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Vıldönüinünde 

E 
Hdi Atatürlc'dn fani vücu. 
Juıun aramızdan ayrıldığının 

ille gıldönümündegiz. bugün 
lcalplerimis sorısuı bir saygı ve 
matewıle doludur. Nasıl dolu 
olmasın ? : At•türk, tarihimirin 
hem en Büyüğü, h~m ıon Sevgili 
sidir Atrıtürk, nr<:limizin ,.,. 
m;/letimizin erı büyüle şe"'ef., 

iftiharı ve deReridir A lalürk, 
yalnız bizim delil, cihanın da 
Birici;iJir .. 

Atatürk'ün yalnız 

eseri bile bir devri 
ıüsliyebilir. 

bir tek 
doldurup 

O'nun ~n büyük eseri, lıiç 
şüphesiz, en yakın voldaşını• 

etrafında sayısız eserl•rle taç
lanmış hür, medeni :J• sarsı 1maz 

birlijimizdir., 

Atatürk sevıuını, Tirk 
milletile beraber oe Türk mille
tinin gürefinde tarih boyunca 
ıaıatl/I deP•m etttrtcığiz; en 

k•'si mirasımız, en lcutsi vazif•· 
miz bul. Ve ttırlarltı~i çiftçi 
Atalü.rk'üe ve ().,tun millete 

sayurz ve essiz hi•m-ıtlerini ha· 
tırladıfı zaman Jaha istekli, Javra 
nacak daha çok çalışacaktır. Vazife 
baıırıdaki her Türk Atatürk'i! 
andılcça daha verimli olacalctır .. 

V11tan hizMdİ1tin huJudu 
yolctur : Atııtiirlc'iin aramızdan 
agrrlJıtı b•ııJn, mil!Jonlar, iten· 
tlilerini taze bir enerji ile dol 
dararalc Ôfl lıalDl .. aluJa tiden 
ıold• eslcisintlırt d•ha ıuurlu 
o• /crıoctli yilri1Jıce/clertlir. Çü.n. 
lcü, Atatürk : " Fel<iketler in.an· 
ları, akılları b:ııında milletleri 
daima azimkar, ceygit hamlelere 
set1/ceder.,. dımiıtir. 

Çalıstılcça ve bas•rdıkça 

Atatürk'• daha LaNık olacatız : 
Bu yıl tren Erzurum• varaı .. 
Korellilk f,acaları tüttü. Köprü, 
kanal, barai, ekonomi ve kiiltı1r 
müjdeleri. Her yıl, S•m•una 
çıkar fİ6İ, Erzuruma varır ıibi. 
.>ıoastı ulasır ribi, lnönüaa•. 
Sakaryada, Damlupınarda ucr 
ıi bi, fzlftir• iner ıibi, hızımız 
hiç tksilmcd••• hep artarak 
ilerligeceliz.. Atatiirk'ii kura 
kura sevmek tlejil, O'nu anl••alc 
daha iyi anlamak, O'na i'"ren· 
mele, O'nmn gibi çalıs•tık, yıl
mamalc, ıoralmamalc, ı•pmalc, 
gapmolc, ve gönül f •rahlıfı Juy· 
mak .. Atatürlc'iin ruhu, Alatü.rk,ün 
eserltri ve ülküsü •unn istiıor .. 

Atalürlc, ZılHgdc ismi11de 
bir anayla, Ali Rıza isminde 
fani bir babadart dokmamıştrr: 

Atatürk'ün anası vatanın kalbi 
bütün bir vatan, Türk vatat11; 
ba6aıı millt!Iİ• sine1i, bütün bir 
millet, Türk milletidl,., Zübtoyde 
isimli nurlu ancı ve Ali Rıza 
isimli muhtt!r•m Oflba aziz bir 
vt!siledir. Atııtürk'ü. Türle tari-
ni11in ıarurt!tleri doğurmu1tur ve 
illcönce 19 Ma11u 1919 da :inm 
sun ufuklarında .• Bundan öncclci 
alamell•r iirer cl•fum sancrsı11-
dan ibarettir .• O, b•ndan .011,,. 

aa Tilrk rt1illcti11in isti/eltili oc 
oşlcr ile !lafra/maıtar. 

Batıl" AtutiJrk'in ölıJm 
yıldönümıincle clefiliz : Atatürk 
lçimizd• goşıgor ve ıarg•caktır. 

Atatilrk ıancı sonsuz .•aygı, 

rninnd ac şükran 1 ... 
Hakkı runcay 

1'i 
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BOYÜK ATATÜRK 
ğı111. ciğerlsrinden ne acıkli 
şartlarla su aldıklanm. fer-
yad içinde nasll sararırJ 
solduğunu görür gibi oluyor 
ve hiç bir işe el atamı yarak 
daima düşünceli, dalgm 
otwuyor ve dolaşıyorduk. Eserlerinin Bekçis· • 

iZ O gün sabahleym Uzun· 
sokak caddesinde he/ki 30 
defa gidiş geliş yap ık- Pal ' . - . :: . . . . ·.:: - -. 

. ·~ : . . - . tonun Ydkalan k lkmış. 
Eller cepte. Yenif Jr h ecza 
nesi önüne kadar ge/Jyor. 

liii 
Atatürkün Öldü ğüGüne 

Ait Hatıralar 
10 ikinci teşrin. bütün 

Türklerin ruJıuna iş/iyen 

belli başl! günle'den biri 
olmuştur. . 

~bir kaç saat k11d11r' uzun 
sürecek bir dalg1nltkt11n 
sonra ve gene nihayet bir 

.t. kaç defa tekerrürünü mü. 

Ölümüne Batün Türk Milleti Böylece flğlamıştı 
lltatürkün. ona kıyan teakip silkinerek yataktan 

hastaltğı mutlaka yeneceği· f1r/Jyacaktı. Ve 15 inci yıl 
ne kanaat getirmiştik. Bü· dönümünde onu flnkar11dan 
tün gönüller, bir felaketin, daha gür sesle Türle mille-
11cık/J bir gün yaş 11 ya· tine hitap ederken dinliye· 
cağımızm doğm11k ihtima· celctik. Hayf aki. Dahiler de 
/ine ait bir duygu dahi Tabiatın zalim pençesinden 
taşımıyordu. lf tatürk niha- kurtulamıyor ve bütün eş-
'tef bir fiyevri ve nihayet ya ve esrare nufuz eden 

kudretli gözlennı müebbe· 
den yummaqa mahküm 
olurorlar. 

fltatürkü çok sevdiğimiz 
için (ölüm) kelimesini ona 
hiç yakışt1ramazdılt. Hatta 
son dakikaya ködar tüyleri 
ürperten o soğuk /ce/ime 
akla bile gelmemisti. 

Doktorların ajansla sık 

r 

tekrar dünertk Konak ca· 
miinden ilerlere doğru uza 
ntyordum. Birden. Refik 

Kora/tan seni istiyor dediler. 
v /Jyet Makamma koştum. 

lçerde kim var ? 
Şifre memuru ! 
Başka ? 
Başka kimse 

efendum. 
Sessiz bir iki adımdan 

sonra Pauıvananın arkası 1· 

dan göründüm. Fakat o 
noklllya kadar bi.ıtün var/J
ğıma çöken raşeden ken
dimi silkip kurtaramwor
dum. Kulaklanm ne işitecek _...._.._. 
son bir ameliyat mı ? yok-
sa ak/rJ getirme ikstemedi
ğimiz o soğuk kelime ile 
karşJ/aşlfsak ne olacak! 

Refik Kora/tan Vilayet 
makamında şimdi •nyi yer-
deki 111ası1ma. başmda a]l*k 
üzeri elindeki müsveddeyi 
Şifre memuruna okuyor. 
Kaymakamlara hitaben y11 · 
zı/an bu şifrede - souk 
kelime - henüz geçmemiş 
ve fak11t ona doğru gelen 
bir ifade var. Metanet ve 
sabir kelimelerinden sonra 
güneşin kararıp çöktüğünü 

ifade eden kısma gelince 
cüs>eli Refik Kore/tan 
bir hmçkmkla bir daha 
sarsıldı ve kavruldu. Ben. 
okla vurulan i:ısanlar gibi 
birden bire divar<1 yapışmış. 
bir nefes flkaRıkltğı içinde 
fena bir an qe;irdim. flki-
binde bir sar~ılma ve ağ 

lama oldu. Tam bu srrada 
Bekir Şüküti Kulaksızoğlu 
içeri girdi . 

flmt'ı11a Konulan Çelenkler 
sık verdikleri rapor benzi· Refik Kora/tan kendini 
mizi soldurmtığtı, neş'emizi toplamış. direktifler verm_i-
kaçırmıya baş/11mıştı. Hu · ye başla"?_ışt~: 11rtı.~" şe~ı~: 

~ de lftatu;kun olumunu 
susı olarak alman bazı ha · duymayan kalmamıştı. flr-
berler de deruni teessürler kasından müdavi doktorla 
üzerinde sevinç uyandlfacak rın son acı dakikayı hıldi 
bir hava taşımıyordu. ren raporu ajan-.!~ h"'r 

Yatakta nasıl kıvrandı· far;da v;:tvı •,.,.,, .tı Cı ı ~r 
~rn.15"1!11 
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Canlı Ebediyet 
Sıra inıanlar oar, ü.stıin in· 

Hn Hr. Stra İn•a11lar denilince 
ille lıatı "' ıelen şunlardır. 

Göriinür, törünmez kabili
•ctl•rini yalnız sahalarına, yal
nız eol•rine bağlamış geçim 
lcuklaları. Sonsuz hayat zinciri· 
ıein ancak birer halkası soyılan 

c•/u~ mahluklar. Mill•t adında 
lcl bügük gığmlar bu srra insan
lardan yapılır amma onların 

lıer lıa11ki tecelli/eri karşı.<:ında 
ite tarih umur/anır, ne de milli 
oicdan örpcrir. 

Aile kanunlarına göre do. 
;arlar, Tabiatın canlılar için 
kurduğu eb~di düzene göre ya. 
tar, ~e ölürler. Hepsi o kadar. 

Ustiin intan denilince ilk 
hatıra l{elen iunlardır: / ç var
lıkları dış/arından çok büqük 
y•pılıdır: GöTJdeleri in-rnnsa da 
dimağları deTJdir. Mideleri kü. 
çühece vicdanları engin dir. Mud· 
tÜye bağlı istekleri silikse d• 
mil111te bağlı ülküleri keskin ve 
NÜcedir. 

Bunların dimağı ? mensup 
olJulclart millete fayda TJe ışık 
Juğıta1& tiir bir kaynaktır. Bun· 
/arın oicdani , millet ıztrrabını 
lc.ucaklagon ve dindiren coşkun 
oir ıifa yurdudur. 

Bunların otoritesi , millet 
enerjisini oügük daualar uiurun· 
ca alaii/diğine şahlandıran ga
•uz bir kırbaçtır. 

Bunlar su katılmamış Baş
bıı~dur, iasan azmanıdır, tekleş
miı l>irer millettir bu üstün 

inıartlaf ... 

büyük roller oynumcş, düşmüş 

kalkmış, _ı;en miş yenilmiş işlek 
bir millettir. Başı sıkıştığı za
man Başbuğ Ç'lplı, engin vicdan
lı bir kahramanın ardı sıra aç
lık.tan tokluğa, yıkımdan kurlu· 
luşa ulaşmıştır. Tarihi eşelerr.ige 
lüzum yok: /lk ölüm yılını en 
keskirı maternlnle andığımız 
Kama/ Atatürk; hPpimizirı gö2-
leri ve imc•ları önürecle dikilmiş 
canfı, parlak bir örnektir. Bu 
nalmıştık: Koskoca bir impara· 
torluğun ankazı altında az kal. 
sır. milletce tarıhe gömülecektik. 

Ya11m düngaycı karşı krıza 

nılmış Dumlupınardrı ki l'Ş~fa 
zaferın kılaTJazu k imdi? Ba>buğ 
Atatıirk. 

Türkiye J,,;ıi/en ülke ü~tün 
d,. bugünl.:i d ifrt boşı mnmıır 
istiklal havasını başarmak ül 
küsile büt-in bir millt!t kudrt'tini 
şahlandır .ın kimdi ? Ba:;buğ 

Atatürk, 
Haktan daha çok kuvTJete 

tapan bir dürt_qa örıündf': dinç 
bir oa.,.fık heybetile gözüken 
Cvmhuriget ılevletini k•ran kim· 
di ? Baıbuğ Atatürk, 

Her bakımdan Asgaya ıömülü 
geri bir milleti, her bakımdan 
Aorupaya benzeyen ileri bir millet 
yapmak için umulmaz işler ba
şaran kimdi ? Yine B a ş b u ğ 

Atatürk .. , 
Yoook : Doğumile ölümü 

arasında ki kuacık · mesa f e*e 
bu kadar güce işleri .Jtğdırabi/. 

miş üstün adamlara zeual olaş. 

m11z. 

İhtifal intıbalc: rı 
Hayat sahne,inde muvaffak 

olmuş, muhitlerini kendi inkişaf 
/arına alet yapa.hilmiş usta uk 
törler de var. Bit- Ç< klarının 
~m~ğini kendi kar.ancırıa kata· 
bilmiş acar patronlar ela var. 
B. tip sıra ndc;mlarrn üstün İrl· 

•anlarla lıiç mür.asebtiİ bile y ok 
tur. Büyük' davalara k.oşulmu~, 

inıa11lık ve mil/el ı ılıroplarından 
f•ecde gelmis, bağrı yanıl: ,uığın · 

ları refaha ve kurtuluşa iıetmek 
lıeyeca11i/e ıahlanmış birer Baş· 
••tdur üstün insanlar ... 

Onıın için patronlo.1 ı tıpkı 
.rıra irııanlar gibi gömer t•• ge· 
çcria. Baıbu;larr ise ıömüldük · 
ten ıonra da bin emekle yaşatırız. 
Tür/eler; cliinya hodiseluinde 

Parti kongreleri 
Eve/ki gün Cumhuriyet 

Halk Partisi Yavuz (Yomra} 
nahiyt! kongresi yaplf mış 
ve bu m mt11kanm daha zi· 
yade göze .'1at11n yol ve sıh· 
hi ihtiyaçları görüşülerek. 
tesbit edilmiştir. 

• 
· Dün de Oğuz nahiyesi 

( lfrsen} kongresi çok alaka
" bir şekilde yapılarak mü
him ihtiyaçlar tesbit edil
miştir. 

Dr. EDİP SÜREN 
llzun müddet şehrimiz 

Sahil sı'ıhiye doktorluğunu 
ifa eden ve halen lfnkara
da Sıhhat ve içtimai Mua· 
venet Müfettişi olan dok
tor Edip Süren Erzurumdan 
fh.ri~lı, ge/mi1tir. 

Biz sıra insa ıları tnpfon 
silüp süpüren öliim ; Atatürk 
çapındaki insan azmanının eli· 
ni ve kemiğini g o k edelıilir 

amlfta manevi hü ıiyrtinin kı.'ına 
bile dokunam nz. 

Gerçtk? Dumlupınar, tam 
iıtiklôl, dinç bir d,.v/et, ArJru 
panın J• lmik tıe kültürünıi ku
şanm11ya &apaşan bir millet . 
Gibi şah esnlnl yaratan bir 
Başbuğ tekbaıına canlı bf, 11be 
tligettir. Ne.~iller boyunca, la1ih 
boyunra - gediden getmlşe 

- bütü11 hafıza ve imanlarda; 
bütün duygu oe Jüıüncderde 
sapasallam barınabilecek canlı 
bir dcdigct.. 

Rıfkı Kulaç 

Muhtaç talebeye 
yemek salonu 

açıldı .. 
Mekteplerde y•rdıma 

muhtaç yüzlerce talebeye 
her sene tedrisatın devam 
ettiği müddetçe çocuk esir
geme kurumu tarafmdan 
öğleyin sıcak yemek veril· 
diği malumdur. 

Esirgeme kurumunun. 
Meras caddesindeki yemek 
salonu evvelki gün Valimiz. 
Parti ve Belediye reisleri 
vesair davetli zevatın huzu
rile 11ç1/mış ve 427 çocuğa 
yemek verilmiştir. 

Çocuk esirgeme kuru· 
munda çalışan 11rk11daşların. 
bu haytrlı İiteki mesailerini 
tıkdir ıyloriı, 

( 
1 

Yenl .1101 ) 

' il Ata r 
/framızdan agrılal.ı bir yıl oldu Sana yapdığımız 

Yıldönümii; öldüjün için d~ğil. goş~dığına bir daha 
inanmak. gaşadığtnr, bir dahr.ı inar.dı r mak içindir! .. 

Senin bag·amım, ;Jk de/a sensiz yaptık, neşeli hare
ketleri:niz oziz Ruhuna inşirah 'l.•erm~k. go 'u nd!ı izinde, 
yürüdüğümüzri i 'ibr:ıt etmek içındi !.. . 

ihtifal intıbaları 

Atatürk! 
Brı ancltı 17 mi/yon Türk, m innet ve Şükran duy

galarrnın huşuğu içinde seni amyor ve ruhunun ordmdan 
kanatlanmış uçuyor. S ana hangi gafil ö ü diy,,cek? Türk 
milletinin. hrıtıran-ı ~Öçte,d1ği candan bağlılık. ölmezli
jinin, ölmez tezahürüdür/ .. 

Atatürk! 
Kalbimizi dinlit1oruz. b 'zi sarsan heyecanda Sın 

V.Arsın. nefes alıyoruz, ciğerlerimize dolan havada senin 
lcolcrın, n11.luımızda Senin lcanm, ruhumuzda Senin alevin 
11ar. ! Top yekun bir millet haglc.ırıgor ve diyoruz k;,. 
bizim varlığımızda, bizden daha çolc, sen gaşı.11orsun, 
tölcden ay düşüp parplanmadıkca, yıldızlar dô'kiilüp 
sönmedikce, ölmhıc celc gaşagocaksın, çünkü Sen bizim 
Bayroğımız~ın, Sancağımızsın ! .. 

Atatürk! 
A.riz hatrrnn •o'n.ünde eğilmek. istiyoruz. fakat briyiik. 

ruhurıu tazibetmelcden korlcugoruz. çiinkiı Sen; kendi 
önünd~ de of<ta, Türkün fa., eğmuine tahammul ed~mi
yen hudiıtsuı bi' guru rsun ! .. 

Bıınun için biz de. başımızı ejmiı:or, göklere koldı
rıqor. Sana ka ldırıqoruz. Sen; milletinin başı daima 
tırıkardn, drıim~ dik dıırsun diye göklere çı! madınmı ? 
'1nklnl'! çıkrnadmmı ? 

ihtifal int • baları 
Atatürk 1 

Baıımııda, başı icarlı Şahika 'ar gibi Milli Şefimizle 
JÜce hatıranın, mulcadde1ı emanetlerinin bekcisigi.r, büqük 
üllcüniin sctnıuı hedef /erine doğra yıldırımlar gibi akar
lcen, tölc tanrıyı titreten haykırış/arımızla seni ebediqet. 

lcrc icatlar talr.ibed~cejiz. eb~digetleTe lcadar, Ebedi Şef/ .. 
Ihsan Gültekin 

Nikah törenleri 
Tüccardan Hasan Karanis kızı Bayan Kadriye ile 

tüccardan İdris lbrahim oğlunun ve yine tüccardan Os 
man rllemdağ kızı Bayan Nahide ile tüccardan 11/aett.n 
rlkçayın nikah törenleri hafta içinde Belediye evlenme 
dairesinde yapılmıştır. 

§ 

Tüccardan Hamdi Sidar kızı Bayan Hale ile Baro 
reisi Salih Zeki Tuğtekinin kain biraderi Gümrük Müfet 
fişi Kazım Koralrn nikah törenleri evvelki akşam flalke 
vi salonunda yapılmış. bu törende Salih Zeki Tuğtekin 
tarafmdıın evl~nen ve evlenec~k çiftlere Cumhuriyet ve 
inktlap karşısmdaki vazifelerini tebaruz ettiren heyecanlı 
bir hitabe irat edilmiştir. 

§ 
Kcimiloilu Hamdi km Bayan Macide flc /nhittarl<ı.r Ba~mü

dürlülil memu,/arından. Saim Önerin, oe Aoukat Ali Rizrı Özıen 
ltm ile Bayan Seniha ılc Teimen Abdullah Tunçaavın nikah tö-
r•"'"' dii11. alcıam a.ı.dige evlenm• Jaireaintle ıapılmrl/ır. 

G•n9 Fi/lltrt fit'•' "' itılıtiıırlılt.lor dUtriı. 
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Oluşlar 

Milli Şef İnönü' yü 
Dinlerken 

lsınet loönü, olgun olıcun bir 
daha konuştı.ı .. 

Aziz Şefin altıncı Kamutııyın 

birinci içtima yılını açış nutkunda 
; her şeyden önce, i nanmış ve ba-
şııroıış Büyük. bir Ş •fin yüreğin 

1 

.:ldn ıı1.opuµ bülüıı bir milletin 
yür eğ'int! alun, şuurunu işi iyen 

1 
aydınlatıc., ioandırıcı ve ferah 
verici bir hava V!ltdır. 

Şd, lcuv::tıni hiç kaybetme· 
den; bazan çelikleşen, bazan pa
mu'\. yu..ooşaklı2'ı alan yülcııek 

h t tbettle atıldı~ımız yüce hedef. 
ler.n ene• ji:1ini tazeli yen bir nutuk 
\erdi. 

lııönü'nüıı vabrlı ş~ f ve ba· 
1 ba se11ıni dinlerlı;en coştuk. coştuk. 
1 K d ·· . . tt . en ım ıı;~ guvenımız aı ı; samı 

mi. tıt ı z, ba.prıcı çelışrnalarıaıız 
art c tlt . • 

Şef, salahiyetle ıöyledi: 

"ıeçırdığimiz ııene, Cüıııhurıyetu• 

vatandaşta ve vatanda en büyülı: 

nimeti olan hıtysiyet ve emniyet, 
tam ımen halı:ım olmuştur.,, 

V ı:: ardındlll butün wi ılelio 

stvinç, dılek. ve ınan•,l•rını bil· 
dıren candan sözler : 

"Hu aeoe, Hatay, ana vatana. 
onun ayrılmaz bir cüzü elarak 
iltılıalı: etmıştir. Uzun seneler biz 

dea ayrı yaıamulı: elemini çekmiş 
olan aziz Hatayın, az zaa.oo 

İÇİDdo V&lUID CD şiria, CD mamur 
bir köşesi halııao rel~ceğine lcati. 
yen eminiz ,, 

•·vatanda adalet tevzii, eh
liy"tli ve emniyetli ellerdedir.,, 

Cıbaaın dar ve bulutlu ha· 
vası içiadelı:i yorıauzı lteilı.in 

çiıırilerle belirten ıö.der, dürüat
lüg-üıaüzüa ve mectlırimızıa en 
açııt ıfadeleridir .• 

Bütün jeatlerimiz: "Hiç bir 
devletin aleyhiıade olmıyaralc 

hiç olmazH tesirimizia yeti.ıti2'i 

ıahaııa beyoelıailcl aulh vo emo;. 

yete biz.met et•tılt suretiyle kea· 
dı emniyetimizi masun tutmalı: 
r.ıyeıine ııııııtuftur,, 

H . .up istewiyeruz; buoun tek 
şartı euıniyetimizin ihlal edilme
me:1idir .. Uostlultlarımıza aadıluz; 

lııze ayni ş t:kılde dostlult göste · 
rtıınek. şar lUt!.. tlıze hem rözlo 

Sadettin Uraz 
On günden beri şehri 

mizde oulunan Cumhuriyet 
Halk Partısi Giresun bölge· 
sı müfettişi ve /stanbul 
mebusu B. Sadettin Uraz 
hergiın Partı ışlerile meşgul 
olmaktadır. Partı kongreıe · 

nnın seyrmi tetkik ve fiı 

kıp eden Sadettm Uraz ev
eıi<ı gün memleket hastd· 
hanesını ve dün de tarıhi 
kıymeti haız o/on riyaso/ya 
c~miinı gezmıştir. 

Perşembe günü rlkçaa 
bat Kaymakamı, Parti reisi 
ve Halkevi reisi Sadettın 

Urazı Partide zıyaret etmış 
ve 20 bin liraya yapılacök 
llkçaabat Haıkeri binasınm 
pliln re krokıleri üz•rinde 
tetkıkler yapmıştır. 

Haber aldığımıza göre 
Sadettin Uraz Pilrtı reısı 

Ruhi Ura//a birlıktı yarın 
frfdçkaya gıdecektır. 

Mehmet Salih Gürses 
Cumlıuriget ekulu öjrct

me-.ıırinden •• Hatk.cvi 
ıöstırit kolu mümessili dı
ıerıi ark"daşımız Mehmet 
.lcd h Gursesm lskcnder pa
l" ıUc gJc.,{a 8:ıı öjreimm
tijine ta11in cditdııini mem. 
nunigetlı haber aldık. Meı
lıj;,ıdı ııııın 11ıllar azimlcd· 
raıH m1111iıile lıi ta11ıla11 
vıHvdın arluıd111ımısı tı6· 

ri• ''"iı. 

balcanlarıı vaziyet imiz açıktır : 
''yaptığımız ve yapacağımız feda· 
lcadıklara Cümhurivet orduları 

layık o!duldarıaı ispat etmefe 
her an hazıTdırlar.,. 

:5ıhat ve içtimai mu: veoet 
7Jr~at. ticaret ~.a!uılarıoda vataoıP 
ihtiyıç ve şııı tlarına en çolt 

uyan tedbirle ri aldık. alıvıkt• 
daha hızla ve şuurla devam eds· 
ceğiz .. 

iktisat sahasında: ••Büyük 
Mıllet Mecli'iioio, memlcketiıı 
iktisadi bünyesini aıığl ıım ~ir 
surette muh :faza ve devam ettır

m'lc içio, i~ :! betli tedbirieri duiıD1 

ittihaz edec~~ino milletimiz eOJiP· 
ı· cır. , 

Gümrük ve inhi.arl •. r, aıilli 
meofeı;ıtlarımızı b<'sliyea ıayel~~i· 
ne yQrümek.todirlc:r. Bunun ıçıD 
yeni dırelctifler de verilmiştir. 

N ,,{, ı, ııı ıtmur vatan ülküsü•~ 
hak ile at . şt r ıııede bızını eksilt••· 
yeco ıct ır. 

Maarifimizde, ''Bilgili çalıı••· 
farz, iliı:p ve tecrübeye daya••• 

ırayretlere husuıi bir ebem•it•! 
veriyoruz. ,, "Mali vo u•u•• 
şartlarımız aılı:ıni:ı ya maruz elıal~t 
bile, maarif işlerimizi• ana iflt· 

lcametlerde ilerlemekte ı -'Ç kal· 
mıyaoağıaı ve bcr halde •'"lt 
tedbırlerin zamaaıada alıaa••I''' 
ümit ederiuo.,. 

"Maliyemiz, 11uualoket ı:aiicl•· 
f aaaıaıa f evlt&lide maırafl•'1

1 ·vı 
ltarşıııDda, vatan lmarıaı v• 11 • 

hizmetleri durdurmıyacık ke4111r•t• 
ıöst4'rmelttedir. ,, • 

Biıyük Milli Şef'imisia 1uk• 
rıya bazı v.:cizeloriai aldıtııal~ 

- I"' yülı:selı: nutukıarıoıa her cu,. 
1
• 

ayrı bır hakikat ve belitat t•f~i 
yor. Oııuıa aziz varlıtı etrafınÖJ fi 
şuurlu birli~imiz bütün arzıı 
lddıalarımızııa dayancıdır. b• 

Milli Ş~t'in belirttifi fU ~ıı~ 
'bıll1 

teşeıa ı.unzara, cihan tarı o· 
en :nyıh ve ıözalıcı oluı v• 1 
rüoüşlerindeD biridır: .. 

11
,t 

"Türk uıilleti, Büyük ~ıı _, 
Meclisioiıa etrahnda t:,ölUılot• 1 
aarıılmaz bir k.ale ıibi, dil"!, 
hadiııeleri karıısında toplu 
dımdik durmu.tadır. ,, Y 

Hakkı TU·~ 

B. İhsan L. . ıe" Bir koç ganaen beri oıtJ 
rimızde buıunan Tereb ııi 
tüc:carfarın:Jan "e kı!l1~';si ıençLerinden Pcırti 1 

jj• 

tJ. ihsan dun /'reboluga ~g· 
teoc cc hın şehr imızdetı 
rılrm~tır. 

B. Hamdi Keski_11
111

t' 

Bır müddetten ber~ /(il 
zun bulunan kıymetli t11d! 
tür direktörümüz 8. H8iff1ı· 
keskin üç gün eve/ şehT jfİ 
ze avdet ederek dünde!,1ııt baren vazilesine başl81•· 

ÖLÜM. t1ıtffli 
Tüccardan /Ilı . Jet' 

Pirincci kalp sektesıfl pi' 
vefat etmış ve cerııtf.111jif1' mazı lskenderpaşa 'je/İr 
de kılındıktan sonra 1,tl wıenderedeki aile kabl< 
nına defnolunmuşt~r. 'IJI 

Sevimli gerıç/erıff!'ceif 
Celal ıe ettıem Pırıf1 1111' 
ve kederli akrabasına 
yet beyan eyleriz. 

T aşekkür ,,,; ı~: 
. B.ıbamcz AL~.~"'• ffl' 

rınçci ojianun oLa"' 1111~ 
naıalutiLc ıırık ,:1arl~~ 
mcr11ıi 'Tlinc ve ıerck 1,,ı'- , 
" c ıif ehen kcdır Ja ~J , ,,i'"" .,,,.ek Jüt/"" ,.,,..;, 
iunan kıymetli Jo~t1',1Jt1'1J 
ayrı ayrı lcşckk~' Jıfl ·
imkan 6ul11nm11dıt1" ıı-'*',, 
huıasa mulatırım ı0'',,ffl'ı 
tav•ısutıınu s•ıl11' 
rica ıccri~. ~·-' ıM 

Ailııl " f n·
Ctldttıı llJr•laim firl~ 

! 

1 

de 
gi 
rn 
ka 

b 
su 

il" 
Ce 
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köy erde yaşıyan Dört başlı canavar: 
Sıtma - Frengi - Trahom - Verem 

5 - Sıtmalı olanların tedavi olmalarını cebre· 
deceğiz. Ve bilhassa .. bir çok yerlerde görüldüğü 
gibi nöbet kesilir, kesilmez tedavinin ardını kes
memelerini hekimin dediği gibi şülfatoyu sonuna 
kadar almalarım gözleyeceğiz. 

6. Sıtma salgını zamanlarında yani bilhassa 
baharın son zamanlarile yaz aylarında korunma 
sulfatosu almalarına dikkat ve gayret edeceğiz . 

Kövlü dayı 1 
Sıt~anı tedavi ettirirken yangın kesildi diye 

ilacını kesme ! Bilki bunun zararını sen çeke-
- ceksin ! 
b 

•
1 Köylü dayı ! 

1 

il 
ti 

·-

Durgun su köyünün baykuşudur ! 
Köylü dayı t 
Sıtmanın baş ilacı süJfatodur. 
Köylü dayı 1 

Kocakarı ilaçlarile ve üfürükle sıtmayı teda~ 
vi etmeğe çalışmak hastanı daaha çabuk mezara 
yaklaşhrmaktan başka f ayea vermez. 

Köylü dayı! 
T ariada mahsulünün başı boş kalmasını iste· 

miyorsan, yevmiyenden ve işinden kaybetmek 
felaketine uğramaktan çekiniyorsan düşmanını iyi 
bil sıtmadan kendini koru. 

Köylü dayı! Köyün sıtmalı yer ise. 
Evinde anana, kardeşine, kendine ve çocuk

larına muhakkak cibinlik yap. Kabilse pencere 
ve kapılarını tel kafesle ör bil ki sıtmayı naklecen 
sivrisinokler en çok adamı gece sokar ve gece 
aşılarlar. 

Köylerde sıtma tedavisi hakkında elan yaşa
yan lı>atıl itikad ve inanışların başlıcaları sunlardı: 

Sıtma dalağının üstüne kurşun bağlamak. 

El ve ayak bileklerine üç düğümlü ham pa
muk ipliği bağlamak. 

Evliya mezarı civarından alınmış yedi taş at
tıkları sulardan içmek. Güvercin veya kara ta .. 
vuk kanile yazılmış nuskalar takınmak. 

Büyümüş dalakları tütsülü dualı merasimle 
ve baltayı dalağı kesiyermuş gibi kaldırıp indi
rerek eritmeğe çalışmak. 

Köylü dayılar ! 
Rukarıda saydığım şeylerle sıtmanızı teda

vize çahşmak artık çocukların bilecehi mar.ı.asız 

ve yürekler acısı bir iştir. 
Biliniz ki bunları yapmakla sağlığa değil me

zara yaklaşırsınız. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktora ltitabınd•n ) 

- Devam edecek -

Meyva Ağaçlarının Obur Dalları 
Bazı meyva ağaçlarının yaşlı ve kalın dalları sonra dalları, meyvaları beslemek üzere geri dö · 

0• liıerinde dikine büyüyen ince ve kuvvetli dalla- oer. Ağaçların istifade ettiği kuvvet, işte yap
ı•t ta raslanmaktadır. Bahçivanların (obur) dedik- raklardan dönen bu kuvvettir . 
• ~. leri bu dalları diğer dallardan ayırdetmek ko- Fakat icap eder ki köklerden gelen kuvvet 
1' 
"o laydır. Alışkın_ bir göz ağaca bakınca bunları ağacın üzerinde yetecek kadar yaprak bulabilsin. 

~emen tanır. Oyle ki kalın dallar üzerinde dim- Bulamazsa mecburen oraya gidemez, ağacın ka
dik dururlar ve ötekilerinden daha kuvvetli bü- lın ve yaşlı dallarında, dalların şurasında bura
~ürler. Fakat bu büyümelerine rağmen ilk za- sında toplanır kalır. Oburlar, işte dallarda topla 

Sözü uzatmayalım: Ağaçların obur dal ver
meleri makbul değildir. Ama hazan faydalı ola
bilir. Ağacın kırılan ve donan ve herhangi bir 
sebeple eksilen, boş kalan dalların yerine obur
lardan ya tamamen veya kısmen istifade edile
bilir. Lüzum varsa, kaidesine göre budanır ve ter
biye edilirler. Hacet yoksa, kesilip atılırlar. 

Kazım BULUTA Y 
lnanlarda meyva vermezler Bir iki sene sonra nan bu noktalardan çıkarlar. D • k · ı · 
biraz vermeğe başlarlar. Ama soğuktan hemen Bundan anlaşılır ki ağaçların yapraklarmı ko.. 1 1 1 Felaketzedelerine 

Yardım Edenler 
~rar görürler, obur dallar kolay donarlar. parmak, budamayı haince yapmak zararlıdır. 

Üzerinde obur dalları fazla olan ağaçlar her Aa-açlara obur dal verdirmemek için bunlara 
~~ne çiçek açarlar ama bu çiçekler meyva tutma- dikka t etmek lazımgelir. 

t' dan dökülürler. Tutan meyvalar da ekseriya kü- Fidanlar dikildikten itibaren üç döıt sene 
a~ . ~Uk kalır. Çünkü ağacın kuvvetini oburlar çe- muntazaman ve insaflı bir budamaya tabi tutul-
111,, ~~r. Onlara obur denilmesinin sebebi de bun- malıdır. Böyle yapılırsa üzerlerinde obur dal pek 
iti d~ndır. de görülmez. Fakat budama ihmal edilirse veya 
ştıf Bu zararlarından dolayı obur dalları bahçi- yanlış ve insafsızcasına yapılırsa dördüncü sene-

\ı'nlar makbul saymazlar. Bazıları bu111ları görü- den itibaren oburlar çıkmağa başlar ve seneden 
tı~r görünmez daha yeşilken hemen keserler. seneye çoğahr, öteki dallar arasına karışır. 

Makas elde, bahçede dolaşıp boyuna dal ker Nitekim ihmalhk yüzünden bugün abur dal-
~'kte~se baştan tedbirli bulunmak elbet daha Jarı fazla bir çok meyva ağaçlarına rastlamakta· 
~?~rudur. Alınacak tedbir: Ağaca obur dal ver- yız. Bunlara karşı ne yapmalıyız: 
1tınemektir, ki bu da bahçevaaın elindedir. Bu gibi ağaçlarda hemen ve dUşilnmeden 
~ Obur dallar ekseriya terbiye ve timarı yan- oburlara dokunmak doğru değildir. Kabil oldu
~ Yapılan ağaçlarda peyda olur. Ağaçlar lüzu- ğu kadar ~e ihtiyaca göre bunlardan istifade et
~ Qlldan fazla budanırsa, sağlam dallar fazlaca melidir. Öyle ki eski dalları kesip bunların yerine 
~~Silirse, toprak kazınmaz veya bellenmezse, için- tamamen ağacı kablayan oburları bırakmak hazan 
~~Veya altında sular göllenirse bu gibi yerler_de daha hayırlı bile olur. Yeter ki llon korkusu ol-
~YUyen ağaçlar fazla obur verirler. n:asın. 

,
1 

Ağaçların yapraklarile kökleri arasında mu- Bazan karğaların kırdığı dallarda da oburlar 
~~~~ne bdunmalıdır, yani buular birbirine denk çıkabilir. Bu halde bu oburları tamamen kesme
~ı.t'tlalıdır. Kökler fazla, yapraklar noksan olursa yip kırılan dalın yerine bırakmak muvafıktır. 
1 ~~en bozulur, ağaç topraktan aldığı kuvveti Kuvvetli sulu gübrelerle afkınlanan toprak
ı:~cttnen işleyeme~, ~ul.la~am~z. Çünkü yaprak- larda büyüyen ağaçların da fazla obur verdiği 
~ il~acın ciğerlerı gıbıdır. Kokten gelen ham hatta ağaçların dalları her hangi bir suretle ya
~vvet (nusg) ilkin yapr~klara gider, orada bol ralanırsa bu noktalardan dahi oburlar çıktığı gö-

r,,M ~t§te pişer, hamlığı gıder, olgunla§ır. Ondaa rülmektedir. 
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Fmdık T anm Satış Kooperatifleri Birliğinden: 
. . •irlijimi~ .ü"!"lııt Ho,,.g• k•tlar Tarım Setıı K•operotiflırile teılcilat/cnclı,.ılmıı olan fındık höiıesinde ayni zamanda fındılc figatları ünri11Je nazim rolti 
if•ııletle taflzıf. etlil .. ıı i•l•"."!•kta~ır. 8a ntclcıatl11 mubagac elciplerimiz tlaimtı h~r gerin pazrularında birliğimiz namına ma6ayaatta bu/anmaktadırlar. Birliiimizln ma· 
iaı•• . ·~~"" fıgatı lcıır• llııırmenlı~ 111 yülr.ıelc. raretlım•11lı tum6ul fıftdık on dört 611.,ulc ·1caruş, le.uru dejirmınlilc si'Ori fındık on üç b11.çalc. lc.uruştar. Miistahıilin h" z•· 
••ıt iırlııe •t ortl11 •e Tr~i~ontl.lc.ı iirlilc. •üme11illilclerinı, pazar 11tohallarındalci elciplerimize mür•caatlr.ı bedelini derh~l ıoe n~lcten almak süretile bu çiuatl•r eıusı11• 
tl•• ••ll•rıı11 Hl•iiltctlc.l•rı•ı il•n tlllerl•. ' ' 7 

Lisan dersi ver'ılı'yor İIAn lılıtı f'arbea der• ıiaaı.. ır•alt 
T b T S f ı ve kıımeD yol ve ııra taılar 

Gerelc e•lerinJe ,,, t•relcıe çalıırn• gcri11Jı Fran- ra c:~.r:P~ö~~~~u~a;~~~n~:~: ceaub .. ırmak il• mahtiut o• do 

İlan 
Trabzon Asliye Hukuk Mahke 

meıi Baılcitabetiadea: 

Açık Tapu 
Memurluğu 

Gurup Tapu Sicil 
Müaürlüğünden : 

•ı.sccı dtrı •lmtılc iJtigtnlcrin •ı•ğıtlalci •tlreıime miro· bibi 1eaet fıadıldıtı rarbu yol nüa otlak. v• şarlı:u 11ra btlar 
caatları . tf•alea yol ve eeauben aahi8i rarbea dere şi•alen ırmak ceau-

Bir Hrae zarfında ı1tmüstıit ıartlarl• mükemmel su- ıeaet fuadıklıfı ile mahdut yedi bea ırmak ile mahdut bir döaüm 
rette FraJ111zca ötiretiltctlctir. döaü• bir fıadıklık ile ıarkan fındıklık ve ıarkao yol rarben 

• 4fere ferb!a yol ltllaHD Hbibi lla ti h E I J 1 J Hhibi aenet çılılı~ı ve kıımen ractıo ar erıin rzurum ete i11ae •••I 4 ••n ıHet tarluı ıimalen yol c auben 
16 il• L•Jll / l d E l' J R R ırmak •imalen Kôr oıı-Ju Haaan ıc ., r ••pı ma ı ır . rz11ru111 ote ı11ue evi otlu aaim ılıs mahdut 15 ., 5 

Mütelcait Fr11nsıu11 maullimi tlöaüm bir fıadıklık ve ıarkaıa c•nuı,en yol ile mahdut beı .ıö -
Al. o·· 6 el L l . 1 K l aüm fıodıklılı: ve ıarlcan dere ı ~ ıu J f&r••• yo ııma •• e eı ________________ _;;..:.:.::.,_..:::.;;;,;::,:_ ___ , otlu Ha11a cenubı ıı ıraalc ile garben ve cenubeo yol ve dere 

Çam tahtası eksiltmesi mahdut alta döaüm fındıklık ve ıimalea ırmak ile mıhdut bir aö-
ıarkan yol rarben der• Şiaalea nüm fıaaı:dılc Haaaıı bat ofulJa· 

İnhisarlar Başmüdür]Qğilnden : Keleı oflu Hasaa ceaubea ıu~ rıadaa İbrahim otlu S111ih vere-
n l •ea 41ere ve yel ıle mah•ut altı •••i tarafıadaa ıeat"taia tasarruf 
rıı •t•nı inhistırlar M•tlirlüiii •n6arına teslim döaüıa fuıdıldık ve ıırkan dere 

~·ı le tan namlarına teıçili iıtuilmt-lıı. t•· 
e ı mı i~rı 156 metre milcabı kuru bega• f•m t11.lıt•ıı rerbea yel fimılen ve ceaulaen dir. Yapıl~a tetkikatı lı:uyudited• 
m•i•Y•• edil mele. Ü•re açrlc ılcıiltm111ı lconal1te•ıtur ır•ak ile m.ılatlut ilci ciönüa fın.iıldılı: 

bu aaıada rıyrı menku! ltııydı 
Talıt11l•rın ı6tıtlı 2.50X25X ~OD santimetre ol•c11lctır ve ıarkan yol ırar•en yol timalen olmıdıtıadao eababı tuarruf 
E/csilt•egı iştir•k eJıii/mı/c içi11 11tulıemme11 6eJel ve cenıabH ırmak ile mahdut iki hakkında yeriade tahkikat yapı• 

dönii• b i r f ) • ti ı it 1 ı k isırint/1111 38' lira 10 kuruş m•valclcat teminat akçosıreın lıcifıadaa taaarruf lddia1ıada 
t•ntlı;a *•lırılmtuı /tizımtlır. •• farkaa yol f a r lıl • • yol bul11aanlar vana veıaıki taurru· 

ıı ı 16 2 • • t . - - J'f p 6 aaltit büyiik ııra ta~lar ıimaleıı fiyelerila birlikte dairemize ve n•ıt ıncı ışrı11 ıan•ne miSfl•I c!rıım e- K.eleı otlu Ha1a11 eHuben ırmak 
fri1ni H•I •ttJ• ;cra lcrlı11•t:•lctır. ile aalıdut Hkiz döaüıa fıadıltlılı:. katif rünü olaa T. aani ayını• 

Tele.lifler matetlil ve /egilc h•ti görilüptt! ilıtıleıi ve ıark .. HbibJ Haat çalılıfı 18 inci cumartHi riıoü ıaat 12 
.;er• lcıluulıkJ•n bir ay ıenra taht•/arın mahol/intle teı · rarltH ti•r• ti••IH oeaubea .,. de yeriade tahkikat yıpacılt 

L ·ı hd t b d- ü memura mür JC&!lt etaeleri ilin /İ1fti icr• lcrlın11tıı o/acalctlır . J--1 •u 1 e ma u oa •t oa • 
-------....;..-----------------• otlak ve ıarkao aalııibi Hnet ça- oluaur. -------------.:......:.....:__.:... _________ _ 

İnşaat eksiltmesi Kapoh zarf usulile eksiltrne ilôni 
Gümrük Müdürlüğünden : Vilayet Daimi Encümeninden: 

Gıi•rilc .Viirlii.rliiğıi iint,.ının tle11ize 11a•ır lcrımına 1 - Eluiltmege leonıılan iı Trabz1111 - Ri~e ıtıltil 
ilifletett ıoptrrdacalc ol•n ,,,.eerelerle Dc;irmentlere ıol1111an 1-1 +850-27 + tJOfJ lcilometreleri11Jı huz. lcorlcu· 
Gi,,.rüiri11iin lıazı gerlırini11 tamiri iu 1ii11tlen iti6•••11 lule inıaatı w şose ts11Slı ta•iri lc.öpriı •g .. ;ı tahkimi. 
15 fÜll 11taJtlıtle 1ft'Ünalc•HI• lco11ulmu1t•r. K•ı;f bedeli ( 27274) lira (14) hr•ıt•r. 

l 5 Jlcinci teşrin 1939 1ini11tl• pazarlıltla iltelıi 1 ·- Bu işe •it ıartnomıler ve e•ralc ş•nlarJır. 
lc•t'iıeıi ı•-,ıl•c•iınJa11 iste/eli/erin ıerelti ö;,.ıtmtlc. A) Eksiltme ıartnemııi 
•ı •in•lctuag• iıtir•lc. etmılc. üzere Trab~o" Gümrilc 8) M.lc.afJel• p'ojeJi 
Miitljr/ii•i11tle mjtııeklcil ~lım Satım Ko•isganunm C) Nafı• işleri ıı1ııl şartnomısi 
MÜrae••tları ilin olunur. 2-4 D) Tesoigei tü•116ige, şose ve lc.arıir inıa•ta •it 

P 1 ki • k 1 • f enn/ şartname. 
azar 1 O inşaat e Sİ tmeSI EJ H•suli ı•rtn•me 

Trabzon Defterdarlı~ıadan : F) Silsi/ıl f i•t cıtt1eli, hulisai lcııif cet••li 
1 - Elc.siltmegı leon•la11 ( 4999) lira (3') le•r•ı G) Gr•file 

•etleli lce#f li Yomra 11ahiftıi laikumıt lc.onajının ilcm•l lıt•JJ••ler ı•nel şartname '" IHI ve lcöprü.ler şut-
inı••tı 24-1 O-jJ9 tariltintle11 iti6•re11 6ir •g içintle namcıi lı•riç ol'112k üıere Jiğ ?r et1r•lcı ( T 50) leuraı beilcl 
•• l'•••rlılc surıtile iltalı ol•11•calctır. ...lc.6ili11de N•fı•tl•n •labilirlır. lst11genlır ıınel ıertn11 -

2 ·- Ba işe ait ıart11•1111 •e e•ralc. ı•nlarJ,,, •• •• JOH lcöpriiler ,.,tns1J1esini betl•lıiz törı6ilirler. 
AJ Ekıiltme ıartna,,.11i. J - Elcıiltmı 30-11- j39 tarihi11ü pırı•m•e 
B) M•lc.tıfltle projcıi. tin• •••t (15) Je Tr•6z•rttla Viliget m11/camınti• ı.,ı •. 
C) Y•pı i,Zeri •11t•mi feıtnl ı•rtn•mHi ••c•/c D•i•l Encümıntlı •opıl11c•l&tır. 
D) ••ıınJırlılc iıleri 1ı11el ı•rtnc11111i 4 - Elcıillm• lcapclı zarf •••lilı 111,ılactılctır. 
E) Vah itli fi at liıtesi,-huust ş•rtname /,,ıl/ lıü/4saır 5 - Eluiltmeıe tir116il•elc iıi11 iıtılclilerin (2046) 
F) Proje lira ,,. ••• lclcat temin11t •ermesi, iantle11 i•şa aı•ilflalı.i 
lıtelc.liler 611 iıı •it eflrtıkı Tralaen Deftertl.rlı;ın . •eıilc•l•rı h•iz ol•p ıöıtermeıi l~t.ıMtlır. 

«•n olıp ıörehilirler. Ticaret •tluı ••sikaıı, tıminst melct•p flega mtı/c. 
J - Elui/t1111 24- 11- 9Jj Cam• 1ii11ü ,..t 14 tlı , ••• •e Tr•6•ort Viligıtintlen altıc•iı ehligtt •11ilcası. 

luu/.c, Tr•66e11 D•ftırtlarlı;ı otl•sı11tl• gopıl•calctır. 6 - Teklif 111elc.tupl•rı galcarJtı 3 ne• matl.JeJe 
4 - B. iı •çılc. elcsi!tme s•retile gopı/aealctır. ı••ılı ••attın 6ir •G•t efleline lc•tlar Vila1Jet Daimi Erı-
5 - Elcıiltraege tirm•lc içl11 istelclileri11 (J75) lira eıi1J1enin11 ııtirilerelc •lcıiltme lcomisgoreu Reislijine ma/c. 

"'"••lclcat temi1111t melctu6u orga ... lc6a6U •e 6•11tltı11 /IU• malc116ilintle eeriltcelctir. Post11 ile töntlerileeele 
heılc• •ı•iultılci •esilcaları ibr••• .. ec6•rtlıır. neıldapl•rın nilaagıt 3 ncii m•dtletle g11zılı •••t• icatlar 

Nafıa mütlürlüğiindın bu iı içi• alı11111ıı ılı/iget fJllİ· ıel•iı •iması fJI tlıı zarfın mühür m•mu ile igice lcıa-
/c•., '!'e 191J malt yılına ait ticaret •dası v11ilc•11 ioroz patılmıı ol1r1a11 /dzıaJır. 
etmıl~ri ildn olun•r. 3 -4 PHttıJ11 olacale ııcilcmeler lc•i•l ıdilmH. 1-4 

Tr&ozonda Erzurum otelinde 
muttahdem Mehmet Bekir karısı 
Haticenin Ak:çaabltın Hatalita 
lı:öyüaden çelenle otullarıadaa 
Ruşen o:ıu Mehmet B· kir aleyhi 
ne Trabzon asliye hulı:uk. mab 
lcemuine ilı:aıne eyledi2"i, Mebm•t 
Bekır ile 339 ıeae.ıiade eylenmiş 
ve aralaranJa bir riiııa ıeçimaiz 
lik: cılmadıtı halde eviaden çılcmıt 
ve bu ıilne kadu döa•••iı 
oldufuadan kanunu medeninin 
132 inci aaddeai muc:bince açılan 
ib<iar davaaının ilcametgiilıı belli 
olmayan müddeale yh haldcıada 

giyaben cari aıubakeme ael ıcesinde 

M•h•et Beltirin t>vleomesinia 
keadisıae tahmil ettiği •ızıf eyi 
ifa etmameık malcsaclıyle ve mu. 
ilik bir Hbep bulunmadan evini 
terle ve on •~neden be•i ga} bubet 
•ttitı ve ba müd .Jet zarfmda 
aile vazifelerini ıf.t etmediti ... 
lafıldı2ııadaa kanu•u a:ıf'deaiain 
l 32 inci maddt"a ae tevfilcu 
milddealeyh M"lbmet Belcirin bir 
ay zarfında evine avdet etmeai 
latHıııuaaa ihtarına ve 400 kuruş 
ili• barcının müdılc:aloybten 
alıoma1ına lcıbili temyiz ol111alc 
üzere '.l5-l0 gj9 tarihinde karar 
verilmiı ve momıileyb Mehmet 
Bekiri• iluaetrihıaıa mt'çh111lye· 
tiae biaaen iıbu hükmün iliaından 

Kelkit lcaztııı M~rke· 
zinde açılc hu 'un•n : 5 lir• 
aslı maaılr hir topu SidL 
lcdtipliii için ikinci T•ırit1 
ayının on •ltıncı pustt••1 

gü11ü öj elen Hnra ı••' 
15 de T .. pu Sicil G,., 
Müdürlüğünün bulunJui• 
merlcP.z Pastahanesi g1111ıt1· 

daki binada bir müıa6ak11 

gopılac11lctır. Mtisobalc• ıtı· 
11lleri tapuga müt•tıllilc ol• 
calctır. 

f ıtiralc etmtlc istegın/~r 
tahsil dertcel111ini ıılıla~t 
ve lıüınıihallerini ıöıtırtf 
vesilcalarile Nü/ uı htit1il11 

ciiztltınl•rını Vilti!lei M•k•
mındtln hu.ıal• ettirıcıklırl 
ütidalari/e 6irlikt• 1'11P 
Mtidürlüjüne mtirac••' ''j 
lemılui ilan •lanur. ~ 

hrafından temyi?i dava olull_.. 

ıılıfı takdirde kat'iyet kasaa•0•1~ 
teblif makamına kai• olmak il•• 

on bet fÜD içiade Mehaet Bekir ili• olunur. ~ 

--------~~--~~-----------------~ 
Dükkôn icar artırması 

Belediye Encümeninden : 
Hal 6inası dalailindelci 6 namtırtılı Jilclcdnın ,,.,il 

SMe ıagesine katlar •1011 ic•rı T 8 ı•n .. at/Jetle ııık 
artırm•i• lconalmıı#ur. 

lhslesi 21- 11 - 939 S:ılı tünri Hol 14 tlı i•'' 
etlile1ı;i11tlın taliplıri11 agnı ıün •e •aatta Enciilll1111 

mir•caatları i!d11 •la11ar. 1 Y 
Pazarlıkla odun ahnocak 

Belediye Encümeninden : ki' 
Belediye dair~si için (i!JOO) lcilo 0Ja11 pu•rlı .. ,.,,,, 

ma6ag•• ctiileceiintltn t•liplerin S•lı v• Curn• 111 
•••t 14 Je Encüm•ne mürtıeaatları ilan olunur. ~ 

Köprü tamiri eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encilmeninden : 11,. 

Tra6zon - Rize Sahil gol•nun S6+000 ileel i _,. 
mtlr11indeki Solalclı köprüsünün ( 234~) ~ir• ('11~ ~·'rıJ 
lale tamiratı 2490 sagılı lc.anu11u11 46 ıncı matltleıınt1' ,ı· 
fıkrasın:ı tıofilc.o.n bir laaftfl. müddetle •ksiltmti' k!~1,. 
maıtar. MurJalclc•t teminatı {175) lir• (91) k•r•I jl 
9 - 1 !-939 tarihine çatan perşem6t1 tünü uat 15 jı 
Viliiıet malc:ımınd'l to~/Qnacalc olan D ıimt E11cıi"'~:tı• 
ih:ılni yopılacalctır. Ktş;f ,,. sılft11amui11i ıörrnılc ;d,,_ 
yenlerin h!r gün E,,cümen kalemine •• ttılip ola~ ,,,ı 
muvaklc~t ttminatlarile m~zlcür gün ve •a•tl• Encatt' 
mürocaatları . ............. ____________________________ . _________________________________ _.. ___________________________________ ~ 

YE N DVOIL ~ASDME:Vü 

Her Türlii Tabi işlerini 

En Temiz, En Ucuz, En Çabuk ·Bir Surette ihzar Eder 


