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Kızılay Haftası g ·· n Başladı ••• 
Bir vazife 

başanlamazso ... OIF~~AV~U~T 
Ç ocuk Esirgeme Cemiye

tini halen ellerinde 
tutanların hisse iltifat 

tefen ına tçı bir hareketi 
~t bilvasıta kulaklarımıza 

Yolunda Tetkikler ... 
Belediye reisimizin 

gazetemize beyanatı 
... 

.•dar gelen sözleri üze-
Valimiz Sevinçli Bir Halk Kütlesile Karşılaştı ... 

Su tesisatının inşa safhas•, havuzlar, kayalar 
da faaliyet, suyun havası ve miktarı, eski su 
yollarının tami·i hususundaki müşkülat, kal
dırımlar, lağ1mlar işi, bütçe, istikraz meselesi, 
belediyenin ihtiyaçlara cevap veren imkan 

tlllde duracağı:ı. 
Hayır işlerini üzerine 

~lnlar müsavi görüşle her 
'lltlü maddi külfete ve bat-
ı, tahsi fedakarlığa katla-
ıt ve fakat vicdan sema
~llda manevi hazzın en 
~.iiatesna havasını yaşarlar. 
~linı Çocuk Esirge~e 

illiyetini idare cdenlerın 
llıa.ddi külfete ve biraz da 
tbsi fedakarlığa uzun boy: 
~l katlanmağa tahammulu 
· llladıkları artık etrafı 'il . , • d 
Cttnıiye mecburıyet uyar 
f1bi bıkıp usandıkları an
d':!ılıyor. (Beni kurtarın) 
~tn kimsesiz ve çıplak 
t Çocuğa barid muamele 
,'Pınak onu itercesine 
~~rnak; .Çoc~k Esirgeme 
(!ltiyetinı ıdare etmek 
~ildir Bildiğimiz bir vak'a 
. onu~ da ortada canlı bir 
~Ji var. Kimbilir bunun 
"Ot ve bundan daha ağır 
~~tte ne yurt çocukları 
l'd muamele görmüş ve 
~ileri için açılan bu ka
.~ ümitıiılikle dönmüşler 
~)ine kim bilir ne ~}muşlar 
~ L..8öylece bareketı!1_ !°ane
lı?'r ıvek temin ettıgıne de 
~ inananlar vardır. 
~ ~tami bir daireden iki 
ı .. :~ iötürülen mektup muh
~ltına hürmet hislerinden 
' , dudak bükme kabilin
~ gösterilen alakasızlık, 
~tai deruhte edilen Çocuk 
b Renıe Cemiyetinin bayra-
\ıtle alınarak başka bir 
~da doiru sürükletildi-

ifade eder . 
~ s.onra Çocuk Esirgeme 
~Yetinin dünkü v~ b~
~ ll mesai tarzı hıç bır 
' '.n mu~iti memnun ve \1111 edememektedir. 500 
\ SO fakir çocuia yemek 
\~ b' k t' . ~ ır cemiyet uvve ının 
~ lllahalli bütçelere yük
~· tcıı ıonra buna muvaf • 
~~~Ui bir idare denilemez. 

'1 ırıe fiililnç olur . 
\ ~ktepler açıldığı iÜn
\~ itibaren neden kazan 
\ ~tılamıyor. Niçin t.edri
~-"'lflandıktan iki üç ay 
~ Yenıek veriliyor . 

\ • tden akşam yemeklerini 
~.çttniye imkin bulunam~
\· Otuk Esirgeme cemı-
1\~~ •e.nelerden beri bi~ 
\ ~· Ycrı temin edememesı 

'Yet bunların hepsi 
U tnesailerine bir fev

\ r}lik vasfı verebilir mi ? 

Yeniden işlemiye açJ/an 
Of - Bayburt yolu üzerinde 
umumi bir fikir edinmek 
için gayyur Valimiz Osman 
Sabri fldalm Bayburda ka 
dar gitti'ğini yazmıştık. Ev 
ve/ki akşam bu tetkık se 
yahatinden dönen valimizi 
bir muharririmiz dün ma- 1 
kam/annda ziyaret etmiş 

ve intıbalanm sormuşıuı 1 
Masasmm uzerindeki yıgm 
h~lindeki evrakı gözden g~ 1 
çrrekek imza eden ve bır 
taraftan da telefonla mü
temadiyen direktifler veren 
Osman Sabri fldal muhar 
riı imizi kendilerine has ne 
zaketile kabul etmiş ve meş 
galesini on dakika tevkif 
ettıkten sonra aşağıdaki 
sözleri söylemiştir. 

- Of un dernek ve ka
na hor nahiyelerine de uğ· 

radık. Bilhassa Kadahor na· 
hiye merkezinde binlerce 
halk toplanmıştı. Ne temiz 
geyinmiş, ne içli ve alaka/J 
insanlar.. Bu ıki nahiyede 
bir müddet tevakkuf ve tet
kikten sonra Bayburt kasa
basına kadar uzanan ve ye 
niden açılan Of - Bayburt 
yolunda ilerlemiye başlamış 
tık. 

Of . Bayburt yolu üze· 
rinde 2200 metre irtif aında 
/ Soğanlı daqı J adile maruf 
bir tepeden bahsetmişlerdi. 
Bayburda giderken yüksek 
irtifadaki bu dağı biran ev
vel görmeği herkes gıbi ben 
de merak ediyordum. 12 mü 
him virajdan sonra bu mu
azzam dağa Ç1kan yol. ade· 
ta meyil kaydetmiyormuş 
gibi ustaca yapJ/mış ve yo· 
/un ileri kısmı bu haybetli 
d'ğrn gövdesini bir çizgi 
halinde dolaşıyor. flrazinm 
toprak olması itrbarile bu 
kısmı çok kolay bir şekilac 
tevsi etmek kabildir. 

i: •'ı ''•,memleketin hayat 
,., l 1 llleaabesinde mühim· 
~lbzon balkının fakir 
~ -..a karşı beslediği 
~~ hiasinde.ı istifade 
\ ~~k yolunu araştıracak 

~
~ k Esirgeme teşkili
~ t&ıdirici bir ıekilde 

Soğan// dagının tepesine 
6 saatta çıktık. Otomobil 
yılankavi yollardan irtifa 
kaydederek yükselirken da
ğrn tepesinde adeta bir nok
ta cesametinde bir şey gö
rüyor, fakat seçemiyorduk. 
Soğak ve rüzqfır gittikçe 
kendini hisıettlfmeğe baş
lamıştı. Nihayet 2200 raka
mı tamamlayınca Gümüşa· 

ne Valisi Niyazi Merken ve 
Bayburt kaymakamı Sabri · 
Demirle karşılaştık. 

Bu yol üzerınde f Kapu-

~:t1cck kudretli .bir 
llıum vardır. 
Ceaıal Rıza Çınar 

kaya gediği} dedıkleri görül 
meğe layık bir yer vardır. 
Yola tesadüf eden bir ka
yalığın içi oyulmuş ve üzeri 

t 

· derecedeki gayr~ti ... 
G zetemizin hundan evf'lki '. su ihtiyacın, giderebilecek mahi-

sıyısınrta eııki ve ye ııi su yol arı ı yetledir. Esası n üç lı uyu ~'Ü i in 
1 

ve 1 ~ım iı Ş1' •1 ı na dair nufuelu bır şehrin her medeni 

1 
kııı: c' verdiğimiz mıılil"n::ıtı kiifi insanın bütun mederi ıhtiyaçlarına 
görrniyen ve l'Sl!ıc.!ı ve draflı tekahul edecek hatta lıtr şahsın 

1 

mnhliDat isteyen o~ uvı cularımızın her günk.u bany~ .. u. dnbi dalıı!i 
BT7lıllirını ı.•f!r' r" grtir m• k İİ1r.~ he~ap edılmc:k. şertıle hesaplan· 

1 
bir muh:ırri rimizi H"let ' iye Re.41i. mı~lır. 
miz B M M ıamrn"r Yrır •m Bı 13ır dalıa şu noktayı tebaruz 
yıktan iuhı t al oıı~a iÖ:ı {Helik ettirmiş <ılayıınlı:i ~im dili t çalışa. 

Arlcada~ ırnızı ivi ve alaka il• krr- cık ulan ilci kuyudur. Esa~e ı 
şılaya.ı Rei!limizin g~ut.nı; 70 ver şartııamede dört lı:uyu açılacağı 

di~i heyannlı avnen \'e m'"mnu· yazılı isecıe hn bir kuyudan 
niyolle okuyucııları::nızn e ~n uyo tahmirıden fazla ol ırak elde P-dı· 
ruz • len su i:ılih!alatı '\ üncü kuyu 

- Su yolu şıırbum •si mııci masrafından Bdediyeyi kuılarmış-
bir c l 1;; nvda ihlal olunıc.kt r . tır. Suyun bu suretle bol olduğu· 
U - \O -93:i tarihinde şartname nu ilaıle ettık t. n sonı a evsafı 
yapılm ış oldu~una g-Ö•e 1 ~ ilc.r.ci umucnıye ıtıba ile butundugu va 

ziveti hlıl:iuten ~ôylcm::ıt lazım 
ayını işleı::ıeldeyiz Mııh Zil mı.ha- gelirse deniıeoıfökı 2amao ~eçıik
lifeti hava dolapcıile iş'erıwiyeıı 

c~ ve tulumbalar işlechkce suyun 
ıüolerde dahili hesap edılmelt mile yası mıı den c s ı düşmektedir, 
liı.ım g-elirlci bunuııla 15 ay 1i Evelcc ilk lstihsnlde sulara yapı· 

Valimiz Osman Sabri Adal 
aya çıltmış olur, l&D tahlil net'cesinde 17 - 16 

Bu rakım içinde bundıın son ludar miltyasıma derecesi bulun-

tavan halindedir. lldefa bir 
yartm !önel şeklinde yolu 
karşıki tarafla birleştirmiş 
tir. Bu kısım. korkulukla!' 
la emniyet altına alınmıştır. 

Soğanlı dağrndan Bay
burda kadar olan mesafe 
35 kilometredir. Tahminen 
10 kilometre kadar kısmı. 
soğanlı dağrnın Bayburt sat 
hi mailini teşkil edip Bay
burt ovasına inmektedir. 

Of - Bayburt yolu 102 
kilometredir. Bayburt· Trab 
zon transit yolu ise 198 
kilometredir. 

Bu itibarla bu yol Bay 
burdu denize transit yolile 
96 kilometre daha kısa bir 
şekilde bağlamaktad!f. Of -
Bayburt yolunun her bakım 
dan ehemmiyeti büyüktür. 
Yol. hergün 500-600 köy 
amelesi çalıştmlmak sureti
le ·açılmıştır. Daha mü kem 
mel bir şekle if rağrna vita 
yet bütçesile imkan yoktur. 
Çok devamlı bir bakımla 
seyrusefere her zaman açık 
bulundurulacaktır. Bunun 
için tertibat aldık. Her köy 
kendi s•hasının hızasına 
kadar yola bakacak, tamiri 
ve temizliğile uğraşacak ve 
gidiş gelişi emmyet altına 

alacakur. 'tol üzerindeki vi
rajların da genişletilmesi 
lazımdır. 

Bir gece misafir kaldı
ğımız Bayburtta çok iyi mi
safirperverlik gösterdiler. 
Ofta. dernek ve Kadahor 
nahiyelerinde yolun açılışı 

münasebetile bütün halkı 
memnuniyet içinde gördüm. 
lnkilap eserlerini mütemadi 
bir {JJyretle daha hen iş mik-

yasta silsile/eştirmek davJ · 
mızın esasını teşkil eder. 

Valimiz Osman Sabri 
lldal Sözlerini burada bitir 
miş ve biraz eve/ bırakflğı 
meşğalesine dönmiye ha 
z1rlarrnıştı. Verdiği izahattan 
do/ayi muharririmiz kendi· 
/erine teşekkür etmiş ve 
yanmdan aynlmıştır. 

Osman Sabri ffda/la bir
lil<fe kıymetli nafia müdü 
rümüz flrif Tanw. Sürme
ne. Of kaymak1mları ve 
belediye reisi de Bayburda 
gitmiş ve avdet eylemişler-
dir. 

Parti Müfettişimiı 
Cumhuriyet ·Halk Paıtj. 

si müfettişi lstanbul mebu 
su Bay Sadettin Urazın be 
rayi teftiş Oiresuna geldiği 
haber altnmıştır. 

Ege ve Akdenizde 
Gemilerin serbest 

hareketleri 

ra çıkacak ahvali bavaiye maLi· muş olmasına rağmen çolt şayanı 
aları dahil olmadıg-ından onlRrı memnuniyettirlti şimdi bu derece 
da dahili he11p ıtırı'.< şartile onbire &adar dil$müştUr. Daha bi-
18 ayda ikmal olun~ c~~ını l · es~p ru çalışılır.sa bu derrccnin bir 
lamak Ye tahmin etmek daha 
do~ru olur. 

Boztepede açılan havuzların 
yapılmasına ve betonlarının dö
külmes:nı başlanmış ve faaliyet 
deva• etmelttedir. 

Detirmeodere içerisinde evel
c: atılan bir kuruya ilavetr.n 
daha iki ltuyu açılmaktadır. Bura· 
daki in~aatı düo Belediye mühea
diai vı milraltıp müh~ndisi ile 
beraber tetkik ettılc. Hu kuyula· 

rın bir daneıi aa1aiyede 36 litre 
ıu vermektedir. 3 ltuyunun ikiıi 

itl•yec~k bir daneai her zaman 
için ihtiyatta kalacaktır. 

Şu hesaba göre ilci kuyudan 
saniyede 72 litre su alın:ıcıı2ından 
bu mildar su şehrin halihazır 
nufuıunun değ-il ik: miıli ıufusun 

parça daha düşecc~i müte assuılar 

laraf ından tahmin olunma~tadır. 

Şehre ıu isale etmek üzre 
yapılan au havuzlarının tehir ce-

reyanı ltuildiği tı-kdirde şehrin 
anc~k 2-1 saatlı~ ihtiyrc ıoa teka
bul edebilecektir. 

Cereyu lteailmeıi daha fazla 
temadi ettiğ'i takdirde ılın.ıcalt 

tedbirlt-rle bu 24 aaatlık müddeti 
48 saata kadar çılcarmak imlıtinı 
olac 1lttır. 

Şehir dahilindeki teıiuta 

gelince : Şirket imtiyazna111eleri 
drhilinde ve batta imkin bulur-
larııa daha az zamanda teahhütle-

rini yerine retirmek için bütila 

faaliyetle çalışmaktadırlar. 

Arlcaaı 2 de 

Parti kongreleri 
C. H. P. Merkez kaza reisliğinden 

Ocak binalarında 
Cumhuriyet Halk Partisi Çöm/ekci ocağı 9-10 85'9 Pa

zartesi günü saat 19 da ocak binasında, çarşu ocağı 

.'O 10 9J9 -Salı günü saat 19 da ocak binasmda, Pa
zarkapı ocağı 11 · !O 939 Çarşamba günü saat 19 da ocak 

1 - Türk ticaret filosu binasınc[~. Cumhuriyet ocağı 12-10-939 Perşembe günü 
na mensup gemiler (Ege saat 19 da ocak binasmda . Eskihisar ocağı 14-10 939 
ve llkdeniz) TiJrk limanla- eumartesi günü saat 19 da ocak binasmda. Kavakmey· 
rtna eskisi gibi serb.$St sey- dan ocağı 15 1 O 939 Pazar günü saat l O da ocak bina-
risefer yapacaklardır. sında. 

2 - Çanakkale boğazın 
\ 

dan dışart ecnebi limanlar: i 
seyrisefer hakkınd8 emniyet 
bakidir\ 

J - Devlet denrz yol· 
lan işletmesi Mersin hattı
na eskisi gibi haf tada mun· 
lazam posta yapmağa baş
layacaktır. 

4 - Mıntaka liman re
isliklerine ve devlet deniz 
yolları iş/ettResi umum mü· 
dürlüğüne tebliğ edilmiştir. 

Parti binasında 
Gazipaşa ocağı 13 I0-939 Cuma günü saat 79 da. is· 

kenderpaşa ocağı 16·10 939 Pazartesi günü saat 19 da. 
Yenicuma ocağı 17 10 939 Salı günü saat 19 da, Kemer· 
kaya ocqğı 18 10 939 Çarşamba günü saat 19 da .. Bah 
çecik ocağı 19-10 939 Perşembe günü saat 79 da. lsmet
!f•Şa ocağı 20 10 939 Cuma günü saat 19 da, Erdoğdu 
ocağı 21 10 939 CumartEsi qünü saat 19 da. Yalısemt 
ocağı 22 10-039 Pazar günü saat 10 da . Boztepe ocağı 
23-10 939 Pazartesi günü saat 19 da Parti binasrnda 
senelik kongrelerini yapacaklarından bu ocaklarda kayit-
li azaların bildirilen gün ve saatta kongrelerinde hazır 
bulunmalır1 rica olunur. 



Belediye Reisimizle 
mülakat 

- Bııtarafı 1 de - yerlerde dıha ev•el biıe malilmat 
Y tai ıu teııHtını yıpmak veriyorlar. biz de heyeti fenniye· 

içia ıu mühendi!leri tarafından miz vuıtuile lafım yo.Uarıoııı fÜ 
uki <ıu teaiaatınıa belki elcıeri zergahını tayin ve teıbit ediyoruz 
meaatıbodt yılılınaltta oldutu Ona göre kendileri ıu yo\larl gü· 
mıJQ ndur. Bu odan ba{ka ayni zergahı tayin ederken hem la2"ım 
zaruret ıli:ıoda şehir kaldırımla yollarındaa lcıçıyorlar ve hem dro 
rııua dı bututuaa teaadüf edilea b J d ' b e e ıyeye ir maaraf ve bir kül 
ci!aetlerinin temaıneo ıölcülüp fet tahmil etmemiş oluyorlar 
ııtılmakh olduğu da rorülüyor. Aocalı: kaldırım ustaları; ev 
Bualar yeni ıu te isatının hiç ve 'cade ıöyledi~ım vcçhile mem 
şüphe•iz ic p ve zaru retleridir. Jeltette uata yoktur. Her usta 
Bu aaruret altında Belediye; yı· kaldırım yapamıyıar ve bu usta 
k.ılaa ealı:i ıu tesisatını eıki haline lardan ıne..-cut olsu~uou tııhmin 
iade etıııelc ve lcıldırımları da eylediğ'imiı; memlelr.t-tlere telgraf 
lt•ldırım yııpacllc uıta bulmak çe~endc daha bir mii.tar usta c . l. 
i•kia1ı.ılıfı lcar~111ndı azami betmelc teşebbüsü11Jey·z, Onlar da 
.&erecedc çalıştuktadır. gelditı talı:dirde bugün bilm.?cl:>a. 

Birde Belediyenin tahsisat riye yıvaşcı ilerileyen bozulc kal· 
•ı11IHi mevcuttur. Kaldırımlar dırımların tamir işi o zamandı 
içiı olacı ô bin lira, •u tamiri daha inkişaf bulacak vo süratle 
için bütçede mevcut olan galiba ilerileyecektir. 

2500 lira ki bu ihtiyacı karşıla- Bu elemanlarla bozulan kal 
m .. makia oldu~uadın ihtiyıcı dırıaılar bi!tilı:ten aoora eliml7de 
kuşılayacılt vaziyetler almalc tahıisat ve para kalırıa uzun 
iç'n elde mevcut bütçe üzerinde zamaıuıanberi el defmeı:niş ola•1 
tadilat yıpmak lüzum •~ zarureti mahallat lcal Jırımları üzerinde 
hi11edilmektedir. Bu tadilat çalıımak iıtiyoı uz 
lüzumu eaasea tacil ve talcviye Tanzifat halclcındaki ıorgunu 
eden bu ilci işien dııha ziyade za ıelir:ce : Gayri lcafi gördüğüm 
1itım yolları meselesidir. memleket tanzifatını eıaslı ııurelte 

Bilindi ti veçhile ıu teıisatına ve bir haf ta içinde teşlcilatlandıraralc 
teaadiif edilen lıtım yolları yıkı ve •ecliıten bu işe lazım gelen 
lıyor. Bunları yeniden yapmalı: tahıiutını d, alarak ririşf ceA;im 
içi• 50, nihayet 60 bin lira ka· V-' şehirde bir temiı.lilc vaziyeti 
dar bir pauya ihtiyaç oldutu retirmiı olıc11eım kanaatındayım 
muhtelif vesilelerle 11lahiyett1r Ancak 0 zıaıanda beni çolc ıev· 
ko•iıyon \'e b•yetleroe teıbit dilclerini iaındıjtıaı şehir halkından 
o!uımtıflur. hiç deg-ilae vt:cuda g"titt ceğimiıc 

Halbuki litım yolluı içil"J tımizliti işkal etmemeleri için 
bütcede mevcut olan tahıiaatımız her eve, her dükkana, her mağa 
3 ltia liradır. uya birer ıicaoame röndermelt 

Şu bıle röre 50, 60 bia lira ıuretile ricıd ... bulunıcatım. 
ile yıfaız lağım ihtiyacını karşı- •-------------

laaık için illt ö r: ce düşünüien Futbol maçlara 
it iat ikraz olmuıtur. 1.tikraz yap · ı 
mat içia veriien karar ıilnünden 939 - 940 lölge lik maç:a. 1 
itibarıa işe teşebbüı edilmiş ol· rı bu pazar gününden itibaren 

d i d h. b f başlıyor. Birinci maç yarrrı saat aay ı a ı unun ormalite1ioi 
llc11ul etmek ve istikraz için 12 de stadgumda idman gücü 
f•lirli lı:ayHldar bulıbilmek, ni· - Doiaıup'Jr kulüpleri ikinci 
hayıt bu kaynaklara ait ltiHlarıa takımları arasrrıda gapılacaktır. 
projel•rini yaptırmak ve ıauarifi Agnr lculüpleri1t birinci takımları 
lı::eıfi~l1rial bazırlamık uzun bir arasında da saat 14 de bir maç 
Z1•a• iti olacatı ve beli.i de yapılacak ve bu karşılaşma pek 
iıtikraz içill bulabilecefimiz yol· hegeca11lı olacaktır. 
l ır vı 11bepler ırayri kafi rörül · Doiarıspor kuluhü, ayakkabı 
•ele ibt:ıaalleri do dO~ünüldü2'ü ve kunduracılar Cemigeti tara 
diter tarıft&A 10 itinia ileriliye fından teşkil ve yeni fedeıe 
hil~eıl içia oa:jan ovvel lafım et/ilmiştir. Mülıim maçlarda bir 
)ollarııua dahı evvel yapılması çok muva/fakiget madalyası 
14•ımeden buluadutu ve her hangi almış oları idman gücü ile kar: 
Dir hHdekte, her hanıi bir ıolı:alc - şılaşması iyi y•tişmekta old•k· 
ta latıa 7olu yapılmadan ıu /arına iş~reliir. Tebrik. ederiz. 

Kızılay Haftası başladı 
PROGRAM 

1 - Kızılay hoftası 7 - 10-939 Cumartesi günü saat 15 de başlar 
2 - Kır.ılay i<hre m !rkeı he9~ti o giı 'I saat ikide Kızılay hinasıttda toplona

rak h.aff amn. oçılrş törenine nez.:ıret edecelcludir . 
j - lıkolcu ~Ların .}on sınıflarile O rta, T ic11.ret ve lise talebeleri o gün saat 

ikide Muh 'ttin moh•ıllesind~ki çocuk b ;ı. hçesinde toplanac ılc.lardır. Tam saat iki bu
çukda önlerinde Türk Baqr"ğc v e Kız ılat; halJrtJİ!t o 'dugu halde bandonun rofakatile 
lıarelcet edıcelcler doğrucrı B lediy~ ö nüne gelecelcler dır . 

4 - Merasime S"'af 75 dı! İstikla l m Arş •le b 1ş lanılac.ı~ fJt Kızılay Merkez he 
yeli azasından Nornan S ab.t tarafa1.darı bir nutu k v edlecektir. Natku mutealcip 10 
uncu gıl marşı sihılenueic kafile 6 d-. bando ofdıığu halde rı '71Umi Kütüphane yo!u 
ile uzun soknk c ·ıdd'.!sini t, k iben H ı.'k!Vİ önünd~ d.1ğı tılacaktır . 

5 - Kızıl~ y ha/lası m rJ.dddince Kızılay binası bayrak ve E /efc.triklerle tenvir 

olunı:ı. caktır . 
6 - Kızı lay laafic.sı b şlangıcı o 'an Cumartesi g iiuü sobalıdan akşama kadar 

bütün ıelıir ve resmi bin1J la r '>11yra lc.l"rl<1 donotılacaktır. 
7 -,... 11 - 10 - 939 Ç ı!şamba akr m: Halkevİ sineması Kızılay menfaatı· 

na bir Filim prvirec~ktir . 
8 - 13 - JO - 9 ~9 Cum~ akşamı Yı :dıı sineması Kızıla.fi men/aatına bir 

filim çetirrcektir . 
9 - Merkez h• yttine .s ·çifrcek ıiç grup şehrin muhtelif sı:mtlerind<! doloş ırak 

aza kayıt edeceklerdir . 
1 O - 14 - 10 - .9 ~9 Cum 11tesi günü saat üç buçukta hitama ertc ıdctir . 
11 - M halli g ızeteye hoftanrn itk g~nü ve bü 1un deoarnı miiddetinct Kızı .'u!J a 

ait neşriyat qcpı.calclardır . 
12 Kızclaya ait afiş ler şehirin muhtelif yerlerine asılacaktır . 

Kızılayın yurddaşlara hitabi. 
Sagıı değer Yurdduş : 
Kızılay c~miyeti, insan lık t•e şefkat duygularından doğarak ülkemizde bundan 

61 yıl önce ku.·ulmuş bir hayır müessesesidir . 
Savaıta yaralı askerlerimizin garalu.rını saran. barışttı da ganıın, su 

yer sarsıntısı. kuraklık, açlık, bulaşık hastalık gibi insanların başlarına 
olan fetiilc.etlerde yardıma koştı.n Kızılaydır . 

baskını. 
ı~/mf-kte 

Yurddaşlurıınızın ve bıitün dünya u 'us/arının sevgisini kaz ~nmış olan Kızılay 
Cemiyıti, Cumhuriyetimizin kurulduiu 29 İlkteşrin 1921 den 30 Nis ın 1939 ıününe 
le.ada' gukarıda sa!Jılı işltu golu1ıda ( ./) milyon ( 978. 720} lira harca.mııtır . 

B:ı.tiin bu gardımlar,· gözbebeğimız olan C•111huriget Hükü -nttımizin Cımigetimize 
vermiş oldağu bir takım gelir ktzynalc.lariıe aksog u !usurnın•n hayır eflimize aza ol
mak ve elinden gelefl y:ırdımd.ı bu lunmık yoliyle yaptığı teburalar ve Hususi ida
relerle Beled.g~lerin hütç~lerindım ayırmış o !duğu p JTalaria gapılmııtır . 

Felakette k.end,sınden gardım bzkledijimiz Kızı layı gaş J tmak için ona Aıa ol

mak her Yurdd.ışm borcudur . 
işte bu dıiş:inct: ile Merk~zimiz bu yıl 7- JO den 14-10-939 tarihine kadar 

olan bir hof ta (Kızılay Aza Ya%ma H .ıf tası) olarak kııhal ıdilmiştir . 
Yardd:ış,· kendi iJ[erinden esirgımigerek v.ılc.itlerinin bir parçaıını p:ırasız olaro/c 

Kııılayın katsal vt ins:lni ülküsü goLu.nda geçirm,yi borç hilen heyetimiz ba h•fte 

size baı vuracaktır • 
Günce en a% on p2ra heubile yı 'da bir lir.-ı oererek Ara olma;a bütçeniz eLTJer

mene bunun garLsını ve h.ıttd dörtte birini olsun v ererek yardımcı Aza olmanızı 
"' bu gazırnızı .1 a!tınd:ıki taahlıiit lcagıdını imı ılıgarak kesip vermenizi, şayet h'g ı
timiz ujradıiında ba!urı nazs:ınız bu taahh{it kağıdırıı adresli ve imzalı olduğu halde 
Merkezimiz adına gollam.:ınızı iyilik s~verliğinizden dtler saygılarımızı su•arız . 

Kızılay Cemiyeti 

Merkezi Heyeti 

boruıu ferıiyatı yapıl:ımıyaca~ı 
içiı ~iltce dabiliade yapılacaİt 
tıurrufla yaai bu aene yapılma11 
lçia tahıiaat lconmuı iken releoek 
••Hye t&1l:ıburunda büyük bir 
•ahauru mucip olmayan işler 
laeriade haarruf yapılarak, evet 
bu çok aüıtacel olaa ve durdu· 
nla111 imkinı olmayan latım 
yolları İfİ•İ Belediye keodi eli· 
ne alıralı: bu fÜ11kü yollarımızın 
ceaiılik aiabetlerioden aıcımi efe . 
rtcıdı iıtifado ıartile ıu ve 

iyiye, güzele, doğruya. - ·-·- ______ ...,;___:.__ __ Vilôyetirniz kaza lanna ait haberler l 

lutı• yolluı birbirindrn 
ayrı 

olarak fenni ve ııhbi bir tarzda 
yapılmaktadır. 

Denilebilir ki bu güce lcr.naı 
yıpılan itlerden yapılıcalı: işin 
aıtfıaı reçmi~ buluamaldadır. 

Belediye lafım yollarını eline 
aldıf ı z . mandın itibaren yollar 
litıa yolları ıu borularınd"n ta' 
•••en ayrı olarak yalcılmakta ve 
tir.katla lteodi tarafından yapıldı 
fı zıı.·uılara ait aarfedilen paraya 
auaraa belediye hemen hemen 
y~rı r•rıya iti daha ucuz yapmak 
tadır. 

lıu itibarla bu itler için aadı 
e~velee tabaien olunu 60 bin lir; 

dahaçot az rakamlara ve nihayet 2 
biıs liraya iameıini imkan dahiliodr 
rörüyorum. Lıtım yolluının da. 
ha u ... ,.u. vücuda relmeıin. 
4ekl ae9eplerdeD biriıi de tirltet 
•• vo lr.ontrtll mübendiıliQ-i ile 
yıptıtı• bir arıla~mı rıelice · indı 

•M •'1 tcııh · tını ı -oa:lırı 

•• 

Sürat amnda oldu~umutu 
biligor•:. ; Jale.at sürattrı ne oldu 
iunu, nere/,.rde lô.~ m olduğunu 
bilmigenlerimfz çok / 

/ki gl'ce ef.•el şehrin erı i,Lek 
caddesindton, Uzunsokaktarı ge 
çiyordum. Birden, arkaclan bir 
birine karışan glakson sesleri 
aksetmtoğe başladı f Bügük şe 
hirle1tie yapıldığını sintmalarda 

gördü;ıümüz garrşların süratilc 

iki otomobil geliyor. Kaldrrımda 
olmasam belki çiğnenirdim .-

Yanımdan rüıgur gibi süzüldü 
ler. Arkadaki ône gt•çmek isti 
yordu; öndtki de yol "ermigor. 
Elli metre kadar ilerde, öndeki 

~üraltnı mı kesti, ne oldu bilmtom, 
arkadnki frenlerini öyle bir sı 

kııtırdı ki.. Yoksa, muhakkak 
bir çarpışma olıicaktı . Ne fena 

deiil mi ? Fakat bu f erıalığı 
şoförlerimize nasıl anlatmalı ? 
Hayatlarını sizin elinfae emniyet 
eden mü~terilerimize acımaz sanız: 
ktırıdinize de acımaz mısınız ? 
Çoluğunuza çocuıunazu da mı 
dıişünmüyorsunuz, mu demeli ? 

• l!>tanbda gitmek üzere 
Hopadarı ue Rizeden Trabzona 
gelen t1apurlara binecek yolcula 
rın bir sıkırıtısı oluyor: Vapur 
Umlna gelmeden kamcı-a bileti 
rıt'r(/migor; limana irdlktrn 

bir müddet sonra da. dıJha boş 

kamaralar btlli değil deniyor; 

dönügor$Unuz. Yarım saat sonra 

gittiğ.nlz zaman da açık y er 

yoktur dendiği çok v aki . 

Vapurun son hareket ed ce 

ği limandan ha.·ekct etliği limana 

boş kamara num ırası, alubilecPği 

yolcu v e yük miktarı telgrafla 

bildirilemez mi ? Öyle zanne 

deriz ki bu, çok mümkündür, 

Halka her y'!rde kolaylık gös
termekle mükellef olduğumuzu 

unutmamalıyız. Bu kolaylığı 

acımla doğrudan doğrulJa g apu· 
mazsa merkeze de ya zam uz mı ? 

Yukarı ki fıkrada faı:la süratlen 

şikôgei edilmişti: b11rada ise 

sürat dileniyor. Yanyana geli~Jeri 
tesadüf eseridir .. 

_ * Parkın orit.ısında, uf ak 
bir arılaşam azlık yüzünden bir· 
birile tutu~arıları ayırmıyoruz 

da polisle bir aaam arasında 
geçen hafif münakaşada irimiz , 

• 
ufaiımıı onların bc;şınfl toplu ru-
yoruz; karakolun önünü geçi/mi 
yecek hale getiriyoruz . Yııpılııcak 
işle yapılmtyacak işi ayırmayı 

iyice öğrendizimiz gün çok şey 

lcuıanacağıı I T. 

Trabzon Erzu: um şoıası 1 dir. Ve senelerden beri devam 
üzerin de Vi layetimizin en k.üçü~ eden bu işin ltıaa bir zıman zar· 
ve blı:at oldtıl ci vcı •imli bir lca· fında bitirilmesine çalışılmaktadır. 
., ·s ı olan .Maçie<rnın bu günlcü M h } d 
d b· ıd · h b' . . d a su urumu nrumunu ı ı ren mu a ırımı z en 
aldı~ım•ı.: ınclüub11 kı vmetiae bi· &39 yılı maltsuli.• çolc bere-
naen ı· yoeıı deı c ·diyoru:ı: . lr.etlidir. Tahmiııe göre 60 ton 

Dıger ka:ıa muhabirlerir..izden faııulya, 60 t· ın p.ıtatea ve bir 
de bu tarı:d3 g ınde rec~lder i mele- mılyoa kilo lt:ıdat rındılc mahsulü l 
tupleri memnun.ydle der c · d cc ~ğiz. olup geçen .seneye niab!'tle çolı: 

Mllçka kazası l'rabzo.a Vila raziadır. Ve bunlardan başlc• ola· 
yetine 30 kilometre mesafede ralı: 15 tondan fazla da titüa 
olup 70 köyü ve (2300)) oüfuıu mahsulü vardır. 
vardır ve bu köyler biribirlerine Ka:ı:a ballcının ekseriıi senenin 
bi rt' r saat mesafede ve daha beş altı ay hayvanlarilc beraber 

ziyade olanlarıda vardır. Umumi yaylaya gic'erler ve bu hayva:ı. 
lardan külliyetli miktarda yat, 

yetle arıızi da~lı< ve kıttır ve 
huni anmi de Rurıılardao kalma peynir ve yün mahsulü eldo eder 

metrükedir. Boş olan bu araz:lere 
S urmeoe ve Oltan gelen s•.ı ylap 

zedeler yerleştirilmi~tır, Ve bir 
kumı da kan halkından toprak5ız 
ve geçimi olmayan şalırs lar.ı tevzi 
koırı:ıiyoou tarahodan bo•ç l ım c1ı 

rılmak su:etile verilmiş · i~ erle 

yapılan tevzıatın yolsuz v~ usul 
suz y~pıldığından Vıliiyet m k a 

mıoıo emirleri üzerine yen d en 
tev7i yapılması emir bu yru lwuş 
ve Kaymalcaın Rı>.şat Yucelın 

riyaseti altıuda teşekkül eden 
kooosiyos m.ı.riCetıle vaıi yet 
mahallen tetlı:ilc olunmakt." ve 
muhtaç olıınllir.ı bir 11.Jb~ti adili· 
Dit daireıinde para11 20 senede 

it)dı~ıı~c:k tarti111 tevai edilmekte-

br ve ularlar. Ve halltıa top 

raksızlılc yüzünden geırlmi zayıf 

olduğundan ookaanlarını bu ıu 

retle tcliifi ederler , 

Belediyen.o imar işleri 
Kaza Belediye bütç..:si ~000 

lira olup bu para ılc ancak kaza 
nıo tcnvır ve temizlık işleri ya· 
pılabilıraedo _bu paradan iktiut 
yapmak ıu retile belediye11ın çü
ı ülı: ve eolcaz: halindeki binası 
yııı.ılarak yeniden beton ar.ma 
olaıak üzc:re dört düHao ile bir 
ev yaptırılmakta dulti bu sayede 
Boledıyeyc ıenevı varıdat 3uO 
liraya yaltın bir yardım yapıl mıt 

olaoaktır, 

Doktor 
D i y o r ki. 

Onu çok tigdirmemeli. 
ellerini bajlamarnalı, fJt! b•· 
ırnz da daima oçık ju/ult· 
durmaya 11lıştırmalıdır. Ço· 
cuğun yatak odasını her za" 
ma11 havalandırmalı. Ve çok 
gümş görür hir yerde i11ti· 
hop etmeli. 

Çocuğunuzu her ıün ob· 
dest etmeje alıştırmalısınız. 
Ve buna çok dik.icat edirıİZ· 
Çocuju gece :sokağa çılcar· 
mayınız. Mmumi ger/ere de. 
tiil.ürmeginiz. Yavrunuzu }ııÇ 
k.imsege iiptürmeyiniz. Siı 
de kimsenin yavrusunu öp
rneginiz. !' gvruna%U muti•· 
lco. kendiniz emzirini%. 

Süt anneye 'flermegirıİ1• 
Çocukları her emzirmedi 
.O dcJkikadan jaıla, tatmll: 
gınız Eg "'r annenin ıiitll 
/uzla isı: JO dakika emıirl 
bilir. Bir seneyi bitiri11C1 

çocuğu memeden /cııit1İI· 
Yalnı:ı memeden lcesmı :a· 
manmı, gazın sıcakların" 
tesadüf ıttirmeginzz. 

Her aiia.dılcca çocıJİa 
meme f!erme11ini%. Zıra ço· 
cuk d•ima aciıktan ağlama•· 
Çoca.lc ağladığı zaman ,.,. 
zıırı dilclcatı alınacak nokta· 
lar şunlardır : 

A - çocuk abdest ı nıiı· 
tir ajlar. 

B - Çocuk açtır ağlaf· 
f' C - L'ocuğuıı sa11ı:ısı oa 

dır ağlar. 
D - B:ı Üf ıebıpden bıl' 

lca : Ağlayan çoculclarıfl111 
hekime gölurünüz. . ,. 

Beb~;inize doğd•i" ltJ J 
hiç bir ıeg vermeginis. z, 
saat aç btralcınız. Yalfll ,. 
arada bir lcaç kıışılc, k•V11 

mıı az Jelcerli ıu werinll· -
Mım•ae ilcinci ıünJı 

:il ~-· h•,Lagınız. Altı aglığa 
1
, 

dar, J4 ıaal.ta 6 de/11, tt1 
me fJeTini:ı . Altı tl,//darı s0"

1
.' r , 

ra : 24 saatt• 5 def o fll f 

niz. Munıkün oidu;u kıd~. 
ıece çocuja meme ver"''t,j' 
ni~. işte çocuğa hö!Jle. ~ 
kılır. Bllnlara dik/et et!lf~,. 
her ana ve bııbanın bofC 
dur. 

GtJ~ , lee'/f 
Dolclor Kôz•m ::;!,r 

Tayinler ,. 
Vilô.get tahlil şefi /sflf fi 

il Arslan bir derece 11;
0

, 

etmek t.u·etile. ma· ıı ~.111. 
liraya Ç1kanlmışt1r. f11L1 şfl 
kün olan 30 l!r:ı f118: ·i· 
merkez tahsi l şube şef ;~6 
ne lstanbul Kasıfl1P~f' 
maliye şubesi icra rn~f11 ye 
/iurndan Fuat llrkan Jl 
lstanbul sihhat mef11Udofl 
mektebi mezun/arın of 
Ferhat Savaş J 5 lira f11~116 
la Of seyyar memurfu9 feP 
ve vilayetimiz nafıa dıJft 
memurlarrndan Me.f11 ~· 
Ertuzen maaşile Jzrrııt t4' 
lnyeti mühendisliğine / 
yin edilmişlerdir. ~) 

· - htPlfl J'~i 
Kaza hulcümet koollı. ·cıı"' 

eski olmaaile beraber J:,el'' 
teşlci:atımızı istiap edrc:ek ~et.İ.,J~ 
de olıaadığıodao kaza IJJer 1';11' 
Aıkeriyeye ait harap kışl• ~,iP 
ııının bükılmet kona~ıo• y~~·· 
edilmeıi için Mılli Müdıf•• 

0 
~; 

le tile Muta bile kalıuaııf "
1
o,o0, 

. 'ıı ş~ 
binııoın yapılması iÇ• t.•, ~ 
lira tıbsiııat gelerek yak•fl ıl•'' 
da hükumet binaaına bııl•P 
tır. 

de 
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J Birinciteşrin S39 ( YENıYOL) 

KOV OD 

i Q i N 

HALKEVİ KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 

Keyif. e 
Ben midemi bağırsaklarımı, kalbimi, karaci

Rerimi, beynimi. ailemi, evlatlarımı ve milletimi 
düşünmeden okkalarca içki içerim diyen adamın 
neresinde knbadayılık var şaşarım. 

Eski Türklerde kabadayılığın şartları bunlar 
değildi. 

Atalarımız iyi ata binmekle, polat vücutlu 
Yama bir pehlivan olmakta, memleketi hesabına 
kahramanca dövüşmekle, iyi kılınç kullanmakla 
Ve temiz mert bir yüreğe sahip olmakla övünür
lerdi. Ve kabadayılık pek öyle kolayca bir kaç 
Şişe rakı ile elde edilecek şeylerden değildi. 

Bir adama kabadayı diyebilmek için bir çok 
ıorlu imtihanlardan geçmesi lazımdı. 

Artık bizde ecdatlarımız gibi polat vücutlu 
Yiğit, dürüst kimselere kabadayı diyeceğiz. 

İçki masası başında salyaları akan salyango:l 
tipli zavallılara biz desek desek ancak zavallı 
lllecnun diyeb.liriz. 
. ~1ahsulünü satarak bütün kazandı~ını çalgılı 
1Çkili bir kasaba kahvesinde eriten ağustos böce
~i tipli köylü delikanlılara iyi bir vatandaş gözile 
b,kamayız. 

Memleket karınca gibi uzak görüşlü çalışkan 
"~ sebatkar yurttaşlar istiyor. 

AFYON: 
Nadir olmakla beraber afyon kullanan köy

lUlerimiz vardır. Bilhassa çocuklara fazlaca yut
tllrulur. Uyutmak veya fazlaca yaramazlığını ve 
~mayı gidermek için. 

Silmlehirlerde 
Afyonun ilk tesiri beyindir. Afyon kullanan

ların evvela hayalleri genişler hafif baygınlık ge
lir ve nihayet derin bir uykuya dalar nefes alması 
azalır. Mideyi ve bağırsakları fena halde bozar. 
En kötüsü afyonu bir kaç defa kullanan ona fena 
halde alışır. Öyleki onu alamayınca huysuzluk 
başlar. Uyuyamaz ve düşünemez olur. Buna afyon 
açlığı denir. 

Bu kırata gelmiş bir afyonkeş artık afyon el
de edebilmek için her türlü kötülüğü yapabilir 
hatta namusunu bile feda eder. 

Afyonkeşler yalancı düzenbaz hilekar ve ten 
bel insandırlar bunlara hiç bir suretle güvenmek 
caiz değildir. 

Köylü dayılar ağlamasını kesecek yaramaz
lığını giderecek diye çocuklara afyon vermekten 
çok kaçırınalıdırlar. Zira Bilmeyerek çocuğun ha. 
yatına kastedebilirler. 

Esrarın da: Vüct.da yaptığı zararlar afyona 
benzer esrarı bilhassa cıkara arasında İçerler. Es
rar insanın sinir cümlesini alt üst eder. 

Esrarkeşler kolayca cinayet yaparlar. 
Ve nihayet soluğu ya hapishanede ya timar

hanede alırlar. 
TÜTÜN: 
Biz hehimler tütünü de keyif veren zehirler 

sırasında sayarız. Her ne kadar yukarıkiler gibi 
tütünün açık ve acele bir zararı yok gibi görü
nürse de haddi zatinde o da vücudu yıpratır. Ye 
zarara sokar. 

Tütünün zararlı kısmı içindeki Nikotin denen 
maddesidir. Nikotin öyle bir zehirdir ki bunun 
halisinden on daınlası bir insanın dili üstüne kon
sa ölüme sebep olur. 

Fakat içtiğimiz sıgarada pek az nikotin bu .. 
lunduğundan onunda bir kısmı duman olup uçtu
ğundan tütün kuHananlara gözle görülür bir zarar 
tesbit edemiyoruz. · 

Halbu ki dediden yetmişe kadar herkes bilir. 
Tütün içenlerin iştihaları kesilir. 
Tütün içenler daima öksürürler. 
Tütiln içenlerin göğüs nezleleri bir türlü geç

mez ve tütünü kesmedikçe tedavi olmaz. 
Tütün kalbi zaiflatır. 
Tütünün keseye zararı vardır. 
Tütün bilhassa genç yaşta alıştığı takdirde 

alışana büyük zararlar yapar. 
Şu haltJe bir duman keyfi için kesesini, sa~lı

ğını; zarara sokmak akılkarı değildir. 
Biz yeni yetişen köy neslinin mutlak manasile 

gürbüz ve sağlam olmasını istiyoruz. Tarihin uzun 
seyri içinde büyük zaferler kazanmış olan bu mil
let ayni kudretli hakimiyeti tekrar tesis edecektir. 

Onun için köy neslini her çeşit keyif veren 
zehirlerden uzak tutmak kanlarmı beyini rini isli 
ve sisli bulutlardan korumak mecburiyetindeyiz. 

Rukneltin Fethi Olcaytuğ 
( Kögümün Doktoru ititabmdcın) 

- Devam edecek -

Avrupa köylüsü toprağıllı nasıl kuvvetlendiriyor ? 
I Her kes bilir ki bi~ tarla~a.n, bir ağaçt~n _faz- Ne kadar doğru. Fakat şu da muhakkak ki bu ı meyebilir. Acaba bunlar kadar kuvvetli, ucuz ve 
a. ve iyi mahsul alebılmek ıçın toprağın ıyı ve söze en çok inananlar da Trabzon köylüsüdür. A- herkes için elverişli bir af kın daha yok mudur? 
~llvvetli olnıası lazımdır. Nitekim zayıf, kıraç, hır gübrelerin~, Avrupa tozlarına köylümüz her işte maksadımız bunu aramaktır. 
Y~"•n topraklardan iyi hasılat alınamadığı bilin- sene az para vermiyor. Nitekim bunu hepimiz bi- Bize ne hacet : Onu arayanlar zaten aradı ve 

,tt daı\. . b. 1· k 
~· gı ı.. ıyor ve görüyoruz. ço tan buldu. Avrupalılar tarla olsun, bahçe ve-

F akat kabil midir ki her toprak kuvvetli ol- Demek ki, gübrenin yani af kının kıymetini, ya fındıklık olsun, her yer için elverişli ve keseye 
t~rı. Elimizde öyle yerJer, öyle araziler var ki af- faydasını görmüş ve anlamıştır, o halde bize, Şu- uygu~ bir af kınlama usulü buldular. Bakın nasıl? 
1nlanmazsa bereketli mahsul vermez. Hatta kuv- rada söyleyecek. yalnız bir şey kalıyor: Bılhassa kıştan evvel yani bulunduğumuz bu 

6tli sandığımız topraklar bile çok kere böyledir. güz aylarında, hangi yer afkınlanacaksa oranın 
lllardan da, umduğumuz hasılat. alamıyoruz. Ahır gübreleri ve Avrupa tozla.rıı şüphesiz, toprağı işlenjyor, belleniyor, kazılıyor. Ondan 
~eşhur bir söz vardır: Gübresiz ziraat olmaz. iyi gübrelerdir. Fakat bunları herkes tedarik ede. sonra oraya ya acı bakla, ya kışlık nohut veya DO n ii m n ed i r ? ~~~7;~~ercimek. yahut kırmızı yonca veya kolza 

Ne kadar arazin var, diye hangimize sorsalar: dür, derlerdi. Gerçi bu da tam dönümü göster- Bunlar, kış boyunca büyüyor, ilk bahara doğ .. 
\, - Efendim 1 Kaç dönüm olduğunu bilmem, mez, Fakat hiç değilse bugünkü köylümüzün kot- ru ep~y~boybalıkyol rlar, 0.ahakr gelincehçiçek ahçıp 
r .:ı.ı h b b 1 · · · ·· luk dedı'g" ı· o"lçu· den daha sağlamdı. açma ıgına a ı ıyor, çıçe açıp ta, enüz to u-1 ~ nız biz kot esa ını i inz, ıstersenız onu soy-
~Y~yim, deriz. • Tam dönüm : Eni boyu, çarşı arşın ile 44 ar- ma kaçmalarına meydan vermeden, ya biçilmek 
~ Bu kot hesabı öyle bir şey ki onu doğru ola- şın; dıvarcı arşınile 40 arşın gelen yerdir. suretile veya sapanla, bel ile o1duğu yerde, aynı 
li~~ ne biz anlamışız ve ne de kimseye anla tabi- Fakat ne vardır. bilir siniz? Bu arşınlar in- toprağa karıştırılıyor. · Bunlar toprak altınca ka-
~~()tuz. Sebebi de, bu hesabın köyden köye de- sanı çok şaşırtıyor. Dıvarcı mı, yoksa çarşı ar- lınca çürüyor, gayet kuvveıli bir afkın oluyor. 
i~ti2idir. Bir köyde, sözmisali. üç kotluk diye arşını mıydı tliye insana şüphe gelebilir. Onun İşte gardilnüz mü, ne kadar kestirme ve her 
~()sterilen yer, diğer köyde ya iki veya dört içindir ki hükumetimiz arşın yerine, bütün dün- kesin yapabileceği, ne kadar kolay bir iş. Hem 
~~tl.uktur. Bir ölçü ki, yerine ve adamına göre yanın her tarafında kullanılan ve hiç bir yerde bu yüzden tarlanız ve fındıkhğınız da bellenmiş 
~tşiyor. değişmiyen bir ölçü almıştır. O da metre dir. ve hem de, toprağınız ıslah edilmiş oluyor. 

ijı . ~lçü olur da hiç değişir mi? Değişirse, onun Ve siz de bunu işitmişsinizdir O halde arşın ye- Bütün Avrupa ve Amerika köylüleri şimdi 
~ı~~lüğü nerde kalır? Nitekim bunun zararları- rine siz de onu kullanınız. hep böyle yapıyorlar ve çok istifade ediyorlar. 
~ Utün köy:ümüz de anlamıştır. Ne hükumet Yuvarlak hesapla, eni boyu otuzar metre Bunu siz de yapın, hiç olmazsa fmdıklannı-
~llıuru kottan anlar. Ne de de köylü dönüm.. olan yer bir dönümdür. zın veya tarlanızın bir kö~esinde bu sene tecrübe 

t ~.li 1 ı 1 k İşte hükemetimizin eskiden beri kullanmakta l edin, ~~~eyin de faydasını görürseniz, gelecef 
~ir . albuki dönüm deni en ö çüyü ~n .a~~ güç olduğu dönüm budu,. ve şimdilik te onu sene butun tarlada ve fındıklıkta yaparsınız. De~ 
~ l>'f .değildir. Babalarımız onu pek ı~ı b~.lır~er- •anımaktad_ır_~ , aemesi nara ile değil ya.. Kazım BULU. TA\' 

~l\! bo~u k~r~ar adım gelen ·er bır donüır-~ ~ _ ~-



Akçaabat icr• ıaemurlu~und•• : 
Açık arlırıaa Ue ,arar• t•" 

Mağaza icar eksiltmesi ilan 
Gayrimenkul Satış Artırması 

muvıdr.lıtat temi· rllıeelı: gayriıaulr11lla •• eıı111ta : 
M .. ballesi Sokaıtı Nev'i M N v N 1.•uhammen bed•lı" o '- ~~ı Kurut l'i • • "'- • •wı c ayrtıou.ııltlD. ltuhuaılafıi ••• 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Ne: CiHi mıvlcii 1&nilc bedali 

27 
161 

- -- -~-·-~-----------------------...:L:.;,;ir:,:a:..,_______ ahaallul aolı:atı auaaruı: 
•ataza Muhittin yemi M. 45 338 E"va'- Golu Artıraının yapdaeatı yar, gtıa, ıııt 

,. Una ıolcalt 45 338 .. ili. oglu Mağu:a, ardiye a.ı - 35 1, r ) 

Lira 

-, 250 M Allçaabadıa Abuda kayi•· 
Y ıkarıda oiaı ve aevlcilerile 11bilt bedelleri yazılı Hu11uai mu· 1' • 

buebeaia mali olta ıaııtazalır l~-10-939 tarihine çılan p~rşembe " " " 36 3 ) de bpHUll Eylul 932 tarih ve 
&' \aii Hat 15 Je Vıtiyet makaaında toplaaacıtk olan Daimi Encl. " " " ~73 1 ~ )) 74 No: ıın dıı mukayyet ve üze· 
ıuedı ihaleleri yapılaalc üzre 21 rü• müddetle artırııuta çılı:arılauş . Golu oğlu va Fevkani !-larav rinde 23 adet zeıtia ağıcının hı· 
t ı t LJ·ı • lele ti ·ı lı:'\ Otel t ahhni harap J 5 ) vi 1200 lira ,.ulıamıaeo kıwa:ıetli 
ır. ı u ı erıa mun at temiaı arı • mez ur ıüa ve aaatte Encilme· ,, alııça Hamım hın ve 4 mıg-ua 17 ) 1000 ' 

H 111ürıc11tları ilh olunu . 4-4 ~ ) " tarla ve ayai tarih 89 ao da 111u 

Patates eksiltmesi Golu oglu 

4 ) kayyot 600 lira auhammea kiy· 
45 21 200 ,, metli tarla Ye b7 ao da:kayıtlı ,, 

Erzincan Askeri Satın Alma Kom dan " 
Mağ-aza 
Fevk.ani tahtani 41 4 500 ,, 7:>0 lira muh11mmeD kıymetli tar• 

la ve 89 ao da kayıtlı 1600 lir• 
muhammen lcıymetli tarla v• 88 
no da muk.ayyet 900 lıra muba1J1· 

1 - Trab%O" garnizonunun 1. Teşrin başından Ey
ldl 910 son•na icatlar ihtiyacı için 20,000 kilo prıtates açık 
ılcıiltmege konulmaştar. 

.. 
" ,, 
,, 

Y ~ni Cami aralı~ı 

Yeni cami 

Sıra mı~azıılar 

.. 

t• 

hanenin 3 H. 1. 
Hiueıi 

" .. 

7 1 
32 12 

212 48 

209 42 

200 
250 
700 3 hi11ede 

1 hisaesi 

.. 

.. 
R. 

,, 
meıı kıymetli tarla Akçaabat fer• 
dairesinde açılc artırmrya çllcarıl· 
dıfıadaa talipleri• ilan taribiadeıı 2 - Mııhcımmen bedeli 1000 lira ilk teminatı 75 liratlır. 

3 Eluiltmesi 9. !. Teşrin 939 pazartesi günü saat 
1 O tlo E 1 zincan askeri Satın Alma Komisyonundu gopılocalc.tır. 

1 - ŞaT1.111ame 'Ol ef/safı lcolordunun tekmil garni
%onl11rıntla mevc•ttlar, 'Oe aynidir. Her gerde her tiin 

,, ,. ,, 
Arsa 
Ma~aza 

.. 210 44 
299 8 l M 2.)7 ,15 
11 2 

200 

250 
50 

360 
200 
200 

" itibaren otuz rünüa hitamı ol•• E. ~ 
•• 

• 
ıö·ıiltıbilir. 4 _, 

Köprü İnşaat ek ailtmesi 
Nafaa Müdürlüğilnden : 

,, Al11ça hamam 
Çarşı Sipabı 
Kaaımıfa Uzunsolcı.lı: Ahaşp Oiiklcan 

,, .. .. .. 
Kav ık Ayaaofra T: rlanınl 152 H. 

mtydın 146 hissesi 

,, I• •• " " 

Defterdarhktan : 

.. 
23 85 M. 
22 83 .. 
Umıım No . M.2 200 il 

'J.72 6428°' 
270 2755 80 

T - Ho11• - Bo~çlc• golunun mahtelif kilometre· 
l•rindelci beş ati.et lc.öpriinün betonarme tabliye inşaatı 
iıl yirmi lrlft mida•tle kopalı zarf usuliy/6 el<Siltmege Yukarıda cins va evsı.fı V ll zılı gayrimenlrnllerin 25--9- 939 taıihiııdrn it.ihar.•n bir ay İ\İnde 
çılcarı/mııtır. bedelleri peş n ö.Jenınek Ş'lrtile v, pızHlık suretile mülkiyetini aalılacaktı.r Talıp ~!anların bu roüddtt 

2 Ek 
'it 16 B' · · t • 9~9 t . - içinde yüd~ 7,Fı teminai akçalari e birlikte Defterdarlıkta toplar acak komHyona murıcaatları . 3-4 

. 11 m• , ırıncı tşrın J paz2r ısı grı- . 

,., ••at 15 Je ç.~uh Nafıa mıid~rlü~ünde ynpılncalc.tır. ı İnşaat eksiltmesi ilan 
J - lstılt.lıler eflrtılcı f ennı!jt.!Jı Çoruh nafıa Md. Tapu aic 1 mu~afülitinden: 

"' olcu!J•bilirler • Trabzon Defterdarlığından : Tekfur çayır muha
1
leainde 

şarkıo llıamen :Yol ve işbu mı· 
./. - Elcsiltmegı tirıbilmek için istekli/n se/c.i% qüz 1 - Ek ... iltmeyP. konuları iş ( 4999) lira ( ?6) kuruş halden mülazım Rıfat ve karısı 

011 üç lira yirmi lcuruşlulc teminat ile ehligtt vesikası ktşif btd~li Yomra n ıhigesi Hükumet konagr ikmali inşaatı . Asiyeye slltılın hane yeri ve lua-

•• c11ri nneyı ait ticarete ait ticaret odası malcbu~u 2 - Bu işe ait ş2rtnarne ve evralc şun{ırdır : m·n vakif bıohçesi garben yol ~i-
tılcli/ .. elctubi i/ı birlikte •trm•leri laıımdır. Eloiltmeler AJ Eksiltme şartnamesi. m•l·n heroş: reai hrlHı ve llısmen 

L 8 ı M k l • · Küçük Osman 02tu Abdullah c · -
•,.fiı•t 011ilcaıının •erilmHi için elc.siltmeıtin gapılacajı ı u atıe e pro1est nub:n k1'men yol ve kiımen işbu 
ti•tl•11 en as 11/ci~ tün et1oel bir istida ;r,. Vilôqete C) Ynpı işltri umumi fennf şartnamesi tarladaa bil ifraz mü azıa. Rifat 
111ir•c•atltt11 mulc.tıuiclir. •• müdtlet stJrf,,,d 1 'CJesilca DJ Bııqındırlık iş 1eri gım~l şartnamesi ve karısı Asiyeye utılan hane 

t•l-'i•tl• bulunlfuganlGr d•iltmıge gire mu/er . EJ v~h~difiot listt si,· }.ususi şartname, le.eşi/ hulôsas• yeriyle mahdut. Bir kıta t.rla 

ki l 
f) P ili!! bu tarla içinde dört tarafı 11 

5 - lstı i er m•11alclcat teminat meklu~u. Ticaret '.0Jt. . . , • 
I t kl l b t '- 7 b D ft d / lıi lİ aenet tarluiyle mahdut bir 

O
__, ltlig•t ..... ı''- il t hl'/ kt 1 'h l s e ı er u ışe aı evraıı:ı ra zon e er ar ııın-•••ı fll e "' vı..S "ası t! e ı me up nrını ı a ı tlan l M h 't / bap hareıin f.llr.ici oğlu namı 

fÜ11• 0/1111 16. Birincit,ırin 939 pas!lrteıi günü saat on o3ıp goErek 1
•1'tr er 

1
·3 10 939 C - • t diteri Alemdar oğullarından Hü· .. •

1 
le - sr me - - uma gunıı saa 1.f h 

tlorllı ıiıı tm• emiıgon reiıli;ine malcbuz mulcabilinJe ,,. b D ft d l • J d l '-t •eyin otlu A met verneıi tara . . . de ıra ıon e er ar •tt oaasın a yapı aca" ır. fındao teıcili iıteailmekte ve ta 
ltıll• ıitcelcleriu. Postatl12 altın ıeçılcmeler kabul etiılmu. 4 - Bu iş açık eksiltme asulile yapılacaktır . puca da aos aeaeıi taatilıtai:ı yolc. 
___________________ ...;J;..._4___ 5 - Elcsiltmege girmek için iste/eli/erin (375) lira lamı defterinde bir hane ile beş 

Odun eksl"ltmesı" mafJalclcat teminat mektubu fJega malt.buzu "'' hundan dönilm tarla Eık.:ci otlu Ahmet 
Hilıeylo namına lcıyitli olduğu 

baılca aşa;ıdalc.i fJesilc.aları ibro%a mecburdur . görülmüş i1ede taurrıf kaydi ma· 
Erzinçan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

1 - Tra6zon garnizo: u içirc 80.000 lcilo kızıl oi•ç 
•• ııirıın oduna açılc eksiltmeye lcanalmuıtur. 

2 - Mulatunmel iıtleli 1000 lir11 ilk ttminatı 75 lirtı 
4,,. 

3 - Elui/tmı 10- 1. Tr,,in. 939 Jali günü ıaat 11 t/ı 
Erd1tca1t a•lcerl ıatın alma komiıgonanda yapılacatır. 

4 - Şe1rt n•me fJe evsafı lcolordunun tele.mil gartti
aoal.,ıncla m••cuttur. Ve agnitlir. Htr yerde gin ı<früle-
6ilir. 4-./ 

Soğan eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

1 - Trahıon ıorni~onanan T. Ttşrin hoşından 5v
lul 940 ıo11u11• lc11dar ihtiyacı için 7000 lcilo /turu ao;on 
.,,, ıluiltm•ge lconulmaştur. 

ıs 2 - Muhammen bedeli 350 lir" ille teminatı 26 lira 
lı•r•ıırır . 

3 - Elcıiltmeıl j.1 Teırin 939 pı1zarteıi günü saat 
11 .'• Efsinıon Aılcıri Satın A fma Komiıyonuntl.a gapıkcalctı · 

4 - Şartname ve et1Jofı lcolortlunun tılcmil ıarni· 
•°:_11l•rında mevcuttur. Ve agnidir. Her geff.le latr gü11 
•orilı6ilir . ,; . 4 

Arpa eksiltmesi . 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

1 - Trab%ora ıarnizonunan Eg/fı.l başından A;us 
toı 910 ıoııun• karJGr ihti! acı olan 90,000 lcilo arpaya 
lc•l'•lı !-_'fl'!_ !elci;/ tdiltn 5 lc•raş 22 buçr:lc santim ptJ· 
lt•Lı ıorulduııınden tensiline talip olanların 14 Birinci 
teırl11 931 C•m•rtesi güni uat JO da Er%incan Askeri 
Sa. Al. Komiıgonanda bulundurulmaları . 

2 - 1.lı. teminat 352 lira 72 lcuruştar . 
J - Şartname ıvıafı Kolordunun tekmil ıarnizon· 

l•rıt4Ô mıocatlur 'lle cı11ıdrr. Her gerdc htr gün ıörü-
laill" . 1-2 

Zayi tezkere 1 
Nafaı ıü•d11nile 6ırnber 

•ıkırlik tırlıis tukeremi 
ı11ıi ettim. Yı11iıi11i alac•· 
lı•i•rt ••ıinin hükmi el
••tlı;ıru iltJn ıılırim. 

V •kfilceilrin Alclcise 
lcögüttiın Mısırlı 

e;ull•rıretlon Alım •t 
Ali tml11l ' ~ - . a 

Maarif 

Müdürlüğünden 
Trabıon LisHi ile Orta 

olcullara ıirmelt iıleyip !Jff 

bulunmadıiı için lca6al ıt/il

mımiı olattlarıta ü, ııln l~ln• 
fle Maarif Mü<lü,lıiiüıaı 6ıf· 

''"'ltrh ·-· 
' 

Nafıa Müdvrlüiünden bu iş içirı o/ınrnrş ehliyet hiyıtini haiz olmadıfından esvabı 
•eıilcası fit 1939 m ıli senesine ait ticaret odası "Oesikası tasarnf hık.k.ıoda mahallinde tah-
ibr•~ etmeleri ilan olunur . 4-4 k.ikat yapılıcıktır. B• rayri men 

icar artırma temdidi 
Belediye Encümeninden : 

Beledige ok.ıratından Sinema arkasındaki (271) 
numaralı düklctinın bir Jenelik icar artırması ! 3 -10-93j 
Cuma gününe kadar on gün temdıt edildiiind~n talip!e
rin aunı ttiin saat '4 d11 Erıc irnerıt' müracaatları ilan olunur 

Sıhhat cüzdanı yaptırılacak 
Belediye Encümeninden : 

Esnaf muagenei sılıhiyesin! mahsus (500) ati.et sıh
htıt cüıdanı tabettirileceğinden tal"plerin Salı ~e Cuma 
giinlt'Ti Jaot 14 de Encü rnıme mıirr.c,,ntforı ilô.n olu 1Ur. 

Su borusu alınacak 
Belediye Encilmeninden : 

lriıamuna mebni ( 1000) adet çamurdan imal edil
miş su borusu p'fzarlıkla mubayaa edil,cektir. Taliplerin 
Salı fJP. Cumrı t•iralui Eracfım•ne müracaatları ilan olunt1.r. 

Açık eksiltme ilanı 
Trabzon Defterdarlığından : 

1 - 1 i25 lira bedeli keşifli Trabzon Hülcumt!t 
Ko11ağının tamiri 5-10-939 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltmıge konu lmuıtur . 

kullerle taurrıf iddiasında bnlı· 
nanlar varaa tahkikat rııanae ka 
dar muhafızlıjtımıza ve tahkikat 
günü olan teşrini evvel 939 ayının 
21 cumartesi rllnü aaat oadörtte 
yerinde ketif yapaclk meaura 
mürıc ıat etmeleri ilan oluaur. 

Pazarhkla ilaç 
eksiltmesi 

Vilayet Daimi EncU
meninden: 

Memleket hastanesinin 
939 yılı 99 kalem ilôç ih 
tiyocı (1803) lira (76) ku 
ruş muhammen b~Jelile 
~ksi 'tmeie lc.onulmuftar. Mu. 
oa.lckal tdminatı (139) lira 
(80) lc.uru1fur. 2-11-939 
tarihine ptan perşembe fİi 
nü sa.et 15 şe le.adar 6ir ay 
içinde puarlıkla ihalesi 
y pılacağından isteklilerin 
mufJalclcat teminatlarile Erı
cümene müracaatları . 

İcar artırması 
Vilayet Daimi Encü

meninden: 2 - Ba işe ait şartname ve e'Vrok şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - MukafJele projesi 
E - Yapı işleri fenni oe umumi şartnamesi 
F - Vahidi fiat listesi: Hususi şartname. 

Hastst muhasebenin tuı 
l lu çeşme hacı Ahmet ıolcajın 

le. '/ daki 2 No: lu majazasının 
eıı bir S!nelilc. sabile icar 6efleli 

hüldsaıı. 
G - Proje. 

olan (36) lira üıerinden 
2 T tün müddetle artırma;a 
çılcarılmı,tır. MufJalclcat istekliler bu işe ait e'Oralcı Trabzon Defterda1'rirr·· 

dan alıp ıörebilirler . 
3 - Elcsilt~ 25-10- 939 Çarşamba tünü 

14 de Trtıbıon Dtfterdarlı;ında qapılacalctır. 

saat teminatı (270) lcuruştıır. 
12-10-939 tarihi11e çatan 

4 - Elcsiltmtye ıirmelc için istelt.lilerin (91} lira 
(88) kuruş muvalckat teminat melct•hıı . 'Otga mak )us 
'" iundan 60;1/ta •ıa;ıdalti fJtsikal•rı ihraıa medurdıır. 

Nafia Müdıirlülünden bu iş İfin alınmrş ehliy•t 
'111ilca ı t1d 1939 IRtlr ıenıdne cdt tic~ret odaıı 11ııiA:ı1sı 

j ta• !~t~•c! !!..~ e! (). .. " t. 

perşembe ıünü saat 15 dtt 
Vilayet makamında to11la
ll•Colc olan Daimt Encü 
mende iltale&I gapılacalctır. 
lstclclil11in mutJalckat tımi· 
natlarllı o f Ün Encjmerıe 
mıita 8 tl ,, ' 4-4 

' .... 

7. 11 939 Sali rüaü saat 1 O oı 
birinci açılc artırma ve ikinci açık 
artırma 23-11·939 Perıemb• ıilıil 
aaat 14 de. 

1 • ltbu ıayrimonlı:uJla artırııı• 
Şarlnamul 7-10 919 tart.hiadıa iti 
barın 939·65 No. llı Akçaabat ter• 
dairesiuin nıuayrea nuaar .. ı11d• 
herlı:eıJQ gör"bllaeııl için açıktır 
lllmtı yazılı o1anlardllll far.la ı»alO 
m:ıt almalı: lıteyenler, ifbıı prtıı• 
mero ve 1:'39-65 doıya numaraıll• 
muaıurlyetimizo muraeaal etmelidir· 

2- Artırmaya iııtl•Alı: için yukarıda 
yazılı lı:ıyıaelln yüzde yedHıuçuk 
nllbetinde pey veya mlut blr Bauıu• ) 

teminat melı:tubu tevdi edilecektir (1:l
6 

;ı. İpotek ıahibi ılacalı:h1arla dit•r 
alllı:dillarıa Ti lrtlfak hulı:ı ,.ısır 
lırının gayrimenkul Qzerindeki ı.~l• 
rını huıuıdle fail: ve mıara1a d.tr 
olan ldcllalarını itbu illa tarihlnd•ll 
lhtlbaren yirmi gfln içinde e•ral't 
mtııbltelerile birlikte meaariyetioıi 
ze bildirmeleri icap eder. akli b-1 
de hakları tapıa aicilllı aabıt oıııı• 
dllrça aatıı bedelinin paylatw .. ıadaJI 
hırlç kalırlar. 

~ 00İterile &inde D artırsı•11 

ltUrak edealer artıraa oartaaıaetuı' 
okumuı ve lü:ı:umlu mal~ıaat alııtlf 
ve bunları temaıaea kabııl .~ 
ad n ihtibar oluaurlar. 

5 Tayin edilen umaııdı ptri 
menkul tlç defa bıtırdılı:taa ıonr~ 
en çok arlır&Ga ihale eıllllr ıo~ 
artırma bedeli alllıamen kıJlllıtlO 
J1lzde yetıaıo bqlni bulaaa ""y• 
utıf lıteye.ııln alaoatı.u. rllOh.-1 ol•: 
cllğer alaoalı:lılar bulunup ~ 
bunlann o ııarrl ?Deıılnı.1 il• tıısıl• 
e41lmlt ılcalannın mecmııııadaJI 
fazlaya çıkmaua ea çok artırıJllıl 
tahllldtı bakı kal111.1k bere artır•; 
on beş Glln dalı& temdit ve on befl• 
1tln1l ayni ıaatta 4 t .... , 
yapılacak artırmada, ba4ıli utıf 1 ,ı 
D1ıl alacatına rltbanı elaa ılil 
alaealı:hlarııı o ııyri mealı:al 11• ı.-:ı 
edilmiş alacakları aeeauaaıla• f• • 
ya çıkmalı: tart.ile, en çolı: arur-:: 
ihale Millr. 80yle bir beclıl •1 tf 
ıclllmesae Hıalı yapılmas. n ,.a 
talebi dtloer. &e 

6 Gayri ••alı:ul lı:eacliai .. .ua• • 
ol uııaıı. klllllı der.la.al nyı •er11'1, 
mtlhlıt ic;indo parayı •er•H• illJI., 

lııararı feaholuaarak lrendalcl .. ••••1 lf 
Jlkıek teklifte bulU&D ldlll.M ırı.t .. • 
oJduta bedıllı almata raaı elaafi "~t 

bulunmasaa hamen onbef ıan ualııl 
1 

lı artırmayı çıkarılıp•• 9.k artır•• ı 
illale edilir. iki ihale ıraıındakl f:. 
TO ıeçen 111ıı.Jer 1çla4ı yhbef at 
lt11ap elıınacak fal:ı; n cHter --1 • 
lar ayrıca hümo hacet kalın•1'S1:;0 
m41m111iyetiıııizee ahı:ıdaa taUll •l 
matdı (111) ·• ,, .... 

Gayrimenkuller yukarda ıoıt•~er• 
7·11· 939 tarUunda Ak;aabal ~· 
mtmurluiu oılaaında işbu ili• 1411 
g!lılarilen artırma ıarlnamı\ daire• 
satılacağı ilin olunur. ~ 

Mağaza icar 
artırması 

Vilayet Daimi Eocii: 
menindeO · . ,,,,. 

Hususi muhastbe11ıt1 le'' 
lu çeşme Haci jlgaı so ıfl 
ğındalc.i 2 No: la ma;aıa;,ıi 
bir ı~ntlik ı•bik icar be 21 
olan 45 lira ü.erinderı j' 
giin müddetle ıırtırf11d 1,. 
çılcarılmıştır. Muoalckıt 
minatı ( 3j0) lcuruıtur. }ıifl' 

T 2 - 10-939 tari al 
- s" ç ıtan perş~mbe ıü•ll ,.J, 

T 5 de Vıldget maka111
' $tı' 

toplanacak olan Dairnt ktıf• 
cümdnde ihaleıi gııpıla'" ,,ıi' 
lstelclilerin mu"akk•I ';,,, 
n:ıılatllt Encü,,.e11ı "' , •• ,,.,,, ı-

• 

i 
ç 


