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Vekiller Hey e·sicu h r i 
• •• •• llllft 

ıno unun 
r--------~~-----------~--~~~---~--~ 
rabzon Vekiller 
trzurum H f 
~emiryolu 11n';X~} 11. ; 
~bzon, komşu şark devlet- Vekiller heyeti bugün saat 
\ llt varan en kısa yolun on birde Reisicumhur 
' çıkış noktası ve şark vi- /nönünün riyasetinde top-
~ttlerimizin kapısıdır...... /anarak iki buçuk saat sü· 

Ş arkm kapısı o I a n 
Trabzon. bir kaç ay 
sonra Erzuruma vara 

"~ demir yolu ile iktisadi 
~~tnmiyetini kaybedebilir. 
~bilhassa Van'a kadar 
~tıl11cak olan demiryolu· 
~,., lran'a bağlanacağı ve 
9urı Türkiye hududlan 
~ "'.e ılınmış bulunan Ha 
~ 111 da coğrafi hususiyeti 
•riıe. Transit işleri üze

~de faaliyete geçeceği 
t/Dnü/düğü t a k d i r de. 
~bıonun müstakbel ticari 
~ ~afınm mühim mikyas 
-..,}arsılacağma inanmak 
.. "Geder. Hele Hazer denizi 
~&atum'a ek/iyen yol ile 
~~n. esaslı ticari bir 
\" •sebete girişdiği tak 
\'· Trabzon'un hali hazır 

'1 vaziyetini muhafaza 
i bile, kolay kolay 

itJlrün olamıyacaktır. 
81naenaleyh her gün 
f ha/inde iktisada hare 
~r arzeden Tr•bzon. 
iryo/unun kendi ağu 
~ da uzatılmamak ta 
l./iğiyle karşılaştırılma· 
'dır 
J • 
1
•11 Transit yolunun en 
. ~e en müsait istika
~tı; şekilleştiıen. lrab
tı, Cumhuriyet hüku· 

il). 

0 '" r•kında yaratacağı lr liman eseriyle, tran
•ohasında ve Şarkın ' . ~ sı hususunda oynadı -
'tnmiyetli rolünü, daha 
~ tnikyasta başaracağı· 
'Phe yoktur. Binaena· 

1 
Dev/etin her türlü 

• ~empatisini üzerinde 
,r•~ Trabzon. çelik 
a Orülen hinter/antma 
;~slfa ile bağlanmalı· 

ren bir müzakerede bulun 
muştur. 

Yugoslavycin'n 
Ankara Elçisi 

llnkara 71 ( 11. 11. ) 
Yugos/avyanın yeni 11nkara 
elçisi bugün refakatinde 
elçilik erkanı olduğu halde 
Edebi Şef 11tatüık'ün Et· 
noğrafya müzesindeki mu
vakkat medfenini ziyaret 
etmiş ve bir çelenk koy
muştur. 

İngiliz 
Başvekilinin 
Mühim 
Beyanatı 

11nkara 71 ( 11. 11. ) 
lngiliz Başvekili Çember-
/ayn dün avam kamanısın· 
da Danzig meselesi etra 
fmda beyanatta bulunmuş 
ve şunları söylemiştir: 

lstikld/J sarih bir suret
te tahdit altında kaldığı 

veyahut böyle bir tehdide 
mitli kuvvet/erile mukabe-
leyi hayati ehemmiyette 
addeyledi!}i takdirde Po 
/onyaya yardım edeceğimi 
zi vadeyledik ve bu taah-
hüdümüzü yeıine getirmeğe 
azmetmiş bulunuyoruz. 

Alman harp 
Gemileri 
Rodosta ... 

!inkara 71 ( 11. 11 ) 
Dail herald gazetesinin on 
iki adadaki hususi muhabi 
ri bu adalara yapılmakta 
olan hazırlık/ara germi ve-

e ndeTop an 1 
·~~~~~~~--~~--------------------------~~~~~~~~~~~~-----
OLUŞLAR 

Zef anos Derneği Köy Dernekleri 
Dernelderın kurulm'lsı geçim bir çalışma ile köyU vabndıışl.ır 

Halkevi Koı;cülük kolunun kesilen destanını .:Jk.,ıdu ihtiyaçlarından doğıııuştu•. Kış arasına girmiş ve İ\ i bir rıın iı 
teşcbbü .. ü ve bütun kollallnın Himmetin oğlu piyesi. haki aylarınd:ı köylü halk kas,.ba ile mıtnla şehre dön iişlür Dokto• 

iştirakile Ze/aııos'ta bir demek ı katerı güzd bir şekilde temsil temu eder Fak.at ynz ayhrın~a lnr lnstahrı bak ı hnt pler zi•a 

kı~ruldu'. ::.binim ta:ze ~e gü: J edildi. Kolurı,. haşkant. Baqarı d-varile yaylalara ııçılırıca mesaf,. 11t, maarif ve vat11ndGşla" aru!lln· 
buz ye~·ıllıgı ortasındakı genış l MesC1det Uzel r kardeşı Brıqan undığı için bu temaa ltesilir ve da sevgi ve köylerin ımarı gi"i 

düzlükte güzel bir şelıirli, köylü l f smet'i, Salih Gürses'i Mulıillin köylü kaubaya inPmemek mev bahi·der •ız,riı.d nydınlat cı söt 
kaynaşması gördük. Kah'ttnin 1 Kösemen'ı, Mehmet, Münir ve lciiade kalır, buounla beraber der ler söyledı ve t,.m il kolu köylü· 

ÖnÜ~e k~ru/a11 siyah perde ~~h ı Ji~tr e/emanforı Candan kt1t/a· ae'de h()r türlü Pk8İ~İnİ tamam• nÜn çiftini ÇU'>Uğ'UDU eJioden illa 
nenın bır yantnda gaz.ılı olau;!u nz.. Böyle köy temsillerinde Jıt .. , ça'Daşırından tuzuna kadar Clk, ynalış yol 'nra sa pm ma!lt 
gibi, "imtiyazsız., sınıfsız bir sesi <ifJha çok yaymuk için ge her nevi eşyayı bu biivülc p~znr iç1n mükemmel oit d rs mahiye· 
nıilleti:z, prerısipimiz.in güzel bir ı· 1 - · • k ıf h da bulur ve bir h11ftalık m~hsulü tiade olıın "himmı:tın o~lu,, t• O· " _. . ır ecegımız mı ro on ve opar 
orntgını verdık S·ıl:neden balı 1 . d 1 J lı nü de haftada bir defa lauulıın mcdi muzi<alını sııhneye l·oydu. 

k lı ı.k d or ert sonra ça ışma ııa a (Je 
setmış en, onun u" ın er aldı· . 1. l k .iernekte satar ve yAylasın• dö~Pr. E<ıer sonı na kadAr J.uin lir alaka 

d . l d k d d r<m ı o aca ·tır. 
ğım ığer not arı a a9 e ıve ·r •1d b k lk" l Ahcaldı alacığını 11lır, borçlu ile takıp cdildı. H llcr.vb;izin t:-öyle . u" t .. d .11 b ~ ı emsı en aş a te ın er b d T 
ıeyım: s un e, mı ı:te e ed ı d ld D- ı -k k le. orcunu Ö er. optnr c lar yağ nı ce sık sık dernekler kur c lğ' 01 
b. . i /.:./ ~ı k d b e yııpı ı uı u le ıura p t"yairini laayvanlarınn yük l" r. ır ıs l • a azan ıran (le u h h lk l ld 8 . k memnuniyetle haber alm ktayız. 
mes'ut kaynaşmayı lıazırltyan orun u a '"' yapı ı. ır ço lbı i varlar kucaklaşır, fıd,.n İlk rtnfa t,.rtip edıl,.n Z fanos 

üç büyük Başın resimleri asıl: defalar yazdığım gibi horon boylu gelinler öpüşür, p"lrçemli der'\eği·ıd<' iki bıne vakm köylfı 
Atatüık, lnönü, Çakmak. Bun Karaden•z/inin rulıurıu en iyi delilnnlılar horon ltp"r. Y •vlala•ı hıılk va•dı lkinc: d~rnek•e bu 

l ·ıı · · ·ı "d' · anlataıı görür.ü;.lür. Pazar günü çınlatan davullu zunııılı ofi!lün e-
ar, mı c:un seugılı en ır . .)rı I· de, Karadeniıden dalgalı bir adedi ilç dö t roıslıne çıka 11c ,~ 

· - " d l J tin çol\oalmasıoa yol açılır .... kşı db. 1 b d" nenın ·onun e ve yan atın a parçayı Zefanus clüılüğüne yük ıı; te ırıerıo • ınLC'ğ'I ta ıi ır. 
milli (Jecize/er ya:zılı bezlera:>ılı 1 it '" gı'bı" do" J- d d ma yalcın saatlıuda bazan on beş Z fıı.no~ derneği, biz<ı h lkev-
B . t . fJ - . se m "' n u ıır u.. b' d f 1 h Jk n t 1 d il 
ır anesı ugununıuıe ve yarı Z ejaoos derneğinin ekono· bın end a1._a dad. ı lop ıırı ı'ııo;ı lerinın lroy muhıtlerinde en f zla 

nınııza .nnnımızın açık bir ;r . - - . u yer e mutea ıt yay a yo a fi . . . ııı mık, sosyal, kulturel btr çolc . d lı: b 
1 

muva ak oi c ~lc yolu go~termış 
desı ol .... n 'ı...n 8~·şrncı yıldan hirı faydaları o/dağız mulıııkkaktır. ı rına o~ru 8 ın 11.ş ıır. oldu Bır kaç güo diıılcnt>c k lc11-
beş yüzıincü yılımızı görüyoru% _ . . Köv derneklerı bıllııı!IU! AnA 

" O gun iemız bır haua da s:mı~ d 1 1 d L . • d u yo ulmadık. Mev.sim"l h r 
ay ve yıldızı al ve manalı rtök. lu vaya arın a ÇCIL ıyı ve 

' 0 olduk Ayrıca, yer yer v~ boq · f b" , h I ..ı ..ı kaç tfernek sıkıştırmak için bcaı~n 
leriııde parlutan bayraklar dal- . . . . ııydalı ır an ana a ıorıe rıevem 

. . . boy, u:zun, sıurı sevı11tlı ve ge- eder. Hallteyleri içir. bu dnnPk ikiı cisinio heıırl ğınn hncl malıyız 
galanzgoı. /çımden se:>lenıyorum: l i · k k k w b H l'· · · 1 1- B '-.. _ şı epderın uca ucaga, aş ler bulunmaz bir çalışma ıcaha.ı ı .. evının ÇP ı~ıı.ao 8Şa.: nı avu· 
"/ju kadar guzel bayragı nlan b I · · • l k C j K h d . aşa ge mış :samımı manzara arı dır Nıtelr.im pazar gün\1 Z ·fıtnos at ema ara an n ve mMei 
mıllet, hcr~ald~ gaşıy~cok; yük gönülletimize ferahlık verdi.. ta •bunun bir benı.erini kuran arkadaşlarından ikinc dernel!iıı 
selec'!k ve ılerlıgecektır.. 1 1 ı. 1 d · il · . . . _ _ •- ı b L1· . . . ç ı Koru ur, erı11 go ar, serın ıehrımız Halkevı buyuk maksadı ıLUru maı1ını e"' ıyoruz. 

Sl)/aa ıkı çam fıdanı ara (le tatlı sul.ır bütün ciirlerile "f d t b tt" f d ı Ç/A. DR 
r ı a eve e aruz e ıren ay ıı ı •1n 

sında, uçları göklere doğru . · d ld l ---------------
u z a n m ı ş altı ok g.Jrrinü y l l · ı · · 

\ 

ıçın.ı ze o u ar .. 
ı ın e verış ı met•sım v~ 

yor. Sahnenin önünde C mal 

1 

aylarında buna benzer dernekler 
Karahanı dinledikten sova karmak her bakımdan faydalı 
Behçet Kemal Çağlar konuşta olacaktır. 
o' her kıt'ası sürekli alkışlarla Hakkı Tuncay 

--~·-_.-~~-- _ _,_ _______ --··----
Karadeniz• ilanı aşk! 

Şiiri atsam mı nedir ? Sıjmıyor vezne lafım .. 
!'le kadar coşsam da ben eksikti bir tarafım: 
Sanıyordum: Hislerim. as!mdan böyle yanm. 
Meğer zorla coşarmış BoLkuda duygularım 
Fatıhin gemileri karada kayar gıbi. 
s_~ni bulup coştular bir bir. dalgalar gibi .. 
Once yürüme bilen ve koşanldr yer tutmuş; 
Şımdıyse. demiralmış. açılmayı unutmuş 
Duyguların yelkeni rüzgarlartnla doldu . 
Sesm qemilerımi yürüten meltem oldu ... 
llteşteki ç:ni kap gibi piştim akşamla 
ve gece sesin doldu içime d11mla damla; 
İç yüzüme nakşoldu endamw çizgi çizgi .. 
Her dalga. senin kadar bana ait bir iz ki : 
Bir hamle yaomış gibi dolarak her dalgadan 
··Nabız vurma, m kadar dd .. çarpma .. ndan hlzaldı kan: 
Gözlerimin d11ünden perdeler siliniyor,· 
Gönlüme. yağmur gıbı. gökten esrar iniyor; 
Görüyor su Keremı göklerin Kerem'ini. 
Duyuyorum saçımda gök dudağın nemini .. 
11/nımda Rabb~n ağzı. ayağımda uçurum .. 
Sen smırsız bir tuzlu suysan da görüyorum : 

Matbuat Kongresi 

mesaisini bitirdi 
Aaltıia 10 ( A A. ) - 1 Şef İ•nıet loönüne Bilyıilc 1ıillct 

Bası~. birliği ~on~re•i. &net 10 da Meclisi . Reisi Abdulhrlik Rendnyn 
Dahılıye Veltaletındekı konferııns Beşvekıl Dr. Refik Saydıımıı ,.~ 
aaloaunda toplaamıştır . 13u top Parti geul sekreterliğine kongre· 

lantıda Başvekil Dr. R··filt Say nin yükııek hürmet ve ta:ı.imleri. 
dam ile Cumhuriyet Halk P.trfüi nİJ arzı:ıa ait takriri ittifakla tas. 

idare heyeti azaları parti mü!fta· vib eylemiştir, Murahhaıılardan 
lı:il ıruruhu reiı veltili Ali Rıına H lmi Dılmeç Türk gu:ettc liğinin 
Tarhlll ile memleketimizde her 11tikbııli için bir hareket noktası 
dilde ç kan ırazetelerin murahhas olan basın birliği kongresinin 

lan hu:ır bulunınakta idıleı, Da- toplanmasını temin eden hültQmet 

biliye Vekili filık. ÔLtırakıo kon- ve parti)"e kongrenin minnet ve 

ıie meuisini açan ve ııüreldi şükranlarının bildirilmesini iste. 
alltışlarla karşılanan nutkundan miş ve makamı riyasetin tdkıki 

ıonra kongre riyuetine Faik üzerine koni'ıenın izhar etti~ı 

ÔLlıraK ve kongre kitiplikle·ine yükselt tazim hislerine kongre 

anadolu ajıaaı muhnrirlerindeD divanının teıcüman olması yin 

Kerami Kurtbay il• habor gaze. alkışlarla k:.abul edılmiştir Kongre 

lesi muharrirlermden Yekta Ragıp ruznameıindeki maddenin müzıı· 
ıeçilm tlerJir. kereıini taınımlıyıırak kongre 

başkanı Dahilıye Vekili Faik 

Ôztırakın muvaffakıyet dılelclerile. 
Konır:e riyaııet divanıaıa to· 

şekkOlünü müteakip vr.rilen tak 

rirJer tuvib edılerek mcrk'z ida 
re heyeti v~ yültsek. bayaiyct di. 

vaaı Vfl yedclt azalıltlara ve bunu 
takiben mıntakıslar idare heyeti 

ve bay~iyct d:vanları anlıldarı 
seçimi yapılmıştır. 

~sine nihıyet vermışl_ir_. __ 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunda ~. irsi takdirde. son yıl

~/>ıı.susi ve devlet ser
i e~ırıin işlediği iktisadi 
ı~~tırna; mevzular ve 
''n ··ı . t mu emmıma ı. 
'>c/' ı; ıf erin Erzurumdan 
a donru sarkmaması 

rildiğini gazetesine bildir· 
1 

mekte ve şu malümatı ver 1 
mektedit: 11/man gemileri 

Bir yastıkta yatıyor başlarımJZ. 
Kıyıda damla damla ışı~ göz yaşlanmız; 
Bende senden sıçramış bir damla her kelime .. 
Göğsüne düşeceğim bir sarılsan belime ... 

Konıra aec;imlerdea sonra 

alkışlar arasında oltuııan Milli 

Halkevinde 

Dün gece Çocu'< Esirge
me Kurumunun yılhk kong 
resi yapllmış ve harareti! 
konuşmalar olmuştur. 

Toplantıda Valimiz de 
bulun'!1uştur. Kongre Cu
martesi günü öğleden sonra 
Halkevinde ikinci bir top
lantı yapacaktır. 

:· i:I 

ıt' ~/arak Şarki Kara 
~ııaı Çakıroğlu 

' Ark.aıı 2 tla -

Q~lııtafa Reşit 
~~ü Umumi Mü/et
~ "1.ltür müıa9İrİ lcıg-
~ 0ca,,. :ı Mustafa Re. 
'"~'•ilu Anlcaracia 
eak naaaıif ıaraıına 
et,..tA: ılı•'• ttan ııh 
" •ırıllftııtır. 

Rodos adasına mütemadi 
surette harb malzemesi ih 
raç etmektedir. 

ltalyan harp 
gemileri 

llnkara 71 ( il. il. ) 
Mandraki limanmda on altı 
ita/yan gemisi demirlemiş 
tir. Bu gemiler arasında 

yedi deniz tJ!tı gemisi de 
vardu. Patnos adasmdaki 
~ivil halk tahliye edilmiştir. 

Behçet lfemal Çağlar 

Fransa, lngiltere ve 

PazJrtesi günü Halkevi komite 
üyeleri Müfettiş Behçet Ke· 
mal Çağlaim başkan/Jğında 
toplanmış, yapJ/mış ve ya- Yeni Halkevi 
pılacak işler hakkmda ko binasının yeri 
nuşmalardır. Ş . . d . 

P 1 
• 'f k . " ehrımız e yemden ya. Q onya ıttı a 1 ~o~la?ltda kıyme.t/J Mu pJ/acak Halkevi binasınrn 

fettış ıhtıyaçlan tesbıtetmış merkezi bir mahalde inşa 
Ankara 71 ( 11 fi. ) - ;I kında Fran$a lngiltere re ve direktifler vermiştir. Bu 1 edilmesi ve bunun için de 

Bu sabah toplanan hı...1sız ~ Po°Ionya hükümetleri arasın- gün öğleden sonra d:ı lop · şimdilik ticaret mektebi 
nazırları meclisinde Hariciye ı da tam bir anlaşma mev- · Jamlacak . ve k~nuşmalara : ö~ü'!d<:ki arsad~ yapılması 
Nazm Danzig meselesi h•k· çut oldupunu s6ylemif tir, devam edllecektır. du~unulmekte:flr 

' 



"Misten Nise,, 
11 

Nefis bir Tabiat parçasının nur ) diqordu. Hakikrıtan, sol 
insan üzerinde bıraktı~ı tesir, yanrmızdu hemen flört, beş lıek 

geçen zamllllı taıi11 etmeğ• im· tar genişliğinde koyu kurşurıi 
leci,. fJermiyor, Hublu ( Katlu) Ur toprak parçası ura11rqordu. 
dan dönerktn, Alimet fJe nvrletirt Aldıfımız iıahata b[Jkıl ırsa, 
lıem•ema• tecelli ettiği zanno· Bu garip gıiore, tabii ve •un'i 
lunuqor.. gübrelerden daha çok f aytlalı ve 

Vrıliniıt gür sesi tekrar tek. kuvvf'fli imiş. Gübreler, /lkba-
rar işitiliyor; hard• ıepd, sepet tarlalara nak-

- Hcıblulular, Allalıa ıs /edilerek kazma ile uf alanırmış. 
marladık, kutlu olunuz, mutlu Kadimdenberi civar köylerin 
kalınız. tiibresi bu suretle para :ız, pul

- Güle, güle. Sağ olvnuz ı suı temin edılirmiş. 
yine bagurunu• Oradan yanımıza bir kaç 

Otomol,illeriMiz, yavaş qauaı 11ümun ~ alarak yolumuza d•fJam 
gürügor Nasırlı ellerin birbirine 1 ettik. 
rarpmuında11 hasıl olan ahenkli Yükseklerden siir'alle inrn 
sesltr, sami .. i a/kı,Lar dört ta· o'omobillerimiz, Bi-zi çabucak 
rafımızdan güksellgoı ... Akkise'ye ulaşfrrmı~tı Verilen 

Hani, bir az evt1elld ıükut?. sözde durmuş fllmalc üzre orada 
H"blu. coşmllş, içten kaynıyordu. ilıza• edilen kakao'ları içerl"k fJe 

ilk virajı dönüncege kadar b11 köyü" dertleri etrafında hasbi-
kagnaıma deuam etmişti. halde bulunar•k doğruca Beşik 

G_.eldijimiz yollar üzerirttl•· tlilzü'ne gt idik. 
giz. Oniimüz uçık ue ferahdı, Hrılkevinde ne,",/i hir k.ah
Deniz lıer an bin gaklaııgor, vı.ı.ltı yaptıktan to11ra Müfettişi 
yakınla:>ı!Jordu Umumimiz Muhterem Tahsin 

Akki.>e' denberi bize re/ ak at Uze,,.' le Müşavirler kafilesine 
eden eski Muhtar Beki' Kurşu11 ; ulaşmak üzre Trabzon yoluttu 

Yeniuol ) 12 Temmuz 939 ;# -- __ :iıli 

Zefanos Derneği T robzon - Erzurum Demiryo.~~ 
0 9 Temmut: pazar günü Deme/, akşamız kadar de- - Başt.ınfı 1 de - Bilhassa Saym Uçuf1C 

Hallavini-ı köy derneği çok vam etmiş ve Cumhuriyet marşı denizin en faal ve aktif Müfettiş Tahsin Uzer r~ 
güzel geçmiştir. ile s'Jna umiştir. Şehirden ge- unsuru olan tarihi Trabzon Trabzon 'un çok kıymetli 

Pazar gıiınii sabahll'lji'I Hııl- /enler yine otobüslerle şehre h · · b ·· k- · · /1 
şe nmn u gun u vazıyetı V a / i s i n ı 

kevi bıitün k.o'ları ve üyl'leri dönmüşlerdir. /4 
otobüslerle Dernek yerina gitmiş Dernek köqlü ve halk üze· değişecek ve her gün inki- ylf maz ve tükenmez iman it 
/erdir. Bund·ın başka şehirden rinde müsbet iıler bır.ıkmıştır. şaf etmekte olan iktisadi dolu bir enerji ile pfaf/ 
hir çok seyirci ve satıcı dem •ğin kıymeti zedelenecektir. çalrşmalan sayesinde 1! 
kurulduğu gı•niş meydana tasın D ~rnekte köy okulun Bir kaç ay sonra Erzu zamanda modern bir şehr 
mışlardır. Yakın köylerin halkı dan bu yıl çıkan ruma varacak olan .... Demı.·r haline yükselmek suretif ~ 
da çoluk çoculclarile dernt'ğ<> / k b k b kdl• 

M h A .k,. .. l . 1· yo u, şar ta uyu Ir lnönü HüktJmetiRi. ı fil k 
iştirak etmişlerdir. e met tı ın soy evı 

varlrk hcJ!inde vükselecek rı·ne mazhar olabi/eCt Halk.eoi bandosunun çaldığı 1 
,_ - · Sayın r.nne Tıe Saym hab11lar, ve bu hav3/inin her türlü u··stu··n bı·r vı·ıa~y•t 0 1acnAın! istik.la I marşı ile bayraıc tore111 .. ' ' ::J _ 

yapılmıştır. Son·a Halkeui b:ı~- Türk i.;likl<il v~ Cumhudyt>tinin içtimai kalkrnmasmda baş· imammız vardtr. fincak /J~' 
I biz yavrularınıza armağan edil . . 1 (18 

kanı C•mal Karahan bir söy ev d ·y· . f . t 1. . d 1 irca arml olacakt1r. Bı!hassa tün yurdu çelik agıa 
k d 

. f s- 1 ıgının ermunı ış e e ımrz e . ki 
verere erneğı açmıs 1'· oy ev . . .. şarkın iktisadi havatı üze- ören M illi Şef lnönü. şlJf . 
bitince Zefanos köy okulandrın Geçmı~ın karanlıklarına go nı· 

k. . d · d böyle rinde en mühim bir unsu" dolaşan demir yolunu bu yıl çıkan çocuklartn diploma mü/en o es ı evır "; 
lan d.ığıtılmış ve mezun tale j toplcmtdar, ancak sar.ayların olacağma şüphe etmediği- hayet Erzuruma vardıkfl~ 
beden Mehmet Atik bir söylev zulümlerini p1ylaşan zalrmlarm j miz Cumhuriyetin çelık sonra. bu diyarın soka 
vermiştir. fermanını okuma günlerinde iradesinden hşktran b u kapısı mesabesinde sayJ/4fl 

Bundan •onra oradrı bulu- yapılırdı. Onlar gözleri kamaş D · / ı b 0 • b • ıf11 .. em1ryo u 1 ra z na ag Trabzon 'ada uzatJima.s 
11
• 

nan Halk.evleri Müfettişi /...ıy tıran sırmalı ve yaldızlı elbi /. d kd. d k fJ' 
sP.lerile halk.fi. cehennemden üstün anma ığı ta Jr e ve şar (birinci derecede iktıs. ~ ) 

metli Şairimiz BehçPt Kf'mal b ·~ d · ·b · / f1 
h d ·ı ta 11 urumu ıtı any e . z;oruretlere dayandıg·ı ıçt Çağlar ı.öz alarak bir konuşma at~ş fışkıran bir ce ennem ı er. .., 

ı en/ete ieniş bir tarlayı işaret tuttuk. 
eyliyerek, ( Köglerimizin güire 
ihtig•cı bu toprakla temin olu-

gapmış ve Cumhı.rİ!Jelirı on be o zaman kurulan kırk gı1n asırlardan beri büyük kapı pek yakmda direktif/et~' 
şıncı yıldönümü münasebetile kırk gece düğünleri, şenlikleri olarak tamdığı Trabzonu ceklerırıe .jt.İphe etmiyorıı.: 
yazdığı A$ık Ömer d~st:ınından ve der.'lekleri orıların k.eqfi uğu· terketmiş olacaktır. Hele Zatt:n Cuıııhuriyet HükL1

1 parçalar okumuştu,. G mç şairirı rr~na kurulur vıı yapılırdı. On bu he valide tabiatın kor melinin ileri görüşlü şefle~ 
guek sözleri gaek destanı lıe /ardan dos;.ınlar onlar gibi ga kunç olduju /aş mev.>iı1110· tarihi ve ticari ehemfT1_ ij~ 
!Jscanla dinlenmiş v~ alkı~lıın · aaa ya paşa Jla bey oıurau d T b E lf'eı' Ç lha • ' ' · e. 'a zorı · rzurum yo- tinde tereddüt etmedJt'!' 

1 U mıştır. Halkın kanı zalımlerin ratıatltgı / k d · ·· ·· - "' 
- Souo vır - unun apan ıgı gozonün- böıyle mühim bır vi/df". 

Ofta Bayram 
Of (Hususi) - Yıllar

d.1n beri istırablar içinde 
ana yurddarı ayrı kalan kıy
metli ana vatan parçasmm 
ilhakı münasebetiyle kaza 
mızda coşkun heyecanlarla 
büyük re yerinde bir bayram 
yapılmıştır. Günün tatil ve 
mevsımın yaz olmasına 

rağmea yüzlerce yurttaş 

bu hakk1n zaferini candan 
Jwtlamıştır. Bir kaç gün 
erre/ kaymakam Mahmut 
Gürlük tarafından haz/fiil· 

nan program şu şekilde 
icra edilmiştir. ff tatürk'ün 
~mtı bulunnan Cumhuri
yet meydilnı kutlu/ama 
yeri olarak tesbit edilmiş 
ve istiklal marşı ile tören 
başlamıştır. 

Bunu müteakip kayma· 
kam tarafından bir söylev 
verilmiş ve bu suretle 
ha/km büyük bayrammı 

Öjlege kadar aralıkla bando hesabıncı dökıilü.rdü. fi 
d de bulundurulacak olursa merkezini, şirnendifetı 

parçalar çalmıştır. Bir y'ın arı Bu gün ise Cumhuriyet, halen Trabzon üzerinden .Jıf/ Doğum 
köylüler horon oyn'lmışlardır. her 1'ü.rk çocuğurıun öz babası Erzurum 'a 'liflrmiJSJfl"' . 

Tanınmışt! tdccarlarrmızt:lan Bundan başka 62 ha:;taya bakıl ve öz anasıuır. J:Jize bır guzle yapllan her türlü ihracat sonra elbette ihmal etf11~ 
va Belcdigıı ve C. H. P. /[. mış, reçeteleri yazılmış ve ertesi bakılıgor, bir elle okşanıyoruz, ve ithalat ile rıecburi ve yeceklerdır. Zaten bu ıolll,f 
l/Önkurul ozasınd m Mahmut gün ilaçları alınmıştır. bir 1<.ulple :;evılıgoruz. .)ız bü- ihtiyari seyahat/ar bilhassa temadısınden başka p~ 
11 • b' k ,_ Haçta/ardan dördü lıast:ı yüklerimiz bu.lere boyıece tıuk bu kış mevsiminde trende .,.,~v 
ıvıuamrnerın ır e• P.1e. çocu· ı E ı•" ha11ege gönderilmiştir; bunlardan dıkça tloı:tte yarmw 1'urkiye E I şey o mayan rzurum • ıı. 
ğu olmu~tur. Nrvzadrı uzun 1 bir tanesi doğum için gitmi;tir. sinden emin olur Vd bu llU rzuruma varmış o acağll1· zon demır yolu ile, rrav. 
.. - ı d'l h 6 s dan. yakın günlerden ıabii -' /efl omur e~ l er ve a a. 1 Ay~~ca kögcülıik kolundan susta beslenen ümitlere canla zorı ·un ıktısdden zeut: 
Mahmu! Muamrne.ri tehrık H.F. Ogkagnak ~ıe Dil. Turilı başla bas:larıırız. olarak büWn bu işler mesıne mani olacak/ard11' 
eJeriz. kolundan Sadi Altık.ulaç birır c .. d · · t Trabzon üzerinden Erzuru- kt' umtıuriyetuı ~ou esını a Bu maksatla şu h4 ( 

-·----- konuJma yapmışlardır. l.k, , tan koK.Ler oızim oca ma k11ıyacaktır. Bunun nor· 11t' 
ze' • yu.;cı · kau Dır det• daha te" ~ıJ 

kutlamış ve ög/eyin ake Öğledett sonra me9 danw gırnızdaıiır. ,:,;.ıpanımızaun çıkan mal bir neticesi olarak da f(I~ 
binde Milli Şefe ve parti bir köşesirıde kurulcın güzel 1eıvılcımıar Cumnurigwrı ıı,m 7 rabzonun, iktısadi ve ti- ede/un : Trdb~on, ko eP 
Genel Başkanlıgma ve 1 sahnede. "Hımrneti~ Oilu,. p~ye:;i gıaıf yuuarı11ı ı~ık.ıucun bırt:r cari ehemmiyeti pek fazla Şdrk devlet/erme varaf1 sı 
B il ş ve k a I ete çekilen başarı ıle teııısıl edıimıftir. 1<Urciur. Yıltc.rca zulmutı kasır· sarsılmış olacaktlf. Halbuki Kısa yolun ılk çıkış nok';,. 
tebrik telgraf/an halka Sahne aralarında köycülük ko galurı ıle ınlegen ~u zümrüt Ş ve şark vılayeclerımızin ıı· 

fundan Hakkı 1 arıcag ve uvakut ciailar, zulmün ul.:;;ı ııe ganan Trabzon 'un arkı Karadeniz d ~ 
1 

h Tı'v 
okunmuş ve alkış tufanı c k bölgesinde ekonomık ve pısı ır. umaena ey 11 

Zihni an bir ouaşma gapmış. ~u bağlur, oızırn gıbı gıldıııı yıla f1"' 
içinde kürsüden inntiştir. lardır. t!Linae külwr Jermarıı otunıur sosyal hareketler bakımm· zonıulann ufkun arkası ,~ 
Bundan s.Jnra daha bir Ayrıca spor kolu bir kır çoJiaLd.ıkçoı •Loeaı: fc:11lerıect:.1< ue dan en ileri bir inkişaf sakil yarını mutlak ~14ŞJ 
şahıs bir tarihçe yaparak koşusu tertip cderı:lc. k.Jgtü uiunç duyguları k.alpıere sı~magan kabi/Jyet qösterdiğinI takdir BÖrt:ll /Jüyük milli ' 
bu günün büyükluğünü iençlere A.oşu garııı yı.ıptırmı~tır. meJkür~ 1euynai1 ue mı:ııımı!let eden Cumhunyet hüküme- ınönü 'nden. Erzurum,a ;, 
izhar etmiş ve bayramı Külüphane ve ga11ın kolu iazete, yuvası haıın.e g.raıiirıcü:11 Jı.ı.;{.La timiz. buraya son yJ/larda rdn hattm, frabzon 'a . ..ki 

k , mecmua ve kitap daaıtmıştır. airecektir. d t I h undır 
utıamışttr. "' • yaptıg·ı maddi ve manevi ar u.za ı llfası usus 1J 

Temsil devam etmekte iken Sözümü kesmı:den, kalbuıi .. te~ 
müzaheretle. bu vilciyet dıleklermi bu mu . ,,. Bir jandarma müfreze 

sinin resmi ge;idi ile tören 
bitmiş ve fakat sevinç hdien 
hüküm sürmektedır. 

1 
Valimiz Osman .:iabri AJ al halka ue·~11 Ulu Alamızırı ı u k ıS 

k · daı·m<> d kk satularia ifade etma I dernek gerini şereflendirmışler tıuna tazim ı\-tn bır dcıt(.ıkıı. $U mer f::Zlnl .., I at 

ı 
fJe temsıli segrdmişlerdir, VcıLimız küt edtLım. Var olsun At.ıtıirk BÖZünden uzak bulundur· yoruz. ıv 

og'lc• t.tkiklor d, 9"P"''ş/urd:__ k~glu•ii •• M,ltf Ş•f bm•l /nünü. maını~tır. Sa it Bi ıa 1 Ça~ 
~~~==~~~~===========~~~==~-~~~==~~==~==- ~ 

alıp yola girdikten ıonra aşaiıya inmiştim. Ne ~ 
reyim ·ı Zekeriya bizim uşakların arasında. 14e J9' 
güneş batmadan içerıye gırmış, sandıkların ark~ 
saklanmııj; gemi kalktıktan sonra kendini göste Oİ 
lieni görünce topariandı1ar. "Ulan Zekeriya,, deıf 
"ne işın var burada ·ı,, Boynunu büktü, sesıni çı ~I 
madı. ~ıkıştırdık. "'ı' edıden ydmişe kadar b~yl 
dogüşüyor. Kolum kuvt:tim yerinde. BeniPl JıO 
işım ne ·ı Utanıyorum kendimden.,, dedi. 

,....._.._~...-. .... ..._m_..~~a;;a:am~ 
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1Karadeniz1 
1 Hikayeleri 1 
1. ._ * Yazan : Hayrettin Ziya * mmtc rl 

Bir kanun vazii gibi gözlerini inceltti; 
gaipten ilham alıyordu. Bakışlarını boşluğa 
Elini masamın kenarına hafifçe kondurarak 
kalktı. 

sanki 
dikti. 
ayağa 

Ne yapılacağı var mı ay oğul 1 Bu yayla
lardan köylere muhtaç oldukları kadar dağıtmalı. 
Bak ondan ıonra kavga falan kalır mı? 

Kahraman Kansı 
Zifri karanlık bir gece. Gökle deniz kara bir 

gölge halinde birleşmiş. Durgun su, kulak kesilmiş, 
yirmi takanın birbiri arkasına çıkardığı şırıltıları 
dinliyor. Yirmi beyaz yelken, beyaz duman parçaları 
gibi, muayyen fasılalarla kayıp uzaklaşıyor. 

Güverteler uyanık başlarla dolu, Kibrit yakıl
mıyor, çakmak çakılmıyor, cigaralar kapalı avuçların 
boşluklarında yanıyor. Deniz üzerindeki yabancı bir 
şırıltı, başlarını o tarafa çevirtiyor; karanlıkta, ka·· 
ranlıktan daha korkunç, daha kara bir hayal aranı
yor. Karadenizde mekik dokuyan Rus denizaltıların· 
pan korkuluyor. 

Yirmi taka, güneş batalıdanbeı-i doğuya doğru 

f.Pl Jlıyordu. 

Geçkin bir tayfayle konuşan reis, sır verir gibi, 
hafif bir sesle : 

- Şu cepheyi I'yfoskoflara raslamadan selamete 
çıkarsak bir, dedi. 

Muhatabı cevap Vl!rmedi. 
Takalar orduya, gizli gızli, cephane taşıyordu, 

Doğuya doğru müsaıd rüzgar esince !\.us donanması, 
canlarını vatanları uğruna feda etmeğe hazırlanmış 
uşakları avlamak içın Karadcnize yayılıyordu, 

Ne var Au ( Sende bir durgunluk görliyorum. 
Ne olacak camın 1 Oğlumu düşftnüyorum. 
Allah allah ! Cepheye bugün gitmedi ya 1 

Şimdiye kadar böyle durgunluğunu bilmiyorum. 
Ali, kat'i bir kararla başını kaldırdı. 
- Reis, dedi, sana birşey söyliyeceğim, ama 

kızmıyacaksın. 

Söyle bakalıaı. 
Kızmıyacağına söz ver de ... 
Kızmıyacağım dedim ya ı' 
Sana haber vermeden gemiye yeni bir tayfa 

aldım. 

Kaptan yavaşça güldü. 
- Korktuğun bu ise birşey değil. 

kötü adam sokmazsın. 
- Görürsen beğenirsin, 

Sen gcmıye 

- Hele sabah olsun, hayır olsun, Gündüz gö-
zile görürüm, 

Ali geniş bir nefes aldı. 
Birkaç dakika konuşulmadan geçti. 
Söze yine Ali başladı. 
- Madem bukadar açıldı, arkasını da söyliye• 

yim reis. Yeni tayfamız iyi bir çocuktur, Yaşı onal
tıdan fazla değil, Kimseye. bir zararı olmadan yetişti; 
uılu, namuslu bir delikanlı olqu, Bu akşam demir 

Reisin gözleri yaşarmıştı. el' 
b~ Gemi, su şırıltıları arasında orduya 

koşuyordu. 

~· 
Zekeriya, iki senedır, Sarıların Penbenio ,t of 

smda koşuyordu. .Sevgısmı ilk günlerde Penbe~t~ 
türlü anlatamamıştı. .liu haşarı kıza ne söyl ,J" 
kahkahadan başka cevap alamıyordu. Portak•1 .. 0~ 
~mın a1tınaa yalvardı, karayemıı toplarken °di 
k<}stı, evJ.erının üstüııdekı kestane agacıu.a kut ./ 
salıncakta sallanırken korkuttu; hıçoırı tayd~.,,o~ 
medı. tiir aralık bu sevdadan vazgeçmeği .dii~ 
,::,arıların taraiına uğramaz oldu, Kısa bır. et'' 
sonra bu tedbiri d~ taydasız kaldı; yine e"•P 
fında dolaşmağa başladı. pi, 

tsu alaka, önceleri birşey anlamıyan P~~ 
yavaş yavaş tesırmi gösterdı • .tSüsoÜLÜn üPlid'

1 ~ı 
uzaklaızan L..t!keriyayı bu sefer Penbe arıyor011·.yo' 
kanlının dolaştığı yerlerde görünüyordu. Iıtı 
kı ona eskisi gıbı takılsın... li~I 

Harb şiddetle devam ediyordu. Köyde a; 
kalmamıştı. ihtiyarlar cebhe gerisi hizınetld e _,,; 
şıyorlardı. Yiyecek yoktu. Hastalık baş ıöstet 

llrkaıı Vif -
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Şlir Behcct Kemal Çağlar'ın Cumhuriyetin on 
beşinci yıl dönümü münasebetile yazdığı 

~şık Ömer destanından parçalar 
Güra ıeldi tlüng'J iki lcısma ayrı ltlı 
Gözler Jumanlontlı lc.tlıç sıyrıldı 
Koç crphıtle lcaç bin asker lc.ırrldı 
Dört ıen11 /curt yuli le.o'" çınarı 

Cihtın har6i derler mahıerden nişan 
Soru•zda kuragan köpüren taıan 
Türk aslceri 11erdi ceph!lerd~ ş:ırı 
Amma müttı/ilcler getli şamarı 

Tür/can adı le.almıyordu lıartatla 
Millet itle. baıın• kaldı ortatia 
Kcrptanlllr firarde ıemi Vartada 
Strl'luıg~ biz lcagluttiler lcarnarı 

Afç,,lctı Vohdıttirı hagıradı Mecit 
Kalmamıştı g:ı.yri kimseden ümit 
A11af artalarda ıan oere.,, yiiit 
Oldıı 611 ncitletin bir ttk medarı 

Millet ıöotl11 oldu Ata baı oldu 
Ttıılar ıilti.h oldu otlar aş ald• 
Miıli ıöriilmemiı 6ir uv•ı olda 
Koudalc yallan/arı yrırddan tlııarı 

Türle lr.adınını da ıörıra ıaşırdı. 
Ne bebe;e baktı ne 111 p:ıırdi 
Sutıntla ctph~ge mermi toıırdı 
Böılece lca•andık Damlupınarı 

Ne i%den •grıldılc. ne yoldan saptık 
Yalanı bıra.~tık Jojruga topddc. 
Yeniden mermınlın altından yaptık 
T erih dedikleri ga••r bozarı 

Bir destan söglesin gagri her tPpe 
Başlca örnek mi aran bir bole Arıtebe 
Düınt•n lculo;ına olsun lci le.ipe 
Giren ıer tlaga;ı çılcar dışarı 

Kegfi•iz tele dıjil Ofljün halkla bir 
Dt1rler dert ajlatır u#c ta ıögletir 
o; r[ •' duvtırJa11 ıu sazı tetir 
Çın/at.111 türlcümü:: gine cifJarı 

Diz çöle.meli baılco u/er 
Bisc Tü·k ılt1rler hıg Tirle dırler 
Bilir ı•l•r ıölcler gerler 
Bin Türle derler lıtg Tiirk derltr 

Her murada ertct;ılc 
Şan •ertlilc ı•• •erece;elc 
Bigiilc günler görtceğ~k 
BiH Tarlc derler lııg 1'ürk derler 

Bis ata ille /cemi talctılc 
Danyaya biz ön agalctılc 
Gıinrş sönecelcti ga!tık 
Bize Türle derler heg Türle derler 

Ce'flhttr hiıdı ilı veılftl pegini 

J..f,y Mt!miş he.11 Ke2i•n sorsam reyini 
8u;,;,,. 6en ıenin tligıc•iini 
'4ı4ından balııet te d•jıt tf lcdrı 
a., ıeflgilimiıin Atatürlc •tlı 
~ıke uvıilerin kain arnıı tanı 
rı•tıra bi%İ11t ıönül çolct•11 lcocadı 
Urraanıı sorarsan çoplcın uçarı 

gÖ11ül söz dinlımez sıvışır hemen 
4.'"e tlt! Stflmekten lcalf'1taz bir zaman 

Jı~r.ı 6üloültltn ıegd•gız ama11 
~kıl baıton hrı on lcarıı yukarı 
~e aç lcutaga r.e söv/et lcötüyü. 

14
°!Jra1rulan bahsetrnelc hepsindt.11 iyi 

c'ıl gole durmasın alaqım tleyi 
1tıin lcarıımııdon tarna katarı 

~~"l•g gole Z.ı/eri anm:ılcta11 leıiz 
Ö~rd.egdilc efendim ne digortlulc iliz 
C~,,,.~,./or• muar oltl• Alcdıni% 
qıtıil galcanların ı•duı mezarı 

lırtm. 
Ö ır zorumuıla geçince ele 
C ~diler i• Tür/de 6ir iı var hr!le 

il."' ıöz di11lettilc getli düfJele 
I lldettilc aulla denen o ıivelcirı 

l;tzı Ji sögl~g•n Gürz<1ndu faıan 
o~ kımııı v:rdi taıtamı.m Lozan 
t 1'141 ftıgri Tii.rlce •hdıraı hozan 

0'1c•rl•r tutmaıın ieoı• dam.,ı 

Avukat Zihni Carın Halkavi hopar
löründe v~~rdiği yalan şahad t 

hakkındaf,i konferans 

Yol yapmak angarya d ğP .... ir 

Bu kon/ nan~;.mrzın m w- retirıi fı·ıkimiııetrni ebPdili 
zunu şahitlik trşlcil edi_cıor. ğfoi, aliırır uurd ıd '"ntll"t 
Şahit h:ıkka. ve adalete halinP. solc.ar r,.s •:ıu /,ı t'm. 
hizmet eden hir u?uvdur. red~n cemlqeiin cızas·ndrm 
G 11dinden bekle.nen iş ihti- · h 1 r kes ş ,fıit bulunduğu 

'"ili hadiselere ait bilgi ve 1şlerde duv 11t rıu{uunda he
gö ·gt; sıini'i kt:ı%f.I mercilerine m n icl'b t!t:' d::>ğru JU sö ılc
'Vt! al/ikalı hi 'umum resn.i f rne Mrr. 

I3urada sizi tutup ta, yolu.1 lüzum ve fayda 
larmdan dem vuracak değil:z. Onu siz herkes
ten daha iyi bilir ve anlarsınız. Çünkü kasaba
ya ve köyünüze enip çıkmak için .yolsuzluk ve 
köprüsüzlükten doğan bin bir eziyeti çeken, da
ha ziyade, sizlersiniz. 

dairelere doğTu olarak be- Ş .h ıdet kunoatı ıılfcda 

qan t·f nr•ktir. Adli hadise- nige üzerinde mÜPssir o'du 
ferde huk•rki vaç/i t yine ğurıd ... n oldu ~Ç'l sıkı vsul 
ait rolü oynayan ilk icfi- . 'TJt> merc•s;m,. tabi tutulmuş 

m?i imrıessisc şohnd-:t zr. ve qah n şahitlıkdo suç s ! 
Bilgisine m•irrcr:at olu·ıan yılmıştır. 

Birkaç senedenberi iyi kötü her tar~fta yol 
lar ve köprüler yapılmaktadır. Bunda Cumhu
riyet hükumetimizin de devamlı ve işin peşini bı
rakmaz bir dikkati n1evcaLur, ve sonra henüz 
yapılacak yollarımızda çoktur. Böyle olduğuna 
göre lazım gelir ki yapılmış olan yoliar dayan-
sın, az zamanda bozulup gitmesin. Çünkü her 
zaman bir yolla uğraşırsak geride yapılm<lmış, 

işi'!rde şahit d~'CJ/etin kaza GJek cl:'za ve guek 
"~ idare hr:rlt nna i:tirak hukuk dav:ı.lorında yeminli 
daha doğrusu insanlıfırı t'.le ya yeminsiz yalan gere 
sacıdt'line gardım eden bi, , ş.:ılıitlık edenler için Cl'Z'l 

ntfli hakim t1e ya idı.Jre ' tayin edılmiştir. Ve h11le 

yüz üstü kalmış diğer işlerimizi görmeğ- vakıt 
ve fırsat bulamayız. 

Hükumetin yapacağı yollar büyiik yo'lardır. 
Onu, eline geçireceği para ile zaman zat an 

edendir. yalan şahadetin ması:m 

Ş ıhadd m<!dcni cami k:.11s ·l~rirı h.ık.sız 'qere nıu-

yapacaktır. Bu, onun bileceği b:r iştir. Bizim 
burada düşüneceğimiz valnız köy yollarımız ve 

alard 7 Y'''ddaşlık ve in eb ~ t ve ya ö üm cezalar ile 
sr:nlılc bo•çln,.mdırr ça•ıılmış mnlı!.:.ıi.migetlerini intaç ve 
V.! c~m;v,.t ·n rıhlakmı ç'yrı.- , c z da wfaz edilmişse şalıi
nr.t ~,,. CJ'J ht-k men/aatları· dula uifır lıcpis ve ya ölüm 
"' hun ıue muksadile harı c~z.uları verilir. 

bu yollar üzerindeki köprülerdir. Bunlaı ı yap
mak ta yalnız köylünün üzerine düşen bir vazi
fedir. 

dt•ı·rce ltisımların ve bazı Yalan ~ahdlik giiz J. ııar
vazi/e ~ahiplt!rinin ş ıhitlik tıcı bir suçtur. Yalan yere 
(/apmakta mazur o!dul:ları · şahadet ıd~n cemigt:tin en 
h ,l/ar gösiuilmişıir. ' fena mım3upleri sayılır. 

Birkaç senedenberi bu işle köylümüz çok 
himmet göstermiştir, bunu da biliyoruz. Fal .. a~ 
görüyoruz ki bunca emeklerle ) apılan yolbrı-
mız yazık ki çabuk bozuluyor, dayanmıyor. 

/ ' · t f d · - . KeT1disİ11in haşkalarile olan 
"CZ ara OYOSW 'l nıza l 

b · lı ,J' 1 L k. f münasehotlorınJa olduj~ 
ır o ts~n n na ım ve ga 

b le l t f J zibı vatand<oşların medeni 
~n~,.r mo om rır ara mcı11n 

Yapılan yol ve köprü sağlam olmak ve ht->r 
hangi bir tarafında görünen ufak bir bozukluk 
hemen düzeltilmek ister. Böyle yapılmal'.sa, ih-

muamelatında du.hi ou ıibi
cemi11'!tin nizrımlanrırı 'lle 

lerm sözlerine itimat o!una
menfııc.tına u9gun hallinde 
hadisf!yi bilenin doğra şa- maz. Halbuki gurdaaılar 
lıadetinin bı.igülc f .:ıidesi bazı ahv:ılda hakim tibi 
'U "lrdı r Şahat/eti~ cezoii medeni bır tasarru/u tescil 

mal edilirse birkaç sene sonra ne o yoldan ve 
ne de bu köprüden hayır beklenemez. Misal 
isterseniz: ya sizin veya komşu köylerinizin yol
larına bakın. Her halde bunlardan birini aynı 

/
.. h l .. l ve te•sıka mezıueJur/ar. 
ııllerde ve t e ma a taal- M 1 .. ··ı- hl"lc . "d" 

'ak 
.. Jen _ 6 ti J ~se a o ıım t? ı esı ,ı 11 
.. a munase e erae t . k .1 . b l le 

ki mevlc.ii evvelleri daha gc ışın esı mes_ı. 0 a~ı 
-h · d" D- ı- b l hastalık, harp, ısgan gıhi, 

akibete uğramış göreceksiniz. Bu, neden?. Çün
kü her işimizi, hatta faydası kendimize ait olan 
işleri bile angarya samrız da ondan. 

mu ını '· ur u se ep er ! 
- - d it d t t 1 k f eolcaldde hal ve zamanlar-

yuıun en şa • e e mu .a da vasiyetçi resmi ve ga el 
istinadın bazı mahzurlui ı ·ı . . 

. . . d l fi g::ız.ısı e vasıgetnRme tı111zım 
hıssedı !ınce a a tt u:;u e tt" d e ıremu ee ya e emızse: 
rinde değ;şilclilc lıasıl olma. v . . t• . 

Köy yolu köylünün yoludur, faydasını o gö
recektir. Bu itibarla da, onu yine kendi y pa
caktır. Onun için bunu sağlam yapmak yıne 
köylümüzün menfaati icabıdır. 

• / F l' ı .. 1_ • • ı apacagı 'Vasıge ı yanı son 
lıan ga b..ış.andı. ı tıa1<ı,..-a ıkı l k h · J t ,_ · arzu anm ı ı şa ıue a"'rır 

tnra/tn ge!t.aiğuine ay kın d l d t k · h ·ı 'l'r:ıbz ıu fora memıırlu~undnn: 
e u, on er a a nr "'" ' e ıs begannt VI!. iddiası kar ş • Yeminli tıç ehli vukuf tarafından 
vasıgetın muhteviyatını ya- Kom'!ra köyü 

sında başka deiil bulunma- z.ar 'Vi! ya yazdırır fJe keg Şultan K~ıeş ağa ~rrben vol 

gır.c.ı ni:L i halle mük11lle/ /ıgelı hemell hakime h.ı.bu şimal~n v11 cmubı"n Ali ~ğ::ırıın 
mercilerin çehcef:i müşki- fJeritler ve lıak.:n d~ ken- mülldi ile mahıiut : Fı"dıdık. 
lat göt ön•indedir. içtimai Tapunun Mayıs 938 ve 14 nu 

dine diiıeR vazıftgi Y"Pm"l.lc- marasında kayıtlı 
ve ik.tis~di sebeplerle pek la vazigel tekemmul eder, Mulı=-mrnen ltımeti, 1600 lira 
tabii olarak artan ihtilaf. görülüyorki /C'Jnun hu gıbi Açık artırmağa çıkarılmış olduğun 
/ dnll 10 • 8 - 939 tarihine müsadlf 
arın ht!m teı ve ht!mda hatlarda şalııtlere noier ,,~ 1Perş,.mh~günü nat 14 dım 15 kaliarTrah 

hak ı.ıe lı.:ıkika.ta. uııgan bir Jh lı ı . . l h. t. %On ıcra dairesi önünde birinci artır 
, 1 ya SU .JKlml Se «l ge llt~ mıısı 1 npılıu~aklır. s~rette h.aUi. cemil}et ;çın 1 benzer :selahiyet flermcştir. Artırınıı brdeli kıymeti mıılıaın 

hır 'Oazıjedtr. Ş:ıhadetten j /lfe bu gıbi u.ü'1.im ta- m1noııln yilzde 7fi iııi bulduğu tak 
d b kl h d' [ d dirde mOşterlsi üzerine lıırakılacaktır. 

IJOr l": e enen a ıse ~r e ı s1Jrru/larda h:ı.kların zigaınu Aksi t .. kdirda .,, son artıranıa taah 

Yoklunu ve yahut 1 '~ b l le k J büdQ baki kaluıak üzere artırma on 
& rıat.:sız. ~e ~p u mama için ço. ,,ü 
( ı / l h le ı tıoı;: gün ınflddelle temdit cdilellt'k ve 

•e ga ancı.ığı ıa inde a ! rust İı:ıreket etmek lazımdır: oııhe~iııci gliııtı :ı5 ti !139 Cuma gliııU 
flf adalet meydana çıkm.ız ! Dojm şrıhadetle şahit adeta saat 14 d-sn ır; dairede yapılacak iki11ci 

1 arhrmasnıda artırma h<!deli kıymeti 
Artık içtirlıai hayatta hü.kum1.ere iştirak etmiş mııhamwonın yOzlle 7;; iaı bulınadııtı 

lıukulc fiil adaletin temin 'Of oluyor. Şcıhadeiin : adı:!letm takdirde salış ~280 nolu kanun ahkli 
mına te. Hkan geri bırakılır. 

tatbilc içiıa müteselsil bir icapla,.:na uyması için şa- ~atı-:ı poşiodlr. Artırmağa iştir!k 
le .~ [ t tt Ş h 'tl h 'tin h d' t / f etmek ısteycnlorin kLymeU nıuhamme ııtı e mevcu ur. a ı e- ı a ıse V~ a;a ıJr a nııııin yOzde yedıbuçuğu nilbetınde 
ri• 111hadetten mrıkbul se olan miinasebetl~ri her za. pey ııkıt'Jsi veya ıııll1i hir bankanın 

J /c ·· temınal makbuzunu lıu·l bulunma· 
6ıp •lmaaan oçınmaların· nıan goz önundtı tutulmalı- siarı lazımdır. Hakları tapu ıicilile 
dan ,,, g• galan yere şa. dır. Ş!Jhitilıda iki t.-ıruftan sabit b•lunmayıuı diğer ipotı:ıkli ala· 

cakhlıı.r da dığer aıl\kudarlıı.rııııu ve 
hadıtte bulunmalarıncian birile eski, yeni münasebeti ırtifıık hakkı sıılılplel'ınin bn hak 

gaLanız davadaki alcikadar- olabıl!r, lnrı \"e husubıyJe faiz \'e maı;rafa da 
olau iddlalarıuı tıvrakı nıüııbllcıerile 

/arı Jeğil 6ütü11 cemiyet Bu münasebetler şahidin birlikto ilüıı tarihimlıuı itibımın yirmi 

mll-tı•ssı·r 'O. muto~arrır olur. hl k f .. gilıı zarfıuda tlairt~mıı:tı liııtlırıııııleri ,.. • a a ı tl.lS ına fOf~ ya sa- lllzımdır. Akıi takdirde lıaklurı tupu 

Vatand ... ;lann cd•lette11 hab~t vıgtı iltimtıs ue hi- "icillle sabit olmayanlar .atış hcdtı· 

h linin payla~wnsuıdan hariı: kıılırlar. 
m•iıtefit oln..ları b ı!rin mtJye ]/il. ıı~ttı taraz fit! nıf. MtHeı akını veı-gı Vil ltelodiye rıı5uıııu 
haklarını ha~ur fi! St1.•4•~le ii ... ,.İ.i~t we intilca.m duggıı- nrlırwa bed~ıtrıdeıı tenzil olunur. 

Dalı ı fo.ı:la m :ı.h1 ıuat al ·u~k isle· 
kullanm•lırı: D,•lctin lcıı'· - Aıl'6ıll fl•r ıe!\\tır ı:l 7 939 tarlhJllcin lUbaren 

İlan 
Of Asliye Hu'-.uk hakimliğ'ırıdcc: 

Ofuo yukım Htstiko:: koyün
den Hüseyin Reşad Kural tara
fından Of aslıyı- hukuk ma .kcmo· 
ıi11e bn istida mür c ı tla ııyni 
köyden Hacıkorim or;uılarındıın 

Y akup o~lu Ali haüıı:ıda gaiplııc 
i:ırarı tıleb etıniş ve talebi vcıln 
muvafıkı usı 1 gorülerek kauunu 
medeninin 32 inci ın-ıddcsinin 2 
iaci fıkrasına tevf ıl:cn il.inen tcİ:>· 
lifat icra9ına ı:ıahkeı:ıec:: kernr 
verilmiş olduğu fon mum ilf.} ı 
Alinin gerek: bizzl!t k u füindl"n 
ve gerelı:se hayat ve mcwıılıncıen 
haberi olan ve keoJis' nin hnlen 
nerede b.ılunduğuou bi eu varsa 
iş~u ilnn hır ioıoden itibar n bır 

ay zarfında gert:lı: tahrıren ve 
gcre(.se şihhen Of aslıye hukuk 
mahkemesi rıe bildirilmesi lüzum•ı 
ilan olunur. 

Zayi 
Trabzon 8 i c· ııh;;ınm 2 i cı 

taburunun 6 mcı lJL. den al:lığım 

ve 31 • 10 · 91'3 tarih ve 65 DU• 

maralı terhis tezkeremi zayi ~tt m 
yı·nisini alııcuğımdan eskisin"n hür~· 
mü yoktur. 

Hayrat nahiyesı müdürü ve 
Of kıızaııı:ıın fotrek n kö. 
yunden 3'l5 doğumlu meb· 

met o~lu Abdurrahman Çalık. ----- ,._. 
herkesin gl!r lıilmE'sl iç!n da rede n~ı. 
bulıındurulacnk ıı·tırma >;i'lrt ıııınesi 
!137 2üti ~e. do,,yaya ınuracııııt n 
m"veut vaaaiki g1lrobUeceklor1 U D 
olunur, 
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30. ooo ki ıo kovu" eti eksi ıtm esi ı i ı an . · ~-ı ~-~_:_ı_· .~._-ı,ı~~~ıı!ıııınıı~ıı~!~!!!!!ıı!:!!!!:ı!!~1!~!ıı~~~~~ıı~ı~!!!'~~mır~~!:!!!!ı~ı!!!!~l~ı!~!!!~~ıı~ıımıı~ıı.m~1 Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonu 1 T .. bzon Huluk laı;.,ı;~;•don' .· _ ~ ; 

Başkanlığından: ı Mü·•:;.~~:·:ı:h::;;"~~ •. ··~:;:: .~:]~ S E N B E N LJ A F R A N S 1 Z ,, 
1 - Erzincan S11el orta okul oe Suel Hi.lsfarıesinin Hat C-' tarafındıın kcc sı Akçd ~"" ı 

k d "h · bııtın Hatalita köı:ünden Çelenk =.~ g • ~ E11lul ha~ıntlan Haziran sonıına a ar l tl.l/'!Cı o •n l 11. .ı h t ı--- " 
.. r o~ullıuından Ruşenın oı? u .. , e ır.• ="'"~ ses 

1 
·ı 

30.000 kilo ko11un etine talip çıkmatltğındJn geriden ka- 1 Bekir aleyhine 339 91'!nt-siode PV· I"" =i e ~ 
palı zarfla ~kıiltmege konu ımuştur. l 1~ndil:leri hıılde auda bir güna FE f.~I 

2 ""ahmiııi bedeli 9.000 lira iık teminatı dr.ı 675 ~ r·çim~izlilt ~l.oıadığ"ı h~ld~ ıo sc· ıf·.il 
1 ' ne evvel evıoı terle ıle bu ana !E:i:: 

liradır. 
2 7 93 

kadar kendisini aramamış o!~u~u~ ~:_] L Y i • HA İ ~· 
3 Elcsiltmesi 2- - 9 Cumartesi günü saat dan ymduna nv Jet etınesı ıçın ı ~=ğ ,. 

11 de Erzincanda Satın Alma Komisyonantla .Qapılaccıktır. açıla• ihtar dr.vası üzerine n:u ~~~~ lstanbul Galata p K 1330 ıı 
maileyh Mehmet Bekir namına 1&~=§ . . f. 

4 - Ş.rtnamesi e9sa/ı Kolordunun tekmU gq,rni- gönderilen davetly•·ye eelr;.iz sene ,==- -~ • · ı 
.,n/arınd11 meflCUltllr fJe agnıdır. Her yerde her gün öııce köyünden ç-karıık: halen ne· ı=,;;-~ ihzari Fransızca Kurlan ~iavidir. ~. 
ıörülebilir. 1 rede oldu2u lıtöyc~ malüm .. b~l~n 1:.:=~ T / madığ'ı t>eyanile Halalita koyu ıh· __ ~ ~ 

5 - ı ekli melctu,ları eksilme saatinden bir saat d d - 0' ı k · t"h J h ı 0 •· "' J k ·t 1 i tiyar hey'eti şerhile iad.· e il i 1_ -:_~ ıgunıu ım ı an arma azırıamr. razar gunuen maaua ayı muameıes , 
eovel Komisyon Başlcanlrjına verilmiş veya post.J ile ~inden i~ametıabı belli olmayan ı ~=-.:E ~, 
gönderilmiş olacaktır. 8- 7 2-15-19 Mehmet R"kir halr.kınd.ı davetiye· =.=:§ her gün saat 9 dan 12 ye kadar yapıl1r. 1 

nin ilaMn tebliğine kara;
9 
;~~~ I~~ Okul 18 Eylul Pazartesi günü açılacaktır 1-12 t 

Eşya kayık nakliyat eksiltmesi ~!:şam~: g~~~a::~e;io ııa b ra- :=;.~ ~.. ~, .. 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden: ~~:~! ~~ld~~:t;hi~p:=~~::a~" v:~ ~m~,jiii\liiiilijii\\Jıfiiiıii\t~li~i!~~IDlki[i~j~\l\iliiii~;il!iiilii~iilIBliii ijiji;iliii ![.]ıiiji\iij\j!Wiii!ll[lliiiiiliiiiliiiiiliii~iii~illi~fü~iii~iiii_.liiilWil~ 

Pulatane inhisarlar idartsinderı 1-6 939 gunan· ı · -·- ~ ya vekaleten rnııblc:f'meye_ ge mesı • 
den 31--5-940 günü akşamına kad" voporla gönderi aksi takdirde muhıık,.menın gıva 1 c a r artı ·ması lectlc 'fJega Pulatane idaresi namına ooporlarla gelecek bında ruyet olun~ c ~ı tebliğ ma 

şartnamesindtı ttıdat edilen bilcümle eşgolnrın is~ eled(!n kamına kaim olmak üzere gazete Bn St'nıdi/c. icarı 
ııapar• ve fJopurdan i:slceleye kad1Jr olan k·ı_11ık nckliyes; ile de ilan olur.ur. 
19- 6-939 gününden itibaren bir a.11 müddetle nçık ek· - .. ·~,~-. --------r 
ıiltmesi uıatılmı$iır. Mu1.1akkat ihalt. 20-7 · 939 perşem_· ilan 

MN KNu: Lfra -- R 220 64 200 .)zra. muf!1Jzala! T.dıtı n• m.ığ 1z.1 .::.~v< k 
be tünü saat 14 de Pulata.ne müdürlüğünde miıttştkkıl Jf İcra clairesi:ıden : 
lc.o'ftiıyonca goflılacalctır. . 

0 
Açık IU'hrma ile pııraya çevrle-

E/c.siltmeye iştirak için muhammen bedtılı olan (3oOO) l cek gayrimeııklüo. ııe olduğu: 
lir• üzerinden yüzde yedi buçuk htsabi:e (285) lir~mn i G~;rı b~~n::1nu: bulunduğu ınovkı, 
inhisarlar fJtznesfoe yatırılmış olması şarttır. Talrpler mahallesi, sokağı, numarası : 

ıartn11m11Qİ Pal11tan~ m1iJrirlüiiindt! ~Ön•bi/ir/,.,. 5-8-12-15 Ofua V ~lut maballesiııde h 
punun l'. evvel 9JSS taı ilı ve 1 
No. da mukayyet 

takdir olunan kıyrmıt : 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden : Tamamına ( 800 > lira 
· l •d · d 2 6 9 9 - ·· Artırmaıun yapıl11cağı yer, giln saat 

Palatane lnhuor ar ı aresın en - .'. g~nun Of lcra daıl'eıı ııdc ıu ö !:'.J9 
Jet1 31 5-940 tarihine kadar fJapurla go.1derıl1cf!k 1 p , - - t l» da 

l l 1 1_ e"şemoe gunu ua • 
oıya Pıılatane iJaresi namına 'fJOpur ar a gf• PCPK şartna 1 : lşlıu gayrimenkulOn :rrtırmıı 
muinde tadat edilen bilcümle ~şuaların rınbnrlardan is ,artnaın~sl 12 i·!J3~ tarilıiııden ltibR-
lcelege fit isk~leden artbtırlara kadur ham.,/ilJP. nakliyesi Nn 938-237 No. lle Of icra 

dd / k k dairetdnin muayyen numara-
19 - 6-939 gününden itibaı tn bir ay mü et e açı e · ıında h.ırketıin görebilıaeıi için :ı-
siltmesi uzatılmıştır. çıır.1u0r. İtlAndıı yazılı olaııdau fazla 

7 939 b 
- - t nııı rna alınak lııteyeıılur. lşbu şarl-

Eşya hamaliye nakliyat eksiltmesi 

721 66 .'80 R 
222 68 780 R 
104 80 302 Al 

.. .. .. .. 
.. .. .. .. 

" 
,. .. •• 

Defterdarhktan : 
-Yu fcarda cins ve evsafı yazılı akarlar 2 -7 939 tarihinden itibaren 15 1° 

miidıldle ıtıe aç•k. artırma umfile kiraqn tıerilrcektir. TaUp olanltrrın yüzde 7,5 Di,o; 
1 zito m-ıkbazlnrile birlikte ihule giinıi o!nn r:-7-939 t-.ırihine miisadif pa%arteıi I 

111i saat 14 de D!(terdarlr l.:t 1 fnpfnn ıcrık komi!ruorı:ı miiracaatlıırı. 5-8~ 
satış lııteyen in ııJ acıığıua ruclıarıl olun 1 
diğer alneııklflar bulunup dıt bedel 
lmulıırın o gayri nıcnltul ile temin 
edilmiş alncukların mecmuundan 
fazlaya t;ıkuıa.:su eıı ı;ok artırıııııu 

tualıbüdil haki kalmak Uzcre artırma 
on beş gilıı. dnlıa teındit ve onheşinci 

Seman eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : " 

B .. Jediye Trmzi/c..t hayua. ·,Lannın bir s"nelik ;!ıtit1', 
o "aıı ( 43:0) kil · saman eksiltme usulile mubayaa "'"-, 
C• ığından talip?erin 18-7-939 salı günü saat J+ IJ 
Erıcürrırn ! l'Pliiracnotıarı i lô.'1 olunur. 5-8-72:::;}/ Ma'tJa/ckat ihalesi 20- - perşen e gıınu saa 1 nameye !J3H·2:i7 dosya numarası ile 

14 de Pil ltJtane mütlürlü ğünd"- müleşF /ekil ko .,.; (t/Onc<l memuri>elimize muracuat et.oelldlr 
· · k · · h b d ı · 2 - Artırmaya ıştirak ı .. ın )' ıık11.rda 

11apılacalc.tır. Eksiltmeye rştıro ıçın mu ammen e e 1 

1 
yazılı kıymetin yü:de yedibuı,:uı. 

günü ayni ıınalta 
yapılacak artırmada, bedeli satış isle
yo:ıin alaı-..ağıua rüı;haııi olan diğer 

ıı.ıacıı.khlaruı o gayri menkul ilo temin 
edılıııi:;o ulucakları mecmııundıın fazla 
ya çıkmak şıırtile,, eo. o;ok artırana 

ilıale edilir. Böyltt bir bedel elde 
cdılnıtızı;e ıhale yapılamaz. Ve ııatış 
w~bi düeer. 

Toz şeker eksiltmesi ttı; 
•·' •e Erzincan Askeri Satrn Alma Komisyonu Başk. ~ /liJ 0 f0 n (1600) Lir• izerinden güzde yedi buçulc hesabile nısootinde pcıy ve,·a ın:Lli tıir tı.rn. 

l ı t kanın temiuat mektubunu tevdi ede 
( / 20) liranın inhisarlar ıu•%rıesine yatırı mış o masr şar cektir· uı-ı> 
lır. Ta/ipl. r şartreamegi Pa 'af•rıe müdürlüğünde gön- 3 - lpolek aahibi alac11klılıırladiğer 

alAkadarların ve irtıfıık hakkı salup 
bi/,,/tr. 5-8-12-:}_Ş_ brina gayrimekul üzerlndekı lıak· 

ti - liayri menkul kendiııine ihale 
olunan klınee derhal veya verilen 
m!ilılet içiude parayı vermeZlıM! iı111le 
kararı ftııılıolunarak kendiıılnden evvel 

Nümune Hastanesinin 
mutfak, çamaşırhane, 

etüv tesisatı inşaat 
eksiltmesi 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye lconalan iı Trabıon Nümune Haı· 
ta11csinin mutfak. çam•şlThrıne t1e düfl tes;satıdır. 

Bu i#n muhamwen lceşif bedtli (47,940) liradır ka~ 
polı zuf usulile elummeye konulmuştur. 

2 - Ba işe ait ıartnameler ve evrak şunlardan 
ibarettir. 

A - Eksiltme ıaTtn ... mesl. 
B - Makaoıle projesi. 
G - Bayındırlık işl~ri genel ıortnam .. si . 
D - Yapı iş:tri umumi fenni ş-ırtnnmesi. 
Sıhhi tesisata oit umumi 'fJe fenni şartname, hususi 

ştırtnantt, keşif cetveli 
Jsteyenler bu ş'lrtnam• ıoe evrakı ( ~40) kuruş mu-

Jc116ilinde Tıabzon N2/ia Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17-7 -'139 tarihinde ptızartesi günü 

saat ( 75) de Trabzon Sıhhat Müdürlü"ğünde toplanacak 
elcıiltme lco,.,.İslJonunda yapı!nc.ıktı!·. . . . 

4 - Eksiltmeye girebılmek ıçın ıstelclılnın (3595) 
lir• ( 50) lcaruşlak mat:alclc.at teminat wr.rmesi fle. hund~n 
h•ılr.a da 939 yılımı ait Ticrzret Odası kayıt ves~lc.'!sı !le 
ila•lı ıünindtn ınaz sekiz gün et1vel 1 rab~on V:ıla11e~ıne 
mürocaat edenk vila_gettn -ılacalclcırı bu ışe aıt ehlıget 
-flllikaıını ibr11z dmeleri ıHecburidir. 

5 - Tık.lif melctupleri yulcarul11. üçüncü maddetle 
va~ılı ıtı•ttan bir ısat etJfJeline lcsdar Trabzon .s'.~~ot 
Mıidürlajüru getirilerek eksiltme komisyonu Reıslıııne 
,,.11/ciuz JnufcabilinJe ıJeriltcektir. • . .. _ " 

Po5ta ile ıö:uleri!ecek melct11plerın nılıayd rıçuncu 
rnotldede yazılı ıaata lcadar gefm;ı olması V! dış zarfın 

,..ühür mum• ile iyice lcapatılmıı o!m•sı lô.zımdu. 
Postada t1uka balacalc ıecilcrrteler lca6ı.I ıailmaı. 

28-J-11._15 

!arını huı;aaile faiz ve 111a1ruta dair 
oıan iddialarını işbu ililu Uı.rilıinden 
iUl.>ııreo yirmi gün içinde evraki 
mttsbltelerıle l>irlikte memuriyeU
wize bildirmeleri icap ııder. Akı! 

halde hakları tııpu eicllıle ıabil 
oluıadlm;a satış bodelinin paylaş••· 
ıından hariç kıtlırlar. 
4. • GöslJrilen gUnde artırmaya ie· 
Urlk edenler artırma şıırlnameıııııi 
okumuı ve 111:.mmlu ıaıuılınat ıı.lnuıı 
ve bunları temamen kabul etmif 
ad ve itibar olunurlar. 

ytıksek teklifte bulunan kiıııso nr:.ı:elmiş 
olduğu bedeUe almaga ruzı olmaz 
veya bulunmazsa hemen oobcş gfin 
mllddutle artırınaya o;ıkanlıp en çok 
artırana ilııı le edilir. lki ihale anı 
Hındaki fark ve geı;.en günler i•;ind-:ı 
yüzde beşdı:n lıesap oluııacak fail: 
ve diğer za~arlar ayrıca hllkme 
lıacöt lmlınıı.kııı:.ı:ın mamurıyetim ıue 

alıcıdan tahRil olunur. madde {183) 
üayınankullerin yukarıda gösterilen 

ıo ı:; ~39 tarihinde Uf İcra 

memurluğu odıuıındll. işbu n gö•· 
terilen artırma şartnamesinde satıla· 

fi • Tayin edilen :.ı:aınanda gayr! 
menkul tı.ç defa cağrıldıktıın ıour11 
en çok artırana ihaıe edilır. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetın 
yüzde yetmit başini bulmaz veya caiiı iliin ol un ur. 

1 1 
A a n 

28 Numaralı Fındık Tarım Satış Kooperatifinden: 
Muhtelif m!. hall ... rdr:ki r.nbarlarımııdan Trabz.o~a 

nakledilecek Fındıkların nak/.ini bir miit~' .... h,d_ .. verec Jği 
mi~d.-n tılip o!an!arın 2 ! Temmuz 919 Cama günü sat.t 
ondö,.td~ satış Kooperntifine n:Üi'ocaatlıın . ----

Yaprak tütün kamyon nakliyat 
eksiltmesi 

Artvin İnhisarlar idaresi namına 
T rabzoH İnhisarlar Başmüdürlüğünde: : 

Kabili tezııyüt ve tenakus olmak üzere Artvin, Ardanoç ve 

Borçlta anbarhrınd'l mevcJd c ~m11ı (3001 biıı kilo yaprak tiilürıün 
( müahasıran) kamyonla Hopa ıınbı;rl .. rınft 1 Ağ'uııtos 939 r!a başlıın 
mılc ve t5 feşriaievvel ~39 dıı bitme\t üıere 11akliyeıi 3 Temmuz 
9l9 tarihinden itibaren 16 gün müddetle nçık ek.. i!tmeye konulmuştın. 

Talip'erin t 7 Temmuz !)~9 pazartesi gönü saat on birde (268) 
lira temiaat muvai.lcate parası ile gerelıc Haşmüdürlüğümüz" ve gerek 
Artvin a.üataldl miidürlü~üne müracaat eylemeleri lüzumu iliin o unur 

8-i2- 11\ 

Kira artırma temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi muhasebenin Muhittin yeni sokaktaki 39 N : 
la mağazasının bir s~nelik $1Jbik icar bedeli olan ( 55) 
/irs üzerin.den artırma müddeti on gün temdit edilmiştir. 
MuvıJklrat ttmintıtı 423 kuruştur. 17-7-939 tarihine ça
tan p·zzartesi saat 15 de Vi/dg!t makamında toplanacQ/c 
olan Daiml E, çümcnde ıhalesi yapılacaktır. lst(k/ilerin 
rnıoakkat teminotlcvilı Encümene müracacıtlarJ. 

7 Trabzon garnizonun Ağustos /Jaşmdan T~nt~ '>J· 
9qO sonu:ın lr.ad!J.r ihtiyacı için 6000 lc.ilo toı ıelcer tı~ 
eksiltmeye korwlmuştur. ı1 ~e 

2 - Tahmini bedr.li .168() lira ilk teminatı d• tet 
fua~~ ~ ~ 

3 - Elc.silimPsi 21 Temmuı 9 .;9 Cuma günj 1ıf• 
11 de E ·zincand.1 S1tın Alma Komisiyon.rında yapı/oc4k İ ~· 

4 -- Ş -Artrıamesi "e evs< fı kolordunun tekmil t0'ı· 
ı. 

2onlarmd-ı mevcuttur, ve uy1.ıd:r. Her yerde her gün 
, ülehilir. ı~" to ,... ter 

5 - Taliplerin belli gün ve scıatta Kom;sgo11ds b•
9 mafarı ilô.n olnnur. l 2-15-1 

~, 

Eşya nakliyatı . ~;; 
Trabzon Jande rma Alay Komutanlığındafl j; ıo11 

Temmuz 919 ayından 31 Ma.11ıs 940 tarihine ki f. ~iJI 
Tr,,bzondarı Giimüşcme, Erz•1Ul1'f, Kars, Ajrı ja.nJ~'9J1 ~e 
kıt'alarma gönderilecek askr.rf roşycnın nalcUyesi 27-l-.

4
, '>ı; 

Çorşrımbu günü aç·~ eksilim~ suret ile saat 1 O da Jı- ~er 
darmo. cılaq dairasinde tl"Ş~klcül eden komsiyon tarı 11J 
dan ih ılesi gopdocaktır. Jvfuvalr.lc.at teminot akçası 

1
8-

lira 44 kuruştur. Şilrtrıamcgi go'mek iste11enler he'. [I 
jandm ma alay komutanlıjı dı.ıirtsinde görürler t•li~ıf 
mrıayyen tünd!! bilumum ve s:ıikile lc.omsigondtı bj 
m'lla'ı '/ô.n olunur. 72-15 19--2 

Erat nakliyatı . 
Trabzon Jandarma Alay Komutanlığındaı> 'ıı 

k'''~ ~;~ Temmuz 9~9 al)ındall ,:,/ Mal./ıS 940 so,,unll r 
Trabz.oııdcır: M:ıçlcu, Gürnüş1ne, B~gburt, Erıurll"'tı~' ~· 
Erzincana kamyon/ti sevk edilecek Jandarma firo 1. ,. 
nqJc./igatı 27 - 1-939 Perşembe günü açık eksilt"'' ~ıl ~el 
retile s at 11 de jandarma Alay dairesinde ttl11~ O/i'f 
eden kornsigon tarafından yapıloc ı.lctır. Mavalck•t .. ,i ~o 
~at okçrı.sı l 66 lira 88 kuruştur. ŞartnamılJİ ı0{;pll ~ 
uteyenler jandarma Alayında her gün görürler to ;1 6;ı 
nıaagyen günde bilumum oesailc.ilı komsigontla 6ı1l'Ji 
lr.ır: ilan olurıur. 12-15 - 19 -- ..... n=:sm:=r•· 

Tuz nakliyat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : ~ 1' 

939 mali yılı içinde Pulatane lnhisarltr id:trttıine gelcC;jJİ-~ 
ton tuzun kayık ve hıunaliye ücretlerin• talip ıul.ur etoıe -,; j 

pazarlılda ihaleıi için 20-6-939 (Ününden itibareD bir •f 0.,.~r 
mıştır. Taliplerin Pulat.ne iahi•arlar mildürlUtihlO v• l>Jflll ıj 
••l•f 1ııbe1ine marı:o !atları illa oluıuır. 12 ' 


