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Belediyenin A man tayya eleri Ta is neh • e Esnaf Ce 1 
• 

istikraz m a y i n · d ö k ü y o ar .. Hükumet ve parti tara ından 
in işaflor temin ediliyor 

kararı 

;ı 

Belediye meclisi 500,000 
/ıra istikraz yapmağa itti
! akla karar verdi. Bu karar 
Trabzon un Belediyecilik 
tarihinde yeni bir hamledir. 
Hakiki bir memleket sev 
dasile qeniş mikyasta ba 
şarılargöstermek istemenin 
mahsulüdür. iş görmiye. 
prat:k bir görüşle vasi bir 
imar sahasına atılmak aş· 
kınm en isabetli bir neti
cesid.r. B11günkü dar büt
çenin. zaruri masraflardan 
sonra daralan imar ve um
ran Fas/ile Trabzona yeni 
bir veçhe vermeği düşünmek 
vehimden başka bir şey 
olamaz. Onun içinduki, 
muhtelif çarMlere baş vu
rarak, pratik bir kabiliyet 
ibraz ederek karşılaşılan 
müşkülleri bertar~f etme· 
nin yoJuQU bulacagız. 

İstilcraz memlekete mut-
~l•k manadayenilikgetirecek 
Yollardan biridir. Vaktile 
bugünkü gibi esaslı hesap 
ve ölçülerle bu neviden te 
şebbüslerde bulunulmuş o/. 
saydı, Trabzonda bir çok 
Yenilikler saymak imkam 
hasıl olac•ktı. Bir kaç saf
hasınt hürmetle yad etme
ği vicdan borcu bilmeklıği 
tniz Jazımgelen geri devre· 
lerin muhasebesini burada 
Zikre lüzum yoktur. flnla
~ı/mış ve teslim edilmiş 
bir hakıKat varsa o da gö · 
'iiş zavıyesini genişleterek 

teredtiüdü izale eden man
tık.a müstenit hesaplarla 
rlaima zihni bir faaliyette 
bı.ıtunmakttr. 'lazifeierin, 
bılhassa içinde bulunduğu 
'ttuz inkilap devrinde alınan 
°'azıfelerin sırta bır yük 
''~vesi şeklinde telakki edil
f'rıiyeceği tabiidir. 

Vicdani mesuliyet ölçü · 
1er; içinde bu düşünce ve 
l'rıü/ahaza ile ça/Jşmanın 
tıeticesinden muvaffakiyet 
riogacağına kim itimat et
'tJez, vazife demekle işi ka-
1'P halinde evirip çevirmek 
rJo~iincesi hatıra gelmemeli 
rlir, Bılhassa Belediye işleri 
6tı tarz düşüncenin çerçe· 
~esine kat'iyen sığma:t. bu 
~<ın, her gün biraz daha iyi 
io~amak ve yine her gün 
bıraz daha mamur bir bel 
rJ 

1 eye sahip olmak arzusunu 
~~ar eden ince ve yüksek 
t~hltı ~bir halk için tahammül 

~ilir tarafı yoktur. 

Ankara 24 (fi A . ) - va kuv11etlerine mensup tag· mansabi üzerine alçaktan uça
son f'nbeş gün içinde lngiliz yaresi düşümıişleı iir. rof,/ttr rak pflraşutle mayin/er ottı 
sahillerine on h•ş alman ma- ojansi alman tayyare/erinin ğınr ue ba maginlerin manga
mayını düşmüştür. lngiliz h'l- dün gece eaqmis nehrinin t rk olduğunu bildirmektedir. 
~...::...--------------~~----------------~~--~~--~~~ 

Raif Karadeniz 
Mardinde Valimi in mesai tarzı 

Ş!hrimiıde lci es.ıaf Ce- nm ehli olduğuna dair kar
migetlerinin mesleki inki- ne alacaktır. Cemigetine 
ıof ları ve her san 'o.t erba- koyit roe tesçil edilmiyen 
hının tek bir f erd hatiç her hangi bir san 'at erbabı 
kalmamak saıeti/e toplu ve ;şçige k arne 'Verilmiye-
6ir /,,,/de yaşamaları için cektir. Cemigetiııfn ni:ıam-

v f 1 d h k b k il 
Ankara 24 ( A. A ) gerek hükumet ~ gert:. lc namesi. hükümlerine riayet 

a21• e er O a ya in "ır OntrO e P.uti kanalından bügiik .tmigen esna~a yine cemi-
Gumıu-k ve inhisar 'IJekili b" r- 1- •• ·ı le '' 

ı ır a arı::a gosterı me te ve yeti tarafından karne ve-
ye prog"" ramh olarak başanlacak mardine ~itmiştir. icap eden muzlharet gaprl- ri/miyecelc ve bu h.ılsonra· 

l maktadır. dan zulıur ederse k rnesini 
Valimiz Osman sabri a· direcelc ue buna göre musta- Zelzeleler Esnaf cemigetlerinin ida- ge.ıilemiye tabi tutulacaktır. 

dal hükümet ıve halk. işleri- cel tedbirler alınacaktır. 1 re hegetlerile bir ha/tadan Bu esaslar dahilinde lıer 
. d h . t l" d h D . l d k" - Ankara 24 ( A A.) - b . P ı· l nın a a sıs em ı ve a o ga- aıre 'r arasın a ı muş erı ar ıce yapı an temas- ısnaf, Cemiyetinin çatısı 

kın bir Kontrolle ve zama- terek işler üzerinde Kırtasf.- 1 Dün Trabzonda ıve bergama- fardan sonra hu teşekkülle. altına girerek tam bir top
nında gü.rütülmesi hususunu yeciliği büsbütün Kökünden 1 d11 yer sarsıntıları olmuştur. rin mesleki inkişafları hah. lulıık vücuda gelecek ve 

tanzim ve takip için yeni bir Kaldıaa cr.ık , znman Kaz.an· 'F d k,-------ı sinde ihtiyaçları tetkik ve bundan sonra program tah-
mesoi tarzı Kabul etmiş '11e teıbit edilmiştir. tinde çalışmalara başlana-
bu ay başından itibaren de dıran u numi m i zakereler 1 n 1 Eve.ilci akşam Valimi:ı caktır. 

b .k dl - .. d . - yapılacak, mutalô.alar serde- , Uıman Sabrı· Adal Partı' M l k l k tat ı e t ecegını aıre mu- • u e i ders er fJeri ece 
dürlerine bildirmiştir. difrcelc ve hu suretle hemen F ti Müfettişimiz. lstanbul me- her işçi ve esnafın gerek 

Daire müdürleri lıcr ayın tatbik edilecek esaslı Karar- 1 a ar 1 busu Sadettin Ura:ı, Vilayet sıhhi ve gerek içtimaı ba-
sonunda Vılavet makamında /ar alınacatır. . t iJare heyeti reisi Ruhi Ural. lcımdan çalışmalcırı sistem• 

B l Y •• k • Belediye Reisi Mı.hmut le~tirilecr:ktır. 
Osman Sabri adalın reyase- un ardan başka Vilii.ge· U se 1 y Q r k B h " 

.Muammer, mc tupçu e çet .,.~aflun sandık/_,,,. -" tinde toplanarak Kendilerine tin her daireye aıt örı S !1f la 1 ' .. ... .. 
Ertan, Emniyet Miic{ürü cuda getırilecek, karşılıklı 

h,,,...ale edilmic icler hakkın aelen işleri sıralanacak ve Geçen sa1 vımızda. rındı1<' Jh"an Gu-,.•·n mıntalc lk.tı· 
,.., r r • J 

1
' • .,.,. ' CI • menf aatlar temin edilecek 

da i%ahat verecek, bir ag bir ag zakfında yapılması fıatlarında şayani memnuni- sat Müdarü Necdet, Ticaret işsiz kalanlara iş bulana 
içinde hangi işlerin vepıldı- Kabil olanları ayrılacak ve yet bir inkışaf baş gösterdi- Odası Başkatibi Halit Ka- kadar yardım yapılacaktır. 
;ını ve tealıhura uğramıı o- hemen icraata başlanacak- ğini yamış ve fındık satış midın müteşeklc.il bir encü: fllı•an esaslı tedbirler do
lanları varsa sebeplerini bil- tır. Kooperatifinin müst•hsil men Partide toplanmış oe fo11ısile şehrımiz.deki esnaf 

Osman Sabri 
Adal ve Sad ttin 

Uraz teftişte 
Valimiz. Usman Şabri a

dal 'Ve parti müfettişimiz ls· 
tanbul mebusu Sadettin Uraz, 
Vzlaget idare heyeti reis Ruhı 
ura/La birlikte te/tış fit tet · 
kik/erde bulunmak üzere bu 
tiin saat 9 da 'Oakfıkebire 
gilm şlerdir. ----

İhracat müsaadesi 
verilen memleketler 
Yeni ihr c t kararnamesi düa 

Öğleden sonra Gumrük başmüdur 

luğüne gelmiştir. Kararoıımcdc, 
ı,2 ve 4 unc.ı m ddeler hükmünden 
iıllfade ederek ıhracata mUsaadc 

edilen mewlekctier şualndır. 
Bırleşik Amerika, Mısır, Su· 

riye, Fıııstıo, Kıbrıs, Helçika, 

Fransa, Holanda, Şımaıi iri oda, 
1svıçte1 Yunaoiıtaa, Rumanya 
Rusya, ltalya, lsveç hüs.Qaıetlerİ· 
le ilulg rıstao, Est•>ny , Fıllandiya 

Macnıııtao, Norveç, Polonya, 
Yu~oslavya, J aponya, L ctooya, 
Litvcınya ve logıltcre ., 

Onun için bu hakikatı 

anlıyan ve bu vatan parçasın 
da daha mükemmel bir fırça 
kullamldıgını kaydetmiyen 
geçmiş devrelere vakif bu 
gunkü Beledıye meclısi is· 
tıkraz işile cıddi bir mesaiye 
atılmış olmasından dolayı 

şayanı tebrıktir. 

cemal Rıza Çınar 

HALKEYİ 
ÇALIŞMALARI 

Halk.evi Kitapsaray ve 
gayin Kolu, çift~ tedrisat 

yapan or t• okullara mura
caat ederek. öjleden sonra 

dev•m. eden talebenin, öğle
den önce-110 ô'ğ/eden önce de 

tJam eden tatebeninde öğle

den Sonra vakitlerim Sokak

larda gcçırmigerek her za

man açık buıun<lutalan lıal

keıvi kztapsaragınrı. devam et
mclırini utenuştır. 

jlc.iı ci Kanunda baş.aya. 

cajuıı ya.zdııımız fakır lı.ıs

taların mu.agenduınde ilaç 

tedarik edemiyecek derecede 
fakir olanlara parasız ılaç 

verılmesi sos!Jal gardım Ko . 
lunun teşebbusii uzerıne ida

re lıegetince Kararlaştırıl 
mıştır. 

Tırtılpigesi agbaşıntla 
teaısit tdılecektır. vı gına 

aybaşından itibaren munta

zam Konjeranslar Verılmc

si K.ararfoştırılmıı ve Kon. 
/trans Verecek alanlar tesbit 
cdılnıiştir. 

Bandan önceki sayımız

da h~bcr Verdijimiz sok"lc 

Koşusunda vuilccek madal
gal•r idanbuldan ismarlım

mııtır. 

esnaf Cemiyetlerini talc.11i9e cemiyetlerinin tam bir inkı· 
köylü lehine pazar malla · k d'I le [ le 

ma S!'l ı e ço esas ı arar- şaf sahasına kavuştuğuna 
rındaki müdahaleli hare- l ·ıı·h d ·t · ı· ar ı ı a:ı e ' nuş "· müjdelerken Valimiz Osman 
ket/erini işaret etmiştik. Uc r b 

~ 'aşçı, oyacı, sıvacı, Sabri Adalın 'De Pıırti Mü· 
günden beri fiatlarda ha- mGronko:ı, terzi, kasap, bu- fettişimız Jstanbul meb 'usu 
raretli inkişaf devam et- ber 'f1e mevc:ıt bütün san'at Sadettin Urazın bu hususta 
mektedir. Haber aldığımıza erbabı kendileri için açılan ıösterdrkteıi guksek alaka 
göre, Fındık Tarım Satış Cemigete mutlaka kayıt ve mu%ahareti takdirle kay-
Kooperatif Müdürü lltıf fle tesçil edilerek ue san'atı dederiz. 

Saruhan. eve/ki gün Sür- İyiye, güzele, doğruya 
meneye giderek Ji kuruşa 

kadar yeniden 500 bin kilo 

mai mubayea etmiştir. Ko. 
operatıf gerf.k şehrimiz 

piyasc..sında ve gerek mü/. 

hakat pazar yerlerinde mü
dahaieıı mübayea/arına de· 

vam eylemekte bu suretle 

fiatların normale doğru 

yükselmesi hususunda amil 
olmaktadır. 

fi.atlardaki bu inkişafı 

gören müstahsil köylü, pa · 
zar mahaJJerine fazla mal 

indirmiyerek fıathırın daha 
~iyade yükselmesme intuar 
etmektedir. 

Hamdi Keskin 
Vıltiyetimi.zın maarif iş-

, /erını ıyı hır Vulc.aj/a ı/a et
mekte bulunan maarif mü
dürümü~ Hamdi Keskinin 
maarif Vıktilıti ılk tedrisat 
Şube Müdiirlüjii.ne tayin •· 
dıl"ıii habır alınmıştır, tco
rilc 11Jır. 

Yıni /Gzifclırind~ de mu· 
fıa/f alcigrlır tlilufa. 

Titiz 
Titi:ı olmak ne igi şey

dir,· tabii aşırı olmamak şsr· 
tile .. Gerek şahsımı:ıa ait İJ · 
lerde, gerek cemiyet işlerin
de ha diiJiür elimizde, dili
mi~de ve lc.af amı-zda olarak 
hareket edersek daha az za
rarlı fltya hiç zararsız çıka 
rı:ı. 

Bilhassa Cemiyet i#erimiz 
de, geniş yü,elclilik, vur
damdugma%lılc ş rlcın lcötü 
ananelerinden biridir, biz 
böyle inanıyoruz. 

Bu kösecik.le ya:ıdıjımız 
fit gazacılğımtz satırlar bu 
inancın eseridir. Biı teşhir 

ıayreti1tden uzağız,· küçült
mek '"yıkmak niyetimiz de 
yoktur. Ülkünüz, iyiye. gü. 
zcle. doğruya.. Ve bunun 
için küçüle iş1retler ... 

Kaldırım sakatlığı 
Şehrın esaslı bir yaşam 1 

Jıraıni gidermek mıJlcsnd;/t!, 
iatcnilen şcırtlara rıygu11 bır 

sa fdirtigorai. Bunun için 
sokaklar asırlardır görme· 

olmak 
dikleri bir uğraşmaya şahid
dirler. Bu davamızı hallet
tijimiz tün bügük ir öjün• 
mı duyacağız. 

Sa borularını döşemek 
icirı yollar açılıyor; fakat, 
galiba hepsini güzel kapata
mıyoruz. Benim tözume, her 
tiin ıelip geçtigım . içın, Be
lediye önünü Go:ıi caddesi
ne birleştiren gol ilişiyor: 

Ta lstanbul lokantasından 
itibaren yolun o kısmının 
kaldırımı kapatılırken çô' -
küle. düştii. Gençler Kulü-
bünün önünde de deue lıer
ıücü fibi bir çıkıntı 'lltır, 

Yolan bu hali insanın 

göz~ne batıyor, gönlünü in
citiyor, neden olsun? 

Beledigemizdea ric.ı ede· 
mez miyiz? Yola o şekilde 
yapanlara. söktursün. Ceza 
olarak. emekltrinin lc.ırşı l· 

ğınrn yarısını 'lıen• k ucJ • 

rusunu y plusm. v~ bundan 
sonra yopılac:ı.kların ac,nı 

S OZGEÇ 
- Arka~ 2 de -



DOGDUKÇA, f 

Ne şereftir ... c 
Birçok köyler tamamer ha ap oldu 

Kadın, çocuk ölü ve yaroh yurddaşlar var 
llnkara 21 { 11. il. ) - 1 zü geçl'n ev yı/..ılmış. kadm 1 köyler laıPamen harap ol 
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Göriişler Duyuşlar: 

Erzurum yo ~nda 
Aıkerlilı: ça~ıaa g't!lmiş olan 

!arın, bu büyült vatan vaı•fe!liae 

11asıl ıevdalı bir yürekle ltoştulc
larını bir çok defalar, bir çok 
miullerile yaşamış ve ıör üşüz
dur. Düa do b~lki bin lııirir.c i do 

f 1 rördüğüm bu ulvi tablodan 
bir taaeaiae dııba rastladım. 

Gözümü, ruhumu bütün eami 
miyetilo üzeriae çeken manzara, 

bir Türlıü heyecane ınlc edici 
mahiyette o!dutu kadar manalı 
ve yüksekti de .. 

Erzincanda vuku bulan son ve çocuk olmak iizerc on 1 
1 

S t 
1 

f !. 
hareketiarz netict'si muh altı kişi ölmüş ve yirmi ki· 1 muş ur. arsm 1 ar ası asız 

telif köylerde sayısı beşyü- şi de yaralanmıstır. Bir çok d•!vam etmektedir. 

Er7uru71 şr:hri u.taktôrı 

silik. sör ük. küçiik bir ka 
saba manzarası arz'Pdivor. 
Fakıit içine girild~qi ve ge
zildiği zaman Dvgunun en 
büyük bir şehri. en işlek 

bir be/Jesi olduğunu gös· 
tr!riyor. lçinde eskiden kal 
rnd muntazam bir Ç<Hşısı, 

muntazam bir iki caddesi. 
göze çarpar birkaç binası 
da bulunmasa Erzurumun 

da bir hükürn vermenm isiJ 
betsı ., olac.ığ: kanaatı in· 
sanda uyamyor. Ve nitekim 
ev s hibinin mütevazi ve 
baba yani halme bakarak 
kendi hisleıimi gelişi güzel 
ortaya dökmeğe başlamış 
tırn. 

Vaktaki ev sahibinin mu 
talealanm, fikirlerini. yani 
içini anladıktan sonra bu 
mutevazi zatın ne k1Jdar 
engin. zengi11 d1..Jygular!a. 
görqüler!e daha bir çok c~v
herli meziyetlerle meşbu ve 
mahmul olduğunu kavraym· 
ca hükiimlerimi ona göre 
tashih etmek mecburiyetin· 
de kaldım. 

Snlt iıleriai bitirmek üıre 
tal.ii çatını idralc edeu yeni celp 
Erlerdea coşkun llir k:alabılılt 
ııra halinde daireye g-iriyor ve 

bir az •onra, askerliQ'e inan!Daaın 
V.!rditi eDfİa bir ıevinç ile dışarı 
fırlayırılc Talc.im düılütünde 
oyun ruruplırı teşkil ediyorlardı. 

Burada, ea fÜzel löy tüıküleri, 
ea oynak havalar hep buıünüa bdı 
r111aı ıiıleyen birer neş'e nirası 
halinde yik11liyordu. 

Bir ara, yularını kadar ıo
kuld~f.um bu temiz iHaaların lo
roa lıaUuııaı boımamılt için gö!I 

terdikleri Hmiaıi coılrnnlutu daha 
iyi rirüyorthım • 

Uzalt köyüaden, lccındisiai 
1eli.metlamelt üzre gel:-n Nine, 

, tepiaea ojl'luna töyle seıleaiyordu; 
- Otlum Ahmet, yeter artık 

teriediıa, bir u dinlea. 

8 U C a B da D $ e 1, 

Ana şefkat ve ibtimamıaın kelime· 
letea if adeıi olan bu seı, zuranaın 
çı~lı~ı aruıaa Jca "IŞııııJ kaybol· 
ınuıta • 

Ahmet, dif-erleri ıribi bili 
oynı.ıyordo, C:>fltundu, aeı'e içinde 
buluauyordu • 

Beri tarafta rüzel ıeıli bir 
cieliltaalı; 

"Aıker olmalc ae ı@reftir, 
Aiı ae şaa. ,. Şukııını oltuycrdu 

Oradan uzalclaşırlteo, düıünü
yorcfom : Aıkerlilc vazifeıine bu 

şekilde .aevlde, şevdı ile ko~aa 

bır millete ae olur ? çolc bahtı 
Jarı:ı. Babtı1~1ız. 

Hatay mebuslan Atatürkün muvakkat Kabrinde 
Ankar« 23 { A. A. ) - Hatag mebusları hug:i.11 E)edi Şef Atrtıirk'tin m11-

vaklcat Kabrını ziqard edt1rel< bir çelenk ko 1m-ış?ar v: fozf ın 1a eğilerrk hatırasını 
taziz dmişlerdir . 

Yunonistona 
Canlı hayvan 

ihracatımız 
Ankara 23 ( A A ) 

Bir tora/tan Yunanistanla 
olan ticaret münasebetleri
nin inlc.iıu/ına hizmet et mele 
f.Jt diju taraftan yurdura 
/zmir ve Trakya mıntaka-

ları •:ınlı lıagTJan ihracatmı 

temirı eg l emt!lc i:; qesile J z 
mir, Dilcili, Kuıadası isice 
le/eril• Tr11.kga canlı hag
va11 ilır•ç mulcezlui1'dcn 

Yunanistana mühim mikd11r· 
aa koyun •e lctçi ihracına 
ticaret VekalttincP. müsaade 
edilmiş ve alcilc..ıdarl:Jr• 
teblijot !fapdm1fltr . 

İnhisarlar binası 
sakatlandı 

Romen kabinesi 1 

istifa etti.. 
Fındık pi ·asası 

yükseliyor 
llnkara .:3 (il. 11. ) Fıodılr. T ,.1;111 S ıtış Ko-

Romanya kabinesi !liman- opi!ratifi M ıd i,.ti Bııy At·/ 
ya - Romanya t CJret mü · S'lruhan Pvşembe gunu 
takereleri ile alakadar ola S,irmene , Ofrı g:derek f!e

r~k. harici ti~~ret :,Pjimi ü~e İ r~k Araf: id ı ve gerek Ofta 
rı.n~e kendı_m ~o~teren '? I müstahsillerden Koop ralif 
fi/of sebebwle ısttfa etmış- hes'lbına fmdı l. miib yau 

tir. Daha evv!I r111/li iktisat tıden r.wt ··rlann Truomı;/ii.. 
nazm istifas1111 vermişti. tını tetk k v ~ tejt · ~ ettikt~n 

İki denizaltı Batırmış ''e memurlara fiyat husu-
sunda d i r ek t i f le r 

Ankara 23 ( A A.} 
Bir Fransız forpido •u üç gıin 

fasıla ile iki Alman deniz 
altısını batırmıştır. 

Titiz olmak 
- Ba~taraf ı 1 de -

ı«lcilde olmamasma dikkat 
~tlilse ... 

Bu mü nas• betle ka11t;ol 
mühendislijintft1t de bir ri-

'Oermiş sorıra her ıki pi
yasada figutf 3rın 14 buçvk 
kuruştan abnmakta olduğu-
na görüne~ pir:,usaga nüzım 
f.Jl! hokım olmak üzre 16, 17 
kuruştan garım milyon kilo 
fındık miihauua etmiı fJe 

birden piyasa lJiikselmiştir. 

Koopuatifin bu rolü 
müstahsili ft.vkal<idıı mem· 
nun etmiıtir . 

camız var: Çul utlar oçtlır-
Bir K~ç tiin et1 :Jt!l vu ken bilhaua d:ır sokaklarda, Adliye tayinleri 

Alcçcabat Hakimi B . Arif 
Tunceli müddeiurnumiligine 
iz.mir müddeiumumi mt.vovi 
ni B. Cevad Şdı1imiz Müdde 

har.·cen hiç de göz a/Jcı 

bir var/Jğı olmadığı an/tJşı 
hr. Erzurumun dışmdan 

toprak yığmı manzarasmı 

veren evlerinin içine girince 
insan, ilk hissi ile ikinci 
hissi arasında büyük fark 
buluyor. Erzurumu dışmdan 
değ:/ içwden anlamanm. Er .wrumlu: ne kadar mi-
kavrdmanın daha doğıu o safff r.ıerv r. ne kadar mü· 
lacağı kanaatmı veren hu krim ne kadıu fedakar. 
susıyetleri var. Erzurum v.:>f akar v · hu/ ıseten için-

den kaynayan. içinde her h 1tt1nm işlemeye açı/Jş tö 
şe_vi saklayan ve taşıyan insa.7· renme daveti! Doğu vılaye-

li mur11hhaslannm misafir far· Erzurumlunun evinde 
edildiği eşraftan bir zatm en zarif düşeniş. en temiz 
evinde bir iftar ve bir de Konfor. en güzel intizamı 
sabah sof rasmda bulundum. Ve en nefis ve en bol 
Evin içi ile dışı arasında yiyece_qi bulursunuz. 
şekilce, mtizarrca. manz;ı· Bu duygulan. fikirleri 
raca . konfürce o kadar te· Erzwumun münevver v~ 
sallı bir durumu var ki .. İn- ileri saftaki bir zatmdan.edin 
saı1 c-ve girerken kim bilir dim.Çok ümit ederim ki bütün 
ne derecede besalet göre Erzurumlularda da ayni hal 

kua ıei~n gt!r Sarsıntsın- gpçitler pek f,na. bırakrlrgor,· 

dan inhisarlar 8111 müdür. - b• yüztltn, dikkatlerine rağ
yet 6inaıının Çatı Kısmı men, düıenltr olugor. Kol 

ile cephe duvarlarında ç,,t. ı 6aşları emir fJersaer, em-
Çu l rıa lo_lclılclar lımsul ıeldiğie ö"i rıigctli geçitler bırakılsa .. 

Parti kaza rınilmiştir. Ş k 
E-;/ci Rıji anlcazındtın a a 

ceğim duygusunu taşıyor, ve vaziyet mevcuttur .. 
fakat içine girince bu ka Erzurumlu karşıs1ndaki
nt1at1nı birden. ta eşikten nin içini eşelemeden, kana· 
değıştiren öyle güzellik. öy· at/erini. fikirlerini deneme· 
le zevk selimi, öyle inti- den kendi içini, kanaat ve 
zamlt dayamş, düşeniş ve fikirlerini izhardan ictinap 
öyle ferahlıkla karşılaşıyor ederler fikrindeyim. Budd, 
ki .. İşte 0 zaman zarf ile onlann aynca bir hasletle· 
mazıuf arasındaki bu farkı rinden biridir. Çünkü bir 
görünce Erzurumun Erzu araltk ben gurup inşaat1nı 
rumlunun dış ve içi arasın- medhe kalkıştım, baktım.-

irrıumi muavinligina tayin da ölçüyü yapmadan Erzu Erzurumlular dinlemekle ik
edilmiılerdir. rum, ve Erzurumlu hakkm· tifa ettiler, birde tenkide 

kongreleri '1alu1wp esasen Kabili isti- Halle f!Uetesindt bir Ştı 
C mal bir i,;ra/ı Ka/m1y1.1n bu lca ole.adam,· /cim gazdı, bil-

ıırıafıu-,iget Htıllc PJrtisi r k le ı. ı. ld 
v lıar"p ı.1·na"tn .-.--:,rı sarsmtı mım. ra at. şa tı, ntrna e, n•za Konıre/e,;nin ba,l•m• .. " " vv 

· 5 il• daha: fazla bir lth!ike ptlc. Ç•culcça .. içinde büyük 
$ı •• iirinci Kanunda biti ı"sı"ml•r g•ç,.n bır az J ha .. .. .. g ı a 
rillfleıi Parti teslceli.iın 11 teb teşlcil edeuji tabii Jir. na-
lij etlilmiştir. zarı cliklcatı ctl6 cleris. ağıfl;ışlı olmalı değil mı? 

----~.:.:=.;:.:..;_ __ -=='=~==--~_;,,,,,=-~_;__..:_....;..==-- Her ruga, 1.1/cadır dige, ga -

Çınar 
Siyah ciltli kitabının ıahifeleri arasına kapanan fi

loz~f çok dalgındı. Ne, rüzgarların kuru dallardan uçur
dugu yaprak hışıltılarından ne ile bir iki adım mesafe
deki ayak seslerinden hiç bir şey duymuyordu. 

- Merhaba üstat ? 
Dedim. Bana açılan gözlerinin içinde gönlünü dağ

lıyan damla damla yaşlar gördüm. Üstat, sahifeleri ara
sına kapandığı kitapta, kurbanlar veren bir aile facıası
nın insan ruhunu mızraklayıp tarumar eden son elim safha
sına gelmişti. Derin bir nefes aldı kalbi parçalaııır gibiydi. 
Titriyen iri, uzun parmaklarını birbirine kilitledi, yavaş 
ve fakat inilti saçan dertli b:r sesle : 

- Evlat ! dedi. Hayatta öyle hadiseler vardır ki, 
çıldırma111ak, tehevvürden bir an için kendini kaybetme
mek imkansızdır. Ahlak mefhumu, insanların manevi var
l•iını ayakta tutan yegane kuvvettir. 

Fazilet tacını giyenlri parmakla gösterirler ve bun
lar iyi ve temiz duyan her insan kalbinde bir muhabbet 
timıali halinde yaşarlar. 
. Cemiyet bütün efradile faziletin mukaddes yolunda 
ıl~_rlemiye müteveccih yüksek bir ıuur ve zihniyet taşıyor. 
Boyle nezih duygulu insanlar arasında fena fikirler taı~
yan kirli vicdanlara sahip kimseler yokmu ıanki? Ben 
hunları akrep tekline girmiş, zehirli dişlerile temiz vicdan
ları ~ançmak. aile yuvalarını söndürmek iıtiyen maskeli
ler dıye tasvir etmek isterim ! 

Filozof, . tekrar kitabını açmış, tetebbuatına koyul
l'ı'IUŞtu veben vedaa lüıum iÖrmeden onu tekrar rahataız 
etmek iıtçeden ıe11iıce yanından' ayrıldım. 

ÇIN~R 

zeteye ftçer mi? l<itif e, lci 
ti/ gere/t:,· demiıtir ... 

Gizli maksat 
Btıgramdıı. çıkan, tek gop 

rak gazetede b·zim bışlığı

mızla bir g•zı çıktı: inci 
11rtır ıibi. Orada, karanlık
ta alınan bir ö l~üden b Jh
seailmiı oe Acaba bunun 
gizli 11fa.ksadı mı var? denil
miıtir. Bu söı yalnız, orada 
ölçü alan için gozılmı~tır,

golc.sa işin haımda bulunan-

lara en lcüçük bir iğmadıı 

bulanmayı hayulimizdtn 
geçirmtk bile bizi üzer .. 

Düzeltme 
Geçen > ·gıdalci gczımı· 

ıın "dilimiz'! dikkat ed~lim,. 
par~osımla r.ı e baş tarafta 
bir ş:vı 'i''" imla yanlışı 
olmuş. Nl• yazık/ "Elim• 
bir arzuhcı!cı tarafından 
gazılmiŞ [;" · istida ftçti,, 
hayır! "Eum4 bir orzahalcı 
tarafından ..... ,, Baştaki yn 
ııcla d-ı ikinci "içind··.. ke 
limui ''arasında,, ol cattı. 

Proıuı dünltmesıni ken
tlimiı gopmamıstılc, bu bilim 
aoa1ecu1J1uı. Af dilt1riz. 

ş~~GEÇ 

---J·--·-----------·------- geçtim, baktım yavaş yavaş 

K 0
11 y L uaa çözülmeğe, fikirlerini az boZ 

izhara ve benimle beraber 

Atatürk söylüyor : 
"Yedi aıırda.nberi ciha 

nın dört köşesine setılc 

ederek kanlarını akıttığımız 
lcemiklerini yabancı toprak 
[arda bıraktığımız v:: yedi 
asırd2nberi emeklerin.i elle-
rinden o/ıp israf eglı:diiimiz 
fJe huna mukabil daim:ı. 

t:zhkir. terzil ilt. muka~ele 
ettiğimiı Vi! bur.ca fedaktir 
iıklarına ve ılı tanLarına 

k.ırşı nanA ö rlülc, küs:ahlık 

ve cahbı:ırlıkla uşak menzi. 
lesine ir.du mele. isledrği rniz 
hu asıl salubin huzuranda 
bugün ilıtiram!a ·vazıgetımi
zi alalım .. 

Yo/..m yok Bu 5ô"zden 
Önce köylü hiç te d~ğer 

alan bir f.Jarlık diye tanın
mazdı. Osmanlıların son 
neslince köijlü, mahzenlere 
yığılı fJI! mühmel bırakılarok 
p:ıı tatmuş palalar gibi an
cak sav,1ştan s ıvaşa kabzıı 

ianır. donatılır, değerlendi

rilirdi. Bütün iş k.rnrz t; tn 
cige kadar. 

Z.hniyet bö1le. Ü~ıun. 
bwo el; kalem tutun el, 

çeviren eldir. Konfor ()1.uTl 

dejer onundur . 

Kaz.m fJ~ sapan tutun 
el, nıısırlı avuç, çatlak ta · 
bu.n... Ba, ne kadar değır 

alabilirse atsın niha.yet bog· 
nu nasırl<Jşup guu ru.aımış 
.. Jciiılırfo tG/tijı 8İDİ midı-
.. 

sinden taltif edilir. YanlıJ 
fJe yazıklanacak zihniyet. 

Ko.fem, Büroda sade fit! 

muttarit işleyen le.a lem de
ği ·,- f elsefege geni istikamet 
çizen oe hf!m şiire berceste 
mısralar hazırlayan kal~m 

bile asıl gücfinii dım ·1idan 
evvel mideden almaktadır. 

Midenin öğıittükleri de sü
dü, yağı, eti. tkmtği .. İltJ 
l<öglii elinin nosırh parmak 
izlerini toşım ılctadır. 

Topn:k ana z e,qgin fa 

icat v~rimde çetindir. Ç~tira 
!jıkılmudılcça d~ arıc.da fJt! 

rim neye yarar ? Çetint 
lcöylü .111k·t;or 'V~ mide et 
Ekmek .. Dige köylü gücü .ün 
m;addeltşen be:.ıni ile besle-
tıiyor. 

Tü ·kitjenin hütiin serrıeti 
istihsal ~dılen ipt!"da i mt v ıd 
ile öı çülür. Bu ölçü, milgon
laıca /lö'1lüd~ milyonlarca 
dejerd~·dir. 

Özünü.le~ tarih, kazanı
lan zaferleri mütalea ıçın 

köJliigri bir an hesap tışı 
cdtniz. Tarih ve zafer mü 
cerrtt bir mual gibi st1hip
siz ve kahramansız kalır. 

Madai str'Oet fJt. tarih, 
kötjlü dmen oarlıkla huşlar. 
Aluttirlc'ü igi dinltginiz : 

' Bu asıl sahibin huzu. 
runda hutün ihtiramla ha
kilc.i vıızigetimizi alalınt .. , 

f(Glit A;anoilu 

tenkit mevzuu üzerinde mu· 
daveleye giriştiler Ve anla 
dım ki ve dinledim ki Erzu· 
rumlular bu çok lüks ve 
masraflt inşaaun yerine da· 
ha mütevazi. ve daha Erzu
ruma elverişli olamm tercih 
ediyorlar .. Sebep vesaikini 
tahlil hayli geniş mevzudur. 
Erzurumda mermerden bina"' 
far. havuzlar yerine Erzu· 
rumun daha düz ve daha 
geniş yerlerinde bugünkü 
masrafla bugünkü inşaat 
ve tesisatın bir kaç misli 
varlık gösterilmiş olur. D(r 

şünce/erini dinledim kendimCI 
bu düşüncelerde isabet o/up 
olmadığmı araştumayarak. 
bugünkü şekli ve varl!ğı vii· 

cude getirmek i'ltevenlerin el· 
bette büyük duygulu büyük 
görüşlü kımseler olduğunlJ 
anlamak gerektir! 

Tıpkı flnkaramn kurulu· 
şu anlarındaki düsünct!fere 
benzeyen bu düşünceleri 
yersiz buldum. Ve o zaman 
ora için öyle düşüne 1ıer. 

nasıl ki bugün yanlış dü" 
şüncelerini tashih etmiş/er· 
dir. Bugün de Erzurumtlf1 
yeni kuruluşu karşısında 
böyle düşünenler ve yakıf1_ 
zamanlarda düşüncelerin' 
tashıh edeceklerine şüphırtl 
yoktur. 

- Sonu var -
CctVdet 11Lt1P 
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Ağaç ara muntazam bir şekil vermeli 
Meyvacılıkta ağaçların dallanıp bLdaklan

ması meselesi mühimdir. Dallar karşılıklı, mun
tazam ve adeta terazili olmalıdır. 

Memleketimizde büyük heveslerle dikilen 
rneyva fidanları ne yazık ki kendi haline bır_a
kıldıkları için gelişi güzel büyür Ier, kocaman bi
rer ağaç olduktan başka üzerindeki dallar çok 
ve karmakarışık olur. Bunlar ya karşılıklı büyü
mezler veya bazısı dikine, bazısı da büsbütün 
yana doğru uzanırlar. Bazı dallar çok. bazı dal
lar az büyürler.Bir tarafta toplanan dallara kar
şı öte tarafı çıplak olen ağaçlar da az değildir. 
Budalrlar ya karşı1ıkJı, sağlı sollu değildir veya 
yersiz ve yakışıksızdır. Velhasıl memleketimizde 
daHarı böylece biçimsiz büyümüş, şekli, düzeni 
bozuk meyva ağaçları çoktur. 

Biçimsix, düzensiz, şekilsiz ağacın hayrı az
dır. Bunları geçenlerde uzun uzadıya yazmıştık. 
tekrarlamağa lüzum yok. 

Ağaçlarımıza şekil vermeğe mecburuz. 
Ağaçlara şekil vermek için de esasından işe 

başlamak, fidan halinde iken terbiyeye girişmek 
icap eder. 

Memleketimizde ki meyva ağaçlarının hepsi 
YUksek boyludur. Gerçe bunlar alçak boyda ye
tiştirilmiş ağaçlar gibi bahçevanı fazlaca üzmez
ler, onlar kadar zorluk vermezler. Alçak boyda 
Ve tel üzerinde yetiştirilen . ağaçların zahmeti 

çoktur. 
Bundan yüksek boylu ağaçlara hiç bir şey 

yapılmayacak manası çıkarılmalıdır. 
Yüksek b=>ylu ağaçlara şekil vermek için 

henüz fidan halinde iken üç sene birbiri peşi
ne muntazam surette budamaya lüzum vardır. 
Ondan sonra artık ağacı kendi haline bırakabi .. 
lir iz. Fakat git gide dallar sıklaşmata başlaya
cağı için iki üç senede bir sadece ayıklamak 
kafi gelir. 

Meyveciliğe hev~s edenler, veya bahçesin
de meyva ağacı bulunduranlar işe ehemmiyet 
vermelidir. Fidanları sadece dikmek yetme~, on
ları muntazam şekilli yapmak için küçükten ter
biye etoıeğe yani budamağa alışmalıdırlar. 

Ancak budama meselesi mühimdir. Her 
rastgelen budama yapamaz. Bu bilgiye, becerik
liğe ve meharete lüzum gösteren bir iştir. Yan
lış budama yapmaktansa fidanı lc:encii haline bı
rakmak çok kere daha hayırlıdır. 

Her ağaca istenilen her şekil verilemez. Her 
ağaca verilecek şekil az çok malum ve muay
yendir. Ağacın yaradılışta büyümesi nasılsa ve
rilecek şekil ona uymalıdır. Yaradılışa aykırı 
gidilemez. Hani meşhur iki sözümüz vardır: De
re tersine akmaz. Zorla güzelhk olmaz. 

Ağacın tabiatına aykırı davranılırsa sık sık 
budanması icabeder. Halbuki yüksek boylu ağaç-

lar budanmağa değil, ayıklanmağa muhtaçtır, 
ki onu geçenlerde yazmış ve anlatmıştık. 

Sözün kısası : Fidanları küçilkten terbiye et
mek katiyen lazımdır. Fidanı dikip kendi haline 
bırakmak yanlıştır. Muntazam ve mükemmel 
mahsul verebilmeleri içindir fidanların baştan 
üç sene budanmağa ihtiyaçları var. Onun da ne 
suretle yapılacağını gelecek defa yazarız. 

Ancak şunu bir daha açıkca söyleyelim ki 
budama meselesi çok mühimdir. Yanlış yapılırsa 
fayda yerine zarar verir. Yanlış yapılan budaıııa 
ile ağacı yaradılışına aykırı yetişmeğe zerlamak 
büyük bir hata olur. 

Ağaçların tabiatlarını ve bilyil•e şartlarını 
iyice bilmek ve ancak ona uygun bir şekilde bu
damasını yapmak lazım .. ır. 

Bunları ve budamanın usullerini bilmeyenler 
çoktur. Binaenaleyh bu halde bulunan çiftçileri
mize tek bir sözüm vardır: Fidanlarımzı ilk se· 
nesi dört veya beş dal üzerine budayın, bırakın 
fakat bir daha ona dokunmayın. Fidan büyüdük
çe kendi kendine güzel bir ıekil alabilir. 

Yalnız ileride ağaç haline geldiği zaman 
dallar ııklaşmağa başlar. O zaman arasıra ayık
lama yapmak kafidir. 

İlk senesi fidanlar dikilirken yapılan budama
da dalların üç payda iki payı kesilip atılmalıdır. 
Sonra bu dallar daha uzun budanır. 

Kazım BULUTA Y 

FiRENGi Tereke satışı 
Trabzon Sulh Hukuk HakimliğiDden 

Firengi bundan başka firenginin bulaşma ça
~ında firengilinin kaşığını mendilini havlusunu 
kullanmaklada geçtiği görülmüştür. 

Firengi bir kadın emzirdiği çocuklara pek 
ala bu kötü hastalığı aşılar. 

Firenginin berber ustura~ile ve hatta sığara 
t~ızlığı ile dahi bir insandan bir insana geçtiği 
~Örülen vak'alardandır. 

Elhasıl firengi akla gelmeyecek kadar kü
~uk sebep ve dokanmalar la insanlara bulaşır. 

Köylerde ayni kaşıkla yemek yemekten köy 
~ahvelerind~ iyi yıkanrr.ayan çay bardakların
dan çay içmekle firengi alına bileceği hiç bir 
nıan unutulmamalıdır. 

Gakat yine tekrar edelimki firengi hastalıklı 
adınla oynaşmak ve cinsi münasebette bulur.
akla pek kolay ve hemen mutlaka geçiverir. 

Bekar köy delikanlılarının mahsullerini sat-
~ktan sonra kasaba ve şehirlere inerek ve biraz 
~\fayı tütsüleyerek fena ve gizli evlere uğrayıp 

phef 1 kadınlarla temasta bulunmaları belkide 
~Yatlarına ve istikballerine mal oluverecektir. 

.. ylece bir dakikalık zevki uğruna bütün sağ
tkllığını yuvasının saadetini köyünün ve memle-
~linin selametini farkında olmadan ha rcayı ve
~cektir. Sarılığa okuyan ve çocukları11 alnını çi
tek tükrükleyen firengili bir üfürükçü hocanın 
krnkle çocuklara firengi aşıladığı görülmüştür. 

Firengi mikrobu pek inatcı ve pek dayanık
dır. Senelerce insanın iövdesinde sinsi bir ıe-

kilde yaşar ve yerleştiği yeri kemirir. 
Esasen hastalığın dehşetinin bir sebebide bu

dur. Onun için her şeyden evel firengiye yaka
lanmanın şüpheli kadınlarla buluşmanın şüpheli 
insanlarla olan alakalarda temizliğe çok dikkat 
etmenin lazım geldiğini bilmeliyiz. 

Firengiye yakalanınca: 
Kötü arkadaşlara uyupta böyle kötii bir ka

kadınla buluştuktan sonra vilcudumuzda bazı a
lametler görülüp görülmediğine dikkat etmeliyiz. 

Firengi ilk nişanını hastalığı aldıktan itibare 
20 - 25 gün içinde çok defa belli eder. 

Traizo11ıı1t T•lc.ıım mnlcii11tlı öld lra11lı Ali '•"•ı 
ilı /bralıim ej/a Timure ait terelc.ı 119•11 8 -12-93' 
Cam• ıiinıi saal 9 tlı 6ilm•z•ı•tl• ıtılııı icr• ıtlilıcı;i11• 
""'' taliplerin yevmi mulciirıl• setıı gıri olart r.1c .. ,,.,. 
N•ri elcmılcci o;lanıın htını11Ja 1ı •• ,, 6alıı11••l•rı il•n 
ol•nu,.. 

Sinema binasının 
icar artırma temdidi 

Belediye Encümeninden : 
Bir senelilc icarı açılr •rtrrme;a lconulen Bılcıligı'• 

alt si1tıma b 'nasının artırm• naidJeti on tün 11ti,Jıtlı 
tımJit etlilmi#ir . 

flıalui 2/J -: f-j39 ıalı tün• saat 14 tlı icr• etli· 
lıcejinJ111 taliplerin agnı ıün s••t 14 ılı ınc&imı"c mit· 
racaatları il•11 ol•11•r . 

~---------------------
Akaret icar artırması 

Bu ilk nişan belirge bir çiban çıkarmakla baş. 
lar. Bu çıban çok defa kamişında veye edep yer-
i k ı d f Seati No Ciaai MubammH Teaioatı aunlı:lı:ata 
erine ya ın yer er e veya ağız etra ından çıkar. '-•d•li 
yuvarlak ağrısız, kenarsız bir çıbanlardır. Rengi L. K. 

koyu et rengidir. Çıbana yakın yerlerdeki beze- ı.1ı: .. der P•ı• 271 dtlka. ıco 
Kumduraoılar 30 lclrrir biH '00 

lerde bu zaman şişebilir. E.rzuraa •• t& .. i 311 ,,oda balııçe (80} 

Şüpheli bir kadınla buluştuktan, 25-35 gün Hal biaaaı içiade 9 dtkka. 50 
., .. ıo ,, 50 

L K 
7 

30 
6 
3 
a 

--
~o 

00 
()() 

76 
75 

sonra dilde dudaklarının çevresinde veya edep B l d. E il · d e e ıye ne menın en : 
yerlerinden böyle böyle bir çıban çıkarn derhal Belediye akeratıadea yakanda el•• ve au!la•••• beaelleri 

kasabaya İDİp hükumet hekimine görünmelidir. yazıl~ elaalarıtl bir Haelilt ioartırı 18 güa aüddetle açık artır••t• 

F. . b I .. d k l L b d b koaulauıtur. 
ırengı çı an arı goz • u aa.ta urun a, oyun- thıleleri, 11-12-939 puırteai rilat ... t t4 de icra ediltce · 

da da olabilirsede bunlar daha seyrek görQoilrler. tiaden taliplerin • .,.., fiili ve •'atta f..,cü~ea~ aüraoutları ilin ol•ırnr 1 '4 

Hükumet hekiminde muayene badavadır. Zayi T eıkere 
Şunu hiç unutmayalım ki vaktında tedbir alı Hlama· /ili~emi ifa. ~d~rılc ai~ış o'rluju--: a~k,.·r 

• P 'ulıHaal Z!!Yl ıttım, Yın~sını aLcc.Jgımdan z.ayı teıkerı-
Ruknettin Fethi Olc•ytul •I ı ladlctJtü olmadı;mr Uti11 _,,/,.,im . 

( Klgü111in Doltt•1• lıita6111'-1e ) Cilt.otloı ltögüntlen Kara Belctaş. O. Hüseyin 
- Dtrım ff/«:elt - ~ . o;ı. ,,,.,,.,. r., 311 

• 



.. 

Yenlgol 2.5 J inciteşrln 1$.39 

t Si 
Şimdiye kadar boş olan büyük salon, mükemmel bir şekilde telvin ''e tefriş cdi/~,e~ emsalsız bir IJP.rnek sılonu haline ifrağ Pdildi Yem'!klerinin nefaseti, servisttlc.i 
intizam, müşteriluin m mnuni '/ft ve rnğbetlerini ce/b,,tm!!ktı.dir. Şehir kulübü/o kan ta 'Clt! bri/elerinde hakim olan esas: 

efaset, temizlik, i tizam ve ucuzlukturL. 
Evlere, en müseı it şartlar dahilinde muntazaman yemek verilebilir. 

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

1 1 s • le 
Fm k T r Satış Kooper if e iğ· den: 
Birliğim 'z Üngeden Hopay12 kadar Tarım Satış Kooperatifler ile trşkilatlan.dınlmış nlan fındık. bö'gesinde a.llni zamanda. fındık fi,qatlıırı ıizerinde nazim ro 'ü 

ifasilede tavzıf edilmiş halanmt:ıktc dır. Ba maksatla mu Sayaa ekiplerimiz daima her ynin P"Z?.rları da birliğimiz namına muba11aatta bulunmaktadırlar. Birliğimizin mu
bayaa barem fiyatı kuru değirmer.tik ve güle.sek rarıdımanlı lumbul fındık on dört buçuk ku uş. kuru değirmenlik sivri fındık on üç buçuk kuruştur. Müstahsilin h!r ztı· 
man birliğe 'lJe ordQ 'Ve Trabzondcki birlik mümessilliklcrin~. pazar mahallarındaki ~kip/erimize müracaatla bedelini derh .l 'Ot! nrık.ten almak süretile bu fiyatlar esusın

dan mallarım satabileceklerini ilan ederiz. 
------------~·~--~~~------~~-~~ ------------------~~----~-------

!-~~~~~ .'.!!. .. ~ .~~15!~~~. ~-;.~s!., g••• Gay imenkul 
F rauızca dersi verılec kt.r. 

Satış ariırması 
Mulammea kıyml'ti 

2 - Konv rııasıon ve Korespondans en kısa bir zamanda 
en pratılı: bir ıurette o~retilir • 

3 - Aylık: ücr t peşin olmak üzere 2 l radır. Talip olenlar 
aş ~ıdaki adrese bnş vursunlar • 

Yeniyol - vasıiasile orta okul 
eski F anaızcu ö~retm ni 

Eı:nt-kli Kaymakam 

------~----~~~~--~~--~~Ziya Günay 

Ot satılacak 
Gümrük Müdürlüğünden : 

Gürnrülc ambarında mevcut ve kanuni müddeti geç
tiği halde sahihi çıkmayan 70 balgrı ot açık artırma ile 
7 5 gün müddetle s .tlığa çıkarılmıştır. 4-12 939 Pa. 
~artesi ginü ihalesi icra kılmacajır.dan talip/elin müdü· 
riydte müteşekkil satış komisgonunCl mrirGcaatları ilan 
olunur. 2-4 

Karedeniz Limitet şirketi müstafi 
tasfiye memurluğundan : 

25-11 -939 Cumartesi günü akşamı s.ıat 19 da 
tayyare cemiyeti salonunda şirketin tasfiye memurluju. 
nun. inti/ıa .. 'ıı için şÜrP.kciflln gelmeleri rica alurıur. 2-2 

Üç aylık maaşlar 
Defterdarlıktan 

1 
ı 51 

Numaradan 150 numaraya lcadar pazartesi 4 kanunevvel 9J9 
,, 250 ,, ,, Salı 5 ,, 

251 ,, 350 ,. ,, Çarşamba 6 ,1 

S!il ,, 450 ,. ,, Perşembe '/ ,. 
_ 451 ,. lıa ,. ,, Cumıı_2_ ,. __ 

Ticaret Vekaleti İç 
Ticaret Umum Müdür

lüğünden: 
Tiirlı:iyede yıınıın, Hayat, nakliyat ve Ju17a Sigo·ta işlerile 

meşıul Olmalı: üzere kanuni hükümler dairesinde le&çil edilerek bugün 
faaliyet haliade bulunan İstanbul Umum Slgortn Ş rketi bu lı:erre 
müracaatla Giresua ve Tr ıbzon Vilayetleri ı:centeli~irıe Şirket namı
na yangın, hayat, nakliyat ve kaz sigorta işleriyle mPşgul olmak ve 
bu işlerden do~~c k davalsrd:-, bütün mahltemelerde muddei, müd
deialeyh ve üçüne- şabı'I s fatlnrile hazır bulunmak üzere Fındık Ta· 
rıaı Satış Kooperatıfleri Birli~ini tayin eyledı~inı bildirli:iİ'şrlır. 

Keyfiyet sigorta Ş.rketlerinio teftiş ve mürakab .. 11i ha~kındaki 
25 Haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerin .. muvafık görülmüş ol-
makla ilRn olunur. 1-2 

İlan 
Trabzon Mahkeme B. l(it betindeo : 

Açık arbrm'l ile pa:ııyn v 
rlleoek ı:ııyrl enkulün ne olduğ'u · 

Gayrimenkulün bulundaau m vkl 
mallalle8'. sokağı numarn:. y ...... 

omr.anıo Dııoaa çnrş · nda 
tııpunun Teşrinisani ''35 · 9J9 M u ve nı an 

gun ve 118 120 numaraların 
d~ k.11yıtlı üst katta bir kBhve ve 
bır fırın ve bir ah~ap duıtkan alt
katta bir ahuru müşt l . 
nıenlcııl emı gayrı 

olan iddialarını işlıu llln lartbinden 
lh tıbaren yirmi glıu lç.ind• enaln 
ıııtt bltelerUe lılrllkte me urlyetlml 
ı:e blldlrmelori icap e4er. ıtkııi hal 
de hakları tapu slcllile sabit Glma 
dı ça satış bedellain paylaşnıaauıdaıa 
hariç kalırlar. 

• GOsterilo gGnde n artırmaya 
ştlrak denler artır a şıırtnamHinl 
okumuş ve ııızumlu m JQmnl almış 
ve bunlım tcmamon kabul etmiş 
ad TO ibtibar olunurlar. . 

5 Tayin edilen zıımanda gayri 
menkul fü; defa lıağırdıkt a aonra 
en çok artırana ibale edJUr aneak 
arhrmll bedeli muhuıoeu kıymetin 

Aı·tırınaııın yap,lıca~ı y r gün, sant, yQz:de yetmiş beşini bulmar. nya 
Trabzrm M. B K d'ilı 51 üo{lndP eatış leteyenın alacağına rucıbaııi olan 

25 12 9ii9 p t diğer alacaklılar bulunup tı.bed.el 
aza esı gUoü S bt 13 de bunların o gayri ~euknl Ue lemin 

1 • l~bu l{ııyrimf!nul n a t edilmiş alCAl.ırıaıu mecmuuadaa 
Şartoamcıt 'fı ·1 l-9a9 larltılnd~n1r~~ fazlaya çıkmazsa en, ı;ok artıraıııu 
haren 9 • 311 •'o. !le Trabzon M.H. tahhlldü bakı knlmnk üzere arlırme on 
daire inin nıııııyye numara ındn beş Gün daha temdit ve on beşinci gtıo 
b rkesln gOre llmr.ırt i<;tn a ıktır 9 · 1 • 940 Salı güne saat 10 da 
İlAnda yazılı ol ulard.m fazla nıalQ 

yapılacak artırmada, bedeli aahı iıteye 
mal almak lııleyenl r, lebn e na 
meye ve 9 • 35 dosya ı: ar sıle nln nlııcıığına rfiçhauı olan diier 

U-'yetiruı' ze oıure t alacaklılnnn o gayri meakul lle tamın 
me · can etm" t!ir 

2· Arhruııı.ıın ı tı Ak ı~ln yn ııruı~ edilmiş alacakları mocmuundan fazla 
yuıJı kıymetin yQzde yecUbaı;uk ya çıkmak şarllle, en çok trlıra.na 
n'ıbetlııoe pey veya mııu b.r Bakanın ihale ıııUllr . .Böyle bir bodel eldı 

\ l ~ kt b tevdi dil edilmezse llıale yapılmu. n ıalıf 
•• na. me u n e eeektir (12') talebi dtı er. 

B· İpotek eahibt ala :akhlarla diğer l 
ıl&kdarların ve irtifak bak ı ip 6 Gayri menkul ken..U.inı lhale 
lerının a rimeü\ll n erin l ı.ı oluıı.aıı kimse d rhal 

.ay '" a Jet içinde parayı 
ııı l ımı ıı t.tı :• ' , ı "'' 

Mahallesi 

Eıvalı: 

Sob~ı 

ııra magıız:.ılar 

Nl'v'i Yeni kapı N. Metrüke N. Lira 
~~~~~--~~~~. 

" 
,, ,. 

" ,. .. 
'l'uz:lu çeşme Dede oğlu 

Esvak : Sıra Ma2'nznlnr 

.. 
,, 

" 
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" 

" 
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" " 
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,, 

" il 

n ,, 

,, ,, 
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Golu oflu 

Çakmakcılnr 

Kuaac.lar 

Saraf oj!lu 

Alaca Hı1mıım 

,. Cami aralığı 

Sotha Kayalık çıkmazı 

,, KHiae (Yene) Çulha 

Bir sııkııf altında birbirine 139 
mı;ttıısı! iıç bap mn~n rıın 141 
(120) hisseJe (15) hissesi 14:l 

Hir bap a:ıığaz:ının (~6) hisae 145 

de ( 58) hissesi 
Bir hap mnğazanın (96) hiısede 147 
(9,5) hi11 esi 

maa müştemilat bir ban hane '.? 
nin (120) bi sede (15) hissesi 

Ma~ıız•nın ııı f bieseeinin 246 
(72) hisıede (21) hissesi 

,, " .. 
,, .. " ,, 

F evle anı., Ardivenin sıııf,. 

his. 72 His, 21 Hissesi 

.Mağazanın .. .. 
" " 

,. .. 
" " " .Maa müatemilat bir bap hane 

niu (a) hiuede (1) hissesi 

Bir aakaf altında üç gözlü 

bir br:p mag-aza ve fevkanı 
Ardiye 
Dükkiın 

Harap mağ'oza 

Hnap mağna 

DüL:kiin anası 

248 
250 
25'.l 

254: 
256 
258 

48 

ı..! 
i 1 

5 
3 
6 

4 
8-1 

:M:ağaza 1 
Harap hane 13 
Köhne tahtani bir odalı Hane 7.9 
Anlı:az halinde hane '43 
13786 metre mu•abbaı 

•65) 
166 ) 
• ()7 ) 

168 

169 

125 

271 

272 
27J 
274 

275 
276 
277 
212 

3-1 ) 

as > 
36 ) 
37 ) 
18 
85 
3 

299 

7 
156 
111 

3 

57. 45 M2 

38·i 

1087 

178, 5o 

112, su 

114 

114 
1/4 

114: 

114 
114 
250 
500 

1000 

180 
500 
500 
"0 

170 
100 
86 
50 

R 

" 
,, 

•• 

M 

,, 

" 
" 

" 
" .. 
R 

M 

" ,, 
.. 
E 

lıl .. 
M 
M Polita k.öyü Kiliae c:varı 

Arıalya ,, Zozola 
Tarlanın n111f l:.isseıi 

Tarla ve otlıığ'ın (l20ı 

Hissede (98) hissesi 

54UM. 
~695 il 

2697 
63 

13785 M 2 

15550.5. M.2 
135 
410 

H 
M 

ti 

" 

,, 

" " 

" 
,, 

,, Hane altı 

Maa mü,tcmilat bir bap 

Han:!lnio (14916000) hiuede 
(1 H8i!l60) Hiuesi 

Maa müştemilat bir bap maraba 6-1 
hane ve aamaDlıtın (14976000) 
hissede (1 1' 87960) Hisseıi 

Tarla 2767 Um. 

Defterdarlıktan : 

138 

139 
ı.ıo 

112 459,50 M.2 

768 ,, 

207 ,. 

40 M 

Yukarda cins ve ev•afı şartnaroelerioc ilişık evrııkta hu fol ve 11Jireleri yazılı gayri mel'kullerin bedelleri psşin ödenme~ ıartile 
11 -11-93!'.) tarıhiadrn itibueo 15 g•in mü::ldetle v ~ açık artırın t suretile mülltiyetleri satlı~a çıkarılmıştır. 'raıip olanlnrın yüzde 7,5 dipO' 

zitoakcalarile birlikte ilıale srünü olı.n 27-11-939 pazarte i günü saat 15 de Defterdarlıkta loplaar.cak komiııyonn mürr edatları ilan olunur.•-• 

Pa orhklo odun Memur alınacak Otomobil 
artırması 

alınacak Adliye encümen riyasetinden: 
Açık bu 1unan on lira asli ma11~lı Trabzon merlctl 

Belediye Encümeninden: Z ıbıt k<itip!iğine taUp olanların imtihanları ic'a kılınmo~ Gümüşhane Vilayet 
Daimi Encümeninden: 

Belediye dairesi için (ıS900) üzre v~niki ile birlikte 2}.11 9J9 ç(lr~a?t ~a gütıü saat 1 
kilo o-lun pn.arlılda mübayaa d~ rncümPnde hazır bulanm darı ilM o 7unur 

Gümüşıne Vilayetine ait 936 
modeli bir arlet şevrole tenezzüh 

otomobilinin 2:1 11 939 den itiba· 
ren S 12 9.W Cuma g-ünü saat 

14 de kadar 15 rün müddetle 
artırmaya ç·1 ,.ıldığ'ı ve bedeli 
muhammeoln ı JO !ıra oldu~u ve 

edilcc-~in<len talıpl..ırin Salı ve ı....; ____ ~..;._ _______________________________ ,_,_ 
Cuma günll'ri ıaııt 14 de enCÜ· 
mene müra'c atları ilan olunur. 

Memur ahnacak 
Murgul Etibank işletme 

Müdürlüğünden : 
Murgul Etibsnk. lşletıueoir.c...ı 

beş genç ~mu re ihtivaç vaı dır. 

taliplerin do~ruca Gü111ü~ıne Vi· 
liye-ti Daimi t ıcümeoine müra· 
edat ey lemelt r ılan olunur. 1- -.ı 

Ta:iplerin u;emuria kenurııınıın 
yllk11k teklllie l.J ıluaaa khnn anetınif 4 üncü maddesinın A, B. C. H V 
olduiu bedello nlnıaja razı elmu nya fılcralıı ında\ci şeraitten b• şkn 
buluamazsa lıem • oobeş gilo mllddıt liakal lise tah ilini bitırmiş olnıl\ 
lı artırmaya '.·1'-• •JIP en çok artırana ları ve çalışkanlı2'ı ile mütt may:z 
thalı edilir. lkl ihale araııııdıkl fark bulunmaları lazımdır. 
,.. ıeçen ııl1.nlu tc0ıtı yüı.bef ten Talip\er mll11baka ile alın ~ c ~ 
h11ap elua.acak fab; ve diğer arar ve halda•ındRlci tahltikattaıı sonra 
lar ayrıca .lallme hacet kaıuınkfışın müsabaka şa·tları kendilerine 
m•naariyetimizoe ahculu tahsf'ı oluıııı bildirilecektir. 
malide (133) Arzu edenleri• tahriren ve 
Gayrlmeııkuller yukarda ıöıterilen 

2:>-U· 919 tarlkiıule Trabıoıı M.B. 
Kitabet odaıuı.da ltbıı illa n 

geı\ırUea arhtma tart.namı! clair11lde 
ıU ~atı illa olun~. 

mümkün olan referanı ve veaaik 
ıuretleriylc Muri?ul Eti Hınk iılet· 
meıine müncıııı.t eylemeleri ve 

'llJI ' ri ·o i ibır 

Mağaza icar 
artırması 

Vilayet Daimi Encü· 
meninden: 

Hmıusi mUhl!'l~benin Muhittin 
yeni sokaktaki 41 ·- 4S No: lu 
ild gözden lbıtret ma~ıızasınıa 
sabile icar bedeli olan (90) lira 

üzerinden 21 gün müddetle aı tır 
mağa çıkarılmıştır. Muvakkat te 
mirıatı (67G) lı:uruttur. 

a 12· 939 tarihine çatan 
p"rşembe güoü saat 15 de Vila
yet makamında toplanacak olan 

Daimi Encümende ihalesi yapıla· 
Cdlttır. İsteklilerin muvulcat te· 
minatlarile eocilmene müracaatları. 

1-4 
zarfında isim ve adrtalerini biııat 
ıelerek Vilayet Mektubı k.aloaıine 
5a71t •ttirmıleri li•ı dır. 

Pülverizatör 

ahnacak 
Vilayet Daimi EncO

meninden: 
Ziraat daire i için beheri (30) 

liradan (26) adet pülveriııtôr 
satın alınacaktır. MubammeD be' 
deli olan (780) lira üıerincleıı 
eks:ltıne müddeti on ıüo te111dit 

edilmiştir. Muvakkat teminatı (6S) 

lira (50) kuruştur. 

4 12 93.J tarihine çataD paıar• 

teai ıaat 15 d" Vili~et •ak•; 
mındı toplaaacak olan o.ı .. 
F.ncümeode ihalHi yapılacıktıt• 
İtteldilerin muvaklı:at toaiııtlaril• 
HOll1DeH 111\irı,utlar • 
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