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Yoksulları Trabzonun iktisadi hayatında 
Düşünehm 1 / b 

K ';,;~"!~~;; f!'ıu1~~: Ticaret oJ •• ~~·- inkişa aşlam~?B~ ~n: 12 Mn lona 

ne kış baskın ve IJZ· ı lmtda hazır bulıırıan Va çıkmıştır. Bunun arkaıtn · 
gm olacaktır. insanlar. ya- /imi% Refik Kora:ıan dcı bir at A/ğan var.Jır. 
za nazaıan kışm daha çok . Trabıonıın iktisıdi ha Af garı t1e ıran yolu ma 
ihtiyaç içindedlfler, yemek 1 gabnda i'i.mif/i bir irıki temadi sag mahwlı1 ola 
ihtiyacı. giyim ihtiyacı kı· ıafm başladıjı hakikat rak bütıln rakip Y"llar• 
şm artar ve üsteklik mah· /erine temas etmiştir. Va faiktir. Bu faikiget i~te 

k t "ht · d b ·· limi~in bu mutalealarrnr, Trabzon ı m:islesna bir hu 
ru a 1 ıyacı 8 aş gos isabetli bir fÖriiş eseri susi9et bahşelmekteair. 
terir. Pıırası olanlar. hal ve old11iu v,. bir hakikati S.:m üç senenin mütezagil 
vakti yerinde bulunanlar ifaıie eylediği için seuinç iş ve nakliyat kesafeti ~" 
için. kışrn gelişi fazla bii ve iftiharl.ı kaydediyo cirutin en muteb:ıriz bir 

yük ve bir mesele teşkil ru:ı de/i.idir. Trabzon limatı · 
etmez. hatt1 dört başı 1 R,./ik Kora/ta:-: di.ıı~r laştrktafJ ıronra nü/us ke-

•• ..1 • • ki : Dmi:ı Trabz?nun O · saf etinin de bir rnislt Jrı mamur olanlarö gore uegı· " d b 1 d ı r • h - - d 
nu11 e • un Ul(~a mç a artııc lğrnı goz onün e 

şik ve eğlenceli bir hayat bir mıntaf<a Trabzontz ra tutıırsak mes'el• apaçık 
mevsimi olarak özlenir ve kip ola,,.a:ı. Erzurum h~t meydana çıkar. 
gözlenir bile . . . tının Trabzon lıaflmrlan Trabzonurı istılcbalin-

Görmek istersek görür. alacağı kş on yolcudur. de mutlaka brlyük bir in · 
•ramak, bulmak istersek Koıun t1esair lıagt1"1nat kişaf wardır. Bu iıtilcôali 

h uine Hki•i aibi agrıen 1'rab:ıona tabiat lıazirlam•ş arar. buluruz : Bu şe rin ' • 
bu iskel•den Keçeceklir. tır. Başlc.a bir tar•fa kag. 

içinde nice yoksullar. düş· Bu meyanda billıassa manın imkônı golclur. LJ. 

Unuokak ; 121 • 123 • 125 

\... 16 mcı yıl .J 

Noksan kalmış bir eseri fevkalade 
Tr11bzond11 başarılan en 

hayırlı işlerin başında. bü
tün halkı memnun eden 
bir müessese vardır: Çocuk 
~sirkeme kurumu I 

Her s~ne .500 - 600 fa
kirmektepliye öğle yemek
leri veren bu teşkilatın ma
na ve mahiyeti çok büyük· 
tür. 

Çocuk fakirdir. kitapsız 
çorapsız. kimsesiz ve niha 
yet gıdasızdır. Böyle olma
sına rağmen çocuk, her 
türlü imkansızlıklar11 göğüs 
gererek okumak, cahil kal
mamak. tahsilini daima 

künler, dilenmek şöyle dur- lrtrn trauit eşgası bura- m u,,.r refah Hoi*.si gün· 

sun, dertlerini. açlıklarım dan geçecektir. Geçm se· Valimiz. Refik Koraltan dem giin• !Jülcıeligor. Trab 
kimseye açamıyanlar. en "• 600 ton e.;ga gelmiş %on /smiri g•ç•c•lctir. 

ilerletmek iştiyakındad r. 
Böyle olunca. yam mesut 
ve muraff ah bir millet ha
yatı içinde nasılsa yara/J 
kalmış bir vatandaşın. bir 
yurd çocuğunun, ya'lnı ha
zırlıyacak bir unsur ve is
tidadın çok elim olan vazi
yetiyle meşgul olmamağa 
imkan var mıdır. Ve bilhas 
sa /ita/ürk neslinin ticdanı 
bu hale nasıl tahammül e
debilir? 

sızılarına cevap veı irken bu
nu başanlması sona ermiş 
bir vazife şeklind" telakki 
edemeyiz. Çocuk esirkeme 
kurumunun aziz ve sıcak 
sinesinde bir ana şefkati, 
bir baba muhabb~ti bulan 
.5.53 fakir mektep/iden baş
ka Trabzonda daha 1000 -
1500 fakir, himayeye muh
taç mektepli mevcut oldu
ğunu unutmamak. hesaba 
katmak icap eder. Tüıkler. 
yüzü gülen bir vatandaşm 
yamnda ağlayan bir vatan
daş göı meğe asla t11ham
mül edemez bir vicdan la· 
şu, bilhassa cehli tamamen 
kökünden yıkıp atmağa. 
tam manasile üstün bir ma· 
Brif hayatına kavuşmağa 
teşre olan bir milletin bu 
nokta üzerinde gösterdiği 
ve göstereceği hnssasiyet 
elbetteki ölçüsüz olacaktlf. 
Bunu ifade ederken ve ço
cuk esirkeme kurumunun 
bütün fakir mekteplilere si
nesinde daha geniş bir yer 
vermesini dilerken daha u
mumi ve hararetli bir ala
kaya şiddetle ihtiyaç hisse
dilmekte olduğunu inkar 
edemeyiz. 

yakın komşularına dahi 
Milli Şefin renk vermeden. karda, so· 

ğukta bir dilim ekmek. bir 
yudum su ile günlerini ge
çirenler vardır. 

1 

İngi!iz Başvekili Ekrem Sanıvlr 
..4nh·a ıo ( A. A. ) - Nijtl• 'Dil4g•ti •m•iıet H' ı • d lnriliz 'aş vekili ile hariciye Na. MaJıirü ilr.•ll l•T/İ•ll üçıinci ımoye erın e t zm bugün Londradaa Pariae ha- .umumf Mi/.ttiılilc aıcrgiı 

Hepimiz evlerimizde, sı
cak odalarımızda. her gün 
türlü yemelcler bulur, yer
lcen yanımızda. yüremizde 
konu komşu arasında bir 
avuç odunla bir tutam tuz
dan mahrum yurttaşlarımız 
olduğunu unutmıy11/un ve 
bilelim ki, bu aileler içinde 
varlıktan yokluğa düşen. 

b11ğrm11 taş bağlıyarak der
dini giz/iyen dull•r. yetim· 
ler, gıdasını alamadığı için 
Yatakta eriyen genç kızlar •z değildir/ 

A•kara 10 ( A A. ) - reltet etmitlerdir. Oradan Ro•aya miiı••ir muaeiralijinı tnıin 
Millı Şefi•iz Ye Cumhur Baıka· 1 rideceklerdir. h 
•ımıs la•et lnönü Geael Başkaa- A , k of ancın ~ıl ilci •g lfJll 1 ri-
lıtı•da buluadufıı UZUD zaman. men o ffl İH fl ltn f./crelfl .)snıWaT 
larda bllyük !ltı Ye yarclı•larını A b Niitktle hu/rıtl•iu ısn•tlı nuı 
eairke•emit o!duta TOrk Maarif Ve m argo fJaf fııJcı,ttli ntH•İlinli.n tlo-
Ceaiyıtiai yültaek hiıaayele'rinde 1 Ankara 10 ( A. A. ) lagi iir mıı•ı lliıhdintlı t•l-
tallf .. Ya •luade buyarmqlar- Amerika Aabarronua kaldml••- ti/ ıtlllmiıtlr. 
tlır. aıaı tetkike memur Komite rapo- Dt;ırli ımniret,ilıri· 

D J ruafia lıpaaya C•mhuriyethıe J ı. l ı. le ev et curası misaen ,,. •n•rt •• , , ''"' 
Y ait ıilihlar tizcnine mevzu Am\aar- J 

Namzetleri. sanıe11rı l•irilc ••" rım•m ronun General Franro lehinde ol· 
A.Lera ıe ( A. A. ) d b f L müfıttişlik astıgıı miiı•vir .. uğa içia itara hK; r•yeaiae m.. J 1c· 1~ l . 

Blyük Millet Macliıi adliye vı halif oJdutu neticesiae varmak- m11.avinli;inue 1 ... ,,, •rrn-
teılı:iliti eıHlye ••olmenleri dev· tadır. tlt tl• 6•ıariltır•nı tlilerlz. 
let ıurHı Reialiti ile d•ire reia- 1--H-a_m_l_e_l_e_r _______ _ 
leri vı a•hkluıla röaterilecek 

•a•zetleri teıbit •t•iıtir. Hareket _ Bereket 
Yeni Fransız 
Bayük Elçisi 

Bu manzara karşısında 
insanlık. yurttaşlik razife· 
ferini elimizden geldıği ka
dar yerine getirmek bir 
borçtur. 

~kir Sükuti Kulaksızoğlu 
~şler. Duyuşlar 

Aakara 10 ( A. A. ) -
Frauanın yeni Aakara bllyllk el· 
çiai lııu nbab .. beri•i&e relmit 
ve ötled .. aoara baric'ye Teki· 
Ji•i• tarafıadaa ltab•l ediJ•;ttir. 

Talebe Pansiyonuna dair 
Bizim Bı1muharrlrlal11 çok •ıktıblala 19ılm111 Dıeriı:ulı 

~'''•lll ttlr bıt makale 711dı cer7Hı bqlıdL Aaı •eUebl 
'-•. •rkadaıım C.aıl Rlzı Çı· nla •leulal Tecim okol•nun 
'-r• da ııt Qıtı lkl 7111 JH· Yar tllrıktörQ Akit Kültlr MQ. 
ea,,, c talebe pınılyo12• • aa pvlrlndıa 71rtlıa tımınııl etti 
-.ı, ~D de bir iki ular yaz- O da vaciıııı Hpırll.ın daba 1Q 
~ lat 91 8 ok OnemJI ıualu olan lilı talebı pa11l70· 
lbtı 9 

m. u ç au açılmaaıaıa fa7dılı olıcıtı s.:•ç, DOkaaa kar1111ada Bekir aakkıoda teıvlll.tı Dulundu. Hu 
,au Ye Çıaarın k•lımlerl çok pıaıııo&ı bakuaaa Kaıtcu MU 
~ •• l ltledl H teılriıal •• ıös ııYlrl azua uut&l71 l11.lr beyan 
~ li Bu mevH Qserlade J•· ,.. bu lbt17ıcı karplı7aoak te-t • lkatlarlarıa ltledlllahle bl· ıebbQıte buhıat1uauau dı uave 
t,~rctu•. 1''ak.ıt fiil ub111aa aı etmtıtl Aaa aıkteaııı açaldı. Fa· 
- lt •• 01111 kooaoıtıaı blle- · 

ltordum. Oou da •y 181101• da kat talebı p1D1l7\lau ı~ılıma'1ı. 
'"'"•lum bir haber J•llslle Dırkıa ıtılı7or bıbırlal ~u7uocı1 
~-it Oldum. Bu mQııaHbetle bat mubarrlrlmlı H Çının tebrik 
~~lllıstıua llalr bir bıtırıdaa elUm H lfla hakikat olup Ol· 
-~•Jl . mıdıtıu H •e ı•kllde ıtılıcı-

a1r ıC:. arkıdıtım Tecim tıaı ıordum. Meler; mubterem 
~"111 ""' t 1 1 • ş b Valimiz R•flk Kor•ltaa. KQltQr 
1111111 "arı meo er a ıa a ıp, 
~ btr •ıbıb kabeeıl içmek lı• Alllpvlrl H DlreklOrQ bu lf Q. 
Glı..~•ktebe ııtmtıtık. Bir llM urlade lnoelemılır 1ıpm11lar 
tııı~ı intan •ealeketlı be- H tlıalllllk 200 7ıtakll olmak 
~ t•••••I ellltlab Tecim ııere blaa71 da te•la e4e11k 
~~-.. k k 0 pı•ll.JO• açılmuaaa karar ur-~ , lllUTIUI fO a · 
e..;:~l ıo tııtllatuu takdirle llifler .. 
~ •ttlktıa IQara dlr~ktOr- 'fılıbe paıl7oau dıJlp ııç 
t, Ocltaaada kab telerlmlıl iter •IJ•li•. Bu paaıl1011 0111 bir 
••. ar.ki ıı. ıı. d .... rll varbktırkl, 7Qalerce ıea9 talebe-
~t .. - a.''DUfUraeD 8al ı.Q 11 la 
~t MQfnlrl.nll Muıtata JI buıll•• • m, acı, per,..ıa 
a.L;;.1•rıtcıoııu okulu 111arete Cevdet Alaf) 
.. ...._, Koaq~ ua ( S01n1 lkUı ) 

Hayat, lııarekettir diyerlar Hareket •efbumunun, hayat ifade edi
fİ de buadan elaa rerek. Ancak bu hareketi; ıuurlu, fOUrlUZ diye 
ikiye Nlaek, veri•li verl•ıiz dl) ede, bir deter ölç6aüae taai tut· 
malır ioabe,er. 

MuyyıD air hedefe dotru abla• ber adım, fUUrla bir lııarelı:et 
Hyılsada verimıiz olunca, yarım kabaca, manaaızlaıır. Bot yıre eaer· 
ji harcanıaaaınıı, rublarda ialtiıar vı be4aial dotm&11aa v&1ila olur. 

Hayatın ifadeai olaa bareket} ıuurlu, .. fuurlu oldut• ka4ar da 
muıbet ve veri•li olaa buekıttır. Hedefını, rörerek, ae yapıcatıaı 
bilerek adım aha her fert veya te••İli t•hıi ıet, i•klaları, rözdın 
retir•if, ıabai eaerjiıini yokiamıf de•ekdirki mutlaka faydalı n 
mutlak mıayaffak elar •. , 

Yıllar varlti Trabzon ve •ulbakatı blllı:ıaı raıaard.a kurtarmak 
n m111rın yerine butday veyahat aııardaa daha faydalı bir •ebab 
iltame et•ek düşClnllüyo,.tiu. Söylı•di, yazıldı, ıu ekilecek bu tıo 
riba ediJcc: k, edilecek 1 •• 

Nibayet aabık Valimiz Sezai Uzay zamaauadı tair ainı butday 
üzeriade q.Hıaelere bıılaamak auretiyle bu iş fıil aabaaıaa çıkarıl••· 
fa başlandı. 8uj!'ilD fÖrilyoruz ki Sayıa Vali•iz Ref it Koraltaa; ha· 
yat baarek.ettir düaturuau; harektt. Berektttir Şt-klıne kalbetaıif, ton· 
Jarca autday tohumu retirterek bıı mıntakaaua ea hıyab bir ilatiya
cına ea mllı:emmeJ cevabı ver•it bulunuyor. 

He•ea her köylil tarlaaıaıa bir kıamuu; bu bereketli hutdaya 
ayırmif vı relıcık yılcia buttiay ek•efi yiJeailmek i~ia bazırlaa· 
mıştır. Bu işteki biı•ıti, ve baıarayı övmek •emleketiai nv.. her 
iaHD i~ia bir v:Cdaa boroudur • 

Mısır ekmek 4etildir, ıiraat ve yetitı111ai çok zor olaa bu nebata 
ıılt, aık ve i•P• ile siyaret et••He• yaa, yatar aaaada, da•daki 
bayvaaada ıay .. eder, .Skmekdı b•dııDmuı lbuarelea flda •addele· 
riadu mahrum oluıu ıöyle durau• baıı haatahklarıa da amili eldu 
tunu ıöylerler. J:s11 baltı•dan Hvincimiz iki tarafbdır. 

Bııtdaya kavuşurkea mıaırdaa kartuluyoruz .• 
Bilyük ziraat KearrHi bakkıadaki neşriyata takip ederken, bir 

razetede ıoya faıulya11 &iraatina öaem VerileoıfİDI ok.anıt ve H· 

viamitdim. Çhkil •oya fa1ulyaıı Trabzon ve mtUbakatında çok eyi 
ve çok bol yetiıea, yıtiıtirme l•kinı bulanaa bir malaa1U41lr, 

y eniyol, reçee aene •oya fuulyuı babaına •utanlar ayınıtf, bat
h ticaret odaaıadan verilen bir aeri yazıyı da neıretmifdi. Trabıoa 
k~yliiaünün kalkınmaaıaa, canla başla çalııaa Valiaizdea bu ıt he· 
rinde de tetkikler yapdırmuıaı iıtiyoruı. 

Soya faıulyaaı birinci aıaıf .bir rıda ·~~ti~ıi. ol•ak.1~ bareber, 
zanaederaem feker ve aair aanayıde de kabılı ıltıfada bar r.ebatbr. 
Ziraata baait vo kolaydır. Bu mı•takanıa her tarafıada yıtiıir. Köy
lü için önemli bir relir kaynata olmaaı mllmkGa rörO .. a bu if9 r• 
rekea ali~aaın ııöıterileoetladen emin bıılwaa:yoraa., 811 allkı4u dı hı· 
rekıt- berılı:ıttir düıturu11 bir örnıc alaak iıteria. 

1. G, 

Sanayide ve her sahada 
devlet çarkının daha kuv
vetle dönmesi. daha verim
li olması tahsil esasm11 
bağlidır. Okumak. tahsile 
devam edebilmek şeraiti 
müsait olmayan kimsesiz 
yurd çoculclar1 lll'llsmda y• 
rının en büyük zeklsı san'. 
•tkarı. psikolok, filozof ve 
içtimaiyatçısı. şair, mühen-
dıs. Kaıif ve Fabrikatörü 
vardır. Binaenaleyh bir mil
let bağrında yatan böyle 
bir hazinenin işletilmesi a
tiye terkedilecek işlerden 
sayılamaz ve ihmali de ca· 
iz olamaz. 

Türkiyenin her tarafında 
bu derdin en büyük dava
lardan biri olarak ele alm· 
dığım memnuniyetle gör
mekteyiz. Bu sahtJdaki ça
lışma/ardan dolayı Trabzo · 
nun sevinç payı daha f •rklı 
daha fazla memnuniyet ve 
ren bir derece arzetmekte. 
dir. 

11ncak daha kuvvetli ve 
geniş manada, hayatın her 
sahasında teşkilatlanmasınm 
nudud ve müntehası. yoktur. 
Fakir mekteplilere yemek ça-
maşır. kitap vesaire temin 
•derken, maddi ve manevi 

Çocuk esirkeme kurumu 
'53 çocuğu hanlci menbaa 
yasl11n11r11lt yediriyor. Vege
ride kalan 1000 · 1 '00 fa
kir mektepliyi de nereden 
alacağı hanki kuvvetle ba· 
kıp besliyecektir ? 

Dava bizimse. hesabı 
başkasımn mıdır i' ltsla I 
O halde dav•mn bizzat içine 
girmek. bu maksat uğrun
da bilfiil ça/işanlarla elele 
vermek lazım gelir. 

Her şeyi. memleketin 
muayyen eksiklerine cevap 
veren bütçelerden bekliye
meyiz. Ve bu kanaat/a bu 
gibi hayırlı işleri ileri götü
türemeyiz. Her sene husu
si muhasebe ve belediye 

bütçelermden ayrılabilen tah· 
sisatla ve mahdud olan 
hamiyetli vatandaş/ar yardi· 
miyle 553 çocuk bakılıyor. 
Bu bir eserdir. "Fakat hami
yetli Trabzon halkı için tam 

Cemal RıLa Çınar 

( ltrkası ikide ) 

DEREDEN TEPEDEN 

Elbabu bap •..• 
•••...• Ö 1le bap ki, elanelQ. blriocl bap, ae~ir, 1• dıt'lır, 

7a tepedir; 7a dıalıdlr, 71 deredir; J• aOzdQr, 71 poıdur; 1• 
du•aadır. 71 toıclur; rı ıarptar, ya ıark.llr; 1• bıb9e4lr, Ja 
parktır ..••.••••.• 

MalU'DJ&, dırı tıpı dıylace Uk enel batara Ztnaa Te Ta
banı derelerlle Boıtıpe ıellr. Boıtıpe, ıebrla 1-r•• ıu:yuau ba
pada tqımıkla 7akıa a7lardı lklaol bir tl\b.rete •ıhı 11~lp <ıl•· 
cak, fakat aı 7111k k.l, OlçQlmilf, biçilmiş brojtlırlaı r•l•ı• 
saçla bocırı •'.>tru uzıuaaa Zaauı il• ırkadıtı TıbHı alabıllhl 
kalacık ı fakat me'1D• ofaımıla, loaaa muı•••r ol••ıtta her 
ıormık lıted !ll eı1l ıorQr • bugQn mntaa11lr ıoroaeo itler 
1ırua ıehllleşeblllr. Ancık llzt• olan 117 ıebıt ve al11deledlr; 
•ıluoa71 , tHekkell dıaemı,1er: aabr Ilı koruk bebn olur ve 
blm•elQrrloal dıılları tıkla attırır 1 

Dallar takl11 alıncı derelerin aı bQkmQ kalır: merak ıtmı. 
7ellm. beauz Kıtı ıormldlk amma Y111 dı bir t•J kalmadı. 
Otoblller Jlne tıklım bOklQm Zınua vı Tabına kOprOlerl Qı
tQııdea ıeçerkıa dereler bıbaı yenldıa taulıaecek , ~lr proj ~ye, 
bh dı her iki derenin bugClakQ bıll plrmel4lluıaa bakılarak 
" Otı Gök.ıu 1 ıll Kaıttııoı 1 ,, soılırl JOk111lp &ldtcekUr 1 

Bakı • • • • • bıklJeel b•tkı ııo • , .. , 
Yolcu 

• 
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12 /kincik nan 939 ( YEN/YOL) 

• • . Kongresinde İdmangücü 
Kongresi 

Talebe 
Pansiyonuna dair 

alimiz i oralto ın yapılan 
Çalışkan ıue temiz spor 

teşekkı'Ulerimizden biri alon 
ldmangücü kulubü, senebk 
mutad kongresini 7 · 1- 939 
cumartesi günü akşamı S!lat 
19 tla, kendi binasında ka. 
lab•'ık bir lıeµeti -umumiye 
il• tJe p .k s'1mimi bir ha 
'Va içinde aktletmişdir. 

Boş:ar. f 1 de 

ya ılac k o an işlere dair irat v 
tf leri nu uk . · 

hayat şartı rındırn çekip kurta. 
rap Onları temiz. dUrnst, dfsip 
liali hir hayı ta kavusturmak ve 
tııbsiilerioi insanca yaptırmak 

demektir. - Geç .n s yıd n devom -
ARKADAŞLAR 

Bu söyl dli:lerln.:i b l 1 1ılt
mfş inlzdlr : Co. ubta tecrQb 
ve tatbilt lUt Ç ık mQsb t 
rıtıticel r aldık köy U bu İf• 
L lışmış ve memnu ııl ıştır. 

Sizlere sorıırı .. Uzun yal
lard&D beri fındık l tlhs l d o 
Karadeniz Mınt kuınm y Uf· 
tirdiğl tıadıt•n en bol, on b · 
reketli, ve en fiyatlı en J rd 
hu işle uğr şan nstnbsillere 
g11tirdlği paranın ye O•m nedir? .. 

Ge;en ıen teaad f ettiğim 
bir l ta tlstıa gür ı 6 ilyo 
lirayı geçmemokt dlr ... Şüpb · 
siz bu yekilol istiskal dlle
m z ... Z tım bu gllz l iş lşır t 
ettiğim gibi ha ili"' i ı;e dıba 

f eoni s ıılar dnhUlode d vu 
edilecektir. 

Muhter m Ba:ı•eklllmlz 

Ç lal B yarı İktisat Vekili 
lmlırnduğu sırBlnrd bur larda 
v ıplığı seyab tlarda yer y r 
söylediği ibl bllh ss'.I n n-
ıit olar k soya tuulyesı yıaliş

tirecak Kar deniz kıyı rıada 

hu :drn tıı ehemmi et verllfrı 
uv tle nylenebillr ki, 10 

sene1e Tnrma n Alın yaaın 

ruulıla9 olduğu soys fuulyuı. 

DI mcml tlmlzden temi d r 
ve Çin mustahslllerinhı 
ft.k rakibi oluruz. 

Soy t sul yo11nı y l ıı ih 
raç m lı, nıcade i ola ık u 
tnl a tmek te doğru değlldir. 

A mıınyad kuH ı.dığı yerler 
nere 1 me lek tlm.zJ d 
aynı r.zıh da lbr tt ullı Jla. 
c .. k Ye ıstllıltk r. ·u et Ur. 

Sauıyhi ve blHı:ısaa b y. 
n ların be 1 !i d ışlı 

baııı bir gıda vıuudur. SJ· 
va faımlyasiyl be len n bir 
i1.1eğln sUtn bol vo yı:.2 ı olur. 

Mer .. khler bu hus .. ıtı lıt 
ti t VekAI tinin yDplığı neş 

rJyatı bul r t t bbu ede 1-
Urleı- .. 

Topr k 
rlncl er cad dUşOzıdJ DmQz 
m dd l rden biri 1 de 'lra})zon 
h l ·ını ıı t n l tığı patata 
ki in eh mmly t 

ol ı tar. 

Ba n liıtanbul piy 
an Adıp•ıarı pıt! te lerhıe r -

1 tışttğl l blllrsiolz . 
Of. SQrmene vt Trabıonun 

lçerisindı meraklıların bu aeJ· 
nları dı J•tlştirmee• batlı· 
ıtl rı mılnmtlnr. 

Vak tiyle bunu• lçla 'Boıte
p ıntı kuında Jıpılmıt ollD 
ku,u fid lık şimdiye kadar 
bu ııhıd oldukçr tid a tn· 
ıllade bulunmu..,tur.. Uu sene 
bir çok talip! r kar ısındı kıl 
ı .. Ziraııt Vekaletloe 7aptığı· 
ıı bir dllei.te RlHdekl fldııa· 

tık t n blH kafi mikdarda fi. 
dan verdirtl111Hlnla temlalai 
lıtedlk . . Mubabıreye tlenm 
ediyonz. 

Bir de bu cnaleden olarak. 
A uyadiın, M•latyadan Tokat· 
t ç tltli meyve fidanları ge· 
tirtmek aıereylz . . sıparltl r 
Ttıril iş H k11men paraları ila
h\ gC>nderllmlştir .. 

'l'cabıpudı en iyi ve ıeaif 
ikyast lr fidıınhk teılı!ılnl 

Kongrede, emtkdar spor 
ve jimnnstik hocariıı% Bölge 
Boş kartı llüsegin A<Vni Aker 
ııe Bö ltemizin değerli spor 
c;itmeni Haydar Malkoç 
müşahit olarak bulunmuş

ltırtlır. 

Kon/re sobılc Asbaşkan 
1 •luin Srıgılın kıs• bir lıi
t•iuilı açılarak kongre ri
gaı~tint kıymttli A"ukat
larımızdan Cemal Karahın 
seçilmiı ve müakiben ebedi 
Şefimiz ve sevgili Atamı 

zın yiikstlc hatıralarını got 

için bir tlakilca sükut edil-

dUşUndUk .. Bunun en mQaalt miştir. 
yerini de bulduk.. b~~lrmea-
der rle olııa bu yerin Beledi· Bundan sonra Ku 

1
übun 

1e1 aidiyeti ıolıeıldı. ltllmı bir ıtntlik, ;dari fmni ııe 
hnlind buluna o Belediye mıc· malt lıususlartlaki f aalige· 
11 i 11.1 mevzuu iörU7mektedir. tini havi amuml rapor oku· 

Akcaabadı ve köyleriai ıl· narak mütttfıkan kaba/ o

yaretimde bu ha valide. en IJI l•nmuı ve futbol takımının 
zeytin ağ çlırının vaktıyle J•· " " " d f B "[ e am !
tııtkildlğloi ve fak.ot her saha· I L çcmca ti " o g · ş P 
d olduğu ııibi maaleııer 11kl gonu olması, 15 yıl ue Cum· 
fdar nin ve eski ııdıımlarınıa h•riyd ekula kupo.larını 
bUglalzliği ve ıılakasızlığı Jfl· lcazanma11 ııe S rımsun ra 
zUodeo bu mühim servet kaf· r•p ma~larıntlaki mt.it vali 
nağıcın da ç.ökmc>ğ yUz tuttu- meı••f.'*alci etl•ri takdir ııc 
ğunu :rnre~ım s zhyırak gör- 1 ' Y 
dnm ve anladım... o.lkışlarla karşıfonmıştrr. 

işittiğiniz gibi bu sene bu· Son olarak geni idar.ı 
rada aeaçhırn mus u t olan bı· luyeti seçimin« geçilmi1 ~c 
21 haşerelerle wllcJdele yapıl· ~4 dı B 
dı .. Ve her aeyıhatımda yer yer reı tasni, i neticesin e aş-
v yığın yı~m köylOlerle 1'UlUıı, kanlıja Tahsin Sagı/, A.ı 
zeyti11 TC dığer toprak mab· ba,,canlıj• lr /an Stıvaş, U
sulleri Uzerlnde yaptığım gö· m•mi lcô.tihliğe Nihad Es
rOş elerde bilhassa bu ze1tin mır. Umami KapttıTJlığa 
ağ cımn bııkılma~ı. iyi bakılma. A6durrahman Semerci, Mıı· 
sı ve Orelllmesi mevzuhrı Qze-

/ıaıib - fJeznıdarlığa Usman 
rl de de g"'nlş konuşmalar yap· 
tı Fıhr ile sOyliyeyim ki, ça· G•nç vı ilci aıolılc.lara da 
lı~ an, öz diııler Tül'k köylü· lbrahim Özer, Raif Peker 
u hlll{ O. etia bu irevt ve ya- \ ıetirilmişlerdir. 
kı [ l kosıon karşı coşmuf, Gii•liilırin gtni idarı 
ay kla ıştır .. öunmuzdekl se· h t" . t b 'k d f 

1 r bucurı daha iyi nellcele- 'Y~ ını e ~ı .t er, mu'Oeı • 
ri ı hepimiz görerek bahtiyar f alcıgetlır Jılerız. 
ole.eee-ız .. 

Blr kaç geoç ıektopli bıınn 
g~ler k k odi v~ arkndaşlım 
unmıoa derin minnet ve şDk· 
rRolsrıoı S vrn V li:nize areaen 
unmııyı rica ettl\~r. Bu THzlfe. 

yi bu suretle y p'I.I kla ben de 
yrıca lftlhnr duyu orum. 

Demir li ve 
Güb ey dair 
Arkadaşım " tı ~ri ,, ye Ust 

Qıte Jkl yazı yr.z ı an ·• Gnbre 
meselesi ,, ne dair bir kaç söz 
de ben katıc1ğım : 

Bir kıç yıldan beri gUbre 
meselesi bsk.kındıı Yeniyol ıU
tunlarıada sık sık yazılar oku
muşluk. Hole füış muhorririrnlz 
Bekir Sn '1ltiııin bu mnhim me. 
sel~ etrafında çok şiddetli ve 
atakod rlarla münakaşcı\ı baş 

makaleleri oclahğı velveleye 
vermişti .. 

Nihayet gl\bre mı>seles\ne 

ÜçUncil Uruuml MUfeltlşlik par. 
mağını doltıdı. H tta gllbre fab· 
rlkaıı yapılması tcşebbllillnede 
girifti. Müteşebbis bir h~mferl 

olan lbrıhtı:a Ertek.la bu vllAye
tla illb!'• ile olan şiddetli llil· 
ılni dlkk.ato alarak kendi gUcQ 
7eltiğl ot bette bir gübre fttb 
rikssı kurarak lı;tibsale de 
başladı. Sıın'i gübre fıı.brlkuıat 
kurm~k içi hUkQmet hemen 
harekete geçerek Üçtıocü Uınu 
mı Mntettişllğln teşebbnsnnft 
kUVVed O füe ÇlkarmHğll kartı? 

verdi. 
Buıılardan başka muhterem 

Valimiz de bu h ya ti işi ele ala
rak ithıdl ve gllbre ihtiyncım 

kerşılnmıık için Ziraat baoka
sıodau k.öylUye gUbre temirı e· 
decek pıırzıyı da temlıı eyledi. 

FörQIOyor ya ıubre işi ne 
snfbolar geçirmiştir. Arkadaşıııı 
" Heri ,. fıyat far Iıırıaı, itıllkQ· 
rı ve saireyi kurcalamakla eskl 
bir d rdl yeniden t zel ıniş olu
yor. Arkııd ştmın r ydalı yazıııı 
k.nrşısınd gübrenin g çlrdiğl 
s fabalı göznmua öuUndcn ge
çirdi ve şu sutırlı:rt b n de 
bu bahse karışmış olmak içla 
razıverdim : 

Tr bzuı.un gUbr ye olan 
lhtiyeoı kadar d mir teline de 
ihtly cı vnrdır. OUbro fabrikası 

Tütün mahsulü 
cadı:t i•tlrilmeaine çııhşılacaktır.. çılıocıy k ıdıu, Zira t b akası 

Çiftçinin muhtaç oldu
ğu· sun' i gübre 

ARKADAŞLAH: slmdillk kp •lünQ gQbre ibtlya. 
Her ıone martta köylül ri· cını iörm e s,yıo V lhnizla 

mlze verilmekte olan .Mısırıu bümmctllo koyulmu,tur. Birde 
aııbıul azh4ında11 tlola71 bu se rı dıkl rı, b:tğ'l rı, bahçeleri mu 

kabet edec k k:ad r T bzo 'fr tızon mUstabıilinln n 
bu ·arlı ve b r ketli iş kıym t büyük m hsullorindcsn biri d• 

ne Mutlan enel verilmesi te· h fttz ııllrn alm k için demir 
miu dilmiş Ye 10 milyon k.i· teiinl de teı.ıin eder e köylUoOn 
lo mısır gOuduilmeaı temin a lanet e şllkr.ırnı ltııtn.ıerll ola 

v ril ~e başlanı'IIıış'ır dlloy piyasasında en bDytık edilmiştir. caktır. D mirteli işl repyeni bir 

Saqfı 2 
---~ 

Görgüler 
• 

D va ıı• ı yo 
ve belirecek karal ıl 1 • 

lnlcıllip seyrint deuam ediyor! 
Vatsnın ihtilal günl 1 rind ki m'1nıcrr. ı I r ş 

ıigade bir yanar dağı lıatrrlatır ! 
Milli halcimiytt kurulu ncaqa kadar g 

f aı deflam etli; fırtına dindi, ppi kesi d; 
vazif ısini kalemt, kalpltr işi kafaya. t s i 

Bu teslim tıpkı bir iltri k rakol nö ti 1 • iz ir 
bi olmuştur. Sırası V'! satzti gelince kı lz çt , ' ip e ö 
almalc.ta asla tereddüt ttmiqecelctir . 

Bu vatanda ~şsiı zaferlerin mucidi kılrç a p s l l 
mayacağı gibi isti/elti( tJe hürriyeti kurfo rr k 'çln or
taya çkmış cem;yrtler hatta feıtler bi1e es u tu .,,. 
gacolctır. 

. Onlorı daimrı hiirmetle anmak ve az z 
önünde saygı ile eğilmek Türk milleti için 
kadar agni ~amand11 vatanf bir tJazi/ed1r d. 

Ebedi§tfl akıp tiden bir millete bu gün y 
dünkülere nakise d~iil bilakis tarihi bir şer 

Çünkü her ıeni hizmet içirı ondan bir 
kıymetli bir öme/t; fit ayni zıJmın·/tı ı, bde 
ederler I 

"ttı ır. 

tt,tıe kıl ri 
de te1kıl 

Tarihi ve vatani vazifesini yapan i ~-> , gi · ı fı ir· 
h r ve cemiyetlerde rorr.on wman mücadelt:l rm n o urı· 
dı1 huıura, istiruhata muhtaçtırlar . 

/Ju ihtiyaç cemiyet tıe insanlar için kah tas ig il 
kah tamamtlt sülc.ü.na adetle temin edilebı 'ir . 

Bu mil!ıt •n /tliketli vt iztıroplı anlartnda bir Mii 
tla/ailıalc.•k tlo;urtlu ! 

Müd ıf 11iltulıuic kındi kendini t,zs/ige edere bir Hı lk 
Partisini mıyc/ane ıttirdi. Bu Parti bu gi.n l i ün millti1 

kuctıklıgtın bir müuslsedir . 
Millet, Mutitıfa.ihukuk ve Halk Partisi,· h p i birhirifll 

lcucuiclamış ve ba;rınd•n bir Mustaf /(ı mal çık"rmıştıT· 
Üçüncde ne mutlu I ... 
Afilli laakimi!ldin koruyucusu; Parti milletı ac kfa· 

masagdı onun umde/erini milletin henims me~ ı ô1' 
olabilirmigdi ? 

Y11hutt• ba tün milli bir program o an a.fl u Je 
Teşkilatı elfısiyenirı için~ girebilirmıgdi ? 

TıutHmtn dımokraıiye ,dagan:m birlik • C bir "''" IJ' 

n.arıiden •zGk .. olan milli fl~hdetın cih n-ı karşı ç kil· 
miş en azametli Zrı/tr Bagrajı dejilmıdir ? 

işte .Atatiirlc cihanG lcarıı çcic.ilerı bu ıtaf /eril} t 

Bt1.*r11jının •11 ıwsıl ve sım6olılc i/adesi d gdde neJır ? . · · 
Bu tünle.ti r1/ah "' ıatıdct alemimizin nısi. 1,amıı•· 

ştrtf, hrıysig.t •e milli gururumuzun gegıine im t ıcı51 

k11./ırı;.m11n Atatürlcün aziz hatır,;sı ô'n(fo e lıü. met/ eğ l· 
me" yalnı• Trirk millttin• düşen bir 'lHuif e ğıl bu ag 
ni ıamandıı 6ııırigetinde insani bfr borcudur / 

Çünlcir Atatürlc T•rldüiü kurt~rm kla in;) r.l ğ n şe· 

rt/ii vı •ü!lülc •ir ci•iinü de kurtarmış o u / ... 
Geımiıtıki inkdr lcall•l etmu hizmeti rı lı r n 0 1a s

olsun, b• tuııt•n• v•r1celdtri c vlıer her ne b ıh d.: bu ır 
nursa bul•ns11n; Önırürıü Mıiı vatanın v.ı.k.fı J-: J 'lJ bıl' 
yük milletinin r•fa.hı fJI giiksdmesi ıç n c nını h ırc ıl/oP 
ôir kahram•nı,_ •~i• hatırası ö'nıindı: egı.lmekte tereJJfıl 
edenlerin gırık bizden; gere/ese insanlıkt.ın hurm ... t te 
SHJfi 6eict•m•i•ri mandsıı 'Ve mantıksızca bir hareket 0 

/ur I .. , 
Bu mill.ttı11 hürmet, stflfi oe itima ı hir h:ı.k olatO~ 

istegebilmelc için bu vat11nı1 en buyuk hiz neti yaP 11 

Atatjr/cün mane'Oi hu•urunda minnetle eği m k ve Of1ıl1 

aziz hatıraıını şülc.ranl11 tebcil ıtmelc icab eder... ~ 
Kımali%m nılitları ve büyük Türk mi /eti huna biil~ 

1idtietil• arzu ıt/erler I . .. 
ltitll fniz gibi Curuht b ş mev li olan totUn mıhıulQdQr ... 

lapp iyi tic aldığı ız kır lohis r id r slod g aldığım ma. 
piıiocl l·imine de bl' h sa H ınmııtn göre bu ıen• rttkolte-
ll ilerde ob m i et v r ceğ1z sinin 8 milyona nrıcatı aola-

37 Sen11I borçlrrının tecil tez'.lir. Bu toz U&erindo tH'k&dRşhı 
edllmeıi teıebbUsli mllıb t ne· rın k leru oy ııtaı tarını dilerim. 
tleo verdi. Alıııaıı üuade Ye c ____ c_e_v_d_E' __ t_A_ı_a...;.p __ ------------ İLERi 

önn Qzdeki il bıb rda c· şılmıştır. Bu sevio91i bir haber· 
kllmok üz re Zir'- t Ve ı tin- dlr .. N tekim bu sayedo bu iş
den soya f ulya ı tohu u i te uğraşRnlar, 'frıbıondakller 
ediği iz glDI VI ı\yet ıı Jırn i ve bilhusa Akcaabatlılar, dl~er 
bntç il de de k fi ruiktardıı y rlcrdckl köylülere va balkı
kır piri el totıu getirterek mııa ıı z rn11. dııba müreff ehtlr. 
ınern ·ııı r d g tıuıcnktır.. Tr bzonun inhisar idaresi 

Yine bu cUnıleden olarak . 
l. flk 

1 
h ( teşkılatıoda bulunaular ve bil· 

( ı ,ôr )u ca. ana yap- b d 
b l "b ki' bi b hassa bu teşkfüHın a ın a dal· rn(!ı o ve gJ e ı r şı .. 

d ) B. \ hi d ,,11 0 1 mıı mustabıılı dQşUnen ve .,on-v ır. ır ev ç e 6 rn ç 
gün idare d r. K yıı ri v ların lebiae ç:ılışan dejerll Baş-
.Hayburt cin i tohumlarıdır. Bun- müdUrUn bütün dUşUnceleri 
lıırdan celb dilmiştir. v bahçe Trabzon tUtUnlerlaln kalitesini 
sııblplerlne dağıtılacaktır.. islatı n tlyatları musait bir 

Meyve işleri 
Limon, Portakal, man

dalin, fındık, zeytin 
mahsulleri ve en iyi 

f·danlık yeri 
Rlzede narenciye fasllE:• 

inden portakal, limon ve man 
dalilı m yvılarnııa i 7et 1 l 

bale getirmek.tir .. Bu mevzu.ta 
başmnd11rle ve ek.lsperlerle Ye 
bizzat Akçaabat tntoo mQıtah· 

iillleriyle müteaddit temHlarda 
buıundum .. Tıabzon cinsi tOtQ. 
nnn islnhı ve rakip piyasalarda 
iyi fiyatlı satılmaın vilayet fa
aliyetinin en başta tutuğu eıas
lardnndır. Yalwıda intaç edile
cek olan bazırlattıtımıı proje 
dahilinde orıda Türkiyede nn. 
muue dtıııcıi. Dlı U~11ltk TQ .. 

nrlltD karar üzerloe Ziraat Alen .. ı teşekku·· r NoLsan kalmış bir eseri fevk-alade 
Ban.kası ;j7 takıltlerinio tecUi A 

clbetloe gitwek.tedir. - B11ştarafı 1 de - gıtmeL ve eser de ard~ 
Y•luık haz katlcri saye- bir eser değildir. Hepimi- ka/Jr ve kayitlı mevctJ 

Çiftç nio en bQyük. ihtiyaçla· sinde 'llllktı da yaptıklrı mu- · k · · k k 'te 
rıııd111 birisi da tupraaı ıçln zm on uruş · yırmı uruş güdü le iddre e /\ 
ıradıtı BUU'i gübredir.. ımırsı· il kigetli bir mudahel ile teberruu ile yarim kalmış başka geride k an ' oO 
niı k.i, Trab.ıon tiiAyetıno 60. hay tımı kurtaran ve h s- ve hamiyetli Trabzon halkı J.500 fakir me, J/ mJJ/e 
nede aoo bin liraya yakın mub· talığımın seyri csnasincla için cidden bir hicap olacak sef himaye gorememakfe' 
tellt y.ıbancı emlekellerden gösterdikleri şef.~at ve ihti· böyle noksan bir eseri büyült dolayı çırpınrr dw ur. f 
111a,t illbre lthal ecılmektedir.. mamlarından dofogi dahili- mek başlıca vazife olmalıdır. Bugünkü eserin bir ı1J 

Yapılan tetebbllsli!' mDBbt:l ye mütehassısı dokto • B'ly Çocuk esirkeme kuru· /ık olduğunu in kat etrfl 
netice 'YtmBitt ve ziraat liank.a· talat boruh'ln ue o;Hr.ttö r yoruz. Fakat yarım kafdl§ 
11ıız ıuıı'ı iUbre aihcak.hıra mu- le B * k munun neden bir fılfak nı. hamıyetli Trabzon h8. 
t111ııiı kefalet uıuUlne tevtl· do 10' ag ıi ret, doktır BJfJ yeri olmasın, buna son da- s 
ka11 muhtaçlara para ikraz tarıuta ve muhtelif se·o" rec• ihtiyaı vardır, Melbu- kıntn şerefıyle mütana e 
etmek kararını almıştır.. iin•lerini muvılf /akiyf.tl-! olmadığını da itiraf eiff1 

tatbike ıelmtkte otan m m· sat derdi niçin umumi ola- liyiz. 
Kuraklıktan muztarlp olan leket hast nesi etüv m~mıı- rak karşJ/anmasın ? İşte da· 5.53 fakir n.el<tepli hC,. 

bilhaaaa kö71UyU bu Uç kalem b s '' 
Qzeıhıd• latıain etmek Cumhu· ru Bay Osmana candan va. yardım elini uzatan gi.in s I c ak çor a oO 
riJ•t halk hUkılmıliaia şertfll teşekkürlerimin iblağına mahdut vatandaşların sır- içer,ken ber/ tarafta dJ ıq 1 
işienııden ıayıhıll yerhıır.. muhterem ga:ıeteniıin dı!a. tına yüklenirse ve bu ha 1.500 fakir mektepli' h

1111
1 

vuayeliü bu hususta yorul· /etini dilerim, 9 _ 1_939 y1rlı teşkilatla diğer vatan- ye. diye bağnyor. esefJ 
madao uzifeai böylece mUıabet daşlar tam derecede alaka· tamamlanmasım istiyortl~( 
uetioelerlv karşılııtıaı içlo .... Trah%on soriU hakimi cemal Rıza çırw 
Tiaçlt kıff&t ıa1111dır. Ali Akdölek lenmemif olurlarsa iş ileri 

le 
is 
ın 

tin 
hu 
tnı 

Ya 

13 
al 



i 

~ 
Uetı 

şe· 

u s' 
brJ ,,, 

b:Z' 
ga~ 

Jııat 
t t' 

et o 

/ YENltOL) 
~--------~_,,, __ ...... _,_ ________ ........ __ 12 llcincdcan•n- 1939 

Ajans Haberleri 
z::z ' :Z--- •-

Yeni Elazıg saylavı seçiicli 
Ankara 9 ( A A ) - Boş olan Elazıg mebusluğu için 8 - 1 - 939 

Pazar günü yapılan seçimde Parti namzPti olan Ziraat .Banl ası müdür
lerinden Fethi Altay ittifakla Elazıg saylavlığına intihap olunmuştur. 

Yugoslavya -Romanya' arasında 
Kıral Naibi, Romen Kıralını dovetile Bükreşe gitti 

Ankara 9 ( A. A. ) -- Yugoslavya Kıral Naibi Romanya Kıralı
nın daveti üzerine Bükreşe gitmiştir. Belgradta bu ziyarete büyük bir 

ehemmiyet akfedilmektedir . 

İngiltere, Fransa, İtalya arasında .. 
Ankara 9 ( A. A. ) -- İngiliz Başvekili ile Hariciye Nazırı yarın 

sabah Londradan Parise oradan da Romaya gideceklerdir. 

Amerikada, Almanya, Japonya, 
İtalya aleyhine mühim kararlar 

isteniyorl · 
Ankara 9 ( A. A. ) -- Amerikada bin teşekkülü temsil eden ve 

yedi buçuk nlilyon azası bulunan sulh ve demekrası kongresi Vaşing 
tonda yaptığı bir toplantıda Almanya Japonya ve İtalyaya tahsis edi
len silahlara kredilPre ve ikrazata ambarge konulmasını Cumhuriyetçi 
İspanyaya gönderilecek silahlara konmuş olan ambargonun da kaldırıl
ınasını istemiştir. 

Filistin yeniden karıştı: Galeyan çok, 
mevkufların s ı 00 ... 

Ankara 8 ( A. A. ) - Kudüstan verilen bir habere nazaran Filis· 
tinde Galeyan tekrar ve oldulcça geniş mikyasta kendini göstermesi üzerine 
hükumet memurları şidaetli tenkil tedbirleri ittihaz ve tatbikine başlac. 
lllıştır. Memleketin şimalinde ve merkezinde mühim miktarda tPvkifat 
Yapılmıştır. hali hazirde mevkuflcrin sayısı dörtbin beşyüzü bulmuştur. 

Bütün Suriyede istiklal lehinde Fransa 
aleyhinde büyük nümayişler yapılıyor 

Ankara 8 ( A. A. ) - Havas ajarisı Beruttan şuhaberi ver
lll~ktedir. BugQn Suriyenin başlıca şehirlerinde Suriyenin istiklali le
hinde ve Fransız Suriye muahedesinin terki aleyhinde büyük numa
~ısler yapılmıştır. 

Şamda Halepte Humusta ve Hamada bütün mağazalar 
~~Panmıştır. Diğer taraf tan DurziJerin istik:aı hareketi Suriye hareketi
t~ zararına olarak inkişaf etmektedir. S~ylendiğine göre Durzilerin 
•deri istiklal lehinde büyük numayış tertıp edecek ve Durzi Bayra

~1n1 resmi binalara geçecektir. 

Çeklerle Macarlar çarpışhlarl 
~ . ~nkara 7 ( A. A. ) - Macar Çek?slovak ~u?u~u.nda Munkaça 
~.htı cıvarında çarpışma olmuştur Macar ajansının bıldırdığın° göre şim
~ı~e kadar Macarlardan sekiz subay beş asker ölmüş Çeklerden de beş as
~~t ~enazesi şehir civarında bulunmuştur. Çek topcusu şehri bombarduman 
~ tnıştir. vazizet vehametini muhafaza etmektedir. Hükumeti hadise hak
~~~da tahkikat yaptırmakta olduğunu ve mesele bir Çek • Macar komsiyo-

l\' havale edileceğini Macaristana bildirmiştir . 
Ankara 9 ( A. A. ) ·-

Çekoslovakya Macar hududunda yeniden çarpışmalar olmuştur .. 

B. rv1. müzakereler .. 
Ankara 9 ( A. A ) -· 

~,1 Büyük Millet Meclisi bugünkü toplantısında bazı bütçelerde muna
i~ ~Yapılmasını kabul etmiş ve adlı evrakın posta ve tt:lgraf ve telefon 
~b;~s.i vasıtasi}'le tebliği, posta ve telgraf ve telefon idaresi vasıtasiyle 

1tıne dair ~IQUA layıhas nın biripçi mUza~ercşini fapmı§tır, 

Ticaret odası 
İntihabı yapıldı J 

Şehrimiz: Ticaret adası
nın hir koç gün evvel b•ı 
lamıı olan intihabı evvelki 
gün neticelenuek idare he. 
11etine Atıf Sar•han. Ktitnil 
Dedtojlu, Mehmet H (Jzor, 

Hüseyin Çulha.Nazım Ural, 
Zühtü S /im, Husnü Agha9 

seçilmişleı dir. 
İdare hegetide araların

da Y' p'ılcları sergid~ riya
sete At ıf S.ıruhan, ikinci 
reisliğe Kamii D de oğ 'u 

reis 'Ueki'liğine de Hıis,.yin 
Eu/hagı intilıcp etmi~le•dır. 

Yeni heyete muTJaf/.ılci
getler dileriz. 

Nakli memuriyet 
Belediye fen işleri Mü

dürü yüksek migmar ıadan 
Şemlnın Acnt/i talebine bi· 
nacn Eskiı•ltir Beledi!Jesi 
fen iıleri Şefliğine naklen 
tayininin Nafıa Vekaletin· 
ce tasdik edilerek keyfiye
tin kendisine tebliğ edi/m;ş 
olduğa va yakında geni .,a
zif esine başlamak üzere 
şehrimizden agrıloca;ı ha
ller alınmıştır. 

Bag Şadan, şehrimizde 
bnlıındulu bir senı kadar 
bir zamantla igi çalıımaları 
ncticasi olarak mr:vaf fak 
olmuı 'tle bu suretle kendini 
amirlerinı fJe mulıitimizı 
stfJdirmiş, işine. meJ/cjİJte 
b.,j/ı f aai 6ir /en adamı
mısdtr. Yeni va~if elerinde 
de igl işler tte üstün b "'la
rılar dileriz. 

ilôn 
Trabzon icra me

murluğundan : 
ı~tnnputda Haruna borç. 

lu delı Mehmtt oğl• Haşim 
reisın Holomana köyünde 
t1alci mtıhcuı gayri menhul
lerinin artırma ilanı Yeni 
gol ıazetesinin 1 lkirıcika
nün 939 tarih ve 2549 u
:ılı nashatında neşrolunmu1 
va birinci artırma günü 
31 1-9J9 Salı tünü gapıla
cajı ilan edilmış isede mez. 
kür günü11 bayrama tesadüf 
etmesı hasebıie birinci ar· 
tırma bagram tatilinin bit
titi 6 2-939 Pazrrtesi günü 
saat 14 de ve ikinci artır-
ma da onu takip eden onbeş 
gunün hitamı olan 21-2-9J9 
Salı günü saat 14 de ya . 
pılacağı tashıh:ın ilan olu-
nur. , 

İlan 
Yomranın Kamera kö

günde { Şrırkan Bayram 
o;lu Sü/,.gm.ın t1ereHleri 
fındıklıj l garb,n oe şima· 
lın tarılcı am ve cenubfl 
dere ile mahdut. Bir lc.ıt • 
fındıklık Köse oğulların· 
dan Mehmıdin ojulları Ha 
san we Hıüegin ve Mehme
din cetlerinden intikal et
mek suretile 'Uereseleri ta
rafından tescili istenilmek-
te olup tapuca kayıtlı bu 
lunmaması hasebile yerinde 
tahkılcat gapılaca;ından bu 
ıayri menkullere tasurru/ 
iddiasında bulunanlar 'Var· 
sa f1esailc.i tasarrufigeleri 
ile birlikte tahkikat günü
ne kadur vesaiki t,,sarrufi
yelerile birlikte dairemize 
ve keşif günü olan ikinci 
kanun ayının ~ 1 Cumartesi 
günü saat on ikide yerin-
Je tahkikat vopacak me· 
mura müracaat etmeleri 
ildn olunur. 

Saufa 3 

Hala i.nşaatı eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Akçabat Merkez okulunda ycptırılacak (l7l9) lira 
22 kuruşlu lıa 1a inşası 21 gün müddeti• açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

Mu'llaklcat teminatı (128) lira (93) ku ·u~fur . 18 1 939 
tarihine çatan çarş~mba gıinii saat J ~ de ~iliiget maka
mında toplanacak olan daimi encümende ihalesi !.'opıla
caktır. Keşif fJe şartnamesini görmek isteyenlerin her gün 
encümen kalemine fle talip olanların mu113kkat ıeminat 
larile mezkur gün ve saatta eneümene müracaatları. 4-4 

Halôlar eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Merkez ismet Paşa ilk okıılunda inşa edilecek ( 672) 
lira ( 83 } lcuruşlufc halalar 21 gün miıddeJle açık ek· 
siltmege konulm•ştur. Muvaklcat teminatı ( 50 ) lira 46 
lmrnşfur. 

11 - 1 • 939 tarihine çatan çarşamba günü saat 15 de 
viliiget makamındtı top'anacak olan daimi encümende 
ihalesi yapılacaktır. Keşif oe Ş'lTtnamesini ğörmek iste. 
genlerin her ıün encümen lcalemine. ve talip olanların 
muvakkat teminatlarile mezkiir ğün ve saatta encümene 
müracaatları 4 - 4 

Tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Merke% Cudi bey ilk o~ulundrı. yaptırılacak (725) li
ralılc tamiratı 21 gifo müddetle açık eksiltmeğe konul-
1r1uştur. Ma.oalck•t tem inatı 54 lira (.:J8j kt1ruştur. 18-1 939 
tarihine çatan çarşamb ı giirlii saat 15 de flilayet maka
mındfl toplanızcalc olan d"irr,i encı1mendt1 ihalesi yapıla
caktır. Keşif fit ıartnamesirıi görmek iste§enlerin her 
ıün encümen Jcal•mine t:1e talip olanların mvuakk ~ t te. 
minatleril• mukti.r gün v.: saatta encümene müracaatları 

- 4-4 

Dıvar inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Merkez geni okuld ı gaptırılacrık (547) lira (58) ku
ruşluk bghçe aı'Uarı 21 gün müddetle açık eksiltmeğe 
lcon11lm•şt11r. • 

Muvalclcat teminatı (41) lira (6) kuruştur. 18.1-939 
tarihine çatan çarş11mba gıinü saal J5 Je t:1ildget maka · 
mıntla toplaccıcalc olan daimi cncümendı ihalesi yap,la
calctır. lst•lclilırin muvakkat teminatlarile mezkur gün 
(le saatttı encümını müracatıtları. 4-4 

Tarla hane, serander icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi muhasıbenin mali olan Çukar Çayır kögü
nün Çatal kilise m~flkiinde ( 22-1 ) dö ıüm tarla iki ha
rap hanı tte bir saran ferinin müsavi taksttlarla ödenmek 
üzre u9 seneliği sabile icar bedeli olan (400) lira üze · 
rinden 21 tün middelle artırma;a çıkarılmıştır. Muvak
kat teminatı (30) liradır. 

11 • l - 939 tarihine çatan ~arşambtı günü sGat 15 de 
flilaget makamında toplanacak olan daimi encümende 
ihalt1si gapılacaktır. İsteklilerin muvıkkat taminatlarile 
mezlcur tün tte saatta encümene müracaatları. 4 - 4 

Kamyon şasesi alınacak 
BEL EDJ ı E ENCÜJIENlı'tDF!v: 
Beledige itflıigı teıfcilatı için 919 modeli şevro le ve 

ya f ort marlca bir adet uıun kamyon şa)esi mubayaası 
18 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 17-1-939 Salı günü saat 14 de icra oluna· 
cajından taliplerin teminatı mupa/ckata makbuzlarile aynı 
gün ve saat ta encüment muracaatları ilin olunur. 3- 4 

Pazorhkla teneke satılacak 
Belediye encümeninden : 
Belediyeye ait ( 470) adtt boş benzin tenekesi pa

zarlıkla satılacajından taliplerin Salı ve Cumcı günleri 
saat 14 de encümene muracr.ıatları ilan olunur. 

r~m~~-=-m~asa~a::t.s:a:t:a~~ 

1 K12ılay eşya piyangosu 1 
U 3 - 12 - 938 Tarihinde çekilecek olan i 
) Kız1lay eşya Piyangosu ULU Ô N DER ! 
~ ATATÜRKÜN Vefatından doğdn teessür ; 

~ dolayısile 939 yılı kurban Bayramının ~ 

l üçüncü günü çekilecektir . 6 -- 6 J 
....~~~~~wwwm ... ..-..-
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En yeni harflarla her nevi matbua lan en temiz şekilde, 

en ehven şeraiti e basar. 

Devamlı işler için husuSi şerait tesbit edilir. 

Matbaamız bütün işlerde de yüzde 25 tenzilat yapıyor. 

Her türlü sipariş kabul edilir 
Telgraf adresi : Yeniyol - T robzon N2 123 

Saqfı 4 

=, 

i~ Uzunsokakda Kitabi Hamdi ve Mahtumları Karşısında ki 

!i Y rduna ak etmiştir. ~ 
~ . 
=~ -

•~•ıiiıifilı~fü~lıiiiiiiıii~iiimWiji~~iii iiiiiiiiiiiilıllııWWi~~]minıiiii[W~nı~iiıiiWii~Wiıij~i~ıiiimimiii~iiiiiiıi~i~OOijiiii~~iiiiiiıi®IDWJJWW~iiı]iiilliii~ij~rnıij~,:ıııii.iı 
~~~~~~~---=-~~---kt:a~ Arpa m n e iltmesi Kazanç vergi mükelleflerine 
i su·· MER BANK ! Belediye Encümenind n: D f d 1 kt . D n Brl•tlige ta11ıifat ha.gv11nları için 6040 kilo arpa il• e er ar 1 an . 
D i 6040 kilo ıamcr11 mubayaası 10 giin miJtletlı •çılc ele- 1 llcincilcarı•11 939 tlan iti6artn tesis edil~cek geni k 

irleşik Pamuklu ipliği v dokuma n siltmı;e konuımrııtar. ı:anç go1cıa,,.. dıfterıerine iradı '"Y" s fi üzerirıd 

d 
~ Elcıiltm• 20. 1. 939 Cuma gönü saat 1-' Je icra ıdi- 'lltrti v•ren mikıllıfl•rin ticarıt t!fJltri mevlci, isimleri 

n fabrikol rı müessesesin en : l ltctjint/•11 ta/i,lırİn ayni fÜn "' S11fltt11 teminatı mu.'Oak Jcapı numara/arından Otış/ca ayrıca Oturduk/arı m .. h 
~ A Ş k d icat• m•lci•rl•rilı 111cümen~ müracaatları ili11 olıınur. 1-·4 vı sokak iıimlerilı ilcametgahlflrının kapı numaralorıJ 
~ F abrik:aları nonim İr etin e.n ; ---------------------• kllgıt e J i L • c e i ; n J • n 9 0 k l a m a 9 , yoP' 
ij n u t 1 d ca/c mıınur• "• hıurııttı istıniltn izahat fJeril rnek uıe 
~ Pamuk ipliği satışı : ~ mum i iç ımaa avet erb111,, uc,,,,t;,. Iİ•"i"'" •a malumalı hoz,,ıamrJı~ 
i 1 ilin olunur. 2 _ J 

Kagscri bu /abrilcaıı m•lı 12 No. paket 
415 kuruş Şehir kulübü idare heyetinden: Tarla icar artırması 

D 16 " " 480 " 22-1-j39 Pazar tünü saat 15 de nframngme mucibi 
~ Nı ıilli Basm• fahrikoıı ,. 24 ,, ,, 580 ,, n umumi hegtt iıtimai gapılrcalctır aza arlcadaşların ttŞ· . Belediye Encümeninden : ! Erejli Bu /airikası • 24 ,, ,, 580 ,, i ;;//eri ric• •lunur. Dib•jhene köpriıü •ltıntlalci B•lediyege ait tar/afi 
JJ ! ZNAME" MÜZAKERAT , - 1 - 939 ttıl'ihintiın 31 - , 2 . 939 tarihine kadar()~ 
li 10 Bslgalık siprıriıler içi11 24 ,, ,, 575 ,, i RU 1 : L· ı· · 17 dd l ~-ft "" sene ılc ıcarı. tün mü et ı açık artırmaya çı J i 15 ,, ,, ,, 24 ,, ,, 570 ,, i A - Hesab•lın tetlciki rılmııtlır. lhaleıı 13 - T - 939 cuma tünü saat 74 
! 25 .• ,, 24 ,, ,, 565 ,, ı B - idare lıtgıtinin ibrı sı icr• olun11;ından t•lipl•rin temınatı muvakkat m.ıkbıl 
~ C - Umumi görüırrıelcr laril• agnı tin ocr saatte encümene mürccaatLarı il~ 
~ •• ·· •• ~., ,, 560 ,, l--D--_~_,_,._i_U_a_n_he~y-d_i~ı-e~----2--_3 ___ o_ı_u_u_~ _____________ 4 __ 4~ 

Fiatlarla fabrilc.ada t ılim ıartile 11tılmalı:.tadır. iplik mlı· n Hali Tasfiyede Karade- Pazorhkla 
t~hliklerinin yuk rdıı yazılı Iabrik:ılıra gö d recekleri bedelleri i niz Limitet Şirketi tas

n mukabilıııd iht:yaçları nisbeti de iplik. •İpari i verehileceldcri n fiye Memurlug" undan: 
~ ve 24 numırndan ınce ve ubtelif ak.utlara yarayabilecek. i 
~ pamuk ipliti mü tehlikl.rinin de ihtiyaçlarını yine ayni t•rtlarla ı Yomr nın Kuhla köyün· 

1 
y lnız Ereğli fabrikasını sipariş edcbilecıkleri ilaıa oluaur. 4-8 de fit: deniz lc.ınarinda. Ha· 

,...,. ... -JSRl~...-s: ~-==-=----s:Pı~~~J ci Ali H•/rz ojlu Hüsegi-

Kiralık ev 
Çömlekcide umumi cadde üzerinde denize 

nazır 4 oda bir salon ve bir yemek odasile bir 
mutbak ve bahçeyi havi bir ev kiralıktır . 

nin btJrcuntlan dolagi Şir· 
lcıtimizce satın alınan lapu-
11ı.ın trşrini ••fl.L 932 tarih 
•e 1 !} 11•mtıraıınJ• mulcag-
11et 120 dönüm vuıatındtı· 
ki arazi 10 - 1 · !J39 tari
hinden itibartn bir ay için· 
ti• 6ıdeli pe,inen öd~nmelc 
ıartile ve pa~arlık sıırttil• 
ıatılacaktır. 

satılı tas , 
Belediye encümenind Pn: 

Bostrp de he 1edigege ait 
Manaıtır dıt1arl rının taı
ları ( -150) lira uh•mmen 
/,edelle, "' gık tı maı ri/i 
de Jlıkan ait olmak üzere 
p:ııarlılc.lu satlı;a ·çıkarıl
mıştır. ttı /iplerin .;,alı tıe 
Cuma ıünleri saat 14 de 
encümen• muracaatları ilan 
olunur. 1- 2 

İstellliler : Çömlekcide cami yanında bakkal 
Bay Hüseyine müracaatları. Taliplerin ha müddet 

içinde 1 ::ıO lira tıminat ak· ı------- -
Belediye riyasetinden: 

Yazı ve dikiş makineıile bu gibi makinelerin 
parçaları kırık noksan bir yerde yaptıramazsa
nız getirin teminatla yaparım. 

Kurbet Hasan Bilir 
Uzunıokak N~ 95 

casile ıirlcet tasfiye mımur. 
luja11a müracaattan 1-tl 

Acele sathk 
kelepır haneler 

Ortahisarda üç hane acele 
ve çolc ııcuı •larar ıatıla
caktır. Almak iıtegenler 
Feyzi Koıinejlurıa müracaat 
ttmılidirlır j - 8 

Dıvlıt demir yolları nu
mına iıiimldkinı lcarar 'Ue 

rilen De;irmender1de kain 
İskender ojlu Osman ve 

lıissedtırlrrına ait ( 3382) 

metre ve ~O santimetrı ma· 
rtıbha.i araziye müntehap th· 
li•YJk.u/ lara/m••n iıhtr 

Belediye Riyasetind n: 
Hususi itlrrı nanmıa iıtimlcilcin• kArar fltril n Sol

sa - Politcı meokiindı lciin ta,•r imamı ııi A!11eve 
4 

( 39,T O) mıtre mursib•ı er11ıı11111 hıhır mıtr mıırab~~ 
na müntelaap ılıli tJalcaf t11rs/ındt1• ( 60) lcuruşJan ( J 
lira 46 lcaruş, Simit ojlıı Mustaf •ya ait ( 82,80) rrıel 
murabbaı raıınııa ••hır 111dre mura66aına ( 35 ) kıJ1 

dan { 28 ) lira 98, Simit •ilu T•m•lı ait ( l l6 ) 1"
1 

murabbaı •rıtının 6eh•r nıı.tr• murao61ıı11a ( 35) k1'' 
dan ( 44) lira 10 lcaruı, Pürıılint ojla Jhralıint1 

( 60) metre murallb•ı 11r•.sının 6ılaır metrı murabl'' 

( 45) lcaruıJan { 27) lir•, •t Kıro;lu Şevlcig ait ( } 
metre mura6iaı erasının hehlcr metre murabbaın" ( I 
kuruıdan ( 13 ) lira 50 lcaruı lcı!Jmd takdir edildijİ 1 

le.adar/arın m"lümu olmak üur• "' istimlak kar'' 
mesi11in 8 inci m•Jdısine tev/ılcan selc.iı tün milJJI 

ilan olıınur. 

metre murrbhaına ( 90) /ca. 
ruşdan ( 304/.) lir• 25 lcu· 

ruı kıymet takdir edildiji 

istimldlı 'lctırarnamıılnin 8 

inci rn,;ırJaesine tefJ/ık tı' 
lcad•rların malama ol~ 

' üzere sekiz gün müddetle 

•lunur. 

llıa 

ded 
ta 
keıı 
tadı 
kök 
iıını 
ıu 
ları 
ıeld 
tiği 

ler· ı, 
t-ak 

iki 

e 


