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Cumartesi 
DlrekUıra, Başyıu:ırm 

BEKİR SOKOTI KULAKSIZ"ÔLU 

2 Fi ati 4 k~ruş 

1 inci kanun 1939 ilan satırı 5 lcaruştur 
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Fındık fiatları 20 kuruşa yükseldi • • 
Başvekil Refik Saydam , ' 
iktisat vekili Karabükte. 

Ankara 1 ( A. A. ) Başvekil Dr. Refik Saydam 
beraberinde iktisat vekili Hüsnü Çakır ve İstanbul mcbu· 
su Rana Tarhan olduğu halde dün akşam Ankaradan 
Karabüke haraket etmiştir Başvekilimiz Karabiıkten 
Zonguldağa ğidecektir. 

Türkiye -
A11kara f ( A~ A.) 

L•ntl.raJa 6ufunmalcta olan 
laıgttimiz reiıi Menemenci 
o;la dan Hariciye Nasirile 
11tülikatt11 bal•ntlaktan son· 
r• Ji;er be%ı lıikiımeı aza. 
ıınul• sigaret etmiştir. Ha
••ı ajanı& L'nıdradan ıu 
laa6tri •ırmelcletl.ir. Nışre
dilı11 nazırlar meclisi emir-
namesi 6• meselelere bir 
t•nc J11latı katmelc.tadır. 
lnıilter1 hülciırneti Alman
ı•ı• lc11rıı alınan tedbirler
lı Türk ticaretine indirilen 
tl.er6eyi haf il l.tmelc için 
--=============-======----=--

Fındık piyasaları 
yükseliyor 

Sabş Kooperatifi bare
mini 20 kuruşa çıkardı 

Fındık piyasaları son 
günlerde umumi bir şekil
de yükselmeğe başlamıştır. 
lst•nbul ve $ehrimiz bor
salarında levant ve Giresun 
fmdık iıleri 38 ve 40 ku
ruşa kadar satılmışflf. Fi· 
atların terekkisini gören 
müstahsil re esnaf civar 
kazalardan ve iskelelerden 
şehrimize gülliyetli miktar-

İngiltere 
m!imkü11 'Oega muhal olan 
her ıegi yapacalctır. Hari· 
ciye müsteıaride 11vam ka· 
marasında beyanatta bulu· 
naralc. Menemenciojlu ile 
kentli/erile ilci memleket 
erasınde imzalanmış sıkı 
ittif alctan do;an siyasi •e 
iktisadi ,meseleleri ıoru~e

cejiz ümit cdigoruzlci tö · 
rişırelerimizin nıticesi11de 

Tirle lnıiliz ,ticaretinin 
ma.lık olm"sı icap eden ıcı· 

mimigeli elde etmesine ha
len mani olan •nteller 
ortadan lcalJırıltıcaktır. 

=.:::=-=--~ 

Süleyman Kendiroğlu 
Bir buçuk ag evvel Gi· 

resun Fındık Ta.rım Satış 

Koopıratif leri birliji Maha.
ıthe memarlu;andan şelıri

mis Kooperatifi Muhaıebe. 

ciliii11c tayin edil•iş haluk 
vı çalıılcan ıen,lerimiıden 

Sülegman /(ındiro;lu bıı 

/cerre t•rfian birlilc. neıdin· 
tle ortak lcooperati/ler ntıı 

lteselle •• muamelat iıleri 

lcontrol nıemurlu;untı tayin 
edilmiıtir. Tebrik eder. 11eni 
flasijelerinde Je muvaf falci
ıetler tlileris. 

Gazazı da Kaybettik .. 
Eski Belediye Reisimiz Hüseyin (Kazaz zade) 

evvelki gün hayata gözlerini kapadı ... 
zanmış olan çalışkan , iş ve eser 
sahibi, balta uzun müddet mıaaş ıl
madıktaa başlca bir takım işleri de 
kendi Ke1eıinden 1arfetmek ıure

tile başaran Hamiyetli, temiz bir 
şahsiyet idi. bu ıüo bile beledi ye 

U.ı:un müddet Bdediye • reiı 
liğ-iai umuaai bir ıempati havası 

içinde alayişıiz. şatafatıJz çalış· 

malt, Taaıtılur veli mank.ır tabi 
rioe mi11dalt olan belediye büt. 
ÇHİDe dai•i relir İ:Ayôaldarı t~· 
min eyleıı:ıelr. ribi tam bir muvaf· 
falr.iyetle i'-a edeD ve bir seneden 

beri rababız buluaan eski Beledi· 
y• reiıimiz Bay Hüıeıia aveiki 
fÜD irtihal etmiş, cenazesi dün 
öıledea evel Hacıfıtuımdnlr:i evin. 
den kalabalı" bir camaatla, polis 
v• belediye nbıt11ın1 :ı iştirak ile 
Kaldırılarak namazi lıkenderbaşa 

camliıade Kıhadıtaa ıonra Hrı ıae· 

zarlıktati ebedi metfcniae tedi edi 
edilmiştir. 

oülçeıinin en esasli gelir Kaynalr.larıt 
onun umanuıda ve onun r.Jile Ku· 

rulınuşlur. mezbaha, itfaiye onuı. eser
leri arasıda mevki alan işle~dendir. 

Cenaze , bütün Koıaıu Kıpu 
ve peııcnıaleriade toplanıp •tlaşn 
reaç ihtiyar Kadıalırın röz yaşlaı ı 

ara1ıada maballeden çılı:.parılmış , 
belediye önünden reç~rken itfai 
yeciler tuafıodan Kuımei ihtiram 
ıfa ed!lıniıtır. c'naze alayına talı 

ıiı ecıılea ııti beledıyö otobüsile 
dört hususi otobüs VJ birkaç o· 
tomobille iskde çömlekçi yolile 
caaaze otemubilini t•ldb~n. auı 

mezarlıra rıdılmiştır. C H. P. mü 
fettişimız lıtubuJ mı:u'usu ::iıdel

tl• araz, parti ıeiıi ruhi ural, be· 
lediye reiıi M4'hmut muammer me· 
r11ime ıştiralt etmişlerdir. 

Gazuın mezariaa parti ve be
lediye tarafından birer ıtelenk Ko· 
nulmu4, belediye meclisi azazıodaa 
Zelterıya Kefeli tarafıadaa mezarı 
baııada, ıureti aıatıda yazılı bir 
hitabe irat edilmiştir. 

Altaıf sekiz yaşıadcı olaa mer 
bum, iyi Kalpli, millet ve vatanını 
çok ıeven , bıeret döaüşündeo 

ıonra tCendiai temamlle memleket 
iıleriae veren, mubiti ve hemşehri· 
leri i~ia iyilikten baıka bir ıey 
düşüameyH ve büyült Küçük her· 
lte1in muhabbet ve hürmetini Ka. 

HUıeyin (Gnaz zade) bele
diye işlerin~en başka milli müca· 
dele yıllarındalti şı. yanı takdir 
hizmetleri ve 'frabzonun elelttrite 
ltavuşma11 yolunda 1arfettiti 
receli ründüzlil uzun ve muvaf
faltiyetli mesaiı1ile de kendisini 
büyükler• taaıtmıo ve bütün 
aemleltetia bihakkın Hmpatiıiai 

ltazanaıış ve aihayet büyük Olaa 
uti ıervetini de hmamea bu 
işler uğrunda hırcaauş ve tüket· 
a.ıiştir. 

H ıyatında alayişi ıevmiyen 

Gna:ı.ın cenaze merasimi de ala. 
yişşiz olmuştur. 

Merhume mıtf ret diler erkinı 
ailesine beyanı taziyet eyle· iz. 

Zekeriya Kefelinin 
Hitabesi 

,,. mdi kara popraldara gömdü 
tünıüz v•tandaş, ölümüodeR ıoo. 
rada kendlıiai ıeneleıcıı yat etti
recek hayırlı ve devamli işler ba. 
şaraıış, kıymetli vıtandışlarımız

dan biridir. 

d• mal getirmiştir. Dün sa· 
tışa amade yarım milyon 
lcilo kabuklu fuıdığı tüccar-
18 kuruşa kadar mubayaa 
etmişlerdir. 

Milli iktisat Haftası 

68 yaşına relinceye kadar, 
gerek şahıi işlerinde, rerekıe mem· 
Jeket işleriade, her .zamaıı iyi kalp
li ve namuslu bir varlık oldu~uau 
bütün memlekete teslim ettirınlı

tir. llllhaaaa, meml9ket mukadde
ratımn en ltııranlık devrelerinde, 
Anadolu kurtuluı müc1deleıine da
ima 11dık ltalmış ve icabirda İı· 
tanb\ll bi1 kıl netine :çekilen atır 
telgraflarıa altında imza koymak
tan çekinmemiitır. biz, bu luyaıetll 
ölüıaüa, aelciz ıena devam eden 
Belediye reiıli~i vazifuiade iÖ• · 
teraıiş oldutu büyült hizmetleri 
biç bir xaman uautmıyız. Bu kıy· Fındık Tarım Satım Ko· 

operatifıde fiatların daha 
liyade yükselmesini temin 
trıaksacıııe yüzde elli iç ve· 
ren kabuklu fındıkların ba
remini 20 kuruiia çıkarmış. 
tır. Bu fiyat piyasada 
"1k iyi bir tesir yapmış ve 
Piyasayı daha ziyade sağ 
lamlaştırmıştır 

Esa•en otuz milyon ki· 
lo tahmin edilen rekolte· 
ttıizin onmilyonu ihraç ve 
on milyonuda kooperatıf 
"e tüccarlar ardiyesinde stok 
halmde bulunduğuna na
~ran müstahsil elmde an · 
Cak satılınamış on milyon 
~o kabuklu fındık kalmıştır. 

İngiliz askerlerine 
Tütün hediyemiz 
Ankara 2. ( A. A. -

ltttınıeketimiz namına İniiliz 
~ıtaatına tevzi edilmek üz
t, iki balya ... sıgara hediye 
tdüaıittir. Sıiaraları aıker
ltre tevzie memur direktör 
~ ııiaralın askerimiz iki 
'leket araıında mevcilt 
'-ıııimi arkadatııiın bir ni· 
~eai oıarak kabul edecek 

4ir. demi~tir. 

Cumhuriyet halk partisi mükemmel 

bir program hazırladı 
Onunca tasarruf u~ yer

li malı haftası 12 bir inci 
K•nun 939 dan itibaren 6oş
lıgcıralc haf ta içi•de Cum. 
huriget Hellc. partisi tarafın· 
tlan tertip fit: tanzim oluntın 
lcro;rm tatbik edilectktir. 

Haftanın deoami müdde

tince bütün tııelckül 'Ve le.alı 
welerde halka gaı oe icara 
yemiş t1erilectktir. 

Halle.evinde milli ilctisat 
ltaf t•ıının ehemmiyetini te. 
6arus ettiaectlc Konf er.mslar 

ıoerilıcelctir. proıramın bu 
hoftagı Çanlantlıracalc diğer 
maddıleri de aynen tatbık 
etliltcelc.tir. 

Hallce'Vinde muhtelif 
san'at eserleriaden llügük 
hir Serti ıoücudtı tetirilmesi 
için Çtılışmrılard de'Vam o
lunmalctatlır al•sal ekonomi 
ft •rtırma lcarumıınun bü· 
tün 11utt• ,.,ıı;ı miicadılı 

on ıenelilc. f t1aliget tarihile 
Çok semereli neticeler ver
ntiştir. 

Ke:ndi ö~ mllının daima 
ın üıtıin bir lcıgmet ifode 
ettiji halc.ilc•tını lıer f ırsGt 
ve oeıiledı ileri ıüren bu 
milli teılciltit 6ü.tü11 yurt i
çi11de tiriştıji maval falciget. 

li neücadısinin arkasını hir 
an için da.hi 6ırakm11mış oe 

{tıtl.tımlara tlcıntla töl olur J 
düstiirünü hülü11 zilainl1re 
•ııianntııtır. 

Ulusg/ elconomi ee artır
ma lcur•munu, milli ıcr•et 
ve 11rneaıenin ••haf a~ası 
bahıintl.e Türk ilalciid.ina 
ıükrettla Kagda dejır 6ügülc 
İaizmellertle 6ulunmuıiur. 

12 6irinci kinun. hıitün 
Tiirkiıedı 11laca;ı tilıi wili
getimiz dahilinde de milli 
ıeref tlavamızfl layık bigalc 
6lr •14/cıı. ilı K•rııl•n•••lctır. 

I 

metli ö\üaün, varıdatıılz şehrimize 
irat lemiıa etmek içın gece a-ündüz 
ırösterditi yük1ek iayretleri unut· 
mıyız. Hu ıün bile. Belediye büt-

cemizla en demirbaş, en verimli Y• 

peıin relirlerir.in mübim bir kıımıa 
yine hu kıyıaet ıi ölünün himmetiae 
borclu de2"ilıaiyiı.'l Son yıllarıni 
bir takım ailevi ve ikli11di çetia. 
likler içiade ıeçiren Hüseyia Kı

zaı şehrimiz belediyesine olaa kal
bi Ye samimi alika11ıaı berıamaa 

muhafaza etmiı ve k~odiıiai, ölüm 

düşeğiıade ziyaret edenler ile sık 

ıılt yine bu mevzu üıerinde ita. 
nuşmrktan balı ltılmamııtır. 

İnsanlar, ke11di aralarında yı· 
şayan deterli şabıiyetleri ancak 
ölümüadea ıoara takdir etmek ıı 
arındadır. Bu da k:aderia hazira 
bir çilve1i olmalıda beraber yine 
bir kadırşiaaalılf ve bir mukifıt 

1ayılabilir. Bu fani danyada büt6n 
eylik biılerimizi memleket aıkımızı 
ve hemşehrilerimize ltarıı fay dalı 
0J111ım111 takviye eden ea büyült 
amillerden biri de budur. kuabedo 

boı bir Hda birakmak: Hüıeyi• 
Kazaz mubalı:kakki ölümünden son
ra kubbede boş bir soda bırakma· 
ya hak kazaamıf ve bıralı..•ıı o 
b•htiyarlardan biridir. Ulu turıdan 
bu kıyöDetli heıaıehri•İH matf ı • 
retlar dileriz. 

Tütü nc-ülüğ üm üz de 
• yen ı inkişaflar 

27 sonteşrin tarihli bir 
ajans haberi Fransa'nın 
Türkiyeden 100 m i I y o n 
franklık tütün sattn alaca· 
ğını bildirmekte idi. 

lfjansın Yeniyo/'da 
intişarinde 1 sonra. hemen 
ayni qunun gecesi, devle· 
tin salahiyetli bir ağzından. 
tütün müstahsil/erine gür. 
beliğ ve samimi bir hitab 
yükselmişti. 

11nkara radyosileyayılaR 
ve hükümetimızin i h r a ç 
mallarımız üzerinde çok 
esaslı tedbirler aldığını. Türk 
müstahsiline ve dolayısile 

Türk bütünlüğüne engin bir 
inan ve şefkatle müjdeli-
yen bu ferahlatıcı hitab. 
dünyanın karışık ve müşkil 
bir devre içinde bulunduğu 
şu zamanlarda umumi hu 
zur ve emniyetimizin temi· 
natınr bir defa daha duyurt
ması itibarile de bütün gö-
nüllerde neş'e ve sevinç te 
zahüratına vesile olmuştur. 

HükümetJmizin harici 
siyasette hösterdiği kiyaset· 
le mütenazır büyük mikyas 
Tasta iktisadi ve ticari bir 
kalkınma ve qenişlemeyi 

istihdaf eden bu kabil ted
birleri kütlenin. refahına ha
dim kuvvetli ve şuU1lu ham
leler diye kabul etmeme· 
mize imkan varmıd1r? 

Eğe ve Kıradeniz böl 
gelerinin baş mahsullerin · 

den birini teşkil eden tü-
tünün son yıllarda ğösterdiqi 

fiBt düşüklükleri şüphesiz 

elde olmıyan bir çok iktisa
di sebepler ve dünya hadi· 

selerile alakalr olduğundandı. 
Binlerce insanın maişe 

tini bağladığı bu sarı altrna 
dünya piyasalarrndaki şöh
retile müteaasip kıymet ve 
değerin verilmemesi müs· 
tahsili en yakrndan düşü· 

nen hükümetimizi bu yol· 
da tedbir almıya sevketmiş 
ve bunu muvaffakryet sa-
hasına isal ettirmekte bu· 
lunmuştur. 

Büy~k emekler. büyük 
hizmetler ve büyük paralar 
sarfile idrak edilen (meş · 

hur) Türk tütününün istih· 
sal ve idrakinden sonra ıç. 
te müşterisiz kalması pek 
ehemmiyetsız bir hadise de . 
ğildir; iş bir taraftan ikti
sadi ve ticari hareketleri
mizle olduğu kadar yılların 
tecrübe süzgecinden geçmiş 
ve düyaca tanınmış bulu-
nan (nefis Türk tütünü} için 
menfi bir propaganda ve · 
si/esi de açabilir ve rağbetin 
rakiplere ak111asına sebeb 
ola bili kdi. 

Her gün daha iyiye. da
ha güzele, daha ileriye gi· 
dişin canlı bir ifadesi olan 

- Arkası 2 de -

Çul na 

iyiye, güzele, do<;Jruya 

Ticaret 
Bir dostum anlattı : Hazır 

ayakkabı ıatan Mağaza/arın bf· 
Tinden bir iskarpin aldım; Önce 

9 lira istemişlerdi, 7.5 Ura üze· 
rinde anltışıp alJı11t. Ayni mağa· 
%adan tvtlce de bir ayakkabı 

alıp rahat şekilde giydığim için 
mağaza sahibinin ~erd;;; ttminata 
inanmıştım. 

Ahlakı 
dan almı~ tı; fakat 7 liraya I 
Onunki 2 numara tla büyüktü I 

V ~ bu ark.adaş o mağazadan ilk 
defıı alış tJeriı : ediyordu . 

Ertesi gün, ~aziytti anlamak 
üure mağazaya gittim. A ;ıJ sa
hibi yokta, Bir gakuu tJe yar
dımcısı uardı. Sordum ue bu 
vaziyetten üzüldüiümıi anlattım. 

- Efendim, · dedi · burası 
ticarethane; mallarımızı istediği
miz f ial• satarız I 

. Aradan 3 gün geçti. Sık 
sık görüştüjüm bir arkcdaıın 

agalındaagni isk"'rpinden gö 
rüuce, kimden ve kaça aldığını 

sordum. Benim aldıfım maıaza· 
Doıtam, hüzün ve 4agret 

ifade eden gözlerle yüzüm• ba. 
========---;;;...==-•! kıgordu; ilave etli : 50 kuruşu 

Parti Kongreleri onlarda bırakmadım, takat. 
sen ne dersin bu işe ? Ben bir 

• 

Cumhuriyet Halk partiıi daha bu mağazadan alış ueri~ 
wilci9etimis Kasa Kongirele· edebilir migım ? 
bıı hafta içinde ilcmal eai/ Ne d,,meli ? Ticaret ahlakı 
m;ş olacaktır. Of Kazasi derler, birşıg vardır; oicdan, 
Konıiresi Çarıamba tünü. derler, . birşeg vardır. Bu, 50 
Maçk• Kaza Kongiresi de kuruıa feda edilmez! Ticareite 

l 
meıru kazanç ticaret yapanın 

dü11 ntaha/lerind• gopı mış · 
hakkıdır. Kazanç hııdc:J.i bunu 

tır. merkez Kaza. ba;lı Ko· aşı1tca ihtikdr gapılmıı olur; 
dil nahiyesinin Kongiresi bunun gankt-sıcililc.ten çolc furk.ı 
dün Yomra merlcuinae ya- yoktur. 
pılmııtır. ıoıılc.su ve tatlısu Darüst olmıgan, em"ttiytt 
nahige Konzireleri <le pazar- ouemi!len bir tüccar, menfeat 
teıi tüdü. yapılac:ıktır. hırsına kapılıp kcızanagım der. 

Merkez Kaza Konıiresi· k.en kagbtder. Bana gukarıdııki 
nin laasıriıkl•rına devam vak.ayı anlatan rlostum şüp~t· 

;j~ 111otrızanın ismini vuu~k - b:ıs. 
olu11maktaJır. H allcet1i sa knla•trıa da tınlatacal.:. A ::zb1 
/onunda gopılmısı mulıte. •u tücc ırın ka1Jbedectği müşte. 
mel olan Ot çok ehemmi rilerden kaza.nacağı p.ıra 5.; ku. 
9et verilen 6u Korıgire mıi ıustan daha cnı azdır ? 
zalı.trutı rt1tlgo ite 1ela1in her - Arkcısı ı. de -
t•r•/ın~tt tli11lıttccılctir. - ŞOZGEÇ 
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Tütüncülüğümüzde yeni inkişa lor 
- Bastarafı 1. de -

bu merzu. kısa bir zamım 
içinde ne kadar me>'ut bir 
derreye sokulmuş bulunu· 
yor. 

Muhterem Ticaret Ve· 
ki/imiz Topçuoğ/u'nun hi· 
ta besi. bir babanrn evladrna 
hitabı kadar müşfık ve 
kJymetlidir. 

14 milyon köylüye ve 
onun refahrna bir beşaret 

çelengi gibi takılan bu bü 
yük ve samimi gürleyiş. 
Devletin Millet. Milletin 
Devlet olmasrnrn ve bu iki 
ayni Vllrliğrn iç içe girmiş 

bir bütünlülc ve bir teklik 
manzarasile görünmesinin 
bir ifadesidir. 

Cebi dolu. k1Jrnı tok. 
emeklerine değer bulan bir 
müstahsiller kütlesi. elbet 
ve elbet merbut bulunduğu 
cemiTetin iktisadi çehresin· 
de de esaslı değişiklikler 
yar•tabllecek bir kudret 
menbaı sayılacaktır. 

Bugünün en büyük ha· 
disesi olarak kaydedilen 
Tütün piyasasının açılma 
sında ve bu baş mahsulün 
değerinde satış yeri bul· 

masmda Hükümetimizin 
emeği pek büyük ve bü 
yük olduğu i'-·m de pek 
yerinde ve de,ijerindedir. 

Mühim bir tütün mrn~ 
takası olması hasebile işin 
Trabzonumuzda behren ekis 
/erinden edinilen intiba 
daha şimdiden müsbet 
ve müsait bir tesir uyan 
dırmış ve yarma zaif bir 
ümitle değil. kat'i ve iman· 
lr bir yükselişle varılacağın· 
daki zarureti temamlamıştır 

Trabzon tütü.,/erinin ev 
vclce satıldığı cenubi şarki 
ltvrupa memleket/erile Mı· 
sır pazarlarındaki mevkii 
bu memleket parçasına 

ne büyük bir refah ve ha· 
yat temin ediyordu. Sönen 
bu pazarların yeniden ihya 
edilmesinden daha Faydalı 
ve verimli bir devreyi istih· 
daf eden yeni tedbirler 
ergeç Tütüncü/erimizi gül 
dürecektir. 

Buna hükumetimizin 
sa/fıhiyetli ve kudretli bir 
Vekilinin ağzrndan dökülen 
sözlerle inanıyoruz ve se· 
viniyoruz. 

Çulha 

j_Ç_ı_n_a_r_a _I t_ı _n _d_a_, 
Filozofu, bugün Çınarın altında sakin bir hal ve 

v& düşünce içinde buldum. Çehresinde; her zamanki gibi 
yine memleketin dertlerine ait bir an yaşamakta olduğu
nu ifade eden muztarip hatlar belirmişti. Elindeki gaze
tenin baştarafında büyük puntolarla· çekilmiş uzun bir ya
zı başlığı gösterdi. ( Gençlik ve inkiJap ! ) Ruhumda yap
tığı akıi anlamak için göz(erimin içine dolgun dolgun 
baktı ve ıördün mü, dedi ve cevap beklemiye lüzum gör· 
meden devam ederek : 

Kötü bir devirden iyi bir devre geçmenin zorluğu
nu bilirsiniz ? . Bir millet hakkı ve huzuru tanınuyan vah· 
fiyane tehditlerle ve icabında kan dökmekle; memleketin 
hayatını keyfi arzulara tabi bir hırs ve cehli içinde uçu
ruma sürüklemekle bekası istenilen iptidai bir idare!.. Ve 
aonra, medeni yaşama kabiliyetile büyük bir cevher taşı
yan savaşçı bir millet bünyesindeki bu tahripkar çıbanı 
neıterlemek, bütün mikroplardan azade, sağlam bir bün
yeye malik olarak insani haklara hürmet duyğ'usu besli
yen ve üstün bir millet olmak sevdasını güden yepyeni 
bir idare tesişine taraftar bir hamle, temiz, asil bir halk 
kütl . eaı •• 

Türk nesli, Türk gançliği, önüne durulmaz bir iyman 
birliği yaratarak bir çok çetinliklerden sonra muzaffera
ne hamleleriyle kara kuveti memleketin içinden söküp at
mış, medeni yaşama hakkını almış ve inkılabını yapmıştır. 

Fakat' bu; halledilmiş gıbi görülen milli davanın 
~ncak birinci maddesidir. Muvaffak olunmuş her inkıla
bın, kuruluşundan sonra yükselme esasına dayanan bir 
proğramı, asil hedefi vardır. Biz, zaferden sonra bu proğ· 
ramın çerçevesi içinde ne muazzam inkılaplar yaptık. Fa
kat yukarda dediğim gibi iş bununla bitti sayılamaz çün
kü cemiyetin, milletin ileri günlerdeki hayat ve selamet 
mevzuu, en başta gelen düşüncelerimizdir! Hepsinin fev
kinde, yüksek kültürlü bir millet olmak? .. Sizi bu mukad
deme ile sıkmadım, z nnediyorum.. İfade etmek isterim 
ki, davalarımızda ve onu tahakkuk ettirmek için atılan 
adımlarda fazlaya doğru daha farklı 'bir topluluk yarat
mak lizımgeliyor. Bugün elde, savaşına israrla devam 
olunan kültür inkılabımızın kaynakları vardır! Halkevleri? 
Bu ilim ocakları; bilenio, bilmiyene bilgi vermesi için açı
lan ku·tarıcı yuvalardır. Biz feyzi oradan alacağız veyi· 
ne oradan feyiz vereceeğiz, Halbu ki, anavatanın bazı 
k~şe~erinde, ayrı bir levha altında, infirat tevlit eder gi
bı hır manzara arzetmekle Halkevıeri mesaisine katılmak
tan uzak birleşmeler var. Herşeyden tenzih adilmiye dai
ma layık vasıflarını hürmetle andığım bazı gençlerimizin 
bu hareketlerinden dolayı ve haklı olarak iztirap duymak
tayım! 

Bidayette bahse heyecanla girişen Filozof, şimdi 
yurgun başını yastığına vermişti. Dudaklarımdan dökülen 
bir kaç kelimeden sonra, etraf ta hiç bir seı ve sa da işi-
tilmiyordu : 

Haldısııuz, üst t haklısınız l 
IN R 

(Yenl.llo_!) 

beri Maarif h • 
rı 

Bu gıl Vılüqetimizde 

m'lari/ işleri v ·rirn. hareket 
bakımından mt.mnuı iqete 
şayan bir vaA:iqet arzedecek 
kemiyet 'Of! /uy/ iyettedir. 

Be~ikdüzü Eğit'Tlen kur 
sandan bu yıl 26 eğitmen 
sıtajiveri mezun olmuştur. 
~Bu 26 sitajigerden f'SGS 

okullarda talebe mevcudu 
f ıula o fan ıoilaı;et merkezine 
6ailı 4 'Ve Akçaab2t kazası 
merlce%ine bağlı 2 köy oku
/u,,da 11e diğer 20 eğitmen
de merkez A~ptJbat kô.gle
rindeki mektepl12rde vazife 
törmelctedir. 

Bu gri Sürnıenenin dağ 
başı fJe Ofun ne/si b'lç'lm 
köylerinde yeniden birer 
okul a~ılmıştır. 

Bu yıl Sürmenenin dağ 
başı ve Yomra merkez oku/. 
ları yeniden irış edilmiştir. 

Gene brı yıl merkez 'CJe 
kötJlerile kasa merkez ve 
kö't;lerinde bulunan ilk 
olcu il arda kııdın ve erkek
lere mahsus A fle B ulus 
dershaneleri açılmıştır. Ted
ris.ta det1am edilmektedir. 

Bu yıl öjretmen oku. 
l•ndan mezun olan 7 Öj· 
retmen vilagetimiz emrine 
fleriltrıiştir. 

Hariç fJilô.getlerden sıhhi 
.,,, ailevl durumları itibarile 
8 öğretmen fJerilmiştir. 

Vilayet merkez köglerilı 
lcasa merkez köylerinde 
39 okul inşaatına başlan
mıştır. 

Yeni inhisar 
Kolonyası 

inhisrJrlar idaresince pi. 
gasaya çıkarılan inhisar 
Kolonyası iki gündenheri 
buradada sat.sa çılcarılm1ştır. 

inhisar Kolonyası dalıa 

~imdiden büyük bir rağbet 
görmektedir. 

ok tor 
iyork· 

Kazıkli Humma 
Tetanoz 

Hastalığı qopan mikrop: 
Nilcolager taro/ınd n k~şf 

edilen basil/erden husule 
ge'ir insanlarda ve hazr 
hagvn.nlarda görülen sari 
b 'r lıastalıkdır. 

Bu ba iller ek~eriga top
rcğ ın sathında bulunur. 
Gübrelerde, kabili ziraat 
tarlalarda ve sokak çamur
larında mebzülen vardrr. 

Bu b1sillerin mukavt!
metleri pek /azladır. Bu 
sporlar hava ve zıyımın 

giremtdiği topraklarda se· 
nelerce yaşar/ r. 90 derecei 
hararetde (2) saat, ratıp 

bir yerde ( 100) derecede 
J-j dakrka tohamrnül eder

ler . 
Hastalık. daima. toprak 

gübre ve çamurlar u~ ffÇer. 
İrıtıkoli : - insandan 

insana nadiren geçer. insa
nın derisinde bir sivrik 
olursa. ve oragada pis top
rak girerse, ozaman hasta. 
/ık zrıhur eder. Bazan jela
tmli ~irinkalar yapılmak 
suretile de bu hastalığın 
husul bulduğu görülmüştür. 
Muafiyeti yoktur. 

Hastalık belli olma 
devresi : 2 -3 gündm 35 
ıüne kadardır. 

Tahaffuz: - Doktor. 
/arın aletlerinin, kazıkli 
hurrımalinin garasınu doku 
nan eşyanın çok güzel te
mizlınmes ' lizımdır. Bir ka. 
%a fJakuundıJ : derhal gara. 
çok güzel temizlenmelidir. 
Bu şeraite riagd edilir."e 
bu hastalıiın tehlıkesinden 
güzde elli kurtulunur. 

Doktor Ktizım Gü.er 

Görüşler Duyuşlar: 

r 
Karmakanşık hısler. in 

tıbalar içi.'1de Erzvrurrrn gi 
rip ka:nyondanindiğim za 
man sif alanmış bekleyen 
atlt arabalardan bir danesi
ne atlayrnca : 

1 inci kanun 9.19 

ında 
raberce do/aşmağa çıktık. 
Erzurumlular. burada iskar· 
pin boyatmaz/ar. dedi. Har· 
retle sordum. Niçin ? diye. 

- Şöyle bir parça do· 
l şalım, anlarsm. Dedi. Ha· 
kikaten az bir dölaşma ile 
anladım ki Erzurumun bu 
bol tozunda toz rengi elbi· 
se ve kül renqi ayakkabı 
insana hizım. Erzurumlula
rrn bu bakımdan hakkı rar. 
Fakat hele şu caddeler açıl· 
sın, şu binlerce arabalarle 
kalkacak topriJk yığrnları 

ortadan kalksın. şu açılmak 
ıçın milyonlar sadedi/en 
geniş caddeler parke. asfalt 
olsun. O zaman görüşürüz 
Erzurumlularla .... 

Doğanayla şehrin başın· 
dan g rd k, dıbinden çıktık. 
/-/er taraf! şöyle böyle ge
zip gördük ve her yapı. her 
yapı/Jş hakktnda Doğanay 
dan hayli bilgi edindim. Ve 
anladım ki Doğuda bir fln· 
kara kurnluyor ve bu kuru· 
şlu; büyük himmetin gay· 
retin. ve çok büyük bayın· 

du/Jk memleket severfi/cı 
azm ve arzusunun mahsulü· 
dür. En iyi bir yürekle. t!fl 

iyi bir düşünce ile. en gü· 
zel maksat/arllJ bu mühnet
keş memleketin yüzünü qül· 
dürmek, refahını temin et· 
mek ve onu yüksetlmek için 
milyonlar sarfından. emek· 
fer harcanmasrndan çeki· 

- Çek Cumhuriyet ote 
/ine ! dedim, Üzerinde yüz
lerce amele ça/Jşan ve her 
biri 20,2.5 ve belki de 30 
metre genişliğinde açılmak 
ta olan caddelerden geçip 
ve yine ayni genişlikte par
ke döşenmış bir caddeden 
de geçtikten sonra Cumhu· 
riyet oteline vardık. Toz 
deryasından geçerek otele. 
yani sahili selamete ulaşın 
ca soyunup, dökündüm, yı 
kanrp temizlendim ve bir 
saat kadar da istirahattan 
sonra otelin bahçesine çık 
tım Hava qüzeldi, güneş 

ı/Jk bir hararet saÇ1yordu. 
Beş on ağaçtan. üç beş çi 
çekten ibaret otel bahçesin 
de tren hattınm açt!ış töre
ninde vilayetleri temsilen 
bulunacak heyetlerden bir 
kısmı. Üçüncü Umumi Mü 
fettişlik erkanı. Trabzonlu 
hemşerilerden bazrları grup 
grup oturmuşlardı Eski be· 
/ediye reis vekilimiz ve 
Üçünciı Umumi Müfettişlik 
asayiş müşaviri varbay Bah 
ri Doğanay da bir göşede 
nargile çekiyordu. Yanma 
gittim. oturdum. akşama 

bır saat kadar vardı. Nargi· 
lesini bitirince : nilmemiş .. 

- Haydi ltlap. seni şe- - Sonu var -
hirde gezdireyim. Dedi. Be· Cevdet ALAP ==""" 
,..~-=s=a ~ ' metSc:t::sad .. 
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mudun işten uzaklaşmasınJa elbette bir sebet vardı. 
Yeniyol gıı:ı.eteıinia 18 -1 l-n9 

tarihli aayl!llada (ıröze çarpan lca 

HJ.1 Jdt 2'•vretıade lceçi can gav· 
retiade} bııtlıtı altında ilci üç 

senedir hamam ve emsali yerlerde 
fındılc lcabutu yalulmuımn yıısalc 

edildiğıaden ve bununla hal ın 

zehirli gaz yutmalctan lturtuldu 
,e-undarı ve fakır fulcar nın da 
yalcac it kabule bula bildiğinden 

ve kabule yıılcaralt ve lcomü unü 
aataralt her hamamcının ayda uôrt 

beş yüz lira kazandığından ve 
sairedeo bahis bır fıkra•ııı: intişar 

etmi,tir. 

Haldlcata uyıun olmayan v• 
yanlış tahkik veya işitme mah•ulü 

olduğu anlaşılaıa bu yaz:ınızııa tas 
blba muhtaç olan cibetlerini ayrı 

ayrı izah eyleriz . 

l - Haınamcılarıa fıadılt 

kabu~ıa yak.mamalarıaın 

edilmesi yudığınız 2ıbi 

ıeneliır; olnı up yalnız 

yasa it 
ilci üç 

geçen 

11oeye aittir . Buoua da ıebebi 

her lce1ia bild ~i gibi geçen yıl 

fındılt mahııl ô ;ıün çok aı olması 
aebebile taltir ahalinin mahrukat 

ıbtiyaçl1rını tazyik etmemelt mak· 
aadına müstenit tir. Hu ıeoe iee 

lındı~ mıı!ı. ~ , bereketli olması 

Hbebile berk.es fuıdık !tabutu 
lcolaylılı:.la tcdarilt edebilmiılerdir. 

• 
Ve fultara halkın hiç bir aı:ııltııı 
ve 11i:ınt111 yoltturlti kabu;!un ya· 
lcılm&maaı mev:zuubabı olabilsio. 
Fındık kömürüaüa aatıla111 İH 

.aerbeati ticaret yolu ile yapılmak· 
tıı. ve bu k:ömlirOD yak.ılm11ıodan 

•itila ,.aaf v tlt Jr n q ta ... . 

bazı fakir aile sahipluini:ıde iıtifade 
etmekte ve lıara•etınin fazla ve 

devamlı olmasından ıoa derece 
emauniy ~tlerini ııhar eylemek 

tedirler . 
2 - Fındılt ita u~unun ze· 

birli ıaz. neşır ve ılıabati umu· 
miy~yı ihlal etmediği 27-9-939 
tarihinde Viliye~ makıımıııda 

topl nan hıfzıasıbha meclisinin 

ittıhaz ve Belediye riyasetine 

te blig- eyleıH~i kararda turih 
edılmış oldu~un göre ia:.ı:eteaizin 
bu istıbbarıda hu iklte uygun 

dea-ildir . 

3 - Hamamcılar geceli gün
düzlü didinerek ancak aıleleri 

efradının geçine bilmesini te'mia 
için çal şmaktadırlar. Ayda dört 
Leş yü:ı: lira ribi uir kazanç te 
mini şöyle dursun senede bu ps 

rayı ltaıaaa bilirler e büyült bir 
menfaat elı:ıe ettiklerine kani olur. 
!ar. Hamaaıcıl rda her kesin yap 
tı~ı gibi kabuğu fabrikıılardım 
alırlar. Ve içlerinden biç irinin 

maıi iktid rları müsait değ'ilr.lirki 

toptan d po etsinler. Fındık ka 
buğ'u ucuz ıken depo edıpte kışın 
şidd tli zamanlarında ihtıkiirla 

b11llta p halıya utan muhtf'kırlr·in 
yak.asına yıpışıpta t yık olduklıı•ı 
cezalarını• v rilmeıi daha y.::rfndc 

v• maatıkı olmnzmı . 

Bu cav.ıplarımızı matbuat 

ltanvaunun maddei mahsuaası mu. 
oibince illt çıkacak:. nuıbanın ayni 

ıütunüne derç ile ae;ir eyleme· 
niıi 1aygılarımızl~ ciilcriz • 

Ha ımoılardan 

hm 

Merakımın i'lalesi için Erzurumdaki arkadaşıma 
mektup yazıp sordum. Gelen cevap beni hayretlere 
düşürdü. Mahmut tam bir adakatle vazifesini ita 
ediyordu. İş çıktığı zamanlar tatil yapınıyor, ücret 
bile almadan çalışıyordu. Son bir gun, şimdiye ka
dar hiç yapmadığını yapm>şh : işine gelmemişti. 
Müdür merak etmiş; onu arattırmıştı. Arkaqaşlar· 
dan biri ''Mahmudun artık gelmiyeceğini,, söylemişti, 
Sebebini bilmıyordu. Müdür, ''Gelsin bari, birikoıil 
ücretlerini alsın,, deyınce arkadaşının cevabı şu oldu: 
"Para da kendılcrıuuı olsun diyor,, • 

Müdür merak etmişti. Ne yapıp yapıp Mah
mudu getırtti. O, Evvela saklamak ıstedi. Müdürün 
israrı üzerine heyecanlanmış ve ayrılmasındaki se· 
bebi izah e mişti : 

- Kısım mühendisi, arkadaşları hep hor kul
lanıyor. Vagonetlere koşulu hayvanlara bizden daha 
iyi muamelt: yapar. Söz ışi m yeyım dıye canımı 'Ve· 

rıp çalışırdım. Son gün, aya.gına büyücek bir taf 
düşen bir amelenin yauuıa çom .. lmış, yardım ediyor
dum. O da oradan geçıyordu, Bızı, ışi bırakaııf, 
konu.juyor sandı. Sanki boyle bırşey yapmışlıgıııı 
varmış ... Selam, sabah demeden: "Ulan hayvan 1 
kalksana,, diye bağırmaz mı? Şun~ şurasında köy
lü olduksa fakir adam evladL kaldıksa insanlığıoııııD 
ondan ne farkı var ·ı Herkes onun kadar izzetiuefi• 
sahibi. Gözlerim kararmıştı. Boğazını sıkıp geberte
cektim. Yumruğumu kaldırıp üstüne yürüdüm. ,Ama 
hatırıma velinimetim geJdı. (Beni kasdediyordu) • 
Yutkundum; kollarımı aşağı indırdim. Adam olayı~ 
diye beni lgdırdan kaldırdı, buralara getirdi. B!f 
lokma ekmek değıl mi ·ı Boyacılık yapar, gene k~-
zanırım , 

Gözlerim yaşarmıştı. Mahmut, karadeniz ut•• 
ğının tam ifadesi idi. Parayı sever, çalışır, didiııirf 
fakat, izz~ti.Defliyle oyuatıwudı • 
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Yüksek ve orta boyda yetişen meyva ağaç- Bl! dalın altında bulunan diğer dört veya beş 
larına verilecek en iyi şekil Ehram şeklidir. Bu dal müstakbel ağacın birinci .icat daJlarmı teşkil 
şekil dün tarif ettiğimiz kase şeklinden çok ~a~~: ederler. Bunlar da yarıdan budanırlar. Fakat bun· 
lıdır. Kase şeklinin orta dalı tamamen kesıldıgı lara yapılan budama daima dışarı bakan göz üze
için ağacın ortası açıktır, dallar kamilen yanda rinden tatbik edilir. 
ve çevrededir. . Bırakılan yandalları beşten fazla ve üçden 

Halbuki ehram şeklinde, ortadakı dal tama- noksan olmamalıdır. Bu dalların çok kuvvetli ol 
tnen kesilmez, bütün yan dalları onun üzerinde masına da lüzum yoktur; yeter ki kuvvetleri ay
bulunduğu için orta boş değildir. Bundan dolayı ni olsur~. 
'ağaçlar rilzgarlara ve fırtınalara karşı dayanıklı Tamamen dikine veya tamamen yana doğ-
olduğu gibi karlardan donlardan da az zarar ru büyüyen dallar ekseriya meyvaların ve kar
görürler. ların ağırlığına dayanmaz, çabuk kırılırlar. Bun-

Ehram şeklinden maksat. dalları muntazam dan dolayı yandallarının ortadaldan iki üç ka
\'e terazili bir halde her yana yayılan ve t~pe- rış kadar biraz yana uzayarak ucları yukarı doğ
Ye doğru gittikce kısalan ağaç demektir. Oyle ru büyümeleri münasipt1r. Buna rağmen yanlış 
k· b şekilde yetiştirilen ağaçların her dalı, üs- büyüyen dallar bulunursa onlar da çıtalarla, düz 
t~nd~ bulunan dallardan daima uzun ve altında veya çatal değneklerle ve rafya i1e bağİaiıarak 
bulunan dallardan daim~ ~ısadır.. . düzcltilebilirler. 

Bu şekilde ağaç yetıştırmek ıçın fidanlar şu Ertesi sene ikinci kat dalları teşkil edilir. 

~sas üzerine budanır: Bunlar da tıpk1 birinci kattaki dallar gibi yetiş-
·İlk iş, dikilen ve lüzumu kadar boy alan aşı· tirilir. Her iki kat arasında iki buçuk karış kadar 

lı fidanların üzerinde beş altı dane dal bırakmak, bir mesafe bırakılır. Bunun için de: 
~eri kalanları diplerinden kesmektir. Bırakılacak Birinci katın en üstündeki dalından başla
dallar epi yüksek olmalıdır. Bunun manası, ~ğa- yarak ortada! üzerinde yarım metreden yukarı 
cın gövdesine verilecek boy d~.mek olur kı bu dört veya beş göz bırakılır. Bu gözlerin sürgün
da orta boylu ağaçlarda 1.20, yuksek boylu a- leri ikinci katın dalJarıdır. En üstünde bulunan 
taçlarda ise 1,80 metredir. göz orta dalın uzaması içindir. Şukadar varki 

Bırakılan dallardaıı en yukarda olanı dikine bu gözden sürecek olan ortadalın dikin.e büyU
büyüyecek olan daldır. Bu dal ağacın yuka:ı mesini sağlamak için daha üstünde bulunan göz
doa-ru uzamasına yani boylanmasına yarar. Bız lerden bir kaç danesioi körletmek ve ancak on
()ıaa burada kısaca (ortadal) adını veriyoruz. Bu ların üzerindeQ budamayı yapmak daha uygun
dal kuvvetli ıse üçde ikisinden budanır. Zaifse qur. Bu suretle 1'asıl olan tırnaktan istifade edi-
~bııdanmaz, kendi haline bırakılır. lif: Y l'!ni sürecek olan ortada( buna bağlanır. 
~ "Tırnak usulü yandalları için de kullanıl~biliı\, . 

Ticaret Ahlfikı 
- ~aştarafı l. de -

8a%ı tüccarlar, evelçe ma· 
tQtalcrına girmiş enayı dahi, 
\Q,.p var, diye üıerine harpten 
~ce saıtıkları Jiattan bir miktar 
~Q/ıa p•halı!Ja satıyorlar . Bun· 
~,.fırsat dı1.şkı1.nleridir. Gönül 
.... dileyelim : 

Mar _ ı sermadidege 1 Rab 

~'>I güneş göstermesin 

lrt/dmm 
, '"y~Şiı;~~tla park araıındaki 
~ldırımın kıyısının çökük ya· 
~,., . ~ . 
"'ğını bildiren yazımız. uzertne, 

~leıiigemizin bu klsmı yaptır· 
~J olduğunu memnıınigetle 
~~ciaJc. Bu alakayı takdir oe 
~··~kirle anmalıyız. Kaldırım· 
~ırı, bil has.sa . çukur açıla:!' 
'rtılarındakı drter bazı ço 

~~liileri Belediye fen memurunun 

' ' 0 ,. m ü ş olduRıırıdan 

""ia 
~ 

Doıtum Şakacı, 

nıdrğırıızl hissettiriyorsunuz. 

/çjntle "Şebabı munevocra110 

terkibi gramer yanlış ları da hu 
lunan yazınızı (,emel Nadirin 
karikatürile mukayese ederek 
atılan kulacı h•klı i Ö ~termek 
tJe bıınu anlagarnadıtım için 
Jiizüm kızarmcık lazım geldiğini 
yazıgorıun. Benim hareketimde 
güz. kızartıcı bir hal yoktur. 
Burada aklıma Namık Kemal'in 
bir beyti geldi : 

Çok ak göremezsen de 
saçında, ıakalında, 

Elminnetü lilfoh güzii ak, alnı 
açıktır. 

Azh Şakacı, 
Sarızeç, ıaygı "' sevainin, 

fertleri alaydan va şakadan da· 
ha çok biroirine bı:.iladığıtta 

inanıgor. 

Bir şakanın üstünde daha 
çok Jurmıyalım I 

Halkevi Kütüphanesi 

Ortadal için bu akılan göz evelki sene bı
rakılan gözQn aksi tarafında bulunmalıdır. Buna 
dikkat edilmezse ağacın mihveri eğrilmiş ·olur. 

Budama esnasında ikinci katın yan dalları ' 
yarıdan budanırlar. Bu sırada birinci katın yan 
dalları da geçen sene budandıkları noktadan iti
baren uzayan kısımların yarısından budanmalı
dır. Dikkat edileeek cihet, iistUnde bulunan dal
ların altında bulunan dallardan daima kısa olma
sıdır. 

İstenilirse ayni usulle üçüncü kat dalları da 
teşkil edilebilir. Ama fazlası zaten muteber de
ğildir. 

Katlardaki yandallarının üzerinde ç\kan 
ikinci ve üçüncil derecedeki dalcıkJara gelince: 
Onları tamamen kesip, d_alları çıplak bırakmak 
doğru değildir. Çünkü çıplak dallar. Lüzumu ka
dar kalınlaşamaz·, ince kalırlar. Bu dalcıkların 
kuvetli olanlarını iki. zaif olanlar•nı 3 veya 4 
göz üzerinden budamak gerektir. Aflcalc bu dal· 
cıklar orta dala pek yakın bulunmamalıdır. 

Fi RE Gi 
İkinci devre kırmızıhklarile beraber veya bi

raz sonra ağızda yanak içleı iode beyaz lekecik
ler de görülür. Bunlarda birer frengi nişanıdır. 

Tırnaklarda bozukluklar kıllı yerlerden sebep
siz kılların dökülmeside dikkatimizi çekmelidir. 

Frenginin üçüncü devresi: 
Frenginin üçüncü devri teciavi edil mi yen has

talarda görülür. Tedavi edilenler bu kötü devre
ye girmezler. 

Zira bu devre akla gelmeyecek her türlü kö · 
tülüklerin, parçalanışların devresidir. 

Burun devrede, gözler kör olabilir. Kulaklar 
sağırlaşabilir. Burun düşebilir. Damak delinebilir. 

Kalp, ciğerler, mide, bağırsaklar. böbrek~er 
sakatlanabilir. Ruhi varlığımız sarsılabilir ve ni
hayet insana Tanrının en büyük nimeti olan ve 
bütün varlığımızı idare eden aklımıza da gay
bedebilriz. 

Üçüncü devre firengi alevinin saçağı iyice 
sarması devresidir. Bu 'ZamaDda tedavi bir çok 
kötülüklerin önüne alır. Fakat bir çok sakatlıklar 
ve aksaklıklar ~çin geçkelmış sayılırız. 

Frengi ye yakalanan kadınlar gebe kaldıkla
rı takdirde mikroplar trahomda geçer. Ve çocu
ğu öldürürler. Eğer bu firengili kadın tedavı edil
miyecek olursa dört beş defa gebe kalsa hemen 
hepsinde çocukları ölü olarak düşer. nihayet diri 
bir çocuk dünyaya gelse bile sakattır. 

Anadan frengili doğan günahsızlarda da ka
rışık ve beklenilmeyen zamanlarda frengi nİŞdD
Iarı belirir. 

Sağır, dilsiz do~anlarda kemikleri çarpık, olan
larda, bir kısım kekemelerde, budalalarda, çok 
kocakafalılarda, sarahlarda grengiyi hatırlamalıdır 

Firengi tedavisi: 
Frengi pek korkunç bir hast;lık olmasına 

rağmen kanser gibi çaresiz hastalıklardan değil
dir. Bu gün grengiyi kat'i surette teaavi edecek 
ilaçlarimsz mevcuttur. 

Ancak tedayi müddeti biraz uzuncadır. fakat 
yukarıda sizinde öğrendiğiniz korkunç akibetleri 
göz önünde tutarrk haftada bir gün bir iğne 
yemeğı çok görmemeliyiz. E~asen frengililer te
daviye gelmeğe ~anunende mecb11r.:lurlar. Fa
kat frengili olanlar kanunun kuvvetine lüzüm 
kalmadan kendi kendine, belli günlerde hüku
met veya mucadele doktoruna kadar inip iğne
lenmelidir. 

- Devam edecek. -

Holkevi muayene günleri 
2 İlk kanandan itibaren başlag .cak olan hasta mu

ayenelerinde bulunacak doktorlarımız -la.n bir kısmının 
isim CJe gü;ı[erini aşağıgr>. gszrgaraz· 

Doktlir ismi Muayene Tarih 'ile f!'inleri 
Bag D lctor Refet Gölcmoran Birineti Kô... 2 Cu'r.artesi 
B•y Dolctor lbrah.im Okman Birtnci Ka 6 Cumartesi 
Bay Doktor Fılcret Yarman Birinci Ka. 9 Cumartesi 
Bay Doktor.Hayrettin Atako/ Birinci Kii 13. Camartesi 
Bııy Abdullah Zaralıojl Birinci Ka. 16 Cumortesi 
Bay Doktor Ta 'at Borahan Birinei Ka. 20 Ça rsambll ~''Bekarlar kulübü,, yazınız 

~·~ille yd%dığım, fıkraya epeyce 

~ı~uuz anlaşıllyar. 
\ •W1r~eç ne büyi.iktiir; ne de, 
~Qtı gibi, ôüyükliik taslar. Ya 

lfq lci mi kastettiğim bellidir. 
~ ffern beıei tanrmadıjınızı .:hr. hem de, "Hasen onun 

~~''" Hya/cllfıi•• dt bir dl
. ,_ ,.,., ı ,, ciıcrtk '"· 

Halk.evimizin, okumak n;. 
metinden isti/ade edecek yurd 
daşlarımı~a açık bulundurulan 
bir kütllp~anesi 'llardır. Güzel 
ve faydalı kitaplardan başka 
bütün gazete fJ~ mecmualarında 
kucak açmakta olduiu kütüpha
neden istifade edeli11t. Kü.tüpha· 
ne hergilta öileden eoel, aonra 

vı gecıleri açıktır. 

İki kat arasında orta dal üzerinde çıkan dal
cıklar da kısa budanmalıdırlar. Bunlardan ku
vetli büyüyenler olursa sadece oalar diblerinden 
kesilmelidirler . 

Üç ayhk maaşlar 
Defterdarlıktan : 

1 Nuıaaradan 150 ouına·ay ı1 kadar paz rle i 4 ~ anune/ve' '>.19 
1 51 ,, 2)0 ,. •• Salı 5 ıı 
251 1, 350 ,. ., Çarşımhn 6 ,1 

$0ZOEÇ Kazım BULUTA Y 
851 ,. 450 ,, ,, Perşembt '/ ,. 
·~1 H 11& ,. " Cuml!. e " 



Fındı t • lerin 
28 Sayılı Trabzon Fındık Tarım Satış Kooperatif inden 

Bir Kanunuevvelden itibaren ortak barem fiyatı yüzde elli randımanlı kabuklu tombul fındık {yirmi) yüzde elli randımaniı kabuklu sivri 
fındık (on sekiz) Birinci kalite badem fındık (on beş) ikinci kalite badem fındık (on üş) kuruşdur. 

Avans nisbeti yüzde doksandır. 

•• u o kan as Sehir u 
Şin11/igı kadar ioş ol•n büyük ıtılon, mükemmel bir şekilde fefoin t1e tefriş t'.diler~k emsalsrz bir ,qemelc s?.lonu h;ı/ine ifrağ ,.dildi. Yl!melclerinin nefaseti, servisttlci 
intizam, müşterilerin memnunigtt ve rağbttlerini celbttmekt1..dir. Şehir kulübiilo k<aıta f1e bülelerinde halcirn olan tsas: 

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

------~----------------------------------------------------------- ____________ ....;;.. ________________________________________________________ __ 

inhisar kolonyası 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

lm•liııe getiıilem•gıcek k11tlar bir rağbet ve süretle 
s.tıl•n ve Trahı:orı ıagın hcllcı tarafınJan t•halalcle 6elc
lı11ile• inhisar kolonya/arımı• ıılmiştir. B• kolonyaların 
tl•rrcesi 80 gtırım litrelik 6ir ıiıeıi yuz lcuruıtur. 

lrtlılıarlar l11ıgilt1rind,.n aranılması. 1-2 

Sinema icar artırması 
Belediye EncümeDinden : 

Baltuligege ait sinema binasının 6ir ıene!ilc. icarı, 

ıen"en t11rısina edilen şo.rtnarıaege gifrı onbıı !tün mıitl
Jttlı açık artırma;a konalm•ıt•r. 

Artırm• 15-12-939 Cııma tinü ı•ot 15 dı icra 
•tlilıcı;irulen taliplerin ayni tün '" saatte ıncüm~ne mii-
r•r.•atları ilin olunur. 1-t/. 

Akaret icar artırması 
Semti No Ci111i Muhaıamea Teminatı munkkata 

ı:.•41eli 

L. K. L K 
~----~--------------~----l ılı:. en cl er pııa 271 diiLkaD 100 7 60 
Knduracılar 30 kirgir bin 400 30 00 
Erzuru• eıdui 311 ,,oda baaçe (80) 6 00 
Hal 9iauı içiade 9 diikkaa 50 3 75 

3 75 •. " 10 ,, 50 

Belediye Encümeninden 
Belediye alcarahndan yukarıda claa ve mubamme• b~delleri 

yanlı elaı:alarıD bir aeaelik. icarları 18 güa müddetle açık artır•ıt2• 
koaul•qtur. 

ihaleleri, 11-12- 939 pıtzarteai rüaü ıaat 14 de icra eliilt ce
ti•dea talipleri• ayın rii11 ve autta Eacü111eıae müracaatları ilan olunur. S 4 

Garantili Fransızca dersi 
1-12-939 den itibaren saat 17 den 19 1 kadar her rece 

Fraaıızca cler1i verilecelı:.tir. 
2 - KoDveraaıio• ve Koreaponliaaı ea kısa bir .ıa•anda 

•• prablc bir aurette ötntilir • 
3 - Aylık ücret peıin olmalc üzere 2 liradır. Talip olanlar ı 

•t•tıdaki adreae baş vıır•anlar • 
- Y eai7ol - vaaıiasile orta okul 

eaki Fraa•tzcıı öA-retmeni 
E•ekli Kaymakam 

Ziya Günay 

Odun eksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden : 
1 - TrabzH Liaeai paaaiyonu için 15- 11.- 939 tarihiaden 

31 lıla, .. 1940 ıonuaa kadar lüzumu olan 100000 kil<1 1250 iiralılc 
97 lira 75 kuruı teminatı muvalckatalı odonuo 29 - 11 - 939 tarihin
tlea itibaren l S gün müddetle açık e~ailtmeğe ltonmuıtur. 

2 - ŞısrtHmesi her gün maarif kaleminde görülebilir. 
3 - Eltıiltme 14-12-939 tarihine müaadıf Perşembe riiaü 

ıaat 14 de bükQ•et binaaında maarif miiciürlü~ü daireıiode yapılacaktır. 
_ 4 - lıteldiler ticaret od ııaca mukayyet oldulclarıaa dair bıl

p roıterecoklerdir. 

5 - lıteldilcr 2490 ayılı kıınunua 15 iııci macideıi hükmüne 
fÖre auvakkat teminat makbuz veya m•ktuplarını eksiltmeye başla· 
madaa bir aaat evveline kadar tedarik ederek ekıiltme ınatıada ko 
•İıyoaa ibraz ede.ceklerdir . 2-.f 

Bina ta_ ıirat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Palatanede İnhisarlar Müdürlük eslci binasının ta
miratı 26-11 - 939 gününd•n itibaren yirmi gıill müd. 
Jeti• cçılc eksiltmeye konu/muş~ur . 

Ba tamirata ait Mateferruat 6 parça lu#f e'Vrakı 
10 kuruş mukabilinde Boşmüdür/üğümüz inşaat şubesin
den alınabilir . 

Tamiratın muhammen bedeli 1897 lira 66 lcurrıı 
muvalckot teminatda bu mikdarın güzde yedi buçuğıdı•. 

Elcsiltme!Je iştirak edebilmek için taliblerin ihale 
gününden 8 tün eoel asgari bin liralık bu gibi in1aati 
m•vof ftılciqetle yopmıı oldulclarına dair bir vtsika fJe 

bir fen adamını İ•şaatın hitamı degirı daimi olarak iş 
başında •ulunJurac1ıldarına Jair noterlikden muıaddalc 
/,ir teahhut lcağıJı ihraz egl•meleri şartdır. 

llı11le 15-12 - 939 tarihine müsaJif Cuma tünü 
ıaat on dô.rtde Komsuqona hazurunda qapdacakdır 2 -4 

istinat duvarları mehmuz inşaatı 
dere mecrasının tanzim eksiltmesi 

Çoruh Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Hopa - Borçka yolunun 1 - 200 ila 1- 325 

lcilo metreleri arasında inıa edilecek istinat duvarlarile 
mahm•z inşaatı fJe dere mecrası11ın tanzimi için açılacak 
kanal girmi tün müddetle lcapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır • 

2 - Bu iJin mecmuu ktşif bedeli on iki bin dolc.uı 
güz yetmiş lira yirmi dört kuruştur . 

3 - Elcsiltme 15 /,irinci kinun 939 Cuma tunu 
saat on btşte Ç•ruh Nafıa Müdürlüiünde yvpılacaktır. 

<1- - lıtelr.liler tfJrakı fennigegi Çoruh J-.afıa mü-
dürlüiündtt olcugabilirler . 

5 - Elcsiltmege tirebilmek ıçın istenilen dok•z 
güz yetmiş üç liralık teminat ile ehliyet t1esikası ve eari 
sıneg• ait ticaret odası makbuzu, teklif mektubu ile bir
lilc.t• komisg•n• vermeleri lazımdır. iste/eliler ehliyet flt

silcasını11 vırilmısi ifin eksiltmenin yapılacajı günden 
tn 11z selciz tiin eovel bir istida ile 'Clilayete müracaatları 

mulctaziılir. Ba müddıt zar/ınd:ı vesika talebinJtt iulun· 
mıganior elcsiltmege ıiremuler . 

6 - lstelcliler mufJalclcat teminat makbuzu 'Clega 
m•lctuia, Ticaret odası m kbuza ve ehliyet flesilcaıı ile 
telcli/ melctuplarını ihale giinri olan 15 J:Jirinci lcam.m 
939 Cuma günü saat on dörtte eksiltme komiligon11 ri
yasetinde makbaz mukabilınde teslim edeceklerdir. Pos 
tada olan ıe,ikmcler kabul edilmez 2 4 

Ot satılacak 
Gümrük Müdürlüğünden : 

Gürnriilc ombaı ında mevcut ve kanuni müddeti geç
tiji halde sahibi çıkmayan 70 balya 'ot açık artırma ile 
15 tün 11.üddetle sotlı;a çıkarılmıştır. 4- 12- 939 Pa. 
~artesi tünü ihalesi icra kıltnaca;ından tali~lerin müdü· 
ri•ettı miiteıeJckil s tıı k11r11İ$gonuna mıiracaetları ilan 

_•l•11ur . 4-4 

Otomobil 
artırması 

Gümüşhane Vilayet 

Daimi Encümeninden : 

Suvari ve piyade 
müvezzi ahnacak 

Mağaza icar P. T. r. Müdürlüğünden: 

Giiaaüıaae Vilayetine ait 936 

•odcdi bir adet ıevrole tenezzüh 

-otoaobiliaiD 2-i.· 11 939 dem itiba. 

na S 12 939 Cuma günü saat 

14 41• kadar 15 rü• müddetle 

utıraıya ~ıkarıldığı ve bedeli 

•uba•mtala 750 lira olduğu ve 

talipleri• dofnca Gümüııne Vi

ltyıti Dıl•l 11o5mıaiııe 
t ıJl•••ltri Uh ohıaur. I·• 

artırması Trah:ıo11 V? Trabzon fJiJdgeti dahilindeki mülhak merku. 
/erimiz için ..;üvari ve piyade müvezzii alınacaktır. bt'k 

Vilayet .Daimi Encü· /i/,,in: •ske 'ile flesilcası, nü/as haviyıt ciisdanı, mefct,.p 
meninden : ıalıadednamesi, sıhhat raporu, aşı ıahadednameıi, %abita 

Huıuai muhaaebonia Multittia '" 11tlligeJeıı tasdikli igilıal lc.a;dı. eınehf lcaJınla evli of. 
yeni aokaktaki 41 •. 45 No: ıu madıjına da :r nüfus idaresinden hir vesika, ılört fotoğraf 
iltl gözde• ibaret mağ'uaaını• ve murac:ıa. i i~iidalarile ın çok bu ayın selci%ine krular 
ıabik icar bedeli olaa (90} lira Trabson P. T. T. 111üdürlüjiine m~ractıat •tmelari. T•lipler 
üıeriıadcn 21 fÜn müddeUe artır- ın ıu beı sını~lı ilk mekttp mezunu, on tiolcus yaşını ik 
mata çıkarılmıştır. Muvalckat te /' 
miutı (67f'i) kuruıtur. mal etmiş ve en çok otuz beı yaıını ıeçmiş olacaklardır 

1 .. t"' 939 ·L ~,,sla mo.lümat -· ı.,•ahat mu-Jürlükten alıno.bı·ıı·r . .... ~- · taruı.iae çata• 
1
_.ı_, _____ .._ __ .. _. __ .. ________________ _ 

perşembe fÜ•Ü ıaat 15 de Vlli· Zayi mühür 
yet malr.a•ıada toplaaacalc olaa 
Daimi Encila .. de ihalesi yapılı· Kullanmaktı olduium tatbik mührüml zayi ettim yeniıi"i yaptı· 
caktır. lıteldileria muvaüat te· rac1Q'uadaG Hkiıhıia hükmü olmad1tıaı ili.ıı eylerim. 

ıtlırilt 11olaeıaı mliruutları. Şiriahatun cıahılloai dı eslti ıulh hakimleriad n moıkli 

.f 4 A, '"' trll•J 
' 

ilôn 
Trabzon Tapu 5 tcil Muhafızlıtından: 

Maaoııai Bali köyünde hıııe 

altı mevlciinde tarafları Azaklı 

otlu Süleyman tarlası ve tarıkıam 
ve ııahibi senet üzüm ııfaçlarile 

mahdut dört döoüm bir tarla 
ile nyoı mevkide ta rafları sıılııbi 

Hnedin UzÜIJI a2' ·•çları ve tarıkıam 

ve Oımaa ile mahdut beı donÜIJ) 
bir tarla ve tarafları Çalık og-lu 
tıadıldı2"ı ve Hoşes c.ğlu Hırı

lanbo ve Simyon oilU Apoa\ol 
ve uzun Mehaet og-tu Hü,eyin 
tarlaaile mahdut bir dönüm çalı· 

lıit ve tarafları sahibi senet tar· 
lası ve tarikiam ve azaldı oilu 
Süleyman iiıümlütü ile mahdut 
beş döııüa U:ıı:Umlük ve taraflara 
taşhaoe ve ırmak ve HRcı Oğlu 
Osman çalılığı ıle mahdut beş 

döaÜPl fındıldık ve taraf 1 arı ç •· 
hlılt oğlu Ali fındık.lı2'ı ve S :myoo 

1 

ı>ğlo çalılıtı ve Kara)'or oğlu 

Ni1'ola fııadıklığı ile mahdut dört 
döaüm fı•dıltlık ve tarafları ta
rlltibaı ve ırmıtk ve Hacı 0;111 
Oıaaa çahhfı ve Azak.b oğlu 
Jımaa tarlaaUe mahdut blr aö
aüm fuıliıklılı; eauea Azalclı otlu 
f emılin iken vefatıle verJaetinin 
evlatları İorahım Ye Ali Oıman 
ve Anere inhisar edıp bualardan 
A ne hi11eıiai 317 tarihinJe 
•abeyia aeneciilo ltarde~i Ali 
Oııaaat. ~aattıtı ve İbrabimin de 
vefatile verueti lcııı' Falmaya 
iDhiaar edip F atmanın da K. ev
vel 323 tarihli kaydı resmi ile 
yine Ali Osmana ıattıtı ve ta
mamı Alı Oııaaaın olduğuadan 
babııle hakkı karar ve intıkal 
ıııretiie namıaa tesçiliai iıtcmek.
tedir. Ya pılaa tetıuıı:atta T. evvel 
1296 yokıama defterinde ıekiz 

parça rayri atakuilin Azaidı oğ
lıı lbratıım ve Ali Ü.iman ve 
heıaııreleri Ayte benua Temel 
aaıaiarıaa ltayıtU bulaadıı~ıJ ve 
yiH K. evvel 3J3 detteriniD .f 
ııa 10 ve ~Oa-:.W4 .ıs. larında 

Birlik Spor Kulü
bü Reisliğinden: 
Nızom namenin madJti 

molısu;o sın tl tf'vfilc.an Ka· 
lubumuz mutat üç aylık 
içtimaini alc.d~dtceği11Jtfl 
bilumum azanın 5-12 -939 
perş1-mbe türıü akıamı satıl 
ondokuzda lculup hinası11Ja 
hazır hu/anmaları ilan olll· 
nur. 

İlan 
Trııbııon icra dairesinde• : 
Açık artırma lle pua,. .. f 

rilecek gayrim.eak•lla ae elli•,.: 
Gayrimınknl ü11. bnhuulnp ae'f'lll 

mahaUeai ıokağı DIUllara11: 
Artırmanın yapılacatı yer gtıa, saat• 

l'arafııırı koıtantua t>aDeai "' 
hı . isto haaıeai ve abaoı Horhor 
hanesi ve tarikittm ile mahdut. 

Hane ma .ba vlu. Arııa: 200 
no: 1 'l'cıriaıaani 932 C. 113 2 5,: 
2ö lr.ıy: ~60 L. 

Takdiı i kıymet (1500) Jirı 
2-1-940 .'.)ah iÜnüıaat 10 tl• 

l • l9Lıu gayrioıeıııılla artır.11111 
~artnam•ııı ~·l:ı!-lli$W tari.llla,e• JU 

barın !1;iV·40ti .Ne. Uı Trabzoıı rıt.IJ. 
dair~sıuin auayyea n11aaraıı•d11 

tuırkus1a föreoıl.ıııtelt 1ç1a atıklı; 
Uauuıı. yıızuı ola.ııJarelJuı taıUa ııı.•1 

wat alw.a.ıı: 11t•y•u.Jer, ltll• şar~ 
.IAl:>)'tl V• UdV·4V6 AOIJ& auıaardi 
.aı.tıınuriyetimu• muracaat etıaıJJ•ll'· 

;.ı. Artırmaya ı~ürü içia yakarı•• 
yazılı lı:ıyaetiJl ylla•e yell19açaJ 
4llbt0tiııGt0 P•T Teya miHt IHr aak .. ~j) 

.e.11111111.t ııı.ııuu.ıuı. ttvCll eclll•eı.1tUr (l 

~- 19otu ıa..l&ibı alacalı:hJad• •ll'' 
.ıakdarla.rıa Te irtifak aaklu ... ~ 
hırıuJJı ıııı.1 nıaeulı:Ul cuerıaaeıa Jt.aJI~ 
ruı.ı huıu.ıui• Iau voıı ııaauaJa ıU1' 
ıuıuı ıdllJ.11.ta.rını ıtbu ıJaa tarUat••,_ 
ıhuoaren yirmi ıııtıı içlııd• e'f't-11' 
wuıı1ornu11rue uır1.uue meaariJ•~ 
Z• orntırıaeı.erı ıeap eder. a&ıai • 
11v J.ı.aıuarı tapu aı.c.ılııe ıablt o~ 
ı.lı.kı,.:a ııatıı ll11ıte.lı.ıuıı payıqıaa11D._
u.arıı,: M>ıuırlıır. 1 

4 uoııtttrııe ııüııde a artırıa•1 1 1ııtırıt.lı: •dıaıer artıraa prtaaıa~f 
u.ıı;uuıuı,ı Vtt lll~uwıu muılaal •~u 
Vll UıHlllirl tdl.llalllll& UOtd ...... 
ıı.u vıı ıu.uu.ı.r oıuııurJar. 

1 a '!'ııyııı •dıleıı zaıwuıda ı•t' 1 
meuıı:ui uı,: tittta uaıırc&ıJ"aa "'~ 

yoai p1rça 2'ayn meakuldcn ara- "" ı,u.a. aruraaa ihale eciıilt .. ~ 
&ıDiD uçtc bır hi11e1i ve eoılakia urıırm• Uill1tıiı mWıauıeıı Jnt•• 
bııfto ı&i hıııııeiJi Azalclı oğlu ke- yu;ı;ıı., yetııu~ btıflıu bııllllaJI 'f'•[:, 

~uş ııl4eyva.ıu 11.ıuıı.ıııııa r~ 0 _1 
rımeai r'atma Biati ibrabiuı tera· · · ........... uıııcr ı.lıı.Cll.kUJar bu.lwıııp U.-

~ıDdaa Azaldı ,Oilu Ali O•mao Uuuııı.nu u ıııı.yn :Mltilkul ue ~:: 
üıni f eıaeJ namına kayıth olduğu ııuuın·~ aıcaı..ruuu meenı11 .. ,..1, 

ıaz.ı.llya ~ı.liwll:411a eıı çoll arlll' ,,. 
ve buduUarıoın da luımea ne vaıcı:ıı lal.ıl.ııu.ıu bKlu ıı:ıı..ımııll here artır-• 
ıtnlaşılııuı ııı.de tedavü! kayıtları b_ .. ş liuu uaıı• ttıwdıt ve 011 blJ~~f:;, 
olmı&dıaıodaa aynı kayıttaıa mün .ı ı 1-V-!v 1,,ıı.rşau,ba ııünn 111lli tl l•f' 
takip olup almadıa-ı ıtolaııtamadı yıı..11ııaeak. ıı.nıcwıı.aa, oedeil ,.u,:,,ı 

1UJ.1 •ıır.c.ııı.ıı.a cuı;lılllll olaJI ,.ıll 
iıouaa bu cıhetıa ve Ayşenio ır.ıııo.:ıuuu.ı.rw o aıay.11 ıaul1.1ıJ il• LI ~· 
meyaDcdıki aatıı işıle taaacruf ~ıiuwıw ıı.tıı.caJ;;ıuı moeaııwıll•• ~ ... 
Hbcp!crı l:ıal(ltıoda }'l!riadea tah· .)'il ÇıJl:.ulll.A 41ır.rtıltı, •ıı ı;o.lt atl el .. 

. lllllJtı tıCl.Uır. .IJOy Jtı bir ı,eıiel tıf 
kıkat yap,ljiCıl2°11ldan tasarruf uüuW.tı;4•• Jİlll.I• YlljlUDl&ı.· ye .. 
iddııısınd1& bulunanlar varsa bu l.ı••"• 11u,,1:1c. ., 

.. ~· JI•• baptaki veııallı..İ tıısırrufıyelerile 0 uaırı J.Lıouliw .ıı:.ıı .. ı• ırd•' 
_ . uH.ı.uıı.a .... ı:ı.ıııoıı <111rı.uu v111• f ıa•i' 

bıriıklo keşıt iUDUDO kadar daı · u.uuutıL ıcı.ıı.il• ıı•rayı v•r••,. ı~ 
• eYfl 

remize ve ıt~şıf günü olaa K. a.ıı.rıı.cı "•"uıu.u.•cıı..ıı; llea<111c&e• .aet..U 
evvel 9a9 ayıaıD oauncu pazar ) uıı:ıı .. .ıı: tuk. ıill1:1 bıuııaaa Ju••• -:S f'1-

u•ııuı.:u u..11.ıuoıı ıuwaıa raıu e.ıııa •'''' 
2'ÜllÜ aa.t on ıkıde yerinde talı- ouıUillll ..... "".w"ıı. o.ı&wet 111J1 .ıO • ..a 

. ~ ~~"'~~ itlltat yapı.o .... memura ı.&üracaat ı11 ulu ıuayıı. çıkıı.rıhJI ıa ço Jd .,-
etwo!erı ılaa oluaur • ı.ıı.ıue 11ııuır. ı .. u 1.ıaıu11 ar••"'" ..

-"-===========~=-• n lfltl(lt.ll ııilııiar .lçiatle yosDef s&1•' 

Z l411n.p elwıllca faiı. n cü~111,-ayİ lar 11.7rıca ı.ı11uı .ıı.acet kM 1_., 
Jll•!l.111UlJ8UllllHI ai111ıtaa tıı,Jt.ail. 

339 aeaeaide aultaııi meltt~- ıuad!lıı 1.ıa'J terlı.-
üay r1w11nlı:uHer yakarıia ı•• tor• 

oind1n almış oldu~um f&badotoameyi 
zayi eyledin. yeaiıiaı alacatımdaa 
U1'İIUUQ hükmü yodur. 

Mahmut F Hdaldi 

:l· l • 11,10 Uırillıad.e 'l.'rabı;Oll "' 
w.:murıuğu ouuada 1tbıı 1~ ıtld' 
101~11rlleıı artırma ıarlııaJJl•I dait' 
ı;a.ı.L.ı.acııııı Ullll o.ıu.ııur. ~ 

Trabzon adliye encümen reisliğinden : ~·· 
Açık ol&D oa lira maaıh Trabıoa merkez ve Siiroıeae sa9ıt·çi,.. 

tıplilrleriaöe talıp ol&Dlarıo evraki müabitclerıle birlikte b:r baft~~htl' 
de 14-12-930 P•rıembe ıünil •aat 10 da Hoiimeaaı bal•'_, 
ı.. lan llıv11Y Ula t111ur. ı 
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