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Yeniyol, Trabzon Limanının ilkbaharda 
Yapılacağını Kat'i Bir ifade ile Müjdeler 
Kireçhane ve yolu ' 

'rrabzonua buıün itibarda 
"•• ıayfiyılerinden en ileri mev 
~İde bulunanı Kireçbınedir. 

Londrada mühim bir toplantı Valimiz tetkiklerini bitirdi ve esash 
Faaliyet başladı 

Çemberloyn ne diyor: Almanyaya ikrazat yok! " Elimize emanet edilen paralar ihtiyaçlarımızı 
karşılıyacak yerlere sarfedilecektir. ,, Kireçbaae maaı:ara itibarile de 

f•t•lt So2ukıu ve rerık ZefHOI• 
l" reri kal•as. Bütün evler 
ltPelere kurulmuş, dHizi ve her 
t,,,fı röraek kabildir. Rutubet 
'-ırada 40 dereceyi ieçmez. Zef a· 
'Ot V• So~ukıuda ise rutubet 
hl-9) darecedlr. GüaefİD top· 

!inkara 25 ( fi. fi. ) - Dün L;ındr11da mi/11 mudafaa harp levazımı harbiye 
ve bahriye Nazırları imparatorluk genel kurmay başkenı ve hava mareşalt Başveka
lette bir toplantı yapmışlardu. Toplantı bir saattan fazla sürmüştür. lngiliz Başvekili 
avam kamarasında bir suale cevaben il/manyaya bir istikraz vermenin katiyen bahis 
mevzuu olmadığını bildirmiıtir. 

Valimiz Sabri Osman Hükumet kontJğı inşaatı 
lldal Sürmene ve Of k11za. ı bitmek üzeredir. /'toksanla
lırrndaki tetkik ve teftişfo nnın ik71a/i için flnkaradan 
rini de bitirmiştir. OfttJ ve tahsisat verilmiştir. Yakm
Sürmenede iki akşam ka· da tamamlanacaktır. 

Tebrik telgraftan 
~ta bmamen nuruz: etmeaine 

r .... i yoktur. Qüneı. r•ırup 

••ktiae kadar bütün bu 1alaaaı• 
lçilldedir. Ziyaya Ht ç•"•n yük· 
"' «tatları ve rihriraut lı:.aldıtı 
~' ••ı yoldur. Bununla berabfr 
(jt•çbaH bUıbütlin çıplak, •t•Ç· 
"ı deJildir. Her tarafında rölre 
hpaa •taçlar bulabiliraiqiı. Bası 
"Yfiyelerdeki bayat 11hbaı: lı:.naıı· 
-lktaa ı.iyade bır ıüıtür. 

Nafıa Vekilimiz 

Ali Fuat Cebesoy 
Nafıa Vıkilimiz General Ali 

Fuat Cebısog Cumartesi günü 
Erzurumdan şehrimize ıelmiş ı.ıe 

Hatayrn kurtuluş şenlikl~ri münasebetile büyük
lerimize çekilen tebrik. ve tazim telgraf/arma qelen 
cevaplan aşağıda neşrediyoruz . 

lan Osman Sabri fldaldan Halkevi de tamamlanmış 
dün sabah makamlarmda değildir. Onun da bitirilme· 
bu te/tiş ve tetkik seyahatı si için yardım yapacağız. 
hakkında müldkat talep eden Sürmenedeki Halkevinin 
bir muharririmizi Valimiz biranevel tam olarak faali· 

Atatürk köşkünde Üçüncü Umumı 
Müfettiı hemşehrimi~ Tahsin Uzer 

13 kilometre aıeHfedı, hava· 
" lllr• ye dalailiyeoi Retat Rıaa· 
"- •ö1ledifi ıibi ıuatoryo• ol
~h liyilr. bir yerdir. Böyle 
ht ve ea aatlaa bir aıbbat 

'-f'•den bir Hyfiyeni• ıehirle ir
~t teain eden yol VUIJeliH fe· 
~ b•r.da aitalHya ••aleaetle 
~ak lbaadır. 

Kiacliaardaa Kir&çbaaeye yHi 
~il 701 laı•ila ilı:.maf edıl•e•İf · 

· Cıade :!00-aoo ••ele be 
~ çahıırkea faaliyet birtlen 

" ••rmuf ve yol ~a••• aa.••• 
~ h..ı.ra dahi ıeçıt veı mıyoa 
...._~. •alalulm kaJaııtır. Haber 
~--- ı<>r• bu yol ao~ı_lr. 

.... lira ile mtke•ael bır 
~ ~iatle aeydana ıetirile~ek· 

• Eter faalı)et · ı.u · Hbept .. 
~~İn. ~O bia .. lirajı bu ~~ae 
~~ ~e b9 yela aarfelmek 
~~llıaa g40 aeaHİ prorrı1111aa 
~ ••i ı.aruri rörllyorua. Çüalı:.ü 
L'İlld11, fazlı bir zaman reçerae 
~· he•en toprak teıviyesindea 
~ •ı bir ıaaaraf vt faaliyete 
~ ta9 .... bu r•hl tamaaea 
)be.&eriı. 

~ \r •ııyet hu merkezde eluııca 
' 1(-1)· •reçbane il_, ş bir arHında 
1 b' 
~ ır yola aabip ounalr. diltüace· 
~· 'uYvedea f ıle çılı:arılmHı 
~ '"• relinc~ no yapmak lizı111 ° 

1 '••hle k.artılaşırıı. 
'- ICiıeçhaatDİD ıebirden Kiaar
~' ltı4ar el•• yolu yeniden 
~ır ıirlllitllr. 8u aolttaeaa 
')•ralr. Kireçbaaeye lı:adar 't boııdt yol 6-6 kilometre· 
~' liilha11a yatmurlu havalarda 
lıit\i\iı, itlemeıiae il.okla yoktur. 
~. ·~ ıcün evvelki yataurlarda 
' dıy, otobiaü çamur yıtınla · 
\ IÖktaıiyuek ıeri döamiye 
)~ r0ıoularındaa bir çotuaıa ora· 

tr~·~•iye ıııepbut ka1mıt ır, 
,

1
•-6 kilometre ıibi eo lQ. 

~ 11 bir yolun tamirine Hrfe· 
\i; '~' 10-15 biıı lira kadar 
'-kSllrayı Nafia ltiltçeai1tde b&al 

bir akşam fltisa/ir olduktan sonra 
Paıar gi1nü Günegsu vapurile 
ıehrimizden ayrılmıştır. 

Nafıa Vekililfli:r. Ziıanada 
Valimi:ı Osman Sabri Adal, hü.. 
kurnct crkd111, BclcdiN• rci•i u• 
azaları, Parit w Hallt.eui reis 
fi• hegetlcrl •u mülıenJisleri v• 
matbuat mılmcısilleri 'arafrndan 
lcarıılanmış "' ta11ışmagı mütea· 
kip Trab:ıo11a hareket edilmiştir. 

Dıtirm•ndıredc halk muht•· 
rem uık.ilımi:r.i karıılamış, asker, 
emniget ve jandarma lc.rtaları 
ulam rııminı ifa eglemfştir. 

Gr.ııual Ali Fuat C«oısog 
kendilerini Ziganada karplayan· 
lorla birliktı do;ruca IHLedigegı 
gitmiş oı kısa bir mriddıt isti. 
rahatten ıonra Valimiz.le Atatiirk 
köşkün• hareket el•işlırdir. 

General Ati Fuat Cebesog 
gccıgi misafir oldukları ~tatürk 
1cöıkünde gıçirmiş vı paHr ıü· 
nü ıaai 11 de Hals.ıaindı tertip 
olunan . Hıto11 k~rtuluşu törınini 
şerıflındirmışlerdir, · 

Oradan Değirmenderıye git
miş uc inşa ediLecclc olan Trab· 
:r.on limanı için bu mınt.ık.ada 
bası tetkiklrr gaptıktan ıonra 

beledi!Je tarafından şıhir kulu 
bü.ndı ııreflerinı tertip ıdilen 

:r.iıaf ette hazır bulunmuşlardır. 
Zıgafcttcn ıonra şehir lculubünün 
ıaionund• memleket İJLerı üze . 
ıind• iÖrüşülmüı bundan sonra 
•aat dörtte Lima11ımızdan ayrıla-

cak. olan G~negsu vapuruna gi. 
dilmtıtir. ı~kelıd• halle sagın 
Vckiliml:r.i alkışlamış ı.ıe -sker, 
cmniıet ve jandarma kıta/an ta. 
rafından ıelcim rumi ifa edil
miştir. 

Valimiz. ve muhtelif teşekkül 
ler mümessilleri Gcnıral Ali Fuat 
Cebesoyu ı.ıapara kada.• tışgi 
etmişlerdir. Şılırimi:uie kaldıtı 
müJdet zarfında Trabzon limanı 
işini tetkik eden Ali Fuat li•· 
bosow orıe,urdg da. suvQri "f ezir 
kaptandan i11~a edılc~ek Jr,,.an 
hakkında izalıat almı#ır. 

Mebusumuz Salise 
Abanozoğlu 

~ l&bildir zannederiz. Ve yarım 
)'tlr•ııyette kalan bu ehemmi· 
~i )Qhı ea atükeıaaıl bir eaer 
?ıt\~. lle•lekete •al el•ekle 

11• balr. lr.azaamz. 

Mebuslarımııdan bayan 
Saliıe Abanozoilu evvelki 
iÜn Tarı vapuru ile ls
taobuldan şehrimize gelmiş 
ve iskelede halk, akraba ve 
tanıdıkları tarafında.n kar
ıılaJ!mıştır. 

~.-~ınar 
C:elaleddin Avni 

Belediyenin nazarı 
dikkatına? 

Ruhi Ural 
güler yüzle karşJ/amış ve 1 yete geçmesi için yarıda 
aşağıdaki beyanatta bulun· kalan binanın ikmali lazım· C. H. P. Başkanı 

Trabzon 
Hataym flnavatana k11vuşması münasebetile izhar 

buyıulan duygulara teşekkür eder saygılar sunarım. 

muştur d1r. Buraya da muavenet 
"Vilayetimizin can dama· edilecektir. 

rım teşkil eden ve bütün Karadere ( flraklr) ve 
sahil kazalanm bi~birine Sargonada da birer halkevı 
b11ğlıyan sahil yolunda Na · yapılmak üzeredir. 

B M. ;\1 . Reisi fi. Renda 
Ruhi UrtJI 

fla müdürü ile birlikte Surnenenin imar pla· 
yaptığımız teftişten mem · mmn da diğer kazalarla 
nun olarak döndük. birlikte yaptınlmasma te-

C. H. P. Başkan vekili 
Trabzon 

H<1tavrn !Jnavatana ilti/1akı münasebetile izhar 
olunan temiz duygulara teşekkür eder saygılar sunanm. 

Pulathane ve Vakfikebir vessul olunacaktır. 
yoluna nazaran Sürmene . 
Of yolunu daha iyi bulduk. .Oftll . yapılan yem Be· C. H. P. Genel sekreter V. 

Sadreddin Uras 
Merkezi Giresun olan 

Vilôyetimiz Parti müfettiş· 
fiğine lstanbul mebuslarm· 
dan B. Sadreddin Uras 
tayin edilmiştir. 

Qeçen nµshamııda Vi-
layetimiz Parti Müfettişli· 
ğine tayin edildiğini ve 
yakında şehrimize geleceği· 
ni yazdığımız Seyhan me· 
busu Tevfi1< Tarmanın has· 
taltğrndan dolayı bu vazi
feden istifa ~ttiği haber 
altnmışttr. 

Valimizin 
mühim 

Riyasetinde 
bir içtima 

Eve/ki gün Vildyet ma · 
kamında Valimizin riyaseti 
altmda liman müdürü, 
mıntaka iktisat müdürü. 
Transit işleri müdürü. liman 
reisi. Oümrük müdürü. 
Hususi Muhasebe müdürü 
ve mektupçudan mürekkep 
bir heyet toplanmış. nak
liyat, tarife, gümrük işleri 

ve iskel rus1,1m1r1 üzerinde 
tetkikat yapılmıştır. Bu 
toplantı ve tetkikat şehri
miz tüccarlarmm iş haya· 
tındtJ daha geniş ve ferah 
bir vazıyete kavuşmaları 

hususu görüşülmüştür. 

Tayinler 
Açık ltuluaan Of Tıpu S:cil 

me111urlutuaa '.ZS lira maaş'• :Sa•· 
ıuu fapu ıicil muhafız muayın~ 
Hiiıaü Gliv•• t•JİD edilaılitir. 

•5 lira maafh Çanlı:.m orman 
Baımiibeadia •~•viıii Rarıp 1'1ab· 
z.o~ •r•H Çevirıre mijdQrlüt<lnde 
jıtibdam odilaek üzere ıebrimiı 
Ba~mühındiı muavinlitine tayin 
edilınittir· 

Zonguldak Mebusu 
Halil Türkmen 

Of tan R ·z, h d d k . ledıye bması yanında baş-
ı e u u una a ltyan hükumet konağı in-

dar da gittik. Burada diğer . . ,.1 

/d. ld. • 'b · k .. .. şaatı ıçtn bu sene ue geçen 

Li h• yo ~ 0 ugu gı 1 opru se.7e o/dudu aibi h ı. :n 
mon ve şe ır Jon:lr hcmcu yult. yıoıa_tr. liralık tah.sisat gelmiş ve 

1 
Mevcutl~r~n nok~anJar~ ık bu iş müteahhidine ihale 

p Ön 1 mnl edilırs~ hır muddet edilmiştir. 
Limanın planı Atuato• aon- daha ._ihtiyacı karşılar. . Of. güzel bir Halkevi 

larında, şehir planı da tetrini e•vel . Surmene kazası dahi binasına sahiptir. Bir de 
içinde r<Jtia Vekaletinden Vili· imde . Karadere. Ba>:~urt mezbahaya başlanmışttr ve 
Yetimize "'önderileceti mveaakall yolu ıl• Of k'•zası d•hılınde O 

• u .. • . bitmek üzeredir. f ta bir 
haber ahanuıtır. Of. Bayburt yollan ıç Vı- h I I d d- .. ··ı 

Her iki plan relioce biıti'n /ayetlerle sahilin rabıttJsını a yap~ ması a uşunu · 
inşaat ve teıisata hız veriltcılt temin etmesi itibarile mü mektedtr. 
ve p!iaa göre ioşut ve tHiaatı himdir. Ofun Dernek ve Kazalardaki intibaımın 
başlanıo .. ktır. 

Artık plan11z biç bir yere Kadahor nahiyelerine uğ- hulasası şudur: ll$llyiş her 
tek çivi çaltıl .ıayaoalı:.tır. nyar•k giden bu yolu da tarafta norma/dır. Halk. iş 

·· d "k K. d h h ve güç/erile meşguldür. Her Atwustosun ilk haftası gor u · a a or na iye 
~ merkezine kadar 30 kilo- yerden daha zeki ve ça/Jş· 

içinde üçüncü nevi metre tuttJn bu yol Vilayet kan olan Halkımız lmare 
ekmek çıkarılacak hududuna kadar 35 kilo· susamış bir vazıyettedir. 

metre ,J•h kt Bu işlerle unraşan arka-
ş h 

. . d .. .. .. . · u.., a uzayaca ır. ., 
e nmız e uçuncu nevı • . daş/ardtJ büyük hüsnüniyet 

ekmek Çıkarılmasına ıu-zum \ Sahıl yolunun noksan- 1 k . .. d' · re ça ışma azmı gor Lim. 
ve ihtiyaç hissedilmekte . /art biter !_ıitmez bu .yolla Halkımız bütün işlerine 
olduğunu ve Valimizin bu 1 rın .~a m~kem~el ~U' hale seve seve candan iştirak 
mühim işle bizzat meşgul i getmlmesı "(ı!Ayetır: .YC!1 etmektedir. Yalnız program 
bulunduğunu yazmıştık. prog~amı.na ıdhaledJ/mışt1r. dairesinde hareket zaruri· 

Üç gün eve/ üçfincü Şımdı/Jk bu Y.01!•rı'! dir. Bu hususta en evvela 
. mururu ubura elveflşlı btr 

'!~v~. .ekmek çı~arılma.s~ halde mu haf aza/arma itina 
ışı uzerınde Beledıye Reısı . 
Bahri Doğanay. Parti Reis o.funaca~tır. f!vnı zamanda 

k .1. R h. U 1 p t' etraf takı kesıf köy halktnlR 
ve ı ı u ı ra . 11r ı . .• ,./ t :,. · b il 
Vilayet he eti ve Belediye ıstıı'!ue e .t1::11 u .. yo arın 

Y .. . tam1r ve 1slahı koy kanunu 
az~sından Temel . Nucumı mucibil1ce temin olunacak· 
Goksel ve ekmekçıler Ce· 
miyeti idare heyeti Vilayet tır. 1 ı:. k "l t k d t 
makamında Vali Osman ..10f ıhome re 

1 
a Jr uk-

Sabri lldalın Riyasetinde tan . ayrat yo u utJ ço 
1 .. ü ·· · yaktn btr zamanda teker 

top 11n~~ış ve uç ncu nevı fekli vesaitin işlemesine 
ekmegın kaç kuruşa satı- a ılacaktır. 
/acağı hakkında uzunuza· ç fl/'~k d 1 b 
d .. .. -ı .. t - v·ı a a ar memur ar u 
ıya goruşu muş ur. 1\1 O· . l l t 'f d'/ . r Bu 

sunu!' 9 kuruşa sa_t.tl~~ğı ışo~!a~ın a;:~ni e ~ir;ıısş:kilde 
takdırde lq{Jre eJ~cegı soy· Y t 

1 
. . ,.1 fıaın 

. ~ h. hb. . . . yap ırt ması ıçı 11 ue -
Jenıy,or . ..,_e ır mu mmızı1! memur/art gönderilecektir. 
yaptığı bir temasta. Valı- Sahil yolunda kesif bir 
mizin h kuruşa i~are e~e_r halk kütlesi v,,rdu. iş ı'e 
kana~tında oldugunu og- güç/erile meşğul olmakta 
rendık. ve bu seneki bereketli 

Bu iş için ayn/an heyet . ..1 •• , • - 1 t mmuz sonuna kadar mshsullermuen yuzıefl qu 

kasaba/arm planlarınrn ya
pilması şarttlf. iyi bilirsi
niz ki. planla. programla 
yapılac11k her işte isabet 
vardır. 

ihtiyaçlar hudutsızdır. 
Bunları sıraya dizmek 

ve en ehemmiyet/isinden 
başlamak lazımdır. Bu esas · 
/ar dairesinde hareket ofu. 
nacak ve elimize emanet 
edilen paralar ihtiyaçları
mızı karşılıyacak yerlere 
sarf edilecektir. 

Vilayetimizin maarif 
vaziyetini. yakmda maarif 
wıüdürü ile birlıkte yapa· 
cağım ikinci bir tef fiş se· 
ydhatında esaslı bir suret· 
te tetkik edeceğiz. Yeni 
mektep ve muallim ihti· 
yaçlan üzerinde tedbirler 
alacağız. lnkilfıbımızrn kök-

~~ Şthriınizin yetiştirdiği 
~değerli ve muktedir 
~.ltrinden Ankara Gazi 
~ ... , i k i n c i müdürü 
~hrimiı c e 1 a 1 e ddin 
"- l Abanoıoğlu evvelki 
~~ "taııbuldan ıehrimize 

ftir, 

Paur ııünü Ziııanıya ııiden 
88 numaralı '-inek makioe1inin 
firHleri olmadafı rueteaıize ha· 
ber vuilmiıtir. Beleciiyo Reisiadeıa 
tıvıih bekli1oruı , 

45 lir• •••ıh Trabzon ormao 
Çevirıe müdürü Başaaübendi• 
muavini Ktmal Çıtlar Bolu Or· 
ıaao Çevirı• atıcifırll>tilıı tayia 
edilaıiıtir, 

t:tkikler yapacak ve tekrar mektedir. . 
içtimadan sonra fiyat tes· .H~r yerde ımar hareket 
bit edilecek ve llğustosun · lerı başlamı~.ttr. .Yomrada 
ilk haftası içinde üçincü \ beş sımflı guzel bır mektep 

nevi ekmek 'ık111ı1,ıktır, f'tılmııtıı, 

leşmesinde mühim bir un· 
sur olarak çalışan fedakar 
öğretmenlerimizle çok ya· 
kmdan alakadar olıcığım, •• 

• 
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gidiş geliş T rabzondan Ofa Hatayın kurtuluş şenlikleri Fındık satış birliği 
Ha~~~:i':~:~:ta~~ş~~o tez!~~:: ~.;.:,~~d:,y.Imk foa 1 iyeti ı;ı r,f un uzun köprüsünü steçip 

ye~illikl~r içine dalclık... Yolun 
kıqılarından sular sızıyor; kim 
bilir ne kadar serindir/er. Bir 
V"'de su bir oluktan akıyordu .. 
B •iki adı da fJardır : KotJanolulc, 
yPşi/oluk , u:zunouk veya gü· 
müşoluk.. ArıadolunuJe her ye· 
1inde böqle oluklar oe böyle gü· 
zel isimİeri vardır. ü .. tünde sev
dalı ışıkların oynaştığı denize 
lı,.,kıuorum : Dalgacıklar lıafif 
ki>paklerle kıyıları okşuyorlar. 
Denizirı kokusu havaya karışıp 

p nceretlen girert>k bize kadar 
J!"ligor. Karşıda, Araklının Bu· 
rrın 'ıaşı ikinci Yoroz halinde 
u•anıyor. Küçük bir köprüden 
l[Pçerken solamu1da uzanan fJa 
dinin güzelliği Mzi cekH; otomo 
bili durdurduk. Çağlarla, derenin 
sarp kıyısından inip suyun ya
,. ,na kadur gitti~. Ayna gibi 
lıir su .. Tatlı şırıltılarla akıyor. 
Biraz aşağıda kıiçük bir çağla· 

yan yapıp dokülüyor. döküldüğü 
yer yüzülehill'cek bir göl halini 
almış .. Derenin berrak suyu ayni 
~amanda serin. Basu ile yüzle
rimizi serinle· tik. Ve sonra avuç
lıınmız/a içlik.. Behçet Kemal 
dini kurulayıp defterini çıkardı: 
y<'r ger yeşil şamdanlar h?.lin
de genç r:e gürbüz çamlarla süs · 
lenlf•iş sırtlara bakıp birşegler 
yazıyo.-. Ben de derenin •esi11i 
VP serin'liğini içime doldurugo,.um. 
Rir ara ona snbest bırakıp gel
d 'ğimiz sırtın eğrelti/erle kaplı 

patikasından rıkfıM. Ysknrı doğ 
ru incecik bir l/Ol ltrmanıgor. 
Birkaç köylü çÖcuğu ellcrinc/e 
bir~r s,pPt, konu~a konuşa gidi
yorlar. Yolun k11ıısında gür bö· 
ğiirilenler fJar. Megvaları ıın ol
gımlaşmışlarından koparıp .11e· 
dim. Bir dal da şaire ayırdım; 
yukarı çıktığı zaman : " Çtim 
s-ıkızı, çoban armağanı ., deyip 
verdim .. Serin, çamlı derenin içi
miu verdiği tazelikle ,l/olu düş· 
ı;;ı.. Snrsıonndaqız; indik. Hal
ket1İni sorduk, g<is/e,diler birkaç 
merdiven çıkıp iaf1anı pek gıik-
sek olmıgan grnişr.e bir odaya 
çıktık. Biri diğ,.rinden daha 
vzun iki masa. Üstünde Ulus 
gauteleri ve bir kaç mecmua 
duruyor. Köşed,. küçük bir kitap 
dolabı var, raflarına iist üste 
kitaplar konmuş. Bir kö~ede Je 
radyo var. Dıvarda Atatürk'ün, 
lnönü'nün ve Fevzi Çakmak'ın 
matbaada ba.o;ılmış renkli fotog 

rafları görünüyor. lnönünün f.ı· 
ioğrafı altında "ismet paşa haz. 

retleri, yanlı Fotograf talimat Hal. Belediye parkındaki sireni 
namesi çıktık.tan sonra böyle işaret ederek bir de şu düdükten 

köy Halkt-vleri,.de dahi büyüle.. alabil•ek! . ., Diye anlattı. 

/erin lıakiki birer fofograflarrnı Akşam yl'm~ğini bir lokan 
görmık ne kadar iyi olacak. tada yedikten sonra gtmçler bir 
Sargonalılar eulerine bir de liği•de toplanan Halkeulilule 
saat almışlar. Bizimle gelenlerin tamas etmelc üzere çıktık. Mü 
biri eski muhtar imiş. Karşımız feetiş bir fikir teatlsintie bulu· 
da birkaç ta11e de genç oturuyor. naca,. Lüks lambası ile aqdın-

HalkefJİ başkanı, bııgün Sür· /atılan bir odaya fJardık. Topla 
menenin pazarı olduiu için ora· nanlar radqo dinliyorlar. Müfet 
ya gitmiş. Müfettiş orad11kiler· tiş Ofta olduğ• gibi, HalkefJinin 
den izahat alıyor. Eski muhtar azife ve çalışmaları hakkında açı/.; 
evin ismini beğerı"Ttiyo~: "Burası izahat perigor. /htigaçlraını g.ızı 
yedi kilyün evidir. Yedi köyün •ıor. Yeni yspılmnkta olan binanır 
hepsine birden Mahno dı•niyor. tomamlanması için merkezin fJe 
Halbuki evin ismi köylerden bir vilayetin yapacağı yardımdan 
tanesi olan Sargona namına gel ıonra kendileri de fındıktan ve 

di. Okulumuzun adı drı Malıno piqangodan para temirt edecekler. 
dur. Evimizin adı öyle olursa Burada bir spor kuluhü var. El 
iyi olacak. Biz ymi bir bina ya· lerinde bulauan ikı kayıktan İs 
pacağız,· eier ismi Sargana ola. iifar/e ediyorlar. Halle.evi cııl•ş 
caha orılar yapsınlar/ ...• Müfef. malarlle deniz sporları yayılıp 
tiş bu sö~leritı nazik bir Psikoloji yerleştirilirse ne iyi olar. 

ifade ettiğini çok iyi kaurıyor. Sürmene Halkwi ment'upları 
Hemen ::ot alıyor. Mesele bir müfettişin sözlerini alcika ilP. 
şekil işi gibi gelir. Halbuki de dinlediler. Bundan sonra çalış· 
ğil: Köyler zatetı birbirinden mayı daha şuıırlu yapacak/arma 
uzak ve aqrı ... Bu ;,im bilhassa şüphe yoktur. Haftada blr defa 
ma11efJi birliğin kuvuttlenmesi kurulan paz,,rlardan küqcülük 
için mülıim .. Eski muhtar Halkc kolu pek ala istifade edebilecek. 
vi lıakkındaki fikrini söyligor: 
" Halkı kumardarı kurtaracak Köylüler işlerini bitirJikt.m son· 

rtı yarım saat bir _qerde Y"pıla 
çok güzel düşünülmüş bir iş bul ,, cak telkinleri herhalde dinler. 
Müfettiş, buraya _q'lrın tekrar 

ler. /si gözde büyütüp ürkmeden 
geleceğini .~öyledi Ayrıldık l 

en basit şeyler iiı:erinde bi e 
,~ijrmeneye gl'ldiğimiz zaman l 

programla. ne yapılrcağını bi e-
güneş artık ufka yaklaşıyordu. rek hareket kimi muvaffak et. 
Belediyeye ulrtıdılt. Sonra mü- mez ? 
f eltiş kaymakamı makammt/a 
~i!Jarel etti. Oradan birlikte çıkıp 
yazlık bir ff_plıvl'ge gittik Yaslık 
kahve, deniz kıywnda fwrulmus 
bir çardağm altıdır. Qelir/.;en 
kaymakam yolda, Sar~0tıalı ol
duğuna 5Öylediti birini çağm 

111ıştı. Çardak altında tarıışdık; 
Hüseyin Kalaylt . Hıiseyin Ka
laylı topuz gibi bir adam .. Tok 
tok ve kalaylı konuşuyor. Baran 
kwılcımlı gözlerini aç·p yuzunun 
hatlarını gererek nü ideler de ya 
p r y o r.. M ü f e ·t t i ş l e 

" Halkevini açtık . Bir saat al· 
dık. Geceleri toplanıyoruz, iyi .. 
Yalnız, geni bir cami açmıştık 
Buraya bir müezzin tazım de
dim.. Güzel •esli olmalı .. Bu, 
tabii radyo olacaktı .. Düşündüm, 
bizim i•tanbulda kaptanlar oar
dır. Onlardan birine mektup 
yasdım; o diğerlerini toplamıı. 

iyi bir makine alıp gönderdiler. 
Şimdi artık 9alnız binamız eksik. 

Toplantıyı bitirip çıktık. 
gıindüztlen otelde ka"1ca2ımızı 

bilıgorduk Oradan çıktıktan son· 
ra bizi Halle.evi başkanının, kar 
de;i ;ıe oturJulc.ları eve götürdü 
/er. Başka'n Trabzonda olduğu . -
için bizi lf cıkk.ı Kırali fr!İsafir 
r.tlecekti. E'lli gördülc.. fa~a/ va 
kıt erken olduğy.nıfan qelediye 
QIJ.Üne l<.at/or bir 11ezi1tti yaptık. 
c.,.ı, fJ• ojafll bir cadt:/ul"n ka
raulıkta yürı1go•uz. SürmeTJenirı 
elektrifi yok. Henüz ay da doı· 
matlı. B e l e d ig• reis!nden 
f:.lektrik yapma imkanını •ordum; 
etüd gapıJ<lığını 27 bin liraya 
elelc.trik iesi$i müm~ii'1 <Jlduğunu, 
f altat geliriTJ ma•ra/ı kor•mqmat.ı 
gü~üncien ytıpılt1maclığmı söylu:/i. 
Of ta Ja böyle .. Bun1'n da!ıe U(>IJ· 

za mal olup masrafı da az o/ant 
balu1ua gerektir. Buralarda akar 

H. Tuncay 
- Arkuı 3 de -

bakı d 0 } a y i s i le bütün sıraya giren inkilap nferlıorimizden Fındık tarım satıı kooper• 

Türkiyede olduğu gibi şeh- biri olduğ'u için milli günler ara- birliğinin bir yıllık mesaisile ;;: 
11nd1 teı'it ve talcdiıe tayik bü. talı:lar:na pelc büyüle fayd.sı 

riınizde de yaptlan kurtuluş yülc hir mevki alıyor. lı:unmı.ış ve uyanan geniş ,ıak• 
şenlikleri fevkalade bir he- Üzerinde üç yüz bin Türkü ile ortıılc ııayuı günden R"üne ar:: 
yecan uyandırmıştır. Pazar barınd ran güzel Hatayıo. bu maya başlamıştır. Birli~in h~şe 

külünden bu aüne kadar ıeçe~ 
gu"nu" ş h' b ta başa bay aziz vatan parçasının mazide ,. , .. e ır aş n - bir yıllık uman içinde binleri •t 
raklarla Su .. slenmı'ş ve gece u~radıtı büyük bir haksızlığ-ı dü 1 11e· 

ortakları nadan bir kaç yı 6d 
Zl':ltmelc ve bu hakkı almalc 4erefi · ıı 

Yarılarına kadar Şehı.rde ten- çince bütün fındı'- böJaeıııP 
biz inkılapçı Türk ne~line, El-ıedi "' • ıV-1 

virat yapılmıştır. Saat 11 de Şef Atatürk'ün büyült emenet;ni bir dı~ında tele kişi lı:alaıay•" 
Halkevi salonlarını doldu- bizimle birlikte muhııfu, eden lı::anaatını vermektedir. d• 

d ve t'!kamıil ettiren Milli Şef lnönünf! Bir yıl ribi kısa bir znrıı• 11 
• 

ran vatandaşlar arasın a 11tış hususunda bl!tüo şil1'al ın'ııı,, 
Nafı·a Vekı'lı'mı'z General Alı' nısip olmuştur. Bir daha babti k Al arı)' le etlerile Amerikı, ıP dıı. 

yıarız. l f "' 
Fuat C•besoy ve Valı'mı'z sviçre, Macariııtan <Yibi ırı • "' Arlcad11şl11r : Türle milletinin 6 b Ol 
O S b · Ad 1 b iıtihlik piyasalarındaki en e ~~• sınan a rı a , me US• benzeri ol'Dayan yiik~ek bir ka· miyetli müeueseleri ke•J'" 
larımızdan Daniş Eyibogv lu, rakteri vardır. Ha idea hürmet, acınta yapmıştır. dık 
Faik Ahmet Barutçu hazır dotrulu)!' tıırııftarJık, hırse ha~ Bu auretle Beynelmi lel fıP i 

b lılık, in11niyete hizmet. Türk tio•r 
ulunuyorlardı. Merasime piya1ıılarında mühim bir ,. 

H k İ . milletinin dejtişmez vasfı ve milli mevlti elde etmia va birlilc 111ırlı·f· 
al evi bandosunun stiklal şıarıdır. Bizim üit.~n ernva(falcı y tır• 

'I b 1 l ı ııını taşıyan mallar için her ,,, marşı e aş anı mış ve mü- yetlerimizin yegane sırr•; maksadı b J l•f" 
tan atüsııit ofeı to t:: e e 

teakıben muharrirlerimizden hedefi mu~yyen olan, maksat ve karşılanmaktadır. . ,ç 
öğretmen Hakkı Tuncay ve hedefinden şıışmıyan, hir ve be Bö'gcn> ı zin bu kıymetli ıht ,. 
tahrir müdiirümüz Cemal raı-er düşünün, bir hltinden ula ınetııırıd l bı r ıenelik. kısa bir ;.Jı 
R. Ç f d b' ayrılmıyan. Ş~fine inanan bir maoda aıınm ııya b•şlanaa f•Y ı.,t 

lZa ınar tara lil an ırer millet oluşumuzdur, I . . f 
8111

Je., 
söylev verilmiştir. Bundan M ıl! i dııvııla•ını mü.lda'\ ve netıce erının 1 ıyıen ı:ıı ı riııi 

i"tihuli üzerinde aktif netice 0 

sonra bandonun iştirakile tııh:ıkkuk eltir irlten. mılli h11khrı ./ 
görmekle memnun olacatız~-

Cumhuriyet marşı okunmuş IJ11ZI istirdat ederken ufu'dıın 1....::::---------- ·-.t• 
ı. f Hırçio çocuklarını bef1

1
,rill 

R · · h İ ı· ıı.arartma2'111 etra ı yayıaraya e ve eısıcum ur smet nönüne aıllıyaralc uyutamıyan aoıı eli· 
Başvekil Refik Saydama, bo2'ma~a asla meyletmiyerelc ( akıncı, lcahr.ımaa Türkler ~ııf 

~uur ve s~lcılnetle, vakar ve yor ) demekle iatirahata k•ı.ı•rı. 
Büyük Millet Meclisi Riyase- t L' 1 ı '-k h- t d ı .... em~ın l!I lU a urme ' O~ru U~a tuklarıoı ve ODiarın da çoCll biri sa 
tine, Cumhuriyet Halk Par- taraftarlık:, fazilet~ karşı derin gibi ta beşik hayatıod•ll . .,. 

tisi Genel Sekreteri D. Fikri bir l'evgi ve eevdı, insaniyete bu dersi aldıklarını jyi bilirı,: ı.~ 
Tuzere ve Hatay Cumhuriyet hizmet dilsturunu takip eden bir iyi bı1eoler vardır. Bu bıh•' ,.,. 

k P R l b mılletiz. kadarlık teması, lütfen Y• 111il Hal artisi eis iğine u Türk milletinin bii::ıyeıinde bu deleriniz1e lı:afı görelim. , 1, 

tarihi kurtuluş günü müna- mümtaz vaaıfları görmek için lcuıa · .A.rkadaılar : Hatay ~a~•191 1,. 
sebetile şehrimiz halkının bir tevakkufla gihlerine bakmalc hallini, yal111a Türk milletıııı• ti_. 
derin sevi.1.ç ve şükranlarını rubanu olı.umalc lı:ifidir. Bu göz aına oir hadiae lı:ayded• .. '.ıı•· il 
ifade eden tebrik ve tazim !erde başka11nın bir lcarıı topra· Hatay dava1ınıa halli 'fürk ~

1 

bi' hQ 
ğına fena bir niyet beıliyea ne tinın lehine ve fakat bal ı•" ı,~ 

lelgrafları çekilmiştir. b · t · 'bl 4 ld ••"1' ı •" bir ibtirH ve bu ihtirasla dünya ezıme ve ızmı a en . 'f6' '•• 
Hakkı Tuncayın ve muvazenesini altüat etmek istiıen istiyenlero ibret deuidı.r._ if'' k 

Çınar.ın Hatay kurtuluşu. milletinin Atatürk ve laoıı~ :..,, 
bir hırs görülemez. Wzim alnımı ıeti do ancak böyle .. u• bİ' 

.münasebetile ,Ha,lkevinde ya. - zın ve kaşlarımızın altında bir ul 
, eserler vermek.le cıbaofÜlll 

P.. ılan m. erasimd. e s_öyl, edik,ler~ balı:ışla, bütün dünya milletlerine .. t ,_. 1 • , şotıre ve mev .. ı a mıştar. . tiıaİ' 
· t ki d r ki · b iosuılılt vo medeniyet sevgisiai . Mert ve asil 'für~ ı:ıııll• ,.-
Q.q. u · ~r ~n ~ıq.a11n ' nı U ifade 

1 ;deıı bir çift göz vardır. milli Sıfinin yülı:selc basiret.• ,..ti• 
~aymuzda neşrecliygruz. ,ı.,. "": .. 

UJJ& balcanlar; biıiade Tiirlı:'üa yesinde Hatay davuıoı dı ~ ~if' 
Cemal Rıza Çınarın büyük rej•mirıio aevd• ve iqıanııiı, t=eıaadırdıt: lıuıü• oütüo rq'kl•,. 

nutku inltilipçılık vaafını ifade eden bu seviııç teuhıirleriııin ııf~r· 
Mbıdi Şef Atatürk'üı di~eriade apn altialerioe ıahne c:ıtoıu•t P'r 

Muhterem Arkadaşlar : büyük ttaıancti yüksek ik.tidarile }iqlaklarımı~d• yijreJdetl ço• 
&~ıii• iu eaatta bütüa Tür· kudretli şıhıiyetiade medeniyetin çılarcııa,ııa hala izleri kal•~ ,r•· 

kiye Habil ile lhoil h•qi~HiHİll Ş<?D merhale1ine doğru ıötür.. elım ıüaleriıı bütüıı lı:alpl•rı ~ı•' 
benzer bir tabloı4ou göıtermelt- ııulhçq v• ~a!ıraqtan lımet fqöoijnü hy~ıı vak.alarındaa ıonr• ~~r 
tedir. lilJ kqtlama sıraıııııda değer· görürler. Y c bu ıözlerde biltün •YPJ Hatto bi%jaıle bjr!ik.ttl ttf~ 
li Naf.a V c:&.ilimiır; G•ııN•J Ali tarih boyu~ça onların şaşmıyan tqluş tealilderi yapan ~ 
Fuat Cebesoyun aramızda ''ulun~ •iy•aelini ~öreoek ve okuyacak- kardefierimize Trabzooda• 
masıadan do1ayi şeref duyarız. lardır. ve ••adetler.. / 

e' 

fj"-=-=-~~~--Jll::t:a:a::t=ıl ... a:t:ll-..::S~ ..... ~ 

~ Yeni yol' un Edebi Tefrikası 17 ! 

1Karadeniz1 
- Firuz ağa ! sen ıyı adamsın. Bu işten zarar 

ede-ceğim. Gel, şu istediğinin yarısına sulh olalım. 
Kolcu, ellerini şiddetle kaldırdı. 

1, bri1"' 
tutulmuş yerleri sararmış tabakasını açtı; ~e bif 
sarısı kaçak tütünden bir tutam aldı ve kalıP geli' 
cigara sardı. Fitilli çakmağı çakarken bu köye ,ı· 
şile ettiği karı hesaplıyordu. İki köylüden par' dP 
mıştı, Fakat bunların Kazımdan alacağı para k• 

1 - Hikayeleri ! 
~ • * Yazan Hayrettin Ziya * ma ıl 

Daniş, yolunu kesmiş, uyuşma teklifinde bulunmuştu. 
Daniş fazlaya göz yumacak, Kazım da bu fazlayı 
kaçakçı katırcılara satacaktı. Katırlar yaylayı geçip 
B~yburt yolunu tutana kadar buralarda kolcu görün
mıyecekti. Bu suretle mutabık kalmışlardı. Fakat 
bukadar fedakarlık karşılıl<sız olmazdı ya ! Daniş, 
hakkını peşin olarak almıştı. Bu kolcu, o zaman 
muhammin heyete dua etmiş, 

- Allah ömürlerini çok etsin. Bizi böyle he
saplarla kayırmasalar halimiz ne olurdu? Hoş onla
ra da hisse vermezsek bir daha hatırımızı sormazlarl 
ya ! demişti. 

Kazım, tütünleri kuruttu. Rejininkilerini depoya, 
fazlayı katırcıya vereceği sırada kolcunun değiştiril
diğini, yerine Firuzun tayin edildiğini öğrendi. 

Firuz, Danişe v~rilen kadar para verilmezse 
zabıt tutacağını, tütünlerini müsadere edeceğini söy
lemişti. Diğer tütüncüler vazifelerini yapmışlardı. 

Kazım, kendisini çarşıda bir köşeye sıkıştıran 
firuzu. bi~k~ç gündür .savsaklıyordu. Fakat işte her
ş~y bıtmışt~. Artık el.ın~en kaçmanın imkanı yoktu. 
Fıruz, sankı, hesap bıhnıyordu: onu istediği fazladan 
Kazımın edeceği kar şöyle dnrsun, ana maldan da 
bir kısmını kaybedecekti. Birşey vermese fazla.dan 
olayı hakkında t~kibat rapılacaktı, Pazarlığa batladı, 

- Olmaz. Beş para aşağı olmaz. Anladın mı? 
Sana iyilik edjyqruın yahu ! Daha ne istiyorsun ? 

- Zararım çok oluyor, Fazla4an, kardan geç-
tim; kayıtlıdan da zarar ediyorum. · 

- Doğru kaydettireydin. Ya istediğimi verir-
sin; ya da Reji kapılarında, zaptiye elinde ... 

Yutkundu ve alçak sesle sözünü tamamladı: 
- Sen daha iyi bilirsin. 
Geriye dönmüşlerdi, 
- Cevap vermedin. 
- Ne diyeyim ağa ? Reji memur! arı bizden 

ıyı düşünür, Sabah olsun, hayır olsun. İstediğini ver
mekten başka çare yok. 

Firuz memnun olmuştu, 
- Akıllı adamsındır Kazım. 
Kahveye girdikleri zaman başlar onlara döndü. 

Gözler, gözlere işaret veriyordu. Herkes, bir köylüy
le Reji kolcusunun ne konuşacağını pek iyi tah
min edebilirdi. 

Masalardan birinden bir ses geldi : 
- İkiliden koz olur mu ? 
Alaylı bir ses cevap verdi: 
- Kolcudan dost gibi desen e ... 
Firuz duydu; duymamazlıktan geldi. Muhtarın 

oturduğu yere doğru yürüdüler. 

• Kolcu, parayı cebinde biliyordu. Muhtarın evi-
ne misafir indi. Sabahı tatlı rüyalarla buldu. 

Tan yeri henüz ağarıyordu, Yorgandan çıkar
dığı kıllı kollarını kaşıdı. Akşamdan yastığının ya
nına koyduğu, Uierinde yadigarı İstanbul yaııh, elle 

• 

ehemmiyeti yokt~. 
ç.,.kmak ya~mıyordu. _..1' 

ı • k çJtP"" ~ 
- Bire meret 1 ıabah ~aba~ keyfimı a · ..,,, 

san a işte. : . c-' ~. 
Cigarayı yakarken, gözleri, dışarıya iliştı. ~,) 

lara sanki yangın alevleri vuruyordu. . ~ ~: 
. d~ ~ - Buranın sabahı da güzel oluyor be, ~ .. 

kalktı. .. od~ ~o~ 
Pencereye yaklaşınca gözleri hayretten bu1,çtı· '11 

Karşı bayır hakikaten yanıyordu. Camı telaşlıı 01f ~ ~ 
Aldanmamıştı. Hem de yanan, Kazımın tüt~Jl bor ~--~ 
idi. Alev, yeşil yamaçlarda nar kabuğu rengıP~ııtlf '~11 
lümler yapıyor, duma~lar tepelerde siyah ~tJ J<ı"1'' \~ 
halinde yayılıyordu. Bınanın kara kaburgalar 

0
,d-> ~ 

lıyor, ateşle sarılan belinden kırılarak yıkıhY JJ'1' j 
Kıvılcımlar, yuvaları bozulan böcekler gibi, uırerif" ~ı, 
kaçmak için kaynaşan alevden olanca ku\'et r~ 

' ' ~ sıçrıyordu. etJ 
Elinden cigarasının düştüğünün, PenC 1"-'' 

muvazenesini kaybedecek kadar sarktığının fıırıd"r 
değildi. Sanki yıllardır alın teriyle kazan111ıŞ 0 

servet yanıyordu. Mahvolmuş, bitmişti. 

e çı~I 
Kazım, gece, Firuzla konuşup kahveden 5,b'~~ tan sonra ayakları eve doğru gitmiyordu. dil·~ 

dağda, ormanda etmek istiyordu. Sanki ·suçluY çol 
rısına, çocuklarına verecek cevap bulamıyordu, 

llrkaıı vır -
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~\ 9~_ı KOV v~ KCYlLO ~ 
~:ı~.J_ H~L!S~ J2v~9_LbJ5 :'J5s>L~ NEŞRIYATI __ --~---'! 
Devşirilen Fındık Hemen Harman 
dilmeli ahırlara basıp doldurulmamal 

~ .Pındık diğer bir çok meyvalar gibi yaş iken 
l, kuvvetli olan her meyve gibi kurudulduk

~ sonra yenir. Gerek sofralarda çerez olarak 
1
• in ve gerek fabrikalarda pasta veya çıkola
~~ halinde kullanılsın herhalde fındık yaş değil, 

tu olmak lazımdır. Nitekim yetiştirdiğimiz fın-
~~ ~ A.vrupaya sattığımıç için başka dürlü de 
11 ~az. Çünkü fındık depolarda, anbarlarda, ge-
~~ erde, trenlerde, fabrikalarda günlerce, aylar
,,,,, duracağına göre sağlam kalmalı, bozulmamalı 
1
' ÇUrümemelidir. Herkes de bilir ki fındık iyi 
ıP ~ 

li· Ululmazsa çabuk bozulur. 
:!; Bundan ötürüdür ki tüccarlarımız ilk aylar
,ri i satın aldıkları fındıkları sergiler üzerinde gü
;: ne bir daha kuruturlar ve iyice kuruduğuna 
ı•· ~ 'ı •t ettikten sotradır ki kırarlar veya vapura 

~rler. 
. Pındığı iç veya kabuklu, her iki halde kuru 
r~.k ihraç etmeğe nizamen de mecburuz, yok
rıuknmet musaade etmez, hatta vapura yük-
t~n tüccarı cezalandırır bile. Bunun sebebi şu
t' k·i Avrvpaya gönderilen fındık, yolda ~e 
l~ı Yerde, anbarlarda kızışıp bozulmasıD. Ger
ltlalın ~ahibi' biziz, amma alıcısı başkalarıdır. 
~ ' . 

tpa bqzuk malı bir defa alır, alqandığını 

görünce bir daha yanımıza bile yanaşmaz, ye
tiştirdiğimiz fındık elimizde kalır, alıcı bulamaz, 
malımızı satamayız, fiatlar düştükçe düşer. Öyle 
ki devşirmek için ameleye verdiğimiz parayı bile 
çıkaramayız. 

Bütiln bunlar iyi kurutulmamış fındığın ve
rebileceği zararlardır. 

Biz fındığı dalından devşirdiğimiz için de iyi
ce kurutmağa mecburuz. Başka memleketler 
mahsulü dalında kemaline erinceye kadar yani 
iyice kuruyuncaya kadar blrakırlar. Kendiliğin
den de yere düşünce toplarlar. 

Biz ise, kemale erme çağını tamamen dol
durmadan, dalından koparmak suretile fındığı 
devşiririz. Bu halde fındık Jayıkile ermemiş, ham 
demektir. Ham fındığın da muhafazası zordur. 
Hiç değılse çabuk bozulabilir. Buna meydan 
vermemek için dalından devşirdJğimiz fındığı 
sergi yapıp kurutmağa mecburuz. 

Herhalde devşirilen fmdık derhal harman 
edilmeli ve kurudulmalıdır. Az dahi :>lsa, bazı 

köylerde fındığın devşilildikten sonra yaş yaş ahurla 
ra bastırıldığı işidilmektedir. Tamamen zararlı olan 
bu adetten vazgeçmek l~zımdır. ,Çünkü bu gibi 
fındıklar çabuk kızışır, rengini koyulaştırır, fe .. 

nalaşır. bu hali alan fındıklar daima piyasada 
eksiğine satılır, kilo başına bir iki kuruş zarar . 
verır. 

Bu zarara hepimiz ve yakından şahidiz. He
le bu gibi fındıkların temiz, sağlam ve kusursuz 
malların içine karışmasile zararın çoğaldığını bel
ki aramızda bilemiyen de kalmamıştı. 

Sözü uzatmıyalım: Bilerek ve bilmiyerek, 
mazaret olsun olmasın. bu fena adetten yani 
fındığı devşirdikten sonra hemen ahurlara bas
maktan herhalde vazgeçmeğe çalışmalıyız. 

Herkesin a vrı ayrı veya birkaç kişinin or
taklama bir harman yeri bulunmak gerektir Ol
maya•ları11 da şimdiden evlerin yakınında, kol
lanmması kolay, toprağı tepik, ğüneş görür, 
rüzgar dokunma:;:, elverişli yerlerden yetecek 
kadar bir parçayı harmnn yeri olarak ayırması 
ve hazırlaması lizımdır. Devşirilen fındıklar bu
rada gilneşe gösterilmek ve serilmek suretile 
harman edilecektir. 

Bazı yerlerde fındığı yeşil zılıfından eJle çı
karırlar, Bu da caizdir. Elverir ki akabinde ku
rudulsun. 

Kazım BULUTAY 

,,. tı:ıbıondan Ofa Evde ve ahırda pencere Dernek ve Halkevi 
:~ ~~diş gedliş Memleketimiz çok yağmurludur, dereleri, r•' boı aşaarafl 2 o -
~r· /Q': Elektriksiz ger göz- ırmakları çoktur, deniz yanındadır, onun için 

HaJkevinde her fert yalnız millet ve memleket için çalışır ve mukabilinde 
maddi hiçbir karşılık beklem~ksizin hizmet ederler. 

~1~ 111 'l"rrızyerı insan 1;bı bir şey. . h t ,. d · ı·d· B b" 
1... 1 eıı, bel d' 1 1 b-d . 13 avası, opra5ı aıma nem l ır. u, ır .• r i,. e ıyes n n u çesı 

~1,1~dır. S•hrin üçgüz liraya Memleketimizin her tarafı bayırdır, bayır-
/ rrtrş bir plana oardır. Ka. d l J . h l 

~~ rtı1/usu 4200 dir. Bu sene }ar a yapı an ev erın ve a ır arın yarısı topra-
~t ı.o_/ekoltcıi boldur. 7 milyon i}a gömülü demektir. Bu iki .. 
bJ' ~'•rJ.~r tldcedileceğitahmin edil. 

1 

.li' "te '' Sürmene kaza•ı dahi- Arazimiz ve dolayı&ile evlerimiz hemen ka-
-1, -: li "11./ru kesaft>ti normalin 
1 • ~1:1ııtıd, oıaugu içirı hallan milen yıldız tarafına bakar. Bu, üç .. 
l-' '9o,.~' rlışarda hagatını ka· Hal böyle iken, ortada bu fenalıkl~r V(\rk;en 

~ı!~11le lconaşa konusa yatn· evleri ve ahırları pen~ere~iz yapmanın ne 'kadar 
,. oııı~ eve kad~r ge~J.ik. kay: hatalı olacağını kestirmek zor bir iş değildir. 

~ q,.k tıe be/edrge reur ve qı. . · 
~Q,.1 adQşıa, bızaen dyrııJııar. Güneş girmeyen yere doktor girer, derler. 

~ et çıkttlc. Eo sahibi ile Çaf 
1 :ııı g '"1ıı girmeyi kuruyorlar. Şehirde ve kasabalarda bütün evlerde gör-

~,,~2'1le bı lmediğim oe üşü- •• • • • • 
re~ ~!c1·korktuğum iç~n ces.ret düğünüz bol pencere sus ıçın değıldır. Buıılar 

:k .. ~,Jndkik. de,11~~ b~ıyıcis1.~a evin icine faıla güneş girsin içindir. 
~ ız, aran ıııc: ır uz: . ~ . 

dn· 14~,.Q
1İnde uzanıyor. kıyılara Memleketimizde Romatizma hastalığı çok-

tı· •~q ''Pfrtıları olmasa insan • • d · "' 
ç 1 "'~-çqk, yürü!ıüverecek. tur. Hemen hepımız aıma şuram agırıyor, bu .. 
ııı' ·~, Olense tepeıinin üstünden ~ d l d d B d ? ç- kü -"' "- lır •y d ~ c-ı ram a ye var, er, ururuz. u ne en .• un 
~" ~ı,i . o5 uvor. o en11 . 
ı-' ~~il ~ıaıciı .~~' bir . enııtdir. v. bu, yel hastalığı, daımi ağrılar, sızılar hep gü-
,tı' \' \) llıeyı opıın bır a1tao du . J"k 'l , }' d ..J 

ıJt • v'la bir dudcılt ki ı~ık uçı neŞSIZ ı ten l erı ge ıyor a GD•an., 
d ti ~''ene bu 1ııltlar timdi ıiyah Amma gündüz dışarda bol bol güneş görü-
~Je fn Yeşillllderi yaldızlayıp da d' k . . d ·ı ·? F k t k"f' d ir ~1,;11ıııu hale sokuyorlıır.. yoruz, ıyece smız eğı mı • a a o a 1 e-

'~, :t randa, ev 11hib~ bir ğildir Gündüzleri zaten işteyiz daima işliyoruz 1 ı ''~ dı anıyorlar. . Bea tabıatıa · • . ' 
~JA ~lb. s·'dım, aralarında gezini hareket ediyoruz. Bize asıl gecelerı güneş la
'"' \ ~t, ır ara Ç•tlar ıudao çıktı. d G .. I ' ? Ol . G·· d"" l . ,r il '•ıer~•pıştı: y~zıyor .. Kim bi· zım ır. ece 2uneş o ur mu . . ur.. ~n uz erı 

~~ ~ 8ellc.ı l~erde okuruz . evin içine bolca güneş sokabıldın mı ışte gece 
\. •ı 'Yıaındu dondük. Ev H · 

~ l•t Oiaa ızda biç sinek olma· için güneş buldun demektir. 
tıt:' ~4ttıııı. Belki birtaoe urho~ 

'

"' ~.~'t t . • diyor. Y attııc.tao sonr•, Bunun için hem evlerimize ve hem de hay-.. t.: q 
11

1l böyle 1&rhoş bir ıi oelt ' H J 
,,, l\ı: "rt!lıdan ııataştı. Fak:at kim van ahırlarına pencereler açmalıyız. e e yatak 
· ~ 4.~,t •tşaına kadar yeni yeni d 1 1 k l b ·· - k f l ,ı "tiı., ''•r ıördük. başım yorgun o a arına açı aca pencere er uyu ve az a 

Uruyalc.almışım. olmalıdır. Ahırlarda küçük bir kutu gibi açıl-
$9~~ ~ .. u~cay makta olan delikler pencere dotildirt aldanmı· 

• 

Buodan evvel bu ıltualnda, 

o ıcü .. ün intibalarını aynen detil 
ancak hulisa edebilmitlim. Bu 
güa de · bilhana köylü kardeş

lerimize - Halk:evinin tertip etmiı 

old11ğ11 köy dernefi11iıı raye ve 
hedeflerinden lullHtmelt illerim. 

Zef anoı dernetinde, ıaalıtıat, 
O i'ÜD içi~ l Ü\ÜQ lr.öyJüyÜ, kad1D1, 
erke2'İ, çolutu ç~cuğ'u ile Halkevi 
Çl'hsı altında toplı1mak kayoııtır· 

malt ve onlara örnek bir gün 
yışatıaalı:tı. Halkevlerine büyülı:le
rimiz, kültür kaynatıdır, demiıler. 
dir. Bu tabir E;alkevlerhaio, mi· 
nal\nın en iÜ•el VI ea kuvvetli 
ifadeıidir. Halkevlıri faaliyet H· 

lıalarl bir takım ltollara ayrllmış· 

tır. Bu kolların her biri ayrı ayrı 
sahalarda ç•lııır ve bepıinia de 
gayesi Türk nemiyet hayatınl fe· 
killeştirmek ve bu şekle kendi 
benligimize ha1 .bir renk vermek, 
bayat ıartlarımıza en nyrun bava 
içinde bilrili ve rörrülü Tüı k 
hıllu tipi yaratmakbr. Bütün 
bunlaı ı ltuvvedea fiile çıkarabil· 

mek için her işte olduğu ribi 
Halltevlerinde de iş bölümü vardır. 
Biı bu bölümler• kol diyoruz. 
Bu kollarda çalışaalar mukabilinde 
maddi hiç bir ltarşıhk bekle 
mckıizin hizmet edenler. Halk•· 
vinde her f erl yalnız millet ve 

memleket için çalıı r. 
Memleketimizin hali hazır ele 

alınmış bulunan en mübim dava· 
larından biri de köy ve köylü 
lc.alkınmaıldır. Köylünün kallun 
ması; bilgili, görıülü, bu 2'ünün 
loabatını kavrayabilecelt, anlsyışh 
iı:ısaıa olması ve vataııa millete 
daha geDİf ölçüde hizmet etmelt 
vasıflarına Hhip .bulunmasıdır. 

Bilerek ve anlayarak. yışayan ve 
yaşamak içia 9alııan köylü, kendi 
ailevi hayatında refab ve saadeti• 
ıırrını l.olayca bulabil,oek kabi · 
liyette köylü demektir. Ferdia 
refahından cemiJet; oemiyet refa
hından lcöy. kasaba, şehir ve bu 
toplaluldann refah ve uadetindea 
de bütün oir memleket umumi 
hayatının refahı dotar. işte bizim 
hedefimiz budur. Bu hedefe yak· 
lıştılr.ça dünya milletleri karşısına 
daha kuvvetli, daha f nl ve daha 
zenıin bir •İllet olaralıt çılucatl:ı. 

lıte .. Halkevleriıia köycülük 
kolları, bu kalkınma hareket ve 
lıaamletino kendi kabiliyet ve kud
reti niıbetiade yardım etmek için 
clüşilnülmüş, kurulmuş ve ti•diye 
kadar da fııaliyetinden çok iyi 
aetictler elde edilditi görülmüştür. 

Hallıtevluinin ıoıyıl yardı111 

lıtollarl vardlr. Bu kollarda mü· 
aevver ve vatanperver hekimle-

yın. Hayvanlarınızın faz.la saiılmasını istiyorsa
nız, laüyümesini, cılız kalmamasını, uzun ömürlü 
olmasını dileyorsanız ahırlarına büyücek pence
re açın. Unutmayın ki ahırlara fazla güneş so
karsanız ilstönde yaşıyan ev halkının da sağlı
ğını korumuş olacaksınız ... 

K8ztm eUL-UTAY 

rimiz, neslimiz içia korkuaç tehli
keler cloğurarı haatalıldara müptela 
olan fakir kimaeleri muayene 
ederler iliç veıirlcr Bu milli 
Ye io11ni h•zmeti de biç şüphe 

yolt iti ıeve ıeve yerine getirirler., 
Hılkevlerinin temıi l kolları 

Memleket mOaevvorlerinin yazmış 
oldukları 11hne e1erlerini Halkevi 
sahnelerinde temıil ederler, halka 
bayatın çeşitli şekillerini tanltma· 
ta, fenalık.ha daima ukınmağı 

ve daima iyilifı lc.oşmağı telkine 
çalışırlar. Bu 1&baelerde oyaanao 
Herler memleketi• kültür ordusu· 
nu yetiıtircın yülnek t•rbiyeei 
ve kültür adamlarımızın kalemin. 
den çıltmıı h•r biri ayrı ayrı kly· 
met ve mani taııyaa piy11 Yt 
eterlerdir. 

BunlardH başka , ibtiyaçlar<1 
göre dü~ünülmüş her türlü çalış• 

ma iıtikamıt ve aabalırl halkevle
ri programında y•r almııtır. Vel
b11ıl bu milli teıekkül, şehirli ve 
koylü, zengin ve fakır diyo hiç 
bir sııuf ve dertc• ayırmalt11:ı11t 

tek bir hedef, tek bir gaye1i vah 
dır. Türk cemiyetine liyılt ve 
lilJıumlu bıyat ıiıtemini kurmık. 

Zefanoı derneti rl" işte bo 
mak1atlarla, köylümüze faideli bir 
ıriln yaıatmak. ve HaJkevinin ha
kiki mubını anlatmak, ltu kuha\ 
müe11eıenia bütün foyialeriodca 
vatanın en klymetli varlığ-ı ve 
efeadiıi olan köylü kardeşlerimizi 
ist;fadelendirmek için düşünill111Üş· 
til. E~er bunda memleket he.ahına 
~al nılmış bir muvaffakiyet mev· 
cutıla, bu uturda mesai ııarf eden
lerin duydukları mane\i i zevk 
ölçüıllzdllr. 

Hesan Günerl<en 
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Vilayet Makamından: 
Dalı ili ye Vekil eti yüksek makamır Jaa alınıın 14. 7. 939 tarih Ye 

7852 ıi8 yılı tel yazısının bir örn•;ti ilittiı ilmiş v11 bu mtinasebetle ya· 
pılacak İJ hakkında aıaiıdaki izahata lilzum görülmüıtür • ı 

1 - l2 Temıauı 939 tarihiade neıroluoan S686 aumualı 

knnııa aıuc.bince evleam• içi• ıl111diye kadar para mukabilinde alıa· 
makta elan e•lenıoe kitıtları buadaa ıonra paraaıt olarak Hfuı ida 
relerindoa evlenme m~murlarına verilecektir. 

2 - B!ı evlenme kifıtları da•ra resminci.en ve her türlü 
hnçtan ma..ftır. Yani bu katıtlara bundan ıeara pul yapııtırılmayaeak 
ve hiç bir tar;.flan harç namile de pua alınamayıcalctır . 

3 - Yalnız evlenen lci•Hlere ver ilecelt evlenme cfizdaaları 
üç kı!lm" ayrılmıştır. Bunlardıa birinciaiain kıymeti (300) ve ikinci 
sinin kıymoti (100) ve üçüıı.cilsüaün lcıyıaoti (10) kur•ıtur. E.vleaeeelt 
ldaueler bunlardan haagisini iıttrae keadiıine o kıymettt:ki cüzdan 
verilir . 

4 - Bn yHi lcaaun evleame aeıaurlarıaı yaai ltöy aubtarl.ı· 
rını evlenme işlerini kanuni miiddeti içinde nufns deire~erine haber 
v-:rme'11e uıülcellef tutmuştur. Onua i9ill vaktinde yı.ai kanuoull tayin 
ettiğ'i 15 gün içinde nufusa bildirilmemiş olan evlenme valt'alarıadaa 
elınmnsı lazım golta para ceuları dof rudan do~ruya muhtarlardaD 
alıntcak.tır. 

--- :::::ı -.--
ilan 

Hop!I Noterliğinden : 

2 1 T.935 t11rihli resmi ıa

z:etede neş,.l'dilen 2834 sayı
lı ve 21-10 935 tarihli lta
n•na ıöre haıırlonmrş 'Ve 
2-59.:J6 soy1 27 1-937 ta· 
rilıli vele.iller heyıti lcarari
le taıdik ve yine fJekilla 
heyetinin 2 2428 sayı 
15-4 937 tarihli kararile 
muaddel ana mulcavelena 
me ile merkezi Viçede ol
mak üzere değişir lcapitalli, 
deiiş:r ortaklı fJe borçlu 
Serafllı Viçe /mdık tarım 
satış koeperati/i kurulmuş. 
tur. Kooperatifin Noterce 
mıııaddalc. nn11muknvef ena. 
mesi ticarı:t Vekaletince 
011•glanmıı 'Oe tescil mt!rci
ince 21-7-939 tarih tıe 900 
nıımaratla tescil edilmiş 
oltlıı;undon şirket teşekkül 

Ytnlgol 
'p 

Zayi şahadetname 
930 ıeııeainde Gümüşane orta 

mektebin.en almış oldutum şaha· 
detnameıni zrıvi eyledim yenisini 
alıca2ımdan eıkisioin hültmü yok· 
tur. 
Trabııonun imaret aalellcıi•deo 

Mü:ıcnil oiullarındaıa Mustafa km 
Mıııarure Berk 

Bakır nakliyat eksiltmesi ~ 
Etibank Kuvarshan bakır işletmesi Mo 

lüğilıl 
Kuvo.rslt.an /,•kır mıult!ni işletmesi H•potl•" ~I 

rilcadan naklıdilecelc kömür 6abr flesair mılztflf11 
7.939 ttuihinden on6eı tün müddetle 11tunakas•I' 

muştur. f 
etmiş olduju ilan o urıur. Girecek taliplerin mukavele 'Oe ıartnamt!/I ı
Viçe fındık t11rım satış isteyımler f ~brika muhasebesine. Hop• menı0~ ıl 
kooperatifinin iş bölgesi Aetvin, Kars. Ardahan. Trabzon Rir.e, Beledtl 
Hopa ve P,ız1r kazalarıdır. mütıacnntla görebilirler, 

Viçe fındtlc. tarım satış Miirıakasa yeri ve günü Kavarslıan 6alcır ~~,ı 
kooperatifinin satışill! meş - ri işleemesi direktörlüğünde 7 Ağustos pıuart~ıı 1 

gul olacağı baş ürün fın- d,. qnpdncnkfır. 
dıkdır. ·--~---------

v.I . .. f ddık tarım sf1fış Sicilli ticaretten : ı. p 
ç. ' ~· kcoperati/inin müessis orfok Tıcaret sicilinde j6J na,,ıarada müHccel vt 

rdedi 65, gültlenilen ilk /.yede bulunan ( ~arodeniz li0mitet.1i~lceti) tas(~~ı fı' 
kop;to,J 1000 liradır. lu~undan Süleuman Nuhojlu nan ısti/a egle,ıtı• . 

Kooperatifin iş yılı Ticaret halcimliğind~n havaleli 22 7-939 tarihli.~~'·; 
tescili fJe şirketi?t. i/arı ta- on/aşılmakla, keyfiyetin hu fJeçlaile tescil etlıl ıt 
rihinden 30 nisan 1940 olunur. 
tarihine kadardır. 

H "Pa r o teri 

Pazarhkla tamirat eksiltmesi 

lşto bilhusa köylülerimiz içi• büyük bir kolaylık olaık. üzre 
yüi:ıelt Cumhuriylt hok.amttimi:ı k.öy!Dye ıfır relea ltu mıarafı da 
ortadan ltaldırmııtır. Artık bunda• ıonra evlenme itlerini rea111i t•· 
kilde yapmayaalar ,,. yaptırmayanlar içia Türk cuı kanununa afır 
C!ı:a hükümleri koymuştur. Bu oeulardaa koruamalt için evlenecı:k 
kim1alerin doğruca köylerde eYlen•• aıemurluta ııfıtıuı haiz olan 
muhtarlara .ıaüraout etmeleri v• reımt malıiyotte nilı:ih y•ptırmalırı 
keıadilerine faydalı bir iş olacığıadaıa keyfiyetin bütün köy halkıaa 
ilan edilmeai ve bu muameleden dolayı kHdilori•dea ltitıt ve pul 
veya lıarç namile biç "lr aaaraf alıamayıcıfıaıu anlatılm&11 ve nikala 
muamelesinin ieraaını müteak.ıp bir evlHae ihbariyeıi doldurularak 
nufua kııyitlrriııe 2'•9ir ilmek fizre •er hal •ulus dairelerine gönderil
mesi lüzumunun dik.katla göıı: önbde bu!•ndurulmuı lazımdır. Ona 
ıöre muamele yapılm1111 ehemmiyetle ve tamime• tıebli~ •lunur. 

Trabzon Noterliğinden 
T rabzor~ Noterliğine 

Adı fJUOIJ adı Vınifl!s; 

~,~ 
Vilayet daimi encümeninden : . ,( "1d; 

Hususi Muf asebP.ue ait s~tarnet otıltnin 333 ~:;l 'as 
lc.aru,lulc tamiratı I 8 ıün müddetle 'Ot! f'&Zarlılcl• 1J1 

Vilôyet Makamından: 

Hayri Çimşid o;lu Trabzon fındık tarım 
/m~a satış kooperatifi malı'1sibi 

28 n•maralı Trabzon fındık Tarım satış kooperetif 
ncımına ikinci derecede imzova selah.(qettar Haıul Çim
,id oğlunun imza örneğini g ·,karıga dercdtik. Şirketimiz 
statiiıiinin 33 üncü m'lddesine tevfikan imzrıga selalıiget. 

;e konalmuıtar Mavalclcat tımin11tı ( 25) lir•Jır. k' 
tarihine çatan perşembe ıünü saat 15 de VilAııt "'' e' 
da toplanacak olan Daimi Enciim~nde iha!eıi ya1ılt1 tll 
iJfeklilerin mukur gün ~e saatta Encümene mrir6C'1 J6 

1 - 12 Temmuz 930 tarihiıde reaai gazete ile neıroluaan 
3686 11yılı lr an un aücibil!ce evleame evrakı •aıata reımiaden ve 
h~r türlü harc;tao aaaf elup bayilerle aal 1aadıldarındalti mevcut 
evlenme evralı:ı Maliye Vekiletiace kıyaetaiııleadirilerek nufuı itlere 
!erine te~lim edilıoek ve bu evrakı nuhıı vukuat ilmühaberleri ribl 

tar midür. oega baılcan f.ıegah•t asbaşkanını biri ile • 
15-19-22,,. 

Yaprak tütün kamyon nokliY~ 
eksiltm•51 ' 

Artvin inhisarlar idaresi namına f r• d 
İnhisarlar idaresi başmüdürlüğOP 

evleame memurlarıDa puuız verilecektir • , 

2 - Biriııci ııaıf evlenme cüz.ianlarınıo kıyıaı~ti 300 ik.iaeinin 
100 üçüacilDiia 1 O kuruıa iadirilaiıtlr • 

3 - Kanuaua 3 üncü mıul.lui evlenme akitlcıriain nüfuı ida· 
rMine ihbarini evlenme memurlarına tabail eltiliıaden tvleııme •e
murlım ak.dın ic raaını miitealı:ip nifııı iciarelerine fÖnder"Cl"j!İ ıvlenme 
ihbariyesi üzeı ine nufU1c1 teıcilleri yapılacalı:tır . 

Keyfiy-tin aufuı vo evleame meaurlulclarına tebli~ ve ••fııa 
idaresiu devredilrcek evrak miktariaia ciDSlerile birlikte Villyet 
üzerine bir c etvelin göntlerilmesi•İ• temini. 

müıtırek imzalarının kooperatifimizi ibam edeceğini" 
ildnını dileris. 

TRABZON 
Fındık Tarım Sutıı Kooperatifi 

A. S ıruhran H. Karni 

Murakıp ah nacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

1 - ld'lremiz miinh-:ıllerine alınması k11rarloştırılan 
fJe maaşları 30 dan 55 lirtıg• kadar olan murakipler 
için miiH/Jaka imtihanı gapılacalctır. 

N '11 H t ı • 2 - lsteklil•rin lıriviget cüzd:ırıı. m•kt~p şahr1d,t. umune as anesının 11am11i, Jıhhat raporu, oıı lulğıtlr, ?ebıta fle Adliyıtlın 
m••«tltlslc iyi lıal kô.juJı, ıulc•rlilc vui/ca•ı. ti.ört fotoğraf 

mutfak' Çamaşırhane' "• birtlilekedile.la2lenmemarolanları11zatisicil cüstla~la.-: 
rile dilelc.eelerini 18 A;utos 939 alcşamına lcadar An/cara, 
lıtan6rıl, lzmir, Konya, St yhan, Sıvıu. Kastamona. 

etuıı f • f • t Trabzen. Erzurum, Diy?rbakır. v• Edirne Vilayet P.1. T. v es ısa 1 ınşaa müdürlükltJrine müracaat etmeleri ve hr.ınltJrın 788 sagzlı 
memurin kanununun 4 cü maddeıindeki şartları haiz ol-

e ks l• ı t m es ı' malcl• beraber defllet memuriuetine ilk defa girenlerin 
30 yaşını ıeçmiı balunmamaları . 

S h h 1 3 Murokiplije alınanltırın en az liıe metana 
l at ve çtimci Muavenet olmaları lazımdır. Hukuk Mülkiye gtilcstk ilctista ve ti-

M d card mektebi mtzu.,f arilt: mtıatlili olan ecnebi me/ct,.pler 
Ü Ürf üğünden: den mtzun olanlar ve bunlardan d2 ecnebi lisanı bilen-

1 - Elcılltmeye ko11ulan iş Trabzon Numune lıasta. ler tercihan alınırlar müsabaka adı geçen Vila 11et P T. T 
nesinin mut/alc, ç•maşırlaane fle düfl tui•atıdır. Mii-iiirlüklerinde 21 Ağustos 939 pa~artesi günii saat 14 

Ba işin muharrunen lceşif 6eJeli ( if.7,j40) liratlır, de gopıl11calt.tır. • 
K1111alı ıarf asa/ile qenitlen ekıiltmege lcon•lmaıtur. 4 - Masabakada mavn/falc. olanlardan li..e m'-

z:ıınlarına 20 ve güluelr. m~kt11p mesunl11rın" d~ tahsil 
ib•ret~r ~ 811 işe ait ıartn11meler 'Ve eoralc. şunlar'•n tlerec ?/erine vı 3656 •a111!ı fe-;ı /ıit fit teadül kanunu lıü. 

lcimlerine göre asıl m~ ş verilir. 
A - Elcıiltme ıartnam~ıi. 5 - Baıka a;ılnlerden naklen 1dec11k olanlar 
B - Mulcavt1le projesi. müsabakaya tabi olmaldaberaber kendilerine umumi 
C - Bagındırlılc. işleri genel şartnamesi. laükfımler 'o.iresinde maaş verilir. 
D - Yapı iş.'eri umumi fenni şartnamesi. 6 - Müsabnkrı imtihanrnda mrıvt:t//uk ofupta mu. 

~ Sıhhi tesf ç•fa ait umumi ve fenni şartname: H•- rakipliğe tagin edilecekler f~şrinievvel 939 bidagtlindım 
sası şartname, le.eşi/ cetueli. itiba1~n Anlcf!ratla 15 ıün kurı ,ö,.ecelcler fit 6unıın 

. /st•ye"ller bu şar/nome ıoı e"ralcı (240) kıır"ı Mu- 11eticısinde gapılacalc imtihan drı lcasananlar miirelc.ip 
lc•l>ılınde Trabıon Nafıa MüdürliiğdnJen Al116ilirler. 11/t1tilt1 fJ//dgetlcre ğörıderil~relc aldlcad11,/ar t~driste 

3 - Efcsilt11te 11 8 939 tarih.inde Cuma 6Ünii hulanncalclard" . 
saat 15 de Trabzon Sıhhat Müdürlüğiinde toplanactılc •------------------------
eksiltme lco,,.is,,orıanda yapılaca/ıtır. 12 Çift fotin yaptır1lacak 
. 4 - Elcsiltmege girebibn11/c için istelclilerin (3595) Belediye EncQmeninden : 

r/.ıra (50) lcaruJiulc lllUflalciat teminat 011rmeıi •• l>•radan 
~tıılca ~a ?.J9 gılıntı ait ticard ocla•ı lc•gıt •eıikt1sı 11, Oto6iiı/ı,.dı çalııan ıof ör ee 6ilıtıiler için ( 12) çift 
ıhale _ıanunden era as ıelciz tiin eeeel Trabzon Viligeti- /otlrı elcıiltm• •salile ga,tırılac11/ctır. 
ne mar~caat e~erelc flildgetlen alacakları ha iı• ait e/ali. Eluiltme 4-8 939 cama 1ür11J lcr• •tlilecejinan ta/;ple1in 
get flesılca.ıru ı6raz etmeleri mec6arltlir. agni tin •••t 14 ıl• •11cıim•n• 111üracaatları ilan ola U". 

S - Tılcli/ mekt•pları yukarıda üçüncü m•dıl•tle 1------------------2_6_-_2_9_-_ı 
.11azılı ıaatta11 hir •aat eofleline icatlar Tra6zon Sıhhat 12 K t lb" t 1 k 
Mitlürlüjün• 1etiri/e,11/c elcslltme lcomiıgona reiılii'•• 0 e 158 yap iri OCC 
malchaz mıılcahilinde verilecelctir. Belediye Encümeninden : 

Poıta ile gönd11rllecei 1111/ctii,lerin 111/ı•g•t ıiıineıi Oto6aılerde ,aı ..,nn şoför fi• biletçi/., için elcsiltmı 
madtlede gıuzlı ıaat• lcaclar ıelmiı olmaıı "" Jıı ~•rfın ııırılile (12) icat elhıse gaptırılocalctır. 
mühür m•ma Ilı lglcı k•patıf nuı olmıuı ltbımdır. Elcıilt • ı 4. 8-9J9 crırna güni icra cdllece;inden l•-

foıt•il• t1akıı 6al•t•lı ıecilcmıl" i•lıl ıdlltnfl, ıı,ı,,111 •ıni ı•n •• ıa•tta 11eeıJm•n• müracaatları lldn 
ıa-aı-ag-1 •'•"'· H -2,-2 

Kebiii tez:11yüt ve tenolcus olmak ÜHre Art11itt•jİ~ 
noç fJtJ horçlca tJnharl•rındtı me11cat eemtın (310) 
lo gapralc tütün ( rniinhuı "'") kamyonla H 1tptl 

11-,; 

rına 1 Ajastos 939 giinünda haşlanmalc ve 1.5 f ı~ı' 
vel 939 tününd• bitmd ÜHrt nakliyesi 3 Tem,,.111 

1 
Temmuz 939 giiniine kadar 15 gün müdddlt ~ftk f' 
mtge lconulmuı ise de ha müddet sar/ıntltı sürulı~ 
~addildyilcile gqrülemedijinden eksiltmenin ~n I~:. 
qıatılmaşına f1t ihslenin 27-7 - ~39 ÇtıT Ş•1'1hıı 1 11 l' 
on heşde yap l171asınt1 karar veriltli;İntlen t68İ 
27-7-939 Çarşamba jiinü M•t on beşJe !! lf' 
mlloalckat teminat alc~esi ile ı•relc 6aım4dürlaı""' ti 
terek ArtfJin inhisarlar müstakil mqdürliijün• "'fi/ 
eylemelıri lüzumu ilan o!ıınur. 

Elektrik ampulu ahnacak ~,, 
Bplediye Encümeninden: ( p ·~ip 
( 700 ) adet { 260), ( 50D) t1tl11t ( 100 ), jl ~. 

adet ( 7 50 ). ( 200) adet ( 200 ) oatlılc ampa: "'"~, ~1!k~ 
edilmek üzre 18 giin müddeti• açık elcJiltmtl' 'iti 

muştur. ~ırl ~ı 
Taliplerin teminatı muvakkata malc6uıl•ril' a~''t! 

de '-8-939 Cuma günü ıaat 14 de ıncıl,_,.,9,,.,1 { 
caatl.2rıil an olunur. 12-26-2 Okı --· . 

Pazarlıkla parke kaldınm eksittt1' 
Belediye Encümeninden : . , ki 
Sinema Önü parke Jc.aldırı,,. inşaatı elcsiltnıııtfl 

se talip cıkrnadığından mezkur pa1ke inıaatı bir ıl 
det!e paz:arlığ~ bırakılmıştır. JI 

Talip le1in Salı "" Crıma ttinleri saat 14 .,,,, 
Jiue tncümeninı mürscaatl11n il•n ol •ar. 26-19 

Belediye Encümeninden : 
Btledigtf sabıta memurlarına elcıiltme 

çift /otin gaptırılc~alctır. 
Elcıiltm• 4 8 939 cama ıünii •••t 14 tll ie'' 

c~li11dt,,, taliplerin agni ;ün •• ıaatta l•mlr •'''il' 
/cata ma/chrııl11rıl• 6irlilct• e11ı:•men11 mıinac•ot! 
ola11a1. Zı "' 

13 Kat elbise yaptırılacak 
Belediye Encümeninden : 
B•l~tlige %·ıbıt• memurlarına (IJ) icat ılbi" 

adet ş•plc• o,ılc eluiltme rıs•llle gaptırıl11c•lctıf· fit'. 
Elcıiltmı 4-8-939 Cama günü ıaat 14 Jı 

lıc•iintlen toliplırin teminatı mııvalclcata ,,.. 
•gni ığn •• ıaaıta tncıim••• mıir•ca•tl•11 ildll 


