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Trabzonun En Bü.yük Derdi • • Limanı., 
Trabzonun en bllyük derdi nedir, diye sorarsanız, yediden yetmişe alacağınız cevap şu olacaktır : LİMAN! 
Genit bir hinterlanda sahip olmakla iktisadi bakımdan Karadenizin çok mühim bir iskelesi olan Trabzonda limansıı.lık yüzünden çekilen sıklDtı ve uğranılan 

zarar ve kayıplar maalesef saymakla bitmiyecek kad:ır çoktur. Doğunun kapısı ve penceresi olan Trabzon, aynı zamanda İran Transitinin dahi en kısa yolun 
iskelesidir, ve dün olduiu iİbi bugün de, yarın da bu tarihi mevkiini muhafaza edip gideceğine asla şüphe etmemek lizımdır. 

Senelerdenberi bekleyip durduğumuz liman işimiz, artık büyük bir memnuniyetle görüyoruz. ki, Cumhuriyet bükumetimizce ciddiyetle ele alınmış 
bulunmaktadır. Sayın Nafıa Vekilimizin bufiin Trabzona gelişini, Trabzon limanı hakkındaki tqebbüılerin fiil ıahuına inkılibını mesut bir İfareti addediyor ve 
kendilerini büyük bir sevinçle ve hürmetle ıelimlıyoruz ... 

Nafıa 
'vekilimiz 
~ehrimizde 

Samsunda Seylio •. Erzurumda imar faaliyeti 
Anltra 21 ( A. A ) - Enurum T rrn yolu ferfiyatı bıa ayıca 

yir•i b,tiacie A.ıkale iatuyoauna verecıktır. 

~ Nafie Vekilimiz Ali Fuat 
~Y burüa ötledea aoara 

'"•dan ıebriaiu ıelec•ktir. 

~· Vakiliaiai Zi&aHda Valiaiz 
, ~ S.ltri Adal, HükQmet 

'-, Parti, Halkevi, 8eladiye 
\ :tleri n OejirıaHdereda 
it elt ba•cio uker, jaadar•a 
~ '"•iyet kıtalan tarafında• 
"'-•••aktır. 

Valimiz dün akşam 
Oftan reldi 

~ ç.,ta•ba rGal tetkiklerde 
~ Qaere liraene ve Of 
~... ,..... faal Valiaia 
ıa..._-a Sabri Adal Ofta ve 
~ Wrer akta• kalarak 

., \ vı teftitl.riai ikaal •'-it 
IJ' '- ' akta• ret vakit telıriai· 
' 'tlltıt eyJeaittir. 

İJ Suise Abanozo~lu 
~ebualarımızdan Bayan 
~ Abanozoilunun yarın 
hl.... ~~puru ile tehrimize 
~ haber alıllllllftır. 

l •vfik T arman 
>...:~kea Giresun olan Vili
~ Parti milfetüti Seyhan 
~ Temk Tarmanın 
~ erde ıehriıaize ielme
~~ektedir. 
Utına kulesi yapılıyor 

.,. ~ite önündeki kaya 
J ~de 1-3-5 metre irtifa-
1' ı..i Yapılacak atlama ku

' l.3SO lir•ya müteahbi-
•lıale edilmittir. 

~ 20 Temmuzdan itibaren 
l• Yaa in1&a t Ajııatoıun 

'-ade bitecektir. 

s. ıporları 
~ a._lllıı Qat 13 te Kani
>,~'1 ıporlan muaabakaıı 

\'taktır. 
'- lruı da yine Kanitede .. ı:rrlan federaıyon ha
~ llluaabakaları yapıla
,.._, •e bu muaabakalara her 
~ İflirak edebilecektir. 

t.Y~m işi ne safhada 
~ı'"• pitin• fÖ'• lladgom 
~.~,,~"'• tah•ineıe yeniden T~ 
l.~rlc tlalaa illimldlc gapı. 
~.., • Futbol w •tletiHa ••· 
~-iti w laa/rigatı i~ln t ~I •n lceıl/ heJeli 12000 
\tı:':"'J lcelif heJeli de 24000 

~ ~ll•1tla aarla laa•ır 21000 
~ ~"· EIJe olu hin lira 
~._ ltaet1cut olılul• ttılcdirJe 
l O. "'ılanabllecelctlr. 
\.. ... 9car tribün flHalr teıiıat 
t....~ G,. laaricinJeJir. Valimi• 
S t ıla6ri Adal ıpor w ıtatl· 
~11''"• 1cılcit11n •14/cedof ...,.,. 

Samsun -Çarşamba ve Bafra 
mmtakalarmda büyük zayiat var: 

Eraıaraaa4e bily61t bir imar faaliyeti vardar. Vıliyetin ririıtiti 
iau işleri araaıada lıii yill bir bHtaoe, bin ltiıilik bir ainema, bin 
kiıilik bir H ılkevi, biltill llYU'l ubılarını ibtın adH modrea bir 
ıpn ye~i. llioıda lki bı 'aya, Vı l iyatia ıaıa':ıtelif yorleriade 31 aek.tep 
bulunmaktadır. 

lngiliz filosu Başkumandanı 
lstanbulu ziyaret edecek .. 

Ankara 'll ( A. A. ) - Sımaundaki ıon aeylip bıH. ntia alınH malumata ıröre merkez kaı.a· 
aıaı• 10 köyiladt JOOO Hektar arazi tütün vı mmrın bir kıamı ile altraıı bia kilo arpa bufday ve çav
.lar tama••• •tbvolm1111 Çarıaaba "nasında 18 köy araı.laiai au baa nış ve mezruata sarar vermiıtir. 
Bw aıatakaJaki aıalar beailı çekilmeaiıtir. Samıua merltaz kasaaile Ç•"ıınba ve Rıfra kazalarıada S.y
JlptH Ölealeria aayıaı S ailfuatur. T.biatın bu 101 darİ>eaiDe UtUY•D mıııtakılarda İOab adea tedbirler 
alınaııtır • 

Alıkara 21 ( A. A ) - Röytar ajaaıı, lariliı fiJoau Batku· 
•H4aaıaıa afuatoaua ilk h~ftaaıada rH•H lıtaabul• aiyarat eciece· 
tiai bihliraektMir. 

Hatayın 
Kurtuluş şenlikleri 
Hatayı• AnavatHa ilhakı do 

layıaile yarı• bütan Tiirkiyede 
olac•t• ribi ıebrimizde de bu 
tarıhi zafer ıerefıae ıenlilder 

yapılaealLtır. 

Ş.lair b.ııtaabafa IMyraltlarla 
dHablaoaktır. Halkeviaizia tertip 
eyl..&İti ptOKraa Y~ Halkeva 

aaloalaraada topleaıiacak ve kut· 
laaay• Halkui bHcio111aıaa ça· 
lıcaıı iatiklil aarıile batlanacak· 
br. Buau aüteak•p aubarrirlerİ· 
aizdaa ötrctaea Hakkı Tuacıy 
ve tabrir •üdürüaüz Cemal Rıza 
Çınar taraf ıadaa birer aö ı Jev 
ver .lteık ve JiH talelteaıaden 

liOrbaa brafıadaa da bir tiir 
ekuaacıkbr. Bundaa aoara baa· 
4olau• ve laalkıa İftiralı:.iJe Cum· 
la•riyet aartı okua1Caktır. 

Geee HıUt Partiai ve ocak
lara, Halkevi ve .Beledi ye ve 
.... E ceaiyetlori tenvirat yapa· 
eak.tar. 

Lozan günü 
24 Temmuz ll39 PnaıtHi 

rü•ü .. at 17 ,SO da H•lkevi yaz. 
lak aiaemasında Lozaa rünü tea'ıt 
edılt c'ktir. Meraaime Halltevi 
bandoıuaıu• çalıcatı i.stiklil mar
ıile baılaaacık, Liae edebiyat 
ötretmeai Nihat Sual ve Avukat 
Ziıaai Caa tarafıadaa Lozan fÜ · 

aiiail• tarilai abea•iyetiadea ve 
b•kuki kıy•atleri•du bibia birer 
aöylev veri!tc•k va ltu 11öyJevleri 
aüteak.ıp •ubter•• halkımıza 
rilzel bir filim ıröıterilocek.tir. 

Erıurumda 

yağmur - dolu 
insan ve hayvanca 

zayiat var .. 
Ankara 21 ( A. A. ) -

1S fllDdHberİ ıamaa zaman tici. 
dıtJi yaf••rlar •• .. olular Ersa
rum maatakuıada yer yer tabrl· 
bat yapmıı iaaaa ve hayvanca cia 
aayıata .. 1tebiyet verıaiıtir. 

Belediyede 
Bı::lediye, temmuz içinde 

getirdıği 3 numara/J oto 
büsten sonra ayni tipte 
ıki otobüs daha almıştlf. 

Bunlardan birisi perşembe 
günü iskeleden a/Jnmıştlf. 

Tecrübe neticesinde şarta 
uygun olduğu görülerek 
servise başlatilmıştlf. 

Diğer otobüs 25 Tem
muzda Jstanbuldan yükle 
necektir. Bundan böyle 
Soğuksuya ve Kıreçhaneye 
olduğu q:bi Zefanos. flya· 
sofya. Boztepe hatta Yom
raya otobüs işletilmesi 

düşünülmektedir. liyni za
manda otobüslerde görülen 
sıkışma vaziıeti de kolka
caktlf. Belediye !Meclisi 
otobüs ısmarlama işini 

müzakere e•erken kar 
temininden ziyade halkımı 
zm rahatmı düşünmüştür 
şükranla ananz. 

Ataparktaki büyilk 
havuz yapılıyor 

fltapark içindt! yapıl

makta olan 37 j metre kare 
genişliğindeki büyük havu 
zun blokajm• (beton dök
mek üzere moloz döşeme) 
b•llanmıştlf. H•vuzun iki 
yanında camlı birer kame 
riye bulunacaktlf. 

Parkm içinde bir de 
kış/Jk camlı çiçek bahçesi 
yapılmaktadtr. 

Prens Pol 
Londrada 

Aakara 21 { A. A. ) -
lafiliı Baıveltili diin Y \ılfOalavya 
Naibi Pceu Pol ıerefia. b11auıi 
bir aiyafat nrmittir. 

Z.iyafetta nazırlardaa Halifakı 
ile Siao• a bıaluaautlardır. 

Bulgaristanla lngiltere arasında 
!inkara 21 ( li li. ) - londrada bir çok resmi 

zevat ve parlemento azasmdan bazılariyle ve bilhassa 
Hariciye tl11zırı ve ekonomi müşaviri ile görüşmelerde 
bulunmuş ve kral taraftndan kabul edilmiş oları Bulgar 
mebusan meclisi reisi bugün Londrod11n Parise hıreket 
ıtmiıtir. 

200,000 lira ile neler ya oılmah? 
Ankete gelen cevaplar1 neşrediyoruz 

Belediye Reisinin 200 000 lettiş Saym Tahsin Uzer'in 
liriJ i!e şehirde en eve/ riy•setinde görüşüldüğü 

neler yapl/aciJğtna dair veçhile 25 sene hizmet 
gazetemizde açtığı bir sual edecek bir lağım tesisatı 
h :ç şüphe yok ki. geniş bir 3 - Gazi caddesinin 
a/Jka ile kaflşık derin bir denize inen ucunda bir 
sevinç ı..yandlfmıştır. mir11tlor ve ıehir gazinosu 

Şehrin çehresind~ bu- Şevket Çulha ne diyor 
günkü dar bütçe ile tatmin· Belediye Reisimizin tam 
kar bir yenilik yaratıltnası- zamam•d• sorduğu bir 
na imkan olamJyaca!}ı ka· sual k•rşısmdayız: 
naatmr bir daha perçinle- Belediye'nin 200 bin 
mekle beraber esasi! bir lirası olduğu takdirde bu 
imar hamlesini müjde/iyen parayı nereye sarfetmeli 
bu haberin sevinç tez•hür· dir ? ' 
/erini muhter~m okuyucu- Kendilerini Mütehassıs 
/arımıza birer vesika halin· belediyeci görenler ar•sm· 
de veriyoruz. da bulunmadığımı kabul 

Belediye Reisinin mev- ve itiraf etmekle beıaber. 
zubahsettiği rak1<am. Trab- şehir ve şehircilik işlerine 
zonun susadığı imar haya- pek te yabancı olmıyan 
ttna hiç bir zaman bir birisi sıf ati le bu babt•ki 
damla kabilinden cevap kanaatlerimi izhar etmek
teşkil edecek kanaatı uyan- ten nefsimi men'edemedim. 
mamahdır. 200 000 lira Trabzonumuzun vazıye
Trahzonda yapılması tasar- tine göre beledi ihtiyaçlar 
lanmış işlerden ve ön saf- bir slfa tahtmda gözönüne 
ta gelenlerden bir kısmmı almacak olursa, teklif edi
elbette tahakkuk ettirecek len paranm bir yığm iş 
mahiyette bir rakkamdtr. k•rşısmda ancak ve ancak 
Bu parantn istikrazla elde hal icabma uyulmak ve 

nisbeten hem bir vazı/eyi 
edıleceği ve edilmesinin 
de kabil olacağı şüphesiz if• ve hem de bir gelir 
..ı lk· kaynağım ihy• eylemek 
uir. mci sırada ınemnuni suretile mahdut bir kaç 
yeti mucip oldn ci?et. 200,00 işe tahsisi ilk ervel akle 
liramn. sari sahasmm qelen tedbirler cümlesin· 
halktan likir ve mutalea dendir. 
almarak tısbit edılınesi Bugün memleket suyu 
gibi yerinde ve gü~el dü· y•pıltrken. delik. deşik edi· 
şüncedir. Ankete gelen len sokaklarda lağım tesi
cevapları bu sayımızdan satım ön safa al•rak dü· 
itibaren stra gözeterek neş şünmek kadar mantıki ve 
rediyoruz. istifadeli bir iş t•savyur 

BürhanBerkmenin cevabı edilir mi? 
Belediye Reisi Bahri Sırtım denize çeviren 

Doğanaym •~tığı bu anket- dar rollu. 'apraşılc · sokaklt 
ten dolayı fevk•/ade se- Trabzonumuz. her şeyden 
vinç duyduğumu evve1' evvel açıklık. genişlik ve 
kaydetmek isterim. Benim farahlık istiyor. Bur11da ya· 
düşünceme göre iki yüz bin şayan binlerce Nüfusa. en 
lira ile önce şu işleri yap- tabii haklan olan Hava ve 
maltyız. Zıya'yı bolce verecek güzel. 

1 - Bu günün ihtiya· y•km ve ucuz ~bir ( manza· 
cma gör• •ıhhi bir hamam roll yer) yaratmak ve süs· 

2 - Q~enlerde Beledi· /eme• /lzımdır. 
ıcde O~üncü Umumi MM- ~ Ounun ifin Boıtıpt'dıa 

güzel ve üstün bir yer 
olur mu ? 

Ostelik buramn yaratıl
ması da süslenmesi de 
kendiliğinde,. olmuştur. 
lincak bir eksiği v1Jrdtr: 
Finiküler. 

Trabzonda 30 yıl evvel 
Mevcut olan Buz fabrikası. 
JO yıl sonra, bugün mevcut 
değildir. 30 yıl/Jk terakkiya· 
tımıza rağmen hali lbtldal 
şekill~r dairesinde buz ihti · 
r•cımızı temin ediyoruz. 
Bu ne hazin haldir. 

Çok büyük bir para is· 
tenıiyen ve Fakat sıhhi ve 
medeni bir ihtiy•cı karsı· 
lamak hususuRd• rolü bü
yük olan buz fabrikası ile 
bunun y11mnd11 memleket 
iktisadiyatile 1Jllkadar; so-
!}ukhav11 deposunu ilk plln· 
dı mütale• etmek yerinde 
olmaz mı? 

Düşüncelerimizi hü/Asa 
edelim,-

1 - Memleketin /ağam 
tesi$atı 

2 - Boztepe mesiresi
ne Finiküler 

J - Buz fabrikiJsı. so· 
ğulchava deposu 

Bu üç madde için tahml· 
nen 150 bin lira sarfolun
mak icabeder ki. geri ka-
lan 50 bin lir• ile y:ıllartn 
kaldtrımlanmasına devam 
etmek ve mühim beledi 
hizmetlerini dah• geniş re 
daha noksansız yapmak 
manasib olur. 

Şu kadar s6yliyeyim ki. 
bunc• ihtiya,Jar arıstnda 
bu üç madde üzerinde duru· 
şum yukarda izahına çaltşlı· 
ğım veçhile halin icabına uy· 
mak ve şiddetle ıhtlyaç/ar1 
p1Jray11 göre taksim ve tas· 
nif etmekten ileri gelmiştir. 
yukarda izahma ça/Jştığım 
ikmci maddeyi lüks telak· 
ki edecekler belkı buluna
cakttr. fakat azacık düşü· 
nülürse. bu işin, ne azim 
ve ne ehemmiyetli bir da
vayı halledeceği kolayc4 
tısdik olunı,ıkt1t~ 



( 

T rabzondan Ofa gidiş geliş 
Go;en ~ayıd • n devam -
Kaymakamliı birlikte çarşı 

111n İçinde ıleriigoruz. Old11.kça 
g~niş bi,. mt>ydana gtldik. Ort:ı 
da bir Atatürk fı,.ykeli var. Bu 
nıülevazi fakat şirin yurt köse 
s1rıde Ebedi Öııciere gösterilen 
şıikrnn içime st>vinç verdi Hey · 
Jcı.li ı başı hir büstün çim,.nto 
kooge· idir. Gövdesi de çimento 
d.ın yapılmış, gerçi baı ile göu 
J,. arasında toın bir ah,.nk yok, 
fakat urakta1t belli olmuyor. Bu 
ı eykeli bir /..ü_ylü delilcdnlısı yap 
nııı AherıksızliRin ne ehemmiye 
tı fJar: burada •an'at kıymetin. 

d ·n ziyade duyuş yüh,.k .. 

lıattı ııar. Arabalara, islcal ~der. 
mısır çuvuilart yüklemiş, sürük 
leyip gdiriyorlar. 

Hem •n bir masa i•ti•diler. 
Yoiurt ve pil<fo istedik Yemek 
gelinceye kadar lconuşıı90 uz. Bir 
ara. ismini Mehmet AHfin Sa/a
hat'ında t ördüjüm 0/lu Mandal 
hocanı,. burada çocukları olup 
olmadığını sordum. Ycıkınrmızdr 
evi varmış. gösterdiler. Bir de 
oğlu oldujunu ıögleciiler. Bu 
Mandal hoc• hakikat· n bir <ilem 
imiş, Sı1/r1hat'da ona oıt kısım 
enteıesan olduğu için anlatavım: 

Ahdiilhamiıfin ğazabı-ıa uğra 

vıp Erzuruma süııtün giderken 

Tralızonda hocaya ra,./ayor O 
ıamarı Kadri bt>y Trabzonda 

Vail im iş Beraberce onun !lanı. 

rıa gidiyorlnr Mandal hoca da 
ha öner! yine Hamidin g:ı.r , bile 

sürgün •dilmiş Sü gününe sebtp 
olan uaL'ayı o :ıaman Kad 

ri beyin makamında a11lutm•ş 

Mehm•t Akif onu dinleyen Köse 

imamın t..ğırndan anlntıgor : Kö 
sc imam önce Mandalın o güııA.ü 

halini tasvir ediyor : 

Saçak altında o gözler uzanan kaşlardan, 
İki şimşek dolu gök sanki yanarsın baksan 1 
Sonra hendekler açılmış gibi kat kat bir alın; 
Hangi bin parça alur, düşmeye gilson, nazarın ! 
İri burnundan inip ıavruluyor çifte duman, 
El ayak bağlı solurken bu kıyılmaz aslan. 

Vali Kadri beg, lıocanın netim sürırirı edildlğirıi /sfonbuldan 
sormuı vt fena söylediği için sü•üldüjü c~uabını almış. Kadri b~y 
bunu Mandale sögleyor. O da fJa1<agı anlatıyor : 

Çokdan beridir vardı benim bir derdim : 

--- 22 Temmuz fJ9 ~ 
:z;:::& 

Boztepe Su Deposu ., 
S h k i l t t"k ıı · b' ••t. p(Jlıl u ~:rketinin şe re su u ıanacağı su. o oma ı e ı m nu usuo tıt· 

dağıtmak ıçin yapt"acağı olarak kontrol altmda bu ihtiyaçlarını karşı/ayıcık 
beş büyük deoodan Bozte lunacaktır. Yani her hangi Şehrin bir kısım ~er~ 
pede 788 rakı mit yerde ya· bir su deposunda su azal rine parke döşenmesi· fi 
pı(acak (' 70) ton hacmin- dığı zaman elektrik cere kısım yerlerine d~. ~safi' 
deki deponun temeli per· yam kendiliğinden arılacak dökülmesi düşünu/dlli·s/i 
şembe günü atJ/mışttr. Di- ve depo dolduktan sonra den. kontrol mühen ·'ki 
ğer depolarm inşasına ya- yine kendiliğinden kapana ğinin direktifi ile su şır 
klllıda başlan11cakt1r. caktır. Bu suretle boş yere ti bu kısımlarm boru el 

Beş depodan en büyüğü su sr1rfedilmiş olmıyacakt1r. şeme işini bir an ~it· 
!Yernlioğlu evi yanmdaki Öğrendiğimize gô're. yapmıya gayret etmekf .ı 
(f 000) tonluk depodur. Değirmenderede açılan ku Şimdiye kadar itıS:~ 
Burada bulunan su. bir yunun suyu son defa Sıh k k v'' müddetinin yüzde ır ,10~p kt1ldan Hacıkasımdan inip hat Bakwlığı /aboratuarın· bıJ 
Z • / ., k · da yap'ırılan tahlil netice- geçmıştir. Buna göre O yılı 

agnus yo u ııe as en su tesis işinin J9:. I'"' 
hastanenin •l,.tnda bulunan sinde ( 17) derece kireçli t 1 

( 500) tonluk depoya gide· olduğu anlaşılmışt1r ki bu. Haziran veya Temrn~ ·rilil 
farında tamamile bd1 pi 

cek ve oradan dağdan su çok memnuniyet vericidir. şehrin her mrntakas1
111 şehrin batıdaki alçak kı Suda hiç kolibasil yani su verilebileceği kll~~e 

sımlarımn suyunu verecek- mikrop yoktur. Nafıa Ve 
tir. Dog·u alçak mmtakamn kaleti neticeden çok mem· umulmaktadır. 

1
., rıfll 

suyunu {1000) toıluk ana nundur. Su tesisinin yo 18 if 
depo verecektir Değirmenderede evvelce aıt bütün malzeme qe/Jf1sa 

M"gdanın drniı: kıyısı tara. 
fında yeni yopılmıı beyaz bir 
bina var; burası hınür. içine gi 
rilmtmİş olun belediyedir 7000 
lira sar/ile meydana getirilmiş. 
Güzel bir yapı . 01tun ganında 
l<'meli bir kaç ay önce atılan 
lııikiimet konağınrn dıvarları yük
S<'liy'Jr. Geçen sene büdcesindtJn 
ve• ilen 15 bin liradan sonra 15 
bin liranın havalui daha t.:.lmiş. 
32 bin lira da 1940 büd.;esinden 
vuUerek bina 1939 sonunda bi 
tırilıcekmfş. Hükumet binası bi. 
liri/dikten sonra bu meydanın 

gerıi,Ietileeefini öirendik.. Mey· 
aandan Rizege doğra •.ra::an 
yoldan gidiyoruz. Hıılhvi biraz 
ilerde imiş. Biraz yürüdükten 
ıoııra biı:t bir ltamamda11. va ÜS· 

tündeki kız h,.gkelirıden bahset
tı lrr ve :oolumuzda göründüğünü 
ıöqltdiler. Bakt k; hrlcikatın ça
tı üstündı, ıaçı ortada11 ayrıl

mı$ gü'er yüzlü btr heykelcik 
fJar. Sat elinde, emziğbıden ıu 

dülcülen ve 0/luların halaslar 
dediji, suralıiyt btrııer bir desti 
durugor. Sol r/i ile de hamamı 
göıteriyor.. Bu r.stri Halkcuinin 
yupılışında da çalışmış yerli bir 
U"ia gzpmıı . Meşhur hamamı 

grçtikl4n biraz so•ır.ı Halkeuine 
g"ldik. l:Jino tamamlanmış. içini 
ıı:ı:dilc. Fakul hl'nıiz yemek gt 
ml'dijimizden müfettiş Halktv 
lilerle konuşmayı .vemekten sonra 
grı bıraktı Ve Halkeuinden ay· 
rılarak grldiğımiz yoldan ytme" 
µiyece;imiz gere ılokru qürıldük. 
Behçet Kemn.l, "bir parça .uo;urt. 
prqrnir yeter. uzun boylu bir şey 
;,.ı,.mez., Jiyor. 

Gideyim, zalimi ikaz edeyim, isterdim. 
O, bizim cami uzaktır, gelemez, mani ne? 
Giderim ben, diyerek, vardım onun camiine. 
Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamid, 
Ali Osmandan edilmezdi bu korkaklık ümit. 
Belki kırk elli bin askerle ıarılmış yıldız; 

flna depodan çıkan açılması düşünülen dört tir. Y dlmz kuyulardıtı töf 
ikinci bir kolla. su ziraBf kuyu yerine suyun bolluğu çıkaıacak elektrık "'" ~ 
Bahçesi yakınında yapJ/a- sebebi le üç kuyu açJ/acaktır. ve tulumbaları ka/mıştır ... 
cak olan ( 320) tonluk de.- bu üç kuyudan çıkan su onlar da ısmarlanm~ ~ i 

•ı pova tazyikla çıkacak ve &,
1 

buradan bir '<olla şehrin K h 1 k 1 ' 
O silahş örler, o al fesli he.ıifler sayısız. 

. Neye mal olmada seyret herifin bir namazı : 
1 yüksek mahallelerinin suyu a r a m a n 1 ~." 
J d11ğıtılacaktır. Diğer bir kol. 

tazyikle suyu Boztepe de 
posuna sevkedecektir Boz. 
tepe deposundan su faz 
yiksiz o/arek tabii şekilde 

So.<iuksu yol tJyrımmdaki 
(170) tonluk depoya gide 
cek ve buradan Erdoğdu 

semtinin suyu dağılacaktır. 

Sade altmış bin adam kaldı namazsız en azı ! 
Hele Tebrizi aşan masraf, dersen, sorma. 
Gördüğüm maskaralık gitti artık zoruma, 
Dedim ki: «Bunca zamandır nc-dir bu gizlenmek? 
Biraz da meydana çıksan da haıbihal etsek. 
Adamını, cinmi nesin ? Yok ne bir gören, ne iden; 
Ya çünkü saklanıyorsun bucak bucak bizden. 
değil mi saklanıyorsun, demek ki: Korkudasın; 
Ya çünkü korkan adamlar 2'erek ki saklansın. 
Değilmi korkudasın, var kabahatın mutlak ! ... » 

Şehrin üç muh/e/if 
mmtakası /Çin nazımlık 

Çarşının arkaıında uc deni;L 
kıyuındnn biraı: yüksek bahçemsi 
hır yerde oturduk. Deniz çok 
bırlanrk Bu lıol iki üç gürı böyle 
st1rtrmiş. Kıyrôa bir de delcfJil 

Bunun üzetİne h<><'agı çal 
g•ka edip . h•mtn ertesi gün 
sürüyo· /a... . Bu Mıu.dal hoca eo 
velet Abdulhamidzn 'ofraıına ka 
dar soku/m11i. Bir gün ve%İrle 

rlrı Je bulunduju sofrada kızıl 

ıulian hocaga sormuş: " nasıl 
böyle ala/rranga yem•k (IJİ de 
ğil mi ? Hrrkesin yemeli önünde 
Sıhhi .. ,, Hoca: Evet demiı. bu 
nıı bizde ötedt>nbtri tatbik eder 
/er; çob2nlar köpeklerinin yal 
/arını kavga ttmuireler diye a11rı 
ayrı verirler/ . . ., Hamid bundan 
dehşetli memnun olmuş ve hocayı 
taltif timi;.. Fakat cami hadi 

il'a:a:ıımaa:a--.~-...-=-:a~---~-....s..a-'11 

~ Yeni yol' un Edebi Tefrikası 15 ı 

1. •n * Yazan : Hayrettin Ziya * aa ,1 

Delikanlı acı acı gülüyordu . 
- Beni beğenmez artık • 
ihtiyar kadın müsbet cevap alamadan gitti . 
Aradan yarım saat geçmemişti. Başmı avuçları 

ıçınc almış düşünen Zekeriya birdenbire topar
landı. Bir çift kol boynr nu dolamış; yumuşak bir 
yüz, yüzüne yapışmıştı. Sesini çıkartmadı. Yüzünde 
iki damla yaş hissetti . 

- Dargın mısın Zekeriya ? Beni alacaktın haci? 
Sull sağnağı ... Ztkeriyanın mukavemeti azaldı. 

Yarım saat evel hayır diyen delikanlmın şimdi 
dudakları titriyordu. Hislerile çarpıştı. Kalçasının 
üzerinde kıvrılmış pantolonuna, yanında uzanmış 
duran koltuk değneğine baktı . 

- Topal karısı olmak ister misin ? Herkes 
sana topal karısı derse dayanabilir misin? 

Genç kız dUşUnmeden cevap verdi : 
Seni seviyorum Zekeriya 1 El ne derse desin. 

Bir topal karısı değil, kahraman karısı olacağım • 

Rüşvet 
Köy kahveıini, göz gözü seçmiyecck kadar• 

ciıara dumanı ıarmıştı. Acemi bir maraııgozun elin• 
den çıkmıf, bacakları birbirine uymayan ve kenar 
ı,hlaları Uıavi olıntyAn dört maıadan iki inde; 

sesi her ş~yi alt üst tlmiş .. 
Desti kadar yürek t ~şıyan 

M·ındal hocanı,. lcahrao:rıanlı iın 
Jan halısederlun qemeklerimi~ 
telmiJt,, Yedik. Yayla yoğu~.'fu 
ve pilciu hoşumuza ıUmistı. O! 
rendik lci gtlftt>ği bir kadının 

lokantasından getirmişler. Bu. 
k4dın, poıta müfekaidi qlan ko 
caıı öldükterı son~,, ikrarnigeş;ni 

alarak bir lokanta açmış , iş/eti · 

~ormuş. Of gibi bir gerJe Tür'< 
kcıtlınınırt ba beceriklifl hoşrımıı 
sa gitti .. 

H.Tuncay 
- ~Arkası üçte -

vazifesini görmek üzere 
vapılmakta olan su depo 
farı arasına konacak yeraltı 
elektrik kablo/arife şehrin 

4 Numaralı otobüs 
Belediyeni!? yen iden 

mubayaa eylediği 4 numa
ralı otobüs Cumhuriyet Jta· 
puru ile şehrimi?e çıkarıl 

mış ve işletilmiye sevkedil· 
miştir. 5 numafitlı otobii
sün de 15 güne kadar gön· 
deri/eceği haber almmıştır. 

kalıpsız fesleri arkaya atılmış, siyah başlıkları inti
zamını kıt.ybetmiş delikanlılar altmışaltı oynuyorlardı. 

Masalardan birinde, ~u yüzü görmiyen beyaz 
pulları siyahlarına benzemiş, tavla içinde hararetle 
zar sallıyan siyah gömlekli iki gencin etrafım genç 
ve ihtiyar bir kalabalık sarmıştı . 

Kazımın kulakları, kahve ocağına raslıyan 
köşedeki eski çekmeceye kolunu dayamış birşeyler 
anlatan muhtarda; gözleri, kapıda idi. Söylenilenleri 
iyice anlayamıyordu. Kasabadan döndüğü gündenberi 
halinde bir durgunluk vardı; mütemadiyen .düşünmek 
istiyordu. Dışarda, camları kırbaçlıyan ıslak bir 
rllzgir sanki onun cansıkıntısile eğleniyordu. 

Tavlaya çarpan pulların çıkardığı sesler, is
kamb'1 oynayanların münakaşaları sinirlerini gıdlklı
yordu. Kahveyi dolduran cigara dumanları, eniın 
bir denizin suları gibi, boğmak için üzerine doğru 
yürüyordu. 

Muhtar, kösteğini toplayıp saatini çıkardı. 
İçindekilerinin dökülmemesi için itina ile açılan enfi·· 
ye kutusu gibi kapağını açtı; nerde ise yatsının 
okunacağını söyledi . 

Kolcu Firuz, yatsıya doğru geleceğini bildirdiği 
için, Kazım, korkudan yine titredi. Kalbinin çarpın
tısı henüz dinmemişti ki kapı birdenbire açıldı . 

Gözüne ilk çarpan şey, kolcunun siyah zırhlı 
lacivert çuha yeleği ilzerinde dört parmak kalınlı
ğında sağdan sola yatmış aaat kösteği oldu, Kata 
fesini yan giymişti. Koyu siyah bıyıklarını, akreHn 
kolları &ibi, yukarı doğru kıvırmıştı. Bir adım '- t :ı 
ve durdu. Elindeki gümüş saplı kırbacı çizmesine 
vurarak oynarken etrafı araştırıyordu, Kazımı gö· 
rlince 2ülUmıiyerck o tarafa yürildü , 

- SellmUoaleykUm • 
el&mı alan muhtar, oturmaıı için yana batın• 

Fazilet ordusuna kahramanlık başbuğdur, 
Şeref, namus,ahlôkın bekçisi çünkü odur. 

O olmasa, ol mazdı hürriyet, egemenlik' 

Bir mevhume kalırdı bugünkü milli benlik. 

Bütün varlıklar gibi o da f ürk'ün malıdır: 
Dost, düşman. bütün dünya bunu anlamalıdır· 
Bu heybetli silôhı ya l ınız Türk kullanır; 
Bu kudret şahlanınca ne dağ, ne deniz tanır. 
Türk anası her çağda kahramanlar doğurdu, 
Tanrım ız özümüzü bu kudretle yoğurdu. 

Sorunuz yere, göğe, dağa, taşa, denize 

Türk'ten başka kahraman tanımadım der siıe· 
Tarih ve medeniyet Türklükle öğünüyor; 
insanlık ta : Kaynağım T~rk diye sevi~iyqr. e~ ~l~t 
Kahraman: Türk demektir.Türk te kahraman der11JI 1 

' - [2 . 
T urk'e karşı kayqnın hql; pek yqman qerrıek : 9 · 14-: vıı-93 · 
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da açtığı yeri gösterdi. ifl-
- Yok ağam. Geçip gidecektim. Bizioı 1' 

efendiyle iki laf edeceğim de... ad°' 
Ayakta duran Kazım birıey söylemeden yilr 

Kolcu Firuz da arkasından... ,,-
Rüzgar, bala, şimarık ıilleleriyle ai•çl• 

başını eziyordu. Yer ıslaktı. 1 61 
Sahibinin çıktığını gören ağaca bağlı at, ı,of 

ayaklariyle yeri eşelemeğe başladı. Firuz atın 
nuna yavaş yavaş vurarak : 

1 Sabırsızlanma, dedi, biraz işimiz var• 
Yürüdüler, 
- Nasıl, düşüodün mü Kazım Efendi ? 
- Yallah ne diyeceğimi şaşırdım. 1'-'~ 
Rüzgarın uğultularını bastırmak için ya 

sesle konuşuyorlardı . 
Ama vaktim yok; yaylaya çıkıyorulll • 

- Dönüşte bir yol uğrasan . ibtİ' 
- Canımı ııkma Kazım Efendi. Paraya Jı"' 

yacım var dedim sana . Geçen akşam çarıı k• J-le" 
sinde kaybettim. Borcum namus borcudur. 
v akıt geçirmeğe gelmez. ~ı,tl 

Reji müfettişlerinin sık dolaşmağa baılad• ti' 
zaman şimdi. Tütünleri bir an evel kaldır. fduf _, 
raflarında iyi para ediyormuş. Bayburdu aıırdıll ~ 
işin yoluna girer. tOtl~ l' 

Kazım düşünüyordu. Tarlasındaki t~ e rei 'ı~ 
tahminden fazla çıkmıştı. Az çıksa kaçırdı d•Y i>'~' \~ 
kokusuna hesap vermek lazımdı, Fazla çıksa ~-- \ 
yerden k~çırılıp ilave edilmiştir bahanesile r;,, •. 
bırakılmazdı. Tütün daha tarladayken fazla ç•b,b" ~~ 
ğını ani amıştı. Düşünmüş, taşınmış Rejiye. ııol'~ ~ 
vermeği kararlaıtırmııtı. Bunu ıezeıı e1kı \ 

llrkııı r1r .... 
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_ındığı devşirirken fil.izleri zede 
v,,.ütlamüzü ha;lagıp cakları segrelc fit daima yeniden filiz fit! töz stirmrjt defasından daha Jilckatli ile drvşirmtde d;klcat t'tlile
_•tli;imiı fındılc maluu gePç ve ıajlam bulundu'- a;roşır, ''"YVt! veremt'z. O bu 1unrn grı mtcburuz An.e- celc. şıg leri hatırlatmakls 

lir 1er hırpalanmaz. kırılma z. 

iter iene hir ltflİI/• malc, semini ve ocalc tliple- une sürecek filizler oncalc. lenin çot u acemidir. B"nla- lcalaca;ıs: 
•ı lcentli h•gırımızaclır, l1rini temi• tııtmalc. araziyi ikinci .ç~n~ mohsul fluebilir, ra iyid,.n İqi tar;f t'lml'k, 1 - Ağaçları gına eğip 

3 - D.ılcıkları sıyırarak 
fJe11a ynprakları da beraber 
yolarak devşiTmekten kati
gen Ç• kinmelidır, varsın o
mf'le bir kaç kifo noks"n 
cltvşirsin, ehemmig1:.ti yok. 
tek, fılizler "e tomurcuklar 
kurtarılsın . Y oha ert~si se
neler için ağaçtan, o dal
dan hayır ummak beyhude
dir. 

'-rün oltlui• gibi, ağaç düslemelc, lıastalılclarile uj- Huke.s de bilir ki fındık. tenbihottn balnnm r. k , ,,Jc. sık deoş;,dikten sonra tekrar 
111 6ir ıene bol, ertesi se- 1 roı,,.alc . . . surdilı her yıl m•qfJesini o,qni sene gara- kontrol etme le, üztrleı inden yerine Stılmalc ışmı acemi 
••t 11tehıul oırm ~ıirtden /Jir Jüıüye, iyi ••bol mah- dılon fılizler üzerinde fJer göı aqırmomalc fJe höq/e- arnı:ege dr;il. ızst.ı •e ma-

f•Jtialıtlı1. sul alınabilir. Bunları ayrı mez. lilcle /dizleri lcırmslarına lıir a~,ım[ora t~'~Ürmeli. 
/:'•ıla moltsul ağacı çolc. •grı fit ramanı gelince ko · Vaz;rıet bu olduğuna gö· meydan ve,memrk ıerektir. Her t•gacın ocak ıçınde !a-
11' a .. J, I " nuıacaı·ız . re lcizmı ~~.lir ki filizlH Şıiphe ~ıok ki fındığın de fil' tek geri fJardı'. Bu· u 

· • u yuı en tr .,., her işçi bilmez, bi/m,.dig-i 
.. flfaç tlin!•n,,.ek iıtcr, Buıiin ıana SÖ'lltrnek korunsun, hırpalanmasın . Fi t>n i~i dt.vşirTnt~ usulü. meq- için göreceji iş lİ(tünlcörü 

· · ... •laıal ••ırır ı'stigoruı lci banlar kadar liz/P.ri l<oruyabilmelc irin de ve_,,; oö .,cında bt>lcletip lce· l l 
G 

.., . r ~ • o ar, ocağın ağC'Ç arı icar-
'''' topra;tı fJt o;aca oe hun/a,dan da mr1him bir unpı/ac ık şeg : Fmdıiı dev male erdirmek tıe Jc,,nclili- malcarışık olur. Veihasıl fındığı deosi· 

rirken dalları. f ilizleri, fo· 
murcuklo rı zedeln11ekten ko-

il iı·6 t l ·h · "ey clalıa t,Jardır: Aı· açfa11, .,frme U(ulünü iqi bilmtk cıe aintlen 9cre dücrneg· e bac. 1- 1 ar ar ırı ır~ ' tı· ... ... " Y ... 2 - Zılı/ları tutup çe-
.. '' •ıirıe1tmesse larr .,. filizleri 'De nodulları •gör. - igi tt.ıtbık dml!ktir. ln;fıjr sırada oğ.:;ç/arı ıil· kerek zorla koparmak df'til. 
... ,,.la%aman mahsul al leri, tomııı,cuHarı .. ztdeltn 1 arn umrınmdayız. Ö- ' kip top 'amalctır. Bu halde parmıılclar orasına alaralc 
ine/canı t1ardır. Me111lti mele.ten, garalnnmalc ''e hır nıim ıizdelc.i lwftadan itiba- ne ağaçlar fle ne de sürtün- tırnakla vı ıopına h;tişik 

rumalıdtr. Çi'inkii. gelecek 
sene dahi az çok mahsul 
alobilmek için , buna ihtiyaç 
fJardır ve ba ilılıyac mut· 
/aktır . 

~ı/c loproğı tüsin Jerin- p:ıl11nnuılctan lcoramak lti~ım ren mahs·rl di!TJŞirilme;,. boş l~r. filizler lurpalon'1taz, olan yerinden lct<m~lc ili 
U,,,,elc, /cıı ga;mur/a- dır. lanr.caktır. Fazla o/a,alc :ıoğlam kalırlor. Bu usal zımdır. Ancak bu h~ldf'dir 

~ '•I 6.1 emtlirmek, iyice Filizler ve göıler zede· bu yıl oğ t!çlar ço.lc mahsul çok igi olmakla beraber biz. ki diplerindeki göıf,.,, to . 
"1ernalc, •inç/arı •-' 0 • /,.,.;,,, 11ğnçltır o seneancalc vermiştir. devşirme de her . burada yalnı~. me~v ·gi el m•rculcl•r zedelenmez fit fı Kazlnı BULUTA Y 

ındığı Erken Devşirmek 
~ ~ IF ·©l IF 0 D d D lr 

~ındık Ancak Dalında Pişer, Dalında Erişir .. 
!fer çeşit fındık ayni zamanda kemale 
"mez. Bazıları erken, bazıları geç yetişir 

EJrna, armut, şeftali, erik .. Gibi bütün mey- miz hatta ocaklarımız bile kanşıktır. Bir ocakta 
~tia ham iken de~il, erdikten sonra tlevşirildi- bir kaç çeşit fındık bulunan bahçeler yok değil
"-herkes bilir, fındık da bunlar gibidir. Fındı- dir. 

"1 iken dev§irmenin bir çok zararları vardır: 
luıdık Mayısta damı tutmaA-a ba~lar ve son
. enıaıuz ortalarına kadar git gide büyür, iri
. Bundan sonra Ağustosa kadar artık olgun

A'a döner, pekişir, kemalini bulur. Onun 
dolgun zamanı da bu sırafardır. Daneler 

UA-un içini doldurmuş ve kıvamını almıştır. 
hali alan fındık artık an barla• da uıun zaman 

Söylemeğe hacet yokdur ki, her çeşit fındık 
ayni zamanela kemale ermez. Bazıları erken, ba
zıları geç yetişir. 

bile kolay koluy bozulmaz, çabuk kızışma:r, 
'setini, lezzetini ve kavrulduğu vakıt kendi . 
'-lahsus olan meşhur kokusunu muhafaza e-
· l~tlı bir-satış görilr, iyi fiyat bulur. 
~~lım gelir ki fındık tamamen olgunlaştığı, 
\ 

1nleştıği böyle bir zamanda dalından kopa
~· Bu hali almadan devşirilen fındıklar har
\~ 1-rda kurudulursa büıülür, küçülür, ağırlığın
~ ftıla g-aybeder. Çünkü daha pişmemiş, fazla 

~llu · · ~ vermemışbr. 

· ~•ndık ancak dalında erişir. 
~•ndığı harmanda kurutmadan c vvel dalında 
~i tnak gerektir. Sadece harmanda kurutmak 
\ -~Qiltfir. Çünkü bu, zoraki bir kurutma olur, 
~. ~ ı fındıklar az zamanda pörsür, kilosu dü
~ tlicc, zararı bize dokunur. Halbuki dalın-

~. b kledilen fmdık yavaş yavaş kurur, katıla
~" Ribi fındıklar tekrar harmanda kurudu
~ daha kuvvetli bir hal alır, kabuk parlak, 
~engini bulur. ki fındık bu halinde daha 
d... ~ 1 olur, kolaylıkla silrilm yapar, değerleşir. 
~ ~.•ndı2ı erken devşirmenin bir zararı da şu
t~ loplanan fındığın içinde fazlaca ham olan· 
'bulunur. ÇonkQ bahçelerimiz baştan başa, 

k.rışık çeıitlerle doludur DtQ-il bahçeleri-

Vaziyet bu olduğuna göre: Ocakların veya 
bahçelerin ilkin, meyveleri yetişen, kemale İren 
ağaçlarını devşirmek, ötekilerini de erinceye ka
dar bu akmak icabeder. Fakat dile kolay olan 
bu mesele tatbikatta zordur. O ki çeşitler bu-
günkü gibi çok karaşıktır ayrı ayrı devşirilmeleri 
imkansız gibidir. 

Bahçenin ağaçlarını - nluayyen bfr saha için-
da - ayni zamanda devşirmek adettir. Bugün de 
ya böyl · yapmağa veya dalında beklederek a-
ğaçları silkme suretile yerden toplamağa mecbu
ruz. [3unu ayrıca görüşürüz. 

Ağaçları bir arada devşirmek mecburiyeti 
olunca lazım gelir ki işe geç başlansın ve hiç ol
mazsa geç yetişen çeşitlerin kafi derecede er
ıneleri için vakıt bırakılsın, hamlığı giderilsin. . 

Netice şu olur: Halen ocaklar erken veya 
geç yetişen çeşitlerler karışık olduğundan er ye
tişenlere bakarak hemen devşirmeğe girişmek 
doğru değildir. Ayni :->cacakta bulunan geç ye
tişen çeşitleri büsbütiln ham toplamış olma-
mak için onların da kemale gelmelerini az çok 
beklemek liıımdır. Böyle yapılmsz da devşir
mea-e erken başlanırsa elde edilecek mahsul 
karmakarışık bir halde olur Bazısı olmuş, bazısı 
ham. bazısı kızarmış, bazısı yeşil. 

Böyle karışık fındıkların ne kadar zararlı ol-
duiunu da herkes bilir, söylemei'e ve sözü uzat
mağa lüzum yoktur. 

Kazım 6Ul..YTAY 

T rabzondan Ofa 
gidiş geliş 

- Başsaratı 2 de -
Y<-mekten sonrrı m emurlar 

mahfiline gidip biraz otuTduk. 
Oradan halkevine geçtik Gidtr· 
ken postahoneye uğradık , Çağlar 
bir telgraf fJtrdi. Posta hanede 
Halkevinin merkezden yallı.nan 
raJgo..,1111n geldiğini öğıendik .. 
Şair Müf.ttişin ayağı uğuılu de 
mek.. Hallcevi başkanı Mustafa 

Cansız 11aylada olup ııelmesi 
güç ve geç olacağmda11 hnd.sile 
telefonla konu1fuk. Sonra Hul· 

vine gittik. Bin•yı bir dalıcı gez. 
dik., bu 5ırada Of un on rıört ço
caklu umam i meclis azası Bay 

Yakup geldi. Kendini müfettişe 

takdim ettim. Müfettiş t.Jplancm 

üyelerle bir konuşma yaptı v• 

direktifler oerdi. Ç&Jalar, Kema

lizmi iyice ha~metmiş bir inan 

eri. Yapılabilecek şeyleri hiç ha

yale kapılmadan açık ola11ık. an
Latıgor. ·• inanmak v e çalışmak .. 
Hatlc.eui böyle 11ürügeçck ,, diyor. 

Binanın içini geziyoruz. Gerçi 
şimdilık odalar boştur, kitaplar 

henüz bir dolaba yerle~tirilmemiş. 

Kollar daha faaiiget e gtçmemiş

lcr. Fukat Of, evini il le. önce bi
tirmiş ol111ak.la ögünebilir. Euin 
başkanı canlı bir lıalde işe giri. 

ve anlnyışlt beJ,.d;ge Tl'İsinirı de 
Halkw'i İşinde Ön ay ak olacak. 
ları şüphe~ f'zdir. 

Hnl '<evinden çıkıp çarşıya 
geldik ve bir-.r kuhve içtik. Ofun 

111yu çok güzel. Fakat sinekleri 

pek znlim; insanan ayağ1nı öyle 
fena ı sırıyorlar ki . Memltket 

m~stdel1ri üzerinde konuşugoru::. 
Kaıabanm elektiriği yok. On 

bin lir• sar/ile elektrik Yf!pıla
cak; fakat her ay yapılacak 700 
lira mas,afı k oruyacak va2iget 
olmadığtndan yapı lamı yor. 

Oflular ortaokul istigorlor. 
Muracaat etmişler. 60. 70 kişi 

dışarda okuyormuş. B usene çı. 

kanlar da var. N,.ktep açıldığı 

takdirde şimdiki h i!.kiımel ko
nağını vereceklerini söyligorlar. 

Ofu"- lıalkının y üzde 25 nin gur. 
bette olduğunu öğreniyoruz. Ame-

rikada bile Oflu varmış. Of ta 
çok az rakı içiliy or. Belediqe 
reisi lıemşeıilerinin muktesit ol-

duğunu söylemişti; bu hadise 

keselerini oldrığu kadar sıhhat

lerini de düşündüklerini gösteri· 
11or .. Burada bir kısım halkın 

hô.lô. rumca konuştuğunu dııg· 

muştum. Sordum: Yalnız bir kr. 

sım k öylude m ahdut bir miktar 

bulunduğunu söylediler. Bu Ji. 
san içinde H alkevine büyük iş 
dü•tiiğiinü burada zikretmek la· 
zrm .• 

şerek bu mu.kaddrs çatıyı lıskiki 
bir kaynak haline feiirebilecek 
iktidardadır. /Ju kı~ıan itibaren 

Of Halk.evi lıer halde flilciyetin 

en çok fagdala.,.,duan evi haline AldıRım notlar ar asında Cf a 
gelecektir. Çiin1<ü binası flardır. ait bıızı iştatistik malumat ta 'lJar; 

fmkünlar gardımrıdır. Halk bu. onları buray a da geçi .. cyim: Ofun . 
rada kahveye çok dadanmış de· 93 k üsur bin nüjusıı 'lJar. Mer-

ğildir. Zaten topu topu dört kalı- kez kazada, . 150 evde 870 den 
fi• var, Trabzondıı oldutu gibi !' faz.la insall oturur. Bu sene iki 
burada da ka~ıt oyunu yasak edi- milyon kilo kaiar fzndı lc çıkar.:ı
lerek halk. tve alıştırılır. Radyo, bilecektir. llund.ın başka yarım 
kitap, konuşma bunu her halde miyon kilo kadar mısır ve ka
yapocaktır, Of fuların açık göz bak. çekirdeği, y üz bın k ilo elm a, 
ıı• çalışka,. olduklarını iyi bili e/Li bin kilo yağ kazadan dışarı 
yorum. Kıymetli müfe tişin de- çıkar, 

diği ıibi H alk.evlerini herhalJe Oftan ayrılmadan önce bir 
~t.nlendireceklerdir Yalnı z 1500 alimin üt fotoğraf cıya belcdıyenin 
lirrı yardımla bu binayı kurm:.ı belediyenin öniinde fotuare/ çek-
ları da bunu isbat eJer Mü/et dirdik.. HalkefJİ album ünde şair 
tiş kendilerine 1500 lira daha müfe ttişin hatırası olacak. Çeki· 
yardım ııaadetti. Onlar da bu- len fot ogruf tan birer tane alıp 
na gakın bir miktar ekleyerrk otomobile biıtdik Sıiıme11ege lıa· 
binanın mobilyasını ııe üstüne reket ettik .. 
ilave edi!ecelc kısmı tamaml•ga
calclar .. 

Ge11ç ve ç•lı,Jctra kaı•ılcafl\ 

H. Tuncay 
- Soua var -
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Sayfa 4 
5:::=. 

Nümune Hastanesinin 
mut·fak, çamaşırhane, 

etüv tesisatı inşaat 
eksiltmesi 

s.hhat ve İçtimai Mua\fenet 
Müdürlüğünden: 

1 - Eh; tmeye konulan iş Trııb;orı N:imunz lıasta
ne,inin n:atfak, çamaşırhane ve ttriv tuis·ıt•dır. 

liu ;şin mulıammPn keşif bP-dt!Ji (47,940) liradır. 
K ıpnlı u.,.f usulile uerıiden eluiltm~11~ ko..,almu~tar. 

2 - Bu İşe ait şaıtrıamt'!ler V;! e:ıralc şunlardan 
ibarettir. 

A Eltsiltme şarlruım!s;. 
B A1ııkave.le p~ojesi. 
C R-yındırlrk. isle•i gımt!l şartnamesi. 
D Y,ıpı iş 1eri um•-ni fmnt Ş!Jrtnalftf!Çİ. 

İlôn 
A~çaal:ıat İ::ra <laire~ia · len : 

Açık artırma ilo paraya çevr~e
cek ~ayrimenklün r.e oldu~ll : 

T .. punun mart 340 tarih Vt 

J 579. 5d2. 583, 588 numaralarınd• 
i kayıtlı hrlıılarında olım nısıf hi.;ııe 

Gayri menkulün bulunduğu mrvkı, 
mahallebl, .;okıığı, numarnı;ı : 

Suva köyünde tl'punun 340 la 

rih ve 579 numnrıısınd~ şarkın 
Ga : Şı : Ce : tariltiam ile mıdut 
iki dönüm tarla muh'\mmt-n kıy
meti 150 lira VP. ayni brih '.282 

1 

munarasnıda lt'tyıth şa : seıhibi H· 

net Mehmet bev verf'ııeled tarlıısı 
ve gı: Zar o~lu Y"ti.ulı~ri tarlası 

1 ş; : sahibi ıcııet vıı bıııan Can 
kal oğ-lu lcnimcsi h~nım vereıP.Si 

tarl11ıtı ve c •: brilclıım ve hez~n 
k.abriıt&n ile o:ıabd11t 126 lira talı 
min kıymeti 4 döııüın tarla ve 

ayni tarih ve 533 numarada lı:a 
yıllı şa. tarilciıım ve gıı: K .. Jci 
:zade kerimP~i z..,kiye ve·rseQi tıır. 
lası ve şi: Kü• eltc; o~lu M,.h n~t 

veresesi tarla~• ve ce: biinyat o~lu 
Ali vereıeııi tıulııııile mahdut V.! 

325 lira muh•mınen lcıymeti iki S.hhi tesi<ıata ait umumi fJe fenni şartnamt: Ha· 
evlelc tarla ve tapunun ayni tıı ih 

sı..si ş 'rtnam". keşif cetveli. 
2 ) k M 588 numaruında kayıtlı şa: sahibi 

· /st11q,.rılt'.r bu şarfn?1me 'Oe evrakı ( 40 urr..ş U- t h . t . ._ . t 
ııenfl anePı ıra· 11orıw; v~ şı: A· 

kabilind~ Trabıon Nufıa Mıldürltiğıin lt!n A 'abi/irler. r :ki•m c•: Hoc" zRdf\ Mıthmut 
? Efcsiltme 71 - 8 939 tarihinde Cuma günri ı tarla~• ile mahdut 325 lira mu. 

saat 15 dJ? Trabzon Sıhhat M.idu,liijünde toplanacak hıımmen ~ıym~ti 4 dnniim tarla 

t1 si!tme ko,,.,isqonmıda yapılacaktır. nın nısıf hısse<ıı 
takdir olnnıın kıymet : 

4 - E<siltmeQe girt>bilrnelc için istt!kli inin { 3595) Minhıryıel ıtıf'cn u muhıımmen 
lira (50) kuruşluk muvaklcat teminat tıumesi fJe bundan kıymet 9·ı5 li•ııdır. 
lıaşka dn 939 yılına 'lİt Uca ret odası kdqıt uesikası ile Artırmıı.nm yapılacıığı yer. gOn. 11111\l 

ihale gürııindm en aı selciz gıln evoel Trabzorı Vild:.1eti· Alcçubat icra daireıinde 15 9 fl39 

hl Cuaa i'Ünü sut 15 t:le 
"" müracaat edert!k vila1JeltP-n alacııkları bu işe ait e i- ı - İşbu gayrimırnku!On ırrlırma 
yet fJt!!>·ikasını ihraz t'lmeleri m'c6uridtr. tartnamesl 2t-7-tı89 tarihinden ltiba-

S - Tele.lif mektupları yufcarıda üçün..:·'f rnoddtdP. ren 937-116 No ile Akçaatıat İl'.ra 
dııire-ılnln muryyen numarıı-

'''1%1 /r saat/arı bir saat eo'CJeline hada, Trab~o 1 Sıhhat 11nda herkesin 1törebiluıesi için a-

M-itlü,lüğtin'- getirilerek e'/cçiftme komi5gonll reiıli;;ne ı;ılllır. İIAnda vazıh olandsın fazla 
maldmat almak lııteyenl6r. işbu ş11.rt -

makbu% m11k·1hilinde verilt1cektir. nameye Q39-1Hl dosya nıımaraııı ile 

Po~ftı il,. gönderilecek mektüplerin nih ıyl!t üçüncü memuriyetimlu mııracaat etmelidir 

mnd,Jt>:de uozılı · saato kadar gelmiş olması ~·-- dış za,./ın 2 - Artırmayıı lttirlk içia yukardıt 
yazılı kıymetin yüzde yedibnçuk 

mühür mumu ile iyice kapatılmu olrr.ası lciz mdır. nlıbellnde p y veve millt hir han-
'- I , kanın teminat mektubunn tevdi ede Posta fa fJuku bu/acalc gecikmeler 1en.bn 11di mi!%. rektlr· (124) 

22-26 -29-7 3 - ipotek ııahlhl elıırnklılarla diğer 

-------------------------- ııllkadarların vo lrllhk hakkı sabıp 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

1 - idaremiz mıinhallerine alınr..c k memur '11? 

mÜfJeızi içirı müsabaka imtihanı yopılacalctır. 
2 - lstelclilerin hii'Viget cü%d-ını. m-lcı,p şahadet. 

namesi. srhhat rapo,a, aşı lcağd·, Z-ıbıta ve Adli,,edera , 
musadd !le iyi hnl kağıdı, askulik '1esika$ı, dört fotoğraf ! 
'fıe bir dilelcc~ ile. ha.len m!mur olanların ıicil C'iıdanlc· 

rı v~ dilt!lt.ce erile 11 Ağustot 939 alcş Jmına kad.ır Vi· ı 
iti.yet P T. T. müdürlüklerine mürocaat eyıemelui 'Ve bun 

1 
ların 7ô8 )ayılı memuıin kanunun 4 cü m <Jddesindelci 
şartları hfli'Z olmolcla berabır detJlıt m,.muri,11etine ilk 
defa gireceklerin 30 gaıını geçmiş bulunrn m ıl.ırı. 

lerlntıı gayrimakul flzerfndekl hak-
larını huııuıile faiz ve maarafa dair 
olan id11alarını işbu Wlıı tarilılnd~n 
itibaren yirmi gün içinde enl\ki 
mbbltelerlle birlikte memuriyeti 
mi:ı:e bildirmeleri kap eder. Akil 
halde hakları tapu eicilHe 111blt 
olmadkıça ııahş bedelinin pııyla1Jma-
11ndan hariç kalırlar. 
4ı - Göıt:ırllen ıtünde artırmaya lş

Urlk edenler artırma şarlnamPaını 
okumu, ve ltıııoumlu maldmal almıt 
ve bnnları temamen kabul etmlf 
ad n itibar olunıırlar. 

5 - Tayin edllen zamanda gftyri 
menkul tıç defa ha~rılıJıktan eonrıt 
en çok artıraaa ihauı e<lihr. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
J11zde yetınit beşini bulmu:: veya 
utıı iateyenin alaca(ıına ruchani olan 
diğer alacaklilar bulunup da 1>6ıdel 
bunların o ııayrl menkul ile temin 
edilmiş alacakların mecmuundan 
fa:ı:layn çıknıaıaa tn çok artıranın 

Ytni_uol 
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·~~SEN BENUA FRANSIZ 

==: rkek Lisesi 
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;~ lstanbul Galata P. K. 1330 ~ 
FJ İhzari Fransızca Kurları Havidir~ l -=== ,, ~-: 

~~ Olgunluk imtihan/arma hazırlamr. Pazar günden maada ka.yit muamelesi l ~ 
--~ her gün saat 9 dan 72 ye kadar yapJ/ır. ~ 

~ Okul 18 Eylül Pazartesi günü açılacaktır 3-12 l ;: 
==-= =":: .....-!j 
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Vatandaş 
Kızılaya · 

Yardımı 

Unutma 
Zayi tastikname 

927 aeneıııinde Trabzon tica 

ret mektebin..i~n aldı~ım ta<ıt lcna-

ID"Ji kııybetlim yerıiıini alicıfım 

daa eıltiıin•n hükmü yoktur 
Hami Nalbaot 

30.000 kilo koyun eti eksiltnıes 
Erzincan Askeri Satm Alma Komisyod~O 

. Başkanlığın . 
t ,.,,, 

/ - E~ı:nc • ., Srı ,/ nrt 1 oku' f1e Su11l H,,s 11 0ıı 
E ı l iı ı brts nd,ın Hazir.:ın sonuna kadar ihtiyocı 

30.000 iri/o ko ıurı ~tine talip çıkmadtjından g~,.;Jı~ 
palı zarfla ~hiltmeQe konulmuşfuY. 6 

2 - Tohmini bedeli 9,000 lir11 ilk terninofı Jı 
liradır. 

3 Elc.11/tmesi 22-7-919 Cumartesi ıüttO ,ki'' 
/ 1 de Erzinconrl'Y Satın A 1mtı KnmisyonunJa ua,ıl1' 11 

4 - Ş rtn .. mesi evso/ı Kolortlrınan tek'71il , 
z'lnl,,rında meocuftur '" aynıdır. Her gerdd /ıır 
görü ,.hi/ir. . 1ı 

5 - Teklif m•lctu,,ları ehilm! saatinden jır 
"ıvel Komisqon 8..- şkonlıj n ı fJeri'miş vtga posll 
vö,.tlni 1miş olocrıfttır. 8-12-15-19 

taalıhtl.dO baki kalmak llzere artırma Eşya nakı·ıyatı . 
on beş güa daha temdit ve on beşinci 

gllntt ayni saatta d f) ' 
yapılacak artırmada, bedeu satış ı.te- Trabzon jandarma Alay Komutanlığın ' 
yenin alacağına rQçb.ani olan diğer 

alacaklıların o ııayri menkul ile temin T. J 9 O •Ja 'ttl ki 
edilmiş alar.nkları mecmuundan fazla "mmuz 9 9 a11ınd"n 31 Maurs '4 ttırı ~ J'' 
ya çıkmak şartlle,, en çok artırana Trt1bz.ondan Gümüşane, Erzurum. Kars, A;rı J~.71 'l 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde krt'olarrna gönduiltc11k askni eşyonın nalcligeJi ~ ı·I l' 
edllmezae ihale yapılamaz. Ve ııatı, Ç b /c / / 10 •' ·~~ "' 
talebi dtı..şer. ,_rşrım " tıinü açılı e si tm~ sureti • saat N.'' ~ 
6 - Gayri menkul kendi&iae ihale dnrma ala11 dairesinde fro/cltül eden komsigoll 1'' fi 
olunan kimse derbal veya verilen Y 1 1 
mühlet içinde pa~nyı vcrme:ı:se ibale lan ih ltsi gopılc calctır. Muvakkat teminat altç•S ıl SQ 
kararı feelıoluna.rıık kendisinden evvel lira 44 kuruştur. ŞartnarnP.lji gö ·mek isteQenler hefliP(I 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmi' • d / k t l . d · · d .. - /er il ·u1 
olduğu bed6lle almıığa ra:ı;ı olmaz ı }'m arma a aq omu an ıtı aır,s111 e ıorur jll,,.. 
veya bulunmazn heıuıın oobeş ııtın muagytn gündt! bilumum .,. sai/cil• /co1111iuot1tl• ıJ 
mtıddetle artırmaya çıkarılıp en çok 1'ttlltrn ;.'tiıt oTıınur 72 -15 19 
artırana ib.ıle edilir. İki ihale arıı ---------· -------------
ııındaki fark ve geı;en günler içinde 
yüzde beşdtın b.e1111p olunacak fahı 

""e diğer zararlar ayrıca hl1kme 
hacet kalmaksızın memuriyeUmizııe 
alıcıdan tahııil olunur. madde (133) 
Uaym1ınkull6rin yukarıda ıtöeterilen 

1fı 9 939 tarihinde Akçaabat icra 
memurluğu odaıundn. işbu n göı

terlleo art rm şartnamesindil satıla· 

eağı ilı\n olunur. 

Erat nakliyatı . 
Trabzon Jandarma Alay Komulanlığınd•~ 

3 - Merntırluğa alınacakların en az ortiJ - liJe 
muunları tercih edilir. Müvezzilerin de ilk mr.lc.tf'p me· 
zum-' olm•lnrı lazımdır. 

4 - Müsabaka Vilayet P T. T. müdürlüklerinde 
15 Ajııstoç 9 ,9 S .. Jı tünü saat 14 de .vapılcc'lktır. 

Yaprak tütün kamyon nakliyat 
eksiltmesi : 

Temmuz 959 avından 31 Mayıs 940 ıorturı' ffl , 
Tr11bzo,.,dan Maçlca, Gümüşon~. Boyhu1t, ErıU'~11ı1~1 

Erzincana k~m1.1o"fo 5,-rık ,-Jif,c,k Jantlarm" . E 1 1. 
nrr/cliqafı 27 ı- 939 Perşembe gunü rçrlc. elcsılt,_ ,k~ ')· 
r,ti/e ·'"at 1 f de jandnrma Alaq dairHinJ,- tı: l'J ~· 
t!dm komsi11on ta,afından y<prltıccktır. Mııo"lık' .. ,;,

1 
~· 

n.-.t akçası 166 lirn 88 kuru~tur. Şartnom,,ıi ~=tlf •1t
1 

istt!y( nler jrmd'lrma AJayında her gün görürler 
1
,,,l 

5 - Müsabakada muvof fnk. o fon lise m• ıu,.ıarın l 
20. orta mel:tPp m,zunlarm• P. T. T. mtmurlorı lc•nunu 
nrın hü~iimluine gö,.e şimdiiik i O /im fJe müfl~ızilere 
de 7 tJ,.n 10 liraqa kadar os 1f maaş 'Vtrilir. 

6 - Sıivari mü nPzzi/iğini isteyenler dilekcelerinde 
I unu to.srih etmekle bnob"'r bir haqvan teda,il<.ini taah

hüt edeceklerdir. Bunlnr l lıeş lira yem bed-Li Vt:rilectkdir. 
7 - Br1şkn dai /,. rden na/cim gelec~k olanlar 

müsabakaya tabi olmul< a b"!raber kendilerine umumi 
hüküm/er d1irt•Jind,. ma '$ 1ıt"";tir. 

8 - Mii!io.bııkııda mu11 •. //alc. olanlarm idarece tek-
lif olurıneok her lıangi hir ueri kabul etmeleri şarttır. 

Koyun. ve Sığır eti eksiltmesi 
Erzincan Mmtaka Artırma Eksiltme Komisyon 

Başkanlığından : 

Artvin İnhisarlar idaresi namına Trabzon 

İnhisarlar idaresi başmüdürlüğünden : 
Kabi.i ttz•ıqüt fle tenakus olmak üz~re Artvin, Arda 

rıoç ve borçka anb ~rlarında mevcut c·eman ( 300) bin ki
lo gapralc tütün ( '7ıtinh.ısıran} kamyonla H p;ı anbarla
rma I Aja1~os 939 g'in:irıde baş 1anm ılc. 'f1e I .5 1 t-ş ·inrev
fJel ~39 gtinündı! bıtmelc üzert nCJ.kİiytsi 3 Temmuzdan / 7 
Temmuz 939 ganüne kadıır 15 gün müddetle o çık eksilt
meye k.onuimuı ise d~ bu müddet zarfında sürülen pegler 
lıaddiıagıki/e görülemediğinden elcsiltm?nin on gli11 dah>J 
uzatılmasına fle ihaltnin 27-7 - Y39 Çc.u Ş .1.mbı.ı ı ünü saat 
on beşde yap lmo.sına karar tıerildığind~n taliplerin 
27-7-!139 Çarşambu jünü srıat on beşde (268ı lira 
mu'llakkut teminat okçesi ile gerek başmüdürlüjümua.e (le 

gerek Artvin inhisarlar müst.ı.lcil müdürlüğüne mur caat 
eylemeleri lüzumu ilin o'urıur. 2L 26 

,,,uagy~n günde bilumum oesailcile ko-nsiqonda 
9
"" jJ 

lan ilan olurur. 11-15 1 
·------~~~--~~------------------~ 

Toz şeker eksiltmesi 0 ~t. 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonu Baş~·, .J ~~ f ,,_,,,, 1 ~ '! 

1 Trabzon garnizonun Ağustos b•şrnd1111 r °"' 
910 sonunn kadu ihtiyacı i;in 6000 kilo toı ıei' ti :"ı 
eksidmege korulmuşlur. Jı )' 

} - Tohrnini bedtli :6b() lira illt. teminatı /. ' 
/i rG dır. ..,,, j/11 

3 - EksUtm~si 21 Temmuı 9:,9 Cuma 1°1 e' İ 
11 de Erzincanda Satın Alma Komisigonıında yoP'.; 1,ı !' 

4 - Ş:ırtnam,si ue e'CJsn/ı kolordunun tekffl' ,Jtl J 
zonforındu mevcuttur. t1e aynıdır. Her yerde her 1 ti 
rülebilir. b'_ 

.5 - Taliplerin belli zün oe saatta Kom;svo"1~ t9 
maıarı ilô.rı olnnur. 11-1 

• 1 - Trabzon al ... yının Ağustos başından Hı;ızir11.n 1 

ıonu111 Ko.dar ihtiyacı için 5J bin kilo ıığır ttile Trn.6-
z1n h.:ıstanesir.in 4500 kilo kouurı etine talip çılcrnadı· 
ğndon 1-8-939rı.günii saat IU da s;ır di ~e il d: 

Elektrik ampulu ahnacak Pazarhkla tamirat eksiltmesı 
Vilayet daimi encümeninden: .,,(P B lediye Encümeninden : 

lc.oqun etinin p7%tuiığı yeniden yopıleıc.ıktır. 
2 - Yeniden qcpdan tchmini /iata ıö · e 

"tinin muhammen btdeli 14.' 80 lira ilk teminatı 
11,a 50 lcuru~tur. Koyun etinin muhammen bed~li 
lıra ille temitıatı 118 lifa 1 J kuruşlar. 

J - Ş:ırtname fl! evsafı Kolordunun tekmil 
lı .1l11rında m• ''cuttur. 

( 700 ) adet ( "60). { 500) ad,.t ( 100 ), ( J[,0) 
sığır . adet ( l 50 ). ( 200) adı t ( 200 ) fl~tlık ampul mu bay,~ . , 
1093 ! edilmı:lc üzre 18 gan m:ıdietLe açık eksiltmeğe konul. 

157.5 1 muıtur. 

r 
Taliplerin teminatı muv'Jklcata m:ıkbu~larile hirli/c. 

Husust Muf asebeqe ait Selamet otelirıin 33J ~,;il~ 
lcuruşlulc tam;rat1 I R gıira müd-ldle 'fit! p<.zarlılclo t J 8·9 1 
ğ~ ko 1ulmuştur Mavakfcat tıminatı ( :?5) lirodır. ~,~1

1 
tarihine çatan P~'şembe tünü saat 15 de Viliqıt "': ,i' 
der toplanacak olan D.ıimi Encümende ilıa lesi go1' ~ıJl 
istdclılerin meılcu, ıiin ,,, saatta Encümın• mür•r,,,,';6 

f 

gar· de -1-8-939 Cuma günü saat 14 de encumene mura· 
' catıtlarıil an olunur. 22-26-29-ı 1S-19, ·1 


