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art pazar gün 
. 9 da başlı yaca 

•• 

Atapar ta so a 
Şehir Bandosu 

bir Alrnany nın sovyet 
da ler birliğine notası ... 

Büyük 
intihap 
karşısında isteriz ... 

E ski ismile İmeret, 
yeni adwle isme 
Paşa mahallesi şeh 

' 1n ortasrnda modern b ı 
'ehre ile yükseliyor. Dah 
bir iki sene evveline gelın 
C:ıye kadar teneffüs edecek 
~ava bulamıyan ve her an 
9onül/eri kasvet. ruh/an 
haşyet içinde kalan bu ma· 
~a//e halkı. nihayet müşfik 

• b r elin yardı mile. zindan 
dan aydtnhğa çıkanlarrn 
afini nekadar andmyorl 

Dünkü imaret. arkadan. 
e,doğdu mahallesinin alt 
etferme dayanmış. buliın 
~ cephesini boydanboya 
'rnakanşık. korkunç me· 

~.A'1ktar kaplamış. müte 
tekle;/ ve uhrevi b~r ~aya· 
,, ıçine da/ip gitmıştı. Bu 

~'>lcü ismet Paşa ma al 
1 9üneşe ve hayata doğ 

!~ı. günlük. gülistanllk ve 
-;:1eni, modern bir çehre 
~ g(i/üyor. Jirflkgönüllere 
,_ 4'et, ruhlara haşyet ve 
l '> "hrevi manzaradan eser lf•/ . 

11 
"'1adı: Karmakanşık, kor-

~ l')ç mezar/Jklarm yerin
e lit4parkm güzel tarhla 
tıı, {Jönü ileri ve ruh/an ok
'r~an çiçeklerini qörüyoruz. 
~e '1CJn devir böyle yıkıyor 
t" boy/ece öldürüyordu. 
~ ~huriyet ve inkiltıp boy-
~/aPıyor ve böylece kal-

1ior ı 

r. 
'.t' 'CJbzonun sağlık ve 
, ~ll/ hayatmda yepyeni 
~ tekamül hamlesi olan 
\PJrk. yakm gelecekte, 

?i0'!1ik bakımdan dahi 
~ta~' güldürecek.gönüllere 
fit "erecek muazza '11 bir 

i)l)cf 
01acakt1r: 939yı/J içinde 

?.ar,a'rna mektebine kad r 
oı0:ca.~ ve bir bulvarl 

i)t'q~ Pnüncf en demz açı 
~ lc·\le nihayet bir iki st 
a1a/t>de Küçük imaret. 
~ k;; altı mezarlıklanm 
~e dırarak Kavakmeyda 
~. dcıha üstteki geniş 
t~/e . 

~... rı de içine alarak 
.. Of 
OL Ya yoluna kadar uzo-
"'tır 

lf tlJ • 
a,, Park, b~ şeklini al
" sonrif Trabzon, onun-
"'ll l"l • 

lqrı f'ildeniz fuarım da 
bq,(1~ q/acakttr. Bu 
~a~ lftapark. sıhhı v0 

0ı, ıJr/alnmlardan olduğ'J 
~a 1sad1 bakımdan da 
'tı~'rndıden bize gemş er e . "ermektedir. <it .. 

Utı himmet ve g~y-

Valimizin 
kazalarda 
Tetkikleri 

S vimli ve gayyur Valimiz 
Refık Koraltan dOo sabah Sor. 
mene ve ora gitmek nzrc şeb 
rlmizdea ayrılmıştır. DUn 'jeoesi 
Orta geçiren Vnllmlzirı bugnrı 

avı:leli beklenmektedir. 

Büyük Faş,st 
Meclisi toplandı 

!inkara 21 ( fi. fi. ) 
Büyük Faşist meclisi bu 
akşam toplanmaktadır. 

Fransız 
Bankolanndaki 
Çek eshami 

Aaknr ,.ı ( A. A. ) 
F ı ı H 1 logiliz ve 
Amerikan hOkOmetlerlnl taki
ben blltlln F rıırısız Bıukalerm 

dna kendilerine mevdu Çekos

lovak Esham ve tahvtıatl ve 
altıolarırıa böleke etmelerini 
istemiştir. ---

lı 

Sovyetler ret cevabı verdiler .. 
İngil erede Sovyetlere yapılan teklif 

Ankar 20 ( A. A. ) - Hıtler Be ' ne doomuşlür, Çeıt mılletinin Alman Devlet himayesine 
ıılıştı~ına ve ohemyn ve Moravyada himaye ıdaresı tesıs edıldiğine dair Almanyanın So'fyetler birlifine 
verdiği notalara .Sovyet Hüküm tı bu ilhakı tvoımaclığı c vabını vermiştir. 

Havasın salahiyettar menbalordan ö~ rendi2'ine ntfen Londradan bildirildi~ine röre lnriliz Ha
ri~iye Nazırı SQvyel Huk6meline İngiliz Sov~,.t iş birliği için yeni bir förmül teklif etmiştir. 

İngiltere ile Polonya arasında 
sıkı konuşmalar yapılıyor! 

!inkara 21 ( fi fi. ) -· Pol0nyanm Londra elçisi bugün lngiliz Hariciye Na
zırile qı:ırüşmüştür. Bu mulakat esna :mda Cenubi Şarki rlvrup11sı hadiseleri hakkmda 
miişterek hır deklatsyonunun yapılmdş-ı. yoksa müşterek b!r harekette mi bulunul· 
masmm göruşüldüğu söylenmektedir. 

Sovye er i r 1 i ğ i n i n teklifi : 
Balkanların da iştirakile ... 

Ankara 2Cl ( A. A. ) - Royter ajrn1oının diploaıatilt muhabiri:ıin ötrelldifine ıröre Sovyet hükt1· 
meti lngfüereye tngiltere~in Fransa nın Sov} eller bir lifinin Palonyanın Romanyanıll Ye aralarıada muhtemel 
olmak Türkiye ve Yunaniataninda bulunduğu 1'alde diğer alilta.&ar devletlerin iıtirakile bir konfe .. au 
teklifinde bulunmuş lnkiliz Hariciye Nazırıda pek yakında bizzat İngiliz hükumetinin bu aabiyette buı 
tekliflekde bul ını;cağı•ı cevabını vermiştir. 

işleri 
Yurdun yapı cıhetinden binalarda mimari Ulijlup 

ve Birliğın tanzim ve ft!sisi intişaatta fen ve sanat 
ve tasarruf kaidelırine riayet ederek Güzellik ve 
sağlamlık ~e ucuzluk temini ve şehircilik noktas.ın
dan şehir t1e lcasab 1lar ın imar ;şleri: 

Fransa Cumhurreisi 
Londrada ... 

.!inkara 21 ( fi. fi. ) - Fransız Cumhurreisi refi 
kasile b'rlikte bu sabah Kondraya gitmek üzere Paris· 
ten avrl/r11ştır. Cumhurreisine Hariciye Nazmda refakat 
etmektedır Turkiye Cuınhuriyeti Vatanının 

evvel ve ahır bir esaa ve mımari 
.. sluba uygun olmıyarak 2'ellşı gil 
zel y•pılagıaıen binalarıa TürltJüğün 
mılli u lubuna uygun olarak mimari 
birliğinin tanzim ve tesisile mem 
l•ketin muhtelif ıklim mıntakalarına 
göre inşei kaıde ve esular tertip 
etmek ve her nevi inşaatta takip 

edı ecele: siklet ve mukavemet ka-
ıde ve unsurlarını d..ı tur olacak ma 

hiyette tertip tmek ve ş hı c ile 
ooktasınd n urdun ı ar i erinı 
t n t k d 1 1 6 93 

ıh 7;) yı ı kan nıl n f a 
e b r yapı şlerl şubesi 

vOcude g tırı m tır. 
Nafıa Vek l tinin bu işi deruhte 

ettıği 9:-lS 936 ve 937 mali ıen•· 

lcrı zarfırıda bütç lere konan tah
siıatle vi:cude getirılen binaların 

listesini ayrı b~r llllyıfada dercedi 

yor ut . 
Bu listeyi tet~ik edecek olur 

aak; Natia Vekilelinin yurd'\n 

r.etini üstünde gezdirerek 
bu güzel eseri b.i~e k(jzan· 
dlfan muhterem Tahsin 
Uzerden, bu gıizel eserle 
beraber mutalaa edilen 
Trabzonun şerefile mütena 
sip bir de şehi~ bandosu 
istiyoruz .. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

hemen her koşesınde ilç sene 
ıaafında inşa ve esaslı tamir sı - = 
retiyle meydan:. getirdiği binala· Görüşler Duyuşlar 
rın me.:mun 1491 adedine bal:ğ 
olduğuııu görürüz. 

lmpuatorlult devrinin lı:ötü 
zihniyeti eieri olarak köhne ah· 
şap evlerde kira ile dolıışan ve· 
ya aedreıe ve cami köşelerinde 

.kalan hükümet daireleri ve mek. 
tepler yerine, Cumhuriyet rejımi 

sayesinde bugü yepyeni modern 
bınal r yer! şmış ve kapıları 
hal ın her derdıni dinlemeğe h 
zır mıllı idareler ve çocuklarını 

olcutaınğa had m modern mekteb 
ler kam olm1 ta bulunmuştur. 

Yurdun imorı nolı:tasından çok 

mühim olan Devlet binalarının, 
çok salim vı: fenni k" qe Itır ve 

usulle{- altında yapılması ve me· 
ıul ellerle milı akabe edilmesi ne· 
ticeıi, Türk yurdunun çok yakın 
bır atide ıüzel, •aQ-l1ım binalar, 
melc~ep_ler, haatahau ve di~er 
resmi modern binalarla bezeqıai~ 
bir ~amure halini alaQa~ı ~üphe
ıizJir, 

Aaı~ların ihaali, bu güzel yur· 
du bir harabe halinde Cumhuriyet 

Türltiyeaine devretmiştir. Hu ha

rabeden yolları köprül.~ri, demir
yollarını, limanlıı•ı koy, kasaba 

ve şehirlerile m mur bir yurt 
yaratmak çoıc rouhim bir emele, 
masraf ve zamana ıhtiyaç i?'Östcı· 
receği şüphesızdir. 

- A,r as 2 «• -

Mebus olmanın da hamsi yenmesi 
gibi bir ôdabı ve erkônı vardır ... 

Not el fterimde kayıtlı ente. 
resın bir hsyli mevzu vardır. B11 
mevzuları sır sıl.. ıslemek, sayın 
okuyucumun dıkkat gözüme arz 
e mek için ınanır mısınız bir türlll 
zaman ve zemın bulmak nasip o 

lamadı Bugünler de ustüste, ar1'a 
arkaya övle enteresan. orijiaal 
mevzular "lcua etti ki, not defte. 
timde sırııl ~mış mevzuları değıl" 
ele alm k. defteri açma~a bilo 
vakıt buletcıyorum, 

Güya ıarada; Trabzon - Ki
&arna yolunuıa açılması faaliyeti 

vudı. Bu yedi buçuk metre ge· 
nişliiinde biltün tarlaları yararak, 

fındıklıkla .. arasından i'eçerek, de
re, t~peleri aşarak, muntazam, 
dilz, ferah bir şoıe olarak maden 
ıuyu:ıun baıına kadar ıriden, troı 
tik olduğ\11 kadar, ilttiaadi de olu 
bu şoıedu bir aydan beri 2 . 3 
yüz aınclı-nl \ harıl harıl üzerinde 
nasıl çalı~tıır>tnı, Trabzon için ol
duğu kad 11r bu yolu açtıran Va

limiz Refik Koraltan için de bü. 
yuk bir e .. er. bir hahra teşkil eden 
varlığı, kıymeti, ehemmiyeti hak· 

~ıı:lcla takdiı c'uygularımı yazacaktım. 

Falcat öyle mübrem ve müshcel 
mevzular çıkdı ki yazma~• imkiD 
bulamadım. 

Güya yine ıırada; Kireçbane 
Kiodinar yolu vardı. Bu yolda da 
ayni Kiaaroa yolu ribi 150, 260 
amelenin çalışması, tarlaları yarıp, 

bayırları düzleyip. aırtları devirip 

dümdüz, muntazam bir yola kalp 

ediliştelı:i gayret ve himmeti ya
ucaktım. Bu da mevzu bolluğUDa 
karış•ı. 

Yiae ıırada; Zefanoe yolu ver
dı. Bu da öyle yazılamaz kaldı. 
Bereket verain arkadaşı• Ce••l 
Rıza Çınar bu üç J•l hakkında 
benim ya:ucaldarımı, benim da
yuılarıaı yazmış buluoda da beai 
bu yükten kurt•.rdı. lnıaaüab bit· 
mHi yakınlaşan bu iiç yol üze
rinde otobüslerle bir seyahat yap
tıktan ıonr daha etrafh i11libala· 
rıau o zaman yu:arı•. 

Yine f ü y a aırada; Hal· 
kevi ile Sürmtneye yaptıfımız 

tetkik aeyabatıaa ait intibalarımı 
yazmak varda_ 

Cevdet Alap 
- Arkuı 4 de -

B 
irkaç gün sonra, bütün 
lıaıırlıkları yapılan bu· 
yük ve tarihi intihaba 

başlıyacağız. Yeni meclisi te kil 
•decek millet mümessillerinin bu 
seçim günü de ona esas olan 
hazırlık anlarmdaki coşkun feza
hurata dahtı faik bir manzara 
arz edeceiinde lıiç şüphe yoktur. 

lnkilap tarihinin seyrini ta
kip eclenler, millet mukaddera. 
tına taalluk eden böyle f evka
cilde günlerde müşterek olan 
milli duygu o• milli beraberliğe 
ğıpia edilectJc bir na2arla bak
lftalt.tan kendilerini alamazlar. 
Esase.n ideal Türkiyenin: siyasi 
ihtirasların göz kaydırdığı m tn• 

takalardan hariç kalmaıınJaki 

ka'UfJetl, hu toplu varlık saye· 
ıintletlir. 

Lozattda alınan hakların, 

Türkün ismetli bağrında ve is
m•ttar elinde bir kuru madde 
laalinde kalacağı kanaatı, o za· 
man ufuklarımı7.a gaqri ciddi 

b!r aazarla balcan diplomatların 
rahunclan sili11miş ve yeni Tür
kiye bütün medeni milletler 
muuaceheıinde bir ihtiram mev
kii kazanmıştır. 

Türkigegi esir bir millet 
manzarası Jıalittd• bağrı11dan 
vurup sürüklemek istiycn mua
hedel•r, Ebedi Şef Atatürk'un 
kahraman, ismetli Türk ailesı 
arasınJaki vatan Jevgisinin bıi· 

tün haksızlıklara şahlanan kud 
ret vıt lc.uvoeti sayesinde parça 
lanmıştır. Tamamen bir intihap 
devrui ola:: bu sen~ içinde milli 

davol/a karşı ruhumuzda yanan 
milli imanın imtihanını vermir; 
ve ateşinin şiddet derecesini bu 
nanla bir daha isbate uesile 
halmuşuzdur. 

Türk milleti büiı1n bir bir· 
lilctir. Ebedi Şefin kurduğu yük· 
sek rejime daima bağlı ve milli 
Şefin işarrtlerinden hiç bir za. 
man ayrılmnr, haUisı ue yiiks•l
meği daima bu işarette arar ve 
buluruz. 

Mede111.i hayalın ilk rüzgcirı, 
bu tarihi milletin yaşadığı ara
ı:iden esmiştir. Milli mefkur , 
milli hiı beraberliğinin vücuda 

getirdiği topluluk kuvveti, bu 
toprakları, dört tarafını herlıangi 
bir tecavüzden masun kılan bir 

kal'a halinde ç virmiştir. u 
kahraman milletin salcihiı• l ver
diği insanl•r, bu cenga er mil-
1.tten stıldlıigel almış ve alacak 
olan Mümessiller bu öz duygu, 
mi/U uahdet duygumndan başka 
Jıiç bfr hisse malik değildirler. 

Bir dayan; bir hiSJeden ve en 
basit bir cereyana da!ıi yer ver. 
migen, tam manasiyle kaynaşan 
bir milletin üstünde yaşadıgı bu 
şerefli toprakta daima yüksel-

mekte olan bir ses cıardır. Ufuk· 
lar, Jıer ham 'ede, her akında 
onun şiddetli akisleri le çrnlar, 
durur : Milli vahdet / 

CEMAL RIZA ÇINAR 



Atatürk nutuk söyliyece 
Yomra hatıraları 

-
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,.,. ·- - Oluşlar 
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• ŞEHiR H BERLERI t Davalar ve 

~--------Cill-~---------=--~ C>ire tiH r 
-1- Toprak tevzii 

işleri ilerliyor 

Maarif haberleri Halkavi 
Başkanlığından Trabzonun yambaştnda 

iç içe. omuz omuza uza
yan yeşil tepeler. yeşilden 
açık renkte fmdık bahçe/e
rile süslenen vadiler, gür 
ormanlar. topraksız irtifa· 
farı ya/Jya yalıya inen de· 
reler ... (Yomra) nın kaba 
taslak görünüşüdür. 

Burada tabiat, haşinlik 

ve güLellikten müsavi de
recede nasibini almış her 
hdlde vakur bir çehre ile 
görünmektedir. 

Senelerdir, kayaları di· 
dik/iyen. yalçmları düz/iyen 
çetin emekler. sarp ve dar 
araziyi bir karış daha bü· 
yütmiye, genişletmiye muk
tedir ollimadı. Bt.İ sebeple 
idi ki. yine burada yaktn 
zamanlara kadar toprak ve 
sımr baş mevzu ve kavga, 
gürültü de bu mevzuun 
mahmulü olmuştu. 

Bir sürü kannca'nm bir 
portakal üstünde yaşama

ğa a/Jştmlması ne ise. be· 
reketli Yomra/mm. kısır 

Yomra'da yaşaması ve on 
iki ayma yetecek, uluşacak 
mahsu/iı beklemesi de ayni 
şeydi. 

Fakat ne zarar: fazla 
say. kanaatkfırl!k açığı ka· 
patabilecekti. 

.. * * 
BlR HfJTIRll : 
Pıksu yatı mektebi mü· 

dürü Ömer flkbulut, (halen 
Kavala köyü öğretmeni) 

askerliğini yapmak için va· 
zifesinden ayrılmış ve İs
tanbula hareket etmek ü-

zere Trabzono gelmiştir. 
Ömer'in de dahil olduğu 
havuz kenar1 sohbetinde. 
dört arkadaşla yarınki Cu-
ma tatilini şehirden dıŞar
da geçirmek arzusunu gös 
terince; Ömerin israrile ilk 
suya gitmeğe karar verdik. 
Çünkü görmediğimiz bir 
yer, çok güzelmiş. yolu ü 
zerinde maden suyu var
mış, dağlar arasmda bir 
cennetmiş ... 

Bir gün sonra erken 
buluştuk ve evvela SiJrme· 
neye. oradan da flksu'ya 
taşmdık. Hakikaten bu asu
de köşe, deresile. köprüsile, 
yeşilliğile güzeldi. Ortadan 
kesilmış sırlı Çanakkale 
küpünü andıran bu yeri, 
temaşa ederken. mektebin 
aşhanesi bize yen.ek hazır 
lıyordu ... 

Yedik. içtik gün battıgı 
sırada döndük. 

Yomradan geçerken hl1-
va iyiden iyiye kararmıştı. 
Otomobilimizin anzasu gi· 
dişi bize keyif vermiş ola 
cak ki. (Bu imlidadı cev 
reki . . . ) şarkısmı okuyor· 
duk. Bu s1roda otomobilin 
ön kısmma aga bir cismin 
f!rlatıldığmı gördük. lf rka
smdan bir ses . . Bir daha. 
Biz susmuştuk. Şoför gaza 
bastı. Emse.isiz bir heyecan 
içinde buradan uzaklaştık. 

Taksime geldikten son
ra ağzımız aç!labilmişti. 

Ne idi? Ne olduk? !'le· 
ye uğradık? 

Sonradan öğr~ndik ki .. . 
ÇULH!t 

Bu hafla H ılkeviode öğret· 

men Niyıızi Aydoğıın tartıfmdan 

Trabzorı kü!Jliilerine tevzi 
1 

verilen nıfir~bbioin ruhu me~· 
olunan toprak işleri iizerinde ıulu meslPla k,mferttn8 derın 
komisyonlar mesailerine devam 1 blr alaka ile dinlenmiştir. Üğ 
etmektedir. İlk olarak ele alınan retmenleri nizirı bu mulflt top
dört köyde toprak tevzii işleri lırntılRrFııı fırsat buldukça ke.
muvaffakiyetle netic .. /enclirilmiş tılan Sıtzıa Vnli'DİZ Herik K >· 
ve çoluk çocuğunu geçindirecek rttll D öğretmen Niyaz\ Aydo
miktarda toprağa kavuşan, sefa· ğırnıe verdiği bu konreransı bü· 
letten kuı tulan küylü vatandaş- yük biı' alaka ile sonuna kndtır 
/ar derin bir memnuniyet içinde diıılemiş ve takd ı rlerinl bildir· 
kıymetli, vicdanlı iclarecilerimiu mlştır. Uu vesile ile değerli Ya
ve cumhurig4 fe minnettarlık limiz öğretmeullğın yüceliğine 
hülerini izhar elmektedırler. bir milletin yüks ışinde aldığı 

ehemmiyetıi vazifelere temas 

Bisiklet yanşlar1 ederek inkilap ve ııerleme ııa
rcketıerimiz[n öncuteril1i bu şe-

Halkevimizin sp ... r komitesi 
tarafından to tip edilen bisiklet 
yarışlarmın birin -:isi 19 3. 939 
paıar günü saat onda Pulatana 
yo!tı rizerir.de gopıldı. Mesafe 
onbeş kilomefr• idi. Yedi spor
cunun işirak c ttiği bu müsata. 

kild ki mesleki r .. liyetlerioden 
do1ayi teb:ik etoıi:1tlr. 

Evimiz köycülük kolu tarnfıiı 
d,.n köylünün şehir d lıilindeki her 
nevi işini takip etmek en kısa yol 
dan aeticelendirmek içın bir büro 
tesi' olunmuştur büro her güD için 
köylüye açiktı. 

Pazar günkü 

maçlar 
Bıı p ızaı gl\nkil Lik mııçlerı 

Pulatha .. e S~bat yurdu ile Trab
zo 1sp1r kulll bü takımlHrı ora
sı 1d Cumhuriyet Stadrnda ya
pılmıştır 

(~ğledeo evvel kıırşılışan 
her kulUbUn ikinci takırolıırı 

arasında c~reyan eden mnç Se
bulyurdun un 2-1 srıyı g.liblyetl 
ile nettoelenmi,tir. Öğleden 
s:.>nra bakern ldmııaocağı Umu
mi Kaptanı Osııııın Ulusmanıa 

idaresiod 0 karşılaşııu her ikl 
ku' Ubilı "A,. t l<ımlarrnr q :ıda 

koya Idmanocağından iki, Do 
ğanspor4an bir, hariçten de dört 
kişi girdi. 

Çocuk E>irgemı Kurumu fa. 
rı.fınc1an muntıız.ını an i..ışe olu
nan )50 çocu~ıt H lke\i ve di· 
ğAr in yır c mi yet ' erinin iştira 
kile elbise, ayakk.ı bı yaptırmak 

için Valimiz Hefik Koraltanın 

direktiflerile Macıri f ~1üdll rnnn.-ı 
Başkanlığında da bir komite te v.ı pı ıu m \: l'.· ı~ı 1 ısp >r kuliı· 
şckkül elmlştir .t.ınonn 4 -3 sıı.vı gıı libiyetl ne Miisabaka Halke<Jİ önünden 

Pulafana yolu üzerindtki Hacı
beşir kalıvesine gidiş geliş idi. 
Koşu sonunda f'ecim okulundan 
Sırrı Aydal 30 dakika 2S .rnni
ye u~ birinci, iJmanocı1ğından 
Ha-rbi Yahya çok az bir farkla 
30 dakika 31 saniye ile ikinci, 
Tecim okulundan Hikmet Gı'ir 

Varda üçüncü geldiler. 
Yolun 6oz•ıkluğu, sporcula

rın bu müsa•akayı ancak iO 28 
dakikada bitirmesine sebep ol-

1 muştur. 
: /kinci lisikl •t koşusu 2.4.~39 

pazar günü Erzurum qolu üze . 
rinde 25 kilometrelik bir mesa· 
/ede yapılacaktır. 

Y eniyol gazetesi 

Direktörlüğüne 
Trabzon 

· . llc .. lenmiştir. 
Ç•)cııklar 23 Nı ını Bayramı 

için rnmlz bir şekilde giydirile· ~tııı; gı1yet temiz ve samimi 
ceklerdir. bir hava lçlnda sona ermiştir. 

Tayin 
Trabzon muaıharc Önü güm

rü2'ü idau memuru Şükrü Alp 
telcinin lzmir gümrüğü başmüdü 
riyet mülha~atınLan K uş1daıı 
gümrüğü baş memurluğ'uoa terfian 
atanmıı, olduğ'u haber alınmıştır 

Gerek evvelce bulunduğu maliye 
aıemurlu~unda ve gümrük memur. 
luldıırındaki çalışkanlığı ve hüsnü 
hizmetle kendi5ini sevdirmiş olan 
Şükrü Alptekine yeni memuriyet
lerinde de baıarılnr dileriz. 

Kızılay 
Balosu 
K•zılay Cemiyeti tarafından 

Halkevi S •neması nlonunda 8 4-93 
tarihinde muazztm bir balo terti
bine başladı~ı haber ıılınmıştır. 

Balo Sayın Valimiz Ht:filt Ko
raltanın yüksek himayelerinde gü
zide bir l\eyet tarafından hazır· 

!ar.maktadır. Kızılr.yın her aene 
yaptı~ı bılolar g-ibi buuun da mu 
vaffak olacafı tabiidir. 

TrabzonŞehiri Nasıl 
I mar Edilmeli 

İmar 
Tahminen bir 0.1 evvel Or· 

du . Gnrses gaıetesinde tesadüf 
1 etlitim ( A. Fikri GUlıoy ) im işleri 

zasma, dercinio rlca!tlle açık. bir 

arttırmıştır. Bu ~aye için çalışın mektup göoderdiın. Mektubum 
yapı işleri şehiıci!ik bürosu da dercedilmeyip ( Ollrseıı ) imza 
9'5 ten rna7 mali yılına kadar sile cevap ve bu cevapla A. Flk· 
Belediyeler tarafındıın tanzim ı riden bekledl~im cevabın felse 
edilmiş 63 şehir ve kuabanın fe iteı,\arındıt mevcut oldutıı· 
48320 hektarlık halihazır planla · nu ve yapılaca~ mUıpıkaşamn 
rını tastilt elmiş bulunmaldadır. ltızumauzlu~u:ıu ileri soruyor. 

Şehrin içinde balıçe ve puk· Eğlenceli bayram gUolerine 
larııı ~nçllk olmasından mak- mUnhasır bulundu(:u ve kavak 
ıad hem şehrin gUı el ve dUz mnydan isaıioin bnrada doğmuş 
lOklerlai Z'lJl etmemek ve hew ve bursda yaşıımış b[lyUmUş 

de yakrn olıın bu bDğçec\klerde her ferdin dudRklarıoda gihirkar 
S'lbah öğle ve ukşnm tatilleri Ye ince bır tebessümün belir 
va ı.tlrabııt zamanlıtrında bel diği sezilir, h~r bayram gllaU 
kın çok uzağa gitmeden istlra- bu meycıan çooukların pnr neşe 
h ıliol çar ç~buk temiodlr. Dl- eğteoce mahıı 1 li bu gençlerin 
~erleri ise uzunca bir seyahati ve her yaşuakl eştıa:ıın zevkle 
iı;ııp f'ltireceğiudcn huralıırda gPzindikleri mahal, iş ıd!tmları
gezlotl ve lJava almak ancak nındıı. dört gözle kurulması 
yaı\ııra bayram \'C talil gUnle· bekledikleri kilr yerinin ı..ıb · 
rine münhasır kalscıığı cihetle rakı idi ~avuk ıneyd .. aı fııtitıio 
planda bu glbl uu'yok p l kiarıı 'l'r bz~nu 'J. bltndan .sımra lma. 
yer veriım mlşse bu noktalara ret, eksJtlııı, Faros mahallerine 
da elıommiyet vermek üzere otlakıye olarak verilmiş olup 
mUtehassise bu noktıılıır hak- 70: 80 seııedeoherlde 11skerlere 
kıoda mulü Jlat vermek icap talimhane olarak da kullanıl· 
cq •r. m11ktadır. Spor hRrekellerl baş· 

- Ba4larafı 1 de -

Köy, kasaba ve ıehirlcrimizi 
bu ıuretle bir birine bağlayan ve 
yakınlaştıran va ıtaları gün geç 

tikçe arttıran ve çoğaltan Cum· 
h:ıriyet hükümeti şehir ve kasa
balarıauzın iroarı içi• Jı mühim 
tedbirler almaktadır. 

Osmanlı saltanatının aciz va 
ihmal ile yıkıldığı rüne kadar 

modern şehircilik mefhuınu Türk 
topraklarında yer almıştır. 

Cumhuriyetle beraber do~an 
ve onun yaratıcı ve inkilapçı kay
naldarından hız alon modern Tür
kiye şehirciliğinin yurdun her iti· 
~esine kadar yapılan ve teknik 
csaslarıııı yapmak ve ~chirlcrin 
tekamülünü temin ıtmek gayeaile 
1935 yılında Nafıa Vekaleti yapı 
işleri çerçevesi içine alınan yapı· 

cılık ye şehircilik büroları her güa 
dııha mutekimil bır şeıtild-= ilerli 
ycrck teşekkülün manasını temin 
etmektedir. Ebedi Şef ( Şehirc lik 
işlerinde de tekaik ve plıinlı esas 
lar dahilinde çalışmak lazımdı. ) 
Demişti. Bu suretle Belediyeleri 
türeli bir surette aydınlatmak ve 
hlnvuz.latmalc için direktifler vcr
mi.şti. Devlet programında yer 
alan bu emir Nafıa camiasının 

bu yoldaki 2'•yretiai bir kat da:ha 

Ayakkabıcılar 
19 /.fart Pazar günü ak

şamı ayakkabıcJ/ar cemiye· 

tinde umuma bir müsame
re verilmiştir. Geç vakte 

kadar devam eden bu mü· 

samerede saz çalmmış. şi· 

irler okunmuş. milli ve be· 

Her ıene daha verimli olaraL:: Hu ne dert'ceye k11dıır dogru 
çalışan bu büro diğer taraftan ola bilir '? 
~)35 yılından iıibarcn 937 tarihine Felsefe kitaplarını karıştudı
kadar belediyelerin mütehas911lua ğı• halde \)eni tatmin edecek 
yaptırd•ğ'ı ;~o aded imar planını bi" cevııpla karşıla~amadım. Çün· 
tetkik ve tastik etmiş ve 21 aded kü üslOptan Felsefe dP.ğil Ede· 
imar planını da bi:ızat tanzim et- biyat kitapları bahseder. Felse· 
miştir. Cem'an mcsahaiıathiyesi renin bu iibl san'ııtlnrda hiç ro· 
18684 hektara balit olmaktadır. lü yok tur. 

Ayrı bir sahifeye derç etmiş Gazete idarehanesine hu-
olduğumuz c~tvel 1937 ıencsinc eusi b r mektupla bu işin ma· 
!tadar vücuda 2'etirilcn işleri 2'Ö•· biyetlnt ve şahsa ait meklubu
termektedir. Bunun tetkilcioderr mun dercini ikinci bir ric;,ıda 
şehircıilik bürosu faaliyetinin nasıl bulundum isede yine bir ses 
müsbet bir ~ekilde tezayüd etti· 
ğini ltolaylıkla anlayabiliri:ı:. çıkmadı, niı;ln '? A. Fikri G l\l. 

Hülisa denilebilir ki bütün soy'a uit mektubumun mahlyeli 
Türkiye bir inşaat ve imarat fa- çok sarihti. Ve soora ne harici 
aliyeti içindedir. Bu inşaat faali- ve ne de dahili siyaseti alAkn· 
yetinin neticeleri de her ıene dar etmediti gibi; do~rudao doğ 
)Urdun muhtelif köşelerinde mo· ruya O şahsın üslnbun& ait dQ· 
~e.rn binalar yükıeltmek ve şehir· şUncelerlmi ihtiva ettl~i haldı>, 
cılılt noktasından şehirler ve lca· derclndeki maazurun sebebinin 
sabalar tanzim edilmiş ,.e edil- izahına gazetenlzlıı tavassutuuu 
mekte bulun•uş 01:1rak ıonuada ricıı eder, ı;aygılar sunarım. 
mamur, müreffeh ve modern bir 
Türkiye dotauıkta olduğunu te 
barüz ettirmılttcdir. 

cemiyetinde 
dil oyunlar oynanmıştJr. A- 1 
yakkabıctlar cemiyetinde ya- ı 

pJ/an bu toplantı kurulan 1 
cemiyetlerin memleket ie- /· 
timai bünyesi" üzerinde ne ' 
derece müessir ve fayda/J 1 

olacağmı çok güzel iJnlat' 
maktadır. 

Lise : A. Fuat Şener 

Bıı gü• istikrar bulmuş 
bir milli varlıktan ve 
f egiıli ink(lôplarla teşek
lciil efmi~ yeni Cem'igt
tin emniyet ve huzurun 
dan bahsedebilmemiz "" 
beş senelik Atatürk idıı
resinin müsbet ntticcsi 
olarak mümkün plmakta
dır. 

/. lnönü 

iş ınerkezipde gir bağçe orta lııyıncıı bu dllzlnkten islltıtde 
hisardd bir Kültür 1) rk l rnet dU~UoülmUş :ıe f kat pl4nsız 

ve ıtlnıtant ınalUnıalla 5 blu li· 
Paşa maaallesiude Atııpark ya-
kın istikbal için kafi deuebi- rayı gP.Ç ~n ~lr ruo~rdla yapılan 

nısıf dıılr~ şeklinde~i dl\:ar bu 
lir füı l>ağ.; • cikleılu birer kö- gUrıUn metudik roa'Umatı öuUıı· 
şesinde çocuk bıığçelerlnln Y•· de tıUsrunln yıkılınıığ mab-
pılmasuıın kıvmet ve ehemmi- kll n aulucılyor. 
yeti vardır. Yarının neslini bu- Cemal Karahan 
günden dllşUarnek vatana gllrbüz 
nesil hatırlamak çok rneşekket 

1 
_____ -_s_o_o_u_v_ar __ _ 

çel{en yaşayan bu neslin en 
bUyOk düşüncelerinderı olması
nı glinül ı llyor. 

Planda lhtiyall c,lıırak ioclr· 
lJkle bir bı: ~çeciğio kurul· 

muı dllf UnOlmek to ise de ben 
Ph'll bahsinde bu noktıt elc,ıf ın. 
da fikrimi söyleyeceği.n. 

1'rnbıoo şebrlai .blriccı 1e
recede a1nkadur ed ı:.! n ı.es la 
sıhbl ve otletık olarnk y( . i~·ıı ?· 

sine yarayac k olan Sp ır sı,· 

halarındao bıılıs etmek i:ıteı i r. : 

Stadyom ve Stalcıklar ~ C' h· 

rjo zinetinden ziyade lı-ıyı.tti 

bir meselesJdir, Tı abzonluların 

küçüklUk. h:ıtı~aln°rniı bayram· 
lardak.i neşeli ve bilhassa ba
yatları müddetince duya bildik
leri neşe ve sovincin kavak 
we7~aoındaki gUıel toplu ve 

Tashih 
Geçen sayımızda lran kon· 

solatosunda yapılan bir resmi 
kabul ve yece '"erilen bala mü
n:ısebetile dost ve kardeş lran 
milletinin Trabzon · konso

1

losu 
Bay Mulısen l'aiinin a</ları ter· 
tip hatası olarıık (Bag Memiş) 
çıkmıştır. Taslıih ve itizar ederiz. 

Cümhuriget H-;;Li;p;;.' 
tisinin Tarihi büyük Mil
li Z ı/erlerle doludılr. 

Türk milleti her türlü 
nifak te'sirluinden uzak 
'f,!e stilim /lir birlik ve 
beraberlik havası içinde 
kendini göstermektedir. 

/. lnönü 

Milli Şefin Ü ıh'erçltA sövle· 
vlnde Ozerinde durduğu ç>I\ 
mühi m noktul ırd ın biri dl' 
''muntıızam, metııdik, yorullnil~ 
bllnwden çslış ·ı ıık , , tır. J\Z ~ 
İ 1J önO. öğrPtrn . ole dı>n ve telt' 
belerdpn; ide 1, nlak ve kıırıı~· 
te rle tıirlikt bH rı su bu kabl· 
Jivetin d \ dt::V l Il (; t İ İlffif' j(ll 
ve arlmlmusını i lemi tir. çarı· 
kü Ş · fin, esas~ bu 1 uadııeJ 
için b~his bile e tm dif{iai sör 
ledlğt u'le .ı ve s tldatltır, )8

1
'. 

dabn ziyade fıtri ol o mezH 
ler., aile, okul ~e cemiyeti 
verdiği yuka • ıdn iş r, t t--dllı>O 
olmadıkça neye yıırer. Zekii 
istldııt tıpkı lş'enmty r veriı:ıl 
toprağa, toprak nllıod..ı sıık 
mııdene, ıtltına, gllnıO ~e benz 
mezıer mi ? lnkilllp guoe, 
parlamasaydı toprdki r:uııı 
toprak altı servetle rimizi o!d~ 

l 
i 
r 
l 

' 
!J 
l 

ğu gibi beyinleri izi de iş\€1 

mlyecektik. Anc k Cumhuri)' 
eınek ve t<>kalgl Hedir ki ~ 
k~ynnkları, •zıo bereketli Jllllb o 
fülleıl ıı i l ' ,ılıyoruz. sı 

Ası .,ırr.ı n fıyo ıı lu şark U~ 
kul · ı. ııı t' • ıı t rUyııl rııooe l 
de1se cehenneme gıdiyı ırnıll' 1 
Uçurumdan çekıp çıkardığııll1 

benliğimizıe ardımıza ve oı:ı 
müze baktık : lJzun m sııf~ltıJ 
arknmı isli ve siıali, öııUıtl • 
11paydıa. Ark mızcakı iıı!I ~' cJ, 
raalık, · medeniyetin ııaltiS 
cennetinde refah ve lıııyıod~ " 
lık. ez2ileri içinde kııy nııŞ Ş 

· yığıalnra ula~'Dnk iı;ln - bizle~ • 
ve bizjen ıoornkl nesli e~ ~ 
öiçUlere sığınıyan bir çalış ıt 
kadrosu içine almıştır. Biz 11 ~ 
na malıktlcnuz ti 

lşte Milll ş.r. şaşmaz gor~ 
şUyle, öoU ullıde uzanan . ~ 
yol ustilae k u vvetıı bir prol~ 
tör ışığl tutuyor : 

'' Bugüak.ü medeniyetle '~ 
Lazım olan ve bir ild asır~6 
beri biltıoıısu Hım ı etugıııı, 
temel ve b.assıı, muntnzıuı.ı. ~ 
todilt, yoruıa.ıaK bılmeUtJO 
lışın:.ık kablıtyetidir ,, Ve D 
nuula el ele veruıış bir e 
datıa : " Anlak. ve kıırali ter 1 01, 
lacı oııııad1K.9ü, coınıyette e J le 
u bir tıızwet göruıiye lıJI bıı 
yoktur. ,, D bt 

Yaşıyan ve çalışabilen l 
vatanou§ nu dır, .trnrıerde '-u 
rınlanmızın temel, sıııır ve 1 >•rı 
ulşllğıul görm~Hdırıer. Mil b,, 
mea1ıu.ıiyet sevıyijımıe ulıışOJ11 t,l' 
ve ası.ııawız aacıtk ve aıı ~e 
hU esasıurl ıul\~küu oııı0P ı .... 
ceklir. " V ııtan ve wiUtıt "• 
ıuetlnde toplanıtn ıd~ııueri!il ttıı 
bılşka Ulrıu tı 1kık11t oıııırı•1 1 >•:c 

lnöJO, " h ynhıla k pıl~ '•rı 
swo, mtııet d~rueııutu ııÇ 1 •ııı11 wütaıea edlluıeısıude, 1ı lit ıı tJıı 
resıairı bUyOk nıınetın• buııı; ı~Qı 
Oouı. o, n li.Urntter U~lUıJ~ ıJ 

185 wadııu egueoııaıgı içıo JJ-l 1 
f k Olmuştur. ~uzlerıuf, t Qo~ 
bir şuı up gıbı heıııen ı~ı \1'81~ '-tı 
yeıınıj y ıo; .ı tıcı tıır iluç Vtl '-b 
ginı yuauııı yuauaı ıçtJ.ı~, ''tı 

Muıi ş~rıa ınaa.ın 'ie. ~J 4e 
dıraa csıı.H gı:hJyıJl.t araı;ı ~ \ıı~ 
)'tlk.seı.me:sıuııı yU1.>.si3K .llltı ~" 
~UKtıeıslz ko:ıvrrıı .. wlilur. ıJ •··' 
yaşet11CJl..larıı koııdı aı al!!rı ~· 

aitap kudbf kuvvetli nu ll• ~~ 
Au tar bJba ar; ögrntı.ııeı:ı "• 

mcmurlur ve tıUtUu nıuK·1e• ~q) 
ırııı l ı ıooOtıD ı ısOjıevıuı 111 ~'" 
tekrtır QJ\ UıqtllJiız. Hl:lıe ıı qe(t 
btıb..ıl· !' . • 1 (~-~ 

Bıı ğJç v~y.1 çıçeği, ,,1 ı. 
t h" ~tin dikmekl ış ıı ı ucı; 1 i .. 

uucıııınıı, ç.ap.ı awa, guo1;u> ) il~ı 
de şarltıı·. ~ucu l r Od 'r• 
o.ıı111u ııugurıuıı~lıı. d_,yıır ) t'•ıı 
ok.ula yoııııwıık ı er ıı> ~ıı 
liU lUIWUŞ oıaın ıyız. i 
torbiyeıerıııe, biıgı ve gı>~ıı 
rıae sun guyretıu ızle 0:11, 
~tz. Alacı~ uyu:;;u ... ıus. e .,~ 
zawıuı, gôzd çarp-ır blı' \ı 
htrını goraugllwü.zde yO 
kaı;;itırıuıız Ç>ıl.11 cuk • • p'i 
we om yU.ı. oıu K.er~ ıı 

e.dsbll.r. ~n h.u9u ıbıll~ı' 
tıUyUıt llllH1lli, lilliO~Vl ) or' 
UdWllıı ultıOıHrtz. l e o'' 
ııncirı, ne <10 HJHvut b r;I 
71tul ue " ı.or ,,ut! " uöıs ı · 

Muv11zeue, muvaıı;ıı ·:ııı 
man 1'0llerımızi dor~ ~\ 1 ı 
Ürneıuer önüınUz.11}: ~.,r 
ısua nefesıoe K dur ; 
oıışıadau ııyı·lhJı ını ? ()1'~ 
şıwaı blle ayrı mı 'l i1J ıı' 
güuüud~n berı wıttetıll 
1Jır11a blı'ııktı mı 'l (lv 

Hakkı -nJ 

• 



~,,, 15 Şehrimiz verem dispan- 1 
1 

Türk Vatanını az za
mnnda r~f oha ~r işti' ""'k 
Cnmlıari11~t H ile. P t i - • 

Köylü Vatandaşlara 
seri baş hekimi sının u~,; 

biridir 
ülküleriııd n 

Okur yazar olmak bir millet için en büyük kuvvettir 
Bay Asımın geçen hafta Halkevi 

salonunda verdiği konferans ilan 
or icra ıo~murluı?und n : 

Padişahlar milletin oku 
gup yaımasını istemezlerdi. 
Çünkü millet olcur yaıars ıt 
kafası aydınlanacak, tiüşün 
celeri ıüğişecek ve yükse 
lecek, iyi ile kötôiyü. eırı 
ile dojruga daha güıel ag 
rıt edebilıcek bu suretle on 
l•rın 6ir sürü fınalılclarına 
ıöı yammagtı.olctı. 

Cumfuriqet 15 y:ldan Evet bugün yalnız gövde 
beri h~µimizi okutmanın ça- ve kolun kv uvtti para et
relerini düşüntlii Ve bıı yol· miyor. Mille 1lcri birbirinden 
do h;ç bir f edalc.arlıktan üstün tu~an bilgidir. Bugün 
çekinmedi. Padişahlı;ın mil- lıangi milletin okur yaz.arı 
ittin başına bıla ettiği en çolcsa, bııgün hanti millet 
zorlu hasım cahilliji Cum- daha üstün bilgige <1e sana 
huriget mııbarelc elile tepe- ta saMp ise o millet htr 
Jetli, gole etti. On beş gıl genle'"~ her işte daha güle. 
evvd köyde im•asını ata. sılc lconuşu.yor, herkesten 
calc, ilci satır ga•ılJı olcu11a daha üstün tutalagor. Çün-

Milltti ve garda Jejil colc, askerdeki oil•na veya- lcü bilgi bir milletin milli 
Yalnıı ie11di sevk "' s•fa lıut alcrobasına melctup ya- duygusunu kuvvetlendiriyor. 
larını Jiıiinen bu insanla' z.acalc, ıarbetteki oğlandan S .,,ıı;uu or .;or Ziraatini 
olcur gas•rların çoğalma- as/cıre titlen bab•sından ge- 1JÜlcsılti110". Tıca,etini artı-
ırndan lcorktırlar. Bu sebep len melctupları okuyacak '1e rıyor. S u•atını ilerletiyor. 
le köye kente mektep aç bunlara karşılık yaıacolc l11e bütürı bu ilerleme ve 

Sıfın Bıy Vali, 11ynı di•le
yicilerim 

Trabı.onı ille relioiadir. Bazı 
muhariyetli kullar vardır. Haya
tın rüzel ~esadüfleri ile ••it karıı 
laşırlar. HP!n de Trabzona tayinimi 
burada ol: ıı ödevimi burada yap· 
malt fırsatını bu giizel tesadüfler· 
dea birisi e11rak telikki ediyorum. 
Kısa bir alışma ve taaııma aafba· 

talık. levhalan karfıaıH diyebili· 
rialı:i iradHi saif reaç kıdarlı 
bir aovi nr•• olaık tz .. ifi ba
yata kara ıevdalar niıbetiade •Ü· 

rülcliyea uçlınaı uzatarak •ariı 
elmalı.tan bu dwyH ~ıir bozaat11-
au rençleria müteverrialife laı

veılenmeleri laep b11 ~debiyat ve 
şiirleri• tHiri altında kılmaları•

dHdır. 
Halbuki artık bu ıdıbiyıt 

f11ltnı kapadık canlı kHlı, 
mıkineleımiş. ıpor aahalanndı, 
DtadJarda d .. lafıD, lanayı ye fil-
8efİ içen tabiatı bealiğine •indi 
rea Cnmhuriyet neali yetiıiyor. 
HaıtaJılc ıciz demektir. Ver••, 
teverrüm bıyıt mücadeleainde bu 
•eti tebaruz ettirH üzeailaiyıcek 
bir haatılık bir felakettir. Bazı 

Açık artırma ile paraya çevrlle· 
~k ııayrimenklaıı ne oldu~u : 

Çalılılt Viıir köyünde b111cli 
çalılı~ıa (3) döaüm ıtioarile nısıf 

hiaaHiain 6 biaaede bir hiuesı 

ADdi 02ullarından Sılıh 02lu 
Abdullah. 

Oayrl menkulQo bulundutu mevki, 
mahalleıi, aokağı, numarası : 

Vıair Köyü 
Takdir ohaııan kıymet : 

6 hiaaı ıtibarilo bir hluesi 
(35) Lira. 
Artırmaam yapılacatı yer, gQn, aaat 

Of lcrı daireıintio 21 Nıaan 
939 Cumı ıünü ıaat 10 da. 
1 - ltbu ıayrimeokullln artırma 

prtaamesl 22 S ·989 tarihlDden itiba-
rea 93-i-288 '.No. ile 01'' icra 

rnak,· muallım tö'ldermek kaç kişimiı vardı ? gülc.selmelerin IJOla mektep 

aı seviDOİ•i, fıyretimi VI flvkımı 

artırdı ve bu teııdifüa luymeliai 
daha şaurlu ınlıdıa. lakilip tari
himizin bütün hıtıralara•ı yükıek 

varhfıntla toplıylD ıayıa Tahain 
Uzer Trabzon kapıııD~H Dotu 
elini Asik11r1yı ve Ankarayı da 
bizler• yaklııtınyer. So?ukıuyı 

doğ'ru bık.an anarlar, A•karaya 
Çınbyaya bıkıyorıauı biasini 
alıyor. Ve ltılkı•ıaı hızını artırı· 
yor. Atatil·lt'ün aziz hıtıraaına 

ve onun rençliğe ettiti emanetin 
muhıfazaı;ıpa işaret ediyor. Kon· 

••ıoi ve şiir ltitaplara okunmuştur. 

dalscılııdo muı.yyen numara
ıında her kealıı ıöreblhııeal içla • · 
çılı.tır. IJAııda yazılı olandau fada 
maldmıt almak iıteyeoler. iıbu ıart
nameye 934 238 doıya numaraeı i lo 
•emuriyetimlH muracut etmelidir. 

onların en çok ürktukleri t ·n geçiyor. Okuma yaım~· 
Jegdi. Yaşı ilerlemiş olan- Buzün her köyde bun 
l nın, yani mektebin değerini 
ar bilirler. U dtvirde köy- ların h•psini yapacak ve 

bildikçe her bakımdan kuv-
rle okur yaz"r ya bı'r tane ba..:aracak bı·r deöil bir çok ı 

.. r ~ vetirniz artıyor. ılerlegişirui-
tıardı ••eyahut hı·ç yoktu fJatanda~larımız flar. Gün 

v • "' zin hııı çojalıgor. Çocukla-
Şehirlırimiıdı yüz. kişide ftçtikcı d~ hunların sayısı rımuı okutalım. Onları ne 
•rıcak b~ş lcişi mektep tör· ço;alıgor. bah ı sına olur sn olsun mek-
'nüıtü. Onlar her saman Yazımın haşında okur 

( le b ·ıı · · tepten alılcoymıyalım. 'nilleti olcutmamanm çerele yazar o ma ir mı et ıçın 
'İn.i düşünürlerdi. en bii.gük kuvvettir dedim. Hasan Fahri Özkaynak 

-=====--~--==-======---==---====-====================~ 

f eraoalard11" birinde mulaterem Va
limizin arltc.lırında oturuyordum. 
Keodılcrinia itten k.oplD alilcılı· 

rını ve saeimi beyecanl•rını şük
ran ve m•111lelcetin atisi bıltltındı 

güzel par1&lt emeller doturaa vecd 
içerisinde ııeyrettim. Trabzon Dl· 
mına ve yurdur. bir köıeai olmak 
itıbarile memleket heaabına röt-

f/ ayvan/ardan insanlaı~a geçen·~~o~:b::ıri~:0 ~:~~e;~1:0.::!:~-
mam· amil olacak olın bu al.ikıJı 

öldürücü hastallklar ve ltendilf'ır.8İa baoı da burada 
söz söyleınelc şerefini veraı lırini 

miuoetlı lt.rşılad•a. Gördüıa vı 

göreceği~, inandım ve inaD1cıfııa ( 2 ) 
b u butahk çok eski za. 
O manlardaDbtrl blr maraz 

l>l•r.k blliot1ordu Hazreti Musa 
~e~ratta bulıtık elbl11 nsıtulle 
b 11 haatalıtıo lnaaaıara itÇtl~iol 
lldirmlştir. Hazreti lsıaoıa do~u

"unc1aa evvel 4~5 taribiode 
~•nı tam 2364 HDI enel bu 
~ ••taJıaan çayırlardı otlayan 
l'rbıolıt• mıbııuı hayvaLlarde, 

1 
eınlkler de, çobanlnr da köylD 
~t c:t~ velbııısıl btıttın ahali Oıe
) 11de 2örUadUğQaU kltaplar 
~ınıaktadır ı 712 - 1 i74 seoe
" ti arasmda blltOn A •rup ı kıta. 
tllldıı. hflyvaoat ve losanhır nze
ı,11Cle bu hastalık pık çok ö 
ıaQıltıre sebebiyet verrnl:)tir. 
~050 Mllııdıada Avrupalı bır 
'-l~tor (D ıvan) 1 snnlarad ıı mu 
--~11t olan bu l çJıı bastalıQıa 
'' •bini arawıf ye hasta bir 
~1ttn kar.ıını alur.sk. mlkroikOp 
't 1aptıaı araodırmılıu eanu
~cıa k.anıo içinde çok ml~tard .;"t ince çubukcuıara rastla
~ IQI atewe iUln etllliŞtfr. ÜUD· 

~tQ 'Onra g 0le11 l>ir çok doktor
~~ bu tıııst•lı&ı yllpao mlk.robua 
tGı)~nu öğrenmek. için çok çalış· 
-~~ •r eo oltıttyet (Kob) ısınin· 
<t, 1 bir doktor ba bakterıoio 
~tıııı lleboll mık.robun} yuınu r l · 

t~~~' elde etmiş bU.yutmOş ve 
hr ' ~OrUomeyeo bu cıı oll 
''•~~•lııın nasıl yumurtlıı dığıııı 
~~, Uredl~ıai ve 01111 Oldll ilu Q 

llleıı ögreııwişUr. 
~~ ~eçı:ın 1aıı1111zda söylerulş
~ .. l, bir bedttndeo dlger bt!· 

~' . ~•çea bu gibl geçıcl bı11l11-
l ra ı , 
1111-.ı il ID!~roou qu\ı:ıhk yq~ıı-
'' ''

8
1 lçio be<4ene sirt.Delii 

~Qa11ı,ıa lları,lllua la~'wctır, 
'~t'- • WlrH bu oukruplar is9 
~,._' 4aatıaıuuı Dır vücuttaa 

'' t l~tır. tsı~ım if~D fD ıuı~w ıw 
~qll:~•uı oıaa ~Haldı budur. 
~~il öı~n Olmuştur artık bu
\tıt tlıerıuae bzıa dllşun~ce.18" 
~it 1':· Yaıoız şunu lylctı olımt . 
'<!, ıııadır k.l böyle bir nuta-

''t1ıtQ Ölttn bir hıtyvan lli~ebl 
'\-. 11'~1kda b'rakıtıp veya bh

1 

~lrs •r4t ıçtude VtjYK bır kuyuya 

~ h,:lışte o zaman bıziın v-. 
' t.~ıtııız lçia çok. fena 

•li bir it yapDUf olu-

ruı ...• Nlçiıı .. . 
Bll17orua ki bu bB1talıtı 

yapın bıyvaalı:mmızı \'>ldUren 
~• lonolarada 2eçen bir çubuk 
cuk şeidlode ın ik r ıpdır k ı kıoı · 

mııa elrmek reli k nd 1 l 

ıösterir. O h ı 
rek baatalı~ 

k.endlmizl koruw u 
mlkroplano wutlak hasta ı ıklt 

bir ltıculdars çıkdı~ıoı dllşQne

rık ooa 2ore bir tedbir ıılma
mıı lazımdır ÇllnıtU açıkta bua. 
kılım bu gibi laşeler yaveş ya. 
vaş çllrllrler ve topra~a lurışır. 

l ıır. Y enldao blr ıtkur EU geç. 
tlğı tarz edersek ta uzak mahal 
le re kadar bunun mlk.roplarıoı 
surnl\.lerler. Bu la~eleri köpek
lerde yer ve senio elini yala
yan bu köpek eliodı bulunan 
çallakdan miKrobu kanıu• ka
rıştırır. Sine klerde bu teoa işe 
nsıta ohır. Derelerin taşması 
bu gibi Hlşelcriu içıode bulunan 
milyoaltt rc mik ropları çayırıara 
yayar l:şte bu zıtınıto dıba bn
yak zararlımı uğrarız. fj u ça1ır 
da otıayao luymetıı snr n .tırlcaı . 

zia bir gna içiude ölCl llğl\a n 

görOrUz. H er ibtımale karşı 
tesıtdllfea görmUş Olduğun bır 
lrışeyi oQıktu bırıtkmamuk iıl
zı ıııdır. liu Klbi lı1şelerl ysğıııur 

sulurıı.ıo, aıtu r dere iUhırrnıo, 

akar dt:re su ııuıaıu uiru&ımdaa 
uznlt sarp oı bır wana ıde c o ıış atı 
Ud kolunun uzuoluğı.ı cıerioli
"lude llir çu~ur uçıınk içine 
koymak ve Uıtüae de ~öume

m\~ klreç serperek. sıkıcıt {irt· 
aıek llıpı~ır. l~er\ue 2ommez 
i111lç su1ucaolur uıiıtropıitC~ al,arı 
laitrlar Vfl cıvar- 1111ular. SQ· 
rQJ• ıarıar •eraık tnıiı.oall oıao 
datd• n bıayırda teuaur ettıcı· 
giu l:\•rvan laşeıtruu ını tuaıiı& 
~ömiruk Dt! ı.ıt•r ıu, ne rllı 

ıı:&rıı etrafa ya)lıuo toıı.tr ._ 
nede ııuek.ler oıvuı ıuar vere
mtıler. ÇOak1l li8D o zararlı 

lışeyl göwdUm ve tcbll~ey\ 

ortadan k•ldır&\G. ltle bu ıu
retle l:ttıw m"wuııeket servetine 
ve tıumde yurdun slhhıtlıoa 

bııınet etmiv oıauo. 
Şarboa butalıQıodııo ölmüş 

bir hayvan ıaşesl bak.luoda ıe. 

ahı 7apacaala hiç bir iş 1oi.t~r. 

-

Burada en mOhlm işin kOyünQn 
bQyütOne h emen httber vermek 
ve 2elecek m e mur baytarın vu-
rudunıt k,ıtdar bu 14şeye dokunms 
tnıık ve verilf' ce k tenbitıi ddh\ 
llndP. hareke t et n~ktir. Yııııoın 
l!Şa ~l'~ındıı bu mes 9l~ hıklunda 
t afsilat vardır. ' 

Bu hutahk mikrobunun 
ııHd ve qe ııi i>l yollarla bPd"n• 
girerek butalık J•ptı~ıaı oa
rendlk. Şimdide bııatalaouıış 

bir vacutdıt naatıslık kendini 
gö!lterir buou anlayalım. 

ŞHbOn ııastaııgı en çok ot 
yiyen h .. yvan ludtt görUlQr. gt 
yiVP.D hayvanlar ş11rt> olu flllerl 
yerlPrse anc fk o zamaıı basta 
lığa tutulurlar. Kedi, köp .. ktPr 
kl ot ylyım hayvıtnların da bı>p 
sind" lıastı:ı lık ayni Şftkllde gO 
rno mPJ bıty \lıtnlıtr Qt>Şıtlerioe 
görP deglşlr. Uuo uo iı;irıdti ev· 
•ela koyundan bıtşlııyıt ı ı u. 

Mikrobu veya bunun yu
murtalarlle bulaşmış çayırları 

veya kuru oUaıı yeı:uek suretlle 
hastalık k.endlui gösterir. Mık 
rop deriuio ç;:ıtldQıudıso ieçers~ 

o Zll ll'.\&D yioe has tı:ılııt meydana 
gelir. Yem yemek istecligı ve 
geviş getirmek aaeli durur dil 
ştlocelidlr iste rs e gituı~z bıırıt 
r~ti 4 i Hti 4 t ,ıo <Ur. Agzının 

ve göı kapıtklımoıo l~ ~erısi 

koyu kırmızıdır. Gllçlllllle Vı! 
sık nefes alır. H ıyvaoın blltUo 
vucudu tılrdr \'e illllMıır sık 

ı.ık ldrar eder idrarı ka~u~ır. 
Gllbreai ~aDlt\ '8.flŞIKtır. Ağıı 
Vtt buq~;aıuı ~ıınıa kıtrti•k kö
pllk akar bir \le dört tHt ıı•ııra 
oıur, Qt>~ d~fa koyunlar bu 
mtld,ettea dıtbı çaDuk ötdUrllcQ 
şıubooa yakalanır buoa da aoi 
öldUreo fekli Qeotr. Hayvan aal· 
lıtoır dlfleriol k.ıcırdıtır yere 
dQ,erler ve çırpı wat11 b»tlu 
v• bu esaado ı gız ve buruodıtn 
köpU.klU k. l "r bır kaç ct~~l
kı 11rf1!!~ o ur. 

- .\)cva u e dec ek -

Burhan Aksoy Er 

Halka /;!.ajrını açan. 
g<i,nlünıl açan onun der -
dıni dınlegtn tele. rej im 
Cumhuriyet Halle PcJr,ti
~inin lı:.urtluiu deolettiT. 

iti aavış devam ediyor. Ko•J• 
mebu~u R•filt bey hill cephede 
İfb8~ında ıaıı:ıryada baılayan aa 
vaşı. ıaltılibı ileri ıötürüyor. Her 

guo, geçen her '" i•~aliba, •••. 
leıte\e yeni bir ıeyler veriyor. 
N:csıl d 'i'•Şt~ C11aburiyetia bayata 
ğozuııü açanlar ıeıaçlilt çatı .. 
ıirdiler. CumlıaurıyeaiD çoHltları 
iı başıadıı ıJare ve faalivet mev 
ltıiadeler. Ç .. lışaeafız, tiaiea ileri 
~idece~ız. Buna ıbdımız var, bö.y 
le yap H!• m~c >uruz da zira 
bizlefden t.:le ~eup ıoracalc olan 

bir atınırı bulunıntaının bu memle 

k et& pelt b ıı nlllı .,. mal olacatını 

sezm•ş z Türke liyılt olduğu, ~ 

zeli hakltı elan ilmi '{e mcdeıai 

rutbesini o •aıııinıa ıeyyielerı yü 
:r.ilnden kaybettıti makamını iade 
ve az net~ı~iz liu aavışın üuül 
hareket lt~ynaQ'ı ':-lalc:evleridır Hu 
teşekk.üıüo ına ve 1'u4feti ran 
geçtikce lrıyrnelle~eoek ve muhte· 
lıf lt Q.l~ardu ıçtıaıai oilnyemıze 
k. Ölt 1&laıa tı~ teşeltıı.:ıil m. 1ıi ımanı 

nıılli rd.ıı. b ı tcıus edecelt. Beıa Dok:. 
lor olmalt ıtioarıle bu teşeltıı.:ülüa 

ıoıyal yardım kolund.a çılışırkea. 

aa yın V aııın ızia arzuları_~, emir 
teıiklti ederek. b.I.\ ~ftı size lü 
beı kil~ l\alk lısanıle verem bılt
kıadı l.azı bılgıler vermek iıtiyo· 
rum. 

Bu h•stalı2a lit~n,mııda ••
rem, tül:?,~lliloza teverru:a incı 

hutalık derler. Re,olatea aslı · fı

tizidir. Fitıııni ernıult icıoele•e~. 

manasına ıeıır. liu itibar J• inc;e 
lıaatalılt tabiruıe tam tevafuk ıdar. 
Verem ve tabiri ( ur ) maaaaıH 

gelir tllı P4'atalılın akcığ'arde uf alt 
urc..ıldar tarı:ında müşlıaıat tevlit 
etmeaındeıı dolayı Tübeltül v• bu 
manaya telem vere~ tabiri ıalet 
olmılcla ber.tQ..f daha ta .. aüaı 
etlll•i bir tabırdir. Şababette bir 
Q'lll haatalık.lar vardır, fakat bi~ 
biri verem ribi laıllt liaaaıada 

edebiyatta yer .Iaaaııtar. Verom 
ve tev,trröm üzerine yazuan eHr
ler edebiyatımızın muba1ıta olma
aın 1· 4 ioi işgal eder. Gea9 kız· 
lar, icara •evda lcurbanları, acıklı 

1 

r~man. •evı:ulıra lc&hraıaanları 
bermutad bu h.aıtalıtın pençeaia· 
de QaD wmrler. Şairleria bütüa 

inccli&lıri ile tuvir ettikleri baa-

Hu kabil bir çok misallar 
Yardır. Söylımelde bitmez. Bir ço· 
tu da ıiı:in hafızanızda vardır. 
Vere• ilk defa Dömiyoa Koh ta 
rafındaa keşfedilen bir baail teai
rilı husule relir. Bu mik.rop k:ış
foluamıdın ıvvıl baatılıtıa aari 
oldutundı dı tereddüd edea i· 
limler ve tecrübeli seriyatçılar 
vardı. Bııınların da bık:lt.ı yok de. 
fildi. Zira · mikrebua mneudiyeti 
her 11•an her şabııta baatılık 
tevlit etmek içi• yefiM Hbeb 
tietildir. 

Her toha• ber tarlada bitaız. 
Tarla aatlıa olduktaa ıonra ve· 

re• buili oratia faaliyet röster•
•oz. Vücudun muknwaaotini kı
, .. bütia aaiUer b• laaatahfın 

inkiıafına meydaa verirler. O hal
de kHdi•İze iyi bıkar, ahhi ı•· 
rait içeriıiade hayabaıaı idare 
eder Hk YeremdH korkmayız. 

Vüc•.lo• aultıvemetini lı:ıraa 
amiller nelerdir ? Ea bıftı kumar 
içlr.i, Hfaltat hıyıtı . uyltuauzlulr., 
f ıalı Y•TUlaılc, iZ rıdı almalı: 

modaya aymak kızamık, boğaacı, 
rrip gibi vüeudua mu\ı:ıvcmdiıri 
ualtan haahlıldar, itele ealti taba 
bet \& .. uıa.. röre hastalar kırk 

gilo perbiziae koDduau verem 
•İltrobu keadiae ltifi meydaa bul
muş olı.ı.r. 

Verem irHa aaıdan, bıbad .. 
evliduıa miras kalmu. V ıreali 

1 

ınnenio bıbıaın yıvruıunu o •u 
hitten ıyrı bir ycrcie büyültc•lt ı 

oluraanız 11tlam bir ebeveyia ço- 1 
cultlırı iibi yetışir. Vereaia ıi· 
ray .. tiade en •Ühim ımil haatı 

vereınlidir Bualarııa ök•ürük ve 
balranılarilı temas ve bunları• iki 
metre kadar •Ühitinde bulunaa 
bava iı;eri!lic.dek ı ufak pulveriz,. 

bir batd .. ki dnılacıkları tencfh a 
etmek vertlll ıaikrobunn aldırır 1 

• 1 

f ozlq 1erlerde, kahvehaaelerde 
pia hav'lı yerlerde ba ltıbbecilt ı 
ler dıiıaa mevcuttur. Laadozi ia 1 
minde bir ıililll .,.reme iatidıdı 

2 • Artırmaya 11,1tirlk için yukarda 
yuılı kıymetin y!ızde yedlbuçuk 
niıbeUndo INY nva mUlt bir be
kanın teminat mektubunu tevdi ede· 
eektir· (12-'} 
3 • ipotek ııahlb1 alacaklılarla diğer 
allkadarların n irtifak hakkı ııahıp 
lerlllia gnyrlmekul üzerindeki halı

larını husnaile fal% ve murafa dair 
olan iddialarıuı ifbu illu tarihlıul .. 
itibaren yirmi glln içinde nraki 
aQıbiteleril• birlikte memurheU
mlze bildirmeleri lup eder. Akıl 

halde hakları tapu ıicUUe ubll 
olınadkıça satıı bedellııltl paylaı•a· 
ımdan hariç kalırlar. 

4. • Goıt~rUeıı ıro.nde artırmaya lş· 

Urlk edealer artırma ıarlramealnJ 

otumuı ve IQ1:amlu malO.mat almıt 
n buları tamamen kabul et.it 
ad n Uibar olu.narlar. 
5 • Tıyln edilen zamanda ıa:rrl 
men.kul iç defa b&ğrıldıktaa aonra 
ea cok artıraaa ihale edilir. Ancak 
artnma bedeli muhammen kJyme\la 
J1lzde yet.mit betini bulmaz ·~· 
utıo lıleye•in alacaiına ruchanJ ela• 
dijer alacaldilar bulunup dı bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
M.llalı a acıaklarıa mecmııaad&ıı 

fallaya çıomazaa en çok ulırua 

taalllıQd!l baki kalmak Qr.ere artırm 
on bel cü• daha temdit ve oııbeşia c1 
ıttntın aona olan 

6-5-939 Cumarteel ıtınQ ıaat 10 dı 
yapdaeak artırmada, bedeli 1&\ıf iıte
yenia alac.ıı.tuıı rllçhani olaa lliier 
ılacaklılırın o ıı:rri menkul ile lemin 
edılmiş alaeakları mecmııundan fazla 
ya çıkmak ~arlile,, ea çok artırana 
ihale edilir. Boyle bir Wel e.da 
edilmeue ihale ya,ılamu. Ve ulııııı 
talebi dtlşer. 

6 • Gayri me.nkul kencllııiJle ihale 
.ılunan kimse dorhal Vdya verılon 

•tıhlet içinde parayı vermeue ı u ale 

kararı ftııholunarak keııdıiıuden evve. 
ytıkaek tekl.fte bulunan kimse arı;ctın ıf 

elduğo bed.ılıe almnğa rıızı o ınıız 
veya bulunına:ua h men o '>eş 1 

gQn 
mGddeUe a rtırmaya .;ı kn rıııp n 1;ok 
artırana ih le edilir. iki ıba ı .. ara 
ıundakl f rk ve ge..,t:u gıln ı.ır ı.rnd 

y11)'de heşden heaap olumıı:ak ruz 
.,.. dığ. r za arlar ayı ıcıı UllKw 

hacet kalmaksıı.ın wemurıyt-tımızeç 

ahcıdın tah•ii olunur . madd.ı 183) 

Oaymenkullerin yuk:arida ~öııerıJ.·n 

21 4: 939 larıhlnde Ot" ı cra 
odıuıında lş :.ıu ı ldu Ve 0,l._, ııen 

olaalıra• hınuti bir tipi oldutunu artırma şadoamesi dalruıl d ıt ~atıla 
ılkPet•İfttr. \ catJ, lllln olunur. 

Okul sırası eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Jile. •lcallar için 6elteri (500) Jcu,.uşt n ( 100) sır ı p
tırılocalctır M11••lclt.ııl tem .natı ( 37) lira (50) kuruşıu . 

6 4.JJ9 1-ırilain~ çatan pe .. şunhe gfinii saat 15 de Vı 
lafel mako,,.ı11da topla'ltacalc olan D ıımi l:.n.cü nen -le 1 ;,a. 
leıi §•'fltlcı calt.tır. lıtelclilırin m•valclc.at teminatlarile 11uz 
icar tiin we H•tt• Encıimenı müracaatları. 1-4 

Mağaza icar artırma temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Haııısi Muhasebenin Muhittin ıeni sokalctulci 29 No : 

la 11tajas11ıuun bir senılilc sabile. icar iedeli olan ( 50) /i
r• üıerintlen 11rtırma müddeti on tüm temdit edilmıştir. 
lj-J.939 tariliittı ÇGttın Cumtırtesi saat 11 d~ Vııayet 
m•lcamı1tdlll toplanactılc olan D«imi Erıctlrneradr ıhale~i 
J•pılacalctır. lstılclil•ri11 °/0 1,5 m•oalckot teminatıarile 
E11cıi••n• müracc•tl•rı. 



Mebus 
Olmanın da 

Hamsi yenmesi gibi bir 
adabı ve erkanı vardır ... 

- Baştıratı 1 de -
O ne iıtifadeli 2'ezinti idi bil

seniz l Herşeyden öne• Sürmene· 
de KHtel denilen bir mevkiio 
tam yolu Cizeriade bi~i bir eve 
g-ôtilrdüler. Evin tavanı dönermif, 
'via içi görülmeğe liyık: antika 
işleaelar, oyaalar ve teşkilat iti 

barile ev antılcama antika bir kıy-
meti haizaiş? .• Gittilc, gördük. Hay. 

niten parmaklarımızı ısırdık. Ta· 
vaaın döaaeai o kadar fevkalade 
bir ı•Y defi! ... Asıl fcvkaJidelik 
hvandaki, dıvarlardaki, kapılarda
ki oymalar, işlemeler, odaların 
şelı.li, iç takaimatı, ham4mı veaa
ireıi ciddıa iaaanı tlüşündüre cek:, 
hayrette bıruacalc bir antilca 
L:ıymetiai hai:ıdi. O evi yapanıD 
ıöyle bir hikiyeaini dinledik. Ve 
bu dialeme neticesi hayretimiz ve 
diklcatımız bir k:at daha arttı Hi
kaye şöyledir: 

f'i falan 11auiude bir zorba, 
siz ona derebeyi veya sergerde J 
veyahut açık: 2'ÖZ, zeki, zevkperest, 
totaliter karakterli veyahut da 
devrin lıarami!Iİ 2'ibi bir sıfat ve 
evaaf iı:afe edebilir ve diye bilir-
siniz. 

Memiş adlı bir adam; araştıra 
arııtıra Sürmeaenin Kaatel mev· 
kiini iatilaap ediyor. Ora halkını 
az zamanda keadine gah cebirle, 
rih kuraa:ı.:hklı, g-ib bugün oldu
fu ribi etrafıaı, elcaafım nüfuzu 
ve iıtil1ıı altına alaak ceıaret 

zı: -
Yerıiqol 

~~~----

İlan 
OF lcrd memurluğundan : 

Aeık artırma llo pa,aya çev
rilecek gayrlmenkultıo ne olduğu : 3 

Çalılık iiç hiuede bir Hisse::ıi 1 
12 HiHe ıti · arile 2 hisaesi :?.4 
hiı e itibarile 12 biasesi Çufaruk-
8l ltOyüudeo Kara Mustafa o~ul
lımndıın Eyüp oğlu Abdullah 

Kapalı za 
adetotob··s • 

esı 

Oayri menkulün buluu.dnğu mnkl 
ınbaallui sokaiı numarası: 

Çufaruku 
takdir olanan kıymet : 
12 hiss111i 250 ikiyüz elli Lira 

Artırmıuın yapılacafı yer, 
gün, saat : 

OF icra daire!iade 
21 Niun 939 cuma günü 

11ai 10 den 1~ 
1 - lthıı gayrimenkullla artırma 

ŞarliiamHf 2:.t-S 089 tarthladen iti 
baren 93i-2U No. Uo OF' icra 
da.iresloin aııayyea nuaaruında 
lterkHiJı gl5rebllmM1 lçtn atıktır 
İllada yazılı olaıı.lardan faıı:la ••· 
ltıaat alaall lıteyenler, ltbu ıart 

aaaeJe 're !JS-1·241 d01ya numar11tle 
meaurlyeUmlı:e 111uraeaal etmelidir 

2- Artırma1a 1iU~ak için yukarıd.ıı. 
yasılı .luyraett.a ytde yeclJltw.çuk 
.a.Jıbıllılde peJ nya millt bir Bakanın 

tem.inat mektubu toTdi edUeeekUr (124) 
!· İpotek ıııhibi alacaklılarla diğer 

allkdnrların n irtifak hakkı sahip 
lerının gayrimenkul ti.zerindeki lı.akla 
rını lıuıuailo fn.iz ve masrafa du.lr 
elan lddialllrını i~bu ilin tnrlhlndon 
ihUbaren yirmi giin içinde evrakı 

ttııbltelerlle birlikte mcwarlyetlmi 
ze blldlrmolerl icnp eder. ııkııi h l 
de baklnrı tapu slcilUe sabit olma 
dıkça aahş bed.cliniu. paylafmuınctnn 
luı.rio kalırlar. 

!i Göelcrllen güude artırmaya 
ittlrak e~hıııler artırma şaı-tnaaıealııl 

okumu~ ve lllzumlu malQmat almış 
ve bunları teuıamen kablll d•llJ 
ad n ihtlbar olunurlar. 

5 Ta}İn edilen :ı:omanda p7ri 
menkul t1ç defa IJağtrdıktan ıonra 

eo çok artırana iaale e'1llr aıı.cak: 

artırma bedoJi muhamen kırmetiıı 

7üzdo yıtmit t'ıiflııl bulınu nya 
ıatış isteyenin alaı-aKıua ruohui olan 
diler alacaklı! r bulunup lı.bedel 
buıı.lana o ııayri 'l'lenlpıl Ue temin 
eclilmlş alcalıu-ır ıu meomuundan 
fazlaya ~ıkmusıt t'n ı;ıık artıraaıu 
tab.1111dll bakı kaluııılı. U.Lllre artıraa 
en beş Gtın daba tenıdıt vo on befinci 
ıtıııtın ıonn olan 

Trabzon Belediye iy sefnd n: 
l - Trabzon Şehri dahili de v srı11fiqe kısım/arma 

işletilmek üzert!, beheri 4000 liradan 12000 lira bedelle 
F"rd ~ega Şavrole marka ~ ad t ot ıh is muba11aası yir
mi gün müddetle v~ kapalı zarf u ulı e. eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Otobüslerin evsaf ve mahiyeti Fen işleri Mü. 
dürlüğümüzde bulunan ş uinamelerde muharrerdir. Bu 
şartnameler, 6 kuruşluk bir Posta pulu gönderilmek SU· 

retile parnsı• tedarik 'dilebilir. 
3 - /hale, 4-4-1939 tarihine müsadüf salı günü saat 

1-f. de Belediye Dıimi Erıcürn~nind~ icm olutJacaktır. 
4 - Ele.silim~ kapalı zarf usulile gopıl caktır. 
5 - Muuaklcat teminatı 900 liradır. 
6 - Telclif me~tubları , 4-4 1939 salı günu saat ( 13) 

ı kadar ihale komisyonu Reisi olan Beled'ge Reisine 
m•lcbuz mukabili teslim edilecektir. 2 - 4 

a• 

Olçü ve 
ha~< 

a 
1 

Belediye Riyaseti d n : 

1 

1 

Ölçü ve ta:-tl aletlerinin 939 sen•.si yıllı/: muayene
lerine 15 3 939 gününde başlanccak v~ 30 4-939 giinü 
akşamına kadar deoam edilecektir. 

937 senesinde damg1lanmrş ölçü ve tartı aletlerini 
kullananlar bu müd /et zarfında ayar 1 lairesine müraco.
at ederek Ö'çJlerini murıgene ettirmeleri ilan o'unur. 2-4 -------· - _, 
Mareşal Çakmak Hastanesinde 
yeniden yapılacak i i kath Pavyo 
nun kapah zarf usuliyle eksiltmesi 

Erzurum AS. SA. AL. KOM BŞK LIGINDAN: 
6-!'i- 933 cıımarte~i günü ayııl eaatt& 
yapılacak artırııılldll, bedeli sahf iıteye 
ain alacaiına rllçhaoı olan dijer 
alaealı:lılarıa o ııay ri menkul lle t111111 
e4illlllt alacakları mecmu11Dolaıı fula i1areşal Çakmak Hustanesinde yeni.len yapılacak 
1a oıkmalı: tarllle, en çok artırana l le · { p k / fi k '/ k l 
taale ~tllllr. aoyl• hlr bedel elci.o o sn i i k.at z avyon apa ı zar a e sı t neğe onu • 
ııl.ilmeıH Uaale yapılmar:. ve ıatıı muştur. Keşif bedeli ( 48099 ) kırk sekiz bin doksan do 
talebi uıer. icaz lira ( 6 ) kuru,tur. /ile. teminatı ( 3607 ) üç hin llltı 

ı Gayri •e&lrnl keıı4l•l•• ika le k ı. El- / 3 11. T 

22 Mart 1939 

K iZ 1 y 
e sif 

• 
Trabzon -1 an Tr n ı 

mıntaka aşmüdu · n : 
7 - Ebiltmeve kynulan iş: Trım 't q unu c: ki· 

lometre lx 000 - 63x300 arasındı park ka d rım. şose 
esaslı tam;ratı ve dere tohlcim'ltı 

Bu işlerin keşif bedeli ·· 233 Ob ., lira ~2 ku· 
ruştur . 

2- Bu işe ait şartnam! ve vrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi 
C - Bayındırlık iıleri Genel şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartname 
E - Keşif, silsilei /iat ve metraj cetveli 
F - Pro ie 
isteyenle; bu eımıkı Tra bzon N fir.ı Mıidürliı 

jünden ve Gümüş .,nede Transit yolu bı i ci mıntuk' 
Başmüdiirlüğünden 7 2 lira bedel muka6Uind alabılirler 

3 EJ:silt'Tle 3-1-939 P .. z lTt · g u saat 15d 
Trabzonda Transit qolu Birinci m rı B"şrnü {urlüği 
binas•nda topla'lacak komisyon la pr ac'.lktır 

4 - J::"-si!tne k. ·pılı z:ı.,f us / ql 11 ıp c ktı'. 
) E 5t tnıel/e !f dılmck. içirı i t ktin n "J L 905, 

lira 'ık muvCıkkat temınat vermesi ve aşagıduki v sikayı 
göstermesi lar.ımdır. 

A - isteklinin ihaleden 8 gJn evv l 7 abıorı 
vilayetine müracaatla komisyonu m h us trıra/ınd ınP.h -
liget ıuesikası alması ~arttır. 

6 - teklıf mektupları üçiincii mrıdded yr.ıztlı sa· 
attan bir saat evveline kadar yukarıda sözü geçen ko· 
misyon reisliğine makbuz mukabilinde varilec@ktir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihıuet saat 75 e kadar 
gelm:ş olması ve dış zarjın mfihür mamu ile iyice ka· 
patılmış bulunması lô.zımdı. 

Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. 
15~ 18 . 22 25 

Aç k eks' 
mezbaha ya k 
Akçaabat Belediye riyase inden: 

ve meharetini röıteren Avrupa 
kafalı ve icar ak terli ıalııiyetl .. r gi· 

bi buluadutu yeri tahtı nüfuz ve 
idrreaine ılıyor. ilci aastlık köyden 
eldea ele taf taşıtmak suretile ve 
bütia ıaaatk:irfarı derleyip, top· 
layıp çalııtırmalt yolile bu evi iıci 
fÜD içhuie yaptırıyor. Memiş a2a
aıa yedi ltar111 olup her biri için 
ltirer Jtılvet odaaı ve bir hamam 
yaptmyor. Evin alt katında hapia
hıaeıi, v• yolaan r•çeıılere b11-
kın yapmak üzere de birer uıav· 
zere aımloıu ıı~acak delildi si · 

eluaaa khn11 derhal n1a nrllea yüz 11cJi lira ( 43 ) kır üç K.Uruştur. resi tmesi ıvİ.;tJn 
mua1et içinde par•11 nrm11.ıaaıe 939 Pazartesi günü s ıat 71 de Erzu rum Askeri s~tın ' - Açık eksiltmeye konulan iş : B • erti ıe mezbahası 

aararı feeaelııııarak lı:endı14ea eYveiea 

111ı .. k teklifte bulnaaıı.1ı:ı111 .. arııetmit Alma Komisyonunda yapılacaktlT. Şartname. Keşif ve 2 - Ktşjf bet/eli: ( 4974 ) lira 45 kuruş 
• 14ut• lıedellıalmata ruı elmunya plinı hır tün lcornisyn1da gô'rülebilir. 2 - 4 3 - llıelege konu ldunu tarih : l 1-3 919 Cumartesi 

perl.r vüe11da retiriyor.. Böyle 
\sir adaaıa bayatını. }'sşayışını 

aalabr .fekiltle n.ie bua-üa için 
öyle eaterHH teıkilit göze çar

bul1lunıazıa hemen oabq gtlıı. ald4et ,. 
Jı artırmaya çıkarılıp eıı. 9ok uhrana 4 - ihalenin yapılacağı gün : ..!7-3 939 Pazartesi 

~~·~:ç:~mr~;.::e:h:~ıı::··::ı~::t;;: Blokajlı şosa inşaat ek i mesi 5 - /halenin yaprl.ıcağı yer : A ·çaab:ıt B!ledıge bİ' 
llHap eluaaeak faiz ve dtfer zarar E d nasındıı komisyonu mahsııs h.u:urunda 
ı..r 17rıca umı hacet kahııak.1ıoın Vilayet Daimi ncümenin en : 6 - Yüzde 7,5 muuakkat teminat akçası : (375 ı fitti 
ıaeıawrl1•tt111i:ı:co alıcıda• tahıU olw.nun / 

Nt iu ba, bir ltiltaye .. Do~- ma'4e (133) Trtıbzon - Giresun yolunun Meraş caddesi üzerinde 7 - lha 'eyi müteakip teminat 9 ız-Je 15 e ib!ôi olurııJ1' 
pıyor ki .. 

To, yalaa; böyle dialedilc. Geçe· Oayr1ııtenkulier yuiurcta B~ terilen IX228 - 1X88S inci kilometreleri nralarındoki bozuk Taliplerin mezkur günde teminatları ve ( 5000) lir~· 
li:n. ltt• bıı mevzuu da yazmak 121 • 4 - 939 tarllalnde tW J~R- olan arnavut kaldırımı kaldın !arak blokaj lı şos inşaa · ide. ehliyet t1esik11.larile birlikte. mu raca at etmeleri j/ofı 
iıtiyordum.. memurıutu o4.aaını1a tltbu ı~ıdll ı .. vıı 958) I (5oıı k l k k '/ b d 1· .. . d o'urıur. 2 3 gııetarlleıı artırma ıar namı. a..,.eaın sına ait ( 3 ira / uruş u eşt e e ı rızerzn en 

YiDe •evzularım arHında mı· de ııalılacağı 11:1a olunur._____ 23 tün müddatle açık eksiltmeye konulmuştur. l4u vakkat iç ,· maa Dav 
t.alll, •~vzii öyle hadiıeler, valca· ·ıı A temin.ılı (296) lira (88) ku uştur. 29 3-9?9 tarihine 
br veaaıreler vardı iti... on ftıtan çarşamba ıünü saat l 5 de vilaq t makamında top-

B11nları reride bıraktıracalt · d ·ı l · z k v f Mag" deni Sanatlar Kurumu Heyeti 
T S. ·ı M b f ı x..ınd /anacak olan daimt enciim"n e ı ırı esı yapı ne~ tır. n.eşi 

1u mebuıluk, ta iatihap, cu Al· apu ıeı 1 u a 12 16 aD : / bb B k 1 d manyaaıa kasa d-•. d -ı • t·•~ Caıabur köyünde lslam o~lu tte şartname.cini görmek istegenlerin ve ta ip alanların müteşe İsesi aş an ığın an : . 
0

"'me eD 11 ıa · · · · · · Jaı'mıA •ncu··mene muracaatları · 4 -- 4 22 93 Ç k ett Plinını tatbiki yo'- ? il'. Mehmet vereseılerının te•cılını ıs· aı ... 3 9 arşam ~a günü a ~a 1 saat 20 de heg f llmu... ıa şu me· . . v 
buıluk iıi hepıind11a ba k ltt tedılderı şarkıın ve cenuben ka- 1 Jııızır bulu ın sı vev bir v~kll idaremizin aza seçimi y~pılacagmdan bilumum mağdefl 
Akı f•L • b I ID ÇI J. ban garben kendi fındıklıtı Şİmılen ' ,· aA n gönd rffi(' l ftk 1 t kdfrde hak• l 'fi 

ım, ıuım ep onuala meşgul.. 1 k sanat ıırla nla/cıdar ııqelerin Cemiqet b · sındı ayni ga 
Bu meşg-uliyetim kendim için de· lcabu ve lcıamen •

1
:: o:lu ~~- Maçka Su\b hukuk hakimli~indeD t~nnd~11~1nu~ ır ırı verilece~( ve saatta kazır bulurım ,/arı ilan olunur 2 -2 

fil .. mDr~ad edip~rGyı•ını gö- reseleri tarla~lı ma ut eş ın Maç~ Orillan idıre~ne :ıa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rüp bulyHıDı kuranlar içiadi .. Ôy- beı ?? on dört JJletre murabbaı tarla tetlı vekili Hazine vekili F~hrl 
8e ya aer birerlerilı içli tışlı ol- ile şarkın ~endi tarlası i'arben Öztenla MUddn aleyh Mııçkıınıo 
du~amuz bu arkadaşlarımdan ban- Molla 02ıu Mehmet ve kısmen Luhan köyünden ilaaci oğlu 
gisi oluna elbette bana da nasıl lalam otlu vercselcri şimalen yine Kazım aleyblne sullı hukuk 
olea yatla işlerden okkalıca bir lılioo otlıı vereaeleri eenuben ica- mahkemesine ııçtıQ'ı tazminat 
pay çıkarmak kadirşioaslığında, ban ile mahdut. ~ekiz bin iki yüz davasının yapılan mubake ne i 
vefakirlıfmda bulunurlar diye dü. yetmiş bir metre murabbaa fın· sırutndR : 
şiinü!Ordum. Her ne hdar lnônll dıklı2ın ta~u.ca kayıtlı olmamaaan- MOddea aleyh Knztın nnmJ 
devrınde ~r~ıL: hazırlop, lıavadan dan malıallınd~ tasarruf ıebepleri na çıkarılan davetiyenin ikamet· 
~·çiame, ıltı~as ve. ga!rıJına ola· hakkında_ ta~kıkat yıpılacatından kftbioie meçhul oldu~undırn bab 
elaaııyacak 11e de ı~kuzar_ ~l..ıııa tasarruf_ ı~dıuında _bulunanlar var-

1 
ıile blla tebliğ l::de edilmesi 

eangi devirde i~ beceru::edıtı va lia yeeaıkı tasarıufıyelcrile birlikte baRebile mUddea aleyh Kilzlnı 
4cidir '} . . muh~fı:ılıtımıza \le ke~if günü olan ~ namına uaaen tebll~at ifasl08 

Vaktaki onlarında binim de l Nııaa 939 ayınıa •u•arte. mıbkemece karar verilip du 
11.tutumus datlara kar ya~ınca, ıi günü yeriade tahkikat yapa~alı.: 1 rı.ışmauıa 12 4.939 ç&rşamba sa
bu mevzu da ıuya düşiince not memura müracaat etmeleri illn ıt ona 'talik: e4ildlğlodeo Maçka 
defterimi elime elmak, ıırada olın oluaur. Hlb buk.uk mahkemesloğe 
aevzuları itlemek düştli bana .... 

"' O mahilerki derya içredir 
deryayı bilmezler .. ,, mebuı olma
auwla baaıi yemııeai g-ibi bir 
adabı ve erkinı vardır .• Bunıs bil· 
mek ve anlamak gerek 1 •••• , 

Cevdet Alap 
itizar : 
Geçenki .. Kalp anketi " baş· 

lıldı yuımda mana v~ maksadı 

bozan ve def iştiren bir çok ter
tip hatası vardır .. Meseli raalama. 
dım olacalc kelime, rastlaat çık-

mıştır. YiM buna ben:ıer feyler. 
öıür dilerim . 

Te msil 
Akın spor Kulübü idare heyeti 

Riyasetinden : 
Temsil kolumuz tarafından aylardan beri purvalarına itina ile 

~alııılan ( Gömdüğüm o cihan ( Atır 'faciaai ile ( Bir cesartl reko•u ) 
ko:nedisi 22 3-939 çarıanba günü akşamı Yıldız §inema binasında 
tem9il edileeeği bildirilmişdi. Kulübümuzun Genel kaptanı ve Temsil 
kolu Şefi Q9ıaan Erelin dayisiı>in irtihali dolayisile mezltür tarihde 
verilecek teıneiUer 29 3 939 çarşamba e-Qnü ıkpmına tehir olunduğu 
ilia oluaur, , , 

evi tart a etleri 
o arın dikkat naz~ 
Müşterilerimizin israrları üzerine imalathanemizi Beşikdüzünden bakır" 

cılarda 26 numaralı mağazaya dakledilerek ölçüler kanunu ve 

nizamnanıesi hükümlerine göre her nevi yeni baskül ve l antar 

imal trazi ve saire gibi müstamel tartı aletlerinide tamir eyleriz. 

T ra zon belediyesinin MEZBAHA İÇİN arzu eylediği 
şekild raylar üzerinden geçen etleri kolayh 1 arta~ 

bir a ül im ]lethanemiz tarafından yapıl ıştır. 

İhtiyacı olanların bir defa imalathanemize muracaatlan; TaşradaJl 
yapılacak olan siparişler derhal gönderilir. 

Trabzon akırcılarda Mustafa Demirel 

y 


