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Vekiller heyeti mühim bir içtima yaptı Erzurum -rıa lh üyük gövdenin çelik 
o lJ damarlarmdan biri 

/atı daha Erzuruma uzan-
icra Vekilleri hey 'eti bugün saat on dörtte B 1şvelcd.latte R~isicumhur ismet lnöniinüra riyasetinde Büyiik 

Millet Meclisi Reisi Abdulhalik Renda fle <;enel Kurmay Başkanı Mar~şal Fevzi Çakmağın da iştirakile bir Şimendiferi 
~t1r. Türk inkilôbmm 
~ bünyesini bir kat da 

tı lrıkviye eden bu kol. 
'kl /Inadolu için her ba· 
~dan en baş/J bir yükseliş 
rlisesidir. 

p: 
Yeni Türkiyeyi batıdan 

~ 'uya kenet/iyen bu yük
eserin iktisadi feyizle· 

afi 
görecek ve çokyakmda 

toplantı gapmrştır. 

Parti Gurup nda 
Türk-Sovyet müzakereleri hakkında 
Başvekilimiz beyanatta bulundu .. 

Ayın 20 sinde 
Açılma töreni 
yapılacak 

o/ 
a geniş hir refahm baş- "Moskcvada Bu esaslar dahilinde ceryan eden müıakerelerin bir 
fiına şahit olacağız. 

Milli ŞP/ lnönünün bii· 
yük escrlerintlen biri olan 
Şimendi/ erin Er%urumt1. gel
mesi münasebetile bu ngzn 
yirminci Cuma günü Er%a
rumda muhteşem bir tören 
yrıptlaca;ını, törende büyük 
Millet Meclisini temsilen 
meclis azasından ayrılmış 

bir heyetin bulun ıcağını 
ve civt1r vilayetlerinden de 

1nkiıap hızmrn hiç bir itilôfa varması mümkün olamamıştır~ Bu sebebi Sovyet hükumetinin 
aet kabul etmiyen şid-

li akmı karşısmda en Hariciye Vekilimize büsb "itün yeni teklifler serd etmiş olmasıdır,, 
heyet/etin gidecejini evelce 
haber vermiştik. 

'uk eserlerden birini daha Rnkara T 7 ( 11. 11. ) - yet/erle aramızda .ne yoldd 
e etmiş oluyoruz. Bir C.H. Partisi B. /ı1. Meclisi bir muahede yapılabileceği 
~ha/inde si/sile 'eşen en grupu bu gün öğleden sonra iki hükümet beyninde görü 
1Gk varhklara, birini reis vekili Seyhan meb'usu şülmüştü. /vtoskvvada bu 
~rinden daha fazla im- 1-/ilmi Urantn riyasetinde esaslar dahilinde ceryan 
ıqiren var/Jk/ar itave toplandı Kürsiye gelen Baş eden müzakerelerin bir iti· 
:rek tam bir millet ol- vekil Dr. Refik Saydam lafa varması mümkün ola 
7ı ifade eden bir yürü frloskovada Sovyetlerle Ha- mamışllf. Bunun sebebi 
le .. k 1. uz Bı'r riciye Vekilimiz aras1nda Sovyet hükümetinin Hari 

yu se ıyor · , - v; k ı e . ceryan etmekte oıan muza- ciye e i imize büsbütün 
t kalbinde e: derın keraler hakkmda Berve;hi yeni teklifler serd etmiş 
memnuniyet . u!g~~u 1 fiti izaf.at ve beyanatta bu olmasıdır. Bu yeni teklifleri 
~ıran. bir milletınyuk- fundu: Hariciye Vekilimiz Türkiye ile lngiltere ve Fran . 
'Ye susamış ruhunda Moskovaya giderken Sov· sa arasmda Sovyetlerin vu-

kufu dahilinde tekerrur eden 
esaslarla telif etmek müm
kün olamadığı emniyetimiz 
bakımından bize verilen 
qaranti/erin bizden istenen 
taahhütlere tekabül etme 
mekte bulunduğu ve boğaz
lar üzerinde de 7 ürkiJ'e.7in 
beynelmilel umumi taahhüt 
/erinden başka hükümlerden 
tevakki etmeyi esas ittihaz 
eden siyasetine Sovyet me
talibi uygun görülmedi{}i 
cihetle Türkiye - Sovyet 

Rusya müzakeratmın bu de 
fa /vtoskovada intacı müm
kün olamamıştır. Bununla 
b~raber Sovyetlerle olan 
münasebatimız eskisi gibi 
dostane esaslarda berdfvam 
bulunmaktadlf. Hükumetçe 
ittihaz edilen hareket tarzmı 
tasviben beyanatta bulunan 
bazı hatipleri de dinledıkten 
sonra grup umumi hey'etin · 
ce Başvekilin beyanatı müt
tefikan tasvibolundu ve 
riy-asetçe celseye nihayet 
verildi. 

Tören.de bulanmak Ü%e
re jandarma K. yarbay 
Tahir Baqkal. Defterdar 
Reşat Taşer, Mektupca 
B!hcet Ertan, Belediye Re· 

1•tlı sevinç rüzgarları 
'erı bundan daha büyük 
~adise tasavvur edilemez. 
<af erle neticeleneceği 
tte muhakkak olan mılli 

is; Mahmut Muammer. Tah
rir Müdürümüz Cemal Rıza 
Çınar. Tahrir aill!miıden 
Cevdet Alop. Li•e Erltbigat 
muallimi Sırrı, Tüccardan 
Temel Kasımdan mürekkep 
bir heytl bu sahalı şehri
ntiıden Eruıruma hareket 
etmiştir. -------------------------- ---------------------····-··--······-··-·-···--···- ·-··· 

/"') •l rlen sonra devletin 
1" ildiler siyasetine de 
0) 1ıg, ehemmiyet birer 

,ı 1
' halinde meydandadlf. 
"11.Jrtta vakit vakıt slfa-
Y'I bu abidelerin bugün 
b;;Yüklerinden birile de 
11 karşıyayız. Bu; Türk 
~l1ün her hangi bir 
•kuı önünde tııç bir 

~ ~ t d . ~ r ammayarak aıma 
4ff ak olmakta devam 
~1tı. . il ın en can/J mısa e-
;I) biridir. 
'~cıs hattmm açılışmda 
şef lnönü şimendıfer 

1
'lirnizi yüksek belfığa
eh;,ruz ettirirken bütün 
" bu çelik damarlarla ,. 
.~rıe raptetmekkararımn 
'"da her sene daha ,, 

~ bir sürat gösterile 
~e 1şaret etmışlerdir. 
"rJd,. vatan köşesinde 
"I l.JfsQzdaima tahakkuk 
~~ . h k • e Yene daıma ta a -

~ rlecek olan bu işaretin 
,"'6~bide!eştırdiği büyük 
~ ui'ük bir merasimle 
'i'e e açıyoruz. 

" ~ı,., tabah Trabzon halkı 
"l a ~rzur~ma hareket 
~l ~eYet. Milli Şefin 
··~k l.ltkunu hatulayarak 
'~ . iJdım en derin bir 'r . ı~ 1licfe tekrar tekrar 

t lı'. 
0 ilerliyor. 
Cemal Rıza Çınar 

Elektrik cereyanının Cumuriyet 
inkıta sebeplerini şirket Bayramına 

izah ediyor. Hazırlanış 
01zeteotzin 2631 oumaralı men her gUn mevıit, mUTakkat 

ve 11 Blrlac\ Teşrin 939 tarihli cereyaa kesmenin aa ameliyat 
nUsbasının 3 Dnt:U stHuounda n tesisatı dolayıılle şirkete 
"bu 011111 eleııe.trik, bu uasıl vukubulao mnracaatlardan, ile· 
şirket,, ba,lıi.lı bir yazı görUl· ri gelm1t olduğu şlrketimlılo 
moştcır. Fen bllrouode gQoQ gunnne 

Kutlama komitesi 
Merasim, balo 
Programını 

hazırladı 
Bu yazının esaslı tetkik&ta luyıdlı raporlarla 111blttir. 

istinat etmeden yazıldıtı, şimdi Ortada guetenlzin taaccup 
verilecek lzebat ile tebarllz Te istifham lşaretlerlnlo çevre· 
edecekdir. sine giren ve akl~etl üzerine 

ı - 13 3 939 tarihinde saat göı yaşları dvktnren metrülı: Cuma günü vilayet ma 
18,20 den 20,16 0 kadar defam bir şirket veya matemenglı kammda Valimiz Osman 
eden arıza Kavnkmeydnn sem- mum ziyalarını hatırlatan ,.. Sabri lfdalın reisliği alımda 
tinde çocuklar tarafından ç tal arathrao Qrnldslz bir basta mn. toplanan kutlama komite-
ıasllkle atılım taşlnruın kırılmış 

1 
cut deöildlr Elden gellrııe bu . , . . .. 

bir lzolitörOo dlre~l yakmasu:d n göz yıışlarını medenhell taşlı- smde Cumhuflyelımızın 16 
2 - 19 3 939 sııat yedtde ' - Arkası 2 de-=-- mcı yıl dönümünde yapılaca 

bizzet şlr~ot ta~ ftodan keslıen l Fransa merasim ve şenliklere aid 
c ... reyan yıne Kav .. k meydani programm tesbit ve tanzi· 
dnki çocuklar tarafıaden kırı 1 h I . . . . . 
lan Qç boHUörUo d ği;;tlrilcnesi 1 tiyat art mı ıçm ayn bırer komıte 
mecburiyetinden, nin teşkiline karar verilmiş 

s - 19 .,.939 da~ı i kıtalar j Bırakıyor ve komiteye Belediye reisi 
geçen sene PcıJ h!illl' mr ı 1ai J Ankara 17 ( /1. 11.) M. /ı1. Yanmbıyık. Piyade 
götürülen su ı oru-,uaua ~ ·~ h -k. . K · · 
sırasında şlr~•ı. h l>er veril Fransız u umetı cephe ge alay . Muavım yarbay 
mek&iıln hııfriyı.t Y•ı-.!ırKen risi hayatrna daha lüzumlu Hüsnü 11/gan, J. K. Yarbay 
yer H ı lcoblosuna vurulan kaz- olan kimseleri tedricen ve Tahir Baykal. Mektupçu 
mıılnrın yaptığı tahribattan mil- imkanm müsaadesi nisbe h t E E . AA •• 

tevellid arızuın tesbit ve ta · ..J ı k ~ · 'kt · d 4 Be çe rtan. mmyet ı•ıU· • tmue memıe ean ı ısa ı . 
miri tuzum H zaruretindeu h t . ..J t k k dürü Ihsan Güven. Maarif aya ma ıaue e me ma 

4 - 3 10-939 gece saat sadile 1909 smlfına dahi/ Müdürü vekili Lise Müdürü 
8 den 7-10 939 a kadar raaıla· s . ilk 1 p t• t 

Yedek subaıy ve erlerin terhi amı yo · ar ı ve ma -
larhı d vnm ede" menli ve 
i'lltidndsız inkıtalar. yeni ma- sine karar vermiştir. buattan Cemal Riza Çmar 
hnlledckl 44 numaralı A dire. Bu terhisi bittikten son ve Halkevinden bir zat se 
ı?lnlo altı lzolatoruonn çocuk- ra 19 f o s1t1ıfına dahil yedek çilmişlerdir. 
hr ternfındec kırılmış ve bu· b !. 1 l t h · d. Bu komite Cumartesi 
nua keşif, tesblt ve tamlrl lçhı su ay ara er er er ıs e I· 

zaman ieçmlş oımasıodan, leceklerdir. Şimal devletleri günü Partide toplanarak 
5 - Mayıs 939 dan bugüne reisleri yarın Ütikholmde kutlama esaslarını tesbit 

k.ıdar ıltı defa umuml " h•· toplanıcaltl•rdır. etmiıtii. 

iyiye. Güzele. Doğruya 

"Kırık hayatlar,, filmi 
ve bir düşünce 

. Bıılkevl sinemasında bir yOp serpllmiştlr; :Fakat orada 
ftllm gördilın: Kırık bayatlıtr.. lı:eodialae zenci kızı dedikleri 
Bir kıı çocutu ile dul kalıın için aonesloi inkar edecek kn

Rilıel bir kadıa .. Keodfslae dar büynk teessnr rtuyuyor. 
zenci blr kadın başvuruyor; Bir dereden su getirerek zen
o da datldur va Jaaıuda kUçl\k eilerio de insan olduklumı 
blr kız çocuğu var; kabul eder· anlatmaya çalışan becerikli, 
lerH yanlarında karın toklu- fak.at bahıtsız anne kızına ııe 

dediıe kAr etmi1or; kız aıınısi
~una ._:ıılışac!ltıoı söylUyor; bl- ni terk edip kaçıyor. Zanllı 
raz teredclüttea sonra kabul ıencl anne çok sevdl~l kızının 
ediliyor. Zeucl kadının çocutu 1711lığma dayanamıyor; acılar 
beyaz bir babadan doğmnttur, içinde onun adını fısıldıya fı· 

beyazdır. Kııdı.:ı eeyet gOzel ııldıya .hayattan ayrılıyor. 

gözleme yapıyur. Ev sahibi Filimde çapraşık bir aşk 
ile birlikte açtıkları mütevazı vık.ası da var; 'akat esas olan, 

styab ana ile beyaz kızının 
dUkkaoaan çok para kazanıp dramıdır. 
ıeogln <ıluyorlar. Trabıonda 

Zenci kadıma beyaz kızı 

evsahibJı:ıln tııı ile birlikte 

mektebe davam ediyor. BUyQ. 

Vilayet tarafmdan veri
lecek balo tertip komitesi· 
ne de belediye azasmdarı 

Bayan Emine. Şevket Oğuz
lu ile J. K. Yarbay Tahir 
Baykal, Mektupçu Behçet 
Ertan, Gümrük Müdürü Nec
det Şener. doktor !1bdulka
dir. ayrılmışlardır. 

Cumhuriyetimizin 16 ın· 
cı yılı kutlamasının fevka 
iade parlak olması için sa 
ym VCJ!imiz teşkil edilen 
kutlama komitelerine direk
tifler vermişler ve komite
ler de mükemmel Program 
/ar hazırlamağa ve tatbik 
etm.;ı kCJyulmuılırdır, 

birçoklarımız 
yukarıdan, BaJburt Taraflarıo

dao gelen yurddeşhtra "Halt,. 
iamlnl Tcriyoruz. Bu kelime 
Bizani arlstakraslslnin Holtlya 
ahalisine verdl2i isimdir. Ortada 
ne Biıens, ne de H 11tiyn var. 
Arlatakrası ete olmamnk lazım. 
ö y l e iken, 
baz!lıı bu yurdda:;ılsra, herhım

gl vaziyetten kızıp hakaret ba
kımında "Halt11 diyoruz. Bu, 
göıdeo kııçııcak bir şey olmasıı ~e
rektir. Ötejenberl z"hnlNi kur
calııyao bu oluş, "kırık haynt· 
lıtr,, fümlouek1 BCl vakayı gOr
dClkten sonra beynimden satır. 

hını dükOlmek ibtiyocını duydu: 
Halis muhlis kendi ltıınımızdnn 
mılsum yurduaşlara, her ne se
beple olur!!.8 olsun, bilerek 
bilmiyerek zilıla1ari k arı~tıran 
bir lı:ellme ile küçllltmeyo yel
tenirken o kelimenin mecazi 
manaaıoı Ustnmuze almak taıı 
oeklntlha 1 
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DOGDUKÇA le fri cereyanının 
i 

sebe 
Garson payı 

lerini şirket lstfinbu~ lokııntal rınde ç . 
lışan garsoolarrn gOolUk k z ne· 1 
lıtrtJı mQşlerilerden çıkardık· 1 
1 rı nialQmd11r. • h d • 1 

Her gar on. kendfsine tııh· 1 z a e 1 y o r 
si.; edilen mnsa'Hr (çok iyi, _ g0 t f , • f rıoksansı z ve kusursuz) hizmet ş ara 1 1 atı - yüklem k için mutlakıı bir sınır 
et Dek mukabiıiade mtışteriSi· rllD metrUk 'e baklIDi!IZ ÇOCUk· aktımOJatörll Olm k Jılzımdır. 
rıta istihl9.kioden yOzde onunu l ~rın aile mtAbitleline dökmelf- Şirketin ıılnı r.çık, ciğAri 
hak olttrı\k ah<t·or. Tratızonu· dır. Hiç bir kıymet ifade ctmı. sağlnm, kallı\ temiz, ishtUsll 
muz için d Met hUl:mOae gir- ~en .dedi kodu!arıo telkin ve Jl. pürOzsUzdUr. Ktıran 1 1klard11 mum

mesiol özlaylp, diledlölmi.z bu ı amıle ma~um blr şirketi hakaız larıo titrek ziyolarma yalvarta· 

18 Birinciteşrin ~ 

a k Tan m Satış Doktor 

-Kooperatifinin j~i:~:~,ı 
Yıllık kongresi

• yapıldı Av·upanın m~şhur Kilinikk 

F 

Zerinde : r;apılan bir ço 
tecrübeler, de, zaif i11satıla· 

Fındık tarım satrş koo- m;ş ve ô'bür marokibin in- rın nasıl kilo aldığı1ft a~· 
perati/inin gıllık kongresi tihabuıın 'fJelcaletçe yupılmr:ı lamak rize7 e, bir çok tecrıJ 
Pazartesi giir.ri saat 14 de sına s 0 la-h1·yet 'f ı"/ • b · b l [ " 1tr m!Ş, ır- e er yapı mıştır. .. / 
Halke·oi sa.lonund.1. Valimiz /iğin idare hegetile, birliğe Bu tr.crüoelerc şoY1 
Osman S ,bri Adal'ın ha tealluk eden idari işlerin hoşfanmışdtr: TahabelfJ' 
ztırlarilf., birlik müme.çsİ li tedviri ne ait sa!ahiyeilerin bir hastalık vardır ki bafl

4 

'"~ koopcralifin Trafnon idare heydil•. birlik umum { Bazdov) h11sto.lgi derle~· ,,. 
bö1gesi miidıi1ü A~ıf Sa1u- müdürlüjiine feTJdiğine k11rıırvt Ba h.a~talıkda beden '"' 
hamn ve birlik ortakların- bügıiklere tazim teli çekilmesi sinin artması ve esas (rrıe· 
dan bir kısmının iştfrakile ittifakla. tasvip edilerek kon- tabolizmanınj tabiige aı1; 

illi 

., 

ıı ulur., bakikatı hııld"' guson yere teşhir ve hatt:.: l~nkid ha- rak kurtuluş yolu arattıran 
yetiştirmek, ser is y ptırmak dudunu ıtşao bir tahkıre maruz tenbel, gtınahlclr veya zalim 
ucuzluk temin Hlemek b k 1 bırakmakctırnıı", masanın U~tun- bir şirket Trabzonda yoktur. 
mıociaa hiçte eh;ınmlyetslz 8 t~~ deki telefonla. keyfiyeti bir de. Olsaydı gazrte ldnrehaoesinin 
hikki cdilr cek bir tarafı 'fe f cık olsun şırkett40n. BOrmak hemen her g ıo karnnlıklarda 
lıPnimsenıni \'E'CPk bir gO lO"U ve ahoııcHk cevab katı ve man- kalması veya Uman F'en~ri gl· 
tıl masa !!ernktı·r. ç & hki görUlmed!"i t '! kdirde taac ~ ~ 6 bi a pullarla sık Eılk açılıp ka· 

grpılm ştır. greye nn 'lJerilmiştir. mesi, 'fJegahot normal ! 
Birliğin müessis o•tağı Kangrenin sonunda sn- halde yak/nşmf1sı, bii9ıı 1 h 

'Oe idare hryeti a-r.asından gın Valimi~ ortaklo.ra hita miktarlarda (A; ııit01111~. 
Halit K<lmi auağa kalka h•n şu tausige .,, irşatta 'IJeri/mesi suretiıe <ld• '~ı Bahusus burada meslektı:ın cup, hıllfh lm, telmih, ve hatta panması lazım gelirdi. 

yetlş~n g rson hulunmadı~ı ;e lenkid ateşile taarmza germek huluoıınların da nledderecııt dahıt ıı.Uoasip oluıdu ı Mahalle <~ocuklnrıı:ııa Şir 
ııyda 15-20 liradan razlıı bir TUrkiyedeki elektr lk. şirket- kete ve bi·metice umu 1111 

k8zaoç temin edemediği için lerioden daha ~cu1 cereyan ve- vermekte o!d.nklnrı bu. gib~ 
t u~ibller hıtklarmda lkayet reD, feunl, ldarı ve hesabi vı:- zararların. öııüne geçılmesı 
olunmadık - k . ziyet ve mullmelatı açık ve 100 ıçin şimdıye k.ndıı r alakad r 

gun geçmeme tedır. · Bn vazıyet · tl derece mOkemmel ve dUzgOo 1 m kamhır uezdırıde tPşebbıısat-
ıse, IDE'VCU arın ı -Ç·ı!ışsıılar d 

1 1 
d olao, arıza ve iokıta az'ıl7mdaki . da bulunulmakdan d· gerı kn· 

' a, ça ışmasa ar ıı o 
muayyen olan kazançları ı te- rekorurıu emsali mlle~s selere t lıamaruı~dır. 

rak şu sözlerle: bıı.lunmuştur: mişdir. Bazdov hatalarıfl ) 
K

0
.,gregi cıçtı. .. Barn.da yalnız vali sı- A vitamini bol olan ( Volj"~ 

lpri reyle yapılan s•ç· fatile dvğil. ticaret ... ıaı._ oori/dikden sanra, hı '1 
gide kongre riyasetine Ha- tini feTrsilen bulunuyorum. tartisinin artması, uf111,ı 
l 

v zofıg l d.e de tecrübe e ., 
it fiızmi t• iki katip ,çe. Hükumet bu kooperatife, · Jı1 

ld k mesıne S(; b bigyet vermti 
çi i tP.n sonra müzakereye birliğe çok ehemmiyet veri· Ba suretle beden tartıl# 
geçilmişti,. yo'. J düşük olan 11 kadirı, .,:1 

Evvela. katip tarafından Ba b 'rliğe sarılmalısınız. hafta ( Vogan) denilen wf 

ta 
Ieı 
da 
he 
f ı mio eyliyeoeklerirıden emin n~zıır.m hala muhafaııı eden i işbu yazıcın ayni slltun:ı 

buluomıılnrmdnn neş'et etmek- bır şirket; mebulle çoculdnmao f dercini M•-ıtbuııt kaouou hüktlm
tedir ki, bununla, mnsteğni y~ram~zlıaı::ıdan mQtevellit me i lerlr.e tevfikan tıılelJ ecier s ıy· 
görUnmPk, usanç getirmek ve ıuliyetı sormadaıı, anlıımndan gılıırıwııı suaıırız. 

birli1!irı aşajıya dercettiği- m"nfaati s;z! aittir: Eger la tedavi edilmişdir. 8 h~, 
miz bir yıllık mesai rupl)rc fıaziget hö ıle olmasngdı talık bir tedaviden sofi~ Y~ 
v~ bilançosu okunmuş daha çok istifade gÖ7 tcek bunlardan (9) kadinitı 

emir dinlememek, tekrarlara 
kulakasmamak gibi müşteriyi 
ÇllPdeo çıkaran haller de doğ
maktadır. 

!şin bu tarafını da mülaba
z 1 eyliyerek umumi bııkımdıın 
yOzde on garson payı usul!loün 
Belediyemizce karini kabul 
olup tathikine muvstrııkiyet 
hasıl edildiği takdirde; 

A - Garsonun mesleğinde 
yUk~elmesioj, 

B - Mtlşterisloi memnun 
bırakmasını, 

C - Fazla çalışmasını, 1i 
yakat kazı1nmasını, 

D - Çalışması vo b şarması 
niibetinde müstefit olınamıı 

E - Garsrmlnra (aylık) 
verllmiycceti için yemek rial
laruıo tenzilini, 

Zelzele felôketine uğrıyan 
yurttaşlara yardım edenler 

ve H~lit Kani tarafrndan tiniz. Sizden tesanütle, bir· den taıtıları tutmışdıf• 
yopılan tekli/ üzerin• bir- Ukle, ahenkle çalışmanızz haftalık tedavide11 s0"'tı 
ligin maksadı teşekkülü, isterim. lnşal!alı muvaffak elde edilen en yüksek '"'p ke 
yaptığı. yapacağı foideleri o!u .. 5unuz Hayırlı karlar artması. 5,·5 kilograın °1~ mı 
t7e br.ışlıyan 'ile de'Uam edf!n temenni t!detim • ı 4-6 ~~/ta tedav~d~rı so;J 

Lokantacılar cemiyeti azasının teberruları KuTUŞ faaligt.ti hakkınd:ı izahat s· ı· . f ı· 2.5 kuogram gıbı; b 
-----' fJerilmiş 'Ve izahat umumi- ır ığın aa ıyet raporu tartısı elde ediimişdir· 

Er;velki ge~ün 
Ahmet Enis 
Yuuf Ari Soy 
Ye~il yurtiokantası 
Ahmet Oğruman 
Ali Kerim 
Yakup Şm 
Hasan Uz Tarhan 
Salih ŞendiL 
Osman Gültekin 
Riza Polat Dan 
Ahmet Kurpuz 
Halil Barut 
lbrohim İplikci 
Ahmet Kotanci 
Mustafa Buz Türle. 
Raif Demir 
Mustafa Gün al 
Şeoktt Çakin 
Salim Ak Gün 

::J/00 50 qetle tasvifl "e kafi gö'rü. Sekiz aylık kısa ve ilk Şu haldt!: netice ola':~ 
Meydanda Şems oteli karşusında 30{) lerek idore heyeti intihabı- f aaligtt devremizin hesabını z. a.if kimseler, kilo . ol~p 
bkele caddesinde 300 a,, m<ydondo 300 na t'çilmiş ,,. kurada Çt· muhterem heg<linizo gine ıçın; vogon t•tlaoisı ;,ıf 
llf•ydanda B.lodige kor şu <ında •00 ka. iki azanın y<rine Y•ni· krsn hutlorl• arzedigorum. lırmalıdırlar. O_qleise 
iskele başında 200 /erinin intlhtıbı gidi reyle Kooperatimiz geçen stme lara müjde. -[tf 

Ad!iy• lcarşusındu 200 yapılmış "" Yahya Suhaşı tam roko 1te başında teşkil Doktor Kô.zım G• 
Soğan pazarında L.00 Numan Eyiboğlu ittifakla ve tesis edilmiş olmasınd::ın Beledı'ye ı'şlefİ 
Par le koşu sır da ! 00 ipkaen ve yedeklere de Ah ve o senen;n mchsul mikta- ,a-
lskele c ddesinde 700 dullah Bulat fJe Osmançele- rıda 'lJasoti istihsalin pek La;ım tesisatına Je .ı1t 
Taksimde tatlıcı 100 bı· d "d ·z · l d ılJ' e yenı en seçı mış er ir. dunundrı kalmı~ hufunma- olunmakt<ıdır. Yeni tafl" •• 

tın 

ku 
iskele caddesinde JOO " (tir Cihan oteli arkasında 100 Hııkem heyet !ne Ceodet sıntlon iı kesafetimiz plan- teşkilatı, faaliyetini f 
Stbzecilerd• meydan !00 Adap, Haydar Ş. lıroğlıı, çomuzda göriildiijii 'lleçhil• hall•l•r• kadar gsniı/~ll Iİ' • 
Uzun sokak / 00 lh:ıan Tursun. murakipliie zikre ~ayan bir kemig~t arı temi dik işlerine i!I' [#~ içi 
Soğan paıarı TOO de Nuri Araç Jpkaen seçil- edememekle beraber asıl ıa- intiıu.uı verilmige btıl 
Semerciler başı 100 yem.izin tahakkakte yani mıştır. 5 

So;snpaz .• rı 100 Bay Hakkı Gürkan müteakip senelerin iş lcesa- Üç gü11 eve/ki bilh', 
Mumhane önü 100 f id M Uzun sokak caddesi 100 Değerli gençlerimizden etini agırmaja matuf or- g<e< yağan r~inıd' Jı 
Taksimde 

100 
Giresun flğır Ceza azası Bay tak mik.tr..rının artırılması L-ı;nos ve Dabakhan' i ~ 

iskel• cadd<1inde hefoacı ı 00 Hakkı Gürkan binıylrk iznini •mrinde sarf .dilen mesai r<terinin taşmak tehlik:: ~~!. 
S•ms oteli karıusında şırocı 100 şehrimizde geçirmiş ve dün ,,. gayr.ti bu ortak adedi- karıı Belediy• R•• '{ a,lg 

Çulha Y<kii• 12300 50 Giresuna gitmiştir. nin ba tarihi< dört bine va- Mahmut M•ammeT ;a, ~·t 
-----~~~~~~-~~~~~~~~~-~~--~~---~---~-----------ı~lo~a~yh hb~mzett~· B~e~ge ameh~rih~~ ~ j'Si.t:a~a.t;;li S!t:aa:a:a~~&r.:ı1a:ıı:;a~~~ b k l mele isteriz. dere ağzında saatlaf& ,.,., ~'r 

MıJcib bir çok ftıydıılar el
de edilmiş bulunıcakhr. Bura· 
deki rayda yalnız müşteri cep. 
besini değil, aynı r.:amtında sa· 
lıcı cephesini de alakadar elliği 
cihetle lok.antacılıımnızın bu 
medent ve tıtbli usul üzerinde 
(e1>kl köye yeni !det..) diye 
eski -.e g~ri bir bükOmda 
buluomıyacıtklarrndıın emin ol
mak lııteriz . 

Ahmet ö~ Dere 
.Haydar Çetinkoya 
TtfJfilc. Şira 

Y 
" ama a a ım ne zaman... k t c ,.. ı.. 

1 
eniyol'un Edebi T efr~~~~ 29 1 Yürüdü. Bu sene içinde dijer ta- ma suret ile tertiba ~eı ~ lardır. 11•1 L~~ 

1 K i 
Cemalde, bu akşam, bir çocuk neşesi vardı. ra,tan bölgtmiıdeki miist<Lh Geçen sayımızda gtııd"' ı..'lllo 

e 8 Gülmek sıçramak istiyordu. sil/erin en birir.ci ihtiyaç · h , L •· Jer , "'" 

Z 
ın isarıar 11inası önutı .ıJ r, ,~ 

! maddeleri meyanında mevki [of"" ~ ~tıı 
il ola• mrsır tevzi işini haşla caddenin ba•ı kısırll 1 ı'ıı; 

ft 1 Hüseyin, müdürü yer~ vurmak için türlü çare- Vekaleti celilemiz olmak ü- ki çök.üululer Befedi!lkleJ ~:Yı~ 
i Hikayeleri ler arıyordu. Evelki müdürlerden - bunun kadar rafından tamir ettirılnıe ,j ~J.lı • ., zere gülcsek t1il<iyet maka- ı~I' 
.._mi=ılE:ii!ED? * Yazan Hayrettin Ziya • e&:ı~c:5:aı~_, değilse bile - mukavemet edenleri olmuştu. Onları mmm ve ziraat bankası Spor hareket~ ~~~ 

da kadınla avlamıştı. Adamları, onu, işe karışbrma- müdiir;yeti umumiyesile bir- ııt''
1 

~ ı 
- Dur. Müsaade et de bir iki şey sorayım. 
- Çabuk. Ağanın gelme saati yaklaştı. 
- ismi ne? 
- Ağanın mı ? Adı batsın. 
- Yok canım· kızının ' . 
- Kadın gülümsedi. 
- Fikriye. 
- Ne diyeceksin ona şimdi ? 
- Ne konustuksa anlatırım 

- Başka? 
- Başka ne diyeyim ? 
- Benden birşey söylemiyecek misin ? 

B 
. - Gözü var, aklı var. Okuyup yazmış da.: 

enım anlamadıklarımı bilm"'d'ı'kl · · b"l' Ama . , ~ erım1 ı ıyor. 

sen hır haber gönderirsen götürürüm. 

- Selam söyle. Onu bir görmek isterdim 
- Kadın kaşlarını çattı. · 

- Bu İstanbullular deli oluyorlar ! Elin kızı 
nasıl çıkar senin yanına ? 

O~adar değil. Şöyle bir kapı aralığından. 
- Lahavle 1 Batımı bir derde ıokacakıınız 

1 

dan pekala böyle ieyleri becerirlerdi. Müdür bı"r lfolgemL~de günleruo ı'' ~ '4• liğim.i~in yükse.le. direktif feri vam eden yıığ-murlardaD b' ,~ 1.dir 

rakı alemine düşseydi, her iş yoluna girecekti. Fa- dahilinde en azami bir faa- mayaa spor faaliyeti paı•~, ~u._. 
kat buna fırsat elvermiyordu. Nahiyenin meşhur li9etle baş'4rmış oe bu su Cumhuriyet mey<lanıodıı ı.;,~ı Q,

0

Yıı 
Gülizarını, bir iş vesilesiyle, müdüre gönderdi. Bu tttle guek ortaklarımıza 'lle bir b>tlk önünde ldaı•ısG ;t'' ~~ır 
k_adın. ci~den güzeldi.. Kec.disini görenin begv enmeme- guek ortak olmıgan müs- Necml iati arasında yapı~;,.ııı~ ~d~ıı k ~ ık: maçın 'l'rabzoPU 1 ~ ıı 
sıne ım an yoktu. Bıraz geliri olduğu için pek de tahsil/ere iki milyon ki/aya ilci osk.i ve kuvvetli tıl1'1ıt11,, ~ e 

bayağılaşmamıştı. Gönlünün arzularına göre hareket kadar mısırı en ucuz fiyat- alada olması bu aıa.;ıı ıı'i' ~,~ ı•b 
eder_d~. _Yalnız Hüseyinden korkardı. Onun böyle bir la l•v•i etmiş buldr.uy. ruz humiyet vuiyo,du. 01::. ~ ~~~ 
teklıfını alınca sevindi. Mürürü bir kere çarşıda gör- Cumhuriyt.t hıikametimi- Abdurubı;ıaDıl.J idarelll r'd 1 Q }' müş, pek hoşlanmıştı . zin ve a•iz partimizin esaslı 14 

; 
13 •«• boşıaıo•Ş%•• ~ ~ ı 

umdelerinin b:ışında gelen dakilcada Necıniatı alo td ,ııo r t 

İpek peştamallarını tutunarak hükumete girdı', k lell penaltı ceı:ası ile ııı,, &' tı'llııe öglügü ve mustahsilleri · ı. •l') •' Y ~ ... 
Müd_ ür, kadını, başını kaldırmadan dinliyordu. Şika- ıl&. 1ayısını Yipınış s- oill ~~ terfih siyasetinin koopera- k.ada Ncc.niatiaen .Nı.ır\i 11' i)•t, 

yetın mevzuu, hayvanlar vergisi idi. Bir ineği oldu- tifçilik /wlanda meclisiniz güzel bir şutile N c:11
1
• ~ ~·h 

ğu halde iki tane yazıldığını, aradan çok zaman sadık bir hizmetkar azmi b4'rliği temın etmişt.ır· 6011 d'~~ ~'ı~' 
geçtiği halde tahsildarın şimdi kendisinden para is- ile çalışmıştır. J:füıaci dovreoıD ~' ~~~ tediğini söyledi, sında Ncc:niati aleybiP

0

i"jııO' ~~~~ 
İçinde bulunduğamuz; se bir c~za ile ldmanocağ°1 Jı~ k~e 

Mü~ür, işini h.alledeceğini bildirmesine rağmen ne. işl~rimiıin her balcımdıın ~ol yapmıştır. c:Ll 1 ~-ı 
kadın gıtmiyordu. işte o zaman başını kaldırdı Ka- büyük bir ehemmiyet aldığı İ)(ınci dcvrerıiıı oıı~~e .,l t~'I 
dın, yüzünü örten peştamalı gevşetmişti. Bcvaz senedir, itasından aonra ıo kişi 

1 

·1'•d' • f.tı~ 
dolgun bı· .. v ·· d K l • ' B Necmiati 30 uncu d·~·",',1',ıp1 b ',~~ 

r gogsu var ı. aş arını muntaza::ı. '.;:.·- su- u gcnı' s•n• z' z' d •t · ı ~1 
• "' .. ç n e l l· oeza vuruşile beraber ı b•r' ;ı\ 'il 

Devam edıcek - mat ve teveççuhurıuzrı dile- zaDmıı vo 07ua 2 - ~ >\ 
ri•. ıııtioılın•iıtir. 
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Buna hangi köylüoün vicdanı razı olur ki, 
her ne ise biz yine bahsimize dönelim. 

Yine bir çok köylerimizde oturma ve yatma 
odalarımızla ahırlar bitişjktir. Böylece buralarda 
da pek çok sinek ve mikrop bulunmaktadır. Hat
ta kışın sert geçtiği bir çok doğu Anadolusu köy
lerinde· ahır vatacak ve oturacak yerler ayni ' . 
dam altında bir gözden ibaret haldedir. Bu şüp· 
hesiz büsbütün yanlış ve tehlikelidir. Bu barut 
fıçısının dibinde ateşle oynamağa ve koyun ko
yuna yatma2"a benzer. 

Ama köylü dayılar hemen bana diyecekler ki: 
• Peki ama doktor nidelim. Kerestemiz yok 

kesemizin vaziyeti de uygun değil. yenisi yapa
tnıyoruz. 

Dayılar bu cevaplarında oldukça haklıdırlar. 
Ancak &evlet bundan sonra köylü derdi ile uğ
taşmağa andetmiştir. Elden geldiği kadar yardım 
etmeğe çabalamaktadır. Yeniden ev yaptıranlar 
örneğini kitabımızın sonuna eklediğimiz biçimde 
\'eya ona benzer şekilde yuvalar yapmalı ve mah

(İ suller biraz bollaştıkça ve para ettikçe, yani köy
e - lünün kesesi biraz doldukça her köylü evini ahı

e*.6,,1 tını ayırmalıdır. Bu bahse bu kitapta ayrıca do
,,ıı 

"'' kunacaiız. 
1tı''i, Şu halde sineklerin ~erlerinden kurtulmak 
i lb~ için ahırlarımızı evlerimizden uzaklaştırmak lazım 
tı1 6 

lh~5 Havayıcı zaruriye fiyatları 
rl'' Maddcain cinai Milı:yaaı Toptan Perakende 

JI lturuş s. kuruş s. 
·~ kilo 13 14 "es1 ~~~ Jay unu ı ı .. , 
;si ~•tinç tosya " 26 50 28 27 50 
ual t.fllliut karamaa ,. 11 1'.:? 

ı t •karon çapa .. 21 22 50 
b' ;' ~r•lya kuru ,, 8 10 
d ~ohut lıpaoya •ı 20 25 
t1-l~ı ~ ercimek ıiyab " 10 12 

~ tıı:ne ~elter 50 ,, 1475 3'a 

Jıİ' l~• şelı:er ıoo ., 2650 28·27 50 

1 r. '-ıoıı '490 adetli 1360 4 . a 50 
e F J ~ :Y~i kuru•~ kilo w 25 
rıfl ~ 'Vtı. 1. incı .. 25 30 30·30 

t ~'Hin '1. inci •• ıs.20 2527 50 
e ıeJ ~'itin yatı ayvalık 1 ci ,. 52 5S 
~ , )lin vatı ayvalık 2. ci ,, 50 52 50 

ıe~ ~a Y•R' erimiş ., 90 100 
) de yat erimemit il 66 67 70 75 
~ttli peyniri 

" 18 20 23 25 

t:~•r peyniri Kars .. " 34 35 40 
'r 1'ne ve Bursa peynırı 

" 50 55 55.60 
~11'-urta adet 75 ı 
~ fı'luıı eti le il o 35 35 
~~ır eti 

" 20 25 20 25 
~dllQ 

il 1 25 J 25 
~dıın k- - - .. . 3 50 5 4 50 , omuru ,, 
~ dcQ cön.ıürü Siınilcolı: Ton 3000 3 
~-~ litre 255 18 17 50 ~'b Ya~ı 
t,b111l Ayvalık kilo 32 35 

o ,ô ~''l'Ve .. 110 115 120 
1 " ~ harman 33(l 4 l)0 -ıo~.450 

1 ~~ adet 250 800 'l50 800 oe , •oba 
1ııD • ~ 'tal ,, 50 160 so ı~o 

o' '" ,ı ~ tlt sobası sac .. }( 00 3000 ıocıo 3000 
jll ~ tabt..aı M Mikabi 3500 40CJO 3)00 4000 

~:bile tata il 4000 5000 4000 5000 
•ac kilo 20 25 22-26 

~-ı~'llo:zlu 111c oluk ,, 31 32 31-32 
~t~ttno:zıu sac olulı:su:r: " 20 30 
~~1> e Yapralt yaprakp 20.'jo 

ktt.ı~lll itil o 30 32 
~ o çuval çuval 102 50 105 
v "I kilo 125 160 130 160 ~ c llıanda 
fi ııı, 

36 85 35 85 r.tı~1ıt'~·i ,. 
~'k ~un " 7~ 80 
~ alı:ır •• 80 80 
~ ~cı~ Nazilli Metre 29 so 
'liet bezi Bakar köy ., 24 %5 

' Eratli ailı hıa1tıi ,. 20 

gelmektedir. 
Bir yandan sinek üremeğe elverişli sinek yu

valarını kazımağa çalışırken diğer yandan yetiş
kin sinekleri de yok etmeği unutmamalıdır. sinek. 
leri yok etmeJr için yapacağımız şeyler şunlardır. 

a) Sinek kağıtları kutlanmak. 
Reçine V(! hind yağı !le yapılır. Beş kısım 

hind yağı ve sekiz kısım reçine ile yapılır. Bunun 
içinde hindyağı bir kapta ıs 1tılır sonra üzerine 
yavaş yavaş reçine dökülür karıştırılarak reçine
nin erimesi beklenir sonra sıcak bulunan teJli bir 
kağıda lüzümu kadar sürülür. Kağıtları cilalı ne
vinden seçmek lazımdır zira cilasız kağıtlar yağı 
emer ve isteğimizi neticesiz bırakır. 

Sinek kağıtlarının ilaçlı tarafı yukarı gelmeli 
ve kemer tarzmda asmalıdır. Bu zaman daha çok 
sinek yapıştırır. 

Sinek kağttlarından başka sinek kapanlarıda 
kullanılır. 

Bundan başka bir takım ilaçlı sularla ve el
tul umbalarile sinekleri telef etmek imkanı varsa
da bunlar pek pratik şeyler olmadığından burada 
yazmaktan vaz geçmiştir. 

Tatarcıklar 
Pek yerinde bir tabir olmamakla beraber 

bunlara, kun: sineği de diyenler vardıa. Bunlar 
sessiz uçan küçük hayvancıklardır. Isırdıkları yeri 

'damla damla 
göl olur 

Harvurup harman savurmak zamanı çoktan 
geçti. Bütün dünya her şeyden elini çekmiş, ka
buğuna sığınmış bir haldedir. 

Ak akça kara gün içindir. Ne kadar dogru ... 
Elimize, yakın senelerde, az para mı geçmişti, 
fındığı 70 - 80 kuruşa sattığımız zamanlar ve on· 

·dan evvelki senelerde bu memlekete giren para
nın hesabı mı vardı. Fakat ne oldu .. Bugün o pa
radan eser kaldı mı ? 

Köylümüz eskidenberi tutumludur. Onun en 
büyük masrafı üstüne giyeceğidir. Buna bir de 
gaz ve tuzu katabiliriz. Çarşıdan alacağımız şey
ler bu kadardır. Böyle iken, fındığuı bu memle
kete getirdiği çuvallar dolusu paralar ne oldu, 
nereye gitti. 

Ne idi o dügilnler, ne idi o fuzuli masraflar ... 
Bir kebap yemek için otomobille şehire gelmek 
gitmek köylünün kesesine giren işler midir. Bu 
gQn bile üç adımlık yer için çoluk çocuğunun 
bir ·kaç gönlük nafakasını otomobile yan gelme-
ğe feda edenlere raslıyoruz. Bizden ziyade çoluk 
çocuğumuzun tarlada döktüğü alın terile kazan
dığı parayı toza. baruta vermek, hava etmek la
yık mıdır. Bu, hangi vicdana sığar? 

Arkadaş 1 Elini sıkı tut, görüyorsun ki dün
ya kalıptan kalıba dönüyor, ortalık daralıyor, 
geçinmek zorlaşıyor. Sen köylüıün. Ziraatin para 
etmifor. Az kazanıyorsur., bari 1 Ne olur, mas-

Sa.11/a 3 
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fazla yakar ve kaşındırırlar, cibinliklerin küçük 
deliklerinden bile geçenleri vardır. Bunlar tatar
cık humması denen bir hastalığı insanlara aşı
larlar. 

Ayrıca uyku hastalığını da bu tatarcıkların 
bir diğer çeşidi geçirir. 

Tatarcıklar karanlık ve nemli bodrumlarda 
toprak ve taş çatlaklarında, mahzenlerde, sah
rançlarda kuçük kuyu diplerinde bilhassa ürer
ler. üremelerine mani olmak için böyle karanlık 
izbelerin satıhlarını münıkün olduğu kadar rutu~ 
betten korumak ve çatlaklarına mani olmak toz 
ve su geçmez bir halde olmasına dikkat etmek ve 
temiz tutmak lazımdır. Zemin kat dıvarların ze
minile birleşen yerden itibaren birer metre kat
ranlamak yaz ayları için yerinde bir tedbir sayı
lır. Zemin kat köşelerini bir miktar adi asidfenik 
dökmek faydalıdır. 

Şatarcıklar rfizğarlı yerlerden ve hava cer
yaalarından, hiç hoşlanmazlar onun için evlerin 
ahırların ve zemin katların sık sık ceryan yapa
bilecek şekilde bolca havalandırılması unutul
malıdır. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Kögümiin Doktora kitabından ) 

- Devam edecek -

Zeytinlerin toplanması 
Yakınlarda zeytinlerin toplanmasına başla

nacaktır, artık yeşil zeytinin yani zakudanın altı 
alınmak üzeredir. 

Yine ellerimizde sırıklar zeytin ağaçlarının 
dalları üzerinde gezinip duracağız. Zavallı zey-
tin ağaçları elimizden neler çekiyor, dah neler 
de çekecek. 

Sırıkla, değnekle zeytin toplamak kadar kö
tü bir adet yoktur. Çünkü hem ağaçlar ve hem 
de mahsulü yaralamış olur. Bundan başka gele
cek senenin mahsul verecek olan filizleri de kırı-
lır, mahvolop gider. Bu yüzdendir ki bjz, herse
ne bir düzüye mahsul alamıyoruz. 

Fakat yazık değil mi? Neden her sene tam 
mahsul almayalım ve her sene aldığımız mahsul 
yarasız olmasın. 

Merdiven kullanmak ve zeytinleri elle dev
şirmek lazımdır. Etrafınıza yakın bakm, işini bilen 
akıllı adamlara, ağacına iyi bakanlara siz de uyun. 

· Onlar elle nasıl devşiriyorsa siz de öyle yapın . 
Y azkıtır, günahtır. Kendi ekmeğimizi kendi eli
mizle tepmeyelim. Bir az zahmetli ise de ne ya
palım, kendimiz için , çoluk çocuklarımız için , 
karnımız için buna katlanmağa mecburuz. 

Zeytini sırıkla değil, elle devşirelim. 
Kazım BULUTA Y 

rafını kıssan. Şatafat!J, alazlı düğün senin neyine 
gerek. Otomobille gezmek, kumar oynamak, 
zevk etmek keyif etmek senin harcın mı? .. Bı
rak bunları. Bakalım zaman bizi nereye götüre
cek. Koyfin ele, zevkin de sırası vardır. Tut ken ... 
dini hem§ehrim tut. Kazım BULUTA Y 



isen dersi veri iyor 
Gerek evle-inde 'tle gerekse çalı$ma yuinde Fr.ın 

sııc l d'!rs almak istig nlerin aşağıJaki adresime mürD 
caatlarz . 

Bir sene zarfınd ı enmiisait şartlarla m ikemmel su
retle Fransızca öğretilecektir. 

Müraca tlar hergiin Erzurum otelinde saat 14 den 
76 ya kadar yapılmalıdır . 

Erzurum otelinde 
Mütek•it Fransr t.ca muC1llimi 

Ali Oıbtu 

{ ş döküm halind 
yapılaca 

Trabzon İnhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 

6-10-939 gününden itibaren anbarları
mızda tuz satışı döküm halinde yapılacağından 
tuz almak için müracaat edecek müşterilerin 
kablarını beraber getirmeleri ilan olunur. 3-3 

Sabun eksillnıesi 
Erzincan Askeri Sa tın Alma Komisi yon undan: 

1 - Erzincan g rnizonu;ıı 2. Teşrin hoşınd n 7. 
Teşrin 910 sonuna kadar ilıtiga ı olan 10,000 kilo ~ahun 
açık eksiltmeye konulmaştar. 

2 - Muhammen bede'i 4500 lira ilk temirıat 337 
lira 50 kuruştur. 

3 Eksiltmesi 31 Birinci teşrin 9.s9 salı gunu 
saat onda Erzincan As. Sa. Al. Ko da gaprlocaktır. 

-1 - Şartname ve evsafı Kolordunun tekmil garni
ıonlarında mevcı:tiur ve aynıdır. Her yerde her gtin 
iiirülebiiir. 1-.f. 

Pirinç eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonundan 

1 - Erzincan ıarnizonan 2. Teşrin başından 1. 
Teşrin sonuna kadar ihtiyacı olan 20, 000 kilo pirinç 
ka,alı zarfla eksiltmeye konulmulfur. 

2 - Muhammen bedeli 6,000 lirtı ilk teminatı 450 
liradır. 

3 - Eksiltmesi 31 Birinci teşrin 9.;9 .)alı gıına 

saat 11 de Erzincan As. Sa. Al. Ko da gapılr..caktır. 
4 - Şartname -oe evsafı Kolordunun tekmil ıar

niıonlarında mevcuttur oe aynıdır. Her yerde her gün 
görülebilir. 

5 - Teklif m~ktapları eksiltme saahndan bir saat 
e"vd komisyon Başkanlığına verilmiş veya posta ile 
agnı saattn Komisyonda bulundurulmuş olacaktır. 1 - 4 

Açık eksiltme 
T robzon O fterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye lconalon (-1999) lira (JfJ) kuruş 
bedeli '4,ifli Yomra n.-ıhigesi Hükumet konağının ikmali 
inıaatı 13- 70-939 tarihi11den itibaren o ı iÜn müddetle 
azatılmılfır. 

2 - 811 işe oit şartnamt! ~~ evrak şun!. rdır. 
a) Ekıiltme şartnamtsi. 

b) Mukavele projesi 
c) Yapı işleri umumi Jennf şartnamesi 
d) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

l
e)) PVah~di fiat listesi,· lıaıasf şartname, keşif hülasası 

FOje 

dan 11slekl~.lrır6 .h1 ~ işe ait evrakı Trcbron D ~fterdarlığın 
a ıp ıore ı ırlu. 

-r 3 - Eksiltme ;4 - 70 - 939 Salı günü saat 14 de 
.6 rabzon De~terd l - J 

J' ar ıgı oua~tncl• yapılacaktır . 
4 - Bu iş a k k ·ı · 
5 

. çı e ">: tme usulıle gopılacalctır. 

/ek - Eksılimeye girmek için ist~klilerin ( 375) lira 
nbıuvka at _ıe!f'ık'nat mektuba oega makbnza ıoe hundan 
aş a aşagıua · 'k · 

• 1 vesı aları ibraza mecburdur. 
Nafıa müdürlüg-ü J L • • • l hl" "k nt:itn vu ış ıçın a ınmrş e ıgel 

vesz aıı se 939 mrıli g l .1 • J 'le .6 
l 

ına aı tıcaret oaası vesı ası ı -
rnz etme eri ilan olunur. 

Eksiltme geri alınması 
Nafıa Müd".rlüğünden : 

Nafıa, Vekdleti Ş?Se/rr reisliğinin 2 - 10-939 fle 

118~8 sagu~ tel yazıları veçhi/e diğer işlerle birleştirilip 
.rıenıden elcsıltmege konulmak üzre 26 9-39 fJe 5893· 
2377 say~!ı telle il~n "ettirilmesi yazılan Hopa-Borçka 
golunrJalcı bış keprunun bıtonaıme teblige inıaatı eksilt· 
metle,. lcaldı11/mıı o/dRju ittin elıın•r , 

Bugece PANO A A AİLE BAHÇESİNDE 
Ramazan geceleri eğlenceleri 

Saz - Solo - Varyete - Raks - Canbaz 

Kemal Sahir Komik Hüsamettin Birlikte olarak 
Bugeceye mahsus 

rbaz 
Kahkahah komedi 3 Perde 
Varyete sahnesi Rebia 

ş o r k ı • yen ı 
ve 

ve 
ökuyucu Saadetin 
soloları 

17 Birinciteşrin Komi~ ... Hüsamettin müsameresi daha fevkalade olması 
için önümüzdeki 24 1 i ... citeşrin Salı günüakşamına tehir edilmiştir. 

Cumartesi - Pazar günü gündüzleri talebe temsilleri 2,30 da başlar 

Fındı~< müstahsillerine 
Fındık T ar1m Satış Kooperatifleri birliğinden : 

Birliğim;z Ünyeden Hopaya kadar Tarım Satış Kooper1Jtiflerile teşkilatlan
dırılmış olan fındık bö 1gesind~ ayni :amanda fındık fiqatlcırı üzerinde nazim rolü 
ifasilede tavz1f edilmiş bulımmaktodır. Bu maksatla mubayaa ekiplerimiz daima her 
gerin paz~rlarında birliğimiz r.amına mubagoatta bulunmaktad11lo1. /:Jirlijimizin mu 

bayatı barem fiyatı kuru deiirmeniilc ve güle.sek randımanlı tumhul fındık on tlöıt 

baçrık kuruş. kuru değirmenlik sivri fındık on üç buçuk kuruştur. Müstahsilin her %a· 

man birliğe ve o .. du ve Trahzondaki bir/ile. mümess;/liklt!rine, pazar maha.llarmdaki 
elc.iplerimize mıi,acaı:ıtla bedelini derh:ı.l ue n1kten almak sü.retile bu fiyatlar esC1sın
dan mrıllanm satahilecl!lc.lerini ilan ederfa . 

Erzak ve mahrukat eksiltmesi 
Lise direktörlüğünden : 

I 

1 - Trabzon Lisesi pansiyonu iç;n !. 2. Tt şrin 1939 dtJn 31 Mayıs 940 sonuna 
le.adar lüzumu olan, mikdan oş.1ğıda. yazılı erzak ve mahrukatın ihalesi 12-10-1939 
tarilıinden ilib:ıren onbtş gün müddetle açılc eksiltmeye konmuştur. 

Erzakın 
,, 

Mıkdarı Muhammen bedeli Tutarı Ma11apkat teminat nefl ı 
Kilo Lira K. lira K. 

P~tatts 7000 7 50 525 39 38 
CefJiz İfi 300 50 150 !] 25 
Fındık içi 2000 50 1000 75 
Tahan halva 500 32 160 12 
Peleme% 250 45 172 50 8 44 
Ta han 250 35 87 j0 o 56 
Tuzlu. salamura üzüm 
yaprt1jı 500 25 125 9 38 
lspanak 3000 7 50 225 16 88 
Prasa 3000 6 180 13 50 
Top lahana 1500 6 90 6 75 
Palamut balığı 1000 10 100 7 50 
Hamsi 1000 10 100 7 50 
Kef l balığı 500 1'0 200 15 
Tirıi balı;ı 500 30 150 11 25 
Barbon balığı 1000 60 600 45 
btafJrit balığı 1000 25 250 18 75 
Kalkan balıjı 500 30 150 11 25 
Odun !00000 1 25 1250 97 15 

2 - Şartname/,., her tün Mııarif kaleminde görülebilir. 
J - Eksiltme 26 _ 10- 7939 tarihine raslaya Perşebbe günü saat 14 de hüku-

met binasında Maarif M idürliiğü daiusinde yopılccaktır. 
4 - Muvakkat ~ .. minat mikdarı her madden;n hizasınd:ı ıösterilmiıtir, 

İlan 
Trnbzon icra memurlu~undaa: 

Açık 11rlır111a ile par 1 ç v 
rllecek gayri cnkul01. no olduğu : 

Ge.yrlınenkulilıı bulunduğu ınevkl 
nahaaUeııi sokağı ııumara51: 

Artırmımın yııp.lacağı yer, gün, saat 

Y enicumaSağlaraf ıÇık anoyluMehmet 
hanesi ve lusmen kihpcı İbrahim 
vereseleri ve Mevlüt vereseleri 
hanesi v ıol tarafı Kahrsmanın 
Temel usta bıbçesı ve lcısınen Ha· 
ci oğfo Çilingir Tem l Usta ha
nesi ve atık sokak kapu ıuna 
karşu mahdut dıvara karşu tayin 
olunan hudut ile mohdut fevbıııi 
iki eda bir HOfa tahtani bir mut· 
bob ve bir miktar avluyu müşte· 
mil bir bap hane. 

Tapunun 926 Eylıll ve 253 
nu111arasında muirayyet cilt 90 
ıahife 17 arıun 50 • 

Muhammen kıymeti 500 lira 
17 11 939 Cuma günü sut 10 da 

1 • l~ba gayrlmenkuil1n ertırnıa 
Şartnıım11I lS·10·989 tarihinden iti 
baren 939·403 Ne. ile 'l'ıabzon icra 
dairesinin ı:nuayy • numarasında 

herkesin görebilmc&J için açıktır 

llinda yazılı elanlardun faııla maltı 
mal almak istey1ıııhır, işbu tartna 
meye ve ! :u 403 doıya nnmaraıdle 
memurly tim ı.ı;o mııracaat etmelhUr. 

2· Arhrnı yn içli ilk için yukarıda 
yazılı kıymetın yüzde yedllıaçıık 
nlıbctlnde pey veya mlllt b r Bakaaıa. 

teminat mektubu tevdi edJlec kUr (12•) 

3· İpotek ıahibi alacaklılıırla diğer 
ıUkdarların ve irtifak hakkı ıabiP 
lerının guyrlnıenkul llzeıindeki llakl• 
rını buıııısile fal.z ve reasrala dair 
olan iddialarını işbu ilAn tarihinde• 
lhttbaren yirmi gtın lı;lnılo evrakı 
müsbltelırUe birlikte memariyetiıı:ıl 
:ı;e bildirmeleri icap ed r. akıl hal 
de hakları tapu ıleillle ulılt olıa• 

dılı:ça aatış badelinin paylaşaa11nda• 
hariç kalırlar. , 

4ı G!lsterlle ıcünde n artırmaya 
iştirak edenler artırma şarbıamıııılııl 
okumuş ve In;ı;urulu malllmat alııııŞ 

ve bunları temamen kabul etnıit 
ad ve ihllbnr oluna.riar. 

5 Tayiu edilen zamanda ııa1rl 
menkul l1ç defa ba~rdıklan ıonr• 

en çok arlıraua iluıle edlllr aneak 
artırma bedeli muhamen kıymetli! 
yüzde yetmiş beşini bulmaz vey~ 
1atış iateyen.in alacağına rucha11i olıll 
diğer ıılacııklılar bulunup U..tı.ıu.ıl 
bunların o gayri !Denkal ile teaı.D 

edilmiş alcalarınıu m muuııdnO 

fazlaya çıkmazsa en çok artıraoııı 

tahhtldü bakı kalmak üzere artır•• 
on beş Gt1n daha temdit n on t>oşinci 
2-12-931 euaarte,i gnno ıaat tO d• 
yapılacak artırmada, bedeli ıatıı iıte1' 
ilin alacajpna rlçhanı elaıı. dije! 
alaealı:lıların o gayri auıakul ile teJJll 
ed.ilılli.ıJ alacakları ıaecınu..ı11dan faıl• 
ya çıkmak şartlle, en çok artırın• 
ihale eılllir. HOy le bir bedel elll• 
aliilmene ihalıt yapılmaz. n ıatlf 
talebi dllıer. 

6 Oayri menkul kaıadislae ill•l• 
olıuıaıa Jd1111& derhal veya vıril•1 

millllet içinda parayı verıa:ı;ıe ibıl• 
kararı feaholuııarak bııdeideu """'i,a 
ylkHk tek!itte buianau kimse au.«'t,.I! 
olduia bedel!• a!maııa ruı olaa;ı; "'' t 
bııluııwana lıemeJl o.ııbet gUn mtut•• 
lı artırmaya çıkarılıp illl çok: ıı.rtır•~= 
ihale edıJır. i.kl ılı.ate arıuındaki fa 
ve geçen iiln.hır içiııde ytı~beş t~ 
heeap Qlun&cıık faiz ve dlğer zat ıP 
lar ayrıca hüıne hacel lcalmalı:Alf 

0 
aeınariyıtimiır;ce alıcıdan tahlil olııl 
madde (133) 11 

Gayrimenkuller yukarda goste~1~, 
li·ll· 93U tarihinde Trabzon ıC 1 
memurlu4'u odaıuudu iıbu illD 1~, 
gllsl rllen artırma şurt.nıııus! daJreS 
satılacıığı iltın oıunur. .,/ 

5 - /stekliler Ticaret o'1asınca mukayyet olduklarına dair 'Vesika gö'1tereceklerdir. 
6 - ısfekuıer 2490 numaralı kanunun on heıinçi maddesi hükmüne göre ma'Oalc- B lediy sinenıö"' 

/c.at femf·1Qt makbuz 'IJt(la me/ctupfarını eksiltmr.ge baş/am:ıd11n bir Stl(ıt evveline ka· sı 
dar tedarik ederek eksiltme /itJatinde komisyona ibraz edeceklerdir. 3-4 sının icar artırmö , 

Zayi ---- Belediye encümeninde:· Açık eksiltme ilanı 
Trabzon Defterdarlığından : 

1 - 1225 lira bedelı keşifli Trabzon Hükumet 
Konağrnın tamiri 5-10-939 tarihind~n itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye kor.ulmuştur. 

2 - Bu işe ait ıartname ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele p10jeıi 
E - Yapı işleri fenni fit! umami ıartnamesi 
F - Vahidi fiat listesi: Hasusi ıartname. keıif 

lıülasası. 
G - Proje. 
istekliler bu işe ait ev,akı Trabzon D,,fterdadığın

dan tılrp görebilirler . 
3 - Eksil~me 25-70 - 939 ÇarşJmba g:'inii s-nt 

14 de Trabzon Dtf ferdarlıjında qopılacaktır . 
4 - Elcsiltmege girmek için isteklilerin (91) lira 

(88) lcuru~ muvakı c t t.Jminat mektubu veya makbuz 
fle bundan baıka oşağıd~ki vesikaları ibraza mec1 u ·d.ır. 

Nafia Müdıirliiğündcn bu iş için alınmrş e!ıUuet 
veıikası '" 1939 mali 1ttneıine ait ticaret odası ~tJsikası 
,., •• ,,,,.,,,,, ild~ ,,.,..,. 4-4 

K!J.dıkög Lisesinden 1333. Belediyeye ait sin.eflfrı 
1334 yılınd1ı almış olduğum bina~ının bir senelik ıc3 f' 
tastliknamemi zayi ett'm. J 5 gün mkddetle açık IJ 

Yenisini alacağımtian eski- tırmaga konrılm1,ştur. eff 
$İnin hükmü yoktur. S h mtT' inemanın mıı a { 5; 

1 rahzon Beden Terbiyesi icarı 2500 liradır. /fıo ea· 
Spor Eğitmeni 28-1 O _ 939 Cumartesi t e· 

Halit oj!u A!i Haydar lO d · Ji/et nü saat a ıera e fltJt 
,\1alkoç ğinden taliplerin muvak rıl 
Zayi teminat makbuz lor ile a9 a· 

Zonguldak Çelikel lisesi gün oe saatte ene: mene ~J 
orta kısım Sınıf: 1. Şube rocaatlurı ilan olunu!_}7 
2 den almış oldu;um f as· 
tlilcnamemi zagi ettim yeni· 
sini almakta o!dujumdan 
eskisinin hükmü olmadığı 
ilan o!unar. 

Çelikel liıesinden 
No: 71 
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Kızı laya 
Yard~mı 
Unutma 


