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Bir vazife 
lztıraplarmı içlerinde 
boğan yoksul aileleri 
düşünmek hepimiz için 

bir vazifedir .. 

K
ış geliyor. Sonbaharın 
soğuk ve yağmurlu 
geçmesinden de anla-

şılıyor ki, bu sene kış erken 
gelmekle beraber azgın ve 
baskın da olacak. Malum 
olduğu veçhile l\ış mevsi
nıinde ihtiyaçlar, yaza nis
hetle daha çok artar: Yi
yecek ihtiyacı, giyim ihtiya
cı kışın daha çok başgös
terir Hele mahrukat ihti-

' yacı hepsinin fevkinde geliri 
Hal ve vaktı yerinde 

olanlar için, kışın gelişi pek 
de okadar düşünülecek bir 
nıcseie değildir. Hatta dört 
başı mamur olanlaramız için 
kış, değişik ve eğlenceli 
bir hayat gelirmiş olacağına 
göre arzu dahi edilir. De
n:ıek oluyor ki, kışın gelişi, 
hepimizi aynı derecede dü
şündürmez, kesemize, geçim 
\re hayat şartlarımıza göre 
hislerimiz düşüncelerimiz 

' başkalaşır, kimimiz bir du-
dak bükmekle iktifa eder, 
kimimiz adeta sevinç duyar, 
fakat kimimiz de derin de
tin düşünürüz. Bir kısım 
insanlar için değişik bir 
bayat ve eğlence mevzuu 
()lan kış, öte tarafta yine 
bir kısım insanlar için bir 
l2:tırap mevzuu olur l 

Yarın kış olanca şid
dctile bastıracak, kar, fır
tına, soğuk günlerce, haf
talarca ve aylarca devam 
tdip gidecektir. Biz, sıcak 
Odalarımızda, sobalarımızın 
~aşmda, sıcak çorbalarımızı 
lçerken düşünmeliyiz ki, 
~anımızda yöremizde, konu
kornşu arasında bir tutam 
()dunla bir avuç tuzdan 
ltıab.rum olan aileler eksik 
değildir. Hele bunlar arasın
da varlıktan yokluğa düşmüş, 
~alışacak aile uzuvlarını 
aybetmek suretile · gelir 

ltlenıbaları kapanmış, geçim 
"asıtaları tezelı.üle uğramış 
~la.nlar da vardır ki, ne ses
Ctıni işitebilir, ne gözyaşla-
~ltıı 2örebiliriz.. Çünkü on
~'t, hmçkırıklarını daima 
endi içlerinde boğ-ar, göz

!~tlarını daima kendi içle-
ltı.c akıtırlar ! 
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s ları 
Başvekilin izahatı J Parti kongreleri 

1 C!.lmlıariget Ha.k PJ.tr- in_iş f 
Ebedi Şefin Anıt Kabri - birinci meclis 

azacmdan yardıma muhtaç olanlar .. 
Ankara 21 ( A A.) - senelik bir miiddcfe lüzum 

Cumhuriqet ,1-/aik Pulisi r,lacuğını sö ılen•iştir. 
Büyük MillPt Meclisi f! u- Yine B:ışv'!kilimizin ver-
punun bvg inkü top 'ar.tısın- dikleri izoh'ltı m ;leekip bi
da Başvf;kii Dr. Refrk S ay- rinci B·ıyiik Mil et Mt'clisi 
dam e.bt!df Şef Atat."i.rk için ozastndıın muavemte muh· 
yaptırzlc cak anıt kabrrn taç olonla~a mü,.,, 'S;p ştkil
bugiirıe kadar cereyan etmiş 
olan muamelesi ~trrıfmda 
rı.11.hat vermış ue bütun mu 
amrdiitının ikma.lile ir.şaa· 
ta geçebifm.-Jc için bi.,. buçuk 

de yardtm ed.lmesi esG.~ iti
barile kabul ediımiş ve ho. 

zırlrğm gapılmas1 hük(ı111r;te 
ievdi t:dilmişt;r, 

Fındık piyasalarında 
İnkişaf var ... 

50 garanti kabuklu fındık piyasada 
16,5 - 17 kuruşa satıhyor. 

Kooperatif, fiatlann düşmemesini temin ıçın 

pazar ınahallerinde çok hassas davranmaktadır 
londra piyasasi açJ/dık · durtJya satışlar olmuş, bu 

tan sonra fındık piyasala- sebeple piyasada ink şat 
rında İnkişıf başlamıştır. yüz- başlamış. fi atlar on dört bu 
de e/Ji iç reren Kabuklu çuk Kuruştan 16 li Kuruşa 
fındıklar piyasada 16 buçuk- Kadar ÇJkmiştir. 

tan 17 Kuruşa kad~r alınıp satıl Fiatlann düşmemesini. 
maktadır. son günierde fın- piyasanın tutulmasını temin 

dık Tarım Sdlış Kooperatifleri hususunda Kooperatif amil 
bir/iği tarafından Londra olmuştur. Şehrimiz Koopera· 
piyasasına yüz vagon Ka- tifı, şimdiye Kadar ortaklar
dar iç fındık satılmış, bun dan J • .5 milyon Kilo Kadar 
dan başka ıhraçat tüccarla
rı tarafınaan Dahi yine lon · 

daha eriyen genç kızlar, 
işte bu aile ocaklarından bu 
ıztırap dumanları yükselmek
tedir l 

fmdık mubayea etmiştir. 

bundan başka. piyasayı tut
mak için 2.5 milyon Kilo 
Kadar da Serbest mubaye 
atta bulunmuştur. aynca 
mülhakat Kooperatiflerin· 
den qelen mal da bir mil-
yon Xtlo Kadardlf. 

Fıathmn yükselmesin
den piyasaların inkişafm 

dan Köylü müst~hsil çok 
memnun K~lmaktadır. 

tisi k':lZa kong,elerfo~ bu 
giinLerde bı1şla ıc.ıcı.kt!r, Belediye 500,000 lira 

istikraz edecek 
Sıirmene k .. z.:ı kongresi 

pazar gunu yapılmıştır. 

Kongrede Muhterem Vali-
miz O;man S abri Adtıl, Mes' ele mecliste müzakere ediliyor 
Parti Müfettişimiz /stanbul Belediye meclisi şehrin de edilecek para şehrin 
mebusu Sadettin Uıaı. Be- iman ve zaruri ihtiyaçlarfna umumi ve t-nühim ihtiyaç· 
ledtye Reisimiz Vıla!Jet tekabul edecek tesisati vü· /arına cevap verecek inşaa· 
idare heytti azr.uından Mah- cude g e t i r m e k üzere ta sarfedileceği gibi 1.5 se
mut Muammer Yarımbıyık .500, 000 lira istikraz yap ne zarfında da bu müesse
vı; K~ymakam bulunmuşlar- mak teşebbü.;ündedir. Me- ferin gelıreceği ic.:ır resül
dır . sele içtima halinde bulu malı kapatacaktır. Belediye 

Çok aiti.kalı ve samtmi nan muhterem Belediye meclisi istikraz işini en cid
bir h:ıvu. içinde devam edip meclisimizde büyü'< bir ala- di bir mevzu olarak ele 
ıki celsede neticelenen Kong- ko ile müzakere edilmekte · almış ve hangi tesisatın i j 
reqe P.ırti MJ/ettişimiz dir. Meclis azalan arasında sene ıçmde resülmali kapa-
1l4ahterem S.ı.dettin Uras hatta daha fazla miktarda tacak miktarda varidat te· 
rıgaset e:miştir. Teşkil edi-

1 
istikraz yapmak fikri ha- min edebileceğini ehemmi

teı, cn.cıimenlerin rnporları 1 kimdir. istikraz suretile el· yelle müzakere etmektedir. 
okunduktan sonra le.aza itl.a- 1 
re hegEti ıntihrıbirıe geçilmiş 1 Akçabat Almanlar zehirli 
ve Tu.-surı Çak''· ff .Jmdi ı H lk gazlar kullanmış! 
Çınar, ALiHogdar, Malımut J! C eVİ binOSI /1ıtkara 21 ( A. A.) -
K"/eıi, ism .. il Han dar, Ce- Akç!.ııb J t H.ılkevi binasi Pofonya hüküıncti istıhbarat 
/al Karabacıık, Behçet De· yopılacalc.tır. rue '(}tsaık daıresi Potonga 
r.ıi ci K-uzu id""re heytti Köprü üzerindeki kahve· harbi esnas1nd:ı Almanların 
oz 1.ı.ıldu.rına seçilmişlerdir. 1,in büguk bahçesine daha gaz k.allanddc.larmı teblij 
İt1tıhrıplan ~o ua yerli id- - bir kısım ger ildoe edilerek etmektedir. Ve sıhhiye ma
re heqeti czalarını tebrtk bu sah'l üzerinde yapılacak kamatı tar.ıfından bu hu-
t!den Valimiz Osman S1bri olan bina aynı zamanda susta müteaddit zabıtlar tu
Ad!l.l ve Parti Mu/ ettişimiz partı v.e mahalli teşekkülle. tulduğunu da zikretmelc.te
Sadettin Uıaz tarafından ri de içine alacaktır. dıin dirler. 
ıı .hdet tıe mesaide ahtnk öğleden sonra vali O'Jman Tahrir heyetimiz 
mevzuları üzelinde çok S ... bri udal, P.ı.rti müfettişi .,.. 

1. alırir Heyetimiz diin öğle 
isti/adeli bir hasbilıal ya- ~e lstanbul m1-brısu sadettin d en evel Partid~ Cıınhııriyet 
pılmı1 ve sevimli Sıırmtrne u,.az V4! vilayet idare heye- H aile Partisi Mii/ettisi lstan 
h:ı.lkı Valimize ve P ~rtı tı reisı Rulıi ural akçrbata "d Jc K h bal mebusu Sadettin Urazı 
Müfettişimize memnuniyet gı .:re asa :ıqı gı!zmiş w 

beyan etmişlerdir . 

Zelzele 
Ankara 2 f ( A A ) 

Bugün Erzurumda, Err.in. 
canda. Eloziğda, Girestmdn, 
Giimüşanecle ger sarsıntısı 

olmuştur H .. sar goktor, 
Yeniyol - aym sorsıntı 

şehrimizd~ de olmuş Vfl! Ana
dolu ajansına bildirilmiştir. 

bu su.retle ge11id·m gnpıla- ziyaret ııtmiş ve memleket 

cak Halke'Vi binasinin geri- i1leri üıerinde görüşiilmüş-
ni taqın ,.tmişfi,. tiir. 

----------------------i y ı ye,_ güzele, doğruya .. 

E ğ l e n c e y e r 1 e ri 
Eğlenmek. ça/Jşan in- dumanı gen izi tıkayan iki 

sanların hakkıdır. flkşama soba.. Sarhoş yaygarasma 
kadar yazı masası başmda kanşan çocuk ağlama/an. .. 
göz nuru döken memur. Sinemamn veya sazm bir
kazma sallıyan işçi elbette birini ta'maml!yan görünüş
eğlenecektir. lngiliz/erin bir feri.. 

-------------------~~-· 
Askeri heyetimiz 

Londradan dönüyor 

sözü vardır: "Eğlenmek Biz eğlenceyi böyle an· 
meşguliyet değiştirmektir... lamıyoruz; disıplin ve nizam 
derler. Yorgunluğu gider- hüriyetsizlikdeme.k değildır. 
mek. yeni çalişmalar için Bunları nasıl düzel tece
hızalmak bakımından bu ğiz? Şu memlekette güzel 
tabiidir. Fakat. itiraf etmek bir sinema veya tiyatro 
lazımdır ki. biz hakkile eğlen- binası yapmakla I 

Hariciye Vekili 
İzahat verdi 

A,,kara 21 ( A. A) 
HaricİJle Vekili Şükrü Sa.

raço;iu. ıeçen ha/tadan
beri cerga11 eden siyaıi ah 

'(}al hakkında izahat vermiı
tir. 

Raif Karadeniz 
T ekik seyahatinde 

Ankaıa ;21 ( A A. j -
Lond•ada bu:unmakta olan 
Or G eneral Orb"gın riyas~
iindeki askt!ri heyetimiz ba
gün Londr:oda• ayrılmıştır. 

Sovyet - Japon 
Münasebetleri 

meslni· bilmiyoruz. Dılımize dikkat edehm -- -
Bugün. burada eğlence Elimde bir a~uhalci ta-

namına yaptığımız fve qör- rafından yazılmış bir istida 
düğümüz nedir ? Tatil gün- geçti; o ne yazılış ~fendim / 
/erimizi ya bir kahvenin Mubalağasız söylüyorum. 
pis dumanlı havası içinde hemen hiçbir kelimenin im· 
tavlanın kirli mustatilleri lası dog·ru d "'ld'/ B · d .. . . egı ı una 
ıçın e goz yoruyor. sım~ gülmek mi; a_c]lamak mı la· 
yıpratworuz. Veya gecelerı ı zım bilmeyiz? 
iki kadeh içip kulüplere ko- Dı·ıı·mı'z k e aışr saygısız-

şuyoruz. ağzma kadar dolu 1 

1 klan zevk . d .., 
d Dilenmek şöyle dursun, 
b~dini en yakın komşusuna 
1 ile a.çamıyan bu kabil aile
;.r, elbette ki, cemiyet için de 

l İlfllnülecek ciddi bir mese
td · 

Dilenenler, şurada burada 
hizmet görerek hayatlarını 
kazananlar, mevzuumuzun 
haricindedır. Fakat, yukarıda 
işaret ettiğimiz veçhile, var
lıktan yokluğa düşen, yok
sulluklarını, ıı.tıraplarını da
ima gizlemek itiyadında olan 
hemşeriler için hiçbir şey 
düşünemez miyiz ? asıl yar
dıma muhtaç, işte bunlardır. 
Fakat bu kabıt yoksulları 
arıyacak, bulacak, hallerini 
soracak, dertlerini ıztırapla
rını tehvine çalışacak bir 
teşkilatımız da mevcut de

ğildir. Gerçi Be1ediyenin ba· 
zı düşkünlere kartı az çok 
yardımı olmıyor değil, elıni 
uzatanlara o da bir ekmek 
parası uzatıyor, fakat bu 
yardım, biç şüphe yok ki, 
devede kulak bile olamaz ! 
Unutmıyalım ki, asıl yardıma 
muhtaç olanlar, en yakın 
komşusuna bile sır vermeden 
çorbasını tuzsuz içeıılerdir. 
Bunlara bir çare bulalım 1 

Ankare1 21 ( A. A.) -
Cenııp vilayetlerinde bir tet
kik ıegahatına ç. lcan tüm

rük tJe inhisarlar Vekili Raif 
Karadeniz re/ak.atintie ıum
rü.k mııiıa/"za umurn kuman. 
danı 'Ut: maiyetleri_ oldu;u 
huide dün malatyagq. ıel. 

lltlftir. 

Ankara 21 { A. A ) 
Havas ajansı.nrt Moskova. 
dan bildirildiğine göre sig•· 
sf muhafıl Sovgetlerle }rı
ponga arasında ticartt mü
nasebetlerinin inkişafına 
maddeten imkan görmemek 
tidirler. 

Bay Gemal 
Ri-ıe, ArtviD va Karı Vilayetleri 
Cumh11riyet Halle Partiıi Müfettiıi 
B. Gem:.l evelld rün lıtınbuldaD 
Ş:ıhrimiı:e relmiı ve buıril• mınta. 
k:tııııH\ harck•t .. ytıuaittir, 

. . . · mı uy11ı1oruz :' 
hır sınemada . twatroda Şüpher;iz bu olaml17. /Benim 
vakit geçiriyoruz. O da na gördüğüm ıs'idayı yaz,w 
sıl ? Sinema. sinemadan cahil olduiu iç n ı~ovlt:. yap 
başka bir şey sanki .. Ctga- J mışt1r .. O halde bu ... ehaleti 
ra dumam, sövme, itişme . . gidermiye çahşr./ım 1 

ta ır, Dullar, yetim çocuklar, 
\ dllaını alamadığı için, ayak· 
'\>~ f~takta her iÜD biraz Bekir Sükutı Ku1aksızo~lu kıkı~mo... Tiyatro <J~ b;Jyle 1 Süzgeç 

• 



DOGDUKÇA 

Dinlerken 
Melek .Sinemaıı•uı Bekleme 

salotıu, koaur vaktinden çok 
euel dolmuştu. Maroken :koltuk· 
/ara g•n ıelip kahve, sigara 
içenler, •yaküstii kömeler ' teşkil 

et/ip ltıtifeleşenler, sögl•ıip, tü· 
lı1ıe"ler sagılamıyacak kadar 
çolctu. 

Koe4 salon , ağzına kadar 
dolu ,olduju lıaltle oturmaıını 

kalkması111, konuşmasını, dinle
mesini til•n iıuanların toplandı· 
eını ne güzel canlandırıyordu. 

Bütün yüzlerde neş'e ve se
vİleç gülüyor ut bu lıeng<ime 

uaıınJa asm• saat/arın tıkırtı· 
lnrı iıitliligorclu. 

Masalarda mwzu Münir 
ıı.r cld ' nurt. in ve onun (Bülbül) sui. 

Şimdi ıaat 8.~5 bir çegrelc 
ı~at ıonr• Konsu başlıyacak. 
Oade tanbari Refik, arkada Udi 
Sel~lıaddin, Kemençeci Bagan 
Falııre Refik ve diğer Sazende 
ve lıarıendeler .. 

Bu •nda bütün gözler Mü· 
rıir'i uamışlı. Bir haylı intizar. 
dan IMra salonda öir kıpırdama 
Vt bir lcımıldama oldu; yine baş
lar kapı tarafına çevrilmişti. 
işte Münir NureJdin; Beşüş bir 
çthfl, tatlı bd.ışlar, ret 1eranslar .. 

I 

Bir hal daha 
1 ô z ı m 

MiıstJhsil Kö!Iİıi!Jii rıe 

onlarla iş ve alış veriş :cubı 

tımasta bulurum Şehirli hal· 

lcını Kışın soğuğuntlan, 
yağmur 'Vt çamurund«n, ya· 

. zın güneşin hararetindett 
lcurltlrmak icin bir zebzt lıRli 
daha lizımtlır. Ytıpılan hal 
daimi satıcılar halcımı~dan 

faydalı olmuştur. Şimdi 
asıl toptan saaıcılar« mah 
sııs bir hal yapılmasına 

ihtiyaç hisserli/Jiğini P.ı%tır 
mahallindeki görüş ve duyu
ıumııza tör~ anlıuorıız. Bu 
çok yerinde iş v~ ihtigtraın 

temini hususunu hıledig« 

reisimisin himmetinden bekli
yoruz Sürmenede ki guıiı fit 
muntazam halin bfr aynını 
ı•lırimizdc tle ıörmek isteri% 

Halit Yalçın kaya 
Kars ~;itmen kurıu Mü-

dürü lcıgmetli rna.orif çı 
ıençlerimiztlen B. Halit 
Yalçın Kaya kurs devrui· 
nin bitmesi üzerine asli •a
zif esi olan ille tedrisat 
Mafıttişliği tJazif tsine dön. 

(Yınlqol -- -- . 

Halkevi Bir düzen 1
1 

Çaltşmalan vermeli 

_Görüşler Duyuşlar 

Erzuru 
Gt!ç •n sayzm:zla ikin ı:: Tt lrfc;ıı çok lüzumlu ı' 

v d h f k - -GeÇ!HJ sayıdan /v1abc1t-
nanun a1ı if; aren a ir Lir f.J.ıs1t-ıılc. r'ak t ltiııı .. . . 
hastaların Hu. k.ıwi kilini mlu il" '. d bıı 'u ·.Ju,ulnwk j Erzururn onlenndevız. 
ğinde parasız mu:ıyent> rdi- fartilıı Ş fı in•;zd ki um:.ı· kamyonun ön kısrwnd.ın 
leç11/clerini yaı rırştık. Saµrn mi m :ı/u,l'r.rde. qani otel bir idrafta tren hat!mm 
do/ctorlurımı~ın Kilinikde "e ham 1 [ 1rda telefon y ok- .qeçtiği sahayı, bir farZJffan 
balunaca;ı gıi.nlerin bir /is- tur. Ye .. !i, 11ab ncı, fı:ır;t . Rusldrdan kalma dar bir 
tesini ayrıca mşredeceğiz. diri bir çok ins nlarırı girip h at l<1~mrnı. bir taraftan 
Ba haqırlı t.-şebbüsıinden çı ktıjz, yatıp. kalkdrğ< bu tünelleri, köprüleri ve bü

dolayr H.:ı lkeTJini tebrik ge~lerde tdt:/on bulundu- tün <-ıpfdk., kuru ovaları. 
ederle.en doktorlarımııa te- rıılması. sıhht !'il'! içtimpi tepeleri. dağlan scyrediyo
ııklcür etmegi de borç bili- btJkımlardıın olduğu k adar rum. Transit volu upuzun 
riz. asagış tıe emniyet bakımla- dümdüz bir şerit halinde 

22 lkinciteşrin 9.39 

ollarında 
kuyorduk. Erzuwm hakkın· 
da gele den. gid~nden . gö · 
renden b;r çok şeyler din 
/emiş. f<ım b/r intıba edi
nememiştim. Fakat Tahsin 
Uzerin menkabelerini an· 
latllğı. hat1ralarım yaşattığı 

Frzurum hakkmda en bil· 
yük intıbaı edinmiş bulu
nuyoru n. Bu rahla. bu 
duyguyla Erzuruma qiriyo· 
rum. 

Dtin akşam fop/\uan rınd..ın dı lii.z:m ve zaruri tren yolu ile muvazi olarak Erzuruma yanaşmca es· 
Halle.evi idare hPIJetİ; H al- dfr Şimdive k adar ilımal Erzuruma giriyor. Yol bo kı Erzurumu arkada bırakan· 
lce'tli lcrşlık plıımalarile. edil~n bu işe bundan sonra yu Üçüncü umumi Uınumi eski, viran. harap, turap 
ha.lkevlerinin 11ıldönümii 1 olsrın ilgiliferce gerekli alô. Müfettişimizin diktirdiği ka- şehre yeni bir çehre. yeni 
olan :9 Şuba!ta genirltn } kanın gösterileıtık h t!r otel vak. akasva fidan/an beş bir cephe verir gibi ins1Jflff1 
hazı halkev lf:ri 3çmak im- ve: ham~mda muti ka birer on y!I sonra bir hiyaban gözünün önüne grup inşa# 
kanla ,., üzelind!! görüime- tı!lef on bulundurulmasırın şekiini alacak VP. bu kuru. ı atı çarpıyor .. Muazzam, mo-
ler g11pmışlır . temitt edileceğini u111arrz. ç I k d cf, · 

Atatürk'ün Ankaraya Şehrimizde lok.ant·ılar ıp a ova a yemyeşil man-, em. bim·lari!e yepyeni bıf 
ille agtrk bastr {!ı günün yıl ve bilhassa içtilrierfrı 

zara sile güzellikler }"arata şehrm ku ·uıuşu manzarası 
ratacaktır. dikıJ."yor. 

dönümü olan 27 - 12 -939 ftyatları muhWn ıktis di f 
d lı · d • k Erzuruma girerken k.J- İstanbul kapısmdan içe-

tünü yar un "'r yerın e şartlarına atiyrm uqgun 
olduzu tibi ~ehrimiz H.ıl- değildir. Geçen s•ne hu mıi- f amın içinde bir çok hatı. l ri girince içimde kabili izah 
kevi tarafından d1 bir so- esseselerin k azanç vergile- ralar canlam,vor.. Bu halı- f olamayan duygular Vllr. Kait 
le.ak koşusu tertip edifm;ştir. rinde yapılan mühim t enzi- ralardan bir parçayı okuyu- n•/ar. s1ra sıra. arka arkaya 

Bu tıısile ife Ebedi Şefin /at /iyotlar üzerinde hiç de c1.dc..nma da anlatmak isti aheste beste bizimi~ bera# 
hatırası ta%iz edilt'Celc 'De müessir olmamı~ ve bıı yorum: ber Erzüruma girerlerken 

koşuda birinci, ikinci. üçüncü mevzua ta oz~mrın dikicatla Bir gün, Üçüncü Umu ve Erzurumun toz. toprak 
ıılınlere madalyalar veri temas elmişdilc.. Bir tedbir mi Mılfettjş Tdhsin Uzer tezek yığmhırı arasrnda/1 

Münir salonu geçiyor. Ar
duıtl111t ona Neyzen Teofik taki
bctliıor ... s.at 9 herkes yerini 
lulugor. Sinemada derin bir 
stssizlik var. işte perde yat1aş, 
yavaş kallc.ıyor. 

Türkigemizitı ıaz oe su 
lc'.gmtileri, sürekli alkışlara eğİ· 
lıgorlar .. Alkış bitti, yeniden bir 
ıüküt .. 

lıcıktir. alımp alınma lığını hilmi· ordu erkan ve Zdbitanma harap. turap şehre ilerlerken 

--1--1---d------ı Bu ayı11 başından 20 inci yoruz, bildig·ı·miz herf:.•.gı'n Sog'uksudaki köşklerinin birden duygulıırımı alt üst 
yı an ses '!r lıiue ıligtJr, r 

Kaç şarkı okundu bilen gok. ıunu akşamına kadar eskisi gibi devam etmekde bahçesinde bir ;,_iyafet ver 1 eden hummalı bir faa/iyef· 

müştıir. 

Herkes rüga aleminde. Bizi, HaUet~vi Kitapsarayına 560 oluşudur. Bunada bir düzen mişti. />1atbuatı temsilen ı hareket gözüme çarpıyor. 
Sadinirı gagı, Selcilıaddin fJe lci# tılmiştir. Okur;ucalarrn verilmesi guek... tahrir arkadaş/arife davetli yer yer yükselen umran ~-

Program, Bestenigar, Tahir
puse/ik makamlarından muhtelif 
ıarkılarla Halk Türkülerind•n 
ibar•t. 

Refik.'in mızrabı ve onların ÜS· ılc.sırigttini lise, orta okul Ad. olarak hu'unuyorduk SayJn s erleri karşıma çıkıyor. er 
tünde Ne.zenin nefesi uyarı.dır- talebeleri teşkil etmektedir. tiye tayinleri ULer fltatürke ait hatırala fer; flnkara. İstanbul. PariS· 
mıştı. En çolc okunan ~serler Tarihe Viliyetimiz Cumhuriyet rmı anlattılc.tan s a n r a londrada bulunur muazzıt11 

Daldığımı• uykumu ? iÖr- vı Edebiyata ait olanlardır. mlidtüi umumi muaf.•inliğini m e v z u u u m u m i modern binalarm karşısmdl Bütün ha:ıirun, dikkat ve 
kulak kcıilmiı, nefrs almakta11 
ürker ıibi. Nihayet o okuyor; 
Büyüle si11cmada, Münir'in seıi 
ve ona• etrafında Jö•en saz 
naime/eri çınlıyor. Ses lcaJar 
saz, ıaz le.adar ıes güzel. 

düiümüz rüyamı ? kendimizden. lıyQkntla ifa eden ve m11- harpte Erzurum Valiliği eteğinde. yanında birer toP-
ıeçmiştik. O güJtden sonra saz D h 'i · · d · · b · · 
fJe söz mevzaıı oldumu ? Kula . 09"" Um eVİ ı ımız e ıgı ,, sempati zamanma ait hatualanna rak yığını halinde iç içe gır· 
aımda hep Münir'in sesini oe temin ıden kıymetli ad.iye intikal ettirdiler. Tahsin miş eski Erzurum bina/afi 
6 Çocuk Esirkeme Kurumu 'l · · d B c.· H U E Negzen'in son "efesini duyarım. cı erımız en . re.qzi u:a- ~er rzurumun çok müt beni şaşkma döndürüyor .. 

• • • lfttmlelcetimizin en büyük lın ter 'inn Kırklar~li mu-d. h · f. I h I · • ı· J~f# ı. h d J, ış acıa ara sa ne o augu şte 0 zaman Osmanlı u" 
11ir i tigacı olan ojum evi.. dei umurniliiiin '! foyi11 edil- nu çok acı &e 1a·ketl · · tı' ŞrıraJI muhakkak ki, san•t

kô.rın gırtlağı, bu yüksek saı:ın 
Ü.rlü11• çıkıyor onu öldürüyor, 
söndürügor. Dolaıan na~meltr 
Mi•ir'in se•İne pegrev.. Mutlak 
itaatle orıu takib etiigor fle lcub. 
~!/• cloğr• gükıelerek orada 
can veriyor ... Kıvranan ruhlara 
ıömülüyor. (Fort ve piyano) 
•esi, •n kudretli parmaklar bir 
antla fÖıl•rtmigor, Münir'in gırt 
lafı bana lcadir; Jalga, dalza 
•rııinleıen ve ,.~fes halinde tit. 
reşen •esler, yüksekten dıişen 

~ular ıibi, kahkahalar gibi ruha 
dolan ue boşalan ses/er .. 

Agılatı sesler, işitiliyor, ba-

Patıorama aile Balıçesindt· 

giz. Kantolar, düetolor bitmiş, 

sıra geni gelen Güzel sesli (1) 
yi dinlemeye gelmişti. Ve niha
yet bir kaç şarkı dinledik, için 
den bir tanesi Münir Nur•tldin'in 
ağzından. dinlediğim ıarkılar 

datttlı. Bunu dinlerken ftçmiı 
bir hatıranın iğnelendiğirti his
ıetligordum . 

Meşhurların, meşhur ıarkı 

larınr ndelememek şart ile oku . 
mak gerinde olur. Akıl halde 
titri hırpalamak hem günah, 
hem gauk . 

Çulha 
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1Karadeniz 1 
1 · Hik&yeleri 1 
1. • • • Yazan : Hayrettin Ziya * - rl 

- Haraca kesmiş desen e ? 
:-- Ne yapacaksın ? Benden kuvetli. Hoş geçin

mek lazım. 

Tekrar alay ed~rcesine güldü, 
-. Bu adamlann hiç biri iş bilmez. Benim çok 

ka7andıgıma . kızmışlar. Daha doğrusu kıskandılar. 
Kabahat bcnım mi? M·· t · · · · · uş erıyı tanıyorum fiepsınm 
huyuna, suyuna gidiyorum Dil do"ku" ' B 

b
. . yorum. oyacı· 

lardan ır akıllı, kerameti benim sand kt - . ı a sanmış. 
Oyle ya, onlarınkı böyle pırıl pırıl değili 

Eliyle sandığın sedef kakmalarını •ı·ş 1 . 
• • , T e erın par-

latılmış pırınç kapaklarını, vernik şişesinin b •. 1 . . b k oynuna 
ge~ırı mış mavı oncu ları okşadı ve sözüne devam 
ettı: 

- «Bu sandığı bana satar mısın» dedi B 
_ .J: J' 1 . en 

ycuı ıraya a mıştım. «Qnbir liraya satarım dedim 
Kerameti bundan biliyor ya 1 Razı olacaaını anladım: 
~A..ıı .,... ff~$lıjı da Q!!~ i!t~i!!!» d~dia;ı, ~m 

J • k " ' ' ' '' er ıçm ri ile Türkıy· e Cumhuriye 
fliicııatı g.•tırme üıre te- diği memnuniyetle haber d d .. ı· · · · k 
~ebbiiste bulunduklarını fJe e uşman eme geçtığını. devrini mukayese yapm6. 
r alınmıştır. -lazım gelen tetlcikata baş- asırlarca harplerde büyük imkanını burada okadar gu· 

Eski sinema bı·nası k h ı ki ·· t ·1 rl~ lamıı olduklarını haber 8 reıman 1 ar gos eren. ze/, va z i h. misahe 
aldılc. tamir ediliyor bin b :r felaketlere. facia/a- buluyorum ki.. Cumhurif1t 

Yukarilc.i haberi Yeşil Belediyenin eski Yddıı ra göğüs geren bu tarihi devrine karşı bin bir sena: 
Gire$un refikimiı.den noklen sineması esaslı surette şehrin düşman eline geçi- yi y apmaktan insan Jcendı· 
verirken darısı da Trabsona tamir edilmtge baılamıstır. şini okad<ır ızt1rap/ı okadar ni alamıyor. lfkdenizde it' 
demelc.te1t kendimizi alamı· Bu binanın fJaktile yıkılma- acı bir ifade ile. vesikalar mir, orta anadoluda Anki' 
goruz. sına lcarar 'Verilmişti. Yeni- okuyarak bu tarihi hatırc.- ra ne ise Doğuda Erıurll111 

Trabzo11 isterse bö11le den tamir edilmekte old•- /ardan bahsederken hep bir- onlara eşit mamur bit şe · 
hayırlı fJe lazım bir mües- ğuna bakılırsa bu k arardan den o devre, o devrin Pa- hir manzarası halini afıfOf· 
ıese kuramaz mı ? elbettı sarfınazar edildiği anla~ıl- dişahına başkumandanına Souu var - f' 
kurar ! maktadır. vezir vüzerasma lanetler o· Cevdet ALA 

tahtasından berbat bir sandığı var. «Olur» dedi. 
Pazarlığı yaptık ertesi gün parayı getirdi, verdi. 
Ben o limon sandığile - yeni sandığını kastediyordu
işe başladım, Müşteri o müşteri 1 O da sinek avlı-
yor. Baktı ki olacak gibi değil; sandığı gene bana 
satmak istedi. «Alırım ama» , dedim, {<sekiz liradan 
fazla vermem. Hem de limon sandığı bende kalacak» 
gitti; düşündü taşındı, nihayet ran oldu. Sekiz: lira
yı; verdim sandığı aldım. Limon sandığını da seksen 
kuruşa sattım. 

- Aferin Mahmut, dedim, çok açıkgözsün. 
Güldü. 
- Ne diyorsun bey, dedi, yaptığım da birşey 

mi~? Bir hemşehrim var; onu görmeli. Erzincanda, 
tren }ollarında, bakkaliye müteahhitliği yapıyor. 

Tebessüm eden arkadaşıma baktım. Bakışları
ma s ·· zle cevap verdi : 

- - İşte karadeniz uşağı! Temiz, çalışkan, O'~y-
retli çocuklar! 

0 

Çalışma, azim mevzuları geçince Mahmut, gi.i
ler yfi ·.. ile gözlerimin önüne geliyordu. Onun inx i -
şafına lıizmet edecek sahalar bulmak için elime dii
şen fırsatlardan istifadeye çalışıyordum. Erıurumt!a 
büyük inşaat işleri deruhte etmiş bulunan bir arka
daşıma Mahmudu anlattım. Onun da hoşuna gitti. 
«Böyle işgüzar gence kim olsa iş verir» diyerek he· 
men yanına alabileceğini bildirdi. · 

Mahmudu, lğdırdaki arkadaşım vaııtasile Er-

1\lfUlll i•j,rduı Oıaıı1 iJi bir Qçr~tlt ro-ta bı , 

yaptı_la:. Erzurumda ~~ldığı müddetçe, intaat ıııil~~ 
sesesının , bu ateş gıbı karadeniz uşağından .' t 
memnun olduğunu öğrendim. Onunla adeta iftıb• 
ediyorum. 

Erzurumdan ayrılmıştım .Altı ay kadar bir :ı:aııı•ıı 
sonra Mahmuttan bir mektup aldım. İri iri barflet: 
biribirine , karad niz şiv~ il ... zincirlenmişti «SaYeJJ . . . .. ... 
de adam oldum, ekmek kaıandım; efendi gıbı Y ıt" 
yorum. Akşamları ulus ıu~ktebine gittim. Boş va1' at" 
larımda da çalışt~m. Köroğlu gazetesini hiç k~ç ,, 
madan alıyorum. işte, yazıp okumayı da öğreııdııll· 
diye yazıyor ve bana dualar ediyordu. 

. b~· 
lk.i .sene daha ~eçti. Mahmut, haftzanıda rdll· 

buçuk, ıkı sene evelkı kadar kuvetli yaşaı:o•Y.~rdil' 
Hatta onun nerde bulunduğundan ve ne iş go lı' 
ğünden haberim bile yoktu. İşte bu esnada bir ı:ıı;ı .. 
tubunu aldım. Yazısı güzelleşmiş şive hataları • •' 

. ' d't r 
mıştı ... işinden ~yr~ldığ_ı~ı ~azıyordu. «. İki seııe. 1 J-le" 
hat gunler geçırdım. lşımı bırakmak ıstenıeıdılll· t ,.. 
le bana babalık eden se.ıin gibi bir zatın enınib!rşef 
dip koyduğu işten kaçmanın nekadar fena wııi1' 
olduğunu bilirim. Ama ne yapayım ki boğaz to tti"'' 
içm ağır muamelelere de dayanılmaz. Bir sahre •i" 
iki sabrettim; tahammülüm kalmadı. İşi bıra~ııı tici 
mecbur oldum,» Sonra, affedilmesini tenıin jç;~fef 
manasına gelen birçok kelimeler sıralıyordu. ,of .. 
anlayamamıştım. Parayı bukadar çok 

.,., Arkıu var -

1 

lam 
tık. 
Ver 

dall 
rne 
Yüs 
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Yaşlı Ağaçlarınızı Gençleştiriniz 
Meyva ağaçlarını her iki üç yılda bir ayık

, lama yapmak lazımgeldiğini geçen defa yazmış
tık. Dallar ne kadar seyrek ol ursa ağacın meyva 
verimi o kadar iyi ve düzenli olur. 

Uzun yıllardanberi ayıklanmayan ağaçların 
dallaıı çoktur ve sıktır. Bunların bir kısmı kesil
meli ki geride kalanlar kuvvetlensinler. iyi bü
Yüsünler, iyi meyva versinler. 

Ancak şunu hemen söyleyelim ki bu usul her 
tğaca tatbik edilmez. ağacın geri kalan dalla
rından bir hayır umuluyorsa bu usul faydalıdır. 

1 Fakat .. Bazı ağaçlar vardır ki tamamen bo-

. . 

, 

t. 
, 

l' 

t' 
t" ., 
• 

t' 

"'' 

tulmağa yüz tutmuşlardır veya bütün dallar çok 
~ayıflamıştar. İşte bu gibi ağaçlara yapılacak 
ayıklamanın hiç bir faydası yoktur. Onlara ya
Pılması lazımgelen şey başkadır : Bütün dalları 
kesmek ve yeniden sürecek filizlerden istifade 
~trnek icabeder. bahçivanlar buna (ağaçları genç
l~şdirmek usulü) derler. 

Dalları ve bunların ucları her hangi bir su
tetie kurı.:.yan, hastalık ve soğuklardan zarar gö· 
~en, bozulmağa başlayan ağaçları gençleştirmek 
~trektir. Yapılacak şey : Güzün veya kışın ağa
tın. dallarını gayet kısa budamaktan ibarettir. 
~udanan yerlerden kuvvetli filizler çıkar. Hele 
budanan ağacın köküne af kın da verilirse bu 
lilizler az zamanda bilyürler, ağacın dallarını teş-
~derler. 

Köylerimizde Çalışmalar 
Cumhuriyetimizin o n 

'1tı11cı yılında değerli Kay . 
iQlc4lmımız Seyfettin Krıt 
~; 1_1- 939 Pe~şemhe. t?~ii 
Yıımü:ıe peldı. Hepımıztn 

~: lciiçıiğümü:ıden en büyü· 
''l>ıılze kadar dertlerimizi 
:~lkQt/ı bir baha gibi din· 
t~· 
~ ı. Y alııız tlinlemeklede 
~ ,lrttadı,· köyde her iıin 
~og kanununa göre yapıl
~ Qsı için bir proıram ha· 
~lQdı -oe bunun tatbikatına 
,_~~d haşlandı. Proıram 
~"" : 
~ 1 - Köyü kaıabaga 
ltlıgan patika yolları iki 
'tQ,.fında iki hayvan 
ı, ~Qna gidecek bir şekilde 
~11•cafc 
\rt - °Kög apte~aneleri 
1,1.t~ bulunmı§acai,· çukur 
~~I! getiriltcek üstleri 

lı olacak . 
J 

\ -- Köyde bir okul 
~~~a~llla bitişik bir köı; 
' •ı . ~ 'tıe buraya da bır rad 

'l 
1

1~acak. 

~lı ...... Kö.1 ihtivar hey 'eti 
~ '.1ıt ilci dtf 'a toplanrp 

'\ı 'ıl,,; üzerinde lconuşa
q,.ci 
~ lr. 

~~1q' Salma köy kana 
~~" gösterildiji gibi: ' ,.e 
'\ !Jopı/an mektep. köy 
\\~t lcô'prüler, çeşmelerini 
\\. 

0
• çfo;, demir aksa

~ ~ı/:"'htar, le.orucu. imam 
~P- hı.e harcanacak 6aş'6a 

'"'' /edil111l1ır;ılc. 

6 - Nü/as işleri mun
tazam ıekle girecek, evlen
meler resmi ıekilce olacak
tır. 

7 - Salma part.larının 
hakkıle sar/edildiğine dair 
alınan sarf pusulaları, ihti
yar hey 'etinin imzaladıiı 
sa.rf iy•t def terine munttısam 
surette bağlanacak. 

8 - Kögde hir okuma 
odaıı derhcıl a,ılacak ec 
buraya lcög bütçesinden aı
rılacalc para ile le.itap. ıa-

zete alınacalc "' halle. lcalı
ıvege gitmeden vaz gtçerelc 
okumağa çalışacak. bu ırı
retle de iyi itigatlar kaz.an• 
mış olacak. 

De;erli Kagmakamımı
zın köyümüze şeref 'Verme. 
/eri 10 - 11-939 Ebedi 
Şef Atatürlc'ün ölümünan 
yıldönümüne rasladığı için 
bize Atatürk'ün hayatını 'De 
ölümünü anlıgacağımız bir 
lisanla anlattı ve Ebedi 
Şl'/imiz.ln ruhu için bizi bir 
dakika sıHıita davet etti. 
Cı.ımlıuriget devrinde ıör
düğümriz feyiz lere 16 inci 
yılda Kaymakamımız Sey. 

/ettin Ku:an gaptıjı b ·ı bıi· 
güle. igililclerde lcarışarak 
halkımız. Curnurigtt idartt
sine karşı en derin ıaggı 

ve sevgilerle bağlı olduğunu 
ıaıeteniz vasıtasile neıret· 
menizi oe bu faaliyetimizi 
herkese bildirm~nizi rica 
eder ıagıılarıneıaı sunarız. 
Set1ıh~ lcöıii ilatiı•r lııııti 

Yalnız burada. dikkat edilecek bir nokta 
vardır: Bütün dallar kesilirse ağaç yapraksız 

kalır. Yaprağın ne gibi faydaları olduğunu da 
geçenlerde uuun uzadıya anlatmıştık. Kesilen 
dallar az çok verinceye kadar ağacın Jayıkile 
beslenebilmesi için yan dallarmdan bir ikisi ke
silmemeli, şimoilik kalmalı ve ancak bunların hıza
sından esas dallar kesilmelidir. Şu var ki, bıra
kılan dallar dikine büyüyenlerden değil, yana 
doğru uzayan dallardan olmalıdır. Çünkü dikine 
büyüyen dallar kuvvetli beslenirler, kuvveti çe
kerler. Maksat bu dalların yalnız yaprak aç
malarını temindir. Ertesi sene bu dallar zaten 
kesileceklerdir. 

Ferdası yıl sadeca bunlar değil çıkan filiz
lerden de bazıları kesilmek icap eder. Bırakıla
cak filiz miktarı ağacın alacağı şekle ve dalların 
göstereceği ihtiyaca göredir. Fazlası lüzumsuz
dur. Kesilmeyip kalanların da bir arşın boyundan 
budanmaları lazımdır. Üzerindeki tomurcukların 
hepsi sürsün için buna ihtiyaç vardır. 

Velhasıl türeyer. yeni filizleri terbiye etmek 
ağaca güze\ ve la yık bir şekil vermek sur·-tile 

ağacı gençleştirmek çok faydalıdır. Şu şartla ki· 
ağacın gövdesi sağlam olmalıdır. Y alnıt bu de
ğil, bir de ağacın kökleri zaif ise onları da dal
ları gibi gençleştirmek lazımdır. Sade dalları ta
zelemek kafi değildir. 

Topraktan kuvvet çeken kökler ağacın ince 
kıl gibi olan kökleridir. Bunlar ne kadar çok o
lursa o kadar iyidir. Eğer az sa çoğaltılmalıdırlar. 
Bunun için de : 

Ağacın dibine pek yanaşmamak suretile bi
raz uzaktan çepeçevre etrafına yuvarlak, derirı 
bir çukur açmak icabeder. Bu sırada rastlanan 
parmaktan kalın kökler de kesilir. Sonra. bu çu
kur mükemmel hayvan gübresile karıştırılarak 
hazırlanmış toprakla kapadıhr, içine bir az sulu 
hayvan gübresi dökülür. 

Köklerin budanan yerinden süren tazecik 
kökler az zamanda çoğalır ve büyürler. Bu saye 
de ağacın kökleri de gençleşmiş, kuvvetleşmiş 
olur. 

Kökler ve dallar tazelenince ağaç ta genç
leşmiş olur. 

Kazım BULUTA Y 

FRE NG i 
Yurdumuzda yuva kuran kötü ve bulaşık hasta

lıklardan biri de (firengi) dir. Çünkü bir köye fi 
rengi girdimi hemen bütün evleri dolaşmak he
vesindedir firengi öyle bir hastalıktırki hem 
yakalanan biçareye hem ailesine hem gelecek 
soyuna hem de memleketine kötülilğü dokunur. 

Hele nüfusun azalmasında firenginin büyOk 
tesiri vardır. Bunun dehşetini meydana koymak 
için şu rakkamlara bir göz atmak sanırımki ka
fidir. 

F ransada bir yılda firengi yüzünden kırk bin 
çocuk düşürme, yirmibinde ölü doğum vakası 
olmaktadır firenginn yayılmasında ve çoğalma
sında bir çok sebepler rol oynar. 

Ezcümle; uzun süren yıpratıcı harpler, umu
mi sefalet, açlık geçinme darlığı; işsizlik, göçler. 
ve bekarlık bu meyanda ahlak düşüklüğü zik
redilebilir. 

Firengi daha ziyade bir şehir hastalığıdır. 
Köyler son zamanlara kadar bu kötü ve çirkin 
hastalıktan uzak ve temiz yaşıyordu. 

Fakat harpler ve mecburi iş hayatı köy ço-
cuğunuda zaman zaman şehirlerin kucağına attı 

Böylce firengi köylere de sokuldu. 
Firenginin bir kaç büyük kötülüğü vardır. 
Birincisi ; bu hastalık çok defa sinsi bir şekil-

de gövdeyi içeriden çürGtür erkekçe alametle
rini meydana vurmaz. 

lkinciside : Kuşaktan kuşağa geçer böylece 
büyük dedenin atanın günahı zavallı masum yav
rularada bulaşır, 

Üçüncüsü : Firengi diğer hastalıklar gibi yal
nız vücudumuzun bir tarafını sakatlamakla kal
maz her beyendiği yere yerleşir ve yerleıtiği 
reri de kı•ı bi~ ıım~ıada çQrQtQr, 

Mesela s.ıtma yalnız kanda dalakta ve biraz- . 
da kara ciğerde kötüıük yapar, 

Verem ekseriya akciğerlerde bağırsaklarda 
ve bezlerde ve bazan da kemiklerde sakatlık 
yapar, 

Trahom gözlerimize dokunur. 
Fakat fi rengi tepemizden tırnağımıza kadar 

aklımıza gelecek her yeri beyni. gözü ağzı bur
nu boğazı ciğerleri kalbi mideyi bağırsakları 
böbrekleri kanı ve kemikleri bozar ve nihayet 
günün birinde içeriden kurtlar tarafından yenmiş 
k_oc.a b~r çinar gibi pehlivan yapılı bir hemşeh
rı?1ız hıç yoktan sandığımız bir sebeple gürler 
gıder. 

Yalnız kendisinin gürleyip gitmesi de işi temiz
lemez. Evlat ve ayalini de bu kötü ve bulaşık has
talıkla aşılanmış bırakır. 

Farkına varılrraz ve devası aranmaısa bir gün 
bunlardan birinin burnu düşer diğerinin damağı 
delinir o birinin gözü kör olur bir diğeri de 
delirir. 

Şu halde firengiyi iyi bilmek ve yakalanma
mak için nelere dikkat edileceğini iyi kavramak 
sıhhatimiz ve istikbalimiz namına pek lazim ve 
hayırlı bir iştir. 

Firengi nasıl bulaşır 
(Firengi) ekseriya (firengili bir kJdınla) cin

si münasebette bulunmakla geçer. Firengiye ya
kalanan 100 kişinin doksanında sebep budur. 
Fakat cinsi temas dinence bir kadınla öpüşüp 
koklaşmağıda hesaba katmalıdır, 

Zira firengi hastalıklı kadının dudaklarını öp ... 
meklede pek ala sağlam adama bulaşabilir. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktoru ltitabındttn ) = Dorım tf/cct:k ~ · 

• 
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Ş:mdiye kadr.r bo~ o 'on bü9ük ~<J 1on. miiknnm<!l bir şekilde. tıdvin •e /l!{r;ş rdil rPk. e"lısı 'çız b;,. '.l"mPk s donu h.ılitı 0 ifr ğ Fdi d Y m kf.- .. ini ı nof ıseti. s !rvisteki 
ıntizım, wüşterilf;rin m•mnuniqft ve rof!betlerin; cefb,.tm ktı..dir. Şe/ıir kulu'ıulo A:anla ve hli,'elcrinde hakim olcın sas: 

Nefaset, temizlik, intizam ve cuz kt r .. 
Evlere, en müs :ıit şartlar dahilinde muntazaman yemek verileb 'lir. 

~~~----~~~·~~~~~~~----~--~ ~~~----~--~~~~~-·~--~-~~~·~~-------

1 1 
.. Tarım Sa ış Koope atif • 

u 

Birliğimiz Unycden Hoprıya kadar Tanm S•tış K•Jopercıtiflerile t •şkilatlandırı/.nış n nn jıwlık bö ge.;inde auni zam"'ln.d"l j ndık firıatl11rı 1ize·inde nazim rulıi 
ifasilede tavzıf edilmiş hıı'anmaktadır. Bu mak.atla mu1at;aa ekiplerimiz dozma hrr yNİn p z -rlarınd birliırin,iz rınımn 1 mııbnuadtrı hu'urım k.ftldtrlnr. Bir/ifrimizin "il· 
bayaa bart>m fiyatı kurıı de~irmenUk ve l/' bttk rnndımanlt tumbul f nd. k on dö t !ıucrık krır:;ş k.u•11 deeırmen .k s ·w-i f ndık 011 uç buçrıı. u uştu'. M isfahs;/in /1 r zrı· 
mttn birliğe ~e O"du V"e Trohzo'1daki birlik mümessftlik!c!İnt', pazar malıallarındıki tkip!e:-irn:zc mü·a;rı:tla bede:irzi d~r/ı •l ve n-rk!en a!m.ık siı,.etile bu figatle.r esusın· 
dan mallarun sat bi eceklerini iltin ederiz. 

Kapalı zarf usulile eksiltrne i~an; 
Vılayet Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeue konulan ış Trabzon - Rize sah.il 
~olanun T4-r850- 2l+fı00 kilometrelerinde lmt, ·orku· 
Jule inşaatı ve şosP l'!'rns{ı tamiri köprü ayuğı tahkirııi. 

/(, ş"/ bedeli ( 2727 4) lira ( 34) ka,.uşlur. 
2 ·- Bu işe ait ş utnarneler ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme ş.ırtnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri genel şa1tnamesi 
D) Tesvigcı tti abige, şose ve kar gir inşaafo ait 

fenni şartrıame. 
E) Hususi p.r tname 
F) Silsi/ei fia.t cetveli, hu ·a.>ai keşif cetve i 
G) Graf;k 
l>teyen.ler ıenel şartname ıve şose ve köp·ülu ş-ırt

narnui laariç olrnak üzere diğ~r evrakı ( 150) Jı; w uş bedel 
mukabilinde Najıadan alahilirler. lstt!yenler gPnel şartna 1 
me oe şoçe köprüler şartnamesini bt!delsiz görebttİrlt!r. ' 

. i - Eksiltme 30- T 1-939 tarihinde p •rş,,_mbe 1 
ıünii saat ( 15) de Trabzonda Vilayet mo.lcamma..ı topla-
11.ıcak D-i ni E11cümende yopılacJktır. 

4 - Eksiltmt kapalı zarf usu.ile ynpzlacaklır. 
5 - Eksiltmeqe girebilmek için istekiılerin (2046) 

lira m11t1akkot teminat vermesi, bundan ôoşlca aşoğıdak.; 
TJesikaları haiz olup gö termesı lazımdı ·. 

Ticaret odası fJfl!sikası, teminat mele.tap 111eya mak
puıu <0e Trabzon Vi/ô.!jetinden alacağı ehliyet VEsikası. 

6 - Teklif mtktupla"ı yukarda 3 neci madd,,de 
gaztlı saatten bir sac.t evetine kadar Vılaıet Daimf E '1-

cümrnin~ ıet_irilerelc eksiltme komisyonu Reisliğine mnlc. 
puz mulc:ı.bilinde rrerilccektir. Posta ife gönderil"c"k 
melc.tuplorzn nil:ayet 3 ncü maddede yazılı secde kul.ar 
tefmiı o/ması V:! dış Zf.11 fın mühiır mumu il~ iyice ka· 
patılmış olması lazımdır. 

Postada o ocak gecilcmıder knhu tdilmP% 4-4 

Pazarlıkla tamir at eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlığından : 

7 - Eksiltmeye konulan ( 1125) lira 63 k11ruı bedeli 
keşifli Trabzorı hü~Ü'Tlet konağının tami i 6-ll-939 
larihinde11 itibaren bir a.y içinde ue paıarlık surttile iha
le olunacalctır. 

2 _ 8ıı işe oit ıartname ııı evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
ES - Makaoele pı ojesi 
C - Yapı ışleri umumr tJe fenr.r şartncıme 
D - Bıi/}ındırlık 1şleri g< nel şartnamesi 
F - Proje 

lst,.kliler bu i8e ait evrakı Trob%or; Defterdarlığın
dan alıp görebilirler. 

3 - Eksiltme 7-12 - 9]9 R er şembe giir. ıi saat 14 de 
kadaf Trabzon defterdarbjındl'l yoptlacaktır. 

4 - Eksiitmııye girmtk için iı;teklilerin 91 lira 92 
kuruş muvakkat teminat mektubu veya makbuzu 'Ve bun-
dan başlr.n oıağıdr:zki 11 ~~;/.:aları ibraza mrchurdur. 

Nafıa müdürlüğunden ha iş için alınrmş ehliyet 
VBilc.ası fJt! 1939 mdf ıen s ne ait ticartt odası 'Vuikası 
ıluaz '~meled i'an o!unur 3-4 

Ot satılacak 
Gümrük l\4üdürlüğünden : 

Gümrıik ambıırınd<ı mevcut ve kanuni müddeti geç
tiği halde sahibi ç·k mı:Jan 70 balga o~ açık artı,.ma ile 
I 5 gün 11.üdd~tle s t ığa çıkarılmıştır. 4- T 2 _ 939 Pa
.zırtesi günii ;h,,/1?si icra kılınacajından toli11fe1İn müdü· 
r;q~tte mıiteşekkil satış komisyonuna mıiracaatları ilan 
olunur. 7-4 

Kuru fosulya eksiltmesi 
E!'ziocan askeri satın alma komisyonun .. an: 

1· "Trabzon ga ııiıoonnn ihtıvaci o n 21.000 kilo kuru fasmlva• 
&JID beher kilo 11 u 1 'J. lturuş 87 antimden isteklisi uhtesindedir. 
T•n.:iliııe talip olanların 25 -2 Te~. 939 Cucnarteıi güali ıaat 
l O d Erzin.can aslt•ri 5tttın alm, komisyonunda bulunmalım. 
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Yukard11 c ir. ı ve ev ufı ş~rtncımelerine iliş k evı lr.tn 1 u lut ve s in~leı-i yı:ızılı gr..vıi ıcnkullcrin bf'del'eri p!şİn ödenme~ f 11~ 0 • 

t l -11-93~ tarihind,-n itihnen 15 ıriin mid Jetla V{) açık arlırm ı ~llrPtil mül ıtiy,.tle:-i eatlı~n çıkarılm•ştır 'l'aıip oı,, nlımn yüzde 7,5 dı~~ 
ıitoak.calarilı- birlikte ihale giinıi olı. n 27 -1 l -9~9 pa7.odl'~İ günü selli 15 de D•fte•·dn~lıktn toplam c h komisyono mur: c •ntları ilan olun~ 

Defterdarlıktan : 

Dükkan icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Hal binası dahilindeki 6 numaralı dülc.kiirun 
sene gayesine kadar oh n icarı T 8 gün müddetle 
artırmaja konulmuştur. 

m.ıli 

açık 

/halesi l ! - J l-939 S r.ılı günü saat 14 de icra 
edilectğinden talip! rin aynı gün fle saatta E11ciimene 
mürocootları i cin olurıur 4 4 

Pirinç eksiltme temdidi 
Erzinc~ ı Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Erı.ir.carı Gıırnizorıu ihtiqacı için eksiltmeqe 
konmuş olan 20.000 kUo pirin~ 26 kuıuşta.n ist kliçi 
uhtesirıdea'ı Tenr.iline ta 1ip olanlarin 21 - T T-9'j9 Ctı'11':1 
giinıi saat i I de E ·zinc"n As. S ı. Al. Ko da bulunma· 
ları. 

2 - / 1k teminatı 390 liradır. 
3 - S ·tname fit evsafı Kolorrl.ıınıın tekmil 

ni:onları,.d ... m?vcuttu,. ve agrııdır. Htr gerd~ her 
törülehilir. 

- ---~--------------------~----------------------
Trabzon Askerlik Şub ·sinden 

A~u5tos ve Teşricı - 9J9 c lp!eriado nalcdı bed.llnini verip 
d"I talim hiımetlerioi yıpcnıım:ş olın efrat, •ltı • aylık hiz~dle i:ıi 
yapmak bere sevlcedileo:ltlerindıın buılarıo 27-t 1-939 peıarteai 

r'inü ö?ledeıı evıl Trabı:on A. crllıc Şıabosiae ıniluoaat yl m 1 ri 

Nümu e as anesinin önündeki 
o s a ın istimlôki 

Belediye Riyasetinden: t 
Trabıorıu•ı l11ö rıii n.e<Jd ı- A ~di ağ zade /Jr!lırrı:, 
d l '-t b I · E · -tart nın ı 1.1 pı maK a u unan rr•e zevcesı mın~ no 1 •· fi' 

h h •lf!Jfl 
nümunt'! Hta anesi Ö"lıinde- k ~1.11tlı 1440 arşın mt" 111 
li ars11 rı•e bı,,nlardan şirn da tahmin olunan boMt 

dilik isti'1ılciki t Jk,prur t.d n 1 50') brşyüı, e· 
f f}tl 

ğnyrı m 11n~ uller iç:n lr.ş Ş m/ı ojlu Ma.do a dl' 
kil edılen heg'eli muh:ımme- ferine a1t ve bir brAhçı efl' 

nenin mahallind• y pLığı hılinde mÇ>vcut ğayrı 111/ltl 
tetkikat ntlic '!sind4 Tüt fi.ncü /.:.ullerden rus iJtildsirıda ·[4' 

. e ;ı 
ofi/u Mu lafa ve Jlgas nam- dme.dtlen hane yerırı .111a 
larına k'lqıtlı maa m•iştemi- hire bir salcr~f altındı 1 ,,.~ 
/dl bir bab hlne 2500 iki bin edilen binaya '300_ z:Jif1t 
beşı;üı, tebakı bahçe ile mun 1,~I rra Yın_. nuni mahald~ kli. hane arsasına 120() Mı ti' 

2- ilk. tı~iaati 202 lira 70 kuruJlUl', 
8- Şartıaam ev. fi ol rd ıı tekmil uai ınlarınd.ı m v 
li:t~ vo r r b fi • • 1 Ur 

f l~ııft.lfeldiQinia diked;r~arıı tot:.l!t nı ~ aim o! ak Oaere il n 
{ fttır • 

in 56 s .. lzim itib rile H q. cem'an Şamlı oğlu a~e1'' 
r'ge. JAiinire, FJtma 'lıe Emi veresesine ait bu ğaY~ı b'f 
ne ile M•hmet ve Osman kııılcdrede 2500 ikibtLJt11". 
namlarına mulcagget maa yüz lira kıgmıt kontJifl 8 I~ 
mü~temi/Qt çtşme oe bahçe· istimlak kararn•mesffJ 11~il 
yi havi ho.neg 2700 ikibfn I ci maddesine tıflfikıJİ ,.~t· 
ucd.lpiiz, ün nı•1ddetıe ildn ° 11 
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