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---İnşaat 
işi ari .. 
Ot den beri söylediği
tniz gibi, inşaat işleri 
hiç bir usul ve kanuna 
,bağlı değildir .. 

Sehrln pl<in~lnıa;,a~ı, 
fakat pla11sızlık karşısında 
da/ıi elde mevcut kanunla
"ı.n apaçık olan hükümleri
nın yerine gelirilm mesi gü 
zünden inşaat ve tamir iş
le.ri alabildiğine başıboş 
gıtrnekte, kelımenin butün 
manasile bir anarşi içinde 
Yürüyüp gitmektedir ! 

Şehrin planım yaptırma
mak ayrı bir mesele ve ay 
' 1 bir Tl.esuliyettir. Fakat 
bir taraftan şehir pl<imm 
Yaptırmamak öbür taraftan 
da şehirci/ık bakımından a 
lınrnası lazım gelen tedbir 
ler şöyle dursun kanunun 
hukünılerini dahi hiçe saya
rak üstünden allamak ne 
~em~ktır 1 her hangi bir 
ınşaattu kanunun tarifleri 
daıresınde yol hak.kını al-
mamak, umumun lıakkmı 
Şaiıslara bağışla nak demek 
olur. Böyle bır lıak ve sa 
lö.higete malik değiliz. Cum 
hurfyet Turkiyesınde keyif 
tle arzularla degil, Cumhu
riyet kanunlarının huküm
lerıfe, ylirunebilır, hu haki 
kau artık kof alarımızın 
içine yerleştirmelıgiz 1 
. ~·u bzrkaç senedenberi. eğer 
ıstt:nmış ve eger za 'Tlan ~a-
11ıe;n baLtalannıamış olsaydı. 

Şehir planı çoktan gaptırıl
ııuş ııe bıtmiş olurdu. Bu 
ııgsallığın, bu ıhmallerm ve 
bu balta oluşların sonsuz ve 
ielajısız zaralarını gdıduk 
'lle görtigoruz işte.. Fukat 
h"'k. ve: şelıir lıu zararlara 
k.c..lfonzr ve: zuvallı gurınkı 
lıe.edıye butçelerıne bu al 
t ı n a a n katkınzlamıgacak 

"ı.., ~ ,.. c:.ı '"'"'"'L eaılip 
Qf.lr ur l\.c;.ll lltmutterın, uysal 
lık.Lu.rın ve balta oLUşlarm 
lııç mi hıç cezusı oLrmyacak, 
koca bır şelıırde znşaat zş

lerınin yıllarca ve yıllarca 
anarşi ıçınde yurugup gıt

mcsme sebebwet vermiş o
lanlara tek b;r 5ual olsun 
sorulmıgacak mıdır? 1 

Ankara 6 ( A . A . ) -
Hariciye •uekilimiz Belgrat
tan hareket etmiştir. Rüştü 
Aras Yoguslavya baş veki 
li ile görüşmJş ve kendisi
ni Cenevredeki f r.aliyetin · 

den ltalga hariciye nazırı 
ile Milanoda yaptığı mükii
lemelerden haberdar etmiş· 

tir. A.gni zamanda Aras ve 
Sto11adinovic Yogusla•r1ya 

Rüştü Aras 
İstanbulda 
Ankara 7 ( A A. ) 

Hariciye 'llekil Rüştü Aras 

refakatmda cumhur başkan· 

lığı umum katibi Hasan 

olduğu halde bu sabah İs· 
tanbula gelmiş ve bayrak
larla süslenmiş istasgonda 
cumhur başkanlığı baş ya
veri lıususf kalem direktörü 
/stanbul kumandanı bir çok 
saylav/ar ve yurtlarının 

kurtuluşundan dolayı teşek

küre gelen hataylılar tara 
fından karşılanmış muzika 
ve askeri mü/ reze tarafın
dan selamlanmıştır. 

Suriye Başvekili İsmel 
İnönüne çektiği bir 

telgrafla teşekkürlerini 
bildirdi. 

latanbul 6 ( A . A . ) 
tslanbuldan gfçmekte olan 
Suriye başvekıli Cemil mer

dun bugün Süriyey git.nek 

iizere harek .. t t:.lmişdır. Ha

reketinden evvel B..ışvekil 
ismet lnö11üne şu telgrafı 
çekmiştir. 

Başvekili ismet İnô'nü 
Ankara 

Samimi olarak saadet 'lıe 

refah diledığimiz güce mem

leket.n 'zden geçtiğzmiz su a

da hakkımızdu gô'sterdiği 
samimf kaba/dan dolayı 
Turkige Cumhuriyeti hüku

metine lstanbuldan ayrılır 
ken hararetli teşekkürleri

mizi arzederiz. 
Başvekil 

Cemil Merdan 

r '' Yıllığı 

750 
Kuruş 

--,, 
8 ŞUBAT 937 

PAZARTESi 1 __ , 
Sayı : 2307 

14 üncü yıl 
GONDELIK SiYASi GAZETE TRABZON \_ ..) \.. __ 1 

_) 
-----

grat 

ile Tiirkiqe arasındaki m•i" 1 vekili ile gô0rümüş Bulgar 
nasebetlerin samimiyetlerini gazetecilerine Bulgar Yu· 

ve aynı zamanda bugün bü- goslav paktinin Balkanlar

tün sıyasi meseleleri üze- da sulhun takviyesine mühim 

rindeki fikir birliklerini bu surette gardım edeceğini ve 

müasebetle bir kerre daho baş vekilimizin Yugoslavya 

tegit eylemişlerdir. laş vekilinin ziyaretini iade 

Ankara 7 ( A. A. ) _ etmek üzere öniimıizdeki 
Hariye vekilimiz dcill Sof- ilk balıarda Belgrada gide

qadan geçerken Bulgar baş ceğini söylemiştir. 
- ~~- ~~~~= 

Her gün 

BELEDİYELERİN 
BİR VAZİFESİ ... 

Şehirler arasında insan ve 
eşya nakliyatını temin eden 
kamyonetler en ufak bir kon
troldan bile az.odedirler. Bır bu
çuk tonluk makınelerin üstüne 
uç bu~uk, dört ton eşya yiık

leni yor, son a bu ağırlık yetiş
mıyoımuş gibi eşyanın üzerine 
de yerme ve z.ımanına göre 
on, onbeş, yirmi kişi balık istif 
eder gibi bKıııyor. Arabaların 
makıne ııksnmının eksiklik ve 
köhnelıginc geiınce o dıı Alla
ha kalmış ayrı bir keyfiyettir. 

f nbrıkalardan bir buçuk 

tonluk dıye çıkan makinelerin 

üstune dort ton eşya yuklemek 
ve bunların orasına ve ustüne 
oır suru insanı tııcmak hangi 
akıl ve mantıgın karıdır ? Ma
kıne ı;ahıplerı fozıa navlon te
min elmeK tamahıle mallarına 

ncımnyabılır, aldıkları eşyanın 

paraınparça olmnsı ve yukieaik
lerı ın~nnların, devrilıp uçarak 
kolunu kalasını kırması şoyle 
dur..un bı~.ıtını mentaauerını 

mudrık olınıyan makme salııp· 

lerını aalıı kcndı arzulnrıle baş 

baiia bırııkwawaı.. ve nırıayc:t 
mıllı ııervet nrnsına kıırışwış 
olnn bu ın kımJcrı aııhı geregi 

gıoı koruıuak m .. c.>uriyctınae 
degıl 1J11c1ı r beıc<lı yeler '/ 1 

Maı>ınclcrc y .. zık, eşyaya 

yaz.o;:, yurac:aşlura yazıı;;.tır: 

Kamyonlar ve kamyonetler. 
muayyen bır ol\.U aarııı.nue nı

hnycL t:Şj ayn mahsus ve ınun. 
hasır vasıtnlaıdır. Oyıeyse bun· 

laı ı;ı araı.mua ve uııtunde in. 
sanla. ın ışı ne'? 

Neaen bdedıyeler bu vazi. 
foıcrını wua. ık degıl, ve nıçin 
eşya ve ın .. ıın naklıyatında bu 
kargaşalık ve bu anar~ı '? 1 

Yeniyol 

' 

Milôno mülakatı 
Paris 6 ( A . A . ) -

Anadolu ajansı hususu mu· 
habiri bildirigor: 

Milano mulakatı burada 
alaka ile takıp olundu umu
miyetle yapılan tefsirler 
hayr hahanedir. Gazeteler 
Türk - ltalga münasebetinin 
tarihcesini yapmakta gak 
laşmagı Akdenizde centle 
ment agremen ile başlayan 
sa/ahin bir neticesi saymak
tadırlar. 

Cinayet 
Pulalunanııı DUrbinar mahal

lesinden Kuzıındı oğullarından 
Ömer oğlu Şevketin arkadaşı 

yine Pul ıtunulı Tımıkcı oğulla
undan Hasan Oğlu şoför Myazı 
ile bırliKte MilslUmüıı meyha-

nesinde rakı içerek sarhoş ol
muşlar ve umumi eve girmlş
ıerdır Şevket patron Zehranın 
evinde sermaye Huyal'la görllş
mek istemiş sermnye Huyat't11 
başka mlsnflrl Olduğunu ve bi
naenııleytı görfi~eınlycceğiui 

söylemiş bundan hiddetlenen 
şevket ç.orabınıu i~·inde sakla
dıgı tabancasını çekerek ateş 

etmiş ve illt attığı kurşunla 
ar.lrndaşı Nıynziyı kasığından 
yın lttnıı~tır.Suuh sesine yetışen 
ı.:ıe~çi .Menmede de bir kur1"'un 
sıkarak kalbine isabet ettirortık 
unu da öldUrmUş o hlıudn kon. 
troıa çıkmış olan merkez klirıt-
kolu komseri Nurettin 'l'QzUn 
sllAh seslerini ve feryadı işite
rek umumi eve girmiş ve ka
tıli elinde tabnnca:sı olduğu hııl-
de yakalamış ise de katıl daha 
i ·i el :s1li'itı ntınuğa muvaffak 
uıınuştur fukııt bu son kuqrnn
Jur klmheye ısabel etmemiştir. 

Senıercııer nokta nöhetçbi p:.>lis 
Ali verK ve aldığı hulıer üze-
l'llle karnkoldau koşan polis 
memuru lnsan GJlteliinin yar
dınııle konıı:ser .. uretliu TüzUn 
taı·ııfrndıın yııkalaanıış olan katil 
ŞevKet karakola getirilmiş Ni-
yazı h~st neye kaldırılmıştır 
tıadıse~ııı tahkikine cumhuriyet 
wUddeıumumiliği el koymu~tur. 
Vazifesi uğrunda ölen zavallı 

aı;;::r2:~~ı;ıc:ıımı:;::aı;ııım:-=:::1111-•l I bekçi Mehmedin cenazesi tö. 
renle kaldırılacaktır. 

Okurlanmız 

Ne diyor 
Elektriği sür git 

22 kuruşa mı 
yakacağız ? ! 

Bilmem kaç sene oldu, elektrik 
şirketi kilovat fiııllannı 22 kuruşa 
fırlattı. Sudnn istihsal cclileıı bu 
kuvveti halka bu kadar pahalı 
sııtmak için meydanda hiçbir mn. 
kul sebep yoktur. Şirket bazı his. 
sedar ve müessisler ve ayni za
manda da bankal:mı borçlu imiş, 
binlere:!, on binlerce lira faiz ö. 
demek mecburiyetinde imiş, bu 
faizler şöyle böyle ödense bile 
a~il baş paralar oldutu gibi duru· 
yoımuş. Hatırımız.da kaldı~ına gö
re kilovat fiatlnrının artırılmnı.ın

daki esba~i nıücibe bu imiş 1 

Biz müstchlikler, eh, de.lik, ma
demki şirket borçtan kurluln•ak 
vnziyctiııi islah edc.cekmiş, zararı 

yok biz de di~imizi sıkıp bir iki 
sene için 22 kuruşa yakarız. Fa
kat gördük ve gorüyoruzki, bize 
tahmil edilen bu ağır yükün bu 

gidişle haf ıflemesine imkan • h11sil 

olmıyacak, bu pahalılık, bu fahiş 
fiat devnm cdıp gidlc.}kir. Amma 
ne zıımann kadar, onu buı:ünkü 

vaziyetile ~irket de bllmiyor, biz 

de. Çünkü ogün bugün şirketin 
bo1c.ı <:ksilmiş olmadığı gibi ck-
silmeğe dal1i yüz tutmuş değildir 1 

Fakat bizim bunda kabahntımız 
ne ? Şirket vnktile işini bilmemiş 

ve iş bilmemezlik yüzünden bor

ca bntmış ve nltından lrnlkamıya
cağı faizlere boğulmuşsa ve sonra 

fiatları artırdıktan sonra vandalı· 
nı da auıltarak bu suretle borçla-

rının faizlerini bile karşılıyamıyor
sa bunda bizim hata ve kabahatı

mız ne ? Dipsiz fıçı boş anbar 
kabilinden bu borçl<1rın ardı gel

miyec:!kse, sudan istihsal edilen 

elektriği gnı:dnn pahalı olarak da
ha ne zamana kadur yakıp gidcce. 
ğiz ? Şu muhakkak ki, fiatJar ar
tırıldıktan sonra hasılat artmış de
ğil azalmıştır. Ve bu gidişle daha 
da azıılı:c!lktır. Bu kadar basıt bir 
hakikati şirketin düşünmesi ve 
bulması lazımdır. 

Halbuki o, kilovat fiatlarım 
malrnl hadde indirmek ımretile 

cereyanı yaymak ve halkı elektrik 

istimaline alıştırmak ve paramızın 

harice çıkmasına meydan verme
mek ve binneticc kendisi de aza-

mi menfaat teminine ç.ıılışmak yo

luou tutncağı yerde sadece, yirmi 
kuruştur; ister yak ister ynkmn, 

diyip gitmekte, yok yere hem ken
dini hem de bizi izrar eylemekte
dir. 

Alakadarların nazarı dıkkatini 
celbetmek bir vazif edi1a sanırım. 

Y enicuma : M. Y. 

T ı r p a n 

Vorolsunlar .. 

Ş 
elzirde şu son gunl r
de hummalı bir fa
aliget var. Her yer-

de. her şeyd~ bir temizlenme, 
bir düzelme mevcut.. Ha
mamlar, mağazalar boyanı 
yor, dükkanlar cı:mekiinla

myor. Yani bizim yıllardır 
yaza çize anlatamadığımız. 

yaptıramadığımız işler sıra
ya girdi; yapılıyor .. Şehrin 
kılığı, kıyoft ti düzelil/or .. 
Artık Trabzon °.1 zicıaret e 
denler; bir so;ukluk, bir to 
zuiduk. bir karnıakanşıkld, 
içine değil dt!, bir şehr" gir" 
diklerini anlıyocaklar. He/~ 
boya renkleri de tes;it edi
lir, boyama işi.ne diiıg ın bir 
şekil verilirse bu güzel ha
reketin biricik T.oha·u da 
yok olmuş olur ... Bütün bun· 
!arı vaktile pnpmayanlara 
sö"züm yok. Bugıın grıp:ın, 

yaptıranlar varolsurı. 

Şehrimizd~ adedi dört, 
beşi bulan spor im {ı ~!erinin 
me1•cııd:yeti hrp 'mizce ma
lurndur. Pek aş kardır ki bu 
teşekküllerin vaz.if e~i üç. 
beş delikeınlıya lopa vurma· 
sınz öğretip onlon saha.l/(1. 
çıkarmukian ziyade gençliği 
bir yerde. bir ülkü etrafm
da toplamak Atatürk'ım 

Türk istiklal ve Cumhuri
yetinin ilelebet mu haf aza 
ve müdaf aasınz tevdi ettiği 
ihmale gelmez bu kitlenin 
huna layık bir şekilde ye
tiştirilmesi var edilmesidir. 

Görüyor ve marılesef Ög· 
le işidiyoruz ki bu teşekkül
lerin bazıları çalısı altında 
en az zamanda erı kötü bir 
itiyat haline giren, ocak 
sö'ndüren, insanı mensup ol
duğu cemiyete muzır bir 
mikrop haline sokan ve 
hükumetçe yasak edilmiş 

bulunan en kötü şeye, ku
mara yer vermektedır. Kah
velerde gizli gizli oynandı
ğından şikayet ettiğimiz bu 
en fena illetin en nezih, en 
temiz olması lazımgelerı bu 
çatılara kadar girmesine, bir 
sürü cevherin bu pis itiyat
la körlenmesi ne gön il razı 
olmuyor. 

Yazık ve günahtır ıiç pa 
ralık men/ aat için altından 
kalkılmaz zarar ve günah
lara girmeyelim. 

Sehırcılık uakımından, bir
az daha genış duşunceli ol
mayı, bugunün ıhtiguçlarile 
beraber uzak ve yakın ga
rının ıcaplarını duhi az çok 
karşılamak ve yerme getır
mek yolundaki kaJa gez 
dırme işler mi bır tarafa 

Halk nerede hava alacak ? ! 
H M. 

---~~----------·---------
Kalemin 

bırakalım, zaten biz bırak· 
mamak istesek de onlar bu 
du1uş ve gidişle öylece yer
li gerinde kalmağa mah
kumdurlar! evet onları hir 
~a:a~a bırakarak maddeleri, 
"ukurnleri apaçık gözümüzün 

0 nunde duran kanunu her 
madde, her iş ve her vatan

:~ş . hakkında tatbik edelim, 
dfı, başka bir şey istemi

Yoruz. Zcıten istemiş olsak 
dahi bu talep çok nafile 
değil midir J 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Şehrin, hava alacak i i meydanı var, ikisi de parall; 
iyi ama bu halk nerede güneş ve hava alacak ? 

Bu şehrin yazın köylere, say· 
f iyelcre çıkımyan binlerce de
ğil, on binlerce halkı var. Bas· 
kın ç.okluğu teşkil eden bu on 
binler nrasındcı tam gıda alamı
yan, gnoey!)izlikten, havımzhk
tan bunalan erkek kadın genç 
ihtiyar ynzlerce ve binlerce in
sanın gıdaya olduğu kad~r. g~
ııeşe ve temiz Jıavnya dulu ıhtı
yacı aşikllrdır. Öyle yurddaşlıı· 
rımız, öyle genç kızlarımız var
dır ki gıdadan alamadığını gU
ve~ tc:l r lac0 k, çiğerlerlnio b11· 
dasını temiz bııva ve bol gOneş· 

le telafiye çnlı~acaktır. Hava ' men paralılara hasrediyoruz, iyi 
girmiyen. gUneş görmiyen dnp- aına cebinde on kuruşu olmı
rtaracık sokuklıırımız, pencere- yan, fakat dediğimiz gibi gUne
siz dn·nrlarla sımsıkı örnlmUş şe, bıwaya, istirahate senden 
ve kapanmış gUneşsiz ve hava- benden doha evvel ve ziyade 
sız evlerde ömnr lörpUliyen ihtiyacı bulunan yurddaşların 
lıastalara, 'kansız ve dermansız- gnneş ve hava haklarını hangi 
lara hiç?lmazsa bol bol gllneş hak ve saldhiyelle iptale krı.lkı.,ı-
vermen.ın, bol bol gUneş aldır· •or ve iptal edi oruz? 1 
mamn ımkfinlarını arayıp bul- ~ y 
mak ıazımgolen, bili'lkis az çok Şehrin içindeki parklal'ın bl-
me.vcut olan bu imkuııları da rer köşesi de paralı olur ve pa
ortııdan kaldırmış IJulunuyoruz ! ralılara hasredllebHir aına, öbUr 

Şehrin fç;nde avuç içi kadar tarafta yer yer hsH ıa havn, gU
bir bahçemiz var, onu da tema- neş ve istirahat ihtiyaçlorını bol 

b1l karşı1ıyacak parkları, bah
çeleri bulunur dcı ondan sonra 
bu yapılır. Belediyenirı pnrktııo 
aldığı lc:ırın birkaç mislini, gll
neşlen ve havadan mahrum bı· 
rakılan halk llıica vo doktora 
ödemektedir. 1" a k n t ödemek 

kudretinde olmıyun ilaç ve dok
tor_ yUzn ~öremiycnler ne ynp
sın, bunu sıhhatlerile mi öde
sinler böyle? 

Yazık ve günahtır, halkın 

güneş ve hava hakkını iade e
delim artık ..••• 

Ucundan 

Ostıinlüğü cepden ziyade 
ka/ ada arayın. Para aklı 
değil akıl parayı kazanır. 

J nsanlar tuhaf dırlar .. Ken
di/ erini doğrultmaktan zi
yade başkalarına nasihat 
vermekten hoşlanırlar. 

Kin sinirlerin, af be.r;nin 
malıdır. 

• Nezahate ger vermeyen 
mecliste insaniyet barına
maz. 



Sayfa 2 

Sağhk 

Kadın ve spor 

3 

Ski, serbest, ahenktar ha
r ıketlerle igi havada ve 
güzel bir yerde bilhassa tav 
siyeye şayandır. Maahaza 
burada da dikkate çarpan 
noktalar yok değildir. Me
sela sert zemin üzerine ani 
s·çranıa ile yüksek atlama
lı dır. lüzumundan /azla 
!'apılan bu sporlar, tam bir 
şifa veremiyecek kadar iler
.1İljen kalp hastalıkları hu· 
sule getirebilir. 

Tenis ve hokey kadınlara 
f a'llsiye edebileceğimiz en 
i ıi sporlardır. Bilhassa te· 
rds, yalnız bütün adelatı 

1•e bahusus kol adelatını 

l uvvetlendirmekle kalmaz, 
aynı zamanda hareket ka
biliyetini çoğaltır, çala.ki 
'le ahengi temin eder. 

Futbol hem tehlikeli hem 
de iri ve kaba vücut husu
le getireceği için kadinlar 
oynamamalıdır. 

Kızakla kayma, ayak 
adelelerini kuvvetlendirir. 
Tene/ /üs ve kalbi tanrim 
eder ve vücut hareketlerine 
zara/ et ve hafiflik verir. 
Bisiklete /azla binilirse otu
ruş icabı. bel kemiğinde in
hina/ar husule getirmeğe 
müsaittir. Bilhassa sıhhatlı 
'l•e güzel bir spor binicilik 
lir. Hasla olmıyan kadın
lara zarar dejil, bildkis 
çok fayda ıörürler. 

Kadınlar için hafif atle. 
/izim de iyi sporlardan bi
ridir. Koşu, bütün etlerin 
alıcnktar kuv'lJetlenmesi dl
mektir. Agnı zamanda te 
ne/ /üsü derinleştirir, kalbi 
kuvvetlendirir, mübadeleyi 
tanzim eder, vücudun aşa
ğı kısımlarında kc..n toplan
masına mani olur. Uzak ve 
yüksek atlamalar, vücudu 
ela.stiki ve kıvrak kılar, 

fak at bilhassa dikkat edi
lecek nokta atlanacak ma
/,allm sert olmamasıdır. 
Zira iç aletlerimizin kolay
ca gevşemesini mucip olur. 

Gülle, kurs ve ok atma 
yalnız çevikliği . değil. aynı 
zamanda göğde ve ayak et
lerini de kuvvetlendirir. 

Jimnastikte bilhassa ser
best hareketlerin hepsi. bi 
/aislisna tavsigege şayandır. 

son zamanlarda viicudun 
/azla hareketini mucip olan 
İsveç usulü muntazam hare
ler, vücudun yalnız alelade 
kuvvetlenmesini değil. aynı 
zamanda vücudun güzelleş
mesini temin eder. 

Dansın da. vücudu ahenk 
li kılmak hususunda büyük 
hizmeti vardır. 

Maala.c:ef eskiden bizde 
ihmal edilen ve hatta bir 

kısmı da hiç yapılmıyan 

spor ve jimnastiğe bugün 
nesli sıhhatli kılmak, güzel· 
/eştirmek, genç ve zinde 
kalmasını temin etmek için, 
layık olduğu ehemmiyet ve 
kıymeti vermek lazımdır. 

Son 
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Umumi Vilôyet Meclisinde 
Daimi Encümenin Mutalaanamesi Edebiyat, Halkıyat, Gençlik 1 

- Geçen sayıdan kalan -
nazaran vilayet makamı tarafın 
dan muktazi muameleye teves· 
sUl olunmuş vncurta getirilen 
dosya 13 5 936 ta ibind~ encU· 
menimize tevdi edilmiş işin O 
nem ve milstaceliyetine binaen 
idarei bususiyei vilıiyet kıınu

nunun 144: inci n:.ıddesinin G 
ıncı fıkrasına tevfikan sayın 

meclisin tastiklne sunulmak şar
tile keyfiyetin tetkikine bilibti
dar: 

A • Merkez kazası i~:in Ih
san Subaşı S rey ile a~ıl az11h
ğa, Knlclya köyttnden Selfüni 
Akçay 4, Hundup 3 rey ile ye
dek azalığa. 

B - Sürmene kazası için SU 
leyman Çebi oğullarından SLt
leyınan Sırrı S rey ile asıl nzıı
lığa ve Rahmettin ~lah:nut Ç~bi 
4 ve maliye tıhsildarlığındnn 

mütekait O.:>man 3 rey ile ye
dek azalı~ına. 

C - Of ilçesi için Salilı Sıırcl 
5 rey ile asıl azalığa, Enver Sn
ral 4 ve Hüseyin Ayôn 3 rey 
ile yedek azalığa. 

Ç - Vakfikebir kazası için 
Hasan Güç 5 rey ile asıl azalı· 

ğa ve Çavuşlu köyUnden :Meh
met Zunbar 4 ve BeşikdUzOn
deil Arif Uzun 3 rey ile ycdı::k 
azalığa. 

D - Akçaabat kaznsı içm Kı'l· 
zım Özdemir 5 rey ile asıl ve 
Hasan Lermi 4 ve ltmıhim 'l'a· 
rakçi 3 rey ile yedek azalığa. 

E - Maçka kazıısı iç·in N u
man Sabit Çelebi oy birliğile 
asıl azalığa, Hüseyin Sunuhi 
Kafurı 4 ve Ömer SClnıer 3 rey 
ile yedek azalığa seçilmiş ve 
cümlesine makamı vilayetten 
birer reis tayin edilerek kad
rosu hususi muhasebeye tevdi 
olunmuştur. 

6 - Sayın meclisin 936 bUt
çeslnin tanzim ve vazlfesioi ik
malinden sonra yQksek tastika 
sunulmuştu. Dahillya vekfıletin 
den alınan 17-6-936 tarih ve 
286-35 sayılı tel yazı:ıında nşa

ğiki 10 madde tebliğ ve istihzah 
olunmuştur. 

1 - 934 yılı tahsiltllına nls· 
betle 936 bütçesinde 187720 11 
ra fazlalık olduğu. 

2 · Cumhuriyet Halk Fırka
sına yapılac.ık yardımın ne ol 
duğu. 

3 - Adl bntçe nizamnamesi 
nin 4 inci maddesile inşa olu· 
nacak hastaneye yapılmak iste 
nilen 200 bin liraya k<:d!ir yar
dımın ifasına villlyeticı malt va· 
ziyetinin mUsalt olup olmadığı. 

4 - FevkalMe bütçenin 4-1, 
4-2 maddelerine konulan tahsi
satın altıncı kısma nakli, 

5 · 4·2 maddesine konulan 
18833 liranın ne suretle hesap 
edildi~. 

6 • 4-1 maddesine konulan 
tahsisatın tnmamlanması ve baş
lığın tayyare hissesi olarak dU· 
zeltilmesl. 

7 - Adi bütçe niznmname~io
deki tefı;irin ne olduğu. 

8 • Dal cedvellnde 44-1 da
hiliye muteba ısı ve bakteriyo
loQ' yazısının veya baktetiyoloğ 
şeklinde islatıı. 

9 - Damızlık hayvan alınma
sı, ibsa ve devvar sermaye içiu 
1800 liraaın kabulü. 

10 - Kurs masrafı olarak 250 
liranın bütçeye konulması iste
nilmiş ve sorulmuştur. 

Bunun üzerine yapılan tetki· 
katın sonu "1" 9 ,, , tahstlfılııın 
güre fazlanın 83050 lira olduğu 
bıı açığın haliye geliri ile sabl
ka bakayasından vaki olacak 
fazla tahsilat ile önleneceği. 

2 - Mahalli ve içtimai haya
tın icaplarına göre fırkıının ya
pacağı işlere yardım yolunda 
tahsıisatın kabul olunduğu. 

3 . Yeni hastanenin ioşasınıa 
ikmali sıralarında idaresi mu
vazenel umumiyeye geçeceğin
den llrılnıl pdllea muavenetln 

if..ı ı imkan dairesinde gOrUh1U· 
ğü. 

4 - Fevkolade blltçenin 4 1, 
4:-2 maddelerindeki tahsisatın 
altıncı kısma nakıl olunduğu. 

5 - Fevkalade bUtçenio 4-1 
maddesine konulan tahsisatın 

3154:0 liraya çıkarıldığı. 
6 - Fevkalade bütçenin 4-1 

maddesindeki hissenin tahmi
ninde isabet olduğu ve başlığın 
tayyare hissesi olarak dUzeltil
digi. 

7 - Bütçe nizamnamesindeki 
tefsirin iskeledecı çık.an ve tari
f ede mevcudu olmayan mevat 
ve eşya hakkında encümence 
it ihaz olucıan karara ait bulun
duğu. 

8 - 44 inci faslın başlığı v 
ya bakteriyoloğ şeklinde islah 
olunduğu. 

9 • Geçen seneler içinde ya
pılan tecrnbelerin verdiği kana
sta göre boğa mubayasındaıı 
bir faide temin edilemiyeceği. 

10 . Kurs masrafı için 250 
liranın mUnakaleten temin edil
diği 24·6·936 tnrlh ve 371 sayılı 
kıırnr mnzbataslle cevaben arz 
olunmuş ise de bu cevaba kar
~ılık. olmak üzere Dahiliye ve· 
kfıletlnrten alınan 17·7 !J36 ta
rih ve 286·41 sayılı buyrukta : 

1 . 936 bütçesindeki açık 

miktarı 187729 lira olduğu hal
de bunun ne suretle 83050 lira
ya endirildiği. 

2· Fırkaya yapılan yardımın 

Halkevlerine tahsisi. 
:3 - Hastane için yapılma~ı 

mUtesavvir yardım hus~eunda 
kıınun hUkUmlerinin göz önüne 
alınıp alınmadığı. 

,ı - Arazi tahrir işleri içia 
mı:ıliyeden verilecek 1050 lira
nın blltçeye irad kaydı, bildiril
miş ve sorulmuş buna verilen 
22 7 936 tarih '7C 406 sayıh oe· 

vabı ınazbatadn amelei mOkel
lefe mahsubatı olan 100110 lira 
nazarı dikkata alınmak şartile 
önce arzedilen 83G50 liranın 
doğru oldu~u ve fırka içiu mec
lbce kabul edilen yardım para-

sının Halkevlerine tahsisi şek· 
lile tadiUı.tın yapıldığı ve hasta-

taueye yapılacak yardım husu
sunda idıırei hususiyei vilayet 
kanununun 131 inci maddesinin 
meclisce nazarı dikkata aJınrhğı 
ve ahkılmımn mahfuz bulundu
ğu bildirilmiştir. 

7 - Şalpazarı nahiyesine bağ· 

lı Semenli, Doğancı, Kıran gibi 
bu civarın sekiz koy halkı beş 

allı saatlik uzun mesafelerden 
yalaız haftanın bir gUoU Salpa-

zarrna inerek hayvani ve zirai 
mahsullerini satmak ve ihtiyaç-

larını temin etmek hususunda 

düşdUkleri mUşkil4ttan kurta· 
rılıuııları için bu sekiz köyUn 
ortasında haftanın münasip bir 
gUnUnde bir pazarın açılmasına 

mUsuade yolunda halk tarafın

dun nahiye bük Ometino müra-

caat olunmuş bu dilek yUksek 
makamlardan geçmiş lehde lı:\

yık olan mutalealardan sonra 
keyfiyetin tetk.ikı için enenme· 

nimlze tevdi edilmişti. Halkın 

iktisadi refahiııin temini ınpi

ren!>ip kabul edileıı Cumhuriyet 

lıllkılmetimizin uhdelerine uy

gun şekilde keyfiyet önemle 
önlenmiş yüce meclisin cUmlei 
veıuifimleu liuluııan i~i idarei 
hususiyei vılayet kanununun 
144 ınci maddesiııin 6 inci fık

rasına dahil ve ehvali müstace
leten sayarak tetki.liine başlan
mış yapıla iş bu dileği mu va. 
fik görmU., tastikinize sonulnıak 
şartile Doğancı köyQaüu yanın
da haftuuın pazar günleri açıl· 
wak üzre Derepazarı adile bir 
pazarın kurulınusma 6·5·936 ta· 
rihiııde 256 sayılı karar veril
miştir. 

· Arkası var . 

Öt Bülbül .. Öt ... 
Faruk Nafız Çamlıbel Üstadımıza 

G ineşin ufukta yattığı anda. 
Ci·narm melale battığı anda, 
Ruhumun hiC!'anı tatlığ1 anda, 
Öt bütün sesinle. İnlesin dağlar ... 

Her nağmen sihirlı bir iiıtizazla, 
Ruhuma dolsun da bayzltsrn hazla .. 
Ben. sana uyamam bir ktrık sazla ... 
Öt bütün sesinle inlesin dağlar ... 

Galiba aşıksın : Nağmen yanık çok,· 
Senin de kalbini delmiş aynı ok.. 
Tutulmak nafile: A~kın sonu yok .. 
Öt bütün sesinle .. İnlesin dağlar ... 

... Bu ötüş ne titrek, ne içli bülbül I 
Ne yazık.. Sesine cevap yok, üziil !. 
Geceler sarmadan her geri tül tül. 
Öt büttin sesinle.. İnlesin dağlar .. 

O. Sebati Ertan 

Yaylô Yolcularına .. 
Ağarmadan gün henüz, ufuklar penbe iken, 
Çıkın dumanlı dağın yeşil eteklerine, 
Ellerinize eğer takılırsa bir diken. 
Hız alarak yükselin vuu eteklerine .. 

Esen rüzgarlar gibi geçin bu ülkelerden, 
Yaylanın yollarında ilerleyin bakmayın 
Yolculara hasreti tattıran ülkelerden. 
ilerleyin hep öne,· arkanıza bakmayın. 

Geçmişleri anarak hoşluklar garatınzz, 
Ilık sabah rüzgarı okşarken yüzünüzü. 
.Aşıyorken dağları bir kuş gibi atınız, 
Tatlı rüyalar dolsun, kapasın gözünüzü. 

Elbet bir gün gelecek, yine kavuşacağız, 
Yurdun hangi parçası olursa bir yuvamız. 
Ancak eski günlere böyle kavuşacağız, 
Yurdun hangi parçası olursa bir yuvamız. 

Uğurlar olsun size şen yayla yolcuları. 
Arkanıza bakmayın, geride kim var diye, 
Çın/atınız hn yönü şen yayla yolcuları, 
Arkanıza bakmayın bir ses duyuldu diye. 

__,_ 

D·1nqada 
--= .,..._ 

Neler oluyor 

Konuşmak ömür uzatır 

Erkeklerin yuzde doksan 
dokum, kadınların dilinden 

şikiiJJ elçidir. Yu zde doks~n 
dokuzu kocayu soru,,uz her 
biri kansı için. 

- ly!.dir, hoştur amma; 
şu çenesi olmasa! diyecek
tir ... 

Umumi lcanaut de budur: 
Kadınlar çok konuşur, hep
si de çenesi düşük, geveze· 
dirler . .. 

Nemutlu onlara! 

Samiye Yalçın 

1 tur: Çünkü kadınlar çok 
konuşuı larl .. 

Portakal suyu kandır 
Biligorsunuz,bazı insalar 

vardır. kansız hemcinslerine 
kendi kanlarını verirler, 
bunların en meşhuru bir Al
man, dört sene içinde 50 
hastaya yarımşar litre kan 
verdi. 

Bu ad"m fayet basit bir 
rejim takıp etmektedir. Bol 
portakal yiyor. Kanın bol
laşması tıe kuvvetlenmesi 
için en iyi ğıdanın porla 
kal olduğunu söylüyo. Ken
disi için de bol bol porta
kal yiyor dedik. Günde otuz 

~u haf ta Histe bir pro · portakal yemektedir. 
fesor, konuşmarı.ın sıhhi 1 Vatandaş portakal yel .. 
fay daları h•kkznda bir kon f 
f erans verdi ve dedi ;.i: 428 saat konuşan adam 

- Sıhhate gurayan şey
lerden bıri de konuşmakı,r. 
Hastalıkların çoğu, ciğerle 

rin zafından gelir, koı. i· 
maksa ciğerler; kuvvet!t.ıı 
dirir . . 

Evli ölen er)~eklerin sa· 
yısı, evli ölen kadınların 
sayısındun /adadır. Her 
diyarda, dul kuJmlar, ka
rısı ölmüş erke"lerde çok-

Okalada bir köylll, dünyada 
ilk defa rastgelinen bfr hasta
lığa tutulmu~tur. Bu hastalık 
konuşma hastalığıdır. Köy l ll 
birden bire süı·'ı:ttle konu~mağa 

başlaırıı., bütan ısrarlara rağ
men susmamı,~, kendisine mu 
sckkio ihi~:lar verilnıi;, teısiri 

gözükmemiş ve nihayet adam 
cağız 428 saat mütemadiyen 
koou;ıtuktan saııra helak olup 
ölmuştur. 

Şarkı 
Be!llekar 

Yesari Asım'a 

Yannrım hasreti aşkınla senin 
Öpsem gül benini o pembe tenin 
Hayranıdır gönül nazlı Ayşenin 
Öpsem gül benini o pembe tenin ... 

Bir gece dizinde yatsam ağlasam 
Lehini lehimle sarsam bağlasam 
Ayşecik Ayşecik diye çal{lasam 
Öpsem gül benini o pembe tenin .. 

Muzaffer 

Halk türküleri 
Dağların başı yüce 
Kitap okurum hece 
Nikahımız kıyıldı 

Benim l !dun bu gece 

* 
Sı;lar g.bi akarım 
Ben her şeyden çakarım 
F.kız tamam beş yıldır 
Gözlerine bakarım 

* 
Sabahtan güneş doğar 
Ekız saçını ovar 
İsteyeceğim seni 
Korkarım baban kovar 

* 
Çimende otlar kuzu 
Severim siyah gözü 
Eğer baban vermezse 
Senlen keselim sözü 

* 
A benim muz çiçeğim 
Nasıl senden geçeyim 
Ahtettim iman ettim 
Yoluna öleceğim 

* 
Saksı da, limon gibi 
Sarardım onun gibi 
Ne gavur ne müslüman 
Olmasın benim gibi 

* 
İpeği büküyorum 
Sevdanı çekiyorum 
Asla merhametin yok 
Göz yaşı döküyorum 

*· 
Hayırdır gözüm daldı 
Alev saçağa saldı 
Yarımdan uzak düştüm 
Sevdası bende kaldı 

* 
Gülün yanında diken 
Sevdadır belim büken 
Aşkından yanıyorum 

Daha henüz genç İken 

Herş~yden 

BİR PARÇA 

Saçları dökülenlere 
müjde 

Kutbu şimalide bir tetkik 
seyahatinden dönen lııgiliz ka
şiflerinden Richard San gaze
tecilere yaptığı beyanatta şu 
sözleri söyleıniştir: -

« Maceramız çok enteresan 
oldu. Size her şeyden evvel 
şunu haber vereyinı ki, Kutbu 
şimaliııin öyle Ur yeri vardırki 
oradıı kabak başlı olanların 
kttffesiııin tepelerinde ~aç çık
maktadır. Uizim lıey'eti seferi
ye~e bulunan 4 tane snçsızın 
dördUnün de sııçları çıkınıı;;lıt. 

Bu keşfin jeolojik, meteuro 
lojik ke~ifleriıı hemen hepsin
den daha faydalı olduguuu zan 
nediyorum. Artık saçlan dökü
lenler merak etmeı;inler.» 

Kanser artık iyi 
olacakmış 

.l\lançcster doktorlarından 
j 1)hu Capper 1fognian ke~fetıigi 
y~ııi bir serum ile kanseri, ta· 
ınaınile tedavi etweğe muvıtf
fak olwu)'lur. llu serunı iıısan 

vucudundu hıtihsal ediyormuş. 
Ser om lıa~taya lıer haf ta 

enjeksıyo tarikile verilmekte 
ve hasta da yirmi hafta zaıfm
da tamamile iyi olmakta imiş. 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A Vusturyanın Anlcara 
Elçiliği snbık müsteşar 
Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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Bununla, bntoo arzuları ye
rine gelmiştir. Boğazları açık 
tutmakla, sovyet Rusya'~'! çık
ınaz ı nlmoklıi, Musul gibi ı;tra
tejik bir noktayı elinde bulun
durınakla da, Arabistaodaki 
nüfuzunu yapmaktadır. Hatta 
Anadolu topraklar Uzerinde o 
kudar gözU yoktur ki, Sevres 
ınunhedesiyle buralorıo kendi 
aralarındo pnyloşılnıasını bUyUk 
bir cöınordlikle müttefiklerine 
havale etmiş bulunuyor idi. 

hkot bu paylaşma yapıln
ınaınıştır. Ve Duınlubınar zaferi 
Avrupa ile Asya arasıodaki ka 
rıı ve hava yollarının kontro
IU.nu gine TUrkiye nin, Sovyet 
nusya'uıo mUtteJiki olan 'l'ür
kiye'uin eline bıraktırmıştır . 
Bununla, bOyle bir 'l'Urkiye, ln 
giltere·oın un ve Urtuasya'dald 
Vaziyetini daimi bir tehdid al
tında tutmaktadır. ÇUnkCl İngi
liz • Hus nüfuz mücadelesinin 
Ön - ve Orluasya'da cereyan 
edeceğine nfç şüphe yoktur. 

Musul'da oturan logillere'yi 
Sovyet Husyıı'nıu Kafkasya ille 
rioden ancak iki Uç ynz kilo 
nıetrelik Türk ve lrao toprak
ları ayırmaktadır ki, Asya ölçU 
leri Uzeıinden bu mesafe, bir 
hiçtir. lki rakılı büyUk devlvt 
arkasındaki çaq.nşma bir başla 
~ınu lngıliz hOcumu, 'l'ürk ve 
ırau toprakları Uzerinden yUrU 
Yecektır. O gün, eğer '!'Ur.kiye, 
boyun eamezse ( kıböyle bir 
haıe bugün asla ihtimal verile· 
Inez) İnKillere, 'l'Urkiye ile de 
hart.> etmek mecburiyetinde ka 
laı::aktır. l•akat o gUne kadar 
As)a'ua biç bir devletin menfa 
a~lt~ri lııgiltereniııki kadar teh
~ıcı ultıncı11 değildir. bu tehdid 
lrıgiliz tabiiyeti altında bulunan 
YUzlerce mUyun insana, milli 
kurtuluşun yollarını ve imkıln 
larim gosteren 'i'Orkiye'den gel 
ınekteuir. 

'l'ürkıye ile lagiltere'nin va
Zlyeu, işte bunun. ıçln, bir gUo 
boğazboğuzıı geleceklerini bilen 
fakat bugünün gelmeme:,iui te
llleuoi eden yalınk.ılıç iki cıaş
lllanın vaziyetini hatırlatmak
tadır. 'fllrkıye, böyle bir ibti
ınau, ancak Husyu'dan yüz çe
Vlrıuek suretiyle önlıyebilir. 
hkut böyle bir lıareketin ne 
l'uyaası vlııoılir'l Gerçi, bu su
retıu, İngiliz telllikesinln öoüne 
~e\:ilmiş olur. lluna mukabil, 
tek. b ~ına knlmı\jl blr 'l'Orkiye
Yl tetıdid ede bilecek tehlike
lere kur,.·ı lngiliı. himayesınf 
Umınuk ubesdtir . 'fürkıyenin 
büyle bir hareketi, kendisini, 
Avrupaııın lUtlJf ve ınayet oı. 
lUaz. bunu yııpwuktansa, Tür
kiye, Husya'yu ve bundan sonra 
ra da devıetiui ve istiklalini 
koruyacak, olan kılıca duyaoa
ruk, t.>ğer ıuzırnsa, Asyalı mil
letıer i~in mukadder olan bir 
barba hazır olmayı tercih et 
llıektedır. 

tsoyıe bir boğuşmada, 'l'Ur
kiye, yalnız Suvyet Rosya.)11 
değil, kendisiyle beraber ayaı 
iilıı kurtuluş davasını gUden 
lıran ve öf ı,;auıstanı do yaoıoda 
t Ulunacuktu·. c;nııkü miui kur-
uluş ute~i bu iki memleketi 

l
<te sarnııştİr. Hunlar da kendi
er· · 

1 ıaı Avrupanın ve bilhassa 
~gııtereuuı uüf uzuııdaıı kurtar 
et ak peşindeoır. tlu kurtuluş, 

1 
aba ağır bir seyir takib etmek 
e ber11ber, l'ürkiyedeki örneğe 
~Yğun cereyan etmektedir. Bu 
urtuıuş mukadderdir ve bunun 

önune geçmek uncnk silah kuv 
Vetıyıe kubi1dir. 

• Aı·kası var • 
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Ziraat 

Afkın ve Afkınlama 
Az yerden çok mahsul elde etmek 
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Arkadaş ! Bahçede 

tarlada uf ak bir yerde, 
parça parça tecrübe 
yap. Her parçada şu 
ve bu gübreden şu ve 
bu kadar kullan. Nere
de ne yapti isen hep
sinin bir deftere yaz, 
orada sonra yetişen 

mahsule bak. Ü zerinde 
iyi mahsullü gördüğün 
parça üzerindedir. Def
terine bak ki, o parça
ya ne kadar ve ne . çe
şit gübre atmıştın. işte 
onlar senin toprağının 
ihtiyacı demektir. 

Anladınmı ? En doğ 
ru sözü sana söyleyecek 
olan ben değil, senin 
yapacağın tecrübedir. 
Bunu bil ve ona göre 
davran. 

Sözümü bitirmeden 
evvel bir şey daha söy
lemek isterim : 

Avrupa gübreleri çe· 
şit çeşittir. Bazıları a
ğaçları fazla meyva ver
meğe, bazıları da zaif 
ağaçları zaif fidanları 
büyütmeğe yarar. Av
rupa gübresinin bu iyi
liklerinden her zaman 
istifade edilebilir. Nete
kim bu da az iyilik de
ğildir. 

Fakat bu böyledir 
diye tutup her sene 
aynı gübreyi kullanmak 
la kalmak hatadır. Be
nim maksadım da bu 
gibi hataları söylemek
tir. Yoksa Avrupa güb· 
resini kötülemek değil
dir. Ancak yalnız ona 
saplanıp kalmamalıyız 
ve onu kullanacağımız 
yeri ve zamanı iyi seçip 
bulmalıyız. 

relikleri düzeltn1ek la
zımdır. Ne yapılacağını 
tarif ettim. 

Yeşil gübre ve kom
postolar da iyi gübre
lerdir. Bunları herkes 
yapabilir. Memleketi
mizde gübrenin kıymeti 
bilinmiştir. Nüfusumuz 
çok yerimiz dardır. Ye
tecek kadar gübre bu
lamıyoruz. O halde bu 
gibi gübrelerden de is
tif ada etmeliyiz. Daha 
bir çok istifadeli gübre
ler tarif ettim. onları da 
yapmalıyız. Bahçeleri
mizi her sene belleme
liyiz Belleme gübrele
me kadar mühimdir. 
Bunu her halde ihmal 
etmemeliyiz. 

Yerine göre A vru
pa gübresi de kullan
malıyız. Yalnızbu güb
re bahalı olduğu için 
bunda dikkatli davran
malıyız. Hakikatan faz
laca kar varsa ancak 
ozaman bu gübreyi 
kullanmalıyız. Yoksa 
rastgele yere her neba
ta sadece bu gübreyi 
kdlanmak doğru de
ğildir. Hesabımızı iyi 
tutmalıyız. Masrafla ka
rı karşılaştırmalıyız. Kar 
görmezsek bundan vaz 
geçmeliyiz. Avrupa •güb 
resini _ancak şiddetli 
ihtiyaç duyduğumuz za-
man ve elverişli vemuh 
taç toprak ve nebatlar 

da kullanmalıyız, ve bu

nu kullanmakla öteki 
değerli yerli gübreleri 
ihmal etmemeliyiz. Çün 
kü onlar esastır, temel
dir. 

N E T 1 C E : Avrupa gübresi çe-
şit çeşittir ve muhak-

Bir yerden senede 
bir kaç defa mahsul al- kak ki hepsi de değer-
mak veya az yerden lidir. Fakat her çeşidin 
çok mahsul almak, çok kullanılacak yeri vardır. 
kar efmek için gübreye Piyasada şunun bunun 
ehemmiyet vermek la- elinde satılan her güb
zımdır. En iyi gübre re herkesin duyduğu 
heyvan gübresidir. Bu ihtiyaca karşılık değil
gübreler bizim köyle- dir, Bundan başka, bir 
rimizde iyi muhafaza çeşit Avrupa gübresi 
edilmiyor, kuvveti kem- her toprak için ayni 
relikte kaybolup gidi- neticeyi verecek halde 
yor, geriye pasa kalı- değildir. Topraklarımız 
yor. Yazıktır: . Bunun I baş~a başka ol~uğu ~çin 
önUne çekmelıdır. Kem-, aynı Avrupa gubresm-

den edeceğimiz istifa
de de başka başkadır. 

Ahmet bir dönüme söz 
gelimi 3 kilo vermiş ve 
iyi netice almışsa Meh
medin de 3 kilo ile aynı 
neticeyi alacağını zan
netmeyin. Avrupa güb

resinin f aidesini Hasan 

görmüş te Hüseyin gör 

meır.iş. Olabilir. Sebep
lerini yukarıda anlattim. 
Bu yazıları iyi okursa
nız bilmediğiniz bir çok 

şeyler öğreneceksiniz. 

Şimdiye kadar her na-

sılsa anlayamadığınız 

bazı şeyleri ve hakikat
Ian bu yazılarda bula

bileceksiniz, müşkülle

rinizi çözebileceksiniz. 

Son 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

FERAH 
Eczanesidir. 

Gayrimenkul satış ilanı 
Köyü Nev'i 

Kala/ka Fındıklık 

n 

.. 

,. 

.. 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

lki parça 
Fındıklık 

Üçparça 
Fındıklık 

Dört parça 
Fındıklık 

Dört parça 
Fındıklık 

Mü/rtz 
Fındıklık 

İki parça 
Fındıklık 

İki parça 
Fındıklık 

Beş parça 
Fındıklık 

Dört parça 
Fındıklık 

Tuzlu {eşme Arsa 

Kıymeti Mu. 
M. Mu. U. N. Lira Tabiiyeti 

13875 215 300 Ermeni 

9190 570 
571 

15623 

9190 

6433 

4595 

12407 

523 
537 
612 

528 
590 
600 
525 
539 

566 
615 
627 
622 

714 
715 

438 
192 
643 

7352 645 
646 
626 
673 

200 

340 

250 

105 

125 

300 

120 

17461 676 380 
627 
668 

547 
5974 577 

605 

95 62 

130 

47,5 

n 

,, 

,, 

n 

,, 

.. 

,, 

n 

Mübadil 

Defterdarlıktan : 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkul/elin miilkiyetleri 

peşin para ile satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. is
teklilerin yüzde 7,5 dpozito akçe/erile birlikte 70 2-937 
Çarşamba günü saat 14 te Defterdarlıkta toplanacak ko-
misyona müracaatları. 29 - 2 - 6 _ 8 

Bedava muayene 
Semerciler başında halk eczanesi üstünde Doktor 

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

. . . .,.. ~ ~ .. ~ 

VIE:NDVOIL 
Basım evi 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir 
hazırlar ve gönderir. 

zamanda 
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RAD'f OLARINI 
Tercih Eders iniz .. 

7 

9 

6 
A. 

V. 4 / A 

. 

daima 

Her · f?acJyo sahibine 

lôzım olan elr:ktrikli 

otomatik gram'.)forılar 

D. ' . 1 

ı r t ı_ ey ı_ p, rnukcyese 
etrneden Rady o 

en 

alanlar aldanır 

Radyoları 
başta ; 

MOVADO 
DünyaAın en 
mükemmel 

saatıdır. 
i 57 birinci "' 

mükafat 
kazanmıştır 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K.>l ve 

Spor saatları 

Kunduracılarda T R A 8 Z O N 

PDııöD<t:© : 
. ~ 

R.ADYO ' 
Ve TELEVİZYON' 

M. NURİ A YD l'J • ta1 'ıg'u ) F b ·k l 8 t] 

,f'4 
~ Trabzon 

~ t c·· I .. k El 1 t ., T ı f . T" 1 • 1937 modeline Elektrotlu t 
sntışevi a n a arının 1 

.... .:...a , ıoz u , eK rıı:, e e of', ve saıre .. ·c rrc tı uncsı tatbik eltİği __ t 
~ K uc.duracılar cad Je.->ı i T. 06 +J 

. ~~' ~'V ~~-. . ~~ ~p ~p -.;" ~ Lambalariyle, ğeçen sene olduğu 1 
~ _ _ _ _ gibi, bu sene de R d t 

,.~~~~~~~~~~ıc:1 T k ..... a yom 
~ Rem ı· n gton . . ıt:ı y!~e~t~~!~'" en başında i 
~ ' Bütün dalgalar üzerindek} S~LEKTİVITE, SES 
rı Yv.ı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla i tabiiliği.ve temizliği 1 RAKiPSiZ v~ E~SIZD~R . 

~ J 
r+. 

~ HBSILOu ~:ı 
~ J ~ 

~~rhangi ~ir ,~ ·· ::a için artık Radyonuzu fabrikaya veya. Istanbula ~ 
gondermege .. ~:.::um yok, Çok hassas muayene aletlerı , ve on 
senelik bir k:: . :. ,_ e sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O lan her 
suretle gara!ı; i e : :: r PHILCO yu almak menfaabnız icabıdır·. : 

Uzun Vfıdeli Satış ! 
Cep ve kol saatları dünyanın en hl!IS!s saatlandır. ';J · 

~=~:;:~ Hami ve Kemal Nalbantlar M•t•za"' 1 ~ r.ıgraı , sAArçt - r ... o'°° 
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