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Trabzon Fuarı 1 Mareşal Valimiz Trabzon intıba arı 
Fevzi

• Vakfikebirde Karadeniz ve Trabzon irıtıbalrmmı y,,nigol'un "üutnlarından Fuar; bir milletin i; ve dış iktisadi. içtimai ve 
hatta siyasi münasebetlerini olgunlaştıran 

mühim faktörlerden biridir. 

Valimiz B Osmnn Sabri Trabzonlulara vumek benim için en güzel bir zevk ol ıc :ık, En 
Adal Puşembe i[Ünii Nofıa Mü hcı:is v ~ dumanı iistıindc infıb ?/arımı ise yazlık sinema bahçe· 

Ç k k 
clıirı1 8. Aıifle Vakfıkebire g"t sindl!ki konuşmanın koymuş bulunuyorum; o .amanki. notlarımı 

A srm karakteristik ~as duracak değiliz Hükümeti a ma miştir. Krıza/ard<.1 esaslı tetkik· tekrarityacağım "'Karadnıize ilanıaşk .. şiirimle "Bizim Karade · 
.('1. fmda. siyasi hadise· mizin her yıl hissedili~ yük i /er _lJ ıpmağa çıkarı ve üç gıinden nirli., fantezi:.ini ise bütün frabzoı dostlarına sevgi ile itlı rıf 

lerın iktisadi mü na- sek al8kasmı üzerinde top A k 1 b•ri de Vakfikebirde bulunan ediyorum· B K. Ç. 
~ebetler adesesinden akset /ayan İzmir fuan. bu eko- n araya Vrıl.mizirı garın avdeti muhte. ~ iz !rabzonuınuz ları bile küçük dalgaların 
tikten sonra hayata intıbak meldir. ve Gıresunumuzla, sevkile muttarit ve şakrak 
k n<>mik cihaza. Türkiyenin __,_ 1 J Karsımız ve Ağ· bir Ka;adcniz havasına a-
~bi/iyeti mümkün olduğu verdiği ehemmiyeti tebarüz Do·· n d u·· Behçet Kemal Çağlar rımııla, İskende- yak uydurmuş, hora tepi-
~drü/mektedir. Bu itibarla ettiren canlı bir delildir. iki lıaft:ıdan beri Vilayeti- runumuz ve Antakyamızla, yor gördüm ... 
erşeyden önce iktisadi s b · k ı · · -' K kl ı· · Ed' ~ on ır, aç yı ıçtnue Ankara /4 ( A . A ) _._ miz HulketJle!'ir.i teftiş ed~n ır are ımız ve ırnemiz· Bir, o. ta Anac!o!t•nun 

'IORksiyonlara ehemmiyet lzmir fuan, mazhar olduğu G nel Kurmay Bıışka:ı1 Mrırc$al Mılli Şair B.lıçet Kemal Çağlar le, Muğlamız ve Antalya- gönlü ezen uzun ve ynyvan 
~rilen bir devirde yaştJyo· 1 d b h G" " h k 

1 büyük rag·betle mütenasip Fev .. i Çakmak Aydınd m Anka ün ~a a umıışcıne,11e are ·et mızla, Bursamız ve lı.ınıri- nag~ melerini diişünüııüı, bir 
1.Jz. Bu maksatladlf kı haro k olarak zenginleştmlmiş ve raya lıarr:ket etmiştir. etmiş ve ianıılı !arı tarafından m .. izle ... bir bölünmez butı.i- de insanı durdm-u yerde 
sonrası milletleri iktisadi uğurla11mı~tır. B k k Ç ~ 
ttJ· bu yüzden mütemadiyen Ed b" -.- _ nuz. ır ayayız ı : ar- yaylandıran karadeniz. ba-
b_ıinasebetlerin kaynaşıp artmakta bulunan gezıciıeri e ıyat gecesi l Gelenler pan baş, akılh ise, ilk ze- valarını ... 
, ır~eştiği ve bu münasebet cıelenmede sine k'l 
1erJn olgunlaştığı fuarlara milyonlara yaklaşmıştır. H ılkevimiz;rı teşebbıisıi ile 

1 
Bir ayd ıı n beri mezuoen Is- r, çt: ·ı ır ; Bir de dünyanın manevi 

dah Şüphesiz İzmir. fuarı vası çarşamba günü Şair Bt-lıçet tanbulJa buh n an C, Müdd!iuın:.ı ser semse, vurula vurula manzarasına bakalım : Dün 
a ciddi bir alaka izhar ç ı ı 

etmektedirler. Ve bilhassa fasile kucağına akan bu Kemal a{!lar tarufuıdar. !lal ıni muııviııi t-J. Feyzı ve Ü~üocü parça anır... yanın kaıı~ık ve lrnranhk 
fon yıllar içinde milletler insan seli ile m11ddi mane· kwi .sinema buhçesinde bir ed" ' Umumi Mufettişliıı.: emniyet mü Bu bütünün dilimkri.1den manzarası içind.!; biz alnına 
ar vı· bu"ivu··k bı·r muv2f.~a- kıyet big<Jt toplcıntısı yapılmıştır. B.:ıh ş:ıvir ıuuavıni U Ktıın~ı Ktıyalı biri olan Karadenızi gor- Atatürk fecrinin ışı5-ı vur-
asında karşı/Jkll iktisadı J u '' t b ·· ı ı d ı 0 

çe tJaş an rışa munevver er e ~ cvv~ıki guo şebriaıiz.e gelmişlerdir. • meden, Karadenizlileri..! ha- muş biricik bahtiyar ·ı 
~ünasebetler qenişledıkce. elde etmiştir. Fakat yurdun muş ve s~vimli Valimiz Osmcın \ . 1 T mı -
rııar/arın /<1ymet ve ehem- uzak şark köşelerınde yaşa .)"abri Adcı/ g.nçliği:1 bu. topları. ! H 1 k . . . ~1~ neşır 0 

madan ürk şa- letiz 1 
l)ı; yao bir çok yurddaşlar. da· tısında tıa:zı. lıulurımu:o:tur. ı O eVtffilZln ırı olunmazmış; bunu geç Dünya millet ve d ... vlet-

'Yeti de o nisbette art- ı d ı t ı d ı v ı · ı b "- h · d f ki · Muharrirlerimizden öğretmen e 0 sa am an a ım. e erı üçe ayrı mış uıunnyor: ··••rla b ı t B ·ıh a zıya e mesa e uza ıgı Z ., . . b ~ aş amış "· / assa 
1 

Hakkı ı u11cııg Belıçet Kemal ıgana gezısı artık, bozkı_rlı, yaylalı ol- 1 - Bazı yeni hakları 
IJ bakımdan bevnelmilel dolayısile, zrnir fuarına iş d k d d K 

9 ~ Ç ığla ın biyrıgrufisini yapmış .. .. ugum a ar a arade- ve toprakları, rızasız Vt! 

lterı;ş ölçüde bulunlJn fuar- tirak edememektedlf. Şark 1 k , d k" d 1 G •çen Pazur g rmu Z.•funos'ta 
1 
nı"zliyim ve şrı~r ıa Kın a ı uygu llrını k. 1. L. ~ • ••• yersiz koparmak istıye::n 

r, iktı·sadı· karakterleri bölgesimn bu ıhtiyacma ait - · · muua/fa ıyet 1 7t' koy duneğı ~ ı d h · ı~· su11lemı;;tır. Bundan sonra talı· H 1 oura arın a ma rumı- zorbalar zümresi. 
'~fJde, bu··yu··ksı·yası·da·va'arı boşlug·u dıoldurm;,k mecbu · -d" - - C ı R kuran aıkevimizi gelı:cek Pa- 1 t" · b"l" K _ ,, , , u rır mu urumuz ema ıza . , d b" . . . ye ını ı ıyorum : ansmın 2 _ Haklarının ve top-

~liru··t b I d I u · t · · d · 8 · I h ,.. k ti" . . v k ~ar ıçın e ır zıg.ına gezısı mene aşa ı ar. rıer nye in eyız. ınaena ey ~,,ınar ıgrne 1 şaırırı /\.ara te k 1. . . . f sarkıttıg· ı ipe tutuııaraK iki rakJarıııın u-slu··ne korku ıle ltt / ;:, · k fi .. . d " .. 

1 
y ıpmıg 1 arar verı lfll 1 ve ıca-

L.l /et, kendi milli ma/ürnat şark bölgemizde bulunan . ~ıstı. vas~ arı Jıu~erı~ c sozt sog beden teı tibatın alınması için yalçm kaya arasındaki bir titriyerck yandan belden 
~ı: rnasnuatmı ıç ve dış larm, kolayhkla toplıwabı· em~ş 7' azı a tra ara em_as fc.aUgele geçmiş olduğunu mem 1 karış düzlükte çapa vuran yardım arananlar zümresi. 
""'o .. lar/ard11 tanıtmak. sürü lecekleri ve bu haval:nin ( etmışBtır d B , t I' l 1 nuniyctle haber aldık. 1 ynrddaşlar oldugunun far- 3 - İnsanlıgı-n huzuru 
.,, . un an sonra eııçe "'ema 1 k d İlk · · · 
tuna artumak, mevcud sa· dışmda kalan aah~ uzaK Çağlar alkış ' r ma n rı Kı1 • süye t --- • • ın ayım.. .. şevketını bır ve m_deniyetin selameti için, 
:~ mahreçlerinde rağbet yerlerde yaşayanlardan ser· tç•k'Tlış ı.e gıytt çd.iı..i bir la a11gıç Çocuk Esırgem J ıne~ derısı ~uı.ermc.ıe, bir sulh aşkile, zorbalıklara 
,e itibarını yükseltmek su· giye iştirak edecek ve ge- yapa,.alc i/aıkevlerinde çalışma ı<ongresi bugün 'ı sahıl topragın~a kuran set çeken, himayeyi deruh-
et;/e ist:h/ak hacmini ge· zecek olanlar111 koıayhkla nın nwncvl isti~lal mücJdt:ltt b" · ·ı k Kartacanın kulakları çınla- te eden ~nsani ve asil, yiğit 
tıiıtetmek ve yeni yeni gelebılecekleri Trabzon'u, v• mücahadesi olduğunu kuuud ıtırı ece fsın; herfKara~~nızlı l.ıı.r de- ve şereflı zümre. Bız, üçün-
'» h f h 1,,. I k . .h li ifadelerle tebaruz etiirmiş ve Evuelki akşam Kızılay ~a· 1 a bu e saneyı bastırıyor cu" zu·· mredenı"z.,· baş 
~ • reç/er bulmak ilh . . • uar ma a ıı o ara 111tı ap . . 1 d v 1. . . h . 1 u-· t·· b h · zümre-., k . ezerim 'e " bız. m!ıştcrek toplan· ımun a a ımızın uzurıle uU un il ma rlJruıyetle- d F 
ta sadiıe sergilere bil has- et.r:'ek ~cabed~r: Bılhassa trlarda lıissi1atımızı vicdanımı f toplanan Ç o c u le Esirg •me re rağmen dalgalar gibi en. raıısuv aya yardıma 
• b ı ı ı ı b / bı / v niyetlenen koca Kanuni r eynelmi e o ıın arma oy e r serguu.n açı ış za- zın gizli ve devamlı sesile belli ı .l\.urumu u m u m i heg'eti, kıvrak, denizler gıbı cevval 

t:lr büyük bir alaka gös- manı, yaz mevsımine tesa- ederiz Bizim t"~kilatçı lığımız, ruznamenitı bazı maddflledni la kalabılen Karad.:nızlılere mıezarından başını doğrult-
'ltJeğe başlamıştır. düf ettinldiği takairde, yem biz.i71 yiğitlizimız. birtukmı zahiri miizakcre ctmış ve meml,kett• imrendiğimi anJa tmak isti- sun ve bize imrensin! «Ne 
~ F 'ı yeşı·ı kıyılan takı"p eden v . alag'$ o e kıya[ tte'l dı f yardıma muhtaç meme çocukla mutlu Türküm diyene!» ... 

~ veçen sene ransız arın fld 1 yorum re b d . . I . .. . ğil yedi kat gooekten gdir, de· rile ilk. tıılısil çoc:ı.klarının t~ıbi. M .h. . . . Ankaralı aşık Ömerin 
f/r ıı sene flmerikahlarm ra. ~nızın emsa sız guze/lı- miştir. ti ve süt damlası teşl<ilôtı etra- a rumıyet ıçınde bo-

ız bir d I t t,.kibi ile "' k d. b k l b" K d l Atatürk için yazdığı ag-ıtın ~ ev e " ::lmın oynun a, lf aç gün ı Bunr/an sonra Türk eJebiga fında tetkikat icrası için beş ca ıyan ır ara eniz i için 
Ozırlad '·/ ·ı · b ·· · / · k ı k ı k d k bir yerinde d\;digı' gibi .. ıo l 'l an sergı erı, u mısa ır a manın ço cazip tının zengin k ıgnaklarını, sami kışWk bir heg'et s~çilmiı ve en 1ue şev ve cesaret 
fJ rn ·11 / - k k' ı • d k k · · l Biz uyurduk U bizleri beklerdi L ı et erın es in d a· arzusu a. şar bölgesine mi/iğini, de. inligini izalı ile bir vaktırı fecikmesi hesabi le top/un. Vt!recc en giızd mısa , ya-

"'t/ı Uyudu nöbeti bizlere verdi I 
~e ~Jnı üzer/erine çekmiş aıt böyle bir fuarın Trab- çolc giz"l misaller vermiştir. tıya ııitı~y r t verilmişti kın tarihin en parlak nok- İ 

C:ıh h f J ş , / G k b h k i Hepimiz nönü'nün sa-'>ı· anm er tara ın an zon Vilayetinde tesis edil air krn i esu erinden bazı ere· u ususun v: gere · tası olarak goz kamaştır-
t 

111on/arca insan. bu meş · h d k f."k · k p1rçalar inş .. t etmiş v_ kürsüden se ruznanıed kı diğer maddele. kt d ır . fında, Milli Ş~f'n emrinde 
''erı mesı ususun a ı ı n ta . _ k . . b" . . 1 . . . ma a ır : ut1ın vatanını, Ebed·ı ş~fı"n em, ıı,,tlerı"nı·n' 

1ere akın etmiştir. d k B h inm,.k istemişse de, Halk şid rın muza 'eresının ıtırı mnı ıçın J ll _ _ 1 . . k _ .... 
viye e ece tu. a usus i<i d 11 • ~ ki" lk / 1 k ngre b - t 15 d H 1 mı etını ve umıt erını ay- b k .1 . · 1 c- d l'k 8 k . . . . . . _ e ı ve sure • ı u ış ar u coş o ıı1un Jaa e a . . , ... e çı er1y1z. un e ı işle-

lı/ k lJgün her devlet. ar- şark Vllaye~l~rı ıktısadı mu kurı şaire dahu bir k.ıı; şiir inşat kevi salonunda tekrar toplana· 1 bet?1ış bır 1 urk, l~Jl~ se- rimizin, maişet ve dertleri-
'; lı muahedelere Trampa nasebetlerım. ya Trabzon eilirmiştir. 1 rak mesai:ıirıi bitirecektir. nesının 1~ Mayısında bu miıin üstünde, böyle bir 
Cı '~le - devrine yak1n bir veyahut bu şehir üzerinden ·--- 1 kıyılara ayak bastığı za- nöbet ödevimiz var, Her 
~t~de, iklisadi münase· yapmaktaduliJr. llynı za- Bir Fantezi ! man; son mesnedini: Omu. münevver, oturduğu muhi-
'~ı ~rde bulunduğu bu sı manda transit yolunun da - - 1 zunua~ı. dsaray .. k~ırma ve tin Halkevine haftada bir 
l. ilrd. b ··t ı·f· . b . ı rütpesını e ıo up attı ki 
"@ ..... u çe. para po ı.ı burad•n geçmesı ve u vı ı . ··· i saatini ayırmak ve ora-
"otı Ve bunlarla alakalı ek.o · . l Bı"ıı"m K radenı· ı · 1 Hepımız, karınca kararınca d ., '>! Jayetın. şarkm ,Karadenıze O Z I b" M t f K r · h , ya sa e oturmak için değil 
1-ı 1k rnü/fıhazalarla. mem · ··h · k l , · / ırcr us a a ema ız; er kafasında bir hayırlı mese· 
"l{e ınen .'!'u '"! ıs e e.)ı oma· Türk, bir parça Atatürk 
~,~ tten dışarı serbest dö· sı. boyle bır fuann Trab 1 O demektir.. · le ve bir yeni teşebbüs gö-
•• çıkarı/maması hususun Sait Bilal Çakıroğlu eniz gibi asabi, akar su gibi berrak; Of an Beşikdüzüne ka- türmek ıçın gidecektir. 
~, ~iihim karar ve tedbir _ Arkası ikide _ Hareketi, şivesi biribirinden kıvrak. dar bütün Trabzonu bağrı- "Eh: Bazı gençler çalışıyor-
~e/, o maktadır. Eşya müba· -- Saçı, teni değişik renklerde; alnı hep ok. ma basmış bulunuyorum. lar, sağoJsunlar,, diye du-
0/aesi devri denilebilecek 

1 
8 1 d" R • • • Samımndan Rizeye kadar dak bükmek ve vebali o-

·~:.osnrnızda, seıbest dö ' e e ıye eısımız Gözlerinde kayan bir yıldızın feri gizli. bütün Karadeniz sahilıni muzdan s.ilkmek yok! Bu, 
~. ~ı ce/b etmek hususun- Soruyor gözlerim yumuk hayalimde cenaze namazı değildir ki 
~I~ lıtır/arm oynadığı rol. Düşmana Kezzap gibi, dosta .şeker gibıdir. görebilecek kadar tanıdım. farzıkifaye olsun; bu milli 
~t .. e!sa bu bakımdan dik Muhterem Trabzon halkına, Yolda yürür~en bile suda seker gibidir. "Yeşilırmak,, nerden de- ibadeti Her Türkün, her 

... o"a d Beledıyenin müohuıran İmir nize dökülüyor görmedim. Kemalizm mümininin boy-
b w. Yan ır. N d k d h t b d · 
Q ve umraa iılerino tahsis edilm iş amozo urur en e ora eper gl i ir. fakat bir renk ve nebat nuua borç! ... 

10tı 1
"aenaleyh enternas ~oo,ooo liruı olaa bu puanm Tez canlı. yay vücutlu. kuş dilli, saz benizli. şellalesi halinde bir yeşıl Trnbzonda Halkc.vi, bü-

~. ~/ fuarlar serb""sf ,./o"vı· b • ı - f• ı h k ı K d ıı .1' l "~ l .. uı şc rıo Y•P1 ması 00 ıoa •• ge e1a çağlıyamn er . ıyıdan Ka- tün aı:_a e~iz. c ~lkevlerin-
rzv. ·~,,~etlerin bu baraj/afi bana-i ekaiklcrioe aarfedil cı.oı Bağdaş kurmaz ahrete, dünyada nöbet tutar. radenize dökülmekte oldu- de oldugu gıbı, bır mükem-
,1 "ı 1 ~den kolaylıkla atlatan düıunürıünfiz? ğunu görmüş bulunuyorum. ( mel istikbal ... aslından .ıam-

~' birer vasıtasıd!f. Mubt-ırem halkıınızıo gerek Dağdan ruhuna iner fındıktan taşan bahar. Dağlardaki fındıktan zettir; çünkü halk, zeki ve 
l. ··ıoh. Belediye ve gerek Yeni yel ıa B 1 Q 1 d 0 1 h 1 f ( ~ 

/ 
ıyet ve fonksiyon- enzer er: mu ası, eniz mi ç tı ô var taşan bahar, Karadenizlinin dünyevi, telkine hazır ve , t..: tib &etoaine müracaatla kıymetli fi · 

,,,, arife çeşitler arze- kirlerindea iıtifadelındirmcleriııi Dalgayı imrendirir bizim i(aradenizli.. ruhunu yıkadıktan sonra !_yeni zevklerle yenilıklere 
~ f. f(Jarlarm ehemmiyet dilerim. Karadenize çağlıyor. Küçük ı -Arkuı 2 d -

•1dı/1r1 üzerinde f ııll!l Bcıodiyı Roiıi Bahri DoR:nna:y 6ehçet Kemal Ça~llor bil)'ilk her kord~ki karık· ~ Behçet Kem ol Ço~IQf 
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Tılısım Nedir? 
12 - Baştarafı birde - . _ ·Hııııı 

zon'da kurulmasmı icap et Ara~Cl klt ıı plnrda, F.ltılısım hlısım bahııi şöyle bl'şlr r . ArPpça 1 örce beyLelmilel de~ilıe.de. ·,·di 
Giderken deuiı: sağımızdııı, 1 - Ni .. e gidiyoruz oe2il mi 7 - ı f L 1 hı 

t
. ·ıı cJ d yazılıdır. Başlıb~~ınH bir ilim ve mesnetinrtı>J': F.villıl<ıimi ıhıı"a büve ve en aleminin wir iılı ı .. 1., 

relirlı:en ıolumuzdı. O, bplı:.ı ve· Bu ıüal, At.aparlı:..ın Bahara 1 ıren amı er arası.'7 il ır. ıı ııı> ~ ren K n rrıdır ' rap dilinde te bı ma rifet" yn, oi is selem im hizım 11afıyet ve ltııyitsi Ji .. er 111 ~ fa~ ir bir do!t ve mavi bir çife rözlerini """" bır çıç,.lt yı:rıoı Trabzon'da tesis edile· ay 
115 

• ""' - k b t 1 ~ r• " ., laffuzu ve eltılıum vazılmıt olm~.11 tinıal sihr fi Nef.te Fela meoal li ur an olmuş unu u ma5• 0, 
göı ribi bizi takibetti. urdı, 19lttı yanında tevoıh edilmişti, 

1 
cek böyle bir fuara komşu sebebile Türkçe tel~sın~k. t • Jeı;im ini( ar eltılsimııt el garibetelleti kalmış, bu gün öz malıı;n1~

1 

bıı· 
ıerinletti. Günü• bu vaktinde, A. t. "parlı:. o Banisi ve Ba~mü- ark de vlellerı' de 1·ştir .. k dilimizı Pbmızın işaretl~rı ıle L U ı Ş u hlimesinin detin, şün: diii mıına· lfı, ser tr11irat Ac bete Fc.caz en · kı~ ılar, Güueıin tutuşturdutu neodı:>ı olan zer, derh!il bir ve- . • luyo u:ı: . Yakıo<'a göreceğıS · • 

L • ·ı b edebı'lı'rler Ve bilhassa şım la·ı Lo~ kafa lcims.:ler ta· würotıız Zıılikelş ~ hı'I bi ma, rıfete 1 A 11 . . t• -ed• 
ıenıderle ralı:sedıyor göründü.. c ze ı e c~va ını t~mımladı. ı · 0 

.. ı J • vrupa ı ar ıoaaaıye ı, - • 

R h K ) E M dl'd dostumuz s o vy et rafıod -ın kıwraoamudı oev, un mirıh" la ya, rifhu gayreh r . t · ı . r . t h 'b 1·111h•1 
a metli emal Abmede (Ayşe - vet, iattıı N"e ridiyo· en f h b nıye ı, ı mı, eoaı a rı e dıı' 

ıini yudıran, (Sarma~ılt Falın•) aıııı ruz· . 1 Rusya. lraR ve Efganistan Tıl111m: lle u~r:ışmak yualt, eiza eta bi terııttebaley iemruo do~r1ı giderken bir Tüık, or 

(Alevia rakıı) oı ltitablaştıran Beşıltdüzü için ~i:ı demek ı Trabzon fuarına iştirak ar· hanm oldu~una karmış idik on ~ g;.rib yu, en: an misle ınen huve ları kuınandaaı ile ta biye ~~ 
o- t' .J 1 d dolrn:wrıcu Yüz yılın 11onlarıııa ' fi aıırc ve Kalu f.ltılsım: lbaretun sevk, idara. eder gibi Ana1iı• ~ 

Trabzon ve Trabzonun muhte~em uaya ceane ı rıiy• nılan ve zuları izhar etmekte ir. j fı.IO"' yara.lılııı dl'tilmiydi? tuılao y•bancı bir şelıi(i•, Trab· 1 B ·ıh .. Ü yu doğru lteynelmil l elek.t~ik lı:.e~im.e. ao hmzicul ,k,uva el •.emaviyete aup kai.ıuı.tı.n. esba~~ ~uduıi 1-b'i· 
Bu müııtuna alem, Kemal ~OD ba~rında hakiki bir müşr.bihi 1 '~ ~.ss~ yer v~I~ . t .h. si ile ifade edilen Teleııım bıilgısı ı elfa, alet. bılıtuv.1 elardıy<'telaıun- un V1Zıyetını degıştırerek • ı· 

kadar kemal bttla:ııyaa ruhları ıse, o isme ltaflyeli düşen Mia'te varlagı ustunde mı I ıs I ki tılısım Arııblı.ıcl yDl.on<l~n dü 1 failete ve zalikelkuva elsemıtviyete kaiar ibda e'4ebi!tcektir. Erk~~l· 
Lile har~kete feçirir, heyecanın Ata'oın isı.ııindtn ezeli kolı:uıunu j salatile tic<Jri ve stnai sa zülmüt Nesne dıye tarif edılmek- 1 etJ11ahun lihuduyiıka inatulun~uriyete harbiytt mektebi muhabere ~ 11 

en eamimlsini, en bedilıiııi duyur- alan ve Tnbzonun istikbalde 1 hada büyük mikyasta bir tedir .Ahteri Kebi·, s,hife 6'l5 ve li hı.du'Jt-lıa şerııit ı:r.abııusftla iia:ıi ve Fen tatb~lt~t mek.teb~;iO 
t l·deal par'-ı h lı' e aeltc L olan ! M 'l' f K h. l Ş d' B'h l ' . t 'd d J'- b ' I f habere gurup aD"ırı Şt>mıı . • ur ııı. " u 6 :ııı. • k t J k ki· ap et ueı ı ı .ua ıııar ı ems.,.ı ın ı a yu ım ıs ı a e t:a ı emen l . kıt• 

. Ataparkı aembollcştiriyo du 1 ıyme ve varı ı ıs - 1 •1 f ı·ı· K·· h d f h 1 lf ·ı Ik . · ı k 1927 de te, lifi ameli te sıı ~i Trabı:oo'dın, Bttlkdüzii'ae r • b I b d t k 02° u n usla ıı, te ı ı ut yı a ır~ a VJ • 111 ve e a • ı ve u b 92 9J . h.f l ·od• 
Pulatane'de Kavmakaın Ce miş u unan u os şar - . 5•> d b' b l 1 d. 1 ı b h f ınıo ' cı ı&a 1 e erı Atofl' gidiş; Bü yülı: Atatürlı:'ün koltusu J 1 T. b lo rebıulevvel 9 A e ıtım u - ıre a, a t' c !BJ, eyne uma are r lemeooiııi Vt,Chile bakırdalti"' • 

b h 
mal'ın bıdırellez'deD bir aiin eV• ,· devletlerinin de ra zon lA h l ' s·L h f h • h h İ 'b t ) j d• nu er an i11ettitimiz Büyüle le· 61( h - muş .vı~. ıtz erı: ırııı e cev erı, zu ur e~ar mo ıust! ~ gını. e e. ı la ı ıo bombardumaoı imkansıı 

. . . ö vel verdiR-i Hıdırellez uzuım ; fuarma iştirak/erile şüp e ve eldu"•lilr, ve eltekenımüle ve 1 Hulii• ııten m:ıı, na ve m .. ıııi 21- 1·ıdı·r. 
rırnızı nümüte katarak gidiş, ı " "' · 
1
• 

1 
ziyafetind~n sonrli ayni yere , ·ı·z fuarın taşıyacagwı kıymet c-ı .. ı ı · ı u·· nidf! yaz- ı •ım• T ı·ı F, al .... ~•· 

" -Miste n Nise,, Trabzon Fuarı 

aa etbyio bir 2idiş ve geziş l ! -> c:. mucml' ve e mag ·ıp ve e ra • ,.,, I) • 
1 ~ m ~ , Fa, ı.l olan luıvayi ae"' ,r· 

1 d 
gelıııiştik. ki giin evvt·l ayrı h . t .. ·ne his tekaddime ve uire,. .. ) olan kuvayi S maviyerıio munf..il 1 k yı 

~"yı amaz ı. Bahıı.uı, ortada bir kaldı~ımız l'rabzoa ve onun .rü 
1
. ve . ~ em_.r11ye UZ~fl . yenin mun ail bulunan uv• ttir· ~e 

ı fın Abidesi açmak ve oradan zel Parkı, Hize, çolı.: 2'üzd geçen edı/Jr musbet testrlerı ola Araplrırc hu ııınna ve daha bulun&n kuvayi ardiye ile t'!m
2
i diye ile tem:..ic:ndeo ibare • 1 

köye do2'ru yayılec lk ışı~ın f h d t k! snsılmaz kanaatın çevreYind• cir.den ibarettir. Bu kuvvetkr 1 Tü' kçe'li c!uraun buluııııı•1t't• fJ 
• bu ani zamaaı bir rüya alin e ca Jr. • fe yarac11fı ltaranlıltları düşünmek yade getirtmi~ti, 1 Mevzuu daha fazla ge türlü hür.-feler uydurma hıl(lyeler Aouire m~r.sup kainııtın eabab gögsel kuv\· !in ardıal kuV bd etfı 

mevzuu do~uncı, Bu ialılibın en Giderken, (Miaten Ni,e) ge niş/etmemek için şimdilİk. yaşıyor, halada tılmmın bnı h•dusi.iir. Dcr.ild:kten so.ıra Hike birleşm• -.;ne telesım denir.: Ve 1,, 
COcLUD en tıcL b• L L ı. L 1 · j · · d -uharı"ı kudw, et VC LUVV•te sah·ıp mi elektiriki Ve mikoatis, hhru• k• UVV •tla ~ÖrÜncn fÖrUDlll'tıt• 

Tııı. , ., ... ın ır aeyecaa lirıı.en, iıd ııı.e imenın ver etıDJ e· d. w .. h. f ki .. I re te , " ,. f bisaeıile ateıleomemelc, eevinme· ğiştirme~ suretlle (l'{ıaten Miae) ıger mu ım a or e kimseler ·tıırııfındad .\1esela l'ir 1 bai kuvvetle:ıden v.-. ııirkr.nin mü ou varlı~ın oluşuoa ao.açtır.011;•• 
Dl 

L ld l' . ? d. b. 'd' b0 • ı· m"'S etmeyeceg·ı·z Esasen .. 11 d L t , ... , ir m n(ı go·· -; t e r • im~ ··· rl- tr ık 1 tılısıaı, tılı91m ve eltılıııo b Jir eıı. e ı:o ge ır mı ıye ır ;ıerı ı eçıp, ır şerıw , u • muse es 1esmı e r eı;. o • asına " ı ~ , " • . . . 1 ıidl" Hıo .. i kalıp buo~ biaa·ne aarıyordu.k. . ı· Tıabzon fuarı mahalli .. hu- k ~· ._. h f k k fena 11de~ı bu (J'urıki sorı ttrakki ı ıbarettır. fiirlcçesı de te e · il
0 

"' ,., ı ı enoııııcc nır ar yazarı urşun ,. . . 1 Avrup~lılar elektrik. keliıne•' i 
kalabilir?.. Geldıldrn aonra ıae. en aa- , susı·yeti içinde şark bolge kalemini üzcırine diıııdık tutup bir yı.tın v ısıl o:du~u hal.:ıkatlerınl , . . d ,_ L feıı• 

B lı.d b il k 1 h 
ı . f . . tarıf edıy.n ve ol u.-ç" ,,u J•• 

eıi üzü, ir yeşi i , güze · mimi, en akiki ifadeyi yine on· 'k . d' k a.kl . . ta 1 a- fiske vuruncl alttarafından zr"p hm 11unasıyle, tı:. sıylatı ıle ya' .1 . -ı- Ü F k t ok 1• 
lilt Beşiğidir. Orayı benden evvel lıırın ağzından duyduk; Btşilı:.dü- ! I tıs J I ar enm ş y h . . k il 'r zılwı~ bı.lurıuyor 1 erı go ur yor. a a 

9
. ııc:iP 

.. d T b kt Bı'naena/eyh şark eneden yenı çı mış a uo ıra . bir zamıında inkılap alem• JJJ b'•• 
aören ve ıeven Koraltan, kafıle- 2.UD en, ra ZOD&. ·, ca ır. d • fırlatabilece2ıııe ioanaBlar var, k.i Avrupalıların iıılaıniyet mani, i olacak n.ühim ihtira, ve ib 1

' 1 
nin haralı:.ete bazırlınciıfı dakika- Çulha bölgesi için. münhastrdn 0 z · · ·d· klı: b ı it t '-k'd. ·dd' ı h k d 6•' 

1 

ou atıauogur ışı ır; o a oz ı tır. era.- ı •r ı ıa arı er ne a ıır Türklere n ~s;p olacaktır. "ııl 
da Uzer'e söylüyor, ıoruyordu: - Son - kendi cografi top!uluklartna Buna beozer saçınalan çok yanlış is., de bu hakikatlar tavaz bu sözleri söyleten büyük B•f .,. 

yakın bir yerde bir fuar te dinlcdık. E~edi Ş~f Büyük Atamız zuh ettikçP çok ye-rinde ve hııklı Yüccı Atamızın te~kio etliği ~:ıı• 
sis edilmesinin, bu havdli- Atetürlt Fani hayata gözlerini ol:ıralc &ö;rlen:nişti~. vetli imandır. Oııun izinde, 

0
• 1r 

deki sosyal ve ekonomik yumarken Kainatın fÖ"Ilülerini HdZİneler teşıyaa dılimizin sözünde bulundukça bu roıı:b 
saldayu.n tarit.ten ö ~ c ki tarihi cleğaei fü,tüolü~ü zenainl öı ve yet elhette Türkündir c il 

hareketlerin inkişafrna yar 0 " E ki' t J 1'rAf,.;· AA. 'i <;. ı:. ı:.''/ 
kendinde bulunduran son sözü Türk medeniyetinin Kıdt:mi her __ me 

1 e-~ _ 

Trabzon int.balan 
- Başıarafı 1 de -

susamıştır. İşte : Geçen pa
zar Zefanos köyündeki der
nek, bunun en başarılı mi
sali.. Bu toplantıda, fera
ga tlı vt şuurlu çalışmaları 
gi.>stereı1 Halkevlilerin hep
sini hararetle kutlarım. 

idare büyüklerini veren 
Trabzonda, örnek bir Hal
kevi belirecektir müjdesini 
verebilir miyim? Söz veriyor, 
el ele ve baş başa çalışmı
ya niyetleniyor musunuz? 
Ben sizden bu sorgumla 
gösterişli, bir ağızdan, 

yüksek sesli bir "Evet!" 
beklemiyorum. Vicdan tas
diki ve kalp beraberliği 
istiyorum., Biliyorum ki : 

d1mı olacakt1r. flncak tesis ,,, Dil olınu~tur. Tür~ dilinin ehem rn tebaruz ediyor. H lk · ·k· · d ııe! 
1 edilecek böyle bir fuar ma- mi yeti çolc eotereSBndır. Elektrik fenninin muc·di kaşi a evı ı mcı er 

hallinin de her bakımddn Tılısım kelimeıi Arııpça de~il fi Avrupalılar Drnyallllr omlar hazırlanıyor ııı· \ 'ıt; 

Her uyanık ve aydın 
yurddaş, Halkevinin tabii 
ve telkinci azasıdır. Vazife 
verilmekle-, çağrılmakla de
ğil; gönüllü ve kararlı, ken
di içinden koparak gele 
cektir. Halkevinde çalış
mak için başkan veya ko
mite idare heyeti üyesi ol
mak şart değildir. Halkevi, 
gönüllülerin tebliğsiz tezke
resiz toplandığı karargahtır. 

Ankara ya döndüğüm 
zaman, Hükumet merkezinin 

Biz hislerimizi us ta nüına -
yişlerle, müşterek ve öğre
tilmiş nidalarla meydana 
vurmayız; bizim teşkilitçı
lığımız, bizim mertliğimiz, 
öyle siyah veya kırmızı 

gömlekten değil, yedi kat 
göbekten gelir. 
Behçet kemal Çağıar 

11' ... &t:a .... ~---~~~ktt:a&&t::ıl~----.ı 

~ Yeniyol'un Edebi Tefrikası 14 ! 

1Karadeniz1 
1 Hik8yeleri i 
" an * Yazan : Hayrettin Ziya * auw .1 

Askere g.iden Penbenin babasından, ağabeyinden ha-
ber gelmıyordu. Zekeriyanın annesi salgın bir hasta-
lığa kurban olmuş, babasının şehid haberi gelmişti. 
Göz yaşı herşeye hakimdi. Sahillerin yeşil yamaçla
rından bakanlar kurşun renkli torpidoların sık sık 
dolaştığını görürlerdi. Arada sırada derinden gden 
bir top sesi ya bir yefüenlinia batırıldığına, ya da 
şehrin döğüldüğüne alametti. · 

Zekeriya sahilden yukarda bir vadi içerisinde
ki kızakta çalışıyordu. Ustaların sakalları beın be
yazdı. Çıraklar küçücük çocuklardı, Orta yaşta kim
se yoktu. Yaptıkları gemiyi yakında suya indirecek
lerdi. Geceyi gündüze katarak çalıştıkları için Pen
beyi aylardanberi görememişti, 

Gemi bitti. Tesellüm için ordudan memurlar 
gelmişti. Gemi, tezgahtan sahile kadar döşenen ka
laslar üzerinden, neşe haykırışları, heyamolalar ara
sında denize indirildikten sonra işsiz kalan Zekeriya, 
Penbeyi aradı, buldu. Kız, onu görünce sevinmişti, 
Zekeriyanın yanına yaklaşmasına, kendisine takılması
pa müıaid davrandı. Fakat, delikanlı yanına gelip 
ele konutunca tereddüd geçirmeğe başladı. Sanki gil
nah işliyorlardı, Her taraf kan ağlarken onların ba~ 
~ f& verip ıovi mel ri ıanld aft dHm~ eir hata iPi• 

vi/ayet>miz olması icabeder. Süryanic.!dir diyenlerin elinde dozildir Tür~ dir. H.ılkevi Klreçhan~ !'!11/,_r· 'ıict 
Esasen şark bölgemizin ma ishat edtc: k bir bel2'a olmadıtı Miladi 1388 de yıı, ni 551 rında ikinci köy derneğ1111 

111,o l Ş~ 
ınulat ve masmuatmın teş · halde Sü . y:ın c edir dem~k ealahi yıl önce Seıııerkantde Te'lif edil mnk İçin #maiden hazırlı~ bili' "l 
hiri hususundCJ Trabzon. bu yetini kendint!ls bulana ne dersi miş Anifular~ Şerbuloııwakif dfın b:ı~lamrştır. Yarın Halkevt ·of.' ~ ' 
maksadları 1 tahakkuku iti· niz? Ht:"r hengı alim, mütehaıısıs, yıının hü ün lcülüphan!'!ltriııde kanı Cemal Karalıan me'~ert~ ~,,~ 

sanatkar bılgisini ıhtıııa5uıı, aarıa· mevcud dur. Elektrrlt b&h~ind,.n kadaşlarile Kirttçhaneye gı ıer 
barı·~e tercih edilecek bir , .. d w • k ı w ha"' Lı tını O" z dili ile aalatamazn ve ernegın uru acagı sa :t !l '.71, i 
vilayettir. Zaten Saym Ti bış~a olmayııo ve ~.ütün bfıiliHı bit edec~ktir. ~ 

öz diliııi b;Jmezıe çok. yu le. nı cami, bulunan t~lesim ) eni el 
caret Vekilimiz Cezmi Er Abeullıakim oini Ş-,m11ed'.Jin tılsım ln~izcp, temayul, Jeyla ile Açık teşekkür ili,,. 

. . . h A t' . M '- f r.o/ıff ~i çm Jn ususı sempa ısme Elseyalkutinin eva ... ı yazısını mccouu yekıli~eıiııe lı:.arşı tema Be'li sol kosıEı"'dan "bılıı· ~ 
mazhar olan TrabzonlullJr. Hasan Çı: lebi 551 )'il önce S·ıner· yul ve ircizahlarını andırır mana· /ıkla ameligat ed~rek ıs tıra rıf' Oft 

ekonomik zaruretlenn yara · kandde Arapçıı ş ırh ve teli!etoıiş daki t31e~im Arap dilme ve kül ma nilıayet veren ha~ık ~pe ı,ııf ~.raf 
tıp tahrik etliği bu ihtiyaç- (Şerhülmevalc.ıf) ikirci cüz ıahife türüne girir ce lıakiki manasını törümüz aıkeri lıastanesı ,~· 'ıı 
/arının çok yakın bir istik- 417 Fatih Kitüphancsiı:delrd oüı değiştirdiğ'i fibi ali.ka$ı olmayan hekimi 8. Oıman Töner'e te;,ıı' 
btJI içinde müsbet bir şew hadaodır. milletlere aıal edilmek iıteniyor. kür/erimin açık olarak iblıl ,_. 

Trabzon Mı.aıif Kütüphant;- Etektrilc kanunu ayni kuvvetler muhterem g.ızete11iıfn tavasııl 
kilde cevapland1rılacaklarına · d 1c· ·· h 530 h.f · • b d r sın e ı ııus aıııoı:ı sa ı esın- oir irini e, muhalifler birbi,ini nu rica •derim. ,_ 
asla şüphe etmiyorlar.. dedir. cezbeder. Mııddesinin hülasuı inhisarlar satış 111 •1"

0 

Sait Bilal ÇakırOğlu , nu k itapta yazılı bulunu demek oı~n telesim b·ş 01' uır Musta/tı ~ 

Memleket elden giderken, 
sevgililere yatak olurken 
lardı? 

meıarlar analara, bahalara, 
onlar cünbilş mü yapacak-

Penbe 1 Artık razı oldun mu? Evleneceğiz; 

değil mi? 
Denizin enginlerinden boğuk bir top sesi geldi. 
Kızın içinden yine o hain s~sler haykırıyordu. 

Evlenmenin, düğüu yapmanın sırası mıydı? İradesin
den başka bir kuvet sinirlerini, hislerini, düşül'lcele
rini bağlamıştı. Kaşları çatıldı, Yüzünün rengi kaç" 
tı ve, 

- Zekeriya, dedi, yediden yetmişe kadar her
kes döğüşüyor. Kolun, kuv~tin yerinde. Köyde işin 
ne? Git öcümüzü al, düşmanın buralara gelmesini 
önle. Evlenme sırası mı şimdi? 

Zekeriya boynunu büktü. Kızın yaştan sislenen 
gözlerine bir daha bakmadan yürüdü ve ertesi ak
şam, doğuya cephane ta~ıyan yirmi gemiden birine 
gizlice girdi. 

Takalar, bütün gece, insan clile yanmış bir 
ışık görmeden yürüdü. Gece yarısından sonra yıl 'ız
lar feoerlik yaptı, Sabah, deniz kenarına yahmş, 
uzanmış dağ silsilesi aı·kasında turuncu, penbe rck
lerle titreşti. Suların maviliği, tep~lerin yeşilliği yavaş 
yavaş açıldı. Çiseliyordu. Güverte, yağmur ya~mış 
gibi, ıslanmıştı, 

Ellerini uğuştura uğuştura konuşuyorlardı. Ken
di elile sardığı kalın cigarayı dudaklarına sıkıştıran 
Ali, tehlikesiz bir gece geçirdiklerinden dolayı mem
nuniyetini ifade ediyordu. Reisin de yüz çizgileri gü
lüyordu. 

- Zekeriya gdsin mi reis ? 
Sahi ! 07relim ~unu\ 

Reis, delikanlıdan pek hoşlandı. Çatlak, 11891~ 
ırı elini omuzlarına bastırarak, eıı ftııı: 

- Yaşa evlad ! dedi, bizden geçti artık· le 
toprakları siz kurtaracaksınız. . 14et 

Zekeriya, ufku gözetleme nöbetine geçtl· dıl· 
gemide keskin birer çift göz ufukta duman arı)'~dd~ 

Güneş doğalı çok olmu~tu. Rüzgar musa• !J 

Gemiler, martılar gibi, kayarak gidiyordu. ~~q 
:- Duman 1 eıı ~l 
Öndeki yelkenliden bir delikanlı bağırdı. ~-· ~' c 

ses, aksisada gibi, gemiden gemiye aksetti. 'f slife ı~ t 
nın kıçına gelen bir delikanlı arkadaki yelkell ' 
olnnca kuvetile sesleniyordu: ~ 

- Duman 1 f, ~ '' 
Güvertelerde telaşlar başladı. Eller, göz~e;ebif' \~~ 

neşten siperler yapıyord!.l, Gözler, denizle gög·ı.ı .. dı: ~ 
leştiren çizgi üzerinde bir duman gördü. Reis bagıt ,/~ 

A 1 '
·ıı,t 

- ynam Jcİ' 
Koşarak dürbünü getirdiler. Baktı; yanı~d~ılı \ '' 

)ere baktırttı. Şüphe kalmamıştı. Bir Rus torpıd ~~~ 
karabatak gibi, sabah avını arıyordu. ~l, 

Ses, taka.dan takaya koştu; haber verdi. \ 
- Moskof 1 l ~lıt 
Yelkenli filo kumandanının emri, tekrar, ~e ~ 

den gemiye haykırıldı : t,~ 
".ı - Baştan kara. f 1 

Güvertede yine telaşlar oldu. Reisler bai1
'
1 

~~ı 
yordu. Yelkenlerin dolgun yanakları pörsUdil· J~İ lıı~ 

Biraz sonra beyaz yanaklara yine ca11; ge,_,ıf °'lQ 
gemilerin başları sahilin kucağına atılmak içııı 1 tı•ı 
ediyordu. \ 

- Baştan kara 1 
- Yelkenler mayna 1 

llrkası v r -
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Ukat Zihni Canın Halkevi hoporJ 
~Unde verdiği yolan şahadet 
'C 

hakkındaki konferans 
•ç .. 1ayıdan devam -

tlo;ar•r. Şahit/ile için 
ılo,. kimse iki tnrof tan 
6ögie aldlcalı halleri 
011ttatlığı sualine do; 

''-•p flermelitlir. Çünkü 

Gnc 1lc bu hasasi hal
ıohitlin doğruluğuna 

ie,,c !ye len dar itimat 

•lac ı;ını tlüşüniıp tak
':'e6ilıin. Şahit hadi
,. tııalaaratıntlan mu· 

ftlJliç ve muteusir olar11lc 
'•/rra leh ve!Ja o. 'ey 

.1.iıtemigerelc temagul 

''· a.ı temaya[ ıemp:ıti uga· 

bir ihmal fJe işl •nen suç::ı 

adeta mantvi bir i1tiraktır. 
insan b:ışkaları halclcında 
adalt:tin ttc:cllisinden pek 
ho.lclı o!aralc Iraz duyar 
Bazen bir masumun ma.Ju 
migetini o,.to.ga koyacak 
d i!lili bu 'ıınmaz ve O " Un 

masumiyetini isbat erlrcelc 
malumat 'Ot delaile de birisi 
fJalcıf olur. Bunu bilm'!J}en 
"' dırdini anlatamayan 
maznun için eldeki delaili · 

Koşu 
Tahminen dört kilo'lletreyi on dakikada 

koşan bir köy delıkanlısı 
9 Temmuz Z "fonoç Der- hıj.ile: f!idiyo ·!a rdı. Koşıı. 

ncği programrncLa kır /.·o dın r n'"' 'lunlıır nraı:ındrr 
şusu. o ~man ko~uı;u gibi tolım 'nle· brrşlrdı. Kimi 
mıisaba f:.aforda 'fı:ırdı. O,. hıı rnrsrı/enfo 11irmi dcıldka 
mmı lco~usuna sekiı dt:li d.ı nlınncagl'lı . kirni on 
lctmtı iştirak et'i. Bunlar 1 heş de nih·~q1-. t hıı işi her 

k ke5te~ wı anlagaTJ spor t!ndilerine gö •terilen 't't 
1 filô.mtı dıkilen istikamtite 1 komitesi h, şk.antmız iyi Mr 

kopcoldor foişi, çık•şı, çok l:oşuccı bu mesafe11i on da-
kikada nlır dedi. Koşu ara%i ıiurind-! hıiyrik bir 
Antrö.-ıer tornfm.d(J.n krono 

yu-ıı:ı,fok çi•diktr.n sonra 
hale.em heyetinin yanına 

a'Od~t edPceklerdi. Bando-

, metTe i e talt.ip 01un11qordu 

D•nildiii g bi on dalcilca 
~c>rırn Srım1Jn1ksn lı Osman. 

nurı çı1ldığı bir parçfı. ile 
bu 011 ql!di !toşrndaki kög koşu basladı. D-likarılı 1ar t delik mlısı Jı,,kem h!getinin bir q;/dı,.ım /ıızilt! tJ<'rlerir. -

de ı fırladıJo,.. Dılcerıli tıe qanına gdmişti. D.ğu it.o 
{ şr:cularda pek az farlclarla taşlık lı uolsuz .,,e arrz ~ ı 

1 

Dernek Yolunda 
Va19t oldui.ça e rken.. Saai 

aababıa alt111. Yatıldan kallı. ı ı: cı 

ili. ola_ralt havayı voldam8k laıım 
ıeli,o raa. Bu ıünltü çılışroa U· 

hıımızı açık •tıydarılar, teşl.il 

•Ucc~~inden bava ~artJarın ı n bu 

ar1:uı.ouza U}'l(UD olmu.nı Ç\>ldan 
dtr öı.lüyoru:z. 

lşte .. hava çok iyi Bu rü• 
o da iyi huylarını takınmış fıtyet 
berrak ve sakindir. Sab,.hıo md
temi .hazin ruhları neş'e ıçinde 

çallı:ıyor Bışka bir de~ışilı: ol 
madü ca bu güzel mı:o:ı:uayı lıo 

zııcalt bir hal ltalmamı~ drmektir. 

Eve alt lte11dı haz rlı~ıını bit ırdık

tea ıoora doğ'rı:ca Hııllt.evine ~it 

tim. Benden başka arludaşla r dnıı 

bir lr.ıimı da ıclmiş bu i uııuyo•du. 

l 
yo;culııtuna beşl:ımak üzre Hıılke
vi lcapıl!undll .. 

O günle bu gün :ırasında 

hayli ı:amsn geçroiştır. Fakııt yol 
ue~işmemişti .. , a vni yoldur. Sade· 
ce bu iÜnİl:ü intiz .r noktııı111 bil
mem bu yolun kaçır cı lt iloruetroi 
üze: indedir. V clhaıııl ideal yo1cu · 
lımyız Hrdefc V!rmıık için t r k 
kalp halinde çırp nıyo uz 

Arkad11şlar hcş bir alem 

içinde intızar ve . bu kıu yolcu· 
luk faslını. p og nml ~tırınaltla 
meşguld "lar. Di~er tarafta ôir 
kaçı, ij,t .- t ark ıd:ışıınız Bay S1kı 
oın \g nt:klar varı;ubay, Öğ'retmcı} 
askerlik hayı.tına ait harp lıııtı. 

ralarını zevkle dirı lıyorl r Hu 

~~'af lehine dijer taraf 
111• beyanata sefllc ede 

ni, hi:gisini hale yerlerin~ 
flalctinda t1e doğ·u ol 1rak 
haber fJUen adli h'ltala,ın 

önüne ıtçmiş '(Je adetc.ı af. 
/ini temin etmiş olar Sonra 
htifcü.rnet şahit/ar iç'n gıp
dılcları Z'lruri masrof ları, 
muayyen m eslek ve iş sahi 

'd I . b. il auni mahal. e u'asdıfo.r. B:ı. 
~.:_a_:~-~-!...epsı 1

' ~ l uı.,, , sıir'nt, bu netice knrşrsında 
yanında hakikatı söy'emcl{.- 1 ben şahsen do rı a kaldım. 
terı çele.indiğini beyan Ed'!r-1 Heyf'cnnlendım delikanlı 
se o ş ıh •s m'Jhkemed~n d :-

1 
Zarı tebı ik ederk~n zihnen 

ş-ırı çıkarılır. Ş ılıidtn (öz i v~ kalben d e şunları dıişün
kesilmtıdPn din 'enir . Makbul d'i.m 

Biru ıonra diğerlerinin de 
gelmesi le mevcut ta :nıımlııo :n•ştı. 
Kapıd:ılti otobl!ıleria drafını .,,.. 
ran diğer kollara nıC"nsup ırka· 

daılar yerlerini teııbit ediyorlıır, 

ııra ile H•lkevi bandnsu ci ı!tr 
kollıua mensup ari.adışlar V.! bir 
kısım idareciler birinci kalıle , Bız 

İlt•n•İ kafıleden olduğumuz için 
onları uturladık. 

ıırada h:ıı.ırlı~ı mıı. tnmarulaom ı ş, 

seferber bir hııldeyi7., B r 11z da· 
ha vaklhıi:t vardı. Yusuf S ı·zgin•n 

yı•ı inıio ve ı~abc tli bu lı.ışlaıındıın 

iıte hır lılne: Ar kolunun CRzını 

derhal faa'iyete g.:çi dık Evvela 
dını h .ıı vıı lıır.ııdan ppogrnma baş· 
laJık. Kah balıt türırnleri, lıah 

oyu• lıavaları alafr~ng- '• aı. tur İta 

parçıılsr, ş..rkılar birbirini t .. kip 

edcı ken öteden b iri. • Ağır bir 
eıla ile ~öylüyor .. 

' •nın için ı•hıi mümı· 
1•ri vı tltişünc11leri oe 

la•uasigetin ifad!le 
6;, tarafa bıralcmolı . 
0 Pelc lcati söz söyle 
6i/e 6nzan •daleti ren· 
•debil;,. Zira ö_qle le.ati 

'.'" icap ettiii sorgular 
'••ıırtır vı la"Jlcimitlı 

~dtıdı tlüıürür. 
•latıJeti ıaraz ve ıah•-
'ega menfaat için fır· 
~ leyme/c do;ru bir 
ıt' tlı;iltlir. 

1S bir hatliıınin teı;ri 
ı.."'iildir. L'!hinı galan 
~,. ıalıu bile sonra 

de o antl• brı ehldlcsız 
" İıtif adegı rajmen 
11iı11 asil vı tabii. 
laiıleri icıı6ı 6u gal•

rt,'1,.li;ini lcalb•n taı
';. ona nı/1•tten da 
)': ,,,.,,., 
' 1•n ı•hitlilc ıihi ıa
l•lan ıtıla•tl•t• ıev/c 

ti l•lıın ıalıit tedariki 
ite gria lcızo.1 tıcı ıııç 
" ıogılmıı fle cualıın-
'· 

tQrau,. val11n ş .jiıitler 
~h'•U:r t uh .h "e lıalci
ıt · 

1,. ''of imlciinlarrnı fler-
. Hadise gıclan şaha-

• llıJıiirıden bir lc:ırarG 
l P1Uc111e boğlttnm1dan 

e 11•lcilcaıa 1•c:u etlın. Ct • 
•tatlan mrıa/iget vı 

,tleenı,,.;111tli derıcetle 
ı.fttt ıe6ıbi taıumıştır. 
'9 la~tti;in ••tnanımı%da. 

IQue fÖre zahmeti de 

'· En mühim bir J12~11 fö,,,. - - t .. su ne rnuracan 
fQlait ôellci iki defa 

'il lıti,,.aina 1tl11hiııtli 
lı..~'t tlavd olunrır, Bu 

61 •••er t1atandoılar 
ıae' ıa/unet 11111ılomaz. 

1 vı sealc ujrrıntl• 
. llaırl '1:ı.lcıt ıar/ 
fi diiıii11ülürH i/a•-

~ lc.:,ınılm•malıtlır. 
·-. iı/11 yo/ua ıalıit 
~"4:ernele1e ıitlip ıel
C!f, 11 ıalait •ldlljunu 
~:•nıe;; ilatigari baı
\! , ctciq ta•ıige eden 

~~ıinceliltr• te•adüf 

~ Pro,,.ıantle insanı 
"••6ı lpiruiı 6ıraiı" 

bi iıe lcagb ettiği giindeli
ji ödemelc. için para fJerrnı-ği 

ita bal etmiştir. M J.hkemeleri 
sri.rüncemtde bırnkrna.dan 

ille Jooete gelen z . brtanrn ' 
zorla gttir m•sine m •yd "l n 
ve,megen şahitle1ira m11daf 
bir ziyuıı of•moz. Hale.kına 1 

ihlal edenden alrnıp s;ıhibi ; 
ne teslimindP vozif e cJ.!m'lk f 
insanın ha_yatırı..da tatlı v .. 1 
f •ziletli bir hatıra teşlcil 

etler. 
Doğru 'fle Şilhad'!t isteği 

ku•oıtli bir irade ah'cikı 
borçları dıirüsf olarak eda 
d1;1: itiyadı 9ülcselc bir seci 
geyi Jo;urur. 

!'alan şahadet lıükii mle
" tısir etmemiş olsa dahi 
ıalait ce~adan t1e h •ca!ctten 
/curtalamaz. Yolan !Jere ıa. · 
hafld ettiji anlaşılan: Bir 
malalcıirnigetı u;ramazsa 
bilı: dijer adlt muamele
ler.le da.ima reddedilir. Ha. 
Jcımlilc ehlihibrP, tercum.ın
lılc gibi vcz;felerde haklı 
fit ciddi itirazlara ağrar 
Ve bu la pek fobii ol11:-afc 
cemiyet tıe muhiti içiııde 
lıagıiyt.finfo kırılmasını m'J· 

cip olur. 

Ceıa takibi altında bu 
[ananların (uiul fJt furuuj 
lıa rı •e 911 lcoeası ni p nlrsı 
v~ euldtlıjı üçüncıi derece 
ye lc a.dtJr ci'lJ:ır hısımları 
şahit li/eten çelcinebilirler. 
Bu halclc.ı hale.im alalcadar
la,.a anlatır. Bö9le bir va 
sigette konun şahidin bi· 
halele n ızdırap duqmasına 

m11ni olmok surelile yalan· 
cılığın ön ine geçmiş olugnr. 

Bazı elıvrılda şahit ken
tlisi ba gibi tl'!recelerlı hı
sımlığı sıhıbilt çelcinectğini 
bıga.11 ıdır. H a/cim bu St 

6e6in ıılahatını geminle 
tt1sdılc ettirir. 

Ba lca . .,.unl zazıyttte yi-

11e ı•lıitlik tdect!ğini C"gan 
edene yemin verdirmek ld
sım fdlip gelmediğini hu/cim 
talcdir eder. Cnt1. Jaoasın

ıl• ıalait maznan fle ya 
laeıır olanlard•n birinin 

se~"P o m ıhızın ş1Jhitlikten 

'lıe yrı _llLTllirıdtn çekinen 
şc.h .t bu güı;den doğan 
m?s,of arla 20 liraya kn. 
drır p'lrtı c~zıı.suM mahkü,,, 
edilir (le yine şahitliğe ye
mi 1e c 1:br için davaya hıi· 

kiim f.ıerdinceqe kadar 6 
ayı geçrnemelc. üz.ere hops 
olunabilir. 

Ş11hit bild1ğirni namuç 
'()e vicdan ıi%erine c!os doğ 
ru sö' :1leyec,,jimı:: gemin 
ederi7l D iye yemin edt cek 
tir. Bıı. §emin şekli en ileri 
milletlerin ve nıüt~kdmil 

insrmlarıN tloğrula;unu celp 
t1e temine lcô.fi teahlıuttur. 
Hakilct!tta insanın namus 
fi! <oicdanından yüksele. gıa
nevi bir fJarlı;ı oe serveti 
varmıdır ? bu tiinkü. telalc 
le.ilerden 'De eski ilahi esas
lardan eavelde insanlarda 
zamanına gÖ'"e tabii 1ı

0

cd0ı

ni bir holculc. 'll! hieop ve 
eh 'tik sembolü bir n(lmıH 
m,-f hu mı 'fJtı.rdı. Sıı. hale 
gÖ1<! bu yemin ş kli doha 
müessir VI! faideli fJe ahla
ka "l.lgundur. 

Ş ·hidin ah!dkı selube. 
tine bizzat tesir edı:meye . 
crğini '1nlnvan bıızı zarıJrlı 

tip:er: S.ıhide vzkayii gör
güsü hilafına telkin ve te 
cessüm ettirm,.ğe çtılışır. 

Aleyhin« Ş'-lht:.dtt mr>vzuu 

bahs olanın eyiliğinden işe 
yaragabiltceğinde11 bö;; le 
hadiseleri her zaman rıtla. 
tabilecejinde11 bahis sözler 
le şahidin manevil}ctınr. 
Jojrag~ JÖ~lernelc arsusuna 
sarJmığa Ç'llışır. 

Onan için ad:ılet aleg 
lıindd o/a.,./arla daima mü 
caJele hiç olmazsa müdof an 
halindi! bulunarak t:tr~fır.
dalcilere lıakilcatı seudiği 
mfal, ictıbında en çok sevgi 
ve Su'fs'!!' beslediğimiıin 
%ararınt1da o1s?. doirugu 
söglemelct•n ı•lci11..ı~yece;i. 
mizi bildirmeliyiz. B:ı .. !ı · 
lakı 6orçıımıııd41r, 

Deruk yerine ı•tmek: ıçın 
Ttıbiatın ıve ııaş 1dığı 

muhı t'n or:lar" ve r d iği 
i m a n l a o giinlcıi 

mrisabuka~Qa iştirake it!rt v e 
$"hir dr.lilcanlıla,.ını p, çen 
bu kô'u çocasiund.ılc.i atletık 

{}e daha bir çok ;stidat 
'lıe kı.biliyı tler oldıığu mu

h dckafct:'. Bu delikanlı 
şimdi ele alınır oücudutıa 

ve 1 uhuna mülummel bir 
spo • terbiyesi verilirse ir · 
sin 'Ue qaşadığı tabii mu· 

hitin ona bahşettiji bu çe"ilc 
fi! çalak vücuttan Tiirk 
spo~u kim bilir ne/aydalar 
ıörür. Mılletler arası g cp
tığımız {le elcserigetle pelc 

t"ri duectler aldı;ımız 
atlıtisim m•isabakalannda 

I iki k:dileye ayrılmak ve iki ı ci 
bi rirıo: kafileyi götüren rıtohü!tle· 
ri b.ltlemelt llH c ,uriyctıu le idi, 
beır.liyorduk. Bu iotızar dnltik ı· 

ları uzun ıüreaelı.ti. ::iaoıımız lü· 
luniyordu. 

Bu mutlu günün iık ııahresi 

otomobil ~o nesile bpar.dı. Hrp 
biıli~ te ııfa~ı indik. Otobü te 
y~rlerimizi eldılt. Biraz tıonr11 da 

Z1.1faoos İatikıtT ctinde şehirden 

u ıakla.71 y o ruz .Saat dokuzu geçi· 
yor. A kadın Münir s csltndi: Ço
c~klaı 1 . Progrnmın tatbikine Pe
le Jiye hutiudundm iliba,en brışlı 

yac ,2ız. Tabiatın kucatına 
koşuyo duk. 

bu nevi istid:ıtlar sporumu· 
zurı yüziinü lıer zaman 9e 

1 her .IJerde alc eder. 
Dern~g· köq lpor lm

lüplerindt!n bir kctçı da iş 
Orak etli. Kögde spor lcu
lü ~ti hahn bir şekilden 
ibtıreftir. F.ılc.ot şu muh1k 
kakki bu te1elckiiller lt.ög 
delik.ınlıiarı için /avdalı 
olabilirler. 

Kö1deki spor kulüp:eri
le alxi.lc."ld. , mnkernlar ya
kından m"'~gul ofur ve 
bilhassa köq öjretmeninin 
günlük vazifeleri içine ha 
keuf i1Jet dP. rc:Hııen idlıal 
o 'u11ursa bu suretle hem 
köylüde g'!nçlere bir top· 
lan~ı yPri töstr.rilmiı ~• 
hemd-: kö'.l delilcarılılnnnm 
bedeni geltımı./erine, tJiicut 
farım bir usul t1t lcaide 
tJlıtmda idman ettirmeleri
ne spo"'un telcnilc kısımla 

rını mürnktin olduğu kador 
öğrenmelerine imkan ueril 
miş o u,_ iş güç peşinde 

hayatım kr.uanma yolunda 
her g'in hiç bir idrak~ ıa 
hip o 1mrıdalJ idmanım ya
ptln köy deli/canlılarına lcöy 
öğ,etmeni oasıltısile spor 
terbiyesi fJermek onların 

yalnız h•d•11lerini dejll 
rrılılarını do. gülcıeltmelc 
d .. ,,,., '·tir. 

\ Haian F.la,.i QdQjfı:Jf 

Ne yapmalı'? Heyecrnla ka· 
rışık beldeme. M .. klrp hayatımı 
hatırlıyorum. Aynı hlul hayatının 
O fllnlr.il Hlarında t>İr k:eç defa 
dılıa duymuştum. O ıtünlerdcki 
heyecanlı beldeme iml han hpı 
aunda idi. Bu g-iln iıe milıi vezıfe 

H ul\:cv gö.1tcrit 

Kolundan 

Atlet 

5 
22 

1 
1 
J 
5 

H. ı°Jüneıka.a 

Av tüfekleri satılacak 
Cinsi 

Deni% avı ıçfo oj.zda11 dolma av tü/ekllTi 
K.ıra ,. ,. ,. ,. ,. 

A;ızdarı do 'ma çifte 
Kırma çifte 
Domıu aırı iç:n makaniz nalı 
Rus Bud:nlcadıın mcılıaflvel a'l1 tii/eği 

Defterdarlıktan : 

Fiyatı --2 
22 

.1 
5 
7 
2 

Yale.arda cins ve adı;di gösterilen 71 lira muham
men kıymetli av tüfekleri 26 7-919 günü sact 15 de 
ov ruhsat tezk'"resi o 1anlara p •zıırlıkla satılacaktır. la
lip!t irı giizde 7,5 teminat tıkçasile Deftudarlıkta topla
nacak komisuorı~ mu·ncrıotlr.ırı . 

Pazarlıkla lôstik mubayoas' 
Belediye Encümeninden: 
A ltı iç ve atlı dış otamobil ltistiji paarlıkla muba

ga,., tdiltetjind~n t•lipl•rin Salı vş Cuma günleri saat 
14 de encümene murocaetları ilan olunur. 

Kira artırması 
Belediye Encümeninden : 

D~ğirmenderedı beledige_qe oil üç göz dükanın bir 
stnelik icarı bir ay miiddetlı pazarlığa bırakıldığından 
taUplerin Salı fJe Cuma günleri sa c. t 14 de er.cümene 
murar.aa.tlnrı ilan olunur. 

Tuz nakliyat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

9J9 mıtli yılı içinde Pulatane lnhisarlt.r idıuesine gelecek 700 
ton tuzun kayılt ve hamaliye ücretlerine talip zuLur etıııediğinden 

pazarlıkla ihalesi için 20-6-939 günücdea itibaren bir ay uzatıl
mıştır. Taliplerin Pulat.ne f ahis:nlar müJ!irlü~üne ve bıışmüdüriyet 
satış şubcsir • ıuurac ıatl ıırı ilan olur.ur. 1 '.l - 15 

Soman eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 
Belıdiy'- Tanzifat hay va 1larının bir seneli.le ihUrıocı 

olfl,, ( -1310) kil• ~amon ek•i 'tm~ usul/le mabagaa oluna-
cağından taNplerin 18-7-939 salı günü soat 14 dı 
.Ç;:ı,ameraı 111iirıcı•ll•rı ll•n olunur. S-8 - 12-1 S 
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Yı,ıiuol 15 

301000 kilo koyun eti eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satm Alma Komisyonu 

Başkanlığından : 

. l im l~i?.•~d•n : / 
AQık artırma ile paraya ı.;evrle

cok ıcayrimenklün ne olduğ• : 

• 

1 c a 
Malınl!ni Sokajı 

r a r t ı r mas ı . ,,, 
Bir senelik ıe 

Neo'i MN KNo: ~ 1 - Erzincan Sual oıta okul 'ile Suel Hastanesinin 
E11/iıl haşmdan Ht1ziran sonuna kadar ihtiyacı olan 

30.000 kilo koyun etine to./ip çıkmadığından yeniden ka
palı zarf la elc.siltmege konulmuştur. 

2 - Tahmini bedeli 9.000 lira iı k teminatı de1 675 

l<'otinos köyünden Köse otlu 

Hüıeyin lcı:ı:ı Hanife namına lca

yıtlı ilci parçatarla 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahalleai, sokağı, numaruı : 

Fotioos köyünden Tapunun 

liradır. Ma;ıs 939 tarih ve 75 ve 76 
3 - Elr.ıiltmesi 21-7 - 939 Cumartesi günü saat Nu :ıarala•da tarlanın 4 hiuede 

1 
11 de Er%İncanda Satın Alma Komisyonunda yapı lacalrtır. birer hiuesi 

4 - Ş ~rtnamesi tflsofı Kolordunun tekmil gnrni takdir olunan kıymet: 
d 75 No. lu tarlanın bir hisıesi zonların a meıvcu!tıır 'Vt aynıdır. Her yerde her tün 

görülebilir. 70 lira 76 No: 60 lira 
Artırmaıun yapılacıığı yer, gi1.ıı, aaıı t 

5 - Teklif mektupları eksilme stıntinden bir saat Of İcra dairesinde 1 ı B 939 
evvel Komisyon Başkanlrjına verilmiş oeya post.ı ile Pau·ttıi ıüoü saat 14 da 

~ön.derilmiş olacaktır. 8-12- 15-19 ı . İşbu gayrimenkuh1n lll'tırma 
-- f8rloam11ıi 1!5 7-9119 tarlhiııdca ltiba-

Eş O k k ki• t k 'it 1 

ren 93\l-ı t::ı No. ile Of icra y ayı na ıya e Si mesı daire.unin musyyon numam-

İnhisar1ar Başmüdürlüg"' ünden : ıında herkeılrı ırörohilı.oeei iı;in a-
çıktır. 11Anda yazılı olandan fazla 

Pulatane inhisarlar idaresinde.rı 1-6 939 gtınun- maltlma\ almak lııteyenler. işbu şart. 
den 3 l --5-940 günü akşamına kt1dar 'fJaporla gönderi nameyo P.39-118 dosya numarası ile 

memuriyetinıize inuracaat ctınelldir 
lecelc veya Palatt1nt! idaresi namına 'Vnporlarla gelec!k ı . Artırıaaya lşlirD.k i~in yukarda 
şarlnamtsindt-. t11dat edilen bilcümle eşqaların iskel~d~n yazılı kıymetin yüzde yedibuı.;ıık 
••apur• ~·e ••cıpu,~dan ,· .. fceleye kfldar olan kayık "' kliyesi niııbelinde pq veva m~lll hir bıuı-
v v v " kıının teminat moktulıunu tevdi ede 
7 9 - 6 - 939 güniinden itibaren bir ay müddetle nçık ek- ,ektir· (1~4) 
siltmesi uzatılmıştır. Muvakkat ihale 20- 7 - 939 perştrrı· 3 - ipotek ıalıihi alacaklılerla diğer 

alakadarların ve lrlıfak hakkı ıabıp 
be günü saat 14 de Pulattıne müdürlüğünde mıiteşekkil leriııln ııuyrimekul ür.orlndekl hak-

lco 7liı9ctnca yapılacaktır• !arını lıueuetle faiz ve maarafa dair 

Eksiltmeye iştiralc. için muhammen bedeli oları (3800) j olan idı!ialarını i91ıu ililu tarihinden 
• - • - · . . itibaren ylrrul gt1n lçınde evrnk! 

/ıra uurınden gu~de gedı buçuk hesabıle (285) /ıranın 1 mtıebltolerile birllkto aııımuriyeti 
inhisarlar 'Vezneıine y1Z.tırılmış olması ııırttır. Talipler 1 ıolze bildirmeleri icap edtır. Akııi 

• D / - Jri ı -· - J •• b '! · / 5 8 12 7 ı; halde hakları tapu iiclllle ıablt !nrfnnm,.ur ru ntantt mam r Uf!lltJaP sro•tJ 'rr Pr - - - · olınadkıça satı' bedrlirıiu paylaşme-

Eşya hamal·ıye nokl·ıyot eks"ıltmes·ı IJDdan hariç kalırlar. 
4 • Göst.,rilen gilnde artırmaya iş- ı 
tlrlk edenler aılırnıa şartnaıneıılni 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden : okumuş ve ltı:ı:unılu malllınat almıı 
ve bunları temawcn kabul tıtmı, 

Pulatane lnhiHrlar idoresinden 2 6- 9 ,9 tünün- ad n itibar oıunıırlar. 
den 31 5 - 940 tarihine lc.c:.dQr fJapurla göndelilıcek 5 • Tayin edilen :ı:amıında gl\yrl 
(Jega Pala tane iJareıi namına fJapurlarla g•lt C"!k ş1Jrtna menkul üç defa tıa~rıldıktan aour11 

en çok artırana ihale e<iilır. AnMk 
muindt tad1Jt edilen bilcümle eşQcr/arın ımb ır/etrdan is ı artırma bedeli ıııuhammeu kıymetın 
kt!leye 'Vt. iskeleden anbarlara kadar ham ıUt;e nakliyeıi ytlzde yetmit beşini bulınaz "cva 

aatış iııteyenln alacağına ruclıanl olan 
19 - 6-939 gününden iti hat en bir ag müddetle <.<çık ek- diğer alacaklllar bulunup da bedel 

si/tmesi U%atılmıştır. bunların o gayri menkul ile temin 

Mu.,,alc./c.at ih•lısi 10-7-939 perıenbl! günii saat edllmlt ularakların mecmunnda.ıı 
fazlaya çıkmazıa en çok artıranın 

14 de Pulatane 1111dürliiğünd':. mütrş0kkil komisqonc<J. tıı.ahhtıdU baki kalmak ur.eru artırn•a 

------- - --- ---
~svak .)ıra mağozalar Tahtanı majaza 220 64 200 ~ 

.. .. ,, . . .. 221 66 !80 ~ . 
222 68 180 ; .. .. .. . . 

.. .. il .. .. 704 80 302 

Defterdorllktan : 
Yukarda cfrs ve evıafı yazıiı '1kular 2 -7 939 tarihinaen itibartfl J5 

müdd,tle ,,e açık artırma usufile kiraı/cı verilecektir. Talip olanların güzde 7. ıİ 
ZİIO m-zkbuzfrıri/e birlikte ihaff! f!Lİnıİ o/an J';' - 7-939 t :ri/ıinr. miisadif pazafJ~ı 
nii <()nf 14 d · Ddtt!rdn.,.fıkta fopfon .cl1k lrom;'fUOn" mıirocantlerı 5-8-1 

Akarat icar artırması 
Semti No. Muh'lmmen 

l 
--~--

lskender poş(J. Uz.un s. 
,. .. 
•' ,. 
/slundtr p(!!Jfl Mey 
dan caddesi 

,. 
ı• ,. 

J ,kender Pş Ku.'1-

11/ 
273 
275 

8 
o 

12 

duıacılor C !JO 
A11afr 1 bo ErtU'Ul'Jl C 37 I 
Dibağh 1ne JliikumP.t c.9 

/r.lc.endP.r Paşa 
Çö nlekci 16 
lspendu paşa 

Dükkan '00 
.. 100 
.. 100 

!Jağazıl /7j 

" 700 
.. 150 

Kôrg-.. ~in.'1 4('0 
Kô gir o,J,, luılıçt' 

Dükkan 30 

.. 40 

bPdef Teminatı 
K L ---

7 
7 
7 

i3 
7 

70 

30 
81) 6 

2 

3 

2 Tütün lculübt 120 9 

mucok· 

~ 
50 
50 
50 

13 
50 
75 

25 

M:ytlau C. 
2-J .. 126 9 4) .. " 

Hal binasr içinde 6 düklciin 50 3 7; 

" 
,, 7 " 50 3 7j 

tGtk 

o 

9 .. 50 3 75 
l o " 50 3 7!. ,~ 

Belediye Encümenindgn : ~;rtı 

.. .. .. 
" " 

Yukard~ cins ve nevileri 11n•ılı Beledi11e aka1atı icarları 10 gün ,,.aJİ ~ııy 
• :!f .,, 'Qc· 

temdii edildijinden taliplerin 21 7-959 Salı zıinü saat 14 de Encümen~ "'tJ ~,/' 
larr ilan o ·unur . / l.c 
~~~---------------~----------~-----~~ ~ 

Pazarlıkla tamirat eksiltmesı ~:a Zayi vesika 
gopılacalctır. Eksiltmeye i,tirok için muhammen bedeli on beş iüa daha temdit ve onbeşlncı Trabzo,1 BelvJiyesindı•n almı:1 
olan ( l 600) lir• Ö%erinden gü%dtJ yedi buçulc lıesabile. gllnQ ayni ııınltıı oldufı.ım 27 No. lı şoför veıi Vila Y"" t Daimi Encümeninden : . ( 
( 120 ı liranın lr.hisarl•r rJ~~rıtsine •atırılmıı o 'mas' şart yapılacak artırmada, bedeli •atış iı1te- · · · ı Hususi Muf a:rehege ait Sala met otelinin 333 /l'~ıt \~ 

I ;:, yenin alac.ığıaa rOçlıani olan diğer kllmt zayi ettim yenu;ını 8 ~cı kfl r.._" 
tır. Talipler şartnamıgi Pulato.ne müdürlüjiinde gô're. alacaklıların o ııııyrı menkul ile teruın ğım~an cıokisinin hüKmü yoittur. lc.uru~/uk tamiratı I R gün müddetle 'fJt p .. zarlıkla t J 6- 0e 
bilirler. 5-8 - T 2-7 5 edilmiş alııcakları mecwuundan fazla Demirci Tayfur 02lu ğe konulmuştur Mavakkct t~min.atı ( 25) liradır. w 

ya çıkmak ,artlle,, en çok utırana Haşim Altınok tarihine çatan perşembe ,,ünü saat 15 dtJ Vılaget nı0":L 'ti) 

Nümune Hastanesinin 
mutfak, çamaşırhane, 

etüv tesisatı inşaat 
eksiltmesi 

ı A 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iı Trab_zon Nürnune Has· 
tanısinin mutfak. çu.rnaıuhone fit tlii'O f~1isatıdır. 

Bu i#ra mahamtpen keşif bedeli ( 47,910) liradır ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardan 
ibarettir. 

A - Eksiltlfle şaıtnamesi. 
B - Maka'CJde projesi. 
G - BalJındırl!k işleri genel şartnam ·si . 
D - Yapı iş'e.ri umumi fenni ş ·artn11mesi. 
Sılılıi tesisata oit umumi ve feı;ni şartname, hususf 

ştırtneme, keş;/ ceitJeU. 
isteyenler bu Ş'lrtnrıme ve evrakı (,40) kuruş mu

lcahilintle Trabzon Nıfia Mudürlüğiinden alabilirler. 
3 - Ehiltme 17-7-!139 tarihinde pazartesi günü 

sa.at (15) de Trabzon Sıhhat Miidürlüğünde toplanacak 
elcıiltme lcorJtisyonıında yapılacaktır. 

-1 - Eksiltmeye girebilmek için istd:iilerin (3595) 
lirt1 (50) kuruşluk muıraklcat teminat fJt'rme~i •• hundan 
baılca da 939 yılına aU TictJret Odası kayıt 'Vtsilca:rı ile 
ila~l• tününtlen enoz sekiz gün tfJvel 1 rabıon Vilayetine 
murocaat ederek villiigetttt;, ..ılacalcları hu işe ait ehliget 
'DHikaıını i/Jraz etmeleri ıııecburitlir. 

5 - Tele.lif mektap'eri yukarıda üçüncü madded• 
yasılı ıaattan bir 5tİat e'Vveline kadar Trabzon Sıhhat 
MaJürliiüne g~tiriluelc. elcsiltme lc.omisgonu Reislijine 
malciu% mulcıabilinde veri /ecektir 

Posta ile göndt!riler:ek mektup!uin nihayet üçüncü 
rreadJıd• 11aaılı •a•ta le.adar gelmiı olması ve dış sarfın 
Milt•' 1num• ile igice kapatılmış o:'m•sı lazımdır. 

Poıt•ıl• •uk• h•!acalc ıccilcmel1r lcebı.l edilmtu. 
28-S-12-15 

ıııaıe edilir. Böyle blr bedel elde f-------------ı • .. " 
ed\Jn:ıezae Uıale yapılamu. Ve aatıo da toplanacak olan D 'imi E'lc:irnende iha !esi g11pı/IC1 ı.tl' ~~i 
talebi dftŞ•Jr. y . 1 a " 
6 • Gayri menkul kendiıılne ihale en ıy o fatekliltrin mezkfıt gütı ve Sfl'.ltta Encümene mürt1C:S j6 

olunan klınıe derhal veya verilen • 15- 7 9-22_,,,, tr,,, 
mühlet içinde puayı verıner.ee lllale 
kararı fesholunarıık keııdiııinden evvel B • 
ytıksek tek•ıtte bulunan kimse arzetınie as 1 m ev 1 
eldn~u bedelle almcıi•ıt razı olmaz 
veya bulunmazsa lıo:ııı3ll o .ıbeş gftn 
mtlddetle artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana llnle edlllr. İki ihale ara 
ııındald fark ve geçeıı gilnler if(nd'l 
ytıı:de beeden he11&p olunacak faiz 

ilan ~~e 
Maçkada hükiimtl ko•.>ğı karşısında bir Jalfl ~/il ~ 

En yeni harflerle l 'evhrni iki tJdı bir mutbah ve arka3ında kiiçiilc b~,ı ~i 
H 

,. b çeden Haret eflim s'!.tlıktır talip olan Alccaabatt• 1,) .,,,, 
er neVt mat 00. gt kabil.si H>bibt Ozkene mor,caat ıılemelerl. ~, 

.,.e dl~1ı1r zararlar ayrıca hUkme 
hacet kalıuıtksızın mdınuriyetiın izı~e 

alıcıdan tahııll olunur. madde (133) 
Goymoukullodu yuk ... dngo.todl., işle~ini en temiz 

1 y eniyol KunduraeVİ t 
14, 8 989 tarihinde Of İcra şekılde, en UCU.! l B kk 1 o ş ,. b' . ·1riııd ~~ 
memurluğu oduında. işbu Ytl gö~- b' . 1 ı' Uzunsokakta a a sınan en ın ıbŞl» '"' 
~~ıe~1::t.r~

11:nş;;tnamcaınde ıatııa- ır l IOt a yapar yeni yurduna nakletmiştir. ,, .... , 

Yaprak tütün -kc-:ım_y_o; nakliyat Toz şeker eksiltmesi ~· 
e k s i I t m e s i Erzincan Askeri Sattn Alma Komisyonu Baş~· lı ~~' 

Artvin İnhisarlar idaresi nam!ua 
T rabzoo İnhisarlar Başmüdürlüğünde~ : 

Kabili tez.ıyiil ve ten•kuı olmek üzere t\rtvin, Ardaııoç ve 

Horçka Anbarlımoda mevcJd ceman (3001 bin kilo yapralc tiHünün 
(müohıısmın) kamyonla Hı)p'\ anbarkrını 1 A~u1tos 939 da haşlan 
mak ve t5 feş·inievv 1 939 d:ı hit:nrık üzere nnklivcsi 3 Temmuz 
939 tarihinden itiharen 15 g-üo müddetle açık ek-ıiltm"!ye ._orıulmuştur. 

Talip'erin 17 Teoı:nu~ 039 pazartesi günü sıuıt oıı birde (26S) 
lira teminat muvalc.lı:ate p•rası ilf'I gerelc Bışmüdürlüğüıuüze ve ıreıek 
Artvin a.üstakil müd:irlü~üne miiracaat eyleıneleri lüzumu ılaıı olunur 

8-i2 - 15 

Eşya nakliyatı 
Trabzon Jand2rma Alay Komutanlığından 

Temmu• 939 ayınd!ln 31 Mams 940 tarihin~ k ad ır 
Trubzondan Giimüşane, Erza,um. Kars, Ağrı jnndı.!Tm<ı 
lcıt'alarına gönderilecek oskeri eşgonın nakliyesi 27-'i 931 
Çarşamba günü r.çı" eksiltme suretile saat l O da j rı 
darma alal} dııireıinde t,.şeklcül eden komsigon tarofın 
Jan ihalesi yopılac. ıktır. Muvakkat teminat akçası 113 
Lira 41 kuru#ar, Ş" tnamegi ıö·mek isteqenler her gün 

.jandarma alag komutunlı;ı dairesinde ıo'rürler talipler 
m•aggtn tündı bilumum "' saıl<ilı korrtıigonda bulan· 
mcıları iltln olınıır. 12-15 - 19- 22 

1 Trab%on garnizonun Ajultos başınd•: n fd(lf ı ~b 
940 so:ıunrı kadar ihtiyacı için 6000 kilo toz şek'' 1 e ~~ 
eksiltmeye konulmuştur. Jı ~ 

). - Toh'ffini bedeli 7680 lira ille teminotı _, ~ ~ 
liradır. - ,, e'>ı 

3 - Eksiltme.si 21 T~m·nuz 9J9 Curna 1iin~4jf '~l 
1 J ,/e E •zin"and,, S ıtın Alm:.1 Komisigon'ı~da yapı~; 

1
,,1, ~to: 

4 - Ş :ırtnamesi ve evs• fı kolorc'unun tefcmı .
11 

f \QO 
zonlarmd~ mevcuttur, oe agnıdLr. Her yerdt1 htr 1'1 

,,1 ~ı 
rülebilir. b-fll' ,~~ 

5 - Taliplerin belli gün ve stJotta Komf sgo"
5
J(J 19 ~ 

mnları ilan olrınu-,, 7 2-1 - ~·~ 

Erat nakliyatı ıı: ~ 
Trabzon Jandarma Alay KomutanhğındB JI. ~~ 

~~ i l 
Temmuz 939 ayındatt 31 Mayıı 940 sonun',,,,. '1t• 

Trabz.ondan M-ıçka, GümÜŞ''n~. Bayturt, Er~IJ~ tı~ı' >t~ 
Erzincana k-ımyonla 5tmk edil~ulc. }a.ndarmrz . ı;.;: ~ ~ 
nakligatı 27 - '/-939 Perşembe günü açık eksılt 1~ \~ 
rrtile Hat 11 dtt jandarma Alay daireıintlı 1'/ ,,..J 
eden lco Tl:riyon tarafından yopılcc2lc.tır. Mu11a~k' or1' \ç 
n"t akçası 166 lir!l 88 kuru~tur. Şartnamevı ~ıl~ ~ 
iıtegenl1r jandarma Alayımla lıer gün ıô'rarlır I-'!' 
muagy•n günde bilıımMm vııailcilt komsigon'a 

9
•11 'jJ 

ları ildn elunur. 12-JS-1 " 


