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Siyasi Gazete - Trabzon 

~ 

Buhran 
azalmışl 
/inkara 11 ( 11. 11 ) -

le/çıka hariciye nazm mec 
liı hariciye encümeninde 
~ıptığı beyanatta fllmon
~•nm son günlerdeki ha
reketi ktr .;ısında hükümetin 
i~elerini gizlemiştir, Resmi 
"1ahafil ve halkta buhramn 
tza/dığım görmekle bera
ber her türlü tehlikenin 
her taraf edildiğine inan
"1ımaktadlf. Baltık mem-
1eketlerindeki fllmanlarm 
"1emleketlerine iadeleri ışi 
'e11/iyetle devam etmektedir. 
Ôünde dört binden fazla 
lflman Rıgadan ayrılmıştır. 

Uzak Şarkta 
Ankara 17 ( A. A. )

trl8sız Hindi - Çini hududu 
~•arandaki bir ıehir Japon
'-r tarafından işgal edilmiı
tir. Japon gazetelerinin ek
'eriıi Rus - Japon müzake
ttltrile meıgul olmakta ve 
J-l>onyanın Rusya ile anlaş-
'" istediğini yazmakta
~lar . 

Garp cephesinde 
durgunluk 

lfnk11r11 17 ( fi. 11. ) -
Q•rp cephesind~ vaziyet 
t11,gundur. Fen• havalar 
~•Y•re f•ıliyetinide durdur-
11"· Yegane faaliy~t keşif 
\ıı1rm11 inhisar etmektedir. 

__.,...-

~giltere ile İspanya 
arasında 

ı lfnk•ra 17 ( fi. il. ) -
~9iltere ile lspan~• arasm. • , I . 
li, ~giltereden lsp~nyaya 
\· ııtilcr•z verilmesı mese
~ üzerinde müz•kereler 

1•mışt1r. ----~sır. Rumanya 
Arasında 

~ lfnlcara 17 ( fi. fi. ) -
~ıra bir Romen ticaret 
~et; gelmiştir. Heyet reisi 
\ "'•nyanm "1ıs1r ile tica, 
'"1ubadelelerini •rtrrmak 
\ı .. ~tında olduğunu söyle 
"ttır. 

~Umüşane Valisi 
~Oamüşane Valisi 8. 
~li eve/ki gün şehrimize 
···l~tir . 

~tsif korunma 
'- tedbirleri 

\ ~~y içinde şehrimizde \!: if korunma tecrübesi 
~ ~kbr. 

\ ~ korunma komisyo
\ı. "r~ndan "Hava taar-
~ kartı her evin 
~ yapacaiı işler,. 
~ tekiz bin adet bü
~ ~ .. brılmıt ve kara
~ ~'8ltaıiJe bu büro-
1 ~'her eve bir tane 

b.fllUllDlf Ur. 

Esnaf cemiyetlarinde 
hareket başladı 

Yardım sandıklan vücude getirilecek 
Sadettin Urazın esaslı temaslar1 
Şehrimizde teşkilatlan

dırılmış 14 esnaf cemiyeti 
vardır. Teşkilatlanacak daha 
bir çok esnaf mevcuttur. 
Ancak mevcutlarının mesle
ki inkişafları bazı muzaha
rete mütevakkif bulundu
ğundan bu lüzumlü tetek
küllere icap eden yardımı 
yapmak için Valimiz Osman 
Sabri Adal, Cumhuriyet 
Halk Partisi Müfettişi ve 
İstanbul mebusu Sadettin 
Uraz ve Belediye Reisi Mah
mut Muammer çok yakin 
bir alika göstermektedirler, 

Parti Müfettişimiz Sa -
dettin Uraz eaoaf cemiyet
leri idare heyetlerini davet 
ederek ektiklerini ve mes· 
leki inkişaf larımn ne gibi 
muzaharete bağlı bulundu
fıunu sormak suretiie tet ' 
kikler yapmaktadır. 

Sadettin Uraz evelki gün. 

tikten sonra teavun sandık
ları vücude getirilmesi mev
zuu üzerinde ehemmiyetle 
durmuş ve uzunuzadıya iza
hatta bulunmuştur. 

BiJhassa küçük serma
yeli it sahipleri için dahil 
bulundukları esnaf Cemiyet
lerinde vücude getirilmiş 
veya getirilecek teavun san
dıkları bir nevi hayat sı
gortasıdır. 

Hayatın bin bir çeşit 
zorluğunu, aksaklık gibi 
tehlikelerini anında önliye
cek karşılıklı yardımlar, 
kurtarıcı birer silah olmak
ta.:ı başka nedir. Bunlar 
nihayet, insani sevgilerin 
kaynaştığı toplu mütesanit 
bir hayat temin ve tesiıile 

kabil olan yüksek kıymet

lerdir. Parti Müfettişimiz 
bu cihetleri çok açık ve 
müessir bir lisanla tebaruz 
ettirmiştir. Sadettin Uraz 
bugün de Partide saat 14 
de otomobilciler ve Lokan
tacılar Cemiyetleri idare 
heyeti azalarile görüşüp bir 
hasbihal yaptıktan sonra 
saat 19 da Sürmene ye gide
cektir. 

Partide Berberler ve Ayak
kabıcılar Cemiyeti idare 
heyeti azalariJe ıörüşmüş 

ve ihtiyaçlarını dinliyerek 
teşekkül halinde 1 bulunan 
bilumum esnafın Cemiyet 
hayatında her bakımdan 

faydalı olacağına işaret et-
·===================="============== 

Şehir Kulübünde 
Şehir Kulübünün yemek 

salonu gcmşletılerek yeni
den tefriş ve mükemmel 
bir surette tanzım edılmiş
tir. Yeni idare heyetrni bu 
güzel eserinden dolayı teb· 
rik ederiz. 

Trabzon - Of yolu 
Trabzon ile Of arasın· 

daki yolun bır çok yerleri 
geçit vermiyecek derecede 
bozulmuştur. 

Mükellef ameleni11 yer 
yer yol kenarlarmda çalış· 
mi/arına ve yol üzerınde 

taş ıhzarına bakılırsa bu 
yolun da yakında esaslı 

yapılacağı kana•tmı ver
mektedır. 

Her işe tercihen bu ana 
şosanrn yapılması hususun· 
da kıymetıı Vaflmizm ala
kadar olduğuna hıç şüphe · 

mız yoktur. 

NlKAH TÖRENİ 
Gümüşane mebusu Edip 

Servet Tör ve Ankara Va
lisi Nevzat Tandoianın ye
ğenleri Sayan Emel Tör ile 
Ankara radyo dıfisyon pos
taları mühendisı yüksek mü
hendiı genç ve kıymetli 

hemşerimız Muzaffer Haru
noğlunun nikah torenlerınin 
pzide davetliler huzurile 
Ankarada yapıldığı haber 
alınmıtbr. Tebrik eder, bah
tiyarbldar dil11il. 

B. Raci 
Vilayetimiz ikinci komi

ser B. Raci A k a • u n u n 
birinci komiserliğe terfi ede
rek Vana tayin edildiği ha
ber alınmıştır. 

lnrilterede Türkçe 
neşriyat 

20 lkıncileşrin tarihin, 
den başlamak üzere Jngil· 
tere kısa dalgalı telsız 

istasyonları aşagıdaki dal
galarda ve saat 18,55 ten 
saat 19.1 O'a ( 1 rabzorı saati) 
kadar • Türk~e olarak her 
tün neşriyatta bulunacaktır. 

Dalga uz.unluğu G S C 
Megacles !t.58 ( J1 w2 metre) 
Dalga uzunlugu G S P Me· 
gacıes J:ı JJ (J'i oV metre) 

ÖLÜM 
Uzun müddet şehrimiz 

lise müdürlügünde bulun
muş ve b1rkaç seneden 
ben de lstanouı lısesı mü 
dürü bulunan Bay Şerıfın 

müptela olduğu hastalıktan 
kurtula mı yarak Hayata göz· 
/erini kapadığı rebayramıa 
b1rinci günü Jstanbul Edir
nekapı şeh1tliğınde1eı ebedi 
metfemne tevdı edıldıgi 

teesıürle haber almmıştır. 

Mernum Şerif muhitimızde 
disıplmli ye mur11ffak /Jır 

maarifci olarak tamnmışt1r. 

ili/esi erkamna. Kaınbi· 

raderleri /ifil ve Ömer Sa
ruhana beyani tazijet ey
l•ri~ 

Halkevi 
Çalışmalar1 
Halkevinin hemen bü

tün kol/arrnd11 muntazam 
bir çallşma başlamıştır. Bu 
cümleden olarak gösteril 
kolu. hafta içinde tırtıllar 
piyesini sahneye kovmak 
ü zere hazlflan maktadır. 
Muzikli olan bu piyesde 
ar kolu da. vazife almış 

ve ekzersizlerine başlamıştrr. 

Sadettin Urazın 
O LUŞLAR 

ziyafeti 
Cumhuriyet HalkPartisi İnönü devrinin 

Müfettişi ve İstanbul me-
busu Sadettin Uraz Sal! ilk yıh 
günü akşamı Şehir Kulu- Bügük. milletimizin Büyük 
bünde Valimiz ve Parti oilu Atatürk'ün c;ismi uğ'ursuz 
Vilayet idare heyeti azalan bir hastalığın ~orile elimizden 
şerefine bir ziyafet vermiştir. zittiii gün büründüğümüz yas 

Z sonsuzdu. Ancak ismet f nönü'nün 
iyafette şehrimizde mi- kudretli varlığıdır ki bizi avuttu. 

safir bulunan Gümüşane Onun etrafında birleşm11mizden 
Valisi N. Mergen de hazır Jaha tabii • e olabilirdi. Nitekim 

llkkanundan itibaren bulunmuş ve me.,/eket olması Lazım gelen, olması la-
başlayacak olan fakir has- işleri üzerinde görüşülmüş zım gelenden başka türlü olmadı. 

l Atatürk' ün ! en yakıtı yoldaşı, 
ta ann muayenesine çar, ve ziyafet geç vakte kadar arkadaşı ve kardeşi bir yıldan· 
şamba ve Cumartesi gün· çok samimi bir hava içinde beri Milli Şefimizdir. ismet 
/eri ayrılmıştır. Şehrimizdeki geçmiştir. lnö.nü Şeflik hakkınr,· llemen her 
doktorlar. Sosyal yardım yerde Atatürk.le birlikte geçen 
kolunun bu teşebbüsünü p k 1 muzaffer ve şanlı askerlik ha· 
memnuniyetle karşılamış arti Orlgre eri yatından , gine h.cr zaman Ata-
ve kabuletmişlerdir. c türkle birlikte zeçen ( inkılap 

umhuriyet Halk Par- arkadaşlıiından, eşsi:ı %eka, ira· 
ha/kevi kitapsarayına ti>i nahiye kongreleri bü· d11, g•yret v~ sempati.inden al

qenel merkezde 1 100 cilt yük bir alaka içinde devam mıştır. 
daha kitap qelmiş ve oku· etmektedir. Dün akşam Türk milleti iıtisnasız; lnö· 

nü'nün kudretli ve ~efkatli var
yuculann istif adel•rine ar· Partide merkeL ocak/an mü· lı;ı etrafında birleşirken trım 
zedilmiştir. Kitapsaray - ner· messiıleri toplanmış ve bir millet v• vatan şuuruna 
şembe günleri hariç - her- bu ocaklar merkez nahiyesi malik idi. Ünlü Büyük Ş·fimiz 
gün saat 9 5 17 • 12 • 17, bir yıldattberi bu şuuru olgun
ve Ji - 2 2 ye kadar açık olmadığı için doğrudan doğ· /aştırma yolunda verimli adım . 

ruya merkez kazaya bağll Itır a tmıştır. 
bulundurulmaktadır. Okuma bulunduklarrndan kllza kong laönünun ardında, adına 
Salonunda bütün gazete Kemalizm dediğimiz Atatürk yo. 

, · resi mümessillerini seçmiş-ve mecmuaıar varaır. lıında bir çok şer 0fli ve uğurlu 

İlkkanundan itibaren tir. merhalelere ulaşacağız;'Sarsılmaz 
Fransızca. fllmanc& ve in- Kongrede ocak kongre- iirliğimizle yürüyoruz. Çalışma 

/erinde tesbit olunan dılek- ve ahlak bağlarımız. daha kuv
gilizce lisan kurs/an açıla octlenecek. Emniyet, şeref ve 
rak derslere başlanacak /er okunmuş ve bunlara haysiyet duyıalarımız gevıımi
ve bu arada okuma yazma ilaveten Trabzo,nda bir kız yecck. .. 

bilmiyenler için de bir kurs muallim mektebi ve bir er- Onunyüksek ifadesile, •·va, 

k kek san'at mektebinin BÇll- cife ifa ederken kaybedilecek 
açılaca fır. bir saniyemiz gok gibi dikkat 

Halkevi sineması kış/Jk ması, Boztepe yolunun ve •üratli ve bü.vük insanlık 
çalişmalarma güzel ve j ay- yaptırrlması ve burada otel ailesinde yüksek m~vkı ve vazi. 

ve gazino inşasile mükem- felcre namzet bir millet sıfatile,, 
dalı fi/imlerle başlamıştır. hedeflere varmakta detıarn ede. 
Her sa/J günü kadmlara mel bir mesire haline ge- ce;iz . 
parasız bir filim gösteril· tirilmesi gibi ehemmiyetli - Arkaaı 2 de _ 

mekde ve filimden önce 1 _d_ilı_ek_i_e_rd_e_b_u_ıu_n_u_ı_m_u_ş_t_u_r._.;;,..._ ___ H_a_k_k_ı_T_u_n_c_a..:y_ 

Doktor Kazım Güler tara- Yeni Defterdarımız Belediye Doktorunun 
fmdan Sıhhi ve içtimai bil- vazifesine son verildi 
giler üzerinde konferallslar Yeni D~fterdarJmlZ 8 . 
~erilmektedir, llk kanundan Belediye Doktoru B. 
itibaren erkeklere de parasız flhmet flziz gelmiş vazife . Cevdetin vazi fesine görü-. 
bir gün ayrılacak ve kadın - sine başlamıştır. Muvaffa- len lüzum' üzerine Belediye 
/arda olduğu gibi fi/JmJer- kiyet dileriz. riyasetince son verildiği 
den önce koni eranslar ve- .,-=-----------_;,,h:.:a:.:b.:e.:.r..:a:.:.l:.:.ın:.:.m::.:.::ış:.:.tı:.:.r.:.. ----· 
rilecektir. Göze çarpan • 

Dil ve tarih Komitesinin 
bazı azalarının şehrimizden 
ayrılmış olma/an yüzünden 
bu k;/da şimdı/Jk bir şey 
yoktur. dugünlerde Komite 
seçilerek f daliyete başlaya
caktır. 

Kasap yağ gayretinde 
Keçi can gayretinde! 

İki üç senedir baınam V.! emsali yerlerde fındık kabu
ğu yakılması yasalıt edilmiş, bu suretle şehir, hiçolmozsa 
yüzde eUi zehirli gaz içmekten kurtulmuş ve binlerce fa

--E-rz_u_r_u_m __ c_a_d_d_e-sı-. --! kir fuk~ra dahi yakacak kabuk ltulabilmişti. Beş on gün-
den berı hamamlar fora ettiler, sabahtan akşama, ak · 

parkeJeniyor şamdan sabaha kadar durmadan kabuk yakıyor kömür 
Trabzon - Maçka ve imal ediyorlar! neden yakmasın ve yapmasınla~, ayda 

Maçfca - Zıgana art1sı tran- yapıp sattıkları kabuk kömüründen verilen hesaplara 
sit yolu /Jırkaç ay evvel nazaran yalnız bir hamam ayda dört b~ş yüz lira para 
Kasımoğluna ihale edılmiş kazanıyormuş, hamamını ısıttı&l da caba l 
olup yer yer inşaat devam Ama, beri tarafta, fakir fukara kabuk bulamıyor 
etmektedir. Transit yolunun elinde otuz kırk kuruıu olan zavallı dul kadınlar fabrik~ 
sJfır noktası taksimden baş- kapılarından eliboş dönüyormuş, döner a, hamamlar nict: 
ladığmdan bu yolun şehır çalışıyor, bir çuval kabuğu fabrikadan on beş kuruşa 
içindeki kısmmm parke ola- alacağına bir çuval fındık kabuğundan nıamul kömürü 
rak inşası esas şartname on beş kuruşa hamamdan alsın, amma v~lakin ötede bir 
icabindan bulu•muştur. Bir çuval, beride bir teneif e f • 
kaç gündenberi taksimden . Anlaşılmıyan cihet şudur, hamamlar, hamam mıdır, 
itibaren bu caddenin parke kömür ocağı mıdır, kömür ocağı is.!, ş ehir içinde bunla
o/ar•k inşasrna başlanmış- nn iti ne ? 
r1r. inşaat transit yolu bi- Üç sene evel uzun boy:u tetkik:erden sonra koca
rinci mm taka müdürü 8. man. kararlara dayan.an yua dar şimdi neden kaldırılıyor, 
Qramerin nezaret ve kont- yoksa umumi sıhlıat va iktisat kaideleri değişti de bi• 
rolü ıltmd• yapılmıktıdı'r. lim ~ ~!~!!'.~'!~ 1~k bwadaa ? l 
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(Yenl11ol ) 
ı 

O' ndan ayrıldığımız günün yıldönümünde 

ir konu · 
Atatürk bizim mazimizin bütün şerefini, haysiyetini ve bütün değerlerini asırların tozundan, top
rağından temizleyip hale getiren; halimizle birlikte geleceğin sonsuzluğuna bağlıyan bir eşsizdi ... 
Arkadaşımız öğretmen Göı 11oşları içirlde çal- Harbig~de iken en çolc m2- uçurumu. sez,fi. Dimağmd.ı 

Hakkı Tuncaqın 10 ikinci- kandık. Göklerden ırığan btre tematik, asker.'ik. hitabet o z3mandan ihtilal nuru 
teşrin yas günümüzde Erkek le.etli gajmuran toprağı iş 'e- ve edebiyat de .•slerine ehem- pırlamrstı. Onu çöllere siir
ortaokul talebelerine yaptığı rnesi ve onan derdini titlermes. miget 'Verirdi. d ill!r. Şı.ımda l 906 da (Va· 
ko'laşmayı sütunlaTJmıza da gibi, gô·z. yaşlarımız kalh Ebedi Şefin h().kikatları tan ve hüri11et cemiydi) ni 
ftçirigoruz: lerimiıe dökültlü tıe her en keslci,1 şekilde gören v~ kurdu. 23 Temmuz 1908 de 

Sayın müdürümüz. kıg- damlası Atarürlc $tfltisinin ıöstcren tlelıası matematik meşrutiqeti ilan edenlerin 
l Ön s1J/ında idi. mttli arkadaş arım, sevgili ve inancının yeni 'lJe gara H'1fisinden lcuv vet almıştır. 

cocuklarımız, tıcı tohumlarını ekti.. Ana/arta/arı yarotan, dhan 1911 de Onu Trablus 
Ebedi Şefimiz Atatürk'· Atatürk: •Felaketler in- harbinde ,ö{lerden akıp ge- felaketine koşmuş fO!UfJO · 

- J • M d , le ll b ~ ruz. D~nıd"1, Toprakta şar.-un ıanı t1ucu unun aramız· san,arı, • ı arı aşınaa len ateş seli halindeki dur-
• dan agrıldığınm ilk yıl dö- milletleri dtıima azimlcar, darnlmaz düşman akınını lı bir muhareht!ge girdi. Bal-

r.ümündegiz. Bir yıl Önce ceyyit h2mlelere sevkeder.,, Torasla1da mıhlıgan, Sakar- kan harbi p1tladı, oraqa 

b O l d · · · s h k .,_ f ·ı•- koştu. 19 5 yılında A11nfar-u an göz er ini dünyaya emış.ı. uu a IK.a ın ı K. y• fJe Du -n:upınar mucize-
gammuştu. Kara haber bü- ve en par/ak örneği O'nan . d h k t ılardı , kumanda ettiği bir 

- d ld Tı k Jeeaketinden sonra, en ya- {erini gösteren '~ o, as er- or·uç asktrle dürtgcıqa karşı 
tun yur a yayı ı. ür J, life. a/dkcsından .'Cagnamıştf. clurdu ve islila selini Bojjaz-
nıilleti en kuMçu-g·u-nden en kın yoldac: f1e arkadaşı Bü. O daı'ma gu·zellı'!l·ı· arndı · 

-r ' d-.n geçirmedi .. Kafkasftırda, 
I le d l t l yük Milli Şef ismet İnönü.'· ·ı l k ıb· · f th ti" ycş ısına a ar an u ı ması mı yon arın aı ını t e ı. çöllerde 'Oar kuuvt.tile ç l· 

aüç bir gasa bürünmüı::tü. nün etrafında yaptı;ımız l lıştı. ,. " D 1ha mektep sıra arın-
v d h b - d hı,. sarsılmaz birlikte göründü. ı ur un er ucogın an T da iken. milielin, içinde Ve nihayet, h-jgük fela-
lcırılclar yükseldi Türkiye- Derin elemini paglaıtı- y•iıdüğü /elti.keti gördü. yu. ket srJati ıelip çattı. 1919 
nin dağı, taşı ağladı, ağla- jımız, yahut panlaşmodıiı· 'Dar/anmakta olduia dlp~;z • _ Arkası 3 de 
dı.. Çünkü J,u gö'çen her- mız Atatıirk, Bu büyüle in ____ - - - -

hangi bir fani değildi. Bu sen 181jf yılında. Balkanla- İnönü devrinin ilk yıh 
ayrılah, 6u giden; ojlıgan, rın Akdeniu b.ıkan kıyıla-
hıçlcıran bu milgonları me- rında dura bakışlı bir dil 
z~r çukurunun acuııdan alıp beri arıdıran Se/a.nilc şeh
hagat ve istikbal ufukları- rinde dojmu1tu. 1918 yılı
nın en hür, en ferah engi· nın ~O lkincit,.şrinde saat 
nine get 'rendi. Bu giden ba 9 u 5 geçe /ani alemden 
ayrılan; bu toprakların mes ayrıldı. Bu iki ö 'mez tarih 
ut geşil/;ğini yeniden filiz- arasına sıkışan 57 yıl. bir 
lendi rendi. Bu giden, bu ay- dejil binlerce /aninin haga
rılan, bizim bütün mazimi- tını şeref le doldurocalc şan. 
zin şertfini haysiyetini tıt Lı oluşlar, harikalar. v~ in· 
bütün değerlerini asırların kılôplar/11. ı~çmiştir. 

loıundan, toprağından te- Selcinikli kereste tüccarı 
mizlegip hale getiten. hali- muhterem Ali Rıza ile, nur 
mizle birlikte geleceğin son- güzlü Türk anası Zübeyde. 
ıuılaju1ta bağlıyandı. nin biricik oğulları altın 

Onun ardından dünya da başlı Mustafa ille lcültıirünü 
ağladı; çünlcü, herh,ınki fa- bir mahalle mflctebinden 
ni gibi gö'zlerini düngDga almaya haılamıştı. Küçıilc. 

§Jamuueren bu insan, bu gaşt.ı öksüz lcaldr. Talii 
tökler kadar açık almlı, onu asker olmaua sürülcıedi 
ıüneı balcışlı, derya ğöüllü, Daha dojrusu O bunu iste 
11ur düşünceli insan, yaşlı di. Selanilc v ! Mana~tırdan 
lcürenin tn hü9üğü idi Çün- •onra lstanhulda okudu 1904 
iü bu eşsiz insan mütekasif yılında eı ka•ıharp !iüzbaşı-
6i, cihandı.. 1 sı olarak melcttplen çıktı. 
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ı Karadeniz 1 
1 Hikayeleri 1 
'- aa * Yazan : Hayrettin Ziya * -- rl 

Karadeniz uşakları 
- Ne yapsınlar ? Nufus çok; günden güne de 

çoğalıyor. Buna karşı tarla az. Ekilen mısır birçok 
yerlerde senenin ancak sekiz aylık ihtiyacına cevap 
verebil~r. Buğday tarlası yapılabilecek düz bir saha 
yok. Bırçok yerlerde mısır tarlaları öyle dik yamaç-
Jardadır ki tarlayı işliyec. köylü ayak koyup tutuna
maz;. ~e!inden ip bağlarlar ve bu ipi yukardan baı
ka bırısı tutar. Karadeniz çocukları, bu vaziyette 
ekmeklerini taştan çıkarırlar. Türkiyenin neresine 
gitsen bir Karadeniz uşağı görebilirsin. Büyük harp• 
ten evel çalışmak için Rusyaya,;: hatta Sibiryaya 
kadar gidenleri vardı. Zeklaariyle, azimleriyle, gay
retleriyle her sahada kazanma fırsatlarını da bulur
lar. Erkek nufusta daimi bir hareket vardır : senenin 
muayyen mevsimlerinde işler kadınlara kalır; tarla
larda onlar çalışırlar . 

Durdu. Oturduğumuz kahveye doğru gelen on
yedi onsekiz yaşlarında bir kundura boyacısına seı· 
lendi. .Sonra bana dönerek : 

- İşte bir Karadeniz uıağı. Onunla konuı. 
Nekadar açıkgöz olduğunu göreceluin, dedi. 

Boyacı, ıandıiını önUmUıe koydu, Kuru eamıt 

!Jaştarafı 1 de -
lnönü'ne millet imaniyle 

bailtyız. Ona güu~niyoruz. 0.1urı 
d11 bize güvendiğine hiç şüphe 
yok. 

Atatürk'ün aziz ruhu rahat· 
tır: Bayrak, en çok inandtiı 
ve sevıili bildiğinin elinde is 
tediği tibi dalgalanmaktadır 
Dalıalanmakta deaam edecektir. 

Şeker bayramı 
A,fı tatlı ama, kendisi iki 

yıldır her halde tatlı geçmiyor. 
El idi ekber egled;, biz mtJ· 

tem eqledik •. 
Geçen gri bayramı göz yaş· 

ları içinde karşılrımıştık hu yıl 

da o yaşların taze/erile ısfonan 
tortusiyle.. Gerçi, Va· Nu'nun 
gazdıiı gibi, Atatürk; milleti faz 
la keder t!tmeıin diq~. ulvi ma 
temini biri milli, diğeri di11i iki 
bayram arasına getirmiştir sanki .. 
Ve, hem kendi ruhu rahat elsin, 
gözii ardında kalmasm, hem de 
biz teselli bulalım div'-, ardında 
lnönü'nü bırakıp gitmiştir.. Fa 
kat kalb, herşeye rağmen bur
kulmaktan kalmıyor. 

Sonra,~ dini bayramlar nf'Şe 

ve coşkunluklarını milli baqram 
/ara terk etmişler gibidir. Bu 
nunla b'!rab•r bu bayramlnrın 

yine hususiyetleri deu:ırn edigo•: 
Eulerde ziyaret yin.- bu b?yram 
/arda oluyor. Ve tebrik kartları 
bu brgramlarda gollanıyo:-. Bu 
bakımdarı anane sürüp gidiyor. 
Bu fena da değil.. 

Bayramları• her cihetten 
faydaları irıkô.r edilemez; içtimai 
iktisadi V.B. Her vakitten baş. 

ka şekilde hal, hatır soruyoruz, 
kendimizi dinliyoruz, yardım 

t!diqoruz, şıtker, ko11un, kumaş 

gibi şeqlerin sarfı artıyor ''e 
ellonomik bir hareket olu_qor .. 

Bnn geçetı gri, Ebedi ş,.ften 
İlir gün son"a, onun acısiyle 
tutuşup yanan srıacağımı da 
kaybetmek bahıts•zlığına uğra

mıştım. Müsadenizle, yazımı 

onun aziz hatırasını arıarek bi-
tireyim : Anacuğırn, sen benim 
hep Afotürkle birlikte anccaiım 

bir varlık an I 
Ah, ana şef kati .. 

Hakkı Tuncay 

yüzünde kaş, göz ve bıyığın keskin siyah izleri var
dı. Temiz giyinmişti. Onu söyletmiş olmak için 
"Dikkat et ha 1 Çoraplarımı da boyamıyasın,, dedim. 
Litife ettiğimi anladı ve derhal cevap verdi : 

- Çoraplar için ayrıca para almam. 
Pek hoşuma gitmişti. Mahmutlu - adı böyle 

idi - sorgularla sıkıştırdım. Gözlerini işinden kal
dırmıyor; vazifesini ciddiyetle ifa ediyordu. Bulundu
ğumuz yer Türkiyenin bir ucu: Iğdır. Buraya nasıl 
geldiğini sordum. 

- Para kazana kazana . 
- Sanatın öyle para getirir sanat değil ki. .. 

Bunu memlekette de yapabilirdin . 
İçini çekti • 
- İş nerde a bey ? Gurbet diyarında da açık-

göı:ltıkle para kazanıyoruz işte. Yaz geçene kadar 
birkaç para kaı.anırım, Boyacılık para etmemeğe 
başlaaı mı kazancımı alır, memelekete dönerim. 
Para g5Uirmem ya ! Geçen sene yetmişsekiz lira ka
zandıı:ı. Yetmiş lirasiyle iki· kilim aldım. Onları yol
da giderken Ardahanda seksenbeş liraya sattım. 
Tanıdı :ım bir şoför aklıma girdi : Artvinde kaşar
peyniı i para ediyormuş. Paramı peynire yatırdı:n. 
Eh 1 keyfim yerinde. Artık kamyonun içinde oturma
dım doğrusu; şoförün yanındabir yer tuttum. De 
ğil mı ·; ı. ! aşağı yukarı bir tüccar olmuştum. Kol 
tuklarıw kabarıyordu. 

- Sandığı ne yaptın ? 
- Onu bırakır mıyım? Dinle bak başıma ge-

lene. Artvinde malları indirdik. Bir de ne görelim: 
ıoför bizim çuvalların üıtüııe daha ağır birfeyler 
koymuı, canım peynirler pestil gibi · olmamış mı ? 
Piyasa tutmadı. Zaranna ıattım, Zararımı biraz 
olama çıkartarı• di10 ıandıiı htıkfımet 6111100 attıaıa, 
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Görüşler Duyuşl ·u 

Erz o~iarında 
- GPçcıi e <ı -., ılard n m abat - 1 lı tırııhrını dinledi~im z"m•0 

Koplıın Enurum ıstıkarr eline E r z u r u ıo nazarında badl 

doğru ıniyoruz Yol ar adaşın: başka bir mahiyet ve bu~usi· 
- lşte tren ~u !ırat •rndhıi yet al!'llıştı. 

nin kenar ından g •çiyor Dedi. içimden bazıın diyordum: 

Bakıvorum de2lar, vadiler, göz Kim bilir, ne yaoıan bir ,.. 
alabildiğ-ine engin ufuklar arasıc- hirdir, bu Er zuı-um! lciıu bilir ıae 
da çıplak arazi boaıbcş yatıp du- azametli görünüş vardır bu tırihi 
ruyor. Derin bir seıısızl ı l:, hayat beldenin ? 
eseri ) o:C gıbi.. Şuraya buraya Arkadaşı'l'll: • 

serµilmiş köycük! r göze çarpıyor. - işte Erzurum uZ.ktaD ıö· 
Bu berrak, mavi gok altında, bu ründü. Şu karJı dağ'ıa etetia• 
sessiz, saduız. çıplak sıepler ara- bak 1 dedi. 

sıodan tren geçirmek, hcvat fış· Ba ·tım: 

kırtmak gayreti, a;zusu, azmi, him- Birden ha yal ıukutuna uğ-r•· 
rneti kı.rşısında insan içinden lnö dım. Görünen bir şekir detil, bir 
nüne, C•Jınhuriyete olıın yÜc! his köy gibi bir şeydi .• 
!erine o kad>\r kuvvetli. o kadar Yanaşiyoruz Tren battı bo· 
minnetıi, şükranlı takdirler izha- yunca ilerliyoruz, Aşkaleyi geçi· 
rından kendini alamıyor. yoruz, Cumhuriyetin bir lcaç e1,ri , 

Asırlarc:ı ınetrük, asırlarc olan binalar, Tren olmasa Aşk•·• 

zavallı bırakılmış olan bu ca nım le bir toprak yığını, bir köstebek 
yerleri şenlenclirıntk oa :1ıbini ver- yuva ı gibi bir şey geldi baaa .. 
meğe savaşan lnönüne var ol! Dıye Şi ııdilik tuhaf, müteı-at duY-
diye Erzııruma d>ığru ilerliyo•uz gular iç ı ndt• ılerliyoruz. 

S"bırsııım, bir an ör:ce E rzu- llıcevı g~çiyoruz,hayır nafile, 
rumu ~örmek i-.tivorum. Erz num u:ııdu~um gibi aradıfımı, bula••• 
göz imde, muh ıyyelemdt: ok \d.ır dan geçiyoruz. 
huımıiyetle yaşııyor ki.. Hu ınt:n. E·rurum önleriodeyiz. 
kibe~ini, bu lBTihi ehem niyetini Sonu Var 

Ü. U. Müfettişi oizi,.n ecı, tallı Cevdet ALAP 

Zefanos yolu 
Geçen yaz b3ştyeniden 

inşasır.d başlanan Zef anos 
yolunun en çetm ve en 
uzun k1:,.·mı ikmal edilmiş, 

kalan krsmımn tamamlan· 
ması için hummalı f.ıalivete 
geçilmfştir. · 

Havalann mfJsait gitmesi 
bu sayfiye yolunun az za
manda bitirileceği anlaşıl

maktadır. 

Hatay meb'uslarının 
Ankaraya hareketi 
İskenderun hususi mu

habirimizden: 17-lı-939 
Hataym ilk meb 'usları bu 
gün Parti Müfettişi Hasan 
Reşit Tankutla birlikte fln
karaya hareket etmışlerdir. 

Doğum 
inhisarlar muhasebeme 

muru sevimli gençlerimizden 
8. Razi flksu'nun eve/ki 
gün bir kızı doğmuştur. 

Tebrik ederiz. 

Suva köyü 
flkçaabada bağ/J su~ı 

köyünün vilayet merkeıine 
bağlanması için köy at.a· 
/Jsinin vaki müracaattnJn 
Vilciyetce nazarı dikkate 
chndığı ve bu hususta tet
kikat yapJ/dığı haber alın· 
mışt1r. 

Gerek iş. alaka v~ me" 
safe itibarile daha ziyade 
Trabzona bağ/t olan /J!l 
köyün doğrudan doğrl1Y8 

hudutlariyle de Trabzotla 
b ağ 1 il n m a sım mlls/ı· 
hata ve köylü hesabını 
faydtılı görürüz. 

Of Hapisanesi 
Geçenlerde Of Hapisl' 

nesinin fena koku neşret· 
tiğini yazmıştık. Bu kef~ 
öğrendiğimize göre mezktJf 
kokunun giderildiği anlı· 
şılmıştır. 

başladım gene boyacılığa. 
- Sana ceza olmuştur; bir daha böyle itici'" . . 

gırmezsın . 
- Kim demiş a bey ? Görürsün bak .,a1ıl 

tüccar olacağım. Şimdi elli lira kadar biriktirdiJll• 
Daha para yaparım. Gene kilim alıp götüreceiİ111' 
Bu sefer tecrübeli oldum. Hele işi bir tutturayılll
lııtanbulu çok medlıediyorlar; oraya bila mal götOre-' 
ceğim. 7 

- Kazandığın paraları bankaya mı yatırıyor•U:, 
- Banka az faiz veriyor. Burada bir tücC 

var; hem namuslu adam, hem de iyi temettü yeriyor• 
Her akşam ona teslim ederim. 7 

- Okuyup yazman yok; hesabı nasılyap~r~~ 
C::bindeıı onbir kuruşluk cigara paketleriJl . ,. 

bozma bir mukavva çık cırdı. Üzerinde bir takıOl çıf 
giler vardı. Boyalı parmağiyle işaret ederek ., 

- Bunların her l>iri elli kuruştur dedi, .
0 

1 
tanesinin üzerini şöyle aşağı doğru çizeri:ıı; bet lit 
olur. 

- Bu kağıdı kaybedersen ? 
Etrafa bakındı. Kimsenin dinlemediğini 

yınca, usulcacık : 
- Bir tane de yatağımın içinde saklı, 

cevap verdi . 
- Burada yerli boyacı yok mu ? Sana 

ekmek yediriyorlar ? 
Güldü. 
- Çok üstüme düştüler beyim. Hepsini 

Allah atlattım. Bir tanesine diş geçiremediıııı 

da arada sırada beş on kuruş veririm, 
- Arkaıı var -

. il/' .., 

1 

tne 

ne 
Yor 
rakı 

tne) 

ları 
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Meyva ağaçlarınızın dallarını ayı klayı 
Memleketimizde ötedenberi fidan dikmek, 

tneyvalı ağaç yetiştirmek hevesi fazladır. Fakat 
nedense dikilen fidanlar layıkiJe terbiye edilmi· 
Yor. Ağaçlarımızın hemen hepsi kendi haline bı
rakılmıştır ve bundan dolayıdır ki ağaçlarımız 
tneyvadan ziyade boya kaçmıştır. 

Ziraati ilerlemiş olan memleketlerde ağaç
ları fazla büyütmezler, alçak boyda vetiştirirler. 

Bu gibi ağaçlar el altında olduklarından kolay
lıkla terbiye edilirler ve bundan ötürü mükem
mel ve sağlam kalırlar, iyj, iri ve nefis meyva 
veı·irler. Ağaç yetiştirmekten maksad da zaten 
bu değil midir. 

Onlar buna nasıl muvaffak oluyorlar biliyor
musunuz : Sırf budama ile.. Fidanları küçükten 
budamaya başlıyorlar ve Ö} lece yetiştiriyorlar. 

Halbuki biz öyle yapmıyoruz: Dikip bırakıyoruz. 
Fidanlar kendi kendine ve gelişigüzel büyüyor, 
bedenleşip dallanıyorlar ve nihayet kocaman bi
rer ağaç oluyorlar. 

Mevcut ağaçlarımız , hep böyledir. Dallar 
muntazam ve seyrek değildir: Zaiftir, karma
karışıktır, birbiri içine girmiştir. Kurudur, çürük
tür, bozuktur. hastalıklıdır veya kurtludur. 

--------------• Sıklık yüzünden ağaçların içine hava ve ziya 

O' ndan aynldığımız günün yıldönümünde girmez, iç tarafta bulunan yapraklar, tomurcuk-
lar ve meyvalar layıkile büyüyemez, hatta ağaç 

- Başiarafı 2 de -
~ılının 15 Mayısında diiı
"tanlar lzmire çıkıyorlardı. 
"lgni ıün Mustafa Kemal 
İsimli t e n ç le.umandan 
f\aradenizı açılwordu. Bu 
~Umandan milletinin karar · 
lılen bo.lıtını ağartacoktır. 
19 Mayıs 1919. Mustafa 
kemal ihtilal bayrağı ha~ 
lirade, istik/dl bayrağı ha
~rade uf ak/ardan goründii. 
~•msun. Vaziyet şögl~: Yurt 
~iişmanlarla çevrili. Saray 
fciz, lcorkalc.. hain.. Millet 
••rıun "' bitkin .. Elde as
~,,. yok. top gok, tüfek golr., 

""•* için para da yok .. 
r,r yer. lnıilizltre, Ameri-
~lılara sıjınalım, diyenler 
'Q"·· Bu hudutsuz kötü v•
tillttte ihtilalci kumandan 
liig/e Jüşrinüyor ve sögle
•o,.tlu: •Ne kadar zengin oe 
~'ef f c.h olursıı istilcldiden 
~-~rum bir millet, 1niittehit 
'6e1eriget karşuında aşalc 
~'»IQ~ mevkii,.den güle.sek 
~ muameleciye ligalc.at 
~ Qraamaz. 

lltbi bir devletin himage
~i. sahabetini lcabul ttmelc 
~Qra/ık fJasıf /arından m~h-
,,... " t. •t. , ··•ıgeti. aczi ,mes ene ı ı ı-

/1ttrı buşk• bir şeg de;ildir. 
~~G/cilca bu dereceye düı· 
'- ltaiı olanların istiyerek 
~~Q"ına bir e::nebi efendi 
\

1'1tteleri11e asla ihtimal 
\ il~111ez. Halhulci Türkün 
~ııveti, iuetintf si çok 
\ ltlctir. Bögle bir millet 
\ laşamalctansa mahvol
~ I et1/iidır. Ba ıakdirtle 
~ ~ sr IKLAL. ga Olüıa. iı 
\0~lt.ilct halas iıtiyenlerin ,.,,, 
-~~st;/a Kemal milletin 
~ •ıni temsil edigordu. 

\ 'turam ve 23 Temmuz 
\ 1"es;. Padişah onun ge· 
11...'lliL - b • • ı· J 
·"'- ıt rut esını e ın ın 
~~Q yelteniyor. Mustafa 
~ ıı·' hemen bütün rütbe 
, '~.a11larını söküp attı. 
~t 1lletine ~ögle bildirdi: 
~itti sıfat '11! s•liihigetten 
~ıı"'et olaralc yabuz mil
~ hflc.at V! cifJanmertli-
\ fiit1enerelc we o.ıun 6il-
t~4A:enmu f egis '" lcud· 
~ 'tabalarından ilham fle 

' •l•ralc oaıif eme de-
'"•cı;im .• 

B i r k o n u ş m a hararet ve rutubetten bile Iayıkile istifade ede-

4 E9/iıl 1910 da Sfoas 1 olmasına karar verildi. kip etti; Unutulmuş ıa1tlı {le mez. 
kongresinde millet kurtul· Asırlardır bakımsız Anada şerefli mazimizi hem kendimiz Demek olur ki ag" açlarımız vaktile budanma-

d O ı_ l h [ öğrtmdik, iftihar ettik,· hem de 
maya an içti. 23 ıVisan 192 /unun ha"ı ması u surete hunu inkar eden dünyaya tasdik ya alıştırılmadığı içindir ki büyüyüp gitmişlerdir.-
Je Ankarada millet hakimi- daha kolay alacaktı. Ardın- ettirdik. Açılan tarih kurultay· o· k · · k" b b" d f d k b 
!Jeti ilan •dı"/dı'. "1u .. ta/ıa dan, 29 hirinciteşrin 19'21 ıyece sınız ı unu ız e an a ı ama, u-... ını ~ farına dürıganlll en bügük alim 
Kemal Büyük Milld Mecli- pazartesi günü saat 18 45 leri geldiler {it hukkımu:ı ilan güo bu hali ' alan ağaçlarımızı ne yapalım. Yine 
si reisi oldu. lnönünde, Sa- te toplanan meclis Camim. ettiler · kendi hallerinemi bırakalım, yoksa esastan buda-
kargadı ve Dumlupınarda Tiqeti ilan ett( Ve o gün Dil i11kılabı Tarih inkılabı-
parltJk ,,e eşsiz ~aferler ka- 20.44 te Gazi Cümharreisi nın tamamlayıcısı oldu. Dilimizin maya mı başlayalım. 

d le u "ld" istiklali {le ge/:şmesi en geniş 
zan ı • v ata•ı sürü sürü seçı 1 

• Ne biri, ne de öteki .. Dünün hatası yüzün-
düşmanlardan temizledik, 4 Mart 191:4 tarihinde imkanlarla açıldı. 19 Şubat 1932 d b 
istiklale lt.avuıtuk. Musto'a top'anan Bu-gu-k 1J1,,.clı"s h1"ç de Halkevleri açıldı. Soy adı en üyüyen ağaçlarımıza yapılacak şey şudur: 

/' /Vh.. kanur.u yapıldı; millet G ıziye, l ki 
Kemal Gazi ve Martşal bir- marıci taşımayan halifeli- Ona en çok yakııan ATA7 ÜRK On arı ayı amak, 
oldu. ğin kaldırılma•rna karar soy adını {!erdi. Kadınlara seçim M 

Bu işlerin ne gibi şart- "erdi ve son h':J.lif e ile bü- lıak.kı ııerildi. Ünirlersile kuralda evcut ağaçlarımızın kusurlarır.d ancak böy 
lar içinde olJağunu tarih tün hanedan mensupları llütün bu saydıklarım Atatürk' ün leliklt: düzeltebiliriz. Ayıklamadan maksat: Ağa-
k . l h · başı111.dan dojan en esastı inkıltip d I 

rtap arı uzan yazar; ız ebıdi olarak hudutlarımız humleLeridir. Mantrö {le Hatay cın a larını seyrekleştirmek, sağlamlaştırmak, 
/cısa da sögligebiliriı: Yok- dışarısına atıldı. Bu sıra- zaferleri, dostluklarımız emni. iyi beslenir bir hale getirmektir. Güneşi ve ha
luktan varlık çıkarmak, çı- /arda ha.lif,-fiği Gaziue ve- yetimiz Atatürk'ün büyük eser· 
karmak de;il. yaratmak. rigorlardı. o. banu şiddetle feridir. vayı bol bol temin etmek, meyvaların büyüme-
Buna Frenkler• Türk muci rttddetmiştir . Arkadaşlar, size Atatürkten )erine, tatlı ve nefis olmalarına imkan vermek 
zııi. dıdıler. Gazi bundan sonra Arıa kısaca bah$ettim. Onun bütün k b d k b'ld 

1.laSUm L.lr aslan dU-CU-· anca . U saye e a ı ir. 
ırıı u -r b eserlerini tamamile anlatabilmek 

gasagı tes it ettirdi. iş 
ı.ün : B• aslanın sinirleri bankasını kurdu. H:nJa Ku- benim gücü,..ün çok üstündedir. Ayıklama güc bir iş değildir. Herkesin ya-
uguıturulsun, 'lJÜcudu yer Ataıürk'ün eseri fÖzlerimiz önün· b J k I b 
yer hıçaklansın.. Üstüne aç r•mana kurdurda. Asırlar- dedır: Denizleri, daiları, ırmak. pa i eceği o ay ir şeydir. yalnız şunu hatırdan 

dır ko.'glu-nu-n belı"ni büken ları !Jaylaları ••e bunları su-slı" k 1 S 1 d b · ki kartallar üçüşsün,· her biri ' " - çı armama ı : ene er en erı ayı ama görme-
ôşarı lcaldrrttı. 24 Ağustos yen sô.gısız medeniyet eserlerile 

bir parçasına konmuı aç k mu·staku vatan... istikbalinden yen ağaçlarımızda kesilecek dallar çoktur. Bun-1925 te şapka anunu ka-
lcartallar .. DiJilcligorlar. As- b l d d' (;' -ı- b. emin, lıür, çalışkan millet. Dün. lan esaslı surette kesmek dor..ru def..ı"ldı"r. Ag" aç-
'an 0-ıu-m ltalı.nd• I Bu as- 'I e il ı. r es gu unç ır k 5 ~ .. yanın saygı ;ıe sevgisini ·:ızan-nış 

lan canlanır. lcartaUarı par- baş/ılc idi. bir püsküllü. bela J"ürk milleti .. Bizler, sizler, lı•- ta fazla yara peydahlamaktan sakınmak gerek-

' 
le l . itli. Tekkeler, zaviyeler ka- · · A b 1 ça ar ve gö~ amaştırtıbi ır pımız. tir. ğaç u yara arın hepsini kolaylıkla kapa-

mi ? Türkiye ve Türk mil- patıldı. Memurların kıyafeti Atatürk, çok satıhlı bir deho. k 1 b d b 
leti ôögLe idı,· ••nltındı; tesbit edildi. Millet m"deni ehramıdır: Hıç yenilmemiş en tamaz. ço yoru ur, u yüz en ir iki sene mey-
Dojadan. batıdtın, alttan, kılıia girigordu. Ve bu bügük asker, daima fflU{laffak va vermez olur. 
üstten kendini saran düş- milltte ımcalc. bu yaraşırdı : olmuı deulet adamı, siyasi, ıçti- İ 
manları goketti.. Arkada•- Hep Gazinin kılaouzlağiyle, mai, iktisadi, ilmi oir çok inkı. yisi, yapılacak şeyleri senelere ayırmaktır. 

-r b l ·ı ı t k · t k lapların başarıcısı cm bügük in- H b 
lar hıı iş Gazi Mllsta/a eynt mı e a vım ve •aa a- er sen~ ir azını yapmak suretile işi iki üç se-

bul •dildi, böglece, birçok ikti- kıtcipçı .. ilu deha ehramı her 
Kemali1t, Atatürk'ün aşıla- sadi, içUmai /aydalar elde <:. ail- sathından sônmez ışıldar ak:.et. ne içinde yoluna koyduktan sonra artık ayıkla-
dı;ı enerji ıle oldu. di. Bu aradu bankalar açılıyor tirerek dünyanın sonuna kadar h d J 

Bundan sonra Lozanda {I. yurt durmadan bayındırlaş. dimdik ti.uracak. Atatürk'ün mayı er sene eği . ancak üç senede bir yap-
A•mıpanın ortosıntJa iıtilc- tırılıyorJu. 29 Magı• 1927 de büyüklütünü anlatacak ölçümüz mak muvafık olur. 
Lô.limisin beratını aldık. Ankara - Kagstri demirgolu gok; O, bu kadar büyüktür. Saııı. Ayıklanacak yani kesilecek dallar da şun-
s Tı- Jc• ,· b t r gorJa açıldı aıruia onu düng• saydı, sevdi. 
ıvr, ur tgeg a ' ı "' . · • lardır : 

Lozan ebtdi oforak 11aşa· Atatürk'ün büyük {le eşsiz Eli, kemijii dünyadan a!Jrılırken 
gac.ı;mı ilii.n ıtti.. bir armağanı ti• tarihi Nutuk'a- dünya törımine geldi .. 

Uillttin gözbeheii Gazi tlur. 15-20 Birinciteşrin 1927 
L de söglenJiğini hep bildiiimiz 

yurdun laalciki itıtigeç!arını bu büıük Natuk le.itap (şttlclinde 
birer birer tamamlamaya üçüııcü defa &asılmıştır. Her 
b ~!adı. Bunların her biri Türk Nutuk'a okumalıdır. 
büyüle birer inlcıldp/a oldu. 
Daha ilcinciteşrin 19.t2 de 
yapılan bir kanunla salta
nat r;smtn kaldırılmı~ idi: 
Vahdettin haini bunun üze
rine bir lntiliz ıemisine 
binip lcaçmıştır: - Böylece: 
'•Hakimiyet mil/elindir. Tür
kiye Büyüle Millet Mecli
sinden haıka hiç bir makam 
milli makadderata hakim 
olamaz,, düsturu konuyordu 
23 Birirı.cittırin 1923 te 
,,./el neırlcuinin Aniar• 

Ataıürk inkılaplarına deuam 
etti : Umami bir nüfus sayımı 
gnpı/Jı. Begnelmilel rakamlar 
kab•l edildi 3 lki11cileşrin 1928 
Je çıkarılan kanunla yeni Türk 
harf /erini kabul ettik. Bu suret. 
le Türk milleti geni bir nur 
alemine ıirdi. Yu1du11 her yeri 
mekt~p ve bütün okuma ga:mca 
bilenler öjretmen olJu. Atatürk' ün 
başöjretmenliiil• millet geni 
yazıyı tJ% zamanda öğrendi. Bu 
inkılap, galnız. biz.im tarihimiz.in 
defil. cihan tarihin en çok üze
rinde dNr•lacalc oluılarından 

""'"'· Tulla ln4lld6ı ia1111 I•· 

Atatürlc.'ün eserleri kerıdi•i 

tarafından sizlere emanettir. 
Onun eserlerini gükseltmelo için 
çok çalışacağız; her z.aman Onu 
anarak, Ondan fÜ' alarak .. 
Birden sonrakiı•re f'n kıymetli 

armağanımı% Onun riyasız seo· 
gisi {le inancı olacaktır. Atatürk'e 
daha çok ltiyık olmak için ça
lışmak, yılmaclan, goralmadan 
çalışmak Lazım.. Kendimize 
fÜ{leniyoruz; çünkü bisi o ge
tiıtirdi ... Ve her yıl buıün 
Atatürk k.alblerimizde olarak 
yalnız yas trıtmıgacı:ızız; una 
oları güvenci miz.i, On•n eserini 
olıunlaştırarak de{lam ettirdiii
mizi de tekrarlayaca;ız .. 

(Hakkı Tuncag, bundan son· 
ra Millr Şef Jımıt lnonü'11ün 
milltl• iq11MM1nini olcuıa111lur.) 

Birbirine girift bir halde bulunan, sürtünen, 
dokunan, pek yakın olan ve her hangi bir suretle 
zarar veren dallarla, kurumuş, kuvvet ve kudret
ten düşmüş, bozuk, kurdlu, hastalıklı dallar ilkin 
kesilmeğe hak kazanırlar. Obur ve yere doğru 
sarkan dallar da kesilecekler meyanındadır. 

Yaprakların dökülmeğe başladığı güz ayları 
ayıklama mevsimidir. 

Uzun senelerdenbeı i ayıklama görmeyen 
ağaçların dalları eğer çok zaif iseler onları ayık
lama ile canlandırmak zordur. Bu gibi ağaçları 
bütün dallarını çok kısa budamak suretile genç
leştirmek lazım gelir, Jri o usulü de gelecek defa 
tarif ederiz. 

l<azım BULUTA Y 

! ' o( 



- Yenlgol 18 J incıteşrln l~jJ 
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Sehir Ku ü •• u an 
Şi,,ulige kadar boş olan bügiik salon, mülc,.mmel bir şekilde tefoi11 "'! tefriş edi e ·ek emsalsız bir ye mele. s'llonu haline ifrağ t'dildi Yr!m.dclerinin nefaseti, servisttlci 
intizam, müşterilerin memnurıi;;rt ve rağbttlerini celbttmekttdir. Şehir kulfıbü lok ıııta {it! biiı'elerinde hctlcim olan esas: 

Nefaset, temizlik, intizam ve ucuzluktur .. 
Evlere, en müsait şartlar dahilinde muntazaman yemek verilebilir. 

-------------------------------------- - - -----------------------------------------------------------------------

Fındık Miist • 
1 ler n . 

Fmdı~ Tarım Satış Kooperatifleri Bi liğinden: 
Birlijimiz Ungeden Hopaya kadar Tarım Satış Kooperoti/lerile teşkilatlandırılmış olan fındık bölgesinde a.qni zam:ında fındık /igatlurı iizerinde nazim rolü 

ifasilede taflzı/ edilmiş bıı!ıınmaktadır. Ba maksatla mubayaa •lciplerimiz daima her gerin pazarlarında birliğimiz namına mubagaatta bulunmaktadırlar. Birliğimizin ma
l11ıgaa barem /igatı kuru değirmen/ile. ve yüksek randımanlı tumbul fındık on dô"rt buçızk kcıruş. kuru değirmenlik sivri fındık ora üç buçuk kuruştur. Müstahsilin her z•
ma11 llirliğe ,,e ordu ,,e Trabzondalci hirlilc mümessillilr.lerine, pazar mahallarındalci ekiplerimize müracaatla bedelini derhal ve n'lkten almak süretile ba fiyatlar eıusın· 
tl•• mallarım satabileceklf$rini ilan ederiz. 

Kapalı zarf usulile eksiltrne ilanı 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

1 - Eksiltme.iJe konulan iı Trabzon - Rize ıaltil 
•ol•itrın 14+850-27+000 lcilometrel•rinde buz, lcorlcu· 
lulc inşaatı ve şose esaslı tamiri köprfl ag1ı;ı tahkimi. 

Keıif bedeli ( 2727 4) lira ( 34) kuruıtar. 
1 ~ Bu işe ait ş:ırtnameler fJe evrak ı•nlordır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) MakatJele p~ojesi 
C) Nafıa işleri genel şartnamesi 
D) Tesvigıi tii·abige, şose 'fJe ko.rıir inıaata ait 

fenni şartname. 
EJ Has.si şartname 
F) Silsi/ei /iat cetveli, hulasai /celi/ cetveli 
G) Grafik 
lstege11ler ıenel şartname t1e ıue ve lcöp~üler şt1rt

ll•ntt1i hariç elma le üzere diğ!r eflralcı ( 150) kuruş bedel 
muk•bilinde Nafıatlan alabilirler. lstt!genler genel şartna . 
lfte ve ıose köprüler şartnamesini bedelsiz görebilirler. 

J - Eksiltme 30-11-939 tarihitıde p!rşembe 
tünj saat (15) de Trabıo11r/a Vilayet makamında topla-
11acalc Daimi Encümende gapılacalc.tır. 

4 - Elc.siltme lcapalı stır/ ıııalild ,apılacaktır. 
5 - Eksiltmeye tir•llilmelc. ifin iste/eli/erin (2046) 

lira muoakk~t teminat vermesi, bı1.1atlan boşlca aıaiıdaJc.; 
veıilcaları haiz olup ıöst•rmeıi l~ııırtJır. , · 

Ticaret odasr vesikası, teminat melctııp -oega malc
puııı •e Tr•bzon Vilayetinden alac11jı elıliget f1tsilcaıı. 

6 - Teklif mektupl<arı gakartla 3 neli maddede 
gazdı ıaatten bir saat eveline icarlar Vil4qet Daimi En
cümenine getirilerek eksiltme komiıgonu Rıislijine malc· 
puz mukabilinde ,,erilecelctir. Posta ile ıönderilecelc 

mele.tap/arın nilıagtt 3 ncü maddede yazılı saate icada' 
zeltrtiı olması ve dış zarfın mühür mıımıı ile igice lca· 
patılmış olması lazımdır. 

Postadtı olacalc i'cilcmeler lcobrıl rdilmaz. 3-4 

Pazarhkla tamirat eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konslan (1225) lira 63 lcaruş bıJalt 
lce,i/li Trabzon hükumet lcona;ının tamiri 6-17-9J9 
tarihindeH itibaren bir og içintle fle pas.rlık saretile ilıtı
lı olrın•cclttır. 

2 - Ba işe ait şartnamı 111 evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme Ş'1rlnomesi 
B - Mulc11fJele projesi 
C - Y•~ı ııleri umumi f;I fenni şaıtnamı 
DF - Bayındırlık ;ş/ıri genel ıartnamesi 

- Proje 
lstelcli!rr bu iıe ait efJrakı Trabzon D.!ftertltırlıjın

""" clı P görebilirlu 
3 - Eksiltme 7:_ 12 - 919 Rerşembe günü saat 14 de 

lcadar Trabzon defterdarlığında yapılacaktır. 
,f - Elcsilt,,.eye girmek için iıtelclilerin 91 lira 92 

icara.- mavaklcat teminat mektuba veya makbuzu oe brın-
dan O•ilc~ aşağıdaki oesilcaları ibraza mtcburdar. 

Ncı:a müdürlüğünden hu iı için alınmıı ehliyet 
'V ~si kası '11e 1939 mali senesine ait ticaret otlaıı {1Hilcaıı 
ibraz etmebıri ilan o'arıur. 2-.f --

Köprü tamir eksiltme temdidi 
Vilayet Daimi Enctimeninden : . 

1:rabz?n - Rize ıahil yolunun 56x000 inci lcilo
metre~.ındıkı Solaklı lcöpriiıüniin (2j45) lir11. (ıl7j lcur111· 
iu~ ~tımiratına ait ek~iltme müddeti on tün tımtit •dil
mıştır. MufJ~kkat temınatı (17 5) lira (91) /caru,tar. 
20 - 11 - 939 lluihine fet.adti / eden pasartesi •aat 15 de 
Vi/dget Makamında toplonacak olan Daimf Encüme,.tJı 
ihalt.si g•p I 1caktır. isteklilerin muvalclcat t~minatl•ril~ 
Erecümene mürocaatları 

Zayi tezkere 
Aı~erlilt tezkeremi zayi ettim. Yenieiai alacatıadaa zayi tezke· 

1'Hııi11 hik•G olmadıfını ilin eylerim. 

Vıkff1'ehirJı Mirill l.öyüıdta 320dotumlu 11111 otha 
F b•' ~•lr 

Gayrimenkul Satış ariırması 
________ Nev'i Yeni _!ııpı N, Metrüke N. ---

Muhammen kıyıntti 
Lira ----Sok:ı~ı Maballeai - - - -- -

Eıvak: ııra m•ğazalar Bir 111kaf altında birbirine tl9 165) 
muttası! iıç bap ma~aza010 141 166) 384 R 
(120) bi11eJe (15) hissesi 143 }67 ) 

" .. ,. Bir bap ma~azanıo (<J6) hiue 145 
de ( 58) hiHesi 

168 1087 .. 

" ,. " 
Bir bap ma~azanın (96) hissede 147 
(9,5) bi11eıi 

169 178, So " 
Tuılu çeıme Dede o~lu 

Esvak : Sıra Matazalar 

,. 
" " .. " " 

" " •t 

., " " .. " ti 

•• . , ,, 
" " " 

" 
Golu otlu 

" 
Çakmak( ılar 

., Ka.zaacılar 

" 
Sarıf o~lu 

•• Alaca Hamam 

n Cami aralıfı 
Sotba Kayalık çıkmazı 

t1 Kiliıe (Yene) Çulha 
Polita köyü Kiliıe civarı 
Arralya ,, Zozola 

Sofukıu Sofukau 

" 
,, 

" 

" " 

.. ., Hane altı 

maa müştemilat bir bap hane 
nin (120) hissede (15) hisıeai 
Ma2'azanın n11ıf hiueainin 
(72) hisaede (21) hissesi 

" " " .. 
., tt " ,, 

Fcvkuı., Ardiyenin 1111f,, 
his. 72 Hiı, 21 Hissesi 

Mıtazanın ti •• 
,, ,, ,, 
,, ., ti ., 

Maa ıaüatemilat bir bap hane 
•la (3) hi11ede (1) hi11eıi 

Bir sakaf altında üç i'Ö:ı:lü 

bir bap maıtaza ve fevka1n 
ATdiye 
Dükkan 

Harap ma~eza 
Harap mafaza 
Dükkio arsası 

Mağaza 

Harap haae 
Köbn.e tahtani bir odalı Hane 
A.ıalı:az halinde hane 
137i6 metre murabbaı 
Tarlanın nıaıf biaaesi 

246 

248 
250 
252 

254 
256 
258 
48 

ı.1.. 
s 1 

5 
3 
6 
4 
8-1 

1 
13 
7.9 
43 

54: UM. 
Tarla ve otla~ın (120ı 
Hissede (98} biueıi 

2695 " 
2697 

Maa müştemilat bir bap 
Hanenin (14976000) bi11ede 
(11481960) Hiaaeıi 

63 

Aha mü~temilat bir bap maraba 6i 
baDe ve aamanlıtın (14976000) 
biasede (11'.87960) Hiaaeıi 

Tarla 2767 Um . 

125 

271 

272 
27:i 
274 

275 
276 
277 
212 

34) 
35 ) 
86 ) 
37 ) 
18 
85 
3 

299 67. 45 M2 

7 
156 
111 

3 

13785 M 2 
15550.5. M.2 

138 

139 
140 

112 459,50 M.2 

112, 50 

114 

114 
114 

114: 

114 
114 
250 
500 

1000 

180 
500 
500 
.-:o 

170 
100 
86 
50 

ıas 

410 

768 

207 

40 
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M 
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Defterdarı ktan: 
Yukarda cins ve evıafı şartnamelerine İliijilt evrakta hudut ve aaireleri yazılı gayri mel!kullerin bedelleri pııin ödeame~ f1'tll~ 

11-11-939 tarihiadt"n itibaren 15 ırün müddetle v.-: açık artırma ıuretile aaülltiyetleri aatlığa çıkarılmıştır. Talip olanlıırın yiıde 7,5 cU:_", 
:ritoaltcalarile blrlilde ihale ıüoü olı.n 27 - 1 l-9a9 pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta toplan cık komisyona mür1 c .. atları Uin olu•ur;3...--

Karadeniz limitet şirketi müstafi 
tasfiye memurluğundarı: 

T amirot eksiltmesi 
Gümrük müdürlüğünden : 

Madürlüjümifaüia denize nazır pencere çe,.çiuelerile 
Dc;irmendere tıimrıiiünün tamiratı 15 - 11 - 939 gününde 
pas•rlılcla goptırılaca;ı ilin edilmiş olan inşaat bir haf
ta müddetle uzatılmış 22 - 11- 939 Çarşamba gününe 
talile er/ilmiştir. l!teklilerın ge11mi mezpD.,de miidürigette 
mdteıeklcil alım satım lcomisyon11na müracaatları ilan 
olunur. 

Dükkan icar artn mosı 
Belediy v Encümeninden : 

Hal binası dalıilindelc.i 6 numaralı diiklca run mali 
HRI ftıgısiı? kadar olan icarı 78 tün müddetle açık 
artırm•i• A anulmaıtur. 

ihalesi ı 1- J l - 939 Salı tünü saat 14 df! icra 
edileH;irad.en taliplerin aynı tün ve ıaatta Encümene 

_ mdracaatlaı ı ;ean olunıır. 3- 4 

Trabzon askerlik şubesinden : 
Trabzoa Aıkerli~ Şubesi muıtakasında hulunan ve henüz fili 

biaaetleriai yıpaaaııı ol•n yalnız Piyade sınıfıııa mtınıup 316 ila 
3~5 ( dalaıl ) do~umlu Piyadeler, 340 seneli mutad Nıaan celbiııe 

mabıubea bu ay içinde aevlcedılecekleriadea ~imdiye kadar muvıız . 
aafhlt blımetlırini yapmamıı olan Lu daıtumluların Şu~eden 1ı:önderİ· 
leoek davet ottveUeriade iıimleri olıua olm11ıa 2S,2,.25 h .. c.teıriD 
~39 rüalıri bebelQehal Trabaonda Aıkerlik Şubesine müraout eylo· 

alJlra luımrıldiflıia ı1ik•4ırları tıbllt lll• kıaıDı "•im olmak üzo · .. "" ...... 

25-11 - 939 Cumartesi gıınü akşamı sıeıt 19 J• 
tagqare cemiyeti salonunda ~irketin tasfiye memurl•i"j 
nan intihabı için şürekanın gelmeleri rica tJlrınur. f;:;:,-

Açık Tapu Zayi tezkere I 
Ackerlik. tezkerefTIİ ıol 

M murlug ... U · Y · · · l • ,,,Ja-e ettım . enısmı a acaıı "" 
Gurup T c-pu Sicil z ayi tezkerenin hükmii !1° 

M I d 
tur. 

üaür üğün en : Vakfıkebir lcazas111ıt1 
Kelkit kazası Merlce- Salp:ızarı nohigeıittlfl 

zinde açık bu 'unıın l 5 lira 
Kalecik lcögündetı 

aslı maaşlı bir tapu Sicil J 11 
-r Mehmet .oialları.111111 ,. 

lcatipliği için ikinci ı eşrin .,,,. 
b 

Temal oğlu Sabrı ,. 
ayının on altıncı perşem e ~ 

günü öğleden sonra saat 
323 h/ıllt 

15 de Tupu Sicil Grup tahsil duecelerini J' tıtlf 
Müdürlüğünün bulundu;u ve hüsniilıallerini I _1 

11,t 
merkez Postahr.ınesi yanın· fJesikala.rile Nüfus /ı•d ki" 
daki binada bir müsabaka cüzdanlarını Vili.gıt M;ıırl 
yapılacaktır. Müsabaka SU · mından havai• ettireeı rPP 
alleri tapuga müteallilc ola istidalari/e hirlilctı fil' 
calctır. Müdürlüiü.nı mtlr•e•• ı~I 

/ıtiralı ılmılc imııralır lımtleri il•11 tlıtllh 


