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Parkeye 
aııyız .. 

Şehir içinde Şose b 1 • 
.&QfllllJOr. a ıakışıtaıı.lık: 

gbfA olıiladığı, gtlzel gö.r e 
.edil lçlıı c1eau ' ı>u bk11 anJa 
111 ve kavraJJŞJmıza göre ihU 
7aca ve llhh1 tar ua uy o 
O!madliJ ıçladir 

Şehir içi.o.de toprak yoUar 
yapuaıgı zamauJar, motörlU 
ndıt Yüıtaiarı ı~tu .ouıcun 

muiue ile J1lı'1lJOfuz. mıaJuue
DUı a!twa ~ serttrsewz, 
akpıaa ._dar tuz JUtmaJUao 
elDetle kurtuM•dl·wz ı 

8*Mlea böyle idi , bugno 
de bOJle u.1111 Giyameyız. aıQ
uıa •Kil• ve et1&1ükter , 1• 
lfe Jaralbadl&t ver• baft,aobap 
.-ıs.. ~ki, sökü
J.ap aUlmlf, ıeneruıe ye.LlUer Ye 
1eA1tlklw .l.aim oiaıuştıu ı 

'-*b..lr içtod• , bqtllıkQ mo
lörnt AHU v..u.u.rı a.ltuıda 
tu!'rldt J'OJ.&au lUUDti.k. &ıer tııı.&Q 
aaıı nutaJIUaııla 101 aup "ıtme
auıe Dl8JGu venb .. k , UWWIÜ 
lliWau teAilAe)'e dOfllJ'mtt.k d_,. 
meAL uuır. Ço&. tllklü' .tı..ı, .b4sl• 
uıyts ıeı11wıız oi.torour. bir avu 
tuza. av ildi)' w miUop 
bWL\&&Gu&Ullll wo fUpne JO.k. ki, 
heptl&lUdU daU lll Di.ilr! ~)'ID 
~baJIDUZLU UOJttoı OJ.UfU,~ıılr 
~ WJ)ra& 10.llardaa en 

~"*.... -~ ..... ~~~-W1t 
ili: 

uı...-aa• parJLe1eşUrt:ceainı 
jıltt.a .au~-ıar1' uuyUI bir 

18"Jı LlltlDlilll' • ufıuu te.rcüı ...... ~.--
ıGf - 4'1rdufiuil- -o 
a tOJ&eml , OAUJUCW8rl· 

lliW • a\1Mdkllafttik • 

K.1fıD 0.llllUf cterıası balln1 
AlaJl topra& JO lar ' JöZID da 
lfte bk&r tw defJUl Blllliıde
alr. Öteki, beJ.ki daha mllziçll, 
ı.aı be.likl awNWe ço& <baba 
mumdu. 

ma.Dzur ... , 

ke.r• Fazıyız.., bugilll unu gOre-
1.lm, pt81&daa , hı gı ve a;u yol
lanaGaa a o a r a aatau yoıu cila ,.panz. 

S./dr SülcM K-.lakıın;Lu 

Göze çarpan 

KOiaiı hikiyesı 
KtlWU 

Atatürkün Eserini Tanı
rruyan ve Hayran olmı
yan Amerikalı yoktur ~ . 
"T aliimin bana bahşettiği en büyük 
fırsat Türkiye gibi bir memleketin 
doğduğunu , yürüdüğ&nü , inkisaf 
ettiğini yakından görmüş olmamdır,, 

Ankua 4( A A ) - lca11Wtlerin g~di Hne evvel 
J6s111eden ileri memleketi- bigülc bir lıag•tigeti vardı 
mizcl. balunfllllf ve ba tlef a bagiin de l>a lıagatiget /azla· 
geni 6ir vazi/eye tagin edil· sile göze çarpıyor Nr•lclar 
mıı o/Jın Amuilcı se/aret bir birini ta/cip edigor ba 
müsteıari Tarlcçe tan gazetesi "''"" Ölçüler gözümüzden 
nuilıa6trine ıa haganatta /nı. uçıgor durupta -gerige do;
lanma~tar : Taliimin hna ra bolcarsalc gaman bir 
hah,ettiji en bügülc Jırsot muvaf/alciget manzarası ,ö 
Ta,Jci11e gil>i /Jir memleketin rıiniz . 15 unelilc bir...,,,, 
tlo•dıııuna. giiriidıiiiinü inici içinde Türlcigegi lıaric 'dg•
ıo/ dl•inı gtilcından gö,,niZ, setinin elde ettliJ llUloaf /a
olmamdır. Turlcigetle geçir· lci11et w mille,tlu artuı lllÜ

diğim ille bq sene içinde mem n11sa/JetlertÜ fNll'tlıiı 111evld 
leketin lcaıaluşanu gördüm lıatırtd•• •ı;11Mf1Gcalc 6ir 
son gedi sene içi11de Türle ma~r. 
ınlcıltiôının müsbet ve ıa,.ı AFAttJltKON eurlni tanı
lcuvo~riıii ~ Jfn ~ R ~r•n olmagıın 

-.. M ~iluılı 1P>lctar. 
~...-........... --'"!----~-------=-===-'. 

fstanbul 

Anbra4(AA)-

1nııltere Alcdenız filosuna 

morken ôir lıale lconulmuı 

o'•n ılcl zınlılı ile takviye 

wtmiıtir di•er bir •ıTlılıa 
ıapangtı mlarına lıaTelcet 

etmek uaretUr. ln•ıliz lıari 
cig• 1111zırı bir utuluJll. in
flli• hüiiınetinüı ualı ,,._ 

ıf', kflıdlan "" 

elcetın arazı taflf/lm,ııını ı.. 

mın etmekte oJdugunu SÖJJ

lunıı ve alcdanıuien lxllıs
,,.,.ıc alulenız ınıittere için 

11.mu /Jir .-"ı en mıüıim 
bir dlllisld IJO adar detnİf• 
tir, i4JUi• .. , "'kilide ,,,, 
nııtian• lıülcumetın wısı 

MJıgo.J ıs d/u,,ta ••rıımı11ec.• 

Ankara yoJu 
Y ttni bir ~tla 
100. lcilometre 
hsaltdaCJk 

Ankara 5 ( A. A. ) -
Nafıa V~lcili Ali Çetin K11-
ga ls'Oeçe gitmek üzre dün 

•lc,am ıelırimlzden lıa.•eket 
ıtmiıtir. 

Nafıa Ve/cifi Ali Çetin 
Kaga Atlapuarına icatlar 
olan tren hattının Diua 
golile Anlcaraga azattlatd 

lstrmMd An/cara ıolanıtn 
güz lt.ilomdre lcısaltılot1a;ını 
ve Hagdarpaıa Adapazarı 
yolunan ,ift lıat olarM 

gapılaca;ını söglemi,tir. 

ıını çünkıı mentielutin bütü· 
'8J'U.8raaıq n malı lmdrdının sii4JıLan

Şükrü Koya 

Moskovaya 
gitti •• 

Ankara 3 ( A. A.) 
DalaiUge Velili oe Pb11 

maga taluıı oltla11U4R ıö11· 

''""''". 
Tahranda 

1 

genel sJcreteri ŞiJ.lcrü Kqa 
Bükreı üzerinden Moılo• 
ga gitmelc iizere 6uırJn Ro
ma,ga ıoaparile lıtanW• 
la1UJıet etmiştir. 

Notlar 

lran Irak 
arasında 
ihtilafları hal 
eden muahede 
imzalandı. 

Ankara 5 ( A. A. ) 
/ran lrnlc lıadudunarı tahdi· 
dine ve :attalarap ilıti 'dfı· 
nın halline dair olan maa· 
lıetle dün Ta/ıranda !ralc oı 
lran lıaricige nasırları ara• 
sında imzalanmıı N lnı 
mııalaetle ile ıuıın senelerden 
beri i/cl. ntemlelc.t ucsında 
meocat i/ıtild/lar lcdl sanı. 
te lıalledilmlltlr. 

Raşta Aras 
An/uir• 5 (. A A ) 

Harldge Nlcillmiz tlin lran 
uJd. iaJl;tl111 mekt-dini •iga
ret ltmlf' fi• /Hı a/qam lralr. 
elpllil'ftl!• ıen/lne hir :ılga
/et ""8.ı,tir. 

Ttlrk kuşu 
Ad*"'5(A.A) -

Tarlı lııfanıın lnönü gülcselc 
açrq pjnpı bugün parlak 
"" wrenle ilcinci sene çalıı
,,. lnnıine girmiıtir. - Perteki% 

S.,vekiline 
t811cast 

Anlara 5 ( A. A. ) -
Portekiı Başfltlciline sailcast 
Jl.DP.llnu, ltdc.o.t luı1ıul..,
tar. 

Ahnanya - ltalya 
Avusturya 

Anhra /.(AA)_. 
tnnıstruga 6tq velcilf ttalıa
ga gitm1ıtir. italge ile al. 
manga arasında amele ı ... 
tqi aigaset w ldiltir ıaluı
ltuıntla ı.,nlıi lfttlsoiJ. /,,,. 
ltİntlUUı lıtılclcıntla bir anl•ı· 
ma lmzalannuıtır •• 

Gaz 
Benzin 
Fi at.farı 
S.ledlyed~n aJdılımız habe. 

re ıore benzinin tenekesi 2 llra 
80 kuruş. gıtzıu tenekesi 2 lira 
10 ka.nqtaır. 

Nikih 
Sorıa Hlkimi•la Bay Ali ~ 

.ıaJetta km B.yaa Blleatle Adli· 
1..ı.. mlltebıit Bay Melaaaat 

Açık teşekkür 
Bir kısa netioefi •taçta dfl. 

terek muhtelif yerleria~en yara. 
Jaaa ve feoi bir aarette ayafl 
ktnlaıa otlam Keaam tedavi altuaa 
alan IH'Dlebt hut••tli kıymetli 
operaları Bay Abdallab. roatpô 
miitebqm11 Bay irfan ye puau 
manoi Bay Ha.ana Ye a..atane4e 

Orman 
işleri 

Yem inşaat için aynla-
• cak kereste 

Üçüncü Umrımi Mu/et
tiılilc mıntakasınio yapıla 
cak genı /Jinaların /Ceteste 
ilıtigaçları için Ankaraclon 
bir Qrman An:ıenejf11an ga
rabu .-Juimıze gelm ı o• 
Karı , Erzuıam , Trabzon 
wldgetluinı ait kereste ilı
tıgacınm iuıf ini gopm ılar
;&r. Heget garın Af'toine 
gitkcelctir. 

Tral>zonda gapıllİcalc has
tau N lrse ve saire 'içın 
2500 mette mıkap kere te 
için .Maçlı.ada Meryemana 
ormanı ayrılmıştır, 

Tarık Gürerk 

işaretler 

Nöbetçi ecune 
Nerede? 

Bir arbdq a.Jatayorda : 
~ 3 Temmaıcdmarteli ,ani 

saat 6 da bGtOn ecr.peleri dolat" 
bm, biç birini açık bulam1da• • 
Sordam: 

- Hutıuı m vardı ? 
- Tann, bua ve yurda ba· 

t11la:aın, bir otlum dGnyaya pıdi • 
Arlı:adqa •Omra aaa oı.unf. 
~ iRHln dlftlndGa ki : 
Dolt~rJar.eaaıDeleru........_.. 
yaaieaöace ..... ....._. ...... 
varlatuaızua ............ .. 

Aramldaklan ..._ bula • 
mazlanallalimiSaloe-...? 

Satlak e&emuluuma lele.teri 
çok kutsaldır. Bu UlllMI ifi ...... 
Din ihmal ettiklerini a6)'1emek la
aafaızlılt olur. Ne yuık ki anmra 
bazı gevpk!iklerle kuplqıyoru. 
İşte yukanda bildirilen amanda 
biç bir ccıanenin açık olmıylfl da 
bunlardan biri. •• 

Şehrimiz Tllrkiye Cumhurl- Nöbetçi ecune kanuDeD ne 
yeti Ziraat lian.ka~ı Direktörlfl- wnanı kadar nöbet bekler, buaa 
guntı vekaleten idare etmekte Whaiyoru. AkluamD erditl bir 
bulunan mezlulr banka Mtıret- py varaa bu eczaMDin abaha 
Uşlerinden llay Tank Glrerkio kadar açık bul1111111uıdar. Yoka 
me.alsl umum mQdllrillkce tak- ruetede veya ecıaaelerde : • Ba 
dire lAyık gorn.ert!k il.inci sıoıf rece nö~tçi ecaue . • • • • dir. 
Milfettışlige terfi eturUd tl şeklindeki yazdanD ne ..._ U. 
memnuuiyetle haber •llnmışlır. br? Yukanb valL'ada Oıldeta fibi 
Umum MQdQrJUglln cidden ç~k nice çocık yaai iltikbal , .-. 
lsabeW olalı bu takdirleri mu- ıabraph yurttat Omitlerini, yalaıa 
bltimlzde derin bir memnuniyet Gmitlenni defi.I laayatlarml bir 
Ufaodl n;ı, ve uıaadlrac:tktır. H1*1e aşıp batlmDıflarchr • 11. 

Baakaewtıa bQttın ev..-ı lflll l&adlrmemetiyla 1 •• 
•• mezlyeUeılnl keadlode eem- Tunç 
etmiş bulunan ve geldllf lbd•a ı•iiıı...--..,..._~_.._..__ ... 
beri Banka lşlerloi Bankacılığiaı Dahili 
6a ~ve.• )~ksaJ. ~il&.t-.··-....,..,~:~ı.:l\"l;i!:~~--
ldare ·~ ilyakat •• lktldaıUe f/ıekilimtz 
o<>k ıır tıumam" ,. .,...., Pı:•-.a• 
iNii ... PDO we.allll4t ·~ 
cımm tebrik eder muvart41 ~ 4 ( A. A. ) -
yetler dll.edı. DJıilige V diU w ptlrll 

H d• k d 1 genel. ...,_teri Baıün Billc-
0 ıse apan ı -,.,,.00.,,.,, .. ""' "• , •. 

Ankara 3 ( A. A ) - ...lc&./Ma ..,.. P.,,.,. 
.Amıır neMI Qerinde •· tlolnz ........ '-- et. 

kabalan lıııdla fulalartliın inlıtlr. 
önce Japon · ManPJ/to a Erzunımda 
lceri motörleri11in mütealci-
6en Sovget motörlerile si Atatork gllnQ 
ldlılı llUi./reulerinin çelcil An/carcı 4 ( A. A. ) -
IMlerile lcopan1111ıtır. Ada Erzanun 11111/cı 6afin Atafir. 
lotm ııldigdl m.11lesi iki kin Er.,.,,.,, ille ı~li,lerl'tıl• 
~alın litut>o/İiliotıle ,. 6J.l ılo1'11-.. Hgilc ~r •· 
mm. tetlcilc etlilecJct,, fli'-'f içlıll. ~' 

Bahklar huzuru adalette ••• 



2 Sa.!lfa /YENIYOI.J 

SPOR 

Muhtelit takım çalışıyor ~!~.~~.~1Yuvaya dönüş 
nımız Hay Ahme Cevadın ynk- mek ve tesbit etmek matlup Çeı•iren : Nihal Yalaza 

Saygı değer <,;evre başka- ı muvaffak olabilf'c0 kle·inl ölç 

sek alaka ve teşebbüsleri saye- olmıısı:Ja ve hnkikl muhtelit Mart ile Jak ayrılmak üzere tiyormuş gibi, izahat veriyordu: 
sinde, muhtelit futbol takımı- :takımın tayini bugiln için im idiler. Üç sene evel izdiwıçla ne- - işte zavallı kardeşimin 
mızın 13 a~ustosta uzun bir kansız bulunmasıaa naznran, ticelenmiş olen hararetli aşk, me- oturduğu oda bu idi ... A, siz 
turneye çıkacağı tebtıyyüıı ve pazu gilaki çalwn \rl'l l{örd iik· ğerse yalan ve hatalı bir hare- de biı.im gih". bu odayı yatak 
takarrur etmi} bulunduğu ma· lerimi. her sporcu İÇİ'l ayrı ketten ibaretmiş ..• İmtizaç ede- odası yapmışsınız. Fakat biz kar
lllmdur. ayrı yazmağı daha faydıılı bul- meyince, her iki taraf, tatsı z lık la yolamızı od;nın boyundan değil, 

Muhtelit takım naınzeileri, dum. dolu müşterek hayata nihayet eninden k.ı rmuşluk; daha ku.lla-

6 T 

Divar insası eksiltmesi 
' 

BELEDİYE RİYASETİNDEN: 
Sülüklü me7.ıkinde Belediyece tesis edilmekte olan 

4836 lira 48 kuruş bedeli keşifli asri mezarlık muhafaza 
dıvarlarınrn inşaası onbeş gün müddetle açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

Eksilt rne şıırtnamesile evrakı keş/iye örnekleri Bele 
diye Fen dairesinden gürülebilir. 

Eksiltme 76 - 7- 937 Cuma günü saat 15 de icra 
edileceğin.den isteklilerin yüzde .11edi buçuk muvakkat 
teminat makbuz/erile ehliyet vesikalarını hamilen a1.1ni 
.rnrıtla Erıc•imen~ mıırncr'latlerı i!iin olur.ıı,., 1 - 4 

İskele tamiri eksiltmesi 
BELEDİYE RİYASETİNDEN : 

memleketimizio tanınmış spor Mustafa : Oyunda ııyağaile oldu- vermeğe karar verdiler. nışlı idi. Orası da yemek oda
i1arecilerinden 13ay Agfih Er- ğu kadıtr zeka<Jile de iş gören Önce yatak odaları ayrıldı; nızdır, degil mi ? Ben o odayı 
demlinin nezareti altıuda, her ve yanındaki muhaciml·~re ~er sonra uzun ooylu arıyıırak ayrı yazıhane yapmıştım. Hava gazlı 
pazar ve çarşamba gUnleri, mun- an gol fı·satı hıızırlamak kudre evler tutuldu. Fakat mahkemenin bir lamba ile n·ci! gt'celer çalışa
tazam ve hararetii bir ,ekilde ti"de bulunan bu kıymetli o- neticesine kadar, harica kar~ı, rak sabahlamıştım · · Tuhaf şey··. 
ı:ıntermanlarına devam etmekte- yuncu p'lzar gtlnU merkez mu beraber oturmayı daha münasip Evet, bu o, bizim emektar lam
dirler. Bu antremanlardan dör- haci:nde çok muvaffıık ol1u l k gördüler. Acı hatıralar dolu otur- bamı:.: 1. · Giderken onu kapıcıya 
dllncüısü geçen pazar günü, yine olmusınn rağmen sağiç Abdur. dukları evin kiralık: olduğ"unu ilan satmıştık. Böylt:ce, eiden de, size 
gelmemiş Sebat idman yurdunu rahman ve so1iç N ihad'a nnltşmR !'l ettiler. kadar gelmiş Vallahi, çok iyi bir Değirmen dere de Belediyeye ait koyun eksiltmesin in 
idman Ocağının seremoni yap- ve hattını idare..-:i mükemmeldi. ' Aynı gün hizmetçi evi gor- lamba ! Kışın aydınlattığı kadar 1792 lira 95 kııruş bedeli keşifle tamiri onbeş gün müd-
masını müteakib, icra edildi Naim : El(sersizinin azlığ1 yll mek istiyenlerin geldizini haber da mtırdı. Ne yapalım, o zaman detle açık eksiltmeğe konulmuştur. 
Meşru mazeretleri dolayHlle zünden birinci haftayımda mu verdi. Ne sırasız bir geliş! Jak pek dardaydık. Eksiltme şortnamesile evrakı keş/iye örnekleri Fen 
!!elmeyen bir kaçı müstesna . vaffak olamadı. İkinci haft:.ıyim ile Mart hararetli münakaşayı bi- K:ırısı heyecanını yenemiye · ~, k k l dairesinden görülebilir. 
namzedlerin hepsi antremanda iyi idi. Ç<.ılıştığı tııkdirde asil tirmek üzere idiler. İkisi de bir- re • ocasının söz erine iştirak 

1 
etti: Eksiltme 16 7- 937 Cuma günü saat 14 de icra 

hazırdılar. oynll!ıu bu sc ığına şüphe edile birine söyledıkleri herzamankin· 
- E. vet, el ele verdiğimiz edz'leceainden isfeklileTin qıizde _uPdi brıçuk teminatı mu-

Henüz kat'i şeklin tesbitine mez. den fazla hakaretli sözlerin acı " 
imkAn bulunmamakla beraber Abdurrahman: Kendi kulü- tesiri altında ezilmiş gibi idiler. giinrien ıtıbaren yaşadığımız m~sut vakk-ta makbuz/arife ehliy t vesikalar nı hamilen ayni 

hayatı burada başlamıştık . . . Kar 1 
esas muhtelilte yer alacağı mu- bunda ekseıiyetle haf ve orta Nezaket ica':>ı sahte tebessüm b k- saatta Erıciimene muracaatları il<in. o1u rır. 1 · 4 

yolamız irnz Ötede ıdi. A, yata _ 
hakkak olan 7 8 oyuncuyu bir muhııcinı oynı:ırnııktıt olan lm maskeleri takınarak müşterileri ~~= 

1 odanızda yalnız tek kişilik bir 
ta rafa koymak suretile, iki ta- kıymetli futbolcu ilk olmasına karşıladı ar. d karyola uruyor : Neden '? 
kim Yapılarak, bir haftayım bu re!lmen sağiç mevkıiode de Hunlar ihtiyar bir karı koc ı ~, Cevap almayınca : 
Şekl.lne oynanmıc:ı. ve ikinci haf- muvaffak oldu. Attı1T1 g"1ller idi. Kadın, pamuk gibi saçlarına R. d ., 6 - ıca e e , iw, gevezeliğimi 

t'"'yımda, görülen lüzum Uzerı· oe biri birinden gOzt>ldi ra"men, taze ve sevimli hir çehre b 1 .. 5 sinn:me ağış ayınız!. . . füzim 
b"'Zl oyuncuların yerleri tebdil Nihad: Hu seoeki lik mBçla muhafaza etmişti. f.rkek, vaktı d " zamanımız a dıvarlar pembe ile 
edl·ıerek oyuna devam edilmio.2- rındıı daha ilerlemiş gördQı'rü hali yerinde bir adama benzi- k 

., 6 gri kağıtla aplanmıştı . .Sol köşe· 
Ur. Bu ilk antremanlarda daha müz bu oyuncunun top ~Urüş. yordu. de ufak bir sehpa duruyordu. 

Zl·yade oyuncularm ferdi kabili leri ve ani şutaltı ç lk gUzııl. Özür diliyerelc. içeriye girdi 

Balediye okaratının icar artırması 
Akaratın nev'i Muhammen bedeli 

27 T No.lu dükkan 100 
==== ===-===~~=--""= 

1 Sinema arkasında 
2 n n 273 n " loo 
3 - Agofilbo Erzurum caddesinden 28 No.lu beş 

odalı hane 96 ı h k f k Komedininiz çok güzel; bizimki 
yetlerini ve hangi mevkilerde lsmail : Pazar güntl snı h>tft!l ler. htiyarlara ma sus sı , u a 

d Ek . ' a.Jımlarla yürüyüşü vardı ve ko- daha sade idi. Fakat daha büyük 4 -
güzel oyna ı sersızıere de· i.l 

vam etmelidir. nuşmalarında telaş ve heyecan olduğu için, pencereler aralıgını 
Meydanda gençler kuliibu binası altında 200 -

202 No.lu iki göz dükkan 200 

Can baz 
merdiveni 
Başlıkta adına cenbaz mer-

diveni dediğim nesne; Halkevi 

önündeki mahut binanın küllalum 

yıkmağa çalışanların çıkıp inme

leri için kurulan merdıvendir. Bu 
merdiveDle oraya çıkış; çıkış de. 
ğil tırmanıştır. Hu tırmanmada 

muvaffalı:iyet bir c nbaz için bile 
istisgar edilemiyen bir maharet 
sa yılabilir. 

iş durmuştur. Taşçılık ve 
canba:ı.lılı: gibi çetin ve çevik iki 
sanatı nefsinde toplıyabilmiş us
talar ,bulunamadığı için olsa ge
rektir ki yirmi günden fazladır 

çekiç .. sealeı ini, aıağıya .,.düşen 

taş gürültülerini işitemez oldulı:. 

Bu işe başlanacağı zaman 
iyi bir merdiven kurulmuş olsay· 
dı dün milli hislerimizi ; bugün de 
milli .hislerimizle beraber irade 
kudretimizi hırpılıyan bu tezgah
lı ve tepesi delik k üllih göze 
görünmez olurdu. Küllahın sökü
lüşünden bir (ayda matluptu. Bu
na nazaran işin duruşuna bir ma
na vermek güç oluyor. 

Bu işin tek mahzuru evelce 
olduğu gibi şimdi de merdiven 
meselesidir. Derhal bu canbaz 
merdivenini ııtlah etmek ve emni· 
yetle çıltıp inmeyi temin etmek 
lazımdır. faaliyetin durduruluşu; 

bizzat şahit olduğum acı sahneyi 
benim gibi her Trabzonluya her
gün birkaç defa daha batı~ !atmak 
ve azap çektirmek oluyor. 

Baılanan her işte hadisat bi
ıce hazan arzu edilmiyen şeyler 
gösterebilir. Bu hal işin aslı ü e 
rinde tesir yapamaz. Çünkü bir 
işe başlamak, onu tafınıp düşün

mek ve faydalı ~olduğuna karar 
vermiş olmak demektir. 

Faydalı olduj?una kanaat ge
tirilerek başlanılan bir işin 9rta· 
aında duruş veya dönüı yapa. 

mayız. 

Bu uturauz küllih itini bu 
eütunlarda hazan yazdık, bazan 
da okuduk. Hülasa bizi kafi de
' ecede mf'şgul ve iual etmif bu 
lunuyor. Bu husustaki isteklerin 
yerinde olduğu görülmOf ve işe 

baılanmııtır. Bitirildiğini gördü 
fDmfiz giin hislerimizin ve irade· 
1ııiıin kuvvetinden haz duyacatızJ 

• 

görünüyordu. İkisi de evin en daha iyi dolduruyordu. Tavan da 

HAKKI : l:Sirinci hJftayım gev ufak teferruatını görüp içine sin- hiç değişmemiş : Al;ı kabartmalar 
şek, ikinci haftı:ıyım fena de dirmek istiyorlarcasına etrafına aynen duruyor · · · Hazan, yatakta 
"'ı'ldi. d d kaldığım zaman, bunlara bakardım. 
& balunıyor ve bu seyir en oya· 

5-
6 -
7 -

Mezbaha binası içinde bahırsakhane 20:J 
Agafilbo Erzu,um Caddesinde 91 No.lu kahve 40 
Balık pazarında 197 197 1 193 No.lu üç göz 

100 
mıyoriardı. Böylece hepsini ezberledim. Sağda, 

SAY1r : Bu sene sahada arası- Nihayet ihtiyar adam mahçup kapının karşısında, meldderin 8 
ra gördUğtlDJÜZ bu değerli fut- bir gülümseyişile ev salıiplerıne birinin ayağında altı parmak var-

mağaza 

Esvakta kunduracılar caddesinde Ticaret odası 
altında 32 No.lu dükkan 100 

bolcu ptızar gllııkü oyuaiıe mu· dönerek: dır. Tabıi siz de faı kına vardınız, 9 
vaffak oldu sayılamaz _ Çok rica ederim, halimiz madam, değil mi? 

Esvakta kunduracılar caddesinde Tıcaret odası. 
altında 28 No.lu dükkan 100 

ALİ OSMAN : Abdum1hman, ve bakışlarımızdaki fazla merakı Mart, benzi uçuk, dalgın bir 
k l k. tavırla : 

Mustafa ve Nihat gibi üç şu saygısızlık olara te ak ı etmeyi. 
tör ve fırsatçı muh1:ıcim karşı· niz. f.vinize talip çıkmamız, tesa- - Hayır•·· Farkına varma· 

sıuda oynatıldı"'ı için kendisine düf eseri değildir. Sayenizde, dım. • - Tuhaf şey ... Perdelerimizi 
Çok lş dnştQ. Gol yedlğl için belki bayatımızıo son ııünlecinde, 'e abajurumuzu pembe dantelden 
bir kalecinin kızması, sinirlen - çünkü gördüR"ünuz gıbi, ikimiz 

1 b yapmıştım. lşık nekadar latif, 
mesi doğru değildir. KendİSİı.1· de çok yaşlıyız:, - sene erden eri nekadar hayal verici idi .. • Ku-
den daha iyi bir oyun bekleni- beslediğimiz emele kavuşacağız ..• sura bakmayınız, yavrum, sevin 
Yordu Bilseniz, ne zamandanberi bu 

· b k cimden kendimi alamıyorum, pek 
evin boşalacağını ı. e liyorduk 1 

ASlM : Nefesli, atılgan bir fut
bolcu olmasına rıığmen arzu 
edlldlği kadar muvaffaklyet 
göstttremedl. Hazan boşa nefes 
sarf etmtsi doğru değil. 

fazla gevezelik ediyorum. Fakat 
Hatta kapıcıya, haber versin diye, 

• si:ı. de galiba yeni evlilik hayatını 
bolca bahşış vadetmiştik. Sizden 

yaliıyorsunuz. O halde bütün bu 
evelki kiracılar ,tam yirmi sene 

hatıralarımın zevkini anlar ve 
oturmuşlardı. Siz evi tuttuğunuz mazur KÖı ürsüııiız. 
zaman Pariste değıldik · · · Niha· Jak )le Mart işitmemezliğe 

M EMiN : Muvaffak olam dı yet bu sefer galiba vaktinde ha- geldiler ve ba~lurını birbirinden 
• 8 • k H hald . . . b v 

Yavaş oynuyor, kale öaleriade ber aldı ' er .e. evını~ı ~ş- çevirdıler. 

e e a y r. 1 d · · · · t bılk il Ol mı 0 1 ka kimseye vermedınız degıl mı ? Daha birkaç gün evel bera-
Adamcağızın a nın an ırı ırı ber yattıkları ve şimdi bütün 

MEHMET : Henüz genç ve tec- ter taneleri akıyordu. Karısı te· varlığile nefret ettikleri bu oda, 
rüb~siz. lieıide iyi bir oyuncu i lişla çantasından ıııendil çıkara ihtiyar, fakat birbirini seven iki 
olabilir. Pazar günü vasat bir rak ona uzattı. kalpten taştığı mazinin tatlı ba· 
oyua oynadı. Jak ile Mart bunları hayret har kokusu ıle dolmuştu. 

ve merakla dinliyorlardı. ihtiyar İki ihtiyar her tarafta gez-
HASlM : Birincilı artayımda bo· sözüne devam etti.: dikten, herşeyi muayene ettikten 

- Refikamla benim için bu· sonra : 
zuk, ikincide nlsbeten iyi oy. 
nadı. Uzun karşılamaları güzel 
di. Bir bek içln sert oynamak 
kısmen lazımsa da favullu oy
na maktan her zaman sakınma 

lıdır. 

ŞEREF: Vasat bir oyun oyna
dl. Bu genç kaleciden daha g!l
zel oyunlar beklenebilir. 

AHMET : Asil yerinde oynamı· 
mıyordu. Muvaffak oldu Slyıla-
maz. 

raya yerleşmek, bu dünyada tad· - Biz zengin değiliz. Faltat 
tığımız saadetin son mertebesine bu evi eliınile geçi:mek için hiç· 
ulaşmak demektir. Çünkü ilk gün- birşeyi esirgeıniy c ğ z Ne yapa· 
!erimizi burada yaşadık · · · Evet, lım ... Hayatımızın yegane eme 
evlendikten sonra ilk oturduğumuz iine kavuşııc1ğız Gençsiniz, yeni 
ev, sizin evinizdir. Burada, bulut- evlisiniz, elbetıe bu arzumuzu 
suz, en ufacık gölge olmaksızın, anlarsınız 1 
mesut seneler yaşadık. Memur İhtiyar çift ozur d:liyerek 
olduğum için günün birinde taş- gitti. Mart ile Jak'in kalbinde 
raya tayin ed.ildim. Parise dönün- sanki birşey değişti. 
ce herşeyden evel saadetimizin Konuşmuyorlardı. Fakat birbi-
beşiği, tath hatıralar dolu genç· rine bakan gözlerinde aynı şeyler 
liğimizin yuvasını aradık. okunuyordu. Nihayet Mart söze 

HAY ATİ : Oyunun bidayetine Hiçbirşeyi _unutmadık. Ufak başladı : 
tefek değişikliklerden başka, ma· - E'.vi bunlara vermeliyiz. 
zimizin aziz çerçevesini bırak.tığı- Yuvalarına dönsünler cari ... 

nazaran sonlarda iyi idi. Ganç 
ve mukaviın bir oyuncu, yalnız 

tecrübe noksanlığı mevcııt. 
ŞEREF ; Jıerlsi için güzel bir 
muhacim olmağa namzet. Vasat 

bir oyun oynadı. 

•- 8 k u Yazık. mız halde buldua. . • . a ınız : ou 
oda bizim yemek odamız idi. Jak kelc.eliyerek: 
Hasta bir akrabamıza ayrı bir - Peki .. · Ama, biz ne ola· 
oda vermek mecburiyetinde oldu- cağız? 
ğumuz için salonumuz :yoktu. Ba- Se11inde ve bakışıncla eski 

Jdmangücü • Necmiati maçı şınızı ag-ırttığım için, beni affedi- hırçınlık ve sertlik yoktu. 

Bu seneki liklerln son ma· niz. Fak.at bu evi, .,odaların yeni Karısı ciddi ve samimi tavırla: 

çı İdmaogücil . Necmiati ara
sında, bu pazar günü yapıla· 
caktır. Maaıup olsa bile şampl· 
yonlulll kaunmış bulunan İd· 
mıngücü tl)kımınıa kuvvetli 
Necmlatl tskıınlle yapacağı bu 
son maç çok heyecaalı olaC!!k
tır. 

Segirci 

bılcsimetile bile görmek, bizim için - İstersen, pey verdiğım 
büyük bir saadettir. apartmana taşınırız. 

.Jak ile Mart ihtiyar çift n Sonra, birşey aklına gd~ i1 

arzusunu yerine getirmek için bü- gibi : 
tün odaların kapılarını açt ılar. - Jak, biz: de bunlar gibi, 
l1tiyar adam her köşey .... aıt ha komedinimizi iki pencere arasına 
tıraları anlatıyor, kaı ısı ile bakı· ve karyolamııı da odı nın enine 
tarak manidar manidar gülümsi k.oy1tk, rııml olur? Percelerımiıi 
yordu. Bazan1 gtnç ev 1Uıhiplerini ve ab&jurumuıu da bem' e dantel 
bu hl\tıulara ittir ak et.ti. ıı.ek i11 <.;en yapmalı. Olma~ mı ? 

10. Çô'mlekçi yokuşunda bir göz mağaza 40 

Belediye riyasetinden : 
Yukarıd1J nevil~ri ve muhammen icarları y'lzılı Bele

diye akaratının birer sen?lik icarları onbeş giin müddetle 
tekrar açık artırm'l.IJa konulmuştur. 

Artırma 16·7-937 Cuma günü saat 14 de icra edile
ceğinden isteklilerin muvakkat teminat makbuzlarını ha
milen ayni saatta Enciimene muracaiıtları ilan olunur. 1·4 

Sathk Dıvarllk, Döşemelik Taş 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından 
Bankamı:ı arsasında mevcut 250 300 kadar munta

zam kesilmiş divar veya döşemelik taş bugünden itiba
ren satlığa Ç'karılmzştır. 

Taşları görmek ve fiyatını görüşmek ve verilen fiya 
tın muvafık görüldüğü takdirde 12 Temmuz 937 p.1zar
tesi günü satışı yapılmak üzre taliplerin Bankamıza 
muranaatları ilan olunur. 

-~~~~-·~- -~~----·------~--~---------------~~ 

Tütün nakliyat 
eksiltmesi 

inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Artvin, Ardan•ç, Borçka ve Murgul anbarznda mev

cut cema 'n heş yüz yirmi beş bin kilo yaprak tütünlerin 
k,,mqonla Hopa anbarlarına 1 Eylülde başlamak ve 15 
son teşrinde bitirmek üzre nakliyesi 28 Haziran 937 tari· 
h n len itibaren yirmi giin müddetle açık eksiltmeye ko
nu !muştur. Taliplerin 17 Temmuz 937 Cumartesi günii 
S"at 13 de yedigüz yirmi lira teminat muvaklcatile Artvin 
inhisarlar Müdürlüğüne ve şartnameyi burada görmek 
istiyenlerin Trabzon Başmüdürlüğü yaprak tütün şübesine 
muracaatları. 3 - 4 

inşaat eksiltmesi 
iNHİSARLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN : 

Değirmendere mevkiindeki barut depolarımıza ş1Jseden 
giden yol ile Hamsi deresi ağzına beton köprü ve depo· 
far Cl'!'a .. ında gö,terilec-k ye .. de bir sayvan inş,.s-ı su ha· 
vuıile borularla depolara şu getirilmesi 7 7 937 günün 
den itibaren 20 gün müddttle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

isteklilerin keıi/ bedelinin yü1de 7 5 ğu olan 95 lira
yı idaremiz veznesine teslim ederek hu işlere ait keşif 
varakalarını sat1ş şubemiıtle görebilecekleri ilan olunur, 

1 ..,, 3 
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6 Temmuz 937 

Tür y Cümhuriyeti 
Çakir oğlu Ö H 

K;1zim. 
ğlu 

Şatlr n rlu ZC'hra 

\1 ·nHi r c JUll. M fal\ 'H ılil 

-15 5 ~1. 
3676 l\t 

221J7:> 1\1. 

Alemdar o~ull. Hılll oğlu ~1i rt t 1 rsG M. 

,, 

" 
Alemdar oğull. Mıkd t \ e H ılil 

" Isa oğlu SlHeyıı an 

" 
AlemJar oğlu il 'it v • R ılı ni 
ve karısı Ziih iyA 
Torlu oalu k i ı t• ı Hnalta ığ-

o '\ 
lu HUseym k rı:sı U ımeJau 
Hamza oğullarıııddn Hlı.;;eyin 
mahJucnu lbrahiın ve kerımesi 
Ümrııehan. 
Hıtmz<t oğlu lIUseyin mahdumu 
lorıthiıu ve keriınesı üınuıelıaıı. 
Hamza Oğlu Huseyın mııhduuıı 
llJrahiın ve ka.u:sı O uwcllan. 
Hamzd oğlu lll se~ıu ma rtuoıi 
Ibrahıın ve ktırısı Ünınıeban. 
Hanıza oglu O.ner ve lıeru:;ıiresi 
Asli aigeı i lıei.ll:;;iı e::.i m Uteveff a 
Hatuocuğun eviıılbtrı Ahmet ve 
Mustafa ve Ömer knrı:sı rııtma. 
Hayı ar oğull. Şaban ve Mustafa 
ve Hllseyııı Huuıte Ve lınylıır 
oğ. Menwet k rısı Hınıne ve 
Huseyin karısı Nokta ve n.alııf · 
kadao Kaair- oğlu ke im .si Ay~e 

Buylar oğull. 

lsa oaıu U .. ci Ali vereseleri 

lsa " 
lsa oğlu Mustafa 

lsa n 

ha " 
Bem•klı oğ :u \hm ve Osnı u 
ve kızı l< atına ve Mu• a c ğlu 
zevcesi Ha va ve 1 a ugıu Mus 
töfı1 kansı Ayşe. 

Benekli Oğ u 

" 
Alemdar oğull H 1lıl ve 1 hını 
\e karısı Zührı.)le. 

•ı 

" 

" 

55H M. 

ııow M. 

5'514 SOM 
ı595 M 

4L.ı5 M. 

14505 ~ı 
8:l 

45 5 i\1. 

1838 1\1. 

367ti M. 

6433 M. 

55 ı.ı 1\1. 

G4330 M. 

11028 M 

1~38 M. 
18380 M. 

1838 M. 

4135, 50 M. 

3676 M. 

1838 M. 

18':!8 M. 

3676 M 

18 38 l\i. 

6+33 M 

5514 M 

7352 M 

1 380 M. 

3676 M. 

K ·q-

1 ... ıı 1 

" 
" 

K ırJeO 

Kuh·ıli 

,, 

" 

" 

" 

' 
Lact HJ1 i 

Kebir 

Civera 

,, 

,, 

Kulı ıli 

Dir)na 

,, 

" 

L. K. 

,, 

,, 

,, 

" 
,, 

" 

" 
K 11 lıali 

,, 
,, 

,, 

Ku hali 

" 
,, 

" 

" 

" [, K. 

" 
ı<ıı hali 

.. 

" 

" 

" 
Kuhali 

Dirona 

" 
" 

L. K. 

,, 

,, 

" 
,, 

,. 

" 

" 
Kuh~li 

,, 

" 

" 

{YEN/YOL/ 3 Sarıfa 

Trabzon Ziraat Bankasından: 
c·n·d 

T ı la :~ his {'de j hiss,·~;i 

.. 
Ç .!ılığın 3 hissede 2 his~esi 
11 dıl.lık 

T ırlarıın 40 hissede 24 hisse 

rı dıkhk B840 hi!-sede 
3280 hisse 

Fındıklık 

" 
.. 

Turlıt 

" 
Fındıklık 

Tr.ırla 

Fıııdıkhk 

" • .. 
,, 

Tarla 

I'mdıklık 

" 

Tı-ırla 

Fındı'.lik nısfı 

Tarla 

'l'arla 

Fıodıklık 

Fıa tıkıık 

Tarla 

Tarla 

Fındıklık 

1-Iudurhı erbaası 
-1'.ıri'.lflıırı Musı, ttt ve l<'Httlttıı lı ı Vt• 1111 i ri ıh• mRiH1ut. 

Tarat'huı 1:1leksauc1ri VP Alırnet VP. os lıan ilP mııh fııt. 
Ş>irkım ~·ıımur oğlu p.-tro fı·ınıldığı •Tarben tıtri~iı:ırıı simalen siyan c ğlu yanko ve n\kola 

ta!'laH cenubeo tarlkiam ile ml1hdut. "' • 

Ş-ırkan hemdi oğlu 1111 ı:ı~a ile mii ter k Jı<>nfp'k ·~nl'lıe l taı il,iam şimıılı>n şııtır zıtde ılf11t 
fındıklığı ceııuben şatlr z u1e h ısarı ''e S'iltılı tli ı tıulıısı b ıvnıı.,<i:ıki lnrııf VP hendt>kle mahdut. 

Şarkan tnrlki11m şimH)en hı-tıdek gHrhı•n e~mrı v1>reseler j < 1 n sahilıi Rt>rwtlı>ı i ı fındıklıfı 
cenub~a bayrak~ıı~ o~'ll: Os'Tlan vnrPs •lerl fınrt khğı ilP. mıthdut. 

Şnrk·in tarıkıarn şıınulen mıı~·kalı <)ı;?lu yor ika tada. ı trflrbeo ve cenuben esma veresel ri 
olan s nibi se11etlerin f odıklığı ile m hdut ... 

Şıtrkıın t>ırikil1m ~i nalen ırmak kenHrı yıla· cı oğulları mlllkü cenuben alemdar otlu 
osman çalı ı ~ı ile mahdut. 

Şarkan t•trikillffi ~İ'Tlalen b·ıyRt O!l')u 0 'TIRn f rıdık '1,;tı VP kl~lllPn hıırmaO gıtrbeD tl&blbi 
senet ç·ılılığı ve k smen b'yrııktar n~lu O·Hn •n nnıku c •ou'lP.n S'fhihlseoet ç1hh~i'e mııhdut. 

Şarkım t ıriki ım ~im.ılen n111c.k 1_ı 1 ı oğlu var 1 t rhsı vı:> b .. yr11lrtar oğ'u mıthmut tıırhısı garbeo 
sahibi senet Ç'lyıriıl!J cı>ııu'ıen sa ııtn sP.nf't fınoı \lığı b •vni ıd.•ki fındıklık i e mahdut. 

Şıtrkan aleıudı1r ol'.); u hıırıesi şinı,,lt>n · g11rh 0 n ve c •rıuben sahibisPr et fındıklığilı:, mahdut. 
Şarkan hel ıi~' 'ğ·ıı ~ ıı~uf fı~rtık ı~ı ~e tıtıikilrns şimalen s: tıibi senPt tarlaı-ı gaı ben tariki 

am cenuben hcllaç o~ıu ~dımleıı taılaıı;ı ıle rn hdut 
şıırkıın dP.re şimıılen f11rig- h ·c' alinin t'ı ıd khğı il•• hRsırn fınrJılclığı gRrben h1tsan ağaya 

firag olunan çalılık cenuben h !Uç _oı:ı-ıu yu ııf vp s >hık OJ u vere ·elni iıe rn1ıhdut. 
Ş·nkao t11rikiam gar ben ~ah•b!~f r•Pt tı ı l:.ı~_ı VP. hf'tıd•·k ~ı~mt>n ulenıd:ır 0~ ull mehmet 0g:u 

fındık ığı şlnıalen arelan Pr.tull. fl. eh" 1 ğı r: Z'd cı->ııuhPrı tarıkıarn il nıııhdut 
şarkRn IT'unıt < ğlu hasnrı tsırlnı-ı hıın zsı f•~lu hfls<·~lrı fıı dıkJı ı ~imıı IPn tarlkiıım c •nub~n 

pehlivan oğlu sQleymun fı..,dıl lığı vt• hns~n zuvc·P.sl ve zirııi sPnınnn i'e m~hıiut 
şarkın sahiblserı.et fı'ldıklığı şiına~ ·n saı:tır oğlu ffi'·hmPt ali fındık ı~ı g11rben sabiblseret 

hanesi cenuben sahitıısenet fındıklıgı ı e. mahnut. 

şerken ırmuk simalPn ı;ııığır oğlu rrehmt>t alt fıruiı'.<.lığı gubP,D s ·hlbi senet t-trlesı ve 
cenuben sahibisenet fındıklığı ı ..... mahı1ut. 

Şarkan ırmak şirnalen sahi iseı et fıudık'ığ ve tarı ısı J ırbı?n t u ikl.ım cenuben ırmdk ııe 
mahdut. 

ş ırkan ali ağ ıoın t<>mel fı-ı<1ıklığı dmııl•'n pehlh'an Pğlw.._ snıeyman frndıklığı gaıben aU 
ağamn hasan tarlası cenuben t-ıı 1 dh uı ilt' mı:ıhdı.ı.t. • 

Ş?trkall dirmit Oğlu VPreSPİPrİ İ 1 tarla VC fındıklıklart kı~mPn Rhtllf"t ı\~IHıln Ç· lı1tğ1 gRrbPn 
diliyaı- oğlıı veres<>lerl tarlRsı ;-;imııh>n h ıı:rahi kııni in fıııdıklırrı cenubecı gMip oğlu fındıklıgı 

' kısmen lsmııil ağanııı fındlklığı ve Ç'tlılıgı ile mahdut 
0 

şukan, şimalen, garbea, ceoub •n sahilıisenet f11d klığı ve çalılığı 'e hanesile mahdut. 

Şıuk~n. ojtıu o~tu ver~sel ri ft•Hfı1dığı "~"'ttlPn tııbn rığ1u htsQyin verE>s ·lcrl fındıklığı 
garbeu tarıltıaın cenuben of u oğlu verı•selP•I rındtKlıi ı ile> ııı dıdut 

Şarkan tatıır c~ğlu hnsryin fıddıklı~ı Vt> krnnPn tııl:-ır 'ğ u IDPh'nt>t frndıklı,:tı şima1Po kul 
otlu ve tat11 r oğlu ızzet fındık'ıgı gıHb·m m ılla otlu muti >tnmet fıodı'.<. ıryıc"'ııubeo sabibisenet 
çalılığı ve yol ile mahdut. e 

Ş•rkım basana frag olurıan fındık'ık -:;hı lPn h~·a ı tı.ırlast g ırbPn s ıhit>isenet hanesi VtJ 
cenuben h'lsan ağaya frag o unHn rıııdıklık il~ m"hıiııt. 

Şsrkan dere şimAlen ibrahlme fr,.g olıın>ın fın< ı'clık ile kendi çıılıl·ğ• gArben h··sana frag 
olunan fındıklık cenuben sQıeyman fırıdıklığı ile mAMut. 

Ş·1rkan. S~lıibisenet Cdlı_lığt l\rl!Sl'\dııkl tarikihas Şİmalen sahiblseoet hanesi garbeD tırlklalB 
ıJenubun ~!ihıbısen~t tarlası ıle mahdut. 

Ş ırkan sahibisenet tarlası ~iınalen sahilıi:lP.net fı•ıdıklığı garben tarikiam cenuben tarlkiha1 
ile mahdut. 

Sarkıın sııbibtsenetler taı l ısı kısıDf o lııız~ oğlu hııc ahnıet ı:alıh~ı şi nalen hııcı oğlu hecı 
ah met fıudıklığı gısrben tarikiam cenuben s ıhibisAoet hane~I ve hrlası tıe mahdut. 

Şıırkan 1rmıık fındıklığı şimalen kara mustııfa Oğlu çalıl ğı garben kendi tarlası cenubeo 
ırmak ile mahdut. 

Şarkım sahlbisenPt h11ne.si şİ1rnlE>n t1tri:d1m kıı;;nı"n kara mu~tafa oğlu tarlası garbqn 
kaou önünde olan fındıklık kısmen tarikiaııı ceoubea sr.leyman oğlu mustııfa fındıkhalle mııhdut. 

Şarkım kır tarla şlmıılen kArn mustefa oğlu mustafa t:.rl l-ı garben sahibl~enet hanesi ve 
fıodıklııtı ceı:mben sllleyman oğlu mu(:tafa tı rla~ı ile m11'1dut. 

. Ş·ırkım ırmak şimal en sahlhfs3uet fıodıklığı garb 'D t ıriklam cenuben lskender otlu 
kerı nesi fıodıkhğı ile mahdut. 

Şukan sahlhisenPt fındıklı~ı, hanPsl, kı!lmen 1rmrk ff'llotlen birik otu l tarlası garben 
yine sahiblsenet hımf'sl fındıkhğı kısmen ırmak cP.nuhe ı ŞP.rıf vıtkft bah(•eıo:lle mahdut. 

Şttrkao snhibisenPtler tarl11n vp, knmen bi,.lk nğlıı lıtrla~ı şlm11Jen sa/ıihlsPnf>llerio mnıte· 
rek çalılığı kBmen armak garben tıtrikiam cenuhen S<thibisent-t tarlası ile mahdut, 

Şarkan tariklam garben salıibi~enetler fındılUıgı cenuben sahiblsenetler haneli ve fındıll
lığile mahdut, 

Bank m zın tahti tasarrufunda ölan yukarna hudut oe evNafı gaqrimenkuller 15 g•in müddetle satııa çılcarılrnıştır. Taliplerin herg in bankamıza mrıracaatları 

Dükkan ve mağazaların 
sabah akşam açılıp 
kapanma saatlar1 .. 

Belediye Riyasetinden : 
Dükkan ve mağazaların muay,ıen srıatlarda açılıp 

kapanması hakkında bazı t -ccar ve esnaf ta,.a/ından ya 
pılan murac ıatlar nazari iti Sara alınarak Belediye kanu 
nunun 1 inci mrıddesile 79 urıcu maddesinin 1 inci fıkrası 
mucibince halkın sıhhi. medeni tıe müşterek ihtiyaçları
nın temini tesviyesi için her türlü teşebb:isat, icraya se 
lahigettar olan Beledigenin bu güzel ve medeni arzugu 
yerine getirmesi tabıi bulunduğundan umumi iş hayafnın 
tanzimine ve iş kanu unun takip ettiği ana prensiplere 
ve istilıfo/ egledığı gayenin tahassülüne gardım maksadile 
halkın giyip içmesıne. gotup kalkmasına ve taranıp temiz 
lenmesine mahsus olup hafta tatili kanunundan istifade 
eden zaruri ihtiyaç maddeleri satan ıve kullanan müesse 
sottan gayrı diğer bilumum tfc:ıre', sanat ve mesl"k er
babının. alışverişe ve her tü lü m inosebatt tüccariqe ıve 
iktisadigeye tesiri olmam'Jk uzre i an tarihinden itibaren 
şimdilik Teş,.ini sani 937 g e ine k drır dıilcka11 v • ma
gazalaı ını subahları st1at " 7 , okş:ı [arz saat " 7 8 30 n 

da le p~m !arma le rar re erı miştir, 
Beledıge konunu un 83 ncü madd sının 6 nci / ılcra 

ıına istinaden ıttılıaz olunan bu l<nrarın B·ledige ten· 
l>ihlıri mevanma ithal o!unduju · dn olu ur. 2 - 4 

Osram, Filips, T ungsram 
ampul eksiltmesi 

Belediye Riyasetinden : 
1 - Umumi tenvirat şebekesinde bozu/on ampullerin 

tebdili için Belediyenin bir senelik ampul ihtiuacı olan 
Osranı Fi/is veya tonkısram marka 10 adet 500 crıatlık. 
2000 ad,.t 60 vatlılc, 300 adet 150 'lJatlık ve 150 adet 
de 300 vatlık ampulun mubayaası on yedi gün müddetle 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 
2 - Eksiltme 9 Temmuz 937 Cuma günü saat 14 de 

icra edilecektir. 
3 - Eksrltmeğ~ iştirak edecek olanlar muham'1len bedel 

olan 2101 liranın qüzde 11edi buçuk nisbetinde 158 lira 
muvakkat teminat ·vereceklerdir. 
4 - isteklilerin muvakkat teminat m1kbuzlarile birlik 

de tauin olunan günnde "e saatta encümene muracaat 
/arı ilan olunur 4 - 4 

Safük fmdıkhk , hane 
Serander maraba evi ahur vesaire 

Trabzona sekiz kic'omelre mes?f,,de Hos mese'oç 
narnile maruf mahalde takriben elli dönüm fındıklık ilci 
döniim tarla ve mey1ralık nezaret 'Ve iibuharıasif e tanrn· 
mış üstii Avrvp'l lciremitli örtıılü şelıirllari müceddet bir 
bap hane. ayrıca serander fle bir maraba ev; ve ahuru 
lıa11i dört tarafı üç kat tel örgüyle ,evrilmiş sayfiqelik 
ve irat/ık olan kelep;r mahal orıbtş güne lcadar satıla 
caktır. Tı.lliplerin Semercllerde Hüseyin Pekere mu,acaatı. 

6 J 

Trabzon askerlik şubesinden : 
53 l sıı:11lı kanuna t 1 vfikan drrpce ile ma1Ql oluptA ı Hazlrııı 

~no tıırihincien evvel e ... l{i hül<omıe~P göre tekeuı nlanlara b•ı 
d ·h çıkıın kırnuıı mu"Pıince bir terfi z1mnıı nisbetinde zam yapı
l.ıc ıklı ~ KPyfivelin hütiln mnlt11 su hay ve asksrl memurlara 
tf'l L~ile tah .. p i.;t·d ılımna resmi s~n"t ve maaş kay1ı11r1f'1D baQ'
lıtttırılm·ıı;:ı· ı ve maaş kıtyıtlerlnde tPkaut maaşlle tahstu•ı fev
kıılııdelı>rf ve 1683 sayı 1 1 kırnuna göre verilen yOzde 25 lerl dA
rec l •rfne göre almııkt ı oJdukhırı tPrfi zıımlıırı wiktularının ayrl 
ay. ı gö-ıterilmesiul ve mu melenin tekrar soru\ması için bu işe 
m ıh"uq bir ehPmm1vPt verdirilmPsi. 

ilan 
Vakflkebir A~liye Hukuk 

ma11kemesinden : 
Adacık köyüııdPn hııcl ali 

oğullarından hüsoü ve raif taraf
larıodao lstımbul fııtltı basan 
hanlfe mah11llesinde mukım 

Vakfikebir e-ıkl avukatlarındıtu 

abdullab salµ aleyhine lkıtme 

e) ledlkleri f t>shl t ıpu d -tVasınıo 
v1tpılıH1 fTl"l\kAmA<ıı\nttp nııım11i 

alevh avuk t ıhrlı 1 ıh s ip 
mı>Z'\ll" m ılınllı>oln 1 ~ N ı ra. 
nesinde davetiye lt>h ıg edilmiş 
lsııde lıu kerre go:ıderil •n glvAP 
kıtrarıııa verllAo mo>şrıı ıııtt1J 

mezkQr haneden çıkttiı ve lkı 
metgıtl:ıı meçhul bulu dugu ao
h• ıtnıasrnıt mebni gtysp kararı 
nı 1 IU[len tebllQ'lne karar veri 
ı rttk muhakeme ıoao 16 7 987 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

FERAH 
Eczanesidir. 

Cuma gQnQ ı1111t 10 a talile e1ll· 
mfq nMu1tu-d ':! mn~Qr ızO d ' 

• p, 

muh:ıkP.meye gpJmPsl v •ya mu 
R ıd hlt bir vekil gottd •rmea.1 
ak.il b'lldA..birdah• ın ı't"tc'"~'"vP. 

k bul • dtl e ebet!re delı o•• .! 
lıu Oç suret ilin vır4Julaıınd11u 
birinin mahkeme koru 1ılrun11 
diğeri ıln kasabınıa ma nerrlnnas 
o•an mevklloe yapişıtı ılınış oı
malc la keyfiyet aynOd ııızole 
ile de llAD oıuav, 



• 
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Binek Otomobillerine Mah 
6 Temmuz 937 

Belediye Reisliğinden: 
ilk hareker yeri : 
taksı mahalleri 

DOCU TARAFI: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

70 

" 12 

73 
14 
15 
16 
17 
18 
79 
20 
21 
22 
23 

De;irmendere çarşısı 
,, ,, köprüsü 
Hoca bahçesi 
Hos karakolu 
Değirmenö'nü 

Kovala { Burunbaşı) 
Şana 
Dirona 
Arsen 
Araklı 
Humurgan 
Of 

BATI TARAFI: 
Ortahisar 
Kavakmeydan 
Agasof ya (Alt ıııe üst) 
Hacı Beşir jkahveleri 
Sera kahveleri 
Kalanima köprüsü 
Visera elektrik fabrikası 
Akçaabat 
Akçakale 
Mersin 
Vakfikebir 

Dört kişilik ofornobilerin 
Gidiş üc. Gidii ve geliş üc. 

K. K. 

40 
50 
75 
80 

100 
150 
775 
200 
300 
500 
600 
850 

30 
40 
50 

110 
140 
150 
950 
200 
350 
450 
750 

50 
60 

100 
100 
125 
200 
225 
275 
400 

(pazarlığa tabidir) 
( " ,, ) 
( ,, ,, ) 

40 
50 
60 

150 
200 
150 

1100 
(pazarlığa tabidir) .. .. 

.. 

Mesafeleri 
Kilometre 

7.600 
2,500 
3,500 

6 
8 

10 
13 
75 
20 
34 
40 
57 

1 
2.300 
3,200 

7 
9 

13 
38 
75 
25 
28 
50 

us eyrisefer Tarifesi 

ilk hareket yeri : dört kişilik otomobillerin mesafeleri 
kilometre Meydan taksı mahalleri Gidiş üc. Gidiş geliş üc. 

KUZEY TARAFI: 

24 Kös of1u (Kışla ve askeri Hast.) 
25 Çifte çamlık 
26 Tosunun kahvesi çifte çeş '11eler 
27 Tirzik kuyusu 
28 Kisarna suyu mevkii 
29 A'irıliya - Kireçhane 
30 Karlık nihayeti 
31 Soguksu (Atatürk Kö~t,.ü) 
32 Soğuksupalas ,\it olduğu küy yolundan 

33 Polite gidilmek şartile 

34 Yenicuma mezarlık başı 
35 Memleket Hastanesi 
36 Boztepe üstü 
37 Sülüklü geni mezarlık 
38 Hacimeh:net 
39 Hoşoğlan - Ayvası/ 
40 Yesiroğlu 
41 Mataracı 
42 Maçk 
43 Zaf anos Kızılağaç kahveleri 
44 ,, nihayeti kahveleri 

K. K. 

50 
75 
90 

120 
150 
210 
300 
700 
100 
75 
40 
50 
Pazarlığa 

50 
725 
775 
300 
375 
500 
150 
200 

60 
100 
115 
!50 
200 
350 
400 
125 
125 
100 

tabidir 

50 
60 

60 
175 
225 
400 
450 

( Pazarlığa tabidir) 
200 
250 

2,700 
5 
6 

7,500 
9 

13 
76 
7 
6 
5 

1.500 
1.500 

4 
2,500 

8 
73 
78 
24 
30 
9 

73 

7 iskelede bekliyerek yolcu alanlar meqdan Taksileri ve civarına kadar (2SJ kuruş alırlar. Buradan başka mahallere gidecek yolcu i,in iskeleden Taksiye kadar 
( 15) kuruş fark fiat, tarifede yazdı fiatlara zam ederler. 

2 - Gidilecek mahalde tevakkuf için on beş dakika parasızdır. On beş dakika dolduktan sonra geçecek ilk birinci saat (60) ve müteakip saat/ar için (30) kuruş bek
leme ücreti alınır. 

3 - Gece saat (24) ten sonra gece nöbeti hekle,l}en o1omobiller gündüz tarifesind.:n yüzde yirmi b · nisbetinde fakı /irat alırlar. 
4 - Vaki olacak şikayet üzerine yapılacak tetkikat neticesinde tarife fiatından fazla para alo t<ları sabit olan saf ör/erden fazla aldıkları paralar istirdad edilerek 

sahibine verilir. Şoförün rızası olmaksızın tarif ede yazılı fi attan noksan para vermek istedikleri şoför/er tarafından şikayet edilenlerden de tarife ücreti tahsil olunarak 
şoförlere verilir. 

5 - işbu tarife benzin ve petrol vergilerirıd~'l yapı lan tenzilat 'Ve buna mukabil ofomobillerde kullanılan lastiklerin ve bahalı/ığı ile kazanç vergisi ve otomobillerin amor
tismanı ve sahiplerinin kazançları gözönünde bu 'undurularak memleketin içtimai ve iktisadi refah seviyesine göre tes 'ıit ve tanzim edilmiş olduğundan bir yenisi yapılıp 
ilan olununcaya kadar muteberdir. 

6 - Bu tarifede yazılı mecburigetlere:rıayl'f etmeyenler hakkında Umuru Beledige'ge müteallik ahkamı cezaiye kanunu hükümleri tatbik olunur. 
7 - Bu tarifenin neşir t•e ilô.n tarihinden itibaren meri olmasına karar 'Verilmiştir 

PazarJıkla Defter taliye eksiltmesi 

Belediye Riyasetinden : 

Beledlge iskele resimlerini tahsile mahsus olmak üzre 
verilecek nümune veçhile on adet defter pazarlıkla tab-

1 

ettirileceğinden isteklilerin Cuma ve Sali günlari Encü· ( 
mene muracaatları ildn olunur. 

1 
' 

A DULLAH SEZGiN MÜESSESESİ 

Pazarlıkla irsaliye tabiye eksiltmesi 

Belediye Riyasetinden : 

Belediye tahsildarları için verilecek nümune üzerinden 
elli cilt irsaliye pazarlıkla tabettirileceğinden ist~klilerin 
Cuma ve Sa/i günleri Encümene muracaatları ilcin olunur 

• 

Sıra mal· ~1!.zr N,9. 116-118 Telğraf ı Saafçı Trabzo:ı 


