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imar ve u rana 
doğu 

Son ylar zarfmda ·m r 
e umran bakımmdan d 
rrabzonda her ferdm pek 

ki! ol rak gururdu c ı 

rfevamh bir faahyet go e 
~ rpıyor. 

Bunlt1r arasmda Kısarna 
Kireçhane yollar1nda 

tınde 300 - 600 am en ·n 
uzaklara kadar aks den 
ltşmıılar1 bız yannla ıh-
ıaçfar ve cr<sıkl r ı n 
~Ok kuvı·etli umıdler ver
l"rtektedu. 

Trab onun senele den· 
b ri ıhma/ edilen bir yıgm 
r1Yısız ıhtiyaçlan ıçmcle ni 
ayet ve mutlaka musbet 

b r . • 
ış yaratmaga ve az za 

l'fıanda fazla eserler verme 
e dogru planll bır çal şma 
e'-'resme kavuşmuş vldu 
rıu mcmnuntyetle mu9a 
de ederken en elVele 

_ _) SiY ASI GAZETE . TRABZON 

arama 
•• de 

tetkiklerde bulundular ve 
·zahat aldılar .. 

A kıra ıo (A.A.) - Reisi
c..ıınhur ismet lnönU dUa be
r berleriode Başv kil Dr. Re
fik Sııyd m ve lktisot Vekili 
olduğu h ld rn den tetkik ve 

arama Enstıtosnnn şereflendh

mlşler ve petrol arama kuru 

bunda aramalar h~kkında iza· 

hat ılmışlardtr. Milll Şef Teş-

in 
50 

iz hava bütçesi 1 

ılyon ister/in! 
Aak ra 10 ( A A ) - logiliı Hava neııırell han bütçesi 

i iyQz lli milyon iaterllğntır. N nır Te mQoaaebetle beyanntta 
bulunwuş ve bu sene i~iode yeoidea yirmi hava istasvoou ku
rulac ğmı ve H va ordusunun yOı yirmi blae çıkarılaca~ını vP. 

9-10 Nı aoındı:ı barb tayyarelerinin saym 2370 l bulaca~ını söy · 
1 m ştlr. 

· spanyol harp gemisi 

riflerinde Te avdetlerinde cı

varda tnplaoao halk sevgi t~ 

ı~hurlarile karşılamışlar H u
ğurhımışlardır. 

Danimarka elçisi 
itimatnamesini 
takdim etti . · 

Ankan 10 (A.A.) - Dıal· 

m Hka elçlıt bugllo Relılcua

tıur tarafın4'aa mutat mer11i•le 
kabul edilmit H keodlleriae 
ıtimstoamestni takdim etmiştir. 
Kabul esoaınatla Hariciye umu
mi katibi Numan Menemt.nci 
oğlu hazır bulunmuştur. 

r DlrektOrll, Başya.zırısı 

BEKİR S0K0Tİ KULAKSIZl"IÖLU 

Fi ati 4 kı..ruş 

ilan satırı 5 Jcaruştur 

Uzuaıok:ak: ; 121 • 123 • 125 

\.. 16 ıncı yıl _) 

Kör Ekojzm 
Basit manada Ekoizm; 

aile. cemiyet, millet ve her 
türlü sosyal icabların isti/ 
zam ettirdiği amme men
f aatlarından önce ve hatta 
bu menf aatlarm mevcudiye
tini şuurunda idrakedeme
yerek yalmz şahsi menfaa 
tmı düşünen bir zihniyetin 

nuşmalarmdan b a ş I oy ı p 
yüksek tefekkür silsilelerinin 
şahika/arma kadar llrmanan 
Ekoizm zihniyeti üzerinde 
daha fazla durmak istemi-
yoruz, B iz bu yazımıza baş 
/Jk yaptığumz Kör Ekoizme 
temas edeceğiz. 

Ekoizm; yukarıda kısaca 
tebaruz ettirmeğe çal!ştığı· 
mız Safih ve oldukca geniş 
bir manayı çerçevelediği 

halde. bize hadiseler, Kör 

kelime/eşmiş sembolik ifa
desidir. Ekoist,· bir millet 
halinde yaşamak gururunu 
idrak ederek maddi ve ma
nevi hüvviyetinden toplu
luk menfaat/ali namma fe- Eköizm terkibini yaptun,ak 
ragat ve fedakarbk göster- zaruretini hissettirdi. Zaten 
meyen hodbin insand1r. Ekoizm ve Ekoist tip. mec· 

Halbuki insanlar cemi- hu/atın içinden fırladıktan 
yet halinde yaşamak arzu 

1 

sonra ad/andmlmış degil 
sunu izhar ettikleri günden midir ? . Biz güneşin hara· 
itibaren, şahsi hüriyet ve retini. soğuğu anlamamızla. 
menhaatlarmdan fedakar/Jk ziyanm meycudiyetini ka
yapmak zaruretif1i hisset- ran/Jğm var/Jğ!le daha ıyi 
mişlerdir. Binaenaleyh Ro- bilir ve ölçeriz .. Bu misal
benson tipinde siyasi top- /er namütenahı uzar; gider. 
luluk/ar haricinde yaşayan Binaenaleyh /(dr Ekdizm 
bir insanla m~as~r ~emiyet diye terkipledığimiz ifade 
hayatına dnhJ/ blf msanın içinde geri. zararll, miskin. 
içtimai zeruretler bakımm- bunak ve hatta bir az da 
dan yapmaya mecbur oldu. mürteci ruhu adlandumak 
ğu ç~şıtli fedakarlıklar el- . t d"k ' ı.··· Ek . t f 

:__/ 
1nan ve en lüzumlu ol n 

10//ar uzennde de gayret 
v faaflyet sarfedllmesı. u 

T s limanlarında 

İspanyada yeni 
elçimiz 

Aakara 9 (A.A) - Hülcıl· 

metimiz Burgoa hültOaetiai rea 
mea ve hukuua lıpanya hültQ. 

meli olarak tın.dı2'ını ve BurgOiıi• 

teki umumi ajanlıfını elçiliie tah
vil ettiğini lspanya bükü .ıetine 
bildirmiştir. 

b b
. b. . .. . ıs e ı . n or oıs ; sır 

ette ır. mne musavı ola h • , ti · · 
ususı menı aa an ıpn umaz. 

el 1tlen blf kat daha takvı
Yeye matuf sevmç vencı blf 
cJcilsed1r. 

a Bır yazımızda da ifade 
ttıgımız gıbi maden Uf u 
e beyne/mı/el b1r şo uetı 

ır.. an f\ısarnamn hançte as 
it bır yola maıık o/Jugu 
nnedı/Jr. Haıbukı. Hafif 
r Yagmurla ınsanlara b!le 
ecıt vermeyecek derecede 
aı~ık/aşan bu yolun sene 
rdenben semtme uğrdyan 
qllıune bakan ve yapilsm 

tel ~ r!_en bu idare cımı ı gdr 
·~dıkti. 

1'1edeni memleketlerde r. a 
1 Yat kaynakları etra mda 

aO ~tııden şehirler kuru/urKen 

1 
e~lrur suyu ile bu tun dun
ca tamnmış btr yer1n her 
~den evvel blf yolu olma 
as, teessürden ziyade hi 
trı verıcı blf manzara arz 

ez mı? 

Oa.zeteci . arkadaşlarla 
o/imde yaptıgımlZ ted 

be, relen sonra 11 günden 
IJ 300 · j!jQ ame emn 

ı /olda devamh olarak 
~~rı-ıa/unm saglam ve 
ij '1tı1zam bir eser meyda 
9etırmekte olduklanm 

'cttık ve deruni bir haz 
' I) :e Tr bLonun parlak b r 

1 
ba/e namzet bulundu 
a bir daha ınandık. Yo 

ıni 1 buçuk ve vı a1lar 
buçuk metredır 

lfıreçhaneye ge/Jnce bır 
taryom olacak kıymett 

~ncın bu sayfiye yolu 
da Kısarna gibi sene 

~ talisiz ve bakımsız 
~ı • &ı malumdur. 
5 gündenber1 Kı ma 
l>da oldugu gıbı buyoı 

c .50 - .55 60 kuruş 
e 2ıJO . 250 amele ça 

.:l ıol tı '11dıgmı ve asfalt şek
k jS ti/~ bir yol meydana ge 

/. 'ijıni gördük. 
_j 

Bugün bir insan, zama- mumi menf aatlara tekıne 
Aokar 10 ( A. A. ) - Tuouı Umumi Valisi 'l'uous Li· 

m alarıad o birine sığınmış ve silahları alıomış olan Cumhnri· 
y tçl ltipJoyııoın on bir harb gemisioin Gener l Frankay& alt 
od ğu u ~e mnrettebatlnio lspaayaya avdetle veya Tuauılta 

mmız milliyet ceryanlar1mn atacağım deyen, dar goruş· 
Jiı ve aklı kasir ıle M bmdı

yarattığı nasyonalist bir gı da/J kesen ,, zavallıldrdJr. 
millet manzumesi içinde 
yaşam•k karanw rermış ol- dun/ar öyle tıplerd1rkı kd· 

·l serbest bulunduklarını söylemiştir. 
B 11ğci.attan tevkifler makla, şahs! menfnt1tlann1 faldonda bir an ıçm b e 

umumi menfatlar adese husnunıyet ışıgı yanm ljcın 
sinden aksettırmek suretile smsı maksdtlarmı m :;,K 

Deniz işleri 
L mana gelen vapurlardan yol. 

cu l aıt ıç.n otorlcr vak.tında 

~ıtcu yor Gıdıyoraada yoıcJlara 
kaıı geıec_a:: oı ')tör g-ônderılmı yor. 

Bu yuzdco yolcu! r aaatıarca va· 
pı.ırda ulıyor ve bılhaua şıkayeti 
sıı.ıltıyı mucıo oluyor. Netelum 
auo Ru:edcn sabauıcyın saat altı

da ıstteleye geleo E:.ge vapur11nda-

Hükfımetimizle 

Yunanistan arasında 
Ankara A.A. Hükümetimizle Yuna 

oistan aruında iadei mücrimin 

vo cezai buıusatt.ı adli müzaheret 

muahedesi İ•zalanmıştır. 

Ankara 9 (A.A.) - Royter 

11j11nsının Ba2'dattaa bildirditine 
g-öre bir bultumat darbeıi hazırla· 

maltla Hçlu olarak ıabılr. Bı~va

kil Hıltmet Süleyman ile elli ka· 
dar yültıek rütbeli zabıt tevkif 
edilmi~tir. 

düşiındügune, zmmen ka mt::ye ı,aJJşan. ın:,an d 

kabul etmiş d~mektir. Bu larıcJlf. f'aKat rnddle..,er Du 
maksat!• her hangi blf si· öıçu ıçınde şekli/eşen ou 

adamldr, samımıyer, ı aL11et 

Oluşlar 

Örnek Baş kı yoıc.ılar vapura motör rönde

rılmemcııı dı:ıl ıyisıle saat oade 
vapura yolcu getıren bır molöıle A mcrik\, ille Cumhurreisi vasıtaları, yorulmadan kullanmıktı 

aeçımiııin ı:ıo inci yıldöaü. ıebat edelim. ,. 
çık rılwış bu yoıcul.ır dört s.at 

d 1 t Y 1 d , ,_ müaaü co:ıltun bır şekılde Türk L ',zaoını başarana. bı"r vapur a IL:a cuış .r. o un a: ~ı .. a· 
d l ... ,., kutlı1mak içın aıayııta Nevyork.'ta cıhan Lozanı y.aratılabil,ceıı.iai, yetler ın e .. ııt. 1, z;uı uı~ıtıtı & 

dünyaııııı en oüyult ıerg-ıainı aça· asil ru~lulara yaraıan aail aözle· 
çeıterız. 
--~__,,__..-----,=-::====I calc; aylardan b• ri bu:ıun hazır rile ne candan bildıriyor. 

lıldarile uğraşıyo .. Sartide bızim Düıayanın , .. r .. ında, burasıaada 
de bir k.öşcmız o.aca~; Türlt zev- itan g-övdeyi götürürken ıöyJeoesa 
itinin; eni, yeai ea ince ve ıüzel bu ıözler, ııtıraplı insanların en 

yasi zümre içine girmiş o
lan i,.,anlar, bu topluluğun 
manevi şahsiyeti namma 
en mukaddes addolunan 
hüriyet hakkı başta olmak 
üzere çeşitli menfaatldrın · 

da fedakar/Jk ve feragat 
göstermek mecburiyetınde
dir. işte gönül ve kafalarda 
bu yurd ve millet sevdası 

teşekkül edemeymce Eko· 
izm ve Ekoıst tıp/er cemi 
vet içinde türer. Halk ko· 

Görüşler Duyuşlar 

ve yurd sever/ık gı/Jı yuK 
sek kdpılarımızddn so ye 
teye g1rerek fe~at ve çıtı ık 
yararmaya yeltemrıer. Kd 
falarmda menfı b1r rutıun 

bağdaş kurup çoktugu et 
ve kemıkten ıbdret bu m 
san curullarmw. ba~dn a-
yaklar1m1Za dolaşacak ka· 
dar. basiretlenmn baglen 
dıgmı göı üyoruz ! 

~. B. Çakıroğlu Zef anos yolu da, yol ih· 
tiyaçları arasmda ilk plana 
alınmış tJe yapılmaktadır. 
Bu uç mü.hım yolun mha

yet ıkı ay zarfmda tamam. 
lanmış olacagmı şımdıden 
mujdf:llye 0111rız. 

eserlerini gotteracetız . latiıtlal tatlı reıelllai olacak kuvvettedir. 
ve Cumhurıyat aşlum.ı.d:ın fışltırao Milli Şefi11in inanı, pırlak ıö:ı-

rüçl• 15 yıldı başaraıklarımı.zı, ı l~rle çerçevelenea bir hayal dejil

Büyük Hitabenin İlhamı • • 

Bu mu a/eadan sonra 
pır/ant mahıyetmde olan 
guzel ve meşhur üç saylı· 
yemn yoll..ırı Trabzonda 
başka bır hayat başka bir 
alem uyandır caktlf. 

Beledıyemn otobüs ade
dmı ıhtıyaca kafı gek:cek 
derecede çogaltması ve 
çok az blf ücretle yollan 
yapılan guzel sayfıyelerimi
ze muayyen saatlarde mun
tazaman gıdebılmek ımkan-
lannm elde edılmesi If ade· 
lenmızi teyıt eden hakikat 
/erdir. 

Geri kalmış muhitlere 
inkilap güneşmin ziyasım 

yaymak gayretlle ça/Jşmak 
ıstıdadmda oldn müne~-

reıım, raltam ve alçı vasıtaaıle dır: Lozanda dıkılen fidanın dal. Bü!Jük milli Şefimiz ismet 
d.uayuın gozü öoüno lcoyac&ltıı . ları bugün Tuna kıyılarından Af· lnönünün kendi atzıntlan, kendi 

S · ~ b t ı l sesi/e, sesinin bütün ahengile, 
• e~i1• munase e 1 0 ayrı an Hakkı Tuncay ahenaibeuanile, kah yumuşak, 

Turlt gununde Maili Şefımiı. lnönü, 6 
" 

raayo ııc:, buyuk Awcrikan mılle· r------A-rlc_a_s_ı _2_d_• _____ , munıs, tatlı ifadesile, kah sert 
tıne, Ttirk. mıllı:tının barış ülıı.:ü. ve gür belagat ae selasetilt-, kô.h 
ıiiae baihlı2ıaı bildirdi ve 'l'ür. o·. 1u"1 m emır veren, k.ah irşad~den, kah 
kiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temenni eder gibi bütün gençliğe, 
savifİ dolu ıeıamlarını yolladı. Askeri Koymakamlıaından bütün millete, bütün cihana ders, 
liuyult l,;ıonu, Amcrıltada çok sı mr'ıtekaıt B. Haydar Ozman direktif, ilham, öğüt ueren ue 

ı. hepimizi me~teden, coşıuran, şah-
c•iı; duyg-uıar'a .. ar~ılandı~ı bıldiri - Tanrının rahmetine kauuşmuş 
len aoylovıoı ıoıııi~ce vermıştır. Cenazesi bugün Ayofilboydaki landır an, bağltt!Jan büyük nitabe 

Anuranıo ın..ın ve iÜVı:n dolu evinder. kaldırılarak. namazı sini dinledik.. U onun yine rad9oda 
bairındıo elektrik ışıtı altında lskenderpaşa Cumiitıde kılın ajans ağzından bu hitabesini 

· d ""l d dıktan sonra Asri mezarlıktaki tekrar dinledik. Yine bu hitabeyi 
ııoylc:nıp enızaşırı u ~c • tüneş gazetıtlerde okuduk. Yin~ bu lıi-
aydınıırıada dınlenea bu aöy!ev, eb•di medfenin• tevdi edil-

. t · tabeyi tahlil eden, onun mantı 
ıauohlc uıltü.ünün en duru duygu mış ır. 

A '/, · v ~ mahiyetinden bahseden sayın 
vo düşünc~luini altıettiren bır ı esı erkanına beyani ta- Valimiz Refik Ko~altanı dinle-
şabeHrdır. ziyet eyleriz. 

C § dik. Yine bu hitabeyi hatiplerm 
anımızdan daha çok ıevdıi'İ· fit hatta her dinleyenin a-"zın· 

· 1 - - lh l d tt Gcnç Muakkiplcrimi~den 6 

mız noıu, ıu yo ua a a ıfımız dan muhtelif fikir, kanaat ha 
d 1 l .n '- b" d"tl ı Musta 1a Hamaratın • .,i ···u·l· a ım ar ıçı11. ır 1 0 an •t· 1 ' .. ,. "'"' .. Linde dinledik.. Dinledik, f)ku-

t '-t ıoara ı. . ti t . ki gün irtihal .. tmı·ş, C•na••sı' k d k l &• an a.\.ivvc ı ve emı:ı .. "" ..... du , üşündu , gün erce bey 
·b· · •ta e.o·· 1 d " M"I Cumhuriyet mahallesind•ki b • ır ınınıy Y Y e ıyor: ı let· "' nİmİ(- bu biigüJc hita e ile .şle 
1 b Dı le le ı 1 evinden kaldırılarak namazı d ' J d" erın ır r rı an aşıoa arı mum ı, Jş e.'1 ı •. 
k.üııdur. Sulhun çatışmaları ve lsfu11.derpaşa Camiinde kllın· Artık !Jedicf en yetmişe duy-
oımetleri, en parlak. ııhh zafer• dtktan son1tı Asri Mezarlık. duk ki bügül; Milli Şef İsmet 
1erıain netıc,leriaden çoktur, k.ıy• ı · iaki ebedi medfenine tefJdi lnönümin deuri; Atatürk deurinl 

lak, en hareket 1i ue bereketli bir 
deoir olacak. Oh burıa İnıJnmak, 
nl! büyük bir k.avrayıı, ne iyi bır 
ferahlıktır bizim için I ,\e mut
lu bizeki bıı devrin içinde fle 
İşrıde ve bu devıin birlıgi, dirli
ği ı çinde yuşa9ııru~ I . . 

Fethi Okyarın çok güzel, çok 
manalı, çok gerinde ve değerinde 
olarak /:3clu Hatkvvınde sMy· 
lediğ' ue zevkle, neş'e ile tak
ditlc, beğenerek, se ıerek okud I· 
ğumuz beyanatı karşısında her 
Türkün kalbinde, ruhunda, bey
ninde doğan duygu şı.. olmuştur: 

Derlı toplu b:r kutle olarak 
Milli Şefimh"n etrafında, eserin
de, izinde granit bir Tıurlıkla .YIİ· 
rümek, ""'' her 1şaretine canla 
başla ko~mak ve bu flatanı ve 
milleti terakki ue taalinin şahı. 
kasına çıkarmak .. 

/eönü c Atatö.rk'ün eb~dt lıa. 
tırasına karşı sevgi tezahüratı. 

mızla yer yüzü goklzre kadar 
bir daha çınlasın • dedi. 

ver ınsanlara baş ve mü 
nevv r insanlarla Refık o
lan/Jr sag olsun. M tl eJıtmtştir. Kederli Eşint ÔCa 

mctiıdır. ıUo orın birbırıni tanı , ~rıkitcip sahaıınria,ilerlerne sahasın· yani taıi!)et ederiı. 

Yer yüzü onun bu olgun se· 
sile göklere kadar bir dalıa çın
ladı, ebediyete kadar çınlayacak .. 

Cevdet A lap cemal Rıza Çınar yıp tıkdır etatlıri içia biit!ln dt tıkitpıll• oıırdıraçQ/c .,, JMU• 
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Yeni Direktif /er 
Karşısında 

r ŞE i ERLERİ 
~---~~~~~~~~~-

Örn k aş 

- B ştıırafı birde -

gan ynylnlarına kadar gölge sal· 

mıştır. İşte Ankara radyosundan 

-- - Denizbank işleri 
Mükerrer tahn1il ücr ti 

alınmayacak 

" Atatürk' ün ebedi adını hep beraber yüreklerimiz

den taşan sevgi ve tazim hizlerile yad edel.rn. O

nun hatırasına karşı samimiyet tezahurotımız!a yer 
il yüzü göklere kadar bir daha çınla5ın ,, 

1 

1 
Trabzon Limanından vııpur-

lara ynkleomek Uz re mavnalar 
ı vuıtasile gönderilen eşyırnm 

1 
her h1ogl bir suretle vapurlara 1. INONO 

'========--;:._..;.;.·-;......;-;;.::·-;......;=..-..;;.;,-=======-="-===~==' verllqıiyerek geri gelmesi ve 
Reisicumhur ue Milli Şefimiz devam etmek Türk milleti ıçırı ikinci bir defıı npura gönderil 

ismet lnönü lstanbul Üniversi en şaşmaz bir !·akik.atin: de'fiş dlti eın11da :tekrar J)ealzbank: 
te•inde gençliğe kcı•,ş1 iradetliği 
f ırihi hita~sile bıitün vatandaş· 

lar1n1rı omuzurıa yeniden; kutsi 
ve şuefıi .ılduğu kadar: ayni 
zamanda ağtr vazifeler de 
yı1klemiştir. 

mez dıistıırudur. tarafında o Ucret ılınma ı vUzOn 
• B11gün Tü k milleti lıt!r deu tlicc ırın sızlaom:ıkt olduğu 

türlü nifak le~irlerind•n ıuak -nlaşılmış, Vi\!yet m:ık mı bu 
ve s!ilim bir birlik ve b~rcıb'!rlik işle alıtlcadıtr ol1trıık k~ytiy~ti 
hava'>l içinde kendini gö~terme.k yUksek iktisat 'fekalelioe a 
leclir. " ıarak icabıorn yapılnıasıuı ric 

Milli Şef baılı başına ta 

rilıi 11e edeti bir fikir abidesi 
olan bu hitabe.sile bize :ıeni va 
zi/1! ve dı'rekti/ler verdi'ii gibi: 
bugiinkü Türk cemiyetinin arztf· 

tiği milli Uittinlük içe•i·inde; 
milletimizin en ulvi lıasletl-rini 
de tebaruz ettirmi~tir. 

insan 'ıg-rn sinirlerinfo geri/. t · ti e KllŞ . 
diği bir zamanda dün11 mrn ge Uu kerrn lkt'sııt Ve 11.lP.tl 1 

çirdigi hummalı bir buhran knr den alınan kartılık ynzıda, Trtıb· 
şısmda Türkiqenin arzelfiği hu ıoo Umaoındıı VJJllJrların bP-r 
vahdet manza ısı nde milli Şe- hırnkl bir seh ple mnyn 1 rd n 
fi11 değil milli ülküge gönül ve alamadıkları eşya için mn errer 
ren lıer 7 ürk(in kalbini kuvvl!t/i t hınil ücreti ııJınmaın:ısı lOıu· 
bir iman fnahlığı ile doldurma· munun l>ı.:ınizbank umum MU 
ya kajidir 1 · · · dürlUiUne yazılJığ, bildirilmiş-O bu lıasletleri tebaruz etti 

rirlun bütün insanlığa şıınu da 
anlatmak istemiştir ki bug:inkıi 

cemiyetin en gı1verıilir i(uvveli 
oları gençliğin arzedeceği alılcik 
ve karalt ter manzarast yarının 

en kuvvetli kuruntu sil<ihıdır, 

" Mil/etler için en büyrik kıw· t" 
ır. 

vel her silülıian f<ı.skin. lıer kud· Eğitmen Kursu 
retten üstün en büyük kuvvet 

Bıtitmea Kursunun Beşik dQ. 
kendi wlcitlan arasmdaki birlik " 
kuvvetidir . . , Halbuki Türk m:ı zUndek.t yatı okuluad açılme~ı

na M-tıuif V ~kaletinden mtlsa-
/eti bugürt " lıer lı1rlü nifaktan . . i t t 

_1 fi' b. '1ı ld ade edılmı7 kursun oşaa ı, ıı-
masun t•e mu ene tr tr a e.. . • - O 

• Bilmenizi isterimki Halk, .. { k. ·r ki t 1 mirat ve tesısatı ıçiade (4i>O ) 
ıçmr e ı nı1 a arı n trap a sey L· .., • • 

1 karakter sag· Lam olmodıkca C'! d 'll il .. k 1·· lıralık bir t1t:ıslnt verılmışt r. re en mı e ere en mu em ne . 
nıiyette esa~lı bir hir.met görme b. k k.l d b' b 1 ı. Ö.ıUmllzdeki H zir n meli yılı 

ır örne teş ı e e~ ır if' hl; 
ğe im/can yoktur. tıe vahdet manzarazı lıalindedir, blltçesiodeo dtı 11yrtca tansisst 

C · t' kudr•t v• •ha !!önderllece11oı bildirilmiştir. Ta. emıye tn "' " " .. m Yalntz bizim kadar her inçan ~ " 
m' ı· t• hl ~k k kt mirat ve tesisatın ikmalioi mil· rye 1 vasa 1 a a ve ara · e suna iman elu.işlhki Tıirk mil 
rinin kıymetine her faktörden leli kadar; diier iman kütleleri teakip raaliyeto gececektlr. 
ziyade bağlıdtr. • Diyrn Şef ce arasında kendi evlı.itlarımn bir Şimdiden bazırlıea girişilmiştir. 
migetimrzin alılôk, karakter tıe B' ht l' d !iğini ve berabl"rligini : kafa ır mu arın e ın en 
fazilet cephelerini; büyük bir in 
sirah içinde ie;.rih ederken ukti, 

görüş ve duygu itib..ırile en kuv mührü alındı 
vetli bağlarla tarsin etmi~ bir 

kabiliyet ve istidat noktalarına milletin mevcudiyeti parm kla Z•Jfanos muhtar ve ihtiyar 
teması faydadan uzak giirmüştür. gösterilecek kati.ar enderdir. hey'eti arazı tevzi işlerinde 

Çünkü Türkün ukcis1 ve ha- Atatiirk'ün ebt1dl adı bu be- hey'ete bazılarını himaye mak· 
gaita daima üstün yaşama ka rabuliği bütün Tark milletinin sıu1\le yaalış muamele yuptır-

oiliqeti buı1ün tarihin bile şuurunu kalbinde en tiziz ve şeref.i bir dıklıtrı için Vilayetce derhal V8· 

lıagrele düşürecek mahiyettedir. bayrak gibi ebediyen dalga/an. zifelerine son Teril iş ve muh-
Tarihin her devrinde mt'de· dıracaktır ... Türk. milletinin bir tarın elinde ınUhUrü alınmıştır. 

nigeller yaratmış v' yrıptığı uç lik ve beraberliğı için bu kahra. ViUlyet eaısı1llarına ibret ol· 
sur, bucaksız. /ütulıatlarla cihan· m•nlık sembolü kafidir I ( mak Uıl:!re bu işi kaza ve n • 
iir devletler kurmu$ olan bir Atatı'irk'ütı bu vatanu o• ,j blyelere bildırmiştir. 
millet evlatlarının /tiri kabili9el TM ,_ ·11 t' b /"k B ş . z· . k UrlC mı e tne On eş sene 1 , emsettın JOCJT Jfafl 
~I! İstidadından şüplıe t eya en · k ·1 • I • • d t • h · ın 1 ap arı ıcın e !J'lP ıgı ızmıt- l H· k D' ktö U B ş 
Jiıe etmek tarihe karşı bir s ıy ferin önünde daima; milletce, ~ a~ . 8 ~ ,re r ' em-
~mz/ılc teşkil eder. minnetle eğileceğiz. Milli Şef settıa Zıncırkmının Beyoğlu 

Bugünkü 1 ürk gımçliğinin bu tarihi lıitabcsinde lıer zaman Şubesi .DirektOrltğüae nakil ve 
•lılcik ve kardkiu sağlamlığı büyılk olduğu gibi bir ker• drılıu Tiirk tayini haber alıauıışllr=.=--~ 
Tıirk milletinin yiireğini ferah milletinin ebedi karr.manıntı can
landrracak va göğsünü cidden dun olan b.1ğl.l1ğın tam fürk 
kalartacak mulıiyette..!ir. Runu milletine yak1şacak bir lıeyecan. 
en bi!Jüğümüz şu fJeciz cümlele la ve her kelimesi edebiyatımı
rıle ap aşikar ve perv<iç1z bir zın iılenmiş bir sanat abidesi 
L~:<;anla sögl~mektedir, " Genç kadar güıel, pırlak cüml~leri ile 
Univ~rsiteliler: m,.,raliniz ve ka bir kere daha anlatmış oldu/ .. 
rakleriniz brigı1k Türk milletinin " Atatürk' ün ebedi adtnı lıep 
yiirPğİni ümillerle dolduracak b_raber yüreklerimizden taşan 
güıı.-l örneklerle kendini göster- sevgi v• tazım lıisl<!rile yaded•
mekted;r. Türkigenin istikbciii ' /im. Onun lıatırasına karşı .sa
iizerine teşhis koyma1<. isfigerı mimiyef tezalıuratımızla ger yü· 
yabancılar, tahsil çağında bulu- ıü göklere kadar bir daha çın. 
nan gençlerimizin ahlak ve ka- lası1t. ,, 
rakterindeki sa~lamlı1<.tan ders Milli Şefin bu şözleri Türk 
olmalıdır. " n illetinin ebedi şefine ulaşmı-

Şef Türk gençliğinde gördü- yan $eviisirıin ve minnet duy· 
ğıi bu sağlamlrğı apaçık söyl .. r guların:n ea haşmetli ue aza. 
J.:en onun yüce takdirlerinin hay metli bir lisanla i/ adesinden 
ranr olan gençlik bugürrkü çtı/tş. başka tir şey dı;ğtldir / .. 
malarını ve ideal yolundaki rı ı Türk milleti yer yüzünde 
tanperuerane /eragatını asla ken e~e~iyet• akara büyük bir nehir 
di.l için kafi görmigeceklir. gıbı ebedı9erı çağlayıp aktıkca 

Şefin bu takdiri gençliğin Atatürk Qdı yer yüzünden açsuz: 

oatan golundaki Jeragatk<ir ça b~cak~ı: gö~ierı minnet, şükran 
Lışmalarına daha faıla fJe aza hı~ler~ _ ıle bır ker• deki/, bin ke. 
mi hızını verdirecektir. Bag1ir.kü rekd~ı,ıl, ebedıyen çı11lat1p ıicle-

k k
. 11 .k ce lır ... 

ideô.l uğruna çaltsma ·ta ı a ı a Bu sesin /ezayı namütena/ıi. 
ve karakter sağlamlıjını her gün 
biraz daha kuvvetlendit mek he gi ilelebet işgal edeceğine bugı1n-

kü birlik manzarasında,. daha 
pimize düşen en kutsi 
m~yanındadır I . .. 

vazifeler 

Bugürkü /eragatlı çalışma, 

bugünkü fazilet vı• ahlak sağlam 
lıjının vermiş olduğu teminat 
takdir fJe birazda gıpta ile kar 
ştlc~nmasına rağmm biz bunu 
g<Jmr için a1:a kafi görewıtyizl .. 

Yarına bugünden daha kuv· 
rv~tli ae emniyetli bir şekilde da· 
Jıii olabilmclc için; bugünden da· 

a ııılam bir ıecigınin inşqsınq 

kuvvetli şahit bulunabilir mi? 

Tevfik Vural 

İspanya akdenizl 
Kapatıidı 

Ankara ~ ( A. A. ) 

Burıos lıı ü k. u m e t i dün 
akşam ne~rettiti bir teblig-de la-
panyaaın Akdeni~ aahıllerinin ta· 
mamile a-emilere k:apahlacal'ını 
bilc;tir•iııır. 

AT L i 
Memleltett• al merald1larını 

At bınıcılerinı bir araya toplıya 

ralt onları proıramlı çalışaıalara 

aevket1Delt yoJUada ! lnlkcvımızin 
yerinde bi°r teşebbusünu duyduıt. 

lık nazarda basıt ribi ~orunen 
bu teşe~oüıün, memleket n l'ıne 

oa.;ı;ı lıı,;ı;metleri k.olaylaşlıricaıı 

cihetle ehemmiyeti buyuktur. 

E.cJad yadiıarı olan At apor· 
!arının, Türk.Ün kahramanlık uuy
gularında oldu2'u kadar bur ve 

enllD ruhunda .aaıhdece~i zevk 
ve neyecan ıtıbarile do kıymeti 

bam, başkadır. 

Bo:ıı:lmlarııı hUdutauz derinlik.-

terinde meaafe mdlıumlarını hiçe 

indiren (Ruzıar kanatlı) Atlıları· 

mu.ı bütıiıı heybet ve ıhtııamile 

f arihiıı Bairındaıı çıkarıp, Halia 
ıurur veren ıeııi~ bayalule intı· 

_ı~alt ettırmi yen bır 'l'urlt varmıaır? 

Sız bu örııegı düliünıirken, 

onua yaıııadı degııaıi iti, Meydan 

ve Cırıt'ı do iç, ıçe dü~unuyoruz; 

bu, teliaılerımııı:ıa Şlşmu akışını 
goıterir. 

Meydan; hüriyet r-.hunun, Ci
rlt; muufferiyat ıırrınıa Türk.e 
hu ifu~eleridir. 

l'uı k, Alını kendine kanat 
edelıdeAberi, Kavilılıderıue hak
sıziıldarını ıaıibah iÖ.tteren bınoır 
insan aüruıüoe ltarşı uzatlıtı v~ 
yükıelttiti ihtar malümdur. .::ı.vri 
ve zelur!i Oıt .. 

Bu, •nun düşl8uının kalbıne 
Jıplıaaauu çok iyi bildıti liuçer 

1 e · faaliyeti 
Bu hı:srta h ılk dershaneleri 

ş11be inin Almaııı:.li, Fı ansııca 

kur lan evam etmiş, şoförlllk 
kursunun 11nzııri kısmı bitmiş 

lir. Kurs gören müdlviml rin 
arn 11 kıı.:m1 ynkı da alıaacıtk 

bir ot •mobılle t mtn dildikten 
sonr kendi! L'ine merı:.simlc 

ş för Uk eh iyetoamebl verile 
c ktlr. 

rıi yap ·ta v e an kursuoa 
d vam etmektedir. 

ö 10aıüzdekl harta içtimıııa. 
rınd., allı Rp >r ve yUrüyOşlerl
le Jre avl rı bak ıad prog
ram yapılacek ve gençliğin bu 
s hadeki en bıiyUk arzusu d 

erine gPtirilmlş olacaktır. 

Valim izin kazalarda 
tetkikatı 

Valimiz lobı ar Başm0d11rlni 
alarak düa AKçaabatla ve Heşlk 
DUzUne kadıır gıtmiş Akçaabnt
ta da bilh s a tıitüo rnkoltası 
ve s tışı üzerinde tetıs ıK ıtta 

bulurımuş ve meşgul olmuşlar
dır. 1r.ıtıısur ıd resı bugOoe k • 
dar bır ilyonıı yakın tfıtUa 

Ubayaıt etıııiştlr. Oa biıı kilo 
ya y ıkıo da o~turo ~irketinia 
o munelık olan~ mubayaattll 
bulnndu2u aolaşılmı9 tır. Mus 
t h lll r elioa~ kulan mevcut 
tUtUnlerin de mu~ııyaası için 
Vilayetce bazı hususi teşel> 
bD lard11 bulunduğu ve tülün 

işlerile meşgul rırm lıırıo d vet 
edi1mekte olduğu m muuniyetle 
llı:ıber aııomıştır. 

'Kızılay' da 
8·3 ~39 Çarşamba gUnn ak

şamı topl nan Kmlay tıey'etl 

merkt ııyest ıeni idu• bey'etl 
seçlwıoi yap'llıştır. 

Seçim sonunda : 
Rt:ıstiğts Dıt M. 1brah1 111, ildn

ci Relslıge Emiııe J~vren, kiltlp
liQ'e Bedri Atamer, Mubnsfpliğe 
Muharrem A doğ n, Vezo~dıır
lığ Hı an Fahri Oı:kıyoak ge
tirilmişlerdir Yeni lıey'ete bs
şarıhır dileı iz. 

Vakhkebirde orta 
Mektebi 

Vakfıkebirde abalı tarl'fın. 
daıı bir ortu WJk.tep bina ı ya
pılması kararlaşlırılınış. 

SPOR 
sembolü, CiriL'ıdir. 

Ş 1.lanan atların gem tanımı· 

yan huylarını yumuşatan Türk bi
nıcil•ri, ufu~lardan, ufuklara koca 

bir sahayı narasıle, nal seliile çın· 
latını~sa, hıç şuphcsi;ı:; At'ın, Cı

rıt'm muhariblıit lisanında, kahra

ı:ııanlık d~slanında ışır al ettia-ı ıtıy· 

met ve manayı taıııa:ı lda mÜID· 

kın olmuştur. 

Bu bakımdan, ,.\talarımızın ka

bilıyetlerimıze ışlıyen yadiiirları 

r ,ında yer alan At ve At Spor

larını, en küçuıı:: bir mikyasta dahi 
ol a ele alma~ ve onun üzerinde 

işlemek bizler için muhakkak iyi 

netıceler b:lirtme2'e kafi bir ıe· 

beb teşkıl edec~ktır. 

Şehırle, koy arasında daimi 

bir rabıta tP.mınine ) ol açan Ge· 

zilerin, At sırtındıl yapılması bir 

taraftan At'a ve at sporuna lr.arşı 

esaslı sevıinin artmasını önlemek 
le lr.alnııyaraıı:, dığer tarafcan ım 

k.anların b::ıbşedec::~i vazıyet ve 

şartlara göre bu i~ın teıtııı~ıne 

doğ-ru atılacak: ilk adımı da ruiij 

delemiş bulunacaktır. 

20 ci asır medeniyet dünya

sında Süvarilerimizin kazandıkları 

canlı ve heniız tueli~ıni mun<af •za 

eden şanlı muvaffakıyetler, Kuçult 

başlanııçlann diaiplinli tekamülıin· 
dı:n başlr.a nedir iti,'/ Mı.alimiz biz. 

den, örne2'ıqıiz bu olsun, 

çuıha 

Holkevind 
Atatürk gecesi 
Herş ~mhe glloU akş ımı Bal 

La vi iPema biaasıoda Atııtnak 
gı cesi bin beş yüzden f8zla 
kalabalık bir halk kntlesinin 
iştirakile yamlmışhr. 

Atattirk gecesinde Verem 
D. pansJr1 beşbekimi kıy etli 
D ıhiliyo Motehassislnrımııdıın 

J>r. Bay Asım Sözmen v rem 
ruP.vzulu bir konfrsos vermiştir. 

llml olduğu kadar edebi bir 
kıımet tıışıyan B. Asım Sözme
niu k ınf eraosını nteı kip 

ü~·Uocn Umumi Mi\fetli"lik Em
niyet Müşavir mu vini R. K · 
mııl Kıs.1a tarafından Miıli ş .. r 
ismet tuönUoUo Üalversittt o
lonundo lrnd ettikleri hllab~si-

uin çok gUzel bir tahlilioi yııp 
nııştır. 

B A~mal Kuyanın hP.r ciım 
lr>si şictrtetll alkışlarla k si•en 
bu h"'Yf cm ı l'tLl.llni u.Ut~ıtklp 
haıka ayrıca bir lılicn de gösle· 
rilmiş v~ toplırntıı nihı yet ve
rilmiştir. 

Jlalkt vi Almancıı, Fransızca 

ve Iııııil zce li u kıır ·hırı de· 
v m etmektedir. Şoförlnk kur-
unun oıızari kısrnı bu h fta 

z rfında so .. u ermiştir. Ş lförlllk 
kursuoua nazari kısmm.ı du ya

yayılan esir daJgala ı bu hakikat ıı 
tohumlarını, nurdan hir sulh ba 

rağı lıalinde dnlgalıındıra dalg la 
dıra /\merika toprak! tın iletıyo 
Amerılca da ayni ulkunun sevd 

Jıııdır. Bunun içın söylev b yük ır 
8 vinçle k rşıla mış va dinleı 
miştir. Kalpten kalbe yol vardı~ 

derler. :ı.1illi Şefin oylevi, Tiirkiye ı• 
Amerıka arasındaki uzun görünen 

maddi arılıtın ne kadar kısa vı:: 
açık t>lduğuou ö teren b•r 'ı)ri· 
g dir. 

Milli Şef söylevini İngilizce 
verdı. Bu şüphesiz Amrrık:ın mille· 

tine k ırşı ~öst r:lmış ir nez • 

ketti, Bu, yni zamanda lnö ü'nun 

yılmaz irad ıinı ve yoıulmaz gay

retini anlatan bır örnek t olmuş· 

tur: 1 onu uç dort yıldan beri 
çalıştığı İngilizceyi bir soylev ve· 

rtcek ıcedar ilerletmıştir. Kendisi 

Almaoc ~ yı d ha okul sıralarından 
beri b ı or L?zand , konuşma! rı, 
fransııcısı y edığı ıçıu ilkia 
tercün anla anlamış; fakat sonunda 

doğruJan doğruya dınl mış ve 

dı leluırştir. Hu lıalo göre üç döli, 
işlerim &"Orecek şekilde bıliyor 
demck.ır. 

lnönü'nde kahramanlılcla el 
ele ve en ahlfılc, fazilet, ırade v• 

çılışbıılık gençlıiın şaşmaz orneğ'i 

olııcak ır .. Mılli şartlarımız, yurdua 
ihtiyaçları, Ataturk'ün ebcdı ema· 
neti h r l'ürk gencınden İnönünüıt 

kında bftşlaoacaktır. 

Her hı.Ha oldu~u 
yüksek: vuıflarını kaxanrnııyı eııı· 

i'ü bu rcdiyor. 
hartııdn ilkokul öğretmenleri Buyu-k 'rı-1 L d . . . f . 

'" evcımımn ıkır, 
H:ıllrnvl ıulonunda toplaanrak ilim ve saa t ı 1 d . J' 
meslekı koorr nsl r verilmiş rol alı cak her genç çok veriınlı 

. 1 a cep ıe erın en lJırııııı 

ve fnide!I mUank.ıışalara dcvnm olabiluıek için enaz: bir ı.rarp dılı 
olunmuştur. bilmelidir. Bltı lcüıtürüaü iyic~ 

Tapu tayinleri emmek ve emzirmek için bu şarttır· 

'l'rabzon Tnpu sicil mümey- Ahlakı herşeyio üstünde tuta· 
viı.i Hamdi 1'ı1slı almakta Oldu rnk lnönü'oün ardında Ataturk'u• 
ğu JO lira maaşla sırt Tııpn ızinde ıJerJıyı:ceğiz. 
MtidUrlOğUne ve Hamdi Pastı. ln nü' ü, büyük: bir edibi i· 
dan açılan mllmeyyizıı e d zin dediği gibi, sade takip etaıi· 
Sıvııs '1'11pu BaşklHlbi Mu t fn yelim, talclit te edelim , • 

razh Erven tayın editmiştir. Hakkı Tuncay' ,,,, 

Otomobilciler 
Cemiyetinde 

Otoıııobil işçileri Cemiyetinde Çarşamba günku toplantı 
müna e~etile V .aJ11J1iz Refık Koraltan'ın irud buyurup ge erı 
nüshamızda intişar eden pek faideli nu uk rına mukabele ~!a
rak Arltad şımız Şevket Çulha tarafından Cemiyet namına 80 • 

lenen hıt beyi neşrediyoruz: y 

Pek ç;ayın V ı.limız, Değerli 
Arkadeşlar; 

Bu dakikada mu yyen bir 
oıesleA. v ıı aut "ru l>ıuıo liir· 
lik VQ b r.a I> r ı~ ıtade ecıeu 

ımnııni toplulugu ımuıuıda ve 
batıu~us ou topıuıugu yıuatan 
ve ya~11t1:tıua yuıu;eK lıuıurltı· 

rmda butuamawızıa dU)'Urdu~u 
s~vıocı, şüıtrawwıu ınz etw~~ 
i:ıttırım; 

Uılln bır w11zlye s11bıp Ol· 
dugu holae, wııkıyeo s~oıter10 

sıruuda kup, kuru bir isaıın 

tısşıoıv, yıı~11omusındııu başkc 

bil' şey oıwıyeo utomooıl ıt11-

Dllt1Larıarı cewiytıtınıo, ·şu bir 
.ka<; ay ı:atflOdıJ, zawaııaa kıs.ı, 

işde uı;ua ve özlU çahşınuırmoa 
şallid buıunı:naoın şerefi büyUk 
ıaıadetı devumn uıau. 

Tupluıu tta, bırlikte kudreti 
tanıyanıuno, BDyUk Alattırk d11-
v11sının wu:ı.afrer v~ •uvaffuk 
misııUerıuden mültı"w oıuu 

aaıl inaularıııı, işle, eıeıie be
llrtaıeleı i t11bıtdir. C"mıyet içlu
d~kl mulıt~ıır iş bır1ııderiodt; 

bu ısil rutıu 7aşamttk ve ya. 
şatwak elbet le Blı;lın, Hepiınl
zla vaıireıaı ve HdV.lrnllr. 

'i'raowauo ış lıayııtıoaa, ge· 
niş wlkyasla IO!U OllD OlOIDO· 
b1ıcııerımmn, gerek Cttmiy(!t 
ciuk b ıkıı.Dıac.tıu:ı va ııerekse 

teknik yUkııellşlerl bakım.111 tın 

edioecakleri Jstif ada ye, Buca· 

tıdan yUk elec~k şUkraı.ıı, o.aoO 
kurucuırnna u1uştırwak1a babtl· 
y11rıw. 

Dtığıoık ve bin nal yb, 11!· 
m.ıyesız., t şvı1:1:sız bilO nuru s•· 
nııtk.ırl ı·ı, Dav1et ve C.H pııf· 

tisinin hlwııy~leri altıuu aloııti'' 
la munterem \'uıiwız Hefık f(o· 
rıl tııu ·ıo gösterdiği at şli v• 
vatııop ~rver r;ı:ııoun hu~uı bU· 
lıa iludesloi, Kendi ıı~zrnd•ıJ 
musaadeıerııo tekrarlawak 'f11ıl· 
f ttınciır. 

( (,, ~wly tlerlml:ı.ln a) ısı JliHl' 
den, gUue rtıyor. Hunu sö1' 

terk n ttı:;t cttıgıaı Hcdeef, IW~ 
tır. lJ ,fi[ pk ınübı1re~ ... Jdıl' 
uarnk. tıllik'ut nehır yapıJmıız ılı· 
.Neıt1r uıw.az ki, .• ) 

Arkııd.:ışıar, 
Hu değ~rıı ıltifat, ac k .,., 

ancak. çıılışuıa raadıw nlıtrııııı' 
zın bt ırteceaı wüsoet ncuce· 
!erte cdv111>1ııu ouır. Unutuıı0ıt' 
malıdır · ı, tlUyülUtırıwizlo il' 
tırııu rı, I>urgunlu~ı.:ı değtı, HıaJ' 
ht V lulrtıll L WatuUur. I 

.Biz burada lnı açık, oıe' 
'l'Qrk ışçılerı ha1iud_. dlm, dJ~ 
cıurw il Yd iOrQuı:nek sevcııı~ 
ua bJğlıyız. l:Suau, er, 2ev fa1'~, 
ll•r u111ud er, ııttıtıl tHweK o:ıe 

K.Haaeyız. Gayrell, beyecaaı 1Jd' 
ttuı u!ıtu 011nuyar arka Jıışııti 

Vücudu ışıeten, barak.et et 
titen (liıış) oldu2una ıoaoılJl~ 
O n111ae ınu vuflıtKıyet bızı.,1 

tııraber. V ıııwıı vır oııuıı· 
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Trabzon e i ~ · a.sıl I 
imar Edilmeli 

Unutulmuş bilgiler 1 

S - Gözün etrafı neden be
yazdır? 

C - Ôöze kan getiren da
marlar, kanın kırmızı 

geçlremlyecek de re cede 
ince olduğundan 

İntihabı Mebusan Teftiş 
R i y .a s e t i n d e n • 
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- Goçen nüshadan mabnd -
Şehrin yolları mcıelesi üz • 

tiııde durma le ve düşiınüı iCenc 
bıı yolları yapacak ve müb mnd 
h, tamir edecek olan beled ycnı 
~İlesinin umltun~ ölçmek liz mdır. 
Şehrin. yollarını iki şekilde< uşün 
llıck doR-rudur, ve bu iki şekıi 
ltbrin nü{uı kesafetine ve ve aıti 
~kliycsiniıı taaddldüne ve ş hrin 
"Qa edildiği araziye, araz.in n ge 
ilik darlı' ve uzunluR"una, a:ı ve 

Çotıu2'uaa göre tesbit yın:J bır 
~liaaı işidır. Buriiakü bal gör 
hkdi2"erino auvuı giden uç ana 
~ddeıioia ıenişlii'i nekadar olma. 
) ır, üç y•l bülvar şeklı odeını 

tbud dotrudH dotrııya vc aıtıo 
0ttısındao ıeçe cck tekilde ve ke 

'trları yaya kaldırımlı olarak mı 
hp1Jızıa11nıa muvafık ol r cae-ı ancak 
~Q noktaların mut .. ıeasından sonra 
lrar vermek daha kolay ol bılır: 

i'itr Şeyin başı para oldu2'u mau~w, 
~~ 

ı.ttan soara şt.n:uı ku rulduğu 
)tr 11l dar vo az oloıaıı;ı .ı sabııe 
'r '''den yollara hadden fu. a gc 
~~tılt vererek binaların lturulac gı 
:trıcrıo dur bırakılwıısı b.Jmec-
llııye lıılkı, fakır tabakayı } amaç 

~. atmı<ı: mecburiyetını ıntaç 
'<!•r. Şcbıı leriıı daba ılerıde ala 
~tlırı vazıyete ve aaldayııcakları 
-~ııı. - d"" .. - ı ,_ l a gore uşuııu ere.. } apı a 

~ij:trına göre açılr..cait cıduclerle 
ite batııt olan ana c d l cıerın 
lll1111ti huıuimct konağı a rk sıodau 
'çtcekle meraş Cdddeııın n bul 
11lı olarak yapılmuı ve ttlııld kı 

balen t4sbıh ye geııişıctı meıı 
~Ufkül olan ve çok p .. nnın sar 

11
' ihtiyaç gösteren Uzurısokak 

~ddtlerinin alelade cadde şelt 
~de Yapılması hem kolay ve hem 

' 2 llaaaraflı olur. tlulvıır cadde 
'ın ı. ~ r•fıarında S çer metre yaya 
ldır103 beşerden 10 metre ve ai 
~ teçmcaıne mahsus yol ve ılı:ı 
!ili •rasıodalti kıaım kenarlJ11nda 

4trdcn ' metre yine yayalara 
~Us gezıııti mııhallı ve bunların 

•ındadG 3 metrelık sabada 
ilt ıı.taçcılcları ve ycşıllıkl rı 

\tl eder ele ceuıı ~3 m ı trelık 
•ııa cadde halini almalıdır. 

\tıız ilden hem ıüı ., ve ıleride 
~)olun gtnişlctilmesi içap ettığı 
~•rd.e ~olaylık olmak uzere bu 
~ cıııa ıki tarafında yap.lacalt 
\&lttiıı Önle rine 3 er melrellk birer 

~ğ'çe bırakdırmak h r ba 

ıı:ımdan muv ılc olur. Diğer iki 
caddeyı ve bu ıa mumnsil cedfte· 
1 i 16 metre e sokaklarıda 12 
metre ol r k ç ızmc.k şehri n hal ve 
v ziyet ne gor uygundu. 

ol ano ıı yılması vs ferfiyati 
yır.e paraya m.ıtevek~ıf olduğuau 

soylemışdım ŞJhale no:z rau yolla
rımızı ne ıle ll rş etmeliyiz ı 

Bır şebırJı zıifatilc cvjmdea 
çuı.:ar çılcma:r: r •smınin alca edeceği 
mucell bır !f ılt yolda y ürüyerek 
ayağıma bır zure çamur ıürulme· 
den ve paç 1 ... ım berbat olmadaD 
ya ıbao•me keJar .8ıtmek en bü
yu~ emelım ve zevkimdir. Fakat, 
hayalo kapıla ak irııilemiyecelt 
şeylere k ımalt dotru deR"iJdir, 
aıutemauı ta mır goraıeyen aaf alt 
yolların 6 ay veya bir sene içiude 
çok fen vazıyetc girdiğıni azçok 
seyahat edenler bi l ıı lcr. Müt madi 
m raf ıs" bır parn meselesi•ır, 

dıger yolların yani aafalt olmayan 
yo i rınJa aı i.ltemadi masrafı var
anda ııstaltıu tamırıle kabili kıyas 

olmadığı dan başlı;a , yeni yepıla· 
caıc şehırlerde lıcr ev yapıldı.-ça 

su, bav ga ı, elek.link ve li~ım 

ıçın as~arı 4 defa bu yolları• bo· 
zuı c ı ve ara a sırada .zuaur 
e<l~uılec_ı.. arıl.aları da hesaba 
katm lazımdır. (Bu aıJretle açılaa 
ve kapatmaıa ıa ın srafları haae 

hıplerı tarıı.t.ııdatı odense bıle 

yınc memleket ııerv tı den bır ~i 
yan oldugu 1:1 d t 

rıw) Uua& " 
c h olwaıı. na r 
hırler ıçı uu ı; 

50 seile ıçındı: ... , .ndan 
layığı yok.d ur, ou nevı yoııar bo· 
zuıısa IJılc cıı çok bır pınça kum 
vo ıkı yevm yeye ıtıtıyaeındın 
başıta b r ıtıtıyaç goatuaııcz. Şoae
y ı dılımc almag-ı deg-ıl dıişuameğ'i 

ıle kabul etmiyorum, medeniy•t 
lewiodc osa şebırlcrdeD lema

men çııtarılmış ve bu suretle ıehir 
lıalım11 bıtıreu turlu türlü ıohirl.er 
rasıoda bıç olmazsa toza yer ve· 

rılwemıştır. 

lbtımal b ızıları bu filtriai 

doğru bulmayıı.cak.lar ve muhald.:ak 
at it )·o llar yııpılma11oda israr 
d c.::ldcrdı r. Fa kat yukarıdaki 

mısalıe rden ba 'ik.a k.cndılerin~ ıkti
aat ve ekoııoou baıtıwıodao bir 
mısıı.I daha e rLDelt i terım : Asfalt 
pahalı bır ınacıdedır ve dovız mu· 

ab .ı 1 urkı~ e} e ıdhal cdilır, yaU• 

Moloz mezarllğ ı aldınlacak 

l tcıb:zon Belediye iyasetinden : 

nd•0 

vuıı· 

"' 1 - Reşadiye caddesi müntehasın a ve y olun.garbin
\ ~ıiın Mo 'oz Mezatlıjr, Beledıye m"zarlılc.lar nızamna
ılt ''"in 6 nci maddesi hük mrine tev/ıkan 15 • 4 • 1939 
~~ itibaren tasfiyeye tabi tutularak çıkacak cesed ve 
ıı."rıikıer Asri mezarlılctaki m:ıhallf mahı;asuno. 'lJOZ ol •. 
~c,~ , 
~ trr. . . 

141/ı/ ~ MeTJıuubalıs mezarlıkta bu unan kabı~lerın sa-i 
G.t,/1' meıarlarını birinci maddede gı zılr t-ırıhe .. k:ıdar 
·~, l'/teıarlıkta bu işe tah is edilecek olaıı mevkıı mah· 8,t kq/dıra bilecelcleıi gHi , s hip eri o lmayan mezar 
lıiq'tiig, tarafından merccs,'rrıle 'V t hürmetle asri mezar-

~oıı· 
s01' 
.ff• ~ 
~ 
ılı· 

k ~' 
rııJJ1 ' 
u~· 
1ı.0ıı· 

ll' 
,oıı 

J "ttkıl o 'unacaktır. . .. 
\~Q ....... Mezar sahiplerinin malum_f o~~ık ıçın teblıg 
~'I /ciam olmak ÜZ !"'e kegfıgtt ılan olun::.:·_!-5 

~ezarlıklar kaldırılıyor 
1tc:ıbzon Belediye Riyasetinden: 
~~ - Boıtepıi zir mahallesi Aldı kaçdı meflkinde fit 

~\ ~Qçdı çtşfftesi karşısında lcain meıarlığın Belediye 
1~ 'l1klar nizamnarnesinin 6 inci maddesi hükmüne tefJ 
tı~ ~ 1 S 3 1939 den itibaren tas/ıyege tabi tutularak 
'ıeQ/c cestd ve it.emikler Asri mezarlıktaki mahalli 

'f.111 , 
< .tuna 'Oat olunacaktır. 

Q~lQ' Sahıpleri mezarlarıni Asri mez rlığa kaldıra-
~4j ~. ıahipsiz mezarlar Belediye ta ~a/ından hürmetle 
~ 0lunacQlctır. 
,' Tı6li n1akcr '"" k ım olm k 

" r 
uzere lceSJf igct 

l J 

S - S11~lam ve normal bir 
insan 2.ı t!UUllte nekadar 
idrar çıkarır ? 

C - Erkek 1800 gram; kadıo 
1'400 grua 

S - BQtUıı dUnyıda eoode 
11ekadar toplu iğne sar
!edlyor? 

C - Yapılın bir heaabı gör~ 
<!Qnyada bir gOnde 3 
milyon i~ne 11rf edlliyor 

S - YırıiJI k.ılo elmaıı çıkar
mak lçlıı nekadu kilo ka7a par
çala mık lAzımdır '? 

C - Y uım kUo elmaı elde 
etmek. lçio 15 milyon kiloluk 
bir kt7anıo parçalanması 11-
ıımdır. 

S - Halk Partisi ne uman 
kurul •ştur ? ne zaman Cu n. 
burlyet Halk Partisi adıaı al
mıştır ? 

C - Halk Partisi g A~u.slc,s 

1923 de kurulmuş ve 1 O teşri

olsael rn24 de Cumhuriyet IIalk 
Partisi adıoı almtşlır. 
-------~~~~---

Bulgaristan ve . 
ıspanya 

Ankara 9 ( A A ) - Bulgar 
hükumeti reımen ve ht1kulon 
burroı bükOmetini tanımıştır. 

Bekçi ücretleri 
hakkında 

Emnıyet Müdürlüğün : 
Çarıı ve maballat belı:çilerinia 

ücretlerini eaki tahakkuk üzerinden 
Ma·t Dihayetinc kadar ödemeleri 
Vilayet malı:a•ından onaylıının • ştır. 

hem bizde çıkmaz hem pahal•dı r 
be.ele pAbalı olan bu aaddeyc 
verHetimiz çolc parada barice 
gider ve az zımandada ayalcları· 

mıza ve telterlelclere yapııaralc 

uçar. 

Park• taşı yerlidir, taııui 

9: 10 kuruıa mahalline lfonulaa 
bile bir kere verilmiş olur ve as 
tari 20 sene hizmet eder tamire 
ihtiyaci okadar olmadı~ı gibi pa· 
hali olaa dahi bundan taşhaofCİ 

ala.:ak, arabaci alacak, 
- ~onu var -

Cemal Karahan 

• 

Büyük Millet Meclisi 6 mcı intihap devresi için intihabı mebusan kBnununun 
26 mcı maddesine istinaden 1.5 Mart 939 Çarşamba günü Yomra nahiye ve merkez 
köyleriyle şehirde müntehibi sani intihabı yapılacaktır. 

Heyeti Teftişiyece tesbit olunduğu üzere Yomra köyleri müntehipleri 
1 - Kodil 
2 - Sincan camii 
3 - Cicera 
4 - Kocaba 
5 Diron11 
6 - Küçük Samaruksa köylerinde 

Merkez köyleri müntehipleri 
1 - Hos camii 
2 - Hacı Mehmet karakolu 
3 - Kireçhane köylerinde 

Şehir müntehipleri 
1 - Erdoğdu karakolu 
2 - Kavalcmeydan camii 
3 - ismet paşa karakolu 
4 - Ortahisar 
.5 - Halkevi 
6 - Belediye daire ve mahallerinde reylerini vereceklerdir. 
Yukarda yazılı nahiye merkezlerinde hangi köy ve mahallelerin rey v recek

leri aşağıda yazılıdır : 
1 - Kodil nahiyesinde : Uz Mesehor. Kodil, Uz Sifter Simona. Sukun, 

Kozarak Bacı/ak ve KJ/ıçlı. 

2 - ~incan Camii : Sincan camii, Sincan Mesehor, Mukuzı Jşhdrı, E/. '11 
nos. Zazanaguney ve Oğuz Zazana. 

3 - Cıcera : Diğenei Bala. Diğenei zir, ladomi Kebir. Lado77i sa9 . I u 
korgen, Cicera, Hara ve Foşa. 

4 - Kucaba : Kocaba, Zimlaha, Süfla. Varvara. Karun, Kadaruks..ı, iş ... vro 
llrsenibala ve llrseni zır. 

.5 - Dırona : Dirona, Masonai bala. /rfasonai zir. Civera . Kuh lı, f(Jn, 
Kalafka hatıpli. Kalafka lskenderli ve Kalafka /lrduçlu. 

6 -::- _Küçük Samaruksa : Küçük Şana. Küçük Samaruksı. BüyükSamaruks.:ı. 
Cuşera, Buyuk Şana ve Xuhla. 

. l - Has Camii : Hos Dimasya. Hos Konak. Hos Balavrak ve Kastamoni, 
Hos gırasya, Komera. Kavala. Z•fanos. ve Has Meşelos. 

8 - Hacı Mehmet karakolu: Zanbur, Kılat. Hortokop, Zurha. istifi. llni fa. 
Kalemen, Munda Güze/köy, Munda Yenıköy ve /rfesarya. 

9 - Klfeçhane karakolu : Kireçhane. Nefsi Karlık. Şu neriya, lfozomiya. 
Mahmat. Tos, llğrıt. Zülmera, ÇukurçaJir. Divranos, Tırzık.Kisarna. flrgalya ve Kanlıka 

Merkez Kaza Nahiyeleri 
1 - Erdoğdu karakolu nahiyesinde : Polita. Soğuksu. Erdoğdu. 
2 - Kavakmeydan cJmii : Holamana . KalcJya, Kavakmeydan, Yali. 
3 ismet paşa karakolu : lsmflt paşa. Hızabey. 
4 Ortahisar : Ortahısar, Bahçecik, Pazarkapu. 
.5 Halkevi : Çarşı. Cumhuriyet. Kemerkaya, Yenicuma. 
6 Beledıye : Boztepe. Gazipaşa. Çömlekçi. lskenderpaşa. 

flskıdan kaldmlan defterlerde isimleri yazdı intihap hakkma malik kadın. 
erkek vatandaşların yukarda yazJ/ı günde köy ve mahalleleri itibarıyle merbut bulun
dukları intihap nahiyelerine muracaatla reyle!'ini kullanma/an ilan olunur. 

• 

Açık eksiltme ile istinat 
dıvan yaphnlacak 

inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Silindiraj esksiltmesi 
Vılayet Daimi Encümeninden: 

Trabzon • Kisarna gol•nurı 3x750 - 6x880 inci 
ki. ometreıinde yapılacak ( 8801) lira ( ( ) kuruşluk si
lindiraj 19 ıün müclJetle acık elcsiltmeğe konulmuştur. 
Muvakkat teminatı ( 660 ) lira { 8 ) kuruştur. 2 L-3. 939 
tarihine çatan Çarşamia tünü saat 15 dı vilayet malca· 
mınd• topl•nacak olan a•imi encümende ihalesi yapıltı
caktır. Kııif t1e ıartnamesini görmek istigenlerin her gün 

1 - Pulat"nıie tütün Bakıneeoi önünde şartname •• 
projesi macibinca gaptırıltıcfflc iıtincıd divarı açık eicıilt
,,.ege lconalmıı#ıır. 

2 - Keşif 6edeli 5082 lira 08 kuruş oe muoalck•t 
güven 381 lira 16 kuruştur. 

3 - Efcsiltme 28-3-939 tarihine rastlayan salı günü 
ıaat on beıde Başmüdürlük makamında komisg•nu huzu
run el• yapılac ktır. 

4 - Şartname ve projeler 25 lcaruş m•lcr6ili11dı Baı· 
miidürlülc muhuıebeıindın alınallilir. · 

5 - Elc.siltmıge iştirak etmek isteyenlerin Vilaıet 
Nafıa Müdiirlüiünden alınmış fenni ehliyet •esilcası iir•z 
etmıl1ri lazımdır. 1 - " 

Pazarhkla menfez, köprü eksiltmesi 
Vi'ayet Daimi Encümeninden: 

Trabson .. Kiıar•a golunıı11 "X480 • 6x880 inci ki
lflmetreleri araııntl• gapılacalc ilci men/ezin tevıii •• ıe
niden sekiz men/ez inıası ve ilci •det köprü tahliyesinin 
betonarmeye tahvilin• ait ( 3817 ) lira ( '6) lcuruşlulc 
keşif bedeli üıerinden I 2 tün müddetle t1ı palarlıkta ek
siltTrei• lconulmurt•r. Ma-.:ılckat teminatı ( 286) lir• 
( Jl) /cur•ıtıır. 15-3-939 tarihıne ,atan Ç11rşr.ımôa tünü 
ııuıt / j de viliget naalcamuıd4 toplanacak 0:11n tlaimt 
ınctimınde ihcıleıi gapıltıcalctır. iıtılclilerin mukii.r tün 

w ı••ll• acü11••• •ar•ı:••tl•rı 1-3 

encümen lc•lemine fle talip olanların muvalclcal teminat
lariyle mezkür tün t1e '"atta encümene müracaatları. 1-4 

Elbise, palto ve şapka 
eksiltmesi 

Transit işletme müdürlüğünden: 
Transit işletmesi memur 'Ve müstahdemini için ynpıla

calc 68 talcım elbise, 16 palto '" 68 şapka kumaşları 
id•remis tt1.r•/ından 11eril111ık harç ve dikiı mii.tealıhide 
ait olmalı iurı açılc ekıittm• ile münakassga konalm•Jiıır. 

1 - Muvakkat temintıt 91 lira 50 kuruştur. 
2 - ltl•rece t1erilecılc lcuma,Iar terziye teılim edile

ce;intlın teslim malcbuıile birlılcte bu kumaşlar için ay
rıca JOOO lira tıminat alınacalctır. 

.; - Münakasaya girmeden evvel ha teminatın resmi 
m•lcbaz mukouili idare V!Ztıesine yatırılması lazımdır. 

4 - lhale 21-3 - 93J t ırihine raslaqan S:ı.lı gün il 
saat 15 dı Traruit işletmesı müdürlüğü binasında müte
şeklcil lcomisgonda yapılacağından taliplerin geomi mez
meılcür•a işıdmege müracaatları. 

5 - Fazla 1'1alurmıt ıdinmelc isteqenlerin Transit 
iıl•tlfN ntıidtirlı.iiünı 111ur•ctıallcırı ildtt olaraur. 1-4 
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Tr bz a fo 

Ac;ık artır a 
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Makbuleye 375 lıra v rrre e 
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O omobilciler esnaf kurumu 

Ba kaniığından : 
borçlu Ayşe tarafın n 
9ntribve10nu 

Yeni cemi .;etler kanunun• uyulması ve ana nizamna
menin tebdili hasebiy'e heyeti umum;ye kongresinin top 
lantısz gerek./; bulurıdağund ... n 20-3-939 pazartesi gün•i 
akşamı 19 da bütün kayıtlı üyeleri rı kurum cüzdanl rmı 
hamil olarak kuruma gelmeleri ve kurum cüz.dan/arını 
hamil olmayanların rege işti ·ô.fc etm"gecekleri teblrğ olunur. 

Memleket e tasarruf hareketinin inkişafına hizmet arzusun o 

NL BAN 
F. U Z N A M E AİLE 

N z2mnamenin ttbiil ve kabulu l 
2 - Yt>ni hPyeti idare s'çimi 

..:....--~~~-------------· 
{ Tasarruf Cüzdanı ) hesabına tevdiat yap nlara kur'a 

Bloka jh şoso inşaat eksiltmesi sur tile aşağ~daki ikı anı iyeleri tevzie karar vermişf r. 

V ılayet Daimi Encümeninden : K ş·d ler Mart ve Eylul tarihlerind~ icra o 
Trabzon - Gire ·un yolunun Meraş caddesi üurinde 

1X228 - 1X888 inci kilometreleTi 'aralarındaki bozuk 
olan arnavut kaldırımı ka'llırılarak blok,,jlı şo 11 inşaa 
sına ait ( 3958) /ıra (50) kuruşluk kf'şi/ betieli üz.erind n 
23 gün müddatle açık l!ksiltmtJye konulmuştur. Mu•Jakkat 
teminatı (296) lira (88) lw·uştur. 29-3-939 tarihine 
çatan Ç'lrşamba güniı saat ! 5 de vilayet makamında top
lanacak olan daimi encümende i/11/esi yaptlr.caktır. Kf'şif 
- e şartname~ir i görmek :isteyenlerin ve te:.Up olaT1ların 

her keşidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılac ktır . 

1 a d et T. L. 
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Zayi 
Ziraat Bank sıad ki 

No. Ju tas rruf he bı d 
l odığım latbı mUhUr 
hettim. Yeni ini ul C' ğ 

P kisioia hllkm ı kal 
i an ederim. 

ıan 
la\kB ırra Muıı r ugund:ın: 

A ı' artırmn ile paraya çevrae
g ıyrimenklüıı ;;c oldu 'ru : 

lk.i kıt'a tarla 
vuy ı mrnkulOn hulıındııgu me~kı, 

ıııah l esi, ı;ok:ıgı, numnrn ı . 
H ıçavera koy i Baıtaıadn ve 

Eleyada mevkıinde t punun ~anu 
m vvel 936 tarıh VA 55 ve 56 

1um ral rında kayitlı ıkı kıt'a tarh 

Tekdir vl ınıııı hJ} n.ot : 

ıoo yuz lırncıır. 
Artı manııı yııpılnrııgı ) er, rün, ant 

Maç a le rı d n ı r e s ı n de 
7 Nısan 939 c.ıma gı.inü ıaat 

U den 16 
ı . 1 bu gayrım ı u ıln artırma 
:ırtnamesi h 8 \J3\J t rılurıd n ıtıba· 

r o t:.!iS' J No. ııc Mu~kn icra 
d ı " ıı. le mu ) )'< n ı umara· 

11 ada htırK blll gOrcl>ıl ue i için il· 
ıkhr. İlund.ı )liZtlı olundan fazla 
maltlmııt uİınak i t yenler. J JU urt
naınc)C 1~~ !J3J dos)u n ım rnsı ile 
n enı ırı}etilliiZ.ı ımı ;ı('nat d u l dir. 
2 - Artırı ıa) a ış1ıruk için yukarda 
yazılı kı) matın yCıdc )Cdibuçuk 
nı .. bellack p )' \"t\a ııı 111 hır lnın· 
sanın teminat ıııektulrnııu tJ\"di ede· 
cekllr l1~4) 

3 • lpole.li enblbl alacaklılurla diğer 
al ıkacıarlarııı ve ırtıtak hakkı sanıp 
lcrının gnyrım kul U:ı;crındcb.ı lınk· 
!arını bus.ı Ue luız ve mnsrnfıı dair 
o an id1ınl ırını l·bu ılAu tnrıbınden 
ıtıbaren )irnıı gtın ipııde eırraki 
ın!i bilelerue hır.ıkla memurıvclı 
nıue ,dırnıelcrı icap eder. Aksi 
halde haı>lurı tapu .. ıcıuıe salut 
olıııadkı.;a saıı,.. bedoliıııu payla~wn· 
eından lınrı~ kalırlar. • 

• G st rilen gQnde artırmaya iş
tırak edeııler aı tırnıa şurtraıncsınl 
okumu ve lü:ı; mııu m:ı.&ilmat uımı 
l."tı buulıırı te11111meıı kıılmı ıılnı19 
ad ve ıtibar oluıı..ırl:ır. 

0 . Tayin cdılen zamanda gayri 
menkul üç cıcfa t;ağrıldı ilıın ımura 
en coıı: artı 111111 ihaıe eailır. Ancak 
artrrmn bedeli nıulıamınen klymetın 
yüzJ~ yetmiş lJe'vlll• bul ını11; 'eyn 
atış isteyemıı a acağın rııehnııl uluu 

, d.gcr aıacııklılur buıunııp da b del 
lıunlurııı o gayri weıık uı ıle temın 
edilmiş alııcaklıırın ınccınuundıııı 
falla)n ı,;ıoruar.s ı en çok artırana 
tııalıhtldU bakı kıılmak tı:ı:ere artırın 
on beş gJA cı ılı l teııı.:lıt Vd oıı JCŞIDCI 

günün sonu oııın 
2'.! 4 9füJ l uuıııı t si glinü aııl l:J de 
yapılacak uı urnıııda, oedelı ı;utış 111le· 
;ı:tnln alacağına ruı;Iıııııı olaıı diğer 

alaca.klıların o ga; ri menkul ile temın 
rdılnıi, nlııcuu.lıırı mecmu undan fazla 
ya çıkmak şıırüle,, .. en çok artırana 
ihale edılır. llo) lıı bır bedel elde 
edilmez e ihule :ı:apılamaz. \ c ıııılışın 
talebi düşer. 
6 • Gıı) ri menkul kendi lııe ihale 
ıunaı.ı kıwsu derhal ve:ı:a verilen 
ınüblel ıçıDdtı pnral ı \ ornıe7.Bıı ioale 

rtır , ası 
Belediye encümeninden 

Belediyeye ait imaret mahallesinde ktiin 141 - 37 
numaralı hane 0'1 beş gün müddetle açık t rtırmağa ko
nulmuşt r. Artırma 14-3-939 salı günü saat 14 tle 
cira edilecf'ğinden talipleri, ayni gün ve saatta encümene 
muracaotları i an o unu.,. 2-4 

ağaza icar temdidi 
V ılayet daimi encümeninden: 

Hus Hi mutıeseb."I n Mu ııttin ma~allesindeki 35 Numarali m'Jğza-
inin bır seoelık ki~a bedelı olan 50 ıira üzerinden ilan edilen ntlir· 

ma müddeti on gün te dit edilmiştir. 13 · 3 . 939 tarihine çatan 
Pozartesi saat 16 de Vi1iy"lt maumınd toplanacak olan daimi 
EncJmcnd ihalesi yapilacaktir. isteklilerin yüıd 716 muvakkat 
t inatl riylt Enc"m c 1 4c 1 rı, 

kararı fe hohınarnk kendislnd n ev\ 1 
yükbelc tekllfte balunıın kimse rz t i 
olduğu hedclle almağıı razı o mı z 

vey& hıılunnıaz~ lı"mon orıbı.. 1 ııı 
mOdılelle artırmaya çıknrılıp en çok 
artırana ilı~le edilir. İki ılıule ı;.r.ı 

. 
an ceman 85 

' ' 
adet T.L. 500 

ımıdaki fark ve geçen günler i nd 
yfl~ do be, den he ap olun:ı<'llk fn'z 
Te dl~er za·arlar a:ı: rıca hı:. m 
hacet knlmaksı:ı:m ıııemur.lv.,timiz ç 
alıcıdan talı il olun ır. madde 13~) 

Gnyml'nkullcrin yııknridn ~lı erilen 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kuranın k şide 

tar·'.e takad lüm eden altı ay zarfında T. L. 50 Türk L'rr1 
7 4 93tı tıırlblnde M.u;l<a fer 
odasındıı işbu fliin ve gö lerılen 
arhrmn şartnamesi dnlrt'si de satıla 
cağı ilan olunur. 

Kapaı 
eksi 

a • 
1 

Trabzon - İr n ran irine· 
mıntaka Başmüdurl .. v ünden : 
1 - Ehiltmeye kıınulan i, : Tr it yalıınu ı:: ki

lometre Tx 000- 63x300 ara ınd p rk f. aldırım. şose 
esastı tamiratı ve dere tahkim tı. 

ruşiur 

2 

Bu işlerin lceşif bedeli " 233 068 ., lıra 32 ku-

Bu işe ait şartname ve eı. J. şunlcrdır. 
A - Eksiltme şr.rln m si 
B - Mukavele Proj,.si 
C Bayındırlık iş ri G n 1 s ırtnamesi 
D Fenni ve hususi ş rt me 
E Keşif, silsile· fiat ve metroj cetveli 
F Proje 
isteyenler bu eıırakı T abzo l/. fia Müdürlii-

ğiinden ve Gümüş nede Tr n t l ı ırınci mıntcıka 
Başmüdürlüğünden 12 lira bedel a zlirıde alab,/irler. 

3 - Eksiltme 3-4-939 P z rt i g iniı saat 7 5de 
Trabzonda Transit 11olu Bırinci m ntaka B Ş'71üdürlüğü 
binas•nda toplarıacak komisyon tar fınd ın yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usul gle gttpılacaktır. 
l - Elcsiltmege girebilmek için ısteklinin "1 L 905., 

liralık muvakkat teminat verme i ve oşaifıdaki vesikayı 
göstermtsi lazımdır. 

A - lstekli~in ihaled n 8 gün evvel 7 rabzon 
'fJilciyetine müracaatla komisyonu malı us taro/ındanelı -
liget vesikası alması şarttır. 

B - Bu işe gireceklerin bir def ada güz bin 
liıallk iş gaptırmış olması şartt r . 

6 - teklı/ mektup!arı uç ı c ı d ıde IJ"lZrlt sa. 
attan bir ıaat evveline kadı guk r da sözü geç n ko-
misyon reisliğine makbuz mufcab l nde v rıl cek ;r. Posta 
ile gönderiltcek mektupların nih Ji t saat 15 e kadar 
ge/m;ş olm11sı ve dış zarjın mühür mumu ile iyice ka
patılmış bulunması lazımdı. 

Postada. olacak gecikmeler kabul edılmez. 
1 - 11 - 18 - 29 

İçtimaa Davet 
Taş, Beton, Boya yapıcılar cemiyeti Heyeti 

Müteşebbüse Reisliğinden : 
14-3-939 Salı gecesi akşamı saat 22 

de UzunsoKakta Fırka binası karşısındaki Ce
miyet binasında kurumumuzun Heyeti idare 
seçimi yapılacağından bilumum rkadaşların 
adı geçen gün ve saatta cemiyet binamızda 
h zır bulun 1 rı riç olu r, 

Kapa ı zar 
yol ve iskele e 
i hisarlar Başmüdür üğ ·· • 

1 - Pulatane tütün Bak~mevi önunde ş ırin m '11 

'De iskele kapa ı zarf projesi mucibince yaptırılacak g(;l 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 2 - Keşif bedeli 10!39 lira 29 kuruş v mul! 
güven i 6U lira 4 .5 lc.ııruştur. 

kk t 

3 - Eksiltme as 3 939 tarihin rasla:1.ın 
saat on dörtte Blşm!idtirlük Maka 71zndıı ko 
z.urundrı yapılacaktır. 

s ı, g n 
SJOnu hrJ 

4 - Şartname ve projder 51 kuruş muk hı inde 
müdürlük mulıazebesinden alınaôilır. 

5 - Ek.siltmeğe iştirak etmek isteyeni rı 
asğari sekizbin liralık bu gibi İrışaat yapmış oldu 
dair vesaik ibraz. etmeleri Ldzımdır. 

6 - Yukarıda gazılt vesaikin ilıale gunun 
gün eııvelıne kcı.dar Buşmudürtük Makamına ıo az 
mek suretile munakasaga iştirak için agrz bLr fı 
liyet vesikası alınacaktır. 

I - Mühürlü teklif mekt11.pları kanuni v s ık 
siltmeye iştir.ı.k 11esaikile yazde 7,5 tıiven pır 
edecek olan kapalı zarf la elcsıltme gıi.nü erı 

on üçe kadar yukarıda zikri geçen komisyon 
makbuz mukahılınde 'Verilmiş oiacrAktır. 

Mağaza İcar artırma 
Cınsi Mevkıi sabık hedell 

lıra 

31 Moğaz.a Muhittin geni sokak 45 
41-43 .. • .. ,. JJO 

Vilayet Daimi Encümen"nden: 
Yukarıda cıns ve sabık b •deııerı ya ı 

husu!li muhase ege aıl magazalaıu. bir senet k c 
glin m iddeJLe arttırmağa çıkarrlm ştır 2L 3 9 
çatan Çarşamba günii saal 15 de iıt ii.get m 
lanacak olan daımi encümende ih le eri yapıl 
teklilerin mez.kiı.r ıün ve saatta encumene murac 

Mağa2a icar artırm 
Vilayet Daimi Encümenind n ; 

Hususi illuhasebenin Muhıttı11 genı sa.k.ılc 
/ı.. muğuz.ısınzn bir senelik sabile icar be.:i ll 

Mu f. 
Ku uş 

Jıra üz.erınden 19 gün müddetle artırmıg.ı ç 

M..ıvakkat teminatı (375) kuıu;lar. 15 3-!JJ:i t.ı ı 
tan çarşamb.ı. günü saat 15 de Vı.do_t m~k il d tıJP 
lonacalc ola11 D.ıimi ~ncümende ia.ı. esi g pıl.ı.caktıı. /S 
tekliierin muvakkat teminatlarile rıcum .. ne mu acaat 
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