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• Bütünlüğümüz 
DafJalarımızı güdecrk, hedef Türklerin ar=ulC'rz buclur ... 

OLUŞLAR 

Bölünmez 
G ir nıe olar. 
}) rı /... B lediııe bütçesile 
{J Yupılan v yapılmakla o 
~ı lan işi rin sev'nç tevlit et 
~ı,ıı b • 
Q~i aşka hır z da hayret u-

• 
2,5 milyon liralık munzam tahsisat Ya-

1ıq,.1'.dığı111 inkar edemeyiz Şehrin 
.. h ~1• tarafına baksanız Beledi-

~Q/~ ı/e vüc11da getirilen eser 
fj~"rl~ bir süsle karşılaşırsınız. 
111q6•

61
r bütçenin her tarafa kol 

Ankara 7-1 ( A. A.) - Bigülc Millet Meclisinin lnıgünlcü toplantısında Milli 
Müdafaa Vekaleti 1931 yılı 6ütçesinin muhtelif tertiplerine ilci milgon beş guz 
küsür bin liralık munz2m tahsisat lconmaıına ait lctınurJ ligihası müzakere 'Cle lc.tıôul 
edilmiştir. Milli MüJaf ıuı encümeni reisi harp mükellef ig'-ti haklcınti•ki kanun lt11Ji
halarında ehemmiyetine binaen bu Jevret/e müzalcere edilmesi için Milli Müdaİ•• 
Adliye ve Dahiliıe encümmlerinden mtirelckep bir muhtelit eneıimenin ile tetlcii 
edilmesini teklif etmi~ fle bu teklif Je lcahul olanmııştar. 

/erine oardıracak Kamulaymı•zı 
ge1tiledik. Milli Şef ismet lnö 
nü tekrar ve tam beraberlikle 
Cumhurrelsi seçildi. Sevindik ve 
öğündük. Atatürk'ün, iktitiarlı, 
v•falı ve k•hraman yoldaşının 
ardın<la tıpkı Onun ardında gibi 
kafn ve tönül birliğile, gücümüz 
her an artarak yürüyecek ve 

şamayı severiz: binlerce yıld,m

beri yaşadığ•mız için.. Olmrği 
ue .. öldürmeği de bıliriz; istiklc"l 
ve şerefimizle oynandıgı .=aman 
Çünkü ense/erimizde bogandaruk 
izi yoktız,,. 

,, . 

~ô·~~rnesindeki bu sırrı enerjik 
'ıgetlerde aramak lcizrmge· 
·,Değerli Reis Bahri Doğana. 

'ç ebrik ve takdir ederken bir 
~ Q?0k.tayı da .;burada bir has
; 1'1talı;getinde iler surmegi 

Alman propağanda Nazın memleketine döndü 
Ankara 14 ( A. A.) - lstanhalda. /Julrınan Alman propağ•nda Nazırı bütün 

: 1 ~uluyoruz. 
1 'nı plcinrn tatbık mevkiine 

hus si taygaresile Berline gitmiştir. 

ıtı" l'fıak UZPre J ulundııtu bir 
cırıda Bel dı e varidatına 

Ilı 't kaynaklar aramak ve 
rıtcılc el b ite ki esas olacaktır. 

Alman De~iz Filosu İspanya Sular1nda ... 

Clı d h . l-

Ankara 
sonlarma doğrn 
rilm ktedir. 

14 { A. A.J Kırlc parçadan mürclclctp bir Alman deniz filosu bu ay 
lsp:ınga sa/arına geleceği ve bir oy kalacağı Berlinden resmen biltli-

'll arasın a şe rın ez• ı e,.· 
't 

11 
'ne cevap ve medeni çeh-

lq'lı' tJeçhe verecek ve: ayni 
~ ~l'lda Belediye varidatına 
~, 11 

kaynaklar teşkil edecek 
'~ese/er kurulabilir. 

'
0 bzonda bir buz fabrika

• Iİrfdetfe ilıiiı aç vardır. Ve 
1 ~ b' • 

Eğitmenler 
Kursu 

Açılış Töreni 
3J) Nisanda ,, ır nıüerr ese 1 rab• nda 

~,lj. ı k 1 
bir hayat yasamakta ol- 1 yapı aca 

.~;ı;n katmerlı bir ıfarfesi 1 Beşikdüzünde açılacak olun 
I Pa arabalarrnrn, asırlık Egitmenler Kursunun Küsai Res 

~ti h;çal~rına san ıp sürük- mi 16 Nisanda yapılacakfce,. 
eır ~r; • e şehir lıagalıle te- esa~lı daha barı hazırlıkların 

~likı ırı memesi liiztmgelen çir tamamlanması için bu açılış tÖ· 
ttde b' 'd' 

1.1 n ırı ır. reni 30 Nisan pazar gününe te. 
' er1"

1110
: şehrin hayatını tel. hir edilmiştir. ..,. 

1.1:" lpf'dai manzaralardır. 
riQ,,. buz fabrikasının Trab Küıat resmi çok parlak ve 
~~ .~Qıaovurun fevkinde satış muhteşem olacak Vakfıkebir ka· 
e ~ .. ~1rıa şüphe edilmemelidir. saba halkı ve yakın köylerdeki 

~"tıl bütü'I vatandaşlar törene iştirak 111 8 Ocak böyle bir müesse· 
ı '>ı, elediye için kuvvetli ge· edeceklerdir.U 
'irt~•baı olacağında da asla Şehrimi2.den ve Görele v• 

1.1 ~t edilmemelidir. Giresundan da kalabalık bir he-
'%\'diye bütçesi bu ve buna yetin bu törene iştiraki haber 
ı,;.,_ '1tiiesseselc.ri kısa vtıde· clınmıştır. 

\. 
1
rcraz1arla tesis edebilir Eğitmenler Kursmnda a•rslere 

~Q l' ik,; senelik uelırini istik- bu ayın 17 sind•n itibGren haş. 
~e Qrşı/ık tutmakta yanlış /anacaktır. 
1<t,.'~r; saplanmış olmaz. Ve Egitmenler Kursu bir halk 
Q le ''nrn saltşa lıazır ~şga· Üniversitesidir, Bu Kursta olc.-.ı
ıQ:, 1 duyduğu şiddçtli ih yacak bütün köylü vatanda~lar 
d sırasında b11 ezeli ihti· köy muhitlerinde her cepheden 
J./:ıtarşılanmıı olur. faydalı birer uzuv olarak yeti. 
dcı ırı, kalıvelerden, tatlı- şeceklerdır. 

tıı1" /ar satın almaga mec- Devlet bütçesi Maarif ihtigu-
1Q 1'1tasırıa bigane kalmak c:m tamamile önligecek bir rad
ı,;ucfu,.. Ha.k, üç adım deye gelmemiştir. Zaman kaybet 
/Qş:1 1.11at farklarile neden memek ve taşgın bir hale gelen 

'lı tıe,.: ::a:a·etten son ne. Maarif ihtiqacını mümkün mer• 
ır e uzere olan hasta ıebe önlemek için Türkigede Etil-
k~ dağları tırmanmağa 

l-,.
0 d~vam edecek miyiz? 

1~ bır tüccarın bu işe t ı(. 
1,. ıp oldugunu snlcihi-

ı lıuırırd dinledik. Hiç 
Q 

'lı rı g t 'ri olmayan bir 
1
• israf ed Cefini akla 

su~ayırlı iş 
Yoksul çocuk 

'~ı~ Riydiriliyor 
~1\l nlinıiz R~fik Koral tanın 

~ •rınd \~~ k a Kızılay ve Çocuk 
~ ij( td Urucnlarının iştirnkile 
~ ~ Soo crı bayır sever bir ko 

~al!~~ Yok.su! çocuğu 23 
)d bnyrctmı için baştan 

ı ~ lı~ t~elt zrre çnlıtm..ıya 
~ S kı.ı çok bayırlı işe ön 
~, t 11Y1n Valımizi ha vır 

ıı .. l' 
~.~~•r ı Zaman buyük ve kıy
~ '•r -~t !::. fosteren Kızılııy 

tebr~ırgeınc kurumlarını 
1 

tderiz, 

menler kursuna genli mahiyette 
ehemmiyet verilmiş ve nihayet 
bu sene Refik Koraltanı11 him
m tile Vil<iyr.timizde d~ bir l:.'ğit· 
menler Kursu tesisine muvaffak 
olunmuştur. 

B•şikdüzii halkı Küşat resmi 
hazırlıkları etrafında hararetli 
bir surette çalışmaktadırlar. 

Abdullah Zaralı 
Dört aqdliln beri Paris

te bulunan m,.m/eket lf as. 
tanesi Başhıkimi Je;erli 
Doktorumuz Operatör Ai· 
dullah Zaralı ba haft• ı•h 
rimize Jönmüı. vazi/elerine 
başlamıştır· Kıymetli Op•· 
ratörümüze hoşıeltlin tleriz. 

B. Hakkı Mahir 
Trabzonun yetişdirdiji değerli 

gençlerinduı Giresun fındık i~lah 
istasyonu müdürü B. Hakkı Ma· 
hir şehrimize gelmiştir. 

Giresundaki fındık istasgona 
balıçesi için şehrimizden çiçek 
ve yille istasyon için at muba. 
yaa etmiş olan B. Hakkı Mahir 
yarın karadan ;stasgon otomobi· 
lİJlle Giresuna gidecektir, 

23 Nisan kutlama hazırlıkları 
23 Niıınn bazırlılc:larına hara

retle devam olunmaktadır. Bu ııe· 

ne 410 fakir çocufa elbise ve 

ayakkabı verilcc~ktir. 

Dün alcşam Halltevindc \'ali 

miz Refılt K.,raltanıo Başkanlığı 
altıad.ı topla• an Komisyon Kı..t 

laınl'l p ·ngramını teıbi, etmiştir. 
2 \ Nisan geçmiş senelere nis

beten bu seııe fevkalade tezahu 
ral kaydedeceldir. Kazalarda da 
bu büyült günün ehemmiyetine 
liyilı: programlar hazırlanmakta
dır. 

Ü iÜD f&Zeteler fevİ:alide ola• 
rak inti~ar edece:C, lcöylerdea ho-

Bir Dmeme 

rsocular reJc cek, davul zurna ile 

milli oyunlar OynanacJlc, Halkevi 
tarafından m iaamere verilfcek ve 

Sllbney" pi} ealer konulacılı:tır. 
Belediye Önftnde ve Ataparlı:ta 

umumi toplantılar yapılacak, şe

hir Bandosu muhtelif yerlerde 
milli marşlar çalacaktır. 

Belediye önünde Hatip Vali. 
miz Refilc Koraltan Türk Çocu 
~unu verilmesi lbımrelen c hem
miyeti ve 2~ .Ni11nı tebaruz etti

ren mühim bir nutuk irıd eciecek
tir. 

Kutlaına proıramııu releeek 
nushamızda neıredrcetiz. 

Bilgi ve Filozof Kant 
• Terbiye ve ledri~t• tatbik edllecek llHul : 

.Ma!Qıııah insan için fazla titr sQı, bir 
va11tai tnhnkkilm, yahut me fent bir 
zevkten zlyııde maddl hayatta faydalı 

olmayı temin eden amılt ve kahin 
lı;timal blr eilııız haline getiraıkllr. 

9 

B ÜYÜK llTllTÜRK'ÜN 
bir vecize halinde ifa
de ettiği bu hakikat 

yirminci asrm medeniyet 
ve cr:düstüri alemini hazır 
lıyan. büyük Alman filozo 
fu Kant'ın layemut felse
sini ne güzel hulasa ediyor. 

flslflardanberi ruhla, Ö· 

lüm izah/an ile, yokluk ve 
kainat mesele/erile uğraşıp 
duran ve hiç bir ilmi neti
ce alamadan. büyük zeka
ları öldüren felsefe: dahi 
filozof Xant'm elinde ko· 
nuşan bir-bilgi olmuştur. 

O. bilginin insan gözü· 
nün göremediği. insan ka· 
fasmın kavrayamadığı sa
halarda mümkün olamadı
ğmı. onun elle tutulur, 
gözle görülür bir mevkide 
anc•k mümkün olabilece
ğini isbatetmiştir. 

Kant. bilgi .. fi Priori 
Sentetik bir hükümdür. 
diye felsefesini meydana 
koyarken . yeni bir ilim 
dünyası yaratllğmı bugün· 
kü haşmetile. kaYrayabilmiş 
miydi; Oı7U bilmiyorum, 
yalmz bildiğim bf r şey Yar- 1 
sı o da Kant'a göre bilgi : 

KEMAL ATA Tüı<K 

·Eğer, ihsas/arımız. bize 
hükmümüzün maddesini 
verirse ve akhmız da lazım 
olan çimentoyu ihzar eder· 
se,, mümkün olabilir. 

O halde Kant'm bilgisi 
llTllTÜR!CÜJ'I dediği gibi 
·Maddi hayatta faydalı ol· 
mayı temin eden ameli ve 
kabili istimal bir cihaz ...• 
olarak meydana çıkar. 

Buna naz11ran, en fn/. 
gili adam, en çok "A Priori., 
kabli kükumfer veren. yani 
ihsaslann doğurduğu hük 
mü ak/mm çimentosu 
ile perçin!iyebilen adamdır; 
dersek hataya düşmeyiz. 

Sorbandan veyahut Kem· 
biriç gibi her hangi ali 
bir mektebden şimdiye ka· 
dar bir Edison çıkmadığı 
gibi,· Oksfortdan da cihan 
harbinde /liman ordusunun 
çavuşluğunu yapan bugünkü 
Führer dediğimiz bir Hitler 
yetişmemiştir. 

Binaenaleyh heil1en ila
ve edeyim ki bilgiyi temin 
eden diploma değildir. 

Ve yine suası gelmiş
Tev.fik Vural 

- Arkuı ~de -

ilerleyeccfis. Hiçbi.1 siyaset ka· 
sırgası, hiçbir şahıs ihtırası mil
li birliği s•r•amıyacakttr. 

lrtaçağ düşünüıı1 /esal ve 
ve nifat rüzgarı şekline girip 
topraklarımız üstünde, esemezl. 
Saltanat fJe i1tkırazdan aldıkları 
cehalet ve saflığı giderememiş 
bazı y_urddaşların bu halinden 
çöplenmek isteyecek aiçbir gizli 
emel gelişemez. Tür'< ''icdanı 
uyanıktır: gençlik uyuşmamıştır. 
Halr.ikatleri la111rız, kıymetleri 
ölçebiliriz. 

Maskeli, maskesiz lıicbir sö
mürgeci göz Türk istiklcilitıe göz 
dikemez. Şanlı Türk ordusunun 
süngüleri paslanmamışttr ve uç. 
ltırı küt tletildir. Bileklerimizde 
bu •Ü~güleri ku{lacak güç de 
fazlosıle var: Emperyalist göz. 
/eri oyabiliriz I. lcabederse _qeni 

·hamaset destanları. ycratmakta 
tereddüt etmeyiz. Alatürk'ün U. 
ze verdiği parola kendisi kadar 
bügük ve Onunla birlikte rbedi
dir: Birinci vazi/ em iz Türk is 
tik/alini ve Türk Cümhurigetini 
ilel•bet muhafaza ve müdafaa 
etmektir. Bu mukaddes ödevi 
yapmak içirı dünyanın lıiçbir 
enıelini lanımaJı~ / Çünkü, muh. 
taç olduğumuz kudret t!amar/a. 
rımızda ki asil kanda meacutlur ... 

Blyük insanlık ailesi içinde, 
barış ülküsü peşinde, her zaman. 
şerefle yaşamak.. Yaşamak, yük-
se/m,k ı.e ilerleml'k .. /şte bütü11 

Hasılı, Türk ualanınrn ve 
Tıirk bir/itinin iç ve dış emni
yetini sarsabilecek tıiçbir kuvvet 
tasavvur edemiyoruz. Bizim ima
nımızın ve mane•ıiyetimizin ya/. 
çuılığı aşılamamı~tır; bundan 
böyle de aşılamıgacaktır. 

Milleti içinden vs kalbfoden 
hançerlemek istigec:ekler karşı
sında t.ı.şıdığırnız uyanrkbk ve 
göstereceğimiz balıac!ırl<k, öz 
yurda uzanabill!cek kötücül ele 
inecek milli yıldmmın ayrti ola. 
caktır. 

Türk şuuru, Türle varlığı leh. 
dit edilemez: böyle bir niy~tin 
.!onu kcıt kat hüsrandan başka 
bir olamaz I. 

Atalürk'e saggt bizim sonu 
gelmez milli ibadetimiz olucaktır. 
O, engin 1'ürk uarlığının en 
yüksek Örnegidir. Mıllı b:rligi. 
miz İnönıi başımızda olduğu 
halde, Onun aziz maneui henligi 
etrafında çelikten bir lıcile yc.p· 
mışlır. Bu lıale &onsuzluğa ka 
dar bu lıuld, surecel:lir. 

Kulblerimizde, Ebedi Atamı
zın en yakınrndrı ger almış olan 
Mılli Şefimiz ismet lrıönü'nün 
bir sözü uardır: "/nkılcipcıların 
ölür/an kalan/ardc.,, v •geni yeli
~enl~rden bir if'k dileği vardır: 

Bileklerinde s-ıllanan vazife 
bayrağının kauranıp daha yük. 
seklerde dalgalandırılması.,, E". 
vel Allah, so11Ta millet, sonra 
Atulfirk'ün silinmez sevgisi, son• 
ra lnönü'1tü,. şaşmaz kılavuzlağu 
ile bunu yaprgoruz rıe gapacağız .. 

Hakkı Tun cay 

T rabzondan Ofa gidiş gelişin 
yol int ibalan 

- Geçen sayıdan mabat -
Şimdi Humurrandayız. Kah 

n içmek üzere yol üzerinde içi 
ve öaü her çeşıt kıyafette adam· 
larla dolu bir kabveaia önünd11 
otoınobildea intlik ve oturduk. 

B• ••rada Sürmene kaymakamı 
ve belediye reisi, kaza erkanının 
bo;ı;ıları Umumi Müfetı i~ ve V •· 
limizi karşılamağa relaiılerdi. Bir 
arada oturduk. 

Bizim Hadi Başman· bir iki 

po:ı aldı. Humurırin nahiye ıaüdü
rü de gelerek heyete iltihak etti. 
Heniiz yeni retmiş olan ienç, 

rürrun: müdür Humurganı az ZI· 

manda bir mamureye çevirecek 
iktidar ve rayrette oldutu iati. 
baını bız. verdi. Biru ıezinti yap
tı~. yığıa yı~ı• köylülerin aabar. 
lardaa mıı11 aldıldarıaı gördük. 
Cuabu,.iyet hükılıı.etinin bu bü· 

yii'k yardı•• karşısında köylünün 
miuet ve ıükraıu o kadar büyült. 

tü iti ya bu duyfi!unun izleri her 
çehrede okadar barizdi ki ... Ba 
manzara biıi derin derin düşün
dlrdü ve aeıanun bıraktı. Y altın· 
da Huaurıaada bir Hallı:evi bina· 
ııaın yültaelccefiai ıöylediler. Bll 
umrana çok muaait ve müıtıit lt11a 
bacıltta himmetli eller, kafalar itler 
ae çok '-üyllt varlıklar ıöze çarpa
eağı ve bilhıHa bu düz sah.a zeytia, 
limon portakal, mandalina, meyva 
ağaçlarile süslenirse hem manzara 
ve hem de ıervet bakımından çolt 
zenıin ve rengin bir yer olııeağı 
düşünceıile eradım ayrıldılE:. Şim· 

di. Silrmenedeyiz. Burada mııumi 
Müfettişimi:r.i ve V alımizi beldcme

ğe karar vererek bir kıı.hveye gir
dik. 

Kahvelerimizi içerken bildik 
l>ir meaur yanımıza geldi. Bize 
ıirara ve kahve ikramıada i>ulun. 

du. Hadi Bıışman elinde fotografi 

kasabayı dolaşmağa çıktı, Bu mü· 
kim mem rla konuşuyoruz, 
ben hangi kasabaya gider.sem ilk 
aorguııı, arııştırmaın kasabanin ve 
ya ıcbrin helası, oteli, J.>kantaı:ı 
olnp olmadığı, tomizlilc ve kirlilik 
dor cosini anlamaktır. Sürmcııenin 
en büyük ihtiyacının hela, otel ve 

lokanta olduğunu Öğrendim. Ya· 
bancılar ve hükumet memurları 
fındıklık.lnra, şuraya buraya git· 

mek suretilt' tabii ihtıyaçlıırını .... 

ridcrirlermiş. Hük.awr.Ue ki heli 
au olmııdıtı içic kapalı imif .. Sür· 
menenin heybetli bir hül.umet bi. 
nısı var. Belasız böyle muazzam 

biaa neye yarar k:i.. Kaymakam 
bu ihtiyacı tatmin edeceğini söy-

ledi, Ne zaman ? , . . Sürmcnede 
hülu1metin önünde bir park ve 

ort11ında ( ebedi Şef Büyük Ata
türk'üıı küçük bir büstü ) var. 

Parlı:ı a~açl:srla süslemeğe çalışı· 
yorlar. Silrmenede modern bir 
Halkevi binası, ilk okul, jandarma 

daireai yapılmakta kasabaya uaı-

ran katmaktadır. Sürmene, umumi 

manıarasile, evlerinin güzeHığıle, 

eaddcainin uzun ve genişliği ile 
Karadeııizio en şirin ve en göste. 
rişli lı:asabıılarından biridir, Böyle 

bir kasab:ı da gençlik teşkilatı en 
kör, harap yapılarda yer almıştır. 
gençlik Halkcvinin yeni binasının 

bitrııesini salmıuzlıklo gözleyor n 
öz.leyor. Sürmcnenin en öne• iste. 
c.!iği şey do helii, otel, lokanta, 

gazinodur. lşte U:ııumi Muf ettışi· 
mizin otomobilleri g~ründii, geli 
yorlar, hep yola karşılamağa çık
tık. 

Cevdet Alap 



3ilgi v 
Filozof Kant 

- Bııtarafı blrtle -
ken şunu da söyliyeyim ki. 
kainatm en sonunda ne 
vard1r diye arayan insan 
/1iç bir şey öğrenmeden 

iJlecektir. 
Halbuki zavallı 

çok ali meselelerle 
mıştı {!) 

adam 
uğraş· 

Bana göre insan çok 
okuma it. - diploma şart de· 
qil - ve tetkik ettiği mesele
ler hakkmda hükümler ve· 
rebilecek duruma gelince 
iş akli kabiliyetine kalmıştır. 

Bilginin bir noktasını 
üyütüp bir demir daire 

haline getirdikten sonra 
onu aklın çekici altında 
;eki//endirehilmelidir. Yok
sa ben bir daire yakaladım 
diye, onu mahalle mahalle. 
şang1r şungur dolaştıranla

ra bilgi ve düşünce sahibi 
kimseler bir sokak çocuğu 
nazarı ile bakmakta hiçbir 
·:aman gecikmez/eri 

Esasen yüksek diplo
mam olmadığı halde okur 
yazar bir insan sıf ati le o
'·uduğum Kant'tn bilgi hak
kmdaki düşüncelerini bura· 
ya haddim olmıyarak ay
:1en yazmayı,- bilgi üzerinde 
:Jbjektif bir tahlil yapabil-
1f1ek için faydalı buldum! ... 

Ben her müşkülü •İlim 
dolu kafamla.. hallederim 
diyecek kadar henüz kema· 
ıe gelmiş bir adam deği
lim! Lakin bu fikirleri de 
.naruf bir mütefekkiriR 
meşfıur eserleri11den satır 

-. ·:ıtır. cümle cümle alarak 
bu sütunda kendime mal 
etmiş de değilimi... 

Yalmz şunu söylemek 
isterim ki herhllngi bir ha· 
dise karşısmda fikir yürü· 
abilmek için elde ölçü 
ular•k diploma değil kafa 
ve bilgi bulundurulma/Jdır. 

Yüksek perdeden yüksek 
mev~ı ları konuşmak için 
her zaman yükseklerde 
bulunmak icap etmez. Bu 
~ün tarihte yüksek şahsi
vetler tarafından işlenmiş 
öyle hatalar mevcuttur ki: 
bunları anlıyabilmek için, 
o işin mütehassısı olmağa 
ııe lüzum vardır. ne de 
ihtiyaç! 

En yakın misal: Umu
mi harpte bizim Sarıkamış 
felaketinin; mevsimsiz ya
pılt11R bir taarruz neticesin
de başa çıkageldiğini anll 
yabilmek için ne bir tabi
yeci olmak. ne de takım 
idare etmiş bulunmak icap 
ederi ... 

Bu öyle objektif bir 
yanlıştır ki bırakımz mek
tepli çocukları. bunu hu 
,'acianın erkeksiz bıraktığı 
dul kadınl«r bile bu gün 
anlamakta güçlük çekmez
ler! ... 

Binaenaleyh bugün yüz 
binlik orduları yere sermiş. 
kumandanlar esir etmiş ve 
asrın en büyük inkılap/an 
nı yapan,· eşsiz zaferler 
kahramanı dahi bir asker
le boy ölçmek istiyenlere 
hak vermek dehaya karşı 
nankörlük: ze'<a için de 
jıat~ teşkil etmez mi? ... 

Tevfık Vural 

EDEBi KIRlTlK 

Aşınmış Vicdanlar 
H yrettlo Ziya, "Aşın ış 

vicdan l r., isminde yeni bir 
eser erdi: H r şeyden evvel, 
onun, v lüt muhayyile ini ve 
çalışkan kal mini tebrik etmek, 
bir dflşen bir vazifedir. Kıy-

"'•ll yazıcımız, b r eserinde 
dııhs olgun, daha Mkim bir 
tekilde k rşı ıza çıkıyor. btik
b 1 de, bCy~ bir aabırrir olı
rık:, 'filrk gd biyat T~rlhlaiu 

de!erli lmSlıırı nrasmıı :eçmesi 
üaıi ini biz duyuran muhterem 
edibin, aramızda bulunmaktı 

olması, bl.1.i. 'l'r bıonlu lar için, 
büyük bir öYUnme vesilesidir. 
Biz onıı1, beğenerek okuyoruı. 

Ayni hiııi keudisi de duymuş 

olaaakkl, çok kısa fasılabrlı 

n şrettl~i ROm8n ve hikayeleri 
il bize aık, ıık sürprizler yap 
maktadır. Buallaıı, memnuauı. 

Kendisinin de memnun olma
sını göla-elendirın mnddi bir 
gAip var mı? Bilmiyorum.. .Ma
mafi, m nevi mukQfatlar kar
şısın da, maddi zıırarlııra kıy. 

met vermlyecek kadar olaun
dur diye tanıyoruz onu ... 

- Esere geçelim. 
lunumiyet itibarile gllzel, 

selis bir uslilp ve büyllk bir 
itindnıtı m bsuln olduğu ilk 
nazarda görillen , Aşıamış Vic
danların, mevzuu. mahalU ve 
yaşaoılaış bir bayatı tuvir edi
yor. 

Namus\u Ye faziletli bir 
kaaınıa, yirminci osnn dotur
dutu mQtefessib, SOl'yete artığı,· 

nıı.mus Ye ricdaıı yoksulu in
unlar tıırafıadıın nusıl düiUrUl
dO~linO, avlandığım, mnbvedil
cUtini bfilü• tef errUfttile ıörü. 
7oruz. Mubarririn tavsH etti~f 
gibl "Aşıamış vicdarılar,. ın 
BOJSUZ\UK°JnU, iftet Ve faZll'lt 
tılakklleriol bUlüıı çıplak.llğı 

Te tıfliUHile okuyoruz. 
M•barrir, 11erludekl şalıu

ları, gtlıtl Tt hepslnide kendi 
mubitlerindın seçmiştir. Eseria, 
bir 11uıaarılı kıhramaaı GUzin; 
esuııoda aamuılu. orta tıilli 
bir Ailenio klüıaeılz kalmış, 

orta tıhlıı\ilıf, ııörgUıUı saf bir 
kızıdır. Kocası şişman Necmi; 
kıf aaile del}ll, cdalesile yı,ayan 
ke7if ehli, abltlk dtışküoll, n~

rıde it bulursa orada çalışan, 

muhtekir. ayyaş, terbiyesiz, c ı
bll ve eeniş mezb.epli bir aer
Hridlr ... 

Sıtkı; - Hükt1melin kendisJai 
An11paya tetkik s yyabatlntit 
göoderroeıia den aolıyoruı ki 
yüksek tabsllli, temiz ahlaklı, 

z if iradeli, merhamet aahiui, 
hlslerlae mağlOp, kararsız 'e 
s vlmli bir gençtir. 

Bir de, Sacide var. Bu t ı
mamen ellen ve k:imlklea ibu
ret bir kadındır. l\fabılle kızı, 

amele, motre , ma!lla, buı. ıı 

par:, bnzan da :dele ihlirll ı 

ll kuc ktıın kucatn g aen t 1r 
dişi artığı olarak .karşımıza çı . 

kıyor. 

.E er, eaaı itibarile, bu dö t 
in nı b Y• tını kanamıştır. Jl !· 
~ r, blltQo şahsiyetler adeta Mr 
fiıoraıı v ziyetlndecUrler. Şimdi, 
Ro anı bir k ç cümle ile bu. 
l!lsa edebilirız. 

Koc111oın ihmal ve ahltk-
sıılıklanaıı tabammlll edemi7erı 
Glaı~n, N cmiııin arkadaşı Sıt~ı 
ile tanışmış, sonra da onu ıev· 
miştir. 

Bir arıı sıtk.ı, A vrupay .ı 
gidiyor. Bu esnada GUzlne göz 
koyan, ablAkeız ve ıonradı:J 
görme bir z aglo, Sacide vaBı· 
tulle GUzlui kendi&ine metr ı 
y 1pıyor Te kocasından ıyrılınr. k 
lçııı onun mıb.kemeye mUracA
ntını buırhyor. Erken :sıtkı ge
liyor H GUzjni bu seter, onun
la yaşar buluyoruz, 

Sıtkı, sevgili ile evlenmek 
niyetindedir. Fakat Güzfrıf, 

d!!ktllo olarak çalııtığı fd ıre 
hn•nin pntroııu ve diğ" r ah· 
ıalt dn~kıınn iıb.. lar lu alaka· 
1a dnet t4iJOr. Zıv.Uı 1'111111 

bir labirente dUşmüştllr. Kur
tulmak isterkea. Sıtkı tarafın· 
dan terk ediliyor. Bir Uıtllfis 
neticesi bıpsısdilen kocasından 
da lııyır ycık ur. En son melce 
man vi ölUaı na, AhlAksız pat
rouıınua kucığuhr ... 

Eser hurda bitiyor. 
Tekrar ıöyleyeblliriz ki, 

Aşınmış Ticdıanlar eyi bir eser
dir Fakat, ~ayın, aubarrfrio 
ufak, tefek trıııı ihmalleri nr
kl, iaaa.aı ciddtD esef lendiriyor. 

Okuyucu. her baogi bir 
eaırde kıı.rşı•ını çıkan ea'ele· 
Jerln, bUtQu locıllklerin• vAkıf 
olmak lıter. 

Bir roman da iıe; esu fi
kir, ıabıılara, onların hareket 
ve varlıldarıaa bığlaaaca~ı için, 
okuyuauyı, Herdeki şahısların 
fçtlmıi m&Ykiini, dereceılni, 
ruhi h!lllni, d :ışnncelerini, kı
rakterloi, hıılAsa her ıeyini 
t f erruatile bUdirmek, tanıtmak 
ltlzımdır. Hay rettin Ziya eserle
rinde bu hucuıu biraz ihmal 
ediyor. Aşınmış vicdaalar da 
yıışn talan bUln.a jnsınlar birer 
kukla gibi dlr ve muharririn 
keyfine göre hareket etmekte· 
dirler. Onları, tanıyamıyoruz. 

.Muharrir bunu istemiyor. Ş'h· 
siyetlırioe, sôılerlne inanamıyo

ruz. ÇUnkU, bfr kaç yllzlü ve 
Jalııncıdır lar . M esıUl GUzinio 
m11ir.i, tahsil dereceııi nedir, 
Necmi gibi an 1Aksız bir adama 
varmasını banai mecburiyet 
ve hQcUse haıar!amıştır 'l Bunla
rı net olarak bilemiyoruz. lla
klkıtea namuslu bir kadıomıdır? 
Mulıarrir esedrı bışıııdı bizi 
temiıı ediyor. Fakat aonra, son-
ra biç .. Gllzini, kendi a~zıa daa 
bir lahtşe olarak dinliyoruz. 
Mubarrlr yanılmış olabilir mi 
diyelim? hayır. O. yine Gllıin 
namusludur diyor! ... 

Namuauau hır şeyden lla· 
tüa t1ı1tıa, oı un için çarpışan 

kadııı, sarboşlueua dan istifade 
ederek hlrimlRe ilren bir ada· 
mı, 17ıldıktan ıonra nuıl kar
şılı7or bakıoıı. 

•·N111l 0111 bir ıuoab işle
mişti; kendilJlol biraı dahııı 

vermekte ne mahzur vardı. Ar· 
ıu lçiııde kıvranın vncüdUn 
ateşl gecıkia.den daha çok 
yakıyordu. Dudaklar daha kuv
ntli idi Hefik - Aşıkı • bu ateş
le yandı tutuşcJu . ., Bu kadın 

elbette namu.thı değil! Fıkat, 

biraz se11ra muharrir ODU kur
tarma~• çalışıyor. Kadıoııı. biç 
bir ş~yden baberi yok.tur!? lm
kıiusıı; deme1in1 muharrir öyle 
lıtlyor ... 

Sıtk& da a7nı Tıısuız, akıl· 
ıız, kukla bır tip. .A. vrupaya 
"itmeden evvol, namuı ve fa
zileti her şe7deo üstün tutan, 
arkadaııoıo karısına yu h k· 
oaıyı ablAksıı:lık tılAkki edea 
bu adı!lmı, Avrupa dönüşünde 

Güziııia •tıkı olarak buluyoruz. 
Bunu tevtl edebiliriz, fakat o, 
ahlAkao d&ı dUfıallştUr. 

"GUıin bıkışlarıın Sıtkının 

yUıüo de dolıttırıyordu: 
lıin verinen bir şey sorı

catım. 
lzia de ne demek ? 
Sana ibıoet elmi' olsam, 

beni, yiııe ıHermlılo. 
Bilmem • Gllzin devam edi

yor • 
Gittin giciıti, başka erketin 

kollarında ıno ııçircilm. Amma 
ist17erek defU, zorla, tehditle 
H 11lhıyet kcıcaı:nıa beni evden 
kovı:aısı yüıQnden. SarhOf, p!l· 
r111oı başka kadınları yediren 
ıınatle bir çok adamın artığı 
kadınlar la 1aıı1111 bir kocı71 
nuıl olu lbAnet edecektim. 'l'aş 
detlldlm, •elek de4ildlın. ,, 

Nıımussuı olması için hiç 
bir cebir ve tazylkı uğnırnadı· 

ğınr bilditimlz n taş değil, 

et, melek detil. ş ytan olduğu
nu söyleyen yalıncı ve dUfük 
kadının en saçma sualine Fazl
Jl)tll Sıtkıaın 1'Bllme11: ,, ıibl 

için dı kabul oıanuı da mev
out bir kelimeyi ıöylemeıi 

hayret uyandırıyor. 
Hem bu Sıtkı kimdir; H 

cidir, Necmi ile arkadaşhğı ne
reden v~ ne derecededir? BUtQo 
bunları da bilemiyoruz. 

Zengin oiduğanu anladığı· 
mız Sıtkı o kadar irAdesiz bir 
lnsaa ki, bayatını kazanmak 
için daktılo olan ve kocasından 
~yrı bulunan Gllzlne "Sanıı ben 
bakarım. ,, diyemiyor. de e, 
aevgiliel, nblaksız pııtronlıırın 

firretliğiodeD namus uı\uğun
dııa kurtulacak.. Fakat Sıtkı. 

eser muhıı.rririoden bu yolda 
bir emir dlamıyor. 

Aksarayda, tek kumrusu 
olan, ve bir Abano evi gibi 
işley n, tuhaf bir bina var tek 
kadın, tek bina, belftlı ve mOş· 
teriler .•. Bu biraz tuhaf. .. 

Aşııımış Vlcd n lur, şimdi· 

kinden çok:, bem.de ço~ mn
vafrak. bir eser olabilirdi. Eğer 
Hayrettin Ziy , eserindeki ı;ıa

hıılara, seclye ve karakterlerini 
eyice aşılayabllmiw olsaydı.. 

Mevzu gUıel, 11s\t\p çok gü
zel. takat aktörler silik bir 
kukla gibi ne yıptaklarıuı, ne 
Jap1&c.ıldar101 bilmiyorlar. Eser
de bir kör dô2ilf üdt1r gidi7or 
Ye bu arada, eserin asıl !ilesi 
de tebaruı ettirilemiyor ... 

Bir nokta datıa: E~er de , 
Akaarayh k.ıdınıa bel4lısı bir 
kUlbilol şoför var. Homııılhi 

en C81l1ı ş~ıs. bu adamdır. .füı 

u•t11 ık.tör, odur. O Kadar .k.ı 

hemea canlanıp k.arşımııa otu· 
ru Hrıyor. tiayreltıo Ziyanın 

di~er iHrlerlııde dıt ayın husu
atyet gön çıarpıyor. .Meseıa 

1a110 aaru1tııır1, arııo hayutuıı 

eıı güıel c.ıolıuıdmuı bit· e•drc1ır. 
tlUtun buolard11n ıtuuyo u ı 

muıı11rrir u~o lıayatıut ç 
rafu tdtıtlk etouştır. H wuu.J 
8cyo2J unua mütereuirı ıtoıoyete 
bayauo11 pek Digaoe oıııuıu :ıu, 
buau, aac.tK. kuııık.tıuı auyma 
bır bilgi He ltt vire k..al1ıtıştı2uıı 

Aşınmış vıc\iıuılarda ııjilutr Ol•· 
rak 6'0rUyoruz. 

llıyrettııı Ziya için, kal• 
OliUDlUiuncıaa m&nrulDdUr diy~ 
bır ıüdı•aa tıuıuıııu.ı ınlıiıuı, uıç 

şUptıe yoK.kl a1ffocıuın1:ı~ tm 
ıı.Uııtatılııt va hata ışıemlş oıur. 
.fıkllt göz dut~u&ı1u2ıı bıru 

ııo~unlır, deaırlıi~ . Muutecem 
muruırrir KUcenmeıiu - bir ha 
k.lk.ıt if ıdı eailwiı olur. 

Soo &ö': 1lıayr~ttı11 Zıyadan 
fu~ şeyler bekllyoruı;. Keodı

ı;ioe mab&ua bır Uilllp Vd ori· 
jtrıa1Jite1f olan bu yurc ~ooutu· 
na, Edebiyat tarilılmiz ıayık 

olduiu k17meti veımekte ei· 
betle tereddilc .etmiyeceklir. 

H 7rettın Ziyayı Aşınmıt 

Vicdanları takl~ edecek olan 
eser111riode dah:ı Ol1'un ve dol
gun bulma.b: ve dıilıa büyUk bir 
hayraolıltla g-örmelr. iııteriı .. , 

V. A. 

Ulusal ekonomi 
Kurumunda · 

intihap 

U/ııso.l Elconumi t'le ar
tırma Kurumunun yıllık 
kongresinde idare heyetine 
ıeçilın Kamil Dedeoğiu, 
M"hmat Muammer, Cemal 
Kora/um, Mehmet Çimşitci 
Mılımet Yenisey, aralaru da 
yapılan taksimi vezcıi/ta 
Reisliğe Kamil Dedeoğfo 
katipliğe C .. mal Kareı h .n 
"'eznedarlığa Mehmet Yc:ni
seg seçilmişlerdir. 

Mülakat 
Arkadaşımız Çulha nın Be· 

lediye Reisi B. Bahri Doğanay 
la yaptı;ı mıilcikatı gelecek nüs· 
hamızfla bulacaksınız. 

r 

"ATATÜRK NUTUK SÖYLİVECEK,, 
Yomra hatıraları 

-8-

Saat tam üçün üzt•rine 
geldiği zaman Spikerin se
si duyuldu: günün progra· 
mını okuyarak fJnkara 
Halkevini açtığını bildirdi. 
Bütün etraf kulak kesilmiş
ti. Ufuklardan kopan kö
püklü dalgalar gibi hazan 
yavaş ve hazan sür'atli 
akışlar halinde uzanan is
tiklal marşmm bestesi, de
rin bir huşu' içinde dinlen
dikten sonra Baş"tekil sa· 
yın Refik Saydam, sık, sık 

alkışlarla kesilen değerli 
nutkunu. tane. tane veri
yor ve Halkevle:inin, mil
let ve memleket cephesin
den. bugüne kadar yaptığı 
işler. yarattığı eserler en 
be:liğ ve en can/J bir şekil. 

de izah ediliyordu. 
Yomrada /Jnkarayı duy

mak. flnkarayı Vomraya 
yaklaşmış görmek ne bü
yük saadet ... 

Nutuk biter, bitmez ay
ni kalabalık; Halkevi isti
kametine doğru akına baş
ladı. Herkes bir an evvel 
iyi bir yer tutmak üzere 
istic•I gösteriyordu. 

Ha/kevi önüne biriken 
halk. çok kesif bir toplu· 
luk teşkil etmişti. O dere
ce ki. şose tamamen kap
lanmış, yakın kazalara se
fer yapan otobüs ve oto· 
mobiller geçit alamamilk 
yüzünden mercısim sonunu 
u . "Tleğe mecbur kalmış-

ı.J, ogramımızrn 

maddesi mucibince 
ikinci 

ben 
açış nutkunu verecektim. 
Bu maksatla ortaya konu· 
lan masaya doğru yürüdüm. 
Etrafımı saran Yomralı/arı, 

kavuştukları bu güzel eser
den ötürü kutlulamakla 
başlıyan vazifemi bitirdim. 
Müteakiben sırasile K. Ke· 
feli ve Başöğretmen .M us
taf a, Halkevlerinin eheın

nıiyetine temas eden nu
tuklarını verdıkten sonra. 
bir kız talebe tarafından 

okunan güzel bır şiir alkış

landı, Ve öğretmen Hüse
yin llTllTÜRK'ÜJ'I gençliğe 
hıtabesini tekrarladı. Bu iş
ler .bitince. merasimde f, a
zır bulunan nahiye müdürü 
B. Kamil eşinden. korde!a
yı kesmesini rica sttim, 
m•kası kendisine uzattım. 
(Uğurlu ve feyizli oısun) 

temennisile Halkevi kapı

smdan içeri girildi. Ev. halk 

mış .. Her taraf bir kış so· 
nu bezginliğini. güzelliği 
arasında eritmiş görünü· 
yordu. Bir avuç Yomra 
toprağı ve 42 bin nüfus ... 
Dağları. taşları iş/iyen. ha· 
mur haline qetiren kalaba· 
/Ik mı, kuvvet mi? 

İşin, kaz•ncrn zevkini 
tatmışlar iç:n. kuvvet önde. 
Türkün qücüne ne dayanır 
ki ... Bu. en küçük misali. 

Türkün kayalar yaran• 
zirveler aşan. taşı zamamn· 
dan evvel ufal.ıyıp topr•k 
yapan bitmez tükenmez e· 
nerjisine örnek. llsrıhaıır 
( Peyyiba) sının denizden 
toprak çalan sayini değil. 
binlerce y!I önce yaşanan 

Ergenekon efsanesinin, ha· 
yata. ışığJ, harekete açılan 
kapısından. asırlara şeref 
veren, ülkelere med"!myet 
götüren hakikat olan Viif' 

liğtndan tutunuz da, /(ur· 
tu/uş saYaşına Ye Cumhu· 
riyetin onbeş yılına kadar 
binbır hiJrika,· güce daya· 
nan, azme daTanan kol te 
kafa şaheser/eridir. 

Yomrada bunları düşü· 
nürken bu yerin. on yıl 
içındeki değişmesini görii· 
yordum. Otomobilde şarki 
okudujumuz i,in büe sifa/1 
sıkan ham telakki yantndl• 
on yıl sonra ayni şeki/dşk/ 
geçişe. kır çiçeklerind"1 
yapılan demeti fırlatan o~· 
gun bır nezaket.. Sivri dr 
k~nler ve y•bdni ağaffarıfl 
vahşi duruşuna hedef gıt· 
/Jyen zavallı hırs yanrndl• 
toprağı genışletıp düıliyı· 
rek kazancı artt1ran, refah! 
göz/iyen ıktisadi bir zihnı· 
yet ... insani ölçüde mani' 
sız. maksatsız vakit ölfi{J· 
ren ve terlemeden kazaf1-
mıya a/Jşan harami ve se· 
razad bır ruh yamnda, na· 
muskarane çalışıp. kaıafl' 
manın tadını. zevkini a/afl 
cömert ve asi/ bir ruh ... 

Şımdiye kadar beni d0' 
şünduren ve zaman zarnafl 
ıçime sızı halinde do/af1• 
Yomraya ait eski hatif ala· 
nm, yeni ve taze hakikıt· 
/er önünde tövbe ve istig' 
far etti. Yomra yurdun şi·. 
rin ve neş'e/i bir köşesi 
insanları. muti. namusfıJ• 
çalışkan. mert ve cömert· 

Yeni ve şerefli . hatırı· 
lanm işte bunlar... 4 

çuı..Hrı 
Sora 

tarafından gezildi. Şekerle- r---------
meler ikram edildi. Tekrar 
horonlar oynandı ve Yom
rada yükselen kültür yuva
sının açılışı bu suretle bit
miş oldu. 

* * 
Sulara düşen esmer 

renkler. akşamın yavaş ya
vaş indiğini haber veriyor· 
du. Yomra sırtları, çeı'ik 

kazmalar altrnda işlenmiş 
ve on yıl evvelki perişan 

manzarasmı değiştirmişti; 

koruluklar muntazam, fm
dıklıklar muhafazalı ve te
miz. tarlalar bir karış top· 
rağını hariç bırakmamak 

üzere bel ve kazmamn si
hirli kudretine sinesini aç· 

Göralede fındık 
haşeresile mücadele 

,~, 

Göre/ede ı' ntlıklarcı çok ıa ., . tı . 
ueren bi' haşere türem 1 ~ ·/o 
Yapılan mücadelede 500 ~;/•j 
kadar haşere toplanıp imha e ttJf 

miştir. Daha 1500 kilo kadar 
lanaeaklır. -~ 

J"fl> 
Bu iş için ziraat ,,.a au· 

fJe fuıdık mütehassı$T garırı 
re/eye gidecektir. 

Makine gürültüsil /d 
~, 

Bir okuyucumuz gana ga alt' 
anlatıyor: Paşa hamamı 0

' ııfl' 
ğında malıalls içindeki ,,.ar ;/ı 
gozhanenin makinesi gece 11 JI 
iki arasında tam uyku arııfl •• 
çalışmakta, h•lk rcılıatsız olrrtd 
ta imiş.. Dikkatı f•lceriz. 
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VI 

HA KEVi 
i ~ i 
ÖYCÜL KOLU NEŞ i ATI 

• 

Öğretm n Hakkı Tuncay tarafından verilen 

"A a .. on erans köylü ,, mevzu u 
... 

v 
Gümrükte : dışarı çıkmak için çok tlü- gtcnnlnndı. ki ·çiftçilere söy- nelerce Jövüşecejiz.; f ukat 

~1-4. - Tütün ekimi islôh şünrirtlü. Milletle kendisini /ediği n•tak tam iki ıaat onu herhalde yeneceğiz. Kög 
4~ '1ıııtir. Şarnp oe bQğCı· hajlıgan ba;lar çürük ve sii.rmiiştü. ( Bu nutkun bazı işi ana dae1cl•rımızdandır. 

ttrtırılmıştır. p'lslc.nmıştı . ..'Jult'"' mille- parçaları §Ul:•rıtl• okunmuş- Köylü meselesi Milli 6ir u· 
'U ~ - Tu,; fiyatları indi- tin içine girip onların halci- tur. j f erberlilc işi olcıçalctır. Söze 
lltı~tir, ki düşünceluini hiç!bir ea- Sözltrimi burada biti· 6aşlarken arzettiğim gibi 
Ziraatta: mcın anlayamadı. Çünlcü o receğim. Atatiirk devrinde bu işte her münefJver gücü 

!/ı -4 - Ziraat tedrisatına kendini tanrının yerde göl- milli bütünlüğümüzün her yettiği kad r vazife alacak
tı~ftıtniget verilm;ş, guksek gesi sanıyo1clu. Milletle ara- sahasında olduğu zihi kög· tır. Cumhuri.!!et~n !füks~bnesi 
~. Qt enstitülerı kurırlmuş, sında oşılma:ı mesafeler 'Oar· lerimız için de p•k ço.~ şey- yaşaması koylunun yuksel-
rııı;ızPcıga tFJlebe gönderil- dı. · ler yaptık. • 1 mesine, yaşc.masına bağlı-
,1 • tııu/ıteUf ziraat kursla- Halbuki Cumhuriyet def1 Fakat 9opc.cokler.mız dır. İmanımız fJer; h m de 
:çıftıtrştır. Kdglü ve mü- rinde milletin başında bulu. yaptılclarımızdan .. cıa- ı hudutsuz. Ataturk imanı. 
''"e l k nanlar halk_arasından çık. ha çoktur. Ebeni Onderimi- Yapmamak için hiç bır se-1ıg,1 r er için bir ÇG neş 

8 
Yapılmıştır. mışlar ve halkın içinden ay- ıin onuncu yıl nutkundan bir heb yok Turk için olmaz.olmaz 

'•Jııı ~ 1924 en itıbtJren rılmamışıardır.Atatürkhalkın c ·mlegi tekrar edelim:• yap sözlerimi Atatürkün büyük 
•'tttıl>I ıslah istıısgonları ku içinden çıktı ve her zaman tık/arımızı asla kafi gö're- bir dırektifi ile bitirirken if 
ti llş buraya yetiştirilen onun arasında yoşadı. Köylü meyiz. Çünkü daha çok ve tihar duyuyorum· " Şimdi
~ •ı,., tohumluklardan bin- ilt1 konuşmayı. onun derdini d{lha büyük işler yapmak ye kadar olduğu gibi birbiri-

cC tora tlajıtılmıştır. dinlemeyi en büyük zevk bil. mecburiyetindeyiz. • " Kül- mize istinat ederek ve lıep 
'-t - Pamuk, pirinç, 6uğ- Ji. Köylüyü efendi olarak türümüzü muasır mt.eleniytt beraber milletin iradesine 
fı,i' lıltün, ar111.. hoşhoş, tcnıdı ve tanıttı. ismet lnönü sulİyes1nin üstüne çıkarın· dayanarak yürümekte devam 
~,,,mahsullerin ıslahı t1e ayni şekilde qaşadı köylüye .:aya it.adar .. en igige en gü-' edeceğiz. Vasil olunması za. 

. ltıaıı hakkında türlü her zama1ı önem verdi. Cam· zete tn doğraya ilerlemekte ruri hedefler alınac k. en 
;'le, alınmıştır. • Islah hurreislığine seçildlkten son devam edeceğiz. Kö'glerimi- nurlu heJeflere varılacaktır. 

'l!/ 'l'lenıe sırf1isi ,, ( 2 ) ra ilk işı halk arasına kö.qlü zın şen fJe mamur birer cen· , 011un iy;in birbirimize vere-
ora kilo tohum da;ıta- arasına koşmak oldu. Kasta· net olmasına kadar planlı ( ceğimiz işaret: ileri. ileri 

ı, ~;~ seoigege getirilmiş- monu gezintisini ıazetıler<!e ve metotıu çalışmrlat ımız daima ileri... ,, 
11 9j11 hariçten un alır- ne çandan bir alaka ile ta- sürtcektir. Tabiatla daha se- SON 

;- ·~ 5.937 senesinde (104) /cip ettik. Kahramfln ve ak •-------------------------
(1 ~Ora buğday ihraç ettik. pak güz.le lnöniinün köylü- Ağaç ve Toprak bayramında 

Bu a •• 

Meyveli, meyvesizf her a" aç zaman zaman 
budanmağa muhtaçtır. Ancak budamanın bir 
usulü vardır. Her eline kırebiyi, baltr) ı alan a
ğaç budayamaz. Hele ağaç meyv li i e mesele 
daha mühimdir. 

Budam dan maksat agaçların düzgün olma
sı, iyi bol, ve muntazam rrıeyvc veımesid'r. Böy
le olduğuna göre, hangi dalların ve nerelerind n 
ve ne için budanacağını iyi bil ı ek lazımdır. 
Bu da bilgi ve meharet isteyen bir işf r. Ehlin-
den sorup öğrenn1ek gerektir. Onları b""'~ka b'r 
zaman konuşuruz. Bugün yazmak istediği-
miz, ağaçların nasıl budanacağıdır. 

Ağacı budamak, üzeı inde yaı a yapmak de
mektir. Lazımgelir ki bu yaralar çabuk kapan
sın, çürümeğe yüz tutmasın. 

Bir çok ağaçların içleri çürümüş, koflaşmış
br, meyve verimi de azalmıştır. Buna se: bep, a
ğaçların ya fena budanmış veya dal ayırmaya tabi 
tutulmuş olmasıdır Y anhş budama yüzünden 
ağaçlarımız, bahçelerimiz harap oluyor da biz 
farkında değiliz. 

Bazı ağaçlardan dal ayırmaları yapılıyor ki 
bu da çok hatalıdır. Bile bile ağacı s katlamak, 

t· - S ' / ~ {eri ne sıcok bir şef katle din-ic l un ı çayırcı ıgın, 
a• lıQ~ ık 'Ve meyvacılığın, lcdiğini onlarla ne yürekten 
~ İtı ç~luk ve ipekböcıkçili- konuştuğanıı hepimız stwıi 

harap etmektir. Bir ağaç kaç yılda meydana 
gelir, yazıktır, onlara acıyalım. Dal ayırmak veya 

Puu &UoQ Ataparktı yllzlerc& vatnnddŞlll iştirAklle kutlana.o fena budamak suretife ağaçları hırpalamaktan 
•2•9 bayramında orman mllhendlbi Bay Pertev tarafından 

,,
1 
kok/eşmesi için teşkilat ve sayıı ile t•lcip ettilc. Milli 
'>luş, masraf /ar eti il- Şefimiz köglüniin Jertleri11i 

Jlitıı,.,ii.tehossıslor getiştiril- dinledikten sonra 011lar11 : 
" Benden ne idersiniz ,, tler-

, ıqt ? Meteeroloji ensti- le.en dünganın n demelc.r•t 
e' ,,, 1trırulmuş hagoan 'fJe lmıını temsil edigortla. 

8
• 

0 
hQstalıklarile şiddetli ( Bundan sonra Atotıir-

~: tedbirleri alınmış, lıô.- kün kögliue olan sevgisini 
ıt:esis edilmiş, hariçtt!n ce köglünün tasına olan 

ı,~ ı~ hayvanlar getiri- b:ıilılığım belirten fıkra 'Ot 

~ koglere kadar gönde- yazıl12r söylenmiş e okızn-
fti, 

/;' · muştur.) 
ı,Q ...... Orm,.n işlerine bil- Atatürk Adanaga bir 
tıı~tıİlıemmiyet verilerek se ahat yapmıştı. Orada 
'ltıl Qrın muh -ıfuzası, ÇO· g b' l d b 
, tııaıı l d kö'y/ülerle ır top antı a U· 

w~1Ql'l ve 01"}a
1
n ~'ı an tundu. Emsalsiz 6ir halk 

Jt1, "1a tedlnr erı a ın- . d k 
'l · H~- h le .. d aicesınde ora a geçen o-ç ..... en er og e a· • J .1 H 6 .6 . 
,}rı,.,.,. . . L. ,J lı nuşmaları smaı a ı ın 
'it .. ııı "" aafla a- l ' · l' k' b tGJci .J·ı . . 1 O zaman ar ııım ı ıta ın 
Q P ecıı mııtır. dı en okuyalım : 

't ...._ #( ·· ı- ..,00 162 an agn 
~'!il)a ?Y uge " · ~ Rama.:an ağanın Paş~ 
"- ttmdı 7.677 pul- k .. l d' .. a· ıı~iıt ı 11 l k ile konuıur en soy e ıgı 
'"ı ı nırştır. 1Y1em e et bazı cümleleri nakledıgorum: 

, ~. ltQ •11 agfrm olan· k. . . 
• ~ 917 d k lb _ Bıe paşam. ı ı gun-.... , a et a ur ma- d _ _ _ .. k . . 
~ •Qt1 l b ür yü:unuzu gorme ıçın 

~, ~Ör./~ a ınmıı vs un oradan or ya koşuyoruı Şrı 
• t ., ıı tohumunu prı.- • . d h- -it 'tniz/emiştir. ı~tıg1~r6h_rıyatım a .. utund.se-

t '- z,- . le. b. 'h vınç ı ır gece gorme ım. 
s~cı içi,. 9rr9a9ı 3°65

rn 'ı~a '
1 

,~ Paşanın Türk çiftçisinin t,, ı. 'ra ı" k . . . h k 'd - L 
\ «:tör, 4,. harman ma- mev ıının er mer ı en yu1r.· 
:~ 7 6ir d • - 266 sek olduğu sözleri üzerine 
~'C rer oger ııe 

1 
1Qfıra almmış ziraat Ramazan ağa dedi lci: 

/''•el · H · b' · · trıne dağıtılmiştır. - er şegı ız fJerırıı. 

~-~ Bu ayın sonunda Büyükleri bi• ôügüt.ü~ü~, 
~1 dıı bir ziraat ve köy sonra da o 1lardan bırının 

/l/tı • k"t k L•• ı,, Gır kongresi açıla- yanına ıırme ıı erse uızı 
!f,ik· dipçi/ele koğarlar. Falcat 

ı~~!et1İ'>1Et teşkilatımızın ıinıdi o tlt11irlerin geçtijini. 

0 
1~1tıc/ lc.oLia.rında onbef bizim hakikaten efendi ol

ı~1lttı 1 köy ve köylü ;ç:n duğumuzu anladık. Mademki 
Qı-~ Çalışmam hulasa en büyük adamımızla karıı 
/1 tıe "'ıettım. Bur d çok karşıy bir sofrada yemek 
~q c: cletnokrat bir lefJha- gigoruz .. 
~ "1l 1Qndırmadan t Ç· Hiç nutuk söylememek 

tt~tl/i.ıımd r. Saltanat kararında olau Gazi. bu ıa· 
•t1ltan soro11ımla11 mimi muhitten o kadar he-

söylenen nutku aynın şaaıya dercediyoruz : vazgeçelim. 
Otttı AnaJol•nun ç ,.tak- Jar takdir et/elim ve oncı Dalı ayırmak, koparmak değil, destere ile 

lıjı 6ujün srıhi!lere dojru liizımıel•n ehemmiyeti vı· ve tama.ı.ıen dibinden kesmek, budak birakma
ilerilı11tıktı Sıgh11n; Cıghan relim. 
nih11.get /stiklô.l H•rbı şe- Sayın dinlegiailer. J:Ju- mak lazımdır. Bunun usulü de şöyledir : 
hitl,,inin kan islerini lıô.lô. tün ltalgadt1 her şalııs hr.r Dal ilkin biraz alt yüzitnden, sonra üst yü
su§unun rıntindı taşıyan sene yalnız üç fidan dik- zünden karşılıklı kesilir, ve buradan kolaylıkla 
Sak•rıa ı ünden tüne de11e· mek 'Ve bunu yetiştirmekle kınla bilir, yarılmaz. 
celc kadıır suyunu kaybet- kanuni mükellefiyet altına 
melctedir. Anadolu Yaglası alınmış bulunuyor. Senede Hasıl olan yara pürüzlü olmamalıdır. Kes
buıün bir bozkır a'an başka güıs mılgon a;aç bir orman kin bir bıçakla perdahlanırsa pürüzleri gider, 
bir şey Je;ildir. Yaylada mefhumu içeris;nde büyük yara ça~uk iyileşir. 
çiftini süren köylü gölge- bir 'Darlık teşkil etmez. 
ıı:znde diuleneceji bir tek Fakat . milgonlar mil· Budak bırakmak doğru değildir. Dalı dibin-
ağacı bulamayacak kadar gonları clogurunca bu t;arlık den kesmek gerektir. Bırakılırsa budak kurur, 
ÖK:..ı~. Tarlasının hakkı kendini birden gö'sterir te- yara kolay kapanmaz, çürümf-;ğe başlar. 
olan gabreyi ekmeğini pi menni o!unurki bizdedc bu· Yaraların çürümemesi için üzer] rine bir bez 
şirmek için ( Tezek ) yapup 11a benzer kanunlar kabul h d 
yakacak kadar Bahtsızdır. ediisin. parç~sile katran sürmek ayırlı ır. 

Memlekette sürekli or- Sayın Jinl<!yiciler : I ~nce küçük dall?ra g~Jin~~: Bunlar da çek-
man tahribatı neticesinde Yurdda yapılacak oğaç- me ıle bağ makası ıle kesılebıhr. Ancak bunlar-
bozulan su muvazenesi Or- /andırma işile yurdun ko- da da tırnak bırakınamalıdır. l(azım Bulutay 
ta Anadoluyu kuraklıkla runmasını, •ılıhi ve içtimai - -----------------
tehdıt ederken, Çukurova fJarlıkların, köy oe köglü- O A Ü l K U D U Z) 
Eıe kıyıları ııe Karadeniz lerin kendılerini 'De zi r11atı 
kıyılarının bazı kısımlarını nı emniyet ıJltına t.'.lmıı 
da zaman: zaman sel fef{z. olacağız. Bu ağçolındırma 
ket/erine o;ratrnakta Cle bu işile Ebedi Ştf, Atatürkün 
Tahribatın korkunç ve Fe 937 nutuklarında 6ugrır
ci akıoetlerini meydana t1ur- dulc ıarı ( Memleketin türlü 
maktadır. işte 6utün ban ağaç ihtiyaçlarını devamlı 
lara mani olmak için en olarak karşılammnın çaresi 
Körpe Jimajlardatt en mü ni aragaca;ız. ) Milli Şef 
tekti.miline; en cahilinden Jsmd lnönünün 936 nutuk. 
maal'esıf en 11tünıv•erimiıe larındtı hugRrtlufcları ağacı 
kadar a;a, sefJfisini t1ı bollandıraralc ucazlattv ma-
orman Kültürjnü aşılamL le nın yalunu bulmaja ön 
t1e gt1.gmak,· hilmegenlere planda ger 'llertceğiı ) di
banu enlo.tmalc. mecllıırige- rektiıleride gerine getiril-
tindegiı. ,,,;ş olacakiır. Hükumeti· 

Eğer bis makadderatı· 111iıin milyonları ayırarak 
mızı korumak, yükselmek su siyasetine 'Oercliği ehem· 
ve t1:ırbğlmızı muhafaza miyttle beraber bu'1a muva
elmek istiyorsak. ki buna zi giden orman ihtigacmın 
mecburuz ve bunu y ... paca- tehakkuku uğrunda elbirli· 
ğız. A;aç fit! orman sefJgi- ğile ve bütün bir flagretle 
ıini tıe ın küçüğümüze ka- çalışmak mıcburig tind(giz. 

Kuduz hastalığı endini 
nasıl belli eder 

Köpek ve kedilerde inme devri felç ) 
mikrob bedene girdikten Başlangıç devri: 

15-60 ~ün sonralarına hayvan kedeı li, ra
doğru hastalık kendini hatsız ve sessizdir da
gösterir, bazan 8 günde ima gider gelir zaman 
ve bazen de bir sene zaman yere uzanır ve 
kadar devam ederse de bir ik, dakika sonra 
ekseriyetle ısırıldıktan sanki birisi tarafı d<tn 
nihayet bir y sonı a korkutulmuş gibi bir
hastalık baş gösterir den bire kalkar, s hibi
Köpeklerde hastalık ne az itaat ed r. saat
başlamasından ölmesine ler geçtikce hastalık 
kadar üç devre göste- alametleri şiddetlenerek 
rir (1 başlangıc devri hayvan havlamaktao 
( 2 yırtınmak devri (3 kalır. 
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Kar·..-.-.-..niz Bölg si Fln ı T ar1m 
Sa ış oop rati 1 ri Bi liğinden : 

Birli9imisc Gir sandı aşajuJaki evs fda (40,000) 
kırk irt lira s ırfile bi, fındık kırma /abrilc•sı inş11 
edilecektir. 

A - Fı 6rik 24 s atte sıarf n eş tora iç fıntlıjı 
hazırlıy lıilec k kabiliyeti olac k.tır. 

- B ınş atın ,lan, proje, ş rtnam•l ri iin• 
kısmi ti lıiii t si t yrı yrı olmalc aıtre hazırl n
mıştır. Birli "ı men/• ti rini icölnna töre bina kumile 
ber bcr a in.el r, kal urlar vı bil•mum dahili tesisat 
müçtemian bir müte•hhitlı ihale etlil.lıilece ·; gibi, Bir
ı:kçe lüıüm örüldüğü t k ird hin kısmı ayrı, dahili 
tesis t ayrı ol«r k 6aı cı aşk müt hhitlere de ih le 
edilebilecektir. 

C - Fa rikt1. modern tesisat üzerine güz elli e 
le. iar işçinin çalışobileceği ~•lonl rz ve bir milyon lcilo
ya k r fınuı • r isti p etlehilecelc tlepoları. denize k rşı 

kargir istin d tlıvtrrını iskele dekovili ihtfo edıcektir. 
D - Fa rik nm hine krsRıının aztrmi Ağ st s 

939 ipti olarında {IB tesis t lrıs mın nihayet Ağustos 
'.39 evfihirintle tawıa n t1e il nuzm tef erruatile i/cmQ.l 

edilmiş e işler ir h11.l ~ testi i şarttır. 
E - Tı li /erin 5 M yıs 39 tarihine kadar mtfı

t:ııt projelere uygun olarak tekliflerini birer keşif nam• 
ile fJe yalnı• hin için veya. bin ile bereher 
te.siset ıçın t lip olacakların asgarC kırlc 
bin liralık beton rme in inşa etmiş lduklarıno. dair 
ılaliyet velik sı, g lnıs tesisat i,in tali olacakların ti.• 
/Jııntian •• el bu gi i işleri lig icatla ifı etmiş oldukla· 
rın• ıl•ir Birliğe mukni fJesaik ibra.ı etmeleri lazı,,ttlır. 

F - Projeleri, hus ıi t1e fenni ş rtnameleri tttlcik 
etmc/c ıt! f, ıl i% hat lmak istiyenlerin Giresundtı 
Fındık Tarım S tış Kooperatifleri Birlijine muraccatları 
ilan olunur. T-3 ______ ,__ _______________________ ~~~·-------

Karade 
Tarım 

ler· 

· z gesi Fındık 

ooperafi -
irliğinden : 

Giresund irtıa edilecek lan fın ık kırma !•irile 
sının ihalesinin 20-4-939 t rihinde yapılacajı ilirı 

cdilmiıti. Bu g e ka ar ıı.ı lci muracaatların kôfi tö'
rülmemesi olayı ile ilan müddeti onbeş gün temtlit 
edilmiş, Ayni z m n talipler alaylık olmtılc maks~-
tlile ihal şekliml e değişiklik ycpılmış oldu ·u 
ilan olunur. 

Orm 
Trabzon O man Ç v~rg üdür~ 

luğünden: 
S tışa konulan emval - --

Cinsi Mıntakası 

754,361 L din 1 aş Köprü 
779,992 çatlak ıı e şımali Mıntak.sı 

1717.329 , Manastır 
Madde : 1 Trabzon Vilayetinin Atlı fktı le. z $! 

dahilindeki Mergema a D~vlet Ormanının haıereli sahr. -
ların kesilip kab lı arı ve dalları soyulmu~ tamğalz 
e numar lı ( 5308 ) aded denk ( 3'241,682) metre 

mikap gagrı mamut L dm io r klarının 24-4-939 tari
hine adü/ eden P.ızartesi günü s at ( 14 ) de Tra/J. 
zon Orm n Çe7Jirge Müdürlüğüntl• lc.optılı zarf uııılile 
satışı g•pılacaktır. 

2 - Ba to rukl r cm Tı ş Köprü mıntekasınd• llu
l n nların beher gayrı ma ul metre mika6ının malı11m
men ietieli ( 100 ) kuruş ve çatlaksu ıve şimali mınta · 
kasınclckilerin beher gQyri m mul metre mikabı ( 300 ) 
lcaraş Manastir mıntak sınclakilerin beher gayri mam ıl 
naetr mikibi ( 220 ) ku1 uşt r. 

3 - Is i geçen mmtak /cırdan kopalı zarf usulı f e 
artır ay konul n bu tomrukların heg' ti umumigesinirı 
temi atı muva.kkat tutarı { 480 ) lir 90 kuruştur 
Şart11tıme ve mulc vele örnek{ ri Trabzon Or. Müdürlii 
jmndedir. 

4 - Talip eti .'!. 4 4 9J9 Pazartesi günü saat 12 ge 
kadQr ev akı musbiteleriıe Tr • n Orm n Çeviı e Mü· 

a 
e 

Vilay 

eniqol 

1 

ai i E e:·· nind n: 
T - Eksiltmeye konulan iş: Tr zan - Zı f anos yolu· 

nun 3x000 - 1 lxOO kilometresinde büz · inşaatı 
fit şose esa lı tamiri 

Keşif bedeli (26199) lira (21) kuruştur. 
2 - Ba işe ait şartnameler e e r k şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) M•kave/e projesi 
C) Nafia işleri gen l şartn si 
D) Teıvigei tiira6ige, şos 'lJe kirgır. inşaata dair 

fenni şartname. 
E) Hmsasi şo.rtn m' 
F) Silsileifiat cedfJeli, metraj c kt!şif ce '1ei. 
G) Grafik 
isteyenler bu şartnamıler ue e'Dr kı ( 150 ) kuruş 

bedel mulc bilinde Nafiadan alabilirler. 
3 - Eksiltme 7.5.939 tarihine çatan Pazrzrtesi günü. 

saat ! 5 de Trabr.onda Vilayet Makamında toplanacak 
ol n Daimf Encümende yapılc-caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile gapılacaklır. 

15 Nisan 1Bj9 

Trabzo ..... 
ot r ıgın 

Trabzon F ndık Tarı Satış Kooperatifliğinden: 
adi Vazifesi 

Trabzon fındık t rım 
Satış Koop ratifi 

Drektörü 

28 Numaralı Tr zon F ndık 1 arım Satış Koof1Ull' 
tifi namına imza a salahiyettar Direktör Ali Becil ~Ba· 
!atın flukui istif .. si ıi~ rine gerin tayin. olunan Atıf Sa· 
Tuh nın imza ör ne· ini yukarıya d~rcettlk Şirketimiz si· 
t~tiısür.un 33 maddesine tevfıkan imıaga salahiyettar 
Yönetim Kurulu baş an Vl! asbaşkan {le ügeluintlen bi· 
rile müşterek imz l rmcn Kooper tifimizi ilzam etleceji· 
nin ilanını dileriz. 

TRABZON 
Eındık Tarım Satıı KtJoperatifi 

Yalıya ..>ul>aşı Halit Ki11ti 

Gayri menkul ~atış ilônı 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Muhammen kıym ti nev AT. mu akk t te. 

Lira K. Lira 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 1965 J 
lir muv kk t teminat vermesi, bu_ndan başka aşağıdaki 600 Du bin r n hailesi 
vcc:ilcaları haiz olup göstermesi lazım ır : Ki çh sı tarla 3967 45 

Ticaret odası fJesilcası, temin t fup 'lJega makbuzu 

1 

80 ., ', tarla 'De otlak 
e Trabzon Vilayetinden alncağı eh t fJf'sikası. 2279 6 

6 - Tt!kli/ mektupları yukarıda 3 üncü madde e 1 Husrsf muhasebenin Akçaba~ kazesı Dtirbinar mahal· 
yazılı saatfun bir saat:_evveLine kadar Vilaqet D imi lesinde ki yultarıda cins v mesaha/arı yazılı hulunofl 
Encümenine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine g ·yrı menkullerin mül'cfyeti, ih1le bed ileri ü~senede {it 

makbuz: mu.~abilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek üç taksitte ödımmek şa ,.tile sat ılı • a çıkarılmıştır 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar · ,. 

l · l d rfının "h - ı'le ı'yı'ce 4 5 939 tMihine çat ın perşembp günii saat 15 de Vi/a· ge mış o mosı ve ış za mu ur mu ı.ı , ri 
lc.apatılmış olması lazımdır. y,,.t mak ımnda top anarak olan D ı;mi Encfim,nde ihalele 

PostGd" olcıculc. gecikmeler kabul edilemez. 3-4 yapılacaktır. /:;telclilcriı10 gün ve saatta Encümene müra· 

OKul t m atı 
Vilayet Daimi Enciime inden 

Nerkeı: Haci kasım ilk okulunda yaptırılacak (849) 
lira ( 64) kuru~!uk tamirat (18) gün müddetle o çık ek
siltmeye kenulmuıtur. Muvakkat lemin'ltı ( 451) lira ( 7 2) 
kuruştur. 

24-4.939 tarihine çat11n pazartesi saat 15 de Vilciget 
malcamında toplanacak ol n Daimi Encümende ih lesi 
g11pılacalctır. Keşif ve şartnamer.ini cörmek isteyenlerin 
her tün Encümen Kalemine ve talip olanların muvakkat 
tıminatlarile Encümene müracaatları. 3-4 

caatları 1- 4 

~-------------...,,,.,..-"' 

ğ za ic r rtır a temdidi 
Vıliyet Daimi Encümenind n , 

Hususi muhasebenia muhittin gent sokaktaki 37 No /a 
moğa::asır:ın bir senelik sabik ic'lr bedeli oıan (60) liri 
üzerinden artırma müddeti on gün temdit edilmiştir. M11· 
TJakk t teminatı (~)0) kuruştur. 24-4-939 tarihine çat•" 
pazartesi saat l 5 d~ Vilti.get makamındtı toplaraacalc. o/afi 
Daimi .Encümende il.alesi gapıltıc11ktır. İsteklilerin Doif11i 
Encümene müracftatları 

İlan 
Sürmene sulh hukuk ha

kimliğirul n: 

İlan 
Maçlca hukuk hakimli~indeıı : 

1288 adet Plôtform aptınlacak 
İnhisarlar Başmüd .. rl ·· ğ ·· nd n : 

Sürmenenin Mazuka kö 
1 - Pulatanede yaprak tütün bakımevi için günden Aslan bey kızı lıcrua 

J.', 
Q 

yaptırılması gereken 1288 adet Platform vekili Ali Yıicel ile müddei 

25-4-1939 gününe müsadit Salı günü s t on 1 aleyh: Baf rada ticaretle 
· l · l k .. meş ul Kefeli Hacı H ıfiz 

Maçlcanın Çinali lıı:öyüııdell 
Oflu o2'1u Ali kıı:ı ve Oflu ~ıııl• 
!aran an Temel oğlu İbrahim k•rı• 
aı N urıye Yılmoz taı afındaa ıııud· 
dci ııleyh Çınali köyünden oıııı 
oğullımndıın Temel oğlu lbrııbiııl clar 

~ ~ I 
dörtte muvakkat ıha esı . yapıma uzere M.ıhmut mahdumu Yahga 

5-4-1939 günüuden itibaren yırmı gün müddet- ııe Sürmenenin Soğuksıı 
le açık eksiltmeye konulınuştur. mahallesinden Hasan karısı 

2 M h b d 1 7084 teminat akçes · harıım Orhon ve ruf alcası 
- u ammen e e ' d s.. lh · • ın a urmene su 

1062 lira 60 kuru tur. h u, ıahker11esınde ıkame 
3 - Bu işe ait şar cname ile resim ve plan ar u ı n ouksu mahallesind 

idaremiz muhasebe kısn ınd görül bilir. 3-4 "' ap de ırmenin 

Si 
Belediye Encümeninden : 
Soğuksuda Belediyece s tın olın n Çrfte Çamlığın 

ıazino halinde işi tilmesi için b:r sene/ık ic rı onsckiz 
tün müdJetle açık artırmaya konmuştur. 

Artırma 25 Nisan 939 salı gunü saect 14 de icra 
ol•nı1ctığından isteklilerin muvakkat tem 'n t makbuzla. 
riyle ayni ıün ve sa tta Encümene müracaatları ilan 
olunur, 2 4 

Arazi tahriri itiraz t tki 
hitam bulduğu öyl 

Vilayet Makamın ~an : 

• • 
ını 

Merkeze mer6ut Hoskir sgo, Hos D'masga, l-Jos P -
ltıvr le. Hosk st monu, Kısarna, Hofamana, Ka ciya ma 
Mlıljl fJita. Di•r 11os köglerile Yomr nahiyesine tabi 
Kahla, DiroR , Çivcr , İşkirlroz, M sunei bal , Alasım i 
sir, Kt1daruksa, K"c a, l8.t musağır, S maruks2i sağır 
kögleri arazi t laririne aid itiraz tel '·~tın hit ım bul 

ta sı ı rce taksımi kabil 
olmadı · ı t kd'rdc bilmüza
yıa. s tış e min t ksımi 
suretiie şaguun ızale iRe dair 
da'Oanın yapıl kta olan 
duruşmasında müddea alegh
lerden Mahmut rnahtumu 
Y ~lıyanın istanbul cihetine 
ıdip mahalli ik11mEti 6elli 

olmat/ıjm an cbk eden 
mıid eı o kilinin t lebi vıç. 
hile hakkındaki d 'Oetige11in 
ilan n tebliğine kar r ve
rilmiş oldujundan müdtl.ıa 

leghin tarzh.i ilandan iti· 
lıaren bir ay zarfmda biı-
ıc.t vega usuliirıe tevfikan 
musaddak bir fJekil gönder
mesi aksi t dır e hak ~
du.ki muhukemenia giyaben 
icra kılınac ğı ve ba bt.',p 

Yılmaz aleyhine asliye hu~ıı e 
mahke esine nçtıtı gaiplıka hİİ' iih1 
kom davasının ynpılaa açık 111ııb•' 'ek 
keme i ırasında : g~f'J 

Mtiddeı nlcyhin bir kaç serı.e tor 
.-vvel evini terk.edip hnl u neıed0 

oldğu waia n olm:ıdı~ıııdan naııı• 11' 
çıknrıl .. n d 'ciiyo b.la tebliğ' i•Je 

' ' olunup keydcn s ğ ve yokl•lll 
ı·~ kaçırgı oldu~u nufus ve asker 1 

şub lerind n gelen cevaplard•' 
nl ş 1Joıakla tarıhi ilandan itibarell 

bir y m:ıddet zarfında bizıat <fi 
yahut bir vekil röndermc.ii "' 

l h. .. " ı pd• 
mumaı ey ı fOrup taaıyan arı . 
kezalik tarihi ilaadaa itibare• bıf 
ay içiadcı mahlccmeyi haberd•' 
ctmele. i altıi takdirde ıaiplif;.11' 
karar verileceti ili• olunur. 

-- -~ .... ~ 

ilan ,._. 
Baylturt aalıye h\lkult lai 1 

Jij'indea : 
c·· Cılara lc~yüııden Naciy• ., 

narın lcacaıı ayni köyd.n ci•ft'. 
ı 111' 

ofullarmdan M haıet oilu ıdl • 

lin leyhine açtıtı nafaka dııv~ .. ,. 
sından dolayı müddeialeyh htıı . 
lin ikametgahı meçhul oldug-ıı"~ 

·ııııe dan tcbliğııt yapıJmaıııış ve ı . 
• tıf• 

twbliğat icr sına knr r verillll1ş O 

Jürliiiün mc:r c tl rı ilô.n olınur. 2 - 4 ğu ilan olan r, 

t ki m'lhakemeninde 18-5.)39 
perşembe tününe bır..,, ı nuş 

elduğu tebliğ makamma a· 
ım olm k üzr ilan olu ur. 

Duruşma günü olan 24 4.939 ıı't 
Pıızartesı günü sa t 9 da Bııybll~· 
hukuıc mah eme.siııd ha:r.ır bıı 1~, 
ması Ve aski takdirde ğıyab•li f 
IQuhakeme yapılaçı2ı iliıı olıJ1111 1 


