUlerini bir yana bırakırsak. 

o zııman, lıer iki iddianın da 
doğru yahut yüzde yüz doğru 

olmadığını gOrflrUz. Şu var ki, 
Ankara?nın dediği, 'l'Urk şeni
yetlerini az çok aksettirdiği 

halde A vrupaoıı:ı iddiası sathi, 
şekilci v~ bu itibarla yanlış bir 
görU!fün matısulUdür. 

Avrupada eskiden mevcud 
olup bugnn ancak Batı Avrupa. 
sının birkaç memleketine, o da 
tasalı bir hayat sUrmek şartiyle 
mllnhasır kalan parlemanter 
bir demokrasi, bugunkU 'l'ürki
yede, aslında değiJ. ancak şek
limle ıııevcuddur. Gerçi Türkiye 
BUyUk MiUet r focıısı, ıcta, teı;ıri 
ve>- kaza salülıiyetıeriui elinde 
toplamış bulunmaktadır, A! hak 
kı bue, uuunaur. Devlet rt:iım:ıi 
o seçmektedir. Devlet reisinin 
seçtiği veki11er, ondan güven 
bt~ıııeğe mecburdurlar. Öyle 
ki, bil' serıaLO yuhut üçuncu 
kuvvet mUdabalesı de oınıadJ. 
ğuıa göre, miHet hakimiyeti 
t11ıııdır. t aK.at l>u idea! demok.
rusı mauzıırası, pratik hayatta 
degışmek.tedır. ÇUnkn devlet 
reısi Mustafa Kemal ayni za. 
manda Halk partisinin reisldlı . 
Ve bu parti, netıcesiz kalan 
iki karşı parıi tec!'ü.IJesi suya 
d~tUk.ten sonra, Millet Mecu. 
sindt:ki su!Uhiyeti kendi inhisa
rı aıuııa aıwı.;; buıunnıaktadır. 

Parlıuin göstereceği mebusları 
.Mustafa Kem a 1 seçmekte ve 
buular cıa her dört senede bir 
Mustafa Keıııal'i Cuınur Reisi 
se~uıekteaır. Öıle .ıu, ou banis 
te, bır demokrası karşısında 
bulunduğumuz nazariye ba.k.ı

mından ıudıa eden hulrnku eıut
sıye auıııı kuaar bır aıkcatora 
Kur:oıısıuua ouıunduıı:uwuzu ıt.we 

!iye bakı:nıudan ıddıa eden 
politlkacı da haklıdır. 

t;u çı~mazcıau bizi kurtara 
cak nt:dir. Çünkü kudret ve 
nuf uz 1 ar i y ı e memleketlerine 
gerçeklen baoauk ecıerek ber 
ıü.rıu anayasa unsurıaunı göl
gede bırıtA:ıto insauıarıu zawan 
zaman eu demokratik Avrupa 
devletlerinde de zuhur etmiş 
oınııHıtrı gibı ıcıdirlar, kar\!ı ta-
rafı llltmın edemez. Avrupada 
bu gibi hallerde, ya kırauıaıa 
yahut parlamentonun mO.dahale 
euıgi görUlmU~tur. Baıbukt 
'f urıuye'de, Türkiye HOyük MU 
!et Mecmu, Halk .Putisinin bır 
parlamento fraksyonu vaziyu
tiudedır. 

• Atk.uı var • 
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Köy Hekimi 
NE DİYOR 

Sıtmaya karşı 
yapılacak şey: 
Bir hastalık ki bil

meyen, belki de tutul
mayan yok. Hemen her
kesin başından geçmiş
tir. 

Yalnız şu var ki ba
zıları bundan çabuk 
kurtulmuş, bazıları da 
hiç kurtulamamıştır. 

Bu hastalık, görü
nüşte pek mühim ve 
büyük bir hastalık, de
ğildir. Fakat bakılmaz 
ve çaresi aranmaz da . 
uzun zaman ınsan on-
dan yakayı sıyırmaz 
olursa o vakit hastalık
ların en fenası olur, ka
lır. Öyle ki bir daha 
bundan kurtulmak in
sana nasip olmaz, kök
leşir, yerleşir, insanı 
takatten kılar, kansız
lık başlar, vücut zayıf
lar ve nihayet beklenil
meyen bir akibet baş 
gösterir. 

Esasen küçük görü· 
nen bu hastalık haki
katte de öyledir. Buna 
yakalanan adam, çare
sine bakarsa çabuk at
latır. 

Fakat iş orada de
ğil, ona yakalanma
maktadır. Zaten her 
hastalıkta da öyle de
ğil midir? Suyu baştan 
kesmelidir. Ne yapıp 
ta bu hastalığa tutul
mamalıdır. Hele genç
ler, genç adamlar buna 
çok dikkat etmelidir. 

Gerçi sefalet, yorgun
luk, açlık ve iyi yeme
mezlik sıtmayı davet 
ederse de asil sebep 
bunlardan başkadır. 

Şu muhakkak ki ne
rede bataklık varsa o
rada sıtma mutlaka var
dır. Öyle . sanının ki 
bunu çocuklara bile sor
sanız artık onlar da 
bilir. 

Bataklık olan yerde 
sıtma niçin vardır; ÇOn
kü orada sivri sinek 
çok olur da onun için .. 

Sakın, bizim köyle

rimizde bataklık yok
tur, fakat sivri sinek 
vardır da niniç sıtma 
olmuyor? demeyiniz! 

Ôyleya bazı köyler
de sıtma yoktur, fakat 
sivri sinek vardır. Ona 
karıı da ıöylereyim ki 

/YEN/YOL) Sayfa J 

alelade sivri sinek sıt
ma ya pır az. Sıtmayı 
yapan sivri sinek baş
kadır ancak batakhk 
yerlerde yaşarlar. İşte 
sıtma asil bu sinekler
den gelir. Bunlar sıtma 
asil bu sineklerden gelir. 

- Arkası var -

Dikkat .. 

İstifade! 
Her ne'Ui gazı. dikiş, na 

kış ve sair makineler, a'U 
tüf enkleri, parçaları kırık 
ve yapılması mümkün değil 
zannedileta her çeşit maki
n~ler teminatla yapılır.. A
yağı kesik olanlara ayak 
imal olunur. 

Uzunsulcak No. 95 
Hasan Kemal Kurbetoğlu 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

ŞiFA 
Eczanesidir. 

ilan 
Trabzon icra memurla 

ğundan: 

Elgevm ikametgahı mec 
hul Trabzonun Zeytinlik ma 
hal/esinde Çorum sokağında 
Mir ojullarından Salim kı ' 
zı Hurigge. ı 

Muhiddin mahallesinde 
Kuscu ojlu terzi Fatmaga 
olan borcunuzdan dolayı 

1 1350 kuruş muhammen kıg· 1 
metli menkul eşyanız 15 2-937 
tarihinde icra dairesinde a · 
çık artırma suretile paraya 
çetJrileceji ilan olunur. 

Müsabaka ile 10 Şoför alınacak 
ERZURUM DEMİRYOLLARI İŞLETME 
AMiRLIGINDEN : 

1 - Trabzon • lran transit yolunda işletilecek dizel 
Motörlü Otobüs t1e kamyonlar için 10 Şoför imtahanla 
alınacaktır. 

~aha~~ dh~!ilh!ilhdbdb~ 

Satıcıları değil ~ 
Satılanı Dinlerseniz ~ 

Siz de ~ 

RADYOLARINI 
Tercih Edersiniz .. . 

7 

~ 
~ 

2 - Müsa6alcaga girebilmek için Polisce tasdik edilmiş 
hüsnühal flaralcası, Askerlik 'Uasikası, 6ulunduja mahal- ~ 
[erden aldı;ı Sertifka ile melctep 'Ve! Şoför mektebi şa · 
hadetnameleri olması şarttır. 
3 - Dizel ltlotörlerden anlagan Şoförler tercih edi

lece/ctir. 

9 

6 
A. 4 - imtihan 26 . 2 - 937 Cuma günü saat 9 da Erzu-

ru,,,ı:Ja GölbG1ında işletme binasında gapılacfıjından ta
liplui11 agni gün fit saatta istenilen vasaikle1le birlikte 
müracaatları ilan olunur. 4 - 4 

Gayrimenkul satış artırması 
Kıymeti Mu. 

Köyü Neo'i M.Mu. UN. lira Tabiigeti 
5093 
5094 

Zef anos fındıklık 12886 5096 350 Ermeni 
5097 
5098 
5099 

,, Harap 7352 5261 200 f ındılclılc 5259 • 

• f ındılc.lılc 1838 5270 60 • 

• • 3217 5127 105 ,, 

2124 
Hosdimaıga • 10109 2125 275 Mübadil 

2123 
2157 

Tarla.. 17461 2158 220 • fınlıldık, 2159 • 
çaUlıR 2160 

f ıdıltlılt. ttlf!tl 18380 2304 350 • lıalintl. otlalc 2305 • 

2164 
,, f ındılclı'lt 2165 12S 4595 2149 • 

2155 
,, fındıklık ve otlak 7352 2345 100 • 
,, fındıklık 7352 2237 200 • 

tarladan müfrez 
" f ındıklılc 4595 2260 125 • 

,, fındılclılc, lıane 5974 2271 200 • 
Meurga fındıklık 2757 2663 100 266!J ,, 

2732 
• ,, 6873 2733 200 ., 

Ani/a 5 laissede 4 laisse 5135 80 Er mai /ındılclılc 2940 5137 
Manda f ıntlıklılı 2757 550 75 Mübadil 

• ,, 4575 640 125 # 

Defterdarhktan: 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkigetleri 

THıin para ile Jatılmalc üzre artırmaya çıkarılmıştır. Is· 
tek/ilerin gü~de 7,5 dipozitolarile birlikte 15 2-937 pazar· 
tul ıünü ıaat 1 '1 dı de/tırdarlılcta toplanacak lcomisgo 
na maracnatları, 2 S ~ 1 J 

~ V. 4 / A 

~ 
~ 
~ ~ 

~ Trabzon 
~ ... 

~ 
satışevi M. NURi AYDIN , J{abaoglu ) 

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

~ "@' C!(p ~ '-'P '-'P ~ '-'P \."!{p tJ 

Gayrimenkul satış artırması 
Köy veya 

Kıymeti Mu. 
Mahallui Sokağı Nev'i M. M. M. N. U. N . Lira Tabiiyeti 

Çulcurçayır Fındıklık 4595 12 3672 125 Ermeni 
1838 9 3714 120 • " • 

" İki parça fındıklık 3676 11 3718 120 " Fındıklık 3676 13 3726 120 " .. 
Hoskiruya Meyvalık, tarla 5974 6 400 .. 

ve harap ev 
Kiaarna Hanealtı Tarla 3216 21 4660 70 Mübadil 
Meaarya Fındıklık, 5564 24 2270 120 • 

tarla ve ev arsaaı 25 2084 
• Keramya Kilise ve mektep 400 20 Rum vakfı 

arsası 

Ayafilbo M. Ayafilbo Arsa 80 274 50 Mübadil 
Kireçhane Çalılık halinde 3676 126 38o5 50 .. 

fındıklık 

Defterdarhkton : 
Yukarda evsafı yazdı rayrimenkullerin mGJkiyetleri peşin para ile satılmak üzere arttırmaya 

çıkanlmlftar. lateklilerin yüzde 7,5 dipozito akçelerile birlikte 19 • 2 • 937 Cumı rünil saat 1! te 
deftordarlakta toplanHak komiayona mOra ... tıara 6 • 12' • 1' · 1 



13 Şubat 937 
,.-~ --=-=--.. "-=-'="' ,. ~ .. --~ .-.. -------

~ Bayram münasebeti e f 1 t1 
~ I stanbuldan i; ~ 
~l sipariş ettiğirniz l ~:~ 
t · Son model . . . .1 ~:~ 
I• kartvızıtllk ~·. ;·~ 
• • d 
., yazılarımız geldı. , ~f 
~ Kartvizitlerinizi çok_ temi~.v~ şık ~ 

ı~ olarak yaptırabılecegınız ": 
t, 
•J yegane yer 

' Yeni·yol 
: Basıme 

Ankara Halk Par.tisi Genel 
Sekreterliği tarafından tertip 

!!'! edilip, n1uhtelif resmi devaire 
m e n su p fen:ı1 bir h e yet 
huzurunda yap~lan müsabakada 

PHILCO 
Radyoları 12 rakip marka 

arasında Birinciliği kazandı. 

R a k i p markaların daha 
ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 L c·o nun 
pek yüksek EV SA F 1 nazarı 

itibara alınarak 
sipariş : ya verildi. 

Abdullah Sezgin 
Müessesesi 

Telrraf ı SAATÇi. Trabıon 
Sıra maA-azalar No. 118 

TRABZON 

/ YEN/YOL] Sag/a ~ 

., 
ACAGIN 

un 
Kunduracılar ca 

Schaub R~D ~uLAı 1 
dorm ı n b frı 

Her Radyo 
lôzım olan 

otomatik g 

• • sa. ;nıne 
~ k i , i 
rn~fo la~ 

'o. 17 - 19 

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Radyo 

alanlar aldanır 

MOVADO 
Dünyaınn en 

mü kem n· el 
saatıc'ır. 

157 birinci 
mükafat 

kazanmıştır 

HAKKI 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K:Jl ve 

Spor saatlan 

ATM'ACA 
Kunduracılarda T ·R A B Z O N 

=---

t. 

n 
6 
6 

la 

' 


