
r 
Cumartesi 

8 
Nisan 1939 

~ arşanıbn . Curoart l günleri çıkar 

e 
; 

• 

Dfrektııra, Boşyazıcı!l 

BEKİR SOKCTf KULAKSIZ"ÔLU 

Fiati 4 /.:.ı.ruş 

//iin satırı 5 kuruştur 

Uzunıokak : 121 • 123 • 125 

16 ıncı yıl J 
~--==:......::::...~~--------~~-~-------------------~----~--------------~~--~---~"'!!:""""="::~~~~-~==~~;::;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;~---

Sayı 2576 SiY ASI GAZETE - TRABZON 

s 

z başladı! 
170 İtaly harp gemisi Arnavut 

~~hirlerini bombardıman ediyor ••. 

trıavutlukta kan gövdeyi götürüyor 
~ '1,.4:Q,. 7 { A. A. ) _ dayı Jidd,.tli 6omeardım•11 dirmılctı •• 1'111htelif Ji/l,, 
..;~: 1'iran•d• ve başka etme;e brı,l•mııtır. Ve ÜHrintle11 hiitü11 milletle" 
Ş/• nurnayi,ler tertip Draı cıt1armJtı wı AgassanJ- ı•pıl•n Jijer hitabede fakir 
~ '11;!'11

; "e. ltalg•n _ E:_n~i- ratla karag11. ulcer çıkar- llir ıurettı. ıilihsı% donan· 
t fG,., .elılıkegı tluşurul- mag· 41 tıııbiüs etmiş ve nuııı• '" 6ır tılc ttııı•reıiz 
't.:~ıı ıl . - k J• 
f.~" . ~rı uırere un Arnavutlar1n şitlJetli bir ilir tecıı•üze maruz kaldıjı 
~ f ıtı6aren Arnavutlu . . 

.._ cQQ,,,, • A mukavemetilı karıılanmı,tır. tı611ruz ıttırmıkte ıdi. /ıte-
'°''l"ı_ .. ~a geçmış t•e r-
~~ ~. Radyosunun hu Tirana radyosu öğleden fani aja1uının 6ir tcblijine 

\r/ii.fio,t kırkbeşte bil- evvel Kral Zoğonrın ltalg•n ntı~aran /tolgan lıafJ• filo
~l~Q:~, göre yüz yetmiş hareketine karşı ArnafJut suna mensup dörtgüz tugga-

1/ '1 Harb gemisi muh- milletinin tık /,;, kütle lıa- renin de iştirak ettiği bu ha
e ,.,.QtJut limanları ö- /inde en son ferdine kadar relctit neticesinde Draç Av. 
'~c. ~rrniş . Avlongagı. mevcudiyetini koıumağa lenga t1e Şingil işgal edil-

"'11iili f'e .4yazran· karar t111miş olJu;unu bil· 1r1iıtir, 

ve Eserler· 
il Uzatamaz. 

T rabıondan Ofa gidiş gelişin 
OUneşli, ılık b!lbnr havasın· 

da şehirden açılıp şöyle rahat, 
sarsılmayan bir otomobile yan 
gelip, Y my şil vudllerln, ber
rıık suları sfizlile ;QzUle akan 
d relerin, rençberlerio nuırh 
ellerile lşlentirek rengttr•nk bir 
halıya, bir tab toya bıuzer ftt· 
killer alan tepel•ria dekoru &·. 

rıısıadan keyifli keyifli i•çlp 
uzun bir yolda gitmenin zevki
ne doyum olur mu ? 

Geç~ade böıle bir gidişin 
zelklnl tattık. Bu taddaa mlll· 
bem olarak. o ieılntlalo lntlbaı
oı yaımak lıtlyorua buı&ıo .. 

Detlrmendereden ıeçiyoruı. 
KöprUnl111 all,ndan akıll ıular 

~lr&1 ka'barıkp, ttellild karlar 
eriyor. aaba•ıa çok lrkea vak· 
tlDd8 tarlalarda beşer, Hkizer, 
onar kitilik truplar lılellıyorlar. 
Ceınal Rıza Çıaar : 

- Dur tunların reımini 
çekeyim. Deyip t otıgrıt maki· 
nesioi alarak otomobilden allı· 
yor. 

Köprüden öteye ZeraoOlll 
ayrılan yolun önünden geçerken 
gı7retll Nafıa Mıı<tıııumnz 817 

Arire IOHJOrtım : 
- Zetanosa ba yıl otobUı

le gldebilıcek mlylı '/ 
- Gayr•t ediyoruz. Valialz 

Ki9aroa, Klreçhanelller kadar 
Zefınoılulıırı da memnun bırak
mak arzuslle bana bu yolun 
yapılmuı için çoktlll emrlol 
Yermiş Te iten de çok.tan faali · 
yete kıyulmuşumdur. 

llerllyoruz, Hoı yolmulayız: 
Geçen yıl kurak.tın ltlenemlyen 
tarlalar ba yıl hep bellenmiş, 

rençberde bUylk gayret Tar, 
Hu•mall faaliyet göze oarpıyur . 
Yıtmur menlai olan bu aylı· 
rın böyle ınnefli, kurak ıeçlşl· 
nln reoçberlerla yUzllade eadl· 
şt1l 1tzlllyor. 

Dlrona köprQsQoUo öDOade· 
yaı . Dftkl\olarıa önlerinde ea 
aeyen, gUatşleoea kUme küme 
atlımlar nr. İş 11mıııında bu 
eaoeyişin, ınneşlenlşin maoa11 
şu olsa gerek: Şu saatlarua bu 
radao geçeceklerladeo tıllberdar 
oldukları Umumt Müfettiş ve 
Valilerini karşılayıp, görOşmek 
arzusu .. KöylO; artık b•yUklert
lt lç lçt açık kalplt b11blbaldeıı 

ve taziz olundu. Tazip edil 
mek istenen mübarek ru
hu Trabzon gençliğinin 
Ona ebediyete kadar bağll 
k a I b i n d e n taşan. 
asil duygu ve heyecanlan· 
Din izharile bir kere daha 
taziz ve takdis edildi. 

Dün akşamki toplantıda 
Trabzonun kadm. erkek, 
resmi. hssusi sıfatı haiz 
bütün münevverleri hazır 

bulunmuş. hatıplerin gök· 
reyen. gür/iyen ve koca 
salonu çmlatan hita· 
be, nutuk. şiirleri " /!/kış 
bravolar. yaşa, hayır. asla. 
Atamıza dil uzatantn dilini. 
koparmz. kahrolsunlar! N 

avazeleri, haykırışlarfle Türk 
gençliğinin ne derecede 
dehşetli heyecan içinde bu-
lunduklannı izhar eylemiş
lerdir. Ebedi Şefin Türk 
g~nçliğine hitabesi ayakta 
heyecanla dinlenmiş ve 
Cumhuriyet marşı söylene· 
rek toplantıya nihayet ve
rilmiştir. Bu tezahüratı 

Büyük !'filli Şefimıze, Bü· 
yük Millet Meclisi Riyase· 
tine d~ iblağından gençlik 
kendilerini alamamışlardır. 

Bu tezahürat olduğu gibi 

de bütün lstanbul ve fln-

yol intıboları 
zevk alıyor. Buna alıştılar ve 
buna bOyUkler oulorı alıştırdı
lar. Daha dOne kadar bllyOkten 
korkan, kaçan, saklanın, sıkı. 
lan bu halk bugnn bOyOklerile 
hem hal olmaktan büyOk lınz 
duyuyor. Bu: Umumi MOfettlşl
mllln n Valimizin bu muhitte 
yaptıkları ve yapmak istedıklerl 
en btlyük iylliklerdeo biridir. 

Yomradayıı. İki yıl önce 
bizim lmır•l mezarlı~ıodan da
ha perişan halde bulunan ve 
biç bir Vılloin ve hiç bır Nabi
ye mUdllrQnUn pok.i dUzto ver
meyi aklından Keçlrmedi~l me-
11rlıtı buiUD havuzlu çlçııkll 
bir bılde aörUnoe genç, çalış. 
kıın nıht1e mudurnon takdirden 

Cevdet Atap 
ArkHı ~de -

İstifa 
Türk 'IJar lığının göz kama~. 

trrıcı banisi olan Ebedi Şef 
Atatiirk hukkında fecatJüzkarane 
neşriyata yer verdiğinden dolayı 
Uhtemd• bulunan Tatt gare
teıi muhabirliği,,den istifa ettim 

CEMAL RIZA ÇıNAR 
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f~ GOZE ÇARPAN K SÖYLİYECE 
atıraları ~~~~~~~ 

Yangeldizml 

Y akm senelere gel in
ciye kadar Trabzonda 
esen bir hava vardı : 

Vangeldizm f.ııvasJ/ 
Gerek vilayet ve gerek 

şehir işleri itibarile ne ta· 
rafa baksamz göreceğiniz 
manzara atalet, betaet . .. 
ve haca/etten ibaretti. 

Güzelim dört beş yıl 
böylece qeçti. iğmar işleri 
olduğu gibi yerinde kaldı, 
saq/Jk işleri perişan bir ha· 
le geldi. ticaret ve iktisat 
balta/andıkça baltalandı, 
köyde, kasabada. şehirde, 
liyakatten ziyade. maziden 
kalma kör bir zihniyetle, 
kafası boş, durumu nahoş 
nüfuz sahiplerine mevki 
verildi. 

En uftık bir iğmar arzu
nuzu ileri sürmek isteseniz 
hoşa gitmez. köyleri isti!J 
eden tifoya şöyle bir işa· 

r11tle dıkkati çek ·eniz kwa
metler kopar. hele su işin· 
den bahsedildiği zaman 
adeta küplere binilirdi! 

Ticaret ve ikti-;atfan. 
transit ve hinler/anttan 
b:ıhsetmek abesle iştigal 
eylemek gibi bir şeydi. Za
ten. bu son mevzular. an 
laması icap edenler ve 
anlamak mevkiinde bulu
nanlar için bir muamma 
gıbi idi. Trabzon limammn 
faaliyetini baltalamak için 
ne lilz1rnsa yapıldı, transit 
nakliyatini ürkütüp kaçırt
mak yolundakı kör ve sa
kim tedbirlerfo hiçblfinden 
geri kalınmadı. Ne gariptir 
ki, sözde. önde olan ve 
münevver geçinenler dahi 
bu ati/ ve bati/ kervana 
kanşmakta beis görmediler. 
Ev halli hep bir halli 
yangeldiler keyif çattılar. 

Esen hav~. tutulan yol o 
idi : Yangeldizm havası, 
yangeldizm yolu . .. 

ffradan. üç seneden faz-
la bir zaman geçti. Bir o 
zamanki Trabzona. bir de 
şimdiki Trabzona bakın! 

K-0-

Okurlanmız 
-ne diyor--· 
BakıotJu sokakları 

aptesane oldu! 
Her çarşıda az çok ihti

yacı karşı/Jyabilecek blf ap-
tesane var. Bakioğlu çarşı
sı bundan temamen mah 
rumdur. Yakm zaman11 ka
dar Bakioğlu kahvesindekı 
aptesane. bu cıvardaki es 
nafm ihtiyacını gıdenyordu. 
Kahve yıkı/ip kaldınldıkttJn 
sonra müşkül bir vazıyet 

hasıl oldu. Kahvenin yıkJ/ 
:nası elbetteki fena olma 
dı, fakat kalabalık bir mev 
ki olan bu senette hemen 
bir aptesane yaptınlması 
düşünülmeli değil mi idi? 

flçık konuşalım: Buka· 
dar insan. bukadar emaf 
sabahtan akşama kadar ne 
yapsın. ve ne yapıyor? 
Ne mi yapıy0r. akpmı. 

dar bekliyyr, karanlık çöker 
çökmez her sokak bir bevJ/ 
hane oluyor. flhlfık bakı 
mından olsun. sıhhati u· 
miye bakımından olsun çok 
müz'iç ve çok çirkin olan 
bu hale bir nihayet veril
mek llızımge/mez mi? 

H. S. 

" 
1) -

GözümJ ~ ç rpnn bu kayna . 

1 
Lir di~erine sordurn : 

mı. ve bu ne~'e tezahu Ü, Bizi Fındık bııhçl'n, mı~ır lnrlan 

bir an evvel Dış .rı fırla ıy sev· \•ar ı ? 
ketmışli H!'pıi var. ddı. Y. lrız bu 

Müdurle kutlama progran:ı ~en, bir şey alaınadı -. Kurııldık 
üzerinde ıc bı"den görü~meyi bitir- fına yşıptı. 

dıkt~n onr birlikte yola indık ı Bankarıın ( Lıızutunu ) alma 
Yolun deniz t rafın sıra•anan mız, Taprağımııı boş hırr.kll'amız 
şenlık kofılelerini alkışladık. Bu için dP~ildir. Biz'm k zmamızın 
caclı sevmç t blolarından duydu- önüne Toprak mı dayarıır, Ekrue-

ğu'Duı f<> .. i lık ve hayranlık behd mi;ı yer n.i bırıtkmz. Hepııinı ek· 

b r az faza dev m e re ·kti; f k.a•, tik, e:Ctik amma yandı, gılti. Bu 

Yom • ' ın en ıısil ineti, en ul günkü halimize bin şükür . • 
vi abi l 111 ol n v ni ltk ol-ul bı Biz böylece hn,bibaıl rderken 

n .. mı gor ı.ce d.iba coşkun bir Halkevi Reisi y rıımız::ı geldi· • 
zevk duy c ğımızı muıı kkı k bi Bir az da biziaı terJfa geçe· 

lerek orayı gezmek ar:ıu•unu iO!I li dedı. 8urada müteaddıt fo. 

keuctı rnizı 

bi voı z 
blyP ffil" 

hıtrAp h k 'l' 

cığ d b:l 
\ I' k l ir n 

terdik to~rnflıır çektikten ııoora Halkevi 

lki kat üıerirıe inş cAilmiş istikametine doğru yiırüduk. 
1 

çllşın ıı, r b t 
olun bu müllemmel mekteri gez AyPi tenlılr:, ayni i'.alabıılıc, 1 i l 

k 1 yt>n sen eoı 
dik ve inandık ki, burası, her ye- ayni ahenk devıtm ed.yor, e sı • 1 y!ık elir, 1 tı l 1 
re nasib olmıyun v benzeri bir miyar, artıyordu. . cı. rm ı koı.n ımız 
çok Vilayet merkezlerinde d11hi ( Şimdilik ) kııydıle Halke':'ı T hlr B lı 
bulun ıyon bir Abide ve bir ışık 1--inaııı ittihaz edilen yere gekı· kul hin • 1 tıl 
sütunu halind )Ükse~n iş ve yük. ğinıizde dört, b,.ş l.öy delikanlısı· ' DPk ol cı 
seltilmi tir Geni~, • hhi odalarıle, un sağa, sola bıdı.m~ıd ın ç.dış_tıkla-

1 
go.ı: çarp t 

Salonlarıle. At yavr ularıoa kucak rını srörduk; bi(' tarafat bınııyı y~ t'! ı ~ 
ol ca~ bu ç tı, T~k başına Yoın sücııiiyorlar, dir,-er teraft:ın yemek d 1 kayın ık ı 
r.anın bütürı eksikleri üstüne kn ı ki 1 d ı 1nzır ı .trını yapıyor ar ı. . . SIJ bu · s cı ın 

nd açan ve hor yoku ut!utturan Bu haıaretli İn!lanhırın ı~lerı kO:HUUı.? o ur l 
bir varlı tır. ne enıel olmamak üıre bin nın 

}{uradaıı fahir ve gururlıı ayn önüne ııandalıelcri atar k, orada ıoda yt 11 ı 
Jırl(.en knrşım zo b r beton yapı oturduk. 1 bulınaltt nır. u } 'f t 
daha çıkıverdı. So:duıc, bura11 da Bu sırada Nahiye Bıışö:ı-retme· fş •• Htır , c,r 1 11• 

Yenı Hukli net kona •ı. ni Bay Mustafa yanıwızıı gelerek h ngi. t glıL •1 bi ı. z \ a uı r-
Yarıdan fazla ı tamamlanmış daha önce gösterdiğ-imiz arır.u üze- 1 k.ez ol c k. '? •• 

yalnız ahşııp aksamı k lmış Şöy· rine bizi eski mrkteSi yani, hali j Arsen yo.lıırı d .n ıl 
le, böyle Yaz bıışı Yomra bir hBZır tedrisat yaptırılan yeri gez ken en çok dl r .ı 
iıcır:ci Abic:leje d6ha kavuşacak me~e davet ediyordu Sandalye· çekt'll ve bız <>t { 
Ne bahtıyarlık, ne ş rt.f.. lerimid ısıtmadan kallltııc. sıtıebe m V.Z\OU 

Bunlıırın heyb t 1 dırı şiarından Nahıye binıısını yanıbnşırdıı bO) U kı ılmak Ül 

fışkıran gür bir 5 ,. • c ıdu ı1 Onu Mekteb diye, Taşları ııolguo, Med- tarı \<e rı fı Lh" • 
duyur ak borc ıtrdw: U7 er'e ve rese kıyafetli harab brr yere gir· ı ım;m'll fırn if •tıdır. 
Koraltan'a Mınoet ve Şukran sesi. dile. İçerisi itina ile temızlı:nmiş Nı.fla uillırU üz ız ıh t ve

Yeni inşaatı gez11Se ve görme 

işi bitince çaTşıy dog u uundık; 
Her Vıraf l'ayrnldada ü .. l.:nm ş1 
yollar, Duzluıder ıo an •.a\ab lığı· 

Je örülmuşlu. 

Fırsatı n me-t bılerek 1 er bi· 
rimiz Köylü vııtandıı,lıırımız ara· 
sına yayıldık. 13ir ıhtiyarll\ ra· 
mızda şöyle bir muk , ere geçti : 

olmasıoa ra~ınen es'tiven döş .. me rlyor : 
taşları, tahtaları bu ıtinayı inkar Bu t Ş yı 
ediyordu. k udi lıll l d } J • 

Salona açılan kııpılardan içeri 

daldık; harab peııcereler, dar oda 

lar ve buraya yakışan eski sıra· 

lıır ... 

tam Baba dt"dim, Bu d kile.ada bir 

derdin, 
0

bir düşüııc::n, bir dıleğ-in 
varını? 

Cevab verdi; 

Per.coreyi açank karşıya brk 

tıın. Üı1tü Avrupa kiremidi ile 

örtülü, yanlnrı ak, pak iıetonla 
çevrili, geniş antrt:lı, reniş pen· 

cereli Yeni Mekteb, g-özümü ken· 

dine çekti. l3ır ltalunduğum yere. 
bir de l:ıulund11ğum yerden yirmi 

metre ileride yükselen hakikatan 

( Abide ) ye baktım Burada eı· 
kililde, yeniliğ'i, g.:rilikle, ilerili~i 

canlı bir tablo h~lınde gördüm, 

dün ıle bugünü mukay se ettım. 

geçerkeu otomu ılıı durduı·du, 

mllteabhldl c ğır 1 ve su emri 
ver!'ll: 

Biı olan şeye hatır içio yok 

olmıyan şeye hatır için var do 

mPyiz.. lııan ki, bu anda bir der· 
dimiz yok.tur Allah bllyükleri 
mizden, Hulnlm~timızden rıızı 

olsun. Anbarımızı mısırla doldur-
ÇULHff 

' 

dult. Daha neye düşüne ı edwriz, 
neye d rt edt" iz ki . • - Sonu var -

,-~-=,..-_,___,.~~==-~--~--~-:--=-......,__,.... ....... ~..,_~=-~~-- - .... ______ al!!IBili-!El -~-· ' 

EHIR 

- Bu taşJa.ı ku.lın ıl • Ş 

taşları lrnıl n .• ıfı iuı ı k.o .ro. 
ıuoe de: 

V err en ...urC' gö e h 
rdrnt eylı> ı 

-
Yolumuza de e ı ı U'.i 

Cevdet Alap 
-- A k 

- - ______ ..., ___ -
---~~-~ ----- - - -

Halkevind~ 
Solz gürıii H'lfk,.vi Tem

sil ve ~,ncmrı S, /onunda 

filim gösterrlnı~den önce 
Uçuncu U ,.,, 'ili Muft tUşlik 
E7ınirıct Mü~ Tıır muavını 

Kıgmetlı "~ set.ıimli g nçle-
imizd l'J q Kernal /( rı11ab 

[ 7 ürk lnkr ô.bında Türk 
Kadmm ro!u J meozuunda 
şiddetli alk şiarla karşıla

nan çok istifadeli bir kon
ferans verilmiş ir. 

Mısır Tevzii 
Vilayetimiz merkez ka· 

zası fmdık müstahsil/erine 
mısır tevzii işi bir nisandan 
itibaren Zıraat bankasm 
dan Giresun Tanm Satış 
Kooperatifleri Bırliğine dev 
redJ/miş ve bu birliğin 
Trabzondaki şubesi derhal 
faaliyete geçmiştir. 

Müstahsil/erin mısır ih
tiyaçlannın tesbiti için bir 
lik tarafmdan ihtiyaç şeha 
de/nameleri tab ve ihzar 
edilmiş ve bu şehadetna 
meleri alıp doldurmak ve 
birliğe muracaat etmek 

Şehrimi1de 

100 Lm Ji aya 

atülye y pılacak 

Tra1 sit 
menler 
3 bill li 
alarak l O bin 
mobil, K m 

D 

oto 

Vdzan: ZEKı VffÔ/'l'ıURDEREl.! Tefnka 

ız n: 
ş l 

.. 

ya uç r 
r bayriçOo 
ler G y ıcon 

o ül l ua ur ıı 

ırnd o lo 
)} 

h 1 

şır,,.ıo agır ., ıLr ı gur ylm 
ş •rri r ı etmek elinde hnyrı çok 
H<ıyrı ı.z etnı k elıade şerri çuı5: 

:::> ~n te şa kıl un hıı;;; ben y n m 
E n1 ıı ~ i r ıtJb len ı.n 
i ın ,lJUrUp 

to k 

~ n pL 
luıs .n oğ u 
yetıııiyormuş gtoı, 

•• LiR 

N. I·. 

Sen tahsiz uf kumdu doyan ilk hurşıd m~if1 
Sen. ruhw w o ı nurlu e/::;in YunusUf11 

Ben, sadık brr mu .di ı Sı.;.n yücem· :. dif(15 

Bu } afi ~ön umu t.d m Yu lJSU 
1

' 

!ildim sek.'z i.ı~ yı 'ık ı u 
lmaıın es n rJvh n Lclk 

Bun h ıb . yel 1 jın n . naJ r e 
fakat !ıer sabah senin kola n ye/., ıı Yunu>tl 

Zekı Ya ;_ımurderell ·------------
1 f. f Ki 

Transit yolunda 
inşaat faaliyeti 

üzere merkez kazası- 1 
) n 1 s 
nı ,_, atış oop 

cı u p 
çaları jmal ~d·cek v t m · 
rat yapacak b 1tiin m f.i,.e 
ve tesisctı h~ı · o' '11'1 u ·~ 
re bir atufor inşaat ~ ön 'i 
müzdeki H zi~an ayrrı"J 
baş 1ıı;ccağı ve ·' ·e 
nin E•zrı·u nla d.ı. kırı ı 
cağı haber alınırPşfır, 
diden mühim milct r f 

eş kkür ~ı 
rati~, ı· BabamJZm ölümü !7'1ıJ ~ 

1 sebetıle Gere!( mekf LIP 
zeme gelmiştir. I Vaid.kebirde 

'• 

Trabzon - lran Transit 
uolunun Trabzrm krsmmdalci 
inş.ıati için 300 bin t:Je 
E· zurumdan hududa kadar 
olan kısmın inşaatı için de 
1 milgon 200 bin lira yani 
939 yılı zarfwda bu gol 
üzerinde ki inşaat ıçzn l 
buçuk milyon lira.lık tahsi-

na bdğ/J köy muhtar/arma 
derhal tebligat yap1'ı'f1ası 
için vilayetten merkez jan
darma Komutam ile Yomra 
nahiyesi Müdürlüğüne emir 
verilmiştir. 

Transit yolu açıldı 
6 Marttan beri "'"Pılı 

kalun Trabzon · lran Tran
sit yo 1unun 6 Nisandan iti
baren açddığı ve nakliY.ata 
Qr11-landıjı haber alınmııtır. 

Kültür Umum 
Möfettişl 

Frndık sa· 
tış lfooperafJfi B ·liğrnin 

. te:;kılı içm b ·rtik merkezin 
rı derı mtııwllwe ldLıınyelen 

Mutat t /tiş s ualıatl d- tebliguf y.ıpılmı tJ/J nal 
ne çıkmış olan Kultür u ıu?ı gönderilm ·~ıır. fwoperatd 
Müfettişlerinin ş h i derhal teşekk I e erek 

telgrafla ve gerek bizztıf 11 
mek surefile büyük acl 
za iştı!'ak lütfurıda bu/il~ 
zev:ıtcı ve:· bJ/hassd saf1111 Oy 
neşriyatile bızi minf18 tf ~ld 
eden saym gaze e uze de 
şekkurlerimui takdime 

Hami Naib 
Ke,71a/ dof Pi l sat flgrıldıiı lıab!ral:,.rnış 

tır. 

gelmek üzre ol ak rı faa/Jyete geçecc: fi sır 
her p[ır.m tır tevziatma başh/ucaktır. 



8 Nisan 

OVlL 
• • 

E i ôYCÜLÜ OLU NEŞRIYATI 
6'!:::-~-:!IE3ii:iii& 

1 DAÜLKELP (KUDU ) 

n ak ı T ncay tara .n an ve ilen 

Bu hastalık en çok et yi} en hayvanlardan 
bilhasıa köpek, kedi, kurt, çakal, tilki, sırtlan 
ot yiyen hayvanlarda ise sığır, koyuP, keçi, bey
gir, merkep, tavşan vesaire de, görüldüğü gibı 
insanlarda bu hastalığa kur ban olur. Bu hasta
lık hastanın ısırmasile derimize karışan tükürü
ğünden geçer köpek gibi dişleri sivri olan hay· 
vanların ısırması sıgır gibi dişleri yassı olandan 
daha tehlikelidir, m.ide yolu ile hastalık pek o
lay geçmez çünkü midenin suyu bu hastalığın 
zehirini kolaylıkla öldürür 

• • 
1 

,, 
1k ıçin p msigonlar yap

l"ılmr ştır. 

D - Ht!r far•fta ihti-
qnca ul!gu'l sade kö11 okul
ları v cuda getirmek içirt 
bayük bir f aaligd vaulır. 

E - Gğretmen oku/la. 
r ndan çıkmış öğretmen 

d derme'}e nü/ us vaziyet
,. ş i olmayan kög. 
1 ı 6 'J37 tarih ve 

• • 
1 • 

• 

Üıger butun nıahsu ler gibı fındığın da be
etli olabi mesi için verimi fazla, geliri her se
b r n lazımdır 

g l'oprak.larımız uygundur. Ağaçlal·dan her 
~ne üstün mahsul almak imkanı vardır. Zaten 

rd~ ~na .., ra7.imiz geniş olmadığı için de mecburuz. 

e;~~ ~ Cl~s~)ü bir sene bol, ertesi ~e?e kıt .almak köy-
yuı l'nuzun zararın dır, düzensızlık verır. 
i, ~ İşi ı gilcünü bilen köylülerimiz iyi bakım 

oıd' .,~ 
b I esinde f zla ahsul alırlar H sabını kitabını 

il l' nl r de eler vara yoğa 
~~tcarnaz, tutum u dü iı ürler. 

şır. 

erek tli ve 

ayık o!duğu 
· n n 

hu 
b 

ı d n biı in-
ıı çmışti ama 

y iş n s y s z p'çle
eşkinlerin ayıklanması 

qt l 
tıdır: ve 

tiy 
l • 

A r z v ı mahsulü kuvvetli ve 
\ I Ilı old kla ı m n verirler, Genç ağaçlar 

t- ~ar an daha kuvvetli ve verimli, hastalıkla
~~~ qtşı dayanıklıdırlar. Yaşlanan ağaçların ye-

e Ôc:nçleri yetiştirmek icabeder: 
1,f \ı:ı~ ~aklc: rda ağaçların diı:.lerinde her sene bir 
ıJf1 ~ J:>ıçler tör v ç buk örerler. Bunlardan 
rt1 , •• '.t k darı b r k 1 r, meyve verecek kadar 
et \ldükleri nan ku l muş, kuv\ ett n ve rnah

Atı duşmüs ya lı ag çl r kesi ir. Böylelikle 
Y ·ı n r ş nlenmiş olur. mak-

ı so d m verimi düşürmemek, 

g.'dcrck iş görmektedırler. 
Bvnlo.r ask~rliğini başarı 
il• 11•/ları v~ köye kılofJuz 
olobileceı ltöulülerden ıeçil 
mektedir. D.ıjmılc lcöylırin 
6ir lcaçı için bir ttzici boş 
ıjitmera 'Veya ~jitmen yo/. 
lanmalc.tadır. Bunları t1:fti1 
al:ltcelc. müfettişler de kurs
larda bulunmaktadır. 

D - Bcılcn.nlılc köy öğ 
retm,.ni yetirşirmek. için eu 
ve'ce Kags ·ri t1e Deniz ıd~ 
cçtığı köy öğretmen okul
lcırznı maksadı temin eit!-
medikleıinden 917-938 yı· 

lında biri lzmirde KızılçulluJa 
d;ğıri E kişı hirde Mahmu
dıyede iki 9tmi tıp köy öğ 
retm,.n cıkulu açmıştır. Bu 
radJ ilk ok9ızlun brş sınıfı 
ve orta ok. t hselıni biti 
ren fa 1•b,. il i esaslı g•upfl 

ans 
aunlmulı:.ta bir lusmı köv 
ô'ğretrneni fJega lcögler için 
l!OPl ustası. dımirci, lcög 
kooptrntif ,isi olarolc gctiı
tirilecek lc-Jbiliget ~• iıtida 
Jı olanlar lisegtt vı gülcstlc 
tahsile sev/c edilecektir. 

Bıı gıl Etlirnedı hu 
okullardan bir tane aııla
caktır. 

E - Kö,q öjretmen ve 
t'ğitmenlninin mesleki ve 
teknik biltileri artırmak 
için 20 den çok kdu.Juz •• 
kitap neıredilmiştir. 

F - Amerilcaya kögcü 
lük iolısilı için talebe gön. 
deri mişlir. 

G - 1932 gdında 6ir 
seggar kutiiphone teşkil edi-
lip demirgc.ln ü~tündeki lcög
lere kitap okuımu#ur. 

- De'(Jam edecek -
-'------~--

Ağ · ve Toprak bayraminda 
Pazar gfinü Atap rkta yüzlerce vatandaşın işti
dikile kutlanan ağaç bayramında orman milhen
disi B. Pertev tarafından söylenen nutku aynen 

aşağıda dercedi' o ruz : 
Dıjuli llbag, Sayın Ba- adımlar atarak mt'!dt1tİ!let 

yanlar, Baglor. yo1unda olanc.J hularile 
Bugun burada ilk def'a ilerleye . bilmişlerdir. 

ol•ıuılc me5'ut hir günü, Ajaca, ormana,· onun 
a;aç bayramını kutlu/amale. kutsi varlıjına hurmet •t
/ırs:ı.tını bulmakla hudutsuz mesini hıltnigen, onun J.alckı 
bir seıvinç dugarlcen her l k ' e an mıv i ni ona flarmıgen 
şeyden öue bu pek sevinçli milletler Kültürce, '1ttdeni
gün• lcarıı ıöstermiş old•- getce tiüıülı ola• mill•tlerdir. 
ğunuz alcilcedan Jolaqı siz- Jktistuiı Jıago.tta, sanayi 
leri sagıı ile se/arnlamagı h 

~yalında, içtimai hagatt11, 
bir borç bilirim. o - b le 

Tarihte gu alan Türk uııın en ügü rol oynagan 
ormllnın kıgmetini "• ;aç 

ananelerinden birinin ihgasi · · 
d~m•k olan bu bagromın sevgısıni takdir edemigen 
Bül}ülclüiünü dugmalc, Top- milleti r, i>Arihdelci zamanlar 
rok ve ağaç bayramı to.hi· içerisirıde olduju gibi yarı 
rinin öz mcmas nJaki de- ""' uçu1Umiarına yuvarlan-
. ı· · d k maya m hkümdu;iar. Hal-

rın ığı üşünme . ona say-
gı göstermek ve flizungelen kın sağlığı, :ıirrt:ti mahsu 1a 
kıymetini 'Vermek Türk tın çoğalttlması, bi 'münase-
mi1letirıin c.sırlardınberi be genış Ö çücle nu/us artı-
toprak ve Qğ.:ıca gÖlter.iıği rım oğuç se'tJgisi11i bilen. 
olaknnın bir tecellisidir. ormamrı: koruqan una kıg· 

Sauın dinleyiciler met ıveren milletler için 
Size burada bu bayram uzerınde düşiinülmegect.k 

kadar basit mcs'elelerdir. 
murıasibetile ağaç ve orma· 

. A tiz dinle11iciler: mn c.nfnı n,'yetinden ona gös- :s 
te;i/rnesi /tizımgelen seflgi- Tu.rihi or şf,rma[r;r bize 
den vıe mcdcmiget aleminde- Dünf, a Üzuındn i mc.deniget 
ki büyük rol cıinden kısa- yuvalarının, canlı nufus ho. 
ca bohs etm k istiyorum reketleriuin 'Ot! nihaget bü-

Ağ11ç sevgisi, orman kül yük imparotorluf.:ların ku· 
türü her şeyden önce me rulduğu gerluin daima ıve 
denililr. ıc;asfmın birer mi- daimrJ armanca zengin gır
ycrrdır. Bunu idrak eden. /er olduğunu açıkça ıöster
bur.u du.qan milletlerdirki mc/. tedır. 
uer yüzünde en geniş ileri Sonu var ---
bilakis çoğaltmak ve temelleştirmektir. 

Lüıumunndan ziyade olan piçlere gelince: 
Bunlar herhalde ihmal edilmiyerek bugilnden 
sökülüp çıkarılmrlıdır. Çünkü meyve veren ağaç
ların zararına yaşarlar. Kökleri üzerinde üredik 
leri ağaçların topraktan çektik;eri kuvvete or
tak olurlar, toprağı yorarlar. Ziyankardırlar. 

Bunlar sökülürse derin kökler iyi gelişir, 
kuraklığın şiddeti azalır, yufka büyümüş olan 
kökler belleme esnasındaki zarardan kurtulur. 

Kazı.u Bulutay 

Çok eski zamanlarda aşağı yukarı 1600 se
ne evel insanlar bu hastalığın kudurmuş köpek-
ler tarafından ısırılmak suretile geçtiğini bili 
yorlardı. Miladdan 400 sene ev el A risto 
namındaki bilgin (köpekler, hiddet yapan has
talığa tutulurlar ve bu köpekler tarafından ısı
rılan burun hayvan ve insanlarda kudururlar) 
diye kitabuıda yazmaktadır. fakat bu hastalık ne-
den olur bunu bilmiyorlardı. Çok sıcaklar, dişi
ye aşmak arzusundan alıkonmak, susuzlul , hid
det, kıikançlık çok besleyici kuvvetli yemekler 
yemek, hastalığın meydana gelmesine sebep teş
kil ettiğini sanıyorlardı mikrobunu bulmak için 
bir çok doktorlar uzun seneler uğraştılar 111u

vaffak olamadılar. Her zaman ve heryerde ismi 
geçen Bay Pastör burda da yetişti ve hastalığa 
sebep olan cisimlerin beyinde ve murdar il ğin
de bulunduğunu anladı ve tedavisini de buldu . 

Kuduz köpek taraf mdan ısırılan bir insan 
iğne yemek için hastaneye gidiyor ya işte bu 
ilaç Pastörün bulduğu bir usulü tedavıdir. 1881 
senesinde yani ta ru bundan 58 sene evel Pastör 
kuduzun zehirini ( Virüs ) daima saf olarak be-
yinde ve tükürük bezlerinde ve onların salyala
rında bulunduğunu anladıktan sonra tedavi ça
relerini de buldu: Kudura aşıladığı tavşanların 

mundarlığını alıp ince parçalara ayırdı ve hava 
da kuruttu. 

Bu suretle zehirini azalttı. İşte bu parçaları 
temiz suda ezerek köpeklerin vücuduna şırınga 
elti. Bundan sonra asıl kuduzlu köpeklerin ze
hirini şiringa etti ve köpeğin kudurmadığmı gör 
dü ve bu suretle bu hastalığa karşı korunma 
usulünü kabul etti. Bu buluşundı n bir sene son-
ra kuduzlu bir köpek taraf mdan ısırılmış ve e
linden, kolundan bacaklarından yaralanmış do
kuz yaşlarında bir çocuğu Pastör bir kaç doktor 
arkadaşı önünde muayena ederek köpeklere 
yaptığı kuduz aşısını ilk olarak bu çocuğa yaptı 
ve bu suretle hastayı mutlak bir ölümden kur
tardı. Aşıyı çocuğa nasıl yaptı an1atayım: 

Evela 15 gündanbari kuru havada sakladığı 
kuduzlu mundar iliğinden yukarda anlattığım şe 
kilde hazırladığı suyu çocuğun vücuduna şırınga 
etti, ertesi gün 14 günlük, daha ertasi günü 13 
günlük ve böylece ta ... Bir günlük taza ve kuv
vetli kuduz zehirini şırınga ederek mikrop v -
cuda yayılmadan vücudu bu hastalığa karşı ko
runma çaresini verdi. 

Bu usulü tedavi 1886 senesinde resmen ka-
bul edilerek binlerce hastaları bu fena hastalık
tan kurtardı. Bu suretle bütün dünyanın takdir 
ve hayretini kazandı şimdi ise memleketimizde 
olsun veya başka memleketlerde olsun bu tedavi 
kabul edilmiştir. 

Görüyorsunuz ya okumak ve çalışmak saye
sinde elde ettiği muvaffakıyet ne büyüktür ve 
insanlara ne değerli bir hizmette bulunmuştur. 

- Devamı var - A. B. 
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Yugoslavya ve İngiltere 
İtalyayı protesto ediyor 

Ankara 7 ( 11. fi. ) - Yugoslavya kabinesi 
Naib Prens Polun reisliğinde toplanmıştır. Yuqoslavya
nm bu harekati ltalya anlaşmasına muha~if görerek 
jtalya nezdinde protestoda bulunduğu ve Ingilterenin 
de bu harekfıti lngiliz - ita/yan anlaşmasmı ihlal eder 
mahiyette görerek Roma nezdinde protestoda bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Kupa Maçı 
Ağaç lılı.ri Saıı'atlr.arları Ku. 

rumuaua teklif ve teşebbüıile, ha
ıilitı tamaaen Çocuk Eıirgeme 

Kurumu yemek eviae verilmek 
üzefe, şebrimızde mevcut dört 
Spor Kulübunun iştirak.ile futbol 
kupa maçları icra edilecektir. 

Din ak:ıam Bölre aerltezinde 
Kulüb marahhasları buzcrile çe· 
kilen kura mucibi ilk karşılaşma 
lar 9-4939 pazar rünü Trabxonı
JH>r • ldmaaocağ"ı ve ldmangücü 
Neomilti takımları arasında ola
caktır. Her iki maçıa galib ta· 

kımlari 16 •-9~9 pazar rünü final 
maçını yapıealdardır. 

A2'ıç işleri Kurumunu bu ye. 
rinde teşebbüsftnden dolayı tılcdir 
tder, bu bıyir maçlarını Spor 
ıoever halkımıza bilhas1& tavsiye 
ederiz. 

Selim Bayakır 
Uzun zamaıa /ş Banlc.aJ1 

Müfellişliğinde bulunan son defa 
Adana, MersiTI, 1"arsus, Ceyhan 
mıntaka Müfettişi olan B. Selim 
Bayak1r şehriı i~ Jş Bankası Direk 
törlüğüne tayin edilmiş ve üç 
gün eovel vezifesine başlam1ıtır. 

Tebrik eder, muyaffakiyetler 
dileriz. 

OKul tamiratı 
Vilayet Daimi Enciımeninden : 
Nerkız. Haci k1111m ilk okulunda yaptırrl11cak {849) 

lira ( 64) JcuruJluk talftirat ( 18) gün müddetle açık ılc
si/tmege k•nulmıııtur. Muvalclcat leminatı ( 63) lira (72) 
kuruştur. 

24-4-939 tarihine ç ltın pazartesi ıaat 7 5 tle Vilayet 
mtılcamında toplanacak ol n Doimi Encümen~• ihalesi 
gopıltıcalctır. Keşif ve şartn1muini ıörmelc iıtege11l•rin 
her tün Encümen K rılemin? v~ talip olanlarıra muvalclc•t 
tıminatlarile Encümene müracaatları. 1-4 

1288 adet Platform yaptırılacak 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
1 - Pulatanede yaprak tütün bakımevi için 

yaptırılması gereken 1288 adet Platform 
25-4-1939 gününe. müsadif Salı günü saat on 
dörtte muvakkat ihalesi yapılmak üzere 
5-4-1939 günüuden itibaren yirmi gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 7084, teminat akçesi 
1062 lira 60 kuruçtur. 

3 - Bu işe ait şartname ile resim ve planlar 
· daremiz muhasebe kısmında görülebilir. 1-4 

Yeni.ııol 

İlan 

Betonarme me fez inşası 
Vilayet Dayimi Encümeninden: 
Tr•b%on- Ki11dinar- Kirechane yoltıuun OX000-4x497 

inci kilometrelui arasında gapıltıc~İc. ( ?664) lira 95 
lcuruı lceşif bedelli betontırme tabliyeli kcirgir ( 9) odet 
men/uin inşası 13 giin müddetle açık eksilımeğe konıı.l
muştur. 

Mnvoklcot teminatı ( 199) /ıra ( 87) kuru tur. 
13-4 939 tarihine çatan Perşembe g iı s at 15 de 

fJİldqet moka'Tlındcı toplaracalc o an d i i encifo ende 
;iz .. /esi yapılacaktır. 

Ktşif fle şartnamesini görmek isteyenlerin her g-n 
encümen kal~mine fle talip olanların muvakkat teminat
larile mezkur gün 9e snrıtta enclimene miiracı11tla,.ı. !._:!.. 

istimlak kararı 
Belediye Riyasetinden 
Zağnos ma/ıJ"/lesinde lcô.in Molla Salih oğl ı Stileqmttn 

ve hisstdeJrları Kuiban ee Haticeqe ait 1 Kırpa No. li 
hanenin Belediye namına istimlakine karar 'lJ"rilnt>k Vi· 
liit}tt mGkamır.cada tastik edilmiş nlduf!undar: Beledige 
istimlcik kanununun 3 cü maddesin.in { 8) fıkı ası muci
bince hu ha.ne iradı gayrı srz/is;nin on misli olan (/ 50) 
qüzelli lir• bedelle istimlak edilecektir. 

Alalc•dtırlarrJa Sülegmrın ,.,, Kezibanın ölmüş olma
larr fle Hoticenira halen Ke 1kitin Pek;n kô"yürıde bu/ura 
mHı Jol ı1Ji .iyle lcegfİIJl!f noterlilc.çi! lcend:s·n'! te6lig edile· 
metlijinJen mıılumu olmryan safr 'CJarislere tebliğ me
lcanumla olmalc rirre ilan olunur. 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
7 - Eksiltmeyı konulan iı: Trabzon - Zr:./anos yola · 

nan 3x000 - 11x00 kilometresinde büz - inşaatı 
vı ş•H naslı tamiri 

Kııif bedeli (26199) lir11 (21) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnamıler 'ile evrak şunlardır. 
A) Elc.siltmı ŞQrtnamesi 
BJ Mllko.vele projesi 
C) Nafia. işleri ıenel şartnamesi 
D) Tesvigei türabiye, şosa ve kdrgir inşaata 

fenni şartname. 
EJ HMsusi şartnam ~ 
F) Silıilıifillt cedfleli, mıtraj 'ile k~ş;f cedvei. 

dair 

G) Grafik 
lstegenler bu şartnameler ve evrakı { 150 ) kuruş 

bedel mukabilinde Nafiadan rılabilir/er 
3 - Eksiltme 7-5-9i; t•rılıine çatan PaZ<utHi ıiinıi 

saat 15 de Trabzontla Vilayet Af kam nd'l toplanc.cak 
ol•n Daim( E"ciimende yapılı..caktır 

4 - Eksiltme kapalı zarf u ulile grpıloc ktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ist kli/uin (1965) 

lira muv•klcat teminat vermesı, bundan başka aşağıdaki 
vtuilcaları lı•iz. olup ıö'stermesf lazımdr, : 

Ticaret odası "esilctısı, tem;nat mektup 'Veya makbuıu 
we Tral1Zo1t Vilayetinden alacuğı ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede 
g•%ılı saattan bir saat evveline kadar Vildqet Daimi 
Enciimenine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğin• 
m:ılcbu% muk•hilinde verilecektir. Posta ile gönclerilecelc. 
melctap!arın nihayet 3 üncü madd11de yazılı saate kadar 
gelmiı olması ve dış, zarfının mühür rnamu ile iyice 
lc.apetılmıı olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 1-.f. 

Üç adet otobüs eksiltme temdidi 
Trabzon Belediye Encümeninden : 

14-3 939 Tarih "~ 221 sayılı kar rla ve kapfJ.lı z•ır f 
aıuligle müb•ıaa edileceği ilan olunan onikibin lira mu
hammen lledelli·üç adt!t otebüs ihale gtinli /cimse talip 
çılcmadığınJan artı '"'a efcsiltm~ fJe ihaleler kanununun 
fO cı maddesine tevfikan mezkur otobüslerin bir ay mütl-
dttl~ •~ pazarlıkla mubayaasına karar verilmiştir. 

Tttliplerin mu"Oa/ckat teminat melctüp veya malcbuzl'!o-
ri11l• b• m•".iddet zarfıgd. Belediyeye müracaatları ilan 
o:.,.ar. 

Trabzon mağdeni sanatlar 
Cemiyetinin dahili talimatnamesidir 

Madde 1 - l'rahzonda çalışao işleri gücleri ildaci m:ıddede ı"' 
terilmiş olanlrır mağdeni saaatlar Ceıuiyeti kurmuşlardır: 

Mad.ia ı -- Merltezi Trabzon olmak üzre cemiyete •ıatıtla y" 
la it sahipleri an kayit oluııurlar ( Trabzon Vilayeti dahiliad• ; 
mirci, t lrr11cı tes\'iyec·, b:ıkırcı, dökmeci, motor ve makiııe t•mircıi 
leri, El<-ktrikci, kaynalcci, nıkelajci, cmayecı, karyolaci, kantar, te 
k'ser, ren.le, değeruen, yııparalar muslukcu, kuyu•cu, saatci, 
kalayci, rasbaci, ltl\za.ıcilar, kızalcci, mağdeni eşya fabrikaları 

Tene~cci, sııvatci, mat deni eşya ve elektrik levaziıai satan 
bıcirlerJe büyüle ticıırel baaeler mus! ıhdemini bilumum de•ir 
işcileri kuruma ~irebilirier: 

Madde 3 - Kurumun mevzu ve rayesi 
A - Hertürlü terakkiyati medeniyet ve fenniyeden az.mi aurtd' 

istifade ile ıım'atın inkişaf ve tereltkiaine ve aaa'atkirlarıa refah fi 
tealisine 

H - Kurum mensupların bir çata altında bir araya topl•Y',
anlaıtırmalt v• kllyaaştırmalttır • 

C - San~tkirların ehli yetl•riai tetkik ve tlereceleriai 
ederek mHleklerinde iti nolcaanlaruu tamamlamata ve keadileria• 
ydlda büYiyyet ve ehliyet aaaelerle ıellhiyet verınefe. 

O - HHta ~ü~ırün, yudıma muhtaç olaa!uı maddi n •• 
koruma2'a ve kayırmı2'a. 

E - Faydalı deraler ko•feranalar vererek icabında hru• 
mali vaziyetinin müsadesine göre mliteh'.l'lsislar celp ederek üyel• 
bilgi ve Reviyelerini yilkseltmek ve arttıroıağ'I\ ç-t•ışmalctan ibaret~ 

Madde 4 - Kurumun bağlı oldu~u Cuınhı.~iyet Halk Partııifl' 
p ogramlannda y ı ı.ılı p •(. sirleri umu üye onlara merbut k.ılırllf 

\fn fde 5 -- !{urumun müessi nznları şunlardır : Mahmut Aflt. 
Tı fon tlukön11y1 Şuıcrü Örs, Alı Ersoy, Musa Demirkan, Ahmd Ô' 
zengi: 

Madde 6 - Kı:ıruına girebilmek !turum asli aza.ından aayılılıif' 
aek ve rey hakkını haiz olmak için meslek ve sanatla alikad•r 
m~k ve 18 yaşını ikmal etmiş bulunmak ve ayda aııa-ari 25 krş, a1' 
mı 300 lcrş. aylılc vermefi teahhüt etmek: şarttır. 18 y•şıaı ik• 
etmeyen sanat öğre-nmelc üzere çıraklık yapanlar fahrı ua ••1 
•idatJa mükellef değ-ildirler ve rey haitları yoktur. 

Madde 7 - Kurumun çı~mak terki meslek ve aan'at etmek ff' 
J4 k.ur1tm mıntaka ı harıcına ııakıl etmekle olur . 

Madde 8 - Kurum mcnJuplarırıa tastıkli ve fotograflı bir bil 
.,_t varakası verilir. Sanat ehli)ct namesi knrum iaare heyetince ti 
fili azadan seçilec~k ve üç kışiden ioaret bir hake~ hey'otince i 
~!han aetice:.inde verilir ve hüvi} et varakasına ehliyetnameleriaiıı 
ritlllilde ri lşa ret ol unu r. 

Madde 9 - Kurum hüvyiyet v.aakasını almayanlar kurum haki 
dııa ıuüatefit olmazlar k1Jrum nizamıDa aykrı hareket edenler bey' 
i~are karaı iyle tenbih ve tcvbilı terkini kay it cezalariyle ceul 
rılır. terkini kayıt cezaları lı.uru .. un vermiı oJdutu hüviyet varı 
rının istirdat ve iptalını iatilzam tder. 

Madde 10 - Hey,cti umumiye toplınmaaı rörı:ceti itler ve 
z.ifeleri 3512 eayılı cemiyetler kınunuaua bu hueuat•ki •bitim 

1 re yapılır . 18 

Madde 11 - İdare hey'eti altı adet asıl azadan ve alta adet 
dele aza olarak bir Hile için HÇijİr hey'eti idaıe keadi aralı 
bir reia tayın eder ve mahallıa e11 büyük mülkiye ••irine 
mühlet içinde iıia ve adreslerini bildirir • 

Madde 12 - Kurumun •ali vazıyatiae röre reiae ve • l 
azalarından bilfiil vazife alanlara ailnA1ip bir za~uri •ur f 

1 
8, ..... ._..rL 

ıiae h~y'eti umumiyHe karar veriJebilir • • v 
Madde_ ta - Kurum_ işl~riai mivazzef hariçten ücretle bir 

~ur ve ~Ultahtem vo 2'ordurmelt ve kurumua mali vaziyetine 
uc:ret vorılmok huıuıunda hoy'eti idare ittıfakla karar verebilir. 

Madde 14 - Kurum azalarından hııata ve düşıün ve .nb 
muav:net olaalua yapılacak maddi muavenctlcre hakin niıbet 
her zaman bey'eti idare karar verebilir ve yapar . 

Madde. 15 - R~iı K~r~m iılerinıie bil ciimle devair ve ,..,JJ. 
ve muhaltımde t~mııl ıelabıyyetıni haizdir. Kurumun r•Hıi mib 
reisin nezdide bulunur mubarrerata reiıin iıazaaı buJuaaak 
imzasız mühüriia ltıymeti ve mesuliyeti yoktur. 

Madde 16 - Hey'eti idare laakal ayda bir defa toplanaak 
buriyetiadedir kurumu• alakadar olıiufu ve kurumun mekaaıt 
leri dabiliadeki umure müteallik aiizakerat ve mukarreratı it 
hey'eti idarenin ııelibiyye:leriadendir. 

Madde 17 - Kurumun kanunen tutulm111 119ecburi defe 

muhase.:cı ve. muamelat.mı tutınafa ve idare ve teıılvire başt• 
olmalıt uzere ı.:lare hey eti mecbur ve zamindir . 

. .Mıdc'• 12 - Kuruw varidab bir defoya ıııalısu5 olmak üzer• 
ıatıııap aylar!ndan alıııacak asgari 50 krş duhuliye aylık: •idıt 
b~rruat ve Cumhuriyet kanunlarına veya D'~ahsu~ kaaanluın• 
veya mahsuıı müsaadeler!e tertip olunacak temıil mü1amere tefe 
V. S haıılntıncfaıı ibarettir. 

Madde 19 - ı .esarıfatı bina kirası tea:ıvir tanzıf ve tuhiD 
rafları kırtasiye, lıbbıye nalttı muavenetler zaruri maaraf ve &cstf 
bayram tez~huratl~rı mauafları lüzumlu deıairbaı eşya bedelJtti 
emsalınden ıbarettır. 

Madde 20 - Kurumua feshi bütün azanın dörtte üçünüa 1 
cığı toplantıda üçt~, iki aiıbetinde verilecek karara ha~Jıdır, 

Madde 21 - Feahı haliada kurum he sa batı tuf ıye edil~ 
sonra metrukiti partiain tenıip edeHfi bir hayır müe11e .. ıiaı 
bedel devrve temlik olunur. 

Madtle 22 - Kuruma kayıt edilea azalar kurum aiza•atıD• 
ayeti ve teahut" ettiltieri aidatı vermeti kabııllH•ıJ HJılırlır • 

Madde 23 - işbu ana nizaaaaaede müaderiç olm•y.. bil il 
buauuttta 3512 aayıla ce•iyetJer kanuai eblci•ına l'Öre harek•t 
lir • 

~adde 24 - lı bu ana aixamaam• abkimı teacil ediJcliktt• 
taa.ıık ol-tadıılttan aoara muteber ve mer'i oJur. ~-2 

\ Mağaza icar artırması 
·Vilayet Daimi Encümeninden: 

Hususi Mulııısebenin Muhittin geni solcalctalci 31 
/u majazanın bir senelik s•6i ( icır bedeli olan (60) 
ra üzerinden 22 gün· ,,.,üddetl• tırtırmoja çıkarıllfll 
Muvakkat teminatı ( ıl50) kuruştur. 13-4-939 tarilait1I 
tan perşembe tünü saat 15 · tlı Vilayet mak<1mıntl• t 
nacak olan Daimi Erıcümınde ihalesi gaptlacalctır. /: 
liiirin mııvalc/c.at temintıtl«riiı tnccimın ı "'iiracc•ll•r• 

• 


