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Bir Asker 
Mektubu 

.••• « _23 Yaşındaki oğlumun 
olumu haberi çok fırakli, 
çok hazin ve elim ld 
Zavallı ogw lum 1 M o u. 

ezarına 

zavallı mı gitti ? Ağlamak· 
tan ne çıka k" G"' r ı... oz yaşı 
neye. yararki • . Olan oldu. 
Gerıde kalanlar sağ olsun 
vatan ve ·ıı w ' mı et sag olsun » 

23 yaşındaki oğlun~n 
son nef · ~ , . . esını koklamRdan 
Slsını b' ' 
23 

1 ~ daha işitmeden, 
senelık bir evlat haya

tının · t "kb 
w ıs ı aline parlıyan 

~şı.gın pek hazin bir hava 
ıçınde söndu"gw - b" d u ır an a, 
ıon bir defa öpüşüp kok 
laşmadan, bütün bu en acı 
ıuah · 

w. rumıyete katlanan, yü-
tegı delik deşik olmuş bir 
Baba . Çocugw u ··ı.. .. h : . nun o umu 
aberını alıyor, zehir:i sa · 

~~lwarla karalan küçük bir 
agıdı titrek parmakları 

arasında asabiyetle eziyor, 
23 senelik mazi ve ihtimami 
süz" uyor, derünen parçala. 
nıyor, beyhiit• bir kaç da 
k'k Yt 1• adan sonra ( Va tan ve 
Mıllet sağ olsun) diyor · 

Milıi huduttlardan an
nelere, baba ve kardeşlere 
gönderdikleri mektuplarda 
kısaca bir hasret ifade edil. 
dikten sonra millet ve vatan 
•ev · · b gııı uğrunda nasıl bir 

eyccanla vazife gördük-
lerini e d · b. n erın ır surette 
z~vk duyarak tahlile giri 
rdY~rlar, bütün meşgale mil-
ı ır Ve k . . 'd 
d 

· me anızmeyı ı are 
e en b'l d 1 ek, kuvvetini bu 

d
uygu ile bilenmiş bir şuur . 
an v · e yıne bu duygu ile 

~arpan bir kalpten alıyor. 

ı.kun1unla da sabittir ki, teh 
ı e ere - w -• t" gogus germekteki 
ın ızarımızın ciddiyetini de· 
Demek h h . b' h t • er angı ır aya 
ın ve t 'h' . h'd 

8 
b arı ın ın ı amına 

e ep olacaktır 

b Bizim hudutİarda (Bari) 
k~sr~ti yok. Demir gibi bü. 
ulmıyen bir kuvvetle ve 

yalnız ( l t ' klAl) s ı a sc.vdasile 
çırpınmak vardır 1 

Asker mektupları 1 
Milli 

A fıar ve gururun bu 
ta~t~ze vesikaları; Türk mil 
letının bünyesi d . 

. 0 e, sarfı bır 
em~e ve dırektife tabi d h 
llstun enerjiler de o . a a 
yetişmiş cvlatl p edıyor. 

arının b dA 
gaybubetinden ha 1 e e 1 

·· k sı olan yure- acılarını hem 
t ._ b en unu. 
araK, u acı haberi . • 

erı ve 
ren mektupları bir t f 
f l ara a 
ır atarak ( t'alac. ve . 
ıağ olıuu ) d" mıllet 

ıyen ve evlat-
larının mezarcığını tahayyül 
dalgınlığından derhal silk' 
nerek büyük ve mukadd:~ 
mefhuma teveccüb d 
bu "'k k e en ve 

. yu se terbiyeyi l 
bır ·ı· a an ncsı ın hayatı ebcd" 
kadar b k" '- ıyete 

. a 1 "alacaktır 
( Olmeı bu v. · 

mahal ölsede ha~~=n, farzı 
tıof ekme~ kürenin sırtı bu 

wtu cesımı) 

Cemal Rıza Çuaar 

Gireso ' a • a ongre, eı 
• 
ın 

b., 
ı~ r il v 1 e IA e mes·ıe m -
i • • ve dağılmış .. ır m 

( 

H riçten sokulan damların reylerine müracaat 
1 

'-- suretife kognreye fesat karıştınlmış .. - - - ________ _:_ ____ _; 

idare heyeti intihabını • istediği neticeyi vermemesi 
~ongre reisini iğdap etmiş .. 

f Kongreden dönen bütün 
TraL zon Bölgesi mümessil. 
/erinin müttehit bir lisanla 
anlattıklarınlJ göre. Fwdık 

Kooperatifleri Kongresinin 
en bariz vasfı. arzettrği 

sckatlıklar itıbarile, hiçbir 
Kongreye benzememek ol
muştur. Hayretle dinleJık 

lenmızi esefle sütuıılar1mıza 
geçiyoruz J 

Fındık Tarım S "ış Koo 
peratifJeri ~1 Birliği senelik 
kongresi, Viçe, Trabzon, 
8«'şikdüzü, Görele, T rebolu, 
Keşap, Giresun, Bt.lancak, 
Ordu, Fatsa, Unye Koope
ratıf1eri mümessiJlerın nişti

rakıle 25-9 -941 Perşembe 
günü Gıresunda, Ordu mü 
messillerinden Ordu belediye 
reisi Arif Oaa tın reisliği 
altında toplanmıştır. 

Kongre, lkısmen sakiu, 
kısmen asabi ve kısmen de 
münakaşa, mugalatalı bir hava 

içinde üç gün devam etmiş, 
birinci gün senelik mesai 
raporu okunup kabul edil· 
miş, sorulan bazı süaılere 

karşı Birliğin değ~rli umum 
müdürü Sadeddin Uğursal'ın 
verdiii mukni ıizabat din· 
lenmış, ikinci gün gizii reyle 
birlik idare heyeti seçimi 

idare heyeti yedek aza ve 
mürakipler seçimi yapılmış, 
Ordu mümessilleri hepbir
den rey pusulnlürını boş o· 
larak vermiş, tasn f netice· 
sinde yedek azalığa Abdul · 
lah Bulat (Trzbzon) Hasan 
C•mil Kurbet (Fatsa) ve 
mürakipJiklere Eşref Dizdar 
(Giresun) Ha kı Çağdaş 
( Trabzon ) un seçildikleri 
a ulaşılmıştır. 

Ö ğ J e d e n sonra saat 
14,30 da. celse açılmış, bun
dan evvelki celselerde kıs. 
men boş kalan sıralar hariç· 
ten mürettf'p bir surette 
sokulan adamlarla kamilen 
dolduktan başka bir haylısı 
da : akt knJmış, bilahare, 
hükumet mümessili sıfatile 

kongrede hazır bulunan 
Giresun valisinin de nazari 
dikkatini celp etmiş ve a. 
yakta kalanların dışarı çıka. 
rılması yolunda müdahale· 
sini icap ettirmiş olduğu 

veçhile, (reyi işari ile?) bun 
Jarın da el kaldırmalarından 
istifade yQlu aramak ve 
nitekim r'eylerine [!] de mu· 
racaat edilmiş olmakla k'OD 

greye fesat karıştırılmıştır. 
İşte po!'lresi çizilen bu cel
sede sıra, Birlik Merkezinin 

Trabzona naklı hakkındaki 
maddenin müzakeresine ge 
lince, madde daha müzake 
reye konurken kongre reh i 
bitaraflığı ihlal etmiş ve 
doğrudan doğruya madde 
aleyhine vaziyet almış, mu
galatalar ihtasına zemin 
açmıştır. Nitekim, Birlik 
merkezinin Trabzona l:nakli 
hakkındaki çok kuvvetli mu 
cip sebepler karşısında, işi 

mugalataya boğmaktan baş
ka çare de kalmamış, mü
messillerin bir ile altı ara· 
sında muhtelif rey sahibi 
bulunmaları dahi nazarı 

itibare ahomıyarak, ve bir 
cinsten olmıyan şeylerin ceDJ 
edilemiyeceği hakkındaki 
en basit hesap kaidesinden 
tegafül olunarak - gürültü 
patırtı arasında · reyi işa · 
riye mpracaat suretile mad • 
deye suikast tertip ve tev
cih ~dilıniş ve güya kongre 
de hıtama ermiştir. 

Haber aldığımıza göre 
Trabzon,. Viçe, Beşikdüıü, 
Fatsa, Ünye mümessilleri 
keyfiyeti telgrafla Ticaret 
vekaletine iblağ etmişlerdir. 

Dinlediklerimizin bülasası 
bu .. Ne diyelim, Allah kongre 
eylesin bu kongreyi 1 

yapılmış, reylerin tasnifinde Ş I 
rey sıraaile ll lbsan Dursun l t maçla lnO başlandı 
(Trabzon) Dr. Ali Naci Duy· Kış sp~,. mevsiminin ·ı D w ,.1 
duk (Gresun) Hamit Haz 1 e oganspor arasmua ya· 

Z~mam geldiginden geçen pılan maçı Lise SpJr yu· 
nedar (Unye) Halim Şahin pazar havanın gayri müsait vası 1 - 3 sayı ile kazan-
Jer k(Viçe) nin kazaOndıkları olması hasebile g~ri btra· mıştır. ikinci maç saat 16 
ve ongre reisinin rdudan da Garnizon takımı ıle İd-
i d k 

kılan şilt m"çlarma bu pa· 
i eri sür üğU i i mümessilin manocağı arasmda yapıl· 

Zıga aile 
g 

5 - Ynınn: Caınal Rlu Çınar 

Belediye reisi Mesudun ' rında daha müessir bir e
Erzurumun is/ah ameliye· nerji sarfma sevk ve teşvik 
sinden geçmiye muhtaç edecek en kuvvetli alaka 
mmtakaları üzerindeki tel· amil/eridir. 
kik ve heyFcanlarmm da \ Erzurumun bü~ü~ haj· 
Erzu•um için J' kin bir is ı kının sevdiğı ve butun ho · 
tikbali müidelemekte oldu kmı memnun e.ttıği hafcik~~ 

olan st vım i belediye reısı 
ğune inam11m. llncak b zı B. Mesut ile 
noktalar üzerir.de muhitle şurac kta bu toz iştne bir 
yaptığımız temaslardan ha· çare bulmağı kısaca g6rü· 
sıl olan düşuncelerr. samimi şebi liriz. 
ten;ennileri kavdedelim. 2000 Kagnının şehre 

Erzurum qünde 2000 girdıği istik metlerde pazar 
kağnının ~/Jrip çık/ığı ve en yerleri kurmak ve bu su· 
dar sokaklurma ka far bü· ret/(. kağmları şehrin içinden 
tün cadielerini alt üst ettiği atmak fazı nd11. Bunun ye· 
bir şehirdtr. Burada toz ; gane faydası şehir. 4000 
sağdan, sold n . ş ddetli hayvanm gündelik blfaktığı 
rüzgar daıbelerile kavisler if!azattarı kurtulur. Ve be· 
çızerek ı-;:. metre boy allr, lediyenin tanztf t kadrosu 
bünyele-şır ve scılgm bir dıl mevcudiyetini hirsettirecek 
pe; da ederek gözlerinizı. bir durum a/Jr. Bugün Trab· 
kulaklarınızı sert. sert yalar. zona gürıde 4000 hayvan 

D w ı· h 1,. ·ı 1 h" g'rse çıksa Beledflle maki· Gger ı a 1<1 ııe arı z 
Erüurumu bu toz belasm- nesi istop eder o.,vnmı var 

dan kurtarmak erıurum 
Belediyes "nin blfinci planda 
yapacağı cidaldır. 

Hayatın her ma11ayi ca· 
mı olan bakımmdan Erzu 
rumun daha az zaman içe· 
risinde da ~a fazİa bir h kı· 
şafa kavuşması evela toz 
dan kurtulmasile kaimdir. 

Curnhuriyet ve istasyon 
caddelerinde ve diJu ~eski 
inşaat mmtakasında tarihi 
Frzwuma biıyı k inkilabın 

verdiği yeni çehreden mem· 
nuniyet duymamak kabil 
midir? Fakat bunlar umumi 
muvazeneden verilen tahsi· 
saçta olmuş, bitmiş i~lerdir. 
llsıl Erztırumu düşünmek. 
üstünde büyük bir nufusun 
yaşadığı tozlu mmt akalı11da 
çok esaslı belediye Faaliyeti 
göstermek lazımdır. 

Belediye reisi Mesudun 
bu mevzu 'üzeı inde adeta 
hazin hazin ağladığmın şa 
hidiyız. ve bunlar şüphesiz 
ki. bizi memleketin iyma-

ecmiôti ile 
Akınspor birleşti 

Beden 1 erbiyesi kanu
nunun 67 inci meddesine 
istinad ederek Spor saha· 
sın da faaliyet göstermedik-
leri s e b e p qösterile_rek 
4-10-941 tarihli Bolge 
Başkanlığının emir/erile gayri 
feiere eoi/en flkmspor genç 
/ik kulübü ile tYecmiati gen~ 

lik ku übü heyc:ti umumire!e~ı 
p:ızar günü akşamı Necmiatı 
binasında toplanarak spor 
sahasmda daha kuvvetli v~ 
eneı jık bir ınev· cudwet qos 
termek üzre b[rleşn:eye a!a: 
rar vermiş/e dır. Bo ge ş 
kanliğına arzedilen buka~~ra 

.. h e r iki kulup 
tfy:C:.,i;ti adı altrnda birleş
miş ve kuruluş tarihi ola: 
rakta 74 /'lıart 1913 N~~~; 
atinin kuru/mUŞ tarı I 

kabul etmiştir. Birlışenl'b~ 
iki kulübün forması acı· 
vert. klfmızı ve safi renk· 
ten ibaret olacaktır. 

~~:;;,.::;;.----.-? 
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k d w ı ı b zar qünü Inö'"'ü Stadya· azanama ıgı an aşı mış, u mış ve m;ticeri Garnizon 
neticeden müteessir ohın munda başlamlmıştır. Saat iakımı 1 - 14 sayı ile ka· ti·----~ Günün izleri t-------~~-:!""-flt 
kongre reisi, vaktin erken 1.J.30 da Lise Suor vuvası zanmıştır. li.I 

olmasına rağmen derhnı ı---------:ı G Ü R E Ş L E R ir kontro meseiesi 
cels:_yi kapatmıştır. Milli Tasarruf 5 -10-911 Tarlbiode yapı 

Uçiiocü gün saat 10 da E hın O·oko·oınen gOreş Bölge 
celse açılarak gizli reyle traf ın a . blriacllfği ldrnannc ğı saloouodcı 

P 1 
y pılmış netlc3de 56 kllodn Ke· 

U SUZ makbuzlar Tasarrufu yalnız parn birik· mel Ş~nel ldmanocağıodau bi. 
tirme moııa ında kullnoınak ferd rircı yine ldmnnocağıadan Meh 

Bölge rarafmdan Sllhaya bakımından belki do~ru ve kA· n t 8 .. ral, ikinci Liseden Hami 

qiren sevirc:lere sat!lmakıa fi lır Fı rdı bir '1QşQoc· füı Is T..ıc.ri!nılu O.nııcu 61 kllodn 
olan biletler pazar oünti likb lioi temin etmek ve nstno Ocakdan Hıza Ören birlacl ı..~se
~tJhada maliye kontrol me bir rE.fob knvlişmıtk için z rurl den Bnbrıcttlo Eoglo ikinci 66 
muru tarafır;dan tetkık e- ve mutat snrfiy ti tahdit flme- li.llodn Oc.ıkd111 Temel Yılmaz 
dilmiş ve kanunen yap·ştı Y(CPk dencede biriktirme kafi birinci Liseden Muzaffer Eker 

görülebilir. ikinci 72 kiloda Ll:ieden Atıf 
nlması icab eden damga Faknt mılletio ihtiyaçlarını Aktay blricci Liseden Hıısan 
pulunun bu makbuzlara bol ve kolay ve ucuz temin Çakır ikinci 79 kiloda Ocııkdan 
yapışt11J/madığı görülmüştür edcbi.mesi toprak altı ve ostü ı Nuri Akpulal b!rlacl Doğan genç· 

lilakadar memur tarafından servetlt ri mussir mrdcnlyetln llkten Abmet OztOrk iklııci 87 
derhal mahal/inde zabıt hnhşnjcc ğl refuha kavuş'll)"J kiloda C~IAI Kondez blrlncıi 
ı_utularak yu··z yapra '·tan için eJınııc k tedbirler b k · ı Ocakdıın ırnmil ı ı yda ikinci 

"' 8 1 Oc 1l<:dao oj?ar sikle ıt e Mehmet 
ıbaret dört cilt b=ş ku '"uş· ~·~~an lı:ısarruluo mooıısı g('ı. S ılıh Ocııkd8o rakıp~ız blri~cl 
luk ve vüz J'apraklan ibaret nı~ r. takım halinde 2:3 puvaola ld· 
ıM cilt on kuruş'uk nuık· Tas rrur milli seay ve ser- maoocaaı blrlocl /O puvanla Lise 

vett'3n cızııml isttfadeyl emreder. lk.loci 2 puvaola Doaaa &eı:ıçllk 
buzlar müsıdere edilmi~tir. Artıaı P.Jla 3 ele G9&lD.c&ı. 

----------- -----~ Fa · rıık 'I..;; -

İhmal ve göreneğe tamamile iotıbak bazan • 

- Hatta Her zaman - zararı mucip olur. 

İşte bir misal : b 
•b' . pek a· 

Bundan epeyce zaman evvel • tarı ını k 
tırlayamıyorum , kahvelerde kağıt oyunları yr'adA 
edilmişti. Bu meyanda Cemiyetlere dokunulmadı,_ er kı 

h d k . b- "k il · güvenılere ve maşeri ayatımız a ı uyu ro erıne 
d b t b k ld Ahlaki ve 

bunlar oyun hususun a ser es ıra ı ı. d 
sıhhi bakımdan yerinde bir tedbir olarak kabul e e· 
ceğimiz hadise zam ola o kadar değişti ki, 8 b P ' 
neticenin yaoında pek ehven 1rnldı. Yani kahvf'~~ı° 
kalknn kağıt esnaf cemiyetlerinde tekmil varlıgı e 
tutundu. Aradan geçen uzun z man bütün bütü~ 
köklcş:oncsine sebep oldu. Cemiyet mefhunıunu, Ccmı 
yet men!>ubunu kıırtarmnk için mevcüt esnaf kurum. 
Jarını sıkı bir kontrola tabi tutmak aynı ~amanda l 
Milli ahlak bakımından zaruridir. . 
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Büyük tayy r 

Almanların, S1Vyet-Almao 
harbi bışl dıktım bir buçuk ay 
sonra oeşreıtllkl rl yenl r-vka 
ıade tebUğl rdel! öı?reodl~I iz 
göre, şimdiye kadnr dDşOrQleo 

YQJI lalırlp edil a SoVJet tay 
1arel rlo\n lktarı, 9.08i e be· 
iıj:t olmuştur. Bu rokkem ı ı 
temmuzda oefr dlleo fevkalade 
tebliğ ııore 6 .234 tayyare gibi 
bir fıızlahk arceder. Demek Al 
rnanlar bu hesapça 71 temmuz 
d n 6 ğuetosn kadar gUod 
aeajll yukerı O~t Oste 240 ta , 
yere tıııhrlp et işler v y dD· 
~nrmoşlerdir. 

' 

Heımf tl'bllğlP. Veril D bu 
molt\mıhn aıhhıtlol mQnsknse 

tmek bizim vtızlmfz dAğ\ldlr. 

Yalnız, rekomm doğrul1uğunu 
kabul edersC'k, hu. almnnl11rın 

iovyet tayyarf'clllğlco vurduk 

lnrı mnhlm darbeler keder, 
kızıl toyyareclll la te 1 ıa r 
lllrın enelco tahmin rtt ı ı ,.{,... 
den çok t zla kuvvetli oldu unu 
lopnt eder e rPır. ÇDnkn So• 
yelleri bu kad r ta rore kayı 
b1 a tııha rı Ol edebllmeleJi için 

bnklbt1>D mQbfm mU, dn ıııt "lk 
lan oımal JAzı gf'Jlr A~11I tok 
dlrd . e lnd hl? t YY r bulun 
mama ı ve bU\On ızıt tayyare 
clll~I ırıra ioın1ş olr.ıaeı lcab 
ed~o ktlr 

K riJerf mlz botırlarlar, ge 
çeo bdt ki yrz ı rı ızdn do 

kızıl tnyynr lerd n b dderkPn 
bııolar hıkkınd kati h r r kam 
v rm ole lrnta c1 b!lirde ol 
olmadığıaı ıOyl işti . Ç lDkl 
eldo baklkıtı lf n eden biç blr 
maıamııt yoktur. 

ı 936 se csfnd bh::ı:at Bitler 
sovyct tnJ l r clllğlnd a bahs 
ederk o bunun 6 000 e JOkıel 
dl~ILl ve lbmol olurımıız bir 
kuvvet olduğunu sOylllmfştl. 

·~~~:s:::~----~---~-Y·=~~'~~~iy~o_ı~~~~~~~~~~~ _______ 9_1_tnct Teşrin 941 ~ 
• m p sın 

harpleri ve So yet hava zayiatı 

Milli asarruf 
trafında 

Milletçn en bOyUk s mereyl 
almal içfo bir tımırtno lıtrkeııia 
en iyi ycpabllecetl işte çalı~

mıtsı dlger tsrftftan da rneınle· 

ketla ihtiyacına göre ç•lışma 

ıabası ıırtıme~ı •e S8Çmesl l1 
zımdır Bu tııkayyut ve ibtimem 
bllba ıııı harp ıamanlarnıdı •· 
hemmiyetlnl bir kat deha art· 
tmr. Alelad znmaolarda bir 
kimsenin mesalsln\ istedlti gibi 
tıınzim, istihsal ve lstihlAkta 
buluoebilmr t .:belki cemlyetla 
mıuskabeıinl lçep ettirecek 
kadar ehemmiyet kesdelmez. 
Ve c'}ruiyetln şitayeHnl mucip 
elmaz Fakat hep zamanlarında 

memleketin içlrıdekl her çeşlt 

Buod a 11onra gene mııhteıır 1 -
0

Ya al l . mnn arıa tebll 
ılının luı.yoaklan, bupleıı hlr tindeki 9084 k · 
sene evvellsloe ıellDceye kader bir daktilo h rta snıı Gıerlnde 

ıı flSI vardır 
ıovyet taayyımılerlnlo u: ikt-uı ı - y tı t · 
hakkmda mubtelir m1ı lumat teelıit edll~ı ~l roka lar yanıı, 
neşrG1tmlş1erdl. t"ıkııt gc:ae de 3 _ Ü n~n r. 
sovylll ıio uçara Uoeekleıl sovy t ta ç co. •1k ohırak, 
tnyyore mllmırı 6.oOO k11der ttıb blzııı t 1 YJnrtcıllğl bakkı!ldıı 

8 men •enbsluı 
mlo oluoablliyordu. Flll.aklka nlcd YerdiUerl mal nuı el· 
kml Ru11yeda .,tayyare aoayll hş oldueu umıtın yan. 
ve h voeılık çok llerlr mhtl. ,O bald .::Jdına çıkmıştır. 
Baıı tohmlolere gOre 20 ooo ı tınelce t b 

1 
yet tı11ıırec1t111 

bulmakta idi Fakat oyctlerln farklı , 
1
k m 0 Ohıaandan çok 

bu tnyyarelerden dOrtte biılol 4 ~ A:netlldlr. 
Uz!l.kşark'a hasrettikleri u ubıık· tlmrt şudur .10 

llelen başka lh 
kaktı ÇU kU Japonların da ih- clll~I • Sovyet tıu11r . 

. -
mal edllmeı bir tayyare k 
vetlerl vardı Jııpon ta•ya 

1 
uv. 

1 ı reı~ 
n D rr. ikderı 2500 - sooo 
a t.rft 
ıopa tabmlo edlllyordu Üst\ Hk 

"O•yeUn Çınd'de Çarı Ka Ş 
lıUktlmotıne de taJOıre Y ek 
1 d b Y rdı • 
arrn a ulunuyorlı d r ı. 

Diğllr tıırettın 
Hıılandiya hıırbl .... GOVJetler 

<:Srııtsında 
L.m lkyasta t"y mo 
mişlerdl. Botun :~r~ zayi et 
nOne alecak oltırıek 0 arı göı ö 
Alman-s >vıet har.bı0'.Jetluhı 
ve rolrn: bir buçuk: cınıaı oda 
devrede 9 084 le aylık bir 

YYnre ka b 
tik ten sonra ellerinde 7 "t 
nlmanlare kııroı k 11 tırtık 

U llllı!Caklı 
hiç bir tayyare ltalm ra 
tııou kPbul etmek e~ış Oldu. 
Sovyet tayyare &110 llcııbedcr. 
d ııy na ka. 

ar mUkomoıeı 01 
gUnd lık 2rn tanaı~:•a olsun 
usl kırşılııyamoyacak kaybını 
tcdır. Ve nlbny 1 b vıızl:ret 
mub fıızc ctnıek u •ıına~ıı 
h ide lutııbll k ve lıler bir 

e Içlo 
mlkvastn hnedıa lnQblm 
ibtlyeç vardır. WQdataay1 

O bıılde 800 olm 
lerladen s )Vfet ta n t bil~. 
vazlrell bakkıode YJarecıııtıoıo 
ÇlkerebllirJz, !IU llDıılorı 

t tu -akiketen iddia edıl · 

di~I gibi 9084 
aiuP. ve ey l t•JJare kayb"t. 
lıır da dnt Ye ce vırllen rakam. 
lc;lnde tek:a~ lıe, lıtr buçuk "'J 

ekur. llfırı dllşmnş de 

lkllsadl verlıkler milleti kudret 
Y• mOdııfaa menbsJarı aayıldı· 

tından, umumi rere\t için tek4· 
'Ol unsuru olduklarından onda 
böyle mutla bir serbesti mllll· 
yetcillk bakımından boş gorn
lecek bir lf dE'ğildir. T( nrrut 
işleri deha zlyrıde istihsal Vfll 

istihlak taallyetlle vlAkadnr ol 
duğuna v hemen ber tsrııtt 
toprr:k rııabsulleclola piyasaya 
arz ve idıiibr.ri bu mevsime le· 
sedDf ettiğine göre : Zlret mcı. 
tabsilln l onl kOylOnQn senelik 
ibtiyacloi klreyet ve lkome ueul 
lerl dol resinde hesr. p etmeat 
ve k.redl açnn bez\ atr.caklılarıua 
tediye ederek lcabrndn yardım 
mablyeth:ıde yeni isllknza f l· 
verişli itibar kezanmıııı tasarruf 
ömdelerimlzdendir. 

Bunu için de her vatandışııı 
bu b!lkikatlerl mvmle\cetln en 
bQyilk ve çalışkan, mOıtabsll 
kntleı! olan kOJlOlere anlıtmuı 
vıttanl bir vultedlr. f aarrruf 
kaide ve hareketleri arasında 
borçluya borcunu. Odemelte ahş· 
tırmıık şartlle mOe)'Jldelerln 
lal bikt ıuretlle oltıun bmreunuo 
ödenmesini temin etmek bilbaHa 

oldu::oıgaerdın bııag!slnln dog-ru lı.öJlUler lçirı zararlı dı>ğil taldel 
t ııı ll!rld il birer tedbirdir. 
ebllğierlndeo Oğ " alman Eua mall7ettoin ve ba &e· 
kııhm tılmuı renecetlz. Ba· 
DPftedeceklera

1
r, fbundan sonra bcple fietl rın yllkseldlğl bo 

1 IYk ı zıtmanl11rda el emeklerini de 
lğlerd Jen·ı . 8 acıe teb 

Ş , voreceklcr mı? mUtennslben arttırmak ve ııruri 
lrnsuıa bilb . olmayan euııom lstllılaklnden 

~tınek 14ıtmdı ns~a i~aret sakınmak ihtiyaçları ıama111odıı 
Jaloıı blr tıırerı: ~11~ ~ bllğleri tedarik. uııu eşya yerin• 11de 
deQlldlr. Tebıı 8 doQrrı Ye metin olan1 arını ikame etmek 
detllcUr · bl ğ bir ıno11olog itlyadini ""eoişletmeliylı. 
b ' r ~üet'dl ı.; 

uptede ıoı 1 r. Tıpkı LOks ile mt:ıc&dele de tabiat 0 
§ olcuad t Hlnaetıaley- bQt 1 1 Clbi... ve tellkkllerl e göre şi dilik 

beler eıaıauıcaa Un bıa mutıare ön ayak olması bekleoeml1en 
almı11larQ b '0'1•tlerın de bazılar1Dın biç olmazsa bOyle 

ıtırı '4 1 verdlilerlol k Jı ır ııytat hnreketlerl hoı görllp takdir 
Bu llltıdd atydetaıek ıeret.Ur gOrmelerlde bir lyillktlr. Geçim· 

lerln ıovy u:r. tart 1 dı hıglllı de sıkrn tı çekenler keadlleı tue 
mın harp 

18 
Jardnnları af nozarao nstU rehıbtekllorl, fn. 

nıoteaı dly De71l ıı:ıuıtatal~rıo; kelade hallerden iılifede ederek 
inek ohııuı~:r~Oınbudıa:ıau et· zengin olnnları deAll: Yukarıda 

1 
lıııh edilen bu nblOki ve mlUl 

dtkl 111 To'Yet-Alman b . Ornek Jipllkl rı takdirde a11cat 
b bancıhk oepbeıı 1•rbın. sellmete çıkrblleceklzrinl ve 
buçuk. ayht lokl6atı • 0 bir bunun lhtidrla bir ııevi milca . 

1 
u 10k1oırııra dal •randan ve ~dele olııceğıDı göz polode tut-

uınıttao anledıkla r Yerllın IDa malıdırlar 
-- rıını:ı: bunlıırdır, . Avukat Zihni C;n 

Milli Müdaf M ·· k ·11 f· t· K aa u s e ıye ı 

dan~nunun 27. inci maddesinin 
egı r ·ı ~ ş ırı rnesi hakkinda kanun 

-!. rıu111 No: 4112 

Madde I _ . Kabul tarihi: 22 9 941 

maddesi • Mılli Maa f - • . 
T ~şaRtdalci 1elcild 0 00 Mukellt/igetı Kanurıunun 27 11ıcl 

h . •lırıı • tabi ıtak l • detistirilmi~tir. 
0 "ir bir b 1 •a!ıt / kaı b l sr ep/e e/derı k a arının başkalarına .atılması oega her 

ilıı·" 0 aıda Milli Ma.J /çı arılmaıı haUnde on gan içirıde sahipleri 
ıgar lı IH aa M-k u ı· 

de 1• •getlerin1 tıe a • 11 e e ıgeli komisyonlarına oe köylerde 

I ağuedilen muhta yrıı. zamanda belediye te1kilati olan yerler· 
erce it d' r ııe ılıti h 

mad . a e ılecelirıderı b hl gar eyetlerl oazifelerlnin hanlcl daire· 
ka ~ıırıae gaıılı bılra/ 1 14 12 933 tarihli rıizamnamenin altıncı 
l ~a alarırıc!a ve ya k· gle memurlarına bildirmeğe ce alanlar da 
uauı lar B og erirıd · k 
mı 1 • u sonuncular d h e aynı ma amlara yazdırmoğa borç 

6 
arsa o malıaldekı' l ah a evvel diker mahalden elden çıkarıl.' 

ıa o t ti' k 
Kög ilır ye 1 ma amlara yazdırırlar. 

ları lıaı ıgar hıeyet/eri tıe ak d 
M-k il ~rda tahrir f 

1 
y • arı a bahı olun:ın belediye memur. 

u e efıyt ti · l J erlrıın f d 
1 • • rş erini1t k . fle $t er e Milli müclaf ca 

e rnege tıe k ııa tuıae ve d - l 
anuııurı d J ogrrı o arak yapılmasını takıp 

vermeRe rn b ııınaa hara~ t J 1 . 
tc urdur/ar, e e en c11 komis,yonlara habu 

Madde 2. Bu k., 
Madde 8, Ba k .. nan lltşri tarihtnrltn İtilJıren rncridir 

mtmu,drı arıu11 hükii l • • · • r, rn erını ıcraya fo,a vekilleri he11eti 
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:erkez hükümet konağı 
tamirat eksiltmesi 

Trabzon ])efterdarlığından : 
1 - Ekslltırt!ye kootılan (1000) lira keşif bedelli TrıbıOD . . 

Merkeı bUkOınet kacağı tıımfrı eksiltmesi 7 10 941 tarllladtD 
itibaren 16 gDo mllddetle ıçık eksiltmeye kooul•uştur . 

I 

2 - Bu işe alt evrak ve şarna111e şunlardır : 
A ( Eksiltme ş:ırtonmesi 
B ( Mukcvele proje11I, 
C ( Yapı işleri umumt ve reoni şartna eal, 
D ( Beyıodırlık işleri genel şıırtnametl 

l teklller yukarclı yeı.ılı bu evrakı Trabzon dt'fterdarlı· 
ğında görebilirler 

3 - Eltslltwe 21 1 O 94 l tarihine ro U ııdlf salı gnon saat 
on da Trabzon dcft rdarlıtıoda aç!k k.siltme snretlle yııpılıcaktır. 

4 - E'lılltmeye girmek için isteklilerin 75 Ura uvıkkat 

temloıt mektubu veya mokbuzu Ye bundan başka oşaeıdakl •e· 
sikaları haiz olup ıostermeıi lhımdır . 

Ticııret odosı veslk1111 bu işi başımıbileceğioe dair Nllfla mQ· 
dUrlllğünden ılınmış ehliyet veılkası 

istekliler yukardn yazıJı b o.ton vesııikUe birlikte dtıftertlar· 
hkta mUteşekkll eksiltme komfıyonu r lıllğlne mDrecaatlım 
ilan olunur. ...ı. ı 4 

Müsabaka ile memur ve stojiyer 
a!ınoca 

Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - ldaremlı dt mnnhel mıeşh •e Oçretli memuriyet

lerle nçretll ıt jlyerlere orta mektep m01uoları mn1abıkı ile 
olıoacsklardır. 

2 - Mnsoıbııkııda 10 9 8 7 numara almak ıuretlle pek 
iyi iyi derecede kazııaaalar 1 S il ra mnıışh veya 60 lira açretll 
memuriyetlere 6 , S numara almak ıuretile orta derecede mu· 
vafftık olanlar tekdır hııkkı ldereye ıtit olmak Uzere 20, 2C>, 30 
lira aylık Uçretll etnjlyerllklcre tayın edileceklerdir. 

3 - ı:;tııj deneslade muvatrnk olanlar mantlı veya Qçretll 
memurluklara geçlrlllrler~ 

4 - Müsabakada muvaffak olaol rın idarenin teklif ede· 
ceğl yerde vazire kabul etmesi şarttır. 

5 - 'fallp!erlo 788 faJılı iDemurın k11nuııuouo 4 net mıd
duladekl fdrtları haiz olm lda beraber Devlet memuriyetine gl· 
receklerln 30 yaşım gtpısmfı olması iazımdlr . 

6 - Ml1aobak8ya glr~ek hıtiyenler 18 tO 941 Cumarleal 
gllan saat 13 e kedar ıfüekce ve evrakı mUsb\telerUe beraber 
Vilayet P. T. T. MDdllrlUtQne mQracJıt etmelidir:. 

7 - M.Usabııka 20 Ufriccl teşrin 941 pazarleal gllnü ıut 
10 da yapılHcaktır . ' 1 2 

Vilayet Makamından: 
Ticare Vekôle inden tebliğ edilmştir. 

Çuval sıkmtısı devam ettiği müddetçe fmdık nizam
namesinin ek maddesi hükümlerine tevfikan ihraç edile 
cek sağlam iç fmdıklafln garri safı 70 kilogrım ağ1rlı· 
ğmda olmak üzere 2f ve 2f lıbrefik ruval/ar/a da ihra· 
cma müsaade edilmlştr. 

Açık artırma ile icar artır~osı 
Vilayet daimi encümeninden : 
Hususi muhasebenin Çukur çayır köyü.nün lc.agmaklı 

mevkiindeki 17 dönüm tarla oe TOdönü.m ıayırlrjının 3 
senelik sabık iccu bedeli olan ( 216 ) lira üzerinden 10 
gün müddetle a~ılc ar/ırmağa çıkarılmıştır . 

Muvakkat teminatı 16 lira 20 lcutuştar . 
22-10-941 tarihine çatan ça,şamba giini saat 1.5 

de Vıliyet makamında lop/anacak olan daimf encümın· 
de ihalesi gopılaealctır. Jstelclilerin mezkur tiin ve saat 
ta encümene müracaatları 1-4 

Mualece temdidi 
Vilayet daimi encf1meninden 

Memleket hutanesinin 9 H yılı ihtiyacı olan 96 lcelem 
mualecenin ma.hıımm!.n bedeli olan 17 48 lira 50 kuruı 
üzerinden eksiltme müddeti 11·10 941 tarihine çotan cu
ma,te~İ gününe katlar on tün tem~it edilmi,tir. 

isteklilerin encümene müracaatları. 
----~------------------

Metcimek fiatlan 
Fiat Murakabe Komisyonundan 
Ttc&Jrtt vekaletinin 19-7-911 tarih ve 16-59~8 

sag.lı tamim tmlrleTi mucibince şehrimizde yeşil ne'lJin
den temiz mercime;ln çuvalsız a~af1'i }optan satış fiatı· 
nın menşeine göre 19 i/a 20 , 5 kuruş. p~ralcende ozaml 
satış f iatıraın 22 iltı 23,5 kuruş olarak tesbit edildiii vı 
bu fiattan fazlaga satanlar liaklcında , Milli korunm• 
kanununun hükümlerine fe'IJ/ikan kan ani talcihcıtta hula· 
nacağı ilan o/anar. 

Pa.ıarhklo yiyecek yakacak alınacak 
Lise müdürlüğünden : 
Eksiltme komisyoourctı bir ay zarfında poz rhkla lbaleslot 

karar v<Hilen Ekmek, E·lmlş terey k•. Erimemiş tereya~ı Odun 
ç,.,., Kesme şeker , 'faz ıeker , İstanbul peyniri , K11şı.ır P"Jolrf, 
Tuz, Şehriye, Mc.ılc raa , L\mon, lrmık, Barbon faaulya, O~ndlme 
Bulgur, Kıılkııo bııhtı. Barboo balığı, Tirat. H1msl Palamut, Çetal 
Sarkın, Karabibır , Kuşüznmnono 11 10 941 cumartesi gnon 
sııııt 9 da htlkOmet konatmda Maarif mQdQrlO~n tlairealnde puar. 
hkla ihaleleri yapılncağından lıteklllerln komia1onı murııeatlau 
lllo olıa,ır. 
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