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Aramızda nice 

yardıma muhtaç 
yurttaşlar var .. 

öteden beri üzerinde llu
rulmaaı lAznwıen blr menu 
var ki, kafa • gönlü.mQzQ Ja. 
yıld Teçhile etrafında dahi gez
dirmiş df'ğlllz. Memlekette, 
konu komşu ara1ında nfae hı· 
11olar, heıeriler ve hemşireler 
vardır ki, hastalan Ye hastalık· 
Jarı itibarile amaaıız dertleri 
yenebilmek için, lyl gıda alma
ları şöyle dursun ekmek gibi, 
ateı gibi, giyim if.bl en zaruri 
lbtlyaçlarıoı bile kar1ıla1ıbtle
cek vaziyetten çok uzak n 
temameo mahrum bulundukları 
halde dertlerini, yokııulluldırını 
kim1eye açamu, ıoou gelmiyea 
Btıraplarının altında ıonu gelml
J•D bir tenkkOlle ezllir, kendi 
kendilerini dinler ve kendlken
dilerlne inler dururlar. Asıl 
aranıp bulunacak Ye yardım 

edilecek insanlar bunlardır, lıı
aanlıtıa, yurttaşlı~ın tahmil et
mtı oldulu bir nzlf e olarak ... 

Bu 1urttışlar arasında, hasta, 
bık.tına, gıdaya, tednlye, isti. 
rıhatt mulıtaç nice gençlerimiz 
ve g~nç kızlarımız vardır ki, 
eter iş bulabllmlşlene bir dilim 
ekmek uıruo.a bıyıtlerının, sağ
lıklarının son kuvvetini de har
cayıp durmakta, hastalıklarının 

amansız devresine adeta kendi
lerini koşturmak ıuretile öl!lmtı 
keudUerine yaklaştırmaktadırlar! 

Bunların içinde iş bulamı-

1ınlar olduğu gibi işe, çalışmıya 
kl!ayet ve iktidarları yıttşml
yenler Ye sıbhl durumları iti
barile işe atılamıyaıılar da mev
cuttur. Sade par11ız bakım kl
fıyet etmez. devamlı tedul 
iıtır, tedavi için ilAç ıazııadır, 

hattı yalnız ilılç detll gıdı cl.ı 

beraber. Ama nerede• Ye n11ıl? 

Belediyenin mualece tabsiaah 
mahduttur, ve her muhtaç olı
nıo ondan istifade ldebllmeıloe 
de imkto yoktur. H&lkevlnio 
içtimai yardım koluaun bu it
lerle uA"raımı lmkaalarını ııe 

dereceye kadar elde bulundur 
duğunu iyl bilmiyoruz, ancak 
mevzu tahsisatın bu icapları 

.lı:arşılıya bilmekten çok uıak 

olduğuna da bnilz. 
Deoıek oluyor kl, m11elentn 

taşıdığı Of'zaket H •hemmlyet 
göıönUnde tutulmak surellle 
diyebiliriz ki, felev bir cephe
den olsun uzattıtımız 7ardım 

eli de çok kısadır. Halbuki 
mesele, sade ~rıınz muayene 
ve parasız ilaç lşi değildir. Mev
zu, görilndUIQndeo çok daha 
geniştir, muhtttllf oephell bir 
mesele karşısındı bulundutu· 
muı hepba katılmalı1ır. Bele
diye ve Halkevl blUçelerloin 
bu kırma ait tahsisatlarını daha 
çok genişletmek mi veya daha 
başka yönlerden tedbir aramak 
ve bulmak mı !Azım, geretinl 
yapmalıyız mutlak ... 

Bekir Sükuti Kulcıkıızoğlu 
........,, .. . - · 

Hariciye Vekilimiz 
Ankara 8 ( A A. ) -

Hariciye fJekilimiz dün Irak 
hariciye nazırile birlikte lran 
harbiye mekiedini ziyaret 
etmişl•rdir. 

Hami diye 
Sinopta 

Ankara 8 ( A. A. ) 
Hamidiye mektep gemisi 
dün Sinopa gelmiş komut•n 
'Ve subaylar şeref ine ıehir 
ıozinosunda hir akıam zi 
ıeı/ıti v1rilmi1tir. 

---- -

Aşkale kaza hükllmet konağı 
ve mektep binalarının temel 

atma törenleri yapıldı .. 
SayJn Üçiincü Umumi Müfettimiz, Erzurum Valisi 
ve Kültür Müşaviri kıy!'Jletli nutuklar söylediler . 

1-7-937 
Aşkale (Husu.i) Yeni teıkil 

oJunan (Çat) lcaıı:uınıa merkezi 
Aıkaleyo nalclolunıauıtur. Bu ai· 
auebetlo AıkaJede bir btilı:ılmet 
lı:onatJ inşHma başlanmııtır. 8'a 
binayla bir ilk mektep biaaataın 

temel atma törenleri burü• ya
pılmııtır. Törende Üçüncü U111umt 
Müfettiı, Korreaeral Muxaffu 
Erıüder, Üçüııcü Umumi Müf et
tişlik Baımüşaviri Nizaaettia Ata
ker ve MüıavirJer, Eraurum Va
lisi vo vilayet müdürleri buluD· 
muıtur. Halk, eğlenceler tertip 
etmif, bayram yapmııtır. 

Töreade söylenen parlak nu
tuklardan bazı parçaları bildiri
yorum : Hülı:Qmet konağt •• ıa tomel 
atma töreniado Erzurum Valisi 

Bay Hı§ım İşcan •Atatürk diya
rının ve mkılibıaın en mObim 
meanetleri1ai ve eaaslaruıı hazırla 

dıtı bir memleketteyiz. Türk ta
rilıiaia ea mühim ve dönüm e1&s
ları bu havalide kurulmu,tur. Çok 
babtiyar1z ki tarihin emsalsiz dehe 
olarak yarathğ'ı Atatürk, •• •on 
vo mühim inkılabı Erzurumft dü· 
4üDmek ıuretile İfe bııl•dı. Ata. 

tiirlı: inkıJibıada umraa n imar 
itleri eb bqta relir. Davamız, 
bafüH kadar yürüdütfiaiz yo
ı- baılangıcıncladır. Buıüııkl 

aeslin yüklent"cefi iı çoktur. M .. 
uıaızin hududu yoktur. Devlet 
kadroHaun hud11t1an biıi tatmin 

edemeL Her birimiz yannıa yük
ıek mea'uliyeti karıısmda oldutu
amu bilmeliyiz. Me1'uliyeti tari 
biyeyi iizerimize aldıtımrı d"ki
kadu itibar•• memleket aH'U 

Tayyare 
Kampımız 

Ankara 8 ( A. A. ) 
Geçen detJrede lnönü lcampı· 
na devam ederek yelkenli 

uçuş prufJalarını almıı ola11 

Türk kuşu mensuplerine 

mahsus Ankcır• civarınd• 

Eti masutte Erıazide bir 
motörlü tayyare kampı ku

rulmuştur. Kamp 9 Temmuz

da f aa lig ete ıeçectlctir. 

Notlar 

Elbette lıir gün gelecı.>k, U-

liyetini aldık. Bunu mealeketin 
en yükıek ufkuna çıkarmak mec
buriyetindeyiz. Türk milleti ınea

ut bir istikbale ridecelttir.> de
Jilttea sonra fedakirlık içia u 
mebde ve ne münteha olmadıfıa., 
Türk milletinin iradeıile her q. 

man tarihe bakim old11tuna, ea 
iyi iıtikbale mazhar etaenia da
vamızın yeri bulundufuna İfard 

etmiştir. lşcan ıözüae devamla 
cTürkiyenin en kuYvetli za•anıa
day11 Türk iradeıillia ~ahlanmıı 

tiasali, Atatürk timwinde, Türk 
Ordusu timHlindeyiz. • demİ§ler 
ve Müfettiıi Umumiye, Korıeao. 
rale ıayrılarını arzettiktea aonra 
Aıkalelilere dönerek, aözJeriai 
cArkadaılar ıizi hürmetle karıı
lıyaıeaf'ım. Siz mert i.uaalar11nıa. 

Sia •• çok ıeylar yapacmk vazi· 
yetteaiaiz. Türk liratiade• ben 
imlcinııızlık kel.iaHinia ıailin•Hİ 
taraftarıyım. Türk, hayalleri haki. 
ket yapar. Batlanan itleri baıarıl· 
mıt addederim. Bir daha rel4ifim 
zamaa A,kale ve civ.rtaıa yeni 
itleri tberinde çalııacafıx. Bu ka

•aatle aayıa Mifettiıten teael 
taıı•ı atmaaını rica ıdeceti•t 
diye hitirmiflerdir. 

Validen "ara bir 
söa almı~, Aılı:aJılilerin ıeyıncını 
söylemiı ve ıTeaelleri atılaa hü. 
kamet kom.atı ve yarının bir lfılr. 

lı:aynatı olacak okul kur•fı Cum
bariyet yapıcahfınıa yQkaek birer 
iyeti olarak bu yıkık yurdua ya

ralı rötsüade yikaelecek ye biz
leri de yilkaeltccektir.• tlediktea 
ıonra büyüklerimize hyıılarmt 

arzetmiş ve Afkalelileri.9 içten 

ırelen deri• minaet n ıiikran 

duyrularaıu Ulu Atamıza v• kah
raman Başbakanımızı duyurmala
rını Miifettişi Umumiden ricı et· 

mitlerdir. 
Hatiplerden ıoara Umumi 

Müfettiş aşafıdrki söylevi ver
mişlerdir : cÇok mütevaıi fakat 
yüksek minalı huzu:da mutlak is
tikbalde parlaklık gördütümüz 
Aıkaleain bir kö4esinde ıüxel bir 
eserin temel taşını atıyoruJ:. Buıı
dan ilci yal Önce tam bu ay içi~
de Atatilrk.ün işaretil• Doğu dı
yannı baıtan ba~a . d~lı.şan ve 
bütün dünya devletçılerırun dev
letçisi olan ismet ~önü bu koca 
yatan .pırçası.ııı tetkik ederken 
çok mu•tarip _oldu. ve yer. yer 
ka1abaluıile, Jı:oylösıle dertleıırken, 
haabıbal ederken hak.ile.aten içten 
ırelen ı.cı hiılerJe müteellim oldu. 
Bu ısbrabı Atatürke hiçbir nok
taaını aaldaauyaru arzederken 
Dotu diyarına çolc büyük dilek at 
ve ehemmiyet, devlet ve hükQ. 
met yöaünden büyült fedakirhk
lar yapılıaaaını da hemen oracık· 

ta ıöylemiş bulundu. Biri lturtarı· 
cı, biri yapıcı olan bu iki iüyülc 

kafa i~ bir idari teşekkülle lcuv. 
vet verirken, aynı zamanda hü
kUaıot bayatiyetiyle ~ok yakın
dan ilıriıi olmaıı lizımgelen demir 
çubukların da hatadan dotuya 
dotru fabult adımlarla yürüme1ini 
emrettiler. Bundan bir buçuk yıl 

ön• yi.ae bu kaaabanıa öbür kö· 
şeıinde oark deairyollarınıa Er
zurum ııamı hen hına ilk kazma
sını yine böyle •Ütevui huzurda 

- Ark•ıı ikide . 

1 
ispanyada vaziyet 

Cephelerde harp devam ediyor .. 
Ankara 8 ( A. A. ) - /spangaJa muhtelif cephe/er. 

de harp Jefltınt etmektedir. General Fr•nko Jeflletler• bir 
nota fltrırek muharip addedilmesini işlemiştir. 

Amerika ordusuna 4 milyon 

dolarllk tayyare alınıyor 1 
Ankar11 8 ( A. A. ) - Bir Vaıinıton telgrafına na

zarıın Amtrilc11 ordıuu ;,in dört milyon dolar tutarında 
210 at1cı to.ggaresi ıipariı ıdilmiştir, 

Yeni bir hadise daha 

Rusyanın Japonyayı protestosu ! 
ve Meraş zunıokak caddeleri 

Ankara 8 ( A. A ) Soflget Mançolca hududnnda geni 
bir hudut hadisesi olmuı. iki tarafta ölü ve yaralı ver

pulteleıecek, Batpuarından •o· mi,tir. SofJyet haricige Jcomiserliji bu ytni taarruzu j a
ranpazarına inen yolun hali pür. ponga nezdinde prottsto etmiıtir. 
aeliliae bir nihayet verilecek, '====----="'-"==-.....,=========---======:. 
talata biçen hızarlar caddderden 
kalkacak, çilingir, maraaıoz vesa

ire gibi gürültü yapan dükkanlar 
semt aemt yerlerini alacai:, ikidebir 

Gelenler 
Bir müddetten beri lataabul· 

fİp diyo kesilen mahut ve aıalQm da bulunan muteber tüccarları· 
Deg-irmendere çeşmelerden ıarıl mt:ıdan Bay Ruhi Ural şehrimize 
şarıl akacak, beş kuruıa Ortahiııara, ıelmiştir. 
yedi buçuğa Kavak.meydana rit-
mek mümkün olac&k, elhaaıh vel
k.eJim daha ıkla gelen ve roJmi- Hüseyin Cahit 

en n'ce i~ler yoluna rirecek, De~arli ~dip ve mllttfek.klr· 
;mmaki vaktü s~atı bil~nmiy~celc.. lerimizden Hüseyin Cahil enel· 
Varsın bilin~eaın ° bıze lazam ki nıı lstaubuldaıı tebrlmiıt 
detıl. Bize lazım olan •ahırdır. g . 
Mılumya ıabırla koruk helva olur 1 1 iSlmlttlr. 

fi" 

Rasim Ertan 
Mezbaha suiiıtlmallnden 

beri BaJ Mahmut tarafındın 
nkaleten idare edilmekte olan 
Belediye .muhasebeclJiğine uzun 
ıam.aadan berl Umıo şlrk~ti 
uıubasebeciılQfoi liyakat ve tam 
bir durusu lle ifa etmekte bu 
lunan Ba)' Rasim Ertan tayia 
uluamuştur Bu mQhlm vazi!eye 
Rasim ertanıo tayini cidden 
iıabetll olmuştur. Tebrik eder 
7eni vazifelerinde de muvaffa
ldyetltr dUtrlz. 

Okuyucularımız 
ne diyor ----

Halkın sahhati 
namına ... 

Mağazdarm s·ıbabları ıaat 
7 de açılıp akıamlaıı 6,5 taka
pınması JOlundakl l3eledi1e 
kıtrarını halkın ııhhatl namına 

alkışlamamak: mUmklln değildir. 
Akşıunları biraz han almak, 
günnn yorgunluğunu diı:ıdirmek 
için erke.a kapıttmuk isteyenler 
de yan ve yöresindeki rakipleri 
açık kaldıkça k.11 patamıyor, bu 
yüzden MirahaUarıoı feda edi· 
yor, ister istemez ııhhatlerine 
kıymış aluyorlardı Şimdi saat 
6,5 oldu mu tek bir mağaza 

açJk göremiyorsunuz, ne illa : 
Herkes dükk.Anını, mağ<lıasıoı 

lcup:ılıyur, solu4u parklarda. k11h
velerde alıyor. Parklıua k.oşıı.n 

geui:;t bir uef es a.hyor ama kah 
velere tıkaoanların hali maeıtza 
Ye dUkkanlarındao pek. da !ıuk
Jı olmuyor. Pıtrklara gelince: 
Malumya ber go.o bakl11va y~se 
iosau bezer, kafa şişiren çaliı 
ıesleri de cabı ! ln1an biraz 
da şehir dı ,ıua, kırlara, deuiz 
keuarlarıııa uzanmak i~ter. Pa
ıarları park, k.ıdı ve, akşamları 
park. kahve, dedik ya baklava 
olsa her gün yenmez ! Y eumez 
ama ne yap·ıcaksrnıı, otomobil
lerde yüzde ylrmi beş tenzilat 
maksadı temine kituyet etwez. 
Otomobiller lıııırnsiyet ifade 
edttr. Ekseriyet Onludan biç 
mi hiç istifade edemez. Halka, 
şörle beş 011 kuruşla dolaşa bil
mek imkan ve fırsatını vermek 
anceık bir otobUs servisi tesis 
etmekle kabil olur. Belediye, 
balkın sıhhatini koruma ve 
kurtarma bttkımrndan v11zifesini 
ancak bu çok hayırlı i~i yapmak. 
•e bışarmııkla tamamlamış olur. 

Uıunsokak - Y. B. 

Hava kurumunda 
toplantı ve seçim 
DUu şebrimlz H.va Kurumu 

ldue heyeti bir toplıotı yaparak 
dı.>ğerli Defturdımmız Hııy Reşat 

Taşe~i ikinci reisliQe seçmiştir. 

iNAN 
Şehrimiz HalkıtJi mec 

muası olmak üzere ayda 
bir çıkan ve değerli Valimi
zin, KüJtiir Direktörümüzün 
ve muallimlerimizin cidden 
istifadeli y a ı ı l arını 
ihtfoa eden "/NAN,, ın 
üçüncü sayısı ATATÜRKıin 
Trabzonu teşrif /erinin hatıra 
ve reıimlerile süslenmiş ol-

Göze çarpan 

Ayarh saat 

ve düdük .. 
nnk.k!n ve m.ağazalırıa ... 

bah akşam açıııp kapaomı ıaat-
1 ırı Be'ediyece tayio 'f8 il!D 
edlldl : Sabahl:ıırı 7 den evvel 
akşamhırı 6,S daıı son.ra açık 
mağııza bulunmıvtıc"k . . l~i.ıa 
bu cephesi, zateo çoktan beri 
bekl~nd iği için çok iyi bir h•!-:ir 
yaptı. Ancak söylendiğine &öre 
şaşırtıcı vo alı:lkadarlarır11 endi
şeye sevkeden başka cepheleri 
de yok dt!2ilmiş : Dl7orlarkl : 

Belediyenin emri ve iltnı 
ba~ ü11lnoe. Fakat BeledlJeain 
ayarlı ve sesıi bir saatı Ye 1011-

ra 7 yi ve 6,5 tu duyuracak 
bir dUdUğU var mı '? Böyle O· 

oluoca veya olma) ı a.ca ldmimiı 
OD dak.ikıı evvel açıyor, k.hat
miı be~ daki'kıl ıonra kap11or 
ve görülilncede cez•Y• çarpı

JOruı ! 
Yine diyorlar ki : 

- Bt:ı yarı bakkal yırı faş 

meyncıyız. Sıd~ meyvacı deği iı 

o ancık İstanbul, Ankar•, lzmlr 
gibi bUyük ve kalab•hk şehir
lerde gt!çer. Saat 6,5 ta klpıthk 
mı meyvalarımız ç.Urüm•t• mah
k.0.mdu r ! 

Ylne diyorlar ki : 
- Ben k.erestec\ylıo, M"çkadui 

kamyonla kerestem ıeliyor 

aaat 6,5 tan sonra gelince •a· 
tıızıtyı açıp boşaltamıyornm. 

Cadde UstOnde &1baha k.ltlat 
durH Olmaz, buna lel Çl~Uma
talar bile malu ız açıktı .kllı

cak iki tıbta çalınu bekl•· 
dlQ\niı kAr geçli gitti. Buna çare 
nedir ? 

Dlolenıeoiı daha boalar iibl 
blr ıürU 11öz Ye şikAyet. Maaati 
her işin başı böyledir. Gide ılde 
düzelir mutlak ! 

İzmir fuarı 
Belgrat radyosu 
neşriyat yapacak 

Ankara 8 ( A. A. ) -
lzmir fuar hazırlıkl•rı it• · 
r•retle def.lam etmılct•dir. 
Yugoslav.1anın B•lır•tl /cısa 
ata/yalı radgoJu fuar için 
Ajustos ayından iti6artn 
neşriyat yapaca;ını /uar ko
mitesine bildirmiştir. 

AKIŞLAR 

Plôk buhranı .. 
duğu halde yarın intiıar Son zamanlarda, • birçok 

aevl buhranlar araaıoda • bir de edecektir. t 4J 
c pllk buhranı 1 baş gö~ ır ' 

Bu kıymetli m,cmuayı Evet bizde blr •plak bubrıaı • 
oku.qucu/arımıza tatJsiye var ; ' fak.at. kemir•! itlbtrll• 
ederiz. de~ll, keyfivet ltlbarıl• · · 
ı-------------ı Bugüa bızı de:erU beste· 

Evi. yuva yapau kilerdir. Urları~ıı;D brstelediti bir kı· 
Ev kadını, esvap dolabın aım aQu ~arkılarla, birkaç taıı-

kadar kilerini de dOşUn : ııora bedel ; gilfteıl saçma, bes· 
Her mevııime göre reçel •e teıl • tıey . . HaJ ı • Dan ibaret 

~uruplarını hazırla 1 blr ıtlrO pllk piyasayı kıplaDHf 
Uıu~aı ekonomi ve artırma kurumı.ı bulunuyor. 

--Türk evinin eD şertfli an· OıtJeleri, para kazanmak.tın 
aneıııi kllerdh·. bıtka bir şıy olmadıfı aoıa,ı-

Kavanoz, kavanoz reçelleıl. lan btr kısım Lestek.arlarımım, 
şişe. fl!;'A şurupları olmayın bir hiı,;blr değeri olmıyaıı bıya2ı 
ev, çacuksuz bir yuva kıııdar ıırteleri. _ daima kolaya. kaC4 • 

nadirdir. g k. _ ıılelııcele besteleyip şarkı .. 
· t r4 saseo az Bu güzel anauewizı yıışa a- dl e ortıyıt atmaları, e 

ıım ! Y 1 plAkJarım11M tuzwl 
o\110 guı.e "a bol ... uıu18ı ı.konoml ve artırma k~ bir kalabalık içinde • Y , 

Her mevslmde reçel ve ıuoa sebebl1et verıror. Yazıt 1 

şurup yapacak yemişlerimiz var. O S ıbati Ert•1t 
Ul\jHl ekon9m\ ve ırtuma Jrurumu 
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ns h le Edebiyat , Halkıyat, Gençlik 1 

Filistinde karışıklık mı ? 
Bir İngiliz harp gemisi Hayfada ! 

Ankara 7 ( A.A) - Filistin meselesini tahkika 
memur komisyönun h•zırladığı rapor bu 'hafta neşredi
lece!Ctir. Bundan ötürü bir takım karğaşalıklarzn "çıkma· 
sına ihtimal verildiğinden bir İngiliz harp gemisi Hay 
faya gönderilmiştir. 

Bükreste 
' 

askeri bir 
toplantı! 

Ankara 6 ( A. A. ) 
Polonya ve Romanya 

erkaniharbiye reis/erile Ro 
manya askeri komisyonu a
zaları dün Bükreşte bir top-

• 'spanyada vaziyet ~;;;~~;:~·ı~ 
lngiltere ile general Franko arasında klering müzake-

bir anlaşma yapıldı ! resine başlandı 
Ankara 7 ( A. A. ) - Rogter ajansı İngilterenin 

İspanyadaki yabancı gö'nüllülerin geri alınması şartigle 
general Frankonun muharip tanınmasına muvafakat ede
ceğini bildirmektedir. Paristen verilen bir habere göre 
general Frtlnko gönüllülerin geri çekilmesine mani olma
maktadır. Bılbao civarındaki demir madenlerinde İngiliz 
madenlerinin tekrar •tJazifelerine başlama/art için İngil
tere ile general Franko arasında bir anlaşma yapılmıştır. 

Ak denizde manevra! 
Ankara 6 ( A. A. ) - Fransız Akdeniz filosu 

hava kuvvetlerinin iştirakile ga"ından itibaren Tolon 
açıklarında hügük manevralara başlanacaktır. 

Ankara 6 { A. A. ) -
Dün Berline Türk - Al

man ticaret ve klering mü
zakerelerine başlanm1şfLr. 

İngiliı; - Japon 
müzakereleri 

Ankara 6 { A. A. ) 
Bir Japon ekonomi he 

yeti vlondraga Cgelmiştir. 
Japon - İngiliz ticaret ,mü
nasebetlerini iyileştirmek 
için müzalurelerde buluna
ctıktır. 

Aşkale kaza hükOmet konağı ve 
mektep binalarının temelatma 

törenleri yapı I d ı .. 
•• 

Sayın Uçüncü Umumi Müfettişimiz , Erzurum 
Valisi ve Kültür Müşaviri kıymetli nutuklar söylediler. 

-Baştarafı 1 de. 
atarken cuıuburuşa gelen duygu
larımla demiştim ki bu memleket 
artık saad~te kavuşmağa namzet
tir. Layık olduğu refahı mutlak 
bulacaktır. Çünkü Doğu diyarı 
bütün memleket ve bütün millet 
hesabına birçok defalar düşman 

işgali altında kalmıştır. Fak at o 
işgale varınc1ya kadar bütün var
lığını da ortaya koymuştur. Bu
kadar fedakarlık yapan bir hal
kın refah ve saadete kavuşması 

ilahi bir mantık icabıdır. İşte o 
ilahi mantık muktaziyatı birer su
retle hergün tecelli ededurmakta
dır. Büyük kavgada Aşkaleden 

yirmi otuz defa geçmiş ve bazı 

geçişlerimde de burada kalmıştım. 

Aşkale halkının yalnız kavga ala· 

aında değil, muharebe saflarında 

değil, aynı zamanda menzil haya

tında orduya erzak yetiştirilme

sinde çocuklarile, kadınlarile, ih· 

tiyarlarile kafile kafile yaptıkları 

vatani ve milli hizmet fedakaılıJ?'ı 

bu gözlerimle görmüştüm. Evinde 

evlidüayaline akşam yemeğini 

semavi mükafatı için tıı kısa uzun 
intizar liıımdı. O hizmetler mut
lak bir waükiıfatıaliye ile karşılaşa
caktır ve karşılanacaktır, Bizim 
onlara yapabileceğimiz iyilikler 
kıymetli arkadaşımla ve arkadaş· 

Jarımızla elele vererek ufak tefek 
imarlardır. Bunlardan biri bu te
mel taşlarını atmakla, diğerini de 
be~ on dakika sonra karşılam kla 
eda etmiş olaeağız. Erzurumlular 
ve Doğulular için her zaman tek 
rarladığım ıözleri tekrarlıyacağım. 

Binbir kara gecenizde beraber bu
lunmuştum. Bu vazifeyi deruhte 
ederken bu civanmert halka bir 
beyaz gece göstermeyi kast ve 

hedef ittihaz etmiştim. Bu hedefi

me doğru her adımı attıkç:ı inbi

sat ve nişatı ruh hiHediyorum. 

Bu da benim mükiifatımdır. Şimdi 

bu münasebetle Aşlcaleliler ; bir 

taraftan resmi teşeb!>üsle sizi yük

seltmeğe saik olurken şahsi, ferdi 

teşebbüslerinizle de kendi memle

ketinizi refaha doğru sevkedecek 

eserler meydana ~etirmelisiniz. 

Biliniz ve görünüz ki yakın bir 

ati Aşkaleyi mutlak şirin bir ka

saba haline koyacak ve burada 

husule gelecek hareket ve faali-

tedarik edemiyeıı bir ananın Aş

kale ile llıca arasında bana söy

lediği iki sözle anlamıştıll! ki bu 

kadınca~a:ıın evinde .bakılacak üç 
çocuğu varsa da, harpte de dört yet ikti1adi, içtimai mevcudiyet. 
evladı vardı. O, evindeki üç ço- ler gösterecek.tir. Derhal vakti 

nakti, nııkti \•ekti olanlar icabe

derse, kendi akılları ermezse 

doğ'ru yol gösterec'.!k büyük
lere muracaat ederek teşebbüı 
et.;;;:nler, Size hem nasihatim, 

hem vasiyetim budur. AHah mts-

cnğunun açlığından ziyade vatan 
uğrunda çarpışan evlatlarını · dü
şünüyordu. lşte büt1n dünyaya 
Türk. kadınlığı namına şehadet ve 
~ehameti tarihiye olan güzel bir 
kalemle bir şiir, iyi bir fırçayla 

tablo haline sokulduğu zaman 
manzarası huzurunda raşe gelme· ut etsin.• 

mek, o kahraaıanlık nitanesini o- Nutuktan sonra ıBu yuvanın 
kurken vecde girmemek kabil de- memleket için adalet yuvası ol
gildir. işte o zaaıandan vicdani 1 masını diliyerek:t ilk harcı koydu 
hislerle bağlandığım Aşkaleye bir lar. Vali İşcan malayı ellerine 
iyilik, bin iyilik yapmayı karar· j aldıkları zaman Aşkalelilere bita 

ı11tırıııı§tım. OnYn m1,1ka~d9r olan ben hijkQmete daima iyi i~lor isin 

muracaat etmelerini ve devletin 
kendilerine iyi şeylerde muzaha 
ret etmesini» diledi. 

Ondan sonra mektep binaaı· 
nın temel atma töreni de aynı 
parlaklıkla oldu. Bu törende aö1 
alan Kültür Müşaviri Reşit Tarak· 
çıoğlu parlak. bir söylev verdi : 

"Tarihin k:.itAplara geçmiyen en 
uzun yıllardanberi Türk yurdu 
olan ve ~arihin günlerdenberi 
Türk olarak yaşıyan ve elimizde 
tertemiz bir Türk parçası olarak 
bulunan bu yurtta, bu yurdun 
bugün ve yarın için idare, fen 
adamlarını yetiştirecek olan bu 
binanın devletin en yüksek ideal

lerinin husulindeki duygularımı 

ifadede acz bissediyorua. Aşkale, 
yakın tarihlerde binbir vakanın 

şahidi olan yer ••• Uzak tarilıler· 

de de böyle olmuştnr. Bugüne 
kadar veren, yar.ıha eden Aşka

le yavrularıııa Cumhuriyet veri· 
yor, istikbal, feyz, hayat veriyor. 
Artık bu yurtta çoban yetişecek
se en yüksek çeban olacaktır. 
Taşçı yetişecekse medeniyetin 
en yüksek taşçısı olacak.. Memur 
olacaksa en hamiyetli ve milliyet
perver memurlar olacaktır. Ôum· 
huriyet hükümetinizin ideali, ga
yesi sizi aramıza sokmaktır. Bu· 
rade. atılan temel Türk Cumhu
riyetinin aıı: zamanda memleketin 
binbir yerinde atılan temellerin 

kuvvetlisi olacaktır. Çünkü siz 
en kuvvetli Türksünüz. Bu nur 
menbaını burada kurmak imkan
larını vereı:ıleri aaygiyle arzede
rim. Aşkaleliler sizi tebrik ede
rim. Yaıasın Cumhuriyet hüku
met} ve yaşasın onu kuran bat 
öa-retmen Reis;cumhur Abtı.i . it " 

11.oa 1-7- 937 (Hu usi) 
.Bugün Ilıca hükümet t1.>naği· 

le, nahiye evlerinin temel atıııa 

töreni yapılmıştır. Merasimi Üçün· 

<lÜ Umumi Müfettiı Bay Tahsin 

UA:eT kua bir hitabeyle açmıştır. 

Aşk deryasına düştüm 

Aşk deryasına duştüm : 
Gönlüm perişan aman I 
Irmaklar gibi coştum: 
Gönlüm perişan aman I 

Aşk bağlarında doğdum, 

Gönlüm çalındı aman ! 
Yandım yandım kiil oldum, 
Halim perişan aman I 

Aşk beslemek ne hoştur. 
Gönlüm içmez sarhoştur. 
Çıkmaza sapma boştur 
Halim yamandır yaman 

Yosma dilberin aşkı , 
Kalbimi çalup ' yaktı I 
Bağrımda şimşek çaktı / 
Gönlüm perişan aman ! 

Yunus Emre 

Mani 
Emine kız Emine. 
Gel duvarı, dibine ... 
Sana bir kuşak aldım , 
Bağla ince beline · ! 

Gökte dıldız yüz yerde , 
Yar uğruna yüz yerde·, 
Yaylada kavuşmadık , 
Kafluşalım düz yerde/ 

Ben bir garip kuşdum , 
Aç sineni üşüdüm ... 
Ne talihsiz başım var, 
Sana gönül düşürdüm I 

Ay dağda düze düştü. 
Çi/te ben yüze düştü , 
Bir öpücük olsun ver , 
Agrilık bize düştü I 

.4 . 

İlan 
Trabzon icra memurluğun 

dan : 
Yeminli ü ç ehlivukuf 

tarafından 

Kala/ ka isken derli kö'günde: 
Tapunun şubat 9J6 tarih 

ve 57 numarasında rkayıtlı 
2576 numaralı fındıklığın 
24 hissede 4 hissesi muham 
men kıymeti 100 Lira 

Yine tepunun 313 rro9u 
ve 5 numarasında kayıılı 
çayırın tamamı l O dönüm 
muhammen kıymeti 200 lira 

Yuk.arıda yazılı gayri 
menkuller açık arttırmıga 
çıkarılmıştır. 7 - 8 937 
Cumartesi günü saat 1 O e 

kadar icra dairesinde birinci 
artt1rması icra edilecek.tir. 

Arttırma bedeli kıgmeti 
muhammenenin güzde 75ini 
bulduğu takdirde müşterisi 
üzerine bırakılacaktır. 

Aksi takdirde en son art
tıranın taahhüdü bakı kal
mak üzere 15 gün müddetle 
temdit edilecek fJB 15 günü 
hitamı olan 23 - 8- 937 
Pazartesi günü saat 7 4 de 
yapılacak olan ikinci arttır· 
ma sananda güzde 7 5 i 
bulmadığı takdirde 2280 
numaralı kanun hükümleri
ne tevfikan muamele yapı
lackğı t1e arttırmıya iştirıık 
etmek istiyenlerin kıymeti 

muhammem nin yüzde yedı 
buçuk nisbetinde pey akçesi 
veya millf bir bankanın te-

minat makbuzur.u havi bu

lunmaları lıizımdır . Hakları 

tapu sicil/ile sabit bıifunmı 

Deniz 
Duygularıma benzer, halin bu akşa'n deniz. 
Onlar gibi köpüklü, onlar gibi aşlcınsın. 
Fakat hazan uslusun. üstünde gof tur bir iz. 
O zaman da kimbilir ne rüyayla taşkınsın. 

Uyuyorken hep böyle olmaymca kederin 
Yıldızlar la bir olsan, aydınlatsam yüziinü. 
Kollarına atdsam. fakat göğsün pek derin 
Uzaklaşsam sahilden ~is bürüse gözümü. 

Eş olanlar kumsalda dolaşırken her gece. 
Beni sende dalganla, hışıltmla uyutsan. 
Şafakların rengile kLzarırken gizlice. 
Bir fedakar dert gibi şu gö'nlümü avutsan. 

Samiye Yalçın 

Meçhul Sevgiliye. 
Ne yazık . I . Gö"zlerim seni bir daha , 
Görmeden haJata kapanacakiLr, 
Her sozum benziyor bir yanık ah 'a, 
Deli gönül seni hep anacaktır ..... 

Ne yazık .. I , Ruhumu saran gözlerin , 
Başka bir gönülle kucaklaşacak . . 
İçim1.e açtığın hu yara derin , 
Beni ô"ldiirecek bu sevda mutlak ... 

Ne yazık .. I . doymadan başka bir 
ipek saçlarını alacak ele ... 

ınsan , 

Yanarım içimden Öögle her zaman, 
Gö'zlerimin yaşı benziyor sele . .. 

Ey meçhul sevgili ey güzel kadtn , 
Ne olur bir gece uf kumda yüksel . 
Beni öldürmekse eğer maksadın, 
Zehirli hançerle gel kalbimi del ... 

Beni parça/asan ta baştanbaşa , 
Önünde eğilmem hiç bir kimsenin ... 
Leşimi fırlatsan toprağa, taşa, 
Her parçam adını anacak senin_ .... 

Cemal Azmi Telli 

Belediye okaratının icar artırması 
Akaratın nev'i 

Sinema arkasında 271 
" " 273 

Muhammen bedeli 
No.lu dükkan -== -100 . ,, loo 

1 -
2 -
3 - Agafilbo Erzurum caddesinden 28 No.lu beş 

4 -
odalı hane 

Meydanda gençler kulübu binası altında 200 -
96 

202 No.lu iki göz dükkan 200 
5 -
6 -
7 -

Mezbaha binası içinde bahırsakhane 200 
Ayafilbo Erzurum Caddesinde 9 7 No.lu kahve 40 
Balık pazarında 197 7 97 - 1-193 Na.lu üç göz 

8 • 

9 . 

mağaza 100 
Esvakta kunduracılar caddesinde Ticaret odası 

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

altında 28 No.lu dükkan 100 
70. Çömlekçi yokuşunda bir göz mağaza 40 

Belediye riyasetinden : 
Yukarıda nevileri ve muhammen icarları yazılı Bele

diye akaratının birer senelik icarları onbeş gün müddetle 
tekrar açık artırmaya konulmuştur. 

Artırma 16 7-937 Cuma günü saat 14 de icra edile
ceğinden isteklilerin muvakkat teminat makbuzlarını ha
milen ay1ti saatta Encümene muracaatları ilan olunur. 2·4 

yan ipot•kli alacaklarda 
diğer alakadarların ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu 
hakları ve hususile /aiz ııe 

masrafa dair olan iddialt1.. 

rının evrakı müsbitelerile 

birlikte ilan tarihinden iti
baren 20 gün zarfında dai 
remize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu 
sicillile sabit olmıgan/ar 
satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. 

1V1aterakim vergi ve bele
diye resmi cuttırma bedelin 
den tenzil olunur . Daha 
/az.la malumat almak isti
genl~r 7- 8 -937 tarihinden 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

İSTANBUL 

Eczanesidir. 

itibaren herkesin görebilmesi 

için dairede açık bulundu
rulacak şartnamesile 936 131 
numaralı dosyaya müraca
atla mevcut vesaiki grir • 
meleri ilan olunur • 
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Dükkan ve mağazalarm 
sabah akşam açıhp 
kapanma saatlan .. 

Belediye Riyasetinden : 
Dülclcô.n 'lJe mağazaların muayyen saat/arda açılıp 

kapanması hakkında bazı tüccar ve esnaf tarafından ya 
pılan muracaatlar nazari itibara alınarak Belediye kanu
nunun 1 inci maddesile 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası 
mucibince halkın sıhhi. medeni ve müşterek ihtiyaçları
nın temini tesviyesi için her türlü teşebbiisatı icraya se 
lahigettar olan Belediyenin bu güzel ve medeni arzuyu 
gerine getirmesi tabii bulunduğundan umumi iş hayatı 1ın 
tanzimine 'Ve iı kanununun takip ettiği ana prensiplere 
fJe istihta/ eylediği gayenin tahassülüne yardım maksadile 
halkın giyip içmesine, yatup kalkma.sına fJe taranıp temiz 
lenmesine mahsus olup haf ta tatili kanunundan istifade 
eden zaruri ihtiyaç maddeleri satan ve kullanan müesse 
sattan gayrı diğer bilumum ticaret. sanat ve meslek er
babının. alışoerişe 'Ue her türlü münasebatı tüccariye 'lJe 
ilctisadigege tesiri olmamak üzre ilan tarihinden itibaren 
ıimdilik Teşrini sani 937 gagesina kadar dülclccin ve ma
gazala11nı sabalaltırı ı•at • 7 ,, alcşamla11 saat " 18.30 • 
da kapamalarına karar verilmiştir, 

Belediye kanununun 83 ncü maddesinin 6 nci fıkra
sına istinaden ittihaz olunan bu kararın Belediye ten
hihleri meyanına ithal olundu;u ilan olunur. 2 - 4 

ilan 
Trabzon icra memurlutundan: 

Yeminli üç ehli vukufun nıı

fına 700 lira kıymet takdir edi· 
len Kalciya köyü tapusunun 340 
haziran tarih ve 60 numarasında 
kayıtlı tarlanın haczedilip tamamı 
açık artırmaya vazedilen tarlanın 
artırma bedeli muhammen kıyme
tinin yüzde yetmiıbeşioi bulma· 
mıf oldupadan 2280 aumaralı 
icra ve iflis kanuni hükOm.leriDe 
röre sabf geri blrabı.11 ve borç 
bet tue miiddetle tecil edilmiştt 

lkbıci tabıt ödenememiş ol
duta•dan alacak muacceliyet lı:.eı
bederek umumi hükQmler daire
ıinde iıbu tarla yeniden açık 

arbrmaya çıkanlm11 oldutuadan 
7 • 8 • 937 Cumartesı rünü 
saat 10 e kadar icra daireainde 
biriDai arbrmuı ıcra edilecektir. 

Artırma bedeli lı:ıymeti mu
bammeneainia yüzde yetmişbeşini 

buldutu takdirde müıterisi üze. 
rinde bırakalacaktır. Akıi takdar
do ea ıon artıranın ta1hhüdü 
bakı kalmak üzere artarma onbeı 

,On m6ddetle temdit edilecek ve on 
beşinci pnila hitamı olan 23 8 987 

pazartesi rüaO aym ıaat-
ta yapılacak ıkincl artırma 
aonunda ylztle yetllllfbq arandan 
yuak en çok artırana ihale yapı
lacaktır. 

' Sabı peşindir. Arbrmaya iş· 
tirak etmek iatiyenlerin kıymeti 
muhammeneıinin yüde yedibuçuk 
niıbetinde pey alı:ça11 veya milli 
bir bankanın teminat makbuzunu 
havi bulunmaları .ltzımdır. Haklan 
tapu ıicilile aabit bulu1Ua1yaa ipo 
tekli alacaklar da dit•r alikadar
larm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklan ve husuııle faız ve 
matrafa dair olan iddialannıa 
•vrakı •iabUelerile birlik.le ilin 
tarihinden itibaren yirmi rün zar-
flnda dairemize bildirmeleri lazım 
dır. Abi takdirde haklara tapu 
ıicilile 1abit olmayan Abf bede
linin paylqmumdan hariç lı:abrlar. 

Müterekim verai ve belediye 
reımi artırma bedelinden tenzil 
olunur. Daha fula malumat itti
;Jenler 8 - 7 • 937 tarihinden 
itibaren herkesia rörebilmeai ıçıa 

dairede ıçık bulundurulacak ar
Jarma firtnameaile nu • 
maralı dotyaya muracaatla mev
eut vesaiki rörebUmeleri ilin 
olunur. 

Kiralık Fırın 
Va~ıflar idaresine 

ait Pazarkapı yeni fınn 
kiralıktır. lateldilerin 
aıuracaatlan •• 

ilan 
Trabzon icra memurluğun

dan : 
Yeminli üç ehli vukuf 

tarafından sotha mahallesi 
tapunun mayıs 330 tarih fJe 

184 numarasında kayıtlı al
tında bir dült.kan üstünde 
ilci oda bir salon ve a/Jdest
lıanegi milıtemil bir bap 
/umenin tamamı 180 •rşın 
J- hin lir11 mıılaammen kıy-
meti . 

Yenicumai zir mahallesi 
tapunun kanun evvel 929 
tarih ve 12 numarasında 
lcagıtlı alt lco.tta bodrum 
üstte bir salon hü!Jülc bi, 
oda ikinci katta bir oda ve 
bir salon ve bir abdesthane 
ve ayrıca mutba~ ve üzeri 
6allcontı müştemil bir bap 
anenin tamamı 4127824.1.8l 6l 
hissede 406404054240 hissesi 
60 arşın "' beşbin lira mu
hammen lcıgmeti • 

Ve yinı tapunun /canan 
ftlfJel 929 tarih ve 13 na 
marında ltiıgıtlı majazanın 
tamamı 411782428160 hiı
sede 406404054240 hisse.i 
30 arşın muhammen kıymeti 
üç bin lira 

Yukarıda yazılı gayri 
menkuller açık arttırmıya 

çıluırılmııtıT. 7 - 8 - 937 
Cumartesi glinü saat 1 O e 
lcodar icra rlairesinie birinci 
arttırması icra edılecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti 

muhammenenin güzde 75 ni 
buldu;a takdirde mü:teriai 
üzerine llıralcılacaktır . 

Aksi takdirde en son • 
uttıranın taahhüdü bakı 
lcalmalc üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edile
cek ve 15 inci ıünü hitamı 
olan 2.J- 8-937 Pazartesi 
ıanıi sat 14 tJ. gapılacalc 
ikinci artlırnuı •onunda 
giiıde 75 i lıalmadıjı ta/c.. 
dird• 2280 nrıllMTalı lcanıın 
hükümlerine tlfJfilcan maa 
mılı gapılaca;ı ve arttır 
mıgoiıtirok ıtmelc iıtigınle· 
rin kıgmtti mahammenırain 
güzde gedi buçuk niı~etin~e 
,,., a/ıpni "'il" mıllt bır 
ben4"nın tıminat malcbuıfl· 

/YEN/YOL/ 

Anroşman. mahmuz, harçlı dıvar 
inşaat eksiltmesi 

Trabzon Nafıa inşaat komisyonundan : 

1 - Eksiltmeg~ konulan iş : Trabzon • Erzurum yolunun 
o+ 000 kilometreden 33 000 ncü lcilemetreler arasında 
muhtelif mahallerde anroşman. mahmuz ve h11rçlı duvar 
inşaatı olup keşif bedelleri (45617) li'fa (57) kuruştur. 
l - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Fenni ve hususi şartname 
E) Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri 
F) Proje 
lstiyenler bu evrakı Trabzon, Gümüşane Nafıa mü lür-

lüklerinden (228) kuruş mrJkabilinde 11labilirler. 
3 - Eksiltme 26 7 937 Pazartesi saat onbeşte Trabzon 

Vilayeti Nafıa Mıidürlüğünde toplanacak komisyon tara 
Saflık fındıklık , hane 

Serander maraba evi ah ur vesaire fından gapılccaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yakılacaktır. Trabıona sekiz kiıometre mrsnfede Has m~şefos 
5 - Ek&iltmeye girebilmek için isteklinin ( 3421) lira na.mile m.;ıruf mahalde takriben elli dönüm /ındılclılc ilci 

(32) lcurqşluk. muvakkat teminat fJermesi ve aşa;ıdalci dönüm tarla ve meyt.ıalık ntzaret ve abuhaoıısila tanın-
vesikaları ıöstermesi lazımdır. mış. -üstü Avrupa kiremitli örtülü şehirflari müceddet bir 

A) 9.17 senesine ait ticaret odası vesikası bap hane. ayrıca serander fle bir maraba ev~ fit ahuru 
B) Nafıa Vekaletinden alınmıı 937 St:nesine ail mü· havi dört tarafı üç kat tel örgüqle çevri/mif sagfigelilc. 

teahhitlik ehliyet oesikası fJe irat/ık olan ke/Ppir muhal onbeş güne kad•r satıltı 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı ıaotten calctır. Taliplerin Semerci/erde Htisegin Pek.ere muracaatı. 

bir saat ~vveline kadar yukarda sözü geçen komisyon 6 4 

reislijitıe makbuz f!lukabilinde 'lJerilecektir. Posta il• gön· i""''•"!.'ll~ ~,..,,,~ ~-~~ 11~'!:!1'' 1ııııı"1•1 "ll"":.!ll~P'"'Ql!:!'t~ll'!!llıl 
le l L- L_J_r ı•lmic ~ ~.'.9" ...... •11~~~4!.:~~ı•ııı .. •d•··• .... .-.... ._, •d~~~~·-·iil~ deri/ecele. me tup arın nih11get aut onucıe .w"" .. .. ıfj'" -•111 

- ---ıa;,""" --·-- 11
"

1 
- - -

olması ve dış :zarfın mühürü amami ilı igice lcapatılmış ~ T "I "' ti t 1 
bu/araması lazımdır. ~·1 enzı a 1 sa iŞ ar 

Postada olacak gecilcmeler kabul edilmez. 
1 

-
4 ~:1 Andeı·ıp Bonmarşası 

1 
nlsbetlode pey veya milli bir .. •J lôn Bankanın t"mioat mektubu tevdi .,tJ 

Akçaabat icra mamurlu· edilecektir. (l24) ~•J 
ğundao : 3 - ipotek sahibi alacaklılarla i+l Her yerden çok daha ucuz 

ve teminath mal satar Açık artırma ile paraya çev- c:U&er aıakadlrlıruı V$ irtifak t.!l 
rllecek ga7rlmea.kullln ne oldu- bak.lu eablpleriDln gayrimenkul [tJ 
au ı ozertadekl hrsk.Iardawi 1hus1us~le ~~l An.ie/;p Bonmarşrısı öt den beri sayın müşteri-

Blr parça tarlanın onlkl filli ve mura a r o an ddıa- (t,. l . J •. . _ .. .h _ . , __ 
b:ssecle dört hissesi lannı lşlıu UAn tarihinden ltl- ll+l erınae~- .gordug_u ~evecc11. 'lie ra~bet uzerıne ~u ~,,. 

GııyrimenkulQo bulunduğu bareo yirmi gün içinde evrakı [+] celb~t~ıgı her turlu tuhafıye manifatura çeııtlerıntle 
mevki, mahallesi, sok.ağı numa- mUsbilelerile birlikte memuıi- l+l tenzılatlı satışlarına başlamıştır. 

rası: yetimize bildirmeleri ic!lp eder. [t] Rağbeti umumiyeyi celp etmiş olan ve 
}<'ak.alınca köyUnde tapu- Aksi halde hakları tapu ıicilile l+l 

nun Kanuni evvel 340 tarih ve sabit olmadıkça satış bedelinin (+] her yerde 40 kuruşa satılcın ( Potlı) lar 32 
303 ve 804 numaralann<la mu- paylaşmasından hariç kalırlar • ..tJ buçuk kuruştur. Diğer eşya fiatlan da ona 
tayyet 4 - Göslerllen itıııde artll'· {+J 

2 
1 O 

'l'akdlr oluaan kı7met : maya iştirak edell.ler artırma ~l!,~re dir. -
133 lira sa kuruş. şartnamesioi okumuş ve lnzum- .. ı~q~~-.. ıı;ır~P.;.ıı .. ~ıı::ıı•~ ·~·· ~ı ·~ -=ı ~-."'.'.f 
Artırmanın Japılacagı yer, lu malO.mat al.IDlf ve bunlan 

gU\~~~at icra dalrellode :::~::..:~~.etmiş ad ve 'ıskeletamiri eksiltmesi 
ıo s 9a7 sali gQnQ saat 14 de 5 - 'fa)'in edılen zamanda 

1 - tşr>u gıt1rımeuk.uuın şart· gayrımea.uı nç deta b11tntdıt- BELEDİYE RIY ASETİNDEN : 
namesi ıo-7 D37 tarihinden tan sonra en çok aruranat ıııaıe
itibar 0 37. ı JO No. lle Ak~ edilir. Ancak artırma bedeli 
çaabat icra dairesinin muay· mub11mm811 .luymı:tin yüzde 
yen numarıuımda berkesin göre- yetmiş butmaz veya subş !ite
bilmesi için açık.ur. itan.da yazı· yenin alacağuıa ruchani olan 
ıı olanlan&aıı bazla maıomat al· cüaer a!acaı.lılar bulunup ta 
mak ıstlyealer, işbu şartnameye bedel buolan~ o artıramo taah
ve 987 120 dosya numara&ile ~ bQdQ bakı klllmak nzere artır· 
memurivetimize mnracat etme- ma 00 beş ena daha temdit ve 
li<Ur· on beşinci gaaa aynı uatta 
2 - Artırma7a lftirak içlıı yapılacak artırmada, bedeli Atıf 

yukarda yazılı kıymetin 1' 7 ,6 isteyeuin alaca&uıa rüchaoi olan 
dı&er alacUJ.u.rıa o gayrlmen

nu havi bulunmaları la:zıin .kul l.le temin ec:ti.lmiş alacakları 
dır. Hakları tapa ıicitlil• uıecmuua.dan f11z1aya çıkmak 
sabit bulunmıgan ipotelcli şarWe, en çok aruraC&a ihale 
alacalclarda dı;er alakadar- edll1r. Jiöyle bir bedel elde 
Itırın ve irtifak Juıklcı sa· edilmezse ihıUe 1apılamaz. Ve 

satış talebi dtışer. 
hiplerinin bu halcları "' 6 - Gayrlmeakul kendlahae 
hususile /ai• v ' masrafa ihale oluoaıı kimse derhal 'fefa 
dair oL•n iddialarının etJra· yerilen mOhlet içinde paraıı 
lcı müsbitelerilı hirlilctı i~dn vermezse ih11le kuarı f e3holu
tarihinden itibarın 20 gun aarak k.encll8indea evvel en 
~ar/ında dairemize bildir • yQklek tekWte bulunan kimse 
meleri lazımdır • Aksi talc· 

arzetmtş oldu&u bedelle ılmağ11 tlirde hakları topu sicillilı 
razı .olursa ona, razı olmaz veya 

ıabit oimıganlar satış be· 
buluamazsa hemen on beş gnn 

Değirmend re de Beledigege ait lcogan elcsiltmısinin 
1792 lira 95 kuruı bedeli keşif le tamiri onbeı gün müd
detle açık eksiltmeğe konulmuştur. • 

Eksiltme şartnamesile e'Orakı lctşfige örnekleri Fen 
dairesinden görülebilir. 

Eksiltme 16 7- 937 Cuma gürıü saat 14 de icra 
edilece;inden isteklilerin güzde yedi buçu4 teminatı ma
Nklc .. ta makbazlaıile ehliyet 'Vesikalarını hamilen agni 
saatta E,,cürnene maracaatları ilan olunur. 2 4 

Divar inşası eksiltmesi 
BELEDİYE RIY ASETİNDEN: 

Süluklü mevkinde Belediyece tesis edilmekte olan 
4836 lıra 48 kaıuş bedeli keşif ti asri mezarlık ma"4f •~• 
dıoorlarının inşaası onbtş gun müddetle a~ık eksiltme;~ 
lconulmuştar. 

Elcsiltme şartnamesıle evrakı keş/ıge örn~ Belı· 
diye Fen dairesindım görulehilir. 

Elc.sıltme 16 -i- 937 Cuma ganu saat lJ dl ictd 
edilecejinden isteklı erin guzde gedı ha~ ,,,..lclcat 
teminat malcbuzlerile ehlıget v- sıkalarını MBI iM opl 
aaatta Encıımene muractıatlcrı ilan oltınur. 1 4 

delinin paylaşmasından ha- müddeUe arttırmaya çıkarılıp 
ri~ kalırlar. en çok artırana ihale edilir. İki Gayrı· mengul satış iliını 

Müterakim v•rıi v• bı 
tlı ihale arasındaki fark ve geçen •faL~, Mull'llleıi Numarası Cınli Ma. B. lıdigı resmi arttırma bı •· günler lçın ,_5 ten ııeaap olu- . ___ .,_ ı~' ..... ' 

lindın tenzil olanıu. Dtılıtı nao.t faiz ve dlger zararıar ay- &ybuTtiil Teleke 10 17 H••• fit «ffe. 903 
/esle malümat almalc idi· rı~ hlUuııe h..ıct:L kıumwızın hasan kopdun 
genler 8 - 1 -937 tarihin· memurtyetıwizce alıcıdan talısU Ama.sga. A nesya 1 J 4 H"r p lıane 
den itibar•n herkesin ıör•· oluDur. Madde (ıSa) k flo d d 
bilmesi ;,in dairede o~ık .lşou tarladaki li. Yukarıda Va 1 r i eresin en : 

. &"0steriıen 10-8 1937 tarthiode da ı le ile ın mu1~ bulandaıulocalc ıartnamesılı AILÇUbat icra memurlu u Oda- Yakarı gazı ı 6agrımen u ' • 7-· 
935 • 78 numaralı dosgaga sında işbu il4Jı ve &O~terllen üzere aıtırmaya çılr.arılmııtı'L!!;_ale! 11 ~.ı:.• 
müraoaatla mevı:at ""ııiki arıuma tarbıamebl dairnlJıde ıünA ıocıl 1() dt Vf!}cıf/Jır f1RUırlln""' ~ 
16rm1lC1i ildn olunıır. s11tııav-aı uaa oluıuu. 1 nur. 

100 

-



8 Temmuz 937 lrENJYOL} 

Binek Otomobillerine Mahsus Seyrisefer Tarifesi 
Belediye Reisliğinden : 

ilk hareker yeri : 
tahı muhlllleri 

Dört kişi/ile otomobilerin 
Gidiş üc. Gidiş ve geliş üc. 

MeJafeleri 
Kilometre 

ilk hareket yeri : 
Meydan taksı mahalleri 

dörl kişililc otomobillerin 
Gidiş üc. Gidiş geliş üc. 

mesafeleri 
kilometre 

DOCU TARAFI: , 
2 
3 

"'" 5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
1-1 
15 
/6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

0.iirmcnJere çarşısı 
• • köprüsü 
Hoc• bahçesi 
Hos karakolu 
Dejirmenönü 
Kavata ( Burunbaşı) 
Şana 

Dirona 
Ar sen 
Araklı 

Humarı'n 
O/ 

BATI TARAF/ : 
Ort•hiıar 
K•tJ11lcm•gJan 
Agasofg• {Alt ııe üst) 
H•cı Bc#r Jk11lıt1eleri 
S6ra lc•lıvılıri ' 
Kal•nim• köprüsü 
Vi•er11 ılılr.trik /abrikası 
Akfaabat 
Akçakale 
Mersin 
Vakfik•bir 

K. K. 

40 
50 
75 
80 

100 
150 
175 
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 

(paıarlığa tabidir) 
( " ,. ) 
( ,. » ) 

40 
50 
60 

150 
200 
250 

1100 
(pazarlığa tabidir) 

" .. 
.. 

1.600 
2,500 
3.500 

6 
8 

10 
13 
15 
20 
34 
40 
57 

1 
2,300 
3,200 

7 
9 

13 
38 
15 
25 
28 
50 

KUZEY TARAFI: 

24 Köseoğlu (Kışla fle askeri Hast.) 
25 Çi/te çamlık 
26 Tosunun kahveıi çifte çeşmeler 
27 Tirzik kuyusu 
28 Kisarna suyu mevkii 
29 Arıaliya - Kirtçhane 
30 Karlık nihayeti 
31 Soğuksu (Atatürk Köşkü) 
32 Soğaksupalas Ait olduğu köy yolundan 

33 Polite g1'ilmek şarlile 

34 Yenicuma mezarlık başı 
35 Memleket Hastanesi 
36 Boztepe üstii 
37 Sülüklü yeni mezarlık 
38 Hacimehmet 
39 Hoşojla11 - Ayvası/ 
40 Yesiro;lu 
41 MatortJcı 
42 Maçka 
43 Zaf ımos - Kızılağaç kahfJeleri 
44 ,, nihayeti kahfJe/eri 

K. K. 

50 
75 
90 

120 
150 
210 
300 
100 
100 
75 
40 
50 
Pazarlığa 
50 

725 
175 
300 
375 
500 
150 
200 

60 
100 
175 
150 
200 
350 
400 
125 
725 
100 

tabidir 

50 
60 

60 
175 
225 
400 
450 

( Pa~arlıi• tabidir) 
200 
250 

2,700 
5 
6 

7,500 
9 

73 
16 
7 
6 
5 

7,500 
1.500 

4 
2.500 

8 
13 
18 
24 
30 
9 

13 

1 - JskeleJe 6elc.liyerek yolcu alanlar megd•n Taksileri ve civarına kadar (25) kuruş alırlar. Buradan başka mahallere tidecek yolcu için lılceleden Tt1.lcıige lcad•r 
( 15) kuruş fark fi•t, tarif ede yazılı fiatlara zam ederler. 

2 - Gitlil«celc mahalde tevalclcuf için on beş dakika parasızdır. On beş dakika dolduktan sonra geçecek ille birinci saat (60) ve müteakip saat/ar için (30) lcuruı bek-
leme ücreti •lınır. 

3 - Gece saat (24) t•n sonra gece nöbeti hele/egen otomobiller tündüz tarifesind;n yüzde yirmi beş nisbetinde falcı /irat alırlar. 
4 - Vaki olacak #kdget üzelim: yllpılacak lfltkik"t natici$inde fgrifı fi"tırulgn fazla para aldıkları sabit olan sa/ör/erden /azla aldıkları paral•r istirdaJ edilerek 

ı.hibine verilir. Şo/örün rızası olmaksızın tarif ede yazılı fiattan noksan para vermek istedikleri şoförler tarafından şikayet edilenlerden de tarife ücrtti tahsil olunarak 
şo/ örlere verilir. 

5 - işbu tari/e benzin fle petrol vergilerinden yapılan tenzilat f!e buna mukabil otomobillerde kullanılan lastiklerin fJe hllhalılıjı ile kazanç 'Otrtisi ve otomobillerin amor
tismanı ve sahiplerinin kazançları gihönünde bulundurularak memleketin içtimai ve iktisadi refah seviyesine göre tes!Jit ve tanzim edilmiş oldujunian bir geniıi yapılıp 
ilan olunu11caga Tc.ad11r muteherdir. 

6 - Bu ta.rifıd• ga.zılı mecburiyetlereJrıayct etmeyenler hakkında Umuru Belıdige'ye müteallik ahkamı cezaiye kanunu hükümleri tatbik olunur. 
7 - Bu t•rif ıni11 nııir ııe ildn t•rihindın itibaren meri olmasın" karar 11'rilmiıtir 

ABDULLAH SEZGİN MÜESSESESİ 
Teljr11.f : Sa•tçı Tr11bzon 

Bütün Amerikan markaları arasında yapılan mukayeseli tecrübelerden sonra 

Amerika hükumeti Westinghouse markasını intihap etmiş ve 

21 - 10 - 936 de Vestinghouse fabrıkasına 16697 adet buz dolabı sipariş vermiştir. 
1936 senesinde umum 

ihracat miktarı evvelki se

n.eye nazaran yüzde 49,8 

nisbetinde artmışken ayni 

sene zarfında Westinghou

se in dolap ihracaatı yüzde 

105,6 nisbetinde nrtmıştır, 

-----------

18a 
vadeli 

_tış 

U. S. TREASURY DEPARTMENT 
PROCUREMENT DIVISION 
BRANCH OF SUPPLY 

General Schedule of Supplies 

N-45515 

Ccrtified resulh of tests submitted in the obove contr•ct-lids openeıl Februory 19th: 

CAPACITIES WESTINGHOUSE UF•IGERATOR "A" 
KWR. Pd. runnını time KWH. t'<I . nnninr tiae 

4 cu. it. 1.18 25.2 1.12 58 1 
5 cu. ft. 1.2 25.6 1.14 48 2 
6 cu. ft. 1.26 22.8 1.41 592 
7" cu. ft. r.3 23.5 1.70 3119 
9 cu. h. 1.55 26.09 1.85 35.1 -

Averoge 1.29 2664 1.44 4'.3 

YGA-573i-20lıl-4-36 Printed in U. S. A. 

Y ulcarıdaki lcılişe, muhtelif Amerik•n markaları 
arasında mukayeseli tecriibelu yapmış olan Ame
rika Birleşik devletler hükdmtti hczinesinin leva-

zr m kısmı tara/ıntlan verilen tasdiknameyi göstermektedir. 

WESTi N GHOUSE 
in kullandıjı imtiyazlı EKONOM İZEA 
sayesinde VVestinthousı dan 611şka dijer dolapların en 
igisindan iki tle/a tlt1.ha az çalışır ve güzde on daha 
az cergan sar/eder. 

[+] 

1 
Dl 

BJ 
Ci1 
11 
Dl 

1 
1 

1 
1 
ttJ 


