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Kamutayda 
kanunlar 

T eşkilati esasiyede 
değişecek maddeler 

münakaşalardan sonra 
ittifakla kabul edildi 

Ankara 5 ( A . A . ) -
Bugün Abdulhalik Rendanın 
başkanlığında gapılan ka
mutay toplantısında lnhi · 
sarlar ve Posta, Telgraf. 
Telef on Umum müdürleri 
1936 bütçelerinde sırasile 
onbin ve kırk beşbin liralık 
munakale yapılması hakkın
daki kanun layihaları tas
ınp edildıkten sonra teşki

lat, esasi!Je kanunun iki kırk 
<lÖrt kırk gedı le.ık sekiz 
kırk dok.uz e/Li 61. 74. 75 
inci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklif in 
miizalceresine geçilmiş t1e 

Dahiliye vekili ve parti ge
nel sekreteri Şiık.rıi Kaya 
tarafından kanunun heyeti 
Umumiyesi üzerinde verilen 
izahatı muteakıp muhtelif 
hatibler sö• almışlar t1e mü-
nakaşalardan ve fJerilen iza
hattan sonra müzakereler 
kafi görülerek maddelere 
feçilmiş ve kanun süre/eli 
allcıılar arasında ücgüz lcırlc 
reyin itti/akile kabul edil 
tniJtir. 

Hariciye Vekilirlıizin beyanah .. 
T. Rüştü Ar o s Milôno mülakatını anlatıyor .. 
Balkan antanli Montrö anlaşması ve İtalya - Habeşistan meselesi -

Akdeniz anlaşmaları - Türkiye Fransa münasebatı ..• 

Milano 
mülakatı 

Ankara 5 ( A. A. ) 
Yunan gazeteleri Milano 
mülalcatını bügülc bir mem 
niinigetle tef•ir 'Ve buralar 
dan mes'ut neticeler ümit 
etmektedirler. 

Belgrad 5 ( A. A. ) - nomik münasebetlerde bu. mektedir. ltalganın Montrö 
Rüştü Aras bu sabah bura- lunduğu Romangaga karşı anlaşmasına iltihakı muva 
ga gelmiştir. Yirmi dört dostane hattı hareketine ka. file bir zamana intizar me-
saat kalacak ve garın sa · ni olmak fırsatını buldum selesidir Balkan antantının Başmüşavirimiz 
balı Ankaraga hareket tde- görüşmelerde Tıirkigenin ve onbeş Şubatta Atinada ya- Bay Nizameddin 
cektir. Balkan antantının ideoloiisi · · t' 

,, Dllcaıı ıç ımaın en ıyı aeldiler .. 
Rüştü Aras Liuhlianadan ruhu dairesinde yapılmıştır. 1.·~ le' ı d t' 6 

le R muva ,a ıyet er vaa et ı- Faal ve enerjık Va'ileri-
geçerken Belgradda çı an üştü Aras Montrö anlaş- ğini söglegen Rüştü Aras ? Ç 
Vreme gazetesinin muhabiri- masına ve Habe-:istanın ı l lcJ mizcıen anaklcale Valisi 

r lnıiliz, ıta gan A aeniz an- Bay Nızameddinı'n iiçu-ncu-ne ıu beyanatta bulunmuştur. ilhakının tanınmasına dair l b · b · uı 
aımasının " arış eserı Umumi Mufıetti-:/ı"k Ba~mu-Milanoda Türkiye Hariciye sorulan bir suale cevaben ıJ. B / Yi l ., ., 
o,auğunu u gar ugos av -:avirlig"ine tayin kılındıg"ını vekili vt Balkan antantının demiştirki butün Balkan le Yi • l · ., 
pa tının unanıstan o sun l h b · t ·1c 

bu devresi başkanı sıf atile devletleri Habeşistanın il . Romanya olıun fle diğer 
8
evve ~~ ad'~~ J~ermlt.ış ı · 

en dostane bir ruh dairesin- lıalcını 'ilen tanımı-:lardır. l . J b' . l lc'l '!/ nızame aın aun a şam 
/' r erınae ır mısa teş ı et- G -ı l 

de ıörüctüm mülakatın ne- Hukuken tanınması meslesi . . . . . F. 1 gece yarısı .ı cema vapu-
r mesını arzu ettıgı ve ran- , ·ı l · / le l J · 

tice/erinden pek memnun ve miUetler cemiyetinin aele- l rr le· J le • rı e ge mış. s e eae sagıra 
6 sa i e ı ür ıge arasınaa i I '" l" · M-fı tt' /'k le A bundan yalnız memleketi- cek toplantısında hal edile - b l · le · • l va ımız. u e ışı er aııı. munase et erın ço ıgı o · E · / -d - - - t 

min değil bütün Bal/can an celc bır karar verilecektir. duğanu söylemiş ve baş ve- 1 ı m~ıyek mu 
1
urum'ltz ara 

tantı devletlerinin istifade ita/yanın Montrö anla-:ma- le l S d' · ıı l ınaan arşı anmış ır. 
r i toya ınoviçı mi ano ı' B - · · · b b h 

edeceı"ine kaniim bu görüş- sına iltihaki hakkında agni l · J h h da aşmuşavırımız u sa a 
1förüşme erınaen a er r 

1 

ıı ~/ı tt• J • • d ./. 
meler esnasında ltalganın şey söylenebilir. Bog· azlar J · · k d" ·1 B llc ınu e ış aaıresın e vazı e-

eaeceğını en ısı e a an l · b l ı d H 
mühim siyasi münasebetler- meselesi hak.iki surette hal .. - - J le' t erıne af amış ar ır. oş 

antantının onumuzae ı op ld' d 1.· ı k · l 
de bulunduğu Yugoslavga edılmiştir. İtalya hayırhah tanışı için bazı hazırlıklar ~:1 

1~ er muva ıa ıget er 

T ı r p a n 

Kışın bukadar 
iş görürse ... 

Y orucu uğraşmalar, epe) ce 
ter ve dil dökdiikten son

ra güç bela ş .. h•in üç, heş yerin· 
de yaptırılabilen umumi helalar 
bugün çekılmez bir de t, cıvarın· 
dan geçmek i11teyı nl~re am~n 
vermez bir set halioi almışlar .. 
Ôyle burun iman, beyin kopar2n 
dehşetli bir lrnku nBşred } o la•
mış ki şikii} etsiz kalıp hıktım de. 
memenin yokmuş imkıir ı. hatta 
bir dost vakınındalc.i genel bi,· 
hela yüzünden değiştirm'ş melcanı. 
Kışın bukadar iş gören bu ne ne 
yazın nelt:r yap'1lnz ?. 

Oda ve sofala•dan vollıın p 
davar deliıd .rin l n (ı la varak kel
darımfarın üze ine karlar uzan:ın 
soba boruları son günle de! şaka
ya son haddine, ıı. ızıpl·gi çekıl
mez bir kerleve vardı•mışlıır .. 
Gelip geçen•, bu H san, bu H j. 
seyin, şu Ali, o Yel diye mimli. 
yor, giyilen kııma~la ı 1 u yerli, o 
yabancı, şu ipeklı, bu yun ü diye 
damgalayıp dıı•uyo•la n ış H"'m 
öyle bir d m.;a ~i ısted ,:n k.adar 
sil, gücjnüo )Clt .:i ka lar k~zı ve Yunasistan ve sıkı e/co. bir hattı hareket takip et- gapacajız demiştir. ' enz. 

Umumi vilayet meclisinde 
Bay Reşit çıkmak bilmiro·muş. Geı.en gıin 

bir dostun :;ck•z lı ayn alc'ı ,ı şııp· 
T arakçioğlu lcayı alac ~ bul. Cd l't11ıi~ • Bir 11!-ı-

Üçünci'i Umumi Müfettiş babın yiruıi ye Ji p- p le mnlettigı 
lik Kültür müşaviri değerli pardisüyü giyıııu"z bır ı.ale ı.ok-

muş. Benim ) ıUarın dermanını 
hemşerimiz Bay Reşit Ta- kestiti, benzini soldurdu.;cu ikibu· 

6612 lira ve yine bu miktar pa- rakçıoğlu evvelki akşam çuk liralık foteri bile damgaJa
rftmo ~d• moBrQf b!\tceslnin i- Vnlnn ırınn11ril11 Ank.nrn.tlnn maktan .alamadı h_rulini_ Atl.ı • 
kinci failıoın nçnncıı me'murini şehrimize dönmüştür. 6UDda Cfa mede"Oll>eıedıyeaeii 

Daimi encümenin mutalaanamesi 
VUAyet yllce makamı namına 

izahnamede yUksek genel mP.r,.. 
llaln bir yıl önce tanzim ve taa
tlk ettıat bOdçeDln tatbikatına 
aid işler pek açıkca aöylenmlş 

3 . Arazi ve bina vergileri
nin hususi muhasebeye devri 
hakkındaki 2871 sayılı kanunun 

------------! ve lzah olunmuştur. Nalbiniz o

14: Qnco maddesi mucibince ma· 
Uyeden verilmesi &erekli bulu
nan tahakkuk. ve tahsil memur
ları binolsbe ayrılmış, yloe bu 
kımun hOk.Omlerioe tevtlltan 

936 bOdçesioe bunun için ko· 
nulan varidata mukabil adi mas
raf blldçesine de bı,ı mlk.dar bu 
me'murlar maaşlarıua göre tah
sisatın meclisce kabuJundan ve 
blldçe tastU~a sunulduktan son
ra maliye vek4leUnden gönde· 
rllen bir buyruk.ta: Hususi mu
hasebelere devri muk.tazi tahsil 
me'm'urlarınla mevcudun yan
sından az olamıyacağı bildirtl· 
mtş, bunun nzerlne yapılan in
celeme sonu muvazenei ucnu
miyeden daha nç tahsil müfet· 
tişi ile sekiz tahsildarın verile
ceği anlaşılmış, kadroya taallll· 
ku ve sayin meclis!n vazifeleri 
cUmleslnden buluuduğu anla~ı 

lan bu işin mustaceliyet ve e· 
hemmiyetlae binaen idarei hu· 
susiyei vilayet kanununun 1-14: 

lalısUiye maaşatı maddesine za- t-------------ı beklememiz. boruların 'c ma bir 
mi.melen lthall kabul edilmiş vergisinden maarll hissesi mad- kap taluvermck için de mecbur 
ve bunun hakkında tanzim olu- desine konulması ve bu tnu- edilmemiz mi lazımdır ? .. 

Kalemin---
----Ucundan 

Fikir ve mutalealar mide 
den değil kof adan dojma 
lı. iradenin direktifi altın
da l u 1unmalıdırlar. 

• 
Sözünde durmaz. lr.arelc

tersiz kişilerle giriıilen iı
den yalnız başarı dojmaz. 

• 
Dedikoduculuğu icadın/ara 

illa/ ederiz. Halbuki onlara 
bu işte taş çıkartacak er
kek/ar ekseriyeti teşkil e
derler. 

• 
Her şey zamanla düzelir 

telcdmül eder diye bir söz 
Vardır .. F alcat dün tarab e/
ırın diye anılan Trabzona 
bugün serab ef zun diyor· 
lar. 

• 
Saklanmayan fikirler mü-

/it olmaıalar bile zarar ge
tirmezler .. Halbuki gizli ka
lan /ikirler daima mazarrat 
dojıırurlar. 

• 
Mum gibi dojrululc para-

llın yanında Trabzon yolla· 
rına döner. 

• Fenalık : içte saklanma-
sına imkan olmayan geıdne 
ftlJ, 

lan encomen muameıatın bude-
rece derinliklerine girmek ve 
tekrar etmek. istemiyerek las
tikle geçer ve diğer hususat 
hakkında sayin hey'etinize aşa
aıdaki izahatı verir. 

1 - VU4yeUo 935 senesi he
sabı katılıd ve muvazeue ced
vellerl tam zamanında enc:ıme· 
nlmize tevdi olunmuş, tedk.lk.
lenerek yok.sek mecllsiu tasli
kiae sunulmuştur. buaus1 mu
hasebenin cari hesaplan ve ge
çen yıllara ait işleri kanunun 
dllediat biçimde murakabe o
lunmuş, varidat ve masraf eed
vellerl tetkik ve tastik olun
muştur. · 

2 • Sayın meclisin ikl içllırıa 
devresi arasında encumenimizce 
didiklenen işler hakkında veri· 
len kararlarıo sayısı 666 f'lır. 
Bunlar içinde muhassasatı ye
tlşmiyen bazı fasıl ve maddeler 
arasında yapılan monakalelere 
alt cetvel ayrıca sunulduğundan 
sozn bu yonden uzatmak iste
medik, ancak şu atideki işleri 
arza şayan gOrdot. 

Oacll maddesinin 6 ıncı fıkrası

na tevfikan encOcnenimizde di
diklenmiş, 3 tahsil müfettişi ve 
8 tahsildar için 936 varidat bOd
çesinin 15 inci faslının 1 inci 
hazineden muavenet maddesine 

nan 19 4·936 tarih ve 208 sayılı hammenatıo yekQou olan 14119 Şehrin şuruında, burasın.:ia 
karar mazbatası Datılllye vekA- liradan 141 lirasının fevkalade yer alan ve ilerdenberi kötü bir 
leline ıonulmuş ve icabı yapıl- bDtçenln 3-1 Cumtıurlyet mer- durum arzeden arsalar umumi he· 
mıştır. kez baokaıı hissesi maddesine lilarla rekabete girmi~ler.. Bura-

4 - 2871 sayılı kanun mucl- . ve 1271 llrasıoıo 4 1 bina ve a. larda pialitin envaa me\'c~tmuş ve 
bince hususi idareye devrolu· razı vergilerinden hazine, bele- bu arsalar derhal temizlenmezseler 
nan bina ve arazi vergilerinden diye ve ziraat bankası hlBSt!lerl yazın Trabzon da l<Jtanbul gibi 
bu kanunun 8 inci maddesine maddeıdne ve 12707 llrasıo11 da dehfetJi bir sinek hüctJmuna ma· 
tevfikan bazioe hissesi olarak 4 2 bina vergilerinden hazineye ruz kalacakmış ... iyi ama vur a· 
verllmeai icap eden 31540 lira- verllmesl lcabeden tahsisata bahya der gibi bütün kabahatı 
ya karşı sayin meclis tarafından zammı suretlle emrin icabı 17 6 belediyeye yüklemek dol'ru olma· 
936 bDtçesine i27V7 lira DOksa- 936 tarih ve 362 sayılı karar aa gerek, biraz da suçu kendi
nile 18833 lira konmuştur. Bu- mazbatası yapılmış ve bOtçeye mizde arayalıır,. 
ouo matlup olan miktara çıka- idhal olunmuştur. Tak.itil ve veresiye muamele
rılması hakkında DabUiye ve- 5 • 2901 sayılı kanun ve ta· nin tabailatı her yerde ay başla
k4letlodeo telAkkı oluoan4·6 936 Umatnamesl hQkOmlerlne tevfi- nnda yapılırken bizim elektrik 
tarih ve 291 76 sayılı emir Q. kan merkez ve kazalarda arazi şirketi ihbarnameyi ayın yirmi 
zerine gereken tetkikat yapıl- tahriri için teşkili muktazi altı üçünde d o y a t a p y i r m i 
mış mUnakale ile teminine im· komisyona bir a"ıl iki yedek beşe kadar paraya vermediniz mi 
kan görülememiş ancak 936 ma- Uyenln seçim hakkı bu kanu· şap diye c .:r yanı ke,iyor ve bu 
li yılı içinde hazine envaline nuo ikinci mactdeı;;l mucibince hal bilhassa memu. la· a düşündii
vergi tahakkuk. ettirileceği ve genel meclise ait ise neşri tari rüp duruyo:muş. lstan':>ul gazete· 
bütçenin tanziminden nazarı hl 31 1-936 olan bu kanun sayın leri bile bu halden şikayetçiymiş· 
dikkata alınmadığı cihetle bu meclisin geçen yıl vazifesini ik· ler. 
muhammen geUrden 3529 lira maldan sonra vilayete tebliğ Bana lcahrsa 25 değil iaterse 
75 kuruşun 936 y!lı varidat bQt- olunmuş ve ı haziran 936 hırl 15 de kessin. Ôyleya nasıl olsa 
çesinin 3-1 arazi vergisinden hinde de bu komisyonların va. ceryan den:len nesne üç, beş 
vilayet hissesi maddesine ve zifeye başlamaları icap ettiğine ıründe bir kendi kendine kesiliyor. 
10589 lira 25 kuruşun 4-1 arazi - Arkası var • H. M. 

Temizlik faaliyeti karşısında ... 
Kahveler, hamamlar, kasap ve bakkal dükkanlar1nda 
temizlik yapıhyor: Boyanıyor, camekanlanıyorlar; fakat ... 

Peşte elçimize 

Yıllardan beri temizlik, te
mtzlllt diye diye dilimizde toy 
bitti. Yazdık olmadı, çizdik ol
madı: aıem yine ol Alem, dev
l'an yine ol devran, ve nihayet 
eski tas eski hamam halinde 

kalmıştı her şeyi Derken işler 

detişU, gidişler deiğştl, aldırma 
mazlıklar, vazlf eyi beoimseme
mezllkler, yer de~lrmek mee
burlyeUnde kaldı, ların yerin
de dikkatler, ilgile himmetler 
dal budak salmıaa başladı, ve 
sonra bu Ugller, bU hasuslyet• 
ler Jw'paıuda dalıl, evvelce 

kök salan uysallıklar, dikkat· 
sizllkler, alakasızlıklar yuk ol
mağa; yok edilmeğe ve onların 
yerine hareket ve çeviklik. ka
im olmığa başladı .• • 

İşlerin bu yönden ve bu ba-
kımdan ıoutalaası, yıllardan beri 

ihmal edilmiş olan diğer boton 
işlerin dahi ayni hız ve hareketle 
yol alıp gideceği kanaatini kesin 
olarak uyandırdı bizde. Demek 
ki, şimdiye kadar dört başı 
mamur değilmişiz ve ellerimiz 
koynumuzda oturup durmamız 

pek f uzull imiş ı Demek kl 1•· 

pılacak işler, halkın sağlığını 
istihdaf eden işler varmış, vazi
felerin vazife oldutu billoir: 
vazife, vazife olarak ele alınır: 
k a n u n l arın. talimatnamelerin 
emir ve icablan yerine getiril
mek istenilirse her lşglbi, şeh
rin temizlik, &atlık işleri de 
girer yoluna, nitekim girmeae , 
yolunda yornmeae başladı işte .. 

Sayın Valimizin emir ve 
başkanhğı altında topl!ınan hıf
sız~ıhha meclisi çok faydalı 

kararlar verdi, Belediye de ha
rekele geçti, kahveler, hamım-

l ır kasap ve bakkal dllkk4nla
rında temizlik tedbirleri alın-

mağa hepsi boyanma~a. came
k4olanmaya başladı, boyanan 
yerler yer yer göze çarpıyor 

artık. Yalnız Belediyemize bir 
noktayı h ıtırlalmak istiyoruz, 
boya renkle:-lni dOkkanlara. 
hamamlara bırakm11yıp kendisi 
intihap etmiş olmalı, meııela 
bamamlann kimi yaşll, kimi 
kırmızı, kahvelerin kimi Hrı, 
kimi penbe detll, ııoıf sınıf 
renk ve şekil almalı hepsi .. 

Yerimiz daraldı, bu bahse 
11nca temu ederli. 

. 
mşan 

An/cara 5 ( A. A. ) 
Macar Kral naibi peıte el
çimize Macar liyakat nişa
nının birinci rutbesini fler
miştir. 

Konuşma 

yokmuş! 
Roma 5 ( A. A.) 

iyi haber alan /tolgan ma
hafili ltalga Yugoslavya 
w Yunanista11 lıariciqe na 
zırlar/arının galcında lconuı
malarda bulunacakları luı-
6'rleri 11alanlamoktadır/ar, 



Saq/a 2 

Sağhk 

Kadın ve spor 
2 

Muhtelif zamanlarda ve 
muhtelif hayat saf lıalarında 
bu faaliyetleri duraklar 
yapmak zaruretindedir. Do
ğ~ran ve doğurmayan ka 
dm/arın sporunda fark ol
malıdır. 

12-15 yaş arasındaki kız
larda yorucu hareketler, bel 
kemiğinde çarpıklıkl•r yapar. 
Gebelik ve losalılcta. ekse
riyetin telakkisi hilafına, 

· b~deni hareketlerden çok 
fayda görülmektedir. 

Adetten kesilme zaman
larında husule gelen /can, 
J,.ııeran hastalıkları, şişman

lık, atalet ve oynak yerle
rindeki bozuklukları izale 
n·aksadile, spora çok rağbet 
göstermek lazımdır, 

Kadm hangi sporu, ve ne 
şekilde olarak. yapmalıdır? 

Umumiyetle diyebiliriz ki. 
her bir vücut hareketi, ka
dın uzviyeti için büyük kıy
meti haizdir. ilk safta göğ 
de ve havsala etlerinin 
kuvvetlenmesi gelir. Kadın 
için en mühim mesele ve 
en yüksek vazife evlat ye
tiştirmek olacağı için. o hu
susta hiçbir ıztırtlbı bulun
mamalıdır. 

Spor tarihi ve kadınlarda 
beden harekatı eskidir. Bun
dan 2000 sene evvel eski 
Yunanlılar, kadınların be 
cen hareketlerini kanunlar
la tesbit etmişlerdi &zı 
J - .,,, - ..... .. • ....._ • .J-.-, 

mi beden zaaflarında, igti
da hastalıklarında spora 
bligük ehemmiyet at/edil- , 
mektedir. 

Otomobil. motosiklet, gel
ktmle gitmek, kotra gibi 
sporlar, fazla bedeni hare
keti istilzam etmeme/ele be
raber, hepsi de kadında hiç
bir zarar meydana getirme
cien yapılabilir. Yüzmek 
çok faydalıdır. Yalnız karın 
111e sırt etleri değil aynı za
manda kol ve bacak etleri 
/ruvvetlenir,· kalp canlı bir 
faaliyet kazanır,· teneffüs 
derinleşir, /azla miktar te
miz hava ciğerlere girer. 
Cilt sinirleri üzerine suyun 
tenbih edici hassası, bilhas
sa cilt ten,.f füsünü temin 
eder, ihtirokatı çoğaltır. '1t 

neticede iştahı açar. Deniz 
b zı hünge 'CJe muhtelif has 
talıklara bildlcis muzır tesir 
. ı,aptığı için, denize girme· 
den evvel dolctora mııagene 
olup, girip girmemelc v~ ne 
kadar denizde kalmak hu· 
suslarında fikrini almak 
muhakkak lazımdır. 

Kürek çelcmelc te ço~ igi 
bir spordur: Etler, bilhassa 
göğde etleri lcuvvetlenir, 
teneffüs derinleşir. Ancak 
ifrata gitme/eten kaçınmalı
dır. Çünkü bu, yalnız lcol 
ve bacak adelatının cirkin
l eşmesini değil, karın ade 
ltitının da fazla gerilmt>sini 
~e böylece icarın içindeki 
tazyikin fazlalaşmasını, ba 
lıusus doğurmu1 olanlarda 
VJe yahut havsalası zayıf 
bulunanlarda, iç aletlerinin 
lcolagca sukutunu mucip 
olur. 

~ Arkası flflf • 
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Manzum Masal 

Yorgun Hayatım 
- Zeki Sana -

. Geçen sayıdan kalan -

Biz başbaşa onunla tamam beş sene kaldık, 
Bu beş sene içinde binbir hulyaya daldık ... 
Fakat kara taliim ayırdı bizi birgün, 
Ondan sonra olmuştum hayata sanki küskün .. 
Bir akşamdı., Onunla yine başbaşa kaldım. 
O şirin gözlerine biitiin whumla daldım .. 
O gine şen, neş 'eli an laf ıyor. giilüyor, 
Vallahi Hayati'cik artık mes'uduz diyor ... 
O ıüldükçe kalbimi yaktyordu yaşlarım, 
Kalbime zehir gibi a~ ıyordu yaşlarım ... 
Bu hüznümü görünce sordu Fethiye birden: 

- Bu hüznüne sebep ne. niçin değiştin böyle ? 
Dedim ki hayatımın. ey yeni açmış gülü, 
Ey bağı hayatımın cıvıldıyan bülbülü ... 
Çok acı bir hakikat kalbimi kanatıyor, 
Kimsesiz hayatıma binbir acı katıyor ... 
Gidiyorum ben garın çok uzak bir diyara, 
Bu ayrılık açacak kalbimde derin gara ... 
Heyecanla titred;, gözleri yaşla doldu, 
Bir dakika içinde gtzel siması soldu .. 

- Korktuğum kara günler demek ki geldi çattı ... 
Demek ki kahpe felek beni hicrana attı .. 
Diye içini çekti. güzel gözleri doldu. 
O anda bilmiyorum. bilmiyorum ne oldu .. 
Hayatımın nurunu bnğrm a çekiyorum, 

- Semsi% hayatım zindan, Fethiyecik .. diyorum ... 
,Ağlıyor için için. kuş gibi çırpınıyor, 

- Bırakma beni salcın güzel sevgilim .. diyor .. 
Ağlıyoruz haşhaşa kalplerimiz kederli, 
Yakıyor ruhumuzu kederin kızgın eli .. 

* * * * 
Kaçıyorum ... Görmeden, azaptan kaçıyorum. 
E;er onu görürsem solacağım diyorum ... 
Haydarpaşaga geldim. henüz sabah pek erken. 
Onu ben görmeyeyim Kurbet ele giderken .. 
Bunları düşündükçe kederden yanıyorum, 
Ondan ben ayrılınca ölürüm sanıyorum .. 

• 

Bir canavar mi$ali cladüiü. çaldı tren. 
Kompartmana giregi111 dedim lcimse ıorlMcfen .. 
O anda ince bir ses, g ikseldi, geldi bana : 

- Hayati... Az dur, gitn:e.. Yalvarırım ben sana .. 
Döndüm lci Fethige'cik, gözleri yaşla dolu, 
Tele başına yürümüş,· gelmiş bukadar yolu .. 
Görünce bu genç kızı kalbim tutuştu, gantlı, 
Gözlerimin önünde mazi yine canlandı .. 
Hıçkırıyor, diyor ki: Beni kime bıraktın ? 
Madam bırakacaktın, niçin gönlüme aktın ? 
Dinle beni bir parça ey gönlümün ıüneşi, 
Beni yalnız bırakma e.l/ hayatımın eşi .. 
Diyorum ki ser•gilim geleceğim pelc erken, 
ikinci düdük çaldı, berı bu sözü söylerken ... 
Hür alnından öperek hayatımın eşini, 
Bırakmıştım orada görılümün güneşini ... 
Gidiyor altım zda tN n humurdanaralc, 
Bakıyorum genç kıza ben içimden yanarak .... 
Elinde ./beyaz mendil, durmadan sallanıyor, 
Diyor ki : Dur sevgilim.. Tutuşuyor, yanıyor .. 
Gittilcçe gözlerimden uzaklaşmıştı genç /cız. 
Küçüldükçe küçüldü önümdeki bu yıldız .. 
Birden onun yerlere kapandığını gördüm, 
Ruhuma kederlerden sarsılmaz bir ağ ördüm, 
Onun baygın sesini yıkık ruhumda duydum, 
Gözüme yaşlar geldi bir dakika uyudum ... 
Uqandım ki ne hayat. ne de Fethiye vardı, 
Yalnız öksiiz kalbimde genç bir hayal ağlardı .. 
Şimdi ondan uzakta kederimle başbaşa, 
Onsuz kaldığım için atılmıştım savaşa .. 
Bazan bir mektup gelir bana canan elinden, 
Ona ceflap flerirlcen kalbim sızlar yerinden .. 
Artık bu Erzincanda hayatım bana zindan, 
Ruhama bir eı oldu, ruhuma doldu hicran ... 

. . . . . . . . . . . . . . ' . , . 
Fırat gine akıyor. gine ninni söylüyor, 

( Korkma salcın Hayati. Kavuşacaksın ) diyor ... 
Ey sessiz akan sular, bulanık yorgun sular. 
Sizin de bağrınızda bilirim ki çok dert var .. 
işte beni din/iyen arkadaşımdır Fırat, 
Gözlerimden çağlıyan acı yaşımdır Fırat .. 
Ona bütün derdimi anlatıp yanıyorum, 
Erzincanda ben onu arkadaş sanıyorum ... 
Dinledi beni Fırat gine hıçkırdı aktı, 
Dertsiz alcan F1Tatı ıdıraplarım galctı ... 

SON 

Erzincan Hilmi Çoşkun 

Bitiremediğim 
makale 
Bir İstanbul gazetesinde o

kud uuı. Fransanın bir kasaba
sında Şehir komi;;;yonu beledi
yeciliği ilgilendiren bir kitap 
neşretmiş. 

Modern şı>hir h1hslni ihtiva 
eden ön sövie lwlediye reisesi 
madam J. Pııvnl ezcUmle • mo· 
dem şehir ileri cemiyPt ihliyaç
hırını en iyi kar;;ıl'iya hilen şe 
hirdir. IJöyle bir şehir ancak esas 
h plan ve l.Ju plua üzerinde yo
rulmaz bir enerji ile çalışmakla 
meydana gelebilir• diyor. 

Bu yazısında madam Povel 
su bahsinede i~aretle diyorki 
• Bilhassa dikkat edilmesi lazım 
gelen başlıca işlerden biri de hal
kın içtiği suyu ayda azami üç 
kere kimyevi tahli'e almaktır. 
Aksi halde su kaynaklarına her 

\ 
Dünyada 

Neler oluyor 

Grip eski aşınadır 
Londra ve Hollandadaki 

grip salgını ortaya yeni bir 
rivayet çıkardı. Güya grib 
1899 Paris sergisinde teşhir 
edilmek üzere şarktan gön
derilen halılardan sirayet 
etmiş: bu halılar, grib mik· 
robunu batıya yaymışlar .. 

Hayır, 1836 1837 yılla
rı rıda. Aurupad12 bir grib 
salgrnı olmuştu. O zaman 
buna enf lüonra dediler. 183 
şubatında Times gazetesi 
şöyle yazdı: 

Bu enflüanza. 1832 kole 
rasından çok telef at ver-
miştir. 

an hUcuma hazır Tifo, malarya K d' 
ve emsali hastalıkliı.r koca bir e 1 yarışı 
topluluğu azzamanda kısmen Yenilik mi istiyorsunuz, 
felAketc sürllkler •... Bu e~erin işte yep'./eni bir şey: Kedi 
c:rçeve~inde toplad!ğı bııtnn_ba- 1 ler yarışıyor. Hayır, bu se
hıslere ıoanma~ lazım geıı rse f /u Amerikoda dt>ğil, /ngil. 
kucaklarıuda ınsan toplulukla- d L d r{ h f 
rını barındıran şehir kasaba ve ter ~- rın. ra a geçen 
köyler sıhhat koruma, tabi'i slls ta hır kedı yarışı yopLdı. 
bakımlarından ağaç dikiminin Kedileri sıraladılar ve önle
en lUzllmlU olduğu yerlermiş. rine elt!ktrikli bir fare koy. 

Ve ı~ık: şehircilik programın- dular. Fare kaçtı, kediler 
da en dikkatli başarılara muh- kovaladı. 

taç işlerden birisi imiş. Hele Netice: Kediler köpekler-
ışıksız şehirde yaşamak kötü 
azap ve işkencelerden daha be- den az koşuyor, fakat dik-
termiş. icat hassaları köpekten /az. 

Eserin şehir içi yolları bzıh· la ve fare kovalarken, tav 
sinde de • Bozuk ve çukurlu yol- şan kovalarken gösterdiği 
ları olan bir şehirde yaşayan zekadan kuvvetli bir zeka 
insanlar ördek snrnlerinden / gös terigor ar ... 
farksızdırlar • deniyor. İki sü-
tunluk bir iktibas ve tahlil ya
zısı olan bu makaleyi bitireme
dim. Çünkü ister istemez ken
di hesabımıza uğrayacağımız ln
klur ve duyacağımız acıyı o
muzlanma 7Qklemek içlo kuv
veum yoJuu. 

Mükerrem Fuat 

Herş<;yden 

BiR PARÇA 

Soyulduğu için meşhur 
olan kuyumcu 

On beş gıtn evvel Pariste 
yalancı taşlar satan bir kuyum 
cunun dilkılnıuı soyğuncular 

kırmı~lur, ve yalancı mücevher 
leri çalıııışlar.kuyunıcu bu i~ten 
tabiatile fazla bir zarar görme
miş fakat bu hıldiseyi fevkalade 
istismar etıne~e muvaffak ol
muştur. Bakınız nasıl'! 

Kırılan camekanı t.umir etme 
miş, oradaki kargaşalığı dUzelt
memiş. Yalnız camekana bir 
levha koymuş: 

•Dnn g~e hırsızlar, buradan 
mllyonlar deQ"erince mücevher 
ler çaldılar, ,,Parls kuyumcula
rının en zeogiuiı.ıi bihakkın 

lntlbap etmiştir.• 
Halk kapının önüne birikmiş 

kuyumcu meşhur olmuş, ve 
o hadiseden sonra satışı yüzde 
70 nisbetinde artmış. 

Vaşingtonda 25000 
~katcı varmış 

Vaşµıaton polisi hükllmete 
blr muhtıra vererek son Zl:lman 
la,cia ışkatçJIİk. şekllndeki dilen 
cllltJn f evkal4de arttıauq. . bil
cUrmlştlr. Bu raporda şunlar 
yazılıdır: "YalOJ.z Va~in"ton hü· 
kllmeti huctutlaq da h 111 n de 
25,000 lıJkatçı vardır. .Bunlar 
mezarlıklara hususi otomobll
lerile gidecek kadar ıenglucllr· 
ler, bu tufeyli insanlar, mnnha 
sıran halkın ınerbametinl ve 

'batıl itikatlara olan dllıo;künlüğU 
yQzünden hayatlarıaı temin 
ediyorlar.,, 

HükOmet otomobili JskHtçı
larla uğraşmak için ciddi ted
birler al.Dıaja karar v~rmiştlr. 

Temizlik 

Prenses Gülgananın evle
neceği gün. düjün alayının 
geçeceği yollar ve gol üst
lerindeki evler, ta kömür 
lüklerine kadar sabunlu su
la,/a yıkandı. 
Şimal · memleketlerindeki 

temizlik merakı adeta cim11t 
halini almıştır. Belçika da 
çok temiz memlekettir. Ora
da kömür, beyaz, bembeyaz 
kağıddan torbalarda satılır 
ve bu bembeyaz torbanın 
dışında bir ufak siyah felce 
görünmezi ... 

Fener ve gazete 
Çinde, geni sene hayra 

mından sora /ener bayramı 
yapılır. Fener bayramında, 
Çinlilerin kullandıkları her 
çeşid fenerlerde büyüle bir 
alay tertib edilir. 

Biliyor musunuz?. Gazete 
kağıdından. 

Her sene Amerika, uzak 
şarka tonu 16 dolardan iki 
milyon dolarlık eski gazte 
göndedir ... 

Amerilcada efkarı umu
migegi tenvir eden ıazete
ler, Çinde sokakları agdın 
latır ... 

Kocaman bir org 
Dünyanın en bügük orgu. 

londrada Sen • Jori • Hal 
de gapılıgoT. Bu orgun ilci 
bin boruMl olacq_ktır. Bu 
boruların en lcüçüjü ilci san 
timetre. en büyüjü doku% 
metredir. 

Bu org, müzik ~eslerinden 
başka, ger yü~ünde mevcud 
bütün eserleri .fıkaracalctır. 
Mesela şangur şunıur kırı
lan tabak çanak ıürültüsü
nü, kuvvetli bir vapur ~dü- . 
düğünü aynen talclid ede 
cektir. 

Org. elektrikle işligecelctir, 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 

~-=-- -~ 

Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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Ve Geop'.1litik vaziyeti dola· 
yısiyle, Türkiye, halya'nın res· 
mi politikası şımdilik böyle 
bir maksad gütmese dahi, bu 
noktayı bir tQrlU uuutmıyacaktL 

Lausanoe'da kararlaşan nok
talara Fransanın akıl erdirmesi 
ve razı olması bir hayli uzun 
snrmuştur. ÇUnkn Tllrklyedekl 
değişiklik yüzünden finans ve 
kültQr bakımından en çok zarar 
gören devlet, Fransa olmuştu. 
Tllrkiyede tarihe karışmış olan 
devlpt de, l•'ransa idi. KUltür 
protekt ırıı ı:;ı hakları kapitlllas· 
yonlar. fi ıııns kontrolu gibi 
şeyl~rden eser kalmamıştı. Bil 
tlln bunlar halbuki, Fransır. nü 
fuıunun binbir kaynağanı teşkil 
ediyordu. 

Eskiden o kadar mühim o
lan Fransız mektebleri, t elece 
uğramıştı. Rumlar, Ermeniler 
ve Lövantenler, yani Fransanın 
politika ve finans ajanları ya 
ortadan kalkmış yahut ehemi
yetlerini kaybetmişll Ve Fran
!HZ rantyeleri için bunlardan 
çok mUhim olan bir şey, Osman 
lı borçlarının kupoları, uzun 
müddet ödenememiş, değerini 

kaybetmiş ve sonunda, kısmen 
kurtarılabilmişU. 

Bütün bunları unutmıık la
zımdı. Bu da, zamanla kabiU . 
Nihayet, blltQn bu parlak ma
ziden, Fransa vazgeçebilml;lir. 
Şlmdl bunun gölgesine razı 
-Olmuştur. TIUk - Frıtnsız dost
luğunun yeniden tesisine Sov· 
yet Rsya çalışmıştır. O Sovyet 
Rusya ki' onun yüzünden de 
Fransa büyük z ararlara göz 
yummağa mecbur kalmış çUnkQ 
Doğu Aurupası politikası için 
ondan daha tabii ve daha kuv
vetli bir mesned bulamamıştır. 
Fransa, Sovyet Rusya'ya tekrar 
yaklaşmakla, TQrJUye'ye de yak 
!aşmıştır. 

Tilrkiye için ise, Fransız 
dostluğu, .Fransanın çok nüfuz 
lu olduğu Ualkanlar bakımın
dan ehemiyetlldir. Çünkü Turk 
poıilikıtsı, il)ler istemez Balkan
lara k11dar uzanmak.tadır • .Fran
saya gellnce, o da Türk dost· 
luğunu, sük.ılnetlne bir tUrlU 
kavul}mayan Suriye dolayisiyle 
aramaga mecbur kalm~tır • .tfer 
ne kadar Suriye komşuluğun. 
dan dogan sayısız mUşkU.t.at ta
mamen ortadan kaJkmam~sa da 
Turk. - Fransız mtınasebeUed 

iyice konsellde olmuştur. Pran
ııanuı 'l'ı.lrk.iye toprakları Qze. 

riudt9 Wç bir emeıt yoktur. 1ld 
devletin menfaatleri. çatışma
maktadır. PoJitlk a.ksiyonlan 
ise az çok muvazı yUrUJDek.te 
dir ve ıanmlne gOre, uzun mUd 
det muvıtzi yQrUyecektir. 

Fakat 'fürk·İnglliz mUnase
-betlerl, ln.ıUtt:renin de TUrk 
toprakları Uzerinde gözQ olma
masına ragmen, daha proble 
malik.tir. Oarb devleUerlnin Oı 
manh 1mparatorluQ'uoa kaqıı 
yaptıkları imna nıUcadeleslni 
haiırUyan ve teşvik eqen lniµ 
tere 01µıgştur. Neteklm 1m~· 
ratorıuau lnglliz oid&darı i•~· 
mıştır. Zaferi saye~nde, toİ~· 
~atorluktao, ıstediQI buton ı>ar!' 
çaları aldığı gibi, aıetl Yuninıs 
tama kor~unç maBltlblyeUne 
raamen, Lausanııe'da, arzuJauuı 
kabul attirebilen yekane devlet 
&loe lngiltere olmuştur: fogil 
tere, liOQ'azlarıo sılabsız bırak.ıl 
masında ve Musul'u ele K~ir· 
mekte muvaffak olmuştur, 

• Ar.kail V4J' .. 
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Ziraat 

Afkın ve Afkıntama 
Az yerden çok mahsul elde etmek 

-23-

gerki o tarlanın top
rağı ve o gübre kiırya 
ilmile uğraşanların eline 
geçsin ! Fakat size pe
şinen söyleyebileceğim 

bir şey v a r d ı r k i 
onunla müşkülünüzü her 
zaman çözebilirsiniz. 
Çünkü o, hepsine be
deldir. 

- Arkası var -

Yalnız şu varki hay
van gübresi olsun kom
posto veya yeşil gübre 
olsun, bunlarda gerçi 
dört kuvvetten üç ta
nesi her zaman mevcut
tur. Fakat miktarları 
başka başkadır. Çünkü 
mesela A h m e d i n 
kapJSU önündeki kemre 
ile Mehmedin ahır di. 
bindeki kemresi bit de
ğildir. Değil miki bu 
kemreyi veren inekler
dir ve her inek her 
ikisinde de ayni otu, 

Gerek bu gübrelerin 
kuvvetçe farklığı ve ge· 
rek kendi tarla ve top
rağımızın içindeki kuv
vetin başkcılığı ve ge
rekse dikeceğimiz ne- ı----------
batın başka başka olan Bugece 

aynı yalı yemiyorlar, 
yese bile her inek do
ğuşta ayni kuvvette 
değildir, her ne de olsa 
mutlaka aralarında fark 
vardır. Otta, yalda, ba .. 
kımda ve hayvanda 
fark olduğu ve olacaA-ı 
için kemrelerde de fark: 
olacaktır. Komposto ve 
yeşil gübre de bunun 
gibidir. Herkesin ve 
her bahçenin kompos-
tosu ve yeşil gübresi 
ayni kuvvette değildir. 
Aaralarında fark var
dır. 

ihtiyacı dolayısiledir ki 
gübre diye tarlaya ve
receğimiz bu kuvvetler 
noksandır. işte bizim 
yapacağımız iş bu nok
sanı bilmektir. Bilinen 
noksan ne ise onu Av
rupa gübresi olarak tar 
laya verebiliriz. İşte Av 
rupa gübresi ancak 
böyle bir ihtiyaç kar
şısında kullanılabilir. 

Yoksa biteviye tutup 
her sene gelişi güzel 
yalnız Avrupa gübresi 
kullanmak doğru değil
dir. 

Amma diyeceksiniz 
ki " kullanacağım güb
renin nesi noksandır, 
nesi fazladır, toprağı

mızın ihtiyacı nereye
dir, bunları ben ne bi
leyim,, bunda haklısınız 
onu sen bilmediğin gibi 
killlle ele bilmez. Me-

--------------~~------l!!'!'!P 

Gayrimenkul satış ilanı 
Köyü 
Kalafka 
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• 
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Nev'i 

Fındıklık . 
ilci parça 
Fındıklık 

Üçparça 
Fındılclılc 

Dört parça 
Fındıklık 

Dört parça 
Fındıklık 

Müfrez 
Fındıklık 

ilci parça 
Fındıklık 

ilci parça 
Fındıklık 

Beş parça 
Fındılclılc. 

Dört ~rça 
fındıklık 

Tuzlu 'eşme Arsa 

Kıymeti Mu. 
M. M11. U. N. Lira Tabiigetı 

13875 215 3{)() Ermeni 

9190 

15623 

9190 

6433 

4595 

12407 

7352 

570 
571 
523 
537 
612 

528 
590 
600 
525 
539 
566 
615 
621 
622 

714 
715 

438 
192 
643 
645 
646 
626 
673 

17461 676 
627 
66.8 
547 

5974 $11 
605 

95 62 

200 " 

• 

250 • 

105 • 

125 • 

300 
,, 

120 • 

380 " 

130 " 

47,5 Mübadil 

Defterdarhktan : 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menlculle1in müllcigetleri 

peşin para ile satılmak üzere artırmaya çıkarılmı,tır. is
teklilerin güzde 7.5 dpozito alcçelerile birlikte 10 2-937 
Çarıamba ıünü saat 14 te Defterdarlıkta toplarıacalc ko· 
miıgona müracaatları. 29 - 2 - 6 - 8 

Nöbetçi Eczane 

ISTANBUL 
Eczanesidir. 

ilan 
Trabzon icra Memurlu~undan: 
Aı;ık ıırtırmn ile paraya ı;enilecek 
gayri menkul un ne olduğu: 

Sotha mahallesinde tapunun 
Kanunusani 325 tarih ve 340 
numarasında kayıtlı fevkani üç 

oda ve sofa tahtanı ilç oda ve 
sofa ve mutbah ve çe,me ve 

kuyu ve müştemilati saireyi havi 
~aa bahçe bir bap hanenin be§ 
hışsecte bir hissesi, 

Gayri menkuluıı bulunduğu mevki 
mahallesi sokağı ve nuınrası: 

S:>tha mahallesinde. 
Taktir olunan kı.vmet ; 

Taaıamına 1000 lira. 
Artırmanın yapılacağı yer gün saat: 

Trabzon icra dairesi önünde 

8·3·937 Pazartesi günü Saat 14 de 

1- İfbu gayri ınerıkulun şartnamesi 
6-:.?· 937 tarihinden itibaren 93!1- 1552 
no He Trabzon icra dairesinde herkesin 
görebilmesi Jçin açıktır. ilanda yazılı 
olaıılardan fazla malumat almak isti 
yenler işbu şartnameye ve 934• 1552 
dosya numarası ile nıemuriyetimiıe 
muracaat etmelidir • 

2· Artırmaya iştirak iı;ln yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde 710 nlsbeUnde 
pey akçası veya nıillt bir bankanın 
teminat makbw:u tevdi edilecektir l2' 

8· Ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alil.kadar larıu ve irli!ak hakkı sahip
lerinin "ayrl menkul üzerinde ki 
haklaruıın ve hu11usiyle faiz ve ma
rala dair olan iddiaiuını işbu Uln 
tarihinden itibaren W gün içinde 
evrakı müııbetelerile birlikte memn· 
riyeUnıize bildirmeleri icap eder . 
Akli halde hakları tapu ılicili ile 
ubit olmadıkça satış bedellnin pay
lqmaaından hariç kalırlar. 
'- OO&terileıı gllnde artırmara iııU· 

rak edenler artırma şarqa~eııinı oku 
mut ve Jtızuwlu walumatı aimııı ve 
bunları kabul etmiş ad ve iUbar 
olunurlar. 

Ö· Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa ba~ırıldıktan sonra 
en çok artırana ilııtle edilir, ancalc 
artırma b e d e l i muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış iııUycııin ıtHlcağına ru°Çhaııj 
olan digcr alacaklılar bulunup ta 
bunların o gayri menkul iltı temin 
edilnıiş alAcaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
teahhudu bakı kalmak üzere artırma 
OJl beş illn daha lemdil ve on beşinci 

günün sonu o l a n 

23 - 3 · 937 Salı gününde 
ayni saatta yapılacak artırma da 
en çok arlırlllla ihale olunur ancalc 
ııa tıv i•teyeniu uJacıtiıı ruı;hıını olan 

diier alacaklıların o gayri menkul 
ile lemin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile en çok 
artırana ihale edilir böyle bir bedel 
eldeedilme.ue ihale yapılmaz ve 
ulıf bedeli düşer. 

6- Gıtyri menkul kendiıılne ihale 
olunan kiınse ve ya verilen hafta 
mühlet içinde parayı yermezse ihale 
kararı feıh olunıırak kendilinden 
evvel en yüksek te.kUfte bulunan 
klm~ ar.zetnıiş olduğu bedelle alma
ia razı olmaz veya bulunmllZla he
men on beş gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde beşten heııap olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın nıemuriye· 
timiıce alıcıdan talıail olunur . ısa 

lşbu gayri menkulün yukarda -gös 
terilen 8-l:l-937 tarihinde Trabzon 

icra memurluğu odasında itbu ilin 

ve ıösterilen artırma prtııamesi 

dairesindesab lacatı ilin olunur • 

ilan 
Tapu mlldllrlllğllnden: 

Mesonal baltl köyünde vaki 

şarkan hacl o~lu Rasimin tar
ltttııodan mütehavvil fındıklığı 

şimalen lebiderya cenuben tepe 
göz oğlu Hasan vereseleri tar-
lıısile mahdut tarla Murat oğlu 

Sllleymaum ikell vefatile evlAt-
ları Yahya ve Zekeriya ve Os

man ve Mustafa ve Şerife ve 
Fatma ve Ayşe ve Zeliha ve 
Retiyeye intikal ederek malı 

iken bunlardan Osman ve Şeri· 
re ve Fatma ve Ayşe ve Zeliha 
ve Reflyeye hisselerini 310 se
nesinde sureti gayri resmiyede 
kardeşleri Mustafa ve Zekeriya 

ya satarak bu suretle tapusuz 
olarak malları ve bu kerre ta-

puya bağlanması talep edilmeK.
te olduğundan 28 Şubat 937 pa-

zar gOoU ssat 14 de mahal 
linde tahikak yapılacaktır. Bu 
yerle bir haczi hak iddiasıoda 

bulunanlar varsa tahkikat ma
hallinde bulunacak me'mura ve 
ya tapu müdllrlOğllne muracaat 
eylemeleri nan olunur. 

Tarla otlakiyesi icar 
artırması 

Baytar Müdürlüğünden : 
intifa hakkı idaremize ait Değirmendere Çu~ ur 

çayır mevkiinde 14 dönüm tarlanın bir senelik otlakiyesi 
bedeli _peşinen ve tamamen ödemek şarlile. J 5 gün miid
detle. ıcar artırmasına çıkarılmıştır. Muhammen beı.e 'i 
2o ~ıradır. .Talil! olanların muhammen bedelin yüzde 
yedıbuçuk nısbetınde pey akça/arına hamilen ihale günü 
olan _?37 Y.ılının şubat ayının dokuzuncu salı günii saat 
011 dortte ıdarege muracaatları ilan olunur 

22-25-30-6 

Mağaza icar artırması 
Vilôyet daimi encümeninden : 
Husus~ muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 

sokak takı ( 37) No. lu mağazasının sabik bede
li icarı olan olan 60 lira üzerinden 15. 1 _ 937 
tarihinden 15 - 1 - 938 tarihine kadar bir yıllık 
kirası artırmağa konuldu. 10 - 2 - 937 tarihinde 
saat 14 de vilayet makamında toplanacak olan 
encümende ihalesi yapılaca1<tır. Muvakkat temi~ 
natı 450 kuruştur. İsteklilerin vilayet daimi en-
cümenine muracaatları ilan olunur. 30-3-6.9 

Gayrimenkul satış artırması 
Köy veya Kıymeti Mu. 
Mahallesi Sokağı Nev'i M. M. M. N. U. N. Lira 

Çukurçayır Fındıklık 4595 12 3672 125 
• ,, 1838 9 3714 120 
• İki parça fındıklık 3676 11 3718 120 
,, Fındıklık 3676 13 3726 120 

Hoskiraıya Meyvalık. tarla 5)74 6 40() 

Kisarna 

Mesarya 

Ayafilbo M. 

Kireç hane 

Hanealtı 

Keram ya 

Ayafilbo 

ve harap ev 
Tarla 5216 

Fındıklık, 5564 
tar la ve ev ar saaı 
Kilise ve mektep 400 
arsası 

Arsş. 

Çalılık halinde 

fındıklılc 

80 
3676 

Defterdarhktan : 

21 
21 
25 

274 
126 

4660 
2270 
2084 

3865 

70 
l2J 

2) 

5:> 
50 

T abiiyeti 
E•m!ni 

,, 
" .. 
,, 

Mübadil 

" 

Rum vakfı 

,, 

Yukarda evsafı yazıla gayrimenkullerin mülkiyetleri pe$İn para ile satılmak üzere arttırmaya 
çıkarılmıştır. isteklilerin yüzde 7,5 dipozito akçelerile birlikte 19 • 2 • 937 Cumı günü saat 14 te 
defterdarlıkta toplanıcak komisyona mürıcaatlara 6 - 12 - l 4- - 18 

Bedava muayene 
Semerciler başında halk eczanesi üstünde Doktor 

B. Necmettin Cumartesi günleri öğleden sonra fakir 
hastalara meccanen bakmaktadır. 
~;e;:·:·s·=·=·~=·=~~·:.,.:·:~:~t·:·:·=·:·:: .. t·:·a~:·r·:~~ ••• 

~ V~NDVOIL 
f 

: Basımevi 
' Yeni temiz ve· çeşitli huru
&ı f ati le, Defter,Fatura, Çek, Bono, 
i•l f j Senet,Makbuz,Zarf, - Kağıt,Muh-
i hra,Kartvizit vesaire gibi bütün 
l• 1 . matbaa işlerini 

• 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 
hazırlar ve gönderir. 
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RADYOLARINI 
.Tercih Edersiniz .. 

7 

9 

6 
A. 

V. 4 / A 

emingto 
Y ıuı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

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

Cep \e kol saatlan dOnyanın en hassas saatlarıdır. 
Adres: TRABZON Hami ve Kemal Nalbantlar Mağazası Kunduracıhr caddesi 

~-

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Radyo 

alanlar aldanır 

sc:HAUB R.adyoları 
daima en ~başta 

. Her Radyo sahibine. 

lazım olan el ktrikli 

otomatik gram'.:>fonlar 

.Düny amn 1 en 
mükemmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

MOVADO 
Satışı 

·teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K..>I ve 

Spor saatları 

·HAKKI ATMACA 
Kunduracılarda T R A B Z O N 
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