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Kodil yolu 
M

·eıkeze bağli köy/,,.. 
rimiz içinde Yomra 
nahiyesinin yüksek 

/erinde Sürmene ile hudut 
olan sıra köylerin "Kodil .. 
aclty/a bir yolu vardır. Bu 
yol. hazı kısımlarda üç 
metre kadar geniştir ve bir 
çok yerlerinde de bu geniş 
Jik on santime iner. yolun 
geniş kısımlan 50 sene ne 
bir tamir ve ne de bir tes
viye görmüştür. Ekseriyetle 
daralarak hatta be~ santi
me kadar düşen kısımlarda 
kayalara tutunmak mecbu
riyeti vard1r. Saatlarca uza
yan bir yolui1 bu tehlike
leri devamll bir iztıraptan 
başka nedır .. Yağmurlu ha· 
va/arda baştan başa su bi
rikinti/erile göl/eşen bu 
yolda. çamur diz kapaklara 
kadar çıkar. Saplandığı ça 
murdan kendini alamıy11rak 
can korkusu ile hışliyan 

hayranların yüklerini indir
me gibi sayislZ vak'a/ara 
te~aduf edilmiştir. 

Sonra iş bununla. bu 
kadar zorlukla neticelenmi· 
yor. Daha ağlf şartlar al
tmda bu yoldan işlemenin 
diğer azabı da derelerin 
yolu kısa. uzun mesafeler
de bir kaç yerinden makas
lamış olmasıdu. flym IJO 

/u takip etmek, aym yoldan 
geçmek zarureti karşısmda 
kesilen yolun ucunu bul· 
mak için paçaları sıvamak 
derelere saplanmak lazım 

gelir. Yağmurlu havalarda 
beton köprüleri sürük/iye 
cek kadar yükselip sel ya 
pan bu dereden bu şartlar 
altında gefmek her halde 
her zaman ıçm tehlıke/i 

o/maktan başka insanların 
tahammülü tışmda •bir ha· 
disedır. işin daha acık// ta
r•fı, binlerce köylü vatan
daşm her gün için bu yol· 
dan geçmesidir. Nahıyeye 

inmek. şehre gelmek, mal 
satmak, eşya almak ve ni· 
hayet yaşamak için bundtJn 
ba~ka geçeceği bir yol 1ok
tur. Köylüler,· gelir. yollarım 
yapmak ister. fakat barut 
ve kazma talepleri havale 
siyasetine kurban olur gider, 
takip ve israrlara da ·'bugün. 
yarın., kabı/inden kuru bir 
vaat .fırl11tılir ve nihayet 
kodi/ yolu bir dürlü tamir 
re tesviye amelıyesi gör 
mekten uzak kalir. 

Trabzonun ihtiyaçlannın 
eveld tam bir tetkik had 
desinden geçirilerek sıraya 
konulduğunu ve Kodil yo· 
!unun da bu meyanda müs
taceliyet kaydile yer aldığı
m gördük. Voli Osman 
Sabri 11dal geçen haf ta 
yapılan merkez ktza k Jng 
resinde Kodilyolunun. Yom 
ra ve Yambolu arasındaki 
muvaff akiyeti takip etmek 
tı olduğunu müjdeledi. Şu 
halde üzerinde ehemmiyetle 

- Arkası 2. dt -

cemal Rıza Çınar 

Milli Şefin Trabzon halkına iltifatları 
İnönü, ilk fırsatta T rabzona gelec~klerini 

v a a t b u y u r d u 1 ar 
Valimiz, Trabzon halkımn Mi li Şefimiz hakkındaki 

yüksek duygularına tercüman oldular 
Tazim heyeti Kopdağ.nı aşamıyarak dün şehrimize döndü 

~ .... 
Reisicumhur Milli Şef ri dönmesini mucip olmuş

ismet inönünün Erzurumu tur. 
teşrif I eri nünasebeti/e Valimiz Osman Sabri 
Trabzon halkının Mılli Şefi- 1 lldal Trabzon tazim heyeti
ne karşı taşıdık/an ~üksek nin Erz1.;ruma hareket etti 
sevgi ve sarsılmaz bağlıhk· ğini Riyaseticumhur Umu
/arın~ ~e tazim duygulanm mi katipliğine telgrafla bil 
arz ıçın Erzuruma hareket dirmişti. Trabzon halkmm 
ed~n Trabzon tazim heyeti tazim duygularım arz icin 
anı ve ':'üthiş bir fJrtmadan_ heyetin yola çıkflğım be· 
X~pdııf!m.~ aşamfYarak gerı lirten bu telgraf tan Mıllı 
donmuştur. ş r· . ı. . .. h 

~ı ımız pe."f. muıe assıs o/-
Milli Şefin ayni gün Er- muş ve ilk fırsal!a TrabLo· 

zurumdan avdet buyuracak- nu da teşrıf buyuracaklannı 
farı. haberi, tazim heyetimi· Valimize tebşir etmişlerdir. 
zin flftma dola}'ısile aşa- Çekıi •n telgrafları aynen 
madıklan Kopdağmdan ge- neşrediyoruz. 

Riyaseti Camrıur Husu:1i Kalem M. 

Errurrım 
.. Erzuruma büyük şeref bahşeden Mı_ll_i_v_e_değişme~-Şefimiz 

Reısrcumhur lsm~t /11önünün te; rifini lıabtr alan Trah.on lıall.:ımn 
ebedi tazimlerini ue sarsılr;zaz Ö~ğ.lılıklarını sunmak üzere brıgütı k.ii 
14-12-9.J9 sabahı Beledıge Rtııı Muammer Ya,ımbı11ık ve Hal 
k"vi reisi Dr. H ayrettin Atakol, Belediye encümeni azasından 
Bürlıan Ojuzlu ve Tevfık Yunuso~lundan mürekkep bir /, egeli~ 
Erz.uruma hareket ettikluini arz eder saygılarımla ellerinden Öp· 
~üğ~mün ve şahsi tazima_t ve sonsuz bağlılığımı yüksek lıuz.ura 
ıbialına tavassutanuz.u lıormetlerimlc rica ederim . 

Trabzon Valisi 

Osman Sabri Ada[ 
Vali 

Osman Sabri Adal 

Trabzon 
Reisicumhurumuz.a tazim için gönderilen heyetten dolayı 

lftemnun ve mütehassiı oldular Hegeti11 Bagburda kadar teldik/eri 
ve Kop dağından kar Münasebeti/• geçemedikleri haber alındı
Bu akıam Er~uramdan aude:t ede~ekleri için Hegetin Trabzona 
at1det etmelerıni em;r bugurdular. 

_ Trabzonlu/a,,n gösterdikleri samimi altlka ve mıılıabbete te
şekkur ue ~el~mlarının iblciıını eınir fi! ilk fırsatla Trabzona ge
lerek kenclılerıle görüşeceklerini vaacl bugıırdu/a., . 

Umami Katip 
K. Gedeleç 

Sagut Ktmal Gedeleç 
Rlgaseti Cumhur U1'tumi Katibi 

Erzurum 
Zatı deuletlerinin Büyük R'!i:1icumhurn-:;:uzu1t re/ ak.atlarında 

balunclukunuza emirlerinizi almca muttaıi oldum. 
Bu mürJasdbetlc derin tazimlerimi sunarken Trabzonlular 

hakkında Mııli ş,.fimizin ipzal ettikleri y üksek iltifat ve selamla 
rına mazhar olduklarından dolagı fevkalade minnettar kaldıklarını 
ve ilk fır•atta Trabzonu şeref lendireceHeri hakkındaki teb$iratınız.ın 
da bir a11 evvel tahakkukuna sabırsızlılcla intizar edeceğimizi şük
rdnlarımla ellerinizden öperek arz tderim. 

Sadettin Uraz 
iki ayayakm bir zaman

dan beri şehrımizde bulu
nan ve parti teşkilatının 
iş/enle meşgul olan Cum 
hurıyet Halk Partisi Gire• 
sun Bölgesi Müfettişi ve 
lstanbul meb'usu muhterem 
Sadettin Uraz Çarşamba 
günü Tan vapuru ile Or· 
duya ve iki gün k11/dıktan 
sonra oradan da lstanbula 
gıtmek üze11e şehrimizden 
aynlmıştır. 

Sadettin Uraz. Valimiz. 
Partililer. Belediye matbuat 
ve umum meclis azaları ve 

Trabzon Valisi 
Osman Sabri Adal 

B. F ey:zi Hızal 

Vıl11getbniz Cumhuriyet 
ntüddegiumumi muvavinli
iini ligalcatla i/a ıden ve 

hırkeıe kındisini ıe•dirı11 

B. F ıgzi Hız•l Jii11 i•mir 
vapara il• geni memuriyet 
maluılline ıitmiıtir. 

~ -
Transitte 

• 

Milli Şefimiz Reisicumhur Kahraman İsmet İnönü 

Milli Şefimiz Aziz Reisi Cumhurumuz 
ismet lnön ü 

Muazzez Milli Şefimire 7'rabzonun tnzımatmı aru tmek ve 
Tra bzrnumuzu Şereflendirmek ricasında bulunmak gibi şerefli bir 
vazifeyi taşımak hahtıqarığı/e yola çıkan heyetimizin bu milkaddts 
ödevini Jt!rİne getirmesi Kop dağının kapanması geciktirdi. 

Şimdi umumi katiplik makamının Bayburt Kaymakamlığı va· 
srtasile tebliğ huqurdulcları emir./erinizle bu akşam Ankaraga auJet 
bugurmaklığınız sebebile geri dönmtkUğimiz halc.kındalci gülcsek ira
delerini tebtllüğ ettik, 

Muazzez Milli Şefimize memleketimizin hörmet ve tazim hiı
lerini iblağ ederek mubarek ellerin i öpem eden du,qduğumuz. izdirap· 
/arla içimiz kanaya kanava avdet ttdıyoruz. Bu vazifey i Trabzonda 
yapabilmek sa ı cletine Erişmek en büyüle bahtigarlıjımrz olac•ktır. 

sonsuz saygı ue bağlılık/arımızla elleriniz.den öper iyi yolculuklar 
dileriz . 

Trabzon Belediye Reisi 
Muammer Yarımbıgık 

Bayburt Kaymakamlıtına 

Ç ok: ac .. lcdi r 

Reisicumhura taıim!ll için ba 1abah Trabzoadan hareket edH 
heyetin oraya muvaulat cttiııderi haberini aldık, Heiıicumburumuz 
bu ak$ m Ank:araya hareket huyuracalı:larıadaa teşekkürle rİ•İll heyete 
ibla~ile beraber avdet etmelerinin kendilerine tel.lifini emir buyur-
muşlardır. 

Hos Balavrak Yolu 

Umumi Kitip 
K. Gedeleç 

Yılbaşı Balosu 
Köylünün teşebbUsüyle Yılbaşı balosunun ço-

Hosbalavrak Köyünü Zefano- cuk esirgeme Kurumu men
za ve yomra yoluna bağlaya- faatına verileceği haber ahn
cak yeni bir yol açılmakta mıştır. 

Tırtıl 

OLUŞLAR 

Ekonomi haftası 
İktıs?Jt savaşmın 10 cu 

yılındayız. Başladığımız gün
denberi başardıklarımız, bu 
yolda da çoktur.· fakat asla 
bitmemiştir. Daha yıllarca, 
milli ekonomimizi her ba
kımdan tam bir olqunluğo 
ulaştırmak için savaşacagız. 

Devlet ve millet yapı
sında istiklal temel ıse 
ekonomi çatJd1r. denebılir. 
istiklalle ekonomi bırbinn· 
den ayrılması imkam ol· 
mıyan iki tamamlayıcıdır. 
Çetin tecrübelerle öğren
dik ki iktisat düzeni bozuk 
olan bır varlık ayakta du
ramaz. alnı BÇJk yaşıyamaz 

.. Fani dunya değıl mi? 
Bir lokma, bir hırka y ter!, 
uyuşukluğu. ·• Turke. hak. 
ç~şmei irfanı haram etmiş 
lif!.. ·ne yaparsa Frenk 
yapar .. kiJ/ürlui asJrlardır 
bu mJ/letı yolundan alıko· 
muştur. Loumda kapitülas· 
yon zincirlerıni kmp atar
ken bu imansız/Jkların üs 
tünden de süngergeçi dık.. 

Ve kısa zamanda milli 
bir endüstri kuyduk: /(umdş 
ihtiyac mızm hemen topuna 
cevap verebılecek fabrikalar 
kurduk. Şekerimizi kendi· 
miz yapıyoruz. Kağıd mız. 
camımız kendi emeğ"mizle 
meydana gelmeğe bc.şladı. 
Nihayet, nafıa ve milli mü
dafaamızı bes/Jyecek fabn · 
kalar da işlemektedir. 

Daha dün törenini yap
tığımız hat, bugünlerde en 
şerefli yolcusunu, hanisini 
bir uçtan bir uca taşıyan 
'elik yol da ekonomik kal· 
kınmamızın parlak bir za
feridir. 

Milletimizin iktisat şuu· 
runda da bir hayli ilerleme 
kaydedılmiştir. Milli banka 
/ardaki artırılıp biriktirılmiş 
paramız yüz milyon'u geçi· 
yor,· bu rakam hiç şüphesiz 
azımsanacak bir miktar 
değildir .. Şurası da belırtil
mek lazımd1r ki bu para 
duran bir kıymet değildir; 
iş/iyen, üreyen aktif bir 
değerdir. 

··Yerli malı, şuuru ve 
isteği Lmilli müesseseleri 
teşvik eden. geliştiren mad
di, manevi bır dayançtır. 

Bu milletçe yapılan ha
yırlı seferberlik ve savaşta 
Milli iktisat ve tasarruf 
Kurumu her zaman şükran
la anılacak hizmetlerde bu
lunmuştur .. Cemiyetin kıla· 
vuzluğunu yaptığı çalişma
larımızı hiç gevşetmeden 
devam ettireceğimize şüphe 
yoktur. Esasen buna mec-
buruz da. Hususile, dün· 
yanın bu buhranlı vekarı· 
şık devrinde . Bugün maddi 
ve manevi kuvvet,enmızi 

toplu bulundurmak ihtiyaç 
ve mecburiyetı '1er zaman
dan ziyed dır .. 

Hamarat olmak, ece 
daha bir çok tamdık/arı 
tarafından vapur~ kadar teşyi 
edilmişlerdir. 

Şehrimjz transit idaresi· 
ııiıı Erzurum müdürlüğüne 
bailandığı, ba sebepten şeh
rimiz müdürlüğünün bazı 

amir ve memnrlarının Erıu-
ruma Kideceii haber alınmııtır, 

olduğu görülmüştür. bu yol, 
Zefanoza giden en kestirme 
yol olacaktır. Balavrak Köy
lüsilnü ve muhtarım takdir 
ederiz. 

Bu akşam halkevi sine· ı rikli olmak. kuvvetli ve 
masında Tırtıl piyesi temıil zengin olmak .. Ülkümüz b 
edilecektir. . HaKkı Tuncay 

• 
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DOGDUKÇA 

Varol dedi 
Eskiden tanıdığım bir 

nahiye müdürü ile bir çok 
konuşmalarım olmuştu. 

Ona sorardım; 
- İşler nasıl gidiyor ? 
Cevap verirdi: 
- Bulunduğum yer ma

lum' suçlu aramaktan vakit 
bulup ta hayırlı işlere baka
mıyoruz, ancak asayiş ve 
emniyetle meşgulüz. 

Nahiye müdürü haklı idi. 
Bulunduğu nahiyede geri 
devirlerden miras kalan (kan) 
davası çok yürek yakıcı bir 
surette güdülüyordu. Yaka
sız gün ve gece geçmediği 

herkesce biliniyordu. 
Köy ve köylü sevd sile 

gıdalanan bu ziz ark d şı, 
zaman, zaman Trabzon gel
dikçe görür, yni mevzu ü
zerinde onu söyletmiye ça
lışırdım. O ise muvaffaki-
yetinde kendisine hi se ayır
madan olan, bitenleri anla
tır ve (iş daha temam olma
dı.) derdi. 

Son görüşmemizle ara
mızda beş yıllık bir mes fe 
var; iki ıün evvel yine k r· 
ılaştık. Yüzünde sevinç, 

gönlünde ferahlık aşıkardı. 
Elimi sıkarken canlı, he

yecanlı bir ifade ile . 
- Ben dağdan geliyorum. 

Fakat dağ derken hatırına 
başka bir ıcy gelme in, 
orada samimiyet var temiz
lik Yar, sessizlik var, çalış
ma var. 

Evelce bana süal sorar
dın, o zaman acelecilık edi
yordum. Asıl sü l sorulacak 
zaman şimdi, sor bakalım .. 

Bu sözleri bir içimde 
söylemişti. Yüzünden kan 
fışkıran dostumu sıhhatlı 
ve neş'eli bulduğuma sevin
dim. 

- O halde anlat baka
lım, ne var, ne yok dedim. 

Bu seferki cevabı şöyle 
oldu : 

- Biz eskiden olduğu 
iibi emniy•t ve asayişle 
uğraşmıyoruz. işimiz imar 
ve eser yaratmaktır. Niçin 
mi diyeceksin ? Halk idari 
siyasi riiştüne vasıl oldu da 
onun için... arzularım ta
hakkuk etti. İsmim gibi ru
humda mes'uttur 

Sözüme dağd~n geliyo
rum diyerek başlamıştım, 
~vet o. dağlar ki, bugün 
zırvelerı:nde kültür meşale-
leri yanıyor. Bu yıl mınta
kamda 6 mekteb temeli at
tım, Vazıyeti oiıa gore kı
yas et. Dedikten sonra uzun 
bir kahkaha fırlattı ve sustu. 

Ayrılırken ona ~'yaşa 
var' ol,, dedim, 

Çulha 

Açık teş kkür 
Senelerce hayatımı teh

dit eden hastalığı te his ile 
midemde ehemmiyetli bir 
ameliyat yaparak hayatımı 
kurtaran Askeri hastanesi 
Başhekimi Bay Oman Uğu
rele teşekkür ve minnettar
lığımın açık olarak iblağıua 
muhterem gazetenizin ta-

asutunu rica eylerim. 
Giresunda mukım 

crayi tedavi v meliy t 
Trabzon 1 n 

(Yenlyol ) 

• 
l V(J A a Ulusal Ekono 

•• mu ase aftası 

insan saginin tabiat kuv-
etlerine inzim ım ve iştira· 

kile lıusale gelen servetlerin 
/cami/en sarf v istihlak edil
meyer k bir kısmının arttı· 

rılıp birilctirilmeıile topla-
ı::n p•r•larm sakla11mesı 

vı tunların nemalant.lırılm11· 
•z için oalctile ille olarak 
tasarruf sandıkları uücrıdo. 
getiri 1m ·ştir. 

Frans1zctz (Caisse D'parg 
nes) ve Almanca ( Sp r 
kasse) denilen bir tasarruf 
sandığı sırf şahsi teşe6büs
ler neticesi olarak 1765 
senesinde !Umanga. da ~e 
1818 senesinde Pariste açıl
mıştır. Bıı sJndıkl rm mü
essis/eri bir anonim şirketi 
h Zinde iştirak edip sandığa 
bir sermaye vaze,erler fJe 

sandığı bir cemiyeti hagri
yenin veya Belediye meclis 
ferinin tahti himayesine va
zedip hi, olmazsa bir sene
lik. idare masraf !arın. n tes. 
vigesi için lüzllmlu olan tah. 
sisatı alırlardı. 

Tasarruf sandıklarının 

ôir kısmı yekdiierini tanı · 
yan bir takım kimseler ar•· 
•ında tesis olunarak her haf 
ta ve her ay azası tarafın · 
dan verilecek mebaliği top
l•gıp brı paralar ile ikrami· 

• 
yeli tahvilat satın alıp hıf-
~ederlerdi. Bazı tasarruf san· 
dıklan dahi hügük tic~ret· 

hanelerde ve f ahrikalarda 
miistcıhdemini tasarrufa alış. 
tırmak için tesis ol nmuştu. 
Ekseriya bu sandıklara me
murlar ve işcilerin tevdiati 
müten sip olarak ticaretharıe 
ve fabrikanın sahipleri tara
fından onların namina ilc.ra 
miyeler tahsis fit ita olunur 
du. İşte,· Avrupa. da ba#an. 
ııçta şahsi teşebbüı netice
sinde açılmıı olan ta~arruf 
fle emniyet sandıkları, bi/Q.. 
lıere zuhura gelen bazı müş 
küllerin bertaraf edilmesi 
husususunda. ellerind.efci pa· 
raların dah ı nafi bir surtt
te istimali için hukü.met/erin 
mua'Denet ve müzaheretlerini 
talep eylemeleri üzerine hü-

kumet/erce sandıklara müda 
hale fJukua geldi. Binnetice 
bu stlndıkların amme mena
/iine ait müesseseler olduğu 
tosdik ve kabul edilerek ni
zamnameler vücuda getirildi. 
oe umumiyetle sandıkların 
bulundukları Vilayet ve B•· 
ledige meclislerinin "tahtı 
murakaôeıinde bulunması 
~sası kabul ve iri/emiş olan 

p•ralar ifill 6azı kayıt ve 
şartlar konalJu. 881 11ne
sintle Franıa. da hıısrısi bir 
k nun ile doğru an doğruya 
hükumet tarafından tevdiat 
sahiplerine senevi ( 0/0 3 f 1J

iz 'lJermt.k f.I bir f ranka ka
dar teTJdiot kabul etmek üze. 
re bir tasarruf sandığı oü
cuda getirildi Tevdiat ıahip
lerinden alınan paraları eı
lıam ce tahvilat TJegtı emtıa 
'Dega menkul mal 'fJl!ga emlalc 
' hinnm [erinin t~rlıini mu
ka6i inde şirket azalarına 
" satr halka, ahali b ınkala• 

r~ ir I ''"' 11 

sair umumi mti •seselere ile. 
raz etmekte veQahut hunla
rın kefilli ticari sen tlerbıin 
iskonto edilmesi lıususunda 
istimal eder erdi.. Belçika 'l'e 

İsfliçre ıasarruf sandıkları. 
nın uJu/ü Fr..ınsız ve Alm2n 
usulüne müşabilıti. nihauet 
!cısa bir samanda hu gili 
sandıklar diğer bütiin Aoru-

pa ülke erine de gaıgldı. 
Biz.de de, Tu'la vilıif}eti 

'CJaliUğir. de bulunduğu sırado. 
zıirra için memleket menafi 
sandıklnrını - ki bu sandık
lar bila 1ere ziraat bankası 
namını almışla dır - tesis 
etmiş o/ .. n büyulr. Mıtat Paşa 
1283 senesinde Is nbul 'a 
gelerek Şura_qa D '1,[ l Riya
setine t gin olunduktan son
ra Devletin tahtı zıman ve 
lcefal~Unde olan hem tasar
ruf ve h-em de terhin spndı 
ğı muamelatını if cı etmek üze. 
re (Emniyet sandığı) namı
na bir sandık teşkil etmiştir. 

İlk önce 22 Ağustos 1284 
t11rilıinJe bu sandtlc için ya. 
pılan nizamname ile idaresi 
iki muteber tüccara teıudi 

edilmiı bilahers bu nizamna · 
me tadil we feshedilerek 22 
Eylül 13~0 tarihli nizamna
me ile sandık TlCaret Neza
retine raptolundu fJe 132 3 
senesinde ise Ziraat Banka
ıuuı ilhak olundu. Artık bu 
tarihten itibaren emrıiget san· 
dığı Ziratıt B rnkası idaresi. 
ne verildi. ve halen de aynı 
şekli muhafaza etmektedır. 
Fakat u,,manlı İmparator
ıu;anun f ütuha.ttan sonra 
başlıgan ınlıitat devirleri es
n aında p;ıdııahların, hu İş· 
te olduğu tibi, ekonomi sa
lıaıındu da milietı dii.şütımek· 

te11 ziyade şahsı menf aatla· 

rına, eylence/erine düşkün 

elmttlıırı ve bilhassa celıa· 

letl•ri neticesi alarak Tür, 
le.iye lktisadıgatındı.ı. müthiş 

ôir ıerilerne, çözulme baş· 

ıöstermiş TJe memlekette te
raklu,· hürriyet taraftarı olan 

Mitat Paı:ı tibi hügulc adam 
lar zindanlara atı m:ılc. sure· 
tiltJ de öldürüldti. Bınnetıce: 
ne tanzimat Türklgesi ve ne 
de meşrutiyet Türk.iyesi, bu 
tar:hi muammanın sırrını an 
lamıı. bilalcis plirodükt/ ol 
mayan ve memleketin bütıin 
servet menbalorım y bancı 

l/ere teslim eden istikrazlar 
ıuisi ile siyasi ve iktisadi 
esaretimizi bir takım kabitii· 
lô.sgonlarla tamamlamışlar
dı. Meırutiget der:rinde isa 
(6ir ekonomi kalkınması) ti
hi ıörünen teşebbüsler ıırf 
ıagrı müslimlerin ellerinde 
bulunan mahalle bllklcai ve 
kasap dük .anlarının Türk· 
l•rin ~/ine çmesine münhtJ· 
sır kalmıştı. 

Ancak C·ırnhuriget dev. 
rinde ki, iJ_u{et şuurlu bir 
iktisat politikasına kavuş
muştur. işte (Ulusal Ekono· 
mi ve Artırma Kurumu) hu 
gıpgeni iktisadi düşünc~nin 
bir senedir. "iktisatta ldilc
lal. düstu nun halk ar sın
d• geni bir ohlak, g nl bir 
t I Jcki tar~ı, 11eni bir ld I 

Yazan: N. Ozan 

ve ueni bir cid.ıl mevzuu 
olarak intişarında bu kuru
mun on iki senege yaklaşan 
dellamlı v~ sistemlı Jaaliye. 
ti m{ih.im bir rol oynamıştır. 
Y rli malı ~ ullanmak oe pa-
ra birıktirmek mefhum/arı
nı halk rasınd:ı memlektt· 
teJd şub leri ile yap rn ş o!du
ğu n ş hj t ve p •oğram.-11:. ile 
g?~ması çok h gırlı nctıceler 

v rm;ş ve bunun semeresi ola. 
rak 7J2-l senesind Cumhu. 
riuctin ı 1a"lınd.ı b• t!in milli 
bankalo dıki las'l ruf mik
tarı 1- 5 miluonu g•çmezken 
b1ı g in '.l'.: milyo küsiir li· 
raqı aş ştı 

A ruDa, d z bu lı ır ve ma
kinenin a ie t tbib t ıri. 
hind~n ı zbaren b.1$ aqan qe
ni istfh .. cJ devri Osmanlı.sal· 
tanatının sıJrsrlmc.sına ve yı 
kılmasına amil o 'muş ve o 
ramanki imparatorluk /ıu. 

dul/arı içinde el tezgahlarına 
dayanan sanayimizin Avra· 
p'J, dalci teknik inkilabo ayale 
uydurması yüzünden '1e bil. 
hassa kapitülasyonlar netıc -
sinde yurd1,;muz garp endus
tirisinin pazarı haline geti. 
rilmişti, Atamız * J:Jir mif,et 
sanattan. sanatkar/ardan 
mahrumsa, tnm bir hayata ma
lik olmaz/ ,. TJe diğer bir hi
tobelerinde de:" Medeni eser
leri 'CJÜcuda ıetirmek k.ıbi
ligetinden malırurn olan mil-
letler lı~rriyet ve istıklalle
rinden ter.lit edılmeğe mah
kumdurlar! ))vt:cizerini irad 
bug~rmJk suretıte biüe direk.-
ti/ verdi, gol tösterdi. ıene 
Czrnhur yet d~vrindeki gerek 
zirai ve gerekse sinai ıstih
salımız nasil pek kısa bir za
mandadr yükselişe nasil ol
duğu hepımııin malumudur. 
ışte, lUlusal E"onomi oe Ar
tırma Kurumu) Tıirkigenin 
açık pazar ilctisadıyatından 
müstukil millet ıktisadiyatı

na ıeçışinde, milletin şuurlu 
bir yoldaş olarak devletle be. 
raber gürumesinde çok müsbet 
ve garariı lıızmet1.eri olan 
miiıi bir halk teşekkulüdü.r. 
Yuce Mtlli Şef ismet lnönü 
de şu guksek. beyanatları ite 
netıceyı haber 'Oerıgo ~ı ·· Te
'IUssul editmı~ işler, bu mem
lekette gur.Lerce senelerden 
berı tt:.V:!ssul olunan islahat 
ışierı gt ı ~Ö.Jterış yapmak. 
vegahut alıere kendimizi be· 
ge dırmek ıçirı degill Bu 
menılelc.etı Layık o uğa en 
guk.sek nıed,,;nıyet 'CJe re/ ah 
sevıgesıne ut.aştırmak i~ındır. 

Yuıt iagrı kabiti tehir milli 
ıhtıyuçlar ıçcndedir. Ve bir 
mıUetı11 ga11rı kabıli tehir 
olan mılli ıhııgGcatının te· 
mın va.ııt .. Iarını, lıer şeyden 
evvel o m lletua lcendısınde 

ara zaruridir. Yaprlacak 
ı~lertmız çoA.tur '(it! çok çctın-
aır IK.ttı di htıyacutına gö 
rtı uiare ıl nemiş oir me n
lcketı ık ıs rdi pul.lıka. ta
kıp etmd •. :. ~uç bır iştır. Fa. 
k;;ı.t ne kaaar çetı olur.ı.a 

o/sun, h ç ll' milli meıtlenın 
halli, m JJı ıuurırn ihatasi 
hariçine çı aCi.Jt< &adar mu; 
lak oe mi/letın tırman.ıp tla 
tepesine eremiyeceği kadar 
sırp d~;ıldir. - Sanuvar ...... 

Yomra- Yam o 
arasında i yol 

24000 Jiraya ih le edildi 
Y omı a ile Yambolu ara-

-
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Doktor 
orki..J 

, g· sari has
lık~ann haber 

verilrn si mec
buridir. 

ındaki uzun ve bozuk şo
senin yeniden yapılması 

eksiltmeye çıkarılmış ve 
2rnoo liraya müteahhidine 
ihale edilmiştir. Bu yolun 
öteden beri bozuk ve ber
bat bir halde kalışına ala
ka gösterilmiş, bilhassa Memleketimizi sarf f)e 
yağmurlu havalarda güc- istil 1i hastalıklardan koru· 
Jükle geçit vcrmesindenhal- mak umami sıhhati oilcage 

k ! etmek, birazda. halkın İ<ridir. 
ımızın devamlı şikayetine r 

sebep olmuştur. Bunurı için hangi hastalık-
larm h her verilmesi mec · 

Vaziyeti yakinen tetkik 
eden Valimiz Osman Sabri bari olduğunu holkımız"a 

bi dirmeqi /agdnlı baldulc. 
Adal Hususi muhasebe büt- Bu işi, dok.torlar, mıieJ-
çesinde imkanlar araştırarak sise m!idurleri, fabrikatör-
nihayet yolun yeniden ya- ler, aile reisleri, köy ihtiyar 
pılmasına kafi gelecek t h- heuetln:, 'Ve dolctorlart!ır. 
sisatı bulmağa muvaffak Bu 1 ı hunlar yapar. 
olmuştur. Trabzon için yeni ıh rı mecburi olan haı 
eserleri arasında sayılmak 

ehemmiyetini haiz olan bu 
yolun yapılmağa başlanması 
derin bir memnuniyet uyan 
dırmıştır. Çahşkan Valimize 
teşekkürü borç biliriz . 

Kodil yolu 
- Baştarafı bir de -

durulması Jazımge en Ko · 
dil yolu bizzat görülmüş, 

binlerce köylü vatandaşm 

çektiği tahammülsüz sıkıntı 
ve iztırap/a alakalenilmiştir. 
Kendi yollarım kendi kol· 
/arife yapmağa senelerden 
beri ''hazmz., diye bağıran 

Kodil mmtakas,ndakiköylü 
vatandaşlarımıza nihayet 
bugün kazma, kürek barut 
vermek kabil olmuş, yani 
umumi bütçeden yardım 

tal~bine lüzum görülmemiş 
tir, havale siyaseti güdül· 
memiştir. 

Kodil yolu, yapılmağa 
muhtaç işlerimiz arasında 

.50 senelik bir davadır. 
Trabzonun bünyesini sar· 
san .50 senelik bir azap ve 
iztıraptır. Nihayet Kodil 
mmtakası köylülerinin .50 
sene/.k iztırabını havale 
siyasetine kurban verme· 
mek gıbi yüksek bir kalp 
taşıyan ve bu mühim da
vayı kısa bir zaman içinde 
hükmünü vererek ve tatbık 
mevkime koyarak halle 
muvaffak olan Valimiz Os 
man Sabri /!dala memleket 
hesabına bir daha hürmet 
hıssi izhar etmek vicdani 
bir vazıfe olacakt1r. 

Cemal Rıza Çınar 

talık ..ır şunlardır : 
I Kolera 
2 - Veba 
3 - Lele.eli humm':l 
4 - Karo humma 
~ - Çiçek 
O - Kuşpalazı 
7 - Bulaşık beyin h1ımması 
8 - Dizanteri 
9 - K zıl 

10 - Tralıom 
11 - Ruam 
12 - Kuduz 
l j - Lolıusa humması 
14 - U gku hastalıiı 
15 - Şırbon 
16 · - Cuzam 
17 - Hummagi racia 
8 - Paratifo 

işte bu hastalıklardan 
birini kim görürse ,;,laka dar 
makamlara bildirir. 

Doktor Kôztm Güler 

B. Ihsan Ali 
Giresun avukatlarından 

ve değerli gençlerinden Cum
huriyet Halk partisi vilayet 
idare heyeti reisi B. İhsan Ali 
evelki gün şehrimize gelınit 
ve dün Giresuna dönmüştiir. 

Yeni inhisarlar 
binasının açılma 

töreni 
İnhisarlar idaresinin Pu· 

latane'de yaptırdığı yaprak 
tütün bakımevi ile müdürlilk 
binalarının küşat resınioin 
yılbaşında yrpılacağı ve bu 
işe ait merasim prograını

nın Başmüdüriyetce hazır

lanmakta olduğu haber alın
mıştır. 

Yiyecek mad el rin fiatlan 
Maddenıo cı nsi 

Buğdny unu 1 i~ci 
Pirinç Toıya 

Bulgu !taraman 
MıtkaTOQ çapa 

Patatcı 

Fasulya kuru 
Nohut İspanya 
Meı etmek ıiyab 
Soğ'ao 

Ş~ker lı:eame 
Şeker toz 
Limon 
Zeytin birinci 
Z&ytin ikir ci 
Zytia ya;:ı ayvalılt birinci 
Zeytin ya~ı ayvalık iklnoi 

Sade yai oriıııit 

Sıtde yat erimemit 
Yerli peyniri 
Kaıar peyniri Kıra 
f.dir•• peyniri 
YıHRUrlı 

50 
100 

Mıkyası Toptan Perahnd• 
Kuruş S. Kur. S. 

Kilo 12 13 14.51 26 
,, 30 31 32 34 
,, 10 12 

21 2\l 50 
•• 
it '4 5 

17 18 50 
il 

20 25 
il 50 .. 10 12 

60 6 6 ,, 
ilolulı: t.:tiO S2 

.. 2950 28 so 
adet 1350 8 
ltilo 26 30 ao-36 60 .. 18 20 z5.21 

" 
52 65 50 ,, 66 57 

,, 90 ıoo 

" 
ao 85 

,, 20.2a 3o-J5 
,, j5 40 40 . .ı.1 
u 60·6S 55.60 o 
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belli 
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• san· 1 ya m 

Köylerde gör" le 
mühim hastal~ r v 

korunma çarele i 
Memlekelimiz kalab lıktır. A razimiz nüfusu- muz kılından f urçalar kullanılırdı. Taranan ve 

muza göre dar sayılır, fakat iyi bakılır ve güzel furçalanan lifle r incelmiş ve temizlenmiş olurlardı Kazıklı humma 
idare edilirse daha bir çok nüfusu besleyebilir, Arınan ve yumuşayan lifler artık eğirilir ve Bu kötü hastalığın da bir mikrobu vardır. 

Esas arazinin iyi bakılması , ihmal edilmeme- iplik haline getirilirdi, Bunun için de roka ve iğ ' Bu mikrop vücudumuzdaki yara ve eziklere tok
si, günün icaplarına ve ziraat ilmine göre idare kullanılırdı. Taranan ve te izlenen lıfler ilkin raktan ve nopraklı şeylerden girer. 
edilmesidir. Elimizde bulunan topraktan müm- rokaya sarılır ve sonra ucunda Ağırşak bulunan Zira bu mikrop toprakta, bilhassa gübrelik 
kiin olduğu kadar fazla istifade edebilmeliyiz Bu bir iğ üzerine eğirilirdi. İğler dolunca üzerine sa- yerde pek bol bulunur. 
arada, toprağımız her ne yetiştire biliyoısa, kar- rılan ipliklerden kelepler, bit'emiler yapılırdı Köy çocukları ise hep burada oynaştıkla
lı faydalı oldukları takdirde, onları da ziraat et- MahaUi tezgahlarda ve sırf köylümüzün elile rından sık sık düşerler, yaralanırlar. Vücutların
meliyiz. Bir taraftan da el ve ev sanatlarına ehem. hasıl olan çok muntazam, düzgün ve ince iplikler da bir çok ezik yaralar açılır. İşte bu ezik yara
miyet vermeliyiz. Böylelikle ziraatten arta kalan ya satılır veya ince ve zarif dokumalar için ayrı- lan pek seven kazıklı humma mikrobu açık ka
vakıtlarımızı boş geçirmemiş, menf aatimjze kul- hrdı. tan1amen yerli olan bu dokumalar mahallen pıdan girerek kanımıza karışır. 
Jaomış oluruz. çok kullanıldığı gibi Arabistana ve hatta Mısıra Çöp, çivi batmalarile paslı bıçak, harman 

Ev sanatı :-larak m mleketimizde ötedenberi da gönderilip satılırdı, makine ve aletlerile olan yaralardan da kazıklı 
mevcut olan işlerden kınnap, halat ve urgan ya- Kadınlar bu işlerle pek uğraşırlardı, erkek- humma humma mikrobu pekala vücudumuza gi
pıcılığı ve dokumacılık mühimdir. Bu işler için lü- ler de vakıtlarını boş geçirmemek için yardımcı rer. Bu sebeple çıplak ayakla gezenler daha ça-
ıumu olan şeylerden biri kendirdir. olurlardı. buk yakalanırlar. Zira çöpler, çiviler1 taşlar ek-

Memleketimizde kendir zir ati evelcc mühim Sözü bağlayalım: Memleketimizde eskiden seriya çıplak ayakla geüenlere batar. 
di. Her kes kendi tarlasının bir köşesine bu değerli kendir zir-..ati epice vardı, ve halkımız bundan hay. Mikroplar bu açık yara vasıt~sile vücuda gir· 
nebati yetecek kadar ek rdi. Yetişen kendirin lı istifade ederdi. Kendir liflerinden türlü ipler, dikten bir müddet sonra çoğalır ve vücuda da 
tohumunu satar, liflerini de işlerdi. Böylelikle hem iplıkler ve dokumalar yapılırdı. bualar köylümüz şiddetli bir zehir kusmağa başlar. Bu zehirler si
toprağın kabiliyetinden ve hem de kendi emeğin- için bir gelir kaynağı idi. Ne yazık ki bu kay- nir ve beynimize vurarak vücudumuzun şiddetli 
d D istifade ederdi. nak bugün eskisi kadar derin değildir. surette girilmesine sebebiyet verir. Adeti hasta-

F akat bu hal gittikçe g riledi ve bu gerilik Fakat bir aile yuvası için bir çok bakımdan yı kazık gibi bir hale getirir. 
harbden sonra h ylıca ilerledi. Ancak son bir iki hayırlı olan bu el işlerini artık ihmal etmemek, Onun için bu hastalığa doncu veya kazıklı 
yıldanberi kendirin tohumu ve lifleri para etmeğe tekrar canlandırmak lazımdır, ve bu da elimizde humma demişlerdir. Bu gerilme evvela alt çene
başlayınca vaziyet d ğişir gibı oldu. dir. Yirmi otuz sene eveline nazaran gerileyen de başlar, çene kilitlenir, hasta konuşamaz ve 

Kendirin tohumu hem iyi bir kuş yemi, hem bu ziraati ve bu işleri ihya edebiliriz. Sadece birşey yiyemez olur. Sonra boynumuza geçer, 
de mükemmel bir tavuk yemidir. Tohumdan çı- kendir ziraatini eğıl, hatta keten ziraatini ve yutkunamaz. Daha sonra da bütün vücuda ya 
karılan yağ da sabunculuk ve boyacılıkta mak- kaneviçe ve çuv l yapılan Hind kendirini de ye- yıhr. Hasta : 
buldur. tiştirmeliyiz. Bualardan gelecek defa konuşacağız. ( K .. - R~knDetkttin Fe~~ti 0

, 1c~ytu)'ğ 
k 

· k l oyumun o ora ,., a ınucın 
Tohum yağ çıkarıldı tan sonra gerı a aa Kazım BULUTA Y _ Dt!~lfm etlec~lt _ 

posası de atgın diye tarlaya ve yallık diye hay- ş e h ı· r h a 1 k 1 n d a n . 1 nşaat eksiltmesi 
vaolara verilebilir. r 1 c a : 

Kendirin liflerine gelince: Vilayet daimi encüme-

Ağusto.s ayında tarladan koparılan keadirler Belediye yasaklarına riayet Ol kazası .... k::~d~e~.~ ... 
evela kurudulur, sonra suy b tırıiır, tekrar kuru- rılacak (359ö) lira ( 1) kuruş ke· 

dulan Saplar ezibr ve üzerındeki lifler soyulur. Bu B 1 d. . . d şif bedelli kaymakam evinin inşa'!ll e e ıye nyasetın en : 21 gün müddetle ııçık elcs'ltıne2'e 
suretle elde edilen ham liflerden kınnap, sicim Ve konulmuştur. Mnuald:at teminatı 

· b k" Belediye kanrınunan I inci maddeıi mucibince belde Jalcinlerinin mahalli mt1hi- (~70) li radır. 28 12.939 tarihine 
Urcrao gibi şeyler yapılırdı. Bu iş içın azı oy- t - k d h l çatl'D Perşembe günü sııat 15 de • l d b yet e muştere oe me eni i tigaç arını fo ntim tJe tesviye ile mükellef bulunan lnlediye vilayet makamında toplanacak olan 
lerde mah•us tezgahlar da vardı. Bura ar a ü- mulıte,,:m haıkımızın aşaı· ıdaki hususaca riayet etm~tuini rica eder.· .a Daimi enc ümende ihnle i vapı'a· 
Yücck bır çıkrık, bırkaç tane büyü makara, sı- ' - Beledige zabıtası talimatnamesi hükümlerine tevfikan herlceı kandi evinin, calttır. Keşif ve ~artnames'ni gtr · 

l b i d mağ~z.asının v e dükkanının önünü daim a temiz tatacak ve buralardu görülecek gayri melt isteyenlerin lier ğün t"ocümen 
tıklar, çc::nieHer ve katıp ar u unur u. sılını t1u:ııgetterden mesut olacaklardır. kalemine ve talip olanların mu-

1 1 fl t " ht " .. 1 vaklul teminatlbrıle mez.kür gün 
Sapl rdan soyu an ı r ezga a goru en 2 - E lerin, dulckanların, mağaza ve müesse1elcrin önlerine ıabıınlu ., bulaıık ve Hatta enc ümene mürecaııtları. 

belli başlı bu aletlerle eğırilir v türlü kahnhkta suları dökulmigeceic '" buralarda et •• agak gılc•nmıgacaktır. 2-4 

k 1 . · k ld 3 - Sokaklara sebze ee megfla kah11;u, kullanılntı~ ka;ıt "e hattcı siıaro atıl. ilan 
teller elde edilirdi. Birlikte bü Ü n ıkı at te en mıJ/acalctır. ( l:Ju Jıasus için elelctrıl< direkterınc demir ıeb.tler ta/cı/mı~tır.) 

kı d · · l 'il Of hulcuk m:ıbkemesinden : 
kıanaplar ve ÜÇ dört kat nnaptan a sıcım er 4 - H~nı ve müessesat kapuiarı önlerinı ve sokaklara ıecı ve tündiiz çöp tlö· Ofun H 1laysa Limli köyün· 

llapı"lırdı. Ayni şekilde, sicimler bükülür urğaolar lc.ilmegerelc çoplcr dai~a ev, du1ckan ve ma;azalar d;,/ai{inde lcaJlalı lcablar içinde ba- den Hüıevh o~lu Mehmet Ay 
1 landurutacalc '" beledıge tıuızifat ameleleri tarafından 6u çöpler her tün, her ev ve Doğan ve 1•mnil o~lu Ali ve lm:ı 
olur, urganlarda bükülünce gemi halatları vücut •aıa.ıaga mura"ıatia alın•calctır. F.tma ve H av a ve lta,.ısı Gulli 

ile müddei aleyh Zeleka köyün-
bu}urdu, 5 - Ha,.e, mtıiaza 'Ot müessesat pencerelerine. lu;ılkonları11• va icapı üacrlerine den hüdalt o~lu Hüıeyin DDoçer 

d D 
çiçclc ıalcıılcrı aesair eıga lconulm gacaktır. araluında çuı arıız.ı taksimi da· 

Bunların birde katr nlı çeşitleri var i. er.iz- 6 - Soba boruları, her ev tJe mağazanın birinci lcatlarınd~ yakarı çılcarılrna· vaııı hakkında yapılmakta olan 

cilı'kte daha iyi işe yarasınlar ıçın kendir teHeri silı i1e.ıifa olunmıgarak dama lcad.1.r guk.seltilecektir. muhakemede müddei aleyh Hüae· 

7 Ç lı k l yin ırösterilen ııdrc!lta bulunama. 
hususi kablarda, tekneler içınde katrana batırı- - - ep eleri so a;a nazır o an lıanelerın Jaml11rıntl0Jci lciremitlerden sıradan dııtı davetiy ıi ziri e verilen 

çı"mıı fle düşmek tchlılceıi ıöstermiı 6ıı tcınanlar d11h~i sahipleri tarafındır& tanıim $erhden anlaşılmış ve müdd,.i•erin 
lırdı, olunmcaklır. talebleri vechile k.endialne iliinen 

Köylümüz, az çok becerikliğe lüzum göste- 8 - Danelerdtın alcan s11l•r, borular i9ine alındı;ı talcdirtls ba bo,ular so~a;ın tebliğal icrasına karar verıler k 
} topr•k ıatlıına kadar indirilmiı olactılctır. muln kemenin 9 l 9 iÜ S lı 

ten bu işleri ve bunlardan daha nazik bir iş o atı 9 - Yerlere tükürmek. sünekürntelc •e lıalıant atm~lc gas•ktır. s. ihtiyacı h o.r ıü.,ü u •t O'le b r ı\ ş 0 
u. 

l d · · b'l' d' ct u,.. rl:ın m•ı:k.Ur gü d,. Jd i 
lJ>lik yapma Ve işleme Sanat arını a lYl ı ır 1, /ceJ cc6iadt fllll!JGC•fı 1111ntiille •• ıı,Ghl81 kaplarla gÖreet/clerdir. • lt-vhın biı'ıtt Vf' yahu..f ı.: ı u a 

İplik yapmak için ham lifler ilkin hususi bir 10 - ~•mıı.. hagvanatının ıokalcl11rtla ıumesi yasaktır. Görüleelcltr belediye ta. tcvfıkan m,aaddnk bir vek ı go ı 
I J S ti, l /c '- · { · t · .J'f kl J • de• me i ek1i tnkd rd gıv rı t L kl d"' -ı ·· d.. ülen r Her kesilir ve t ra- ro uıucuı m• •• ,. o UllGCtl "' sanıp ,,, eczıge euı ece ercıır. mubakem ~siniıı c•ryan f c ğl 

O~ma a ovu ur, OV 1 1 l - SolcaldardG baıı boı lı.ıgvan ıezdirilmeıi mımnıı olduı·ıınJan '" lıuıuıa Ll d •· tebliğ makamı a lıtılm olınak hı 
a;ı rdı. Bunun içio iki t raflı şim~ir tara~ ar ve O• • da riaıet ••il•cıi ıarttır, -5 Ulıı 0ı11ut. 

I 



4 Yenl11ol 

• 

ŞimJig 'le.adar boş olan büyük salon. mükemmel hir şekilde tefoin ıııe tefriş edil relc emsalsız bir yemelc. salonu haline ifrağ tdildi y; m k. ini n faseti, servistEki 
intizam, müşterilerin memnuniyet t1e rağhetlerini celbetmektt.dir. Şehir kulühiilo kanta ve bül'elerinde hakim olan esas: 

Nefaset, temizlik, intiza ve uc z k ur .. 
Evlere, en inüs it şartlar dahilinde muntazaman yemek verilebilir. 

------------------------------------------------~------.....;;;..._ __________ ~ 

Fra ,sızca d rs 
ınualli iğiııd n Ali Hııydu, Ger k arı. ed Dk• 

k lı:endf d rsan si d Fransızca ders nrmek· 
mek. hllye l r Erzurum oteli sahibine ma-

3-8 

Mün al memuriyet 
Trabzon Belediye Riy s tinden : 

Şehri (i'5) getmişb ı lira ücretile Trabzon Gr p mer
kezi Şeledıge ayar memurluğu m-nhaldır. 

Olçüler N'zamnamesinin ( 46) inci n aadesine tef /ikan 
•g., memur/ • ız ehlıgetn mes 'ni ' e Belediye memur fit 
müıt hdemleri Nizamnam sinin üçüncü maddesindeki '7a

ıifl rı h. iz taliplerin birer ıt'n foto ·raf ve fJ sikalarile 
birlikte Belediyemi%e müracaatlan ilan olunur. 3-4 

San ba • • 
ı ışçı e e 

Be ediye iyasetind n : 
Bılıdige Zabıtası t limatnameıinin (305) inci mad

Juinin tadiline d ir olan le. rar surett aşağıya dercedilmiştir. 
Bu k r r hilafına h relc.etleri görüleceklerin ıımuri 

BeleJigıge m-ıeallık ahkami cezaiye kanunu a tevfikan 
teczige ulilecekleri ilan olunur . 

Belediye Z bıtası Talimatnamesinip 305 inci 
maddesinin tadiline dair karar 

e/ediye Zabıt sı talimatnamesinin 305 inci maddesi 
aşajıdaki şekilde i il olunmuştur : 

Madde : 30.5 - Beledi1e hududu tlalıilinde icrayı 
s.n 'at •den Şoför, akinist, Arabacı. Kagıkcı, Berbe,., 
S ütçü. Magal/t'.hici, Dıv'ırcı. Sıflaeı, Badanacı. Kaldırım 

"e la;ım ust :sı, Dülger, marangoz, ile Otelci kahveci 
Gczinocu. Lokantacı, Mürebbiye, Süt nine, hizmetci. ascı 
cam ıırcı. •ı k, hamal. me ddı gıdai e satıcısı. vesair 
halk ile temas den h:zm t erbabı işç'ler, B"ledigt!dtn 
elı liget ve sıhhat uarakaları almağa mecburdurlar . 

( Kagılccı ve motorcuların ehliyetlerini tayinde li
man Riyasetinin de mütaleası alınır. ) 

A) - Yakarıda %ilc.rolunan sanat erbabı İşçilerini" 
Belıdigeden l'hliy t sıhhat varakeları al bilmeleri için 
ıvwelımird• iş ve san tları itibarile alakalı bulandakları 
Cemigetlerinden lınmış birer hiiviget varakasını Balet/i
yeye ibr z etmeleri lazımdır . 

B) - B• sanat oe işçi erbabının ehliyetlerinin 
t•ginine esas olmak üzre iş ve sanatlarındaki derec~gi 
" • /ca/ ve kabiliyetleri i österir gine alakalı balundr:ılcları 
cemiyetlerden musaddak ayrıca /Jir 'lleJilca ile Belediyeye 
miir•caot ederler . 

C) - Ba e ikalar üzerine Belediye Fen heyeti 
tarof mdan yapılan Deneme "e imtihanları neticasinde 
, ft ligetleri tahakkuk edenlere birer ehliyet fJesikası veri-
lir ve arırıcrı her üç ayda bir d•fa olmalc üzre muntaza 
man ııhhi muayınege tabi tutular/ar . 

D) - Sıhhi muagenel•ri neticesinde sarf bir has
ta/ıkla malül olduk/arı tebeyyün edenler amumi lu/zıuıh-
ha !canana mucibince ç lıımalctan men edilirl,.r 2- 2 

Açık tohsıldarhk 
Bel diye riy setinden 

Şehri ( 45) lir ücretli Belediye tanzifat "''tisi 
t•lısildarlığı mıinhaldır : 

Belediye memur ve miistalıdemleri nizamrtamesinin 
3 üncü maddesi mücihince; 

1 - iyi ah'ô.k sahibi olmak ve güz kızartıcı saç 
ve a il ·ır hapiı veya o derecede ctz :ıgi müstelzim bir 
fiil ile mahkum olma$ bu 'unmanulk. 

2 - Bal şı ı lıast lı/.. lcrlc rnühtclci olm malc tJ•§ • 

tızi/eıi i m ntaz n if aga mani olabilecek b dent • e 
akli arıza oe hastalıklar! maliıl brılunmamak 

3 - En az ille mektep me%unu olm k ş~rttı,., 
Bu f1aı/ı ha;% taliplerin 18 Kanunu tmvel 939 Pa

zarteıi tünü y pılacak m•iııbaka imtihan·na istiralc. et
m~k üzre evrakı m bite/erile birlikte Belediye l?iqasetine 
murooaatl rı ilan olunur . · 1-2 

Kongr y Davet 
T rob~on ve havalisi otomobilciler 

Kurumundan : 
K•ramu~u~un '"..Cıtat. senelik umumi h g 'et lcongreıi 

-1 _.940 tarıhıne musadif çarşamba ünü akşamı Ku. 
ramıı111az ı lon n a yapıl co • ından bilumum ügeluim;zın 

11 iür t Kur d h ır l larım bildl1trin1 ı-ıı 

So a lann kiri ilan 
Of hukuk 

Ar sah· • • 

Ra c . t 
BELEDİYE RİYASETİ 1DEN 

Şehir dahilinde işle1Jen ük Ar b ların a ç~lıştırılan ha11va~lar n ş h i ki 
/etmekte birinci derl!C .de amil O duk 'Jr'l an/7Şl 1dığzndan aşağıda i tedoirferin a/rrJm ~ 
na Belediye Er.cümenince k rar ve.ri miştir. 

l - Her arabacı taro/ınJan B ledıger: gösterilecek nürnunesi dairesind .. 
k•lvanızlı açtan mamul geçme kap lcJı bir b kraçla küçük s p 'ı bir küre'< e 
süpürç~gi faali •et esnasmda d lİrra r b •nd1 bulundurocaktır. 

2 - Ba bakraçlar, lrngvanl r n p:sll cekleri zam'1n arabacılar 

tlerhal it/arına tutulacak ~·e mevad g 'dt l bakracrz alın~caktır. 
tarafındarı 

Buna yetiştirem d;ği htzlde c'Jdd,. /c..,ğa. do, cefc mevat. arabı cdar t 
fından derhal süpiirülenk a•ını bak cı ko u c1ktır. 

3 Busuretle biriktirilt>n h ıu m Jaddı g ides:, ar b cıfor tar /ı 

dep?la•ına 

& vcrıierc:k muhak•· 
1-9 ~U Çarşawba ıii · 

ıüzergtlhlarına tes:ıdif edac!lc TJnzı/ut k,, !la ın fıki arabtılara veg1 çöp u tıülır;; edıl ış oldutu11d•ll 
l>oşaltrlocaktır. 

4 - Yük arabacılraından m-:ıad.ı münferiden güle taşıyan h19van sahipleri 
wı:u:u Ku de wuddel aleyh rat· 

mıını bıuat veyahud usuluD• 
teviıkan mu.ııaddatı:: bır v.ekil ıöa· 

d r ı;ı ltın takdırde ııkkınd• 

&ı muua.-ı: c uı i:'ıyabıa ıııt•9 

edıtec tı t bhg u:aııuna kaı• 

de ayni sur~tle hareket edt ceklerdir . 
5 - Belediye memnuatı meyanına ithal edilen yukarıda yazılı hususata riar; t 

dmig n er lıflkkında umuru Belediy ye mütaallik ahkamı cezaiye kanur.u tatbik o U· 

nacaktır. 1-2 

Pülverizatör satın ahnacak 
V ilayet Daimi Encümeninden : 

Ziraat dairesi için beheri (30) liradan ( ... 6) adet 
pül•erızatör s tın alınacaktır. M•hamrııen hedeıi olan 
(780) lira üzerfoden bir a9 içinde ve pazarlıkla ihalesi 
yapılmak üzre temdit ~dilmiştir. Muvakkat teminatı ( 58) 
lira (5D) kuruştur. -1-1-940 tarih.ine çatan p rşembe 
gtinü saat 15 de. Vilayet makamında toplanacak olan 
Daimi Encümende ihalesi apılacaktır. İsteklilerin mez
kur gün ue !;O.atta Encrim ne m 'Jrr:c11otlon . 

M 

Mağdeni sanat 
R 

r urumu 
is iğinden : 

Ana 11izamnamemızın 2 inci maddesi mucibince 
Tr•6zon Vilagt.ti d•lıilinde icrayı san t eglegın demirci 
tornacı, tesviqeci, b kırct, dökmeci. motör ve mak.imı 
tcmircileri, Elektrikci, kagnakcı. nike ajci, emayeci. kar 
golacı. kantarcı, tera%i, keser, rende, d ğerrnen yapanlar 
maslukcu, kuyumcu. s otcı.,· sobacı. kalaycı. r sbaci, ka
zanct/ar, kızokcı, mağd TAi eşqa fabrikaları işcileri. tene-
keci, ıa'7tıtc1, madeni eşya ve elektrik levnimı sctan 
lcüçalc tacirlerle büyük tıcarethane müstahdemleri, hı!u 
mum sanaqi lşciltrinden kurumumuzdan hüviyet karnesi 
alanların Kuruma miiroc:ıo.t/a hüviyet karnelerini ihraz 
oe tastilc ettirmeleri hüviqet ka,.nesi o.lmflganlar :J adet 
foto;raf le karumdan lııiviget k rnelerini tedarık eyleme-
leri ilan o!unur. 1-2 

Dolap yaptırılacak 
GÜmrük Müdürlüğünden: 

. Trabzon_ Güm rük Müdürlüğünce mubayıaşı icap eden 
hır adet tarzfe teşhir dolabı 11- J ~ - 939 gününden itibaren 
15 gün müdd tle munakasoga koRulmuştur. 

28-12-939 gününde ihalesi icra kı/ınac ğmd n istek
l ilerin ıcraiti öjrenmek f.Je krokuini görmek üzere ıürn-
riilct• müteıelclcil alım stıtın lcomisgonu11a mu.rll cautlafl 
iları ofunu,, 2-4 

--~~~~~~----~~~~ 

rpa Eksilt • 
esı 

Erzinran askeri satı alma komi yonundan: 
1 - Tral .. ,n garnizona için 7 5,000 ktlo arpa çık eksilt 

me ile s:ıtın alınacaktır . 
2 - Mahamm.,ı bedeli 4875 lira, ilk teminat 365 !ita 

63 kurt :;tar. 
3 - Eksi ,mt.si 29 Birinci Kanu 939 Cuma ünü saot 70 

da Erzinçan Aılcui satın alma Koda 9apılccaktır. 
4 - Şrırtnam• ve r v ;afi Kolordunun tek.mit garnızonlarındcı 
mevcuttur ~e oynrtlır. Her qeule her { ın gö• ~ıe. ~lir. 2 4 

Zayi 
İstanbul, Beykoz Oldiz Yurdu 19il9-1340 dera yılında yapılaD 

imtihan netioesl ıl ıı olduğum İlk t driı t11dilcnam aiai i:ayi ettim y1al· 
ini laoatı dı ıklıioin bük n yokt r. 

olw ı.. uxr 

Han ilan r rab:ıoıı ıc ·a dair~s· ndeıı: 
Aı;ık artırma ile P raya çev Ü• hukuk m ".:weaioden : 

rilecek gayrJmenlrnllhı ce olduğu : Oıuo i\.avalar köyünde• totli 
Gayrlmenkuldn bulundugu mevki 1 Oi:Ul rıud.ıo Üıııraurı O~lu Haıa• 

mahalieııi sokağı numnnısı: 1 d h f V ... i' 
. . . ı e wu deı aıcy ._; uD uy .. • 

H~.kı.rıısya Şaı-kan sabıbı sen~t ~O/Uu ı:ı Fıh:c.I o&-lu Hıı.cyıa 
haneııı Şımalen Laz r oğlu k ri· •• , 1 ....... 1 .. 1 t "I' .. ı.. <OJ .,. r .r arıuua çarı au • 
mesi Anosyanın sı ırları Garbeo tttıı.ı nık:ab k: ydı ıa kaldırıhıı•il 
ırma c~nuben K og 1 o lu B • k b• 

•L ·ı hd t f• d ki 1_ daV&61 lı lt.llld& mÜddCI aley 
n:ıı.anın ımırı ı cı ma u ın t ı"' j 

.:>aoıı cı:ııil miilııt ı ıkuaetı m t:ç Ull 
Kiounu evvel 9a9 tarih ve 58 
numar ııııd 8 dooüın ıuulı mmet 
kıymeti 640 lira 

Şark o Kangel o~lu Lazar ı· 
nırı ve baz o L zar o2'1u An s· 
tanın sıDırı 4imal n sahi i ~enet 
fındıldığı ı:-arbcn ırmak cc11ubeo 
mıhaıl oğhı Tr odafıl sinoru il 
ile ma dut çayırın beş hı..sede 4 
hı sesi, halen kısmen fındıl<lık ve 
kı men çayırhk. Tapu un 934 t . 
rih vcı 36 num rasında muhammen 
kıyıaetı 4 lıradır. 

.\rlırıaanııı yap.laca~ı yer gQu, aıı. t, 

15/ J/93~ Pazartesi ıünü aat 14 
dedır. 

1 - J bu gnyrimonul!ln artırma 
Şartnıı.uıuııl l(i l Ml311 t ruıluden ltl 

ouıııı:ıwaaı <1 n oa ı .ıteı:ıd11ı o• 

ı aoc:ı:ı eou~at c a ~llıııdı~ı tıaıdO 

~"'·w Jı~ı.ıu ü bıUakp bakıı.uıa.tıı.1 

wuu ke eıua gıyaoeu ıc 11• 111• 

Ve !l.ısr rı 1rıyııbuıuı kt::.ıo uioe• 
oug tu ı m .. ı e wııhkeuıec0 

k ıar veru rek wutıııluw•Pı• 

J J · i. 1J'tU .:>uıı a:-uııune oır aıtıuıııf 

uh.ıu2urıdan muaueı aleybaııı• 

wczil:ur bıu t ve: yahut usulun• 
l vi!ıı;ııu mı..•&uua .. oır voi:ıl ıoo· 

d rmc~ı aı.;111 taıı;dıcdc iıllltltıatla1'İ 
gıyap ıı;aı arı tı:ıııdııı; vo muhaıı;c:ID•' 

.ıı .. ~ıy OdU ıotaı; euıı C<:il t•Dlİf 
ı.aoııtiıı.wUlil ıtaı.ıı uııD.ı.ır; u"r• ılı&• 

UhUJUr, 

baron 1!3;.1·530 No. ıle Jınb.zon fora 11tl.. ıat.ııyeııııı. aluea,:uıa rı.ıcıı•u.i oJ_. 
dıı.ıreslııiıı ıuunyyen num r ııındıı uıııut a1111:a.ıuuıu uıuwıuv u.l.lilClOJ 
h k ()UU1llnu u ıııuy.ı !l.lllll"W liU W&Ulll 

er HlD "ôrobı1 esi ıı;ı çıktır .,,ıuw.ı., aıcaı .. rııı.ıu WdcwııwııiaJl 
tllnda yıuıh olaıılardaı:ı fa:ı:la malQ uı"1.ay..ı ı;ııı:nuı.:ıauı. _,11 ÇOI(. arurıuu ıı 
mat almalı: isteyenler, ifbu şartnn .utıııdud ı.ı.ı. 1 .ı,;:aıw.u ;ı;ı;ru artırma o• 
meye ve u:nı-:rno doıya Duınaraııile o .. ~ 1.:tuıı uunıı tt:u.ıwt vıı oA ı:ı.ıtıaoı ıı•"' 
memuriyetiııu:ı:o muracaat ttlmelidlr. .;.V • ~~v .::ıau .:uma ayaı Jll&ta • 

)illJı.ıı.cıı.ıı. ı:ı.rwma.ı•, lidG•u • • Lif ı.tJ'1#1 
2- Artırmaya iştir k lı;ln y.ıknrıda il!ll ııı..ıı;;ı. .wı ru.,.u.utı ıuıuı. ttıtı"' 

ye:ı:ıh li:ıywııtın yll:ı:d., yedi uçuk ıUıt.;4 •Uıuuı. 0 ı,:ıı.yı·.ı. ıatt.ıu.;u.ı "" tlfjllill 
ni b tinde pey eya mılll bır Bakanın ı- ~• ı 

11111.w ru11.: K.uırı nuıcmuıınJll.ll a
t•llliDıı.t mektubu tevdi edilecektir (124 \lll ..,ıa.wıta. şanuıı, ., ... vuıı. ııruraıı• 

3- lpote &ahibJ nlncakhJ rla diğer ; ..... ., t:<Ullr • .Uuyıu tur o.ııteJ el4• 
.uıııwuı:•o uıaJtı yıı..ııuwaz. v• ,.tıt alakdarlıırın v.s lrlı ak hakkı ııahip 

•blJl '1Utar. 
iclrllllll gayriWtlll1'Ul ÜZ6Cllldllki hnkJa ti IJlijd ilıtıLll.{ıd lı.:.ılldlilU.111 Uıalt 
rını huııuııUıı fan; v;ı ııerıı.fıt dıılr uluaan •W•.ı .ıı> ual v~i"' .,.,ı.ı•• 
olan iddıalarmı ı bu il n turılıinıJe11 wuuun ı.ı;ı.u.lıı p<irayı vıırıauıı ııı•1r .. 
ıhtıl>llrtın yırwı gün içinde evrakı ıı.ıırıuı ıuauuıuuun•~ .ıı;ı.ı.ıu .. a•ı.l "'""11 

mflsbiteleriJe lıirlikto m nriyetimı y •tıli: t"' ..utu uııuuı .kıw1111 a1:ııtııl~ 
ze bUdirm15lcrl icap edıır. aksi hal oı.ı.ı.utı" Ouı1uu11 J.Wllllll tıı..u ,a.ıu ""'{ 
de ha.lıtıarı tapu ıcllile saba olma uıııu ınaı;ııa newı:ıa ua ııtı tı111l ı;ıaaıid•. 
dıkça satış bede inin payl Şılllllillldan .ıs arut.ııı yıı. ıwı.ıı:Clrıllıı •.u .,.u.ııı: aıur•Atı: 
arı~ ıuılırıar. ,nauı ~auu. ııu ın.ahı araı.ııı.ıiıılıı;ı 1~ 

.f. üö11tenle g nde n rhrmaya t<"v"'ll gwuı:ır ı1fıu'1• yıı.ııocıf 
litiıuk d ili r nrtın:ıa ıırtnıuneııını s.ıp OJIUI Cif.& lıil:ı: Vll WIJllr $Uar 
olluıuuş ve 1 :ı:umıu ınaıQ :ıt altın' ,ıu- v..y ıCA .uunı.ıı nı&ı:..l .ıı.aıı:ıı•O~ 
ve bunlıuı lem en 11u..ıJ etmiş wru.uı:a~;•Hdı.u:ı. ... e aııc.Wlli tM.llllli -' 
acl •e ılıt tıar olwı r ar. a ıs \UllSJ 
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