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Yeni Seçim 

Önünde ... 
'ti ürk tarıhinin en müs 
l · !esna devrinde yaşa· 

1 
dıgımıza şüphe yok· 

t Rtatürk'ten sonra onun 
e Yakm arkadaşı İnönü'· 

rı eline geçen millet bay 
dı, tarihimizin her devrı 
kıskandıracak bir şeref 
dalgalanmaktadır. Bu 

ıışta en büyük pay. elbet
' milletindir : Türk mille 
büyük olma •aydı Fit at ürk 
Inönü yetışemezdı. 

"'1illetimizin var/Jgı. her 
t 'iden önce şııurlu b ·r bir 
l olmasında goru uv< r 
tıı/J Şuur Turk mJ/le inm 
ıJYasmda vardır Tdrih 
'lları bu mayayı yı gura 

lııgura ondan en sagltım 
arnuru meydana ÇJkarnuş 
'Göz kamaşt1r1cı qdrünüşu 

eş.e dosta örnek olan 
varlık, fltatürk un ve 

0nü'nün yirminci asır 
rfriyesidir. fltatürk. sar 
an millet varltğmı en çe 
~ zorluklar içinden kur

rrı'1P hür ve istiklal sah.ibı 
eden; bir topluluk halıne 
~lırrniştir. Bugünkü varlı· 

~,ltıııı Onun dahi önder ligi 

0tnda çelikten bir kütle 
ıı~urnuza borçluyuz. flta 

UrJ{ ~"!' le başlıyan mı/fi hare 
~ ın Onun qocPrek maddi 
ar/ı,:;·ı b. . . • ::sı e Jfecegmı sanan-
~r ir;inde. Türk hakikatinin 
, fi' • 
/.zaferi karşısrnda belkı 
dırden başka hisler du 

atılar da olmuştur. 
bİ' ~ Rtatürk'ün aziz ve sadık 

Orfaşı etrafmda yaptığı· 
ura '~ birlik halkası karışık 
rıı1' ~ı kararsız dünya içinde 
(irO' ''en en müsbet oluştur. 
i[{ıfl 

'1,:?önü Cumhurreisi ve 
r~ 1 Şef tir. Bunddn sevinç 
10~S0nç duymıyan tek Türk 

tıı, 

/() .: d ona ve onu can an 
'en n,i/let . flt&türk 

1 'lıeşsiz eserini olgunlaş
~a yolundddJr. Yarm~i 

1 r günü alımcı Kamu 
lrıeydana getirec~k o· 

~~~ay/avları seçmiş bulu· 
ftı~ dıı. Milli iradenin te-C l ~e •ıJıgecinden geçmiş ta
Sqôıe d,,; kuvvet. lnönü nün 
11~1~" Ve sevqi içinde. bir-
1rıtı '1eı/emekten ibaret o 
1ıt, /:ıar/ak devrini açacak 
rerı:1atürk'ün en çok gü 
beJ~i Ntil/et Meclisi O'nun 

ıt" '>rır:;lriJdım bir kere daha 
·ıı b· ve O'nun eşsiz ru· 
q~1,;r kere daha şadola 
''tıa' ile yeni ça/Jşma yol
''rı · Yeni ilerleme ufuk· 
~,,~a atılacağız. Millet bu 

e 

• 1 ~j ~ tnaıarın verimli olaca 
~ 'Jr ca~ ve gönülden ina · 

O
,. ·~rı'. IYeden int1nrnasın. 
1' \,1>'e kedar ne istedik 

/tnadık? !Milletin ima· 
• 1~~ Y~km ve aÇJk ör 

tır1 1nc1 müntehip seçi 
~",e Yurdun her yer.inde 
~ı,,~n coşkunluk ve işti-

l 
Hakkı Tuncay 

...... Ark.111 2 4• -

Ve bir Muharririmize b ycnatı 
Valimi• Refik 

Kora/tan Sürrr.t ne 
ve Of kaz ılıırmda 
İKİ gün dt:vam ed n 
t f lışten !iOnra 

rimize avdet e n 
ve tet!..ikler i /,al.J.. 

da /ikirlerini ı:orarı 

bir mu 'wr11rımızc 
aşugıdaki b yanaffa 
bul un muştur. 

19 Şubatla vi 
l y tım z cini ilinde 
7 yerd Hal ·i 
açıldı mı bi/iyorsu 
nı.. Bunların n 
evvel lıej" tür/ıi fa 
llıgetlerine el e i~li 

oltıc k b ·nal ırı t 

min etmek lazım· 

g lir. 

B üzümle ger.iden açıla. 
ol n mekl p için dört bin 
f)ardmı cdılmi lir. Bu mek· 

iırrıl'f: kuıeu 'l.U fesini 
k.t I • 

E i r. n k 11-;/arı: !hlk üni 
t si nazi t sini gören, k >ylıi 

r bakımdan aydmlatarı , 

1/ ıi '1<.landaşlarmıtzı fom f.le 

hı~ iki müstahsil olarak ye· 

/' f n tıe sa11'at sahibi 1Japan 
e b' teşkilattır. Bu teşki. 

f. i i /°n her larafmda a:la 

lıem,..,iyeti vermek Maarif 
1 me~<ınmda başlıca vazife 
"nı:d n biridir. 

'1t>faki teft·~imde Of 
Hal .t in n gurur vetici bir malıi 

a ı ukloruıı 'f•e H lkevi 

k rşı kuvvetli 

lanrıı g r iım Yapılmakta 

o a llalKevi binasmzn ikmali 
ın l i 'n :i J lira dalıa verdik 

Of ve Sıirm ne 
d Halkeıi r,.şası 
için v.lugetçe biner 
lira yardım edilmiş 
tir. Vdlimiz Refık Koraltan 

Sırgo ada ve Araklıdo ye· 
ıden açılan H.ıl'·ev/erinin birer 

Hedefimiz; zamarı kagbt!tme 
mek esasına matuf olarak yeni 
Halkeoleıimizin muhillerinde çok 

faal ve çok t•erimli olmalarını 

temin °tmektir. Çalışkal} ve lıer 
türlü f, ragat ve /edakurlığ:ı lıa 

:ıır kıqmetli unsurlara ma 'ik bir 
muMtl ı,iz. 

Yrnır da başlam ş olan m k. 
lep binasına ;.imdiye kadur ven' 
/ paraya zamimelen bin lira 
dalıa yardım edilmiştir, 

bina elde etmeleri için biner lirtı 

daha yardım y pılmışllr. 

Koylıilerle yaptığım konuş 

malarda bılhassa gençlerin Halk 

evleri açılmasından dolayı çoş· 

kun alışmularile k.ırşılaştı n. 

Valimizin bir • 
l 

• 
l 

Haf talaı dan beri devam e· sii.slenecektir. ' ru ir rn la. büyük Türk 

Je.n A me?u~ ~ntilıabı hazırlıkltırı Butı1n lıalk ve ~nemurl~r 1 milletinin ı'nlı ıap işlerinde gôs· 
Vılayetımızın lıer tarafında ne· orta mektepler t.abahleyın beledıge terdigi /ıakıki ve içten alakanın 
licelenmiş ve ikinci mı1nlt!hipler önünde lop/anacaktır. Bando Türk milletinin bugününü ve 

mebus seçimine davet edilmiş 1 Milli marşlar terennüm edecek yartnını korvyacak en mıies-
lerdir. ve burada saat sekiz buçukta 

sir bir çare olduğunu mil/el ya· 
kinen bilmiş rıe bu siyasi ru~tu 

Türkigenin her tarafında liıt müdürü Sami Akyol ta 

oıduğu gibi şehrimızde de yarın rafından büyük seçim münasebe 
saat 9 da belediye meclisi salo- tile bir nutuk irad edilecektir. tam ve kômil bir suretli! ve 

nunda mebuslarımız seçiltcektir. B - d 1 9 b kt muhtelif İnlilıaplarla dı1nyaya _ ı gun e saa uçu a . h . " 
Köylerden bu g un şeh· 16 d H lk . h l" " 1 1 karşı ız ar etmış ve boylece ha· 

. ve a a ·evı ''par orunae k.k. k . . . - . b. 
rimize gelen ;kincı müntclıipler ' nutuklar irad olı:nacakiır. ı ·ı ·uvuetımı.ı gostermış ır 
belediı;e tarafından misafir edil- . haldedir. 

y, 1 
'

"h · l • - seb•tıle mişlerdir. arın saat beşte de n 1 ap ış erı muna B b • · k · f'h d d ·ı 
Valimiz Refik Kora/tan bütiin IA Ş /~ ~ut ım ğı. a~ da·' a n;ı Halkeı.inde biitün ikinci miinie- . . ı ın gos erecc;. ı 11e e1 e mule· 

hipler şerefine bir çay ziyafeti Vilayetimiz halkının hıssıgatına v ccih faali J timizin düha coşkun 
verilecek ve Halkevi sinemasın· tcrceman olarak kaza kayma ıve daha ldak ılı ve daha şuurlu 
Ja da bir film gösterilecektir. kamlarına ve parti lt>şkilcitına bir surette bir defa daha izhar 

Yarın bütün mağaza ve dük- a$ağıdaki tamimi yapmıştır. ed le gi kc.:'laatı şaşmaz bir 
kanlar ve müe:.sesat bayraklarla Dıinya ı'~lerinin karışık ol· iman lwlind clir. 

Romen e Almanya i e 
tesisatı vücude getirm k üzer Entüstiri ve ticaret 

Almanyayo serbest mıntakalar veriliyor .. 
Ankara 24 ( A A. ) - orman vesairl' • sahaforda yeni 

Alman . Romen ekonomi anlaş· endüsiiiruler kurmagı taahhal 
telif Alman - Romen şirketleri 
kurulacaktır. Endüstri rıe ticaret 
tesisatı vücude [; tirmek üzere 
Almanyaga s•rb t mıntakalar 
veril•cek (!e yine mezkür mınta 
kalarda Alman Sf'yrisef aini için 
antropo ve tesisat yaptlma-;ı 
derpi .. ediim-ktedir. 

ması dün Bükreşte imzalanmış- eylemektedir. Almanya Roman· 
tır. Bu anlaşmaya nazaran Ro· yaya maden işletme makine ve 
manya mevcut %İraat istihsalle· tesisatını vnecektir. Memlakelin 

rini artırmağa ziraat endüstüri ı mu~tc~if mıntık~laruıd~ki maden 
/erini inkişaf ettirmesi ve ziraat lerı kıgmetlendırmek uzere muh 

Konferanstan 1 Borsa Encümen intihabı Fındık Piyasaları 
MQddetlerl hitam bulan • 

• ( . · Uır bnfüıdnnberl fındık pf. 
V0ZQ9Ç iŞ er • şehrımlz Tıcaret bor ss• enen. yasalbrı dolgunluğunu muhsfa. 

meni azalarının intihabatı dün 11 za etmektedir. Elde pek az 
!Jnkara 24 ( f1 11. J - Uayet mektubcusu Behçet Er- miktarda mahsul kalmıştır . 

Londrada salahwettar bir tanın riyasetinde ticaret ve Alfik1Jdıuınrdım yaptığımız tah· 
menbaJan bildirildiğine atfen uoayl odasında yapıldı. Bu se- kllrntıa nazaran mevcm: stokun 

Paristen verilen bir habere 
göre Chamberlain ha/ifa ve 
Bonnet arasmda yapJ/an gö 
riışmelerden sonra tecavüz
lere karşı Beynelmilel bir 
konferans toplanması veya 
müşterek bir beyanname 
tanzım projelerinden vaz 
geçilmiştir. 

nisan sonuna kadar t memen 
çimde. Avni Sıığıroğlu, Hasan fhraQ edileceği kuvvetle söy-
Yaüh, Eltrem Oogan, Celtll Ö lenmektedir. Hir iki gUndUr 
merbış, lsmuil MOrtü, Alip!lşa borsada io fındık 88 ve kabuk
u~ta Ömeroğlu, !\lust fa Alem- lu fıodı 42 kuruşa kadar ah. 

nıp sntılmııktadır. 
dağ ekscrlyatlA k ıaomı~lr.rdır. • 
Birkoo guo sonr bu heyet Mazlum Rasım 

endi arıılıırıoda toplonar:ık Kızılay müf~ttişi M.a% ... 
borsıt reisini lııtihep edecektir. lam Rasim şehrimize gelmiş, 

Yeni heyete başarılar le· tetkik ıı•e teftişlerine başla-
mennnl •)leriz. mııtır. 

DlrekUSrl, Başyazıcısı 

BEKİR SOKOTİ KULAKSIZOÖLU 
= 

Fiati 4 kı.ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 

Uzouok:alı: : 121 • 123 - 125 

Trabzon 
Mebus namzetleri 

Daniş Eyüboğlu, Hasan Sıkı 
" 1 

Hemdi Ulkümen. Halit Nihat, Rı. 
if Karadeniz, Süleyman Sırrı Ge· 
dık, Sırrı Day, Mithat Aydın, 
Faik Ahmet Baru'cu, Bayan Sali· 
se Ob1oos. 

Sun'i gübre 
fabrikası 

Memlekette sun'i gübre fab
rikası tesisi İçin yrıpılacak etüd
ler arası"lda Trflbzonun da güz 
önünde bulundurulması lüzumu
nun iktisat Vekaletine yazıldığı 
Ziraat Vektiletinin Vilaı;ete ge
len bir tebliğinden anlaşılmıştır, 

Arazinin dar olması ve astr
larca işlı'r.en mevcut Arazitıin 
de da 'ma kuvvetlendirilmesi icap 
etli ki cilıelle 1 rabzon ve hav.:1.· 
/isinin köylıilerirıirı. sun'i gübre
y olan şiddetli ilıtı"gaçları do
layıs• /,,, mıistah::;il/erin lıagat ve 
istıkb~flerinin korunması ve kur
tarılması bakımından bu fabri 
karıın lıer lıalde Trabzondn ya
ptlması.ıın tekrar vilciyetlen Ve. 
kalete ynz.ıldığı m•m11uniyetle 
haber alınmıştır. 

Halkevi 
Konferansları 

Bu hıırte içerhind~ salı gtton 
hüktlmet Taulbi Doktor B. Kıt
zim Gnler tarafından Halkevi 
inemnsıoda Bayanları çok fal

deli bir konrraas verilmiştir. 
At türk gsce lııde Doktor 

B. Turgut tarsfıodaa mumakum 

hastalıkları h111kkınia umuma 
raideli bir korıf araos Terilmlt 
ve konferansı milteıkib halkı 
sıhhi ve ilmi birer filimde göı· 
terilnı işfü. 

N cmiatinin 

Yıldönümü 
Evvelki akşam Necmiıti 

spor kulUbQ onyediaci yıldö· 
nlimU mnnasebetile kul .. p 11. 

lonuuda parlıtk lıir mOsamere 
vermiştir. Kulllba gelen davet. 
lil~re çlkolata, pasta, çay ikram 
etmiş. ve kulUbOn hatırası ola
rak zenglrı bir piyango tertip 
etmlşltr. Ve çok neıeli geçen 
bu mi\ amıre geç vakte kadar 
devam etmiştir. 

Fransa Cumhur Reisi 
Londradan döndü. . 

!inkara 24 ( 11.11. J -
Fransa Cumhur reisi maiye 
tile birlikte bugün Londra
dan ayrılmıştır. 

Görüşler Duyuşlar 

16 rncı yıl 

Seçime doğru 

B 
iitün bir milletin gönül 
ve kafasını, Milli b:r/ik 

ve milli şuur imanile, 
ışığile dolduran ve aydınlatan 

yeni cir hadis,. karşısında bulu
nuyoruz : VekiUmi%i seçm-k ve 
yeni Büyük Millet Meclisimizi 
kurmak. 

Yeni bir hadise derken, il/4 
dela vaki olacak bir işden bah
settiğimiz anlaşılmasın .. Asil ve 
yetişkin bir millet için tabii ola. 
rak lıer dört yılda bir tekrarla
nan ve itiyatl lıaline getirilen 
bu gibi mi ili lıareketlerin, bir 
taraftan kanuni hükiımlule izah 
edilmesi norma/lığını, diğu ta
r aftan millet cephesinden siyasi 

bir terbiye tezalıürüne y ol açma· 
sı itiilarile de ehemmiyet ve kıy· 
metini duyurtur. 

Derin manci -tıe ölçüde, küt/ 
leyi alcikalandıran bu kabil iş· 
lerde, her ıeyden ıwoel millet 
ve hakimiyet temsili mevzuubahs 
vlurıca, hadise ne kadar tekrar· 
lanırsa. tekrarlansın her zaman 
için taze ve yani t1e mühim ola
rak mütalaa edilecektir. 

Vatandaş için mukaddes bir 
hak ve vazifenin ifasındaki haz 
t1e hegecaJtı tattıran, duyurtan 
en güzel bir aesile böyle t1azi
yttlerJe doğmaktadır. Bahusus 
bu iş ve bu vesile millet vekili· 
ni seçmeğe ve topluluk, Beraber
lik ve başa bağlılık imanını ateş
le"dirmeğe matuf bulununca, mü
tezaıf bir defer iktisab edeceği· 
ne şüphe yoktur. 

Türk inkılabının yükseltici, 
ilerldici hamlelerine iucüman 
olan Büyük Millet Mt!clislcrinin, 
baga11• kadar tarihi tıarlıklarm
ia Türk milletinin mutlak lıa 

kimlyelini temsildeki kuvvet ve 
kudret gö% kamaştırıcı bir du. 
rumla kendini gö:.termiştir. 

Atatürk devrinin engin oe 
reagin ıehrahında . bütün bir em
niyetle ayni asrın medeniyet dün
yası üstı1nde görılnmeye ve sulh 
meşalesini .,,,.i/letlerln karanlık 
ve tlar yllarında parlatmıy::ı doğ. 
ru ferah ve fahur adımlar açan 
ve alan Türk varlığının, onun 
inandığı, sevdiği İsmetinin, .Mil
li Şefinin devamında görünmesi 
duyan, olgunlaşa::, lıotta olan, 
re/ aha giden cemiyetin apaÇlk 
görünmesidir. 

Bu böyle olunca, Büyük Şe. 
f in imzasını taşıyan mebus nam. 
zetleri listesinde tamamen lıafk. 
çı, halk içinden çıkarılmış kıy
metlere , ayni sevgi ve inanla 
bağlanmak ve onlara rey vermek 
büyük bir bahtiyarlık ve şeref 
olacaktır. 

ÇULHa 
- Arkası ikide -

Yar1n Mebuslanmızı seçeceğiz 
Büyük Milli Şefimiz 

lnö.nü bugün on yedi milyon 
arasındon Trabzon için tle 
on kişi seçerek : lıte mebus 
larınu bunlardır. 17 milgo· 
nun mukadclıra.tını idare 
etmek kabilivetini, meziyet
lerini lcendilerintle gördü
jüm bu on ki#gi Trabzonu 
temsil etmek üıere rtyleri
nize arz.ediyordum Diyecek. 
tir. Yarın saat 9 da tnptun 
reglerimizi alacak olan bu 
on kişi hiç şdphesiz hepimi
zin de lıurmetinı, takdirine, 
itimadına layık şahsiqetler· 
diı. Nemııtlu onlara ki Bü-
ıük ismet /nönünün tektli· 

rine, itimadına maı:har ol
muıtur. 

Onıın takdirine, itimadı· 
11a ma~hor olmak pek bu
yük bir ştr~f ve bchtiyar
blctır. Onun tak.liri. onun 
itimadı bizim de takdirimiz 
bizimde itimudımızdır. Bit 
ki ona E/Jedi Şef Atatürk '
iimuzun itimat ettiği, we 
m~mltket ınakadderatını ona 
tevdi ettiği tünJen beri ka
yı~sız: t.ıe ş•rtsız giioenmiş. 

Atatürkten ona güven1Re 'lle 
bajla,.ma ilhamını. dayıu
sunu almış ııe öğrenmişiz. 

Cevdet Alap 
- Arkası _. de -
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Yarınki imtihan 
Yarın /,ütün milletce en ı ima cevher 1Je k •ıdretini 

bm,ilc,· mede11i imtihanımısı Melt.metcikden alan bu çe ' 
vereceğiz. lilcltşrniş ordusu ile fiilen 

Palandökende Spor 
Teşkilatı yapı acak 

Türk milletinin /,u Fe- isbat l'tmiştir. 
tin imtihsm f1erecr.ği güntle Bütiin ideô.ller;mizin 
etraJa giiz geztlirmek icabe- mesnedi 'Ut! müdafaası onun 
deru, dünyada sulh masc.ısı- süngüsünün ucunca toplanır 1. 

n11t etrafını günden güne Bu f ün on yedi milyon 
bir perişanlığın sardığını Milli Şefin emri •e iradesi 
hiizin otJe elemle müşahede altında; diJipline edilmiş 

Er2urum Halkı Üçüncü Umumi 
Müfettişimize minnet ve şükranla

r~ n ı bildirdiler .. 
Beden terbiyesi Genel O rektörlüğü t uaf .ndan E• zuı um: 

ederiz ! . . . tek bir ordu halindedir! . .. 
A,,rupa demokrasileri Şefin .~rzusu on yedi 

zelzele '111! buhran içindedir- milgonu11 iradesidir. 

fer. Totaliter rejimlerin kan Onun imzasını taşıyan 
kokusile /Jarunları tahriş namzed listesinde aclı ge· 
ecile edile iştihları kabar. çen her vatandaş on yedi 
mış bir haldedir. milyonun itimadını kt.zan-

bölge başkanlığı emriae gönderilen sekiz bin lira ile, şümcndüferi 
Er:ı:uruma varmasile Palnndöken kış sporunun cazip tesiri İstanbula 
ve daha garba gÖJter•bilmelc için bu yaz spor binası, sığınak ve 
buna mümasil ieşkilat yapılacaktır. Bu maksatla Erzurum vıliyetinin 
Üçür.cü Umumi Müfettişliğe ve vılayet ile Parti başkanlığının da 
Beden terbiyesi genel direktörlüğüne çektiği tel suretleri aşııgıdadır. 

Üçüncü Umumi Müfettişliğe 
Trabzon 

Milletler parçalanq;or, mış demekdir. Çünkü,· üç 
ve deve hamaru gihi dev- ay önce on yedi milyon Şe 
lttlır çiğnenm~den yutula- /e tereddütsüz itim7d beyan 
yor. etmiş ve reyini vermiştir. 

Bütün hu hadiseler kar- Şimdi ona gösterilen ı 
şısıncla hügük Türk milleti hu itimad.tJarınki imtih2nd'3 
manzaray? tek bir celadet bir iman halinde kendisini 
•e lcahremanlık kalesi ha- ıösterecektir. 

1 - Yüksek delaletleri neticesi olarak Beden 
terbiyesi Genel Direktörlüğünce sekiz bin liranm vila
yetimize hasn, Erzurumlu/an çok minnettar ettiğinden 
bilhassa zatı devletlerine de şükranlanmn iblağım 
müttefikan benden talep eylediler Genel Direktörlüğe. 
vilayet ve Partiden çekilen tel suretlerini derin saygılarım· 
la ikinci maddede arıediyorum. 

/inde,· 'llahdet içerisinde, Bu i mıırı ve beraberlik 
hassasiyetle seyretmektsdirl. içinde büyüle. Türk Milleti 

Yirmi dört sııat sonra; 
altında kııhreman ~fılli Şe· 
/in imstılıuınz taşıyan nam
%td pusulalarını elimize al
dığımız dakikada derhal en 
büyük ve insanf hakkımızı 
lcullt1naralc Jtinga ıiscrinde:ı 
sulh t1e barışın üşenmez ha. 
dimi ve sarsılmaz bir vah. 
del kalesi olduğumuzu ci
hana fiilen isllat eıltcıjiz. 

Atatürlcün izinde vı milli 
Şefin arktJsın da ebediyete 
ekıp gittikce biifün imkan
sızlılc.lan iradesifle ramede
rek istikh•linin en büyük 
fotihi fle tarihin de en şe

rr.f a milleti olarulc. arztn 
ömrü old•lcca lıür fıe müsta

kil yaşam-ıya muhkümclıır ! .. 

2 - Vilayetimiz beden terbiyesi işlerindeki yük
>·ek himaye/erinir. yeni bir delilini daha ibraz buyur
mamz Erzurumluları v~ bilhassa gençleri çok memnun 
etmiştir. Derin şükranlanmızı arz ve teyit ederiz. 

Erzurum Vali Vekili 
H iLMİ Brf LCI 

Yeni seçim önünde 

Yurtta s'llh cihan da sulh prınsi -
bimisin yegane müdafii milli 
birlijimiz ,,, onıın orı anize 
edilwıiş hakiki ifadesi olan 
kahremım ordumuzdur. 

Türk milleti tarihin l1ri
tün tleflirlerinde gösterdiği 
ce!ô.Jet fJc lcahramanlığı ela· 

Tevfik Vural 

Tayin 
Karadere nahiyesi müdürü 

Abdürrahman Ofun Hayrat Hhi· 
yesi müdürlüğüne v~ Karadere 

müdürlütüne de üçüncü umumi 
müf eltişlılt mem\Jrlarından Beitir 

Seçmek. ferdin en önde 
gelen siyaset ve insanlık 
hakkı. vatan ve millet bor
cudur. Yurddaşlar son se
çimde bu ödevlerini gönül 
hoşluğu ve güler yüzle ye
rine getirmiş/erdir. Yarınki 
seçimin çehresi de bundan 
dan başka şekilde olmwa· 
cakt1r. Partiye güven, Şefe 
inan. kendimize inan ve 
güvendir. 

Sua~ tayin edilmiştir. 
Siyaset hedefimiz bel

= fi: Yurdda sulh. cihanda 

Atatürk nutuk söyliyecek 
Yomra hatıraları 

sulh! Bu insanlik bayrağı 
elimizde olduğu halde on 
beş yıldanberi başardıkları· 
mıza devam edeceğiz. Yur
dun emniyeti ve müdafaası 

Yomradan geçerken değil şarkı 
okumak se11i konuşmak bile cür
et ve cesaret işi imiş .. Çünkü 
bu ıözüpekler dıyarında, başkala
ruua .. si ( gürültü ) şarlmı (nara) 
addedilirmiş .. llh •• 

Ba vak'a 927 senesi yaz so· 
nunda ce,.eyan etti. Yani o• iki 
yıl önce. 

Diğer bir hatıra: 

930 Seaes. .Müntehibisai 
aeçimiade memur edildiğimiz Sin
can Cami mıntalca•ına bizi ulaştı· 
ra.n ~·t~ka_ ~yuaca geçtiğimiz, 
gordutumuz köylerin man:ı:arası; 
zengin ve ihtişamlı tabiat ıinesin· 
de yolsuz, intizamsız, serpinti La. 
!inde evler, kulübeler, serander· 
ler. Derin bir ıes,izlik içinde ya· 
~ayım köylümüz .•• 

Y ooua köyleri 1abilden itiba. 

2- herşeyin üstündedir. Şanlt 
ren gozüo takıldığı illt tepeler• Türk ordusu bunu temine 
kadar muatazhm, f'onra çirkin ve her zamandan ziyade ha
iptidai, daha sonra yani sekiz aa 
at içerilere dofru çok. muntaza:ıı Zlfdır. /ç emniyetimizi ko-
inıalar halindedir. ruyan adalet ve idaremizin 

Siocan'ın çırşm, Siııean'ın köp uyamk/Jğı göğüslerimizi ka· 
rütü Ye aı;c'k şehirlerde g:ırüle· bartacak durumdadır. Eko· 
bilen camii ve umumi ıiÖrünüşü, 
ile bu k.öy. medeai bir lı:asıbadan nomi. kültür. baymdJr!Ik 
farksızdır. Ve sahile dok.uz saat sahalarında başardıklanmız 
mesafededir. Buradaıt yüzünüzü b a k I a r I m I z in · 

1 
.• . aşarac 

şıma e çevırıp az ışaıtı inince sağ . . . r / ·ı 
tarafınızda yükselen biJ' datın garantısını ıaz ası e_ v~-
kaburgasında Zızanı vardır. Sin- recek kadar çok ve guzeldır. 
can kadar mamur olmamak.la be- Millet birliği ve halk 
raber, heybeti, kuruluşu itibarile idaresinin en parlak örne· 
~~tırı sayılı~, .güzel bi.r ~öydür. ğini veren Türk milleti he· 
bız burada ıltı gece ouaahr k.al d fi · · ld t d b . . _ _ e erını e e e me e un· 
dık, ık.ı gun ve gecede tam dort .. . 
mevsim yaşadık. O zamaalc.i ihti· dan boyle de artan bır h1Z-

sa1atımı şu suretle tesbite çalışmış· la ifer/iyecektir. "Vatan ve 
tim. millet hizmetinde toplanan z a ideallerimiz,, in dünyamn z a n a gözü ününe koyacağı eser 

Da~larile ufukları gizler gioi ey Zazana . . fer şimdiye kadarkilerden 
Dile destan güzelli~ia, .uyuyor aank.i kcynunda, aşağı değil yüksek olacaktlf. 
Kıvrılarak derelerin, akar nazla14.a, nazlaaa . . d Köylünün en küçük er· 
Güya pırlaat bir gerdanlık, sarlc.ar .ltöriinilr boynunda. * • dini, en büyük dikkatle ve 

Bazaıt yeşillerle kaplı. bazan beyularla etraf 
Ne letafet kı, anbean detiıir bu k.oytu diyar ; 
Kab duyulur bülbül sesi, ltih ıılılcla inler ecvaf 
Nagehan: savruk tüllerle iaer, iner sÜr('ldi k.ar ... 

doğrudan doğruya din/iyen 
Milli Şefin etrafında birle 
şen milli küme her türlü 
"Zor ve anarşiden uzak,,, 
her türlü zorluğu yenecek 
kuvvet ve olgunluktadır. 

* * -
Göze doğru ıı.:aaat germi~, penbeye çalan b•lutlar, 
Yaklaşı' zaman olıır k.i, yorgun düier vadilere ... 
Güney lcöyfi sırtlarından kopup gelen 1011 alciıler. 
Gecelerin beşi2'inde bayılır gibi uyuk.lar . 

* * * 
Gün dofarlc.cn sürü, sür i le.oyunların içli sesi ... 
Yaklaşır ve enginleşir, üflıyince deli rüzgar . 
Tabiatı canlatırlı:en ılılc. baharın nefeııi ... 
Haail olur bir lablo ki, erir, erir ml ttaııl kar . 

Çulha 
- So81 var -

Yeni seçim önündekı 
duygularımızı bitirirken Mil· 
fi Şefimiz lnönünün sözle· 
rini tekrar ederek ş-:refimi
zi .artlfalım : 

"Büyük Millet /vfec/isi, 
milletin menfaat ve ideal
lerini hakikaten temsil eden 
bir millet hu/lsası veziyet 

ve itibarında bulunacaktır ... 
Kamutay'a "Millet ha· 

yatında yeni b,'r tekamül 
verdirmek,, müjdesini de veren 
Şefe inammız ve bagllllğı
mız sonsuzdur. 

Vatam çelik ağlarla Ö· 
ren başın başımızda. bü
tün milletin yediden yet· 
mişine kadar her ferdinin 
gönlünde sevgi ağları ör. 
mekteki çallşma müddeti
nin normalden çok fazla 
olması en büyük dileğimiz
dir ... 

Hakkı Tuncay 

Teşekkür 
Sevglli bahumız S lim Er· 

dıışın ölUmU münasebetile ge. 
rek cenaze merasimine işliı'Ak 
etmek ve gerek uzaktan ve 
yakından taziyette bulunmak 
suretll~ ı cımıza iştlrılk lUtrıın· 
d!l bulunan mulıterem zevtıt
n.ıinnet ve şü.kranhtrımızıo iba 
Iııtına sayın gazeteııizin tavas· 
sutunu rica ederiz. 

Ojtulları ve 
Damatları 

Seçime doğru 
- B tarafı 1 de -

3 Nisanda toplan•rak büyük 
kudreti, yarm hazzrlıyucaklarrn 

sabırsızlık ve lıo'iluk içinde bıı. 
/unması nekaclar tabii ise, yeni 
meclisin ictimai ve siyaçİ bün· 
yemize 11ygun, yeni hamleler 
göstermek suretile ilerdeki mu. 
va/ /akı gel ve refaha ait tarilıi 
çalışmaları için de Türk bJlün· 
lüğıi o derece sevinç duymakla· 
dır, dugacaktır. 

Dünya milletlerinin buhran 
içinde, muztarib göründüğü şu 
sıralarda sulhçu İürkiyenin ra
lıatça, kaygusıızca yolunda yıl· 
rümesi, ilerlemesi mutlak suret
te bölünmez varlrğmırı izahından· 
başka bir ş0y deeildir. 

Pazar günü seçeceğimiz me· 
buslarla kurulacak olan B. M. 
Meclisi, hakikaten millet.n mu
hassalası, özü ve kendisi ola:ak 
"e yarının saadetini miim ~ıi11 
kılacaktır. 

Türk milleti, Milli Şef'n.'n 
izinde yaman bir birlik halirıde 
gc'jründükçe refah mutfaktır, mrı· 
hakkaktır. Çünkü, bu. millet, 
kuvvetin birlikte olduğuna inan· 

mış, her türlü refaha lcigık asıl ve 
yüce Mr millettir. 

ÇULH!f 

:ısa::s: 

EDEBi ETUDLER ...... . 

y re 
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'l'Ork, tarihi.:ı ote tıırafınd , 
a ırlaıı ı m verası ıd ; a:ı tlvPr
rihleri . alimle in pcok iyi gö· 
remedlklerl, beşer tarHıinia 
ıyıc s.ı~: ını>diği dE.'vlrl •ri :ı 
b şl ng.cındn maziaio karaulı· 

ğına karışıp gidiyor. Ya~ itiba 
rlyle Türklerle boy ölçü~emi
yen tarih, bu ulusun kahramnn
lığiyle mUfteblr ve bu ırkın 

yııloız zafer ve istikhiline şahit 
ülduğu için mağrurdur. 

Bu esil ulu tarihin hiçbir 
sefhaı-ımda keadi milli varlığı· 

nıa Hafiesi, ulvi manevivatıoın 
bir sembolü. olııu öz dilini kıy
betmiş değil, yalııız bazan lh 
ın 1 P.tcrıek mecburiyetıade kıl 
ınışhr. Filvaki ötedeoberi cilt 
elit kitaba mevzu ve biç şüp. 

hPı.iz çok haklı bır şöhrı>te sa· 
hlp o ıı Yunus E rre . ki had· 
dlnı olı.ııyunık oaua mu .zzam 
şahsiye!inin kuçUk bir portl'e· 
sini yspma~>l yelteniyorum -
değil yalnız TOrk edebiyatı içio, 
çok namüsait bir şerait tnhlin· 
de öz diline rı.ğbet etmesi 
noktalnazarındaıı dünya edebi· 
yatında datıi bUyUk bir mevki 
ye sahip olan fski bir TUrk 
şairidir .. 

Yunusun yaşadığı asırda 

umumi vaziyet : O üçUncU 
asırda Anadolu Selçuk lmp:ıra
torluğu bir takım 'l'ürk beylik 
leı:'ne ayrılmış olarıık tnrıh 

sehnesine aks0 der. Bunların en 
rn Ulıimlerinden snydığımız 

Selçuk devletinin son zawanla
rmda Uç nmerasından olan 
"Karaman. Gormiyan ve Eşref 
oğaUarı,, oı görUyornz. 

K r11ta110 beyliyi : Oğuz 
boylıırmıian olaıı Karamanlı! r, 
Selçuklar tuafuıdao Uç beyi 
olarak Ermenak havalbinde 
verleştirilınişlerdl. "Keriaıllddin 
K<tramao,, zamaomda arazilerini 
tevsi etmişler ve Karaman oğlu 
M .. hmet bey Konyayı zıptet

miştir. (1~77) 

Karaman o~ulları bu suret
le birçok flHubııtlarda bulocı
muş is ·ler de son zam nlarda 
K ramon oğlu İbrahim beyin 
vefatından S"Drıl oğulları ara
ıaadaki salt ıoıü mücı11ieleleri, 

O mnalı ve Akkoyunlu hOkO· 
metlerioio madalıelelerl oetiae
ıiııde lıUk.umetleri tamamen 
söıımUş ve nilı&yet 1487 de 
münkariz olmuşlardır. 

Germiyaa beyli~l : Germı. 

yaa emirleri evvelce Malatya 
tareflarıada bulunurken sonra
dan Ankara ve KUtühya taror
lımna yerleştirilmişlerdi. İlk 
lıUlrUındar olan "Allşir oğlu 

Yakup11 tur. Buııun Uınerasın. 

sındnn olan Aydın, Saruhım 

T< ıresi beyler bil<1here kendi 
tsimieriyle anıl~n br.ylikleri 
kurmuşlardır. Germiyan beylı 1 
hlr z ım ınlar Osına:ılılarıo hi 
ııı ıy slae girmeye mecbur ol
muş ise de Ankara harbinden 
s ınra 1 llklullni tekrar kazan· 
mış ve yioe Osmurıhların htma. 
yeslade mevcudiyetini wuhufa-

z ('İ iştir. Uu devletin soo 
blll:li rlnrı ikinci Yskubun bO· 

tini hemşiresinin torunu 
lı lıUkllmdnrı ikir.ci sul· 

t ır .da va iy{'t etmiş ve 
v f tı da arazisi Q!-1munlı mol· 
kü il~ve edilmiştir. (H28) 

E-ref oğulları : Selçuk vs· 
ri~lermden E ref oğulları tıU· 
kOmeti "Beyşehir,, hnvalisiode 
teşkil etmiştir. llk zamaolard• 
inkiş f kabiliyeti gö teren bU 
devlet 1324 tarihinde l\tıonlıl•· 
ların Anadolu valısi ÇobııO 
Oğlu D0mirt11şın d rbestyle yı· 
kılmıştır. 

ll 
işte yukarda birkaç satar!• 

ş masını ç;r.diğimiz devletıerlll 
Anad > Jd blıküınrııo olduı?ıt 
zıtmn• l! ıdı ki. birisi yUkse~ 
tabak dig i haık tabıtkası ol 
mak üzere devlet iki sıoat t~Ş· 
kil etmiştir. Birisi Arepça v 
Acemceye iltifat eder. diğı1rl 
kendi öz dUlai irnllanma11 

milli vazife addeder. Bu asrıll 
edebi vaziyetinin ve edebi of' 
reyarıların mibveriDi teşkil e· 
den iki meşhur simayı mi8'l 
olnrnk alabiliri1, ki buolardal 
biri M'3vlana Celal~ddin H.u .. 
diğeri Yunus Emredir. Blriool· 
nin lisanı sırf Acemce. dtgerl
Dioki sırf 'l'Orkçedir. Birlııl• 
kullandığı vezin Araptan doğaJP 
Acemden gelen Aruz; diğerioiO" 
ki tOrkçenin kendi milli vıırll' 
ğmı if deye yarıyan "Heo•" 
veznidır. 

Karaman beylnia Tnrkçef1 

tahrir ve resmi li.;an yepııa" 
sından sonra ele geçirdiği b0' 
kOmet vukıa pek kısa ıur4°' 
Lakin ondan ıonraki SelÇ.,ı 

ev ti de ço yaşamadı. o• 
kııdar Tür!( ve MUslUman btf' 
Ifüleri adeta müstakilen bUkO· 
met snrmeye ba~lndılar. 

F.ıu beyliklerin hiç birı' 
acemceyi kullanmıyordu. sıli' 
yoruz ki : Bu beyliklerin ti 
kllı;llk ve e11 yenisi olan .,or 
man oğullıırı., boyiiği dljerll' 

rini zıı µtetli. Sım ve öl2ıın .. ~ 
meler serperek Qf ul eden ::JI" 

çuk . Tllrk devletinin yerlııJf' 
diao VP gOrbDz ziyalarla •Ilı' 
bir 'l'Ork devltıti kııiın olOJU~ 
tur. Artık bu yeni devlet 

resmi ve tahriri liun ncelll; 
değıldlr. Fakat bY devletle • 
'"'İne iki tnbaka haınl oldu. 8 .._ ,, ,, ~~q 
iki tabakanın liganı birbirlod .d ~ 
uyraldı. Acemce Karamın ber '°' 
nlo biaweliyle resmi oıaı•~ ~-·~ 
tan çıkmakla beraber eneıolP ~ 
yetini kaybetmemiştir Arapç•~ 
mühim değil yalnız adeta IJlO '-i., 
kadd stlr. Çllnkü medrese~ ~i 
tamamen arapça hah.imdir. ~s;: ·""-
ya.ı.aul r yine Arapça, şiir 1 r ı._" 
zanlar yine Acemc6ye murecl' İ/~ 
otmek mecburiyetinde kalıfot' 

1
::'(t 

l cı o,;:l ar ı. ı· .. 
Q,mımlı hllkOmetiıJlD t~•'ıı· ,.~ 

kUlU zamnmndn tnrkçenia yll t• 'tııı; 
aek t b kaca nasıl ehemı:ıti1'o- ~l ~ 
siz :Ytldı ım ilk Osmanlı ll 11 'ıe/'>ılı 
kUmd rl rıaa arkadaş ık et1

11
1, ~ e 

olan ş lrleiiınizden "Aşık e, 
10 

ı,,_, 
şa,, ne güzel ifnde ediyor. ~IJ"e 

M Türk diline kimseler bakmaz idi. 
',, 
ı.'lt 
~gfi 

Türklere her kez gönül akmaz idi. 

Türk dahi bilmez idi bu dilleri, 

ince yolu ol ulu menzilleri... • 

Tdlisiz balk tabakası. Salçuk ııımnnındaki yükselt ts~; 
kttnın Acaıucesinl nasıl tınlamıyorsa, şimdi bu lugı\llarla, ArsP 1, 
Acem terkipleriyle dolu karışım dili hiç anlamıyordu. Binaeo•

1
"1-

Ac3mcenio resmilikten çıkarılıp , yerine Türkçenin 1'• JJ~ 
olmasından ıoor8 dıı Auııdoludn iki tUrlü Tilrkçe hasıl oldll· ,ı 
iki dllln şUphesiz ki iki türlU edebiyah meydana geldi. yaı•~,. 
tab<tkanııı malı olan edebiyata " Divan edeblyatı, Eoderuo 

1 

yaU, Edebiyatı kadime ,, gibi isimla,· verlll1ordu. 
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Öğretmen Ha kı T ncay taraf ndan v 
cc Atatürk, Köy e köylü n mevzulu konf rans 

ilen 

Sayın dinleyiciler: 
Bu ıece. size. köy adını 

"'cliğimi:ı hakiicaten tetkike 
ie;,, toprak parçalarile bu 
ı.,,,q/c/ar üz:erincle otur 
lo!llii kardeşlerimiz hakkır -
iQ bildiklerimi duşünduk 
1''irn; söyliyecek ve huşe 
itrı çok saymak 'Oe ılerı 
fötilrmek m cburiql'tind 
ct..;urnuz bav rLıkl ra E 
fi Önderimiz.in 'Oe Cumhu 
'i~etin onbeş yılda ne ver 
Ciklırin i belirtmeye çalış 
ct;un. 

Köy oe k öglü mevzuu 
'~rı enıinlijini tak dir eder 
1 "iı. Ba mevzu öyle bü
~ hayati .,e m illi bir e 
'ttrniyet taşıyor ki bunu 

\erinde her vatandaş (ka 

'ıııca kaderi1tce ) düşunmck. 
IO 9lemelc 'V! yapmak zorun 

~ır, Gtçmiş b~nu i~a~ et· 
11/or; buıün 6oyle ıstıyor,· 

t,,,,. 6ögle dileyor v e ni· 
lı.tet, bütün zamanlarım ızı 
t~lliclen yaratmış elan Ata· 
~rL• • h 
~ .. ııııı: cha büJülc ve 0%1% TU U 
0
1le istiyor. 

~ B n de bu yüluek arz:u· 

''" Jevlcile karınca kade· 
~ce v azifelerimden birini 

Prnotr ;, ;n huzurunuza 
1"«i1t1. Gördaklcrime. dalJ· 

~!•rınıa v e bildiklerime 
\ ı 6ir lcaç le.ita-,, mecmua 
~ fazete karıştırarak edin 
~erimi de k atarak arzı
~ iim. istediğimin küçük 
.; kısmını yopabilirsem 
~"tfilc balıtigarlık du gaca 

"' 
-- köy nedir ? lda1i ma
,~ lcög, nü/ usu ( 200~) 
\ oıağı gu dlara denır. 
~laasus k ög kanununun 
\ c; maddesinde yazıfz. 

"İ köyün ekonomik, sos 
~ -e ini/türel manalnrı 
~ltde durursak, bu yer
,_,,-. '1e bu g"rlerde oturan 

i~lQrın h er teşkilatın en 
to~ 'rine sahip oldukla ı 
'~ lllur. K öyler umumi of 
~ '>tedeniyet yüıuyuş nd 
~l ~et yürügüşü,,de geri 

'~;11 yerlerdir. Köylü de 
~ı '' sögliyoruz lci geri 
10,.'tıış insandır, Bu insan ,.,, . 
~ fQ bağlı, bütün vası-

-..,.'e lcaynakl•rını toprak 
~~~ide eden insandır. Türk 'fl ~' köylüsü başlı bQ
~~ 6rıyülc bir mıozutlur. 
' bu lıususigeti asırlar· 
,, beri yüzüstü bırakıl. 
~fl0lrrıası oerir. Halbuki 
~ topraklarınm dörtte 
\"de köylü kard şleri iz 
f s6'!Jor. Bütün yurdda 
~., ·810 ) k ög t1e lcöy par· 
rı~ /'' hu köylerde oturan 
~00,952) köylü vardır. 
ht-J' f enel nü/usun g •izde 

f ••lriai le.ardır. J/ı. 

satç lar so ~ rsan z, Tı"rki- ı hrı çocukl r ır·. An11 bakıl. 
qede b ş o şehirden b m lJı c eı çok ezilenler 
krı. şelıir fJe kasabalar da de on 1ar ol uştu,. tabii .. 
nihaı el bıig ik köq sayıla· lnkılôpt n önceki Türk 
b h ld dir. Böqll'. .ge- köyünden p p stırop sesı 
niş bir mc aun eh,.mmıqe- gelir Ko u, a ıl. ıç n ;ç'n 
ti göz önundedir. Fak'lt hı t 
Camhuri t ve onun şçiz r Hıs tro~: b b 

A - k • . avaaa u ut yo u n 
kurucu u ıatur e g ınce d d 

k -' h h - · k .. uman r ye aa er uyu ve O· 11 h ll .. h 
1 
... 'b' ,_.. ıvıaaedeo•n ı o 

nem ı ış nız gı ı 1eo fJ 'Oe • 
kozı n davnsı da de alın ne g n 
mumıştır. D2v'J ne demek ? Bu. ıstrr bın 
Ele alınm m ne demek? yen dum!Jm, du u 
Saltanat köy ve köy ü di- ğanıdır. 
ye bir şey bilm gordu. Ken· K şlc.anın önunde ıet şir 
dini, tonrmm yerde kölgasi s zlar, 
zanneden sultanlar sarayla
rını ve rıihayet lstanbulu 
bütün gard, buralarda otu 
ranlarz da butun 9urdclaşlar 
gibi görürlerdi. Onlar asrr· 
larca ekmek e den, su göl
den yaıadıl r. Yurdun fJe 

milletzn de t rmi dınlem k 
şögl« durs n fa kın rı bzle 
varm.;ıdı/ar . .lalianat köye 
yalnız onun kanını emmek 
ve kesesine boşaltmak için 
~itti. Önceleri f ü t r: h a t 
yapmak zaferler kazan 
mak ıçin uğraşıldı Sonra
ları bu a·ultt te durdu 
Kablumh.ıganın sinsi fle 
mıskiR buzulıişu taklıt edil
dı . Elde ne kaldı ? Yer ger 
çatlamış. yanmış kura top· 

Avnğım agırıyor qu e-
gım sız ar. 

Evet, bozkırın lı•p o a 
ğı afrım1ş ve YU" eı. yu 
reciği ~ız amrştır F k1t o, 

" G Jeı gelmeuor, c p 
ncdendır?., 

D ı. ·len başka bir ş y 
unpmamıştır. 

mzşt r. 
Yaptırılma 

Bozkır ve bozkırın öz 
çocuğu köylü, asırlarc 1 Yll
nııs Emrenin içli sesinde 
teselli aramış, ve b itü o
zanlarının tellerinde din e
miştir. 

Vardım kı bağ ağlar 

bağban ağlar 
Siinbüller p•rişan, gül

raklarla g ne bu toprak- Biitün 
er kan ağlar. 

bir devrin toplusu 
lara benziycn çatlak taban- budur. 
lr, yar.ık guzlu bir kalaba-
lık .. Bu top ak yiizlu ınsan
sanlar asırlarca baba oca· 
ğından. yar uc ğından Köylü 
mahrum bır ş .vrupa 
ortaların L- m Borç ve 
muş, Kaf k s J n 
yaylalarına k ı Bu meşhur tn söziın i 

h p'niz. bılir:in':: Yazıma 
Arabistan rve M 

hu sözti bnş zk ko makla 611. 
ne kadar göturu muştür. 

günde 1.1 rgid n bahis açmak 
Sonunda bakımsız Bozkır istiuorum. 

hizsizleşmiş. uzerinde otu Vergi hepimizin vermeğe 
ranları da k ndıne b nzet- mecbur olduğu milli bir 
meye çalış ;-ıııtır. Türke bu 
bakımsız Bozkırı da çok borçtur. Bu borç bütün btırç· 

larımızın iistündedir. Devlet 
gördüler T. rkü, ş mdige ka-

asker besler, qol ve şimen
d'lr gö termedık eri topra. 
·ın ç t k ında bog cak d i/er y p:ı.r, faf>.,ikalar ku-

d At t k'cın inki ô.bt rar, m kteplcr açar, bize 
he- manas le u c klı du· hizm,.t içirı bir çok mem~r
rumdan krı tuluştu~. Ala Zar kullanır, butun bu işlere 
l rımızın h yatı hep bozkır· millJonlaıca Lıra harcar işte 
/arda geçm "ştir. Bozkır sert ha hare nan milyonlar bizim 

fJerdiğim;z vergilrrdir. 
iklimli, engin gat;lalardır, 
Türk bu toprak üstunde Eskiden de 'Dergi verir
doğmuş ue yaşamıştır. Bu dik. Fakat hunlar nereye 
toprağı işlediği zaman onu giderdi biligormusunuı?. Padi. 
lcendısine 6oyun eğer gör şahın ve !arayın %evkinı, 
muştur. Fa.icat işlemedıği, safasıno, 
işleyemediği zaman hozkır Bu gün verdiğimiz bütün 
merhametsızdir. • Yavruları vergiler onparasına varın· 

nı yiyen defJ gibi bozkır caga kadar gine bize sarf 
ana da üstünde oturanları olunuyor. Yapılan yollar r.ıe 
kemirm ğe, tüketmeğe baş şimendiferler, kurula f abri· 
lar • saltanat devri bizi kalar, s ç ı lan mektepler. 
bozkır c-.nad n, bozkır ana hastahaneler lıulô.sa şimdiye 
gı da bizden yüz çevirtmiş- kadar başarılan hulun iqi 
ti, bozklT ananın öz yavru- ıJe hayırlı işler halktan tılı
ları şüphesiz k öylülerdir. 1 nan paraların yine halka 
Onu işligen, ona ha/can hep 1 h•rcandı;ını göstere,. vı iı-

o ŞRi ATI 

$0 •• 

rucu 
( 

Vata da la 
kle yol gitmekle b·t 

b t d ., 
U U UT fı 

z. m n dar ken iz 
p pta sr tı z giq cek bir 
k rış bezimiz. ğz m z ata
c k bir pü ıi,. şelc rimiz 
atımızı arabamızı yürutecek 
bir metre 1101 ımuz, şehir n 
şehire bfai g t 'rece.~ şimen
dferim:ı • kktm bu gıırı 
hun! t'I hep i r. Bu .l r 
ne ile oldı ·im 'V rdıo'-.. 
miz vergiler/ B nları kim 
qoptı. Cumhu ı et. Çü kü 
o h2 ·t n aldığı ı yi e h ika 
ha"C dı. 

1-l buki hu atand ş r 'i1 r 
'/erini gii.nü g inüne o m ş 

o solı.J.r hern k rıdılerine ivi
l k y pmşı ve h m de defJ 
/ete karşı ol n bu vazi/e 
lc·ini ifa etmiş olurlar. 
Çunku bu öyle hir borçtur 
ki hu gün değilse 9arm mu 
hakkak suretle iid nccelctır 
v; ktind ödemedinizmi di 

vergin z ge ıp h 
d'l c ktır . 

kttr 

m'l i 'Oaz '/ı m· 
ıge iç en .s 'fJinmek 

ı tigor v hem de biriken 
flergi borca karşıs nd z.or. 
luğ ı1e sıkıntıya düşmem ği 

Yuk rıda v gi bo cunuri 
milli bir bo,.ç oldu ·unu 
söylemiştik. Bu borcun ııaktı 
zamanında ô'denmesi de en 
başta gelen milli v zi/edır. 
Devletin millet için yap:ı
cağı işler• ve hizmetleri mun 
tazam ve mükemmel bir 
scırette yapılabilmesi ıçm 

bizim de bu milli öde ımizi 
gii.nii gününe i/a tm miz 

arzu dıgorsaruz: vaktı zama .. ı-------------
nı gelen ve,.gilirinizi günu 
gününe Ö egin. B ş tarafta 
dedımya gol gitm kle borç 
verm~kle biter. Bu ata ö'-

Askerli 
1 - Nıs n 93 celbı 

ic beder. Bazi 'V tand şl r cı henuz fıili hız:netJ rın' y p 
vergtlerirli flaktı z manında !ardan, 

Hs 

e 
rının ihtıvn 

1) d ğuml 

'lJermiyrrek birikiirirler. . 2 - Jandarm , a~mru , en z, Or n ve b rp nayii ınnıfları 
Sonra biriken bu bo cu ı':ıtıyaçlaruıın da keza." şimdiye k d r ıili hi etle ııi V pm 316, 

k 333 (dahil) doğumlulardıtn t in olun cak ve kafi gclm di t k.dırde 
verme onlara zor gelir· sanı 334 doğumlularJan tamamlan caktır. 
T•biatile ıı kıntıga düşe;'lflllll•W 3 - Alakadarların oo iÖre hazırlaıımaları luzumu ilan oluaur, 
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cegız 

1 

O ki Ebedi Ş!!/imizi istİlf nCJbzı şidddle atn;ur, kalp 
laf ettr'kten sonra dahı' da- /erde mütMş parpitas11onvar. 

j ha geniş mikvasta bizde Mili; Şefim;zin idaresin-

• se 
Bay s mın Halkevi 

onfe ons 

bu güveni ve bağı kuvvetlen deki Türkiqe hu hasta kür-
dirmiştir. 

s 
Buna c'erler. taksime i .. tfnacı eder. Bunu Ai· 

O h:ıldc garın reyleri- renin bir küşe .. inde bür s h
hat bir darumla bu hale 

mizi verirken hiç bir mı"illi 
nigehbandır O, mebus seçi

haza, lziç bir te1eddiit, hiç 
ı Kuşluı, maoyadıı bir vererü Dlspaoseri 

B şhekiml ve Rogtcencisi Kav 
ke ve Kecfeken yapmıı ve bu 
tün dünya da bunu kebul etmfş· 
tir. Bu da vücullıı mikrop ara

mde, o ölkes'nin sulh '{}e 
bir güclük goçirmed~n bü- ~ıe sükiirıile, o içini ve tzşı-
yük bir inşirahla, büqük bir nı her ihtimallere karşı per
itminanı kalble reglnimizi çi 'emek[ • sulh meşalesini 
intihap sandığına atarken tutuşturmakla, o orı yedi 
içim.izdt!n: Hayırlı olmrılar! adııki mukabil tedııfCH ve te

c vüzi hamlelerin ve mütare-
v s uk k !erin h lini dah doflrusu 

kenlı hayvan rın v r m bn ili. bOnycvi mukıwemeti göz üaOn 
in anlarda u v ı •uk kanlı de tutan bir tuksimdir. 
lnyv nl rın m r l.ıJ t jen Birinci devre kiahPslt de-
d ll'ild'r S ukk ınlı • ol . f varem mikrobunu olır. Ciğ . 
rm ikrobund o y nıl n rıd • rinde bir vııra busele geHr ve 
man a~ sı kıyın t iz ve bu•ıu ı bir b zesl · le-zeai şlşer. Vücut 
aa t tbık den doktor ş rht ıı· ~alelıe kazanırsa bu kireçlenir. 
dır. Bnk ri nevid n olan m!k· JMıkrop golebe ederse bi.:-çok bez 
rop hıı ta in k slldU ile b ı . ler şişer ve yahut clğerdnki ~ara 
nea çocuklarda bağır k Vt r . :ıçıl rıık il.~rlnr. Ve muhtelit 1

1 

Demektt.n kendimizi alamı

yocağ z.. Evet hayırlı n!
sanlar derken. husu i koç 
tımız da şu olacaktır : Trab 
ıon. her birerinizden birer 
eser, birer varlık bekler.;or. 
Ba kadarcık bir taviz d~ 
istemek hakkımızdır. 

* * * Aı•rup.J dehşetli bir fi-

mi yap bilir. ak.ibetlere intizar edilebilir. Fa· 
Evve'd dtJklorla c , r m kat yine vllcut lıer S!lfhada btı 1 . k 1 d 1 Ve kendi-

r . tı::. 'l o Lıru .n er er. 
hastalığı ıle h ı ın snlodığı ve aallyeti durdurup hııkimıyE..ll . t 1 . 1 d frıu• iddia 

l l b
. · 

8 
. ·ıcı ıu e~ ııs o unma ıb 

rem ıı ı.;tahğı 111sınd ti tP A' i e e n n ı ır ıı hzıdıs çocu1<- d k tı t d 1 Etrıı 
l k l 

e ere · ser •P~ çe ıı ~şır. · 
f rkmı t baruz ettirm k ıste· u yaş f,rınd~ olur S >nrıı ikia- f t 1 uzvJı etlP 
l 

el d li J' d . mı orun rını gPr ç ~ · 
r m. Do torc n Z'lrl o r ık dtı- . evr gn r. JU ıı dJhıı ıle- rini bolaştuır. 
şl\nece olur k b n el• d hll rı yaşl rdu bilhııs' ı bl\\uğ za. Tedaviye geline Veremin 
olduğum lı ide şarad ki buton m nında J orguuluk'.ı yukarda herşeyden evvel tedavi~i te ı iz. 
dlnl yicUeri:ııin lUb lağn ız ayd:ğım bütün ımlUimaller Hava temiz oıdtt ve tsfüııh t 
yüzde 9rl u veremdir. E\et si- kızamık ve grip gibl lıir has· ve b~stnya kuvVF t veıici ök. 
zin yilzd: dok.san do uzu uz t~hktau s >ar11. hastıı~ı~ ba~art-ti silrOgU k~slci il'içlarlu hekimin 
verem inız yanı v rem mikro- düşmez, _reogı S?lar ıştıhast JOk- yardım etmesidir. Almanlar, te-
b ·ı t l ı b ili tur. Kesık kesık öksürür. O . u ı e emas c m ve es • , . miz bir mutba • uıUkemuıel bır 
teşerrilfetmi t ili mış r nızd 1 a~ lı~ nıuay~n.e cd~o 1 ratı-cye~ ev ecımesindı:ın hayırlıdır cıer
bir ıı vi ntn eke aKdedllmiş bı: coktor grı~ olmu:;ı, u~unıı lerki çok doğru bir sözdOr hun
tabii bu mlHareke vücudun ga- z fıye_t, (febles J 'ner ı) dıyerek il dan başka ciğere ha ve vermek 
li0iyetile verem b sili aleyhine eyı or.kutınak t n uzık kal· vesair bir çok cerrnlıi müd ıhP 
neticel(!nmiş v verem basili . ayı t~rcıb eder. Hu devrede lelerl.a hutalığı yenmek metod-
slzio uzviyetlııizde mahpus bil· ılerleyıp muhtelif ıntışarlar u-
tUn hukukundan brum edil· kcdatavereıni maf:ı:ıl veremi, ları da vardır. Bu hu usta çok 

belkeml!'!l verauıı, kının zurı söz Fövlemeyi 2eit gürUr dinle-
miş &ilebl rmdıın t mamilo tec- - yicil~riml cımden seJSmlonm. 
it edil iş bir halde olurmak- veremi, zıtUlcenp vesaire ihti-
tadır .. Vere bnaUl ile tanış· latlar yapar. Bu ihlilalları da 
mak, btthusu böyle bUyllk fa- atlatmak ve hatla atlattıktan 
nliyetile, tozlu ş blrlerd ilk sonra sağlam losnulora nıızttran Açık eksil ·ı 

milqonun sıhlıot ve selôme
tile, er;ırıiqet ve saadetiie 
meşguldur. 

B znu böy'e bilere.lc. yarın 
nıebu .. larımızı intihap eder
ken her birerlerimiz.fo payı
mı diişen mi lif ve vatani 
uazif emizin bu seçim rolü 
de başarılmış (llacakfzr. 

Cevdet Alap 

i ı a n 
Erzincan tümen 

komutanlığından: 
Erzinco.u Tümen k.dan 

ask rLiği suosında bir ti.if e
le ~oyi etm•kten doluyi lıa
klt.ında hukuku amme dava
sı açılrmş olan akçaabadm 
J..adahor köyünden süleq
man oğlu musto/a köroğ 'u 
nun halrn bulunduğu mahal 
adresi molfırn olmadığından 
on gün zarfında nzincon tü· 
m k na meskeninin bildir;[. 
mesi vıya isbatı vücut etmesi 
zımninde As. M. K. nin 215 
maddesi mucibine işbu ilan 
yapıldı 

. 
os 1 şaa ı 

çocukluk yl rmda husule gelir. v reme daha muk vim olm11k 
Ve bir in anın zvıy tinde ve- şahsı d vı:rdır. Bu sdfha da 
rem basili oluh olmadığını yani geçtikten sonra tekrar muka· 
şsbsıo mikropl teınus edip : vemet kırılmak şıırtile üçüncü 
etmemit olduğuou anl nk i~·io bir s&fh gelir ıd bunda zirve 
koia t tbik olunnn çiçrk aşaın tiiberkülo.,ı;u ve akciğ'ere yerle
gibi bir tecrübe v rdır Bunu ş n vere ı hastalığı zuhuro ge. 

Vilayet Daimi Encümeninden ; 

ilk defa fon Plrke bulmuştur. lir. 
Verem basillerini zup zehrini Halkı dıı verem dediği Iş•e 
cıkzırdıktao sonra eld edilen budur. Oauoçun ilk iki sdhadn 
bu erem mikrobu ze rl d n bir ı:lleye hatta bu safhada bi 1 
ı. 10 000 , ı. ıoo 000 kad r le hestftsrn ve:em olduğunu 

1 
ıulandmlmış olarak derinin içi- söylernekt hekımler tereddUt 1 

Kindinıır - Kireçhane yolunun OxOOO Jx600 inci kilomet-
releri arasindo}9501 {lira (60) kuruş şosa e.s ıslı tamirfltz vı 
itşaatı (15) giin müddetle açık eksiltm•ye konulmuştur. 
muuakkak teminrtı (71 :J) lira (62) kuruştur 6 4.939 tari 
hine çatan perşenbe günü saat 15 de vilayet makamında 
toplanacak olan daimi encüme~1de ihalesi yapılacaktır, 
keşif oe ş-ırtnamesini görmek isteyenlerin hergin encümen 
ktl.lemin~ ve talip olanların muakkt:ık teıninatlari11f,. m'!z 
kür gün 'Ve saatte encümeue müracaatları. 1 _ 4 

2.5 Mart 1939 
x: 

Kapa ı z su i e 
eksi tme ·ı Anı 

Trabzon - İran Transit birinci 
mıntaka Baş n : 
1 - E1·5iftmeye kqnrılan iş: Transit ya/unu ı::: ki· 

/o metre 1"><; 000- 63x300 arasında parke kaldırım, şose 
esaslı tamırat1 ve dere tohkimatı 

Bu işlerin keşif bedeli ·· 2~3 068 ., lıra '2 kıı· 
rrışfu.,. 

2 - Bu işe ait şartname 'Ve ev .. ak şurılardır 
A - Eksiltme şartname ·i 
B - Mukavele Projesi 
C Bnyrndırlık iş{ ri Gen~d şarln m 
D Fenni 1ıe htısusi ş utrnme 
E - Keşif. sil ilei /iat ve metr j ct'l li 
F - Proje 

_ _ İsteyenler hu e11rak1 Trc.bzon N fın A1udcirl · 
ganden ve Gümüş 1nede Transit f}olu be c mınf ka 
Başmüdürlüğünden 12 lira bedel mııka · wde a a lir r. 

3 -· Eksiıt11~ 3-1-Y39 P.... t ginu s1 t 75de 
T_rabzonda Tranr;·t t:o 'u Bırinci m ı B ş 71udar/Jğa 
bt.'las•nda toplıı 1ac ık k.o misyon t f p foc ıl.::.tır. 

4 - E~ı;ilfnP k p 1, zı~/ u / l 'J /J'l c ktır. 
. )' E · \İ t n "lfe ı! 't! ,r/ n le için ı t klı · :ıı ·• l L 905 .. 

lu~.cıı1k m~v kk Jt t'"mı ıat V"r "'""; ·ııe aş 1i[ d .. · ı• .. sik'lgı 
gosterml'Sl lô.-zırndcr. 

A - isteklinin ihaleden 8 g!lr: e ılJe 1 1 rabzon 
v_iiliyetinP. müracaatla komisyonu m hm'S ta:a/ınd n P.lı. • 
lıyet vesikası alması şarflır. 

6 - teki•/ mEktup 1urı üçiincıi madf,,de l/'1Z'lı sa· 
attan bir saat evveline kadar yuk nda söui v·ç•n ko· 

'.nisg~'! rei.sliğine'"makbuz mu "cabdınde verill'c"kOr. PostlJ 
rle gonderılecck mekiupların nilı ıy~t saflt 15 e krıdaf 
gefm;ş olmrısı V"' dış zarjın mühür mumu ile iyice ka· 
oatılmış bulunması lazımdı. 

Postada o 1acak gecikme er kabul edilmez. 
15- , 8 - 22 - 25 

Açık eksiltme ile 
mezbaha yaptı ı cak 
Akçaoba e diye riyas_ inden : 

- Açık eksiltmeye konulan iş : B lediue mezbahası 
2 - Keşif betleli: { 4974 ) lira 45 kuruş 
3 - llıcıleye konulduğu tarih : 11-3-939 Cumartesi 
4 - ihalenin yapılacağı gün : 27-3 939 Pazartesi 
5 - ihalenin yapılacağı yer : Akç:ıabut Bi!lediye bi· 

nasınd ı komisyonu mahsus huru.runda 
6 - Yüzde 7,5 muvakkat teminat akçası : ( 375) /irll 
7 -. lha~egi mriteak;p teminat 9 izde 7 5 e ibltiğ olunur 
TalrP_lerın mezkur günde teminatları ve ( 5000) lira· 

ide ehlıyet vtsilc.alarile birlikte muracaat etmeleri i/atı 
olur.ur. 3 3 

ne şlrhıga et ve U saat ederler. Zira bu hastalar aman .-------------------------
soarıı kontrol etmek ıazı dır. r ııdim b.ınu verem dedller ı 1

--------------

Eğer bır kız rtı olacak olurs mma m1şallıbturpgibioldum Kapalı zarf usutı·ıe Mareşal Çakmak Hastanesinde 
bu şnhıs verem mikrobu ile Verem olı~ ın biç yaşıır mı idim 
çoktan t nışmış ve Ut r ke Anlamıyor efeındim bilmiyor. yeniden yapılacak i i katlı Pavyo 
hulinde deme tir. llizde tal bet geri dlyP. Iakır<lı 3 d t t b ı ı k · ı t • 

tilzlo yılıd 99 ZDDUZ bıı ~f~~·:;;.~d~~~~ğ~l;:;r. veremli a e o o us e Si mesı nun kopalı zarf usuliyla eksiltmesi 
ziyett olm sına çok ş krct C· V('lrem her devresinde kabl- Trabzon Beledı"y~ Rı"y setı'nr--ien ·. Erz!-lrum AŞ. SA. AL. KOM BŞK. LIGINDAN: 
ildir. Zir' o verem mi robu v u M l Ç '- k H '· li şlfıı hır haslnhktır. Fakat za- ~r~ş~ a.ıcma .ı.sta esinde y11niılen 11apılaca" 
ile biç tema et emiş l nııım . 7 ..,. b ş h 1 h ·ı d f · k l ol k le ti n k z f 'Jf [ v murındn hiikUm konup icape- - 'ra zon e .,; ua z l'' e ve sau ıqe ıs1m arma an ı ı a ı ravyon apg ı zar la e'·siltmelle kanız. 
mış olan yUzd 1 l r blr gon işletilmek üurr:, beheri 4000 liradan 12000 lira bı>delle m t ~ ·ı h d ı· ( 480910 ~ ani olarak r zla miktard b:ı- deae tedavili yapma şartlle rış u;. eşı e e ı .7 ) kPk sekiz bin doksan do· 

k f d . 11 ilk k d Fflrd veya Şavrole marka 3 adet otob·is mubagaa~ı gir· kuz !ıra ( 6 ) k t /ik t · t ( 3607 ) b /tt ile truz k lır. Ve vucudunun yo ·ga n ~ en ım ge n ız ır ~ . . uruş ur. emrn z iiç İn 8 

muk ve li de kırık ıs~ llç ismi teverrQme çıkmasın soora mi gün müddetle v~ kapalı zarf usulilc. eksiltmeye ko- quz uedı lıra ( 43 ) kırküç kuruştur. Ek ·iltm"!si 3 Nisafl 
dört gllnde intani ır ha talık eş"' dosta acderiz vesaire gibi nu/muştur. 939 PJzartesi günii s:ıat 11 de Erzurum Askeri Sotıtt 
gibi ölm !!~ matıkumdur. H rbl lnlmdılarla kendi .ırendislc:i 2 - Otobüslerin evsaf 11e mahiyeti Fen işled Mü- A

1
_?1a Komi~9onunda yapılacakttr. Şartname. Keşif fJI 

umumide işgal z 
01 

d ıem avutmakla vakıt geçirmek ala- dürlüğümiizd~ bulunan ş ırtnomelerde muharrerdir. Bu planı her gun komis1orıda görülebilir. 3 _ 4 
leketiml:r.e gelen S u } ı 1 turkalık , e ınzumsuz bir t•· şartnameler, 6 kuruşluk bir Posta pu 'u gönderilmek .su~ Qk I k I 
eller ÜÇ dört güa l ·er vekkUl ve lakırdıdır. ller ve· rcti/~ pOTffS12 tedari/c edilebilir• U sırası e Sİ tmesi 
t ~his olun .

11 0 
bır b. 1 remli hasta olduğunu bilmeli 3 - Jhale, 4-4-1939 tarihine müsadüf sa/, günü saat V"I" t D . " E d 

öğrenmeli ve bunu tıekı"mden 14 de Belediye Daimi Encümeninde icra olunacaktır. 1 aye aımı ncümenin en : 
tıın ölmeğe b 1 dıl r. Bat l l 1 k k il · · b h (50 rica ederek 9uurile dinlemeli 4 - Eluiltme kapalı zarf usu i e yapılacaktır. ' 0 u ar zçın e eri O) kuruşt n (100.l sıragoP' 
doktorları bu bal du <1nrmo~ ı t l /et Mı lele • ve icabeden \"esayayı tatbik 5 - Muvakkat teminatı 900 iradır. ırı aca ır. uvo at teminatı { 31) lira ( 50) ku uş/ur. 
nihayC't otop lı.erinde " r 6 4 939 '' mikrobunun hepsfola vl1cudunn edip lrnyıtıoı kurtarmalıdır. 6 - Teklif melctubları, 4.4 1939 salı günü saat ( 13) · tarihine çatan perşembe gtinii saat 15 de r i· 
yayılmış olduğu gorUlınUştnr. LUzumsuı feryadlrmo, döttln- e lct1dar ih~le komisyonu Reisi olan Belediye Reisine lafJ.et makamında (oplamıcak olan Daimi Encümende ;ha' 
Bu sencgalhl r me Joketlcrin- melerio göz yaşlarıaıo teşhis makbuz mukabili teslim edilecektir. 3 - 4 lesı yapılac.:ıktır. isteklilerin muv:ıkkat teminatlarile mel' 
de h\ç verem ba Hile temas koyan hekime kttrşı lablrarın •• kur tün ve saatta Encümene müracaatları. 2-4 

etmemiş ve ç >cuklukt o beri manuı yoktur. u tari' ettıeım o 1 çu'' ve tarh aletleri 
hakkında 

tedrici l)lr mu kav m :.t kazan. üçilncll devte ne kadar ileri 
• amış olan bu yUzd 1 ler yıışlurda olnrsa mikrop ta işti. 
ırnsınd i şa ısl rdır. E kiden basını kaybeder. Böyle yaşlı 

veremi üç devreye 11_ 1 ırl r bir vücudun kendine ml111it 
ve ciğerd t bit olrıaa nfet bir yer bu\amadıtuuiıın b11sta 
der~cesi v vuı: hm bu taksi ile afak çetıe maahürebelerl tar
ma esas tutarlardı. Bu Oçilnctı zıoda mücadeleler yaparak va. 
devreye girdlkt n sonr artık kıt geçirir ve hasta da b'11lld 
ümit kesi irdi Hal ta ba ter- 70 • 90 ycşında bu hı&talıktan 

hiyeyi qlmıştır. Ve sık sık: '' dok- değil herhangi bir sebebltt ölUr. 
tor bey kaçıncı devredel,, diye Ve lhtiy r hanımlar evladım 
sorarlar. Bu gUa veremin tak- bana veıew diyt>cekst>u beo 
simi son on sen lik 1eni blt verem oim••· Olu ol11m iı· 

~elediye Riyasetinden : 
Olçü ve ta;tı a!ı;.t/einin 939 senesi yıllık muayene

lerine 1..5 3 939 gününd<! ba1lanccak ve 30 4-939 günü 
akş mına kadar de.,am edilecektir. 

9.37 senesinde damıalanmış ölçü ve tartı aletlerini 
lc.ull11.no.nlar bu müddet zarfında ayar ,/airesine mürac«
•I edırılc ölçülerini muage11e ettirmeleri ilan olunur. 3-4 

Defterdarlıktan : 
İsle.ender p:ışa muhal/esinin Esvakta } 17 num ralı eo· 

de terzilikle icari sanat etmekte iken terki sanat edere~ 
halen mulıalli ikameti mechut bulunan Limarı reisi eıi ,,,;:r 
never namına 937 senesi için 8-38 nurnarc.lı ilıbarnof111 
ile 7.7.937 den 20-7-937 tarıhine kadar 9 lira 95 karili 
kazanç vergisi 1 lira 49 kuruş ceza ve 2 lira 29 kartJI 
buhram vergisi tarh edilmiştir. 

1~ bu ilin tarihinden itibaren ma.truh verıige ;tir"' 
etlilmcdiji takdirde katiget kısbedıceği ilan e/unar 


