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ÇARŞAMBA 

Sayı : 2303 
I<.uruş _ 

14 uncü yıl 
\.._ .. _..) "---~ GONDELIK SiYASİ GAZETE TRABZON \.....--.) \... __ 

Pa ti 
g unda 
müzakere .. 
Genel sekreter 
izahat verdi .. 

Ankara 2 ( A . A . ) 
Cumhuriyet halk partisi ka-

mutay gurupu bugün 2 Şu 
bat 7 937 Antalya say lavı 

Daktor remal Tuncanın 
reisliğinde toplandı. C. H. 
Parfisinin ana prensiplerinin 

teşkilatı esasiye kanununa 

derci hakkında güzelli imza 

ile verilen takrir üzerine 

parti genel sekreteri ve da 

hiliye vekili Şiikrii Kaya 

tarafından verilen izahat 
dinlendıkten sonra bu tak

rir in intaç edilmesi ıtti/ak
la tasvip edildi. evvelce 
verilmiş olan gurup kararma 
tav/ikan partının Kamutay 

gurubu reis vekili Trabzon 
say/avı Hasan Saka tara
/ından hazırlanan sıyası 
müşteşarlıklar ihdası hak-

kındaki kanun teklif proje
si üzerine müzakere cereyan 
etmiş ve bu teklifin esas 
Prensipleri tevsi olunarak 

projenin cie büyük millet 

meclisi yüksek reisliğine 
fr.ıkdimi kararlaştırılmışdır. 

Erzin canda 
bir bayan 
50,000 liralık 

emlakini hava 
kurumuna verdi. 

Ankara 2 ( A . A . ) 

E1 zincanda merhum General 

B .. haettin eşi bayan Nesibe 
Atasev Hava kurumuna el-

bin lira kiymetindeki em-

'ni vasiyet suretile teber 

ru etmiş agrıca ölümünden 

sonra kalacak para 'Ve eş 

Yayı da vasiyetnamesine 

Yazdırmıştır. 

Silôhlan 
bırakma 1 

İngiliz başvekili 
Almanya için 

ne diyor 
Ankara 2 ( A . A . ) 

lngiliz hariciye nazırı Eden 

avam kamarasında milletler 

cemiyeti konseyinin si/ah

ları bırakma konferansı bü

~osunun gakmda toplanma 

sına karar verdiğini sögle

rniş ve Almanganın tekrar 

silahları bırakma konf e
ransının mesaısme iştirak 

etmesi kadar bizi memnun 
edecek bir şey tasavvur 
edilemez demiştir. 

935 Mali yıh da vi - yetimizde 
yap lan • 

iŞ er 
Umumi meclisin açılışında okunan izahname 

Vilıiyetler idaresi kanununun 
91 inci maddesine uyğun ola
rak hu usi muhasebece tanzim 
ve d11imi encOmen tarafından 

tedkik edilUp yUce meclise su
nulan 935 mali yılı kat'i hesa
bını yoksek katınıza açıyorum, 

1 - Gelir : kat'i hesabda 
mUfredalı yazılı olduğu gibi 935 
yılı blldce varidatı muhammen 
olarak onaylanan ınıkdur mun
z m ke irlcrdeo birinci kısım 
(155~00) lira vebu kesirlerden 
maada ikinci kbıın hususı ida
re vesıııtl ıle tah~il oluaan 
(25665~) lira ki : cemao (411825) 
Urudım ilmrct olmuşdu. Bütçe
ııio tastikindeıı sonra bu geli 
rin hepsi ( 42:39!0) lira 74 ku
ruş olarak. tahakkuk ettirilmiş, 
hıliyeden yUzde yetmiş iki nis
betl ile yapılım tahsilat (307822) 
lira ve sabıkadan yOzde oniki 
nesbeti ile vukubuhrn tahsillH 
(107056) lira ve bunların mec
muu (414ll09) lirnya varmış ve 
936 yılına (895:174) lira bek.aya 
devredilınişdır. 

2 - Adı masrtıf bütçesi: 935 
yılı bUtçe~iade husu~ı muoase
be kısmında kabuledıleıı ıblidai 
tahsisat zamsız, tenzılsiz (40-19 
lira 63 kuruş imha oJuoıııuşdur. 

l3) - Nafia İjleri: .Memurin 
maaşlan ve sair masrafları 
için ilk önce kabul olunan tah· 
sisat (150W) lira 46 kuruşdur. 

bundan senesi içinde (14743) 
lira 14 kuruş sarfı tetıakkuk 

ederek Od~ıımiş ( 336 ) lira 32 
kuru\ un harcanacak yeri olma
dığıodan lmtıll edilmi~tir. 

C - ÜçOncO kısım maarif 
işleri için kabul olunan (148:539) 
88 kuruş üıerioe yine kendi 
biltçesindt:n ( 3865 ) lira 50 ku
ruş zıım ve bir o kadaı" tahsi
sat tenzil edilmiş olmakla safi 
tahsisat (14 '.>ii9) Jira 88 kuruş
dno sene::.i içıode (1414U3) lira 
bl kuru ,.u ödenmiş, ( 6UJ6) lira 
07 kurul>'uu sarfı tehakkuk et
ınediğındeu bOlçedeıı &lıuıwiş

dir. 
Ç) - UBrdOncU kıısım ziraat 

ve baylar işleri : için 935 bllt

çesine koııulan tahsl~atıa yekü: 
nU (8~61) liradır. bundan ~enesı 
içlııde ( 75:23 ) lira U3 kuru~un 
sarfı tuhakku~ ederek. Meıımış 
ve (1437) lira 03 kuruı;ı tahak
kuk ctınedı~iudeo bot~: eden 

çılrnrıımı;;;tır. 

l)) - Heşiaci kısım sağlık 
ijleri l~·in U:35 blltç1:. ma konu
lan baş para ( 28048 ) liradır. 
Bunun üzerine sonrııdau (UJl) 
Ura rn kuruş zam ve (550) !ıra 
tenzil edilmekle snfi tıınsisat 
(28419) lira 13 kuruşdao senesi 
içinde ( 205~4 ) lira 76 knruş 
sarf ve ( 18!J4 ) lira 46 kuruş 
sarfedilmiyerek ınıha oluomuş-

dur. 
E) _ aıtıucı kısım muhtelif 

ve müşterek nıasrıtf iar kısmına 
birinci kez k.oııulao ve k.abule
dilen (36164) lira 14 kuruş Oze 
riııe sonradan (711) lira 81 ku
ruş zam ve (lö23) lira 97 ku_ruş 
tenzil ve sıtfi !\alan tahsısal 
(So6..18) Jira Ol kuruştan (27131) 

lira 63 kuruşu sar!olunmuş ve 
(8416) lira 63 kuruşun har':8na
cak yeri olmadıgındao ınıba 
olunmuşdur. 

3 _ Fevkalade bUtçe ; 
A _ 935 yılı fevkalade büt 

çe birinci kısım hususi muluı
sebe işleri içlıı onaylauan tah
sisat (8933) lira 23 kuruş oı_up 
( 1605 ) lira zam ve ( 900) lmı 
teuzil edildikten sonra kalan 

s fi tnhslsııt ( 9388) lira 5:? ku
rııcşdan &ene i içinde (9<>3::3) lir 
34 kuru'iu sarf olunmuş gorl 
kıılıın 18 kuruş imha olunmu~-• dur. 

B) - ikinci kı_mın vilayet 
yol işleri için kabul olunan 
(115974) liradan ~enesi içind<.! 
(97710) lir 96 kuruş sarfcdilmi 
'ilııyet yol ve köprUler in:;;ı;, 
tamir ve istikşııfi için verilt>n 
nakıddeo ( 7~ul ) 04 kuruş ve 
nmeli mUkt!llefe ınuknbili tah
tiİ.:.atdan (10J32) lira ki: ceman 
(1~~33) lira 04 kuruş imha olun 
mu~dur. 

C - ÜçUaccı kısım manrit 
iş\eri iı.:in 935 bütçe ine konu
lan (1000) lira tahsısal tamamen 
sarf edilmi~tir. 

Ç - Be.inci Sıbhnt işleri 
içia kal>ul oJuuan ( 4760 ) lirıı 

tahsisat lbtidııiyeden (360) lira~ı 
tenzil ve geri kalan snf1 tahsi
sat (1400) liradan senesi ıçiade 
(1057 ) lıra sarf ve ( a43 ) lira 
imna olunmu~dur. 

4 - Hesabi kat'iııin tekrar 
tetkikinden uulnşılncağı n z r e 
935 bütçesine komllıtu muham
men varıdııtn ar:;;ı urazı ve bi
na ve hayvan vergileril'le fcrag 
ve inlllrnl lıurçlurıııdan vilayet 
lıisse:sı, ar zı binn ve hayvanlar 
vergıleri tahsılalından maarif 
hissesi, yol lıeden mükellefiye
ti ve tavizntdan istirdud olunan 

paradım ( 62411 ) lira 7 l 
kuru ş f a z 1 a ve k a zan ç 
vergisi, bpirto ve meşrubati 

kUUJyedeu villlyet hissesi, ka

zanç vergbi tahsilııtıodun maa
rif hisse i, yol mıkit mükellefi
yeti ve zcbtıiye resminden vill\
yet hbst:si, tıış ocakları resim 
ve barçiarı, iskele resmi, nka
rat icarı vedell frağı, lıaslanc 

basılıttı, villlyct dalıilinde lşle
yeu vesuitinukliye resmi, satı
lan eşyu lıedelı, ınUtenevvi ve 
m ütcferril[ vuı tda t ve fuizll he
sabı carı ncuınbındun ( 5035Z ) 
lira 97 kuruş nok an tulıukkuk 
etmiştir. ı'ellco itiuuriyle 935 
yılı mubammenatına karşı 12058 
lira 7 4 kuruş fazla tahakkuk 
vuku bulmuştur. 

9~5 lienesi içinde munzam 
tahsisat alınmış isede görülen 
lilzum ve zaruretler üzerıue adi 
masruf LıUtcesiııiu lfi iud faslı

nm bırincl ilK tedrısat m!Jteıtiş
ıeri maa~ı ve 18 mükerrer fa· 
sıl ilk tedrisat müfettişleriyle 

bırdeu fazla muuhimıer meınep. 
ler baş ınunuıınıerl munzam 
idure nereli vo 19 uncu faslın 

l>irmci ilk mektepler nınteferi 
kası bu fuslııı 4 Uncu ilk mek
tepler te'sis ve utolya levuzımı 
maddeıerı ve 37 iııcı fawlın 3,4, 
5,7 inci hastauenın tenvir ve 
testıın, tecııiz ve tekfin ve mn
tef errikıt maddeleri ve 44 üncü 
fasıl geçea seneler dUyünU, 47 
inci fasıl nıusarifı muhakeme 
ve dava vekilleri Gereli, 53 üncü 
fasıl viUlyet hizmet otomobili 
masrafları ve 57 inci fasıl ınllş
lerek tekaud sandığı hissesi ve 
fevkali\de blltceııin ö :nncn fas
lının birinci Sok:sudnki köşkün 

tefriş ve sair masrafıarı terlibi
ne ( 7003 ) lira 4 7 kuruşun ınn
nakulesi yapılmıştır. 

6 - ikincı kısım nafia l:;;leri : 
Umumi mcclislu 035 yı ında 

onuyladığt tahsisat ile yedi kı 

sımda 360 kilometreden ibaret 
olun vilayet yolları nzeı ind~ ya
pılan işler ve sarf edılen para

hır. 
A ) - Trabzon - Erzurum yQ. 

lu . bu yol dahli vil.lyetlerin 
s:.ıhil ile irtbatuı te'minden çık 
mühim bir yol olduğundan ınU
nuknlıltın hiçbir arıznya uğrama
masına önemle çnlışı\mıştır. 28 
x 700 ve 2H x SOO Uncn kilo
metrelerinde ( 1456) lira 07 ku
ruş keşif bedelli 12 ve 13 met· 
re uzunluğunda istinad dıvarlıı
ı ı 920 liraya istekli ine ihale 
edilerek bu in~aat bitirilmiştir. 
50 - 500 Uncu kilt)metrerie 25 li
ra masraf mukabilinde 10 met
re uzunluğunda kuru istinat dı
van emaneten yapılmı;;dır. Bu 
yolun tahıibattan korunması i
çin b:ıştan başa denecek dere
cede kumlattırılmış, bu i~ için 
531 lira 67 kuruş hıırcannuştır. 

6000 metre murabbaıadaki kı-'
nım şosa tamiri toknııtkla yap
tırılmı:;, ayrıca daimi tamiratcı 
po tası da yol boyuncu muhte
lif tamirata henden kUşat ve te
ressObat kaldırılmasında çalıştı 
rılmış bunların Ucretlerine 2040 
lira verilmiştir. 

• Bunlardatı başka bu yolda 862 
mükellef amele çalıştırılmış, bu n

ffi" leler marifet ile 7054 metre ıı u
l ap toprak kazılmış _3255 metı e 
rnuldip imlii ameliyesi, ı8 metre 
mükap kuru istinat dıvarı inşası 

ve 98 metre mükap ham ve 163 
metre mükap kırma taş ızharı 

yapılmıştır. 

B) - Tıabzon - Rize yolu; 

~ J yolun 19 - 350 ve 33-000 
üreli kilometreleri arasında (3504) 
lira 27 kuruş keşif bedelli biri 
bir buçuk dokuzu 60 santimetre 
olmak üzere 12 adet betonarme 
menfex inşa11 (2675) lirado müte
ahh:dine ihale edilmiş ve bitiril
miştir. 64-000 üncü kilometrede 
iyirde üzerinde (184) lira 57 ku· 
ruş 1atfiyle biri 5 diğ'eri 3 metre 
açıklığında iki ahşap menfez ema· 
neten yapılmıştır. Bunlardan baş· 

lca muhtelif kilometreltude ( 91 ) 
lira 20 kuruş emnneten sarfolu 
naralc müteaddit ahşııp köprü ve 
menfezler tamir edilmiş ve 48 000 
inci kilometreden itıbaren Ol isti
kametinde Önce mükellef ameleye 
hazırlattırılnn kırma taş düşenmiş 

ve ( 182 lira 30 kuruşun emaneten 
sarfiyle 1450 metrelik şosa kısmı 
silindirden geçirilmiştir. Bu yolda 
çalıştırılan 3140 mükellef amele 
ile 7400 metrelik şosa kısmı tok
makla taıniredilmiş ve 803 metre 
mükap kırma taş hazırlattırılmış 

ve 3479 metre mükfıp ham taş 
toplnttırılmış, 20 metre mükap ku. 
ru dıvar, 60 metre mükii.p kaya 

- Arkası var -

Yenimahalle su yolları 
bozulmuş .. 

Yenimahalleden" Ayafilbo" 
g e ç e n değirmendere su 
yolu bozulmuş, kırılmış. ma
halle halkı tam bir susuz
luk içinde kalmıştır. 

Okuyucularımız ilgisiz 
kalınan bu bozulmadan şi
kayetlerde bulunuyor, sızla
nıyorlar .. Şehrin hemen he 
men bütün su ihtiyacına 
cevap vermesi bakımından 

tamiri hiçte ihmale gelmez 
sandığımız bu su yolları 
bir an evvel yapılmalı ova
rılmalıdır. 
Sayın belediye başkanı

mızın dtkkatini bu iş iize
rine bilhassa celbeder, tamir 
işinin en tez zamanda başa
rılmasını dileriz. 

Düşünce katarı .. 

Hak ın ve Bansın zaferi .. , 
Hntoy, En BllyOğilmUzOn de Aylardır içi ııiz yun'lrok fn-

yişi ile 40 n.;ırlık 'I'llrk yurdu- kat sabırlı bekledik. lliçbir vı
dur, Bu yeşil nlke ve ornda yıı- maa ge\•şek kaalı ve yaygaracı 
şıyanlar yıllardır sözde hOrdll olmadık Hnklarırıdm emin O· 

ler .. Aslındn; Hol11ylılıır, Tılrknn lonlaıı ı asil lnarıı ve tok SP i 
ruhu demek olan o kollmeı.hı ile konu ~hı k .. OtedP.nberi bl ı i . 
anlattığı mana~ ı yalnız Akdeniz nen siyao:ı l orginli ~im izi dQnyn
dıtlgalıırırı ı kaynıışmasındıı gö. ya bir kere d ıh unlaHık G:ır
rUyol"larch. Dostumuz Fransa l>Uz Cumhu ıiyetlmiz dı~ siyaı;:ı. 
Suriyeye istikllll verirken hu · sıada geçen yaz yOksclen Mont 
öz TUrk yurdunu bir çöl sOmOr- reux doruJunıı t,.,ıc uıışına t ı 
kesi yapmak istedi. Oysaki ora rakmadı; Hat y 1, ıfodnin yUk-
nın lJı gnrlOğiln!l evvdlce bize sek p:ırlnklığ da ona ı:>ş oldu. 
karşı inamlamı~tı Bu unatkan- ' 
lık. Anadoluda kllrdUan diye 
bir Olke arıyan bilgin ( l) mös
yöler yurdunun Tllrk.iye Cum
lrnrlyeti ı iO'Sm rn 'ı t m pdratorlu~u 
ı;annıalarındaıı il&ri gelivordu. 
Uyarıı'c Türk vnrlığm ı , hastn a
dam şuuru sunı~t ın doğun bir 
yanılışlı bu ... 

Hataylı kRrdı:> ;lerlmiı ! Arlılt 
bundan sonrn elle iniz uıığ'ı at 
:ırdındıı ~urnklenınivPc ksinlı .. 
Gece tnt'ı u~ kunuzcinn uyandı 

rılıp i~kC'.ıeıye gifmiy c •k infz. 
turlanızd l ratl':lt ç ı'ı ııcuksınız; 
kazandığı 1z yalnız si1.io olacak. 
Şimdiye kadıır size P.l'henııem 
olan hilan b:ığlıırı aı tı 1{ gUllUk 
olacak: gözynşınız ~ i )İ akan 
Dafne çağ'aynııı hundıı ı soıırn 
erginli~inizl ve SC>\ inriııizi bf s
teliyece'{. Bit' buçuk ııy önce 

yup:ımadı ı ıı. h ıyrorr ıııııı ~im

di beş kat y pl'ı . lliç irkilme
yin!. Aııı:ıyu d ııı a en üll\nc3-
ye k~dar Atatürk.\ıı R<;kn:iyim• 
diyen bnh rl·lnrı. ht pi'niz bnş 
ucunuıdı d~y>ruL. 

1'oroslnr bizi ıı~ ı mı~ >r, hiç-

Aylardır I:latnyh kardeşleri

miz işkencenin her tOrlilsOae 
kntlandılar .. Kendilerini gOzetle
miye d ünya adamı rı yollandı. 

Onhırrn önnııdeo yrı.rutabilecek

leı i, yarattıkları dalgalarırı kQ
çUk örneklerini ver<>rek geçti
lc>r .. Aylardır rllyalerl'nızı ı ile 
s.ıran Uz~nler L;lnde çırpıui v ır. 
du: .. GönOllt-ri kaplıy n u~ur

suz bulu\lar bugllıı dağılmış bu
lunuyorlar .. Ve i:;ıte bulut ar
dından birdenbire \'ıkıvPren le- bir kuv..,.~.h n~ı .,m•y1cağ ı şe-
kesiz mavilik kudar temiz se kilde birlf'ştirlyor .. Atatürk ira
vinçler çatılan kaşlarımızı açı- desi o d:ığlrırı ı n1.otO'lde bir şim· 
yor.. şektir: şu hakikııh göremiyen-

Hataydaki kardeşleri 'lliz ken- lere, zamıın zam on çakarak ı ı -t 
di kendilerini yönetecek bir i - tutuyor: Hat y TUrktor, Bizden 
dare şekline kavuştular .. Böyle. 1 hiç ayrılın dı, hl; ayrılmıyocak .. 
ce. gOn vurmuş bir elas kaya Şimşeğin yıldırı'll olma ını is
gibl parlıynn Tilrk hakikahnı temiyenler buııu her zaman ve 
knrıırtmak. sevdaları suya dOş- olduğu gibi kabul edeceklerdir. 
muş oldu. 1 Savran 

Amerikada 
fayezanlar 

400,000 kişi ölmüş! 
Ankara 2 ( A . A . ) -

Amerikadaki f eye zanlar 
hakkında son alınan malu 
mata göre 400 bin kişi öl
müş ve bir milyon kişide 

evlerini terk etmek mecbu , 
rigetinde kalmıştır. 

Japon kabinesi 
Ankara 2 ( A . A . ) 

Yeni Japon kabinesi teşek 
kül etmiştir. Siyasi partiler· 
den hiç biri kabinege işti 
rtik etmemişlerdir. 

Türkiye - İtalya 
Ankara 2 ( A . A . ) 

ltalya hariciye nazırı hari 
ciye vekilimizle görüşmek 
üzere Milanoya gitmiştir. 

Sümerbank 
Ankara l ( A A. ) -

Sümerbank lzmit k<iğit fab 
rikası için lüzumlu olan 
slloluzi Avusturtyadan mu· 
bayaa bedelleri Kliring yo
lu ile yani Türk parası c
larak ödenecektir. 

İntihap 
Halkevi arknlu intihabı 30 1 

937 etımart,,sl nlcşıı'll l yopılmıcı 

komite nyeliğlrıe Saliıı Şendıl, 
Ahmet Çoban Fahri Özknya, Se
lılhl Çingi, M. Salih Altan se
çllmtşlerdlr. 

Komite yaptığı içtimada Sa· 
lih Şendili başkanlığa Fahri 
Ôzkayayı mUmesstlliğe getirmiş
tir. lyl çalışmalar dileriz. 

Kalemin 
~Ucundan 

insanlar ne kadar temiz 
ve lekesiz olurlarsa o kadar 
çok kıymet taşırlar .. Elmas 
gibi. 

Tesadüf insanı saadet a 

rabasına, katarına bindire · 

bilir .. Fakat ço~ kerre yü 

rütmesini öiretmez, halbuki 

asıl mesele onu yürütebil

mek, devirmemektir. 

Vicdanın hakim olduğu 
yere haksızlık uğrayamaz. 

Pi/ansız şehirler hergün 

bir parça daha harap olnıa 

ğa mahkurndurlar. Ve pi

lansız konular. her taş onun 

biraz drıha yıkılmasına se 
bep olur.. Trabzonda pÜô.n· 
sızdır. 

Saglam işleri saglam ka

l al ar yapar. 

}'alnzz kendini beğenen 

çok kerre yaya kalır. 

Fena haller daima fena

lıkla karşılaşırlar.. iyi ve 
doğrular bu kaideye tabi 

değildirler. 



Sagfa 2 {YEN/YOL] 
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Dünyad!!_ 1 1 
Neler ol1u-:;y_o_r__ ·a 

Rekor Kanamalarda ilk 
yardım 

7 

Kanama hiç şüphesiz ha 
. l/ati ehemmiyeti haiz bir 
hadisedir. Bu itibarla kanı 
, 'urdurma. doktorlar ve bil
lı'lssa cerrahların en mühim 
'Lıazif el erinden biridir. 

İşi kolr..gca anlatma.'.: için 

1 
·nama/arı , dışarıya ve içe-

r ı;e kanama diye ikiye ayı-
r cağım: 

Dışarıya. kanamalar, bı-
•,;, sivri uçlu bir şeyi ba· 

t rma. ağır bir cisimle vur
r1a gibi sebeplerden husule. 
;.ıelen yaralarda görülür. 
Akan kan, yaranın büyük
/ iğüne ve tesadüf ettiği 
d'lmara gijre, çok veya az 
o 'ur. Urrumiyetle kesik ya
ralar. diğalerine nazaran 
dalıa /az.la kanarlar. Kanın 
akış tarzrna ve renıine gö 
re. signlı kan veya kırmızı 

kan dı.ımarlarmdan hangi
sının kesildiği anlaşılır. 
Temiz kan damarlarındaki 
renk açık kırmızıdır; nabız 
atmas; gibi muntazam fış

kırmalar halinde görülür. 
Siyah kan damarından çı

kan kanın rengi koyu kır

mızı olup. mütemadiyen 
akar 

Bö'yle bir kllnama karşı
şISında aniye yapılacak şey. 
ütülenmiş temiz bir mendil 
rzıega bir örtü ile kesilen 
yeri sıkıca bağlamaktır. Fa
kat evvela. yarayı oksijenli 
su. sirke veya asit/enikli 
su ile yıkamak faydalıdır. 

Ütülenmiş mendil veya ör
tü. eczaneden alınan paket 
pamuğundan daha temiz ola
cağı için tercihan kullanıl· 
malıdır. 

Bu basit bağlama ile ek 
seriga ka.., durur. Az kana
malarda uzviyet te kanı. 
pıhtılnştınp bir tıkaç husu
le getireceği için mesele ba
sittir. Fakat bu, çok kana
malarda maalesef kabil ol-

insanlar, adetle ve pam 
kuvvetile kırdıt. larz rekoru 
öne sürerek gö{ "is kopartı
yorlar.Halbuki lı.l <(, t n rekor 
/arı yanında.insanfekn;ği ve 
kuvvetinin yaptığı rekorlar 
hiçtir . 

Biliyor musunuz ki, bu
gün en hızlı giden bir tay
yare se/ onomoya denilen 
sinegı geçemez.. Bu sinek 
dakikada 28 kilometre kat 
eder. 

Kutuptaki m«rtiler mu 
kavernet rekorunu rr.uha/ a.z'i. 
ediyorlar. Bu kuşlar bir se 
ne içinde şimal - Cenup · 
şimal istikametin: takip ede 
rek deı.ıri a.lem y-.parlnr. 

Amerikada lenoks pıu
kında Avrupadan üçarc.k 
gelen bir yabani kaz vardır. 

Örümcek ağı. piyano tel
leri kadar kalın olsa 900 
kilogram ağırlığa tahammül 
edebilir, halbuki en kuvvet 
li piyano telinin mukaTıe 
meli 380 kilo grama ka
dardır. 

Uzun ömtirlülük cJ,. s"r
vilerde. Meksikada 7.000 
yaşında bir sevi ağuçı vardır. 

Rusyada muazzem bir 
köprü 

Rusyada, Rusyanm en 
derin nehri olan. Angaranın 
üstünde bir köprü kurdular. • 

Bu köprünün urnnluğıı 

7 ,250 metre eni 7 9 metre
dir. Bu köprü dünya ikin· 
cisi. Rusyanın birincisidir. 

Köprüde iki tramvay ha~
tı, bir otomobil yolu ve ya 
yalar için de ayrı bir kal
dırım vardır. 

Bu köprünün planları 
7935 de yapılmıştı. O za
mandanberi köprünün yapıl
masına çalışıyordu. Bazan 
sıfırdan aşağı 40 derece 
soğukta .bile çalışmalara 

devam edildi. 
Köprünün imalinde T.700 

amele çalıştı. 43 milyon 
rubleye mal oldu. 

T aht{arını bırakan 
İngiltere krallari 

Sekicinci Edvard. tahtını 
bırakan /ngiltere kralları
nın üçüncüsüdür. 7 327 de 

muyor. 2 nci Edvard yirmi sen~ 
Eğer kanama, sarılamı· hükiı.mdarlıktan sonra Ke

rracak bir yerde husule gel- nitvort şatosuna hapsedildi 
rniş~e ve kan fazla miktar· ve tahtını oğlu 3 iinc "i Erl 
da geliyor ve fışkırıgorsa, varda bırakmazsa ö'ldürü 
<arvdan istifade edilemez. leceği söylendi. 2 nci Edvard 
Yapılacak şey, kanayan da derhal tahtından vazgeçti. 
marz doğrudan doğru.lJa par- 7 399 da 2 nci Rişar ye 
makla tazyık etmektir. Bu jeni Hanri dö Lflnkastraya 
tazyik. ister yaranın içinle. gitti ve tahtından vazgeçti 
."ster dı'jında olsun, rr.u- ğini bildirdi. 

2kkak yapılmalıdır. 2 nci }ak Stiiart da tah· 

Parmağ! evvla. tentiirdi tını kaybetti. Kraliyet mü-
ota... batırmak mur1afik o- hürünü Taymis nehrine atlı ı 

!ur. Anetık tazyik eden par- ve kaçtı. Tahtından feragat 
r,ıak çabuk yorulacağı için, ettiğine dair kağıt irnza el
kanıyan dı.J.marm kalbe ya . medi. 
kın olan tarafı sıcağa bir . Bugün hala. /ngilterede 

bağla hağlanırsa hu suretle Stüart/(lrın taraftarı Jako · 
d~ kan durabilir. Fakat bu bitler vardır. Bunlar lngil 

tere tahtına namzettirler ve bağ iki üç saat gibi uzun 
bir zaman kalmamalıdır. 

Zira sinirler ve etlerde felç 
yapar. Bağlanan kısmın alt 
tarafına kan gidemigeceği 
için o taraf grnıaı, gavaı 
ölür. 

· Arkaıı f14! " 

işin garibi hugün, o tahtın 
ilk namzedi de Baviyera 
veliahdi Ruprektir. 

Kral kazandı 
lngilterede krallar bütün, 

ln1iliz/1r gibi at yarışları 
no pık m.1raklıdırl11r. Alfln 

K a v a 1 
Hıçkıran ruhumun yanan sesinde 
Çırpman mela.lı nerf'den duydun ? 
İnleyen kalbinin her ne/esinde 
Ey kaval gönlüme nekaJ.ar uyd ırı. 

Kuzular melerkerı fı,.p birer bfrer. 
İslerim nefesin gö ılıimii delsin. 
Akşamı kucaklar f ı LJadm yer rjer, 

Sanırım içimden :01 en bir !elsin. 

Siirüyii rtolaşıp, ki) 1 rt söner., 
Titreyen ne. imerıin I 'cran mı aı ı ? 
Bu yerc!tn gidip de 'JL!.r mı ki dönen; 
Bir öks ı- se~inin ole r r.ıu tadı ? ? ? 

Ormand b lı' lle- f' Jkurken yası. 
Derdim ad ı :.'en :n kaval. 
İçimde kök . alıp ;, n bu p"sı. 
Uğraşır, uğrnşır si,'ernem kaval. 

1 D • 
1 e 

H . 

Yurd sevgisine kare? ~ş ef!er bir aşkın 7Jarsa, 
Yaşat onu iktisat ve tasnr-u/ adı.11/a, 
Öniindeki {ığırlar sarıa lugün pek darsa. 
Doğuya doğru yüksel, vatanın kanadıyla. 

Yüksel de gör neler v tr, Tıirk yurdunun içinde 
Dolaş ıssız köyleri Atatürk'ü anarak. 
Yabancıya akıtma, kalsın paran içinde, 
Dünü göz önünde tut, gönülcüğün yanarak. 

İktisadı örelim. Yurda düşman dolamaz,· 
Atatürk çocuğunun içi bu sözle dolsun. 
Çalışmıyan bir ulus inkılapçı olamaz, 
Atılınız ileri , önünüz açık olsun. 

Samiye Yalçın 

Şarkı 
Beıtelcar 

Selahaddin Pınar'• 

Yıllar var ki benim en yakınım oldu k eder .. 
Sen gittiğindenberi kalbim hep /er yat eder. 
Hicranınla hastayım. gel de şifa sun, yeter I 
Sen gittiğindenberi kalbim lıep /eryet edPr. 

O. Sebati Ertan 

Tashih 
29 - 1 - 937 tarihli sayı.nızın Halkıyal "'itunnnda intiıar eden 

Kal1)imde yoktur y erin başlıklı şi irin 9 ur ct satı ·ın 1ak.i bir " hr.:-,, 
ve 10 uncu satırındaki kalbimde kelimeıı ruhum<l ol· c ,{ tır tar.hih 

ederiz. 

lvle.yua ağaç 'arı : 
-- ...-..: =--------~ ___ .. _ 

Meyva ağaçlarından 
fazla hasılat almak 

Ağeıçtarın sağ[ ,, ,. l 1 sı 

için ne yap n 1 'ı ! 

Halk türküleri 
T oplıyan : O. S. E· 

K ledtn indim ı>ncJk 
Elınde yeşil sarc k 
Ne kız oldun, ne gelin 
Ateş! yandım ancık. 

§ 

Ka şıdan atlı geçti 
Nalı par! ıttı geçti 
EU"'re ı:ıelam \'erdi 
Beni n~ I ~. ı geçti . 

/iş >'l 

)a<:r! ı 1 ' 

l 

:ı ~ l l 

l.ın 

r 

IU{ mu. 

ol:.ır 

li Jl açılır yaz olur 
Ben yanma gül demem 
Gülün Ömrii az olur. 

Kara ı , ılur mu, 
Gü.r • 1 r mu, 
Gü ... ' .;, gözler 

Ac .. b[. yı uiur mu? 

Fırın üsLünd kürı.:k 

Yine ah.etti yüre!: 
Her dertJe,.e d:ıyandın 
Buna da dayAn yürek. 

Sıra sıra kavaklar 

Açtı yeşil yapı aklar 
Ben doymadım yarıma 

Doysun kara topraklar. 

f.; 
~ 

Ağlarım çağlar gibi 
Derdim var dağlar gibi 

Yüreğim ga-.:el olmuş 

Bozulan bağlar gibi. 

§ 

bak Ş.ı dağın yohrnu 

Çiçeğ'İn moı una b 

Elem çeltmc ~e 1d. m 

Her işin sonuna b.:ık. 

§ 

Çıkayım dağlara ben 

Bakayım yollara ben 

Bir güne dayanmazken 

Dayandım yıllara ben. 

valar kemale gelip toplandıktan 
s mra. yere rlüşen çUrü'{, hasta
lı!\lı meyvalm ve ~apr kları 

toplayıp yakma!{. 
1 - Kcz1 ıı~ıçl • ~ indeki 

ı •l.UWU~ d ıiiarı. rn ') hi • 1 J ~ıı 
u~ eli olrnl ırı top layı;> y..ıkm .. k. 

cı Jorjun da birçok yarış 
atları vardır. Geçen gün 
altıncı /orjun Markoni is
mindeki altı bir yarışta ikin · 
ci ı~lmiş ve 10 İngiliz lira 
sı mükafat kazanmıştır. Fa 
kat sahibinin elin~ ancak 
beş lngiliz geçmiştir. Çünkii 
bir /cerre iki /ngiliz yarışa 
iştirak parasıdır. 3 lngiliz 
de cokege verilir. Geri beş 
İngiliz kalır. Bu beş lngi
lizi de krala verdiler. 

Meyvıı ağaçları .. ciJn iy~ \e ,J - Meyv.ı nf{açlaunın göv-
bol m·1'1sul almak i ı:in c n·amı delJ:i .11.erin ieki ka u \. .ırı tıJp 
fen u ıiresinde b~ı!<ılınası ı :zım · 1 hıyıp Yilk:m,ı!<., bliyür. •; t tıaklan 
dır. l«Hb ıı · yo:.n macunu ile kapa 

Bunu~!.ı bor •• iıer, bidıı~ett r ık hh..ıınd.r. 

dikilecek meyva ağ-açlarının a~ T~ıı huo:;us~a. civar meyvı h.ıiı 
lam, ha t '11ı:sız olanlardan irıti· çt eri salıip!erinin de. P!.emmi
hab edilmesi lılzımdır. ~et vererek. harfi.1 yen riayet 

Bu m ~ksada göre yapılı:ı<:ık. rt '"Ri lazımdır; aksi takdirde 

ml
.lle'e n~zarı dık' ·1te a' ı ·ıac ti; husu<ınlı h nlığrn !Jir bahçeden diı'Yerine 8 inci Edvardm r 6 

a'ıağıda hulı...;a olarak yazıılım: g. nssi pek kolaydır. 

Kral sesi 

'CJeda eden nutkunu pla 'a 

aldılar. Bu pi<~kfor Ameri
kada binlerce saf ldı . Yal-
nzz Brodvayda bir dükkiin 
bir günde 7 800 p iik sal· 

1 - Dikilecek mevvıı ljf~11ç- ti _ Meyva ağaçları dikilmiş 
lırı fid,ııılı rnıu o muhitte P"! olan araziyi ilK ve sonbaharda 
lvi yeti"')bilecek bir c;ostoıı ol- toprağım sürmek, bellemek ve 
wası. senede i.u.i t'ç defıi su vermek 

2 _,_ f.ihilecPk ağaçların bu- ı 1:: ll gtıbrelamek lılzımdır. 
ILinduıtu trlprağın iyi hazırlnn- ~ 7 _ .. \ğaçların, ilkbaharda, 

m,ştır, mıtı Vt1 f~:~brnlenıniş bulunmım J ireçli kl\t.Urtlü t.ardo bulamaç 
5 inci fer jun radyoda Vu ]Uz~·mrndan fazla sık e kil· 1 ile rro~delerimn badanalanması-

söy/cdiği beş nutukta plôğa mernesı. ~ ~ ru ~nutmumek lazımdır. 
al,'ıımıctz. 3 - l'v. .. e v,ı ı;hrınd , rr <'~· d 

v • - --- __ .. _ B - u ama zamanında, a-
1910 de ölen 7 inci Ed- sö'zler fonoğru/a ,{açları usul ve fenni dairesin· 

vard zamanında radyo yok· 1 bir silindir itina de budamak lazımdır. lJu husus 
tu. Onun birkaç plağı Bri- yapılıp necaşinin sarayına tıı billlhare ayrıca izahat verile-

r coktir. 
tiş Müeomda duruyor. I giilıi;üldü. 

l~te yukarıdıt söylediğim· hıı-
1901 de ölen Kraliçe Vik- Bu fonoğra/ silindıri ne susta riayet eôildili takdirde 

toryanın,, Habeşistan impa· ! oldu malum değil amma, meyva ağıtçlarından azami hası. 
ratoru Menelijin londrayı a!lı londrada Edison Bele tııt nlm 'ıı r l gibı ağaçlar da 

tİpQ.reti tınClsırıda sôgledlji Companz'da durugormuı4 i)llce munaf·•ıu edilir. 

3 Subat 937 

A 
Türkiyec1 

oluşun b ı 
-

Yazan : 

A 

Norbert Von Bischoff 
A vustury:ının Ankara 
Elçiligı s~:.ıık müsteşar 

Türkçey.:: çr;.,ıiren : 
Burııan E:3elge 
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Her lınlde, Avr pa ile hendi 
arasındaki gPrilik farkını trni' 
sabada gidermeğe ~alı~an Tilr 
kiye Cuınburiyt->ti, bu d .. vayı 

askerlik ve ordu lıakırnmdan 
başarmıştır. 

Cihan harbınd:ıki katiliyeti
nin birkaç mfoline ç1karılan bir 
demiryol şebekesi , sarsıln:ıa-ı 
tir ordu maneviyatı, millet ile 
şerler &~dı;ıındaki bağlılık ve sa 
dfll~at v, k.ıfi mikdımlali:i techi 
zatı sıı) e:ıinda, TUrk ordusu, 
Curnuriyete karşı yapıla~al her 
h ı ti •. ıwumu. \v ı paı ııı 

• • ıy .. kd~v .ı ı sın 
( !i lı' 

1 1 h i u • c. 
J ilb::: 

.1 .... ı. ı...ıı, Tür-
ı.ı i > çh.duı· . .Mii

lctl~r • • ..ıu . ı i ,t.d i ıııevki
ini ve b:!~ u <. evletleriıı bile 
Ti.irk d ıı·mu~unu a am lannı 
keza ordusuna borç uı.Hı..:. Gt.::Içi 
Türk.iye, hiç ki.cııse}e ve hiç 
kimsenin menfaatlerine karı;ıı 
taarruz emelleri besleıneciıgini 

re bu kuvvetli ordu::.ıına yalnı:z 
milli müdafaa vaıile::ıioin veril
miı,; olduğunu isbat etmekle 
bütün bu noktaları kol:.ıylaştır
mıştır. füı tia, Tlirk dıploına~ 

sinin bliyU • bir muvaf1'aklyeti
ni teşkil etmi~lir. 

Bu muvaffakiyet, hi~: de ko
lay değildi. Çünkü, TUrkiye 
Cumuriyeti bil· kere A vrupanııı 
büyük devletleri ile ınUcadele 

etmek suretile meydana çıkmış 
bulidan başka da Sovyet dost
luğunu yapmıştı. Sovyetler ise 
o sırada, Avrupa diplomasisinin 
ve kamoyunun nazarında her 
tlirJü nizam ve sosyal ahlakııı 

can dU~manları idi, Binaenaleyh 
Sovyet devleti ile yaptığı aost
luk Türkiyeyi Avrupalıların 
gözünden dü~urmüşto. l"ııkat o 
gundeuberi Avrupa, oldubittiler 
önUnrte eğilmesini ve kendi 
hassa-.iyetlerine arlık kapılma· 
ınaı:ıını öğreumi~tir. 

Tur;dy~ i, i.ı bu gibi hassa 
siyetler ıne~:nuldil. Çünkü Rus. 
yadaki ihtil&l yJzUnden Avru
paiılaıın zıdu ı ı o. rak, ııe po
litik ne de . ı l ınccfaatle 
rindeu olmu,tı..ı. Akıslne, Rusya 
daki ib lilal, 'l'ü. ~ter için daima 
ınevcud ola c .! ı.JİL' tehlikeyi 
şimal k~m, u ~u. ıı gelen t~n

didi orti.laurı 11. .... t.ııııordu. ÇUn
An bu konı.;ıunuu u!;..zat kendisi 
ycnı I'urkiytrnı.ı doğmaı:.ıua en
i:,• ı vlaıl u~·-ıetıerle ınlicade!e 

ıııı· ud idi. .n ra'daki devlet 
~.damlan, Aı. > h.OHı lle do .... t ol
manın verecegi ı.,..,yfık iınk.in

ları deri.ınl te. tıis e ti er ve bu 
na göre har .- .ıı t, 

Her iki l~r .. S.ln dıl i ;na ile 
ileri götürdügil bu doslluk na
sıl qir zamanlar Tüı k nuılı kur 
tuluş hareketiuuı z.ıiedııi temin 

etti ise, arkasıw .... · Türk diplJ
ınatik aksyonununada ilk şar-

t·nı teşkil etti. Bu dostluk iki 

tarafın kar~ıhklı açık ve devam
lı menfaatlerinden kuvvet al-

maktadıı'. Sovyet Rusya için, 

boğazları tutan ve Anadolu yay 
lası Uzeriude oturau kuvvetli 
bir Türkiye, zayıf n )~tuh1ı·ı 
lirle 1 lJiı kalkan gıuitlır. Turhl 
ye H,:io, :::>ovyet dosduğu, iki 
ateş <ıraısmda kalmak tehlike· 
sim Ol Lacltın kaldıı·waktadır, 

Böyle bır ikıaleşara~ı tehlike· 
sine kar~ı ~ UakU ne ordusu oe 
de politikası kafirdir. 

- Arkası Vflr .. 
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/ YENI:'O~~LLJ __________________ ·~~~~-:-~~~--:---:-S~ay~/~a:-:3 ~3~.Şı~u~h~a!_t _!_9~37~-------"""""""'~~~~~~~~~~-------~~---;;;;;;da bnlunanlar varsa vin GUrsuya s1tornk malı iken 2 İlan bu tnrlanıa üzerine HUse {o t:-ı-iraat B tahkikat mahallinde buluna rnfı~dnn iki hnne bina ve ioş1 ed i--
l uge cak memura veya tapu mlİ- Ttı!JU mlldOrlOğllnden: lerek bu s uretle tııpusuzolıırnk Af kin f kin ama d'irlügwüne muracaat eyle tasarrufund.ı olup tapuya hıığ-Ayafilbo mahallesinde kain ln•lerı' z'laAn olunur. lanması tRlep olunmakta oldu-b E " şarkan Bostan oğlu Salih karısı Az Yerden Ç Ok mahsul elde etmek , Ti etçi czane RismlgUl ve oğlu Muharremin ğundan H Şubat 937 pıtzar gl\-

İlôn hanesi ve gül Ali oğlu Hasan nll saat 14 de mahallinde tah-
-20- H A K bahçesi şimalen ve garben ve kikat yapılacrığınd nn bu yerlPr-

Ttıpu müdüriyetinden: cennbon tariki has ile mahdut de hir nyaı hak iddiasında bu-
Demek ki bir tohu- den bir dikna bile em- Eczanesidir. C:ınrıur koyOnde vaki ( dört bir kıt'a tarla şatır oğlu Ömer lunanlar vorsn tı:hkikat mabnl-

ş k d 
oldu · ·ı b ~tarı ·ı Noktaoın malı iken işbu !inde bulunacak m emura veya ınun bu"yu"ınesı' ve bı'r mez. e er ora a - ----------- tarafı sahibi senet araz11ı e ma d lUl'rQ ıı ca t ey 

•u - h ) ·1 tarlayı 26 ı;ene evvel sureti gay tapu mu llr 6 nem ra , • d k ·ı d dut maa serander ane ı e fidunın ve ağacın tut- ğu gibi urur, a ır, e- İlôn (Şerle•• tarikiom şimalen kan- rı resmiyede izzetin oğlu HDse- lemeleri ıınn olunur. 
ması, gelişmesi için top ğilmi ? sız oğlu Talip tarlası garben sa· 

Ş d. 'k' · b · t Tapu Müdürlüğünden : hlbi senet hanesi ve otlağı ce-rağm kazılm Ş beller :niş İm 1 1 mcı ır ec- Şana kô'yünde vaki ve ça nuben tarlkiam ile mahdut tar-

gevşemiş o' sı şaı .. llf. rübe yapahm : O şeke- yır tarla demekle maruf ıa) ve yine { Şarkan uzun Os-

Nasıl kı' bı'r fıdan l"a· ri suda eritelim ve kök- şarkan dere, şimalen şatır nıan oğlu Emin çalılığı ve kıs-
/ d ki men kansız o~lu Talip çalılığı ı ı · b d Id ralım og~ lu ve hissedarı m ı ığı 

1 Zınmamış yere zor a so- erı u suya a 1 ve sahibi senet otlağı şima en 
. ? garhen nemlizadelerin mo u h t b n kulduc.ru za t:.ıtmaz- O zaman ne göreceğız. kansız oğlu ıne me gar e 6 

moç oğlu Mustafa. ve Ah kansız oğlu vereseleri çalılığı 
sa ve geliş eı e, her Bir kaç gün sonra O met 'Ve Hüsegirz ve 'Valide- cenuben kansız oğlu Mehmet 

hancri d'k T bir fidanın sudan ve o şekerden !erine geçen konak yetinde- çalılığı ve kısmen sahil.ıi senet 0 

ki fındıklık. cenuben şatır otlağı ile mı.thdut tarla) ve Yi· Ve)'a ag" ae n s0nradan eser kalmamış, hepsi k ./' ne ( Şarkaıı sahibi senet tarlası 
oğlu ha kı verese/eri 1 ın-t 1 f d k · kJ · t f ve uzun osman oğlu .Emin tar-OJ)rağı 1 

, L J zsa avnı i anın o erı ara ın- dzklznz ile m hdut mart 99 l 
J - .. lası şimalen uzun osman oğ u akıbete uğ ğı mu- dan emilmiştir. Oyle daimi defterinin 16 tJe 7 Emin çalılığı garben sahibi se-

hakkaktır. ç· k.ü top- değil mi ? numaralarında kagztlı fm- net taılası cenuben kansız oğlu 
b d dıklzk ile şarkan ve şima- Mehmet çalılıı?-ı ile mahdut: Ot rağm gev n İ, alt üst Bu ikinci tecrü e en len ve garben sahibi senet · lnk) ve yiııe ( Şarkan tarikiam 

olması esa 5 ır. pek kolay anlaşılır ki, /er fmdıklzğı cenuben kasap şiınalen kansız oğlu Talip fın-
h b dıklığı garben kılıuç sırt ıecu-Düşüne.: nı : T opra- o şekerin kökler tara- oğullarından yine sa i i se ben uzun Osman oğlu Emin rıa 

<"rı bellemek c.ı. mek onu fından emilmesi ıçın netlere geçen ve 14 numa- dıklığı ve yaylı oğlu Yunus rıı 

inşaat eksiltmesi 
temdidi 

Vilôyet daimi encümeninden : 
Nafiaya ait silindir garajının kapu ve pence

relerinde yapılması gereken demir kepeklerin 
inşasına ait keşif bedeli olan 506 Jira 40 kuruş 
üzerinden eksiltme müddeti 10 gün uzatılnııştır. 

6 - 2 - 937 tarihinde saat 11 de toplanacak 

olan encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı " 38 ,, liradır. İstekteklilerin vjJayet da
imi encümenine baş vurıraları. 

Mağaza icar artırması 
.. rada mukayyet olan bir tar lılığı ile mohdut: Fındıklık) Vilôyet daimi encümeninden : alt üst etme'' emektir. onun suda erimiş olma- la ve gine şarkan kasap o· ceddinden intikal suretıle kil· 

Yani toprağı bellemek- sı şarttır, ğullarmdan tarakçı oğlu ı.:llk Ali oğlu Mustafaaın tapu- , f-Iususi muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 
ı d k ve tüysüz oğlu ve haczemin suz olarak malı iken vefatile k kt k' ( 37) N l ğ . b"I. b d e yalmz buka arcı Şimdi, toprakta bu- teselsülen mirasçısı haf idesi Zc- so a a ı o. u ma azasının sa ı e e-vereselerine geçen fındıklık iş go··rmu"ş oluyorLz. lunan kuvveti de şeke- b · k kiyeyo intikal eyledigI ve bu li icarı olan olan 60 lira üzerinden 15 - 1 - 937 !arı cenu en yıne asap o- suretle tapusuz olarak malı ol. . • g B 'h' k d b. 
Fazla bir şey yapmış, re benzetebilirsiniz. Top jul/arından naklen sahibi duğuuban tapuya bığtanmo.ı tarıhınden 15 - 1 - 3 tarı ıne ·a ar ır yıllık 

d d b. yde k k' k tt f' senetlere geçen fındıklık ile talep edilmeili Ozerine 937 Şu- k' t .., I ld 10 2 937 t ·ı · d ona ışar an ır şe ra ta ı uvve en ı- mahdut 15 ve 6 nolarda bot ayının 14 uncn pazar ganu ırası ar ırmaga .onu u. - - arı un e 
katmış oluyor muyuz? danlar ve ağaçlar her kayı!/ı fındıklık ve yumuk s•at H de muhall!nde tahkikot saat 14 de vilayet makamında toplanacak olan H G · .. .. .. d f d d / k · · J J ·• t t # yapılacağından bu yerlerle bır .. . . • ayır. - çı gorunur e zaman isti a e e emez, 

0i u mev unu• uor ara,, ounı h•k iddia edenler varsa encumende ıhalesı yapılacaktır. Muvakkat temı-b. ı F kt h sahibi senet ile mahdut ve ~ ır şey yoıdur. a meğer ki orada er za- 6 d mahallinde b~lunacak memura nah 450 kuruştur. İsteklilerin vilayet daimi en-i d b t " b l y mayıs 302 tarih ve 9 n, a veya tapu rııudDrlUğUne nıUra. as ın a ız 0 opragı man su u unsun. a- kayıtlı bir tarla ••• şhrkan cnat eylemeleri unıı oıuuur. cümenine mura<;aatları ilan olunur. 30-3-6-9 
bellemck'c orada çok zın kuraklığını hatırlar- .sahibisenet çalılığı garben 

iş yapı ış ve ona çok sınınız, kıştan 0 topra- zrmak şimalın sahibisenet-
1 k t l k /erin çalılıktan mütehavvil iş. ey er a mış o uyor~z. ğa su deposu tedari fındzklığı cenuben sahihise-

şte işin esası bura a, etmenin iyiliğini anla- netlerin hanelerine mahsus 

bunları düşünüp bula- mış olursunuz. Onuda tarik ile mahdut ve 74 N. 
bilmektedir. · yapacak olan belleme- da kayıtlı fındıklık '11e şar 

kan lbrahim çalılığı ve fın 
Bellenen toprak alt dir. Faydanın üçüncüsü dzklığz şimalen · ho'lüktaş 

Ust olunca, bu sene yüz de işte budur. oğlu t'min garben sahibis~ 
d k ı k d. J net fındıklığz cenuben ku-e a ıp az ço 111 e- Her toprak az çok 

ı k çük ahmet oğlu emin ver~-
nen parça alta ge ece. , bitmez tükenmez bir seferi /ındıklığz ve çalılıgz 
ondan istif de edeğız, hazinedir. Buna inan· ile mahdut ve 7 noda kagzt 
AJ k 1 J t /ı çalılzk maa fındıklıktan 

tta a ıp yoru an opt dık. Fakat bu hazine, yumuk oğlu mevkiindeki 7 
tak ta y~ze çıkıp aın- yani kuvvet dediğiz nes tarla 7 fındıklık ve 7 çalı 
lenecektır. Bellemekte- ne her zaman olgun ve lık nemli oğulları ahmet ve 

ki faydanın biri bu. pı'ş,kin bir halde de,v,.il- mahmul ve eski konak mev 
~ kiindeki gayri menkuller 

Bellenen ve gevşe- dir. Çiğdir ve hamdır. de yalnız ahmedin olup bu 

Yen toprağın içine çok Böyle oldukça ağaçlar yerleri bundan 40-50 sene 

hava, bol su işleyecek. ve fidanlar bundan is.. evvel sureti gayri resmiyede 
Q d 1 momoç oğlu şakire satarak 

rada su epo arı tifade edemez. Onun tapusuz malı iken şakir de 
ın e y d a il a gel~- hamlığı ve çiğliği gi- bu yerlerden çagzr tarla 
cek. Yazın o sudan fı- derilmek lazımdır. mcvkiindeki bir fınıklığı 
d 1 ,v,. l oğulları /irar ve rasime ve 

an ar ve ao ç ar 
0 Sapından koparaca- eski konak mevkiindeki tar 

k~vv~tt.en acaba t~~a- ğınız mısırı çiğ yiyebi- la ile bir fındıklığı dijer 
mıle ıshfade edeb ror 1. . . ? y 1·}'e bilmek 0g-ulları Mustafa ve hüsegin . b'l' ,.. ır mısız 
mu ? işle mes a- . . h' değilse bir ve ahmet karısı zekiye ve 

' d ıçın onu ıç . k il . d zım olan şey uu ur. t haşlamak ve- diğer gayrımen u erı e 
· d h az aaeş e 24 hisse itibarile on hissesi sıze bunu a a ıyı · · ek lazımdır, musta'a ve altz hissesi aziz ı b · ı k . . b' ya pışırm ,, 

an ata ı me ıçın ır değilmi ? Ve sonra bir üç hissesi firar ve 2 hissesi 
mı· ı ere'" ı' hakkz 2 hissesi ahmet ve 1 sa v ı meyveyi me' sela ayvay.ı 

b f d hissesi rasime hayatında 1-Ier ! 'r i anı ham ı'ken yemek kabıl ı 
te/rik ve taksim sureti e 

topraktan ~ Ö • lerile be- midir ? Değil. vermiş ve bu suret lede bun 

raber çık r, l 1. Bu fi- • Arkası var .. larm tapusuz olarak tasar-
danın kö~ yanına ru/larında bulunduğundan 

bahsile bu [kerre tapuqa 
Ve bitişi,,' • ildiğimiz Kızılaya bajlanması talep edilmesi 
kesme çc:} 'lr erinden üzerine 14 şubat 937 pazar 
bir parça ko m. Bun- y ard 1 m günü saat onda mahallinde 
lar senelerce . anyana tahkikat yapılacaktır. Bu 

Edelim ! ger/erden bir aynı lıak iddidursa o kökler o şeker 

ed v e mu ay 
Semerciler başında halk eczanesi üstünde Doktor 

8. Necmettin Cumartesi günleri öğleden sonra fakir 
hastalara meccanen bakmaktadır. 

• • • • • K• 
[•l 

Y~NDYOIL 
Bası ev ı:~ ll Yeni temiz ve çeşitli huru-

li f alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
f!, Senet,Makbuz,Zarf, - Kag" ıf ,Muh-r•1 

il fıra,Kartvizit vesaire gibi bütün 
t!J matbaa işlerini m . 
t•l 
t•l 
[•] 
l•l 
[• 

• 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
& 
t! 

t: 
d [• Hariçten verilecek siparişleri kısa pir zaman a ':. 

hazırlar ve gönderir. ~ 
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RADYO ARI 
Tercih Eders iniz .. 

7 

9 

6 
A. 

V. 4 / A 

Trabzon 
satışevi 

M. NURİ A D ( KabRoğlu ) 

Saat, Gözlük, Elektrik, T e!efol", ve saire Ticarethanesi 
Kunduracılar caddesi N. 86 

,,~~~~~~~~~~~~~· 

1 
1 

Y a..lı makinelerinin son ıriodellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

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

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: TRABZO~ Ham·ı ve Kemal Nalbantlar Mağazası 
Kunduracılar caddesı 

/YEN/YOL} 

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Radyo 

alanlar aldanır 

SCHAUB Radyoları 
da· a en başta 

• 

· Her adyo sahibine 

lôzım olan el2ktrikli 

.. otoma .. ii ... gram onll°'!r 

fVOVADO 
Dünyanın en 
mükemmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep KJl ve 

Spor saatları 

HAKKI AT1lfACA 
Kunduracılarda T R A B Z O N 

• f 

:ı;,:ıı~-:ııı~~'='ıı;::ıı:·~·"~',•ıııP.;·~~n~ ~ ... z~tmı~~•"'~··ıe-c~-~ ... ~Bllll 
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. .~ (FIUKO) l1 

. . . öD<e© i~ 
'~i RA.D YO ~ 

• t!J 
ve TELEVIZYONm 
Fabrikalarının l+l 
1937 modeline Elektrotlu (3 
tatbik eltiği ... [+J 

. l•l 
Lan1balan1 le, ğeçen sene olduğu (*.J 

gibi, bu sene de R d f3 
T k . "' . . a yo!.~ e nıgının en başında f•J 

.. ·· kt d' Dl yurun1e" e ır. m 
Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTİVİTE, SES t!.ı 
tabiiliği ve temizliği , RAKİPSİZ ve EŞSİZDiR . m 

. '~4 

~ · · ismi Garanti dir . ! 
Herhangi bir arıza için artık Radyonuzu fabrikaya veya lstanbula 1 
göndermeğe lüzum yok , Çok ha.ısas muayene aletleri , ve on ! 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O ları her t 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . ~ 

Uzun Vadeli Satış R 
Abdullah Sezgin B 

Sıra mağazalar No. 118 l• 
Telgraf : SAATÇi. Trabıon TRABZON ~ 
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