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ındık ahsulü Dünden itibaren çok yerde 

Kara nakliyatı 
'le seferlerinde 

pahahhk 

/(
ara nakliyatı ve se· 
fer/erindeki paha/J
/Jk günün mühim 

ftıevzu/armdan birini teşkil 
~den bir meseledir. Erzu
~tn. Kars. flğn ve bütün 

Qf• Oğu mıntakalanna ticari 
ıı: ~~Ya yük/iyen/erin kilo ve 
,r ;11 bilşına vermiye mec-
11· IJr kaldık/an fiyatlarda 
,~ ~isbet kdbul etmiyen bir 
,• ~ılaJık mevcut olduğu şi-

ljet edilmektedir. 

1 
.. 11al sevkeden birçok 
Uccarm s•rft:ylediği mesa

/ı ';e tekabul edecek karın 
JJ ~'sbetsiz derecede nakliya-

10 harcandığı ileri sürLilü
ior ve bu sebeble piyas~
da rnemnuniyet tevlit el· 
ltıiYen bir hadise mevcut 
01duğu iddia ediliyor. Me
~16 Erzuruuıa sevkedilen 
'ıYanın beher kilosun• 
~IJtnakta olan 60 para. 

....... 40 paraya da mükem· 
'>ıeıen idare eder kanaatı 
~.'dır. 
~ 'taptığımız tetkiklere 

11l· •laran otomobil ve kam
~o sıhiplerinin tüccan 

~ı· l ~tnnun etmiyen bu fiyat-
~' lcoymasmda pek hak/J 

,,.eı 6.dl.Jklan görülüyor. Sebe-
ıff" ,/'1e gelince bilhassa nak
e~ .ı;•t işlerinde eskime payı 
/ ''rtnak zarureti vırdlf. 
6 •ı 3-5 bin liraya sıtm 

l '11arık iılemiye sevkedi-
1~~ bir makine ömrünü bi
~'l>ciye kadar sahibini aa-

o-' t C:tk ve yerini bir yenisine 
76} b~rlceden esas sermayeyi 
;o ~ rakacaktlf. Bu. ticaret 
,,,. laYq/ınm bir taguyyur saf
;14' ''as, rı • • • k • I 

'>ıı Jeç1rmes111e ım an o. 
ıh' ~.'i•n tabii kanunların
,ıt• f'ldır. 

J ''tı İşte eşya nakliyatı işle 
~.:e şikayeti mucip olan 
~i iJ//fJk bu es•s sermaye· 

) ~etı trıuhaf aza edilmesin-

,i 'ıı tı doğmıktadJr. Çünkü 
~-1' ~~1ıerneyi paha/J olarak 

,.,,~rı alan otomobilciler 
Ji~ Q~ ~teri/erinden bu hesaba 
r' ~/e fiyat istemek mevkiin· 

~ mecburiyetindedir. 
'>ıa "er;enlerde Belediyen:n 
~e tıtlcasaya koydoğu bir iç 
ı,'> dış lastik 105 liraya sa -

~~ "ııa tlınmışt1r. flym maim 
'I ıı5 '1tJcasa harici olarak 

"rıe; 145 liraya mal edil 
4~6 te olduğunu hayretle 
aı0 er a/Jyoruz. Şu halde 
~ ':>obi/ sahiplerinin par· 
~,tı'~1•rinde maliyet fiyatı
'•~ı birkaç mislini aşan bir 
~ ~1111k karşısında kaldıkla· 
t,~~;, bu sebeplen doğuya 
~tı'>ı eşyı yük/iyen tüccar

ı/( ~~~1 'lın da mutazarnr 0/
~ı.,:;1 çok açık hir hakikat 

O meydana çıkıyor. 
0~tıya ve Doğudan 

Avrupa ve Uzakşarkta vaziyet: 
Çemberlayn avam Kamarasında 

mühim beyanatta bulundu .. 
Ankara 1 ( A. A. ) - tecavüzün doğrudan doğru- ponların işgali altında bu
Çemberlay!l dün avam ya tecavüz kadar tehlikeli lunan Çin İngiltere aleyhta

kamarasında lngiliz hükfı- olduğunu kabul etmekle be- rı harekete devam ederse 
metinin dünya meseleleri raber bilvasıta tecavüı.ün hükumet vaziyeti çok ciddi 
üzerindeki görüşünü izah memnuniyetbahş bir tarifine olarak telakki edecektir. İn
etmiş ve şunları söylemiştir: l henüz varılmamıştır. Fran- giltere- ile Amerikanın Uzak-

« Kabinede hiç bir ihti- sız ve İngiliz askeri heyet- şarktaki hedefleri birbirine 
laf yoktur. Bütün kabine leri bu hafta içinde Mosko- çok yakın olmakla beraber 
müttefikan garanti verilen vaya gideceklerdir. Danzig bundaa her iki hükumetin de 
devletlerin istiklallerine tam meselesj gayet nazik bir . k 

1 
J 

surette hürmet i~temekle surette uğraşmayı icap et- aynı arar arı aması ıcap 
beraber tecavüze karşı da mekle beraber hükfıınete ı etmez. bununla beraber hü
tam bir sistem kurulmasına haksız her hangi bir endişe ' kümet iş birliğinin kabil ol
varılmayı arzu etmektedir. vermemektedir. İngiliz hü- duğu her defa Amerika ile 
Moskova müzakerelerinde kümeti uzakşark siyasetini iş birliği yapmaya büyük 
her üç hükumet bilvasıta değiştirmiyecektir. Eğer Ja ehemmiyet vermektedir.» 

Tahsin Uzer 
mühim bir 

rahatsızlık geçirdi 

Mebusumuz 
Salise Abanos 

Geçen hafta lstanbuldan 
şehrimize geldiklerini yaz 

j Valimiz 
Beşikdüzünden 

geldi 
Doğuda Vilayet ve k• dığımız yeni mebusumuz Beıikdüzünde teeıısüı eden 

sabalar dahilinde bilhassa Bn. Salise flbanos bir hafta fındık Tarım Sıtıı Kooperatif 

imar planları üzerinde her- kadar Kisarnadaki sayfiye içtimaında bulunınait üzere evellci 

gün s.'!atlarca tetkikler ya !erinde istirahat ettikte.? gün deıikdüıüne ridea kıymetli 
V alimi.ı. O.smH Sabri Adal Viliyet 

pan Uçüncü Umı.: .•• l Müfet- sonra evre/ki sabah eşi. !foka işlerine aii: bazı tetkiklerde de 

fişimiz ve fahri hemşehrimiz 1 ra Gazi Lisesi Başmua vini Dr. bulunmuş ve bir ıece kaldılctH 
Tahsin Uzeiin Safra kese Celaleddin flbanosla bera- ıı)nra dün saal 14 ee şehrimize 
sinde husule gelen bir ber şehirdeki ziyaretlerine avciet eylemiştir. 
iltihaptan dolayı on beş başlamış ve ilk defa matba S d U 
qünden _beri Erzurumda amızı ziyaretle başmuharri · C ettin raz 
devam/J bir iztırap çektikle- rimiz Bekir Süküti ile gö MebuslanmJZdan ve 
rini teessürle haber aldık. rüşmüşlerdir. Muhterem Cumhuriyet Halk Partisi 
Hasta/Jk. iyi tedavi netice- Meb'usumuz şehir ziyaretle· mm takamız müfettişi Sadet
sinde dünden itibaren şid· rini yaptıktan sonr• kazala· tin Uraz evvelki gün Cum· 
defini azaltmış ve Tahsin rı da gezecek. intihap dai- huriyet vapuru ile Giresun· 
Uzerin sıhhatı iyileşmiye relerini ziyaretle tetkiklerini dan şehrimize gelmiştir. 
başlamışttr. itmam edeceklerdir. Sadettin Uraz pazartesi 

Yeniyol. Doğunun canı- Genç ve güzide Meb'u- günü öğleden evvel Partide 
bahasına ça/Jşan değerli su muzun intibalarmı yakm- Vilayet idare heyetife görüş· 
Umumi Müfettişine afiyet da "Yeniyol. sutunlanndll müştür. 
diler. muhterem okuyuculanmızm Valimiz Osman Sabri 
Kaymakamlar arasında mütaleasına arzedeceğiz. lldal ayni saatte Pdrtiye ge 

tayinler Azmi Özer /erek Sadettin Urazı ziyaret 
Sürmene Kaymakamı Fevzi Genç ve kud_~etli flvu- etmiş ve bir müddet görüş-

Öncel Şwşet kagmakamltğına, katımız flzmi Ozer dünkü müşlerdir. Bundan sonra sa
lzmir hukuk işleri müdürü .:iegfi Cümhuriyet vapurile berayi 1 at 2 de Halkevinde idare he
Kutum Sürmene kagmakamlırrınl'l vtızife .lsta.nb.ul yolile flnka· yetile birlikte yapJ/an top . 
Maçka Kaymakamı Fahri ü,.a/ 
Kuyuluhisar kaymakamlığma, raya gıtm1ştır. /antıda Sadettin Uraz Halk 
Kuyuluhisar Kagmakamı Reşat ~-- evi mesaisi üzerinde bazı di 
Yücel Maçka kayfftakamlığcna BİRKAÇ SATIRLA ref(tifler vermiştir. 
Dursun~yli Kaymakamı Kcimil E 
Of kaymakamlığına tayin edil- vvelki akşam Yeşilyurt· 
mişlerdir. ş ehirle denizin küıkün- ta Parti taratuıdan şerefle · 

Sevke~en lüğünü bir türlü gi- rine verilen ziyafette Kars 
Trabzona mal uı deremedik. Şehirle denizi mebusu ve Parti müfettişi 
tüccarlanmızın ve ayni za · b t d k Esat ve mebuslanmızdan 
manda fahiş fiyatlarla narça arış ırma 1 ça, ne şehirde, 

t 
, t b .

1 
h. ne şehir halkında ferahlık Daniş Eyiboğlu. Faik flhmet 

sa ın aıan o omo ı sa ıp 1 H . 8 t p f' ı/·ıA t · .1 

I 
. . , kt 'd k aranmama ı. arıta üzerin- aru çu ve ar ı v ııaye ıua • 

erının sızıanma a oı, u · . h 
/arı bu hadise karşısında · de denız ken~ı:ında olan re eyeti azaları hazlf bu· 
almması Jazımgelen es•s/J Tra?~onun ıç~e. girince /unmuş/adırr. 
tedbiri kooperatifçilikte bu- demıı ka!bedersınız. Sağlık Dün saat 9 da Partide 
/uyoruz. Kara nakliyatmı l ve güzelhk b~kımından bu Sadettin Urazın riyasetinde 
idare eden iş sahipleri top- derece aykırılıga ender te- merkez kaza idere heyeti 
/anmalı ve bir kooperatif sadüf olunur. Denize hasrnt, toplanmış ve Parti işleri 
vücuda getirmelidir/er. Trabzonun ezeli ve ebedi üzerinde görüşülmüştür. 

iş hayatmın bin türlü derdidi~ bu .. ·. . . Sadettin Uraz dün ak-
müşküllerle tazyık gördüğü Şehırle denızı bırden ha· şam Cumhuriyet vapurile 
noktalarda memnuniyet rıştıramazsak, Altunkumda lstanbula hareket etmiş. 
uyand/faca.k bir inkişaf - Ayasofya altı - bir plaj, Valimiz. Mebus/anmız. Be
ancak bununla. bu gibi bir gazino da yaptıramaz /~diye Reis ve azaları. vi
çarelere baş vurmakla ka- mıyız? Hem halka hizmet, /ayet, merkez kaza heyet· 
bildir. hem Belediye için bir gelir feri ve P•rti ocak reisleri 

Cemal Rıza Çınar kaynaiı itte l tırıftndıo teıyl edilmi~tir~ 

İtalya ile 

Almanyada 

Manevralar 

boşladı ... 
Ankara 1 ( A A ) 

ltalyadu yarından itibaren elli 
bin kişinin iştirôkile maneuralur 
başlıyacaktır. Bir lıafta devam 
edecek olan bu manevralarda 
Almanya ve Macar Erkônihar. 
bige reisleri de hazır bulu naca le. 
lardır. Manevralar Fransız hu· 
dudundan gelen muhayyel bir 
orduya k•rşı yapılacaktır. Diier 
taraftan Alman müsellalı kuv
vetleri de Silizganın b:uı kısım· 
larile Südetlerin ve Bohem!ı·a ue 
Moravya da d11lıi/ olmak. üzre 
Almanyanın cenubi şarkısinde 

Polonya hududuna kadar olcrn 
sahada neıınevralara başlıımı$1ır. 
Almanganın #mali şarki mın 

takaıında da hava manevraları 
yapılmaktadır. 

İngiliz filosu 
Ankara Sl ( A. A. ) -
Juraal flHteaine LonJradan 

bilciirilditiae göre birkaç gün için· 
de laıiltereaia bütün ibtiyıt lilo· 
ıu 192-1 de.bari vıki olmamış 
ltir ıeldlcie techiz edilt c~ktir 

Hiikılmet ihtiyat 11ıııflarıaa men· 
.. p on DİD efrat ve aubaıı bu 
fÜll celbe karar verm: şlir. 

Ruhi Ural Parti 
Reisliğine seçildi 

toplanmağa 
başlandı 
Yaş fındık 
12 kuruşa 
satılıyor 

DBıı uhahtan itibaren, yült· 
ıek mıntalcalar hariç olmak üzere 
Viliyctirniziıı. her tarafında fındık 
ıaahsulücün top'anmasıoa başlan · 
.. ıştır. 

Bu sabahtan beri çarşıya 

yaş fındık relmc~c başlam ış. 
henüz cıuJı bir fıat açılmamıi 
olm•kla beraber ıı lturuşa satıl· 

mııtır. Piyaaada kuru mahıulü• 
yirmi kuruştan yukarı aalılacağı 

kanutı hakimdir. 

Giresunda 
Fındık toplanıyor 
Ankara 1 ı A. A. ) 

Bugün Giresun Vil<igetinin her 
l•ra/ınd:ı milli fındık mahsulü· 
nün toplanmasına başlanmıştır. 
Rekoltenin 45 bin fondan fazla 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Amerikada manevra ! 
Ankara aı ( A. A. ) -
Biri ı, ci Amerika ordusu be~ 

Atustostan oııhe4 Ağuıtou ka· 
kadar Nevyork mıntakasında 

manevralar yapacak ve bu ma· 

aevralara elli biıı aaker iştirak:. 
edecektir. 

İki çocuk 
öldü: 

biri zehirlendi . 
biri boğuldu! 

Dün s•at 14,30 da Par
tide /stanbul mebusu ve 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Giresun Bölgesi Müfettişi 
Sadettin Urazm riyasetinde Maçkanın 10 kilometre ce
toplan•n parti Vilayet n•bunda Serse köyünde lZTet 

Uzuno;lu kızı o.,.bir yaşlarında 
idare heyeti, reis/iğe itti· H•yrigenin bahçe91.. altılı dike1t 
fakla Ruhi Uralı seçmiştir. otunu, /$mail Uzu'fotlu kızı altı 

Ruhi Ural, Parti teşki· yaşında Fatlfla "/arak yemiş 
ve ölmüştür. 

Jatınrn bidayetinden beri Ölü Fatma Adliyeye geti-
Vilayet idare heyeti azali- rilmiş ve hastaneye nakledilerek 
ğında bulunmuş ve dört ya,,dan muayene neticesinde 
sene de muvaffakıyetle zehirlmerek ölciüiü anlaşılmıştır. 

So;uksuda Veyse /in bir ya-
Parti reisliği yapmış ve şınd•ki kız çocuğu. uyumakta 
Valiler uhdesine tevdii mü· oldu;u salıncaktan sarkarak 
nasebetile Pıuti Reislik botulma neticesi ölüstür. 

vazifesinden ayrılmıştı. Dr. Turğut ve Temel 
Vilayetimizin eski tüc- Üner 

car/arından olup Parti iş- C.H.P. Vilayet idare 
/erinde çok hizmeti görül- heyetinde açılan azalık/ara 
müş olan Ruhi Ura/J tebrik yedekten kur'a suretile 
eder muvaffakiyetlerini I Doktor Turğut ve Temel 
dileriz. Üner almmıştır. 

YAR1ŞAKA 

Soğuksuya dair ... 
Soğuksu sayfiyesinin köylükten çıkarılarak şehir 

hudutları içine alınması yolunda evvelce bir teşebbüş vakı 
olmuş ve keyfiyet vilayet kanalile makamı aid.ine yazıl
mıştı. Köy halkı bu teşebbüsten, yani köylülükten şehir
liliğe intikal keyfiyetinden memnun görünmiyor. Bir kere 
Belediye hudutları içine girdik mi, diyorlar, tenvirat deyip 
alacaklar, tanzifat deyip alacaklar, burası şehirdir artık 
tarlanıza inek gt'ıbresi dökmeyin diyecekler ilah... ilah ... 

Bir şehirli söze karıştı : 
- İyiya köyünüz şehir olacak, imar görecek, 

Belediye semt semt gazinolar, oteller ... 
- Evet evet Çifteçamlıkta yapıldığı ve olduğu 

gibi. 
- Siz itin sonuna bakın, ~nketin cevapları hele 

~~ enin ~e ıörll!ılnüzl 

• 



• 
( Y~niqol J 

abzondan Ofa gidiş geliş 
Müfettiş qnkarıdan indi.. Bir radyo gönderilmesi için ya- kur/almak zamanı çoktan gel 

Araklıya kadar kaymakam da zacağını vadetti. Netice olaralc: miş ve geçmiştir. 
Mziml'? geleceğini söylemişti; "Hurma yetiştirecek değiliz Yemeklerimizi gedi~ierı so~· 
onu çağırttık. Gelince lıemen Halkevi bir ükrülecek yer değil; ra_ ~aymakama ~e rıahıye m.u 
hareket etlik. Çarşıdan geçerken kahvenin biraz daha iyisi!,. durune veda edıp harek~t. etlık. 
rrece misafir kaldıg~ırnu: Hakkı B" -JJ t d h k lJ Burunbaşına gıdıgoruz 
t- ır mu e a a orıuşu cıu 
Knali'yl! ısmarladık. Çarşı · l k '. Yanımızda Araklıdan bir arka 

yenı yapı ma ta olan Halkevı d b" · l b' /"kt tJ dünkü ı;ibi blabalık değil, b' l aş var; rzrm e ır ı e rı 
d ılıa ziyade l\ırgan sinelcler ınasına nere erde11. yardım te· runbaşına kadar gidecek ve ora 
uçuşı..vorl. Yamaç/arı. vadi/eri, min edilebileceği düşünüldü. da bazı izahat verecek.. Buran 
.r;nlla;ı hep IJcşil nlan yerlerden Araklı nahiyesi bu sene dört başı eskiden kaza merkezi imiş 
J!PÇİp Arnklıqa qakl ıştık. Bağ milgon kilo kadar fıntlık elde Hükumet konağı oları binayı 
dny tarlaları görüyoruz.. Bu. edecektir. Halk gönlr11tden ve tördük .. Sürmene koyunun ba 
ralarda bu~day yetişmez kanaati kesesinden kop•n bir yardımla şında, çok güzel bir yeri var .. 
uarmış. Adapazaundan tohum· kendi eııini kendisi yapabilir. ı Buraya Konakönü dıyorlar .. 
luk g>tirlmişler. Çok güzel Merkez de bir miktar vereceiini Bu bi•ıanrn maliyı.den satı11 
nPtİce al:nmış .. Karşıdan Arak. müfettişin ağzile <J<idetti. alınarak yerine güzel bir okul 
/,,,,,, bt>mbP boyalı okulu görün· Henüz öğle yeme9;İ yememiş gapılacaiını ôirendik .. 
dr/. T·ım Halkevinin 0- 11u·n· g•l- ld ~ d ~ · k. /jurunbaşından dotruca .. .. o ugumuz an aşr.gı ınme 

rliğimiz zaman önümüzdeki mi- istedik. Centilmen n"lıiye mü· Yomraga hcı.rekel ettik. Müfettiş, 
rarederı « Tanrı uludur • sesi düı ü "Buraya getirtelim; lokan· Yomra H•lkevlilerle de f,mışıp 
y•7ksPliy?rdu. ta ist~digimiz gibi değildir!,, dedi görüşecek. Sürmene lıudrıdarıdan 

Güler yıizlü nahi11e wıüdürü Müfettiş, '·Hayır hayır, lokan· yrrlırken. .Sürmenede yap~~mış 

Birinci ikleri 
13- 14 flğustos yüzme 

birincilikleri Kanitede yapı-
lacak ve neticeleri gör:teren 
cedvel genel merkeze gön 

derilecektir Ve bu ced~eı
lerin tetkikinden sonra han 

gi Büigenin iştirak edeceği 
genel merkezden bildirile 

cek ve 37 llğustos lstarıbul 
da bulunmak üzre hareket 
edilecektir. 

Her bölge takımı yedı 
yuzucu ve bir idareciden 
mürekbtir. 

Kulüblerimize bu müsa 
baka/ara iştirak ettirmek 

üzere lisans/J yüzücD hazır 
lamalannr tavsiye ederiz. 

Kulübe mukayyet bulun· 
Halkeuinin Jnünde bizi karşıla- . . ~· . bazı yenı yollnrr kaydecirCl'g rn : 
dı. Bı'nanın ı"çı"ne nı'rdı"k, ?artı' taya gıdelım .• sızın feragat d~- A ki d B'I k d olan o mJyan ve kazalarda olan ,. .. d _1 _ l J· ra ı an ı1 eraya a ar !J • • _ •• 1 b .. 

1 ndosında bir mu·dJet kaldık. racenczı e o çmuş o uruz,. aıge 1 1 k"l ! "le k dM 1 j ıyı yuz ıcuıer o ge birinc·-
11 • • • un ona tı t emetre ı ı~ırıı uu k -

Çıkarken nahiye müJürii ög-rttt., c•map verdı ve aşağı ındık. 
1

.1 . t" B l .. . d 52 /J musabakalanna iştirak 
d "dk k"" /M/ d b" ımışır. u yo uztrın e 1 d b"/" c k h menlerin talil mÜnıtSebetile ay· Yol a gı er •n . ~y il er ~n ' ı- köprü yapılmıştır ki bunların e e .. I lr I a at . em_en bir 

rılmalarından şikôyet etti, rin~, buraya ·-~17ım Yenryol un biri yarı betor.dur. Yolun Dağ kulubekayıt edJ/mesı şartt1r. 
'Bunlara verilen tol,rtın<> fazla- gelrp gelmedıgmı sordum.. Çok başı nahiye merkez.ine kadar s d 
dır/,, cJ,di.. Sınıf/artla çnğun, az ve geç aldıklarını söyledi. olan kısmı giize kadar yaptla ta YOM 
"f lerinP elliyi geçkin wıulıtelif Agni ş~kayeti Ofta da dinlemiş caktır; ondan sonra yuf üurin Stadyomun inşa 1 • · 

tıple çocuk teslim ettiğimiz öğ· tim. Oğrerıdim . ki. gazeteler de çift tekerlekli 11asıtalar işli icap eden istimlak r:ıua~';. 
nlmenlerirı iki üç ag dfolenmelc t h ld ki k · pos a aneye verr ı en ıonra gece fır. lesi yapılmış v . V: /, A t 
lıaklart olup olmadığmı iki ço· orada köylelr.rden hır hanii Sürmeneden Köprübaşına . . e 1 aye 
~u.ğu büyütme, terbi,ge etme işi biri felip alabiliyormu:; Hal bu kad•r olan yolun on kilometresi ı ıdare heyetmden karar alm-
ıçıne giren ana, babalJr daha ki bizzat muhtar vega onun imzaunı düzeltilmiştir. Nahiye merkezine mıştır. . 
i9i takdir ~derler· Oğretmeni taşıyan bir köglii alırsa şahıs kadarki kmm da gine sonba Yakmda . muhammml~r 
lıer lıangi memurla mukayese eline geçmekten kurtulur, doğru harda bitirilecektir. kfYmet f akdır edeceklerdir. 
~imek lıalasından doğan bu gö· d~n do~ruya ocfaya ve -~alke Yomraya geldiğimiz zaman I' Oağcılıkve kış sporları 
dş yalnız Aroklı nahiye mıidü ti k v l rd• N vıne gı er, o unur. n.og e .. , saat ikiyi geçiyordu. alıiye 

ründe qoktur; başkalarında tla nalıiyelerde ve kazalnrda gazete mi.dürü, Halkevi başkanı ve Kulübü 
vardır. Ögreimen, tapu memuru okunrır. Vil<iyet merkezinde inhisarlar memuru ve diğer bir. Şehrimizde dağcı/Jk ve 
gibi, nufns mt!muru gibi oeya a% satıldığına bakmayın! Bunun kaç ııalanJ•ş H ılkevinde lop Kış sporlan kulübü aÇl!ması 
'/ıer hangi memur gibi bir insan için polta idaremizclm gazeteleri landık .. Müfettiş diğer yerlerde Türk Spor Kurumu qene/ 
değildir. Ögwrelmt!n, milletin emin ellere vermelerini rica f i 

1 olJui11 gibi direkti er verdi, Başkan/Jg"1ndan şehrimiz 
m_.ukaaderatını yuğuran adamdır.· ederiz. darehane gaz~ teleri ld v 

zamanında kuşnklagıp teslim dilekler a ı. 1 apılma/..ta olan bö/.ge Baskanflg-ma bildiri!· 
Oğrefmen istikbal yapıcısıdır, b" b" · Qıl ld b ,,. 
Onu, akşam il kadar birkaç def· ediyor. Paralarını aldığımız kög ına ıtı:ıce ı ta 0 uğu gi i mektedir. 

ve köylülere gazPieyi geç görı- bir Je sahne yaptırılmasrnı ~öy. <.... • / / 
ter yaprağı doldurduktan sonra 1 d" B · l k 1 upor ış eri e uğraşan 

derir veya gı'indnmezsek iyi e ı.. ugim ge ece o an vapur- /. h /' b k 
<ı!riesi gün sabahı masası başına olmaz da müfettişin arkadaşı bulun . sa a iyet J ir ar adaş bir 
aelinceye kadar artık işine dai1' d ~ _, f l k / dk 1ı uharrı"rı"mı"ze g el b 
6 Böyle konuşarak çarşı için ugun .. an az a a ama ı , a- m en aş-

lıiç hir şey dıişünmiyen bir den ilerledilc, lokant.ının bulun· rekttt .ettik. Bu suretle segaha- kanlığm bu işareti üzerine 
arlam sanmamalıdır. O, gündüz dağu yere kadar geldik Çarşı tımızrn son konağını dn aşmış şehrimizde dağcı/Jk ve kış 
dört beş saat çene çaldıktan, içinden ıahile kadar bir dekooıl oiuyord•k. spor/afi kulübü açılacağmı 
fikir yordukları sonra, gece de hattı uzanıyor Yeşi/~urdun şubesi önünde ve kayak spor/arma Maçka 
~rlrsi güı1 vereceği dersin kitap· Lokantanın çi duvarlarında otomobilden inerken bu ismın 
/arını okur, pl<inını hazırlar.. tıakti geçmiş afişler eğri biiğrü ,,.anasını lıer zamandan ziyade ve Hamsıköy mmtakalanmn 
O, birteuiye is/iyen bir sanat astlmış. Camları pe.v temiz kafama ve gönlüme yerle:;miş müsait olduğunu. Trabzon
kurdır .. Ferngat ve ·fedakcirlılc değil .. /çerde epeyce sinek CJar. b•ldum .. iki gündenberi biz brı, da ise dağlara t1rmanılacaqmı, 
içinde kanat çırpan inkılap per- Müfettişin ifade,i/e, müdürün yalnu yeşil dtriil, yemgeşil gur donmuş göllıHde buz pate· 
vanesidir, Toleransa her lıalJe "Feragat derecesini,, gördük... tlun bir parçasuıda yıkanıp gef. ni yapılacağmı söylemiştir. 
muhtaçtır/ Ne olur, esnafımız dükkcinlarrnı miştik.. Üstümüzde biraz toz, Atlama Kulesı" 

Halk-•ı"nden müdürlük da. k t · t t l ş- h · • ., ço · emız u ça 'lr.. up uız başımızda biraz otomobil sar. 
İresine çıktık .. Bina epeyce fÜfl 1 A l rr rw. ~ t l v •t d 'd b ··ı . azımgtt en ı ız ıgı gos eren er sıntısı t1ar; fakat içimizde bir nam e e ı man o gesı 
görmüş, eski hanlardan olacak. k J ~ ·ı F k t · t' l k t f. d go eq,ı .. a a ın ızamsız ı çok yeni ve uyanık t•rıtanJaş/a ara IR arı yaptın/makta 
Altında oniki mağaza varmı$. ve pis/ık içinde yüzenler de pek 
Bir zamanlar m•kteplik de yap k Aı. H Ik . d tanı:;malc ve görüşmenin fJerdiği olan atlama Kulesi inşaatı, .. ço ·tur. rı a evı propagar; a. h / 
mr ~ M11 ı 11• • d / S k sevinç ve heyecan... ava ar müsait oldug-u tak-.. ı 1 e ış, ıçer e, yapı ması ırl. onf'a, dükk<in dii kan ge-
geıeken ilk ve mühim işler zen irşstçı, kontrol.. Artık şark H. Tuncay dirde on beş gün sonra 
üzerinde konuştu, notlar aldı. ihmalinden. derbedcrligirıden ( Bitti ) bitirilmiş olacaktır. -- - ·--
Jraı:t:ıl&~~~ ~a:t:aa::.t:a~-=:t::illnı;;:~a:.t:a~ birer nokta gibi parlıyan gözlerini eski kaçakçıya 

n Yeniyol'un Edebi Tefrikası 19 n dikmişler, merak ve heyecanla dinliyorlardı. Burada 
M i her gece bir veya birkaç mahbus dinlenirdi. Fakat 

!~ a d • z 1 bu gece ki anlatışın bir hususiyeti vardı. Ne bir 
hırsızlık, ne bir katil, ne de namusa taarru-ı gibi 
aşağı yukarı biribirine benziyen mevzulardan değildi. 

! ! Herkesin heyecaw, çaıı ça!a çala dağlara tırmanan 
i Hikayeleri 1 kaçakçı katırlarına :akılmıştı. 
Sır * Yazan : Hayrettin Ziya * rl Eski kaçakçı elini cebine atarken, karşısında· 

kilerden biri ne yapacağını anlıyarak daha evel ken
di elini koynuna soktu; bir köylü cigarası paketi 
çıkardı. Kaçakçı 

- Martin omuzumuzda, gogsumuz fişeklerle 
donalı yola girerdik. Katırlar bellerini kaldıramıya· 
c.ak k.~d~r yüklü. Soğuk sufar içe içe, türküler söy
~!ye soylıye,. kemen~e çala çala yürürdük. Bir kuş 

Nereye,, dıyemezdı, Nasıl desinler : jandarmadan 
tut da Reji kokularına kadar hepsine haklarını 
veriyoruz. Bizi gördüler mi başka birşey taşıyormu
şuz gibi aldırmazlardı bile ... 

Eski kaçakçı, bakışlarını, badanası yer yer 
kararmı.ş, sıvaları yer yer dökülmüş hapisane dıvar
larında gezdirdi. Düşünüyordu. Zihninde Zigananın 
yeşil dekorları arasında aheste aheste yürüyen ka
tarlar canlandı. Kara başlıklı, kara zıpkalı, çapulalı 
gençler katırların yanında yürüyordu. Namlılarından 
tuttukları tüfekleri omuzlarına koymuşlardı. Kendisi 
de aralarındaydı. Siyah bıyıklarını burarak ağır 
adımlar atıyordu. Kulaklarında katırların çan sesleri 
çınlıyordu. 

Büyük salonu aydınlatmaktan aciz bir elektrik 
lambası, bu eski kaçakçının etraf mı saran mahbuslar 
halkasının omuzlarından aşağı gölgeler bırakıyordu. 
Karanlığ batmı gözçukurl rı arasında büyücek 

Kaçakçı, bir nefes çektiği cigarayı kendisinden 
uzaklaştırdı; yanan ucunu kendine doğru çevirdi. 
fena bir koku alınış gibi burnunu büzdü ve bu 
J?.areketten ptşman olmuş gibi başını birdenbire 
kaldırdı, 

- Ha . . . nerdeydim ? Hükumet memurlarından 
korkumuz yok. Kim kime, dum duma. Rüşveti ver
din mi her kapı açık. İnanır mısınız : Erzurumu 
geçene kadar kurşunlarımız fişeklikte kalırdı. Ondan 
sonrası berbat ... Tabir Gediğini geçmek, oradın 
ötelere gitmek tehlikeli idi. Dilden, dinden anlamaz 
aşiretlerle aramız iyi değildi. Her dağın arasındaıı 
bir baş çıkardı. 

Mahbuslardan biri sordu : 
- Bunlara karşı ne yapardınız ? 
- Ne yapJ.cağız? Çarpışırdık. Teslim olacak, 

altında kalacak ~eğiliz ya ! 1 

Diğer çatlak bir ses yükseldi : 
- Ölen olmaz mıydı ? 
Eski kaçakçı, alayla güldü : 
- Silah patlıyan yerde ölüm olmaz mı? 
- Yakalamazlar mıydı sizi? 
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20Ö,ooo lira ile-neler yapıl:alı ? '1-1 
Belediye Reisinin su Iine gelen cevaplar . 

'tıl• 
Otuz binden f;ızla nu- 3 - Atatürk caJJesı ;/ı 

/usa oları Traôzonumırzun miintehascnda yapılma~' ga 
imarı için sar/edilmesi dü- ri sürülen l'lô.j ve goı'~0 bd 
ş•imilen 200 000 lira, ya- taraftar değilim. Çü11~1 141 ~ 
pı lmarı lii.zımgelen işin cadde dt!nizdt!n çok gcıı'- •• 

'"(/JP 

b:igükltiğii karşısında bir muntazam bir sekild~ 1° .,.0 
içim su demektir. Bunun mektedir. Yapılacak ga:ı t~ 
için bu paranm sarfi sıra- bu giizel manzarayı JcısfTI 11 
ıında aliigişe kapılmadan kapatmış olacaktır. BrJ~(Jı'ft 

lf 
ehemmi miihimme te.rcih kanaatımc:ı su sporları !' 

tıde ·ek hareket etmek /ô.· iyi bir mrı/ıal olabilir. fiD:t a j 
•rmdır. Ba lüzime9i drzgarak la coddege mU{}OZi ol0' et n 
halkın fi/'-ir/e,ine müracaat zıizef bir demir iskele ·~P 4u 
diragetini göstt!rr."1 Beledi- civarına su sporları.1

1bif '•~ 
yemiz.i evela bu harele.elin- lüzumlü diğer tesisat ı f ~' b 
J,.n dolayı tebrik etmek d!! cadden.in iki tara 

1 
f U 

isterim Bu para fikrimce iki deniz kulübü binası ~1ci ~U 
şu şekilde sarf edilmelidfr. prlm~lı ve ba suretle de":~i~ 

l - Trahzonun belli olan Tra6zo11 gençflf kı~· \et 
başlı ihtigaç'arın&ı.n olan bu giizel sporlcı dtıha ya ·[/l 
elektrik., Hastane. fl.1ektep dan •• ciddi /,ir ştk'ı;I· 

. l l . tfJ 
ve su me:;ele.si h,,f edilmiş Ç-2 lşln·ı rrorı arı temın . sd 
ue Liman İ$İ de de·dedi meli<!'~. } "arıi omsı bıf bd 
hal Mr şekle gelmişti'. Bi- spr,; arı J aliget sahc:st 
n Fn 1-·ııh. 11 nı lr c. i.:. iş in line konulmalıdır. '/#fi 
sitleşrnişt1r. Trabzon l:~rŞ"''.f Ş·J lıalde fikrimi htJ 
d l I b h edeyim: 1·s en evve go srız ir şe ir~ Jı 

dir. iki ana caddesi olan A - Ana cııddeftf etıj 
Uzunsokak ve /Jaraş cad- timlcikl~r ydpclmalı cı :;;pı 
desinden brı.şka bir de çat şı tarihe karışrm parke IJ 
yani kunduracılc.r caddesi As/ alt tercih edilm~li~';~ı~ 
vardır, ki bırnlann h iç B - Agasofga cı~ !il 
biri sıhhi ve bu günün ih- da ki malüm sahuga hır! ik 
tigaç arırıa kô.fi genişlikte ve bir de güzel "~ oıı; 
ve intiz-ımda değildir. bir gazino yapılmalı . ;Ji !~ 

2 - Şehrin biiyiimeje C - Atatürk c8 ıfl' ~ 
ve geniş/emeğe en müsait mıini. hasında su sporl";o~i 

Lüzumlii teşkilat 'Cle ,,,e 
l!eri şüphesiz ki garp tara- ~-
fıdır. Mektep, Hastane kurulmalıdır. , İl ·oq 

"~ 200,000 lira ba . zıÇtırı• 
st ıdgomun oroda qapılışı ,, k V" 

için kti1 i gelmigece tıf· rt' 
bu cıvari hagli güzelleştir- nun için Je şu suretle fedıJj ı~ 
miştir. Geçenlerde Yeni11olda P ~ - .ht edilmeli. Evvelti b J~ ~ 
bir havadis okumuştuk. Ha:. · ve su sporları için icO e /ıf tı. 
tanenin ilerisindeki salıada teşkilat yapılmalı. k'"s# ,'q) 

Belediye bir plajla güzel hir /çin giizbin lira kii/i~lf /iti ~J 
:azirıo yaplırtlct.tkmış. Bu "'nırım. Kalan yüzbıfl ·/~" 
fikir bir şahes .. rdir. 811 pa- ile dt? gollarm geniş/eli Ldf 
ranın bir kısmı ba işe has- J / l ti ' sirıe 'Pt! a.r•ı a t anma$1P il' 
ıedilirse çok isabetli bir iş lan malıdır. Bu şeki/Je1 ı·ıi' yopılmrş olur. Zaten Trab. b / d k o aş an ı tan sonra !J ,r' 
zonun şark tarafı büyümeğ~ ne her sene bir mikdaf P ~jf 
ve güzelleştirilmeğe hiç te tahsis etmek suretigle sı' 
müsait dejildir. Agni zc- ktıç sen~ içinde hiç ılffl' ~- ~t 
manda ba suretle imar ha- bir iki ana caddeye rrab~l'' 
reketleri bir nokt ~da teksif k:ı.'Vuştur malc. miimkürı ~ 

edilmiş olur ki geknaıarda sanırım . - ~ .. \. -z n ,Ali~ go:e çarpar. a.1u egma~~--

- Hangi hükümet yakalıyacak ? Vur~Jl eti 1 
zanırdı. Şimdiki gibi mi zannediyorsun o güııl ,d~ 
Hükumet adamları bile evladı evlada kırdırtı~,f 
Bir vali vardı : Rejiden para alacağım diye tıl' 
kardeşi biribirine öldürttü. Neme lazım hapse ~dıf 
dım diye günaha giremem : hükümet, Rejiyi le~ Jol: 
makla en iyi işi yaptı. Avrupalıların keselerİJl~ ~ştı 
duracaklar diye kan akmaz oldu artık. J{~f ol' 
alırlar, ondan sonra arkadan vururlardı, Dişb 
mazsan yandın. 

Kadın sesini andıran çatlak bir ses : .,1''' 
- T raşı bırak da deliğe nasıl girdiğini 9 

dedi. 
~~ 
~,_ 

o~ \ 
- Hükumet değişti; sıkı başladı, Korku:ıı~ ~ol 1 ~ 

olsun, bir avuç saçak tütün hatırına olsun, ~ııJ b•( ~~4 
karşılıyan köylüler yavaş yavaş yüı çevirınege 4te' ~~ 
ladılar. Soğuk bir akşamdı . . . Ziganayı döP0~9rf' \ 
sonra bir köye indik. Geceliy~cektik. Muhtar .~fi \~ 
mıza çıktı : "jandarmalar dolaşıyorlar, sizi ıtl~e~- t. t 
edemiyeceğiz,, dedi. "Hayvanlarımıza biraz ot l ~· 
öyleyse,, dedim. Onu da vermediler. Hükumet gof "il 

emirler vermiş: Kaçakçıları ağırlıyanlar ceza '1Jfd' \\ 

Gülüştüler. 

. pıŞ" . 
ceklermiş. işte uğursuzluk bu gece başladı. •''· \ lı 
büyük bir ateş yaktık. Tüfekleri bacaklarıın1ııJJ ~~ ~ t 
sına sıkıştırdık, sabahladık. Bu günden ... soll1d

9 
et: t 

hiç bir köylü hoş karşılamadı. Jandarmalar ııoll'. ~l, 
rafımızda dönmeğe başladılar. Artık yollarda··taole~ ti 
rımızı sallıya sallıya gidemez olmuştuk. 1u gotl ~Q 
başka malların arasına saklıyorduk. SıkıY'oaıso& 
uşaklardan birçoğu bu sanatı bıraktılar. . 0oP 
güne eksiliyorduk. İlk zamanlar, şüpheleneıı .~ ıe~ 
maların gönüllerini ediyorduk. Aradan bir 1 

llrkııı r•r ..-
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KOLU NEŞRİYATI 

v nası 
Her hangi bir tavuğun çok yumurtladığını boğazı başından açık bir surette ayrı görünür, 1 ten kısa parmaklı pençeler değerlidir. 

tnlarnak bir iştir. Çok kimseler tecrübe ile bu- Boğazı ince ve u7.unca o]ur, B ynundaki tüyleri f İşte yumurtlayıcı bir tavukta aranacak 
'~ öğrenmiştir. Fakat çoğumuz bu tavuğun kabil olduğu kadar boı nuna yapışık olur. l şeyler bunlardır. 
~I~ yumurta verip vermediğini _h_ilemeyiz Hal- Bütün vücudundaki tüyleri bedeni üzerine Bazıları ibiklerin cok hrmızı olmasmı ve 

f, ~kı herkes için hele köylümüz ıçın bu mesele düzgünce yatık ve yapışık görünen tavuk mak bacaklarile kuyruk a;asındaki keıniğin geniş 
;ı" ~Ohimdir. buldur. . . .. f bulunmasını da bir tavuğun çok yumurtlayıcı 
;~i- B' t ,., k ti dıg" mı anlamak Kanatlan omuzlara ıyıce ve guzelce sıkışık ' olmasına alamet sanırlar. Halb ki böyle denil-

ır avu~un ço yumur a l k k k . d b. b. l ·ı b' 1 x 
~;; ~tin bir iş değildir. 0 arka "~yntı lüzerın en .. ır ırderıde"k bı~ eşbe? ; dir. İbiklerin kırmızılığı tavuğun sağla111 vücutlu 

Jıl Tavuğun başı çok dik olursa ve baştaki . d d t ki d b·· 1 d' oluşunu gosterır. 
1 l ve uyrugu op u ve sırtın ustün e ı ır ı- .. . 

sf ~ l . b. f . çım e uran avu ar a oy e ır. . . . 
Jıl ~er kafaya yapışık ve sankı ır ırça ıle hr- Fazla yumurta verea1 tavuğun karnındaki Bacaklarla kuyruk arasmdıkı havsale kenu-

~lanmış gibı düzgün bulunursa o tavuk çok 1 kabarık tüyler fazla bulunur. Oyluk kemikleri ğinin genişliği veya darlığı yahut inceliğ'i ve~ra 
ı~ ~llıurtlar. Başta tüyleri ayni renkte olan tavuk tavuğun cüssesine ve ayaklarına nisbetle müm- 1 kalınlığı da yumurtalıklarla ilişikli deği dir. Bu-

böyledir. kün mertebe ince narin olur. Paçaları çıplak ı nu da böylece kabul etmelidir. 
eis B k . ,ıJ ununla beraber ço yumurtlayan tavuğun veya tüylü ve gayet ince olur. ince ve nisbe- ~-<aLım BL H l JT Av 
,;fi' mc; s ,,1 - S rı SA ;=t*1 :W.< ;a; ~ 

;~1 ~Ş ~AATü,, öSTö~AHAT SAA~~ıa 
,,t . 

. insan, dünyaya bir defa gelir, böyle oldu-
;s ~ lla göre onun yaşamak, fakat iyi yaşamak 

''" lctbii bir hakkı olur. 
( İyi yaşamak hakkımızdır ve bu hak herke
"lldir. 

İyi yaşamak deniJince, sa. ayları, konakları 
~buralarda geçirilen yaşamayı anlamayınız. 

il ''Ylarda, konaklarda oturanları iyi yaşayer 
fi l;~ayın, oralarda oturanlar bakalım kendi 
Jit' ~erinden memnun mudurlar? 

rl ~iyi yaşamaktan maksat, kimseye muhtaç 

~~ ' '~•n ve hiç bir vücut . ağırlığı . ?uymada~, 
,; ~ ~dı haline g-öre ve kendı varlığı ıçınde derm 

&ağ-lam bir nefes almakta devam etmektedir. 
1~ ~ Yücut sağ oldukça, çoluk çocuğun nafakası 
~ tıkça samanlık ta bir saraydır. 
"~ ~ İşin anlaşılacak yeri, gönül f erahlığiyle vü

t safllığıdır. Asıl iş, bunlara kavuşmaktadır. 

Biz köylüyüz, l ütün ömrümüz köyde, tar
lada ~ e ·ecektir. EğleDcemizi. zevkimizi yine 
burada arayacağız. işi kendimize zevk edinece · 
ğiz. 

Zevk. eğlence. yaşama, iyi yaşama.. Bütün 
bunları köyde, tarla iş e ri arasında geçirml!ğe 
mecburuz. Zaten en biijı iik zevk te buradadır. 

Fakat şu var ki biı. henüz bu işler arasında 
dahi alınacak zevki bilmiyoruz. Sözün gelişi: Bir 
çoklarımız hala iş saatile yemek ve istirahat 
saatini birbirinden ayırmış değiliz . 

Yemeği sanki bir a ıgarıya imiş gibi eveti
ye mideye doldururuz. ve hiç dinlenmeden he
men yine işe koyuluruz. İşte bu, vücu•iumuz için 
büyük bir zarardır. 

İş saati ile ye>mek ve dinlenme saati ayrıl
malıdır. Yemekten sonı a her halde bir saat 
kadar vücut dinlc:nmeğe muhtaçtır, Onu da işte 

ı geçirmek hatadır. 
Şunu bilelim ki fazla iş gören vficLt yıpran

maz, fakat vücudunu dinlendirmeyen veya mi
desini yoran adam çabuk düşer. 

24 saat içi~~de bir insanın tahammül ed(->
ceği çalışma derecpsi nihayet st;kiz saattır. Bun
dan fazlası zarar olduğu gibi sekiz saat devamlı 
çalışmak dahi muzırdır. Mutlak iki üç saatte 
bir mola vermek lfızırrıdır. 

Her halde yaz ve kış, her işte ve her za
man iş saatile, yemek ve istirahat saatlerini 
ayırmalıyız. 

Bunu, değil yc..lnız viıcudun.1uz ve sağlığımız 
için, hatta zevkimiz için yapmalıyız. Çünkü an
cak bu suretledir ki ışı, insan kendine zevk 
edinebilir. 

Keizım BULUTAY 
....,..,., El' MCT' - ·- Ehf&HD ~( 

· 1 

L 
flarış 

YıldO 

AN Pazarlıkla kira artırması 
Muhmnmen 

bedel 
Temfrıafı 

ntU'lJQJc./cata. 

~ ~··· rıinü münasebeti/• 
\~~irade qtıpılan toplan 

dl \~.''-ni Canın siglediji 

~of ~ 
~•:rn dinleyicilerim: Si-

~ ,·~ Q gün 16 ncı yıl 
~,._rinri lcutluladığımı~ 
\~ b:lrış mut1hedesinin 

1-_ ~,/ rnahi9t!lirıi tahlil 
1 '4:~ı. Bu maahede ile 

' :
11 istiklalini i.enkis 

\. ..:o • 
·' Pıtolasyonlar temtt· 
\:' ebediyen lcaldırzl

il ~~il~ Bu muahede ile 

e~ •·"'"~ d~vletlerinin asH-
'· ~'"i ,,., sakız gibi çiğne-
1' ~ içı,. fQ,./c mes'elesi Türk-

ı' '" hukukan fit! filen 
d () bıııtır. 

~.:(Q11[1 imparatorluğa 
'ıt,~ te 6ir atıf et olarak 

101traltırı iıtilc/dl "" 

h desi 
•• 

h~kimiJtti ihlala 'Oaran ka . 
p "tolas~onlar için Bosna 
Husek münasebetile Avus
turyalılardan. Trab 'usgarp 
muhrırebesi 'Oesilt.sile }tal· 
yanlardan diğer devlet 'erin 
mu c•af /akigetleri ş-ırtile ilga 
vadini alm ş fakat muvaf • 
fakat etmemeleri yiizünden 
semeresiz kalmıştı. Bu hal 
da olan o~rnanlı Devletinin 
şark mes'clesinin mihveri 
olarak taksimi uzı:n zaman 
lardanberi düşünülmüştü 
Bir ecnebi hukuk aliminin 
dediği gibi şark mes'elesi 
Türklerin Av up:ıga ayale 
bastığı gün baflamıştır. 

Romanua elçilerinden Cova· 
ra 1913 senesine lcadar 
Osmanlı Deoleti aleyhine 
92 taksim projesi kaydedi. 

yor. maell f Rono güs tak
sim projesi kitabında Os-

... u 
manlı d~mleti için parçalan· 
ması 4sırlarca müddet ta
sarlampta son zamanlara 
kadar bunrJ asıl aksami ile 
dahili ıve harici her türlü 
ıRüşkiltit c rasında mulca vt· 
met et/dilmiş diğer bir 
Jefllet 10/ctur. Bir ,ok va· 
lcalarJa ölümün •raf as inde 
oltlu;u s.nıldı, ıerek kendi 
lcııTJtJetile gerek bekler.ilme 
gın g11rdımlar s'*yesinde 
kurlalJu diyor. 

işte bıı projelerin hedefi 
olan Osmanlı 0ıvleti ken· 
disi1te tefleccüh eden bu 
ihtiraslarla tahakkuk etti
rilmeyen bıı projelerle ku-.,. 
vet men6aları tiilcenmiş ola
rak yeniden karşı k~rşıya 

geldi Um•mi /tar6e ıiirüklındi. 
Arlcuı at1r -

ZihAi Can 

lira Kr . lirn Kr. 
. ._.. _______ ~~~~--~-~~----~~~~~~--~~-----

" ,, 
Hal bin'lsı içini~ .. .. •• 

" .. •• .. .. .. 

2 l 
6 
7 
9 

70 

.. .. 
Dükkan .. 

.. 
Belediye Encümeninden : 

100 00 7 5G 
:oo 00 7 50 
100 00 7 50 
i 75 00 13 J :j 
100 00 7 50 
750 00 10 75 
400 00 30 00 

BD 
30 
40 

120 
126 
50 
50 
50 
50 

00 6 00 
00 2 25 
00 3 00 
00 9 00 
oo 9 45 
00 3 75 
00 3 75 
00 3 75 
00 3 75 

Yukarıda nevileri gaz.ılı Belediye akoratı icarları bir oq müddrtle pazarlığa 
bırakıldığındc:n taliplerin Salı t.Je Cuma gün feri saat ! 4 de Encüm~nl'! müracaatları 
ilan olurnr. 29-2-5 9 

YENİ ADAM 
Yeni Ada'mın 239' uncu u ııaı çıktı. Bu ıuıyııh lsmııil H ıkkı B.ılt .. cıoğlu'nuıı •• Lieal Okut• ve 

'·Tıyatro" adlı yazıları, Sabiha Ze ·eriyaıua Edebiyat an11.etine cı.H·a':l:, Yunus Kazım Köoi'nin Felsef~~e 
dair diişiiaeıler adlı yıız:ısı, Nıırall b Kaz:İ• Tilıenio Türic Fılmi vawıı, lıhamı Bekir'io Taşlı 'l'arladnki 
Ev adlı roaaaınıa dıvamı, ıoıyoloji metodunu:ı kaideleri, iç ve dış sosyete, kültür haberleri, hartııaan 
düşünceleri. ribi aeterli yazılar vardır. Bu filti' ve sanat ga:ı:etesiı:i t:ıvıiye ederiz. 



Sdy/a 4 

T ' bzon Riz posta 
nakliyat e siltmesi 

P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
l - Yük qre yolcu taıımakfo mtitenlt.hit serbest 

olmck üzere haftada karşılıklı üç sefer yapılmfist, gitme 
gelmr. 400 ki o güle taşınması ve temelli r larafc bir. 
Trabzon veya Rfae 'd~n karıılzklı obrak ayni gıinde 
poda çık~nlmo:ıı icahettiği tekdirde o günlerde Trabzon 
"lıeyu Rize'de ikinci bir kamyonet bulıındurulması meşrut 
Trabzon - Rİze 939 - 9~0 posta nalc.ligat mmte•hlıitliği 
1 Ağustos 939 tarihinden itibaren 15 gün mücddle açık 
t k~iltm ğe kor.ulmuştur. 

2 - Bu postanın aylık muhrımmen bedeli 100 lira 
1u: seneliği 1200 lira tahmin edilmiştir. Buna nazaran 
i tekli/e;den 90 lir mu akkat teminnt alınacaktır. 

3 - So he.Jel hc.ddi Layik göriilürse 16 Ağustos 
939 ça; şaa b:ı günü ıaat 16 da Trabzon P. T. T. Bina
-;ı nda mütaşeki<il ksiltme komisyonunda ihalei kat'igesi 
.ll pı:, r.ııkdır. Bedelsiz ,.,erilen şartnameleri de hu kor1tis· 
lJondadtr. 7 - 4 

Trabzon - Erzurum seri posta 
akliyat eksiltmesi 

P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
l - Yük f18 gole• t<l~ırnı:ıkta müt~ahhit serbe~t 

olmak üzere haftada üç seferli, gitme gelme 1400 kiı'o 

qiik taşınması '" üç kamyon balrındurulması meşru.t 
T7aÔ=on - Erzurum seyri seri posta mriteohhitliji 2 
Ağustos 939 tarihinden itib·uen 15 giin müddetle 'Oe 
(kapalı zarf usulile) r.ksiltmeğe koımlmnştur. 

2 - Bu. postanı aylık ücreti Bin lira T.ıe seneliği 
on iki bin lirn tahmin edilmiştir. Buna n ~o.ran talip
lerden 900 lira 111U'Dakkat teminat tf.ltnacaktır. 

3 -- Teklif edil n bedeller lıaddi ltigik görü/lirse 
17 Ağustos 939 per~embe tünü ıoat 15 d ! Trabzon 
P. T. T. Binasında müteşekkil eksiltme l·omisuonunda 
ihalei kat'ıye i gapılacakdır. Bedelsiz •erilen şartname 
!eri de ba ko·nisyondadır. 

Eksiltme kanu11unun 32 ve 33 r.incıi maddeleri veç. 
hile taliplerin ihale saatıntlan t!'l1oı./ tr.mhıot 'De teklif 
mektuplarım bu komisyona 'llermeleri ilô.n o iunur. 1-4 -·r rabzo - Görel .-, Trabzon Giresun 

posta nakliyat eksiltm .si 
P. T. T. Müdürlüğünden : 

Yınigol 

Trabzon -·Erzurum dei. ~~posta 
nakliyat eksiltmesi 

P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

2 !1ğustos f!ljj 

Soğuksu yolunda viraj genişletrt16 

eksiltmesi 
Vilayet Daiıni Encümeninden : .. kfi~' 

' ( 1 - Zuhuredl'cıık bilumum denk ve posta telgraf 
eşyasını her on günde bir Trabzon P. T . T. merker:inden 
alaralc. gii.urgti.lıdaki Maçka, Torul Gümüşhane, H-ı.gburt 
'De Aşkaleqe de uğramak şrırtile Trabzon - Erzurum 
939-9'10 ~encsi posta denk nrıl:ligatı mf tııahlıitligi 2 
Ağustos 939 tarihinden itibaren on btş giin müdd•tle 

Sojuksu - Kiscırna gol11nun Atatürk /(oşp6 
ayrılan 'fJirojın genişletilme!İ için taıaz.im lcılınafl • ( Jt 
lira ( 14) kuruşluk keşfi ü:erinden aç le. eksiltrrıett fi 
nulmu~t11r. Muvakkat te.mit.tıtı (42j lir~ (21) ı-ur"~ı 
10.8 93!1 tarihine çatan perştmbe günü saat 15 dı j/ıl 
yet rnakamır:da toplanacak olan Daimi Encümentle40ft' 

açık eksiltme.qe konalmu#11r. 
lesi yaptlacaktır. isteklilerin mJzlcur gün 'Ve 

2
s 4 

Encümene müracaatları. 
---~----2 - Bu postanın, Tı abzon Erzrırcm beh~r yüz 

kilosu 300 kuruş. Trabzon Bayburt 200 ve Trabzon Maden kömürü eksiltmesi 
Gümiişhane 200 kuruş h~sabile sdnelik ücreti 3000 lirn MAARİF MÜDÜRLÜGÜNDEN 
tahmin edilmiştir. Taliplerden luna nataran iki yüz gir- : 5ol T - Ortaoku 1/ar için alınacak olan 60 ton 1/t 
mi beş lira muvakkat temi::at alınacaktır. kok V! 35 iorı Krible m!lr:lerı kömürü 26 7-1939 ıa~~ 

3 - ..>on bedeller haddi layik görülürse 17 Ağus· den il ibaren 15 giin müddetle açık eksiltmeye konrıljffl:5, 
tos 939 tarihine müsadf pe,.şemhc günü saat 14 de, 2 - Eksiltmeye konulan 1800 lirt1.lık f ı. 
Trabzdn P. T. T. mudiirl!iğli binasrnda rnıiteşPkkil eksilt- muuakk!!l teminatlı 60 ton Sömikok '11? 700 Jiralı~Jdf 
me komisyonunda ihalei k<Jt 'iı;esi yapılacaktır. Bedelsiı: lira 50 lcuruş mu1ı:zkk.at teminatlı krihle maden /röf11 11_·ro-" 
olarok f•erilen şartnameleri de brı komisuorıdadtr. 1-4 '--- ..... -----------ı :5 - ihale tarihi 10.R 1939 pf!rşem.be giinU İJ r 

Kimyah ne rnalzern eksiltmesi !5 te Hükumet binasında Maarif Müdürlüğü dairtS 
müteşekkil ~o"'l1isyonca uapılacrıl:tır. ıJİ • 

Belediye Encümeninden : 4 - isteklilerin Ticaret Ocwc.m 1·· kagıdlı 0 

Belediqe Kimyohanesi in dt1.ir~de mevcut listesinde Zarına dair vesik-:ı. göstermeleri lii.z ·nd ·. ~ ~ 
yazılı ( 5 ! O) lir.a kıg'Tletind ki muhtelifulcins malzeme 5 - Şartnameler lıer gıin Maarıf Mıidürliıla 
oçd.:. eksiltme usa 1ile mubayca olıınac,,ktır. leminde v,ö •lebi!ir. 1 

lsteklıler için liste hergü.n görülebilir. Eksiltme 6 - lstt:.kiiler 2+90 suyılı kanunun 76 ·ll 
12·-8-93.9 Cuma gıinü icr.ı olunacakdır. Taliplerin ay- maddesi ahkamına göre muvakkat teminntfarını tk1~el. 
~: gür:._:.~~5_~~ E~':!!!!:_e_ne n!_ii:_a:_a.atlarz ilan ol~~~~-_!_. scatından bir saat evvel tedarik ederBk makba~ 1) 

· 12 Çift fotin yaptırtlacak _mektrıp:arım mezkur komis.qona ibraz edeceklerdır· Yet 

Belediye Encümeninden : iki adet kamyon eksiltmesi ·'bi 

Otobüsle, de çulışan şo/ ör tJ~ bildçiler için ( 12) çift Vilayet Daimi Encümeninelen : ~ka 
fotin eksiltme fı!sulile yoptır1iacaktır. ı t Nufıa dairesi için 939 m{)deli opel, Fort. ·~ 
Elcıiltme .f..8 939 cuma gü~ü icra r.tlileceğintlerı tc.liple.rin Şu'lJrole marka iki kamyon satın alınacsktrr. Her i~,';hi a:t 
ayni tün saat 1-1- de enciimcne müracaatları i!arı e~a.nur. L b d ı· (3900 d • 8 39 ttJ kt munammen e e ı ) lira ır. İl- -9 J6t lırf>.. 

------------- ·----~=!_9-2 çcıta.n perşt!mbe günü saat 15 de Vilayet m:ıkartıtfl i ~e~' 
M lafttıcak olan Daimi Encümende ihalesi yapılmak\ rl a 
ağaza icar artırması 21 ~Ü~ "!_iiddet/~ açık ek~iltmeje - konulmuştur. .,,(ei :~~ 

Vilayet Daimi Encürneninden : mcsını ıormek ıstegenlerın her gun Er.cümen ~" tll ~ 
Hususi Mrılıasebenin Tuzlu çe~me Haci İlgu so- ve talıp olanların güzde 7,5 muvakkat tınııfl/J 1 ~rJ 

/cağındaki 2 No. la ma;azanın sa.bik icar bedeli olan mez.lc.iir tün ve saatta Encümene müracaatları. 2
9 ~~~ 

(36) lira üzerinden artırmağa çıkarılmıştır. Muvakkat Tuz nakıı·yat eksı·ıtmesı· ~~ 
t!!minatı (260) kuruşlar. ,,, 

17-8 -939 tarilıitP çatan 11erıembt! günü saat 15 Trabzon-l~hisarlar Başmüdürlüg" ünden : 4~ 
de Viltiyet Makamınd11 toplunacalc olan Daimi Enccimf'n- l rı ~ 
de ihalesi yapılacaktır. isteklilerin muvakkat frmin(lfla· 1 - Erzincana tabi Güneli 'lle Hnnr tuzla 

0 ~ 
rile Encümene mürccaatlan. 29-2-5-9 Bayburt An6cırına (350) ton tuz nalc.lıdilecektir. (ı ~/" 

l - Yük 'De yolca taşzmakda müteahhit serbest 
olmak üzere 1taft dfl karşılıklı üç sefer yapılması. ıume Veni içme suyuna abon olacaklara 
gelme 400 kilo yük tf1şmması -uc temelli olarak bir. 
Trabzon ega Göreleden karşıl1klı olarak ayni tünJe Belediye Riyasetir.ı.den : 

2 - Nokiigat 21-7-939 giinünden itibari~ ,rll ~'Pı 
gifn müddıtle ·oe kapalı zarf usutile Erzinca11 /11htl ,,rı 
müstakil müdürlüğünden münakasege lconulmuıltJ''.1, ~trJ 

"$ - Mu:uakkat ihale 10-8-939 tününe ,-tJ I t 
posta çrkarılmttsı icabettiji talc.dirde 0 günlerde Tr•bzon Tesisatı ikmal edilmekte o an şehrimiz içme suya· 
tJeya Görelede ikinci bir amgonet bulandurulması mış- ıuı 11ione olacllkların tesisatları mürccaat sırasile yaptı-
rut 1 rnbıon __ Görele, rıl•cajmdan r."lerine .su alma.le arzusunda olanların 

2 - Kez!J yük ve yolcu taşımakta müteahhit ser- ( 1 O) lir• Jipozito akçeler ile Dairemize ıimdidl!n müra-

best olmak üz.ere gitme gtlme 600 kilo yük taşınmtısı _caatları ilan olunar. -·- ·- -- - . ----- 2-::!,,_ 

ve temelli olarak iki. Trabzon flcga Giresundan ayni 
günlerde kıırşrlıklı olarak posta çılcarılması icab ettiji 
takdirde o günlerde Trabzon 'lJega Giresunda üçüncü 
bir kamyonet bulundurulması meşrut h.af tada üc seferli 
Trtlhzon - Giresun doğru mükef/el post.ı müteahhitligi 
1 Ağsstos 9:J9 tarihinde itibtırtn 15 t-1n müddetle açck 
eksiltmeye kourılmuştur. 

Elektrik ampulu ahnacak 
Belediye Encümeninden : 
( 700 ) e.det ( ~60). ( 500) ad,.t ( 100 ). ( 300) 

11det ( 7 50 ), ( 200) adet ( 200 ) vatlık ampul muhagaa 
edilmek üzre 18 tün müdd~tle açık eksiltmeğe konul-
m~şfur. 

Ta.iiplerin teminatı muvakkata makbuzla.rilt: hirlik
Je 4-8-939 Cuma giir.ii sa:rt 14 de encümene mura. 

co.atlarril an olunur. 22-26-29-2 __ _. ... 

Evrakı matbua eksiltmesi 

3 ·- Trabzon Görele postasının aylık ücreti 200 
-.e ıeneliği 2400 lira. Trabzon - Girrsun posf?sının 
aylıjı 400 •e seneliği 4800 lira tahmin edilmiştir. Buru' 
nazaran Trahzo'R Gönde postasına talip olanl11rdan 180 
lira Girc$un p stasına taliplerden 360 lira mU'inklcat 
teminat alınacaktır. Vilayet Daimi Encümeninden : 

4 - S•n bedeller haddi layik görüliirse Trabzon ilk olcıılb.ır için yaptırılacak ( 19) kalem evrakı 
Görele post sı 16 ğu tos 939 Çarş~mba günü saat 74 matbuonın muhammen bedeli olan (41.f.) lira üzerinden 
dı ve Trabzon Gire.,un p:J ;fası da ayni günü de suatJ 15 eksiltm(!je konulmuJt:ır. Muvukkat teminntı (31) liradır. 
de, Trabzon P. T. T. bi ::ıs::-ı la müteşekkil eksiltme ko· 17- ô-939 tarihin• çatan perşembe günü saat 15 de 
misgo ıandrı ihJlei kat'ıg.'!/.J., i gapılacakda. Bedel$iz •e- Vi/a_qet m.ııkcımıntla toplcnacak olan Daimi Encümende 
rilen şartnameleri de lu komisgondrıdır. 1 _ 4 ihalesi yapılacaktır. Nü.mane ve şa~tnamıiin~ görmek 

isteyenlerin her gün Encümen kalemıne 'Oe talıp olan/a-

P aza rl. k la parke kaldınm eksittmesi rın muvakkat teminatlarile Encümene m~9aciatl5rı 9 
Belediye Encümeninden : •-----·---------------~---
Sinema önü parke kaldırım inşaatı eksiltmtsine kim· Bakır nakliyat eksiltmesi 

se talip cıkrnadığmdan mc%kur parke inşaatı hir ay müd- Etibank Kuvarshan bakır işletmesi Mi' dür-
detle pazarlığa bırakılmıştır. lüğünden: 

. Tal_ipler.in Sal_ı 'Oe Cumtı aünleri saat i 4 de Bele- J • • [ t · H d f lı 
d 

• Kuvars/tan bakır maa'!nr ış e mesı opa ar. t1 ! " · 
ıge1 encunaenme murtıı:aatları i!ii.n olur.ar. 26- 29- 2- 5 L • l · · 2' 

12 Kat elbise yaptır1lacak 
Belediye Encümeninden : 
Oto/Jüslerde çalışan şoför ve biletçiler için eksiltme 

ıısalile (12) kat elbise yaptırılacaktır. 
Eksilt ı e 4. 8-9.J9 cuma günri icra edil~ceğinden ta

liplerin tıgni giin 'lle saatta nccümıne müracaatları ilan 

'''"""· 26-2,-2 

rikadan nakltulilecek kömür aa zr TJesaır mtt zeme rş . 
7-939 ta:-ihinden onbeş giin müddetle manakasaya kon 
m11ştar. 

Girecek talip 'erin mukafJele "e şartnameyi görmek 
isteyenler fabrika mu'·cısebesine, Hopa memurlnğana, 
Aetvin, Kars, Ardı..han, Trabzon Rize, Belediyelerine 
müaacaatfo görebilirler, 

Münolcasa yeri ve günü Kuvarshan bakır madenle. 
ri iıleemesi dirtlctö!lü;üntle 7 Ağustos pd:ıartesi saat 14 
ılı ııpılac•lctır. 3-4 

perşembe tünü saat l 5 de Erzincan İtthisarlarırıJa rı 
teşeklcil komisigonda yapılacaktır. 

4 - N•lciigatın •uhtımmen Ô•tleli ( 14000) fi 
'1akkGt t•minat ( 1050) liradır. b' 

5 - Teklif ı;ıelctapları ihtıle ıünü saat ofl 

lcadtlr kııbul edil•aelctir. /~ } 
6 - Ş{ltlnamegi ıörmek 'llt duh« ziuade 

10h;~ ~~i 
almak isteyenlerin Başrnüdürlügümüzc, Erzincarı jflffl~~ /' 
iar M. Müdüriüiüne, Bagllurt idare memurlujaflı11,) ~rı 
caat eylemeleri lüzıimii ilan olunur . 29-" e 

..... ---·------·-----------
13 Kat elbise yaptlnlacok 

Belediye Encümeninden : il' 
Belediye zabıta memurlanna (13) k':it elbise 

adet şapka açık eksiltme usulile yaptırılacaktır· . rl 
Eksiltme 4-8-939 Cuma günii saat 14 de ıt 1Ji 

ltceğinden taliplerin teminati muv:ıkkata mokb"ıol 
ayni ıün ve saatta tncümene müracaatları i/ôn 

6
° j 

2/ ___ .. _________ ---~-,---
13 Çift fotin yaptırılacak 

Belediye Encümeninden : rı~ f1• 
Belediye zabıta merr.urlarına eksiltme usu ı J 

çift f ot in yaptırılacaktır. t " . ,~ ' 
Eksilim~ 4. 8 939 cuma giirıü scıat 14 de ıc ffld~ 

ceğinden, taliplerin ayni ğün rt1e scıatta temi' et; 11 
1 

k~ta makbudarılc birlikte enı.;ümene mfinacoc.l/ .. .J! 
o.unur. 

Kirohk Ev pfl 
. · cı" I ~ Curnhuriget m~lıallesinde Hacıkasım camrt e I 

kiralık bir ev vardır. Belediye pa.rkı karşısırı00 
rikcı S eltihottin Türközere müracaat. 

Zayi Sahadetnanı8 . ,r ~ 
' ,~ ~( 

Urfa Rüştigesinden almı~ olduğum şahadetrıarflt· /f ' 
eyledim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmii yoktEı'f'j 

Ziraat Bankası Ve.ınedarı Abtlull•h 


