
~ar 

Çarşamba 
1 

Mart 1939 

İ tıhap 
Hazırl klan 

us ntihabı haz1r/Jk
ı n ona ermek ıizere 

du u b ·, zamandayız. 

rk y lesine daha üs 
r ı<>tıkbal ve inkişaf 
n bu şerefli ve he

aı /J hazır/Jgm intihap 
h na biı iın Tiırkiyede 

unde geçi lecektir. 

ı ap hazJrhklanmn 
. ıkmci miıntehiplere 

r;çımden ibarettir. Par
n ı miıntehiplerin yak
ış/ rine başlamış ve 

hafta içinde bu 
ışı de bıllrilerek 

untehıpler bütün 
a;. ann reyme arz 

tın caktJr. 

P ti, mebus intihabine 
olan haz1rlıklara baş 

Ldman daha s1rası 

cJ gı halde dıger taraf 
aa ıkmcı muntehıpler 

'Jnd~ hds~asıyetle meş

oımdktan gen kalma
~ ır. 

l\dLa/arda ve merkezde 
rıcı muntehıp seçımı ış
rıe ven/en ehemmıyet 

i un Vatandaşıarm hıssı-
d 

1rıa tam manada tercü
o oldcdk manıyettedır. 

U nutusu temsıl ede 
ır ı .mcı rnurıtehıbm 

va c.ınddşı temsıl kaoı

gıoı ev~drta Dulun· 
~ oılfıa~ı J/drtıce en çok 

(. Oııunde tulUldn bır cı · 
r . c~dst:n L.umnurıyet 

lf /Jarcısı ouwn uıtınap
cı 
" Vdtdnda~ldrın hakıkı 

1
Yl.J ve temayullennın ıfa. 

U/rna1< şeretım ka~an
ı> tdruu Dır teşkııau1r. 
hrımıeyı halktn ruhun
··ıuıııı;111 uıdr..ık ydpdn 

< ı:r esen ha ıktn na1<ıkı 
l.J/ 
cJrına gore kuran ve 

cı 
cın Lu,nnunyec Haık 

.w/ /:ılJlld~~ cJ JJU devre 
tı 
rıDınac: gt.ı,en senelere 

Ot:tı 
<: ıkır11 ınuncenıpler 

nae tam umumı bır 
11 • 1.JfJJ/~L / Ja Vd~I da f d qc ı, 
cı,..tır. J\urtdrıcı ve yuk

'cı Dagrmda buwn va 
0~1cırı rop/Jyan Kema· 

ırık tabm bu tdrı/11 leş· 
J 

1
' lumtıunyetçı I wkı
ıt 
cıae eaen en nuyuk 

ı ıaıhdpıann her 
-~ n.Je daıma halkın 

tıou 
yu yı/Jı hareket e-

v~ 11dJI( ruhunun ken
ı.ıı 

an Panı, teşkılatı, 

tnuntehıpıerı de tem-
6111Yetı ve evsafım ta-
11 hau vatanddşlardan 

<t 'B11Je elbet tekı şuphe r. 

'-~rnaı Rı4a ~ınar 
s~r~ . 

1Ye - Fransa 
Q" • 2d (A. A.J - Fran. 
tıhı fevkeıade Ko.n11ri 

'i/e huıtti.:netiy1e Suriye 

• : Yeti hakkında ve F raaaa 

f at o:ıcsı::1Jlori etraf nada. 

1• duıı yap:aııt&r. 

Dlrektllrtı , Bn,.~ azıcısı 

BEKiR S0K0Tf I\UL lıKSIZ ULU 

Fiati 4 kı.ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 

Uzunıokak ; 121 - 123 - 125 

SiY ASI GAZETE - TRABZON 

Frankoyuta ıd ar ı - Halkevi 

faaliyetinden 

Avam kamarasında şiddehi münaka-
Cumartesi günü 17 de 

Halkevinde biıtün mem!e 
ket doktorları sayın Vali
miz Refik Kora/tanın baş . 
kanlığında toplanmış ve 
Valimız kendilerinden her 
yerde olduğu gib! Halkevi-

şalar oldu.. İşçi partisi öpürdü 
Çember/ayn hakkında hiyaneti 

• 
• 

mizde de çalışmalarını ve 
fdkır halkımızı muayene et 
melerim rica etmiş ve bü
tün doktorlar bu davete 
her zaman olduğu gıbi bu 
aefa'1a büyük bir zevk ve 
memnumyetle bu milli va
zıfeyı ifa edeceklerini söy· 
lemış ve muayene günlen .. 
nı tesbit ederek Halkevin in 
klımgındeki faalıyetlerıne 

aıd orogramı yapmışlardır. 

vataniye takibatı istiyorlar! 
İşçi m9buslar hükumet aleyhinde ... 

Ankara 28 A.A ) - lnıril 
ten ve Fraaaa Fraoko hüküme 

tini llulcukaa tanımışlar ve lceyf ı· 

yeti Burgou bildirmişlerdir. Dün 

bu münasebetle avam kamarasında 

şiddetıi bir hadise olmuş ve işçi 

partisi Liderinin bu münasebetle 

ıorqu~u bir suale Çemberlayn ce· 

vab vermelcten imtina ettiği iç' n 

Lider hiyaneti vataniye ıuçu ile 

hakkında takıbatta bulunulmnsı ic ap 

eder diye ba2'ırmıştır. İşçi mebu'! 

lar hülc:Omet aleyhinde bir ademi 

itiu:ıad talc:riri verm·şlerdir. 

Halkevi müze sergi kolunun 
tetkik gezisi 

Şehrimiz Halltevi müze, aer- laaan mahalli kadın eşyaları bu" 

gi kuiuaua aeçlciıı elemaaJan rada En ;tıtıi dırelttoı il vo bayan 
mektupcumuz Bay Behcet, kız sa· 1 Jarın Ço~ yakından ala"ası ile tet 
ııat eııstıtusü dırelctörü ve ayni itik etlııc:rek i'özdeo i'CÇirilmi~tir. 
oltuldan uç öıretmea arkadaşın Otl• yemeğini muteakıp k:fıl 
iştırakilo eslu eserlerı ve mahalli tür İfyarı ve refik.at og-relmen 

kıyafet tarzlarını tetitık etmek Ü- bayan Memnune tarafından bayıı n 
:ı:er• pazar rüaü Sürmene lca:aası- tara ıeziltcek muhtelif yerler zıya· 
na bır •eyabat yapmıştır. ret ettirilmılj ve buralarda bu unan 

Kafııcyi kaymaıtam köylerde mahalli eşya vo kıyafetler tetkılt 
muhtar ıotıuapıarı ıte meuul ol- d 

1 
. 

8 
d d le 

. e ı mıştır. un an maa a ayma· 
durundau kuab~d• ooledıye reıaı lı: b 

1 
d · · b t 

am ve e e ıye reısı aş a Ol· 
ltarşılaınıf vo bır çeyrek: aaat 

d ı.0·· ı d len '-ay duğ11 halde Sarmenenin u:ıu btelıf 
ıonra a "' y er eo iP "' · . _ . 
mdlc.an Fevıı O.ıc,,ı ça .. urdaD ve IDl\hallerı ırezıl ;rdt ealtı es.:rlcr 

yı.ya oJaralt gcldı(ı ıçıa o;ı:ür tetltilt edıldi~i ıi bi ev ve lcndın 

dıleyerek. kafileyi bcledıye daire- eşyalarının mahalli kıymet ve ori 

aıode rallat ı::ttırmıştir. jiaalı e taııyanluı mı..bayaa edı· 

Koy1erdeo ve eıvardan top lerolt aeyatıathn dönülmüştur. 

Ş. Saraçoğlu 
Kral Sarayında 

Anknrr 28 ( A. A . ) - Ha
r ic ye Vek il ı roiz ref ıkasıle birlikte 
ög le yemeğ'ıoı kıralın misafiri 
olarak sarayda yemişlerdir. Sava 
rona Reisic umhur vapuru Pıreye 
gelmıştır Harıcıye Vekilimiz bu 
akşam Yunan 8aşvelc:ilinin şerefine 
bı r dine verc:cektir. 

Tahsin Uzer 

Bundan başka her hafta 
Perşembe günleri halka bil 
yük sdlonda tıbba aid kon· 
feranslar vereceklenm de 
vadederek samımi blf hava 
içmde hasbıhaller yapılmış 
ve sı1at 19 da dagılmışlar 
dır. 

Pazartesi günü akşamı 

soğuktan mütevellit bir has 
talık geçiren ve ateşi 38 
buçuk dereceye kadar yük-

Şehrimizin ilk okullar 
selen Üçüncü Umumi Mü- dğretmenlen tcuafmdan her 
tettışimiz muhterem Tahsin hafta Halkevınde venlen 
Uzerin sıhhatleri iyidir. mesleki konferanslar bu 

Esasen hastalık havala- haftada buyuk ou hararetle 
nn ıttffassJZliğmdan müte- başlamış ye ıki gün devam 
vellit hafif bir grizden iba- ecmıştır. Bu toplantılarda 
rettir. çok f•yda/i mevzular üze 

Bu sabah telefonla köşk nnde samimi münakaşalar 
ten aldıgımız malumatla 1 ceryan etnıış ve bu şereflı 
muhterem Müfettişimizin kultur aılesınin gösterdıgı 

tamamen iyileştıklerini ve 
ıstırilhat etmekte oldukları
nı memnuniyetle öğrendık. 

tesanut bılhassa dıkkaıa 

çarpmışcır. Kendllerıne mu 
vattakıyetler dılerız. 

Vokfıkebirde 
Orta mektep 

açılacak 

Kızılay Kongresi 
Denızbank çapadan 
1Jr:ruz01At1k. J'ruuzon şu 

oı:~uutı ıu.ıırnti 'Uf: tıı.rıııye 

ıçın .)armtınr:g~ ~ıp.uış et
tııı .JU ıer ıonuı.< 3 çap.ır
a~ n uırı ıetmıştır. 

Vakfııtebirde t:Seııkduzü ara· 

amca bır Jrta nıeı.lep açıl•a•ına 

Evvelki .ılcşam şehrımzz 
kııılugmın gıL.ık konıres ı 

V •iimizın rıgasctı attın da 
gapıimııtır, 

Muhterem V 'uimız kon-
mcıLto.,ın arauı • tından ıregı u.çtılctan :>onr"' Oll 

t•ocrıu cauwı~u 11ıidu.nbuı kızılagın ba~kun-
Vaıdı"'eoır w a Orta _ı lflnı ôuyak bır ferı..;futı 

mcitteo• çok ıatıy r ~u ne/s t1e gıaka ıie tf a eden 
m•Uooe kavuıtuiuwu:t. &Un frab· 

dolcıor lorMhım 01ema11uı ıı:onda'ı çı tte tc:arıut Zo&rurctınıa 

oauoe ıcc.;ıuDıf oJacu.tır. telctı/i u;;eerıne ÔU!JUkLere 
-------="-"'"==-...... ....,,....._ __ =---=--...'-"'---'==--'------~ 

Göruşler, Duyuşlar 

Muhtar 
Cumhur ıyc:ae f'eycımı 

.::ıaı d mn H ::.effJJll l<a vga::.·1 .. 
DdŞllKJJ oır YdLı::.·ını 01<uaum. 
Uc:ger11 mundrrır Dır muntar 
ıntılldDllJC1d ldfJdllUS ea111ş 

IJJr arlJecıeyı mevzu ıuıniı.t 

ederek yaLıSJnd ~oyu~ Dır 

cc:ryan ve Dagianış venyur: 
· .:ıo::.yaı naaıt::t:Jt::n tek 

cephe«en mu~dnedc altına 
aJ/Tfak ınetoı.Ju yaıwş ııerı · 
ceıer verır. ıvıeatdat veya 
au~mdnllk vak a~ıı:tır aıye 

Du ~;eçım kdvgasınm uscune 
basıp 9eçınıyeıım. 

ı:.vveıa, uyanık bır köy 
hdlkı onunaeyu; f aKat :;ıya
sı ruşcıune varmamış oır 

haJK • 
lıberill eiyecek ki: " Zcı

rar1 (fJlf, aoıı~ D"ııar. Xur-

seçimi 
/Jan::iJL uı11ıaL . • 

1 utalllt::r dıyecek kı: 

~ Hayırı du vaK a)I mem 
JeKc:C çap11](Jd DU/UlUIJLlL, 
anaı ~ıye yıar::r. Uısıpım.»u. 

C..c:mıyct OOLUk • • 

l\t::lllalfat ne dıyecek l 
J1emaıfa·t cııyecK kı: M J'fe 

anarşı. ne c:coır I duun oır 
Koy mulltdrı ::.·eçı .nuw~ 11<1 
VdldllddŞ Kd/Deaecc:k Kcıaar 
oul VdKllmJL ve ruzuıı ener
jımu ycıxcur: Vısıpıın. r d · 
kat kJ1nsenm ae oogazını 

sıxamtJyı~: lidaf(;t. uısıplm 

Cevdet Atdp 
..,.. Arıoaıo ~ Qe -

tazım tclgrııfian çektl 11esi 
m.ıcle/ ttC..ııt k ır.ın:.ım ış V4 

ruznamenın m.ıdJııttrı .ın mü
zuK.eruıne o.ı~ .ull ruıtır. 

ı<ıztl.19ırı ~ı:rıet,K mesaı 
rilpJr41. "J o .. uc ~~' a:;nr:n 
l<ulJ.ıı ı:J.ı 111 tş ll~ /(uuug ıl 
m.ııi.ıı ur: m .. ııe:uı r:ll f"" 
ıuzrnt:t e:cteau:ruı K.onır~ 
1e.arurııc u ımltnt mer1<ı:zar:n 

tul(dtrnumı: he: tuılı/ ıtırıtıuı 
ısıı:n111esı lı!kllf otunmuş oe 
LJr. JC>ruhun ve i:J,, J:.mıne 

J(udrı i:..ure:ıwı ısıml.erwın 

uı .zı t ... s uıp. t .: on or:ş 1<ışıti.:n 
ıoı..u t:t aıun m . ZKr:z. nr:gr;tuıın 

/ıı;ı ~r:nt: ilca ~/llc.Ji' ,azun zııtm 

lJr:Ş uZ ı.lSI le.uru ue aış.u u:i.ı 
Kut11ı ış Ut: mr:rK.t:Z tıegt:tı 

uz..ı:.waun JJ y J r:met J'Vu
cumi uo csı:.ıtı mr:~jı.lLtgetı 

tı.ısr:Dtu; lJilı/uJit u.&r;tt1&ı: ınrıı 

ıatr:dr:11 ô uzu yr:r uıe t:Jil<ıtar· 

dı:: ıı hız nr:lu:rl ıl4t:Ji!Jıll< otun
turct-'1& uor.JtJ11u11 ır:"rur nr:
yel .ı.rusrnd .. 1e.~tm.11.arrn ı. ıut 

yr:11ıde:11 de . ııgın V .ı.lımızlı• 
tı::K. ,ı/ı uzerını:: d 'J Ş::u.<el 
yU•""'· Lı:ud4t A.uµ Jiı:~tıtt· 

rak nı::yı:lı m~l.1<c:.&t:1e ou JiU 
rı~ccc: tı:~t:IC'C.Ul t:ltllC.Lr:tı u~ U ı ll"l· 

mı J(ongrc:gc: tO~tı:rHen umu · 
ml ur•u ıu~rım: J:i.l!J 41.ı.lı

muc M .ı ... ,11 n~r ~ı:çıLdıJc.ten 
.. ullr4l ue raznam:ae oaJ1'ad .. 
mı:u.Jc.t ""''m!ltiıımti~n 1<011. 

ıre çok ~4lmımi oir h.1•:ı 
tflllıJC: oa sureı,. son;1 •r-

1 mı~ur • 

iJ,jert•fl cü J,4 ag zcır

fındu aımmış otı.ıc;,ıktır. Ag
rıc .. şııDı: acoıye~ırıdı: )() şer 

CQ!luıı< çup.u,t1.r ıtıŞ.Jst ıçuı 

tr:rlıowt atınma1e.tı.du. 

oıuşıar ----
D 1 L 

und;.n onceki sayıda 

8 . Hemen her yozıwaa 
Jıııu~u JrıJı • bır ııc:ı aız 

me yanlı.şı ıle çık.an ya;ı: ımda d ıl 

nait"-ıDı.i<l"'I t..>ph l d .ı~ua.:ı:,crıw , 

aoıatınıya çah~aaıştıın . 

~ıwdı, dııımızın ~ıdış i .ıakltın

da liOa d.:t a ılerı ıtU ( Ulı;ı..ı tıltırJer 

uz.t:rınıle a.tıc., uurwaıt ıınıyorum, 

Her ~eyden onc;S ~uau D~Jırtwelt 

la.tıı.U. : du wuuı&D ıneael" aaır.. 

ıuud• 1110:1: •O J ıı yea vey" yazı ya

Lan r ·. rt. AL•y, H. ~. '(alçın, 

r'cycıwı ti.&Ia ve ounıara D~nzıyon · 

Jer, lııtır ve k.alomlorıJe Dutun 

yurdun kıv•oç duyJuiu varJııı: . 

ıudıt. 1'.enııııı:rını ııcr oıı:uyan 

'ıoı o~aı.a 6'o ı" ı~ıw YU"-liCk. 

~aıı.aJıuı oıı..uHh:ı sıı.y'ı ıle eKU 

aıolltı r. Unıarın t:llurlerını oıtu · 

alil"- Vd o"'utw.ılt ~ıoı ıkı ltiiUı 

oır ~ere! lil~ıyoruw .• 

J.. Aıao~tın u.>v.n 14 il. Ka

nun aayıaı lK.ıla.o' ı.ıa, •tlakaaJık· 

tllD V cıı:aıotı: • l:itmıı iı&L.raıııuı.ia 

dıJ ı~ındo ıtratt11a1 tefrıttea çeıtıa· 

aı11ıı: luı.n ıoıdılını 11oyluıor ; 

~uw&6'w. Yel.IA•' ftrnu t~,·· 

16 mcı yıl _) 

. 
El değdikçe 

Trabzonun 
Nufüsu 

S on mebus intıhabı dolayı
sile lesbit edilen 11 fut;, bizı Trab 
zon nuf usu üzerinde kı çuk bir 
etüt y apmaga sevketti. M vcut 
k itap ve vesikalar mızı kanş[ı. 
rrrken bundan tam yarım 
asır eve/ yaztlnıış bir ki aplu 
Trabzon içın « m sa ar salhiy · 
s;ne nazaran impara'orlugun en 
ziyade nuf us kes af eti bulunan 
yeıidır • kaydına ra tlad k. Bu 
ki ap, 1 Turquie d 'A.s e) ynlnız 
Turk oe ~1uslum.m nuf usu 3 4. 
975 gü:.tcrıyor. Yarrm asır evelı, 
93 harbı den çıkmış olmakla 
beraber meml /...eiın en mıire/f h 
:zaman arıdır. Dunga ıklısadı 

:.arsı ima felaketinı lıen iz bılmı. 
y orJu, geçim yolun fa idı. An
cak, bu rakama pek ınanmamak 
lazımdır. Evela, o tarihi , I'rab
zon :.ancajı hududu, jamsuna 
dayanıyorau. Hurıa mukabıt şım· 

dıki Uj v e M.ıçka kazaları 

ba ş k a s a n cakl a r a 
baglı ıdi. S umgen, eserın muel
Lijı Vitt.ıi ii.ıne, m ustemleke 
:zılırıiyetıle lıareket eden t>ır deu
Let ıu:sabına ve 1Juyu11u um.ımi
gey e sıgınarak çalışmıştı, 

Buyuk harp, 7 rabzona da 

Hile utıp evtatıı.ırınt mutıacır e. 
dınce 11uju.s, oırdenbıre, g rııecıı. 

lstırduttutı .som a bırs;ol< aıleler 
domnedııer. J.fa~k.a vı LayeUeri
mrzde, oıı ıussa l:.ta11ou l 'lle J\.o
caetide y~ne~ııler. lstırdadr mu
teakıp ııufu~ un n e; mı1<.dard.ı. ol
dugunu oıımıyoruz. i:.I mu.de da
yanaoıteı;ek ı.sıatı:.t11<.1 a ıca1<.1 I >27 
sene:.wcJ.: aeulet ellic yupz,an 
sayımın nelıcesı otun ı:.tııtı:.tlle· 

tır. JJuna nuzuran ı Yl.ı de mul
ıı akutıy e OırtıA:te T.ıu.ızutı ııuju· 

su : .LY.J.tJ.J;, dır. bun.ıan J>orıra, 

/ Y.J.> sen r::.ındı;, yapılan saytnıda 

rıujus, .J()U ôl:I uı.ıruK. lr:.:.oıt eull· 
1111;.tır ,.., sek.ı:e send lı;tnde / •. 
Oı:.4 te .. ııyut u.;ırdır. JJ.ı fOil Ltn.ı 

/ ::l~I .sı:ııesıne 11.ız.ıran yıız.ie ... .> 

ıur. 

. d utun Turkıyeıun bu Scfl -

iı;ımıe ı.ırtı;. 11 ısoetı yuzcıe I ö.4 
otd.ı.ıg .. wa gure 1 raoz..ırıı.uı n •Ju.s 
teıuyııdu ı urJ.:.ıyı: vasu ı:.1111 ı 

lıuyu ustu ı dedtr. Vaa:; ımıze 

ısA:aıı ueg.ı. ucl ı mu ıa" r t g l g· 

Hayrettın Lıya aluy 
- .Ar .li ı;l 1 l cı~ -

iŞ 1 
wadığı nı, Uasnn-Alı Y ılC~ 'ın 
b.ıııu ne ı y ı u.ııa .. ııuıı: dıı "''ıla. 

oınJn ııwıo ve h1Lııı;ıu ı;c:ıııu • ..ı111 

lıy .:nu. nıırcı::ct et.n;lıJı.ı: dıyur. 

hı at vı: tefı:ııt aenoıı ço" ıtcrı ve 
ço,_ gerı Jeıtıne ı1:: e ioectc ıyı d.s~ıJ . 

r'au. t yc1p1J aıas ı ioreıt n :/"1 no 

ııerı n ..: d" g rı .ıayılıun z.. No
deu _tl cı.;. ıııı lt" CUhlılJl.ıJı. İ°, r{, 

Atay'ııı d çoıt hıKh ı.;sa et ettı 

~1 gı oı A.ı ıı:: ısra..t:ı tlaıı;<uUı"ıar 

ıooz.u ço" sııı: gı: ~ıyor. H..s11ıı Alı 

'(uc.:ı'ı u K ullu r .ı.>111ıta-ıı,1 yeru.ıe 

,'v1aarıf VeıtaJetı deow..:s.nı yay 

waıu ltaoun baıtıwın.:ıan olsa ge

r~dıt. ~unıtu Kanu.ı.ıa V1".ıtıt 

Veııt:ııetı yu•Jıdır. Y u~sa ~uuur 

rukanıığının Maıırıt \ e .. aıt:.Lıuı.ı o 

uaııa yuıuuiıılt ve ıtıc.ııt oıuuguuu 

"'y ı11etıı kulluı cuwu;ı: bum z 

dcgıidır. 

Buyuıı; usl.At H. C. Yalçın 

ı kıocı dıl ltu ruıtayıuu.ııtı ı lJJ o&la 

rın ı teuar e.:i ıyor; bır aoıe c 1.= ıye 

verdİiİ c~v.ıpta : Tcıta.uuı .zıt-

Hakkı Tuncay 
- Ar~ıllil ikıde 



Srzyı 2 

İrıkilapcı 
ta~afımır 
Mu erl'm B\ıfv6~iJ. Ref~ı$Qy

dam Htlkevle rinin rdi~fı yıldt 
nümii ün,Wbetfı~ aôy1ırd i~i "{\•~ 
t u'da l k ılapcı b ir i vl,,jma~mı 
sıfat i yle"yaptbn şt rt ay · 
t an zıyade bir takıın ~iıph e ve 

tereddütlere en açı~ ıve p erva
ıı z bir lisanla c evap verm'ştir. 

" Bütün Türlt iye bir Halkevi 
mıı nzarası an:eder. ,, Demekle bu 
g :inkü milli birliğin inkilap dava· 
sında ifade ettigi vahd t ve te
Slnüd in manasını en bel ıJ! bir 
şekilde tr·baruz e ttiren 82şnkilin 

n Jtkunda bizim inlcilat'c tara fları · 
mızı anlatan kısım burada tahlıle 
dl'ğer bir mahiyetledır. 

D 
"Baştar•fı 1. de,. 

f\l•n i 'dir diyor ve dil ı b 
~bğa enzet'yor. Bir ço aa11l 

bi(jen ire üç beı yaş büyiltüle· 
:ezH ilde de ayni şekilde bir 
ilerleme C'iaaız. Dile yukaruJın 

aşaR-ı bir müdahale yapamayız 
O. Tal:>ii ve ıosyal bir kurumdur, 
kendi prensipleri dııına çıkam11 . . 

• 

nsuzları bulunabilir; düzeltilir, 
dekiştirilir. Al yuvar, ak yuvu'. 
ın, kilreyvıtıhamra ve küreyva· 
tıhf'yzadaa dabı kötü ol~u: 
funu kim idclia edebilir. Keıırlı 
tam Hvı, adedi tam mailkesir'. 
den dahı açılt değil mi? 

Yeni birçok kelimelerimizi 

yafata\ııiliriz ve yafatmak . ~rCJ. 
muzdur. Subt1 y rütbe ıaııalerı 
aa1ıl tutundu? Çiinldl ira~e ile 
onları kullanıyorlar, başka bırçolt 
ıözleri de öyld. Bütan ileri dil 
lerde kullanalan direktÖ1' ıezüaün 
çelik aheng-i müdilr lı:~limeaiai~ 
revıek 11esinden .iaha ruzel de~ıl 

1 
x 

Lehistanda Almanya ale. 
nümayişler devam ediy 
Erkani harbiye zabitleri top 

Danziğe yürüyelim sesi 
A ~kara 27 ( A. A. ) -- Dün ?ol on yada Gdyoıada Alman aleyhinde y •nil n ı 

mış ve beşbin numayışçı Danzıg-e yürüyelim seslerile Alman KoD!ıulos1 uğuna yaltl şm 
polis müdahele stmiştir. Varşovada Polonya Haric iye Nazır muavini ile bir çok t r I 
riainde hı. zır bulunduğu bir toplımtıda talebe lejiyoou Lide~i .bir nutuk söylemiş \ e 
şeyimiz yoktur. Fakat isteye .: '!ğimiz bir şeyler vardır demıştır. 

Filistin dehşetli surette ka 

• 

r 

Atatü rkün aramızrfan fani ay· 
rı l ışını müteakip ve d vamızın Ke
malizm inkilap'arlnıo yaşayı.n düş 
manian a ·asında g arip b ir teccs 
AÜ! hisıi belirdiğine hiç şüphe 
yoltiur. 

Mantık çok kuvvetli. Evet 
bir çocıık birdenbire üç ciör~ 
hatta bir yıış bile büyiitiil•mez. 
Fakat çocui: b11ta olurı•, 
zayıf düıe~se doktor• götürmez 
•İyiz? ilaç alıp özenerek bakmaz 
mıyız? Nihayet çocutumuzun 
gürbüz büyümesine ç•lışmaz 
mıyız? Ta!->ii tartlar detiştirilı
mez deyip elimizi koiumuzu bat 
lar mıyız? Baf, bık11Uz•ılc dat 
olmaz mı ? H. C. Yalçın da oaun 
ı:-ibi düıünen Peyami S•fa da 
- son hareketlerin dilim'ze pl'k 

çok şey kazandırdıklarını açıkçı 
aöylüyorlar da neden tal:>ii ka 
nuadan, tekamülden bahsetmi, ">r· 
lar. s~linikhlci Gl!DÇ Kalemler 
adımı ol m11ayd burüa s~ueyman 

Nazif'in •Hidna1in11,. ribi terkip 
!eri içinde nefes darlıtı çekmi· 
yec~lt mi idile? Neden Peyami 
Safa , Bakın ltelimesine 1Zibidı" 
yankı kelimesine ••oysuz ve uc..ı· 

be,, diyor? Orda Süleyman Na 
zif tesiri siliaınemiıtir de oncianl . 
Fak at, acaba buıiiıı ortaoltulda 
hatta lisede ok.uyanlıırın alı. 
şı lınamış, çok ıüzel karşılıkları 

mi? Ôtretmen, kamutay, okul, 
ilkü ve bunlara bdnzer pek çok 
lı:elimeyi beaimıeyip kullanmaıaılı: 
eskiyııı batlılılttan başka birşey 
detildir. yahudi tedhişçiler harekete " 

Hatta. icabederse bir az daha 
ileri giderek bunı "l\4ı z ı kc lık ,, da 
d i yebi!ir iz 

Fakat büyük bir kaybın so
nunda Ke malizmde tevakkufu gör
mı:k hayilile açılan ağızlara bir· 
bi•ini takip eden ha :lıs !er ve 
B şvekilin bu son nutl::u birer 
şamar halınde inmekte as ' a ı:-·· 
cikınemiştir. 

Atatürk davnsıoıa aevdalıla rı 

için Başvekilin nutku fCDİ bir 
itminan ve inşıralı kaynagı ol 
muştur. 

·•Mevcut inlı: ıl:iplarım ızı göz be· 
be2'imiz gibi koruyacağı ,, 

•Onlar bizim vicdanlarımızın ea 
iz.iz varlılı:larıdır., 

Bu sözler ismet lnönü devri· 
ain Kemalizme karıı verdi~i en 
kuvvetli teminattır. 

Türl:: milleti gi\.ıi ebedıyete 
alı:ıp g den bir millet için inkilip
ların aonu ve hududu. yoktur. 

Onun içiniirki bu bakımdan 
da bir dııraklama beltleyenler 
varsa eter; onlarında ag zını ye-

ni ve hayati z:aruretlerin doğura· 
c:ığı inkılaplar kap ıı t c ıktır. 

' ' Türlı: cemiyet ini medeni yette 
en yüksek ıevlyeye erdirmek için 
gerekirse başka inkilaplırı yap· 
makta da tereddüt etmiyt ceğiz ,, 
Bu ıözler bizim için, Tıirk milleti 
için kayıtsız şartsız bır hayat 
parolasıdır ! 

Ke1J1alizm bu i .. kila p parolası 
•iyesinde ö:aüne çık c ak karaltı 
lar ne olu-sa olsun onları dün 
oldu~u ıribi bu gün de, yımn da 
beh~mbal t mı zleyerek ıüpurüp 
tarihın moloztna dÖ ıt c. cel ti• 1. 

lnkilapcılık 1ahaaında bir fÜp

he ve tereddüt görenle r muhak
kak Tılrk milletio io aziz , :c ia
nına taıalh1t etmek içın fırsat 
bekleyen; medeniyet ve insaniyet 
düıınaaı hıialerdir. 

Medeniyet ve inaa ıı lıfın yük 
selmeıine çalış 'ln ve sen •lerdea. 
beri bu fayeye cioıru Yaltur Ve 
c :ddi adımlarla yürü ye n bir da 
vanın du ·muını isteyellie r İn<ıan· 
lıtın başl c ıı ve en büyuk duş.. 
mınıdırlar. 

ya1ıyan Arapça söıieri 

karfıladıld ıı.rın anladılclarını 
yor mu? 

nuıl 

bili· 

4 . C . Yalçın'ın ''G ıyri mel
huz,. - ıon yazılarınJao bir ke
lime . ve buaa b:!lnzer ıözlerin 

yaşama11, yaıatılma" için okulla. 
rımızda arapça, farsça dertlerini 
yeniden koymak.tan başlta çare 
yok. Fakat bu olamaz artakl 
F. K. Atayı• dedi~i gibi "Türk 
çoc·1tunun beynini milıelleı 1DÜ· 

teıaviyü=t11keyn yahut ltestirGlat 
li cıııbenaemi i~iade yakamayız,, • 

Fakat harcıyıcaldarı emekten 
lcurtulmılı: için bunu istiyenler 
yok detildir. Onlar a~apça-fara
ça derılerini11 konm111nı da ister
ler. 

Kanunda Cümhuriyet yazılı; 
fak.at halk cı1mburiyet der. Rei . 
ıicuahur. cumhur reisi, e:ımur 

bqkanı ıözleri•den birini kanun · 
Jı lı:ahul edip lı:ararsızlılı:tan ae 
saman kurtulıcıtız Baıkao ıözi 
reisten Hyııız kere aheakli, açık 
ve ml11elı detil mi? 

Bilyiilc:, zor bir dava ilıtünde 
aldufU'D'IZU biliyoruz. Dili 11de
leştirıaek, oııu zayıflatıaalı: defil
dir· bunu da biliyoruz. ' . 

Dılimize girmiş, benimsenıaış 

bir çok arap ve farı lehçesinden • 
Genit .na Tilrk dili bunları bir 
lehçe uyar ve riıterir. • Gelme 
lteliaeıniı vır. fSı;oları atamayız: 

Sıbip, millet, insan, adalet V. B. 
V. 8. Fakat yaşamaması lizııa ~e
tenler de vc:ılc: detil : Mülihna, 
müteıel>biı. hut'a, karip, muzır, 

iıtilti .• Y. 8. lıte karıılılılcları : 
dilşiloc~ r~riuin, altiatıaak. yakın, 
nrarlı, ı"danma • . Daha rüzel, 
açılı: .deti1ler mi ? 

Bir lruı, iki üç kiıi arasın
daki lcorqmdarda vı yaaıları· 

mızda t~rlcipli dil ıoftılık 1ayıl· 
malıdır. Sadelite • b11itlik ve 
kofluk desjil, sadelik • dudak 
bükmelr dil lfiH Jıvrim hızımızdan 
birteJ kataayıp aamuaa uptı 
olmak \,izlere yara, ..... prelr.tir. 

Araplardan birçok ölü ve yaralı var . 
AnkaTa 27 ( A. A. ) - Bu sabah Filistinin birçok g•r lerhı de 1ed 'ıi 

.suikast/er g ıpı/mışftr. Kudus t•lgrnftn '1 nazaran bu tedhiş hareketlerin in loillerı 
dilerdir. Telauivd~ bombada~ 26 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanm ıştı r. Hngfnr/a r1 

Arap ölmü~ ve 32 Arap da ağır gara/anmıştır. Filistin konf~ransmı". Yah.•ı li 
londra otellerinden birinde verilen bir ziyafette bulunmaları için lngiliz ı 
yapılan da veti reddetmişl~rdir. 

İta iye ve Fransada k~rş 
tart hareketleri başladı. 

Anltara 27 ( A. A. ) - Fransız H uic~ye Nazırı söylediği bir nutu'tta Fran 
Fransız işi ile ku •ulınuş olan imparatorlufuna kim,enin dokuomuıaa mii&aade ed 
hükumeti Homada b11lunan bir Fransız ve ilci lıviçreli razetl'c iyi sebl'p gö t rm 
lıviçre hüktlmeti seeebini sormuı Fransada İtalyan gazetecileri hakkında mukabil t d >İı 
kike başlamıştır. 

Hariciye Vekili .TiİZ 
Atinada 

Ankara 17 ( A. A. ) -
Hariciye Vekilimiz şerefine düa 
akıam Atinada F.lcn hükümeti 
tarafıadaa büyük bir ziyafıııt ve. 
rilmit Ye ziyafeti çok parlak bir 
kabul reımi takibetmiştir. 

Trabzonun 
- Batlaraf ı 1. de -

le göçmen geLmedigine göre tc . 
10güde normal bır çotalış naza 
ıile bakmak icap edeceN.tir. 

Tezagiidün cinsiyet itibarile 
tasnif inden ~ögie bir netice ala 
biLm~ktegiz: I !llJ senesinde kadın 
nu/ıuu: 160.344, 19.J5 de 33821 
fazlcuıle I !14. ı ô5 tir. 

Nufü u 
zon nuf usunun .J 

ğu görülmüı.t ir. 1 
sen~leri ara<ıındıı ı 

her sen'.! v1sati ô 1 
güt etmiştir. Yu zr J 
göre 1935 d n /Jl ı a k. 
( Sayım teşrini 't' l 
duğana g )re .J .s n 

miştir J 3,5 sene ı rı 
Cl !vşelclilc olmaaın; İnH karar, 

irade, ııevam .• Dil İfi, imli iti : 1------------
tezay üt vardır kı sen 

k üsür nuf us artm ı,..fJ 
/aşılır. bir k•uultay daha, incelenme, ça

lıım• ve duzea iıtiyor .• İHnııımız 
böyle 1. 

Elektrikli vinç 
d Hakki Tuncay D•nizbank Trabzoa şa6e-Burüıı, konan terimler içia ı 

Doğuma ııa-.ırıın 
kagdedilen rakamın a 
k at nazarını çek n kt 

• 

1 tel 

-===-=-===----=--=-========-=-====== ıi ;~;,.mubayaa edilen 3 

M h t • • ton lcaldırm• kuvvetinde u a r seçımı .ııldrilcli bir vincin mırlcu 

Er k ele. nuf usu: 1921 d• la!.. 
711, /!135 d• 3J.8t):J /uzlasıle 
166.:i/4 tıir. Şu hesal>a nazaran 
kudmda teza!Jüt ııisbeti güzde 
'J.I, erkekte vıizde 25 dir. Tür. 
kigede kadında tezayüt nisoeti 
guzde 16, erk.eki• guzde 20.9 
cıur ki /ark bari:ı bır surette ıö
rulmekıerıır. 

lüm oe başka ger t, ı ne ef 

de nuzarı itib.ıra alınını; ı fark 

- Başhrafı b;rde - Yomrada nahiye müdü- iılcelesine kurulmasın• mü. 
ve adalet. Geri tarafı tec rünün bir köyde intihabı said llir v~zigd ofop olma
rübe ve nazariyeden ibaret.. idare eden bir Jandarmaya Jı;ını tetkik ıçın vincin 

Hakikaten muhtar inli- telefonla şöyle emir verdi- lcrolcisi •rnum lflt.idürlülcten 
hap/eri günün enteresan ğini kulağımla işittim : Şııbeg• ıe,mıştir. 
mevzuunu teşkil edecek Nat11zet g~ster'!'~yiniz, 1 . . ısa_ husastalci ~etlcilcat 6i~ 
mahiyette işlenmeğe değer ekseriyeti temın edımz. okur ılcr gan• lr.adalc ılcmal edı
hadiseler kaynağı olmakta yazar olmasına dikkat edi- lıcelı ve atınac:ılc neticeye 
dır. niz. tam bir disiplin ve a· fÖIW vin' c•L6•dılerelc lcu-

Vi/iıvetimizde geçen yıl- ı /et 
~ henkle intihabı idare ediniz. ruı11ca "· 

/arda muhtar intihap/an vatandaşın rey ve hürriyet Vincin safi ıilcleti 20 t•n· 
yer yer vılayet makamını hakkma çok hassasiyetle Jur. 
işgal eden. şikayetler doğu-

191.;' iie 1935 arasındaki 
doğum uazıyeti ıizerinde yapıla. 
cal( bir araştırma, bıze, çuıatma 

cturumunu göstermek. itıoıırigıe 

ıstijad.eg<: ~u.gu.n oiacoklır. ı:Ju 

s111<.u. seıı.: ı.:uute / .t.,,.ıJ/4 çocuk. 
"' 14mu~tur. ,;;u ıu .. Jcie Jrao1.onda 
~ene:d.e "Uusati oforaJC I ô.UıJU çu 
cuk d.oaugur ıJeme:k.tir. 11.uuu 
eten Ju~ıa u.o;ı..n seıaeter olcıuı.,. 

ı•oi >.J(}u c ınen s '!11eter de uar. 

'"'· 
Mebus intihabı doLsgı•ile son 

ıunterde yapılan tesbı tie lrab. 

ran. bozulan yenileştirilen riayet ederek intihal» akşa
ve köylüyü tar~f taraf ya ma k4dar bitirip geliniz ve 

beni sık sık vaziyetten ha· Koşma var mıdır? 

kendıliginden arıı;ışılmış r. 
ı .. ' J'rııbzonda d )ğılm ın / un•I!/ 

v::ı satisine g'Jre ı J o u :ınd 
işaret etmek it ı uf ıJJ 
tahririne nu... ın l kıJ' 
dar çocuk ı ıJffl 
nuf usun gıı
dıı. ıse · bura 
20.o sıdır. J ııe 

nu/asuna nazurarı u 
gük. bir geri v..ır ı . I J 
f lfia kud.ar olan ç 
nisbeti l arkigeJe g .. u. 

sati tutiuıu hı.ı d 

.diz, bu davaya iman ed..,nler 
dde Tıirk ve Kemiliat oıdufu· 
muz i;in detd; ayuı zamanda ı•· 

pan, ar1JfdT1nda kanlı vaka- berdar ediniz. . 
/ar çıkmasına sebebiyet veren Bu emir, bu idari ted· 
bu seçimlerin bu yılki s• . bir, bu dikkat ve hassasi• 
fahatı hakkında görüşleri· yet şüphesizki Valimizin di 
mi, duyuşlarımı tebaruz et- rektif ve emirleridir. Ve o
tirmek için şunu arzedeyim 

Neden kederlisin ey gamlı gönül. 
Şu kabbe dünyad.ı gülen 'MJI' mıdır ? 
Ne güller gülmüştür. ne dahi bülbül. 
Bunun hikmetini bilen var mıdır l 

10.2 dir. r akai :> y ,.,. 
karı9a olan n.sv~ttı:r 

umum i v• vasatı hoet 

110 olma~lığımıı: hasebiled a d• 
vamızın önüne çıkacak eııseUeri 
mubaklr.alt aurette temizlcm, ye 
bidayettenberi aıad içmiş buM.u- ki. kıymetli Viılimizin vill- nun içindir ki Vilayetimiz· 
yor uz. 

Tevfik Vural 

Limanımızda 

Sondaj işi 

de muhtar intihabı kulak· yetimize geldiAi gündenberi 
sık sık vesıleler yaparak lar1mız11 en ufak şiklyet 

-----------• köylülerle muhtarlarla top- sesi · çarpmadan yapılıp 
gitmektedir. 

<Jeçenlerde ıelen lnıilia 
liman Mütehassısinin ıös
tertliji lüzum üzırine lima
nın s.ıhilde 13 ve denizde 
6 ,,,alaallinde ıoradoj gopıl
mojtı b şlanmııtır. 

1 stan6aldan gön.lerilen 
ıon"'1 j müülaHıısı B. r ti• 
ıtır 6ıı ıondojl~rın 14 diinri 
t•nt•l · eımiıttr, F11all1•t• 

tCllmtAfftl(r. 

lu ve dağımk şekilde yap- Ş•yet bir kaç şiklyet 
tık/arı temas/erde. konuş- hadisesi olmuşsa bu eski 
ma/arda verdikleri derslerin. sistem in.tihapların k1rmti 
öğütlerin, direktiflerin. e- kabilinden birkaç köyde kal
mirlerin aşıl11dığı terbiye, mıı son iz ve tesirinden 
feyz ve törpünün tesirile başka bir şey Peğildir. 
hakikaten bu yll ki muhtar Muhtar, Köyün en va
intihabında büyük bir ol- tanperveı, en namuslu, en 
olgunluk. Ruşt ve tam ma· adil. en münevrer. en ida
nasile bir intizam ve ahenk reci şahsiyeti demektjr. 
müşahede edilmektedir. Köylü vatandlJ.§m menfaati 

he an•rşiyi. ne c~bri artık ôu gibi ıahsiyetleri 
bu seçimde gtJrmemekte i~tih•Qdı ıı JMımı girmflt. 
ıız. K~ilk INr m/q//o iN. it lftlttldlr~ 
w w!Ültl ttMnc fttltfll · pwv; l Afifi 

Hüzünle. elemle geçti çağlanm, 
Nerde güzel görsem gönül bağlanm ... 
Yarimin aşk.ile durmaz ağlanm. 
/kap göz yaşımı silen var mıdır ? 

Gurbette kalmışflr ah / Gonca gülüm. 
O bıllür gerdan/Jm, şakrak bülbülüm ... 
Gece gündüz dağlar olmuştur yolum. 
Soranm gurbetten gelen var mıdır ? 

Bir tek siyah beni vardı boydunda . 
Dururdu bir çift n.ır daim .koynunda. 
Bak.m tarihlere a;kın uğrunda. 
Ben cileyin bir tek ölen var mıdtr ? .. 

Oönlünü kaptırdın yanağı gültJ 
Ey baba cihana verdin velvele 
Dolmadı mı artık çektiAin çift: 
ailmem~ı dı!ıı fok ~/on vır mıdır 1 

csoo 5onm ~·ot~en 

nundadll'. J,.ıe 
a .. L bu ciheti sara 

sa n:ı~aran o g i.ı 

iuaı gri:iterir. 
r aş rru.bz.Jn 

/j-J,y :>,6 
20-24 7,o 
25-49 21,) 
50-74 lıJ, 'I 

lo-95 1,2 
J.Jelikanlılık ç 

r•n göraim~kt.: vı .ı.ı oıı J..ı 

aebebı ga9e• a.yıl(.llr, VıL..ıy t fi 
kı, bıihu.ss:ı kJy.aler, d..ır ar 
de maışetleı inı t 12 ı J n d 
lerinı.ten ış o..ılm ıı< ı uı tJ.J 

oilti!}etlere duı Lt, 11 .ı J.ır. u 
ciler, m aden oc..ıkıa ınd..ı çalı 
/ar, demirg'.JJları u .,chr:ı r ı 

tını.ta b" Lu ı .ıtıl.lr u · m ı.ıjdl 

caret i9itı oııık.a !J~ ıu J Jı1 
bu me!J.ın:iaJ.r. 

Hayrettın Ziya fal 
- Arkası uar 
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Trabzon Şehri Nasıl 
l mar Edilmeli 

lngiUere zef eleri 
hararetli n rıyatlarında 

neler an atıyorlar 
yıd n mabat -

l l ılnde pıtlıyaa 

ğuk d lgdarı Hu 

len ( ontu - Pontoı ) ismini 
vermlş!erdlr. 

Bir kıtaya mnsafir pervtrdir, 

t pi ıni ) ıılıy rttk ve en nihaıet 
K r cuızlo d ~ııJurındım da ko 
1 rn 11aıgı su oulıorlurıuı \ e 
tı. lıb l1:rıııl ıuwıleu sı;,ueuın 1~ 

deaemeı, bir taşın kıymetli "Tımes,. gazetesi lspanlJol nin Jngiltere bahriyesinJe 
olabllmesi l;in ona ancık lnssn dahı'lı"' harbinin sona er mele N l h 'd 'h 
elinin de~111iş elmaaı şarttır, b h ı: sen ru unu yenı en ı -
eğer böyle olmasa idi bQtua te olduğundan a sed n ya etmi~ o 1dununu tebarüz 
taşa ın kıym~tll olması ıazım· uzan bir yazısında Mino•ka ettirıyor. 

vı ll Ltılııuuu y'.tfp.üuKlu ,.,urdl. Hunun için insan ellolo adasının. lsp'ln9ol toprak- Liberal · Mı:ınche tar Gu
ÇJk eskı z:maolarda Uıerlne larınm büyük bir kısnumn ardian.. Av1upr.ınm üç fle 
ıkı c;ızgi Ye bir işaret vaı et· hcilcimi olan general F an- Açuanın bir deTJletinin bir
miş olwası o taşa bllyQk bir koga teslim edildiğini kal}- ıikte ue i bi · ··mukaddes 
kıymet bde ethrlr. lşte k.ıtaaıa Jedutlc. lspanyol harbinın iddifak. .. kurmuş o'dukları
veya wıotakllDIQ ınDlılflr per- uf alc. bir bi ançosunu Y" pı- m' yaln z bu faşist iti fakı· 
vernği de oradıt 7aşayuo losan· yor, Frankoıa karşı çok nı bir osır kadar er V!!L Av
ıarın Yunan mub.scırJ~rlne yap· mutedil bir lisan kullunı· ruptJda liberalizmi ezmek 
llJları muamele ve "Oilerdllt· yor ve asi gen.eralın işgal içrn kurulmuş olan mu ~ad. 
lerl bUauU bbuldeo ueri ,gel· ettiği mıntakalarda halka des ıttıf ıık,, t n farklı ol 
miştir, halbuki, 'furıtOo muaa- lc.ar.:.ı rok makul muamele-

\t:ı c ulJuuı.ı u ou Kar~c..s ~ııg-
ıı a D u~ıııur K SllUlıfıl lllUVa• 

1.1 g et u ve L; uı~ a guarıuu Kil· 

Q r lu roı t;ilt n uu uuı ııll:.l· 
ı ı Lgııuuuu Kvıuy uıuu a~-

~ sı ıı wuı.ıı l>uıuuau2u l>U 
utı ) ı l u. ıyeuıu t:U Yilğ· 

iı.ııuıu Vt.ı t UlULıt:lU ı>IJ!JJ.l l.lııU· 
lıı: ~ ırw~h-l UH 1 f1>U.t.VuU.ı llU· 

t.ı:uı ıl;lll y :.Glu Uıaill ı U•UOttl 
11 rtc ::.ı Cldl..ua vu utı.serı,y~ vo 
Q t(; lltW bljl gı QUŞtüt::4 til.IU· 

l ( V lJı.1uH1Hı IU~IWllW CO"LI 

tı P • oUlU0 dUnyaca ., ~ dug" anu, o itti/.a kı kuranla· 
r .::n~rııK• • ferde bulundug·u kagdediyor. 

malum ve mUHllem bulunma- nn tatmzn eaıtmiş devlet-
lı ~ :;ı:u jJ.t11 111g.1rnu l'ıao· e1au meboi '!'cabzoouo, Turan- '•Dıilg Teltgroph and ler alduaunu ve mevcut mu-

dıuı ge:ımış oıau öz 'l'Urk d~de- Mornint post.. gazetesinde ohedelere riagtt edilmesi 
ıedmız tar.tıadaa k.urulwuı de lspangol h,rbı hakkın ta ebinde bulunduk/arım, 
01au2u ıtnluşıur. da hemen hemen ·· Tımes, bug ınkıi faşist itti/ akının 

ili llllU \?V 1 1 lulU 1'.UWl 

~1. U!l 1...ı uuuıze ctt!JUtt v~rmış 
lluıı. 11 1 ~uı ıüc::th ı az uııca.ıı.. 

y Ve ylne t>uodıl.D başkt hil- tekine mü~abıh bir boşrna. ise Antikomintern namı af. 1.t \'t. 1 Lı.:tı 1\<ll Ul cı..t.lı.lt:ü llyU• 

~ U ıJ lJ~U .. o..J 4. C llU'1•1 

lJuu..ı Lüu Vuı.l .K.uıs ur •alaiua 
keteu avcı ve CdD6'aver Olun le.alı vardır. Gazete bp.ın tmda bütiın dünyada de-
l'ıırK Orl•Ul&ardk 0 ,ııtwao Uç gol harbınin neticesinin a • molcrasi kuvvet erine muka-

i1 l 

11 
lUt uı l li ır. ou ı:;uKı.ı liuı.111 

l11nfı e&euızha çevruwiş olan tılc. an/Gşılmıs oldujuna gö- vemet ve bunları ezmek su 
yOkie.lt kayaiaru• ilk kaleyi rz hükiırnet lcuvvetlerinın retiyle mwcut siyasi t1e 
yapmış Vtt J.üoııiuur tarafıuaao 

daha #azla ısrar etmek ~u- ke ı"' hu-ng•yı' p1 ç lamak IJV)' lU ut;llW ıı..Quu Uü~Aa 

' r ut: yoö.uuı ıuleıuw pıııu 
~1.11011.u; uuu wuvıızı uı;uucu 

t l.ıvnıUuC(.I .) uuur uııtl aı;u.uu. 
14
't:luc: ı;ıc;unu t:v&:Hıll \iu:t.ı, ~-

114 ll.r UJdl.. ı....ıı uı..Uıt .ırnıw19uır. 
I lli•Ul.UJ 1;i U&l Ut:Ut:il Urtll 

aa oır 1'.llÇ k.ul~lttrle erişılmez '· rs 1 .. r a 
bır 1'•rl•1 yu~ .. , naıfutt aceur- retigle milletin ktrılmcısma arzusunda oldujunu, /;pan-

~<ı.ıuu .hULuıl.üU~ Ve: UtıUtıU 
ııtı ıs .. ıuuı Uu&9lu laCulıuuuu 
111 <ı.Uutı.ı uuıı.llw~L wııUdUtıliıuı 

, ı.ıııu ge11 uıuu uıı.ıu" .ıuı.uu.ı 
lı.ıU\'lu •• 

11ıı~tır. Hir ıld !tereuıo t1tşıdıaı mısli görülmemiş meşekkat yanın faşist olması ile ik. 
kuw lOkruk vv itııt.ahtttao dul- çelc.mesıne t1e ecnebi toprak- tıf a edilrrediğini, anti/c.o
wuf ve <lı:oı;ı. ıııııLnınu yaıun larında bin lıirlü yoksulluk mint,ern devletlerinin garbi 
oıau b.~Uııcu kaıutcıe 10hn<1an içinde surünmesine mel/dan Akdenızde /rıgilig ve Fran-
1'tao:ııva'111 ~U~Umraıı oıaa vermemesını t vsige ediyor srz kuvvetlerıni bozmak ve 
PoulO» ıuralları hırııhı1<lan ya- ııe bu hu usta vetilecek ka- parçalamak için yeni ls
!QUWlŞ olwa~ı muuleweıcıır. rarın Jsp:ıpgol hukiımetı ta- pangagı bir alet o!aralc. kul-

Şu bıde görtt ıç .ltuıe ve i9· ra/ındun bır an avvel ve· Lrnmak niyetinde oldulcları• 
rekıi~ Orta tııiar 10 Dlu ıııeııetık. rilmesı gerc:ktiğiui biıdıri nı k ıyd ttiJıttn sonrtı hu 
;,tr maıınlu ı. asurıoa h s/jbıp~ır gor. mühim vaziyet karşı$ında \JHu A~Jııda fııi.JtdliO ıaal· 

11 
''-U.ı .)'ı.ıt.ılıgı ldUt:UUUldôU ıtüil· 
v."' ıu .. ;::, .ı l u.,ı.ııı.ı 1:ı.t:u111'· 
11.lı.ıcı lluj u~ Vd \;UoiUwlyulU 

IJuuuo ıçuıaıraı wllttı osıı u Yine aynı gazet•nin de.- Chamb,.rlainın tutmuş ol-
)'tsrlttnt ""1.nowaıüı~ ve Uı~rı- " 

nl'z ı' .:./•rı· muh,,rrı'rı' H C dug·u .ıatıştırmo,, po 'ı'tı'· ne Qe bilyük. AteO.ı&DİDlD iDŞöSı· r ,.. ' ' ::? 

uı huıavvur &ıaıu e;1•111em11dır. Bgvvater ·'Jngiliz bahri'le kasını şiddetle tenkid edi· 
, 11 cı..1.1 t.l t.Uıuu tcaadıwızıu 

1.&141 t:L&uı; .) c::ıu& .) t:uı .) uıUıar ŞtSnlıcıııır. bakuıııııdao ( ken- sinin döğüş kudreti,. başlığı yor. 
dı Iıkrııucıı:ı ) Kuadınar cttabe- altında yazdığı bir yazıd 1 Koyu muha/az'lkar ''Da· 
sındıı:t )ıkııuıı ve tıeditr tddl18o lngiliz deniz kuvvetlerinin ily M:ıi',. gazetesi lsp:mgol
u WUnZıı&ll DUr~lıaruı b.ı&lttu el· hatün/cü sayısı il~ Önümüz. harbtnin nıhagete erme/ete 
de &111110 1'ıımuııa ve bHhaHa delt.i seneler zarfında halen olmasını büyük bir memnu
lurıll tı1&wauu H ıurulııı aıuay inşada hulul'lan gemılerin nigf'tle karşılıyor, Aorupa 
aıvllrl•rı tuı ~sıı.ı aevırıeria cıuı- ilavesi ile vrracağı kavvetı sulhunun bu suretle tehli
ıı tuıu iid.hl!ettuı outuQ'undao bildirdikten sonra geniş ke11i atlatmış ol.tuğunu bil· 
auluaıını t11wır ttd11tırök wuhll· mikyasta gakılrn tevsi iş - diriqor. 

ctııı..., r . ı lıı U Ac:.1&.alli \Oii,•ll ı Ulll a 
""u ulc h.vıua oahuyıı, KU· 

11 ı ı Hllıa Yd oULulll uzerıu· 
<I lıc.ul.Ulld gcıWl\I VU UUla• 

Yt:tı\;~Oldn.. ıv Uiuldl0d lit'1UI 

ı l uuı...ıu ~ o z.ıwaub.J ıs-
lı.. ı..uı. walUı.u Ut:JıtUUlf ) 9ııll· 
*'-ı.ıwu~Uılht, 
0~ ~~uu ~u ııuiııruı Tur" 
U,ıııu wuuali~ııa.uır, çUull.ü: 

fıaZ•IUUI Du ~•IU Şibrla wuıı .. ·------------------- , _____ _ 

"ı.4 ..ı Kt.uıuı ldllhit.11 1 rutn.u-
'ı•r ıı.1.11 ... u wuu .. ~ı;:ıt:ll huıvır 

Yö UU Wl..ıla~ıayclllil WUlill· 

ıı .. rvtır w~ıı.ııcK.~l v~ wuıı11-
h.1-w\!r d ı.ıız muu ımıa ~"· 

o.auı uıaka 'fe .11uu11tl ı..Oltl•· 

ı.uıdao ve bir baıloıı tarıtılye 

b11aı.ıwu.ıauo iıkuuımıııı kıma
atıuaayııa. 

cemal Karahan 
- S:;,au var -

~Qı: rlıkla arpa saman alınacak 
~eledıye encümeninden: 
lieteaıytJ tan~ı/wtında kulLanılan hagvanlGr ıçın 

"U) k.ıto '-' pa ut ( 6V4U) kıio saman bir ay mud
\eti, ıc: p~zartı1<ıa mubayaa ediitceıınden taliplerin .)alı 
'<Q

11
C.u ııa gunıerı saat 14 d• ıncumtnı müracaatları 

~ 0ıutıur. 

Cl2arllkla dükkôn icara verilecek 
lieıeuıye Encun1eninden : 

" ~ci nu:l\cı yokuşunda fJeledigege aiti 16 numaralı 
~4"-lcu • bır uy muctd~ıle "' puz<lrlık.lo ıçara CJtrilıie;in

ı lCltıp,erın .)atı "' Cum11 ıuuleri s11at 14 tle encüme
~u'ucauctarı ıtan otunur. 

~ağaza ve oda icara verilecek 
be•tdıye .t.ncümenınden: 

~Q~ M !Jcı.uw.ıa kanlı ıa:ııno altındaki belediyeye eid 
\ 

1
/ ıuım • .ualı nıaıaza ıiı hal binası üstüRdılci ( 3 ) 

IJ '' ay rnuııdettc ve pa:ıo.rlıklc icara oerilectğinden 
ıc, ı:rın Sııu ve Cama ıa.nl11i s•cıt 14 de belediye 
'•t:ıııne muracaatları ıuin olunur. 

v Mağa2a icar artırması 
ılCly t 1J A E .. . d it e aımı ncumenın en ; 

1 
~Q~usf Muhasebenin Mulııttin geni st1kalcJalci 29 /\"o: 

fi ~ iQı:ısının btr sene ık sabik icar bedeli olan ( 50 ) 
4f tı ~ttıncten 1 !) ı:ın muddetlı artırma;a çılcarılmtştır. 
1"ı /k."'t teminatı (J75) kuruştur, 15 3-9.39 tarihine ça

tı c QtşQmba gunu saat I 5 dı Vila fiti malc.amınd11 top· 
~ i "lf oıa. D.ıımi ..:.ncümende iatılcsi gapılacalctır. /s .. 

'"ı,. muuakkat tıminııtlıırile Encümene mürtıc•atları. 
1 - 4 

il A 1 llği'le muh'lkemenl'l 4 '4·939 an s lı gUnU saat oae bıralulmış 
olduğundan mezkur gtıode 

Of Sulb hukük HııklmUa\nd n: mnddel aleyhla biız:ıt veyahud 
Ol ormaa lduesi Vekili Aı;iz u uluna tevflkan IDUS'lddak bir 

Bölen taratıadan mllddei aleyll \ vekil gö dermesi aksi tııkdirde 
oruo Şetrah koyUod~D HU:1eyln muh .ke 'Deoin giytıbPO intaç 
o~lu Mehmet aleyb.ıoe lkaıne Pdıl ceği tebllg ın k mını kaıcn 
eylediil tazwioat davıısı h k >lın:ık Uıre lıAa oluruır. 
imada müddei aleybiu mabnh 
ikameti mectıul bulunduğuadırn 
keodlıioe ilAnen tebllğtıt icr İlôn 
kılındıiı hıılae gelmediği blo- Of Sulh hu kup Hııklmli2lnden: 
oidıı taaber Yerılmlş ve tobk 
ede• müddei vekilleln talebı 
Yechlle hakkındaki muhık me
nin 'ıyısbeo lcrasıaı ve k rorı 

211abinın keza i19.oen tebllğın" 
vt mub.akemenio 4 4.939 anlı 

günQ 11at one bıralulmıısıaa 

karar verllmif olduğuodun mu
hakemenin muallak bulunduğu 
meık.Qr &ilnde müddei aleyhin 

Of orman idaresi V 4tklli Aziz 
Bölen tarııfıııd"n mnddel aleyb. 
Ofuo Maki Jrtıryall ko1Unden 
K ş oğlu lhs:ın aleyhlae lk.ame 
eylediği tazminat danıı hak 
kıoda müddei ııleyb Hasaııa 

tebllğat lhluen yopıldıaı halde 
2eıınedığınden sebk edtto mUd
del vekıllniıı t1Jlebı ve4:hlle bak 

blz:nt '• 7ahuC: usuluna tevfı. kaod~kı muhakewenlo aıyaben 
kan musaddsk bir vekil gön· 1 icrasına ve kararı ilyabıoaa 
der.neıl ık.Hl takdirde hııkkı:ı- .Keza ilaoerı ltıbLi~lue ve mulıa
daii muhakem~oio gıyaben kemeain 4-t-939 sah iüoU ıaat 
intaç edileC9Ql teblll makamı- oae bırakılmıısıoa karar nrll· 
oa kaım olmak Qzrcs ııao olu- mlş 1'1duğuocıan wezkQr ınud4t 
nur. müddei uleytıio blzıat ve yabod 

ilan 
Ot Sulh hukuk Haklmlithıden: 

Of orman idareal vekili 
Aılı .tiOlen 11• mOddel aleyh 
Ofun Holayııa .köyünden T~ka 
otıdlarıodıo Oıner oaıu ŞnkrU 
aleyhine ikame eyledı~i hızmf. 
nat dansı n k.kındı mUddel 
aleyh ŞUkrUye ııaoen tebıığ il 
icra kılıadıaı halde iihuedı~I 
binnlda baber verilmekle seO· 
keden mUddef vekilinin talebı 
nebile tıakltındaki muhakeme 
ola ilyıbaa i.::rasıı:as ve bir gU
na muamele yapılmaksızın gl· 
J&p kırar&Olll lttH llBaeo teb· 

usuiuou tntik.uı uıuıddak bir 
vekil göudermeal akıl takdirde 
mutıukemenin 6'lyabeo lalaç 
edllece2i tebliQ makamıoa ka. 
ım olmak üzre ilAa olunur. 

ilôn 
Ot Sulh hukuk. Hıtldmliaindea: 

Ot Orman idaresi vekili AZl1ı 
Bulen tura!ıodııo müdd~i 11leyb 
orua Şdrab. köyUodeo Kuvat 

ogullarıodan lıımail oaıu Ôınet 
Aleyhine ık.ame eyl~aıaı bila 
rubıilll ormandan ııaıt9 keawek 
tea tıızuuoat d"VıUil tınııad!l 

ydpııaıakta olaa mutuıtemedı 
mıleldtl ale7lı öaıerla mıtıalU 

Trabzon Elektri~< 
Anonim şike i • 

• 

Hissedarlar umumi heyeti 31 M r 9 fi Cu 
saat 1.f de Trabzondo ~irket binasın a a 
icfima edectjinden nizamname mucib nce laalc l O"l 

yi hamil hissedarların içtima. günü"ld n bir lı f v li-
ne kadar hisse senetlerini f!eya bunlrra Slhip o d la ·ın 
gösteren TJeıikaları şirktte tevdi ederek dulıulige varaka 
sı almaları ilan olunur. · 

Müzakere ruznamesi 
1 ldan meclisi TJe mürakip raporlarının ok n 

ması. 

2 - 938 senesi bilanço ve ka .. oe zarar h s p' rı 
ıun tetkik oe kabulile idare Meclisi azalarının ibr l r , 

3 - Muddetleri hitam bulan idare m c isi z ıla
rının üç sene müddetle yeniden intılı'lplaril~ huzur h 
larmm tagini1 

4 - 939 stnesi için mürakip la~ıni 'l> üc 
tesbiti. 

Moloz mezarhğı kaldınlaca 

Trabzon Belediye Riyas f n n : 
1 - Reş1dcye ctJddesi mürıtehas nda ve qo n-

da. lcairı Mo'oı Meuırlığ·, Beledcye m"z:ırl k n z 1 

mesinin 6 nci maddesi hü k.rnün '! tev/ k.2'1l 15 - 4 · 1939 
den itibaren tasfiyeye tabi tutular.ık çıkacak c sed ve 
kemikler, Asri m!zırlı~taki m ıhılli m1hsasana vaz olu
nacaktır. 

2 - Mevzuubahs mezarlıkta bu'unan kabirlerin sa
hipr~ri muarlarını birinci madde.de g ızılı tıırıhe k dar 
asri mezarlıkta bu işe tahsis edilecek olan m'!vkii m t~· 
•asa kaldıra bilecekleri gibi, sahipleri olmayan mezar 
Belediye tarafından merasimle V:! h:irmetle asri mezar
lıjrı nakd olunacaktır. 

3 - Mezar saMplerirain malumt olm ık içrn t b iğ 
makamın-. kiam olm ık üzeri! keyfiy t ilan o u 1ur. 2 ~) 

Kamyonet şasesi alınacak 
Belediye Encümeninden: 
Belediye itf.ıiyesi ;çin alınacak kam1orı t ş2sesi 

ılcsiltmeıi 15 jiin müddetle tımdit edildijznd n t lıple

rin Salı ve Cuma tün/eri saat 14 de encumen mura
caatları ilan olunur. 

Üç aylık maaşlar hakkında 
Defterdarlıktan : 
l DU Uat'ıtd tdllD lö0 DU D raya kadu 3 M ırt 9JJ Cı.ı.n gUnu 

161 " 300 ,. 
301 " 

400 
" 401 ., 500 ,, 

yoı 
" 

ııa ., 

ikameti m~chul bulunduiunrt n 
il4aea teblltat icra kılıodıaı 
tıalde i"lme!lilti blnnldıt h12bar 
Hrllmekie aebek edell mUddel 
ot·maa idarHi veldlloia talebı 
vectılle hıkkıadak.i mntıak.emo 

oilı &iyıbın icraııaı ve kararı 
ıiyıbıoıo keza illaea tebUainı 
mab.kemeca kıtrllt vwrilerek 
mutıakeme11lo 4 4 9J~ ııılt 
"unu ı.1t11t oae bırakılmış oıd u 
2ucuıaa mt-zkür gllnde müddei 
aleyh ÔIDerio biızat vtt yaboa 
uouluoa tevfı"ao mııaaddak .Lir 
velut "öı:ıdım.aaii akal ltakc.tirde 
bak.kıocıald muııak.eaıenlo 6'lya 
ben intaç edileceaı tebııa ma 
kamınıa kıtim oiuıık. üzre ilflo 
oıunıu. 

llan 
Of Sulh hukuk H ıkimlltiaden: 

Ot orman itlareii vek.ill Aıiı. 
Bölen tarafındıta mUdduı aleyh 
otuo Şt!rab köyQud~o K!lya 
otullarıodaa Ali oaıu .::; ıi.:111ley 
uine iltame eyledıat tazmin,jt 
dınııı bak kında müddei aleybe 
llQnen tebUtdt icra .ltılıodı2ı 

halde gelmedıti bıooidıı haber 
veriluılş ve scbk t..deu mUddeı 
vekilloio taicbı vt:ctıile hıı.k 
~ıaüald wub11kemeula ilyaben 
lcra ve kıırarı gty~bınıu ke~e 

U4oea teoilaıne karar veril~· 

rek mubıkımenicı 4 4 93U sau 
gnnu aaat ooe bırukdmıJ o.du 
auodan metıkUr KllUdd 111Ud.it1i 
ale1tı uldio biııat veyllb.Jd usu
lu.Qı tnUuıa uuuaddu bir 

,. 4 
" 

,, ., e. teal 

" 
6 ., p4zırt si 

" ,, 7 ,, s lı ,. 
,, 8 

" 
Ç ır~noba " 

v kil göad~rmc i k t d 
bak ınd ki mulı k IDd ıo g -
yuben iat ç edilec ğı t bu 
makamına kaıcn Olmak Qz e 
uaa olunur. 

İlôn 
Of Sulb. bukuk H ıklmll nd n: 

Of orma::ı id re ı v ı ı Aıiz; 
BOlen turııf rndırn mUdddı _ ley
b.im orun ş r h köyü.ıde:ı Çı
rer Og: Sılıevm o og u N zım 
ve Ş ıınıl oğlu H ımıd u H • 
mit v t<cıuuu og: Ah .nt:t og u 
Sıtlıh aleyhlerine 1kome ı>lunan 
tazminat d va ı hJkkınd li 
pılmakta Olun mubJk m d 
ıaUddei aleyhi den ::iUleym o 
oaıu N !!Zlmla mabalı ıltametl 
mechul bı.ıiunilla uıdaıı dJla.tı 
ııııoeu keuJlsıoe leOliğ tı tb
lldd.iye icrıı k.ılıdmış Is de mu
ayyen gJadd mankem gU 
den haoerd r uldJgu h ld 
wedıği bıoolda h b •r v 11 
le nuli.kıudııki mub kdm nıa 
glyabeo ıcrasına \'e kJr rı gl
yabının DJU!ldetl lçt dJ m 

aleyh uaoeo teb iğ et ırı 
slae tııl~p veoh td A. r r v r 
lerek ınutıık me ı 4 4 J \ 
ıı glloll fia t uue bmılt.ı 

duguadııo mezkür gU d LıJ 

d~l 11leyn Nıtzı.ııın bızt l ve 
hJd usuluı.1 tev!ık u mu 
dak bır vekil gönder c:st 
tııli.dirJ~ tıakı:tıaJ:ıKl mu ı 

meuıa gıyabtın iatuç t;dt c 
teblli mukamınıı k.aıw ol 
Uzrı ııaa ohıour. 



İlan 
or icra menı 1 1 ' .ıı 1 rı: 

A.ÇJ k artır a ile pe y çe~ 
rileook gayn enlrul n ne o dtığu : 

Eylul 927 t:ırıh H '.!./ 28 
No. l::ayilli ıki pa ça t~ la ..ı 1 .. • 
sede 1 his!lesi 

Gayri ıenkulün bulund tu mev 1 
m 1 aalleııi oka~ı nı.m11rııııı· 

lvyan köyü 
takdir oluna.n k yru l · 

27 • 'o tarlanın 5 1 · 'iede 1 
h' sıPsİ 50 lira ve 8 N > t rla. 
5 his ı de 1 .ıis ıe'Iİ 5 ) 1 r 

Artırmanın .) npılııcıığı ) !ln,ııaat· 

or ıcra dal.es nde 
31-3-9J9 Cum nJ .a t 10 

1- l~bıı 
.,ıırtname ı 1 3 
haren 1 j: No. 

1 
ve g ı; n g.ıııler iı;.n :la y:.ı~ , t n 1 
l:. s:ıp olu:ıacaıı: f e d. er za ar 
lnr n) nca hilmtı hncet a:ı ına ı.ı ın 
m .. ınurl)'-'tıoı.ıca ancıjan latılill olunur 
mııcld•J l8ıtı 
Lınyrlm nkuder yokardıı g st rı,on 

vl • ., 9 .. ~ tnrl inde lı ı~rn 

ınur.ıı*' ı oduında l•bu \e g':i eri tın 
artırma şar n me.ınae s11l •il ı 
!JAn oulunr. 

Han 
Maçka Suıh l.uk•k ha in-

1 ğınılen: 
Müddei lıJaçka O man 

id -Aresıne ız:af etle vekı.! i .1-/ ..ı· 
zme fJekili Fahri Oı.tenın 
/./füddea altgh Akç ebatın 
V.sera kögüntt.fn Nezir oğ 
lu Ahmet aleghir.e suth 
hukuk mahçempsine açmış 
olduğa tazminat dc.v:ısının 
yapılmakta olan muh dceme
smde Mtiddea aleyh n ilca
metkcihiuin meçhul oldu
ğündan ilanen teblığat i/a
sına karar 'Oenlip muhake
menin talik edıldigi 22 l 939 
Çarşamba günü moıhkerr.eıe 
gelmediğmden hukk&n 1 ... 11e-
1 zlen gıgop karııı ının dc.hi 
ilanen tehlığine talep ' ç 
hile karar verzlerek m ı· 
k. me 29 3 Y.:i9 ç ~ ı ı' 
ıurıü saat 10 na t.ılık u, -
diğinden tayin o unan gun-
de mahkemede hazır hı< 'un
milsı vega bir vekil giin-
dermesi aksi takdirde mu
hakemenin gıyabında cer· 
yan edeceği ilanen t hlij 
olunur. 

dükkôn icara 
verilecek 

Belediye En"ümeninderı: 
Hal binası dahilindeki 

13 numaralı dukk.cin c:hir ay 
müddetle ye pazarııkl" icara 
verileceğinden taliplerin 
Salı ve Cuma günleri saat 
l de encum n nt rrcaatl rı 
·{4n e( nur. 

Yeni_qol 1 f rf 1939 

apalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

T robzon - İran Transit yolu birinci 

mıntaka Başmüdürlüğünden : 
1 -- Ebiltmeyr. k ınulan iş: Transit yolunu s: ki 

lomeire lx 000- 63x ~00 ,,rosındtı parke kaldırım. şose 
es slı tamiratı ve dere tohlcim'ltı. 

Bu işlerin keşif bedeli " 233 068 ., lira 32 ku-
ruşfu.,. 

2 Bu işe ait şartnam! ıve t'vrak şunlardır. 

A - Ehiltme prtnarnesi 
B Mukavele Projesi . 
C B 11/rrıdırlılc işferi Gen~/ şartnamesı 
D - F~n"i 1ıe hıısusi şartname 
E K,,ş /. ilsilei fiat ve metraj cetveli 
F Proj'! 

İsteyenler bu erırokı Trabzon Nofia Miidürlü
ğıinden ve Gümüş '""d" Trons;t uolu birinci mıntaka 
Başmüdtirltiğıi.nden 12 lira bedel mulc.abilinde a'abilir~er. 

3 - Eksiltme 3-4-939 Pazarfe$İ giinü saat 1 :>de 
Tuıbzonda Transit uo!u Birinci mıntaka Başmüdürlüğü 
binas•ndu foplaYJacrık komisqon lara/mdmı yapılacaktır· 

4 - Elcsiltme knpalz zarf u;u/iyl~ yspılacaktır. 
5 - Ekr.iltmege girebUmek için isteklinin "l .l 905,, 

liralık muvakkat teminat vermesi 'llt oşağıdaki vesikayı 
göstermrsi lô.r.ımdır. 

A - .isteklinin ilıaled~n 8 gün evvel 1 rabzon 
rcdlagetir.e miiracoatla komisyonu m'lhsu."i tarafından /ıP.
liyet vesikası alması şarttır. 

B Ba iş~ girecc ki erin bir defada güz bin 
liralık iş yaptırmış ol n'lsı şarttır. 

6 - teki f m ktup'rırı üçanc f madJ,.d· yazılı sa-
attan bir saat e• ve!ine kadar yukarıda sözü g,,çm ko
misgon reisliğine mak~uz rru ~ahi/inde vuilecektir. Posla 
ile gönderiluek mektupların nihaget saat 15 e kadar 
gelm;ş olması v~ d ş za,.jm mühür mumu ile iyice ka
patılmış bulunması lazımdı. 

Post ıda o 'acalc gecikmeler kabul edilmez. 
1 - 11 - 18 - 29 

Ahır ve Hangar 
ek.si itmesi 

Erzurum V:lôyet Makomındon : 
Tohum is'alı islosyonund'.l ye:ıidm yapılacak olem 

( 3929) lira ( 43 j kuruş badeli keşifli ahur binası ile 
(4566) lira ( j9) krı·u~ bed~li keş;/Li ziraat aletlerinin 
muhafazası içın ynpı/ac~k olan Hwnkar oçılc eksiltme 
usulile .. ksiltmege konulmuştur. 

1 - Ebiltmı: 6-J-939 paz'lrtesi günü s.ıat 15 de 
Hükiınıtt konozı iç:nde Nafia Mıidürlük odasında 
ya pıl1ı. calc.t ır. 

2 - Muvakkat teminatı (638) liradır. 
J - Bu ;şin etıro.lcı f tnnigesi şunlardır. 
A ) Yap: işleri fenni şartnamesi 
B ) St s;lei /•at cetveli 
C ) Eksiltme şartnamesi 
D ) Keşif cetveli 
E ) Baı11ndırlık işleri genel şartnamesi 
F ) Mukavelename projesi 
G ) /,,ş at proj.;si 

' Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet arzu l ... olen 

ANLI BANK 
Ai E SAND 

( Tasarruf Cüzdanı ) hesabına tevdiat yapanlara kur'a 

sur'" tile aşağ:daki ikramiyeleı i tevzie karar \ r 

Keşide] er Mart EylQl tarihlerind 
. 

ve ıcr o 

ve 
• 

her keşidede aşağıdaki ikran1iyeler dağıtıiac t 

1 adet T. L. 
4 

' ' 5 ' ' 25 
' 1 

50 t ' 
Yaniceman 85 ·adet T.L. 50 o T 

r, 

Aiie Sandığı hesabındaki mevduatı kuranın keş· 1 
tarihe takad iüm eden altı ay zarfında T L. 50 Türk I · 

aşağı düşmemiş olan her mudi bu keşideJere iştirak ede c k.t , 

İlôn 
"'rabzon hu ... uk. Hakimliğind::n : 

Müddei Falın Naim.,, Süley 
m,.n, Ahmet, Ayşe ve Güner ve 
Mu tafa Balcı vekılıeri Tr bz n 
ttaroııundıı kayıtlı Avukat Feyzi 

t&nfından wuddealeylı Nişantaş 

Güı.elbabçe sokaıı mühendis H üs. 

nü Apaı tımnnıoda Osman Z~ki 

1 
mirascılnrındnn oğlu Sllhı ve la. 

İçtimaa 
Lokantacı, tatlıcı v 
yeti heye i müteşe 

6-3-939 Pazartesi gunu ukş mr s ~ 

da Şems oteli karşısında 31 numaralı c mi 
kurumumuzun h •yeti idare seçimi yapıl c z rıl n 
lokantacı. tatlıcı Vt! Şt!rbı:tcilerın ışci!e,.iıe 

geçen tün ve saı..tta cemiyet binasında h ızır b 

rica olanur. 

kocaFl eaast:n meı.kür mağazada 

müıtahtem iken oradan çıkın ş 

lıalen nerede olduğuda belıi bu· 
lunıııaJığı şu suretle iknmetgahinin 
meçhul kaldı~ı aulaşılıı:.ış oldu2un 
dan davaci vek.iıioin taleoıle i'İyap 

' 

mir hüküınet c.ıddesinde Adnan 

Karakaş mağazası Osman Zeki 

mirucılarından Şnhret ve Akça· 

abatıD Karcıye karyesi ıden Haci 

Ali oğlu Knnremao genç aleyl: le. 

rinde Trabzon hukuk mııhkeme· 

sinde açılan f npu İJ;lalı dnveıın· 

da• dolayı müdJealeyhlcrden 

Şöhrete lzıııirde bulı;u.net cadde· 

aindo Adnan K ralcaş mağazasın· 

dald adreıinc dava tiye teblığ edil· 

di~i halde mahkemeye ıelwedi. 

~indell müttelıaz giyap kararının 
te'olı~i için lzaıir Adlıyc-. teolif 

aıemu:-luguna i'Önderilm ş ve teb. 

li~ m murunun giyap kllrar ar· 
kasındaki terhınde MezoureniA 

kararının Sölıret h uk. lunda ilanen 
tebli~ioe karar verılmış ve duruş· 
masıua mı i3 993 larılııne ra tlay.n -

o lı 

per~euı;;ıe güou saat dokun hıra. 

kılmış olduJundan "' ı:'Jure Şötı. 
relin işbu ~iyap k .. rarına karşı iti 
raz etme:11 ve tayın kılınıın gün 

ve aaatta ya e nleteu ınnhk:emeye 

gdmcııı v..,1 

maıcamın ~ .ı n o ın ı.. 

fıyet g ı. ce ıl. .. e .wn o uaur. 4 - lstek.iler brı işin evr.,kı fennigesini Erzurum 
~~ ~dıdüiü~~ qkçabU&k~ ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

5 - Bu işin eksiltmesine istekli olanlar birinci mad
dede yazılı ikıle gürıilnden sekiz gün evvel elinde mev
cut bulunan vesikaları il~ makamı "1ila9dt1 mürac~at 
edecektir. 

6 - istekliler Tıca et Odası utsilc.asile muvakkat 
teminatına ait ef.Jrakı mı1sbitesini ve bu ili gop:ıbilecP.ğine 
drıir m'lkamr Vılaq iten almrş old•ığu ehliyet vesile.asile 
bırlikte ih ıle kom ·syonu ri~rsetrne mürocaat etmeleri 
ittin olunur. 4 - 4 

Satılık evler 
Boztep!!ibila m·dıallcsinde 38, 40 num'lrc>lı iki kı

sımdsn mürelcfc,p merhum b:ı.rut mamuru bay Azizin ha
nesi satılılctır. 

1 - Bir kısmınd'l alt 111 üstünde birer odası ol
mak üzere ilci odalıdır. 

2 - Diğer kısmında bir lüle maicari ayrıca sah." 
rrncı ve taşlıjı - hanenin altlcatında bir mulbak bir 
Ç1,Jmaşırlılc bile g'!mek odası ve aralarında muntazam bir 
taşlık - üst katında ilci oda bir s ılonu havidir. Neza._ 
reti /eTJkalô.dıdir. Talip olanlar islcele .;•ddesinde barut 
B ,ş satıcılığına müra~aat t!tsinler. 

Firenk.hisar mahallesindı Cıhan t1ttli arkasında. 2 
numaralı merhum b ... rut memurıı Ba.g Aziıin ailııinin ho
neşi a.tılılctır. Tqlipl ıi" iaktlc Q~'4tıi"ü 611uı 6aı ••· 
tı,·:ı;4~a m~r'i~ '''""• J ~ 

İlan 
Of Sulb lı..ı .ut\. HJkl ılığ aden: . 

Of orm~ı. 11.1 ı ı:ıı ve.Kil. Azit 
Bölen luu.fuıd ıı ıııi.ı.J o. ulty ı 
oruu Ç..>ru:;ı hOJ l cıeu Kawa 1 
·oaıu titHu·uuı v~ ::,"rı.ı oglu ra. 
nır ve ~ı.ua ı-bs ıu \ I! u ~ ır 
ve I utısı:ı.ubı u~y uı~uu1: lb.1H1.11j 

",Yit:ıll21 UıZ.ı.ılUtıl UllVatH llti&· f 1 
ıuucht WUUı.1 ı ta1CJilHUGtıu Kıt f 
1 a Hıuı11u " lu :;ıııKıre ıüııea 

l l.>d2 t ıc•ot h.ıuuch"ı llı:H1~ ~~ 
&ıc:ılW~l.Ugl Ol.ı.UH.1!ıUalJeL" V"J.tA- ~ 

Biri şik Pa, uk ipli., i l 

Fabrikaları •• u ss 

Pamuk ipi"~ ş; 
K~yseri Bez Fab{fkası malı 12 No Pdl\ ... ı /.) l\Uı U~ 

,6 ,, ,, 4ı.J). ,, 

Nazil/i Basma Fabrıkası malı 24 .. 5dJ ,, 
Ereğli Bez Fabrıkası malı 21 .. ,, 

Yalnız Ereğli Bez F abrıkasında 
1 O balya ilk siparişler· için .. .. 
15 .. " .. ., .. j/O .. 

uıi:1 vu ı>c:ıı>ııt eu1.1u .lllü\lJt:ı Vtı· 

i).lilülU tıueuı Vt:Clllıı;: lı .u.11.lU· 

aaıu mutıd uuı~uıo gıy o..,a ıc

r,sıu1:1 Vô l\ rarı ıııyı:ıınuıu 6.ı;:.ı

dUıilDı;, K.tıı lıuuı;,u ltl>H~h.ıı:ı ~" 
wuJıııkeınt.!ui.ı 4 4 Ya~ ı:;.ııı g ... .ıü 
ilUtl Oll" l.HrUIUlW b1Ul1 lı..uıul." 1 
vurilwış uıuug.ıuaau wı.::Luı: 1 
guuı.ıo wuoı.ıeı ı.hı)'u ~ı&li.lılü I 
l> ~~11\ v~ yıt.ıJd usuıuu.ıt t.v~ f 
ıı~ u UUlb:Hl ldK. uır Vcu'-11 goa

cıerwe l ııK.'fl taii.tlıı au u,;ıka.1u. 

da~i wutı .. ~ .. uı"uıu "'Y4lJ.:o. 10 

' 2.5 •• ,. .. .. .. !Jo:J •• 

tı&Ç tıaauec.:ı~ı eb .ıJ .ı.ija~ı JlUla 

• UM 'J ~~ '"~u it~ \JhlQ\U', 

.50 ,. ,. .. .. ,. .5aJ 
~ Flıitlttrla r brik: ıda te31l..ıı ŞıH~i.e . 
~ lplik. wüı;tetuıklarioia yua.rtl"Uıt y .. zııı f ,oıı u 

••• c~k.teri bedelteL'l wu~11bııioda ıtıtıy çluıı uı.:ıb 
., ~ıparışı vereı;ekleri VıJ '2 l nuın r d ın ıucd ~tı ı.uu 

sadlara yllray.1t>Hecek P.11ııu • ip•lll Wıh.t1:,.ı ·1 ... 
tıyaçlurıo g'tnd ayaı şartlar tt y<tlau Er ~ıı f4tJr1 

ri$ eJebHôcd!\. ed lla .ı o.u JUr • 

Jı. 

.. 


