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Trabzonda 
Tarihi 
Bir Gün ... 
T rabzon ikinci münte

hipler seçiminde ta 
rihl bir gün yaşadı. 

Bugün: 15 yıl/Jk inki/ap 
mücadeleleri içinde yoğru
lan Trabzon halkının olgun· 

bzO~ hığunu , fltatürk rejimine. 
pfı • hfi/li Şef11 derin bir bağ/J

lık kuvvetini bir daha ifade 

50 eden şerefli bir gündü. 
kO Seçimden bir gün evvel 

diikkanlanm. madazalar1m 
bu tarihi günün şerefi ug 
rıma kapatan ve s•ndık 
6a#arındaki tehacüm kar-
~ıs~nda rey alma muamele· 
:"ni yetiştirmeğe imkan 
l.llamıyan memurlara yar· 

~ırn eden aziz Trabzon 
alkmm ruhi kabiliyet ve 

~iiksekliğine bu vesile ile 
be bir daha şahit olmuş 
1.ilunuyoruz. 

~ Böyle bir günde piyasa 
t>'atım kendiliğinden co 

ı 0 Jr ~'ak ve ısrar/J bir ifade 

6~ kapatan ve görülmemiş 
ır alaka ve hassasiyetle 
:~. c 1Tni 8 saat içinde neti· 
~'1erıdiren bir halkın ruhu 
t~ ~uuru elbetteki yüksek· 
;r ~e her türlü takdirlerin 
''fkindedir. 

tıbl', ~ /.f,;IJet ve memleket da 
. 5/ ~~rım vicdanlarda kökle 

•ı4 muhabbet duygusu. 
tu lra ve rablla kuvveti bü· 
ivrı ~ar/Jğı ile böyle tarihi 

fılerde tezahur eder. 

~ .'1uhterem Trabzon h::ıl 
ttı/lrinc; müntehipler seçi
~1 tıe fedakarhk duygulan 
b0"'rJe göstermiş olduğu 
ttıtl.lk alaka ile vatan ve 
b,'et sevgisini daha üstün 
~manada duydu ve ya-

' /, "' ~,,,. -;ı ~"'davaya karşı olan mil· 
a,,,,~hdetin kuvvet derece 

: h!./tı:'abzon halkının ru 
e <" Ç, a ölçmek lazımgelir. 

16' '>ıvh arşa,.,ba günü Trabzon 
ler ıt;nde ikinci rniinfchip· 
~!.Jh se~imi münasebeti/e 
Q~k-/terem Trabzon halkmm 
~ ·er 
:s; e yükselen coşkun 
~~ ~a.t ve tezahuratım an· 
'tıv'>l ay/ece hulasa etmek 

ifand .. ur. 
~~rnaı Rıza Çınar 

Müntehipler Seçimi 
saatte neticelendi ... 
Milli davaya karşı olan milli vahdetin 
kLıvvet derecesini Trabzon /la/kının 

ruhunda ölçmek lfızımgelir . ... 
Vilôyetimizde rr.üntehibi soni intihabatı tam bir muvaffakiyetle başar1ld1. 
Kadın, erkek bütün rey sahibi yurddaş büyük bir alôko ve tehallükle 
reylerini kullandı. Bu seçimde de Trabzon şerefli notunu aldı ... 

Günlerden beri hazırlığını ya 
paa ve bıılanma11 aabırsızlıkla 

beklenen müntebibi eani intihaba. 
tına 11 Mart Çarıamba güoü 
saat 7 buçukta Vılayetin her ta
rafında başlandı. Uzak köylrn 

ayrılan intihap hey'etleri bir iki 
rün evvelintlen hareketle intihap 
aaballerİae Yarmış euluouyorlardı, 

Vilayet ve Parti makı•ı inti
hap aafabataıaı günü gününe, dalı:. 
lı:aaı dakkasına tftlcip etaıek.te idi. 
Alakadarlar bu büyiilı: işin başa
nlmaaı için vaktındaı evvel H· 

ferber edil•iıti, Her tarafta bü· 
yük bir hazırlık ve alikı göze 
çarpıyordu. Vila yetin normal ha· 
yatı intihap ıünü lı: t 
mal bir durum 

naf ve tüccarlar tlelediyeye ve !arını dolış•yordu. Hılkevi Ban· 
Partiye müracaat ederek. bütün dosu milli marşlar çala çala ay. 
tarihi günün azı.met taşıyan fC· ca dolaşmakta icli Hopulordı 

refin ufrunı dükkanlarını mağa zaman zama intihabın kıymet ve 
zalarını kapayacaklarını bildirmiş. chem•İyeti ve intihap iıleri Qze. 

!erdir. rinde halkı tenvir ediyordu •• Va• 
Sabahleyin erkenden iot:hap !imiz ve Parti Başlı:aaımız oto· 

mıntakılaıına ayrılın hey'etler mobille intihap •ıatakalarıaı 9i. 
sandıkları alar~lc vazife bışınl'Ja rer birer dolaşıralı: iutıhap va 
bulunmaktn idiler. Ocııklar ve ..:iyetini tetkik ve teftiı ediyor 
teşelr.lcüller hey'etleri de bütün lardı Partı kaza hey'eti oto•o· 
mabnllele c dag-ılaralı: balkı san· bılle ayrıcı aandık baılarını do· 
dılc başlarına sevke lcoyulmuşlır- lışarak ir.tihap icab eden direlr
<lı. Bütüu Şehir ve sandık başları tifleri verıyor, intihap, i~lerini 

Bayraklarla donanmıştı. Rty 811· teftiş ediyordu. Rey aabibi ltadın 
hibleri gtırup gurup, kafile kafıle ve erlı:elı: bütün köy!üler, bütün 
sandık başlarını ıkına başlamıştı. şelııirliler aandılı: başlannda top
Meı.teplıler, ızc ler, şarkılarla, tran· lanm:ş listelerde adla.rını arattm 
p tlerle b:r bir intıhap mıntaka- rıyor. reylerini veriyorlardı. Belli 

idiki o ırün Trabzon ba$tan bııa 
aeverl:er olmuş büyük Mılli Şe
fini• işaratiue koşmuı, bu büyük 
aeçiıa imtebınındao ak yüzle çık· 
•ak, mıUi ve vicdanı vazif eıini 

bafar•ak auretile Milli Şef ine iç 
tea röaaldea batlılıtını iıbala 

çahşıyordu. 

Bu auretle aeçim tam Hat lS 
yitmiı ve Hretl mahausede bay· 
raldarJa aiisledmiş otomobiller İD· 
tihıp mıntakalarma gönderilmiş 

ve mühirli nodıldarı memurlarla 
birlikte alarak ıaat 16 de Bele
diyeye r•tirmiş bulunuyordu. in
tihabın bu parlak tec:lliai Vıliyet 
ve Parti malı:a• ncı takdırle, mem 
nuniyetle ltarfılaamıştır. 

~~~~~~~~~~ ~~--.--~-~~~~-.,.,.----~.~~---------

Tra.b""' -Erzurum-Ankara Telefonu 
Erzurum halkmm Nafıa Vekilimizden dilekleri 

Erzurumlular, Trabzon - Erzurum telefon hattının 
flnkaraya bağlanması için Nafıa Vekaletine telgraf çe· 
kip dileklerde bulunmakta oldukları öğrenilmiştir. Na
fıa VekaJetı Erzurum ve Trabzonun böyle bir hatla fln
karaya bağlanmak için karar ve tedbirler almış ise de 
bu hattın inşası bazı sebebler dolayisile geçikmiştir. 
Erzurumlulann böyle hayati bir mevzuu canlandlfmak 
için teşebbüse girişmeleri pek yerinde qöru/mektedir. 
Kendilerini candan selamlarız. 

Erzurum adına Nafıa Vekili flli Çetinkayaya çeki
lea telgrafların suretleri aşağıya konmuştur. 

Sayın Bay 11/i Çetinkaya 
l'ıafla Vekil 

Şehrimizi demirden yollarla yurdun her köşesine 
bağlayan aziz Nafia Vekilimizin, Erzuruma kadar uzalı/ 
ması kararlaştuı/mış olan telefon hattımn tehirine mü
saade buyurmama/arım şehir halkı namına istirham 
ederim. Transit yolu üzerinde bulunan şehrimize böyle 
bir hattın uzatılması bir çok mahrumiyetlerle pençele 
şen Doğu vilayetleri için çok kıymBtli bir lutuf ve bey
ne/11i!el muhaberat için de mühım bir vasita olacağmrn 
takdir buyurulacağma şüphe etmiyoruz. Şehrin derin 
saygı ve sevgilerini büyük f'lafıa Vekilimize sunarken 
bizi böyle bir /utuftan mahrum bırakmayacaklanna olan 
emniyetimizi arzederim. 

Erzurum Belediyesi 

Sayın Bay fili Çetinkaya 
Nafia Vekili 

tecellisini görmekle ebediyen minnettar kalacağımızı son
suz saygılanmızla arzederiz. 

Ticaret odası riyaseti 

Sayın Bay fili Çetinkaya 
ı'fafla Vekili 

Erzurum. Trabzon telefon hattının flnkaraya bağ
lanması htJberi bütün yurddaşlan sevindirmiştir. Halbuki 
şimdiye kadar bu hususta bir faaliyet o/n,aması da 
memleketimizi meyus etmektedir. Kıştn uzadığı tipi ve 
frr1ınalarla telgraf tellerinin bozulması yüzünden muha· 
beratınhaftalarca teehhu;a uğraması günden güne ikti
sadi durumunu yükselttiğiniz Erzurumun daha fazla 
telefona ihtiyaç arzedeceği malumu devletleridir. Yurdun 
yükselişinde hiç bir lutfunu esirgemeyen yüksek şahsi 
yetmizden bu arzunun bir an evvel is'af buynrulmasını 
istirham eyleriz. 

Halkevi Başkan/Jğı 
---------------------------------~ İran Konsolatosunda 

Dost ve Kardeş İrın mılletinin 
Şahi ila Hazreti Hı.ımayuo P~h

leviniıa do2'umıınun 62 inci Yıl· 

dönümü milnaıebetile şehrimi~ 
Iran Konıoloshınesinde Konsolos 

Bııy M~miş tarafındın çarşamba 
günii uat 11 de bir kabul resmi 
yıpılmıştır. fü re~mi kabulde 
V .ıiıııiz Refik. Koraltan ve devair 

Müdirani ve Trabzundaki KoHo· 
loılar ve İranlı Kardeşl~rimiz hazır 
bulunmuşlardır. 

Ayni gün ıaat 20 de Konıoloı 
Bay Meıniş tarıııfından tertıp olu· 
nan Balo geç vak.itler• katiar ~ok 

Halkevinde 
P .. rşemlae akşamı Atatürk re 

ceJinde Hüküınet Doktoru Bay 
.Kiıim Güler tarafından Kokain ve 
zehirli içkiler hakkında bir konfe 
ranı veriJmiıtir. 

İRTiHAL 
Şehrimizin tanınmış ve se

vilmiş tüccarlarından Salim Er. 
daş ( Arapoğlu ) kısa lir h:ıs
talrktan sonra rahmeti rahmana 
kavuşmuş, cenaze.si kalabalık bir 
cemaalla kaldırılarak namazi 
Jskenderpaşa camiinde kılırtclılc 

tan scnra asri m~zarlıkiaki ebe· 
di mıdfenine tevdi edilmiştir. 

Oğullann:ı, damadı Bay 
Nazmiya ue ailesi efradına tazi 
9et beyan e!Jleriz. 

Sekiz 
El Değdıkçe 

Trobzonun 
Nufusu 

-2-
Trabzon nuf usunun yüzde 

I 1,7 i sehirde ve bakiyesi, yani 
yüzde 88.9 u köylerde oturmak. 
tadır. Vtl<iyelinıüe nazaran koy 
nufusu şelıirinkinden fazla olan 
'f.Ji!ôyet/er ( umum nu/ usa naz7. 
ran köylerde bulunanların nisbeti 
ile b:rlikte ) aşağıda gösterilm1ş. 
tir : s.,[u 89 7, Çankırı !:I/ 6 Ç<J
ruh 91.1, Gümüşhane 'iı. , Kas. 
tamoni 89:J, Ordu 92.8, Yozgat 
91.7 .. 

Köy ve şehirler arasında 
nuf us ltvezzuunun bir çok sebep
leri olabilir. Bunl.ırclan en başta 
geleni şehirlerde sıncıi v ticari 
hayat ve canlılık ieessus edeme
miş olmasıdır: Hakikaten yııkar
da sayılı vilôget.erde burıu mü 
şahede edebiliriz. Fakat Trum.o
nu gahıız bu bakımdan tetkik 
hatalı olur. 

. Toprağı dar olan koy/ ri
mızde 'elıre göre doııumun fa .. a 
olması bir sebeptır. Bundan b.ış 
ka rJilôgetimizin iç vilciyetl rdeıı 
mühim hır farkı vardır. Kogl • 
rimizirı birçogu kasabalafln cıde. 
ta birer mahallesidir. Şehir de 
nizcilıti ve ticari lıayatuı n b r 
kısmı buralara dngtlmı 
nu/us şelıre nazar ı. 
vil<igetleıden vilag t 
uf acık olan Yozg.ıl 
Çanları gibilerını ı lı 
( çunkü bunlwda şe., 
nuf usu k.esafetı farkı b.ı 

tendir. Hatta l)una b jjlı " 
buralarda esaslı çaı~ı ve p~z r 
bulunmadıgını da kaydedet>1lırz ) 
Çoruh, Ordu, Botu, K.ı tam ni 
bu bakımdan tamame11 l ıcıbzona 
benzer. 

Trabzondu nulus kesafeti ki· 
lomelr• murabbaında 78 dir. Bu 
rakamın ehemmiyeti üzerinde 
bilhassa durmak ısteriz. Türki
yede kilometre murabbaına 21 
kişi düşmektedir. Vasi ovaları 
bozkırları, ot bitmez ela~ silsile~ 
ferini göz önüne getirirsek Tür. 
kigenin umumi darumigle Trab. 
zonu mukayese etmeıiz, edeme
yiz. 21 ile 78 arasındaki büyük, 
çok büyük farkı yalnız bu ba· 
kımdan izah hatalı olur 
Trabzon sahilindeki şeritten içe: 
riıi dağlıktır, maişet sebeı /erini 
zoru zoruna lemin eder. Bu iti· 
barla kes:ıfet bakımından Türki
genin umumi uaziyetine nazaran 
mıfoazenesizlik vardır; Trabzo· 
nun nuf usu sanayi ve geniı tica. 
ret hareketlerine sulıne olmadığı 
müddetçe buraya fazla gel mık. 
ledir. 

{ürkigede kesafeti en yüksek 
y•r lstanbuldur 159 •.. Burası es
ki bir baş şehirdir, tarihin büyük. 
cereyan/arma sahne olmuştur. 

Sanayi t.ıe ticaret şehridu. Halkı 
köyden ziyade şehirde oturduğu 
gibi '()i/ak,ı ve şehir hudutları 

lıemen hemen ayni olduğundan 

lstanbııla ya:nız şelıir mt.rkezleri 
mukayesttSinde ele almak doğra ola 

bilir. 

f::.tanbuldan sonra nufuf ke· 
!tafeti çok olan yer Trabzondur : 
78. Trnbzondan sonra nıı/11s J..e
safeti fazla olan vilayet /zmir· 
dir ki buranın nuf us ke~af eli an-

Şehrimizin otedenberi transit güzergahı olması ve 
uzun zaman şarkın yegane idari ve tüccari merkezi bu
lunması hasebile hükümeti Cumhuriyemizin büyük fut 
f u ve zatı alinizin yüksek başanlarile bu sene içerisinde 
kavuşacağımız şimdndifer hattı şehrimizin vaziyetı ikti
sadiyesini yükselteceği sevincile şükranlarımızı sunarken 
bu nimetin itmamı içic kış dolayısile telgraf ve posta 
muhaberatının bazı aksak/Jklanm önlemek üzere takar
rür ettirilen merkezi hükumet telefon hat/arife irtibatı
nın bir an evvel şehrimize ulaştmlması. daima bekle
diğimiz yüksek teveccühün bu suretle fili tezahuratının 

ıamimi bir hava içinde reçmiı, 
Valimiz Relik Koraltaa buıilnii 
teıit malı:11dile kı11 bir nutuk 
irat ederek Kanıoloıu teltrik ey. 
!emiştir. Baloda V alimiıı: Piyade 
ve Jandarma alay Komutanları, 
Belediye Reısi, Devair müdirani, 
Konıoloılar ve kibar aileler ha:ıır
bulun:nuşlardır. Davetliler fevkı
lide izaa. vı ik.ram edilmiştir. 

-------------ı eak 48 dir. Türkigede k•safeti 
Bu vesile ile dost ve karde$ 

• en az ger Vandır. Mukayeseye 
İran milletiain kudretli Batı Ala 

esas olur düşüncesile onu da ar
Hazreti HumayuH uzun ömürler 
ve lrın Milletiae refıb ve 111det Hayrertin Ziya Taluy 
tlileri•. - Arkuı 4 de -



!!ayfa 2 

Bilgi üzerinde 
bir deneme 

losan, Ö} le mu ızzam mEc 
bullerin bulunduğu bir Plemd 
y ışıyorki, bilgi ile cıbazl ndık
ca bilai lzliğin korkurç dPrin
liklerire yaklaşıyor. Tffblrl di
ğerle tahteşşuuruoıı yığdığı bilgi 
hamulesi arttıkçıı, dUşlmce ve 
tefekkür sahasıodaki rüvet zıı
viyesi genlşledikce, mecbulatın 
eoglo ufukları içine gitmeye 
b h,!layor. Hu vesile ile büyük 
mUtefekkir ı::ipen erin bu mev
zua müteallik tııbliline temas 
edeceğiz: 

Resmeallen bir dııirenlo or
ta:)ııa oturtulmuş bir noktayı 
blLGl ve bu dairenin dı-ı kıs-• 
mııu BILl.NME!:YE. •, mrıchul olıın 
tıııdi eler teşkil etli~ini kııbu\ 
t d llm. ilk tesbit olu 1 n nok. 
tıı ( bilgi ) geni~ledikce fi ire
nln d15ıoa ( mechullere ) yak
ı şıldığı görOIUyor. Ve bu nok
trt bll1Udllkc~ mı eh ula ta o nis 
bette yaklaşılınış oluyor . 

Bu içtimaı mevzuu Ş"m lik 
blr çerçi ve lç'nde ınııh kene 
ekmek izin basit rlyuzt bir kı •. 
tıısla çözmesi dllşUnealt>r : 
"Demek\\i 101.acın bilgisi, rttık
ç ı, bilgl~izliğloin miktarı ÇOğoi· 

lıyor. Şu hHlde okudukc1, öğ
rendikcJ d ha çok bil.,i iz, c~
hil oluyoruz .. , Diye bilirler. 
Fakat Spenserio yuknrıd ıes
bltiJe çalıştığımı:ı:, insaarn le· 
kılınUl lstitıalelerine aid iz h 
tarzı, realitenin dışıoda değildir. 
Uu içtimai mevzu böyle sathi. 
bult bir dUşUnce iolılğiuden 
geçirmek uretlle değil, bilakis 
muhakemeyi daha derin v 
bünyevi bir tuzda yapmak z • 
ru re ti vardır. 

Hakikat~n dıığ başında bir 

110.rnyu otlatan coı>anın muay
yen ihtiyaçları ve bunun tahii 
bir netlccısl olarak da mahdut 
bir bilgisi me\'Cuttur. Çobanın 

hilınediği ne vardır '? 
Hiç bir şey!. Evet: onun 

için biç bir şey ınechul detti!
dir. ÇllokU o bilmed'ğini, bil
rneyor. Onun bilmediği bizailhi 
onu'l mechulüdUr. Şu h ide ço 
banıo mu1yyen bilgisi iı hu
dutları dışında kalan h"'r ş~y. 
onun için mtchuldOr. Ve işte 
çoban, bu mecbulat deryasını 

bilmediği lçintlirki her kesten 
P.ndişeslz ve rah1ttır. Bu çoba-
118 bllfıtrz ilk tahsil verilince 
mt cbullere yaklaşır, dolaylsile 
de biraz endişelenir. Orta tııh
sll verilince daha fazla endişe ı 
nrtar. Hele yilksek tahsil veri
lince bUsbCıtUo eudlşeleolr. Çan
kO birinci devred ~ helkide di· 
ma~l blr f !lliyet gö termek i
zin, enstenktifman ( lostinclive
ment ) yalnız koyunları otlat
ın ık. su i,.irın~k, t:>rbısındaki 

aıığı yemek va k.t\v11lıoı Oflemek 
glbi mab ut işlerle meşguldOr. 

Bunun harfoinde kal a her 
ş~y, onun mechulOdir. Faknt 
çobanın bilgisi çoğ ıldıkç:ı, bil
medikleri şeyleri öğrenmiş, ih
tiyaçları keskinleşip bir lJiıini 
tıtklp etmeye başlamış ve cıi
hayet bir şeye malik o!unc'l 
onun ark.asından gelen d ~eri
ne de malik olmak arzu u, nU 
temadiyen yeni dOğnn ve artan 
ihtlyeç\arıoı şld:letlendirmı~tir. 
tlilgisi arttıkça da mecbullere 
yaklaşmış ve bu suretle ilk na
zarda saf blr cevb"r gibi gözü
ken ve hiç bir endişesi ol !Dnya 
bu çoban aldığı bilgi hamulest
ne göre endişeli o 1 m a y 8 

başlamıştır. Vd b klkaten 
lıöyJe değilmldir '? Mesela mu
ayyen ve matıdut fiziki bilgisi 
olan blr Usa talebesinin, llir 
atomun milyonda bir bö\OmU 
Uzeıinde astron·omik tıesa plar 
y.ıtpan laboratuarına kapanmış 
oir alim kadar elbette endişesi 
yoktur. Bu ıllıınln mechullere 
olan yakı .. lığmdan mutevellid 
hissettl2l endişe, lise talebesi-
ne nazaran daha çok ve pek 
ç1Jk fıtzladır. F11kat burada en
olşıs' mUcerret manada a!ınma
llldıdır. Hiç Ophe yokturkl bll-

\Q\~ '!ba1ett ielın ı~ tasan ö~· 
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Pazar g" kü 
heyecan 
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ir hafta evvel hava 
nın yakmurlu ve so 

CJ ğuk olması dolayısıle 
12-~-93'1 tarihine 

tehir edilen l'rabzon kır koşuları 
birincilikleri geçen pazar günu 
birçok seyircill"rin önünde yapıl 
dı. H vanın iyi olması s y.rc leıe 
neş'e, atletlere kuvvet veriyordu 

Saat onda başlanıl c le olan 
koşuya atletizm ajanlığı l.:il mge 
len tertibatı alaıış ve yııl hakem· 
!erile viraj .hakemlerini otomobil 
ile ko~u yerinin mu1ıtel f nokta 
!arına dağıtılmış ıdı. Koş\.cuları 

takip ede c_k, icap ederse cn:ara 
!ılıhhi muav~nelte bulunac ık oto 
mobil de h11zır bulundurulmu tur. 
ll~ defa loşuya mektepliler baş 

ladı. Bunlar aras r:d'l hrş liseli, 
dört de erkek ortalı atlet vardı 

9 gencin iştirak ettı~ı bu koşu 
oun mesafeııi 2000 IT'etre idi 
içlerinde evvelki koşu'orda birin
cilik ve ikincilık alınış atletlerin 
bulunm89ı mü"'abıılrnyı oldukça 
heyecanlı bir bale sokmuş1 u 

Hakemin işareti ile koşuya 

başlandı Y erindf'n fırlı yan 
ya~ız deliltanlılar yolun Mğıoı 

takip ederek daha ilk anlarda 
mücadeley giriştıler. Y olden 
g:çen birçok kim!>Pler duruvor, 
gençlere yol açıyor, onlnrı tak 
dir dolu tebessümlerle alkışlıyor

lardı Koşunun 1200 metresine 
kadar birbirinden ayrılmıyan 

gençler Finiş çizgisİM yııldaştıkça 
birbirlerine olıın m~ 1f lerıni açı 
yorlardı. Koşunun ııon bi~e•;Aği 

kısmı do'duran seyirciler arasın 

dan •Geliyorlar• sesi bütün 
oradakilerin başını koşuculara 

doğr ... çevirdi. 
En ö:ıde bundan evvel.<i lto. 

şularda yine birine' ıi ( nlan lise· 
den Galip Şıhin gslıyord .. Onun 
ark:a!ında ortaokuldan Cemal Az 
mi ,rkadaşıııa yelışmek için uğ
raşıyordu. Nihayet koşu Golip 
Şahinin 7,18 dakika zarfında bi. 
rincili!'İ, Cemal Azminin 7,40 
ikiı:c·Ji~i Erdi. Üçur cü; liseden 
Fethi Hamami (Trabzon büyükler 
koşusunda birinciliği alan Vahap 
Hamaminin karde~İ) , dörduncj; 
lisf'den Şecael tin Güm •ükçü, be· 
şiııc;; ortaokuldcn Hüseyin Ata. 
savun, altıncı; li eden lsmail, ye. 
dinci; liseden Abdullatif, elciz'rci 
ve dokuzuncu o•taokuldan Z ya 
ettin Korak. ile o~mın Od ıbaşı 
geldiler. Tak m halınde Trabzon 
lisesi birincıliği, ortaolcul ilciııcılı~i 
kazandı. Ajanlıic. tar.ıfından hazır

lanan odada koşuc:.ılarıı istir •hat 
imkanı verildi ve birer çay dağı 
tıldı. 

İkinci parti müsabaka kulüp 
ler arasında kuçu lerio iki bin 
metre koşusu idı. Huna Doğıın· 
spordan uç ı.tlet iştırfu:. elti. 

Diğ r kulüple den ise hiçbir ııt 

let iştirak etmedı. 
Kulupler arasındaki bu koşu 

do r1iğeri gıbi gayet ınt•zamlı 
oldu. Nefc~de : Doğ'aı:ıspordnn 
Mehmet Alkış 7,47 ile Trabzon 
2030 metre birinc·s·, ııyni ııc.uliıp 
ten M tialih Salman 5 ile l'rob
zoa ikıncisi, yine aynı ulupt n 

Ahın ;t Trabı.on üçüncu İl oldt.lar. 

Bundan sonraıd ko,u buyi.ık
ler için 4500 metre idi Bu da 

iki tertip üzer.ne yapılmıştı Biri 
mektepler or~sında. diğ-eri de 
lculüp1er arA!ında .. M0 ktepler arıı

smda vııpılan rnüsabııkavıı liseden 
iki ııllet iştirak eltı. Bunlardan 
rian biri ilk mü lb kolardanberi 
lr:n· koşt•I rında birincilik alan 

\- """P Haa:ıami. diğeri de veni 
ll'rcl<>n Tt-mel Tuzak idi N'eticl"de 
VahaD ııamıı.mi 18.20 dakika ile 
birirıcilil!"ı, Temel Tuzak da ikin
ciliği kazandı. 

Kulüpler rasınd )' a;>ılan 
4500 metre Trabzon birirıcilik 
koşusuna ldmıınoc ~~ından üç, Do 
~anspordan iki, ld angücünden 
bir atlet iştirak etti. 

Trabzon birinc•liğ'ini bızan
m11k azmile koşuya başlıyan bu 
atletlerden üçü dığel' evvelki ko
şulara iştirak ctmedilderinden ya
.nı antrenm nlnrı olmadıkları dan 
koşuy'll bitiremediler, yarıda bı· 

raktılar. Dijter leri koşuyu muvaf. 
fakiyetle bitirerek şu neticeleri 
aldılar : 

Birıci; Ôıner Ôztürk. (ldman-
gücü) 18.23 

ikinci; M1Zaffer Erel (l Ocağı) 
Üçüncü; Davut Usta ( .. ) 

Takımlar tasnifinde ldmaoo-
ca~ıodao mada hıçbir kulüp üç 
atlet ile iştirak etmediği için de· 
rece alamadı ldmanocağının üç n 
cü atleti koşuyu bitiremediğinden 
o takıiL da derece al.tmadı. 

Bu sure le bu !enenin atle
tizm kış çalışmaları sona erdi. 
şimdiye kadar yapılan kır koşu· 

!arına iştirak eden koşucuların 

adedi 75 dır. Bunlardan 65 i ko· 
şuyu bitircne~e muvaffak olmuş· 

tur. Bu 75 den i.>7 atlet kulüpler 
araıında yapılan müsabakaya işti 

ralc etmiş ve ekseriyeti 19 atlet 
le Doğanspor kulübü temin et· 
miştir. ldmanocağından 8, İdman 
gücünden 4: atlet müsabakalara 
girmiştir. Mektepler arasında ya
pılan koşulara iştirak: eden 38 
atletın ~~I ai Trabzon lisesınden, 
16 111 da erkek ortaokulundandır. 

Sona eren atletizm kış çıılış ola
rından sooıa Nısanda bahar çalış 
malar başlıyacak 100, 20J, 400 
metre koşular, atlama ve muhtelif 
atma müsabakaları tertip edile
cektir. 
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Trabzon H lkevi; sayın Vali· 

m'z Ref.k Koraltanı:ı yüksek reb 
brrliğ"i önünde aziz yurttaşlara 
k, rşı dt uhte ettiği vazifesini ya
p rken ayni zamnnda köylünün 
iktisadı, zirai ve sıhhi bakımdan 

m htaç olduğu briki yükseklitini 
tenin ıçın neşriyat yapaıa~ı fay
d lı bul nuş ve bu mııksnd içinde 
küylü komitesi üyelerini vazifedar 
kılmıştır. 

pliler arc
a fudbol sın 

maçları 
Az 7. yurdumuzun zeki, becı 

rıklı ve çalışkan köylüsünü fikren 
d ha uy nık bir hale getirebilmek 

rabz .. m Lises' spor yurdu- iç'n çok muhtaç bulunduğu malu 
nun fudM1 şubesi birkaç 1 ın ıtı sırıısıle neşre çalış11n köylü 
hafta evvel lise d ıilınde kolu üy·::leri mesleği malum Uarını 

f udbol maç arı tertıp etmiştir, ! seri halia~e ~,.rke in anlayabilece. 
Bu maça ıştırak eden lisenin B. ğı açık bır lısanla yaza.:aktır. 
takımı heı c marte .; Cumhuriyet Köylü yurdun ber.ktt kayna· 
meydanınJ i spor abasında kar- ğı ve tük~nmez bir h ızinesid'r. 
şıiaşmak.tad rl.ır. Bu hazinenin birıcık kaynağı i5e 

Dordüncu waçı tf'..,kil eden toprağı ve huoubntıdır. Mılli kud. 
bcşıoci 11nıfl r mu telıti ile lise rt:tımız• köylünün sincsiod .. ve o 
o ta kısım muhteııti ora..ı daki nun kudret ve kab Jiyelınd ararız. 
maç 11. 3 9J9 cu narlesi günü Uu kudret ve kabılıyet ne kadar 
Haydar Mdl ·oçun hkemlıği altın. çok ye yüksek olursa elbetteki 
da yapılmış v nel'ce beşıncı sı- m l i varlığını o k dıır azametli 
nıf!jJr muhtefüı lc:lııne olarak 4 1 ol..ır. Hul ,ukı kudret ve kabılıyc-
bılmiştir. tın çoğ .. lwası bılğı ve ı;ıhlıalla da-

Trn~zo;ı ,i esi de, sınıflar yanır. Uımek uzre olan bır koyu. 
arasında yapılan mektep şampi· nu keserek oilgıııızhğı ) uzünden 
yonluğu iOn 1 erclııt en sonra er· yıyen bır yurddaşın ölüıııü ara
k ek ortaokul t kınıı ile lise orta mızdan bırının nafıle yere gaybol-
kısım takımı arasında bır musaltn- mau deği!mıdır. Cehalelı tüzün· 
ka yapılmssı düşünülmektedir. den ölen t.u fedakar köylü yurd 

Erkek ortaokulunda mudafaa-;ında dıkıcataizJığ• hasebi
ıe gogsunden ırnngulenen ceaur 

Spor oır 11s.tcre benzer evet .. Ôlen 88• 

Y 
aşı müsaıt talebel-r ara
sında teşkil edılen fudbol 
takımları her perşembe 

günü spor sahasında çalışnııakta

dırlar. Bunlardan iki takım öğle

den evvel, ık.i takım da Öğleden 
sonra karşılaşmadadır. 

Lise ve ortaokul beden ter-
biyesi Öğ'retmenlerinın ı icc1sile bu 
maçların hakemlığini uzerine alan 
sp jr eğit eni Haydar Malkoç 
azami derecede çalışmakta ve 
gençliğe f ayoalı olmaktadır. 

irfan Sökmen 

Pazar günkü maç 
P(l.zaı gdnü öğleden sonra 

Cumhuriyet meydumnda kalaba 
/ık bir s~yirci kütlesı karşısında 
yapılan /ık maçındı İdmangüct1 
takımı Necmiati takımını 2 - 1 
sayı ile mağlup etmiştir. 

Gelenler 
Fırtına yUzUnden h0pııya ge. 

çan Gun ysu vnpuru ile Sadık 
oğlu Kadem, Tıcaret od.ısı baş
katibi Halit Kami, S~zai Turban 
H mdl Tursun, Tur un 0·1lu 
Mehmet, lş Bankası memu;la. 
rındSLı Ali, Ziya Ardal perşem
be gUnCl Hop1daa şehrimiz 
golmiştir. 

Vakfıkebirliler çal>ş2yor 
Vakfıkebir halkının bilhassa 

Maarif işleri Uz~ riodo ft.>d ıka. 
rnne bir gıyretle çalı~tıklarıoı 
memnuniyetle haber ıtlıy"ruz. 

ıter va lan içın olmuş tür. F alcat 
beldenılen vaz,feyi de görememiş· 
tır. lyı ve taw bır yurttaş olabı!
mcıc ıçın ıster memlekt mudafaa
aındıı ıster hayat mücadel"sınde 

daımıı u.:sttln olmağa ve mücadele 
dı~ ndan ırnJmamağa dık.ltat etmelı: 

lazımdır. Bıliyoruzki bu geniş top· 
raldarın nlııbi olan biz Öı. 'l'ı.irk

!er 17 mılyondır. 

Yurdumuzun verimli toprak:. 
!arı daha bukad r für~ü rahat ra
hat barındırmcğa el verişli oldutu 
gıbi çoğalmağada muntacı:ı: bunu 
bııdı2'ımız içın ker doğan Türk: 
yavrusunun uzun Ömüdü ve sıh· 

hatta olmasını candan dileriz o 
) aşadıkc ı yurdıl bdreket verecek, 
az z !'urk. neslini üretecek vıt çok
lu6 u yapacaktır. Ç >kluk: ise kuv· 
v::ttır. liud-ı şerefıı yurdumuz ıçin 
lazımdır. 

Aziz yurdumun eme~dar ev
ladı koylü ... Sana faydalı ola
bılm.!lt ıçin seni ılkılendiren işle

rind"n anlatacağım, 

~------------------------~· 

Maarif Vt:.kalell bu mUna<>e
betle Vakfıkebirlileri t kdir et
mekte ve dllekleriui sıraya koy. 
nııtktadır. 

Hıı.yatuıı kaı.:anmak:, çoculda
rına bakmak ve devlete vergileri
nı ver bılwet. ıçın elinde bulunan 
yegaııe servete azm ıradenle işle. 

yen tarhın bırde bır kaç davarıo
dır. Bunlar seııin olduğu kadar 

yurd içınde çok muhabbetlidir, 
Tarlanda ekdığın mahsul olmaz 
inek sudıinu ver ez davarın bas
talanarai:t ôıürse semin için kara 
gun do!l"muş demektir halbuki bu 
yı;rt evladları senin karalar bağ'la
u.anı istemıyor ocağın daıma tüt
suo, ien olsun. Şen ve mernt ola. 
bılmeı. ıçın tarlana bilgi ıle çalış· 

man servet-, bır baytar gibi bakrendikce d tha bir çok öğrene-

cekleri şeyler olduğunu anlar. 
l ~te tıu nuld}'IŞ ve hi ~eli iş lf 11· 

de olunmak islenmiı;;tir. Bir in
sen. insan olmak haysiyetini 
idrak ellikten s ınra bilgiye 

yaklıtşmaktıın mntevelild his 
sedec"ği ( eudl~e ) yi dUşüo

mekı;lzio, bilgiye bllı Dnmeoln 
verdiği ze•k ve heyecanın ca
zibesine göolll ve ks.ıfasıaı ve. 

rlr. Fakat şuurunda iası,ın Ol· 
mak gururunu yarııtaınayan ce· 
miyet içinde bazı tiplere tesa
dllf edilirki : Bunlıır dıığ rcık
larına bir şeyler yerleştirecek
leri yerde en Jllk.sek perdeden 
konuşurlar. Bi glye ltıtlyııçlıırı 
yoktur ( 1 ) ÇUnkU; yiae Spen
serin Hadeslle söyleyelim: Bil. 
medik:lerlnt, bilın zler. Buna 
kxsecıı kültürsizlik dlyı.:ll::n. Ev t 
sepetlerinde bir gram p ımuk 

QltJI"f~Q bq ıo,~ular ce·\lr n 

ntılğnadırlnr. Yattıkları odaları l~=============-j 

1 

man laı;ımdır. Bunun içinde südü. 
ta vanlıırıoa kad r dolduracak 

Unutulmuş bılgiler ntl, y11ğını, etinı veren seni ve lfO· 
eserler faZCOIŞ, Olurdu lan m • CJKlarını geçındiren clavarındu, 
hıılleleri kııplayacak kudııreser- surüoden anlıatmı:.ğa başlayacağım. 
ler okumuş insııoları yerlere S - ( Şa a ) yahut ( bllyük .Eıındeki sığır ve ôavarından 
sererler ( ! ) . ltıtiyııt zabitliği ş ka) nedir ? uzun müJdet istıfade etmeıc diler 
gibi en kUçUk rütbeli askerı C - Cenup Amerlkıısıod~kl ve bu canlı servetınin haı;talanaıa-

bllyUk çol h bir komutanlık etmeğe bile m ması. şayet aslalanmı~ ise öl 
8 - D~venin kanburuoun 

Devletı·e yeter kudrette görül- meden kuı tarılaıa 1111 ıaterain de-
r bu hayvana hizmeti llEdir? k 

medik.leri h!llde, Ordular idare H ğılmi bu im an da senin elindedir. 
C - eclodekl tek, dAve- ümle : 

etmiş, Hıtyrağıoı zafer şahika- deki çift kambur birer yıı~ rtı>- Gözümüzle i'Örebildi~imiz yaşa· 
l d bulutlarla ÖJ)U tu il posudur. Hayvanın iyi ve fd a rın a Ş rm ~ yan mnhluldardn.1 görünmeyenler 

beslenmesine göre bu kambJr-
kabrnmıın Kumandanlara çatar datıa çodur. Bunlara mikrop di. 

1 ar büyür veya hıçOlf.r Uu 
ve onları yerlere sererler (ı). yoruz. Latincedu. i\.üçuk yaşayan 

depo, devenin uzua zaman ı-ıç 
Tevekkeli değil, cıhan edebi- şeyler demekrir. İki kısma ıyrılır. 

kalnbilmesirıe nizmwt eder 
Yatcı.arı, bUyUk lspJnyol edibl 1 - Nebati miic:roplar bakte s - Çlı.Jin baş IC!l beş il-
.. ' ~rvııntese, yarattığı O ınkl?iut menını Avrupa tic'Helloe açmış ri) !er. 
tipte nayrıın olmuşlar. olJo hangi muabed~dlr? ~ - Hayvani mikroplar (Pıo· 

Biz de yazımızı bitırirken C - 1842 Nan • Klog mu- tozoer ) ler. 
bu Dvaklşot müb'diloio ruhunu anedesi Bunlar gözle görünmeyecek 
şcld ederiz. S - Bir ısım K\reçi erit- kadar ufak en iptidai mahh11tlar

mek. için kaç kı ı 11 su lazımdır? dır. Ancak bunları mılı;roskop de:ı· 
S. 8. Ça~ıroQIU C - oo kısı ın\ digimiz d•.ırbinl• &o.,~biHriı. 

1 - Nebati aikroplu yaııi 
bakteriler üç kola ayrılır 1 ) 
basiller bunlar çubuk şeklindedir 
verem, şarbonlar, tıfo, kuşpalıızı 

ve keı.:ıklı humma gibi bnstalıkJ .. rı 
yaparlar. ( 2 ) kokfüı ler dut şek· 
Jindedir. Zatürre ve cerahat mık· 
raklarıdır. ( 3 ) lspirıl ler halezoıı 
şeldin-iedir. usteleyici humma has· 
talığını yaparlar. 

Unutmayalım ki bu zararlı 
mikroplardan başka bizım yaş m:ı· 
mız için lazım olan mıkroplardil 

vudır ki bunlarada faydalı mık

roplar <.!eriz. 

Bulaşık hastalıklar 
Bu saydığımız nııkrupıarın 

hutalılt yapabilmesi içın V\ cud 
flrmesı liizımdır. U Lmİy ti 
satlam derilerden geçemezler , 1 1'· 
ropların bedene gırme yuHarı şur.· 

!ardır. ( 1 ) Derıdc bulunan bi 
keııik veya çatlak yolu ıle ( -
A2'ız veya burun gıbi vıicudı. 
iç tarafına kapı olan talııi delıı

ler yt !u ile vaki olur. 
Bedene gıren bu parazit le 

yani mikroplar hastalıklı bır vu 
cuttan çıltmıştır. Çıkan bu rrıkroP 
lar hava, tuz, su, haşer t vnsıtıı 

le •2'ız, burun, kul , gof. ve d 
ride ltesık ve çatlak yolu ıle d 
kuomak, nefes almaK, ıçı yeı:ne~ 
gibi sebeplerle bedene g.rereJ 
hastalık yaparlarki bucada buhıŞ1~ 
baııta1ılclar deriz. 

Me•cla : Şarbon hastalı~• eP 
çok ot yiyen hayvanlara rız otur 
A~ız yclu ile vüc.ıda gırer bas_, 
da derideki kesıkten, çatlaktaod• 
2eçer haşarat vasıtasiıe de bıız•0 

hastalık aşılanmış olur. Bu ~ı 

hallerde mıkrop kana karışmış ve 
hastalık bulaşmıf demektir 

Kızıklı humma : ( TataooS 
bu da geçici bır hutalıktır. Der 

de açılan bir yarıktan bulaşık Ol 

c.sme dokunmak sıJretıle bede~' 
girerek: hastalığı verir. 

Anla~ılıyoı kı birinden diğerıP' 
2eçen b111tahldara bulaşıcı htıstl 
lıldar diyoruz. lşte size anlatı111 

iıtedi2iaı hashlııtlarda bucıur. 

Bulaşılc hayvan hastalıkl•rıf 
dan bazıları insanlara da geçti' 

ğinden bu da bizım için çok \' 
bim ve hayatı bır meaeıe oldufıı' 
.tan evvela insanlara geçen h•1" 
hastalıklarının çeşulerini, oıf 
geçtiklerini k:oruama yollarını,~~ 
lık çareler ini, hastalığı anJaıJI 
usullarını anlatayım ki hayatıııı1 

:>c1ğıruızı bu ~ızli düşmantard 
korumuş olalım, ~ 

Burhan Aksoy 
- Arkası var -

Kısa haberler 
Gazetelerdetl 

§ Belediyeler bankası İ~; 
müddetini 15 seneye çıkarııc' , 

§ Ame•ika 6000 tayyare 1 
pacak. 

§ Kanada ya bir müddet 
1
,. 

'b' memleic.etimizden tütün 1 

mennedilmiştir. ~ 

§ Almanyaya ısmarlanaP ~ 
yük: vapurların mukavelesi fe' 
di1ıyor, Deni:ı:bank teşkılst ~ 
büyült detışildıkler oluyor• 

§ ~aarif kadrosu genışıetılıt 
§ Davalar bir celsede ~1, 

lecek, bu suretle v taudııŞ 
işleıind~o 2eri kalmamaları te 
edi!ecJk, ~ 

§ lspaııyanın Aukarndıık• 
loshaneıi milli hükumet müıııeı• 
tarııfindan te!Jellüm t dıloi. ~ 

§ Şeker f abrıkaları şi~ı· 
aıcclısi idare azaları istıfıı et 

§ Ceyhan taştı, ovaıar1

1ı 
bastı. Saod11Uar vasıtasılc i 0 

de irtıbat temıa edılbı. 
1
, 

§ Maverayı erdün elJl 
büyük oğlu muhafız alayın•: J 

vari t:ıburudda ıtaj görn1ef 
!iyo~ f 

$ Stalin : - Sovyet tO ~ 
!arını ihlal etmek istiye~et• 
kundakl ılarının .fodırecek ısı~' 
darbeye bir miali fazlasılt dıf 
oelo edecık vaziyetteyıı:, ç 

9 Aınerıkaon 10\J b•P dıld" 
dı.itÜ.f" bır ~ " Ql k• f• 
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Mareşal Çakmak Hastanesinde 
yeniden yapılacak iki katlı Pavyo 
nun kapah zarf usuliyle eksiltmesi 

Erzurum AS. SA. AL. KOM BŞK LIGINDAN: 
Mareşrıl Çakmak llast ınesinde yeni.len yapılacak 

0lan iki katlı Pavyon kapalı zarf la eks 'ltmeğe lıonul
'nrıştur. Keşif bedeli ( 48099 ) kırk sekiz bin doksan do
kuı .lira ( 6 ) kuruşlu·. ilk teminatı { 3607 ) üç bin altı 
Y ıı fledı lira ( 41 ) kırküç k11rustur. Ele ;i/tm•si 3 Nisan 
939 Pav:ırtesi günü saat 1 T de Erzurum Askeri Satın 
4lmcr Komi$qonunda !ıapılacaktır. Şartname. Keşif ve 
Planı her gün ko rnisgo -ıda görülebilir. 1 - 4 
~~~---

Kapalı zarf us lile 
3 adet o ob .. s eksi tmesi 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
1 - Trabzon Şehri dahilinde ve sayfiye kısımlarına 

ı. 

ışletilmelc üzue beheri 4000 liradan 12000 lira bedelle 
F&rd veya Şa~10le marka 3 adet otobüs mubayaası gir
'ni gün miidd, tlc ve kapalı za,f usulile. eksiltmeye ko-
1111lmuştur. 

2 - Otobüslerin ev af ve mahiyeti Fen işleri Mü.
dii.rlüğümüzde bulunan ş.ırtnamelerde muharrerdir. Bu 
hrtnameler, 6 kuruşlu~ biı Posta pulu gönderilmek su
'eti[e partuı~ tedarık c tlıld ılir. 

3 - ihale, 4-4· I 939 ta ihine mü.sadüf salı günu saat 
14 de Belediye D.ıimi Encuıneninde icr olunacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zır/ urulile yapılacaktır. 
5 - Mu uakkat teminat 900 lıradır. 
6 - Teklif melctublar•. 4-4 1939 salı tünu saat ( 13) 

' kadar ihale komisyonu Reisi olan Belediye Reisine 
~buz mukabili teslim edilecektır. 1 - tf. 

Yeniqol 

Trabzon Taş, Beton, Boya yapıcı
ları Esnaf Kurumu Ana 

Nizamnomesidir. 
Madde 1 - Merkezi Trabzonda olmalt üzere ve adı (Trabzon 

Taş, Beton, Boyn yapıcılar) kurum:.ı bulumnk üzere taşçı, betoncu, 
boyacı, badana ve sıvacı sanatkarları bir cemiyet teşkil ederler. 

Madde 2 - Kurumun mevzuu • e gayesi. 

A) Her türlü taraklciyııti medeniye ve fenniyeden azami su-
rette istifade He Hnatın inltişaf ve tarakkisine ve ııanatk.irların 
refahu taalisinı , 

B) Kulübün mensuplarını bir çatı altında bir araya toplıyarnlt 
anlaştırmak ve kaynaştırmak, 

C) sanatkarların ehliyetlerini tasdik ve derrcelerini teıpit 
ederelc mesleklerindeki noksanlarını tamamlama~a ve kendilerine 
bu yolda hüviyet ve ehliyetnnmelerle salahiyet vermefe, 

D) Ha.ta, düşkün ve yardıma ı.:ıuhtaç olaoları maddi ve 
manevi lcorumağa ve kayırmağa ve faydalı dersler, konferanslar 
vererek icabında kurumun ma!l vaziyetini müudeıine göre müte· 
hassıslar celbederek üyelerin bilgi ve seviyelerini yükaeltmelc ve 
arttırma~a çalışmakbo ibarettir. 

Madde 3 - Kurumun ba~lı oldufu Cumhuriyet Halk Partisi 
proğramlaıında yazılı pr_enaipleri umum üye kabul ve onlara merbut 
kalırlar. 

Madde -4 - Kurumun bağlı olduğu müessis a alar ıunlardır : 
Uzunaokak.tı betoncu lsmail M.ııırlı, Çömlekçide seyyar ~ustafa 
Yıldız, Çarşı c ımii civarında borucu Musa Katslı, imaret mahallesin. 
de nakaş Rcfılc Sıva, Maraş caddesınde boyncı matazasında '?:'emel 
Ô.ı. Salih, Farut mahall.,inde ııeyyar lbrahim Ton, Kemerluya ma· 
hallesinde nakaş Ômer Çehrc'ı, 

6 - Kuruma girebılmek: vcı kurum azasından sayılmak ve 
rey hakkına haiz olmalt için meslek ve sanatile aliilcadar olmak: ve 
on sekiz yaşıoı ikmal etmiş bulunmak ve ayda asgari yirmi beş 
azami üçyuz kuruş aylık. vermeyı ta~nhüt etmek şarttır. onıekb

yaşını ikm ı etmiyen sanat ozrenmek uzere çırakJık yapanlar fahri 
aza eayılırlar. Aıd tlıı mukellef değıldırler ve uy hakları yoktur. 

Madde 6 - Ku umdan çıkmak lerkı meslek ve sanat etmek 
veya kuruınuo mıntakası harıcıne nakletmt:kle olur. 

Madde 7 - Kuruaı mensuplarına tudıkli ve fotoğraflı bir 
hüviyet varak&Sı verilir. Sanat ehliyetnamesi kurum idare heyetince 

bilgili azadan ıeçilecek ve Uç k.işıden ıbaret bır hakem heyetince 
imtihan netıc:sıode hüviyet varakasına ehliyetnamelerin verildiği 
işaret olunur. 

Madde 8 - Kurum hüviyet va.ııkaıını almıyaıılıır kurum hularından 

18 Mt1rt 1JJf 

Açık eksiltme ile 
mezbaha yaptırılacak 
Akçaabat Belediye riyasetinden : 

- Açık eksiltmeye konulan iş : BelıJiyı mer6alıası 
2 - Keşif beJeli: ( ~974) lira 45 kuruş 
3 - İluıleye lconuldu;u tarilı : n.3.939 Cumartısi 
4 - ihalenin yapılacağı gün : 27-3 939 Pt1zt1rteıi 
5 - /halenin yapılac11;ı ger : A~çaabat Belıdiıe 6i-

nasında komisyonu mahsus lıuzanında 
6 - Yüzde 7,5 muvakkat teminat akçası : (375) lira 
7 - ihaleyi müteakip teminat yüzde 15 e iolti; olanur. 
Taliplerin mezkur günde teminatları ,,, ( 5000) lir•-

lılc. ehliyet 'Oesikalarilı birlikte muracaat etmıleri ill.11 
olu,,ur. 1-3 

İçtimaa davet 
Kasaplar kurumu heyeti müteşeb

bise başkanlığından : 
25-3-936 Cumartesi günü akşamı saat 19 Jı halk 

partisi ~alanımda kurumumuzun heyeti idare .seçimi yapı
lacağından bilumum kasap derici. bajırsalccı. t11•salcatcı

lar adı gaçen gün ~e saatta haıır bulunmaları rica 
olunur. 

Heyeti umumiye ictimaına davet 
Karadeniz L1metet şirketi tasfiye memurluğundan: 

'l'ısrlye htlin:le b:ılul':lo Kıraden 1z Unltet Şirketi umuııı 
heyell aşağıdaki ruzaam~de yaııh hu-ıusıı.h mnnkere etmek Qz. 
re 31 mnrt 939 tarihine müsa~if cuın!l gunn saat yirmide tı11ı· 
re C~ .niyetinde şlrlrnt biaısıath lçtiıll!l ed ~ceğlndea fU rek!DID 
a;elmeleri rlco olunur. 

Ruznamei mü~akerat: 

Hane icar temdidi 
Belediye Encümeninden : 

1 ~üslefıt oı_ıımıızlar .. Kurum aıza~atına aykırı hareket edenler heyeti 
ıdare tcıı bıh • tovLıh - ve terk:ını kayıt cezalarile cezalaadırılırlar. 
Torkinı kayıt cezaları kurumdan veril1111ş hüvıyet varalı:alarııun istirdat 

ı - Tas[lye memuru ve tasfiye murakıp\eıt rap)rluının 

okunması: 

2 - BilAnçonun tetkık ve tastikile \aııriye mımur ve wnra· 
kiplerinin ibrası, 

Beledige9e ait }rıuret malullesinde kain 161-47 nu
ltıQralı hanenin icarı 10 gün müddetle temli t edildığin
clerı talip'erin bu miiddet içinde Salı '(Jt! Cumı g.znleri 
~ 14 de Encümene müracaatları ilôn olunur. 

İçtimaa Davet 
Mağdeni Sanatlar Kurumu Heyeti 

lllüteşebbisesi Başkanlığından : 
22 3 939 Çarşamba günü akşa ·nı saat 20 de heyeti 

'daremizin aza seçimi y~pılac:ığmdan hilumum m::ığdeni 
'"-rtQt/•rla aliikıdar ü1elerin Cemiyet binasındı a1Jni gün 
~atta kazır bulunm ,./arı ilan ola nur 1 2 .. -
Olçü ve tartı a 

hakkında 

• 

~elediye Riyasetinden : 
l O 'çü tJe ta:-tı aletlerinin 939 senesi yıllık muayene
''ine 15 3 939 gününde başlanacak ve 30-:f.-939 günü 
11~Şomına kadar dev:ım edilecektir. 
~ 957 senesinde damgalanmış ölçü ıve tarlı aletlerini 
llliananlar bu müddet zarfında ayar dairesine müraca:
~erek ölç~lerini muagene ettirmeleri ilan olunur. 1-4 

S a t'd ı k e v 1 e r 
, Boztepeibala mahallesinde ~8. 40 numrıralı ilci kı
,.1~~ıtn mürekk,.p merhum barut memuru b;ı.g Azizin ha

r satılıktır. 

l)ı 1 - Bir kısmında alt fle üstünde birer od ısı ol-
Q/c. üzere iki odalıdır. 

~, 2 - Diger kısmında bir lüle maıcari ayrıca sah
~Q"cı tJe taşlığı hanenin altkatında bır mutbak bir 
tQ~aşırlık bik yemek odası ve aralarınd.ı muntazam bir 
'tt· 'k - üst katında ilcı oı:Ja bir s~lonu havidır. Neza
~,' fevkaladedir. Talip olanlar islcele ,;add~sinde barut 

~ ıatıcılığına mürac;aat e 'sinler. 
~~ Fi~enkhisar mahallesitıde Cihan oteli arkasında 2 
~, ~Qralı merhum barut mt!r.ıura Bay Azizin ailesinın ha
~~~, !~~tılıktır. Teıliplerin iskele caddesinde barut baş s11-
.. ~a mürabııatları . 6 - 8 r . 
t~bzon taş, beton boya yapıcıları reisliğinden: 

'"'ııı Vilayet dahilınde icrayi aanat eden bilumum meslek ıırkadaı· 
~ , 

1~ 939 mart nihayetine kadı..r k1ıruma mu•ıı.caat edıp kayıt 
'~t~clclerini yaptırmaları ve kuruındao alaoak.ları Yesika için üç 

Otoğ'raf getırmeleri li:tımdır 

~ttcli . Bu müddet zarfında gelmiyenler hakkında nizamnamemizin 

't~,t fen.it dahiJiode zabıtan.n ) apacafı tak.i.:ııta başlana2ı umum 
••1-rı ırıolu.ur. 

ve: ıı-talinı iıtılzam cdu. 
3 - Tnsflyenio blr sene müddetle temdidi, 
4 - Şüreka tars[rndao Talu OlRcak tekliflerin mOzekeresl 

Madde 9 - Heyeti umumiye toplanması göreceği işler 3512 
sayılı cıuoıyetler kanununun bu husustaki ahkamıoa göre yapılır. 

Madde 10 - İdare heyeti altı adet asıi ve altı adet yedek aza D f d ı k 
olarak bir sene için ıeçılır. Heyeti idare k.endı aralarından bir reis e ter ar 1 tan : 
tayin eder. Ve mıtıallın eo büyült mulk.ıye amırine kanuni muhlet lskender Paşa mahallesinin esvakta 258 nurnaralı 
ıçın ııim ve adreılcrıoı bıldırmor. sazlı kahvehaneyi işletmekte iken teTlıi ticaret ~d~n oe 

Madde il - Kurumun mali vaziyetiae i!'Öre reise veya idare hden mahalli ile meti mechul bulurıan Armenahi /(, rnıı 
azalarından bilfııl vazıfe alanlara mıioosıp oır a:aruıi masraf verilme- kızı namına 19 J7 s~ntsi içinde 22- 41 numaralı ihb r
aıne beyelı uınuauyece karar verııeoııır. 

d 2 1( name ile 12: 1 9J7 den 19-Jl.1917 t ır1hine kad1r 1 ira .Ma de l' - urumun ışlerını muvazzaf hariçten ücretle 
· · " hd 94 kuruş /caza ıç 29 lcuruş cezs 39 ku uş bular ~ v 6 oır memur ve mu.ııta ıme i'Otdürmelt ve kurumun mali vazıyetine 
~öre ucret vcrmeıt hıuuıuncıa hcyatı ıdarc ıttıfuıle karar varılır. kuruş buhran cezrı tarh tdilmiıtir. 

Madde ıa - Kurum azalarından nasta, duşküa, ve muhtaç iş bu ilan t ~rıhınden itibaren 30 gtın z fı l t· 
muaveuet olanlara yapılacak maddi ve manevi yardımlara imkan rulı vergiqe itiraz edillftedıği takdirde k ıtiye k-~~ iı 
nısb•tiııde nu umaa ouyctı ıdare karar vcrcoıhr ve yap..r. ceği ilan olunur. 

Madcıe 14 - .H.cıa kurum ıilerınden bılcumı• devair ve mecalıa 1--------------
~.ıakııııdc temsil 111&ıanıyetıoı haızdır. 1'\.uruınu 1 resmi muh 

u rc:ııuıı oc:Lılındı: bulu11ur. o.s:iııan wJ.ır~n yctnıoda reısıo ımza:;ı bulunmak 
'i .. • ur. lw.t.:a•u: uunruıı ıu1ı.0c:c ve mc:~ uııyctı yodur. 

Aiadd• 15 - ı-ioyctı ıdare laaKal ayda oır defa toplanmak. 
mec:>urıyctıoJedır. Kurumun aıaltadar oldu~u ve k1ı1ruın m.k.adı ve 

g .. yel.:rı cıanılındeKJ umura muteaHılt muzakerat ve muurrc:ratı ıttıhu: 
neyotı ıdarc:nın ııaıanıyetıcrındeodır. 

Madde lö - Kurumun ıtar.unen tutulması mec.:>uri defterlerini 
muhuebc ve muamelatını tutmaga ve iaare ve tnd~ırc başta reis 
otma.t. uzerc ıclnre ncyctı mec.>ur ve znuıınaır. 

Madde 17 - Kurumun varıdatı bır defaya mahsuıı olmak. üze. 

ilk intısap edenl4rdeıı alıaac" a:ii&rl eUı kuruş duhuliye. Aylık 
ve aıdat, ve le.>erruat ve Cuaıtıurıyet kanunlarına i'Ore vaya mahsus 

muaaadelerle tertıp o!unacaıt teaııııl musamere vesaire basıltl
tıodaa ıoarettır. 

Madc:ie 18 - Kurumun meurıfatı bina kirası, tenvir, tan:ıif, ve 
teshıo murafıarı, ltırtraıyd naıcdı muavon.:tler zaruri masraf 
ve ucret~er, ve bayram te.aahuratıarı masrafları luzumlu demirbaş eşya 
defterlerı ve •LD••lıadc:ıı ı oarcttır. 

Madde 19 - Kurumun feııtıi, bütün azanın dörtte üçüaün 
yapaoıi"ı tl)plaııtuınd.ıa. uçce ı"ı nıso"tı.:ıd., verilec~k karara bağlıdır. 

Madde 2J - fesll hııhnJe ıturum hayatı tHfiye edildikten 
sonra metrukatı partıoııı tensıp ed~C-'l' dıger bir hayır aıüeHescsine 
bıla bodeı dovt vo lcmlılt otunur. 

Madde 21 - Kuruma ıtllydedılen aza ıır Kurum nizamatıoa ait taah 
hut ettıitleri aıdatı ıı;aouılanmı~ sayılırlar. -

Madde 2~ - l~ou ana nızamnamede münderiç olmıyan huıu· 
satta ~512 sayılı c"mıyetler kanun.ınuo ahkamına göre barok.et edılir 

. Madde 23 - lşou ana nızamnamc ahkamı teaçıl ettiriiciıkten ve 
tasdık. olundudan •onra muteber ve merı olur. 

Trabzon Taş, Betoıı, !foya yapıcıları kuruoıu 

----·-----Müteşebbıs !ieycti tlaşkan_ı __ -~ 

Blokajh şosa inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon - Giresun yolunun Meraı caddesi ürerinde 
JX228 - IX888 inci kıLometreleri aralarındaki hozulc 
olan arnavut kaldırımı kaldırılarak hlokajlı şos. inşaa · 
sına ait ( 3958) Ura ( 50) kuruşluk keşif betieLi üzerinden 
23 gün müddatLe açık eksiıtmege konulmuştur. Muualckat 
t~rnuı.ltl (296) lira (88) lcu•uştur. 29-3-939 tarihine 
çatan çarşamba gunü saat /.) de eilaget makamında top-
Lanacalc olan daımi encümende ih2lesi yapılacaktır. Keli/ 
fle 1artn m . ını görmek ıstegen!erin ve talip olanların 
dgimf tnçu ı~ • muıqcaatları. ~ - 4 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Trabzon - İran Transit yolu birinci 
mıntaka Başmüdürlüğünden : 
1 - Eicsiltmeqe kgnulan iş: Transit galunu ~ ki

lometre lx 000- 63x300 nrasınd• parke kaldırım, şosı 
esaslı tamiratı ve dere tahkimatı. 

Bu işlerin keşif heceli " 233 068 ., lir• 32 lca
ruştur . 

2 - Bu iıe ait şartname fJt evrak ı•nludır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Makavıle Projesi 
C - BagınJırlılc. işleri Genel şartnamısi 
D - Fenni ve hususi şartname 
E - Ktşif. silsilei fiat vı metraj cdoeli 
F - Proje 
isteyenler bu evrakı Trabzon Nafia Müdürlü

ğünden ıve Gümüş:ınede TransU yolu birinci mınttıka 
Başmüdürlüğünden 12 lira bedel mulcabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 3-~-939 Pazartesi günü saat 15J• 
Trabzonda Transit yolu Birinci mıntaluı BaşmüJürlijü. 
binasında toplanacak komisyon larafıntl.Gn yapil•c11lctır. 

4 - Elcsiltme ke1palı zarf u'u/iylı go.pılacalctır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isttklinin "12 905,, 

liralık muvalclc.at tıminat vermesi ve aşağıdaki vısilc.11gı 
göstermesi lazımd". 

A - isteklinin ihaleden 8 tün evvel Trabzon 
vilayetine müracaatla komisyonu mahsu:J tarofında11elı • 
liget vesikası alması şarttır. 

6 - teklıf mektup 1arı tiçıinc1 m:ıddede y'lZılı sa
attan bir saat evveline koda, yukarıda sözü geçen ko-
misyon reisliğine makbuz mu fcabilinde oerilecelctir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nilul}et satıl 15 e kadar 
gelm;ş olması ve dış ıa,fın mühür mflmu ile iyice /ca. 
patılmış bulunması ldzımdı. 

Postada ol11calc gecil~111eler kabul edilmeı. 
ış- 18 - z~ - zs 



ikinci 
tarafın aş r 

AnkJra 16 ( A. A.) -
D.ıhiliye Vekaletin• ve Cum 
huriyet Hal P.ırtisi genel 
sekreterliğine 'gelen malu
mattan anlaşıldığına göre 
ikinci müntehip seçimi dün 
S':Jbahtan itibaren yurdun 
her tarafında haşlam1şthr 

1 1 1 

ı seç mı 
birhas a 

D vletin sİtJasi '1Je içli· 
mai kudretinin ve milli vah 
aetin en müt barız timsali 
olan bu seçim~ en uzak kög· 
/erden en bügülr. şehirlere 
kadar hf!r yerde vatand ışlar 
purlu bir h'JSsasiget ve ta
hallukl alakalarını göstu-

'urdun her 
· yetle başla 

mekt~dirler. Bazı mıntaka· 
larda kışın şiddetli hükiırn 
sürmesine r ğmen müntehip 
/erin mühim bir kısmı dun. 
den reylerini kullanmışlar
/ardır. Yurdun her tarofın
da ba9ram manzarası var
dır. 

• 
1 

ırı 

ürlüğü, den 
tutun Bakı rnevi ô"nünde şartname 'CJe 

rılacak istincrd dioarı açık eksilt-

ı 5082 lira 08 kuruş ve muv'Jkkat 
uştu ... 

2'1 3 939 tar hine rastlayan s'llı günü 
d irliik makamında komisyonu huzu-

rojeler 2 l ku uş mukrbilinde Baş· 
d n alınabilir. 

Trabzonun 
Nufusu 

Atatürkün Ha tayda 
Ta u u onürıde C H 

şt'rak etrnek isteqenlerin Vilayet 
n en alınmış fenni ehliyet vesikası ihraz 

~ - 4 

- Baştarn'ı 
udrlim: 4 ... 

1 de Ankara 16 (AA.) - • • esksiltrTieSİ 
Romanyı büqük e'çisi bu· Kongreleri Encümeninden: 

Ştmdi de kasabalarımızın 
11•f us kesafet'ne göz g •zdirelim : 

gün Atatürk' un t .. butu ö Ankara 16 ( A. A ) - ıç ma yolunun 3x750 - 6x880 inci 
nunde eğilmiş ve bir Ç"lenk Hatagdu Türk parasının p lacak ( 880]) lira ( 4) kuruşluk si-

Mukez 251, Akçaabat, 105, 
Maçka: 27, Of 62, Sıirmene 62, 
Vakfıkebir 105 dir. 

koymuşf ur. Ha tayın resmi parası ola .ddttle acık eksiltmeğe konulmuştur 

B 1 rak k •bul eden kanunun ı ( 660) /ıra ( 8) kuruştur. 2L-3 939 
Mukaye~e imk mını bu· 

la bilmek için kesafeti f'n y 'iksek 
olan vilayetlerle nıerk zlufrd 

u gar hugütıden itibaren tatbikine r mba günü Saat 15 de vi/a;et m,.,f<a 

1 
başlanmışt1r. Posta ve tef g. o an d.:ı."mi encü'11.cnde ih ılesi qopıla 

mukayese etmek faqdalı olur. ve 1 
Ankara 58, Bursa 91, Gir mn 

1
• n ,· n re/ muhaberatında ana f)Q rln m sini gö ·m k istt;;enlerira ht>r gıın 

tan dahili tarif esi lcabul ve talip olanların muv.:ık. al teminc;t-

68, lzmir I i8, Z?ng uldak 103 • t b 1 
Nu/ us kesafeti yükuk ol n ka· S an U g a
zalardan bazılarırıın <f.ı nujuw 

şudur: Burhaniye 64, Suçırlık etecı·ıer•ıne 
(8, Bozoyük 76, Ddzı,,e , 1 Gu 
rele 68, Urla 60, Ka c.su 68, 
Futsa 68. Diğer kaza ve 'Ltla9et b 
/er tu nisb~tlerin dununda, lıe eya natı 
/e bazıları pek dunundadır. 

/stıınbul kazaları yukarıda Aııkara 16 ( A A -
yazılı st:beplerden dolag1 muka Bulgar Başutkıli ve Hori 
yese mevzuumuz tışında kalmak· Ko"' cige Nazrrı Et s ·lans 
la l:eraber kesafet hakkında bir 
fikir salıibi olabilmek rçin bir sefoano/ rr/ıka ı ve maige 
mu/arıza içinde bu"tlara da güz gez tindeki dığer z ıvat 1a bir. 
dire/im Üsküdar 479, Adalar lıkte bu saboh /istanbula 
7557, Beyoğlu 768, Beşiktaş 4366 gelmiş ve iıtas1onda m•
Fatih 5673, Eminonu 2L93Y, Ka· rasimde karşılanmış ır. Bul· 
dıkög 1693) · · • gar Başuekıli gızeıeci'ere 

Trcıbzonda brn erkegf' 11 6 
kadın düşmektedır. Tıirk'qede begunntta bulurımu$ v~ Bul-
b5yle erkek nufusuna ntızaran g.ıristanda hepimizin Milli 
kadın nufusu fada olan ı;er: Çarı- Şefıniz Ekselans ismet f nö. 
kırzda bin erktğe ( l lllJ ), Ço· nüne ve Ttirk mi iletme karşı 
ruhta ( 1248) , Kaslamonuda beslemekte 0 'duğumuz de
( 1213) kadın düşmekt dir. Bu- rin tekrim hislerinin i/ad~
rıun sebebi, lıakii<atte, bura/trrda 
ve bu meyanda Trabzonda ka- sini iblağ edeceğinden da-
dın nuf usunun erk~kten fazla layı bilhassa bahtıyarım 
olması değildir Bır kere, bu demiştir. 

ralard'l, lstanbıılda ve Ankar..ıda Al' 
olduğu gibi askui müe~seseler, man 
mektepler, lıulasa bekar erhkleri 
bünye~nde top/uyan teşekküller K ıtOOtl 
yoktur. Bunun aksine o/ara~ yu· 

kurda ismi geçen vilayetlu hal Bohemya "e 
kı dar ve mahsulü nufuwna kci-
fi gelmemekte olan buralarda" Moravyanı.n 
rııık.larını t~min için ba~ka vi-

edilmiştir. Hatagda G. H. 
1 
_____ , ____ v __ s_.,a_tta enc'lmene mıiracaatları. 4-4 

Pa1 t 'si locak kongralorma ı• 
dev:ım edilmektedir. car artırması 

Hitler 
Prağda 1 
A'1kara 16 ( A. A. } 

Hitler dün gece Prag ı gel
miştir. Pragda eski Çe~os 
looak hükumeti g•rine Al
manltırla tPşriki mesai ko

mitesi adiyle hiı /co71ite te 
şeklcül etmiştir. 

Macgr 
1 

Ng Cırısı Mevkti sabık bedeli 
Ura 

31 M ;. az.ı fltfuhittin yeni sokak 45 
47-43 .. .. • !10 

Vilayet Daimi Encümeninden: 

Mu T. 
Kuruş 

338 
675 

Yu · ırı cı cins ve sabık bedel/eri yazılı bulunan 
hususi muh ç bt ait mağazaların bir senelık ic ırları 19 
ga ı mud le arltırmağa çıkarılmıştır 22-3 939 tarıhine 
çatan ç ı ba grirıü sa al 15 de vi ayet makamında top 

lanQcak ol n d ımi encü'Tlende ihaleleri yapılacaktır. is
tekli erin zku f!Ün v saatta erıcürnene müracaatları. 4-4 

apal zarf usulile 
Altı Ukranyasını e e si tmesi 
işgaline başlamış 1 r ar Başmüdürlüğünd n: 

Ankar• 16 ( A. A. ) - 1 - P, 11 t ıtun Balc.tmevi ö 1ıinde şartname ve 
Macar kıtaatı da Kepatlar c yaptırılacak gGl <Ve iskele kapalı zarf 
Altı Ukranyasının işıaline usuLıle e tm e konulmuştur. 
haşlamış 'Oe hugiin Polonya 2 - K şif b d~lı 10139 lir;ı 29 kuruş ve muvakkat 
hududuna "armıştır. Bu guven ı 6 trıı !J kuruştur. 
mıntakada b ız:ı müsademe 3 - E tm ~8 3 939 tarıhine raslagan salı gunu 
ler olmuştur. saat on ô tte B Ş71udurluk Makamında lcomis9onu hu 
------------·J.zurunda pıl c tır. 

l lan 4 - S ırtn m oe proj •ler 51 kuruş mukabilinde Baş. 
müdurluk uh z .b sınden uıınabilir. Trnbz .ıı icra mcmurluğunrlao : 

Yeminli ilç elıli vukuf tarafından 

Şarkan ırmak Şımıılen Tonyalı 
oğlu Osman tarlası Garben tarıki 

nm Cenuben ırmak ıle mahdut tar-
lanın 60 hiıısede sekiz hissesi. Ta-

5 E t ı g ~ ıştirak etmek isteyenlerin ehliyet ve 
asğari se ı ır lık bu gıbi illşaat yapmış olduklarına 
daır ves ı r z etme eri Lazımdır. 

6 arıd yazılı vesa.ilc.in ihııle gününden sekiz Lciyetlere, 9ani erkek nufu.u kı. işgalini 
dı1t nuf usundarı fazla olan vi/6.. 

1 
punun te.şrioisaoi 926 tarıh ve 

yet/erden bir çağı.na gıtmekfe. tamam amtş 16Y ı.umara ve 10 dönüm tahmin 
dirler. Bir cümle ile: nufus tah-

gün evve n ar 8JŞ'Tladtirıiıfc Makamına ihraz edil-
mek sure mı kas.ıya iştırak için ayrı bir fenni eh 
liget veszk ı a ın c,,.ktır. 

k 16 ( A A ) kıymeti 100 lira 
r:ri yapıldığı 2aman Trabzonda- An .ıra · · ş it y d . 
ki kadınların kor:'lları, eulü.ıları Alman kıtaatı Bohemga (le f 

11 
Ş~~ ani Tor an 1 vere1elerıOça-. ~ 

/ 
ı ı~ı ıma en ooya ı og-ullar ı s· 

başka vılayel ude bulunıyorlardı. Mor 1'/nanın işgalini tamam· ı p· 11" G b ._ .. ;, mın ve ır ça ı ı5 ı ar eo ırm111L 

Hayrettin Z ya Tal ıy lamı şiardır. Cenuben Develi oğlu Ahmet ağa· 
{j&---~~=-~·---: ~~E:.t::&&3:&~11;;:.t:a~~ı::::.;:z--ı;\ dan Uzun Ali o~ullarınıa teferıu 

• n eylediği tarla iL mahdut çalılığın 

l - hu u teklz/ mekt pları kanuni vesaik ve ek-
siltmeg ~t r k e a ki 'e gı.Jzde 7,5 zıiven parasını ihtiva 
edecek o ıı p..ı ' z""rfıa eksı/tme grinü en geç saat 

u rıda zıkri gt:çen komisgon riyasetine 
d t.1erıLmiş oluc1:1ktır. 3 4 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafın ian çıkarıl
makta olan haftalık YENİ ADAM gazete
sinin 219 uncu sayısı çıktı. . Bu fikir ve 
sanat gazetesinin bu sayısında lsmaıl Hak
kı. Baltacıoğlu, Hüsamettin Bo~ok, Celal 
Nuri İleri, Sami Akyol, Fuat her, Fevzi 
Selen, Giovanni Papınir ve Sefer Aytekin 
imzalı muhtelif kıymetli yazılar vardır. Ay
rıca iç sosyete, dış sosyete ve kültür haber
leri de bu sayıda yer almaktadır. Bu kıy
metli gazeteyi bütün okuyucularımıza tav
siye ederiz. Abone olm~k için (Yeni Adam 
gazetesi, Çamlıca, - lstanbul) adresine 

U 120 hissede 16 hissesi tapunun 

n teşrini Sani 926 taıih VC 171 OU· 

U ınara ve 1 dönüm tahmin kiymeli 

~ 50 lira 

~ Aı:ık artırııııığa çıkarılmış o duhun-

i
ı da.a 1 i · 1 • H39 tnrihine ınilsadlf 

Pazartesi gUnU ııut 11 e kadar Tıub· 

Elbise, palto 
ek 4 i it 

muracaat etmek lazımdır. 

i 
ı.on icra duireıi ön Un de öirlncl aı tır-

~ ınası laııı:acaktır. 
Artırma lı•ıleli kıjmuli mL1lı:ı.mn ıııenenln yüzde 75 lııi bulduğu tak

i dirdc mQ,tecl i üzerine bırakılacaktır. n Akıl t .. kdirde en son nrtıranıu taalı· 
Q lı.Udli bukl kalmak iızere artımın on 

tıcş gnn müddetle tcıudlt edilecek ve n onhcşiaci gllaü 2 u 93~ Salı gttnil 
:il saat 10 de. ıluirc:de yııpılaeak ikinci 
~ urtırıuasıuılıı artırma bed ı kı~ ıueti 
~ nıuh~mıııeııiu yilzdo 4li iıı. bulmadığı 

~ 
takdırde satış ~2 U ııolu (,auuıı alı.kil· 
mıııa le' fiknn geri bırııkıh r. 

Salış peşindir. Artırııııığ! işliulk n etmek j loyunlcrhı in~ metı ili uhaııııne• 
i neııin yilzde ~ cdibuı;uğu ııılilı tınde 
! pej akçe l veya milli bir lıaııkuaın 
Q tcmınııt makbuzunu huvi buluıııua-

~ 
!arı Hizıwdır. Hııklıırı tapu sicilile 
ıılllıit bulunmayan digcr ipotııkli afo. 
oakhlar da diğer alllkndarlarının ve 

,~~~JI irUtak h•kkı ah!plcrlnlu bu hnk· 

ulln r. 

v ş 

1 

ll 

n a .. 

Transit işletm •• mu 
Transit işletmesi memur ve mü t hd 

cak 60 takım elbise, 16 pcJ.Lto ve 68 
iduremız tarafmd ... n verılmek h rç 'lJ 

aıt oımak uzere açık eksiltme ıle mu uk s 
I - Muvakkat teminat 91 lira 5{) k 
2 - idarece verilecek kumaşlar terz e 

ceğinden teslim makbuzile birlikte bu ku 
rıca 1000 lira temınat alınacaktır. 

.:1 - Münakasaya girmeden evvel bu 
makbuz mukouili idare v.znesine yatırılm 

4 - ihale 21-3 -939 tarihine rasl.ı n 
saat 15 de Transit işletmesi müdü.rluğu b n 
şekki/ komisyonda gapdacağından ta ıp erın 
mezkurda işletmeye müracaatları. 

5 - Fazla malumat edinmek iste~-· 
işletme miidürlüirino rnuracaatlcırı ilan o u 

ş 


