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nkarada imzalananTürk-ingiliz, Fran
L sız muahedesi hiçbir devlet aleyhine 
rzuruma var1şın 

manası 
Demiryol, meınlekell• tıı. 

fekten, tojltıa daha mo.. 
lılm bir em.ııiyet tıiH\lııdı r. 

A'tATÜRK 

Dünkü gün Erzurum. 
1.ıru/uşunun, muhakkak ki, 
iyı/ı günlerinden birini 
~şadı .. 

flnkaradan Erzuruma 
lanan ç~likyol. rnedeniyet 
Ofu Cumhuriyetin öz eser · 
~inden biridir. Bunun Er-
1rıcandan Erzuruma kadar 
lan ve 21 O kilometre tu 
•rı kısmının Erzuruma 
trışmın acıllşı. yalmz 
J?ğu için değJ/. bütün yurt 
'11'1 sevinçli ve göğüs ka
rtıcı bir oluştur. Geçen 

'/ E.rzincanda idik; bu yıl 
1ltırumda .. Ve artlk. me
~iyet adım adım ilerliye· 
~k bozkm fethetmiş ve 
~Ylaya varmıştır. işte dün 
'.llJrumda yapılan co_şku_n 
ren yayla ile medenıyetın 
~<:ak/aşması sevinci idi. 
Bu hadiseyi sevinçle 

1ihar/a karşJ/arken,· hiçbir 
çfükten yılmayan Türk 
. iinün, Cümhuriyet az-
1'1in bizi. böyle bir çok 

' r/ere daha kavuşturıca-
1' ~~a olan inanımız~ tekrar 

,'lf>ak ta bir zerktlf .. 

• 

\1 

l• 

Demiryollar, topraklarm 
•o. toprakl•fl g_österin 
rıtafafln insan e/Jle ya-
1rtıış nakış/af/dır. flnado
iJ$ır/ardır bu süsten 

.hrum idi. Saltanat bu 
'11etin ve bu memleketin 
~.ton çevherlerini körlet-
'~ti. Yalnız ecnebiler de 
1
: kendimiz bile kendi
'le inanmaz olmuştuk. 
1
l1..trumda se!Jmladığımız 
r Yeleli demir aslan işte 

il' ~ kanaati de bir kere da-
0 ~e ebediyen yere çall 
{" rürk milleti çalışma 
~'ntanm bulduğu zaman 
'rik/idir, başancıdır. \ Ve 
1iJkenmez kaynağı işlet

; Cümhuriyete nasip 
IJ~tur. 

'ıı 8aıtanatın şarkrnda gö 
'11 şeı acıdır : 
lraranhk. sefalet. kar-

11> f 8 8" ""k aciası.. unu, uyu 

1rıa Siyasta ne güzel 
ı:1~ıştı : "Şimdi şimen · 
1',. g~meğe başltyan 
;a1cıarın altrnda lstan-

~· destanr.nı. Siv~~lı 
~ •tı// yüz bınlerce Tur-
~~a kemikleri yatıyor. Bu 
1t ,. insan, memleketin 
~t>~'? serveti. ilaç ve 
,,~t taşıyan kağmlar 

J de gömülmüştür ... 
•· it9 11ziziye tabyasım 
'Ot • • . 

'~ •n/ırın dün kavuştuk· 
ıbetes, bu maziyi masal 
s,r:alctır .. Yalmz insanlar 
~'~ asu/ık uykusundan 

ta uyanacaktır. 

Hakkı Tuncay 
' Ark,11 4 4• -

Dün Borsada 
Satış Kooperatifi 
Bir milyon kiloya 
yakın fındık 
satın aldı. 

Bir ilci laaf tadan beri 
fındılc. pigasal•rında Ç<·lc. 
f rul• dü~üklüfc oldujrından 
müsttıiı~il ve fındık üzerine 
iı yapan esnaf sılcışık bir 
vazıgette kalmışlardı. 811 
•aziyeti gören fındık r.,,,,. 
Satış Kooperatifltri umum 
Miclürü Şulr.rü Ulag tlün 
sabah şehrimiz BorHsın• 
tiderelc. ıırudilen hütün lc•
buklu fındıkları 12 iuçulc 
kuruştan 14.5 lcaruıa kadar 
m•bagaa etmiştir. Ba suret
le lcooperatif çte dün Borsa
da mııbayea edil•n fındık 
miktarı bir milyon lcilog• 
yakındır. Guelc fiat '"' t• · 
relc mile.tar itibarile tliinlcii. 
s.tıılar f#İgasatla çolc iyi 
6ir tesir yapmış, müstahsil 
'" esnaf bu t1azigetten çok 
memnun kalmışlardır. 

Burıtlan btışktı ıehrimiz 
fındık sat:ş Kooperatifi 
mütlürri Atıf Saraha• Of 
ve Sirmenege gicerılc ilci 
tün ~ar/ında o hH1alitltn bir 
haylı fıntlılc mu•:ıgt• itmiştir. 

Fıntlılc. Tarım Satış 
Kookeratifinin ttım fJalctin 
de ol•rak ıösterJiji 6u 
alak• oı hauasigdini ve 

••zigtti çok iyi tören '" 
lca'Orıgan rımum müdiir 
Şükrü Ulayın ha hareketini 
takdirle lcarıılarız. 

Ş. Ulay 
Fındık Tarım Satış Ko· 

optratifleri •mum müdürrl 
Şükrü ULay çarşamba günü 
Girısondan ıelırimize ıelmiş, 
şehrin fıntlılc. p 0yas11sını ~e 
lcoopırfltif iJleTini tetkik • t· 
miıtir Şükrü Uf ay dlin Hopa 
ya gitmiştir. 

NURi AI-I~1ET 
ÇİMŞlT 

"Yeşi{ Gireıon" refikimizin 
sahibi değerli meslektaşınuz 
Nur! Ahmet Çimşit ~ususi 
iıleri için Giresundan şehri
mize ıelmittir. 

Zelzeleler 
/inkara 20 ( 11. fi. ) 

Dün geçe flnkara. lstanbul. 
lzmir. Bursa, Kütahya, 
lnegöl. lnönü, Orhangazi, 
!idapazarında bir zelzele 
olmuıtur, 

müteveccih değildir 
Hedef tecavüze karşı koymak için lüzum hasıl 
olursa üç devlet arasında karşılıklı bir yardım 

ve müzaheret temini içindir. 
/inkara 20 ( 11. il. ) - l re muhasemata [Jirişirse 

D ü n i m z a 1 an a 11 Türkiye Fransa ve lngiltere 
muahede mucib;nce Türki- ile teşriki mesai edecek 
yenin tecavüze uğraması elinden gelen yardımı ya-
takdir inde lngiltcre ve FrtJn pacakt1r. 
sa Türkiye ile teşriki mesai Fransa ve İngiltere bu 
edecekler ve ellerinden ge- hükümler dışmda ve /iv
/en bütün yardımı yapa· 1 rupa devleti tarafmdan 
caklard1r. · yapılacak tecavüz netice· 

llkdenizde Fı ansız ve sinde bir devletle muhase
lngilterenın iştirakedecek mtıta girdiği takdirde üç 
/eri bir harbe müncer olan devlet derhal istişare/erde 
bir tecavüz hareketi takdi bulunacaklardır. Türkiye bu 
r.nde Türkiye filen Fransa vazivette hiç olmazsa Fran
ve lngiltere ile teşriki me sa ve jngiltereye karşı hay
ıai edecek elinden gelen rihahane bir bitarafllk mu· 
yardımı yapaca/...tır. hafaza edecektir. 

Fransa ve lngilterenin istiklal veya bitaraf/Jğrn 
Yunanistan ve Romanyaya muhafın:ası akıdlt!rden birisi 
verdikleri garantiler meriye tarafrndan taahhüd ed:len 
tte iken ve bu garantiler bir flvrupa devletine diğer 
sebebile Fransa ve lngilte· bir Avrupa devleti tecavüz 

ederse ve yahut bir flvrupa 
devletinin başka flvrupa 
devleti aleyhine yaptığı bir 
tecavüz akıdlerden biri tara 
frndan kendi emniyetini 
tahdit edici mahiyettegörül 
düğü takdirde de müşterek 

harekete teşebbüs için der
hal istişare olunacaktır. 

flkıdler muahedenin tat
biki neticesi muhasema ta 
qirişirlerse ancak müşterek 
bir mutabakatla mütareke 
veya sulh muahedesi akde 
debilecekltrdir. 

Muahede hiç bir devlet 
aleyhine müteveccih değil
dir. Hedef tecavüze karşı 
koymak için lüzum h~sil 

olursa üç devlet arasmda 
karşı/Jklı bir yardım ve mü
zaheret temini içindir. 

Hariciye Vekilimizin 

Saracoğlu 
lstanbulda gazatecilere beyanah 

" Moskovadan iyi intibalarla ayrıldım ,, 
Hnkara 20 ( A. A.) - Hariciye Vekilimiz iu~iin Soflyetlerin Moskova 

lcruvazörile Sivııstopoldan lstanbala gelmiştir. Kruuazört bir Sovgtt torpidosu da 
refalcat ediyordu. Kruvazör,/en ayrılırken s~raço;lanu ondolc•z para topla 
ıtlimlamıştır. Saraçojlu matbuat mümessillerine _qoptıjı 6ıganatta Moskovadan 
ileride lconuşulclarımrza defJam etmek üzere iyi intıbalarle ayrıldım demiştir. 

Başvekilimizle Fransız ve İngiliz 
. Başvekilleri arasında 
Ankara 20 ( A. A ) - Türk - İngiliz, Fransız karşılıklı yardım 

muahedeşin~n imzası münasebetile Fransız Başvekili Dotadye Başveki
limiz Refik Saydama telgrafla samimi bir mesaj göndermiş. Doktor 
Refik Saydim da telgrafla cevabi mesajini vermiştir, 

Yine bu münaseb~tle İngiliz Başvekili Çemherlayn BaşvekHimize 
hususi bir telgraf çekerek tebrikte b4lunmuŞtur. 

İngiliz Fran~~z askeri heyetleri genelkurmayda 
An/car• - Jngiliz Fransız asker( İHyetleri bugün gr.nellcurmagda temaslarına 

at•am etmiştir. . 

Muahede 75 sene içindir 
inkizasmdan evvel taraftar
lardan biri muahedeye niha· 
yet vermek arzusunu diğer 

taraflara bildirmezse beşer 
senelik müddetle temdit 
edilip gidecektir. Muahede 
imza tarihinden itibaren 
meridir. 

Muahedenin aynlmaz bir 
remzi telakki olunacak b:r 
Protokolla. şurası da teshil 
edilmiştirki Türkiye tara 
fmdan bu mtJahede ile 
almmış olan taahhüdl~r 

bu memleketin Sovyetler 
birliği ile müsel/ah bir ih
tilafa sürüklenmesini intaç 
veya mucip olacak bir hare
kete Türkiyeyi icbar edemi
yecektir. 

Bayram temsilleri 
Halke11imizin temsil ko

mitesi. önümüzdeki Cumhu
rigtt Bayramı için (Ateş) 
adlı bir piyes sahneye lco. 
gocaktır. PıyeJin tet1ziatı 
yapılmış t1e çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Çok ehemmiyet 'flerilen 
6a piyesin Beletlige ıinı
masınJa Hallcımııa ıô'stı
rileoeji öjr•nilntilfir. 

6ah çeiere o• nıir if tısı liizıım
lu olc11 h.izmetlır• •it ntaJ. 
tl.alert ilııvı oluramaştur. 

Bundan maada gtni 6a· 
rım kanunu ınucihince Be-
l•digedı11 maaş ee ücret 
alaH memur ve miistıahdem-
lerin maaş 11 e ucret derecel•
ri deii#iiintlen 6rı. sebepten 
Jaasale 1ıle11 tem:il ve zammı 
ica/Jcitiren t a la s i s a t da 
bütçıge ila llt olıınmaı '" ha 
surıtlı trıdil etlilen oütçı 

lcahul etlil•r•k içtima• niha
gıt flerilmiştir. 

Bütçe lastik edilııtek üz
re hemen ihzar t>t f •rmülı 
ıtlilerelc Vilayet makamıııa 
tıvtli olu.nneaştur. BütçeRin 
tHtilc.intlen ıonra biilaass• 
laiılfl ••su yollarına azami 
ııır•ttc /aaliget f1uilıcık.tir. 

Belediye meclisi 
mak zarureti hasıl olmuştar. 
Bununla beraber hu Hn• Belediye de kadro 

Fevkalôde toplanan mecliste 

bazı kararlar verildi 
Beletliye mıcliıi 10 bi

r incit,.ırinJı f ıelcaltide 6ir 
içtima •lulıtmiıtir. B• içti· 
mada ıııhirde g•l'ılmelcta 
o/Qn ıa ,.,,,.,, '•'-ıııil• 

6Hul•11 ı.;ım v• ı• yoll•rı
nu• iıl4hı ;,;,. lizımıelı11 

tahıiıatın 11ti11ak•lı ıurıtile 
t•mi11i mamlcün göriıl•meJi
(inde• 6dtpd• t••ilal f •p· 

yapılacağı ilan eluna11 mez- haricinde kalanlar 
6rıha dahilindelci soğuk hafJ• ı Son yapılan k11.riro trzdi
teıisatı t1t 6uz imalathanesi latınde Beletliye sıhhat dai
düngtı •hocli dola9uile ta- 1t5i katibi, /e11 iıleri daire
libi bulu.namaJı;ınJan ba sindtn bir amb:u memaru ile 
işt tıit 20 bin liralık tahsisat mtzbahatltın ilci müst11.hdem 
lağım golla11na •• dijer kadro h11rici bırakılmış vı 
m•Jtile we fasillardan alınan otobüs ıo/örlerindın de bir 
6irer kısım t•lısis•t da daneıinin t•luiKıtı çılcarı/. 

eıii •• ı•lları••· ••11mf mııtır. " 
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Ramazan 
E..\..i bir islim mitolojisinden 

hafızaJarımızda yer bulan bir lai
~ aye ( ayların baklta şiltiyetini) 

ne' leyler. 

Tabılcbınc ıemti idi. Burada koca 
koca adaalarııa oruç tiryakilerile 
alay t'lmeleri jÖrült celt şeydi : 

CumhuriYet Sulh Panornma llRhçesindeydik derler ama lnsun y'cıe çekiniyor. ;;:;-
ümidi.. Bazı soğuk nükteler, deo .. iı Bir ara yemmdft gic.en kOme h ,. ~

1
1 

Yeniya/ - f.enüz kay- hsrf'ketler s~yr ttlkten ve Ry. ar:modıın biri köpeği~ ismini QrO umnıö ~ 
bal muş deni/dir ı Saadet'in, tıop ıı rlöre nksedip ç11ğırıp, gel, gıı,l ! dedı: KUm~ h t (bd' 

~ kulııkz ımoı p3llııtscak knr1tu içinde biri resmi elbıseli lkı Bunt!ı (tifo) ya rı derle'' 

Mall'\aı hiltiyenin, malOaı H· 

bebleri ne1di hakta kab•le mazhar 
olılıddnberidir iti, Ramazanı terif, 
on ilti ayı da ferefinden mahrum 
bıraıt .ıımıılt içio her ay içinde 
lç defa cemali kemalini rösterip 
diğer bir aya iolıkali mevcudiyet 
eyler. 

Her ıırne Ramazana ririr.ca 
reticelere ba2lunması güç olan 
l uı bu tliai •fsanoyi ve hem 
de bundan tam 19 yıl evvel rah· 
metii hocam Abdullah hafızıa bir 
h~ıniiliat vazifesini hatırlarım : 
' Ramazıını mağfiret nişan ıchri 
Nisanın lS c . Salı ıünüae milaadif. 
tir. ,, 

Bir ayda üç ramazan idrak 
etaıelt ltaid11ine uyarak fani ho· 
c lmıo, ezberimde kalan bu tele 
Htırlılt f ıni ıaz111 bence bi,. tarih 
oLiu. 

Boş teneke fümbürtÜ!ı\o çat çat 
fi4efi pıtırd111 tiryakiyi çileden 
çıltarmıya k.ifi fıilirdi. Hele bua
ların hiddetli anlarınd~ küfür ıöy 
liyememek mıcburiyetile ( hasbi 
nallıbi vnimel vakil ) vaya ( HD 

aabır ver yarabbı ... J demelcıiade
lti yalvarma, muzipleri, ne ~adar 
aemDun bırakırdı. 

Ba benrame, Ruşen boc~nın 

bir taraftan çıkıp göı ünmeıile 

derhal reagiai de~iştirir, selima 
lıuırlınınlır, dnia b.r vakar. ve 
afırbaşlılılı:: halile görünürlerdi. 
Merhum boca, aralığı döner, 

dönınu eıki tas, eski hamam •Y· 
ıu hayı huy. Böylece giinlar 11eşeli 
ve tatlı rüzeran olurdu. 

Gündüzü ıülı::Oıı ve ıi1kı1t, re· 
cosi bereket ve bareket olaıı ra· 
maun .H•cıyafh tesSihli, aarıklı, 
cübbeli ramazan. E.ıki ramazan
lar hep böyle relir, reçer,. o 
gelmeden evvel müvezzilerd.!n 
şöyl" bir sea işitirdik:. 

- İmtftlı::iye on para .. 
Vo o, tcçtiktcn ıonra da mü· 

ezzialerden ( elveda ya hehri ra· 
mazaa) avıızesi, .. Yırmi yıl ıonrıki 
ramazan da •yni ağ'ızlardan ; 

- AjııH bir kuruş .. Havadis. 
- Tanrı Uludur .. Tanrı •. 
ıesini işitiyoru~. 

Çulha 

C - Para yüzünden... kuvvetli çııtıın sesini dinledik· .,rkek iki kadın ve {: Oı:uklıır -ırsak hu"tımasr) da eti 
Y -Ekseriya kavga çıka ten ıonr:ı dış'lrı çıkıynru.,,. Dıhe var. Jhyaramııdım, sordum : Kögle.rimi%de görülen f! bil 

zahir I yerimiz ien ka\knr kalkmaz or- - Köp?k ısiz~o mi ? /o mikroplarından olork t ı 
C - Sulhten önce em· talı~a yayı\•ns2 ı b aşlıyırn .ıır Re1;mi elbise~ı _erkek, ana- lıastalrktır. Bu da. dıbk kıl 

· t n11ıı.ık bir kopek sesi v:ır Köpı>~ smıt söv::on~um gıbı, b· na dJğıu ted vi edilmezse ve a r• mye ... ·ı • 11 
y - Yalmz. sulhten Y•loız b~vlamıyo ; beo.ıklııra yUrUyerPk asabı: maısa gaka ananı met 

da dalıyor.. - Ne vı:r, ne ver, benim 1 götrirür. 11 ,ı 
evvel değil. sulh ten ta ~ 

Kalab1lık içiode kendihrlne dedi. Çok buloşıcı bir haks ,, ı1 Sonra da lazımdır o! ı k 'hl de k z,.a' 
köpek s'tldırımlıır ve orlıırın - mıca gı ·· olduğu için burmn h • t1' 

C - Cephelerde vaziyet .. yaoındflkiler gocunuyorlar; n"1 Re·mi elbiseli flrkek, bir • /aıı biraz bilgimiz olması 
Y - Büyük değişiklik ıerJnden belli. Bunlarla oirlikte insBmn hu kadar korkak ola 

yok artık/ blrçokhrı, hrı ıırtıda b n de bllec-ğine hayret ederek nlaycı dır. l ; bO 
varım, köprğin sahib ikimdir? bir tavırla : (Tifo) içme sıı ar ;s 

C - Şehrin imannda y k de ı zuk olan y•rl•rd• insan .PtJ diye bakınıyorur.; fakııt klmstl - o canım sen .. .. ., 
Yeni tetk.ik mevzu K d 1 k ,, · "' h l ·ı b l l rı tÇ aldırnııyor . Slhip~iz b iki. dedi en is öp<'ı;,ı oın ..,u a iğı e u aşmış sa a . . 1 
lan. .. Ow1a ıh.ıran polisler de Uoden belki de ittlbar duyu kimselerde. in!1J n pisl"İf~":;ıel 
Bizde de çok V.Jr h"ç 'les çı -~rmıyorlar ve köpelc vordu. Va belki t eoimlc ayni re qoparak s~bz getış nt 

k. "'ldırımda vürUrnek onua için ~b b / · · e .. f118 
amma .. · ö'lll <• gr>\e•l • s•ılıiırıyor; ısırmı " J v e u se .ze erı qıg ,. 

C - Şeker rekoltesinin yı>r Hma korkutuyor.. Kapıdan lent>ızUl ldi. H lbuki ben yelnız / ketlerde çok görüfİlf· '·ol 
100 bin ton olacağı çı!mıcıy kıırlııı· bu böyle devem de~i!diın. O halde o nun köpe ,. 

etti Dış. rda, köpek haoıı da ~ini daha öaceden yaıııoıı <; • O n u n i ç i n lf110 
anlaş!/Jyor... geldi vtt mrac!:lkmış gibi yaplı. ğırınası g rekmı>z miydi'? Yr. he a ı ı r:rn ak r sulcı 0 tıd 

Y - Öyleyse 20 ye yi- G ,rçl ko:km.r:\ctıın, fakat ne ya but, bövie bir l·öp ·k zi 1c·rıe sı ve pis 1iklcrin dereY3 
'fi 

yeceğiz demek! lan öyleyim - işkiUendlm.. uade l tnşı:.ı'll• z '? t'hıd' lnş1 ırmağa akıtılması bir et 
flkşam - fllm•nyada Yanııod~ki arkad"ş, '~zla ç ,_ tılrn z ? ı:\hlh1lı mewurhJr ne yettır. ~' 

· giler kinmiş oloc1k k.i, tetlıcı d&kkii · güne duruyor 'l b · ifls 
yenı ver .. nlD!l srıkuldu. Ben bir çok Bu T8knyı pek müsamaha- Tı/ o geçiren ır.,, o9 

Yeniyo/ - harp uzadık ka.r bir arkadıışıma 'lnlsttım : hastalıktan kalksa bt• Jf'J 
ca biribirini ve/yeder çoban köpeğirıe ısırılmak.tan - Kıs kıs edip, köpeği larca büyük aptesile c 0 

kendimi kurtarmış o'duğum k ır fi - BuhrtJmn fayda/an. teşci etruedlğlue teşekkür et- tifo mikrop'arı çı ar ';r.-
için, aldırmttdım, yoluma devam melı"sin 1 dedi. l b l /ar' r 

Y - Bu da yeni bir ettim. Köpak hep bağırıyor, bunun a u aş"1?ış sıı 
Keşif galiba I kııdınıı erkeğe diş gösteriyor. Ne dersiniz. herkesi tifoya yakala'·

1 
şıi 

Kari/erimizin mek ısırscak: köpek dişini gösterm@z, ~u_nç = 1 Bund n b!lşka b~if 0 

tup/af/.. H 1 f. ti rı sebzeleri yemekl 1 ve 1r;Le 

y 

fi 

m 
ın 

h· 

k 
te 

m 

811 tarihle, eriı,ilıaeıi kabil ol. 
mıyu ille tabıil çıtını• tatlı he
yecanlırını, rünahıız ı~nüller in 
basit (emeller) ardııadaki çırpıDJŞ 
larıoı ve bunlar üstünde, bugüıı 

pek azı hayatta buluDaD Hocıla· 
rımmn, büyüle harp kırıntıları 

üzerinde yarını ümid edea ihtimam 
!arını duyarım. Harp dönüıüadeıa 
ıonra ellerine reçen ( bizler ) de 
ao ç~k şeyler ıörmelt · iıtiyorlır· 

dı. Bir çok tesirler altıada bu ka
ır114ltıız kütleyi naııl bazırlıyıcık-
1ardı? Oalar bu ıaüıltillerlo baı· 
başa bizler iıe gamıı:ı ta1111z ve 

kayı11ız. 

B y Bize de yağmur OVOYICI ZOrUrtye .IYO 0 ınsanlarla temas etme t~ ay ram gibi akıyor! Maddenin ci nıi Mikyası 1 optan ~eraken~e san tıf oya y kalanı~· r."'4 
11 - Irak hükumeti. 1--------------:-.----k-u""'.r:"':'uş:--S-. _ . __ ur7u7ş __ • sim.kler pisliklere oı~rP d 

Maçları Berlinradyosullrapı B~~Jay unu~ incı kilo 13 w1~ tifo mikrobunuboş~~flıilg~ a 
Günler ıeçelten raıHzıDa 

kavuşmayı düşünilrdük, Işıldı ı•· 

cekr, kandilli minareler, ıenlikli 

eoltaklar, ve bunları ıezmo Ye 
görae aüaaadeal güatl yemekler •. 
Haftada bir Turan ıiDemaaı ve 
aeddala ltomilt Halim. Bunlar ae 
tatlı ne buluoma:r: aimetlerllii. 

. . ' Pırınç tosya " 
28 

l'.:! larn tnşırlar; edigt ~ 6 

Spikerini ıdame Bulı:ur lcarııman ,. 11 ~te k 
H 1 k b 

mahkum etti.. Makaron ç!pa ., 21 22 50 meklert, içtiğim z srı ·~t# 

BOyült lı:ıhramulık ve ıöhret 
deıtaaları yazdıran mahalle dö 
2üıleri, aaklaıabıç oyanları, lı::ah· 
vehHe aefalan ; yüzük, iıkaabil 

oyunları hep bu .aya •abıuı de · 
t'İiaıiydi? 

O :ıaıaan ramazanı bkviadc• 
Getil, Hlcakları dolduran ( beyu: 
.. rıltlılar ) .Un Öfr•nirdilc. Bunlar 

'ra11atia ıaasııaa ve biliiıine hür
met edilee8k kaç kiti bu!uu 
bilirdi ? Bunu bilemndik, ye bi
lemeı:dılt ki, eltıeriıiniıa ramuuı 

(iş ayı) va aarı~ı da kazaoç va· 
altııı olaralc kullanıyorlırdı.,. 

İftara yakın en cümbüşlü yer, 

0 ev j U y _ Desena. ele ge· Fasolya kuru ,, 8 ~~ rrştırabilirler. Tifo !"f~f$' 
M 1 K Nohut İspanya ., 20 su süt sebze v~ga ıt ttffıd 

CÇ ara U pa çerse yamandır Mercimek ıiyah " 141705 ;~ eşyası veya k.endisile ıot 
hali ! Kesme şeker 50 ., 4 ti 

Koyacak /1 1 1 • • • I Toz şeker 100 " 2650 284 2Y .. > 50 etmtkle insana ıeçirıC ore~, 
_ - şıenmızı esas I Limon 490 adetli 1350 , 50 boğırsaklara gidtf· 

1
,gr 

Onümüzdelc.i Camuriyet şekilde manflkileş · Kaysi kuruıu kilo '.l3 25 E. b - kları er 
b . . a· k l z.,vtin 1. inci 25 30 25 30 1er, gcrsa ·o g 
agramı ıçrn o•t u üp ara- tirmeihtiyacmdayıı Zeytin 2. irci ',', 18·20 18 20 bu'rı"sa hemen oracıt •'' 

ııntla bir lcup1 maçı tertib y - Mantıksız ışımız Zeytin yrğı ayvalık 1 ci ,. 52 ;~ 
50 

Lışir. Ürer. Çojalır '(!;,,ı' 
mrıkaTTarilır. Halkevi tara- varsa elbette / Zeytin vnğı ayvalık. 2. ci '' ;g 

100 
kısmı da.mııT/ara ~ ıt,,.a&' 

fından orıanize edilecek o- 1-------------ı aade yaR- erimiş ., L t fi " 
aade y•2' erimemiş 66 67 70 75 kanla beraber 11Ü ıJ 

lan ha mCJçların /ıı11ıl•tı B " o 23 25 z A ayram yerli peyniri " 18 2 da yayı ır. . gd~ 
temt1mtn Dikili f ela le.et se· Kaşar peyniri Kars ,, 34 35 45-40 Hast nın cteşı Je~ 
delerine tahsis olanacalctır. haztrlıklarl F.dirne ve !3uraa p::y11iri ,, 50 56 65-60 yavaş yülcsılir. JJeJe~ JıP-

Trahzonan dört kuvvet- Yumurta adet 1 l 25 O ·· terıf· 
li talcımı •rosıntl.« Blimi Cumhuriyetin on altır.cı yıldö· Koyun eti kilo 35 35 CPSİ 39 4 l gos sdgı 

nümünün Parlak: bir surette lcut· g 1x1r eti 20 25 20 25 ta kendi Jİ kaybeder 
masigon aıu/ci ile etrtgan "' " ı ı 25 laumuı için V alinuzin riyaaetinde Odun " lamoğa başlar. . I' 
etl~cı.'t. ogunl<ıra lf mdiden .ki toplantıda ayrıl..lııı-uıı hab_erver Odun kömürü 4· 3 50 5 4 50 Ji/ı 

't 6 T ' ' 3000 a Dili külpastı /,ü1iilc. bir eht.mmigtt tılfo· ditiıai;ı: heyetler faaliyete rec;miş Maden ıtömürü Siaıik9lı:: Oll 

lunmaktcdır. bulunmaktadırtar. Gaz yazı litre 255 JS 17 50 p ıslanır. 

,,,at:a .... -..:=a ... .st:aa:t:a&:9:S~a;t:S~a:E111at::a~ 1 Y eniyol' un Edebi Tefrikası 29 1 birini beğenmedim, kaçtım. Seni çarşıda gördüm; 
içime işledin. Bekledim ki beni evine çağırtasın. 
Oralı bile olmadın. Kendim ayağına geldim işte .. , 

Fikriyenin ihtarları idi. Evinde telefon 
iş c,lsaydı evvela bu aletle bildirirlerdi . . otla 

1Karadeniz1 
1 · Hlkayeleri j 
'- •a * Yazan : Hayrettin Ziya ~ PDız•...,.., 

Cemal şaşırmıştı. Kadını bağırıp odadan çıkart
sa rezalet kopması ihtim ... li vardı. Hiçbir kabahati 
olmadan fena vaziyete dü~ebilirdi, Gülüıns~di. Tat
lılıkla : 

- Güzel! dedi, ama ben böyle şeyler yapamam. 

• J 1 
Tabancasını eline aldı. Cep f enerıP 1111ss 

tutarak kapıyı açtı. Bir kadının, kapının aÇ~ ;sle 
içeıiye atlaması bir oldu. Cemal, mani oJI1la 
is~ de muvaffakiyet elvermedi . 

- Sus bağırma. 
Gelen Gülizardı. 
- Çık\. dışarı ! 

ti 
Ço 
tir 

l'e~t~ almış, yüzünü kendisini açacak renklerle işle
mııtı. Cemal, hayretle baktı . 

- Başka söyliyeceğin var mı ? 
Cevap vermiyor, kapanmıyor, geriye dönmü

rordu, Siyah gözlerinde parlıyan şeytani tebessüm
e.~ .~udaklarına doğru indi. Parlak beyaz dişleri 

gorundü. 

Kadın, bu konuşmadan cesaret almıştı. Tatlı 
ı... 1 ' . ylr ~es e sorau : 

KQrkuyor musun ? 
~ l<imden ? 
- Korkuyorsan, ben kolayını bulurum. Başka .. 

- Vur istersen. Çıkmam. a]de lıg 
Bu kadıpın yırtıklığı ve cesareti CeJJl 1;~5ııJıl~ sıl 

retler uyandırdı. Bilmiyordu ki, herkesi ar fttıt1 ~e di 
koşlurmağa alışmış olan bu kadını bir' taraa~;~·1t 0 b 

· "d d' d'v t ft da h• t11t q 

Cemal tekrarladı : 
K Birşey mi söyliyeceksin ? 
adın, başını "Evet makamında saJladı. 

Söyle . " ' 
Korkarım. 

- T~.h~~ l Nerden korkuyorsun ? 
- Mu?dur hey 1 Fındık Gülizar diye bir kadın 

duydun uıu 

Düşünmeden cevap verdi : 
- Duydum. 
- İşte ben, oyum . 
Cemal tekrar dikkatle baktı 
- Güıel 1 İstediğini söyle . ' 
Gülizar kaşlarını çattı; ciddileşmişti. 

Öteki m9d~!cr 11.fk!JUdl)~ koıtui ben hi • 

'bir kılığa girerim. llitiyar kadın gibi evıne usulca 
gelirim. 

Cemal güldü. 
- Haydi, buradan tatlılıkla git ve bir daha 

gelme vergi işini de araştırır sana resmen haber 
gönderirim ben. 

Kadın, güzel dişlerini göstererek, tekrar giildü, 
- Benim vergi işim falan yoktu. Hepsi yalan .. 
Müdür hiddetle yerinden kalktı. 
- Çık, diye bağırdı . 
Gülizar, peştamalını topladı; bir kelime söyle

meden çıktı, gitti. 
Cemal, sandalyesine hırsla oturdu. Cı2' ıranın 

birini söndUrüyor, ötekini yakıyordu. 
Gülizar, Hüseyinden o gün ye.ıi talimat a!dt. 
Gece. Üstünü çıkarmış, ondört numırn gaz 

lambasını başucuna koymuş, o gün gelen Is•anl ul 
gazetelerini okumak üzre hazırlanan Cemal, kapınm 
bafif bir vuru u ile toparlandı. Hatırına ilk elen1 

seyın ı are . e ıyor, ıgc.r ara an ~0ş 
bu giizel d~likanlıya sahip olmak arzuları 
yordu, .. iİ;tO 

} yı ~ Cemcij, rezalet çıkmaması için v kapı dııı g 
kapadı. Caj> lambasını yüzüne tuttugu ka 
rini ka pan!ıştı. 

- Yapma, yapma, diyordu. 
- Dışarı çık ! Yoksa kolundan tutar, 

gv ın ortası~a savururum seni. . pıı''J 
beıı1 ııcı 

- Bilirim yaparsın. Ama bu gece. b'r ~ 
yatır; ne _plur. Hem bekarsın; ayağına . 

1 
~g.t• 

gelmiş, h~ de sana başka söyliyeceklerııJl _.ı 
- Kes artık, yeter. ye. ııı' 
Kap.yı açtı ve kadını tutarak dışarı fsaı 

Gülizar ~s çıkarmadı ve kapının önünde ,ıı 
durmıya.rıak yürüdü; gitti. , 0 bg.P 

Hüseyin yazdırtacağı ihbar mektu\.ıuP 

/) ••m edecek -
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Sivrisinekl r 

1 ş ıran Hayvanlar
e er Sinekler 

. - --- ·--·-- -·--

memleket ve ·nsanlık borcudur. Devlet köylüle
rin yapamayacağı büyük bataklıkları kurutmakta 

Yetişkin sivrisinekleri tiltsülemekle de telef 
etmek mümkündür. 

Topların tüJeklerin ve orduların yıkamadığı kanallar açmaktadır. Küçük su birikintilerini kal
medeniyetleri sivrisineklerin zayıf kanatlarile ye- dırmak, sazlık:arı iyice temizlemek hayvanların 
re çaldıpları tarihte görülmüştür. ayaklarından hasıl olan çukurlara su dolup birer 

MJ Yurdumuzun en büyük düşmanlarından biri- küçük sivrisinek yuvası olmaması için kuyu, çeş-
sidesi vrisineklerdir. Yira bu muzır hayvanlar sıt- me, yalakbaşlc...rını taş ve baskılı toprakla döşe
mamn her çeşidini, zehirli ve insan telef eden mek lazımdır. Su desti!erini ve kaplarını ince bir 
mühim ht1stalıklardan olan sarı humıra ye ve da- tülbetle örme{ri de adet edinmek icabeder. 

Evlerin içini sık sık badanalamak ve arada 
bir ev içinde kapıları pencereleri sıkıca kapaya
rak kükürt yakmak böyle mıntakalarda fayda
lıdır. 

, .. 
ha bir takım bulaşık hastalıkları aşılar. En ufak ~u birikintileri bile bu kötü ve za-

Dünyada bu kötü hayvanların yüzünden se- rarlı hayvanların üremesine çok uygun olduğu 
kiz yüz milyon insan hasta döşeklerinde inlemek- için bilhassa çeşme yalak başlarına çok dikkat 

tedir. etmek lazımdır. 

Sivrisinekler l ir yılda bütün dünyada 4 - 5 Her çeşmenin akar sularını yaymamak için 
milyon hemcinsimizin ölümüne sebep olmaktadır. iki yol açmak oir hafta birini diğer hafta diğeri-

Sivrisinekler bilhassa durS?'un suya, ağır akan ni nöbetleşe kullanmak doğrudur. 
ırmak kenarlarına sığ yerlere havuzlara, bostan Sivr;sineği ve sıtması bol olan yerlerde, söy
dolaplarının çevrelerine, bataklıklara, ağaç göl- lediğimiz çeşitteki suların yüzüne gaz yağı dök
gelerine nemli oyuklara veya evlerde su bulunan mekfo sivrisinek sirkelc rini öldürmek kabildir. 
kaplara, süprüntü atılmış nemli tenekelere ve Bunun için bir kısım gaz yağı i.ki kısım makine 
gelişi güzel ablmış kirli ve nemli her eşyanın üze- yağını karıştır p suyun üstüne yaymalıdır. Her 

rine yumurtlarlar. ne kadar köy için bunu bulup kullanmak biraz 

Buolarİ gözle görmek güçtür. Çünkii bu yu- bahalıca gibi görünürse de temin edeceği fayda 
ınurtalar çok küçüktür. Bu yumurtalar uygun ve karşısında bu masraf devede kulak kabilindendir. 
besli yerlerde çabucak olgunlaşarak içinden sir- Fakir köylerimiz mensup olduğu kaza veya 
keleri çıkar ve onlarda yine çabucak gelişerek vilayet merkez:erindeki sıhhat dairelerine müra
birer sivrisinek olurlar. caat ederek badava olarak bunu bulabilirler. El-

Sivrisinekleı in üredikleri yatakları el birliğile verirki köyünü memleketini ve sıhhatini sevmiş 
Yok edip ortadan kaldırmak hepimiz için bir 1 olsun. 

Evlerin kapı ve pencerelerine ince tel ka
fesler yapmakta iyi bir iştir. Her köylü kesesi 
uygunlaştıkca sıtmalı mıntakalarda evinin pen
cerelerini ince tel kafesle örmelidir. 

Cibinlik kuJlanmağıda adet edinmelidir. 
Böyle sıtmaya ve diğer hastalıklara yaka

lanmamak ve çocuklarımız ıda yakalatmamak su
retile sağlığımızı kazanırız. Ayrıca tarlamızda 
çaJİşmaü imkanını bulur ve mahsullarımız yfiz 
üstü kalmaz. . 

1927 senesinde Manisa ovasında sıtma sal
gını yür.ünden üzümler ve incirler sergilerde kal
ını~. Rençber bir çok zararlara uğrumıştır. Se
bebi böyle küçük ve lazımlı tedbirler alamıyarak 
yangın içinde ve yetakta kıvranmak suretile iş 
başına gidemem ektir. 

Köy muhtarları köy öğretmenl«!rİ ve köy 
sağlık çavuşları bu gibi tedbirleree köylüyü ay
dınlatacak ve icabederse köy kanununa dayana
rak zorla yaptıracak kimseler olduklarını unut
mamalıdırlar. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktoru kitah1111lan ) 

- Devam edecek -

A ~ c§l~D©ırrn ·fil füDö~D~film~~n v~ 
mc§llhı~UJJO~ yc§ltlfffil a~ o 

Her ağabın meyve verimi ile filizlenmesi ara. 
sında daima bir münasebet vardır. Şu suretle ki 
ağacın filizlenmesi pek kuvvetli olursa meyva ve
tirni daima az olur. Nitekim genç ağaçla .- filizleri 
Çok kuvvetli verdiği içindir ki meyveyi ya az ve
rir veya hiç vermezler. Sebebi : 

Genç ağaçlar küçük çocuklara benzerler, na
sı} ki bunlar yediklerini hemen midelerinde eri 
dirler. Tıpkı bunun gibi genç gaçlar da toprak
lan alıp yapraklarında olgunlaştırdıkları kuvveti 
Çabucak harcarlar ve böylece çocuk g"bi büyür, 
boy alırlar. Ağaçlar boylandıkca, k reste yap
lıkca artık yemelerini yavaşlatırlar. 

liz yerine bol bol meyva tomurcuğu yaratmağa 
koyulur. İşte ağaçların genç iken meyva verme
yip boya ve filize kaçmalarının sebebi budur. 

Bundan şunu anlayoruz ki ağaçların mahsule 
yatması için filizleT1meği gevşetip meyva tomur-
cuklannı yaratmağa başlaması lazımdır. 

Ağaçlar dallanıp budaklandıkca onun bün-
yesi içinde (damarlarında) dolaşan kuvvet tabi
atile yavaşlamağa mecburdur. Çünkü dolaştığı 
yol gittikce uzamakta ve köşeler peyda eylemek
tedir. Nüsug bu köşelerden geçerken yavaşlar. 
Yavaşladıkça nodullar yani tomurcuklar (gözler) 

ı birler almak icabeder. 
Bu hususta imdadımıza yetişecek en mllhim 

çareyi budamada bulacağız. Evvelce yazmıştık: 
Meyva ağaçlarını budamanın lüzum ve ehemmi
yetini anlatmıştık, tekrara hacet yok. Burada ya
hmız şunu söylemek istiyoruz: 

Budamayı o suretle yapmak gerektir ki ağaç
ların filizlenmesi ile mahsul vermesi keyfiyetleri 
arasında bir nisbet, bir ölçü bulunmalıdır. 

Kaide şudur : Ağaç ne kadar kısa budaaırsa 
o kadar çok filiz verir. Ve ne kadar uzun buda
nırsa o kadar fazla meyva verir. 

Bunu daha iyi anlayabilmek için şöyle söy-
t4 leyebiJiriz : İnsanların damarlarında dolaşan kan 

50" 

durakl r gibi yavaşlayan bu kuvvetten daha te
miz ve daha iyi istif adc ederler ve böylelikle o
dun hasıl edecek olan gö7.lerin bir çoğu meyva 
tomurcuhlarına dönerler. Bunun da manası şu
dur ki bu suretle ağaçlar odun hasıl etmekten zi
yade :=lahsule yatmış olurlar. 

Bu esas bilindikten sonra onun bütün ince
liklerine göre hareket edilirse ağaçların filizlen
me meselesile meyva verme meselesini denkleş
tirmek kabil olur. Yoksa, kayıtsız veya üstünkö
rü davranılırsa meyva ağaçları kendi başına ka
lırlar, kendi başına kalan ağaç da ancak kendi 
tabiatına göre hareket eder. 

t· 

~iGi, ağaçların da kerestesi içinde yani damarla-
rında onu besleyen ve köylümüzce kuvvet deni
en su ( nüsug ) dolaşır. Ağaçlar yaşl~ndıkça bu 
t~vvet artık eskisi gini çabuk çabuk dolaşmaz, 
ılakis ya ıaşlamağa başlar. 

Kuvvet çabuk dolaştığı zaman ağaç daima 
()duna kaçar yani bol bol filiz verir, dallanır, bu-
~a.kianır, meyvayı az verir.Fakat dolaşan kuvv~t 
\llüsug) yavaşlamağa başlarsa o zaman ağaç fı-

İşte meyvacılığın mühim noktalarından biri 
de budur. Gerektir ki ağaçların bu tabiatını mey-
va yetiştiren herkes bilsin ve ona göre davransın. 

Velhasıl ağaçların mahsul6 bol verebilmeleri 
için damarlarında dolaşan kuvveti yavaşlatmağa 
lüzum vardır. Buna s:öre ~areler dü~Qnmck, tet-

Gereken şudur : Ağaçlarımıza hakim olmalı
yız. Onları kendi menfaatimize göre yetiştirme~ 
liyiz. 

Kazım BULUTA Y 



Lisan dersi veriliyor F d J h 11 
Gerek t'Olerinde ve gerekse çalışma flt!rinde Fron ı ın IK müsta si erine 

Sl%CQ ders almak İstigen/erin crşağıtfaki atJreıime maro• , 

caatlıı~;; sene zarfında enmüsait ıartlarla mükemmel SU· ı' Fındık T ar1_~ Satış Kooperatifleri birliğinden . 
rette Fransızca öjretiltcektir. Birliğimiz Unyeden Hopay11 kadar Tarım Satış Kooperatif/erile teşkilatlan-

Müracaatlar hergiin Erzurum otelinde saot 14 den . dırılmıı olan fıntl.ıic bölgesinde ayni zamanda fındık figatları üzerinde nar.im rolü 
76 ga kadar yopı 1malıdır . .. E~zurum otelinde ı i/asilede tavzıf edilmiş bulunmaktadır. Ba maksatla mubayaa ekiplerimiz daima her 

Mutekaıt F~ans.r.ıca mutcllimi yerin pazarlarında birliğimiz namına mubauoatta bulunmaktadırlar. Birliğimizin ma-
-...---.----.:---------A-lı __ O_z_b_ı11._ ___ I bayaa barem fiyatı lcuru değirmenlik ve yüksek randımanlı tumba/ fındık on dört 

Sabun eksillmesi . baçuk karuş. ku1u değirmenlik sfori fındık on üç huçulc kuruştur. Müstahsilin her z:a-. 
. . . . man birliğe 'De ordq ve Trabzondaki bir/ile mümessillikleri11e. p:ızar mahallarındiilc.ı 

Erzıncan A.skerı Satın Alma Komısıyonundan: ekiplerimize müracaatla bedelini derh,,/ fJe n 1/cten almtık süretile hu fiyatlar est.ısın-
1 - Erzincan garniz:onuıı 2. Ttşrin başından J. tlan mallarını satabiltcekler;ni ilan ederiz . 

T· ırin 910 sonuna kadar ihtiga ı olan 10.000 kilo lllhun I 
açık eksiltmeye korıulmuşl•~ ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

] - Muhammm bed•li -1500 lir11 ille teminat 337 
lira 50 kuru$fur. 

3 Ek.siltmui 31 Birinci teşrin 9.J9 salı iÜnü 
uat 011da Erzincan As. S•. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartname ve evsafı Kolordunun tekmil ıar11i
z:1nlannda meuccttur oe aynıdır. Her yurJe her 'dn 
ıörülebilir . 2-4 

Pirinç eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonundan 

1 - Er~incan ıarnizonrın 2. T<"şrin başından I. 
Teşrin sonuna le.adar ihtiyacı olan 20, 000 kilo pirinç 
lc.a,a/ı Hrf la •ksiltmege konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6.000 lirfJ ilk teminatı 450 
lirtıdır. 

3 - Eksiltmesi 31 Birinci tt.~rin 9 ~ 9 ~alı tiinii 
saal 11 de Erzincan As. Sa. Al. Ko da gtıpılactJktır. 

4 - Şartnam! ve evsafı Kolordunun tekmil ıar
nizonlarında mevcuttıır 10e aynıdır. Her yerde her tün 
görülthilir. 

5 - Teklif mektupları eksiltme ıoatından bir saat 
tovel komisyon Bt11kanlıjın11 fJerilmiı fJtga posta "ile 
aqnı saatt1t Korn :sqonda bıılundarulmu$ olacaktır. 2 - ıl 

Dükkôn icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Bel•dige alctıratıntlan sinema binası o.rkaıınd•lci 
( 277) namaralı Jülckiinın bir senelik icarı pazarlıj• iı· 
raktldıjından taliplerin Salı .,e Cuma tün/eri saat 14 
Jc Encümene mürccaotları ilan olu "'U" . 

Arpa saman eksiltmesi 
Belediye Encümeninden.: 

Belediqe tanzifat h~g11anlerı içilf. (3150) kilo arpa 
ilt (1150) kilo s11man p:ızarlıkla mübaytıa edilect;inden 
taliplerin Salı •e Cama 1ii11leri saat 14 Je Eacümene 
mifracacrtları ilan olunur. 

Erzak ve mahrukat eksiltmesi 
Lise direktörlüğünden : 

1 - Trabzon lisesi pansiyonu için !. 2 Tı şrin 1939 dan JT Mayıs 9./0 soruma 
lcadar lüzumu olan, milcdarı oş1ğıda yazılı erzak fJe mahrukatın ihalesi 12-10-1939 
tarihinden itibaren onbtş gün müddetle oçılr. .eksiltmeye konmuşlar. 

Erıakın nev'i Mıkdarı Muhammen bedeli Tutarı Maoapkat teminat 

Pııtates 
Cet1iz: içi 
Fındık içi 
1'alaan hafoa 
Pelcmu 
Ta han 
Tuzlu. ıalamura 
JIOpr•ğı 
lspanek 
Prasa 
Top lahana 
Palamut balığı 
Ho.mıi 
Ktfol balığı 
Tirsi balıjı 
Barbo11 balığı 
!staırJrit balı;ı 
Kal/can balıjı 
Odun 

ıizıim 

K;/o lira K. Lira K. 
7000 7 50 525 39 38 
300 50 150 !1 25 

2000 50 1000 75 
500 32 160 12 
250 45 112 50 & 44 
250 35 87 jO 6 56 

500 
3000 
3000 
1500 
1000 
1000 
500 
500 

1000 
1000 
500 

100000 

25 
7 50 
6 
6 

10 
10 
40 
30 
60 
25 
30 

1 25 

725 
225 
180 
90 

100 
100 
200 
150 
600 
250 
150 

1250 

9 38 
16 88 
13 50 
6 75 
7 50 
7 50 

15 
11 25 
-15 
18 75 
11 25 
97 15 

2 - Şartnameler her tün Maarif kttlt.minde görülebilir. 
3 - Eksiltme 26 - 10-1919 tarihine raılaya Perştbbe günü saat 14 de hüku-

met binaşında Maarif Mıidü.rlüğü. dairesinde yapılacaktır. 
4 - Muvcıklcat teminat milcdarı her maddenin hisasınd2 tô"sterilmiştir. 
5 - istekliler Ticaret odasınca mukayyet olJukların• dair vesika gö~tereceklerdir. 
6 - istekliler 2490 numtır'1lı k«nunrın 011 heıinçi maddesi hükmüne göre muTJalc-

lcat temi.1at makbuz: veya mektuplarını eksiltmege başlamttdtın bir saat evveline ka-
d•r tedarik ederek eksiltme saatinde komisyon• ibra% edeceklerdir. 4-4 

Erzvruma var1şın 

manası 
- B:ıştarafı 1 de -

Haydarpaşadan hmite 
demiryolu yapılmasma bun· 
dan 63 yıl önce başlınmıŞ 
ve /lnkaraya ancak 21 y1'· 
da gelinebilmiştir. 

t.80 Kilometre uzunlu· 
riunda olan flydın hattmın 
bitmesi 56 yıl sürmüştür. 

Cümhuriyet. 3186 kilo
metrelik demiryolunu 1924 
den bugüne 16 yılda ta· 
mamlamıştır. 

Bundan başka. geniş, 
dar 372 J kilometre tutan 
hat ta ecnebilerden satın 
alinmıştır. 

• llklimız ermeğe btıŞ· 

lablğı güudenberi bu mem· 
leketin asgari olarak Ru 
meli hudud:;nu llnadolu hll 
duduna bağlayan hir şimen· 
difer hasretile tutuştnğunll 
biliriz." Dokuz yıl önce sı· 
cak ve tozlu pir ağustos 
gününde Sivaz demiryofu· 
nun açı!ışmı yapan JV!i//l 
Şef böyle demişti. 

Bugün. yurdun baş/Jca 
tobrak altı ve üstü gelir 
kaynak/arma demiryolu ya· 
pılmıştır. llyrıca. milli rnD~ 
dafaa ihtiyaçları da gözden 
kaçırılmamıştlf. lran ve frak 
hudutlarına i/erliyen hatıı· 
nn l .55 kilometrelik kısmırı· 
da geceli gündüzlü çafışd· 
mıştır. 

istiklal ve Cümhuriret 
yıllarında yaşı yan bizler çok 
sıkıntı çektik ve dalıa dl 
çekeceğiz; fakat tarihimitİ~ 
en büyük şerefleri11i kendı· 
mize mal ettik .. fltatürk .,e 
lnönünün eşsiz varlık/arı 
yanlız kendilerini değil. ke/1· 
di devirlerinde yaşiyanla''. 
da ebediyen unutturmaY8 

Pazarlıkla inşaat eksiltmesi Açık eksiltme ilônı Belediye sinema- cakıır. .1 
Trabzon Defterdarlığından : Sivas nutkundan /Jı"t 

Akçaabat Belediye Riya&etinden: ' - 1;25 lira bedeli ktıifli Trabzon Hükumet sının icar artırması başka güzel parça: " 8~. 
Açık ılcsiltmeye konulan (17167) lira (89) kuraı ke Konajının tamiri 5-10-939 tarihinden itibaren 20 gün baba oğul yan yana ce 

şif btdelli Akçaabat belediye binasının (BCOO) liralık /cu- müddetle açılc eksiltmeye konulmuştur. Belediye encümeninden: h~de ve ana kız yan ya/1~ 
mına temditl edilen on tün zarfında tla talip çılcmadığın· 2 - Bıı işe ait ıartname ve evrtık ıanlardır. flnadolu yollarında hi~f{le 
dan '1ir ag müddetle pa%arlığa bırtılcılmı#ır. A - Eksiltme ~artnamui B#/tu,figege ait sinema istediğimiz vatandaşlarıf{ll~6 

Talip olanların nafıa müdürlüı-ü•den o.lınmıı bu iıe B - MukafJele projesi layık oldu'<ları ve vadefttk· 
E v · ı · # - - t i binasının bir Hnelik icarı ~ ait elt.liget tJesilc11larile birlikte her gün belıdiyege müra- - 1 opı ıı erı ı ennı "e umamı ı«r names ğimiz Reliceleri gösterf11~ 

caatları if,,:n olunur. F - Vahidi fitıt listesi: Hususi şartname, lcefi/ 15 tin mkddetle açık ar-
---~:.:-:.:.:....::.:.::.:.:.::.:..:..--,-------------! lıüldıaır. ıçm yaşıyoruz.,, 

M G - Proje . tırm•ga lconulm11ştur. Cümhuriyetin 16 ırı;~ 
ağaza icar artirması istekliler ha ;şe ait evrakı Trabzon Defterdatlı;ın- Sinemanın muhammen yıldönümiine bir inan, kll I 

Vilayet Daı· m"'ı Encümeninden : d•n alıp görebilirler· 500 l j ret ve bacarı armaA111 
icarı 2 iradır. ita/esi ~ ır 

Hasa.si muhasebenin gzun sokaktaki 151 no :lrı ma· 3 - Eksiltme 25-10 - 939 Çctrıamba tünü saat 39 C olarak sundug·umuz Ert/1 
14 J "' b D ft d / - J / '-t 28-10-9 um'lrtesi tü- ke iaımsrnın bir senelik sabile. iesr bedeli olan ( 45) lira ıi· ae 1 ro. zon e er ar ıgınaa gopz aca" " · rum trenini sefam/ar .. 

11 · 4 - Elcsiltmeye tirmek için isteklilerin (91) lira nü saat 10 da iıra edilece. · ··'f1l1 
Hrı11der1 artırmağa çıkarılmııtır. Muvakkat teminatı ( 3J8) le fltatürk ün ve JnönU K (88) kuruı muvalclcat lt!minat me tuba vtga makbuz ı·indtn taUplerfo muoa.kkat ça· 
rıruJtar. 9.11.939 tarihine ,atan perşembe ıünü saat 15 k l bu azim ve ferağati/e k 

d ·ı~ t1e /nJ.ndan başka oşağıd- ki fJesi a arı ibraza mechurdar. teminat makbazlarile ayni /. d h ço 
e 111 ayet makamında toplanat:alc olan daimi encümıntle Nafia Müdıirlüğünden bu i~ için alınmış ehliyet ışmak ülkümüzü a a 

ilıtıltıi g~prlacaktır. iste/eli/erin muoalckat teminatlarilı fJHilcaşı ve 1939 mali senesine ait ticaret odası fJtsilcası tün ve Sfiatte enciımene mü- kuvvellenmiş bu/uyorllt· y 
_m_c_i_m_e_n_e_M_ü_~_c_a_a_tl_a_r_ı. __ ~~~~~-~-~J-~_4_~'-'~~-•~d~m~e~l-eriilin o~nv. 4-4 ~~ailarıiMno~nur 2-4 Hakkı Tu~ 

~----------------~-----------~~--~-··~- ~------------------------~-1 
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