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Trabzon Limanı 1 
I 

~ Yirminci yüz yılda. kara luğunca takip etmiştir. f 
~ hava nakil vasıtaları. baş Dağlann bu cil11tsi. bizim J 
~dürücü bir sür'atle iler gibi limansız/Jğm maddi 

Ya 

1kleri halde. deniz nakil ve manevi acılanm tatmış 
~sıta/an ve deniz nakliyatı bu sahil çocuk/arma çok ,_ 
t.:'!1miy~tini kaybetmiş şeyler öğretmişti~. Bir k~ç ı G 
~gı/dir. Biliikis hava ve yıl önce Trabzon un ~yetış 

z 

• ;Jra nakil vasıtalarımn tirmekle iftihar ettiğı kıy 

1 
l a/Jcı tekamülüne mu- metli gençlerini. şahlanr:ıış F • ç 

ali bir istikametle deniz dağlan arasmda ef/ten e z 
9•k;ı vasıtdlan ve den 'z Karadeniz, /imansızlık yü ·ı 
~kliyatı da ileri bir atılış zünden Trabzon 'Jufarm yapar 

, 

•• ~ l'/"ılesi yapmıştır. Bahusus akıtfJğı göz yaşlarımn he· 

9 
deniz,· hava ve karaya nüz kurumayan taze mi Sayın Ma şal geçtikleri köy v kosabaiard 

~ 
l\l 

,. 
I -n at·r 

Uz so llıt • 

~ 

l~laran ucuzluk ve emni salleridır. 
~ bakımmdan üstünlüğü · Hü/asa; liman denız ti-
~ d~ima muhal aza etmiştir. caretinin lazımı gayri mü 

coşkun tezahurc tile karŞı anm Ş ve uğurland.ışlcrdır. 

B:ı yazıcı ı 
~ 

ı, 

1 >, 1 ' 

itibarla deniz. beşeri farıkıdtr. Deniz nakliyatmda llnkara 6 ( A. 11. ) - ak:) m i~miıe ad ımiıştiır. · tıınçmı\'a 1 rın 1 
etın . h . t - . k ,. B Ingi~iz Har~c·y. N z rı la·ı r fı/.:.rının el r c (1 si • 

ıstikbalde dahi e em- emnıy~ . sur at anca ı Genel Kurmay dŞkam Suyın /Yıanşu/111 g~r,.t k A k 
6 

d anlıımık nt? 111 nı nl Sm 1 

~Yetini muhafaza edecek mania temin edılebılir. ft1areş31 refcJkatinde Ordu /eri bütün kasaba Ve? köv- Sovy~l;~: te~l~·.rtı·e) ;;_. ~ v .. r f•" /ı,.q<>ca•ılı Trıb1 11 ul r 

e esas/J bir faktörüdür. Memleketimizin isciiısal Müfettiş/eri ve Kolordu ve /erde halkın yenilmez orJu vap vermek V.! p:ıkta d ir or.u, flaıkevinrlc tor! nca"ımız 
ı,.11hassa bizim gibi kara- hayatının en faal rolünü Müstahkem /vlevki Konu ya güven ve bag ılıgını ıfa· ·· k ı · ' k Nr g c de yakı d.:zn g rüp ain-""' muza ere erı ta.tıp dm .. ? Jiy cekf,.rdir. 
'ıtt?ın üç tarafını uzun bir üzerıne almış buluna,7 Ka tan/arı oiduqu halde dün de eden candan sevgı ve üzre İngiliz Hariciye Nazı- ş rııdi Karad niz'n e, <;fz l I!· 

ıt halinde dantela gibi radeniz sahil ticaret mer· Menemene ve Foçadakı söygı tezahurlerıle ı.arşı/Jn· rınııı Moskova;•a ::ıncsi 1 şi l k.ı ,, a·asıncla" u gü lik-
t.e'?ek sureti le süslemiş kez/erinde henüz tamamen birlikleri teftiş etmiş Vt mış ve uğurldnmıştır. ihtimalinden bahs!dil yor. 1 ler At t ;,büz 1 ~ ' ., i or • 
~/ / ,,,,_. d•yl!n H hç t K! m ıl d ı w utll r. 
~ ~eri ve asırlann ihmal mahfuz denilebilecek ne ca ç ığlı1Jaca1< fl" ruhlarımıza 
,k1akaydisi yüzünden an- tabii ve ne de sun'i liman ulvi ,, yec.:ımnı akıtac J..tır. 
r. on beş yirmi senelik vardır. Hatta bu kıyllarda 1l r muı cJı 1 dl.. ·· ı nlız 

~. 1tıkişaf ömrüne malik şimdiye kadar /imansızlık v,,
1 
ıız oı.unlı' 11 d l ·· 

'qf4 6 ) k l ı.. or / ı, ıi. b 'r nt 
~' ve hava ndkil -v·a~ıf a· yüzünden maruz kalınan Ankarn ( A. A. i ev eri tamamen basmış rip olmuş ve şehit' karan- 1 çelenk hı$ı• drı 
ti: bulunan bir millet, J maddi ve manevi zararla- Dün K~st::ı1?.onud~ _1313 ve bir iki evin divar' rmı lıkta kalmıştır. ·.şi::ıin [) digi 11,,ıkm cır.ı~mrl..ı , 
"'ette yalnız denize bir rın kısmen olsun husulüne 

1 

den ber~ gorulmemış_ b r sel y.knuştır. Mtvcut aliı ~ ~ap boğulduğu bildiril yor. Vi- , yor. O 1 ın Ju.,g ııarın b /...11 ım. 
Dtrıce "/ b k ·u tl d . k b. olmuş bır metre yuks~len köp. üyü de s ılar götü. müş- layetçe her türlü tedbirler Gençlerimiz 
~~ re 

1 e . a a~ mkı ~j e~e dme; kan verb"!lıyece . " sular derenin iki tarafında- tür. Elektrik kabloları tah- 1 alınmıştır. " 
it ·.~~n demze. iay_ı oıuugu ai{}.a ."an ı e mevcud Cr:r trr.en a k d ş m 1 z r/an 
;,.,it k d -ıd 1 SöJneı'irıba,/,cnlıgır;,a, .Sam. 
~ ehemmıyeli ~erme .t~ egı,, " Hatay top antı ·ı nıüna-ebe ile Valimiz a ri 1 sund ı yapıl'" bölge eti tı: . 
\ı'dir. Hele Turk gıbı lşte Karadentzde tabia- ) :> ya~ışl~r~na. iştirrık eden genç/ ri 

veı'~e sevgisini tarihten tın huşunetle işlediği bu Pazar günü. Hataytn lfoavatana ilhakı münasebe da ÇCftS, ıyor mrz bımıcılık ka:a't ırak dö'l-
.. 'ren ve bir çok rıilletlere gaıyri müsait vazıry· eti insan tile Beledıye önünde vaptlan toplantıdan svnra müşt rJir. Burad.ı, orç b11ip, 
~ R · · h ı· t j .. .. ··k k k I Vilay.!timiz.... 60' ld~kleri k lil rirıi kutl rk bir k ~ '-ı-'an denizde tarihi bir zek·:i ve eme·nı'nı'n · te.)-ı'rı''e eı.=:cum ,ur sme nonuı ·e. ve yu SP. ma .am cHa 

1t Q "' :J ı günd ... n beri tetkikh.rd~ bu- tus ıi11 y ırılışı ıle c.ıkan g çın 
~ ... l'/füğü ve şerefli mBzi- yumuşatmak zarurelı'nd~ telgrafla Trabzon halkmın derin memnuniyet ve bağ/J- V guzımda deniz sporlcırı ;çi 1 or-
.'lfl ... ş J J lunan alimiz O. Sabri 

C! denize aid bin bir yiz. Ve yine bu zaruret !tk duyguları arz edilmişti. Milli ef srnet nönünden Ad 1 1 b taya attıgını dilrgi stcı yom için 
tı AA R · · d I bl d d a ça ışmaga a'ı.lamıştır. de tekr.ır eddrım. 
ı/ası saklı bulunan bir zaviyesinden bakacak olur- ve B.1Av'l.1·ı. e1;:,ın erı ge en ava arı aşağı a neşre iyoruz. Ayasofya il .. y ... ni has- 1 Hakkı T u ıCuY 

\~t. denizin aşıkıdır. sak doğu hdVZamızda ge ıiş Osman Sabri fidal Vali C.H.p. Başkam • tane arasında b~r plaj yap- Beh ~t K l ,.... -· 
Gr 

1~ ve onun hasreti her bir hinterlant ve tarihi bir C. muhabbetinize teşekkür ederim. Ben de sizi tebrik J mak teşebbüsünün şehır lıal- 1 
8

.ç _ ma l;ağ ar 
~ ç · h da h · J • J t J ·· .. k d d . b 1 ır Kaç gundrn b rı ~ı:hTt 

il. ocugunun ru un ususıyet taşJyan Trabzon- euerım. sme nonu ı arasın a c.rın ır m m· . d b 1 H lk 1 . 1 • 
'rıe l mı.:: e u unan 11 "V eTt n. '..I 
~ l bir hatıra halinde dan işe başlamak ıcabeder. Os::nan Sabri Add nu~ıy~t uyan.~ı~dı~nı gö~e~ ı fettışi ve ink ltibın g tiştı dıı) 
,.;;kar bir kuvret olarak Yalmz liman inşası işi. Vali C... H. P. Başkanı valımız ?u muhHn ışle yaın- 1 d ğ~rli ııe olgun g nç, m' i 

.'" Denı·ııerimizin bazan k nen alakadar olm tadır 1 ş B 1. K ı .. o ~ asrın büyü bir teknik da- Hatayın ana vatana k vuşması münasebetile izhar .. .. .. . ... '\. · ır e lçe~ ma \ ı. r lf, 
t>.

1

rı lte sert cilvelerine •ıa'arı içinde <=-ekı'l/eşen b 1 h" · t t kk'" d l Nafıa ıfıuduru ıle mah~llmde Saıg.J ıa, .>ıi mene, Aruklı t·e 
Vftı ... ı ~ uyru an ıssıya a eşe ur .. er saygı arımı sunarım b'. t t tk'kl O · 'h t!n, gönlümüzde ona mühim mevzular arasm- B M M R .. Abd Jh l'k R d. ızza e ı er yapan . Yornru Halkevlerini teftiş et· 
·~~<Is daima büyük bir . . . eısı u • a ı en a Sabri Adal Ayasofya ile 1 mişıir. . 

9ı Çnğ/ar. dadır. İrandan bir heyet ge idi Ş hir Planı tetkik Ha~lnne arası.nd~ki sahilde Milli Şair~miz B hçet K mal 
O iktisat. ticaret ve coğ- . . . . şehır halkının ı!ıhyacını kar- Ç s;l ır eCJvelkı g.ın de lJeşıkda. 

~1 :niz/erimizekarşı bes· rafya bakımından büyük ve lstanbula gıttı edıhyor şılıyacak çok mükemmel bir zü ve avdclte Akrabat HalK.w-
~ı,trniz siyasi. ikJisadı bir cevva/Jy' et. faalııy' et ve Evu iki giin İrandan bir Valimiz Osman Sabri Adııl J • • d l ~. . leritıi tt'flış elmiş VıJ dün ak,.atn 
ı •ıı düıı. öğleden soma 13 l dıyede P aJ vucu c ge ec"gı?e ınan- üzeri şelırımize dönm ıştür. 
ıdl ve her türlü içtimai mümtaziyet arzeden Trab G•neraltn riyosc-tı'r.de uç :.ııbay yenı ş('f11r Planı ıiz rind f• tkik nıış ve bu hususa aıt hazır-
~b ıJ,ğımız derecesmde, zon limanımn yapılması 1 clo_n mürek.hp lir lı~yet şelıri ler y ıpmış plan clahilıul"! u~ lıkl~rın ba~lanmasına emir bütün Trirkıy nin cldugu 
1. 1at b [ D r. d d i aricind k / b t 1. l · · Pl · b gibi y iksek ve dlge li t-serlerill! 
'1 ,.. ize. liman hususun- cumhuriye. hükü netimızin m.ı:re gP r~ış "': e,.,ı~men ·re e 1 e ·a an az rnw a..:a ..ır uerrnıştır. aJ u m.!vsime 1 
~ 'Ôrn hır tt~k rt mufrezemız tarafın hakkındı izahat almıştır ,. t' ·ı .... _ d k" [,abzonurı da çok ıy' lamaı,,ı 
~I ert dlJvranmamıştır. ana mevzuları arasma alın d 1_ l 1 H 1 d B ,.:ı • Y~LlŞ ırı em zsc onumuz e ı I Mdli Ş:m IJ ·hçet K~m.ıt Çao 
f e "" - . an #( rşı anın •ş ır. ''l/ ">!"U ·!U-:.l.n sonra Valimiz b . .. t . • ·ı l ,. 
4ıı 'lQradeniz bu bakım· dığı gundenben bu mev- ca /rem Kmsoloslıane~ine gılmiş şehir müteha sisi L ~ b l' sc:.nt: u~un es1satı e yapı - /ardan Halkeuin le bır eJ fıiyıt 
~.h Çok fakı"rdı"r. lstanbu/' I - · d ı ·k j ' b V J • ~ • am er e mış olacaktır· ciecesi gara imasını rıca ederı· ... 
•• , l..J zu ar uzer1n e a a auar ve mütea ... r en i ayet makmnmı Gazı caddcs ... nı gezmjş ve . . 6 ... 

~~~ ' 7opa'ya kadar imtidat bazı teknisyenlerimizin çe- ~ivr..ret etmiştir cadd\!nin münt ·nasında ha- Y cnı stadyomun ınşası 
~~ to.Uzun bir şerit üzerin- şilli mütalaalanna tesadüf Heyet, İran için Aurupadanknş, Iıle bırak ı ı · işleri t tkık edilmi'i ve baş- Alman Başkonsolosu 
~ 1J1n lıayuanları mubayaası maksadile 

1 ruı • 0 an ve çop !angıç olarak bır k s 
a~i/ op'dan başka deniz e'mekteyiz. Fakat bu fılcir- atılan, taaftundan bir lahza . . • . 1 ım sa- Valimizi ziyaret ettı 
~a:ı, 'Vasıta/aumızm belli /er yine mahiyet ve gare· şelırimize gelmiş cıyrıı giıı A"lkara dahi durulcımıyan yerde te- hamn ısh?Jlakıne karar ve- A B 
1 vapuru ile Is tan bula harı•k"t · .• ı·k rılmiştir Is~· l Ak iman aşkonsoı soı bug.m 
rq,. sıgmacak tabii bir /eri itibarile tek hed2fe .. mıı..ıı yapılmasını ve ş_hr"n · · ~ım a muame- saat 11,30 da sevim i Vatımiz 
"tı etmiş lır. 1 · · ·· k' dd '''1tı' Yoktur. Sanki denize bakmaktadtrlar. Bilhassa denıze açılan en iyi cadde.si- <.;..,mı mut~a ıp mütea it Osman S:Jbrı AJ.ılı Mukcı:nl.ı-

ı b· k d ld Kardeş lran h yeti V.ı!imiz nin dt.nıze men uc.ında tesisLri havi planın tatbikı- rında zig ırel etmiştir. 
b ırar a aş o ununu iktisadi zaruretlerin yarat o s b · Ad ı Al v· d - -- --=-
itt :1 sman a '

1 
a • ay o.oınu cad eııiu şerefıle mütenasip na devam olunacaktır. d h k k ~~/,.etmek için. buradan - Arl~ası 2 d~ - ıanz Hüsnü Algım, Beledıye l<eisi k "k b nın a Ü üınet onagı ola-

"t, d~ . . h .
1 

Bahri Doğana!J, J ran Kon:;o/ow üçü ir park vücuda getı - D niz spoı !arı.ıın inkişa- ra1{ kullanılmasına musaadc 
~ nızı sa 1 uzun Sait Bıla~~ tarafmdan it!llJi edilmiş ue bir rilmesini ve buzlu su, sigara fı için eldeki programın alınmış ve bazı tamirat için 

~~b Mı"ll"ı emla" k Mu··du""rlu""ğu"" askeri müfrezemi% de selam çay ve kahve bulunduran bir zaman kaybetmiycn bir hız- tahsisnt istenilmiştir. Halen Oeski resmi ifa etmiştir. büfe kurulmasını muvafık la tatbikına başlanmış ve kullanılmakta olan Maçka 
~Sf 1 Açık bulunan milli emlak görmüştür. ilk iş olarak Kanite önünde 1 hükumet konağı bir asra 
r (l t yolu Müdürlü~üne 3ülegman Nuh oğ- Tayin Halkımızın istirahat ih- denize uzanmış olan kaya- yakın hizmetten sonra ba-
ql tiyaçlarından birine cevap lık üz rinde atlama yeri ya- sit bir arızadan hem-ın yı'{ı-
ttınd · t b ) /u tayin edilmiştir. Süleyman a ınşaa aş ıyor1 _ 1 Adi' d Trab:;on m-taoroloii istasyo teşkil eden ve güzel bir eseri pılmcısı kararb"tır im ş ve lıv~ccek bir hale g lu ştir. 
'i ' Nuh oglu etJVe ce ıge e ça· rıuna alaz be$ lira maaşla Di tamamlıyan kiymctli Valimi- keşfı de yap lmıŞLlr. Bu giın- Ask~ri kışlanın h:ı' .. fımet 

~.l tıkara /, ( a. A. ) _ 1 Jışmıs ve sonra milli emlak b k 1 ı ·· · H dl b bb k - l L" b ı d 
Q ~ .,, n yarz a ır me aoro ''1151 ayre 'ın zin u teşe üs ve kararın- I ler içinde mıntakamızda d.- on::ıgı o ması ır aı...ım an 
ı ~Yapılmış olan Baba 1 müdürlü~ü başka.tiplik ua=i/t!sirıi NiJ;azi t.:ıyin edilmiştir. Trabzon dan dolayı memnuniyet be- niz sporlarının inkişafına da dört tarafı Çevrilmiş 

..:..r ·1 t · t f "d" r"' mtıtaoroloji asisf'ını Vahit Gök d · ' d - l ' 
l "irne :ısrBlt yolunun ı a e mıs. oe. er ıan. .m.u ur U5!:! yan e erız. bir mebde olaca~t muhak- 1 ag a:" arasma sıkı ... ~an ka-e .., '' h tanrı 25 iira ma ı~iı !!(dır me -ahh 'tı . . tayin edılmış, şe rımızrn Haluk 1 ı· · d , Gazi caddesinin ucundaki 1 kak sayılan bir atlama ku 1 sabanın zamanla, mürtefı' t/,. ı ıerı Eduneye gel· 1 k ta1Jro oji ığin• ıu!tın " ı mi·tir. l ki k h d r "'fJ' <1e ça ış an genç/erindendir Antalya M1ıtaorolo;. i.l~i t.1nr dar ara 1 ardan Kaniteye lesinin inşasına başlana- 1 ve ço ava ar olan bu sa-

lJ~O ''· Yakında çalişma Te/JriJc eder muva/fal:ıgctler Bedri Tuncay Trabzo" Mettu,. ~ geniş bir cadde açılması da caktır. 1 haya nakledileceğini tal:ii 
baş'1yacaklardır. dilılİı, loji asistanlızına ta9i11 edilmiştir, mutasavverdir Mnçkadald askeri kışla· görmekteyiz. 
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-Köylü kardeşlere il Leylaklar T r a b z o n L i m a n 1 AkçaabottO 
Darıganın her gerinde kuraluao,., ta11yare alınıyo, A k - Bsşt.mıfı 1 de - değer bir mevzudur sanınz. D . B om' le tığı Trabzon limanının bir Meseleyi bö,vle bir teknik en 1 Z ayr · 

~g fit lcöglii. .•a.lunur. Bi-. veya huntı . benzer luıgırlı ·' çar en an evvel inşası fil<ri u··ze- ) DtP [ le tf, el lı ~ l köşeden aksettirmek sure· Akçaabat (Hususı · .ıı 
.ıı• . mem e t'!tımı• e • ı 'O! ı auda ı ışler için stırfe-- ı il rı·nde tamamen bı'r/eşmek- 1 --' lıa~ 1- • • ı· · r· k iJa!l'"~-40 • J f ti e uaha ziyade teferrua- r<.ımıye ının ur , ~ 

ı11uen osln kö!I fJardır diliyor.. F • ı • tedir. Ancak bazı teknik verildiği T temmuz giirııi"ıın ·f 
• 'Vt ıaüfurımuıun yaztle ıck- Fulcat hükumet yaptıöı 1 1 m 1 ta inmeğe ne salahiyeti lulc. bir ıurette kutlarıması ' l 

• 
1
_

6 1 
d • mülahazalarla liman inşa miz ve r.e de süfon/anmız d h ;,,ı 

s~nı IC g Ü ür. bun.eli iyilikleri hiçbir za. j Hılkevi Sine11Jııonıda göstrı- sına ait mahal üzerinde a a evvel proğram tanı ı,;rll C h · t 'T':ıt. le 1. ·• le pek müsait değildir. fln- nıiş ve icabeden ll
1
b.f"" . 

t..m urıyt • ı ar K.OJ· man ô.fi görmİi!JO'. Si~in 
1 

rilen bu çok ı?üzel filmin tekrar ayn ayn tezler ileri sürül- uır 
1
- - - ft tt k ·1 cak Trabzon fima,,ını yap- alcrımıştır. Bayram saba/ıı . '' 
usunu sa ana an ne şe ı - için daha p:dc çolc seyler göıterilmui için murııcaat eden- mekledir. Ezciimle. geçen· •kka~F -1 -1 /d 

1 
L t Lı d mak, bugün mutlak ve dain ler,. müeueseler, Ju 1 d, 

ue acvra ı ve e1tC1 nder uapm d- - · B l • erin °Y111 rittiıı:çe u ı:nAıı:.a ır. ferde bir tetkik sey;ljhatio 11eptı ? BuraJa bıı meseleyı' -
1 

~yı ıış~na.~or. an ar Gazel mu .ik v• seııe aşılc d d k zaruri bir mahiyet iktisap I ve denız v a s 
1 

t ~ 
., o aca1Ctır Şımdıge lca .Jar le r en öner en deg-erli kap- t . b I bayraklarla süslenmiş/ı. k ı.. 

d 
. 8 ' olanlu bu filmi görme ırsatını e mış LJ urı ,. 

urun uza ıga anlatt1cak Je. h -1c • t l d S ·· G ·· uyor. 1 t 15 d {(, lı fiir u umet programına giren lcaçıraıamalıdı . lar. an arımız an ureyya ur· B. I h arn ı. a raman , -~ 
jilim. Evelcı HallctfJinJe h 1 su ile. Trabzon /imam üze . ınaena ey.. Trab.zo'I. nizcilerinirı lıakiki~ernbofııt1ıJ ı~ 

er şeu yapılmıştır. ı / k 1 d P fJertlijim b• Htlf ada tla B k k t rinde yaptığımız bir konuş· ıma~/f m. musta bel ıktı- lı bir tablo halinde ifa e kk 
neşredilen kan/eransımda unu sbÖ.rJlu hen, öylü- 1 C) Yememiu. içmemize ma esnas1nda mumaileyh : sadi ir.kişafı da gözör;ünde il b~r ç~k r:ıo.törlerden ,,.aıer,v 
b /, l mizti tam 'r şe irli h (7/ine 1 dikkat edelim. Kendimize Trabzani1 nazaran hemen bulundurularak inşa edile- hrr fılotılla bombarduma" . .,J~ ~ke 

unu a irtmege ç•lışmııtım. grtir-eceı·imiz okla gelm,.sinl ı, 1 · d k ,,,,.. ·ııı,. M:l [ h hor hakmıvalım. şarkında bulunan Pu/2ta- ceği tabiidir. Esasen cum· cesıne onanma yapara ·ıı• i.1 ı !J01t u.r arcamıc ol· }{,"yır. ko··yru- c•hı'rlı' h ı:"".., 1 u d ~ .J• l ıalıı ~ "'
0 

J - h l r .. ..,..- .,.. D) /çkidtm ve Ctf! Tradan nantn sulannın derin ol- huriye! hükumetimiz zaru- 1 .0kgr~ sı~re.ıgor cır vı aıo"" &. 
11t•rnuz a J~ bugrin, lcög. ge!utk deaildir. O zaman . l rı mrş bınlercslıalk.ın teffl 1~ .,. ı- - . d • şiddetle sakınalım. Çoca/.. ması. Ka'rıbahirin demir retlenn ortaya koyd · Ja 14 
umuz ıste ijimiz hale gel- lcö!lleri ne yopac:Jnıı, top . ugu sahne oluyorlardı. lima" · .J~ 1tt 

• i J • 'ld' B "' ltınmızı bu belalardan kat'- tutmağa yanyacak bütün realiteye uymak maksadi- bir lıurp nızgmz safını or":_ı 
m I aegı ır. ananla bera- raptarımızı kim i~ 1f qecek 2 • Jır •·r ld tt... . k igen koraqalım. evsafa malik bulunması. le Trabzon limanın1n irışası bir manzara ile bir kuç ı lfıilı 

• e e e ıgımız aıancı Biz, yalnız, duhrı rahat rd 

" 

E) Haııntımır.r r..eşFli buyük f1rtrnalarda demir için bir proje ta11zim ettir- yaptıktan sora başdan ka fııaQ 
a azımsayamayız: Cumhu- yaşa•an, uerimli çalışan. h / h ·ı L • :7 f"Çirelim, düntı"lJn kiislrün ma ali çamur tabaka/arife mi$ ve bun/arm tatbik ka ı e yanaşmışlardı. ,il' 'lla11 

rrgetten eve! köylümüze lc.ıy- çolc lc.ozanan. o~UJ,'UP yazan olmrıgulzm . Yalnız kendi- özlü bir halde bulundu· biliyetleri üzerir.de kat'i Bunu m_ü~~akip me:;:,..~ ~et 
met flermek ,öyle dursun. lcö.qlii. istiyoruz: buna elde g·undan demir tarama ihti· gen:J'ı.:r ve b:ıtun halk, v .~t ·ıQt 

d 
mizd~n ;yi/eri dPjil f ennla. karara vaı mak düşüncesi le ,_,. d _ h ld Jıep bİ"' •~ıt 

O"GR G ı bile anılmazdı. tnmek İÇln UğrOŞıfJOftl%, fıt.r mafini bertaraf etmesi Ve . vurı O(U Ot ı wgu a I · 9/ •11k 
içimizde o tlttJre geti~enlcr halde bu işi başa,.acrığır,· rı da gö .. elim. Hayatımız. gemilerin korkusuz rnanev- son zama1Jlarda mahal/Jn- te spvr aıu .. uıu gidilmiı''' jı} 

kt h ·ı· l le l lı dan mii7ınun olal.m,- falcat de S0'1dajlar yapiJrmışflf. do turufaıdan çalman İfil •· .. 
ço U"; ı ır er. Ö!J ü er ama büyük işler hemenc!cik 1 ra I .. k ·· j 1 "'" J ı daı'm:ı 

1
·1.,.

1
• g:'tmek için ça yapma arının mum un şin etüt saf hdSI a aıt ulcJ11 marşı ite spor aLanırıtfl 0

' ı,1 
ı:ıgaen e'f.ıtıel huzursuzluk oluvumez. j "' / ,.., ""t l l f o ması gibi teknik mahi- bu kısımlann tekemmülü dıkilen direge şanlı ba~''' ~ı 
içince idi. Kimse kimseye H.:ıku'11etimiz b:zim için ' ışa ım yetteki bu gı·bı· du··şu··nc'"'ler· ·· ··t k ' ı· ç 1.:.iLdi • · t tı ıt ı 2 Yalnrz 1r~ndimfae ... TIU mu ea ıp. ı marıııı sür' e v• oire men ııli \ 6 
güoenmez herle.es lı.-ıyatı"'ı düşündüg· ıi iyi/iklui qapt.ı- ı' - le. J rabzo11 limanmtn inşa ı ı Kayn r t j d b f1I 

le 
L • • d ki d (• dejil lıaı;vanlarrmrxr'( ıu ate yapı masırıa başlana : .. a~a rn an. ~ ııl \ıı 

or"a ıçrn t! sürd er i . ._,oy dursun. Biz kendi yo 'umu:ı mahalli olarak burasının c wı - h . d. z tarıltı gunu" ~hemıgetı fil. ' 
f k" ı- k d topraklarımıza da iyi boka h ag şup es/Z lf. aten ıisaula tebaru.ı ettiri/mİi ti•' '1ııct 

ıurıcu ar og uyı ozan ı- da uılmadan, Crırnhuriqdi- J ı mti öp edilmesini ileri 'no··r.u·· h ··k • t. · k r ıı., ~ ı m 1 ' . 1 U U me IRJn ÇO nu müteakzp ka!lmakaftl ,J "iz 
;ını rtıhat gedirmezlercli. mire i.,.on•ralc. s e v g i l i . sürmektedır. d kk t h . "~ ' Ö l ı ~ Yulandan ço~ çeki- V: k b b ': a , ve assasıyetle ik Cemal. Göle.tarı, tari ti ol. 

sürc!i er ve eılciyalor Cumhurreisimiz 'O~ Milli n•li:n.· a 111 u ir kaptan fısa. dı hayata bakan göz- u_lan ·' ~rkier. in her ı;alı~~o ,J ~ 
lc.öglünün yalnız malını al- ~ef'ı·miz Jno"nu- 'ne ıa-··en• gözü ile. görüştür. Bu gö 1 d l d I "'~~.ı· ''"' Y' " .. 

4 
B ı. z ~ en. yarattığı büyük eko· gu. gıoı enız e!' eki ıa 1.,; " 

ntalcl,. 1..alma•l•1 canrnı -1• rık ."u·ru-1/·/ı'm, - aş1<a arınrn ,ena- rüşler realitenin tamamen .1 ~al"' 11 L • " • .. a· ~ ~ numik zincire. yaku:da nı, .~~n ve şr:r•ı'• dolu• q' '!' 
lcıgarlardı. Bütün ha1Jofırnızda asa lıjrnı istemiyelim. içinde kabul edilse bile. r. b . leruu tam bir vazu1ı'a ;- ._,, 

Ko 
.. jlu·· yıllar"•, du- ~ıı-nu-z. k l 5 -- He,.nbımırı bilelim: mev.zuun dıgwer mu-hı·m bı·r ra zarı Jımanmı da yeı1i tt kt I - I ,;,.i .·.11 lıu "' .,. jıytı gazacoğrrn no ta ara b · h . lk . . e 

1 
c::n sora mut u gun e ~,.. ·oq; 

'ffte.Jen, cephelerde eritildi. çok dikkat ele.elim. Alac<7ğımrzı ve verec•ğimizi cephesi de. güzide liman ır a '1 olarak ek/Jyeceğı. tamuk. ıçıu ~aorı tu1<ener',,ıJ.i ~~· 
O Je.,irde köylünün tlerdini 1 - Huş•gden önce ha- unalmıgalmı. mühendislerine ciddi ve bütü.• _ ıereddülleria üzerifl· ıUk gO"•:••: fed~kôr ~· ( 1Jııı

1 

6 G · d den bır hamlede aşan mut- Mersw k.oyu denzzcılerıtıl 11_ 

tli11ligen, derman arayan yatı mızı sağlılcln g ;rçirelim. - elirimızi, gi eri- esaslı bir şekılde tetkik idk bir hakikattir. şuhsen ve: g~ıek. hükimet ,.a,i -..ı 
kimse hu~unmazdı.. Kentlimize ve çecıılclarımıu mir.i ö'çelirn. una göre lıa ettirmek suretile nihai ka ulsnen teşe1<kür ve teorik'

1 

u k t d ı· A · l Binaenalevh Karadeni-
n•lbulci huıün öyle mi? iyi bakalım. re r e e rm zımızı çoga t rara varmak zaruretidir. 'J bır o.;rç IJıtmişLerdir. ,li 

Hiikumctimiz sizin için ne· A ) Bunun için, iik şart ı mnga çaltşalım. Zira Pulatanamn su derin zin haşin ve sert cılvele- l:Jundan ~onra h•d
1
V ~ 

/er goprncıdı 7 Herıegden ol•ralc temizliğe dikkat 7 - · Anlaşumazbklarım•r fiği ve inşa vtıziyeti ifh... rine rağmen, iktisadi ve mıılıteli/ yüzme ya,,şlarırıa 
1

1. / J • •r k d f° · h d ıaııılmış Vi:! geç vakt: kaJı1'J J 
e"'"'l huzur 11• ımnigete edelim. Evlerimizin i.çini. "avgay a aegı • 'lr e~·çe. itıbarife de liman yapılma- ıcau sa a " mümtaz bir ıı•~ vıım eden bu eğıenceli gor el'w 

lcoOJ11talc. Tarl•mıado. r•lı•t- Jışını, fJÜcudumuza t11.miz lıallefmtge çolış!l/ım! ğa elverişli olup olmadığı kabi/Jyet gösteren ve tanhl oır tekaudlur maçı ta"'' ' 
çıı ç./z1mtımıza engel olactık, tutalım. Mikropla- t!n çok 8 - Okumaya, yôzmny11 tetkik ve tesbite değer mü· kuruJuşu ıtıbanle şarkuı Jc.<nabaiılar bu şerefli ıd" 1 
•glcumazu g•rtda hıralcccalc pislekttn lıoşlanı,./ar. Köyün çok ehemmigd orıer,./im, him bir meseledir. liman tıüyük kapısı olan Trab- vam eden dc:rin bir sıı1i•f 
t le 

ı.• le B d le /el k h h 9 K" le • • .b 1 zonlJ e' k d ne~e ıçindt- gııiumııJardıf· ı «Lmıe ya . un an so a arını, o ot!sini er - oq anunanu 19 1 inşası gı i miyon/arın su 
1 ısa zaman a ili 

btr1lc11, gö,·üqorus üstünüz- zaman temiz bulunduralım. bilelim. 'Vtrgilerimizi öd<- içinde dondurulduğu bir modern bir liman yapmak Tütün mahıulilJJl , 4ıa 
d~ bir aşa• gükii, mültezim B ) kendimizi soğuktan, mekfen kaçınmıgalım. işte. ticari faktörlerin de sureti le, de11ize içtetı derin A1eçaabat 5, (Hı1sılıi) I !11

1
i 

sclırnı Ja 90/c, Verıi fJeri· sıcalc.~an korudalım. Bu hu- 1 O - Çalışmak, her işin nazarı it ibare alınması za- bir sevda ile baglı bu şi· yıl kuza uölge:;i dalıiilrıJJı' l. ~ 
L. d r b l l l . . dın ı<eukiıuJe mııhı.al elde rJ ~it 

gorıunur, falcat p11ralarınıs, susta dilek, tlı bulunalım. uaşı ır. 'em e o mayo ım. rureti vardır. limanm han- rı,. vılayet halkı, uzu.-ı yıl- fY. 
l 

1 J B ·· / f 'k/ }ı Jll umulmakta 'fle bi /hal'~/ ti. 
ıyrce bilmetliöiniz fıu%ali Terli ilcen rüzgara tııkı'Ver- gı maya.ım o'./ e ' e ır gi su derirı/ikleri11de daha lardarıberi çektikleri h"'sret- 111 l" a r "" nÜfl üç bwçuk milgofl ki ~ 
111alcıotlar için, harca1tmı- migılim, yine hö'yle :."en ıey bizim olac -ıkt zr. ucuza mal edilebilece·nı· /ilerine kavuşturulmalıdır. AJ i ·• ~ ,:, ğı talımin enilmekt~dir. il' ·~ 

gor. Yol yapılıyrJr, fa•rilc.a su içmiyelim, Hakkı Tuncay ehemmıyetle düşürıülmeğe Saıt Bilal ÇakırOğlu Kem'' '-ıı. 
--- ~ --- ~ 

ll'Y ... ~l~~E---=-=-~a,;a;:a&t;:;11~kt1&.-...~ ihtiyar, bunları anlatırken, - Ş:m ne dersin, kim haklı çıkacak? i ~N'· 
! ~~ı~o un debi Tefrikası 13 ~ - Demedim mi bey, diye tekrarlıyordu, biz N b'l · k d H b' · ... iı ' r i ~~-- _ v - e . ı ~yım uman anım. iç ırı:- ol;' ~l/ 

1 
bu kavgayı ccdadı:nızdanberi yapar geliriz, Bunun dogrusunu bılmıyoru·ı. Ama ne çıkar! Kinıııı \ 

! Kara den• ı z ı

1 
ijnüne geçilmez, olsun, yayla zamanı hay8vanlarımız otlasın da••' !.~e 

Damarlı ellerj titriyen bu yaşlı adamı teskine 'I, 

!I çalıştım. Yaylaya çıkıp işe bir daha bakacağımı Muhakeme hiç de beklemediğimiz bir ı; ~ı 
i Hik8yel~ri ( vadettim, bitti. Tapu kayıtları aranırken buranın vakıf 0 ~ 
1. -- * Yazan : Hayrettin Ziya * EUS* 1' k k b meyda~a .çıktı. Hem de ta ~ultan Seli~ ıaJll ı.p ~~6 

Köylüleri yatıştırma im anı ulunamadı. vakfedılmış. O zamandanberı miltevellı taraı• ~ 
A d h .. b h f • Çiftdamlılar daha kuvetli çıkmışlardı. Yaylaya idare edilegelmekte iken bir aralık nasılsa unıı ~, 

ra an enuz ir a ta geçmedi. Budaklı kö- f 
yünden üç kişinin yayla yüzünden yaralandığını ha- yerleştiler. Hukuken mülk sahibi kim olduğu biline· v~ köylüler, kendi mülkleriymiş gibi, tasartll ıı ,· fi~ 
ber aldım, mediği için müdahale imkanlarını da bulamadık. lamışlar, Muhakemenin bu suretle neticele.ı~;ı ,;'rJ. 

I
'Lt' d t w Budaklılar dava açacaklar. Dava masraflarını İsmail avukatlardan ve tapu memurundan o"gvrenen ."

0 
:' ~, 

n ıyar os umu çagırttım. Odama acı acı te· " bessüm ederek girdi. ağa verecekmiş. Ağa, ilerde hesaplaşmak üzere telaş~ ~üşüp uzlaşmağa kalkıştılar. Fakat. ıf ş· 
- Ne oldu baba, yine ne oldu? dedim. Budaklıların hayvanlarına kendi yaylalarını da açmış. g~çmıştı. Davayı kazanan vakıflar idaresı, ı~tı· 
- Ne olacak ? Her zaman ne oluvorsa ne Çıftdamlı yaylacılarından otlakiye istemeğe 1'' 

olacakıa o oldu. · ' Bugün duydum ki: İsmail Ağa, Budaklı köyüne İhtiyar dostum bugün uğradı, il~' 
Yayladan döndüğümden iki gün sonra komşu de yardım ediyormuş. Mahkeme masraflarını vermiş. - Ne haber baba, dedim, ne bekliyord 

yaylanın sahibi İsmail ağa denen adam gelmiş, bir Kasabada bir avukat tutmuş. Sebebi aşikar: gelecek oldu· .. ıet 
j"ece orada kalmış. Ona rakı bulmuşlar, ikramlar sene belki Çiftdamlıların yenilmeleri ihtimali var, Her zamanki zehirli tebessümleriyle g~f. 
yapmışlar, Eğlenmişler, konuşmuşlar ve bu aralık ağa, Ağa iki köyle de iyi geçinmeli ki her sene bunlaıdan aradı. Nasırlı parmaklarını sakalında gezdir<!•· 
yJlanlığını becermiş. Bir giin sonra kavga başlamış. birinden istifade etsin. Bu yayla mevsimi kopa raca- - Kısmet, diye cevap verdi. 
Budaklılar, Çiftdamlılara "Sizin taraftaki otlar daha ğını yine kopardı. Ağa, iki köye de yardım ederken V:! uzun bir soluk aldı. 1, 
çok süt veriyor; bizim taraftan yarısını verelim, siz kendini maskelemesini pek güzel biliyor. San! i bu - Demedim mi ben ay oğull bu yaY. i 
oradan yarısını veriniz.. demişler. Çiftdamlılar, razı işleri çeviren o değilmiş. ecdadımııdanberi böyle uğursuz, halledilıneı bit 
olmamışlar. Yine ucedlerindea kalmadır,, hikayeleri 8 Biz kendi aramızda halleşemiyorduk. YaY1.•1Ji. 
batlamış. Budaklılar, hasımlan olan köy hayvanlarını Muhakeme ilerliyor. Yakayı hararetle t<thip cetle, beratla elimizden büsbütün kaçırdık şıııı 
yayladan kovalamışlar. Hem de ne zaman? Çiftda· ediyorum, lki taraf birçok yalancı şahit gösteriyor, - Vakıf da size zulmedecek değil ya. 
m nı erkekleri, hayvanlar vergisinden bir kayıt Dedesinden, dedesinin dedesinden neler duyulduğunu Yine güldü. d ~ ~ ııokıanlığı itini halletmek üzere kasabaya indikleri anlatıyorlar. Muhakeme yeni şahitler için talik - Kim bilir! Vakıf kendi bakacak e f 
taman ... Kasabada bir gece kalmışlar. Ertesi gün ediliyor. Avukatlardan biri tapuda da tetkikat Müzayedeye koyacak, ihale edilecek. Bu ıefet'il 
ltarılannın yaygara.larile karşılanmışlar, Sığırlardan yapılmasını is~emiş. Mahkeme de kabul etmiş, köy, falan ağa yerine mUltezim baş beIAıı kel 
biri açlıktan haıta düımiif. Çiftdamlılar, Budaklılar:ı Muhakeme safhalarından haber veren ihtiyar - Ya ne yapmalı? 
~&,dvok 1llrl\mUtler. KavKa olmuı. Yine f&ralılar.. ırkadaıım~ ıordum l llrlcı$ı vır .-
.J,., "' . ~ . 
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Cumhuriyet devrinde De ·nek 

Tu•• rk ko'' yl u·· SU•• Bu söz, hiç birimize y ıbancı gelmeyen bir söz-
dür. Cumuriyet devrinin evvelinegelinceye kadar, 

~ Geniş llir ziraat nrıem· 
~eı; olan yurdumuzu bir 
ld'Gbezare çeviren saltanat 
6e Q'P./eri ziraatimizle bera-
i4' lcögü ve köylügü de 

lttal dlNişti. 

111
• l.6etii Şef ATATÜRK 
ılu "•'flalurımııın en bu
~ Türle. kö::J/Üsunün en 
•a zamunda re/ah -ae sa· 
~te eriştirilmesini kogmuf, 
~ılrntt ve milletıne şu 
tıilcıek direk.ti/ ı •ermişti : 
'ı - Y,,d; asl7dcınberi ciha
t il dört k öşesinı seı:ıkede· 
~ karalurını aluttğımız ke.-
~lclerini yabancı topraklar· 
\ 6ırolc.tı;ımı~ oe yedı aıır· 
'ite llberi elc.melclerıni elle
'ıj dera alıp israf egLedigı
ı •e bıınıı m11/c.abii daı t lqhJcir ve terzıl ite mu

ı 6eıe ettiğımiz ve buncı. 
~flQlc•rtılcttırın", ilısonuırı. 
6- lcarıt nanlc.örLuk, ve ceb
'lılcıa uşak menzılesıne 

~İ'11telc. istedıjimız bu asil 
~•bin huzurunda bu gun 
"- 'Gnt/a lı.ıldlcı voııyetı 

tı,,.,. 
t Yırmi inkılap ve onaltı 
~lurıgıt yılı ''ındı 1ürk. 
~ lqıunc layık otduju meıu-
'tfı"e dt ğer t1erılmıı. onu11 
~h tıe ıaadetı ujruna 
~t we milletçe gapılmllsı 
c,.,,,. ııden her şey hır je 
~'lılc derecesınde yapıl
"ttı, ve yapı tmaK.tadır. 
~Cahmııriyelin T cir le. k.ö!l
ı... ile ille yaptığı en bıi!Juk ,,,.,_ 
\ 1 ıt on• aıardan lcurtar. 
~ıdır. Ycışı ılcrde olt.:nlar 
,,_;11at de'flırÜ:rinde multı· 
~ trtl~n çek.tikieriniıtn u.ct 
~1'QfQrı ltepiniıın dima
~ ıalcluiır. Sabalıitın alc
~ ,. kıuJar ıünışin tıltın· 
~ lta6ir zııhmtt ve emele.-
~;.'!" ttri döle.erek ekip 
~l ıı;niz tieTJşirdijiniz mah-
,ı,,inize lıiç b r lı.alc.lcı ol· 
'~Qra ortak o an müıtuım 
~, TJirterds /canınızı emen 
4; ·~lüle tihi idi. Türk 
•.,.tlu~ünün uzun gıllar aıa-
~ .. !Jlllcü •!tında, m:i.lte:ıi 
~· •oyıunculuğu ıçinde 
1'./' utıra6ı bu tün ka
~ 'Gnfatmağa irnkdnyok· 

·~ "r~kurıda da sögledi
lt,tlel•bi onu ar•cak o gün
\ Yaşamış olan gaşlı/a. 

' 6w,., 
~l~~-gün Türk köylüsü 
~ ~,.,l,;bir/;r, E/u,., hi-

ç'!r, devşirir. Kendi bildiği heryıl içinde sık sık yapılan dernekler hepimizin 
gibi ger içer, mrıhsulünü is- aklındadır. T rabzonun gönül ahct, o güzelim da""-
tediği gibi satar p ırasını o 
cebıne lcoqar gelirinden hır larınsaki billür gibi fışkıran gözelerin başında, 
parça:.ını daCumhuriget ka. binlercemiz toplanır, günlerce eğlenir ve zevk 
nunlc:rınm tayin etti{!i mik- ederdı'k. 
tar üzerinden defJlet ve mil-
let he% nesine verir. Hepi- Hatta, bu dernekle· kutsal bir gün değe

bek-mizln kazancına, gelirine rioce büyük, küçük hepimizin dört gözle 
göre derece derece verd ği 
ba paralar m·telijine ı•a- lediği, bir gündü. Den.ek günü gelince fakir, 
rmctı ludcr yine bizim ıçin Zt'ngın, kadın ve erkek derflek yerini köyüne 
saı f olunur. Ordu'1iur., do- l d uzak ığmı hesaba kat n yarak gün ag~ arma an 
nanm2rmz, goliarımır.. 'ô'p. 
rülerimiz, şimendi/erluimrz, oraya koşarlar. Bu koş ş her tilrfü hazırlıklarını 
okul ve hastanelerimiz hf'p tam yahtıktan sonra e!urdu. Her köylü, kendi 
bu paralarla kur:zlur, besle· 
nir ve bügütalür. köyünün giyin kuşamd,ı ve zevk etmede, di-

Bu gün Tiirk köqı';Jsü ğer köylülerden üstün gelmesini kendisine bir 
mı iletin ef endisı. h<>şımızın şeref bilir Ve köyünün her hususta nam alması, 
tacıdır. Atutürlcün buyurdu 
;a gıhi yurdan a~il ue ""cih onun gönsünü kabartan en coşgc.n öğünç düy-
sahıôi 1 urk köıııüsii h~ru guları yaratırdı. Türk kôylüsü kadıniyle, çocuğile 
runda htptmiz ihtıramla ha- 1 k l · · b l k d · · b 
kiki vazıye.tımhı almış bula. bir ı te eğ enmesını i ı .. ıe 1e me eniyetın ıca ı 
nuyoruz. Ba isbat ,.e şahit sayılan bu gibi toplantıyı, o~ Medeniyin diyen
istemıgerı hepwi:.in bita.ği ı~rdtn çok evvel özüne sındırmış ve tabıi olarak 
bır hakıkDttır. E1Jedi Ş f 
Atatürk her zemanki gurt kabul etmiştir. 
geziıerinde her nenye gitti O zamanlar içimizde yaşayan hiristiyanla
ıse daima si.ı r ramış 'Ve b:ıl- rın din günü olan bu toplantılar biziın ıçin de 
muş sizinle konıışmak ue 
1ö11işmekten haz •ue ş~ref eğlence günü olarak tanmnuştı. Şu halde: 
duı;muştllr. Mitli S0f ismet Eğlence, neşe,dinleı.mek laznnmış bunu bili-

J 1önü, lnönündıJ fer.ı.berce dö k }" k 
•ıiıtüju lcah,.aman 'Vecivarı.- yorduk, neden bılmiyeıim i; ür , yurdu ve 
mert Türk köglüsıinü hiç ulusal onuru uğruna ö1n.esini biidıii kadar yaşa~ 
bı.r .:~man un.utmayan h~r İnasını da bilir. Çünkü yaşatmak yaşamaya bağ-
gıttııı yerde onu sonsuz hır .. . . .. 
sı:vgı ile b ığrına basan garrı ~ lıdır. Bugun bır kanla soylu soplu ve bır 2ovde 
r.a otur tap haf, eşen bir milltt ! halinde birliğimiz mana aldıktan sonra aynı göz-
bagKü~~dlt~r. t d 

1 
le dertlerimız için yaş döken ve ayni gönülle 

og u va 1n aş arım.. . . d .. 
1 

. 
Dünya miltt!tlerinin hü ıük- neşemızı uyan ve gu emz. 
/eri içinde 1nönü kadar mil- Bu birliğimizi yaratan kudret, Türklüğü böy-
letinin içine girmiş köylü 1 l d. ğ t h k d ·· 
nün derdıne ortak 'otmuş 0 _ ece sonsuz uta er ıren ışı ı a aşre a ar son-
nan buğd1Jgile, m11 rile tü- mez biricik güneşimiz Atatürktür. O, köy.lü 
tünü. ile t!~dığı ile giyecek 1 Türk'ün efendısidir dedi ve gece gündüz seninle 
oe gıyeceııle gokından ve d. d" b b k 1 k1 d d' · · 
candan aıakadıır olmuş bir ız ıze ve aş aşa a ma a e ığmı yaptı ve 
millet buyuğu goktu". S.ztt ' isbat etti. Böylelikle de kendJni sana ve seni 

ıur;u •öyliye~im. ki_ 0~ a tı yı!J de kendısine mal etti. Bu yolda, canı kadar sev-
Lık Cumhurıyetınıız.uı hr.:ıdsız . ... . . . .. .. . . 
hesapsız. başarıları mUleti- dıgı ismet lnonu aynı kalpl@ ve aynı adımla 
m zi'l mütem:ıdiyen her bak•m işte, yurüy .)r. Atamızın ve Mılii Şefın bu isbat-
dan tarak.ki ııe taaJiçmin sırrı l h Ik l ... h d. k tl· b. 
u u~umuzu 11 temelini 'f}P ,.kserı arı a cı ıgı ru um uza sın ıren. e? liVVe ı ır 

yetini teşkil td!n T11rkköqlü aşıdır. Hu aşı ulusal inancımızı ıkı kökl~ kalbi
sünün Atoiürk 'De 1 met J .ömi mizde yaşatıyor, halka doğru halk için. işte bu
Turkigesinde layık old~u ihti gün köyünüzde kurulan dernek halkçılığın en 
ramlı mevkii alma~ınd ndır. k . . ·d~ 

Ne mut u ~ize B şımzda açı ve yerınde olan bır remzı ır. 
t1e yanınızda gece g~n~ıiz Halkevi temsil kolu mümessili öğretmen 
sf zi düşunen /snıt.t .. lno ıu rıaı M S l'h G .. 

Hasan Fah.i Ozka11nak • a ı 1urses 

Dayılar, kardeşler, l'anoyakl rlar, 
Cuır.huriyet Hükiı neli L:ö; 

lüyü efendi bıld • ğiodt>n b..,ı en 

''İ yük önemi onun sıtıhatını 18\! 
lığını koru'Ilaya vermişlır. Koylu 

yü 111 tmadan firengiaen verem 
illetınden lcu: tarınalt bu sağlık 

&Bvaşının ilk amaçlıırıod:ındır. 

Bu gayeye ulaşo:ı· lc ıçın ytıp hın 

sııvaşlorı kurulan leşkılatı lıüHı 

met Lütçeııinden h ·r se.ue ayrılan 

ve bu uğurda sarf eaılı:n tahsisı:ı 

tı bur .da :r.ıkı etmek çok. uzıın 

sürer bu idrak etwclt ıçın u .. un 
tafaıliita girişmı:dt:o li ze b.r ıkı 
miıaUe ıuılatınalıt d~ha kolay olur. 

f.vve ce lcaLBlarıınız butld 

şebırleriruiz doklorsuzllu. Sı:yyur 
ge1rıc. bır dodora aVl'Ç ao.uı.u 

para ver"rek bır ııı:ı damar ıgnt::ıu 
yaptı ·abılmııek sur< tııe ıc. pııtc.uıı 

dıgınız fırenzi y .. ralan.ıı b~t un 

Cumburıye.: hük u nc:,ı ı.at ccao.:u 

b:davı cdıyor. Vı: uzt.n t.Jır t~ad 

vlıe fıreng.nın korkı:ıııç nı<.ıueııc 

rirdeıı k.ö) luyü koı uwugo !.- ··~·
yor. Hatta anlayı~ı ıı;,t u ı.ıp ua 

tedııvı olunmak l!i2c.ıı.:Jc;n.ı:ı ı 

zorla tedııviye get1rıyur. ., •• u:ıı.ıı 
lar içıo buyuır. le;;ıı:ılat vı: ı:ıaluı< 

hitları kuı utaıaıt ~aı c:h:ıı ııu ıı:t.u ~ 

ve şümult ı bır lill\'aŞa ~ııı;.uııi' 

bulunuyoruz. Verc.mın .. ıcıp g çır· 

dığı t-u y uıt şeııırJeı uc ve11.:w uıı•· 

paas.:tlerı açarak. o aya Wutt.cıao· 
aıs doktorlar toıyı:ı o<lıyvı. ve: 
remdc:n na111J kurtuııacıı.ııııı n 1111.a 

ogretıyor. Hııstaiıırı.ı a. ";ıt°ına 

"adar zıyarı:lcı nc:wşırcıı:r uo ... ~ yor. 
Muntı.çııua g-ıda ıta!r verıy ... r oır 
çuk ha.ııt.:Jan ycıoı teaavı u:ııuııe 

JllU kurtıarıyor. OU batuı OuraıJa 

i.apattıııotau aunra ıııızc yeııı;Je 

bazı Hilık oıutıeıı vernu::yJ Uii 

ııa f yuau t>uıuyo ı uııı. ı-"uc:u'ı yıı. 
ccJLaJ.ın haııta oa..ıa ve .. ıı.u.1411 
yavrueunı ~eçc:r veya ııut evıııue 
çoıu~l.uu çı.a:uıunu 011 a"nra" ış 

ar.ıı:wa.11. uıae ouyu" ~ :uırh:n: gc 

ıeu v.- ccoı IJlr ıaz aol...ıuı.tau 

aoııra A.OlU liaaııııarJı. suuucL 
yotıle bır ş h'a gc:~c: c:ı. vc.a utaı; 

bır çıoan nnlındc ~oıüıur. A,d,• 

rı:;; o_ıle edilmez 11uııuı. vucutla 
bazı aoıcuntuıcr olur. Ve ıı.tıa> et 

bır kurt gibı vuc.ı'-'u ı,.: ıı...trn ye· 

dıkc~ k .. mi oozar vı: vucuduıı 

batıra gelebilen her yerını bozar 
ve beyne aatdırarak. ınsanı bır 

\-ılg•n oır delı halıue kor. 8öyle 

bır haııta.lığı olan cah:l bır baba 

ltC'yÜı:ıe dönunce karmnın koy

nuna ı rer ve o mahsuru kadını 

çccuuaruu zeııırler. t.;kileri ya· 

rarfan bulaşarak lıa:ıla olmakla 
kdlmaz yenı doğan çoc.ıklar ya 
do~madan du~( rlc:r. Ôıu uvı:-arlar 
veyahut yaralı berelı doa-aralc 
s.ıg k.ılıJölar nile c.lız çelimsiz, 
aciz, ç ılık, hkılsız kafası au dolu 
yavrular nalınde hayatta surük. 
ltınerek olurJer. 

O halde ııealı islalı etmelc 
memıe~et.n varlığını koruyacık 
olan mustak.bc1 oı duyu ağlam 

yı-tiştirm::k için fir~:ıgi ile müca 

d~leoin ne kadar ıüzum'u olduğu 
nu ımJayorsunuz demektir. Ôlüme 
kütrüm ve 8'.lkat bir halde sürün 
meye ın hküm olan vatandaşları 

muntazaın bir tedavi ile kuıtar 

mnk ve sıı~lam neali ~etişdirebi· 

lı cek bir h:ıle g-etirmck imkanı 

vardır. Fırengi iyi takip olunmak 
Ş1UtılJ kabili tedavi bir hastıılıktır. 

2 - Sıtma : Halka ve köylü 

1 arasında sılm' hakkında bazı 
ynnlış fikirler yerh şmiştir. Y ~ 
aıurta yedi, ham erık Vedi, hava 
çaldı, aıtıı:a oldll dvı lcr lıalOulci 

sıtma ancak aivri sinl'klerd •n ıılı 

nır. Bir sıtmayı aşlıyan ciosteo bir 
ıivrisinflk hasla bir adamı ııol.;n 
rak onun ıcanı ıle bei8ber sıtma 

v•p•n gözle görüumiyeceL: kader 
küçük hayvancı1'ları da b~raber 

eoo.ll1' • .Ju:ılıır sivri ıiaek kanııdıı 

9ot.ı,rlar iiflıfirltr bu 11fer Hl• 

Lom bir a..Jamı rokan siv i 1>ioek 
onun kan.na da bu hayvarcılı.lar

d110 bir çofunu fOllayarak ıınğ 

lam adıomı dıı haııla, ııılmalı yapar. 
ilk günler ~e ateş titremr, ter olur 

tedavısi aerlıal y 1pıhrsıı haı:ıhlılt 
vüc ıdu fıızia btfzmııd"n dalıı~ı 
büyutmeden, kanı eı itmeden has· 
tırılabi:ir. 

ı edavısiz bırakılan sıtma 

ilti üç ay ro'l•a nr tık k uvv t,i 
t•trt'meler, ııtf'şltT ynı;mrz Hasta 

bıtr.ıo bır vazh e'e geld ~· içın 
seıısız gü üıtilı.ıiz kırnı eritm,.~e 

d~lne-ı buvültmrğ'e .d vıım t'dr-r. 
H ı;tayı ır paçavr• yıbi yl're 
sü er. R~nlt ka'muz, koran şiş r, 
~u toplar. Bu arıılılı:: huıa sıtaıa

s nı adet olauğu veçhıt,., ba~lı t 
mış a rargınların, tıtrt nelerırı 

gelmcd gıni gör .. ek h kıkıılen 
bağıutardıt sıtmayı sııvu~tu• dJı?unu 

zan ıeder, v" doktora g ldığ-ı U· 

mıın 1 yok B.-}inı, ısıtma benı 
evvelc.ı.::n rntlu ıdı ikı ı!ç tydır 

bırakt• sıtruııw yoıc ;,mwa keıdk· 

lik, lııılsızhk dai.1ğım var ) der 
hr.1 ;ui.ı bılmı::z.-ı zuvaılı aıtrıııının 

en f •na eo i.erı bır ~evre icıal'dı,.., 

O h ılde .sıtmayı başlar baş.ıımaı: 
t dıı.vı cttırn:ıeli sıtmn ıılmıımıık 1çıa 

ya batakhıda ı ~ urut r k çırkef 

ı;ula·ını a;Ocakltı n doıtmey~rt-k. 

birııc:ıntı.cr ın •ydan vcrllleycrek 

eğal" bunlar me\ cut ıso maz'ltlı 

yaraı: tııv ı sin:::derı crh><1an lı.nl. 

dırm.ııı v,..yahut tıerkes ~arı ôcre· 
c::ıde ı.,ılnaı.sa ıııc .. ıt m ... vsınıler de 

kının kulıanıl .. r .. K sıtmalı bıttala. ı 

ortadan kaldı mail. 1şte bu su

rrtlo bu muhlık hastalıgın öcilne 
geçıl bılır 

3 - Verem : Verem sinsila
deıı geçıı.ıtz, vcrewi bulaştırı-ıı 

altımıp, lıksıran bdlğ m ayıklı yı

rak ateye Ot:rıye tul\ Ur< n haııt&

laı dan bul.,ş.r. <..icn'.rler, kuçü' 
çocuklar bu lı.ıstaııgı d h.ı ç ıbuıt 
kap .. rl-tr. c .ı3DÇ ve emı ılerley.ci 

o:ur. 1 ıtıyar vı:rewı h;.ııtayı oı. 
dürmez, u1;un wuQdet ııuründuk· 

ten aonrn yıker. lhtıynrlerıo ben 
bu ycştr.o soura vc:rı.:nı olmı:m 

demeleri r,u larktcıq ılerı gelır. 

Asıı ~orkulac.ı.k mıkrop ltayaa~ı . 
bıı ilıtıyar has ohıraır. Bol gıda 

venıw m.krobo.ınu karşı ınsauı oa. 
yanıdı yap:ır. lçki, komar, uyku· 
su:r.luk fula yorgunluk: veremin 
me) dana çıkmaııına yol uçar. Has

talıu dan öksuruklu, tıkı.ırUdı ibtı· 

yar veremlılerden kaçıoız, çocu:C

larınız.ı onlardan uzak tutunuz 
bol gıda, temiz bava alınız şüp

heli hastE1aı anızı hemen dok. tora 
getırinız Nasıhııtlara dikkat edı-
nız. 

4 - Bir de mübım bir dert 
var solcan, şı:rld kurdu, ınce kurt 

ve bir de ıınkıle&loıı lcurdu. Siz 

kurdu hastalılı; telakki etmez ve 
doktora kurt geçıriyorum diye 
söylemessir.iz.. O y:e zannediyor

sunu~l:ı doil:tor elıni karnınıza ko. 
yunca sil:ıırbaz gibi içerdeki kurt 

!arı snyac,ktır. Kurdun en il'Üzel 
teşhisi ha&t nın kurt gcçirdıginı 

söylemt:ıile olur. Ha9ta ISO} lemez.
se a c1k p•slllc muayenesinde 
ku!'dıJ vey:ı ~ umurtalurını görmek
le lı:şhis olunur ve ilacı verıli r. 
Kuıt bütün vücuuu h<'ur bağır. 

salt yolun do top:ık vı paralt ka 
n11lı tıkar. Bu vüzd..'n ölen çolt 
hastalar vardır. Kurt insanın bü

yümesine mani olur. Halıızlılc 

'>s~dönmesi hatt l kalp zafı bile 
y'lplr ŞJ halde kurt hnshlığın 

dan kurlulmak için pıs dere ıu· 

tarı içmeytc~kıir.iz, yiycceğİDİz 

Ş"yleri temiz sululıı yı ayacakıu 

nız Abdestettıltten ııonr11 f'lleri· 

n:zi ey ce temizlemeden Hçhir 

şeye dokanmE.y2caksınız Kurt re
çirdikten ıno•a dolttora giı.ıip ilaç 
1 C!ICSIOIZ. 

Verem Dispanseri Baştabibi 

Poktor /\1.. Söı••~ 
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Belediye i~c~~e~in:e~~i I tm esi 1 ~::~;}];~7'~:;;~~~:;'.:~; .. I Akarat icar artırması 
Beltdige Tanzifat hoyvo. ılarının bir s•nelik ilıti!Jacı ı t,kenderpaşa Bo:r.tepei zir 1 

ol•n ( 43'!0) kilt> saman eksiltme usuU/e mubaya rı oluna- Güzelhisn~. 1 
No. Muhammen 

l. 
Semti 

cajınJan ta/iplerin 18- 7-939 salı giinü $Oat J4 dı Sa~ hrafı : Kömürcü ,- ··- --
Encümene mü,.acaotları ilin olunur. 5-8 - 72-7 5 

Parke tefrişi temdidi 
Belediye Endimeninden : 

Belediye dairesi garp köşesindın sinem11 bfo::ıs1 
önüne kadar olan sahanın parke ile tefrişi ihalesi 14 7M93'} 
Cuma gününe kadar 10 gün müdcletle tem1.it ttdiltliğinde1 
taliplerin ognı gün saat 14 de Encümene mü,.acaatları 
i'ô.n olunur. 

Zade kerimMi bahçes' ve Fethibey ! lskendPr paşa. Uzun S 
babçesile hııvllısu ve fevkanı ha· ı ,. ,. 
ae11ile di'·k:kanı .. ,, 

Sol larafı .v~ afk.ası ve ct-p 
heai hrıkıam ile mnhdı.ıt • · •' 

11/ 
273 
275 
277 

Fevkanı, dö~dwncü .~atta hir 1 /skerıdpr paş'l Mel} 
fraadon. üçtir.cü kalla no t or1a ı dan caddesi 8 
bir salon. İkir.ci k.ath dÖ ı t oda 

bir aalon. birinci katta i ~i o ııa 
bir mutfak. 

Ve çeşme ve hadı üzerin:le 

mebni mfıceddeden bir ı.aUa beş 

,. 

,. ,. 
J.~J..ender Ps Kun-

' O 
12 

duracılar C. 30 

Arpa eksiltme temdidi 
-----· oda bir s&lQn , tı.~irci k ttıı keza A110/ilho Erzurum C. 311 

D bağhr,.1ıe Hükumet c.9 
b;ke. der Ptışa Belecliye Encümeninden : 

beş odr. biı· sıılon Üçür:c1 katta 

bi1' gıızioo ve ittis:ı.lında bir oü · • 
kan , dö1dür.cü katta bir oodrum 

ve c '!dde yüzünde tahtn m e"aza i 
ve salmıd:ı iki "dn hir s~f,, _ V<: 

tahtında ahır ve bavlı c:hctıode 
bi1' oda v e uıiişten:.iliilı sairv;i 

Çömlekci 
/<Dl!Tld. ~ p"şa 
Meydau C 

.. .. 

76 

Dükkan 

.. 
.. 

'. 

700 
700 
700 
80 

175 
100 
150 

Klirgir bina 400 
Ka•gir oda b,,hçe 

D 1ikluin 30 

40 

Tcitıin ku/iibP J20 

Belediye tanıifot hoy<rıanlarına alınocl!k. ( 4120) ki
lo arp.-ı elcsiltme.ori 1-1-7- 939 Cuma gününe kadar on 
gün müddetle temdit edildijinden taliplerin aynı gün 
saat 1.f. tle Enciime11e mürt1caatlarr ilan olunuF. havı iki kuyulu otel. 

T t punuıı kiinuoıs.ıni J 928 ta. 
Hal binası için.f,. 

2 
2-7 
6 
7 

dükkan 
T 26 
50 
50 
50 
50 
.50 

30,000 kilo koyun eti eksiltmesi rih ve 84 nuınt>r sır. da lrnyıtlı. 
Muhammen kıymeti 7500 l! .a 

Erzincan Askeri Sahn Alma Komisyonu Aı;ık art>rmağ11 çıltımlrnış olduğun 
clııa ı; • 8 - 9:19 tnrılııne m Usadlf 

Başkanlığından : ~:ıh günü llııat 14 deu 15 .li:adnr llııb 

" .. 
.. .. 
.. .. 

.. 
.. 8 .. 
" 9 .. 

10 . . 

bedel 
K. 

80 

Teminatı 

L 
7 
7 
7 
6 

i3 
7 

10 

30 
6 
2 

3 

9 
9 
3 
3 
3 
3 
3 

mufla le. 
K. -50 
50 
sO 

13 
50 
75 

25 

4!ı 
7.i 
7.5 
75 
75 
7! 

1 - Erzincan Su el orta okul ve Suel H ...ıstanesinin :ı.on icra dairesi öniindo ı:;i inr.i a tır 
ınaRı l apılacııklır. 

E11liı.l başından Haziran sonuna kadar iht(Ql cı olen Artırma b deli kıynı ti mulıam 
I m8ntmin yüzde 7:1 ini bulduğu tıık 

30.000 kilo kogun etine talip çıkmadığından yer idr.n ka- j dirde nıtt~terhıi üırırlne t-ırnkılı:ı:aktır. 

Belediye Encümenind~n · ~ .. 

~ ~~ 
Yı:ka1dn me'l; ki ve muh ım,,.0n beddf.•ri qr.aıl1 Beledhıe akaratına p ıı0'-' ~~ b 

palı zor/la ı9ksiitmeqe konulmuştur. ' Akli t .. kdirde etı soıı urtıraııın taah 
• • • • • • • b!ldil baki kalııııık ü1.ere artırma on 

2 - Tahmını bedelı 9,000 fıra ı./c temır.atı da 675 l beş gtl.n nıüddetle toıudit t'tiı!Allk vo 

l . d ı onbeşinci gfto.ü ~3 8 98\J ı;arşanıba glinil 
ır• ır. ı k iki saat 14 den 15 dairede yapı aca ncı 

3 - Ekıiltmesi 22-7- 939 Cumartesi günü saat J artırınuındu ar•ırma bedeli Ju}nıeti 
11 de Erz.incanda Satın Alma Komisvorrundo l/Oprlacalctır. 1 muhammı:nint yu!doe 7:>1i•ık onuui~aadhık~~ 

1 

takdirde sa ış ~:. no ıı a ., u 
' 4 - Ş ~rtnamesi eıpso/ı Kolordunun tt!k-nil garni mına te•fikan geri lıırnkılır. 

I d d H d h M !:)atış peşindir Artırmağ l İ"lirfık 
%on arın a mevcutlar fit aynı ır. er ger ~ er ıun k t 1 1 • k ti 1' r j etme !11 .. yen ur o ıynıc mu ıa nnıo 
görülebilir. , uenin yüzde ycdılıu\uğıı uiab tmdo 

5 - Tele.lif mektapları eksilme saotindt>n bir saat ie!.:~rıı~a~~;11~1~~~ 1\~~~· ~~~,~~1~1~~ 
eoıoel Kom;Sl/On B11şkanl1ğına fJUilmiş vepr. p .-,sfa ile J ıarı lüıımdır. lfaklu~ı t~µıı ~d:~.o 

" • ı • · 8 2 5 I 9 sabit bulunmayıı.n dıger ıpoluklı :ıl:ı 
ıonJ.e,.l • mzş olacalctrr. -1 - 1. - eaklılar da diğer alfıkaclarlnıının ve 

45 00 l ·ıralı k ben z ,· n ı· ı e_ .. -- !~:t~:~~~;::::?{!;::~:::.:.:~:i;::::~~ 
bırlıkt6 ılıın larılıındtııı ı tılıaıen yırmi 

100 adet el arabası ::~~::t!ı~~~:~:;:~:.·~:!::~~~~ 
hn1n paylaşmasınuıı.ı. harıç kıılıdar. 
Müterakıın veı·ıi ve beıeuıye ru .. ıımu 

eks.ı ltmes·ı artırma lı~doliııdeu tenzıl olunur. 
Dıı.lıa fazla ıııu.1ilıııat u1nııık iste-

yenler 8 7 u;ıu larilıiııden itibaren 

Transityolu mıntaka Başmüdür
lüğünden: 

Tran~it yolu Trabzon Mıntaka M,idürlfiğii emrinde 
çalışan iki kamyonetle bir adet binelc. otomobilinin ihti
ynçlarını karşılamak üzre 4500 liralık benzinl~ ag·ıca 
100 atlet ıl arab11sımn satın alınması 25 6-939 tarihin
J 'n itibaren 15 gün müddetle açık eksi I t meye konu !mnştur. 

1 - Benzin piyasada me.vcat, Otomobıller için sc:.
tılan, iyi tanılmış şirlcetlerin benzin/erinden olacaktır 

2 - El arabaları (Siyah boyalı ve Evren marka/, 
Demirtle11) dairenin ıö"stert!ceği nümuneue uyaun ofocak 
tır. Beherinin muhammen bedeli 6 liradır. 

M 3 - Benıirı toptan alınmayıp, dairenin ihti11acınn 
ıore pıytlerpeg alınactılc fle bedeli teslim alındıkta öde· 
nectlctir. 

4 - El tır•baları nihayet Temmuz ayı sonundo 
llen~inler ihale ttırihinden itibaren 8 ay içerisinde tem.-ı
men teslim edilmiş olccaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7.5 ( 382 lir" 
50karuş) teminatı muvalc.kf4t.ı vermeğe mecburdur. ihale ya. 
pıltl.ıkta teminat ilci misline iblağ edilecektir. 

6 - Jhale 10 Temmuz 939 tarihine tesadüf eJen 
pazartesi giinii saat 15 de Trabzond .. lci Transit yola mınM 
talca Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzrı · 
r•mla qapılncalctır. ~ 

7 - isteklilerin guzd~ 7,5 temirıat malcbuzlarile 

herkesin gört:lıılıucııi i~in aairtı.le aı.;ık 
bulundurulacak urtırıııa şartnamesi 
937 5~8 No. do .. yaya ruuracaat a 
mevcut v11aiki gürelıil.:cekltın Uım 
olunur. 

ilan 
Trabzon icra Memurluğ-uadan . 

l;>tanbulda 'L .ıi'ı..:::, e borçlu 

ölü Saadet vereSe9inin aatışa çı

k.uılaa ve binaı:tice 2280 sayılı 
kanun hüküı:ulerıne tev/ .kan tc.:cu 

olunan ve muayyen gıinde tr.kıııt 

verilmeditincien tecıl kararı orta· 
dan lcaldarılaralt lekrar umuıni 

hükı1ınler dııiresinde satışa çıka 
rılm11ını mahaHi icra memurJu· 

Ruaca karar verilSD C ı mıi kebir 
mahallea·nde vak.ı tapunun ey,ül 

933 tarih ve H numarada aıu · 
!tayyet ve 900 lırn mubam:::ıer. 

lcıymetli bir bap haoeı:ıiil t«mamı 

7-8-939 tarıhıne musad .ı pııı
zartesi günü 9aat 14 de icra 

dıireai önünde satıla car tır 1~bu 
gayri wenltulua artırma Ş<ırtnamesi 

iJiıa tarihindtıo itibaren 936-4.> 
doıya auma:aaıle btr kcıtin göre 
bilmeti iı;in açıktır. İlanda yııı.ıh 
olanlardan fazla malümat aluıak 
isteyenler yukarıda yazılı do y11. 
numarasi!e memuıi y~tıaıiı.e mıira· 

caat etmelidir. Artırmaya iştirak 
için yukarıaa yazılı kıymetia yüzce 

7,'5 ııisbdinde pey a1'çaaı veyD 

n"iiddeti nlon b.'r mı zor/ nd ı kimı;e talip ç1kmad1Rırtıdım mezkur akart.J.fı" biref si ~t 
lik icnrlarrnın yeniden fJe orısekiz g~n müddttle açık art•rma!la konulmuştur. . ;f ~,./ 

Artırm11 11 Tr..mmıır 919 S'llı gümi icra olunııcoğındarı talib.lilt!rİn agnt I 
rf,. rnat 14 de Bet'r..dİ!IP Er.r.iimıminP. mıiracrıallnrı ilan 0:11nur . 28-1-5-8 
_...,--------~~~~~-------~~~~~~~--~-~~--~-~~--~~ 

İcar artırması 
Bir senelik icarı 

Ne'O'i MN K No: .... -...-- - ---~---

.)ırn mağazalar T.:ıhtam moğna 220 64 200 
.. .. .. .. 221 66 ,'80 

,, .. .. .. :t22 68 180 
.. " .. .. 104 80 302 

Defter darlıktan : ~~ 
Ynkarda cins ve evsafı yazdı ak ular 2 -7 939 tarihind~n itibare7n.5t50~ \'. müddt!tll! q-ıe açık artırma umlile kiraya verilecek.tir. Talip olanlttrrn yüzde I \ 

zito m.ıkbuz 'aril" bfrl·k~e ihalt! giinü olan 17- 7- 939 tmihine müsadi/ pozarteıİ j ' 
_nıi s.ıat 14 de D~fterd.ulılctrı toplanı:.ıcı.ık komisyona müracaatları. 5-8-J}-1 'ıi ı 

:~~n:ir t;:.:~~~:de:::~~;t 1:;f~· -·----TıÖ~ ~ ... 1 .~~ ~· ~5 ~~~ ~ ~ 
edılı:n zamanda gayri menlrnl üç ·~ı• ıı!t 

Defterda ı kt barname ile 938 ıenesi ı,. 'f' 
defa bııgırıldık.tım sonra en çok. r ı an: . • 
artı raııa ıtıale edilır. Aı:ıcak artır- Kasıroaga Uzun sokakta 42 lira 82 kuruş kazanç 1 ıır ~-' 
ma bede ı ın.ıhamnıen k.ıyınetin nuil&aralı dülc.ıtanda marangoz ve kuruş buhran ve 1 li ra 71 
yüzde 75 rıi bulınaztta en çor. ınobilyacılılda icrayı san'.ıt etmek. C"Za tarh edilmiıtir. 
artıruıanın taabhudü bakı kalmak te iken ı-sker olm&jl aasebile Er- iş bu ilaa tarihindell jtİ 
uzere uıtırma 15 gün daha tem zir. cana sevlc edilen ve bht bu- 30 giin zarfında itirııız edil-~ 
dıt ve 15 ci gunun hıt.uıu olan lunduğu lı:ıtanı11 numarıı9ı bilinme· takdirde matruh vergi ~· 
2~-8 - ~.I tarıhine müsadıf Sah yen Namık Ô.ıbayrak n1mına kesbcdeceği ilttn olunur. 
günü saat 14 de icra daıresine 
y .. pılacak artırmada yüzde 75 
annılmayııc.ık en çok. artırrına 
ihal: edılt.C~lttır. 1 ve 2 cı ıırtır· 

mada tıılıp çıluııaz.sa aatış blebi 
duŞt!C::ktir. Gı&yrı menkuluD k.en· 

disine ihale olunan kimse derhal 
veya bır mühlet içinde ıhıılo bu· 

delini vcrmı:z::ıe ılıale kararı fes. 
noıunarar. kcouı::ıınaen t.vvel en 

yuksek tekl ı flu tıuluolm talibe iha. 
lö olunur. ve aradııiı.ı f 1J. lı'. kendi. 

sİnc'en tU.ILIO Cıl lecı:gİ İ fıo oluıu. 

Zayi şahadetn~me 
Pıılnth.ıııc Ru~tıye mek.tebin. 

den 13'2ô senc3inde aldı~ım me 

z~aiyet şuhad.:tnnnıemi z ıyi eyle· 

dıın ycoisı.ni alacaa-ımd .. n eskisinin 
bükwü ol:nadığını ıl.iu eylbrim 

Puhthanc kazası 
Haci Alırnct ol!'u:lıırından Hüseyin o. 

Ali Dündar 

Memur ahnacak itıi 
~I) 

Gümrük Müdürlüğünden : / irıİ 
Trabzon merkezi için 16 lira osli mao~lı bir fll1 O~ 

alınacaktır. ~ 1 
En az o·ta mektep mezuna 30 gaş. ntlan r.$0/1 ,} ~: 

2.2 yaşını doldurmuş mtmurin k1nununun 4 üncii ~J;f ~~ 
desind~ gaz,Lı fuısı/ları haiz ltllıp lerin evrak/arife b1' I , 
te mti.ça Lka imtilıa"-lnın gap,/ac.ığı 12- 7-93'1 Ç8~11 'Gp 
ba giirıü .'?ürn•ük Müdürlüğ:'ine mıirac?nt eulcmPf,rl· ~ 

Memur alınacak 
Gümrük Müdürlüğünden : . tfl' 

ljdar Gıimrüğü için 16 lira asli maaşlı hır 
hasebe memı;ru almucrılctır. 'jİ 

birli/ete mezkur tün 'Ot saatte Jr!üdürlülc binosındrz top" 
lanacak komisyon Reisliğine muracrzatları ua.,. olunur. 

28- 1-:ı-8 

Eşya kayık nakliyat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Eşya hamaliye nakliyat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Orta mek tep m~zunu 30 yqşından aşaiı osktf/:ıı 
g11pm1ş ve mırr.urin Ka;ıuaur.un 4 inci maddesifl~e l/b' 
fJasdları haiz taliplerin evra.lclarile birlikte muıfl ( 
imtıhanı11ırı yapılaco;ı 14-7 _ 939 Cuma günü Gd"' 
Mıidürlüğüne ncürac,ıc.t eglt.m eleri. 

Yaprak tütün kamyon nakliyot 
eksiltmesi P1tl11tane inhisarlar idart!sinderı J-6 939 günün

dua 31- 5 - 940 giinü alcıamına kadar fJaporltı gö"nderi. 
lecelc TJeytı Palatane idaresi namına oaporlarla . gelecek 
1artntımesind11 tadat edilen bilcümle eıgaların ıskeled.,n 
~apara ve fJopardan iskeleye kadar olan kayık nalcligesi 
19- '-939 gününden itibaren bir ay müddetle açık ele.. 
siltmesi azotılmıştır. M11valc.kat ihale 20-7 -- 939 perıtm-
6e tünü saat 14 de Pulatane müdiirlüğünde müteıekkil 
lcomiıgonca gapılocalctır. 

Elcsiltmege iştirak için mulıamnaen 6edeli olan (3800) 
lira rbırinden gü%tiı yedi baçulc laesabile (285) liranın 
lnlaiıtırlar f1HnPıine yatırılmıı olmaıı ıarttır. Trıiiplır 
"'''"'""'' Pılaftın• müdt1tlüğflnie ıöreoilirLır. 5:8· 12· 1 

Pulatane inhisarlar idaresinden 2 6-9:>9 güntin · 
Jen 31 5 - 940 tarihin P. kadar vapurla gönde; İl! cek 
vega Pu.latane idaresi namına fJapurlarla gelecek şa,f11a 

mesinde tadat edilen bilcümle ~ş11aları11 anbarlordun is 
lc.t!lege ve iskeleden anharlara kadar ham lige naklıvP i 
19 - 6- 939 gününden itihaıen bir ag müddetle açık r..k. 
ıiltmesi uzatılmıştır. 

Muvakkat ihalesi 20-7-939 petşerıhe günü saı.ıt 
14 de Palatane mıidiir o ğtfod... müteşdckil korni~goncd. 
gopılacaktır. Elcsilt rıceye iıtirok için muh:ı.mmcn bedeli 
olan ( l.600) lira iizerinden güzde yedi buçuk hesaoil~ 
( l 20) /ıranın inhisarlar flt%'1tsine yatırılmıı olmasr şart· 
lır. Taliplı r ı1rtname11i Pu/Qtanı müdürlüğünde göre-

6illrlftı · ~-8-Tı-ıs 

Artvin İnhisarlar idaresi namına 
Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünde.r- : , 

Kabili tezayüt ve tenalrns olınalc üzere ~ rtvia, Ard•~:ı•J 
Uorçlca aabarlarıoda ıueıvcıd C!mU (300> bin kilo yaprak 

( müahıısırar.) ltaın yonla Hopa anbarLrına 1 A~ustos 939 d• 'feıJI' 
malt ve 15 f eşriaievvel 939 da bitmelc üzere naltliyeıi 3 uJı11"' 
939 tarihindJn itibaren 15 gün mücldetie açık eluiltmeye ko~ d• (" 

Talip'crin l7 Temmuz 939 pazartesi günü Hat oD bır I' 
lira teminat muvak.hte parası ile gerek Baııaüdürlüjü•D~• "' 0tıı 
Artvin ııuüstakil miidürlüıüne ıailraoaat eylemeleri lilıu•U ıl&JI •' 

1-12--·• 


