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l ra b z onda 

Bir Sanatoryom 
lazımdır. 

ır 
rabzoa mıntakasın
da dünyanın kor
kunç haıtalıkların
dan en baıta geleni, 

,treaı belasının salgın bir 
~iyet almakta olduğana 
lkrat etmek isıeriz. 
. hdim şartları memleke

:!' bu köşesiııde verem be
Yııa geniş saha veriyor. 
•kaladığı anda biç bir 
~i tanımıyarak insan bün
~~~ en muthiı bir facıa 
"'llllde oya oya saldırıp 
~kerten bu af etle bilhassa 

lllıntakada başbaşa mD
ttdtle etmek lazımdır. Hiç 
~Phe yok ki bu dava, 
l'abzonun dilıünülmüş en 
~im ihtiyaçları ıırasın
dtdır . 

Bu itibarla Trabzonda 
~•nlmış ve başarılmakta 
01-ıı büyilk işler arasında 
~ hayati mevzu da birbi
:i tamamlar telakkisi gi
;ı eıı makul bir düşünce 
ile tle alınmalıdır. 

Tiirkiyemizde m ev c u t 
'toryomlar bütün müra
~tlara çok mahdut bir 
'iabet dahilinde cevap ve
~lnıektedir. Trabzondan 
-'1açaatta bulunan birçok 
~treııııi haıtaların aylarca 
~tizar devresi ieçirerek 
~ayet tedaviye başvur
~a hiç bir fayda temini 
~bil olamayan çok acıklı 

hale düştüklerine zaman 
'•11 tahit olmaktayız. Yi
~ bunlar ara11nda çareıiz

içinde yakın köylere 
~itilerek yalnız ve yaJmz 
,a~~dan medet uman za-
~ar da vardır. 

ı..ı .Mevcudiyetini f ü k r a n 
~erile kaydetmiye çok li
~ IÖrdüğümüz Verem Diı
~"llerinin mücadelesi T rab
tiı il aııntaka11 için kafi de-
. dlr ve bu mıntaka, civar 
~)'etlerin de bu ıahadaki 
~ tiyaçlarına tekabul edecek 
~ ~er nevi bakım cihazına 
~ Uk bir müeııese, bir aa-
ta)'onı iıter. 

~ l(aradeniz vilayetlerinde 
~tlcilc aeyahatı yapan ve 
~bzoııda bu eksiii büyük 
~ Yara halinbe iÖren Sıh· 
~~ Vekilimiz Hulusi Ala
"- lll aldıiı notlar arasın
' bu cihetin en evvel te
' lil edilmesi lazımgelen 
~ lll~~im bir mevzu teıkil 
'~aıııe kani bulunuyo-

• 
Cemal Rıze Çınar 

t.,•buslarımızın 
l etltik ve temasları 
~bricallde buluoan mebuıs; ı ka111.rı giderek baUdı 
~l ~ •taekte, aablllll vı umu• 
~-lh~~•çl1r Uzeriudı tı\klklır 

~,tacaırıar. 

'- \t~~buı1ar,mıı 7arıa ıut ~ 
l~aı;~ııt ldare be71tlh• ve 
~'tlı. ~· da Hıllunl ld.rt he· 

11lr İ.Oa•tmı JıpacaklarelU, 

Büyük manevralar 
tam bir muvaffaki 
yetle hitam buldu 

30 Ağustos 
Hazırhklan 

Hava kurumunda Va. l 
/imiz Osman Sabri /ldalm 
riyasetinde 30 ağustos ha· 
zır/Jkları için yap!lan umu· 
mi toplanfJda müteaddit 
işler üzerinde çalışmak üze
re muhtelif heyetler teşe~
kül etmiştir. Bu heyt:tler 
cumartesi günü toplanmış 
ve yapllacak idhal edJ/ecek 
işleri tesbit eylemişlerdir. 

OLUŞLAR: 

Belediye seçimi 

Münasebetile 
Ş•hir lıayatındn Belediyele

rin üze /erine aldık/an vazife· 
nin kıqmet ue elıemmlyetini /ıc. 

pimiz biliyoruz. Yıllardır, muh· 
telif sebeplerle, bu güzel şehrirı 
belediye işluinin a•zu edileıı 
ölçılde müsbet olarak yürümedi. 
ği de çok tek,.arlanmış bir ha· 
kikattır. Buna çare nlmak ıiznl', 
iki seneyi geçkin bir zamandan 
beri Belediye Reisliği fıazif,.si 

tayin suretile gördürülmekte idi. 
Bu türlü hor,.kf'f~. hiç şüphesfr, 
B•Letiiy,min başmd<ı l,ulunacok 
zatın bir takım şahsi endişeler· 
den u11. malın ili te$İT lerdl'n, lü
zumsuz dedikodulardan sıgnla

rak bütün vorlığile kf'ndini işine 
vermeıri düşüncesi hcikimdır. 

Milli Şefien Maraşala Mesaj .. 
AokRra 22 ( A. A . ) -

Bir baftacıuberl dtvıım edeo 

büyOk Trakya manenaları dlla 

sona ermiştir. 24 A~ustosta 

Kırklarellcde büytik bir gPçlt 
resmi yapılacaktır. Altı gllnden· 

beri büyük manevralard11 bulu· 

oım Mmt Şzt loö:ıü maoevrıt· 

lar1.a neticelenmesi mUnuebe· 

tiyle , .. ael kurmay başkanı 

Mıtreşıtl Jı'evzi Çıtkma~a aşa~ı

daki mes~jı göadermlılerdlr : 

Belediye reisinin 
temaslar1 
Belediye reisi Temel 

Nücümi Göksel cumartesi 
günü esnaf cemiyetlerinin 
mümessil/erile belediyede 
belediyi!] işleri üzerinde fay 
dalı temaslar yapmıştır. 

Kasap. Bakkal, ·Lokan 
tacı ve diğer meslek erbabı. 
kendilerine ait olup Bele
diye kanununun istediği 

temizliğe , sıhhi şartlara 

riayet edilmesini, ve şehrin 
en temiz bir hayata kavuş 
ması bakımından en büyük 

Sayın Mareşal Fevzi 
Ç~kmak Genel Kurmay 

Başkanı 
Altı gUadenberi d.-vam 

eden bllyQk manevraları .razl 
ve ktl11et içinde yakından takıp 
ettim. Bu manevranın tatbika
tında bulunan zorluk.laıın biç 
azaltılmamış olan şartları içinde 
kumandanlar uygun ve lsahetll 
tedbirlerle ve kıtalar anlayışlı 

ve iozibatlı ve yorulmıı:ı: faıılt

yetlerile temayüz: etmişlerdir. 

'fıdlm ve terbl1entn en feyizli 
devri ve mübim askeri mesPIP 
lerln tetltik utıası olarak 1939 
maoevraaı bak.iki bir •uvaffa. 
kiyetle lılt.tm bulmuştur. yUk· 
sek Hf!Vı. 'e ldarenlzio mesud 
netlct-ı>i iı,:ln ıızt ve mnmtsz 
vazıfd bhıı.i ı den Ye kıymello
den dolayı Cumhuriyet ordusu. 
nu hararetle t~brik Pdf'\rlm. 

rolün kendilerinde olduqunuj 
ifade ve izah eden Tema/ 
Nücümi Göksel aksi takdir 
de ceza usullerine sı1< sık 

muracaat olunacağını da 
ilave eylemiştir . 

Belediye meclisi salo
nunda toplanan Cemiyet 
mümessillerine 'ay ikram 
edilmiştir. 

Milletimiz emniyet ve ltU4sıoıa 

mesoedi bUyUk ordunun lc11-
mandanlarao11 ıubay ve erlerine 

ltlmad 'e lttlhar duygulariyle 
4:larsılmaz bir surette bıtltlıdır. 

Denizde geceli gün
düzlü muazzam bir eğlenti 
yapilacektir. Aynca fedan 
san tertip olunacaktu. 

Reisicumh•r ismet lnönü 
Milli Şet manevraları ronte- Hava kurumu reisi 

akip lstanbula mnteccihırn Bdir- gümrük müdürümüz Necdet 
oed~• afrılmıt'ırdır. Ve yirmi Şener bu büyük günün kut· 
Uç oabeıte lstaılbula ııvdet bu lama proqramı hazırlıyan 
yurmuşlardır. Milli Şt>fle bera- yardımcı heyetleri. ı mesai
ber dOaeo Başvekil ve Yekll- ı leri/e her gün meşgul ol· 
ler de ;ayni trenle döamQşlerdtr. maktadır . 

Son haberler 

Pakt imzalanacak mı ? 
Ankara 23 ( A A.) - Soı1getler Bitliği ilt: Al· 

mango arasında 11dtmi ttce•üz paktını müzakere ve 
imza edectlc olan A man Hariciye nazırı huıiin 13 
de tayyare ile Mc•skooay• ıelmiı "e 15 dt1 So ,. 
getler Hariciye lcomseri ile ille temasta bulanmuştur. 

İngiliz, Fransız kabinesi 
fevkalade toplandı .. 

An/cara 23 (A.A) - lnıiliz - Fransız lcllbintt• 
leri dün toplanmıştır. Her ilci lctıbine toplantuından 

Bu uçu/ü,, prensibe oyktrı 

oluşu tatbikine engel olmamış 

11e Vı:killer Heyeti karrırile, bir 
kwm şehirlerimiz.de oldu~u gibi, 
Trabzonda da b11 ynldan pidil
miştir. Hem•n ilave time k lci· 
zımdır ki bu iki yılı geçkin 
dt!vre Trabzon belediqe haya
tında faydalı bir dönüm noktası 
olmuş ve şehrin cehr1ısinde fay 
dalı işler bPlirtmiştir. Ve bu 
devre iıinde iş basına gelen ge· 
rek Dr. Cemal Tur/an, gerek 
Bahri Doğana11 bütıln iyi niyet. 
/erile ve çulışkanlıklarıle t•a2i
/eye sarılmışlar ve ö~ülecek şe. 

kilde lıi'zmet gö,müşlerdir; b11nu 
şükranla anmak lazımdu. 

Şimdi normal vaziyet için
deyiz: Vekiller Hegeti evelce 
oerilen kaı ar yerin• seçimle 
Belediye Reisi yapma ana 
prensibine tekrar geçmiştir. 

-:Y Vı k •ı • • sonra bir-er hbli; neıredilmilfir. lntiliz tebliğine na-s l h h l•y e e l lfllfl z;ır2n A 1man - Rus palctı lngilterenin Po!ongaya 
lcarşı gfriıtiii t••hhütlere hiç bir •e.:hile tokunmı-

Buna dayanılarak yapılc:.n 
seçimde Belediye mtclisi anasın
dan fJI! tanınmış tüccarlarımız· 

dan Temel Niicumi Göksel 
riselile seçilmiştir. 

Temel Nücümü Göksel bu 
vazifeyi evvelce de yapmış bir 
elemandır. Ke1ıdine mahsus kıy 
melli tecrübelerin sahibidir. 
/gi niyet ve arzularından ve ça· 
lışkanl.lından Ja eminiz. Parlak 
baıartlarını bütün kalbimizle 
temenrıi ederiz. 

k k 
· yact1.ktır. Büyüle Brita11ya bu taahhütlerini gerine geti-

şeh r im ı' zd eki tet i leri rıcektir. Hülcatnel yarın fevlt.fl.ltide olaralc lopTGnocalc 
toplanacalc olan Aııam ve Ltrtllar /c.,naraJarından 

Karadeniz vilayetlerin 
de tetkik seyahatına çıkan 
Sihhiye vekili Hulusi lfla
taş dün saat onda kara 
yolu ile Rizeden şehrimize 
gelmiştir. 

Sıhhıye vekili Ofta. 
Üçüncü umumi müfettiş 
vekili. Vaıi. şehıimizde bu
lunan memuslar. Parti, be-
lediye reisleri. sıhhwe mü. 
şaviri ve doktorlar tarafın
dan karşllanm!ştır. 

· Hulusi lflataş şehre 

vasıl olunca üçüncü umumı 
müfettişliği, viliiyet maka-
mını. belediyeyi. askeri ko 
.mutan/Jgı, Partiyi, Halkevi· 
ni ziyaret etmiş ve bundan 
sonra Belediye tarafından 

şehir kulubünde tertip olu 
nan öğle yemeğinde hazır 
bulunmuşlardır. Ziyafet iyi 
bir hava içinde geçmiş ve 
memleket işleri üzerinde 
görüşülmüştür. 

Sıhhiye vekili yemek 
ten sonra beraberi.7de umu
mi müfettiş vekili Haşim 
iş/an. Vali Osman Sabri 
ltdal. sıhhiye müşariri Tev· 
fik. başhekim llbdullah o/. 
du#u halde sıhhat direktör 
/üğüne gitmis, Sıhhat mü-
dür vekili K~zı,,,, Oülerden 
vi"yetin sıhhat iıleri hı/t. 

kında ma/u111at almış ve milli müdo/aa için /e11'1ct1ll.tlı 11114/aiııtler istigecılctir, 
bundan sonra verem dispan Fransı• tebliiintle fltuigeti •• lıariçtılci Fran . 
serini gezmiş . kayitleri ve sız mümessiliflrine verilen r•porları tetlcilc etmi,tir. 
yapJ/an işleri inceden ince Moslcooadaki Fransrz "e lnıilis elçileri dü11 So•Jtl 
ye tetkik eylemiş ve dispan· H11ricige komiserinden Alman ~e Soflgd atlemi ttca-
serden memnuniyetle ayrıl vüı paktının mııhtevigatı h•klcrnda malam1t istemi~lerdir 
mışflr. 

Hulusi fi/ataş bundan Bugu'' n de kral . t• 
sonra memleket hastane>ine ın rıyase ın 

gitmişff;~m vekil mutbah de saltanat me ı· . 
ve çamaştrhanesinden ame· C iSi 
liytJt odasına kadar hasta· Ankara 23 / A.A.j - /rıgilterı icralı tlün Lo11tl-
neyi baştan aşağı gezmiş. raga ttldi. Yarın · sabah lcralın rigcısttinde saltanat 
kayitleri ve iliJçlan tetkik metlisi toplanaealctır. 

eylemiştir • hastaları birer A iman n l 
birer gezerek hatırlarını _ .ı ~O B.llgB. 
sormuş ve yatakların temiz 

Şehir hagal11tda yeni ve 
büyük hem/eler istiyen yeni fJe 
bılyılk işler önündeyiz. Hiçbir 
şeyi küçük görmeden ve ilımal 

etmeden, hiçbir tefahura kaptl
madan durm"z. ve yılmaz. bir 
gayretle çalışmak, çalışmak .. 
Şehrin, şehirlinin ve icaplartn 
iıtediai bu.. Biri diğerinden · 
ehemmiyetsiz olmıytın yığın yı· 
fın ihtiyaç, tümen tünıen eksik
lik .. 

Belediye Reisia;n, yalnrz 
Tanrı değil, Vali delil, Şehir 
Meclisi azası değil, yediden 
yetmişe hepimi~ yarrlımcısı 
olnlım I 

Hakkı Tuncay 
/iğini gözde qeçirmiş ve on b 
dakika kadar istirahauan münase eti vahı'mleş mı'ş Kireçhane yolu 
sonra Hastahaneden mem 

PJzar gllnll Vai.iıniz Osman 
nun ve mütehassis olarak Ankara 23 ( A.A) - Dün. alcş2m Londraga gelen Sabri Adal, Parti Hetsl Ruhi 

ayrılmıştlf · haberlere na&aran Almang" PolonJa müıttuebetlerinin Ural H Bılediye Rı>lsi Temel 

H•stahanedeki tetkik· t1ıılıimlcştiii Alman kıtaatın n Slooalcgada oe Polonya NOcl1mi Gök.selle Kireçhaoeye 
/erden ~onra mezbahayı lıurladu houurıca toplanrnalcta •lduğu mırlcnindtd;, giderek yol !lzerinde tetkikler 
gezen Sıhhıye vekilimiz Be · Japmış va neticede Klreçbaoe 

lediye reisi Temel Nücümi Şevket Çulha Nişan JOlunua tamamen tamirine bu 
Gökselden izahat olarak Trabzon Mllll ErnlAk \1Udft. sene için imkaa gornldmemişlir. 
temizlikten ve mezbahanın Tahrir ailemizden Şev- rU Snleyman Nuhoııu kııı B!l. Ancsk yağmurlu bavalıırda 

ket Çulha lstanbu!a gitmiştir MolAbat ile şehrimizin hr.rnmış çıtmur yığıulartndan tekerlikli 
tekemmül ettirilmlı olma terzllerlodeo Şevket F.rglnavrn Y11ıtalara geçit nrmlyım kısım 
stndt1n dolayı memnuniyet oradan lzmire geçe Kardetl Romad: tabii ını ikm'll Arnavut kaldmml•e tamir edl· 
izhar eylemiştir • rek Beynelmilel fuart geze- etmekte oıaa Akif Ergloum lecektlr. 

S k ·ı· · · cektir. alfaa mer11lmt Cu11uteıl gonu 
ayın Ve ı ımız yme akşamı Süle1maa Nuboğhmun Evelkl gQadea Hlbaren 

beraberindeki zevat ve tah· 11rkada~ımızın sey•hıt seaukııudakl ıaytlyel~riade gllzt- tamirine başlanan bu yolun 
rir müdürümüzle şiftJ ecttJ· intibalarını yakındı okuya- tle davetliler ıu111rllı 1ıpıhaışhr' ~lr bıfta11 kadar bilirilcceQl 

- Arlcaıı 3 4t - ~akımız , O.ır 9lftl~rl t~brlk tdtrlı. M~tr ııtıqıııtar, ' 
• ... .. .. 
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Sa11'a ( Yeniqo/ ) 24 Ağustos 9J9 __.,.,.,, 

i L L i ·• r 
ıreçnane 

Derneği ş Hayat Nedir? 
Geçen 

bir 

'ıJl 
sayımızda Ordu saylavı Selim Sırrı Tarc~n 

Manevralar hakkında izahat almış ve 
Edirnede coşkun fezahurafla 

kar ş , -ı anmıştır 

10 bin köylünün 
toplanacağı tahmin 

ediliyor 
Halkevinin 27 flğnstos 

ta Kireçhanede ikinci deflı 
olarak terlip edeceği der 
nek hazırlık/an bir tarafti1n 
ikmal edilmektedir. 

konferans ve-rdiğini yazmıstık. Bu kıymetlı 

. xıır~ 
Hayat başlangıcı ve sonu Hıy.cıt anlaş~uk. sevış rl 

lf 
ınıılu •n olmHyan, uıun görU!dO c lışıf! ak, kı.z nmak, nlın u~· 
-"ü hısidd ç ·buk hiten bir yol dökerek rf' faba, saadı~te k•• 

11 • rıı ' culuktur. Yuloız bu yol çok mak demektir, Anlıışl'.Il 11·.ebl 
arız,hdı". İnişli, yokuş!ıı, do çıılı~rnayırn, se•işmeyeo. ~·k• 
hmb::ıçlıdır. DerelN; tepele", ıı rfetrneyAD insanların b · 
dikeolı çitler lıendP.kler nı;ılmft· hayatı yoktur. dileği 
dıkça dUz ovaya ka\•uşmak Hayattan herkesin 

konferansın hulasasını veriyoruz 

Sovyetlerle 
Almanlar 
Arasında 

, 

Ankara 21 ( A. A.) 
Alman Sovget ticaret mır 

"hedı:si dün Berlinde imza
lanmıştır. Almanlar S•v-
yetler birlijine ikigüı; mil
gonlulc hir lcrıtli •çara.le 
Sovyetler ban•nla Alman
yadara mal •lacak ayni z• · 
mand~ önümüzdeki ilci sene 
içinde Almangaga yüzsek
~en milyon marklık eşya 
flerıcelctir. 

lngiliz 
gazetelerinin 

neşriyatı 
An/cara 21 ( A. A. ) 

lnıili~ ıauteleri önümüz· 
tlelci tiinlerde A11rupa için 
11tahim lc.tırarlar alımıca;ın
dan tinin 6ulunmalcta '" 
buıiinlcri11 vaziyeti aydın
l11l•ca;ı•ı bi/dirmelctıdirler. 

Başvekilin Londrııga dö
nüşünü ehemmiJetli oir ha
dise olarak lcaytletmelcte
ılirlır. 

Mısır Askeri 
Heyeti Edirnede 

Ankara 21 (. A A.) -
Mısır askeri lıegeti •e ec
n•bi Ateşemiliıerlerl dün 
•kıam lstanhu/Jan Edirne-
1• gılmi,lerdir. Harelcetlı
rinde" eovel lcınailerine 
Par•palasta bir ç•g siya/e
ti "' manevra/ ar lıo.kkında 
izahat verilmillir. 

inşaat usta 

Mektebi 
Erzurumda inşaat usta 

mektebi açılacaktır. 
Bu mektepte dülger, 

betonarme. taşcı usta/arife 
'1•tabaşıları yet:şecek ve 
ileride açılacak diğer san'at 
şubeleri de san'at mühen
dislerini yetiştirecektir. 

Şimdiye kadar Doğu 
Vt/Dyetlerinde ve Türkiyenin 
diğer taraflarmdaki müsteit 
vatandaşlardan imtihan 
neticesinde muvaffak olan 
/ar llnkarada bulunan bu 
cinsten bir mektebe gitmek 
te idiler. Bundan sonra Vi
layetimizle diğer 10 vi/aye 
tin çocukları Erzurum inşa
at usta mektebinde yetiştı
rilecektir. 

Memleket evladının haiz 
buluno'~ığu yüksek teknik 
istidat ve kabiliyetler bu 
müessesede inkişaf edecek 
ve bu suretle .müessese 
memlekete büyük hizmet· 
Jer yapacaktır. 

Türkiyede fl11karadan 
sonra Erzurumda ikinci 
müessese olarak inşaat us· 
l• mektebinin açılmış ol
mısı Cumhuriyet Hükurr:e 
tinin bu havali halkm:ı ye 
ı iir {u f 1 r;ııuro , 

mı şiardır. CHmhurrt isimiz 

Belediyede şt.hir hrıritı;.srnı 

tetkik etmişl.tr iwho t tıl· 
mzşlar ve şehrin miistakbel 
imar hareketi'!,.; üzttrindt! 
BoşTJekil fJe Nafıa Vekili 
ile görüşmişlerdir. Milli 
Şef Edırnenin su d<!rdird 
ıne /.undaki biiU1ik ihtiyr cı 
hak~ırıda izahat ,.Jmı$ 'ar 
Başvekil ve N .. fı .J Ve.b ir 
ile konuşmalar 'fJt' ~saslı 
bir su~ttte ele alınmostnı 

Dernek Kireçhanenin 
Karma boğazı tabir edilen 
mahallinde bhaz meyilli 
bir sahada kurulacaktir. 

Dernek günü bq saha 
da büyük ç·ıdırlar açılacak 

lokanfalar kurulacak. her 
nevi soğuk meşrubat bu 
lu11durulacakLa. Müteaddit 
sergiler aç//acak. dernek 
sahası bır şehir çarşısı 
manzarasım alacaktır. Köy 
iü vatandaşlar kendılerine 

mnmkuu de~ildir. m~dir? rr.ı· 
Me.•lut olmaktır, Hayatı '

1
, 

"ıı yolculuğu sıkıntuz yeı cı~ • 

P •bil e k içi o ruhc.ı.ı, bedene u zın altmış <lakika_sı alt~ışklerı" 
yl!dt: ya$agıp olen çıçe biti 

fik ren bazırlıkt<t bulu::ıwalC el· ömrüne benzer. Muhitimizde r 
zerııdir. Övle Ç)}mllzsa çok z~h memnun ed;cek ha.disele~i o~~r 
met çakiıır. Maksut ol m men bulursak, hır saat/ık va1<.ltfl /jtJ 

zUe varın· dan yollarda klllıoır. dakikasır.a sahip olrırut· rı· 
Hntdıksız yola ç\kanJıu giinii hoş geçirmesini bilm~Yfe,e 

yalmz h ıyat relıgilzarmdıı bin ler garın ıçin beyhude ümıl 
>ir !!lkJ~tı Ç~l&:erek fer.1{ D peci.liii düşerler. d 

•• fiil 
< ıhna klıı ~olmazlar. D4bll oıduk· Hayatıa kendi iılemınlfl 

11
• 

lnrı kr.file de oıı!unoJ yüıllcdcu kü.mdc;rı olanlar, tliinya impcı'tıJ 
zarnr görü1·. DUşcrk.e:ı lJ ıı şkı:- torlu/darının hallerine ne gıf 
Jarmı da berab~r sUrUklerler. ne de haset ederler, f 

Hıtyat doğumıa başlaynn hayatta saadet ne pigaflJe 
_________ cn ___ ı..mm __ l!ll!m: __ , ___ r.m:ı:aaıaaı lüzumu olan her nevi eş-

Ankara J 1 ( A A ) -
Dün Kırklar elinden ngrı
lan Milli Şefimiz rtf akat
larında M•ı.TJ~kil fit! diğer 
hüku111et erkanı ofduğu 
halde mane'flrtt s dıosınrı 
tiderek iki tar11/ hJre.keti 
hakkında Mareş-;f 'l'e diğer 
Kumanc· mlordan İzı hat al
mı,Iar t'1e 6ir ntüdd t meş

ıul olduktan sonra Edirne
yi şereflendir mi#er ve bü. 
güle. tezahuratla lcı.ır$ılan- emir huuurmuş1ordır. 

ölümle biten bir uıekteptir ki gibi bır tt- ,adüj eseri, ne 
. stıf· 

orada herkas hum lı.ılet c, lıem ecdali.m k .ma bir mır" ki"' .. y11yı . hu;ada bulacak ve 
r Doktor iğnesinden ipliğine kadar 

hocadır. İUSJll yuluız bU) u·· le Saadet her ioP'\efl 
ri rı deı ôğ ·on mc>z çok kerr (' lıer türlü şartlar altırıda ~etı /er 
fıırKwıı v .. ,·ru;;a .. 111 kuçuklr.ıaı-.ıı bir nebattır. E n güzel çıçek 

11 
ue d~r <. 111'. till~lıtılİllıi:t.: ı ı e k aru topraklcı.rda yetişir. do 
!tadar httıu·sa o nıspHlte cehil- kuvvetti agaçiar kuyalıkla; İfl 
mızı ıınıar ve Cau~!Jd.lkten kur- serpilır. insan kendi saadelıfl 

~·· D . k · ;j şehre inmek ihtiyac1nı his-l. 1 Y Ü r 1 .i1 setmiyecektir. Derneğe şe 
a.-~---------::a--ın:ı:::mm::-ıı:.-.;ıız:ı;:;:sım .. 1 

hirden de iştirak edecekler 

TRAHOM 
Bu hastalık gözde olur. raldııı. n.unzammanm çok 

Sarıdır. Baktı• l-naz ise kalmlaştığı. ve krrmızı ka 
ıözü lc.ifr eder. Uzun sürer dıf e rengi aldığı gô',·ii.lür. 
Qe İık nülcrisler yapar. Eyi Brı dantcikler sıkılırsa 
olduktan sonrada, ger/erin- kolagca patltlr ve içinden 
de mutlaka hir ;z bıralcir. kogu bir m11dde akar. Ve 
Bu hastalık ço.lc eskidir. buna da hüb•gbi Tralııım 
Bunun iımi Yunanca Pii.- derler. 
rü:zlü, piirtülclü man:ısına 3 _ Hastalık şi/aqa 
ıe.len, ( Trokos) kelimelin- dojru gider. Şışlılc. İnl!r, 
den alınmı,trr. Bu İıut •1lılc hübegbt:d ya d.•şcırıııa c ç ı lı-. 
temizlikten kor/car. veyo, reşf olur. Yerlerinde 

Trahom - sessiz ve sinsi nedbeler k:ılır. 
olarak başlar. Çocuklarda 4 - Bu devirde kapak 
v• 6ılıh•tına bakmaga,1 le.im- dişarzga çeoı iliT. Bana c'• 
ıelerde seneler ıeçer de ( antropgun) deı ler. Bô'gıe 
/Jelli olma;.. Onun için hr.s- hastalar ışığa hakamaz.lur, 
talar an.cak başka bir has- şiddetli sancı duyarlar, göz . 
t•lılc. lcanştığı zaman telaşa ler daima yaıarır. Üst ka 
düşerler . pa;ın kenarı yılankavi bir 

Arazı: - Ba lıastalılc fÖ- çarpıldık töıterir. lıte bu 
sün Üll lcapa;ından 6a,L•r Trahomun barız bir aLô.me 
vı dört tJevrege ayrıı'ır. tidir. Bu defJrenin ~onuna 
Devre 6ir: başlangıç devrui dojıa, retiç münzammosile, 

2 - olıunlulc devresi ııtunzammai has li1e ara-
3 - Teneddüp ba,Langıcı sında nedbi iltisalcLar husu· 

4- T•mt eneddüp Jef.lrıdir. Le gelir ki, hnn~ da (ıenbile 
! - Üst lcapalc çevri· f aron) derler. Gözün hare

lıcek oiıırıa, ınunıammanın ketini kısar. Bır dı, lcarnigı 
retif lcıımındtJ, toplu iğne· sathında toplu ijne başınd~ 
h11şı kat1ar, şef /af, sert sıncabımtralc bır takım, 
kabarıı/clar göriilıir. /cgbarcıkLar o!ur. Buflll da 

2 - Bu zaman hasta- (lr.ıratit Trahomtaı) derla. 
lık tam teşekkül etmtştir. Hulasa bu h12sta!ık, 
Üst /capalc k~narı hafi/ce hekime. gösteriln"ez ise sahi 
ıiımiş, biroz aıaiı uırlcık bi mutlak le.ör olur. 
olclujrı, tiiz aralı;ının da. Doktor Kazım Güler 

Yeni Halkevi binası nerede yapılmalı ? 

Reşat Ülkünün cevabı 
Yeni Hılkevi binasının nerede yapılmıı.sı haıckında açtığınız 

a.nltete en e·.rel nrilacek cevabın talcıtim m~ıarlııtından bü ıbütün 
sarfınazar edilmeıidir. H .lkevi binası için yeni ~ehir planına göre 
yer aramak ve bulmak en dotru bir dü~üace olur. Ş!hrin merkezi 
vaziyettea P'" az bir fa rkla uzata ltaçmış oimuldı hakim mevkile
rinden biıinde kurulması bu noktadan tercih edılebilir. Kemerkıyı 
kilisesinin bulundu~u mevlti hor tarafa hakim olmakta şehrin orta 
istikametiıade sayılır. Filı:rimc' yeni Hallcevinin burada yapılması daha 
doğrudur. 

Şeref Ziyanın cevabı 
Yeniden yapılacak Halk 

evi binasının kurulacağı en 
mükemmel yek bencede 
kemerkaya kilisesinin bulun 
duğu mahaldlf . 

Pazar kopunun bitişiğin 
de bulunan kemer kaya bu 
gün şehrin tam orta istika 
metinde bir mıntıkadadlf. 

Yani Holkevine devam/! 
surutte gelecek vatandaşlar 
için burası merkezi vaziyet
tedir. 

çoktur. 

Zefanos derneğinde ol
duğu ğibi Kireçhane der 
neğinde de Halkevi temsil 
kolu tarafından köy pwes
leri temsil edilecek, diğer 

kol/ar da branş/an dahilın · 

de Köylü vatandaş/ar ara
sına sokularak irşat vazife
si göreceklerdir. 

Halkevinin vaktinden 
eval almış olduğu esaslı 
tedbır neticesi olcırak 27 
flğustosta yapJ/acak Kireç
hane Derneğinde 70 bin 
köylü vatandaşm toplanaca
ğı kuvvetle tahmin ediliyor. 

Öğretmen 
Oku ilan 
Kars ve Beşikdüzü eğ· 

itmen kurs/afi köy öğret-
men okulları haline geliyor 
aldığımız mevsuk maluma-
ta göre Vilayetimiz Beşik
düzü eğitmen kursile Kars
taki Ciıavuz kursu köy öğ-
retmen okulu haline geti
rilecektir. Trabzonda yaflm 
asu kadar fa1/iyette bulun. 
muş ye memlekete bir 
hayli mürebbi yetiştirmiş 
olan muallim mektebi ka
pandığı zaman çok müte 
essir olmuştuk. Beşikdü
zunde bu defa hayata da
ha uygun bir şekilde yeni
den muallim mektebi açıl
masma çok sevindık. 

Yayla ihtilafı 

tulmadı~ıınızı öğı·e ııırız. lıailkidir. afi 
HaytJt wektebhıio kapısı Saadeti uzaklıır .. :a a10i lfl 

ili dünya ya gellrken gözleri· lar, kokulu bır çiçek butll'.~ ,ı 
miz!e açarız v gUrıün birinde iimidi ile ormanlarda bai 0 

btfl' ylae oaı:ırla kı;ıpuız. Hayat ha - havada dolaşan insan/ara Jo 
rek.etl~ kııimdir. Hdrı:ıkelteo kal- zerler ki, aguk.larının alt'" a 
dl~\mız anda ımtı01ız y~re ge- ezdikleri menekşelerin farkıtt 
tir. vurmazlar. ıe· 

D.tııni lıir mUcadeleden iba- Hüyatta yapılması faııtrı i 
-1ı f1l 

tf6l olaa hıtyat güzeldir. Nurı1 len miıcadelenin en mu.' yi 
haki.kata, achıete kuvuşmak ne/simizledir. Onu her hadı~; r 
içın yapılım cidal gUzeıaır. serin kanlılık.la, hatta gıı :,. 

Hayatın zorlukiımı.rı yen- yuzle k.arşııamağa alı#ırm~/19 
111 

nıek kadar b11zan yeoilıncyi d~ Kededi geçen bı~ gunün . ı~s;,,, 
tııbıi g<itmclc, ınücıtd~leyi bil' bir na/talık fıkır mesaısın 

0
. 

zevk bilmek, ne zaferle mağ aaha çok yorgunu unutma"'. 
uır, ne de mağlubiyetten mU· lıyız. Saadet hagatrn faafi!l~~~Ü, 
teessir olmamalı:. ÇJ!ışma!t, k on- aı::ciır. ÇaLışmagı işk~11cd aeı 

d&ue gU.vener~K çahşwak, ~b'tıe eytı:nc~ tt:lı:kk.i etmeLi9u. • 
kapılmadan iseikbale ümldle Hayatta muvaffak olrrı0~ 
bagıaumuJ[ bir marıfettir. ıçın ne yapmalı ? 

0 Hıyllt genç, sevimli c>ızibeli Her hanii bir işte olıı'fit 
!Jir lDtiıtllıı tıenıer. Her guz~lın olsu• devama, sebotıı bir '~ı· 
bır kusuru ulduğu 2ibi, onun. scırjı:tmeLi. Bir Fransız mıJ bİ' 
da br.zau kızıuca kaşları çatıltr. vek./.:.irı şöyle digor: 5,,1 k 
Oı.un uazıaı çekıııek, onunla talıtaya bir çiviyi mıhfarrı:1• 
ho.;; geçtı.ımegr bilmek lazımdır. için kuvvetli vurmak icab etrrı·rtJ 
GUlU lieVen dikenine kııtlırnır. doiru vurmak Lazımdır. Doftı' 

Hısyat bana dttima küskün- vurmak ta kifaget etmez, f1l 
11

, 

dür. Çchreal bana karşı unima madiyr.n ayni noktaya ullrf11%. 
aaıkbr. diyenler. onunla llağdae · dır. Hep bır yere düşen datrıJtJ' 
masını bilmeyenlerdir. O tıplcı Ların en sert mermerleri og, 
bir ayna gibidir. Güler yüzle ğuıul hatırdan çıkarmaınaiıdı a· 
bekarsanız, gUler, küskün ba- Bir çok kimseler hagat "'·,,i 
k.arsıuıız ocıa kaşıarını ~atur. cadelesinde ınuvaff akigetleb'!/i· 

H:ıyaua ırnlaşaıamı~ olanlar ı d · ·d kcı · 
ce:ınette oldukları halde ken· bilgi erın en, utı Qt oe JJofl 

11etieriRden, yüksel< zektifarıkl(Jf' 
dlleriai cehennemde sırnan, tesadüf terden, hususi dostlu 

1 varlık içinde yokluk: çekeu in- dan zıyade, a:zmü sebatla ·-,'~,. 
sıınlua b~.nıeı l(ıt • ı ukiarı ışi sonuna kadar i 0 

llir ıığliç, bir çiçek, bir yap-
rak bir kuş, bir hııyvıın nlha· meierine borçludurlar. hıJ' 
yet IJir inbao hayatla dolu oı. Dünyaca tanınmış ,,,,,ş of· 
dukça sttvıllr, lıaynt onlttrd»u k eman ustudı Paganinin'!le 16Je 
eılui çekti~i gün l~ic:ıse yUz muşlar : f:Ju kadar horıkıı aiti 
lerine b ıı kıuaz, solar, kurur, bir mehantle keman çaif1loJtı 
söuer, eur, mabvoiurlar . nasıl muvaJfak oldunuz? 

He~ zihayat içla EZ eli bir su ceuabı vermiş : 0~ 
kanun Vllrdır: D11ğın11k, yaşamak Tam yirmi yıl günde 
ölmek, H ıyatın bütün sırrı ya- saat dıkkatLa çalıştım . .,.;fi 
şıımııyı bilmektir. Bunun tçla Napoleon Bonapart defJ'' iyi 
ne >ılım olmak, ne asil olmak, en ~eşlıur yırtüozu Mag?~"ga~ 

Akçaabat 23, (HusuE.i) Vak· uede ze ıgin olmak lAZ\mdır. Matıbra:ı şogle derm;ş: Bı Jtf' 

fiıı:elıi.· kazuının 'l'o~ya n&hiyeıi- NicJ :ıe ıı girılAr vrsudırki hııy$1tJ • ekzer:;izlerimi ihmal ets~rf! g6" 
ne bağlı a~ır ve müc:.tvir köyJüle !:!lrltı.rıaıı11 t>ir yUk gıbi taşırlar. lıal faıkına varırım. /,-ı 1'-J 
rıh~ Aıı:çaabat kazasının Kadabor Y ı;ıa ·ıuıyı bilmek a!lc'lk hııyatı ihmal edersem, dostlarım fa'daıı· 
ve .)1piksa k.öılüleri aruında uzun sevmeklı' mUmküo olur. S11dt.. varır. Bir hafta bırakırsaı11 

5
,t· 

ce sevın~k: Yt!tiŞnıPz ooa büyük ga farkına oarır Or.rırt e~' Je' yıllardanbeıi münazunfıb buluMn ı tı 
oir a~kla bağlunmhk. ıazını dır. sız sesin.in. mükemme./igt. 

1 
• ..,;s ve bu iUDe kadar hu yüLc;fen her kl ,,. ) 

Büyük a, arda daıına ferağıü J vamlı hır ~o'yin netıcest ;d( 
iki kaza köylüsünün aaabını peri· vnrdır. lh.yuttıt böyledir. Fe da- (Virgile) meşhur (E"',,,ıi 
şan etieralt tUühim ve mücaııef ha- k<lrlık yı•tişmez forı>ğat IUzıındır. ini tam onbir ser.ea·e yat ;J:i 
diselerin cıioiaıasına sebep olan llııyat bir spordur. Sporda (Montesguieu) nihaflet &JP: 
yaylaya yine V.aldılc"birin koylü· ııiduğu gibi hayatta dıı heye saatta okuyup biıirdiğimıı <.,fTlı 
lerı ev inşa etmek auıetıle tt.ca cuı hııkiındlr. Sporda olduğu rit des Lois) adlı esedrıi gı 
vuz ettıkleri ihbar edılmiş ve te· gibi, bayatla dl ilerlemek:, gı>ç beş yılda bitirmiş. . i {O 
cavüz keyfiyetinin aedereceye kadar melı:, muvuffak: olmak, sporda lSteplıenson) icad ettıl, ,,.,J: 
bakiltata uyguıı olup o!mıtuıgını olduğu gibi, hayatta da gözü komotifi işler bir hale getı~1kil 
ve aynı naıaoda müşevvt: 'i Lir p~k sebatkilr, çalışkan, neş'el için sek.iz sene Jurmadafl 

- ~ aıanzaıa arz ve ifade eden bu sı olmak Hiz1mı1ır. sene ugraşmış • . ıor' .. 
nır ve yayla ihtilafının kati ve ~pordıı çok koş.ıc çabuk JO· . \11 Vat) buhat makı~~irrt'1~1 ru' ur bayatta da öyle. Sporda yırmı yılda meydana g e~ 
nihai bir şekilde ortadan lı.aıu. • ' B l d · k. S brt 5 d 

öfke ile kalkan ZHrarla oturur. . u ~er ıgor .1: a ere k~'J. 
mak ve bilhaua hudutlar üzerinde Hayatta da öyle spordll karak- F_atıhlerın cesaretı, kod etli ,,fcı 
bızatihi tetkikat yapmak ve neti ter sshlbl bır centilmen olmsk cıdaL açanların en kuo<J I 

Şehrin denize küsen ha· 
yatı içinde yeni bir basıt 
yolu arıimış olur. memle
ketin umlJmi hayatına hiz
met edeçek mümessseseleri 
sahil boyuna s1ralamak zih 
mretldt: hakim Qlur . 

oeyı kroki ve raporla tevsilt et. şarttır. Hayatta da öyle. Spor- hıdır. . . . rilef11e1~. 
• Kemer kaya kilisesinin mek üzre A kçaabat Kaymaltamı aı hileden, yala.:.dırn, ye'isteo, f!ıç hır tafer gösf.t lff'losf~ 
k I · ,.1 • ı. d b . azmu aebat mahsulu ~ı 5tP yı ı ması ve yerınue yem Cemal Gö""tan va jı.n arma ta ur gururdant fıtoe ve gıırıııdın sa. / ·te At tü k fştc ır1ıl 

Halkevi binasinın kurulması komutanı binbaşı Tııhıin Alpek lim oıwak warttır bttyatta da ~ a r 

ı Kemal. katmerli bir inkllap ohı; . oıtı;ık.ür ilüilaflı mbhdlle gıtıniılndir,, öyl 1 , 

• 
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;j Hasta ik ve mikrop muskayla ve üfürükle giderilemez ! 
~~ İnsan; doğar, büyür, eserini, meyvesini verir l sapan şeyler söyler dururlar. Taze yaranın üstü- hastahaneleri hep si1.ler için hazırlamış ve kur
" Yet ihtiyarlar ve ölür. Dünyaya gelen her ne fışkı gübre bağlatırlar, incir yaprağı. kirli pa- muştur. 
~~ ~tll bu köprülerden geçmek ve ihtiyarlayarak çavralar sardırırlar. Sonra kol ve bacak davul gi- Ol1lardan layikile istifade etmesini bilmelisiniz. 

ek hakkını haizdir. bi şişince sıvışacak delik ararlar. Dert de derman da insanlar içindir. Biz bilhas 
:. .Halbuki dikkatsizlık, pislik, cahillik ve ted- Şu halde evvela canımızı ve sağlığımız ve mille- sa iki şeye dikkat edeceğiz. 
ıa sı~dik yüzünden yılda binle ı ce vatan yavrusu timi~i seviyor:ak keyifsizl~ndiğimiz zamanlarda Bunlardan birisi sağlamken tedbirsiz:ik dikkat 

·tini ve meyvesini vermeden hatta kendini üfürükten ve kocakarıdan medet ummayacağız. sızhk, pislik ve bilgisizlik yüzünden hastalanmama· 
bilmeden tabutlara girmektedir. Köy kanunumuza göre ucuzca tedarikleyeceği- ğa ç~lışmak . 

Bu çeşit ölümlerin karşısında eller bağlı miz ecıa dolabına koşaclğız ve oradaki ilaçlar- ikincisi, de • 
er kısmet, alın yazısı ecel) deyip susmak dan ve bu işin ustası olan sağlık memurlarından Bütün bunlara rağmen g@len hastalıkları eh. 

tru değildir. Biz; hekimlerin söylediklerini ta- ve doktorlardan derman arayacağız. line göst•!rerek dern1anmı da ehlinden beklemek. 
en yerine getirdikten sonra elimizden kay- Devlet yurtdaşlarını bedava bakacak hekim- Bu iki ana şart bizim hiç bir zaman aklımız-

tiklerimize (alın yazısı ecel} diyerek teselli leri, bedava dağıtılacak ilaçları, bedava yatılacak dan çıkarmıyacağın11z ıki esaslı işimiz olacaktır. 
biliriz. Fakat pislikten bakımsızlıktan, dik- ( KötJümıi~ l

1
nklnru "'itn/.rndnn ) 

'
1 

Sİzlikten ileri gelen hastalıklara ve ölüm-
t: hiç bir zaman alın yaEısı ve ecel diyemiye- Sıhhiye Vekilin in şehrimizdeki 
~t tetkikleri 
Silelim ki·, İnsan çok ince işlerle birleştiril- (B f b d J \ . . ısforo .' ir e . ve jandllrma komutan/an , 
oynak bir makinaya benzer. nesın1 ve ye?ı hastane m Partı 8..fediye . Haike.vi ve 

Makineyi istediği gibi yağlamaz, dinlenme şaatlm gezrnış ve hastane daire/ ·r reisi ·ri ve doktorlar 
ı ııo t l k b" nin plan ve projesini tef- tarafmdan vapura kadar 

11

11 
ı vermez, tozunu oprağını a mazsa ıze kikten sonra sahil sıhhı 

k d h 
, t"şyi edilmiştir. 

a· ~o lazım olduğu günde bir a a yapııamı- yeye giden vekil Hulusü 

k 111 ,J .ı k"k' d Sııvm sıhhiye vekilimiz 
~ı. gibı' bozulabilir. _ ataş araua ua tel ı ıer e 

b I · h ı k Hulusu Alataş şr-hrimizde 

'Otomobı'lı'nı· veya kamyounu tii:iz kullanan bir u unmuş ve ıza at 0 
ara ~ saat altıda vapura gitmiştir. altı saat d .. vam/J olarak 

Elektrik abonelerine 
Trabzon Elektril' Türk Anonim 

Şirketind n : 
Tahsildarlarımııırı ve işçilerirniz in ellerindeki eski 

hü"iget varaka/an 14 Ağu~tos 939 ta,,.ihinde y enile.riqle 
değiştirilmiştir. B ı lıütı:yet v"rokalannın taleb vukuunda 
ibrazi mecburirlir. K eu/iu et S ıyırı abonelerimize bildirilir. 

Makine ve Elektrik işinden anliyan 
t UZ\lll zaman makinesinden hayır görür. Kendile ine iskelede çok fjsaslı tetkiklerde bulun 
b k d 1 d 1 ı memur aranıyor oir de tersine olara e i o u süren, yağmı askeri, jandarmfl ve emni muş ur. 

İ.dierini. benzinini vaktinde tamamlamayan kö- yet kıta/arı tarafmdan se- ı G"lec ·k sayımuda Hulu P. T. T. Müdürlüğünden : 
~ 6 • /fım resmi ifa edilen vekilı sil 11/ataşm temas mütsst- Orı lira asli maaş'ı memurh-2'ıt ıılınııııık. üzre nz çok ınnkinisli\. 
it şaförün makinesini düşününü7., Evvela yol- miz üçüncü umumi müfel· ı sefer müdür/erile temas/an ve elektrik: işleri bilM o'ta tahsilli, otuzda.ı ıışa~ı y2 şlı hiri i ~r-nı-

~ dq. kalmağa, yokuşlarda pes etmeg"' e baş)a\""an . I I yor. Eva fı haiz nlaolnrın ve fazla mıılümat isteycnlerın Müdürlü~ü -" fiş vekili. vali. şehrimizd~ na aıt müta ea ar1111 n:!şre- müze mürıı<'aatları . 1_ 2 

,. ınesi bir iki sene içinde ve günün birinde de bulunan mebusıar askeri deceğiz. Kapalı zarfla fabrika unu eksiltmesi 
.ı· tılrnacak gibi istop edecektir. Belki de büyük va palı zarfla fabrika unu ek ~ilimesi 
,... 1k d kt. " Erzincan askeri Satın Alma Komisyonundan: .. aıayada mey an verece .. ır. A K n k d h Erzincan askeri Satın ima omisyonundar1o : 1 - Er%İnt:an garnizonunun l TPşrin başından E ·:-
6· ir otomobil motöründan ço a a nazik, J - Plrimer ttırniıorıunan 1 teşrin başından Tem· lal 910 sonuna kad..ıı ilıtiqacı olan 720.000 kil.• fabrika 

~~ daha ince ve çok kartşık yapıda olan İnsanın muz 940 senuntt kadar ;htig,,cı ola,ı 135,000 lcilo fab .. iktt: unu kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 
~du da şühhesiz bir motörden daha çok dik- •rıu lcapalı %ar/la elcsiltrneqe konulmuştur. 2 - Muhammen bedeli 704.400 yüz dört bin dörqüz 
\te alaka ister. 2 MuhtJ.mmen bedeli 11 600 yirmi bir bin altıyüz lira, ilk temingtı 61/70 altı bin tlöıt güı yetmiş lirad1r. 

lirfl, ilk teminatı 1620 bin altı yfiz yirmi /iradı·. 3 - :..ksiltmesi 8 EulUI 939 Cuma günü saat 16 dt:ı 
Onun için canımızın ve sağlığımızın kıymetini 3 - Eksiltmesi 8 Evlul 93J Cu•rıa günü saat 11 de Erzincınd-ı askeri S·lltn alm~ komisyonunda yapılacaktır. 
tek kendimize iyi bakmağa, küçük aksaklıkla- E,zi r. c vıda aslceri satın alma komisgo.rıunda qapılacalctır. 4 - Şaıtname t1e evsafı lco.'ora'unun tekmil garnizon-

di sag" lık korucumuza veya kasabadaki 4 - Ş ırtname ve evsrıfı kolordunun t~km;l garnizon. iarında mevcuttur ve aynıdır; her yerde her gün görülebi· 
~l ı larınd.ı m e. r:cutlur fJtı agr.ıdır. Her yerde her gii.n görüle- lir. isteyenlere 522 kuruş mukabilinde satın alma komis-
1~rnemuruna veya Hükümet doktoruna baş bilir. yonU1ıdan gönderilebilecektir. 

'tak düzeltmeye bakmalı ve temiz yiyip te- 5 Tekli/ mektap!arı eksiltme saatmdıın bir .mat 5 - Teklif mektupları eksiltme saatından bir saat 
~u.:ı.ş "ğ ı·yı'z evoel ko'11iS',/Ort başkanlığtn7. 'Verilmiş 'O~yrı posta ile rıyni eovel komisyon Başkanlığına verilmiş veua post rı ili! aımi 
ı~ amayı o renme ı . k . l ,_ · d b l k · '}.. • • • • . ... saatfo ornrsyonda bu!undurulmuJ o acaktır. l-4 saatta "omısyon 7. u unduıulmuı olaca tır. 1 - 4 
t tmiz olmak, temız yıyıp, temız ıçmek dogru- ı • 
~~:~~~z d:;i;~:~~~~1~~ğ~~!;11:!:~~~~~~~r l~ı~~!~IW,!~!~ırnı~!!!ıffi!!i!!!!!il!~1:!!!~11~!~!!~1!!!~]!~~l~~ ~j~~!!!ı@m~ ~~!!l~ iM!~~ ~!!I 1!!!~!!!!1 1lli~~!m@!~;~:!!ı!1 Kadın mem u-; 
•emızlık başka, fakırlık başka şeydır. Keza =§ ~::= 

aranıyor ~: fakirane de olsa T anrmın bize verdiği gıda =~ S E N B E N LJ A F R A N S l Z ~':_ 
·ı ~lleri~d~n ucuzca.~: kolay~a istifade ~debilir. Z~ ~= Kızılay Buşkaniığwdan: 
i ~ı lverırkı kafanın orilmceklı, a~~~n~_u bır.takım -~ Erkek L ,. ses ·ı f ~ Kmlay Kurumaodn ç1 lış-

~te saplayarak hacı ve hoca ufurukl~rıne bel e~ l5= mak tlzre şehri 20 
lira ncrelli 

§, tlf!jff§ bir kıdın memur tıraoayor. 

~?1amış olsun. lfffj ~r™ Yeıü harflerle ul.ur ynııı r 
, 'lastalık v~ mikrop Ofürükle muskayla orta- 'Eli~ LEYLi. NEHARi ~i olma" kA!idir.Kıııh}'• mura . 
. ! ~alkmaz. Oyle olsa üfürükçüler evvela kendi ~~ ;_ caat edilmelidir. 1-~ 

i arını ~u. dertlerde.n s.ıy~rı;nal~~ı l~zımdır. ~ ~- ·~ lstanbul Galato P. K. 1330 ~! M d . · I . 
\~ ır~ngının pençesın?e ınım '?ım .. ınle~e." ulu- ,!!ı ihzari Fransızca Kurları Havidi,. (~ a enı sanat a ı 
,~~ bır babalık, tütsu ııe kendı nobetını hele ~~ , i._=~ Kurumundan: 

essin de görelim. F!:E~ Olgunluk imtihan/arma hazırlanır. Pazar günden maada kayit muamelesi ~==-= 

~~cakarı ilaç ve tasviyeleri de pek nafile ted- ;z~ her gün saat 9 dan 12 ye kadar yapı/Jr. ~ · 

•; ~~· Ku~ak .. as~ağa gel~~z. ~ocakarı~arı.n I~ Okul 18 Ey!Ql Pazartesi günü açılacaktır. 8-12 t~ 
lıı d UşUktur. B ır şey bılı r 1 e rmış, sankı bır , .,~~· <ı:;;ı.1• .,.,... ~~.ı•" .,111,1 ,. .. , ""'"'""""" ,,,11111• ~•J1111" •ıııııı,. .,,.,,, • ..,.,111, .. .. ,,111ıı··~ınııı• ... ,,nııı~···ıııııı••·"•ııııı"' = 
ı11leri ve tecrübeleri var mı gibi bir çok scıçma fi ım11ıı~~00111J•lllliiliJ!mııı: ili :::1ı ·ıil'1 ~;lilli;i!l llliiiJJ mil! •l lli!lll ın:ı:•!m:mııı~nıj:i!:~;:~\!E 

Kuruaıumuzua tu kere 
çarşı m ,tıııllesiade E :ı:ıiu :ıh~mdıır 

sokeğıuda emniyet dökUmhııne· 
sf üst kataıdııld yazıbanPVe 

ııJkl"yl-.dl loi IJUt.ın OyalerQ 
bllcl~rlrlı 
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Kaymakamlık evi eksiltmesi Arpa eksiltmesi Tuz nakliyat eksiltmesi .. OR· 
Vilayet Daimi Encümeninden : Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonundan: TRABZO N İNHİSARLAR BAŞMOD eli· 

1 - "'rab•un ıarnı'zo ?rınun Eu/u" L b şmdo11 Ag" IJS- Lu·· G" u·· ND_li/~~ Akcahcıt lca%ası merJc.,zi11tl• yapf~rılacalc o 1 
111 l:ag- '• • ., ,.. 

malcam evi N•fı•ca tan%İrrt el•ncrn 3784 lira 57 lcuraş . tos sonuna kadar ihtiyacı için 90,000 kilo arpa kaptılı Hopadan Artvin inhisarlar M. Müdürlüi~ "'; 9 
l•lc keşif mucibi •çık ekıi/t;Htİfl lconulmaıfur. MufJaklcat •ar/la ekıiltmeye lconulmuştur. katın• ıöntlerilecek (4500) kilo tıızıın nalcliyesı 14 ki 
tımi11atı 284 liradır. 31-8-939 tarihine tesad·if eden 2 - Muhammen bedeli 5850 lira, ilk teminatı 438 ,ününden itibaren 15 tün middetle açık eksiltmeye 
pırıımhe tünü ıant 15 tl• Vil11gıt Malcamı11tla toplana- lira 75 lıu •uştızr. 1111/ma#ur. .•,I 
c1/c. olan Daimi Encümınde ihalesi yapılacaktır . Keş/ini 3 - i:.ksiltmeai 6 Eylill 939 ÇarşQmb:ı günü saat Ş~rtnameyi görmek istıyenlerin IJaşmüdarli:J 
ıörmek •• Jahtı %ig•d• m•l•111at almak iıtegenlerin her- 16 da Erzincanda Askui satın alma Komısyonunda ya- •atıı şahesine müracaatları ilan ofrınur. ....!,/ 
gün encamtn kalcmiıu •e isteklilerin de gulcarıdtı gıııılı pıl•caktır. K k 1 d d• 

leh 4 - Şartname ve evsafı Ko'ordunun tekmil gar- omyon e s"ı tme tem 1· 1 tün ve ıaetta te'minat •a 11~ we mılctapl•rı ile Daim( 
Encümene müraca,..tları. !J- '1 ni~onlarında mevcuttur oe aynıdır,· he,r yerde hu gün V l D E ---------------------1 görülebilir. i ayet aimi ncümeninden : hl; 

Eşya nakliyat eksiltmesi 5 - Tefeli/ melctuplan elcsiltrne saatındun bir saat NııJia için sotun tılınacak ol•n 3900 lir• ,,,,, ~' 
ı evvel Komisyon Başkanlıjına 'Uerilmiş vt.IJa posta j!e men iledelli fit 939 modeli Fart 'Uega ŞefJrolı "'':qıfı 

TRABZON NHİSARLAR BAŞMÜDÜR- agnı u•tta lcomisqorula balunda,ulmus olacnlctır. 2-4 iki aded kamgona ist. klisi çıkmadı;ından 2490 '·Jıi-' 
LÜGÜNDEN: ,_....______ kanunun 43 üncü ml.dtl.esine tefl/ilca1128- 8-9391''

1 J 
Mali 939 yılı i~i1tde Hopede11 Artvin !nhisJ.rlar M. Kuru ot eksiltmesi tesadü/eden pazartesi sad 15 de Vilô.get mcka;~ır' 

MaJürliiiii müllıalc•tı anharların• ıönderilf!celc inlıiıo.r Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonundan: toplo~ac:ılc o~an Daimi Encamen~e i~alesi ga~ıb";ı k~ 1tıeı 
mallarile aynı idarelerden Hopıye icrde edilecek zurufat . ,A • 10 gun temdrd olunmuşf1'r. lsteklılerın 292 /ıra ~d ar 

1 - Trabzon garnızonanun Eyıul başından Agus- 1 l le /ek t t • . t kb l · l E - ene ı 
e.soir•nin •alcli 14-8-jJ9 tarihinden itibaren onbeş tos ıonu1ta kadar ihıigacı için 7 ı.oo'o kilo kuru ot açı le. ruş ati maıJ!l a e mı na ma uz arıg e rıcum ~ t 
ıün müJdetl• cçılc elc.siltmıqe lcor.ulmuştur. ıkıiltmege konulmuştur. racaa tırı . ıı 

M•flalclıat temin•t 231 liratlır . 
2 - Mulıam.mtn bedeli 4320 lira. ilk teminatı Şa.rtn•mıgi elcamalc iıtıgenlırin Baımüdiirlüğiimü% 

324 lirtıdır. ıotıı ıaiesine •Üracaatlcrrı ittin olunur . 2 - 3 
3 - Eksiltmesi 6 Eg•ul 939 Çt1rşamha. günü ıaat 

Tuz nakliyat eksiltmesi 16,30 da Erzincanda Askeri satın alma Komisyonu da 

ı yopılacaktır. 

Tuz nakliyat eksiltmesi 
Tradzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

939 mali gılı içinde : ~·' 
T - MahliJ Tuılanndan Bayburt lnhisar/#.f nı~'I 

lu~u anha rın . .o s-vk edtlccek ( 350) ton ta•rın ,.,k 1 

17- 8 - 939 tününden itibaren yirmi gü11 müddetli 

Trabzon nhisarlar Başmüdürlüğünden 4 _ Şartname "e evsafı Kolordıwun tekmil garni-
Er•İncan• tabi Gineli •e Hı'Vir trul•l•rından Bay · %tmlarında mevcuttur oe U!J nıdır ,· her yerde lı«r türı ıö 

bart a116arın• nalc.ıl edilece/c (3500) ton tazıın kapalı zt:rf rülabilir. 
uıalile gapılan minalcaıaıı neticesinde teklif olurum fi- 5 _ Taliplerin belli gün oe saatta Komiıgonda 

kapalı z11rf usulile münakasaya lconalmuştur. ıi 
2 - llıale 5-9-939 gününe tesadüf etlen sılı 

1
/r 

saat 15 ele Erzurum lnlı iıarl•r Başmüdürlü;ünd4 Y'' ı•llar itltlal lt•tltlintle törilmediji11den a9ık eksiltmtje ilal•nmnlarr ilô.n olunur. 2-4 
lıo11•l.,ak ih•lcılnin 11-8-939 paztır ertesi ıünıinı t•· ı-------~---------------
lilt tl"""'e' ildn o'ıznıır. 2-1 Ev satılacak calctır. kkJ 

3 - Ba nakliyatın muhomme11 6~deli moca 
Saman eksiltmesi Vilayet Daimi Encümeninden : teminat parası 656 lira 75 krı,.uşiur. ,_, 

4 - TaUp ler ba nakliyata aiJ şartnGmtsi firı' fı 11 Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonundan: Ye1ticuma mahallesinde CtJmi ıolcajında Hll !RSi 

1 _ Tr•izon t•rnizonrınan Egliı.l 6aşırtdan A;as- Muhtısebege aid elgefJm e" o rarak kullanılan ünri Av
ff)t sonun• lcatl•r ihtigacı içi,. 48 000 lcilo sama1t açı le ra,11. lciremidi tahtani 4 oda aNrıca bir muthalc Öniindı 
•lcıilt•Hie lconulmıııtur. ıınişce at1lu dıvar/a çe'Ori/m;ş 7 numaralı melctep hincr-

1 _ M•lı•Rtmın betlıli 2160 lir•, ilk teminatı l62 ıının mülkiyeti 500 lira talıminedilen bedel ile satılıjo. 

fit Trabr.ôn BaımüJürlükleıilt'! Bayburt, Aşkale ,,e rtı 
can memurlarında görüle bilir . l la 

5 - Teklif melclüplerinin ilı11le saatından t11~1 / d 
makbaz malcabilintle lcomiıigon reiJliiine fltri/mııt 

liTaiır. çıkarılmıştır. Muvakkat teminatı 37,5 liradır. 31-8-939 
3 _ Eluilttrtflİ ' Eglul 939 Çarşamba tünü ıoat tarihine ttJS«düfetl.en perşembı günü H•t 15 tle VilciJet 

1 O i• Er•inıania Aı•ırı ıatın alma Jc.omisyonrı.nda ga· Makamınıla toplanacak olan Daimt Enciimınde ihalesi 
pılac41dır. gtıpılacalctır. /dele/ilerin o tün "' ıa11tta Enciime11e mü-

zımdır. 1 
Postada oukrıbrılacak geçikmeler lcabul eJil"'el· l 

Evrakı matbua eksiltm-a temdidi '.a 

4 - Şartna111c •• eıo~•fı Kolortlunun tt!kmil ıar11i- rac••tları. 3-ı/. Vilayet Daimi Encümeninden : /, ~ 
~011l11r111Ja m••catt•r •e ag11iflir,· her g1Ttle her tün ıö 
1ülı6ilir. 

5 - Tclipl11i11 '•lli tün 'VI ıaatta lcomisyondtı 
6alıı11ntaları iltfn olunur. 2-4 

Telef on direği 
Satın alınacak 

Trabzon Elektrik Türk Anonun: Şirketinden: 
Şirltetimi•c• 260 atlıt tılı/on tlireği satın alın~calc 

'"· Bu tlirelcler Ç11m •eva tla%;ün kestane •iaçından 
olm•k ıartilc 6 mıtrı 6rıganda "e t pesinin mülıiti 35 
•• 4i6tlın itibaren ilci gulcarııınırt neühiti 45 ıantimlire 
olacalctllr. Direkler kal1111ım• lcöprüıd ytJnıncia teslim 
•tlllıcılcdir , 

Talt6lıri11 /ial '" tuliln müddetlerini hlltl.irtm tılcli 
mıit•plarını ın ıeç 5 ıglül 9 ?9 tarihinı /tadar firketi· 
llliH 1öı11dırmıleri ildn o/unut. 1-2 

Soğuk hava mahzenleri 
ve buz tesisatı inşaat, 

eksiltmesi 
Trabzon Belediye EncUmcninden : 

1 - Trallzon Belediy• Me%/,ahası111n meflcut bintısı 
Jahili,..Jı, Gümrülc reımihariç elmak izre 23.000 lira 
111•A1emm111 iıtlılli ıt "' muhtelif mefJaıldi ırd•ige i9irt 
So;ulı lat1•• m11lızenl1ri teıiıatı ile 6ıu iıtihsalinı mah
••• lııiıot g11ptırılaealıtır . 

2 - Ba işe •it olmak üzrı, ttJnzi"' •lanan m•lca
•elına•• projesi, elcıiltme ~arlntı'ltısi, /ennt ı•rtnante 
eı •••11 projı, peıraıı• •l11ralc Belıtlige Fen i,l11i mitl•r· 
llii11i111 •lınaiilir . 

3· - lıi• tHiıat (52) elli ilci gün müddetle"" kapalı 
•• ,, ••• ıu. elcıiltmeyı konulmuı olup, ılcsiltme 13 Tııri. 

nl •'1Wl 939 Cuma ıünü ıaat 14 tlı Bılıtligı Encd,ı. enin 
-tlı icra ola11•ctılctır , 

~ - ll••alclcat teminat 1725 ll1atlır. 
5 - lira•ı icabıtlın vıırik ekılltmı ı•rtn••ııln'• 

... ..,11,,.1,ı;,. . . 
'6- Tılr.li/ waefcf,.p'tl' ' 13 Tt!ş ~ini ~fJvtl 939 Crım• fdnıl 

ı••I 1J ı lctıtl•r tk.ıiltme /.;1; ~{1110 ... ıı "iyc s 'fİnı teruliıtlil· 
hi lacn~fır, ·· · · / - ~ j , , 

Korkuluk vesaire eksiltrnesi 111c m•lctepler için yaptırıl•ca1c 414 lir• 11111~;;,kı~ ~e 
bedelli 19 lc11lem evrakı matbutıga zalıuredın t jl'f b 

Vilayet Daimi Encümeninden : tarafından açıl•n pey hadtlilô.gık ıörülmtdi;inJerı .,,91 1 

Soğu/es• golun•n Zanoı megdanına teıadüfeden ıayılı kanunun 43 üncü mtıtldesine tefi/ikan 28- 8 ,_, l(J 
lcumıntla geni yapılan bordürler arlcosı tretut1or fit l}ine tarihine çatan pa•arte!i saat J5 de Vildget ,,..k•"' ıı'' 
Zanos Köprüsünde olduju gibi korlcu/alc inşası Nafıaca toplcrnacalc ol11n Daimi Encümt1nde ihalesi yapılmak j., 
tanzim olunan 782 lir• 65 ku,uşlulc kts/i mucibi açık JO tün temdid olunmu~fur. bt~klilırin 31 lirtı ,,.,,,P I 
elcıiltme;e lconulmrıştar. MufJaklcat teminatı 58 lir• 7o lt'minat makbuzlarigle o ıan ve s.aatta Encümeni 
lc.•ruştur. 31-8-939 tarihine te,adüfeden perşembe tünü raıa.atları . ./ 
saat 15 d'! ihalesi gtıpılocalctır. Keı/ıni görmek ist•gen• ~ 

ıerin 1ıerıün encümen 1caıemi11• "e ist.1cıuerin yalcarıd• Mag-aza icar artırması 
g•zılı fÜ'lt "' ıaatta Vilaget makamında toplanacak olan 
Dairnf Encümtne müracaatları . 3 - 4 Vilayet Daimi Encümeninden: ~-~ı· tır 

• Mulaidtl.i11 malıallııinde yeni ıolcakda Hmust ; ~l 
itfaiye hortumu eksitmesi ıebenin 37 numaralı maiaıasıtun hirlfnelilc ic''~4Jıl~ 1 

Belediye Encümeninden; . hammen bedı li olan 60 lira. üserinden 21 gün "' J~ ~ı 
Belwdige it/ oigeıine 150 metre mılcdarında hortum yeniden ortırma;a lconulmustur. Muvakkat temi11tttı I~~ ~ 

elcıiltme ıuulile mubayaa edilecelctit. lcuraıtur. 1- 9 - 939 tarihine teHdüfetltn pu~nrıb'p~i' 
Eksiltm• 5- 9-939 safi tünü saat 14 de icra ofu· $aat 15 de Vilayet makamında toplanacalc ofaft jff ~ 

nacağından talipl,.1in ayni gün 'CJe !aalta en~üm~ne mu- Encümende ilıolesi yapılacaktır. (isteklilerin o 11,I 
raeoa#larr lldn o~nur, ~~'~-4~~~-sn_a_t_t•~E_n_c_ü_m_en_~~m-u_-r_•_co_~_t_~_r_ı~·~~~~~~-

Gayrimenkul Satış Artırması 
Maballeıi Solta~ı c i ft i 1 M. N Kaıu No. MM. Muhamm~a b .. del i t,ır' 

,,t 
Kaaım afa Lezıi Fevkani tahtaai lcaart•r mıfaıa 122 u 86 750 bi',I 
Eıvak Alıca ban Dllkkannıo 72 bi.nedo 38 bissoıi 83 1 22,98 127 72 laiısede 38) ~ 

) Semerciler Fevkani tahhni matnanıa 72 93 37 34,47 634 ) 
laiuede 38 biıseıi ~ 

t,kaoderpııı Mera~ Araı 24- 2 ısı 217,20 ~ 
Satha Kayalık çıkmuı ) 150- 151 aı> 35 t.4 

) ) ) 164 10 10 tJ 
) ) ) 168 20 15 ~ 
) Eıld ( Kiliıe ) ) 111 150 150 

yeni (1 ao çulbı) ~ 
) Heli aç ) 173 (0 (O ,. 
) Babçıvaa ) 20-11 !50 50 )1 
) ) , ) 18 to 5 )1 
) Toykar otlu ) ıu 120 80 " ) Eıki (Sotha yeai) ) 64 20 20 

( Retıdiye ) ~ 
) Solu otlu ) 80 'o 20 " ) ) ) 81 ıo 20 ,, 
) Eski (kiliıe) yeal ) ı · ~ 70 100 

(1 no çulha) .ı 
Politı köyl1 Hane ve cltllr.kh 234- 29G 20Q 

Defterdarhktan : . l .~ ··~~ 
Yukarda oinı Yı ıv .. fı ıırtııamıelerlııe ilifik evrakta hudut YI •alreletl yatılı t•YrltiHkullerifl bldellerl pe4lil 8del: 1,~ ~ 

10- 8- 939 tıtihladea ltlbarea 15 tüh milddetle ve açık artır•a ıutıtile mülklyıtlerl utlıta çıkıtılmıştır. Talip olaalarıa yii• • 1.-. 
~l't~kf~I il ~ liAtt ! t~ ııd 1 2Ş-~-:~3~ C~aı ~ ~ihı.q ! :ıı U dı Dthtrdırlıltı \op\1111.•ak IGJUıtoıi •lh~aa\l•~! : 

~ ., 


