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ismet lnönü 

Yıkmak ta bozan ı~ Şu ~ası .. bir eserdir 1 

Y:~:,·~::ğ:~g~;,~k . Milli Şef İnönü kabul resminde 

Oluşlar 

Lozan, Monttö, Hatay 
Lozın herhangi ytnnıiş .J .. v- At .. tü r~'ıın 1919 da F.r:ı:ı.:ıu"'l 

mak ta bazan yap1'· l 
1

~ ve başarılmış eserlerin •• k k b tt b ı d ı 
'diği muvaffakiyet hazzı 1 yu se eyana a u un u ar .. 
'4sında yer altr. 1 Arılcaı a 28 ( A. A . ) - Milli Şı>F v ll Reisicumhur !.-met lnö •Ü ve Bayan lnönü dün 11ut on· 

!etin, herhangi yenilm:ş devlc~lle Kn grt!>;rıi ııı,.tığı hırih idi 2,\ 

yt ptı-.ı'ı herhangi bir suıh antl&Ş· t femmuzJtl t~kendcron ve Aı tııkya 
ması d ~ğ'ildir. Lono yalnız çök· \ kıyılıırında di\ 1 gala!lmıyıı ha~lıyan 
müş ve da2'ılıı.ış bir imparatorlu- I al halciknt, Akdeniz sula ına iç 
!{un t"fiye~ini yapan bır heHp j ve dış dfıvalaıımız n E~zurum 

l11şına d" de2'ildir. konK•eıi iman ve hızıle başml 

Bir çok şehirlerde cod- , yedide Çank.nyııdnkı Ri}aseti Cumhur Köşkiind~ Maarif Şurası aznınlı' rl'fikaları _şerefi~e ter~ip buyurduk
Üzer/erinde. şehrin orta lnra kabul rcsmiad~ R .. iııicumhur lnönü ıışa~ıdaid yüksek beyıın!ltlnrıle azayı taltıf etmışlerdır : 
da v h t da hakim l\hıırif Ş:.ırasioin sa~·ın azl!sıJe bi.likte bu1'1nmııktı.n Bayan lnönü ile beraber aeviııç hi11sediyoruz 

Lozan aıtılc, milletlerin, ha- ı makta devam ecit c ~ğini ilan 
yııt, hak ve i<ıtiklil sembolü ol. ediyordu. 

muıtur. Alıttürk'üo aziz •ııhu şadolsun .. 

"· eya u 'k L· t ·• M f ·1 . _._ ._ 1. ""=ferinden birinde öyle Şllranın on gündür devaon eden çalış malarını dı katle tu.ıp e tıı: ı~rı 11 emıs _az111ıııın . yuuf.ııı; .. ı~-
Üzerind b ilün emperyali•ll Başımız ve idealimiz lnö:ıü çok 

dünyanın çullanıp ortadı.n kal :lır- yaşıı!lın .. 

d. k . b l 1 metlerini ve billıas!la mesleklerine aşklarını \'e haQ-l ·lıkJarını takdırlf" ,ordülı: hu srorÜf 19aarıf mflcad"Jemı. var " ı un ar . . 
. . .1 , zin atisi için ü !llidlerle doludur. Büyük Türk u. ıll .. ıioi liyik • oldu~ u yı ce det terde lebaı ı• z ettır f cek t. le 

mık İ!ltediti bir miU.•t, yfo:ı ve 1 Türk milleti kalıraolRn yeliş· 

bı~ ~rtrna te_sirı e 1 vaıııt3 onun Killtürcl teknik kuvvetidir O dn si~in ehııyetli elluirıizı1t <lir En eyi dilelderimiz ve ber 

rL ÇOkUVereceğl Ve 1 suretlt> yardıır.cı olmak arzuluımu: dııima ııir.lrıJ,. ~·eıııl'-t> dir. 8 7.İ r·u du~·jlularlıı sefamla}OrUZ • 

aail Tur& milleti her şeve ra~m··n ı tir melde: ~e. <l.!ı.hn yı ratmaı..ta· 
bayat ve iıtildilini kıun<iıktan kısır d ~ğıldır •. 

rrunç hadıseler tev/f t 

:Ceği hissini uyandıran Tüm General H~taydan T robıonlulara selôm 
at binalardtr. veyahut 

sonra düşmanların duvdu~u hıı~· ı Maarif şurası 
ret ar.calc Lozınti 11 şuurlu hır ; 

. . , Bıı nv idn-fe AnlcıırııJıı top 
takdırc: yerını bıra"mışlı. 01ılıır 1 . • • n 

1 ... ı_ • • 1 • • . j lan:ın M ıaııf Ş~ a•ıı. k •. lluf ha..,n-

~daha uzun seneler Sabri gitti 
•kur sürecek bir halde Bir kaç günden beri 

Ot köhne/eşmiş şek/ile 1u-m 
şehrimizde buluna 1 ı, 

"mi manzarayı ihlal General Sabri vapurda 
1'I binalardlf. k 'rabz. on 
8un/ardan başka bir de ziyaret edere '· 
ttıl hakkmdaki ihtisas/arım so 

\ı eketin manevi bünye- ran bir muharr"rimiLe Saym 
.: bir diken gibi batan. Geneıal şunları söylemiştir: 
'ncı bir harsm mimari Trabzon hakikaten güzel 
lı111 tac:ıyan binalar var· k 

11 ve şmn bir memle ettir. 
1 

k lflcal/iyetler memleketi Daha çok güzelleşmeğe 
'!ftikten sonra Türk 
~l yükselmeğe istidadı fazladır: 

armm ve takiben Hal- Hele sahili takip etmek 
~!erinin bu sahadaki yık· 

,,•.- Ve izleri ortadan kal· sureti/e Samsuna kadar bir 
~ kara yolu olsa eminimki 
ıı/lcgibi çok yerinde olan buramn kıymet ve değeri 
\/ mesaileri tamamlan· kat. kat artar. Bundan 

değildir. 
1ıf başka sevahili mütecavire 

~ff anast1r hava~mı te· seferlerini karşılıyan küçük 
."s etmekten ve bir 
ıp yolcu vapur/arı işletilse ve 

il karşısmda bwun bu- Vilayetin bütün yollan ta 
1,; gelmekten irkilen. mir ve is/ah edilse Trabzon 
1/ah hisseden Türk ruhu daha medeni ve kıs:.ıısuz 
1' hudutları ıçinde her 
I{/ bir şehir oıur 
i/tndan daima kendi var- Burada gözüme çaıpan 

&~ f! başbaşa kalmak ister. en büyük faaliyet su işidır. 
~ij·k~~si istik/illin daimi bir Bunu görıip guı ur/anmamak 

'> ıyet manzarası arze· ımkfım yoktur. 
'•lrJYf!ğne şartldır. limana Hele liman da yapJ/ırsa 

110 a~an bir vapur, yolcu la ne kadar güzel olur. 
~ /TJ eve/, şehrin tepesin General. görüş ve du 
~4 '."ri/miş, harsımIZa müs· yuşlanm bu suretle hu/as~ 

lı b" k ; ~'•F ır nazarla ba an ve ettikten sonra qaze,emız 
lı: 1 

haç/arla çevrilen bir namrna mulıauirimiz tara
Gr:ri göstermektedir. Bir tından kendisine teşekkür 
~,111 ~ehrine. koyu derecede edilmiş ve uğurlanm•şfir. 
~tt·r;'eıçi bir muhite en -kan )'Oktur. ÖL ve as/l~ın_ 
~,;:bir sevgi hisleri içinde en hafif bir kokusunu <lahı 
~,/1 ğöz/erin selam ve hissettirmemesi için şekil 

\, ~sına bu bed manzara ve eşkali/e çöküp glf mesin· 
~1.Jkabe/e etsin ? den başka çare yoktur. Haçlı 

~~/'t.erkayadaki kilise bir örtü halinde şehrin çeh · 6
, 1~~ aJ~mda yatan bir kir, resini kirleten ve harsımıza 

~'>et· edır. Tepesinde yalmz diş bileyen bu manasız ve 
~ t' bayrağı eksik olan faydasız yapıya yıkmak iyi 
~ıı,:l'IJta bapıya gözlerimiz bir eser olacaktir. lfrkasm 
~ {: midemiz bulamyor. dan bu müstesna yerde ye 

~O~t ~tJc tCJrzi mimarisini ni ve bize ait yeni bir ese
._,f ~ten minorelerimizle rin yükseleceği tabıidir. Ko 
~'lı~ ?Y öl;üşmekte devam yu bir milliyetçi ve hakıki 
~Ot~ tıneı tahammül edemi bir inkilfıp adamı olan genç 

~, 

~f &i,. Valimiz Osman Sabri llda .. 
... ~'•cı ~ekle kalbedilerek Jın bizi bu manevi azaotan 
~lt;ı ~ edilecek bir hale kur/Brmaletmı rica ederiz. 

ftıtıine m11ddeten im Cemal Rıza Çınar 
t ,, 

C H. P . 8 ~!tanlığına 
Trabzon 

urııı. oıuc · zeııne ıa a ıuınamı> or . . 
1 d tım1.rn ~a~lum bır ııttıkıımet ve• mek 

Yirmi )'lllık ,.s.arctten 'on•ıı HJJtay zafuinin meıout Dt'liceıi 
olıırf!lt An ıvatanın kopmaz bir pııııı;ıııı halinr g~ldığimiz ve c ışkun 

ar ı . . . Ş • 
ıçııı çıılışnıaldadır ura .ıl.a~ ı ıf Loz:andıı biz kılıç s.-ıllıı.r gibi 
Vekil miz H 1sım Aıı Yüc ·l'in çok kalem kullanclılc. Loı.un , v.ulıjtı 

heyrc ıu la bayrıım yaptı~ımı~ bu viinde vaki tc:brilı.lıne yilıtlderı te. 
ş.,kktir tderiaı ve derin s:ıyiı!ıı mı l'lunıırım 

de.Q'edı hir söylevı ile nç•lm ştır. 
•ızı, erıinli2'i, olgunluğu ve kuv Hasaa Ati Yücel bu kavrayı~lı 
veti ile gafıllere tanıttı. Ve bütün 

Hıfzıssıhha 
Meclisi 

C. H. P. Hatay 
İlycnkurul Başkanı 

!' T.cirli _ 

Bir muhtar tevkif 
edildi 

Ziraat Bankasmca muh· 

söylevinde aoa meselelere temas 
mazlı.ımlaruı ülkü ıematın ·ı yan<lı 

etmişti r. 
uaılBD hale bayrıı2'ını çelı.ti. Loz .. n 

Kültür davasının esaslı bir buaun için büyült ve çok mana· 
lıdır. plin iç;nr. ıılıoıp ihtivaçlıırımıza uy· 

M t ·· H t L iUO metodlarla yiirıitulm~ai inkı-on ro ve a ay oz •Dın • , _ . . . 
t b·• k d 1 ·d· 0 1 d lap furlnyeaının fO Juıyalİ ILeSC 

ıı. 11 ar eş erı ır. um upınar a . . I . . . 
11 L d dl ·r .. ı. ' Jeaıciır. Bu e ıemınıyelı hakkıle tuk-ta ı anan ozao a a antn urıı; . V _ 

Vılayet Hıfz!ssılıha Mrc'i,i taç çit'tçilere rnıstr dağıtJ/- azim ve iradeainin devam etti!l'ıni dı: ~d~nbuvınl edkı1la ve yukıek 
d .. V ı· O S b · Aj ı d D · k .. - d . . .. l 1. j' Ş .. raya aşarı ar ı crız. un a 1 im'n a rı na ın ması sırasın a Irana oyu v• e fC~ğ'ını ıo! eren şa ııtleroır .. i H 
riyaıetlcrinde toplanarak Ş"lıir uhtan Mehmet Şükrü :n Temmuz. a (P İ ııomıındıt • • Tuncay 
ve Vıliyeyn aıhhi vaıiy;ti hıık· 1 'Erarun ihtıry· aç defterini . --- ·-··- - - -
!tında muzakerclerde ·ulunmuş 1 On yıl sonraya bir bakış 
ve faydalı kararlar ittihaz etmiştir. tahrif ederek bazı kimseler 

d dd. U 1 nar111na rmstr aldığı an/aşı- Sene 1949, mevsim Kl.ş: .:5011· motörlü v<ııııtalorıu ııçtıklnrı ı-.e. 
Sa re ın ras idrak muhtarlıktan Çikarıl· kanunun ondördli. Dıp,da miii:1i4 yıız evlck'lerden ba:jka lcırı~ılt 
Vi/ayetim~z. Cum~uriy~~ mış, ayni zamanda yapilafl bir fırtına bükQ"' tiirmı-k.tedir. yok.. 

Halk Partısı Mufettış. ı 1 tahkikat ÜLerine idare heve 1 Liınanda fiçü ecnebi dört1ü Tüı k De~irmeodcre semtinden eı;~o 
b S d ..1d J elınak. üzre yaJi ıı!mi; harıı, harıl l>tanbul me usu a reuı rn tince mevkuf olarak muha ao.r:u~ rüzgar, bkomotifiıı kırli 

Urasın mmtakası bulunan kemesı· ıu··zumuna k';lrar yük alıp, veriyor. A,.rı "raan beri dumanlama aürükliiyor. 1,te do· 
u ihtiyar frabzonun aırtında kırba 

Ordudan Oiresuna geldig·i I verilerek evveıı,1· gu··n tevkif K d L L tu treni ıörü•dü. Arka. urkaya 
'l cını ş•k latan "'" eniz artı ... te... bır kaç çıı?lık işidiyoruz. istasyon-haber a/mrnıştlf d '/ . t• n ·~İn ~ar•ısıoda aciz, itaatkar Vt' . e I mış ır. 6 .. da bir kaynaşma ve c nlılık var. 

Sadreddin Urosrn yann ! G l z.arorsıı mai bit hıddet halindedir. Çok, çok uı_ klıırd~n geltJı~i lcı· 
Giresundan şehrimize gel elen er Büyük dalı• kıran',n dış ta· yafetindl.!n belli olao koc1 kata -
mesı muhtemeldir. Erzurum say/avı General rafında bı· hiddet, ne korkunç rın yolc.ıları ı,tuyon - Tak9 im 

Pertev. Coruh saylav lltlf, ne ürp· rt'c' dir; Enginlerden ko- etobnslerile şehire ta~ınıyorlar .• 
!1nkara vapuri/e dün şehri pup g'"l"n lca~a~ık ııu yı~ ınlaıının Eşyalar tehrieıtıi el arabalariic Şükrü Uygur 

ümit ~dilmedik bir yerde önlerine b L • k J · k l Elektirik <:irketi komi· • mize gelmiş ve intihap a .. aı amyonet erme a ları ıyor. 
11 • gelen h ıil ile kırılışı, onıı takibe 

ser//g~ine tayin olunan Şük ' dairelt:rine. gitmişlerdir_. denleri kızdırmaya, tizJmaaya Tren, Ankarıının, E~enin, orta 
Tı M h Audolunuıı, Dogu Jı yarınııı reıı . 

rü Uygur /1nkaradan şeh- uncelı say/avı tl at kafi geliyor. Var11n kızsın, var11ın gıni, k.olrnsunu taşıyor oibi Kışın 
f d h · / · t · azsın. Onun hiı.Jdetini dalga ima I " rimiLe gelmiş ve vazi esine a şe nmıze ge rn_ış lf. tur anda sebze, taze yenıış goru· 

b I b ·k d ""ısı / d 8 nın iri aövdeııi çabuk tP.ıkin eddr. M aş amıştır. Te rı e er ı·ı r prens erın en ay "' yoruz. arşandızler, çcş.tlı mal 
Ç11p11n, lcöpüraün beyhude .. 

muvaffakıyetler dileriz. !1hn.et ai/esile Karadeniz D:ılga kırıın'ın içinde k.arırca aktarıyor. Limıınııı vinçlcıi, geve. 

M . seyahatrna çıkmış ve dün ların yürüycceğ'i düz bir su var. ze çeneler 2'ibi i~iıyor. Rıbtıı 
ısır tevzıatı !1nkara Vdpurile Hopaya Suluce yağan karın düşfişile basıl boıuada g~;ı.ıuolar Dır hayat ve 

· f · ı · L b 1-la ·Qı faali}·etin ne...:' esile do.up, boşnlı Fındı~ 1ııtış birli~inin bu yıllti geçmış ır. o en ıncs ııı.• aıcıııı; r ve •v eyen • 
" ----------- ------------•yor. Y..l!culardau bır kısım, Hoz · 

;~:~s!e;.z~~:·T~:~~:n~ö~g~~:uş h:~ 2-·-00 000 ıı·ra ı•f ı:ı.~ il~ neler yapılmalı?. tepedeki Udediye otdino i:ınHk: 
lcöylüııün mmr ihtiyacı temin 

' 

arzusunda. tioztepe fınikülcr'fori 

edilaiştir. , Belediye Reisinin sualine gelen cevaplar datın gözsüne do~ru ıniyor, 
Burü• piyuada 7, yetli buçult çıkıyor. 

lki yüz bin lira ile iki yüz bin lirayı az &uru,a patin alınmalıtte olan mısırı Ylluelcten enginlere hat ış 
b 'abzo rJ. b .. ··k ı'şlere masraf istiyen ve fakat birlik eıltiıi gi i beş otuz pına ı r n a uyu ıoğuk ve haşin bır m ourayı 

d · ı L L- l" · · · · ıd · · kd' d k c:ehrin hayatmda biryenilik an veruıye o araııı; .. oy uye tevzıe gınşııı ığı ta /( e anca il 11cak ve konfurlu bır yt'rdc:n sey-
devam etmelı.ledir. Ô ıümüıdek.i yapacak olan işlere sarf et rediş aı zevk olmımı gerek. .• bunlardan iki veya üç ta 
yıl içinde bu tevuda devam edi· mek daha iyi neticeler ve Kış memieıcellerindcn her 
lecektır. nesini yapabiliriz. Mesela k d 

Bundan ba•ka birlik oıt~kla rir anaatm ayım. ürlü haral&.elin durduğu kış mev· 
., .. /fıg-ım tesisatı ve asri hd· , 8 d k - ··k · h' ı k ..ı rı•ı• yiyecek, ll'•YtCek ihtiyaçla M eseu§ oztepe e UÇU llımuue IA ı . c:re a ın eo, nler re 

mam yapalım ..1er,"'ek ve kı.dar da çolc oluyor. 1 .t., bır rını da önlemek için tedbir almak- uı ~ mikyasta bir otel ve gazino · 
t ~dır. yaparsak iki yüz bin lira I 1 I d t · k11iıle daha; Kııl'e parıı.: < tdino .. yapı ma ı ve yo u d esv;. 

Şu halde fındık ntış birliği dan beş para artmaz. lağım ye edilmeli. taşını vorLu. MalOll\yıı burası Trııb· 
ortakları şu bir iki vıl içinde pi tesisatına çok lüLum vardır zonun zevk ve e~lenc.: yeri, bu 
yan ile olan vareıivccililıc, faiz. Zefanosta. Soğuk~u ve ltüçulc. yarımada üstünde ne yok· 
dlik, borçlu'ult a-ıbi yıkıın yapan Bence bu gibi çok lüzumlu Kireçhanede de böy/Pce 

1 
ki. Jtf'l, gazino, lounta, Bar, 

bazlardan, sıkıntılardan tamamen ve en başta gelenleri için küçük mikyasta birer otel Oaosig, ı-pur ealonlım v!'sıire, 
kurtulacak, birlik 11yeainde dirlik başka ·memba/ar aramak •e gazino yapı/malt ve Fak."t bir az balııılı. rcsir tı ıhti. 
düzeııli~e kavuşup hükOinetin de ve yahut da imkan varsa l/y ısofya önünde de bir <.laiyc maıırafının pklu}ur.dan ~ ı· 
ı.end•lerlnin de öıleyip töıledik· "- 6 yu"z bı·n lı'ralıkı·~ıı·kraz p,a,· uiJcLıdı getirilmelidir - Arkası ikide -
lm kıtlkınm ıyı ~ldı otmi; olaçak- .,., " 1' " • 

ıırdır, 1aemık doğru 9lur1 r/Kttl Şumcr çuııı~ 



2Q remmuz ~ 

o ay kutlama töreninda 
Hakkı T uncayın v~ rdiği söyl v 

O ı yıl so ray 

bir bokıs. • 

a Ofa gidiş geliş ,,.ı ~ 
Srıbahle•ı'n çok g"ç kalkma hPrlıalde .. Merkez ortaokııl/arını n Bıınun Mze zararı olı~l/J ttil 

cbk. /) niz, ·i'Tldi ok$<ınıki ka örrrclnıerı kadrol ırı noksandır. ccğim /,. d~di. Biz, 1"
11 e ;J 

Aziı uu1ttaşlar, 

Yirmi qıl/ık cıcı bir hrıs
Tt!lttn sonra orıav::ıtnna ka
vuşan ve tamamera bir Türk 

,,;Jageti haline gelen Hct 11-

yın ku, ttıluş ô.ıgrammı kul

lugoruı. 
Yirmi qıldır tn acı ttu. 

m le oe r ztı rnp iniltileri ;çin. 
dı ya~aq,,n Hataylı kf'rdeş

le ·imİ:l ıugün, hng7t/arznın 
ın mesut giin•iTıü, en sevinçli 
unını yaşıyorlar. Yıllardır 

a<>ktiikleri kanlı ga~lar ar· 
tılc dinm;şfir. Şimdi Akde

niz kıydarmırı bu güz~/ top· 
1aklar111du oturanlar, b.ışlan 
f'ğilc birer ıztırap heykeli 
lıalinde değildirler. Alznla-
rrntia i\tik.lal ışığı parlrgor. 
Ve göğıisltri Türkiye Cum
hutigeti vatandaşı olmak 
guıur ve iftil11ırile dolup 
t11şıuor .. 
Arlcanaşlar: 
Kardeşluimizin foşkın 

tlerr.i 11ıllardır bizim kalp 
lt!rimize de dolmuş'u. Bizim 
"" içimiz srzlıyordu. Ebedi 
Sf/tmiı, bu acının en koyu 
sunu du.CJmuştu. Ve daha 
orı beş 91/ evvel, "kırk astr
l lc 1 ür le .11urdu esir lcalamaz!,, 
J manını lıaykırmıı oe direk. 
tı/ini vtrmişti Yıllardır, 
lı~k.kırıdan ve davasıntl(rn 
emin İnsc..nlıırın soğuk kan· 
lılığile bekledik .. Fule.at kar 
drşlerimiu yapılan iş/...ence 
son lıı.ıddini bulunca artık 
dur11madık: Se/in seıi, 'VtJ 

tmri lculaklarımızda bir daha 
cılcutti: • H Aaq lcurlulocak
tı •/,, O zaman bütün 7'örlc 
milleti tek kalp halinde milli 
d.•t.11.ının yo una düştü. işte 

buzıirı kutladr;ınuz zc-/er 
lu birliğin ve lıartketin rse. 
ridir. Ne yazık ki bu gürü 
yiişıin bayrağını çeko!n, emir 
l rini fleren tJe haıfa ciğer· 
ile bütün enerjisini sar/e· 
duı Atalürl.: aramızda değil. 
Orıun lıoyaiwda en onu 
lıeguanı Hatay dn'CJO.St ol· 

nıuştu. O aramızdan ayrıldı 

- Bııştıırrıfı birde - " /'krt 1 
ranltk r•e esrarlı dürlük dröil; D •rme çalma ua~ıta ile kalite mrkrzm ve bPn, brı 1• ıtı 

len bu fiııt fıızlnl ftt nazıırı dikkat "' 'k V b 110C 
G•inı-:n ilk rşık/r:rınr emen sula elde edilemez.. Kazaltırımız or iti az ,.tfı · e il cı,. [fil 

c !bediyor, bir yo c t hurııl a ya l d' · k'ld rı o Lif 

/ukt. l bugünıin emrıni ver
diktt•n sonra ve bugl'nP inu

narc. k .. Ne çare ki gii"tımedi. 
A•it ruhunun /ernhl•iı için 
Ebedi ht1tırrs1 önünde bir 
dakika susubm .. 

·ı l l b' · ık k tarıkulda okvy ıcıı/.: çocııklnrına en ığı Ş" ı e zara k,,. tıvor, yiyor İÇ•VO", "Rl Oİ\'Or rr r•rr pırı , .. c:erı•ı.r ·a.rı k d f k ıefe 

1 
rıa<>ı. Kıurdrı bn111z bir ş,.y/pr vila:11"I merkez:nde c.idd• bir tah ğını, wır ı u a · b'f 

1 ~:-. kuruş vNİ•J·or c..c<0 u~u bu '' Ja{ du''şu~•,Or dı',,e bö·ılt 1 
- ., sil imkanı bulabilirlerse zaruret a ., " · tll1• b' f 1 t.•ar bir kıJ~ /..ı'şi orıla'1a uğra~ı fıaı/ıAına kıyıf,,mıqocot .[ 

1 ır ıız 87 a.. .uor Ev rnldtıimiz H?kkı Kı kar$rlrınrwş olur. l> g, 
( Atıtürk Hevlcelıne ç leolc o/so lıu-lom'lk lazırrı 11 

Arkoda~L.r, 
1 d h .. - rali, t;orclıı/.. lenm zinı Sürmene Bu,.un için de tJİlayel merke 1 dk H . r/0 / ıg 
1 koy.sn bir kafile a n go•uvorı.z. t. sö11 e i üseqın N •' 

ı . rıin gHli dvkıım 1 bf'.d oldunımu zirıde, dışordarı gt>lecek çocukları rıı'ı'kfP dulıa koy•ıuerdi: 

Türkün istiklal aşl=ı eu 
li ve ededidir. H11tcg zrıfe
ri/,. hu h.akikatın şc-.,.,Jı hit
misolrni dah., fıerdd(; bunun 

çlerinci~n biri11i ahiı er.•n • z mı ,.. 

1 

d ..ı L h d L o wl·ı kı,çfp /(1nılık.l 1nn s >.11/edi için° alacak iyi bir pan ~iyon kil dı'k,.nı' aramıgr rsıırıtJ1bd tin 'n şarııncııın rıM se eıı;;en şun p 

K mli mt>.ml ketimde dP böı;le rulm"Jk lr:izımdır. Geçen sene ağacın üzer.ne ntdl'n 
!arı s3y!iiyor. b ı d k J l l l rf • t . . t . . ? B söı _, 

Y T t t P:Z pr o rı'lrı•ı·;unt• ve ım ara açı mrı•ın a gı•::.e enı1z nf'ş•rya. ıtrıgorsunuz ,, u .111• oı • aşasın • rnr>zorı, geç y p ı 00 ! l l buöaçsı rl~n ligini ve böqlt>. ka. 111n ela fPsiri ol ın pa·ıçiyo•ı, lıa olarak rtüzel ftıkat et ~fıttr 

için çok 4ıl!f.tİnçftg;z çak gu 
rurluvuz. 

1 
f ııkıit en giizelin i,eıı :ıyık o mnı o R 1ı 

sar OnlfJ ag· rtrl lıgrm dıi,.ü ıdiim kiki •ht yncı kurşrlnınaktcn rızak hnyrr, değil mi? u "' Ji y.ııptı,,, Bir diğ-eri ıca• şı dıvudn ;tor' 
f Sü men• d,. dokumacıltr.m nP. ül ft,.. Pansİl/<J"I işi-ıi şimdid;zrı ele kaymakam, buraya 0 6 11,; 

Hatr.g. zaiim h:r isti1a 
per.ç .. ·ınin kanlı lokmns• d~
f:!ildir Hnkkrn ve adaletin 

çiçeği, sulhun ve do·.tluğun 
meguı udır. 20 Temrı uz Lo. 
zanın küçıik karıÜşi Mrmt 
1önün h.,kik.otft.ştiği g ~ndii. 
Bug ·n 23 Tem nrız da 
ikinci bir k11.ritş ha-

asılı duran büyük bir A ış' oku " l · h f' (rerı 
çüde ol.lııg"unu .<;ordum: Aııcak almak lanmd1r. Çrıl1şkan kay. uı, rıyvanı ye iŞ ( ,,,; 

yor. Şehir tİ\•ııtroeund str.t-nin ı · l ttrı 
/f, rıdi ihtigaclarınz temin r/ecek makamlurımızla rr.aarif memurla .1/İ yapan. arı ue I$ ı• Jift' 

en alik:tlı p 0~"a1'.ı.. kaaar birl:aç el iezgd/11 bulundu ,.ımız hu mnksadfo f•ilciycılt: le şündükleri için gelme ~af.ti 
SJlıı knr hrıla y ~ı or. Bela Yıiz qıllcrın ihmııl ,.e 

d . 1 Cıur:ıı ög"r<'ndfoı Bu brzlerderı masa gelst>ler hiç de jena o maz '·aluylryorsan ı·n~a/ ~f/ .• ko' iyenın temiz'"'!Jle rnotor NJ p'lr;r,P b ,.. , 

g"mlek v ı·ar,af yrıp1/mrıkf.ır.il,.. Dışarı/011 g •len l1.ıl11henİll ac1k/r H . k l l gt ve asfalt cıddl"leı d" bır tuı. m > " üseqın a ay il ktl 
kir ve bir damla su bile bırak- Kalme/ı .. imızi içtikt"n sonra çık· durumunu y.ı/.. mdcm bildiğim içir. bırcıkıp Sürm•nege hart F-' 
mıyor. tık hu me~ele iizaindt>. t11 lcaJar dur Dereyi geçtikten sonh~or 

H "'· A 1 " dum. Başka bir yazwıla vuıryeti köyüne ug"radık. Mıı .,nı Ö ;!,.. diidü.:;ıj öt .. , k.f'n heş .. •üı UKUrn t p'Ir,._ rrın oı iirıde do• 
.. J 1 b' d so,y n Valimizin dikkallerıne de mrzdon yetişti Köy O j

1
Ji k' Tk b' h ı f ı · · ·· mız nlıır 11k GölcnSP fl'pesi 

ı~ı ı •• rıeyy ·r. ı rsıoı go • d aız etmek iste,im lerdı Temiz t>ir ye". ...,,,, 
tllren ( Ooı:ı-u ) vcı• u u d • fıdı A.ıırşım z a, rıa7 lı v• l/~.,il hir b / ı <~ 

"' r h 'b ,_ { Surmerıe merk,.zinJ,. fir ilk nanrn ii-ııiıırlr> bir tı ı( h ç l 
nayı Y.rar•ık l'ıoıana ırd,r.i ıçıc <' ,. m gı i yıı.;se igar. Af,.fıtap d f u a 

• "' okul ve>- öğreimerı vur Şımdikı ·uı l/' 1 g~ı,;·ıırır. u 
neş'elı·, n •ş'el'ı b:>"ıı ıyor. taki /iuunu yok amma, yine At t. , , _ 6 . b" tı1 fJO'• 1 l d L ··~; okııl binası gPlrnediğindPn hir u •ırt< un ır us J"ntf 

irr e '>Zanrn koluna foktl- iş ve hayal mcm)eKe:inin çok gıizel. Tepenin mdırıtn dıiz Yolda Çağlaru o . 
m,ş bu 'u"'uror B - h oldu,..ıınu oeorada birmalıalle sınflıurn1>İ muta;ehnıirı .unı l k' bıt 

• ,, 3 • ugun tr .ı g:irüıtüsü çok 1" ı evi göstertce tımı • tlli 
Tı~ k, - k lb. J l 1 oldııg" unıı o"g·r,.ndik. yapıımrş bmasuıa taşınmış. Hri . 'd dO' • ur un a ın-ıen ozan Ç lh yuptığımız gezuıtc e • bl 

"' U a kümtlin ü>t torafırıdcı evvelce 7 l · Je11 
Unutulmaz ka Lı·amanıııa son ------ Mulıt,.lt'f m"yıular iizerirıd~ b l L.amıın dcrebl!y erın. ato"1~. n -- ---- -~--·- aş ıınrp bitirilememiş brr mek ş ~, 

H To 1 konuşu.qoruz. fiir ara mt>selt> yuptırdığı esrarlı oır d 
SUZ minnet ve tozfm'er yük ep ur" lep bınası varmış. Eğ-r tamam uycn bu eu KesteJdı:. 1'' ı 

mckıebe ge(fİ .. Of giOi, ~·iirme · 11'' 
selmektedir. ne de orlıı'>kul i~·temektedlr. Za. lc.11musı imk<inı eldt!. edilirse bu yeşılııkler içind~ . W'.J,t11 

Tarihi ilk açan Türk. sıkışıkl1kt ın kurtıılunmuş olur. edemigerek heçmışız .. ,,)ıair' 
Yurddaşlor, 

Bugün kutladığımız za 
/er sullı c~ph.esinı bir kat 

dah1J kuvvetlend•rmiştir. Te. 

meli asırların buğrında pe,. 
çinli duran Tıirlc · Frans1z 

1 
dostluğu. Akdmrı klydartna 
yeni bır abide dikmışfir. bun r 
d~." sonra bunş du7JLJS•nın ı 
donmez ı;o 1culurı halinde 1 
baş başa. kol kota yürüge

ce;iz .. Bızi yo'umuzdarı dö'ra
dürebilf'cek hiç hır kufJvet ! 
yoktur. Dün§a Ttirlc mitle-

- Arkası 3 de -

Terfi eden nahiye 

müdürleri 

D .,. .. k ten bunrı ;s/emeyen kazamız, çok ld v k " 
rıcuna nur saçan 'ur Otorllrken öniimüzden çar ge ık. fiU!Jma amı . ;(lj/I 
.. azdır Trnlızonun Maçkadan baş k b L Jı!J• I 

Uikü peşinde koşar şcıflı iki kadın geçti . .)urmenede bıra ıp doğ ucı:ı e e r ı 
ka kazalarının di/rlini bım bizzat ıd k •"-/ ttı• Ol 

Kar<ınlıktan kaçan Türk. • ve Ofta J.ô./fi bu lıusuçfa Mr ne id ı .. mu ~ r•k .. ,,;o 
dugdunı. Bc.~kc,lar1111 da e;aufe b / yıı .. 

6 aqok dileme oichğunu öğrendik uraga ge en ve e 
Olmasaydı Ş 'nlı Türk /erde okuyor uz. Frıkat l u iş gö O b / k d nan arkada"ı Pı.llatıırı 

fUdQ U Unan (lr ıJ lfŞlar ,' t ZfJr ı 1- • >' _ . L•ll" 
U .. /k / · / .,. .. k ıüldilğü aüninıJ/diğu !.adar ku IÇ,umını gıJrmeg• çı.-. 

Ü Ü ıman ı ı ur • la olmuyor,. dediler ue bir idcJJe , h d Jjira• ~ 
d 

lry dPğil. Dtğerlı Maarıf Veki· d 'k. uu çe e uturdwm.. /f{JI~ 
Me eniyet yapısı limizin gnek Parti Umıımi ku a. am11ıın taz9.~ ·ın~en balısettiler.. Su.rmuı• ?artı rcisı · fdft 
Olurdu aksa'<. Çürük. rultayında bu huçu~ta soru/rn Eve./,. zoı la guuı/ık olma.z, dPr ArukLı Halkt!.ui reisi. 1.~JI• 

il d k 
ler; bız bunu. propaganda ele olur cuLu .. Behdiyeni11 oııll ,, 

D · ·· .. d / .\UVC.ı ere rıl'r iği ce'f•cpfa. gere e • 
ilnya yuzun e 1er yer: f tf, meliyiz. Halkeulerimiz bf.zi raat bankasımn kö!}lii!I 

marıri şurasrnın açış r.utkur.da r 
'·Türk gibi kuvvetli .. der. l..ôtıi alr;;kanhklarımıı.dıın da mı:.ır çuvaiLarı dur11Y0 • ~ıt 

kumıetie ifade eitigi gibi, lir yerde «I" 
Tarihin her çağtnda kurtaracaktır. Yeter ki ciddi çnlz ler onlarla meşgul b!'ııı'ııe bir binıınuı üstüne "ortaokul,, ı. ıı , 
Zafer Türk/r.. beraber. şalım . ler .. Bu v~sile 11.e, ,-o7 Li 

" l vlıasını asmakla İş bitmiş ol. k "' 
b ·ı· ı. l . l k b d Sarguna.11a gidip gelmek için la11 gerek mısır,. i.~.ref ,,Jal 

Her zaman her yerde Türk mııy,,r; 1 u ... ıs ası giıç ii un en k "
6

.
1 

• buicıagın pek bügıık a, 
sonra ba$lıyor: Öğretmen ve vaslla te rar olomo ı çagrıldı. Hareket fa O 

Yerlerde. göklerde Türk tt'k y ld · / k duğı.mu barad.J şükrJ11 

/arını t Tilin etmek de kolou olmu. e 1 ·• 0 a yenı yapı ma ta lazım .. 
Her savıışta muzaffer E 1 k l "' oları Ciura okulu binası önünde 011 1

. 
1
•
11

.kfe 
d d 

yor. vet mem e ette, .fr mebu ~ . / un zr, ım J bt-
Destan lf illerde Türk. sumuzun dedig"i gibı, •kültür oçııi'iı,, durduk.. l\agmakam bıze izarat S" d d çoJra 

1: d' 400 1. 1 b k urmene e 11 var. I 1 
!. var· mı'll~t ekmek ı«t~r 'bı· uer ı: eu ı o an u öy şu J .• l .. d ld 11or o 
nsanltğm eri Tüık • ~ " L gı • . . • . en ıgne ennı a ırı, 

mektep istiyor, okumak arzu edi beş odulı okulunu kendı emegrle . . l' . . k'J bİf OY 
D .. h · r·· k . ıçrn e ierımız I c • Cq 

unyamn cev ert ı 11r • JJ " 1 . / ydpmaktadır; ancuk 100 /ıra yardım id' A k d,ıt/ııtıl'. 
Hem Savaşta barışta yor. il şup ıesıı memnuniyete d'/d' D c· l K mıza g ıyor, r a ~ 1 · l ı k b' e ı ı. o;vusu ıvra ılar cırade l ()ıl D • . 11Jef 
H d 

·ı . .,. .. k I ve s~vınç e c.nı uca ır vaziyıd.. . ~ .. arın I fon ezcrm' of 
er şey e I en I ur . • Fakat sayı kadar ôze de elıem· nız kıyılarının {)'! bal un yurdun d h d ld · 111111 s 

k- ,-, . .,,. .. , - .... k b ar er ger e o aı u§ 
Of kazru;mın Kadıhor Nıhiye Şeref de Türk. Şan da Türk miyPt t•ermek, bilhassa ytıni ya- oyu evrı gı ', go;:Numuzu a art lar. Değirmendere kÖP' 16 

müdürü Ali Rıza fuger birınci pılncak kiiltiir plummızda ernslı ıılar.. ar O su•ılar.. Kagmaka· - d k B sofi 

V T Damar da Türk. kan da Türk I k l l k d' mın g.1yretil11. Sürmene köulerin. ol tede Y,·~ mb u, .. d ed11 ııı' b-vc •kfıltelıir kou ının onya H h t n o aro e e a rnaca zanrıe ıgorum .. d h :Jf. ar a ra zon a aı, 
h d ı: B ·ı. • er şeye aya vere Böyle olması da lazımdır. Bu dım on birın e da a yenı okul 

1 / 
d k" ıı .. Jetl nı iye mü ürü _nv r ayaıı 111.ın· l b. t d r .. ki . l k d ere rrst a ım· opr J 

ci sınıf nahiye müdürlülderiae a ıa a can a 1 ur bakımdan bir hamlede /ıer ka- brnaları yapı ma ta ır. Kahara, . . . 'l far 

1 · B p H rıg14 ıznına a mlŞ ı. tfl 
terfi etmi .. tir. brahim Ôztürk %anın dileği yerine getirilemez igeru, uvane, opumezeıa, H b 1 b" 1 e:O"e ı .. v· H . oş un ar og e rı J ,11 

-----~..,..-----------=----- "!"---------=~---~~----ı Ag11os, ııera, otgur, Gonrt l . L/ k/ar '1 
~~~tl'!'ı ~~-.---~---:!""'."::--::~-=~~ ar cırısten man u 

kôyleri bunlar arasınd11dır. . . . k el r-=-s ....... a:t;ı11~s:a-.=-... a:t:=aktam~~~-aı 
~ Yeniyol'un Edebi Tefrikası 18 ; 

lil 

Hikayeleri 

&r .2 * Yazan : Hayrettin Ziya * -~ Jf 

çocuk, toprakları tırnaklarilc eşd\!mişler, geceyi gün~ 
düze katarak çalışmışlardı. Göreceklı.!ri mükafat bu 
muydu? Birinci kolcuya riişvd verip yaptığı ahlak
sıılığm eczasını çektiği kanaatindeydi. Şimdi Firuza 
da verece~i parayı ev lki rüşvete ilave ederse tü-
1lınden kazanacağı paradan yarısını kaybetmiş olu
yordu. Öteki yarısile borç! rını bile kapıyaınazclı. 
Hütün kış ne yiyect!klerdi? Evine tırmanan yokuşu 
çıkamıyordu. Beynindeki ağırlık, adımlarının ilerle
wesine maui oluyordu. Bir an ııef esi tıkanır gi6i ol
du; durdu. Firuza tekrar yalvaracaktı. Sıkı bir yü
rüyüşle geriye döndü. Kahveye geldi. Firuz, muhtarla 
beraber çıkmıştı. Muhtarın evine doğru yürüdü. Kol
cuya yolda rastgeldi. Biraz kenara çekilmesini söy
ledi. Firuz korkmuş, muhtara : 

- Ağa, sen bizi kolla, demişti. 

İki adım attıktan sonra sordu, 

- Ne istiyorsun? 
Kazım yutkundu, 
- Gel, razı ol, Sana şu paranın yarı ını vere• 

~ lm, Sabahleyin yola çıkayım, kimseye görUnmeden 
. tütUuleri gözden uzaklaştırayım. 

- Bunu u sö~liyecektin ~ Ben Nuh der Pey11 

mber demçm1 nladın mı ·~vu ? 1 tegiğim , 

dan beş para aşağı inmem. Hem tekrar ediyorum: 
yarın sabah vermezsen bu işin cezasıau bilirsin. 

Kazım, başka birşey söylemeden yürüdü. Rüz 
garın vınlamaları, kulaklarına doğru: "Cezan,, diye 
haykırıyordu. Vücudüniln her tarafı ateşler içirde 
yanıyordu. "Ceza da verirse bUsbütü.1 aç kalacaklar, 
Hangisine ı·azı olacak?,, Gö:ılcrine l:.ir damla uyku 
girmedi. Kızgın bir çe:1ber o~urtulmuş gi1>i kaf.:ıtasınm 
yanları yanıyor, acıyordu. Şakakları cendere arasın
da gibiydi. Dişbrini gıcırdı.ttığını zaman r.aman an
lıyor, tabakasına .el ataral-i kalın cigaralar narıyordu. 

Saatlı:;r geçtikçe işi şeytani hislerle, aı zularla 
doluyordu, Piştovuna bırkaç defa sç,rıldı. Fakat ya· 
pacrığı cinayetin çoluğuna, çocuğuna dokunacağını 

düşünerek vazgeçti. Fena düşünceleri kovuyordu. 
Uyumıyan karısı da yol'ganın altında korkudan tit
riyerek sabahladı. 

Sabah, sivri yeşil t~pelerin arasında turuncu 
bir alev yükseliyordu. Uykusuzluk ve asebiyctten gör
me kudretini bil~ kaybeden Kazım, dağların tutuştu
ğunu, alevlendiğini zannetti. Kahkahalarla güldü. 
«Dağlar yanıyordu da, o, bu tütün işine çare mi 
bulamıyacaktı? yanmalıydı; tütün damı, hatta kainat 
yanmalıydı ... Ne ona yarasm, ne de Firuza ... » 

Birdenbire fırladı. Köşede hala sönmeden ya
nan, şişesiz teneke lambayı kaptı ve tütün damma 
doğru, nefes nefese koştu. Lambadan dökülen gazı, 
çakmakla tutuşturul:ın bir reji ihbarnamesi alevlen· 
dirdi. Bu alev, tüti\ı:ılere, tahtalara sardı ve sabahın 
kızıllığına tütün damının korkunç kızıllığı karıştı. 

Firuz, pencereden şaşkın şaşkın bakarken K • 
:tnnln göğsü, kahkahalarla sarsılıyordu, 

/;' r ıll Vi 

S d le 
.)Ürmenede sivrısırıt .:.11f(< 

argonapa var ı .. ~~ 

Du
-n oıı!ug~unu da işıttını·. 

1
• 1.,/ı Ye11iden Kvnu~maıar oldu • 

çarşıda bulunun b lşkan, mü/ etti ~ıtrna mıntakası te:;ıs t;t~ 
doktorlar endişe edile sO~) ~o şe de/terlerini gôsterdi. Çıığlar, 1 

uı ada buluııanlura yapılması ge sforis
0
inek o/madı§ı;~efl? ıl rı 

rekerı işi ina11mış rıılıundan fı; ler.. holde sıtma ~ ekfef1 't 
kıran in .ndırıcı saz/erile izah olsun, yassı olsun sın f(l,1 Q/ 
ettı. Aşağı merke11 bız.e birer ay bir mücadele açılu:"~~ fJ 
rarı ikrıım etliler .. /ndık, Huike mt!.ili Ahmt-t Haşırrı kıJ,/ld 

1 
viniıı yurni görmek üzere dere yahut yazıiarındn ~ bit 
kıyama dogra biraz gürülü". Pariste yıila1tJanbert, faorf 
JJ,,re f<1111sındcı sd korku)>U u/du biimt:.ı.lerndş. UmııfTI' ıt'h liı 

... :Jf I eıı f'iı• l 
ğurıdarı ıçerde bir dükkan yeti t ne bulunm .. ş, ıenı 11t ı ~ t! 

· ko11mı:şlaı;lıalk m.()fTlefO~ 1. 
Cıgrılmış /:;timLdk edilip bina rrı ıtı 

retmeğe gedr gibı 
yapılacak S.ır g:ına11111 Kuradeniz .. ( r 

gormı:ğe koşmuş. 
10

.,1 ı 
tersanelerinden biri olduğu11u e ,. 'Jt 

Bız de şehir !I .. ,~ 
' t•vııe/Ç!! ya:mıştırrı Burada bit . ki b' rrııI ·• 

sıı.. ere karşı ,r i~ 
ml!k iiz.:re olan bir <1emi göıdiik; d .... ıı~ ' • saki Nı tekim o,,. ;u 
g /in ~üsler gibi susliiy'Jrltırdı . mışfır. Her beledige ~;11J1ı Dörıdıi'<., yaşlı ve levent bir çı . . k .. m""sı /J 

rest sırıe ureme ', /ef 
narın gölgesinden ibıırei olan /arı yok edtci tedoır •[er :, 
Cumhuriyet alanına geldik Hü /er, bütün hemşefırl eJt' 

seyin K~laylı :· ~ile bt~im bir.t~ edcrluse fayda. eld:1ırifl; 
çayımı ıçec ksınız,, dedı ve btzı J~i büyiitmemelı: Ş h{tfif '>t 
otomol,;fo binmekten alıkoydu.. banın ve köyün rrırll r Oı.ı ,.~ 
Ç Jdt' . ,. ıı.arr.ı ultınu olurduk, lıem çug- rine y prşkan ma ~.,~/I 

I lurımızı içivor, lıem konuşuyoruz. ı veya '<.anarak ve s~· ;çiflJı 

1 

Bu~ada yupılac<J.k Ha.lkevi~irı raşma ile iki iiç 91 
1110;/lr 

gerı karaıluşmış deme/dır. Şım larrn kökleri k~rııtu ;altı" 
diye ku.dar bin lira 9ardım edil. risineklere gelırıceı 111; 
miş Müfettiş üç bin lira kadtJr yok et.ne işinde de 1~,ı dulıa gur<4tm unadetti; üstünü de ydle meşgul olm~çifefl ıl 
onlar tamarr.lıyacaklar .. Evin it. neklerın sıtma l ıe~J ı 

· · · hl t mctı ., mi ü~erinde dahi anlaşıldı: Mah cı.ısuurı sı ıa 1 

11 
biff t 

no olacak. l:Ju i$im alt.nda anı· en b:ışlı sebeplerde f3otıı~ 
lan köylerd• 10. 12 bin insan nu unutmamalıytı• 11 Jı 

ma iştnd" ok<..liptı1ite 
yaşıyor. Okullarında ultr öaret- ~ 
men oar. dalanacaaız. 'llJ(1C 

Hüseyin Kalaylı, göliuinde • H. ~ 
oturduaumıu ağacı iÖslererek : - .SQllQ Y r 
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FINDIGA E EGi VERMEK 
Biz T rabzom köylüleri yaşayışımızı fındığı- ı eıktan çoğumuz esirgeı iz. 

ll'lıza borçluyuz. Arazice en fakirimizin biJe Fakat niçin ? Yoksa fmd:k ziraat değil mi-
tnutlaka bir kaç dönüm fındıklığı vardır. dir o, havadan mı geÇeriz ? Bır lazutun ve bir 

Fındık olmadığı sene sanki elimiz kolum·uz tütünün dibioP senede kaç defa gider, çalışır, 
bağlıdır, fakat mahsul olduğu sene keyfimize çapalar z. Kabak, pırasa ve lahanaya az mı 
hudut yoktur. Çünkü fı ndık bizi ayakta tutan emek veririz ? 
biricik en kuvvetli ve herkesin bel bağladığı Pek ala, bunlar için bu kadar kuvvet sarf 
bl'r 'h ld" ederiz de onu fındıktan niçin esirgeriz, neden ma su ur. 

Bu bir hakikattır ve kime sorarsanız alaca esırgeyoru:1:. 
' Rlnız cevap aynıdır. Fındık .biz Trabzonlulara Ben söyleyeyim mi neden esirgeyoruz: Çiin-

lanrının büyük bir lütfudur. ihsanıdır. Fakat ne kü Fındık hiç bakılmadığı halde bile bize az 
}'azık ki biz ona karşı şükrümüzü, borcumuzu çok mahsul veriyor da onun için · · Ya hiç 
layıkile eda etmiş değiliz, etmiy.-.ruz, edemiyo- mahsul vermesin, bakalım o zaman bir tarlaya 
ttz, Fındığa iyi bakmıyoruE, başka ziraatleı e verilen Pmeğin on kal fazletsı ona sarf edilmez mi? 
Verdiğimiz emeği ondan sanki de esirgeyoruz. Bu sözlerden de pek kolay anlayoruz ki biz, 

Sözün gelişi, her hangi bir tarlaya lazut Ulu Tanrının lütfuna iyi bir karşılık gösteı di
tkrnek için orayı güzelce hazırlar, derinleştirir, ğimiz yoktur. O, bu memlekete fındık ihsan 
hatta gUbreleriz, tohumu ekeriz, sonra, yetişen etmiş, Fakat biz bitip te Hakkın bu ihsan~ndan 
lazutları ayıklarız, seyrekletiriz, kalanların dip layık ile İstifade edemiyoruz. İşte meselenin ve 
lerini doldurur besleriz. Bunları yapamazsak bu k·adar sözün özü bur adadır. Üzerimize borç 
o tarladan bol mahsul alamayız. olan Şe) i yapmıyoruz. 

Lazut için böyle olduğu gibi tütün. patates Kötü mü olurdu, bir dıp Jazuta sarf ettiği· 

BORCUMUZDU 
sene kötü °kötü, pis pis düşünmeye kendimizi 
bırakmasak .. 

Şu muhakkak ki her han5i ziraat olursa 
olsun, yapanları sevindirmek için mutlaka on
lardan bir emek bekler Bu emek verilmezse 
o ziraat te sahibini n1emnun etmez. Artık bu 
hakikati bilmek ve ona iman etmek ica:p eder. 

Fındık ta nihayet b;r ziraattir. Onun da 
tıpkı bir lazut fidanı gibi toprağının işlenmesi, 
kazınması, bellenmesi, gübrelenmesi, a v!tlanması 
terbiyesi, tımarı laı.ımgelir ve bu işler 20 sene
d ~ bir değil, belki her sene yapılması farz olan 
işlerdir . 

İşte köylü karrfeşim l Senin düşüneceğin ve 
<'aklını kullanacağın nokta burasıdır. Fındığın da 
nihayet, diğer m::ihsullerimiz gibi, bir ziraat 
olduğu meselesidir. Sana bunu kabul etmek 
düşer. Kabul edince de onu her hangi bir ç:ftçi 
gibi, benimseınen iktiza eder. Çünkü o, senin 
ve hatta hepimizin velinimetimizdir, ekmek 
kapımızdır . 

I3ilmem, sozumün en ince yt-rİ burasıydı, ye her nevi sebze ve diğer her hangi ziraatler miz en~<>ği fındığa da ycıpsak ta ondan her 
•çin dahi ayni büyüklükte emekler. sarfed~riz. sene bir düzüye ve fazla mahsul alsak . . Ve 

~eriz de ne yazık ki ufak bir em:~ fın. sonr~acaba mahs:1I va~.m.1.y~o~k~ın.u~d~ıy•e~~l1.er~~~~~,~m·~~~~~~~--K·~=~-z~~~u~~~~~9l~~-TmA•V~ 
onu anlatabildim n i ? 

Hatay kutlama töreninde· 

Hakkı T uncayın verdiği söylev 
- Baısarllfı ~ de - Bıışında hem p::ı.rlok bir 

ti,.; çok i11i ftınıT. Uzun ta tuğ hem de 11urıu bir meşa 
'ila yıllarından beri knhra. le taşı9an aziı }./illi ş .. fe 
'ttence1 döjıi1me9i de insan yıirekten s~ıô.m ue b{ığlrlık· 
Cq ıöriiımegi ti~ örnelc. ola- Zar. Onun ardınd:ı da, 

Polis KoHeji hakkında 
Emniyet Müdürlüğünden : 

(Klavuz} un 17 sayılı bolüm C - Afyon, Amasya, Bilı cilt 

kartonuyle t frilı; ı-dılen kı~mında· Ç• n re: ı rr, E~kişehir, l:ıtanbul, Kay· 

ki (Kollej kayıt Ve k.dbul talimatı) s~ri, l\ırşe~i r, Koc ıeli, Konya, 

na ektir: Ku~ah.,... Ni~do, Sıvas, Tokat, 

1 - Polis kollejine girme Yozgat, Zonguldak ... · 1 O Eyi Ol 

dıle~inde bulunııcak ortaokul taribınde Anltarada Pllliı Enstitü. 
sü müdürlüğüne baş vurmuş 

olınalıdırlar. 
Cıık bir kobiligttle yaptığı Atanın ardmrfa olduğu. g bi mezunlarının seç'lle sınavları, 
ltıııı nankör ho/ızalıJr unut- çelik bir kütle haltnde Ankarada Polis cnıtitüsü müdür· 

'»taıscı vt/alı tarih unutma. y "irıi,./o·uı. yurUfJl!Clgız.. lilg-ünde yıpılır. 2 - Ankaraya g-elit ve ıe9 
• A ç L me sınavında kazanmadıkları ta\:. 
·•11ştır. Olcusunltr. Türk de lnönü mi S ... kargagı <:1e 2 - ıtrı, Bingöl, r ru ·ı, • o· b L El ıı. E . E dirde mahallerine dönüş ma ıraf 

İçtimaa davet 
28 Numaralı 1 rabzon Fındık T onm 
Satış Koop9ratifi Başkanlığından: 

Koopuatifinıııirı 938-9 hrsop yılma mt nomal 
gmel ku,ul top1antı$ı 14 Ajustos 1939 pozmtfsİ gunü 
ıa•t 14 de Trc.ıbzond., }{alkefli salor unda !fapılacak.iır. 
Ortak/a,ımtzırı mtzkür gıin '" sadta toplantı yerinde 
lıazır iulunmalarırıı r:ca ederiz. 

Ruzname " 1n ceoheri iyi anlasınlar. Dumlupınarı devıJm ettiren ıyar aı.ır, 321
•' ' rzınca n, r-

L zurum, Gııziantep, Giresun Günü ları için Polis Kolleji müdürlütü 1 G l .,. l k 'd le Bi% en açılc. i/adeıile h~· lce'lramon orduqa cand n . - 0 nt "uru müıa erotını ı ore etme Ü%ere 
l şane, Hakkari, Kan, Muş, Rıze, taliplere karşı bir rOna teahhütte k 1 b. b k b 

~ti "e istilc.ldl da'Uam •ıın selam a,.,, Türk ordusunun bulunmaz. açt r~y i e ır a~ ..ın v,. müzokuat za ıtlarını tutmak 
Sıirt, Trabzon, T unçeli, Urfa, Van 

11ıl-a- no"bıtcı'sı'gı' •. u··stu• -u·ı sürıgüsj her zaman kes.kın ve h:ı~lcanla birlikte imıa t:tnıek üzere açılc. rey ile ıki 
·•• • .. ·•• Viliiyetlerinden müracu.t edecek y ı Ü ı A L 

L le l .... bahtı daı·m kt anız; m racaaıc. arıo aır.a- %llnt lcô.tihi seçilm~si. 
~'a. •lı'miz 11nlı "e a nı · '"" a açı ır,. ı ı b 1-J d t ı · ,.. H l k o an ar, a .. arın a; a ımatın mu rftya gelişleri anında aınav ıonu · 1 v·· t• le f / k ll l 
ltarı lcı'rll dıı·i,'. B 1ş[0,,. ıı.tog ı ırd·şlerirnize dd 1 d 1 h - ı 01e ım 'Ve on ro uru arı ropor arının 

h 
't d ayyen mı c ~rın e yezı ı ı.ikum nun kendile ioe tebliği gününe okunması. 

ltaıı dim Jik lu le -e •ere/ ı ııp e ıyo uz: lere tev!ıkan mahalli E'llniyet d ı d 

11 
fi ., v Tu-rk d pl·"·· . ~ . . . ka &T, polis kol eii b in 19111 a pıı· 3 - Btlanço Jiat f.arlcı (ka") hesabının lcabul fle 

o'andagıı.. Ş mımı•a ve ı ı ., ••'4~ smın sc..g· l.JjuJıir ve: anıır!itler:tce yapıliC.tic rasız yatırılıp ve yedirılirler. 
Q"- b d . lam göröşlİ ve ş ınlı ordu tahkıut evrııld ile, tam teşekKülü u _ Müsab:ıkR inıtihıını gii tasdiki ile µötetinı ve *"ntrol ku11ılla rı üyelerinin ibrası. 

Umüze ütıin ünga ım " 
't .. · B dl l nun genilm z v:ır ığı, gılludır sağlık h ·yctl=rindeo istibsr.I edi nünd&o aoara vfirut ed"celtler 4 - Yönetim Kıırula iigelr.rinden kur'a i 'CJbet eclen ••srn.. ize uzatan ar 
Q/dan,yorlar. Bfa Atıllnnın içinde grındığmız hrıs reli 1 ıe~~k ıııp.ırları ist..slıaben 5 Eyıül için huıusi ve münferit sınov iki iıyenin gerine gizli r~g ile ilci nsıi fi.gtJ oe unamuka• 
t0 bir dahı gelmemek üzre yok 2"uounJe ııçılıımaz 'CJelerıamtnin 27 nci maddesi mucibince gizli reg ile iki 

l 
'Unları, Atatürk'tin çocuk j 

Q A ıtmi-rdir. Bagcin ana-ocıtanın B - Aydın, Balıkesi•, Bolu, 4 - S"çme sınavında mu yedek Üge ~eçilmesi. 
'ı. lnönrinün erlerigiı. !· r ff k 1 J 1 lı: bh ltıeıınlar / A/rilca çöil~Tinde ~~/katti kuc ğınd sırıız, ar $urJJr .. 8J~ııe, Ç ımııkk:ale, Çorurn, va a 01" 0 "runn a ınrc.ı tu üt 5 - Anamulrnvelenam enin 39 uncu maddesi muci-

llıp J 1· . . tık sızılarmız dinr:cek. Q • lDe~ızlı, E.dırne, lçel, ı_sparta, vo k,pfıılet tıenldi kollej müdüılü bince gizli reg ile bir kontro 'ör $eçilmui fJe ikinci lc.ont-

l 
~anmıı. ae :nmış çııme· zmır, K•staınonu , Kırklareıi, ~tıı · 2'ürce ıı nav n~ticesi kend !erine d v le /c ,.,.. ı; 

ı''le Türk topraklarına çı - ralarınız k, p·ınrıcr.ılc.fır Yek latyn. '.\'laoıııa , ~faraş. Ma•din. bildirildıkten sonrn tao:ıim ettirilir. ro 'ö ·ün ta11ini hususun a ı ıi se ı icartt .,.. ekiiletine 
ııı: ı L k L k C ı selihiyd itrısı. ı G'1l u :ı. Bu topr,.lclar ris su mn11 ca sır.ız., L1'7l · Mu!{ la, Or 1u, S ımsun, Seyhan, 5 - H~r } ıl, koll ejın yalnız 
t · t • ·ı S T k 6 - An11mukaoelenamenin 65 inci madde.$i muci-ı(j.nde biten dikenler çok •'-· hııriget. b:ıfün nı 71 ten e .oop, e irJa~. Antalya, .• 8 birinci sınıfı için seçme 11oavı 
'il l sizın aranız.da da çiçeklene- EylOI tarihınde. açılır ve talebe kabul olunur. binci! ortalclar araJından açık rey ile bir sene müddetle 
k, itlir, battıiı ayakları ctlctir. ~-----------------------• üç hakem intilıubı. 
a11gran edu "e öldurür.. Btıtürı l/urdu'l icaJ.ında Emniyet Müdürlüğünden: 7 - Eluperleri seçmek. işten el çektirmek. koope· 

I 
Üstümiiz• ge 'm,sinler I l ·· rati/in geni sene bütç!si ile memur kadrolarını lıazır/a. 

tf''-/ Ant p gibi o dnğurııı go en· lstarıhul polis okuluna olınoc:ık stajyerlerde bülun-
lııt al harbinde alamad ğı ,_ m~k. ek$per ücretlerini taqin va tesbit eylemek husus/a-

ltı lı ler bildr. anladı.. Anlama~ maıı lıbım olan şart ve vasıf ar : 
ıı ızımızı ıdırız. istemiqenlere t• k ar cdaız.: rıntla Birlik Umum Müdürlüjürıc: seldhiget verilmesi için 
A,lcadı:şlar, 1 - Orta m1:ktr:p me~:ınları ile bu dt.recedc ge. karar ittihozı. 

Her Türk bir Alitla fit: d'lc[' b k h l Bütün hago.tınd~ Ttirk ı ı er t1ş o ulundun ne~ 'et eden erbaşlar fJe ya ancı 8 - Yönttim oe kontrol lcar11l arı üyelerine fJeri· 
~lll~tinbt istilc.lali. ıu~fi bir P "''Ç 1 Atatürk d"-mektir. bir dil bildi le.le, ini Kültıir Direlctörlıigüne lcabul ettirip lecek ücretlerin tayini hakkında Birlik Umum Müdürlü-
... ı Çelik vurlığımııı ka ı.· b h t le b ı l h / h / ..... rıat fit! refahı için çalııan u usus a vesi a i roz ey egen er imti ansız o aralc jüne se/a iget 'Veri mesi . 
.,, ıgmakta dL h.o. çok gecike- le b l d'l' l v A k l le 'f "-•tıirlc 'ün man•rri huzurun a u e ı ır er. 9 - n.anun 1ıe namu ave enameve ooperati in 
;' ~ir kere tlaha ~öz vtri· c•klen Şifin di'ile sö:1lci- 2 Yalnız ilk mektep muunu 'llf!Ja bu dertcede ttıelckül m31csatlarına. g'yesine. Yülcıek Ticaret Vekt!ile-
•ruı : yoru• • talısil gördüğünü iddia ,.y/ı Jırıler ise müsahalccı sırıavı· tinin ve Birlik Unum M idü,/üiiünün dir~ktiflerine uy· 

S "Turk milleti,· yüksek 6 

enin iıind~ rbedigen yü na tabi tutularak mesl.,ğe • ın 1cakfordır. Mektepte bu- ıun şclci'd~ i• si:ıasa.s•m t,.sbit etmek ve Anamrzktı'flell'-
~G ideali ve hagati met/ eGti y 

~ Yfce;iı. Gösfert/ijin bülür kend sile herahcr olan mil- lundulcları müd~ütç! yiııim. qafım ve giyinmeleri DefJle- namenin •mir ıdtiği vuaifi hu uaslar d.-ıiresinde ifa 

1 "'flere •or,.ccğız. c%İm ve /etlerle birliktl', göz kamaş te ait elmalc ıuretiyle lur.dil. ıine n:uayJJen bir tt!;·ldc veri- eglemtlc ıiıere Yöruıtim /(u,u.'un'l selahiget verilmesi, 
~Odemid bir an bile gl!rı· tırocl11c qeni kahramanlık lecektir. Yazılı evH/ v~ şeraiti haia olanların birer iı 10 · - Yönetim Ku•uluncrJ, kooperatifin tesbit cdi
k1ttaiytceji%, /stilc!tllimize, menlcıbıleri ga%mak iç'n ta- t!da ile Vil4yet M!ılcamrna müracaat dmtlerini fle iıle- lıcek iş Sİl}aJasına f}! ı~~ .. k l:ıi l m'llcsatla~ına göre ictı• 
~e/ •e ıor.ımııa ltke sıir- mamile hozır ve kati ofurak ri"i ta/cip tdertlc A;astu ayı içinde evrıılcl11r11u ikmal 6ında fındık tarım ıatış koopıratif leri Birliiindm istf/c • 
.. ''ttjiı. Rahct uyu U .'u ktZrar tJtırmif bir haldedir.,. ettirmeleri, müddeti muayyene zarfında ilcm•l ıtlilımıg«n r111da. i•lunm•lc '" ortaklara avans oermtk hunHunda 
t,,,. I Gelsinler 96r$tlnlc1.. evre.le s,,hiplerinin mı?/ctebe etlınamıgacalcları ilü olunu1, Yönılim Kurulun• ıılcilaigd tı•rilmısi. 



Sayfa 4 Yer.i11ol 
1 - -

Pazarlıkla kira artırması 

/slc.tnder Paşa 

', .. 
Mtgdon 

.. 
Ku~dııracılar 
Er•a1um cntld~si 
Diltağhnnt Hükümet caddui 
Çömlekçi yok•şu 
Meydun cad.f e(i 

,, ., 
Hal binası içinde 

'• .. •• .. . . .. ., 
" 

No Cinsi 

Nümune Hastanesinin 
mutfak, çamaşırhane, 

etüv tesisatı inşaat 
eksiltmesi 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüğünden: 

1 - Eksiitmege komıltın iş Trabzon N:imune hasta. 
nesinin mut/a.'r., çamaşırhane ve düv tcıisot"fır. 

Bu işin muhammen le.eşi/ /,edeli (47,940) liradır. 
Kapalı zarf rısulile yeniden elcsiltmege konulmuştur. 

2 - Bu iıe ait ı•rtnamel&r ve erırak şunlardan 
ibarettir. 

A - Elcsiltme şnrtnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bngındırlık işleri genel 1'1rtnamesi. 
D - Yapı işleri umıımi fenn; şartnamttsi. 
Srhhi tesi~ata ait umumi ve fenni şartn:ımt: Ha

s~si Ş"'rtname, le.eşi/ cetoeli. 
lstegertler bu şartnrıme t:1e tJflrnkı (240} kurı.. ş Mu

kabilindt Trab~on Nafıa Müdürltiğünden Alabilirler. 
3 - Eksiltme 11 · 8 - 939 t<ırihinde Cuma günü 

saat T 5 de .Trahzon Sıhhat Mii.diirlüjünde ioplanacalc 
t.lcsiltmd ko'11isyonur.da yopılacaktır. 

-1 - Eksiltmeye girebilrnelc için isff!klilerin ( 3595) 
lira (50) kuruşluk mu11akkcıt teminat fJermesi (it bundtın 

başka d<! 939 yılına ait fic,ret odaıı k.,gıt fJtsikası ile 
ihale günündtn en ıu :1elciz gün evt1el Trabzon Vilayt!ti· 
ne müracaat f!tlerek vilô.qettm oloc1Jklo,ı bu işe oit elıli 
yd oesikası"ı ibraz etmeleıi mecburidir. 

S - Teklif mı/etapları yukarıda ıiçii.ncii moddedt! 
vaıılı strattan bir saat etJveline kader Trabzorı Sıhhat 
Miitlürlijüne tetirilerelc eksiltme komisyonu reisliğ;ne 
makbus mukabilinde fJuilecektir. 

Posta ile gönderilecek melctüplnirı nihayet üçiincü 
maddede gozılı ıaatu kadar gelmiş olması ııl! d:ş zarfın 
mühür mumu ile iyice lcopatı ımıs olmnsı lazımdır. 

Postada f1uka bulacalc gecikmeler lmbol edilmez. 
22-26- 29-7 

12 Çift fotin yoptırılccak 
Belediye Encümeninden : 
Otobüsle·de çnlış '".n şoför fJe bilciçiler için (12) çift 

/otin ele.silim• u~uliit> qc ptırılacaktır. 
Elcsiltme .f 8 939 CU'71a ~ünü icra ediı'eceğintlrm taliplerin 
ayni gün saat 14 de encıi rnen~ mü rucaatforı ilan o 1rınur. 

26-29-2 

12 Kat elbise yoptınlacak 
Belediye Encümeninden : 
Otobnslerde çabş"n şoför V" bilttçiler için eksiltme 

usrılile (12) kat elbise 9optırıl.ıcalctır. 

Elcsilt . e 4 8-939 curna güm"i icra ~dileCf'ğinden ta
liplerin agni tün "e saatto. ntcüm~ne müracttatltırı ildn 
olunur. 16 - 29-2 

13 Kat elbise yaptınlacak 
• 

Belediye Encümenin&~n : ~o 
Beltdiy~ zıhıta memu ·l.ırına (13) kat elbise 

adet şnplca nçrk "l:si/tmP usrı/i le yoptırı lc. r.oktır. 
Eksiltme 1/.8-939 Camrı g ünri sn. t 14 d" . icra edi

lıcejind~n t ıUp 1,.rin temitırıt i m'l.v.ıklc.rıt ı mal. i ız!arıle 
ayni ıün oe saatta erıctimene müracaatlttfl ilan o ı unur. 

21)-· 29-1 

Maden kömürü eksiltmesi ~~ 
MAARiF MÜDÜRLÜGÜNDEN : .. ,,,;. Ol 

1 - Ortaolc~ lar için alı~.'1C'lk olan 60 ton s~h•-· le 
!tok u,. 35 ton Ktıblt! mcdm kormirü 26 7·!9J9 ta'' ııı'· '~ 
d.-n ifib ırcn 15 ~tirı müddetle açı le eksiltm•ge konaL~tJIJjrl t/ı 

T ki k 1 2 Elcsıltme_ue konulan 1800 liralık 1 J5 5J 3o 
UZ na İyct e Sİ tmeSİ muv.Ji<k?t tt!minatlı 60 ton Siimi~olr. fi! 700 Jiralılc_JJ' ~ 

Trabzon 1 nhisarlar Başmüdürlüğünden lira SO kuruş mu'uakkattemin tlı lcrible m:ıden lcömü'" ol ~. 
1 - E,.ıincana tabi Giirıeıi ve Hı" rtuzlalarıTJdan .$ - /h:ıle tarihi !O.R-!939 PP.rşemhe ıünÜ ~:JI 

T 5 te Hükumet brnusın.da M .ıa,if Müdürlüğü daire•' 
Bayburt Anbarına (350) tora tı;z nak't!difrctktir. müttp·kkil ko,,,isyonca uoprlac 7ktır. ıJi ~. 

2 - N:ık!iq "l t 27-7-939 gününden itibnren r:o; 4 - l.~teklilerirı Ticaret 0-!asınd,ı kagıdlı o io 
gün. n.üddetle we k11p ılı zarf us1ıri le Erzincan lnlıisarlu.r 

1 
lurına dtJir v~silca göste,meleri lazımdır. , _ kf ltı 

müstakil müdrl.rfüqün len münnkase!ıe konulmuştur. 5 - Ş1r!na"'eler her gün Maarif MüdürliittJ 1tr 
3 - Muvakkat ihale 10-8- 9 ~9 g •irıüne miisadif leminde görı;/,b;/ır, ~ti Dl 

perşemb~ günü nat 15 de E zinc m lnhh:arlarında mii· 6. - ls~f:kliler .~4-90 sayılı kc11unun J6 ·J~ff" 6j 
tışeklcil lco'ftisi~ond . .ı gapılaca."-!ır. madde ... t ahkamına go1e muv.;ıkkat te71in1ıtlarını eksi el' lıi 

f - Nakliyatın muham'nen bedeli ( 140001 ve mıı - tnatındfn bir sa.at,.. efJ1'tl ~tdarik. ederık makhu~ ; .. ) •~ı 
ı mel<fup arını mezkur komısyon.-ı ıbrnz edeceklerdır. 

fJakku.t teminat ( !050) 1iradır. S 6 
5 - TtJk'if .. ı':!.bup'arı ihale günii s~at on beşe Oğuksu yolunda Vİraj genişletrf1 •ı, 

l<fıdar k.ıhul edilccelctir. k 1 1~11 
6 - Ş11tnarn'!ııi görm,,lc f}~ d·ı ~fT ıiuade trıfsiiô.t e si tmesi 1

irj 

•im tfc isttJq~uı ~erin B ısrn 1irl~r !üt~71 iv!, Erzfoc 111 lrılıisar Vilayet Daimi Encümeninden : ~·' ~ 
b "d I - . • K'' k""'J laT M Mridfi.,/üğıin'!, Ba'f/ art ı tıre m~ma,. tığun.:ı m'irtı· So~uksu - Kısarna yo ·unun A tatürk oı 576 

ca2t l!t/11'meleri lrizıim •i ilcirı olunu· · 29 - 2-5 a1.111fon virr jın geniş !etilmes; ;ç;,, tanzim lc.ılı11'1TI ( fO 

l·k,. adet kamyon eksiltmesi lira (14) kuı uşlu~ ke~fi üzerinden aç k <'ksiltmeiı! ,_,. 
nu 1muşfur, Mur•ak!c.ot iP.mi11ı'ı ( 42j lirı.. ( 21) ko111~;14' 

Vilayet Daimi Encümeninden : 10 8 931 tarihim~ çatffn perştmbe günü satJt 15 d~ ;ha' 
Nafıa dai,.,.s; için 939 m f'l d,./i op ,, /, Fort, ''"'t;<ı qet malcnmırıd(J top!anncok o 'an D41.imf Encümende 0ıt' 

l ı H lt1si yapı l c dctır. lstekii/erin mezldı,. gün f}t ~IJJ 
ıav,.ole marka ;~; karnııo ., · • m o ı n (' wtır. er ;kis1r1;,, E f 

I J ... 8 o 9 L ~cıimrne müracaatları. 
muhammım bedeli ( 3900 ı ra u·. ı 1 - - ,,~. ftırinine 

çatan perşıJmbe gtitlıi sr. t 15 de Vdaı;et m ıkamırıda top- Elektrik ampulu alınacak 
lan2c11/c o~an D dmi Encrl w•nd• ihrı 'e$İ u p irn k ıh: rtt 
21 gün müddetlt.: ti çık eksiltmef(e konul,mı.~ ur. Ş .rtnıı · B lediye Encümeninden: JOO) 
me5ini ıörmek ist~11enlerin her gün E cii.,. ,.n k.ı /rm;rte ( 70'1 ) adet ( ;,,60). { 500) ad,.t { 100 ), (~t19'' 
ve ta/;p olanların qrJ.z./.P 7,5 mur,ak.ku t t emi nr t lutile n,f,,f ( 150 ) . ( 200} ad-t ( 200} vatlık ampul "'" 1,i 
mtzlcfır gün V'? .4'ıı.7tta Erıcü n ne m irrıc•ıatforı. 2 ) 2 5.9 "dilmt-lr ti r · e 18 gün müddet 1e açılc eksiltml'ğe "" 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Jik o ~ull12r içi 1 yaptırdac ,k (19) ka?em evrc.kı 
matbuanrn mulıammf'11 /,,.d~li olan ( 4 ! 4) lira ıi21>rinden 
ılcsiltmt!ğe lco..,ulmnştur Mumıkkat te rnin rı fı ( 'JI) li1f'dır. 
17 - 8 -· 939 tarihine çat .. n p ' rşem ~"! günü sooı } 5 ,/~ 
Vilaqet m "ılc::ımında top 'nn(lcak oları D.ıimi Eı·c ii nur.d~ 
ihalesi qaprlfJc-.kfır. Ni nune 'TJP. şarlname.,ini ı:ö 1nr.k 
isteyenlerin her gıin Erıcümcın kalrmirıe ve talip o tnıfa . 
rın muva.lckat teminatlarile Encümene müracant fo r1 

29 J- 5 o 

mııştıır .,fi. 
Tt7. iplr.rir> f"minafı rnvv :kkat11 mokbu:ılarile bt 11r'' 

de 4- 8-939 Cuma günü ... orıt 14 de ~ncümene "'1 
cııotlanil an olunur. 22-26-29"" 

Yol vergisi hakkında 
Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : . ,. $!~/ 

939 yılı n.alcdi qol müfcellP./igrti birinci to/csı·~ 'ti 
ikinci taksiti Kanunuevvel a1Jları olmak üzere ;kt 
suvi taksitte t<Yhsil edileuği ilan olu.nar. 

Mağaza icar artırması 

Pazarlıkla parke kaldınm eksittmesi Yeni içme suyuna abone olacakJ · r .J 

Belediye Encümeninden : Belediye Riy!setir1den : 

Vilayet Daimi Encümeninden : l 
• Hu ·~si Mı.ıh'lseôer.in Tuı :u ç eşme Haci /l!J~1 ,,ı~ 

k rıi ;oı.-Ja.H 2 No lu moğ ~anın s~bilc icar bt!d,.[t ~~ 
(36) lira Literin.Jdn fl 'tırm~ğa çıkarıı'mıştır. MtJ01 

J 
teminatı (260) kuıuştur, t / Sinema önü parke lcalaırım inşaatı tkıiltmulne kim· Tesis<Jtı ilcm l t!di 7mekte olan $,.Ja .. fm it lçrne .cuqu 

ıe la/ip cılc111sdığın&ın mezkıl,. p:ırlce inşaatı bir ag müd· na 11Sone olacaklanrı tt;iJatl ,~, mıirocaat s ı rnsil~ gapfı
detlı pcııarlıga b"akılmrştır, , rıl•cajmtlo11 tfJltrine ~u fmak arzusunda o{atıların 

T•liplerin Salı flt Cama giiraleti saat ;4 dl! Bele- (10) lira dipozito rılcçelerile [):ıiremize ~imdıd:sn müra. 
dlgı fttıc;ümenir.e mfjr~u:a:ıtları l'dn o 1tınur, 26- 29- 2-S C<Jfltiarı ilan olun fı r--5 

r ••• 

'l ""' 

17-8 939 tıuih ine çatnn pttŞembe ·günü .s11"1,..l 
de Viiaqet Mnk.amında toplanocok olan Daiml E"'~ı/t 
de ilı11l11$i yapılacalctır btelc.lileri,. muvolclcat ,,,,.1 p 
rilo Erıciimme mürnc::ıatlorı. 29-2--5"" 


