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Bayram Bilyük Tezahuratla Kutlandı ... 
.. ürk.inkıla~ı Cumhuriyetimizin 
Uzerınde bır 16 ıncı Yıldönümünü Nasıl Kutladık 
düşünme Günlucc h rır.ırlık . komis .uv.~ ve neşts ·,. ~ uhne olmuş ram• katılma haı:rl•n· 

• . . . • ~- . . gonları f aaligıtte, fl•limiz tar .. Eşler, çift!er, aileler, mış, /ıe'DU arzusu olduğuna 
f. ICenıalızmın tam ıdeolo~ısını sık sık hazırlıkları tetlcilc nııanlılar, sevgili 'er, aıılc.laı gösteren bir başkalık "ar .. 

b• Y~pmak asırların ve c~ltle- ve teftiş eıligor, komisyon- lcol lcola, çift çrft. garup Sa.at 8 30 da r~smi lc.aoule 
tin itidir. Ben burada ıokı- larıı emirler, direktifler tnri- ıurııp, kafile kafıle cadıle- gidenleri seyredıyoraz, her
labımız üzerin~e, düşün.?ü~- gor. Mıktupçıım•ttlo.. dur [erden meydanlara, megdan- ltes mensup ~lcluğu. tlai:e~i 
ltrimi yazacaiım. Kuçuk dinlell yok.. Elcsikleritt ta- larJan solcalclıır· , ı.kaklar lıeyetilı lcafıle kafıle h•ku 
bir tahlil yaparak Türk re- l maıın• "'tılı~ıııor tlaıu•lere tüle ıule, seyrede mete do;ru gitiigorlar, hep . b mam an ,. ., ,, . J • l . 1c· • · t ı 
litninin sağlamlığım ve e e- Parti 1.1e HalkerJi reisimiz ıegreqe ıezıne ıezine, e§ e- resmı uevıgı aşı~or ar, CI· 

~,,J dUiiini kısaca iÖstermeğe p t" de Halkı•inde b . nı eylen• akın ediyorlardı.. deto •ı1111 sokak sıgah lcos · 

Bayram Tebrikleri 
ismet lnönü 

Milli S•f Reiıicumhar 
Ankara 

Milli Şef /erinin emrinde oe izinde tek bir kalp fJe tek bir 
saf halintle toplanan :ıe coıkun tezahurat yapmakta ola11 ihtiyar, 
genç onbinlerce Trabzo11 halkının büyük bayram münaseietile yü
ce Şefledne fle Curnhuriyete Ebedi ve sarsılmaz ba;lılıklarını ta-
zim/erimle arz eder ellerinizi öperim . 

Sabri Adal 
Vali 

Trabzon 

Trabzon VaUsi 
O•rnan Sabri Atial 

C: Teşekkür fi• muhabb~tle tebrik ederi111. ~ v B S ar ı . u ış Düngada harp v.Jrmıı Or- tam melon şapkalı/arla del-
" şacagım. · · üıerintle ıtcelı, . gündüzlü taiılcta muharebe sılc~

0

11tısı muş~u içlerinde ilci ıi9 silin· Abda/halik RenJa 
Uıvl, lçtiwai ve ıiJHi bQ. m•ıı_ul, •e a~~ı . ıanta~da va,,ruı .. Kimin umurunda, lci- dirli, bir kişi pastt1nl11, bir Büvük Millet Mecli,i R~isi 

ismet lnötıü 

t~Q reıalltelerde muvaıene Ye Parıı, Halkevı ıntılaaplorıle- mi11 alclıntı ıeligor Bütün 1c· •J • 1· "dı· Ankara 
,~ G k 1 u ı . . p . . ·· ıııae şel'flııye ı r .. 
~•ak eı11tır. er• ç •• •ır•ııgor. roırt1.mlt1r ha- hır emnıget ve selcinet ve Kaba/ rtsminin sonları- Coşkun tezaharatla büyük fle Milli bayramı kutlamakta 
'' gerek ıi11ıi haJalta lfrıt ıırlanigor, gazeteler b• büyüle sükü11et tün/erine mahsus d w t6 t temsilell elan Trabzon ltalkıntn Milli hakimiyetin kayna;ı olan Büyük 
t, l•frilu_.ria yı samanlara yu lcutlamanın lıaıırlıklarını te- hir lalcagdı içfo.de herkes nba oghıu ~a. a~ '1 lcab•l Meclise oe onun kudretli Reisine duin h.jlılıklarını arz eder ~ltt ani alr.ıOliıa•ll•rle 111uva11. aşmu arrı r ı mı ı " 
•· ı•ı JOubakk. k 6crruz ettiriyorlar.. bagram yapıyordu., Bu ha . d.k Biı· tazimlerimi suna'1m . 

a .. ,. aotru iltl • a • l /eti ruhıgede bile lno'nlinün salor~ana gır ı · . 
' 'it. Bıınıı ber yerde hu zaman Yır ger tenle/ar lcıır• ;. d d le soloslar gır Trabzon Valisi 

Osman Sabri AJal JJ b - "k l - h t l en sonra a on · 
1 '' llekthıdı ıtörwek kabildir. yer, her taraf donanigor, o uyu vur ııını a ır a ·ı . I Btıg Sabri Adal 

t gorrız . diler.. valimiz ıarı JCSt tr-Burıdı tarıbi 11uıaller zık · süsleniyor, herkeste lc.cndine l b Vali 
'-'-ebe ne •amaa H De de · Gecenin gw er. va/etine lca· le sempatik lcarıılagıı ate • Trabzo.,. .... • .. çeki düzen verme ıogrctı •ar ,. l d 
I" .,,,.n ... ıttlr. Vakıa liaıniml .~ · dar eg" lenen hallc.ın ilcin- rilcleri kaba/ ediyor ar ı. Bilmulıabele Cumhuriyet kgramınızı kutlar _ .. _ tırsiier işlen nt1 ts "'amıvor.. v 6 l · -' 
tt,llar, şuurlu tıaa•uplar, llllı- ci tin!l, gani mer•ıim ıü- .n.a u resmınaen sonra sunarım . 
l tl4rk.cn J8. 1 O, 939 cumar- · _,, l 
"l autmınlar, içtea l•l•a nıi crlcen Hk•j• çılcamıga· do;ra.c• mera:rım gen ° •n 

ıaggılarııaı 

T. B. M. M. Reisi 
lllleıer yaratıcı ıalller4'ir; tesi fıittıi top atıLıgor, "ii- caiclcrı zannediiirlcen, pazar BeleJige meydanın• t f diyo

t &>ualır tarlbi ve rubl tiük ,aliı•r · h•ırQmı• 6aı· ıüni ıab•hlegin caJdelerin 
L ,. ruz. 

eleriai 1aptaktaa ıoarı l•nıı~ saati ha.er titri •· naııl tlolup t.ııtılclarını.ı Şimtli kahraman orJıı-
11a
ha-

blr muvııtıtoenia tte1ıüa gor .. Köyliilur Jehre akın e· h ·ıd· h l 
ta"arrQrU gaJıdlr. Her ıa. ayret ettirı ı nun yağız çe re i t•nç 

• CİJJor, şelıırliler solcalclara, G - - l la ı h ·1c b l 
1 .... ir teanı takip eawr. un ıuze , afla tüze , ıulu mutt 1Jrrı ce e 

v c•tili•'"'· .. egıi•nLartı tJölııl- lı . ~ b h '- h A le 2 d Mıınıen• cıah H cıoıız er taro1 .ta u üyü1r. a.g- r ası e 
... t ... vvıtl . luuor .. insan sısi. inıtın lca-~ llaı varııtuarc&ı .u. erın ;ti 

'Clkli lM ftt1'11de toplHına- Lsbatı;ı ıehri dolda.r11p ta
n bütUo 1btıJ•Ç Ye tsına- şırıgor. lca,abaLılr.tcın solcalr.-

11 ~•rla tatmiu uloamaauıdaa '•'• ctıdtietcr. nteJ1titı11Larcla• 
ır, •lar vıeziteıloi muotaıalıQ ıeciicmu olugor .. B• nautL11. 
Jlfl 8'e<lea <laaaa bir netic~•lr. !JUCe fÜnÜ tıs• it İçin hcr/ccı• 
1.; lı'eraı H ıçUmıl unıyet-

'r .. her baDil bir tema7Ql I• •ir ar%u, coııunialc ıözc 
\ •rııaya luJmet Hrllir, tll- ,.r,ıyor .. 
~ltrı tamaaeu uuaal edlllrae Y at1rıııundıın ihtiJJarına 

tevasun aeııı, bııbrın lcader her 11aıta, her baıt•, 
••ır. hrr sınıf ilısa•tia Cutrıh•-
~ııur ,. rabıt tevaıllntle· riıetin, lnlciiab111, 6aıük b•-

lier aı1ıt v• l•lullptı 
'~•HlD bulm111 nyı te

Şarllır. Bu şısrt, Türk hı· 
bındı, f Urk rtii•l•i• bQ. 
9tımul ve mAulllle .. lllD· 

'-•cutt.ur. 
'l'llrk l•kılAln her tQrll 
i preaaip H telAkldlert 
' to,ıımlf, rerdl ve içli· 
btıtUQ teıaaJGllere oevap 
lt blr auf&1t•• rejlıaldlr 
laaıandı TDrk mllletlnia 

ttııı au aDnıeaeU lalullp, 
••11aiml Ye ilmidir: 

l'ıırk milleti içtl••11•t bı-
(iıa kılaa. lta~ll•, aşiret, 

\lak Uaaalak, .aerebe1llk, 
• ' devirleri ıeçirdiktıa 
ttribi ve sırurl bir te. 

'' •onunda atu •••'ut ne
~' \'araı~tır, Bu itibarlıdır '•k lnkıl&bı tamım•• nor-
it, Turk takıllbı, dotuta 

Besim Savcı 
- Ark11ı 2 de -

değişti 
~rcı 31 ( A. A. ) -
•dtietterı6eri rahatsıs /Ja. 
ticaret fltJkill fle Antalga 
~ Cezmi Erçin haıtalılı-
ı :'ırıa oe teiar1i ilatigtı· 
"-611; flelcalet f1Hif esinden 
tt,,_;, fi• gerine Aydın 

Nazmi Topçuojlureu11 
~ilkıe/c ta.dilce ilctir•n 

ıarıları11dan mıitcucUıt mi11-
net taktiir tlıııt•l•rı, E•ctli 
Se/ .4tatıirlcü11 ııziı hatı

raları, bi116ir HVfİ •• mıı
laa611ıti; Mıill Şıf Jnö11ü111i11 
bi116ır m11••f f •k.iıct. gülcHlc 
varlı;ının ••ıilc ıcnpatisi 
olc•nugor. JJiitün ıözlcrlie; 
güılertle Cuaharigeti11 ma· 
n•ı11un iter ıeviı• fit kav. 
ranışa ıörc kiımıti, iiha111i, 
ıevinci vı saadeti seziliyor .. 

Tankların altından ıe

,.,/c.en, 'Decizelerin önünden 
ıeçerlc~n. bayrakların al lı.a
ltllli lccırıısında inıaninın içi 
bi11bir ilha111a, binbir dııg
ıularcı t1e if tilıar fJtl t•r•· 
ra itimat ve itminane ıarlc . 
oluyor .. Coşa coşa yaşa, fJar 

ol hagkırııından lcendi11i •
lamaz oluyor .. 

Bagraını11 ilk ıinıi flild
ı•t mtılcsmırad• f1•lilfli%İn 
lıuıura11d11 sahiplerine iıtilc
ldl mad•lgtısı taliki mertJ
simi ga,ıldı. Gönüsleri is
ti/ela[ şerefiyle nişanlanan, 
o mıılıtcşcm leatıradsn niı«· 
neyi if tilı•r "e ıururl11 ta
şıganl•rı tebrilc. etleri%. 

O tünüra alcşamı. ele/eti. 
rilc iıı;ı altında şehir baş 
t•n 6aıı i111e11 lc•lııialı;ının 

ltalya Kabinesinde 
Mônah bir değişiklik oldu 

Ankara 31 ( A. A. ) - ltalya Kabinesintle Korporasgonl•r 
Maar;f, mabadele fle döui& müna fcalat, n ıfıa rıazırlarile ordu genel 
Kurmay Başka•ı, hautı müıteşarı, Başvekalet müsteşarı fJe faılıt 
Partisi Genel sekreteri istifa etmİ$ler oe yerlerine diterleri tayin 
edilmi,Lerd/,. Roglerin Roma muhabiri değişenler arasında maarif 
nazırı ile Faşiat Pıırti G~nel sekreterinin bilhaua Almanlara kar· 
şı sempatilerile maruf olduklarına işaret elmekte oe bun•ra Roma 
Jiplomatik mahfillerine manidar görüldü~ü raü kaydetme/etedir. 

Sadettin Uraz 
lıtuaul ••bu1a1 n Cumlluriyet 
Halk Pıtrtlıl GlrHuıı boıge.ıi 
mnrettişl deterll fikir adıuıı

larımııdan Sadıettıa Ur11 Gire· 
suadan ıehrlmiae gelınit ve 
Parti lşlerile meıgul olmatı 
ba1la111ıştır. EvHlkl akşam 
balk kOrınlerlal -~rı ayrı geze. 

·== 

rek. halk batlplerloiıı faallJetl•· 
rioi tetkik eden Srtlrettia Uraı 
b• anu Dıerialle k.Oylil dla
leylcilerden baıalarıoa ıualler 
ıncib etmlıs H halk kOrıQlerl 
bıkkındı alakadarları di· 
rektlfler vermiştir. 

DQa aktım da Partide YlliYet 
idare heyeti Sıdretlln Urazın 

rly11etiııde toplanmıştır. 

Erzurum Yollarında 
Kamyonumuz llrdasa· 

dan ileriye yoluna hızla de 
vam ediyor. Gümüşane hu· 
dudundan itibaren yol o 
kadar muntazam, bakımlı 

ki gözünü yum. hiç sekme· 
den alabildiğin• ıit.. Yolun 
düz. muntazam, bakımlı ol 
masına rağmen virajların • 
bazı uçurum kenarlarının 
emniıet bahş istinadsızJr. 
ğından ötürü endişeden in
san yine kurtulamiyor •. 
Qümüıanıye yaklaşırken 
yol boyu her bahçe önün · 
de ellerinde tabak içinde 
üçer. beşer dane • insana 
dişlemek heves veren • kir· 
mızı, nefis elma sunan kır· 
mızı, tombul y•naklı kız· 

/ara raslayoruz. Gümüşane 
bahçelerinin meşhur elma
ları. •rmutları dallarında 
güzel m•nat1 fe/diq de çar 
f 

pıyo'. Yalçm kuru. dik. sarp. 
çıplak. dağların. tepelerin, 
yamaçl•rın eteklerinde göze 
yer yer yeşillikler nazarları 
okşuyor, bu yeşilliklerde bu 
lunmasa yokmu,· bu yadi· 
/er, bu dağlar. tepeler. ya
maçlarda yaş•yanlar• daha 
çok insanın acıyası geliyor. 
Bu güzel yeşillikler arasın-
daki evler hep kerpiç, hep 
topraktan, Gümüşaneye y•
naştıkça villaları köşkleri 
andıran bir kaı yapıya ras· 
/anabiliyor. Gümüş•neden 
çıkmca uzaklaşınca ayni ha
rap. tur•p evler. köyler yol 
boyu devam ediyor Yol.. 
üzer/erinde bir çok köy.fer. 
kasabacık/arın kağni devri· 
ne ait hayati otomobil maki 
ne devrinin silindiri altında 

Cevdet lilap 
llrkası 2 ti• 

A. Renda 
Doktor Refik Sagda111 

Balfle/cil 
An icara 

Milli ~•firnizin ewerinde " izintle gilrügen TrJrk inkılabrnı 
fi• mukaddes Cumhuriyetini eh.di*ete kadar malı af aza fle yülcselt
mıye 11zmdmiı olan kadretli Hükumetimize tarn bir emrıiget oe 
itimad havası içinde coıkun tuahurat yapmakta ola.,. on binlerce 
Trabzo11luna11 bajlılıklarını arz etler ellerinizden öperim. 

Doktor Fikri Tüzer 

Tıabzorı Valisi 
Osman Sabri Adal 

Perti Geıtel Sekreteri 
Anka,.a 

Coşkun tualeuratla bi'ülc. bagr•mı kutlamakta ola11 Trab· 
zon halkının asil Türk Milletini mu 'c.atldes çatııı allında toplaya
rak aıırları yrllara sıfdrran büyük inktltiplor yaratan P•rlimize 
candan bağlılıklarınr tozimlerimle arz eder ellerinizi öperim. 

Trabzofl Valilifin• 

Trabzon Valisi 
Osman Sabri Adal 

01taltıncı gıl cl.Dnümü"llil büıük secıinç ve he1ecan içerisinde 
idr•lc etmiı bulıı,,Jufamus tıziz oe büyük Curnlturiget bagram11u 
candan kutlar seogil~riml sunarım. 

C. H. P. Genel sekreteri 
Erzurum mebusu Dr. 

Cumhur Reii)i Milli Şef imiz 
A. F. Tuzer 

Büyük ismet l11önüne 
Ankara -Cumhurigttimizin 16 ıncr yıl tlönümünü en mes'ut şartlar 

içinde ıeoinç oe gururla kutlulagan ltem~rilerirnin, Milli tarilıimi
zi şeref fi '1e muoaf/akiyetli eser/erile süıleyen başbu;larına karıı 

bııledilc.leri derin muhabbet oe uogi nişane/erini milli dav.:ı uğ. 
randa bütün k•dretlerile tmirleriniz altında daimra beraber yürü
mefe amade b.lunmak ıuretile ihzar etmekte buluntluklarını en 
hararetli fle temiz tluygularımla arzeder, tazim ve teokirle elleri. 
ni&den öperim. 

Yarımbıgılc. 

Belediye Reisi 
Muammer Yarımbıyılc 

8-leJige Reisi 
Trabzon 

Teıeklcıir fle mulıabbetle tebrik ederim . 
lımtt /,,,,önü 

Bay Tahsin Urer 
Üçancü Umumi Müfettiş 

Maçka bostan •okok Derya apartımanı 
Nö. 2 /stanbal 

Panıaltı 
Aziz Cumhuriyetimizin 16 ıncı *'l dinümünü candan tez•

hrıratla kut/ulayan hemıerilerinizirı ıaneimi tebriklerini sunar sıh· 
hal fle afiyetirıiz dileğile ellerinizden öperim. 

Trabzo.,. 

Belediye Rei.~t 

Muammer Y•rrmfJlyık 

Ç<>k sevgili Trabzon lıem>el'ilerirnin biiyıik l.ayram vesile~ı. 
le ince telıassuslerine terc:ıınan olan tebrilclerinize candıJn teşekkür 
•~. ~u 
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Tür labı Üzerinde Cümh riye{imizin 16 ıncı 
Düşünme yıldönümünü nasıl 

811.ştara/ı 1 tle 
ve oluşı.ı itlbarJle samimidir. 
Çllllktı bia se cdenberl Arap 
ve Acem gibi yabancı külttır
lcrin tesiri altıada, asırlardır 

sultanların elinde esir ve mab· 
küm bir T zlyette kaldığ"ı için 
bnyUk e dni i bir lnfiol için· 
de idi. Milli ruh ve zevkı in 
yub asıl rd o kurtulm sı, millt 
haki \yetin sablp olabilm ıi 
için y şndığı bu mukadde ve 
cziz i fiall uht lif zamanlarda 
ve bilhassa tantimat devrind o 
sonra edebi v siyası sabalıırda 
h laler ş klind gö ter iş 
ı.se ae bir tnıln tıım ve tam m 
bir uvaffakiyGte var m mıştı. 
Ve nihııyet Ali h ve tabiatın 
bUlüa Tarklük v~ in anlıtııı 
kendl•lle irtih r ettiği ve gurur 
duydueu bfiyQk ATATÜ~K'ÜN 
iman, endrji, zeka ve dehasında 
kendlei bul rak Onun elile 
kurdu~u Cumhuriyeti, yapılan 
lnkılapla botun siy i v içti
mai mefkarelerinin taba · kuk 
imltaalarmı buldu. Bu bulma 
ve kurtulma cok Famimldir. 
lıtırap ve sevlpcl duyularak Ye 
yaşaıularak meyd nıı gelmiştir. 

Tilrk inkılabı. mntnreke 
devrin e ıstır p, sa'lllştn öfke, 
zııferde seTinç yıış\arı ile ve 
rlöklllea temiz kanlarlıı elde 
edilmiş mes'ut bir netice, on 
asır çekilen maddi ve manevi 
ıstır plırla z ferde bin yıllık 
ıstırabı unuttur c k bilyük 88· 

vinç heyccııoları içiude asırlar
ca kaıaaıimış hOrriyet ve i tik 
ıaı davasıdır. Türk inkılabı ta. 
maman ilmi mabiyettedlr. llmi 
hnklkatier uygundur. Bunların 
tam bir itad si olarak bQtua 
içtimai ve siyesi temayQllerin 

Bisiklet 
Mese esi 

Geçeııki sayımızda Uzun9o
ka'kta bisiklet gezinti l in be
ledi7ece meaedlldiğioi yazmı,
tık. 

Bu yuak emrine rağmen 

muba~salası halinde tıtm bir 
akenktar rE>jl midir. BQtQn ferd! 
ve iasaoı bayattı en esaslı hı · 

mayül olan bodkimlıtın bir 
tezahUrU buluaan millJyetçilfCi 
kabul etmekle en hayatı ve 
hakiki bir temajtlle cevap ver
miştir. Mllllyıt ııil•I •• tabii 
ıo•yal bir realiteye eG bnynk 
kıymeti vererek milliyet tacını 
en başı 121 koymuştur. Ba s.
retle pek taldı ve çok doğru 

Olarık medeniyet ve terakkinin 
nıısı ve esa~ı olıuı milliyetçi 

li4e eı:.ı bOyQk kıymeti vermek· 
le nasyonalist fikir ve 
kanııatlara istediklerini temin 
etmiştir. Httlkçılıtı kabul et
mekle idari ve siyası bakımdan 
demokrat olan şab&iyetlerl ve 
fikir ceryanlaru;u k.arşılnmış, 
devlet otoritesi karşısında ferdi 
hürriyetlerde en makul ve •A 

mutedil yeri vermiştir. 
Her tUrJQ muvaffakiyeti 

d•vletçilikte ve de-.let hürriye
tinde bulan ve göre• etatiıtle· 

rl de .ıevletçili~l tatbik. etmekle 
dlşUa.mUştür. Layıklığı prensip 
yapmak!~ hal Ye istikbalin vic· 
dan hllrtiyellnl kaouol müey
yid lerle emniyet altına almış
tır. Bununla Türk milletini teo. 
lojlk, mıtaflzlk devirden tama
men kurtararak müfibet ilmi 
hayatın inkişafına yol açmıştır. 

Hele inkılapçı umdHi ile 
tahannı ve daiml bir değişme · 

den ibaret olan gerek fiziki ve 
ierekse ruhi ve içtim:ıl bayll
tın sırrını eaas peı-ensiplerl ara 
ııoa koyarak ebedi ye mııtema 
di bir tek!mlllU kendine gaye 
~dinmiştir. Bu prensiple her 
zaman yeniliğe ve daima ileri
ye rltmeslui ideal Olarak Ter. 
mişttr. Yukarıdaki çok kısa 

izahattan anlaşılıyor ki Tl1rk 
inkılAbı oluşu ve d{ığaşu ltiba· 
rile t11bii ve srımiml ve aynı 

zamanda ilmidir. Mllliyetçllitl 
ferdi hürriyeti devlet hllrriye-

tiof, ıaaıklığı ve inkılapçılığı 

rejiminin esas preo~iplari oJa. 
ra![ kubul etmekle siyası Ye 
içtimai butno tilr.ir careyanları· 
na n her tUrlO tema7üle cevap 
vermiş bir Vdzlyettedit'. 

Jhıe bi ikletlerle gez\otiye de· Bunun içindir ki Türk. iokı· 
um edildiğini ıormekteyiz. llbı haliki ve 11hibi olan Türk 

F.mrin tatbiki hnsusunda milleti ve timıali bulanan 
aldkad"rlara ayrıc il vo dııb kal'l ı ATATORK gi ">i ıonsuz ve eş 
emir verilıneıiai vaıif esinde t slıdir ... 
~nk huıas Ye titlz"' görmekle ~ 

övOotlOğlmllz r ı imİzden isteriz; 
Felaefıcl 

BSIM SAVCI 

Erzu ·urn yollarında 
Baştarafı l de 

ezilip gitmiş gibi ... 
Gümüşane, günden gü

ne. yıldan yıla uzun/aması · 

na büyüyüp. refah/anıp. 
zenhinleşip, umran/aşıp gi· 
diyor .. Cumhuriyet; burada 
bir umran, bir büyüme, bir 
güzelleşme şeklinde bir tab 
/o gibi kendini tebaruz et. 
tiri yor .. 

Vaktile Giresun ile Ordu 
arasında bir rekabet vardi. 
Sen vilayet olacaksın, ben 
olacagım, iddiası .. İkisinide 
tatmin eden hükumet bu 
iki komşu kasaba arasında 
yıllarca süren iddiaya son 
vermekle iyi bir iş yapmış 
oldu .. 

Şimdi de Gümüşane ile 
Bayburd arasmda ayni id 
dia bütün şiddetile müna
k e c:;:ı halinde devam ediyor. 

rlükümetin şöyle bır şe 
kil bulması bilmem ki na
sıl olur? Gümüşanenin bir 
kazasını Erzincana Baybur
du Erzuruma ve Gümüşa
poyi de diğer iki kazasila 

birlikt~ Trabzona bağ/a
mali. yahut Gümüşane vi
f§yeti namile vilayeti ibka 
ve fakat merkezi vilayet 
Bayburt olmalı, veyahutta 
Bayburt ayrı Gümüşane 
ayrı birer vilayet haline if · 
rağ edilmeli.. Bugünkü şe· 
kil devam ettiği ft:.kdirde 
bu iki kasaba arasında re· 
kabet, geçimsizlik devam 
edio gidecek.. Bayburd da 
dinlediğimiz şikayetler, edin· 
diğimiz intiba bu merkez· 
dedir .. 

Gümüş•Reyi çok terekki 
etmiş, çok güze/. eşmiş bul-
duk, fakat Bayburdu daha 
ilerleme/ete daha güzelleş
mekte bulduğumuzu da iti
raf etmek lazım . Bu iki 
yurd parçasının bu krak, 
çıplak dağlar. vadiler, ova
lar arasında birer mamure· 
ye doğru hız ve yol aldığı· 
111 görmekle çok memnun 
kaldık, sevindik. belkide 
bu derece süratle inkişafta. 
umran da bu rekabetin de 
mühim rolü olmaktadır ... 

":""" Surıu vır -

kutladık 
Baştarafı 1 de 

li11tle lıegbetli , slceri uzun 
s1lc11jı f•rarak, sarsmak ve 
iiitün yüreklertle grırarlu 
hıgecan y•rat11,.ak geçiyor ... 

Şimdi Atatürkün bu 'Va
tanı kentlilerine emanet etti
ji, lnönünün kendilırine ıü
oendiji mektepl:.'ler kafilesi 
6aşlarırula Kült.ir, inan, fe
yiz fJericeleri olduğu halde 
intizamla geçig.~ rlar. Şimdi 
saat T 0,30 a geli9or. Beledi 
ye meydanı öm1 an de pelc. oz 
tördüğü •e belk idı göreme 
tliği bir kalabalıkla dolup 
ta,tı. Belki bir oktıdar daha 
ols• yine istiop edem•gecck 
lctJtlo.r kalabalık almuştu. 

Bu icatlar lcalabalığa çok 
dar telen meydtmda ögle bir 
i11tizam, öqle hfr tertip alın
mıştı ki /cimse olduğu yerde 
rahatsız olmadı denebilir .. 
yanlız tiribünin dardı ve yan
/ıs ıiribü11de tertibat iyi o 7-
mamıştı, ıalnız tiribündeki/er 
rahat etlem•mişlerdi .. 

Tiribün de, meytiantla a. 
lınan tertibatta yepyeni şekil· 
de idi. brı tezahuratta bile bu 
tertibata bile bi• inkilô.p fle 
telcemmii.l göıe çarpiyordu .. 
•ier tiribün tertibatı eksiksiz 
olaydı 11e meydan do. 6ir mis 
li daha geniş olaydı 'Ue elin• 
fota;raf ıeçir~n kuru le.ala
balık gapmagaydı çok en/ es 
bir oazitid olacaktı. 

Buna rajmen programı 
tırtip 'Ue tatbilt edınleri takdir 
ederiz 

Saat 11 e 1 O kala tiri
bünde Erzurum mebusa. S•lim 
ve Belediye reisi M. Muamer 
hükumet er/cani. ve ordu 
mensupları, konsoloslar yer
lerini almı#•rdı, ta m saat 
onbirtie va.li11. iz Osman Sabri 
Adal, re/ aka tında Parti fle 
Hallce•i reiıi Rrıhi Ural, A· 
lay komutanımız olduğa hal
de teıri/ etti/er fJe askeri '" 
mekttplıri teftişten sonra ti
ribiintleki gt!r/erine oturdu/ar 
ilci dakika sonra bir ti işa · 
retile bontlo istik/il marşını 
çaldı "' e agakta dinlenen 
marıta11 ıonra fJalimiz lcür
sige ftçti ve ıılc sılc. alkış la· 

nan ve 16 yılın bütün tarih· 
ı:esini '1Je ~eçen safahatını an· 
altaR ve geçen sagıl'luzda 
derıettijimiz nutkunu irade 
başladılar. Valimizden son
ra li$e müdürü Sami Akgol 
ve Cemal Riza Çinarın çok 
manolı ve birbirinden çok 
heyecanlı 'lle bütan dinleyi
cileri şair/andıran muoa/fa 
kigfl/i nııtukları takip etti. 

Artık hisler, dugı •far, 
heyecanların bilendiği bu sirtı 
!arda iki mektepli lc.ızımızında 
heyecanlı hitabeleri dinlen
dikten sonra merasim sona 
erdi 'Ve asker •ue ta/e/,enin ge 
çidi hflşladı. 

Geçit cidden insanı znJk
ten, gururdan, heyecandan 

şahlandırrp: var ol, yaşa I diyı 
haglcırtucak bir mıuvfl/fa
ki9et ve intizam arzctlig•r 
du .. 

Gündüz merasiminden son 
ra dflğılan on hitılerce insan 
şehrin her bir bucağındP, 

semtinde ger yer tertip edi
len eğlınti ve eğleRceferle 
vakit geçirdi.. 

Gece tezahuratı 
Gece tezahuratı çok parlak 

çolc. coşzun olmuştur. Bütün 
aaddeler, bütün megdanlar ışık 

içinde zündü% gibi apaydınlıktı. 
· Te1t.t1İratta Belediye, inhi · 

sarlar önü her yerden üstündü. 
Geçen gıl bir mimarın pl<iniyle 
900 k.üsür Liraya !Japılan takta 
gübik olmaktan, büyük olmaktan 
gayri bir feokaladclik yoktu. 
Bu yıl agni yerde Belediyenin 
300 liraga kurduju tak daha 
zarı/ oe daha manalı idi. 16 
yılın bütün inkılapları gazılarla 
tebaruz ettirilmek itibarile daha 
istifadeligdi, ışı;ı da daha aydzn. 

lıktı. Takm etrafı iğne atılıa gere 
cfüşmigtcek derecede her çeşit 

insanla dolmuştu. Garkıfelek 
lıaoai fişek ogu•ları, ger ger 
milli oyunlar çok •ilenceliydi, 
Binlerce insan bura•a ellen
mekten, kahkahadan k.ırılıgordu. 
Ögle eğlenti, öyle neş' e oardı ki 
i:ısan kendini buro.dan agıramı. 
yordu .. 

Gıce yaşayışı, gece eğlenti

si şehrin ,hemen her gerinde 
her bucaiıncla taşgın coşgunluk
la aeç oakita ko.dttr hiç bir bu 
ru• kanamadan sürüp zilli. 

Balo intibalarını gelecek 
sayımı~da okuyacaks~mz_I _ _ _ 

Dikili Felaketlerine 
Yardım Edenler 

Eve/ki yekun 
B•y Mahmut re lfkçay kardeşler 
Bay Osman Sezmen 
Bay Osman Peker 
Bay Ruşen Memişyazıcı 
Bay illi Nazmi Pirinççioğlu v: oğulları 
Bay Oflu Dursun kardeşler 
B•y Mustafa lll•mdağ ve Must11fa Civelek 
Bay Kele~ Kefeliodlu 
Bay Faik Rüştü ve Nil; at Rüştü Bekiroğln 
Bay Emin Sağlam 
Bay Hüseyin Karanis 
Bay Sılih Barın 
8111 Neşet Karahasanoğlu 
B11y Hüseyiı. Çulha 
Bay lsmail Müftüoğlu 
Fmdık T11nm Satış Kooperatifı 

Yekun 

Lira K 

123 50 
15 

5 
5 

10 
s 
5 

10 
s 

50 
5 
5 
5 

10 
5 
5 

30 

~98 50 

Cumhuriyet devrinde 
Adliyemiz 

Yazan : AZMİ ÖZER 

CumhurilJet repmznın 
Eski Hakimlerden Avukat 

zubahis olduja z .,man ka
nunun huna mütedair olan 
maddesi tarafından iltizam 
ve miidaf aa edilmiştir. 

doğur mu~ olduğu f egi,,li 
neticeler her sahada oldui• 
gibi Adli tekernrnüldtımızı 'da 
muasır medeni millt!tler 
adliyesi seviyesine ,qükselt· 
miş olduğunda asla şüphe 
edUemez. Esasen her saha
da gekdiğerlerine muvazi 
oltın inkılaplar bir millet 
için mts 'at ve re/ alı.bahJ 
neticeler te'fJlit edebilir.' 

Adliye bir milletin iÇti
mai kabiliyetinin, medenf 
se'Digesinin ve kültürel şu · 
urunun hakiki bir ö 1 çüsünü 
teşkil etmekte olduğuna fÖ · 
re adli terekkigat sair de'V
let teşkilcitının üstünde · bir 
tJarlık te 'min eder. Hak 
mtf !mmunu -r.·e adalet rnecf. 
liılunu hakim kılan ancak 
mahkemelerdir. Hakimler 
Büyük Millet Meclisi11den 
telaklcıi kaza ile Türk ulu· 
su namına itayı hükfz'l'I 
ederler. Ad.lige bir Devletin 
oasıtai istiklô.lidi r. Yani bir 
ulusun oarlığı, Siyasal ha
kimiyeti kaza hakkını her 
dürlü kayıtten . azade bir 
halde istimal etmesile te
celli eder. İşte Adliyenin 
istilzam l!tmiş olduğa bu 
yüksek ve müstesna 'Oas/ ı 
Adli teşkilatın derecei ehem
nıigeU.1i tebaruz et~irmeğe 

kafi balrınmuştur. 
8-tJ önemli noktayı göz 

önünde tutan Cumharigtt 
Hükumeti Adliyemize layık 
olduja ehemmiyeti at/et
melcten hiç IJir zaman hali 
lcalmıyarak her cilııtten 
yükselmesini kafi! kananlar 
ted'fJin ve zaman zaman 
tedabir lttihar etmekte 
bulunmuştur. 

Halkın ihtiyacına tJe 
memleketin menf aatına uy
gun olmayan eski kanunları 
ilga ederPlc hunların qerle· 
rine Avrupa hukuk v~ C?Zt'l 

esaıatından mülhem yeni 
lcan•nlar ikame veba ka
nunların tatbik/arını muk
tedir ellere teotli etmiş ve 
te 'minatı ihtiva eden basit 
ameli ve seri muhakeml'. 
usulları kanunlarigle ala-
kadar/arın az saman zGr
/mda Hak 'Oe adalete vasıl 
olmaları esbabını'da te'min 
eylemiştir Neşredılen son 
Avukatlık kanunu Amme 
hizmetinden olan Avukatlığı 
Hukuk fakültesi mezunları
na hasretmiş oe hakkın 

tecellisine ve adaletin teza
hurun:ı Mzmet vazı/esile 

mükei.le/ ve bu suretle mah
kemelere yardımcı bir uzufl 
olan Aoukatlara bazı imti
yazltır bohı ve fJıcibeler 
tahmil etmiştir. 

Yeni icra fJe iflas ka. 
nununda borçlunun hapsen 
tazgıkı hususunun le.aldırıl
ması adli tekemmüliıtımız 
namınrı şaheser teşkil et· 
mek!e kalmıyarok aynı za
manda memlelcetin iktisadi 
inkişa/ına müessir bir ha
reket ı11retinde kabili tav
sif mtvuddan bulunmrıştur. 

Parti11in Bügülc. Kuru/tavın· 

'-• 11ulii 4apıi1t i•dffi 1n••· 

Adli teşkilat tJe malt· 
2keme!erimizin bu zamantJ 
kadar geçirmiş olduğa in· 
kılôp saf haları fJe ttkdmiil 
merhaleleri tetkike şayan 
bir mevzu teşkil etmektedir. 

Bu mevzuda en zigtıde 
şükrana ligılc olan kısmı 
Devlet'in istiklalini adlf 
sahada da tahaiclculc ettirmiı 
olmasıdır. Memleketin adli 
bünyesi için bir şin teşkil 
eden lcapitulasyonların adli 
kısımlarını da tamamilı 
ilğa nd err- k. ecanible Türk 
tebaları arasında muhake
mat ve muamtlatta. bir mıi
snoatı tamme tesis edilmil 
olmasıdır. Adli istiklalımııı 
ihlil eden kapitulasgonltır 
ile ecnebi t•6alarına eflelce 
kendi 'Uatandaşlarımıs. mem
leketin öz evJadı aleg!tleri
ne bir çok imtiyazlar, is· 
tismıi hllkuk bahşedilmil 
.,, hatta bir wakıt mahk.ı· 
melerimizin hak ve dairei 
kazalarından hile istisrıtı 

edilmişlerdi. Ec11ebi tab 'aları"' 
bahşedilen bu manasız imli' 
gazat müdefJ{Jenatı hazır11nı1t 
ile tamamile kaldırılmış •' 
mahkemelerimizin kal"; 
hükümlerine tabi tutufmıış· 
laıdır. Hatta hukuk asıı:ii 
muhakemeleri lcanunumuıd1' 
Ecanıb aleyhlerine s-.Jıf 
olacak ilametin ilc:ride i~· 
faz edilememesinden miitt' 
tJellit mühazırı bertaraf ot 
izale edecek geni ahkattı 
fJa%edilmiş ve adı gef111 

kanunun birmaddesi afTllJ• 

migetle ecanibin Türk taİ"11 

aleyhine dava ikamısi~ 
ıelahiget ilctisap etmelı 

llrkası 3 de ~ 

İhracahrnıt 
·11· 

Geçen haftayı ııızarıı0 ~it 
racatta mahsus derecede ıw 
faaliyet göze çarpınaldadı~· 9,tıŞ na amil Hbeplerdee birl!11 ,,f 
tarım kooperatifini• piY•9 ıf' 
mud~hale edilerek bund811 dl~i· 
velk.i sayllttrımızda bilditt1'lJS' 
miz veçhile fıodık alışı ~e e1t•• 
el sebep olarak da ticaret f rl•t 
letlcıce ittihaz olunan 1'ıırıı ıe· 
neticesi ecnebi ibracatçıııır beri· 
hlae akreditif açılnc 1~ğ• b• 

dlr. ıoalf' 
Bir hafta zarf ıoda şeb~ıı~lıl 

den 6 kusur bin çuval Iça ııııştı'' 
ve iç fındık ihracatı yapıl •""' 

Bilhassa bu ibrııcatıP. , 0 ,-· 

risi Ç.., koshıvakyaya, <1e H 
ya vuku bulmuştur. 

Belediye ~ 
meclisinin yıllı 

toplantısı ••'' 
cli•1 • ,. 

Bugün belediye JJJI ,cııi't 1 

hk ilk topluotısıoı 111~i .,,s~ 
Bu toplautıda bOtçe, ~· et - ~ 
lşlerile belediyenin dil ,oıec~, 
him işleri müzakere d •iOlt e0 

ve içtima sonlarında '1'ut· 0 
cümen intihabı yapıl11"'saı•t•':ıı 

Y eai encomeıı • ğ'I "',. 
kimlerde• ibaret oıııc• · f;ft 

g,dtl t•' değilae dı Emine td•' 
ola ipka edilecıjl tlllld 
~lt e'1Uuaif ilbidJr. 

ltıe 

.ı\rt 
ı~s 
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köylerde yaşıyan Dört başlı canavar: 
Sıtma - Frengi - Trahom - Verem 

Sivrisineklere kendinizi sokturmamak şartile 
dGnyanın en korkur ç sıtmalı yerlerinin göbeğine 
kad4'r giriniz bataklığın ortasında yatınız çiğ 
llleyveler yeyiniıı:. Asla sıtmaya yakalanmazsınız. 
~rtık güneş gibi bir hakikat olmuştur ki sıtma 
-sandan insana doğrudan doğruya geçmez. 

Akla hemen şu sual geliyor. 
Sıtma sivrisinekler vasıtasile aşılaadığına gö

t acaba sivrisinekler bunları nereden alıyor ? 
Derhal cevap vermek lazımdırki sivrisnek

~rde bunları sıtmaya yakalanmış insanlardan 
rlar 
Sıtmayı öldürmek ve bir diyarı bu korkunç 

~stalıktan kurtarmakiçin kısaca bu halkayı ko
raak lazım geldiğini herkes anlamalıdır. Şöy
ki bu zincirin ortanca ve en miihimhalkası sa 
lan sivrisinekleri ortadan kaldırırsak dava ba
rilmış olur. Keza birinci halkayı koparsak, yani 
· ıntakatla hiç sıtmalı insan bırakmasak iste
tdiğikadar sivrisinek olsun o mıntakada asla 
talık görülmeyecektir. Fakat şüphesizki bu 

. nca halkayı koparmaktaa çok daha güçtür. 
l bir adet sıtmalı dahi sivrisinekler mevcut 
Utu takdirde bütün o iyara sıtmayı bulaştıra-. 
Görüyersunuzki bütün mes' ele birbirine ki
nmiş olan bu hasta sivrisinek zincirini kopar· 
k noktasında hulasa edilir. 
Her sivriseaek sıtma mikrobu taşıma ve in
a ııtma aşılamaz. Sivrisineklerin başlıca iki 
İ \'ardır. 
l<ondukları ve ekserisinin kanatları lekelidir. 
asıl sıtmayı nakleden sivrisinekler bunlardır 

. tri adi sivrisineklerdir ki kondukları yere me
dururlar ve kanatları ekseriya lekesizdir. 
lar sıtma nakletmezler. Fakat bütün kaba sa
ilyırt noktalarına rağmen bur~ları ayırmakta 
itik çekilebilir. Onun için biz her şeşit sivri
~ten çekinmek ve korunmasını ve hepsini 
f etmeğide bir memleket borcu bilmeliyiz. 

Sıtma mikrobu sağlem bir insanın kanına ge
çince kanımızda, çok mühim vazifesi olan kırmızı 

·yuvarlacıkların içine geçip yerleşirler. Ve girdik
leri bu kırmızı yuvarlacıkları parçalarlar. 

Sıtma nasıl başlar ? 
Sıtma haf~f bir kırkınlıkt~n sonra şiddetli bir 

titreme ile başlar. Yarım veya bir saat süren bu 
titremeden sonra derillliz ısınmağa başlar. Hasta 
bu vakit soluk görünür ve kendini zayıf hisseder. 
Ateşi çabucak 40 kadar yükselir. Hastanın yüzü 
kararır. Bu ani yüksek ateşi köylü kendi ailile 
ne güzel ifade etmiştir. Yangın 

Evet sıtmanın yangını öyle bir yangındır ki 
üabucak bacayı sarıverir. 

Bn arada bulantı vP: kusmada· yapabilir. Has
ta ayrıca baş ve bel ağrısından da şikayet eder. 

3 · 5 saatlık yangın devresinden sonra iliklere 
kadar geçen bol bol terle hastanın ateşi düşer 
nöbetin başlamasından 8 - 12 saat sonra yangın 
sönmüş hasta yorgun bii:gin bir halde eski vazi
yetine dönmüştür. Bu arada hasta bol bol işe r. 

İccbeden tedbirler yapılmaz sülfata alınmazsa 
sıtmanın çeşidine göre ikinci nöbet : 

Ya hemen ertesi günü veya gün aşırı veya 
üç günde bir gelecektir. 

Bunların içinde en tehlikelisi her gün nöbet 
yepan Tropika denen şıtma çeşidiairki hazan bir 
kaç gün içinde hastayı ölüme sürükleyiverir. Bu
na zehirli sıtma da diyenler vardır. 

İyi tedavi edilmediği takdirde sıtma gövde
mizde sinsi bir hal ahr. Adamı zayıflatır. Dalağı 
büyütür. Karnı şişirir Karaciğeri bozar. 

Armut çöpü boyunlu saz bacaklı, kirli sa
man sarısı renginde kansız cansız bir insan yapar . 

Çocuklar sıtmadan daha çok müteessir olur
lar. 

Sıtmalı kadınların bazıları gebe oldukları za
man çocuklarını düşürebilirler. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktora lıtitabından ) 

- Devam edecek -

Cumhuriyet Devrinde Adliyemiz 
- Baştarafı 2 de -

için efJvelemirde atigen 
muhtemel zarar fJe ziyanı 
önlemtk üzre teminat tJer· 
mesini şart kogmu,tur. 

Biztle adliye teşkilatı 
ıer ige mahlcemeleri11den 
başlar. ETJelce milletin ııdlf 
mu.lcadderatı hülcümlerini 
ıohsi kanaat 'H indi telalc· 
kigatına istinat ettiren /ca
dılara mevdu balurımalcta 
idi. Bilahare mahalcimi 
şer 'igenin silsilei fJtızaifi 
tahdit ve umuru şer 'iye ile 
ah/camı şahsiyege hasredil
miş oe daavii saire ıçın 
nizami mahkemeler teşkiline 
lüzum görülmüıtür. Mah!J
lcimi nizamiyenin aslige 
lcııım!arı bir reis ile ilci 
azadan terekküp etmekte 
idi. Adli inkılapta ille iş 
olarak müntahap aıo/arın 
•aıif elerine nihayet fJeri/e. 
relc yerlerine muktedir ıc

•at mansuben tauın edil
melc suret ile e sici -ttılcildtı• 
iıtilıam etmiş olduğu m•h
ıurlar izale edilmiıtir. 

Muohharen münferit 
Ha/cim/ileler ihdas ve toplu 
ha/cim teılcilitı hemen ta
mamen de.1ecelc dereetde 
tarihe lctarışmııtzr. Tarihi 
adlimiz tetlcilc edilirse bizdı 
tele hakim teşlcilitının eslci 
olduğu anlaıılır. Münferit 
h!ılcim teşlcilitı önce R•· 
meli Vi lagetlerimiıde ihdas 
edilerek 6Örülen lüıum 
ÜHrine Anadolud• ilazı 
Vilayetlere leşmil ve bir 
middet tatbik edilmiş ıte 

hunun büyüle faideleri ıö· 
rülmüş olduğa halde hır 
nası lsa ttşlcilat gene muç· 
temi ha/cim asalüne irca 
ıdilmiıti. 

Ca11thuriget hükumeti 
inlcılibın medeni milletler 
IHJigeıine filen yülcselttiği 

Bügiik Türle milletini~ mıi
tekamil ihtiyacını temi11 

eden kanunlar ted11in ettir· 
melcle ileti/ a etmigerelc bir· 
tar•ftanda hunıınla müte
r•filc ve mühazı olarak 
atili malcinizmegitle islah 
ve tanzım ile adli inlcıla· 

iımuı bih2lclcın temsil ve 
lcınJ.ilerine lcarşı itimat 
hissi, hürmet /ileri tel/cin 
etlen kutlrt t li ve namuskir 
hakimlerde yetiştirmiş tir. 

Bu yazıda bazı Aorup.2 
tlevletlerince mevadi cu ıi. 
gede tatbik edilmekte ol«n 
juri mes 'elesine temas etli/
mele ıarurıli t1ardır. Bizae 
juri usulünün halın /cahili 
tatbilc olup olmatlı;ı h•k
kında laalcalc ,;nas/arımız 
arasında icat 'i vı müstakar 
bir f ilcir vı içtihat me'Ucat 
.-e mütebeller olduğuna ka
ni dejilim. Bu miihi1R mes'. 
ele mümessil sıfat ile lc1Jtıl
malc şeref ine nail elduğum 

· C.H. Partisinin 931 yılı 
Büyüle Kurultagında me'U
zuubahs ve miiraa/caşe olmuı 
we bu usalün memlelc.etimiz · 
de tatoilcinin na6emevsim 
old•iu goluflda tarafımdan 
f ilcir ve miitale• dermıı•n 
edilmişti. 

Vılh11sı/: Gerek mım/ı. 
ketimiıin •mumi men/o.atine . 
vı hallcımızın medeni ilati
ya,Larına pelc ugı•n olan 
h• mstelcimil Kanuı!arın 

tatbilc!erinde11 maksut olan 
amı/i f aitle/eri11 teminini 
istiham edecık derecede vı 
modern hir ıelci!Je metvcııt 

Adli lıılcUitımııın orıanize 
edilmiş 6ulanması has•s/'1.
rınd• Cumhuriyet hülc.iime
timizin tam bir isaôıt "' 
ıönmez bir enerji ilı seplc 
etlen .,,, etmekte 611/urırıra m!· 

••İsi minnet fll şü/cran ile 
karşıicınm1ıg• cidden /agılc.tır. 

r 
1- Meyva Dalları Kaç Çeşittir .• 

.Ceçenki yazımızda meyva tomurcuklarını 
tözleri tarif etmiştik. Şimdi de küçücük 

'ta dallarını anlatıyoruz. 
~eyva dalları üç çeşittir. ( Topuz , Harbe , 
~k) dır. 
b~P~z: Meyva ~allarının en kısasıdır, boy
lt sıgaradan bır az küçük ohır. Kabukları 

~ değildir. üzerinde bir takım buruşukluklar 
;· Ucunda daima çiçek tomurcuğu bulunur. 
~t 0Pl!zların yanlarda bulunan gözleri tam de
\"cı }'ani iyi teşekkül etmiş değildir. Topuzla
~ 'rında hazan yaprak tomurcuğu bulunur. 

~,~Urcuk açıldığı zaman topuz azıcık büyür 
),~•nde bir demet yaprak peyda olur. Eğer 
"l't•klar topuzu iyi besliyebilirlerse o sene 

içinse ucunda çiçek tomurcuğu hasıl olur. 
Harbe: Bunlar topuzdan daha uzundur. Boy

ları bir sigara kadar veya bir az daha uzun olur. 
Bunların kabukları parlaktır. Cünkü bunlar bir 
sene içiad büyürler. Harbelerinde ucunda ekseri· 
ya çiçek tomurcuğu bulunur. Yanlarda bulunan 
gözler, topuzlarda olduğu gibi, iyi teşekkül et
miş değildir. 

Dalcık : Bunlar meyva hasıl eden dallaı ın en 
uzunudur. Boyları bir karııtan fazladır. Tıpkı odun 
dallarına benzerler, yalnız, onlar gibi kalın değil
dir, uzunluklarına göre kalınlığı pek azdır, ince
dirler, uclarında ya çiçek veya yaprak tomurcu
ğu bulunur, bu suretle odun dallarıntlaD farke
dilir. 

Meyvalar yeni hasıl olmağa başladığı zaman 
ağaca şöyle bir bakarsanız uelarında meyva bu
lunan bir takım incecik dallar görürsünüz, değil 
mi? işte. dalcık dediğimiz bu ince dallardır, şa
şırmayınız. 

Meyva dalları hakkında verdiğimiz şu malfi. 
mat elma, armut, ayva ağaçları içindir. Diğer 
ağaçlarınkini başka zaman söyleriz. 

Bunları yazmaktan maksat, faydasını evvelce 
söylediğimiz ağaçları budama işiai kolayca tarif 
edebilmek içindir. Tomurcukları ve daHa .. ı biri
birinden ayırt etmeliyiz ki budamayı da iyi t~ rif 
edelim ve: iyi anlaşa! ·m Her çihçi bunları behe
mehal bilmeli ve öğrenmelidır. Bunları b~l:niyen 
adam, gözü kapalı iş gören adam derı:ektir. 
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Saı/ı Yettlgol 1 /1t incitıırin 19jf 

Lisan dersi veriliyor Fmdık müstahsillerine 
Gerek tfJlerinde ve ıerekıe ~alışma .IJ~rintle Fran- Or kıuıabssınd: eanık Ab· 

ilan 
.sızca ders almak isti genlerin aştıjı,aki •'re.ime lfliro· f 1 b 1 • d •et efendi otlu Retul He mtd· 
ca•tları . Fındık Tarım Satış Kaoperati eri ir iğın en : delıleyh eski Of mahke'Jlesi 

Bir sene zarfında enmıisait şutlarla mülcemmel su- bışkttlbi ölü Kadri nreaesla· 
it r .. • ·ı kt" Bı'rlı";,ı·mı·· u.··nyeden Ho.,aga kadar Tarım Satı.• Kooper_atifl.erile teş.lcilô.tlan- den kar111 Kadriye Te kızı Re· re e r' nsızca ogretı ~ce ır. a • " ktmın ·n oğlu muzaffer ırrl•-

Müracaatlar hergiin Erzurum •telintle sat1t 14 d~n Jırılmıı olan fındık 6ölgesinrJe ayni zamanda fındık fıg•tları uzerınde nazım rolii rmdı yapılmakta olan mubakt· 
16 g• kad•r yapılmalıdır . Erzurum otelinde if asil etle taflzıf edilmiş bulunmaktadır. Bu maksatla mubayaa ekipleri"'.iz. ~ai~~ her me mQddel aleyhimde Muzatfe· 

Mii.telc11it Fransızça maullimi gerin paza,,.lar:nda birliğimiz namına mabayaatta hu/anmaktadırlar. Bırlıgımızın ~.a- rlıı mahalli ikameti mectıul bU· 
__________________ A_lı_· _O_z_6..;;e..;:q~-- llayaa barem fiyatı lcııru deiirmenli!: ve yüksek randımanlı tıımbul (.ındık . . on dort luoduğuadan keadisloe uaoeıı 

M "" • t 6.,.alc. kuruş, kuru dejirmenlik sivri fındık on üç buçuk kuruştur. Mustahsılın her :ıa·. tebllğat Icrı kılıadı~ı halde d•· 
0QOZ0 ICOr Or irmOSI r "ll'kl · h ll J k Yeti kanm•iJ&Je icabet etıııedi· man birlij'e ve ordu ve Trabzondaki birlik mümeuı ı erın .. e. ~azt1.r ':'a a arına« ı 2 Vila"'yet Dai i Encümeninden .· ı le l k t l b f tl e sn ~iııdea blttalep H. u. M. K. 40 

ekiplerimize müracaatla bedelini derh.ı ve na ten a m11 sure ı e ıı ıga ar su ı - Te 405 loci maddelerine göre 

Hususi muhasebenin uzun solcalctolci 151 110 :lıı naa- '"" mtıllıırun satabileceklerini ilan ederiz. hakkmdaltl muhakemenin gır•· 
ğa~asının /,ir senelik sabik icar bedeli 11lan (45) lir• ii· '-========================ıır----ıffu;------ı bf'ID tcraaına •e kararı &?tJab&· 
zerin.den artırmağa çıkarılmıştır. Muv11lckat teminatı ( 338) r ilan nıo müddeti içlode mQddeiale1· 

kurustur. 9.17.939 tarihine çatan perşembe günü saat 15 Defterdarlıktan Trabzon icra memurlu~uııdaa: be keıa ilanen tebli~ ettirilllle· 
de flilaget makamında toplanacak olan daimi tncimende z A~ık arbr11ta ll• ,araya ,.,. ıılne ve muhakemeoln 22-11 939 

l k 1 k l 
rlleoek gayriaenlnıltın ııe elıiap : 

ih lesi yapı aca tır. ste li erin muvakkat teminatlarile Gayrimeukulcı. bıı.lunılııtu aeTki çarşamba gUni saat on bire t•· 
encümene müracaat/an. 4-4 mhaalleat aotatı ıuuaaraaı: Jik edilmiş olduğundan mezktlf 

Pülverizatör eksiltme i 
Vili yet Daimi Encümeninden : 

Ziraat dairesi için beheri .(31) liradan 26 ndet pülfJeri. 
ıetör satın alınacaktır. Muhammen bedeli olan ( 780) lira 
üz11rinden 35 gün müddetle eksiitmeje lconıılmuşt11.r. 

Mavakkat teminatı (58) lira (50) k•ruıtur. 21-11-
939 tarihi e çata11 perş!mlle tünii saat 15 de vilayet ,,. •• 
kamında toplanacak olan daimi ttncümenJe i/111/eıi gapı. 

lacaktır. Şartnamesini görmek istigenlerin her tün encü 
men kalemine 'De talip olanların muvalclcat teminatl11rile 
encümen':.. müracaatları, 1-4 

Fasulye eksiltme temdidi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. dan: 

1 - Trabzon garnizonunun ihUgacı için 2/,0{;0 
kilo kuru fasu lyayo. talip çıkmrı,ıjınd•n 10- 2. Teş. 939 
C•ma tünü sa t 10 da ihalesi g•pılmalc üzre prızarlı;a 
çevrilmiştir. 

2 - Yeniden yapıl•n muhammen bedel 30~5 lira 
ilk teminatı 118 lira .18 lcaraştur . 

3 - E safı Kolord•nan tılcmi! ıarnizonların'a 
mevcuttur ve aynıdır. Her yerde her tün görülebilir. 
Diğer şartları da Erzinc«n Satın Alma Komüyo11un'a 
görülebilir. -

Soğan eksiltme temdidi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. dan : 

1 - Trabzon ıarnizonunun ilıtigacı i~i11 7,000 
lt.i/o kuru soğana talip ,ılcmadı;ıntlan 10-2. Teş 939 
Cumaı günü saat 11 de ihalesi goprlmak üzre ptızarlıja 
çevrilmfşti . 

2 - Yeniden yaprl~n muham111en 6etlel 490 lira 
ilk te inatı 36 lira 75 lcuraştar. 

3 - EfJıaf ı Kolortlırnun tekmil garnizonlorında 
mcveottar ve aynıdır. Diier şartl•rı Ja Erzinca11 oılıeri 
Satın Alma Komisqonrıntla görülebilir. -------------------1 

Çam tahtası eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden 

Pal tane inhisarlar Mmdiirlüiii an6arına tcıl;m 
edilmek tizre 156 metre mikil11 kuru beyaz çam tahtaıı 
mubayaa edilmek üzre açık eluilımeıc kon•l11tuştur 

T•htslıırın ebatlı 2,50X25X 400 santimetr• •l•c•lc.tır. 
Eksiltmeye iştirak etlebi/mılc. için muhaWtnte• be,el 

üurinden 386 lira !O kur•ı mrıvakkat teminat alcç•ıının 
s•ntlığa ... 11atırılması lô.~ımtlır. 

lha/e onheş 2 inci teşrin tinine mis•'if çarı•m · 
bo ıiinü saat enda icra lcılımıcalıtır. 

Teklifler mutedil ve /ogilc had gô'rilüpte ilıaleıi 
icra lc.ılınJıkdan bir ay Hnra tahta/11r111 m•lı•llin'' teı· 
/imi icra kılınmış o/ecaktlır . 1-4 

tezkere Zayi 
F. 3 A. 7 T. 1 BL 2 de 

13 Teırini snni 1928 tarihli aldığım tukeremi %ayi ettim 
yenisini alacağımdan eskisinin lıükmü olmadı~ı ilan olunur. 

Vakfikebir Resüllü lcöyüntlen 
M•sfa/a oğlu Osman 

Türk parası kiymetini koruma lskenderpa aıııhulleil Güzel gQnde müddeialeyh muzarterl• 
hisar sokağı. blzıat veyahut usulnea tedl1'•1l 

h kk d k• 12 maralı karer Çııtı bir ayui Hacı Ali hafız il Q 10 Q 1 n U - zade lbrıbim Fahri ve Melımet muuddak bir vckll göoderııae 
aksi takdirde hakkıodakl ııyaP 

nameye ek karar Blllih etendileriu fevk.ant ve tah- kararı tastilt ettirilerek bir dl' 
taui kııtıvebııoesl yesari nemli ha m· hkeü' eye kabul edil•Dl'' 

Madde 1 - Sikko fle kalfe halimle oldağu gibi zade Hakkı erendi, vereıeleri, ıı 

Pa 
iht 
fır. 

l · h J h ld d l kahv""baıı•ıl y• kıımen tariki yecPği telıli~ makamıDI kal lc.ıg•etli matltP erın uru• ve musnu a e e mem e· ., " ., 
d l baq arkıssı Nemli zade Mehmet olmak Ozere Han olunur. __.,.,. du /cet '•şına çılcarılmuı mern11udur. ( Kıymetli ma tn er-

S'ilih ef ~ndt haaesi cephesi ta· 6 Tayin edilen samanda pf'1 ler 
den maksat: P 'aUn, Altın ve Gümüştür.} menkul tç defa batırclık•aa ... r• L 

2 v [ I h . . t , k d . rik iaın lle matıdut mı mUşte· eıı rrok artıraaa ,,__1• eıllllr ... ~tıo lfiJ 11adde - l tJ cu arın .:a sı zıne o . r..ırı. aıma ·ı"t bi b r Y"' .uı& mı " mı cı r ap urun artırma becl.eli .muhameıı kıJ.. Yarı 
taşıdıkl•rı kiyrrr.etli madenlerden mamul tşga da bu hük- Tapunun AtuilOı S37 tarib y11%de y•tait b6fl1li bulmu ••1' p 
me dahildir. Yalnız alyans•~ sact hu hakümde11 miıs- ve 14 No. •atıf ilteyerunaluatı- rutaaai 01~ ar 

Tıtkdir oluııail kıymet 7 blo cUter alacaklılar buluııup ~· ikin 
teınaJır. bunlanll • rayrt ::11eak11l il• ~j· 

Tı le · l b '[ b lirı. a.a•ımş alea'·-·ın meemu .. u' Yap 11,,,.dde 3 - H,.rirte11 ür ıgege ge en ecne ı er t· ... •-.-. rn• " Artırmanın yapı!acatı yer, gtı•, saat fazlaya 9ıkmaı:ıa en çok ar*ır.ııı0 

ra6erlerinde getirip ilk Tü1 le. gümrük kapısında al.ikariar Trabzon icra dairesi önUude tahiıldfi bakı kalmak ttsere artırııı•":: flta 

'u
-mru-k ,,.~mrırlarıntı f1ereeekl11ri beyannamelere 'lJega pa· 1-12 939 Cuma gUnU saııt 14 de be' Glln daha t&md.it n on befiaei 

-r 16·12-939 cuaartesi aUıı6 .. at tO •' 1 f iJJı' 
k · t tt · J'kl · kı"ym•tlı" maden 1 • İfbıı ı•JYimeaulil• artırmak • t 1 seporlları11• ayıt 'Ve ııare e ıraı ~rı "' · Şartnameei 1.12.139 tarilıiauıı iti yapılaoalı: arhraaıla, beılelt .... , i•' kö 

/erJan lfta11tiil eşyayı afldetlerinde memleket d:şına çıka- baren 939.auô Me. 11• Trabzon icra ala alacatnıa rtlfaanı olaa c11t.ı' ı. ş 
daireeiniıı auayyea numara1ında ala1akhlarıa o ıayri mHkal 11• tAı .. 111 ıröş 

r•iilirlcr. ı.P• l Jt.eıkHlll f!Jrebllaeai içlıl atıktır eıllJmiş alaeakları ••e•auıulaa .d iJrjfı 
Bıı 1·ararın n••rı"ndcn ....... z ..,.u-rkigeye aelmi• bulu 'Utn ı ı ı f ı l" ç km-'· ı til ı.. rtır .... tc ... ,. .. v '"'' ı ı a " ,. ıla ya:ra ı o u ard.u aı a ma u ya ı .,. ar e, •a ço& a ,

1
., tarn 

nan ecndiler beraberlerinde ıttirmiş olduklorı kiymetli mal almak iıleyHler, ita• ıartaa iltale e41llr. 8ö1l• bir beılel f 

l 
• d - meye n 939-391 ıloıya aumaruile edilmeııae iJt.ale yaıılmaı:. n ,-tı O g 

mCI J•nl•r Jen mAmuA l •.:gagı kamLı·g,. merci erın en maıa· taıebl .. 11 .... •• • •, .. "r • • _,eauriyetiai:ı;e auraeaat etaellıllr. • __.. t •'e 11/m11/c. şartife memleket 'ı~ın• çıfc•rabilir/er. 2· Artırmaya itUrli: iç!a yukarıda i Clayri •eakul keaıllılla• l~ it 
yazılı i:ıymetiıı ylls4e yeıll•wçuk elaaaa kimae de:rJt.al nya ~·~1~1~ ~f'J/a 

Madde 4 - 30-6-1930 tarihli ye 1715 sayılı aiıbttiaıl• pay nya milltbb Bakaaıa ıatı..let içiacle parayı nra11•19;,1" ~iJn 
lc11nun hikiımlerine fÖrt g•prlacak ntUllmeleler bu le.arar temiııat mektubu tevdi e41leeei:fu (124) kararı feıJt.oluarak keaıia14.e• •f !-'! 

ı- lpotek 1&aibl alacaklılarla 4iter ytıkaek teklifte buluaaa ldm .. aı•tı,,f' ay 
hükumlerinden müstesn•dır. llllcclarlarıa n irWak lı.akkı ula.ip o!llui• be4.•ll• alaata ruı .1 .. •~ •-' ~ilca 

Madde 5 - 14 - l - 1938 tarihli ve 2-8030 sayılı lermı• iayrı•eııku1 tt.nrtndeld ıaakl• bu1uamuıa lı•m•n eabet rt• ·•~, 
1930 hl 2 1100 ı; / /c rını lt.uıuıdle fab ve aurafa dair le artırmaya çıkarılıp•• ,ok ar'1 ~ 

kararname ile 17-5- 7 tari i fle - o sayı ı a· olu iddialarını iıtbu Uta tarthiaıl•• ıa.ıe edilir. ıırı ıaale araıııuıakl .,-

rarn•me hülcümlerı mülgadır. iJt.Ubaren yirmi ıtö.ıı lçiade nrakı n reçea etiller içUıa ytaOef_.,,r ıet 
ıaftebiteleril• birlikle me .. riyetial heHp elıınaeak falıı; n dit•'_. fl' 

MaJda 6 - Bu le.arar neşri tarihinden müteberdir. :ı:e bildirmeleri icap e4er. aksi hal Jar ayrıca hdme :ıı.aeet ka!a•k" ,-• boy~ 
Madde 7 - Bu kararın icrasına Maliye V~kili '' ıı.aıı:lan tapu ucilil• .. t>ıt oııaa aıııaıırt1ettmilM a1ı11ı1aa w.ıa-u •1 

0 
duta aatıı becleliııia .,.yıa .. Ulllllaa aaüe (138) ~ Ir 

memurdur. 2-3 briç kalırlar. Gayrimenkuller yukarc&a ,a,.t•~~ ~e /J 
4 GOılerile ıtnıle • artır.maya 1-12· 919 tar1Jt.inıle Trabzon fi tı .. 

Pazarhkla inşaat eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlı~ıadan : 

1 - Eksilt .. ege lc.on•lan ( 4999) lira (36) kar•ş 
6eJeli keşifli Yomra nahiyesi hükumet k•najının ikmal 
inş11atı 24-10-939 tarihinden itibaren bir ay içinde 
•• pazllrlılc suretile iltale o/anacaktır. 

2 - Ba işe ait ı•rtname •e efJrt1.lc şrınlardır. 
A) Ekıiltme ıartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Yapı işleri umrımi fenni fllrtnamesi 
D) aayınJırlılc iılıri tınel ı•rtn11mesi 
E) V alıiJi fiat listesi,- hmsusi şartname kışif hü/asası 
FJ Proje 
/stclclilcr bıı iıı 11it eflrt1lcı Trabzon DefterJarlığın 

tla11 alıp ıörebilirler. 
J - Elcsi/tlfte 24-11- 939 Cuma tinü saot 14 tle 

kadar Trabzon Dıftertlarlı;ı odaıınJa yapılacaktır. 
4 - Bu iş •çık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Elcıiltmeye ıirmelc içln isteklilerin (375) lira 

lfta•11lclc11t teminat melc.trıhu veya malclluzu "' il•ndan 
6aılc.a aşa;ıdalci oesilc.aları ioraza mecburdur. 

Nafıa müdürlüğinden 6u iı iç;11 alınmış ehliyet fJesi-
kHı v~ 1931 mali yılına ait ticaret fidası fJesikası ibraz 
etmeleri ildn olun•r. 1-4 

ltUrak eılea.l•:r artırma •artaaıaelinl memurluıı.u o4la1ında iıbu Hl• ,, On 
okumuş ve ıa:uımla maldaat alıaıt • ıl" 1 

rllılerileıı arbrma tartnamıl d-1t11 ~ 1-ı' ve bunları tema••• i:abal ec.ı, lf 
aıl n ihti\>ar elaıaarlar. satılacağı illa olunur. ~ Oktı 

Açık eksiltme 
Trabzon Defterdarlıhından : 

5 i'' 
1 - Eksiltmeye konulan ( 1225} lira 6 j kural 19 

Jeli lc.eşif li Trabzon Hükumet ko1tağırıın tamiri 24-10-9 
tarihinden itibaren 10 gi11 müJdetle usatılmııtır. 

2 - Bu işe ait şartname V! e'Vralc şunlartlır. 
a) Elcsiltrne şartnamesi 
6) M11ka'01le projesi 
ı} Yı1pı işleri umaml fenni şartnamesi 
tl) Bagındırlılc işleri genel ıartnamesi 
f) Proje •ıfl' 
istekliler bu işe ait evrakı Trabzon Def terdarlıl 

Jan alıp görebilirler. 111 
3 - Eksiltme 6-17-939 pazartesi günii 

5 

14 de Trabzon Defterdarlığında yapılacaktır. W' 
4 - Eksiltmeye girmek için istelclileritı 91 ,ı 

92 kuruş muvakkat teminat mektubu f)ega makbtı1:,. 
bundan başka aşağıdaki 'Vesikaları ibraza mecbattl /İfıl 

Nafıa müdürlüğünden b11 iş için alınmış elı·~tıl' 
fJesilc.ası fJe 1939 mali senesine ait ticaret od:J sı fl,sı 
ihraz etmeleri ilan ı>luraar. 

~Q 

VENöYOIL ~ASDMEVü 

Her Türlü Tabi işlerini 
Temiz, En Ucuz, En Çabuk Bir Surette İh:Zar Eder 


