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Çarşamba. Camartee1 gftnleri çıkar 
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ilan satırı 5 kuruştur 
Uzunsokak ; 121 · 1'23 - 125 

~ Savı : 2629 ~ Siyasi G 3zete - Trabzon ~ 17 mcı yıl ~ 

Valimiz 
Of- Bayburt 
Yolunda 

Bir kaç gün önce işlt'miye 
iıla11 ve en büyük eserlerdett 
ı,i olaruk uücuda getirilen Of -
a d k" ı·· ~Yburt yolu üzerin e oy u va 
~"tiaşlarla göriiş,,.ek, mutt0ffa· 
11tttleı ini bizzat tebrik etmek 
"yolun son vaEİqetini gakincrı 
~'rrıf'f için. V uİimiz 0 .>man 
~bri Adal diin öğfoderı sunra 
l/Q gitmiş ir. Ofta bir akşam 
~ltiık.tan sonra yeni açılan y ol· 

ilerliyen Su Tesisatı 
· ~-'"'",.._,,,_,,_ Trabzona en bü

y il k bediyesi 

o lan ve ONUN Aziz ruhunu ve hatı raaını soıısu:ı 
bir minnet ve ~ükranla ynd ve şade tıD giızrl, 

en iyi bir eser o lan ıu t esis tı H ohtif şirL.etinin 

devamlı ga y retile haylı i l e r l emiştir, 

Karşısında ... Oluşlar 

Yeni Ders Yıllna 
Girerken 

E vel~i gün .iea beri illcolcul
hı r nçıim ş ve çoc uklar der.slerinc 

htşl ~mışln .. Jır. Orbınr.ullar ise 
Ey!üıun 2~> irıde derse başladıla r . 

Hu veni d-:rıı yılının v.ıt an.uıız V-' 
milletimiz için lıııyıı lı olmr.sını 

ve lılşarıiıı la hitm 0 -;iili dıle iz. 

Çı c ık, bır ınıllctin ge t.c ~ıni 
bm~ı ı t dP • Ge ı.;ler he;:n hugünü 

l ı " Ul do v1•ınt kuc . clarlar. flır 
il Bayburda gidı·ce.k olan Va

'llıiz Oıman Sabri Adal Giimii 
e yolunu takiben şehrimize 

55 kilometrelik bir şel clreyi ihtiva ed<' n 

&il yolla rı:ıır. 30 kılometrcsinde 1 oru fcr ;;i yı. tı 

yap ılmış ve k p ah mıştır. 3 kilomctn sırıi n ı mt:n 
borııl rı clöşcarıo iş olıırı.k her: uz t•zerler ı ıç ık 
bulu.ırn ııttad ı r, ş .. hrıc e n geni:ı c ddeııi aJen eo 

g-irıf t ve dnr &okağıaa kadar dt'iık, d .- şik t dilmek 
suretıle nç tın ve borular ı do~eoip k1ı p ı.tıl .10 6 ll 

yollarında Ueledıye d i! beşyüz met relik lt.2 ım 
yollarını beton boru ve he allar ys p n ııl: :rn retı l e 

bu tesicatın h yal i ehemmi yeti olıın bu işi oi ıh• 
başarmış o uyo r ve olm ~a dev .m ediyo r. 

1 
ç~c ,ı 5 un v ı g ~r c n b::t-r.oıne, t.ile· 
sı ce, vır l .ı .na ve mıll tine yarar. 

l 
lı bi.- iosıın olarak yetiş'l,e:ıi p k 
k )ia y olın ı; t ir~o:c f .. dakfırlı ,;Lr <iet edecektir. Osman Sabri 

ctl Of • Bayburt golunun iş 
iye açılması mı"ina.febeii:e 
sevinçli ve lıey€cunlı gün 
!/a~amakta olan Bı.ıgburtlular 

~ctfırıdan davet er/ilmiştir. Va . 
'ııiıin Gümüşanede de bir ak. 
'Ilı rnisa/ ir kulmaları muhte
tlı[;,.. 

ındık piyasalan 
8;, lcaç g!inder be Ti /ın

~ Piyos :ılunnda flt! g •rck 

~cı.cr;tmda bır inkışa/ his 
~llfuştir. 
8uıün 5ab!lh bot sada 

\~telif karantili kabu klu 
~ıiılc 12 Jc.aro.ştan 14 kuruş 
/':Jraga kadar (304000) 
0 satılmıştır. 
F'op Trabzon fındık i~-
30 ve 31 kuruş üzerin
ttırıamele ıörmelctedir. 

~şler. ouyuşlar 

ocuk Esirgeme 
Kurumu 

~•ndisinden himaye istiyen bir yurttaştan 
himaye ve şefkatını esirgerse ... 

,.~u ıabah idarehanede ga~•· o'tak olarak eulad b:ıbasrz ol
"" fazı htızırlıgordum. Ur- mak sıfatile ve ev/ad . kıgmeti. 
~ 1Qt1ırlı titrek elli, soluk nin ne demek oldujunu duymak 

' • istirap oe meldlin timıali dolayısile içim köpiirdii acı sÖg· 
~il.le U$ulca içeri girdi. Ba. l•meie, acı gazmağa mecbur 

1 Çft.ıirip güzüne baktıiım kaldım .. 
O ıa,larınki Türk gwrasu · Çocuk cslrkeme Kuruma 
fÖzleri nemli. nerede ise şefkatın mı, ins.nlılın mı, ce· 
•c:caJc gibi .. Yürejim acıdı, migetciliiin mi, korugucusu, 
'-'rdim : gokıa mevkiin ve 11a hangi en

' Ne istiyorsun çocuıum? terııinin, maksaizn hadimi tıe 
Ilı, ya hamisidir ? 
' Cemal Rıza beyi görme· Himaye istiyen bir yavruyu 
ttı..1. d · · ? b J f -ı 'k "1111

1 
bvr.ıga gelm• ı mı afzngun savan, ormu e, etı ete 

dayanıp yurddaşından himaye 
ne ya· ve şaf kaiını esirkegın esirkem• ' Cerna/ Rıza begi 

•111 ? 
s" 'tı:;ıı, başını yana 

kurumu Başkanının bu tarzı 
çtvirdi hareket ve muameleıi Kururnun 

~ ı .. 
~ t yaşları ;ç:me akan 
~'u kimdi, nenin neıigdi, 
\ Rıza ile 1te miin~sebe~i 
1 ,orııı niçin •rumııtı ? hır r·iu bir ande içimden geçti. 
oı"'fllıiyetli bir elin ıef aletin 
~111«en kartarmak maksadi. 
~~'tterı.eden getirip cemiyetin 
~ eline tevdi ettiği Ali 

1 ~ocuk; geçen gıl Damlu. 
lk okulunda gayretli bir 

1 ~ 01Qrak 2 inci sınıfa geç 
6u yıl da tah:ı.iLine tle. 
~ h" . ~ Qyru sıcak ımagt'gı 

'· ii1tıidile Trabzona gel· 
r,,. 
"~ofJa b' " acı ır yazıga 

gaye ve maksadı/• kabili tecviz 
mldir ? .. 

Biz el çırparak, gönül coş . 

gunluğugla her yılki mesai, 
fayda tıe hayrırız alkışladığımız 
bu teşekkülün, ou kı.rumun baş
kanından kuruma baş vuran 
ker:disinden lıimage isteyen bir 
çocuğun htmen eline yapışıp 

kendİ$İnı/en af dileyerek onu 
Kurumun şafkatlı bağrına bas · 
masrrıı isteriz ... 

- Ne hakla mı 7 
- Bu şehrin, bu vatanın 

bu cemigciin, ve o teşekkül ve 
Kurumun sahibi, hamisi o• 
ve korugucusu sıfatile ... 

- Ne ~alahiyetle mi 7 .. 

A TA TÜR{ ııuy ıı lik:ıt cı yn kndıı r esk i 
D ~iı ıncnJere su y tl.•·ırd , bf>rn'au bo uln rı t mir 
ve ha lmı mu'.Tak ltet ih•ıyııc :ll t ı:.i n için Bcltdi~ e 

hugünlerne bu i~e oe el nt c k:t ı r. Su te :ti i lı 

ka şı ıwfa A l'ATÜRK'u h t.rl .rkeıı bu büyu k 

e .. ,in y trntılroa,ın ıs t:ebc p olan Tahsin 

mi:rn tıe ildm.ıkt n ins ın kcndırıi a lt.mıız. 

Uzed d:l , 
GörJüj!-iinii:ı; i lı.ı reı;imdPn biri bnrula rın 

rlö ·f!Ot c ~~i bnıı l ıar ııı açı l ışını ve açı lıp v~ fer

ş" •allan sonra k pat ılışını gi, steren tarıhi k ıymeti 

lı iz iki vesilcnd.r. G5Dlerce n&kliyatı durduran, 

g id ip geçmeyi güçlr-şt'ren bu ıu yolları bu şehirde 
yaşıyanlara h ı yııt vı:ı hııyııliyet ekıiri iıale t d , cek 
birer damardı lar ki bu darn arlıardın bugüne kac! ıır 

ha,~nlık: auyu <ıırdı; baş, altı ay ıoora 11lıhat ıu yu 
akacaktır. Ne mutlu bu ıudaa içenlere 1 • • • 

Garp cephesinde muharebeler 
A11karo 3 ( A . A. ) - Garp cephesind~ Fransız resmi tebliği: Almanların 

ıaptıkları mevzii taarruzları11ın püslcürtüldüğünii havas •j ansı Franıız tazyikinin son 
haftalarda azami dertcede k endini gösterd;ği iki hö'ged• hu taarruzların vuku bul
Ju~unn va Fransızlar Almanların mühim bir unrıyi ma!lı '!%i olan Sarebruka muhtelif 
cihetlerden metodlrı bir sarett~ i lerlemekt~ oldujı:nız bildirmektedir. 

Fransız matbuah ne diyor : 
Ankara 3 ( A A ) - HafJas rıj ıınsı bildiriyor : Paris matbua tı ltalya lıaricil}e 

nazırının Berlintielci müzGkere 1cri hakkında Romadan Sarih malimat t•lmesini bekle· 
mekte. dijer bitaraf hükümctleri11 de hattı h1Jreketlerini lnıiltere ile Fransanın hareket
lerine ur;driracalcltırını yazrrıalctatlırlar. Matbua~. ltalganın tevassutta brılant!cağı kabul 
'!dilıe bile H llerin tekli/lerfoin esas şartı Pa!&19anın taksimini istıltdof ettiği takdirde 
bö.qle bir Sfllh:ın kabul edilrmigec:eji oe Ço·çilin nutkunda Jmildiği ıihi düşman birdir, 
od ı A 1 '11 ıtıq ılı ,, miit :ı lec.sını serdetmektedir. 

B. Saffet 
Erzurum İnhisarlar Baş 

müdürü 8. Saffet Kahya 
oğlu Samsun lnhistJr/"r 
Başmüdürlüğüne tayin edil 
miştir. 

B. Sami Akyol 
11nkara da toolanan fifa. 

arif şurasında faal vazife 

görmüş olan lisemizin de

ğerli Müdürü 8. Sami ilk 
yol eve/ki gün şehrimize 

gelmiştir. 

Polis kursu 
Polis mektebi müdavimleri 

hakkını hai• olmak üzer• Hal-

kevimf• açılan polis Kursu 

Felfıkete U ğrıyan 
yurddaşlara yardım 
Son İzmir - Dikili zelzelesinde 
felôkete uğnyan karde~lerimize 

yardım etmeyi unutmıyahm 1 
2~ Q-1939 tarihinde başlayıp 

lımir Bölgesiadf' ve C'!n kuvvetli 
olarak Dikilide teairini gö çter en 

sütunlırınıtzda ne~rede ceği•. 

İlle olarak kendiın:zden işe başlı
yoruz. 

Yardım yapanlar 
Kuruı : 

loO Bekir Siikütl Kulakaızoflu 
100 Hakkı Tuncay 
100 Şevket Çulaa 
50 Cevdet Alnp 

-Ilı" olan v• •sirkcme 
•. ~'l' başkanı ta•a/ından 

Bu yurdd11şlara yardım etmek 
hattı hareketi lnöni devrinde vazifemiıdir. Yeni yol V alimiıin 
Yeniyol t1e geniyolcular göz v& Parti Reiıi Ruhi Uralın işare
yum.mayacak, tesamiiha ger ver. tile buna başlaagıç olıaık ü.ıere 
migeeektir. Millet, memlek•!i ı bir yardım ıütunu açmıştır. Var
işınde arkadaş, eş, dost, hatır, lıklı olaalarııaız yapac:ıldarı yu· 
gö11iil, meoki mülahazasına cetıa• dımı şehrimiz Kaıılay merkuiH 

ders!erine başlamıştır. 
- Bir insan, 6ir baba ol - f------------

mamız, t1e sonradtı so1yal, siya· 

ve hali devam eden yer ı:usıntı· 

eında Dikili kazasının dö•tte üçü· 
nün harap olduğunu ü9 bindeD 
çok yurddatıa evıiz kaldığını 

ht>pimiz biliyoruz.. Felakette 50 
elen fada k.a rdeşimizin öldüğünü 

ve birçok yaralı bulundu2'unu da 

içimiz burkularak ö~rendik. ll O Cemal Rıza Çınar 
100 Yeniyol Mürettipleri 

\ \ıtilllduğu çocuğun ifadesin 
l'ı Q•ıl C R ."4~'•ı Cln ve emal ızanın 
\ıı,11"e sı;ınıp bir loluıntada 

1
1~1/Q' "• bir köşecikte ba-
~t.ıtı Ali işte ve bu 

~~:"•udur. 
'ft;ı,,. oczıı halini ,imJi 

fi"' Alinin iıllrq6ına 

sal lıoreket ve vazifelerde mes' 
ul rolumuz ve oazif em iz bulun
ması sıfat oe selahiyetile.. bil 
hassa bu vtsile ile şunu da 
tebaruz ettirelim ki . Artık bil· 
meli ve kavramalı ki: memleket, 
millet t1ı bilhassa gurddaşırt 

men/aatına aıkırı •• lcüfQ ~ bir 

vermi~ecıfiz.. ı yatırabilirler. 
Ct:rdıt lf/fp Biı rardım •iealerin iıiml•riai 

100 S r>n t e li'raf muhabiri Naci 
Erkan 

2ö00 
200 
200 
100 

200 
a09 

Parti Başkanı Rubi Ural 
Hadi Başman 

Oımaa Genç Silrmeneli 
lamail Çavuş ,, 

Hü117ia Gümrilkcil 

Ha•l Cirtlıv 

ister .. Ç c tıeu d:ioyaya getırmelc 
yedi ynşıoa ul şlırm k, şü pı.esiz 

büyü:c bir şeydi r ; faka t kafi 

deği ldir.' Bundan sonrası Ö!!cesinden 
her bakımdan, d aha az değ"il, 
daha çok ehemmiyerlidır. Biıhassa 
ınanın, ba"anın ççcaklanna gÖ9· 

terec :! lderi devamlı alakayı biran 

ge vş t wemek Jtz ·mdır. Ç ocu2u 
büyu k gioi g ö rü r ve düşünü rsek 
ııld ınırı:ı:. S.ııyı:m: nal var ki ço · 
cug-u isteuilmiyeo is t ikametlere 
çekel'. Hü;-ı er, doğru islık JJwettc 
y ürü t mektir. Anası, babas ı olan 
çccuklnrı bu şekilde ) ürütmeyi 
mektep '.c bi rlikt~ cına. b:ıba ya. 
p~ cıkt ır. Kimııe11i:ı:leri C!miyet 
ltornyacalı.tır. 

Mektebe ııriJcn, Iakat ailui•ia 
r;evıaltlıği yüzünden, 'J\tKaf:ın bin 
küförü ite zehirlenen; gece, fÜll· 

düz ağzıllda cıiara, &İHma öıde-
riude dolaşan, her türlü kontrol 
ve diıip!indea uzalc çocuklardan, 
gençlerden iıtedi~imiz hayrı, bat
ta hayır gör c .:ı2·im i:ı:e kim inanır. 
Çocu~un oltuaaası ~alca de~ildir. 
"Amaa, dırıltısından kurtul alım!,, 
diye çoou~ıı mektebe yollıyın, 
ıüı olsun diye ona .,kul lta:dteti ııriy
diren ana, babalara hatzrlatılBcalt 
çok ıey vardır. Çocuk yctiıtiren· 
leria buaları bilmeleri lazııa ve 
ururldir. 

Evimi;ıio temelini atarken 

aaııl dikhtJı vo uyanık bulunwr
aak, keodia,iıin ve daha ziyade 
milletı• iıtikbali demeic olan ço
cultlarııaızı yetiıtirirk.en de pek 
çok dikkatlı va tedbirli elalıml. 

Hamiyet 
R adyonuo verdig-i bir haberi 

bilaaem dinlediniz mi ? 

Kat kazasının... Nahiye ve 
ltöyüaden Mehmet Kocltaya on bet 
bin lira 1arfederelt bir okul yap

tırmıştır. Bu okul büyült bir tii. 
renle açılmııtır. 

Bu, ae ilki, •e aoaudıır; 
buaa benzer pek: çok hamiyet 

örneti vardır. D &ba ıeçen yıl, 
Zonguldaıda yine böyle bir yurd

daş koca bir liıe yaptırmıştı : 

Çelikel li1esi. 

Yeniyol rlikili felaketi müaa
ıebeti le b:r yıırdım liut eai açtı. 

Bu listede iamiııi görmek ve gös
termek için dceil, fakat hakiu
tea yardıma muhtaç olanlara 

Hakkı Tuncay 
Arkası 2 da 

Meyva fidanı 
Ziraat dairesi Edirne. 

Kastamonu. Rize fidan/Jk· 
!arından 30 bin dane mey· 
va fidanı istemiştir. 

Ajans haberleri 

3 üncü sayfada 



fstanbulda imar hare 'etleri 
/ki yıldanberi görmediğim 

fstanbula varıncı gözüm. esaılı 
değişiklikler aradı. Her gıin ye 
ni, yeni İmar sıitprizlerilc tebessüm 
eden bu güzel manzaralar şe!ıri, 
il..i yıl gibi uzun zaman zarfın· 
da neler, ne muazzam umran 
f'sPr/eri göstermeye lıu~ır değildi 
J..i?.. Muhakkak olan bir şeg 
var iJ;se, iş ııe harekPt beldesin 
rle ayıd duruşu, ayni çclıreyi 

görmeğe imkcirı tasavvur edile. 
mezdi; 

Eminönıi meydanının temiz· 
lenmesi, Si,keci garının son mi· 
mari larzlnra göre islüh1 ve 
Taksim bahçesinin yeniden tarh 

t•e tanzimi esasi~ birer varlrk ifad 
eden imar hareketleri arasında 

sayrlabilirler. 

Ytllnrdarı beri Tuhim meg
Janına /ena koku yayarı ( Meş
lı~r) bevıllıanelerin, yaru ağyar 
gnunden uzaklaşt1Tılmas1 :1e ye· 
rinde ubİ</P megaantna yakışan 
suni bı'r şe/<ile çağlairlmr!ı da 
bir ön hızmef oddedi/meğe liiyık· 
tır. 

Şu neticeye varmak lôzım
~tlir ki, şuurlu çalışmaların, 
pl<inlı ve programlı gapmaların 
yarattığı eserler, ileri şehir ku· 
ruluştarında lıer bakımdan şid
detli ihtiyaçları cevaplrgun kıy 
metler oluyor. Budnan başka 
İstanbulun eşsiz yaradılışına zinet 
olarak takılan tarihi abfrleler, 
mabealer vesanaf şaheıerleri yeni 
İmar hamleleri önünde ihtişam 
/arını kazanıgorlar. 

İstanbulda imar, lıer ıegden 
evvel bir devlet işi olmakla be
raber beldenin ve belde halkının 

Samaruksa köyü 
Muhtarının fındıklığını 

doğradılar 
Büyük Samaruksa köyü 

muhtc;rmm 5 dönümlük 
fmdıkllgr pazar akşamı 
temamile kökünden kesil 
mistir. Hadise hükumete 
haber verilmiş, takibata 
geçilmiştir . 

Zeytin mahsulü 
likçaabatda yapilan zey

tin sineği müc1Jdelesi sona 
ermiştir. /Uman netice çok 
iyidir. 

Bu seneki zeytin mah · 
sufü geçen senekinden üç 
te bir nisbetinde noksandır. 
Sebebi de: zeytinlerin çiçek 
zamamnda havaların yağış· 
lı gitmesidir. 

K 

kendine düşPni gapmak ve ba
şarmak balı sinde takip ( ttiği vo 
lu eçaslara bağlaması ve ciddi 
ve köklü çalışmalarda bulanma 
sı sayesinde gıiç/üklerin yenile· 
ceğine inanla bakılabiliyo". 

Buna binaen, bahıınııza mPv 
zu olarak gösterd;ğimiz hir kaç 
işi, çok iyi lrısbit edile'l faaliyet 
salıalar111da değerlerine göre sı
ralanan ve ilk planda başarılan 
eserler diye mütalea edigoruı:. 

Eminönü l•e buna benzer mi. 
sal/eri verirken, biri imar ilıtiga· 
cı, digeri asil eserler<? itibar duy 
gusu olmak üzere iki t sirin mü· 
şahedesini de yapmış olttporuz. 

Çapraşık t•e gelişi güz,./ in 
şalar arar:ında ç nlayan hr.r kaz 
ma sesinde, ihmale f• da edilen 
hazinelerin kıymet ve osalc!leri
ne yüks-ltil~n bir saygı narası 

duymaklığımızın sebebi bu değil
mi ya? .. 

İstnnbulurı imar hareketle· 
rinde sanat aşkile bit/eşen tak 
dir hissinin canlı ifadeleri, za
man, zaman o diyara uğrayan 
/arı S"vind.'riyor. 

Çulha 

• H aı 
Maddenin cin!Iİ 

Buğday unu birirci 
Pirine To ya 
Bulfur k. rnu:an 

Makaro. Çapa 
Patatea 

Fasulya lcu.-u 
No ut ispanya 
Merc'mek: ıiyah 
Soğ'ao 

Keıme teker 
Toz şek.er 

Oıüm lzrnir 
Kavun lıtanhul 
Karpuz lstaı.hul 
Elma Gümüşhane 
F.laııt yerli 

Armüt Gümüşhane 
Armut yerli 

Limon 
Z ytin 1 irıci 

Zeytin 2 irıcı 

Zeybn yağı Ayv lık 1 ınci 

Ze) tio yağı Ayvalık 2 iaıci 
Sado ya2' erimi~ 
Sade yaf crimemi:z 
Yerli peyniri 

Kaşar peyniri K8ra 
Edirne ve 13ıırııı peyniri 
Yumurta 
Koyuıı eti 
Sı2'ır eli 

Caz yağı 
Sabuo Ayvalık 
Kahve 

Çay h rruan 

~ 
H ika y ...... e?l.cl:sıe1~r;:'3i ~J * Yazan : Hayrettin Ziya * """' 

Bugün sedirde ayağa kalktı. Perdeyi kaldıra
rak camın üst gözünden baktı. Btmu gayrı ihtivari 
yapmıştı. Nahiye müdtirünün basını kaldırıp onu 
gördüğünün farkına vardı· birdenbire oturdu. Kalbi 
duracak gibi olmuştu. He~ seviniyor, hem de fena 
bir vaziyette yakalanmış gibi utanıyordu. Müdür 
uzaklaştıktan sonra işini eline aldı. Fakat beceremi
yordu; parmakları titriyordu. 

O akşam, babası, çok hiddetliydi; çatacak yer 
arıyordu. Annesi, bir köşede sebebini sordu. Fikri
yenin kulağına ' 1Bırak Allah aşkına; bulduk bu yeni 

müd~rle." kelimeleri geldi. Genç kızın göğsü altında 
sankı hır yer kırıldı. Babasile çatışanların akibetleri 
hatırındaydı. '•Hangi nahiye müdürü onunla geçin
medi ise buradan gitmişti, Bu da mı gidecekti aca
ba ? ,, Birdenbire bir boşluk içinde oldu~runu hisset
ti ve bir öksüz çocuk gibi kalbi sızladı . 

Babasının tabiatini bilirdi : neye kızdıysa, ne 
yapacaksa onu annesine anla.tırdı. Öyle de oldu. El 

k ekildi w i h iğe babas! aıuıcıi1lc b raber 9tu-

Oluşlar ~- Doktor 
Onl rnı ecmuularını gördükçe l_D __ ı:ma:::i a:ı:raY ___ o_r_k __ i 

- Bııştnrnfı 1 de -

miy t ·eniyoru::r .. 

Bebeğe sütten başka ne verebiliriz el uz:atmnk içi..ı hunn koş lım 1 
Bu öııü üzdeki h fta zaten T alı- • htik.ar bir m lır. dejter fiya· 

İhtikôr bahsi 
zonda Kızılay h fta ıdır. Ş•fkftt. tından fu'nya iki misline ve 
!arım zı eııir~emiveı:m, ve·eh:nl d h ço runıı s<ıtalını>sıdır ki illsaf Çocuğa beı aylığa '/ca- lıdır. ilk günü yalnız sıı il(j 

yaptığınız maha.llebige, yarı 
sıı yarı süt olunc•ya kadar. 
her tün bir ,orba kaşığı 
temiz süt katabilirsiniz. Mıı· 
halltbi unları şunlardır : 

Para verebılirs k para, fındık sızl r, kııra vicdanıılnr veyo v'c dar südden başka bir Şf!g 
verel.ilirıırk. fındık ver lim, hami· darııızlor tard nd n yııpılır fJermemelidlr. B4ş aylıktan 
yetim;zi gö!te•elim. Ş h imizde böyle bir şey sonra: Bebe· e 7- 8 çorba /ca-

Kızılay her gün ııçıktır. Y nr- o1m ml'!'ll te'llin edildi. inandık. b b / 
şığı, se ze suyu fJtre i irsi

dımlarııım:ı n;kilide kop mızdan F kat bu ihtı.-iır yapılmıyı-ccıl.:. 
1 1 niz. Sebze suyunuda şöyle içeri giren felaket için, apı ıı d melt defidir. Ifııkikatlır ki 

mızdan iç,.ri gireb 1 c•k fcl' ket h k ıı iyi de~i!dir; fennlıır da h zır/ayınız : Pirir.ç, gulof, 611ğdag. 
nişasta, eğer 6ebeğin tabia· 
tı inkıbaz üzerine in: Yulaf 
TJermcli. İshal üzerine ise: 

ler için verelim! 'Birimiz hepimiz, 1 varJır ve çok.tur. Bir bQrdak sugo,· i,qice 
he:pimız birimiz için,, değil miyi:ı? Kıır ıhtira 11 kurbnn ~I rak, .lJegkanmış iki patates, f!e 

l
i n v c lan' mı dialemiyeıek egri iki hat•uç. koyarak, pişiriniz. 

rnln fl"P ıcaklar buluna bilır. Süzdükten sonra biraz taze, 

H alkevimiz kış çalışro ııın ı Bunl:ıtı yııkalamak için hep:miz h ir çay kaşıg· ı kod:Jr da ır
bıışlarınş bulunuyor. F kat b'rer z: bıta memuru kesil{'lim 1 

Evin ma.nevi bayra~ı d· ınek ol D H"pİ 'z alış vı rişlt.rimizde ııatıyı mık koyarak. 20 dakika kay 
lnan M •cmuasını l;.ir s n,. e v • kootrcl dcliw. Alitkalı makam. r.otınız. Ve tekrar süzünüz. 

Pirinç "e mısır ıınu v•nn•
liJir. Tabii ise buğday unu 
vermelidir. Bebek 8 1 aylık 
olanca, mahallehigi ıündı 
iki d"f u vermelidir. Be hele 
8 aylık Q/unca: lahana. pa
tates, haoaç, ispanak karntJ· 
bahar, kabak sebzelerinin 
ezmefr,.i verilir. SeilH ez• 
mesinin h. zırlarımtuı: 

km zamandanheri çık rnı oruz. 1 rca haz fi n p zet de neşro· Bu suyu isteril bir şişeye 
Trabz:.,nda münev r mi yo ? hı n l'ııte biı. yıırdımcı ola· koyunuz. Ve çocuğa yukar-
Fazlasile v.ar. O h ide ? rJ'ıl • c lı.t r. da sifrledig" ımiz aibi günde 

Bu mrmle et;n t t ık ihtikar kuluçkaya yat ış 7 B h k ~ . . 
cek ilmi cd hi, iktı . ai, içti i, oln~ilı ; yumurtalarını cıllı: etmez çor a aşrgı fJUf'llZ. 

birçok mc:s"ldr-ri olmak lfı ı r. veya kı mnzsak ç kacak yavrular l Burıdan başka: Aftı aylık 
Körpe istid tı ,.. Y D" bu mrc dokuz ba 1ı olur . olan çocuğunuza; yağsız ve 
mua..fa gd:ş c derdir. Di er 
Hılkevler.r.de boylı: olu Hakkı Tuncay k.emibiz etin. su9a ile h.ıı-

-- - -- zırla.ımrş. ırm:k çorbası da 
Verilecek sebze ayıkla· 

nır, temiz ııı ile gıkandLk· 
tan soııra haşlanır. Ve ui· 
lir. Jçine bir ~ay koşıjı tere 
vağı. biraz tus konarak pi· 
şirilir. 10 a*lık bir çocujurı 
gemtjiae; gav•ı gafJaı alır 
tırmalr. suretilı: Yumart•,· 
hıgin karacijer. ezmıleri 
ildr1 ıdilir. 

1ar1 verebilir siniz. Bumda şöy. 
uermelidir: 

• 
iZ 

M ~yası 

Kilosu 

50 lcilcluk 

100 ' 

490 udeti 
kilosu 

J 

daneıi 

kilosu 

Litre 

kilosu 

Topt n 
Kuruş 8 n. 

13 
26 50 
11 

21 
3 50 
8 

20 
10 
3 60 

1475 
26-10 

20 
b 
4 
8 
4 
8 
4 

1350 
25 30 
18 20 

52 
50 
90 

66 67 
19·20 
34 35 
50 55 

75 
35 

20.25 

255 
3:? 
ı:o 

300 400 

Perakende 
Kuruş Santim 

13· 14 25 
28 27 50 

12 
22 50 

' ıo 
25 
12 
5 

32 
28 27 50 

'15 
10 
5 

10 
5 

10 

5 
4 3 50 

30 35 
25 27 50 

55 
52 60 

100 
70 75 

25 
40 

55 60 
1 70 

35 
W25 
18 17 50 

35 
115·120 
400 45() 

ruyordu. Hüseyin, ağız dolusu küfürlerle, yeni mü
dürü nasıl tepzliyeceğini anlatıyordu. Kulağını kapı
ya dayamış olan Fikriye, heyecandan boğula boğula, 

dinledi. Cemale acımıştı. Yatağına girdi; ama gözle

rini uyku tutmıyor<.i.l : ••H.ıin babası, Cemale birşey 
yaparsa ? .. ,, B~nu Jnlemek htzımgeliyordu. Ne ya· 
pıp yapıp ona haber gönderecekti . 

Ertesi akşam, camın aynı gözünden baktı. 
Müdürün başmı o tarafa çevirmesine rağmen kaçma
dı. Cemal adımlarını yavaşlattı. Mütebessimdi. Fik
riye de gühims di. 

Müdür, her akşamki gibi, yolun sonuna kadar 
gitti ve döndü. Bugün her zamankinden erkendi. 
Her gün beş on dakika oturduğu kayalıkta nedense 
oturamıyacaktı. Bir heyecan, onu, Hüseyinin evine 
doğru sürükliyordu. B ... nimsediği kız, belki, yıne 
penceredeydi . 

Sıkı adımlarla yürüdü. Kalbi sık sık vuruyordu. 
Pencerede kimse yoktu. Bir adım atıııca gözü 

kapıya ilişti; yarı aralıkb, Gülümsiyen gözler orad;.ın 
kendisine bakıyordu, Durdu. Bir kuvet, onu, kapıya 
doğru sevkediyordu. Geııç kız, motörde göı du~ü 
kızdı. O gün ördü u ünd n daha güzeldi. 

Nekadar bakış lar ? Cemal bunu dakikalara 
sığdıramazdı. K pı kapanana, kaim ayakkabı sesle- • 
rinin taşlıkta UL.akLışıp gitmesine kadar durdu ve 

ı. ümidini kestikten sonra yürüdü. Beynini b'r ~urşun 
ağırlığı doldurmuştu . "Hüseyin gibi bir adamın 
kızını sevmek bir suç olınazdl ya ! İşte kız da onu 

jile günü bir iki kf1şıktan 
br.şlagnrak.yo.v ,, yafJaş ar· 
tırılır. Vı! onuncu tün ö.qle 
va/eti yalnız çorba fJerilir . 
Altı aydan sonra günde bie 
defa malıollebi, f ukat ilk 
eünü .110/nız su ile ynprlma-

Koyun ihracatı 
Temmuz 15 den beri 

devam eden koyun ihractJtı 
Eylül ve bu ay içinde hay
lı artmışt/f. 

Şehrimize gelip vapur 
b e k I iye n koyuııların 
yevmi 40-.50 lira mas
raftan kurtulması ve vak 
tında istanbula ulaşması 
için koyun ihracatcılarımn 
dileklerini dikkata alan 
deniz yollarr sırf koyun 
yüklemek üzre her haf ta 
Sa/I günleri lstanbul - Trab
zon ve Trabzon -lstanbul 
hattı olmak üzre doğru 
posta bir vapur tahsiz et. 
miş ve ara postalan da 
birer miktar yüklemek su· 
ret ile ihracatı fası/asız 

temin etmek tedbirini al
mıştır. Dün sabah sırf ko· 

Dt)/r.tor Kazım Gü.lır 

1 
Bin dane buj-dayının 

randımanı 
Üç senedenberi köylüye 

tohumluk olarak dağıtılan 
15 bin kilo bindane buğda· 
yının verdiği hasılat yeku· 
nu 186 bin kilodur. 

yun almak üzre doğrl.1 

posta Tarı vapuru limanı· 

mıza gelerek 4500 koyurı 

yüklenip bir baş lstanbula 
hareket etmiştir. 

Bu gün şehrimize de 
mevcut koyunun miktarı 

11 bindir. Bu qünkü ~vapıı
ra da bir miktar daha yük· 
lenmiştir. 

Doğudan şehri mite 
gelmek üzre .yollarda pek 
fcızla mal bulunduğu söY
lenmektedır . 

seviyor.,, Bu mütaleasını beğenmiyor, "Yılandan do: 
ğan yılan olur,, diye düşünüyordu. "Bu düşünce5• 
de isabetli değildi. Saf, temiz bir kızın babasııııll 
günahlariyle ne alakası olabilirdi ? ,, 

l 
Fikriye, taşlığı nasıl geçtiğini, odasına nai~ 

çıktığını bilmiyordu. Aşağı katta emektar kadınla 
rını aramış bulamamıştı. Yukarıdaki odada, kırılOl~ş , .. ı;ıe 

kenarı makara ipliğile bağlanmış gözlüğü gözuıı 
çamaşır yamıyordu. Oda kapısını açıp onu görÜ~c: 
birdenbire koştu ve boynuna atıldı. Kadın ne ol 

11 
.. 

ğunu anlamamıştı. Fikriye, onun yanaklarını, gerda 
nını öpüyor, yaşlı başını göğsü üzerinde sıklyordu. 

- Kız, ne oluyorsun ? 
Cevabı buseler veriyordu • 

• 
K kl "kl" d'· d" K d n LreJeO ayı ar mısır yu u on u. aza a b dtJ· 

memur, sabahtan akşama kadar mısır dağıtıY~1 •• 
11 

.. 

Halk memnundu. Kahvenin ve Hüseyinin evi. on~tJ, 
de mısır çuvalını omuzuna vurmuş köylüler geçıyor 

b&l 
Nahiyenin suyu yoktu. Müdür, son günlerde r" 

iş üzerindeydi. Yukariki vadide güzel bir pınar"''~
dı İhtiyarlarla konuştu; bu suyu ağaç borularla af 
ğı indirmek çok kolay olacaktı . 

. ·o ç•' 
Yarım kalan mektep binasının ikmali ıçı '/." 

relere baş vurdu. Daha geldiği zaman kaza~a. Y~i, 
mış, hususi idareden biraz yardım edilir de çı\'l i eti' 
kiremit gibi malzeme aaatın alınmasına imkan 
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eren Zehirlerden Çekinme 
İspirtolu içkilerin de envaı vardır. Bunların 

~i'1.de bilhassa köylerde en çok kullanılanı rakı 
e şaraptır. Pek nadir olarak konyak ve bira gi-
~i içkilerde görünür. 

Anasonlu ispirto ile kafaları dumanlandırmak 
ve neş' elenmekle insan ne kazanır. 

1) Buna mukabil rakı mideyi ve bağırsakları 
bozar uzun zaman kullanırsa mide ve bağırsaklar
da yara yapar. 

cinsiyet tohumlarımızı bozar cılıLdaştırır. 
Saralıların budalaların meczupların soylarını 

biraz inceleyip araştırın. Muhakkak babalarında 
dedelerinde atalarında büyük sarhoşlara rastlar
sınız. Bütün cinayetlerin kavgaların yaralanmala

rın sarhoş kafalarla yapıldığını hepiniz bilirsiniz. 
Ekseriya bir düğün bir şenlik münasebetile 

tasabanın delikanlıları kafayı çeker. Gözler kan
~nır. Doğruyu eğriyi düşünemez olur. Ve bu za-

2) Karaciğeri ya sıkar küçültür veyahut bü
tür. 

Az içmek zararlı değildir bilakis faydası var
dır diyenler vardır. Bunların sözlerine katiyen 
inanmamalıdır. Bu muhakkaktır ki ispirtolu içki
lerin zerresi dahi vücuda zarardır. Bilhassa alış
kanlık yapar. Bugün bir zerre yarın bir kadeh o 
bir gün bir şişe derken adam ayaş olup çıkar. 

banda başına rafdan bir sünger düşse kıyamet
~t kopar tabancalar bıçaklar çekilir, Ve kan dö
Ulür b r kaç yuva bozulur. 

Her iki şekli de insanı ölüme sürükleyen pek 
kötü bir hastalıktır. 

3) Beynimize tesir ederek onunda düzenini 
bozar. 

Sağlam karar veremez olur sebatımızı irade
mizi kaybederiz. Hatta daha çok içenler · soluğu 
timarhanede alırlar. 

Bizde pek yanl1ş ve sakat bir düşünüş var
dır. İçki içmek; sarhoş olmak bir kabadayılık eseri 
sayılır. Bu ne kadar manasız ne kadar zavallıca 
bir inanışdır. 

• Köyün rahatı şenliği ve saadeti kaçar. 

, 

Hadi farzedelim ki içki hiç bir kavga ve ci
\~ete sebep olmasın, ispirtolu içkilerin insanın 
~cudusıa yaptığı zararlar azmıdır sanırsınız ? 

4) Kalbimizi büyütür. Bozar ve genç yaşta 
ölümlere sebep olur. 

İnsan içki kullanmakla hem keseden hem de 
~~lığından, istikbalinden olur. 

5 (Rakı içenler vereme zatürrieye ve çeşitli 
hastalıklara çabucak yakalanabilirler. 

Çok içkiye dayanmak; akşamcılıkla övünmek 
kendi kötülüğünü aleme ilan etmekten başka 
nedirki 1 

Rakı nedir? 
Rakının içinde ne vardır düşünelim. 

\ Kısaca rakı anasonlu ispirtodan başka bir şey 
Rildir. 

6) Hiç günahı olmadığı halde soyumuzada 
zararı vardır. Eakı içenlerin çocukları torunları 
budala olabilir sakat doğabilir. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktora kitabından ) 

- Deram edecek -
Yani rakı ve ispirtolu içkiler belli etmeden 

Birini almış birini batırmışlar 
!inkara 2 ( 11. 11. ) - Kopenhagdan bildirildiğine göre bir lsveç vapuru 

~~n tahtelbahri tarafrndan Kiyele götürülmüş. Şimal denizinde de bir Danimarka 
Pı torpillenerek batmlmıştır . 

Şark ve Garp cephelerinde ... 
İngiliz, Fransız - Alman 
tayyareleri çarpıştılar ! 

!inkara 2 ( 11. 11. ) - Saat 12 den 17 ye kadar alman Haberlere göre vazi· 
: Sark cephesinde. !liman tebliğine nazaran dün sabah ilk lflman kıtaatı Var-

0Ya girmiştir . lehlerin son müdafaa noktası olan Hel/a adası da teslim olmuştur. 
*t Fransız tebliğine göre gece nisbeten sakin geçmiş. Fransız kollar1 muhtelif 

O/ar., tuzaklar kurmuştur . 
. lngiliz istihbarat nezaretinin tebliğine nazaran fllman Zığfrit hattmın üstün 

~· tnuharebe 35 dakika $Ürmüş, üç lngiliz tayyaresi düşürülmüş. biri de mecburi 
·~'~'..bir !liman tayyaresi düşmüş, biri de burgu halinde inmiştir. Diğerleri geri 
l'llu~t .. 

~ur. 

~lonyadan başka Çek hükOmeti de 
Amerikanm aldığı vaziyet .. 

ı~ ltnkara 2 ( 11. 11. ) - Paristen bildirildiğine nazaran Amerika hükumeti yeni 
"YQ kabinesini evvelki hükumetin bir halefi oloralc. lcar1ılamı,tır. 

V"ı Fransa hükumetince, teşlcili derpiş ttdilen yeni Çe'= hilciımetinin Amerik" t•· 
/''ht lcab11l ıtkli ileri sr;rülmelctıdir. Amırilca yeni Ç.Jc hülcıimıtine lcar~ı laenü• 
" karar ittihaz etmemiıtir. 

Hitlerin bir talebi 
~o !inkara 2 ( 11. 11. ) - Par:sten bildirildiğine nazaran /ngi/iz tayyarelerinin 
~'i l'Jy(J üzerinde uçuşlar yaparak attıkları propaganda beyannameleri 111man halkı 
~:~de pek fena tesirler yaptığmı gören Hitler. bundan sonra lngiliz tayyarelerinin 

0'1rıın sureti kafiyede Mendilmesini Göringten istemiştir . 

Garp cephesinde Alman keşif 
kolları pusuya düşmüşler! 

!inkara 2 ( 11. 11. ) - Fransız tebliğinde bildirildiğine göre. dün akşam 
havanın kapalı olmasından istifade etmek istiyen !liman ileri kollan baskmlar yap
mağa teşebbüs etmişlerdir. Alman baskın kolları Fransızların kurduk/af/ pusuya 
düşmüş. /Umanlardan esirler alınmıştır. 

Hava muharebesinde beş lngiliz tayyaresi dokuz Alman tayyaresile. ve dokuz 
Fransız tayyaresi dahi onbeş !liman tayyaresile karşJ/anmı;. çarpışma neticesinde 
j !liman ve .3 Fransız tay.,aresi düşürülmüştür . 

Hitlerin sulh teklifine karşı İngiliz ve 
Fransız matbuatı ateş püskürüyorlar! 

Ankara 2 ( 11. 11. ) - Hitlerin sulh teklifi. lngiliz ve Fransız matbuatım 
neşriyata sevketmekte. bütün gazeteler, Hitlerin serdedebileceği tekltflerin, demok· 
raf/arın hedeflerini hiçbir suretle değiştiremiyeceği mütaleasında bulunmaktadırlar . 

Dey/i telgraf : Polonyayı yağma edenlerin tekliflerinin, hür milletler tarafm
dan kabulüne imkan yoktur diyor . 

Deyli Herold da şöyle diyor: Hitler müttefik lngiltere ve Fransa ile başa 
çıkamıyacağım anlayınca sulh teklif etmekte. fakat iş işten geçtiğini unutmaktadır. 

Deylieksperes : Hitlerin kanlı elleri ve kanlı çehresile sulh masasma otur
mamıza imkan yoktur diyor. 

Fransız mathuiltının neıriyatı: Fiıaro şöglı tli!J•i": Almtınganın nigdleri dün 
elcşam ltalgaya bilJirilrrtiltir. F11kat BerlinJı pırtle "'ılırlcın Moılcooadu pırde kap11• 

nıyor I 
Pek muhtemel olarak sa.nıltlıitntı töre Roma hiikiımeti mavnf f akigetsiz bir 

sulh rolinü og11amt.ımak istttmemektedir. Mauolini herhalde Ruslara lcarıı. Şarki Av
rupa iizırinde karanti istigıcektir. 

Almanya hizı harp ilin ettiji zaman kendisini tam ııhhatte zannetmişti, hal· 
buki, b•gin 11nlaıılıgor ki, Almanya hastaarr. 

Bu yılki mahsul 

vaziyeti 
Bu yıl Vilayetimizde 

mahsul vaziyeti mısır ve 
f asulya harıç olmak üzere 
çok iyi ve bereketlidir. 
Y•lnız sahil mıntakasında 

f asulya kuraktan hiç olma
mıştır. Yüksek mıntakalarda 

Halkevi reisliğinden: 
Evimizin dil tarih. halk dersaneleri komitelerinin 

yeniden seçimleri yapılacaiından bıı lcollaro yazılı aza
larla mezlcrir kollarda çalışmak isteyenlerin 11-10-939 

Çarşamba tünri akşamı ıaat 19 da Hallcevimi•e şeref 
'lJermelerini saygılarımla dilerim. 

Halkevi reisliğinden: 
, 

l\rnerika donanmasmm hareketi 
Jcıponyada heyecan uyandırmış! iyi olmuştur. Yine yüksek 

mıntakalarda haraların 

kapalı ve rutubetli gitme· 
sinden mısırlarda mevzii 
p1.ı hııtılıdı g"rül•iiştür. 

Cflimizin kögcüliilc fJe müze serıi kolları seçimleri 
yeniden gapılac2ktır. Bu kollarda yazılı azalarla meılciir 

kollarda çalışmak isteyenlerin 12-10-939 Perşembe günri 
•lcşemı •••l 19 Ja HallcıvimiH şırıl •trme/erini ı•gıı· 
,.,,.,. flll11i•. 

, 
~~ ,.lfnkara 2 ( 11. A. ) ~ ~ Tokyodan verilen habere göre bir kalabalık bir llme
~ -i '1osunun hareket hali Japonyada heyecan uyandırmıştır. H•rlciye nez•retin· 
"'ıep,lon beyan•tta. Japon donanmasının, flmerikan dono•masmdan pervası ol-

1'>• i~ıret edilmektedir , 



Sag/a 4 

Nakliyat münok s te d'di 
İnhisarlar Baş Müdürlüğünden : 

939 mali sene içinde Trabr.ond ın K 'lrs fJe S rıka 
M:şc: sev~ olunac1k mamul tütün. içk;, v e sair levazımi 
lrıhisariyeniıı nakliye münakasası 8 -1{) - 939 tarihine 
temdit edilmiştir . 

isteklilerin şartnam~gi okumak için Trahzon Ba~· 
müdürlüjü ~ !Jf 15 mbesine m iracaatl~n ilan olm U'. 2 - 2 

Patat ~s eksiltmesi 
Erzincan askeri satınalma komisyondndan : 

T - Bay burt garnizon'flnun l . Teşrin haıından Ey
lul 940 sor.una k adar ihligocı iç'n 29,000 kilo. patat~s 
açık ek.siltmct;., konulmuştur. 

2 - Mu 'ıammen bedeli 1450 l'r 'll:o teminatı 108 

• ... 
an 

T r•b~.on Asliye l kuk bakim 
li~iodeıı : 

Trabzond E zurum ot li de 
mrı tııhte Mehmet Bekir k:msı 

H atic e tarafından kocr.sı Ak:çaba· 
dın Hatilıta kö yünden Ç lenl· 

o~ullıım:ıdı::n H şenin J!°lu Mcb· 
met Bekir aleyhine açtı ·ı ihtar 
davaaı üzerin~ mum ileyh Meh n t 
Beltir in ilc.a ml tğuhmın meçhuliycti 
hasebiyle dııvetiyenin ilanen t b
liğine le.arar v •rilerek t yin kılı 

nnn 29 9 939 cum1 günü saat 10 
da b!lasale veya b ıv .. ~ale mrıbke 
m ye gelme i hak.kında 'l'rabzo l 

l ira 75 karuşt '.lr. E da çıkan Yeni yol gazetesin n 12 
3. - k iltm_esi 6 1• Teşrin 939 Cuma güne saa l 11 temm uz 939 ta .. ıh v 260& numl\ 

d.! E,zmc~n ask rı satı alma komisyo11u 1da yap.l caktır. h . . ~ .. · 4 Ş · · ralı nus aıııylc ynpıl n ılan uz ı 
- arıname 'Ot evsafı k. lordanun tekmil guni· ne mumaileyh Mehm ·t Beki~ t 

~~~l-flrın~a maocuttur f.le aynidir. Hu yerd~ /ı_r g fi.rz 
1 

yin kılınan günde rr.ub t"ın 
vorulPbılır. 4 - 4 1 d·- · d h kk ı h ge me ıgı n en ın ı uı e 

Kuru soğan e sil m s· 
Erzincan askeri satınalma komisyonundan : 

I - Bagbıut garnizonunun 1. Teşrin bcşından Ev
lül 940 sonuna le.adar ilıtigacı için 6,300 k ilo ku a so -an 
'· çı k eksiltmeye konulmuştur. 
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2 - Muhammen bedeli 630 lira ilk teminatı 47 

lira ~5 kuruştur. 
olıın mua r-cl ~ 'a şı 
iç in e itin z etw· di i 

rouhnkemeye lrnbul .ılunıniy c ı 

D eft rdarhktan: 
3 - Eksiltmesi 6 1. Teşrin 939 Cuma günü saat 

10 da Erzincan tukeri satınalma k omis onunr/a qap•laç6ktır . 
4 - Şartmune oPe efJsafı k olordunun tekmil gt.ırr.i 

zonlarrndıı mevcuttur ve aynidir. H r yer·lt: lu•r gıin 
ıöriilebilir. 4 - 4 
-·--~------~--~~~----~----~~~--~-------

Odun eksiltm 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

l - Trabzon garnizor u için 80.000 kilo k ııl oğaç 
ve zü. rgeırı odunu açık eksiltmeye k nuln.uştıır. 

2 - Muhamm el bedeli 7000 lira i 'k tem ·n tı 7.5 lira· 
dır. 

3 - Eksiltme 7 O- 7. Teşrin ·· 939 sali giirıü sa t 11 de 
Erzincan askeri satın alma komisuomında gap•lncalır. 

4 - ş ,.. rt name 'IJI! evsafı k olordunu n itkmil g arni
z.onlarında meocuttur. Ve aynidir. Her g e1de g -n görüle-
bilir. 3-4 .. 
Halkevi reisliğ'n n: 

Hallc.efJimiz bandosu nC1 ( 20 ) falc.ir çocuk alarak 
memlekete yirmi genç san '• tkar müıisiycn y ·ti stirmeğe 
ve bu suretle qirmi ailenin geçim mr nbaır.ı h zırlamağa 
karar vermiştir. 

Kim!esiz f alc.ir olanlardan hu İş" viicut oe sıhhat 
itibarile k<Jbiligetli tanık çocakların her tün Hnlk~vimise 
mart.caotları kabul edilerek mükerı mel sr lıhi bir muog e· 
neden ıeçirildilcten sonra mantaıaman ders'"'~ devam 
edeceklerd r çocukların yaş 'arı 10 ilô. 15 arasında olma 
lıdır. 

İsteklilerin baba ye a11alorı 'Ve kimsesizler 'n en ya 
kın okra baları tarafından çozaklarla 'VP. nü/ us çüzdanla 
rile Halkevt rigasetina mür caat e1meleri kafidir. Bütün 
muayeneler t1e muameleler Halkevi tarafından yaktırılı.1. 
caktır. Kabul muamtlesi 15 Teşrinie.,vcl 939 a k ıtl.ar 
deoant edec14/cf ir. 

Soğan e siltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kon1isiyonundan: 

.. 1 - Trabzorı gorniz:onunun 7. Tes"in. be ından 3.y 
lul 940 ıonuna kadar ihtiyacı için 7000 kılo kuru soğan 
açık elcsiltmege konulmuştur. 

2 - Muhcımmen bedeli 350 lirn ilk teminatı 26 lira 
25 lcuruıtar . 

3 - Eksiltmesi 9.1 Teşrin 93i pazartesi günü saat 
11 dı Eızincan Askeri Satın Alma Ko misgonunda gapıl"coktl' 

4 - Ş'lrtname ırıe evsafı kolordunun telcmil garni· 
zonlarır.tla nıetıcuttur. Ve aynidir. Her y erde her gün 
görülebilir . 2 4 

İcar artırması Mağaza icar 
Vilayet Daimi Encü-

meninden ~ rJrtı 1 

Hasfsi muhasebenin ıu ~ Vilayet Daimi Encü-
lu çeşme h11cı Ahmet so~ağın meninden : 
daki 2 N c.: lu mağaz sının H ususi nıuhı sebenin foz 
bir senelik sabik icar bedeli lu çeşme floci j/yas soka 
olan (36) lirn üzerinden ğmdaki 2 No: /u m~ğ3zanın 
21 tün mütldetle arttrmo;a 1 bir senelık u bik i car bedeli 

ıı ı o fon 45 lira Ü•erinden 2 ! 
~ılc:arılmıştır. muvakkat gün müddetle artırmağa 
temittfifı (270) kuruştur. çıkarılmrştır. Muvakk at te· 
12- 10-939 tarihine ç tan minatı ( 350) kuruştur. 
perıemhe g ünü saat 1 ~ de 12 10- 939 tarihine 
v·za et makc:mır.da. topla- ç ıtan perş:mbe güt:·, s aat 

ı IJ D . A E _ I 5 de Vtlayet nıa.kamındo 
nacak olan QZmı ncu· toplanacak olan Daimi En-
mt!nde ihalesi yapılacaktır. ciimende ihalesi yapı/ocaktır. 
lstelclilerin mu'Dakkat temi· lsteklilerin muvakkat temi
natlorile o giira Encümene nrıtlarile Ertcümene müra• 

;; c:ı i. rı 3 --1 Ç.l!at arı. ~-4 

tebliğ m ıı:owı n ~ t. rı olm· k l ~ · 

Yukarıda cinıı ve evufı vnzı lı ga,• ri1n1>ııkullerin ?.5--9 -93;) tarihinden itibar..!D bir ay içinde 
i µ ş n öd~nmek ş·ıı·!i le ve pnZQ!l ık s un•t ila mülkivetlni satılacaktır Talip olıır:larıa bu müddet 

ı ind· yiızd 7,fı teminat ak ı; ıı lari ' e birl i · te Defterdarlıkta toplaoacak komityona müncaatları . 2-4 re gau tede ilan olu u 

.... • c • 
esı o a 

Vilayet Dain1i Enet; m ni :ıden : 
No: Cınsi m v ıi ~11hı'· bedeli 

L:rıı 

mu v kk..t temi 
Kuruş 

'l.7 
153 

mağa:ı::ı .. 45 
45 

3:s8 
3J8 

Y uk rıda c;rıs vt" m rk ' r' • !I ık bedelleri yu.ılı Hurnsi mu
h !le benin mel i oll!.rı m ~ ız la. J :! -10 939 tıı•ihi ne çı.ıtan p r.şembe 
g inü snat 15 de V ıa • t m ı 1 t p'an c k olan Doimi E nc ii. 
menJ ,. ihaleleri yRp ! n k iız ,. :!l ~.ja ın\ldddl artırmıı'?'n çı :ı rı l mış 

tır. lstekl ılerin rruv kl·at t mı ter le 1I f'Z ur gün ve s ııttc Encüme· 
nf! ~~ıırı il:i olunur 3 - 4: 

"" 
Erzincan Asl ... er i Satın Alma Koın dan 

7 - Trabzo g 1rniz nunun 1. Tt>şrin başmdan Eg
lul 9/0 S0 11U1JQ kat/ar zht 'UC' için 20,000 kilo patates açık 
eksiltmeye konu 1m11~trır 

2 - Muh!lmmen b deli 1000 lirn ilk teminatı 73 liradır. 
3 E ksi 1trncsi 9. / . T"şrin 939 pazarte. i giinü saat 

10 da E rzinc n askeri Satın Alma Kom is• onunda yapılacaktır. 
4 - Şan.tn me v ~ e~ safı k.o ordunun tc '·mil garni

zonlannda m evcutdur, ve aynidir. H er y erde her gün 
görülebilir. 3 - 4 ,..::..-_ _.,.__. • ._ ,,.,.- ....,... .._ w,.__ .,,_....,_.,. ___ 

öprü İnş ot k 1 tmesi 
Nafaa Müdürliiğünden : 

7 - H opa - Borç· golur.un mulıtelif kilometrt-
lerindeki beş adet köprünün betonar, e tabliye inşaatı 
işi yirmi ıün müddetle kapalı sarf aıuligle elcsiltmegc 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 7 6. Birinci tl'şrin 939 paz artesi gü
nü sa!Jt 15 ;:le Çoruh Nafıa müdürlüğünde yapıl calctır. 

3 - iste liler ev ·akı f enni§cgi Çoruh nc./ıa Md. 
de okuyabilirler . 

4 - Elc.siltme:1e g "rchi!mek için istekliler sek~z _güz 
on üç lira y irmi kıımşlu '· te hat ile ehliy et ves;kası 
ve cari stneye oit ticar e oit ticaret odası m akbuzu 
teklif mcl .. tubı zl 1 b,rl 'kf ve ~ e i İti.z md r . E<siltm •!er 
ehliyet 'lJ sıkas n. n veril !l~si için eksiltmenin gopıiacağı 
gündım en az sekiz gün eTJvel bir istida ile Vi!iigele 
müracaatla z muktcız1di . llu müddet zarfmdıı vesika 
talebinde tu .unmıganlıır eksi tmege giremezler . 

5 - istekliler ffl'liJakkat tem inat mektubu, Ticaret 
odası ve ehliyet v sik sı ile teh 1if mektuplarını ihale 
günü o 1an l ô. B ri c: "~r' 9J9 pJzartesi günü sa:ıt on 
dô'rtte -d·.iltme ko '..yon reisliğ:ne mai.buz mukabilinde 
tes'im edt.c .klerdir. Posfo.d. o!an gcçikmder kabul edilmez. 
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S tış oop ratif inden : 
938-39 yılı heyeti umumiye toplantısı 2-10-

939 I-azartesi s at 14 de yapılacağı ilan edil
mişti. Y eymi m kürde statü mucibince bulun
ması lazım gelen mi tar ortak bulunmadığmdan 
Toplantıda ekseriyet olmamıştır. Tek:rar ~o ]anıl
mak üzere içtimaın 9-10-939 Pazartesi saat on 
d9rd t lik a ildiği ilan olu ur, 

Un eksiltme temdidi 
Erzincan askeri satınalma komisyonundan : 
I -- T1Utzo ·1 garnizo.r; unuıı 1 Teşrcn b ·": Şından Eg:fıl 

940 sorıuna kr.-dar ihl ivacı için kop;ı /ı zrırf la eksiltmeyi 
k.onu:on 27jOQı') ki o una tek.lif edılen on ı:.ç kuruş lcırk 
santim p?halı gönildıJğünden tenziline t<.ı/ip olanların 
7- !O 93 9 Cumartesi günü saat 70 d~ Erzi:ıı.Jn satın alma 
komisqonunda butunı aforı. 

2 - İlk teminatı 2784 lira .38 kuruş 
3 - Şartname ve evsafı korun tekmil garnizonla· 

rında mevcuttur. -- -
Un eksiltrne temdidi 

Erzincan askeri satınalma komisyonundan; 
l - Bayburt iarnı:ıonunun I Teşrin baıındrn Ağuı· 

tos 940 sonuna kadar ihtiyacı için lcup2lı :ıarfi• eicsitı· 
nıegı konulan 250 bin lcilo una telclij edilen on aç lcar•I 
50 santım pahalı ıörüldüıünden ttrı~iliRe talip 0La11llırııı 
7-10-939 Cum•rttsi tiinü saat 11 de Er~incan ıatına/nıll 
komı sgonu1tdıı bıılunmaları. 

2 - ltk teminatı 2718 lira. 75 kuruştu,.. 
.:J - S•rtnamc ı1e eı1sa/ı korun ttlcmil ıarnizonla· 

rında mevcuttur. 

inşaat eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlığından : 

I - Elc~iltmege konulan iı ( 4999) lira { 36) lcıırlll 
keşif bed.eli Yemra n 'lhigesi Hıilcumet lr.onaıı ilcmalt ınşatıtı. 

2 - Bu işe ait şartnaflle ue et1ralc ııın/arJır : 
A) J:.kıiltme ıartnam.ıi. 
IJ) Mukavele projesi 
C) Yapı i,leri umumi fenni ş:ırtnamest 
D) Bagındırlılc işleri ıeneı şartn•meıi 
EJ Vo.hidifiat listesi,· hususi ıart11ame, keşif lıul•s''' 
F) Proje. 
lstckluer bu iıe ait e'Oralcı 1'ra6zon D,ftırdarlıjı•· 

dan Diıp ıörebilirler . 
3 - Eksiltme 13-10-939 Cuma ıünii ıaat 1' 

de Trabzon D4terdarlıjı odtuında yapılacaktır. 
4 - Bu iş uçık ei<sillme usu!rie yapılacaktır. 
5 - EksiUmege girmek için isteklilerin ( 37 5) [iri 

muvakkat teminat melc.tubıı fJega makbuzu "' 6unJt1fl 
b .. şlca aşajrd11.ki vuik11ları ibro%a mecburdur • . 1 l'ı/ujıa Mti.dürlüğünden hu iş için a/ınrnıı ehlı!I' 
vesikası fle 1939 maii senesitıı ait ticarıt odası 'flesika1

' 

ıbruz etmeleri i•an olunur . 3-4 ,.....-""' 

Boş mazut tenekesi 
artırma temdidi 

Transit işletme müdürlüğünde~ Ji 
l -:--:- Yenigol. gazetetJinin 16,20.21.27-9-939 tarı~,., 

r.ushaları/e ılcin edılen 11000 adet boş mazot tenefcıst ... 
talip ıu~ur etmediğinden müzayede 13-JO 939 Cuma gıJ 
nü sııot 15 e temdıt edilmiştir, f• 

2 - Muhammen bedeli beher teneke üç buçı.ık k~~·ı:,. 
3 - Navakktıt teminatı 28,87 lira olup /comıs9W 

içlimaından bir saat evf1eline kadar idare aeznesine !1° 
rılmosı lazımdır. 

4 - Fazla malumat abnalc. istigenler hır ıiitt il' 
letme lc.omisyonrına muracao.t edebilirler, ji• 

5 - T•liplerin mezknr tin vı u•tt• iılıtlfll 
naıındaki ko iııon• m~roc•allcrı ilan •lon11. 


