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1 o• 

tvım timizi hayat v r fahını tehlikeye a abilecek hareketler HükCımetimizden sadır olmıyaca 
l"erir ki iyi niyetlerimiz ve bütün devletlere karşı beslediğimiz samimi ve dostane bitaraflı 
t>ğrudan doğruya veya bilvasıta ihlôl edilmek teşebbüsüne maruz kalması 
tn PJ 

Yiiksek hamaset ve sarsılmaz vatan sevgisi kaynağı olan büyük Türk ordusuna dayanarak her --. --~~::=~~;=:Jii 
Jılikeyi ve tecavüzü bert raf edece~iz kanaatinde bulunduğumuzu söylemekle iftihar duyarım... DoğUda toprak tevz" 

n 
n ayrı iş 

'l'l r v nur s n ay'urdc.. 
' . cıddıyetle ele alınar. 
a d va/arı arasmda bıl 

•" ssa koyluyü kalkındırma 
'il,,.,. b doğru atılmış en hayırlı 
•YJd r adımı, günden gune 

erler b . . tt .. k 
ır vazı ye e gorme 

!ıy sevinç ve b htıyarlık 
hiit" qll.J/drımu.ı ek rar 

bil- ede hak/ıyu. 
e i- ~/) 1-taratTn her Sd ha md 
n fi' rı '1erı ve e slı bir kal 

kt·ltıanın mesnedı, hedefı 
ıarıl' :~~ttır. Köylünün de bv 
ey'e~ q adan kuvvet alacak 
ıaoİ' q1ı~t1nda feyızli bir inki 
•",JI 6 cJ baş/ayac ğı gayet ta 

,,, 111 ır. Düne kadar yine bu 
,t ~,,~rıfarda Trabzon koylu 

op '0 • kanunun Yerdiği t; ,,;;4- hakkmdan mahrum 
r ,; /) 11rr11ş olmaları yüzün· 
" •ı~t ~ektıkleri iztıraba. se· 
idi" il'ı" ~e perişanlığa temas 
ra-' r;ştik. fldedi on binlere 

~,,n rr:etruk arazi. bıleği 
~ lttı~tJ, olanl•rın elinde 

1 tı ~ş, Trabzon köylüleri
iibtl' '>v 1.ı. lllevzu üzerindeki 
til Or•rı~' o/an hakkı tabıisi 

l' f17t1mıo:tı .t' \J ., , 
.c.~ ~ Leneıerden beri toprak-
bD 'liJ/ 

arttı' ; 1~ an, başındtıki kala· 

• 

il 

t rıuf usıle mütemadi 
ı.ı,:•ıle ıçirıd~ sul~yup 
r krı Lef ano:;,u ihtıyar 
Qk 0Ylunün hakkım ara-
'" ~e almak Lizre 11.nka· 
~ k ad~r ıkı defa yürü
~ceaı glttiğıni soyler;)ek 

tı(jırı ıç yüziıniı daha 
~ 

0 
arı gormüş ve nl 

fj l.J UL. 

~ 4 lJ9un koy/erde bu pu 
t q'şleri tam bır mus -
e "Jre d h , k irJtıı ın e a!tetme le 
oıq, olan tev~11 arcı ı 
q rı;Yonunun bu gıbı da 
a~a acı hakıkat/erle kar
~~rJrı~~91nd şüphe yoktur. 
~tı,., buı derin bır mem· 

Jet · . 
ftıak ıçınde daima mesut 
1 la devam eden cep· 
f'rıi:,tl.ıdur. Tevzıi arazı 
~er~0nu mesaisine fası· 

iJrak eden fakir köylülere 
io,. dağıtmakta devam 

ı, ÇOk ... 
, "rıesl.Jrn_uhım ve vicdani 
q~, , .. lıYet taşıyan tevzii 
tc1 ~ın. 
0 q b 1~ yakın zaman-

4r ıtırı/mesine im '\an 
li'IJ · lfomisyon program 

~~Yor vcı el aldıgı 
eı/11n toprak işlerini 

11 ''e 11d1rdık sonra 
tıe :

1!Jer koy/erde me 
Şii evam ediyor. 

saaıa kadar nufusu-

B M. Meclisinin bugü•kü top- !erile çalışmakla iftihar duygum bilecek hareketler Hükılı:aeti•iı;· • • 

ntı 1 da • eclısin sürekli elkı~la- Vekil arkadaşlarımın size vereCt' den sadır olmıyı:caktır. Elverirki Uç. um. Müfettişlig-in önemli tamimi 
rı ara ınd Kürsıye gelen Başvekıı ğimiz izahat bunu göııterec ktir. 'Yi niyetlerimiz ve bütün devlet-

r Refııc: Saydam yeni Knbioeai• Knnaatmdayıı:n. Yalnız ahili ha Jere karşı b sledi~imiz samimi ve Doğu mıntakasmda dev- tün memlekette ara i tev-
ııın prorrammı a4ağıdaki Nutukla- r"ci vaziye'lerdea bahsedcc im, dostane bitaraflık doğrudan doğ· /et elinde bulunan boş ziinden maksat ve ga 'e 
rılo izah et işlerdir: Aızız Arka- dahilde elevao lı bir huzur ve llU ruva veya bilvaaıto ihlal odılmck arazi muhtaç olan zürraa arazi sarobi olmıyan köylü 
daşlarım B 1\1. Meclisi in intihabı· kün bulunduğunu ve Tür~ Vatan- t ş bbüsune m ruz kalmasın, çok dağıtılmaktadtr. Bunu duyan ve çifçiyi toprak/amil mak-
nın yeı:ilenmesi dolayısılo Kaoi· dıışınıo samimi beraberlılc ve tehlikelı bubraalı ve ıık tebeddül bazı fırsat düşkünü zengin fır. Ve büyük va 'anpervı=r 
neniıı istifasııu Reiıicuaıhurumuza ı!Üven bavnsı içinde yaşadığını eden Enternaıyooal vaziyet için ferin kendilerini muhtaç köylümü.zü toprağa bagla-
takdim ettim. Kabul ve yeni Ka- emniyetle ıöyleyebilirım. Cumbu de harici siynsetimizin bu ana gibi go.,.ererek hüklimete maktır. Devletçe ne vakit 
b. ·n t cL·ı· · t ~ b t .,. · t H-ı. - t" b ı b hatlarını le aruz ettirme'-le ı"Ltı"f.. ı: k ınenı • ... ı.ı ını earar ana evaı nye u.-.ume ı u ıavanın u· ,. ~ .. muracaat ettiklerini haber ıu araya, köylüye ve köylü 
buyurdular. l:foı?iin yeai kabineyi Janıı:rnsıon Turk Vatandaşının ediyorum. Yeni vaziyetleri umu- aldık. Cumhuriyetin köylü- çiftçiye bu yolda bir yar· 
yulı.sek hu:ııuruauza getiriyorum. endişesiz çalışo asına vo kazan mi sulh me faatı ve Türk ali d 

f b k d ye uzattığı bu yardım elin- ım qösterılmege ça/Jşılsa 
Bu Ka .. inc de şıaıdiye kadar oldu masmo huzur çınde faziletli bir men aatı a ım.n an daimi bir -' h kk -' h / b -' 

kk k uen a ı olrnadıgı halde uer a unu an da istifade 
fu gı ı mensup o duğumuz ,Cum- aile hay tı geçırmesine ve istik· teya uz ve tet ike tabi tutııca· / k h 
b · t H l'- p t l'r u k M ı· . . b istif ad eve kalkışan bu gi- yo unu tutara ve atta 
urı)' a ... ar ısın.o progr mı balinden emin ol ..... asına lütuıı 5 ız ve uııı u f'!C ısın mura.cn e 'J 

1 t h ._._ ,_ tt L • 1 k a b '·k n d . bilerin h.r:1.8- mevcut hu'un· bazı yerlerde memurlarımı-n .:. a ... ~u .. e ırıne .. ıçın çıı ışa- kuvv t c g yretile çalışmakt ve ar r *' ı ı aıma zamanın- a ı. 
K a I h ti k , zı ig"faf ederek ytne mute-

c ktır. abın nin it bölumu nok· deı·ao. l"d,.ccktır. A .. iz orkadnş a· da ve tam olnrnk. kullınması için m S nı ayre e tırşııaflz. 
taaındao eskısıne nazaran farlı.ı rım. IJunya .,,a:ıiyet nin baş dön lazımıreleo ıhtimamı dikkatle tat. işten haberdar olan Üçün- gallibenin. ağaların, hatta 
Nıfı ve lktıaat Vekaletlerinin du ücü bir silr'atla her an defi bik cdec ~fa. Turlc Vatan ve mil. cü Umumi Müfettişliğin toprakla hiç alakası o/mı-
ık.ışer Vekalete ayrılmış olmasıdır. şüdikler gösteren inkışafı har·ci letioın 1'urkiye Cumhuriy tinin mıntaka vilayetlerine yaptı- yan tüccarların yagmadan 
::>e e1ıer geçtikçe vazıfeleri artan siyasetiwizia her zamankinden maruz knlal>ilece~i vakayia karşı ğı tamimin bir suretini mal kapar gibi zavallı köy· 
b ı.· V 1-·ı t n o·· du'kl · · d ı. zamanında tedbir almak hu9usun. ı·· "fı • / t u ıa.ı e .. a e ı g r erı amme zıya e müteyak..ız olmasını ica- elde ettik. Ehemmıry· etine u ve çı çıye ayrı an op-
hizmetlorine nazaran bir taksime bettiriyor. Milletleri birbirinin da Cumhuri}et Hükumeti müle- rakları aralarında taksime 

kk b ı kt d E binaen aşağıya derç edi-
tabi tutulmaaı ıhtiyacı his oluııu- k.arşııınt diken bir kıtç gün gibi ya ız ıl unma 1 ır. n yüksek yeltendikleri ve böv/ece 

d B U · d" ı. d ı. ama set ve sarsılmaz V atal\ eev yor uz : J 
yor u. u ıure e şım ıyc u ar ~ısıo zaman içiol!e dev etlerıo • Oltuda bir takım tüc- hükumet elinden aldıkları 
inşa nakliyat ve muhabere iılerilli ortadaa ltallı:mnaıoıı müncer olan giıi kayoıtı olaıı büyük Türle · · · ı. 

O d d ._ h carın flbd""/h ·t b k · · arazıyı yıne /{öylü fukara-
'0-ro .. Nafıa Vekaleti yalnız in· buaüaki dünya luhranı Sulh.. r uauna ayaura... er tehlike. ' U amı a ıyesı d .. • .. ı sına icar e erek kasabada 
caatla meşıtul bir vekalet haline olan kuvvetli merbutiyetin"ı her yi ve tecavüzü bertaraf edecıfiz ağa arın çiftçi ve köylüye .1 1 ... • d b ·t !. nargı eıerini, sigaralarını 
retirilmiş, münakale ve muhabe. zamaa ilan ve isbat etmif bulu· kaoaatın a uJundu~umuzu ıöy. aı O an araziye sahip o/-

l kl ·ft'h d 1 k · · tüttürmek suretile kevıfle-
reye ait olan nizmetlerle İktisat aau Cu•huriyet Hükumetini ta eme e 1 1 ar uyarım. ışte Ar· ma ıçın memurlarımıza :; 

•- d ı b rine baktıkları çok tecrübe 
Vekiletine baflı dHİz aıkliyu biıtiyle yakından alikadar el- •• •i ar maruzatım urada bitiycr baş vurdukları ve hatta 
işleri alınarak •iDakale ve muba- mektedir. Fakat bütün bu değiş· aöı.üıııe baılarkııı arzetti~im gibi bazılarını iğfale kalkıştık· edilmiş bir keyfıyettir. 
bere Vekaleti ihdaa oluoınuıtur. meler bu ıür'atlı ve eaaalı inici. Cumb11riyet Halk Parliıinin proı· lan anlaşılmıştır. flrtık Cumhuriyet Hü 

f d T ramin• aadılı: ve oaua tabaLku- B ku-metı· buna tahammu· ı Keza ticaret ve sauyı işleriai ı• lar yaaıo a ürkiyenia hariçi • u mllksatfa Oflu Kay-
v ._ b kuaa çalııan arltedıılarıaız ol. edemiyecek ve kat'iyven 

gören iktisat ea.ileti yalnız ... ıiyaaeti ir lebeddi11 rösterme· makamlığına re'sen yazdı-
makla bahtiyarız. Sizin aöatcrdi- cevaz go·· te · k b · 

aayi ve aadın işlerile mcıauJ ıaoktedir. • g·ım telgrafı aı- t k S rmıyece ır 
• tiniz yolda ve verecetiniz direk- • m uma a 

Olmıık uzre bıraıulmı" iç ve dı• D ti ı.ı 'tt"f ki ı bı·ı· d k -' ı vaziyettedir. 
-. y GI Uli. arına l ı a arına VC • tifler daire.sinde milJetİD refah Ve Jn en af auaşıara arz 

tıcarete aıt vu folar toplanarak lıasil aôzu··no ve imzasına sadı'· d /. -' . Binaenaleyh. arazi tev-
v lt"I f k'I '" saa utıne çıılışmak azmindeyiz euerım.,, d 

ticaret a e ı teş ı edilaıiştir. olıın Türkiye sulhu sevmek sulha b .. b ,-, ziin e buna çok ehemmı· 
uu veçhıle vucude aelcu Velta- eğer ızı u vasifJerimi:ıle yüksek vçüncü Umumi Müfettiş t .1 . . k . t k . 
0 

.. hi:ımet etmek yolundaki azmında nksndlarıwızn h" t d le Tahsin Uzer ye verı mesını, a sı d tu-
letJorle ıdare ve telcn ıc bakımın m ızme e ece ı de kazanın kazava unrı 
dan işler.o yuruıncıı ko ayni iman ile ayni itina ile ber- knbıliyette göriiyorsnnız ilimad Oltu Kaymakamlığına J o::J 

devam bulunmaktadır. Bu kıırga. re) lerınizl. taltif ve takviye ve cağınm bJ/inmesim 
lay bir bale konu Cumh · t · "-' b.. k ı·· d b -' şalıkl r önünde Cumhuıiyet Hü. işimıze devıımn müsaade buyuru- ___ urıye ı ıuarece u a ıye e eyan eu, 
killerin de daha } '"' c ı ....,,....., . .:.. ·=------------kOmetlnın buyuk küçük bütün nuz Başvekil Refik Saydamın oıLu $LAR 
takıp ve kontrol c: .. .., ıeceıc:ıe ını k · Lı· lk 1 b 

devletlerle nyni samimiyet ve dü- sı ıureıı;. 1 8 ış ar ve ravo ııes· 
ümit cdi ... oruz. ı ·ı 1

- 1 b tk ı---------
J ı üsti tıltında dostane münasebet. erı e .. arşı anan u nu unu tn. 

Vekaletlerin iş programında lerinı ıc!omc t.tirmektc bulundu· k.iben tayini esami ile reye müra. Kültürümüzde 
bir değişıklık yoktur. Kabinenin ğunu vo bundan sonrada ikame· caat cdılmiş ve tasnif• ara neti 

programında olduğu gibı Yekli· ye çalışacağını size söyleyebilirim. cesınde :Sefık Sayda.ıı Kabines'ne 
let erı ı programında da C.ımhu· Sulha hizmeti HükOı:netıniz bu dü· 3b9 reyle ve mevcjdun itlifakile 
rıy HalK Parti inın programı rust siyasette bu uyar. Fıkir ve itiınad ed 1 lğı bıldirılmıştir. Bu 
ı tır. Cu Ll ıyet devrınin en· menfaatlerin b11. kadıır şiddetle nuo üz rıne tekrar küraiye gelen 

mvvaff \,; p en ıpl rinden bıri olan çarpıştığı zamanımızda 'fürkiye Başvekil Dr. R flk Saydam ırös 
d ok butçe es sına dayanarak ıçin ne bir fıkir c ryanı nede terıLn bu itimada karşı da demi~ 
h z lıınan 939 940 mali sene büt. her hangi bir menfaat hırsı sulh tir ki : Arkadıışlaı m. Ge•elc Ben· 

~esi uuzurunuza takdim edılmiş yolundan irıhirafta amil olmamak· deniz gerek arkadnşlnrım itimad · 

bulunmaktadır. Müzakeresi esna· tadır. Ve olmıy2caklır. Mılletimizin Jarınıza ŞÜ ·rnnıarımızı r:ıederiz. 
sında gerek ş hsan gerek kendi· hayat ve refahini tehlikeye ata· Bunu hak etmeğc çalışacağız. 

na ve ihtiyacına göre top
rak elde eden köylülerimi
zin sevinci ölçüsüzdür. Fa· 
kir köylü sefaletten kurlu· 
luyor. hayatını kazanama· 
dığı güalükçülükten yaka
sım sıyrıyar. Devlete mal 
olmuş bir servet ve hazi· 
neden herhangi bir ihmal 
veya bir sebeble düne ka
dar istifade ettirilmiyen 
köylü vatandaşlarımız bu· 
gün sırt ve mide iztırap/a
rınd n azdde kalmış de 
mektir. Mes'eleyi ehemni-
yetle nazari dikkate alan 
Komisyon havaların müsa-
adesızliğini dahi kale al
madandiğer taraf ta ııra 

bek/iyen vatandaşların bi 
ranevvel toprağa kavuşma· 
/arı için istical göstermek 
tedir. 

Vi/ayelimizde son aylar 
zarfında başarılan mühim 
ve sayısız işler arasında 

bilhassa fakir köylülerimi
zin yüzünü güldüren, onları 
müreffah bir hayata götü
ren en büyük ve en hayırlı 
bir davanm kökünden hal
ledilmekte olduğunu gör· 
dükçe Halkçı. Cumhuriyet
çi. Jnkilapcı ıdarecilerimizi 
tekrar tekrar takdir eımek 
ten kendimizi alamıyoruz. 

Cemal Rıza Çınar 

Atatürk Köşesi · 
Erginler Yurdu tarafın· 

dan kulüp binasında hazır
/anmakta olan .. flT!f TÜRK 

KÖŞESi. nin 23 Nisan 
bayrant1nda açl/acağı ve bu 
münasebetle bir çay ziya
feti verileceği haber alın· 

mışttr. 

Baro Reisliği 
Mebus Faik Ahmet Ba· 

rutçudan açılan Baro Reis
liğine değerli Aoukatları· 
mızdan Bay Salih Zelci 
heyeti umumiyece "(}e itti· 
fakla SPÇilmiştir. 

Tebrik etieıiz. 

H ar/ lnkılabım1z1n onutlcu 
yılı dolayısila Maarif 
Ve killifinıiz Ankara Ser· 

gisinde '' On yıllık Tı1rk nesri 
yalı Sergisi ,, isimli lir sergi 
açacaktır. Yeni har/lerimizlega· 

İçme suyu 
işleri ilerliyor 
Şirketin tahakkuk 
eden alacağının 
tediyesi emri geldi 

Hof.tif Şirketi faaliyetini 
ilerletmektedir. Değirmen· 

de1rede aÇ1/an kuyuların su 
tecrübesine başlanmıştır. Bu 
tecrübeler iki ay kadar de 
vam edecektir. 

Bu günlerde bir vapur 
daha malzeme beklenmek
tedir. 

Şirketin şimdiye kadar 
tahakkuk eden alacağmın 

tediyesi için Maliye Veka
letinden Maliyeye emir ve
rildiği haber o/111mışt1r. 

yeni bir ham e 
pılan On yıllık neşriyat şüplıe

siz göğüslerımizi krbartacak şe
kil ve derec~dedir. Denilebilir 
ki Tiirl: basını hiçbir devrinde 
bu o•ı gılltk kısa zamandaki 
kadar 'Verimli olmamıştır. Gaze· 
telerimiz, mecmua/arımız ve ki· 
tap/arımız evvelkine nisbetle lıer 

bakımdan üstündiir. Yeni harf 
/erimiz, okuyup yazmayı I olay. 
laştırmış ve artırmıştır. Bun'IJn 
için neşriyatımızdaki kubarıklık, 
en ön safta gelen harf inkılabı· 
nın tabii neticesıdir. ol\ yıllık 
neşrigatınıızı ~üzel bir sugide 
toplu olarak görm"k çok alakalı 
ve zevkli bir iş olacaktır. 

Maarif V"killig:, neşriyat 
sergisi ile birlikte bir de neşri-

yat kongr•si toplamıya karar 
vermiştir. Resmi ve hususi bir 
çok neşir, basın ve Kültür mü-
messillerinin fştiruk edecekleri 
kongrede Kültürümüzün bug ınii
nü ve yarınını ilgilendi en p k 
mı1him meseleler lconuşıılııcoktır. 

Neşir teşcl.:kfi:/erirıin daha 
cerimli çalışmaları için g"rek n 
tedbirler, dilimize çevrilec k en 
lüzumlu eserlerin pfıinlı bir şe

kilde revrilmesi, çocuk ve genç. 

Hakkı Tuncay 
- Atkası 4 de -



12 Nisan 919 

O 1 b S r 

'

" rijina ir SÖV İV C 
atıraları 

il 

Hayrettin Ziyanın yeni 
ıntişar eden { ffşınmış vic
danlar ) adlı romanı hak· 
kındaki görüş ve duyuşla· 
nm: 

Genç muharrir: bu ro· 
manı ile, daima hayattan 
almağa dikkat ve itina ey· 
ledıği enteresan mevzula
riyle millı kütüphanemize 
yine. güzel ve nefis bir eser 
.'ıda etmiş oluyor. 

Yazılarında, hiç bir va
Kit realiteden ayr1ldığmı 
.t1örmediğimiz muharrir: is
ı ikbalde bize. daha olgun 
.;emereler verebilecegini 
müjdelemektedir. 

Eser; edebiyat ve sanat 
IJakımmdan. mühim yeni· 
/iklerle bezenmiştir. Has~a
tan kullandığı teşbihler, 

yepyeni ve taptazedir. Hele 
tasvirleri,· bir fotograf ob 
"ekti fi kadar sadı ve can 
lıdlf. 

( ff şınmış vicdanlar) 1n 

dan aldığım şu birkaç par· 
ça, bu goruşumün haklı 

birer delilidir: 
Sayfa : .5 - ( Parlak si

yah gözlerirıin çekici kud
reti çoğalmıştı. Bu duruşuy
ıa bulanık bir sudan baş 
k aldlfan bir çiçeğe benze
yordu ... ) 

Sayfa : 8 - ( Necmi, 
şişenin tıpasmı, arkasından 
J'Umruklıyarak çıkardı. Paı
mağıyle şişenin ağzmdaki 

1,1umları temizledi ve onu, 
satrançta. şahı büyük bir 
heyecanla ilerleten oyuncu 
ıavriyle, ince tarafından tu· 
/arak masanrn tam ortası
na dikti.) 

Sayfa : 9 - (Saat/arca 
susuz kalmış bir insan. bir 
pınar .başmda iki elini ko· 
yarak •u içtikten sonra na
~ıl " oh .. derse. Necmi de 
kadehi bir yudumda yuvar· 
'.dıktan sonra uzun bir 
* ohh ,, çekti. ) 

Sayfa: 16 - Bu et küf. 
çesi kasap dükanında çen

om 
7-

bunu 
Şimdi "Bat t çe yaklaşı) or 

lı bir öğle yemeği yedikt •n on a du. M~ydanı dolduran h:ılk vı nı 
evi tr-m·:ı.ıettik, k pısını ordcl.i içinde Yomra'nın yedi ile yr-t · ş 
larla ördülc. y ş arasındll, t. le.,esi, çiftç; ı 

Bu dakık dan ıtibaren k.utlıı· işçisi, esnafı ht>p i, hep~i mevc ıttu 

mu prog-ramının tatbikine bn~lıy • Hazirun, kafasını, fÖnlüuü. kulağını 
cık.tık: Buna göre evvela, nalııiye rndyodnn yü~selec .k oese k;ıptır 
bahçesinde toplanarak orada 1 · mış, kc~a yığın tunç bir sukilt 
tiıdal mar~ını ve Başvetdlin nd- halınde dakikJI rm arkaı;ına t 

kunu dinliyec •le.tik. Buradek.i ıt kılıııı,tı. 
bitince dcı.,ru Hal;c:cvi onüoe g·· ı Bu sır:ı.Jn nkara radyoııunun 
!inecek ve orada açış nutukları dudü~ü •Zuo, uzun ött~i; k~lal 
söylendifd .. n ve mıh ili progr !D lık: hafifee dr.ıl,.,.alandı. 1 am onu 
ic bı yapıldıktan sonra ev çı' · de altı ilo yedi yaş aı a ındJ bır 
cııdı. Bu maksıtl1 bahçe ı tık,ı· çocufuo l,cycc.ından titr-:dı .iııi 
metine yürüdük; yer; yer horon ıörüyordum. Kendisine sordum; 
kafileleri bütün aeşe içinde zıplı. yavrum dediın. Burııdll ııiçiıı top· 

yor, ahenlde dnlgaİanı~·orlardı. landık:, neyi bekliyoruz? Bu ateş 
Nahiye müdürünün işareti ii parçası. Bu Türk yavrusu bir an 

zerine hcrkeı yola sıralandı. Da- bile lareddııt etme-den ince ve 
vul, zurna ve kemençe sesleri d \ru bir ıuyun akışını aoJıran 

e ılmişti.. tatlı s•sile cevnb verdi; ( Ataturk 
Y v landıkca bjytly.en kar- nutuk söyl'cece } onu <linlıyece 

y 1 r , ,. d nları an· ~ 7. ... 

a ı k ar111ıında, v k Bu mubwerevi duyan ilk h • 
tıle mez l k ı ıı on d n pa it ltka, çocıırr,, ha) rno, hayran bak 

alıne ko ulan yer g imişti<. tık tan sonra nemlıancn gozler )'il 

Yomra, bu:-ruou en ö:ıde bir i ı· vaş, yavaş öne doğru irdi. Sülı.Ot 
liyncı olan Radva. t da ikıni il· daha ziyade ulvileşmişli. 
m 1 etmem'şti Aı;.uın.ılatörl çalı. ÇULHff 
şan Rady\) b hçenın ort sındı, - Al·ka ı v r -

Faydalı biır tetkik g • • 
zısı 

Trabzon şehrinin turizm bakımından inkişcfı 'Ue trıri. 
hı kıymetlerinin -hemmiyet ne binaen eski eserlerin ay
nm muhafazaı;z TJe harap b;r halde bulunanlarında temiz 
ve göze göriilec.!k bir ş~k e konulması düşünülüyor ... 

H lkcvi .MOzf' .. rui kol11 
murett p blr ho;et ha iade bu 
p z r gUotl öğled~n sonra şeh
rimizde mevcut e k.i eserleri 
tetkilc etmek tızere bir ge1i 
yapmıştır. 

Gwzlde; Oııce [ Pıınagya kı
ristos Kefttlo.s: Altınbaş met. 
yem ana ] şimdiki Ortatıi r 
Camii gezilmiş, bu camide mev· 
cut eski ve t11ıilıl tezyinat ho· 
yetce görnlanş ve resimle ·I 
muhaf za edilmek Uzerc alır • 
dıkt1.1n soora ıısıl mühi n olırn 

Trabzt')m:m Komaenler ve Poı . 
tOsler d vrlnd o evvel crbe t 
şehir z ımanınd n kalma tnrilıl 
u mahzeni e giril niştir. 

bu sabrloçtan su getirtm k su 
rntile temin etmekte olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yer altınıia ganiş birdivıır· 
111 etrıırı çevrili bulunan bu 
mahzende bu gUo yoz bı>ş san 
tlm derinliğinde su mevcuttur. 

Fakat ,bu mabzeae giden 
meofez yolu bakımsız kalmıştır 

Nerdeyıe içine dö~ülen tıış top. 
rakla kapaoıp giüecektir. 

Meofezhı kale di varı dibin 
deki kısmın tavacı çökmaş Lıir 

haldedir yolu tamamen kapa
m.ştır. 

B 

duğu u l ~ı ır. 
ço • m fl m 
zııın çok iyi t r n (Jdi• lşıı 

b lfly ı herkes dauılı, kıtv lyt>li 
gelıııl~t . Dams z h nen p " z 
kiıns t UllU)Ordu Kıt:ıl...ıy bl 
let s t rkel.i ş h .. c göre hare et 
etmiş, mOnevv r bı.;ktırı· ı 11 da 
bilet verdiği Jı ld sonr d ı ı b 
l )rıun alıeugın , m aş re ıo uy 
m k mecburıyetıaae ktıluruk 

so.ı bır kursrl b lı..a l rı kabul 
edemem k ıztararınd k lwı .. tı 
llııloya g l nıer 'I ı bztJLLın ki

bar aileler nden, bUtllo konso1os
l rınd u, b n alardııu, Türk ve 

ecnebi mae~" s lerd n ılli nzden 
fazı idı. , toyu Üçli çn Umu 
mi l\1Ufett ş mız I' bstn Uzer, 
V Uı.:ıız rf'fık Kor lt n an şe

rt: rJendlrmı.,, . 1 a o u 1 o i . 
ri .J ·ndarm Al y kl muta ımız 
Yıırbıty lıir B yk dı. Hala 
Valilalzln h ınııyelerıodc ll·rtip 
edilnıiştı. lç ve tış teşrıfutt 
Cevdet Al p. B dri Atnı:ner, Şev
ket Çultın ioi. 

Pi yar go tf'rtı bı:ıyeti füıyao 
Emine K dri Lvn ı a rlyas tind~ 
Gazi Pa a o \llU IJ r etıı PDlmlo 
den dört b yun ile Zeydnllt 
okulu h'1şöğrntm nt Bav E nio
dl. Cı1zın yeri uhne idi. C z1 

ve daashırı, kot) oı.ı tevziatını 
l1edıl ı'\taıner id rtı edıy.Jrdu. 

.. qfa 2 

.... DEBI ETUDL R . 

V. zan : ZEl\1 Y ffÔMURDEREL/ Tefrika No. 5 

l •1twn. s ~n ki hElr"e~·i göre" lr, hoiimi hlliyorsur, o h1tlde 
1 ·r.ğur ıı tıırtınııı:t oc lllzum vur. Mactıım i gl\011h nıur 

ti. 1 ıa ın• rd rıtftr Sell bu JJİ murd r şeyi llİÇio 21çıp tartıyor· 

• ':.ı rt!k ki, eo bııol rı büyUklüğllu ilo ürtcrsiu. Seon ki, gll· 
• 1 "7. ttıp .>ev bi ç ıö-<ı•tmctıı. buna mukabil, sevabı ı:ultıp 20· 

• t \ ç ·h lt '! .. o uktedirsln. 

' n y n rkon s n cıvredurı:.io, ey ulY ·r.ınrn:ı, h!ş~ seo buoU 
p ıa ırı Benı ö'dilr'llekh~. ~özüme toprıık doldurmakla iotik•· 

' : n •aı,oi?. tie ı kı giz i aşikar lıt•rşeyi lnlirsiıı. Bir aYUÇ 

~a bu cJ dPailwdu o urrrrn ? . Bizden sıma başka tUrlU ııöl 
ın, ıira Alluh h rş :> iıı iyisini Allah bilir! ... ,, 

Yunusun dığor s:ıınirnl ve coşkun illlhlleri dahi vardır 1'1 

lıugUn~ dek lııı\k arasında hususi klymetlni muhafaza 4'lın~ktedlf· 

Bııo ~ ıırornm yaee y•ıre 

A~k ho ·ııdı beni lrnuP 

N ıı i ı o ırn dlv nA 

L u hl ~şk '' ol ı 

• o .. 
Gı 

(j h 
G 1 

r;ı·ı , ... ı r ·g· i 
ı rı ı brl er gılJ[ 

ç ~l ım EJ er gibi 
gör beui ı;;k oeçl~di. 

Bnn } ürürOnı elden ele 
f) h.t 11t rarım dilden diıe 

G rbelle h .liın kim bile 
Gel gör be::ıl nşk neyledi. 

Guı bet lıcıdc yOrUrllın 

D stu düşümde giirilflL:n 
Uyamr melCtl olur·ım 

G ... l gör b oi aşk neyledi. 

B0 nzlm s· rı göılerllf.l yaş 

Bağrım yare ciğerim taş 

H !im bilen dertli kardaş 
Cit'h gör be~t aşk neyledi. 

Aşkın beni mesteyledl 
Aldı gönlilm basteyledl (*) 
ÖldOrmeye kaıtey ledl 
Gel "ör beni uşk neyledi .. 

Ban Yunusu biçareyim 
Aşk elinden avareyim 
BHşl11n ay6ğa yareyim 

• 

Gel gör beai aşk neyledı. ~ 

Yunus Bınre mua ırı !1Birler gibi eserlerloin talimi bir ıo•; ~İ 
sa in yaz ı·ımışlır. Onun ı;ilrleriade tasavvuf au'l'lnelerl teılrl• ~t 

ücut bulmuş haki i bir liriz!Il vardır ve dııiaı coşkundur · ' 

Ben d~rvl,:,im dl.)'ene Bir u edesim g-elnr. 
TaııiyUben ı;;İllıd dtn Varup r t sın gPlür. g ele asılan yeni kesilmiş Hu u brmcı on aş l:ı 

hayvan gibi iki dakika ka- mila1d n ila Lirı yıl evrnl ser
r.'ar sallandı ve çengel kop- best site devrınde, ı;; brin u • 

Bu yol açılıp su mahzıminin 
etrafı t mizlendıği takdirde bu
rası tnrlbt kıymet bııkımmdan 

her yabancının gelip görmeyi 
leh lükle ıırzu edeceği kıymetli 
bir <>ser uhıcıı2ına biç şUphe 
yoktur. 

13üfeoin fdnre 1 i d~ Kızıl y ı S rat kı d ın i c dür Kıtı, tın ı·esklnc dür 

i7U~çasına S"'ncf.afrvaıya bir l 'I h rle Jll >lm • UL rP; Zus.· 

BHşkıını doktor lbruhl Okmun 
temin edİl-0.dJ. 

" ~ " J • Bumdan mırnda lçkult>ye gi· 
ı 'en bire yıkıldı. nl) d re ın Jo s-or altında giz 1 en mO-

AA olnrrık inı.; c•d\ mi v kıı' • dl erek. Komnenler ailesi e :ıit biın rol Ll 'o U ıne K <lıi 
ı·ıuharririn kullandığı şu $ rayın l.ılnk banrnmı, ve dl· vvıuole ı k ndPr " ş Haı::?öı1t. ·r. ~ k d. div rn ın atı dın geçm(,k Oz h il l J ı.. r ,. 6 ı aue, o a ar tabii ve oka- v n nrıC!SI g~z m ş ve ur arın 1 t i H , ~ F b "' 

dar çekicidir ki... insan, re yer altı.ıJ ın lllş dl en ge muhtelıf resimlnri çtıkılt>rek re mı>n f r u 4 hıe idi. Ba. 
nicı b r menr z\ "Obire cı-ğl1:11 • donUlmllştur. loytı -A L d .. ııdı. 

kendisini gür bir pmarrn mı~ bir lı .ldP ·ır Helkeviruizin; bu eserlPr~D tık cıızJa ıJ k l ıl ııdı, bu 

t.lkl1n berrak suyu karşısm· ş hlr 0 devirlr. .,,, muha • Ulylkite rnoydana çıknılmı 1 ve uveıtüroldu. lklı.c f ·ıldu Umu. 
2anneder. O, pınardan tatlı r .ı nltands kaldığı umanlard!l r. ı uy o en muhnfaını:;ı için çolıı;; ca- nıi .Mılfett ~ ' iz v~ V ıll Diz dan 
/lJtfJ akan su. nasıl ruh/an- intiyncıoı bu menfez tnrikiı •, ğı mubakkakdır. ı sa kalktı ur v • lılr nan 20 ;,o 
111ıza inşirah veriyorsa, bu çıft bol ışı çir de g niş s lc.n-

da p vıuı l· ·n ı;e. uçup dö Uş· 
n~fis eseri okurken duydu- ır~~2Jii:1;:;K~Jli::9.:öl:a:s a~~a.t:a&t:a~~ r eğ b şl u:ıı 
jum zevk de aynıdır. /v1u· 'rl tt 

ilk 
harririni tebrik eder sevgi Ji K 1 z ,. 1 a y . ~· 
'le saygılanmı sunarım. ~ ~ : rı ve bazı 

Nedim ffkyıldırım ~ ! vet ı r. 
------------- ~ Sarınca bir felaket vatanın göklerini, Ü bOltl ı ç r u o 

Çocuk esirgeme n Görünür ufuklarda 1 milli melek Kızılay... fi o r yo 
U Gösterir yüreğinin en şefkatli yerini : ~ 

~-:Urumu menfaati-~ Güneş yeniden do~ır, ışık saçar yine ay.. ~ 

k 1 .~ Şehitlerin ruhudur veren kızıl rengini; ft 
ne upa maç Orl i nurlu bir sahalı gi1 i gülümser uzaklardan... ~ 

Hasil.itı şebrimizdeH f kir n Alevler tutuştursa dağları ve engini, n 
paultları himaye eden Çocuk lj Kızılay el uzatır, uiner yaralarda kan.. ,~ 
Esirgeme Kurumuna bır:ı'kılmulc 

üzre tertik olunan kupn maç arı Çekmemek istiyor~ak ıızısını yaranın, 
b11 paıar r Onü Cumhuiyet ıta· ~ 
~anda Trabzoıısporla 1 JmaHc.ğı ~ Öpelim ellerini y .uamııı saranall ; 
arası1'Cla 2 - 2 b"Jrab•rlikla aot i- Vel"elim vanmııdan verelim Kızılayal 
etlenmiş ve ayni kupa iç.in ·arşı· 
1 1şaa Necıniati - ldmangücü ta 
imaları au!lın v pılen maçta 
k;irinci devre<l Guc sıfırı iki 

galip u ~zıyelte ik<>n o.;rendiğıı i e 
rı:: zarao i iııci de re 1e i a izlik 

lYüzünden çıkıın bir ihtı f ılet'c • 

1 nJı ••9 yuıdı bırıkılaıııfü. 

İstiklaUe yaşamak halttır Ata soyuna 
Siirdükçe şanla bu hız, bu güç böyle, boyuna ; 
K .. hmyalım dışaı da girelim Kızılaya! ... 

H. T. 

ı.utü tu 

can • 

da 
tir 

ul 

Ç.A. 

V rıp oıo ll tündJ Evler yap sum gı IUr 
Alil ıda gay~' v Jıı içi ı r i e pür Ur 
v~ rıp ol gc, g l"kt<' Bir z ystnsum g IUr. 
'!' ney lemen tı cıılur H .. tmnız ho9 ol un 
V u n ol tı1 ud Bir k z ynna um gelQr. 
Dervl YuıJu.ı bu fioın İğrl buğrO söyleme 

8 ~ i · 'ıy t çeker Bir Mollıı Kasım g('lUr.: 

S ktz, uz s nelik e' ki lılr mezıııd n eı:ıen bu u' u T!lrk ~ 
ku u, b iP nelPr llnArn ettiği şoylc d ırsL ·; bizim daba 0 ,ı ~ 
Sfıl{izyüı b rı yı'h a rıı h. İdJOl<'j lal c...,iyec ğımizi iflıaP1 t 
m 1 t dlr ! . 

( > H st <:ytı•cti 

Yeni 
Aya sof ya i[,., İnşa edilme.ide 

olan lıaslane arasında yeni bir 
Pini yapılacagrnı lıuber aldık, 

Re/ ik Knralian, miiheııd.ü ve 
alakadarlar tetkiklerini bitirdiler. 

Ayasofyo ve lwstane aras\ 
i miz ve geniş bir kumluktur. 
11rkA tarcıfından ıoseye kadar 
uzan.ın aı azi d istimlak edilecek 
ve bunun iizerirıde otel, gazino 
vesaire yapılacaktır. Kumlukta 
ayrıca. fırtuıelı haua/n,do da 
deniz bı.ırıyotu ala6ilmek ;çin 150 
metre genişli?Jindc bir lıatJıız 

yapılacaktır, bu tesis.:ıt Rıf ik 
Koraltanın yaptığı 3 senelik ça
lışma Planında yer almış ol. 
makla mıiddeti zarfında mutla
ka neticelentlitileceklir. 

Huttu üç serıdik plana dahil 

işler arasında Pliij meselesitıin 

- SON -

Pla • 

J 
dalıa evvele alınacağırı /c1'" 
le tahmin edebiliriz. a-~ l 
istı'tllôl noktası: bü ün lıj 
bu sene bu mıntakada l 
banqom almasının Bıl,J 
lüzumlü görülmüş olmasırıJı 

Şehrin salıillerinde bal~l 
yerde tek bir adam yıka~~ 
caktır. Çiirıkii Ayaso/ya '

1
11 

tane arasıNdan başka şehri 
•ün ıalıillerinde l•tım d ,,t 
hiç bir ıer gole.tur. ZarıJ 
a ltik•ıiz 'ik, llizi gıtla /I 
suda ve kumdaki pislik/er 
arada bulundurdu! yük~t~ 
Trabzon halkının bıı şef:ı 
yışa mustalıak olmadığırı' 
eden irlarecilerle kC'rşıltıl 
mıza şiiplıe etmiyorduk· ~ 

Mustata rev 
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NESRİYATI 
1 

köylü ,, mevzulu 
Nofıada: tırmak için alınm·ş giiztl tur 1935 dt bunlar iJlah C - Kög ebt: mektep-

12 Nisfln Q"'l 

s ~ ~ - Dt:mirt1olu siyase- tetibirlerdir. Şülcranfo anıl- eılilmiı, • tarım krtdi 'tlt! so- /eri açılmıştır. 
ı_~ıı;,. faydası en çok kö 1. m•ya dtğer. Muhtelif kan•/ tış kooper•ti/Leri,. adile or- D - Maden s!ılrtı, ılı-
.. ,, d ı K b ·ı k•ratm11lar aıır· ııınize bir hale gttirilmi•tir. cıı ve lcablıcc.ların ihyası lcöq-ııı._1 oııcunmaştur. öglü ve ara} ar. ., 
·•11· / L 6 rcım•Jı;,ı ı'ıl•rJir Kredi lcoopertıtiı'inin ortalc l•r• p'"ra tfrmiıtir. 'e •Q ünü lcıstı zamanda arın aşa _,. • •· · .. .. • 

kt d" l d Mestld JımirJe 6ir cellat ıa.guı 100 bini ıc çmiştir. E - Göçmt!nltri yerleş. 
• 

11 ısine yapı an güz a 1937 sınuinde yapılan ik- k d to'ttnişe varan tenzilatla pa- ıölünün lcurutul111tııı, o tirifmt.Jintie bügri ölçü e 
'Q k k d' ~ k cit1ar lcöylünin cıliat elin· rtular yelcünu 20 milyon çalışılmış mrıhteli/ lcöyler 
k. seıı Pfme te ır·. .. 1 k liraga br:liir olmuştur. k f 
ış.crird aörmek için ;uuı den alınlp cemıete at1uştu- ,. uru mv~tur. 

rıı 0 l / t il - Egede üzüm, incb·, F l k • d 
1 ı . .! Y"sınd ş lıre inr ,.~ ru ma.ı o 1rtuı ur. - ı an a: 

ş h F - Posta suvislerin- Karadeniıde fındık, mul:ıte- 1921 den 1934 senesine 
,t l'<'O nm l'lı 111i ı·ı / d h 

,,. -' k ·· t t l d 1 ger er :: 5 ,. eve. rnegva 1 '-u ·'ar 6ö0 nü 1usa,· göçmen ve ı.1111?! kt r. D mı,. a.e og ere aı posa r o. K k G l " ... 1' , k d k k arsıa p~mu , azıanttp e 1. /t .1 118 680 ge l d · mum an o uğu adar çabu . . ver ı çı çı ere '"'U, 
trıfı ç y r er mır . tutürı satış kooperatıflerı ·1j 355 dük/in T 1 JB! arsa 
/ı"" O.rınd zirai a t eru, ghap lmasdı SQVglhanmlış~kır. Posdta karulmuşlur. 626 t'1.rla, 6.787.234 dönüm 

• 11 fidelerin e i1ak 'ınde t1e ,ıncler e ı .z ıye ıu umet a- C H .h d 
'- - a9vaT1 ı racı a . 157 42 ,, d .. - b . ı,1'tcJe köglüge yarayoc k iş ire.lerınde istasyon binalarında, ı. L .

1 
. . I t arazı . " onum C!g 

lf d k ll d k { t~ŞK.l a ı~ıne a ınmış ır. 198 659 b'lhçe dağıtılmıştır. Ilı e biigük tenzilat ıropıl- kare 0 ar a posta ula arı D - Toprak mahsulleri B d b k t h l k 
1fır. gapılmıştır. Ve bunl•r sr/c. , .. k 

1 
t un an a~ cı, o um u 

8 _ o1 ısı uru muş ur. k b f h 
ı - To"1"ca g· 'J cek sık aldırılmaktadır. Bııgune E ç: k f b "k 

1 
ipe öceği, çi t ayvanı 

'o~ı~ . ,.,... - .,,e er a rı a arın- l k b k .. 

Trabzonda yapılan ziraat az çok çeşitlidir. 
Bunlar arasında en geniş olanı mısır ve fındık
tır. Amma, ne yetiştirdiğimiz mısır bizi doyuru· 
yor, ne de aldığımız fındık. 

M;sınn azlığı köylümüzün belini hükeıı yok
sulluğun en büyüğüdür. Onun ağır şartlar altın
da borçlu düşmesine sebep bu olmuştu. Bereket 
versin ki hükumet hızır yetişdi de onu, ağır yük 
altında ezilip gitmekten korudu Fakat ı.e de 
olsa acısı hala içindedir. 

Bunlar hep mısıra olan ihtiyacımızın çoklu
ğundandır. 

1 ıt· q ışçige yüzde y tm ·ş kadar ( 28 870 ) posta ku- ı dan bin TıuhtıJ köyünde ku- pu iu ara a. tra tor çayır 
1
'1?1 ynpzlmış ır. tusu yaptırılmıştır. rulmuştur. Oranın manz.ı- tıe orak makinesi, göçmen· Mısır azlığı yanında bir de fındık ağaçlarının 
C v l b ı lklıs:ı.tta · le re 7 5 238 lira sermaye ~[ -

1 
apl an • f!ICt! • • fQSl rrJ ... ha İcav:zşrnııktadır. Verim noksanlığı Vardır, ki bu da ikinci Ve avrı 4 °'>1~trelik şosaların köı1 A - 1 ::129 sınesınden Sıhhutte: verilmi~lir. ı 

6 ~e !uydaları sayılm,,k a itibaren 1470 1agılı kanuna A - Muhtelif hastah 1 • 93:1 den 939 mtılisine bir mahrumiyettir. Şu fark iie ki mısır noksan-
ıtltteı. zöre zirai lcredı kooperatif· ne ve doğum ev erinden kadar 88 695 ailegt! 2 9Yı.sı3 lığı arazi darhğıı,dan, fındık noksanlığı ise sadece 
ı, D _ Lı'man rıhtım ,,,,. Jeri teşlciıine başlanmıştır. /cögiü isti/t1dı r.tmiştir. dekar araıi tiağıtılmrştır. b k l k I 
11:0 v.. h 1 k a ı msız ı tan i eri 

0
0'etir. ~"'ii.lerden en çok f yda- Bu teşekküller •ltı yıl için- B - Sıtma, trahum ile Birçok to um u (Je giye-

.._,. lc.öglülerimizdir. Je yurdun lıer yanına ga- mücadele, doktor, ehe, sıh- cek verilmiştir. Yukarıdıı Bakımsızlık denince başta toprağın işlenme-
~ E - Su işlerinde yapı· gılmıi 60 binde11 fazla OT• hat memuru golLama )Ure- isim/,.,; sayılan hususlardı.l miş ve gübrelenmemiş olması, ağaç ve ocakla
~ 11 ~•aük çalışmalar kög- ta;a kredi temin eden lcöy- tile lcöglünü" sıhheti le.orun- da bü.yulc yardımlar yapıt- rın sıklığı gelir. Fındık bahçeleri esasından sık 
~llıü :akiki rtraha ulaş- lügü buhrandan korumu,. muştı:r. mıştır. d'k.l . . O k l d l d b .. f 
~ 1

' ı ı mıştır. ca ara arı a sene er en erı ış en-

D A O L K E L P ( K U D U Z) Ağaç ve T oprok bayramında miyor, toprak beıtenmiyor. 
ş ı k l P.aıtr gUaQ Atıpukta yUzlerce vatanddiJlO lştlrAklle kutlanan Burada sebebini arıyacak değiliz, ancak bu 

~ ayet bu hasta)ıj"a giderek İğne enme a- atsç tıayramıada orman mlllıeadl.,f Bay Pertev tarı!uıdaa iki derde karşı çok mühim ve esaslı bir çare, 
i,,ı.tt bulunamamış of sa zımdır yoksa Önlenmesi söyleoeo nutku ııyoea ıtııtıyı '1ercedlyoruz : b' t db' .. t l. · Ü d d 

J ~I k k 1 f T-•ılan /a•fıİJ•t •• t•rila rilN 11Mz11Tlt1r izafe ııd•relc ır e ır gos erece~ız. a ŞU ur : 
i!" k Udurmuş köpekler ınüm ün ° mayan ena- r L ı · .J 1c· T l l a · ama da f d k d'k k • ~ •raıtırlftel11rı 1ö.tıri1or ki: •01' 11ruı cıvarın.a 'orm•n- ar a arımıza ynı z n ın 1 ı me ~, tafınd · ı · Iıklara çarpılınır yani 1 h ~ le' 

~I an ısırı anınsa- Türkiıı toprekl•rı tarihttlci arı •a 11a:ıa ıtti &tri ıö· fındık bahçelerimizde de daima tarla yapmak. 
~ \t behemal kudura- hasta kudurur. zaııu.,ılor içırisindı şimtii- rtildr. Bugün bil! bir çolc Toprağı her sene bellenen, işlenen bahçele-
k ktı nitekimrbu buluş T~dovi ve korun- ki,.Jen çok dr:.h• ı.:ıza '" getlertie köılerin 1ıemen 
"tı ~ nüfus krılabJ.Lııı bırıntlır. yakınların4la •ııl•Ran orman lerin fazla nıahsul verdiğini aı tık bilmeyen kal-
~k evvel birçok mem- ma şartlar1 maktu iJi. s~gısız ütilatar. cıHar bu < ~ tır) tara veri- mamıştır. Tarla kenarlarında bulunan fındık o-
l~ ~Herin mu .J- lif ~ene- k f Ha,.plar yüzünden, nihayet l~n Dirıilcıymet güzünden cok!arının ne kadar vergili olduğunu nitekim 
~tde binlerce insanları danBibri;~~:~ ı!~~;ğn; ormanlarımıza gelişi güeel kent/ilerini b:ı.ıta lan lcoru- her zaman her yerde görebili:iz. 
h. ~durmak s tiyle öl- giren ôaita. diklcatsu.lık gallilmrşlerdir. 
'''Uşt zaman köpek diri diri güzür.dın ç;/can ya11ıınlu,· Memleketimızin Tahmini Ocak sıralarını geniş tutmakla mesela 20 
'la) ür bu korkunc ha- tutulmalı ve memur ba- biri d ıirna fa icat için için he.laplarıa Ur manca :ıeugin adım aralamak şartile tarlalarımıza sıra sıra fm-

ı ltı •ğa bir çare buiun- ytarın görmesi için üs: tiiğeri kısa fasıl ... larl« ft.ıkat oldugu söglenm~k•edi,. dık dikersek aralarında her sene mısır, hatta 
01ıe'1 J~ ~sı için para mükafat- b. b · · oirJın ve büuü/c. ölçüde toh· c.·uy d. l · , H 

'tt tü kapalı ır ara a ıçı- :r tJ ın ın eg.cz u,·. ·· a· başka bir .iraat yapabiliriz. •da vadedilmiş idi. b l rlpl•rine devllm edetılmiş- kıkatı örtmek, lıakıkatı ıör. 
B I nde baglı olarak e e- ferdir. memek, i .. fouen gur.:ıga kil- Faydamız şu olacaktır ki bu ara ziraatine ~~SlU iğne tedavi eri 1 d ") }'d' ,. } k h 

"' il diye ere gön erı me 1 ır Bıııı Mılletlerin Din ta- kanmış ızbi bakmak O Ya- verilecek emeklerden, yap: aca izn1etten ayni 
~~t nın aldıgı yaraya araba bulunmadığı tak- rihieri tetkik •dilince ıörü raga çare ara712m:ık de- zamanda fındık da istifade edecektir. Buna, bir 
llq t değişir şayet ha- dirde mutlak zincire lür ki, (Orm••1•r) ilr ntvi mektir. Mem«k<timiüin or- taşla iki kuş vurmak derler Ne fındıktan mm-
Y~r}Ya~ayı beynine olan I k .1 MukuJ.tlrı mak•mlflr ltelın manca hiç de ıengin değil-

er d k · bağlı bir ağız 1 1 e gön- de tasr11ouredilir/1rtli. Türle dir. Ormanca zenginlik bir ra ve ne de mısırdan fındığa zarar dokunmaya-
ı.J ıs en ve ço mı- I l d I l d b il ıt~~ d deri me i ir. sırı ana a- lerJ;ı Büyüle lcaôil•ler te· memleketin umum sahasının cak, bilakis her sene mısıra yap1lan e eme ve l · r a almış ise mese- '- le oı ., ı 
,~~ mda hemen hastaneye ''1r.4.ül dti te11 sonr• Ectla- ı en aşaiı 10:10 nın ormanı• afkınlamanın nimetinden fındık da payını ala-•:tt llnda , başda ) va- J d k' · d" ibt1det mahigıtindı olan kaplı olmasıyla anlaşılır. k ~ ik gitme i ir, va ıt geçır· ca tır 
~L · ilZanm:ı k İçin ilk Ani•is111 tlt t•lc•mül eJır•lı Hatta bu mikdar bile Nor· ' 
;i~ltrde İğne miktarı m e Ye g e l m ez mıwlciiıti *'' •• •o•r11J11n mal olan ilr niıbeti i/ade 1 Çare, yalnız bu değildir. Eski fındıklarımlz 
ıad l nekadar iğnelere baş- Gök N•lirisntin• terle etti. •tler. Halhıılci maal'ur/ çok sıktır. Bunların da çoğunda bazı sıraları 

t~tl J eştirilir ve 
21 lanılır ise tehlike oka- Natüri•• ~nrinJc EcuJın Memlclcıtimlsde bu nisbıt kaldırmak şartile tada yapmak imkam vardır. 

~ evam eder yara- ....ı l H l r•hl•r1 ı•nne hanların ma- ancalc o;0 1ı yi 6utmalctadır. l t .. t ,.. . I b I d 
8 

.. ı 
~il adedi az ve bey- war az o ur. ayvan arı- /caJJ., m•bmları ıiii B• ni$beti Normale çılcar- ş e gos erece5ımız çare er un ar ır. oy e-

llt!lık · l l S nız içinde memur bayta- eul•ı11ın iall•r•, ırm•lcl11r11 malc.· me'Dcat ormanlarımızı Jikle hem ocaklar seyrek bulunur, bol ziya ve 
bit "' ıse iğne er 
'~tl d rın vereceği öğütlerin B••nl•ra topılmaja i•ş bütan bir lculcanılılcla /co. hava alır, ki buna çok lüzum vardır. Hem de 
~~ld cva .. ı eder. harfi harfine yapmalı- la•''· • •ardlc or111t.,•l•- ,~,,.a~• ç•lıım•lc. g•şag•- fındıt.ın her sene dibi belJenmiş olacaktır. Bu 
la...ı iln geçerken, tar- ,,. ilr•r ıaglc.eıld•s ma/c.11,. hılm!lc ba •emleket rJ:zerin· ~ . . . . 
~bil· çalışırken hnrhan- dır ki bu korkuoc haa- olirıkl•rı t•ldklcitl tiir1m•i• dı mevcudlgetimi~i muhal•· yüzden fındık ağaçlarının bıre bır daha verımı 
'' ı k talıktan hem l<endimi- illılatlı. z" edebillaek için "~ nilatı· artacak ve tarlalarımız da nisbeten genişlemiş o-"ıt l t öpek tarafından . h d h l l t b l k . E / "d f l h h.~! ltaak doktora gı't·· zı ve em e ayva arı- Daha Hnr• arı iı!«m ~i gı .u mem t ~.tın ." a ı lacak, dolayısile elimize hem az a mısır ve em-
'\l\:ıt mızı koruyalım. 11ini Jca6al •tlen Turklerın aldaıurnuıu ıod1Tc6ı/rnelc d . d l d k h 'il kr 
Ilı~ \le dediği günlerde B ( Evllg•) .,. ( Ermiı) lalca6ı- için en ilori bir .,aıi f •miz 1 fi zıya e ın 1 ma su· geç~~ ır. I 

lltaı:am hastaneye _ Sonu vır - .A · nı •ırdilıleri Din l#iigülclc- olmalıdır. azım Bu utay 



Kült .. r .. müzd • y n ir ha ,le 
- Baştarafı bırde - yüzünden çıkan bir çok kitap t: e 

!ile i~in fagdalz eserlerng zzlma mecmuala11 edinmek şögle dursı n 

f•e tercüme işir.in bir pro r m r ek bil• mümkün olamıyor. O 
içine alınması, Halkın okuma ka r a u ettiğimi: halde, A ı 
ihtigaçlarını karşılıyacak eser· karnd kan edebı "Oluş" me ;. 

mu sını getirtt'medik. 
/erin neşri programı, yazma. t:Je 

basma eski eserlerden yeniden iş şına geldigi günden be·i 

Tra zon 
San' t a 
Ana • 

iZ 

Yeniqol 

neşreriileceklerin tesbitı, An ik ani yışlı ve metotlu bir şekilc.'e 
lopedi ve liıgatl,.rin neşr · i -in ıl rletmekle olan genç t:Je de
yapılacak işler, I usuıi ne riyala gerli Ma~rif Vekilimiz, neşriyat 
yapılacak yardım, neşriyatı ia· kongresile kültürümüze olgun 

megvalar verecek bii§ük bir işi 
nıtmalı: için icap ed n propagan 

1T robzcn Ağaç 
Kurumu R 

ele almıştır. 
rla, !.atış ve datıtma isin'n dü· Hakkı Tuncay 
%enlenmesi, mat aalarımızda ı-------------
i şin verimini nrtıracak t:Je kati. İlin 
tesi;;i yükseltııcelc tedbirlerın l d Of icra Memur uğun an: 
cı!ınması ... Bütan bu meseleler ~ J L ~ - d 0,un Vgan HOgUn en 

Madde l - Merkezi T abzon 
J1'leri San'atkarlar Kurumu ) bulun 
peci, ınobilya•ı, doğramacı. kereet ci, k l 
ıan'atkarları bir cemiyet t şkıl eder er: 

Macide 2 - Kvrumırn mevzu ve gaye ı. 

kongrenın inceliyeceği meo%ular· 
d Fegsull«h ojull11rıntlan /d-
ır. 

Ne,ir teşkilatımızın eksikliği ris oil• M~hmet halc.k1nd11. 
t•nzim olMntın 71-~· 9.:J9 ta-

A) Her türlü t rakkiy tı nıece ·ye e f nnıyed n ar.ıımi surette 
iıtifade ile un' atın inkişaf vtı hrakkis ne ve nat !arın r f h ve teali ine, 

B) Kurum mensaplerini bir çatı ıltında b r araya toplıyarak 

Za yi makbuz rıh "e 939 - 32 saqılı ödı-
1. mı emri z.ı ranbolu icra-yi dere köprı'i tamirafi için 

teminat olarak 16 2 9)9 tarilıin- sınca iila tebliğ iade olun· 
de /ş Bankasına yatırdığım 6 Ş ve ikamdtilıi mt!~luıl 
lira mukabilinde aldığım mak unmuş oldujundon mez-
huzu zayi eyledigimclen iık öd r.-e emrinin on beş 
olmadığını 1/ôn eylrrim. - dıtle ilanına kar 1 

f brcılıim Kıra/ 

Ormane atış ilam 
T robzon Orma Çevirge Müdür .. 

lüğünden: 
Sa.tışa konulan emval 

J/ D Cinsi Mıntnkası 

754,361 Ladin 1 oş Köprü 
779,992 ı•tlak s• •e şımali Mıntakuı 

1717.329 , Mansstır 
Matldı : 1 - Tr•bzon Vilagttirıin Mcçka kazası 

tlahilindelci Mery•mana Devlet Ormanının haşereli salw
larıntl• lcesilip lca6ıılcları ve Jalları soyulmuş tamj•lı 
we numaralı ( 5308 ) 11tlctle derılc ( 324 I 682 ) metre 
mi/cap t•grı m•m•l L1ıJin temruklarının 24 4-939 tari
hin• tısatlüf eden P11z11rteıi gü.ni s•at ( 14 ) tle Tr•b· 
son Ornuın Çevirıı Mütli.rlüğintl• lcoptılı zarf uı•lile 
satııı gapzlacaktır. 

2 - B• tomrufcl"rtia11 Taş Köprii rrııntalcasında /,ı;.
lunanların beher ı•grı m11mul mıtre milrci6ının mrıham.· 
me11 6etleli ( 100 ) lr.•raş IJCI ç•tlalcsu ve şimali mınttı· 
lca1111alıilerin beher ı•yri rrıam•I metre mikihı ( 300 ) 
lcur•ı Mansstir mıntalcaıındalcilerin beher ıagri mamıcl 
ırr•tr• milc•bi ( 220 ) lcuraştur. 

3 - ismi ıeçen mınt•kalardan lctıptılı z.ar/ uıalile 
nrtırlfltıga konulan i• tomrukl11rıİı heg'ıti umumi9.sinin 
temi•atı m11va.lc.lcat11. t11tarı ( 480 ) lira 90 kuruştur. 
Şartname ve mulcH1ele örnekleri Trobz.on Or. Müdürlü
iintledir. 

4 - Taliplırin 2.f-4-939 Pazartesi gtinü saat 12 y~ 
lc"tlar evralci müs6itelerile Trahzon Orm'ln Çevirge Mü· 
dürlüiüne müracaatları ilan olımur. 1 - 4 

icar artırması 
Belediye Encftmeninden : 
s.;.ıu.Ja /Jelı irıece satm olman Çıfte Çamlı;rn 

ı•sirt• lt•li11Je iıl•tılmesi için hır senelik İc•rı onseki~ 
gii11 111ütltletle 1191/c artırm ya konmuıttır. ' 

Artırma 25 Nııan 939 sa ı günü satıl 14 de icra 
ol•n•ca;ıntl•n isteklilerin muflakk t teminat makbuzlc • 
riıle ••ni fÜn ve saatta Encümene müraca•tları ilcilı 
alun•r. l -· 4 

Şose t mir ve inşas.ı 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Kintlinar - Kireçhan yo'ıınun OXOOO - 3x600 inci 
lcilometr•lsri arasında gopı '•cak 9501 lira 60 /curuş lce
ıif 6etlelli ıosa esu5lı tamir "' inşasın• ait clcıiltme 
miJdeti en ıan temJit edilmiıtir. M.ıvalckat temin11f ı 
712 lir• 62 kuruıtur. 

17 4-J39 tarihine çatarı pazartesi saat 15 de Vilayet 
M•lcamı11tla toplanacak fll•n D•imt Encümınd• ihale[; 
J•pılecalctır. lstelclilerin mut111lclcat teminatlarile mızlcir 
fİİll ve ••atta Enciimenc müracaatları 

Satılık ev 
Aldıkaçtı mahallesinde 60 - 50 Numaralı 

hane satılıktır. Alt katta iki oda ve bir mutfak 
bahçe ve sarnıç, üst katta 3 :oda bir sofa dan 
ibarettir. · 

Almak ist y e Semerciler baş!ndc: bak-
~al Kemal Keç&ciye mnracaatları ilan olunur. 

aalaşfırmak ve kaynıştmııağa, 
C) San'atkirluın ehliyetlerini lnııd'k ve de tct~ rini tesbit ederek I 

meıleklerindek.i nok:ıanlarını tama~lama~ ve kendıl rın bu yolda 

1 hüviyet v• ehliyetnaıaelerle ıılahıyet verme e 
D) Hnta, düşkün vs yardıma nı..ht ç o n rı m i ve mınevi ı 

kerum•!• ve kayırmağa, 
E) Faydalı derıler, konferan 1 r v m li 

vaziyetinin müııaadesil"'e ~Ö e mı t ha 
ve seviyclerinı yüksPltmek ve ıırtı 

Madde 3 - Kuzumu ' bağlı ol l 

programıarınJa yazılı P• en ipi rı umu 

ltelırlar. 

Madde • - Kurl'mun "m'ie si rızası şmusırc..ır 

p rlı i 
n ut 

Maraş caddesinde kereste ve kaliıorcu Nuri 1 naoğlu 302, 
Pazarkapıda marangoz Haydar Sol.n 305, Kaı:ancı!arda m rangoz 
.A.li Tahmaa &04, Çö•lekçide kaliıôrcu Münür E'.rdoğan 321, Y me
aicilerde marauıoz Mustafa Karaa ç.ı 320, Uzun~oka ta mohilyacı 
V eyıel Kapdan 322, Maraş e dde • ıı e ke este ve ka İqörcü Burhan 
Erter ı30, Uzunsok kta mobilyac.ı l aıl y ak 321r Uz:ınsok _kta 
.kanepcci Mehm"t Ali Güzelarda O , fa n m g Ka 1 
açıoı 238, Pazarkapıda 1&ndıkçı Zıya Ca k ... 20 Y de 
ranıoz Hamdi Türlı:.ol 32J. dir. 

Madde i - Kuruma rirebilmek ve kuru a li a u ndan Sayıl
mak ve rey hakkını hııiz olm le. için meıl k ve a ' tla l lı::ad r ol 
•ak ve 18 yaşını ik al etmış bulunmak ve ay a ı g-a ı 25, .zami 
aoo kuruı aylık ver1111eyi taabbu~ etmek. şarttır. 

18 yatını iltmal etıniyen san'f.t Öğrenmek üzere çı k ık yıp n 
lu fahri aza 1ayılır. Aidatla oıükell f d gıldırler v rey haklan yoktur. 

Madde 6 - Kurumdan çıkmaıı:, terki meal('k ve saa'at etmek. 

••J• kurum anntılı:aaı haricine uakletmekle olur. 
Madde 7 - Kuram meaıuplarına tHdılı:li ve foto2"raflı hır huvi

yot vararası verilir. Saıı'ııt ehliy n m ı kurum idare heye l[iCC bil-
2'jJi azulan seçilecek ve üç kişiden ibuet bir hakem heyetince imti
han natice1iade v-erilir. Ve hüviyet vıuakuıoa ehliyetnamelerin veril· 

ti.iti iıaret eluaur. 

8 - Kurum hilviyet varaluııaı almıl anlar Kurum haklarından 
müıtefit olawaalar. Kurum nizımatina ayk1ri harı~ket edenler heyet. 
itlare ltararil• tenbib, tnbih, ve terk.ini kayt cezalarlle •ezalandırılır 
Tulı:.iai lı:.ayt ceaaları Kurumdaa verilmiş hüviyet var ularının istir· 

dat ve iptaliai istilzam e.ıer. 
Madde 9 - Heyeti umuaıiye toplaa•aaı görtc ~i ışler ve vazİ· 

feleri 3512 aayılı Cemiyetler kanununun bu hu us ak.i ahkamına gore 

yapılır. 

10 - - ldar• heyeti alb adet asıl aza ve a ı y dek aza ol r k 
bir. sene içi• 11eçilir. Hey~ti idare iı;endi arcları bır reıs tayın eder 
ve mahallin en biyük mülkiye· amirıns kan ni muhl t ıçınde ııim ve 

8'irHleriai bildirir. 
11 - Kurumun mali va-ıiyetıne gör,. reııe veya ıdıırc azaların-

dan bilfiil vazife alanlara münuib bir zııı u i m f v ilme:ıino hey' e 

ti umumiyeca k.arar verilebilir. 
J 2 - Kurum işlerini muvazzef h riçdaD uc tlı bır memur ve 

müıtaildem e rördürmek. ve Kurumun malı vu yetme gore \iC et ve
rilaek. lııuıuıucda heyeti idare ittifak.la lr.: ar e ebıi 

:a - Kurum azalarından basta ve d n 'll c t 

elanlara yapılacık madtii mvavonet c • ur n • 
bey'eti idare karar verebilir ve yapa · 

14: - Reis Kurum işlerinde bı çum!~ d 
kimda temıil melahiyetini haizdir. Kurumu r 
dinde bulunur. Mubarreratda reisin ımzuı ı;ı 

lmzaaız mübürün kıymeti n mcs'u'ıyeti yokl r 

15 - Heyeti idare laalı:al ayda bı: fa op n 
dedir. Kurumun alakadar olduğu ve kurum m t 
liadeki umura müte ilik müzakerat v muk.arre 

reaia 11lihi yetle1indeadir. 

r zaman 

etin. 
hı-

ıda-

16 - Kuru•11n kaauneo tutulması aı c ur def eri ri muhasebe 
ve muamelltini tutmağa ve idare ve tetvır11 baş a reıs olmak üzre 

idare he) eti mecbur ve zımindir. _ . . . 
17 - Kuru•un varidatı birde faya mabsuı olmak ıızre ıik ıntıup 

aylarıadan alınacak asğari 50 kuruş duhuliye ( aylı it aida • ) t ber· 
ruat ve Cu•buriyet Kantsuh rına göre ve"fll mahsus müaaıııdel.srle 
tertip uluoacak: temsil, miisamare, teferru ves ıre b11sılil ndnn ibar~ttir 

18 - Kuraman masaaifati biaa kırası, tenvir, tenzıf, ve teshin 

aaırafları, lı:.ırtasiye, tabiye, aaltdi muavenetler zaruri masr ,.f ve 
ücretler, bayram tezahurat1arı maarafları, lüzumlu demir baş en• 
betlelleri ve eaaalintlaa ibantdir. 

19 - Kuumua feahi bütün azanın dörlte iıçunün yap c ığı tı-p· 

laalıcla üçdo iki aiıbetinde verilecek icara a a lı ıt. 
20 - Feıhi halinda kurumun hesabatı tası ıldı ·t n ' o"ra 

metrikati Partiain teosi~ edcc g-i dı2"er bir. m es sıne bıla 

bedel elcvir ve temlik o!unur. 
21 - Kuruma kayt cdiıı;n az ı u rıay tı ve 

taahhll etdilderi aidatı vermeyi kabı:. l r: ış yı 
22 - lşbu ana nizı•namede ıou d r ç cim y n bıluınum husu

Htta ;\512 eayılı cemiyetler kanunu ahkamına gore harek t edılir. 
lıbu ana nizamoame ahltiaai tucil etdirıldık.den ve taadılt olundukdan 

ıoora muteber ve meri olur, 

to arme menf z inşası 
Vilayet Dayimi Encüm ninden: 
T. lı o - K K'r chane oluuu ı 0~000 4x491 

çında qapılac ic ( 2664) lıra 95 
if b d i b tonarme tahliqelı kô.r i { 9) odtt 
nşa~ r l '1 g" ı müddetle çık siltm~ğe konııl· 

t temi :ıtı ( 799) l'r ( 87) kuruştur. 
'hi ç ta P ,.. mb gunıi saat 15 Jı 

m k r da toplanacak olan de imi tncünıendl 
st C/ pılacaktır. 

Keşif fJe şartnamtsiııi görm~k f 5teqenlerin 1her götl 
rr-c rntm k mine tJe talip olanl ırın muvakkat teminat· 
larıle mezkur gün ve saatte ene mene müraca!ltları. 3-J 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Vila e Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltm. e konulan iş: T' bın 1 • Zef anos yol_. 

nun 3x000 7 lxt O kilorrı n htz - inşaot 
'lJP ŞO e 

/(, 'f 
2-

) E t ş , 

l (21) ku1uştur 
1 e rak şunlardır. 

B) Mık v le p OJ sı 
C) N fia işleri genel ş rtnamesi 
D) Tesvigei türabige, şo•a fle kirgir inşaata 

fenni şartname . 
E) Hususi şartnann 
F) Sıl il ifird cedrıeli, metraj ve keş;/ cedtJei. 
GJ G 1/ık 
iste e r u ş t a evr kı ( 150 ) 

bed mu 'nd N /; a n lob 'l'rl r. 
3 - Ek i't e /. 5 93'J tarthı ç tan Pazartesi ti.iti~ 

s at 15 a 1 b~ nda Vıla ı t il kamrnda ,. 
olan D i i E ıcumen e y p I c kt r. 

4 - l:.ksıltme k palı z rf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksi tmeye girebilmek için isteklilerin (1965>: 

lira muvakkat temir.at vermesi, bund11n başka oşağıtl•B· 
vesikaları haiz olup gÖ5termHi lazımdır : 

Ticaret odası oesiktuı, tem 'nat melctup flega ma/c 
ve Tra6%on Vilagetind•n alacajı elaliget oesilc•ıı. 

6 Teklif mektupları yulcarıdtı 3 üncü 111•"1 
yazılı saattan bir saat etmeiine katlar Vilciget D.l. 
Encümenine getirilerek elcsiltnıe lcomisıona reisli 
m11lcbu% malcabilinde f1ırilecelctir. Posta ile göntlerilı 
melctupların nihayet 3 iincü •atldetle ga~ılı sa•t• ı. 
gelmiı olması oe dış ~arlının mühür mamıı il• i 
kapatılmış olması lizımJır. 

Postada olac11lc ıecilcmeler lcabul •'il•mez. 

OKul tamiratı 
Vilayet Daimi Enciimeninden : 

Nerkez Haci kasım ilk okulund'l yaptırılacak · (819ı 
lira (6 ) kuru~ uk tamirat ( 18) giin müddetle açık ık
sillm41 e konulmuştur. Muvakkat leminatı ( 63) lira (1Jl 
kuruştur. · 

24-4 939 tarıhi~e ç<ıttın pazartesi saat 15 de Vıldl 
makamında lop/anacak olan Daimi Encümende ihalı~ 
g pzlac ktır. Keşif ve ~artnamesini ıörmek isteJJen/ıril 
her gıin E cümen Kalemine ve talipolanların muvt1k 
tern 'natlarile Encümene mürac1Jatları. 2-4 

12 adet Pla form yaptınlacak 
lr hisarlar Başmüdürlüğünden : 

• 
1 - Pulatanede yaprak tütün bakımevi İÇ 

vaptırılması gereken 1288 adet Platfo~ 
25-4-1939 gününe müsadit Salı günü saat °" 
dörtt~ muvakkat ihalesi yapılmak a:ıet' 
5-4-1939 günüuden itibaren yirmi gün müddet 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 7084, teminat 
1062 lira 60 kuru4tur. 

3 - Bu işe ait şartname ile resim ve plili 
idaremiz muhasebe kısmında görülebilir. 2-' 

T rabzon ağaç jş)eri sanatkarlar kurumuieare he 
9 3 939 Perş mbe gUnQ akşamı yapılan heyeti u1111J 

ictlmaıada i'ii nleri y zı'ı zev t ld:ıre h y t!ne seçllmlşlerdlf• 
R ı · S ııni :::> c S rb st Fen m muru, eza Nuri Tun• 

ş c d d' bü iJK rrj s ı.ibl, lfoyd .. r Solln Paz .. rk8 

m r ng z, .. 1 \air E iı n Çoaıl cide kalisörcll, Kamil Açlcl 
p hl b z ı md m a g z, V ysel Kııptaa Uzuosokakta mob 
Z. ya C ınik Paz k p dd sondıkcı. 

C~miy Ln merJ,e_ meydaoi şarkide 
ıaumaralı kanvenla ust katındadır. 


