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': Bu Tarihi ve Büyük Bayram Yurdun Her T arafmda Çok Parla 

Dalôlet içinde 
değil, şuurla, 
'vuzuhla, plônla 
~Ü .. 

T ezahuratla Kutlanacaktır ... 

B. M. Meclisinde iskan işleri 
ruyoruz ... kfın 

flnkara 21 ( fi. fi. } - Büyük Mı/Jet Meclisinin bu günkü toplantısında 
Kanununun tetkiki için muvakkat bir encümen teşkili tasvib edilmiştir. 

Js-

'11 rabzonun son bır se 
' ne zarfmda imar ve 

lı umran hayatmda hız· 

11,. ,·.şuurlu, planlt ve vuzuh 
aç'flde ve parlak blf saf ha 
,'ZedereK devamlı bir yü· 
lıy. 

Kana a sahillerinde gö ü en esra
rengiz tahtelb hi hangi hükUmetin ?! 

oo· 
çD~ 
ııs• 
sn· 

~ Uşe mazhar olduğunu 
dfl küçük bir noktasma ka· 
ar inL- d . 

Ankarı 21 ( A. A. ) - Ken.:ıda sahillerinde meçhul bir deniZ11ltı :ıamisi görlllmUş H 

tahkikat netlceıinde geınioirı ne Amerllrnya, rıe de lnglltereye alt o'du~u anlı:ışılmıştır. Kanada 
bnkameti ahlll rin himayesi lçio bu!lu, 1 tedbirler almıstır. 

•• 
,,,ı 

ki'' .,o 

lf.ar e emeyız. 
~,Ftar. zaJanmızı yoklars k. 

rlbzo11un uzun yJ/lar tali
.'l bir hayat içinde bukım 
;allıktan Küskün bir çehre 
p rı~'dığım iyi hatlrlar ve o 

pıe' lı,·ekıerne devrinin ızt/rabmı 
eoıtl C b' 

M
illetin kendi işi başına Trab 'us ve Balkan f aciala- Hıncımız, ha1tçer olup göğıümrl· 
kendisinin geçmesi .. 23 rından sonra umumi harp /elli- ze batıyor, kuı olup içimiz..! akı· 
Nisan, en açık môr1asile keli şarkın •'Hasta aJam,, ında y01du. 

bu demektir. Didik/ene dicliklene yaşamak hakkı bırakmamıştı, Güne, d ol m a da n ö"cı 
madde namına her şeyi tüketilmiş Çökmek rJe batmak artık kaçı- ufukları kaplı yan kızıllık gibi. 
bir imparatorluğun bet baht ço- nılmusı im/canı ol mı yan bir ha- milletin içinde yanan ih tilcil 

cukları idik.. Bizansr fethedınle. lcikattı. ateşinin kwılcımları da görün· 

ıdlP €1> ır zaman unutamayız. 
1dJ· bal Yakın vilayetlerde kasa 
1ııl' '1>~~rına varıncaya kad&r 
,ıdl ~ lfap abideleri yükselir-

:!~ te~İ· ir:ıar ve umran faali
d'' ~ erı ilerlemekte devam 

rin torunları 0 kokmuş ölüyü Millet hala oyalanabilir miy· meğe başlamıştı, 
hortlatmış/ardı. Hortlak kendi Ji? lzmir rılıtımında sÖmÜrfleCi 19 Mayıs bu lcıvılcımların 
bünyelerinde sırıtmakta idi. Os- çizmelerin malımrız şıkırtdarı ıüneşleşmesidir. O gün Karade
ma1tlı imparatorluğu zô.f, aciz du!Julurkın artık böyle birşeg niz lcıyılarımlan doğan b• ag
ve tereddi içinde kıvranrqordu. düşü1ıülür aeg2 dinlenir mi9cli? dınlık milletin şuuruntlaki ale-lef~ fee~ken betaat içinde ham-

sıı h . 11•· ua 1 areketsız kalmış, bu 
ııı•' tıı le/ tabiat parçasım bü-
ıı~' ~a~· 1tiraneliği ile kendi 

-=-==~.;:_ ____ ..;,_ _ _:....-:8-U •• -Y-U• .-:k~:-H-:-aA-m-.1-t-- vin aynası olmuştu. Bu, öyle bir 
Halkevinde aydınlık k.i asırlar öncesini par-

Atatürk gecesi için ihtifal ~:t;~:~· asırlar sonrtUlnl fIÖsteri-'°°' 111
e terketmiştik. 

;ı•' t d•~ ~et Ski ve tarihi bir Vila-
~,ı~1 ı~t1 güzelleştirilmesinde 
ırıd' ''Qd bir flrça ku.J:ımlmama
us~· piJndki hatayı ne suretle 

ou0 ~ı~ a$abiJeceğiz / nasıl bir 
r.s~· ~ v 

Halkcvi ainomıı. binasında por 

... cm~e nl:.şamı tatürk gcceııiııde 

k.ı:ı ortaokul direktörü ve f arih 
oğretmeni Abtuil b Güncl tıuafin. 
dan tarihi bir koferamı verilmiştir. 

dl· ~eç e nasıl bir zıhniyelle 
"~,, ~~en uzun bir durnunluk parçasmm çatlak bagnna 
"' •ıır · ::J J d Y: b. .,,r ı,1a esınin yürekleri parça- 1 deva o amaz ;·. a~ıc~ T 11 

il&~ ıith n. vicdanian stz/atan el, başancı 1~ a 1 ıye! 
ı tltrırnu··ı ~ -b a kat 1 diri1·e edecek bır kudret la-
ıtrıab · suz aza ın · 
~~ ı/rniştik / Bir havale zımdı. 
, lliin savmcık gib: boş Bugün vicdanlt bir in 
çen t ·ı ·t · f t k ~ uzun yJ/larm acıklı ' san lisanı e ı ıra e me 
Sal) ı . . b h 

ve 1nı kimlerden soracak /lizımgelırkı Tra zonun a-
111ih • d b "t .. . 

1 .. arn mevkiinde kim rap bünyesın e u un ız-

rı r:{Joıeceğiz / şehrin sırı tırablara son veren ve de· 

1 ~ r. ~/cık gövdesı meydanda rin bir memnuniyet h:JVası 
• ;" 'F11> e ~sine ve hangi ta- uyandıran yeni bir inkişaf 

1 ~'Pla: bır çi11i çukılmış, bu f devri başlamıştır. Şuurla. 
::~ hes1 ~Övdenin hangi cep 1 vuzuhla. şaşmıyan bir iman: 
e 1ıl ~vr/~'ekten ağltyan bir la ve memleketi en az bır 
, : 'e 0,;~~· bir imar hamlesi zamanda harabeden kurla 
-ıı' 0 .. <ıfrnu;tür. racak inki!apçıllk s~vda~i:e 
i~,~~ ;dı Z<l~rin açı/rp kapan- ve hututu esasiyesı ç:~ı:· 

11 ~~/ lJ ısgelet çatı altında rniş. nereden nereye yuru-
ıi '1t cıra · ~ -· k · · t k b t iş d .ı tah 1nkişa/, gönüllere nulecegı at ıye es e m 

or 1~1 lık b. ı - ı etl veren hangi yeni- ır p an a .... 
(~~/~ karşılaştık ve bu Trabzonda yanltş isti-
,•tJ, ekenn hakiki bir ev- kamet/ere teveccüh edecek 
~?o~'fatile öğünmeğe hak bir adımı hoş görmiyen 
~tte Cicak ne gibi bir eser şuurlu ve takdirkar bir 

t;1 
11 'i:ebi/rniştik/ daima gençlik vardır. Bu aziz var 

'ıl. ~ tıe1>/dairna müsbet dü- /ık, daima yerinde düşünen 
etl , ltrop erıe saf kurarak bu ve daima yerinde enerji 
>' 

1
1 l.i trıernfeketin talısiz sarfeden ve en kı~»a bir 

ıı•' ~~fer stiine dökülen göz zaman içinde iftilıarle ya 
,tı .,, 'trıı 

1 • ı ~tı, z daha kuruma da /fıyik eserler vermekte 
,, ~trl • 8 
11 

tı "erı u giryeler. bütçe- devam eden başllrJCı kabi-
1ti'; ~~1 ~CJ;~. doha ziyade ya- liyetlerin aşıkıdır. sevda/J-
ot ~'~e 111Yetferden indat sıdır. 

1> bu güzel tabiat Cemal Rı;;::::a Çınar 

04111 şair ADdulhok Hlmi· V ~ bu rşık altrnıla bir bayrak 
dla OlUmlloUo Uçllncll yal dö· orülmeğe başlandı : ılı tılal ue 
ullmll mUoasubetılo dUn akşıım 1stiklal bayrağı . • Makaddes 
Hslkevl saıooundıt topluuau bayrak Erzurum yaylasının par. 
memlekcUo se~·kia ve mUuev. lak fecirlerinden renk aldı; Si· 
ver znmresl; evin Edebiyııt kO· vasfa direği yapıldı ve nihayet 
mltesl taraf rndauau hbZlrlıınıuı Ankara kalesine di~ildi. Jşte 
Hıluıil g~cesıı:ıt gayet parlak ' 0 ba bayrağın dikiliş töreni 23 
geniş blr pro~rawla yıışatınıştır. Nisana rastlryor. Bayraklaşan 

Mern l.ııe lslikUll maı şı ıle millı•t şuuru dalgal:.ınıyor: .. Hci
bsşlaomı~. ru qıı lllUtenkip Ede 
biyat komitesi buşknoı AbauUub kimiget krı9ıtsız şartsız mille-
~llnel Hamıt içiu yaıpııao bir tindir. " 
top1 ıl!lmtn ehommlyetiui tebl· 1 n ö n ü n e bu bugrak eU· 
ru"ı ettirerek söıU lise 'l'ilrkçes mizde olarak gillik. Sa,(arya, 
öğretmtıtıi Nıllat !::iııııula bırDlt· başımızda bu bagrak aldu;u 

mıştır. halde kazanıldı. Damlupınardan 
Nibat Sannl; Hamldln şatııd· Akdeoize akın eder.ler bu bay· 

ve eserı~rindeıı b lısettı~ten rakın gölgesinde yürüdüler. Bu 
SGnra onu de~eali mUaak~it 
lıımaU Habibin lisınlle tusvir bayraiın lıakikatı olmasaydı 
ve talılu etaıişllr. Lozan hayal bıle olamazdı. Cum-

Nibat S nalın luıoteraosıoı huriyetin adı bu bayraiın iiı.e
mııteıılf.ıp Erkek orta okul 'l'Urk· rinde gazı/ı idi. 
Ç• oeretmeui Hakkı 'l'UOCiiy Sullıtan ve Cumlıurigetten 
K.Ursll.Y• ııeıere"- ll!wide alt sonrrıki devrimi de millet haki. 
bir çok kıymetli fıkralar okun- miyetine güvener~k, ondan hı% 
muftar. alarak başardık. 

H4midio okuoa11 fıkrılarandan Aradan on dokuz yıl geçti. 
fev~al4dt mütıhaaııı olun HJll.l Bugün bu zamanrn hesabını açık 
Valimiz Hakkı Tuucayı müteı· almla verebiliriz. Türk inkılabı 
kip kQnQye ııeıere~ alk.ıtlar 
arutada çok co~kun ve al eşli Bizrns oe şark men/ isini tasf ige 
bir bltabeGe bulunmuş ıur. edip yerine Türk ve Garp müs-

Oılecık HJllDlldı lllllflllllDI betini 1erleıtirerı örnek bir tarih 
a1şredecetlıııiı bu lu7aetıı hl· oluşudur. As.11a ile Avruparıın 
tıbeıiode muhterem Valimiz kucaklaştığı ıcoktada diki/mi• 
Cıaan ve iaeaı meftıumlarını r 

t.ablll ederek Kemalizm eeoçli- nurdan bir sütun .. Kendiliğinden 
iloia idoalıoi ve Atatürk. ıev- ııık saçıyor, lnkılcibımı:r:ın nm. 
glıioi parlak. bir b-.lo~ıılle te. bolik ifadesi bu olabilir. Asırlık 
baruz tiltlrmlştlr. V ıallwizl mil- Asya k~ranlıkları ve Avrupa 
teakıp Cewcıl Rın Çınar Hilnıit kar~aşalıkları içinden yüksele,, 
hakk.ıı:ıd11 söyıeotUl güzel bÖl· brı timsal her iki aleme de İt>rtl 
ltırdeo balısetmiş ve onun h · 'Clermiş, kılavuzluk etmiştir. Dün 
yal zeaginlıglni canlaadmnıştır. birer karga olup <,Jsmanlı çökün· 

AyaKta hep bir agızdan t - - - t ·· - .. 1 b usu us une uşuşın er, ugün 
Cumburıy~t marşı iöylener k pervııneleşmiş bir h ld b 
ıtılitfıl ıoou er.:nıştlr. a e u par. 

lblifııli müteuK.;p v~liınlz lak ve aldatmaz hakikat etra
bozlrunu sinemoyn davet etmı~; fında dola6maktadırlar. 
geç vakte kuaar slııema seyre. ( Türk. ~:ıc.ize;.fn'? nered~n 

. dilmlşllr. bakılsa a:z:ıat bır baş görünür : 

Y ıirID Milli hA.k lmlyetlmizl o 1 bukk mds onl~rn sur ve ulec • 
kuruıu,unuo 19 irwl yıl dönu. ğın cev ıplıırı yaz d "dl. O 1 Je 
mOdnr. Bu muoasebetle bu ~ yııphm. 

mes'ut yıl dönUmllruQzU içlmiı 1 Rııf.tgeJe birkaç teleheyi 
sevltçle, ıoasnmnz irtih!!rln kıı· ı içeri ç ğırdıın ve hPIJ birdPn 
bnrarak kutlulııyncağ!Z. f sornısğ ı ba<ı 11dık. Gözl rlı de 

Yine buğnn; 'l'Urk yavrula- J zek rı ı~ıldıy n bi ~ trıl be .} e 
rı için da çocuk huft sıoın ilk 

1 

Hayrettin Ziya sordu : 
gUnUdUr. Bu gUnQ )'llrın - Ç0cuğum, o }armi in 
bllyllk merasimle leeld eıieceğiz. baon 23 Nis .. ı ued rııekllr ? 

ŞPhlr bıışleobaşa dcınttnucdk, 1 Ort ımektc>p iki. ci sır.ıfır:.-
mllbı>ccel btyrB.ğımmo al rengi f dan hu y ıHu dllşilomeden şu 
göılerimiıi nurlandırac11k, bııbar 1 cevabı verdi ; 
çiçekleri gibi miol ruini yllvru.

1 

-- 23 Nrndn t ıııoum·zıc 
lar şehrin mesut gOtsOnde cı· kurtuluş bayramıdır. Büyük 
vıldaşa cıvıldaş4 sokakları, me1· Millet Meclisi hugüo kurulmuş, 
dıtolıuı sllıleyecek, çocuk. balo- ı bugOn ııçılını~ttr. 
luı, müsamerelerle yer yer 1 Başöğretmen Bedri Atnrr•er 
ber t11.rat şenlenecek, marşlnr. ı ulr bıışkıı t•lt-1..ıeye : 
farluıarlı bUtUo şehir çınlısya- J - Bu bayrnmın rıdr a r.e 
cak, Ebedi ve Milli Şefieriwfı; dl'rler ? 
lçia biltCln göaOllerchln uoşalaa Bu talube dUşU .. Urken bir 
yaıe, varol nidaları ıc~oalara baika fol~he cevup verdi : 
yUkaelecek, iHeteltr bu gllnUn - Bu bnyram lı w ıni li 
maoa ve mahlyetloi tebıtruz et· hakimiyet ve hem de çocuk 
tlrecek 111ılarlı dolayacak., el- bayramıdu·. 
haııl 1arın bQtün 'l'rabzon ye- - Şevket Çulh3 mcıd bale 
diden J•tmlşe bayram ve ıey- etti : . 
ran lçlade çalkllanıcak... - Neden ık.I bayram bir 

"' araya g"ldi ? * 111: 

ld.uehınedt)ylz. 0Jıeteyl -:-. O gu::ın Bnynk Mill t 
yarın için hnırhyoruı. Blltüo 1 Mecluuatn k.u~uluşıınu kutlul • 

k d 1 2 :ı N .. 1 ". mak. için şenlıkler yaptılar, o 
ar ı af ar ., ııao ıc; n L'lrer ü U h t 1 l k i 1 h g n n ır a mn • ç o vyrom 
yazı yum:ıta koyuldular. Her- t 1 J> dl hl k d il C yap ı ar. ıı ş~ ı evr e um-
keı keadl ıornş ve duyuşuna burlyet devrloi mukayese et-
~öre mevıu seçtl!er. Ben dilşil- mek içlo çocukhm da bu bny. 
nuyordum ne yu~ııyıı_u. di!~.. rııınu kattılar. Padişehhk dev. 
Muhterem Hıyretuo Zıya l u rinde ftıkir çıcukları ayrı, zen-
htf : gin çocukları ayrı olurlıırd ı, e-

- İşte cevdet, sana m~nu şitlik yoktu, CUmhurlyet dev. 
buldum, ~urııdıı.a latebt)ler aı•- rinde buton l urd çocukları bir 
çlyer. Çaeır onları, 2J Nis:ıa olarak l>ayrnmı kutlayor. 
-- --- Cumhuriyet devrlnd zen
AT ATÜR K ... Atatürk Türk sezi- glnlor kendi çocuklnrıoı gt>yln· 
şinin, Türk görüşünün billur/aş- dirir. kuş ndırırken çocuk eslr
mış en nakiki fle yüksek örne- geme, kızılay kuruınlnrı ellle 
ğıdir. O, bir idealdir. • Türk çocukları da geyludirlp kuşno
tarihinin dünü bugün gibi, ya· 
mu onun iÖlj{esi altınrladır. • dırmak suretlle bu birliği, eşit· 
Baıımızda, en çok sevdiği, sev· tlği temi ediycırlar. 

Cemal Rıza r.oruyor : diğimiz ve sevi/diiimiz kahra-
man ve büyük lnönü, Onun izin· - Çocuğum, bu sene ne 
deyiz.. Yürüdüğümüz goldlln bizi isteyeceksiolz ? 

Bedri Atamer talebeler ceagıracak, kenetlenmiş varlıkları. 

mızı çöz.bilecek tek kuuuet yok
tur.. Yolumuz azun ve çetindir. 
/nanımız gür gücümüz tiik•nmız. 
dir. istedik/etimiz lıer halde 
olacaktır. Biz ebedigr:te kuJar 
varız I . 

Yarın kutlgacaiımız tiin ne 
bir başlangıç, ne de bir sondur; 
büyük Türk tarihi içinde en ŞI· 

ref li oluş t1e en keskin dönüm 
noktasıdır. 

Bu tarih aJnİ :amanıla ço-
cuk h•f tasının başlanııcıdır. Bu 
birleşme derin bir mana taşır. 

Zaten inkılô.bımızın hangi hare
keti mana ut derin mci11a taşı-

maz. 
Çocuk, narin kwrımları ara. 

sıncla varlık ve yokluk aleminin 
derin sırlarrnı taşıyan bir gon 
cege benzediği gibi, dudak la; ı 
araswdan hayat fışkıran c:onrnz 
bir istikbaldir de .. Türk çocuk 
larr en parlak ve en şerefli gün· 
/erin mırasçısıdırlı.ır. 

Bugünün ve garının Türk 
ana ve babaları bu hakikati 
iyice bilelim ve çocuklarımızı 

buna iÖre bügütelfm ! 

Hakkı Tuncay 

vap vermeden o hhyoı : 
- Ben çOcükların yerinde 

olHm şu cevabı verirdim size : 
- Her sene lsteyipte ala· 

madıklarınt .. 
Bundaa sonrd \)ocuklar di

lekler de bulunuyorlar : 
ç.rt tcdrlsııtın knlkması 

için yeol okul bioeları isteriz. 
Spor sehıılorı yapılm sıoı. çoauk 
babçesi, bandonun mUkemmel 
olması. eğleDC3 babçeleri isteriz. 

Çınar son şu suali de so
ru)Or: 

- Buz f'\brikssı d idter 
mtslniı? 

Hep birden: 
- Elbet, her şeyden önce 

bunu istiyoruz 
Hayrettin Ziya, Cemal Rızn, 

Şe·ıket Çulhn, Bedri At mer, 
orttı okul öğretmeni Sar cettin 
hep bir ağızdan : 

- Kllfi arlık, bttJknhm gtt. 
inler, Alap'ıı bu kt1d r mevzu 

yeter. Varsın iş\eıslo, y zsı ı. 

Talebeler gittiler. Ben yr zmsğ ı 
koyuldum. Fakat gazetede bıma 
tabsls edilen sutunlar tnştığı 

bu kadarla iktifa etttm .• 
Cevdet Alap 



Aşınmış Vicdaıı ar 
( TENKİDİ TENKİT ) 

- Geçen sayıdan mabat -
r Çqk: uzun süren bir ç .. , •· 

dan ıo r ortay lcoyduğuaııuı; 

Aşınmıı Vicdanları henü:ı: bir ı • 
tır yazısı inti~ar tme iş bir me· 
t.ıldı tenLciJe kalkıımıştır. il i bir 
kıymeti lmıynn bu yazı ın (N) 
atır başiyl~ aldığımız satırlarıaa 

(Cl harfiyle başlıyı satırlarla ce
vap verıııe~ devam diyorum : J 

M - Nec i ..... Muhtekir ay· 
yaş ..... bir serHridir. 

C - Necmi tüccar de~ildir; 
memurdur. Memur muhteltir ola
maz. Çünlr.ü ihtuı:lr, bir etaı 
bazı sebep n fırsatlardan istifa. 
de dere~ normal piy an fiatıadao 
çok yükı g• ıat ak diye tarif 
cJilir. Acaba ıauht lis mi diye· 
cekl rdi ? 

M - Muharrir argo bayatını 
çok. :lflı tetkik etmiştir. 

C - Münakkit, n denı•, her 
taraft k.i iÖrgümü:ı:ün noksanlığını 
;ıöylerlı:en külhanbeyli" sahasında. 
ki mahımatımızı inkar etmiyor. Fe
na bir telmih vapıyor diye üstü
müze alınmamamız lazım. Fak.at 
ya9ay19 tauımıza ıaaz.aran her 
ha'ee bundan dıl,a evci içinde 
bilfiil bulundufumuz hay~t aabne 
!erindeki vukufumuzu da inkar 
etmeıeler yanılmış olıaazlnr. Bunu 
istit:-aden kaydettikten ı nra ıısıl 
malı:aada reçelim : " Argo bayatı,, 
denae:ı: Çünkü ı:ennettikleri gi i 
Argo külhanbeylilc demek defil
dir. Arıo lisan aolamıada kullanı· 
lır. lıte Kamusu Fransaviden : 
"Arrot • FraD1aaa külhanbeyleri 
ve erbabı ceraim beyninde üı
tamel uydurma lisaa .. ., Demiyor 
mııyu:ıı: tenkit ltültür ifiJir diye. 

M - Sıti:ı aynı t1111ız.... Bir 
tip. 

C - Tuaaır: deyince hatıra 
şüpheaiz hi11i lı:ıt, etrafında cılan
larla ilrilenme kudreti bulunmıya11 
bir tip gelir. Sıtlu katiyea boyle 
defillliir. Münakkit bile biliyor 
bımu. yuııının beşka tarafındaki 

fıkralar buau ıöıterir : " Merlıa. 
met 1ahibi, hiılerine maf lup .• ,, 

M .- Zeari• olduf nıau anla
aığıaız Sıtlcı o kadar iradesiz bir 
inıaa lci hayatını ku:anaak için 
daktilo olu ve koeaaıadım ayrı 

bulııınan Güzine llH bH balcarım 
diyemiyor. Dese, sevıiliııi oh1aksız 
patrenların şirretli~iadea, namus· 
anzlufHdan kurtulacak. Fakat 
.5ıtltı Her aubarririndea bu yol· 
da air emir •lamıyor. 

C - bir şey aDlamadım. Ne 
k dar lı:itap k1!.r1,tırdıy11m da 
( göz doli?'unluğu ) nun edebiyat 
alanında neyi if de .ıtliğioi Öğre· 
nem dim. Bu itibari bir şey di· 
yemiyece~im. Yalnız sormak is 
terdi kafa olgunluğu gibi ıözle· 
rin ne sebep ve mfınası vardır ? 
Acaba buadan .. şüpheai olanlar 

mı var ? Her halde tatlı eli leler 
değil. 

M - Güı:inin uiai, tala&il 
derecesi oeair ? Necmi 2'ibi alı· 
lakıız; bir ~dama vırmaaını hangi 
mecburiyet ye hadise yaratmıştır. 
.Hunları net olarak bilemiyoruz. 

C - Soraram : Kaçta laç 
romanda kahramanın diplom de· 
reccıi yazılır. Hem de ne lQzu 
var? Güzinin ali t hsili olsaydı 

veyahut hiç okumamış bulunsaydı 

namu ve fazilet mdhumunu başka 
türlü mıi anlıyacaklı. Mazinin iyi 
veya bozuk al ası V. A nın bek. 
ledigi neticeyi dt'ğıştirecek miydi? 
lnsa yirmi yaşı da evlenirken 
karısının tur: yaşımı gelince on 
ihn et edeceği i, yahut kadın 

k.ecaya varırken kocasının ilerid 
ahlak r ıntıları geçerec'"ğ°İni bi. 
lir mı ki evlı irkca bazı (mecbu· 
ı iyet ve hadiseler ) düşünelim. 

Münakkidin bu satırlarından çı 

kardı~ımız netice, onuıı tecrübe
sizliği ve hayat hakkındaki fikir· 
leriıain darlı~ıdır. insan, ablr.dmz 
acfamn da varır. Ôyle olmasaydı 
ahlalcıız kimıelar öır.ürlerinin ıe 

aıına kadar bekar kalırlardı . .Mey. 
haıı_ı rden kallıtıoıyan, erkeklere 
kadınlık yapan, pnra çalan, dolan· 
dırıcı, yalancı tanır.an milyonlarca 
erkekle cvl•ıımiş kadınlar ae gibi 
( Mecburiyet ve hadiseler ) kır· 
şııındıydılar ııcaba? Ben Fatuı 
romanında b11 noktaya biraz temas 

etmiştim. 

M - Aşınmıı Vıcdandaki bü
tün insanlar birer kulda ıribidir, 

ve m harririn keyfine göre har•· 
ket etmektedir.... Şahsiyetlerine, 

sözlerine inanmıyoruz. Çünkü bir· 
kaç yüzlü ve yalancıdırlar ... Güzin 
hakikatte namuslu bır kadın mı· 

dır ? .... Birax sonra muharrir onu 
kurtarma~• çalıııyor. Kadının hiç 
bir şeyden haberi yoktur. lmkim 
aı:ıı: demeyin; muharrir öyle iıtiyGr. 

- Tenkidın en çürük tırafıoı 
sona bıraktım .• ı:1ünekkidin tenakuz 
ifade ed n fU cümle iııı tekrarlı· 
yalı : c Mevzuu &hallidir ve 
yaıa ılmıf bir h y t taıvir ediyor» 
yine bravo 1 Bu sözde eamimidir-

.. ıor. Güziıı ayııen yaşadı. Güzin 
hayalıo çucuğu for. Ve Hay Vasfi! 
hakir gördüğü büz Sıtkı dn yaşıyor . 
Hem de tecrübeli bir şabıiyet 
olar k. Evet 1 kahramaıılımmdı n 

C - 246 ıncı sayfanın 19 
ve 20 İ•ci ve hele 256 inci aay· 
fanıa 16 ııçı aalırına IQtfep insaf 
oıızarlarını teveih lııuyursunlar. 
.Şa 25' iaci nyfıdakini kep b -
ra9er elr.:uyalı• : .. s .. i bu yfiz. 
dH işiacfea çıkaracak1a bır le çı. 

bazıları birkuç yüzlü ve yalancıur
lı:araua. Bea ae güıae duruyorum. 

lar. Ben de onu ya:ı:mak istemi ş 
i.lia4ea galditi lr.:adar yardım ede- tim. Romanı :.:em mi etmek iıli· 
bilirim elbette. ,. 

yoraunu:ı, yoksa meziyetten mi 
Maharrir, 8ıtlc,ya böyle bir bahsediyorsunuz ? Güzin namuslu 

emir verai§tir. Ama, V • .A, bunu d k 
muydu ? Biz de bunu araştır ı . 

ekuaa9u atladiyae kabaaat kimin? 
Ama her şeyden evel namuı ne 

M. - He111 de Sıtkı kimdir, 
neeidir ? Necmi ile arkııdaşlığı demek.tir. Romanı dikkatli okur· 
nerede• ve ne derecededir? Bütün sıuıız biz bu u kendi gözümüz!~ 
buııları bilemeyiz. tahlil ediyoruz. Sizin gibi düşün· 

C - Bir muharrir her kahra· düğümüz yer oluyor { mesti\ 
mıınıa aicilini arzct ez. Bunl rııa sayfa 24 7 ) fakat buau kafi fÖr· 
çinde karii ilgilendirenler yazılır. miyOruz. 'fezimiz, insanların ya\ ::ş 
Hnoıi Romanda kahramanı ço· yavaş düştükleri, doğarlceD müc 
cuklutundanberi b:iyütüp göıtc riıa dcığan insaııların muhitleri 

rirler. Kahrnm 11 roınnadalci bal 1 t~~iri~do değiştikleri • il~h:... dir. 
ve vaziyetiyle tasvir ve tarif edi- •ızın ıdeal namuı telalduııızıa de 
Jir. Mııaafib sözden de lcaçmıyo· üstüne çıkt~k. Namuswn kiıbi b:r 
ruıc ; Latr .. dilckat buyururlarsa mefhum eldufunı.a ya:ıdık. Gü:ı:inde 
120, 121 ve 122 inci 18yfalarda sizin aradıtıaız tarzda namuı is 
SıtkınıD avulcat oldu~unu okurlar. ter olıun ister olmaaın romanı 
Ama münakkidi bu yf lırd ki mıza t e ı i r i tili derecece 
ilmi müıaııltaşa ıılttığı için burasını kalır. s:~. teb-nrlıyalım. et, kemi. 
oltumad:ııa geçmi~tır. Roma oku· his hülisa insanın l:ayvanlık ci-
yanlorıD lııirço~u böyle yapar. betleri üzorindo işledik. 
120 inci sayfanın 9 uncu sabrı 
Sıtkın ecmiyl mektep arkada· 
şı oldu unu yazar. 

M - Hayrettin Ziya için kaf 
olgualufundan mahrumdur diye 
bir iddiada &ulunan ins n hiç 
~üpbe yolc affedilemez bir küstah. 
lık ve hata işlemiş olur. Fakııt 
göz dolgunlu~u biraz noksandır 
denirse ınuhtertm mulıerrir gu 

Rumenımız t e z i m i z d i r. 
Bu satırlara ııfmaz. Tezim .. de 
nolı:san ve aykırılık görurs niz 
o unalcaşaya dejter. Zıto tez 
münakaşaıı olaca~ını tahmi11 edi 
yor ve bekliyoruz. Siz romanın 

a ıt ruhuna d iııea ihmal ettin nı.z 
için ı,u eahada 111ünakaşa,·1 keıİ· 

y ... w. Yazım çuk u~uı oldu. 
Remaaı okur da Sıtkıyı, •obru· 

Ardahan da 
~~rtınada çöken binalar 
Uç gün enberi rdalıan k · 
% sında deuam eden şiddetli 
fr1tın dolayısile hususi 
muhastbey.,, ait kay nak m 
konağile bitişik e'Olerin. B 
ledıge bfoa ının Koran n h 
ri kenarındaki kışlanın m · 
hlm bir kısmı ile jandarma 
dairesinin saçları sökülm "~ 
dört dülckanl , beş ev çök 
mı1ş. altı baca fle b r 
bat çe diverı yıkılmıştır 
insanca zayiat yoktur. 

Köy k l 'ın ası 
harek tle · 

Maçka ( Hususi ) - Köy 
kalkınması noktasından pek ge 
ri bir halde bulunarı kazamızdo 
vilayetin yüksek işarellerile 
yeni bir adım atılmıştır. 

Bu maksatla kaza merke· 
zinde bir muhtarlar kursu açıl 
mıştır. Bu lcurs 15 günde bir 
ders verilmek üzere kaza bütün 
~ube amirleri lirer v:zzi/e al
mışlardır. Köy işlerinin daha 
aı·zenli yürüyüşüne yartyacak 
olan bu çalışma ayni zamanda 
köylerimizin de inkişafını hazır
lıyacoktır. 

r 
:x 

S11gja 2 

ndan Ofa gidiş gelişin 
intibaları 

~alarm, nufu sablpl rinin iç. 1 zarlığı kaldırmak ve yertıd• 
1 ri d" o der c e lı rBp ve tu- uınran yaratmak latemlı, ııl' 
rnp olmuştur. lu bu icraatı kötü butı:autl•f• 

:::ia yıı:ı Müfettişimiz; bllb ıssa işlerlı:e gelmediği için mubttı' 
~~d ra rş! ııteş pDakOryor tedhiş f"dip bu icraatand•D ,.,. 

ıılnrı tepeliycceğ'iz, on- geçirmek iıteml~ler. Soyın ıı• 
uzlarıodan, melanetlerin- lettlşlmb bu güzel lllarekıl~ 

n v d ılevPralarından reaksiyoolo kariılanmasıaa 111:.; 
tsmiz h lkı kurtorac!lğız, tali ol 'lluşlar n zaten ber f 

(,UlBra h'ç bir suretle biç blrşey ve ivi icraata karşı homurdaJI~ 
db ve fşt ön vermeyecetiz. dış gıcırdatao, bin bir teswlr~ 

H1&lka t veccühle: Size söy· dalga ve dalnera çevirdi 
suretlle harekete geçen otf1 liyorum; bir köyJU gellrH aya- _ _, 
çıtdao mOdnver ba tefeyh ı~ 

yin h ika dönüyor ve mısır ~~: lk~ b b!r 8~8 g@lirae yerl iyi yıkı.aık için bUtQo ıra• ır 
tevzii d n m maun Ollıp ol a· 0 z 8

8
" tı ı1r ııtmdnyın 1

1 
retinl aeferber edeo aayıo lıft 

d k · u op an ı a ağa arda Tar. ~·· ı l rını ruyor ve hep bırden 8 k 1 1 d d h r fettlşlmiJ bu reakıl7oa kır• 
memnu i~ t bey. ıı edlllnce 1

' Oy o er e var 1
' er 118

' • tini önlemek lıtemlşltr.. 13• 
kf' dil m m un kalıyor ı tım halk dı vardı. AğRlsr ve 

1 
Bil 

D k 1 d n k · onlnra dayanan kimler varsa mUoa~ebetle Mafettişlmıı: 
er ı ı a ve erşı T b d 1 ki k ıdtr 

nıızd özt ı ışıklı, alnı EÇık, <ilrndn hep yerin dibloc geçiyor- ı ra z'ln a mezar ı arı "cdl 
duru u dik: ve v kur ona bn: 1 r, halk ve köylü ıığnlnrın ~e· ma~: yerl~rlr1de paı klar v~ ,d• 
k n Sor ~ne Jaodor r dlklı re geçen grurl rı llı:tOnd~ mın- getıı mak ıı;-in bunct ınUşkıl t•I 
b \!2C • uş Ö~ hilttp ener : net va şükrnnl Ş'lbhoıyordu. kıır ıl11~tığırı ız hulde bu ıaub ı; 
c S nı to dır edıvorum, sen va. 1 l 1, ... d. ,.,..111 S fi 

1 
i kendi ken111oe lrnhty~a bU ·r 1 i 1 t ş e .,,,p ı ve ını .. • er nı . , 

zı n Y yap ııı v yapıyoıısua, 1 1 1 C h . ti 1 lk hfl başarmış. Afetia o muhtır 
l b d . t i 1 f k t z n, ş e um urıye n, ııı . ~t 

s n ura a ıs m yor ar; ~ ~ lrO Ptl bOyUkJeriolo, halk ida. ve lllnot olsun o muhtarı ,. 
s burnd al cak ın rn v zı virmok ist€yen a~alıırıı ve d 
fenl ayni ciddi) et Vf' şerdle re&iuin nıanı.sı vuzııtı peydn ° hırla hem bnl ve hareket davrı1-' 
y pıc ksın ı , Dik.ktıt eltim; diyor ve halkı kaikındırmak lara 

1 
M için temiz ve şefluıtli elloi uza. n ubtPrem Ufettizimizin tak<li· 

1 
t .,, 

ri de, t~nkldl d ıosa ın içinde tın 'l'ahsin Uzerio, değeri ve Bu münasebetle acre kııd' 
d hşetıi hey can e lntlbntı U· kıymeti bu meczarıtda çtık va- ıarlı(tııno auıl Te ne şe 

11
, 

ynr.dmyor. Onun ta diri fnsnnı Uib olnrak ynkııeliyordu.. kaldırıhp, n11ıl "Ye ne f8k ff 
ae kadar ynks ltiysr ve grur- bugQo içimizi rerııhlaodır•ll 

1 lnndırı orsa, t klirde o nlsbette Savın MUfettJ.,lmlz bir muh· minnet şllkranlarımııı:ı kıt:ıı11', 
yerio ibine. g çiyor.. Jnnd.a~- tarın beğendiği icruııtıoı r rade· Ata park bulioe konulduğıJ1111ı 

ı c vuşu Ömerln o onda ıcı· kilerin önHode takdir ve 0 rnuh· kısaca bir tarihçesini lif P"°' 
ne kııd d tle, ş r fi g ur hırın icraatına kıırşı engel ol fstlycrum. 
la k b rı ış ise, o un lıızmeti- mak isteyenleri tekd~r etmek p 

i b lt lamak isteyo.::ı için mnbtarı ttraşhrdı Buluna. Cevdet Al8 
Ve hl d 1 d vr n n marlı Bu köy muhtnrı bir me- - Arkası var -

Cevap bekliyoruz 1 
Buz fabrikası yapJ/a 

cakmı. yapılmıyacak mı ? 
Belediye Reisinden cevap 
bekliyoruz I 

Görgüler 

Bayram Düşünceleri .. · 
d 

60 muhtarın bulunduğu bir 
sırada ilk tiersi veren kayma· 
kam Fahri Ünlü köy kanununun 
esa:slı maddelerini. köqıin mechu· 
ri işlerini ve ihtiyat .lıeyelleriri 
nin başlıca vazifelerirıi arı/attık 
tan &onra billı:usa lıer köyün 
komşu sınırile alcikaktır o/atı yo 
/unu yapmasını şosaya yakın köy· 
/erin bu sene mutfok suretle 
köylerini umumi şo:.aya buğlama· 
/arım, yeniderı bir kaç köyde 
mektep irışasını ve köy eTJlerine 
bitişik mezarlıkların k.ög dışınd.a l 
teeisi hakkında muhtarlara emır 1 
verdiği memnuniyetle öğrenilmiş, 
en çok köy kutipleri üzerinde 
durmu~ ve bunlara. kanı;ni va
zi/eri hatclatarak şu nvkialarzn 
tatbikini istemiştir: f!::=;=:;~~~~;;;~;!;~==!j B ugün büyük bir bayramm arifesindeyiz çocuk!' 

Bu bayram sizin mi: yoksa bizim mi? 
Hayır,· 

1 - kög kcitipleri köylüniin 
bütün istidalarını ve askerdeki 
akrabalarına gönderecekl-ri mek
tuplarını meccaıeen yazacak ve 
her köye asgari 10 günde bir 
d•f a uirayacaklardır, demekle 
derse nihayet ııermiştir. 

Kooperatif Müdürlüğü 
Şehrimiz Kooperatif Mü

dürlüğüne, uzun senelerden 
beri Ticaret dası Reisliği· 
ni muaafjakiyetle başar
makta olan kıymetli genç 
lerimiztlen Atıf Saruhan 
lktüat Vekaletince tayin 
edilmi,tir. 

B. Hadi Başman 
ltibarli Tüccarlarımızdan 

ve çalışkıın ıençlerimizden 
t1e C.H.P. merkez kaza az:a
ıından B. Hadi Başm ... n 
Necmiati K ulubü reisligıne 
seçilmiştir. 1 ebrik eder mu-
'110/ f akigetlerini dil eriz. 
Ha va tehlikesine karşı 

korunma 

Evvelki akşam pnrtide Vali 
miz Refik Koraltan•n reisliği 

altında bır top/ ıntı yapılmış ve 
Belediye işleri üz rinde görüşü/. 
mi.!.ştür. 

Ortahrsar mahallesinde 
( J0.54) numaralı elektrik 
direğinin lambası bir ay
danberi yanmıyor. Birkaç 
defa bekçiye söyledik, aldı
nlmadı, Keyfiyetin Gazete· 
niz vasıtasile Belediyeye 
bildirilmesini rica ederim. 

H. fikşit 

Şehrin muhte/Jf yennde 
muhtelif lambaların böyle 
zaman Zcı rnan söndügü gö-

l rüluyor. BekçJ/er aldmş et· 
miyorlar. Belediyenin ·bu 
ışle ugraşan ddamlarmdJn 
bıraz daha uyllmk/Jk dile· 

Hayır: çocuklar! · 
Bu bayram ne sızın, ne de bizimdir! 
Bu bayram fiTflTÜRK çocuklanmn; yani hepirfl1' 

zindirı ... 

Bundan 19 yıl önce doğanlar bu bayramm 1~ 
bahar havasmda tap taze ve yep yeni bir fecirle dünf8f 
gözlerini açmışlard1r. 

O gün belki mevsimin en tat/./ .. .. d.. cak' 
gunuy u. ı '·urı' 

Türklük alemi için bu günlerin hayli azaplı oıdug 
hiç şüphe yoktur. 

"ksf Yangm/ar içinde ve kül/er altmda dumam yu -~ 
len harap bir vatan ortasında toplanan bir avuç 

11
1/fi 

vatanperveri aziz yuvalanm kurtarmak için MUSf. di 
KE/vt!tl'in etrafmda topianmışlardı. f~ 

O gün dünyaya bütün azametile ebedl o/an Ji 
milletininin var/Jğmı hayk1ran milli misakı "!eı .. ,, Y
getirmişlerdir. işte yarm bütün Türkiye böyle bır gıJ h 
yJ/dönümünü kutlulayacaktır. ıif l~ı 

fiziz vatammızı istila hırsile çllpman emper!tf. y 
fere karşı korumak için /v1USTllF fi KE/v1fll'LE bıf :," 
o gunun vatanperver çocuklarmm kurdu ju f3ih 
Millet Meclisinin hatıralanm yad edeceğiz... . . ofİ ll} 

Dün aaat on da Vilayet Ma· 
kamında V aıi I efik Kor.ı.ltanın f ;;;~;:;;~;;~~;;;;;;~~~-~ .... 

Biz bu günkü Türk milletinin kafası ve ddt pi ~· 
Bi viik Millet Meclisinin yJ/dönümünü kutluliJrkefl 0

/ 

eşsiz kdhraman fiTflTÜRK'ün manevi huzurtJt)ı d~ 
dle. şükranla eğilmeyi en kutsi vazif"! sayıy0! ~~ 
Onu sinesine almakla kalplerimizde sevgisi pf d

klJf daha kutsi/eşen bu necib vatan toprak/arı 
tünde Oi'/UN hatırasma takdis ile secde edelim/ ... ~ 

riyasetinde Havaya karşı korunmn 
koaiııyonu ile zabıtai sahiyei hay· 
vaniye Komiıyonu toplanmış ve 
bu komiayonların kanun ve tali· 
matnamelerine röre yapılacak 
işlor ve alıamısı lizım gelen ted· 
birler rörülüp kanUfUlmU§ ve İCilP 
edeJl kararlar alınmıştır. 

reyi bir daha dialerscni:ı: bckledı· 
ğiaiz cevabı alırsınız. Roman düz 
bir tefrika romaaı değildir. fj. 
kirleri ihtiva ediyor. İdeal kıhra· 
manlnr değil lcakiki kahramanlor 
yaıntıyoruz. Bir idealist muharri 
rin degil reıılist mubarrnin romıı· 
nını okuyorsunuz. 

Bu v .. silcyle roma .ın eğri 
.ve., doğru tezlerine nı tuz eden 
miınakltitlerimizin tenkitlerine baş 
e~diğimizi ve bealeditiıaizi yazmak 
iıteri • 

Hayrettin Ziyg Taluy 

insaf 
- Kaç saat çıılışırsınız ? 
- On altı l 
- Her gun ü? 
- H r gün 1 
- Pa ardan pazara mı i lira· 

h t ersiniz ? 
hı.zarımız yoktur l 

aşı iZ? 

·ır . 

- E e geçt mi? 
- Ele geçen 33 l 
Bir ny mütemadiyen, talilsiz, 

ist'rnhntaiz, sabahtan gece ycrılo· 
rına kad r çalıınn bu adamlar, 
Belediy Otobüsleri:ıin biletçileri 
dit. insaf odelim, günde on eltı 
saat çalışan ve çalıştırılan bir 
adama ayda otuz üçlira verilmez.! 

Jı 

Zira 11.TfiTÜRK ve On~n va~~npe:ver .. arkatl~ 
bize can vermek ve bu mes ~t gunlen goster~/J/ı 
için yakut kanlarını: hatt• ıuız canlannı fediJ etrnıŞ 

Eyyy!... Kalpleri vatan ve Türklük sevgisile çı 
kahraman flTflTÜRK'ün temiL ~.lınlı .çocukları! .. pO 

Biz yalmz bu bayram 7unlermde degJ/. d~ 
günlerde bu taşk1n ve coşkun hıslerle meşbu bu/uf1 (I 
bu aşkımuın da hududu olmadıkça cihana en pef 
bir /Jsanla her zaman haykırabiliriz : 

Dünya ne olursa olsun, siyasetler her ~~P 
dönerse dönsün; biz hiç bir zaman Türk!ilğll"' 
unutmıyacağız! 

flTllTÜRK'ün çocuk/an olduğumuzu asla 
mızdan çıkarmıyacağız!... ,j'Jf 

TevfiK 

t 
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KOLU NEŞRİYATI 

ş e Suyu korktuğundan değil sersemlik içinde helak felçler vücudun muhte
yutkunamadığından i- olur hastalığın devamı lif kısımlarında birden 
çemez ve maraz ilerle- çabuk olur 2-10 ile başlar ayaklar, vücu-

Y etişen her nebat, her ağaç toprakta• alacağı dikce hayvan çok 4-5 gün arasında niha- dun yarılar ve ekseri-
kuvvet sayesinde büyür ve mahsul verir. Ekilen şiddetli ve hiddetlt olur. yet bulur yetle cenetleri felcolur 
:~hatlar topraktaki kuvveti köklerile ~lı.r~ar. ~ökle Serbest bırakıldığı ıa- K d .k. . b. işte bu şekline sakin 

il de burada işe yarayanları saçak gıbı ıncecık o- man rast geldiği eşyayı u uzun 1 ıncı ır sakıt şekli denir. 
lanlarıdır. Bunlar toprağın içinde nerelere kadar parçalar taş, toprak, şekli (inmeli ku- Bu şeklinde hayvanın 
Y.ayılırlarsa ncak oralarda rast geldikleri kuvve- tahta parçası , ne bulur- d ) çehresi başka bir şekil 
tı alabilirler. Daha ötesine, alta ve üste karış- sa yutar gözleri oyna- UZ alır alt çene kemiği 
ictzlar yani varmadıkları yerdeki kuvvetten is- madan , kuyruk bacak Bu suretle felç, has- sarkik olduğu zaman 
ıfade edemezler. arasına sıkışmış oldnğu talığın birinci devresin- dil dışarı çıkmıştır ağ

Ekilen her nebatın ve hatta dikilen her a
Racın kökleri toprakta nasıl yayılır, nerelere ka
~•r gider, bunlar bilinmelidir. Çünkü buna, bel
~tnede va ~übrelemede ve ekilecek nebatı ta
~1nde lüzum ve ihtiyaç vardır, 

halde etrafmda olan de başlar bu şekli hid- zından çokca tükürük 
işlerden haberi olma- det şeklinde olduğu gi- akar ışt~ bu alametler 
dan şiddotle koşar rast bi dimağı değişiklikler ile köpeğin bakışların
gelditi ınahluka saldırır neticesi olarak hastalık daki şaşkınlik hayvana 
ve üzerine atılır sağlam kendni göstermez hayvan büsbütün tühaf ve kor
köpekler kuduzlu bir rahatsızdır herşeyi kok- kunç bir biçim verir 
köpeğin gelmekde ol.. lamak ve yalamak ister gıtasını alamaz ağzınin 
duğuau keku ile anlar-

22 Nisan 939 
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iç derisi kuyu kırn1•zı 
ve toz ile bulaşıktır 
şayet hayvana vurulur
se kalkarak hucum et
mek istese da daima 
ihtiyat;idir hiddetli şek
linde olduğu gibi asla 

şiddet ve öfke gös· 
termez 
bu şeklin de vami sü
r atlı olur ve felç bütün 
vucüdü süratJe istila 
eder hayvan 2-3 günde 
eder hayvan 2-3 günde 
balak olur 
Köpeği niçin besleriz 
ve zararları. 

A. B. 
Arkası Var 

. Nebatın kökü nereler gidebiliyorsa, gitme
~ lazımsa ancak or~ !arın toprağını işlemek ve 

8p ~ llvvetlendirmek lazımdır. Yoksa, toprağı bd
llıek, kaz.ı.ıak ve afkınlan1ak ezb re olmamalıdır. 

• 
ı ... 

Ekinlerin bazıları köklerini yufka, bazıları 
d- derine salarlar. O halde ekinlerin bazıları top
t'Rın yüzünden bazıları da derinlerinden istifade 
~der. . 

lar kudtız köpekler en 
çok köpeklere saldırır
lar çoban köpekleri 1 se 
koyun ve sığırların ü
zerlerıe saldırarak ısı
rırlar atların göğsüne 
ve burnuna atlayarak 
ısırırlar mahallerinden 
kaçan kuduz köpekler 
100 kilometre bir me
safeye koşdukdan son
ra düşer ölür bazen ka
çan ev köpekleri bir 
müddet .sonra kan ter 
ve toz toprak içinde ta
katsız bir halde geri . 
gelir. Şayet bir mahalle 
kapatılmış ise zaman 
zaman hırlar ve bir 
değnek üzatıldığı va-

Doktor Kazım Güler'in 
K©nf <®rran~o 

ki' 
~ Bunları söylemekten maksadımız şu~ur.: 

er hangi bir tarlada üst üste her sene aynı zı
t~ti yapmak doğru ve karlı bir iş değildir. Ay-
~ı t· ğ . ili t~ın kökl~rile her zaman topra ın aynı yerı-
bt ~Ullanır. Otesi bo kalır. Bu hal senelerden-

rı böylece devam ederse toprak fazla yorul
llı•ş olur. 

~ l oprağımızın kabiliyetinden müıııkun oldu
~~ k•dar çok faydalanmalıyız. ~~nun için d~ 

( "'Ilı Yüzünden ve hem altından ıstıf ade etmelı-
.. kS ılı . . 
fiJ~ y · Araziıniz dar olduğu 1çın buna muhtacız. 
fıf ~.0rulan topraklarımızı ancak böylelikle dinlen-

•ttbi1;r1·7. 
fiJ •• 

Jı ~- Gerçe her sene topraklarımızda ayni ziraati 
a11v /l'Yor, mesela mı ı;ır ekiyoruz amma afkınlama-

111. da ihmal etmiyoruz diyeceksiniz. Fakat böy-
/·s ~ ıkı a '.; ,, e topraklarımızı ancak bir dereceye kadar 

/e~~ı lOtı.} b'l" . 
"'" ~ tnaktan fakirleşmekten kurtara ı ırız. 
Oı ' • 

ti) Az m sraf, ve az emekle fazla mahsul alabil. 
~:k Ve dolayısile, topraklarımızdan en büyük 
~~tı Sağlaya bilmek için sadece gübre kuvvetine 
~/"nrnak kafi değildir. Köklerin toplpaktan 
~ vvet çekişleri başka başka ola uğu için bun-

tı da istifade etmek yaraşır. 
bit Söz gelişi, birinci sene kökleri derine giden 
\ı llebat dikilirse o sene toprağın üst yüzü 
~b ~lltniş olur, ertesi sene bu toprağa dikilecek 
~i b-t köklerini yufka salan bir nebat olmalıdır 

l.l seferde toprağın alt yüzü dinlenmiş t)lsun. 

~~·Y ~lhaııl her se e ayni ekine devam doğru 
~~İ~l~ır. T oprağıınızın ve iklimimizin elverdiği 
&i~i 1 mahsuller de yetiştirmek ve bunların hep
~~b 3•taya koyarak aralarında muntazam bir 
~~ ~1tleşrne yapmak hem çok faydalı ve hem de 

Ozunıludur. 
Kazım Bulutay 

kıt üıerine hucum eder. 
demir kafeslerin par
makliklarını parçalak 
ister. 
inme devri : 

Bu devirde bütün 
bu haller geçer ayak
da sallanarak durur az 
bir dokunmak hemen , 

hayvanı yere duşürür, 

Gözler çukura batmış 
seda temamile kapalı 
dır. hırlaması aynen de
vam eder . Fleç arka 
ayaklarından bazen çe
neden başlar ve suratle 
butün vücudu istila e
der ve hayvan artık 
yere düşmüşdür doku
nulacak olursa başını 
ve ön ayakları üzerine 
kalkmak ister Gaman 
gine düşer nefes alması 
zahmetlidir derin bir 

Her hafta olduğu gibi geçen salı günü de Halkevi 
sinemasında hıfzıssıhha hakkında annelere kıymetli 
doktorlar1mızdan Kôzım Güler tarafından verilen 
konferansı aşağıda neşrediyoruz: 

Buııünk.i toplıntıda yaptca2ı· 

mız lıasbabale, Ebedi ,efimi:z, Ata 
•türkün bu ıııeillehı her uman aöy. 
lediti ve tav!iye ıttiti n.s oldu
ğunu cümle ile baılıyacag-ım. :ı>en, 
neşeli, bitkin olunuz. 

işte bu gwnki mev zuumu:ı;un 
l'!SIBI, vo manevi ,hıfziaihanın um· 
deside, bitkin olmak, ve dırima 

ııeş'el• bulunmakdır. 
Eskiden oldu,2'u k.ibi, bugünde 

cemi yetimiz içinde öyle inHnlar 
v.ardırld bütüa işleri ve güçleri, 
buluaduklan muhitte daima, bed· 
itin olmatı, va bütün bcr l.eııide 
keadilerine uydurmatı dfişünürler ..• 

Bunlara göre, haynt, taşınması 

gayet güç olan a~ır bir yül:tür. 
Bu dünya yalau düa~ıadır. 

Yer yüzü bir darıfeaadır. Yaıa

malt iıe bir derddir. lşte her za 
mao bunların ai:'ıdarıuda verdze· 
vasa olan bu virdizeban olan 
bu cümlesi hezeyandan başka bir 
ıey de2'ildir. 

Çünkü bu bedltin kimaslerin 

maksatları muhiti .. kendisine uy· 
durmak, maneviyatı boııııeak, neş' 
eyi kırmak, iHauları atalete ••v· 
katmek va herke1i bütün euerji. 
don mahrum etmektir. 

Bualar barıı zamaın•ııda ara
mıza rirdikleri gibi aavaş zaman
larıada da orduya firerek O Ce• 
sur, kahraman, yılmaz Türk De· 
ferlerinin altidelerini, imanlarını 

bozmak ve yıkmak için ~alı~ırlar. 
Ve daima bazı metten, m•ğlubi· 

yetten, zulmetten babaederek as· 
kerin manevi k.uvvetıni kırmağa 

utraşırlar. Böyle inaaolara boz· 
ıuacu derler. E.min olunuz ki, bu 
bozguncuların dedikleri ribi hayat 
ıığır bir yük değildir. Yeterki, o 
hayatı taııyanıo sırtı lcııvvetli, 

dımafı kudretli olsun. Dbya hiç 
bir zaman yalan bir dünya değil· 
dir. Zav~ ve Di!ş'e ile duludur. 

Elverir ki üıtündo yaııyHltrıD 

rözleri hakikatı ıröraün ve lıak:i· 
katı araaıa • 

Hatta şair Azam merham Ab· 
dulbakhımit aon günlerinde demiş. 
tir lci; 

( Zevki çoktur dünyanın 

TatmıyorHn o aenio nokaan.e) 
Demek oluyor t..i, yer yüzü 

de bia darıfeaa de!ildir. Erlı•· 

bı çok az bir lıimıneUe onu au· 
rur ve ne:ı'e yıavasına çevirebili· 
yor. Yaıamak dert değıldir. Ya. 
şımak zevk ve neş' edir. Yeter ki 
insan, yaşamasını bilıin. Betbaht 
ve bedı>in o kimsedir iti her şeyi 
fena görür, her yerde homurdar, 
her hadiıeyi daima fena taratın. 

dan müaakaıa eder. Şu mubalc
ltaktır ki, dünyayi iyi görmek 
ve hayatın acıaı denilen şeyler

den çolc az mu:ıtarip olmak ve 
hayat yiküaü ıırtımızda hafiflet
meit her za•aa el:mizdcdir. Bunun 
için de manevi bıizı111ıhlıa kaide. 
leriae riayet etmelt lazımdır. Vü. 

cadumusıa ucaumi aıblıat kanun· 
ları ilo Daaıl terbiye ediyorsak. 
maneviyatımızı da öylece terbiye 
atmak la:ıııadır. Bu da bizim eli· 
mizd•dir. 

Her 4eydeD evvel fUDU ailme
liyiz ki, madc'i bliDyemiz na ka· 
dar kuvvetli olursa o zaman in· 
san da yaşamanın t•dıaı tattıran 

ıuur muvazeneıi itimat. bitginlik 
rittikçe artar. O zaman insan 
dünyayı kaplcarrn ık defil, tül 
pembesi ıörmeje başlar. Heden i 
ıııhhatı yerinde olmMyanlaıdıriti, 

daima bedbin, daima endişeii 'e 
ber ıeyi tera taufından rorürler. 
Böyle i111anlarla dcğıl münakaşa. 

lr.onuşmak bile oaiz değildir. Mn. 
lum darbı meıel var«ır. ( Kıratın 
yanında duran ya huyundan, ya 
tüyünden ) derler elveriri lr.i, in
ua dünyada azim sahibi olıun 

ve iıtemt1ini bilıin, bu kafidir. 

Fransızlar derki, ( istemek ka
dır olmak demektir ) hiç şüphe 
yokki, Türle milletinde bu kudret 
belağanmabele~ vardır. Türk iste . 
mesini her milletten daha iyi 
bilir. Ve her yapacığını da ~ai. 
ma iyi yapar. Hedbın olmamak 
için bünyenizi çocuk gibi gözet· 
meliııiniz Onun kusurlarını, pü . 
rü:zlerini. fena itiyatlarını islah 
etmeliyiz Boyle muotazaıo auret
te terbiye görcQ bir bünyenin 
maneviyatı ve ruhiyatı da cok 
iyi olur. Her şeyi iyi görmeğc 
başlar. Şuna da ima e.tmc-liyiz 
ki; her adawda keodısını muv f. 
faıtiyete göturccek; kadar maddi 
ve manevi bir kuvvet sermayesi 
vardır. Elverir ki, o adam ken· 
diaınde bu kudret ve kuvvetin 
mevcudiyetine inansıa. Bu kıy· 
metli sermayeyi iyi bir suretle 
nümalandırmak için beşeri terbi. 

yeyi tatbik etme!.; lıı.zımdır. Beşeri 
terbiye iki türludür : 

Biriai başkasının verdiği· ter· 
biye ( aile, m.ktep ) diğeri de 
kendi kendine verdiği terbiyedir 
ki, bu evvdki:ıden daha mühim 
ve kıymetlidir. 

Dün1ada daimi bir surette 
devam eden talihsizlik yoktur. 
'fatih iaııanın ömründe o adama 
kendiıifti yüz defa g;>sterir. işte 
uarifet onun farkında olmak ve 
ODU yakalam11ktır. 1'ıılıhsizlik bez. 
rio, cahil ve mahçup ioııanların 

altibetidir. 
( Taliin yüzü naehillere güler) 

( yıl uğursuzundur ) gibi sözler 
ancak naehiUere ve uğursuzlara 

yakışnn sözlerdir. İnsan kendisini 
mane\ i lııfzııı nhha ile beslerse 
) ani kikin, ~lıştırırsa her zamım 
tali ona güler. Yoksa şunu da 
oilelim ki, devlet kuşu ne kör 
va ne de aersemdir. Rasgele -. e· 
re hiç bir yere konmaz. Onu 

c .. %t> ve celbelme~i bilmtli, kon· 
- Sonu var -
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Tarı 

Giresunda irtşa edilecek ol n fın ık kırma fabrika
sının ila lesini 20-tf.- '1 t rihinde yapılacağı ilin 
edilmişti. Bu güne lcad r ki m r c atların kafi gö
rülmemesi dolagısile ilan müddeti nbeş gün temdit 
e ilmiı. 11yni ~ m nda t lipl re olaglık im k maksa
dile iluıle şeklinde de değişiklik gapılmış olduju 
ildn ol nur. 

1 kırma ab-
• 
ş eksiltmesi 

Karad niz Bö g s· F,ndık Tarım 
Satış Koop raf fi eri Biri iğind n : 

Birliğimi~ce Giresand aşa ·ıdaki evs /da (40,000) 
kırk /Jin lir sır/ile bir fındık kırma fabrikası inşa 
edilıcelctir. 

A - F'ı rik 24 s atte as ri nbeş ton iç fındığı 
hazırlıgsbileeek le biliyette olac ktır . 

B - Bu ınıaatın f!Jltin, proje, ş rtnamelt1ri öina 
kısmile dıJhili ttsisat yrı rı olmak uure hazırlan
mı,tır. Birliğin men/ı atlerinin icabına göre bina kısmile 
b~rabır makine( r, kalburlar 'U bil mum dahili t sisat 
müçtemion bir müteahhi e ih le tlile'1ileceği gibi. Bir. 
likçe lüzüm görüldüğü takdird,. hina kumı ayrı, dahili 
tesisat ayrı oltırak 6 şka 6 şkc m ~teohhitlere Je ihale 
etlilehilceektir. 

C - F•6rili.a modırn t sis t ıiz rine güı elliye 
icatlar işçinin çalışobileceği JCalonl rı 'Ve · rrilgon kilo
!!• lcadar fınuı;ı isti p e ebilecek depoları, denize ktırşı 
kirtir istinad aı'lJ rı ı iıkele v dekovili ihtirJa ~decıktir. 

D - Fa6rik•nın bin kısmı m azami A ·astos 
939 iptitlaların.tla vı tesisat kısmının nihayet Ağustos 
'39 evahirinde t amen ve 6ilum m te/erruatile ikmal 
edilmiı we işler •ir halde teslimi ştJrltır. 

E - Taliplerin 5 Mayıs 939 tarihine kadar me-a
••t projelere uy un olarak tekliflerini hirer keşi/name 

ilı vt galnız bin için fle!Ja hin• ile erahı 
tesisat ıçın talip olacakl•rın asgari kırk 
iin liralık heto11 tırme bin inşa dmiş oltluklarına dair 
elıliget vesik sı, g•lnız tesi•al için talip ol•calcla.rın da 
bun.lan ••vel bu gibi iş!eri ligalcotla if • ilmiş eldukla
rına Jair Birliğe mukni vesaik ibr11ı etmeleri laıımiır. 

F - Projelt!ri. lıus si fit fenni şartn11meleri tetlc ik 
t.lmelc. we /azla izahat almak istigenlerin Giresunda 
Fındık T•rım S tış Kooperatifleri Birliğine muracaatları 
iltin olunur. 3-3 

Orman 
Trobzo Orma 

1 
ir Müdür
ı··ğü den : 

§_a,!!ş .. konulan enwal 
M D Mıntakası 

7 5./,361 1 ş Köprü 
779,992 , ç tlak su ve şımali Mıntakcı.sl 

1717,329 : Manastır 
M•dde : 1 - Trabzon Vilayetinin Maçka kazası 

dahilindeki Meryemana D vlet Ormanının haşereli sah.-
larıntla le.esilip kabukları t1e dalla11 :soyulmuş tamğ..lı 
e. n?maralı ( 5308 ) adede denk ( 3241.682) metre 
mıkap gagrı mamul L din tomruklarmın 24-4-939 tari
lıinı t ıadüf eden Pazartesi günü saat ( 7 4 J de Trr. b
zon Orman Ç virge Mudürlüğünde kapalı ~ar/ usultl11 
satışı g pıla.caktır. 

2 - Bu tomruklardan Taş Köprü mıntakaıındtı im
lan nların beher gayrı mamul metre mil:ô.hının muh m
men /,edeli { 100 } kuruş ve çatlaksa 'De şimali mınt ı· 
lco.sındakilerin beher gayri ma ul metre miktibı ( 300 ) 
karaş Manastir mınt kasındaki/erin bther gayri mamul 
metre miktibi ( 220 ) kuruştur. 

3 - Is i gttçen mıntak•larJan lcoptılı zarf usalil.? 
artır aya konulan hu tomrulcların hey 'eti umumigesini n 
tem· ı mu'Oakkata tutarı ( 480 ) lirtJ 90 kuruştu,., 
Şart me fJe mukavele örnekleri Trcdızon Or. Müdür lii
iiindedir. 

4 - Taliplerin 24 4 939 Puzrırtesi günü sa t 12 l}e 
ktıtlar vr ki müsbitelerile Trabzon Ormarı Çevirge Mü-
Jü,lüiüne müraca ti rı illin olunur. 4 - 4 

İçtim a Dav 
Trabzonspor Kulübü Başkanlığından 
27·-1-939 perşembe gamı a ; .. mı senelik toplc.ı t sını 

"f!~pacağzndan kulüba mukag~cl azaların ıat.i i 7,.;0 da 
FırkA ii ı Q g l l ri iç lrın '· 
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Gay i m n ul s tış i anı 
1 

ınşası Şoset 1 

mır v 
Vilayet Daimi Encümeninden : Vilayet Daimi Encümeninden : 

Muhammen kıqm ti n 'lıki" n v'i iv!. muvakk t te. 

Lira K. 
600 Durbinar m h il d 

Kiteçhan"' d re tarla 3967 
rla e ot ak 

2219 

Li a 

45 

Kindinar - Kireçhane gol unun OX 000 - 3x600 inci ki· 
Zom treleri arasında 1.J ptırıla 11k (9501) lira (60) lcurııı 
k ş ·ı bedelli şosa esaslı tamir fJI! inş sı eksiltmesi 7 8-5-939 
t i e çatcn perşembe gününe kadar bir a9 içinde pa· 

80 f ihale edilmek üzre temdit edilmiştir. Muvaklc•l 
,, 

6 
Hususi muhasebenin Akçabai. kazesı Dürbinar m lıal 

lesirlde ki ya.'lcarıda cins v esah ları yazılı bulunan 
g :grı menkullerin mrilkuı . ·1ı ' bt!dell ri üç ser.ede -ve 
üç t ksitte ödtınmek şarti s tıl · çık rılmıştır 

t , 
ı (77)) lira (62) kuruıtur. isteklilerin mıwakkgl 

tlarile Encümene mürocaatl rı ilan olunar. 

4-5 939 tarihine çntan p ş mbe g"n - snat 15 de Vilti-
1 

yetm kanunda topl n cok olan Dai i Enc"m nde ih'lleleri ! 
_,111pılacaktır. lsteklilerino gün ve sa tta Encüm ne mür • ı 

azihane ve do ap yaptınlacok 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

ea•tları. 3- 4 ------- ----ı 

Merkez D:.ımiupınar ilk okula için /lir ga%ı/ıanc ;/ı 
ir dosya dolabı pazarlıkl11 yoptrrılac&ktır. /stefclileritt 

27 - .f. - 939 tarihine çatan 11erşembe günri. saat 15 ı' 
icatlar Daimi Encümen kalemine müracaatları . 

icara 
Belediye Encümeninden : 

l 
i 
1 

Köprü tamirat eksiltmesi 
Soğuksuda Bel dig ce satın olınan Ç /te Çamlığın 

gazino halinde işletilmesi için bir s nelik icarı onseki~ 
gün müddet le açık artırmaya konmuştur. 

1 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Artırma 25 Nis!l.n 939 salı giinü. 'i ~t 14 de ıcra 
olan cağınd n isteklilerin muvakkat teminat makbuıl -
rigle ayni ün ve saatta Encum n müracaat[ rı ilan 

Tra.bıon, Riz11 sahil yolunun 49X~50 inci kilomttrı· 
sindeki Arkofa köprüsüm"ifı {340) lira (6) kuruşlulc. ta· 
miratı pazarlıkla eksiltmeğe konulmuşfur. Muvakkat te· 
mirıatı (25) lira ( 50) kuruştur. 2ı-4-919 tarihine çafafl 

' perşt!mba gıinü saat 15 de ihalesi r;op 'ocaktır. /ştelcfile· 

olunur, 4 4 rirı D'limi Encümene m·i.racaatiatı. 1-2 

M vaddi İ • • 
ısarıy 

salt e i 
İNHİSARLAR 

t 1 Vakfik•b;, s~!~:.!uk h ,k;.ı;. 
.. .. 1 ğ nden: 

BAŞMUDUR- Kuabada htırun şafak vakili 

LÜGÜNDEN : f Şev1'et gürdal tarafı"cian hzan;n 
ERZURUM 

1 E B• -d·· ı- w - b ·t A · Tı t k El caferli köylü lımail oğullıırmdan rz•rum aşmu ur ugune ag ı rı, u c , eş- . . . . . 
le . t B •t l)"gadı"n ..,.ercan 7'01turn Oltu Hını He:. ıdrı ve ıhdaşları ııleyhınw ık . 
ır • ayaz. ' ı . ' ' • '' , • , . d' rl .. "b" 

sankale ispir şkale idare/erile Tra zen Başmrid lüği ':1
5
e
0 
"1:ledı~1

1 ı~ned 1 a 1 mucı ın1 ca • • . 9,:::79 d 31 940 .. ra ıı aça5. avasıoın 'Epı an 
ne Ersuramdan 1 Hazıran .:ı an ayıs g ye· h ._ • d -tld · 1 '- "d 

' k · ı_ h · 3971.50 mu a~cmeı.:ın e mu eın e n ı sine kadar bir sene zarfınd3. St!V edılecetc. it mınen . . k t h" h 1 b 1 d . . . . k ·z . , k I rıııın ı ·aaıe ga ı ml'Ç u u un U· 
kilo mevaddi inhısarıge ve saırenın n!l ı ışlerı apa ı undan gazı.h ile ilanen dı vefye 

zarf usu/ile 12 Nısan 939 tarihinden itibaren 20 gün tebligine mahkemece karar veri· 

middetle ekJiltmeye konulmuştur, !erek 25-5-939 perşembe gü 

2 _ ihale 2 Mayıs 939 gününe mii.sadif salı gunu nü saat 10 a birakılmış olduğundan 
saot 15 tle Erzuram İnhisarlar B şmüd'1rlüğü binasında mezkür günde gelmesi veya mu. 

gal'ıl•caktır. ıaddalt bir vekil göndermui aksi 
3 - Taliplerin C%7.5 muhammen teminat miktarı olan takdırda gıyabında deva• edile~ · 

64~ lira 45 kuruşu ihale gününden ev el inMsarlar vez- ğine dair olan işbu üç parca ilan 

nesine teılim etmeleri şarttır. verakalarının bir ııureti mahkeme 
4 - Tatipler bu nakliyata ait şartnameyi her gün koridoruoo ve diferininde kasa· 

Ernırum 'IJe Trabzon Başmütiürlüklerile Erzincan, Kars bad' en kalıabalık mevkiina yapiş 
miistalcil müdirlüklerin e ve Ağrı mıılhalc Müdıirlüğündc dırılmı~ olmakla keyfiyet ayrıca 
gire6ilirler. · . gazele ile ilan olunur. 

5 - Talipler teklif mektuplarını kırm zı mumla mü
hürlü oltırak ikinci maddede gösterilen saati n ir saat 
evileline kadar makbu% m:ıkabilinde komsıljon reısıne 
'Vermeleri lcizımdır. PoJtada vakubulacak gecilc.m erk b l 
edilemez. 2 - 4 

M mur hn c 
Trabzon Gümrük Müa.ürlüğünden : 
Gti.mrüğ4 't1ekil memız lar alınac fctır. Lise ıue orta 

Mektep mezunlarınd ın memur ·n kanu unun dördüncü 
maddesind yazılı ev o./ı fıa;z t lipler evrakil b;rlikte 
imtihatı anü olan 27.4-939 Perş mbe ünü s<ıat on üç 
te Müdürlüğümüze mürocaat etmel ri ılô.n olunur. 

ilan 
'l'rııbzoa lcr:ı memurluğundan : 
Açık artırma ile paraya çevrile· 

c k guyrimenkUlu ne olduğu : 
G:ı> ri menkul Un bulunduğu lllevki, 

mahallesi, &okağı, ntımıırası : 
Takıiir olunan kıyınet : 

Köyü: Sa arulıtsai Seırir 
Hudatları: Şarka s bıbi ae11ol 

çalılığı garben tariki ve ı.u 
yol• şimale• vışteri oglu Mc.la et 
fındıldı~ı ve tarlası, ceauben ı.ıırı 

mehm-et o~lu Halim fındıElığı ve Hü 
eeyin lllrl ıile aahdut fındık.ık. ~00 

lira Tap11 No. 115 Ta rihi: Ka evveı 
916 metre. 5i14 

Şarkan tarikiam garben dere 
1 şimale Butan oılu Refık Vfl Mu . 

' tafa fındıkııgı conuben sari Mclı. 
Garaj, amh ,., t:r ''ye. t mir.h . ıe . .. d po. r:ıe emsal~ 1 met oğlu H.ılim fındıklı~ı ile mab. 

gibi işlerde kullanmafJa pek e.foerı ı Çor ı ekçıde umu mı dut fınt!ıklık. 50U Jıra lapu No. 
caddeye t.•e denize nazır ve s h ·1 p"'k lJ kı bir ye de 1 ı r rıhi: Ka evvel 930 ınehe. 

kirin cihat erh ası kiremit 'iğ ku.d r kaı g ·, 'VP. dw "• t rafı sahibi senet ile 
muhat bahçefi ve on hini m -t c fJZ çuv'Jl istiabzna z 

h b ı ne JOO lıra. 'l'aıpu No. 
sait büyük bir bina ems llerın n betle e v n ;, b d l l\.a, evvel 9::i6. Metre. ;1 
moknbilinde icara 'Verileceğinden lllip olanlar . Çömlek- '' Dört t uafı sabibi senet ile 

çide bakkal Bay kQra Ahmet 'lJ k da~ı S:nde mura· m .. bdut scrander. 50 lira. Tapu Nö. 
caat etmelidir/ r. 118 Ka. evv ı 936 metre 17 

Şofö v • 

Otomobilciler CeJ 

ra 
den: 

Şof ö 11e işci rnganlar cemig le müracaatla bu hu
suıltılci ihti tıfları temin edi/ec gi gibi erilecek şoför 
ve işcilerin her türlü emniyet ve itimatları tacılılıiit 
edilir. 1-3 -

Orta oku oğretme f·ğ· im i nı 
Maarif l\ıtüdür'üğüuden : 

Dört, heş ve altı sınıflı ilk öğretmen okullarından 
mezun ol·:m ille. oku 1 ö"iretmenleri arasında. Önümuzdeki 
'-l.ıziron ayı içinde ( Tıirkçe, Tarih - Coğraf ga, Matema

tik, Fizik - K"mga ve Tabiat bilgİ$İ ) nden orta okul 
öğretmenliği sına 111 açılacaktır. 

Sınava girmek isteyenlerin bir dilekçe ile ve sıhhat 
raporl rile birlikte Maarif Madtirlü wüne muracautları, 

Şark an tıu ikia ve hano ırar
ben t rikiam şıma1eı, Boran oglu 
Mehmet Alı tariaaı ltısmen Meh
met Ali nanesı cenuben sari Meh
met o~lu Halım tarlHile mahdut 
tarla. 500 lira Tapıı No. l 19 
Ki evvel 936 Metre: 9190 

Şarkan Geı;nkaya lt;peai ~ar· 
beQ sabilıi 11net fındıldıtı tiJJıalen 

Vaıtri o~lu Mı::hmet çavuf çalı
lılı cenuoen sari Mebaaet oılu 

Halim tarlHi!e Dıabdut çalılık:. 

lf>O lirn l'apu Nu. 120 Ka. evvel 
Mutrc: 919U 
Artırmanın yupılacağı yer, glln, suu t 

Tr bzon lcra d:ı1 sı ônUnde 
U -5-939 pazarte ı i!Ünu saat 10 

ı - İ§OU ı:ayr1wenku10o artırma 
prlnamesi 22·4·~ll9 turı nd(lll itıbıı-
reı:ı. 937 Gll No. He Trabzon icra 
daisoılnin muayyen numııra· 

aında herkesin göroullı.cıosi i ln ıı.

çıktır. ilanda yaz;ılı olan an faı;la 
malC.mat aimak iste1cııi1»·. tvbu ut· 

İlôn 
Akçaabat Sulh H11kak 

Hakimliğinde": 
j11hisarlar iaar-si t•''' 

fındrıA Puloihane Jnl.isar· 
lar iduresi eski miislt.iro1 

memuru Sadrettin aleyhirıe 
açılan, zimmetıne geçirdi/1 

253 lira 28 kuruşun talısi/ı 
d •zn:ısınm cari mulıakerne· 
sinde : Miiddea aleglı SoJ 
reitmin ikametgihinin mtf 
hul bulunmaıı delayısil11 
ilanen tebliğa.t if a•ına k''
rar v~rilmiJtir. Mahakıtı' 
grinü olan 's.5_939 p~ı''' 
tt'sİ ,ünü· saat 9 da A;. 
çaabat S11llı Hulcuk ,,,,Jı· 
kemesinde ga bizzat .,gı 
iilvekıile hazır iulunlfll" 
tthlij makamına lcaillf ol· :ı 
mak üzre ildn olunur.__./ ~~t 

nameye 93i-ll71 dosya nıımar••• 11' ~~ 
•llflmuriyelhnl.te muracaat etaıeııdi" q 
2 • Artırmaya JştirAk lçi.D yııkll~ 
yazılı .lnynıetin ytızdo yodibll~ . ~~ 
nlııbctinde pay vev milli bir ıı-; L 
kanın teoılnat mektubunu te\"dl "t 
ektlı·· (l:l4) 

9 • Jpotck lllhibl alncaklıJarJD dİ~lf 
a!Akadarların ve irtifak hakkı ~ 
1 . . .. , 
erının gayrlmıkuJ ilzeıindeld "# 
larını lıuınısile fıılz ve maıırnfa eli 
olan lddialnrıu.ı ı bn ilAu tariblıı• p 
itibaren yirmi gün içiode e'''ıı ~O 
m~ıblt~le~ile birlikle meınuri"e~ ~ 
ınJ;:e bıldırmclerl icap eder. > ~ 1 
halde hakları tapu ılailile fi 1 

11J
1 

olwııdlnça satış badelinin paytıı~-" t' 
sından harfç kalırlar. 

1 
1r, 

4 - üöstarHeıı gOnde artırııı•f' ~ 
UrAk edealer nrtırma fartr•"~~d t 
okumuş ve lttzıımlu malQmat a ~ ~f 
ve bunları temameıı kabul at ~ı' 
ud ve itibar oluDurlnr 

1 5 · Tayin edilen zaı~nndıı gı bo9 
menkul tiç dııfa tıağrıldık taıı ,o~ ~e 
en cok artırana ihale cdiJır. ft'I> ti' ~ 
artrrma bedeli nıalınmmen klflll' ;1 it 

.,eı · . • 
yüzd.l yetmi beşini halınaı J ''>ı 
satış l-;teyeoin u'acaj'.tına rucbıı1~, &, 
diger nlacaklilar bulunup da ~ (j 
bunlnrıa o gayri menkul jJıı t 6~ 
edilnıiş alacakların mecillud~,ı 
fallayıı çıomazsa eu ı;ok 1rl1 ~ rıt1 
taahhüdü baki kalmıı.k tııere ,rtı b 
on beş gila daha ta mdi l ve oıı IJ/ 
güııUıı sonu olan 41 

G G-939 Salı günü 18at ıo ıl. 
yapllacak artırmada, bedeli .. ,~ 
yımin ulacağı:ıa r tlçhanl olaıı 

1
,"I ~/~ 

alacaklıların o illJrl menkul il•~ tıı· 
edilmiş alacak11rı mecmuund•~ ~ 1•

11 
ya çıkmak şarUle,, ea çok aJ 1~ -q6 
illale adutr. Röy l• bir bedel 'J /~~ 
edilmezse ilı.ale ya1ılamaz;. Ve fi > ~ 
talebi dıişer. ~ t/) 

6 • Gayri menkul keııdiıi•• ~~ ~ 
oluaaıı kiınıe 11.erlıal nJ• f ı~ ~ ~. 
mtllllet içinde parayı vermııll' •' ~,, 
kararı fesholunarak ken.diıi•dell ı'~ 
yl1kııek tek11tte bolwıaıı klmJO •' ,ııv ~ 
eJduğu lıe<ieJle almağa raıı ~ 4r 
veya bulunmıu;ııa he.men oııb~ 9tt· 
mQddetJo urtırmaya çıkarılıP er, ' ~ I 
artırana Ilı .. le edilir. İki ilı• 1,ı ~ 
ıııındakl !nrk ve geçen gtınıcr lfQ 
:rtıyde beşdcn hesap olunnc•i ı ı ~ 

b~ ~I.. 
ve diğer zurarlar ayrıc:ı tJıl'I 'IJ 
lıucet kalmaksızın memuriY6 (1 fııe 
alıcıdan tahı;il olunur. ıuoddc e~.ı 

Gaymenkullerin yukarıda g~ 1~ 
2a 5 939 tarihinde Trabıo •f'.. 

f• ' memurluğu odasında. işbll "il" 
terilen arlırmn şartnnmeaJııd• 
ca~ı ilan olwıur, 


