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- o yet Müzake elerini 

Ankara JO ( A A. ) - Parti ıarubu umumi heyeti bnjün saat 15 de hafta
lık içtimaını rtds ve.lcili H '.l san S !canın raisliğindı akdetti ilk def(! Başve.lcil Dr. Refik 
Saydam ıöz alarak Hariciye Vekili Şükrü Saraçojlanu11 Moskov:ıyQ muaasaletmdett 
beri orada fit ona muvazi olarak An!carat!a yapılmalcia olan siyasi müzalc11re v11 te 
tnaıların sureti cer yanına ııe oasıl oldukları saf haya dair izahat flerdi Bu iz lhat ıize 
rine $Öı alan bir kaç hatip noktai nazarını began ttlikten 'lle ıorulan suaı lu~ Boş ve· 
/ciJ tarar/ından icaheden cevrıp!ar 'Oui/dikten sonra hükumetin bu mtsail hakkında ta· 
/cip etmekte olda;u noktainazar tJe hareket t 'lrıı u 71umi hegetce tas oip olunarak ruz 

rıamege t'çlldi. 

Kız Orta Okulda 

Ş 
ehrimiz Kız Orta Okuluna ilk okullardan bu 
yıl fazla talebe kaydedilmiştir. Çifte tedrisat 
yapan bu okulda bugün 700 talebe mevcut 
bulunmaktadır. Bu miktarın 350 si öğleden 

tvel ders gören kız ve 350 si de öğleden sonra ders 
(Ören erkektir. 30· 70 mevcutlü 7 dershanede tedrisat 
çok sıkıntı içinde yapılmaktadır. 

Buıünkü vaziyetile bu bina çif tedrisata hiç de 
elverişli değildir. Mevcut odalar ancak dershanelere 
tahsis edilmiştir. Di~er faaliyetlere imkan kalmamak-

Cumhuriyet 

Bayramı 
Cumhuriyetimizin 16 1ncı 

yıJ dönümü hazır/Jklannd 

başlanmıştlf. 

Kazalarda. nahiyelerde 
ve Partı teşkilatı nahiyele
rinde Kutlama programlan 
hazlflanmaktad1r. Vilayetin 
her tarafmdaki halk hatip 
feri de bayramm devamı 

müddetince Halk kürsüle 
nnde faaliyete geçmek 
için şimdiden hazırlanmak 
tadır/ar. 

Zelzele felaketine 
uğrıyan 

yurttaşlara yardım 
edenler 

tadır. 938 • 939 ders yılında 
okulun randımanının iyi olduğu

l:lu ve bütünleme ve engele kalan 

talebenin hemen hepsi denecek 
derecede geçmiş bulunduğu, birkaç 
Yardımcı öğretmen istihdam et
lılek suretile halihazırda öğret
'-len kadrosunun da tamamlandı
iını aöyliyen müdür Bay Abdul-
lth Günelin bu yıl için de tale- Lira K. 
~ni.ı sıhhi ve disiplin durumu ile 46 50 evelki yekun 
hiç şüphesiz daha sıkı alaka gös· 25 Hoştraser müessesesi 
tereceğinden eminiz. 25 P. P. Danielsen ,, 

\. MildQr B. Abdııllalı Gfioel 1 Mektupcu Behcet Ertan 
.....____------------------- :)1 59 Yek\ın 

/(lzl /ay Haftası Maarif Moduru 
Maarif Müdürümüz bir 

B a Ş la d l 
ay izin almış, Vekaletini 
Lise Müdürü Sami ltkyol 
ifaye başlamıştır. 

Kız Talebenin Törenden Dönüşü 
it tı Q·'lılay haftası cumarte 

~,~~"rıh saat •nbeşde Bele-
1~t .. ftıeydanında yapJ/an 

"'>l .,., .. e başlamıştır. 
~~~ten valimiz. hükümet 
1~:.~''e adliye erkimnm 

~•ı,~~ller heyetinin. kala
~'> İ/Jr itlk1n huzur/arife bü 
~ •t;t: ~rta, Ticaret. Kız 
tı~.L~su. lise ta/ebelerinin 

"'''' yapı/mı~tır. 

Törene Halkevi bando· 
sunun çaldığı İstiklal m~r-
şile başlanmış ve Kızılay 

namma söylenen bir nu 
tukla son verilmiştir. Haf ta 
müddetince bütün lokanta

lar. sinemalar ve sair mü
esseseler Kızılay pülü sarf 
ve heyetler aza yazmakla 
bu yüce hizmetli cemiyete 
gelir temin edeçeklerdir. 

Hatay emrine tayin 
edilen öğretmenlerden Bedri 
lttamer bugün Hataya ha
reket edecektir. 

Bay Tevlik 
Zıraa: Vekaleti 

Müfetllşlt::ı maen B. 
şehrimize gelmişlir. 

l TAYİNLER 

orman 
Tt::vfık 

1 <S lira ücretlt: Trabzon 
f List:si Tabuy<! öğretmenli

' gine Turhan SokuHu, .fü 
ı lıra ücrelle Bcd~n T \!rbiycsi 
stajiyerliğine Ankara erkek 
lisesi Beden Terbiyesi staji-
yeri Hayrettin Gür, 25 lira 
aylıklı Kız orta okul Türk
çe öif etmenliğine Ankara 
Erkek Lisesi Türkçe ö&'ret· 

meni Kadriye Türkay gelerek 
vazifelerine Başlamışlardır. 

Partide 
Eve/ki akş•m Partide 

reis Ruhi Uralın riyasetinde 
toplanan C. H. P. Vilayet 
idare heyeti Parti i~leri üze 
rinde görüşmeler yapmıillf. 

ç== 

.... 4'!s~ 
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ün geçmiyor ki 
mumfarın titrek 
ziyasına yalvar
mıyalım. Ne ol

du, ne oluyor, kimsenin ha
beri yok : Bir gün fabrika
nın bilmem hangi borusu 
patlamış dediler, ertesi gün 
bilmem hangi direği sel 
götürmüş dediler, iki gün 
sonra, bilmem neredeki fin
canın çatladığı haberini ver
diler. Yalan mı, sahih mi, 
inanalım mı, inanmıyalım 
mı'/ Fakat gördüğümüz, 
inandığımız birşey varsa o 
da üç dakikada, beş daki
kada bir karanlıkta kalışı
mız, mumlara yalvarışımız 

ve bu ecilden zavallı şirke
tin feci akibetine şimdiden 
ailayışımızdır 1 

7unç 

Koca şehrin tenvir vazi
fesini üzerine almak böyle 
mi olur, bu nasıl tesisat, 
bu nasıl şirket '? ! 

Harici ticarette inkişaf 
Birçok memleketler bizden mal istiyorlar 

Nazari
• dı"kkate Harici ticareiimizin, eve!ce larımıza yüksek fiatlarla çok 

ticari münaseoatımızın az oldu· tal~bler tuiki olmaktadır. Dün 
iu t-eya arzu edilen derecede Türk - ltalyan ticaret odc'tsc 

Memleket Hastanesinin oulunmadılı memleketlerle bir baıkô.tibi, ticaret odasına gelerek 
bitişinindeki VİlôJ. çok dar- Türk - ltalyan ticari münase-::s inkişaf devresine girdiii görül . 
dır. Otomobil brrden dön - batımn daha çok inkişafı ltal-mektedir. Bu seneye kadar, ti· 
meye mecburiyet duyuyor cari münaıebatımız daima az yada arzu edildiğini s5yliyerek 
Ve '°Ok sarsıntı oluyor. Bu bazı malumat istemiş ve tacirle-" bir miktara ve ihracatımız ma-
vaziyette hastaların çektik· a!lgen kalemlere inhisar eden rimizin adresle. ini al-nıştır. • 

/eri. 1·zıırabı du- ç-u··nu-n. vu·- j d Filhalc.ika birinci te1rin haf. 
1' fl, sveçe, ihracatımız bir e11bıre 

tası rtihagetinde Çekoslovakya 
çük blf himmetle bu viraj artmış bulunmaktauır. Son grin · ikinci duecede Kanada üçuncü 
genişletilebilir. lerde ı~veçe oiihassta kuru üzüm derecede /sviçre <1e nihayet Bel-

Nümune bahçesinde bir ku,gemi, J11ıdık, lıalı, deri ve çıka ve di'4er memleketlere iç 
rüzgar Fırtınasının tesirile tütıirı illuıf!kiedır. du memleket· ve kııbuklu olmak üzre 5 bin 

ten darıa tıır çok 1.uLoler vardır. /.:. l ·ı l çökmiye mahküm çok eski ·üsur çuva 1 ıracat yapı mıştır. 
r uııauistcm ve kumanya ile ele Billıassa alivre satışlara ait İç 

bir bina var. Bekçi bahçe~ b d b d · iıcari miirı~se. atım.tz :ı ır en JZ. fındıklıır f op 42-47 kuruş 
van bu evde yatlp kalkıyor. re bır ınkışu/ tJelım•~Jie l>a~La· ı üzerinden ve ııeni sipariş/ar iç 
Doğ. nası muhtemel feci r:ıı~lır. J'ıc.ı;~umız~n eı ı z.iyaJe, fındık 31 - 32 kabuklu 74-15 
bır hadisenin ;i:nu'Uch ınkı~afa ba~lııdıgı Ttu.mieket l üzerinden ecntbi dıcıları tara· 
onu ne geçileceğini ü nit ltı.ılyudu. ı::ılyadurı ilırı..c m ıl. 1 fından alınmıştır. 

ederiz. ı--
.. .. Bodep~ kahvelerinin Of Kaymakamı takdir Karadeniz sefer-
onurıden Yenicumaya ge ı edildi 

1 çen şose yolu yağmurlu ı . 
1 havalarda gittiniz. gördü- N:r. halcımd~n .. ehemmı lerİ İÇ İn bir posta 

nüzmü. Çamur. batak, bu t yecı rı:.ıx v~ Gıımrışur.e yo
iurıdan 96 kilometre kısa 

mahalle halkım üzüyor, L Of B b t le b. o a:n ıg ur ısa ır 

sinirlendiriyor, hasta ediyor. %amanda kög kanunu la~ 
100- 150 metre kadar kümlerine dayanarak al~~ 
arnavut kaldıflmı yapılsa, kalı köylülerin yardımı ile 

bugünkü bed vaziyetine otomobillerin serbesce vı 

Devlet Deniz yollari a-

mu.n müdürliiğfi Karadeni% 

hottında yolcu miktarının 

çoğalmasını nazari dikkate 

afo.rak mevcut üc postnya 

göre hakikaten bir eser ıüselce' s~f 1rlerine müsait ilavctt!n dördüncü bir pos
vücuda getirilmiş olur. pir ıelcle sokan Of kagtrul- ta dah:ı ihtlasına karar uer· 

inhisarlar binasının hi- ktımı B. Kamil İnkanın bu 
zasında parke yolun uç 1 ve ıli;er muaiıinden do'11-
kısmı çöküyor. Bunlar üç gi memnuni!Jd oe nasıl 
saat içinde tamiri kabil 11 ıpıldıjmı sorulmak ıure
olan. ihmali caiz olmayan rile alaka ıösteri/Jiii htJ· 
işlerimizcieodir. 1 ber alınmııtır, 

miştir. Cuma günleri lstan· 
baldan kalkacak olan bu 

posda dojruc.:ı Trobıona gi

Jtcelc ve dörıüşde yalnı~ 

lnıb•lu!la •irıgacaktır, 



Sa11/a2 ( Yeni11ol 
r , 

Görüşler, Duyuşlar s~ıediyecilik 
terbiyesi Bay Amca ile Seya~_~t. 

Trabz.oH rüzal bir aabab de ıider, dere suyu içer 1 .• sazlı ve ıçlulı l .• Bır takayı le). 
Bılıdiyeci, Her hangi İcab 

cıı sailclı veleu mu11alckata11 ol
• n Legnelmaha: tabirince yabancı 
bir ıehircle buluncluğu zamaır, 
o ıehirin eser ve haralcetlerindın 
mulcayes~ler gap~agı ue güzıl· 
lıkl•rinclen, frm~lli olarak otur
Ju;11 qer içira naslbler aramayı 
lc.nJiıine vazife bilir. 

dekoru içiade ririyoruz. Bühin Bay Amc .: - olabilir, dt>di. rediyoruz : Kı.;a yerleştirilmiş 
yolcularda ıehn çıkmak içi11ı ha- biz de çeşid çeşid memba ııuları mangalda balıklar kızarıyor, deai-
zırlılt var. Vapurdaa aarkılıl c ılı: c: varında otururuz da gene Ter· ze sarkıtılmış tişelerde nkilar, 

merdivenin başı, dınu ltallcmış koı ıuyu içeriz ı ıular soğuyor. Orbda meyva v• 
çiftler ribi, lı:adınlı erkekli çift • meztletle dolu bir •ofra. E.tratın-

lerle dolu 1... Yılaız kaptanlar Şehrin aokaklarında r~zen 

1 
dakiler habre yiyip içiyorlar. 

teltl Meraklı bir zat : ber !tadının elinde açılc bir şem- Uay Amc~ .. 
- Acaba neden lı:ıptaaların aiye va~. Bu manzara bay Amcıs· 1 - Gö•diin ruü Bo~u: ıefasını 

Bılıcliyeci ruh, Aile mulai
linde mulıahbet ve şefkatı müs· 
lıtAİt lcuvl•et/i bir nizam kuran 
"' utdilc ölçülı e görı intiznm 
!Jtıratan aile rülcıinleritıin müı· 
t .,.,le. hizmet/,.,., miilfe"k gar
d.mlar sahasına intikal .ede11 

'"' bİ!J" luahüratını temsil eder. 

dı lı:adıalarile teyabat.leri adet ya Chıımberlaini hatırlı.tmış olmalı 1 dedi, biı:iaı Şirketi Hııyriyeoia 
olmamış ? ... diye ıöyleadi. Buaun ki.~ yaoımızdalr.:i Trabzonluya dön 1 Bo ~az sefaları gibi sııde auya 
c'vabıaı bay Amca verdi : du : değ-il 1 .. 

- /oaaf et bıyım, dedi, iki- - Tebrik: ed rim doıtum, • • 
da bir karaya oturmafa remi mi dedi, çok: ıulbpervor kadıalaruıız • 

d ? var 1 ayaaır •.. 
Sayın oltuyl cu l meşhur, kay. 

metli Karilcati1rcümüz ve mubar-

Bu lcua izaha binaen, Hem
ı~lırilrr gıiını İçinden birinin 
m,.mlekdittden uıalclaıarak yeni, 
!/#ni Jeku• lar ve yeni, geni um. 

ra11, satlılc f.11 ıeçim harelcetlı 
ri/e lcarıı lcarırga gelmuini 
manalandırmak ilctiza eyi,,.. 

Çok zamanlar, g~unek ihti
yecr oıga tedavi olmak lcastile 
t;dilın bügük şelıirlertle ıayanı 
rıaıar eserlerin reklamını, med
hini yaparkın tatbik imkan '" 
ka6fligflleri bulun•nları ,;adet
le tav•ige ry/eme/c ve başarıları· 
ne kotılmalc. ist~ditimiz olur. 
Bu istegiı, eııleJigecilik ruh ve 
ıörüıüne güksılm~yi ifa<J. eder 
ici, ifadede agrice Aile .erıtisi, 
memlekıt suııisi "' gükselc. lcıg· 
mettı 1tvıi1,,. dı saklı bulunur. 

• 
Şehre çıkar çıltmaı bir ma

ki11e lafıdır başladı: Makine aııtı 

maldae yekarı 1 
Bir Trabzoıalu izah rtti: - Ne· 

dea bilmem, otomo'Jile burada 
makine derler 1... Bay Amcı rü· 
lümaiyerolc: - Et malcineıindea 
kiaay.a olmalı, dedi. 

• 
Trabı.onda ilk işimiz ıaz:eteci· 

lerlo taaıtmak oldu. Bu arada 
bay Amc tya bir meıl•ktaşı tanıt· 

tılar : 
- Bay Sükati 1... 
Bay Amcı hemen lı:ulafıaa 

e2ildi : 
- Matbuat k.anuıau için ide· 

al bir razetec!I... dedi. 

• 
Şehri ıeziyoruz. Rebberİ•İz 

büyük, taş bir bina ıröıterdi: 
- Siaemamızl... fakidcn d•v• 

i.irvnaarayı imitl 
Yolcul•rın, i•zti11lerin not- Bay Amca biaanın öoüodelti 

'""• fotoıraf te•hitlcri birır ha- rHıirenlt ,fıtlori aüzıırt't : 
tı 11 lc.aleluiyonu to,.lamak mı· .•• Detişiklilc büyük de2'il 
ralcınc/an ilxııet i.e, Beleıligıcinin dedi. Ş adi de fÖlırı:t ltarvaoları· 
011nı lıiznuti ifadaki cehdi, aıo röçlükleri aaray oiıau~l. . 
Mevcutlarla mulc.ageugi temin • 
•e malıram bulunu/anlara /c.a. - Trabzoua ıclip de Kiaar 
CJUflftCfı istihdaf ıtlccelctir. naya ıitmemelt olmaz 1 dediler. 

011.u,, ıörıJş oe Ju11•ıunda V• meşhur 111adeD 11.ayunun kıy· 
ferdi "' ıahsı le.almanın •ioizmi natııaa kadar riltik. Şöhretiaio 
fiıftl, Anune mınfaatlerini be- bilyüklütllae •ulcaltıl deriD bir 

lirten 6lr aıJf u• t1e ıeni#ilc. ha- 1 
tevazu içine 1"Ö111ülü bir yer. 

'i• olccalctır. 1 Birer itardalt au içtik. Bir ut: 

Bir yavanın nlz:ımında aile - Garip detil mi bay Amca, 
ıelıi ne 111, ıdirltrift iJareıiredı dedi, eivar ballt bu ıudao içmez 

de Btlıdiıeler agni baı rolü de dı Beledigtderln, en eve/ 
ifu. . •dfrler. AacaM, her iki uarlı- müracaat edecekleri yardımcılar 
fqe tık kudret o• lcuuvet lıalitı- ıehir se/cene.l olmalc lazımclır. 
!f c 1c.ı,,,. • ., ıapılacalc işler oe Hülasa f medeni insan, be
ıctirll•cık JIHiliklır için hiç lccligtd insan elemektir. Bu bög· 
bir Hma19 le.af; t•lmi111cıkintlen lı olunca medeni her inıan, 
'Clazifılıri t11hil edici kollara !Jllfadıjı muhitin hayrına olan 
Uatiıaç olacalctır. iılerde vazife sahibi hulunduju· 

Aile reiıinlıı en tabii JJar- nu anatmamakla bu vasfını is bat 
dımcıları oil• /erdlıri o• Amme etiecektir, 

"izmdlerine müJeallilc uazıfelcr- 1 Çulha 

* 
Şehir Kulübünü g-eziilı:.. Gü ritlerimizden Cemal Nıdır'i n "alt-

ael bi" bina. Olcuma, oturma, ! şıım,, drın aldıe-ım ya:ı:ıııoı okudu. 
yemek aalonları ve bir de yeş;l nuzl nasıl, şaheser ve nefia ve 

çuha örtülü dört ltöşe masalalar bir içim ıu gibi leziz deiil mi ? 
dolu büyüıc bir oyun sıılonu vıır. Görüş ioc~lızine, yuılış ne fa1eti. 

·~ltata çıltınca bty Aruc ı kolumu ne ben hayran ltaidım, 'lİli bilmem •.. 
durtt6 : H. · u h · · · B k 

ızım oaşaıu !lrrırımız e ir 
- Şu realitenin güZt'lli~ir.e Süıı.uti için : 

bale hele 1 do:di ve bir yeri ıö• · 
terdi • "Matbuıt kanunu için ideal 

bir g-ıızeteci l,, demekle öyle ince 

bir nü:deyc te.ıaas etıniıı iti ..• 
Maamaf! meaolenin eaıl şayanı 

hayret bir nold~aı da şurada : 

Bıy Amca : Bay SükQtinin 

bütüıı yazı!arında kılı kırk yaran 
vo haylı zamandır aJiııe kalem 
almıyön bi~ fazcteci oldua-unu 
nereden ve naaıl ötrenm ş ?! 
Y aluız tlcy Nadir; "şeiarin s.,kalt-

larında gueıı her ltadıoın aliade 

açılt bir ~emıiye var,, demekle 
it tlmcrli bir müoaleza yapmış •• 

Trabzooda şemıı;iyeh ırezco kadın 
bıo de ya be11tir, ya oıa kı oıa-

lar dıi l..ilamberlaıı.o nıç bca&e· 
Matbuat kanununa göre ideal gazeteci ı uıczııı:.r •• O.:ılıuııı aul ı.ıcu uıu harp· 

Balctım, h11.i.ikl\ten kulübün Ç\I mu oıa11G.larıaı çc:~aı~ ba~larııaaa 

tam ltarşııııodaki biı.ının lı:apıaın · va e~ıaıuuJe ı->rwı:ıı ve ıudaaıah .• 
da ''Trabzon icra dairesi,. yazılıydı! H,jw Ç.:wuerı.ıyn ııuılıcı.ı mudıır 

• 
Trabzooun en meşhur vo mu· 

kad.ioa yo:rioda. Atatürk KSşltü. 

ıaüa bahçuiodeyiz Hepimiı bil· 
yük hatıralar dünyasıaıo birer 
p ·ırça1ıadayız. Bir ara arkadaşl ar
dan biri: 

- Büyült vo methur adam· 
lardan hatıra iıtemei: bir baktır, 

dedı, meseli Hollivud soltalclaıı 
mefbur yıldızların ryak izlerile 

dolt.ıdur. Acaba neden şu yerlerde 
Ataaıa ayak izleri yok ? ... 

Bay Amc': - Nuıl olabi
lirdi ki o yıldı.ı def il, bir rüne~· 
ti, dedi. 

• 
Trabzondaa ayrılırken vapu· 

rua etrafı tetyi• gelen kayıldarla 

dold•. Bazılara aile bahçeleri ıibi, 

ıu : U ıao oııı ily..lı, düşıaaoı •ı.111 • 
cı JI!, uıııılı ".:dıoc . yo k•<.lıtr haı bo 
aovaw cdc:Ceiız, ııuıta y.ıpıaıy•Ca· 

~ız acmuııı ..• 

Aman ef cndim fU p.u ça içİD· 
dekı bu!uı oylo yarıado vo oyıo 

eofeaki : 

~ehır Kuhibü11üa lta rı111Dda 
ıc . a u.ııreaı .. l.cr11 Ooııı eııiıaıo talll 

l\.u!Uoüo "ar~ı.ı .. <.11 bı.aluuo.aaııa• 
u .. Kı tı:ıııauur vo 1toıa~ctıo bu: biç 
Lo laıkuıQM deıcıldııı.: ... 

L.ateo oyun ııo.auaaa lti•i 
.cr.yı auc:ıı~~, kİau ae ıcıayı 

ıcaba iiı.Jer 1 

l::Su ıuyaaetli m~lektııtla teıer· 

rü! eueı:aedıi' me, teırıfatcıl.ık ya
p•llllıdı~uuı& ._:uk vıuııaııuım. 

E~er beraber bir i'Hınti yap· 

I'.._.._....,, rma.:a .... -...-......,.mw-a 
1 Y eniyol' un Edebi . Tefrikası 27 1 Fikriye, her gece kulağını kapıya dayamağı 

ihmal etmiyordu. Babasının, günün birinde, fena bir 
karar vereceğini biliyordu. Hakikaten, o gün gelmiş 
çatmıf tı. Bu kötü niyeti duyduğu gece sabaha kadar 
uyumadı. Sabahleyin emekdar kadına her şeyi oldu· 
iu gibi anlattı. ı · Karadeniz 1 

1 Hikayeleri 1 
1. •• • Yazan : Hayrettin Ziya • aza ..1 

Hüaeyin, ~~i taraftan para almış, davayı lehlerinde 
ha~.edccegı vaadinde bulunmuştu. Bu esnada müdür 
degışt~. Y ~ni müdürün yanına gidemediii için iş de 
h~lle~ılemıyordu, İşlerinin uzadığını gören köylüler, 
bır gün, tarla başında kavgaya tutuştular. İkisi 
d~. !ekdiierini ''ağaya,, rü~vet vermekle itham etti. 
Doiüşme.' yaralanma He bitti. Hadise jandarmaya 
a~ıeyl~dı. Sorgu ıonunda vaziyet anlaşıldı. Nahiye 
mudürü, bunu duyunca, hayrete düttü. Köylüleri 
odaıına çağırdı; iddialarını dinledi ve işlerini o gün 
hallediverdi, 

Odadan çıkarken köylülere nasihat etti; mu· 
tavassıtların hükumet kapısında işi olmadığını, 
herkesin kendi mulahatını kendisi iÖrmesi lazım· 
ıeldiiini, dairelerin her vatandaşa açık oldu~nu 
aöyJedi. 

O akşam kahvede konuşulan bu idi. Hadise 
Hüıeyine ea büyük darbe oldu ve onu en ciddi ka~ 
rarını almağa ıevketti. Eve kendi adamlarından iki
aini çağırdı. Bunlar, yaralama ve ölüm faili olarak 
birkaç defa mahkemeye düşmüş; bazen mahkum ol
aıuıf t bazen delil bulunamadıiından beraat etmiı kim

•e!e!di. 

Cemal, ertesi akşam, kayaların yanında yaşlı 
bir kadına rasladı. Bu sevimli kadın, ona, kırk yıl
lık ahbap gibi sokuldu. 

Oğul. ne ararsın buralarda ? 
Geziyorum anne , 
Sanki gezecek bir yer de ... 
Yok ... öyle deme. Cennet gibi yerler. Bu

radan daha iyisi olmaz ki ... 
İhtiyar kadın yutkundu. Söylemek istiyor, 

beceremiyordu. 
- Ama buralarda gezmek tehlikelidir , 
Cemal güldü . 
- Nasıl tehlikeli ? 
- Adam öldürdükleri çok da burada, .. 
Cemal yine güldü . 
- Nine l ben buranın nahiye müdürüyüm. 
Bu sefer kadın güldü. 
- Biliyorum. Yakışıklı yeni nahiye müdürilnü 

öğrenmiyen kaldı mı ki '?. , "Bizim evden tut da •.. ,, 
diye söze başlı)'acaktı. Birdenbire toparlandı. 

- Yedisinden y ... tmişine kadar öğrendi bunu. 
Ama ne olursa olsun piştova söz geçer mi ? Allah 
göstermesin; gen~ yaşına yazık. Ana?, baban güzel 
gününü g·örsün . 

Dünyada kimsem yok nine • 
Öyle deme. Herkesin bir kimsesi vardır, 

- Y ~k dirorum sana 

11 Birinci teşrin 9.39 .. ,,,, Doktor ., 
• • l, D 1 y o r k 1 .J 
Deniz banyosu 

E"~li soz•m•. hocam 
pro/esör merhum Şıılcir Pa· 
ıanın 1ösile haılagı}ca;ım 

Muhterem hocfl'm, hango· 
lardarı ôahs ederken, suyun 
laagatigatımız üzerintlelci 
c:olc mühim olan rolünü, 
teôaruz ettirmek için, der
sine ıöyle başlardı. 

(Su, taazzuvun esası. h!ı
Y''tın revnelcu btha.sı, sıh
hatında laumei mutena ba
hc.sıdiT) derdi. 

Hiç şüphe gole.ki: mer
hum lıoeamın hu sö"ıü çolc 
§erinde, ve hayatın hakika 
tını ifade eden dtğerli bir 
sijzdür. He11iniz biliqorsu. 
nuz k i: Dingamızda mef1cut 
olan bütün canlı muhliilc. 
ların, l.agıJtl.ırını m!lh:ıf.ua 

etmeleri. nesillerini idame 
ettirebilmeleri, t1c n~şvünii

m• bulmaları hiç ıüphe 
yolcki: 111 ile kaimdir. 

Şu h"Lde deniz bango. 
ları nın biingemis üzerin
dılci mühim olan rttlünii 
•urad<> mümlciin mertebe 
tebaraı ettirmejı çalııaca
jız. 

D.mis bangoları, dahiii 
i/raz ıuddıJeri dlldtjimi~ 

( horm"'RLarımız.ı) kamçıla· 
yan, onların /iz!loLoji vıui
/eterini itıgıkıle 11oiana 
kogan en lnigük arnıülır. 

11111 oiaydık. Oı1a ltavakme7daıaa 

rıdeo uraumi C•ddcsıia vo lioztepo 
DİD mubtoııf ••mtleraııdeki ıokak· 
lamı karılr.atoı ize edil~c.:k peri· 
ıan baluıi, aUeriıada eu teaeltalori, 

dealileri çe~m• baılarıııdaki aaç 

aaça baş b•ı• releıı çolak çocu2u. 
Panorama d• aıyah <ıoalu, ıuh 

;aato:ıua L&rilllDda y üzlarca 

ıe1aç va ihtiyarın yorleriad• otura· 
mu, havalanıp, zıpla)aD ballorıoi, 
6U· 7 V taıeocıu&ı tııtıhp, aıkıştıaı 

dorıhaııelcri, kiatbaH, ve Göuuya 

nazire yapılmak iııtenea L.ayDoa 

ve dabakııaae derelerini v• daha 

aeleri, aoro1eri ıcö.ltermoıı;dim. 

CEVDET ALAP 

Deniz bangofa,ı yapı· 
l,,ken, güneş ve /cam ban· 
yaları da beraber gapıldıjı 
için, dalıiii ifraz gut/deleri· 
miz, daha fazla bir sureti• 
tmeT ji, kazanmış t1lacajın· 

dan, bu holc.ımtl1111 de, tltlni~ 
banyolarının, umumi sıhha· 
tımı% iieerinde pelc hiigülc 
bir hizmeti vardır. 

Deniz banyoları ne z•
man yapılmalı ? ve nek•· 
dar müddet denizde le.alın· 
malıdır ? 

Dıniz oangoları, •cııı 
mızı (lcu tlö ş11lör) d~n 
gani güneı çarpmasından 

lc.orurnt.llc ıtırtiiı en egi 

zamanı g.in ortasıdır. Ftı· 

kat : umumigdle tldnis ban· 
go $aGtları: ıabahlegin ıaat 
9-11 arası öjleden ıonrtı 
dtı 2 -3,5 Grfl.sıdır. 

D .mize g11.•aı gafJdl 

girmemıli, 6irdenbirt "' 
biitün vücut 6•rabtlrcı sugtı 
ıolcıılmı:iıdır. D.:nizdtt cufl• 

mi garım ıaat lcalmalıtlır. · 
Bunllan fa6l•ıı bir men/o· 
at temin ctmes. Dıı:11ise 

gtr•rlc.en, mide ne f'11c d•i• 
ve nede boı o/mamalıdır. 
Haf ıf /lir l'!I gı111elc /en• 
dc;Udir. Huiiı11 : Deni• 

banyosu, laem '1iicu.Jarnuı• 

zinti•fİ, laımde hormonları· 

mı~ı lc•mçıÜııgtırek, d•İNli 

ıınç jal1na111ısı, 111dtcıcoôı' 
/atıl, •e ı•rctLi 0'111amııı 

tımin eder. Ba 1u.1 i~in dı· 

ni~dın lc.açmatnalı, '"!J" •' 
denizi ı•k ıe•tr1•iitiir. 

Dok.ter Kdum Giilır 

-~-----------_..,.,.-
Deiirmeodere köpr üs Ü 

Değirmendere köprüsü· 
nün tam CJrtasmdaki istinat 
kısmmdan bir parçası yıkıl
mıştlf. Tehlikeyi önlemek 
üzre yaptınlmasını dil~rit· 

- Sen ne bilirsin ? Belki vardır. Hem de, 
olur ya, burada, O.ııun için tatlı canına acı diyoruJJI 
sana. Vazgeç böyle tenhalardan . 

İhtiyar kadın Cemalin :nrtını okşadı . 
- Dediği kadar varmış; aslan gibi delik•llla 

maşallah 1 
- Kimin dediği kadar nine? 
- Hani öyle lahn geliti söyledim. 

seni yine görürüm. Sözüm kulağında küpe 
Haydi allahaısmarladık . 

Kadın yürüdü. Cemal arkasından bakıyord&J• ,.r• Onu kimin gönderdiiini anlayıvermişti, Biraz t 
verdikten sonra adım a,dım takip edecekti, fa.Iı•e 
dimağını düşünceler sıkıştırıyordu : " Ogönderd•Y', 
niçin tehdit ediyordu ? Tenhalarda niye dolaşr.111Y', 
cakmış ? ,, Bu düşünceleri müsbet bir mütale•Y 
bailıyamıyordu. 

K d O d d -ıar•"' a ın epeyce yürümüştü. a a ıua . iJJ 
hız verdi. Tahmini ıibi çıktı. Kadın, HOseyıJJ li; 
evine girdi. "Demek o gönderdi,, , diye düşii~ .. e 

1 11et'" yordu, ''O gönderdi. Fakat niçin güzel ıöz er ı 
korku verici haberlerle ? ,, 

• 8tlıt' 
Cemal, Hüseyinle konuşabilmek ıçın . fır• ço' 

arıyordu. Nahiyenin kimsesiz, aç kalmış bırkaÇ •"; 
cuğu vardı. Bunlara muavenette bulunabilmek t•:,,.t 
vuriyle para sahibi olanlardan bazılarına oıi1r~,ci' 
etmek istedi. Haber gönderdi. Hüseyinden 
hepsi geldi . rııı•~ 

Cemal, Hüseyinin dilşmanlığını dışarı \'il •'rJ'; 
niyetinde olduğunu anlamıştı. Bu hareketiyle: ,uıı1" 
biye müdürü de kim oluyormuş ? Sözünü 111ü 

Dı•ıam ıdıcılc -
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eyva ağaçlarına şekil ve düzen v 
Dalları bir birine geçmiş, karmakarışık hal

bulunan her hanki bir ağacın meyvacllıkta 
~ti yoktur. Böyle bir . ağaçtan edilecek istifade 
~ır. Fakat dalları ve kolları karşılıklı, birbirile 
llgeşik ve düzenli olan ağaçlar daima makbul 
muteberdir. Çünkü bunlar daha az yer kab

Llar ve daha faydalı olurlar ki bu da arazisi dar 
~n memleketimiz için az b r nimet değildir. 
Ağacın köklerile topraktan alıp yapraklarda 

~Uolaştırdığı kuvvet bütün dallarına, filizlerine 
·her tarafına aynı mikdarda dağılmalı ve ya
)tnalıdır. Böyle ol12rsa ağacın düzgün şekli ko
~•bilir. Yoksa. bazı dallar kuvvetli, bazılar za
l)lursa, dallar ve kollar yalnız bir tarfa toplanır, 
hlırsa ağacın şekli ve düzeni bo~ulur. 

Meyva ağaçlarında şekil ve düzen süs değil, 
~ -t bir ihtiyaçtır. Yani maksad gösteriş değil-

Atacın bütün dalları ve kolları birbirine de
olmalı, dallar karşılıklı ve düzenli bulunmalı
Bunuo için de yapılacak şey : Ağacı keodi 

ine bırakmak değil, daima göz altında bulun-
~lbak, dalları ve filizleri maksada göre terbiye 
~k.ten ibarettir. ki buda ağaçları muntazam 

· doğru bir budamaya tabi tutmakla mükellef
, l<endi haline bırakılırsa ağacı besleyen kuv-

Havayıcı zaruriye fiyatları 
~-d~ . . . 

eaıa CIDll Mik.yııı Toptan Perakende 

lr:uruı s. kuruı s. 
~)' UDU l İllCİ itil o 13 l~ 

~ lo.ya ,, 26 50 28 27 50 

~ ~•ramH " 11 ı~ 

'11
'' çapa .. 21 22 50 

'\h kur11 ,, 8 ıo 

tit lıpaaya ,, 20 25 

'•lı: ıiyab ,. 10 12 

' teker 50 " 1475 S'l 
hkır 100 il 2650 28 27 50 

490 adetli t3i0 ' 3 so ,. 
kilo 25 ~ kuruıu '..!O 

'1i ' 1 . . 25 30 30 30 · ıacı " ~ ' 'l . . 
" 18·20 2.5 'l7 60 

!iıı • ır.cı 
~" YaQ-ı ayvalık 1. ci ,, 62 6S 
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\ ht erimif ., \10 100 
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\ " •ti kilo 35 35 
\'ti " 20 2~ 20 '26 

~ tö~·· Ü " 1 25 1 2) 
4 a 50 s 4 5 ;,ı 

' ~ Ur 
,. 
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-- il ıao oluk " 31 il2 31 32 
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'
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vet daha çok dalların tepelerine gider. Alt ta
rafları zaif kalır, bu yüzden üzerindeki meyva dal
ları kolaylıklii mahvolur. Dikkat edilecek şoy, işte 
buna meydan vermemek. dalları ve filizleri mun
tazam beslenir bir hale sokmaktır. 

O halde, ne yapmak lazımdır kı kuvvet bazı 
dallara veya dallerin bazı taraflarına az gitmesin, 
her tarafına aynı miktarda gitsin. Bu hususta bi
linmesi lazımgelen bazı esaslar vardır. Onları 
meyva yetiştirmeğe uğra şan herkesin bilmesi icap 
eder. 

kadar kuvvetli ol4r. Yaprağı az olan dal zaif ka. 
lır. Zaif dalı uzun budamadan nıaksat o dald faz .. 
la göz bulundurmak ve böylece fazla fi liz ve fazla 
yaprak verdirerek dalı kuvvetlendirmektir. 

Fazla filizleri hemen koparmak suret ile kuv
vetli dallan zaiflatmakta mümkündür. Esasen 
bir ağaçta fazla filiz var sa koparılmal dır. An. 
cak bu filizler zaif dall~r üzerinde bulunuyorsa 
bunları koparmakta acele etmemeli, bir ınüddet 
bırakmalı ki dalını kuvuetlendirsin, sonra kapa
rılmalıdır. 

Yarın filizleri değil, hatta filizlerin uclannı 
Malumdurki bazı dallar yukarıya doğru dik, erken veya daha geç koparmak sureti:e de dal

bazıları da yana doğru dü7. veya arkuridir. Dik lara düzen verilebilir. kuvvetli büyüyen genç fi
filalJarın beslenmasi daha çabuk ve daha kuvvetli lizlcrin ucJarı erken alınnıalıdır. Fakat fıliz zaif 
olduğundan ağacın dalları zaif ise onları dikleş- ise kuvvetlensin için, uc alma işinde evetlemek 
tirmek suretile kuvvetleştirmek mümkündür. Eğer doğru değildir. 
dallar ve filizler çok kuvvetli iseler bunları daza- Uc alma işi meyvecilikte çok mühimdir, onu 
iflasınlar için yana doğru eğmek icap eder. ayrıca yazacağız. 

Bir dalda fazla meyva varsa o dal zaif kalır. 
Bir dalın hepsi değil de, yalnız bir kısmı kuv- O halde zaif büyüyen dallar çzerindeki nleyva-

vetli ve bir kısmı zaif ise kuvvetli büyüyen kısmı !arın bir kısmını koparmak gerektir. Dal ku ıvet
kısa zaif büyüyeni de uzun budamalıdır ki kuvvet li ise buna lüzum yoktur. Kazım BULUTA Y 
Ji olan zaiflasm, zaif olan da kuvvetlensin ve böy- 1--------------------
leJikle ağaçta düzen hasıl olsun. Bu •Zade,. ne demek istiyor ? 

Burada biliaecek şey şudur: Bir dalda yap- - Baıtarafı ı de - teren lml4 yaahşı ve fikir ta-

rak ne kadar fazla olursa o dalın beslenmesi o Fakat ıj1011n rnaa haberi- nakuzıarı ile d olu1ur. Meşhur 
Dl raamen "karile r emin olsuo, başmııbıırrır, seyabııt etrafında· 
ki, biılm ilbl ( Sırtı ulaJ ) ds ki ıUkıl tun bem eodfşe uyan

Kızılaya Borcumuzu ödeyelirn bulunan 7111cılar için yine bu dmtıQıH, kendisin~ tabii nefes 

B Z 
meıele Uıerlade beydnı muta. ı ldırmadıe-rnı EöylUyor, bom de 

orcumuzu diyorum. ira kızılaya para ver- ıeaya ıı:a.kao da yoktur. ,, Frıosıılarıa ·• lfober olmuması 
menin sade bir yardım değil bir borç olduğunu Noye demeyin 1 ÇüakU Zil · iyl habere delıllet eder,, ntaso-

h k l G h d 1 h 11 d b züue dayıuardk endişe etmedi-er es an amıştır. ünün a ise eri arp ve tabii n 1 ··u •,, me us d ea Hdtr; P•· 2icı i yazıyor . 

afetten ıarar görealeri himaye eden: Kızılay'a da buçiuktadır ( S 'ift• nail, bu de. Huk nmetimiz, muhakkak ki 

b
. b le d b' f Z mak.llı; takat bu t erkibi kaç VeUttan v" bepiınlzden çuk cıa
ır a 11(1 an ayrı ır men aat temin etmiştir. a- ki~i aulu ? ) ha iyi düşUuUyor. Sıyuset işi 

ten her hadise iki cepheli değil mi ? Ü da kızılay P~kl, HO.ıeyia Cıdıil nasıl ııu:ıık, Ç(Jk nazik bir iştir. Ht:r 
L • ._ d l . d f d . d 7aıdı '? O mebuılur. O, ".kendi· öııUae Kttl.,nın bllkllmetio si)'u-

artı~ yıne ~en i erı oğrun a sar e eceğı vari at sine kolay kol.ay kıırı.-ı • ıı raıya- ıotine aııir, bilhassa ksleminin 

menabii için mutat propagandaya ihtiyaç göster- cık. wtıv.k.i vtt m~ı leb~yı itırız ucuuıı t"leu her fikri yayma ı
meyecektir. etmletir. Buuuu lçlu "matbuat oa WU1ıi1tde edilmemesi o cemi. 

meyd•Dlnda pervuız at OJDıtl· yetın en •"lı ioldltıplarlle alny 

Artık kimseden istemek külfetini katlanma- m11i.tadır. " ··Hueeylu Cahit be- ettiıecek bir hııl midir ? 
Jd ne yapılabılir 'f8 ne söyle- Göıü g eride olup buJllnü 

Yacak, yalnız beşeri ve tabii afetlerin meydana · · 1 ? tıızwedttmıy ı k '· 1 nebııır ,, 11n er yı ~waö. steyen-

gelmemesini, yoksulların, muhtaçların adedini a- Fukat Türkiye Cuwhurlyell, ıer aramııda"zııde,, değil "ziynde,, 

ı hatusıuı gördUgQ zaman veki- dir lur; yanı olmaııalar da olur ! 
za tmasını temenni ve kendisine yardım vazifesi luıi wcbu~un u , vttliıinl mahke- Ül k. UüıGz, Kecmişlo kötnsn-

düştüğü zaman çalışma planlarını ihzar ve tedkik meye V<;r~iştı r. ı.su arada sayı. nu hurtl...tmak de~u. bugUuü 
ile meşgul olacaktır. sıı gıııe tlcı Vtı H Use)i ln C:Ahltte tekamııı etti rmek yımııı d !lha 

varaır .. a ma bunları ·•zacıe, Ve- ourıu hazırlamaktır. 

İnsanlaruı kendi menfeatlerine başkaları ta- lıt bılmcz, yahut biluıezden ııe· Mıllet ( Sarra nbl ) da ola· 
Ur· 

fı d h ·· · J 1 k 1 l nı ba~ıoa t11ç yapmsz .. ra n an iisnu nıyet e Ve ev ve fı eti O madan M11kalenin buadııo ııonruı Tunç 
yapılan zaruri ve yerine göre faydalı sarfiyatı öde- me nfi mu m ilsb;,, t şekilde iös. 

me!eri~e mecburi kılan yen~ vic~ani ve hukuki ı

1
-y-a_t_a_t_a_lik_e_t_m_e_m_e_k_,_h_e_p...,im-iz_e_d_u __ ş_e_n_l_)İ_r....,b_o_r_ç-tu-r-. 

i!elakkıler arasında: Yarın bır felaket karşısında I Tekliflerin kudreti aşmasının abesliv i ve aka
yardım göreceğimiz ~e be~leye~e~i~iz bu mü.es- • meti kadar da varlığına nisbetl~ istisga; edilecek 

seseye yard~mının belkı de bın~ebırı.nı b~gün verıyor bir mikdarla savuşturmağa teşebbüsde kurumun 
sak: Bu mustakbel muzaheret vecıbesıne teahhü- hükmü ve manevi şahsiyetine saygısızlık ve tazip 
tlüne .karşı bir edada bulunmuş ve bu suretle bor- olacağı gibi vazife alan heyetlerinde mesailerin-
cumuzdan kurtulmuş oluyoruz. deki heveslerini kırar. 

Bu deyimlerle kızılayın şefkatini, büyuk hız- Bu noktada sadece teallül veya başkaca tek-
metini ancak afişlerle veya nefsindeki tecrübele- lifler olduğundan bahisle tereddüt değil: Tabii 
rile aalayabileceklerden madasına hıtap ediyoruz. afetlere eklenen ve dünyayı harabiyet ve insanları 
Üüun için bugün başlayan kızılay haftasında üye elim maceralara sürükleyen sergüzeştçi cereyan· 
olmak ve mutevazi nizamnamenin değil azametli ların doğurduğu harp afetleri ihtiınali karşısmda 

hadiselerin milli, sehavetin icabatı göz önüne alı- gereken yardıın ve hassasiyeti göstermiyenlere 
narak halimizle mütenasip bir aidat vern:ek, ve verilecek cevap sadace kendi menfaatlerini ve va
müteakip senelerde de tediyatımızı kızılay namı- tanın mefaatlerini layıkile takdir edemedıklerin i 
na heyetlerin ielmesine veya bu maaldeki neşri- beyandan ibarettir. Avukat Zihni Can 



Sa9/a ' 

Köprü inşaat ek Jltmesi 
Naf aa Müdürlüğünden : 

1 - Hopa - Borçka yolunun muhtelif lcilometre
l~rindılti btş Gtltt köprünün betonerml! tabliye inşaatı 
iıi ıirmi ıiin müddetle kapalı zarf uıuligle eksiltmeye 
çdccrılmııtır. 

2 Elcıiltme 16. Birinci teşrin 939 pasrutesi gü-
nü ıact 15 ,/~ Çoıuh Nalı• mütlürlüjünde gapılncaktır. 

3 - J,.tıkliler earalc.ı ftnni§tyi Çoruh nafıa Md. 
ti• olcu!iabiliTlu . 

' - Eksiltmıgı tirdi/mık için iıtıklilcr seki• yüı 
o~ üç lira yirmi lc .. mıl•lc teminat ile ıhligıt vesikası 
•• ~ari 11:.ntgt ait tict.artle ait ticaret oclası makbuzu 
t~lcli/ m~ktubtl ile birli/ete fltrmtlıri lazımdır. Elcsiltmaltr 
•le/igd vuilcasının •trilmısi için ek:siltmı•in gapılacajı 
ıand-n '" aı sekiz tü11 t•oıl bir iıtiJa ile Vilayete 
müractJatlcırı mulc.taıitlir. Bu müddet ıflrfau/.ı oesilca 
t"Ldin_tle bu 'un111ıy•nlar ılcsiltmegt ıirımeıler . 

.} - lst~lcliltr mtı'ilelc.kat temiıeat mektubu. Ticrırıt 

1 - gag 

Fındık müstahsillerine 
Fındık Tarı.~ Satış Kooperatifleri birliğinden : 

Birlijimiı Urıgeden Hopaga kadar Tarım Satı~ Kooptro.ti/lerilt l•1kiltitlcn
dırılmıı olan fındık hö.'gesinde ayni zamanda fındık fiyatları üztrindı neaim rolü 
i/asilede tavzı/ edilmi1 bulunmalct-adır. Bu maksatla muboyaa ele.iplerimiz 4tıima hır 
gerira p lZ crla ruada birliğimiz namma mubauoatta hu lu11mtJlctadırl1Jr. Birlijimiıin ma. 
bagaa barem fiyatı icara deiirmenlilc. ve güle.sek randımanlı tumhul fındık on dört 
ba,ıılc lcııruş. lcuru deiirmenlilc. sivri fındık 011 üç buçuk kuru,t11r. Müıt•hıilin her ••· 
m1Jn birli;e !Jt o"dll ıoe Trabzondaki birlik mümessil/;lc.lerine, puar mahallarındelci 
elr.ipltrimize müracaatla bedelini derhal ve n 1/clen alm 1k siiretile 6u fiyatlar eıusın
tl•tt mııllarınr satabi/Fctkler;ni ilan ederiz . 

Gayrimenkul Satış Artırması 
Mıballeıi Sok•2'• Nev'i M.N. KN. 

11 Birinclttşrln 15'39 ::z;;;L ~ 

İlan 
Ot hukuk baklmHtlnd .. : ili 

Otun Kanlar kOyOodeate 
1 Ha· 

otuUarıadao Dursun ot " 11 
110 taraf&od&a mUddel alttf 
Vuydıık köyUoden flleçll oıııı 
Hüseyin km Sabire aralarıod• 

1tat• çarı nufusta 7anlış ve 1 
1 

olarak yapılan kaydın ter~~~. 
dansı haklmula yapıl•• 
olan mutıakemede mQddel al:~: 
he Sabire ıaamıoa 7a111all d 
nliye alrine Terllea tırb ,: 
aezburania mahal& lkı•ttıo 
meçhul bulundııtu .. ıatıllll~~ 
ve ııttbk edH mtıctdeini• ıııte 
veçlılle Uaoen tıaHtat Jcrııı•~:. 
mahkemece karar nrilaıif 

'df 
d11ğuodın n mutıakemeltı~ıı• 
29~11- 9~9 ÇUŞHlb• JUi Ot 
bırakllmıt oltiu~uadan •e~1' 111 
eUalle mUllllei aleybıaaı• bllS 

o./aıı ve elılivet fJesilcuı il• tthli/ melctuplıırını ihale , __ E._s_v-ak 
ıünıi o!an 16'. j;rincitrırin 939 paıo.rtesi zünü satıt on 

Go 1u Mağ;.za, ardiye aı 35 ı. 
, 
,- ) 

\tuhımmea badeli 
Lira 

1250 

,.u· 
H J•bot uıuluaa tevtikı& -ı 
Hddak bir Tek.il aOaderllll 

• IJlU• 
M. ıkıi taltdircle hakkında ld ~ 11 

bakeweuiu &i11tbeu yapıltıC• dörtt• ek•iltmı lcom;ıgon reislijiT•t malcbuz malcabilintlt 
tııılim edrcelc.ler4it. Pasta4<J olan gtçikmeler kabul edilmes. 

.f- 4 

Arpa eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

1 - Treb%orı ıarnizonunun Eylul baırndan Ajus
toı 910 ıor.una icatlar ihtigecı olan 90,000 lcilo arpag• 
litıptlı sa,f la teklif ediltn 5 lc•raı 22 buçı:A: ıantirn pı· 
h•lı ıörüldüjantlı" tenziline talip olanların 14 Birinci 
teırl11 939 Crım•rtesi ıüni uat 10 da Erzincan Askeri 
S•. Al Komisyonunda hu/untlurrılmaları . 

2 - ille temin•t 352 lira 72 lcuraştar . 
. J - Şarl11emı HJıe/ı Kol•raunun tılımil ıarnison· 

/.,ında mtflcatlur flC •ınıdır. Her gerd• her ' giin ıö'rü 
1-.1.u;, . 2-ı 

Açık eksiltme ilanı 
T rabıon Defterdarlığından : 

1 - 1225 lire beclcli lcııi/li Trc/Jıora Hülcum.ı 
Ko11•iıraın tamiri 5-10-939 tariltinddn itibartn 20 tiln 
mücldctle a~ılc elcıiltmıgı lcoaulmuştur. 

2 - Bu iıı ait ~artname t1e evrak şunlardır. 
A - Elcıiltme şıırtnamııl 
B - Malcaflele projtıi 
E - Yapı isleri /ertnf t1e umaml şartn:ımesl 
F - Vahidi fiat liıt11i: Hususi şartname. lc.eıif 

luil•ıesı. 
G - Prejı. 
iıtelcliler b• iıe •it ıoralcı Trabzon Dt/terdadı;ın

""• alıp ıörebilirler . 
J - Elcıiltmı 25-10 - 939 Çarşamba tünü so•t 

14 i.ı Tra6~ort Dc/t1rtlarlıiıntla fJopılocalcttr . 
4 - Elcıtltmegı ıirmek için iıttlclilerin (91) lira 

(88) lıuruı mu11clc/cat teminat mele.tabu fJtga malcbu~ 
•• iu11«•11 beıka •ştıiıdalc.i fleıilcaları ibraz'l mtcburdur. 

No/ia Mütliirliiüntlın ba iı ;,;,. aluımış ehliyet 
v11lka11 oc 1939 mali ıeneıinc ait ticaret oda11 flesike•ı 
i6r•• dTJtelcri i/4.11 elıınur . 2 - ' 

Soğan eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

I _ Tr•is•n ıarni•onruuın 1. Teşrin 6111ıntlen !y 
fiil JIO ıo1tun• icatlar ihtlgccı için 7000 lcilo /caru ıojan 
•,ılc ılcıiltmıge lconulmuştur. 

2 - Mulaammı1t bedeli 350 lir« ilk teminatı 26 lira 
ıs lc•r•ıt•r . 

· J - Ekıiltm11i j.1 Tıırin 939 pa~arteıi tünü H•t 
11 '' Eııinc•n Aılceri Satın A<mtı Komiıyonııntla y•pılocalctı · 

4 - Şartname "' eoH/• lcolortlunun tılcmil ıarni· 
2011l•rı11tl• ııtt'Ocutt•r. Vt agnitlir. Her yerde her ıan 
rörildtlir . J 4 

Bulgur eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom dan 

1 - Trabzo., gJTniı:onunun 1. Tt.'şrin b:1şmd·ı11 Eg
lul 9ıf0 ıonana lr.adar ilıtivacı için tksiltmege ko,,•lan 
31.000 kilo hulıara t ı İip ç km11dıiından 16 - 1 Ttşrin 
139 paıarttsi günü sacd JO da ihalesi gcptlmulc ü~re 
gınidut açı le eksiltmeye k'>'' ll 'muştur 

2 - Yenidtn yapılım tahmini b,.del 37 20 lira, 
ille tcrnintıtı 297 liradtr 

j - Şartname 'Ut. evsafı kolordunun tı;;kmil torni· 
••11l•rı11d• 1J1er1c11ttur tı! sgnıdır ,- her gerd~ her gün ıö 
rjl•iillr. TaUplf'rin müracaotltırı ilin olunar. 

. Kuru fasulya eksiltmesi 
Erzıncan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

1 - Trıı.iıon ıo,.1tiıonur.un 1. Tıırin boıınd~n 
E,lil 910 ıonuna kadar ihtiyacı i~in elcsiltmıyı konıılen 
21 OOQ Jcilo lcııru /osu '_q1ya talip cılcmatlı;ından 16-1. 
Tıpin 919 (laıartesi günü •aat 11 dı ilıal~ıi JJopılmalc 
ssr• 9t11iJtft Gf.ı/c tksiltmtge /conıılmu#rır. 

1 - Yenıtlen gapılan tahmini 6ıdıl 27 30 lira 
ilk tc11ti1111tı 21ıl lira 75 kuraşt•r. ' 

J - Şartname "' eosofı lcolorJan•n tekmil ıarni
: ao11lcrı11ıi• mıflcuttur '" aynıdır,· her gerd~ Itır ıün ıö 

rilcitlir, Tc/iplerin belli tün fla saatta Erıincan aslc~ri 

••''" •I~~ !gmfsv11nun~~ ~cılanmctlırı ild~ 9la~r~; 

il ., 
.. 
" 

" 
36 .. 37 

3 ) 
5 ) tebllt makalllına kaıaı 0111•~ ga 

F ı:vltani Harap 43 ıa ) 
Otel tahtuni harap 15 ) 

Golu o~lu ve Qıre 11411 OlUllUl. J.\i 
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.. 
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.. 

alıçı H<ıınım 
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Yeoi c ımi 

Sıra mığ'az,lar 

" 

han ve 4 mag-azı 
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ma~ııza 
mafau .. 
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,, 
" 
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250 
700 3 

1 
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bitHdı 
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R. 

ti 

l:)U.tillCD• eulb nukuk bı&ldıJI . 
• 21114•11 · , .. 

~Uraı~naahı Civrı toyıı• 1'l· 

210 •4 ., .. 
2998 1 Arsa 

Ma~aza 11 2 

.. •• 
., Alaça hamam 

250 
M.:l.~7 ,-lS 50 

360 

.. 

b.ıtım otlu Oaaıao ôııork '' ;. 
il N&tıı Kulaç taıafındıu 111fl, 
dea ale7ıa Sıırmeueaia Cift 
köfillldH Hacı Yuıut oe11ll'; 
rıadıtll 010 liUHJ1'1 o&lu tta-' I 
ve r11fak.aıı ale7blerlne ık•~. 
tyhtd1i1 bir bap llaı.utul" il• .. ...~· E. ıa1 dnHın41laıı uOlllJl yapd ,-

" ta oba chıruımada: A11116; 111 
M. aleyhltmlen H.ıuuaaul lıt•011 

Çırfl Sipabı 
K11ımata Uzunı1okaık 

,, 

Kava~ 

aeydH 
Ayuofya 

.. 

Ahıtp Düklcia .. .. 
Tı.rlaaınl152 11. 
146 bi11Hİ 

" h .. 
Defterdarhktan : 

2a ss 200 
22 83 200 .. 
Umum No . ~ 200 il 

272 &ııs 

270 2755 80 
" 

Yukarıda cioı ve eva&fı yazılı 2ayrimenkullerin 25--9-939 tarihindıa itibar..ıa bir ay içinde 
bedelleri peıin ödenmek şartile ve pızırlılt ıuretile mülkiyetleri aatılaoaklır. Talip olanları• bu müddet 
içiado yüzde 7/> temioai: altçalarilo birliltte Dofterdarlıkta toplaaecak koai&yoaa mür1caatları • 4--l 

Erzak ve mahrukat eksiltmesi 
Lise direktörlüğünden : 

1 - Trahıon lisesi pansiyonu için !. 2. T( ırin Tf39 dan :Jl Mtıgıı 9t/O so11antı 
lcadar friz.umu olan, milcdarı oşajıda yazı:ı erzak fit malarulcatın ihaleıl 12-10-1939 
t11rihindr!n itibaren onbış ıün müddetle oçık eksiltme!le konmuştur. 

J::rıokın net1'i Mikdarı Muh~mmen btdıli Tutarı Muu•plcat teminat 
Kilo lira K. Lira K. 

P.atatu 7000 7 50 525 39 38 
Cı•is ifi 300 50 150 ! 1 25 

ç'' 
citı.ıtıııu ACidlp vapı.arlard• 

11 lışaı.a.kta ~ıau&u v• takal 11 
rıı· 

dUclQ keııd11&ue t1tDlı&ı l J'r 
'(I' 

lamıdı&ıııcaua .ll11kkuıdald d• .11 
llJtUAlLI 114HD tebJi~ edJidl 1 

lıald• 4anti ka0Yoıye11 ıc$1>• i 
_,uaediti Ye bit Y•liıl ).a•11:. 

dabı aıoaclermt;di8inlleD ı•P ııi 
k•dH mO.dd_.ı V41~hioiıı t•11 ,. 
Uı.trioe tıuimıdak.1 aaun•1''JJ' p 
uia& flJ&D41111 ıcruııua ve gı1~1 
"-Uacuıua• rnıueo tıou•11,. 
H ilAD mUddeu .. ha bır af ",., 
rn tay1oıile ve a1ı1ruı11&• ,, 
o-ll -Ya9 6>•ZatlH1 ... , 1) • • 

la1ikiııe karar terllaaif 01taııl;,, 
daıa 111Qddeıl17bıa t•rtlli ııD• tJ 

ııD1 ıULU"Q bJr •1 1ÇiDli., dl 
vucut etmesi v-. alui tılk;ıt 111 . rıJJ 
.bılkındıtkı 117ap Jı.ata ,ııı' 
lHUIUy1• g17&DIDQ• oı.aıut"' ı•· 
J•Pll•c•a• vıa bir dıba ... ,ıı ııl 
IDdJI ltıtouı edUm1yeoeıl• '';,, 
mak1111un11 k11w olmak 
l!&o oıaaur. 

Fındık içi ıooo 50 1000 75 

~:z;~.ha1o. ~~g :; ~1~ 50 
1~ 44 Mağaza icar 

Talt.a11 250 35 87 jO t S6 t 
Tu•lu. ıalıımura üaüm ar lrmOSI U-
gopro;ı 500 2.5 Vilayet Daimi Ene . 125 9 38 
/spanıalc 3000 7 50 menindeıJ ·. 
Praı• 3000 6 . 1,s 

225 16 88 
180 13 50 

Top lo.lıana 1500 6 Haıuıi muha11/Jıtıtft k-· 
P11lamut balıiı UlOO 1 B l• ç•ımı Haci iigaı 11 ,~ 

90 6 75 
100 7 50 

Hamıi 1000 10 ;ıntlelci 2 No: lu 111ai-''"j,ıi 
Ktfal ialığı 500 40 bir senelik ,.hile icar jı JI 

100 7 so 
ıoo 15 

Tirıi balı;ı 500 30 olan 45 lira üHrindett 
1
., 

BtJrbon balığı 1000 60 _ t ,,,a 
lstatuit balıtı noo 25 trin maddetle aı ,, ti" 

150 11 25 
600 i/5 

Kalkan baltjı .500 30 ·çıkarılmıştır. Muva ~kat 
Udun 100000 7 25 minatı ( 350) kuruştur. ·t ;tıt 

250 18 75 
150 " 25 

1250 97 i5 
2 - Ş:utnıımeler her gün Maarif kaltminde görültbi/ir. 12 10 - 939 t.ıtl \pi 
3 - Elc.siltm~ 26 10 7939 hrihine raslaua Puş•bb~ g ınıi s11at T 4 Je hüldı· ç ·fan pe'ş mbe gü!ftl 

5 
JJ 

le 1111" 
binasında M1a •i/ Mili lüğü ddrt!sinde yap:lacaktır. 15 de Vilayet ma n. f,t1 

4 - Muv . klc:ıt tr.m:nal n~ikd Jrı hu madtif!nin hi%rısındı göstuil'1tİş!;'. lop!ar.ac -ı k o !an Daif1'1 ~/ıf 
mtt 

5 - istekliler Ticarı t o ıo sınc 2 mu~ 1ygel o:· -fukl.ırınu d ıir v · s;ka tö .tnuel<leıdir. r. ıimtnde ihaltsi yop,/oc" ,,,i· 
6 - lstck!iler 2490 lı Ulll lrulı karı unun O'l beşi1• çi mad ' si hiılc'Tlüne gÖ't: munak İo;/,.J,/ !t rbı mu ".Ja kkal ':,,; 

kat t•mi ıd makbuz v eqa me; t 'fi 'o"'" < k• it ooege başlonı•d"" bir so.ı wue li•• kd • .-dlaril • E,,<Ü ·• •: , "'.. /_/ 
do" tl'dnrilc Pd'""k t'lc.si!tme s •ntind., ko'Tlis11r,,,, ibrnz ed cekll'rdir T-4 c n ,,f/,, .. 1. ~-

Tuz sa~ışı döküm halinde icar artırması 
Semt No: Cinsi 

lılcend1r paıa 271 Da/ekin 
.. .. 273 ,. 
•• .• 275 .. 

Runduratılar 30 Kargir hina 

M. btddi 
l. K. 
100 
100 
100 
400 

Erııırum cacltleıi 311 , . oda t1e 6ahçe ~o 
50 Hal hino~ı içinde 9 Diiklcıl11 

.. ,, •. 10 .. 'o 
Belediye Encümeninden : 

TM. 
l K. 
7 50 
7 50 
7 50 

30 
6 
3 i5 
3 "/j 

Yııkarıda ne'Oi '"muhammen bedelleri gazdı beleJ,ge 
elıaratının bir ıt11elik icarları bir ay müddetle paıarlı;a 
6ırakıltlıjıntiıJn talipltrin Salı fJe Cuma ıünlcri encüm~
nı mür•c••tlnrı i/6,. olunur. 

yapılacak .. 
Trabzon inhisarlar BaşmUdürliJ'. 

-ündef1' 
g 1,rı' 

6-10= 939 gününden itibaren anbar d-~ 
mızda tuz satışı döküm halinde yapılacağ•~etjıJ 
tuz almak için müracaat edecek müşter•1 /S 
~ablarına beraber getirmeleri ilan olunur· 

'r• 
•ilt 
~~tlı 

'~k 
~()\' 
~d 
11~ıı 
~illa 
qil 

tıııe 

bitti 
~ 


