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ındı k müstahsilleri, menfaatınız F·ındık 
atış Kooperatifine ortak olmanızd ır 

ahraman 
rdumuz 

takyada 
Üyük bir 

apacak 
llrıkara 4 ( it. A. ) -

~·sene mutad olduğu gi· 
1 hu senede Trakya mın· 
lctsında birini:i ordu kıla· 
~tarafından büyük mik· 
kta bir manevra yapıla
, tır. On beş ltğustostan 

' .:1 bir ltğustosa kadar 
't al1> edecek olan bu ma· 
\ ~ra Kukla reli - Edırne 
~1'1da ve Hasköy şima
\ ~Yapılacaktır. Yirmi beş 
\'tosta manevraya iştirak 
~,.,bütün kıtaat tarafm
~ Cdirne civarında büyük 
'*ı.nı Harbiye Reisi Ma-

' Feyzı Çakmağın hu· 
• flda bir geçit resmi 
t1'1/ar:ık ve manevraya 
\~ ı-erifecektir. Manevra· 
\ 0 ecnebi ateşem ıliter 
~ 
1
"e davetli bulunmakta· 

'o r, 

4 
İngiliz , Fransız 
e~etleri Moıkov aya 

gidiyor 
L ~nlrara 4 ( A. fi. ) -
:'Vıt 
\; 

1
l Fransız askeri heyet 

••/Ortn vapurla londra
~e Moskovaya hareket 

r:ekferdir. · 

Y unanistanda 
r Yıldönümü 

~'t "nanistan b u g ü n 
~ t ilğııstos rejiminin üçün 
~t '1 dönümü kutl~makta· . 

Kay seride 

11 
Kız Enstitüsü 

~~ 11kara 4 ( A. fi. ) 
"J~:~ride açi/ması takarrur 
~ loz enstitüsü bu dev· 
~edrisata başlayacaktır. 

llkaradan sonra 

11 
londraya 

'~ l'Jkara 4 ( it. it. ) 
~;~erııerde flnkaraya gel 
~8.. Olan Fransız askeri 
•1et· 
~Qe,. 1 RS. General Hunt· 
\ 90 l..ondraya gitmiş ve 
'•~t lngtliz genel kurmay 
~lt 001 ile uzun bir mül6-
~btJlunmuştur. 
la Ugoslav Naibi · 

! ~ ~ tıdradan döndU 
~tOt~~a~a 3 ( A A. ) -
~ ~tı~a Kıtal Neibi vı re/i· 

"tirat/an •ı,,lmışlardtr. 

Milli Şef inönü Tahsin Uzerin Sıhhatı 
iyileşti. Birkaç gün 

sonra şehrimizde 
Tayyare ile gelen İrlgiliz Akdeniz 

filosu kumandanmı kabul buyurdular 
Mareşal Fevzi Çakmak Amirolın Şerefine 

Erzurumda ~afra .kesesindt! ' duğ ı kmıaati hasıl olm11$fur. 
huıule gelen bir iltilıaptu11 do Gös erilen bu samimi alcika fıe 

layı onbeş gün devamlı surette utJgiden çolc mütt!lıanü ola11 
utırap çeken ve telılike gt>çİren Ta hsin Uzer dün gece fJ,./ediye 
Üçüncü Umumi Mü/tttti~imiz Reisine çektiği bir telgraf ta Bir Ziyafet Verdi .. 

Rnkara 4 ( 11. ff. ) -
lngiliz Akdeniz filosu Baş 
kumandanı bu sabah on 
otuzda tayyare ile lstanbul
dan linkaraya gelmiş ve 
hava meydamnda merasim· 
le karşılanmıştır. Amiral 
öğleden evvel genel kurmay 

başkam Mareşal Feyzi Çak

mağı . Milli müdafaa ve ha 
ncıye vekillerini ziyaret 

etmiş ve Mareşal tarafmdan 

şerefine bir öğle ziyafeti 

verilmiştir. On beş otuzda 

Reisu.:umhur ismet İnönü 

flmirah kabul buyurmuşlar· 
d1r. Muhterem misafirimiz 
on altı ellide yine devlet 
ha va yollan tarafmdan tah 
sis edilen hususi tayyare 
ile lstanbu/a dÇJnmüş ve 
hava meydamnda merasim
le uğurlanmışt1r. 

muhterem Tahsin Uzerin sıhhat Trabzonlulara trşekkürlerirıi ve 
/eri tamamen igileşmİ$1İr. birknç gün sonra Tra lı zorıdn 

buluncı cuklarını bildirmektedir. 
Talı.si1t Uzerin hastalığı du-

Relt!d(11e R"isi vasılafilı• 
gulunca 'iehrımizden çekileıa bir Trnhzorılulrıra hitap edım telgrnfı 
çok tel~raflarla sıhhati hukkın - aşrıRı d. ı neır•diyı,rrız. 

_Türk-. İngiliz Silah Arkadaşlığı 

da malamat istenmi~tir. Dun de 
gazetemiz, Maliye Müia!Jiri 
fhyrettin Ziyadan telgrajl ı t..ıf 

sil<itlı malumat istemı~ ae 1.ıha 

yet hastalığın taınum1tn zail ol 

Yı-niyol, geçird kleri mühim 
ralıııtsız lı ktan dolayı halkımızın 

lıiuiyntınu tercüman olarak 
muhtı,.em Tahsiıı U~ere gıoçmiş 

olsun d er. 

Trabzon Belediye Riyasetine 
lzmirde lngiliz z1rhllsı kumandanı Atatürk' ün 

Heykeline mercsimle çelenk koydu 
Ankara 4 ( li. A.) . - lngiliz kıta/arı Vali ve ko 1 gece ço'< eski bir mnziye 

lzmir limamnda bulunan mutan/ar önünde geçit res 1 istinat eden Türk Jnqiliz 
Jngiliz zırh/lsı Kumandanı mi ve ha/km coşkun feza· l silah arkadaşlığmm bir te 
bu sabah fftatürk heykeline huratı ve sürekli alkış/arife 1 zahuru mahiyetinde olarak 
Merasimle çe!e?k koym_~ş kar~ı:anmı~la~dır. Türk ~e ı bir arada hususi surette 

RilhatsJZ/Jğım da/aYJsile Trabzon fedakar evı'atla
nndan bir çok telgrafltJr Blmaktayım. Ş.ıhsıma ve sıhha· 
tıma karşı gösterilen bu a:l·ilane alakadan dolayı derin 
şükranlarımı sunarım. ltfiyetteyim. Bir kaç gün sonra 
inşallah Trabzondayım. 

Ü;üncü Umumi Müfettiş 
Tahsin Uzer 

merasim akıbmde Turk lngı/Jz gedık/J erbaşları dun gezmişlerdir. 

200,000 ·lira ile neler 
yapılmalı? 

Pulathane 
iyi suya kavuşuyor 

Pulathanenin içme suyu 
iyi değildir. İyi su olmama
sından dolayı öteden beri 
sızlanan Pulathane halkı 
Valimizin yardımı. ça/Jşkan 
Kaymakamı Cemal Gökta
nın gayretile yeni ve iyi 
bir içme suyuna kavuşacak-
/ardır. 

Su projelerini hemen 
yapmak üzere bır mühendis 
ça/ıştırm~k Hususu Vilayet 
makammca temin edile
cektir. 

içme suyu kasabaya bir 
saat mesafede ltbeda çeş 
mesinden getirilecektir. Pu 
/ath, n:/Jler.n bu güzel iç· 
me suyuna biranevel ka 
vuşmaları için Belediye 
meclisi istıkraz yapma 
kararını vermiştir. • 

CEMAL NADİR 
Türkigenin gegcine Karika

türisti olan Cemal Nadır re/ ika 
Larile ilk defa olarak Kara de · 
niz seyahatına çıkmış ve dün 
sabah farı f.lapur ile şehrımize 
gelerek t.t1el<i idarehanemizi zi· 
garetle mesleki rabıta t1e sevgiyi 
izhar etmişlerdir. Şehrimiz.de iki 
ıaat kalan muhterem sanatkarı. 
mız rıftkalarile Soğuksuyu t1e 

Kisarnagı gezmiş t1e bazı l.z.iga 
retlerden aonra Hopaga aitmek 
üıere tJapura audet cylemi$lir. 

Cemal Nadir Kuıadeni~ 
1ahlllerinde vapurlaı ın uğradı~ı 
limanlarda ıehir t1e kasabaları 

gezerek. notlcır alıyor tle tetkilt· 
lert!e bulunuyor. Hopadan au· 
dette tekrar ıehrimiıi ıeıecek 

lertllr. 

Partide 
r~;a~,.~~~~~ 

! Okuyucularımız ! 
i i Bugün saat 11 de Par· 
!!.~ ne diyor ~.!Yı tide Vilayet idare heyeti 

V 1 d Reis Ruhi Urlllrn riyaseti Belediye Reisinin sualine gelen cevaplar .. 
OpUr ar O altmda toplanmış re Parti 
Sıhhi muayene işleri üzerinde görüşmüş· 200 000 lira ile yapılabi-

işi çok geç kalıyor lerdDir... ö 
1 

..ı R Iecek birkaç iş ardsm 1 plajı 
un g euen sonra u- mutlak'! sıkıştırmak lazımdır 

Dün sabah Tan vapuru hi Ural Valimiz Osman 1 Bunun nerede yapılmasmm 
lstanbuldan limanımiza d • ı ğ d Sabri fldalı makamlannda ogru o aca ı avasma ge-
geldi. demirini attı. ziyaret etmiştir. ~ lince Kaniteyi kat'iye~ 

Biz yolcu sahipleri mo Bugün de saat lJ de unutma/Jyız. Buranın dem-
torlarla vapura yanaştık Osman Sabri lidal Partiye zi çok derindir. Sahilden iki 
Sıhhi muayeneyi yapaca le gelerek Ruhi Ura/la bir adım atmca sular cene 
doktor gelmediği Jçin biz müddet görüşmüştür. 1 altlarrna kadar çıkıyor. 
yan:n saat deniz üstünde, F Yiızme bilmiyenler istıfa· 
yolcular da vapur içınde ındık ziraatı deden mahrum kalacak/ar-
bekledık durduk. Dört gün .. d l f r . dtr. flyasofya önleri sıgdır. 
vapurla gelen yolcular, ve muca e e aa ıyetı Şehrin önündeki sahillerden 
yarım saat da limanda Vakfıkebir re Maçka j plaj olmağa en müsait yer 

f. kazalarınd11 fmdıklarda tah 1 burasıdtr. azladdn mçm beklemiş 1 
olsunlar. Bundan ... başka ribat yapan limantiriya dis· t ikinci temenni ve tek 
yaz münasebetile vapurda par haşeresine karşı müca- ' lifim Uzun:wkak kald1rtm· 
birçok gezginler de oluyor. dele yapılmışttr. /armın yapılmasıd!f. Şehre 

Mücadele yüzde bir nisbe· · ve insan/arma bir asırdan Bu adamlar, vapurun uğ 
d tmde arsinikiyet rassas !azla hizmet eden bu ve· ra ığı şehirleri görmek 

fakar v~ emektar kaldmm
larda artık basılacak bağır 
kalmadı. büsbütün ya/Bk· 
laştJ/ar. Yağmurlu havalar· 
da üzerinden atlıya . • sıçrıya 
geçiyoruz. 500 den fazla 
göl slfalıyan bu yalak/aşmış 
kaldmmlardan kurtulma/JyJZ. 

Buz fabrikası. sogukha· 
. va deposu suya düştü galiba 
hiç ses ve sada yok .. 

Boztepe mesire haline 
getirilecekti. Ondan da bir 
ses ve sada yok . 

200.000 liranın içine 
sıkıştmlmasmı istediğim 
işler bı.nlardır. 

Bir temennim de Ke 
merkaya Kilisesinin yıkılma· 
sı ve yerine yeni Halkevi 
binas1nın yapılmasıdlf. 

Behçet Dilaver 
isterler. maksatları da bu yapraklara pü/verize edilmiş-

tir. Bu haŞerenin isttlası aldur. Halbuki bugibi teah · 
tı 1da Vakfıkebirde 30 bin 

hurler yüzünden onlarrn da 
hektar ve Maçka kazasmda 

maksatları kayb•lup gidiyor. da 1!50 hektar fmdık/Jk bu-

de bir ffğustosta son veril- hal müdahale ve müc~dele 

miştir. Her iki kazada yapı- neticesi yayımma meydan 
lan mücadele neticesinde verilmemiştir. 

fllakadarların dikkatlerini lunmakta idi Vak/Jkebirde 
celbetmenizi rica eylerim. mücadele yapılmış. ziraat 

C. P. n;emurile birlikte dört ame 
----------------------Fındık bahçeleri le başı ve Maçka kazBsıada 

da merkez ziraat muallimi 
Zabıtaca bakleniyor ve iki amelebaşı taraflnda 

1oplama mevsimi başladı· hasta/Jk/J fındık/Jkl8r tamı· 
lrndan dolcıgı bir sırlcu't hadise- men i/6çlanmışttr. Maçka 
sine meydan verilmemesi i~in k 

kazastnda i mücadeleye 
gecelef'i bütün fındık mıntaktı t:mmuıun on f1ründı. 
larlllda Jandarmalar dolaımak· "" • 

'""'"' V ık!Ilcebirdeki 111ücıdele1e 

haşere tahribatma meydan Akçabat ka7asında zey
verilmemiştir. Yalnız VakfJ· tin tanelermde tahriba ,• 
kebir kazasmda lOfJ dönüm· . . 

.. k ,J f "'k b h . yapan zeytm smegile üç luk auar muı a çesı , . 
k k h r t koidan z ·rtJdl fen memurları 

yapra a samı aşe e ara· . .. 
tından tamamen yenilmişs~ murakabesz allında muca-
de mahsule bir zsrar ol t de/eye başlamlmıştJr. /Jaç· 
mamıştır. Bu arddd Vılayet lamada arsinikiyet tusut 
merkezinde de Hosk11sta ve melas kullamlmaktadır. 
monu. Palavrak. Kuhla Bu mücadele yirmişer gün 
köylerinde mevzıi şekilde fosıla ile üç defa tekrarla· 
ha1111 görülmü~se de der· nacaktu. 
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• 
stan :_ t./ da 

• F ansız gazete erin 
V9 lzmirde 

İn' iliz Amiral alakale diren neşriyat ... 
Hatayın ilhakı 
ve Arap alemi 

''Hu-nmnlı Avrupa karşısına• 
A~ p düny::ısı,. t"erle•Jhası altıada 

hir [Jl2kııle rıeşrerfon (journal) -
Pı-rit, '!.0-7-1939 diyor ki : 

" Ar~plnr Filistin ve Mıve· 

r::ıişeriadıki lnS?"İIİ%, Suriyedeki 
F ansız mıını:l sını; lngilizlerip 
Alcal:>R, c nubi Ar:ıbi.ııtan, Umman 
v • ııc~m kö·fezindelc.i Arap prena
Jilı: IPnndPki fuliveti, İngiltere in 
rniittefılcl,.r nıımına 1915 ıenesin· 

a .. k•raı Hüseyine vaki olan va
ı-dlerine hiy:ınet addetmektedirler. 

A aplııırı en ziyade gücendiren 
r. het İngilizlerin Filiatinde iyo· 
r>i t ta~ııftt.:rı politilı:alarında de· 

" m etmPleri ve lılı:enderua Sao
c ~•hııın Türlı:iyeye terlciıiir. 

Suri ıeyc reliace, HatayıD 
Tiirldere terL:.i bfitüo Arap ınem· 
lıo<ctlerinde büyüle bir h.>şnutsu:ı· 
lıı~u mucip olmuştur. Son za aa· 
1 ırda Suriye kanunu • asiaiuiıa 
l.i~vı da bu infiali daha zitade 
arltıracahır. ,, 

( " Oeuvre ,, - Paris 21-
7 -193') ) Danzigde bir gümrölt 
memı.ırunun naziln tarefındon öl
dürülme Jİ hadiıesiai mevzuubaha 
ederken şu mütaleayı ileri aür
melı.:tedir: 

" Fransıının Loadra sefiri 
dün üç defa Hariciye nezaretine 
gitmiştir. Fraa11, lngilterenia Sov
yrtlerin ileri aürdülderi şartları 

kabul etmesi lazımreldi~i fikrin
dedir. 

lngilizler ile Sovyetler ara· 
ıııoda bir inkıta vukua gelaeıi 
"vahim neticeler verebilir; bu tak
dirde Tiirlcler, bize ksrşı deruhde 
etmiş bulunduldarı taahhütlerin 
infazında büyük zorluklar göıte· 
receklerdi r. ,. 

( " Journal deı Debat. ,, -
Pariı, 21-7-1939 ) razeteıi, 
di~er F r.:anıız gazetelerinde rOrül· 
m~miJ olan bir ha',er oeşretmek
tedir. Bu habere göre Cumhuri· 
yctçiler federaıyonu grupu aıec 

li!ıi mebnsanda M Louiı Marin'ia 
riv11eti altında bir toplantı yıpa
rak Hatayın Türkiyeye terkiai 
t11vip etmedi~ini beyan eylemiş· 
tir. Bu gı upu11 fikrine röre par
laıacntonuo salahiyetleri cümle
ıainden olaa bir me1eJesıin bir 
emlrname iltı hsdik edilmeai t.ı. 
bul oluı;maz Grup, Hatayıo Tür. 
kiyeye terkine aleyhtar oldu2unu 
alenen izhar etmiştir ve bu terle 
hıdlıeıini ve bundan tevellüd 
eclebilec~k akibıUeri, bize ema. 

net edıl11:1iş olan elcalliyt tler prcn
aibi namınz takhih erJer. Grup, 
topralclarımızdan hir karış yerin 

ve haklarımızdan hıırhııagi birinin 
terkini kabul etmemektedir. ,, 

Hutzingerin 
Ankara ziyareti 

Orgeaeral HutzinS!•r'nin Aa
kara ziya:-etini. istitrnı:ien mevzu. 
ubıhs eden ( "Euroqe Nouvelle,, 
Paris, 2'2-7-1939) mecmuası 

aiyor ki : 
Ebem•iyeti mihver devletle 

•inin eikbt naza•ından ltaçmıya· 

cak olan bir seyalıl'lt de F rırnsız 
ıt.aerali Huntzinger'nin Ankara 
ziyaretıdir. Bu z11tırı Türkiye Ge
nelltarmay erlci:n ile yapmakta 
olduğu teknilt roükiılemeler Türk 
ve Fra11sız ordu ve donanmala
rıDın ıerelt Avrupa ve gerek 
APyada işbirli~inde bulunmalarıoı 

temiae matuftur. Üç taraflı mü
zalterelerin hitamını mütr.akip 
Moıltovaya bir aslteri heyetinin 
gönderilmesi mevzuubahııtır. 

Londra - Paris - Ankara 
hatti Tahrana uzanıyor 

re verm11ye başlamıştır, Lonrlra- ve Komutanı 
Paris - Ankara hattı ytıni bir Ant.:ara 3 ( A. A 
istasyona, yani, Ta/ıran~ doğru lngili:: Al:der.iz fi/om Kıımanda 
uzanmaktadır. 1 nı bugün İstanbulcla tahim abi 

/ngiliz - Tüı k anlaşmasının desine merasimle çelt:qk ko1Jmuş. 
ckdinden sonra Ankara ile Tah- tur Amfral qaı-ın sabah tıyqare 
ran arasında başlaya:ı miızak,.re- ilr. Ankaruyn geleceklır. Yinf' 
leri 111ütea.kıh lran, Akdenizde /rıgilterenin Aktlttnİz fi/oçuna 

bir. h_arp z~_lıu~ıı halinde ku~v~t- ı mensup olup İzm.irde bulunan 
lerınr Tu • kr_ı;e kuuvet.rrıne Mcılrı.11;ı Zırlılr.<:ı k"mutJrıl şere

katacağını Ankaraıp bilt/irmi~tir. f fine diin akşnm lzm;, Valifi 
Bu yıizden /ran kuvr. etlerı de 1 ve bugün mıısfıılıkrm kı.manda-

çoğalmaktadır. Loııdra İran hü nı tarnfmdan öğle zigufeli ve 
Jciimetine lıaı p tagyrıreleri ve r•/miştir. 

tayga.relerle mücadele to'?iarı 1 İngil~ere 
ver•cektir. 

Biribirini taidb eden kaleler Polonyaya 
vücuda getirilme1c. sııreıigl,. .IJa 1 Kredi verdi 
kın Şarkın müdafaası t.-şkilat Ankara 3 ( A. A. J 
lundırılmakta 1'"' sullı cep'ıe.ıi İı•gİ•lere Palon_q ıyrı sekiz küsür 
gmişlemektedir. f miı11orıluk Mr ikrazda bulun. 

Balkan Antantı mrı;tur. Polonya bu prıra ile 
v · t d ş s rras•lı" 1 lnailiz Emtarı5ı satın alacaktır. 
ı unanıs anın ı ,., J 0 

hakkında Ati.,rıdarı ('T<!rnps.,. l İngilfz Hariciye Nazırı diin 
Pllrİs, ?.4 7-1939 ) gazPf PSlnf' 1 londra bügiik Elçimizi kabul 

gönderilm bir meklu ~da Balk.arı ' etmiştir 
antantına ve dııla11Hiule Türki. 
yeye temas edilerek denili!ıor ki: 

"Başlıca barıisi Tı1rkig-. olan 

İspanyada 
Tevkifleri 

Balkan antantı Tü~J.:iı;,., Yııgar. Ankara 3 ( A. A. ) -
Diğer Fransız gıızetelrri gibi /.<;panyada Talavuada yapılan 

P lat1ya, Romanya tJe Yıınanistaru 
( " Renublique ,, - ariı, 23 b · "k L •· • it k · · ·ı birbirine sıkı sıkı bağlı bir grup ır suı as ıızenne a mrş ışı 
temmuz 1939} dahi Lonrada t k"f d"l · ı· halinde bulandrırııgnrdu. l'V l e l mrş er. 
çıltao "Daily Herald,. gazetesin· -- --..~-
den naklen şu haberi vermeltt~dir: Genelkurmaylar anla$mala j ni~deki rolü ~al~a ziyade e/ıem· 

rınr dahi mulıtevi bulunan bir mıget kesbetmrşfır,, 
_ lngbil~z f~brhikalarıt lran h~kfi . anlaşmanın başlıca gayni Ro . 1 İngilterenİn 

Dletıne ırço.. arp :ı.yyareıı ve . ki 
_ h manya ve Yunanıslan topıa arz ı • . . 

tayyarelerle mucadelt'y~ ma sus - . d -dd . t d d lstıkraz meselesı . B i ı. t uzerın e mu eıga ser <! en 
tonlar verccektır. .ııı• •D ma .. a3 1 . .. .. I k ,. h h r i t T ı Bulgarıstanın tecavuzune karşı ngift,.renin memlR ·eUmize 
harp zu uru "ını ~. ng~ ı;. ~an durmak idi. Bundun üç sene geni bir istikraz vereceği hak' 

petrol kalydnakla~ını lu ad"~~ l~· evvel bu blokta ilk ralıne açıldı. kında "Cumlıuriyet., ıazetesinin 
Malum o utu u-zere nn " 1 ş·· 1 k" B ı · ·ı y necretmi~ oldulru btr habf'ri /.:.r-
giliz menRfıi yirmi n•ilyoa. İngiliz oy e ı u garısfan ı e ugos A .. r ,, 

lira1ını ba}i11r olmalttadır. lavya aras:nda akdoluna:1 ebedı .saca mevzuu bcıhs ederı ("f nfor-
5 ı k ı. v l ·· mation., - Paros. 25· 7-! Y~9 / 

lngiliz • lran petrol ltonıor- dost u prı1<.tı ı u_ g?S av· /}·ayı muş 
k l I k gazetesi digor ki : 

• 11 hisseleı ınden on bir tere gayret erın .arıcrne çı a- • . 
aıyomunu d 1938 · d b · •• ... lngiliz matbuatı bu milyon liralık hisse l 1gıliz hüıı. fi. rıyor u tıe senesın en erı 

t
. . 

1
• ded·r zuhura gelen hadiseler ise Ya hususta malumat vermemektedir. 

me ının e ın 1 
• M f "h J ·ı · k h A tık lran bir doıt memle· gaslavganın vaziyetini <lalıa ama ı ngı ız as eri eyetinin 

1 
• d ' 1·/ tr"r ı'.,tı' son ziyaretini müt~akib Türki-kettir. logiltere ile 'l'üıkiye ara· zıya e nazı" eş m -~ r .. .. 

d . 1 k 1 Ll d Romanga teQ/ıhutlerını ifaya yenin yeni tagyart:ler sipariş 
ııoda ak o unıın arşı '" ı yn ım . . _ ıc· T- k" .1 1 hazır ıse de Yunanrstand~n azak· etmeye karar verdiği malumdur. 
Paktını mutca ıp ur ıyo ı e ran _ _ . . 

tır. Ve bugunku endıştlerı hu 1 ıirkiye bundan maada tanklara 
arııında konuşmAlar başlımışbr. . . . . 
l kd . d b" h . b şegden evrıel kendı emnıyetı ıle tanklara karşı kullanılan top/a-
ran A enız e .r . .8rp _ z~ uru meşgul olmasını amirdir/er. ra ve birinci derecede harp ka 

halinde kuvvetlerını Turkıveye H lb k · tı· f k z Ad a • ı me n, ev a a " biliyetitıi haiz bulunan ordusunu 
... öndcrece-"ioi Ankara bültüme 1 h l l · 
• 5 mücetı ez va ne o arsa o .iU11 teclıiz için ağtr fopıara muhtaçtı, 
tina bildirmiştir. Hunun içiD, harp müttefiki Yunanistanın ,9anında ("Temps,, - PDris, 25 7 1939) 
techizatını tamamlaması husu,,un· bulunmaya a:ımetmiş oları Tür· Halayın memleketimize ilhakı 
da lnıi\tere lrnna yardıma ama- kiye, Trakyadaki hudutlarının dolagı:.iyle Tü.rkiyer.in her tara
dedir. Tayyare mübayaaaı için bir kısmcnz teşkil t'd,.n ve Bo· fında fevkalade şenlikler gapıl 
mü:ı:akereler başlamış bulunmalt- ğazlar a hakim kalelerden ma- dığ.nda"!'t bahis olan bir haberi 
tadır. drıcl olan hududlarında lcuvoet· ve bu mevzu Ptrafında • Ulus'un 

Aqnı mFvzua tel'ltas eden Zerinin büyük bir kısmını tahşid neşrettiği bır makalenin Fransız 
(''Paris - Soir,, ,24 7-19. 9 ) edebilir. /Jundan maadu Türkiye Türk dostlağundan bahis olan 
Jiyor ki : /ngiltere ve Fra,,.,a ile anlaşma· parça:.ınt birinci sahifesine der-

/ngiliz Türk paktı seme· lar imza etmiş ve şarki Akde· cetmektedir. 

'fi".._ ........ &t=llW~kt11~~m~~~ 
~ Y eniyol' un Edebi T cfrikası 20 ~ 

IK enizl 
sını vermeğe başladılar. Haydi sen ol da katırlarla 
kaçakçılık yap. Düşündüm, taşındım. Nihayet karar 
verdim : bir şoförle uyuştum. Zaten tek başıma kal
mıştım. Malları kamyo.1la yollamağa başladım. İşim 
biraz yoluna girmişti. Kimsenin ruhu bile duymuyor
du, Bana da cesaret geldi. Atlıyordum kamyona; 
şuna değdi, buna değmedi birşeyler kazanıyorduk, ~ Hikayeleri ~ 

lr •~ * Yazan : Hayrettin Ziya * ~ 
geçince onlara da bir ha.l oldu : ne versek almama-
ğa ba~.l~~ılar: Bazen pek zora geliyorduk. Birkaç 
defa tutunlerıle beraber katırları bırakıp kaçtığımız 
oldu. Kamyonlar çoğalmağa başlayınca katırcılar 
yavaş yavaş eksildi. Yollarda tek tük raslanan ka-
tırlar inadına göze batıyordu. 

Kadın sesile konuşan mahbus ellerini öne 
doğru savurdu : ' 

- Mademki hu iş bukadar sıkıya girdi; siz 
de vazgeçin bundan da 1 

Kaçakçı güldü . 

Eski kaçakçı içini çekti. Yumrukları bir yerden 
intikam almak ister gibi sıkıldı. 

• - Sonra nasıl oldu, şeytanlar mı yol gösterdi 
jandarmaya bilmiyorum. Hala da anlıyamadım. Gü
nün birinde makinenin önüne çıktılar. Elleriyle koy
muşlar gibi denkleri buldular, çıkardılar. Avucum
dakini sattılar. İkramiye vermek için para lazımmış, 
Biz. de elimiz boş buraya düştük ışte. Bunları koku
dan bulmadılar ya ... Birisi yol gösterdi onlara. 
Ama kimdir, bir türlü öğrenemedim. 

• 
ıreç ane 

Yolunun 
keşfi yapılıyor 

Kireçhanenin Kisarna çata. 
ğrndan ilni olan 5 kilometrelik 
bozuk .l/'>lu yflpıldığz ta'<dirde 
güzel bir es"r m"gdana gelecc 
ğine bir baş yazımızda işaret 

eylemiştik. 

Valimiz o~nıan Sabri Adalın 
yerinde bir lıakikatlan ibaret 
nlan ve çok liizumlu bir ihti!Jaca 
temrıs eden neşriyatım ız üz;orine 
ollikı.ıl'!rıerek ke~ıf paptırmakta 

nldıığunu m"mnurıiıp•fle haber 
(/Idık Bu meyanda yolun, yaf!
mur/.ı lw.valarda lııısule gelen 
h:ılçıktan grçit vermiyen kısmı 

tamir edilsin şeklinde bat.ı ~mÜ· 

talealur 5erdedildiğini istigo•uz. 
Kireçlı:me 90/u, bir çQk köy

lerin şeldrl,. irtibat lemin eden, 
binlerce nii/usun sabalı akşem 

geiip geçtigi ehemmiye.tli bir 1 
yoldur Yağmurlu lıaualarda 

çamur .11ıg11ılarile her/ıo,.gi bir 
nılkil vasıiılsına geçil vermigen 
kısmın tamirilc bu yolu tamamen 
kurtarmış olacağız kanaatT, yan 
/ıştır, esaslı f,.tf.:.i1</pr,- i~t•nrıt 

etrrıiynı bir- düşü ıcedir. Uzun 
senelerden beri en basit bir ta
mir drılıi .f{Örmiqen bir yolun ne 
hal 11/dığını kapalı gözle 
lahmin dmefc kııbildir. 

Şosed• geçide esas olan sert, 
kalmamış, vaktile dökülen ta~lar 
ş.fmdi birer mıh gibi JİlJrilmiştir. 
Eğer bu kısım tamir görmediği 

takdirde gelecek sene, tamirine 
t"ş.ebbiis ~dilen mıntakadan da 
ha fena bir 'lıal alacak ve o 
nisbette de para sarfına medur 
kalcnacaktcr. 

Fual Valimizirı bu çok lü- ı 
zumiu ve beş kilometreden iba
ret olan Kireçhane yolunu yap 
tırmakla binlerce vatandaşı se · 
vindirecek acil himmetlerini 
bekliyoruz. 

Sinopta 
Tufanasa 
yağmurlar 

Ankara 3 ( A A ) -
Bugün saat on dörtte 3ır. opta 

baslayan ve bir saat devam edt'n 
tufan asa _qağmurlar her taraf ta 
seller husul~ gelirmiş. ve tütün 
mazruatrna mü/Um zararlar 
vn mistir. insan ve hayvanca 
zavıat yoktur. 

Zelzeleler • • • 
Kütahya, Eskişehirde 

şiddetli oldu 
Ankara 3 ( A. A. ) -

Bugün saat on dört ile on dört 
otuz arasında Ankarada hafif 
Jn~gJlde oldukça şiddetli Kil 
tahyaıla halkı telô.;a dü:;ürerı 

Uşakta lıofif ve devamlı yer 
sarsıntıları olmuştur iki günden 

bui Eskişehirde srk sık fakat 
hafif olarak vuku bulan zelzele 
bugün ay ıi >aatta rak şiddetli 

surt tte t~kerrur elmiş bir çok 
t'11/eTin bacaları qrkrlmış halkevi 
binasının muhtelif yerleri çatla. 

TT'IŞttr. • 

ava 
tehlikelerin_e karşı 
tedbirler alınıyor 
Ha va tehhkelerine karşı 

. 
~ff!C':ii~~·~.EiiEE.::e-::.sag:~o:ı 

f•~ Gazeteler 
Arasınd0 

Cumhuriyet 
tiyacı.. ~ıır 

Y eniyol - Biz yakında rı9 
tuluyoruz. Ne diyeliın, dıı 
da sizin başınıza f • 

1118
• 

C. - İtalyan ithala~ fır·~~ b 
ları harici ticaretiınrı 1 ~l 
giiçlük çıkarıyorlar.. . ceı' ~el 

Y. • Ne yapsınlar, bıt ~1.,-e ~di 
.. ııı:Jl J 

ler yapar gibi gorıı ~t 
mecburdurlar ! . 

b. tst-' ~!I C. - Gençliğin ter ıY ~t ~ 
Y. - Beli birinci derecepi! ~C 

ele alınması lazımgelell 

işdir ! . yJ' k 
C. - lngiliz - Aloıan i() 

kmlaşması.. de' 
Y. - Aradaki yol uza~ rrıo ~ 

ğil amma dikeni, uçıırıı 
çok! , 

·· elı·· C. - Uzümle beslen~ 01 
Y. - Yanına fındıS'1 

katmayı unutma! se' 

C. - Fransada büyük ~· 
~ çim tehir edildi.. ~ .. e 

· ·· stıJI' {~ .. Y. - isabet, gaile u d ~I v, 

gaile- almak doğru e 
eibet ! Jf ~ 
Akşam - Maarifde yaP1

.,,, Y 
·sW cak ilk iş devam ve 1 

4 

rarı temin etmektir.. o· ıutl 
Y. - Eğer öyle olsaydı şğ' 

ranın ilk kararına o bB l 
lanırdı 1 . of 
A. - B. Chamberlain dı) •' ~ 

ki : « Bir harp patlarsa ~r ~l~ 
lip ve muğlubun toplıY8~.,, 11

1 

yalnız husran ve sefalet .~e 't 
Y. - Doğru amma }ıı 

anlatacaksın ? ! 
A. - Çocuk bahçeleri.· J ~~ 
Y. - Biz bütün cadd~tı~ t 

huna tahsis ettik ve çı :oı, 
~it 

işin içinden ! e1ı ~. 
f
. 5el ıQ11 A. - Harp şe ı r:Pe . Je 11 

f·ııı:ı" o Alman askeri maha ı ~il 
iki ceryan doğurdu.. S~b 1;Q 
Y. - Hakları var: ~- '~ 

şefi başka, harp şefi bllf 
olmalı! ıC'J \ q 

A. - Faşist düşmanı de' IG 11 

bin İtalyan, Fransa 'le ş~ı ~:~ 
mokrası ıçın çarpışfll ~ • 
haı.ır.. JJ'-~ \ t 

Y. - Harp patlar pa t.Ia ;~i ~ 
bu sınıfların önüne bıt1 da~a ilave et korkJ1J~ 'f~'~ 
Yakıt - Amerikalılar A,j• 

"st.,. 'v tütününe rağbet go 
yorlar 1 • ~~ 

Y. - Tabii değil IP11~13t! 
nefaseti nerede bulaca ,re 
Va - Akdenizde ital1ıı. . . etı.· 

diğer devletlerin vaııY·tşdJ 
Y. - Yaptığın batı el 

gösterdiğin gibi karına~ l 
şık mı demek istiyorsııı:ıJI'' 
Va. - Fakir ve yoJ<sıl 

menfaatine müsamere .. fetJ' 
y. - Bizde de verilse r 

olmaz sanki 1 . 
J Si•• b 

Va. - ?~~z~~- 1~-~s::tı1' y qo Y.-O~el !J 
etle t 

Beden terbiyesi g 't ~~ 
"Direktörlilğüniln bJ 'ı 

tebliği . ei ~ 
., - Başka ne i~ göreceğiz ? Buna alışınışız bir 

kere. Hem de tadı~ı a_ldık. Hükümet, tütünü yok 
bahasına alıyor, agı fıatına satıyor. Kaçırıp da hü· 
kumetin sattığının yarı parasına satsak bir gidişte 
bir senelik nafakayı çıkarıyoruz. Gel de bırak. Ha ..• 
ne diyordum : hükumet kuvetlendi de kuvetlendi, 
Tütüne iyi para vermeğe başladılar. Rejinin yerine . 
geçen inhisarlar, işini biliyordu. Bir de kaçak ikra
miyesi dağıtmağa batladılar mı sana ? Kaçağı ya• 

Kaçakçının kardeşi Süleyman, bir aralık or
man kolculuğu yapmış, ondan sonra maliye tahs.J
darı olmuştu. Oldukça uzun süren bu memuriyetleri 
zamanında bı.lundukları kazaya müfettiş gelmed ği, 
hesap soran olmadığı ıçm her fırsattan istifade 
ederek ceplerini doldurmuştu. Nihayet, kazaya gelen 
genç denecek yaştaki bir malmüdürü onun bu halini 
görerek "namusiyı~,. çekilmesini ihtar etmişti. O da 

korunmak için Vilayetimiz 
dahilinde esas/J ve şümullü 
derecede tedbirler ahnmak
ta o/nuğunu istihbar ettik. 
Bu işler için teşekkül eden 
komisvon eve/ki gün Vt/§ . 

l yet makammda Vali Osman 
Sabri lf daim riyaseti alt1n 
da toplanmış ve bazı ka
r.Hltır ittihaz etmiştir. 

Beden terbiyesı ~sl' ~,: 
direktörlüğü her n~"! gel 
rnüsabakalannda [galiPştll \~ 
miştir. mağlütJ o/f11l11/

1 

yerine [kazanmışt~r._ka{ufl4' ~~ 
miştir/ Kelimelennlfl 

8
dt0 

nılmasmı ajansa. 'ed!~ ~'>ı 
evine. matbuata ~e ~j/Jif' ~. 
terbiyesi bölgelerıne 

• istifasını vermişti. 
• 

ıh n ro~m rl a h b er n r dü 1 
rk ~ıll r 

Öğrendiğimize göre şeh· 
rimizde hava haber alma 
ve haber verme kursu açı· 

I kt1r. ı mi tir. 
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KOLU NEŞRİYATI 

Yağ yapmak için : Sütün kaymağım makine ile ayırmaktaki faydalar 
..,.. ı 
I>' yi yağ yapmak için !ütün evvela kayma-
içio ~ 

nı çıkarmak ve yağı bundan yapmak la7.ım-
{tldiğini evvelce yazm1ştık. Bu maksatla sütten 
~di usulle nasıl kaymak çıkarılacağını da gös
~ttniştik. Şimdi de makine ile kaymak çıkar

.& ~aktan ve bu günlük bunun faydasından konu
~Cağız . 

. Sütün kaymağını makine ile ayırmakta pek 
~· ,ı;ık f aydalar vardn, sayıyorum : 
de' ~ Sütün bozulmasına meydan verilmez, az 
~ 'tıanda kaymak ayrılır. 

Kaymak mükemmel ayrılabilir. 
Kaymağı aldıktan sonra kalan yağsız süt 

~t hususta kullanılabilir. 
. Bir çok aletlere, takımlara lüzum kalmadan 
tsbeten az geniş bir yerde bile, kolaylıkla iş 
~tUlebilir . 

İşte makioe ile sütün kaymağını ayırmaktaki 
~Ydalar bunlardır . 

Nitekim bunlar az hayırlı şeyler değildir. 

Adi usul, yani sütü bekletme suretile kay
mak alma usulünde süt, mevsimine göre az çok 
uzun bir zaman bırakılacağından bu zamanda, 
hele yazın elde edilen kaymak ile bunun altın
daki yağsız süt çok fazla ekşir. Böyle fazla ekşi 
kaymaktan yapılan yağ lezzetli ve 'netis olmaz, 
Yağsız süt te bir şeye yaramaz. Halbuki maki· 
ne ile sütün kaymağını, süt sağılır sağılmaz al
mak n ümkün olduğundan saydığımız 
fen alıklar olmaz . 

Gerçi soğuk su ile kaymak çıkarılan yerler
de dahi bu fenalılClar yoktur, ancak her Terde 
akar su bulmak mümkün değildir. ( Soğuk su 
ile nasıl kay.mak çıkarılacağını evvelce yazmıştık) 

Makine ile elde edil~n kaymak ve bu kay
maktan çıkarılan yağ öteki usullere nisbetle, 
daha fazladır. Bunu evvelki yazılarımızda söy
lemiştik. 

Şundan daha iyi aP )aşılır ki makine ile sü
tün kaymağı çıkarıldıktan sonra kalan imansız 
süt çok yağsızdır . Üemekki makine, sütün kay-

mağını hemen temamile ayırmaktadır. 
Makineden çıltan imansız süt henüz tatlı 

bulunduğundan içildiği veya hayvanlara veril
diği gibi bundan yağsız peynir de yapılabilir. 
Halbuki adi usulle elde edilen yağsız süt daima 
ekşi olur, bir işe yaramaz . 

Sütün kaymağı adi usulle yani bekletme 
suretile alındıkta, süt konulmuş olan karları 
raflar üzerine yerleştirmek için sütün miktarına 
göre yağhanenin geniş olması lizımdır. Halbuki 
makınenin tutacağı yer az olduğundan adi usul
de olduğu gibi bir çok aletlere, takımlara ve 
geniş yerlere ihtiyaç yoktur . 

Her halde, tere yağ• yapmak için kaymak 
ayıran makinelerin böyle bir çok faydaları oldu
ğu gibi bundan yapılan yağın gerek miktar ve 
gerek nefasetçe dığer usullerle alınan tereya
ğından daha ziyade ve daha nefis olduğu ve bu 
itibarla da kaymak ayıran makinelerin daha 
idareli ve daha elverişli olduğu muhakkaktır. 

Kazım BULUTAY ~ ·u~ları birer birer gözden geçirelim : 

j~ ~ozan Barış M~ahedesi Yıldönümü 
,,r f~ harp içinde bile müt- ins mi ilde her Jürlri ha.- acı moniaralara esil Türle. 
ti!' ~. ~erce devleti Osmaniye lca.ret ve tazgık11 rica gös- milleti dayanamadı sinuin· 

Pazarlıkla kira artırması 
Muhammen 

bedel 
Teminatı 

muflalclc•t'l 

i~ ~lsi hakkında itilaf alc.t terigordu. Güya · sulh ıçın den getiştirdiji h"/6.slclirı 
qq1t~ihlali derpiş edilmiş toplanan kon/ransda bası Atatürk Anado'ug• ıeçerelc 
~~~6ula11 bil~ Rasgaga de'Cllctler konferansı aleghi- milli kıyam ve i&tilcldıin 

'ıel1 '1 1 lcar•r lci olma#• bu miıe bir tu•ir şebelcesile temellerini atmajcı başla 
~tı~ t~te,. 6ir istifade lcopi- örmüş : Tark ufal iden 6ir mıştı. 1920 nisanında halci. 

~1/hrıların ilgtıSı memle· millet Yanan için dojan miyeti milliyenin miimıuili 
ıel' ~ .. ' büyük numagişlerle bir millettir. {'iyı ya•ı olan hirilıci Tirkig• Büyük 

isle.ender Paşa 
, . 

No . 

271 
273 
275 

8 
10 
12 
30 

Cinsi 

Dült.kô.n .. 
" M joıa 

lira Kr. 

100 
,'OO 
100 
175 
100 
150 
4(0 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

liıa Kr. 

7 50 
7 50 
l 50· 

13 ]3 
,. •• 7 50 
•• . ' 10 75 

·• l Millet Mecliıl Ankaradtı 
•04e lt0 ° unda itilaf devletleri gazdırıgorlardı. • lstanhali 

Kandaracı/a, 
E,~aram caJd,.si 3!1 

9 
16 
2 

Karg;r bina 
K<irti' od,, ve bahçe 

DülcJara 
80 
30 
~o 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
DO 
00 
00 
00 

30 00 
6 ' ()0 

~,"0sto ettiji ıibi mukad işttıl edın lcavoetler ger 
Jb 1t ~tlarına 6a;landıjımız ger 6et6alıt muhiti lcrrıp 
ş~' ~ ~Q"fa fle A•usturga da- ıeçirigor. Yer g<r diflanı-

\ı ff.t1"etli itirazlarda bu- harpler, işıal mahkemeleri 
1~ \:;· Harbın sonunda. Os karalmaı Türk 11nıurıı h•· 
~e' Q, 

1 ordusa majlup millıt lcarıt ve işlcence, zarar ıö· 

9V ~,'"" ve yoksul memlelc.ıt rüg•r itham ediliyor malla-
~? olmuşta. Mt1nduros rı evleri eşg•ları ellerinden 

~-~ \~Q'~lcesini Gerçekleştir· alınıyordu :'alnız lstanhul
i~ \ t için salt.mat: saray da dcjil lzrnirde Ad.:ınada 

Qcr1ı1 muha/aıa, baha f1e her yerde böyle idi. Bu 
ar~ 
i 'v· Mağaza icar artırması 

bo llAyet Daimi Encümeninden : 
~~- ffususi Mahase6ege aid Tuz 'uçeşmede Hacıilvos 

l3:e 't~ ''."<i~ 1 numıralı mı;aıanın ih<ıle t-ırihinderı itib1· 
• '~ ~61'seneli/c lcirası kırlc beı buçuk liraya açrlc. artırma· 
tıdl l~~~0"almaıtar. 18 8-939 tarihine tcsadü/eden Ca,,.a 
9 

1, C~i .'ıaot onbııte Vildv•t M .ılcamında toplanacak olan 
~' 11;

1 !!rıcümende ihalesi yapılactıktır. Maoalc.k ·Jt teminatı 
11

_, \,Q 4 J lcuruıtu •. isteklilerin gulcarıdtı yazılı gün (le 

Q Encümene müracaatları . I - 4 

~- rr Tuz nakliyat eksiltmesi 
ctbzon inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

eo&b 1 - Erzincan• tabi Güneıi (le Hıvır tudalarından 
l(,t Anbarına. ( 550) ton tuz nak !edilecektir. 

.. 

iş~ }. - Nalc.ligot 21-7-939 ıününden itibaren (20) 
~ıt~~cldetle •e k~pulı zarf us•ılile Erzincan inhisarlar 

ıl müdü'1üğünden münokasege lc.onulmuştar. 
\, j - Muualclc.at ihale 10-8- 939 gününe müsadif 
'~~~be günü saat 15 de E •zincon I n.hisarlarında mü· 

ı/ kornisigond.ı gapılacalctır. 
~~~ f - Nıılc.ıiyatın muhammen bedeli ( 14000) ve mu-

~ ~~ teminat ( ıOJ OJ liradır. · 
~~, - Telc.U/ uıelctupltırı ihale ıünü saat on btşı 

6 
~~bu[ edilecektir. 

(~Q~ .- Şırtnameyi görmek o~ tlmha, ıirıad~ ta/si/it 

1~ At 1ıtegenlerin B.ıımüdilrlü;ümiiıe. Erzincan inhisar. 
ı~ · Alüdürlüjüne, Bayburt idare memarlu;ana mür•· 

egı,,,.,,,,; lılııimıi u•ra olunur • .49-2-j 

oazi/esine baş/edıjı holde 
/stanbuldalci pa•ııah mt• 
hurn taç '" ıelimlılc hadtı
lalıjile Sıvr mamluedesini 
lcabul ıtmiı 6•lan•9ortia. 

Milletin hıdasi için ge. 
nidın /edai.ô.rlılc ihtiyari 
lüzamunu ilan •e h• bagra
;ı çelcın At•türi memle· 
/cete saldıranlar• sarsılmaz 

Arlcası oar -
Zih1'.i Can 

Dıhojlı.an,. Hülcurnet cadd~si 
Cö tnlelcçi yolcaşu 

. Meydan caddesi 
,, .. 

Hal binası içinde 

•• •• •• .. " •• ,, ,, u 

2 1 
6 
7 
9 

10 

,. 
Tütün kulübe 

.. 
Dülclrch. 

" .. .. 
Belediye Encümeninden : 

120 
1J6 
50 
50 
50 
50 

2 25 
3 00 
9 00 
9 45 
3 75 
3 75 
3 15 
3 7.c 

Yukarıda ttıoileri ua~ılı Bel,.diqe alcaratı icarları hir oq müddetle pazarlı;a 
bı,,,.lr.ıldıjından taliplerin S-ılı t1e Cama günleri saat I' de Eracüml*rte müracaatları 
ildn oları ·•,.. 29-2-5 9 

Akç~~.::.~~~. !~~~~=~ı:i:!'·.::~: aı ~ııııını!.~ımııımııı~~~mıı!ı!ı!.~~:ıa ı~~ ~ıı ~~!!~ ıı!! a ~!~~oommıaım 
:::..°;:~:~:·;;:~d;;.b:.~t~. I'==~ SEN BEN U A F R AN S 1 Z ~==-· Kıadıo ve rufakaaı ale ıbleriue iEii:; ~ 
açılan tak11m dava11oıu cari mt· ~~ il!!!I 

fk:k~:ı~~~!~D: ~=:~~~eh~=::~: •~ Erkek Lı·sesı· ~• oldutuodao itine~ dı.vd ohınma ı! hB 
ama ve muhakemenin l ı 9 939 1 ~ W i!f!il 
pazarte1i günü saat 11 e talikine li. ·ı 
karar verilmiıtir. Hinaenaleyİl ; F, 
Mezbure Kadının• rün ve saat- :=;.:. LEYL1 • NEHARi l 
ta mahkememizde hazıt huluomaaı il~ i 
dıavetine makamına kaim olmak ~ ~ t, 

üzre ilaa olunur. l! · lstanbul Galata P. K. 1330 ~r:'& 
hin ~ 1 ~ 

Akçabadaaliyebukukbakimlit nden •4 hzari Fransızca Kurları Havidir. ;:1 
Sır11er köyiindca Ayvu ~ -

ofullarıadaa Ahmet otlu Ali ita ı· O ı k h / h / D d d k · / ,. s ıgunlu imli an arma azlf amr. razar gün en maa a ayıt muame esı _ 
rı11 Mihri tarafındaa Nefıipulat- ,, 
ban• mahalleıinde mukim Muıtafa ı· her gün s11at 9 dan 12 ye kad11r y11pillf. • ~'9 
Sayın karısı Gül'izar aleyhine l Fr;Jl 
açılan; koc:aaı mumaileyh Ahmet 14 Okul 18 EylO.l Pazartesi günü açılacaktır. 6-12 ·ı 
otlu Aliaia 1832 taribindea beri ,, J, 

~:~~ı:!~~~:::::u.!ai:~~~in:~~:~: iTilliiii~iiiii&ıiiii a i~iı ijiiiwiw iiiii ii tiiillii~i~ili~üOOiwooi~• 
aeainda AfüaiD 332 ıeneaindea 
beri hayal va mematı olanların 
şahit ııfatile dinleııhmelerine ka 
nr verilmif elduj'undan bermuci 
bi karar bu bap a maltlmatı olan 
kimselerin iıtima edilmek üzre 
mubakıae fÜatl olaa J 1·9 939 
paıartelf f lld ıaat 9 dı Ak9aa. 
bad Aıliye hukuk aıblltmeılıdt 
k'••ar b\lhuıaıları Ulı tl"'ur, 

Vatandaş Kızıl aya 
Yardımı Unutma 



Trabzon - Rize posta 
nakliyat eksiltmesi 

P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
7 - Yük .ı-e yolcu taşımakta müteahhit serbest 

olm•k üzere haftada karııldclı üç sefer .uopılması, gitme 
gelmt 400 ki o qülc taşınması ve temelli fllarak bir. 
Tuıbzon t•l!ga RiH 'den karşılıklı olaralc ayni günde 
posta çıkarılması icabettiği takditde o gürılt1rpe Trabzon 
ve1Ja Rize 'de ·;/güıci bir kamyonet buluntlarulması m~şrut 
Trabson - Rizt 939 • 9tl0 posta nalcligat müteahhitliği 
1 Ajustos 939 tarilıiladen itibaren 15 gün müddetle açık 
elcsiJtm,.ğe konulmuştt.ır. 

2 -- Bu postanın aylı le muh '1mmen bedeli 100 lira 
ve seneliği 1200 lira tahmiff. edilmiştir. Buna nazaran 
isteklilerden 90 Urtı mu•akk•t teminat alınacaktır. 

3 - Son heJel haddi liigik görülürstJ 16 Ağustos 
939 çarşamba günü saat 16 da Trabzon P. T. T. Bina
sında müteıeklc.il eksiltme komisyonunda ;halei kat'iyesi 
yapılocakdır. Bedelsiz verilen şartnameleri de bu komis-
uorulndır. 2 4 

Trabzon - Erzurum seri posta 
nakliyat eksiltmesi 

P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
l - Yülc fit gole• taıımakta müteahhit serbl!st 

olmak üure haftada üç seferli, gitme ıelme 1400 kilo 
yük taşmması fit ~üç kamyon bul•ndurulması meşrııt 
Trabzon - Erzur~m seyri seri pt1strı müteahhitliği 2 
Aiustos 939 tarihinden itib<Jren 15 gün müddetle 11e 
(lcapalı zarf usıılile) elcsiltmeğe k•nıılmnıtur. 

2 - Bıı postanın aylık ücreti Bin lira 'Ot seneliği 

on ilci hin lira tahmin edilmiştir. Buna naıaran talip
lerden 900 lirtı muTJalckat teminat alınacaktır. 

3 - Teklif edilen htdeller haddi lci9ilc görülürse 
17 Ağustos 939 perşembe tinü soat 15 dt! Trabzon 
P. T. T. Binasında müteşekkil eksiltme lcom;sqonunda 
ih•lei lcot'iye•i ı•pılacakdır. Bedelsiz verilen şartname 

leri de brı komisyondadır. 
Eksiltme kanu11anun 32 •e 33 üncü maddeleri •eç

lıile taliplerin ihale saatından ~fJoel teminat ue teklif 
mektuplarını ha lcomisgonıı •ermeleri ilan olurıur. 2-1 

Trabzon -Görele, Trabzon Giresun 
posta nakliyat eksiltmesi 

· P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Yük •e gole• taşımalcdcı müteahhit serh~st 

olmalc üzere haftada karıılıklı üç sefer yapılması, gitme 
?elme 400 Jc.i:O giilc taşınması ve temelli olarak bir, 
Trabzon t1ega Göre/eden karşılıklı olarak •gni tünde 
posta çıkarılması icabettiği takdirde o günlerde Trabzon 
9ega Görelede ikinci bir lcamyonıt 6ulundurulmaıı mış· 
rut 7 rabzon _ Giirele, 

2 - Keza qülc fle gole• taşım•lcta müteahhit ser
best olma.le üzere gitme gdme 600 kilo güle taşınması 
vı temelli olarak iki. Trabzon veya Giresundan tıgr.i 
gii11lerdı karşılıklı olaralc postc çıkarılması icab ettiği 
talr.,irdt1 o günlertle Trabzo11 t1egt1 Giresunda üçüncü 
6ir lcııntgonet balandurulmaıı meşrut naftada Ü, seferli 
Tre6zon - Giresun doğru miikef /el post:ı müteahhitliii 
1 Ai•ıtos 9.19 tarilıinden itib•rtn 15 tiin müddetle açılc 
elc&iltmege lcouulmuştur. 

J ·- Trabzon Görele postasının aylılc ücreti 200 
•e ıeneli;ı 2400 lira, Trabzon - Giresun postasının 
aglıiı 400 t1e 11neli;; .f 800 lira tahmin edilmiştir. Buna 
ıuız•ran Trabzo11 Görele poıtasına talip olanlardan 180 
lirtı Giresun poıftısıntı taliplerden 360 lira muvalclcet 
teminat alınacaktır. 

.. ~ - Son bedel_ler lıa,Ji lti11ik görülürse Trabzon 
Gorele postası 16. Agustos 939 Çarşamba günü saat 14 
dı ve Trabzon Gıresurı poilası "a ayni günü de saat" 15 
ttle, Trabzon P. T. T. hinusında müteıekkil eksiltme ko
miıgo.1anda ihalei kat'igeleri gapılacalcdır. Bedelsiz fit· 
rilen şartnameleri de bu komisyondadır. 2 . 4 

Pazarlıkla parke kaldırım eksittmesi 
Belediye Encümeninden : 
Sinema önü parke kaldırım inşaatı elcsiltrneıine /cim· 

se t•lip cılc111adıjından mıılcur parke inıaaıı 6tr •J müd· 
'etlı paı.,lıio bırakılmıştır. 

. T•lipl,,in Salı ve Cuma günleri saat 14 de Belı-
rllgı enca111enine müraeaatları i!tfrı olunur. 26- 29- 2-5 

Katip alınacak 
Trabzon AdHy,e en :ümen riyasetinden : 

Açılc bulunan on Lira maa,Zı Tr•hzon malılcemei 
Asligı :ıtıhıt lcatipliiine talip ol11nlcrın melctep ıalıatlet · 
ft•m11i, ulcerlilc fJtsilcası, aıhhat rapora lausnuhal mat-
6ataır ıi6i •eı•ilcile 6irlilcte on tün ıar /ıntlt1 AdliJJt En° 
f!~fn/"~ miir•~«at/qrı ilcfn olunur. 

7 •• 

1 Trabzon - Erzurum denk posta 
nakliyat eksiltmesi 

P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
1 - Zuhured,.cek bilumum denk ve posta telgraf 

eşyasını her on günde hir Trobzon P. T. T. merkezi,,den 
alarak güıergahdaki Maçka, Torul Gümüşhane, l::Jayburt 
"e Aşkaleqe de uğramak şartilt1 Trabzon - Erzurum 
939-940 senesi poı;ta denk nakliyatı miıtaahhitliji 2 
Agustos 93 9 tarihinden itibaren on btş giin müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu postanın. Tıabzon Erzarum b~h,.r yüz 
kilosu 300 kuruş. Trabzon Bayburt 200 ve Trabıorı 
Gümüşhane 200 kuruş hesabile s.melik ücreti 3000 lira 
tahmin edilmiştir. Taliplerden huna nazaran ilci güz 9ir-

0mi beş lira muvakkat teminat alınacaktır. 
3 - ~on bedeller haddi lcigik gifrülürse 17 Ajus· 

tos 939 tarihine müsadıf perşembe günü saat 14 de, 
Trabzon P. T. T. müdürliiğü binasında rnüteş,kkil eksilt
me komisyonunda ihalei Jca t'igesi yapılacaktır. Bedelsiı:. 
olarflk verilen şartn.ımeleri de bu komisgondadır 2-4 

Kimyahane malzerne eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

Belediye Kımyahanesinirt dairede mevcut listesinde 
yazılı ( 5 T O) lira lcıgmetindrki muhtelifulcins malzeme 
açılc. eksiltme usulile mubay.'la olunac,ktır. 

lstelc.liler için liste luırgün görülebilir. Eksiltme 
12-8-939 Cam~ gunü icra olunacakdır. Taliplerin ay
nı tün saat ! 5 de Encümene müracaatları iliirı olunur. 2-4 ·--------- -----·-------

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi Mahasebenin Tuzlu çtşme Haci //yas so
kaiındalc.i 2 No. Lu mıığazanın sabile icar bedeli_ olan 
(36) lira üzerınde11 artırma;a çıkarılmıştır. Muvakkat 
teminatı (260) lcuruştar. 

17-8-939 tarihine çatan perşembe ıünü saat 15 
de Viliiget Makamında toplunacQ/c o/an Daimi Encümen· 
de ıhalesi yapılacaktır. isteklilerin muvakkat teminatla 
rile Encmm~ne müracaatlorı. 29-2-5-9 

Veni içme suyuna abone olacaklara 
Belediye Riyasetir ... den : 

Teıisatı ikmal edilmekte olan şehrimiz içme suyu
na abone olucaklarzn tesisatları müracaat sırasile g•,tı. 

rıl•cağlt1a•n e"lerine su almak arsusunıla olanların 
(10) lira dipozito alc.çeLerile Dairemize şimdiden müra. 
caatl•rı ilan olun•r. 3-6 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Jılc olc•liar için yaptırılacak ( 19) kalem e'llrak ı 
m•tbu•nın muhammen hed~li olan ( 414) Lira üzerinden 
eksiLtmeje konrılmuştar. Mat1ulclcat temin<-ltı (31) liradır. 
17-ô-939 tarihuıe çafon perşemlle tünü saat 75 de 
Vılaget mıılcamıntia topLanııcalc olan Daimi Encümende 
ihalesi yopılac«lctır. Niimune ve şartnam11ini töımek 
iıtegenlerin her tün Encümen lc.alr:minc '"' talip olanla
rın muvaklc•t teminatlarile E,.cümenı müracaatları . 

J9-2-5-9 
- ···-·----... 

5 
5 Ağustos H.59 ~ 

Soğuksu yolunda viraj genişletrt18 

eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : .. r-' 

Soğuksu - Kisarna yolunun Atatürk Koş 5~6) a.IJrılan virajın genişletilmesi için tanzim kılırıarı ( *o 
lira (14) kuruşluk keşfi üzerinden aç k eksiitmtjt , -
nulmuştur. Muvakkat tt!minatı (42j lir~ (21) ka'"Jı~~ ı 
JO. 8 93'1 tarihine çatan perşembe günü saat 15 de !hl 
yet makamında toplanacak olan Daimi Encümende 1 ttı 
/,.si .Qapılacalctır. lstelclilerin mezkur gün ve sıj 
~:..Ü::::.:. müracaatları. 3 ~ 

Maden kömürü eksiltmesi 
MAARİF MÜDÜRLÜGÜNDEN : ~i 

T - Ortaokullar için alınacak olan 60 ton So·hi· 
kok ve 35 ton Krible' maden kömürü 26 7-19j9 t0'' 10 
dı!n itibaren 15 gün müddetle açı le ~ksiltmege konufnıtll/i' 

2 · Eksiltmeye konulan 1800 lirfllılc 135 j 

m_uvakkıt teminatlı 60 ton .Sömil<ok vs 700 l.ir~.lı~Ja'· Yı 
lıra 50 kuruş mu'lıaklc.at temırıotlı lcrible maden kömıırıJ ol 

.J - ihale tarihi J0.8-1939 perşembe günii ~'Jı 
l 5 te Hiikurnet binasında Maarif Mt.id:irlüğü dairt5111 

müteşelclc.U ~o -nisgonca 11apı 'ac ·1 lctı ·. 'J· 
4 - isteklilerin Ticaret Ur.ıasınd~ kagıdlı ol 11 

ların .2 dair ~"sika göstermeleri lazımdı r. . ~ ki' , 
5 - · ;>~rtnameier h.er gün !ı1aadf MüdürlügtJ ~r; 

leminde ıörulebilir. rı" ~Ol 
6 - istekliler 2+90 saydı kanunun J6 'tı1 lıs 

maddesi ahlc.iimına göre mııv.,/ckat teminat/arını eksilt I'. ~le 
J•ltından bir saat evvel tedarik ederfk maktaı. fJI J ~le 
mektuplarını mezkur komisyona ibraz edeceklerdir. 1"' ~ 

.../~ip 
-----------------------------

İki adet kamyon eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümenineien : 90 

, e, e 
l'j/ 

~ i 
~l. 

Nafıa dairesi için 939 modeli op!l, Fort, "~ ;~ 
şaorole marka iki kamyon satın alınacaktır. Her ;ki~~ıı' 
muhammen bedeli (3900) liradır. 17-8-919 torı P' 
çatan perşembe günü· saat 15 de Vılayet m•lcamında ~111 
lanac'lk olan D:ıimi Encümende ihalesi yapılmak ~~· 
21 gün müddetlt: açık eksiltmeğe konulmuştur. Şar ;" 
mesini görmek isteyenlerin her gün E~cü:nen kalttfl ;lı 
ve talıp olanların güzde. 7,5 mufJolckat teminotl•j.9 
mezkiir gün ve saalla Encümene müracaatları. 2!/ \ 

'lfı~ 

Nümune Hastanesini~ 
mutfak, çamaşırhane, 

etüv tesisaitı nşaat 
eksiltmesi 

Sıhhat ve içtimai Muaveııe1 

~c 
~l 

'•p 
tok 

'•1> 
ı~,.. 

iak 
,~ 

'e 

~''" ~i~l 
~, 
qı; 

' 
Bakır nakliyat eksiltmesi Müdürlüğünde,,,;. 

Etibank Kuvarshan bakır işletmesi Müdür- 1 - Eksiltmeye konulan iş Trabzon Nümune JıaS 

~Q 

~'r 
~~ 

lu .. 1-ru··nden.· . nesinin mutfak, çamaşırh:ıne tıe ttüv tesisatıdır. ,Jı'· 
~ ' Bu işin muhammen keşif h~deli ( 47,940) /İf 

Kuuarsltan bakır madtn : iıletmesi Hopaaw.a ve /ab. v ı f l l n.apa ı zar usu i e ueniden eksiltmeye lconulmuştrJf· ı,-
rilcade1n nakledilecelc kö.tıtir ba lcır vesaır meiztme ııı 22- 2 B /af"' 
7-939 ta.rılıinden on6eş ıün müddetle ner.ınakasaga kon ibarettir 

- fi İşe ait şartnamelu ve enralc. şuta 

mıııtu,., A - Elcsiltme şartnamesi. 
Girecek taliplerin mukavele ve şartnameyi ıô'rmık 

istegınıer /a.hrilc.a mıılıasebesine, Hopa memurlnjunıı, B - Mukavele projesi. 
C --- Boyındırlılc isleri genel şartnamesi. 

Attvin, Kars, Ardahan, Trabzon Rıze, Beledigelerine 
müaacaatLa görebilirler, D - Yapı iş leri umumf fenrıi şartnamesi. fll 

Manakasa yeri ve günü Kııvarshan balcır madenle- Sıhlıt tesi<tııta ait umu'Tli vefenni şartname: 
ri i,leemesi direk.törlüjiınd~ 7 Ağustoı ptı~artesi satıl 14 sı.sC şartname, keşif cetoeli. !J~· 

de gdaılacalctır. ·4-4 lsteg~raler bu şartname ve evrakı (240) kut1'i 

. 

Sebze eksiltmesi 
Erzincan askeri Satın Alma Kom. dan: 

1 - Trabzon garnizonunun Ağusto& ayından J, 
Tışrin son•na kadar ihtiyacı olan 7 5.000 lcilo taze fa
ı•lgagcı telefi/ e4ilen .5 kurnş 85 san&.im. 5.000 kilo do

matese 4 kuruı 85 santim. 74.000 kilo p:ıtLıcana 7 lcurı.ıı 
95 ıantim pahalı görülmüıtür. Tenziline talip olanların 
8 Ağudos 939 salı ıünü saat 15 de Komisyona mur.ı· 
ca•tları. 

2 - fasulganın muhammJn bedeli 1125 lira, ilk 
teminatı 84 lira 38 kıı · uı. domatesin muha.mmen ôedeli 
J50 lira, iilc teminatı J6 Lira 25 lcuruş, patlıcanın muham 
mın oıdeli 1400 lira, ilk teminatı ?05 liradır. 

3 · - Şartnamesi ve evıa/ı her tün komisy 1.. nıımuz
tla ıöralebilir. 

kabilinde Trabzon N:ıfıa Müdür/iiğünden Alabilir/er· --4 
3 - Eksiltme 11 - 8 - 939 tarihinde Cuma ı:) 

saat 15 de Trabzon Sıhhat Mridıirlüğünde topfaflO 
eksiltme komisyonunda yapılacalctır. 595} 

4 - Elcsiltmeye girebilmek için istelclilerin (3 Jı~ 
lira (50) lcaruşlulc mrıvaklcat teminat 'CJermesi fJe bofl ;il 
~oşlca d<J 939 yılına ait ticaret od·ısı . k.,yıt vesi~;;;,ı~ 
ıhale tününden en az sekiz tün eovel Trabzon Vı hli• 
ne müracaat ederelc fJilayetten alocalclorı ba işe ait 

1 

y.t fJeşi/cası11ı ibraı etmeleri mecburidir, ,ıJıJI 
S - Tele.lif mektupları .fiU/carıda üçrin.:ü 1"1 ~h'l 

ya~ılı saattan bir saat eoveline le.o.dar Trabzon ~lıitı' 
Mudürldğilne getirilerek eksiltme lcomiayonu reıs 
malchu~ malcabilinde fJerilecelttir. ,,.e, 

Posttı ile gônderilecek melctflpltrln nihogtt ':,,fı~ 
madded~ !Jti.lılı ıaot• icatlar felml1 olması ve d•I 
mühür muma tle iyice lcapatıtmıı olması ldzımdıf• 11• 

Poıtaıla •ıılcu 6alaı:alı ıecilcmeler kchal ıtl~!,1 
i2-26-•f 
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