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Merkez kaz kongr sinde !asarrufve ı_o_LU_ŞL_A_R 
Kongre örnek verici mahiyette çok heyecanlı oldu 

1

8
ktisat A~~.~~.~~L·~·· 

V 1. . d · ı ki 1 k h b 1 d s d . u ay r a m 1 y(ll. mille\ imi.ıin nsırlardır içine o ımız ı e ere cevap o ara iza atta u un u. a ettın raz . dald•ğ•. romnıdü~ü Ş trk daıgınıı. 

Kongrelerin 
D:ınJcn itibaren onanc• tı ve gevşeklı2'iııdeo ~ıyrılıp y· 

ehemmiyetini tebaruz ettiren bir r\ utuk irad etti milJi iktiıat orJtı tıuar1uf dıolıta girme, hekilı::ııte erme yo. 
ludur. Ş:rcfö barelı:etimizin bay-

Cumhuriyet Halk Partisi 
merkez kaza kongresi pazar 
günü saat T 3 de Halkevi 
salonuRda Valimiz Osman 
Sabri lfdıl. P•rti Müfetti· 
simiz lstanbul meb'usu 
Sadettin Uraz. daire mü
dürleri, Vilayet idare heyeti 
azalan Belediye ve umumi 
meclis azalan kaza/art/an 
gelen Parti idare heyetleri 
ve birçok Partililer huzuıile 
•çı/dı. 

Kongre merkez kaza 
reisi sevimli gençlerimizden 
H•mdi Dursun tarafından 
açıldı. Yoklamayı müteakip 
Kongre birinci reisliğine 

Bekir sükuti, ikinci 4reisliğe 
llhmet Demeli. Kdtiplikltıre 
de Kemal Kefeli, lihmet 
Şahin seçilmışlerdir. Bundan 
sonra Kongre reisi. Ebedi 
Şef litatürk"ün hatuasma 
hürmeten hazlfunu ayalcta 
beş dakika saygı susmasına 
davet etmiş ve müteakiben 
Milli ve değişmez Şef Is 
met lnönüne ve büyüklefl
mize Kongrenin tazim his
lerinın arzedilmesıne ait 
yapılan teklif •lkışl11rl11 ka· 
bul edilmiş ve mesai r•· 
porunun okunmasına ge

şayışma karşı şekilsizlik 

doğuran bu iptidai vaziyet· 
ten kurtafl/ma/an için hü· 
kümetçe bir tedbir ittihazı. 
Boztepede Belediye ve hu
susi muhasebe taraftndan 
bir otel ve gazino yapttrı· 
/arak buraı;ımn bir mesire 
haline getirilmesi. köylerde 
yenidtm mektepler açı/mas,· 
stf ma mücadelesinio geniş
letilmesi, sıhhat memurla· 

verilmiş oluyor. 
İşin ehemmiyeti düşü

nüldüğü takdirde Parti 
mümessillerinin çok açık 

olarak ve serbestçe konuş 
malan Jcizımdır. Nizamna· 
memizin bir maddesi mu 
cibince Parti hükumetimi· 
zilf muhterem Valisi Osmarı 
Sabri Adal izahat lütfede 
ceklerdf:·. l\endilerinin iza· 
hatmdan sonra münakaşa 

çilmiştir. 
merkez kaza heyetinin Valimiz Osman s~bri Adal 

okunan bir senelik çaltşma rmın kadrosu çoğaltılarak yine nizamnamemiz muci-
raporunda umumi işler. köylere muntazaman uğra bince menedilmiştir. 
Belediye. Sıhhat, Maarıf, l malan. SJfla köyündekı Sözüme nihayet verir· 
Zir•at ve Nafia ışleri vardı. f bataklıkıarm kurutulması. ken Ebedi Şef lltatürk'ün 
Rapor Kongrece kabul edil· tenv1rat şebekesinin geniş ve Mi/il Şef ve değişmez 
miş ve encümenler ıntiha letilmesı, umumi hauilar. Şefimiz lndnünün çizdi leleri 

~btnın yapılmasını müteakip şehrin garp cephesinde yol ÜLerinde yürümek az. 
yeni dileklerin bir def• kong· asri b1r me~arltk yapılması minde bulunduğumuzu 
re huzurunda birer birer gıbı temennıler v•raı. ifade etmekle hepimizin 
okuaması tek/Jfı kabul edi- Dıleklerm okunm__asm~ hissıyatma tercüman oldu
/erek üçer kişiden mürekkep geçılmeden Partı Mufettı ğuma kanİlm mes<.iniz 
olm•k üzere dilek. bütçe şirnız lstanbul meb'usu memleket ve Parti hakkm
ve hesap encümenleri inti- Saaettın Uraz Cumhunyet da lıay1rli olsun. 
habı yapılmışttr. Dılek En· Halk Pt1rt1smin yuksek um Sadettm Uraz sözlerini 
cümenine Cemal Murathan deleflnı ve kongrelerın ehem- bitirdikten sonra yeni di
Kemal Kefeli. lbrahim Er- mıyettni ve /JlföZ sonra fekler okunmuş ve söz alan 
te!cın. hfsap Encümenine d//t:kler üzerinde yapJ/acak lbrahım Ertekm mühim 
Saffet Bozoğlu. Hamdi mütekabıl konuşmalarm gördüği bazı temenniler 
Tüfenkçi ve Selami. bütçe samımıyet esasma muste· uzerınde ihtiyaç şiddetleri· 
encümenine de llhmet Şa· nıt örnek venci .01r hava ne göre izahatta bulunmuş 
hin. lsmail Sunğur. Hami ıçınae devam edecegını söy- tur. Yavuz nat.iyesı mü· 
Cirdav seçilmişlerdir. ııyerek kongre mesaisına messilleri Sif/a köyündeki 

Bundan sonra yeni di •uvaffakıyet temenni ey· batakltklann kurulu/anık 
/ekler okunmuş ve aynca lemış. 0 mıntakada sıtma belası
verilen takrir/erde mühim Ve ezcümle demiştir:ki: nın önüne geçilmesini. 

ke muhtaf bir müracaat 
ve muameleden ve bütün 
mümessiller ekseriyetle 
mektep ihtiyacından bah
setmışlerdir. Köylülerin ek 
seriyetle mektep ihtiyaçla
flndan çok hararetli bir su· 
rette bal-ısedişleri. Halkevi 
salonunu baştan başa dol 
duran dinleyicilerin göğsü 
nü kabartıyordu. 

Bundan ı sonra Valimiz 
Osman Sabri lldal dılek 
/ere cevap olarak şu söz 
leıi söylemiştir. 

··Muhterem arkad•şlar: 

Evela Parti teşkilatının 

şahsım ve dolayısile hükü 
melim hakktnda gösterdık· 
feri teveccüh ve sarfettık 

feri taltıfkfır sözlere teşek· 
kur ~derım. 

Trabzonun mert. vat;ın
perver evliıtlannın bilh:ıssa 
Maarıfe ve inkılaba kaışı 

gösterdıkleri /Jağ/i/ıktan mu 
cehdssıs olmamak mümkun 
degııdu. Muallim ihtıy•cı 
pardyd taalluku dolayısur: 

ZiJmdn ve ımkana ihtıyaç 

nasıl etmektedu. MahaZd 
ou ıhtıyacı önııyerı egıtmen 
kursundan bu sene mezun 
01dnlar ardsında ,6 eğitmen 
kadromuza kdti/ımş bulun 
maktadır. Bunda11 başKa 
k.Ög en~tltulert adile Otr 

teş1ewit gap:Lıgor. Bu su
ıt!.tie kögıumuzu11 ulc.utturul-
ması duşiniilmektedir. Ma· 
messıL arlcadoşiarımızın 

bütun dılekierınctı: melctep
sıziık. 'Ve maun/ sızukten 
b .. lısedıımektedır. 

Esasın ou ılıtigacı Vili
yde ıeltJığimden 6eri dii· 
şünmel<teyım. Ve ıizerinde 
meşiuı oLmaktagım. Bıllıas · 
sa yol, maarıf oe ıdıhat 

ışlerıni eıas.ı surette ta/cip 
tdıyorum. Etimızdı! evelct 
yapıtmış bır beş sıneLılc 

proğramırmz mevcuttur. 
dan1.ar uıerınde ışlemekle 

beraber bazı lc.ıs.mlarının 

tadılı bu ıunün ilıtıgaçları-
11a töre ıcap etmtlctedir. 
Yenı oarem kanuna dolagı-
ıile Ô&ı sene hususi idare 
bütçesınde on bin lir11ga 
yakın bir açılc. mt'llcuttur. 
Kenunun bazı muallim ma-·· ı· bzon me ke, kaz2 Tatlı su mümessı/lerinden ihtiyaç ve hususlara temas ra r '" .. aşlarına ~am gop.'floiı icap 

eden temennilerde bt.ılunul- kongre~mde razifeten bu Ahmet Şahin, Mehmet Be· ettiren maksadını tatbik 
muştur. Bunlar arastnda lunmakla bahttyanm. He- kar. Oğuz nahiyesi mümes- edcrlcen bütçede dtju hiz
(Jentş bir istihsal havzası ptnızı hurmetle selamlarım. sıllerinden Hamit Gürsoy metlere ayrılan tahsis1ttan 
o/an Yomra nahiyesinde bir Kongrelerin ehemmi ye· mıntakalarındaki mektep le.esmek 'Ve bu işe talısiı 
Posta ve tclgr::ıf şubesinin tim hepımz tdkdu edersımz. ıhtıyaç/armdan. Soğuksu ıtmek icap etmiştir. Kanu. 
ıçı/ması. Trabzonda bir kız Partılilerın kademelerden nahiyesi mümessillerinden nun ide ttıtbik ıe11esi böyle 
""ua/lim mektebınin açılması süıulmek suretıle memle- flhmet Demelı ve Selami olunco ııdecelc ıılda bu 
)a/aklaş•n ve insanlara ketın umumi ve hususi ış- llkçay da mektep ihtiyacın- açılciık LO bın liraya t1are1-
hizmet etmek şeklinden /eri a~erındekı rnutalea ve dan ve sonra Belediye oto- cak zan olıınııgor. Bunlarla 
~ıkan Uzunsokak caddesi dileklerını yoklamak ve bu büslerinin köylerden gelen bırabır maarif işlerimizilı 
'iıya kaldınmlarının beton suretle yolumuzda mesaıde mektep talebelerini al.na bütçemin ııgıan ilıtigacınızı 
Olarak yapılması. köyden bulunmak · esas gayemizı makta olduğundan ve y_ine ceo.aplar ı•kiLJe gürümıl:.tı 
tehre. şehirden köye arka- tışlcıl etmektedır. du su- Tatlısu nahıye mümessil/e- olduğu fJe gürüytc!ii ~iip 
larmda yük taşıyan köylü retle de teşrıi mürakabeden ri de küçük Samaıuksada hesiz.dir. Maaıif id ıreııi 
fttfı~(ırm TQrk i~(im,ı 1,. b,11ta domoqasi(e vus'at arazi te'(lİİ İi/erindc tetki~ 1 '" işle m•fıuı ol11H1/cte •f 

1 ' 

lı•/lasınt/eı hul•nuyorus. Ha- rag-ını oaşlangıçtanberi, Cumhuri· 

kilcatm iktisat 'Ve tasarruf yet Halk Partisi tutuyor. Halk 
fflilİi bir idealimi6dir. Türle ıözü bizım için, milletin başka 
dıin~ası lcarar4ıg· ı g;inlerde bt.. ifadcsidır; Mılletimiz ayrm, 

g-ayrıaı olmıyrn b.r l:ıütün:ıür. Bır-
Ebedi Şef ille hedefimizin biriyle reevki ve menfaat dıdişmesi 
Akdeniz o'dujnnıı yani si · ,.apaa sınıflar tıalia de değiliı. 
yasi stikldl v~ halci,,4ivt.ti Birliğim izi perçialiyen fertler bir
İ$artt etmişti. /le.inci lıedeji · birini tamımlayaa bağlarla birlt:ş• 

mitler ve ilerlelee, yülr.:ııe ltc.n Hr 
miz ic;timai ta!-/iye '" isti- abenlc yautmışlardır. 

kala/ olııt•ş zilırıi lıagatımtzı tv Bu birliı?in fikir ve ülkü me. 

hamdan hurafelerden ı~ç- ıalesi Halkevi çatı ı altında ya. 

mişin g ı~ceje zarar t1erir ma. oıyor. Dıle~imiz bu meşalemn 
lıf.l}ettclci müesseselerinden mukaddes ışığında öz imanlar 

fılızleodirmdt, buyütmek; öz ira
h ,/as etmek. oldu ve lnına deltV" yu2'urmaktır. 
Ja ertşdilt. Dı 'de ta• ilıte Halltevi çatısı altında, bil mi· 
itııındı yazı ve rakamda yea aydınlanır, bilerı Jaba ço· 

T>e duşünced~ med .. niget ı~ ayduıl .. nır. Ve bu blrbirimııiı:ı 

'l'"Zimi t1::haklt.ulc. t tti ,iJdi. elinden tutaralc o lur. Sunun ıçıo, 
Üçüncü V' tn büyük hede. herşcyden önce münevverin a li-

kuı ıarltır. 

/imiz ilctis•t ~ı~ tosanu/ıa y ~ııi bir m~dtnivctın t:~ı.;in· 
milli lıalc.imi11dimizdir. Es den adım atmıı bulunuyoruz. 
le.iden milli ikti1at V! tı.ı- Adımlarınııı.ı açmak ve ılr.rlcmek. 

so•ruf sözieti iltifat edı 1-

mez bir•r m /h·ımdu f e1din 
ekonomi varlığı .t1ok'uğa 

yaınız kendisıni alakuiiar 
eden hususi bir ful "e iti
yadı : Devldin Z'!ntinliji 
fle ilctisatJi k.ud eti asıl 'fl(J. 

zift!Si saqr/n11 idare ot lta
lcımiytt urısu,larile imtizt ç 
ettirilmt>sinde is,nr ola11ma 
9an birer keyfıgetti. 

Bu sebtplt zatM zaif 
olan De'CJlet .,., /erdin ik. 
tisadı V!lrlıjını Cıhan lıa.,bı 

hayli ttJkatsıı bıralcmı~h. 
Camhariqd idaresinde milli 
iktisat ve tasarraf a verilen 
thmiyet 'e hem ferdi re.falı 

Avukat Zihni Can 

içia katıanı:c.ağımız ferag t ve 
f edak:arlık; lı:a pıyı açmak. v.: eşiğe 

basmak için çelttiğiınız ıkınt dan 
az olaııy CaKtır. "Lafl peynır 

remıı ı yurümez!, derler. Karşıdea 

baltmıula ıa~ılap ~emisi hıırekete 
bıle geçmez .. Hıı loultı bızim i'C· 
miıaİ:! çoktan hıırekete g'f'Çmiş 
vo ) ot almıştır. Bı den belr.leuıgı 

lcayıta zlılt değil, alakadır. Hepimiz 

(ÜDlült ve ıahsi işlerimiz bıtlik

tcn aonra Haluvioi du~ünmeliyiz. 

Bir çolt dıleklerimlz, ihtıyaçları· 

aız olacaktlr. Buıılnrı Halkeviaio 

idaresi ile utraıaalara iletmeden 
&izi kim alıkor ? Faydalanmak 

iatiyea fayduını uııwtm:ımalı; fay

dalaadırmalc istiyea himmetiai 

eıirromematidir. Davet ne demek? 
Sayın Müfettiıimi~ SaJettin Uraıın 
dediti &ibi, iasall eviH davetle 
ai ırider ? 

- Arkası 2. d~ - Halkevi idare heyeti, Hni. 

randa yapılıcslt kongrede yııp 
ben Ce mÜra/c.abemi yap 71c/c• tılt)anDI Vd yap& C J lclarıDI ıuh 
tagım . ed'c~ktır. Dileti olaınlar bıldir-

Bir mümessil aTlcadaş ıiııler; keadilerıDdca dileğimiz 

kö:1lümüzün dileklerini gük- elacaıdar yiiz çevirmeıiDler, fÖ· 
•Üİ rızuı ıtı ltabullenııaler • 

sele m1lcamlara ulaştıracak 
Bu mımleltetin folkloru yo" 

lcGbiligttte o'ma dıjını sög- mu ? Sunull zamaa tozlarile kap · 

lem iştir lci, ben bunu asla h aın izleıi yok mu ? Folkla· 

icaba! (itmiyorum. ra merak edip, bunu v.zife edioip 

Cumlıu ·iyet hiikiimetimi' derlemeye çalışacalt şal•ıı k.il.nadı 

k 
ıaı ? Bu memleltetın bırçolc tabiat, 

kögldye .:m büyü mcv Hi 
tarih, •o~raf ya, sosyalojı huıusı-

tJermiştir. Hıç b:r dtfJirda yetleri oldu~u 111uhaklt111t; bunln

Camhuri_qet idaresinde ol- 1 larıa tetıulr. ve tesbitı taydasız 

da;u kad~r köglügü düşü - mıdır? Muhıtio irşada muhtaç bır çok 
nen oc onun lcalkınmcısına j elcailderi buluHbılir; bunların üze· 

rioe toplu bir ııık tutmakta 
hizmet eden bir idare ikti- ecdeo ıec kıyoruz 'l. 
dar meokiine gı'memiştfr. Deterli Valimiz kanunların 
Hiilc.umet lc.opu.lorı herlcest ötretUme•l i~iai ıleri sürdüler ve 

olda;u tibi köylülere de " inldlibın ruhunu kanunlarda bu-
laca~ız ,. dedııer. Ne kııdar doğ-ru. 

oçılctır. Köglü vatandaı/arı- 8uau yap • c~k kanund:m anlarımız 
mıı:ın bütün işlerini oçıkça •ı yo1.'? Kaza kooıresiııde sıbnt 
her zaman Deoltt t•$/ci 1citına iıleri ko:ıuşulurlten, ıivıiıinclderi 
bildirmek huusund.ı hiç bir mazotla yoketmclth:n bahsedi!.li. 

Bu k:adu baait bir işi meden yay· 
T1asıtaya ihtiyacı .IJolc.tur. 

mıyoruz, halita mal etmiyoruz? 
Her dilelc. layılc olduğu ehem. Sivriıioetin zebriai ıımak ö~re • 
migttte lcarşılanmı J oe icar meltten her halde acı ve zor de· 

ıılanmalcta buları muştur. till frabzo•da o kadar ıioelt ve aao-

Y•l mes'elui: cevri ttf fel var kı .. Sayın doktor Abdul-
lah fÜ&el teşhis etti: halfılardoı, 

tişim un asında alcçab:ıt Vt bahçelerde ve yollardaki su biri:dn· 

V o.le./ i kebir tar<' /.arındtJki tilerlıd .. n basıl oluyor sin ki r .• 

köprülerin boıulc '1t hotta .11olt. Hu h !,:iy i a ynı ç tı ıılt rc111 nf'rlt"o 

tle:-e, E!İndı oldujuna ıörtliirn d&bı evrl ô~ enm" 1 ? D .t. 

6uralarda Betol'I lcöp•ri rı-p , ' ö ~ ce top ıınmtıdık t ı o' .. r ! dir 
mazsa/c bile ohş'lp lcöpru v•ı d •lıo: • o ru nuı: bu vaı:if •y ı pc~ alı 

yap:H•ilirdı .. 
par'!k ihtiqact ö'nl~mt!f/İ dıi Sus;lmnz bır biltüoü:; r-v' t. 
Jündük. Jığer ~cırk targf lc=ı· Hakkı Tuncay 

- Arlı•ll Z el• - - Ark111 l 'd 
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Halke • 
1 İT as r uf ve i!disat haHası 1.1 

Doktor 
Diyorki. 

:.Ölen genç 
- Baıtrofı Bir de -

Fakat fllcirleri iz mi dağ'ıcık? 
EaerJimi.z:i israf mı ediy ruz ? 
Yoku liztm ol uğu kadar metot· 
lamı çalıımıyoruz nedir? Başar• 

malı: zorunda olduklarımızı z:ama 
aında baıaramıyoruz 1 

Haydi arkada 1ar el ele. 
GönlGmüzd Atalürk\im z, başı· 

•uıda illi Şefi iz, l önümüz var. 
Enerjilerimizi he aplı bar ıv lı , 
hcdeflendirelim : Ati bizden he
•'1P arHın; fakat ikayet ctm•siııl. 

Parti kongresi 
Millet vo parti hııy t vo P•· 

litika iılcrini hükameti et hav le 
etmiştir. Dab ö ce ona dilek. 
Jeriai, ibtiyaçl rını bildirm"ştir. 

Omu her :uma lcn trol r. On· 
dan beHp ıorar, ona yeni dılck· 
ler nrir, direktifler alır. Hültü· 
metle millet irbiri için ohrn iki 
varlıktır, bir birliktir •. 

Vrı Parti kongreleri be ap· 
laşmı rüafidür .• 

Bıı aaaae yeni de2"ildir; Par· 
tinin kuruhııuada beri Yardır. 
Ea ltliyCilt vo ıanlı hesabı, Parti
ain büyült .Kur cuıu, buııdı 12 yıl 

önoe 1 ~ 20 irincitcşrin 1927 de ver· 
miıtir. B yük: uluk bir iz akı· 
aın, alınıçırlı2'J ın eşıiz ibideıidir. 

Pazar rhkü lı:.az:a k rıgr i 
cc keadi çapıad ir topla tı, 

'bir mDaalı:aıa ve d rtl ıuıe ol 
muştur. Koauşuldu, ölçüldQ, bi
çildi yapılaaya çalışılacak, Ekailı: 
rörditümi'zü eçılı:ça, fak.at kin· 
Biz, fılcat s ai i söyliycCe2'1z. 
V azifıleadirdilclerimiz de bird n, 
ciHtdtliyea bir yardımdan beıka 
bir ~·Y beklemiyorlar .• 

Hakkı Tuncay 

- BEşlarııfı bir de -

umumigetle eskisine ni~betlt 
çok yüksı.Zrniş hemde Dev· 
let sanayii serbest t1e husu· 
si sermayelerin yapmaları 
zamt1.nlaru bağlı azim Amme 
hizmet ve ihtiyacım tatmin 
etmişt ·r. Türle iye milli geli-
rini azemeti oe kutlretini 
ba kua zamantl gapılan 
demir yollarımı% lcıırulan 
zirai ve ticarf sanoJi mü-
esseselerimiz vı diğer ttsi
sat t1e v2,ızrlar11ıuz göster
mektedir. Eskitlf!n Turkiye· 
miz muhtaç olduğu hır ~ıgi 
fle ~a1 ri ihtiyaç maddele
rını ııardan alırke11 lnı 
gün milli sanagiimi% milli 
ihtiyacın baıısının yüsde 82 
sini t tmin etmektedir. Ha· 
len yapılmakta olan yeni 
t sisler tamam[ ndı;ı t•k· 

Jirde bu gii.nkii ihtiyacımı~ 
suhit heıap edilmelc ıartile 
milli ihtiyacı karşılama 
t le. ti bazısında yüzde 100 
basisinde güıde 8j olacaktır. 
Camh riget hükumeti kıı• 
hir ~aı zanda imparatorluğun 
60 yılda yaptığı ve ga gap· 
tırdı;ı kadar demir yolu 
gapmıştrr. Bura•a sarf eJi
le milii sermaye Tii.rlc. mil· 

letinin biriktirip Devlete 
yaptıjı ıhtigari ılcrazlo mıg· 

ılano. ıelmiştir. 
Jnsımın kendi eserine 

l:ı.lJmet vırmesi · ilctisat ol-

İyiye, güzele, doğruya 
muharriri ( Süzgeç ) e cevabım: 

Muhterem Y•niyol ga· 
zetesinin 2-12-939 tarih 
ve 2665 sayılı nushasınd11 
(ticaret ahlakı) b11ş/ujı al· 
t1nd11ki yazınızı okudum. Bir 
çift isktJrpin mübayaası do· 
la1ısile f azl• alındığını tes
bit ~ttiğiniz elli kuruşun 
tıcaret ahlakına müg11yir 
bir hare/cet olduğunu iddıa· 
da hık/ısınız. lfncak. hika· 
ye ettiğiniz Yak·,. ile yazı· 
nıztn nih•yetlerinde hali 
haz1r lfrrupa harbinden ev· 
ve/ almmış malların fiatla-
rma zımmedilmesi suretile 
pahılıya satddığı k.eyfJyet· 
/erini tersilc edecek eYrak 
ile beraber Vilayet. Beledi· 
ye ver• ~ehrimizdeki dığer 
•llk11dar resmi makaml•ra 
müracaıt etmeniz lazımdı. 
Zira vaziyeti hazıra dolayı· 
sile muk1Jddes Cumhuriyet 
hükümetiz bu gibi alım ve 
satıml•r11 tosaddi edenleri 
tecziye etmek için yukarıda 
isimleri geçen makamlara 
şiddetli emirler verdirmiştir. 
Hatta bu hususta. h ftada 
iki defa çıkan· Yenıyol ga· 
z~tesind_e b~lcümle havayi· 
cı zarurıyeyı gıdaiye ve di-
ğer mübrem eşya ve leva
zım üzerine alakadar/arca 
muntazaman tesbit Ye tan
zım edilen fiat lısteleri de 
neşrediliyor. 

Fiat listelerinin neşrin
dan beklenilen fBidı ha/km 
aldanmaması ve aldatılma· 
ması ve bu gibi hadiseye 
muhatap olacak Yatandaş· 
lar~n ~a der~~/ en büyük 
mulkıye amırıni - vekayii 
tesbit edecek evrak ile be
raber meseleden haberdar 
etmesi şartt1r. l'ıksi takdir
de hususi surette cereyan 
eden a/Im ve satımların iç 
yüzünü meydana koymak 
f11ÜSkül olur kan11atmdayim, 

• ~ t ( t('' t h kı J 

• hakkındaki yazılarınrzı okur 
ken. Türk tüccarl~rı kakkın
da vaktile lfoadoluyu seya-
hat etmiş bir ecnebi mu
harrirın yazmış olduğu Ye 
not ettiğim fıkrayı hatırla
ıarak kıtiplarım arasırıdtJ 
arayıp buldum. 1727 sene-
3inde Lahı'de basılmış olan 
bu seyahatn•menin müeJJi· 
fi mösyö ( l'ı. P. La Mont· 
ray ) dır. Seyahatı yapmış 
ve kitabı yazmış olan mu· 
maileyh Türk tacirleri haK· 
kında şunları yazmıştır: 

Türk t11cirlerı ve altllumum 
Türkler çok temiz ve dogru 
insanlardır. Sözlerıne inanı
'" bırçok tanıdıklanmdt1a 
işittim ve bizzat müşahede 
ettim: Bir Türk tacırınden 
mübayaatta bulunurken. 
ıanlışlıkla kİ$emzı, saıJtını· 

zı vesairenizı unutur ve 
unutmanızın farkma varıl 
madan dükkandın ayrılu
sanız. Türk taciri işini bı· 

rakır, arktJnızdan koşar. si
zı arar, buıamazsa müraca
atınıza kadar unuttuğunuzu 
saklar ye emrinıze amade 
kılar. 

Kitabın diğer bir yerin· 
de bazı vak'a/ar zıkrettik
ten sonra mallarını tagşiş 

ettikleri. veya eksik vezne
derek müştenlerme verdık· 
feri için bazı gayrı Türk sa· 
tıcı yeya tacirlerın Türkler 
tarafından dükkanlannm 
önüne kulaklarından çivile 
nerek teşh1r edılmek sure
tile tecziye olunduk/arım 
hıkaye eden seyyah diyor 
kı: Bir Türk tacuine sipa· 
riş için sözünü vakfında 

yapıp yapamayacağını so
rarsanız şu kat'i cevabı afif· 
SlnlZ: 

- Ben.... Türküm I 
Tok Ş<Jılii 

duğu kadar mil i iueti nefis 
fle fllrur icabıdır. Her 'lJa
sıtadan aza mi istif adegi 
bilm~li fle rastlauacağımız 

tüclüklerin azmimi%i gen 
muine raıi olmayarak tec
rübesizliğimizin mucip ofa. 
c ğı acılara lcatlantfrak 
iktiıaJi hakimiyet için hil

metltğimi.ıi gerç,,kf.en öğren
mığe gaqret etm '!lig iz 

Dü11 Erzurum 1.a feı isli 
ıesi11t iş ittiren t ,.enin ba 
mıntukad• da is 1ihsal istih
ldlc •e mübad le oe f t!rdi 
ıermagt!ge hfamet edeceği 

tabiidir. • 
1 tih. alin amillerinden 

olan ser1t1ayegi duğaran, 

~aratonların baş111.da birik
tirme gelir istıhsafin kafi 
mahreç iulamaması oeya 
relcabete dayanamaması ve 
ga istihsale imktin bırak
mayan içtimı.i ve ga tabif 
sdepler lcarşısında müra
caat edilecek hezıne biri/c. 
tirmeJen htısıl olan ihtiyat 
ıılcçasıdır. Bu me11zatla işci 
vı iş sahibinin jaiJ.ıli me-
s11iıin i korayacolc tyi niyet

ler fle tıcbiriır •lınması 

f erd '" cemi!let borcumuzdur. 
Bun•nla beraber miis 

tehlilcidı tltiıünmelc ıerelctir. 
Mastahsilin mrsaisıni pig•
ıatl11/ci •muml eıga f igatı 
•• 64 el ımeklerinin kıg
metind"n /••ta ıö'rmelc. müı· 
tehıiki helik edece;i kaJar 

ik•Tll e lccınunan tatbikine 
,..,/c egler. Yerli malından 

•ırini hıralcıp diierini al· 
mo./cl• ilctif a eı:iilmıgipte 

gart dışındıılci pazarlara 
titiıbiLir. lktiıat ve 11.hlalcı 
teli/ etürelc müstehlilci dti
ıünmeii aldatmamalıdır. 

Yerli mohsuUerimizin 
ılıracında zorluk ıörülür fle 
ya kafi ra;/Jet •ulunmaz.sa 
gurd•n di;er köşelerine sefJk 
etmekle hem •nlar• miUi 
mahsullerinden istifade ve 
ıstimGt fırs•tını flermiş hem· 
de fel4kat karşısında hirı 
di;erını11 mahsuianiı muoa
dete suretile muh~eııf bÖLftJ 

mo.h~•lLerı kendi ıerını ikti
sadi bir siıorta ve kefalet 
altına alrnıı oıur1.ar. 

Meselti Karadenizin f ın
dı;ı İ%mirin uıum 11e incuı 

Trabzond sarf otdugu /c-,ı. 

dar C111up bötıelerımizde 
sarfı temın edcise mustuh
sil içın sıkıntı kalkmış ve 
onlar, n ııdusınaa tenevuu 
ve mitti yardımları tenıın 

edı,miı o ur. M lii ıktısai 

ve tasarruf mıjhumleri ı . 
işletılerek hatun murı"s • 

hıtlerımı:de mustalısıi ile 
müstelıli1<ın G!Jlll ğage etra
fında bulunduklarını düŞu. 
ne11lc ene1 j' t1e para ve za
man ve ı .. ~sai israfından 
kaçınmaiı .r. 

Daima e bılhassa ba 
hafta lıele sıhhi oe iktisadi 
sararım zı mucıp ulan çay 
kahve yerine gurdumu.ıd<l 

yetişen /cır u U!! gaş yemiş· 

lerden sarf ~dıimeslıle hr:r 
ış9anın gr:rliııni alm ğa 
dair tcmennilerimi•i de.ıha • 
istek ve aşkL• .daha ıenıı 
ö.çüde tatbık ıdersek mılti 

,,f ah v• ilctiıadiga.tımızı 

ıülcııltmiı olruıu . 
A• ~et lihn/ c.,. 

• fe i h' 
Sari hasta il klor_ Kaşkt gidip görmeyeydıın. 

Hay il bir kııç gece gözümOu 

dan korunma 
çareleri 

Sari hastalıklardan in· 
san kendini vikoye etmek 

önüodPrt gitmedi. Bir f el an 
ura, bir feci v k.'s, bir bazla 
.tablo ki nasıl tarif ve tes l 
edeyim? •. Bu turın facıalor bu 
kubbe flltuıdn bergnrı, saat bir 
birini tukip etmekiedlr.. Hele 
bizim yuı dumuzda .. 

için, bir çok t~dbirler, fJar- Bir doğum vaka ıod n, ebe 
dır. Bunların bazıları bt!g· )erimizin kurb.tn verdiği anne 
ne/mileldir. 1 ve JuYrularclao babsed ceei . 

Dıg" a· leri Je meml luti- Mı:nz~ra, facia, nk.'a, baıln 
~ ı tablo şudur : 

mirde beldi halinde mtıocat Gen9 kadın memleket h S· 

olan, vegahut anzi olarak tan ~inde ameliy t m11ınısı Uıe
ıelebilen sr.ri hnstalıkl rd11n rinde. Hastahane hemşireleri 
korunmakdır. eyazlarıı bllriloUp elr fım çev. 

B rele işler, sertnbıp oper tôr 
u hususda gapılaca.k Abciul h, dlsp naer doktoru ı:\,ım 

tcdbirleıden maksad: lıas- muztarip, müt e sir bir ş y ya
taiığın intişar ve inkişafına pamaıııuk, sönen hır bayat can 
mani o m kdır. Bu tedbirle- vere emek, söoer.ı bir h y tın 
rin bir çoğu müteaddid has. karşısında bUtUa lı tJ bl imk alın· 
t lıklarda tatbilc olunur. dan uıatıruın k:.alışın 11cısını duy· 
Ve bazıları da muayyen bir mak.ta. Baba, ka\n peder kori 

dorlardıı, ko is urasıods nvuçla· 
hastalığ aittir. rıuı uvv~lurup, t>ııgırlımaı yum 

Müteaddit h!ıstalıklar ruklayıp s.ıhneuiu kBpııuı;.ını 
lıalc.kındcı konulan tedbirler bekleınekte .. 

umumi tJilcage ttd6irleridir. 
Di;er la stalıklarda tatbik 
edilen tedbirler de hususi 
vikagı tedbirleridır. 

Bii.tün haıto.Lılcların ht.1k
kında münasip olan tedbir
lerini lagikile tatbik etme~ 
ı,ın. o hastalı;ın, amili 
marazisini. •~ ba amilin 
itatiıtır t1aııtalarını, intişar 

müddetfoi, hastlllığın ne 
t1asıta •e ne şarait altıntlo 
intışur ettı;ini, ha:.talığın 
.sbabı mızc be fi! müeggi-

desini ve devri tef rihi hak. 
kında biraz malü 'ftat edin
mek lazımdır. İşte o zaman 
insan kendini o ha)talılctan 
ancak lc.uragaoitir . 

Doktor Kazım Güler 

Merkez kaza 

Hutatıanedc derin lılr elem, 
.tıazio bir Urperi~ aezdtrea kas 
v1ı1Ui bır dur~unluk:., ses lzlık, 
bo2ucu bir nıav4l blltUıı koriılOr· 
larda, bUtQa ıuıkallıtrın aıllıi.ldu 
eıJlyor •. 

Genç, 2U"el annenin (lôğ~U 
içiddekı blltUn varııgı aışarı 
!matı11ak i~ler ~ibı dtıuşetli Kal· 

kıp uııyor, o sQı.;gün, eııt 2öıler 
tıayıııtıuı, . P&rl1tkuıını k.ı.yıp em· 
gıae eıetıı lmı~ gtbı bir oo»..ta· 
Y'- l.llkiuaiş, WtıtUı, manzua 
b:ıkıyl)r.. Nabız durwu_ş, takat 
ıöğU~ dl;lhıjelli itıtiıaçıar ıçınde. 

öu nasu ölU~? .. Nabıı dur
du i8e, iöz soııau ifitt ou iöğ· 
sU..ı kalkıp ınışluo ve bu lhtl· 
!açlarla inleyiııae ue dtiweli? 
Duktor Asım; beş on da~ık.a 

ıoorı öıec k, diyor.. doktor 
Abaullab: t3lıu i>ekl6yıaız ölU· 
ıl1aQ görürsünüz? lçıwdeo ııe-

çlyor: 

kongresinde 
- Baştarafı bir de - %İatı guptırmak mamkiındür. 

za golları nisbeten igicedir. "e bunun üzerinde geni drf· 
esaslı yol inşaatına proır .. m terdarlt~ bıri.ikte tetlcıkat ga
dııiresinde de•tJm etrnelctt1giz. pıyoruz. kimsenin ma;dur 
14 kıtometretik gambolu yolu atmasına megdan flermıge

bıı ıunLerde ıhaLe edılmiş t1e ce;i%. 
Kadit gotu üzerindeki tet/ci. Dilekler çok mütenevvi 

katımız da llitmış 'Ve f o ali· olduğundan bunların hepsı 
yete başlanmıştır. bu yolan hakkında izahat vumek uze

bu sene de11ılse btle ıetecek re mrıdür ar1e.adaşlarım ce
unege ikmc.ıı edticce;ı kana· vop vertceklerdir. şule da.r 
atındagun. sölegegim lc.ı, dtlekterın hep· 

SaıLık İl 'eri: gine doiaş- sile meıgul olac~;.m ve ım· 
tıgım geri rdd ~ırmaga JO/c lc.ô.n nısbetinde tulı:.lcka1<una 
n;;sl dım. ba hal vı/ô.!Jeti son çalışaca;ım. 

derece iıgLtendumış oldagun· Osmın Sabri Aaalın o.l
dan kcg/ıgeti esb.ıbı mucıbe· kışlarla biten s.ö:ıLerınden 
sıLe sıhhıye vekale ıne arzet- sonra maarif müdur vekıtı, 

tım, buraigraa sıtma muca- Lıse nıüaura Samı Akyol mı.ı 
dete teşkltall karuıması t k- arı/ ışLeerı,· rah:ıtsız bıı,u
Lıjırıde bu.undarn, vı:.kalf:.ı oa nan sıhhat mrıdurune Vtkti. 
ışı ıeıecelC sene n"zarı ıtıba. ıeten memleket hastanesı baş 
re atucc.Kını oııdırdı. ou nu lıekımı kıymer.lı op •ratô.ıti 

ıusu takıp etnıekteyım. müz A >du ılah sıhhat 1ş erı 

M.ımessu ark a ... şlardan ve Beteaıye reisımı~ d.ılımud 
IJautarı arıuı ıe11zll muııuse Mu mmer Y arımbıgık dele 
ôetıtc bazı d, eklerde butun diye ışleri ve Nafta mııdti.-
dııiar. ıunu memn1ımgetie j. ümüı Arif Nafıa iş{erı hak-

i ude etmek ıcap eder ı, yır- Kında uzunuz1.Adıya ı.ı h tta 
mı s~neden btri şı.ıuun burıurı ou.luıımuşlu.rdır. 
•lınde kalan metruk arazı , bu Dört saat devam eden bu 
gıitı toprak.su kögtuye daz•- celse müzakereleri Halkevı 
,/maktadır. u, Cum/ıu, yet hopaiorlarile şehrtn her tara 
hıı1<Ümt;tuun toprı:1K~ız k.Öyıu fınd ın dinienmıştir. kanıre 

vatantcşforı topl(ıja ba111...-- reısı mıiıakıregi kcifı göımuı 

mak. sıgasttının bır ıuv.lıa- ve ılci saat ıstırahat oermtş 
rudur. ufak t~f tk Ôazı hı.1.lc.· 1 tır. iki sa atın hitamını müiı· 
ıızlıkLar flaki ııe: bunlar uzı- alcip konırtı, reis Bekir Su
rındc h.ussus hutun .. rak ada- lcıi.tı Kutalcsızoğlu tarafın
ııtin ico, otıır~ı;ı ~urıdıı tıı.. dtııı afd~&f "' tncıim~.a rq. 
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1 

ır husanın 
• 
1 

Aca' ~ şu t1ı ze bir milyar· 
der kuz olaydı, kurtulamaz, kur· 
tarı! mı z mı idi? .. Ve bıtta so· 
rnyorum : üoıctorlar, htll Ol· 
memiş rılftn, blllll ha1atla ceakl• 
f n şu z walhyı kurtarmacıo 

imkarı yokmudur? 
H yır. m alesef.. lrnklo O· 

la dı. bu iki lnsao, bu iki muz· 
t rlp b kim, bu lld kıymt tJf 
f o nd mı hiç şOpbe yok ki 
kurt rm 1 n Lttynk iç taaııı· 
nı duyac !dardı 

lşte tıu an da op ratOr A.b· 
dullah debşebtl bir heyecaD 
ıçi r dP, cidden insanı bir 8CtJJf· 

la söylem"' , acı cı l:iöyleoıe· 

ğ • auyurmı , alaka uyaadır· 

nak ve rlık. bu gio1 racıalarıo 
önUne geı;il cek tttdl>lrlorlD 
hnması iı;io sôyltımeğa başiıtdı. 

D.>kturu biri bıralup biri 
nları!k söyl ltorlar, acı acı ıöy· 
la yor hır, şu şiındl reci ıurett• 
sönen bir uayatıa karşmn4• 

öylOyorl r: 
- Şıwdi gördQtQulı bu 

genç k dıo buraya ta Beşlkd&l· 

znndeo oto:nobil He getirılmif • 
tir Dvğum a~rıları Dıtşla71acı 
ıuah llıo malUm ehliyette ebesi·· 
ni getirwışlttr. 

EIJe dogurtmılı: içia maltlta 
bilgilerine, usuherioe miracı· 

allıı yavruyu ala1ım aerkeD 
yavruuuu kl.)luuu dışarı atmıf· 

Yaai cu tehlt.ıteli vııızıyttt hıııl 
olmu~. at.ıe doktor de~il ki, ebe 
üptmılör dtt2'll ki, eoe bilglli 
deQ'U .k.ı ışlu ötesini teala et· 
sın .. C•hU ebe, 1tb.Uamış, analı· 
rı, bablll rı telaş. endişe almış, 

iş lştea ieçıuce 'l'ca~ıoudaa otO· 
a11JbU aıaırıımış. k1td11ıcıttız bU 
focı Tazıy~tte hıuıtanaoeye c•· 
tırlllDIŞllt. 

Operı.tlör A b d u 1 1 ı tı 
dövUue dövUoe ıöy.lUyor. B•• 
llegerll <101'.turumuzuu doauıPı 

av(:uw valuuarı, CJOl.l eDel•t 
.tı.u.kında ıııoylediıUeri hııkıttat· 
111rı ıayutta yıaıaıaaı u:111u 0111· 
QUUl· 

1':ıstiC!l ıöyl~yeyiıa ki; b~ 
uca şehre tıer şttydeu oncıt 

o.r dJ2um evı, bır 1trnş v~ dıp· 
ıuı..ouı~ ~IJeh~r n.k.ıuaaa •• 
~ıaat:Lll tukibut, dok.torillr.t ali' 
wı ıuwut luıwcıır. 

Op.mnor ôııy AbdullıbUI 
ve Asıwıu bu mevzud11 vır•· 

Cl'llııt:ırıuı soyıadtlc.l~rı 1'.outerıo· 
ıı;ıo ı-:~cılcwtwıesını ailerJs.eo bil 
lllt:VZUU DOtUu tııtırır ar.kad••· 
larıınıu gt:ıuış o:ı;ilıle iŞldı.Ddl•· 

rıoı '1 rıca eddrl.ı.ı. 

-·-- Cevdet ALAP _..., 
porları ok.unctuktan sonrd 
reye k.onulmu~ titr rı~p~rtof 
u.tlf uk.tu k.u.out edıtmııtıf· 

dunaan sonrc.ı ıızu re!J'1 

ıntıntıbu zeçıtmtı vı neti· 

cedı: tımnı:: J:.atm H•''' • 
Ka7ıı, Hu.mdı Dilrsun, gıJS1 ' 

tr:mız tarırır muauru C•m"l 
Rız.ı. Çınur, Cı::uctet Akçııl• 
M wh ne1. O .. ınu.n ttagı ot'" 
ıoruht ı• o~e,. mıuk;:z kul" 

tdilre llı::JdU uzutı "'""''" 
11

' 
çılmışıuau. 

l:Ju,ıd.m soma riyaset ta 
rı.1/ı.ıdAıı iÖrri.ş:ı..ec~Jc. lliJI~' 
oır tı..ısu k..ıırn.ıdıtı o,ıdırl•' 
lllli Ut! !J nı ııJ . .uc: Jıegıtttıl 
lllU ujju.K.ı!Jel/et leınet1ı•1Stld 

dıf• 
uf i ·ey(! ıı.n.ıyt:t vıı:r11.mı.,. ' 

. "ıJ' Aym JlUrıun ak~umı flt•a J 
ıd .. ue h.::1eıı r~uı Rulıı UrıJ 
taraf maun kuZllıu.rd111J I'''" 
parı ıdare lıeyetıerı f.I~ J(Ô/' 

terden ıeı.etı mumessıtl~r 11
' 

ref uıe Y ı:şıtgurtta bır oklaflJ 

~emeıı verumııti · 

"'' Eueik.ı ak6a111 m11kıı 
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VEREM 
Onun için aksırırken öksürürken bir mendille 

ağzımızı korumasını bilmeliyiz. Kimlerin veremli 
olduğu pek bilinmez. Bir çak sağlam sanılan adam
lar vardırki veremli bulunmaktadırlar. 

Fındığa istediği e e 
vermek borcumuzd 

Biz Trabzon köylülüri yaşayışımızı fındığımı- mahsul veriyor da onun için.. Ya hiç mahsul 
za borçluyuz. Arazice en fakirimizin bile mutla- vermesin, bakalım o zaman bir tarlaya verilen 
ka bir kaç dönüm fındıfığı vafdır. emeğin on kat fazlası ona sarf edilmez mi? 

Onun için her ihtimale karşı başkalarının ak
sırık ve öksürüklerinin etrafa saçacakları (mikrop 
gfilleciklerinden) ker dimizi korumalıyız. 

Veremliler şuraya buraya gelişi güzel tfikü
rürler bu balgamla tükürük bir müddet sonra ol
duğu yerde kurur. Tükürürken veya basarken toz
larla beraber teneffüs edilen havaya karışır. İşte 
böyle bir hava teneffüs eden insan da vereme ya
kalanabilir. 

Fındık olmadığı sene sanki elimiz kolumuz Bu sözlerden de pek kolay anlıyoruz ki biz. 
bağlıdır. fakat mahsul olduğu sene keyfimize hu- Ulu Tanrının lütfuna iyi bir karşılık gösterdiği
dut yoktur. Çünkü fındık bizi ayakta tutan biri- miz yoktur. O, bu memlekete fındık ihsan etmiş, 

cik, en kuvvetJi ve herkesin en çok bağlandığı bir Fakat biz bilip te Hakkın o ihsanından layıkile 
mahsuldur. istifade edemiyoruz, İşte meselenin ve bu kadar 

Veremin yayılmasına sinekler de yardım 
ederler. 

Veremlilerin kullandıkları yemek kablarını, 
havluları, men .. illerini kullanmakta pek ali adamı 
vereme yakalatabilir. 

Gençlik, i'ece yorgunluklar, keyif veren ze
hirler, zayıf düşüren hastalıklar. ğıdasızlık. karan
lık ve glneşsiz rutubetli evler veremin yerleşme
sini kelaylaıtıran sebeplerden sayılır. 

Son zamanlara kadar veremin bir şehir has
talıtı olduğu ve köylerde açık ha va bol güneş ve 
temiz gıda varlığı dolayisile nadir olduğu 
sanılıyordu. 

Halbuki daha iace araştırmalar isbat etti ki 
köyler de şehirler kadar bu hastalığın düşlcünüdar. 

Ve köylüler bu hastalıktan korunma ve kur
tulma yoUarını daha az biJdilderinden onların ve
remi daha ağır şekilde olur. ve daha ç~buk dün
yadan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. 

Çünkü köylü bedeni yorgunluklara daha faz
la maruzdur. 

Ve muhakkak ki bir çok sebeplerle gıdaları 
da pek peıJeyicı detildir. 

Verem sanıldığı gibi şif as iz bir hastalık de
tildir. Halbuki herkeı bu illeti çaresiz ve muhak
kak alıp götüren korkunç bir hastalık diye tanır. 
Verem kelım.esini duyunca iliklerine kadar titrer. 

Bu yanlış bir diişücedir. Veremin tedavisi he
le ilk yakalandıiı zamanlarda ele geçerse muhak
kaktır. Ama belki biraz uzun sürer ve fazla dikkat 
iater. 

Meşhur ata sözüdür çatlak desti ne kadar 
unarılsa su yine sızar onun iyisi vereme yakalan
ınamağa bakmaktır· 

Onun için saglam kalmağa dikkat etmek, 
temizliğe iyi yeyıp iyi içmeğe elden geldiği ka
dar gayret etmek lazımdır. 

Veremlilerle koouşulduğu zaman onların eş
yalarından kullanmağa aksırık ve öksürüklerin
den korunmağa çahşmahyız 

Evlerimizi sık sık güneşJetmeliyiz 
Çocuklarımıza şuraya buraya tükürmenin 

Pek fena bir şey olduğunu öğretmeltyiz. 
Verem dediğimiz gibi başlangıçta tamamen 

tedavi edilir bir hastalık onun için kendimizden 
'ieya ailemizden birinde hafif öksürmek; gece 
terlemeleri iştahsızlık kesiklik gibi haller görün
Ce derhal bir doktora görünmeyi unutmamalıyız. 

Ruknettin Fethi Olc•ytuı 
( Köga111in Dokt•rıı 1tit11611ıdan ) 

- 0.HllJ td«tk -'l'! 

Bu bir hakikattır ve kime sorarsanız alaca- sözür ... Ö7.Ü buradadır. Üzerimize borç olan şeyi 
ğınız cevap aynıdır. Fındık biz Trabzonlulara yapmıyoruz . 
tanrının büyük bir lütfudur. ihsanıdır. Fakat ne Kötü mü olurdu, bir dip lazuta sarf ettiği
yazık ki biz ona karşı şükrQmüzü, borcumuzu miz emeği fındığa da yapsak ta ondan her sene 
layıkile eda etmiş değiliz, etmiyoruz edemiyoruz, bir düzüye ve fazla mahsul alsak.. Ve sonra, aca
Fındığı iyi bakmıyoruz, başka ziraatlere verdiği- ba mahsul var mı yok mu diye her sene kötü 
miz emeği ondan sanki de esirgeyoruz. kötü, pis pis düşünmeye kendimizi birakmasak.. 

Söziin gelişi, her hangi bir tarlaya lazut ek- Şu muhakkak ki her hangi ziraat olursa ol-
mek için orayı güzelce .kazır. derinleştirir, hatta sun, yapanları sevindirmek için mutlaka onlar
gübreleriz, tohumu ekeriz, sonra, yetişen lazut- dan bir emek bekler. Bu emek verilmezse o zi
ları ayıklarız, seyrekletiriz. kalanların diplerini raat te sahibini memnun etmez. Artık bu ha
doldurur besleriz. bunları yapmazsak o tarladan kikati bilmek ve ona iman etmek icap eder. 
bol mahsul alamayız. Fındık td nihayet bir ziraatbr. Onun da tıpkı 

Lazut için böğle olduğu gibi tütün, patates bir lazut fidanı gibi toprağının işlenmesi. kazın
ve her nevi sebze ve diğer her hangi ziraatler ması, bellenmesi, gübrelenmesi, ayıtlanma.sı, ter
için dahi ayni büyüklükte emekler sarf ederiz. biyesi, tımarı lazim gelir ve bu işler 20 senede 
Ederiz de ne yazık ki uf ak bir emeği bile fındık- bir değil, belki her sene yapılması farz işlerdir. 
tan çoğumuz esirgeriz. İşte köylü kardeşim! Senin düşüneceğin ve 

Fakat niçin? Yoksa fmdık ziraat değil midir aklını kullanacağın nok~a burasıdır. Fındığın da 
o. havadan mı geçeriz? Bir lazutun ve bir tütü· nihayet, diğer mahsulierimiz gibi, bir ziraat oldu
nün dibine senede kaç defa gider, çalışır, çapa- ğu meselesidir. Sana bunu kabul etmek düşer. 
lar. Kabak, pirasa ve lahanaya az mı emek veririz? Kabul edince de onu her hangi bir çiftçi gibi. 

Pek ala, bunlar için bu kadar kuvvet sarf \ benimsemen iktiza eder. Çüakü o, senin ve hat
ederiz de onu fındıktan niçin esirgeriz, neden ta hepimizin velinimetimizdir. ekmek kapımızdır. 
esirgeyoruz. Bilmem, sözümün en ince yeri burasıydı, onu 

Ben söyleyeyim mi neden esirgeyoruz: Çünkü anlatabildim mi ? 
Fındık hiç bakılmadığı halde bile bize az çok ___ , _____ Kazım BULUTA Y _ _ 

Şehir halkından 
Belediye yasaklarına 

Belediye riyasetinden : 

1 

r ı c a: 
riayet 

Beledive lcanıınunun 1 ınci mııddesi mucibince belde ıalc.i11lerinin mahal.'i mc.hi
gett• müşterek v~ mtdeni ilıtigaçlarını tanzim ve tesviy• ile mülc.cllef bııl•n•n b~ledigı 
muhterem lıallcımızın aşağıdaki hıısusata riayet dmelerini rica eder: 

1 - Belediye zabıtası talimatnamesi hükümlerine terJ/ikan herkes kendi evinin, 
maja~asının oe dülclctinıntn önünü daima temiz tııtacalc oe haralarda göriilecılc gayri 
sıhhi otuigetlerden mesul olacaklardır. 

2 Et1lerin, dülckanların. maiaztı ve müesseselerin önlerine ıabanlu oe balaşılc 
suları clölciilmivecek •e haralarda eL t1• agele gılc.tınmıgacalctır. 

3 - Solca/claro. sehz.e "' megfla lcııhuju, lcullanılmış lcô.jıt v• hatta siıara otıl. 

1 nşaat eksiltmesi 
Vilayet daimi encüme

ninden: 
Of kaıa:ıı merkezinde yaptı . 

rılacık (3595) lira { 41) kuruş ke· 
şif bedelli kaymakam cvioın iaşatı 
21 rüo müddetle açık eksiltmeğc 
kooulmu§tur. Mnua&lcııt teminatı 

(~70) lıradır. 28 12 939 tarihine 
çataa Per§embc günü sut 15 de 
vilayet aıkamıada toplanacak olan 
Daimi encümende ıbalcıi yapıla· 

cık:tır. Ke~if ve şartname:ıioi gör· 
aelt isteyealcria her ğüo encümen 
ltalemiue va talip olanların mu. 
vakltat temiutla.rıle mczk.ür gün 
V• ... tta encflaıeoe mlrac.ıetları. 

1-'4 mıgacalctır. (Bu hasrıı için el•lctrılc direklerine clemir u/Jetler takılmııtl''.) 
4 - Hanı eı müessesat kapaları önlerine ııı ıokaklara ıtcı "e tündüz. çöp Jö- ZA Yi SENET 

lcalmegerelc. çöpler daima ev, dükkan f11 majazalar deh.ilinde lcap'llı kaôlar içinde hu- Ofua harvel kôyünden Satır 
landarulacalc "' ôelıdige tanz.if at arıtelelıri tarojından 6u çöpler hır tün, her eo vı Ali o~ularındaa Battal oğlu Ali 
111ajas11ga maracaetla alınacaktır. Azizde Rize aoterli2'indcn muaad· 

S - Hattı, ma;aza ııe müusesat pıncırılerinı. 6allco11ltır11aa "' ic11pı ÜHrlerine dak ıo 1 936 tarih ve 4~ 10 nu. 
çiçılc ıaluıları (leıair eıga Jc.onulnt•JJacalc.tır. aarah alacı~n• olon 230 lira kıy· 

netli seaadimi l·l'l .y39 tarihinde 
6 - Soba boruları, lıer ev "• mailaa11ın birinci lc.atl11rı11ti1M1 galc•rı çıkarıl 111a- uyi eyleaiş oldu~umdın abireıı 

sil• ildi/. olııremıgaralc dama lc.atlrır gülcsttltilecelctir. baıltalırıaıa eline reçmlş olursa 

7 - Cepheleri ıoluı;a nazır ol•n hanelerin damları11tlo/ci lciremitlerden sıraJan kıymeti kaaHiyeaı o'mamalt üzere 

le le hl k · .. / ilia olu1U1r. çı mıı t1• diiş1111 te i esı ıostermiı 6alunanlar derht:ıl sılaip!ıri tara ından tanzim 
olunrıcalctır. Alacaklı: ofun tervel lı.övOnde 

l Şep o~ollırınaan S 'ile\ aı rı 
8 - Dtlfralartlan alcan sıı ar, borular içine alındı;ı ltıkJinlı bu bo u 'ar ıolca;ıra 0~111 M~hrn·t ş ., 

toprtılc ıatluna lcad•r indirilmiı elac11lc:tır. •--------..:.---
9 - Yerlere tükürmek. sü,./ciirmclc •• ialıam atntalc gas .. ktır. B• ilıtigacı hu Gençler l·uıübü 

keı ce6i11tle taııgac•;ı 111•ntlill• •• o.ahıaı lca~larla gör~celclerdir. rjyasetinden. 
10 - Kimts lı•J1flllrt11tını11 ıokalı.ltırdtı ıesm.si gasalctır. Görülcelcler b•ledi!Je la• Nıumnome mı cibi ~enc.lılı: Lmurni 

r•fı11tl.11 mıadırı ol•tı•t:tılc ee ıahipl11i tıcıigc •«il1eekle11lir. topl .. tım z 13 12 9.39 Çıırşu-n a 

11 - S•kalclerda b•ıı i•ı h 'l!Jt1a11 ıudirilmeıi memnu oldu;undan o" hasına 1naü ıaat ,9 da yapılacaktır. 
• r(•lff "''•"' ıttU.ll, ~-s 1T"' ,-....ı~· rica ohmur, 
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enluol 1 J 1 inci lc4n•n 1§.Jj 

• •• n 
Şimdiye ka. ar boş olan büqük salon. mükemmel hir şekild~ telvin fJe tefriş edile·ek ems /sız bir qtmelc s lonu haline if raj Pdildi Yemeklerinin nef tı.seti. servisttki 
intizam, müşterilerin memnuniuet ve r ğbttlerini celbetmelcte.dir. Şehir lcıılubülo lcanta ee bülelırinde h kim el n es11s: 

Nefaset, temizlik, intizam ve ucuzluktur .. 
Evlere, en müsait şartlar dahilinde munt yemek verilebilir. 

------------------------------~----------------------...;...___________ -----~------_..;;--~----------~------------~--------------~~ 

Fransızca ers Pazarlı la Ga.yrimenkul Satışı 
Muhammea kıyaPti 

-
Fr n!ızc ıualli liğind n Ali Hayrtar, Gerek arH ıdnlı· 

ria evlerin e • g r k k dl d r t esi de Frı!lsı:ıca derı nrmek· 
tedlr. Fransııc öğrenmek istiye 1 r Erıurum oteli sıhlblne •Q 

Mahallesi Soltafı Nev'i Yeai kapı __ N_. _M_etrükc_N_. ____ _ Lira ------· 
racaat et ıtairl r. 2-8 

icar Artırması 
B lediye Encüme i den: 
Bıl•J.igcye aft D b~ ·hane köpr -sii b•ırntl•lci 11 nıı

mar•lı oitınzn bir se .,.lik ic rı 15 ıan m ddctle •çılc •r
lırm•i• kon lmaşt r. 

llı l•si 15.12-939 cum tü ü saat 15 de icra ol•· 
!"t•iından t !iplerin a ni ıün ve aynı saatt• •~cümene 
11tirecaatl rı il"' olunur. 2-.f. 

Münhal memuriyet 
Trabzon Bel diy Riyasetinden : 

Şılıri (75) g tmiıbeı lir iicr.ti/e Trabzo• Gnıp ,,.,,_ 

A:tıi •ıletliıı agıır mı urluğu m-nhaldır. 
Ölçüler N#a namesinin ( 46) incin a.ıJeıi11* taf filcora 

•J•r memurl•ğrı h iyetnam s"ni t7 Belediye me1ttur "' 
mıi.t•lttiımleri Nizamn•mesini üçüncü madd,.inclclci •a
ıi/ları lr.ai: taliplerin ir r kıt'a fotoğraf ve vesik<ılaril• 

6irlikte Bıletliyemiu mür caatl rı ildn olıı.'lur. 2-" 

Sinema icar artırması 
Belediye Encümeainden: 

Belediyeye ait sin binaı·nın bir stnefk icarı, 
gtniJın tanzi11t stlil n 111rtnan:"ge ıöre onbe~ tün mjjJ. 
tletlı a~ık artırma; ko ulmıııt•r. 

Artırm• 15-12-939 Cama ıürıü ı t 15 de icr• 
ıtlilecı;iıulen t /iplerin agni tün we saatt• encümene mri-
r~raatları ilin olun r. 4-4 

Çöp s p ti ahnac k 
Belediye Encüm ninden: 
Belediye tanzif"llınd kulla'ftrlmak üzue (25) ad:tt çöp 

upıti pazarlı/ela fi ptrrıl caktır. 
Taliplerin s lı fJe c ma ganlıri s at 15 de E11ciime

MÜr•ct1•tlt1rı ilan ol r.ur. 

Sanat erbabı işçi ere 
Belediye iyas tinde • 

Btletlige Z bıt sı t'llimatnamesi i1t ( 305) inci naad
tluinin tatlili1ıe d ir ol n k rar sureti oşaiıya tl.ercedtlmiştir. 

Ba karar hilafına h rekat/eri görüleceklerin ıımuri 

Bılctliııge m .. teallık hk&mi cezaiye kanunu a tr.fJfikan 
tl!czigc ıılilıcelcleri ilan olunur . 

Belediye Z bıtası Talimatnamesinin 305 inci 
maddesinin tadiline dair karar 

Belediye Zı bıt 6l talim tn mesinin 305 inci m ddısi 
•ş iıd ki şekilde t ıl olunm ştur : 

Madd• : 305 - Bdedigı lı dudu dahilinde icr yı 
s•n'•t eden Şoför, .Makinist, Arabacı. Kagıkcı, Brrber, 
Sütçü, Mag llebici, D v:ırcı, Sıvacı, B dc.n cı. /(, ldırım 
"e la;ım ust !$1, D • ııer, ı.ırangoz, ile Otelci kalweci 
G!lzinocu, L ka'lltacı, Mürebbiye, Sii.t nine, hizmttci, aşcı 
çamaşırcı, aş k, h:ımal. mevaddı gıdaige satıcısı, vuair 
halk ile te s eden h "zmet erbabı işçil~r. Belediyeden 
elıliyrt ıoe ııhh t ara le. ıları lmağa mecbaıdarlar . 

{Kagıkcı "'' m to cuların ehligetlerini tayinde Li
m1111 Rigaıetinin de miital ası alınır. ) 

A) - Yı karıd •i ro 'anan ı•n•t erbabı işçilerini11 
Beledigtden ehli t oe .sılth t 'Oarakeları •l•6ilmelt:ri içi11 
H''Otlımirtle iş fle •<matları itibarile ala 'fcalı bulrındulcları 
Cemigetlerinden alınmıf birer lırioiget vartılcasını B.ledi
gege i6ra~ etmeleri l ~ımdır . 

. B) - B s nal e işçi eriahının ehliyetlerinin 
l•gıninc esas ol111afc üzre iı ,,, ıaRetlarınd•lc.i tlcrec&Jİ 
tJukııf ve k bilig ilerini gösterir gine alakt1lı bulundakları 
c~migetlerden. musadd k ayrıca bir wesilca 'ile Beledigıge 
mürızcaot ederler . 

C) - Ba f1tsikalar üzerine Be/etliye Fen. h•!Jılİ 
tarafından yapılan Deneme ve imtihanları neticeıintl• 
e/ıligetl•ri t h klc.ak edenlere birer ehligel •esikası veri· 
lir "'' t1yrıca her ıiç agd bir d•f a olmak rizre ma11t•s• · 
m•n ııhlıi 11tuagınıgı ta6i tutul•rlar . 

D) - Sıhhi aagıneleri netic11intl• ıarf /,ir h•ı· 
t11/ılcla m•lül altluk/arı tebe9gü11 edenler •mMmi lırf :ıısıılı· 
ft• _\af'•1'• ııt:i i ' çal~:mqktcu• mın ıcllirler. 1-2 

f.avak 11ra mataı:alar 
Bir b p ağ zaıun {96) hi11ecle 147 169 11s, so •• 

F.ıvak: Sıra Mataı:ılar 

.. ,, .. .. .. .. " .. 
. , 

" 
.. .. .. ,, 

,, Çaltmaİ:t"ılar 

., K11z111cılar 

,. Sarıf offo 
,. Cami aralı~ı 

Arralya köyii Zozola 
8otulı:au Hane &Jltı 

(9,5) bı11eai 
Mat z ıua nısıf h:111eaiıaia 

(72} hı ıede (21) hia1t1i 
,, ., ,, .. 
., ,. " u 

Fevkaaı,, A.rdiyıe in aı ıf,, 
hiı. 72 Hı~ 21 Hiase•i 

Mağı:u nıa ,. " .. " " 
Dükkan 
Harap mağ'aa:ı:a 

Harap mataza 
Mıtaza 

.. 

Tarlanın 11111f iıseai 

Tarla 

Defterdarlıktan: 

246 271 114 M 

114 ,, 
114 •• 
ıa , . 

2.f 8 272 
250 27J 
252 274 

114 
" 250 •• 

2~4 275 
258 277 

3 18 180 .. 
6 85 600 ,, 
~ 3 l>OO .. 
1 7 170 )( 

5!l UM. 13785 M.2 rns H 
2767 Um. 112 459,50 M.2 40 M 

Yukarda cins a av•afı yazılı ırayrimerkuller 7-12-939 tırihiıaden itibaren bir ay içinde bedelleri peşin ödenmek şartile v• 
pıurl!k auretile müllciyetleri aatllııca tır. Talip ol&Dlar yiiıde 7 ,5 teminat alcçalarile birlikte B -1-940 akşıımıu kadar defterdarJıta •ü· 
racaatlırı ilin o}uaur. 1-' 

Pirinç eksiltmesi 
Erzincan Aıkeri Satın Al._ Kom. dan : 

f - a.,b.rt 68rllİHIUl'IUR ifatf J•CI iffn 13 000 
lcilo pirinf .,ık eluilllldfı lc•1tm•ıtur . 

1 - M•htalftlltllt iıılıli Jj()O lirtı, i!lı l•mln•tı 192 
lira 50 lc•ruıt•r. 

3 - l!ICJilt••ti 15 - 1. K•••• IJI C•m• tiinii 
saat 10 J~ l!r~i•ca"fl .,lcırt Sı.dıJı Afnu K••fı1011•n1ltı 
g•pılacaktır . 

••N/ıK•l•rJ•n•n l•ltntil ı•rniıo11• 

İlan Zayi mühür 
rrabı:on İcra dairesinden: ~-ti mühürümü Hfİ ettilll· 

Açıl: arhrma lle paraya ı;ev Y coiıini al c ığ ımdan zayi mührün 
rilecek ıayri•eııkııl11o ne olduğu : hükmü oirnadıj!'ını ilan eyleri•· 

Gayriıaenkultı.n bulunduğu mevki Soukau ihtiyar heyeti n111Ndaa 
aab.alleat ıollatı numarası: Mehmet Lı1lıc:ol 

Şubat 929 tarıbı 74 no. şar
kaa temel bahceai, şiınıılen kbr· 
rl!tıa, garbea tariltiam ve cenu· 
ben han hatun bsbçesiyle m h 
d•t bıbçeoin 432 hiss itibarile 
2~H hissesi 

4 - ~·rl••m• 
larınta mı•c llfır oe r11u,ır,· lur ''''' laır fi" ı6rilebilir. fakdir olunan kıymet: 40 lira 

4 _ 4 Artıraanın yapılıca(ı yer güa, ııaa t, 

Yurttaş 
Kızı laya 
Yardımı 
Unutma 
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Sabun eksiltnıesi 
Erzinc a Askeri Satın Alma Kom. dan c 

1 - B11u•urt ıarni•on•11 • ıhf ,er iFİll 7800 lci o 
sab'lln ırçık d:si1tm-ıe /c!).,maı*u r . 

2 - Mah•rm•en bedeli 3 I 20 lira, ille t•minc.tı 2J'ı4 
liradıT . 

Cuına günü 
K• ?tİ~genanda 

3 - El11ilt ui 15-1. l.ii.r1 " ,J9 
.saat 11 de Er%İnCtH ••••rl S tın Al 
gapdacaktır . 

4 - Ştırtname Ol l'OSe~ c.J,,rtl. RaPl t•lcrrdl fGrni-
zon/arınd• meTJcrıttıır •• •gnıJ"; /ur ~ ırtie her fdll fÖ 
rıilcbılir . 4 -4 

ye kadar 

1 - ı,~. ra1d•enulla artırma 
ŞartaaaHI 13 1 !·tl9 tarllıhulen iU 
bar.. t•:ıs .ı;s• Me. ile lrabzon icra 
dalreılAin aa.ayyea numarasıada 

aerkHill 11Jr11>UaHi lçia açıktır 
lıAnda yazılı ola11lardıtn faıda mal(l 
mal alıaak iıtey11uler, iıo;bu şartna 

meye .,. 14.!ı~·934 ıloııya ııumarulle 

moıauriyetimi:ı:e ıauracaat olmeHdtr. 
:l- &rtırıuaya iştırak için yukarıda 

yauh kıym.,tıa yıl:&do yedib uçuk 
nlıbotinde poy nya mUU Itır Bakauıı 

temhıal wektnba tevdi ediJocektl.r (12•) 
J. lpotult ıablbi alaeaklılarla diğer 

ıllkdarların. n irtifa.it lı.akkı ııab.lp 

leruuıı ıayriaeullul lıeriadeld hakla 
rı.nı .lı.uıu11le faiz; vıı ıauraf1t dair 
olan iddialarını l~bu illa tarihinden 
lhtibaren. yıı-mı ıtü.ıı 1Ç1D.de ıtvrakı 

Alış iııl.ıye.ııin alasajUla rııc.b.aai ol-' 
dJ.g1:r aııtc.ıı.ıuuar buuıııup u..t>eC•l 
bunıarıa o rayri !llealı:u.ı ile te.111~ 
e11ıınııt aıca14tınıa meemuuaci_. 
fuaaya çıkmaz.sa en çok artıraaı• 

tulıhuc.111 bakı ıı.aımaıı. here artır•• o• 
1.>.:9 üuıı daıı.a t.ıuıı1ıt ve o.ıı be~cl ııtP 
:.ıı·l·\HU Cuıııart.ıııı güna ay.ıaı aaaı- • 
yupııöcal[ utırınöı1a, otıG.eli ııatıt ıı\•1 
uıu ıtlacugıaa rıı.;ııauı olaa d.il•' 
ıuacıt.ıUılıLrııı o gayrı mıai:ul 1.le telllO 
edilmış ıtlıaeakıarı mecmuwıdan fasl• 
Yll c;ıı.:wa.ıı. lilltluo, on fWOl[ ıırtıraa' 
wıutı tıdilır. liöy.le bır oo4ei e~ 
ııııuıı.ıı:ıuıt ıhaltı yapumaz. ve ,.tıı 
taıtıb1 du~ez. 

6 üııyrı ıueAkul keadiıılae ıı.alt 
uıuııu ıı.uııH derhal v•ya verU•• 
ı.ııuu11:1L ıı,;ıııae pıtrayı verıaue ibal• 
.ıı.ıu·urı fı.ıı.uuııu.ıaııı.ll Juındııden e.,.,,ı .. Sabun eksiltrnesi 

Erzincan Aıl·ert Saha Alma Kom. dan: 1 
1 - Tra ıre ,.,,.jıen•••• iltti acı lfin TfJ-100 /cila 

sabun o,rk eksılt 11 ~.,... 1 ' . 

mtlııbltelerile bir lkte meınariyutiuıl 
:ı:e bıldirmel•rı ıcap edıır. akı;i lı:ıl 
de lıai:ian tapll ııcılile aabil oiına 
dılı:9a utı, bedelini• paylatınasından 
lıarlç lı:allrlllt. 

yüı..ı;uıı: tck.ıtt., bu1uıı.an kiıaııe ar:aet.o'f 
u.ıuugu Oöd.ıu,. llUD.ıia ra:ııı o.ı.ıau Yt11 

0111 uuu.ıa:&ııli .tıoı11L11ıı o.ıao•f ıııa all44'•* 
lU 4cur.ıııaya çıliıarılıp 1:1.11 ıtOJi artır• .. 
wııı• o.ıuır. 1.;u .ııı .. u .. •r•ınııı&aki 1at• 
vıı g.ıı,;ııu gilıuer ıı.;J.aı1e yhbet .., 

2 _ Mulı m 8 111 /, dtJli J1 # lir , itle. teminatı 
280 lir 81 lt•r•ıtrP . 

3 - &kıiltmt$i 1 J - 1. ~•r.u• jJ' Cnma ıanu 
aat 15, 'a Erıine R eıkert' tı Alma Kemiısonand:ı 
gapı/aceldır . 

4 - ş., •a ı •e ••ttJ/ı Colord ••11 tıl::J,.i[ gar
nizonlarınılo. r•c tt•r 'lJe 09nuJrr ,· 'u s;•rt!• h r gcin 
görülebilir . 4-lf 

Pirinç eks·ıtmesi 
Erzincaa Askeri Saba A lm Kffl. daa : 

I - Tr bz " pr•f •tım•ntl11 llıti ı için 1561.10 itil o 
pirinı açık ık•il• .. ~J• lo""' ,,., . 

2 - ••lt••,,,e• 6etlıli 4112 lir- , tll:. 16"tm h 
315 lira # Jc.,,•"•r . 3 - ~A:dlt.Hi 15-1. K•·· ,. c. . .. •••t 1 j ,, f .. zi•ca.1 .. 1c.rr s.t.. ~ı. 
11a~ıl•••ilrr . 

4 - ;\"t••nte •• ıwıa/ı .C•l•r •• '"-' l ıar

A-r gün 
4-<I 

nis•nlarınJ mc•c•tt• '" •ıı11d1r,• Aer Erd 
görilehllir . 

Dclop yaptırılc co' 
G~ . .ıı.ı ük Müdürlüğünden: 

Trabzo11 Gümrük MüJğrlüjünce mubc.yıası ic.ı.p t!den 
bir adet tarife teşhir Jolabı 11-12 -939 tünündın iti611nn 
15 tün mü.,dttllf mıınalcuaga lco11almııştur. 

28-12-939 ıii.niinde ihalısi icra lcılınaca;rndon istek
~ilerin ııraiti ö;re11mılc. ve lcrokiıini ıörmılc üzere tiim-
ralc.I• miitııılclcil lım salın lcemiıgonrına murr.cı.atları 
ı/a,. ol•nıır. 1-4 

~ UllıtterHo ıttnda il artıro.ıaya 
lttir1tll 11d11nıer artırm• wartnamuılnl 
oi:11mu, ve ltlLum,u maıılmat aımıi 
ve bıınları tewaıaea k1t!>ul etmiş 
ali Ti ilıtibu olunurlar. 

5 Tayin edilen .umanda gayri 
wenkııl uç d111a bağıro.ık~an ııonra 

e.ıı çolı: artıraaa ihale edllir ancak 
ar~ırma bedelı muhamen kıyınetın 
yli•de yııtmıt beşini bu.imar. nya 

.tı.ı&llp oıuııııcak faıır; Te d.tier ı.ar•' 
ııu uyrıe4l .tı.ııwe b.ı&cet ILaımaıı:ıııı• 
w· uııırıyoıtinuzc11 a.ııeulan bUı.ail. ••~11 

WllU\.ltı U~.:IJ 

uayrıınıınkullor yukarda ıtıterU." 
ı :t· l ·d4U taru.uııde frabzoıı 1 er• 
m uı..ırı uğu vdıuııada iıou üü .,, 
goınurııo.u .artu Wli şartnama; daitelid• 
ımıtıııcajlı uaı.ı oıunur. 

--~------~---.....,._.,,,,-

Arpa Eksiltmesi 
Erzincan askeri satı alma komisyonundan: 

I - Trcıozon ıaınızonu ıçin 75,000 lcao a,pa ,,.,tlc ıkıilt 
me ılc satın liLınacalctır . 

tı.2 - Muhammen. oedeli 4875 lira, ilk teminat 365 /iri 
63 kuruştur. 

3 - Elc.sillmesi 29 Birinci Kanun 939 Cum'l günü saat 10, 
ela Erzinian As~eri satın alma Ko.da yapılacaktır. 

4 - Ş:ırtnam-e ve t fi •f i Kolordurmn tekmil ıarnızonlorıtı"' 
~~~tt~2~ıdır. Her yerde he,. gti.n görülebilir. 1 -.±-, 

Pazarlıkla arpa eksiltmesi 
Erzincan askeri satma ına komisyonundan: 

1 - Trabzon garnızor.u ıçın J:ı, ODU kı o arptı pazartıkl
satın alınacalc.tır. 

2 - Muhammın bedeli 900 lira ille tıminatı 67 lir• 50 
lcaruştar. 

3 -Pazarlıjı 16-12-939 Cumarttsi tiinü saat 9 daErıitı~ 
can As. satın lfıma Komisyonunda gtıpılacalc.tır. 

4 - E11ıafı Kolord•nun tekmil 'armzo11larmtitı meflcllt" 

tur fle agnıdır. Her gerde her gün görülebilir. 
5 - Jstd:lilerin belli gün '" sa-:ıtta ille teminat malcous· 

l•rilı lcomisgontla brılr;ınma.lo.rı ilt!n olanar. 
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