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~----aa:ı1•6•ımnc.ıRy•ı•I ...... --~ 
~--------~ 
~eisic hUr ismet inönü Edirn 
~ütün Yallar En Coşkun Bir Sevinç T ezahuratile Milli Şefi Selami.yan 
~ Halkla Dolu İdi. T a h si n Uz e r l e M ü l fi. k a t .... 
tdirnenin mamur, temiz, kuvvetli 
elması devletin siyasetinde 

ehemmiyetli bir noktad.r ,, 
.Ankara 18 ( A. A. ) - faaliyeti hakkında izahat almış 

1 'Cuıı:ıbur lımet loöoll dün lardır. Milli Şef Halkevi hakkında 
~_Yeıtıe~inden ıoora yanların· icıbedea izahatı aldıktan sonra 
~\'ekil Nafıa ve Maarif Ve! şu beyanatta bulunmuşlardır. 
11 "Ed' . . t' d k ' \'c nıaiyeti erltanile Trakra ıraeyı zıyue ım sn ço 

'iı:tııi Müfettişi Edirne ve Te· memnunum güzel Edirnemixi evvel· 
tıı 't Valileri oldu~u halce Kn· ki i'elişiaden dalıa eyi ve ilerle· 
~'ç Edirne yolu üzerindeki mi$ buldum, bütün memleket Edir· 
'tt~nıı, fidaalıg-ını Şereflendirmiş· nenia refalıi ve teraltkiıi İle ya· 
li._ r, Mılli Şef ıeıaede 200. 150 kıncian alakada1 dır. Devlet Edir· 
iti ' 1•••nda meyveli meyvesiz neyi yükscltmelc için husuıi tet· 
~/ ~· yab•ocı fidanların en birler aldı, ıivil ve auerl teşkilat 

'
1111· d G ~ t 1 yetiıtirerek Trakyanın eyi ıemereltır ver i. ıyriaskeri· 

'\ tlıf Yerlerine datıtan bu Ör· lilt it ldırıldıt111dıııberi şıbir leea· 
fıt,."'li•ıseıeainin her tarafını cine yaraşaa tabii maazaraıını al. 
~ 'ı O.ıtltlmat almış ve uzun mata başladı, hayatımızı• kıymet. 
1~~tki~~ttan ıonra "bahçede li lıataraları Edirne Ordu kararga. 
tt lerı ıntizam ve mukemmc· hında geçti Edirncoin mamur te

\ı ~1•kdir buyurmuşlardır. Bir mi:ı kuvvetli olması devletin ıiya· 
\ j~r Örnek fidanlıtındı setinde ehemmiyetli bir n->ktadir. 
ı .. ,. 110ıaü refakatındaki zevat· Edırnelilerin yurttaşlarının yüksek 

şrde ufılt ıeziati yapmıştır. deterıai iyi taıtdır etmelerini iste· 

' tfine kavuş•aktan müte. rim kıymetli ltabuiunuza teşeki.ür 
iLi.- tt1ıin bir scvıi içinde d ·m ' 
.~, e erı .,, 
\ 1_ 'ıı. Edirne Cumhurreiıimi • 
t. "I r laönü Haıltevinin içini ve dışını ,,, tı leri e111aaıada kendileriai 
~doy, alltışlamış ıoltakları doluuran binlerce balkıa coşkun 
l\,r'll oa binlerce halk tezııhurları orasında umumi muf el 
'"'" laönüoe her adım ba· tişli~ koartını ~ereflcndirmiılerdir. 
"' eo,iU• tezahuratta bul"D· D\ön ırec11yi karaıataç iataayonyn
' '~•lile bağlılıtıaı bir kerre nundı busuıi tirenlerıade ~eçiren 

t. iostermiıtir. lımet lnöail milli şefimiz bu aabab tekrar vi· 
~,11 llhur•t arasında balıı:evlni !ayet öraelt fıdanlı2ıoı tetkik et· 

'•diraaişl~r ve bılkeviain miı ve tetldltatta bulunmuş~ardı•. 

~~11~•ra 17 (A. A.) _ Rıiıi· huratı ılo Milli Şeflerini aeliıah· 
~t~· İa11aet lnönil yanlarında yaıa halk ile dolu idi. İnönü, bu 
~ ıl l{efik Saydım oldutu içte• seviiyo halltı mütemadiyea 
,, d~._ akıım manevra a.ıha· aelimlamakla mu,abelı ediyordu 
S,ı donerelt receyi Babaeıkide Reisıcumb•r trendeki buıusi ... 
~ "~ treQleriade reçirmişler ve loalarında Trakya umumi müfet· 
'tit '~ tekrar •anevra aabaaı· tiıi ile Edirnede bulunan mebuı· 

-•tlerd' lara ve oal•rı . takibea Maarif 
lı{· ır. 

~ ;ııı Şdiai:ı. yanlarında Baş · Vcltili Has;ın Ali Yuceli kabul 

·~t' >dilli Midafaa Vekili ile buyurmuşlarpır. Baıvekil Dr. Re· 

~,li' llıatulllt m6fettiıi ve mai· fik Saydam bu kabul resminde 

~r~.•tkioı olduğu halde on hazır bulunmuş ve u111umi müfet. 
\tfl. '' otomobilierile Edirneyi tiı frakyada yapılmaltta olan 

ı, lldir11ıi1ler ve büyük mıra· · d ı k muhtelif işler üzerın e m.l llaat 
, •rşılanmışlardır. Bütiln 

tıı .. L b' . t ve ixahat vermiştir. "Ofr;;un ır ıeyınç eza· 

~arıementoıar Selim Sırrı T arcan 
l\onferansında Karadeniz kıyılannda 
~tatu' • rku' • n Rizeye kadar bir seyahata 

çıkdn Ordu say/avı kfYmet 
Lı Ji üstat Selim S/ffl Tarcan 
'latırasıno Rizeden dönüşte şehrimiz 
~ ·· 1 Halkevinde bir konferans 

11 Urmet... vermeyi ,,,adetmiş/er ve per 
o~kara 18 (fi.fi.) - şembe qünü. saat. ~ın~Iflda 

6. loda t 1 ı~ olan ' ·Hayat nedlf?,, ısım/ı bu 
~~tı .. ı op anm ,,, d l k & H lk . 
'Q "1rı·ı fay a ı onı eransı a eVI 
tıı,. 1 el parlementolar 
ı "'a"' yazlik sinema bahçesinde ı , ·1Sfnda reisin tek- & 

Ilı vermişlerdir. Konı erans ho· 
,•tır:. erine flTflTÜRKÜN 
• "S par/ör vasıtasile şehre de 
~ı~, ına hürmeten ayağa veı ilmiştir. 
1 t~';'~ ve delegemiz re- Bu kıymetli konferan
~~,l}:ftndan hükümetimiz sm hulasasınt gelecek sa· 
r erı· konferansa teşek- yımızda okuyucularımıza 

1lrniştir. sunacağız. 

~1Su dolu Havuzda boğuldu 
~ııq:'•bat 16 (Husuıi) Satım bulunaa ve ıtrafi bu ribi tehlike· 

\'' ," olup Ahanda ltöyünde lerc karşı çevrili olmaıan havuza 

\ tbit :~• Ahmet o~lu Salih ka· düşerek boğulmuıtıır. Ka.ı:aya U~· 
~'''• Cult aaa11 20 yatların· rayaa Emine muayene edilmek üz:
~ ,, lrtce yarıaı tiltilralerioi 

"İnşallah yakında yine iyi olarak çok sevdiğim Doğu ~iyarına kavuşacağımı 
mesaime devam edeceğimi kuvvetle ümit etmekteyim. Bu sözlerim 

Trabzon halkına bir Allaha ısmarladık olsun ,, 

ve tekrar 

Perşembe günü esaslı bir 
tedarıi için lstanbula hatta icap 
ederse Parise gideceğini haber 
almıştık. Ve kendisile bir miild 
kal yapmayı düşündük. 

Kireçlıane otobüsünden So
ğahu otobüsüne nakledince 
Doktor Cemal T.,fan ve Erza· 
rum memleket hastanesi Başhe 

kimile ulam/aştık. Onlar da 
Köşke gidiyorlardı. 

Balıçede Cemal Turfandan 
fazla bekletilmemekli;imi rica 
ettim. Şarj teklif etti. 

- Rahatsızdır. Y•rım sa· 
attan fazla sürmiyecek I . 

Bir keliwıeden ibaret olan 
(pek;) vadını bastırdık. lki 
dakika sonra Cemal Tar/ an 
seslırıdi. Köşkün kapusunda 
haslasu.ın dalıa iyi bir sıhhatta 
olduğunu ifade eden bir tebes 
sümle : 

- Hararet derecesini alıyo 
ru. Gel salonda birer sigara 
içelim. Ondan sonra mülcikatını 
zı yaparsınız, dedi. 

/çeri girince Tahsin Uz.eti 
bir kanepede uzanmış, yanında 

hıtap eglediji bir çocuktan cevap 
bekliyerek ona ~şefık "e rekik 
bir tebessümle baktığını gördüm 
bir ilci adım ilerledikten sonra 
beni görü,ıce iltifatlı bir balcışla 
ve koltui•nan altındaki dereceye 
işaretle: 

- Bir dakik• bekl•giniz. 
dedi. 
Crmal Tar/anın uzattıjı 

ıiğarayı l!Jakarktn o, ilaçların 

dtı oauuia yerleştirilmesini ten· 
bih ediyordu. 

Biraz sonra beni çağırdılar. 
Gelişigüzel sual soracaktım. 
Akşam üzeri şehrimizden ayrı· 

lacak, lstanbula gidecekti. Hoş 
gtldiniz, dedi. Eiıni sıktım ve 
ilk sual olarak: 

- .. \'iı:i çok seven Trabzon· 
la/ara sıhhatınız hakkında izah · 
lı bir haber vermek 
dedim. 

istiyoruz, 

Hastalığı dolagrsile 12 kilo 
kaybeden Tahsin Uzer, ağır bir 
hareketle yastıiı biraz daha ba· 
şının altınü çekerek söie başla· 
dı : 

- Er:ıurumda rahatsızlı;ım 
endişeli idi: Safra kesesi il tilıa· 
bı beni haylı iziıraba •düşürdü. 
1 rabzona geleli hamdolsun, bu 
cihetten çok rahatı•. Yalnıı: 
biraz zaif clüştü{Iüm için eski 
mide rahotsız.lı;ım fırsat bula
rak nüksetti. Şimdi bununla tek
rar mücadele cdıbefıiz. Ve onun 
için doktorların ııkı fıkı israrile 
/stanbula 'fJe belki tle Parise 
gidecejim. 

Ben ke.,.dimi iyi lıisıedigorum 
inşallah yakında iyi olarak çok 
ıevdiğim Doğu diyarına kav•· 
şacaıımı 'fJ• tıkrar mesaime tle
vam edeceğimi kufJ'Uıtl-. ümit 
etmektegim. Bu sözlerim Trab 
ı:on halkına bir Allaha ı.smar/a. 
tlık olsun. 

Tahsin Uzer sözlerini ha
rada bitirmişti. Arkasından he· 

mett: 

- ArJrupaya gidersem veya 1 Merhum mimar profesör 
gitmezsem, hastalı;ımtn icabı Tat/isin yapltğı bu son eser 
kadar tedavi ve istirahat gör- hakikaten temaştısına do•J'.llmaz 
dükten sonra Erzurum şümen· bir zaıafettedir. Trabzon evlat. 
dıferinin açılma töreninde bulu- larımıza bu şirin irfan mü esse· 
nacaiım. Çünkü bu, benim ide. sesinde kemali afiyetle okuyup 
alim ve nuhbei emelimdir. meml,.kete hayırlı uzuvlar ola
( Yattığı kanepede biraz doğrul- rak yetişmelerini dilerim. 
mak istigen bir hareketle göz· Tahsin Uzer bu sırada 

/erini gumarak ve içini çelcerek) uza•dıtı kanepede küçük bir 
harbi umumide bin bir kara hareket yaptı. Fazla yatmaktan 
geceiİni beraber gaşadıtım Doj• sıblıgor, tlaralıgordu. Ara sıra 
dıgarında bir beyaz gece yaşa- gelen hararetten dolayı ferahlık 
mak isterim. Bu beyaz gece d? duymak için göğsünü açık bu 
ismet /nöniinün bu büyük eser. lunduruyordu. Bu küçük hare 
/erinden o/an Erzurum şü.mendi- ket esnasında midesi üzerinde 
ferinın açılma töreni hadisesidir. P..ıristeki korkunç ameligatuı 

Pencered~n denize bakıgordu, bıçak izlerini gördüm. O, sözü
dalğındı. Yüzünde ve gözleriflde ne cfevam ediyordu. 
konu~madan mütevellit bir yor. Hastanede de büyük faali
gunluk hissedilmiyordu. Doktor yet fôrdüm · Şu veya bu sebeple 
~emalin "uzun gitme., sözünü geri kalan zamanı kazanmak 
ve aldıaı vadı hatırladım. Yarım için son ıu.gret gö•i•rilmektedir. 
ı>aat dolmuş, geçmişti. Fak1ıi Hastanenin &on lıaddimı ka. 
1'rabzuna aıt duşü.ncelerinı al- dar tahsisatı tamamen ve kat'i. 
madan agrıJamrgacaktım. gen temin ~edildiği için inşaat 

.Sessız ve :sakin, koLladım. Göz· hiç ôir vakit, hiç bir suretle 
luıni Pençereden ve dalğın bak . inkıtaa uğremıgacak t.ıe yakın 
tığı ufuk/urdan alınca hemen, hır atide o da bitecektir. 
sormak istediği111 asıl &uale dili- Dota Karadeniz ülkesinin 
min ucunu dolc.und,.rdum: amumi Jıagtıtını rea.ssure eden 

- frabzon hakkındaki fikir- bu sıhhi müessese Cumhuriyetin 
lerinizi lütfedermısiniz ? güı.eL bir eseridir. 

Cevap ııermiye uakit bırak- Atapark artık çerçevesi11e 
madan kalemi mahsus müdürü girmiı ve küçük bir mesai ile 
RtJ/et Uzer Tahsin Uz.erin fazla gü4elJitini, tarav.tini muhafa2a
rahat6lz edilmemesi, mülcik•tın ya hak kazanmış bir vaziyette. 
uzamaması için yanımıaa geldi dir. Hunun genişlıtilme:;i ve 
ve kendilerine hitaben: daha ziyade güz.elleşıirilme:oi 

- .Kahvalttnız hazırdır.. içi• lazımgclen tertibat gapıl 

dedi. ben de mülakatın uza- mıştır. 
mama.sına, f.ula üzülmemesine Evkaf idaresi imaret camii 
tcıruflardım. Fakat bakıyordum için yeni tahsisat vermek üzert: 
ki, Tahsin Uzer, bu endişelerin 1 olduğunda• bununla camiilı bii· 
aksine olarak yoruLmaclan ue tün etrafı m11mer muz.ayık ile 
ara istirahalı yapmaia ihtiyaç tızyin edilecektir. Bu suretle 
hiısetıReden giizel ve selis ifade- memleket Yauuzun güzel oır 
[erile cevap verigordu. V •kit, eıerini daha uzun müd.det bütün 
erkendi. inceliği ile muhafaza edecektir. 

Her halde kah'fJaltı yapma· /mtıret mezarlığı kalkmakla 
mı*tı . DJktorların muagenesin memleket galnız bir bahçe degil, 
den sonra gıda alıyor 'fJe ta 'ı aynı z •manda bir cibidei dinige 
Erz.arumdan beri sılılı«tına bu d.: kazanmış oluyor. 
•ııretLe itina olunugor. Sevgi Su11a gelince dün gerek 
ifade eden bir /İlanla Raf et milteahlııt mühendis ve gerek 
Uz1re: murakip mühendislerle görüş-

- Bitsin gelirim, dedi, 'fJe tılm. Çok ıagarıı teşekkürriir ki, 
bana dönerek : su mik!Jası dırinleştikçe ve za. 

- Trabzon terakki oe inki· man geçtikçe Ligi bir dereceye 
şa/a doğru çok güz'!{ bir cere- doıru inmektedir. 
yan oe istikamet almıştır, dedi. Bugünkü son ölçülere göre 
/çimden, güzel başladı di!JOr ve ıehre ısale edilecek suyun _mik-
kagdediyordum. yası 11 tlir ki, düaganın igi 

Bu müneuuer ve müsle.it sularından aılttolwnur. Bııkariar 
halka lcigik olan 'fJ• gokışa11 d• meb:ıul ve berrak bir suyun 
budur. 11 dereceyi muha/asa edişi Trab 

Hastaneyi, mektebi, su vazi. 
getinı ae di2er başlanan işleri 
gider ayak bir daha gözden 
geçirdim. 

zonun bir eseri talihidir, 

Müteahhi' ve murakip mü
hendisler su ameliyesinin taa/ı. 

hut zamanından çok evel bitirİ· 

lece2ini ifade ediyorlar. 

Domek oluyor ki, Atatürk.'üa 
Trabzonı ıon hediyHi oJaa bu 
ebe<ii vaıutaı hayat yakında jrü. 
rül ıcürül ak.acııklır. T rabzonluını 
b.ııdaa dolayı candan tobrık tde-

rim. 

proğlaşmış demektir. Bundan son-
ra bu im11r hücceti demek olııu 

Lfımbert planı adeta mukaddesatı 
gibi bor türlü keyfi har~kettea 
taarruzdan masun tutulacalc, llD• 

cak bu plim dairesinde memleket 
Uerliyccek ve Trnb:zonluların 
liyılc olduğu mertebei kemale 
do2ru yürüyecektir. Yani demek 
iıtiyorum ki, Lambert planında 

!tendi muvafakatı olmadıkça biç 
kimsenin keyfi ufak bir tadil yap· 
mck baltllı yoktur. 

Lambert bu iki şehrin planını 
yükselt bir ntupsrver biı111ile 
yavlığı için üoret ve para aala 
mevzuubahiı olmamıştır. Bu dün· 
yaca tanınmış mİ•arın bu iki 
şehir için Müfettiılilc tahsisatından 
aldığı ve alaca2ı para hemen hiç 
nıeıabesindedir. 

Bl' büyült mimar mühendi'lin 
şu yültsı:k faziletinı hürmetle se· 
lemlarıaıa. 

'l'rabzoDlı.ılar Lambeı t iımini 

unutmamalıdırlır. Ve çcc,ıkJarına 
da unutturmamılıdırlar. 

Trabzon Kız Enıtitüıüoün 

muvaffaluyeti merkezce şayanı 
memnuniyet ve teşekkür görüldıı. 
ğil içia bu hayırh vo faydaıl 

müe11ıueııin bu yıl bir kat daba 
e1&slaıtırılması ve genişlettirilmesi, 
yükselttirilmeai mukarrerdir: Ümit 

ediyorum ki, bu müesıese mcm· 
leket ıçtiınai inlıcılabıoa ıeoiş hat· 
veler attır.acalttır, 

Hulisa ılıı:, söylediğim \reçhi. 
le Trabıoıı Cumhurıyet ufı..u 

içinde ıtün geçtikço parlıyacak 
ve daima yültıelecslttir. Bu ci
vaomert insanlara dünyanın en 
2üı:d muhiti içiı:ıde bulunduklarını 
bir bomş.:hri aıfatıle bir daha 
tahattur ettirirkoa onların daima 
vo daima saadet içinde, geniş 

bir refab içiade yaşamalarını di
lerim. 

Hurada beyanatı biten Tahsin 
Uzer• teieltltür ederek ayrıldım. 

Cemal Rıza Çınar 

Çok feci bir 
Cinayet 

Evvelki ıec:a meydanda N liri 
Eltmeltciy• ait Handa türler ürper 
tici bir cinayet olmuş, müstecir 
Hanci Timur ve J3akltııl Ali Da· 
daı yatalclarİnda bıçalc ve demir 
yaralarilı ölü olaralt bul•omuştur. 
Müddei umumililt hadiıeye el koy
muş ve ,tahkilt1ııt devam etmekte
dir. 

Bu feci hadisenin katilleri 
aüaüz bulunmamıştır. bir ilti tav· 
kif vardır. 

Maarif haberleri 
BuDd&D ao!lra 'l'ürkiyede 

kaıı:ı aerlcazluiode yeniden orta 
okul açılacatı zaman o kazada 
mevcut tam teşkilatlı illt mektep 
n.ıezualarıaıa sayısı ıöz onuna 
alınarak bir liste yapılmış ve 
Vilayetlere tıbliA" edilmiitir. 

\ ~ ~.hp 11ıuhafaz:a etmek Uz. re Me111le1'et butaae•ine ıe\rk· 
~-~~'" ına&1adilı yıpılmıı ıdilmio, di2er taraftan tahkikatı 

••tre dıriıll&hadı 11 ıl kooulmuıtur. 

- EglulJa tekrar Doğaga 
at1det eılecejlnlıl iıitigoruı, d•· 
dim, 

Mektep bitmek üz.redir. Ve 
bu yıl talebe orada der1 'görı· 
cektir. Bu, çok şayanı mımnuni. 
yet bir irfan hadisesidir. Hatta 
Kültür Müşavirimiz Tarakçı 

oğlu 1•ni lisede bu sene tedrisata 
başlanacağını sevgili Büyük 
Reisicumhurumuza ar• edince 
çok hagretle ve memnunigetle 
karşıladıkları bu havadisi bir 

müjde aibi tcltiklci '"!l•rmuı-

'"'-"· 

Müıyü Lambert ierok Trab· 
:ıoa r•rok Er:ıurıııa ıehitleri plan
laril• çok yakıad&D ve cidden 
oııuiu al.&kıdırciır. Artık 'rrab· 

f ~N 'lblqaıı ve •ı•• aaıa1Ddı 

ôtrendiğimize ı<'re umumi 

Müfettişlilt mıotalı:esıııda bulunan 
k.aza merkezleri bu ltaideye tabi 
olmılcıızın röıterilecek ıhtiya 
içi• ııra1ile va en muıt&c Herin· 
den baılamalt ıuretile orta okul· 

lar a9uıcaktır. 

• 



Sayfa 1 ( 
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19 Ağustos ~J9 ~ 

Biiyiik ·Ma evrayı Gör ek içi~ 
............................... 
OLUŞLAR: 

Üstat 
Selim Sırrı 
Torcanı 

Dinlerken 

M emleketimizde e n 
çok .. konu~~nla~~an 
ve guz~I soz soy/i-

yenlnden . birisi de hiç 
şüphesiz Üstat Selim Sırrı 
Tarcand!f. Bu ha'<ikatı, üs
tadı uzaktan. bilhassa ya
kmdan dinlemiş olanlar çok 
iyi bilirler. 

Bu defa, Kar~deniz se
yahatı münasebetile Trab
zond• da yakından dinle 
mek fırs11tını kazandığım 
değerli üstat, dokuz yıl 
once gördüğüm kadar genç 
değilse de o zam•nkinden 
fazla dinçtir. 

Üstat bize "Hayat. tan 
bahsetti. Hayattan, yani en 
büyük. en güzel, en maı1a
I!. en mucizeli ve herşey 
olan oluşt11n ... Konuşması· 
nı yaşanmış canlı misal
Jer/e ve tatlı fıkralarla da 
süs/iyen üstadı elin/erken 
yeni bir ruh tazeliği kazın· 
dık. Trabzonun mavi akşa
mı içinde ses verici made· 
ni •let önünde onun iki 
mavi ve zeki ışık, par/Jyan 
dolgun başı hakiki ve ol
gun bir hayat meyvası ha
linde yukarı kalkıyordu. 

Selim Sırn Tarcan. la· 
bia•a karşı: "Verdiğin cev
heri kör/etmedim, işledim!. 
diyebilecek nadir bahtiyar
lardandır. 

Üstadın, ne yazık ki 
üç dört cildi basılın radyo 
konuşmalarının topu on üç 
cilt tuttuğunu kendisinden 
öğrendik. Bundan b•şka bir 
çok eseri de vardır· Eserl~
rinin basılması için beş 
yiiz lir• kadar zarar ettiği· 
ni s ö y I e d i, .. Zengin 
değilim ki daha çok z11rl1rl 
göze a/Jp diğerlerini de 
b a h t ı ray ı m ,. Ken
disine .. Bu gönül ve kafa 
zenginliği olduktan sonra 
kese zenginliğinin ne ehem
miyeti var!. diyemedim. 

Halkevlerinde muhtelif 
vesilelerle üstadın konfe· 
ranslarından en faydalıltı 
"nl ahenkli bir okuyuşla 
tekrar etmek çok iyi bir 
hareket olur. 

Parti, sayın konuşucu 

nun diğer konferanslarmı 
bastırırsa halkımıza ve kül
türümüze yerinde hizmet 
etmiş olur. Hem konuşan. 
hem de din/iyen veya oku 
yıcak olan sevinecek 1 

Hekkı Tuncay 

Cezahların 
Kandil gicesi münasebe 

tilt Cezaevindeki umum 
mahpusin miktaf/ olan 
(300) yurtdaşlarımıza pide 
ve h.tlva göndermeklütfün· 
<le bulunan Bay Kaptan 
lfkif Nemlinin izhar ettik-
leri bu ih:ssiyatlarmdan 
miJtıhassis olan 11rkadı1lı· 
f.f"' h!üt•n.~ rı $ :J!f '"!!1' 

Askeri Heyet Geldi... r Doktor ,. 1 
Hüsnü Esseyfi paşanın beyanatı: ~ D i y o r k ~ 
Mısırdan 

" Bütün Mısırın Candan Sevip Hayran Olduğu Kahraman Türk • • .. • • l\A 
Askerine Mısır Ordusunun Selamlarını götürüyorum ,, lçtımoı d9rtler1mızden - VEREıyı k 

Aahra 17 ( A. A. ) - ıon güaü ve aüyült r~çit resmini ordusunun yüksek lı:ıymetli Ku Bu hastalık çok eski k•rugaralc her aaman açı_ 
Memleketimize gelmekte olan Mı- talı:ibedeceldir. Ordu teşkilatımız mandanlarile temas ve kazandı~ı fi! geç;ci bir hastalıktır. olan giyeceklt1rimize içecek 
ıır askeri heyeti bugiln lslı:ea- ve ulceri usullerimiz etrafında büyük zafere siyasi dehası ile Eskiler buna .)ıaka. Saraca /erimize konar, biz dt otı· 
deriyeden hare"-et etmiş ve kala tetkikatta bulunac.ık olan heyetin tetviç eden Cumhurreisi Mil' i diye isimler verdikleri gibi /arı qigince f1f!reme gak~· 
balık bir halle ltütleıi tarafındın reisi Kahire topçu kumandanı Şef lnönüne tazımatlarımı sunmalı: ince hasfolık da derlerdi lanahiliriz:. Bunun için hı' 
u2'urlan•ıştır. Heyet Cumartesi Tumgeueral Hüsnü Ezzeyfi Paşa fırsatını bu1 acağımdan bilhassa Verem büyük hekimlude~ fJl!remli asla qerlere tiik~~: 
rünü lıtHbula releoelı: ve l.tan Kahire muhabirimize şu beyanatta bııhtıyaruo. Bu vesile ile bütün Koh ismind! hir zatın bul. memelidir. Veremli yemetı 
bulda icaldı~ı müddetçe Parapa· bulunmuştur, Bütün Mııırı caQ· aüayanın hayran oldu~u yeni nı· t - b -t- / 0,,zıf111 

5 dağu Qe kendi imini 'C•erdi- · ya agını, u •11 e " • 
lasta ikamet ed(c~k ve bilahare dan sevib hayran olduğu kah•a· Türltiyerıin _ banisi Ebedi Şef •. (Kı h B ·ı ·) .

1 
h l zatigesini mutlaka . auırf11Q 

ecnebi Ateş~1Diliterler1e birlikte man Türk aıkerine Mısır ordu ATATORK'UN önünde eg-ilıııeyi - g; oh a~l 1 dl e .u oşrr ltdır. H t>le 'fJeremli ihtiyar· 
Tra'-yaya aidenk. manevraların ıunuo eelamını götürüyorum. Tüı k de bir vecibe bilirım . verem em ınsan an ır.sana l d I Jıf· 

ıı. • h d . h ar an çok korkma ı . 

Avrupadaki ihtilaflı meseleler 
Anlaşma ve hakem yolu ile halle

dilmek için bir teklif : 
30 günlük siyasi mütareke! 

llnkara 77 (il. il.) - Osloda toplanan parlornenteler konferansmdaki 
llmerika murahhası ffvrupa devletleri ihtilaflı meseleleri ımlaşma ve hakem 
yolu ile halletmeleri için otuz günlük bir siyasi mütareke akdine davetle bir 
karar sureti tevdi etmiştir. Konferans beynelmilel anlaşmazlığm sulh yolu ile 
halli meselesini müzakere etmiş, lngiliz delegesi lngiliz hükumetinin ve lngil 
terenin kuvvetle yapdacak her türlü hal sureti teşebbüslerine enerji ile mukavemet 
edeceğini söylemiş ve Fransız delegesi de ayni tarzda bir nutuk söylemiştir. 

200 Fransız Tayyaresi İngiltere 
üzerinde manevrada ! 

Ankara 77 ( 11. 11. ) - Bu sabah Fransız hava kuvvetleri lngiltere üzerinde 
ikinci bir manevra daha yapmışlardır. Yedi bombardıman filosu bu uçuşa 

iştirak etmiştir. Tayyare mevcudü iki yüz parça idi. Uçuşlar 8 saat sürmüştür. 

İngiliz - Polonya ittifakı imzalanıyor ! 
llnkara 77 ( .fl. 11 ) - Londrada çıkan Financial Times gazetesi lngiliz -

Polonya ittifak muahedesinin onbeş qüne kadar Londrada imzalanacağını 

y•zmaktadrr. 

Danzig meselesinin 
konferans mevzu 

halli için bir 
bahis mi? 

ffnkara 17 ( A. il. ) - Londrada resmi legiliz mufıafilleri Danzıg . meselesi· 
nin halli için bir dörtler ko .1ferans1 kurulacağı hakkmdaki haberleri yalanlamaktadır. 
Bu mahfillerin tayit ettiklerine göre Polonyanın ve Sovyetlerin iştiraki olmaksızm 
her hangi Enternasyonal müzakerelerde bulunmak fikri bahis mevzuu olamaz. 

Fındık Fiatları Hakkında 
N 1 L A 

Trabzon Fındık T ar1m Satış Kooperatifinden : 
Ortaklarımız için aşağıda yazılı fındık fiatları tesbit edilmiştir. 
1 - Yüzde 50 randımanlı kabuklu tombul fındık ~1 kuruş 
2 - Yüzde 50 ,, sivri f,ndılc 20 kuruş 
3 • Birinci kalite badem f ındılc 20 kuruş 
4 • İkinci ,, ,, ,, 19 kuruş 
5 - Avans nisbeti yüzde 90 dır. 

~ .ı. :, ·. , •• ,, .t.4· .. ~ ....... ~ 

Teşekkürü 
teşekkür/erinin arz ve ib/a. 
ğına muhterem gazetenizin 
tavassut buyurmasını rica 
etmektedirler. Bu vesile 
ile saygılarımı sunarım. 

T1abzon Cezaevinde 
Erzurumlu mahkum 

Osman odlu Niyazı 
,., Of}11t 

Memurluk Müsabaka 
imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından : 
Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar 

•memur aflnm~k üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Müsllbakaya girebilmek için en az orta mektep 

mezunu olmak ve yaşı 18 den aşoğı otuzdan yukan 
bul41nm mak arttır, 

geçer em e •eremlr asta Zir h 1 ı :u;k/erı . kl . .. _ .1 d . a an ar ner g 
ıne .errn sutu ı e e ınsan· yerlere ver 'k obu stJ· 
lara bulaşır bir hastalıktır. l B' em mı l~ ke.,Ji· 

~ar ar. ır verem ı ,. 
Vereme yakalanmamak için sini~ doktoru ol •lıdır. Ba 
çok ku11vetli bulunmalıdır. h t S ·hh t m le AletirıifJ . . . 1. . . . 

1
. usus a a •e a . 

yanı ıgı yeme ı, ı -il ıçme ı J ld . /ı k kt· 
gazaırrnış o ugu u • 

hadar yerlerde gotıp kalk- tcpçıkları okumalıdır. flıt·. 
mal, ">eri!mlilerin olduiu liisa medeni bir oeremlt 
yerle re gitmem~li. o -ılarla muhitine daima zarorstl 
bir arada yatıp kalkmak almağa çalışmalı ve hıJ 11 ' 
tan çok çekinmeli fJe alkol la n ne /d - ötırerı' 
k {[ l B . 1 . • rı o ugunu • t 

ı u anmama ı. ır vrem.ının ı· b .. l h k t e · '- · b ,_ . - me ı ve oy ece are e 
11ır uçaııc ılô. uç metre kar- melidir. Veremin düımafl' 
şısında oturup onunla ko- ları şunlardır : Çok f'~' 

' nuşmck ta vereme yaka- istirahat, zevki sefa, te111ıs 
lanm,,ğ1 lcô./idir. Çünkü hava yorulmamak şefi ıt 
veremli ko 1uşrırken ağzın- '. neşell olmalıdır. Arastf~ 
darı çıkardığı tü.lt.ürük hah- kendisini dolctora haktırf111 

hecilcleri ile hasta/ıjı kar· ı' tı veremin dostları şun/af• 
şısındakine verebi~ir. V:ere- dır : Alkol, yorı•nlıık. h~: 
m~ yakalanan bcr lc.ımst1 vasız teziu, le.af esli ger il 
lcendi~ini na~rl korumalıdır ; de hayatını geçirmek, '!İ 

Bogle bır ha.ta hem 1 lcusuz kalmak, sui iıtllfl 
kendisini lıem de muhitini ! yamak çok düşinmek. bed· 
korumak mecburiyetindedir. I bin ol;,.aktır. 
Bu hostalar .IJa tükii.rülc ~ Binaenaleyh kendisirıd~ 
hokkası kullanmalı tJegahut hajif öksürük, hazım jo 
mendiline trikürmeli solc.ak; zukluğu biraz ter ;;rol 
/artı oe öteye beri11e tükür- ~afiyet ~lduğurau hissıdefl~ 
meleri cais değildir. Hele fer derhal bir hekime ~~. 
bir açık fJeremlinin solcaja racaat etmeli ve hun• 1 tı 
tükürmesi okadar tehlike- mal elmemeli. Çüukü 50 

lidir ki tozlar11 karışan peşimanlık para ttmeı. ~/ 
1 

balgam tozlarla birlikte ı Dr. Kazım~ 
JBd en aşağı yaşda olanlar in;tihana girebilirlerse de 

18 yaşmdan evvel memurluk sınıfına geçemezler. 
flnkara . İzmir ve lstanbu/daki imtihanlara orf4 

mektep mezunları alınmıyacaktır, 
Orta mektep mezunlarr için altı ay. lise meıtJ~j 

farı için azami bir sene devam edecek staj müdde 
e· zarfmda orta mektep mezun/arma 40-50. lise f1'I !· 

zunlarınll 60- 75 liraya kadar ve imtihandaki mv~8. 
fakiyet derecesile mütenasip surette ücret ver1'1'; 
Bunların Barem kanunile muayyen derece h6kl8' 
staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber staj de'lk 
resini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffa ıJ 
olanlara - tekaüde tabi daimi ay/Jk/J memur kadros 
dahilinde - derece maaşı tediyesine başlanır. ) 

Bir yabancı dile (Fransızca. lngi/Jzce. /1/marıC8., 
ya bihakkın vakıf olcluğu usu/en sabit olacaklara pi 
üstün dereceden maaş verilir. . f 

Henüz tıskerliğini yapmamış olanların da1111
1 

kadroya alınmaları askerlikierini ifa edince! 
kadar tehir olunur. t r 

Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili o/a/1 :x 
-ta/imat~am~si~deki şartlar dairesinde- beş se11e;if 
muvaffakıyetli bir memuriyet devresinden sonra 8 
sene için flvrupadaki bankalar nezdinde sta/ 
9önderilebileceklerdir. r4 

Müsabaka imtihanlarına Adana, flfyon, /In~8 ,. 
ffntalya, Ba/Jkesir. Bursa, Çanakkale. Denizli. DiY8ıp. 
rıbakır, Edirne. Erzurum. Erzincan. Eskic:ehir. O. Anfe 1• · 1 ... er· 
Giresun. lstanbul. zmir, Kars. Kastamonu. KaY5 dil· 
Konua, Kütahya, Malatya, Samsun, Sıvas. O~de 
Trabzon. Tokat, Van. Yozgat. Zonguldak şubeferif1'1'rse 
orta mektep mezun/arr için 25 - 26 llğustosta 1

d8 
mezunları için 28 ve 21 llğustosta saat doktJt 
başlanacaktır. raf1' 

falüsabakaya gireceklerden ne gibi vesikala~ .6 ıeri 
aiğı ve nelerden imtihan yapılacağı yukarda ısıf1'1 ,Je 
yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahnarne/e 
görülebilir. kferl 

lsteklilerin müsabakaya iştirak edebi/ece adi 
mahaldeki banka şubesi müdürlüğüne ve !lnk8' gJP 
bonkantn Personel işleri Müdürlüğüne 24-8-
tırihlne kadar murıra11t tmeleri l ıım(fır. 
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Köy muhtar ve ihtiyar 
heyetleriyle Tarım 
kredi kooperatifleri 
idare meclislerine 

Köylümüzün refaha kavuşmasını gaye edinmiş olan Cümhuriyet hükumetimiz 
bu gayenin tahakkukuna en kısa zamanda vastl olacaktır. Biliyorsunuzki 

geçen sene 2834 No.lu kanunla fındık Tarım Sat!ş Kooperatifleri kurulmuştur. 
Karadenizin fındık ihraç eden yerlerinde günden güne adedi artan ve alaka uyandıran 
bu kurum bilhassa dünyanın en ınakbul kuru meyvası olan fındığın hariç piyasalarda 
daimi sürümünü ortaklarının istihsal vasıtalarını temine iç, ve dış piyasalarda alıcılara 
giden büyük karını müstahsillere kazandırmağa ve kooperatifin ortaklarına mal 
•tmeğe ve onların menfaatlarını göEetmeğe çalışmaktadır . 

Geçen sene 336 ortakla kurulmuş olan Trabzon Tarım Satış Kooperatifi bu sene 
halen 4000 ortakla faliyetine devam etmektedir. Müstahsillerin Satış Koo

peratifinin teşekkülündeki maksat ve gayeyi tamamiyle kavramakda oldukları anla
şılıyor binanaleh Satış Kooperatif ortaklarının hepsi bütün fındıklarını iyice kurutarak 
tamamen Satış Kooperatiflerine vermelerini ve harice fındık satmamalarını 
tavsiye ederim. 

Mahsülünü Satış Kooperatiflerine teslim edeo ortaklara Satış Kooperatifleri 
hemen avans para verecekler. Köylü malını teslim eder etmez ihtiyaçlarını 

görmek için paraya kavuşacak ve malının Avrupa piyasalarında en iyi fiatlarla satı
şını müteakip hesap görme neticesinde hasıl olacak karı yine ortaklarına taksim ede
cekdir.Ortakların mallarını tamamiyle Satış Kooperatiflerine teslim etmeleri taahüt
lerini yerine getirmeleri hüsnüniyet göstermeleri kendi menfaatları iktizasındandır. 

Fındıklarını Kooperatife vermeyenler taahütlerini ifa etmiyenler veya noksan ge
tirenler 2836 No.lu kanun mucubince bir seneye kaelar hapis cezasına çarpılır

lar. Fındıklaruı Satış Kooperatifine teslim e.lilip eelilmediğini daima hassasiyetle ve 
Yakından takip edeceğim. Fındıklarını kaçıranlar, aoksaa ve bozuk mal getirealer ve 
l(ooperatifle alakalıların teşvik suretiyle mallarını alanlar hakkında kanuni mev
ıuat hokümleriai vakit geçirmeden derhal tatbik ettireceğim • 

Köy muhtarları, ihtiyar he~' etleri ortakların fındıklarını doğruca ve tamamiyle Ko
operatif anbarlarına teslım etmelerini muhakkak surette temin etmeli ve Koope

ratifçe tesbit, takip ve tahsil için gönderilecek memurlara azami kolaylıklar göstermeli
dirler. İşi layikile takip etmeyen Muhtar ve ihtiyar hey' etleri mesul tutulacaklardır. 

Yukarda kısaca izah ettiğim hususotı derhal köyünüzde 
müstahsil köylülerimize dikkatle okumanızı, Kooperatifin fayda -

lcırını anlatmanızı, bu vazifede de muvaffak olmanızı bekliyorum. 
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NEŞRiYATI 

Lozan banş muahedesi 
• 

Yıldönümü 
Lozandc temail• müsavi 

ıartalar altınca lcarşı ko:r
ııga ot11rtlalar. Hatta diğer 
tievletlerin iki1er murahhas 
lıırına mukabil 3 murahhas 
balanl'urdulr.. Sunada itiro:% 
ettiler. Hepiiinin bir t11rafı 
teşkil etmesine töre hu iti
razltırıdtı lıalcıızdı ee dinle
metlik. 

Yeni Türkiıe : Dıvleti 
Osmaniıenin Avrupa il• 
minaH6atında esas olan 
teleklcııı Loz•nd11 gıkmııtır 
Mallhttiınin tlibacuinde bir 
taraf tan alcıt deflletler dijer 
tarefta11 Türlcige } 9 I 4 se
ncıintl•n6ıri şarkın ıülcü-
11etini ilal11l ıtl•n h•li Jı.,ha 
k•tı sıırette nihayet fldTmelc 
arzugi mılt•k•hili ile mütı· 
haısıı olar•lc mıllıtterinın 
mıi,terılc re/ ah fle saadeti 
için elsem olan dostane ve 
tıcari mün•sebetlerin begin
Lerindı teıiıi emelinde b11-
Lu11arak •• 6• ntünaseb11t11a 
tle•lıtleri11 i.tilclal •• lıalci
•i11ıtine hir111et esasına 
mıistenil •lmaıı fJucallini 
milahasa rtierek muahedeyi 
•le.ta lcarar verdiklerini be. 
ı•n ıdiı•rlar. 

Di;er ııılh muah;de/e. 
ri11tLe •ailü,L1rin müraca
atı ile lce11dilırine mütareke 
b•hf etlilciiinden 6ahs edi
lir. Har6e ••ilüplerin se
bı6iıet t1ırtliii :ıilcrile harp 
meıuliyeti 011/arın üstüne 
gülcle11ir. Büıilc aharp ıon• 
nıııahetltler tiii 6unda da 
111ulc.atltLımati sullaige mu· 
ahetl11i gapılmadı mütare
lcıgi iıtihl•f etti 'fJe diier 
muahec.Lır gi6i eslci müd
tlıigatın terki tesis 'fJe iaclJi 
miinascbat •l fi ıımumi üıe· 
rcnın tahligeıi ıihi amumi 
ltülc8mler itle camitlir. Harp 
ile inf isohi tabii olan bü. 
tün muahedelertlen yalnız 
post• 'UI telıraj, sıhhiye. 
Sü•eış Kanalı, Roma :ıir•· 
at e11stitüsü İaalclcıntlalci 

laülcü•lcr 111alıfıu tutaltl• lci 

devletin asli eosaf ve faa· 
ligetine engel olmuştu. 

Lezan muahedesile Ber · 
lin kongresinin, Sevr mua
hedesinin, Mondros Mütare
kesinin intikamı alındı. 8ıi 4 

gük harbın muhakemtSine 
gidildiji halde: Türkler 
konferansa galip vaziyette 
ıeldiler. Hakimigtii mrıha· 
/ıua ettiler tJe istiklallarile 
kebili telif 6i· sulh temin 
ettiler ve tittiler dediler. 

Bu muahede istilclal ve 
hakimiyetin beynelmilel 
beratıdır. Türle dı..ima müs
takil 9e hakim yaşamıştır. 
F •kat bunu düşmanların, 
Avrapalıların ille defa hu
lc.ulcan tastik ettiklerinin 
delili LtJz.an maalıedesidir. 
3 sene etJelki montröda ka· 
zand ğımız boğazlar zaf e
ri de Loıanın eseridi;. Ka . 
pitolasgonlar kallcmak f a mil 
lf mahkemede milli lcanun· 
lıırı : Milli hakim/ar tatbik 
etligor. Her türlü ecnebi 
lcontr. l ve t•hdidinden ari 
çelik bir ordu yurdu lbelcli
gor. Denk bütçeli Maliye 
m•ttasi l memleketin inkişa· 
fıntı amme hizmetlerinin 
yürümesine masruf bı,luni. 

yor. Ne bahtiyarlık : 
Lo:ıan zara/ini aziz kan 

·~ canlarile oize kazandıran 
ş•hitlerimizin, EberJi Şef 
Atatürkün rahur.u bu flesi· 
le ile 6ir dah11 tak.di.s ve 
t•bcil ıderiz. Avrupanın 

ıöbı;inde ımsalıı:ı diplo
ması bu zaferle, ilhakını 
tliin tesit etti;imiz Hatayın 
lcurtuluşmnu temin eden mitli 
Ştf lnöniinün izinde "e 
emriıule n•r zam'lnkindın 

tlalaa İcu'Ovetli '" kudretli 
•ıuif • .,, •at•n aşlcile ça
lıımamıza d~t111m edeceği%. 
Yaıasın kahraman lnönü 
gaıasın 6ügülr. Türk milleti 
"e onun şanlı ortlusu. 

Zihni Can 
- Son -

6anl•r ıırf inı•nı ve ietlii ı-----------
•ntelı•r• meır•/ b•l•nugortla Zayi İmza 

\...._~------------------0 __ .s_.,_A_d_a_ı ______ _ 
So11 gis Nll içilıtle Tür/ele· Aslaa adıaıı mııhltülc imzamı 
rin dahil halundalcları mu• zayi eyledii.ll. Yeaiıial yaptıraca. 
•lııdılertle'/I Pııris m•ahıde· tımdın zayi imzamın bültmü 0 }. 

mad;ğıDı ilin eylerim. 
ıi11tlelc.i temin•t impa:rat•r· · Devlet limanlar işletmesi 

Yeni Adam 
Y Mecmuası 

\ l ~rıi Adam'ın 241' inci sayısı çıktı. Bu sayı-
1~ 1-'f Baltacıoğlunun maarif şurasi hakkında 
~ı~t'ı·~ bir makale, şur~ az~larının muhtelif ya
~'hr' 1. li. Baltacıoğlunun Umanızan adlı yazısı, 
~tl=l~_in Kerim Kökay, S. Edip Balkı Kadri 
~tj~ }' •n yazıları, H. Bergson, Taşlı tarladaki ev 
,~ ~sı, Edbiyat anket cevapları, Kültür haber
\d ahınut Cuda, Rüştü Şaradağ'ın yazıları 
' '"· Bu fikir ve sanat gazetesini tavsiye ede-

' 

Bilmem! 
Birgün uzaklaşıp senden denizden. 
Ona doğru koşsam geldiğim izden. 
"Karadeniz.. denen bu ;ihrengizden 
Bana yol verir mi mor sisler bilmem ? . 

Son günüm gelmeden görünesiye ,· 
Girsem bir bah,eye gül deresiye • 
Bizden güze/mi dir gözleri diye 
Yolumu keser mi nergisler bilmem ? .. 

Görünür hayalin mor ufuklarda, 
Sezerim kokunu esen rüzgarda, 
Bir kuru yaprakla beni anarda 
lçinde coşar mı o hisler bilmem ?. 

15-8-939 Trabzon 
Z~ki Ya~m"('crı(l 

l•iu11 tı111ami1eti mii.llciıe· umu• miiaürl'i~ü Trabzon 

ıini •11calc mulıteriı iir şubesiade 200 numaralı 
deflletı lolcnea ol1J1elctan Aılu Y ızıcı 
lcurtar11ttılc içi111Ji. Bu tanai-

. mat ric11li11i11 mao•f falcigeti 
lc•dar Fransızların camilcıi 
••gılmelcla 6era6er mımle
kıt ve tle•let için lr.ifi •e 
ceıri ider• v• istilclti.l t•· 
mi• t1dilemedi, Müdahalegı 
meni tedbirler alınamatlı. 
Berfin lco11ırasile buna ojır 
iir tl11r6e ,,,tJirildi. l,te o 
tünlertLenberi Aoropıı dee· 
letlerinin Tirlcigı ile her 
mü1111ıe6eti bir matlahılı 

ıulaiııtiıatlı lıcılli etmiı 
mlllıtl11 . refelt ., , ... ıilt 

Zayi Mühür 
Şılaıımı aid olan kallandıfıın 

mühürümü zayi ettim. Yeaisini 
ılacıtlaadaa f!sİtiıinin bilkmü yok.· 
t\lr, 

Kubali Mıldarı 
0.1aan Tur2'U t 

Zayi Tastikname 
Trabzon ıultanısının yedinci 

ıınıfınd~n aldıtım 'fnstıkoamemi 

zayi eyledia. Yeniıiai alacaRımdsa 
e1kiıiuia bük:aaü olmıdıtı il11a olu. 
llUr, 

• 



Eşya nakliyat eksiltmesi 
TRABZON İNHİSARLAR BAŞMÜDÜR

LÜGÜNDEN: 
M..,, ,·; 939 yılı içinde Hopeden Art<oin inhisarlar M. 

Madli.rlsğü mülhalcatı anbarlarına ıönderilecek inhis•r 
mtıllarile aynı idarelerden Hopeye iade edilecek zuru/11.t 
t11•nirerıin nakli 14-8-939 tarihinden itibaren onbtş 
tün müddttl• açık elcsilttJteyı /cor,ulmuştur. 

Muvakkat teminot 231 liradır. 

Şartnameyi okumak istege11lerin Basmüdürlüğiimüz 
satış şubesine müracaatları ilin elunar . 1-3 

Koymakamhk evi eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

A~cahat kazası merlcezinde gt!ptrrılacak olnn lctıy
makrım e'Vi Na/uıca tanzim olanan 378' lira 57 lcuraş
lulc lceşif nrucihi açılc eksilt.11ejı konulmuştu'. Mnuıkkat 
temi,.atc 284 liradır. 31-8-939 tarihine tesadüf eden 
ptrşımıbe günü saat 15 de Vilagd Makamınd~ toplana
c-dc olan Daimi Encümende ihalesi yapılacaktır. Keşfini 
KÖrmek ot daho %İgade malumat almak isteyenlerin hcr
tün encümen lcalımine ve isteklileri11 de yukarıda yasılı 
tün '" saatt11 tı'minat tJtalcbuz we mtktupları ile l'aimr 
Encümene müracaatl11rı. 2-4 

Mağaza icar artırmasi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi MııhasebeJı aid Tu%!uçeşmede Hacıllgas 
ıolcsğında 1 n•mııralı ma;a%anın ihale tarih.inden itiba· 
ren 6irıenelilc lciraıı lcırlc 6ış huçulc liraya açılc artırma-
ga lconulmuıtar. 18 8-939 tarihine tısadüf~den Cu1r111 
KÜnıi ıaat onileıte Vildgct Makamına• teplarıacalc olan 
Daimi 5.ncümenie ihalısi yapılacaktır. Mavalcktzt teminatı 
3 lira 41 lcuruıtur. isteklilerin gulcarıda yazılı tün t1e 

•"• tta Encümeni müracaatları . 4 4 

Soğuk hava mahzenleri 
ve buz tesisatı inşaat 

eksiltmesi 
Trabzon Belediye Encümeninden 

1 - Trai•ora Bılıtlig• Mez6ahttsının mtvcut binası 
dahilindı, Giimrülı resmi hariç elmttlc üzre 18.000 lira 
muh'4mmen 6edılli et '" muhtelif meuatldi gıdaiye için 
So;ulc lıafl• malısınlıri teıiıatı ilıbuz istihsalinı malt
sas teıiıat gaptırılaealc.tır . 

2 - Brı iıı ait olm•lc üzre, tanzim olunnn m•lc•• 
velıname projeıi, elcsiltme şartnalftesi, fenni şartname 

ve •••n proje. ptırasıı olaralc Bıledigı Fen işleri miidtir 
lüianden alınaiilir . 

3 - lıba tesisat giTmi bir gün müddetle fit kopalı 
serf •••lil• elcsiltmeğe lconulmuı olup, eksiltme bir E9-
1Ml 19J9 Cuma tünii ıaat 15 tle Belrdige Encü., eninJe 
icra olu11accılctır . 

4 - MutJalclcat teminat 1350 liro.drr. 
5 - lbra•ı ica6etlen vesaik elcsiltme şartnamesinie 

fÖlltrll1tai1tir . 

6 - Tekli/ melctapla11 1-9 - 1939 Cuma tünü 
ıaat 14 ı kadar eksiltme lcomisgonu rigasıtine tefldi edil-

• 
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senedile aizden aldığ'ı oa üç lira =-= 1 :::. ~ 
mukabilinde namınıza rehin etmiş ~ E k L • • ~~ 
di. Borç!u M~h~et mirasciları bil . ~ r e ses 1 {~ 11.ur~c"a ıc r a .vd ıfl~• .kaauou?un 153 ==~ ~§fi. 
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Kuru ot eksiltmesi Arpa eksiltmesi 

Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonundan: Erzincan Askeri Sa.tın Alma Komisyonund~r>'. 
1 - Trabzon garnizonunun Eqlul başından Ağas 1 - Trabzon garrıızonanun Egiü t b'ışmdan AgıtS 

toı; sonuna kadar ;}ıtigacı için 72,000 kilo le.uru ot aç k tos <onuntt kadar ihtiuar.ı İçin 510,000 kilo arpa kopalı 
eksiltmeye konulmuştur. •ar/la eksiİfmPuP. konulmuştur, ,, 

2 - Muharnmtn bedeli 4320 lira, ilk teminatı 2 - Muh 'J. mmen bedeli 5850 lira, ilk teminatı 43b 
324 liradır. lira 75 l<u · uştur . 

3 - Eksiltmesi 6 Eq 1 iı! 939 Çarşamba günü saat 3 - Eksiltmesi 6 Eglul 939 Çarşamba günü saat 
16,30 tla Er%incandı:ı Askeri satın alma Komis9onu· da 16 da Erzincanda Askeri satın alma Komisyonunda ga' 
yapılacaktır. pıltıcaktır. 

4 - Şartname ve evsafı Kalordunun tekmil garni- 4 - Şartname ve e-;ısa/ı Kolordanun tekmil 1°~~ 
%onlarında mevcuttur oe aynıdır,· her yerde her ıün gö nizonlarırıda me'CJcattur ve aynıdır,· her yerde her gıı 
rüla6ilir. görülebilir. 

5 - Taliplerin belli gün fle saatt:ı Komisyonda 5 - . Teklif mektupla11 eksiltme saatmdan hlr saat 
ialanmaları ilan olunur. 1- ıl efJvel Komisyon Başkanlığına '1erilmiş veya posta jfe 
-------------------·--- •ynı saatta komisyonda halundurulmuş olacaktır. ı-4 

f-.v satılacak Saman eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

Yenicuına mahallesinde cami sokağında Hasasi 
Muhasebeye aid elgeom eu olarak kullanılan üıeri A•· 1 - Trabzon garnizon •ınun Eglü.l başından Ajrl

5
k 

rupa kiremidi tahtanı 4 oda. ayrıca bir mutilalc. önünde fos sonuna kadar ihtiyacı için 48.000 kilo sama11 llfl 

ı•nişce o.fllu dıflarla çe'Vrilmiş 7 numaralı mele.tep bina- eksiltmeğe konulmu~fur. 1 
ıın n miUcigeti 500 lira tahmi11edilen bedel ile satılığa 2 - Mahammen bedeli 2160 lira, ilk teminatı 1

6 

fılcarılmıştır. MufJaklcat teminatı 37,5 liradır. 31-8-939 liradır. . t 
tarihine tesadüf etlen perşem'• günü saat 15 de Vildget 3 E - Elcsiltmısi 6 Egliıl 939 Çarşamba günü 

10
:. 

Makamında toplanacak olcıa Daimt Encümende ihalesi IO da rzincanda As~eri satın alma komisgonantla g 
pı lacrıktır. . 

yapılacaktır. isteklilerin o tün ve saatta Encümene mü- I' 
racaatları. 2- tl 4 - Şartname ve em.a/ı Kolordunun ttkmil t''" .. 

Korkuluk vesaire eksiltrnesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Soğuksa yolunan Zanos meydanına tesadüf eden 
lcısmındn yeni gapılan bordü,./er arkası treta'Var fit! ı;irıe 
Zanos Köprüıinde olduju gibi lcorkulalc. inıuı Nafıaca 
lanzim olunan 782 lira 65 lcuru~fuk keı/i mucibi açık 
elcsiltme;e konulmuştur. Mu'flakkat teminatı 58 lira 70 
lc•r•ştur. 31-8-939 tarihin• tesadüfeden perşembe günü 
Hat 15 d1 ihalesi yopılacalctır. K~şfini görmek isttgen• 
lerin lıergün encümen le.o.lemine fle isteklilerin yukarıda 
!1•%ılı gün ve st1atta Vilagd makamında toplanncalc. olan 
Da;111i Encümene mürocaatla,ı . 2 - 4 

zonlarınia m'l'flcuttur ve aynidir,' her yerde her grin t0
' 

rülehilir. 
5 - Ttıliplerin belli tün ve saatta komisY""J

4 

bulunmaları ilan olunur. · 1~ 

Tuz nakliyat eksiltmesi .. 
TRABZON İNHİSARLAR BAŞMüDO~; 

LOGONDE1,. 

Hopadan Artv'n lnhLerlar M. Müdür.'üğii nıalh~g 
katına gö rıderilecek ( 4500) lcilo tuıun nakliyesi 14 8 9 
fÜrıünden itibaren 15 grin müddeti• açık tksiltmegt kO 
nulmuştur, · -ı 

Şartnameyi görmek istevenlerin Ba1müdürliiğiirfltJ 
satış Ş:'Jbesine müracaatları ilan olunur. f. - 3 •İI •lacalctır. 2 -4 ______________ ..:;......:.-----!..------------------------------------~~~ . 

Tuz nakliyat eksiltmesi 

Mahall~ıi 

li\:ıa•rpaıa 
Sotbı 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

Politı köytı 

Gayrimenkul Satış 
Solc.tı 

Lezri 
Alacahın 

Semerciler 

Meraş 

Kayalık çıkmuı 

) 
) 

Eıki ( Kilise ) 
yeni (1 ao çulha) 
Hellaç 
Bahçavaa 

) 
Toykar oflu 
Eılti (Sotba yeni) . 
( Reıadiye ) 

Sofu otlu 
) 

Eıki {ltiliae) yeni 
(1 ao çulha) 

C i n ı 1 

Fevkani tahlaoi kanrı•r mağaı:a 
Dükklnnıo 72 hissede 38 hiaseai 
Fevkani tabhni mafazını• 72 

Araa 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

ltiuede 36 biuui 

Hane ve dilltkil 

M. N 

122 
83 
93 

150-161 
164 
168 
111 

173 
20- 21 
18 

1'4 
64 

80 
81 

112 

Artırması 
Ksoı No. M.M. Muhamm,.n h .. de li Lira 

u 86 750 M 
l 22,98 127 72 biaaede as hiueıi 

37 34,47 t34 ) ) R 

24- 2 181 217,20 E 

35 35 M 
10 10 M 
20 15 M 

150 150 M 

40 40 M 
50 50 M 

to 5 M 
1'20 80 M 
20 20 M 

3o 20 M 
ao 20 M 

·70 ıoo M 

M 

Defterdarhktan : 
Yukarda cinı "" •Wief ı ~artnameleriae ili'ilt ıvrakta hudut ve •ılreler1 yazılı t•Yrİ1'leakullerits bedtlleri pe4ia ôdeıurıet ıartlle 

\0-8- 9S9 tarihinden ilİblreıı 15 ınn lllilddetle Ye açık artırma ıuretile mOlltlyetlerl aatlıtı ~ıkarılmıobr. Talip olanların yüıde 7,5 dlpo· 
itt kfıl,tr~ bjrliıte il:\alı ıtnl ol~· aŞ-8-939 GınH 1rilnll ıaat ıs el• Deftıtduhktı t_: tanıta~ koııaiıyonı allnıaatlırı • 3- 4 ,. 

•' 

• 
• 

Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden : . 
Erzincrına tabi Güneli ve Hıvir tuzlalarınaoTI 8'gt 

bu,t rınbarına naktl edilecek (3500) ton tuzun kopalı 1~~. 
usu/ile yapılan münakasası neticesinde teklif olu.nafi ~' 
yotlar itid ıl haddinde görülmediğinden açık eksi/tf11el , 
konularak ihalesinin 21-8- 939 p:ızar ertesi güniirıe 11 

lik edildiği ilan olunur. ı-3 
~----~----------------------------~ 

Elbise eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : ~ 
Belediye ltf aiye mtmurları için 15 kat elhisl of' 

elcsiltm_e ile yaptırılacaktır. J9 
Daırede meocat numunesine gÖrt! eksiltme 12-8 9 İ' 

Salı günü s:ıa~ 14 tle. ie~a olano~ağından toliplırin t~~~ 
nat makbuzlarıle aynı gunde encamene müraacaatl11rı 1 /9 
olunur. · 9 - 12- fe,,.. 

Açık eksİıtme 
Belediye Encümeninden : o~· 

Onbeş gün müddetle açık ek!iltme/tJ konulstt Jd 
le.diqe Ki'!1gohane&i ?olcsanlarına hu miiddet ~arfı;hİ' 
lcımse talrp çrlcmadıgından naüdtletin 25-8- 939 tar /fi 
ne lcad•r ontün· müddetle temdit ediltliii ee taliP(ef I• 
25-8-939 Cuma ıunfi ıaıt 14 de Encümtnı mıuat0' 
l•'• ti n ol r, 

• 

d 

b 
() 

b 
t' 

b 
u 


