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Rus - Fin harbi 
şiddetle devam ediyor 

Yüksek Faşist meclisi toplandı İtalya 
Finlandiyaya 60 tayyare gönd riyor 

A11kara 8 { A. A. ) -
Fi11lantli!jalıların mskave
lflcti tlevam '-tmekteJir. 
Sevyıtler Finlandiya. sa
hillerini ııhlalcaqa karar 
t1ermiştir. Vs Finlandiqa 
limanlarında tlemirli bülün 
ga6ancı temi/er dün öjle
tlcn şonra ba limanları terle 
•tmel1rini t~blii etrnişlerdir. 
F.lcat Finlandiyalılar Sov· 
getlerin hunu tatbik edebi
lıce;ini çolt. şüpheli eörü
ıorlar. Çünkü sahılltrin 
az•nlu;u •in iki yüz mil
dir. ve dolaa şimtl/Jın kış 
6aşlamıştır. Sular pelc ya · 
~ında donma;a baılagacalctır. 
HılsinlciJen vtrilen bir ha-

'l.'l'rilen bir habere göre 
Üfgıiz:eUi D . .mimarkalı Fın
ltındiga ordusuna yazılmak 
için müracaatta 6ulıznmuştur. 

İyi bir menbadan öğrenildi· 
ğine atfen londradan 'Peri 
len bir habere ~öre ltalga 
tarcıfından rinlandıyaga. 
gönderilmiş olan altmrş tay
yare /tolganın 'llereceği le
vazımın ilk kısmını tfşkil 
etme/etedir. /talgan tagga
releri Finlondiyaga ı tçmek 
için Almanya üzerinden 
açmuJlardır. Yüksek Faşıst 
Konşeyi dün gece toplanmış 
"" oir teblij neşretmiştir. 
Ba tebliğde lta/yanrn mü· 
lı•samotın haşlangıcmdan 

beri tuttuğu hattı hareketi 
yani ıagri muhariplik fJaz:i
yetinde devam edeceii bildi
rilmektcdır. 

bere ıöre Alman Bandıralı 
Oluwa vapıır• bir Sovget 
deniz altııı t•rafından tor-
11illcnmiştir. K•penltrıngtan 

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

Milli iktisat haftası 

Partide 
Halkevi r -isliği 

C ff.P V.laget idare bcueti 
Cr.trş ımba günü ,,Jşam Parti 
m•f ettişimiz f1e istanblll me 
busu muhterem Sad~ttin 

Urazın ziyareti altında top 

lanmıştır. toplant da teşl:i/d. 

tın iş bölümü üzerinde ka 

rarlar ittih'lz edildikten 
başka kısa bir müddt!t için 

Parti reisimiz R uhi U11.ılın 

uhte inden bulundarulmaia 
Lüzami gö·üler Halkt'lJİ 
reisliğine diş tabibi Hag1r.t-
1in atakol seçilmiştir. 

Vrlaget idari! hc,,etinde 
yapılan İ$ bö ümunde üşki 
lata P.ırti Rei~i Ruhi U ul 
Muhasebege A ı; R za l~ıl. 

H ılke.vlerine Ct mol Kara
han, Esnaf cemiqetleri fit 

i1 bürosuna Mah ·nat Mu

ammer Yanmbı gı/.-. dtlek 
'fle müroc Jatlaru Doktor 
TıPf!ut 'CJ• C -'mil Hullisü, 

Elconom; "t Maligeqe fi a11· 

rettin A akol. n~~ ·igattı Tt: 
mel Üner, muhob rota da 
Atıf S aruhan memur edil 
mi,tir 

Hal~<evinde 
Komiteler 
To landı 
Sadettin Urazın 
Tetkikleri 

Dün akşam halkevinde 
bütün komite azaları, Partı 

müfettişimiz İstanbul mehu· 
su muhterem Sadertin Ura
zın riyaseti altında toplan
mış ve her komitenin aza 
mevcüdunu ve bir senelik me
saisini ve önümüzdeki sene 
faaliyetine ait proğramı sor· 
muş ve komite reis ve aza
lorından ayrı ayrı izahat al
mıştır. 

Sadettin Uraz komiteler
den bu ızahatı aldıktan 
sonra Halkevlerinin inkilap 
hayatımızdaki yüksek rolü
nü tebaruz ettiren kıymetli 
mutalealar serdetmiştir. 

Bu akşam geııe Sadettin 
Urazm riyasetinde Halke
vinde umumi bir toplantı 
yapılacak ve Halkevi faali
yetine tatminkar bir hız ve 
veçhe verilecoktir. 

Bugün ölmüş 
İlkkanunun ilk pazarına 

gözümüzü açtığımız zaman, 
etrafı donuk, yerleri ıslak, 
gökleri gamlı bulmuştuk. 
Deniz kudurmuş, sahillerde 
vaveyla kopuyo-.. İniltili 
sesler, Çömlekci koyundan 
Boztepe'nin buz gibi tepe i · 
ne doğru yükseliyor .. 

Ben, Tabiatı böyle sey
rettiğim zamanlar kederle
nirim. Niçin mi ? sebebi 
çok kerre belli olmaz. 

Bu hal, Tabiatten ruhu
ma akan tasa mıdır ve yok-
sa k;, Presantiman kuvve
timi ? tayini güç .. 

Meğer, gün kara babEore 
yüklü; Tahsin Uzer bugün 
fani hayata gözlerini kapa
mış .. 

Doğu diyarının bahbna 
Cumhuriyet eserlerinden çe
lenk takan ''İnsan,, bugün 
ölmüş .. 

Erzurumun düşmesinde 
ağlayan, Erzurumun kalk
masında gülen "idareci,, 
bugün ölmüş .. 

Atatürk'ün, İnönü'nün 
sevdiği, takdir ve tahsin 
ettiği "Tahsin,, bugün öl
müş .. 

Bu akibete hep yandık. 
O, diyordu ; 

Halkevi salonunda sergiler açıhyor 
Bütün kahvelerde hafta içinde yaş ve 

kuru meyva verilecek 
12-12-939 salı günü ulu- halkcvi ıalonunda yerli mal

aal ekonomi ve arbrma haf· larımızı tqhir eden büyük bir 
taaıdır. türkiyenin her tara- sergi açılacaktır. 

Şükrü Ulay şehrimizde 
"Ben Atatürkten sonra 

yarım adam oldum. Vakıa, 
yaşıyorum, fakat haddi za
tinde ölüyüm, ,. 

43 yıllık bir tecrübe, 
yarım asırlık bir tarih şimdı 
sahiden öldü. 

Kooperatif dün 14 vagon iç ve bir milyon 
kilo kabuklu fmdık aldı 

Fındık Tarım Satış Ko-
fında milli servet ve mahsu- Mıntaka iktisat müdürü operatifleri umum Müdürü 
lün muhafaıaıı ve raibet bu- kıymetli geuçlerimi:ıdfn Nec· Şükrü Ulay Çarşamba günü 
~ası için her ıene olduğu gi- det Acar tarafından salı günü Aksu vapurile Giresundan 
bi aergı"ler açılacak ve kon- akşamı halkevi salonunda 

şehrimize gelmiş ve dün 
feranalar tertip edilecek ve milli iktisat mevzuu üzerinde akşam aym vapurla Giresu-
lynı zamanda bütün kahve- bir konferans verilecektir. 
lerde ve teıekküllerde halkı- Hafta içinde gerek halke- na avdet etmiştir. Şükrü 

Ulay şehrimizde kaldığı iki 
lbıza yaş ve kuru meyva ve- vi hoparlörü ile ve gerek muh-
tilecektir. telif hatipler tarafından hal- gün zarfında Partida, Parti 

Şehrimiz halk partisi ta- ka konferanslar verilecektir. Müfettişi ve İstanbul meb,u
t'afından bu mühim ve büyük g~ne hu hafta içinde viliye- su Sadeddin Ur azı ziyaretle 
tiin için hazırlanan proğr.am limizin her tarafında bütün görüşmüş, Kooperatif teş
'-lı gününden itibaren tat- halka çay ve kahTe yerine kilatJarını dolaşarak direk
bilc mevkiine konulacaktır. yaş ve kurn meyva verilecektir. tifler vermiş, ihracat tüc
~-=:::::.:.=.:~:::.:.:::.:;~~;...;!..;:.!..;.~;.;._--:~-----------------

Finlerin mukavemeti devam ediyor 
Müdafaa hatları yarılmamış 1 

Bir Sovyet tayyare hangarının bombardımanı · 
!inkara 7 ( fi. 11. ) - Finlandiya/J/arın m•kavemeti devam etmektedir. Ha

~o.r ajansınm Helsinkinden aldığı bir telgrafta Sovyetlerin Finlandiya müdafaa hat· 
tı,,, ıardıkları h•beri katiyetle yalanlanmaktadır. Kopenhagdan verilen bir habere 
9dre Finlandiya töyyareleri Sovyetlerin Ba/tJski tayyare meydamm bombardıman et
,.,,ış/er hangarları yakmışlardlf. Diqer bir habere nazaran Fin/andiva tayyareleri Le
'lingrat re Gronsland a kadar ilerliyerek keşif uçuşları yapmışlı~ır. 

lsveçte beyannameler neşredildi: 
Finlandiya fiili yardım istiyorlar .. 

!inkara 6 ( fi 11. ) - Cugünkü lsveç gazetelerınde bankıcllırın iş adamla· 
1•rmın. papaslar,n. endüstriyecilerin. emekli subayların ve her tüflü parti mensupla· 
~ttın imzalarile beyannameler neşredilmiştir. Beyennamelerde lsvecin Finlandiyaya 
'1ili olarak yardımda bulunması istenmektedrr. Bu beyannamenin başlığı şudur: lsveç 
~ Einl•ndiya için Royter ajansı bugü11 elli ltalyın tayyaresinin Finlandiyaya geldi-
ru lstokholmdan bildiriliyor. 

Batan Alman gemileri 
A11ler• 7 ( A . A. ) -
Al,,.an tionanmasıruı 

'"••p 61r M•••in lcreetı· 
~ 6ir in/ilAJc "ttic"i ial· 

mı,ıır. Bir lctı, laaft• cwvel
tlı gine Alma11 donanm .,,,. 
11• M•nıup Jiğır bir lceıi/ 

ı• "'''' 6ctlftııtır, l111iliı 

harp ttmileri cenubi a11t•11· 
tılct• gıtlibinıekisfiz otus 
altı to11lalc 6ir Almora 9a· 
p•rU•• •i•Gfltıt QM#ftf r, 

carları ve fabrikacılarla 

görüşmüş, ve dün Borsada 
14 vagon iç fındık sıf 40-41 
kuruştan ve bir milyon kilo 

kabuklu fındık 18,5-21 
kuruştan mubayaada bulun· 
muş, bu hareket dolayısile 

fındık piyasaları hararetini 
artırmıştır. 

Şunu biliyoruzki, Onun 
vasıta olduğu Cumhuriyet 
eserleri'nde, vurduğu ilk 
kazma sesinin musikisini 
her zaman dinliyeceğiz .. 

Uzer bahtiyar öldü. 
Kağnı ile geldiği Doğudan 

fimendiferle döndü. 
İdareciler bundan büyük 

bir saadet düşünürler mi ? 
Çulha 

Su tesisatı ilerliyor 
iki de_ponun inşaatı bitti 

.... 

1000 metre mikôplık deponun 
ternelleri bugün atılıyor 

• 

Boztepedeki 170 M. M. Su deposu 
Şehrimiz içme suyu te- lenmiştir. 

sisatı gümien güne ilerle· Souksuü'a yapJ/acak 170 
mektedir. su boruları ferşı- metre mik.abı deponun in 
yatının yakm zamanlarda ş11atm11 d11 hu hünden iti· 
ikmal edilmiş olacağı tah- baren başlanmıştır. asJ/ bü 
min edilmektedir. Boztepe- yük depo icaptan nemlinin 
deki 170 metre mikabi de eviyantnda yapılacak•ır. ıl Ov 
ponun inşaatı bitmiştir. boz· metı e mik,abi olarak inşası 
tepe altrnda manastır mev- tekarrur eden bu büvük de· 
kiindeki 320 metre mikfJbi ponun dlJ temelleri bu gün 
dep :;nun dı infııtı nttic• ffı/ıcıktır. 

Tahsin Uzer'i de kıybet 
tik.. ı-. e acı .. 

Bizi ölüme götüren se
b,,.pler arasmda. d ümlerden 
duvdugumuz acıların da bıi 
yük bir feçiri var: Tahsin 
Uzer'i Ebedi Şef"in (O'nun 
adı ile b Ilıkte "ö üm. kelı 
mesını kull!ınamıyo um) 
ayn/Jşmdan sonra hakıkaten 
güler şek i I de h i ç 
öremedim. Tahsin Uzer, flta
türk'un maddı varlığmı kay
bedeeeğımizi hepimizden 
önce ve iyi biliyordu l.5ci yJ/ 
bayramında O ölümle 
pençeleşırken bayram yap
mamn hüznüne dayanama
dığı için başmı alıp Zığa· 

namn tepesine kadar gıt
mişti: serin rüzgar ve çam
ların hışıltısı belki bir11z te. 
selli verir dıye ... Fakaf ka
ra mukadder gelip çatmıştı. 
liradan aylar geçti, Hıç 
unutmDm: Bır gün kendısı
ni köşkte zwarde gıtmıştık. 
Balkonda bızı kabul etti, 
baba tavrile yamnda yer 
gösterdiydi. Enginden ve 
ufuklardan tesellı ve sükün 
içıyor gibıydı .. 

- flrtık ben. eski ben 
değilim .. Ne olduğumu bi
lemiyorum .. 

Elife başu11 gösterdı ve 
gözlermi yere dıkerek. mı
rıldanır gibi. ağır ağlf : 

- Düşünemıyorum, dü
şünemiyorum I 

Sonra dızi üslunde du
ran. Ismail Habıp'ın ·fifa. 
türk lçm. kitabını gdsterdı: 

- Bunu okuyorum. gü
zel yavyor, çok güzel yazı
yor lsmaıl Habıp .. 

Tahsin Uzer. yakın ar
kadaşı ve mürşıdinın llnka
radan sonraki hat1ralarını 
okuyup O'nunla tekrar 
yaşıyarak avunuyordu. Fa
kat ecel. ona: ·Yakında sa
na dal,. deınişmiş .. Erzurum· 

- Arkası 2 de -

Hakkı Tuncay 

Merkez kaza 
kongresi 

Cumhw iyet Halk artı i 
merkez kaza koogresi yarın 
saat 13 te Ha kevı salonu., 
da valimiz Osman S ; 
lldal ve Parti müfetti 'İmiz 
İstanbul mebusu Sadetttn 
Urazm huzurlanle 'fapıl . 
cakt1r Bütün daıre reis ve 
amirleri ve Partı teşkilôtı 
idare heyetleri Belediye ve 
umumi meclis azaları. Par
lililer kongrede h11z1t bulu· 
nacak ve kongre müzake
ratı Halkevi hoparlorile h r 
tarafta dinlenecek i . --

S .... nehk toplantı 
G nç r Ku uh 1 ,.e el l:. 

ı umi top nl a •• /-l 12 19 
Çs..r:a7ıba gür.ü akşamı ya .. 
gılacai• öğrenilmiştir. • 



• fa2 

Kahv e 
Havadisin do· rusunu mu 

alac kıın. lıalcikatın ta ken
disinemi akif olmak i.sti 
gece/esin ? izdeki k hv -
ler de, kah ehane sah etle
ri de hu kul k keslcini ol
manın. hır şeyi. olanı bite
ni, bat nı ve ç k nı sa tı 
sa<otına haber vere . adet .. 
mikro/ on v zif e ini gö en 
gerlerdenmişte bilme%di . 

Ama iazıları da rki 
dedikodu bata·,.. b nlar 
yanoşm le, yanlarınrl n ~
mele bile cai~ değil .. 
ötekinin kulağın fıııl r, 
diğeri dostunun ve ko fil· 
nun ayağına k rpu.z k ou -
lcoy•alc. ist r 1 

Usu.l asul sokularak elin· 
ligorum. Çay meraklısı gibi 
(tinlı) Jigerek jız dol -
ıa yuJamlarl• hir kaç b r
J"lc içigor11m. 

Pencereden /,aktım. Yine 
tatlı bir sohbet kuralmuı . 
Şöylece ga'Oaş yat1aş, tıkır
tiam<1dan köşeye Joğru ya
naı•ıım deJim. 

Orta lJaılr. gürbüı bir 
zati Jinliıorlar: 

·- Yom.radon Yam olu 
klpriıiiıeı icatlar olan ıose 

ıel• genidın g.ıp•caklarmış 
24100 bin lciıür liraya ya· 
pılaeakmıı. ihalesi de ga
pılmıı ve 'ı• 6ir lcaç tün 
içerisinıl• de iıe ba,Zan•
calcmış .. 

- Yakup reis.. bu y • 
lc:nlarda b• yoldan ıeçtİ · 

nlz mi ? 
- Hayır murad onbaıı. 

golulft düşmedi. ıeçmedım I 
- lJen daha üç gü 

evel bir aksata için Araklı
ya lcadar titmiştim. Ne ber
iat yolm111 o, be . gaga gi
tle1t !l•lcııler seke seke ıe· 
çigor, ot•mobillerin ömrü 
azalıgor; ;,indeki yolcaların 
•aiııı sel• ç~rpmaması için 
~icimle h•jlarıması lô.zım 
sanlci.. Şimdi t şiar. gol 
/Joya ııralanmış, bir kaç 
tiin sonra harada giizl rce 
•mele çelııacak ve ir kaç 
oy sarfıntl.a da yepyeni bir 
yola daha kavuşmuş olac11-
jız. 

- Allah razı al sun g -
panJ.a-.. 

Çen si11i sağ avucunun 
için'e tutan /, rr zat : 

- Husuıl mulıase e hiit
çesinin d rlığı ıçın e im· 
kan/ar yaratarak tahsisat 
halmrıılar. 

Sözünün eri oe Joaralu
• a ile beni de tauıd ğım 
tahsil zörmüı bir ark daş: 

- All~h hukumetımiı:. 
den, onıın ba oatan köş _ 
3ind• miimessıli bulunan 
Valimiz Osman Sabri Ado.l. 
do.n rczı ol un. 

Yakuprıiuözek T1ş:ıruk.: 
- Aıizim, bizim Vali 

çok mutevazı bir mt"tJİ da
mı. Me111lclcetin derdini, 
elcsijini t•m manaıile an· 
l11mıı. eldeki p raya göre 
lı•ntiıinin dah evele alı
.nac•jmı biliyor fit ıakin 
./Jir çalı~ma ile işi re duzea 
werigor f.le hepimizi m m-
118R ıden f eaQkarane bir 
ıigrtlle ç11lışıgor. 

- Ge,enlırtle Parti llü

ıttiıi11ti6 ,Şo etti, U ı 

bi sohbet s· T v 
şere/we verilen biı zili of ette. G uteniz.'n 6 birinci kt;_
silyledilclcrini )'enigol ~a- nun 939 tar'hli mı. haçının 
zetesinde okumeıdınızmı ? 1 ik nci sahifesindeki (k h e-

- Nosıl okumagız. de bir sohbet) d ı gazıda 
/Trabzon saltan sinin- lise umumi lca tibi hu 'unduğum 

şehir kalubuna t-"lmih edilen 
- son sınıf laTtt ı Trahzorıda 
t"hsil ettiğini. hur•dan fe- bir fikr dan do/aqı lüzü 

iz aldığını, bu fJat n pa.r- göriilen ap ğıdc ki t 'VZihin 
J ı. matbu'lt kanunur un 48 ir.ci 

çıuuı" ı air me111ıır Je.jil. 
biitii1a met1cudigetilı bir hem· madde~ine tevfi 'C:an ıazeteni 
şehri f(ihi çalıımakr~ 0 'du- zin iik ç.lcacak nu haşma der-
ğunu] söylemişti. cini rica ~deaim şöyleki ku

ı.bumuz n tesis maksadını 
- D"t'"· doi ıı .. 
S 1 • 
es.erı. 

lsmail yardan11r sııara· 

isoh etlt.n nizamnamenin 4 
inci maddesinide: 
( Yew.mi meşğale le qorulan 

sına derin bir nefesle asıl- azanın zihni istirahat erini 
dıktan sonra : temin ed cek eğlence mahige-

- Bu memlekette boş tinde oqan scıfon/arr} 'f1UCUda 
gtçen saatlara o kadar a~ı- g tirilec il yazılı bu/uum -
gorum ki . ., Çallşan da 'Uar. sı1111 göre. kulrıph bir oyun 
ç lısmzyan da 'Var. ht:p bir-
den el ele verıelc, memle- stAlonu mrncut o fup azanın 

ziltni istiralıat erini temin 
ketin bügülc. ılavalarını ta-
h lclcak ettirecek müesstse- malcsadigle eğlence mahiye.-
lerde flazif e al1t1k, kimi tinde o~ımların 011nanmakta 
orada, kimi buratla da;ınık bulunduğuna oe aile yuvala
bir he/de kalmasak, lıa"a- rmda oynanan ogunl rdan 
ya sarf edilen kavvetleri do- bir gün farkı ol mı yan bu O· 

luga sarf edilen lcurJ1Jetlerle g•nların bü 'lüle paralarla oy 
birleştirsek tlalıa geniı ran- nandıjı iddiasinın aslı varit 
Jıman alırız, Jaha zefJkli. oalunm:ulığını f}e nihayet 
daha mes'ut 6ir vicdan htı- yrlnıs azasının dev:Jm eyledi
vcuı içinde ıaıar. hayırsız ji i11 kabil lr.rılııpların umuma 
olmak tibi /cötü itiyat t1e açık •la• lcalı V! hanelere t ı · 
vaııf ltırı atar, memlekete bih t1e onlarla mukayesesi 
f agdalı birer uıuv olar ve kanununun ruh ve maks:zdına 
o zaman bir tane hariç le.al- uııan olmıgaccıiını ta'Uzilı 
mamalc üzere fJC birlik, ie- ve ail~lerin de f çt•moıahı o 
r•ieriilc lcuvvetile neler lan ıehir lculu6unan ıerelc sa-
garatın11yız. nelere lc.adır rah11ten v• ıerek im saretile 
ol•agız ki.. 1 manevi şshsigetine müessir 

- Doğru sö glügor sun, ı olcılli /ecele gazıla.r ın bil ti tıd-
lımail gurdanur .. Falcat 111 lcilc. intiıarına meyden veril-
lcam•r helô.aı oe iptilası m• nesini rica ıoe bu fJesile ile 
JOlcmu ? Jştı bizim canımıza lıörmetlerimi takdtm eyleri . 
talc tligen hayırlı işlert!, y eniyol : ~etıir k.ulubn 

memlelcetin giilcselmesine uaıu•i kQtipll~iııd lınıo tn-

ıar/edılecek kufJet ott vakit- zlbaameyi yukarıd dercedlyo
leri heba we bilcihara insıı· ruz. gaıetemlı 'l'rıbıı:onun uınn-

eden mi fildrltrlDi in'i1'ae ettır ek nı çiilden tor6adan 
• me1'um iptild .. 

- Doğra kardeşim. tio;. 
ru söglügorsun.. Mem.arunrı 
berçlandırır, Tiicc:ırını iflas 
•ttirir. O ne ti./ettir bilıen .. 
Yakup reis asal>iyetl• filini 
mermer masa!la vararak : 

M e m l ı k e tz tlaha 
f agtl lı t1akitler ıt1rfeı/ı11eek 

gülcıck ze'fJk alacak fi• ira
kilalnn gaTtm de;il. t•m 
atiamı ()lacalc, kendini bü
tün flarlıjile 6u vatana 
ôa;lıgacak işler gole. mil 
ıanki ..• 

Ko.hfJeciot1.ıı. co;ra sög
ler. muaga gulclt1ıar11.lı : 

- Hiil<kı u var azizim, 
halr.lcınız •aT.. Bize lcijıt 
oyunu oynatmıyorlar dfJ nı 
!lltıgor. Gerçe hu •ir haksız 
lılc.tır omma, hıpıi tlizelir 
oı müsafJi tir ııkil alır 
inıallalı ... 

yoluadı çalı11ırken blr bahve 
solıbetlui de aefretmiş bulunu· 
yor. bu neırlyıttau hi ıe alan 
şehir kulubünUu tavzlhoımesi 
Trai:aoauo uıauml f aru~a bir 
temiaat olacıı~ı n0Jtl1:11nul a ş · 
yaıu aemouniyetlir. ancıık tet 

ldkat yakmada.il neşriy t yapw k 
tobmetini g;azetewiıe atfedecek 
leriD• bu mevzular üıtnıode şe. 
hir içerisini• konuş 11ları1 tah
mil etıelerdl dahil do r b.ııre· 
.ket etıait oharlaraı. 

Yazıda ıebir lrnlUbllntıo uıa-a· 

mı açık k tıf 1 rle wuk y e 

si rub11 kaououua muv fııı;. o LDi 
yrcıtı ~ibi de ~ir utıııe ı var. 
bOyle bir mukayeaeui k cıu ı 

cihet •• alAkıısını anlıya hdılt 
şaret kağıt uyuunua ııf h lıve 

tere teşmıl edudi~ı bele.:ily~nia 
verditl kararında zlkredımeain· 
dea dolayı orta y rde bir ada· 
letslzllk 2nrop bijDUda rubu k 
nunlı mnouebottar teıa ki 
ediyorlarsa balkı nanda tauı -
mlle bu fi irde ulduğa u yazı
aı.ıda teb.truz et irmek ıuretite 

_________ s;;._e.:y.:.y;_•~İı:..-~v11ltemizl yaptığımıza kaaiiz. 

Tahsin 
- Baştarafı 1 de -

da iken gelen kriz bunun 
haberini vermişti. Ve niha
yet, işte •er netice!, llr6· 
dan ancak bir' yıl geçtikten 
sonra .. 

Tahsin Uzer, hiç şüphe
siz, o/dükten sonra da ha· 
trralarr yaşıyacak kıymet-

lerdendir. Bilhassa Trabzon· 
da bunlardan çok var
d1r •. 

Trabzonda gücendirdiği 
var mı bilmem? Sevindir
diği horhılde pılc ,oktur. 

Büyüklerin darılması veya 
azarlamasr çabuk unutulur 
ve kin yar tmaz. 

Tahsin Uzer. yakın tari
hi• bir çoK oluşlarını biz· 
zat ya~aı ; ve bu oluşlar· 

a kıyme.11 ..... 1:-k/eri geçmiştir. 
Vatanseverliğini ye cömert
liğini her vesile ile gqste· 
rirdi. 

Trabzon ve Doğu Tahsin 
Uzer'i unutmıyacaktrr; unu
t amıyacaktır. 

Hakkı Tuncay 

or 
iyorki 

iZ 
Am:li marozisi henüz 

belli alm ga . çok sari bir 
hastalıktır. Bunurı amili 
marazl l vücut hariciı de 
ancak 2-3 s •at kadar qa 
şagabilir. Bunu'1 sirayetin. 

• 
d 11 k çmmnk çok z.ordur. 

intişar vasıtası: sal a 
6algam, bur n ifraz tı. pek 
nad.ir olarak da hastanın 
kanıdır. 

SiraıJelin müdd ti 1.S-19 
gündti,.. Hastalık agl~bi 
ılıtimal tene{ /ris yolile inti
ş r etmekd dir. Ve daima 

vasıtasızdır. Mes• ii: hasta
ua tem s i . ö s irürken, 
c:.ksırrrl. n , etrafa saçtığı 

damlacı ar iledır. Esbnbı : 
lsdıham müşterek har; t bu 
hastalığı d i i r muu/t 
yeti ..., ,, .,.. 

Tef nh d vresi : 4- 19 
gündiir. F'. k t n faz.l l 3 
gdnde öruliir. D ğer kim 
se feri ko um k ;çi1t hasta 
mutlaktı tecrid edilmelidir. 

Doktor Kazım Gıiler 

Görüşler f )uyuşlar: 

-Geçen sayirfan devam 
Bir kaç bin kişi sefer

ber eaılmiş, y ·rrn yapılacak 
tören için yer yer geceli 
gübdüzlü çalışıyor .. bütün 
müteahhitler teahhüt ettik-
!eri işlerin üzerinde. işcileri 
nefes. aldlfmadan çaltştırı

yorlar. vJ/i durmadan do a 
şıyor. gurup inşaatı rıüteah
hidi topçu. bütün inşaatım 
göstermek içjn tam üç sa· 
attıryapılarr dolaştrrıyor, her 
bir bina ve inşaat hakkrnda 
malümdt veriyor: şu binanın 
mermerlari çanakkaleden gel· 
ıli. bu bina şukadar yüz bin 
liraya çıktı. bu mobilya bu 
Kadar bin liraya alrndı. Trab 
zonda 350 küsür bin liraya 
çıkan liseden daha gösteriş 
siz. daha elverişsiz ve daha 
seqlam olmayan lisenin bir 
buçuk milyona pktığrnı söy 
liyor ve yarrn akşc.m içinde 
bin Kişilik balo verilecek 
halkevinin bir Bf da ikmal 
edilebileceğini tahmin etti
ğimiz noksanlannın 21 saatta 
temamlanmasma çalışıldığı-

• • 
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arın da 
m anla ıyor. insan, paramn 
msan azmı ve enerjisinin 
kudret ve kuvvetine şahit 
oldı.ğu bu humma/J gayreti, 
ça/Jşmayı gö.rünce ölçülü. şu· 
urlu bir çok düşüncelerin 
tesirinden kendini kurtarmı· 
yor .. gün qüzel. güneş ılık, 
toz çok. Erzurum faklf faklf 
kaynaşıyor. insan seli şehir· 
den istasyoa semtine doğru 
akıyor. akJyor. 

Mahşeri bir kalabalrk pl· 
lan döken eteklerinden is· 
tasyon sahasma doğru tozu 
du nana katarak akm ediyor. 

Saat 70 raddelerinde. istas· 
yon sahası bin bir renk dal
galarr arasmda trenin gelişi· 
ni seyre gelmiş Erzurumlu. 
Erzmc mil Trabzonlu. ve 
cıvar ı a tler. kazalar, Kör 
l.;r ıeyetleri. halkı ile dop
dolu .. 

işte istasyon önünde t
ren h ttı boyunca, muhte· 
şem takrn önünde sıralan· 
mış, yığilmış binlerce insa-

Yine· onun ıçın 

lll bir anda kanyaştıran al· 
kışlarla geniş Erzurum cıva· 
sınr sarp. çıplak dağlarr. va
dıleri çrnlBttrrc.n ilk trenin tit 
ve uzun düdüğünün sesi Cum· 
hunyetin. mi/fi Şefe lnönü
oün se!ammı nefiri am gibi 1-2-Q39 Cuma rünü Trab· 

zon ebedi minnettarlıfını taşıyan 

değerli bir evlidıoı k ybetti. Bu 
fÜD Türkiyenio dördü13c(i duecl) 

de ıaijlaiıa ve medeai bir merkezi 
olan Traluea ıehriain Beledıyesi 

bu tleterli ölüdn örna~ al~ııtır. 

E.limiz:dc ayrı, ayrı pilbçoıu mev· 
c1.tt olan muhtelif v ridat menba 
!arı laep onun cııerıdir. 

Tam ve lca 'i bir ra~kamla 

buriinkü rayice töre 67 bin .U.O 
lira ıcu götüren muhtelif diihan 
haa, kahve, b hç , mezbaha, f&z: 

hınct onun !!limmef ve gayretile 
vücı.ıdıı ırelmiştir. Bundan baıka, 
Atat rit, Kıodinar, lçule cadc:ie· 
lerinın i11' açılışı ve U.ınnsokalt 

tıın y i Li e b11ıa11nın bıılundiltu 
K vawo: eyda a kadar 1'rabz:oaun 

en uıun c ddıuı olan bu, büyük: 
cıd e va T b a c c'duinden 

Mer f cadde iıae ve Sotaapaz:a 
nnd n Ka • içeriıine ve Moloz 

aıİti tabya önundea kayalı~· kı· 

dı.r ıehriıı oaıı damarları nıesabe· 

ıinde olau bu üo;m c•ddeler 

onun gayreti!• vucud rel iştir. 

Ve daha bandu bir çok cadde 
ve sokakların açılma g aiılettirme 

itleri ve moloz: t~byaıu öııücdeki 
öprü ile Kındıııar, Kindıoar • Y o 

cıorJma, Y eo curaa • eıkı c phuıe 
li~e fC iloıa Vu yino Kuzıua 'fa 
banaya iııen yol ü:ıerındek.ı köp 
rdlerın b lo armaya ınkılaoı oouıı 
a:ı.ımkar biwmtılıle ba~arı1mıftır, 

Anadolu.aun beıaaa berbir 
yoriade demir bor .. ları tanınma. 

dığı bir zamanda l kcnderpaıa 111· 

yunun d m r borular ilo Icınni bir 

şekiide ıebre totüruimeııine ve 
yine iell a dolayısıle ıebriıı bıışlı· 

ca •ıı ıhtiyıcıaı teıaio edea Do· 
giımende.e ıuyu Jollarını tamir 
v• iılahı oauıı f rııt:. kir mt:Hİ»İ· 
lo buıııl 'bulııuıştıır. 

'l rabzo ua aarıleş e::ııl yolun· 
da on wubi ıeref h11aı:11J.J orıuo 

dur. ltr11ıye, tictcdıy zııt.;ı ası, 
şeber telefon tesıutı, El drık 
tenviratı ve Bel~aıy• ı it k.ıuıya· 

huni ve tanzıfat ifl 11 hcj> oı..un 

birer g yret eserler.dır. JUtuu 

bu işlor yeaı o lt:pıy~ kauuau ... un 
bulu aıadı ı bır ıaaı da &Le.ık 

ıahıi dıra} tı ve buıuü oiyettaio 
111abıulü olaralt ~U-4U bın lira· 
lı'- bir bt.il ço il., vüc ıde g1:tır. 

miıtir, Hır fırsatta \ ->İrf~yi JIK· 

ıaak daha itiııni yaplllalt ıçıadir.) 
Söııı•\l t11kı-ar oderai1 Soa ncf o-

sinde de botun zev ·i meml ket 
İ$leri cııldu2'unu V.:; Belediyeyi 
hiç bir zaman unutaru dı~ını söy
lemekte• 1'endiııi alamamıştır. 

Merhum 68 yaşıııda gö:ı:lerini 

fani hayata lcap.ldı, babası Haci 
lbrabim Kaz z ticar~tle uıeıguf 
temiz bir adamdı. Z'luıacıa dar 
zihniyetıne raımen oğhıou mc1'· 
tebD verıJ:&elctea çeitiam di. Hu 
aeyin Kaz ı 306 d Hamidiye 

illunelctf;blni biterdi ve as1'eıi 

rüştiyesıııde iken tahsilden ayrı· 

larak 16 yaşında b oasııun meı 

letine atıhtı. 82 ıcae ticaret ha. 
yatıada bulundu. S30 de orduya 
h. cret elli. Tüt un, fıadık, maaif.t· 
tura uzeriao iş yaptı. latırdadı 

müt~alı:ip 3..>4 de Trabzonda eski 

işini11 bıışına döndt.i, ve aynı 88• 

nede B ledıye iatibabında Riya. 

sete geçti. Memlek tia en bu rıın· 

1ı günlerinde lııtaııbuld ıedra.z m 
Forit P.aiaya çeitilen ağır telr· 
raflara iaı;ı;a k.oymalr.bn çekinmedi 

ve kurtuiu~ mucadele~indc Tr6 b. 

ZOD 1ieledıy4lıiH dÜiCD biç bir 
vuıfedıın lı!Orı lı:.ılma:Jı. 2~ to0 • 

luk Hıdnyct ıımıodelti motoruou 
Sürmeadı Ali O yı o:.lu • aptan 
Yuıı11f .dıaresıae bırakarak mu • · 
taı hak.uk mrıade mulı elıf e· 

ferleri• c plıane ve muhimmal 
tlşıttı. V c bunlardan başka lter.dı 
ht1susi letıt:ı..c.uh mııkine11ni 8 

diye İf.Dde kul aım. ve bu hu.sus· 
ta hiçoır feı.111.karlık.tıua çekınme:ıdı, 

Kcodını ret ah ıçındo g çınaırı.: celt 
aervcıtı o!du un::ıan d ıma iş o 

rıııı.ie ieragıt ltirht{ı oldıtn bırak.

tandı. Vo Qıbay1ıt bu hüsnü fera· 
gıt yuıı:uoden epeycede şı sı 

urarlara u~radı, Hay.ıunıo 1100 

dcmlerındu .l:.iuttrılt i'r • ı iıı ve 

dulıii wuı..1t •it o ;,ı.ı ıuuıııı:ier onu 

1Dadu~lea ve sıan n çoıı;: l'ıırp• adı. 

fakat buua ra2wen O, memle· 

lt•tnıo Vd .ı.O ı .. n~ çalı~tığı boıı o· 
diye ışıenoe daıı.ıı csodan ba~fı 

buiıu;du. Hu fU~ Cuı.ıı.ıurıyuıo 

vııırdıil re iŞ bilıahiyet ve bol 

bütço ı!e ç 1 ~ D bı:decın ve ço" 
ıevdı2ı hcmşelır ılerınııı k.endıımu 

hıçoır zawau uı:ıı.ıtıuııycı.c1kıarını 

ve Oau, daima hayırla yadede . 
cclı.leri sıaıet taoıiair, .E.r-.eir. ev· 

!adı bırakmadan roçen l'raoı.onuı:ı 
ou, çahşk.ao evl•dıuın adı ber 

Trab:ıonluoun ~ıdbıade derın bir 

ıovri vı mubabbct10 yaşayıcaldır. 

Şehir mecııııi a:ıaıındaa 

.ıokerip M. K.ieıi 

i an ediyor.. herkeste cuşu 
huruş. herkeste saadet. bah· 
tıyarıık sevmci var. 

l!k trenden meb'uslar. g•
zeteciler, fi/imciler, heyetler 
Ç1kıverdiler. artık musafeha. 
tebrıkler öyle can ciğer olu
verdıki .. 

işte ikinci trenin düdü· 
ğü de öttü. eh artık manzara· 
yı görmeli, asli heyeti ge
tuen bu trenin istasyona 
doğru ilerileyişi görülecek 
bir şeydL Erzurum trent: 
kavuştu. bu dem içimden 
hazm bır özleyişin se!sini 
duydu: ah. Trabzon! bu sa 
adeti sen ne zaman tada· 
caksrn. ne zaman senin de 
böyle bir mesut günün o~ 
lacak ? Dedim ve gene o 
an da Cumhuriyete ve inö· 
nüne inamşımrn kuvetiyle: 

- Mahzun olma fllap. 
o günü görmek ve yaşamak 
geç olmayacaktrr dedim. 

Tören çok parlak oldu. 
Ve en güzel. en özlü. en 
be/Jğ nutku Haşim lşcan 
söyledı ve dinleyenleri mes· 
tetti. Haşim İşcanın mü· 
kemmel bir hatip te oldu· 
ğunu anlamış olduk. O nır 
tuk bir edebiyat örneğiydi. 

flkşam. Halkevinde par· 
lak bir baloyu da gördük• 
te:ı sonra bu mesut günün 
son saatını kapadık. 

Fı/imi çekilen bu tör6· 
nin yazdığımdan daha par· 
lak intibamı yaşamak için 
filimi seyretmelerini okU· 
yucularıma tavsıye ederim 

22-10-939 sabahı saat 
9 da Trabzon.a doğru dö· 
nüyoruz. Balf.diye reisimit 
M. /.1uammer, mektupçu· 
muz Behçet Ertan, Cemal 

Rıza Çrnarla birlikte Erzurum· 
dan dônerken yollarda gör· 
dük/erimizi. Erzurum inli· 
balarınr. qeçırdiğimiz macı· 
ralan ayr1ca yazmak ist~r· 
dim. 

Cevdet ALA 
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nl rını 1 ş 
Çekirdekten yetişen yabani fidanların dikil- Fidanların bu boyu alabilmeleri için aşılan-

dikten bir sene sonra aşılandıkları mafılmdur. dıktan sonra aradan iki üç sene geçmesi lazım-
memleketimizde "aşılama,, diye anılan bu fidan- dır. Gereği şudur ki bu zaman içinde fidanlar 
lar ne yazık ki bazan oldumolasıya bırakılmakta ihmal edilmemeli, gelişi güzel büyümeğe· bırakıl
ve nasıl büyürlerse öylece kabul edilmektedir. mamalıdır. İcap ettikçe onlarla arasıra, her halde 

Mükemmel ve muntazam meyva ağaçlaıı meşgul olmalıyız. 
ancak iyi ve düzgün fidanlar la elde edilir. Ağaç- Her hangi bir suretle elimize geçen bir ya
larımız yüksek boylu olduğundan fazla olarak, şmdaki aşlam.1ları bekletmeden hemen getirip 
fidanların boylu olması da ik~ıza ed~r. 1 bahçede ayrılan yerleri~e dikmeliyiz. Eğer fi. 

Aşılandıktan sonra üzerınden bır sene ge- danları esasen kendi bahçemizde yetiştirmişsek 
çen fidanlar bir yaşında sayılırlar. Bunlar henüz oldukları yerde bırakmalıyJz, onlara dokur.ma-

ç 
ten sonra artık lüzumu kalmamıştır, o zaman 
kesilmeleri icap eder. 

Zamanı gelince, bazılarının yaptığı gibi, dal
cıldann hepsini birden kesmek te doğru değıl
dir. Kesmek, yara yapmak demektir Yaralar 
fazla olursa kolay kapanmazlar. 

Her halde çağma geldiği vakıt dalcıkJarı 
makasla veya çekme ile fakat peyderpey kes
mek icap eder. 

Eğer gövde üzerinde töreyen dalcıklar bir-
birine pek yakın iseler dir~ 'otkae beklemeğe 

r parmak kalınlığında ve ancak bir metre boyun- malıyız. Çünkü bu yaşta fidanların sökülüp yer
dadırlar. Bu boyda olan aşlamal~rla yüksek hat- lerinin de~ôştirilmesi münasip değildir. Büyüme
ta orta boylu ağaç yetiştirmeğe hemen girişi- !erini beklemelidir. Zamanı gelince birinci buda
lemez. Yüksek boylu ağaç yetiştirmek için fida- , malan yapılmalı ve ancak ilk katın dalları mey
nın 1,80 metre boya varması lazımgeldiğini ve dana geldikten sonra yerleri dFğiştirifmelidir. 
ancak ondan sonra ilk budamasının yapılabile- 1 Demek olur ki aşılandıkları ille sene fidanlar, 
ceğini geçenlerde yazmıştık. 1 oldukları yerde kendi haline serbest bırakılma-

lüzum yoktur, derhal kesilmelidirler. 
Fıdanların boy alabilmesi için bilh ssa orta 

dallarına ehemmiyet vermek lazımdır. Fidanın 
boydan uzamasına yarayan bu dal her halde ku
vetli büyümelidir. Bunun kuvetli büyüyebilmesi 
için de tek kalması yani pek yakınında bulunan 
dalların kesilnıesi iktiza eder. 

v R lıdırlar. Bu esnada üzerlerinde sadece tomurcuk-
lar bulunur. filiz ve da] yoktur ve zaten olmaması 

.. • • • • • • • 
1 gerektir. Buna rağmen ilk sene içinde aşlamalar 

Uzama dalı yani orta dal düzgün olm hdır. 
Şetyet eğri buğru büyümüşse düz büyüyen kısma 
kadar, münasip bir tomurcuk üzerinden budan
malıdır. Budanan yerde ilkin bir kamburluk p:,:;y. 
da olur ama gitgide gaip olur. 

. Bu hastalıgın ısmmı herkes ışıtmıştır. Buna üzerinde dalcıklar peyda olursa tamamen kesil· 
(ince hastalık) da derler. bütü'l dünyaya yayıl- ı melidirler. 
•ış ve milyonlarca insanın pençesini uzatmış bir . . . . . . . 
hastalıktır. Fakat aşılama ıkı yaşına gırınce ış değışır: 

Esasen sık dikilen fidanların dalları az. fal<at 
gövdeleri pürüzsüz, düzgün olur. 

' Verem denince akla evvela (ak ciğer veremi) Fidanlar üzerinde yan dalları görülmeğe başlar. 
gelir. Halbuki bundan başka (kemik veremi) (- Lakin bu dallar hemen kesilmemeli, bir müddet için 
gırf1ar veremi) (bağırsak veremi) da vardır. Fa-

1 bırakılmalıdırlar, çünkü bu yaşta onlara çok 1ü

kat bunların içinde en çok görüleni (akciğe ve- zum vardır. 

Aşılandıktan soara iki seneyi tamamen dol
duran fidanlar yani üç yaşına henüz basan fidan
lar epey büyümüş oh.:rlar. Hatta, nev'i ve toprak 
uygun olursa, budanma çağma da girmiş olabi
lirltr. fidanlar kafi derecede büyümemişlerse üç 
yaşını doldurmağa bırakılmalıdır. Boyları orta 
boylu ağaçlar için 1,20 yüksek boylu ağaçlar 

remi) dir. Fidanın nasıl büyüdüğünün hikmetini bilme-
Verem illetinin sebebi gözle görülmiyecek yenler ona bazan çok zarar verirler, yeni türe

kadar küçük çomak biçimindeki (koh mikrop· yen dalcıkları hemen koparıverirler. Düşünmez
larının) ciğerlere bağırsaklara gırtlağa, bezelere lerki onları koparmak fidanı yapraksız bırakmak 
kemiklere yerleşmesidir. demektir. Fakat tabiat onları boş yere yaratmış 
- ·su mikrop da inatçıdır Kolay kolay ölmez 1 değildir. Her birinin vazifesi var~ır, bu vazifeler 

~ Hariçte frengi mikrobundan daha çok yaşar. görülmeli. ve ikmal edilmelidir. lşlerini gördük-

ıçın 1,80 metreyi bulunca budamaya tabi tutu
lurlar. Budamanın nasıl yapılacağını da geçen 
hafta Ehram şeklini tarif ederken yazmıştık. 

Kazım BULUTA y 
Gömiilmüş ölülerde yıllarca; kurumuş bal- ilan 

a-amlardada aylarca canlılığını koruyabilir. 'frabzoo A~liye hukuk haltiınlig-indeıı: 
Odaların tozlu havasında da aylarca yaşa- Trabzonun Muhittin mahalle. 

sinde oturan aslen GOmüşaneli 

yabilir. Bu kötü mikrobun baş düşmanı bol güneş Ra~it Kobanin karısı Muhittin 

ışıiı verem mikrobunun doğrudan doğruya güneş mahallesınde zeytialık ıoka~ıoda 

k 
GDmüş.,.ae!i dedo oğlu Niyazi 

sıcaklığı ve ışığı altında birkaç saate, ayna yan evindv cturan Osman kızı Mahinur 

suda cıla beş dakikada telef olduğu bir çok tec- aleyhine ika111c eylediği Boşanma 
rUbcler sonunda anlaşllmıştır. davuından dolayı Mezbur• Mehi 

nur namına çı"arılao davetiye 
veerem mikrobu nasil buıaşır: Mubittia mahıllcıiode ıtösterilen 
Akciğer veremine yakalanmış olan bir insan evden çıkud" latııobuıa ıtittiği 

lıtanbuldaıı.i ikametkihiain meçhul 
bilirsiniz ki sık sık ve kesik kesik öksürür Her oıdug-u ı~ubaşir tarafındın şerhve· 
öksürük ve aksırık ile o hasta insanın ağzından rilerelt iade edilmiı olduzuodao 

1 k k "}d ikametkibi belli olmayan Mııhiour 
ttrafa gözle görü mnyece şe 1 e ince püskürt- halckıada d.vetiye ve arzubalıo 
tne balgam tanccikleei saçar. İşte havaya sıçra- iliao• tebliğine karar verHmiı ve 

Y•n bu balğam taneciklerinin her biri binlerce ve- onboı rüo müddet tayin edilmiş 
olduıuııdaa mahlcemtcc tayin ır.ı 

tem mikrobunu koynunda taşımaktadır. lıaaıı 20-12-9a9Çarşambaıüoü 
Bu havayı teneffüs eden veya hasta öksürüp aaat 14 de Mezbureoiıı ya biieaaıe 

k k k d d 1 h b. · veya bilvekile mahkemeye ıeJ. 
' sırır en arşısın a uran l4r angı ır ınsanın aaeai, akıi takdirde mubaltemcaia 

ilğzına burnuna bu damlacıkl.:Jrdan bir kan tanesi rıyabında ruy!t olunacağı tebli~ 

ı b "k J J d aalcımıaa kaim olmalt üzere i•· 
Çarpar. Böy ece u verem mı rop arı sağ am a a- zete ilede ilan olunur . 

tnın boğazma ve akciğerine yerleşebilir. 
Şunu hatırdan uzak tutmamak lazimdır ki ve. İlan 

Karadeniz limited $irketl 
rtmlinin ağzından etrafa yayılan (her püskürtme mnstıfi taniye memurluğundan: 
balgam damlacığı) mikrop taşıyan bir bomba de
ltıektir. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Kögüncün Doktor• leit•bınclan ) 

- Dırım ıdeç it -

Karadeniz limited şirk.eti tas
vlye memurluğu iai.lhabı lçlo 
blıısedarın 16-12-939 Cumar
tesi ıonu saat 19 da tayyare 
eemlJetl blnaaıaa teşrifleri rica 
OiıJcur ~-~ 

Şehir halkından 
Belediye yasaklarına 

Belediye riyasetinden : 

• r ı c a: 
riayet 

Belediye lcanururıun f inci maddesi mucibince belde Jakinlerinirı mah~lli mGhi
yette müşterek ve medeni ihtiqaçlarını tıınıim 'Oe tesviqe ile mrik!llef bulunan b:lediye 
muhterem halkımızın aşağıdaki lv.ısusata riayet etrneluir.i ric eder: 

l - Belediye zabıtası talimatnamesi hüküm 'eıine tevfikan herkes kendi evinin 
maia.ıasının ve dükkanının önünü daima temiz tutacak ve buralarda görülecek gagrİ 
sıhhi vaziyetlerden mesul oloealclardır. 

2 Ev etin, dükkanların, mağaza. ve müesseselerin önlerine sabunlu ve bulaşık 
suları dölcülmigecek ve buralarda el 'fJtt avak yıkanmıgacaktır. 

3 - Solcalclo.ra sebze oe me.yva kabuğu, kullanılmış kağıt 'Ve hatla sig2ra atıl. 
mıgacaktır. (Bu husus için elektrik direlc.lerine demir seb 0 tler takı/mıstı,.) 

_ 4 - H~ne 'Ve n:ıüessesat ~ap~ları ô'nlerine ve sokoklara gec, 'O" g indıiz çÖfJ dö-
kulmegerek çopler daıma ev, dulckan ıoe mağazalar dahilinde kap.,[, kablar içinde hu-
fandurulacak 'Ve belediye tcnzi/at ameleleri tarojmdan hu çöplt!r h•r gün her ev 'Ve 
ma;azaga muracaatla alınacaktır. ' 

5 - Hane, mağaza 'Ve müessesat pencerelerine. balkonlarıneı ve icapı Üzerlerine 
çiçek sakızları flesair eşya lconulmagacaktır. 

6 - Soba boraları. her ev 11! mağazanın birinci k 1tlarmdan yakarı çıkarılma. 
sile iktifa olunmıgaralt. dama kad'lr gükseltill!cektir. 

7 - Cepheleri ıoka;a nazır olan hanelerın damlarındaki kiremitlerden sırad'1n 
çıkmış ve düşmek tehlik~si göstermiı ba'unanlar derh':l.l srıh;pferi tara/mdan tanzim 
olun2calctır. 

8 - Damlardan akan sular, borular içine alındığı takdirde ba ho-u 1ar soT.caj n 
toprak sathına lcadar indirilmiı olacrıkf rr, 

9 - Yerlere tülcürmek .. ~,; .. 1lt-ıirrnelc oe balgam atm '· •1 ~ f..:.ı .. • 1J 1 lı i c /ı ,. 
le.es cebinde toşıgncağı men,ille ve 11,ahsus icaplar/o gö'• c kltrrli · 

10 - Kiimes hagvarıc lıııİn sokaklarda geım a i 11 • ... t r Gn ulceklt!r be! 1;ge ta-
ro/ından mdsader~ o!anacalc '" sahipleri ttczıqe ediıecek nrhr. 

1 l - Sokakla1da başı hoı hayvan aes firilmc:si n.cmnu olduğun idn ba hususa 
da. ciaget edilmesi ~arttır, 2-5 
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28 Sayılı Trabzon Fındık Tarım Satış Kooperatifinden 
Bir Kaounuevvelden 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 nisheti yüzde doksandır . 

ehır ul •• 
okantası 

Şi,,.tlig k dar boş olan bü ~le $alon, mükemmıl bir şelcilde tefoin ve tefriş edilerek emsalsız bir yemelc salonu haline ifrağ f'dildi . Yemeklerinin nefaseti, $ervistt.ki 
intizam. müşterilerin memnuniyet t18 r•ğbetlerini c lbrtmekttdir. Şehir ka lubü.lo kanla "~ bülelerinde ha/cim olan esas: 

Nefaset, temizlik, intizam ve ucuzluktur .. 
Evlere, 1'n müsait şartlar dahilinde muntazaman yemek verilebilir. 

~---------------------------------------------------------...;..----------~ 
istinat duvar ara m hmu inşaatı 

dere mecrasını tanzim eksiltmesi 
Çoruh Nafıa Müdürlüğünden : 
I - H p - Berçka yolunun 1 - 200 ila 1- 325 

kil• mttr•leri arasında inşa edilecek istinat du11arlarile 
mahn,•s inş atı tıe dere mecr 111ın tanzimi için afılacak 
k•n•l girmi tü,. müddeti lcapalı zarf asıılile ıksiltmııe 
çılc•rılmııtır . 

2 - Bu işin mecmrıu keşif b•dtli on iki bi11 doku.ı 
giiz yetmiş lira girmi dört kuruştur . 

3 - Eksiltme 15 birinci kirun 939 Cuma günü 
111•t on beşte Ço1uh N fıa Müdürl-jü11de yvpılacalc.tır. 

4 _ /ıtelcliler efJralcı f ennigegi Çoruh J~afıa mü-

Odun eksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden : 
l - 'frabznn Liıeı' panıiyor.u için 15-1~-939 tarihinden 

31 Mayıt 1910 ıonuJ?a kadar liizuın.u olan 100000 kilo 1250 Jiralılt 
97 lira 75 kurui t ıninatı muvaklcntalı odonuo 29- 11 -939 tarihin
dea itibaren 15 güa müddeti• açık ekıiltmeğ• konmuştur. 

2 - Şırtanmesi her gün a..a rif kaleminde görülebilir. 
3 - Eksiltme 14-12-939 tarihine müsadıf Perşembe günü 

ıut 14 de hüln1maet biu&1ıada maarir müdürlüğ-ü dairesinde yapılacaktır. 
4 - İstekliler ticaret odıtsınca mukayyet olciultla•ına dair bel. 

re röıterec•klerdir. 
5 - istekliler 2490 sayılı kanunun 15 iııci maddeıi hükmüne 

göre muvakkat temiuat maltbuz •eya mık.tuplarını eluiltmeye başla· 
•adaD bir 1aat evveline kadar tedarik edıırelt eltsiltme ıaatında ko 
misyona ibru edeceklerdir. 4-'4 

iürlüiiinde olcugabilirler . s· . 
5 - Eksiltmeye irebilmek için istenilen d•lc•z ineme ICar artırmOSI 

güı yetmiş iiç liralık temi at ilı elaliytt •esikHı fle •ari Belediye Encümeninden: 
ıeneg• •it ticaret odası malcbuıu, teklif mt.lctubu ile bir- Belediyeye ait sinema binasının bir sıne/llc icarı. 
lilt.tc k•misg•n• vermeleri lizımtlır. lstekliler ehliget fit!· yeniden tanzim edilen şartnameye göre onbeş tün m•id
silcasınuı verilmesi için eksiltmıniıı _qo.,ılacaiı günden ddl• açık artırmağa lconufo uştıır. 
~" •z sekiz gün evvel bir istifi• ile .,iliyd• müracaatları Artırma 1.5-12-939 Cama günü ıaat 15 de icra 
••lı.tazitlir. Ba müdddt zarfı1tda CJcsika talebintle bulun· •tlilecl!ji,.dtn taliplerin agni gün ve saatta ttnciimene mü-

Akaret icar artırması 
Semti No Ciasi Muhammen Teminatı munldtata 

bedeli 
L. K. 

t .. k;;der- ;;;--- 271 düUiıa 1f0 
L K - - -7 50 

Kuaduracıliır 30 kirg-ir biPa 400 
Erzurum cade i 311 .,od bahçe (80) 
Hıtl binası içinde 9 diik:kao 50 

30 00 
6 00 
3 75 

ıo ., 50 3 75 

Belediye Encümeninde n : 
BeledJye altaralıocıan yulta.- d cin" ve mu!:ıı1mmea bedelleri 

yazılı olanların bir senelik icıı.rları 18 gün müddetle aç\k artırmat• 
konulmuştur. 

İhaleleri, 11-12-939 pazar tesi günü aut 14 de icra e.iilece· 
tinden taliplerin aynı gün ve salta E11cümeae müracaatları ilin olunur. 4-'4 -

Pirinç eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. dan: 

1 - Bayburt garnizonumın ihtiyacı için 13 000 
kilo pirinç açık eksiltmeye konmuştur . 

mıı•nlar aksiltmegı tiremııler . rar.•atları ilan olunar. 3 -./. 
6 - lstekliler muvakkat tıminat makbuzu 'lJega ı----------------------------

mılct•6a, Ticaret odası maklJusu fJI! t!hliyet nesikruı Ilı Garantili Fransızca dersi 
2 - Muhrımmtn bedeli 3900 lira, ilk teminatı 2!12 

lira 50 kuruştur. 

teklif mektuplarını ihal f -nü olan l 5 Hirinci kanu~ı t - ı 2-939 den itibaren saat 17 dea 19 a kadar heı· rece 
939 Cuma 'ünü sa t on dörtte eksiltme krımisyon• rı- Fraaıızca dersi veriJec ktir. 
g•Htinde malcbuz makabilind• teslim etlectklertlir. Pos· 2 - Konv•rH!lion ve Koreıponıianı ea lcı a bir umanda 
tatla olan ft~ikmeler k bul edilmu 4 - 4 en pratılt bir surette ötretilir • 

3 - Aylılc ücret pefİll olmak üzer• 2 liradır. Talip olanlar 
Bina ta irat eksiltmesi •ı•fıdaki adre1e baş vuuunlar . 

- Y eniyol - vasıt sile o ta o~ul 
inhisarlar Başmüdürlüğünden : eski Fra ıızcıı Ö2'refmeni 

Palata1ttde inhisarlar Müdürlük eıki binasının ta- EmelcH Kaymahm 
miratı 26-11-939 ünün •11 itibaren yirmi tün mütl- -----------------~ya Güuay 

,,u, s,ı1c eksiltmeye 1conuımaştur. icar Artırması 
B. tamirata ait Mateferraat 6 ptırça keşif efJrakı 

10 lcarııı malcabilinde B şmüdiir/ü · ümüz inşaat şu besin· Belediye Encümeninden: 
J.,. •lınaii/ir . BtleJigege ait Dıbağlıane köprüsii baıındalci 11 nu-

Tamiratın muham en bıdeli 1897 lira 66 lc:urrış m•r•lı otl•11m bir sen,.fik ica11 15 gün müddetle açık ar-
mav•lc.lcat teminatda bu miktların güzde yedi buçuiıtlır. tırma;a lco1talmaşl•r. 

Elc.siltmege iştirak edebilmek için talihlerin iht1le /lı.11.lesi 15.12-939 cuma ga1tü saat 1.5 de icra ofu. 
tüninien 8 tün tr1el asgari bin liralık ha tibi in,aati n•c•jınd811 taliplerin agni 1ü11 ve aynı saatta encümene 
111•••//alcigetle Y pmış oldukların• tlair bir vrsilca ''e 111iir11caatl•rı ilan olunur. · 1-4 'ir /111 ıulamını i ş atın hitamı Jıgirı daimi olarak iş ---
••ıınJa ôııla darac !clarına Jair noterlikden masadJak Münhal memuriyet 
'ir teahlıut lcôğulı ihr ~ egl•meleri ısrtdır. 

Jlı.ale 15- 12 ~939 t rihine müsadif Cuma günü Trabzon Belediye Riyasetinden: 
Hat 011 dörttie Komsnyona h zurrınd• gaptlacakdır 4 -4 Şehri (75) yetmiıbeı lira ücretile Trabzon Grup mer-

Açık ve Açılacak 
Memuriyetlere Dair 

Gümrük Ve İnhisarlar V kaletinden: 
1 - Merkez e e Taşra Gömriiklerind• aıılc t1e •çı. 

lec11k 20 liralık memJJrigetler i,in lise •e orttı 1111/cte, 
mnunl11rı rasın a agrı agrı olmalc iizerı mmsaôalc• inı· 
tiha'ltı 11pıl caktır. 

2- ıab ka tarihı 14/12/919 aat 14 dir. Masaha-
lcıını 'J pıl cağı geri r de lzmir - Mersin ,.. Gasia11tap • Ur
fa - Kar$ TrtJ zo · S msun - Anlcarc'dadır. ( Anlcartıtla
Jci Vı kal ttedir. ) 

3 - M. sabakada kazana11l r masabalcanın yo111ldı;ı 
"ll•J her lı nıi ir gümrükteki açık gerlere namzet 0111· 
r•k alına.c k. ke dilerine 3656 ıogılı kanıınun lıiilcüm· 
leri11e ma ı oerilecektir. 

4 - Kazan~nları ad tli faz.la oldu;a t•ktirJı i&nlar 
iki11ci masabalca i tih nı açılıncaya kadar hır laanıi bir 
ıamrükte açılacak yerlere tagin olanacalctır. 

5 - K:ız.ananl11rdan aslcerliiini g•pmıı •l•nl11r lırcilı 
etlilıiiltcelctir. 

6 - Mımurin kanunanan ti üncıi matldeıinde ga.,ılı 
111rtları haiz ol nlard1n musabakoga iştirak etml!lc iıti
genlırı istida ilı ıılcarda ga~ılı tiimrilc miitldrlülclerin· 
tlı n hirinı miiraca tları " ş h•detn•me, nıı/as vtt lıüsn•h•l 
lıtijıtlarilı .!ılıhat raporlarını ı~tirmeleri ld~ımJır. 2-2 

Trabzon adliye encümen reisliğinden : 
Açılı: ol•n OD lira maaşla Trabzoa merkes ve SirDleae aabıt lı:i· 

tiplilrlırİH talip olaalırın ıvraki müıbitelerile birlikte bır bafta içi•· 
dı U-12-930 Por embc zOnl aat 10 da t1ctlmonııle hazır bulam· 

elın ltıv•u Ulı mır, 1-3 

lc.ui Blle,ige •gar memurluğu münhaldır. 
Ölçüler Nıza,,.n•mesinin { 46) inci n atıdesine1 it/ /ika11 

agar memurl•ia hligetnam r!sini fle Belediye memur ~e 
müıtalıtlemleri NızamRamuinin üçüncü m~dduindeki va
si/ {arı lıaiz t•li,lerin birer lcıt' f oto;raf ve vesikalar ile 

birlikte •ıle,igemiu müracaatları ilan olunur. 1-4 

Bekçi kulübesi yaptır1lacak 
Belediye Encümeninden: 
Ata11•rk ifin ılci adet bekçi lculuôeıi pazarlıkla yap· 

tırılacajınclan taliplerin Salı f1= cu a tünleri ş•at 15 de en· 
c•m~ne miiracaotları ;/tin ıı lunur. 

, ___________________ __ 

Kağıt sebeti ye ptınlacak 
Belediye Encümeninden : 

Tanzifat işinde k•llanılmak üzrt1 ( 25 ) adet kağıt 
seieti pn . rlıkl11 gaptırılac~;ından taliplerin Salı '18 

Cam• tii. ıi•ri Encame11e mürocaatları il~n olunur . 

Kaldırılan eski paralar 
hakkında ilôn 

Defterdarlıktan: 
22) 7 •:.ıgılı madeni u/alclılc para lcanuna11an 8 nci 

m•tldesı m11cı6inc~ mnılcii tedavuldcn kaldırılan uki 
6iron• 6eş •e iki oaçak kuruılulclarla nikel llir kuruş 
lukl•r 31 /(ananaevvel [)39 tarihinden sonra devlet borç
lar.na mrılcabil ıerek malsandıkları ve ıerelc.se lıaıine 
'1tznedarlıjı11ı ifa eden merkez ve Zıraat bcınlcalflrınca 
dahi icaba/ edilmig•eelctir. 

Bintıenaleglı •ll•rindt bu neoi para balunanların 
bunltırı mez.lcii.r tarih• icatlar Devlet borçları mukabilinde 
Mır/ıca •• Zira.al 6anlı ıubelerinı gtıtırmaları ildn olunur. 

3 - EluUtrntfiİ 1.5 - 7. Kanun 939 Cama giinıi 
saat 10 da Erzincan askeri Satın AlmtJ Komisgonıınd11 
gapılacalc.tır . 

4 - Şartname e'Osafı Kolo1dunun ttkmil ıarnizon
larınJa me'Dcuttur "'e gnıdır,· her gerde her gün törülebilir. 

2-4 

Sabun eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. dan: 

l - Bayb&rt garnizonunun ihtiyacı için 7800 lcilo 
sabun açık f ksiltmege konmuştur . 

2 - Muhammen bedeli 3120 lir o, ille temi1ttıtı 2 ]4 
liradır . 

3 - Elcsiltmui 15- 1. Kanun 939 Cu111a ıünıi 
saat 11 dı Erzincan askeri Satın Alma Ko7ıisgonanJ11 
gapıloc J.ktır . 

4 - Ş.ırtname 11e evsaf, Kolordunun tekmil ıarni
zon/tırınJa meflcuttar 'De agnıdır,· hf!r yerde her gün ıö· 
rülebilir . 2-4 

Sa bu eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. dan: 

1 - Trabzon g 'l rr.izonunun ihtiyacı için 10-100 le.il• 
sabun açılc eksiltmeye konmuştur . 

2 - Muhammen bedeli }744 lira, ilk teminatı 
280 lira 80 kuruştur . 

3 - Eksiltmesi } 5 - 1. Kanurı 939 Cuma ıans 
saat 15,30 da Erzincan aslcerf Satın Alma Komisgonand• 
gop1/acakfır . 

4 - Şırtname fle evsafı Kolordunun tekmil ı•r· 
nizonlarında mevcattar 'Cle ognıdu,· iter yerde h~r tiin 
görülebilir . 2-f 

Pirinç eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. dan: 

1 - Trabzon gantizonunun ihtigaeı i,in 15600 kilo 
pirinç açık elcsiltme.qc konmuştur . 

2 - Muhammtn bedeli 4212 lira, ille temin•fı 
315 lira 90 lnraştur . 

3 - Elcsiltmtsi 15-l. Kanun 939 Cuma ıönö 
saat 15 de Erzincan aıkerl Satın Alma Komisıonund• 
yapılacaktır . 

4 - Şartname oe eflıafı Kolordunun t•kmil I"'" 
niz•nlarında mevcutlar ve aynıdır,· her gerde Itır ıatt 
götiilebilir . 2-~ 

Fransızca ders 
Fraoıızca.mualljmliğioden Ali Haydar, Guek arzu edeni•• 

rio eTlırlnde n gerek keadi ders111eıl0Je Franaızca dera nrmek• 
tadir. 1''ransııca oarenmek. tıtı11ıılır Erzurum otıll sablbloe atı• 
racaat etmel\dlrler. 1-8 
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