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Yarın, yurdun her tarafında Ha 1kev1 erinin yıldönümü töreni vardır .. 
Yurddaş 1 Evinin töreninde bulunnıayı unutmar 

Yarın saat 15 de Ankarada C. H. P. genel sekreteri Şükrü Kayanın bir nutku ile yeniden 31 Holkevi 
daha açılacaktır ... Bir yıl içinde Halkevlerine gelen yurddaşlann sayısı 4,000,000 u ge;miştir ! 

~ - ==-==~===== ..... 

Pl.ôn İspanya ·11
1
•
1 
EmmE~ H a ı k e v 1 e r i s.~aBEES';§~.~ 

Işı.~. hakkında ' ~·:~~li ·~.~ , "' Medeni milletlerin kültür örümcekli mües;eseler değ-il, m"'k, Cumhu i ,·et ve inkılap ~~ 

Ş ehir bııritası yapılalı on k 
sene oldu. Bu harita, tedbirler! 'f:~:t teş ilatına verdilcl!!ri ehemmiyet yapan ve yayan nurlu, ışıklı es shrını. bjt-n ru!ıln.-a v .. fi- ı·:~' 

:.-• çok büyüktür. Almany ltal · müesseseler vardır: ki le•e hakim mukı>ddes heye· 
alelllde bir dıvar hıı.rıtnsı değil- ya, M c ıristan, İngiltere gibi Halkevleri 1 cm ve im1n h. !inde perçinle-
dir, On beş on altı bin lira ka- medeniyet sahesında çok ileri nıek vazife ve m• c'luriyetJe (+1 
dar para ve bir hnylı da emek A k 19 ( A A ) +] gitmiş, fikir ve lcesece çok zen- Halkevlerinin kuruluşu de- karşı knr~;ıya g idik: bu mec ft1 
sarfedilmek suretile meydana n ara ' · - (tJ gin mill-tler kültür teşkilatla· mele, lıal!cın ülkü bHig-i yolun- buriyelten Halke"1eri doğdu [•.~ 
getirilmiş mükemmel bir eserdir. Ade"!i mudanale ~omites~- {•ı rile her gün yeni yeni ufuklar da yürümeğe başlaması demek işte.. ~~ 

açma ta, yeni yeni ufuklar •Ş· &)~ Mllkemmel bir eseıdir ama, nin ispanyaya harıçten go ~· k tir. A•tılı: yabancı d·llerin, ya. Ya•ı,, mrmleketin, m:lli r.:+1'1 

öylece tek başrna kaldığı ve nüllüler ve harp malzemesi ·~ maktadı lar. Bu ve emsali mem- bancı hırsların esiri de~iliz, mil· kültür teşkiliıt n:ı kavuşmuş O· ··~ 
bırakıldı~ı içindir ki, o zaman yardımı yapılmasına manı' ~· 1 le 1 d li varlığımızın her snfhnsında lan her b c ığınılo. H. lkevleri- ,. e et er e yer tutan ve yol k 

bu zaman devam edip giden in· olmak ı"çin karadan ve -'e· •] 1 h k 1 kendi öz dilimiz, kendi benliği nin yıld..>oümi biiyülc m<>rasimle [+] 
t l l 1 i k '·I h k uı t·~ a n u teş iliit ar sayılamıya- miz hakimdir. kutlul,.nı cıktır. Hal\tevlerimiz'n P:l'I ,aa ş er n n arışı .. ı6ı arşı- . d kontrol gapılm ~ cak kadar çoktur.. Onlar bu l+J 

sıoda varlığıle yokluğu musa- nız en _ a. '"' t Binlerce kültür teşkilatına yıldönümünü kut! ılıırken, kül f•~ 
vi olmuştur. kabul etmesi üzerine Fransa ı·ı teşkilatlarını kurarken biz, lcüf- tü r slıınındrı, ÜJkj birliQi y0 . ~ 

1 
lü ve Örümc~lcli müesseselerde sahip olan milletlerin bu saha-

1 
k _ t 

MıılOmya şehrin iimdiki du- bu hususttı icabedm tedbir- t daki çalışma tarzlarını ve hız- lund:ı da ıa ço aşılayııc ık me- •1 1 
milli kültürü öldürmeğe ... ıışı· c 1 • • ld 

rumunu gösteren ve yapılması /eri teshil eden kararname- t \'4' !arını gözönünde tutunca bizim ~a.c e ımız o n:unu unutmı · (tl' 
l"zımgelen aehı·r planına esas ~·• yor ve öldürüyorduk I h b y ı F: 

" Y h / h +..ı1 nasıl bir eyecanla, nasıl ir a 1'11 1ı.,.t, 
ve mesnet teşkil etsin diye /eri azır amış ve cum ur Siyasi ve iktisadi lati~lali- gönül birliğ-i ve gönül bag-Iılıği· Halk evleri, hnllı:ın. kültür U'd 
yaptırılmış ohn bu harita, inşa· rl';sinin tas71ibine arz etmiş Jt! mizi kazandıktan sonra fikri Je çıılışmamız lazımgeldig-ini kaynağıdı -. lsteri:r. ki, her Türk, ~~j 
at bakımından kendikendıne t;r. /ta/qa da anqi suretle , t ve içtimai inkişafımıza engel anlamak güç değildir. Tarihe Evinin yıldönümiinü l!!ak:ı ile, r!1 ı 
ve tek başıoa bir şey irade ve duy-
bir fayda temin etmemekte, ve da pn,frımPntosu buna aid [t] dı. Netekım oy le de oldu: Ar- müesseselerin cemiyet bünyesi· sun ve kutlulasın .. + 1 
sonra, okadar para sarfedilmlş hır konun layihası kabul [+] tık milli kültürü yıkan küflü, ne işlemiş olan kölelerini sök- Yeniyol rt l 
olmasına ve haddi zatında çok ~ 
mUkemmel bir eser olarak etde ,.tm;sfir. ~ ~·X•!•X•X•%•:•=<•:•:•=•X•::-,ı:ı,:..;.'*:•:.;:.~gmg.,~~e~*~~~' 

~İl!Mlllııııq~ 
buluoması:ıa raamen. bu g Ü o H lk I . ----=--...... ==----=-=-=--=--...... ======--=-==--...,==r========~-= 1 
fUrası. JUIO buraaı derken hı- o ev en Balkan İngiliz Bir talebe 
rap ve perişan olup gitmekte· 

dır. ·: töreni Antantı istikrazı 
Bu şehir için plao işlnlnin 

ne büyük bir önem taşıdığını 
bilmeyiz kl, lekrarlamağa hacet 
var mıdır. GelişigUzel inşaatın 

dol}urdutu pOrDzleri al ı~Jamak 
için yakın gelecekte çok abla· 
nıp vahlanacaeız ama iş işten 
geçmiş olacak, yarının bütçeleri, 
kabil degll, hiç yoktan meydan 
alan bu engelleri kaldırıp dll 
zeltme~e kati gelnıiyecektir. 

Cüı mümeşhudden mahkemeye ve ildi 

Mersinden Adanada çıkan 
Türk Söıü gazetesine bil 
di Tİ li,11or: 

Demek oluyor ki plansız yQ. 
rllmek şehircilik: bakımından 

çok, ama pek ç0k zurar getlreu 
bir iştir. Öyledir de niçin duru
yor, niçin planııız yuruyor, pıan. 
sız ve hatta kanunsuz inşaata 
müsaade edip gidiyoruz, artık 

orasını da şarbayla belediye 
meclisi bi.lr ! Öyleya bütçeye 
tabslıat konmuş da şarbay mu· 
tehsseıs mı celbetmemlş 1 Eğer 
öyle olsaj dı hata ve gonab 
btılki şarbaya alt olablllrdi l 

Pınn tn hsi~a:ım Lılrden nyı

ranıasıık bıle. ytırısını, Uç e bi 
r( ıi olsun hemen her senebl 
lıUtçeye pcknia koyabilirdik. lıd 
Uç yıld&n beri böylcoe dD~UuCU
mUş ve yapılmış olsaydı. plan 
hl de çoktan kolaylıkla halle· 
dilmiş ve oradan çıkardmış o
lurdu ! Kuı;ıık ve bnynk. yapı 
labllecek diğer l.,1er de bQ>'le 
dlr şüphesiz .. 

Bekir Sükuti Kuloksızoğ!..ı 

Bir İtalyan 
zırhlısı batmış l 

Ankara 19 ( A. A. ) 
Eriadano adında bir ita/ya 
muavin zırhlısının Antisiter 
adadsı cıvarında battığı A · 
tinadan bildirilmektedir. 

Bayram 
ve gazetemiz 

Gaıetemiı bayram gün/e
ti çılc.mıyacaktır. 
Sayın olcugucularımız bay 

ram/arını ıimdiden kutlu 

'""'' 

Bir yılda 4,000,000 
Yurddaş Halkevlerine 

2Pldi . 

Tesanüdün kuvveti 
bir kere daha 
anlaşılmıştır 

Ankara IY ( A A. ) • ı Anakara 19 ( A. A . ) -
Ha/kevlerinin btşinci kuru B lk 1 k . 
I l 

J" _ _ 
21 

Ş b a an an aşması onseyı 
uş yı aomımu u at . . 
o - .. L u lk . J taplantısnı bitirmıştır neı rozar gunu nPr na erıınue 

kutlanacat·tır. 31 11eni Halle redilen tebliğde antant dev 
tmini dt> Anlrn,a Hak/evini /etleri arasındaki tesanııt 

de sruı t onh"şte vereceği nu· 
tulcla C. H. P. gmel sek- 1 
releri bay Şıilcni Kuga a· 
çacalctır Halkevleri 1937 
çalışma yıllT~a 167 olarak 

girmektedir bir yıl içinde 

Hallcevlerine gelen yurttaş
ların saqısı dört milyonun 
Ü.<ttiind,.dir. 

Mısır ve milletler 
cemiyeti 

Ankara 19 ( A. A. ) 
Mısır hiıktımeti milletl~r ce-
mi11t!lintt girmesini istemiştir 
Asamblenın bu mestleui gô'. 
riişmt>lc ıizue Mouısta /ev 
kalade bir toplantı yapaca
ğı bildirilmektedir 

bir kt1rre daha tesbit edil-

mele te ve hu devletlerin 

dil.ima barışı korumakla 
beraber hu yolda her gag· 

rete muzaharet ıösterecejı 

millet/,, cemiyetde faal 

bir surette çalışacajı bildi
rilmektedir. 

Türkiy - Suriye .. 
Pariste görüşmeler 

oldu 
Ankara 19 ( A. A. ) 

Poriste bulunan Suriye baş 
vekili ile hariciye nazırı 

büyük elçimizi ıiyaret et 

mişleı ve dostane görüşmüı
lerdir. .. 

400,000,000 
kabul edildi 

Ankara 19 ( A. A ) -
Avam kamarası hükumetin 
milli mıidof aa için istediği 
dörtgüz milyon lngiliz lira
sı istikrazı teklifini kabul 
etmiştir· 

Hakkı Mahir 
Gıreson vilayeti hesabına 

ita/yada üç sene fındık mü-

tehassıslığı tahsıl etmiş ve 
yurdumuza dönmüş olan 

ıenç ve çok değerli hemşe-
1ilerimiıden Hakki Mahir 

hu kerre iktisat vekaleti 

emrinde o/mı'< üze•e Gire 

son Fırtdık islas1ıon direk-

törlıiğüne tayın edilmiştir. 

Genç ve çalışkan mütehas-

sıstan Giresonun çok isti/a 

deler temin edeceji şüpht'siz
dir. 

Hakkı Mahiri tebrik e
derken Giresonu da tebrik 
ederiz. 

Şehrimiz orta mektebinde 
dün çok esef verici bir h i· 
dise olmuş, bir talebe meş
lmd SU( la mahkemeye ve 
rilmiştir. 

Mektebin iiçrincü sınrf ta
lebesinden Melımed resim 
dersinden kanaat notu ola 
rak 4 numara almış ve hun
dan kızmış dün dersten çı· 
kan resim mualliminin mer
diven başında önüne geç. 
miştir. 

- Bana niçin 4 numara 
verdinzz demiş. Muallim de: 

- Hakkın bu kadardı. 
Maama/ih hu numara da 
az bir numara değildir. Ça 
lıı'ığ n tnkdi •de telafi eder 
sin d g rek ilerlemiştir. Ta 
/ebe: 

Resimden de 4 nııma· 
ro oı'ur mu digerelc mualli
min _qakasına sarılmış ve 
Lu sırada her ikisi birden 
merdrvenlerden aşağı yuvar· 
/anarak muallimin ka/ ası 
pencerenin tasına çarpmış 
ve yaralanmıştır. Talebe 
cürmü meşhud mahakemesi 
ne verilmiştir. 

Zamma gelince beşer beşer ... 
Tenzilata gelince yirmide bir ! 

Elektrik şlrketlnio tuhaf bir 
ıntofkarlığıııı işittik. Buton işi
tenler ve şaşanlar gibi biz de 
oaştık kaldık bulşe: Bu zahmete 
ne lüzum vardı? gerçi mnrDv
vete endııze olmaz amma bu 
öylesi deRil. Bir kuruş tenzilat, 
yirmi kuruşta bir kuruş. Yani, 
a~lı faslı olmıyan, fakat garib ~le~ 
garibesi olmak üzere ylne alı
nıp verUen pul ~arası da dabll 
olduğu halqe kilovat ba~ıoa te· 
diye edilegelen 22,5 kuruş ye· 
rlne 21 6 kuruş, IUtUfkilrlı~ın 
bU aerecesl herkesle bel'Aber 

bfzl de hayrete dUşUrdU d0~ru 
su 1 

Zamma gelince beşer bAşer 
yap:ılnr, tenzilata gelince yir· 
mide blr veriyorlar. O alışla bu 
veriş. o çıksrışla bu indirl; ara
Eaada bir nlsbetsizlikten başka 
bir aisbet şemmesl ve mantık
sızlıktan başk11 bir m~ntık şenı· 
siyesi göremeqik. Kendisi gö 
rUyorsa göstersin gördUAUoü .. 

Bu me~lekette elektrik için 
normal t 1 a t t O k u r u ş t u r. 
Ve on kuruştan fazlası daima 
fazladır bu lşln. Şirketin bir iş 
yapmak, bem ae keıı41 mentı· 

atına bir iş yapmak niyet ve 
emellode olduğuna kani olmak 
isterdik, fiatı 5 kuruş indirmiş 
olsaydı. Ç!lnkü bu beş kuruş 
indirişte y11tnız halk fabl;. çok 
fahiş bir finattan kuı tulmuş ol
makla kalmaz, bizatihi şirket de 
faydalanmış olurdu. Malumva. fi. 
atlar arlrnca sarfiyat eksildi, hem 
yalnız sarfiyat de~il müşteriler 
de eksildi. Bu gldl~le daha çok 
ek.s.llecek de. Z!lten mUşterinio 
artmaması eksilmek demek de
ğil midir. Halbuki bu iş i~i he
sap ve kltıtplara lıtlnat ettlrll-
mlş oleaydı, ıboaıelerla ıaybJ 

ve şirketin geliri çoktan bir 
misli daha artmış ve kabarmıştı 

Fakat ne !Uzumu var, ma
demki nlıvorlnr, ve halle dıı 
velevkl zJrzorurıa o!sun, mı1 . 

dernkl yemevtp ivmeyip ''eriyor, 
l ~l. bl\şka tnrlU yoğurma ve 
yorulmanın ne g.)reği var. Ama 
halkın kısmı kUllisi karanlıkta 
kalacak veya gaz kokusundan 
kur tulamıyacak ve puamı1. Ha· 
rice akıp gitmekte devam ede· 
cekmlş, eh o noktayı da bu 
nükteyi de varsın kendisi dll
şünıüa şirkete ııe ?I 

Yunan 
Başvekili 

Balkan antantı için 
ne diyor .. 

A-:kara 19 ( A A ) -
Yunan boşuekili Balkan 
antantı munasebetile gau.te
cilere verdiği be11anatta Bal
k.on b;diğinin hu konferans
tan her zamandan ziyade 
lan.ı vettli olarak gittiğini 
sô'ylemiş ve Yunan milleti· 
ne bu teminatı vermek ve 
bir sulh ·ne azim unsuru o· 
lan Balkan antantının ebe
diyen sarsdmıyacoğı kana· 
atını izlıar etmekle bahtiya
rım demiştir. 

Boğazlar 
Mukavelesi 

İtalya imza için iki kayıt 
ileri sürmüş 

Romadan Fran~ıı gazetele
rine bildirildiğine göre ltalya 
Boğazlar muknvele:-:lni iki şartla 
imza edecektir. Birincisi muka· 
veleyl geç imza etmesiad~n 

d >layı diğer devletlerle arasın

da hlr fark gözetilmemesi, iki ı
clsi de İtalya Milletler cemiye
tine d ıh il olmakla beraber 
ceınlyetin mP.salslne i~tlrnk et
medfğinrten Milletler cemiyeti
ne ihbar edilmesi IA"Zım gelen 
hususlar hakkında kendisine de 
malamııt verllmesidir. 

Veda 
Burndn on seneden fazla d~

vam eden hayatı tababetlmde 
gerek sıınlıma ve gerek şshsı
ma kar.;ıı c1ğıılan bir ltimad vo 
teveccllh gOrdUm. Bu teveccllhe 
elimden geldiği kadar mukabe
leye çalıştım. Hasbelvazlfe bu
radan ayrılacağım bu gnolerde 
bunu lıllrmet ve minnetle ıın· 
mak istiyorum burada değerlt 

ve ~ ımimt dostlar kazandım 

gerek memleketten gerek mes
lek arkadaşlarım ve dostlarım

dan ayrılmakdan çok moteessi· 
rinı. Hemşehrilerime veda eder· 
ken her birine ayrı nyrı en ~3-
mimi hUrmetleriml takdim eder 
ve saadetler temenni ederim. 

Doktor 
Osman DDndar 

Yeı.irol - Doktor Osman 
DUıHların Trabzondan ayrıiı~ı 
bizi, kendilerinden daha bUyOk 
bir teessnrle karşılaştırmakta
dır. ÇUnkü asıl kaybeden biziz: 
On seneden beri lıu asıl ruhlu 
ve çok temiz vicdanlı genç ve 
değerlı mütehns~ı ın, branşı du
hilinde badava çalışacak bir 
yer, bir mUessese bulaman ı; 
olmasına rağmen. doğum işlu· 
rinde kendikendlne çok hizml't· 
ler gürmOş, fakir zengin, lıPr 
çıığrılıın hnı::taya, her torlu m11d· 
dı mOlahıızalardan a1.ade o!aralc 
koşmuş, yurdrtaşların bihakkın 
muhabbet ve teveccUhlerlol kn· 
zaomıştır. 

Se\'imli doktorun çarşamha 
gUnO lstanbula hareket t>deceğt 
haber aluımıştır. 
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"Harb 

olmıyacak 1,, 
M. Goebels mühim 
bir nutuk söyledi. 

Berlin - M. Goebels, Is· 
pangadan bahsederken şô'gle 
demiştir: 
"-.Komünistliğin, gaye-

lerine erişmek f için garbi 
Avrupa ile ispanyayı alet 
olarak kullanmasına şiddet
le müdahale ediyoruz. ,, 

Müteakiben Coebelş. Al
manyanın Japonya ve Bal
kan devletlerile münasbet
lerini teşrih etmiş ve Papa
lık hakkında şu sözleri söy
lemiştir: 
"- Malümalıma göre. Va 

lencia 'daki kızıl hiikiımetin 
papalık nezdinde bir sefiri 
vardı. Fakat Burgos hüku
meti Vatikan 'da temsil edil 
memektedir. Bolşevikliğe kar
şı mücadele edecek olan 
hıristiyan kiliseleri nerede
dir?,, 

M. Gobels, harb şayiaları 
hakkında şu sözleri söyle
miştir: 

H - Muharebe olmıyacak

tır. Bugün açıkça söyleye
bilirm ki, bizim yeniden si-

Hamleler 

. 
İspanyada 
Taarruzlar 1 

Ankara 27 ( A . A . ) 
ispanyada hükumet kuvvet
leri Madrid ve }ı.ımara ceb
helerinde umumi taarruza 
geçmişlerdir. 

Yeni vapurlar 
mukavelesi 
in1zalandı. 

Ankara 18 ( A. A. ) 
Deniz yolları için yeniden 
yaptırılacak on vapurdan 
9 edisinin kati üçünün de 
ilk mukaveleleri dün imza
lanmıştır. Bkay İzmir k Ör 
/ez idareleri için de ikişer 
vapur yaşılacaktır. 

tehlike ile mali idi, Hitler, 
elini Fransız milletine uzat 
mıştır. Fransaya karşı arazi 
itibarile bir iddiamız yok
tur. ,, 

Fasişlerinden bahseden 
M. Goebels. bu husustaki 
haberlerin Moskovadan gel
diğini ve sonra da Paris 
gczeteleri tarafından yayıl
dığını ifade etmiştir. 
lcihlanrnamız. bii.yiik bir 

Ayşe Nesibe Atasev 
Cumhuriyet gazetesinin 13 Şubat tarihli nush'lsında 

faziletli bir Türk kadınının 50 bin lira değerindski em
lakini hava kurumuna bağışladığını okudum. Bu faziletli 
ve hamiyetli kadın merhum general Muhitinin eşi Ayşe 

Nesibe Atasev dir. Nesibe Atasev,· Türk kadınından yurd 
işlerinde beklenen fazilet ve hamiyete büyük bir misal 
vermiştir. 

Adım attığımız her gol ştiplıesiz Atamızın açtığı yoldur. 
Onun açtığı yolda yürümek onu sevmek ve saymak oldu
ğuna göre Nesibe Atasev'in bu hareketi " Ataseııerliktir,, 
hundan daha güzel tarifi ben bulamadım. Bu toprak üs 
tünde kurulan her şey Atamızın irşad ve işaretile kurul
muş yine onun ışıklı ilhamUe çalışmakta ve yükselmekte 
dir. Türk ha-ba kurumu da bu İrşad ve işaretlerden biri
sinin mahsulüdür. 

Yurd ufuklarında çelik kanatlı kaleler yaralan bu 
ulusal kurum Türk milletinin her ferdinden Nesibe Ata 
sev gibi /erağat ve Ataseverlik beklemektedir. 

Hava kurumuna yapilan gardım her yıl daha kabarık 
yekunlar arzetmektedir. Bu kabarma Türk milletinin 
ulusal işlerdeki uyanıklığına, atiyi görüş kabiliyetinin 
9ülcsekliğine ve kanında vatan için taşıdığı yüksek ha 
miyet ve sevgiye delildir. 

Yaklaşan Kurban bayramı bize bu yolda güzel bir Ör· 
nek daha vtrmiş olacaktır : 

Vatandaş : Bir çelik kanatlı kartaldan bir ç;/l boynuz 
esirkeme. O boynuzlar göz değmesin diye çelik kanatlara 
armağan olacaktır. . "' 

* 
Bizim o1mıyanlar karşısında 

Gözüme bir liste ilişti okudum bir sürü köy ismi. Fakat 
içinde bir danesi bizim değildi. Hepsi yabanın yabancı 
bir dilin malı ... 

O listede kendi benliğimi aradım bulamadım Gözlerim 
bulutlu havada yıldız arayan gözler gibi sulandı. gönlüm 
bunaldı; ruhum sıkıldı; kalbım sızladı. Kendi evimde ken
dimi gaybetmiş gibi oldum. Evet bizden başka herkesin 
o liste; herkes var o listenin içinde bizden ba~ka. Yok 
olan yalnız biziz; o biz ki : Asıl sahibiz ... 
Soralım kendi kendimize o kadar çetin bir iş mi sanki 

hu .. Büyük masraf mı ? istiyor bizden dört tabaka kağıt 
la yapılacak bu iş. 

Hayır bu ne bir emek ne de bir masraf işi değildir. 
Başlaması başarması demek olan basıl bir iş,- /akat neden 
bu kadar geç kalmış ve yapılmamış ?... Dugulmamışda 
ondan! ... 

Basıl bir İl dedim, iı ba!ıttır yalnız emek noktasın 
dan. Yoksa çok derin mana!ı vardır o iıin .. Tek kelime 
ile ulusaldır o iş... Bizi bize benzeten bizimkileri bize 
t1eren bir iştir o... Bizim olan iter ııg bizden olacaktır, 
kiracı dejiliz kendi malımızda arltk .. 

/YEN/YOL} 

İz mirde 
Belediye 
Meclisi 
Nasıl çohşıyor 

Şehrin diğer sokak ve 
caddelerine de hakiki 
Türk isimleri takıldı! 

lzınir - Şehir Meclisi, son 
içtiaıaınrla, tzmirde \~alı';lan inşa
at kalfalarına aid talimatnam~ 

ile gar~j'arın tılbi :tutulacakları 
şartları havi talimaneyi konu
ş ıp çıkarıPı~. bu meyanda İz
mirde 85 mahalleye yeni isim· 
!er vermiq, şehir hududunu da 
gcnişletmi:;; ı ir. 

Marur Birinclkordoa adını 

"' AtutUrk caddesi ,,ne vernıi)I 

tir. Göztepe tramvay cııddesi 

u 1sınet lnöo u ,. caddesi olmu5· 
tur. İmar sabasıoclaki geni~ ma
hallenin adı ela " Killtur ., ma
hallesidir. 

Meclis, şehirdeki 1200 soka
ğın nımıarnlandırılınasıoı ve 5 
yıllık imar pl:1nınııı kısa zaman. 
da çıkarılmasını da kararlaştır

mı5 lır. 

Şehir hududunun geni~letil

ınesi suretile !acirııltı ve A~a
ın~mnun ılıc!llarmın bu hududa 
alınması keyfiyeti uzun uzadıya 
konuşulmuştur. 

lnciraltı, lzmirin en gUzel 
eğlence yerler inden biridir. Phl
j '· kazinoları vardır. Sahil, ze:ı
giıı ve yemyeşil bir tabiata .. de 
maliktir. Keza, Ağamemnunun 

ılıcaları, İzmirlilerin ve civar 

halkın çok istifade ettiği, mev

simi gelince, mütemadiyen 500, 

1000 kişiyi bir taraftan alıp bir 
tataftan çıkaran güzel bir sağlık 
köşesidir. Bütün bunlara rağ
men, ne lociraltında, ne de llı
cularda. temizlik, fiat ve saire 
bakımından esasiı bir kontrol 
yoktur. Bu iki yer şehir hudu
duna girdiğine 2ore, belediye
nin kontrol ve murakabası baş . 

lıyaci.lk: kaziaolar, servi~ler, 
iaşe ınevaddı, eğlence ve nııkil 
vasıtaları, Ilıcaların temizliği, 
ucuzluğu kamllen yeni baştan 
tanziın edilecektir. 

Şehir otobüslerinin temizli-
ğinin artırılması ınünaka~ası 

geçerken, bir aza : 
- Ailece bit ı... aldığıwıı: oto. 

lıüsler bile vardır. Butıun bir 
afet haline gelmesi de. muhte
meldir. Arabalar her gün temiz
lenmelidir. 

Demiştir. isimleri defiştiri
len sokakların bu isimleri nasıl 
aldıkları üzerinde, bir komis
yonca uz,un uzadıya tetkikat 
yapıldıktan sonra değişme ka
rarları verilmiştir. 

Hikaye 

KURT 
Köyde onu tanımayan \'P. bil

meyen yokt11.. Yiiksek h >ylu 
kısıı tüylıt sl-'vimli bir ynzle 
çerçevelenmi; bir ~·ift siy,ılı göz 
altında gölgelenmiş lıir burun ... 
İ~te gözUnüziln ü:ılinlle crn l anaıı 

Sedat ülgener 

l l~p ll\e(;hul bir el kalblıni 

* * 'I: 

pençeler 

Aıılu t<;n şu dnğlar gelse de 
dile 

Yullanh söylerse bir kere 
diııle bu çoban küpeği kıırt'tur .. 1 

Köyün bCitUıı çm:uklnrı ıııııı 1 Gıırbl'ltl' en tatlı anlarda bile 
bir arkadaş kadar sever kurtta j ln..; .ı •ı:ı lıieranıııı geliyor bil-
onları her Hlrln tehlikelerden mem '? • 
korur ve himaye ederdi Koyde cı GlJIUE l'TE ıı den 
bizim yegtrne eğlencemiz kurt
tu En sıkıntılı ve kederli anla
rımmh bile r, bize muhabbet 
ve sev~i dolu k:ua ı.rözleriyle 

l\ ııyu:ıl.ır n:,'ta·;fan vapılmış 

urnn ve i <;iıw lıir ıri k t-ır tuz 
:ılı \mı., su o!uk tnrına biiyOk bir 
hBsrpt ı ik le !;•ı ldırırb r \'e kana - .Neye sıkılıy .)rsun? 

D 'b ~; a rw s ;~ i1•mt'Üe has,·!:ıl'l:ırdı. f' U-er gı i bakıır ve s •rnki lıi· " ~ ~ 
zim iç acılarımılı gidt>rnı Pğı> ç· • mu hun rdan sonra kıırt gt,zil 
lışırdı ... Hazan dı~a: ı ~ılrnr ve k!1 r ve nğıı· ıığır çeşnıPye yak· 
karlarda dıılaşır bazan d:ı tek rar l:ı ı · buradan bir k '\' judum su 
eve dörıer. tıışlıktaki h ~ly.11, o- i<; li k lPn ;:;rınrn evin a\'lu~unn 
ocağıa kenaıııuı kıvııiır v~ uy. L~irl•rdi. \'e ı;olıno, kcoı.Ji,.·ue ha. 
kııyo dlllardı. Günlerin ve ay. zırlııdığı yal'ı büyük bir işta 

!arın nıısıl ~e\·tiğinin fıırkırdıı h·ıylu i~:er bilirirdi .. 
bile dPğildik. Bö'-'lece kıRtıı ttı>r. • u n ıfn s ı 1 r·ı ı:ıvlu k:ıı>ı-ım J • b • t 

ti. SiirUler yavaş yııvıı-:ı. nl ln-
1 

ko t• ,re rn::.lu. ı r \C üyl ı ce uy 
mağa çıkarılıyordu. Bu müııo . kuyu da l ardı.. 
sebetle kurtta vazifesine hnı;ıla- * 
mıştı Artık onu gündüzleri gö- "' "' 
remiyordum... ı ir ~t\n akş1ın, koyunlar er-

..... Akşam güneşi mor ya- k"n gelrr i~!erdi. Fukat karabaş 
maçların ardına d0ğru yaslanır- giizükmedi. Onu epey zaman 
keo, beyaz snrnıer tol ovasını, bekledik. Çobana sorduk: 
ucundan doğar çıngırak sesleri - Arkadan geliyordu .. Dedi. 
köye doğru yaklaşmıığa b:1Şlar- Fı:ıknt her halde koyunlar bu
dı .. Etraf kararırken bir knv• l g iıı erken geldiği için olacak 
sesi .akşam rnzgdrının hafif c in- j o. gecikmişti. hinız ~~ha_ b~~le
tllerıylc kulaklaıına kadar ge. dık .. Ortalık urlık ıyıden ıyıye 

lir, ve bütiln vücuduma ruhu· kııraı·mış1 ı .. Birden bah\e kapu
ma sıcak bir hazlıkla yayılırdı... su yanmdnn beşaltı çocuk: 
lşte bu, bütün azalarımın uğu~tu- I _ Kurdu zehfrleınişler.,. Kur-
ğu bir anda içimden doğan şu · ı · 1 tu z~hır eruış er ... 
bir kaç satırı bec1. l~r... Hece-
ltrdim. Diye bağırarak içeı i girdiler. 

GönlUmnn acısı bitmez de- Bu anda ~algı ıa döndüm: 
· , 1 ··-Nerede'? nerede .. Zehirle-

mcı~ P, . 
Gurbettir gönlUrude yuraylu 1 mı !er diye sordum ... 

bere ı ··- Necipler in ağılının az öte-

Gurbelin acısı gelmezk~ d!le '? 
1 

sinde dediler.... . 
Anlatsam boştur derdımı el- ı Hemen gerı döndük, ve ko

lere .. I şarak ilerlemeğe başladık. Ha-
"'•* kikatan ıığılın HZ sağındtı kurt 

Akşam da olunca, dağlardan I boylu boyunc.:a yore uza~mı1 ve 
iner 

1 

ağzından köpükler. gelıyor de
Çobanla beruber beyaz sU- beleniyordu, hemen çocukları 

rUler I ağıla koşturdum ve bir a\'._uç 
Kalbimi yeniden derde sü-

1 
tuzla bir maşrapa su fatedim. 

rükler Fakat kapıyı açmadılar. şimdi 
Hazince inleyen kavalın sesi. meseleyi anlamıştım. Bu seft:ır de 

• * * bizim eve yolladım takat çocuk 
Titreyen çobanın çaldığı ka- gelinceye kadar artık kurt iyi 

val, olmaz bir hsle gelmişti. Önce .. 
Dinliyor bu sesi hüzUalU onun kuduz olmasından şüplıe-

dıığlar lenerC'k başına su döktUm fakat 
Kızıl ufuktl\ biten ovalar ölmedi. Bunun üzerine tuzu 
Ağlıyor bu sese billtlr pı a\cııma alrak ağzına attım. an-

narlar.. cıık iş i5ten geçmişti artık ... 

* "' * Yıldızsız geceler Hsız geceler 
Sonbahar rüıgclrı hı~ımla eser 
Kuşlarda bir gam türküsU 

heceler 
Başbakanımız lsmet İnönü- •-=----

nüu doğdukları ev, Mekke yo- ı Herş~yden 

Nihayet ayaklarını gerdi ve 
gUzlerini s~maya dikti. Bu sıra
da nğz· nııı yakınında bulunan 
elimi yalıyarak benden ebediyen 
VNln Hlştı .. 

ııe tehdıt altında kızlar pi
po içmekten vazgeçmişlerdir. kuşundadır. Mahallenin adı Ha- B ı· R PAR Ç A 

cımehmed mahallesidir. :Meclis 
bu mahalleye " lsmet lnönll 
mahallesi ,, adını vermiştir. Ye
ni mahalle isimleri araiıada 
şunları da görüyoruz : 

'I'ınazlepe, Koeatepe, Duate

pe, Çimen tepe, Bozkurt, Selçuk, 
Sumer, Namıklı.:emal, TUrkyıl
m:ız, Altıutaş, Yıldız, Uğur, Ko
nak, Kurtulu~, Erler, YenigUn, 
Akıncı, Ülkü, Altay, Yeşillepe, 
Atilla, Gi.lngör, Kemalreis, Bar
baros, Turgutreiı, Kılıçreis, 

MHıatpaşa, .Muradreis, Çankaya, 
Gllzelyalı, Allınordu, Kocakapı, 

Kubilay, Aksoy, Babaı· ve saire. 

20 metrodan dar olan so
kaklar ,numaralandırılacak! daba 
geniş olanlar ise başlıbaşına 

isim alaçak.tır. Bazı taribi Jsim· 
ler, aynen ipka ediluıii>tlr. 

.Meclis ny11i zamanda şehir 
harilasınm :3 yılda lıQtçeye o
nar bin lira konarak imar plA· 
nlle birlikte bazırlaumasırıı ka
rarlaftırmıştır. 

Kadınlarda pipo merakı 
aldı yürüdü 

Bir zamanlar kadınların 
sigara içmeleri ayıp sayı 
lırken şimdi Amerika üni
versitelerindeki kızlar, erkek 
arkadaşları gibi pipo içme 
ğe başlamışlardır. Or.lann 
böyle pipo içmeleri ünhı'!r
site idareleri taraf n.l ın 
hoş karşılanmamış ·ıır k t 

Zarın bilhassa anaları, lır n 
dan memnun olmamışlard r. 

Fakat verilen bütıin ruz
sihatler kızlara tesir el C· 

miş, nihayet kızların ana· 
/arı, genç kızlarının erkek 
arkadaşlarına ve nişanlı
larına baş vurmağa karar 
vermiılerdir. Eekekler. kız
lara hiç bir yerde re/akat 
ıtmi11ec#kl•rini söv/emişler, 

Amerika film sanayiinden 
bir senede ne kadar 

kazanıyor? 
Amerikan gazetelerinin 

yazdıklarına nazaran sine 
ma sanayii Amerikada baş. 
dô.ndürücü bir sür'atle iler 
!emektedir. 1936 yılında ye
ni çevrilen filmlerin mikta-

rı 500 dür. Ve bu filmler 
içirı de 135 milyon dolar 
sar /edilmiştir, 

Geçen sene ise 120 mil
yon dolarlık film sarf edil
miştir. Amerikada gene ge
çen sene zarfında 500 yeni 
stüdyo açılmıştır. Amerika
ya yalnız /ilimlerin karın
dan bir sene zarfında bir 
milyar dolar girmiştir. Bu 
paralar ekseriyetle Avrupa
dan. ve As9adçın çıkmııt". 

Sayfa 2 

ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyıının Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Tiirkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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Fakut hnyutın böyle bu şek 
liııdc telakki ertilmesi,şar1't• 
s:.ıdeee lıit' din icabı de~Hdit· 
İşin L.ıu kadarını ı;nnkU, diOı 
(fikir ile karı, kilise ile devıet 
din ile politika arıısınd'lki tezııd 
lar ylizUnden nazari bir tastik· 
ten daha ileri gitmemiş ols• 
bile) biz lıidstiyan gorlılılar• 

dahi tavsiye elıni~tır. şark, bU 
ayrılıklardan ve tezadlardan hİÇ 
bir tanesini tanımamıştır. Şad· 11 
hayatını, olduğu gibi Tanrı ~ef 
gisiPio içine gömm~k suretiyle 
dir ki, bu •ı·ıyatı cemiyeti için· 
de ıı , ki'<at kılmrığıı çıılışmış ır. 

ilu 111. i ;iu :ir ki, garbta, cenıi 
yet'ten ayrılmak bir tehlike 
olsa dahi, kuvvetli şahsiyetıet 

i~·iıı kabildir. Şarkta hall.ıuklı 
böyle bir .. tek başına kalışwı 
fikri tıakıwdan ''kendi kerıdiol 
yok edi;;" gibi bir şeydir. 

Şark camai1arına has olaO 
kök-demokrasi zihniyeti, bu JıJ 
tabın birinci bölUmUnün iknicl 
parçasında anlatılmıştır. Bu zib 
niyelin fıkri muhlevası son yıl 
lar içinde pek çok değişmiştir· 

Fakat cemiyel'in tekkişi'yi keO 
di hükmll altına alarak onuo 
bütün yaşayış tarzına istikamet 
vermesi esf\sı, aynı kalmıştır· 

Tanrı önünde beraberlik yerine 
şiındl mi,let içiude beraberlik 
vardır. Ve şarklı insan, din içiO 
deki bağlılığından, kelebegia 
kozasından fırlaması gibi, lıir

den kurtulmuş ve kendiui, mil 
let içindeki bağiılı2'n vermişr 
Öyle ki, hiç bir taşı yerinde 
bırakmamış olan 'l'Urk inkılılblı 
ferd ile cemiyet münasebetinde 
hiç lıir şeyi yericden oynatma· 
mıştır. Yaradılışta ve hakta be· 
raber olan insanları bir arada 
toplıyan cemiyet, 9arkta, her 
şeydir. Tekkişi bütüa vıırlığını, 
cemiyet'e borçludur. Şimdiye 
kadar böyle olan bu münasebet, 
şimdi de böyledir ve, böyle 
kalacaktır. 

Ve bir milletin öz harlmfne 
işlemiş olan bir hayat duygu· 
-;unun sanki bir sembolü imiŞ 
gibi dalgalanan ayyıldızlı kızıl 

alevler saçan bir birlik çağrı· 

sıdır. 

Şimdi garblı adam, düşünsuıı 
bir kere blltün bu anlattıkla· 
rımız, kendi hayat duygulaııa· 
dan ne kadar başkadır ve anla· 
sın ki, 'l'ilrkiye'de karşıla;;tığı· 
mız şeyler, asla bizdekilerin 
ayni değildir. Ve istilahlarıo 
benzemesi, ancak bir zaruretin 
icabıdır. 

Şimdi Türkiye'de neden hoş 

nudsuzluklar olabilir ama mu· 
lıaleret olamaz, lıu anlaşıldığı 

gibi, neden bütün kudret ve 
nuruz bir adamın elinde oldu· 

ğu lıulde, bir millet pek güzel 

bir demokra~ı kurmakta olu· 
bilir, bunun da şüphe edilece1' 

bir taraft yoktur. Şimdi artık 

kitabın öbQr parçalarında tahlil 

ettiğimiz hukuku esasiye, poli

tika, ekonomi bahislerini ve 

sosyal davaları çok daba elve· 

rişli bir ziyanın ışığında tetki1' 

edeblUriz. Ve ancak şimdi idra1' 

edebiliriz ki, Türkiyede.ld inkı· 

lılb, sadece avrupalı fikri ve 

avrupalı malzemeyi nakletme1'· 
le kalmamış bundan çok dab• 

ileri giderek ve getirdigl şet· 

lerden istifade ederek bütilıl 

manasiyle yeni bir şey, yer l 
ve muhteşem bir eser yaratu ıı 
tır. 

• Arkası v~r • 
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Tavukculuk f değildir. İbiklerin kır

Çok yumurtlayan mızılığı tavuğun s~ğJa~ 
vücutlu oluşunu gosterır. 

tavuğu nasıl . 
8 

kJ 
1 

k k 

Kızıla ya 

Yardım 

Edelim 1 
aca ara uyru 

Kızı laya 

Üye 

anlayacağız arasındaki kavsale ke
Her hangi bir tavu- miğinin genişliği veya 

ğun çok yumurtladığını darlığı yahut inceliği 
anlamak bir iştir. Çok veya kalınlığı da yum ur 
kimseler tecrübe ile b • taJıkJarla ilişikli değil
nu öğrenmiştir. Fakat dir.Bunuda böylece ka- Yazılalım 1 
çoğumuz bir tavuğun b·ul etmelidir. 
fazla yumurta verip ___ ------------
vermediğini bilmeviz. 
Halbuki herkes için he
le köylümüz için bu me Heyeti umumiye içtimaı 
sele mühimdir. 

Bir tavuğun çok yu- Liman sirketi reisliğinden: 
murtladığını anlamak 
çetin bir iş değildir. 

Tavuğun başı çok 
dik olursa ve baştaki 

tüyler kafaya yapışık 

Şirketimizin 936 hesap senesine ait hissedaran heyeti 
umumiyesi içtimai 30 Mart 937 tarihine müsadif Salı gü
nü saat 14 de Trabzon Halkevi salonunda aktedilecekdir. 
müzakerat ruznamesi oşağ da ya:. ılı maddelerdir: 

1 - idare meclisi ve murc.:kıp raporlarının kıraat fit 

mıizakeresi. 
ve sanki bir fırça ile 
fırçalanmış gibi düzgün 
bulunursa o tavuk çok 3 -

2 - Bilanço, kar ve zarar hesaplarının müzakeresi ve 
idare meclisinin ibrası. 
idare meclisi azasından birinin istifası üzerine ti 
caret kanunu ve dahili nizamname mucibince ida-yumurtlar. Başta tüy

leri ayni renkte olan 
re meclisi tarafından gerine alınan zatın az•lılc 
keyfiyetinin tastılcı ve müddetleri hitam bulan üç 
azanın gerine genidtn üç zatın intilıabile reis ve 

Wab~~"eih~ab ababdh~ 

Satıcıları değil ~ 
Satılanı Dinlerseniz ~ 

Siz de ~ 

RADYOLARINI 
Tercih Edersiniz .. 

7 

9 
tavuk ta böyledir. 

Bununla beraber çok 4 
yumurtlayan tavuğun 5 

boğazı başından açık 
bir surette ayrı görü
nür, boğazı ince ve u
zunca olur, boynundaki 
tüyleri kabil oldt1ğu ka
dar boyl1una yapışık 

azaların huzur ücretlerinin tayini. ~ 
Murakıp intıhfl.bi ve üçretinin tayini. 
Şirket lcadrosuna maaş almalc suretile dahil bula. 
nan ve ileride dahil olacak olan memur fle müs
tahdemler için bir tasarruf ve teavün sandığı 
tesisile hu hususda şirket tarafından taahliut edi· 
/ecele yardımın tayin ve teshiti. 

6 
A. 

olur. 
Bütün vücudundaki 

tüyleri bedeni üzerine 
düzgünce yatık ve ya
pışık görünen tavuk 
makbuldur. 

Kanatları omuzlara 
iyice ve güzelce sıkışı k 
olarak kuyruk üzerin 
den birbirlerile birleşen 
ve kuyruğu toplu ve 
sırtın üstünde dik bir 
biçimde duran tavuklar 
da böyledir. 

Fazla yumurta vereı 
tavuğun karnındaki ka
barık tüyler fazla bulu
nur. Oyluk kemikleri 
tavuğun cüssesine ve a
yaklarına nisbetle müm
kün mertebe ince olur. 
Paçaları çıplak veya 
tüylü ve gayet ince olur. 
ince ve nisbeten kısa 
parır aklı pençeler de
ğerlidir. 

işte yumurtlayıcı bir 
tavukta aranacak şey
ler bunlardır. 

Bazıları ibiklerin çok 
kırmızı olmasını ve ba
caklarile kuyruk ara
sındaki kemiğin geniş 
bulunmasını da bir ta
vuğun çok yumurtlayı· 
cı olmasına alamet sa
nırlar. Halbuki böyle 

Gayrimenkul satış . 
arttırması 

Kögu 

Bacı/ak. 

.. 

.. 

Kal emen 

,, 

" 

Mesonai 
hala 

Nev'ı 

Üç parça 
harap 
fındıklık 

H,,,, p 
! nJ k ık 

H P 
/ el k. 

Degırmen 
arsası ilci 
parça 

Harap ev 

F rıdıklk 

Harap 
/ıdıklık 
ve tarla 

fındıklık ve 

M.M 

~3894 

45950 

1838 

100 

11028 

2871 

.. tarla ve 38517 
çalılık 

Harap 
Tos fındıklık 1654'2 

i/razen 

Hosdı fındıklık 10109 mosga ve tarla 

Polrta tarla 1379 
Hoskirasya fındıklık 7352 
Tekke mehalle A rsa 90 
Tuzluçeşme 

Hane ıstadgos S . 

Defterdarhktan: 

Kı l/meti Mu. 
M. N. U. N. lira 

4 2510 520 

2 2516 100J 2J /5 

2 Jüt} 

2343 50 2344 55 

14 2453 50 

51 220 

2797-2798 
18 2965 2966 157.5 

2967-2969 

3 
5 

27 muhtelif 
31 

645 

44 

21 2040 2041 360 

114 2182-2186 200 2183 

79 3032 45 

138 331 350 200 

32 45 

226 120 

Yukarıda evsafı yazılı gagrimenlcullerin müİ/ciyetleri 
peşin par.a ile satılmak üzere arttırmaya çıkarılmışfır. Is 
tekli/erin güzde 7,5 dipozitolarile birli/ete 5 3.937 Cuma 
günü saat 14 de defterdarlıkta toplonacalc lcomiıgona 
murac.u.tları. 1 4 

~ 
~ 

I ~ 
1 l 
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Trabzon M. NURi AYDIN , ı<.abaoglu ) 

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

~CU'I E(j5I C\#1 "Ol <xP CU'I <xP CU'I ~ 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

FERAH 
Eczanesidir. 

Dikkat .. 
istifade! 

Her nevi yazı, dikiş, na 
kış ve sair makineler, av 
tüf enlc.leri, parçaları lcırılc 
'"yapılması mümkün değil· 
zannedile11 her çeşit mald
neler teminatla yapılır.. A 
yağı le.esile olanlara agalr. 
imal olunur. 

U%unıulcak No. 95 
Haıon Kımal Kurbıto;lu 

Bina ile mağaza 
artırması 

Vilayet daimi encümeninden : 

Hususi muhasebenin belediye bahçesi karşı
sında karabet hekimyandan metrük "261,, No. 

lu fevkani bina ile altındaki "3,, ~0· lu( f;~~a)
zanın mülkiyeti muhammen bedelı olan 
bin yüz lira üzerinden artırmağa çıkarılmıştır. 

27 -2-937 tarihinde saat 14 de vi~lyet .maka
mında toplanacak olan encilmende ıhalesı yapı
lacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk. mııvakkat 

·ı "lA t d . .. encilmenıne mura-teminatları e vı aye aımı 20-28-10-20 
caatları. 
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Menfez ve şose 
inşaatı eksiltmesi 

Ordu vilayeti encümeni daimisinden.: 
1 - Fatsa - Ünye yolunun 0+ 000- 12+ 198 ki/omet 

releri arasında yedi adet bir metrelik. dört adet iki met
relik. iki adet üç metrelik. üç adet beş metı elik men/ ez 
ile bir adet 2 X 7 ve bir adet dokuz metrelik ve mecmu 
bedeli ( 32.799 ) lira 96 kuruştan ibaret imalatı sina
ige inşaatı ile O + OCO - 9 + 509 kilometreler arasında 
( 7573) metrelik kısmın şose olarak inşası ( 15,169 ) 
lira 22 kuruş ki ceman ( 47,969) lira 18 kuruş bedel ile 
ve 10-3 37 Çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere kapa
lı zarf usu/ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 

B ·Mukavele projesi. · 
C - Bayındırlık işleri genel şartnames:.~ . 
D - Şose, kô.rgir 'Ve beton i n ş a s ı n a da i r 

fenni şartnamesi 
E - Hususi şatname. 
F - Keşif cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje. grafık. 

İstekliler bu şartnameleri ve evrakları 250 kuruş be
del mukabilinde Ordu Nafia dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.3 .937 Çarşamba günü saat 14 de 
Ordu encümeni daimi kaleminde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu/ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3598 lira 

muvakkat teminat vermesi tJe aşa;ıdaki fJasılcaları haiz 
olması lazımdır. 

A - Tiçaret odası vesikası 
B • Nafia fJekciletinden alınmış ehliyeti fenniye 

vesikası . 
6 - Teklif mektupları 3 üncü. maddede yazılı saattan 

bir s•at evveline kadar enc~meni daimi tifliigete ~etirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine vuilecektir. Posta !le gön
derilecek mektupların nihayet 3 ıincü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve tış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada le.alacak gecik 
meler kabul edilmez. 1 - 4 

Soğuksu yolunun tamir artırması 
Vilayet daimi encümeninden : 
Trabzon - Soğuksu yolunun başlanğıcından 

itibaren 800 üncü metreye kadar olan kısmının 
tamiri keşif evrakı mucibince ( 1814) lira (81) 
kuruş üzerinden arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanununun ( 46 ) ıncı maddesinin ( 8 ) fıkrasına 
tevfikan pazarlıkla 15 gün müddetle eksiltmeğe 
konulmuştur. 4-3-937 tarihine çatan perşembe 
günü saat 14 de vilayet makamında toplanacak 
olan daimi encümende ihalesi yapılacaktır. İs. 
teklileriıı yüzde 7 ,5 teminat makbuzu ve mek-
tuplarile muracaatlan. 1-4 

Mağaza icar arttırması 
Vilôyet daimi encümeninden : 
Hususi muhasebenin Tuzlu çeşme haci Ah

met sokağmdaki ( 2 ) No. ul mağazasının bede
li sabıkı olan ( 36 ) lira üzerinden bir yıllık kira
sı açık art1rmaya konuldu. 10-3-937 tarihinde 
saat 14 de vilayet makamında toplanacak olan 
encümende ihalesi yap:lacaktır. Muvakkat temi
natı 270 kuruştur. İsteklilerin vilayet daimi en-
cümenine baş vurmaları. 1- 4 

Mağaza icar arttırması 
Vilayet daimi·encümeninden: 
Hususi muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 

sokakdaki 41-43 No. lu aralan açık ve birleşik 
olan, iki gözden ibaret bulunan mağazasının sa
bık bedeli icarı olan( 90 ) lira üzerinden bir yıl
lık kirası arttırmaya konuldu. 10-3-937 tarihin
de saat 14 de vilayet makamında toplanacako
lan encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat te
minatı ( 7) liradır. İsteklilerin vilayet daimi en-
&Umenine bat vurmaları l-4 

do t '. 
I YEN/YOL) 

/ 
I 

ALACAGIN 

Harunlar üessesatı 

çocuklara r 

yardım 

Kurban Bayra-

mı münasebetile 

kesilen kurban 

etlerinden Fakir 
• 

çocukları unut-

mayahm 1 

- h------- b lRADYOLARI 
sc a u . daima en başta 

Her Radyo sah;bine 
lôıım olan el€ktrikli 

otomatik gram'.)fonlar 

Radyosu_nu 
Dinleyip, mukayese 
et med en Radyo 

alanlar aldanır 

M OVADO 
Dünyaaın en 
mükem mel 

saatıdır . 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

HAKKI 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep KJI Ye 

Spar saatlan 

ATMACA 
TRABZON 
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