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25 
Birinciteşrin 1939 

Siye.si Gazete - Trabzon 

Erzurum hattı 

B irinci t~şr~n ı~çmde 
bütün Turkwenın gu
rur duyduğu büyük 

bir inkilfıp hadisesi olmuş-
111r. Sıvas hattmın Erzin· 
~andan sonra Erzurum11 
Jağ/anması Türk enerji>inin 
~tı keskin iradesi ve şi

mendifer siyasetimizin en 
~Oçük bir tevakkuf dahi 

Türk - Sovyet dostluğu 
Hariciye Ve 'limiz geti e Sovy t 
harp gemi ri · stan"Ju dan ayr dı r 

~abu/ etmiyerek daima 
tfırümeyi ve ilerlemeyi 
)edef kılan olgun bir ifa-
1esidir. 

Sıyas - Erzurum hattı 
len; Türkiyenin hal Ye 
ttikbali bakım1ndan büyük 
ir ehemmiyeti haizdir. 
~Grk sermayesi ve Türk 
tıerjisinin garbi Türkiyeyi 
,qrkı lfnadoluya bağltyan 
•ır/ant mahiyetindeki bu 
Oksek eserle ıftihar etmek 
aJck1nnı.d1r. Çünkü büyük 

Ankua 25 ( A. A } -- H.ıricige Vekilimizi Ras ıadan lstanhufa getiren Sov 
yet harp gemisi ile refakat gen isi memleketimiz sularznd.,. üç gün kaldrkt n sor:ıra 
dtln lstanbuldan ayrılmış!ardır. Hariciye Veki 'TIİzi gemilerine m 'safir etmiş olm.ıkl • .m 
büyük bir m mnuniget hissettiklerini beyan ede ı Sovget bahriyelileri başlarında suva 
rileri olduğu halde lstanbulda ikametleri esnasında şeref /erine teıtip edilen muhtelif 
zigafdlerde hazır bulunmuşlardır. Büyük korr.ş·ı devlet bahriyelilerinin Türk meslek
daşları ile yakından temasta bulanmaları fırsatını temin eden hu Zİ§ofetler Türk -
Soı•get dostluğunun samimiyet "le kuvvetini ııe iki memleketin ha dostluğa karşı duy
dukları sarsılmaz bağlılığı gösteren tezahurata fJesile teşkil etmiştir. 

-... -• •- ....._L .,, ...,.., --- -• .._..... .,,_.-.. - ...--.-

Güz ve park '16 ıncı yıl dönümü 

hazırlı klan 
Bayram, coşl<un 

tezahuratJa kutlanacak 
29 Birinci IC'Şrİn Cunılıuri 

rırtim;zin 16 ıncı yıt dönümü 
Vil<i-,tfmiz dalıilind"' çok coskun 
te .lıurı t a hulfanac ktır. Haf 
I l 1Tdan b ri Valimiz Osman 
') bn A lnlın, k ızaiıır la ve na
lıiu"I rde tle kaumak m (•/! na-
ig0 nıüdii.rlerinin riyasetinde 

kılap sultanlık devrinin 
ıJırncı geriliğe taraftar/Jk 
rısteren sayıklamll zilıni
eme yeni Türkiyenin ıler 

·rne siyasetini en canlı 
r tablo halinde tebaruz 
tiren yeni bir eser daha 
~trniştir. Tiren. şehre da
~ ilk girdiği gün büyük 

ı lnp/anarı kutlama knmisgJn/uı 

hfilün lı uırlıklrırı tam ~mi "mtş 
lır Parti teşkilatı, bütün kade 
melerine kcdar icap eden leza-

evcudiyetini bütün sof Sıcak 'lle sılc.cı gtinler geçti; 1sonb hara giriyoruz. 
'iJrda göstermiş ve .. yiye. Trabıonun sayjiqe gönmigen mühim bir çok ğu, düne 
din bir çok nev mden kadar biricik parkmdJ derin, derin nefes alır, gündüzkü 

1 
hurat tedbirlerini almıştır. 

Halkevleri, halkımıza bay. 
ram geceleri temsil ııt: komser-

~hrum kalan Erzurumlu- yorgtlnluğunu gidermeye çalışırdı Şehrin iş merkezinde 
rı11 yüzünü güldürmüştü. zarif tarhlerile. nazlı gölge/erile koca bir memleket hal

kının teferruç ihcigacına lcanat açan etrafı kf.!palı. içi 
Hattm Erzuruma var- açık park yavrusu yavaş gava~ itibarını k2gbediyor. 

isile bu mıntakada ikti- Bın bir mevzua sahne olan ağaç altları, hicretle bo 
'<11 inkişaf noktasmdan şalan kırlangıç gu11aları gibi kimsesiz .. 
~ kuvvetli olduğu kadar Güz rüzgarının hışmına uğrıyan yapraklarda. yaz 
ltıitfj bJr istikbal vaat eden günlerinin şiirini üf legen n• renle ,,e ne de se:ı lcalma
ttıi bir hava esmeğe baş- dı. Ağaçlar süslerini, zinetlerini. çatık ve osı/c. bir çehre 
1r:lı9, derhal müşahade ile ilerleyen sonbaharın agakları altına fırlatıyor. 

a r:lıfrniştir. Küşat münase- Beton piyaa yolunu doldurıın kalabalıktan uer yok ... 
et ''ile yapılan üç günlük Hazan, hakikaten pek hazfn .. 
t8 r liyaretle hakikat halin· Yukarki resim, park n solan güzelliğini, tenhalaşan, 
;- · tecelli etmiş görülen itibarden düşen halini if adı etmiyor mu ? 

~ milli manzara ya/mz Hazan haşin, hazan .. 

~llrumlulann yüzünü gül- TETKİKAT 1 B ş k uı 11ttıemiş, bütün vatandaş. Dün Valimiz Osman Sabri ' Ü rÜ ay 
1 derin memnuniyet duy- Adal refakatinde Parti B şkanı
~hırı içinde. öl;üsüz dere mız Ruhi Ural olduğu lıaldı! bua· 
lı:le sevindirmiştir. yi tetkik Yomraya gidip akşama 

L dönmüşlerdir. 
r ıeyecan" günler yaşı. ı=-......... ---=-.==;;..=.;=-~..::.=-

ı~. derin sevinçler duyan 
~~terem Erzurumlular 
•:ındaki konuşmalarda 
1<ıs az/Jğma temas eden 
1 ftıevzu ileri sürülmüştü. 
qfbl.lki artık tam manasıle 
i frzurum admı alan 
Gnka Erzurumun çok 
,,, bir zamanda bu nok 
~tı da teessürü icap et-• 
~ek bir derdi kalmıya· 
'rıa inanmak Jazımgelir. 
en.urum ovalarının ik· 

~fi; hayatımızda millet 
~resini besliyen rolü 
ıo 
1 ~ ktar. Bugüne kadar 

1~ Yağmur damlaları 1-

: ktıvvet alarak istihsal 
~t1rnızda çok büyük 
~ct, etteri geçen bu mu 
'ıı es toprakların bundan 
t..'aki veriminde de bir 
~1 'tıiı/i f azla/Jk görüle 

SCok tabiidir. 
~0 .<ı rnıntakada zaruret 

1 
koff antlan tezek. bun

ı;0rıra geniş Erzurum 
,., i~in istihsal mikda· 

nm çoğaltan başlıca gübre 
olacaktır. 

Vasıta olmayışı yüzün
den yıllarca Türl<ire orman
lanndan isı,·fJde edemiyen 
Erzurum halla gerek odun 
ve gerek kömür gibi sıhhi 
mahrukat rnaddeleı ine ka 
vuşacak ve dolayısile bu 
cepheden de içtimai yaşa 

yışta daha iyı Ü:;,lü 1/uk ifa 
de eden bir yenıltk başlıy · 
cakt1r. 

Bugün Erzurum ova/a
rma altun ver .... rı h r saha 
diye bakmakta k11f Iyt:ı. el 
danmış olmayız. Bu tarihi 
diyan, en kudretli bir hayat 
damarile kalkmdlfan inki
lap. toprak tahlil/erile ve 
verimi çoğaltacak her türlü 
yardım/arife Türkiyenirı en 
muteber bir istihsal havzası 
haline getireceğine şüphe 
yoktur. 

llk baharda /imam inşa 
edilecek olan Trabzonunda 
kısa hatla Erzuruma bağla 
nacağmı ümit ederiz. 

Cemal Rıza Çınar 

Fındık Tarım Satış Koope
rııtltlerl umum müdQrO B. Şllk· 
rü Ul y Gire .. undon H'lpaya ka
d r 'ıodık bö•geslnl gezerek 
teşkilatı nyrı ayrı bJştanb~şa 

tetkik ve teftiş edip her s:ılış 
morkeıiud~n ııyrı ayrı ve de~er 
fl1atıarla kUlliyetll mi\baJaalta 
bulunup şehrimize gelmişler 
ve ~ehrimiıJe de büyük mlk
t!lrda fmdık aluıktan ve mubs
y.ontn devanı edılmesi yolunda 
emir ve dlrnktlfler verdikten 
soara Ege ile Glresuna hareket 
etmişlerdir. 

Umum mildurnn pi)'Bs!lya 
g •ı:i,.l'k ve mostahslle ferahlık 
veren, fıodığt değerlendirip gl· 
den kıymetli mndUrllo kıymetli 
g iyretl muhitimizde takdir ve 
şntrn:ınla karşılanmıştır. 

So,·yet 
Finlandiya 
Müzakeresi 

Ankara 24 ( A. A.) 
Finlandiga · Sovget müza. 

kereleri yeniden başlamı~tır. 
SorJyetler yeni tekliflerde 
bnlunmuşlardtr, Finlandiya 
haTic;gc nazırı geni vaziyetin 
tındişe ?Jerici olmadı;ını sög
lı•iftir ' 

ler tertip edecek ve inlalôp 
mevzuları üzerimJe konferanslar 
verilecektir. Ayrıca şehrin mü
teaddit mıntakalarında kurula. 
cak halk kürsülerinde Partinin 
Halk hatipleri fece t1e gündü: 
nutuklar irad edecektir. Cumhu
riyet Halk Partisi. bayrama 
iştirak için köylü v11ianclaşlım 

atlı cıe gaga o/tırak şehre davet 
ttglemiştir. 

Sporcular spor albiselerile 
ve esnaf Cemiyetleri temsili 
tablolarla geçit resmine iştirak 
edeceklerdır. 

29 uncu günü ak~amı vi/a. 
gel tarafmda• mükellef eir 
balo verilecektir. 

Dü11dett itibaren laklar 
kurulmağa başlanmış fi? tenvi · 
raf için de resmi ve lıusıısi 

müesseseler tarafından cazip şe· 

killerde yeni tesisat guptmlmak
tadır. 

Bu bayram yapılacak fener 
alaglarilc şehrin her tarafı 

muhtclı1 kollardan gezilecek, 
davul zurn.ı ve milli oyunlar 
tertip edilecektir. 

inhisar/ardan haylı .,..iktar
da renkli mahtap ve havai fi
şerıl<.ler sipariş ediimişltr. 

Valimiz 0$marı Sabri Adal 
Vilci9et dahilindeki bütün oay 
ram hazırlıklarının zamanında 

ue kolaglıkla tatbiki islerile 
deCJamlı olarak ufraşmaktadır, 

Fitre 
Hava kurvmu tarafından 
bütün eolere fitre zarf Ları 
dağıtılmıştır. halkımızın fıt
re 11e ~elcatlarını hava knru
muna vermeleri dini ve mı/ 
ti, flatani vazi/esidır. 

Ot. Hakkı Mahir ve 
Nuri Ahmet 

Geçao güo şehri~iza gel
miş otan Giroı~n hodılt iıtasyo
nuoun değerli mUdOrll Dr. Hnkk.ı 
Mahir Ouru.kaa ve Yeşilıclr~sun 
gazetesi sahibi Nuri Alıaıet 

Cımşlt dlln otoao~llle Gireıuoa 
ııtmı,ıırtllr~ 

~ ~ 
DfrektörCI, Başyazı cısı 

Bl•KIR sOKOrf l\IJLAKSIZ•)tiLU 

Fi ati 4 kı. UŞ 

ilan satırı 5 lcuruşt , 

Uzoıısok:ak ; 121 • 123 - 125 

~ 

Parti kongreleri ı 
Hal~evi faaliyeti 

Parti ve Ha/k~vi reisi 
Ruhi Ural 

Cumhuriyet Halk Par. 
tisinin senelik kongreleri 
yer yer çok alakalı olarak 
yapılmakta ve bi hass'l di
leklere pek ehemmiyet ve
r ı l mektedir. 

Ocal: kongreleri Vı'ôqe. 
ti1 her tuafmdc t r n 
al·ş unrı kadar bifınlrniş 

17 mcı yıl 
~ 

OLUŞLAR l 
Sinema v tiyatro 

Cüaıhuriyetin on llı!lcı y•I dö
nümü münasebetile 1 npılacalı: iş· 

ler ar!tsınd'l, Li<1c, orln vo ilko· 
kul ta ebalerine ve halıta f yd&lı 

fıl'mler goderılme3İ de var. Uöyle 
filımlerimizin pel.: nz o duğunu 
esefle söylemek liizım ~ır. Buncn 
büyük işler yaptık; fakat burhrı 
resimle ve b lhaua sinema ile 
halka tnnıtmnk için yaptı~ mız 

iş devedn kulak kabılinden kalır: 
İstiklal harbine dair çekılmiş gu
zel bir fılmimiz yoı. V ktile 
mektepte okurken bize bir filim 
ifütcrild ~ini hatırlıyorum. Aocak 
bu eksiktı. Ve o zamacdanberi 
gösterildiğini görmedim. Cu lıu

riyetin 1 O cu l 11 dönuınünde 

çekilmiş bır filim de görmüştük. 

Galiba Atalürlt'üıı s sı yalnız 

orada Z'lptcdilmiş. Bu kadar fab

rika kurduk., d .. mir~ ol yaptı!:, 

bataklık kuruttuk, kanal açtık, 

1 kurıı 1 tııy açtık v• buolau benzer 
fayd lı iş! •r başardı·. !<'aknt bun
ların p:!ıı: az nı fılıml. te9bit 

gr,c k '1Je 5 İki C l ş rrd." t'ttit. G ç n gün, Son Traıcyo 
hiliri.eceklir. Ku A ko'lf!TC m ncvrolurımn filmini gordüm; 

olacaktır. Nahtc e o ıg eleri 
de uannd.ın itib Pf! b şlt. 

/erinin ne z.ımnn yupıl c 'I bilh.ısqa, B"Sli olmadığı için mü-

ğı henüz tekarrür etm miş kemmel d ~ildı 
t · \ Arlı:a ı 2 de -tr. 

Kongrelerin qapılmakta Hakkı T uncoy 
olr'!'ası~~an <!0 'ayı Pa,ti I yıl dö11i.münde mukt.mrnel 
Mtifettışı ee /.,t~nbul me- bir dekor} .ı verilecek piqe. 
busu 8. Sadettın Unzrn sin provalarına sık sık de
buııinlerde şehrimize gelmele t1am edıligor. Konser hazır
ri beklenmektedir. lılclarına da b ışh~nmış ~c 

Halknıi komiteleı irıin bunlarla birlikte Halkevi 
genitlen tan%im olunan me- tarafından konulacak kupa 
sai proı ramları teahhursuz maçı kutlama programına 
tatbik edilmektedir. 16 ıncı ithal edilmiştir . 

-
Görüşler Duyuşlar : 

Erzurum yolunda 
Bir sür'atı kararla yola 

çıktm1.. Hiç ğörmediğim. 
görmeyi yıllarca özlediğim. 
binlbir hatua. menkibesinin, 
tanf ve tasvirini dinleye 
dinleye adeta gıyaben aşık 
olduğum ErzurumiJ görmek 
ve bilhassa şimendüfere 
kavuşan Erzurumun yapa· 
cağı fevkalade Törende bu
lunmak arzu ve iştiyakiyle 
hemen hareket kardrını 

verince ilk kalkan bir kam 
yonun şoför mahalline 
atlaymce: l!er elini Erzu· 
rum I diyerek yola revan 
oldum. 

Yol arkadaşım lise Ede
biyat öğretmeni s1rrıydi .. 
lfrkadaşımm Erzurumlu olu· 
şu. Yollarda ve Erzurumda 
rehberlik edişi bakımmdan 
b!I seyahatımdan çok isti
fade ettim. Kendisine pe
şinen teşekkür etmeliyim .. 

Trabzondan bir Sa/J gü· 
nü saat 11 de hareket ettik. 
/Jk durak yerimiz Değir· 
mendere de benzin alma 
yeri .. gazhane oldu. • 

içimde Erzuruma bir 
an önce kavuşma acelecili
gı var. istiyorum ki hiç 
bir yerde durmadan bir 
solukta o. muhayyelemde 
büyüyüp bin bir renk ve 
şekil alan tarihi beldeye 
kavuşayım .. Şoför Savum 
ve salat ehli Sürmeneli bir 
gençti. Benzini aldık, eh .. 
hareket edeceğiz sandım, 
namazmı kJ/madın yola 
rıirmedi.. Bu. ta Erzuruma 

varıncıya kadar vakıt vakıf 
böylece devam etti. 

Yoldayız. Zigananm te· 
pesine kadar gün ışığı için 
de ve Trabzon dan ta te· 
peye kadar Tabiatın bin 
b:r güzellikleri. şairanç 
manzara/an, bedii ve muh
teşem tablola1r. dekorları 

içinde geçtik. Bazen öyle 
manzara karşısında kaldık 

ki Yahya Kemali. Faruk 
Nafızı, Bet.cet Kemali ve 
hatta bütün ed.pleri. şair· 
/eri aradık .. Hazamn o ila
hi halini, o tasviri güç gü
zelliğini Hamsi köyü or· 
man/tJrda görmeli ... 

Okuyucum! estetik kıs
mı yazmakta aczımı itiraf 
ediyorum .. Tam mevsimidir. 
O güzel. muhteşem man
zaraları. tabloları git qör. 
bin bir ıhlam/arla dön ! ... 

Bu güzdl yerler ve yol
lar da insan ne ve neler 
arıYor bilir misiniz? emni
yetli. geniş asfalt yolla 
yol boyu insanm yüzüne 
gülen. nazar/anm okşayan 
ve o manzaraya yakışır 

temiz. beyaz köy evlerini 
ve bu evlerin refc.h/J gür· 
büz. şen sakinlerini.. işte 
o zaman bu yerler değeri· 
ne. hayatiyetine kavu$muş 
olur. Diye düşündüm .. 

Z;ğananın tepesinde az 
bir mola verdik. Bu din/ek 
esnasında oradaki dükkan 
kahve ve karakolu gezdim. 

- Arkaaı 2 de -

Cevdet illa(' 



DOGDUKÇA 
------=---~~~~~~~~~~~~~~~~--

İki esere kavuşurken 
Şehir sokaklarını düzen!emiye 

çalı~ırkeo, olanı da, olaca~ı da 
bir hamlede yok eden ha3i.e, 
i\.;i eseri var ediyor: Su ve latım. 
yı~ar ık, yapma< ve yapmak için 
yıkılan şeyin ankazı ü"tünden 
yükselecek varlıklara gö:ı ve gö 
niil bıığlam:ık; işte bugün memle· 
lcr.t mües esıılerinde ve memleket 
lıalkın<la hıı~im olan duygu, 

Buoun içindir ki; memlek!!t 
çehresinde tesisler münasebet le 
hıt!\ıl olan kırışıklar, devamlı bir 
t .. brssümü belirtiyor: Çamu~ der· 
y:ısı, anbz yığını arcalc ve ancalı: 
yen· bir eserin yükseld'ği saha
larda güzeldir. 

Büyuk hediyeye kavuşmayı 
düşünürl.:en ~ahsi kayıplarımızı 
unutuyor, müşkilleri tevelckulle 
karşılıyoru1: Y ılcılıyor, yarılıyor 
Belki yıkılanda bizim bir ~eyim"z 

yor. Fakat ne beis var.. De~ilmi 

lı:i, yıl~aa yala bir çok kurbaalar 
alan mikroplu sular bundan böyle 
alı:mıyacak, hastalılc nakleden ka· 
nallar, hayat ve sıhhat taşıracak .. 

Hep bu hayal bl'p bu dü· 
fÜr c ı ile rörünüyoruz, Bu a1il 
fÖrünüşü Ye tok 2'Özlülütü keadi 
kendinizi de olsa yad ve takdir 
etmek yerindedir. 

Hediy.!nİn tarihi kıymeti, 

bayati kıymeti onu bir an evl!'I 
meydana koyacak her türlü feda· 
karlığ~. Trabzon halkını seve, 
seve ko~turacaktıı". 

Ancak bu olgun tezahür, 
ayr.i kıymette bir akis bulursa 
devam edebilir, aksi halde, Buir· 
gh zihni fetl•i• gör istismarına 
feda ecıilmeltten mütevellit tik. 
sintiye müncer elur. 

Su şirketi Beledfy~yi ve 
Halkı düşünmelidir. 

var. Fakat r.e zarar, Belediyeye 
masraf kapısı, yüz binlerce lira 
s.ırfırıı mucib acil it sahaaı açılı· Çulha 
--~~~...:.:~~~;_;;~_..;...-------------.-

Sinema ve iiyatro 

Nümune fidanlığında 
Kurulduğu gündenberi bu vilayet balıçelerinin aşılı 

iyi cins me_qfJelerle süsleyip ztmginleşUren nümune fldan
lığınd11.n ıeçen yıl mevcut mandalina fidanlarından 12 
bin dane iri. sulu, ltzzttli mtgfJa alınmış ve aslcerf, mü/. 

lt.i hastanelule çocuk t!sİı keme kummuna tevzi edilmiştir. 
Bu yılki mahsulün da geçen yılki kadar olacağı 

tahmin edilmektedir. 

- Bsştarafı 1 de -
C.H.P. Bize, böyle milli ha· 

diıelerio filmini, foto~raflarını 

hediye etmelidir .Halkevleri, bun· 
larJıın birer kolleksiyonu itina 
ile uklamalı ve sırası ıelince 

göstermelidir. 30 Ağustosta, iı

tildal hapbine, manevralara ait 
ve Cümhariyet bayramlarında 

muhtelif milli ııktüaliteleri sine-

Geçen qzllci fidanlıktan 1000 elma. 80fJ ar murt. 300 
dut, 3300 limon, '00 portakal dağıtılmış fJe ayrıca Rize 
fidanlığından getirilen 3000 mandalin. 350 limon. ?00 
portakal, T 50 elmf1, 250 llrmut ue yine Kastamonudan 
300 mis/cet elması 11e Bügülcdereden de erile, şeftali, el

leri herhalJe va uman reçirme· m•. Jcir:JZ, viıne ve armut getirilip parasız elarak arzu 
den almalıyız. 

fiyatro iuvzuu da böyle. edenlere dağıtılmıştır. 
Burada bir tulu.ı.t k11mpanyuı Tar. Bu gıl bahçede aşılı 20 bin elma, 18 bir Limon, 
Burada çalı~anlarıo ne kadar. po• taka/, mandalina mevcuttur. 
fedakar insanlar olduklarını bili- Bunlardcn önümüzdeki ;/kbaharda uncc.k 10 bin 
yoruz. Yastmurda,.kıita, birçok 81 kotlar dağıtılacaktır. Aıınca 30 bin kadı;r elma, armuf. 
kıotılara ltatlanaralt iş girürler. Portalcal, mandalirıi1anın t•ilô.

1
timize tahsisi için fJi,'agefçtJ 

F alt at niçin itiraf et'1leıneli? Bun 
fJekalıt nezdinde teşP.bbüsatta bulunmuşfur. Yukardaki re lar bir~ok yerlerde bazirginların 

manın ıı çılt ve 

de röoliımüz" 
•ilinmez olur. 

canlı tlelaletile 
perçinlerıek iz 

elinde oyuncaltdı lar. Sahneye sim nümune fidanlrğmda. üzeri megva dolu mandalina. 
çıkan bir çok artistler bazt hare · lıktan bir parçalJı göstermektedir. 

Biz çoculıelarımıza hugi fi· 
limleri 2'İ)steriyoruz ? İyisini 
kötüsünden ayırmak epey rüç 
olan kovboy filimleri veaair aşlı:i, 

hissi cinai her türlü kordele •. 
Bunların bir kısmını büyüklerin 
görmesinin file fena tesirleri 
olabilir. Hiç bir yaş kaydına 

balcmadan çocuklara ber türlil 

kellerini sırf onlar istedi ti için ı ; 

istemeye istemeye yaparlar. Ba· izcilerimizin gidişi 
:ı:irganlar, sanatı tıcaret v• ihti- Cumhuriyet bııyrıımıodıı Aa 
raalarıDB ılet yaparlar. Ve. DO karada yııpılacık bUyUk mera
yazık - en densiz barek.etleri, alme iştirak edecdk l%cllerimiz
ıö':>ek atışları, aıırhoılarla birlikte den 48 l, başlarında iki öflret
ilkmeldep talebelerine de röste- men olduğu halde Ege lle ha· 

Fındık Kooperatif 

Müdürü 
Fıodık satış kooperatif mil· 

pUrü Atıf Sıırubao Rizııye gi· 
dt!rek yol üıtUndeki pazarlar-

riyorlar. Böyle rezici tiyatro reket etmişlerdir. 
kumpanyaları böyle kıymetli (1) Lfsemlzlo gönderdiği izolle
Hamiler buldukları için tabii de· rlmiai Belediye rel8imlz M 
jenere oluyorlar. ::lHatıa aaf ta· Muıımmer ve O. U. Müfettişlik 
rafından ziyade baıtaa çıltarıcı Maarif MQşnlrl M. Reşit Tarak· 
kısmile uğraşıyorlar, yokaa bu çlotlu vapura kadar riderek 
2'ez2'inci tiyalrtJlardao pek büyült gUzel ıOılerle teşci Te h~şyi 

dan mUhiıa mlktardu fındık 

satın almış, durgun piyasalara 
hareket ve ölgtın fiyatlara can 
vermek sııretiie ı•rek mahsule 
'fe gerek maıtabsile blr parça 
ferahlık temin etmiştir. 

filmi nasıl göııterebiliriz ? Bunun 

o kadar menfi tesirleri oluyor ki. 
Bir çok çocuklar evlerinden para 
aşırarak, derslerini ihmal ederek 
kevboy marifeti rörmeye taze 

istifadeler edilebiltc~tioi bilmez etmişlerdir. 
Kooperatifin mUbayaata ıoo 

gUolerde hiz vermeıl Ye fiyat. 

ve temiz duygularıDı altüıt ede. 
bilecek sahneler görmeye koşu· 

yorlar. Filimler deki aeviıme sah· 
nelerini teşçi ve taklit eden çir· 
lı:ia jutler hep bu ltontrolsuzlu
tun neticeleridir. Çocuk.lan, Tar. 
zan vaya Amerikan lcovboylaıını 
taklit etmekten alılı:oyacık tedbir-, 

det iliz. 

Bunu da C.H.P. yapabilir. 
Halkevlerile elbirliği .ettirerek 
böyle disiplinli bir çalışma ile az 
zamanda büyük verimler alablli· 
riz. Bu iş üzeriade de ciddi ola. 
rak durmak lazım .• 

Hakkı Tuncay 

Bin dane buğdayı 
Köglüge tevzi edilmek üzre 
~irtuıt dairesine bin dane 
bujdag tohumundan 30 ton 
ıelmiı te•~iata ba~lanmış· 
tlır. 

ları yükseltmesi mahsulün iı

tlkball bakımından çok emniyet 

•erici bir hareket ve hadisedir. 
Bu hareket Te hadise, hiç şüp . 

lıesiz kooperatif in 11azıaı n 
kakım bir kuvvet ve kudreti 
haiz oluşundan doama bir 
neyfiyettJr. 
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. mış, gece giden motörcülerden biriyle vilayet~ :gön
dermişti. Bu ihbar mektubunda yeni nahiye müdü
rünün cemiianat kanunu hükumleri hilafında iane 
topladığı, halka angarya tahmil ederek mektep yap
tırdığı, tahsilatın temini için eziyetler yaptığı ve 
gece evine bayağı kadınlar aldığı yazılıydı. Şahitler 
de gösterilmişti. 

Vilayet, tahkikata jandarma kumandanını me
mur etti, Malumatına müracaat edilenlerin ifadesi 

h' ' na ıye müdürünün lehinde idi. 
.. ~o~ madde için hükumete getirtilen Gülizar, 

Huseyınaen ald ~ · "h .. · · ıgı emır ve ı tar uzerıne, o geceyı 

~~ll.an~ır~rak anlatacak ve sabaha kadar yiyip içti
gını soylıyecekti. Fakat tahkik memurunun huzuru
na çıkınca her korkuyu' attı. Cemalde tam erkek 
vasıfları görüyordu. 11Belki de günün birinde kendi
sini gizlice eve alırdı. Seksen sene bekar kalacak 
d..!ğildi ya l ,, Yakayı olduğu gibi anlattı 

Jandarma kumandanı lazımgeleni yazmıştı. 
Giderken, nahiye müdürünü tebrik etti. Hüseyinin 
kendisine fenalık yapmak fikrinde olduğunu söylcr
~ea Gülizarın da lehinde if adF veriğdini il•ve etti. 

Cemal, emektar kadın delaletiyle hemen her 
gün Fikriye ile mektuplaşıyor, uzaktan konuşuyordu. 
Onu ıevmediğine, sevemiyeceğine kendi kendini inan
dırmak için çok çalıştı ise de bunun boş yere bir 
gayretten başka birşey olmadığını anladı; sevdiğini 
kalben itiraf etti. Zıhnini haylice yoran cihet, böyle 
bir adamın kızından hayır gelip gelmiyeceğini tesbit 
edememekti. Dünyada kimsesi yoktu. Evlenmek ih
tiyacını her gün daha ziyade duyuyordu. Hatta bir
kaç kere Gülizarı, memuriyet şerefine halel getir
memek için usulca, eve almağı da düşünmedi değil. 
Bukadar ince muhakeme arasında, yalnız, Hüseyinin, 
kızı verip vermiyeceğini düşünmemişti. Kız, kendi 
gelmek istese bile böyle bir teşebbüsün •'yeni müdür 
kız kaçırdı,, diye akisler yapacağını hesaba katmı
yordu. 

Aylar vardı ki, Hüseyini görmemişti. O, Mü
dürden, şeytandan kaçar gibi, kaçıyordu. Hakkında 
kaç defa ihbarda bulundu ise •'para etmedi,, . Bir 
gece, kayalar yolunda önüne iki adamını çıkarttı; 
silahla tehdit ettirdi. Müdür, bu hücumu güierek 
karşılamış, adamlarını ''sanki büyülemişti,, . Kaç 
defa sakalını sıvazlamış, başını avuçları içirıe almış: 

"Bu müdürde nasıl kuvet var bilmem,, , diye d Lişün
müştü, "ne kararlaştırdı isem, adamlarımla n~ ko· 
nuştu isem önledi; düşmanlarıma, o bana böyle yup· 
mak istiyor ama beceremez ki dedi çıktı. Kayıptan 
nasıl anlıyor, ermiş midir ne?,, 

Buna rağmen Cemalin iyi bir "delikanlı,, oldu
ğuna inanmıştı ve "inanmış, iman getirm.ışli ki,, 
aialık yapmak, bııkaıının sırtında yaıamak zamanı 

Erzurum yollarında 
- Baştarafı 1 de -

iftar yapan birkaç kimse 
bizi mütevazi sofralarınl1 

buyur ettiler, şoförümüz 

icabet edip orucumu bozdu. 
Karakol onbaşısı harıl ha· 
nl yanan sobanm üstünde 
kaynayan çaydanlıktan bi
ze birer çay ikram etti. 

Oradan aynlırken onba· 
şı şoförle bir şeyler konuş 
muştu. Hareket ettikten 
sonra şoför anlattı, onbaşı 
bizim casus ~/up olmadr 
ğımızı anlamak istemiş .. 
Doğrusu bu dikkatı. bu 
hassasiyeti çok takd;. ettim. 

Onbaşı tam vadalaşaca 
ğımız zaman şoföre şu 

tavsiyedebu!undu :- aman 
dikkatlı davran, yavaş sür. 
daha iki gece eve/ bira,z 

aşağıdan bir kamyon yu· 
var/andı. Bu ikaz üzerine 
Zigananm öbür yüzünden 
aşağı o sık. dar. uçuru!Ll 
virajlardan öyle yavaş. öy· 
le dikkatlı indik ki... Bir 
lastik pl1flama. bir vites 
anzası. en küçük bir dik· 
katsız/Jk ve en hafif bir 
anza bir hayata bedel bir 
Felaket olur.. Kalp ra/ıa~· 
sız/Jğı geçirenler bu virar 
!arda etrafı görmeden geç· 
meli .. 

İstinatlarm ne derecede 
emniyetbaş olduğunu bil· 
mem .. Bu virajlara daha 
emniyet vermek Jazrm ... 

fhdasadan ilerleyoruı. 
Sonu var -

Cevdet 11/a!!,_,, 

Yeni lağım yolları 
işi ilerliyor_ 

• 

içme suyu tesisall münasebetile şehir lağımlatlf11f. 
Belediyece yeniden yaptırılmJya başlandığmı ve bu yo 
daki Faaliyetin sür'atle ilerlediğini memnuniyetle maşa· 
hede ediyoruz. ·ıe 

Belediye bütçesindt!!n bu iş için münakale sureli .1 alınan tahsisatla acil olan ana /ağımlarln inşası ka/JI 
olacaktır. k· 

Yukardaki resim ana lağımlardan birini gösterme 
tedir. 

Bugün şehrin sokaklarmı delik deşik bir hale ~o; 
kan bu iki mühim tesisat. yera/ti eşlerinde belediY 
hizmetlerinin iki büyük esasmı teşkil edecektir. r 

Bu eserler. memlektimizde zaman, zaman ıuh(. 
eden bir çok hastaliklardan da kurtulmdmıza sebep 0 8 

caktır. ~ 

-------------------------~~ ·11e 
çoktan geçmiştir. Gözü ile de görüyordu ki: nab•ı, 
kısa bir zaman içinde kaza merkezini gölgede b~'ıı 
kacak derecede ''terakki etmişti,, . Müdür tarafın d~ 
bir yol açılsa, çoktan barışacaktı. Halk arasıJlıet 
itibarı kalmamıştı. Mağazasından alış veriş edeJl 

• bile azalmıştı . ~,, 
Cemal, yine emektar kadının yaptığı fedıık.:ı, 

lıklarla günün birinde Fikriye ile konuşabildi. f( ~il 
annesine de açılmıştı. Cemal, onunla konuştu1'l J)' 

sonra daha ziyade sevdi. Kız, hiç de babasına b;EJ' 
zemiyordu. Zaten emektar kadın bunu kaç defa d f 
tırlatmış, "Tabiati annesine benzer ince bir kıt 1 11 

demişti . 
tit o9 

Bir düğün, Hüseyinle Cemalin konuşlllıısıif 
yardım etti. Cemal, nahiyenin aklı başında yaşJılaJ' JJJ9 
le gayet iyi geçiniyordu. Bunlardan bir janda'vet 
zabiti mütekaidi vardı ki, müdürü oğlu gibi se (jJJ 
ve her fırsatta hasbıhaller yapardı. Hele CeJ'.Jl~rl6 
tarih bilgisine meftundu. Ona bu sahada türlu tiljbİ 
sualler açar, söyletir, dinlerdi, Gazetelerin tat 'le 

tefrikalarını okuduktan sonra Cemale anlatır vEJ' 
münakaşa kapıları açardı. O, Hüseyinin aldığı. ol' 
ziyeti biliyordu. Cemale nasihatler · eder, idar:~··riill 
masını tavsiye eylerdi. Gençliğine rağmen JllU 

0 

soğuk kanlı hareketleri pek hoşuna giderdi · 
1 

ıııl 

Düğünden birkaç güne evel, Cemal, bi~ r;eıJ0J· 
bulmuş, mütekait arkadaşına evlenmek niyetııı 0ı.ııJ 
duğunu söylemişti . Muhatabı bundan pek IIle~ece' 
kalmıştı. Onu, nahiyenin en iyi kızı ile evlendıt 
iJni vadetmif ve : 

F 
ı 
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dan Böcekler ve s·nekler 
Fareler 

Bu sevimsiz mahluk boyunun küçüklüğüne 
'ağmen insanlara büyük belalar taşır. 

Fareler Veba denen tehlikeli ve çok salgın 
'ıastalığı geçiren hayvanlardır. Veba r.ın ne ka
iar korkunç bir ölüm hastalığı olduğunu ve bil
~tce insanı bir ağızda nasıl tırpanladığın hep 
İtmişizdir. 

Kısaca söylemeliyiz ki veba bir fare hastalı
tdır. Fareler bu hastalığı far el erin kanından ala
~k kolayca insanlara geçerler. 

Fareler ayrıca insanları ısırarak fare ısırdığı 
~cnması - sodoku denen ve uzun zaman tatsız 
leşler içinde insanı kıvrandıran bir haztalığı ve 
~ır ve salgın sarıklı hastalığı da geçirirler. 

Görülüyor ki fareler yalnız anbarlarımızın 
~~ii ayni zamanda sağlık ve sağlamlığınızında 
tinci düşmanlarından biridir. Farenin küçük ve 
Yük abdesti ile pisleme sular bile ağır ve sal-
t\ sarılığın geçmesine sebep olabilir. 

Farelerin telef edilmesi için çareler çoktur. 
ı/1 ~kat bunların en meşhuru ve kullanışlı olanı 
;: ~Pan ve fare zehirleridir. 

ıe 

Kapanları eldivenli eller in tutmalı ve insan 

;/ 

k· Havayıcı zaruriye fiyatlar1 

t••Ô• cônoi 
Milcyaaı Toptan Peralceade 

o· kuruı s. kuruı s. 
e ~-y UDU l . İDCi kile 13 14 

ç tosya ,, 28 29.31.J 

ııt 'tlır lcaramaa ,, 11 1~ 

•oıı çapa ., 2l 22 50 ,. 
h lcuru " 8 10 

ti lıpaııya ., 20 25 
llilelc ıiyah .. 10 12 

' •eker 50 ,, 1475 sı 

hker 100 .. 2650 28 27 50 
il 490 adıetli 1360 4 3 50 
l' kilo ~2 25 Jl ~1 kuruıu 
il l . . .. 25 ao 2s.ao 

ıı U . ıncı 
11 l incı ,, 18°20 18·20 
ıı 1 . ö2 5S 'il Y•~ı ayvalık . cı " , '.Ylfı ayvalık 2. ci '• 50 52 öO ,. ht crimiı ., 90 100 

'/.ı hi erimemiı " 66 67 70 75 

JJ lleYoiri il 18 20 23 25 

ıı· 
Peyniri Karı .. 34 31) 45.40 
Vo Bursa peyıiri il 50 56 55.60 

sı· ~tt, adet ı 1 26 ,,, b tfj kilo 35 35 
ttj ,, 20 25 20 25 

'~- " 1 l 25 

ıı ~ 0_?1iirü .. '4- 3 50 5 4 50 
) ltoınürü Similcok Toll 3000 n 
·~ı litre 255 18 17 50 

ıı • 
, ~Yvalık lr.lo 32 35 

ei 
~ " 110 1t5120 

iıJ ~blllan ,. 33(l 4v0 400-450 

ıa \l' adet 2)0 800 "l nO SOU 

ıı• ~ & ':> 
,, 50 160 50 ı:ıo 

ı..ıı O lll IBC .. ıcoo . 3000 1000 3000 
e ~ t .. aı .M.Mikabi 3500 4000 3)00 4000 
• lata " 4000 soco 4000 6000 

ı· 
,~c kilo 20 25 22-26 Q() l 

31 32 31 32 ı~ ~ u ıac oluk il ., 
ı:ı~ı 20 30 u sac olultauz ., 

\ hprak yoprakp 20.:30 

ıJ lo kilo 30 32 

ı · !tuval çuval 102 50 TOS 
ltıanda kilo 12ö 160 130 160 ., 
~fıl•ııi ,, 56 85 35-85 

e• '\ ~İlıı " 
7-:, 80 

•kır .. 80 80 
~~'~illi Metre 29 30 
t ~ı Bakır köy •• 24 %6 

t'tli •il• b11111i 20 

kokusunun geçmemesine çok dikkat etmelidir. 
Zira fareler pek zeki ve hassas hayvanlardır, 

Evlerdeki delikleri iyice tıkamak da lazımdır. 
Salgın hastalıklar zamanında ölü fareleri 

yakmalıdır. 
''Fare kapanlarına zehirli ekmek parçaları 

yeşil sebzeler bilhassa domates çok iyi bir ye
mektir.,, 

Fare zehirlori bir kaç çeşittir. 
Bakat Bunları kendinize hazırlamak ve kul

lanmak biraz güççedir. Böyle ilaç kullanmak İcab 
ettiği zamanlarda hükumet doktoruna veya gezi
c: sağ:ık memuruna würacaat ederek ilaçları al
mak ve kullanmak daha münasiptir. 

Onun için burada fare zehirleri tertipleri hak. 
kında fazla izahat vermeyeceğiz. 

Şu halde kısaca hai:ırda kalacak şekilde an
latmak lazım gelirse; 

Bileceğiz ki fareler tehlikeli ve zararlı hay
vanlardır. Hem ambar zahire, ham de sağlık 
düşmanıdırlar. 

Vebayı, ağır sarılık ve fare ısırığı humması 
denen kötü hnstalıkları insanlara geçirirler. 

Fareleri öldürmek. delikler kapamak köyü
müzün sağlığı bakımından lüzumlu bir tedbiralir. 

Bitler 
Pire itte bit yiğitte bulunur. 
T ahiri çok yanlış çok çır kin bir sözdür. Zira 

bir insanın koynunda patlaması beklenilen bir 
bombaya benzer hiç bir zaman bir yiğitte bulun-
mamalıdır. · 

Salgında yüzlerce binlerce insani ölüme sil· 
rükleyen lekeli humma, dönekli humma ve siper 
humması bitler vasıtasile insanlara bulaşır. 

Ayrıca bitler çeşitli dori hastalıklarının bu
laşması için de yardım ederler. Şöyleki bitlerin 
mevcudiyetinden derimizi kaşırız. Ve bu kaşıma 
suretile derimizde birçok çatlaklıklar ve çizikler 
hasıl olur. 

Pislikte lcirlilikte ve vücudümüzün her han
gi bir yerinde fırsat kollayan ınikroplar bu çizik 
ve çatlak yerleri birer açik kapı bilerek çabucak 
yayılıverirler. Ve derimizde türlü iltihaplar ve 
çibanlar meydana getirirler. 

Bitler hep bilirsinizki iki çeşittir. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktoru hitabından ) 

- Devam edecek -

Ağaçlarda kaç çeş ·ı 
tomurcnk vardır ? 

vardır: Biri (odun dalı), öteki de (meyva dalı) 
Elma ve armut gibi ağaçlarda iki çeşit dal 

dır. 

Odun dalları uzundur, uclarında her zaman 
(odun tomurcuğu) bulunur. Bu tomurcuk açıldı
ğı zaman yine odun filizi yapar, yani bu filiz da
lın uzayıp büyümesine yarar, meyva yapnaz 

Halbuki meyva dalları böyle değildir. Bun
Jar daha kısa olurlar. Bu daHarın üzerinde gerçi 
odun tomurcuğu da bulunur, fakat uclarında ka
lın, yuvarlak ( çiçek tomurcukları ) da vardır ki 
bu tomurcuklar açıldıkları vakıt meyva yaparlar. 

Bunun gibi, elma ve armut ağaçlarında üç 
çeşit tomurcuk vardır Odun tomurcuğu, meyva 
veya çiçek tomurcuğu, yaprak tomurcuğu. 

1 - Odun tomurcuğu: İncedir, küçüktür, uzun
dur, açıldıkları zaman odun filizi yaparlar ve bu 
filizlerle ağacın kereste kısmını yapmıya çalışır
lar. 

2 - Meyva veya çiçek tomurcuğu: kalındır, 
yuvarlaktır, elma armut ağaçlarında kısa meyva 
bulunur. Bu tomurcuklar kısa meyva dallarının 
yaratıldığı senede uclarında bulunur. 

3 - Yaprak tomurcuğu: Odun tomurcukla
rındaa daha yuvarlakçadır. fakat çiçek tomurcuk
ları iilZİD çiçek tomurcnklarından ayırmak olduk· 

ça zordur. Yaprak tomurcuğu yalnız elma armut 
gibi ağaçlarda vardır. Başka ağaçlarda bulunmaz. 

Kısa dalların uclarında bulunan yaprak to
murcukları açıldığı zaman Üzerlerinde gül gon
cası gibi bir kaç yapraklı kısa filizler verirler ki 
eğer bunlar filizi iyi beslerlerse o sene içinde kı
sa dalın ucunda çiçek tomurcuğu yaratılır. Eğer 
besleyemezse fılizin ucunda yine yaprak tomur
cuğu yaratılır ve gül goncası gibi yapraklar düş
tükten sanrakısa dalın üzerinde iz bırakırlar. Bu 
hal bir kaç sene böylece devam ederse kısa da
lın üzerinde halka halka izler bırakır. İşte elma 
armut ağaçları üzerinde görülen yapraksız halka
lı kısa dalcıkların sebebi budur. Bir ağaçta bu gi
bi dalların fazla bulunuşu o ağacın iyi beslenmiş 
olmadığına alamettir. 

Demek ki bir ağacı meyvaya yatırmak yani 
diğer tomurcukları meyve tomurcuklarına çevir
mek için iyi beslemek lazımdır. İşte ağaçlara kuv
vet vermedeki sebepte bundan ötürüdür. 

Bünunla beraber havaların da tesiri inkar 
edilmez ilkbahardan sonra havalar çok yağışlı 
giderse ağaçlarda çiçek tomurcukları az yaratı
lır. Yazı kurak giden havalarda ise çiçek tomur-
cukları fazla olur. Tomurcuğa bazı köylerde göz, 
bazı yerlerde de mudul diyorlar. 

Kazım BULUTA Y 



Sayfa 4 

Lisan dersi veriliyor 
Gerek evlerinde tJe gerekse çalışma yt!rinde Fran · 

srzc ı d•rs alma le istiyenlerin aşağıdaki adresime müro-
t'a'ltları . . j 

Bir sene zarfında enmüsait şartlarla mükemmel su- ,1 

rette Fr.:ınsızca ö;retilecektir. 
Müracaatlar hergün Erzurum otelinde saat 14 den j 

16 ya kadtır qoptlmalıdır . Erzurum otelinde 

Mütek•it Frans.ı.ıca muccllimi 1 
Ali Ozbeg 

Sabun eksillmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonurıdan:

ı E zincan garnizonu,1 2. Teşrin başından ]. l 
Teşrin 9./0 sonuna kadar ihtiga ı olan 10.000 kilo Hbun 
açık tksilfmf'qe konulma#ur. 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira ilk teminat 337 
lira 50 kuruştur. 

3 Eksiltmesi 31 Birinci teşrirı 9.>9 salı günü 
saot onda Erzincan As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartname fJe et!safı Kolordunun ı'ekmil garni
zonlarında. meucııttur t1e aynıdır. Her yerde lıtr ıün 
gö"rülebilir . 3-4 

Mağaza icar artirması 
Vilayet Dai111i Encümeninden : 

Yeni yol 25 Birinci teşrin 19.5.9 
1 -~----~·~~----~~~ ...... ----~~~--~~----~~.;;;~~:.:.:..::=.!.:.:.:.:....:..::;.::::.~~--~ 

BUGECE PANO AMA BAHÇESİNDE BUGECf. 

Ko ik •• usa • gece 
K. Sahir ve arkabaşları tarafından 

T©~~.t yöy®Dil ©.la ©ıliinl 
.Aynca komedi - Varyeteler - Saz - Solo - Canbaz - Rakslar 

Bayan Saadetin 1 

yenı Şarkıları 

Fındı!< müstahsillerine İlan 
Hususi muhasebenin az un sokaktaki 751 no :lu ma· S K f 1 d 

ğazasının bir senelik sahi~ icar bedeli olan (45) lir• ri- Fındık Tarım atış aoperati eri birliğin en · 
Akçac bat Asliye hukak 

İlakim.lıji den: 
Sua.<:or kö"günden Avııo.t: 

oğıılların.fan Ahmet oğftl 
Afi karısı Mıhri tarafındafl 
nefsi Pulatane mahallesirı· 
de mukin Mustof n scmıfl 

zerinden aTfırma~ğa çık.a~ılmıştır. Muvokkat te~in_atı (3J8) I Birliğimiz Ünyeden 1-/opaya kadar Tarım Satış Koop':.rct'/lerile teşkilütlan-
kuruştur. 9.7 /.9J9 tarıhrne çatan perşembe gunu saat 75 dırılmış olan fındık. hö'gesinde ayni zamanda fındık figatlurı üzerinde ntuim rolü 
~e vif~yet makamınd'! top!an~calc olan daimi t~cümen~e 

1 
ifasilede tavzıf edilmiş bulunmaktadır. Bu maksatla mu~ayaa ekiplerimiz daima her 

ıhalesı grıpılacoktır. lsteklılerın muvoldcot temınatlarıle yerin pazularında birliği7aiz namına mubaqaatta hulunmaktudırlar. Birliğimizin mu. 

encümene müracaatları. 2-4 ! bayaa barem fiyatı karu değirmenlik ve yüksek randımanlı iumbul fındık on dört 

J __ D_e_fte_r_d_a r_l ı_kt_a_n ------!J 
Türk parası kiymetini koruma 
hakkındaki 12 numaralı kaı er

nameye ek karar 
Madde 1 - Sikko ve kiılçı halinde o!daiu gibi 

kıymetli madenlerin hurda fJe musnu halde de memle
ket dtşrna çıkarılması memnudur. ( Kıymetli madenler. 
den maksat: Pı'atin, Altın ve Gümüştür.) 

Madde 2 - Yolcuların şahsi zinet o 1arak daima 
taşıdıkları kigmetli madenlerden mamul ~şga da bu hük
me dahildir. Yalnız alyans fle ıat:t hu hö.kümde11 miıs
teınatlır. 

Madde 3 - H1.1.riçten Türkigeye gelen ecnebiler he· 
raberlarinde getirip ille Türle. tümrülr. kapuıntl.a aiti.kadar 
fÜmrük memarltırına verecekleri beyannamelere 'CJega pa· 
soportlarına kayıt fJe İşaret ettirdikleri lciymetli maden· 
lerden mamUl eşyayı ımdetlerinde memleket d•şına çıka
rabilirler. 

Ba kararın neşrinden efJuel Türkigeye ğelmiş hulu 
nan ecnebiler beraberlerinde getirmiş oldukları lc.igmetli 
madenlerden mamul eşyayı kambigo mercilerinden mıiH• 
~de almak şartile memleket dışına çıkarabilirler. 

Madde 4 - 30-6- 1930 tarihli ve 1715 sogılı 
kanan hii.kiımlerine töre gopılacak mu"lmeleler bu karar 
hükümlerinden müstesnadır. 

Madde 5 - 14 - l - 1938 tarihli ve 2-80.JO sayılı 
kar•rname ile 17- 5- 1939 tarihli ve 1- 71008 sayılı lca
rarnu11e hükümlerı mülgadır. 

Madda 6 - Bu karar ntşri tarihinden müteh1rdir. 
Madde 7 - Bu kararın icrasına Maliye Vekili 

memurdur. 1-3 

baç11k kuruş. kuru dt'ğİrmenlilc sivri fındık on üç buçuk kuruştur. M'istahsilin her za· 
m1Jn birliğe ve o •dlJ oe Trabzorı.daki birlik mümessilliklerinr., pnar moh:ıilarındaki 
ekiplerimize müracaatla bedelini derh ıl ve nıklen almrık siiretile bu /iyrıt/ar e 'sm
dan mallarını satabilrcelclerini ilan ededz . 

karısı Gci üzar a/eqhine ,,. 
çılan; kocası n:umailtf/ 1 

Ahrrıtt oğ 'u Alinin ~ 3.12 ta
rihindenberi ga,.p olduğıı 1:1• darı gaipliğine lıii.k im v"'' 
mesi dat'Jo.<:rnm rori muh k'-
mesindl': Alinin J Jl se ıe· 

Kuru Fasulye eksiltmesi Belediye sinema-
Erzincan Askeri Satınalma Komisyonundan: sının icar artırması 

sinden beı i hayat ve ,,,eırı0• 

fı hakkında maliimatı o/atı· 
ların şahit si/alile rlinftnıl· 
mesine krırar verilmiş o/dtJ 
ğundan bermucibi krı;or h~ 
hapta malürnafı olan/o']. 
istima edilmek üue J T- 1 
939 tarihine k~dar mahk~· 

1 - Trabzon ıarnizonunun 7. te1rin buşrndan E9lul 940 
sonuna katlar ihtiyacı olan 2 f ,000 kilo kuru f asalgay11. talip 
çıkmadığından bir ay içinde intac dilmek üzer• ,azarlığa 
çevrilmiştir. 

2 - Yeniden yapılan muhammen bedel 2730 lira, ilk 
teminatı 20~ lira 75 kuruştur. 

3 - ?azalığı 26-10-939 Perşembe tünü saat 11 de 
Erzicanda askerf komisyonunda gopzlacaktır. 

-1 - Şartname fit eurf11.ı Kolordunun tekmil garni· 
~onlarında me'1cuttar V! ognidir: her yerde h~r tün gö. 
rölebilir. 

Pirinç eksiltmesi 

Belediye encümeninden: 
Belediyeye ait sinema 

binasının bir senelik icarı 

15 gün mkddttle açık ar

O M l ,rı· 
memıze muracaat eg em 
ri ilan olunur. _.,/ 

tırmaya konulmnştur. y 
Sinemanın muha.,,m•n urtf aş 

icarı 2500 liradır. İhalesi K 
1 28-10 -939 Cumı:ırtcsi tü- iZi aya 

nü saat 10 da iıra edilece-

ğinden taliplerin muvakkat ya rd ~ m 1 
teminat makbrızlarile ayni 

Erzincan Aslceri Satın Alma Komisyonundan 
1 - Erzincan ıarnizonun 2. Tc:şrin 

Teırin sonuna kadar ihtiyacı olan 20, 000 
kt1palı zarf la eksiltmeye konulmuştur. 

başından /. 

gün "e saatte enclımene mü- Unutma 
, __ rc_c_a_o_t_la_r_ı_il_a_n_o_lıı_n_u_r ___ 3_~_4 ____ ~~~~~~-----~ 

kilo pirinç 

2 - Muhammen bedeli 6.000 lira ilk teminatı 450 
liradır. 

3 - Eksiltmesi j 1 Birinci teşrin 9~9 .:>alı günü 
saat 71 de Er%incan As. Srı. Al. Ko da yapılacaktır. 

4 - Şartname ve evsafı Kolordunun tekmil ıar
nizonlarında mevcutlar ve aynıdır. Her yerde her gün 
ıörülehilif. 

5 - Teklif mektapları eksiltme saatından bir saat 
e'Ovel komisyon Başkanlığına verilmiş veya posta ile 
aynı ıaattn Ko7tisgonda bulundurulmuş olacıktır. 3 4 

Pülverizatör eksiltme .i 
Vilayet Daimi Encümeninden: ,;. 

Z 1raat dairesi için beheri (30) liradan 26 adet pii/1!~14 
zetör satın alınacaktır. M.ılıammen bedeli olan ( 780) it 
üzerinden 35 tiirı müddetle eksiit'Tleğe korıulmuşftıf· 

1
,,,,,. 

Muvaklc.ıtteminatı ( 58) lirr.ı (50) kuruştur. 2~-1 
1

, 

939 tarihine ptan perş!mbe tünü saat T 5 de vilayet "',, 
kamında toplanacak olan daimi encümende ihalesi gaPa· 
l•ctJlctır. Ştutnamesini ıörmek istiyenlerin her gün efl~/e 
men kıılemine ve talip ofonfar ın muvakkat teminatl~4 
encümene müracaatları, ~ 

,-----=--~-------~----------------~-----~--~~~~~~~~~ 

NöVOIL BASOM~Vü 

·Her Türlü ab· şlerini 

En Temiz, En Ucuz, En Çabuk .Bir Surette İhza Eder 


