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10 İkinciteşrinde 

Ebedi Şef Atotürkün ölümünün 
yıl dönümü 

'Dikili Felaketzedelerine 
Yardım Edenler 

Büyük bir ihtifal yapılacak ( 
Ebedi Şef fltatürkün bu suretle son verilecektir. 

ölüm gün ve saatine tesa 8.':'n~an sonra. varsa /}ta.: 
düf eden JO ikinci teşrin turkun heykel! veya bust~ 
c " ü saat 9 . .5 te olan meydana topluca gı 
hıt~; g'J:alkevlerinde ve dilerek bı:r çele.~k k~naca.k 
it lk i olma1an yerlerde ve me!asıme m aye . ven-

a ev . . lecektır. 
parti merkezlermde hır •0 tk· . t · 939 ·· 

ı mcı eşrın gu· 
. ihtifal toplantısı yapılacak- nü bütün mekteplerdesaat 

t1r. . 9 . .5 te talebe mektebin 
Şehrimiz Halkevınde o/. .. . b · / d . . . . munasıp ır sa onun a 

dugu gıbı kaza v: nahiye toplanacak ve aym şekilde 
ferdeki Halkevler!nden baş- .5 dakika ayakta saygı sus
ka halen halkeıı bulurımı- ması yapacak; müteakiben 
Yan Maçka ve Vakfikebir bir muallim tarafından 
Parti merkezinde de 10 Atatüı kün hayatı, memleket 
ikinci teşrin için h•zırbk ve millet ıçin g11ptığı lıiz-

• Yapılmaktadtr. metleri hakkında kısa bir 
,. Jhtif al programına göre hitabede bulunulacalc ıoe 
' lltatürkün bir büstü iht~- Milli Şef Jnönünıin millete 
1' Fali yapılacak salonun hır begannamesı okunarak me

köşesine konulacak ve bu rasime nıhayıt "erilt.cekt.ir. 
ıı köşe Türk ve parti bayrak- O gün bütün Türk mııt
,. larife süslenecektir. Saat buatı m temi re /<./er 'lJe 

tam 9 .5 geçe fltatürkün Atatürke ait yazılarla inti-
o gün 0 saatte öldüğü kı şar edecelctır. __ 
ta ve veciz bir ifade iıe 
•nıatılacak ve haz,r hulu
lln/ar ayakta beş dakika 
'1gı susmasma davet ofu. 

Ocakllr. 
Bundan sonra bir hatip 

~tıtürkün hayatı. memle
~t ve millet için yaptığı 
6ayük hizmetler hakkında 
~r hitabede bulunacak t ~~ bunu müteakip Milli Şef 

"' lldnünün /Uatürk hakkm· 
4' ~ • 

•ki beyannamesı okuna-
ktır. İhtifal toplınlisına 

~cırti Kongreleri 
Camharigd Halk. Parti

, ira senelik ocak ve llfıllti
Kongreleri Vilayetimizin 

.' tarafında bıı hafta 
"ıie neticeleıuniş olacaktır. 
8,.ıinci biiyüi< Kurultay. 
İc.a6ul tdılen geni nizam. 

'>tege fÖTtJ bu sene yapı-

k kaza ko11g1tJltrinin 
111' henuz tagin edilme• 
tir. 
konıreler , 0 1c alıik11.lı 
•llrette Jev11m etmekte 
fiilelclere ehemmiyet ve-

ir' 'tıektedir . 

Fındık mubaayası 
Fındık Tarım Satış Ko

operatıf i kazalarda da 
bırliğe ortak olma!jtJ müstah 
sillerdtn J• serbest müil•gaat
ta bulanmtıkağ.:ı 6aşltımıştır. 
Kooperatifin de;er fiyatla 
gani piyasa f ig11.tından üç 
Ôeş kuruş f a:ılaga mühaya
ası müstahsil üzerinde çolc 
iyi tesir ugantlırmış flC 

müstahsil köylü koopeuztif 
anbarlarına ..Jcalligetli mal 
getirmeye başlamıştır. Müs
tahsil kooperatifin daha 
ıe11iı mikyasta 11lışım dilll· 
mek.ttdir. 

Keo,sro.tif karşısında 
kırıcı esnafı tırtık harekete 
ıeçememtktetlir. Ba suretle 
Koop?rstif bölıemizde her 
hflkımdan müstahsilin min
net •e alalcalaT1nı daha 
kavuetle kendine çekmekte-
dir. Müstahsil ile dojrudan 
do;ruga irtibat tesis etlen 
•rad•ki paraıitlıri lc.aldır
majtı ıalış•n Koo11eratifin 
seriest mübag11ata daha 
ıeniş olarak ıirmesini dile
ris. 

-' Görüşler Duyuşlar 
'j. ~ ~ 

,,, Erzurum yollarında 
~Yburtta dikkatimi çe- müşanenin bir kaç misli faz
bi.r şeye rastladım, kay- la nüfusu olan bu kasabada 
tden geçemiyeceğim. böyle bir bina çok görülü
bı.ıtdun en şerefli yerin- yorda Gümüşanede ki bina
tliıeJ bir çeşmeye İnönü nın daha büyük olmasını az 
)erilmiş, çeşmenin göze görüyorlar.. Rekabet., T rab-

Lira Krş. 
Evelki yekün 298 50 

Bay Mustafa Baştekin 50 
•r Cemal Keçeci 50 
(( Hasan T ürkel 50 

" 
İlyas Sabır 2 

" 
Hasan Akyüz 2 

H Necati U!uoğlu 50 

" 
Hüseyin Karanis 2 50 

» Eyüp Akpir 1 
» Osman Nuri Karlıklı oğlu 1 
)) Haşim K:ıranis 50 
)) Ali Sağlam 50 
)) Zıya Komut oğlu 50 

" Vasfi Çi\~k 50 .. Mehmet Demirci 1 
,, Ali Çelik 50 
,, Şakir Yavruoğlu 2 
,, Hakkı Özkan 1 
,, Huseyin Erdaş 50 
,, Ahmet Aybay 50 

Mahmut Samancı 1 ,, 
İlyas Kölemen oğlu 1 ,, 

,, Ziya Oflu oğlu 1 
ti Hakkı Erdaş 50 
,, Bilal 1 

, ' Hasan 1 
,, Hasan Tamirci 2 
., Hayati Ş:!kerci 50 
,, İbrahim 50 
,, Hüseyin Selim oğlu 1 

" 
Emin Abdullah oğlu 1 

,, Arif Bayrakigil 1 
,, Zıya Saka oğlu 2 

" 
Mahmut Ayık 50 

,, İbrahim Sunar 2 
,, Kolcu oğlu 50 
,, Vehbi Usta ömeroğlu 1 50 

" 
Hakkı Özer 1 50 

,, iımail Keskin 1 

.. Hamit Abdullah oğlu 2 
İbrahim Horolov oğlu 1 

" .. Hasan Pak 1 

" 
Temel Nücumi Göksel 1 

,, Şevket Erginay 1 

" 
Kazim Karali oğlu 2 

.. Ahmet Çehreli oğlu 5 

" 
Hüseyin Sunar 1 

" 
Ali ve Ahmet Şentilrk kardeşler 2 
Mehmet Uzun Hasan 6 

il 

" 
Salih Kuru Mahmut oğlu 2 

" 
Mehmet Tecimer 1 
Osman Ural 5 

" İbrahim Özer 1 
" Nuri Dizdar 1 
" ,, Ahmet Ali Mürteze oğlu 1 

Hakkı Osman Eczacı 1 
" ,, Raif Peker 1 

Ali Peker 1 
" ,, Y akup Y akupreis oğlu 1 
,, Kazim Erdem 1 

" 
Yusuf Özyazıcı ve Hakkı Yardım 1 

" 
Hüseyin Peker 1 

" 
Salih Soysal 1 

" 
Osman Alemdağ 1 

ot Seymen Sait Ali 3 
,, İsmail Alemdar 3 

YEK ÜN 385 
. ~il yerinde bu büyük adı zon - Erzurum yolunda en 
te.. · 

1
• ç kısmın- çok yüz güldüren umran ese- f--------------------------------------

f O& çeşmenın · b" .. 1.v. S b · Demir Qf h • • 
\tiha isteyen bir kab- ~·, ına guzc lıgı .Jandarma a rı apısanesı 
~fı göze batmaktadır. arakol, v~ yol ınşaatı bi- Bayburt Kaymakamı Of lca%a11 hapiıantıinin 

, nalarıdır .. insan bu kupkuru 
ıçinde mermer par- bu çıplak but k v • Sabri Demir eve/ki gün tl•r, lcaı•etli 91 çolc fıntı 

b· 1 ' opra yıgın- h . . l . b .. 
il' kabir taşının bu un- lan araıında Cumhuriyetin şe r1mıze ge mış ve ugun kolcala •lmt111' orag• ıuı-

~tt.ı İyi bulmadım.. bu yeni binalarını, eserlerini Ba'(burda dönmüştür. Sabri lalar le.adar oraJaki 'V•Zİ
~)burtta çok güzel, bil- görünce eski devirlere lanet. Demir kazadaki değerli /et/arların Ja ııhlaatını bo
"ıodern bir Halkevi bi- yenisine minnet duygusundan faaliyetleri arasında bir de zactı;ı tlilclı.ata alınarak 
~'l>ılmaktadır. Kayma- kendini alamıyor· sinema tesis etmekle Bay- 6a ha,iıtıneJi wa ıılalı ve-
~ binada bizi gezdi- Cevdet ALAP burt halkınm sevgisini ka· galı•t tleji1tir111•/c l••ı•llır. 
~ ediyordu : Gü- - Arka11 3 do - zınmı$f1t. Dlilalı """'•· 

Osman Sabri 
Adal ve 
Sadettin Uraz 

Evelki gün Valimiz Os
man Sabri Adal ve İstanbul 
mebusu v~ C. H. P. Gire
sun bölgesi Müfettişi Sadet
tin Uraz Sürmeneye gitmiş 
ve geç yakit şehrimize av
det etmişlerdir. 

Sadettin Uraz dün og
leden sonra Valimiz Osman 
Sabri Adalı makamlarında 
ziyaret etmiştir. 

Giinlerce h ızırlığı yapı
lan V! nihayet Ha"cefli 
salonunda yapılması karar
laşan Dt.v 'et h'6losu çolc 
nezih, çok neş'e/i bir hafla 
içinde tasahahr.. kadar dei 
vam etti. 

Ejer s:ılon müsait olaydı. 
balonun daha geniı mikgas
ta ejlenceli olacağı şüphe. 
sizdi. 

Baloya. şehrimizin seç
gin davetli Itri lıep aile/erile 
ıelmi~lerdi 'lle lıep balo kı
ya/ etigleydiler. 

Bütün kon$oloslar. ec
nebiler, hülcıirnt!l "e askerf 
ericin gelmişlerdi. 

811.ls saat 21 de Valimis 
Osman Sabri Aclal'ın üver
türüyle açıldı. Bir fasıl caı, 
d~11sda11 sonr" Valimiz 
Konsolosları "' henüz o 
gün şehrimi:u ttJlip halogu 
da ıeref lentliren Parti Mü 
/ettiıim,z Sadeddin Urası 
bü/ege davet etti ve şam
panya ilcramile büfeler da
fletlilere küşat edildi. 

Büf egi ıelıir Kulübü lo 
lcanta11 lıazırlamıştı. 

Büfe çok zenıin ve ne· 
/isti, iç oda da açılan bü. 
f eler ao6aha icatlar dolup 
boşandı, ve herkes /cana 
/cana nı/is içki 'Ve mezelerle 
coşgan neşeler aldı . 

B2lo11un Kompetanı ve 
neı'e 'Vericisi balo komiseri 
B. Tahi,. Bagkaldı. Çok 
kibar sürprizler, çok eğlen
c•li ı•glırle bıılogu n111 '•le
re ıarlcetligortlu.. Melc.tup · 

C. A. 
- Arkası 2 de -

Kadahorda 
Postahane 

Vi/fJyetin en mühim na
hiyelerinden olan Ofun Ka
dahor nahiyesinde Posta
hane tesis edilip bu ay so
nunda faaliyete geçeceği ve 
iktiza eden telgraf direkleri· 
nin tedariki hususunda na 
hiye müdürlerimiz alaka ve 
himmetlerini artmrl11rsa ya 
kmda telgraf muhaberesi 
ba~layacağı ve nahiyenin en 
mübrem ve medeni vesaite 
kavuşacağı Kadahorlular ta 
rafından bildirilme1<te ve ~u 
işte fazla hassasiyet gösıe
ren Posta. telgraf başmüdu· 
rü ihsan Rüştü Karla/ ve a
lakalı memurlara teıekkür 
edil1Dıktedir. 

Rtatürk'iln kalb:mizde 
ve dimağımızda yaşadığım 
düşünmesek. O'nun bu en 
sevinçli günümüzde aramız
da bulunmayışından duya
cağımız hüznü anlatmak 
imkansız olurdu. fltatürk'ü 
begün her günden ziyade 
amyor ve saygılıyoruz. 

Bugün MJ//i bütünlüğü
müzün sarsJ/maz gücünü 
de her zamandan çok his
sediyoruz: Ordumuz dün· 
yanm hatifi sayJ/ır kuvvet
lerinden biridir. 

Bu ordu. eğer ı ı 

H ı<lı y 

Be edi e •ec i i b r ci 
teşıin den itibartn içtimaına ,,.,,,,.,,,,,, 



DOGDUKÇA -
Sadakai fi ir 
lalam dialaln beş farzından 

blriaclslnl teıkil ed n oruç. ce
mlyıtçtllk bakı ıadon iki fayda
lı v çaa arzeder. Biri açh , 
zorlutı 'H bir t kıI'l za fl ra
mıı dolıyıılle tah111 ttl ed n m. 
yatları karşı koym k, diğeri; 

yurttaşlarımız r sınd nçhk 
hakkında bir fikri ol ıyaıılar8, 

onua clehş'ti l ve lt;tırabını fü. 
lea pu1urt ar.tır. 

Hır yılıa ra az o ayında 

dinl borcumuzu if derke , 
ayol zamanda içtimai bir vazf. 
ft:ıfl de uaui:muyoruz. Bu vazı. 
re ki, bir t raftan bazzı mane· 
vlml:r;I dit r t raftın bazzi mfl. 
limizi temin et kteclir. 

Dlaler, ş h i olmayıp, ce
maatlırl vlcdanlamıd müşte· 
rek bir aizıım ve bir inan • 
rat111a11 karşıtıyım do tıırlaı dır. 
BHua tıiı, iasa , vicdanına 
mtıtaallik lşl rde drılıi ferdi 
kalamıyor. 

Oruç tutanlar, bunun cemi· 
J&t bQ11ye1ind maddi tezab11 
ratıaı göıterm dikçe tam sevaba 
eıil olamazlar. Tuttuğu orucun 
fitreıial verm k. s eıık ve a· 

fa7ı91aın şQkraoını et:ia et ek 
ıerek dhı ve ger k cemiyet 
bıkıauıdın ea slı birer vecibe
tlir. O llıldı fitremizi kimlere 
ve narılere v rmeliy ı: ki, bu 
e:.ııh vecibeyi y rine 2 tirmiş 
ohılıa. 

Şuruı mub kknktır ki, her 
verilen arblca eYap ve fayda 
temin eylemez. Biz, ~a1akıı ver· 
•eıial bilmedliimi:I için brız n, 
1arkuıı nrmıyarak cemiy t bUıı· 
fesinde Tufeyliler zümresi y . 
r:ıtmıt oluyoruz. 

ilk önce f ekru zaruret ba
ıebile ıl ıçaa bir yurttaşın, bir 
a.c ıoara tlilanclliği dov mlı bir 
llaat balioe koyduğunu h pi" 
miz biliyoruz. 

Dlayaya gOzlerioi k. p:ı an 
1:1aatk4r dileııçilerlu kirli çıkı · 
lar aruında yOzlerce Itıo t r
kettl2i de görlllmemlş drğlldlr. 

u bale 2öre ileri cemiy Un 
adımı, gerelc dini sadakasını v 
,gerek inaaoi yardımını ş hın, 

terde mi nrmeiidir, yok~a yine 
cemiyetin bağrında do~en ve 
onua kontrolQ altında vUcut 
bıılaa kurumları mı? .. 

Bunu, Jllkarki kısı iz hı 
11ıızlı tayin etmek gayet kolay· 
dır. 

Bizler ötedenberi, gllzel bir 
alııkaalılda fitremizi 'l'. H va 
kuruauaa veriyoruz dünya YD· 

ıiyetlert göz öoQoe ahnnc k 
oluna, vatan ve mi!let rnOda
faaıını i>mliyen ve yıld o yıla 

En _bB~,ı.~. 
1 
:serimi~!~ h~~Y?,~~:~;;}ılı ı Bo~~,~~.ı.ı! ~ldu? .. 1 

mize el uzatabilecek bir gaf- Baymdır/Jk davamız çe. cu·nuz de /ıc-one sahibi rrıazi
let belirirse hunu ezmeye liklerle örülmekte devam fesini ij:ı ediJor. Herkesi 
her zamandan ziyade gücü edecektir,· çatlak Bozkır her tatgip tı.m"ğe çalışıyordu .. 
yetecek durumdadJr. Hak- gün her bucağından temel D:ıns, caz sık eık çiftleli 
kımıza olan güvenimiz. en atma, çatı çatma ve ka,.,ı sahneye CJta;ur. bii.f .. ler de 
az. kuvetimize olan qüve- açma müjdeleri vererek her herkesi kendine çekiyordu. 
nimiz kadardır. yıl biraz dafıa yeşerecek ve O_qle bi,. neş'e. öyle bir 

Yurdun içinde, geçmiş şenlenecektir. ahenk 'lJardı ki hangi birine 
asırlarla kiyas edilemiye· Ekonomide tuttuğumuz bnlcscnız gülen bir yüz 
cek kadar sağlam bir em- yol iilacağımız yolun dayan· , e6e i j....sllerle karşılaşırdı 
niyet havası içinde yaşıyo · cıdır. Toprağm üstü ve altı nı.ı. 
ruz. Masuniyet/erimiz hem maki na tekni~jinin olgun Büfeler d~ tanışm .. '"'• 
çete vurgunundan. hem de meyvalarını veı meye baş/J. siirpirizler, cemileler. Kom· 
zaptiye zihniyetinden kur· yalı çok oldu. pi/imanlar, musafelıalar, 
lartlmıştlf. Sıhhat ve sağbğımız qür yani kırk yıllık ahbaplık 

Cihan içinde bir hüriyet büzleşmekte eskisinderı de- oradaydı.. Cem l Rıza Çı
ve sulh örnegı milletiz. ha hızlı devam edecek.. ÜI nar mütemadiyen elindeki 
Yüksek itibarımız. mert ka- kümüz. en az hasta olan. en m.ılc.ine ile pozlar alıyor, 
rakterimize: "sadık dost ve çok artan ve yaşıyan millet Çu ha notlar ka11dedigor. 
kuvvetli düşman. oluşumu- olmaktlf. lc.ımden. bo.hsetme1i? .. Herkes 
za dayamyor. Her şeyden önce top- bir su,etle bir alt!mdeydi. 

Denk bütçe maliyemizin rağa bağ/J, olduğumuzu, Cumhuriyet; sanki 16 
kökleşmiş düsturudur. Türk köyü ve köylüyü kalkındlf szndı:ı bir sevgili ole rak 
parasının temeli sağlamdır. maya mecbur bulunduğu· iuessüm etmişte, he,kesin 

Asrın ileri düşünüş· muzu biliyoruz.. neş 'esine. zevlciiıe. coşgurı-
lerile yürüyen bir maarifi· "lfz zamanda çok ve bü tuğunu hız veriyordr: ... 
miz var. Kültürümüzü yük- yük işler yaptık. Fakat yap- Son gün 
seltmek için hiçbir feda- llklarrmızr asi§ kafi görmü- Son günii müsamereler 
karlrktan çekinmemek ka yoruz. Çünkü daha çok ve ~ Konferanslarla geçti. İşte 
rarmdayız. Cehaleti boğma. daha büyük işler yapmak Trahzon bu yıl Cumlı.urige
garp ilim ve tekniğini yay· mecburiyetinde ve azminde· tin T 6 ıncı yıl dô'nümii. 
ma ve kökleştirme yolunda yiz ı,, düşüncesi ile hareket bö güce katladı. Yaşasın 
başladığımız işe vereceğimiz ediyoruz ve edeceğiz. Ek- Cumhuriyet I 
hızrn derecesini kurtuluş ve sik/erimiz çok .. Fakat yap· 

1 
_________ C. A. 

bekan11zın şuuru._.!!.!,tün mak karar ve enerjimizle Orduda fakirlere 
artau bir rakkamltt göklerimizi hepsi tam/anacaktır .. 
kaplıyan çelik k nuthırımızın /friz ve büyük lnönü'- 8000 çuval fındık 
nrtı ıoa m tur brındırn dııha gu. nün if ad esile: "Yüce hedef 

;e~ııb~u~::ı~? ~ 1 
fuyd 

111 
bir iş /er içiı, taşkın bir şevk ve kabuğu 

Trubz~m H Vl lı::nrumli, her azim ile çalışmak havası: d 1 
sene oldu~u glbl bu sene de işte Türk milletinin bugün Oğltl lyOr 
m hıllnt mümessillerine oıatbu ciğerlerini dolduran temiz 
zartı r gö durerek yurtta~Iarın hava budur ... 
mu v n tlerloe mnrsca&t etmiş· 
tir. MU essiller tarafında da Bu böyle devam edeeek 
~ıtılan bu z rtlar, Loş ç vriJ. ve lttatürk'ün 10. cu yılda 

iy r k mtUOm .ı vatandaşla- dediği. her halde olacaktır: 
rın mrelerini behemh'11 b" zarf • !fs/a şüphem yoktur ki 
Jar koy alım ve mahalle mü Türklüğün unutulmuş bü· 
mes illeri veya bu işe wemur yük medeni vasfı ve büyük 
edilen kirn51eler vesatetlle Hava 
kurumuna vermeleri vicdanlı· 

rıaın istirahati adıoa gereklidir. 
Verilc•n p:ırnlar, hava kuru. 

mu ellnd r. ayrıca Kızılaya, Ço· 
cuk esirıeme kurumuna takiim 
edil eek ve bntna bu teşekkül· 
ler, k.en i mevzuları içinde fay
d lar yııpnc 1ktır. 

Tllrk evlAJı, MUslU an yurt
taş, ritreni seve, eve Yer ve 
bol ver. 

Çulha 

medeni kabiliyeti bundan 
sonraki inkişafile atinin 
yüksek medeniyet 
uf kunda yenı bir güneş 
gibi doğacaktır . .. 

Diijer yıllarda olduğu 
gibi. 17. ci yıla dahi sonsuz 
bir istikbali kucaklıyarak gi
riyoruz,· hepimize kutlu 
olsun I 

Hakkı Tuncay 

Her yıl olduıtu gibi bu 
yıl da fındlk fabrikatörleri ta. 
rafından fakir halka dağıtıl ak 
üzere 2.100 lira kıymetinde 

aekiı bio çuval fıadık kabueu 
balkevi ıoıyal yardım Şl.lbesiııe 
teberru edilmiştir. Halkevi 
ıosyal yardım kolu bu mıhru· 
katı fakirlerin evlerine kadar 
nakletmek işini de üzerine 
alıDık ıuretiyle yok.!5Ul yuvalara 
ııcak 'fe şefka tll kollarını aç
mıştır. TUccarlarımızıe hamiyet 
udlıidf' her yıl biraz daha. ıı

ratao coşlcualuk.lar bikes yavru
ları tıeviodirmis, bu hareketleri 
lısllnmız Uzerlnde fevkalade bir 
aempati uyandırmıştır. 

Yeniyol : 
Fındık ttıccarlarımızın dik

katini çeker, keadllerinden de 
bu vadide hareket bekleriz. 

delikanlı! 
Sözünde samimiydi. Bir kadeh daha içti. 

f'...._--=-wa:s:::s_..~m ~~m~~~ 
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1 e z 1 
1 Hikayeleri ; 

'- Da * Yazan : Hayrettin Ziya * -- rl 

- En iyi, en güzel kız Hüseyin dedir. Almaz
sın ki, demişti . 

Cemal gülmüş : 
Alırım, diye cevap vermişti. 
Nasıl ? Sana düşman olan bir adamın 

kızını? .. 

- Kızın ne kabahati var ki?,. 
.. ~~ gö~üşmeden sonra, bir fırsatinı düşürüp, 

Huseyının agzını yoklamağa karar vermişlerdi. 
D .. w.. . 

ugun. ge~esı, müdür de herkesle beraber içi-
yordu. Neşehydı. Mütekait arkadaş H·· . l ı, useyın e yan-
yan~ oturuyordu. Cemal, tatlı tatlı hikayelerle aer
kesı ok.şuyor, sevgisini arttırıyordu. 

Bı~ aralık, mütekait arkadaş Hüseyinin kula
-ğına eğı)erek, 

- Şu yeni müdür şeker gibi delikanlı deiiL 
mi? dedi. ' 

Hüseyin, tereddütsüz cevap verdi. 
- Ben de beğeniyorum. Allah için yaman 

- Doğrusunu söyliyeyim, ilk geldiği günler 
canımı sıkb. Sonra baktım ki, işine bağlı çocuk. 
Hükumet herşeyde dei"isiklik yaptığı gibi, memur
ları da özünden yeniledi. Biz fena alıştık da güç 
hazmediyoruz. Evvela ağır geldi bana; sonra yavaş 
yavaş yapılan işleri görünce, ben de hazmetmeğe 
başladım. 

- Tam evlat edinilecek delikanlı. 
- Haklısın. 
- Şu senin inci gibi Fikriyeye ne iyi bir 

koca olurdu ... 
Hüseyin, kadehine el attı. Sesini biraz daha 

yavaşlattı. 
- Vallahi verirdim. Ama onun 2özü beni 

tutmadığı için kızl da istemez. 
- Ben yaparım bu işi 
- Ben de razı olurum. 
En neşeli demleriydi. Cemal, kısa zamanda ya

pılan işler dolayısile nahiye halkının gösterdiği ala· 
kaya teşekkür ederek afiyetlerine içiyordu, Her ha
reketinde Hüseyjne bir yakınlık vardı. Hüseyin, hem 
utanıyor, hem de bu ~'delikanlı,, ile şimdiye kadar 
iyi geçinmediğine için için kızıyordu. Kadehini kal-
dırdı. . 

- Ben bu işlerde biraz geç kaldım müdür b .... y. 
Ne dersin ? 

- Zarar yok Hüseyin efendi, Gönlün bizimle 

Ha t h lar k rs sı da ol turkahk 
' Avwp ··ı d11şünme demekJ 

k.ıqa/ etç . ş f.·il v surctç 
Al1rup:ı /:.zlı rın gi mek 
drıns bilrı.1 k. briç pa1ii i 
yapmak. 11 s dernek değildir 
medeni qoşemak T biata 
ha/cim olmak d~mektir. Ta
biatın tehditleri, af etleri 
karşısında korkmak. elleri
ni semaya kaldırarak qa/. 
va,·mak _laturk lzktır. Her· 
kesin hayatta giinün birin· 
de hi ~usine isabet eden 
bir hastalık karşısında af al· 
laması. dö"ğün..mesi, ağlaması 
sızlaması. •tıakit le.ayıp et
mesi o belanın dalıa aman· 
sız zebunu olmaktan başk-:ı. 
bir şeye ycramo.:. Bir enç 
lcı%, ann,..sinin korkulu. is
tif hıımk<ir, mütered it, lü-
zumsuz 'l.'e marazi bir şef· 
kat ima eden nav:ırlarz al 
tında muaqenege getirilir. 
Parmakları rztn harekatını 

o gözler fasılasız takiheder. 
S ~; lı ö tiilü b ş, endtşeli 
sallanır, maaza lah ağvnız. 
dan bir "Röntgen,. lafı çık
masın derhal fer yad ve gö'z 
yaşları baılar, ama'ı dost
lar, kızımın ismi teverrüme 
fılcacak ~~S. nelcerat birbiri 
arkasına dizilir. Ejer fil
hakika bir Tüberkiloz te. 
ğaygürü tesbit eylemiş ve 
muhalclc.ak süratla tatbiki 
lcizım gelen bir tedavi tav
siye etrnişseuiz bu Va'Vegli. 
doha ilerler. Bir ôirbuçuk 
ay ha derdin nereden ıel· 
diji nasıl oldaiu için dô'
ğünülür. Nihaget komşu 
tesellileri, canım Allah aı
lcına burada doic.tor mu 
var ? tavsiyeleri deliletile 
hasta, hastalığı iizerine kon
durmaz ve ümit ile, bizlere 
karşı hrşım ile lstanbul 
_yoluna bogl11r. Bıı hadise 
lstanbml için de aynıdır. 
Daima gerli sahadan dah11 
üstün gibi telakki olunan 
/,ir mıntok.,ga atlagışlar 

görülür. Viganalar, İsviç · 
reler ... 

En büyük bir Prof ÖJÖrü 

bulunduğu yerden Trahzona 
getirini% üç ay sonra o da 
yerli kadrosuna tirer. Hül
baki hekimlikte esrarıenkiz. 
Lik yoklur tum yapılan bir 
muayene ile her hekim aşn
jı gulc.a11 dojru hir /can at 

edineb lir. Elveritki mrıaqt:· 
nPde d kkotsız 1ık olmasın. 
Nilıaget Ltanhul 01tıısınt.1 
dJşLT: hu hasta eğer akıllı 
ise h'ıslaıığ na aıt bir mü· 
ssesed .. yatarak tedavi olu· 

nur. Yalnız nlaturlc.cılık 
burada biterse. eğer daha 
t modi edecek olursa bu 
doktor senin, şu doktor be· 
nim. genci t~crühesiz ihti· 
yarı hunamrş tabir/erile 
re/üze edilerek hasta dilbaz 
ntıbızgir, pratisyen hir ekal
liy t doktoruna sım sıkı 
sarılır. Hastalığı da salaha 
gider ve vücut muka.'Vemet 
kazanarak biraz toplanacak 
olursa nazarı da TürkigedtJ 
hekimlik kalmamıştır. A 
efendim bana verem dediler 
ba.k nem var, maşallah turp 
gibi11im. 

YarJağ 1 ,·nın alı yere dam
la!•ac k. l !ekim, hehim ille 
de bılmenı ne: "gaki,, fJega 

bılmem ''ne "yandır., burada 
A'l.uupaiı düşünerek ilk 
teklifimizde muoafokatlo. 
teşekkürle cet1ap vertn has· 
taiarımızılan üç ayda 7 _ 8 
kilo alanlar, ahvali amu
migesi dü.zelenler her za111aft 
iç n kayıtlarımızla ıabittir. 
Avr11p~ düşünüşün hastalık 
teda ısinıle ve koıunm11sırı-
Ja lci rolü bğgülc AorııP~ 
şehırlcrinde okadar i[ert 
gıtmiştirki: Bir kadın! Bol 
J.Jok.tor ıkı senedir ag /ı(}.-

limi görmigorıım 15 ıünJar 
tekrar devamlı /can ge/nıt:· 

ie b şlatiı derler vı f ilhll' 
k/lca ou ztımanlci m11agen': 
de erken teıhis ile ö1 1' 

alınabiiecık bir lıııstalı1' 
ve mesela bir lc.an•er rner 
dano çılc.arılabilir. Haıbakİ 
bizde senelerce · · dt1m,, Jo1'· 
düjiin• ıjade ederek. oflı.ı 
ıayet tabii karşılagaııL'.' 
vegahulta Lüzumsuz bir ht· 
cııô hasebile doktora naah
rem gerini fÖ:ilermık iste· 

'
,. 

meyenltr, fak t aylar 
çincı zarrıri otarak 1>aca1'· 

·fp.' 
tarını açar VP. artık ıı . 
gııp edı,emi9ecek bir ;tıetı~ 
mrllıılu o!aralc inlenıetk 
mah,..ü.m olanlar bizde P' 

'"'' çoktur. Jıte :ı12vallı iAL" 
kalık . 

Doktor Asım ~ö:nıe" 

beraber olsun. Ne zaman olsa sen de bir iş yaparsıJl· 
- Her zaman hazırım. Jı 
- Önümüzde işler var: bir mektep yaPJJl' 

niyetindeyiz. Bize biraz yardım edersen olur bit~;, 
Hüseyin, kaldırdığı kadt:hi dudaklarına k'. jJl 

götürdükten sonra indirdi. Jandarma mütekaidıJl 
kulağına eğildi. 

- Dimdik, aslan gibi çocuk 1 
doğrusıu. Ne dersin : şöyle bir güzel 
yapacak mıyız ? 

• orıJJJl 
BeğeıııY lı' 
d,.w••n (!a ugu 

- Masrafı senden olduktan sonra ... 
- Çoktan razıyım. 
- Ben de sözümde duracağım. sıe: 
Hüseyin kadehini tekrar kaldırdı. Yüksek se c~' 
- Müdürümüzün istediği mektebi ben yaP' 

gım, dedi, her masrafı bana ait. 

Cemalin düğün hazırlıkları kısa bir 
bitirildi. 

cl 
.• ,aJJ •• i.I 

Jandarma zabiti mütekaidi arkadaş, JJJU ylltJ' 

düğününde fazlaca içmişti. Genç arkadaşının bO 
na sarıldı. ·ete' 

. h 
- Kurnazsın müdür ! dedi. Şu nabiyenıll 

rini nasıl da düzeni.ıe koydun; hayretteyinı · 
Cemal güldü, ı;oY~JJ 
- Hayır, diye cevap verdi. Düzenine 

1 
şııoı• 

ben değilim. Kafalar değişti; gidilecek yol aJl a 
İster istemez, herkes bu yolda yürüyor • 

- Devam edecek -

. 
1nsa 

~}'d . 
l~i 
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Sıtma - Frengi - Trahom - Verem 
Sitmaya yakalanan ne yapmalıdır 

SıtmaAa tutuldliktan sonra hastalıktan kur
tulmak içir. ( sülfato diğer ismi kinin ) almaktan 
başka çare yoktur. Sıtmanın baş ilacı sülfatodur. 
Sülfaio kandaki bütün sıtmo mikroplarını tepe
ler. Sıtma tohumlarının bir kısmı sülfatoyu görün
ce kandan kaçarak dalağa girer gizlenirler. Ve 
İtısamn zayıf zamanını kollarlar. 

Onun için bir defa iki defa sülfato alıp nö
bet geçti, ariık iyi oldum diye işin ardını sahver
lllek kat'!yen doğru değildir. 

Böylece sıtmaya yakalanan en çok bir buçuk 
~Yda tamamen sıtma mikroplarından kurtularak 
'Yi olur· 

Eğer muntazam almaz ve tedaviyi kesersek 
bu sinsi hastalıktan bir bir türlü paçamızı sıyıra
ayız. Yorgun bir zamanımızda hemen bizi alte

der ve yatağa vurur. 
Sıtmalı mıntakalarda devlet sıtma mücadele 

~Urumları yapmıştır. 

Gezici sıtma doktorları ve sağlık memurları 
Öyünüze kada1 gelip sizlere bedava sülfato da
f(lhnaktadır. 

Sıtması az olan yerlerde de icabedince hü
~ntnet doktorlarına ve gezici sağlık memurları
\q baş vurarak bedava sülfato istemek hakkı
~~dır. 

kfimet tarafından bedava verilmez. Fakat bir 
köylü devleti sayılan Türkiyt! Cumhuriyeti hükfi· 
meti memleketin hakiki sahibi ve efendisi say
dığı köylüyü bu dertten kcrtarmak için elinden 
geleni yaprr. akta ve milyonla lira harcamaktadır. 

Bunun kadrini bilmeyerek belki bir gün ge
lirdd parasını isterler diye sülfatoları yutmayıp 

raflarda ve sendıklarda saklamak kocaman bir 
bir cahillik ve zavallılıktan başka bir şey değildir. 

Şunu iyi b;lmeliyizki devlet sülfatosu bada
vadır. Ve hiç bir zaman parası istenmez. Size 
devlet sülfatosunu parayla satmak isteyen bir 
soysuz çıkarsa onu derhal kanunun pençesine 
teslim etmekte biran dahi düşünmeyin ve şaşa

lamayınız. 

Sıtmaya yakanmamok için 
neler yapmalıdır 

Şurası muhakkaktırki het işi devletten bek
leyerek hekimler gelsin ilaç versin şırınga y p
sın bataklık kurutsun ve bizide bu sıtrila belasın
dan kurttarsın ve korusun dersek bilelimki yur
dumuz bu azgın danavarın pençesinden imkanı 
yok yakasını sıyıramaz. 

relerinde yapacakları işler vardır. 

İdam sehpasına yatırılan bu azgın canavarın 
askıya kadar yükselip ölümünü başarabilmek 
için darağacının ipini hep birlikte çekmemiz la
zım geliyor. Ancak bu kuvvetledir ki bu ejder
hayı yerinden kıpırdatıp kaldırmak ve tepele
mek imkanını elde edeceğiz 

Şu halde neler yapacağız ? 
1 - Çevremizde sıtmanın nasıl bir hastalık ol

dtığunu nasıl bulaştığını kaba saba da olsa dili
mİEİn döndüğü kadar anlatacağız. 

2 - Bulunduğumuz bölgede suların birikmesine 
bataklık yapmasına asla müsaade etmeyecek ku
yu ve çeşme başlarına yalaklara bilhassa dik
kat edecek suların akması için oluklar yapacağız. 

3 .. Şimdi ye kadar bakımsız ve teşkilatsızlık
tan hasıl olmuş böyle su birikintileri ve ufak te
fek bataklıklar varsa el birliğile bunların kuru
tulmasına çalışacağız. 

Ve bileceğiz ki bulunduğumuz mıntak nın 
idre memurları bize yardım etmeğe mecburlar. 
İhmal edenleri veya bizi dikkatle dinlemeyip 
gevşek davrananları daha üst makaıı1lara bildi
recetiz. 

Ruknettin Fethi Olc•ytuğ 
( Köyümün Doktora lıdta6ınclan ) 

~Dünyanın hiç bir yerinde köylüye.~lfato hü-

Devlet yorulmak bilmez bir gayretle müca
dele teşkilatını genişleterek bu dertle saveşırken 
eğitmeu, öğretmen, muhtar, çavuş ve okuma 
yazmasını bilen Aydın köylülerin de kendi çev-

·--~~~~--~.,;_----~~----~~~------~----------------
- Devam edecek --

Ağaçların Gövdelerini Badana Ediniz 
Meyva ağaçları orman ağaçları gibi daya- sun bağlayabilir ve tekrar zararlı böceklere yu

klı değillerdir, naziktirler. Soğuğa ve sıcağa va olabilir. Bunların kışın çatlaklar arasında yer
k gelmezler. Bazı yerlerde de ağaçlar yosun leşmeleri çolc muhtemeldir. Her halde bunlara 

4l~r, ve yaşlandıkça gövdeleri üzerindeki ka- karşı tedbir almak gerektir. Bunun için de : 
~klar çatlar. Bu çatlaklar ve kabuklar arasında Sekiz kilo su ile bir kilo sönmüş kireçten bir 
'tilrlı böcekler yerleşir. Bu böceklerden ağaç- bulamaç yapmak ve badana fırçasile ağaçların 
t ~arar görürler. gövdelerini ve kalın dallarını basana etmek iktı-

Memleketimiz rabptır, yağmurludur. Bundan za eder. Bazıları daha tesirli olsun için, bu bula-
lı' ~Ütü ağaçlarımızı yosun fazlaca bağlar. Bu yüz- maca bir az da toz kükürt katarlar. Ağaçları ba-

tl kabuklardan içeri hava işlemez olur, ağaç dana ederken bulamacı daima karıştırmağı ha
\tffus zorluğuna uğrar, bozulmağa yüz tutar. tırdan çıkarmamalıdır. 

Buna karşı gelmek için, gövdeler üzerindeki Bu suretle badaua edilen ağaçlarda artık ne 
~~ııları temizlemek ve ayni zamanda çatlamış yosun barınır, ne de momoçlar.. Ayni zamanda 
llkları soyup çıkarmak lazımdır. Kabuğu he- bu gibi ağaçlar kışın donlardan ve havaların bir
~ Çatlamış ganç ağaçları sert tel fırçalarla (fır- denbire değişmesinden de kolay korunurlar. Vel
~ tı küllü suda ıslatar~k), kabukları_ ça~lamış hasıl ağaçları badana etmek çok fayalıdır. 

e: h ağaçları da münasıp ve ağzı keskın bır alet- Fakat yaşlı ve kabukları çatlamış olan ağaç-
"~Ya küçük çapalarla temizlemek kabildır. An- larda faydalı olan bu iş, genç ve henüz kabukları 
ilR-acın saj'lam kabuğunu yaralamamağa dik- çatlamamış olan ağaçlar için ise bilakis zararlı
~lidir. dır. Genç ağaçların kabukları incedir, naziktir. 
Şimdi sonbahanlır, ağaçların yaprak dökü- Bunları kireç taze ise yakabilir. Yakmasa bile 

ıı lt~atnanıdır. Bu mevsimde temizliğe başlanma· ağaçların teneffüs deliklerini tıkar. Onun için genç 
ıı' \,l Koparılan çatlak ve kabuklar da her halde ağaçları badana etmek hiç doğru değildir. 

~ yakılmalıdırlar. Badanalama mevsimi ya sonbaha.r veya kı-
ıe' A 

'·)ncak gövdeleri temizlemekle iş bitmiş de- şındır. Bazıları ağaçları ilkbaharda ve hatta ya-
~r dir. Temizlenen gövdelerin kireçle badana zın dahi badana ediyorlar. Fakat bu, doğru de-

~ıı \ ~tsi de icap eder. Çünkü ne de olsa gövde- ğildir. Çünkü bu mevsimlerde ağaçların kabuğu 
•· ~~erinde yine biraz yosun kaldığı gibi çat· teneffüse muhtaçtır. Badana ile bu deliklerin tı

\ r flrasında momoçlar da kalabilir. Kalmasa kanması ağacın zararınadır. 
~Övdeler temizlendikten sonra yeıaiden yo· Kizım BULUTA Y 

Erzurum yollarında 
- Baştarafı 1 de -

Kop hakkında bin bir 
rivayet, tarifat, izahat din
leye dinleye gözümde hu 
dağın azametli, korkulu 
manzaraları o kadar büyü-
müştü ki.. Bizden beş on gün 
evel bir fırtına olmuş, dağ, 

geçit vermeyecek hale gel
mişti. Bana: Aman paltosuz, 
yün fanilasız o dağı geçe
mezsin, o kadar ki souktur 
dediler. Dağın dibine kadar 
geldik, palto falan geymek 
ihtiyacı duymamıştım. Hava 
güneşli, güzeldi. Dağa çık
mağa başladık. 

Bir tarafta yemyeşil, birta
rafta biçilmeğe hazır huğ· 
daylıklar .. Bir tarafta biçil
me yapılırken, öbür taraf ta 
yeni ekilme yapılıyor .. İlk
baharla, sonbahar yanyana .. 
Yol güzel, virajlar sık, yo
kuşlar Zigana gibi uçurum
lu değil, yayvan.. Tepelere 
çıkıyoruz, inişlerden iniyoruz, 
ne palto ve ne de yünlu 
geymek ihtiyacını duyuyo

kısmen tutmuş.. Demek ki 
dikilir, himmet edilirse bu· 
ralar böyle kupkuru kalmaz, 
ormanlaşır, yeşilleşir .. Eğer 
bu dağlar, bu vadiler, bu 
ovalar teşcir edilirse dün
yanın en güzel yerlerinden 
daha güzel ve daha münbit 
olur .. Su bol, hava, iklim 
müsait değil denemez. Ağaç
landırmayla bu iç sitepler· 
de çok feyizli bayat birden 
fışkırır .. Kağnı, kağnı .. Yol 
boyu yüzlerce kağni sıralan
mış gidiyorlar, tezek, tezek. 
En çok göze çarpan meta .. 
Buralarda hayatın en büyük 
ihtiyacını teşkil eden tezek .. 
yerine odunu, kömuru ika
me etmek inkılapların en 
büyüğü olacaktır.. Tezeğin 

yeri tarla iken evlerde yer 
alması ve hem de en mühim 
ihtiyacı teşkil etmesi ne bi
levim, bu dağlar, bu vadiler, 
bu ovalar için ne acı, ne 
yürekler sızısıdır .. 

Kopun Erzuruma bakan 
yüzünü iniyoruz .. Ö •• ümüzde 

rum .. Teşrin ayının bu namlı öyle manzaralar, öyl · muh
şanlı dağın esen, üşüten teşem tatl lar hnıi ..... de se
mevsimi olmasına ra ~.u.cıı rilmiş t<İ •• Doya doya sey
ılık bir hava içinde geçlik.. i rcdiyoruz. 
Bu dağın yol boylaaında ı - Sonu var -
kavaklar. söjiitler dikilmiı. Cevdet Alap 



Fı dı Müst s • 
Fmdık T anm Sahş Kooperatifleri Birliğinden: 
airlijimiz Ünyıdın Hopaya kadar Tarım Satış Koopuanflerile teşkilatlandırılmış olan fındık böı,esindı ayni zama.ntltt fınJılc fi!J11tlurı üzerinde nazim rolıi 

i/uiletle t•flzıf edilmiş i•lanmaktadır. Bu maksatla mu6aıa• ele.iplerimiz J•ima lıtr gerin pıızarlttrında birli;imiz namına muhayaatta balunmakta!lırlar. Biriiğimizin mo· 
hag•• h•r•m fiyatı kıır• tlejirmenlik 'lJe yüksek r•11tlı•••lı tanalJul fı11dılc on dört 611çıık lcaruş. k.ru değirmenlik sivri fındık 011 üç haçuk lcuruştcır. Müstahsilin her ~·· 
111•11 6irlije 11e ortl11 fJC TralJZondı lci bir/ile. 11tü:neuillilclerin•. p•zar 11tolıall•rınd•ki ekiplerimize mür•c•utla betleli1ti tlerlıal ,,e na/eten •lm•lc süretile i• fiyatler •ıusıll'" 
"•• ••ll•rmt ıctciilıcekleriıti ilin ıtltri•. 

Lisan dersi v riliyor 
G•relc t'fllerinde t1e terekse çalışma yerinde Fran

sızca tlHı tılmıılc iıtig nlerin aşağıdaki adresime mir"· 
cc•tl•rı . 

Bir ıene zarfında enmiisait şartlarla mükemmel su
r•lte Franıızca öiretilecelctir. 

Müracaatlar her giin Erzurum otelinde saııt 14 ıl.t11 
16 ı• lct1tlt1r yapı/malıdır . Erzurum otelinde 

Mütek it Fransızc<ı muc~llimi 
Ali Özbeg 

Pülverizatör eksiltme i 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Ziraat tlairesi için beheri (30) liradan 26 adet pült1eri
zetör ıatı11 alınacaktır. Muhammen bedeli olan ( 780) lira 
iiurinden 35 gün müddetle eksiitmeğe konulmuştıır. 

Mav•klcat teminatı (58) lira (50) karuıtur. 2:1-11-
919 itırilıi11e çatan perş .mbe günü sa t 15 de vilayet ma
ic11mıtla loJ1la11acalc olan dair.-.i encü ende ihalesi yopı
l•ctılctır. ŞıırtnameJini görmt.k istigenlerin her gün encü
men lc11lemine fle talip olan/a,zn muırıkkat teminatlarile 
e11ciime11e miir•catıtları, 4 -4 

Çam tahtası eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden 

P11l•t•ne inhisarlar Miidiirlüiü anharına teslim 
cJilmelc iizre 156 metre mikabı kuru be9a% çam fohtaıı 
ma6eyaa edilmek üzre açık eksiltmeye konulmuştur 

Ttıhtal~rın ebadı 2.50X25X400 santimetre olacaktır· 
Eksiltmeye iştirak eJtbilmek için muhammen btdt!l 

iizerlııth11 386 lira 10 kuru~ muv11kkat ttminc.t akçasının 
.s•ntlı;a gatırılma.sı lasımJır. 

lh•le 16 2 inci teşrin tüniine müsadif Perşamhe· 
ıanj s••I anda icra kılınacalctır. 

Teklifler mutedil ve Layik had gifrülüpt~ ihalesi 
iera lcılı11tlılctlan bir ay sonra tahto/arm mahallinde tn· 
/imi icra lcılınm!ş_ ol'!..~kdır . 2-4 

Ulus dersaneleri 
Şehir dahilindeki bütün iş yerlerine Genelge 
Mıntaka İktisat Müdürlüğünden : 

Tr•bzon m•rkezinde 1- 11 - 939 de Ulus dershrıne 
leri ·~lac•iı Maarif Müdiirliiiünden bildirilmektedir. 

1Hil•riniz içintltn fJtsikası l>ulanmıqanların Ad fle 
Seı •tllarile ikametlcah adreslerinin 4 - T 1-939 t•rihiae 
lc•tlcr ilci s•retli liste halindı dairemize bildirilm11i 
elıe••igctle teblii olanur . 

• 
inşaat eksiltmesi 

Gımrük Müdürlüğünden : 
Giimrilc Miidürlüğü binasının denize nazır lcısrnına 

il•vetcn 1•11tı,ılacak olan puıcerelerle Dığirmentlcrc 
Ginerüiıinıi11 bazı yerlerini• t•miri hu günden itibaren 
15 tii11 tnütldetle lftÜnalcasaga lc.onulmuştıır. 

15 llcinci teşrin l 939 tününde pazsrlıltl• iltalei 
kat'ig11i ıa11ılaca;ından istclcli!erin şeraiti öjre,.mtlc 
•e •rin•lcasaga iıtirak etmelc üzere Trabzon Gümrük 
Miitlirlüiri11Je miiteşekkil Alım S tll'lı Ko•iıgenrıntı 
mıir•caatları ilin olunur. 1- 4 ,,. 

Defterdarlıktan 
Türk parası kiymetini koruma 
hakkındaki 12 numarah karer-

nameye ek karar 
JlııdJı 1 - Silcko ve kiılıe halinde oltlrığu gibi 

lcıglftctli maJenlerin. harda ıoe musnu ha7de de memle-

Anne ve Babasını arıyor 
Kflrsın Behranpaşa mahalle.ı;inden a1t.ncsinin atlı 

Kibar c>ıJ keneli adı Bahar olan yirmi yaşlarında bir kıs 
«ilesini aramaktadır. 

Çok küçmlc. yaşta ayrılan brı kızın Doıülegttun'Jo 
okuyan Sefer adır.da bir de erkek kardeşi vardır. 

llt11Jaaının adını 1111utan 6rı lcı• tımcası oltlağa1t• Ja 
lıatırlamaktatlır. 

Malumatı olanların matbaamıza hm/Jcr verme/eri 
ricrı olunur. 

ket deşıntı çıkcrılması memnudur. ( Kıymetli madenler· H h 
de11 maksat: Patin. Aftın ve Gümüştür.} ayvan sa 1 p

1
erine 

Madde 2 - Yolcularrn şahsi ıinet o!arak doimrı 
taşıJılcları kil} netli madenlerden mamul eşya da bu hük- 3. Tüm askerlik dairesi Başkanlığından : 
me dahildir. r ı:.nız alyans ,,~ satzt hu hiikümdm müs- 1 -- Bınek, Naklige koşumu ile rnakiaeli Tüfenk 
teınadır. hayvan/arı p şin para ile satun alınacağından bu Jıismıl· 

Mtadde 3 - Hariçten Türkiyege gelen ecnebiler be· fere elverişli evsflfla hagoanı bulunanla•ın Er•inca. B•J
raierlerind getirip ille Türk. gümrük kapısında altikadar hart, Trabzo1tda bulunan Ha.9r1an Şatın Alma Komisgoll" 
ıümrük memurların• •erıcekleri beyannamelere vego. pa· larına mürttcaat etmeleri ilan olıınur . 
sapertltırına le.ayıt ve işaret ettirdikl~ri lc.igmetli m~tlen· ______ ,... __ .,.. __________ .;.... _______ .. 

'""'n m •• u.ı eşgoyı •vtletlerinde memıe1ce1 d:şıntı çıka- D a v e t 
r•ililirler. 

B• kararın neırintlen ıt1•el Türkiıege ;elmiş bulu 
nan cenelliler 6era6erltrinde 'dir•iı eltlulcları kigmttli 
madenlerden mamul tşgagı kambiyo mercilerinden müsa· 
adı .l,,ıtılc ş«rtile 11te11ılelceı dışına çıkarabilirler. 

Mtıtl.tl• 4 - 30-6-1930 tarihli ye 1715 s1Jgılı 
kanun hiikumlerine töre ggpılacalc muamıleler bu 
hükiimlerinden müstesnadır. 

karar 

Madce j - 14-1-1938 tarihli ve2-8030 sayılı 
lcar11r11a.me ile 17-5-193j tarilali fle 2-11008 •agılı /ca • 
rarncme hülcümlerı mıilgadır. 

Matitltı 6 ·- Bu lcarar ıtışri tarilıintlen müteberdir. 
Madde 7 - B.,, kararın icra.sın• Maliye Vekili 

memızrd•r. .J-1 

Pazarhkla inşaat eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlı~ıadan : 

1 - Elcıiltmegı lconul«n ( 4999) lira (36) lc.urmş 
beJtli keşifl! Yomra nalaiyui laakumet konajının ilcmal 
inşaatı 24-1O-939 tarilaiRtlen itibaren bir ag içinde 
•• pazarlılc surıtil• iluıle ol•nactılctır. 

2 · - Bıı işe •İt ıartname •e eTJralc ı•nlarJır. 
A) Ek•iltme şartnamesi. 
8) M•k•'flıle projesi. 
C) Ytıpı i,Leri •"'•mi fenni ıartnameıi 
DJ B•gındırlılc iıl•ri ftnel ı•rtnamesi 
E) ValtiJifi•t listeıi; h .. usi şartname keşif lıü/asası 
FJ Proj• 
lıtckliler hu iıe •it evrakı Trabzon Def t1Ttltırlığın 

d1111 alıp ıörebilirler. 
J - Elcıi/tme 24-11-93j Cuma tünü saat 14 tie 

k•d•r Trıı6ao11 Dt!fterJ•rlıiı ocl•ıı11tla gopıltlc•lctır. 
4 - 811 iı açık eksiltme smretile yopı/aco.lctır. 
5 - Elcıiltnıege tir mele. için isteklilerin ( 37 5) lira 

mu••lclcat teminat melctabu flega makbuzu ve bundan 
ieılca aşajıtlelci wesilcaları ihraz• mecburdur. 

Na/ıs mütliirlüjinJen bu iı iç;,. •lı11ııuı ehliyet vesi· 
k•ıı ve 1111 malt ,,,,,.. ait ticaret •tlaıı vesik1111 u,,.% 
etmeleri ildn olun•r. 2-4 

• 

C. Müddeiumumiliğinden : 
Trabzonda Muhittin mahallesind• Hacılc.asım ıok•k 

No: 2 de oturduğu /;i/Jirilen ve ar•ndığı halde meıku' 
adreste bulunamayan Halil Sıtkı Özdemirin acele jif 

teblijat ifin C.M. Umumi'1jin.e müracaatı rica olun~ 

Açık zabıt katipliği 
Trabzon Adliye Encümen Riyasetinden : 

Açık olan on lira mrıaslı Sürmene lcaz11sı m•/al''" 
mei asli!I• sabıt lcatiplijine talip olanları1t 11telctep ıJalj 
Jetnamesi aslccrlilc tecil t1eya terhis v11ikası, lıiiıni "' 
•arakası, lıüwigıt ciizdanı, ııhltat rapora '-'e •arı• ,,,,,. 
TRurigeti stı6ıka mazbattılarile 6ir!ilcte bir haf ta içİtlJı 
Trabzon Adlige encarnenine müraccatları lüzamu ;/41' 
olunur . 
~~=-~~----~~~-----------~ 

Zayi mühfir 
Reami wuhtarlık ıııQbür 

ile mUhürümQ l teşrinisa.ai 939 
gUoQ zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan zayi mUbUrleıia hOltmü 
olmadıtıaı uan eylerim. 

YomraaıD Komara köyQ 
Muhtarı Ali Can Koç 

llaa 
Of Aıliye mabke•eıinden : 

Of Kasaba11nda e1aaf Ahmet 
efeacii otlu reaul ile müdaei aleyh 
e1ki Of malak.emHi başkatibi ölü 
Kadrı vereaeainden karısı Kasriye 
ve kızı Rekimaa ve oflu Muzaf · 
fer aralarında yapılmaltta olaa 
mubakem& müddei aleyhimde Mu· 
zafferin •aıtalh ilta•eti meçbaJ 
buluachıtundan kendı&ine Hinen 
teblifat icra kılandıtı halde dave
ti kanuniyeye icabet etmedi~in· 

den bittalep H U M K- 402 ve 
405 inci maddeleriae ıöre hakkın· 

daki muhakemeııia ıriyaben icrası

na ve kararı riyabıaıa •ilddeti 

Yurttaş 
Kızı laya 
Yardımı 

Unutma,......., 
·ı• ... 

içinde aüddei aleyhe kez• 1 k,. 
tebli2' ettirilmeıine ve ı:oub• 

1
,. 

meain 2~-11-939 çırt•111~ ; 

aü ıaat oa bire talik eıiillll:~ 
dutuadan mezkür g-üa d• 111 ,ı.J 
aleyh Muzafferin bizıat v• 1 ı.At 
usuluna tevfikan musadd•\ciipll 
vekil röndermHl alui tı t•' 
hakkındaki riyap kararı 11,f' 
edilerek bir daha l .. abk• .J' 
kabul edilemiyeceti te~l~I' ;; 
mına kaim olmak üzre ıl•• 

VE:NüVOIL ~ASDMEVü 
• 
1 

• Her Türlii Ta • • er nı 
En Temiz 

I En Ucuz, En Çabuk . Bir Surette ihzar 


