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2. . 
Kanun 1., J9 ncı 

Çar ıuba. <'unınrt g J. ı çıka~ 

SİY ASI GAZETE . TRABZON 

Yeni 11 abine 
1 yeni Meclis .. 

İnönünün riy .J~ etinde oplaİıan fırka divanında 
1 •• 

ve gurupta meclısin yenil nmesine karar verildi 

::::ı"oıuıunu """" l<m' eni aşvekil . m. ec isinde .. 
kıvanç doldu aşta, ozlu çalış Aakara 25 ( A A. ) - C. H P Büyült Willct M< clisi guı ubu umumi heyet bugün l üyüic Mı ilet 
ınalarıJe ~o ~u:ı:el o nel.ler ve en Jrfec'ısi umumi içtimaını mütenkip top•enn ış veni Başvck l Dr. Refııc Sııydıım soz atarak kiirlı.ı~e rdmi~ 
c >şkuo Valıınız Ret k Koraıtan ve yeni teşekkül eden bülteınıclia T··~kiliti E,ıısiye kanunu bükmüııe göre Cuma günü toplıınacalt büyült 
oıdu.:-u haldt·, Kultur Dırelı:törü, Millet Meclisi umumi heyeti içtimaında beyı>ıını mrııini o~ uyup itimat reyi iıteycceR-ini bildirdilrtl"n 11on
Lı e dırcktörü, erk.ek a rt okul ra hu ~11b,.h Rciıicumltur lnönünh Ri~ ueti ultınd:ı toplana ış olan Eır\;a Clıvanı büyüh Millet Mc clııi 
Uırektöru; Halkevi Direktorü, ae~~mıııi ycnilewak buauıuna lı::erar ve• dikinl bı lcıırar umumi hey< tçe de teıvıp eoildi~i takdirde Cuma 
bir kaç öğretme, bir iki gaıı:ete· günO topladı cık bfiyülı: Millet Mccl'si urr umi hcydı i\t'mıınd11 rna•mt>ll'nin il mıl nlur:ıcıf 1111 izah elmiş 
cı bir kaç memur, hallctaD beş ve divan lcınarı rurup umumi heyetinin t svibice a • z olunarak ittifakla ıeçimia ytnileş111uiE'ıe karar ve
altı kişi ve mutc:vazı bir telcbe rilmiştir • 
kalaba) 2'1 ılc ıki talebe Paosiyo- , __ ;,__ ___ H __ a_l_k--e--v-ı· n, __ d_e ______ '""'.;-_c ____ l_T __ f __ _ 
ııun .ı kap larını açtık. em a ur an 

B 1 ndığ'ı f:ib, Karaden zi.. şi 

• 
iZ 

kıyılı ından bı :ne v 
u... 1 .. gi ı , .. r c r-

Yeni vazifesine 

başladı .. 

H a 

lı. ş 

İlan ç tı ı .) " şt,ır 

Uzun ole L: ; !21 • lt3 125 

16 ıncı yıl 

m s • 

E~velis! gıin kaşık sal/ ıdığı· ı tarzını aynen alı or rn. J 
mrz bır içlr tavayı yerken lıam Trahzon /ı.r yerımiz 
sinin edebiyattaki mühim yerini ı Ahça ( akca) t fmaz elı'imıiz 
hatırludım. En evvel aklıma Is Hap 1 baluk olm.ı a 
tanbulda başlı başına bir varlık 1 Nfre olurti lıalumuz 
olan esnaf ed,eMı;atı geldi: Si Yukrzrdaki salul rd.ın anlı-
yah kuşaklı, kapcıklı pantolonlu y'>ruz ki o zam ın b'l lı msi a 
Balıkpazarı, Fatih ve. Aksaray , fış veri i için Jfıı'11h .. ıne onun / 
balıkçılarının c Canı da vur, ka ep y g irüitıi ol ıyormu~ 
nı da var: mercan gibi gözü de Ham.iır lst ı b..ıl la fil mi 
fJ:tr • dedikten sonra boyun d .. 1 barok denmesi s b pi rind n 

0 

marlarını şişirerek c Hay mu lan bol/ ·~er, mJl! .ddı olrna.;1 f•e 

harek lıam$İ I ı Diye haykırış- ucuzlu};"' üurinae darm ık i t -
/arını duyar gihi oldum. Arka- ' rim. l"ö9J tari ıli b r kıt pt ı 
sından hamsinameleri düşündüm. (la Turqui d A~i ) : (,,,'>k 
Trabz?nla alakalt olanlar rıedt!n mUt.ır.l ı hamu av/ znır; kısu 

1 

se lıamsiyi medlıetmederı geçe mülıitT..mı ucuz fıy ı.ı, ka 
1 

mi yor. Zihniden bahsedecek de 10 2fJ p ırayı, y ni ı/ ısu 5 J? 

J~ • 
1 

ğillm. Son ediplerimizden bu te· santim• satılır. F'..ıkır tabaka bu 
'1ir buçu!t en eden b•ri Trab- sfrde kalanlardan Hamamizade- nunla h ,/ 'nir. S n n ·n b zt :! 

:.:on Beled ye Rei:lihini muvafla 
1 

yi, Hali~ . Nilıadı hep tanırız m ınl mrıda 
0

1, 
1
J ır 

1 
mı i çıka.ır 

kıy tle ıdnre et ış bu unan Dok. l Hatta brzım Baba Sa/in in bile ' ki tarla! ıra gübre ol ra1<. dokıi-

ltr p r 
Au 1 

lıp ı..u u 

\' · tec y )! 1.1 u ita t 
ş Y >rl • Hır va nıa nur gıltC!· 
iı, bol ve r bat yarını i.;ın bilgi 
~2'1arı oruyo lar. Fnıc:at ne feoa 

fartı11r ıç ndo .. Basık tavaalı, ışık
•ız eıdnlarda; bır ı.eyt:o, ,peynır 
P•tçı111le kannlorını doy"u•arak .. 

"Kemalut, ke.ıı a at ıle olmaz!,. 
dtrler, Gerçı b ı en kotu alet er
le; baılayla, kurek.ıc topa, tufege 
k,rşı u1:rdulı:. [)e ı ı kırılmış 
l:tıızra ı.e b h ı 
•ılll 'ıı;.ı p l 

••ır en 
~..ııu u 
lın Y• 

f 
b•şı~ı il? 

(' muuri~et Halk Pıırtl i ı
d P.Jrtiye Oye Ol'D:ı işleri lıt

:n mlan a }Mi Pırtilllı:>r içl11 
ydpıııo tör cı de, Vallıı ı Refik 
Kor ll nın sl}a i bir P(.rtlye 
az olm ıorn etı~'ll:JJİ} ı t oi teb-t· 

z t>ltir o nut u u rş ğ rt ıı 
ri ulu l!h ir 

B ıglla Cumburl H llt 
Pıırtisi arlık millt tin blza lt. i 
kPnr!isldlr. Her işi v~ her ş yl 
ber ssh ı.ıda teh;kknk ettiren 
rnrlt n i ... t 'rllr . 

Ta ·k willetl S'ldece siv"st 
rp gi P. C ı'Tihurlyet H llt P r 
t si in re ıı{I l ol mştır. 'ri)rk 
m llrt: f ı.nn y s sırıo, Cu :ıı· 
hurıyet Ih k Ptırtlsloın ana 
umde'cri' e nıılı prenslpl rl olen 
Cumhuriyet ·i3 iz, Mılıiyetçiylz, 

Devl tçlyız, layıklz lnkılli.pçıyız 

pirersipkrl, aua YLlS mm ~sas 

v onn ı ç ı i h'lt arı, metinleri ımısıon gtr-
ı 

ç , k u başkanı Bay Ham- mlş ve Pıtrtl böylece TUrk rul 
alye ve o l ırın Vd heyetloiz!o Ietioto malı o' muştur . 
mO terek du gularıoa tercU.ııııa ( Burası z pteıdllememi:;;tir) 
o r ·, ge i h, f <ial lılz I\et alı Heyeti uoıumit~slle vııtaoa 
mz diye ye!li arkadaşlara kalbi ibauell olmQyan. iokilalin karşı 
sevgilerimle hoşg("ldlnlz der içinden buğzu olmayan böyle 
ve hepinizi u:ıuhlsbbetle ıelam- lletbabtlıır artlk içimizde kal-
lıırı:u ( Alkışlar ) m11oıştır, yoltur. işte beyetl 

. AREi~UAŞLAR: umumtyesi Hibarilo Türk. ana-
Tel(rar11 ·tnıum yoktur ki, . ynsiısı bnkuıııadıso Cutnburlyel 

Cııınhurlyet Hıılk. Putiıi, başka Halk Partisioin birer ferdlerl-

tor Cemal furfanın Üç. Um Mü- birkaç lıamsi medlıigesi t>' r ı- d · D k k · 
· S ~ • 1 . • • · ur ,, e ıyor. eme ı mu .z 

f ttı,lık ıhhat Müşııvır Muavın. 1 Hams., halk drlrne muhtelif ve · I d l 
. . . . regın asır ar ır s 1rs n yan 

l ı5rnc ta.yın . lı:eyf ıyetı bu kcrre silı:lerle girmiştir: Akıl .. ızlara bir m"t•kii var Ha/1.1 k 
yü sek t~ıtıktan çı!tm_ı~ ve Cemal 1 c Hamsi kafalı .11 , ince gjz/üle metli b r gıaa ola• lıam 

1
, 

l urfaa dün sabahtan ıtıbaren ye I re c Hamsi gözlü • dendigini rupada da degeri alcJ 
ni vazlfcıı'no bıışlaa:ııştır. Doktor I işidir gibi oluyorum. zel kutulardt.1 !I r cıl ı .. 
C •m1l furfa'l )•Dİ vazifelerinde Evliya Çelebi, Trabzon la lunm:ı,tn1.:ın aı /ıy ru& H 
de muvaHaltiy t dileriz. çı.kan ~a~ıkları sayarker. hamsi bu kı,fu' r ı .uht v y tını 

nın tesırın.dcn kurlulamıgor ue 1 di11c b ı-'K ı bi, ., y 
Yeni Belediye 

Reisimiz.~ 
Üç. U.ıı. Müfettişlik: As,yiş 

Mü~nviri emeldi Kurmay bıabaşı 
Bıılıri Do~anı:.y Belediye Rciıllği 
ne ir.hıı t'dılmiş' keyfiyet Vekalr
te an.edilmiştir. 

Bahri Doğanay vekaleten bu 

~abah ..Yeni vazifelerine baılamış
lır. 

y' eni Belediye Reiı!mi:r:i teb· 
rik eil~r muvıf(akiyetler dlleriz. 
w " 

irtihal 

~ T • "" germı., 

bakmız ne y11~ıyJr: ( ••. Ama sofııılar mı.d.ırı ek ık il · u •. 
bunlarm hepsrnden ziyade hap / ·tambulJa h 1,1 ::ıpp rl rı , ıst. 
si balrğı ( Lazların ) ıi~ rine lartz : K ırad •nh ç 1rnklor1nın 
düşt~kl:ri bey'~ şir~sı lıa/...t..ındcı lıam$İye dıişıiın olm ariyl a. 
cenku cıda! eftıklerı hapsi b:ılı fay ederler. Ede /er ma sofra. 
lı, bu balık ham .. ınde zalı ·r oldu. Zarında b ı tanaı:; ur etme',-; hamsiyi 
ğa için hamsi balığı dahi d r yerken ağızlarının suqu akar. 
fer . ., V• del/alların nusı/ bağır Hanı siyi med ıedM hu satır. 
dıklarınt yazdıktan sonra " Bir larz daha p •k • J z t.ı ilıriz. 
makrama hapsi ver dige nazik Mahal ıiıı •bı r -11 )Z m cid 
sırmalı makram-ılara balığı k.;. di yazıl r ar.ısrrı:la bir latif 

y~p re(tar ederl'!r. Şu rb_qatı da Hayrettın Z ya T Oıuy 
.::Jf._~ler: { KıtaP,iald yazılış · ( Aık sı 2 ) 

--::ı.-:-:-------~--Haftada bir 

wemlekctlerde, b ş[';a memle dir, tobll ıtııılİırıdır. Hugllo mem· TDccardan •e memleketi· 
. Bu Pazar riasJ geç ; 

Gözlerimi açıoca G!1'ıeşla de ca'ı kt le! k 
Jllztım~ gllldD~QnQ göıdUnı. Her yoruz.. a o u ketleriu h1yntıad,11, tarihin sey- nur lyetle. zevkle meraslrnlol miıio tanınmış ailelerinden mer 

rlad bamb ~k bJr mahiyetle yaptığımız Pıırll)e girme işleri huıo All Hamnoğlu Kerimeıl 
ve h k k l n evsafı umumiye i.nmı:ımlaooo arkodıışlarla karşı ve merhum Necııtl ZU tıeyroğlu 

h ps nln O tOnde kıuşıyı:ıl ız. Refikası, B ty Kliıım ve gnmrQk 
i U tU d y~r al n Cumkuılyet H lk Parti inin 1 muh r zrı taburu lev zım mn-

P P tı 1 r defteri 1 ni l k"lyd ttir nek, d!lrıl , R zi H mz oğlunun 
i ıl in a bU nk sa ·afı a tuı1 tophnm k TOrk ti m~ire l ve Ziraat baakaH 

ş J riıı1l t ı sı ı s b d k.i fili m ur ınd n Huy K oonıo 

tarıır ışık, her tıır fta bir ilk ş k 
bahar tazeliği ve hevnsı tUtu- U ·ru UYKu• s r 
yor .. Kendi kendime . - Siz mükeıJ t 

· riz ? 
- Bugnn tam bir gezme 

havası var! 
dedim. 

- H Jır; VJ ı 
ın y r.:tı ı v 
de yo u u u 
amcll}t • z .. 

rını gö fl. 

rol i. 

ltake. 
lu<. 

\ 
(), 1 1 

ıı tıc sı, bizınet de i ~ ültl owek ve ba· anı e l s ıı~ tı nL.v(jod11n B<ıyan 
n ucu v tO u ucu u sevgili şıırmok l'D bUyUk bir şertıflo Serv t kıs bir hast lığı mUte-

r Ata ı P rtl lıtir. Bu illberla ır do ldlr. ak.ip evvelkı g ce s baba karşı 
ar c le dahi l Uks k kıyınetı, yOksek Buraya i lınlE>rini koydı•tti· lrtlbal etm ş, c nnz si dUo ôğ· 

Meraş cııddesinden s;(ladlrla 
gökleıi deler gibi çınlıyıın se· 
abe k ıhuklarmız• tıkadık. Ne 
sevfodlrJcl bir fııııliyet. .. 

K ırş lıilı bır s 
laştık. 

ç \' da. 

Şe 

l\ \' 
b 8 ğ r 1 ı 1 1 • ebemmlyetı, büyllk şerefi olan reoa rkudıışlar bize şu vanthırı leden sonra kalabalık bir ceına-

n vdııoında y ı selen b bir Partldır. Böyle bir Pcırtioin veriyorlar: at maıiıetlle o muhafdza ta-

cton çalıı11rı bu ~uu un ~ içi de toplanmak !osııon sade TUrk mllletloio put!sl olan ~uru erlerltıth n bir muoğanm 
r. y lnız u k şeref değ ı, gurur verir gurur Cu::ntıurlyet Halk Purtlslnln si· ıştlrokıte UL.ı sokaktaki evin-

i d ( alkı l r ) yıısi u:ndelerlt i mukaddes bir den k ldml r k n un-ızı lsken-
r ~ ti • • d Cll burll et Ua k P r sıoıo lna'llıt kahul ederek partiye gi- crp şa c 11ı ı de kılındıktan 

• l c 

1( 
'Yr:.ı fi • 
q~ 

\ 

?an-
ern 

1 Ort o 
tr 

<ıtu cak 
olı.:ı. ıın yavru 

rr,bE 1 Husu i muhasebe v• 
lllııt :tcınapo naları bu işe ayrıl
t ... r. Dışardan gelen yavrula -
"'':t 

\' t beş lıra gıbı ııı. bir para 
c,( tclt buraıa da yatıp kalka. 
1\1 \'e le rı J ıranı doyu cc klnr 

'C 
ı, Q c ı ka orın n yatılı okul 
htı 1 ı ayui ol•cıııını 6ala.ıi 
d tr.ı • .. ıı ar ıJ zc soyl dıl r. Ye 

tu 1v ı Ç cuıc l:.ıirğcmo Ku-
ıı 

d, 1 ı ı;.!111 ştır Bu çok f • 
~-}'ı r\ ıru u ı. u ul ç >"u'· a nı 

n unjan ayrı ır. 

Hakkı Tuncay 
Arkuı ı. do 

' 

u ıd a bugDn k dar rtyoruz. Ve putinlo aoa pren· N0Dra Asrı nı z rlıkta hazırla-
v t bi P· slp erini vat odnşıar 8 r sıcda nan ebldl w oreı:ılne tevdl 

y ~ ın k, sö lemek gibi fiıi lılz· edi.ııü\ltir. · 
meli rl alınış ve knbulı nmış M •rlıu'Deye T n ıd3n mağ-
hu'unuyoruz fıret diıer, k rdc~l ri Kllzım ve 

~u v ti ar mızda bulunan Remziye ve o~lu Kea oıı baş
b s ve 

1 j l rn k var-
lı~ııu vücu g ti miş olmnsı 

dır ,unu mı let anıl eden 
Cu- hu·lvet H'lHt Pt:.rfül, loki-
1 p Pd l sl , s1lla Partiniz Ol· 
muştur. 

sizleri yurdun v z re 8 •ven. 
aşklJ, be~ ec o lı, ne fil çocu ki • 
rı olıırıık bir dı ta d h~ hürmet· 
le alkışlar ve mu h bbetle kıır
şılnrım ( Alkışlıtr ) 

( Ark8sı ikide ) 

İçme suyumuzun 
boruları 

Hamburktan bir vapur dolusu 
g liyor vapur hareket etti ... 

Jn t v • tc isJt iş e·ine devam edilmekte olan Trab 
,,., so7mM ait boru1ar H ırnburktan bir 'l1op11r do-
u u o arak geliyor. Vapur lıarcıket etmiş olup birkaç gü 

n kad r limammııa. ıılmiı olacaktır. 

s ğ ığı dilerıı 

,..~JE:.ta~a:.taks:a~ 

DDamıa ! 
i Damlai 
t!.~~~~-....1 

* Baş e~ilmedil.ce ayak titre· 
mez. • BJştnı dile tut, adımını 

utlam atarsın. 

• 
Y ışımak için psrı ıart de~il, 

ancak lizımdır diyorlar .. 

Faaltat onun hayatımıza hük
metti~ini, aaadetiaıiı:e el uzatlıtı · 

nı ıörüyoruz. 

* 
Dost başo, düşman ayağa 

bekarmış •• iyi ammıı bfitün göz 

lerin kcs•de olduğu bu zıımında 
dostu düşmandan nil:iıl ayıralım J 

H. K. 

Hu yol 01 se.ae ev v ı kOp
rOy.e kııdu bir defa bmir gör· 
mOştOr. Ondna aoorn fi lif at ve 
itibnrdaa mahrum, lsk lel ha· 
Jinde s nel re~ bnkım8ız k l 
mıştır. Boliofu çöküutulerlod~ 
gOlleşeo çıımurlu yağmur su
ların<ta bir makine geçme ile 
çok zııman, sıvanmış. bi er mıb 
gibi slvrhik sırıtıın taşları a5 
tUad n adeta cambıtz çevikllgi 
le atlıyarnk ge9mlştlk ı 

KöprUden kal'a kııpusııa 
kadar olıo uıun kısmıott gelin
ce, ilk. açtldı~ı gUnden bu an8 
kadar tek blr el aOrOlmedlğlo l 
naaıl bir kayltle ifade etsek; 
bilemeyiz ki •.• Blr dikenli ge· 
çillen aş:ır g ibi bu yo!tfa yaloız 
loaıınlar lztmıp duymadı, nakıl 
vasıtalıt!I da parçalandı 1 

Herkeste bn aydloll gQoQo 
verdiği laz~ bir neı,;'e var. Be
lediye parkİ yaz gll'llerinln he
y(!c ı! nlı mauz'lr11s1"1 yasıyor ... 
Gençler

1

kuflle kıırıte şctılrdı o 
uz klaşıyor, k.ulara. sayfil elem 
tıçıiıyorlac ... 

z .. ranos yolu, en bazik bir 
doktor ellle s )D oef e ini ver
mekten kurlul:ıİı Mr h t11 glbl 
diriliyor. y nlien bııyet k vu
şuyor .. Yol buyunca köylUI rln 
ara vermiJcıD bir faaliyet lçla· 

lora\. t ı 

peslr d ; gt>U 
kıı .ı • l 'l ı l1 t ) 

, pulı < r. O o ... b . ! 
hG.v.ı, bu ne h at .. 

K l ıu ı so 
temmuz ı t 

Buzlu ve 
tas t ~ fç • 
yedik Er r 
yoıt wıd11 uzu 1 uz n 
Çem ~ı lerJ de u1a 

kı 

uzun kJ Ua1tuk, o ır 
bahs lıi •. 

Avd tte ı. 
ni gezdik .. At Uı 

leri..ıi 
'o V\,) 

, te. 
köylo 
gı 1 

en boya ~ 1ıed11 ı ı oen biri 
olaa bu bUyük eı. 1' gQoden 
gOne llorlıyor, 



( 
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26 JkinciktirU1 
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a kevinde gayyur Valimiz 
Tüccarlarla ir hasbıhal yaptı 

- B,\tır1fı ı de -
AHKAIJı\ŞLAH: 

Bir milletin yn üyen haya. 
ı i,·i.ı1c blllı ı s a .. ıı"ur ve ıt· 

rl. rc'l geri kalmış. ~ a ten ge· 
ri t ı 'lkt\mış ve h~r 1~ i Y•••· 
n u'< ı:utı.~olıırınd .n ıuulırı.ıın e· 
ıl:lıniş olon TUrk mi leli: lu her 
ı;ıeyo Vt) her tyi ynş ·m ğt isti
n eh, hakliı vardır. TOrk mille· 
li i i}i dUşUndUrınekten merı'· 
.. t t'işler ve bu ıı l z"jfnreyi e. 
"ır gll>l vıışııtıneh teıı çekiome
rn'.1'er, ke:ıdi kölU e.nt'llerioin 
y ·ş ımıısı içio onlar:: ça 11mak 
iınkılrıl ırı h•ızırlı\mıunışlar. Bu 
t ci akıl> ti TUrk n.:il!etlne re· 
v ı g-örr>rı o '<.ıray giruhu en &t· 
lı ·.et yııp ık l ıırı lııksıı'ıiın. me
z. 'ımı ı c z~smı ç~kliler. ıUrüD· 
d~i ı r, kııhro'1>unlar ! dalma 
kı:hıol~ııulıır ( ~eı1Pr Vtt Alkışlar) 
h. ·tik Kor6ltıın devawla : 

Eğ r A vrup:1 bundan lkl Hır 
t•V\'el (,!;\lışma~ıt başh dt~ı. ııyak· 
1 ıodığı, hız1 11nd1ğ. tıi r z manda 
I' irk milleliaP: Siz d" yl\rOyU
nUz, çu•,ktl zekt\ itib:ırile, bıbu 
ı..ıı.. as lel ve lurn noktesındao 
·-·~--

Ham 
• 
1 

- !3rıştnnıf ı 1 de -

qapm.ak olmasına göre sözü, yi· 
~e, şakası bol dun Evliya Çe 
/.:biye b•rakalım : " Hamsinin 

nef'i, eşkôli, havassı : Bu balık 
bir karış kadar, ince ve morca, 
mürelluca ue simincedir. Nef'i 

0 mer 'ebedir ki yedi gün bertle· 
ı•anı bundan tenatJ1il cdert a

damın kavvıi i1ahiyesi fefJkalht1d 
tezayut eder. Gayet mukafJvi ve 

scriüllıazımdır. Taamında balık 
ragıhası olmadığından tenauül 
edene hararet t.ıermeı;. Ağrı haıta 

lrğma müptela olan adam gıs• 
şifa bulur. Bir etıdt gıla11 ve 
çıyan olsa hapsi balıfının baıı· 
nı tütsü ebeler kaçar. Bunu ı•· 

mek Trabzonlu/ora mahs•dur lci 
kırk türlü taıı,,.ını pişirirler. Ke
babr, çorbası, y•h;;iıi. ~reji, 
bııklaımsı ol•r. Ama pilekl ti-r 
/er bir nevi ot ta~ınclan tt1oolar 

1 blllUn dUuvn mllletletintn Qs
lü ıd~ bu u uy"raunuz Sizde 
tarlbi 'e fıtrı k&ıblliyet vardır. 

Diyen ol f ydı hugtlu Cumhuri· 
yr t nP~llnin mlrııs olsr&k aldı~ı 
viraoeler kıılrnıy.ıcaktı 

Yer yer, köy köy dolatıoız 
YUreklM yakan, ıttfalet manza· 
rrsı i!e karşılaşrnırıcıktık. Ne 
yııpa'ım ki, z ıli eler· zalim ke· 
llnıı>si !'ille ı>twlyecak.ken dUş· 
manlıtı ı. 1'1rk r:ıllletloln bayat 
ve kudret kaynaklaıı ·1a ıusa· 

mış:;: sın11 s:ıldırnrak kurutmato, 
Oillaı ıı hl'r tUılU. d -preniş le 

kımıldırnı~ların ı keodi rahat •e 
huzuaları lhlQI 4'dillr korkusu 
ile her fırsıtta l>otmııaı ~llıt 
tılar 

Tıırlhhı en i'erl, en ••deol 
mllleti olan TUrk milletlnl mu 
11ır mtd~ul)'tt ıHlJeılnhı O.ı 
ttlne çıkarmakt11 biz~ zawau 
kaybettirdiler. duiOD bUJ·metle 
anılan bir milletiz, diyoruı Her 
medeni de. nmızı, kurtuluş sa 
vaşımıı kadar maaalı olarak 
&le 'Ve öııe lllll'l' ÇlllıfıyOİ'UZ 

Y oşıyacok ve 

yaşattlocak 
bir eser ... 
Çocuklarnıuz pa111iyonltrtla 

öfretmenlerinin nt-zı • eti altında, 
elektrilt ışığı ile iş ırö orelı:; icar· 
deşçe çalışıp yaşıyıc,l:lardır. Fa 
kat yavrulu içinde i lteaea beı 
lirayı dahi veremiy<c :k olaalar 
buluadutunu yıkından biliyorum. 

Açılıştı, buranı• çok açık 
bir ihtiyacı karşılıdı2ını belirte• 
deterli V .liaia, ilıiaci biDaaın 
içinde coş hın c11 c )flı.:unluğ'uau 

Sa vnş devıım ediyor. Bu sa vn
şıa muvııffı:ıkiyetl Pll krna za
ma11dıt bizi sr.ı~c1"'t kavuştura
caktır. Biz l!lftdet~ !Ayık insan 
larız lllzim de dana genış sarı 

det ve r.,f .. hımıa o'ac•ktır. Bu
gUakü nesle bu ş~re!li vaz'te 
kalrırn;ılır Elbette muvftffak ola· 
bıığız ( stırekll aıkış\ar. 

İşte ıtrkadıtşlıtr : 
p,rtide isimlerini gösteren

ler, içiııden duyıın, Trııbzonuo 
çok duygulu ve çok hassas ÇO· 

cukları ve herkese gurur veren, 
necip davar.ın kıymetli h'ldlm

leri olmak ı~tattyle rol ılıyor. 
Tanrı hepinize gOler yDzler Ye 

ebedi ıaııdeller Hrslo. 

R .. fik Korallanıa ınrekll 
alluıtar içinde biten autkundan 
ıonra p!'lrtllllere puta ve çay 

ikram edi'm1 ş vP gt>ç v:kte ka
dar şehir i"lnt OzPrlııde görü~ 
meler olmuıtur Toplau ll çok 

anmlınt bir h>tva içinde gP.,:ll ve 
lıtitsde •i bir gece yaşAndı 

Zayi 
Almıı~t., oldujum tekaüt 

1naaşım• ait kopun ile tetbilc 
mührümü zayi ettim. Yt -
niluini alaco; m 1an z :ıyi 
lc.opun {18 müh ·ün lıülc.mü 
olm11Jijini iliirı ~ulnim . 

O ü ii"ho~ı HıJmdi 
fJaliclısi Hedig6 

Zayi Mühür 
Zır11at Bank:.ııında lcu '· 

landıjım l•tbik mühüriimü 
zagi ttlim. 

Ytnisini gttpl1rtıcojım

cla11 zavi olan miiltürümün 
hükmü olm•aı;rnı ilin etle 
rim. 

Mol a Vidi •i 'u 
Mcıltmut Tu,,ır 

Zayi vesıka 
Tra6•011 IJılıtligeıinde11 

almiş olJ•i•m t/22 num•r•
/ı şoför •eıilcamı •aıi ittim 
ftniıini •lc•jlmJ•11 ııiiıi· 
11in lu lcmtl lc•lm•tlijlni 114,. 
•'erim . 

mılımet o;lu Hami 
C•malclı: 

lan 
0' icra ıneınıırlıı un•an : 

Açık ıırtırmn ile pnrııya çevrile· 
r. ·k gayrimeı 1diiıı ri" olduğu : 

Tarla: 17~!5 bts side 51S 
hlsses\oin 312 hh s ~i 

Gayri ıu~nkıılfin b 1 ınd•ığu mevkı, 
mahallesi, ımhuğı, n ı arası : 

Zıhnlı l o~. il 1 • Kurye CI· 

vımnd.1 Ilııirrn 339 10. ve 
25 No da 

Takdir olıınnn kıl n tıl : 

( 90 ) üoksıtc iradır 

Artırmanın yııpılrıc. ğl yer, glin, sna t: 

Of l c r a d ,ir siade ! 
25-2 - 939 Cuma iEsi gUali s:.a!!t 
13-14 kttdtır 1 

!O lira 1 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi. muhasebenin Tuzlu çeşm ~ lıuci ilırı s solc.ı1ğın· 

da ki 2 No: bı ma;azasının sabik icar bedeli o 'an ( 45) /itO 

(~'O) kuruş üzerintlen 28 gin mütfdetle·artırmoğa çıicarıl· 
mıştır. muııalclcat teminatı (3) lir<ı ( t 1) kfpuş!u r. 8 2 93? 
tar;hine çatan çarşamba günü saat 15 de Vi'ciyct m,.,ka 
mında top 'anacak o ın daimi encii 'Tlende ih ılesi yrpı· 

l crılctır isteklilerin muvakkat teminatlaril • erıcüm m 
mııncı:ıatları. 4-4 
~------~·~~~--------~~--------~----~------

Dükkôn icar artırması 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 

1 · İşbu gayrinıenkcılılo artırma 
şartnamesi 25 1-939 ıı.rilırnden itib&· H ıl binası dahilindeki 13 numaralı D.ikkcinın seneli 
ren 9'7 .:15 No i e Of icra 
m· murluğunuıı muı :;yen numara- fi 65 lir .ı muhammen bedel üzerinden Ha~ı ran iptida 
11ııda ıı.,rkeı.iıı göre 01 1ıoeııi iı;ıa a- le d 1 17 d l k · a 
ı;ıktır. llAnda yazıl olandan fada sına a ar o an icarı giirı müd et e açı . artırmog, 
mal!lmat almak lsteyı•nler. ifbu şart· ç ı karılmıştır , Artırma 3 Şubat 9::J9 Cum:ı günıl 
nameye !J37·:.!1!) dosya numarası ile S 4 J { d / l klc 
memuriyelimize murnr.ut elmeltdlr. aat f d• icra e i eceğin en ta ip erin teminati muva a· 
:.! • Artırmaya lı;;UrAk için yukarda to makbuzlarile aynı tün roe saatta encümtne muracııal· 
yaxılı kıymetin yüzde yedibuçuk ı 2 4 
nlıbetinde P•Y v11va ıu\lli bir ban- farı ilan olu 1ur • - ~ 
kanın teminat mektubunu te\'di ed•· _.-
oektlr· ( 1 '.l4) 

8. İpotek Hlıibl alac:ıkhlarladlğer Kapalı zarf usuıı·ıe pazar mahalli 
alakadarların ve irtifu hakkı salup 
!erinin. gayrlmekul üzerindeki hak· k 1 
!arını huıııısilıı fıı.iz ve masrafa dair çatısı e sı· tmesı· 
oıan iddialarını işbu ilAu tarilıiu•en . 
itibaren yirmi gün içinde. evrakı 

aıüsbıt,,ıerile bırlikte nuıınnrlvctı su·· rmene Beledı·ye r·ıyasetı·nden: 
ıııize bildirmeleri icap eJer. Akııi 
halde lıakl.ırı tapu eiciııle sabit J 
olmadlrn:a ııatış bedelinin pay!a~ma- S.ıım~nerıin Humurgan çarşısrnda ( 3731) iim ( 41 
ıındau harlı; kalırlar. kuruş b~deli keşifli puar m .halli ç ıtısı 16 / ':139 tcırİ· 
4 . Gt>st~rllıııı günde artı.·maya iş-
tirak ı:dcnler artırma 9artra01eslni lıind~n itibaren ( 20) gün müddetle {le k palı z.ır/ usıı· 
1.ıltumuş ve ııızumlu maıtlnıat almış /ile eksıttmtge çıkanlmıştır. ' 
ve bunları temamen kabul etmiş 
ud ve itibar oıunıırlu. ihale 6 2-9j9 pazartesi tünü Jaat .14 de belediye eti' 
6 . Tayin edilen zamanda gayri ..ı I k 
m~nkul O.ç clefıı. 1 ağrıldıktau ıonra cümenin(.je yapı aca lır. 
en eok artırana llıaw edilır. Ancak Talip'er ( 279) lira { 85) lcaru, teminat parası ili 
adrrma bedeli ıııııhaııımen klynıetin 
yüzdıı yetmiş be;iuı tıulın•z veva no/ıa mıitlıirlüğürıden rılacalcla.r t>hliget uuiJwlarile bİf' 
ıatış hıleyenin a aı·a'1,ına nıchnw. olan j 
diğer aıucali:lilar lıuıuııup da bedel j likte belediye encıimeninr mii.roe.1at t!!Jlcmele,..i 7H zar · 
bunların o gu.yrl menkul iiıı lı:nıın l lele [ 1 ı. 1 
edilmiş alacaklarıl\ ıııecmuundan 1 aı llJl l'ncümen teşe Ü ü11aen iı<i s "(Qt evvel oermiş o. 
fallaya c;ıoın•:L:.a en çok artırana / l A d V {d k • t 'k / • d iiİ' 
taa!ılıüdü baki kalmak üzera artırın 1 mo arı azım ır. ı O a ı PO ' c: g t cr mt erı e naz trl 
on beş gllıı. daha td;n ııt Vd ou ıe~iuui b l ra alınmaz. 
günün sonu o an 1 Ş k { • k j k al 
13 s 9au Pazıırtcbi gDnd a.aat 14 de artname. mu a'Ve ~name prop! ve ,.~; vro ı 
yapılacak arurmada, r;edeli satış 11te· gö"m~k istegenlcrin btltdig« kitabetiııe ma~acuatlan i ôı1 
yenin alacağına rilı,"hııııı ulan diğer 

alacaklıların o gayrı ınlnkul ile ieınin ~o._l.-u ... rı ... u ... r;..;;. ======----=====-.....=----=~.;.;;.._3 - 4---" 
edılmiş alacakları ıııecıııuundan fazla - _.--

ya çıkmak şartile,. Cll ı;ok ıutırana ArPa ve saman eksı"ltmesı· temdı·dı' ihale edilir. Böy lu bir lıcdel elde 
edılı:aeze1t ihale y11pıla01az. Ve satıvın 
talebi dllşer. 
6 • Gayri menkul kendisine ihale 

olunan kimse derhal veya verllen 
mtıhlet içind~ parayı vermıızae inale 
kararı teııholunarak kendlaiuden evnl 
yQkaek tekl!fte bulunan kimse arn:tmie 
elduğu bedelle almağa razl oımu 
veya bulunma:ı:1& hemen oobeş gfin 
mtıddetle artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. lld ihale ara 
1111dald fark ve geçe• gtınler içinde 
yl1yde befden heıap olunacak fals 
'l'e dljer za•arlar ayrıca hllı:me 
hacet kalmakıııı:ın memuriyeUml:ı:oe 
alıcıdan tahıl! olunur. maclde \133) 

Gayrim1111kullerin yukarda iOlterlleıı 
215 2 989 tarihinde Of icra 
memurhıju odaııınd.a iıbu ve göt 
terilen artırma ıartnameıtile ıaWacaj. 
illo oluaur. 

Belediye Encümeninden : 
BeleJiv• Tanz;/at laagt1tmları için Elcsitmı;e konul'~ 

( 6040) kilo Arpa ilt ( tC<O) ~ilo H "' n • ın tl:siflf1~J 
J/. /.939 St1.lı gQ,,.ünı kaclt1.r 10 tün maddıtle t~mdit ,Jı 
Jiiintlen tali,ltrin •gnı tü" ıaot 14 tlt E,.cüme Tr.urac-· 
atları ildn ol•••' . 

yaparlar. iptida ba hapıl balıfı· 
nr pak a!Jırtlayıp onar 011t1r lca· 

mışa dizerler. Maydano~. bre
viz, soğan, pırasayı hurJe kılıp, 

bir kere dalıa röı\erdi : .. Çocuk 
ve fHÇ yarının 11hibidir. Bualı
rıa içiadaa kim bilir ne dibiler 
çıkaçaktır. Hepsi, belki iıtetliti· 
mi• ıibi olmıyı.caldır. Fakat ola 
caklar ••hailcalt iti vardır. Ü•· 
ları lcuaaaak lbı• detilai ai ? 
Bualaua iti114'ea hir Muttaf • Ke
aal çıkabilir; yapılaa it çok J•· 
riadecfü, Bı, ailtenr:ı bir baı 
laarı~br. Daba iyi ve •~•iktiz 

halt ko1•ıya ~~lııaoatız 1 •• dedi
ler. So•ra çoeuklara döntlJt ötüt 
vertiiler ve . " Naaıl? çalııacalı:aız 
detil mi?,, diye aord•lar. Cevap ------------------------------------~ 

tarçın ve f ülf ülü si1ah ile ka· 

nşlırdıktan sonra pi/eki tavası· 
nın için"! bir kat lıapsi <J• bir 
ktıl bundan döşegip Trabzonun 
abı hayata brnrer sa z•ytinga· 
ğını üzerire dökerler. Bir saat 
kadar rermagerm ate~te pişir· 
dikten sonra yerler ki hakka 
mulıabb:t edecek maidd müba· 
reke olur. ,, Evliya Çflebi lıam· 
si baklavası yedi mi bilmem ? 
Ama hamsiyi baklarıl'f gibi y11· 
diğine kendi kalem! ş..ıhit. Fa· 
k .t anlaşılıyor ki o zamantn 
lıamıileri şimdiki kadar küçük 
değilmiş. Bir karıştan bir par. 
nıağa indiğine göre dem~k onla

rm da nesli dejenere oluyor. 
1-lele rdını yukarda i;;.ırı•t etti 
{!imiz kitapta: " Bulgaristana 

ve lstanbula miilıim mikdarda 

sevkedilir ,, sat11 ını olcuduktan 

LI! hamsinin bizi nadiren yolcla
lamakia o/dutunu bildikten son· 
ra onu, hakikatm, darılttrğımıza 
irı:ınacağımız geliyor. Hoş, Liz 

onu darıltmadrk ve darıltmak 

istemedik. Geçen sene bir yazımda 
Küçük Ayasofya tarafında gap· 
tığım bir gezinti esnaıında ora· 
larda tarlalara atılan hamsiler 
yüzünden burnumu tıkagaralc 
gl'çmek mecburiyetinde kaldığı· 
1111 yazdım diye bir gençten teh· 

dit mektııbu almıştım. Hamsinin 
böyle müdafileri olduktan. ıon.ra, 

0 , bizden darılır, kaçarsa ~ biz 
< 11 ,., dr.ırzllrız doğrıuu.. Allah, 
aran ı :daki dostlrığıı bozmasın. 

ı~a ,' ~ttin Ziya Taluy 

tabii, cuh"' evet., ler old•. 
Ve Muhterea Valimiz ilave 

etliler:" T rabxonlularıa lı:af al arı 
ve kalpleri açıktır; bu eaer yatı 
yacaktır 1 ,, 

Evet, Trabzonlularıa ve bü· 
tüa millefn kafaaı ve kalbi açıktır. 
Trabzonluların ve milletin eli de 
açıktır. Böyle yerlerde hu eaaaen 
15zımdır. Faltat bu lüzumu açık 
Glaralc ifade edelim K•aalarımızı 

ve lteıelerimizi açalım. Neya fÜ· 

cüuıüz yeteue verelim. Aaaa, 

Sayın Refı lt Kl"altanın ifadeııile 
"Sadalca ., verir gibi def il: Va· 
zife yapaıc.ısınıı, borç ödeyormuı 
ıibi. 

Ben bir şey dOşündüm: Ye 
niyolda, lciğıdı Bekir Süküti ata 
beyimizden almak üzere bir kıç 

makbuz yııptıralım Bekir Sükuti 
J,ütfü Pulatanalı, Malul Gazi Nu 
man Sabit ve ben, her gün Öğ'le
den Öac ! raıete idare baneainde 
aaat (10) dan (11) c k a d a r 
bir aut bekliyelim. l.tiyen yurd·· 
daı, memur, tüccar, eanaf herk:ea 

rönlünden kopan bir yardımı ıe 
tiuin venin. Kendiıine bir malt 

buz verelim. Bir müddet böyle de. 
vara edelim. Sonunda, biriken pa 
rayı yin" aaltbuı mukabiliade 
çocuk tairı••• Kuruaiuaa yatı· 
ralı•. Vo para verH yurddaıla
rın iaialerini ıazelenin bir köıe· 
•iade yazalım. 

işte bea bir lira koyuyorum 
•• Az veren candan, çok veren 

maldan,, derler Biz azı da, çofu 
da candan uyacafız. Beııiıa bir 

liranın bir hamlede bi• lira ola· ı 
catını ümit etmek i.tiyorum. Ôn

ce doıtluımı vo taauiıldarımı ça· 

Umumi 

tmyorum: • Haydin 1, 
Gönlil, röaQ ve eli açık haJ

kımızın böyle bir teıebbüail bo· 
ıa çıltarmıyacaldarını biliyorum .. 

Çoculdarımıs bize liyılı: ol· 
aıya çalıııyoılar. Onlar. Muatı fa 
Kemal ülküsünün Muatafa Kemal· 
!eridir. AtaUirklor, laör.üler ola 
c-.klardır. Biz de oalara liyılt 

babalar, atabeyler cldu~uau :u 
bir kere daha göaterelim, haydin 1 

HaKkı Tuncay 
Not : Bu me11elede ha,ka düoil11ce :i 
olanların lUtfen ga.ıetede imıı:aya tah· 
rinıı blldlr~eleriııt rica oderlz, 

davet 

----~--ı 
Zayi T astikname 

Bilecik Viia~di Bozuvilı 

komisyona mün;caatfaf' 

1 - 4 

Kapalı zarfla kundura eksiltmesi
Erzurum As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığından : , 

( 7,000 ) yedi bin çift kundura lcapal zarfla e~~ 
siltm~j11 konulmuştur . TGlımini bedeli ( 30450 ) otııı0~1 
Jörtgüz: elli lira, ilk te'minatı ( 2283 ) ikillin ;ldYıJ 
seksen Ü~ lira ( 75 ) gıtmişbeş kuruştur . '' 

Eksiltmesi 11 - Şubat 939 Cumartesi tünü saot f0 ı· 
Erzurum-la askeri s tın almtı Komsigonundrı gapıfrC~-' 
tır , T~fc/if mektupları /Jel/i uatlan /,ir saat tf'Vı/t ,, 
kadar komİS!JOll Beşlcanlı;ın• 'lltrilmiı 'lltgtı p01 

Şsrtnamesi htrtün lcenuigon'• ıöriılı6ilir , 1 - ' 
lcozasında millet meklt hi1t- -------------------------

en (B) lcursanda1t alm 1 Pazarlıkla bevilhane inşaati 
oldujum tastiknarnemi zagi B } d' E il • d 
ttlim. Yenisini alacağım- e e ıye ne menın en : f 
dan eskisinin hükmıl olma· Şelair ka/u6a gr/caıınJalci megtl•nlıkttı inıa ettir/tCJı 

ilin ıdilen lcald inıaatindan ıar/maz,;ır/a yerine ( ! 49 J ıl· 
dığını ilan eylerim. 64 lcuruı betili keıifli bir ieoillaanı pazarlılc.la inşa '1Jı 

M(hfPıı t oğ'u rilecejinden tliplırin s.:ılı ve Cumı 1iı11leri ıaat f I 
Yu suf A )dullah ojuz encürnene muraça•tları ili11 ol~""' . 

• 

St.ı 
ni/ 
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İlan satırı 5 kuruştur 

Uzunsolcalt : 121 • 123 - 125 
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Şehrin i ydamın beyanatın
yeni Kabineye ittifakla 
beyan edildi. .. 

Vilôyetimizde 
bir Eğit .. en 
Kursu açılıyor 

• 
rengı 

dige mi intihap etli Faka/ her
lıulde şehre gak şmıg.ır. Evela, 
binalar, arkıılardald koyu yeşil. 
ligin t•eva Bozleperı in kirli f o· 
nuıttfa k ybolup gidigor. Sani
yen: Bu binalar birbirine karı
şıyor ve balıse mevzu renk de
niz rengine benzedigi için sular 

;Jo 
ağO 

giinıJ 

ıkkiJ• 

caat· 

4/ 

ili 

Ankara 27 ( A A ) - Büyük MilltJt Meclisi bagünkii topl<ıntısında }{asan 
S2ka ( 1 rabıorı) tarafındn 'tlerileı bi· t rfcriri lc••al etrnelc s 1ıretiqle mtihabotm qe. 
nilenrnesine karar tJerilmiş ,r Bıı su,.ttle l:Jıiqttlc 4fillet Mıclisirıin b •şirıci intihabı dev 
re inm soıı içtim ıını teşk'l eden bugürıkii top!antısında C'! ~se.ıirı açrlm: wu mıitealcip 
söz almış olan Başvekil R /ık Saydamın umumi tasvip sesleri qıe s•irekli alkış'arla 
karşılanan bel}an t nı dınl :ştir. 

B zı it t pler öı ald tan ~01ıra tayini esami ile reye m irac nt o 'anarak lıükü 

Köylerimize eğitTe ı ye· 
tlştirmak Ozere yurdun bıızı 

tııraflarıoda olduğu gibi VilAye
ti:nizde de bir eğitmen Kurau 
O\'ll&cakhr, 

üaretmeolerl bnırlanmıf 
olan Kunun yUz ta!ebesl ola
c1k, bu talebeyi askerliklerini 
ifa etmiş cılon çıı.vuş ve bıışça

v ı. l r teş il e ıecektlr. Kursun 
A ımd oçı ın ı;ı doşnnnım .. kte

d · valimiı R rık I<o~aıtu ev· 

Şehirler, ytknazardo, çehre 
/erile, harici gör"inüşlerile seui· 
/irlttr. Yaşag ınlur da böyle 
değil mi ? Fakat kuvTJetle s6yli 
!Jebiliriz ki şehirler, bu cihetten 
yaşıganlardan da bahtiqardır. 

Ziruhun çehresini her zaman İçin 
tabiaat lıazırlar. H rnekadar, 
kllçük, büyük ameliyat, b.Jgfllar, 
elektrik ı:orlamaları, yüzlerde 
değiJikliklere amil olugors:ı dıı 

tctHatin bahşetligı güzellik ve 
cazibe üzerine uaslı tesir yap.ı· 
mı9or. Şehrin gıizelliiini temin 
ise, seruet gibi vasıtalarla, Bele 
diye/erin kudret eline giriyor. 
Çelıregi, Belediyenin bir kararı 

lıemen değiştiriverir. l-lcrlıa1ıgi 

bir berber, her hangi bir güzel 
lik müessesi, yüzle işlerken sa 
hıbinin tabiatini çizgilenni, ren· 
gini, cazibesir.i, velhasıl güzel
ıikle alakalı olan unsurları tet 
kik sder .• Mesala esmer yüıe 

~arıya kaçan pudre rerıgı t ıvsi 

la evlerin yüzii birleşiyor. Hal
buki bin /ar eski rengi mulıafa. 
za elst'ydi denizin koyu r ngig· 
le, Bozl,.penin koyu r~ngi ara. 
stnda ]J ıJıyacaktı . 

e eti' 

ı ;Jı 
bif• 

~arf· 
. o'· ış 

l ;ıl 

nu1•
i/!fl ı 

it ,Ji 
urocr 

' en· 
,,.,,..-
,;hi~ 

~ott' 

ti 

te· 3 l ıue cu-fu 'ft f kla itimad helfan edilmiştir. Bügiik. Millet M c is' N sa 
P, z rt g f vkaldde ictima edecekti·. 

hi 1 1 • 
1 r 1 

ansyonu 1 - Umumi ba 'trodan im r işleri 
açıl suretle mOısb t bi iş y p 11ş 

olmıyııcııktır .. ı u s retle y pıl 
nııs blr etnrt, nih yet be d in 
mtıstnkbal ideal ol v r it 
h yntlveslnl te.nn en r 
der. bl rıttPCJDltJ.} il, lı r ş yd n 
rıvvel, bir t )am VlS i i h i 
bir dl ~ıı t ıımi icıLt:t ( t 
d rk1, bu dooynıım tcıozirut vo 
ihzıın ıs d Cd uzun ve hezık bir 
iş olwok.lıt k lrunyıp, çebi cillk 
!şile yakıPdan alı1ktıdnr olma-
yan bazı beledlyelerla bu ve
saik.in kıy met ve eheınmly ti ol 
takdir edememesi dolayısile, bu 
iş, baııın da pek gt\çlük.le ne. 
ticelenabilir. Btt doıya, aşağıda 
1azılı bususah ihtiva edecektir: 

v 
n g ip bıablr 

köyl . 

manru 
ve 

hı hava 

ı - Belde ve clvarıoın jeo· 
lojlk vaz'iyeti haklunda malu
mat: 

blrcilık. 

ktl. : 

r~ı 

2 \'. cını bır ş hır kurm k. 
GJcU uy kı, her iki hıılda 

d~. i,, uı l t tnr pıaa ve onu 
llt ıp t oılmi ıc beden bir 
c ı pr J6racıun dııyanıyor. 

~ımdı, imttr pıaaı, yeni bu me
-~~====:ı:s~-.ı:.:ı .. ı s ı pro0 r mı:ıın ınUstenldQnblbl 

oııın ...ıü t kbel plao, ııe gibi 
s s isli adtın )apılmak llzım

dır, uuııu tetkik edelim : 
Y onl bir şehrin veya eski 

bir şetırin inkişaf ve tevesson 
on J ctlldQ, gayet dikkatli bir 
t lmn hazırlıklara ic11betllreo 
uıun ve naılk Mr ameliyedir. 
B.ı ihzari mesai ile eMe edilen 

uaı tın sıhhelı, gayet tftbil 
ruıt ışıa g~yeslni teşkil ede

ol a elUd.e mncssir olacak
. lmarlle ala ndıır olduğu 
brio ıaklş:ıt şarnltial nazarı 

ltlbara almadan işe koyulan bir 
ehtrci, netice itibarile, bl9 bir 

2 - Tahtelarz ve fevkaları 
ID. tabakaları ve ınlyuhl cariye: 

3 - Memleketin şeraiti lk· 
U•iyeıl hakkında vesaik; 

4 - Belde ve civarının to
p:>ğrafik vazlyotlol göıtarir ha
ritalar: 

6 - Beldeda iıOaeş gören 
ve görmeyen kıııımlarmı vaıı· 
h n göst ren ve m mkna ol 
du~ıı t • dlrdo, b v d n eluımış 
fotuğrafJa : 

6 - ide b t 

mık
mtl· 

mev-
cut ola nn yl nlt 
mıotakaları gösteren bıırltıa: 

10 - S yrOs f r v mlln'l
k l işlerine ait mııluill t: 

11 - Tııht lorz l ınl~tı ve 
m c rlyi gö~t ıen haritalar ve 
m umat: 

12 - Beldenin ik tlsadl va
ztyctl hukkıada istatistik ma
lumat: 

13 Hıılibazır haritası üzerin· 
de, lbkası matlub mebani: 

14 Memleketin ıiral nzt. 
yeli hakkında istatistik. 

Bu iş Hlyıkı veçbtle ikmal 
edildikten soorn, imarı mevzuu 
babs Olan beldeye alt karaktl· 
rlstlk hususat, tlimamen tavzlb 
edeceilnden müstakbel lınkan
ları nıızıırı itibara alınarak iler
de şehrlo bir ikamet ve bir u. 
caret sanaytl veyabud va:dyetl 
coğraflyest itibarile bir liman 
bir sayfiye veya 1.ılr turzlm şeh
ri olacağı anlıışılıynr.. Hiç bir 
zaman, yukar d!.\ yıızı\ı dosyayı 

teşkıl etmeden imnr planı tan· 
zlmi işiue glrlşllmemek Hlzım
dır. Zira, bata her an kendini 
gösterecektir. 

Doa71 ı,ıalıı lkmallul mllte· 

Çocuk 
sirg me Kr. 

VALİMİZİN 
TAAHHÜDÜ 

V ll nlz Refik Koraltaom 
h r ay maaşından 5 lira nr
mek suretile Trabzou Ç ıcuk 
Esirgeme Kurumuna yardımda 

bulunmayı tllahhut eyledi!ıi ve 
g çen ktlauousaoi 938 den lti· 
haren bu tılahhatlerinl ifaya 
başlııdıkl rı memnuniyetle hı· 

ber alınmıştır. 

i 1 k 
Öğretmenler 

Toplantılarına devam 
ediyorlar 

!Jl ederlerken beyaz tene penbe 
renk gosteriliy.ır. Şehir/4rın ya. 
zii de süsle•irken b•kadar ınce 

düşlrınıek ltiı:ımdır. Kanun vazi
Leri bile bu ciheti derpiş ede 
rek bir takım lcagıtlar koymuş
lardır. Hizd, de sokaklarına 

göre binaların ne renıe boy.ına· 
cağının tesbit salahiyeti lidedi
yetcre bırakılmıştır. ı:Jeledıy , bu 
111tiyaç bakımından sokakları 

başka buşka renıe boyatacak 
dem•ktir. J<.esi•cıJıkıelci kuçük 

bilıimise na~ran dar :sokaktakı 
meMni.11i KO!JU _renge_ boyacırsak 
:sokak bıübutuıı duralır. 

BeledİJJcmiz, kendi önünde 
ki meybanı ıenışletirlcen bl nala 
ra da sarıy • yakın bir renk 
vermişti. Jjunda i.abct edlldıgı 

kana.atindegiz. <,,:ürıkıi yegane 
GeyeB yıl, ders yıh başıa- <.;umhuriJJet meydanımız, ou açık 

dan ıonuna kadar devametmlş renkle, nazarlarımızda bir /\.al 
olan mesleki toplanhlnra bn daha genişledi, IJu renk t>ıraı 
yıl da Hıılk.evl &LllOnunda her dalıa açık, biraz daha k.oyu ue 
cumıı gnnn s nt ' 16,. den "18,, ya bur.a yakın olursa farkctmez. 
e kad r d v ınedllme~tedır. Fakat herlıalde şehrımize, ta-

Kn tür DlreklOrO Rir t Nec· bıatımıze uygun bır renkdır. lı~e 
d t Evrl rıo, t •soıtettlii muD· içm 1 rabzon:ı gelen mutevıı/J"' 
t z m b r prv ramla l'tıpılıın bu mımar Proje•~or J'avt d.u uu ren· 
topı tlldrdııu çok snsh ve ıı b~genmış ve bunı"ı ııe~esı b.;/ 
ınt1 u t u uc~ler alıuın kl dır. ohm şenırlıler tarajırıdan seu.· 

Boğ 1ziçi sahillerindeki be
yaz yalılarm ara/eti çoğumuzun 
malümudur. lim~nda demirle· 
yen vapurun güvert ir.e kadar gi· 
dınceg ızımızm haldk l! ne d-ırece 
mutabık oldugu kabul edilecek
tir :annr dayız. Belediyece bir 
karar veri/mi se bunun deği$fi. 

rilmeiİ, karar yoksa ona göre 
tedbir alınma~ı lazımgelf'r kana
atindeyiz. Kogu griye, kogrı kur· 
şuniye andlf'an bu renk şehrin 

rengi de ild"r. 

B"raz d s • ka 
Seg 1at t •n aud ite gaz le· 

leri karı iırırken bir g.:ızelenin 

yıl be. ı nü lı.ısında şu satırları 

okudum: 

h } ll p rn Vt\rmfş 

Yıl b ş ndn şsııs bu ya ! 
Kıldım yad elde d ı-mif 
Blzım H yrettla Ziya 

Şi ri yazanı tan mam. Fa· 
kat b rıi scv.rlertlen oldugu • 
euvelkı yazılarından ögr nmiş. 
tim. Kendisini gorsem bu dort 
satırı niçin yazdıgmı r;orardım. 

Ben bir mcina çıkara:nadım. Ara· 
dığım şcg fi bair.ış:;air mı der
sintz ? bır kere katiyen kumar 
oynam m. Yazıcı, bekar oldu
ıumu ve bir lıayli para vermek 
yüzıinclen kredımin bozulacaiı· 

nı duşüı memiş, buna uzıi.dum. 

Jiukık iten zıyade tcsadıife da
yandıgı ıı;ın 'yılba~ı piyanko 
bileti bıle almam. Yad elde de· 
gtlJım; urbet eld gdim, Acaba 
ya-ıcı pasaportumu nerden gör
nııış ? 

Bu dört satır bana şu hika. 
Hor narc bır VıJya ıkl öi· lıı:.ı bır rttnk oldugunu ifaJe et

r tweu tar fmdıı:ı v~rllen kon- mişlı, Dogrudur: açık ro;ngi, ıçi 
f r o l r, ınıl oltaşıill lı slnh . şetaretle k.opJrenler seuer Ve· 
le baglJDIDttli. urotllo ö~ret· mele k.ı şelırın, ötedcnb~ri bu 
m nı rıo w slt!ki bılguerlnf rengı veya buna benzer açık 
taz lemek ve artırın k.t dır. renklen taııyan yüzu, ruhurııJ 
A~rıca, bu g JtlJ Şilt ıtı altın· ı makes olmuştur. 
da okul tıı. llyetlorıoın belll Selırinıizin açık rcrıkli gü 
~ayeıere U} ~mı ıurıık faydalı zünu begendıiimizi ya-dıktan 
nouc ... lere OJgı om ısı çareleri sonra bu yazrgı kaleme aldır. 
de mOşteı·~ en dU;ıOniltm.ekte tan sebebi kagdetmık isterim. 
ve ~ereaınce tat J.1'. kararlan Son günlerde limanda demirli. 
verıtmekteair. M.uslekt şlar ıra· gen vapurdan Trabz.ona doğru 
sındıı beraberlıil ve samimi el baktınız mı lıiç? BillıasJa Çom
bırliii yıpiüııyı temhıe yarayau /ekçi taraflarında binaların yü. 
bu lOplautılardaıı iyi ve ver1mli zü, koyu kurşunile;;nıiştir. Bu 
netlceler allnnıık.ladır. kogıı gri rengi bilmem ki Bele-

yeyı hatırlattı: imtihan edılen 
sojtıı' l • ..1.san, Hus0 yin püseranı 

Ali cst,, gani Hasan ve llüse· 
yin A mın çocuklarıdır diyecek 
yerde (Hasan) y rine { H:ısso} 
Jfuseyın y rine (Hasso}, (Pü:se
ran) gerine (du ıteran kızları) 
(Ali geıine (Muaviye}, (Muavi
ye) gerine ( Mugavige) k limde
rile (Hasso, l/uSso duhteran 
Mugaviye est} demiş Hocası 
bakmış, du, ıınnı ş ue numar.ı 

yerine "Hangı lıatanı tashih ede. 
yim,, manası da bir cevap ver 

miştir. 

Hayrettın Ziya Talu1.. 
il'~:c:-..<z.:a!lö:.t:&asa~ 

~Damla n 
~ Damla~ 

'fashih 
Gıçeıı Hyıaızda C. H. Parti. 

sinde yapılan aza kayıt torınıode 
Valimız l{cfılt Koral tan tarafındaıa 
soyleHıı hitabe tertıp hatası ola
rak HJliı.evındo Tüc.:arlarla yapı· 
lan hasbıhal baılı2"ı altında çık· 
aııştır. Taabıh ve itizar eyleriz. 

akip. eeer yol. ise, menuıtı 

k.ıınunıye dııreaiıııde, t•lırin ha· 
lı bnır bırıtalaı:ııım alııı cıh•· 
tine giaJir. liu hususu da, im
kanı oıduau tak.dırde, Tayyare· 
den fl)tOlraf nlınak ıuretlyle 
yapılır kı, ou "okdırde, şehirol
llK l~;i d b kolaylaşır. 

- Sonu var -

Özel ana 
okulunda 

Sayın Valimiı Bay Ref lk 
Koraltan tılebı P11nıiyoaueun 
açılış törenini mnteakip refııka· 
tlıade KilltQr Dlrektörll, Lise ve \ 
orta oku Dl rektörleri olduğu 

balde 11ehrlmlzde bu yıl nçılan 

Özel aaa okulunu r:lyaret et· 

mişler ve miol minilerle mcş 
gul olduktan sonra okul mn
dlreslaln lzab.atını dlollyerek 
memlekeliıı çok yerinde bir 
lbtiyacıaa cevap vermek üzre 
bu okulu açtıklarıadan doloyl 
k.eıadllerlai tebrik etmlılerdtr. 

~~~~~---,/) 
Ôıü, Cevheri , Çenede, def'il 

eserde aramalı 1 

* 
Yaldız dökulmeye mıhldlmdur, 

yüzü deyil için aüslemc'HI 

* 
Kendini metedcnlcrden şüphe 

edi:ir 1 
• 
1 i güzelliği y zü ak eder 1 

* 
iç yüzün aynasıdır , yüz için 

değ-il 1 

• 
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Si 

2!J /l:incikanun 

İlan 
'I'ııpu Sicil MuhLf zlığından: 
Hularn oa köyU• dt> lınam 

•ı'!ullarmd n Ahmfdiu oe-ıu 
Hacı Ilas'loıo veresesi iıı sen t
slz t Sl'lrruftıın tescili islcdlkl 

Hali Ta. f ıyede Karade· 

n!z Limi tet Şirketi tas

fiye f\1 ~murluğundan: 

939 Sayfa 2 

• a a 1 
ri Karan ve Klrıızhk mevkilnd 
ş .rknn ve şim l , y 11 g rben 
H z;;,li ver<'S" 1 ilA bu rer Ara· 
sıııiaki h.ıod •k ve c ıoub n &a· 

hitıl S"nct Hacı Hasal vJre e· 
lı ri fıudıkhğile mahdut Beş 

clö'lOm tarl ile .:ora'l mevki 
i ·de şarkım kı •nen yol ve ld· 

ınen sahibi senet H cı Hnsaa 
vereselerl tarl ı ve g rben 
fliz"li vereselcri vn şi nlea 
sAhibl serıel ve kı n ~n Rizeli 
Vt•r seleıl cenub n · hibi enet 
ll~cı lhsırn veresaleıi kuru ot
h ({ile mahdut beş döoUm tın· 

dıklık v"' Kl\rao rnflvklinde şar 
k n ve şi naien ve cenub n 
s :llibi se.1ct HJCJ H sun v re
St>ldri ve g ırben Keşış oğlun
oan Hııcı Pir hıırJ ti M >lla • b . 

Yomr ının K hla köyün 
de ve deı iz kenarind Ha· 

ci Alı H /ız oğlu Hıiseyi

nin borcu -ıdarı dolayi Şir

ketimizce satın alınan tapu

nun teşrini evı el 932 tarih 

ve 19 numarasınJ 111ukay

get 120 dönüm fJusatında· 

ki arczi l O· l · 939 tari
hinden itibaren bir ay için· 

fie bedeli peşinen ödenmek 

şartile VI' pczarlık saretile 

satılacaktır. 

Madd : 1 - Kulü On a ı ' 
şıbriJir. Bin .ıı, şim lik lat 

Kan J K: KulübUn i fis hı halind' ve ıt p 
Gui fındıın sııtıl·calc bilumum demi baış eş vıı ııı 

lda heyeti tııra
u t "Çrcufr Eıır 
" ',z lay urumu,, noıu,, dıır. Şubui yoıctur. ieme Kurumu,, rııı, bu kurum l-ulu c ı t 

2 1 
na makbuz mukahilinde trrk: v t~b nı 

M. 6 - Kuyudat: Kulup şığıd 

• hain A. Aza Defleri: Kulu be llİrenle · 

tut c kt r. 

k lfi e gırim 

Pi•er 
her 

3 Müessis dır: 

me· tarihleri, aylık vey yılhic p ra te hhiıtlerı l: u c.. 

kıt'a fotoğrııf yapıştırılır, az 1 ra irrz. I t ı ılır. 

tıza kulüp nizıımalını kabul etmiş ddolu. ur. 

,. z r. 
:ı: f en 

"' yln s<Jlın ldığı r zi ila mab· 
rt•1t. lkl döıüm kuru ve hane 
altı mevklinde ş rk ın rnolla 
02lu mnbdut veres leri tarı 
''e mülk.f ve tankı hı~ garbf'n 
ynl şimalen snhtbi ııeaedla bu 

y~ri ne kirazlık. tul tırasındaa 
geçen yol cenuben t rıkı ıım 

ile mahdut beş dö ıU n tarla 
ve Hovlka mevklinde şarlcan 

rol garben Keşiş oğlu Nikol • 
dan tef erruğım H cı Pir hafidi 
M'.llld beyin ııatuı ııldığı şimıılen 
s~hlbi senet fücı Hasan erc
selerlnln fındıklık ve korusu 
ve kısmen Molla bey tarlası 
c nuben tıırıkı ıım Ye kısm n 
Keşiş o~Iu Nlkollldan feferru
~an 11tcı Pır hafidi Molla -.,. 
yln saha aldığı fındıklık ile 
mahdut. Oıı b ş dön Om maa 
·Otl, k tarhlarıa tnpuna (Qç ta
r:ıfı tankı am ve M hdut ile 
mahdut <Wrt dönüm ve Harun 
ve Tarık v keza ve 

0

Nikol 
ile mahdut. Yine dOrt ctonum 
Hd kıl'cı tarla olarak 1288 tari
hinde kayıth bulunduklurı gö 
rlllmUş isede kayıt mahiyetini 
haiz olmıyan bu gayri •uenkul. 
lecin tııaerruf u h :.ıkkında yerin
de tahkikat ynpıl::ıcıığıadııo ta
sarruf iddiasında bu 1 ııaanlar 
V'lrsıı vesaiki tasıtrrutiy si ile 
birlikte idare ize ve k"şif gQ. 
ııO olan Şubat 939 ı:ıyınıo 18 
cumartesi güaQ saat on ikide 
yeriodo tnbklkat yapacak me
mura mnracaat etmeleri iltın 
olunur. 

Zayii Mühür 
T. C. Ziraat Baıılc11.sıR 

da kullandığım tatbik mü
hürrirrtii kaybettim yenisini 
goptıra:ağımdan eski mülıü. 
riimün hükmü olmadığını 
ilan erlerim . 

Galler 

Taliple. in bu müddet 

içinde 1 :;(J liro. teminat flk

casile şirl:et tasfigt memur. 
lu;una n.iiracaat'arı. 4-~ 

Tı pu sicıl mıı~a/zzlı • mtlan: 

Yomrann Varvara kögün 

den .)ani oğlu E1T1in bini 
M6hmıdin t1ariJleri tarofın

dara tescilini istedikleri ta 
rafları ırm 1/c ve molla 

Hamza o :ıu Hacı lsmail •e 

Refige •• /J•~en Z·lih •• 
F tma ee Agş e ve ı hi/Ji 

11ntl tarl l, 11 vt. Zeliha tt1r

/.,ıla m htlut on iH Jö11üm 
Fındıklık Ilı tarc-/ları s hi-

bi ıınet trır/11.sı ve .sani oi
lw Hüseyin 'Ut forfkiam "' 
Ftltma 'CJC b11un D1Jrmuş 

•ilrı Hüseyin ile m-ıhdut. 
üç dönüm f ındılclığın srnet-

ıiztltn tescilleri talep edil
ıniş vı hif lıtkilı bu fıJgrı 

lfttnkullerin 1300 s~nesi esas 

ıoft.ltımasınJa kayıtlı oldu- ı 

i• ıörwlm ilı isede bu lca

ııtların fJalctilt. harç ve ri· 

'üm:.ı 'f1ırilmek suretile hasi-

1 I fieftırine f"çrnediji an

l•şılmıı oltluğundan t sar· 

r•f 116 11lıri hakkında ye 

rinde t11.lt.kikal gapılscaktır. 
811 yırlerle tasarruf ideli • 

ında b•lu nanlızr varsa '1e
:11ilcı tesarraf igeleril~ bir

likte d iremize !le keşif lİ· 

11ü olan şub t 939 ayının 

11 inci gürıü saat on ikide 

gerinde tahkikat g"pacak 
memura mıiraca t etmeleri 

1 - Kus C. M 
2 - İnhiı rlar M Miı in 
3 - Poılıı vı1 T. vili e M dıa Arg n 
4 - Muhne~ei -lusuı y M du u P rt v Koçıı.k 
5 - Tüccardan fahir (' t n 
6 - Töccardan Nec tı H pçu 

ye arzedilir itiraz valci olmazın 

cihet id re b •yeti ve hayisiyt t 
edilerek bir k:ararA u::ıtolu u · 

1.ımum'yı..

r :r: vıkı olursa bu 
, müştt r ken tetkik 

C: Kulfi!:ıe l;ııyJ !un c k ile buçuk lira 
''Duhu\iy Aid tı,, ve r Y ıı a ı y ı ''Aylık Aıdat,, alınır. 

Ç: Azalara idHe h~y ti 1 ııfm an ı :talı ve Kulüofın reımi 
müh!hile mühürlü v foto r flı bi r •• • ı:. v ilir. 

Azn olmay n kimı ı Knl e gır m z. Kul11 un azalan ailelerini 

beraberlerinde Kuh.ıb gerı e bılırl r uol rd n ıdat n ı maıı:. !\eza· 
lılt üç defayi ğeç ne.:n k üz 1re azalar y bancı a ltıd şl.rını <la Kulü. 

e getirebilir! r. 
D; Ynkarıdukı gırcı f rt rı ı h ı& y cı bir mtiufir kulü-

be dev m etmek istcdı~i ta~dirde ke d sin b a b d l ve umi bir 
&f müddatlo muvaH bir k r ı ver • ili!·. 

E: Giriş idatı karne verilı ke t ı il oıu ur. 
F: Aylık aidnt n mJte~lcip ayın on rcJ ünune lı:adır muha-

ıibli~e verilm:ısi Jaı:ıındır Aylık aı 1 tırıı 1 ı; ret vaktinde ver 
aeyealorin idare he ·eti kararile K ılü t n kay'l i ıilinır . 

O: latıfa eden, Kar tao ayrıl n v ya Ku ··pten çıkımla~lar 
Kulübe verdilı:l ri aidat, nu ·ut, d mi baş şy• ı l::ıı:ıada Kulüpten bir 
ıüria talepte buluna adar. 

G: Her baofİ bir a.ı:anıo kaydının siliam s ı veya KwlüpteD tart 
edilmesi haysiyet divanı kararile olur. 

5 Kulübün İdar 
A: Umumi Heyet: Ku üoi.ın nz larını kse i yetini ihbva eder. 

Kulftbü en yiılt ek erciidır, S n• e bır d fa toplanır. Ek
seriyet olmazu oa rün sonra yapıl c le i iıı ı tJ r top' ntıda akelli· 
yetle dahi içtima eder lı:. karar ver ler>ı ır. Mutad z rodnlar hııri inde 
idare heycfüıin rösterecefi lüz.um v ya 2fı ımı. 1 bır takrir üzerine 
umumi heyet içtimaa uıecbuı dur. 

B: İdare H~yeti: Umumi heyet t rafın 

dea ibıırettir. Bu heyet aralarınden b 
veznednrlığ'e, biriıinide lr.itip iğe i ç 
idare, 11ya el ve inkişaf ettır ekte ı 

C: Ha11siyet divanı: Uınu • 

şililt bir heyehir. Va ifesi aza ın 
r k.eti i temia, ibtil fln ı hal v f 
tün azı tarafından muta ve m t 

Ç: Murakıp H .. yeti. U n mı 

4ilik bir heyettir. Kulübun büt n 
etmek ve üç ayd bir p fınç çık 

D: bivaıa ve h yet az 1 ı 
yeti i tihap olunur! r. B in p 
dealerin vı:zifefori yed k he} 

Bu 

ıı çıl c~ır.: b i kişi-

, bırini aıuhıı11ip ve 
vazıh~ i Kulübü 

ıeçı.en üç ki

n uyr.ıo olar k ha
l rı k fi ve bü-

a ı ı;:ılen ilti ki· 

o kontrol 

e• 

t za. 
Cö'mlekçi iv!. Molla Ömer 

oğlu Temel lc.ıeı ilan olunur . 

Kapalı zarfla kundura eksiltm • 

ları yarıdan aşa!ı duş~ügıl taltı1ırdo 
habı umu".Ili heyete arzol nur. 

yrnilerinn ınti· 

Si. 
Erzurum As. Sat. AI. Kom. Bşk. lığmdan: 

( 7,000 } yedi bitı ç;ft kundura kapalr zarf la ek
siltmeğe konulmuştur . Tuhmini bedeli ( 30450 ) otuzbin 
dörtyüz elli lira, ilk tc ',ninatı ( 2283 ) iki bin iki güz 
seksen üç lira ( 75) yetm;şbeş kuruştur . 

Eksiltmesi J 1 - Şubat 939 Cumartesi günü saat 10 da 

Erzurumda askeri stJttn alma Komsiyonanda yapılacak. 

~ır · Teklif mektupları belli saattan bir saat nıveline 

kadar komisyon Başkanlığına 'Verilmiş veya posta 
Şartnamesi hergün komsigond11 görülebilir , 2 4 

Bir azad birden faz[ v zıfe ıı,.ıı 

zifelcrini fahriyen ifa d rler . 

E: Kulübü t aıaınden ı ı 
umumi hcyetı içtımaı davet c r v u 
lir. İkinci kongre bır ıcııe ıo r 
isi t r fından açı ır. Mut k 

ıeçilir. Eıkı id11re hcyctm Hrc:c 
lerıslc kabul v~y red o.unur. 

Bıliihnre yeni heyet azaları s ~ ıı 
tlen intiha,bı caiz: ir. Umumı d veU r ~ 

u leyctler va· 

C.}et.ı r seçi· 

i ıe h yeti re• 

le n 'e ilci kiitip 
wt.zııker c edi 

yeni. 

husu-
aat tahriren vey kulap s lonuna t 1 r ıe edilır. 

F: Kulüpte alelumum • ııcıll t, IDE'Ş ubat ve içki bulundu· ula· 
bilir. Fiat tariflerinı idare heyeti t ıı im ecler, 

G: Kulübün varidat maobalnrı: lc.sıs teocrru tı. aylık nidat, 

• Bilfe, e~lencslcr huılfıtıdır. Kuhipte her n vı oy un oyonr111 b l' r ı :ılo 

1 kb 1 • 11 t 1 çayJı darıl, V a&iro fİbı eğlene }er terlıp O.ıUna'"ıııır. Jc bıoda Blll. VC• a m üce i evı ya Caz bulundurulabilir. "Rölet, Bakara, Laskiro kılıç ve emsali 
• k.aauoH yaıall olan kumar oyunları muııl na dm k iız •re.,, 

En zarif ciltler yeni İkbal mücellit evinde H: Ana niumname ne.'. u umı h y t .. ar.le değiştir ltLi 
, , • ' lir ve keyfiyetten makcmat Bı<l si ha erdar cd li • 

B: Karar Defteri: Hısyet kar rları bu doftere }' zlır. Ve 
aznlar tarafındın imzalanır. 

C: Evrak Deltui: r elıın ve g-öııderıl 11. evrak tarih ve- nu-

mara iraııile bu deftere knydolunur. Gelenlerin a ılları, yazıl. nların 

ıuretleri do!tyalarında muhafua edilir. 
Ç: Varidat ve sarfiyat defteri: Kulüp na ına lınan butün 

paralarııa alındıkları ve aarf oluaduldarı yerler aarih olırıık defterde 

gö.terilir, 
Tabıilat dip koç.ıtnlı ve muteselsil ıaumaralı makbuzle.rla y pılır. 

Sarfiyat evrakı müsbite mukabilinde yapılır. ve bu e\·ru: hıfı olur 
D: Plônço ve hesabı kat'i: Üç cıyda bir muvakkat Plfınço 

ve senede bir kat'i heı11p çılcarıhr. 

E: Demir baş eşya de/teri : Kul ip i ;in lın n bütün eşya bu 
dt'ftr-re ltnyıt ve hepsine sıra numarııaı veıılir. 

7 - lJa~e heyeti aşa~ıda y zılı kims .. lerdcn te:k:J olunmuştur. 

Reiı : C. M U ıi Slireyya Ş rman 
Nuh sıp, vezned r: lnHsıırlnr M. MüdUrü F.ııhri Ourk:n 

Katip: Ko ıiyor.c.ı Oıman Tuylu. 
Azalar : Tüccudan Kuım Kurşun, Haydar Ek.inci 

-~ 

Pazarlıkla yazi masası y 
cak 

Belediye Encümeninden : 

tırı O-

Belcdiqe Dcıire!i içtn aö'rt cdel ga~r maçaf p za1iıkla 
yaptırılac 1 • ından t~li 1 rin S lı o Ca'" ınle i s 111 
14 de encümme muracaatları ilan. olunur . 

Dükkôn icar t' ması 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 

Hal binası dalıilındeki 13 ı um Tt..l ı D kka ın s ;;eli
zı 65 lira muh'Jnımen bedel üzerir den fi ziran iptida· 
sına le.adar olan icarı 17 gün mıirldetle açık artırmağ~ 
çıkarılmıştır . Artırma 3 Şubat 9.J9 Cuma günıı 
Saat 74 de icra edileceğinden talipl •rin ten nalı muvakka· 
ta makbuz/arife aynı gün ve srıatta enciım .. ne muracaat· 
/arı ilan olu mr . 3 4 

Kapalı zarf usulil p za mahal i 
çatısı e sil mesi 

Sürmene Bele iy iyas • n en: 
Sürmenenin Humur gii.n ça ş sırı da ( 37 31 ) li c.ı ( 41 ) 

kuruş bedeli keşifli p:ızar m halli ç tısı 16 l 93-J tori· 
hinden itibaren ( 20) gün müddetle ve k pa ı zarf ustJ· 
lile ekszUmeye çıkarılmıştır. 

ihale 6 2-9J9 pazartesi günü saat !4 de belediye erı· 

cümcninde yapılacaktır. 
Talıpler ( 279) ira ( 85) kuru" t mrnat parası ;le 

najıa mudürluğündcn alacaklar ehliyet v s•ka.arıle bit· 
likte belediye encumenine mfiraeaat eylen eri ve zar/
laı znı encümen t ş kkülün.den iki s ıat e vel vermiş o~· 
ma/arı iiz.ın.dır. Yolduki posta g cik ıd de naz.ırı ilt' 
b..1.ra alınmaz. 

Şart narı . muk 'Oelename p .. <j ve ş 'f evrakıfl' ., .. ,, 
gö m k isteg n crın bele iye k t b ... t m ac ati rı ı a 
o'unur. - ~ 

Devlet demir yollan 10 cu 

d 

şl 

1 

t e 
Müd.. üğünden: 

idaremize ait mülğa Matbaanın 1820 lira 11 uhanıf11_tfl 
kıymetli matbaa makinıı!arı ve edevatı 20-1-939 tarihtfl 
den itibaren on beş gün müddetle açık artı,maga kofl' 

muştur. (11 

bılum um cıltlerı en ucuz bir fiyatla yapılır. J. Kulübüıı bir k tüp • neai l u unu •. Gu u , h Halık, aylık 

U k k B l • • f • H . k d yarli gazete ve mecmu[ 1 a ı re he) nin t nııı ı1e abone kaydolu-

ihalesi 6-2-9J9 Pazartesi günü s:ıat 15 de Erzıtf~;l 
Gölbaşı semtinde l O ncu işletme binasında mııteşek fi 

kom;syonda yapılacaktır. fi..fuvakkat teminat ~ikltJbıl 
( l J6. 50 ) güz otuz aft, lira elli kuruştur. !11teklıler J 

makineleri her tün için 10 ncı< işletme maff za am arıfl 

Z Un SO O • Ut 1 umsı arşısın O nur. 

No 36 . M f ı , I Kulübün kapatılmasına anc umumi heyet tarafıııd n, ekseri· 
.. usta a ncekara yetle karar verilebilir. . 

ıörebilirler. 
Taliplerin muayyen gündı 

ilan olunur . 

l (1 
komisyona m :iracaal J 

2-4 

l t 

f / 


