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Almanlar 
60,000 esir mi 

almışlar?! 
Varşova çenberini 

.~ şark taraftan da kapatmışlar ! 
fl . 
~;Şark C~phesınde : 
r ~ Ankara 1.f ( A. A. ) - Alman B11şlcız111andanlıiının tıhliiine nazaran Cımıii 
'k· 1•rıgeJa ,Almon kıtaatı şarlca dojru yeni taarru~larına devam ediyorlar. 
1 
,.._ Ratl•m•n ~aptı esn•sıntl11. cereyan mulıarr.bı neticesindt1 aralarında birle.aç da 
"-~'•l oltla;u haldı P•longalılarda,. 60.000 eıir alınmıı 143 top 38 tıı1&lc Alm•nla-
1~ •line Jüımüı. 

t. 
Alman KıttHtı bir çolc noktalarda Vistol nehrini gefmiş/tr, Var şova etrafında 

'ti rlt tdirilen çe116ıri şark tt1r11/tan tla kapatmışlar t•rpta Fransı~ müfrıulerinin 
j ~dtını lt't'llcif ıtmi,lerdir . 

Şarkta çok şiddetli 
muharebeler oluyor . . 

lfnkara f 4 ( fi. fi. ) - Ş•rk cephesinde şiddetli mu'ıarebeler olmaktadır. 
"Y• resmi tebliğlerine nazaran lflman tayyareleri VarşovayJ ve diğer muhtelif 
r; bombardıman etmiş ve topçusuda Varşovaya yanq1n çıkaran gülleler atmışt1r. 

l erıstitüsü harap olmuştur. 33 !liman tayyaresi düşqrülmüştür. Varşov~ etrafmda 
1ı lrrıan kıtaatı mevzilerinden püskürtüldükleri. Pozan ve PomEnezdekı Polonya 

1 .'•n şiddetli muharebelerdeR sonra Kütnovdaki asıl Polonya fordusuna ilflhak 
11erdir. Cenubteki Polonya kıtaatı ağır muharebelerle çekilmektedir. Lodz şehiri 

/I ~O/onyalilar g•ri almışlar ve !limanlar bir çok silah muhimmat ve diğer harp 
~ lernesi bırakmışlırdlf . 

/liman resmi tebliği ise 60 bin kişi esir aldıktan başka diğer bir cephede de 
O bin ınevcütlü diğer bir Polonya fırkasımn teslim olduğu bildirilmektedir . 

i' Fransızlar zığf rit hattına 
~ doğru ilerliyorlar .. 
,;ıı~arp Cephesinde : 

11 lfnkara 14 ( A. lf. ) - Garp cephesinde dünden beri söz toplarındlf. Her 
~ 1

•raf1n tayyare faaliyeti. sonbahar yağmurları yüzü_nden sekteye uğramıştlf. l!eri 
ss' t~ftımız Pıgfrit hattın• doğru devam etmektedir. işgal edilen mevkiler hakkında 
11,i ~'>'liret mu haf aza edilmektedir . 

~~ merika silah ambargosunu 
kaldırıyor mu ? 

Almanların ileri harekatı 
durdurulacak .. 

Ankara 4 ( A A. ) -- Londradan Royter ajansı bildiriyor: Bü
tün askeri muharrirler Polonya kuvvetlerinin Alman ileri harekatını dur
duracağında müttefik bult1nuyorlar. 

Fransada kurulan Çek ordusu 
Ankara T 3 ( A. A. ) Fr•nu.tia iir Çek erdus•narı teşlcilinı 6aşlamrştır. Brı 

ord•11un ıimtlidın elli bin Rt1t1ciitlii eltl•i• ıöglenmelctıdir . 

Slovaklar harp etmiyorlar 
An/cara 13 ( A. A. ) - - Slo•alcganın merkui ofa,. Bratısla" dan 6ildiril· 

tl~jinı ı,ör.e hariın ilinındanbiri A!nıcn§• ile Sloo•~gtl artısuulalti nııinasebetler gır
tınlıımıştır. Pelongag• le.arşı 1ı,.,, etlfl•kten imtina edın bir S lovak alayının silahla
rı elinden alınmı ,,, Jc.4mpa lcon•lmaştur . 

Almanlar insani olmıyan harpten 
vazgeçmezlerse İngiltere de .... 

lf nkara 13 ( 11. lf. ) - Londradan bildiriliyor : lordla!' kamarasında sorulan 
suala karşı hariciye nazırı Hafif akz. eğer alman/ar insani o/mı yan taarruzlarmdan 
vazgeçmedikleri takdirde İngiliz kuvvetlerinin de ayni şekillerde hiçbir hareketten geri 
kalmıyacaklanm söylemiştir. 

Şark ve Garp cephesinde 
An/cara 13 ( A. A. ) - Ş~rlc. cephısinden yeni haber alınamamıştır. Garp 

cepheıinde, havaı •jann latr ilci tar11f için tle m·ihir11 ilfTlerrılier o'tlujur:a. Almanla
"" taa.rraz_ harelcetlırinin tlartl•rultlui•nu, düımanın topça ateşile ve hava /cu•vdile 
malcabıl hacı.mlarda bulundu;ıınu hiltlirigor . 

Almanların !zayiatı ağır ! 
. Ank•r• 13 ( A. A. ) - /svi,retlett ıelen habere ıöre A 'mrınlar •ğır zaqiata 

rııramııl•rtlır. Yartılıltırın miktltırı olcatltır ,oktur ki, hastaıtelerdıki doklar 9e lıasta
balcıcıler lcô.fi ıelmemelctedir. 

Berlintlen •erilen latıilere 11a.ıeran Alman B~şlcumentltını Leh mıılcaflemeti1ıi 
kırnıtılc için Alman orJularına emir t1ırmiş, ıız•n bir harp ihtimalin• karşı dıJ Alman 
m•lc.amlarınctl tıtlhirler alı11mıştır. Berlinde11 Kop!n ~2ğa 6iidirildiğine töre, Almar.
y11tla lntiliz oego.nnamılerini olc.aga11ltır iJcm c~~asına çarpılacaktır . 

Alman Başkumandanı ordularına 
. bütün vasıtaları kullanımz diyor r 

Ankııtra 14 ( A. A, ) - Almaa orduları başkumandanlığı Po
lonya mukaven:etini kırmağa imkan verecek bütün vasıtaların kullan
malarını bütün ordulara emretmiştir. 

C.H.P. müstakil gurupunda 
HükOmetin takip ettiği siyaset 

temamile tasvip edildi. Kongre iç~imaa çağrılıyor ! 
.. İngiltere ve Fransanın mağlup olmaması 

Amerika için elzemdir .. 

lf nkara 14 ( lf. fi. ) - Cumhuriyet Halk Partisi müstakil gurubu dün Reis 
vekili lf li Renanın Reisliğinde toplanmış hükumetin Başvekilin meclisteki beyanatm· 
da ila edilen ve Hariciye Vekili tarafmdan Parti gurubunda izah olunan harici siya

. seti hakkmda müzakerede bulunmuş ve bu siyaseti temamile tasvib etmiştir. Fran· 
sada yine Da/adilerin riyasetinde yeni bir harb kabinesi teşekkül etmiştir . 

lfnkara , , ( fi. fi. ) - flmerika Cumhurreisi kongreyi yirmi bir eylülde !ev
e İçfim•a davet etmiştir. flmerika gazeteleri kongrenin flmerikanm de nefine 
~ lfmbargoyu kaldıracağı kanaatindedirler. Heral Tnbuna gazetesi lngiltere ve 
:•rı1n mağlüp olmaması flmerika için elzemdir diyor . 

Alman halkından gizliyorlar ! 
Ankara 14 ( A. A. ) - İngiliz İ•tihbaratına nazaren nazi hil

li tnfittefiklerin müuferit su)h yapmamağa ahdetmiş olduklarını 
balkır.dan gizlemektedirler. 
Bir alman denizaltı ğemisi. bircok mayinları belçika sahillerine 
nştor. 

Almanyonın bir ümıdi 
~il li111tara 13 ( A. il.) - Taymis gazetesi. fllmanyamn lngiltereyi Fransadın ıyır
t1Jıundıki ümitlerinin zail olduğunu haber vermektedir. 

Fransız Kıtciatı, Alman toprakların -
da .. Alman topçuları şiddetli ateş 

hareketine devam ediyor .. 
!inkara 7-1 ( 11. il. ) - Cephelerden bir haber almmamıştlf. Fransız matbu

atı Daladye kabinesindeki tebeddülün lnqiltere ile girişile7 iş birliğ:nin tam bir te· 
sanüt halinde devam edeceğine kuvvetli bir işaret olduğunu yazıyorlar. ı vine Fransız 
gazetelerinin yazdığına göre. lflmanlar, Fransız - !liman hududunda tek bir karış 
Fransız toprağım çiğneyememiştir. Bilakis Fransızlar. !liman topraklarım çiğnemek
tedirler. Bu ilerleyiş birkaç kilometre derinliğindedir. Düşman topçusu şiddetli ateş 
hareketine dev4m etmektedir. Bu hal !liman piy4de1i•i mevzilerine çekmık esasma 
mıtuftur, 
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~~:~!fs~! ~~~~!~~~~~ 
.ıı S E N B E N U A F R A N S 1 Z ~-== B11zı hagiler biraları soğalc haTJa clolaplarındtı .,ga - ; ~rl Trabzon Belediye riya-! busln s11 içir.de so;ataro.lc. ıiıelerdeki atiket üurinJı gı· 

~ Erkek Ll.SeS•I ~ Bel•digemizin:.~~:n~~~) :i:~!.;r.~'.'"'"n ıa.ıa•""' ••im•"'" .ıdukl•rı A••·~ 
~ ~ a lira ücretli mezb:ıha baytar- Bayii '!Tin relctıbtl "' müıterilftrini memn•n ti .. , 
· ~l/ij lığı münhaldır. ıayesin~ mata/ olan bıı sojutma iıinden tloltıgı iir•l•'' 
~ &JI Kanur~i evsafı lı.:ı.iz istelc- ıişılerdelci eti/cet Ü%erintle yazılı fiyatlardan foılıı~fl~ 

Eflı4 LEYLJ • NEHARf ~, /ilerin diblorna. /otograf satmayacalcl11ntıın .,,. her hanıi bir sıb•llle fJeleo '"'
1 

~-1~ J f1esair evrakı müshitelerile olsun hiçbir z:am gtıpmtıgec11kl•rını11 '1e Ji;er r•lcı. ı•'t 
tiil'4 l.stanbul Galata P. K. 1330 ~§ hel~diye riyasetine müraca- fJesair içicilerin de aynı lcaytl '"' şart altınJa ıııtılaet11 'a, . r.li atlarıilan olunur, 4-5 lorının ,,, fazla sına satanların 6agiliktın çilcartılocok • 

I! ihzari Fransızca Kurları Havidir. !:I ilaç eksiltmesi rının bilinmesi ilan olanur. J~ 
, Olgunluk imtihan/arma hazır/anif. Pazar günden maada kayit muamelesi Vilayet Daimi Encü- k 

it• her gün saat 9dan 12 ye kadar yap''"· ;r2:_= meninden : Kimyahane noksanlar1 alınaca 
~ - Memlelc.et hastaneJilıin B l d E d 
•~ Okul 18 Eylul Pazartesi günü açılacaktır . 12-12 ;_~= 9 ~9 · 99 k 1 'fd e e iye ncfimenin en 

~ ;;:: ~ senesı a em ı ç 5510 lira 55 k•rrıı kıymetindeki m•htelif cifll 
- "llt ,. - ihti,r,acı 1803 lira 76 kuruş ılı 

~Mfriiiiiiiii.:U~~ ffil:ml~ liwj ijiii~ll~i iji ii iiiiiiimiiIDıiiiiiililiiiiiiiillliiiıl\l\rfl muh~mnı~n bedeliyle ~e pBae~:drıl'yı:l:;:~;;y•::1~,:::::ng_~a~:ı~a~:,r le:~ =~~~ın; 
lllll'QJllllU llWlJUJll 2 !.9 .939 tarihine çatan per- .... ~ 

~eml-e günü saat J5 de Vi- muracaatları ilan olunur. 4-4 

Orta Ticaret Okulu talebe 

kayit ve kabul şartları 

/aget malrnmında toplana- ___..,,,,, 
c"k olan Daimi Encümende ... • 
ihalesi yapılmak üzre 21 Tereyağ ve yumurta eksiltmesı 
gün müddetle açık eksilt- TRABZON VEREM MÜCADELE DiSPANSERi 
meğe konufmuştur. istekli- BAŞHEK/MLJG/tı. DEN : i 

Orta Ticaret Okulu Direktörlüğünden: ferin hergün Encümen kale- D .'spanserin fakir hastaları'lla tevzi edilnt' .. 
minde meucud listesini gör- Ü%ere 939 mali yılı sarfında alınmasına ihtigaç . 1°

1
1
1 

25 Eylul 1939 tarihinde tedrisata başlayacak oları Trabzon orta 
ticaret okulunda kız ve erkek talebe kaydına 1 Eylülde başlanarak 15 
EylOlde son verilecektir.Orta mekteplerde okutulan genel Kültiır derslerin
den başka gösi:erdiği Bürokomersiyal, Ticaret riyaziyesi, Milli Ekonomi, 

meleri ve talip olanların l 3"0 l l k 25 l O '-'- ın° rü en ., ira ı . ira 5 Jcu,uş mrıoa1<~at tem .... 11• J 39 lira 80 ku, uşlulc m11- 00 le l 2 le wr 
TJokkat teminat makbuz TJe 4 i o tereyağı ile 350 liralık 26 lira 5 urrıı ıgJ9 
ya hanlca mektiiplerigle En- 'Oaklc.at teminatlı 20000 adet Yumurta 4 Eylul ıl' 

tarihinden itihar•n on beı 11ün müddetle açık elcsiltlfl 16 
cümene mü.rncaatlsrı 4-4 • jlll,,. 
Vilayet Daimi Encü- konulmuştur. Şıırtnameler Dispanser başhelcimli 

gö riilebilir. ~' rnal bilgisi, Steno Daktilo gibi hayati ehemmiyeti haiz meslek dersleri 
yeni yapılan proğramları ve tedris sistemi ile bu elemamları yetiştirmeğe 
çalışan orta ticaret okulundan çıkan:ar malum olduğuf üzere ikinci dere~ 
cecle ihtisas okulu tahsili görmüş sayılmaktadır. Mezunları Tecim Lisele
rinin ikinci sınıfına imtihansız gir111ektedirler. Taliplerin aşağdaki vesika
larla mliracaatları : 

meninden : lstelcliledn Ticıırlt odasınJ• /c.r,gıtllı olJ11lclaf~i-
Soğuksa yolunun Zonoı Jair 81!lftleri "'" muvakkat temirtat nuılcbus vego "'pi 

meydanın• tuadiif eden tııpları il• birlikte ih:ıle tünü olan 18 Eglul 1939 ,-6• 
kısmında 782 lira 65 ku· zartesi tünü saat 15 te sıhhat tJe ;çtimoi muavtt1ıt4,,,.J 
ruşluk kaldırım ve lcorlc11- tlürliijii.nd• müteıelc.lcil lcomisgo11• balfJurmalorı . _/ 

Jule inşası 12-10-939 ı---------------------
tarihine çatan persembe Sathk radyo 

A ) hüviyet cüzdani 
8 ) İlkokul diplomuı 
C ) Sıhhat raporu ve çiçek aşısı ilmuhaberi 
D ) 6 adet vesika fotografı 

Dükkan icar artırması 
Belediye EncOmenindea : 

Belediye 11lc•ratından Sinem• 6intı11ı arlt.asındalci 277 
nawtaralı düklc411ın 6ir ıtrtelilc ic•rı ( 15) ıün mütiddlı 
•~ık •rtırmo;tı çılcarıldı;11ıdan t•lipleri 21-9-939 Cıı
,,.. 61İ11Ü saat'' tie Encümene miir11ca•tl11rı ild11 olanar. 2-4 

Nakliyat eksiltmesi 
Jnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Trab•onJ,,,. Karı müst•kil Müdürlüjüle S•rılcam~ · 
ltılıiıerl•r iJaresine se•lc •• oaral11rJan Trabzorta iotl.e 
ıtlilıce/ı 286 •e tliier lce~• ititırelırine ıöntltriltcek 27 2 
lo•. l~t811, içici lnadm •esair meoaddi /ıılıi~arige 8.9_j39 
t•rıhı•J•n iti6arın 15 gün naiJdetle fi! lcapalı z.ar/ asa 
lilı •ıin•lc•,.!I• lconalmuıt•r. 

Her ilci Hvlciıatın ihalesi 23-9-939 Crımarfeıi tünü 
ıatıl 12 tl.e Karı mülta/cil 111üdiirlüğü 6inasındtı yapıla
c•lclır. 

r.,, •• Sarılcamıı Ho.~igatının tıntinatı mrı•tılclcattı· 
sı 751 •• Karı lftiütt1.lci1 w.iidü.rlüiüne b11;lı tliier ititıre· 
l•ri• t•111İnatl ma•tılclcat .. ı 831 lir•tlır. 

T•libler, telr.li/ mektıipleril• tınain'ltı laa•i zarf 111rını 
nt••gg111 ıtıtıltLln bir ıaat l!t1el K•rsta ihale lcomisgon 

~ rtı•ı•tin• veTmelıri "• post .. ul• valcubulacalc teahlıüro.tın 
l.Pal ıtlilmigeceji •e isteklileri11 Trebzo 11 , Kars. Erzll 
~a•, Hop• inlaiıarlarına mi,•eaat ile ı•rtnameleri ıör-
'lfl•l•rl 1U11 olıın•r . 2 -3 

Bacaların temizlenmesi hakkında 
( 

Belediye Riyasetinden : 
B•letlige lcananu11un 15 inei matldesini11 21 inei fı/t.. 

raıı nt•cibincı ıanıın t1•lcuanu men edtcelc t•dabir cüm
lHiıtJen eltır•lt mecliıi /!Jeledigece ittihaz olunan lcerar 
ie•~ı1111 tı•filcan Belediyece hir ( Btzcalorı t•miz.leme t111-
ldltilt) lt.ur•ltlu;a evelc~ de ilan olunmuıtu. 

Şdtir dahilinde vukuu malıtenael ganıınl•rı önle
mek ifill &ulema bu t~şlcilit talep oalca 6ulsura 6alm11sın 
JojraJan Joi"•ltı oe muntazaman mahal/ita talı-ilt edi· 
lerelc i•c• tıılcil4.tı,.ı lıai• olan iter efl "' iter mdıssHe· 
11l11 itıc•ltırı t•mldıttirilıce;intlett mezkur teşlcildt me11° 
•pltırının lıan• "' miieıscıtltıre ı•ldilcl•rintlı lcındllerin• 
f11lall•t ıöıttrile1'/c m••ggın olıın ücret m•lcabilinılı 

+ttıltrrfH l•ml•l•flir1Nl.,1 lüıum• ıı,. '''"''• -4 ' .... • ı.J ~ ... .. ~ \.. 
, \ t)i ,e · ' 

4-4 

hinü Hat 15 e k•dc,.r bir 
ag içinde 'De prızarlıkla 

ilıalHi yapılacaktır. lstık

lilerin 58 lira 70 lcur•şlulc 
m•ıvalclc.at teminatlarile en
çüme11e mrıraeaetları. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi Askeri kısmın&n kayıt 

ve kabul şartları : 
1 - Anlc.ara Askeri Veteriner okuluna bu gıl 

siflil tam det1reli liselertlen igi ee pelc iyi derecede mezrın 
olan 'fJe olgunlulc imtiha.nltınnı oe,·miı olmalc şartile 
talebe lc.•bal edilecelctir. 

lstelclilerin aşağıdaki flası/ fle şartları h11iz olması 
lazımdır. 

A) Tri.rlcige Cumhuriyeti tebasından oe Tdrlc 
ırlcından olmak. 

H) Yaıı 18-21 olmak. 
C) Bellen t~şekkiilleri t1e sıhhatı orduda 'De her 

iklimde faal hizmete müsait olm(' k [Dil relcdfceti elı.n
lar alınmsz.) 

Belediye Encümeninden : 
Belediyeye ait olup pesta idoreıin• müluirlı~ 

rilen hir adet Filipı marka raJ,o ,.%arlıld• 111tılıC~ 
tır. Taliplerin BeleJig• mez•t salonıı 11temurl•I 
mur1ıca11tl11rı ilan olun•r. j - 4 ,,....,/ 

Beleeiye Encümeninden: ,;ı'' 
Belediye talar.ilil dairHi için (200) cilt ı•/ı _,_, 

müzelclceresi ta6ettiriltcelctir. Ta/;p/erin ıalı •' '-,, 
ıünleri ••at 14 de encümene maraclcatlan ild11 ol-" 

Belediye Riyasetinden : 1111 

BtleJige itfaiye teıfclldtı için 9J9 wıa 93/J -;111" 
ço ~ az lcııllanılmış oe oütün tılcsami mevcut "' s• ,,~ 
olmak ı•rtile bir •det Fart •eya Şevrolı mtırlco Jıl'-· 
bir şesenin pruarlıkla mubagauı Jc,.,rar altın• .ıı1• 1,,,,ır· 
jınJan isteklilerin BeleJlg•g• muraca.ılerı 1/411 / 

İnşaat eksiltmesi 
D) TGvır ve harelcdi, ahldkı kusursuz: tJe secig,si 

ıa;lam olmak. Vilayet Daimi Encümeninden : . ~1, ~; 
E) Ailesinin hiç bir /entı. hal ve ~öhreti olma- A~çaabat lı.:azası merkeziacie yaptırılacak (378~) lır• ~''"'cıt· 

malc [Zabıta t1eıilcası ihraz etmek J ruılult Kaymakam evi in4uı 12-10-939 taribiae çat•• ıl•~tl"' 
2- lıteltlilerin mürac11at isti dalarına şu 11esikaların filnii ıaat 15 40 kadar bir ay içiade ve pazarlıkla ibaıeıl t•P •''' 

IM;lanmaıı lizımdır : lıteldileria (28.f) liralık muvakkat temiaatlarile i.ncihaeae .. ar 
A) Nü/as cizdanı fJega mmsaddak sureti. 1 t' D t 
BJ Sıhhati lıalckında tam teşelclcüllü. askeri Ç 1 maa O Ve 

htıstane rapora "e aşı kağıdı. Trabzon Şehir Kulübünden : . 0,ı ~ C) lise mezaniget fle olgan/11/c ıahadetn•mHi Ekaori azanı• teklifi üzerine 23- 9-939 Cumart••• ~_,,ı•• ~~ 
fltıga tasrlilcli $Ureti. . . .. . 15 de fevkelade içtima yapılaca~ıadan mezkür ıü11.do/ıJI ~& 

D) Ukala alındıjı talcdırde askerı /canan, nı~am Kulüp aıı:alarınd.ın rece olunur . le 
•e tali11tatları kabul ettiği hakkında velisinin fit kendi· d' l 

ıinin noter/ileten tastikli taahhüt senedi. Ak arat icar artırma temdi •'O~~.-- ~ 
E) Saralı. uyurken gezen, sitiikli. h ;ı.gılma ve ~ • 

çırpınmaya müptela olmadığı hakkında fJtlilerin Semti No Cinai Muhıumen ~Te•ioatı \ 

noterli/eten tastilcli tauhhütnamesi. f Bu gibi hastalıklar- bedeli J't · ~ 
dan hiri ile alca/o girmezden e'V'Vel malul oldukları •~--- L.~t • L· ,o 
ıonradon anlaşılanlar okuldan çıkarılır "e bu müddete İ.:ı~cnder Pş. 271 Dü~ltan 100 7 ~O 
ait hiilcurnet masrafları velilerine ô'dettiriUr.j .. 273 " 100 1 60 

3 - ldekliler balu•dalcları mohalle·deki asker- ,, 275 " ıoo 1 ı• 
lik şubelerine istida ile murucaat edece/ela 'Od şu ~ele Meydan 8 Mat u:a 17 5 1' ,o 
rince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikten " ıo '' lOO 

7 1S 
A 

ı..r • .. 12 ,, 150 ıo 00 
sonra. nlcaratla yüksek ziraat enstitüsü v eterıner Kunduracılar 30 girgir biDa -iOO sO ol 
fakültesi askeri talebe amirliğine gönderilecelctir. Erzurum cadeıi 311 ,, oda ve bahçe (80) 5 70 

4 - Mürac •at miitldeti Eylulün 20 sine kadardır. Hal binaaı içiıade 9 Dilk.kiD 50 3 
1
, 

Ontlan sonra müracaat kabul edilmez. ,, 10 ,, ~O 3 

5 - Kabul duhul imtilu~nına bağlı d ;:'dir, Beledı'ye Encu·· menı·nden: ' -~~~ Şalaatletnam• der~celerin6 oe müracaat sırasına ~ ö .. etlir. .? 
lıteltli ad~tii tıımt1111 olunca kayıt işleri kop;nı,. ve Yukarıda OİDI ve mubamme• bedelleri yuıb ae•·"~~ı,ıl' 1 
/ca6rıl ıdilınlıre m•rcsce•t fttiltlerl oılr.erlik ıu6eltri ioarlara paaarhlı: •üddeti (11) rila temdit edilditfad•• ttl ,, .... 
'~! ''"'i'd ,.,,,.,, r--1 ,. Cu•ı 1Gılıri ıaat lt ciı E.atl••H 1airao11tl1rı 1111 . 
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~----------ıı.-ı--=-~ 
Şehir işleri 

HllRP VlfZIYETJ 

Şark Cephesinde ... 
B ek.diye bütçesinin 

ifade ~ylediği kLf v~et 
nisbetınde şehır ış- Sulhü kurtarmak için sarfedilen emele ve gay-

lerini düzenlemek lazımd1r. retler para t.f medi. uzlaşma yolu ile hılledilemiyen 
Bizde bugüo şehrin çehre- meseleler. nihayet silahlara havale edildi. il/manya 
"in/ kirleten sayısız öyle Polonyan arasında başliyan harp iki haf tadan beri 
~ksik/er vardır ki. bunlara bütün şiddetile devam etmektedir. l!k silaha sarılan 
devre deyre cevap yerilmiş 11/manyamn şarkta geniş arazi ınuvaffakiyetleri elde 
Ofsaydı çok iş görülür vt1 etmiş olduğuna şüphe yoktur. 11ncak 11/man ve Po-
~rabzon Belediyesinin. se' lonya ordularmın gerek kemiyet ve gerek teknik ba-
tıe/ik hesabım muvaffakı- kımrndan taşıdığı farklırla Polonyamn coğrafi vaziyeti 
Yet1e kapatmasını imkan qöıönünde tutulunca ilk onbeş günün verdiği netice. 
hası/ olabilirdi. yi, lflman ordusu heşabına büyük bir kazan; diye 

Salahiyet alan hüsnü kaydedemeyiz: 11/mınlar mı ileri hareketlerinde mu· 
~iyet sahibi arkadaşlar ek- vaffak olmuşlar, Polonyalilar mı müdafaa ve planlı 
er;n1 büyük işlere sarıl rical hareketlerinde üstün bir muvaff akiyet göster-
ltıerun yolunu tutarak çok mişler. b/nu daha ziyade önümzdeki haf talar ve aylar 
~aman emek sarfotmek su· gösterece .. ti: 

* 

ihtikara Karşı 
Şiddetli tedbir alınıyor 

Belediyede toplanan ihtisas komis
yonu Şehrimizde ihtikôr olmo-

d ığı n ı tesbit etti 
Bıııvekileli ·ı resmi tebliii:Jde fiyatında en küçük bir yükaeliş 

T~rltiye hudutl.rı içinde abvalı l görülıaediti bıriçten iİrea kahve, 
b~yırı haaabilo bütün hayatıD İJ çay, demir, kılay fiyatındıt beı 

faalıyetiaia; piyasa dwırumurrnn OD kuruş kadar bir yükıeliş aezil· 
normal 16yriade yüdidiitü ve dij'i vo bilakiı biikılaıetiD ibra· 
yüriimoltte devam edeceti temia eını meanettiti rıdı maddelerinde 
edaaııkte vo tabii bılin boıulu· fiyat iniıi o)acatı kanadına va· 
şuada vataocfıtlHdaa ea lı:iifülı: rıldıtı, ihtidra 1apılııcık hiç bir 
bir hareket röstereeelderin şiddet- vaı.iyet V4' io3p •lmadıtı netic;,. 
le cr:zalaadırılHafı boyan olu.n· ıiH varılıaıı ve lceyfiy~t böylece 
ıııaktaJır. A.nkaraya bildirilmiştir. 

~eti/e müsbet neticeler 11/a. 1 
rr,•rnaktan mütevellit bir 
;,is içinde kalmışlardır. Bu 
•rac1a az para ile başarıl· 
llıas, lcabil ve bir eser ha
~de daima göze çarpacak 

Polonya ordusu bugün mağlup ve hatta yıp · 
ranmış ve yorgun değil. bilakis muvaffak vaziyettedir. 
iki bin beşyüz kilometrelik bir cephe üzerinde 
- üstelik arada koridor denilen tehlikeli bir çıkıntı da 
olduğu halde - çok faik bir düşmana krırşı adım 
adım müdafaada bulunmak ve cepheyi kısaltmak 

esasına matuf oldrak munt11zam çekilme hart· 
ketleri yapmak. Polonya ordusu nam ve hesabına 
kaydedilmesi icap eden üstün bir muvaffakiyettir. 

' 

Hük1lmel, ferdin ve umu,. -
moıaf Htilo dı:vleliakini •yırd et
aıedea düşünmekte, konımaltt. 

T r:abzon halkı 
Bir yılda 

ahim işler tehir ve ihmı · 
rı kurbam olmuştur. 

Yeni bir eser meydana 
Ctirecek, fdkat büyük bir 
~kün if adtJ eden rakamm 
;ediye bütçesinden iste 

1/tı~si hiç bir zaman doğ · 

1 
bır düşünce olamaz. Bu. 
~e tahakkuku çok lü· 

,~a olan büyük iş ve 
//sat/ar için arastı!ılacak 
zr vardır. Nihayet çok 

tb; CJ/ olarak dü~ün:Jldüğü 
~liJIJzun senelere taham· 
hı; 01mıyan bazı umumi 
•t1ı~aç/arm bir dakika için 

Alman ordularının ilk hamlede garpten bir 
taarruza uğramadan. taşıdık/an f 11ikiyete rağmen 
Polonya ordusuna müessir bir darbe indirememeleri. 
kendi hesap/arma kaybedilmiş bir · /ırsattu. YJ/dmm 
harbinden beklenen netice salt arazi kazanmak 
demek değildir. Geçen günler Polonyalıların lehine, 
Bundan sonra Polonya ordusu derlitoplu, daha zinde 
bir vaziyette olacaktır. lllman/11ra oelir:.c:: ~.:t:;:,~~ u·u~
man arazisi içme uzanmış olacalclarından müşküller 
her hususta artmış olacaktır. il imanların aleyhine kay. 
dedilecek hadiseler doğurmak i~tidadından hali sayılamaz! 

K.0. 

ne kadar et yiyor ? .. 

çolt titiz, ba11aa v• dildtalh olua
oa atımdaııa nmumi harpteki 
gibi harp zenriai olmak ltaıtile 

ihtikira ııpl'Dalı: g-ibi fıraatcıll~ 
elbetteki yapaıaıya<;ak vo -u mey. Şehrimiz mezbahasında k.eailip 
daa b~lı.mıyacaktır. Hük.QıaetJo şehir balkı tarafındaa bir yılda 
be-aber milletia menfaat& da h'll iıtihlik edilen et •ik.tırı ~23-45 

kilodur. Bu miktarı merkez koy 
f •uat düşk.ür.lüğüne aıoydaa ver- Jeric,d«ı ve şıbir dı~ı mah•ll~riacJe 
miyecektir. Her yerde oldutu ıri- k11ilip 1arf oluaaalar hariçtir vı 
bı şehrimizde de ibtiki[ lup miktarı da malıl!D aetildil'. 
olmadığını aolam•k içın Ş'\yın 

Re1ıai lcayd• ıöre kesilen 
Valimiz Oıman Sabri A ial'ıa 

ha.JYl!aatı cia1 ciaı ayırıp derce 
riyuetinde evvelki ıü• Beledıy~ d' 

ıyeruz, 

de bir toplutı yapılmı;ta-, 938 E 
1 

l b d . . 
. . y Q ışın an ı ıncı 

Pattı Başlc.amle, 4ehrimiıiu klaun ıoauaa kadar lıteailen aıuh. 
tic;;rl, iktisadi, mali mebııfıliaa f telif cinı havvHl"r' ('>031 !:o .ı .. 

!-.. • • ,, 
...... .,. • · · •v~•''" ı~tırak:de 1277 keçi, J ltuu, 34. oğlak, 
yapılın bu top!antıde ibtikir ve 604 ıığ'ır, 40 öküz, 381 dana 
piyan vazıyoti it ca!ennıiı ibtisaı olmak üzre 9271 hıyvaıa k:ııl. 
komiıyoau tetkikata aetieosinde 
şehrimiz piyasaaında ıı-ıd11, giye
cek, içec!k, yakacak maddelerioia 

aiıtir. 

:l iıtci kiaua 939 dın aiıutoı 
939 IODllH hdar : 

~t~b e~ilemiyeceği fikrinde 

11 Oırıı· effz. 11ncak söyledi· Hariçten lise imtihan-
' trıi~l µibi belediye bünye larına girecek olanlara 

ııı,,.0 ı/eride batağa saplan• 

---·--------ı 7631 ltoyua, 1547 keçi, 504 

Fındık alım Satım Ve 
kuzu, 1058 o2'1alt, 1170 ııtır, 
148 iltüz 1001 daa1, 51 bo2'a 
ki lıepsi 2360 hayvandır. Ş'J he· 

tq,ll) C•Jr ~artlar · dairesinde 

a .•tılması iktiza eder. 
ıı· 

II ~eırl<ı 1~ • burada bahse 
,ffı ~;fl)i 1ttıhaz etmek iste· 
~ "'iet~ı ve bugünkü bütıe 
·-· :~'> ~ ~ !apılması kabil 
,,,, ~ (J Uhım işlerden biri 
" ''" ltı11 k C'r. /, so .ak kaldmmla-

~~1rlır1,_?bıh caizse; bu 
~k; iJo ar şehrin ortasrn· 
ı ela, a caddede daha ne 

Hıriçtea lise bitirme imtib•· 
ıuoa rirmek iıtiyealer için maarif 
V ekilliti yHi huırlaaan iatibaa 

tali••lHmeaiade bir f aaıl ayır· 
ınıştır. Bu fula röre, imtibıH 
rirenler üç yıl içinde b6tüa dou· 
leria iıatibaalarını vermek meobu . 
riyetindedirler. Liae m~zuaiyet 
imtihanı bittik.ten ıonra yükıelt 

tahsili taldb etmek iıteyeı.ler de 
aaıl talebe ile birlikte Üniveraitede 
yapılacak eleme imtibaaıaa tibi 
tutulıculı:lardır. 

'1~1· <ııon b · 
~-- '>ı 'rıde ır zaman leş Görüşler Du :1urlar l q

0
q%,. Yttacaktır. Bir za. 

ıh t 1 d 11poı Eylıll ~38 den 939 a kasar 
1 raca iş eri üzene bir yılda 1.4555 koyun, 9024 ke· 

çi, 505 kuzu, 1058 og-lak 1774 

k ? 
aıf11; 188 öküz. 1382 danı 51 girece mi . bot• keıilditi .. ı.,.ı ... ,ı. .. 

Parti mürakipliği 
Avrupa harbı~ ••umil• •· 

rak düaya deniz a1k.liy•bnı sek-

teye uf ratması b11ebile aoa bııftı 

içiade ihraç edileoık fındık pırti. 

luiai11 aevk.leriDi de ıüçleştirınit · 

tir. Bıau ratmen İtalyan tic1ret 

ıroaıilerinin teltrer au.-yyH iake· 
lelerdelti ıef erlerine batlıyacıtı 

H ayna 16 11111da lıtanbuldaa 

bir ltalyaıa vapurua110 ihracat mad. 

dclerimiıti aak.ledec ti haberi ÜH· 

Arkası 2 de 

Cumhuriyet Halk Partiıi he. 
aap i~leri mürakiplifine iş Baa
kuı mubaaebcc~ıi ıevimli, Zeki 
ve faal ıonçlerimizdn B. Ôaer 
Emaa ıeçilmiştir. 

Gelenler 
Necmeddin Mozuaen letanbulda balua1n 

~~ rı,~ fJeç{ar:ıur yığmların· 
\il~ t~~ ilJtid~'Yen bu cadde-

'~ ıler 1 halinden utana
Radyo Haberleri 

tahrir arkadaıımız Şevlr.et Çulha, 

Tiryaki ogv lu Doldor Talat, Dişçi Kemal 5alim 
Saruhu, Avukat Ali Ri:ıa, ırenç 

iq ec:ed 
b,, ı~. ty· e azap duymak-
~ıi4 QGıo ıh~~et iyi gören 
rJe

1 
hittı n. ıyı başaran bir 

~~ rJı b rnetile bu umumi 
~~rJ kv,.,a~ırnızdan savdık 
t ıt, l.Jfduk F 
Obı; ?in .. ~ •kat bu 

Sagın tiinltgicilerim, 

Şimdi siıe ıehrimiıin muh· 
telif cephel1rinden aldılım sokak 
hCAberlerini uereceıim. Dikkat· 
lerlnizi Trabıon agarı"a u.gdu· 
runu.z •• tlan .• Jan .. elan .• 

ladığı geçen akşam og11adıkları 
( Casu:. ) eayrı telif tuluat piye. 
sinin ad~mi muuaf /akigetinden 
anlaşılmıştır. 

• • • 
Ba sabah metelilcıiı kaldık-

Vilayetimiz tapu ıicil ıurup iliccHlarımHdao Edhem Pirinçci 
müdürü Nı:c :aiddın Tiryaki oQ-lu dün 1abah Güaeyıu vapuruyla 
Diyarıbaltır tap11 ı c'l fUrlip mü . ıı:lmitlerdir. 

dürlütiine tayia edilmiştir. H 'h 
NecJtid~ia Tiryaki o!lll vuife· ayvan l racatımız 

ıinde uzua ıeneler gördu~ü he 93~ .93g yılı içiode mücavir 

Oluşlar 

Karabük 
Bacaları 
R adyo, trenin Erzuru· 

ma ulaşmasından 
sonra bize ayni şe-

kilde bir müjde daha ver
di : Karabük demir ve çe· 
/ik fabrikası işlemeye baş· 
lamıştır .. 

lozan sulhünde elde 
ettiğimiz haklara rağmen 
bizim Vilrltğımızdan şüphe 

ede.7/er eksik değildi : Bı· 
rakm. Türkler iktisaden 
öleceklerdir. diyorltJrdı. Cüm· 
huriyetin azim ve karan 
bütün tahminleri yıktı ve 
hepsine müsbet eserle 
cevap verdi. Daha düne 
kadar belirsiz bir köy olan 
Karabükte kurulan çatı ve 
yükselen bacalar yeni ve 
çelik bir misaldir. 

Yalnız ham madde ÇI· 

karan bir yarr müstemleke
den kurtuluşun 'işaretlerini 
çoktan vermiştik. Bugün 
sanayileşme hareketimizin 
verdiği fertıhltk içindeyiz. 
fabrika llvrupada açlık ve 
ölüm makinası gibi birşey 
olmuştur. Bizde ise tam 
fpr..:İ 

Daha iki gün önce Baş
vekilimizin meclisten akse· 
den dinç sesini dioleme
diniz mi? Başvekil emni
yetle söylüvordu : Umumi 
harpteki gibi yiyeçek ve 
giyecek sıkıntısı çtkmiye· 
ceğiz. Bir çok yünlü. pa· 
muk/u ve ipekli kumaş 

veren fabrikamız var. Yiye
c~ğimiz şekerin yüzde yet· 
miş beşini kendimiz tıka· 

rıyoruz. Eve/ce unumuzu 
dışardan alırdık; şimdi buğ
day satıyoruz .. 

Görünen köy ldavuz is· 
temez; hareketin olduğu 
yerde bereket vardır. Fakat 
sulh içindeki hareketin!.. 

Mesut ve refahlı Tür· 
kiye artık bir rüya değildir; 
Karabük bacalarmdan yan· 
gm duwıanı değil, demir ve 
çelik dumanı tütüyor. De
mir ve çelik azmin ve sağ· 
lamlığın sembolleridir. 

Yeni büyük eser bütün 
millete kutlu olsun ... 

Hakkı Tuncay 

Teşekkür 
1a1~1kte:uruyüş tarzımızı 

~VıJ ~,.,': ~e1c/'~~ran yalak· 

- Alo . . Alo / Burası Ye. 
niyol idarehanesinde Alap rtAd
yoıu .• Uıun dalğa 7, 5, 99 .. 

Zarından, haoayici rarurigeleıini 
&ıle,,.elc kastında,. ötürü fınti.ık 
müstahsili iki kögliinün satmak 
üue paıora getirılili bir kaç 
yüz kilo fındı;ının gÜ%Üne bakan 
olmaJığı c.ıe nihayet bir fırıat 
düşkünü tarafındatt kilosu aç 
b'ı k1Aruştıın alı11dıiı dugul

rtıbel~rle takdir kuanmış dürüst viliyetler4ieıa TrabzoH relen ve 
ve d eğ e r 1 i devlet memur· giden bıyvan miktarı: 
lanmı:ı:dan biridir. Yeni vazife. Tr•bzoaa ırelip ridell koyun · 
leriade de muvıffakiyetıcıi dileriz. 41279, keçi 104 öle üz, Trabzon· 

Trabzon Belediye Riyasetine 

~4 •~ıldır ın~ ıbka etmek 
~Pa:'~ruy~ Uzerinde, ba . 
'Q" !Jibi ra~ ve çok defa 
1 k fl)l.Jl 6!Urürnekte ol
>4~ı. bir ır ka/dmmı bil-
i "<et Şeh · · 
•111~ trıiJk. .'1~ ortasrnda 
~~it· O/<ır ç:;kın/iğe taraf
b 1trı· · 'en· "'or1 1lill . 1 Belediye 

~~,, baş1 tik icraatma 
t' ~l"r)~laRasım dileriz. 
~~~b· 1

2a Çınar 
1tır •den 1 -
~~,b~ttiai 96 ge en 
h~ ')e lid ~5 kilodur, 

'h ~ ,.1°' 0•tır11k 100 1 •dur. 

Bu sabah Kemerkava cephe. 
simle cllerinde desti, tenek•, ka· 
d111, erkek bir •Ürü halkın, çeş. 
melcrdc bir yaJum su aragup, 
esef le teessüfte, teessürle çeıme
leri kup kuru ıörüp ahlana, 
uahlana •ulcrin• döntiükleri gö· 
rülmüıtür •• 

• • • 
Ycniyol idarehanesine ba 

gün telef on kurulacaiı m~usukan 
ö;rerıilmiş_tir. 

" . . 
Panorama balıçesinıle saz 

mı, t1arigetc mi, tiyatro mrı ol· 
duju belli olmaJlan Kemal Sahir 
kump:ıngasının iki baı aktöıünün 
aJ1rılıp kumpangan111 ıpttSJCI ~ai{ 

muıtar. 

Borsada 15, 16 kuruş üze· 
rin• Muaıncle gören fındıkların 
ablelharp satılıp bade/harp bor
sadan ıeçtiii ue böglece resmi 
f orm.alitcnin Je 9erine ietirildiii 
'iuag•t edilmiştir. 

• • • 
Trabzon pİ!JtUasıntla zerre 

kadar ihtikar ol111aclıtını ihtisas 
Ark.aaı 2 de 

CEVDET ALAP 

Şehriaıi.1 tapu aicil gurup mü- dan giden 75 koyun, 11 kuzu 206 
dürlütüne t•yin oh1nan B. Talat keçi, S6 inek, 4 beygir, 16 köpşlt 
şehrimize relmi~ ve vızifetiae ,_2_1c_e_d_i. ___________ _ 

baılaıaıştır. 

Sevk edilen hayvan 
mevaddı 

Paatırma 4620 kilo, kavurma 
12470 kilo, 11tır deriıi 1'..!69:t it. 
koyun deriıi 62178 k. keçi deriıi 
~9072 k. •v derileri 561 it. ya. 
pıtı 30l539 k. kıl 4620 it. deri 
kazıatı11 3450 k. iç yağı 8973 
le.. ıtaz tllyü '467, bııfıruk 37 60 
it. kuzu deriıi 80 k. otlak deriıi 

2033 ki. tııe ıt •aıı kilodur. 
• 

Beni yetiştiren Trabzonun ue 
Trabzon halkının, Edirne meb. 
us/uğuna intihtıbım sebebile r.a. 
çis şah•rma gösterdiği muhabbet 
oe coşıan iltifatlarından mıitı
Jıassis ue minnet/arım. 

lskelır ve uapura kadar beni 
teşyi etml'k lutuf kar lığında bu
lunan Sayın Valimiz başta o/. 
duğu halde, EeleJiye, Fırka ue 
ttşeldc.üller heyeiitte c.ıt bütün 
mırmur ue tüccar ue halk kar~ 

deş/erime minnet ue ıükranları
mı arı:eder, hepinizin ue hepsi
nin gözlerinden öptüğıimürı teb · 
liline taoassat buyurmanczı ric~ 
ederim. 

Tım•I Nacumi Gö{ud 



Süzgeç 

Gürültü 

Rekabeti 

Ş 
imdi de rekabet baş· 
ladt! Belediye parkı
nın içinde akşam 

üzeri ve akşaml•n rahat 
bir nefes almak imkam 
kalmadı : Kahvenin biri 
diğerine rekabet ediyor,· 
birinin müşterisi fazla iıniş 

te ondan. Bunun önüne 
ne şekilde geçilir ? Kolay/ 
Elimde aJa çığırtkan hopar· 
/örüm yok mu? Nasıl olur? 
Belediye parkmm bir bu· 
çuğunu kirallyan Muh•rre
min oğulları bakın nasıl 
yapıyorliJr: Parkrn Yeşil 
yurt /oka 1tasma bakan 
kısmmm yarısı onlarda 
yarısı Şems lkahvesindedir. 
Muharremde ol11R kısmm 
meydana bakan yamndaki 
ağaçta Halkevinin ~iki tane 
hoparlörü v•r. Hal böyle 
iken bu kısmın kiracısı, 
parkrn yeşilliği içinde . azı
cık oturmağa gelenlerin 
arasına hoparlörünü getirdi 
oturttu. Pek fazla cızırtısı· 
na rağmen, ajanslar filan 
dinleniyordu neyse/ Fakat 
bu yetmedi: bu sefer ho 
parlorü aldı öteki kahve· 
nin hududu üzerine dikti; 
ve boyuna ağ/ıyan. göz 
yaşlan deryaları doldurup 
t11ş1ran o kokmuş plak/art· 
nt başladı bağırtmaya! O 
da yetmedi, ismi belirsiz 
istasyonların sade paraziti· 
ni ve kimsenin anlamadığı 
soğuk neşriyatım da hiç 
bir endişe duymadım yaydı. 
Yakında oturan birçok ta
mnmış aileler kaçtı,· uzak· 
ta oturanlar hep yaka silk
ti. Kahvenin kiracısı mem
nun; çünkü istediği bul .. 

Bu ne biçim iştir böy 
le? Bu kahvenin gürültüsü 
otelde yat•n ecnebilerin 
~ikayeti üzerine. Ulus qa 

zetesinin başmakalesine mev 
zu oldu. Daha önce ve 6onra 
Yeniyolda bir arkadaşımız 
da yazdı. Yeşilyurt oteli de 
belediyeye şikayet etmiş. 
mezkur kahveciden iki defa 
ceza alınmış. Kanun da 
sarih ... Bu kahveci nereden 
cüret aliyor? Ceza verdiği 
ne bakı/usa beledi'/ e gör 
müyor veya işitmiyor de
nemez. Ne yapmalr? bu 
işi Belediye bilir/ Beledi
yenin sıhat ve zevkini ko 
ruduğu halk ta bilir! Haf. 
km dileklerini aksettiren 
gazete de bilir! lki kat/J 
cıza almma/JI Söyle diyen 
/er de vat: Belediye oarkı 
niçin böyle rekabet uyan 
dtrac•k şekilde taksim ~t 
miş te kiraya vermiş. Ust 
tarafa az insan geliyorsa 
kirası da az olurdu.. Bu 
parkta ajans haberlerinden 
g11yri olan müzik neşriyatı
m sesi iyi ayarlanmış ola 
rak Halkevi vermelidir,· iki 
hoparlörün sesi parkın 
her yerinden duyuluyor. 
f!jans zamanlarında parkın 
diğer tarafında olan Şem 
sin hoparlörü de çahşmasa 
mesele hallolur. Muharrem 
kendi müşterilerine Yalnız 
.ajans haberlerini kendi kah. 
resinin olduğu yerd_en ve. 

etflr. '' ~g ınt ! 

P"' Doktor ŞarK ve Garp Cephesirıde 
i~~ • 

an Piy ·de~!-0-K-la-;-a-~i~e~ 
= -

Bir Al 
Alayini 

imha 
olo ya il r 

• 
1 

ti e • • 
12 Eylüle kadar Almanlardan 13000 esir , 48 top, 

215 makineli tüfenk, 170 tank ve 2000 den 
fazla ot om o b i 1 zaptedilmişdir. 

Alman Genelkurmayı Endişede mi? 
Ankara 16 (A.A )- PoloDya 

reami tebliaine aıu:aran Alman 
ve Polonya hava l~uvı e'leri bazı 
mıntakalarJa faalliyette bulunmuş 
Lulco civar nda lbir ıro'orlu Al 
man kolu ile bir piyade alayı 

imba edileit V arşova etrafındaki 
çarpışmalarda !Polonya hudutları 

muvaffakiyetl• net' celenmiı ve 
Almnlar mühim uyıat vermişdir 

Alman resmi teblitide mühim 
muharebeler cery::n ettiiini ve 
Polonyalıların çenberleri kırmak 

teşebbü!lerinia akı o ka1dif'ıuı 

blldirıııektedir . 

Polonya ıj!insının bir tebliği 
ae naz.aran 12 eylüle kadar tea 
bit edilen rekamlara göre yaralı 
olmıyarak l300{l Alınan Ciir edil 
mit 48 top 2;5 makineli ltüfenlc 
170 tanlı: vo 2000 den fazla oto
mobil zabtetmişlerdir. 250 Alman 
tayyareside düşürülmüştür. 

Dail mail rıgueteıioin askeri 
muharibi Polonyadaki vaziyet 
baldcıada 4imdiyo kadar gelen ha-

Görüşler Du ; Urlar 

berlere atfen Polonyalıların Al 
manlarıokiodeo çok az zayıat ver 
tlilderini ve Polonyalıluın ordula 
rını aşa~ı yukerı bütün ltuvveCle 
mubafazııya muvaffak olduklarını 
yazıyor. 

Garp cepheıinde şiddetli top 
cu ateşine ra~mcn F raaıı:ı ileri 

batlemım mevzii ilerlemeler elde 
ettiklerini F ı aııı:ız resmi tebliği : 
bildirmektepir . 

Romada çıkan la•ere faşıata 
gnetesi F raoıı:ı kıtaatının başar

dığı ileri hareketin Alma genel 
kl rmayını Aodişeye düşürdü~ünü 

yazmaktadır. 

30,000 çek tevkif edildil 
Ankara 15 ( a. a. ) Bir Holanda gazetesi bir çok menba 

ından öjrendiğine göre Bohomga ve Moravgada büyük bir kısmı 
,,.ünevver olmak üzr'! otıız bin kişiyi tevkif etmi#erdir. Hazırla 
nan listede yt!tmiş birı k ·şinin ismi vardır. 

Macaristanın vaziyeti ! 
ankar~ 15. ( a a. ) -:-- Macar hari~ige ~a~zrın111 parlam_ent~ \ 

hariciytt enciımenınde yaptıgı beyanatta soglemışfır : Macar mılletı 
Oolonyalzları müşkil ve kahrama-ıca mücadelelerindfl sarsılmaz bir 
muhabbetle takip etmektedir. Maca .. isfan muharip/erden hiç biri 
/"'rafından tehdit edilmediği için Macar hükumeti bitaraflığı söyle
meğe lüzum görmiyor. 

-~="-'-"-'-= 

Radyo Haberleri 
Akçaabadda 

tütün işi 

- Baştarafı birde -

komisyonu. tesbit etmiştir. 
Lokanta, kahvelerde yü:ıd• 

99 ihtikarın kablel ve b":Jdelharp 
tesbit edildiği h~lde ses çıbrıL 
mamıw, bu fahiş ihtikara mani 
olu11manuısı cayı dikkat görül
müştür. Lokanta, kahvelere ah 
valı f evlcalade zuJıur etmedikce 
uğradığı görülmeyen yeni bele 
ledige reisimiz 8. M. M Yarım 
bıgığııt zuhur ede1t ahvali hazzrai 
fevkalade haıebile bu cephedeki 
ihtikarin önürıe geçecezi zan ve 
tahmin olunmaktadır. 

* * * 
Sıyın yeni beledige reısz . 

mizin bu sabah Yeniyol idareh• 
nesini lütfen teşrif le sahip ve 
müdürümüzle ben<Ünize hitaben 
not tutmaya imkan vermigen 
selis ı.re seriülbeyan bir mülakat 
verdi~ini su tesisatı, lağım yol 
lo.rz inşaatrnın yapılan ve yapı· 

lrcak olan şekli, çeşme yollarının 
yeniden tamiri hususları, tanzi
fat İşi, kadro, bütçe va:ıigeti, 
d•ha bir yığın mühim, hayati 
işleri üzerinde çok ._akıfane, igi 
kavranılmış, çok yorgunluk, him 

gürültü yapmaya yarar! 
Hsrkesin kulağı ne sa 

ğırdır, ne sağ1r olmaya he 
veslidir.. Bunu temin 
edeceklerin dikkat ve ala 
ka/annı bir daha dileyoruz. 
Tekrar ediyoruz. bu dilek 
sağlf olmayanlann olmaya 
da heves ve tahammülü 
olmayanların di/eği~irl. 

SÜZGEÇ 

Not. 
Bu gazı dizildikten sonra 

bahis mev.ıuu olan hoparlör çok 
zararlı olduğa gerden kaldırıl
rrıııtır. Şehrin seslerini niHm 
altına almaya 11arrlımı olur dlgı 

·~~ İIJ' ~olt/ff~t 

mele müteoekkif mesai hakkında 
verdiği izahat, malumatı gelecek 
nushada mufaualan arz4JiJece . 
ğini müjdelerim 

Hulasaten haber vereyim ki 
yeni su akıncıya kadar eski ın· 
gun akıtılmasına çalzşıltyor, la
ğımlar fenni, sıhh İ ş~kilde yapı 
lıgor, tanzifat işi esaslı surette 
dü:zerıe konulacak, bütce de ehem 
miyeıli su.rette tadil edilecek, 
memur 1<.adrosunda miihimc"" fa. 
ıarruf gözetilecek, istikraz temin
lenecek, beledive vezaifi hakkile 
ifa edilecek .. 

Yani: Vermedi mabud, ne 
eyluiıt mahmud?. Değil: Um 
raıta ömrünü vakfeden Muam
m>!re elbette verecek mabud ve 
fllbett • egliyecek Mahmud/ . 

* * .. 
Sayın dinleyicilerim I R.ıdyo 

atmasyon bitmiştir. 
Şimdi hava haberlerini veri 

yorum.. Trabzonda hava güneşli, 
günl geçiyor . . Ceble de para, 
yüreklerde rahatlık olsa rıe bir san 
tim borç olmasa da hayatın zev 
kini, bu güıel havan.n tadını 

çıkarsak •.. · 
CEVDET ALAP 

Çömlekçi boğazı 
fena koku içinde 

iskele caddesi:ıden Çömlek 
çiye inen sokak sidik kokusu 
içindedir. Orada yaşayanla•la 
birlikte gelip geçenlerin de sıh 
hatrnı bozan, istikrahını çeke,. bıı 
kokudan bu işlek şokağın kurta
rılması için belediyenin ehemmi 
yetle dikkatını çekeriz. -----

Zıgi tukele 
Trabzon aakerlilc şu~e.sind .:o 

aldı2ım a.ıkerlik terhiı t~·lkerı•mi 
zayi ettim. Y eniıioi alacag-ıııı<lau 
eaEiainia hükmü yoktur. 

Saçlıhoca mıhalleııiııdn 
1313 dotıualu Muıtafa 

'.folP.J•lcıı 

Akçaabat 12 ( Hususi ) -
Köylümüzle oe bilhassa ziraalla 
uğraşan sınıfla yapdığım temasta: 

Bu yıl büyük emekle mey· 
drına getirdikleri dört milyon 
kiloga yakın tütün mahsulünün 
gerek havaların elverişli gidişi, 
ıerek gösterilen azami titizlik 
ue ihtimam sayesinde, kalite :fi 
bariyle pek nefis olduğu söyle. 
nilmekte ve bu halden dolagi 
güler yüz göstermektedirler 

Yalnız her yıl olduğu tibi 
bu ytl da ııvans almak hususunda 
acele eden köylümüzün daha 
uzun beklettirilmigeceğirıi ve 
bundan dolagz doğacak bedbin 
hareketlere meydan verilmiyece
ğini kuvvetle umarız. 

Mamafilı avans verilmesi 
hususunda icabeden t.mrin bu 
güne kadar verilmiş olduju ka
nuatindeyi ı. 

Binut!nalegh Trabzon inhi 
sar/ar baş müdürlüğü buönemli iş 
üzerinde bir parça daha çaba/c. 
luk gösterirlerse lc.öylıimüıün tam 
zamanında imladznrı kosıı.lmaş 

Je ağır bir sıkıntısı aiJerilmiş 
olacaktır. 

Akpabat Muhbiri 
Kemal Onur 

Tayin 
Lise tabiiye öğret

meni Şaban Vehbi 
Ünsaç Edirneye, F else
f e öğretmeni Besim 
Savacı İzmire, Kız or
tadan Mebrüke Eski
~ehre, Erkek ortadan 
İbrahim gemlik ortasına 
Tabiiye öğretmeni Lüt
fi Karsa nakillerinin ka
bul edip etmiyeceklerini 
Vekalet kendilerinden 
sormuştur. Bir kısmı 
kabul etmediğini bildir· 

i tir. 

Sajlık düşmanlarımızın 

en müthişidir. Bu11a eo si· 
neji de ;derler Bu rrıtır 

hagv .:n, insan Tarı sadece 
taciz etmekle le.almaz. Ayni 
zamanda hir ço~ hastalık
larınd(ı nakilluine gardım 
dım eder. Bundan ha~ka 
bunların konmadığı ~ıga 
goktar. Kokan, kokallile.n 
çürük şeyin iizeriutle : iir1r
ler. F alcat bunların en zı· 
gade ürediği yer gübreler· 

gün lti.zımılır. Kıırtı •İ11ek· 
lerin en :ıigatle /aaligettı 
bulrınJulcl11rı zafJlon onbeı 
11is11ntlan eg/Ul •onuna lctı· 
dae Beı katerligora ıinılı 
olur. Onun içindir lci 111eı· 
hur bir öküz• k• ovetli bir 
arslııntlan Jah11 ç•il•lc ger 
fJtr ddrlre. Kara ıinelcltrin 
naklettilcleri ba,Zıoa laast•· 
lılclar şunlartlır. Tifo .,,,,e111 
ıoıuk iılıtıli, lcolıra, ılis•t1• 
teri, saltın ishal. irinli ıöı 
lcirısı, trt1.laomtlar. 

Meselashir ti/olunun fll 

g1.h•t bir koleralının piıli· 
ği ü '!!erine konan bir icar• 
sinek or.,dan lcallcar gigı· 

cek/e,.imi%t!, içecelcleri111iı• 
ağumıza, burnuma:ıa lcen•r: 
onan agalclarınJa lc.anatl•· 
rında iulu1111n mi/cropl•' 
buralara bulaıır "" böglecı 
çok kolaglılc.ltı laıutalılcl•'' 
nalcleJerler. 

( Dtv«mı ıeleeelc ıogula) 

Doktor Kıhım Galır 

dir. Burıları1t hır birisi güz 
elli le.adar yumurta g•par 
Bu yumurtalar bega:ı renk
te ve bir milimetre boyun 

dadırlar. Bir nıiiddet sonrn 
her yumurtadan flbir k t. r• 
si~ek kurdu çıkar: Birkaç 
ıii.n içinde bu kurtlar nemf 
denilenl2eımer fJe pirinç ta · 
nesi klltlar l>oydc bnılc• 
kurda ı,· havvül etler. Bun
lar da. patlayınca içlerinden 
a5ıl karfl. sinekler çılcaralc. 
11ç111aga başlarlar. Bir ya
mar/anın tam bir sinek ole 
bilm~si içi11 ou i'a onbeş 
~~----;,__~--~--------~----------~---------------

Fındık alım satım ve 
ihracat işleri düzene 

girecek mi? 
Baştarafı 1 de 

aİ•• ıeçen cumarteai va puu 
ıioleri li•anımızdaa ~600 çuval 
iç ve ltalamltlu fıadık Eıe vapu
ruaa tahmil edilmiıtir. 

lbracat piyaaaııaı ıcyiadiren 

bu h .. ııero rat•en ıehri•i:ıdeti 
banlı:a şubeloıi avans ve iıltoDto 

noaaelelorini henüz yıpmıta baı· 
lamamıılardır. 

Ba buıuıta yaptıfıauı: tahki
kat oeticoainde ıehrimiz baolta 
fUbeleri kati aatıılara ait dökil
maa üzeriae evvelomirde müdüri
yeti umumiyeleriae malilmat vere
rek alacakları aüıbet cenba rire 
auamele yapacakları anlaıılmlllı:

ladır. 

Binaeııale) ~ lıtanbuldıki ıc· 
nebi vıpıır aeeotel~rinin seferle· 
rini ahvalı hazıra dolayısile ani O · 

'br•· aıbayete eraokte oldutu ve ı . 
oatıa aormal vaziyet• rire•el~ 
iktisadi, ticari mahfillerci• k•t• 
olarak üaid edil•ektedir. 

Bu hafta içiade limaaı•1•' •• İınç, Yunan vapurları AfrllP 
ıua timal limaalarile. Marıily•1' 
mal alacağı haberi de rerek tOO· 
CUI ye rerek miiatabaili çok ••• 

Yiadir•ittir. •• Fıadılı: Tarı• Satı• Ko•P•1 
1 

tifi birliti ıerelt ortaldarıaı• -~o 
gerek ortak ol•ayaa mii•tah•• t• 
aıallarıaı avaaa ıaulı:abili al11tı1k 
devam etaektedir. ,. 

r '. Yumarta ihracatına r• ıo ~· 
yumurta ihracatını• butii•l•; 11 
baılı:yacatını nazarı dikkat• • ~· 
Ticaret odası, müaaid rcnabi 111'di· 
loketlero ihracata miaaad• t o~ 
lip edilıaiyeceği lteyfiyetiai ıii~11 
ve ialisarlar veltiletind•• iıtı larak durdurmaları yü:ıündan 20 

fiİDGeoberİ ba1layu bu KrİZİD etaıiftir. 

~s-=~--=-=-___,-=-_,.._,_;~-=--==-c-=-=-=....,_,.-~ 

i L A N 
Trabzon Askerlik Şubesinden · 
1 - Şube mıntakasındaki 335 doğumlulatıtl 

ve bu doğumlularla muameleye tabi eratın 10~ 
yoklamalarına 2-1. T eş 939 pazartesi günii be.Ş 
lanacaktır. Jl 

2 -- Bu yoklamalar mezkur tarihten itibar;t .. 
her gün saat 14 ten saat 17 kadar devanı 
mek üzere şube binasında yapılacaktır. Jı.1" 

3 .. Şube mıntakasındaki yerli 335 doğurı> rli 
ların ve bu doğumlularla muameleye ta~i Y~~fJ 
eıatıo evvelce kendilerine tebliğ edilınıŞ 0

1 
ıl" 

gün va zamanlarda, 335 doğumlu yabanci era ıti" 
da 2-1. Teşrin - 939 dan 20-1. Teşrin - 939 ~, .. 
hine kadar her gün öğleden so11ra şubeye Jll 

caat etmeleri lazımdır. 0,,o 
4 •• Bu yoklamalar 20-1. Teşrin - 939 g ııı', 

bitmiş olacağından alakadarların cezaya uğra ııı'" 
maları için zamanında Şubeye gelerek yokl• 
!arını yaptırmaları ilin olunur. 

t: 
~ 
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lk. Ü~D~frÜ Ü«;ÖIFD fil~D~IF lb>~YUJlrlYIY©lraaa 
ICöy, temiz insanların temiz ve sıhhatlı ya
llan için aralarında kurdukları bir kardeşlik 
sı ve dostluk yuvasıdır. 
Onu temiz tutmak, günahsız çocukların ve 

. Şerilerin sağlıklarıo1 korumak her köylünün 
~ik ve başhca vazifesidir. 
l<öyön herhangi bir köşesine veya evlerin 
l~Iarının bir ucuna pislemek ne kadar çirkin 
~e kadar iyi terbiyeye ve sıhhate aykırıdır. 
Büyük ve kanlı sürgünler, kolera, ve tifo 
i karahumma'nın baş sebebi insan pisliğidir. 
Bu insan pisliklerinin gelişi güzel yerlere 
ilmiş olması bunların içece sulara karışması 

tkunç akıbetler doğurur: 
leöy kanunu : 
leövlerin nüfusuna göre birkaç umumi hela 
~er ~ve de ayrıca hususi hela yapılmasını 
bur tutmuştur . 
Bir çok köylerimizde bu hususda şükrana 
tr bir gayret ve faaliyet başlamıştır. 
~•kat yine kontrölden kaçan bir takım yan-
1Clrın ve yolsuzlukların önü alınamıyor. 
Yazılarımızın muhtelif yerlerinde de bahset
L gibi dereden 1bir kol alıp (akar sulu umu
Qelalar yapmak) ve bu su kolunu tekrar de-

1~ Vermek . 

\ l\at'iyen yanlış zararlı ve tehlikelidir. Muh: 
tın böyle halaların derhal önüne geçmelerı 

ltldır. Zira bu suretle dere suyunu kirleterek 
t~r köylerin bu sudan istif ad esini menetmiş 
()ruz. 
&una hiç bir köyün hakkı yoktur. 

tn iyisi (kuyulu) ve (fıçılı) halalar yapmak
Ci&u husustaki malumatı hükumet doktorla
all isteyebilirsiniz. 

6 - Evlerden dökülecek pis suların kuyu 
~~.pınar sularına karışmıyarak ayrıca akıp 
~si için üstü kapalı akıntı yerleri yapmak. 
ı' - Köyd~ evlerin etrafını ve köyün so
'rını temiz tutmak ve her evin önünfi sü-
\~k 
: _:. Çeşme kuyu ve pınar ba~larında güb
l ı>tüntü bulundurmayıp daima temiz tutmak 
\~la suların etrafa yayılarak bataklık yap-
;sı için akıntı yapmak . 

' :::::: Köyün süprüntü ve gübreliğini köyden 
~~~ yol üstü olmayan sapa rüzgar altı yer
~ ~apmak ve her kese o gübreliklen yerler 
~tll't k 
~l ~Köyde insanlarda salgın ve bulaşık bir 
~d •k çıkarsa veya frengili adam olursa o gün 

'tb yollayarak hükumete haber vermek bu 
~ llıerine kazadan memur gelinceye kadar 
~n yanına bakacaklardan başkasını bırak-

~~kuınete haber verilmesi kanunca mecburi 
~ta başlıca hastalıklar şunlardır: 
~ta humma (tifo) 

keli humma 

Çiçek 
Kuşpalazı 
Kızıl 
Mısır göz ağrısı (trahom) 
Sakağı (Ruam) 
Bulaşık kanlı basur (Dizanteri) 
Veba 
Bulaşık beyin humması 
Kuduz 
Lohusa humması 

Frengi 

Şüphesiz köylü bu hastalıkları seçemez. Fa
kat kitabımızda bu hastalıklar hakkında bilgi 
vardır. Bunlardan birinden şüphelenildiği zaman
larda derhal köy kanununun emrettiği gibi kasa
badaki hükumet hekimine haber iletmek ve o 
gelinceye kadar hastayı ayırt edip yanına kim
seyi sokmamak gerektir. 

İt!lraki yerinde akıllı bir köy muhtarı veya 
köy eğitmeni bu kadarını hatta fazlasını pekala 

becerir. 
Bizim onlara inanımız ve güvenimiz vardır. 
Yapılması şimdilik isteğe bırakılan işler : 
Köy kanununun yapılmasını şimdilik isteğe 

ve imkana bıraktığı işlerde şunlardır. Ancak köy
lünün isteğine bağlı bu gibi işlerde köy derneğinin 
yarısından çoğu hükmederler vilayete bağlı yer
lerde vali ve kazaya bağlı olan köylerde kayma
kamın rızasını alırlarsa o iş bütün köylü için mec
buri alur ve yapmayan ceza görür. 

1 - Köy evlerinde ahırları odalardan ayrı 
bir yere yapmak. 

2 - Ev, ahır. hala duvarlarının iç ve dışla
rını senede bir defa badanalan1a k. 

3 -- Her köyün bir başından öbür başına 
kadar olan yolları taş kaldırım ile döşemek. 

4 -- Köyde çamaşırlık. 
5 -- Hamam 

Ruknettin Fethi O/c11ytuğ 
( Köyümün D•ktoru lıitabındo.n } 

- Devam edecek -

Köylii nelereKonfer s 
Çocuklan karanlık yerlerde, yorğan altlar nda, 
· salıncakta uyutmamaltdır. Çocuğu memedan 

kesme zamanını kışa rast getirmelidir. 
10 Eylül 939 Korma boğazında Halkevi derneğinde köylü annelere 

Verem Mücadele Dispanseri ziyaretci hemşiresi Sabahat Şarman 
tarafından Çocuk bakımı hakkında virilen konferans: 

10 Eylal 939 Korma boe-aıı 
Halkevl Derneğinde köyln ın· 

nelere V ~rem mQcadele Dl 'Pıll 
11rl ılyeretçi hemşiresi Sıbabat 
~armaa tarafından çrıcuk. bakı· 
mı hakkındıt Hrllen krırıferanı: 

Sıyrn dioleylcilerim : 
Hepimiz biltriz ki dQn1a 

ınaşlnrında daima kazaamak 
için dayaoılac ık yeg!nd destek 
nnfuıua f ıla olmasıdır. Onun 
lçln nQfuıuo fezlalafmasın• 
çalışmak bir milletin ıa bnyok 
nılfelerlcden biridir. 

Nllfus 111111 çilğahr? Ç 'l· 

caklarımızı 11tlım gllrbez H 

k uaurıuz yetiştirmek n çocuk 
OllmQnQa OaUoe gtçmekle. 

Şimdi ılıe ktıçOk bir ÇCıCU · 

ğa iyi 'ft f ennl bir 'eldlde aa
ııl bıkılecaQ'ıaı kı11ca anlatmak 
lıtlyoram. 

Heplolı annesioiz, elbette 
çocuklarıaııa bık matı blllrsialı. 
Yalaıı belki öğreamenlz lcdp 
eden bazı noktalar nrdır. Bea 
de 1111 onları kın bir fekllde 
anlatıyım. 

Çocuk bakımında ıo evvd 
dOşüoülıcek }ey, çocutu meme 
ıotn ile, aııne ıntn ile bftsle
mektlr. "Sntum relmeyor,, ba· 
haoeılle çocu~undaa ıütQoQ 

eıılri•YH bir ana b11ta, cılıs 

bir ln111n katilidir. "SUtüm gel· 
miyor,, 11ozn yanlıştır. Snt, ço
cuk emdikçe gelir. E~er çr.c•Jk 
emmlyoraa memeyi zorla çacu· 
aua rıtzınd11 tutarak emme1• 
alıştırmalıdır. Aucak böyle yı
pılıraa ıüt trızlalaşır, memelere 
hOouın eder. Meme verilme
diği takdirde ınt bisbGtt1a 
kurur. Yavruaundıın sUtOoQ 
•~irgeyeu aoneoiıı, yurusuuu 
yiyen kediden fdrkı yoktı.ır. 

Çoc11Q'u altı ttyına kadar anne 
ıUtQ ile btalemeli. Altı aydan 
11ora i'ld11ını mey.a suları 

limon ıuyu, .mamalar ve doma· 
tea IUfU ııave edllmelhtir. Ço
cutu dokuz aylık iken meme· 
den kHmelidlr. Dokuz aydan 
fazla meme vermek bem annı 
hemde de çocuk için zararlıdır. 
Dokuz aydan ıonra çocuta ye. 
mek yem~ğl ogretmelldlr. 

Çoc"kları kar•ohk yerlerde 
yor~aa ıltlarında, 11lıacııkta 
oyutmamalıdır. Böyle yapıhru 

Çl)cuğao aeovu neması tam oı. 
maz. K.e111iklerl 1ımrı J umra 
olur. Dalma ;açık hnııda JI· 
şatmalı, CüDtf banyosa y;ıptır

mah, kuadafıaı ıımııkı, çendere 
ılbl yapmıaılıdır.Ek11rlya yarı• 
kandıtı terolh ıtaılldtr. 

bir evladı• oıunce11 kadar ÇoouQııa kollara 1erit1t 
bıllOth&lDI J•P••A• IJ•llkQa oımall. laac.klaruwa IAMI& 

ıazumsuz falla bezl~r ııluşhr· 

•'mnhdar. Altını gUnde altı, 
yedl kerre değiştirerek temiz 
bu1undurmab Gıd4sıaı muayyen 
fasılalarla cıoyuncıyı !tadar 
vermeli, her ağladıkça nazına 

meme Yermek hiç dotru deall· 
dlr. ÇııakQ midesi bozulur, kusııı 

Çoca~u ıaemedeu kesme 
ıımuuna kıtı rest i?•tirmelldfr. 
Yazın aeaıeden keıllen bllbas 
ıa luok ıD.lQ il• bt1leoeu ço 
cuklar eklerlya amelden kuru 
yup OlQrler. İyi b

0

alulaaları 
111 yafarlu. 

Çocuğu lyl ve 111tlı1m yetiş 
tirmek annenin elindedir. "Al· 
lth verdi Allah aldı,, sözU hiç 
ftrlndı dej'ildir. Allah çocuğu 
nu bakımsızlık ynztınden OJdQ 
rıa analardan keıap soracaktır. 

Çccuk ıaıar. Bu çecuğuo 
ibtlyaoı olu bir ·9eydir. Ciğer· 

lerial kunetlendirir. Çocuk 
her atladı~ı nmBll karşıııoı 
geçip eQle:ıdirmemeli, onu avut 
maQa çalıjınamalıdır. Her alla· 
yııında karşısında l:ısaa gOreo 
çocuk arınz, huysuz olur, dedl, 
ğlnl yaptırmak ister. UüyUdOQ'U 
zamaa ıbneynl lçia ~lr tehlike 
olabillr. Onları sa1mıız. Ağladı 
aı zaman oyalayacağıaa aaıama. 
ıına meydan vermemelidir. Çu 
cuğq ıık ıık 1ıka•ıb, l7lcı 

k.ur•\ı~ıp ratuaalı. ~ı 

umnnında vermeli. kundığını 

11kmamalı, altıoı sık sık kont· 
rol etmeli o Z!lman ağlamaz. 

Çocuta zarınız n zihni inkl· 

ş9f1aı temin edebilecek oyun· 
caklar iotabap etmelidir. Bun. 
lar boyalı, ılvrlll kosklo şey

ierdeıa olmamalıdır. Knçük oey. 
leriu yutulma tehllkesl oldu· 

tuadaa çocuea vermemelidir. 
Bilhassa yalancı emzikler çocuk 
için çok tehlikeli oyuncııklardır. 
Bunlu tozlaraD, ıineklerln ge
tlrcllği mikropların )'UVHldır. 

Bunları çocuğunun ı~zıoa ve
reo bir ııcıne blle bile çocuııu· 
nu oınme ıUrUkleyor demektir. 
Bu &lbl pia tı•ylerle çocukları 

tem11tın çekinmelidir. 

Bu gQnQu kGçOk yavruları 

yarıaıo koruyucuları, askeri, 
bUyük adamlarıdır. Onları sağ· 

lam vucullu, ııığtam kafalı ye· 
lltıtlrmek bet rurk kadınınıo 

en mOhlm n multaddes vazi· 
tesldlr kl TUrk mllleti istikba
linden emla olabilıln. GörO}'Or· 
ıunuı U nıllletimiıin lstlkbala 
bu çok. besit görOlen ,;ııcuk 
bl\kımınn dayanıyor. Bu yurdda 
h~p bir olarak bu gnyo fçio 
çıhşacıgız, yurdda ço2ahp ta. 
şııcııı?ıı ki tarihimizi ylua eski 
d&Tirlere ulaştınlım. DUn1•n, 
orıt& olabilelim. 

~ 



Bulgur eksiltmesi 1 Nakliyat eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan: ı İnhisarlar Başmüdürlüğünden · 

1 - Traluon ı•rnizonunan J. T f'şrin başıncl~n Ey- _ . .. _ 
1 

.. .. ' 
lül sonuna ktular ihtiyacı içi,. 31 Mn kilo bulgur flçık . . Trab~onda~ K ars mu:.ta.kıl Mudar .. urule Sarıka.'71ş· 

Genel Kurul Toplantısı
na Davet 

eksiltm,ge lcoRrılmuştur. Jnhısarlar ıdareııne se'flk 'Pe buralardan Trahzona. . ıade 
2 - Muh2mmen bedeli 29'1 lira ilk teminatı 220 edilecek 286 'Ve diğer lcaıa idarelerine gönderil~cl!-k 272 

!irll 88 kuruşlar. ton tütün, içki lcfla~im vesair meTJaddi irıhi;)ariye 8.9_939 28 No. Fındık T'anm Satı, Koope
ratifi Başkanllğındon : 

3 - E/cr;i/t.ne 23 Eılü.l 939 Cumllrtesi saat 9 da tarihind~n itibaren 15 gün mü.dd~tle ırH kapalı zarf usu-
E· zİ.1canda sa. al kom, tltıcır. /ile mii.nakoseve konulmuştar. 

4 - Şartname "' e'Osa/ı lcolordunun tekmil garni· Hu iki se'Okiyatın ihalesi 23-9-939 Cumartesi günü 
70rt11nd.-ı mevcut/11.". 4 - 4 t 12 d v ·· t k'l ··d- ı- · - b · d f Koop~ratifimizin 938-39 hesap yılına ait nonı•; 

genel kurul toplantısı 2 - 10-1939 paz11rt~si ıüni sa:. 
14 de Tralnorıda HalkefJi binasında gapılacalc.tır. Orlll 1 

- saa. e n..ars mus a t mu ur ugu ınasın a yopı a-
ctıktır. 

Kuru fasulye eksiltmesi Kars 'fJe S1.1rıkamış sev.~i1atının teminatı murvakkata 

E ı sı 751 fJ8 Kars müstakil miidüriüğüne bağlı diğer idare · ae taklarımızın mezkur gü11 vı saatta topl•ntı yırttı 
rzincan satına ma komisyonundan: /erin tt:minr.tl muflaklcıAiosı 8.JI lira.dır. 

~ 1 - Tnbzo? ~arnizonunu11 l. Teşrin btJşından ;i,I/· T11.libler. teklif mektıiplerile t,.minatı havi zrır/lannı 
hasır bulunmalarını rictı ederim. 

lu! sonuna kcdar ıhtıgrcı için 21 hin kilo !turu fasıılya muayyen saaft(ln bir saat e1.•el Karsta ihnle komısgon R z N 
acık ehilt'11tıqı lconmuştar. z d k b l k hh U A M E Hı 2 rigasetfoe ()erme eri oe potft1. ~ vu u u aca tea üratın 

- Mahcımmen betlıli 1995 lira ilk temlrntı 149 le b l dl . - . . t J 1·. . ,,. b v E 1 - G·nel ku1ul ma· ·a'-... ratını ı'dar· ·tm .. Jc asır: Fra lira 6~ ku·uştur. a u e i mıgece,<(t 'Ve ıs c t /erm ı ra zon, n..ars, ı-zu .- • "'"" • .. .. tJ,. di 
~ E''- . rum. Hopa inhisarlarım:ı mürııcaa t ile şartnameleri gör- orık reg ile iir b -.c.fcan 'fJe mii.zakttrat zabıtlarını tatf11 . 

,... • .J - 1esıltme 23 Egliıl 939 Cu 7lariesi saat 10 ela r r 'ki da 
::. rzıncar.da sa. al. lcom. tlatlır. 1_m_e_lı_r_i_i_li_n_o_ıu_n_u_,_-______________ 3_-_3_= ve haşka .... la birlikte imza etm,.Jc. üzere •çık reg i/d 1 

4 - Şartnamesi ve ıtJsa/ı kolordunun tekmil garni· Dükkan icar artırması zabıt katibi seçilmesi, A 
zr;n/11.nnda menc•ttur. 4-4 2 - Yönetim v~ kontrol kurulları raporlorınıtt r\ 

Belediye Encümeninden : ofcıınması. 
B~lediyt> akara tından Sin '!ma binası arlcasındafci 277 3 _ Biı'dnfo fiat farkı kar hesc 'mtı1I lc«bııl fi Nohut eksiltmesi numaralı dlikkamn bir srnel k icarı ( 15) gün müddeti~ taıdilc.ile yön•tim ve lcontral kuruUurı iİ:Jelcri,.;11 ;brl11 

Erzincan satınalma komisyonundan: J açık ~'~_ırmağa ç ı karıl_dığınd '~ tRlipleri ~2-9-939 Cu- 4 - Yifottim kuru 'u ü.IJ :ıleriruien ic.ur'..ı isabet eJefl 
l - Trabzon ıarnizonunun 1. T~şrin başından Ey- 1-":-~ ga~1~~ 14 d~ JÇ_?:.::!!.1:_":.:..-ı:ıruc ·ıatları tlan olanu '. 3 - 4 iki ü r1r..nil1 y~rine gizli rey ile ilci asli üge oı ana "'i' 

liil sonuna katlar ihtiyacı için 10 bin kilo nohut açık K L l<avelcna.menin 27 inci maddesi mucibince dizli reı 1 4 

eksiltmeye konulmuştur. ı amyonet astı·g"' ,· iki yedek. üye seçilmesi. 
6 

• 

~ - Muhammen betl~li bin lira ilk teminatı 75 lira I 5 -· Ana muka'Oelenamenin 39 uncu mo.JJest
1 ,j - Elcsiltm!! 23 Eglfıl 939 Cumartesi saat 10 da 

1 

L'n& 
Erzincan sa. al. lcom. dtıdır. Eks·ıtmes· muıibinee gizli reg ile bir lcontrolör se,ilmesi "e iıAI 

1 1 kontrolörün tagi.ni hususunda yükselr. Ticaret Vekalıtirı' 
if - Şcırtn•mesi wı e'llsa.fı lca 'ordunun tekmil t•r- 1 V 

nizonlarında mıfJcutlıır. 4-4 salahiyet itası, ar 

1 T M k ..ııı· rJ. lı 

Nohut eksiltmesi cibince ortaklar t1rası11clan açık rey ile bir sene maJaıt lf im ı 
Tiransit yo u rabzon ınta o 6 - Ana mulcaoılenamenin 65 inci maddesi ,,. e e 

Müdürlüğünden : le üç hakem intih .~ bz, !rna 
Erzincan satınalma komisyonundan : 

1 Btıgbart ıarnizen&ınan T. Teırin haşrndan Eg· 1- Şevrole ve Fort l.:amyonetleri için dört lldet öıı, altı adet 

/ul sonuna kadar ihtiyacı için 22 bin kilo nohut açık arka laatıkları içlerile beraber açık eksiltme usulile aatıa alını;cıktır. 

7 - Eksperleri ' flÇll'l.'-k. ilfen ıl çektirmek, kıoPt' 1 f'tlO/o 
Tali fin gmi sene hütçesi ile m•mar lc.~drolaTını hasırla' •n 
mak, eksper ücrt:tlerini tayin ve tesbit eglımclc huıuff#; 
rında Birlik Umum Miitliirlüğün' ıalô.hiyet 'Dtrilffleı 
içirt. karar ittihazı, . 

Bu lastılclar piyasada tanınmış iyi markalardan ohcaktır. 
tkJi/tmeye komıt.mşiur. 2- Elcııitlml" 9 teırinievvel pazartesi günü uat 15 de Trab-

2 - Muhammen brdeli 2200 lira ille teminatı !65 zonda Trusit yolu Mıotalta Müdürlüğü dairesinde toplanan komisyon 

liradır. tarafından yapılacaktır . 8 - Yö'nıtim f'Je Kontrol kurulları ügeleTi111 cer~: 
ltctlc üc:retlerin tayini halclcında Birlilc Um•m Madarl' 
ğüne salahiyet verilmtsi. ·fi~ 

3 - Elcsiltm~ 22-9-j39 Cuma günü saat 9 da Er- 3- Lutikleda muhammeı:ı bedeli ( 1200) liradır talipler 
zincan SQ.. al lcom. daJır. elcsitlmeye rirebilmek için ( 180 ) lira muvakkat teminat yatırmıya 

-" Ş ,J le { d k l mec'lurdurlar. Bu t eminat malın tıedimıode iade ediltcektir . ,.,, - ırt11ame '" e1Jso1 ı o or unun te mi ıarni-
4- Mtiteahhit lastilderin ihale gününden itibareıt :?O ıün 9 - Kanun 11e an• mulca7telcnt1mege lcooperol~lf 

teşekkül mo.ksatlnrına, gayesine, gülr.selc Ticaret Vıkl --rn'lt/arında mevcutfar. .f-tf. 
-----------• zarfında idııreye teslim etmeye mrc1urdur. 

tinin ve Birlik Umum Müdürlüjünün direktif /erine ll!JI', 
ıekilde i1 ıiyas!ısını tesbit dmek '" ana mukat1elıt1'~ Bulgur eksiltmesi 

Erzincan satınalma komisyonundan : 
1 - Bayburt garnizonunun 1. Te$rin başından Eg. 

lul ıonuna kadar ihtiyacı için 27 bin kilo Bulgur açık 
eksiltmeye konm11ıtur 

2 - Mahemmen bedeli Z!J70 lira ille teminatı 222 
lira 7 5 k•ıruştur. 

3- Eksiltmesi 22-!J 939 Cama tiinii saat 10 da Er· 
zincan Sa. al. lcom. da.dır. 

4 - Şartname t1e eosafı kalordur.urı tekmil tt1.r11i-
zonldrında mevcuttur'. 4-4 

Mercimek eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan : 

1 - B:ıg~•rt garnizor.•rıun 1. Teşrin başındım Eg
lul ıonana kadar ihtiyacı için 22 bin k;lo mercimek açık 
eksiltmeye lconmrı#u,., 

l
. J 2 - Muhammen bedeli 2200 lira ille teminatı 165 
ırafilır . 

. 3 - Eksiltmesi 22 !J 939 Cuma tünü saat 10 30 tla 
Erzıncan sa. al. kom. dadır. 

4 - S•rtname ve evlofı ko 'ordunun tekmil garni· 
zonltırında me'Ocuftmr. 4 _4 

Kuru fasulye eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan : 

1 - Bagbur~ g~rnizo.n~ru11 ]. Tı:~rin başındrın Ey
lül sonuna kad:ı.r ıhtıgacı rçM 22 bin kilo kuru f a.su/gg 
& çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3300 lira ille temin•tı 247 
lira 50 kuruştur. 

3 - Elcsiltmesi ~2-9-S39 C•m ı giinii saat 11 de Er· 
zincan Sa. al. kom. dadır. 

4 - Şartname ve cvs•fı kolordunun tekmil ıarni-
zonlarında me'Ocuttur. 4 - 4 

Mercimek eksiltnıesi 
Erzincan satınalma komisyonundan: 

1 - Trabzon ıarnfzorıanun 1. Teşrin başından Eg
liıl sonuna kadar ihtigucı için 10 6i11 lcil• mercimek .,ılc 
~lcsiltmege lconulmuştıır. 

2 - Mıılıammen bedeli bin lira ille tıminalı 7 5 liro.dır 
3 - Eksiltmesi 23 Eylül fl.39 Cumartesi aaııt 12 de 

9- Eksiltmeye ait bütün ilin pul ve uir masraflar nıüteah · 

bide aittir. 1-4 

Boş mazot tenekesi satılacak 
TİRANSİT İŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1- Tiransit işletmesinde mevc•t 11000 adet 60~ 

maıot tenrkesi Rtüıagedc ilıı satılacalc.tlf. 
2 - Muhammen bedeli beher tınelc.ı 3 50 { üç kuruı 

elti stıntim ) den 385 liradır . 
3 _ Müıagıdı 2 hirinci teırin 9.39 tarihine müsadif 

JftJZarttsi günü saal 15 de İskantler paıa mtıh -ıllesintle tler
"iı ali ııknıazı solc ı;mda 1 no lu işletrnı binaıındcı gapıltA.· 
calctır. 

menin emrettiği vezB.if i 611 esaslar daire.inde if 11. eglı"'e 
ÜHrC Yönetim lcarııluna salahiyet 'Otrilmcsi, . r~ 

1 O - Yönetim Kunılanca. Ko•ptr•tifin Brr ~/ 
tarofi.,.dan tesbit edilecek i~ ıigasasını "' teştkk 

1
, 

maksetlarıntc göre icabında Fıntl.ılc. Ttırım Satıı KoıP ~ 
ratif f eTİ Birliğinde11 istilc.rasda bu[u,.ma ve ortt1k/1Jf 1 
a"ans wtrmck hususunda !'önıtim Kuruluntı ıalıftil' 
vtrilmesi. ,/ 

Sathk radyo 
4 _ Muvakkat teminat 28 , 87 (yirmi stkiı: lira sele- Belediye Encümeninden : lı Ge 

stn yedi kuruşdar) Komuıgon.urı içtimaımJen bir Jaat eıı- Ji' ı'~ 
'Diline kadır id.ıre veznesine y~tırı lması lazımdır. p o.z '• Belediyeye ait olup posta idaresine mrihürlerı k· ı,,t1• b 

rı'len bir adet Filips m ırka radyo prızarlıfc !a satrlaccı ~11. 1 • Y. malumat alm-,Jc ;stigenler her gii11 işlttme komusgonuna d " 
muracaat edebilirler. tır. Talip lerin Beledigc mezat salonu mımur/ajtJfl ~lllilıi:r 1 

5- Taliplerin mczlciı,. gün ve saatte işletme biruısı11dt1 muracaatları ilti.ra o funur. 4 - 4 / ~ilı:l:o 
lc.i komislJ011fl muracaa.tları ilan olunur. 7- 4 ~ ~ 1 h,11 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ünhal mezboh ~~Q 

Gayrimankul satış artırması . ~,~ 01 

Kagii Me'Okii Nevi M N UM.N. K No. MK /rra boytarltğl , 6, ~~. 9kq 
Polita Polita civarı Han• ve tlükktio 2.f4,2J5 20-20 47 200 Trabzon Beledi~e S~: 1 liolb 

Defterdarlıkdan setın ~j) ı~·~·•• 
Btledigtmizin halen (ft,r' ~ ~·•• 

Yukarda cins va evsafı şartnalftesine ilişik ev·akta hııJut oe sairesi ya%rlı g11grımenku 
/un bedeli peıin ödınmek şartile 14 - 9-939 tarihind~n itibaren 15 gün müddetle 'iJe açık 
artırma usu/ile mülkiyeti s ..tılıi• çıkarılmıştır. t<ılip olanların °/0 7. 5 dipoıito nkçalarile 
birli/ede ihale günü oll'ln 29-9-939 cuma günü sact 1.c de de/terdctrlıkta toplanacak 

lcomiıgon<1 mrıracaatları. 1 - 4 
----~---~---~~....-~.......--*•~-~~ --------

Mahallesi 

Sotha 

" 
" 
" .. 
,. 
ti 

" 

Gayrimenkul 
Soka~ı 

faki (kiliıl') yeni 1 N; 
Çulha 

Cinııi 

Arsa 

Sofu o~lu •• 
Eski (kilise) yeni 1. N. Çnlha ,, 
Eski (Sotha) yeni Reşadiye ,, 
Sofu oğlu ,, 
Hallaç. ı• 
B•hcevan ,. 
Eıki bahc"van yeni Çu1ha 1, 

Defterdarlıktan : 

Satış 
M. No: 

11 l 

81 
112 
54 
80 

173 
20,21 

18 

Artırmosı 
M. 2 

150 

:m 
40 
50 
10 

Muhammen K. Lirıı. K 

M 

20 
100 
~o 

20 
40 
50 

1) 

" .. .. 
, . 
" ,, 
,, 

lira ücretli me%baha htı!} ~t ~ı>ıJ. 
lığ ı münhaldır. . te~' lı , 1 etıJ 

Kanuni evsgfı hafı ıs ,6/ ~-~~•ın 
!ilerin dibloma, fotol1;/1 ~t bu 
vesair etJrakı miisbitele et \,.• do 
belıdiqe rigasetinı 111iif

1 j "-~~~tin 
atlarıilô.n olunur, ~ ~'I•. er 

-d·0ı ıı ''"-• 
Hela eksiltme teın 1 

0, ,~~llcijıi 
Vilayet Daimi EııctJ: 'ı~·~·~ 

meni11de .,, •t~ 
t ıl it ~ll•cl 

Merkez ismet pal" 611t. t, b, 

Erzi•canıla ı•. ol. lcom. dadır, 
4 - :Şartnamesi oe t.tJşo/ı lcoloulunun 

i.aoalırında m .,gtt@r, 

Yukarda cinı ve evsııfı yazıh rayrimenkuller 6 -~-939 tarihinden iliharen bir •Y içinde be· 
tıkmll ıo.r· 

1
. delleri peıin ödenmek şartlle ve pazarlık ıuretile ınüllciyıtleri aatılaoak.tır. Talip olanların bu milddet 

- 4 l f~t ijzdı 7,6 tıaaipat ak9ılarilo hir~ktı Defterdarlıkta topıan.,tıak ko11\J1oııı \lrat111tları 2-~ 

olcMluntla yaptırılacak t Je'' ~ ~~. t1 
lira ( 83) kuruş lceıit ~effl' \ i~i, •ı 
hala eksiltmesi 011 ıu11 t J'' \ 'li._d .. 
dit ıclilmiştir. Maoakk~ ,,r ,~tc:, e 

minatı (50) lirtı (46) k-,,,~ \ ~,,~1~ . 
tor. 25-9·9~9 tarihine ~[4~ı1 ~.~' ~~· 1 

pHartcsi saat 15 de 'fJ~ ~/6~ "'~• .1 k: 
makamında topfanaCO"' · 1" I a 1~1 
Daimt cncümendd ihtJleJI a~ ~' ~ıı 11r11• 

pılacrılctır. lstelr.lilıritt o I ~- ~~:· 
encümen• 11tıiracı•tl"''' l:' ' .. 


