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Atatürk GiinünU Kutlama 
Hazırlıkları Devam Ediyor 
rabzon Tarihi Bir Gün Daha Yaşıya.caktır 

ığı 

arlar 
" devrede de f 11 iht 
vazifesi sona ere,,. 
Cumhuriyet Halk Par 
eıinci BOyOk Kurul 
n aldıAı kararlar ara· 
bahse de4er olanla· 
biri de Parti nizam 

indeki de4işikliktir. 
mhuriyet Halk Parti 
bütiJn yurtta ele al 
ıyük d11v11/11r1n daha 
mand• tahakkuku 
• esaslı yoll6r açan 

iJiltl/lc karsısmda Par 
bidayetten beri mu· 
~etle devam eden 
~/13ma hayatında 

M im v.•zif eler "1• 
etmlı .g/JrİİJ'OIUZ 

Ot. iktisat tte umran 
• -ffiW'ttlllltMthfl 
,, 1i!J~!P-:'! 

~~ 

C~H. Partisinde 
intihap 

A11~ara 6 ( A. A.) -
C. H Partisi G~11el Reis V~ka· 
leline p.ırti nisamnames 'n~ 27 
lrıci maddesi ma ihince Dc;;şmez 
Ge1111l Btı1kan ve Milli Şef /sm•t 
/noaö tarafından Başu,.Jdl oe 

lstanbal Mebusu R~filc. s~gdam 
tekrar intihap bugur,,/muş oe 
lugfiget biitün Parti teılclldtına 
fomime:ı l.blif ctlilmiılir. C H . 
'P. Genel SelcreJcrlif(ne P.ı,.li 
niumıaamesillin 28 inci madiesi 
••cibince Dejiımes Genel 8111-

kan w milli Şef lnönü ta•amı· 
ilan Ermra111 Mebusa DR Ah. 
md Fikri Tuur tele.arar intihap 
ougarulmaıtıır. 

B. M. Meclisinde 
Aabra 6 ( A A ) -

layla Mıllet M oli•lain ~rl•ldl 
toplalablulda dtıaı& 11aıflar1aa ve 
rilec k zaalara ve Nabiye MiidOr
lenae a. a1 oaer lira haJ7aD 
""81i ....u ...... ait kam 11 
iıdaılan kat.wt edil.iftir. 

mca resl.n 

Tahsin Uzer 
Erzuruma g'tti 
O üncü Umum Müfetti 

şimiz Tahsin Uzer refaka· 
tmda m Bliye müşav1ri Hay 
rettin Zwa oıduğu h f'!!de 
pazar günü Erzuruma ha 
reket etmiştır. 

7 ahs ·n Uzerm 11 hıızi· 
randa lltatüıkün son ve ta 
rihi teşrif /eri münasebetile 
şehrimizde yapılacak kutla 
ma için bir k -iç gün sonra 
avdeti beklenmektedir. -
Daniş Eyiboğlu 

Sevin li ve kwmet it Me
busumu~· 8 Daniş Eyiboğ 

/u evı:> K. gun lstanbuldan 
şehrımue gelmiş ir. 

Valimiz 
Sabri Osman 

11 Haziran 
Hazırlıkları başladı 

Ebedi Şef lltatiJrk ün 
Tıabzonu 1 ı Haziranda son 
ve tarihi ziyaretleri müna 
sebetile lltatürk Kö ,·künde 
Üçüncü Umumi Müfett ·ı 
Tllhsin u~er taraftndan bır 
gardenparti verilece4ini ytJz 
mıştık. 

Halkevinde tesbit olu 
nan proqrama nazaran o 
gün şehir ve bütün mües 
sesat baştan başa bayrak
larla süslenecek ve 11 Ha 
ziran s3bahı saat 9 dan 
ıtibaren Halkevi radyosun
da ht;/kın lltatürk'ün Tr b 
zonu ziyarc:l/erinden müte 
ve//Jt intiba/an. v" Trabzo 
na en uz hediye/eıl olan 
ıçme suyu ve lftatürk'ün 
hayati hakkında konferans· 
far verilecek ve Üçüncü 
Umumi Müft!!ttiş.lik asayiş 

}f~m · •f'.~Oi HM11MJ 
lf•y1111111 del M'tm.,,#8;n 
mi/il bir şiir okunacalttır. 

GÖRÜŞLER lJUYUŞLAR 

Oğluma nasihat 
Ojlum: 
A · Irk hayata atıldın, yolun, 

izin Aıatürk yolu, izi olsun .. Bu 
yoldan ıaşma, (lnUn gibi güce 
lirıin I Sana tecr übel•rime, til 
gilerime tlaganon bir lcoç iJlill 

6ir valuı lıa!Jalında tatbik ede 
mez S 11 etmeye çalış. kara• 
ntrsın ! .. 

~ Ne rıe oldum de/i ,i ol, 
ne de rac= olııcaı11rı endişe. "ıti 

'C!eregim bellci lazım olur • 6 _ Hadna ş "n H 
0

1,,,
0

, 

1 - Kadın müstesna. Kim m4t,,.on2i ol/ 'r'alnız lıad titıi 
olur•• ols•n el Öpmtmıoftt ıavrct bilmiyenıo, mağf'tlre karşı t1alcur 
d. 1<1get el öpersen. ay ık ÖpmP/ • oe lta~ar olmaktan tJ,, fa:-;ı oı. 
Bu derece küçülme, ~u derc-ce 

güa .• 

mal . 
dallcaoulc olma I . . 

2 - Hiç bi,. a!lam yolct" 7 - D-tli kotlu !ıf1gatta ga. 
l~YIJI., re~slJ/r. J~f U{,;kur /ea. lci m~dlı t!dilmt!/ttm lıo.; la ma.," 
va$1na tliilcme . D~di kodrıtlan 

hatta Allah 6ile . (') b;I., '''" an 
hatı ahtJalJ~ hoşlanılnıa% amma lc"ndıne metlhaıer.a ıw şu/cran 
lao,lanan da, hoşlanmıg M tia gapılmasmı iste111u mi ? . 
d~di ltodc gap-nalctan k endini 

Falcat oflum mrt/h yap,., olamn%:. Yani "ilam, s,.n "n an-
lc.t!n çnlt. tliklcatli d 'Jo,nn . Kaı /agacofrn hayatta en b lpilk 'fll'!• 

!lapagım Jerlcrn, y2rti hagır •ı· har,.t , M 6-ilg•ik mu., 1ffakly,.t 
legegim derlcen ıer 9 11'"" '" iıi .,,,, itiJal itidal itulal J,, Ne 
tlallum11/cl11la a::ırt/ır,,.ıı n/u,sunl göre bat. ne pztlen ırak ol, ne 

3 -- Kıslcançlılc. !ıiç 1•1plt11 çolt. ne d • az. Daima orta. ya
ıiz iter fani allum tla '"''"'"·· lanı a•, laalcilcah tla tlai114a •• 
Arlcotl41ların içinde iulcançlıfı rint/• w. tadında sarf n I . . Taı 
tahrllc. g'lft.i iörafcl,,glp de çolc lıı•lıi! (, ,; bir lt!g tlefil: /re/• pm 
samimi ıanara~ iıledilJn W-_ks;. rılclık~o4 berboJ. 

---Sergisi açıldı Kamyon 
Altkara S ( A. A. ) - Boztepe yolu 

-.ı•-• ı lııt-..~ fir Of'-...,. -.ulHt • 
90t lcıs~ ft6.ı6'n olo6illr. Ve Mart• tatltı da MllO altıl Öfret 
ıe11i tlallcaoalc define lcogup ça- ,,..,. lcGllılıM •• S.ıain alclrn, H• 
lobi/itler.. nina alılımı, lıeıaim .Jclı~ . ,.11in 

4 - A,1111, •lini iıi•i bil alclını tom0111larıa lana bir a4anı 
tli9e bir ata aösil oardır. Züfılrt olaru•I .. Son ıösiim h!ı / ••• 

~ ~ Mrliti tu.amc1.. Çorpıcması Tamiritu: çalışılan Boz. 
.-,. ..... ..._..._... olaD oa Y tepe yolu ikmal edilmistir. 

alimle, calr'I zengin hu ıözil leiç Cevdet Alap 
--~~~--~-=---~--.;~~---- .... ·---------------._....:.-

~-- *• 1er1iei batla Mu·if Bir kaç gilll evTel Ş'!brl Makineler muntazaman ve 
V.. .... Ali Yüoe& tın&Me• ı mlıden ErHruaa ıttmekte 

OLUŞLAR 

ap'-tbr olan Devı .. t otobQ•Qae erzarum- kolayllkla bu yolda işle· 
• _ _ - · uo ıelmekt• olan llvll bir mektedir/er. Dedikodu 

M 1 kı•JOD Otlmlt•D• JOluodıt B B l d" . DedikodaıH laaqal olmaz; ı laraf'u'- kalmak ta şmtlır. M n-
ar&ŞQ c;arpqsııda bur iki matine ve l u_ sene e e ıyece ıca . /aktıt hagat galnız Jedilcodudan /eat. ihtiras kıskançlık ae itin, 

JOlçulara ltlr ,., oll••••fbr ra ve~ııec:k ola~ Bo~tepe- ' "" ibarıt tlıfildir. s ..,,,,.a Urçolc. lıalcilc~l~arı olJuf.ı gihı ıöımelc-
Veroşolof Ik• ıoaııık bir kamyonu de btr bufe ıesu edııecek- ları detlilc.Mlaga ç•l.:i,11, .. ,, ma- ı-.. bizı aı,1c,,,. 

dört tculuk ~Qk tlbmll ed ll tir. Evvelki gün Lambetle t naınıı alı~l•r. Bôglelerinin ,,.,, Kul /c•qzrsus olmaz, söza 
lngiliz Manevralanna ,. ş .ror J9rtDe ile Qç dört JOl birlikte Boztepeye giden ı ,,., 6ildilclerl iı. ga laiç go/ct.,,, /aadatsas bir mi.Nmaltan•11 lca 

l'ştirAk edemı·yecek.. ou ıllınır Ye ŞofOr da il 1 ık B J,-..1· R . . 8 h . D ~" ~it. azdır. Ha16alcl dedilc.otl• plsl'IU açıgorsa o lcopıgı lt•pa· 
A •ızlJette cürM•iJf)DU l"8r8 e e euıye eısı a Ti oAa ı. I'· t ldd"..ll E'..1 ı.• ..1 malıtlır. 

8 . . . 11a ııı; en ruı '· ••uı mMfluG 
Ankara 1 ( A. A. ) - der ve 'lle de dar olur ve nay Dzfepe camunı gez lnlciı, 'lası', 6ir ••••in ,.ı,,ıs Ftılcat h. hillcilrnlerl111We 
........ v.r .. olef l.rilia bar· ıh9'f)d~l ·e d t> ıQrQlllrıe bu Klbl miı ve l'mber camiin ta lcöll taraflarını ""fil, agnl H• iua/ ,,, mü1amaluıga da ,., 

Wye nesıretiae rl)nderditi rayet carpışm lu elbette ıık ıık va~i rihl eserl~den olduğunu lt'e manda iyi taraflarını da görOp wrmegi lcolagla,ımgorsa tflp/ee. 
1 olur k -ı rJ rJ 1.. ı. ıis lr1ramlatlur. deıtH• bir aıktapta nrili• •r· D vlet otobQıl11 ı iki t<>ıdan bu eserin Boztepede ilani "" 0 .ç 1 ne au~•r.cıııı; t~nıtma~-

d•anu aaaevralanada lııaı:ır bu 1.. sa d,.Jılcodu yanı ıifahı tenkil Şııh•i me•feat w ihtirasla· 

' 

~asla JDklflluıedlıtt Vif Ş'lfc>r mıbal haye •'almasmı ancak yan- d • ltiltlı 1 1 ..1 
8 

rın esiri oltıralc 011un, 6a11an 
l•aak lsre •rfltenyer•l•aiye· Jlae d9 muniodtın b11şkl yol"'U d . • •~nr ıe e 0 "'" ıaır. • 

_._ So l d b ld l ll k 1 y /arın akı oda/art ka/dJrarak taltJ,,.Je, fletlilcotlu '-•r.ırlı defli, agaf'"' çelcmi1• çalışmak ço/c 
tefiai, çiaktl ayni za•aa- ~· • ma ıtı " " il " t01on sra .. · d 1 · lfrnaçtir. }çinde kütle etttliıele· 

'

-• 0 -..1u ......... a aaaaevralır Y•· n 8 l mQ ... dil ? o-l dl camım tamamen meydana /ag a r bir ıeg olur. Çünlca lıer. 
- "' .. __ ı ı i111q e ır uw P 18 k · ,. · le ı.ıı· rl 6alanmogaıa dedilcoJalar ma. 

paoata•• bil4iraiıtir • lerln bl tı11ııc" bu ookhJ• dık· çıkafllmastnı söylemiştir. •s, 'P·'I' pazara çı acefı111. "' "• nasıs ve çirkindir. Hasanın bo• 
kaUetl 1 o tı>rlJ. . . • • . lenalılctan p/cinir, igllifi anıla· 

Beledıye Reısımu Bahn cafinden emiıa, daba ~it. igililo cAalı ~iri, Mehmrdin kolu lcua. Düzeltme 
Geçen sayımızm tarihi 

J Haılran olacakken yan· 
lııllkla 3 J411yıs olarak çık· 
mıştır. Düzeltir ve özür di· 
leriı. 

itimadmı derin sevgi ve 
rabıtasmı daha !azla kök· 
leımis bır iman. halinde 
tlzelemis bulunuyor. lnkilap 
TiJrlıiyesiade tam bir me
deniyet havası yaratan, va
t•ndaşlar arasmda fikir 
berabetliğini. müsterek duy
gularla ç;1'1sma ahengini 
tesis eden ve millet ve 
me•leket sevdasileçırpman 
Cumhuriyet Halk Partisi 
bundan dolayıdlf ki 
sevilmlye ve dalma hürmet-

-- ... hmetlin dili uzan ıelclinde mı1· 
Transl•t kamyon Doganay bir muharririmize: gapmıga 901,., .. , ga11i ilci ltere 

1 
ti 

cerret ıöz er en ibaret mahalle 
Camiin tamamen meydana igililc ga".ma iratl~si kazanır. kahvesi l:on•ırnalarile bir ltaki· Ve otobüsler'ı pkanlması için hakikaten Eter. agnı ıa/111 yanılıp gapa. icat elde eJ;ıece:;,.; amanlar 
yıktın iması çok d<JAru olan cafı ~~' ~alalar~n. hrililn mesl-. lcendilerini rıhnaza ıakmalc.ta1& 

Trabaon lrıo t"anılt yohı 
için bu ıaakQ mevoudA tıave 
tea .aaba ıe daoe dörder tonluk 
ve arkHtoda Ooer toalukt.- va 
gon batb tamr•D ve dO tda11e 
de Jl•• arkamada batlf Yagoou 
batla otoblı ılparq edlldltl 
haber almm1ttıır. ·-
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kongresi 

Çocalc Esirgeme Kuruma 
Konıreıinin ıenelik lcong esi 
gakıntla alet olunacaktır 

Kurum•ra 939 rnridatınırı on 
bir bin lira oltıeafı lahruirı olun 
malc.ICM(cr. 

Ba N11e Çocuk Etirı•"'• 
Kurama ıar.fırtdt111 JIJOOO ÇOC11· '" ··- ,.,,.,,,,.,,,, 

• . getlerını ortt'ce;ını düıat.ill'H baıfca iı gapma%lar. 
odalardan bu sene ıstıfade birnz da zagıf ruhla olar1a ,,.. Söıil Alç dejilH Mt•tltt 

etmek istiyoruz. Boztep! gapacafrnı ıaıırır, t•r•atlat içi11 t•lması"' bilm~liglı; •gafa t111. 
bu yazdan itibaren Trabzo de •iirüklenir. Un•tmamak ld 111,,,ıem•ligls. 
nun en eyi bir me-siresi htJ sımdır lci laillcümltr oerirlı•n Tunc 
/ine geleceği it;in hatkm A--=-11·.-v .... re~L-n-d-:-ı~k-·•-P-a_m_u_k_P_r..._e...;n;::.;,s~e:;....s.,_ 
su ve yiyecek ihtiyacmı Ti 

muhafaza allmda bulundur satı$ları ile yadı' cu·· ce 
malt /Arımtlır. Biz bu iki 

k y,.ni itlralt, etl*nlc olan l'M4 . 
büyü odadan pencere/eti 111 ,. ,. 

6 
L ti ,, Mllcı Maac ı.-·ııill ~•er/erile 

k n mu~ 1 egr% w r•"e nu~ll d . 
açara ve ban ufak tufek ce .. ar~ı ,.ıan ,.Jırl•i.ı,. b6ti111 üJ19tı111n taktllri11i lıma""''' olan 
tamirler yaparak bu seae licaret evleri oliar6 fındılc •utıı 'ı Amerilcalı dahi sanat/car Valt 
istif •de edeceAiz Delecek /arına başl:11a.11' r. Dlsn~g. P•ne.A: Prenses ile g~di 

• · Dan W$<ldı1 Atu.ıto• OfJında r.üceleı edlı filminde bizi tallı 
sene ıçm burada bir gazi te.ıı,,. /op elli 6eı lcurnşlan bir bir •ual alemi içinde ıaıatı,,o,. 
110 r'.e otel kurulması dai eıagon /ırtdık içi 5J w Eylül Ana 6abalarrn 6u filmi Çl)Cu/c.la 
ma hatırlardadlf. iı'e bu iki •gıntla t~slim gine bir ""'°" nna göştl!rm•leri ço/c fagrlalıt/ı,. 
oda da .) zaman yıktı, ılır fıntlı le içi 51 lcuruılon Ntılmıı Ken.ılil!rİ de seak w ibrrtle s•y 

tır. /1ta116ul w ,.lari•ı•ls borsa rede6ilirler. Ba ıt&el fil• H•I· 
ve tarihi cami tama-men sında eılei fırtclık lçl•rl 9S /Cara lteol ılntmaıında ıösıerilmılctt• 
mefr/1111 rı/teı, •mtıtır. f ı .. .,. ""''""''''• dit. 
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"Misten Nise,, 
Her gün daha çok güzelleşen 

Ataparkta dinlertmelc, hem vücu· 
du. hem ruhu dinlendirmek Je. 
mektir. Dünün, korkunç tJe ka · 
ranlık ( Jmar1Jt Kalristanının ) 
Bugünkü gönül açan lıalini gö 
rünce oe aradaki bu kökten de· 
ğişme~i düşününce; bu eçeri, mem 
leket mikyasında genişleterek ve 
bir mukayese vesi/esi yaparak 
yarınki mamar Trabzon halckın· 
da vazih bir fikir edinmek İm· 

kanı elde edilmiş olugor. Yara 
tonlara minnet .... 

Bı.rada b'r a~ istirahalten 
sonra yavaş, yavaş toplanan ıe· 

yuhat kafilesi, Başta Doju diya
rtntn Umumi Müfettiş;, l'rabı.o· 
rıun fahri hemşehrisi ve gıin 
bı~ün, saat besaat yeşeren Ata. 
parkın {Baımiihendisi) Muhterem 
Tahsin Uuri takibrJerelc Bışilc
d ü xü istikametine yol aldık .• Az 
sonra. Otomobillerimiz, yeni tJe 

büyiilc inşaat mahallinden, selam 
resmini ifa ~d~11 Lir kıt'a gibi 
geçerken, Trabzonu1t mes'ut istik
baline: birer zafer takı ilıilşamile 
dikilen hu iki büyük eıeri doya, 
d oya. s~yretliyorduk. 

Sür'at önünde dt.jişerı de· 
korlarla birlikte burası da de· 
ğişli : Trabzon•n Batısına kanat 
açan '1e bir tayyareyi andıran 

gerıi hastane, artık i•ride kaldı. 
(Urun kum) un denizle bir 

le~en tlüzlüğıinden bir hamlede 
akıp, gittik ikinci durak. Pufa. 
ıtarıe. Umu,. Müfettişimiz ve 
Valimiz, inhisar/arın mııazzam 
dt•posu ör.üntl.e k•ıif bir halle 
tara.fı11d11n karşılanmıştı. Burada 
pek ez süretı duraklamayı mıi· 
ieak;b yine yola koyulduk. H11k. 
k.- Tuncay'ın, sorguunu bana 
leur:ilı ettiği, 9oi üzerine ~ırala
nan ttiJü1t denkleri, lıakikat•n 
nazara çc;rpıyorda. 

Yeni de'p~ yapılmwve bitmiş 
tılduzuna ıört iJnimüzdıki naev 
simde bu kabil ıJçık hava istif 
/erine rastlanmıyacait tabiidir. 

Yolumuzdayıe.. Plllatanetlen 
son.·a yollar bir parça bozuk, 
gol lc\·n2rlarına birik.en t•ılar, 
bura(annr pek yalcın bir zaman
da düze!tmelc için tmir bekler 

•vaziyette .•• 

Yoroz .,, tlarıntlan iniyoru:ı. 

Virajlar alJukca heyecan verici 
bir meyille alçalıyor, bcr.eht, 
uzun sürmüyor. 

3 
Yoror feneri, lem i:r bir bekci 

kulubesirıin ü~tüne zarif bir ba 
ca gibi dikilmiı durugnr. 

Yoro:ıu döndükten sunra, 
/skefye tJe Vakfrkebirde durak 
yapılarak, Beşikdüzür e varılt/ı . 

Gerek TuJlcay, inek Alap 
buraya, giriş tJe karşı/.ınışı an 
latmışlardı. Candan alaka ve 
mulıabbet, Beşikdüzü m•tlıalinde 
cıvıldaşıyor. gülüşüyor gibigJi .. 

Kutıal bir el, EzUmen Kur
·'anıı açlıl.ctan sonra bu sıcak yu 
va. gezildi; görüldü Sıra 11ahi· 
ge'ye gelmişti. 

Beşikdüzü, Beşikdc. ğı etekle 
rini saran, kucaklıyr111 şirin, ye· 
şil, dilber bir nahi'le merk :zi. 
Kasala itibarile bir ç·ı~ imzala 
r1mızc/an ilerd~ .. Güul bir çarşı· 

ır, ferah caddeleri göu çarpıyor. 

Buran1n iki güzel ,ineli tJar, 
ikisini de buranın çalışkan luılkı 

oe zelci asta/arı yaptı Biri, Eğit 
ınen Kurıu binası, diieri, camii 
tJe fildişi bir ktılem gi!>i minareıi. 

- Sonu tJar -

Not: 
Çulha 

Bu başlıkla iki yazınıız evvelce 
çıkn.ııflı. Son kııııınlarınırı neorlnde 
valıl olan teahhilrdtn ötOrd O:.:Qr 
dil •rlm. 

Ş. Ç. 

Halkevi 
çalışmaları 
Yeııidcn ve tnm lad•o ile 

vücJea getirilen Halkevi bandosu 
bugünden iti~areıı h ftııda iki de 
fa uınuma çalacaldır. 

Bando Paz:ır ve Çarşamba 
riin!eri Hıılluvi reisinin tayin ede. 
cet! umumi yerlerde çıılacaktır. 

Halkavi•iı.i11 ar kolu Cumar· 
leai ve Puar 2'Ünıeri Radyoda 
ltonaer v.,recelc lir. 

Hılkevi ıiı:ıeması ıüzel ve 
iıtifadeli filimler g'Ö9tererelc halk 

ıeCdleri tertip etıaektedir. 

Evvelki •~ıam HalltevİQİn 

yaılılc tiaer11a babçeıinde tertip 
oluaaıı Halk receıine fevleala 
de r•t•et göıterilaıiştir. Cumhu· 
riyet Halit partisinin beşir ci bü

ynle Kurulhyı milnaaebrtıle burü . 
ne kadar yuulda ba4arılan n1fia 
iıleri hılı:lunda N11fia müdürü Bay 

Arif bir lı.:011faranı vermiştir. 

İş daire i yerine 
İktis.at Müdürlüğü 

Kaim oldu 
Vilayetimize yapılan 

bir tebliğ 
- Vi!O. yetiıılıdekı lş dairn

sl Hölg . taşklU\tı t - HıızlrRıı 
tarltıiuden iti he ren knldmlıırll k 
yerine Tratızon mıotakıısı lkti· 
sat MlldUrlQğU tf'~kil tıriilmlştir 
oradaki iş Bölge aınirl h le• 
almakta olduğu ücret ve hlr ay 
mnddetle mıot.ırn h:tisit MO 10r 
lOğU vnl!esioi yııp.'lcsktır. ])iğer 

morauı lar dahi aımııkta olduk 
ları rıcretle amlso MUı1tlrl Oktfll 

çıtlışmıılarına bir ııv müddetle 
devam edeceklerdir. lş Miıtcttiş
lerlaia yeni unv11 olrI1 scmıyt 

ve lş Müfettişidir. muvakk t kıı t 
r<:ılar ve t111lıntıt po~tııdııdır n11n· 
taka İktisat MildUrlfl~O s ıınay1 
ve M11adlo ve l~ ır.evr.u 11tma nlt 
vazlte•eri ita ve d ığrudıın doğ 
ruya VP.kalntle muhabere ede· 
cektir. 

Akçaabadın . Z o r b a 
Su İşi Her der1 yılı sonunda bazı Kendisine: Şudıo, bu•0~~ 

A'· 1 b Ş l 1 l' ·•t• .J·1 L • t• nef•1
• ııo.ı;asb ıı t (Hu1ı u•n) - Ks5a ta e e amıh uına ra~t arız. ,u ıı ımu aı enece~. ız:r:e ı d• 

bsoın h!ılihıızır en rallhlm dı->r- yazımd•, heni çok üze n böyle bir pı.ı;avra gibi çiğ'neyt'cek: yer. 
diui tı>şkil edı>n ve ayni znmHO· hııdiıedea balı!Jede ce~iw . der9lerioe çalış5aydın iııteciif'' 
dıı önplana Rlınmış tm!unBD sıı Çolt halı1k ve ukin hir ôı?- numarayı alırdıa. Numara çalıf'' 
dAvnsıvı bRllet•nrık nzre Vali rctmcn koı.ıışuııı var. Bu arlı:adaşıa talebenin haltkıdıı·. onu sen alr 
V~kili Cemal Oök.tıto herllbNİll · zawıın, zaman talebeleri tarafındu maz:aın dedim, bir tehdit dalı' 
rle ıu MObeodisleri bulu·ıduğu ya do~rudan doğruya, yahutta uvıırdukdao ııcnra çekilip ıittil•'·' 
h ılde 2 - 6 - 9'39 Cumıı gilrıO •krabıılorından "IJ, veya bunu yol 1) d D h k.t p ,ı· 

1 k .. üşüa üm; ıı a me e J• burayR gelmiş eı ve ftsııbıtyll l11malt suretile rahatoız edildiği!!i, c• 
ralarıııda bulundutu bir Y'" 

hlr koç ldlo ffi l"t re mesfıode bu numara dilekler ile ounaltıldığwı bfl 
lu11an (Av11zrnıı} tııblr etıikl~rl görüyordum ö~retmenine karşı böyle Jdiıt• ,,. 
mevkie giderek tetkij.derde bu İki akşanıı öacevdı. Komşunur; barek~t eden bir mablulr.d•n ı.. 'i· 
ıunwuşl dır miyct ne beltlıyebilir, ? Bir .,e• ar • - Ne i~tiyonıın ç<ıcurrom, tehditle, 

S k h d zorla. numaramı alac ık:.ın diye •e ilo zarar... [ıııl 
oğu ava eposu ve hayk•rdıR"ını işitince ıhtiyars· z ye- Tahteşşuuıu, ııyH to . 

buzhanenin ihale günü rimden kaJkaraK 11okağa çıktım ve telkinl~rile dolmuş, dııuııı'~, 
Şıılı rimiz Eclediyeıi tarafrn Dört talcde ile karşılaşlım. Üçü mı4 bir talebeyi oldutu ye ,i· 

dan tesisi karar/aştın/arı -;ıığuk başları ö nlerine e2ilc div~ra yııs- çürütmek, cemiyete hizmet alı' 
1 

hava deposu ve buzhane ilıulesi- leümış. b iri C~rl'troen~ hitahen: tir. Huda c:emiyetin i.ıtikb.J~• 
11.in 9 hodranda yapılacağı ha- -- Sana bilmelll lciıni Jc yolladığı:n eleman hazırlayan Öğretoı•,... 
ber alınmıştır. B "~hane V! soğuk halde, yine besi sıaıfda hırakdın vazifesidir. 
haoa depomna bu güne kııdar diverek te piniyordu!.. M•nı:ara ••il' 

· ı.· h f ·d · bl - Be zı çocuL. babalarıoıa J beş talep çılcmıtfır Buıılardan . çırw.ın, ıtta ecı ı, r Oj?retıneo dııı• 
iki tanesinin keç kaldıkları için !tendi talebt>leri tarafından mahal retmcn ço..:uıtuma g-araz y•P ' 
ihdt>ge iştirak edemiyı c,.kleri le iç;ode tehd t ve tahkir edi~i ııaıfda bırakdı,, şeklinde •~;;, 

talebe 

anln,~ırıakt ıdı"r. yo·du. Bir ta!ebe v~Jisi bulunmak mıılıırınıl tll~tlarız. Hu ba • -~ 
Mıut kıı merkezinde y ,,,.. 

. . itibarıle azap ve bicı.ıp duvduın. kendi ı;oc .ı .. larınd .. n daha ,,,11 şimdiye le!idıır ~yrı ayrı maha l. kı Memurlar Mıotal~a lktısııt z b . t d" . . d -uht • cı te• 1· vedı"ıler. Ve bOr , or ay1ı ; ne ıe t- ığını sor um. -
lt'rde vııztre görmekle ıılt~ sn MlldUrltlğü hin11 sında toplu olı · , A . it t t k 1 d ş · <l' bab.alarıD ç~cuıtıarıdırlu, Ö""retdl~~ 
nayl Maadiıı ve l~ t~şkllAtır:da r ak çnlışacalclıırdır. ynı na ara 1 e rM 

11 1
· ıaı ıye ı; 1,.. 

-------------- -- kndnr bi ,. çok iltima.,lu yoll~dı:ı den zorla numara almaya ~ 

Onu bekliyorurrı halde nuıı:ı:ırı ıdaml'l mışl.. şırlar. 

1
--- Türle; büyütüne lıör111et J~: 

Bir Dilek Çünkü büyük olmıtlt içiıı y•r•' Bir başka bahar açsa da gönlümde emel yok. 
Yok almmm üstünde qezen bir serin el yok. 
Maziye bugün. bağlanarak kendini yorma; 
Vazgeç bu uzun derde gönül katlana durma ... 

Bir kahkaha duydun mu o geçmiş senelerden 
Bir hatıra gömdün mü ki alsın seni yerden 
Yükselsin apansız. bir uz1k ufka ulaşsın 
Bir öz!edİğim mevsime nurdan kanad açsın? 

Matemle geçen günleri bir bir sayacaksın. 
Beyhude bu yollarda ömür harcwacaksın 
Her şey sana " beyhude bunaldın • diyecektir. 
Yıllar geç~cek ... Beklediğin ge/miyecektir ... 

Gördün ki bugün yar seni eller gibi tutmuş 
Çılgmca sev~rke ı seni gördün ki unutmuş, 

Göm sevdiğin esmer yüzü. yüzler kefen olsun. 
Sevgin boşalıp kalbine kin sel gibi dolsun .. 

Ey/ Beklediğim sevgili yollar kararınca 
!Ikşam bunalan ruhu:nu sessizce sarınca 
Bir taze güneş haline gir uf kuma yüksel 
Ömrüm geçiyor boş yere bekletme çabuk gel 

J ıı.ıştır. 
1 Bizi büyiik bir nimete o"' 
ı Türle; hocuıaa börmel_ e ., 

1 

kavuşturmak üzere. yollara - ... 
çiink.ü ~ğ'rcnmelt, en çok otr 

yer yer su boruları döşem·- 1c • • t l me ıçın yara ı mıştır. 
11
• 

l
[ yor. .Milli an anelerimizi ~ılt' 

11
, 

Bu maksatla açJ/11n çu yacalt, z:hirliyecrık hareke~. 
kurlard-Jn geçit yerlerine karşııınJa lcııkaaç. bulua•~1', ti' 
rasliyan/ardan geçmek için :ıü-süzü dört açmalı: m~c.,urı1• 

üzerine birer kalas ikişer uza deyiz. ~ 
tı/Jyor. Fakat kalaslann önü En üıtiia bir millet yarıt_. 
ıyıce lJÇl!madığmdan ve ba davaııını, baytak vapmış olı~-:-
zi yerlerde tek kalas oldu- !imiz; dıkltat .,e ha111aaiyetı~ 

i gundan buralardan geçmek lebe v.: Öi'r1ttaıea müna•e 1,. 

1 

bir hayli güç oluyor. Yağ mevzuunda toplaınale ödevind• it 
murtu zamanlarda düşenler Hoc .ya: "Eti ıeaia k~r~ ~ 

benim,. diyen Türlt babaları. . .. 
ı bile görülüyor. Zağnus köp- ı ,... \ 

taritııni yaratan leahraııı•0 1 .a ı,.. 
rusunun tamiri slfaswda ,.,, ~t 
köprü bir kaç defa/ar açJ/ıp babalarıdırlı". Sıaıfda b .. o ; 

karşı gelen ahlilt!Jız, çocııf~,K 
kapanarak halk ş:ışırtı!mıştı. ~irkin hareketini dü~üomedıı• ,.,, ~ 

{ Köprüye varmadan "köp· retmen çocutumagaraz yapd•ı• ~ ~:ı·~k 
{ rüKapa/Jdır,. levhası konul •ıba; fürlt babaı.ı, llele '/-' .;' 'I" 
1 ması yüzünden uğramlan babaları olac~lt Türle çocukll' ~ 

bu zorluklar şükür olsun babası olamazlar... ..11111 \... ~· 
bıtti. Okullarda m11llale bir el~ ~ 

Su Şirketinin geçit yer- yaratmak ıztırarıodayu. Bıı. ,. ~i 
Gel gönlüm utansın sana hak gördüğü kinden ferini daha iyi bir şekle cemiyetini• büyük iııtiltbalı - ı~' 
Gel ruhumu kurtar bu uzun kış gecesinden 1 koyara khalka kolaylık gös- lesidir. ~IU 

Şehap Ataman '. tereceğini ümit ediyoruz. İ GOıteKifl .-vı~ ......... __________________________ --.; ______________________ __ -----...---------ı-.-__ _....._ıı.::,ıır.;ı•w-.. . ,/ 'bu 
mi kendime bile açmıyordum. Berbat zamanl~r 1 ~ ~et 
kfımet yok, hesap soran yok. Adam öldüren d• ot· ~ 
çıkıyor, göz konan yavrucuklar dağlara kaldı~ılı1 j ~' 
Bende kötü fikirler arama. Babadan kalma bır .1 ()' \İf 
kentim var. Zaten, çocukluğum hep içinde geçti•~ \~ 

fi'~~11:t:11~SSSa:9:S&ts~as;S.....,. ...... W~ 1 Y eni~ol'un Edebi Tefrikası 5 i 

1 Karadeniz! 
J Hikayeleri ! 
~1--BaEB * Yazan : Hayrettin Ziya * a.~~-+:+JJ 

Eski Eşkiya 
Çığlık koptu : 
- Batıyorlar, batıyorlar ... 
Saatlerdenberi teknesi denizin oynak göğsünde 

dayak yiyerek bir batıp, bir çıkan vapurumuza doğru 
gelen sandal, dalgaların köpüren ağııında birdenbire 
alt üst oldu. 

Kumanya almak için karaya çıkmış gemicileri 
getiren sandalın uğradığı bu kazanın sebebini anlı
yamadık. 

Denize saçılanlar, kara dalgaların beyaz saçla
rına tutunmak için çabalıyordu; yüzmeğe çalışıyor
lardı. 

Yolcular bağırışıyorla~dı. Tayfa, güvertede top
lanmıştı; telaş içindeydiler. indirilecek sandala binme
ye kimse cesaret edemiyordu. Halbuki deniz, gemıcıyı 
korkutacak kadar deli değildi. Demir tuttura bili
yorduk. 

Dakikalar geçiyordu. Tayfa hala tereddütte ... 
Bu şaşkınlık içinden bir ses yükseldi: 
- İsti yen gelsin. Ben gidiyorum. Tek başıma 

yüzerek de kurtarırım onları. 
Tayfanın en yaşlısı olduğu için her zaman ha· 

fif işlerde kullanılan Ali reis, bunları ıöylerken so-

1Un\JfOrdu 

Onu gören tayfa da harekete 
indirildi. 

geldi; sandal 

Sandal, dalgaların üstünde bocalaşırken güver
tede biriken tayfa : 

- Hüseyin, kendi keııd.ini, belki kurtarırdı. • 
Bu sefer büsbütün gidecek, dıyorlardı. 

Geminin kaptanıyım. Bu sözlerle alakalandım. 
Yaolarma sokuldum ve sordum. SalHadılar. 
Zorla ıöylettim. Aliyle Hüseyinin arası çok 

açıkmış. Zaten Ali eski katillerden, eski eşkiyalar
danmış ... Şimdi de Hüseyini boğarak ondan intikam 
almak için gidiyormuş 1 

Kurtarıldılar . 
Doktorumuz tedavile meşguldu. İçlerinde en 

hastası Aliydi. Hüseyini kurtarırken çok yorulmuştu. • Hastalarımız iyileşince Ali reisi bir yana çek-
tim ve duyduklarımı ona anlattım. 

-:.-- Söylerler Beyim, dedi, elin ağzı torba de
ğilki büzesin. A~a, dağa çıkmış dedikleri de doğru 
hani. Senelerce elimde silah, yol kestim durdum. 

Gözlerimi açmış hayretle bakıyordum. Şaşkın
lığıma acı acı güldü. 

1

Yaşlı yüzünün çizgilerin4e ka
badayılığın, hatıraların ve nihayet azap ve ıstı~a~ı~ 
manaları birbiri arkasına okundu. Bakışları sabıt oır 
noktaya saplanmıştı. 

- Cahillik! Olacak işte. 
- Pişman mısın yoksa? 
- Pişmanlık da laf mı Beyim ! 
- Nasıl oldu? Anlatsana şunu. 
Elini, «Uzun hikaye» der gibi birkaç kere tit

remeğe benzer bir sallayışla salladı. Israr ettim. Ha
tırımı kırmadı, 

- yaramı deJt~n Beyim, Yıllar var ki derdi· 

nunla Rusyaya seferler yapıyorum. Eh, Allah ;r#
bereket ~ersin ! O gemi, bana çok ekmek yed. ı• l l 
İşin yolunda... Tayfalar hoşnut. Adım geçmeıııı•; r ~d 
ğızlarından bir daha''Ali reis,, dökülür. BabaınıO fi " 
lığında köy ağalarından birininde kızını aldık. ,?' l:~l 

Ali sözüne düğüm attı. Neşterlenen yat ~ ~l 
acılarına tahammüle çalışanlar gibi gözlerini kaP' 
dişlerini sıktı, .~! 

- Karım güzeldi. Kaç para eder güı~,, 
Çirkin olaydı da sadık kalaydı. İlk zamanla~ b( 
mazdım; beni sevmezmiş meğer ! Ağa kızı dıye fi~' 
nu Kaf dağının ardında. Nazlı büyütmüşler Be ~-
Biz gemici adamlarız. Kadının gözü bir tahsild~ed'' 
Tahsildar, köylüyü soyar, soğana çevirir, ona eJJ '' 
yeler taşırmış. Babadan kalma parası da var1' .,, 
yapacak hediyeyi diyeceksin? Ne bileyim. Kad~ll ,tıl 
lı zaar. Hoşlanıyor işte... Tahsildarın elinde ik• 1 ~~ 
yazı var. Efendi kılıklı, kıyafetli. Ben elleri 11' ~ 
bir gemiciyim. Bunlar, merci~eği verir le-~ fırın•· ~t,9. 
sefer dönüşünde ağalarda~ biri : ''Ali, senin at•~ot' 
borcun ne bitmez şeymiı yahu

11 
dedi. ~·A;a, pe,.ı,ı 

cu ?,, , dedim, «Ben hepsini ödedim bitirdiın.,. bD' 
''Ne diyorsun reis ?,, dedi, "Tahsildar, ıi:ıin e"~,;J' 
şahr, durur. Karın da hızar kaldı elinden,.. :r;1ıet 
darı buldum. "Borcum neymiş?,, dedim, B~ ,e11 

söyledi. Param da var ya! Çıkardım, dediği~ ~~ 
dim. Aradam birkaç ay ~eçti. Seferden doJI ~· 
Köy kahvesinde yine tahsildarın köye geldikt~ bil' 
ra sık ıık bizim eve çıktığını söylediler. Be)'İJll 

flrkası var -
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Meyvalı meyvasıı ağaç dikmek merakı gün
lfilne çoğalıyor. Köylü ve kentli, herkes e

'n etrafmı, tarlasının kenarlarını ağaçla süs
k hevesinde. 

. Ağaç dikmek gerçi zor bir iş değildir, ama 
çok kimselerin diktikleri ağaçların tuimadı
bakılırsa kolay da değildir. Tutturamıyacak 

Uktan sonra ağacı dikmekte mana yoktur, 
~nde bırakmak daha hayırlıdır. 
Ağaç dikmek için bilinmesi lazım gelen ba

-S~yler vardır. Onlardan birisi d.ikilecek fidanı 
l'.' yeri değiştirilecek ağacı dıkmeden evvel 
'naaktır: Hem dallarını ve hem de köklerini. 
l, Bir fifianın dikilmeden önce budanması se-

~iz değildir. Dikilmek için yerinden s~külüp 
""'rılan fidanın bu sırada ne de olsa koklerı

hir kısmı ve belki çoğu koparılır, kesilir ve
~aralanır. Hele ince saçak gibi olan kökler 

zedelenir. Halbuki fidanı ve ağacı bes-
tn asıl bu köklerin üzerinde kıl gibi incecik 

NASDlL DüKölbö~ 
kısımlardır. Topraktaki suyu ve kuvveti bualar 
çeker alırlar. Daha kolay ve kuvvetli sürsü ıler 
için herhalde sağlam yerlerine kadar kesilmeli
dirler. Yanlış anlaşılmasın: Köklerin hepsi değil, 
yalnız sakatlaşan, hırpalanan, zedelenen yerleri 
kec;ilecektir. 

Bir tarafta kökleri keserken öte taraftan 
dalları olduğu gıbi bırakmak caiz değildir. Kök
ler azalınca dallan da kesip azaltmak yaraşır. 
Kökler dallan besleyebilmek izin birbirlerine 
deek almalıdır. Kökler az. dallar çok olursa 
dikilen fidan kolay kolay tutmaz, ya tamamen 
kuruur veya zaif kalır, c!lız büyür ve büyüdük
çe şekli bozulur, dalları gümrah olmaz, biçimsiz 
b:r hal alır. Buna meydan vermemek için dal
larla kökler arasında bir nisbet bulunmalıdır. 

Y t>rinden koparılan fidanın köklerine göre 
budamakla ayni zamanda onlann uçlarındaki 
gözleri de kesip atmış oluy.oruz. Bu gözler ağa
ca su yüı üdüğü zaman ilik uyanan ve süren kı-

sımlardır. Halbuki yeni dikilen fidanın veya ye
ri değıştirilmek istenen ağac•n kökleri henüz 
zaiftir: Lazım gelir ki daJların gözleri geç uyan-
sın ki o zamana kadar kökler kendilerini top
lasın, yetişsin kuvvet bulsuı. 

işte bu sebepf erden, fidanları veya ağaçları 
ilkin budamak, dalını köküne denk ebnek ve 
ancak ondan sonra dikmek gerektir. Güzel 
ve iyi bakılmış, taze fidanların dalları budanır
ken yarısından fazlası kesil ·nelidir. Eğer dikile 
cel fidan kartlaşmış ise o zaman hiç acıınamafı 
delların hepsi kesilmelidir Fidanın üzerinde bir 
kaç tane çatal kalsın, kafidir. Kalın kökler da
ha ince kökler salıvermek ve yavaş yavaş bü
yümek için vakıt kazanmalıdır. Bunlar büyüdük
çe, bırakılan dört beş çataldan süren daHar da 
büyür, ve böylelikle her ikisi de bir çırpıda ye
tişir, nleydana gelirler. 

Kazım BULUTAY/~ 
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öy Yolunda ilerliyoruz .. 
Mayıs ayı sonunda, Ankarada, Cumhuriyet tında milletimizin iyiliği için başardığı işler de 

Partisinin Beşinci boynk kurultayı toplan- sayısızdır. O şimdi devletimizin başmdadır. En 
rultayı Cumhurreisimiz ve Milli Şefimiz başta ele aldık• dav .ılardan biri de köy işidir 
lnönil çok güzel bir nutukla açtılar. Bu Bu işi esasında yeni ele almıyor; O Atatürkle 

ta memleket ve dünya işleri açık bir şe- birlikte köylünün efendiliğini daha başlangıçta 
•nlabldı. Bunlar arasında köy meselesine kabul etmiş ve eJe aimıştır. Ucuz köylü tlbisesi 

yer, bntiln köylilmQzün iönlüne ferah ve- ilk hatıra gelen işlerden biridir. Cumhurreisi ol .. 
tekildedir. Milli Şefimiz dedi ki: " önümlız- duğu zaman ilk önce köylünün arasına gidişinin 

.. nlerde nilfusumul:un çoğunu teşkil eden 1 de manası vardır. 
G1nozün gerek tahsil, gerek geçim hususunda Şimdi Dahiliye Vekilliği çok ciddi kararlar 
esini yükseltmeyi başlıca hedef tutacağız. vererek bunları tatbik etmek üzeredir. Köylü· 

~\laUsta elde edeceğimiz neticelere çok ehem- müzün az zamanda ole uyup yazması, toprak 
ve kıymet veriyoruz. Ka.t'i olarak inanı- edinmesi ve kolay çalışması için bir çok hayırlı 
ki köylOmQzün tahsil ve maişetini daha işi.er yakın zamanda daha geniş ö1çüde ele alı. 

k bir dereceye vardıracağımız gün mille- narak çalışılacaktır. Köylülerimiz huzur içinde 
in her sahada kudreti bugün güç tasavvur l kardeşçe çalışarak işlerini görebiiirler. Emniye
t cak kadar yüksek ve heybetli olacaktı!.,. tin.izi hiçbir kuvvet sarsamaz. Hükümetimiz bi
ltlönü, elediğini yapan bir büyüktür. lnö- zim her ihtiyacımızı düşünüyor, buna inanabi-
e ınilletin aksi talihini yendi; Lozclnda, hak- liriz .. 
•ta kahramanca müdafaa ederek dünyaya Yalnız her şeyin bir anda yapılması güçtür. 
l ettirdi. Hükümetin başında geçen haya- yüzlerce yılın eksikleri birdenbire giderilemez. 

1 ariada Çalışana 

ilön 
Defterdarlıktan: 
Çar~ı mabalhioia Afcılar 

ıoltatında 11 a11maralı dillı:kinda 

lokaala iıletmekta iken terk i san' 
at eden ve bılea mahallı ikameti 
mechul buluHa Abmat Salta na
mına 27 - 41 nı.ım ıralı ihbarname 
ile 15 - 7 - 938 d~n 30 - 11 -
93d L!ribiae kadar 938 seneıi 
içia kıatelyövm olara1< 13 lira 
61 lr.uruı ka:unç 2 lira 7~ ku · Uf 

buhran ve -l lira 90 kuruı c :za 
tarh adilıaittir. 

lt b11 ilin tarihinden itibaren 
ıaıılruh verriye bir ., zerfıada 

itiraz ~dilmedi~i . takdirJe krıtiyet 

keıbedea,Ci ilin olunur. 

llôn 
Defterdarlık tan: 
K. ısımata mah:ılle.inin maraş 

ao'atında 6~ numaralı dnkltanda 
eıkicilıkle icı ayı ıan'.t etmekte 
iken ııı n'atını terk eden ve aalen 

malıalli ikameti mechul bulunın 

Mehmet Gürsoy namına 2~ - 62 
numaralı ihbarnııae ile 20 - 9 -
93~ den 20 - 10 - 938 taıibina 
\ta1ar 938 aeneai için 18 ltu•uı 

ltaunç ya 4 lturuı bubraa ver,iıi 

1 
tarh edilmiılir . 

iş bu ilin tarihil\d•• itibaren 

matn:lıı verıiy~ hir ay :r.arfını!a 1 
itiraz ·d~editi takdirde katiyet 
ke,l>edeeeti ilin oluaur, 

İlôn 
Tap11 S c 1 Muhafızlıjtındau : 

Yom -ıııoıo Si•oaa lı: öyfiarle 
ıarkaa ve şima 1ea • e ceou~ ea 
ıraaalt ırarbea vıoşit bey otlu dilil 
fıadıldığil:s mahdut bet dönüm bir 
kıt'a fındıldıtııı çalılık olarak Ni
HD 3.?5 senı.ıainde senedi adi ile 
Kanlı oğlu Molla }. liden kırk 
lira bedelle teferrut olunduğun· 
ciaa b::ıhiıle Aydınlı otlu Mahmur 
c;avuı tuafıadan tesçill iıleni._ 
aektedir. 

Tapuca kayıtlı la:ıı yan bu o 
rayri menkul hukıoda y~rinde 

tahkikat yapılac ıtınıi.ıı tra•rruf 
iddi:ıa ada bulunanlar varaa ves11· 
iki taaarrufiyelerile b irlikle Mu· 
hafızlı~ımıza ve keşif günü ol ıın 
Haziran 93U ayının 18 Cumaıte.i 

flaÜ ıaat on ikide yerinde talıkı· 
kıt y11pacıalr. memura aüucaat 
etmeleı i ilin olunur. 

Köylü 
Vatandaş 
Kızı laya 
Yardımı 
Unutma 

- ·Toprağın galipleri. ne savgı 
ve muhabbetlerimle · 

~Vaş yerinde bile oyrılmıyan karınla 

Fakat bütün köy dertlerimizin kısa zamanda, 
hızla ıiderileceği~i en kafi şekilde öğrenmiş 
bulunuyoruz. Biz lnönünün yüksek şahsına bü-
tün milletçe İnanmış bulunuyoruz. Kgy davamız Bir kamyon alınacak 
milli işlerimiz.in başında olarak her halde halle- Belediye Encümeninden : 

~yd; yaslan sapana, bağrını yor toprağın 
rkosından merhem vur ona tohumlar:nlal 

l ~~ktörüm yak diye ne üzül. ne kederlen 
~ Unkü bir tarla değil, kaç geçit vermez dağın 
"Qna eğildi~ini gözlerimle gördUm ben, 

Sılrn D· e sakın terini, yere damlasın bırak : 
t~lenirsin başında zemzem veren kaymağın 
uneş ne kadar yaksa, yorsa ne kaôar toprak. 

~I"\ c;olıştıkça ağam; yurtta refuh doğacak ... 
Ekrem Salvuz 

( Bouurt mumuuıııdan ) 

dilecektir. Yakın gelecekt~ köylümüz yokluk Şartnamesinde yazıll evsafi haiz olmak üzere ek· 
siltme. ile Belediyeye bir kamyon mubayaa edilecektir. 

yüzü görmiyecektir · . Eksiltme J3·6-19J9 sah günü saat 14 de icra edi· 
H.ak.kl Tuncay leceğinden taliplerin ayni gün ve saatta Encümene mu· 

--~,~.ç-t_i_m __ a_a_D_a--.:.v.i,,;,;e~t..;.=.:..:.=~ı racaatları ;ıan oıuj;~imlök llôni 2-4 

Kahveci ve Otelciler C··miyeti teşebbüs he"·eti 
J Belediye Riyasetinden: 

riyasetinden: Vilcigd 1ı~,,•anıJti11l,. islafa TJ! tıidri ıç'rı ize,,itt it! 
6·1·939 Salı günü s11 •t iti dt! Camhm,iget Halle 6ir a;ı 7" i~tosgo • oüciide getırilmelc iiırc Vildgtt V:tte

Ptırtiıl salonunda lı!geti id'lre intih~bı gap71a/c. üıre U'11Urn riner Miidıirlüiü namına istim!dlcine lctır.ır oeTilen D.ığir· 
aza ıo,lanmıısa Ja bir a ·k:ıdaş V.! mule!ctaırn re/ikası mentleretle lrairı İranlı Mürtez.a veres• sine ait ( 1146. 83) 
nuı o ıan ve/at eylemtsi dolagısile içlimıın 8-6-939 metre mara,b11i h'ln arsasına '11Üntchıp ehli TJu'ca/ tara. 
Perıım•• gii11ü ogm saat "' agnı ge1dı akdına le.arar fırulan Hher metre mrzrab/Ja1na güı lcu·uş heıabile (f 146) 
veriltlijin,en umum azanın tışri/iıri. lira (83) lcu11ıı lc.igmd tGlc.dır olu11duju istimlcilc lcoranıa-

lstanbul oteli müdürü mesin1n 8 inci 111ııtlcluine i1Urıaiı11 alilcsdıırların "'ılu ni 
Kimi/ Esnaf o',,.•k üırı ıılci• fÜ" miitltl~tlı lltJ11 olunur. 



..,,. 4 Ytmiqo1 7 flaziran /~~ 
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l.j 4 lstanbuldan sureti mahsusada _celbettiği.miz_ ustamız ~~ 
~ v e ı on sistem m akın eler ı mı z le ~=-., ~-

1 

M )/ıa llesı Sukoğı • N~·o'ı M 2 K ıp1 N M N Muhrmımen bedtlı 
l;.,a ----------EstJ(. k Cr.mi aralıgı 

Yeni cami 
.'.lajaza 1 

12 
7 250 il. 

32 300 .. .. .. 

•• 15 Çeşit Plaka Taş ~=2. 
lf imal edilmekte ve rekabet kabul etmez fiatlarla satılmaktadır. .~ 

G ' . , ,. o.u og.u 
Kaoak meydm Akcabat 

" 
21 4j JOO .. JI 

Tarla 9183 35 T Tarlonırı 6 ~ 
Hisseclı 73 hiıll 

Defterdarhktan: 

l j Bundan başka her boyda DÔKMETAŞ vehela yolları için -==-=-.-=-i Yulca,,du cins vf' evsflfı snirtts; yazılı gagrimenlc.ullerin /,edelleri peşin öd•~ 
~ mtk şartiie mülkiqetine talip çıkrnadıjmdaf'. artırma on tün uzatılmı~tır. Ttılip •111 

• f BETON BORULAR imal edilmektedir. ~-: ların yüzde 7,5 tt!minnt okçalaril.~ bfrlikte ihale gıinii oları il 6-939 ta•ilıint! ,,.a· ., u sadif pazartt'si giirıü s.:ı::ıt 7 J de D ·fterdarlıktn topl.~nacalc. l:omis ~ons mürncaat/oT1
;, 

I~ ~unsbi~~~i~~~ ~~~~Y~~şm~~~aa~ E Er Z l1 k Ek Sil f m e temdidi lrı 
I~ Mehmet Beyaz 6 8 t- Vilôyet Daimi Encümeninden : .,., 
lıiiiiJiiiiiiiilliiiffiiW&ifil[WiiWilijW!OOjii~iliifüill Nev'i M;<ıon M~:,::'" ~.~·H Mm<~~.~ ·~ ~a 

ı - Koyna eti 7: 00 50 - 35, 99 2t:j/ 'P 
• 2 - Tere yıığı 700 85 • 74 H 62 

Hamaliye nakliyat eksiltmesi llôn J4· - ~5"'01ğao ~~g 
3
70 - 5• 50 6 ~ 

- !t Çil o . 27 t 50 4 J" 

inhisarlar Başmüdürlü&finden : . Akç111bad A•diyc hukuk ha 5 - muhtelit Sebze sooo ıo _ 8, 90 60 , 
o .. _ klalitiodea : 6 • Odun 50000 150000 !, 50. ı 29 168 7, 

P•latane inhisarlar itl•resi1tde1t 1 - 6 - 93 9 gunun- Ai:çaabaduı sabırı köyUndtm Yultarıda cinıı ve miltt~rlım yazılı bulunan memlelı:et hastaııl'ıinın 6 k• l • . le ıacıl! 
Jen 31 _ 5 - j40 ıünıi alc111mı11a kcıda.r vaptrla gön- Ali Oımaa km Ayş~nio kocası karşılarında fÖ!itcrilen miktarda pt·y altına alınmış iııeJe haddi liiyik gö ülm;·~ ~ıı~ı~:ce 13 ~ l'- ffl 
tlerilecc/c veya Pul•tana itlarni namına o:ıporlarla ıe o köydea Aydıı o»ullıuıodım taribiae çatan aalı iÜDi sııat 15 el<" ihaleleri yıpıl r:t.~k iizıe 10 gün temdit edilmi·t I t Lı·ı . ıJ~ 

6 
• • L t t . ti ·ı k.ü - ti E . - 4 ır. ile .. ı cırıo dJ 

lece/( ıa;tnamesine ~11clat edilen iilcamle •şgaların an ~r Bekit o~lu H~sın ıleybiae aç. u emıaa arı e mn r ~~uıı ve ~-~~ mun cntları. ./ 

lıuJ~n ı~lceleye fJt! ıslc.eleden a11ba~la!a lca_d?r hıımalı!!.~ tığı boıınma davasmıu fcr11 kı- Zayi tezkere ·ı • T h h 
nd.lıgesı 25- 5-939 perşem6e ganundeR ztıbaren 15 gıın lıaan mub&kemesi sonuııcia: Akcaal.ıat Şubesi· deıı ııldı· ı 1 an as i ~ 
nıütldetl~ açı le_ e_lcsiltm_egtt .lc.onulmuşlrır. Mı_uv_alclcat ihalui MQdclf'i1eoln iddiası şnbadl•lle ğıill. 1Jsk.erlik. t_erhis te-z!iercmi Tap.u S cil Muhafızlıgln. dan : bGaz::ıtemi:r:in 24 Mayıı JI 

8 6 939 d f b t 1 ~ d •• i 1 l d z hri ve 2589 aumaralı nu4h•~:t - - ıunune mustı ı perşem e gunu s:ıa ~ e 11blt olduğuodao kanunu me 1 zayı ettım yenıs 1 1.1 ııc.ığtın ııu efnncs köyünde şnrlcaL T0• ,,. 
Pıılattıne Müdürliijii.11tl11 mittşe/.:kil komisyonca q11pıl•- j tlenhıln 134 r cll maddesi mucf. 1 es.ıuısiıuıı hllltmü Y<•ktur. pııl oğfo Muıtafa tıuJaııı aarbea Sütrmene·ı·lcra Memutlutu11

•1 .'I . k 6 ar ıraııı ı anın111 artırma ta•ib .,rJ 

ulctır. Elcıiltmıgı iştirak için m11hammen bedtli olan bloce tarafların birlbirioden Akc.u•bııdıu Hurdımorıı ·o 1 Mazlum oflu Aiı);op ve Sıtralı: va de tertip hr.tıuıı olmuştur, Birll" ,Lno 1. - · ~ - J d' b le h ı. ·ı 1 ,0 1. k b b t 1 yüı:ıdım 315 do2uu lu '!'il' şaa A d d h . L ~" 
9U ır• aseTln•efl !/U%11.t 91 ı a,a eıa•l e ~ ıra boşanmalarına ve a 11 o tı o un 

21 
A n on ıın uıneye ulu tarla a•tırmHı [ 21 Haziru 9'9 ';-

11111 /nhiıdrltır 9ezn11ine gt tırılmış olması şarttır. Talip müddea aleyh Huanın l.lr Sü!Je u u tııııı ·• - şimalea hrild am crnub~n kilise tamba ırilnü] alasaklten [ 29 
ltr ıartnamegi P•lattıne mütlürliiiinde görebilirler. 4-4 müddetle nlt>nmekten meuıoQ· llôn ile _mahdut bia ıe.lciz yüz otuz ziran 9S9 Perşembe günü] oJf'A 

Kayık nakliyat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

P1ı1.lotanı inhisarlar icl•resinden 1.6 939 gıiniinden 

37 .5.9-10 tünü alcıamına k•Jtır 'Otı,urla gönderilı•celc. fit· 

ga Pul•t•nı idaresi namına "•'rırl•rla gelecek ıartna· 
nuıi11t:le tatlat ıtlil•n 6ilcümle tşg!lltırın islc.eltden vapu 

'" •• tJ•p•rtlare. islcelege kaclar ol•n /cayık nalc.ligesi 
25-5· JJ9 Perşımhı tinüntlen itibaren 15 ıan miiddttle 
11çılc elcıiltmıgı lconalmaıtar. Ma'Vaklcat ihale 8 6 939 
ıü11•11e tRÜıatlif pcrıım/,e günü 1a•t 14 de Pulatanı mü
Jiirlöiiintle mütııelclc.il komiıgonH yspılccaktır. Elcsift. 
,.,9 , iıtir•lc için malaemmın 6edıli olan ( 3800) lira üze. 
ri•tl•n güıtlı gıtli IJ•çak htsabile (285) lirtının lrhisar
lc~ oune.sine gatırılrnıı olm•sı ı•rttır. Talipler şcırt11a-
'"'fli Pulatane MüJiirlüjiintle ıörehilirler. 4-4 

Bahçe icar artırma temdidi 
Belediye Encümeninden : 

Bılıtliı• •• ,,,.ini11 6ir ıe11ılilı ic•r •rlırM• mürl
ılıti 13-·6-939 C•m11 girt•n• lı•tl•r on tün müddetle 
lınulit etlilmiıtir. T•lipleripa lıntilıetı ııttn•alclcata 111alcllaı· 
l•rilı llirlilcte •1111 tün, •••I 1-1 tlı Encümene mürcca•t
ı.,. ilin olı111ar. 

Erginler Yurdu Riyasetinden : 
Ni••m11•111•ni11 gıni cerRigttler k:manu hrilcumlerine 

ıöre t•••lmini11 miızalcerni için j-6-1939 C•ma tünü 
.a••t ıir11tidı ıımunai heyetin /evlcalô.de içtimaa Jat1eti 
m•i.,rır oltl•ğuntlan 11z•nı11 ıelmelui ric11 o 'unur. 

Oda icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

C•r~ı ııc.h•lleıi Hal 6inası 8stiinıhlci üç oda birer 
""' •Ü'tletlı "' •çık artırma ile icara fleril~eektir. 

Artırm• 20-6- 939 Curn• günü saat 1~ Je icra 
ıtlilecıği1ttle11 teliplerin teminatı muvaklcıttı malc.bu%Larile 
aıni fara v• ,.8 tta Encümene mürtıcaatları ilan olunur. 1 - 4 -----

Boş teneke satılacak 
Transit lıletme Müdürlüğünden : 

· 1 - Tr••ıil i#.tmeıintiı mıo,ıd 9314 tıdet baı 
m•••t tıHlcısi mü%•yitlı ilı 1t1tıl•c2lctır. 

2 - Mıılt..,,.men 6•tleli ll•laır tınelcı (5) lcu 1 uı he. 
s•bilı 465,70 lir•""· 

3 - Alü%•gide '0-6-9J9 t11riltinı müsatli/ ıalı 
ıünii sa•t 15 de lılcmtler Paştı mahallesinde Der•iı Ali 
~ılcme:ıı ıokttğında 6ir No. lu yeni i,Irtme binasıml• ga
pılac11/ctır. 

4 - MufJ•lc.lcat teminatı 34-93 lira ol•p komiı
gon içtim11ınd"11 bir s.at ıvvd idare •eeneıine !i•tırıl
m••• lisımtlır. Fıula malümat •imale isteyıraler her ıiin 
lılıt .. e lcomisıonuntı lftÜr11caat etlebilirler. 

.S - Talipltrin nteık4r ıan ve ıactte l,letme 6i
eııp,~lcf 4,,,.;,ıona mıit•ra•ll•rı ildn ol,ıuır. 1-10 1'17. 

ai7etine temyi. t kabli olmak sekız metre murabbaı tarlayı 27 ve ikinci artırmeaı [ 14 T•"-: 
Uıere 10 Meyi!l 939 teri- Defterdarlıktan: Tt'şrioiaani 217 tu;hli müb~yin 939 da] olaoaklı:ea [ 7 7 939 J; 
biude mUddea ıılcyhio gı)al'ID Çar~ı ııuhalloainia attarlar senedılc li lha bedel oıukabilinde olıı;ıuş ve _oartaamaaio röriill'oo" 
da verilen karar müddea aleyh Hl::agında. ö ouuıaraıı dukkioda Koku V• ledi sehaktan ve Topal tarıh [16 6 939] dan itibarell 
Hı.ısının mııhalli lkAmetkAbl mı>ç . arba ve Nalcıhk1e icrııya tıc.uet oğlu Temel ve tarıkı ADI ve z11. caldccn [a4ı 5 9a9] daa iti~ 
bul buluodu~u cihetl., davıcrnıa 

taleblle ilanen tehli~lne kıırar 
nrUmı, olduğuodaa tnriiıl ilan 
.tan itibareu onbeş ıııu zarfın-

etmekte ıltco terki tıcaret tııdcn kar o~lu Kalo.t ve M•taa ve olmuştu. Tashih eyleriz. 
ve balesı ıııabalti iltameti ınechul Hampanum otlu aerıia tarlıılarilo t t f - _ _.__ · ~ 
buluDaD Ah Uzun namına 27 - 43 mııbrfut 2757 ırıotre murabbaı tar· 

en e errut etmek aarctile ;,_'' 
Ö~ullarından Ali etlu ld 

numaralı ihbaraame ile/- 1- J38 layı 16 Kanunuevvel 326 tarihli f il, 
b · d 1 tara ıodaa teHili iıtenmekte den 10 7.9~ı:s tarihine kadar IJ3ô ma eyıa ıeae i • on boş lira mu . 

da mllddea aJe7b Hıunıo dan. 
yı temyiz eylemedlQ'i takdirde 
ilan .bOkmtlaüıJ iktisabı kııt'iyE!t 
edecctloi bUmeai IQzOmU tebUğ 
makaa;ıııa kaim olmak Qzore 
illn oluaur. 

ııeae•i içia 4 lira ~O kuruş lcazanç 
98 lı.uruı buhran ve 88 kuruş ceza 
tarh edılmi~tir. 

lı hu ilin tarihindea itibarell 
matruh verriye bir ay zarfınJa 
itıru tdilmedıti takdirde kaltyet 
keabedeceği ilin ohıaur. 

Kırtasiye nakliyat eksiltmesi 
Defterdarlıktan : 

193j Senei Maligcsi Hazironından Mayıs gayesine 
lcaa•r Tral%ond11n Errurum. E~zincan ve Giirnüşone Vi. 
lagetlerine seolcolanacak le"1azımı kırtasiyenin bir sene
/ile 11ekligılıri 1 i-5-939 tarihinden iti haren on beş gün 
mücltlıtle •çık elcsiltmey,. /con~lmuştu . 

Kanunun tarifi 'Cltçhife lcegfigetin on beş gün zarfın
a• müsaoi fa.sıla/arla dört defa iları edilmesi lazım ge 
lirle en üç defa i!ciıı edildiği anlaşrldıjından gapdan iiç 
ilanın hiilcümsüz addi le 3 !-5-939 tarihiTi.den itib.:ıren 
on beş giin müddetle açık eksiltmeğe konulrnasırıa lcomis
yonctı karar V"rilmiştir. 

Trabıondan E.-zarurna kadar nakliye D'-dı!li (600) 
lirtt, Erzincana (200j lira ve Grimıjşaneue (60) liradır. 
İhale 14-6 939 çarşamba günü saat on dö ite D fterdarlıkta 
gapılacalctır. Ttılip oları!-rrın t .Jyin <>lıman gün ve S':Zatta 
güzde yedi baçalc dipozılolarını yanltırır.a alarak Komis· 
gona ve ılcsiltme şartlarını anl<lmak isteqenlerin hu gii.n 

lcırtasige tleposu memorlarıntı müracııatlaTt iliin olunur. 3-4 

Mağaza satış ortırması Muhammer. 
kıymeti 

Mulı ıllesi Sokc ğı Nt!t/i M.2, K No: M No: Lira ---
EsfJalc Goluoğlu Muğaza l 5-40 2 40 500 

Defterdarlıktan : 
Yulcarda cins oe evsafı yazılı mnioz3nzn 22 5-939 
tarihinden itibaren bir ay içinde bedeli peşin öden. 

mele şattile ve pazarlık sur-etile satılac•lctır. T1J!ip!erin 
'u mtiddet içimle yii.%de 7,5 t~minat alcçalarile birlikte 
Defterdarlığa muracaatl•rt. · 4 - 4 

Pazarhkla menfez inşaat eksilt hesi 
Vilayet daimi Eecümeninde11: 

Traluon - Giresun nhil yolunan 15 X 45 inci kilo 
111etresiflde gapılac1Jlc (382) lira (27) lcu·uşlu.lc. mr.rf 'z 
inı•sı 1 l ıün miidddle 'Oe pazarlıkla eksiltmeğe kor.uf. 
mttşfur, 15 - 6 -939 t ... rilaine çatan perşembe ıünü saat 
./5 d• Vilayet malcarnır.J(l toplanocak olan daimi er:ciimen
Je ilı•l11i gapılc.colc.tır. Jıtılclilerin güzde gedibuçalc ma
""lclcaı teminatluilı mulcrir ıün vı ıaatta Encümıne 
1tıa1a~aatları. 1 - J , 

kabilinde Zekaw Oi'lu Haçilı: vc:ledi Tapuca havıtlı olmıyao bu f' 
A~optaa ve ~arlı:an Topal o~lu men~uller halı:ltıada yerinde 
Mu&tafanın loıaçılctaa aldıg-1 otlak kikat Y•pıl11cağındao haarrtıf 
garbea Zeltar o~lu Karabetia ça- diaaıada buluaaDlar varı• 
lılığı ıimaleu Hamparıum oflu tHarrufiyelerile birlikte id• 
Seı giı tadası ceoubea yiae mor· ve lteşif güai olan 939 t.J• 
ltum Sorriı tarlaı.ıilas mahdut 4676 ayının 17 Cumarte.i ıünü ,,P 
metre murabbaı tarlayı 13 N;aan det yerinde tahkikat yapac•~ 
331 tarihli mabeyia ıenedilo Ze- memura müracaat etmeleri 
lı:ir oflu Kuloıt veledi ohanes olunur. 

Soğuk hava. ve Buz tesisatı 
yaptırılacak 

Trabzon Belediye Encümeninden ~ 
1 - Trabzon B~ledige mezbahasının mevcut bi 

dahilinde, Gümrük resmi hariç olmGlc üzre, 18.000 '"
muhammen bt.delli, et ve muhtelif met1adJı gıt:l•igı 1,...Jt 
So;ıılc. hatJa mahzenle,i tesisatı ile. buz istihsalin• ,_.. 
su.s ~esisat yaplırıiacalctır. ~ 

2 - Bu işe ait olmak üue, tan%im oluna,. ,,,., 
welename projesi, eksiltme şart.namesi, /enni şart"jr 
ve r.ıvan pro)", parasız olarak Belediye fen ;şleri ,,.tl 
lüğünden almabilir. ~ 

3 -;- lşb:ı. tl'!sisat an gedi gün mıiddP.t•e fit! k1j,,ı
zar/ usablP. e.ksiltmcğ.~ ko:-:ıılmuş olup, e~siltme 9 I 1~JI ran 1939 Cuma günii saat 14 de Belt.dig~ Erıciimetl 
ıc•a olunacalctır. 

4 - Muvakkat teminat: 1350 liroclır. .ı-1 
5 - ibrazı ic:ıbeden vesrıik elcsiltme şartntırt11 

gösterilmiştir. .~ 
6 - Tt!klif mektupları 9 6-1939 Cuma ~JII' 

saat 13 e kadar eksiltme ko nisyana riyasetine tt.1:)/dı J 
m ş olncnktır. 4 .... -- -

Arsa satış artırması 
Belediye Encümeninden: 6,ır 
Dibağhone mahallesindı Kuzgurıd~rı mt!vlciinJı 1çıJ 

di_qege Git {~/. 18) "!esir~ mu!abôaı ha1ıi bir t1rs• ,111t• 
artırma asulıle •e 17 gun mudcletlt! satlıja çılcorılfll 'J/f 

/stelc.lilnin mu'Daklc.at tıminııt malcbu%lari!ı ı 6,,..., ,1 
ı:ıran - 1939 Cum'.l tünü &aat 14 de Encümen•"'"~ 
atları ilan ol•nrır. 2 _.. 

Maaş tediye günleri 
DEFTERDARLIKTAN : ,,,ı 

1 Numaradan 100 nuıaarayıa ludar 5 P-''' 
101 200 6 s•ıı 1" 

" • Ç•"~~ 201 , 300 7 
301 400 8 

p.1rf .. " • CıJ"' t'-401 
" 

500 
" " 9 cıı"'' ~Ol • 600 • ., 10 .,... 4 

2 


