
i.'i ti 
Cu '.i1a,· tesi 

20 
Mayıs 1939 • 

Çarşamba . Cumartesi ı:ı-ünlerl çı ka: 

~ ' ""' 2588 ~ "---~---------~".J 

• 
e 

Siyasi G 9 zete - Trabz on 

nı rek toro . nıışyuzırı~ı 

R~l\IH "iÜl\l"'ıf ın•r AJ\<.;l'l t·ı 11 

Piot; 4 l, ,,~ 

ilan satın ., "J ,,, . 
l hııosokalı:. : 12l · 1 l;) t L5 

~ 
>!:1 16 rncı yıl ~ 
L~---mı.11----~ 

biin 19 Mayış Şehrimizde Fevkaliide 
!e Çok Coşkun Tezahuratla Kutlandı 

Sulh ve 
Emniyet 

~da 
~t. Siyaaetimizio ea açık ifadeai, 
'ilı tlirlı:.'ün deyl4ile: Yurdda aulh 

'lda aulhtür. 

~ Oo beı Cu•huriyet yılında 
"-ı~Grüat ülkü u~ruoda ıarfelti 
\ııl •ınelc bütün cihanın tıkdi 
'kaaanmıştır. Vatanın yeniden 

' davamızı, ltanlarım•ı:ın be · 
ht kazandıtımız ıulh içinde 
~ç.lı:.leıtirirken hizi yoluaı"zdb 
~ 0Y•oılc h"lr türlü enıeli es 
~ •t•imizi bir aa eluiltıae•i 
,. Çalı4111alarımızın ve baş•· 
.. lll111a CD lU\'Vetli rarantileri 

''"" . T~ L d -._ • ıoıaımız ve un. or U· 

llJl a&raı1maz çelik varlı~ıdır. 
'4. Düaüo ihtiraa hedefi "haata 
~'-' .. ı yerine buıünüa sayrı "'il •deo vakarlı devletini aa 
ı._ k11""etimirle yarattık. Zayı 
~ doıtu olmaı; evet, bu bakikıt 
~r zamaa uyanık tutmuş ve 

tır. 

"'~·~aya uf•lclarının bulaaıldıtı, 
~ Jı çırpıımalırı dünya ba · 

'~rıllllf; fakat bu hal bizi 

'-"
1&e rüveamekten laiçbir 
•lılteyaaamııtır. 

..,_,Soı. defa Balkaalara ııçrıyan 
,, karşı11nda zimaadırları· 
,~l&iyeti bir kere daha ciddi 

'llliiılerdir. 
' ,~ ~llşGnüt ıoa Türk . lngi
~l •rlıQiai meydana retirmiştir. 
~~ Sayın Başbakanımız Dr. 
~~ SıJdam tarafıodan Kamu 
~ olı:.1111up aeşredilın anlaş 
~,' hedefi teldir: Dilnya ıul· 
~· korumak.. Hiçbir tecavüz 
'!~ l'l\tırıtyoruz; fakat aenfaat
'ıde. rozt olabil,celıt "irre 
~ •ıyaıetlerine de .. ı. röz 
' 'o~Jır.. Atatürk çizme rey
~ ıte ötrettikten ıonra ara· 
t>,' •yrılıaııtır. Başımızda 
~""el e11 yakın c phe arkadaşı 
\il ueu da cihıının malamudur. 
~ ... •derae, reçmiştelti kahraman· 
~llııtı ltııkandırac ık yeni ha· 

~ .ı.h~eıtaaları yaratırız .. , Sözü 
S 1 bu Baş'..,u2' ıöylemiştlr. 

'~11~1:11 ıoouna klldar lı:orumak 
' 1 '•ak azminden ayrı!mamı~ 
ht -ı::İliı c~ntilmenliği yanında 
't~'i , Türk kahramanlıtının da 
. ldby1 d - - 'd ~ ır o un a yuruyec:tın en 
t. 

1
' liipheıi olmamak rerelt. 

'~t.t' . ı 'y 111lıt aarihtir, tekrar ede· 

R~fik Koraltan 

Bursa Valisi 
Nemutlu Bursalılara 
Refik Kora/lam 11/atürk 

Türkiyesinin Cumhuriyet 
Hükümeti Trabzon viliiyeti 
ne ve inkilapsever Trabzon . 
fulara ismi gibi ateşli ve zi 
ya/J bir Vali yollamıştı, 
Trabzon halkı ateşli ruhu 
nun makesini bu iman/J. 
bu atşli, bu inkilapçi, Vali 
de bulmuş ve şahlanmıştı. 
an gibi geçen on ayltk va
liliğinde şehrimiz halkrnrn 
ve Trabzonun gönlüne ve 
hayatına verdiği iman ve ye 
nilik sayısız ve hududsuzdır. 
insan bununla ça/Jşuken 
yorqunluk duymaz. onu 
dinlerken usanmaz. direk 
tiflerim yerine getirirken 
yorulmaz vazife aşkı. sev 
dası ve inkilap ateşi sanki 
bu imanlr ve kudretli Cum
huriyet valisinin şahsında 

ve eserinde toplanmıştı. 

böyle bir var/Jktan Trabzo
nun uzaklaşması, bütün 
hemşehriler için şüphesiz 

derin bir mahrumiyettir. 
Dech41 şurasmı ilave etmek 
isterizki yurdumuzun en 
feyizli parçalarrndan olan 
tarihi bursa ve burso/J/ar 
için de elbet ve şüphesiz 
isabetli bir tayin ve aynı 
zamanda o eller için bir 
nimettir. Muhitini etrafına 

toplayan, herkese sev-:,i ve 
saygı blfakan bu idealist 
yurt çocuğu ile öğünebiliriz 
!ltatürk inkilabını ve milli 
Şef inönünün yurt ve köy
lü davasrnı rejimin inkilap 
ve umran hamlelerini hal· 
km ruhuna ve hayatrna ya
yan çelik idaresi kora/tan 
ile ve onun aziz hatlfalarile 
bilhassa Trabzon gençliği 
ebediven öğünecektir. 

Sevgili Valimize bütün 
davasmda ve yurt sevda
smda büyük başanlar diler 
ve BursalJ/arı da candan 
tebrik eyleriz . 

'\. ""~ •ulh, cihHd• oulul 

... ~ Tunc ,........_ __________________ __ 
Yeni Tefrikamız ............ 

ttaradeniz 
Hikayeleri 

~Hayrettin Ziya'nın 
'"~d~nizin ve Karadenizin sahilinin hususiyetlerini l lıtteo bu hikiye serisini gelecek sayımızda 

~frikaya Başlıyoruz 

DüTt Trabzon: Cumhur:
vet meydan1nda emsalsız 

coşgun 'ukla büyük bir bay 
ramı. 19 Mayı! Bayramının 
en zevkli ve neşeli kutla· 
yışrnı yaşadı. Hava da . Gü 
neş te bu bayrama aynı 

zevk ve neş·e ıle işti,ak 

etti. 
Saat f 4. bütün Trabzon 

halkı Cumhuriyet meydanı 
nı işgal etmişti. Sahaya 
sığmayan halk tepelerden. 
hasta ıt: çatJ/armda. evlerin 
pencerelerinde. ağaçların 

üzerinde, görüne bilecek 
her yerde kesif bir kalaba 
/Jk hal nde göze çarpJYordu. 
20 bin den fazla halk. 
2 bin mektepli ve spor 
teşkilatı gençliğinin idman 
hareketlerini. milli oyunla 
flnl seyrediyordu. 

Bütün Konsoloslar. Or
man Fakültesi Profesörle 
ri de bu şenliği görmeğe 

gelmişti. 

Merasime başlamadan 
önce Valimiz. Komutammız. 
M•arif Müdürümüz teftişi 
yaptıktan sonra geçit ya· 
pıldı. 

Merasime lstik/ô./ marşı 
ile başlandı. Marştan son
ra Saym Valimiz Kürsüye 
çıktılar rok heyecanl! ve 
alkışlarla karşılanan Nut 
kunu irat ettiler. 

Nutuktan sonra madal
ya, b11yraklar tevzi edildi. 

Bunlardan sonra Kt z ve 
erkek ta/,.benin 1imnastik 
hareketleri tai(dir ve alk.ış· 

/arla seyredildi. Hele musi 
kili jimnastik harek~ti çok 
beğenildi. Milli oyunlar 
zevkle seyredildi. 

Bilhassa B. /(emal Ka 
ya/mm 6 yaşrndaki mini 
mini yavrusu Yük.selin {izin 
de) Şiirini çok muvaff aki 
yetle okuyuşu herkesi neş'e 
ve takdir içınde buaktı 

Bütün bu şenlikler. h11-
reketler gözlerde. yürekler 
de bin bir zevk ve takdir 
/er. ilhamlar ydrattıktan 

sonra çok parlak bir geçit 
le merasim sona erdi. 

ı\1erasimi müteakip genç 
/iğin ve sporcuların hissi-
yatrna lercün,an olmak 
üzere Bölge llsbaşkam ve 
kulüp Reisleri tarafmdan 
Reisicumhura. Büyük /v'ı ıllet 
Meclisi Reisine. Başvekile 

Genel Kurmay Başkanına 
Dahiliye Vekiline, Parti 
Genel Sekreterin•. Üçüncü 
Umumi /v'ıüfettiş ve Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü 
ne tazimat Telgraf/an çe
kilmiştir. 

Valimizin Nutku ve bu 
Bayramrn daha 
baı m gelecek 
okuyacaks1nız. 

geniş inli· 
sayımuda 

Yeni Bir Su 
içme Suyu tesisatmm so- ~

1 
Zülmera suyu ile bir/eşi iri/, 

ğuksuda yapılacak deposun- diği takdirde günde 200 ton 
dan yukarr semtte kalan bir su almak kabil olacaktır. 
çok evlerin istifade edemi- daha büyük olan su le· 
yecekleri ve bu kısmın sis atı da f 300 liraya mal 
mukavele harıci kalması oluyor. 
üzerine Valimiz Refik Ko· Fak11t bu masrafl bugün 
raftan bu hususta tetkikler ıçm karşJ/am11ğa imkan 
yapmış ve müsbet netice olmadığrndan birinci tertip 
elde edilmiştir. tesisata teşebbüs edtlmiştir 

Refik Kora/tanla Mü büyük tesisattan istifade 
hendis Fıkret dört gün mü· edimiyen soğuksudaki ev 
temadiyen Tuzık Dere ve sahipleri Pazrtesi günü Va
dağlarrnda yaya olarak do- /ımizin riyaseti altmda top 
/aşmış ve nihayet 24 saatta ı~narak tesisatrn masrafları 
43 ton su verecek bir mem üzerinde bir g?rüşme yapı 
ba bulmuşlardı. /acak ve bu mühim işe he-

Bu membadan Kaptan men başlanacaktır. 
köşküne kadar ferşedilecek Bu haf ta içinde şehri· 
12!30 Metre boru bu mev mizden ve aramızdan ay~ı· 
kidekL eski tesisat ile bir /acak olan Refik koraltamn 
leştirilecektir. Yapılan hesa- bir hakikat halinde tecellisine 
ba göre büyük su tesisatı şahit olacaqımı_z bu bir kaç 
haricinde kalan soğu huyun günlük çok hayırlı ve ebedi 
yukarı kısmına tlfzıktan ge. eseri bir sene gibi kısa bir 
tirilecek bu yeni su 1500 fi- zamanda Trabzor.da çok de 
raya mal alacaktır. ğerli eserler ve hatualar 

Yine bu meyanda yapı bıraktığına en bariz misal-
/an fefkiklerde t1rzık suyu /erden biridir, 

100 otobüs 
daha geliyor 
Tranıit yolunda işlemek 

üzre şehrimize daha yüz 
otobüsün geleceği haber 
o//nmı1t1r. 

Tayin 
likçaabat (Hususi) 

Tekirdağ merkez hayvan 
sağ/Jk memuru Vasıf 76 
lira maaşla Kazamız Hay
van sağlik memurluğuna 
naklen tayin edilmiıtir. 

.. 

E r g i n 1 e r Y u r du n d a 
ATATÜRK KÖŞESİ 
Erginler yurdunda ti.Jren· 

le aÇJ/an lltatürk köşesmde 
Valimizin ve yurt başkam 
Tevfik Yunus oğlunun bu 
münasebetle irad eyledik-

leıi nutuk'an ne; r :deceği · 
nizi geçen nushamızda muh · 
terem okuyuculara VtJ(Jet
miştik. Bu nutuk/an aşağıda 
neşrediyor uz. 

Refık Koraltanın Nutku 
Trabzonun e~gin VA oliun bugün dRhi her yE:rde insaniy t- t 

varlıg-ına yeni ve güzel bir es• r için sulh ve emniyet tr.dbirleri 
olar•k baılıdı2'ınız çok yerinde alu.ıırlten Atı.tür itten Orıun dahi. 
bir işin açılma lö ·eoı yı pılırken yanf\ eserlerinden minodle bah· 
Büyük Ataturltün ıolmaz hatıra ııedildi!! ini iftiharla iş itiyoruz . 
11nı C !l olandı!'an kıyme tli özle Atatürk bış'ıınbeşa gurur tablosu 
rinizdtn çok mütıihu8 iı oldum. olan bir varlıktır. 

Büyült Ats ölmemiştn. Şe Muhlerl!'m Trabzonlular: Her 
refli bir tarih ebedıvete intikal türlü i'hıım kaynıı2'ımıı odur, o 
etmiştir. lns>&nlyet .tarihi kuvvl't olııcakhr Ebed ıyete intikal eden 
ve muhabbet ifade oJen y c ~ hir tarihin kalbimizde olan aşk ve 
varlı2't aaırlardan beri Atııtürkün hey• canıı ı bir defa daha tazele· 
yükıek tllhsiyetinde l>ulnıuştur. mek fırsııtını bize verdikleri için 
Tür~ Milleti onunl11 ebedıyyrn Erg-inlpr Yurdunun ıevdcıh gtnç· 
ög-ünecektir. Ona hıirme t en bü ı le · ini tehrik ederim. 
yük borcumuz, miJJ~ nıukad ieaa. J Gen ;ler : Sız bu sevdada 
tı.ııızdır. Atatürk koşeye !tı\!maz, devam ettikçe Ahtürküa Ruhu 
asümane 11fmaz, Onun en c uyülı: f çok me!J'nun olacaktır. Hepinize 
en güzel yeri kalbimi:r..:iir. işte 1 mes'ut günler dilerim. 

Tevfik Yunusoğlunun Nutku 
Bize, lstiklôlimizi karandı· 

ran, Milli benlığimi.zi tanıtan 
Ebedi Şef imiz Ulu Öntfer dalı i 
Atamıza olan sonsuz S«t•gi fJC 

saygımızın nişanesi oforak bu 
binada uücudr gelirdiğimiz Ala 
türk köşe!Jinin açılma mera~imini 

kutlamak i;in toplanmı~ bul11nu
yoruz. 

n büyiik kahraman ki Tıirk 
vatanının kararlık 'e ümilsi• 
artlarında, Dört stntlik ezici ue 
felôk.etli bir harpten mağlup çık-

- Arke11 ikide -

"Misten Nise,, 
AlcşamdıD dı.ydu~um ıevin

dirici bir haberin heyecıınile aa 
bınızlık içiDde çırpınan gece, ıel· 
dı ve ıeçti. 

Beni, çok irken yata~ımdan 

fırlatan ve (4 Mayıs) aabahınıa 

alt ca renkleri içine bıralcao, kıaa 

bir •ey oıhatın verece2i gönül ç14 
nisi değ-ıl. Beşikdüzü'nde kurulan 
bir irfan yuvaaınıa açılma mera· 
simiı d: bulunmak rurur ve be. 
yccanı idi. Bu heyı canla ıürük· 

lendim ve ıeyabat kafilc-ıine ka 
tılm ,it üzre Partiye yürüdüm. 

Kararlaştırılan aııatten çok 
evvel gelmişim. Gözlerimde uyku 
vücudumda yorıunluk var .. Fakat 
ne beiJ var: Bir az ıonra de~İ· 

şen bir aleme ltaut açacak de. 

ğilmiyiz ? . 

Koltukta Beşi~dü:z.ü hayalini 
yaparken uyumuşum.. Seyahat 
Kafile ıiaden bir arkada4ın fİlrül. 
tülü sesi Beni uyandırdı. 

Hundan ıonra her geçen da 
kika, Partide bir lıaynışma Y•· 
ratı fO rdu Muaıyen bir maksat 
içia toplaaılıın yecde, ayni iı rt 
rafında konuşraak, gör üt••" adet 
tir. Haraket !laatini belclcrkcn, 
çenelerimiz beklemiyor; g ıd•n, 

ritmiyendcn, tanıy~r. tan•mıyan 

dan izahat alıyor. H·p, Beşikdü 

zü hep Beşikdüzü mevzuu .. 

2 

Saat 9 • 30 dı Partiden ha· 
relcetle, ilk durağı Atap'lrL'ta 
yaptık. Parti ile Atapark arasında 

ki meaaf ı oltadar uzak olmamakla 

beraber, ıu tesisatı münuebetile 
;ıehir yolları ve ıokaklarının delile 
deşik bir manzara ıöstcraıeıi, 

otomobilleri Başıhoşlar ıibi satP, 
ıola sarpmıya mecl:>ur bırakmış 
ve yolu hayl ce ~zdmıştı. Tra&. 
zon. Buıünltü şcld•le, Bay Refik 
Koraltan ığzıııd1n aöyliyeyim : 
'925 Aolcaruıoın çehresini, ve • 
o uman orada rörülcn manzarayı 
arıediyor. ,. 

Ankaranın o rünün!i görmi-

yenl,.r için bu iz lh be ilci bir n 

müphem olı.caktır. Fakat hakikat 
şudur ki, Anadolunun ortasında 

vaktile bir atep manzaraaı veren 

eski Ankara, benzerlerile muka.

yeıı edilince, yeni Türiiye'nin 

Bugiınitü idare aerkcıi ve Avru· 
panın hayranlık.la seyrettiği me· 

deni bir Türle tehiri oluncıye lr.a. 
ciaı ne ıihidi iııtıhıleler geçirdi· 

2'ini ınlaıaılt güç değildir. O de
rce~ istihale geçirmiştir İti. Bura· 
aın çehresi, şekli d,ğil tabiata, 

mevsimi dahi <leRi miştir. İşte dün 
kü Ankara ne ise, üç yı l evvelki 

Trabzon da o idi. Ve .Ankara Dl• 

ııl. Ruıünlcü Ankara olmuşsa, 

Trabzon da • pek az bir zaman 

f arkıaı hesaba katarak • ( "'usrüoldi) 

Tıabzoıı obcııldır. Bu, bir duyuş 

ve görüş uyullıQ'ı de~il, Realite• 
nio Vtdi2'i hükumdür. 

Çulha 
- Soou var -
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Ergenekon - Bozkurt G örüşl er~-=-:Ell~
---~~~Duyuş ar Üçüncü sayısından sonra kapanan Erg,.n,.kon mecmua.sına, 

Bozkurdun birinci sogısile tekrar kavuştuk. Bu suretle bir acıyı bir 
seolııç gidermiş oldu. Bodurt Kemalist gençliğin Ö% sesidir. Meç 

maayı takip etmiş olanlar bu mukaddes sesin akislerini olanca Trabıond n B şikdüzüne gi iş 

r inler Yurdun da 
ATATÜRK KÖŞESİ 

samimigelile ruhlarına doldurmuşlardır. - Başttırtıfı birde-

Dergi: her tarafta oldaRu gibi şehimiz g,.nçliti arasında da gelı"şı"n İntı"balar mış bir milletin şaşkınlık ve ti! 
geniş bir seflgi ve alcikayla karşılanmış bulunuyor. Bu netice,· reddüt devrderi ge.çirtliği daki 
ona çılcaranlrrrn bı'le tahmin etmemiş olduklar/ der,.cede samimi _ Geçen s~yıd2n deavm - .. an ,, kelimPsinin yıtzılwasını kalcırda İçi vota11 aşkil~' millet 
ve müsbettir. Bagıa uğradığım zaman mevcut otuz nushayı tomar İ-i\tefyed~n Bf~şlkdllzllne muvnfik görmUştOr. Şuhalcfe sevgisile yanarak, memleketin 
halinde iki liselinin elinde gördüm. Gençler, arkariaşlarrna Jcalmaz kartıır olıın yol intlbalarıoı Hıık- hu çPşmenin üzerim• 'Atııtü k'!l felaketini hazırlayanlara isyan 
düşüncesile otur unu birden satın almışlardı. Bana birdane verdiler, kı 'l'uucay gfizP-'C ~ anlıı ltt ırn ,. cUml ı yazıl"c ktır. Şimdi ederek, lundini bu feltikeili uçu · 
para almadılar, dem k istediler ki; br.ı mıcrrıu•gı okursanız bize olan H l b' ik' c· daf yoi ut) vazı dımı bllmi'-'orıız. Her b•ıltle. rumdıın, dü~man esaretinden. _ " . en m ır ıo ı .- ı1 b • J 

bıJrcunuzu ödemiş olursanuz. Çunku genç/ılı:: Bozkurdu galmz oku- _ l j d JU"ları nnlatı!;ım bir yazılmış olacak! lskefyelilt>rin 11;;al.:ltktan kurtarmak çarelerini 
· ki d ·ı l'J' ruş or, ıı ~ , nıakla değıl olwtm~ a a vazı1 e ıaır. tekrarı ma oıur. Yalnız onun yerinde ben ol m. meklehln c.rayr:ın Türkıin baş nrı gısçti. 

Bozkurtla Holıvutun yıldı%ını: Çiçekler seg.-eden Mayıs kızını gözlladeo knçım ve benim gö. ndım da "Tuhsin Uzer,. ko)a Tek başın(l muhalif ceryan 
ararsanız bulamazsınız. Fakat: Gözleriniz onun sahifeleri üstünde • U ·ır !ln bir iki rıoktayı rım. /arla çarpışarak, ve miiletlt bir 
d~laş!rk:n, rulıla1rınızı:. 1 ürklıiğürt ilcihi çiçeklikleri içinde, Türk ta- ıil~•~:t~e~l y.)l intibalar nı ek Jandarma karakolunu zlya- likte mi"slevli düşman/urla gün 
rıhlnı su&lege11 e saneoı gıldızlann kucağında bulursunuz.. slksiı anlatmış oluruz rrt ederken kepıl'.la bir j tı>d r /erce, aylarca, yıllarca cenk ede 

Bozkurtta: yücel muharririnin dediği gibi ''er geç gelecektir o lslt<'fyede ge ç, çııhşknn. ma n ft.•rlnin nutuk ir d elli~l· rek yurdun maküs taliini gendi, 
i'lkilôpki herkue a.-ılataçak ahlcikın cinsiyr.tle ilişiii olmadrğını, mOte~ebbUs hir muhtaı-ın hir oi zanntıl.Um. Mejter ad111ı SRnl· f vatanın lıarimine sokulan düş 
vı cinsiyetin yemek, içmek kadar t11bii bir şey olduğunu,, nev'ınden puk, bir m<>ktep, blr çı>ŞmP. nı söylnyor v~ tekmil tı<ıberi nıanı boğdu Miibartk şelıitleri 
milli ahlak ve fazilet an'ane/erimize aykırı lıt"zeyanları, kızıl yaptırmakla olduğunu, ve ls veriyormuş. Vak.fık blrtu içinden mizin kanlarile yıkanan topralc 
d:ımralı saçmaları bulamazsınız amma, mevcudiyetini heyecanlı kefyeyl umranluşlırm ktu hayli yOrU~·erek g .çerken Müft:llişl lıırımızdan sürdü çıkardı. Tarilıe 
ruhunun alevleri içi11de e1 itmi~, Türklüğün aııkı bir gencin: hizıııetl g~çll~ini ög-renen ~(). ıniz halktım bazıluına : Türkün hamaset ve şahametl.!rle 

" Çiçek açar güneş soldursun diye rettlşi U:numtrnlz muhtarı lıu - H nı bukadıır güzel yer- dolu şarılı şerefli bir destanını 
Ben de Türklük için karban doğmuşum zuruna çağırdılttr. kendisini de ola ınız, lıP.m de zpngla ol yazdı. 
Anamdan Tanrıya son bir hedig~ tnkdlr ettiler. :naytısıoız .. Olur mu bu? . Diyor. Daha dün olmuş nazarile 
B•n Je Türklük içi" kurban Joimuşum ,. Portmenlf'rinden bir beş Bir genel kıırşılaımda eııkr.llı bakılan fiirk ve p;ırça parça 

Diye haykıran özlü, inanlı sesini, ve llrıılık banknotu Vclrerek : !lııco. Ona: bölürımrk istener. Türk toprak-
" Atam I imarı ettim artık ben burıa: ' - Potrk için ruııy olsun! · Slkal mı lııraktın '? ])iye lt.rı yine Türk oldu. O toprak· 
lrkımrn en üstün Irk olduğana, ( Bur.ıı~ıoı bir nı biye merkezi soruyor. Geı ç, h yır. ~iyor Kıç /arda yine hür ve can ve kan 
Türklüğe atılan zorlu kurşuna yapırsak köylnye bir hiı.rııet kuruş tırnş olursun, dı)'e soru bahasına istikliilitıi kazrındıgı 

ynr. G oç, 15 ktıruşa. dlyıır. T·· k ı -k. 1 . . k d 
Nasip olsun beni toprağa sermek.,, etmiş oluruz . . 1 yenı "' 11u ·ııme ını ur u. 

i eğile de Türklük. sevgisi uğrun a ölüm öz eyen kahra. Dedikleri I, işitince içim· . u un ır cı an • •serın D 1 d l Snyıu MOfettışlmı:t.: Ayıp o· ı B .. 1 .• 6 . ·1ı b . 
mazsıı şımdı trıış ola ııı <!iye · t - r-d k 

mon ruhların fevtranlarını bulursunuz. Bozkurt işte bunun için den : •Cumnuriyet ric ti, idH· . • ı..e o eserı yara a;;ın onun e ta • 
v 1 verecektım. Demekle Mnr ... ttışi d' l .1 -·ıd· 
l\.enta lst gençliğin öz sesidir. reelleri merl'l lekntlcrl bövle ır e ·.>aygı ı e egı ı. mizio s nllı gençlere f ırnlen. . . 

Dergi; bir taroftan Türk ictimai bünyesi için zararlr cer yan· imar edı:,rler: bu bl!~ llrn l ~- digloi on amış oluyoruz. Mufet- • . f akai o ~a~nız çok çetrn bır 
farın galdızlı maskelerini sökerek, acıklı ve perişan hüviyetlerini kefyAnin. fstikhnlinl p<ırlııtmPk tişlmiz bu g,..r.ce bitap ed~rk<'D ıstık/al zafcnnı kwazanma~lrı k_al
teşhir ederken, digl!r taraftan da TLirk gencinin ruhuna; büyük Metele- tı;fn hem hir rDa\>fl ve t'em ete ben kuhıklarıınll kııdıtr kıZftl'I· nıayara~ k.u~dugu yenı ~u_rk 
rin, Tanrrkutların ilcilıi se:;/erini doldaı uyor. Yarının Meteleri, Tan. bir uhurdur• dı.:dim. Ç . k ı.. Cumhurıgetırı:n on bt:ş yılı ıçın• 

li yordum. ÜO u lırt;ı;;ım uır gliu- f I . 'k "l • . 
rıkutları, Afuiürkleri bu seslerle beslenerek doğacaktır. /ıte şu V1tliın1" H fik KoraltRn ha· JüktU. Halbuki btt ı:ıeyahata <ıCd vat~nm re. a 1 ve_ tum ıslı '.a ını 
imanlı beyit bu i1tanışın ifadesidir: oa . le ç.ktı2ıındııo stıbahleyio tıuış temın edecek bırçok devrımler 

"Delinse ger, çökse gök; yansa kiil ol.<ra dört yan - Cevdet Alap, bu muh· olıııHdıın yoln gırwh;hik. lııt i~i..u sıkı~tı. dı. 
Yüce dileğe doğru yine !JÜrürüz 11ayan, t rla görOş, neler yuptığıaı, 8eşikdUz.Uude bir beı bere kı Ş· Yurdun ilerlemes!n~. e'!zel 
Y_ıldrrımdan, tipiden, ku5ırgadan yılmayız, dt\ha neler Y~P C ğır11, köy ın k Oldu da ft!ralılddıın.. olan taassubu yıktı, kuUur, zıraat, 
Olümlerle eğltnen tunç yürekli Türkleriz ., kanununu, mdhtarlık V».Zlf P"iİ i Heşikdüıüuo girerken bir endüstri. v« umrun sahalarında 

Bozkurt: özlenen ve 11özlenen bir yulcu.11Ju. Ona k Lb' · • ne d rt-ceye kıtdrır kavradığıoı ktl ·ük kızıu Lıir eııade bük.d çok gemş adımlar attı. 
• a ımızın bir anla ve yuz eınrioi verine ,· ç ' B - h · · · 

bütün .samimiyetile hoşgeldin digoruz... ADSIZ diğ 'r elinde nutuk kll~ıdı .Mli· ugun epımızın göğsünü 

Görgüle!:_ 

1 
Bir Bakış 

D8n 19 Mayııdı: Bu 19 Ma- Bizim en poplller ve k.ahre-
yıı Anadolu ihtilalini ıevk. ve 
idare eden dabi 8aa ID ihtilal 
topratrna ayak bastıkl ayrnm 
fÜnleriniD zinde bir başlangıcıdır. 

Anadol•cla bu.ıdan tam yirmi 
yıl Önce bütün bir beşeriyetin 

maddeten öldü aandıfı Türklük 
lleai Muıtafa Kemal Atatürk'üa 
açtıfı ihtilal bayrağı altında top· 
lanmıştı. Muıtafa Kemalin ayalı: 

baatıtı Samıuo toprakları o rün· 
den itibareı;ı tarihin ıiaeıinde va 
Türle Milletiain kalbinde aza 
aıetli bir varlık olmı..ştur. 

Eıaaen Onun ayak bastıfı her 
yer b11 riln ayni gurur ve aza
meti taınaaltladır. 

Kahramanlık nhu hiç bir 

man bir vatanJaıımız olan Muı. 
tafa Kemalde hepimizden birer 
zerre vardı. Ve yiae bu zün he
pimizde ondıo bir zerre mevcut. 
dur. 

Biz en büy-tiimüz ve ebedi 
kurtarıcımız olan Atatürk adlı 
kıhramaıu böyle tanıyoruz. O ha. 
yatında halkın içinden çıkma mü 
tevazi bir halk çocu~u olduğunu 
hiç bir zaman unutmamıştır; mil. 
letinia iztırabından başb . .hiç bir 

acıyı duymamıştır O bu u~urda en da 
yanılmaz acıları ıörüp duydu~u halde 
hiç bir zaman atlamadı. Zıra •k· 
lamayı acziyet ııaydığ'ı için ula 
TOrldüğil• şanına aı~dıramazdı. 

mubtu Niveziyi gördüm Otuz rettlşimlzin önOne ~ıkıvtır<tieioi ku::ıartan ve hariçte saygı ile a-
yışla"llldJ bir gen.;, bUti1n ls. Tuccay yazmıştı. lşte 0 kız şu n,ıian genç .. ve k.uvuetıi . . Türwk 
kefyelilerln • r ıı: u 1 a r ı n tk.u irud t:ıtll: Cumhurıyetının temellerını sag· 
iizerinA muhlarlııtı deruhttt et· u l l t d H"rı· t · 1· 1-ı ı " S ıyıo Unu DL Mtlfcltlşi anı a~ ır ı. u ye 'Je ıs ı~ a • 
miş, bUtUo köylt·.rl k. rış knnş ı 

mlı; ve V liwiz, leşrifl •rl .. lzln susamış fle e~ar_te a ıımamış 
dol ş ış, 27 khvOn l!ilwb s'ol l k l 

her defllsınd sıı det ve ueşe· v~ a ışamıyaca o an Türkün 
içine alac k, yani dörtyQz nıev kalbinde en derin seJJgi ve saggı 
cı.ıtlu bir mektebin iaşıısı jçio ler b hşettiglniz memlekctlruıze köşe1;ini Atatürk bu 1ıurıtle k~-
köylüaQn ayağına giderek boş gdldiniz. GördllğUnOz şu 
yardım istemiş ve te h Ik ldtlesluin hi::ıleruıe t ıCtı· 
min etmiş, mükemmel, tam man olmak vazlf esini b.ı1111 ver-
devrell y11rı'ı bir mektebin ıııek lulfuada buluu11u ıneaııo. 
mıydaaa gelm~sine hep ol ketimin minnet ve şükrnn.arını 
dutu gibi lskefye köy!lnde arz derk«~n tukrh ı etmek h.t0 . 

radyo, park gibi ş ylerl temin dlğim sevgilerle aolu çiçek bü· 
eylemittir. Bir yandan da. çalı· k.etiui kabul etmenizi rica ede 
ftyorıauş. Köy kaounucu, muh- rim.,, 
tarlık vnııfesioi gııyet l)'i bili Müfettişimiz: llüketl alıp, 
yormuş, balkı •e meml ketlne yavrucu okşuyarak : - Çok 
iyi muamele ve hizmet edi- g ü z e 1 s ö z ı e r söy 
yormuş. SözQn kısası; örnek !ediniz. Vuıi Bey c~vtıp ver cek 
bir muhtar işte.. Buyurdular. YOrUdUk. Valimiz 

Yolun üzerinde jandarma lbliyarhıran öallndfln geçerken: 
karakol dalreslle, Y"Di mekt " Güzel lbtiyıırler ,. cümlesUe 
bin üst kısmında z ırif bir ÇP.Ş lltifıillnr ne:ıleedlyorlardı 
menin önünden gf'çerken Umu E~ltınen kur~uoun Ö'lQode. 

zandı. 

1 iirklük ona minnettardı : 
ÇünU "na isliklalini verdi T6rk 
ona minnettar oldu. (.,'ünkü hür 
pir vatanda gaeancı müdahale-
sinden ari, geniş ve rahat ne/es 
alma imkôranı verdi, 

Türk ona ebedigen minnet
tar oldu : Çünkü yiırdun ilerle· 
mesine ve kalkınmasına liizumlu 
olan hır sahada, eski devirl•rin 
esirgediği, büyük milli i,Lr.ri ba. 
şardı. Vatan serhat/erini koru
yacak çelik iradeli mükemmel 
tcchizatlı kudretli Turk ordusu· 
nıı kurdu. 

Onun dirflktiflerini, emôrle· 
rini yerine getirmekte yurdda~lar 
bıigük haz ve rnadet duydular. 

Çünkü bunlar Türk vatarıınıtl 
yükselmesine kuvvetleşmesiffl 
matuftur. 

Bundan beş ay eo~ı•ldi. 'fır• 
dun ufuklarında siyalı. buiııli•' 
belirtii. 

Atatürk ağır hasta dediftf• 
Türk adını taşıyanlar ız.ttr'1 
kesildilu. 

Aziz Başbıızu ölmez dig°',' 
fordı, Tanrıdan bütün varlık/arı· 
le bunu dilediler. 

Sonra yarı ıziırap yarı insatl 
oldular. Atııtürk'ün v:ızigeti 11 

lah buluyor demişlırJi çünku .. • 

Ne yazık ki bir gün, kapkO' 
b. - /k' 't . . i1 ı1t1Ca ra ırgun, ıncı eşr•rıın ç 

günü vatarıın her köş!sinc/en J~· 
rin ve çok acı çı ğlılclar iıidiJJı. 
bir vaveyla kopt ... Bütün göıltf' 
de11 sel gibi yaşlar bosaltit koe; 
bir yurd matemhaneye do~J ~ 
Büyük larıiı ebediyete irıtık 
etmişti. 

Kalplerde dinmez bir al" 
bırakara/( gözlerde,. volkan la~ 

il' Ları akıtarak, yeis, matem. ıı 
rapla harap olan öksüz evlat/~· 
rının hala ona uzanan ellerifllfl 
arasında, oyine on beş çe11ı tfl' 
velki kadar muaf/er idi iıtird' 
hakôhma çekilıyordu. Evet I ,4ll' 
mı:ı aratnızdan gitti, fakat on~. 
eser~ v~ mane~i variı;ı . ö/rtıt; 
ve olmı9ecektır. Onun izınde 9 , 
rümeğe azm~tmiş, and içmİI " . • o 
lcitları vatanlarının saadetifll 

·· t d · - · ld ~ eki' nun gos er ıgı go a yiirum 
göriigor. 

Atamı:ı Li:ıi 5ksiiz bırak1" 
fakat bize: iradeden cesareti~ 
ve vatan !.etJerlikten sütıillfl;. 
bir aşı verdi. Onun genç/il' ,. 
tııbesi, en dur tun ve megu~ J ~ 
kikalarımızda bizi çeliklı!şllr-' /• 
en ıesirlı eksirdır tıe inıarı ll 
kinidir. 

işte bu imanladır ki ona ; 
müteuazi çatı altında bir "''.ıj 
kurd11k. Bı: köşege o en bir. 
,,._ k .. . h -'"' ı ur un azız atırasını ctPP 

dıran ve halın tedariki mana~;. 
olan hatıralarını topladılc, fll '

11
-

ride bunu mümkün olaa i/aull 'I'. 
n11ginleştireceziz. Fakat aıil 'J.ı 
o n u n maddesinde Jı ti 
kuruluşunun ifade tdtiği matlil 

mehfumdadır. 

Bu şu demektir lci. ~ar~ 
babası Aıatürk ebediyete ıııl~J~ 
~ımekle gönülierimizderı 1~ 
medi ve silinmivecektir. ,t 
aziz hatırası her an canlı o/llf ıJ 
içimizde yaş~gacak ve bal1:~· 
onurı marıevı varlığı önündı 1'' 
ma ve daimu hürmetle "' 
zimle e;ilecektir. 

\,c~ 
~ff• 
" ı,,_ 

~ 
~: 
~'· ~fi 

ş 
\et. 

~·-
~· ~~. 
\''et .... 
"' ç ~lf~ 

zaman öldürilemeyen ve yeailmck 
bilaeyea aıiUetini bir ihtilal bay. 
ratı altında toplayan Atatürk 
adlı lı:ahraı.aa maddi varlığı elin 
dea ahamıı bir cemiyetin aağlnm 
bünyesindeki ruR ve iman kuvve. 
tıle dünyanıa en müthiş ve kor 
kuoç mıdddleıile cihazlanmış si· 
iilı kuvvetlerioi yere sererelı: ilim 
ve feltefe ilemino yeai ve en 
büyük deni vermiştir. 

20 inci asırda İzliraplı mille. 
tine en eyi gün eri göıter en; onu 
refah ve saadet alemine en mil· 
lıı:emaıcl şeklıle kavuşluran Şef 
Atatürk olmuştur. 

mi Mflrettiefmlz: Bu çE>şmerıin yiz. Buraya kadar merann 
Ozerloe " AtntUrk.'ü na., yazm sefııhııtını Hakk.ı Tuoc~y tBfsila 
yııztl ııı tavsiyeslade hulunmuş tile yazdı Biz şimdı gec ve 
lardır. Arkndıışım Hakkı Tu c ıv fArdtısı gn ıkll i tıbnl rımm 
" Atntürk'ü uııutmH ,, c!lml" l ıi y z c<ıCız 
yazmıştı. Mnt,,ltişimlz öne -ı~n Cevdet Alap 

~.~o 
•w 

Spor Heberleri ~:;· 
. "kflf L •1~'11 

Atatürk bu davayı isbat et 
m•kle ilim ve felsefe alemine dı· 
miştirki: Yalnız muidi varlı~ın 

üstüalütü yaş mak için kafi değil 
ayni zamanda ruh ve iman kud 
retide lazımdır. imansız kütleler 
kutuplardan kopmış aeneri bu. 
gizlere benzerler bunlar sağdan 
•oldan eıcee\c her hang-i ııcak bir 
rü 7far lcarşıs tıda eerhal yolunu 
detiştirip erimete mahkumdurlar. 

lbtililci Atatürk bu u iabat 
ettikten ıonra yeni Türk devletini 
kurarak tahakkuk ettirdiği muaz. 
zam lnkilaplarla Türle millefoıin 
asırlarduaberi tahrip edilen, için 
deki muzır ve tufeyli kurtlar ta· 
raf.odan kemirilen maddi varJı ?ı 
01 tamir ve inşnya koyulmuştur. 

O bu davasında da akıl ve 
zekaları durduracak büyüle zafer 
ve muvaffalı:iyetler elde et-
tilttea ıoora fani varlığı ile ara· 

lllH&dın uxaklaıtı. 

Onun zeki ve deh111 karşı 
ııında bütün dünyanın say~ı ve 
bnyraniılda e~ildiğini burada telc
rarle malt iıtemiyoruz. Yalnız onun 
kudret ve hayatiyeti karşıaında 
milletinin zinde imanınıa her gün 

biraz d'lha ln:ıe kuvvetlerle takviye 
edild•ğini tebaı uz ettirmelt iPtiyo 
ruz. 

Nitekim düa Türk gençliği 
tııraf ındı.n göstnilen göz lcomıış 
tırıc ı varıık bunun moddi aahadaki 
t"!zahurundan başka bir şev değildi. 

Onun; 'fürlt milleti için aembol 
olmasının daha derin ve ruhi se· 
hepleri mevcutdur. 

Bunları burada uzun auretto 
tahlile aütunlarımızın darlıfı baş 
lıcı earel oluyor. 

Yalnız Atatürk adının bizim 
için ve yarınki nesil için daima 
ve ea ınüşkül anlarımızda yegline 
ci hl ve kurtuluş bayrağı baliade 
tepemizde dalgalanac:ı2'ını dünkü 
manzaraya şahit olaalara buada 
söylemeye bilme .. lti lüzum varmı· 
dır? 

Ne mutlu bir millete lci sayısı 
milyonları aı•n Atatürkü vardır! ... 

Tevfik Vural 

'' unutmn .. demiş ve s0nrııd ıa - Sonu vıır - Spor işlerimizle pek 
------------""-,..__...__ .. """' ____ .....,..,_ yakınd;:m alakadar olan Sa 

Maçkada 5 Mayıs yın Valimiz ve Bölge Baş-
kanrmız Refik Koraltanm 

f 1 
teşebbüsleri ve kıymetli Pi· i h t i a İ ya1e alay Komutanımızm 
müzaheret/erile atıcılık spo 

Maçka ( Y. M ) - Vatanın 
yükselişi u~runda asla üreklık 

ve bezrinlik göstermiyerek can 
vere• Tayyarec:Ierimizin 15 Ma
yıs ibtifali bugün bütün memur· 
lar, melı:tep~er halk ve bir jan 
darma müfrezeıinia iıtiraklarile 
merasim mahalli ittihaz olunan 
Cumhuriyet alanında yapılmıştır. 

Merasim top seeini andıran 

bir dinamitin atılm11ile başlamıı ve 
milf reze K&mptanı tarafından ve· 
rilen DIKKA T kumandaıında 
müfreze ve mektepler ıııelam ~ra 
ziyetini alarıık bu aırada saııc k 

yarıya indiriluıiş ve sivill~r Ş"P 
kaları indirmek suretile s •lam va· 
zıyetinde yarım dakka lı:a ınıııışlır. 

• Bunu müteakip, vazifelerini 
ifa esnasında düşen, parçalansn· 
yanın ve böyleliklo aramızdıa~ 
ayralarık rönüllorimiıe yorle~~m 

hnva ~'hitlerimizin hııtıralıırıaı 
tes'it ve ru'ılarını taziz f'der ma
hiyett., kııza kaymakamı Fahri 
Ônal ve Cemal Eyiboğfo ve bir 
mektep i tarafından hnin nutuk
lar söylenmişlir. 

Hatiplerde-o büyük savaşa 
işaret cderelt lstanbula akın ,.den 
düşmnn Tayyarelerinin bi· filo 
suna karşn çıkan bir T urlt Tay. 
yarec' mizia c ~•arelioden ve f PdıJ
karhğından bahs etmiş ve h v8 

cılarımızın son nefeslerine Vt' k"n 
!arının son damlalarına kn. nr 
ödevleri başındıın avrılmıyltn S'lr 

sılmıy.ıın takôise layik bir ~n .. ur 
oldulduını tebarn ettirmiştir. 

Bundan sonra lı:ıt'a koaıutıını ku 
morJ sındaki müfrezeye (niıon al) 
(ateş) kumc&nduını vererek hava-

ya ü~ el silah atarak bir reçit 
reamıe beraber merasim nihayet 
bulmuıtur. 

rumuzun tarakki ve inkişa

fı maksadile ilk haftalarda 
nazari ve bilahare ameli 
0lmak üzere nişancı/Jk ve 
atıcılık derslerine 13-.5 939 
Cumartesi günü saat 14 de 
Kalede ilk ders /Uay Ko 
mu/anımız tarafından ve· 
rilmek üzere başlanmıştlf. 
Ders her haf ta Cumarte 

si günleri aynı saatta ya
pılacaktır. Ecdadımızm ni· 
şancılık ve atıcılikta olan 
mahareti dünyaca malum
dur. 

Binaenaleyh yurt müda 
faası bakımından da çok 
önem verilmesi icab eden 
bu sporda gençlerimizin 

qerı kalmıyacağı ve rıı I ~ 
lannın günbeqün arta'' ~~ ~~ 

"'"• şüphesizdir. ıe;f ı.~ 
Her hafta cuma' ıeJ' ~ ~:·ı 

günü saat 14 de kılı 
0

. ~~ 
yapdırılacak olan bu sP 'f s •• 
ra kulüplerden başka klJ/il.' \"'
harici gençlerin de işfifl ~ ~ 
etmesi mürnkündiJr. 0; ~,~,. 
gibi/erin vaktinden e~~p ~~ i 
Beden terbiyesi Trı/J~~ \,ı, 
Bo'fgesine müracaatla isi·"' ~." 
ferini 
fidir. 

• ~, ~9to 

kaydettirme/eti '"'' 
\~, 

Spor bölgesif16 ~' ~~ 
,~. 

yardım I Ol 
;e ~ı.,, 

Stadyom inşasını Jıff1 \ ' 
diğer spor işlerine yat/fi; l~ 
olmak üzere genel mer ,;ffl f\'t 
den spor bölgesi ~(11 ~. 
dört bin lira gelmfştıf· 
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~AŞKA ~KöN 
. Üst üste her sene bir tarlada ayni ekini ye
littirnıek doğru değildir. Sebebini geçen defa 
~tırırken: Köklerile topraktan kuvvet alan 
~lerin tabiatları bir olmadığı, bazıları. top~a~ 
" Yüzünden, bazıları da altından geçınd1ğını 

~Ylenıiştilc. Sözün kısası: Ekin değişm.elidir 
. topratın bir sene altı ertesi sene üstü dınlen-
~ demiştik. 

r opratı hiç olmazsa bu şekilde dinlendir-
~k için her sene ayni şeyi ekmemek, başka 
~ka ekinleri sıralamak lazımdır. Biteviye iyi 

• ( bol mahsul alabilmek için buna ihtiyaç var· 
t, 

Diğer bir sebep te şudur: Her ekinin top
~lan aldığı kuvvet ltir değildir, birkaç türlü-
~· Bunların hepsi de &7. çok her toprakta bu
~r. Yetiştirdiğimiz mahsul her hangisi olursa 
~ n, bunları köklerile arar bulur ve yağdan 

Çeker gibi toprağın içinsen çeker olır. 
\ Şu var ki her ekin, kuvvet dediğimiz bu 
\hı nesnelerin her birine aynen düşkün değil
' ~azı ekialer bunların birisini, bazıları da öte
~i sever, sevdiği için de çok harcar. 

Bundan şu anlaşılır ki her sene bir tarlada 
ayni ekin yapılırsa toprağın kuvveti o ekinin 
hoşlandığı nesnece gitgide zayıflar. 

Halbulci bunların hepsi de toprakta birbir.i
ne denk olmalı ve bolca bulunmalıdır. Biri çok 
az, öteki pek fazla olursa bu fazlalıktan ekinin 
hiç bir istif ad esi yoktur. Az olanı ne kadarsa 
ötekilerin hayırı da okadardır, fazlası beyhude
dir. 

Demek olur ki tokrakta mewıut ol: n kuvvet
lerden her hangi birisi çol . azalmış olmamalıdır. 
Her halde ekinleri değiştirmek lazımdır ki kuv
vetler birbirinin zararına, fazla eksilmesin, deok
leşiversinler. 

Her zaman başka ekin yetiştirmek lüzumu
nun diğer bir sebebi daha vardır : Bazı ekinler 
toprağı kirli, bazılan da temiz tutar. Buğday, 
arpa, çavdar gibi eki .. ler kirletici. Mısır, soya, 
fasulyet, patates gibi ekinler de temizleyici nebat
lardan sayılırlar. Çünkü bu sonuncular senede 
birkaç defa çapalamrlar. Bu yüzden ekildikleri 
tarla her ıaman temiz bulunur, muzır otlar1an 

eser kalmaz. 
Diğer bir sebep daha söyleyeceğim, o da 

şudur: Her ekinin kondine göre hastal! kları ve 
muzır böcekleri vardır. Ayni ekin her sene ayni 
yerde bulundukça bunlarda çoğalır, büyük zarar 
yaparlar. Öyle ki önlerine geçme:.C imkansız bir 
halde olur. Öyle hıst? lıklar vardır ki çaresi yok
tur. Olsa bile astarı yüzünden bahalıdır. Bu gibi 
hastalıklara karşı biricik tedbir bunların olduğu 
bahçeyi ya boş bırakmak veya bir kaç sene 
için, başka bir ziraata hasretmektir. 

Velhasıl saydığımız şu bir kaç sebepten do
layı ekinleri her yıl değiştirmek, nöbetleşme bir 
ziraat usulü takip etmek lazımdır. Bu mesele 
hele memleketimiı için çok mühimdir. Arazisi 
dar olan yerlerde, A vrupada dahi her zaman 
başvurulan bir tedbirdir.Topraklarımızı büsbütün 
kısır bir hale döndürmemek, daha haylı bir za
man için verimini yüksek tutmak içiu " değişik 
ziraat ,, , " nöbetleşme ziraat ,, sulünü { Avru
palılar gibi bizim de ) tatbik etmemiz icap eder. 

K8zım BULUTAY 

Köy Panayirleri Köylü Kolunun Hukuki Bahisleri 
"c,,.,. paı•r tleğ•rli Hal- birlerine anlatma!Ja başla görmedi;im~ içim~tn - ·~ f Yemı·n ve . yalancı Şahı'tıı·k 
~ . Bo,lcanını ıigaret• ıit- mıılar. işte ben Je hu mev- ederken benun 6• ıç ıııun· 
'-Nıtta /d•re heyeti otltııı- sa• ait filcir taatisinitt tn tümü sanlci lıis etmiş tilıi - Geçtn sagıdan mabat -
a. .. '.''diiim z•man bir lcoç lıorcrıtli dtrrinde içl!ri gir- Ji;ır bir arkadaş şu uakt..? Asrı Hazır ihtiyaçlarına 
~ıe6tri lıurnmelı f<ıali· miıim. Bir arkadaş Jcög pa- yı aal ı ttı. Evoelki •~ne Is c~vap tJırthil!clc t1azigettı 
~· V• topl•ntıltır• ••la ntıgirltri gele nasarda gal- tanbala gitm;ıtim. Bir r tün olan Türk cu11 usalü lcanu· 
~ı,,. ll•r•da bir lcaç or- nıı alı1 f1triş ve mal m i- oltluk,a Jtı#ı bir akrabam- nrımuzla Türk usul lırılcıık 
~fı11 lt•r•r•tli hararetli bade/esi !uretindı tö rıinür. l• m•mfılcett•n ırırad ın malakem~ltri kanu11rınrın ge
t;:ttaolarilt lc11rııl11ştı rn. Halbalci lcöq p11n11girlerinin bur•tlan lconuı•, görüşür- mi11 balaisluinde tesbit dlilc
''"'•nın harareti içeri· lcô'g/üge tımin ettiii malı lcen gaJ{ı •lcr11611m yahu lıri gemin şılcifltri arasıntl• 
~ırJiiim selamı altın tılif f •r}'lalar •ardır. Şehir Trabsoıtda, K•tlırıatla hır 6aıı farklar vardır. 
s; ılarım bir lahza mıv laallcının da alış t1eris mak- senı büyük bir pan•gir ku· Ceza asa/ündeki yemin 
\ 11•,an •grılrrug•~ak er· stıtlilı,. gtzrnek tö~melc dö- ru/u,Ju. ~inı ka~ulugormu I (Bir ıey salc.lamaksın~ı ue bir 
':it,. •tı_lan 6ir filcrı lcrı•· ıiJncesılt lcum~n ııliralc et- Bu ptınagıre titlıy_orm_asan ı ıeg le.atmaksızın lcımıeden 
~ lıilı çıı•rmanın J•l- tiii /,u panayır/er aynı sa· Ben ıoıırmııtım. Çunlcu Ka- korlcmıgar •le bir tesire /ca. 
\: ·~•ıtırıı~rl•rdı. Bu m~ntl~ 0/cög~ünin içtimo ~ ": tl~rıa p•n•g~ri~in ı•n.ıntlan 1 pılmsgara~ bildiainti n•mrı 
\ 'tlı lıas/Jıhale ben d• oıy11ını yulcselt•n. ıorıu iıle ıeçmemıştım. Benım du- 1 sum v! trcdanım üzerine 
~·it ~çerisinde lcatılı~er- fit bilgi ct>pheıini beslige~ ralcla'".~"} karşısında alcra· I J0 -.t. doğru söiJl~yec~;;m~ 
~'-Çu,.fcü mer1ıu köq '" volcıalardır: H~l~ H..:ıllce•ı b.ım soıunt .d~~aml~ ~·- · ycmın ederi,,.) suretin~e ol 
~ g, •itti. Temsil ıtti- lcög ptınagırlerının lc.urııla- dırg • p3nagı,ını ıormıgtn 1 du;u h'llde hukuk rısul malı 
~ .~0rrtit~gi a:alcalandıran ıuntla ön og,,lc elur bu iıin Tro.hzonu iyi tt1aıyamııı ' lcemeleainde 2f4 inci mad 

::'· tertip v• lan~im~ni üsırine dedi Bu lailc.dge derhal bis- 1 desinde şekli gemin şu ıe· 
~ tıd,,. t•vel Baş/canı alır111 şüplıesızlcı bu m•lcsat tlı ha ~P•!J mazısı olan lcildı tesbit edilnıı ıtir. Şa. 
~1~'e. gı/en arlcadoşlar daha ım;ş ölçiide t~halc~~k n~.mlı Katlırıa panagirini hit sıfatile soralan ıü•llue 
\ "'1>1 faaliget/e,ine •it ttlır. Alccaabat koylırının gormtk Hbırsı~lı;mı uyan· ı fJtrdiğifti:ı uevpların hakilca 
~. ~~ iılcri görüşürlcın lıer senı kurdulc.~a~ı meşhur tlırtlı. .. _ _ . . ı ta muhalif olmad,ğına t1• 

~•lık Hallcet1i muha- lcadırıa panayırı oa,Jır. Ko11lu9u r•şnt •e tınvrr, 
~ "''' Naci Baıman şöy B" pt1nagir ole ular maaz- onun ilctisadl hayatını ter· · ilaç tevzii '1e d'lha bunlara 
~, lilc;, ortaq; otmış .ıam bir pana11irtlirki daha tip w• tansim golu,.Ja Hal- /cötJlünün lt.ttgrma bir çolc. 
~ rrtınılılcetimizin hir T i r • 6 o l u. Vokfılc.• · kıtJİnt terettüp ıdıre t1azi- hizmetlerin ifasına luı p•na
~'"l~ıindı senenin mu- 6ir, Görele, Maçka "~ ntfsi /eteri h~ ~oldan tl• ifa girl'!in vilcuda ıetireu;i 
~1-:u11/erindı Jlflno.qirlu Trabzondan iluraga bınltrc~ m•lcs11tlıl• ,.lconuırnal•~ımızı 6iigulc. toplululc.?arın ~ulu~·. 

ile · B~ panagirler kög- inson ttlir .. Ko~ı:ı~ p1ntı· tl•h• . . tltrııılerı tetırırelc maz bır f,,~~t. fJe .. '".!k~n 
~il ftlaı1li11in· hir •r11ya girintte on~ın kışının top · ıi,,.dılılc gol111% Z fanost• /aHıl tdtcl!ıını fO'Uştuk 
~. jlı; 6ir tün ıeçirişine landı;ını bilirim. Bu o m• H•z!ra.n agı içi11tle 6ir ptı- "' konuştuk. işte ıiç beı 
f.,'•tlı elıı fJtriı g•,ıı· /ait için azametli bir lcala · nagır lcurulmo.11111. bıı pa ıırkad•ıın baş 611111 lt.asbi
''4. "••ile o 'u,., Biztlt balılc. tır. Bu lcalallaiıjın o naıirı or•g• ••kın lnitün Jı,./intlera çıkan bu 1ü11l 
~;il Viittg•ti dohilintle m•hit için ne büyük f•gd4· lcögleri~ iıtiralc ıttirilmeıi- fik;, lcuvvıden fiile çıkm1lc 
l. 4-~ 6ö/ıılerJe puıa!Jİr· /11rı t1ordır. 011 bin lcişini11 n~, şıhır .hallcını.n tılıı .. fit · için bütürı la •zını almış bu 
,, •bnosına lcöyciilülc 6 i r • r a d o. ga- rışcil•ri11ın iu ııl• •lalco.- maksadı doğru yollanmış 
~'- "•sıtaıilı ö11 ".~"le çı~ lı2g•tın.da ~· _pan~ı;rin l11!'Jırılmaı~11ı. ,~ntıgir ti- balunugor. Bu tııtbb~5..ü ı 

'
'ı. •Granederim /coylü musbd tesırlırını gormelc "" Halle••' t•~sıl kol~ ta lterztırnan her yerde KO:JI 

,: le11dalı 6ir iı ıör. lcaii/Jir. ra.fı11tlan ttmsıll~r t1ırrlmı· vt köglüge 6ütin mt''CJcrıdi
l lı,, "'uı. Kadırt• p1ın11girinin ben sini, ıılılıi. sir•ı. 6agtari, getile lrizmeti kendisine 
"' ~ •drülen bu fikri ad yeni işitmiştim. Yakın ter6ig••i konftr•nslar has- me/lcure ıtliıaen S11yın Vali
ı.\ •ılara olmak üstre muhitimizdı hu de;erde fit! bih•llır g•pılmtuını. içti- miz R•filc Kora/tandan en 
(\ı 6'Q'ananların hepsi ölçüde bir ,anagirin lt.u'u mai maevı11d komitcıinin 6ügülc en geniı müsalıereti 
~. •11ı,.,;,,,,1c 6iltlilc- laı•n• dagmatlıjıma ga.lnıs himmıtilı lcöglj11jn haıttı· görtcıği1te ıminiz. 

"41ii11dıilcltrini iir· dugmGdı;ı,,.ı Jıiil ıidip l•r111ın muııın11i "'onlar• Haeaı Fahri OZKA YNAK 

meılıudat 'Dt malumotuuz top 'ar!;a h -ılc.ıkatı bildiği: ve 
Jan bir şey Jaklamndığınızo gördüğü şıkilJe sövlersı 
All11lıınız "' namu~unuı lıoklca dıcu dm;ı telalrlci 
ÜHrine gemin etliyorsunu%) tdi/,.rek salrot,ifir. Falcat 
Şeklintl• olup Ş'lhit de ba iş bunu11la bitm 'ş o 'rnaz: şu
na lcarşı cet111ben { A!/nhım lıit mahakkok m11/ılcım • it• 
•t 11amusu111 ün,;,,, yımin zu~u11iıltı Ja lıa'/C.ka rucuunu 
edigoram.) demek suretıle fit iild;ğini teluor er1lemelc· 
yemin etmiş olur le mükelleftir. Buttda,. dtı 

Ctstı.l/11 müleallilc gemin m'ılcsat leh f1e aleyhindi! 
ler sureti ıımum ly~de ~a/ıa. şah•tlet ettiii ıahstn lctndi
dete başlamadan tt>fJ"l fJe sinin bu heganına ko.rşı mü· 
t~r•flara husumt!t, lusımlı/c.. tlo/.ıosını gopmasın:ı 11er 

oermelctir. 
l•rı "' alcrabalılcları sorul-

Tr•/J~on Halkevi Bıışkanı dukdan sonra yemin aynen 
tekrar edilme le. saretile icra AVUKAT 

Cemal Karahan ettirildiği lıalde hulc11k mala-
Sonu var -

lccmesindelc.i yemi11 Ailohım t-----------
ve namosum üzerine gımin 

tdiyo.rurn dtmesilı şehodet
sonra yapılır. 

Gezci bahisde yemin ştlc
li namus ve fJicdana dagan
dr ;ı halde hulcukf bahist• · 
ferdin tanıdıjı Allalt.ına tlt 
en nihayet kentli ş lumın 
namusuna da_qanrnıılctadır. 

Yemin icra edilir.lctn lıakim
lırden ıayrisinin h"psinin 
ihtiramkcir bir vaıigıt alma
sı lcanura hükümleri11dendi,, 

Ceza hükümlerine görı 
lıalcim huzııranda gımin ıde
rık ıalt.adette iul•ntın lcim
ıelırin lıilaf i lıakilcat b•gan
tla fit ıahadette bu!urat!alc 
lorı fJtya lıalcıkatı ıizletlilc

leri anlaş.lırsıı ştJlait hı le
le ndo. muamele yapı 'm'lsı 
içirt tevkif edilerek müddei 
umumi/iğe teodiine lca.rar 
"erilir. Mıiddeiurnumlilcce 
bu şulıit lttJlc.kınd-J suçlu sı· 
fatile amme dav:ısrnı tah•ik 
eder "t suçluyu sorıu },a 
lcintli;i11a gönderir. E;er 
sYç 'u şahit, •lclını başına 

İlôn 
Tapu src: ı Muhıf ıslığından : 

YomranıD Kılıflta köyünde 
şar&u ubibi ıenetlerio müşterek 

haneleri •e yol garben ve ıima· 
leD lsk .. nder oR"lu Oıman V"'"eııe· 
leri fındık 1 ıtı cenuben yine !.iten· 
der 02lu 0ıaan vereseleri tarla
ıile mahdut (5514) metre murab· 
baı tarla ile 4a~kaa tarıkı a• ıar• 
ben ve fİmalen sahibi Hnet fın· 

dıklı2'ı, cenub"'n lslcender otlu Oı· 
man vereseleri tarlaaile mahdut 
Z'157 mdro murı1bbu tarla \ • 
yine şarlc.n ve cenubea 11lubi 
ıenet fındıldıtı ratben bark şi

malen ırmak ile mahdut. 5514ı 

metre murabbaı çalılılı: lıkender 
otullarından Osman o~!u A~dul
lahıo 02ulları Mehroct ve Huarna 
babaları Abdulhht•n haricen H· 

tuı al.lılclarııdan bahisle nımla· 

rnıa tucıli iıtenilmekte isede r •. 
poc1 kayıtlı olmıyan bu gayri 
ıu nlc.ulleri11 tasarruf sebr pleri 
hı ltltında yerinde tabkikat yapı· 

lacıg-ından taaarıuf iddiasında 
buluaanlar vana bu bıptaki ve· 
11ilcı ta11rrufiyelcrile birlikte ida 
remize ve tahkikat günü olan 
M11y11 939 ayının 27 5.9~9 gün i 
ıut a de yeriade tahkilt:ıt ya. 
pacalt •emura mnracut etaıcle ri 

ilin olunur. 
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Trabzon Kültür Direktörlüğünden : -~·~~ İstanbuldan sureti mahsusada celbettiğimiz ustamız ~-
-~ v e s o n s i s t e m m a k i rı e 1 e r i m i z l e ;J 

1 - Vakflkebicin Beşikdllzll nah1yesi merkezlodo &çılııo E~itm <>n yetlşlirme kursu için 1-
6-1939 dıın 1 11 H39 tarihine kadar ilıtiyııcı ol.rn ve ttşıığıda müfrndı:ıtı yazılı buluaan nzak vı-ı 
mr.ıhı ukıtt ve s ıire 18 5 1939 tarihiaden itlbuen on beş gUıı müdd tle açık eksiltınege konulmuştur ~~ 15 Çeşit Plaka Taş ti Muhammen Tutsırı Muvakkat 

: -~ İmal edilmekte ve rekabet kabul etmez fiatlarla satılmaktadır. ~11 
Erzakın Nev'i Mlkt~rı bed"li temin11t 

K. S. Lira K. Lira K Kili'\ Gra. 

.Ekmek birinci 11,000 11 
Koyun eti k araman J,000 42 
Sığır eti 2,000 25 
'ferayağı Vakfikebir 700 85 
Z1;ıytinyatı Ayvalık 200 55 
Kesme şeker 500 :n 
Toz şeker 450 28 
Zeytin Ayvalık 500 so 
Bey&z p eynir ht nbul 200 50 
Kaşar peyniri Kırıt 70 50 
Un Sam;un birinci 2ğ0 14 
Makama çapıı marka 650 23 
Şeriye 50 23 
Şeker fusulyası 100 J f> 
Horoz fasulyası 100 15 
Soğan kuru 500 ıo 
Kuru Oıllm birinci nevi 350 ~s 

Pirinç Tos7a 750 28 
Bulğur 500 12 
Sirke 2SO tn 
sııt 600 7 
Yoturt 700 7 
Ç17 .. 400 
Mercimek 200 12 
Tuz 225 5 
SOdli 200 ıo 

Kırmızı biter 5 ~es 

Karabiber 4 100 
Odua kızılağaç 12000 ı 

Patates datılaıyan clnı 2000 6 
Notıut 15<) 1~ 
irmik 50 25 
G11Zyağı 450 18 
Sabun Ayvalık Hıci Muıtara 200 as 
pirinç UDU lOO 30 
Domates 2000 7 
Kabak 1500 7 
'l'aze f asulya 1500 ıo 
Taze bamya 300 30 
Patlicao 15000 aaet 1 
Taze bibe" dolmalık 400 10 
Yumurta y~rll 5000 adet 1 
Kendime , 150 12 
Hıyar 5000 adet 2 
MıJdanoı 2000 dHt0 1 
Arpa 4000 5 
Mmr 200 6 
Sımın 2000 4 
Kuru ot 2000 5 

50 
50 

:!5 
50 

60 
!.O 

60 

50 

1210 
42<) 
500 
595 
ııo 
160 
J26 
150 
100 

3ô 
35 

149 
11 
15 
ıs 
50 
87 

210 
60 
37 
45 
52 
16 
2i 
11 
20 
1 
4 

1500 
130 

18 
12 
81 
70 
30 
ı~o 
ı 12 
150 
90 

225 
40 
75 
18 

50 
60 

60 
00 

50 

50 

su 

90 
31 
37 
4"1. 

8 
12 

9 
11 

7 
2 
2 

11 
o 
1 
1 
3 
6 

ıs 
4 
2 
3 
3 
1 
1 
o 
1 
o 
o 

112 
9 
1 

6 
5 
2 

11 
8 

11 
6 

16 
3 
5 
1 
7 
1 

75 
50 
50 
62 
25 

45 
25 
50 
ö2 
62 
21 
86 
12 
12 
75 
56 
75 
50 
81 
37 
94 
20 
80 
8-l 
50 
13 
30 
50 
75 
35 
94 
7 

2) 
25 
2~ 
4-1 
25 
75 
87 

6 
62 
35 
50 
50 
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Gayri menkul İcar Artırması temdid! 
Muhammen 'l'e011"' ı• 

No. Clnıl bedPli muv•"~' 
_ Llr11 K. Lira> 

lskenderp~şa Uzunao"".'~-a-k _______ 2_71 ___ D_U_k_k_a_n _____ 100 ,o 
Semtl 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

meydan caddeal 
) 
) 

e.avak caddesi 
) 
) 
) 

Kundurııcılar 

) 
Ayarıtbo Erzurum caddesi 

) ) 
) menderekde 
) Erzurum c11ddHl 

lsk:enderpaşa meydan cııd. 
) ) 

7 60 
27~ ) 100 7 50 
275 > lOO 

6
1 <'° 

277 ) 80 
5D 

10 
12 

236-1 
233 
·~35 

200-:.w2 
30 
28 
38 

233,235 2S7 
289 
311 

19 

> 60 4 15 
MıtğllZll 175 13 50 

) ıoı' 1 
) 150 ıo 75 

Dukkan 50 s 1
5 

) 50 3 
75 

) 
7S 

~o 3 oO 
lkt göz mııQ'aza 
kargir bina 
mağdZll 

barıe beş odıılı 

uç föz dük.kan 
Karglr oda 
kargir oda ve bahçe 
dUkk&n 

) 

WO 15 oO 
400 30 6Ü 
100 7 ı• 
135 10 ~ 
110 8 38 
'iS 3 ()() 
80 6 ,o 
ıoo 7 oO 
80 6 ~o 

y ıııar 1500 6 50 

100 
20 

200 
12 
80 

100 
82 50 

15 
90 

6 
7 
6 

5J 
19 

) ) 
Dibağhane hUkO.'net cldderi 

lskenderpttşs çö'lllekçi yokuşunda 

:ı 1 
17 
9 

16 

kahvehane 
dUkkacı 

60 ' . 2' 
30 2 ()1) 

2 - Ş:ırtııımdler bu gttn Maarif kaleminde görnlebllir . 
3 - El{11iltme 2 - 6 - 1939 tarihine rastlayan Cuma günü aaıt 9 da hüku.:Det binasında ) meydan caddeıll '> 

) 
tütün kuiUbesi 

) 

40 3 oO 
120 9 46 Maarif Müdürll\ğtlnde yap1lacaktır . 
126 9 rfJ 
40 3 1s 

4 - Muvakkat temJnııt miktarı htr maddenin hiiuıadıı gösterilmiştir. 
DE>ğirmendere mezbaha pflrkı 

) ) 2-1 

5 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika göstereceklerdir. 
Çarşı mah11llesi hal binası içiade 4 dükao 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

50 3 15 6 - lstek11ler (2490) numaralı kanunun J 5 vcl maddesi hnkmüne göre muvakkat teminat 
makbuz V~J'• mektuplarını e.luiltmeğe başlamadan bir ıaat evveline kadar tedarik ederek eksilt· 
me safttında komisyon" ibraz edeceklerdir. 1-4 

) ) 5 
) ) 6 

50 s 1' 
50 3 1s 

Gayrimenkul satış 
Mtıh11llesi ıokağı Ne'U 'i • M.2. K N: 
Eıoalc Cumi araiı;ı Maja:ıa l 

,, Ye1ti cami ,, 12 

artırması 
M.N: 

7 
32 

Muhammen bedeli 
250 Lir;-M.-

300 •. 

60 3 1' 
50 3 7~ 
f)O 3 75 
50 3 76 
50 3 16 
60 a 1s 

) ) 7 
) ) 8 
) ) 9 
) ) 10 
) ) 12 
) ) 13 

,, Golu eğlu .. 21 
Tııdııçeıme Tiyatro Arsa 55.90 

45 
195-196 

300 ,, 
100 ., 

so 3 1~ 
50 8 75 
50 3 1' 

) ) 14 
) ) 15 
) ) 16 

Ka•alcmeydan Akc:aabııt Tarl11 9183 

Defterdarlıktan : 

351 Tarlanın 624 
hissede 7 3 hissesi 

) 17 bO 3 

·Belediye Encümeninden: 
Yukarıda cins ve evsafı ~artnamelerine ilişik etJrakta h.ud•f 'Oe sairesi yazılı 

ga.~ri menkullerin bedelleri peşin ödenmtk şart ile 17-5-939 tarihinden itibaren 15 gün 
muddetlt oe açık artırma suretile satlığa çıkarılmıştır. Talip o!anların yüzde 7,5 di-

Belediye akaratından yukarıda yazılı olanların birer senelik icat''' 
tırma müddeti on iÜn uzatılmıştır. 

Taliplerin 23-5-939 Salı günü saat 14 de muvakkat teminat Jllıi~' 
poıito alcçalarile birlikte ihale günü olan 2 6-939 forihine müsrıdif cuma gürıü saat 
14 Je Defterdarlılc.to toplanacak komisyona müracaatları. 2 -4 ı buzlarile encümene muracaatları ilan olunur. 

Kırtasiye nakliyat eksiltmesi 
Defterdarlıktan : 

1939 Senei Mali_qesi Haziranından Mayıs gayesine 
kadar Trabzondan Erzururna, E•zincan ve Gümüşane Vi
l~getleri?e se~kolunacak le11azımı kırtasiyenin hir sene
lılc naklıyelerı l 6-5-939 tarihinden itibaren on beş gün 
mütl.d.tle açık eksiltmel/,. konalmııştur. 
. Tr~bzondan Er7u:uTJa lcadar nakliye bedeli (600) 

~ıra, E'zzncana (200; lıra ve Gümiişanege (60) liradır. 
Ih.le SO 5.939 salı günü saat on clöıtte De/terdarlılcta 
yapılacaktır. Talip olanlann tagin olurtan gün t1e Hatta 
güzde gedi buçuk dipozitoların yanlarına alarak Komis 
t1ona ve eksiltmtl şartlarını anlamak isteyenlerin hP.r gün 
kırtasiye Jeposu memurlarına müracaatları ilan olunur 2-.f. 

Pazarlıkla eşya nakliyat eksiltmesi 
Erzurum Sa. AL Kom. Başkanlığından 
Erzu~um Askeri satın alma Komisyonundan Trabzan

dan Erzıncana Erzincandan Trabzona elli ton Erzincan
dan Erzuruma Erzurumdan Eızir.ca.na yüz elli ton Tro.b
z, ... ndan Erzuruma ve Erzıırumdan Trabzona üç yüı fon 
Erzurumd1n Karalcösf!.ge Karaköseden Erzuruma güz elli 
ton ErzarumJan Baqburdo. Bagburttan Erzurııma elli ton 
Erzurumtlan ~ürbchana Sürbahandan Erzuruma yüı ton 
~şga pazarlıkla nalcil ettirilecektir. 

Po.:ıorlılt. 2' 5-939 Çarşambtt günü saat onbtşte Erza. 
ıum~a ~ıkırr jatınalmaKomisgonrında gapı/ac;a/c.tır. /s
tılclılerm belli ıü ı v~ ıaıdta Komisgo11tle1 bulunmaları 
jl4n o !mrnr, 1 

Gayrimen~·ul icar artırması Mağaza kira . artırması 
Mahallesi Sokc1ğı nev'i Kapı. N M. N B_ir stmelik . .. sabık bedeli muv~kkat te~nPıı!} 

_ ıca, ı l rra Nn: Cın~ı mevkıı L K kuruş ~ 

Muhittin Uvınsolc.ak Mağaza T 78 l 82 72 E • 2 rnıığttz :ı Tuzlu C•'Şme 45 5o 345 l 
1 n2 184 60 E ı H'lci İlyas 

,, ,, ,, ,, .. 0 7 hane Yeni Cumada 15 
Soğu.lcsu Hane 55 7 5 il 25 mağ ıza Muhil tin yeni 45 

60 120 
• i>38 

1 
1 

D f d 
1 sokak 

e ter arlıktan: 149 ,, Uzun sokak 45 a38 l 
2<l0 •. Uzun soktık 45 338 l 

~ukarda cins ve evsafı qa!ılı gaqrimerıkuller bir se-
nelik icarları J0.5-939 ta:ihinden itibaren açık artımag• Vilayet Daiıpi Encümeninden : 10,ı· 
çıkarılmıştır. Yukarıdı:t mevkile"ile sabık bedell.-ri ve muvakkat t~oı1,~~ 

lı~rı yıız~lı H~susi muhasebenin ındı olan hane ve mığaJ• si' 
Talip olanların yü~de 7. 5 dipozifo akçalarile birlik- bır s ncılık kırası t 6 939 tuihlne raslı:ıyan perşembe gooll 1o' 

te ihale günü olan 26-5.939 tariMne müsadif Cuma günü 15 Vılılyet Daiıııi EocUmenindo ihaleleri yapılmak uzrı 21 fi 
ıaat 14 d~ DJjterdarl!kta top 1anacak komisyona ı rnüddellP ıutırmağıı çıkarılmıştır. lsteklileria mezktlr gllll 
muracaa;ları. 3 _ 4 SıtRtta eı• camene müracaathrı. 3-4 

Bahçe icar artırması 
ilan 

Trabzon le ·a memurlu2'undan : 

Belediye Encümeninden: Yeniyol gııııetesioio 19 4 ~a9 
BeleJige meydanı civarında ktiin Belediqeye ait boh- ta~'.h .~579 n~~ar~lı .. n~sha~_ınıo 

çenfo alt ve üst lc1sırrı/arının bir senelik icarı onyedt g"n ı 4 uocu uh.ı f~sıoın 3 uncu. autu-. 
müddetle açık artırm · a zluırılmışdır. 1 nundıı ve ılan faslında ıpotelclı 

B B h 
. g ç . J • • 1 '. 19 5 939 .. .. u a çenın srır-Pfi idrıresıne uaır tarızım o ı unan mu- emvaıın · cuma gounu sa. 

saddak şartnnme Bele lige gaz.ı işleri Müdü · lüğünde mev- tılac'lğ'ı ilan edilmiş iıede tarihi 

cüd.tlür. 1 mezk:ürun tatile tesadüf etmeıi 
• isteklilerin ~uhammen bed~l üzerinden. 'Verecekleri dolayıs.!.!;_ işbu satışın 22-5 939 

mavalckat temınat makbuzlarıle 2 - Hazıran - 1939

1 

pazartesi ~ünü ıyai ıaat ve mı· 
Cuma günü Saat 14 de Belediye encümenine muracaat- b.tlde yapılacaiı taıhihen ilin 

lgrı i/tf.11 o:unur. r - 1 Qlqaur. 

ilan 
1 
.... ,. 

t'P ,, ı 
Trabzon Mahkeme 8aıki 1 ~11 

i ıııı'p 
Trabzonuıı Y .:ni c11ııı• ((./ 

leıi <_;ayır sokağ'ıada ba~k•1 ~111~ 
bin evinde (..lü Binbaşı fJ ıfl ~· 
Avni karısı ve İbrahim gt• .ıl 

h 
,t,. .,, 

zı Hayrlianiunın altıl • 1.b' .,,, ' 

mahll olduğundan talep ;i 
\ili 1' ltızı 8abıha Kaptaa oQJull bıır' 

afiyet ediaıceyo kadar )ıf•• ~t· 
vaaı tayin edildig"i ili• ol\lıt 


