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'.lB 
ÇARŞAMBA 

Temmuz 
1937 

Fiati 100 Para 

Yıllığı 750 Kuruş 

Günü ıreçmlş sayılar 
25 kuruştur 
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• Türk evının en şerefli ananesi 
kilerdir. Kavanoz. reçelleri, şişe şu
rupları olmıyan bir ev çocuksuz bir 
yuva kadar nadirdir. 

Bu güle! annemizi yaşatalım. 
l __ Tel-elon ; 79 Uzunsokalt ; 63 - f5 • 67 '- _____________ _) Sayı: 2401 GONDELIK SiY ASİ GAZETE - TRABZON 14 üncü yıl 

Ulu•el Elronomi ve Artırma 

Fındık toplama ve kurutma işlerine dikk 
En ~[!~!~}ğim;, Japon Hava Taarruzu İngilterede 11:)()4İjll,Jlt)A:: 
mahsulOn toplanma ve Ç k h 1 I h b b 
kurutma işleri etrafında o mü im ö Ü ve yora 1 ozoroto se e iyet vermiş 
çok dikkatli olmalıyız.. Pekinde urfi idare ilôn edilmiş !. 

Büyük hava 

hazırlıkları 

Seyahat yazıları 
-2-

ERZURUM YOLUND!~ 
F ındığın hizmeti çoktur. 

Fakat biz, bu hizmetleri 
-... ttınde Ye bakkile yapıyor 
muyuz ? Bu husustaki kanaat
lerimiz temamen mllsbet olma
makla beraber, buglln o lhmıl
lerl ~ıralıyacak, onlardan bahs
edecek dttğiliz. O işlerin izahı 

uzun snrer ve uzun 111manlar 
ister. Bizim bugtln Dıerlnde 
durmak istediğimiz iş, toplamı 

ve kurtarma işlnidlr ı 

Ankara 27 - Dün g•c~ pekin ile tiençin arasında langse,.g da Çin Japon ku'Ooet 
leri şiddetli çarpışmış/ardır. Japon hava taaruzu bir çok kişilerin ölümüne 'OO yara- Ankara 25 ( A. A. ) 

111ş eğe 
ilerliyoruz- Değirmendere, Yara ,paııyo, 

/anmasına ve mühim hasarata sebebiyet 'Oermişlerdir. Pelcin ile n11nlcin arasındaki Eveting standal't adındaki 
telefon ırtıbatı kesilmiş pekinde urfi idere iltin edilmiştir_ lngiliz gazetesi lnRiliz hava 

~- -----------1 silahlanma proğramının lıe-

bu gUn gOrmOş dere kayıtHı vaµmıya Y 
kayıtsız akıyor. Şehirde basre· hrLİ dik, toru!· A 
tiol çekenlerden hiç haberi yok. n N bir )tıyısııı g 

ç• F k p k 29 " men hemen tamamen tatbilc 
ın 1 r a Sin 1 n e in ncu mevkiine konmuı bir VllZİ-

ç. ordusu gette olduğunu 'fJe 1750 tay-

Ac•le etme dere J Seni mus- ;~·Çok egtWl'I. Daha "1 
luklarımız~an bol bol akarkPu dilmedi~l ıçta olaca1t, 1 
gOreceğimız zaman uzak değil! - t d 0 kıyın knmları 

or a a var 

c. d Al in yareden mürekkep 127 hava 
ıvarın an ınması Ankara 26 ( A. A.) filosunun pekyalcındahazır 

Yavaş yava~ yOksellyoruz, 11 topJıyanl•r · · fıt 
iki yandaki sırtlarıo y~şilli;ti 6 

11 
Şu 90luınuzcı, ft. 

gitıikçe artıyı ır. Ne g!lzel yeşil- yeş · ç 1 ı k G O Ilı ~ UZ< 
lik. Çam dallan bukleli s•çbr 

8
b ğh a ieridiı · b•h.ar~ ' a 

Fındık mahsulümQz bu 8&

ne dahi, kuraktan mnteesslr 
olmakla berabl'r yine bereket
lidir. Mahsulnn toplanma gnnle
rl çok yakıodır. Burada dikkat 
edilecek mnblm bir nokta var: 

i s t e n i 1 m ı" ş ·' :9.p;;c~leç~:h":td:i;as; m~~ bulunascauğını yıazmalctadır. 
lisi reisi general Sung Chell iş eri 

"bl N • çe yediaımt k: gı aş•ııı Rarkmış. eye yarar! elmslarıoı _ Hsıltlı,k 
bir iki arkada~ı otomobil tutu- ler. GllınDŞIDefe gı~cı 
yor ; ~imdiden başladılar ~ız- man 881 ııD buçuğ 

Bu tekliflerin reddedileceği f.~;:a;::!:::1ch~~İJ:;~e !~ Yarım milyondan fazla 
arazi sulanacak 

1 f - . .. d f 1 " - bOfaPIYOrq. an mı ;a_ Hrı oa e Şf> ör(tn ya- Şehriu lçı dik ~ 

nıod •, elinde bir tutam nane parça yeınek ye 1 •1 
u , 

b Ok ce' z Q 

Mahsulnn nefasetini timin için, 
henüz dolduramıyan yerlerde 
toplama hususunda acele edil
memelidir. Üç beş gnn sonra 
t o p 1 a m a k 1 ıı Oç beş gQn önce 
toplama arasında çok bUyllk 
farklar vardır. Acele etmek kar 
df'~il zarar getirir. Bu zıırar, 
mUstahsUln olduğu kadar da 
mpmleketlndir. Hatta memleket 
besabıoa kaydedilen zarar, çok
tur, ölçnsoz derecede geniştir ı 

" 1 ' 1 duya Japonlara mukavemet 
s o y e n 1 y o r . etmesi emrini vermiştir. Ankara 25 ( A . A ) 

Nafıa Vekaleti su işleri u 
mum Müdürlıiğü reislieinde 
bir müt,.hrıssısler heyeti 
Tokat Vilayetinde yapı/a

lacak su işleri için Taşova 

Niksar, Artova. Zıle ve 
Kazovada teikihıtta bulun
muştur, Bu mıntıkada yarım 

milyon dönümdm f ozla a
razi yakında suya kavuşa
caktır. 

v?r, urnundan biç ayırmıyor. sınd•ki bDY .• 12.. !ltbil_ 
Bırl bayan. Bizim önUmUzde katıveleri ıçtikJduk, ıı:" cıoa 
oturuyor. Aresıra yanındaki ile yine yola kO!\ ruz. br tap 
yer dPğlştiriyor. Onları gördük- biz yııkstz gıdı. it ı 80 

Ankara - Japon askerleri 2Y ncü Çin ordusu kuman 
danı general Sung chen yuena bir nota vererek 37 nci 
Çin fırkasının pekin civarından ayrılmasını ve bu fırka 
ya mensup ve ıuyuanda toplanmış bulunan aksamininde 
çarşamba s11bahine kadar yungtugkenin garbına olınma 
sını istemiştir. Bu tekliflerin reddedileceği söyleniqor. 

Pekin etrafındada çarpışmalar olduğu habar verilmek 
tedir. 

Deml'k ki, fındığı toplama 
fşlrde ı zh>rP VP f elişieD1el de
ğil, bilerek hareket etmek 111-
ııımdır: 

M•hsul topl•nırken çok dik
katli olmalıyız, A~açların dalları 
hupalanmamıılıdır. Bu hırpalan
ma keyfiyeti en ziyade idrak 
etmemiş mahsulnn toplanma 
•mellyesl esnasında kendini 
gösterir. Mahsul, nekadar iyi 
idrak etmiş oluna, ağıçlu da 
olı:adar hırpalanmaktan kurtul
muş ve kurtarılmış olur. Malüm
ya, her hırpalanan dal, gelecek 
mahsul senesinde o derece cılız 
ve verimsiz kolır . _ 

Japon Hariciye Nazırı 
vermiş olduğu bir 

Nutukta ne diyor ! 
Ankara - Japon hariciye nazırı parlamentonun açı 

/ışı münasebeıiyle söylediği nutukta japonganın sulhperver 
/inden bahseımiı 'Oe Japonya ile Çin arasındaki bugünkü 
hadiselere Çin sebebiyet vermiş olduğunu ileri surmüş 
ve Çin makamlarının geçende yapılmış olan anlaşmayı 
tatbik t>dl'c,.k/eri umMini izhar etmiştir. 

•• • 
M ahsull\n toplanoı• işi 

kPdar kurutulma işi de 

çok <'ikk11t i•livPn bir iştir. 
bilh"'•a mnstalı>il VP bOlün 
ılAkadar bu nokta üzerinde 
titiz d•vraıımalıdır iyi ve te
memen kurum•mış uıebsul, 

çarşıyn, pazar yerlerine indiril
memeli, bu 1, in kontrol edlle
bllmeslnl temin için d•bl p•zar 
yı>rlnlrln keti surt>tlı> tay'n 
ve tahdit olunması mühim bir 
meseli' olmak Qzere ele alınmış 
bulunmalıdır ! 

Yaş fındık, mahsillOn nefa
&Pllni ihlal ve hariç pazarlarda 
memleketin meafaatiııi iptal e· 
der. Memleketin menfaati, bO
tnıı tedbirlere vaktinde başvur
mamızı emreder ! 

Bekir Suküti Kulaksızoğlu 

Nafro Ve ki!imiz 
Ankara 27 Nafıa vekili

miz dün berlınden mPchul 
Asknin mezarına m~rosimle 
çelenk koymuştur. Alman 
nafıa nazırı 'Vl'kilimizi öte! 
de ziyaret etmiştir. 

Çetin/caya is1ıeçten ayri· 
lirken gazeteciler tetikik sev
ahatının çok faydalı olduf!ıı
rıa söylemiş ve karşılıklı 
ticaret mübadelesinin istik 
balde çogalacagı ve bu sur 
ret/ede Türkiyeye İsveç 

malzemesine muracaat imk
tinini 'OereceR• umudını izhar 
etmiştir nafıa 'Oekilimiz iso
ute dört köprü ve şose mu 
hendisi angaje etmiştir. 

O ~dıno tarih yaptı .. 
Ad varkl tarilıe yazılır fakat tarihin bu llpden malzemesi 

ıut dealldir 
Ad varkl tarlhlol kendi yazar ve yazdığı tarih bir heyeti 

lçtlmalyenin malı olur. Bu tipler de bizi gıptoya dUşllrmez .• _ 
Ad varki tarihini kendi yazar ve lrn tarih bir heyeti içti

maiye yaratır. Benim bahsetmek istediğim ad bu tlptendlr _ . 
laonü; Türk heyeti lçtlmalyeslnln mukadderatında bir dö

nüm noktasıdır. Bu dönüm noktasını dönen ve dOndUren en 
BUyDğnmnz Atamızın dilile "TDrk mllletlnln makna talihini 
yenerken ,. kendi adını, kendi adının tarihini de birlikte yazmış 
ve yaratmıştır. 
Y enlyolda Her. Sliysnor imzalı iktll>a• edilmlj bir yası okudum. Bu 
yazıdıı çeliği pamukla ifade eden bir kelime Ozerlnde durdum . _ 
Benliğim kasırgay11 tutulmuş gibi sarsıldı. loonn ve Bay· Bu 
iki kelime blrleşemezdl. Çelik bir dimağın. çellklerl eriten bir 
iradenin mncessem timsali anılırken Bay kelimesinin dile alınışı 
yersiz, hem pek yersizdir. 

Onun tek adı vardır. lnönOdOr. O ad bir heyeti içtim • 
nln ~aradılışının goz kamaştıran meşalesi olduğu kadar tarilıinı 

1 
lı:endı yuan adlarında aynı nlsbette göz kamaşdırıcı bir tıpıdır. 

lnono; başlı başına bir şahikadır. O adın yanında yer ala
cak ikinci, l\çllncQ adlar ( General ismet ) adlarıdır. Bir dOrdOa
cnınne asla lnznm ve ihtiyaç yoıı:tur. 

T!lrk milleti makll8 ta!lhlaln yenilişini kendi kalbinde 
eb'!dlyetln sinesine tevdi etmiştir. lnönll bu yealşln adıdır. 
Ve 0nun kadar lllyeoıuttur. 

TUrk bUyükleri hakkında dilini döndOrmeye çıalışanlu Tllrk 
mllletlrıln, T!lrk ııençllğinln k~lblle, varsa daha b.-ı bir varlıt!Jle 
karşı karşıya bulunduklanaı a1la hatırdan çıkarmam•bılırı.r. 

~E~q~t ~-~llnlaıl;:.ı;::.· ;- OllUD 1l41ı Bay fi l8aea 

-
Japon 

Askerleri pekin 
karşısında . 

Ankara 25 ( A. A. ) -
Şimali Çindeki Japon gar
nizonunun hususi servis şefi 

.$7 nci Çin fırkasının tealı
hürlr çekilişini Hopy şalıar 
siyasi konseyi nezdinde pro
testo etmiştir. 

Pekindeki Japon ateşe 
mi/ilerinde Pekin lcarşı.<ında 
yer almış bulunan Japon 

askerlerinin işarı ahere ka
dar çekilmiyeceklerini yapı· 
lan anlaşma mucibince 29 
ncü Çin ordusunun geri çe
kilme taahhüdünü ne Jerece 
sadakatla ifa edeceğinin 

bekleneceğini söylemiştir. 

Nafıa Vekilimiz 
Almanyıoya davetli 
Ankara 25 ( A. A. ) -

Nafıa Vekili dün Berline 
gelmiştir. 

Alman hülriimeti Vekili
mizi Almanyada bir kaç 

gün kalmaya davet etmiştir. 

Çetinkaya İsveçten 
Ayrıldılar 

Ankara 25( A A . ) -
Çetin/caya lstokhalmdan ay

"ılmadan önce lsveç icralı 
tarafından kabul edilmiştir. 

Notlar 

İnsafsızlık 
Rlzeoln hasır koltuklan yıldız 

ijabçealnln kontOrQnQ artırdı 

los •fsııın bir bu gDzel baaırlara 
ma1111U11t olmuş ftlim cevlrllrken 
olacak, buCOn blJ11Ulb'uuı f111U1, 

-·--...... lılrkapluı ılb-
ptl- batalım ban. 

•··hpa ,_. eı. Yerecelı 

Türk Mısır dostluğu 
Mısır mebusan meclisi 

Tülciye mısır dostluk muha· 
desini tastık etmiştir. 

çe biz de nztl!Oyoruz. ra: . örOndU 
Böyle giderken birden bire - G•çıkaiedfk bir ka)~lle 

karşıdan birkaç dilzgnn bina Baktım çnıc dlkkııt ' O 
görOndll, bnnlar M•çkanın res-ni zPrindP rnc•k k ıe. l{ıı:v"'lllllll#' 

Irak Hükümeti 
daireleri imiş. Kasaba gOrllnmi- belli olen bir ;a beo 11 

yor. Küçllk bir çar~ı içinde dur- gibi; kale kaya .,rplık ıeııı .... 
duk. 270 metre yllksekteyiz. Sarplık nstllD~ırdığı ~Ö 
OtobU~lerla yanıoda ilk fotog- Hasıırııo > 1~uraııdan YI_. Irak hükümeti 

pıgasasında 

Jngiliz lirası 

akdemektedir. 

bir 
londra 

milyon raf çekildikten sonra hareket Geçikale~e ları glttı1ı. lleç 
ettik. Sağımızda ceviz ağaçları Har~ıtlo 8:ır tambur\:41 sa-

bir istikraz sırahnmış ; Maçkanın bir adıda yıfiıytır. onu, •eren Vııvu~~ 
•Cevizlik. tir, Sırtların yeşilliği önnmnze çıHııettlk. Vavujt 
iyice arttı, vadi derinleşti. Hava etPğindEI kaY ıurınızı top: : 
ynzumoze serin serin çarpıyor. tık onumnıe s ıluD".·ı!•~r··-·~ ••• -_ 
Bayırlardaki tektnk evler am- Bayburd çıkh0· İo bl ~z 11 kış. 
sıod~ bazan kilise iskeletleri de lanın b•kır Y ı oa ar var. 

Hava kurumuna Filistin için 

bin lira veren bir muhtro sırıtı;-or. Aşağıda çoruhun köpUklQ 
Hamsi köyl\ne girdiğimiz s u 1" r ı Hııyburda llihoinln 

zaman • tutuklar bir yaua - he- tu rklls!lnU soyllyor. B.akh ~1· 
dd Ankara 25 ( A. A ) 

yur OŞ Arab Ali komitesi milletler 
Ankara 26 ( A. A. ) cemiyeti mandalar komis· 

pimiz neşeli iclik. burd k•iqsfnde tarih dinle 
Gfinpş altmda biraz ynzn Y• 

Köye ııirmeden arkadaşlar mış •lbi •. Durduk, indik. Çoruh Kafkasya göçmenlerinden yonu ile lngiliz fevkalade 
karaçaylı G. //yas Çura Türk komşerine ve /ngiltere müs

ııdı Uzerinde mllnakaşa ediyor- ~ zeı 
!ardı; şakacı biri: nzerine yapılınakta olan gQ 

Hava Kurumuna bin lira tem/ilce Bakanlığına verdiği - Hamsiler denizden uçmuş
teberra etmiştir. Kendisine bir muhtıradan Filistinin !ar ; buraya gelmi~ler, onun 
hir altın madalqa verilmiş taksimi Projesi a/eqhinde içi11 bu ad konmuş diyerek 
'Oe adı Tıirk Hava plamör- itirazlarını bildirmekte ve güldnrnyordu. Köyün yeri çok 
!arından birine konmuştur. • b' h il gUzPL KRrpostallarda gördllğO· 

Y"fafle ta ıi tarz a in ınllz Avrup• küyleri gibi. Bu 
Havocılığımızı kuvvetlendir Arablara bütün memlekette rada hava dP~i~tirmeğe gelen
me/c için İlqas curamn yap- tam istik/ti/ hakkının tanın- ler için oldukça iyi olelln de 
tıı{ı qardıma T. H. Kurumu ması olacağı lcqydedilmek- var. Tam bir dinlenme yeri. 
fPşP/ch'ir ,.fm,ıı,../;. tedir. Kahveler tı·iidikten, fotogr•tlar 

-~..;......,;.. _________ ...:.;:;;;:,:~-----------1 Çtıklldikten ronra hareket edi :di. 

Spor Boyuna tırmanıyoruz .. Yolun 
İki yanı o kadar güzel ki .. 

S 1 
Ağaçlar, küme, yı~rn keiiıne-

U spor arı ıerile anınııımıyacak kadar cok-
Goı halinde, deniz bttliuda. Ve 

Yarışları yap.ı.ldı en gUzel sıfatlar bile bu yeşil-
/ !iği anlatamaz. Başımı hafifce 

Bölgemiz su sporları ya- smaıl ( T. S. ). Uçüncü çık•rıp yukarı sırta bakıyorum: 
rışları. geçen Pazar günü, Halil ( !. O. ) _ Birbirine sarmaşmış dallar ara
ldmangücü. /dm2nocağı, 3000 m. Mukavemet : Bi- sınd• yeşil rengin her çeşidini 
Necmititi, Trabzonspor, 'Oe rinci Seltihaddin ( !. G. ) , aksettiren yeşil bir bo~luk ğö
S•bat ldmanyurdunu temsil /~inci Abdullcadir ( l. O.) rüyorum, Yoldan serin sular 
d u. akıyor. G•yet kuvvPUi bir van· 

e en güze gakın müsabık çünc1 T uı{r uf ( !. G. ) . tıtatör serlolijl'I içinde ağ•çier 
arasınd-1 icra edildi. Yarış Bıı yarışla birinci gelen Jd arasıoda yol alıyoruz; hayır! 
lar bir iki hata hariç, umu- mangücü Kulübünde" Selti· Ağaçlar içinde yUzUyoruz ! · · 
miyet itibarivle güzel oldu haddin, Trabzon Bölgesini içimizde hayraoııı.tan başka 
ve zevkle seyredildi. temsilen lstanbulda Festi'Val bir şey yok - . ııu bOyle epey 

-- sl\rdU .• aonra ağsçlar gittikçe 
Ojleye kadar bütün ha münasebetile yapılacak bu·. k ıt ti azııl<Jı ; geniş bir otl• , öo m -

z:ırlıklar ikmal edilerek yük mukavemet qüzme qarı- ze çıktı Şimdi nsıl Zığanayı 
Gümrük iskelesi bayraklarla şın<ı İştirak ettirilecektir. tırmıınacoğız .. Yollarda çalışma 
'Oe müsabakalara gi•en ku. 
lıiblerin renlcleı i ıle donatıl
mıştı_ Çoktan beri böyle su 

soporları yarışları seyretmek 
den mahrum bulunan binler· 
ce halk lıer üç iskeleyi 'Oe 

Ordu Parkının yarışla,, 
görebilen kısmını tamamiyle 
kaplamıştı. 

E'Ovelce hazırlanmış olan 
program sırasile müsabaka
lara saat 15 de başlandı. 

l 00 m. serbest.- Birinci 
Selahaddin ( J_ G. ). Jlcincı 
lsmail ( N. A. ). Üçüncü 
Abdurrahman ( 1. G. ) 

100 "'· K11rbajalama : 
Birinci Fızed ( !. G )- Bu 
masabalcog• iılirtilc •ti•n Ji 
jer yiizüeüler fat1ıil gaptılc 
/a•ı için derece al,mamıı· 
l•rdu. 

100 nı. sri't "1ııtd 

ııôdetti11 ( /. o. ). 

Mum atlama .- Biriflci Sa
dettin ( 1 O ) , //cinci Feh
mi ( T. s_). 

Kırlangıç atlama : Birinci 
Sadettin ( 1 O ) , ikinci 
Fehmi ( T. S. ) _ 

Kaqık yarışı : ldmangücü 
ile Trabzonspor arasında 

yapılan kayık .varışını Trab 
Tr:ıbzonspor ve Necmiati 
ile ldmanocajı arasında ga· 
pılan yarısı da Jdmanocajı 
lcoz.mmıştır. 

Va/etin darlığ111dan 4X100 
bayrak qarışı ile kagılc ga
nıı finali yapılamamıştır, 

Bir çok gokluklar içinde, 
ua,,ş/a,,n muntazam olabil
mesi için hıiuiik gaqret gös
teren Su Spor{ rı Ajanı Bali 
.Aıao1tr ve Ya ışlarda derece 

•""' •po,ca/a '•"·ile ..,, .. 

var , işte adını evvelce l~ıt
tlğimiz çı~ köprilsll altından 
geçiyoruz. Zı~•naoın en çok 
burada görOlen dev çı~ları zarar 
vermeden, köµrO üstnndea ra
hatça aşağı koyacsk. " O~ç yiği
tinı geç ! _ . _, . ZlğRnuDID dtıru

guodayız 0362- metr~de. 
A ı Birdenbire ne oldu böy

le ı .. ZığanaDın bu yarı öte 
yanıoa bPDZPnılyor: llu yanı. 
kapalı, ye~illlk, ötPsl ap,çık, 
ve kır_. işte karHmııda durıı 

mavi bir gök görl\lUynr. Yüzün
de, ipeğe benzn. rınzlı perı·ıım

ler halinde bevaz huiut yumak
cıkları v'ır .. Ü'•llmOzde serp 
bir yol kıvrıla kıvrıl• uzanıyor._ 
iniyoruz Zı;ı tn•h,ınlarıoı ge
çiyoruz Y i '1" dik bir yerdPyiı. 
Şu derin vnı:tioin dibinde kUçOk 
bir hark holiod~, duruvor gibi 
Y•hut gerive gidiyor gibi ağır 

•l\'ır Harşit ahyor. Kim b lir 
kı~M nı> bu'ı•ıık olur. Hnydi 
Harşit 1 Bizden K~rsdPnlı" 
Ye TirPboluyR SP)ftm llPt ! Birı ı 

beton köpronon kı) ı ındakl tah· 
ta arirnd•ş• nstllnden geÇtik. 
ll•lkcvine uğr•dık. Onomnzdea 
gpfpn arkadaşları balkonda otu• 
ruyor buirluk .. Azıcık hız d 
oturduk. lıirer şerbP& içtik. Biz 
uzııfdo~ırken Helkevinln 
meı bir yNinde lıir iki b ru 
tek peltek onun<"u ~ ıt a ... 
ottnroyordu _ - Ço utı kıyı ıea 

yeµıl"n parkın yanında oto 
lere hindik. Bizim araba Ondft 
••ldf\'Or. Çoruh kıyısında 1 er
ıf vo~uz ııavhıırt rnası oldukça 
y~~ıı .. ·phrin n tllnde bQ' 
t•htıı lıir kllprQ v•r. Pir A met 
küprn,u imi~ Erzincan 
buradan avrılıyor. Şimdi" K~ll.•-'' 
a çık•c•ğız. Dipte Ha S. 
çesmeslnden kana kana 1 tik. 
K~P muazzam bir böyOk ili" 
y•Y""" bir dajt. Motorun lıtll 
tisini Jlnllye dlnllve ve ıu• 
krvrıla çıkıyoruz. Yol çok ııosııı 
bir kaç kamyonu ıreçtlt • ...... .._-,, 
Yanlnnmızda s•rı, mor, tur 
beyaz, pembe renk renk. 
boy daj! çiçekleri var . - Do,_ 
t• karakol blnaPı bizi ııelamlııdl. 
" 2600 , metre yUksekter~s.'Y"lı>-~;..;,, "-'· 
narın buz gibi suyu e 
lerlmlzl )Jluıdık. Karoımıı 
tı, f•k•l kimsede ekmek 
Ark•daltileır dıı goronmedL 
rPket ver•ln 1•ndumalara • .... ~.-. ... 
iki tane hucly0 ekmek •e 
(pr. Onian HUVU'1 Ü910n 

çarrlekt• knpışa kapışa öyle İİlir 
ypdilc ki - . 

H. Tuna1f 

Sırası geldikç• -
Geçea akşam .• 

G eeen akşam 
kırmızı, p 

vapraklar. ~eşti ~lçek 
).80gellp oturdum .. 

dUlerin blr('oğu tı•O.:~~
kııh\·e rengi, av hir 
beyzi ve htr linı a 
Soor a ben On fi md 
ma y•lhın tıı::ttınd 

ka} n pn. ael gibi 
kıtlahııhAının &e) 

zırıltının verdl~ı ın 
Lıuum ••. 



ahmuz ve harçh dıvar 
aksiltm ilanı 
afı İnşaat Komisyonundan: 

nulan ış : Trabzon - Erzurum golu
den 3 J 000 ncü ·ilometr I r ara 

nroşman mahmuz 'lJe harçlı 
f bedelleri f 45617 ) lıra f 57 ) 

ı ı. 

vr k ŞU , rdır 

meı 

r t oda ı v,.sika ı. 

alınmış 937 en s 'ne 

te 
ko-

fıra 

ve 

ait 

u ı çı cu maddede yazılı sa iten 1 
~ ulcarda sozü g ç n komisyon r isligine 

'Verilecektir. 
g "n rılecek mekta pların nihayet saat on
elmış olm sı ve dı zarfın mühür mumu ile 
mış hulunması lazımdır. 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 7-4 

lı Z rfla arpa Ek ıl m si 
Satın alma komisyonundan : 

) kilo Arpa kapalı zarf/o eksiltmeye kon-

edilen hede/ ( 37950) 
tem al ( 2846) lira 25. kuruştur. 

me 16 ·Agu fos -937 pazarfrs; gunü saat 16 de. 
t men karargahındaki satın alm:ı komi yonun -

le 
ı r ılı le g niı t dm ve n'1üstüri od •nda 

u /arına daır Vesi a ibraz edeceklerdır 
rt11,,, eksilttr.e kanununun 32. 33- 34 C' - mnd 

k e a ata u.qğun olar k isteklilerın teklif mek
rı l · Ağustos 937 gımu saat l 5. e kadar komisyon 

"- na V: rılmış ve !ja po ta ile gönderilmiş bulunacaktır 
7- Şartrcmtpi görmt isteyenler Bir adtdini lSO kuruş 

molcahılın komisyondan alıp görebilirler. 1 - 4 

le 

KapolıZ rfla arpa eks· tmesi: 
Erz·ncan Satın alma komisyonundan 

1 - ( 4442 ) kilo arpa kctpalı zarfla ek iltmeye 
mu tur. 

2 - Tahmin edılen bedel ( 22210) dır. 
3 ilk emın t ( 1665) 
4 Ek im 16 Agu tus .937 pazartesi ginii saat 

da tüm n kar argahınclaki satın alma ko 
p lacak. 

5 - ıst k i r ihale f!Ünü tecim ve endüstürıı odasında 
ıt 6u duklarına dair vesıka ;braz edecektir. 
6 A rma eksiltme kanununun 32-33-34 cu madde 

s sat uyg :ın olarak isteklerin teklif mektuplari 
7 günü saat 16 ,11a kadar komisqon Baş. na 

y p ta ile gönderilmiş bulunacaktır 
me ıni gO'rmtk i~teyenler lıer gün komi gan-

g ·p görehi/ır/ r. 7 4 

• • 
1 1 o 

Tra s·t yolu birinci rr11ntaka nafıa b şmüdürlü
ğnnden: 

1 

15 de Trab
komisgon 

ticaret odası flesi/car;ı 
p}ı/iul't vesıkası 1 - 4 

uri e i zir at b ası 

sind n 

/YEN/YOL/ 

ilan 
Trah7.0D neliye b~ş kdtipll

ğinden: 

'I'rııh1orun Sothe m halle
~irde 9 No lu P' de Kıımber 
rtıulhırırdıın O n:ııı ın oğlu Ha
lil İbrahimln ( F iri ııf<:fltulanı 
P merıi VP tundıın mtltevelll• 

efazesi koplet motrlst san nliyel 
ram oll ırnn ~erelr11d n ) meltıl 
olup ı;ırur P hu u etıfll t viye-
den clz oMu~ cihetle k rı ı 
bulunan Nezn iyenin vuk bulu. 
bul n t l hl ilznin runu 

medeninin 3"i v 360 ınrı m ddele· 
ri mucibirc ha ah fil fbreh!mm 
u ur ve husu tı ı k ruı: ifa 
etmek zre k rm n zmiyenln 
va ı tn i irıe15· 7. 937 t ri in
de k rar verıl ıı olduğ nd n 
kııounumf d nır ın 360 ı cı mad
desınP tevfikan k ~fiyet g zet 
il ede Han ol un ur. -----

Trabzon Hukuk Htikım 
liğind n · 

Davacı imaret mahalle
sinden f 'at cğlu H li in 
karısı a Pghıne istihsal 
ledıği 30- 7 2 935 tarih v 
49{J 495 numaralı boşar.ma 
ilammda Hayri e ufarak 
µazılmış uf, ahıren vuku 
bulan mu catil icra kılt
nan tetkikatta Halımın ka
rısı Hayriqenin nufusda adı 
Hatun olduğu a /aşılmış 
ve o/baptaki ilama ganbş 
yazılmış olduiundan Hay
riqe isminfo talebi veçhile 
Hatun olarak tavzihine 
mezbıirenin ğiqabında 12 
Mayis 937 tarihinde karar 
'lJerilm;ş olduğu malumu ol· 

1 malc. üzere gazete ilede iliin 
olunur. 

Artvin Halk vi binasının 
inşaat eksiltmesi 

C. H. P. Çoruh ilyonkur 1 Baş 
1 .. ,n an: 

an-

1 - 10 8 937 Salı günü saat 15 de Artvin C. H. P 
Binası dahilinde müteşekkil ek Utm komzsgonunda 44908 
lira 70 kuruş inşaat bedrli olan llalk •11i binası inşaatı 
kapalı zarf usu/ile ek iltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Fennf evrakını gormek istiyenler Aarhıin. Ankara 
istanlml. Som•un, Trrhon, Erzurum ve Rize Nofıa 
müdürlüklerinde arayabilirler 

.:i Muvakkat teminatı 3369 liradır. 
4 - isteklilerin resmi czet ni,._ 7 5 936 tarih ve 3?97 

sayılı nu lıasında çrkorok 2490 oyrlı Kar.anım 10 uncu 
madde. ının /fıkrası rrı,cıtince aranacak hUyet ve ıkal rı 
lınkkırdG ki taUfT!ofncmeu uq&ur. olan inşaat ııesikasını 
haiz bulunmaları 'Ve 2490 sayılı kanunun 32 nci madd • 
sindl'ki arahat veçhile tanzim edecekleri teklif me lup 
/arını birinci maddede yazılı 10-8- '37 S l " 
14 de kadar komisyona i ice mühürlü olarak 'fJer 
lazımdır. 

5 - Po tada gtcikmeler kal:ul edilemez. 3 

e C ·mhuriye i ro an 
rabzon ub sinden : 

Bankamrrca Ticarı t li esi ve /.isi' ,Ort Ticaret Mek
tebi mezunları orasında ( 4) mu'fıakkat merr ur alınacak •rıe 
kendilerine şimdi/ık münnsıb miktar bir 11evmiye verile
cektir. Talibledn 5 8 937 tarihine kadar Şubemıze 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Vesaik 
1 - Mıiracaat mektubu 
2 - Sıhhat Raporu 
3 Mekteb ve hüsnühal şnhadetname 1ni 2-3 

Erzak Eksitrnesi 
Nev'i Mıktarı 

1 - Sade yağ 600 kilo 
2 Soğan 7000 
3 Kayısı 100 
4 Soda iOO 
5 Kaşar peqniri 20 
6 ikinci nev'i un 200 
7 - Balık mütenevvi 200 
8 - Yumurta 2500 adet 

Vılayet daımi encümenınden. 

Fiatı kuruş 

65 
4 

30 
10 
50 
14 
15 

1,25 

Evscfı 

ErıİI can 

Samsun 

Memleket hastanesinin 937 yılı mubaqaa olunan erzak ihtiyacından geri kalan sekiz 
kalemin nev'i ve mıktan yukarıya yazılmış ve yeniden alınan rayiç üzerine 11- 8 937 
çarşamba günü saat ( 15 ) de 'fliliiyet daimi encümeninde ihalesi 9apılmak üzere ( 21) 
gün müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat makhuz t: banka mektuplariglr. encümene muracaatları l - 4 

Gayri menkul satış artırma temdidi 
Nev'ı M. MU U. No M No Kiqmet Köyü 

Lira 
Şana Tarla fındıklık 21036 868 31 460 M 

869. 858 - 866. 867 32 
Polita tarla arsa 919 2979.2840 22 40 M 

" Hane 7838 2924 106 500 M 
tarla 3676 2!J75 70 120 M 
tarla arsa 3776 2977 20 80 M 
tarla 7836 2886 48 40 M 

2757 2887 I 60 M 

tarla çalılık 7838 .. 3050 126 40 M 
3049 

• tarla 919 2888 49 20 M 

Defterdarlıktan. 
Müıkıyetleri ptşin para ile sc;tı/mak üzre açık art11maga çıkarılmış olan gu~arda 

cins "Ve tv cfı yazılı gayri menkuller 30 - 7 937 cüma günıme kadar on gün uza
lı m ştır. ttminot akçası güzele 7 50 dir isteklilerin yevmi me:z kürde saat 14 de de/ter
arl kta tcplcrt cok lamhı:.orıa muracaatları. 

Gcyri menkul satış or~ırmo ı 
Sokağı N vi M. ı'vf. M. No. Mahallesi 

Yenıcümai zır 

Es vak 
Yeni cumai zir 
Fre khı ar 
Aqcrfilbo 
Frenkhi~ar 
f skend r paşa 

.. 

devriş paşa 

Alaca han 
Yeni cuma 
ka11ita 
Aııafiıbo 
Cabik o. 

kabal/an 
Mektep 

Arsa 72 25 
.. 7.25 295 

iki arsa 396 56 57 
arsa 60 6 

80 274 
150 64·65 

.. 
ilci arsa 

750 445 
30 473 

lira 

18 M 
15 E 
62.50 E 

40 M 
50 M 
80 M'ı 
40 M. 

2250 M 
Tuzlu çeşme Ayagorgor iki ,. 50 195 196 20 jvf 

120 63 90 M Tıgatro '. .. 
D terdarli an : 

Yku rd cın i vecvsafı q zılı gaı i menkafeı[ ıin mrilkiqetleri pe$İn para ile artırmagc 
çıkarı/mı tır. isi Jdzl,.rfo qıızr/e 7 5 dibozito alcçalarilı birlıkde 4 8 937 çarşamba günü 
rıaat 74 de dt>flerdarlıklo fop'ana11nk kamİ«ı,ona murncoalari l -4 

Ga rim 

KöyQ NPVI 
Hosk raSIJa Fındıklık 

tarla ve arsa 

.. Fındıklık 

Çukur çal/ır çımenlik arsa 

· kul satıs artırması 
M. r. 

11947 

10109 
5514 

n: 

, 

M. '. 
71 

ıo 

23 

Kıv. mu. 
U N. Lir 

n76 360 E 
549 
548 
615 315 E 

3507 105 E 
35 U4 3064 3508 3605 

28 İemmuı: 

Or okul u 
Kültür direktörlüğünden: 

Kül ür Direktörlüğü kaleminde şimdılik müliizimeten 
çalışdrrılmolc q:•e gö tı>Tcepi ehlıqete göre bilahare Ol/Lık 
Verilmek urettle Ortaokul m_zunu bi,. genç alınacaktır 
Taliplerin 5 -AS,'ll ·tos 937 gün· n kcular Kultur direk
ofr/ıi{llnı• mu•rcncıtları 

baha 
s·ı me 

Belediye Riyasetinden : 
Eksıitme ıle mühauaa edilec *' i iin o u an ı'Jezb ha 

kamyon tine ilıale günii kimse t lio çıkmndıgrndan eksiltme 
on gün mı/ddetle l hir edilmi lir. 

fsteklılerin mu'f.lalckat temin t makbuzlarile 30-7-937 
Cuma günii saı i 14de Enciimene r:.uracaatları ilan olunur 

aza b ygir cak 
B lediye Riyasetinden : 

Beledi e Tanzifat teşkilatı ·çin pazarl,k a sağlam ve 
sıhlıatlı bfr beygir alınacaktır. 

Bu vasfı haiz bet giri olup satmak istige.nlerin Bele
diyeye muracaatları ilcin olunur. 

itf iy m murla i in 
el eksiltmesi • e ÇiZ 

Belediye riyasetinden : 
Beledi11e itfaiye memurları için numunesine göre beş 

kat elbise ile beş çift çizme ve uangrnlardrı kullanılmak 
üzre beş adet meşin çekel pazarlıkla mübaqaa edilecektir. 

isteklilerin Cuma ve Salı gunleri encumene muraca
atlarr ilan olunur. 

Paza1 !ıkla otomobil tış Jastihi satılacak 
Da 'mi 'l.•i/aqt>i encümentnden : 

1 Vıliiyet lıizmet oiomoMlınin eı;kimiş olan ( I O ) 
adet fış lastiği pazarlıkla satılac ktrr. 

2 i teklılenn 29-7 937 tarıhi e çat n P" ş ı be gunü 
saat 15 şe kadar Vil<iyet daimi rcü ·en k 1 mi P mura-
cr1atlan. 4 - 4 

ur odu s· m si 
Vilayet daimi enc-ı eninden: 
Merkez ilk okullarına tes im şartiqle i tiriç gürgen. 

kızılağaç mütesa'lıİqen knrrşı olmak uzr ( 56) b n kilo 
kesilmiş kuru odunun bth r kıl osu ( ~51 p ra l b 8 1./31' 
taril11ne çatan Ça ~amba günu saat(l .J} dt' Vz a 
mrnda toplanacak olan enc'ım nde ih I çı uorı uzre 
( 28) f?Ün müddetle açık Pksiltmtğe korıı!ln: ııştıı.,. 

IJııvakkat temınatı (47) Ura {20) kıuuş o up i tek/;. 
/erin Banka mektup vr makbuzları ı e mur cııatlan. 

Zayı şahdetname 
ofun hundeı: Köuü beş sınıflı 
ilk mel..l binde"I 340 · 3 '7 
Sen,.sind aldığım ez·ini11"t 
şalıadeiflamerri zayı tlim 

1 4 

1 


