
-----------------~ 
Cunıotiesi 

27 
Ma) ıS 1939 

Ç•rş11ııılııı. ('unıarteal gl!nlerl çıkar 

"İ11ıır 2590 
'-.. ~---·-----~ Siyas ı G zete . Trc=ıb.t' o ı 

~eşinci Büy 
lrltlırrk. MüDD~ 
Büyük 
Kurultay 
C umhurivet Halk Par

tisinin büyük Kurul 
tayı P<uar'esi günü 

lf,,karada Büyük Millet 
~ec/isi bınasında toplamyor. 
." toplanış. Türkiye inki· 
~p havatlf1ın yeni inkişaf
ara doğru daha fa zla bir 
~ıı alacağını kat'iyet le ifa · 
be .eden tarihi günlerinden 
1'tdir. 

Üstün medeniyet/ne su 
1arnış milletlerin bütün 
9iıc/ükleri yenerek d 1ima 
l'rıuvaff ak 0lmalanndaki su . 
~vvet/eri bir noktada tek 
tıf etmelerindedir. 

Fukacıltk hayatmm tam 
bir fıkir ve birlik 
hevası yaratamama•mdan 

:°!Jan noktai nazar i~tila_f 
'' bir çok mılletlerı ız

l'rıihfaJe sevlıetmiş. y•kasmı 
1•bıncı ellerin t•h•kltüm 
~ncesinden kurtar•ril•"!'~-
'· Bu hakikat• isbat ıçın 
~ Jcaçmaya lüzum gös
hiyen yakin h•dlalere 

iz. 
~ fl.ricen kuvvetli olma
·~ ••sı dahi/1 nizım ve 
~ngin teessüs etmiı ol 
lttt$ına bağlid1r. Cumhuri
i~ Halk Partisinin mukad· 
~ olan büyük maksatla
~?dı bütün Partilerin fev
,'"de muvaffakıyetler gös · 
''rnesi. vatandaşlar arasın 
:• tam bir fikir beraberliği 
~r11tnı1ş olmasmdad1r. 

6 
Hayalm her s•f h•ırnda 

Otan derinliklere nuf uz 
~ebi/en nazar sahipleri ;•r türlü ihtimal kayit/11rin 
en uzak. hakikatleri oldu
~~ gibi görmekte mahir 
& ltlak ViJsfrna maliktirler. 
•" ender kabiliyetler yük-
tltrneyi istihdaf eden mak-

:•tlarmda Kendi milletini 
~tir bir kuvvet halinde ar-
t tımdan götürmeye muk· 
rı"'''· f evkaf beşer zekal•r 
/': Cumhuriyet Halk Par· 
~''nin banisi Ebedi Şef 
~:•türk bu fevkalbeşdr ze 
6; 1ırm Fevkinde parlayan 
~: güneştir. Onun için 

"aı yoktur. 

Refik Koralt 
Burs:ıya tayin olunan Refı k 

Kora/tan, Trabzon lıakkındcı ay . 
rıl•ş intibalarını soran bir mu 
harririmı ze aşağıdal.:i beya rı atta 

bulunmuştur. 

" S ize ayak üzeri şurada kı

saca siiyliy eyim ki, ynpılan i~·leri 
az gören Qat su o ttla Gamlıar iyet 

hükıim,,tini11 yupıl 1/arıdtr b:z de 
o bügükleri11 eulcidı bulunuyoruz. 

Ana yurdu bas tanb ı şa mı 

murey e çeuirmek için lıer lı7rlü 

fedukıirlıklcuu kuılcwurcık yı lmııl.: 

bilmiyen bir guqreile clurmadun 
çalışmak mecburiytdirıdeyiz Muh. 
terem Trabzorı lıulkının buru la 

m em uriyet verdıgim zanııınlardıı 
ve bilhassa şu vedıı güı /erim 
~ırasında güsierdikleı i yük çek 

ıevginin huyrardyim Hu sevgiye 
tek.al>•/ edecek. bir lıi:mıetlf! bu . 
lunamadı;ımdun dolagi mahcu 
bum G•Lecek a •k ada.; ar burada 
daha iyi iş ler yapacaktır Trab. 
zor.luları çok setJtlll ve on la a 

n 

öteden beri hürmeti olun bir 1 m ü/ hamlelerini takip ctmPk 
memleket çocuiuyum. lrabzon benim için bir zevk olacaktır. 
lttıllcı'fta daima güzel gün ue gü D aima itilciy a müsteid bulunan 
lcr yilz dil•rim. Buradaki telca bu tabia t parçasını Cumhuriyet 

1 

hü/.:.iimeti ~n kısa bir zamcıncla 

mamureye çeuirecek ve bıı ndan 
en büyük zevk dugacaklıirdan 
I irisi de hen olacağım ,, 

Çok Feci Bir Otobüs Kazası 
Bir ölü, ondan fa z l a yara lı var .. 

Dün sabah Erzuruma yolcu yaralan·mş. Gümüşa· 
hareket eden Devlet o to · ne Hastanesine kaldırıl
büslerinden biri öğleyin mıştır. Yar11 lı/11r arasında 
Gümüşhanenin Sorda bah merhumenin Kızı ile eski 
çeleri civarında bir viraji Trabzon Elektr1k m ühen
döneı ken Erzurum dan gel· disi Celcil da vardır. Celfılın 
mekte olup m üteahhit top· ayaklarının kmldığı ve ağu 
çu Mustafaya ait u lan re yaraltlar arasm da bulundu
Erzurum elektriğini yapan ğu haber alınmıştır. 

mühendis tarafından idare Erıurumdan şehrimize 
edılen ve içinde frfustafa gelmekte olan Başmuhar
Türkoğlu bulunan binek ririmiz Bekir Süküti hadi
otomobilile müthiş surette seden üç saat şonra m a 
çarpı;arak 20 _,5 metrelik hallinde tetkikat yapmıştlf: 
uçurumdan dereye yuvar Çarprşma ani olmuş. dere 
lanmış. yolculardan şehri· tarafından giden otobüs 
mizin Maruf ailelerinden derey e yu varlanmış. binek 
Kaptan Nemlinin refikası o tomobilinm ön tarafJ par· 
bu korkunç çarpışma ve çaldnmış, içindeki/ere bir 
sukut neticesinde hayata şey olmamıstu. 
_v_e_d_a~et_m __ iş.~v_e_o_n_d_a_n-:-f_a_zı_a--:-__ -.;:G::..=.ümüşhanede pofis ve 

adliyece derhal tahkikata 
el konmuştu:-. ff kşam bir 
Devlet otobüsü ile birkaç 
binek arabası alakalı/eri 

hamilen Gümiişaneye git
mi}tir. 

Hadise şehrimizde df::rin 
bir teessürle karşılanmışfır. 
Merhume Trabz.Jn aileleri 
arasmda çok sevilmiş ve 
hürmet mevkii almış. ha
y trsever bir BayJndı. Ce 
nazesi bugün şehrimize 
getirilecektir. Feci bir ka-
zantn kurbanı olmasından 

dolayı çok mü teellim bu 
lunan zevci Kaptan Nem 
/iye ve oğulları Ihsan ve 
Murad Nemlıye ve kederli 
ailesi efradına başsağlığı 
dileriz. 

Bir yürüme'<. daima 
beraber olmak , birlik te dü
şünmek. maksat ve cephe
de tek bir ku vvet halinde 
toplanmak Cumhuriyet Halk 
Partisinin muvaffakıyet/e

C. H. P. Beşinci 8üyük Kuru 1tayı 
toplanma gününün tesit programı 

1 - 29 Magıs 939 pazflr 
lesi gürıü saat 9 da hoparlörle 
halka kurultay hakkında Baş 

rinin esası. özüdür. muallim Hasan Fahri tarafmdan 
b:r konfe rans verilecektir. 

Parti<>inin teşekkülü rıe program 
/aşması ve en nihayet yurda 
yapdığı faideli hizmrtleri H ılk 
evi Raşkanı C"mcıl Karalıan ve 
Doktor Kazım Güler ta ,.<ıfından 
birer kon/ erans şeklinde anfatıla 
caktır 

4 - 30 '1tayıs 919 gecesi 
saat 7.30 dan 8 30 a kadar ayni 
solonda Kız Orta Okulu Direk· 
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M ü him bir m ü la kat 
Mu' k1tı yap.:-ın : Tevfik VURff r,, 

Alm;ı'1 Pı uf esörlerin iht isasları 
Ordin ;r iJ J 'r ıf sor D.Jktor Şimirek F~Fekon, ı e 

t'ıtfayerving it!ı' H ı c;ı'ıılıyoılar :u0enç/ikteki vakar ve az.J 
metı ve fü ~ Fn ıc;i.Jn J kı mu'«"'rnmeliyeti ancak fev
/.. cJfju<! m efhumL ııun üsltindedır dernekle dadc edebıli
ri~ .. Ve derhdl ılav<1 edworlar : .. Çuk zeki halkımz v/Jr. 
D h sc;a k:ıdmlann rafı; rıJ\ı h 1r. kü/Jdedır. Baş döndü 
r.en ve göz k rarlrın •n dk v.J 71, çl ırd.:ı altı yaş1nda b r 
kı.:lf çap.ı salli:idıqm h 1vretle gördük Bu memlekete 
p ra .Jirmek 5ure tle h ıl'<. o qan!ze edt!irse burası Türk 
yurdu için en I üvuk /ıır Audret ol .caktır .. 

S vın Proft-sor t, .. ~ı \l ı lı 

O.csal devam edı yo • : 13 ra vn 

gelen tale >e Ankara \ uı;,.ek Z•. 
raat Ensti tüsü Cami.ısırııt men~up 
tur. 

Bunlar A'tlı:ımıdıı ıki "Crıe 
okuduil.ta n ıı onra mlih~n ı is l ik dt-ıa· 
!er inde iht is., yapmak uz• e Is 
t anbulda Büyilkderede, iki ı;ınıftnn 
ibaret olan ihtiıas kısm ına gelir· 
ler. M~ktebin ih t is119 şul:lel e rı dört 
tanedir. Bunlardan Orman :n ıı lı nıl 
!erinin iktisadi, Rıtnblı te balcım ın 

dan azami verimini t emin e tmek 
üzre bu mabaallerin suretı intifaı 
lizerinde çalııır. Bu ŞU'>e A m .. n-

yadı:ı Mündu ormancılık A knde· 
mis i Rektö-ü p, of sor M .. ycr 
ving l a rafıodnn idare ed lmekled ı r 

lıdoci lhtius şubf si ormanla
rın, mflmleketin yiikseit ve ic; t imoi 
menfaatlaı bakımıııdan variı .. larının 
temini esbabını araştırır, orman 
sıraseti ve yol inş atınıı dııırd ir. 
Bu şube Frayburg o rwanc lık 
Yuksck Profesörlerin.fer. hofesor 
Doktor Fefekon ta rafımda n ıda re 
edilmektedir. Ü. Jccu ı ı i "" şu 

1 
besi oraınnları11 hnşere ve mıın 
tarlan. karşı, yangın ve c !VVİ 
di~er hadiıata k arşı muhafaza 
şu'lesi olup Viyana Orman mü 
hendis mektebi f rofesörlerinden • 
profesör Şimiçek: tarafından id'd re 
edılmelttcdır. Dördünc u ıhtis .. ı şu-
besi yurtta me ... cut ormanların 
devlet ormaı:ı siyasetıne uygun 

bir şeki l de imar ve bakımını, ta"ı
rıp edılen açık ııthalnrJa orman 
sız yerlerin aAaı;landı rılmaaı ve 
Türkiyede yetışen orman nebat 

. ve :ı~ıı çlarıoın nw'ı ve miktarını 
tayin eden ormar.c ılı!C nebatatı 
ilo biyoloji der.tlerinı idare eden 
orman yetiştirme v.ı bakma şube 
sıdir. Uu şube tar afıdan idare 
cdılmelı:tedır. Orma ncı'ık daha zi. 
yade tabi&tta; ameli sıılıada çalış · 

tığı için Orman Fakültesi her 
hnfta bir gününü fenni gezintile 

re hıısretıiği gioi her sene de üç 

ve dö rt hafta devam eden seyn· 
hatlar ynpmaltta ve mektepte 

verilrn mıza r i dersleri bu gezinti 
lerle takviye etmektedir. 

nr n~ n s 11•-...ları v in.. mP •·zuuhalH 
t:lö ı t ıht ı'! ı -ı şubeııı bakırrıından tct· 

ık f'd ı lnı iş hlebtder hu sahada 
t t> nv•r .. dılmı • tır. 

Talf''>eıere bü t ün bu mınla· 
lı.ıılarda mevc ut ı~aç nr.vılerı , 
a ~·\ cıldar \"e çalı lar gösterilcıı iş; 
bakıw tar ı ve itıde idareleri huııu

&utıda izııhat veril mi ştir. 
Bu esnada beyaaatına fası la 

veren k ı ymetli Profesöre o rman. 
larının ı tahrip eden nebati bir 
hastalık me vc ut o lup elmadığını 
sordum; derhal orman baatdılt'arı 
mütehaıı1Jisi Prl>fcaör Şimıçekden 
aldıg-ı cevapla rı fe cllmeye başlr-

dı: Evt:t bu o rmanlan; büyültlüf ü 
do t milimetre uzunluğunda olan 
ve senede iki drfa y avrulayan 

( l~s Selden ta ) Türkçe çif le altı 
d ışli kabuk böc ği adı ver len bir 
böc•k tahrip etmektedir. 

- Bu hı.dalık ormPniarımızıı 
tahminen senede ne kadar zr.rar 
yapı) Of? 

Şimdi m 1sa üzerinde elind"
ki V:alem kağıllR Profesör Şimiçek 
bunun hesabını yaptıktan sonra 

Esat Muhlis tercüme ediyor : 

D evld bu işten l!".aede üç 
milyon nltı yüz bin li ra .zarar 
görmektedir. Devlet in beher met· 
re mikabı keresteden üç lira t c
mettu aldıtına göre bu mikdar haaıl 
o luyor. Ya bunun metre mikibı 
piyasada kırk liraya satıldıQ-ına 
göre t ic ari zihn iyetle hesab edili rse 
milletinizin bundan r ördüR"ü zarar 
yüz milyon lirayı çolt geçaekted ir . 

- Peki bu hastalıkla müeade
le ve haıaratın imhası için b ir 
tedbir ahnmışmıdır ? 

Evet haşarat Pr of.aö rü Şimi
çeki n buı ıdalti m üben«iislere ver
diği rapo r n-eticesinde der hal 165 
amele faaliyete 1?eçmiş ve halen de 
mile ulele etmektedirler. Bu srne 
sonuna kadar yapılacak olan bu 
mücadele net ic eainde hastalık t ama
men yok edilec•ktir. Ve yurt için 
büyük bir yıkım olan bu ıervct 
kurtarılr ca.lttır. 

- Ormanlarımızın kıymet ve 
ehemmiyeti lıııkk ındaki düşünce· 

lerinizi öırrecmek ist iyo rum hu 
husasta lüt fen beni teıavir bnyu
rurmı ıunuz ? 

l Son asnn ileri istikamet
~'.~ doğru akm yaptığı 
t Ucadele hayatı 'içinde va
t~"' .. ve vatandaşlanm her 
t t/u tehlikelerden sıyrarak 
~rn bir istiklal. tam b fr 
~,~eniyet kuran . en mü-
1 "1rneı bir vahdet havası 

Cumhuriyet Halk Partisi 
yekvücut bir m illet manza
rası arzeden Türk m illetinin 
med•ni hayatına en kuv 
vetli sehpa olmuş bir teş· 
ki/attır. Cumhuriyet Halk 
Partisi. insanlık aleminin 
medeniy et savaşmda daya 
nacağı son merhalelerin 
nümunesini vermekte de 
vam eden bir teşkilattır. 

2 - Aıı ni gün sa ut 1 O dan 
it ibaren Ankaruda Büyük Mil 
let Meclioinde toplanacak olan 
kurultagın açılışı nutukları ile 
kongre mÜ%akeratını a m u m a 
rady o ile neıredilekektir. 

3 - 29 Mayıs 939 gecesi 
saat 7.:0 darı 8 30 a ı a far Halk 
evi:ıin üst salonunda umuma 
uerilecek konferansta : C H. 

törü A bddlah GıiMl il b~qındır'ık 
direktörü Mühendis A rif tarafın
d n evv iki Konfran ~la rı ih tis'ls 
/arın ı göre dev m <!ltireceklerdir. 

l~undan üç sene evvel Toro• 
d ıığlarında; g-eçen ıenl'I lstıınbul
dıın başlayarak: Ege mıntakası 
ve A.ıt.dyanıo etrafındaki orman
lar üz Jrinde t etkıkut y pılmış \'ft 

Almar>ea başlayan kısa bir 
konuşmayı müte11.~ip kıymetli Pro· 

fesö r izah etmeye başlıyoı: Kara· 
deniz sathımailınde hali h "zırd11 
me\ cut ormanlar tabiat tarafıodnn 

Çl)K müsııade gördüt 1i için vt•r· 
dumuzun azamet \ e fnyzini jf ade 

t~tatan, en kuvvetli ve en 
tr, Sek şeref mevkiine var-
0 

1~ olan bir Parti varsa 
p 'a Cumhuriyet Halk 
t 4'1isldir. Büyük ve kah
lt~ltlan liderlerinin kiyaseti
r/ı ~alnız Kendisi mel tun 
ttt"'1•· dünya da h1Jyrın ka/-

11tır. 

.. 

Faaliyeti mütevazi ve 
fakat eserleri Cihanşumldür. 

itilayı,· en esaslı kaynak 
/ar• mesned kılarak devlet 
teşkilalrntn çalışma prog
ramım hazırlayan Parti bü 

yük Kurultayı. değişmez Şef 
Inönünün Başkanlığı altın
da yapacağı beşinci toplan· 
tısile daha mesud bir is· 
tıkbal elde edileceğine şim 
diden muhakkak nazarile 
bakmakta asla tereddüt 
etmeyiz. 

cerneı Rı~a Çınar 

5 - 31Mayıs939 Çgrşamba 
g 'int7 ak$amı Sinrma salonunda 
Hıı lkevinin orkolu tarofzndarı 
halka bir konser verilecektir. 

6 - 29 Magıs 939 Pazartesi 
günü bütün m üessesat ve şehir 

bayraklarla dorıanacak •oe gece 
tenvirat yapılacaktır. 

Kur ul tay d evam ettiği mad. 
detce şehir baştan başa bayrak· 
larl (J dongaacaktır, 

bu Sf' nede e kııkürzi yon mevzuu 
ke ıf yalwu ları ile t emayıı z ed en 
şark i Karaderıız mıataKa ında v :ı 
pılmıştı r. Uu scyallat tam on beş 
gü n devam etmiş ve tet ıt ık mev
zula rı yukarda aöylcdığiıı.iz dort 

braoj fi z e r i n d e y n p ı 1 m ı ş 
ve talebelerle Trabz .. mla Rıze 

arasındaki o r ma nlarla .Meryamana 
ınıntakesıoda Z·gana 2"eçidinc Jı: a . 

dıır mevcut aıametli ve feyizli 

eden en güzel t abiat abide lerinden 
biı i olnrak gist.erilebili r . füı sat 
hıın ~ il s inesinde sakladığı ve yıl 
nız bu muhitte bulunan hu~ ud 

ağaç nevileı i ile temayüz t t mck 
tcdir. P ek ııc ait iklimler : ha<i 
olan p or t akal, çay ve ze ytin a~aç 

- Arkc.sı üçdc -
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8o2 tepede Refik 
i k i 

Koraltanla 
saat 

Çulhanın nutku ~ Refik Koraltan v·ı A t• . t . d'le , 
Pek muhterem Koralıan: f• . f 1 uaya ımıze evzı e 1 
ilk giinler, irşutlair hitapla şere ıne ztya et en f ·d 

:~:~,:~ m;;=ı,~::.ı:t!.~.1"';g~~.~ iO avdan be'i şehrimiz 1 an Ve t Q h U m 1 ar 
Yeniyol'da yazı yazan arka· caksınız; yapmnlısınızl Çalışma /(, lb d b h · de çok ı'şler go··ren bu"tu"n ~. ta.. a in en tarılfll'n a uyar- · ,. duşlarla, kıymetli Vali t:ıe larınu ümit vericidir. /ardan bulımduğu""mıızu} bütün v!/a_vet halkı tarafmd:ın çok 936 937 de bintarıe Buğda· l 937 de lstanbuldan 50 gra,. 

itıkrl<ipçı Refik Kora/tan şerefine Yalnız bizim değil, bütün 1tPsiı bir sa'71imigel oe s vgi halinde ·ı k t kd' d'/ vınıiarı Merkez kazaya 20
1

'0 kilo . yar, 50 gnm maral. 100 f sevı en . ço a ır e ı en . . . • 
bir yemek vermeği dıişiindük ve '"rin t#ll insanların say6 ı il•, set:ıgi izhar buyıırmu,.tanuz . . . . ~ . . 938 9'1H d" ıroo kılo . Vakfılcehi- lc:er~vız, 938 939 dıı yıo• IJ>. 
hamın sayın Koraltan'ın bnyındı ile anıp gideceği Atatürk' ün eb !c ı B~, in?n do~n. bel<izat~n, pek ıma:cı ve mkılapçı valımız rı-, 1000 kilo, 9J6 937 İstanbul- I ıo!kdar; 938 9.;9 da Ada paıat 39 
rılmasrnı en son ele aldığı Boz istiklale kavuştnrdu<ıu Türk bü ku;a bır zam ın ıçınde hakıkatle Refık Kora/t~nm Bursa va , riı>n get rtılen iki kilo :ıkasy11 to· 1 Bıntane buğday tohurnundı• l ~ 
lepı'de olmastnr uygun bulduk. tünlı1ğü her türlü l!Jililc t:ıe gü şen e' gi~ ku~r~!ini . . a11.nlış1mız1rı /iliğine tayini ve yarin da hıımu k]lo gelmiş ve buıılordan 111

' sar 
D.ıuetimi:d büyük bir r.ezaket zelliğe lagıktzr. Çalışın, !İze duguıd·ıf!.u ı;lı, hı·lı acılarla aramudan aynlacag"ı müna- 9;38 939 da 5000 kilo merkez • k"zaya 4500, Maçlcayıı 500. 

ba l d·ı · ı daha çok an/ı11oru:r: k h' 1 200 y f k ı_· 4 t:•e lLJ.tufkurlıkla kabul eden de şarr ar ı erım . .. G. M •• ·" sebetıle evvelki gün Halk azaya, ıntaıı .. d .. n bul!'day t"hu- , mencye O ak ı ~uır• •il' 

b i r 

ğerli bügüğiimüzle, tabiatın yeşil Bundan sonra hep memleket 
1 

k t tk"~~nun memlekete ve ';;en:' . f'- b. . f m•1 935-Y37 de Amasyadan 5000 1 Akçaabad.ı 500, Ofa 2'.lO~O ttl' 
, f L k " 1. d m•s•le/erı' ı'z'•erı'nd• konuşuldu e et lQ' "ITlffldQSlna bJe,.re•n'k ke'"1n e•VJ, şere fnt: lf çay zıya e· u-

1-t, 9.18 11
, !>il de yı'oe 5000 ad-.t tevzı' edı' Jm'ı"; 9'.l8 9j9 da &·~ .ıe erarı ucagına KUT uıumuz " ~ - .. . PU- i7~;:J ~ .. ~ ,. 

Mt 
1 

d Ve Refik Kma:tan lıeytcJnlı, 1 e a eş 1 sev amn t-n . 1~ 11'1 ay tı verşmitir. doktor Kfidm . . . . . ıılY '111. 
mu et-azı so

1 
ra a g•çirdiğimiz nağuıı Atatürk serıgısınde, mil .. . . . elma aşısı kalemı 936 937 tlie yadan 2ü0 kılo Soya f•• ·ı 11..l 

kısa zamanın hatırası bhde si· ir$af edici fikırlerıni esirgemed;. /et ve memleket seırgi .inde ve guler ve mu.harnrlerım. ızden Bqlike'lirrlen getirtilen iki kilo getiıtiler<;k Vakf kebire ".er• ,.ı 
11.nm•z ı'z/ar bıra'·mıştır. Kısa h'r z ıman aramıcda /h b r b h 1 ,,.r r " " bunlrırı iyi tanımakta ve pürü: Çll a u zıyaı ette ırer ay · bam va to ııınu, 9R8 919 da yine 938 YJ9 da ordudan 10 kı o 

1 

kulıp ayrıldığı için hep üzginüz. · oO i• 
Bir gece önce, Boztepe !JO· Fakat bu kısa zamanın uzun ve süz görmekte bulan , id~recile.r nliş nutku irad etmiştir. iıti kilo. 936 937 de i..-elden ~000 köyde;ı 10 kilo Ofdan S3 İ 

lunu11 yapılması ve fidanların sönm~z lıatırala11 "e tserleri elbet ve e/bet muuıı/faı.:. ııf,ırecı- Ç /h nutkunu bu adet Yaf.ı portaknlı aşıııı, 9:i8 939 ordudan 3000 kilo Soya fatıı11 ıf 
y~tiştfrilmesi üurinde korıuşu bize her zaman teselli ve i/tilıa:- ler olaccıktı. Tanınmak için lanı· U :nın k da y~n~ 2000 adet; 936-937 d" gatırtilerek buolardan ı0er~' 
/urken Belediye reiçimiz Bahri •erecektir. mak,ffskvilmak itind. fanı;na~ sayımız a O uyacaksrnız. kırlt a~açtan iki kilo kavun çe 3070, Sürmeneye 460, Vakfık'~ 
Doğar1ay'a : Sayın Refik Koral tan lıer ~~va a . vkek mu .'" ı~'k olmak flym gunun akşamı kirı::le2"i, f:ı:38 PH9 da yine iki kilo re 18"50 Akçaabada 930 kilo te 

d 
.. . 1· b' I lk ıçrn tanıma ·ueretıne yu se rne Şehrimiz d k ' I t f 935 937 de Amasyadan damızlık d'l . . 

il o bizim Örıümüze gerilip ş~y en once rç I ır ıa çocu- liizımdrr o aor arı aıa ın e 1 mıştır- r/J cerıubumuıu kapı!Jor; biz de onun ğu, coşkun bir inkılapçıdır, Hı Atatürk'tm evr•el Türk mil- dan yeşi/yurdda Refık Ko 5 add elma fidanı, 9;l8.9W da Pazardan 9:18 939 da ıs~r 
.. tM k t · · d • d d • it r· yine be~ adet; 936 937 deBunıa. '- ı. ~ 
us une çı ar, safa ederiz I • De. zını ve a eşını ogru an ogru !Pti meucutltı Köicii ihtiyar ta ra an şere ıne verilen ziya. .. "'ilo k.ır pirinci getirtilere• oıı 
miştik. Fidanlar dikildikten son- ya halkm içinden V.! inkıliib•n rihin bile meçlıulü olduğu !Jf'Şi! {etle üçüncü umumi mü- d'tn iki kilo karpuz Çl!'kirde~i, menevıt S~O. Vııkfikebire 32(1, 
ra u- d'-. B yaratıcısından olan bu idarıci, vadiler arnsından fışkıran duru f ti. . . . 1· .,.. ı . 938 9 ~9 da .yin'! iki kılo; 9Jf.. 937 2UO, 11.ııo tı: v:z.i edı'lmı·itir. 

,,oreme ıgım oz.teı•ey• k'y ruhunun kalıp ı"çı'n• sıkıştırama- e ışımız sevım ı ı a ıs·n d B d <O G " " mlarla 111dalcı11m1;; Tıi,.k adlı 
1 

' 
1 

o urııa an :ı r:vvı lahana to· 
mdli vesile ile bu sefer çıktığım dıfl sıcaklığını içinden çıktığı çınarın. hin yıllar gören ulız\~ö11· Uzer de bulunmuş ve bu humu; !Hö 9.39 da 50 gram: 9;36 9. 8 9.J.I d

1 A<iapaı•'
1 

ı 
zaman yukarıda ıöylediaimiz kuMtle arasından /ıiç ek•ik f'ime d l · f ı 60UO L"ı t ı J hll I' 

6 
esir.de ve gnvdesinin a lzncfa ZfVa et geç Vakftıere kdddr "'1 

O wısır O ıum Uır. ~--Sİ)z/erin ne kadar ugnun oldui'tu. miştir. ki h l( ı 1 
1

- b ·'" '- 600 ~-"' • a -~~ 1 o/an rıü~gü, •unsuru a!~at.z, ÇOk neş'e/j Ve ÇOk samimi •. ll ru tay tı ere~ Unuan meı ... eze ' 'f1' rıu yakından götıip anladık. Boz- Alatürk'e olan hudutsuz aşkı kım farıımış ue kım keşfetmı~tı? { . . . . . meaeye 1000, Vaktiltebire 
1
11 

:..tepe, insana yepyeni bir lıayat ··e lrıo"nu"'n• olcın. derin bııa/ıl1g"1 u k' k' ·"' fi k' bır hava ıçınde geçmıştlf hh ı Ak d 500 00 L'JO v .. '" rıer e~ ıyen .. es ~rmır -er ~s ~ • mUf'Q QS Orl çaaoa a Ofa:O •
1 

f' 
veren temiz havasile, gönlü ile bizi daima kendine çekmiştir. gen kohnele~ ırmı ? H <!le bu bır 1 Dün akşa ·n da üçüncü zi edilmif, 938 9:;9 da M~1'tıl 'll.11ı 
açan eşsiz manz.arasi/e şehrin Sesinin gür ve samimi ahengi m~llei. olursa, ve bu mili"/, 7 ürk umumi Müfettiş muhterem / 29 MayJsfa /in karada dan 5 kilo zerdali ç"kirdegı. s\~ı; "' 
hayatında en elıemmiyıtlı' Lı'r her zaman içimizde çağlıya- mıll0tı O/ursa.. ' . C d •- l ı/ır• )•t a Tah Uz t f d fit toplanacak olan H p b ya an a 11.İ o di" ouleoıi, " .... 
yu almaya namzettir. Eo•v•lc· caktır. Gafiller, eski ve a!lfl fJarlığın '1 sm er. ara Jn an a . . . e T l " " " G k d k 1 .. k k .. k .. d d / R . . b.. ..k k it . . elın.den 1 kilo mıldo•a, ç .:il S.:ı. 
dikilen ve sayısı binleri bulan ençliğin en i~ine arşı eöndüğiinü stwmı;;lar./ı. F,ıkul, tur oş un e eğeri efik şmcı uyu uru aya ıştı 1 ,,... '(S 
çam ve akasya fidanları bu g· gösterdiği yakınlığı buruda söy ç.ık çabuk aldarnışlurclı Çünkü Kora/'a{] şerefine mükeilef bir rak iç;n ş-=hrimizde bulu 3 kı!o turunç, Seybaodaa I' f " ı d · • · L l k d · oulipürıı Gaziuntepaen 5 kil' .a it 
ri ı · h t eme en geçemıyec"gız. IJllTI '•r, onu fnnım?k U ."efıne , . /' t. '/ . j nan ınLJrahh,, ~1'ardan Mdh .,, 
[' ır aya fıe neşe ormanı ha· Refik Koral tan, samimi ina- l/Ükselenfevl:ellıPŞl'T olamazlardı. çay zıyaı e I ven mış. mem e- J, ı·ı tık. Kastamooundarı 8 ldJO ... SIJJ 
ıne getirecektir. Boztepe nışlr, iyi niyetli, yrıpıcı bir in n kudrete ancak Atutiirk yiik· ket işleri üzerinde hasbihdller nut Tahsin. flbdülkadir İkiz tohumu, lti .IWo elrua tolı b agrıca ele alınacak bir mev· ld' A AA .. •• S J fi k u ı ı-'i ·oo il d . sandır. Kendini bu kadar sw s• ı. tatürk yapJ/mış. ebedi şef fltatür Ve ı•ıunur er· ar n araya uurudaıı "''o akasya, J ,; e 

zku ur; burada kısaca sögliyelim dirmesi de bundan ileri geliyor. Bu sırra irmişlerden olan • k.ün hatıralanndan bahse- müteveccıhen şehrimizden ~avuç, B~rsadao 500 graıııl•b 1' bi~ı· 
İ burası kendine harcanacak K i • ''O k 1 C f ı · Sı'I' Trabzon art.. tun ı unutmı Kı lt b · · '[d' / / d J 

1 0 
errah asu yaiı, ·ı•o'f 

himmetleri ink<ir etmigecek Lir ora an, unu~ ~çın sP.vc ~· ay- dilmiş ve ziyafet derin bir ayrı mış ar 
1

• .. \tı:ı.tJ 
9

_,dfr. 9a,aktm Trnb•onu unulm,ga,a ,,/m,şa. h•nun '''" '"'«" ,.,. . . 10 k.lo hayvan ponc•"• Yel' 1 ' ğından emin olarak.. /attı. O, tanıdı, iyi tanıyordu. kaynaşma havası IÇ!nde Bir takdir den 150 kito yonca, Kaııl•-
0 '-'e 

Ş i m ti i s a g z n Kendisine iyi yolculuklar Giderken, biz.dPn ayrılırkeıı geçmiştir. dan 1000 adet Amasya f.l~ııl 
Rt?fik Koraltan'ın so·'rada mat. dileriz I b' k l 1 'k ı· b Dog"u Bayazı'dı'n en· •- l · c .ı' '/ ıze ya ın aşmasının rıı me ı u- Bugün de saat 17 depar· y ı aşı .. a eau, ı:.rdt.k kaı• . .1ı1 
buat hakkında sögledifi SO-Z• Hakki - unçay rada. h I IA .. . d 2(11)0 d t . k 1 Jlll ~ ı-------- ti b i n a s 1 n d a Refik aztr anan p am uzerm e a e .ıeytı• aşı a e 

1 

i 
,., üzerinıJe azırık duracak ae El ... -hl-- -- Say1 n l<.oraltan : //ora/tan şerefı"ne Partı" devlet ve halk inşaatmm t:ımonudaD aou adet AJ1J•·1~, 
keııdisini Bursa'ya ug"urlıyaca· tezgQ Crl Tarııdıgv•mıza emin balundıı 0

' a f d ı id 5 d t 
1 

JJ mucibi memnuniyet bir m sı ı aııı, çe en • e "" 

jız.. Mevcuda 75 daha ı'Ja· ve g"umuz Trabzelulartn, bugıinlerdt! liler tarafından bir çay zi- po la ... l f d Ll d 123 intizam ve hızla ilerleme- 1 
.. a 

1 anı, .uursa aıı 
Coşkun bir hatip oldug"u ka- 1 ulılannı ezen, ılzen sızı_qı da 1 yafeti verilecektir. Yine bu- L.ıaet ali-acı Buy· k d redtl J 

d ·ı· k B sinde ve .harap bir manz~ra 5 

' u e . t'. 
dar ateşli bir muharrir de olan e ı ıyor ve tanıya~a. srnız u~u sizden _has. gün saat sekizde şeref ferine adet elma, armul kiraz, vıf~ 
Refik Ko ... alian: •Gürbüz t:ı• guM l . '}' saten ı~tırham edıyoruz Çunkiı B / d' t f d 130 k ' arzeden istasyon mevkiinin talı, erılc ridanı, Rized.#• .. sistem eşbrı ıyor t zr . b 1 kt e e ıye ara ın an ı- , 
zel bir insan tasavvur edin: ·di· es ımız u o aca ır. şilik mükellef bir veda Zİ· geniş bir imara doğru git- adet maada!in fıdanı, 200 ı' 
yordu - fakat bu insanın dı'Jı' Vilayet dahilinde mev d t . k b ·ı I e 'nd v k u ı·t portakal 350 d t l' ooi ,, cut 3000 küsür El tezgah- yar ım emtnı a ı o muş yafeti verilecektir. m sı e nayma am ı ıa ı d ., a e ıım t 'l'~ 
olrnasınl Bir insanda bu eksiklik tur. Bu para ile 75 tezgah Tufan ve mesai arkadaşltı- a et elma 

2
50 adet arı:nıı 

rıt! ise, bir "elıirde '()• memlek•t- /arımn is/ahı ve yeni sis· t' · ı· " " "' yapfmlacaktır. Bunun beş F H 1 nnm. hizmetlerinin takd!fe ıımış ır. 
te de motbuatm eksfkligvi odur. tem makinelerle daha fay- eyz"ı ıza y k adedi Halkevinde kurularak layık görüldüğü. flğn vila- u arıdaki i h sa i 
Trabzon bu eksikliğin •ahiei ol- dalı bir hale getirilmesi için v I I d . . 938·939 ıenesi zarfıada 
mamak bahtiyarlığını taşıyor. Bu Vilayetten İktisat Vekaleti- işletilmesi halka öğretile- 11ıymet ı genç erimiz en yetmin iş an üzerine Kay- miz dahilia.de aebze, uı•J"' 1 
memleketin daha iyi bir matbua- ne vaki iş'ar üzerinde şim· cek 70 adedi de köylerde fo1üddei urnumi muaV1m makam flamit Tufan ve . f 1 el• zıcai aa iyet bakıınındall dıJf 

tı olmalulır; yakışan budur.. dilik sene sonu bulundu- muhtaç olanlara dağıtıla· Feyzi Hıza/ bir ay mezu- arkadaş/an Umumi M üfet· ~erli bir har~lı:et mevcut ol 

Si:ıler bunu yapabilirsiniz; g•pa- ğundan ancak 1500 lira caktır. niytle İstanbula gitmiştir. tişlikçe takdir edilmişlerdir. nu göstermek:tı!dir. 

---------------------------------------------~----------------------------------------~/ 
r------~~---~~-...Jld;S---~---~ 1 Yeniyol'un Edebi Tefrikası 1 

1Karadeniz1 
~ Hikayeleri 1 
1!. •a * Yazan : Hayrettin Ziya * m*~~,,...-+;::e.J 

Denizin elile cilalanmış kumlarda çıplak ayak
lar yaralar açıyordu. Peştemallarının yiizlerine düşen 
kenarlarını dişleri arasına sıkışhr~ış birkaç kad 
bellerini ~oğ.rultmadan ~olaşıyor, kargalak topluy~~~ 
du. ~eşelıydıler. Genç hır kız, yeşil gülüşleri kartlaş
mış, ınce dalları kabuktan nasırlaşm:ş bir çamdan 
kopup vadilerden yuvarlana yuvarlana gelmiş koza. 
lağ1 uçlarını beline iliştirdiği eteğine koyuyordu. 
Yeni evli bir kadın, delikanlılar taşıyan bir takanın 
kuduran dalgalarla kayalar üzerine çarparak parça
lanmış kaburgasından büyük bir tahtayı sivri dipli 
S6petine yerleştiriyordu. 

Balıkçının karısı elindeki sepeti bir tahta par
çasile oynıyan çocuğunun yanına bıraktı. Denizin 
kirli yeşil parçasında balık avlıyan kocasının kayı
ğına baktı. Martılar kayıkların üstünde sevinçlerin
den çığlıklar kopararak uçuşuyordu. Karabataklar 
taklalar atıyor, örtüyü yırtıp içeriye dalarak saniye
lerce gözden kayboluyorlardı. 

Kasabadan dönen köylükri taşıyan bir motör 
bayrağile suların üzerinde al gölgeler işliyerek, ma: 
Jchıe tokurdulu şolumalarım arkaşında açtısı izlere 

bırakarak geçiyordu. Mallarını satmı~ neşeli başlar, 
güvertede, kemençenin sular gibi akan sesine ayak 
uydurarak horon eden delikanlılara dönmüştü. 

Yamaçların yeşil yüzü gülüyordu. Her köşede 
yeni bir hayat filizlenmişti. 

Balıkçının karısı akşamı gönül huzuriyle buldu. 
İneği nazlata nazlata s:ığdı. Her akşamki vazifesini 
bilen hayvan kıpırdamadan duruyordu. Kadının ok
şayıcı sözlerini anlıyormuş gibi gözlerini kapadı, açtı. 

Gece, pencerelere yıldızlarla işlenmiş mavi pefM 
de tuttu. Bu gece gaz lambası da canlı yanıyordu. 
Mangalın üzerinde kaynıyan tencereden odaya kara 
lahna kokusu sinmişti. Sofra hazırlanmış, iki başına 
büyücek birer dilim mısır ekmeği, birer tahta kaşık 
konmuştu. 

Dört çift küreğin suyun üzerine kuvvetli vuruş-
ları, kürektekilerin biribirine gayret vermek için hep 
birden bağırışışları, tutulan balıklaı ı kasabaya satmak 
için giden kayığın dön:lüğünü anlatıyordu. Pencere
ye koşan kadın yüzünü cama dayadı. Kayık kıyıya 
yanaştı. Be~ gölge birer birer kumlat a atladı. 

Balıkçı odaya girdiği zaman yüzünün her çiz
gisi gülüyordu. Karısının boynuna atıldı. Uyuyan çoM 

cuğun yanında diz çöktü; yorganı azıcık daha aşa{,ı 
çekti. Esmer sarı yüzü öptü. Çocuk biraz .kıpırdadı; 
uyanmamıştı. Ellerini keyifle birbiri üzerinde sürte
rek sofraya oturdu, 

Karısı soruyo:du: 
- Nasıl, birşeyler oldu mu? 
- Allah bin bir- bereket versin: ıyı para aldık. 
Bakışlarını camda titreşen yıldızlı göğe çevirdi 

kulağını kumları okşıyan dalgaların şırıltısına verdi: 
sözünü tamamladı. ' 

- Hayatım:z K-aradeniı! 

• 

Kan Davası ııl' 
Salonda çıt yoktu. Reis, bakışlarını, gö~l~ r/ ~· 

rmın altından, müddeiumuminin yüzünde geı~ıtı1jlılı ~ t~ 
du. Yaşlı aza, uzun süren iddianameden b~ıınıf f r°' \Ilı~~ 
du?~klarını sarkıtmış, yüz çizgilerini düşürl1ln:, L. y~ 
Reısın solundaki genç aza, gözlerini maznuna f ~·il 
miş1 kirpiklerini kıpırdatmadan bakıyordu. ynı '~~ftı 
gileri ka tılaşraıştı. d-' ~,, e, 

Rengi solmuş, kenarlarındaki püsküller, toı t( ~11,.~ 
istalaktitler gibi, sarkmış büyük kadife perdeler 'ı ~ ı. t 

sın dan mailen giren ziya, salonun tam ortasıııd• ,ı/ ~ d~t"'e 
ran henüı çocuk denecek yaştaki zanlının çapul 1 ~ •k 
üzerinde kırılıyordu. Soluk bir yüzü vardı. r~ ıı-' ~~I 
ğiyle taranmış uzun saçlarından bir tutamı s~! 1 ~ı '
şına doğru düşmüştü. Siyah mintanının ön diıio> ~ ~ ,: i 
rin~en üç tanesi~i il.ikle~emi~~i. B.':1 .. a~ık yerdeıs;f ~ 'ıa~ 
bezınden beyaz hır ıç gomlegı gorunuyordu. ;ft>( ,~, ~ 
çuhadan zıpkası yep yeniydi. Bu elbiseleri, te\'1' ti, \111•tı· 
neye gird ıkten sonra, delikanlının mertlik yıP' )~ı11!' 
k~nı~ı temizlediği iddiasında bulunan akrabası "e l. r,j 
mıştı. d~ ''°''"d 

Salondaki her baş gibi onun başı da tllOdl ~,~. 
umumiye doğru dönmüştü. Müddeiumuminin o1'11 dlı ~ 1~1 
!arının ancak yüzde birini anlıyordu. Arada 61'

1
J( ~,i:11 

ne yapıyorlar diye, reise, azaya, tam karşısJ.Jd~ı ~~ ' 
ran el~~ri ~öğsü _üzerinde çaprast bir surette ba»' ~'ııit-~ 
mış ınubaşıre bakıyor ve başını eğiyordu. .,_ b~ 

Müddeiu~umi heyecaıda~ınıştı; ,~,,~ ~ ~~t 
- Evet! Inkar etti. Fakat elimizdeki del'! ~llıı~f 

ne diyeliın? Ka~veden maktulle birlikte çıktıl~t· o~' \i~ibı 
şam vakti idi. ikisinin evi yan yanadır. Dereııı:I f' \ ~ ~ 
rindeki köprüye kadar beraber gittiklerini gı:eıt,ıl ~~~ 
hitler var, Konuşa konuşa, gülüşe gülüşe yüri11° ~--· ~ 

'" flrkası var 
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İ v İ N 

~ "- HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRiY A Ti 

v etlŞfi-ecegT--~-.z kli11erin f1 

r 
Bunca zamandanberi, her sene mısır ekilmek toprağa uygun geleceği ve çok faydalı olacağı 

Y02ünden topraklarım zın verimi azalmıştır. Bu- umulmaktadır. 
tıun önüne geçmek için bir t a r a f t a n Bunlardan fasulya, patates ve soya hem 
~übrelemek, öte taraftan da, nöbetleşme bir zi- kendi yiyeceğimiz ve hem de satıp kar edebile
taat usulü takip etmek lazım geldiğini, ilk iş ceğimiz mahsullerdir. Verimi fazladır, alınacak 

~~rmekle de hayvanları islah edemeyiz. Onun 
ıçın, soyaya ve kır yoncasına ihtiyaç varaır. 

Bundan başka, toprakh r1mızın kuvvetini ar
tırmak bakımın~an da bu iki mahsul çok de
ğerli ve faydah o!acaktır Bunları ayrıca anlat
mışt~k ve sırası gelince daha anlatacağız da ()larak da, nöbete alır.aQak ekinlerin n6lerden bol mahsulün satılması ve satılabilmesi mümkün

ibaret olduğunu kararlaştırmak İc?p ettiğini ev- dür. 
Velce söylemiştik. Arazimiz pek geniş olmadığından buğdayla 

işte bu sebeplerden, isimleri yukarıda sayı
lan beş altı kalem mahsul memleketimiz için 
çok kıymetlidır. Ekeceğimiz ve en çok uğraşa 
cağımıı: mahsuller bunlardır. lşin asıl mühim ta-

Memleketimizin toprağ.na ve havasına elve- mısır böyle değilse de ekmeklil ve yemeklik 
t~n ekinlerden: Mısır, fasulya, patates, soya, bin ihtiyacabmız için pek lüzumludurlar. Taş yon
lane buğdayı ve kır yoncası ( taş yoncası ) baş- cası da toprağımız ve hayvanlarımız için fayda-

ta gelir. Tütün sadece bir kazamıza mahsus ol- lıdır. 
rafı şudur ki: Biz ayni zamanda arazi darlı
ğı yüzünden senede ıki defa mahsul almak ihti
yacındayız. Bızım bu ihtiyacımızı ise her mah-d Hayvanlarımızın hali malumdur. " Kedi ne, 

Uğundan onu tabiatile söylemeğe hacet yoktur. budu ne!,, Diye meşhur bir söz vardır. Ufak sul temin etmez. Fazla olarak. topraklanmız çok 
yorgun düşer, muvaffak da oJamayız. Fakat bun
lar iyi bir sıraya konursa, hancrisi evvel han ,.isi 

Bunlardan mısır, fasulya, patates ve soya f k te e olan hayvanların verebileceği et, süt, yağ 
lklthsuHerjne, kendi yiyeceğimiz oldukları ıçın 

M 1 A ve gübre elbette az olur. Hayvanların1ızı islah 
qten muhtacız. Mısır ve fasulya eskidenberi e- edelim diyoruz, amma yemlerini hiç c.lüşünmi-
~sen çokca ekiliyor. Son zamanlarda patates yoruz. İslah işi, yem iş'dir. Hayvanlarımızdan 
~itaati de artmıştır. Bintane buğd· yile soya fa- eti sütü, yağı ve gühreyi bol alabilmek için on
&ulyası da eminiz ki bir kaç sene içinde onları lara bol, yağlı ve kuvvetli yem vermek lazımdır. 
t~ı~ geçecektir.Faydalarını önce saymıştık. Hem bunun için de soya fa~ulyasile kır yoncası çok 

sonra, güzün ve yazın ekilecekler ayrı ayn ter-
tip edilir ve ekilişleri nöbete alınırsa memleke
timizin ihtiyacı kolaylıkla ve hiç aksamadan gö
r\.\lmüş olur. 

Ancak, yanlış anlaşılmas n için şunu söyle-

1lırn hem de hayvanlarımızın yiyeceği çok kuv- muvafıktır 
"etli bir mahsuldür. Topraklarımızı zenginleştir- Memleketimizde ötedenberi hayvan yemi 

yelim ki bu mahsullere ehemmiyet vermekle mem· 
leketimizin bazı yerlerinde, şurada burada yapı
lan diğer :ziraatlan ihmal edelim demek istemi
yoruz. onlar yine yapılacaktır. 

'-ek için dahi kıymetlidirler. meselesi çok mühimdir. Her evin en azdan bir 
Taş ( kır ) yoncasına gelince : Buna da ge- ineği olmalıdır ve zaten de vardır. Arazimiz dar 

l~k hayvanlarım1z1 be.sle'llek gerek toprağın olduğundan bunlara mahsus çayırlıklar yapama
\Jvvetini artırmak için muhtacız. Memleketi- yız. Şimdiye kadar olduğu gibi, tarlaların ve 
~~~de yapılmakta oları tecrübeler henüz bitme- fındıkların içinde yol kenarlarında bulunan ya

~c de bugünkü vaziyete bak~~unun da, bani otları ~edirmekI:,;,_mısır saplarmdan yal 

Biz burada ancak memleketimizin umumi 
vaziyetine göre halkımızın çoğlınun yapabileceği 
geniş ziraati göstermiş oluyoruz. Maksad müna
vebeyi bunlar arasında yapmaktadır. 

Kazım BULUTAY 

Mrman fokült9si profesörlerile 
MÜHİM BİR MÜLAKAT 

11 - Bıışt rafı birde -
~ Y•tıında dünyanın yalnız şi 
' tıtalarıDda bilfarz Kanada, 
),tç Norveç.de, hatta Sibiryada 
t hıt •!taçları bir arada yetiş 
'~~k. çolı: müıteınıı ildim şartla· 

,/•ı bulunmaktadır. 
~~l rof eıörleri meıleldorine tlair 
~ıtııı:ı ltonuşmılarla fazla aılı:· 
ti.,•& için hemen sualimi değiş 

•rdiın 

\G
11 

- Mea\eketimizo reliıiniz 
~;••betile 19 M ıyııta g-.,ı.çliR-ı; 
1~ ;Pllj(ınız bir zıyaretle Kız 
b. ~,ı l111üzü 2'Ördüuüz, bunlar hık 
~.,. 
'\illi •1 • d•yıularınızı lütfen ıöy. 

••ııız.? 

~ YBne Almanca muhavere baş 
'hı cı dtltilcıı devam cdl'!n bir 

~' 11dın ıonra Bay Ent Muh 
l '' ~ul ve babocm çe reıiıu 

~ 
0 •durip tercüm., etmeyo 

tut• "O d L M , .. · o Oır;.UZ ayıstıı ıenç· 
~ 0rdü~ümüz vakar ve aza 

4tt:kt~~ı E~stitü!ündo Kıymet. 
'

11 
orun bızc goıterdı2'ı yülc 

~-:ı~~ket ve izahat karşııınddki 
~ ıı. duygularım•1 ı 11ac ılt fevk a· 
•.,_I, 'lhumunun üstünd• dir de
'- •11t1 ~de edebiliriz. Almanyada 

'-ıij~ En~titünüz kadar teoı'z 
ı. ~, CIJlıı:ıel bir kültür mtiesai •· 
""' IC•ııç . . . L d k ı. "'lt ı ~ ıııız ır.a ar va ur vr 
.'\ I 1 bır ıeoçlik vardır. llua 

tıır'llaıını bulmınııa imkiio 
'y ,, 
•lıııı p f M 1 o I' 

ı,d ro eıor eı ın grnç 1 • 

t\,~:ki Juyıularını yoklarken 
'lııı 'Por harelı:etlcı inJcı kız 

'ıt ıı.11\' erlı:elderden daha üstün 

~~ •lf akiyet gösterdilı:lerini 
ı.~ 'lldı! . ~ b erıoe sövlele:nedimaedr 

t,tdllnu yüzleriade beliren 
~1 'y t '~kilr hatlarla İtrııı ttık 

bit 111Yol ok.uyucularına bu 
~,ı"~ ola 11k ıöyJiyebilirim 

~'\ ~ 1°11 ıı:ıizi dolaştınız vo 
~' b, Yaptığınız temularııı 
' ;•ktı~ı intibalnrı lüfedor· 

\~t 
~~'lll a: .. ki halkınız \'ar. Bilhas 

t\' ıı.;"1 rı .. çalı~mui harikuli 
,, ;ondüren ve röı ka· 

ık yıııı.açlarda altı 
• 

yaşında bir kızın çapa u\ladığını 
hayretle gördüt. Hu memlelı:ete 

para gırmek suretile halkı o"g• 
nize edilirse Turlc yu·du için bu 
rası en büyük bir kudret olacalt 
tır. En ileri memlelte ti erin hallu 
da ancak bu lı:adar hummalı bir 
faaliyetle çalışıyor. Onların yalaız 
sizdll!D teknik ve vasıtaları fazla 
dır. Yalnız tabiatın bahşelti2'i mü 
ke111meliyetten baıka yurttaki 
kültürel faaliyet bilhaua yollarda 
çal şan on yedi bin ıımell'!lik iş 
sahuıodnki medeni tezahurda ay 
rıca keydn f yandır. Yalnız Trab 
sona yaptığımız bu g-ezinti mUna 
ıebetıle devlet mümeasilleri tara
h .. dan fakültemiz crlı:inına ve 
gençli2e gô.ilerılen büyük alaka 
her 11&lıada ulduğu gıbi ili• ıı:ha. 
aındada atılan nzımkir adımlım 
beliğ aurett4 ifade etmesi dolayı 
ı.ile p"lt lı:ıyroctli bulunmakta ve 
bizi çok mütebaa•İ• bırak.maktadır. 
Sinesınde büyük servetleri salıda 
y4n 'f,abzon havali.51 evvele _Je 
ifade etli2imiz gibi hakıkaten dun 
venın en feyiz.li köşelerini adeta 
inhi,.rı altına ıılmı~tır. 

Biz bu havalinin cesur ve 
azimkiır halkına refah ve bıhti· 
varlıklar dılerken butuo orman 

Fakillteai ılim ad.ımları ve atinin 
bu bakımdan müo.•essilleri bulunan 
talebeler namına Trabzon halkına 
g-ençlıtine ve büyüklerine karşı 
unutulmaz minnet ve şükran hiı 
!erile mütehusiıı olarak ayrıldığı· 
oıızı da ayr C!l beyan ederiz,. 

lki saattan fazla devam eden 
bu müliilı:.itımızın sonunda kendile· 
r oi pek fazl üzdüğümü beyan 
ederek muhterem ProfedÖrlere 
ayrı ayrı veda ederken ıoo ola 
rak elım avuçları içinde sıkışıp 
knlao Bay Esat Muhliııin babacan 
sesi arde kulaklarımı doldurmalclıa 
kalmıyor, ayni zamnnda yeşilill 

loş aalonuao da tekrar tekrar 
çınlatarak: •:Genç ıazel c'; genç 
gazetccı behewhal lıtanbula gel 
meni ümıt eder ve Büyülı:dere-
deki Fakültemizi muhalr:kı.k z' ya 
retlni bt klerim,, dıyoı du 1 ••. 

Tevfık Vural 

Tuz navlon ve hamaliye 

eksiltmesi 

A 

a n 
Defterdarlıktan 

936 ta/evim qı/ı İçinde çolışlırdıiı ;şçilerd n do/aqı 
Resen takdir komisuonunan 15-4 - 939 tar;h ııe 106 
numaralı kararı u:erine 3- 17 namnralı ihba·name ile 
nnmına 42 lira 56 kuru$ 22 li a 68 muv ııene 12 Jirrı 
15 ku,uş hooa 'CJ• 7 lira j6 kuruş zam cezası tarh olu 
nan Trabzon li ,.ı;: f,.mirat işi Müt•ahhit .1-/asan Arap 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden 
Pulatlaane inhisarlar idaresine 19J9 mali yılı ıçın

de ıeltc!k ol•n (100) ton tuzun navlorı vtı hamolige 
iılerini 25-!i-939 güniind•rı itibaren on bt1 gün müd
detle açı le eksiltmeye çıkarılm1ştır. Ş -ırtnamegi görmek 
"e peg sarm~k isteyenlerin güzde 7.5 gıfo~nmelerile iha· 
leııin ıon günü olan 10-6-939 gününe kaJa • Pul•thQ
ne "'Ya Başmütlürlük satış ;u'>tsine rru~acaatları ilô.n 

oğlur:un malı•l i ikarr: ti meçla• 1 bulunmasına bina.en iş 
hu ildn tarihinden itibaren matıuh fJergi • bır ag z :r
/ındu. itiras edilmldiji talctlirde katiget lcııbedeceği illin 
o 'unu,., 

olunur. 1-2 

4 - Göııbrll~n gQndıı artırmaya i"- Soğuk hava ve Buz tesisatı ilan 
Mııçkıı lcrıı memurlu~und8n : 
Açık arhrmn le paraya çevrie· 

cek ga)tinıenklttn ıı.o olduğu: 

T 'P ı un 'reşrluis ıol 930 ta. 
rlh 98 oo. da kavıth mıılumt 1 
hudut fııdık hııhçesl 

Gayri mcnkııliln bulunduğu mevki, 
mahalleıi, eokııiı, numarası : 

0'11s!\ köyOoden ma•uınulhu 
dul fuıdık bnhçeıinla dörtte blr 
hissesi 

takdir oluı:ıan kıymet : 
iki yOz llrııdır. 

Artırmanın yapılacağı yer, g!lıı, eaa t 
Maçka lcrn dairesi ôu llndP 

26-6-939 Pazartesi günü aut 14 
1 • İşbu gayrimenkulQn artırma 
ıartnameli 27 · 5·llS!ı u&tbfnden itiba· 
ren 939 117 No. ile MaDka icra 
daieeıin1n muayyen nuıııara-
11nda herkealn görebfhııeııi için a· 
çıktır. İllnda yazılı olandan fazla 
malQmal almak letoyeıılor. işbu şart· 
nameye 93!1 07 dosya numarası ile 
memuriyetimiz. muracaat etmelidir 
2 • Arhrmaya lşUrA.k için yukarda 
ya.zıh kıymetin yllzdo yedfbuçuk 
nlabeUnde pdy nva mUit bir ban· 
kanın temlnııt meklulıunu te\'di ede 
r•kUr· (124) 
s - ipotek ıabibi alacaklılurla dlğtr 
allkadarların ve irtifak hakkı salııp 
lerlnfa gayrimıkul üzerindeki hak
larını hueuııile fal.% ve masrafa dair 
oıan 1ddialarıaı itbu illu tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evraki 
mttıbltelerile birUkte memur!yeU 
roiıe bfldfrmelerl ieap eder. Akıl 
balde hakları tapu aic11Ue Mb1t 
ohnadkıça ıatıı bedıllala pa7latljll•· 
ııu\fan hariç kalırlar. 

UrD.k edenler artırma oartnameıılnl 

okumu, ve ltızuınlu malQnıat almıı yaptırılacak 
ve bunları temanıen kabul etmlf 
aJ Te itibar olunurlar. T b B l d • E d 
5 • Tayin edilen zamanda gayri ra zon e e ıye OCÜffieDİD en 
:Oen;0~ :;tı:!ı~: 1~!,e''~~~::r~ ~~~~ 1 - Trabzon B~ledige mezbahasının m~vcut binası 
artırma bedell muhammen kıyınetın d ıhilinde, Güm,.ük resmi h«"İÇ olmak üzre.. f 8 000 lir 
yüzdıı yetu..~ beşini bulmaz veya 1 muhammen b~dP..lli, t!t 'V~ muhtelif mcTJaddı gıdaiye için 
satış fııteyenln alacağına ruchani olan Sonu/c hafla mahz•nleıi tesisatı if b · t lı ı· ' 
diğer alacaklllnr bulunup da bedel ı 6 • • e, U% lS l SQ tne mah
bunlarıo 0 gayri menkul fle temin sus c.esısat yaptırılacaktır. 
edilmiş nlacaklnrıo mecnıuundan 2 - Bu işe ait o!rnalc üzre, tanzim olunan mukc-
fıızlayn çıkmaua en çok arhrHnın v•lename projl'si, eksiltmı cartnamesi f · t 
taahhQdO baki kalıuak tızcre artırma • "' • ennı şar numt: 
on beş ııuıı daha temdit ve on beşinci fi~ • a_.9 an pro ;e, p_a~ası~ o 'arulc. Belediye /en işleri mü dıir-
10·i ·03!J Pazartcı;I gtınü ayni ıınıılta fugunden a/ınnbılır. 
yapılacak artırmada, bedell satış iıle· 3 - işbu. tPsisat on yedi giin muddetle 'lıe kopalı 
yenin ıılacnğına rttı;lııı.nl olan diğer zarf usu/ile eksi/t.neg· e k<>nulmu ' ~ "it 9 }{ . 
alacaklıların o gayri menkul ilo temin _ _ ş o up, e Sl m" azc • 
edilmiş alacakları ınecınuundaııfazla ran 1939 Cuma 1 ınu saat 14 de Beledigs Encümeninde 
ya çıkmak şarUle,, en çok artırana icra olunacaktır. 
tbale edilir. Böyle bir bedel elıle 4 - Mu'Oaklcat teminot. 1350 r d 
edllwez1e ihale yapılrı.waz. Ve ııatıı · ıra ır. 
talebi do.şer. 5 - ibrazı icabıden 'CJes:ıik eksiltme ıartnamesinde 
6 - Gayri menkul kendisine ihııle gösterilmiştir. 

olunan kiıueo derhal veya verflen 
mOhlet içinde para} ı verme.7-9G ibate 6 - Teklif m~lctupları . 9 6-1939 Cuma günıi 
kararı reaholunıırak kendlıılııdcn ovvoı saat 13 e '·adar e/c.ıı/tme komısyona rigasetine t•vdi edi/-
yQkı;ıek tekl!ftıı bulunan kiıuııe ıırzolmli miş olncaktır. 1 4 
oldu{:'u bedelle almağa rnzı olma~ 
veya bulunınıızsa hemen oulıeş gün 
ıuü<ldelle artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edUfr. lki ihale ara 
ııındukl fnrk ve geı;en günler içinde 
yQzds be~don hesap olunacak falı 

•e diğer zn•arlıı.r arrıca hükme 
hacet kalmaksızın momurıyetiw l:ı.ı•e 

alıcıdan tahiill olunur. ıuuddo 183) 
Gaymenkuller1n yukarıda gllııleri len 

26 (ı 939 larlblnde Ma~ka le a 

menıurlniu odaıunda. lvbn ve gös· 
lerllen arlırına i•rtnauı~~cl.ı utıla· 
"tı Uln oluıuır, 

..~ 

Defterdarliktan : 
Deiirmendere Belediye K•ll· 

besi inşaatını deruhte eden ve ha 
len mahalli ikameti rntclıul hulu 
nan Bayburdun Hudut koyinden 
müteahhit Necip Kiz.ım bu ku[ü. 
beni• ioıaat nd11 iatihdım eyleaiti 
işç"lrrdea dolayı verıi borciaroau 
ve me'iitindon Re,•o takdir ko-

'il syonunun 15 4 9J\} ı ri ı ve 
1 1 ';} numualı karan üz.erme :;j 21 

numaralı ihbarname ile 10 ir:ı 67 
lı:u uş kazanç, n ku uş buhran, 

5 lı a f 8 kuruş muvaz<!n 3 2 ku 

nış lı.ıva ve 1 lira 95 ku:ıış zam 
c:zilsı ta h cdılm 'şlir. 

Matruh v~rgiye Ur ey zar. 

fında itiraz ed lmediği ta\;Girre 

.:ul'>·ct 11:-::s'>:d .. c a-i il" n "''\nur, 
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Trabzon Kültür Direktörlüğünden · 
ı - Vıldl![eblcia BeşlkdUıU oıhiyeııi merkeılalltt açılın Eğitm"'o Jetlşllrme kursu i\ıio 1-

6- 1939 cıan 1· 111959 tarihine kadar lhtincı olaa n aşıtQ'ıdı miıfredııtı yaıılı bulunan erzıık ve 
matırukıt ve sairı 18 :'> 1939 tariblndeo itibaren onbtf ıua ıatıddetl• açık. ekılltmeae konulmuştur 

Muhammen Tutara Muvakkııt 
bedell teminat 

K. S. Lira K, Lira K 
Erulun Nev'i Miktarı 

Kilo Grı. 
ı r=-~-= 

Ekmek birinci 11,000 11 l 21 O 90 
Koyun et\ kuamao 1,000 4:2 42<l 31 
Sıtar eti 2,000 25 500 37 
'rereJıtı Vaktılteblr 700 86 595 44 
Zeytinyıtı A.ynlık 200 5~ ııo 8 

160 12 

75 
50 
50 
62 
25 

Keıme şeker 500 3:.! -
Toz t•ker 450 28 126 9 45 
Ze7tiD Aynhk fı00 so 160 11 25 
Beyn peynir lıtub"l 200 50 100 7 ~g 
Kıışır peJalrl Kın 70 ~o 3n 2 
Un Sıtmıııaa blrlıcl 2~0 14 :ıo 2 62 
Makarna çapa marka 650 23 149 50 11 21 
Ştrlye SO 23 11 60 O 86 
Şıker taauly111 ıoo 15 16 1 g 
Horoz t11ul1uı ıoo 15 15 1 

75 :so~u kuru 500 1 O 50 3 
Kuru QıUm blrlacl nevi 350 ~5 87 60 6 56 
Plrhıc; l'oıı1ı 7JO 28 210 oo ıs 75 

Vilôyet Daimi Encümeninden: 
Nev'i 

1 . Ekmek "birinci 
2 · Koyuo eli 
3 • Tere yıığı vak fikebir 
4 • Tuz 
5 • Sabua ayvnlık Mu~hıfa Z 
6 . Pirinç tusyll dibek 
7 · .SoQ'ıtn 
8 • l"ıuıulya ioce 
ij • Merclaıek kırmızı 

ı O • Nohut iri 
11 • Şeker kesme saodık 
12 • K11y111 Erzlocıtn 
ıa . Oııım çeldrdelnlı sandık 

NO: 11 
lt · ÇıtJ iyi oe•i 
1 S • S-tlça domatea 
16 • Mukaron belle irmik 
l 7 . Plrtnç unu çapa marka 

Torba 5 K. 

Miktar 
Kilo 

13000 
7500 

700 
400 
600 

4000 
900 
200 
150 
160 

2000 
1ııo 

500 

20 
200 
300 
ıoo 

M•hawmen ıaadeli 
Kuruı Sa. 

11 
50 
8~ 

4: 
35 
28 
10 
12 
18 
23 

15)0 
30 

425 

400 
30 
24 

150 

50 

.... 
Muvaltltat teııu 

Lira 3 
107 25 
281 2~ 
•• t:J 

1 s5 
15 ; 5 

84 
6 
1 
2 
2 
2 
~ 

15Y 

6 
4 
5 

11 

18 • Şeriye lt!l aoo 2! 5 
19 . Tavuk be<ıli ıou adet ı:J~ 'l 
20 • Süt 18 derece 20000 J o 160 
~ı . Soda nOO 10 -4 
22 · Sebze muhtelit 8000 ı O 60 ti 
:n . Zeytin Jıığı .ıo 52 1 ı' 

Hultur ~ . ; , • 500 · 12 . 60 4
2 

~01 Sirke '· . ... 2SO ... ·~· ı~ 37 60 
sıt · · · · ... ,.:. • · ~ ~ .. 600 .... • · · 1 50 .ı5 .'· ... ·~ :.· l \.:~~; 
Yotlıit ' ·: , ı 1 ·ıı ~ ' ...... t ..... ·.~- ~'ı09 .~" -~· ~·:·: 7' . ö().- 'l .52 ·-50 ···· ·- ... ~1 · •\o 
ÇaJ "'1 1,r. . .. .. ı.w • .- ,... "il-:.; ., •• 14 , li-'f .: .. ·~<t. "00 .... ,_.. ;ı~ · . ~ 

24 . Un birinci Bıtyburt 100 15 f 7j 
25 • Peynir lcaşu Edirne 25 90 l ı' 
2$ Limon 600 1ı det 2 50 1 ~ 
27 • Yumurta yeril tııza 2000 1 50 ~ ~ 

..ı. •• .. .._., ' ·~~ .,, ljı.!. . ... t t- , .•• , t" \ • ..,.,..c 80 
.Merclm~~ '\ : ...... .. : \.. ... ~ , • ,. · !.200. t~; ..... ·• ~ ~ • lJ . .1-.. ·' ·:ı. _ • 2-t. ,, ·-. \ l ·r · · · .• .,. .. · · :· -:- '" }·2""i · . . - -~. ~ .. ,'I'. • ı- ı ı · "l~v : ·""I o 8i uı . . ,. ı·· ... . ... - . "' ' • .. ,.""", .. \"'. r- r ·!? il. ,... " . 

28 . Toz. ş~ksr 2110 2 ıi 4 ,. 
29 . Çıvlt öküz baş 5 J ll 11d •t 'l 50 jd 

.'Oti• · · .;/l ,r. i" .:· 200 ,. , ' • 1u · · · ·' 20 .... ... ·· •· . 1 50 
K ın bt.t ' • · 1\ • • • , • ·5 "1

' . , • • •• 35 · ' · t r 75 O ta 
~O • Z~ytln tune;ıl 10 27 50 ıt 
31 • l<'ıaııulva boroz 100 15 1 7j 

ır ııı er ~ .. · 1• • • ... • · • • •• .. , · ~ "· •• 
4

, ... JO 
Karabiber • . . · 4 " , ~ ~.ı:. 100~· ~ · .. ,~ . .. ' - _,,.. ·o · · 
Odun k ıztla ğ.a~~ ... · • · ~ 12000 l. '· . ;. . ...1 .~5 1500 ~ l- 'l 12 f>O 
Patates dıfıl911yıo ··'Ct\ii"· ~ . · · " - 2000, .• v •• : • ~ 6 • ~.() 130 9 75 
N.obut 1 

...... •• 1 ·:.· ..... 1~0 : ',· ·· ... 12! ··'·' ıa· '<" .. -~ • l iiS , 
3'.! . Odun ·ıuzı\ aeııç kuru 150000 1 50 168 ~ ta"ı1 
33 i\hÜen kümUrU kırptı- .ıs too 2000 ö7 1 iti;,. 
34 • O ız yağı llatum tea~ke 30 260 6 fı ~'İı/' 

Yulcarıda cins ve m•ktarları y;zılı buluoıın Memleket Hutanesinin 939 ıeDeaina ait 34 ruıe~d,, ;•pt 
ı · ' ' ~ ı , B-t rblik ı.ı . • • ı, 5() ·· · . . . ·· ~ :~ 2-S. •• • 12 ,.51.J, . ... , 
Gıı11tı • ... , ' 4Jd ·.• ~'"' ··-:~~L~t ~1.S- . 

7
8

0
1 . :. ·.. 'fi

6 
. ..., . 

Sabuı:ı,, AJvıhk Haci Muıtıfı .,. 200 · ·. 3S '• 2~ 
pirlaç ·uttu':L:"'·- ,, 'ı· · . lQ.O. • ·a·o •· · 30 ~ "1. ::ı s 
Domatea · - ' · " 2000 · 7 60 ~ ~· ı ~O 11 26 

Yecek ve yakacağı 18 5 9a9 den 3 6 93ij tarih;ne çatan Cumartesi ıaat 10 na kıdar 16 güt 1111 "ıu 
.~ a,,, 

eluillıne~• koDulwuştur. ,.,,.. 
1 Yulurıda yazılı gün ve aaııtta ayrı ayrı iha\elcıri y.ıpılac ı2ıadaa iateldileria •uvakht -·• .f ""clı 

G:·~·r·iü::·nkul icar Artırması tem~ !~· 
Kabak .l · ~ 1ö00 •. 7 !.O . ı.ıı W • 8 44 

ı~oo >· :'·~ -~·· o 50 11 25 !,ıız•.., 1 ... ı,. "'-·o··~- . . .~., -• !n • 1 O ,; • •" ; 1. 6 75 
ıaıe bıra:ra ı.ıvJ p :ıo• • " · ~ ..... :-:-::~·.. ~ :.~. ~ ~ ~ • • 

87 Patttai , 'l~ • ., • ~ , ~ • • , ~ ı•ec ı ~-AO ... · ~ · 12S - 16 
Tue btb•" dqlmaJ k, '•. .. ' · 

1 
' .;-400' ·, ·t ~ • ,.,, -""H• • , • .,. . 4.0 · 3 5 

Y il . . J<; , • ( tı ,, ~ 62 
umuı~a JI~ ... . , •. ··' · 

35 Keadlqaı : · ~ ~ - 1 v :·!·· l 
Hını fı.s ~~ ,: !' •t t·ı ı 5~1 1 ,d,t . . "'1, 1 öO 
Mı74auoı ·. ": ; " '~ ~· -· ~ f· • 2000 ·' deıti"'' • :•·t;C'.1ı.:~'t "' \'!'i!:ı·~·..,r .. 20:\': ı öO 
Arpa ~ i 11

' ; t • -t . • :~ ",t\ !O:QQ ,. .• • .• ~ 5 200 15 
Mmr , l .r • . • , • • 200 ~ '\ ~ ·•1' H l ""tıb't ~ ;.'t.lı• a ·" . ..-1' .-;"· 1 .,,.... ~O 
St•la ' 2000 . 1 ' ; • t .f ., IO 1 ı-o ıHli-r.,~ ••6~ ~;.ı :ı.. ' 
Kıaru ot ~000 &' . 100 7 SJ -lıkooderpı~a Uzunaol:alt 
JıJıf 1600 Ci so 82 iO 6 19 ) ) 

2 - Şsrtaa• .. l•r İtı rıa M11rft kalı•huAe ıörlltblllr . . . ı • ) ) 

s - Ekıllt•ı 2 - 8 - 1918 ~la• r11t111aa Cu•• ıtaı ıut ~. •• ~ıtna.a bfa111,.dı ) ) 
Maarif Mil•trJG .... ı rıpılacıktar . · . ) ) 

4 - MaHkbt tı•lnıt •lktırı hır aa•deala lll11ı•••• ıoaterll•lttf•. ) ••Jdu caddeal 
S - iıtıklllır Tto1ret 04laıı••• ••k•JJ•l ol4uklarıaa •ıu tNika ıoıterecıtler.ır. ) ) 

· ı - lıtıtlll11 (2490) aı•ınli taaa••• l& ıcl ••d•Ml httalaı ıorı ••Hkkat tealoıt ) ) 
li'di• feJı aıktaplanaı ıtıllt••b.. 1Mtlıaa41aıı ~lı uıt enelloı kıur te4arlk Mtrık ekılll· ) Poevak caddeıl 
•• tıalıt• kOllllJIDI l~rll e4ec•k""*ir. · •• ... . . ,._.., ~ ) Kaaiurıoılar 

" L ki• t · k •ft • :·zavi tezkere · > > l'OYllt na ıya ı. Si mesı Arartıbo Erzurum oııdcleıl 
1-L 1 Braımı• K. 9. i•tibki• Ta-
llDİS&r ar BaşmUdürlOğlnden : lta-u B L 1 .ı.. aldıt•• tarh,ie ) ) 

Pal•t•ae lrtleisa1lar iılar•ılaılı1t f. 6 9J9 6dllü11i•11 t•~•re•i zayi •tti•. YHiı1iai ala· ) Erıurum eıddHI 
31-5-HO ,ÜPllİ •ifantılN UMT •• ,,,,u. ıöıulerllHJc N- .. ,..ıı1 .. eaklıiaia ~uk•I rektur. lakenderpııa meydan cad. 

N• Aıl•t••• itlarcıi •••11ıa .. ,.,J.rl• ıılnıi J•rlN• PaHr H...- NPi,. .. i Tep•• ~ ~ 
m•ıl•fl. tctlel •'il•• 61lcdntlı •ıı•l•rı• iılcılıdı• ••Jlfl · Kôylai• 12~ tıletu•lu Mah•ut Dlbıttıane hOktl.rııet cscllıleıi 
r• •• e•p•ri•• iılcılııı btlar ol•• lcaıılc llalcliıtıi ~ulJarıa4H Yakup otlu tıtenderptfl föı>lekçl JOkuşunda 
25-S-1'9 P•rıı••• ı•11iı11lı11 itiHi• IS fdll mritltl•U• Faik Oaat ) meyclaa caddeal 
•çıi d•ill1tt•ı• ko11•lm•ıt•T. M•Hlti•I l~•lı I f.JJ!J Jıı--_ ......... _____ .... _l ) ) 

•ıln•• ..a,.,,,, ,_,, •• ,, ı••• •••' 14 • Prıl•t•u ..... Ko'' yl U.. h•l bla111 içinde ,.,,.,,,.. ..,,.,.."' ~ ı •• ,, .... . ,.,.,.Mı.,, 11.llt-. ) ) 
wtq• lfİlrei it'• -.MMtı• kidl · .t•ta ( JIOI) lira be· ) ) 
rtıı""' t••tli '"" h~i /t.taiilı (11') 11, •• ,. l•ltlı•,. ' v t d > > 
ler ,,,,, .. ,i,., yetırrı,,.,1 •lmeıı ı•rttır. Talipler 1Crt••· a an aş > > 

Semti No. 

271 
273 
'l76 
'J.77 
279 

8 
10 
12 

200-~0~ 

30 
28 
38 

2H,235.2S7 
sıı 

19 
'.ll 
17 
9 

16 
2 

·~ -1 

s 
6 
7 
8 
9 

10 

Muhammen 
ClDıl b•••li 

Lira K. 
0Dkk41l tOO 7 

) ıoo 7 
) ıoo 7 
) 80 e 
) .. 80 • 

Mı fısa 175 u. 
) ıoo 7 
) uso ıo 

iki göz mılAI• 200 16 
klrclr hllll .. oo - '° mat11a 100 7 
hane bef odala uı 10 

tıç roı dlkkaa 110 • 
k4rglr oclı ve '•hı;e 80 6 

clOkkln 100 7 
) 80 6 

kabfebıaı 60 ' dQkka11 so 2 

) '° s 
Uıtuo kuUıbeai 120 • 9 

) 126 9 
dükln so .'.J 

) jO • 
) 50 ' ) 10 • 
) so 9 

ıo ' mt111i Pel"t""'° Miltlirlüiii..,.J• ıö,e6ilirf•t. 1-4 ) ) 

Hamaliye nakliyat eksiltmesi Kızı laya Belediye Encümeninden: 
inhisarlar Başmüdürlüğünden : k ti 

) 

P.lattıne lnlıüarlar iJaresinden 1 - 6 - 939 tünün· Ya rd 1m1 Yukarıda nev'i ve muhammen bedelleri yazılı belediye a .' 
den 31 - 5 - 140 tünü alcıamına kadar t1aporltı gön- artırma günlerinde kimse talip çıkmadığınaan mezkur ak~ratı~ bı~.b 
d•rilıcelc fJega Pulat.,ıt1 iJaresi namına fJaparlarla ,,. u lik icarları bir ay miiddetle pazarlığa bırakılmıştır. Talıplerın t:J"' 
lecek 1artnameıine tad<Jf t!tlilen iilc:ımle •şyaların anbar n utma 
/•·dan iskeleye fit iskeleden arıbarlort: lct1dar ham•liN• Cuma günleri saat 14 de encümene muracaatları ilan olunur. 
n•lc.ligesi 25 5 - 939 P~'~embe tün ünden itiiaren 15 gün •----________ .:_ ___ .:,_ _______________ ----::--------..&.--
müJddle açılc •lc.siltmeye lronul1auıtur. Muvalclcat ihalesi İlôn İ 1 Ô 
8-6-139 gününe müıadif perı•m6e günü saat- 1.f. Je 
Pula tanı Mii.dürliiiürtde müteşelıkil lcomisgonca yapıla- Defterde rl 1 kta n : 
caktır. Ekıiltmıge iştirak için muhammen beJeli olan • 
1 '00 lira ünrintlen güzde yedi iuçulc lıeıtıbile 1 ıo lira 
""' lnlıiurlt1r 'llnneıine gt tırılmıı olması ıarttır. Talip 
l•r ı•rtname11i P11latııne mütlürlüjintle görebilirler. 1-4 

Bahçe icar artırması 
Belediye Encümeninden: 

!J•l•lliJJe naeıdanı ciflarında lcain B•l•Jigıgı ait h•lt
çı?ın •it •• üst lcuı111/arın111 bir J111ılilc ic11rı ong~di tün 
matldetl• a,ılc .artırm;a ,ılc-.rılmııtl11. 

Bu aaltçeıu.,. ••r•ti iJareıin• llair ıanzim elanan ••· . ,._,,._/ı 1•1111
••• ••l•tliı• ı••ı iıleri MmiaU•ı·ü,.,, •••· 

c11tlJızr. -
/ltı,lil•ritt ••lıa"'"'tn betl~ı 

m••alclcat tıminat tn•lchrul•ril• 
Cuma ıünü S•11 14 "• aıl•diı• 
l•rı ill.11 o.'•nıır. 

ünrind•11 t1crtcekleri 
2 - H•sir•ft - 1939 
•nciime11in• l'ltar••••t• 

J-4 

Zeytin/ile mtılıallesindt 16 numaralı haned• ihracat ko-
mlıgoncrılaja gapmalcta iken 2 - 6 - 935 tarihinde terki 

tlc•1d ıd•n fi• hale11 mahalli ikameti mtçhul lu 'unan 
Alelcsantlr marıolisl 1 - 1 - 935 ild 2 - 6 - 935 müd 
ddin.ı eit itNannamı fltrmedljinden dolayı resen tr.lcd!r 
lcomiıyo11•nun 158 num•r•fı lcararı izuine tanzim o 'u 
nan 51 - 1 n•maralı ilıbornamı ile mu'Jltıileyh namınrı 
935 mali gılı için (57 - Ku. Karanç) -57 kuruş misi{ 
••'""'' 11 iaruı 6uhran ve 11 kuruı misil sammı kt 
c•1n'• 1 lir• Jf lc•ru, •erıi tarh •tlilmiıudc 2729 
11ua•r•lı kan•q t~efilt.1111 81 - 1 s•11ılı ihbarntım•nin 
11t•lattlflig•tı ola11 iO Ura 8, kuru1 lca%a1tç warıiıilc 1' 
liT• 18 lcur•ı iaJı,an •ırıl•i ttılaalclrAık• ic11p etmelct~Jir. 

Kıgfiıet ıı6li;at nıalc11mı11a k•lm olmalı ilıerı ilan 

-'•""· 

n 
Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : 

f fıl• Merkeze merbut Canbur. Soğukııı, Kan ' ,,, . 
/at ile .11omra nohig•ıln~ t11bi Ke.t1al•. Kd,,, /(•5, 
jenti Bald, Diğen.ei sir, Ldtolfl• lcdir, Cicer•. ,.;~ 
soi k,bir lcögl•ri arazi tahriri11e •İl itir•• tı 
Jı:tam hulduiu ilcin olunur. 

Mağaza satış artırması 11-
tJ/ Mahallesi Sok()ğt N,.,/t M 2, KNa: ~· 

Es'CJalc Goluoğlu M•ğ••• 15- 40 2 '' 
Defterdarlıktan : ;J ~ 

Yulcıırda cins "e ıvHfı ı••ılı "'•1•'•"'11

1ıı 
tarihinJ•n itibarın iir •g İfi11ılı '•''" f'fı 

m•lc ıattil• fit pazarlık ıurctilı ••lıl•"''''rilı 
hu miiJdtt içinde yüstlı 7.5 tımlnıt •lcı•l• 1.,, Dı/1,,tlarlıi• murııcacll•r•. 
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