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Temmuzda Bütün 

lrobzon ve civarındaki küçük El 
sanoyiini himaye .. 

lıçilerinin El itleri, Estetik Alemin, En ince 
Motiflerini Teşkil Eder ... 

On sekizinci asuda bu mes'e/e/eri arasında çözül 
t> sanayie tatbiki ile. mesi gerekli .ana davalar~

tezglh/an durmay• mızdandı~. Yı~e bu havali
•dı. Makine maliyeti de makınenın tamamen 
• ucuza mal ettiği için. yok edemediği. daha ziyade 
" Z•klsmm eliyle işli· mahallen istimal olunan * yarattığı eserlerin. peştamal dokuyan tezqah
•tıla azaldığını ve çık /ar kısmen ça/işmaktadırlar. 
•rın artık dönmez oldu Bütün bu saydı'<lanmız
" gördük. Biz bu vazı- la birlikte halen Trabzonda 

lle makine aleyhinde cıhazl•ndmımak hususunda 
11t>111ak istemiyoruz. Şüp- b•şta gelen teba911t vardtr. 
Yolctur ki. makine san' E/'an bu san'at erbabı ser-,. 

ve san'atklra karşı mayesizlik, yersizlik ve. 
'it bakıslarm adedini teşkilatsızltk hususunda 
'''111ışt1t. Bu itibaıla büyük bir müşkitata maruz 
,,, gibi güzel san'aflarla kalmakta~1rlar. G~çenlerd~ 
1f~iliginde. yüksek kapa bu hava/ide yaptıgımız bu 

~ahibi bir milletin tetkik seyahatmda. bu san· 
•1 siyasi re ekonomiK atkarlartn çok hakli şika 

'lesine uvgun gelen bu yet/eriyle karşılaştım: E_v 
t~zgahlarda çahsan velce D:baghane tesmJye 

himaye etmek ve bun olunan. şehrin ortasmddn 
"111kinenin ezıcı ve geçmekte olan bir dere 

'Oc:ü tesirlerinden ma · kenarında icrayı faalıyet 
611ıundurm11k zarure· etmekte oldukları halde. 
iz. Bu maksatla bil- bu san'atm Be/edıyece 
/rihük saf,.atl•r çer sıhhatı bakunmdan şehir 
içindı çaltşanlara. h.Jricine nakledilmesi tesbit 

n maddi ve manevi edilmiş ve bu maksatla da 
tnüzaheret göster- kendilerine Trabzon şehri-

lcep eder. nm haricinde Degirmende-
t~lce Trabzon ve ci re denilen_ mahalde çaltşa 

, her evde bir çıknk bilecekleri bildiri/niş. Bu 
'I. Evin annesi bu san'at erbabı şehir hartcin 
ı ev halkmm giye· de ç•lıım•l~rı için kendile

re bütün Jıtlmal ede· rine gösterılen mahalden 
eı1ılır1nı dokur ve şiklyetci değillerdir. Yalnız 

/az/armm cihazlarım bu s•n'•tkarlar çok küçük 
~l'r/ı. Büyük annemiz· serm•ye ve iptidai teşkilat 
ıo11r11 bu çılcrtk orta- ~· ç•lıştık/11rt için maku:e!e 
lca/Jcmı 1,,. Bu gün güçlükle rekabet edebıldık 

0

lde m:kinenin dah• ıerini ve ancak bedeni 
~Cl~a mal ettiği ve faaliyetlerinin_ ka~şılığı olan 

büyük annemızm bir işçi yevmıyesı çıkarabll
hından ,ıkan dokuma mekte olduk~a~ım söyleme~ 
IJ ~·le aı•4ı kumaşlar tedirler. BıA .. ıtıb~rla kendı. 
'tlı/11111/ctadlf. Bu y11/mz /erine gosterılen yem 

'»I evde biJyle olmamıs Sait Bilal ÇakırOğıu 
_,,, re hava/isinde - Arka1ı 4 de -

tezglhm akibetidir. 
llJ11 artık Trabzonda 
flltrı1cıar hemen hemen 

rı durmuş gibidir. 
e ailenin geçim va
O/ın bu tezgAhlardan 
eser yoktur. Belki 

6 • bucakta kalmış an · 
ir lcaç çıknk gıctrda· 
•dır, Y•lmz r114betini 
"e11ın 8i/emelidi "Rize 

.. eskisine nisbetle 
lttıçak bir istihsal 

"'• düşmüı olmalc/11 
• bu bezleri doku

~S,:tlltr,1cı11rm Rize civa-
" •n dönmekte ol 
f/{Jrü/mektedir. Fakat 

k•dm işçilerden 
~ 'iri/ bu küçük tez
Sı te1ki/lt/11nd1tm11k 
~e re her türlü ihtl· 

,,.lcımmdan cih11z
lt ltOf lktlııdi11tı 

Hatay bayramı 
Uaua yıllardaa beri devam 

edea çok bilaiiaiü !tir aırıhktaa 

eoara aaavataaa ilhak olunaa 

Hatay içla 23 T emmu& Ya9 Puar 
rtal bütün Türlr.iyede coıkun 

teaaburat yapılacaktır. 

Ş.brimıade de Kutlanacılr. 

elaa bu f8reİIİ kurtulu4un 
teaabarat Pıorramı teablt olua· 

aaktadar. -----
İktisat MüdOrü 

ve iktisat mıntaka 
Müfettişi 

Viliyeti•ia lktiaat MfidUrlil· 
ti•• B. Needet tayin edilmit v• 
.. briaiu relerek vaz.if.aiae bat· 
la•ıtbr. 

Mıat.ka itleriai teftiş etmek 
ve y••i teılr.illtaa eaaelarıaı kur
••k Daere iktisat auotalı:a Müf et· 
tifi B. Kadn Çakar da febrimize 

reh•İf " ttftitl• ... bat&.•ııtır. 

~ 

DlrcktGrft, Başyazıcl'll 
~ 

BEKIH S0K0T1 KITLAK~IZ"{lLU 

Fi ati 4 kı..ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
Uzuasoltak ; 12 l ·123-1 '.!S 

Siyasi Gazete - Trabzon ~ 16 mcı yıl 
~ 

Türkiyede Coşkun T ezahuratla Kutlanacaktır ... 

A~şap Köprüler ve Kasabaların 
Planlan Yapılacak.. Bozuk Şose

lerin Tamiri Kararlaştırıldı ... 
Dün sabah bir muhar

ririmiz Vakfikebirden yent 
gelen Valimiz Osman Sabri 
lida/J makamlannda ziyaret 
ederek tetkık seyahatmm 
neticeleri hakkmda kenai· 
ferinden izahat almak iste 
miş ve Osman Sabri flda~ 
muharririmizi tatlı .J çehresı 
ve mutevazı halile kabul 

etmiş ve gazetemize aşa

ğıdaki beyanatta bulunmuş
tur. 

"Pulathaneden itibaren 
olm yol kısmmda esasb 
tamirat yaptırmak istiyoruz. 
Bu yo//ann artık bize 
hizmet edecek bir halde 
olmaaiğma bızzat şahit 

oldum. 

Üç gün devam eden 
tetkik seyahatımda Giresun 
hududuna kadar gittim. 
Pulathane ve Vakflkebir 
yolu üzerinde sekiz köprü· 
nün bugünkü ihtiydCI kar
şılilyacak vazıyette ahşap 
olarak yapılması için tah 
sisat verdik. Bu köprülenn 
dördü Pulathane ve dıger 
dördü Vakfikebire aitt1r. 

En mühim köprütf.;lden 
11khisar ve lskefJye kopıLi 
lerinm bizim tahsisatı . ı ıuıa 
yapılmasına bu :,r:ne ıçın 
ırnkan görülemedıglfıaen 

devlet yollan tahsısa111Jda11 

Oluşlar 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve 
Çocuklarımız 

En fttydılı yArdım kollarımız

dan birisi de Çocuk E-ıirieme 

Kurumu .ur. Cemiyet içinde her 
ferdın ıo:tyal ve ekonomik duru· 
mu ayni deQ-ildir. Bazı yurddıışlırı· 

mız ya r atılış ve yaşayış şartlarının 
eluildiği yüzünden sevıytce di~er 
yurddıışların çok aşa s'l" s ıııdçdırlıır. 

işte bö ylelerin ek.ııilt şartlarır.ı 
taınaıtılama<, onları boynu bükialt 
bır.,kınamak, içinde )'RŞ1\dıldıı ı 

cemiyetin vazifcsidır Bu vazıfe 

şüp'ıeıİL refahlı ve var:ıklı olan· 
larımız tarafındıon yapılır. 

Ç\ culc Esiı geme Kurumu sa 
höyle c~ yıışıyan ve iş gö rn hir 
cemiyeltır". Kuruınun· evvr cı: 
K·zıl"Y !:.inuınd& yapı ıp hı t • rıle· 
ıı iyen vılıık lc.ongresi cu naıtr11i 

g l nü H l1t ı vı s& l ooun ·i~ tL i C ı 

bır ıoµlr.ıılı y op p hi r yııl,k çı.lıf · 

mı p Oir11ınır.ı 11oa h .. ı Jarıle ÇİL 1nşasm1n temim atiaıü11iı1Li 
mi4 \ e y .. nı tı 11 veti """ ıı ı~ı ,r. 

yor. Her biri 80-!J... 11ıet· Ku umun ge.,.en )ılltı konıc•c · i 
redif. Vakfıkebude11 Tvoya de aynı ~ .ıon ıa yapılmışll tt ı r 
ya gıden yol ÜLeflnde de yıllık çnlı~m,, rnuııh~t ve fayd~ lı 
tetkıkler yaptınyoıum. Bil ider kaydet uışıı•: H.ergüq 553 

hassa iktisadi enemmıye/ı çccufı. 11ıcu <iğle yeıoe~i veıil · 
miş 23 Nı••D çcculı: beyraırınd11 bakımından mLihım olan 
"50 çccuk gevd•r laı ş, youul 

bu yolun da oto:nobı/ okul ç ıcu ıdrmna 3.)U lıralılt yar· 
iş/iyece'< bir halde d\ ılma.>ı dım yıı..- ıınış v~ b şk..a yxrdınıa 
için faaliyete baŞ//YiJCdgJL. • m11htaç ç >CJklar suv.ı dırılm ştir. 
Şalpazanmn yolu ıç111 ue Bu & .!neltı gelııin daıuı ç 1k 

aynı şeKılde hareke/ olund· olma4tna çaıışıle ca~ odan yardım 
caktır. 

. v "ayetin lüzumlu 
re çok ihtiyaçli ışlerini 
heme.ı karşılamak kdrarm 

Valimiz Osman Sabri Adal dayız. 
----------~-------:---:---ı Vakfikebir ve &şikdü 

Tahsin Uzer Partide tarihi zündt: kaldım. burilları mki-

ld şafa çok müsteit yerlerdır. Şehirdeki inşaatı sordu bir İçtima yapı 1 Vakflkebirin imar plammn 

On üç gün evvel şehri- Ruhi Ural Parti Reis hazulanmasmı kaymilkama 
mizden ayrılan ve halen Er- Vekili oldu söyledım. Pu/athanenin de 
zurumda bulunan Üçüncü imar plam yapılacaktu. 

T h . P.ızarfeTi günü saat 5,30 da k 
Umumi Müfettişimiz a sın Partide Vtılimiz Osman Sabri Her i ısmı blfden b1r mü-
Uzerden vilayet makamına A lalm başk<ınlıJı nltmda vilci tehassise vereceğiz. Beşık
gelen bir haberde Atapark, yet idare hey.ti toplanmıştır. 1 düzü ıçin de aynca bir 
hastane, mektep inşaatının Bu to,.l_ıınt~d~ O~~a Sa.bri hdrita yaptmlacaktır. 

Adal, Parlı rıı,lıklerının oalı/er 
ve su tesisatınm ne derece uhttsinden ulınmış ol1nası mü- j Mahsul Vilzıyeti geçen 
ilerlediği hakkında malumat nastbetile Parti müfettişi,,irı oa· senelerden çok fazla ve 
istenilmektedir, %İ/eye başlıy:ıcoğı zamana kadar ha/km yüzü gülmektedir. 

İki mebusumuz 

geldi 
Mebuslarımızdan Faik 

Ahmet Barutçu ve Daniş 
Eyiboğlu Pazartesi gunu 
Ankara vapuru ile ıehrimi
:ı.e gelmitlerdir. 

Profesör Kazım İsmail 
Gorkan 

Tıp fakillteai cerrahi Profesö 
rD hemıebrimia Kazım lamı.il 
Gürkan Cuma günü ~ebrimize ge· 
leoektir. 

ProfHör Gürkan burada 

bir hafta kadar kalacak ve bu 
ıaiiddet sarfında haata ıauıtyenelerl 
yapacak ve Haikeviade koof e· 
ranılar verecıktir. Kendiıinia 

Hamai köJilH, Zifaaı71 iİdccsti 
dı 6truilllliftir, 

Ruhi Uralı reis otkUi olarak ı Beşikdüzünde bilhassa 
bıraktığını oe P ... rti iılerile a..!i ı:-· Kı d" 
ma ve çolc yakırdan alcikadar ı.;.gıtme~ ursunu gez ım. 
olacaaınr •öylemiş, iş ve el bir- 1 Derslermde bulundu,n. Ha· 
/iji esosmı hedef krlan çok sa· ı kikaten inkildp müessese
mimi bir btgrınatta bulunmu~t~r. ' !erinden biri olarak kayde 
Toplantı ve konuşmalar Partın!n d · b d l 
tarihi hayatına yeni bir safha eger u ye,., e ça ııan 
daha ilcitıe edt11 tarihi bir man· çok kıymetli muallimlerin 
zara arudigordu. 1 ve müessese müdürünüR 

Toplantıda Tır%ıktun Snğu/c . 1 mesaısmi takdirle karşıla
sııga .. g~ti~ile~ek su işleri üz~ri~ dım. JUO kadar enitmen 
de goruşuldukten ıonra Valımız . >1 • 

O~man Sabri Adal reis oekili canla başla vertlen vazife 
Ruhi Uralı tebrik etmiş ve ida /erini yapmaktad1r/ar. Mu · 
re heyeti azalarının ellerini il · al/imlerinin tesiri olm•ksı-
karalc VI'! yine eskisi tibi daima k d'I . 
müşterek bir mesai içimle her Zln en ' en tara/ından 
c,.p/ıeJen memleketin ,,ükselmui tertip olunan müsamerele~ 
uğrunda gayret •ar/ediler.~ğint rinde bulundum. Eski de
tekrar tem3sla muvaflakigttlerini 
temenni etmiıtir. 

Fındık fiatları 
Dün borsada Ajıııtoı 

teslimi fop Trabzon fındık 
içi 4 9 kuruıtan yirmi ton 
aau~mele · ı~rmQftlr, 

virle yeni devrin köyünü 
güzel ve müessir bir suret
te canlandıran tablolar 
gösterdiler. 

Yarmdan sonra Sürmene 
ve Of k11:talarm11 giderek 
tetkiklerde bulunı,ııım, 

da o nı~lıette gen ş olııcak.t.r 
V .ıulıktı olıınlarıwız K zılay ve 
Hava Ku rumuna oldugu gıbı Ço
cı1lr. E~irgeme Kurumuna dıt yardım 
ederierae vic~ao rab11llıfı duyar· 
lar. 

Burada, örnek olması için 
hami vetlı bir zenginimizin güzel 
bir j ,atini yszacağım. Müaadeaini 
almı1dılım İçin ismini bildiremıytce· 
tim. Keadiai, latanbulda bir 
doktora muayeneye ~itmiıti, mu· 
ayeoe bıttiltten aonra oraya çok 
seki ve çahşltuı bir kaç çoo11tua 
okutulmaaı lr.arıılıtı olarak dok
tordu yardım istiyen c'miyet 
mensupları geldi. V az:ıyeti ötre• 
nea bamiyeth hemşerimiz: " • Ya
aıa beadea de 260 lıra,. dedi 
ve çıkardı verdi. Hu ut Trabzon· 
da Ç. Eıirreme Kurumuna da 
her yıl mühimte yardımlar yap. 
maktadır. 

Darası difer zeaiinlerimize •• 

Hakkı Tuncay 

Liman Mühendisleri 
Y apılecak olan Trabzon li

manı için tetkiklerde bulunmak 
üzere limaa mOhenalsleriadeo 
S.aver Hugb eyre Camphll. Re
rıaaıd G. f.dlr.iae1 ve Grabbe 
G.-ffrey Pazarteai rüııü Ankara 
vapuru ıle tehrimıze rı:lmittir. 

Devlet Kininleri 
Devlet Kininleriain lnbiaarlar 

idaresi tarafıadaa aataı ve teni 
edilıoeai hıaıuııuadaki talimatname 
bir haftadan beri tatbik edilmek
tedir. lnbiurlar idaresi d•vrııldığı 
lı.inin!eri bir günde satoıış ve 
mühim talepler karşısında bulua
mu,tur. Memleketin bakici ihtiva. 
cına ıröre Kinin celp ve lev:ı: · i 

içia rerekea tedbirloria abadı& ı 

MMr alaamıttar, 



2 Yenlvol ) 

T rabzondan Ofa gidiş geliş Çocuk esirkeme 
Kurumunun senelik 

Kongresi 
Trabzo.ıun O/tarı baıka ka 

z• 'arıaı görmüştüm. Bu sefer, 
Hallc•vleri müfettf,i kıqmetli şair 
B bçd Kemalin t •ftiş seyahati 
bana /rrsat wrJi, Ofu da gör 
müş oldum. Seyahatimde bazı 

Arstne yaklaşıyoruz. Tabi ça•:ısrnın içindeyiz .. Bugıin ka-
alın bülü" tükenmez yeşi/liii ka 1 sabanın p a z a r ı ımış. 
nımıza kadar işledi; biı: 11eşillik 1 

Çok kalabalık ()ar. Otomobili 
İçinde, _yeşillik b!ıtim_ i~imirde : belediqenin onune çevirttik, 

Çocuk Esir/teme kuru. 

mu senelik k<>nJ!resinin 

ikinci celses; cumart~si gıinü 
Hcılkevi salonund;J. akdedif. 

akıp gıdıyoru.ı. Şımdı rntımızda k k d · · Çıktık BA . . _ _ ayma am ora a ımış. . r.• 

genış bır duzluk 'ıar. D,,.hal ha- I /edige dairesinde bir az ,.,turduk 
tırl•dı_':' : Bur~sı, Kazım Buluta· 1 tan sonra yeni yapılmakla olan 
yırı nu~ııne koya yapılmak üze· 1 Halk.evi binasını görmek üzere 
~e~ latm~e ettiği yerdi~. Cidden t kaymakam ile birlikte ayrıldık . 
guul hır düzlük; burada örnek 1 Dwarla ı yükselmiş ola" yeni 
b:r belde kurmak için hiç bir şey bina Z ırlıa denilen kıstmdadır. 
eksile değil .. Arsenden ıeçigoruz. J<Çnymakam, dwarların üzeri;-.de, 
Çağlar, ''burası Yomrcdan daha müfettise binanın alacağı şekil 
toplu bir yer,, diyor. Bir köprü ı üzerinde izahat oerdi.. Mü 
geçtik G ıliba Fal koz deresinde- fettiş, bugün akşama dojtrı.ı Of 
giz . Bfr güksekliğe urmanıyoruz. tan dönüşte Sürmene Hallceuli-

notlar almıştım, şimdi onları $ı· 
ralamaja çılışacağım . 

Otomobil otelin önünden lıa
,,/cet •ltizi 2aman saat 9 a yak 
lcşıgordu. Deniz lcıyuından ge· 

miş 'l>e Kurumun gelir men 

bal(frı ü~uinde ileri su, u 
l~n fıkfr ~" fekup,., çok 
istif o deli bir miin~kaşa h.ı· 

oası bfJandırmıştır. 
~·t>r•k o,.lirm•ntlertgtt vardık. 
Ço;lcr eline aldı;ı deft•r• bir 
Jt>fler yarıyor . On11 mezbahayı 
gôtl•rigorum, sonr• içinde an
ı ecifimin de gattızı asri mezar 
biı iıaret ediyorum . Üıtünde11 
g-cerlctn köprürıiirı umumr harb
J,.lci 1'tacerasını ve gaziliğini Je 

Tümsl'ği aştık. şimdi ötelci yö /erle görüşec,.ğini ve '(eCl'gi bu. 
nüne geçtik. Şairin defteri gö ,.ada geçireceğini _sö.~ledi, ~yrıl-

..>inema ve tiyatro bi 
/etleri alınırken hamiyetli 
la ılkl'ntZtn hi!etlue oqrır.a 
yr pıştırılacalc pul için Ço. 

cuk Esirkeme ·Kurumuna 

seve seve kırk para vere 
cekleri Kongrede kahul 
edilmiştir. Bütçe heytt.i umu. 

ı:üme i/işH · • Yanholu deresine dık. Yolumuz U!>tunde bır de 
iniyoru.ı, m.anzara... .. Sargona Hall:eflİ var anlatbm. Yol11n 6'.Jll dıiıgün, ra

hatça it.ayıp gidiyoruz. Şair kı 
ytlara v• denize iakıp bo.quna 
yazıyor .. Fındık hiyabanı içine 
t;,Jilc. Yamaçlar o lcadar gü 
nl lci.. B• kadar koyu v• gür 
geşJ/liğira Anadolunun benim 
göriüğüm ger/erinde bulur ma· 
ılığını sö_qligorum: benden çok 
ıuneiı olan ıair lastik ediyor .. 
Sortra, 6u manzar•nın evuelce 
lundlsirıe lc.cydetJirJiği ilhamı 
nıan:ı.um olarak ıöylüyor : 

Yanbolu deresinin çökük le.öp Yine gür yeşillikler arasın -
dan süzülüp gidiqrıruz. lsmail 

rüsıinden geçtik. Daı:lerin isim 
[ · b l Habip evfJelce yaptığı st>_qahattn, , 
erıni, u yo /arın kurdu. şoför- bu yolurı Rız,.den ıtibaren hPp mi1Jege arzedilmiş ve b-.zı 

mu:alealar serd~dildikten 

sunra rt'l/e arzedilerek ka. 
hu! edilmiştir. 

den ve yard<Jkçısından ög" reniyo b z öy e olduğunu yaumş, ve ".11rruz. 

Yeşil ırmalt Hreden döltülil
yor rörmedim; 

Gôrdüm bir yeşil ça~layan 

var ber kıyıdan dökülen .. 

Ho• Jeğirmenirti geçtik. 
Otomobili" lcüçrilc pettcerelerind•n 
girip yfi.ııJmün ç•rpan rüzgıir 
•tcalc.lılc hissettirmiyor. Şair geni 
ll• ıüzel . bir man.ıara eörünce 
hiç lcaçırmııor. 

Komera lıizasındagı.ı. Yol 
•vrımınılcı bir çardak var, altın 
ıla, ıeçen defa Yomraya aider
lcnı i• gördüğümii.ı birisi gatı· 
gor: etr•fına toplanan bir kaç 
lciıiı• öjüt verir ribi bir ıeyler 
anlatı11or ıaliba.. Şo/örd•n öl· 
rendilc lıl, bu ayalındaıe rahat. 
ıı.ı •tr ha.ta imiı. Canı sıkıldı· 

fı için bögle gol lc.ıgmnda İ•ti· 
rahat •d•rmiş 

Uzan ttJhta lcörügü ıeçip 
Yomr•g• ıeldilc. Hallceuinin 
önüntle Jurdulc. Yeni yapılmakta 
olan bincın11t dıvarları üstüne çı

kıp gördülc. Binanın •ahnesi yok .. 
Ça;lar lcaıdırliyor. /,.dik, nahi
y• madürlı1ğı1ne dojru gidiyoruz. 
MüJür, başıttda ıem•ige yolun 
lrııı11dC1 göründü, ttJi•den geli· 
gormuı. Binanın önümiclci ta 
luarua altuıJa • asma çardağı • 
oturduk. Birer ç:ıg içtik. Müfet
tiı döttüıt• eflenip lconuıacaıını 
ıögleJi, ogrıldıJc 

Kalecikten ıonra lJurunbaşr
na geldik Buranın havasının 

çok güzel .,lduğunu kışın Halke
fJi ile Sürmenty• .11aptıjımı.ı ge
zide özrenmiştim. Şırin oc ma 
mur yapılarla süslü olem bu yer
den gt>çerk•n önümüzde 11zanan 
kogıın güzelliğini anlatamam. 
denizin temi.ı mavi suları kıyı 
farda taze ve canlı yeş. lliklt're 
içli neşideler $Öy/,.yor gibi .• 

Burunda,. k.vrılıp fındıklar 
araıından_ sü.ıülerefr Araklıya 

g•ldik.. Onümüzdeki 23 Şubatta 
Araklıda da Halk.evi açıldı, Fa. 
kat şair mü/etfiı burugı da dö 
nüşte görecek. Şimdi sadece ha 
ber bırakacağız. Halkeuinı; doğ 
ru giderken nah(qe müdürlüğün 
den başı ustura ıle traş edilmiş 

g•nç bir .ıatın bize dogı u geldi 
ğini gördük. Kı ndisini takdi,,. 
etti : Nahiye müdürü. Sempatik 
bir memur. Bi..:.e Halkevinin içi
ni gösterdi. Burası Yoı11r ının 

kind•n daha düzgün. Masaların 
örtüleri fa/art var; kitap va ga-
zıtel11r bunların üstüne konmuş. 
Bir odası Prrti olarak lcullanılı
!JOr, Dışarı çıktık. Yeni yapıl
makta olan blnıının yanına ka. 
Jar gittik; bina temelden epice 
yükselmiş. Bu sene tamamlan
masına çalı$ılacak. 

Nahiyı müdürüne veda edip 
Sürmene yoluna düştük. 15 ki 
~o'!'etrelik yolu yeşil surtıoşluğu 
ıçınd• geçtik.. Sürmene önünde
gi.ı •. Köprügü geçiyoruz. 

Şoförden öirenigoruz : Sür. 
me1111 üç kısımdır : Humurgan, 
Çamlıcıı, Zarha • Humurgan 

rm ....... -=ts ....... m ..... maıa:a~--~ ! Y eniyol' un Edebi Tefrikası 15 ~ 

1Karadeniz1 
1 Hikayeleri ; 

&r •• * Yazan : Hayrettin Ziya * ıt'IHJ:E ~ 

Bu didişme fazla sürmedi. 'Pakalar kuma otur-
muş, yelkenler indirilmişti. Kumandanın sesi duyuldu: 

- Cephaneler karaya! 
Bir insan kaynaşması... Çevik Karadeniz ço

cukları, ıandıkları, paket taşır gibi, kapıp kapıp 
kayaların arkasına kaçırdılar. 

Torpidonun kurşun renkli gövdesi iyice faı k
edildi. Kara bir dumanın göJgesinde onlara doğru 
koıuyordu. 

Zekeriya, anlından akan terleri elinin tersile 
ıiliyor ve yeniden bulduğu canla takadan kayalara, 
kayalardan takaya seğirtiyordu. 

Cephane taşınması bitti. Yine bir emir: 
- Batırın takaları! 
Reiıler, tayfalarını toplayıp takalara girdiler. 
Torpido yaklaşmıştı. Kara duman çoğalmıştı. 
Kumdan ieriye alınan takalar biraz sonra ya-

vaı yavaş inmeğe başladı. (*) 
Torpido hiddetle geliyordu. 
Suya battıkça batan takalar gözden birdenbi

re kayboldu. 

Denizin mllsaade ettiii kadar yaklaıan torpi· 
donun rtıverteainde konuımalar, kaynaımalar vardı, 

Kayalann arkasına ıaklanan uıaklar, duyula. 

CJ J"""' lıilci4tJı~ ''""''" 11tolitlır, 

$i/ gol., demişti. Tabiat bu cö 
mertliğin ond ı birini ne olurdu, 

Bozktrda da göçferseqdi.Bi/iyoruın. j 
ve mavi engi1t sevki/il Bıı sır se 

nindir. Onun için bügle mağrur 
matrur duruyor•un; kendine çnk 
güfJene•ı insen/ara mahsus bir 
halin var .. 

Sağımızda zaman zaman 
görünen vndiltrden baznn hula 
nık, hazan berrak sular ,,kıgnr. 
gamaçlarını n,.fti çamlar SÜ'ile 
miş, insanın, bunlar arasına aft· 
lacağı geliyor .. 

Bir çok küçük köylerden 
gtçtik Ofa yaklaştrlc .. Deniz Ofun 
önünde bulanık görünüyor . Bu
nu iki yandan gelen deıeler ya· 
pıyormuş /şte bir tenesine ge/i. 
yoruz Uzun bir köp Ü görünü 
yo". Karşıdan demir Kibi görün 
dü, fakat tahta imiş, siyaha bo 
yanmış . Köprünün yanından ve 
derenin kıyısından yukarı doğrrı 
bir yol gidiy'>r. Bu, Baybu't yo 
lu imiş, köprüye doğr• bir kam
yon da geliyor, fakat biz ondan 
öne• geçtik .. Dere lı.akikaten çok 
bulanık .. Bir knç gün evuel ya· 
ğan yağmurların tesiri. Bu de . 
re ayni zamanda deli bir dere .. 
Bir dtf a Ofu basmış ve epi zi
yan yapmıı.. Şimdi de öfke ile 
denize koşuyor. Belki de onuıt 
mavi aynasını kirletmek JPvda
sında .. Ne boş eme/; aslında te · 
miz olan, sıçratma ile kirlenir
mi ? O engin mavilik bu kirli 
arzuyu gutuvertcek . 

Of un içind•yiz.. Karşıdan 

kaymakam geliyor. Kendini ge· 
çen .ene Samsun yo!culuğundan 
tanıdığım için Çağlr.r;ı söyledim. 
Otomobili durdurduk . 

H.Tuncay 

Bundan sonra , erktz 
hP.geti intihabına g,.çifmiş 
ve bir krıç arkad 1şın Kô's
tudiji namzetler de heyeti 
urnumiq,.ı.:e itti/ akla kabul 
edilmiştir. 

Tes ~it olunan hritçege 

no?aran Çoculc Esirkeme 
Kurumu 510 fakir çocuja 
9 ay dı'Oamlı olara(c yemek 
fJeTPC~/ctir. 

Çocuk Esirkeme Ku u 
munurı bu ikinci celsesinde 
de Valimiz Osm"n Sa6ri 
Adrıl haıı,. bulunmuş, cere 
gıın tden s(jm 1mi miizalcere· 
/erden ve alınan kararlar· 
dan dola1.1ı · memnuni!J·d 
b2,9an etmiştir. 

Tayinler 
Valdikebir hakimliğine Reşa 

diye hakimi Nejad Eıemrn tayin 
edilmiştır. 

Açı'< bulunan 65 lira maaşlı 
eleldrik şir"eti nafla komiserliğine 
yüzbaşı mütekaidi, eık:i Hal"evi 
müdürü Şükrü u nur tayin edil
miştir. 

30 lira meaşli Trabz.:ın aınıf 

3 orman müh ~ndisi Pertev Eretli 
devlet işletmesine açılan Kara 
isali dalıilındeld ( Bus ) ormarıı 

reviri bölge şefli~inde istilılaıa 
~dilmek Üzdre Seyhan üçüncü sı· 

nıf orman ınüheodisligioe naltl~a 

tııyin edilmiştir. 

cakmış gibi, nefeslerini bile tutmağa çalışıyorlardı. 
Kumandan torpidodaki hareketleri dürbünle takip 
ediyor, vaziyeti reislere anlatıyordu: 

- Çanaklıktan dürbüne bakanın yanındaki 
nefer aşağıya birşeyler söyliyor ... Süvaride de dürbün 
var ..• Filika başındaki takım emir bekliyor.,. Topla
rıda hazırlamışlar ... Süvari kollarını açarak bağın· 
yor .. Yine bakıyorlar ... Zabitler bir araya toplandı,.. 

Torpido yarım s:ıattan fazla durdu. Biraz ileri
ye gitti, biraz geriye geldi. Zabitlerin gözle~i dür
bünlerinden ayrılmadı. Birşey göremediler. ihtimal 
uzaktan gözlerine ilişen, serabdan ibaretti! Bacalar
dan daha kara bir duman yükseldi ve kurşun renkli 
canavar başını enginlere çevirerek uzaklaştı. 

Herkes sevinç içindeydi. Kayaların arkasından 
fırladılar . 

Takaların tekrar yüzdürülmesi, kurutulması ve 
cephanenin yerleştirilmesj üç gün sürdü . 

Zekeriyanın bulunduğu takanın başında su 
kesiminden yukarda küçük bir yara açılmıştı. Burası 
kapanmazsa gemi gidemezdi. Küçüklüğündenberi 
bu işlere alışmış olan Zekeriya belin.e sardığı bir 
iple kendini aşağı sarkıttı. O vaziyette yarım saat 
çalıştıktan sonra deliği kapatabildi. Yukarı çt.kil
mesi için seslendiği sıradaydı: Yanlış manevra yapan 
bir taka Üzerlerine doğru düştü, Her iki gemide 
bağrışmalar oldu. Zekeriya takalar arasında kalma
mak için kendini yukarıya almak lazımgeldiğini 
anladı; ipe sarıldı. Yanlış harekette bulunan gemi 
olanca hızile onların takasına rampa etti, Zekeriya 
vilcudünil kurtarmış fakat, bacağını kaçıramamıştı. 

Bir feryad iıidildi, 
Bacak ehemmiyetli surette zedelenmişti. Bu 

a •ı, phcye bir s~~t ijnte 1etitmek i~in didine.,.,. 

Sar1kum plôjına 
otobüs servisi 

açıldı 
Yomra nahiyeıi dahili.de 

811rıku.n namı altında açılan plaj· 
dan bütün Trabzon bııllcının isti 
fade etmeleri için bu mıntakava 
işliyen otomobillere mutedil bir 
tarife tatbilcile hergün muayyen 
sıatlarda halkı plaja götürüp 
getirmeleri otomooi 'c ler cemiye· 
tine yazılarak temirı edilmiş ve 
bunun için tanzio1 olunan tarife. 
nin tatbikine başianmıştır. Bu ta 
rifeye göre bir kişi 20 lcuruş11 

plaj" götürülrcektir. Ve heı gün 
mwntaz ım SRatlarda sabah 8, ö~le 
13 ve akşam 16,30 olm~ k üzere 
uç sen.is açtırılmış ve otobülerin 
üzerine büyük: kı t':ıda [ ralt111m 
Yomra] plajı levhaları aslırılmış 

ve ayrıca taksiye hıınket s11at· 
larını o·esterir bir levba koııul 
muştur. 

Yeniyol gazetesi 
Müdürlüğüne 

'28 6 939 t:ırihli ve '.:!599 nu
maralı nuıhamzda lı.ininıi:ı ŞP.hir 
naşlı~ile eczııb,.nrle·de ve Devlet 
kİlli ni s tışı y pan i ayılarda ve 
Devlt-t kirıioi olmııdı~ı hııldr.ıada 
ki yıızınız hilafı bıılı.ikattır. 

Kininler Umumi Kıı:ılay 
müessesesinden mu!:ıavu edilir 
ve ec ıahanele1 de ora J~n tedarilı. 
ederler ve ayni zamanda eczahı 
nelerde Kloridrat dö kinin (47) 
kilo (100) gram me\·cut oldu~u 
ve aıhhııt :Müdürlüğün.le de (12) 
kilo ( 500) gram irinin oldu~una 
S!'Ö ı e şehi r d~ (59) lı.ilo (600) ınm 
itinin mevcut o!du~u yapılan tet· 
kilı.attan anlaşılmıştır. 

Devlet kininin Zıraat Bnnkaaı 
tuafından bayılara verilip sattırı
!arı Devlet kinini iııe ayni mües 

fe'leden tedari" edildi~i ve ıatı· 
l:.n bu kininlerin ve cczahanelerde 
satılan kininlerin devayi basaaaı 

ayni oldu~u ve Devlet lti•ini ia 
mevcudu tülr.enmif oldug-undan 
dolayı Banltanın işarı üzerine 

Behçet Kemal' 
Anallolııdan koptu, 
Yanar dağ gibi çoştıı, 

Atatürke kavuştu 
Hürlük yolunu tuttıı .. 

Yurdunda çalışıyor, 
istikbale koşuyor; 
Bir sel gibi akıyor .. 
Kalı çoşuyor, çağlayor: 

Karadenize de çağladı .• 
Ataşiçin eğ/adı 

Yürekleri dağladı .. 
O değil soysuz Jıalii/c. 
O yurda ışr/c. saçan 
Türkün ruhundan taıatt 
Hün iyet dolu ufuk .. 
Yuı da bilgi getiren, 
O bılgiyi getiren 
Geniş bir gaylam oluk .. 
Onu terennüm etsin, 
Cnun izinden gitsin 
On yedi "!ilyon soluk .. 
" izinden ileriye 
Bakmayalım geriye 
Koşuyoruz iyigt; 
/zinden ileriye 
Daimn ileriqe / 
Akınırnrz r•ar aya 
Kauıc~iuk Antakga.ya 
Bineceği.ı yağız taya 
Koşacatız Viyanaya I 
izinden ileriye 
Daima ileriy• /. 
Atc.ımı.ı bu oatanı 
Bize emanet etti /, 
Vatana yan bakanı 
O öldürdü öyle ıitti: 
/zinden ileriye 
Daima ileriye !. 
Başa geçti ltıönü 
Meşhurdur onun ünü .. 
N• mutlu lci. bizler de 
Gördük bu le.utlu giinil 
Durmayalım gerid• 
izinden ileriye 
Daima ileriye / • . 
Öğün ötün fürlt.iye; 
Gidiyoruz ülküye I 
Behçet Kemalin de oof 

Artık sana o da I"'" 
O Erçigaş dBğından 
Hızla akarak çatlar, 

Çağlar 

Ça;lar 
Ça;laf··· 

.ılı~ 
Ha/c.lcı Ar 

Sıhhat Vekaletinden J 50 ltilo "a· 
dar Devlet ltiniiıi istenilmiş oldu-
2u ve Sıbhıt Müdürlüğ-ündc de 
fakir hıllta mtccaneD aıtaıalıları 
itinin tevı.i edilmekte olau~undıın 
şehirde ve tczahanelerde itinin 
mevcut olmasından dolayı bu•---------
cihetin gazetenizle tashih adil
meıini rica ederim. Devlet !tinini 

lnbiııarlar Başmüdürlü~ünden ba
yılara verilmek auretile !atışa 

çılcarıl;.c ı lttır. Ve halen mevcut 

(10) ltilo Devlet !tinini vardır, 
Tnozon V aliai 

OııınlD Sabri Adal 

kahramanları yolundan alıkoyamazdı. 
açıldı. 

. 
~i. 

de . 

la 

İki haftadan fazla o~uştu. Zekeriya J' 'it, 
hastanede tedavi altındaydı. Yara, kangreJl~ı 1~ 
tuttuğu için ameliyattan başka çare kalmaJ1llfyb't~ ~·; 
delikanlı ameliyat masasında baC"ağının birini k• Y'. 

Fena haber, daha sefer dönüşü, köyde d' 
mıştı. Penbenin gözünü uyku tutmıyordu. 1'~da· 
suçlu görüyordu. Hele Zekeriyanın topal k• 
duyunca büsbütün kederlendi. Arkadaşlatl:, l 
avutmak için ellerinden geleni yaptılar; fayda 1.,a '~ 

Zeker~ya, bir ikindi vakti, koltuk de'~& i> 
dayana dayana evine giden yokuşu çıktı. l'~JI ~ 
çocuklar etrafını sarınışlardı. Zekeriyanın ge 

1 I ~ 
bir zaman içinde ağızdan ağıza dolaştı . o' ~ 

Penbe, kendisine bu haberi getiren ç ~ 
soruyordu : 1 

- Zayıflamış mı ? 
- Hem de nekadar .•. 
- Yürüyebiliyor mu ? 
- Değneğine basa basa. 
- Bacağı hiç mi kalmamış ? 
Çocuk elile kendi kalçasını gösterdi • 't 
- Buradan aşağısı yok . J ~, 
Penbe hıçkırarak ağlıyordu , ,,_, ~ 
Beli iki büklüm üç ihtiyarla birkaÇ ,i ~ 

hariç tutulursa geçmiş olsuna gelenlerin heP ~d~ \ 
dmdı. Penbenin yengesi de. bunlann ar•_.~ 
Bu ihtiyar kadın oda tenhalaşana kadar I ~ 
ve merasime li'ızum görmeden maksadını aJI ;_, 

başladı. Penbe, ona, Zekeriya ile aralarını b 
rica etmitti , 
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KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRiYATI 

[d)O K 
Bu sene fındığın mahsul senesi. Bolluk ve Zaten vaziyet evvelden belli olmuştu. Nişan ' hayvanlar yavru doğurduğu gibi ağaçlar da mey-

~reket senesi. Değil sade fmdık, mısır, tütün, dediğimiz püsler görülmemiş derecede çoktu ve ve verir. Meyveler ağacın yavrularıdır, tohumu
'.4Sulye, buğday .. Gibi kuvvetli mahsullerimiz de hepsi de sağlamdı, hastalıktan beri idi. Bunlar dur 
'". ıı.. ikinci kanun ayında mükemmelen tozadı, öyle ki Ağaçların dişi ve erkek çiçekleri vardır. 
d Havalar uygun gidiyor, yağış da bol, güneş her fındık bahçesinin üzerinden koyu bir bulut Bunlar birleşir, meyve· yapar. 
e.. kalkar gibi olmuştu, ağaçlar toza boğulmuş bir Fındığın erkek çiçeği nişan veya püs veya 

Bıldırki kuraklığın ve kıtlığın yanında bu halde idi. püsenek yahut pilskül diye tanıdığımız uzuvlar-
~ılki bolluk, yakın senelerde görülmemiş bir şey En mühim mesele şu dur ki tam o zamanda dır. Dişi çiçekler de kaıacıfillerdir. Kanun son
l~ldu. Öyle ki her ikisi de tarih olabilir. Nasıl karanfiller kırmıı.ı pürçüklerile hemen tamamen larına doğru püslere el ile urolursa bunlardan 
~ı L 1 (f d k ) 341 l bir takım tozların kalktığı görülür. O sır al arda ıt:o era, senesi büyük kar senesi, ın ı için görü müştü. püslerden kalkan tozları bol b0l ve 
~nesi, forsmajör senesi hala dilimizde dolaşan kana kana alabiliyor lu Başka seneler ka- fındık bahçelerine girenlerin üstleri başlan toz-
~ lanır, tıpkı kükürt t.)ıu gibi sarı olan bu tozlar 
e Yaşayan birer tarih iseler havaların geçen ranfiller üzerine konan tozlar yağmur sularile 

le erkeklik işini görürler. Bunlar dişi olan karan-
lleki berbadlığı ve bu yılki güzelliği ile, yan süpürülüp götürülür, karanfiller tozsuz kalabilir-

" fillerin üzerine konar, içine işler ve böylece çift-
''na iki sene, biri kıtlığın diğeri bolluğun tarihi di. Bu hal ağacın mahsul verimi için muzırdır. Ieşme başlar. 
01-ralc yaşayabilecektir. Tozlar karanfillerin üzt rine bol bol konabilmeli L"' ı· k 

azım ge ır i tam o sırada havalar yağ. 
~ Yakın senelerde en bereket~i fındı~ ~~hsu- ve sonra da kırmızı pür çüklerden içeri girmeli murlu gitmfsin, karanfiller üzerine rüzgarlarla 

341 de görülmüştü. O senenın verımlığı bu- ve işlemelidir ki ağaçlar meyve tutabilsin. gelip konan tozlar silip süpürülüh götürülmesin. 
~~~~kadar dillere destan idi. Fakat muhakkak Her ağaç gibi fmdı k için buna ihtiyaç var- İşte b u s e n e h a v a I a r bu iş 
~ıçınde bulunduğumuz 939 yılının mahsulü onu dır. Yoksa, mahsul olm ız. Bu, "Ağaçların erkek için de müsait gitmiştir. Kış yağmurları tozaşma 
stırmıştır. Bu sene mahsul bol olduğu gibi çiçeklerile dişi çiçeklerinin çiftieşmesi, birleşme- zamanında kesılmiştir. Ayrıca, don da yapma

'Yni zamanda dolgun ve sağlamdır. si,, demektir. Nasıl ki dişi erkek birleşmeden mışt r. Hastalık görülmemiştir. İşte mahsulün 
f Geçen sene mahsul az olduğu i~.in ağaçlar hiç bir ınahluk doğmaz~a, var olmazsa ağaçların bereketli olmasına sebep bu gibi esasların bu 
•lla yorulmamış, hırpalanmamıştı. Ustelik ha- meyveleri de bunun gibidir. sene bir araya gelmesidir. 

~ da müsait gidince bu yıl bereketli oldu. Her meyve bir mahluktur. insanlar çocuk, Kazım BULUTA y 

Yayla ve mer' alarıo tasarruflarına hukuki bir bakış Dernek Yolunda 
t 4tıtiınl lcan•namu~i• 
~ti,. '" m•ralar halclc.ıredtı 
tı fi ltülcuml•r bulantr1adı 
'-'""'" 6ural•r11 ait ihtilaf. 
~i 111 hGl/i taraf {arın elle-

lt~elt.i •Htıilcin lcu••et "e 
'•~· '•n• tlag•ntr1akta f.11 
ı, •tlenbıri m.s6u/c taıarrıı· 
6 " '•hri •• tolalcilcin• tr1•c· 

"'' ~ iti lae•ıl olmalctotlır. 

-:,"'" m•i•nt 641 nci mad. 
ttt."' ıadec• neınfıati 11m·1-
~ •it malların dcfJletin 
,,;:~ .,. taJarru/a altında 
-. fil v? hunlnrın iş/etil 

ı~•l "'' iıtimolinin hukuk 
~ . . '• lcanunlarına bıralcıl-
''"• began tlmtlctedir. 
~ 811 ah/cam m-.ıh~usa ise 
1.1

1 
1'e ornıan 'Vt viligttl•r 

~, .. 
~ll~ı lcanun•n hodiıege 
lf. ~ ll/c etlen lcuımlarıdır 
'~~ i~ilcatt• il.ö11 ve lcaıa
~, ''111 la~pıinin mer'ası ve 
~-~ole ıa/ail mcmlelctt hal
~/~" laglası oldu;u düşü 
~ ~: İse 6anlar İı•lclcında 
~t tılcil111lerin hulc•lci ma· 
~~'tide eaernmiyctli bir tel 

o'"zaana teılcil eder. 
&, ''"anlı 1tiztımının ica
\;1•ralc lcöglere do;radan 

•i" ' 11.V• t•rlc. ve tahıis ıiil
-._,11ttek ıahiplerinin bil<i 

' 
1 "~f atile ginı hu niza. 

\ ~~/ikan haıinefı1t1 lcalan 
~1- 0!11ü tarafından lc•lla· 
~ .. " '• /cahil t1arlılclar. ... ~ .. 
\ Oqlerin ıiraatinı malı· 
..,.••rlerindı lcı#alc.larında 
~ hagatt f1e iJct;ıoJC dir. 

\, illtq/tilca oraıiıinde me-
~lı "•ga darlılc •• yozın 
tt.; ltgı litmılr. ıar•1f 

•ı1lril11ln ell11i11'• 6öı· 

le bir ya11la ha911anlarınrn 
ia1uinı olduğu kadar ken
tlilerinirı de sılıatına /aideli 
t'.'arlılc/ardır. 

Bu varlıkların: Birbirint 
kom1a köylerin nüfus veya 
arazisine göre niJbetsiı bu · 
lanmaıı : Eslci sakinlerin 
•aıılarının nü/ uz ve telca/. 
lüp sagısintle tli;erlcrinin 
ihtiyaç fle intif elarını tah
Jid t1e /111 yerlerin /az/asını 
zapt ettiklerinin Jelilidir. 
lhtigocı tazgilc •dırı böyle 
f ı!lİ~İ güzel taJa.rruf !ar gü
yüıünıit.n ıam:m ıcıman ih
tilaflar ba$ gö~termiş ve 
J.~nelerc~ süren d lt1alrır111 
çoğa hak ve N1se/ete uygun 
bir surette n~ticelenmemiştir. 
Köylerin hükmü Ş'lheigeti 
olmadığı zam!lnlorda bir 
taraf miimesıi 1inin hasım 

t ıro/ la O!J aşma veıp. müJaf aa 
ve m11hrılc.tmed,.Jci kudretıiı

liği tJtga 1ahsiJ, 1ıt hükmigerıin 
teJisindtn sonra da köq 
mümessilinin bu salahiyetini 
köylehine dejil kendi mü· 
ldhnza !le men/ eatine gö' e 
lcögc f aidesiz t1eya pek lcül• 
f elli 6ir ıelc.ilde açmış ve 
ilc.i le.öv h /kının miina~aalı 
mütldeabihin kıgmttinin beş 
on misli ve o icarlar da zah 
met çektikleri haljt hir Jür
ili neticelen•migen b• dflfJa · 
lar ıel>ebilı Dahiliye Veka
leti bir a1alık lröı; namına 

I u knlt1' d w:ı r~· imadan 
e •vel kö ııin mıi tf!r.icl fımrt 

id..ıre 'mirine• tf'dkılc tfli 
rilip ikame v e takibind'I! 
/oide gö11ildüğü tukdirde 

;,~amfsint izin (! ;rilm:$.l11in 

usul ittihazını tebliğ etmişti. hususi mülkiyet kaidelerine 2 

bu tamimin ne dertcege k"- riayet şartile tanzimde ka- Biz Ataya, böyle yükseliyoruz. O, halka böyle 
tlar tatbik ctlildiği tedkilce nunt bir mani yolctar. yükselmişti. Ona ve onun eserine bağlılığımızı 
~ayandır. Köylünün kalkınmaJı 

Falcat h 11yatt de;işmelcr gag,.si bunu temin edl'celc daima milli heyecanımızla ifad~ edeceğiz. 
arasınd.:ı lc.ögl•rin bu ihti fJesaitw n;hai ihtiyacı olan- Zcfanos yolunda esaslı tami. Oto'lüstea indik, bir müddet 

ga ;o ayrılı• ... kom ul••k /arın elde edilmi!sile tahrık-
rat ve in,aat farli yeti b 1şlaıuış 10nraua derneğin açılış törenini 

" .ı "" ş ... olduğundan bazı yerlerde yavaş, yaptık. Evvela İstiklal mnrşile 
münasebetlcrintlelci mı.vaze eder. Kög vil<igetler idaresi bazı yerlerde bir aı d:ha çabuk bayrak merasımi yııp ldı. Ve mü-
nesizlilcte şiddetle göze çarp kanunu kö ılerin birleştiril- ıridiyorı..z. tealtiben bazı Halk.evliler orada 
maktadır. Meııld orta bir mesi agrılmaJl işini verdiji Dar1cılt yo:uınuzu devamla bulunan köylü halkımıza bu günün 

kö:;iin 3-4 s.1atlı!! üir saha merciler bu insan CtJmiası- mütemadiyen sata sola kıvrılarak kıymet ve ehemmiyet"ni anlnttılar, 
yani vıısati 2J-30 kilomel• 11 ,n bugünkü ihtiyaç "' iti- önümüzdeki tepeleri birer birer Bu arada sevi111li ve genç Ş 1irimiz 

, tıraıaaaırken bep bir a~ızdan (Dağ Behçet Kemal Çığların Aşık Ôıner 
re marabbaı mera tJ•g:.J yatl-ırı dahl!inde orta 

başını dumdn almıı) şarkısını aöy- destanını halk ıılilile, kendi ağzın. 
yaglaJı bu 1unJuğa halde m:.llarının tasarruf şekl:ni lü} oruz. Hak.iut.-n kwrşı dağların dan, Çağlay11 n se,inden dinledi'(. 

qan nd<1ki ayni derr-cede bir tayin etmeli ve grırın yeni mor tepel~ri adeta gökleri del~r. Dinleyenler onun sesinde 
köyün oncalc 3 5 kilometre vaziyet tJe hususi sebepler cesine bulutların birinden kopup keodi sesioi, onun dilinde kendi 
bir m"1''aya vt.ga yaylaya ict:tp edu ise veni tarlı/atın diğerine ı:ıplaaıyordu Duman mı dilini bulmuştu .. 
malik olmctsı 'Ve muhtaç ol icras.ı veha eski halin iade. batını almıştı ? DaA"larmı dumana Ô~le olmııştu Yeınelt yiye. 

lttirış•yordu ? her io!ulap çocu:z-u cektik. Sepellerimi2i nl rak kafıle 
duju f .., zladı:1n mahrum 'yeti sini otomatik suıett~ tııtbilc bu aoda nayi hıtırlır ?.. Tek ile doğruca fermanlı ya indik Yüic.-
detJrımı şnyanı arıu olma- etmelerine hukuki esaslar cümle .. (Büyült Ata Ruhun şııdolıun) sele ve yeşil ağaçlıklıır orasır.a 
yan g zıpi tabii bir tekasüf · ve mevzuat bc.kımındon ma- sonra (O bir ideeloir, ölmez) Onu gömülmüş bu vadide, günün en 
ve tcmerkiizdtir. Kar unları ni yoktrır. Hüsnürıiget hak şimdi mi halırlayt.c1ktık ?.. Bu sıcak saatinde l..ulunduğumuz halde 

mızda bir m 1 / 1 adiqen if<ti- fit: na,f et kaideleri dev ıüa yine bizi coşturan Onun sıcaktan ziyade mrıcı bir ıcrin. 
Jap be9 ve hıbbe v~ trampe ittin kudret fJe vilayet am hatıraaı değil midir?. Onun yolun· lilt hi11ediyorduk:. Yanımızdaki 

da, onun peşinde, iıte onun izin- eaki gazcıteleri S"rerek crfizel bir 
tibi esb~bın birisine ve iJ· meJi bu hukuki kt1.naatin " deyiz. Biz gençler bize emanet Itır şofrası haıırladık ve etrafına 
tiınai işgal ve ütiml<ik fJe kaD•etli mü •ygitlelerinclen- ettiği eserine ba2lılığ-11aızı daima dizildik. Bu anda kendi!liodcn 

miras ve cebri icra fle ma- tlir. milli heyecanımızla ifad~ edec-:fiı bizımlo yeme' erini diledi!!imiz 
hakeme ilamına mütevakkıf Zihni Can ve böylece ileri götür~ceğiz. ilstat çoğlard.ı nremırdn idi. G nü 

elup ekserisi işgal gibi husrısı ı-------------ı Zevkli ve faluıt ltı!a süren kaçtıkça etrafına bnkıaımık, te.bi· 
hale. Jc.aidelerinden zigada NecmİOtİnİn - bu yo'cululttao ıoora Zefanoı atın hiç bir güzelli2ini esirgeme· 
idari hukuka tab 'an düzlü~üne 2elmit bulunuyoruz. di~i bu yrşillik vadisinin bahnr 

k ~ l seya hatİ şampiyonu bulunan Bafra lcokuı havaııını doya doyıı tcnef. 
oy ere fJerilen bö ;le füs cıtmeğo çalıııyor, kuytularda 

orta mallarını bu kudreti Necmiati spor kulubüne spor birliğinin ziyaretini iade yeşil ~ölıeler arkcJındn sanki 

011e1 tanıyan tl.eTJlet ve idare mensüp yirmi sporcudan mü- etmek üzre hareket ediyoruz. bir ıeyler arıyordu Düşünüyorum 
ce daima ad'lö.,-ze bir tarz rekkep bir kafile Agah Avdette Giresu~ ve Ordu Coşacslc, çnğ!nyı c~ı:. erıgio ruhu-

t•ıni/ e flC takıime tabi tut- Erdemlinin başkanlığında şampiyonlarile de mutabık nun esrarını, derinliklerinde kay-

mak hir, hak ve salahiyet bugünkü Ankara vapuru ile kaldığımız takdirde onlarla nayan ilham menbıllıırı mı arıyor?. 
6. ·~ d' E h k d k · da bı"rer maç yapmak arzıt·- H. Güoerlı:ao '" ır vazı, e ır. ms(!n na. are et e ece tır. -

sıllci muhılc olmayan bir Bir muharririmiz kafile sundayız. Takımımız bu sene 

se6e6e müıt•r.id tescilin başkanından yapılacak maç- lik maçlarına iştirak ettir-

trr/.:ini d<l11t1 hakkı '"" lar hakkındaki fikirlerini sor· diğimiz oyunculardan mürek· 

;'ie bö:1fo ihtigcc,, uymayan muş. ve şu cevabı vermiştir: keptir. Çok çalışmış olan 

teadül 'fJe tevarundc.1t nzak Geçen sene memleketimize da bu ekip iyi bir oyun göster
lnti/ a ve tasarruf t'J ıdgetlcri 1 vet ettiğimiz Türkiye bölge- diği takdirde muvaffak ola

i1arcnin mürakabı:sile ııe 1 leri arası ve halen Samsun cağı kanaatindeyiz. 

Vatandaş 
Kızı laya 
Yardımı 
Unutma 
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İ ·an 
Trabııı ın ir.ra memıirluğundao : 

Tra'.Jzon ve civa- Trabzon mıntakası Basın 

d k
• k'' .. k I heyeti v?. haysiyet Yenıtnli Uç ehli vukuf tarafından 

rtn o 1 uçu e divanı seçiidi lslt.tnder paşa meydan Clfmii 
Canibi yemini bereket o~lu 

Osman vereıele1'İ haneıi dıvırı 
~j SEN BENUA FRANSIZ~ te2gôhları sana-

yiini himaye .. 
- Bıştarafı birde -

mahalde. san'atlarmm istil
zam ettiği yeni bir teşkilat 
kuramamışlardır. flncak 
Belediyece kendilerine 
çaltşma mahal/! olarak 
gösterilen yerde. evvelce 
başka maksatlar için inşa 

edilmiş eski bir iki ev 
b.:ızmasma sığınmışlardır. 

Fakat memlekete değerli 
emekleri sepkat eden bu 
küçük san'atkarlar. burada 
hem san'atları icabı bir 
bina bulaman"şlar ve hem 
de mevcut hina sahipleri 
bu san'atkarlann münhası
ran orada çaltşacaklanm 

Trabıon mıntakaçı idare he 
yetine : 

Ali Rıza Gr1rıoy ( Gür Seı 
gazetesi nt>şriyat müdürı1), Bıkir 
Sükuti Kulalwzoğlu ( Y•nir/'>l 
gazetesi sahibi), Nuri Eguboflu 
( Olcf1g gazete.fi salıil,i ) Nuri 
Ahmed Çimşid ( Yeşil Giresun 
gazetesi ıahibi), Talat Akyazı 

(Gür ses zazetesi sahibi). 
Trabzon mıntakası haysiyet 

dfoa111na : 
Asli aza: 
/smail Cenani Orla ( Ahali 

gazetesi sahibi ), Bilal Göyük 
( Güzel Ordu gazetesi sahibi). 
Şükrü Uygun ( Halk gazetesi 
sahibi) 

Yedek aza: 
Fuod Kaya I Karar/eni~ ga 

zt>tesi sahibi ), Veysi Aksan 
(Karadeniz gazetesi başmııharri 

ri ), Bahadır Dülger ( Erzurum 
Ala Yolu n şriyat müdürü ) se 
çilmlşlerdir. 

ve yesari Nohut oflu Haci Reşit 
be.nesi dıvarı ve arkall İranlı M~h 
met Ali ve H ci lsınail a~-1'rın 
bahçesi dıvarı cephesi tariki bu 
ile mahdut maaıtlştel'Dllat bir 
bap haaenin sekiz hiueti• ilci hiı 
ıui 

Tapunun Nin• 341 ve 127 nu 
marasında kayıtlı 

Muhammen kıyn.eti tamamı 

tıOO lira 

Açılı: artırmağa çıkarılmış olduğun 
daa 17 • 8 • 989 tarihine müsadif 

Perşemb günü ıaat 14 den 15 ka•arTıel 
zon icra daireıl önünde bi ind attır 
muı J apılacaktır. 

Artırma b deli kıymt-.ti muham 
mımmin yllzde 75 ini buldutu tl\k 
dlrde m!lştl\l'lei üzerine bırakılncnktır. 
Akli t,;.kdirde f!n son artıranın tııab 
btldü baki kalnıl\k ü:ı;Are artırımı. on 
heş gtln müddetie temdit edilP."uk ve 
•nbefİD i güı:ıQ ı 9 9'l9 Cuma gl1aü 

=~ rkek Lisesi ~ 
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İhzari 

A A 

LEYLi • NEHARi 

lstanbul Galata P. K. 1330 

Frons,zca Kurları Havidir. 
==4 Olgunluk imtihan/arma hazırlanır. Pazar günden maada kayit muamelesi 

=~ her gün saat 9 dan 72 ye kadar yapılır. 

~~ Okul 18 Eylul Pazartesi günü açılacaktır 3-12 J, 
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• ları ve hususiyle faiz ve masrafa da 
olan iddJıılıırım evrakı nıiısbitelerile 
birlikte ilan tarihinden itibarım ytrm 
gl1n zarfıı..da dairemiı;e biıdirmelerii 

30,000 kilo koyun eti eksiltmesı 

naran itibara alarak. ken· •---M-a_z_b_o_t_o __ _ 
dil~rinden fazla kira talep 
etmektedirler. Trabzon ve 
civanndaki küçük san'atlar 
bahstna girmişken. bu san 
atkarlarm vaziyetine de 
fe71as etmeyi faydalı gör

ııaat 14 den 15 da1rede yııp1lacak ikinci 
artırmasında ar'ırma 1*dell kıyınf'ti 
ıuulıalllmenin y!lz4e 75 ioı bulmadığı 
takdirde eahş 2~~0 nolu kanuT\ ahkii 
mına te.filcıın geri bırakılır. 

lh.:ımdır. Akııi takdir4e haklnrı tapu 
Picillle Bl\lıit o ı muyanlar ııatış bede· 
linin payluşmasıııdan hariç ka hr !ar. 
Mü teı akim vergı ve be lediye rıısunıu 
ıırtırma bP<lelindeıı ten:ı;il olunur. 

Erzincan Askeri Satm Alma Komisyonu . 
Başlcanhğındall' 

.,,,~ 

1 - E·r;,.c ~" Su./ ,,.f.1 oku! "e Suel H,sıa11e1'11p 

dük. 
Şarki Karadt!niz havza 

smm kesif nufuslu Trabzon 
ve civannda toplanmış 
bulunan küçük san'atlar 
erbabma ait vukarda izahı· 
na ça!tştığımız bu mes'efe· 
ferin tetkik ve teshise 
değer mühim işlerimizden 
olduğuna inantyoruz. 

Bu hava/ide maişet 
zorluğu daima kendini 
hissettirir bir ağızlık arzet· 
mektedir. Buralarda bir 
kilometre karede (70) inıan 
ydşamaktadır. Tabii bu 
insanlar maişetlerini tama
men topraktan tedarik 
edemezler. Bu itibarla top-
ı ağm kendilerini bt1kama 
dığı kısımda yaşayış/arım 
san'atta arama/an gayet 
tabiidir. Zaten toprak hu 
hava/ide, entansit bir Ziraat 
yapıldığı halde ancak bir 
kilometre karede(JO} insan 
besleyebilmektedir. F azlai 
nufus. elbette kendisine 
toprağın haricinde baz!n 
tali hazan esas/J bir is 
arayacaktır. işte şarkt 

Karadeniz çocuk/afi naf a· 
kalanm denizden . çıknktan 
//h.. toolamağa ça!tşmak· 
flJdirlar. Fakat bunları ser· 
mayenin ve makinenin 
tazyikinden kurtarmak mi/il 
menf aatlarimız iktizasm· 
dandır. bunlar toprağa 
bağlı ve fakat toprağın 
kendisini bakamadığı kısım 
için tali bir iş tutan koyu 
milliyetperver Türk çocuk 
/arıdır. flynl zamanda bu 
küçük san 'at erbabı san 'at 

t~~ihimlzdeki üstünlüğümü 
zu yaratan fltalanmuın 

/orun/andır. Şarki Kerade· 
nizin yamaç/artnda. sahil· 
/erinde iğne ile göz kamaş· 
tıran motifler iş/iyen san' 
atkarlarımız Devletin her 
türlü maddi ve manevi 
müzaheretini bekliyor/ar. 
On/an yaşatmak ve cemi
yete daha yararlı bir hale 
getirmek msksadiyle çıhaz
Jandlfmakhususunda. Sayın 
iktisat Vekilimiz Hüsnü 
Çak1t'ın yüksek alakalarına 
intizar etmekteyiz. 

Sait Silaı Çakıroğlu 

Zaenoıda erlcelc o ta olı:uru 

için maarif idaresi namına iatimla· 
lci talı:arrur ed,.n mahalli mezkOr· 
de kain Ssrı Mahmut oll'lu ölü 
Oıman verl'selerile, Kadı o~lu 

Emiae, Baki Ye Haci Halim kızı 

Afife ve Kalıı oR-lu M.hmut Kı 1 

Satış peşindir. Artırnıağa iştirAk 
ıtmek isteyenlerin kıymeti muhamme 
n•nin ytl:ı;de yedibuı;uğu niıbetinde 
pey akçesi Vf'ya milli bir bankanın 
temınat makbu:.mısu havi buluı..mu· 

ıları lilzLmdır. Hakları tapu sidlil' 
sabit bıalunmayıı.n diğer ipot.·kli ala· 
cııklılarda diğer alll.kudurlarının ve 
irtifak hakkı salıiplerinin btı hak 

Yeni 

Duhıı fazla malOmat al -nak i ste -
yenlur 19 7 93H tarihinden itibaren 
herkesin gör, bilmesi için dairede açık 
bulundurulacak artırma şı rtname-ei 
3-il 1:!7 No. dosyaya muracaat a 
mevcut vıısaikl göre bilecekleri ll:ln 
olunur. 

Adam cıy• ait gayri m~nlco ' lerc kıy 

met takdir eto.ek üzre Belediye 
Encümeniaiıı 13 6 9J~ tarih ve Haftalık. y,..ni A·~am gızettsznin 2<i7·n5i savıııı çılc.tı. GaHtnıin 
493 sayılı Jcararile mubamminJiıte ( bu Hyısında lıım~i~ Hıo kkı ~ı.ltac~oğlu, Hüsamettin Hozo~, Fail A~ı 
ve aıııı.lıta intihap oıundU2'Umµz . met, Nurullah Kazım, llh11mı Bt· kır. Fuat İner, Burhıın F.s,.n, Selmın 
dan bugün mahıll.na ıridılerelt Sib~r imuli y:ızılar y., rMıwler, iç so~yele, dış ııosyı>te. kültür, kitap 
yap iıtımı:z: meuha .,,. tetltik.atta, h .berleri, baftao•n düşünceleri varrlır. A vrıca Yeni Adam Ansi1'fopedi 

Oı1ıHn Çılinır-r 02'luna aıt si adlı eser ilavd olara< verihıektl'dır. T11vsiye rde-ri1 , 
----~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~-

109 metre murab'.>aı .usa üzerin ~ 

deki Ü;I ••tta dö,t oda b;, •ofa ldiE!lil ~ ll!iillil~~~llZllJill~~~ 
~~. ~~~:.~k::~:.( .:,: ~~f2::::~ (4 S a t l ık E v i 
rioe (1350) lira, yin" bu haneye 1 Uzunsr.lcalrta cadd~ üudndt! lcaita • 'tmda ilci 1 
muttaail Kadı oflu '!.mıoeye ait 
(62,40) metre murabbai aaha ÜZtt· ma;aza. s ıh .. inci VI' D"jrrmendere su_qu içinde üç -
rinde Jı:urulu üst katta ilci oda [t] /cat!ı kargir Ôİr t'CJ S 1Jhibinin Jstonbula na/c/i mÜn'l· [•l 
bir sofa, alt icatta bir oda bir i sebetile satılacaktır. Konuşmak 'De almak isNgenler ~ 
ahır n bir mutfak ile (88,99) 1 motboam1za mu'cıcrıof Ffrn~l;dirler. 10 - 10 1 
metre murabbaıadan ibaret bah- ~~mJll~~ı~~.~~Sf!,~~ 
çeli hıncılae · (lOJO) lira, yine 
bu baoeye aıuttasil Kalci zade 
Hıli• kızı Afife ve saireye ait 
olup üat katta üç oda ve bir 
salon, alt katta ilci oda bir mut 
falı: ve bir avlu i!e (295; 3) met 
re murabbaıadan ibaret bahçeli 
hanelerioe (1700) lira, mektep 
binaaının ti.ııalinde bulunan v.ı 

(184,26) metre •uraltbaı taba 
üzerinde klin Kılcı zade Mıh 
muta alt olup üıt lı:atta dört 
oda bir salon, alt katta iki edı 

bir mutfak ve bir erllon ilı ı35ll 66) 
metre mttraobııındın lbatet bah .. 
çeli haneye ( ~500) lira ve )"İne 
ayaı t•haın malı olup ayni hane 
nin ıclamlıgı ikin arsa ballne in 
lı:ılap eden arsa ve i,lnde mev 
cut bir çeş'1lesinin heyeti umumt
yeıtine de (500) lira lı:ıymet lı:o 

nulduğunu mübrvyin mazbatadır 

Muhammin Kamil Yarımbıyık 
Kamil Ded.eo~lu Serbeıt fea 

memuru .5ali!ı 

Y eniyol Kundur aevi 
Uzunsokakta Bakkal Osman Şen'in bitişiğindeki · 

yeni yurduna nakletmiştir. 

Arpa eksiltmesi temdidi 
Belediye Encümeninden : 

Beledig~ ta"%;/dt h.nyfJ~n!arı ;çin mubaq,,a tdil•c,.lc 
(4320) lc.ilo arpı e/csi .'trn~si bir aq müddetle pazarlı;o 
bırakıldığından t ıliplerin S ılı ve Camı g inleri saat 14 
de E'lcÜ-rtttne müracaatları ildtt olu1ar. 

11 ô n 
T.C. Ziraat Bankası Müdürlüğilnden 

Türlc.iqe Cumhuriyeti Zıra.at 8.-ınk ısı Stirmerıe "j ın· 
Jından almıı olduğu b'şyü~ liralık tt>minot mı./rt,•bu 
ıa,tla~.ıntı riav~t drnegen Araklı ç ırşrıstı'ld..., bm.1il Ç•bi 
oğlu Ornue /cefa/eti dolouu;/e Aroklrd' lsrrın i/ Ç bi 
og·tu Nivazinin h.ı'llca,.,.ıza terhin evlediji y;ne A,.aklıda 

Helediye azası 
Şevlcı Sıvaşcı Cemil S.rdar S•bat 938 tarih ve 60- 58 numaralı taH.rrı.f senrdde 

Lütfü Pulathaaeli sahibi bulunduğu dörtgüz murabba metrelik soğı Hiise· 
Cevdet Akçay gin "e H .ıni/enin mü/ rez tarlası tarafından hendek ilc~n 

------------·' halen Sadettin arsası Solu kır;men Kobal oğlu Temel ve 

Yen l•y Q 1 /cısmen ıahihi senet hanesi grk?.sı kıımen tarrkıam fit 

lcıımen sahibi untt haneti örııl Hafız Hosrı.n t:Je Oıman 

B 
ve Ali Rısanıtt mü/res tarlasındaki şosatle m:ıhdut m~!I as 1 m evi mıiştemilat bir bop honesi ban/camız 3202 sar;ılı lcJn11nu'I 

En yeni harflerle 
Her nevi matbaa 
işlerini en temiz 
şekilde, en ucuz 
bir tiatla yapar 
Hızmet erbabı 
hazır bulunur, 

bordur osu 

lcırkıncı m11ddeıi mucibince 10 7 939 torthinden itibnren 
45 gıin müddıtle oe açrk artırm-ı ıuretile ıatıığa çık rrl. 

Jı;ından talip olanların ihale tünü olan 25-8-Q~9 
tarihine müsadif Cuma ıünti ıaot 14 ,/e/cadar T C Z • 
rn•t Ba.nlcası Sürmene oj1Jnsına miiracaat eylemeleri ı idn 
olunur. 

ııan 
Maçlc.ada laüldi. "'?et konağı karşısında bir dam aftın f.1 

/efJlt.ani ilci oda bir mutbah v~ arlcaıında küçük bir hah 
çadıra iicırel c11im satlılctır t•UP olan Alccaabatta bı!edi. 
11• lcabil11i H"bibe Özkene mur.ıcaat ıglemeleri. 1 ~-19 

E · ıi ' b11:; nd.ı n H. z q , n so-ıuna kada~ ihtiyacı O ~ı· ş, 
30.000 ki o "o ıun etine talip çdcmadıjından ge11iJen 

1 
palı zarfla ~hi 1tmPue konulmuşluı-. 67J ~bt 

2 Tuhmini bedeli 9.000 lira ide t~minatı Ja ~ı 
liradır. ~ 11,ı ~.,,, 

3 Elcıillmtsi 22-7- 939 Cumartesi ıünıt kit'' ~talı 
11 de Erz1ncontf-. S ıtın A 1m11 KomisQonunda qo,ıloc• -1· ~kı, 

4 - Ş rtn mt1si e1ıso/ı Kolordunun tefe,,,;/ 11
' d- ı.':' 

z '" 1nrındrı mev<uttur fit! aynıdır. Her y~rde lıv I ı, .~ 
gö ü ,.bilir. 

1
,J ~ttı1 

5 - Teklif m"ktupla'l l!ksi!m• saatinden bif 1 ;/ı y. 
t1 1cıvel Komisuon B şkanlı ğına vrri•miş "'"Ya post.ı ~ 
f1Ö"'t/,,,; miş o'rıcrıltır. 8-'2-15-1?._/ 

( 

Eşya nakliyatı . ~ 
Trabzon Jandc-.rma Alay Komutanlığındafl · ~ 

Temrnur 939 auınd ın 31 Maur.s 940 tarilıirıe k"~ ~ll 
Tn.bzondan G·imü~an.-, Erza1urn. Kars, A;rı i~""''9J9 \ ~i 
lcıt'alanna görıderilecelc. osluri ~şqunın nakliyesi ;7-7 ·~-· ı. ,, 
Ç . rş1ımh.ı günü vç•• elcsiltm'! srıretile saat 10 ti- Jı- S 
dorma alau drıiresinde tttş•kkül eden lcomsigon tarı ıtJ 
dan ih le~i gı.1pılnc~ktır. Muvakkat teminat alcçası a- ~ 
Lira 44 kuruştur. ŞrırfoameQi ~ij ~mek isteqenler he' .t/,r ~ 
jandarma alaq komutanlıgı d...ıirf'S;Tt.de giiriirler ttıli~,-· , 
muaqgen günde bi 'umurn vı saıkile lcornsi11ond• ·~ ttıt 
rrnlnrr ilan olunur. 12-15 ıg__;;}Y l 

Erat nakliyatı . 
Trabzon Jandarma Alay Komutanlığından' 

Temmu% 939 avından .$1 Ma11ıs 940 ıo"una '"~ 
Trabıondan Maçka, Gümüşane, B~ghurt, Er•urutll -
E,-zirıc11na k.,mqonla $~file edil~c,.Jc }tındo.''"" fi,ot• ,t 
nalcliqatı 27 ı - 939 Perşembe günü açılc elcsilttt11 k;il 
refi/,, s .,at 11 d1t jrındarma Alav daire$;ıttle l'I' ,-1' 
edP.n ko -rıs;qorı tarafından gopıloc ·ılt.tır. Muvolclcot 

11 1~ .. ,,_ 
~ -. t akçası. 166 lir 1 88 lcaruşfqr, Ş2rtn~.meqi ıoli Jıf 
ıst~yenlu pınd"rma Ala_vında her grin gorü.rler td ~I' 
muaµgt-n günde bilumum 'Of!saikile ko,,.,uiqonda bı.ıl'fı 
.~:_ ilara o/u,..ur. 1l-15 _ 19 _!Y 

Toz şeker eksiltmesi dl 

.., 
)'tiı 
~ 
~ti 
~ 
~ti 

~ 
~ ,, 

. 
~i 
iı 

Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonu Başk· 1 
"" \A " 1 Trabz<>tı garnizonun Ajustos başrndan fırfl ,çı~ "'iı 

9 ;O sonun~ kadar ihtiyacı için ( 000 lc.ilo toı şt/ıtf J ~,~ 
elcıi 'tmege konulmuştur. fJV 

) -- Tahmini bed,.Ji ,1680 lira ille teminatı Ja ~ 1 
lirad!'. 1,J ~~ 

3 ----. Eksiltm•si 21 Tem-nuz ?J9 Cuma ıüniİ 4jıı~· ~ 
11 de ~Er%ınŞoandrı. S'ltm Alma Kamısivon•ında yapıl1oc1~r'!' ,~ 

.., - ırtr.arn~si flt tV$'ıfı kolordunurı tele.mı ti' 
zonlarmd 1 mevcuttur, vı aynıdır. Her gerd,. hır til11 

rülebilir, /~' 
~ - Toliplerin belli tün ve saatta Ke111isgonJa!'1199 ./ ~ 

maları ilan olnnur. 12- 15-;;.:,;;' ı_; 

Paıarhkla .tamirat eksiltmesi 
Vila yf t Daimi Encümeninden ; 6') 

Husasi Mu>. asebeye ait S.dô.met otelinin 33J lİ'~ı~tfl". 
~uru~lulc tamiratı 18 gün müddetle ~e pı.zarlılcld tks',.9JI 
ge korıalmuştur Mavak.lc.at t'minatı ( 25) liradır. J ~·-' 
tarihine çatan perşembe tünü saat 15 de Vildget rnak' ~ıf• 
~a to~la~acalc olan D..ıimt E'lciimend~ iha(eıi ga,ıl•'~ıf'' 
ıstelclılerın mezkur tün ve saatta Encümene mü.raca•1,,6 

15-19- 22-'# . 
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