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H. Vekilimizin Mos ov z y 
B. Molotof Ş. Sar açoğlu şerefi~e mükellef bir ziyafet verdi .... 

Anadolu ajansı saat 13 de 
Hariciye Vekilimiz B. 

radyo ile verdiği bir haberle, Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlunun Moskovadaki ziyaretlerinden bahsetmektedir. 
Molotof ve Kalenin taraflarmdan kabul edilmiş ve kabul esnasında Maske.va sefirimiz de hazır bulunmuştur. 

Of- Bayburt 
yolu açıldı 

\/ alimizle Bayburtlular 
arasında tebrik ve 

teşekkür telgrafları 
Senelerden beri açıla· 

lttıyan Of - Bayburt yolu 
'~~r gün 6-7 yüL amele 
';a/ıştmlmak suretile bir 
~i' gibi kısa bir zaman 
1~inde açllmıştır. 

Of - Bayburt yolunun 
1ktisadi hayatımızm bu va . 
1~tı parçasrnda bir çok ko 
14r'1klar temin edecek rolü 
~4rd,,. Bilhassa kış mev 
timlerinde münakalatın in 
~ıt•sız olarakdevammı tam 
Ôir emniyet a/tma alan 
611 yolu başc.rılmış büyük 
fter/er sırasrnda görüyoruz 
~Oğudan Karadenize en 
~tı bir mesafe katederek 
~en bu yolun açı/Işı müna· 
'tbeti/e ValimiL ve Bayburt 
~Yrnakamı ve köylüler 
ir•sındaki tebrik ve teşek· 
~r telgraf/afini aşağıda 
~~itecfiyoruz. 

Yukan Çjgene ) Köyleri 
llşağı Ögene ) halkına 
lilisinos ) 

Of - Bayburt yolunun 
tt;ıırnası için topluca yola 

wıtJ~relc büyük bir heves 

'• i 9ayret/e yo.u açtığmızı 

t her türlü tekerlekli vası-
~ı. . . t . 't . rın gidiş geltşmı emın 
~:'ğ~nizi sevinçle duydun:_. 

Ptnize ayn ayn teşekkur 
~r 

ederim. 

1 'toı bir memleketin ha 
~t d · I ı~ amandır. Bu ış emez 
~- ltey., bozuk olursa hayat 
~ dorrnuş veya aksamış 
,:'tıektir. Bunu ,ok iyi 
,.~o· 
~ ır eden ve duyan siz 
~ •1nı zamanda bir va 
~ h' b . ı ~ ızrneti olan u ışe 

~~ böyle ihtiyaç olduğu 
~ •nıarda da ~ı birliğiyle 
:~Ca • . . D' -fi,) g1nıza emınım. ıger 

'ı~1 hizmetlerinizde de 
tı~ 9~yret ve faaliyet sarf 
~, 0nız; bekler ve vatam 

'?~'> her parçasıntn böyle 
ltı . 

~~ 9ıb; çaltşkan ve yurt 
~/' 

~ıı, evtatlarrmJZla k11a 

' •nda imar edilip şen· 
~~ Ot:~ğine imanrm olduğu 

te1c 
'ar/arrm. 

Vali 
~ Osrnan Sabri fldal 

\~ l.llrarı ögene muhtart 
lf'»ııt Bilici 

~/ J•ğı ögene muhtafl 

~ "ıı;~~rarn 
~.llf sınos köyü muhtarı 

Qf Yozıcı 
' Bııburt 1.olunun 

Şükrü Saraçoğlu şerefine Molotof tarafından mükellef bir ziyafet verilmiştir. 

Talebe Pansiyonu Açıla.~a.k 
il L 

Geçen sene açılan talebe pansiyonu 

bu sene de aynı yerde açılacaktır. 

Yeni lise binası inşaatının tedrisat sıra.sın

da bitmiş olaca~rı zannile Erkek orta mc k
tcbin şimdiki lise binasına n:ıkli ve orta 

mektep tarafından halen işgal edılmış olan 
binanın da tal."!be pansiyonuna tahsisi d.i

şünülmekte idi. Hatta sonradan Atapark 
yanındaki ilk mektebin erkek ortaya ve 
pansiyonun dalı.:ı güzel ve manzaralı olan 
bu ilk mekt1..be nakli kararlaştırılmıştı. 

Y c.ıi lise binasının inşaatı henüz ik
mal edilmemiş olduğundan bu düşünce ve 
karar tatbik mevkiine konulamadı ve aynı 
zamanda geçen sene talebe pansiyonu itti
haz olunan Trabzonspor kulübü bu uoktai 
nazarla vilayetçe tekrar Trabzonspora 
verilmişti. 

Yol 'Ve maarif işlerine f:!hemmiqei 'Ueren Vulimiz O.tman Sabri Adal makamında 

Tedrisat başladığından 
talebe pansiyonunun da 
açılması lazımgeldiği için 
başka bir yer mevcut ol
maması hasebile tekrar 
Trabzonspor kulübü bu de

caktır. Bu bina Hususi 
muhasebeye aittir ve Trab-
zonspor kulübüne de vilayet 

makamınca bir çalışma yeri 

verilecektir. Valimizi ma-

fa muvakkaten geri alına- kamlarında ziyaret eden bir 

muharririmiz tal.ebe. _pan~i~ 1 celerin tatbikinde yalnıı 
yonu hakkında~ı . fıkırkrını bu günlere mahsus olmak 
sormuş ve Valımız talebe .. · k ~ 1 ki k ı uzere ım ansız ı a arşı a · 
pansiyonunun en mükemmel ~ .. . 
bir şekle . sokulması için şıldıgından bu muhım ışı 
icap eden gayreti sarfede- pek yakında tahakkuk et
ceklerini ve evelki düşün- tireceklerini söylemiştir. 

Teşekkür 
' 

!Ini ziyaile fJi!.emizi de 
rin teessürlere gark eden 
pederim:z Haci flhmet B'J 
rutçunrn Ccrıaze mt>rasi • 
mind":! hazır bulunma/~ v · 
tee ~ '> lr r · '77 · ~,, qer --k ş "f,r 
hrn v• q e( tc'1r f V"' 

rnek upla iş• ra '· v, t 7.fY., 
eyi m k · v..? bir ka J rş ·f1a -

lı.~ e:;r-ri o'am'< b.r r kll'a 

ile c,nJ ·"'vi ta-<:·o -; r n"k 

suretile bizleri lu 111flanmn 

rnin 1 •t 1an kı a 1 saym z~· 

vate ve aziz he nşehriieri. 
mize ve ViifJyet ve Komu

tanlık ve jandarma ve Be 
ledıye Z8bıta Kumandan 

ve amirlerine .ve meıhumun 

Cen szesine ayn~a çelenk 

göndermek lijtufkarlığmda 

bulunan Belediye ve Parti 

reisliklerine ailemizin en 
derin şükranlarrnt arz eyle· 
rim. 

Trabzon Mebusu 
Faik /Ihmet Barutçu 

tekrar iş/emeğe aÇ1/ması 
için sarf ettiğiniz gayret Hastanemizin inşaatı bitmek üzere Atlama Kulesi 
ve faaliyeti takdir eder ve 
diğer köy işlerinde de bu 
şekilde ça/Jşmanızı temenni 
eylerim . 

Trabzon Valisi 
Osman Sabri !Idal 

Trabzon Vilayetine 
Bayburt - Of yolunun 

hudutlar1mızdan itibaren 

Ofa kadar olan kısn.mın 

bu kerre her türlü vesa.te 
aÇJk bulundurulduğu hak 
kmdaki Of Kaymakamnğı 
nın tebşir telgraf! Bayburt 

fuların sevincini mucıp 
olmuştur. Bayburdu en 
yokm bir limana kavuşturan 

bu yolun açılm•sına gös 
terdiğiniz kıymetli a/dka-

dan dolayı Bayburtluların 
minnet ve şükra11ldr1nı arz 

eylerim. 
Kaymakam 

Sabri Demir 

19 9 - 919 tarih ve 

211 sayılt tele cevapdır. 
Of - Bayburt yolunun 

otomobillerin seferine 

müsait hele konulması 
dolayısile Bayburtluların 

hissiyatma tercüman olan 
yazınıza teşekkür ederim. 

Bu hususta Vilayet ve 
kaza ancak vazifesini yap
mışttr. Bu günlerde o yol· 
dan geçerek Bayburda gel
mek niyetindeyim gelece· 
ğim günü ayrıca bildireceğim. 

Vali 
Osman Sıbri lldol 

Numune hastanemizin 
inşaatında dahili ve harici 
aksanmm toğla kısmi le bod
rum ve zemin birinci ve 
ikinci katmın sıvallln. Elek
tirik aksamı Benzin deposu, 
Elekfirik santral ve Poltkin
lik binası temamile bitmiş 
tir. 

Pencerelerinin çercive· 

Oluşlar 

feri takt/maktadır. 

Çatısı örtiilmüş olan 

muhteşem bir abide duru· 

mu ile Trabzona şeref ve 
ihteşam veren b!J sağfJk 

yuvasım mayıs n;kayefinde 

teslim etmek için Sadık 

oğlu ve nafiz şiıketi bii/ük 
gayret göstermektedir. 

" Kanitede idman mınta-... 
kası tarafından üç irtifa 
üzerine yaptırılan atlama 
kulesinin inşası tamamlaı:

mıştır. İnşaat mevsim son
larına doğru başladığı için 
bu kulede ancak gelecek 
sene umumi faaliyet başlı-

yacak ve müsabakalar yıı

pılacalctı ~. Deniz sporlırına 
bugüne kadar veril n ehem
miyetin nazari sahadan ileri 
gitmediğini g5rmüştük. Hal
bu ki Karadeniz kıyıların

daki bazı şehirlerde ve hat
ta kasabalarda eleman az-

lığına rağmen deniz spor
ları bir hayli derecede iler
lemiştir. Trabzonda bir at
lama kulesinin meydana ge
tirilmiş olması, denjz spor-

larının inkişafını ınüjdeliyen 

bir hamledir. Önümüzdeki 

sen'.! faaliyeti arasında fo
talar getirtibrek den iz spo

runda nevilerin çoğaltıla

cağını tabii görme.~teyiz. 
idman mıntakası reisi 

bulunan Valimizin deniz 
sporlarına da verdiği ehem
miyetten dolayı memnuni
yet duy.naktayız. 

Dikili felaketi 
Zaman zaman tabiat1n 

öfkesine çarpllıyoruz. Yurt 
ana bu sefer dikili kıy!la

rmdan hırpalandı. Yozgat 
ve Ktrşelıirden sonra lzmir 
Dikili.. Biz bir başrn üstü
ne titriyoruz; tabiatm in· 
safsız ve kör yumruğu. 

~2 tanesini bir anda ara· 
mızdan ayırdı. Birçoklarr· 
nt da hafif ve ağır sızJ/ar 

içinde bıraktı. 
Kim bilir ne tatlı bir 

u!ku ifindeıdiler,· kim bllir 

ne güzel rüyalar goruyor 
!ardı .. Kudurmuş bir uqullu 
serseri bir sallamş.. Hepsi 
bitti: içinde gezindikleri 
rüya bahçeleri. o bahçele
rin çiçekleri, o çiçekler ara· 

Hakkı Tuncay 

Atlama kulesinin inşası sıraııırulcı alı ıt an resmi 

Halkevinin kışlrk rnesai~i 
Halke'lJi kışlık mesai 

- Arkası 2 de - z k 
-----,.-------- için prGıram hazır ama · 

Parti men5aplerinin isfm ve 

adresleri tesbit edilmektedir. 

Ajans haberleri 
ikinci sayfada 

todır. 

Parasız. gösierilecelc film 
"' temsiller i~n bütün hal
kı11 ıigaren istifade edebil-

mtd İf;tt titi• t•ı•k~<d!cr ı 

Bu suretle kışlık müıa

merelerdı her lcısım 1halkın 

istif adcsi mu11tasam bir 

ld•rt ilı lımln ıtliliııkti11 



Şehir işleri 

Belediye işleri 
Belediyenin 939 mali 

Köy yolları 
Esash surette islôh tamir ediliyor 

Yı!t bütcesinnin görülen 
Şel&irJe hafta11ın mesai güJt · teşkil etmektedir. Yol llWnce, 

lfırl1ei tlört .(i.,.:ır arasında, t•r- t•dst hareketi 6aş/agı•ca 6u mali ve idari lüzum üzeri-
/den, iunaltan Jar ıolcalclamula ihtiyaçlar da nasıl o/ıa temiıt ne mühim $Urette tadil e
Pi1r/cl11rın deniz ıörmege,., ı•m- olunacaktır. dileceği ve bu hususta ica
.ıigı, alcasgal11rının H ıölıeli \ Bu Pazar Su•a ıezimizde beden hazırlıklar yapıldığı 
tölarlmle, geçirenler tihi iis de ıörJüiümüz •• Suvalıl•rın Ja haber alınmıştır. 
ag,.i oe yılcnuek l11ıJ1alı goşa· ilu ,,. başlı ve mühim olarak bundan mada teadül 
m.lcta!/ıs. ıöstırdikleri ve dikkalımızı çek Beledi-

Ejır r11Jıo ba,larınJ• ı•· tiklıri şeg de Sııua yolu tıe kanUQU mucibince 
nin bir kcı~ .aatı11da topla11ıp SuH m•ktebidir. yede• maaş ve · ücret alan 
düng• laa6erlerini dinlemek, ü~ Otomobilimiz J,i%i hııcıbeşir memurlara ait barem cevel· 
bt:ı ki# lh araya ıellp bu ha- Jejirmerıina dümtliis yol üzır~n: /eride haztrlanmağa baş
bırleri taUille ve araJo çiliniir Je hiç aarsmadan uçurur Aıbı lanmıştlf. 
$of""' kurmakla ıa,ayııı•ıu tötürdü. Oradan Saua~a gidi~ip Bu hazırlıklar ikmal e-
lıir nebze ç•ıni katm•zsalc ilimi• ıelemiyeceiini Jeğırmencıge dildikten sonra Belediye 
va ıa,ayııımı% ,.elcilir. tibl ol. d k t Su••cıya kadar rahat · 

r aor u ; a v m•c/ı"sı· fe/ka/ade ictımaa 
m•••cak tlojruıu.. l · · b r '"' rahat ticlebi ectlımız ceva rn dayet olunacaktır. 

Hal w eaktimlz müsait de- alınc• ilerilemeğe başladık. l 
iil ki Je1tiz, tren aşın ıeyalıata Yüksek, dik, sarp. bir sırta Beledıye memur arına 
çıkalı• .. Adeta bu ıehirJe Jcıimi delambaçlı, dar virajlı a• tekaüt hakkı veriliyor 
ikamete m•••r muş ıi6i Lo• ovarılmış enıis yolu haylı I 
b ı. f J 

' 
h 

0 • ç Belediye men-ur arının •za11 a la cırc•, •g ıırca ıe ir çıktıktan 1011ra iisim B. ına,. ki 
dııın11 ol b' J t .1 v • t s•n•l•rd•nbtri ug· raştı arı sun ır a ım a ma"ııı· iir virajda• öteıırı• cesare ~ "" • "' 
11ız &amanlar oluyor. edemedi ve otomobilJ,n indik. telcoütlülc hıklarının niha· 

/Ja hal, 6u yaı•ııı, btı ha· Ycıgıı olarak heı on claki~a Ja gel Camhuriqet hükümelince 
rıkel$f~lilc c•nımızı arlclfta;11, ha yilrüıliiktcn ıenra .luvtımn ciddi ~urette rıazarı dikka · 
611 ıehir ılııueda, çeorıılndı apaçık apaydınlık lcöyü1t• uarJık. it alınarak bu bapta bir 
taôiatz,. bin 6ir ıüullilcler tt11ıı- Misafiri bulunduiumuz B. Os- h h f n 

h l. k kanun layı asının azır a -
g•11 kırlorı11a, baıırl•rırta atıl- man Kalcı tıe bazı ş • ir ı ar a. l · 

le • • k . I .. ,_ l Jaşlarla Su••agı karış karıı ıez- dığı ö'ğrtni miştır. u-zr• m' tllıga ı ıç mızı Aamçı ama v k - ~ 
1 - l J / l dı"lc, Suva m•kt•bı'nı' 1ro-rdük, Buna esas olma . Ja -ı • ı •• nı o arsa o ••n " .. • 1.,,, h•fta pa&ar ıünlerini a('tgfi. ,Çucuı yolunu tttkikledik uı Su- 939 senesinden 949 sen.esıne 

'Y•l•r•, Jcöıl•rı Hg•hat ıapıp valıları Jinltdik. Göriişümıi~e j lc.adar fiilen 25 sene hızmet 
-t&rü#erimlzi, Juguılarımızı yas anlagııımıza gör• Suoa yolu da etmiı 'lJtttdtcek olan memur
md •ru •• birazıltı tıaslf• hiı. Zefanoz golu gibi "" alınacak ların miktar D~ltiliyt 'Ve· 
.ıilı l•hrir arkatla,laril• geçe11 iılınccelc o• çok. az bir maıra[, lcalelindert sorulmuş ve BtJ . 
ptı.z•r Zıf•rı•u, iıı ptıHr da bir t1agret hımmetle çok mu- l 

akz 1
6 t · 1' 'k •konomik bir leJigemizce de lazım ft en Sqo•ı" a~ılwertlik. ımm• uru ı , "' k /, 

Ge~•ll hafi• Z.f•no.a çıkar- gel ola6ilir. Köylü bıı yolu tam tetkikler yapılara ceıva ı 
k~• _.,, ıer m•11fu iJtşGatı, ıol 6ir ciddi ıayr~tle esaslı sureti: wuilmiıtir. 
/.,Iİ••tı•"" amıle, ıilinılir /H- düzeltirse Trabzondan her htınti Jstanhul 'Ve A'lkara Be
Jlgıtiıain fuıla11• oc hummalı bir ıcgcıh uı ga gumeğe me~ak- lediye mrmurleri tibi diju 
•rvıtt. J""'m .tmekte "'mühim lı şehirli, ister 'f.rabzondan, ıster. 6ilumunı beltJdiyeltJrimizin 
hir kumının ikmal edilmiş oldu- kflJabaddan otomobile atlayınca bır l d b tt t 
full• ıördiik. kaç s•al Jılnganın ctrı ıüzel manza• memur arı ~ a sure e t!· 

l l · elen tabiatın "' ıi- laaütlıik hakkına kavuşmuş 
Ba g•I: heın ıınişletilmektı ra ı ger erın , 

rl" ko-.. elerinılen, dağlarından, olacaklardır. 
•• hem Jı u11slı aur•tt• yapıl· .. 
••kta .u.,. ;ç111 .~ı.m "" tü- ,,,,.1rrindeıt, tıaılilırindın zeçe Lağımlar 

k M h t /Jofazından aşarak l 'l .,illik gol hali"i ıdmaktt1Jır. " a ma ~ •• • 1 k Su ltsiıatı Je tıgısı e 
.,. b .1 z .ı So~ak•uıltın aıaıı suzu ere l 

. r.ınııı 'ra %011••n e,anoz .,. ı L Ja oe n• Akçaabatla ' ıehri11 malıtelif mrntaka a-
iırıı'"' kmlar ıiiecclr. •lan b. ı raozorı :1 k l · · d A 

,.lıın mrılıt•lif .ımtlcrı ayrıl• iner. ıönlü tıe ıö~ü ferahlanara rındt1 bozu an ve ıptı aı ıe-
ralc •• aJıt• örüaecei ·1111 ti6i ııhel bir gezinti yapmış olur. /cilde o/ara lciğımların bele-
ZıfatıoH ktıvala, Hoalardaıt Sav« mektebi nasıl ba,l~n: digtce beton borıı içine alın-
t•çe,.,k Yomr• golıı ile •irlı,ti- mışıa öylıce kalnııı.. Sebıoını 11111/c sııretile eskisindın da· 
,..,. lcolları11ın Ja ıılah ve to,,.i· Maa1~f, Mütlürümüz Suvalılardan /ıa mükemmel bir ıekilde 
.J.i ti• tımin olu••"" iıtı o zam•1t sorabılırlır !.. . l "h l l 

S•nahat arkorlaıımız deier· tamir 'lll! ıs a ına ça ışı · 
•• gol IJım ifr tür•atilc. ·"' ikti "':. 
•«ili eh''""'igctini kaHH1t bir li Mılctupcumu:ı Sııvalılara Va malct«dır. 
ı•I •lmu, o/acajtltll iilmüfaheJe limisin Jifır bütün kög yolları liğım tahsisatı kafi ol
*••i oltl•i. ti6i bu yolrı Ja el• alJı~nr ~e ntadığından bagiinlcü ani vt 

Velimiz; RıularJa• k11l .. a lctnıli•i "• Suvalıları~. ~ıle~l.erı· fevlcal4.de vaziyet karıısın· 
·o• fel<at htr ıt• sebeptenıı lo. nl Valimize ar•etleceJtını mu1de- ..ı 6 l J· • d ted 

lemekle hem bizi fi• hem Je ma ı e&ıgece ıcap e en . 
.ımlup. t•rl•larc ktırıftml•ıı Sııualıları ••oittJirmiştir birl1r alınmaktaılır. -
•ltı11 •nı~i köı gollameı• tık· Kıı'sarna, Kireçhane, z,.ıanoz, Ba ciimleden ola1ak but-
~ıır ul.Ja fi• tantiri ile eski he. 1 ' 
Ji1tl .ı'""" lçitt 111 •line alJıt•· yolları gibi bütiin kö!J gollatının ııtle .fi" pıltlcak tadilatın en 
,., .,.. lı•lta lcöı k•llunu lcanali- da bu Vilayette Sagu• Valimi mühimmi lağım yollarına 
fe iöılilı• 1a,tırmala ıııebiilı •i11 himmfdile köyleri ıehrı, kög- ilti'Vı olıınaealc tahsisat işi 
4'1leılifl11I MelflH•iıctlı Jıııdulc. /eri birbirine gakın %amanda teıkil dme/r.tedir. 

Göraıümıbc gôr• Z•fano~Ja bağlanarak birer ıah damar ha Bu seheble beledige mü· 
•fel, .ıasltto, ı•zlılc lokanta, c11g- linı ıetirileeeilne giiveni!Joru~.. lıim f edaktirlılclara katlana 

_ı_ıı""'.•~•·-'-•r_l_tl•....;;"';.;ü;..4;.;;i"';,;.;....;e;.;.;lc;.;.ıı;;_· lt..:.lı.:'l_i .!.------..::C:.:e:.;..-:.:;d.:;e,;.t ...;11~/ a;.ı;p__ rak lijı m işini umrı ,,.t s ıh-
Oluşlar ltate m=.~arrat vermiyecek 

Dikili felaketi 
- Battarafa ı 4fe _ 

ımd• gülen yüzler büyük 
dur•r ta#ırınm, rivili mer
tek/erin altında ezilip gitti. 
Eyr•h dojan güneşi göre
mediler. çocukl•rmın baş
l•rı•ı bir daha okşayımadı
lar. lfrtık zeytin top/ayı
mı; ıcıklır. Egenin pembe 
uf~klannı, Midillinin yeşil 
kırılırını b11kamıyacaklar .. 

Ve •rkılırıntlı yakınla · 
rtnlh. bütün- yurddaşların 
yaııın. sızhyan kalplerini 
brr•ktılar .. 

Kör ~•biatm kör kuvveti 
ned•n ettin bunu? 

F•kat bu bir h11kik11ttır; 
Cum• günü gece yarısı 
Dikilid~ b•ıllyan ve arallk· 
iarlı hlll devam eden ze/· 

Jfft ~21urdi•f' ır!'!:'fdtn 

aldı götürdü. Bir çok hafif 
ve ağır yarall varmış. Bir 
tanesini yapmak için ça· 
balarken bir çok resmi da
ire. iki yüz ey ç6ktü gitti .. 
Ne pis felaket. ne umul 
madık afet. 

Yüreğimize azıcık su 
serpildi: Kızılay umumi 
merkezi felakete uğrayan 

!arı üç bin lira ve üç yüz 
çıd1t göndermiştir. Kızilay 
şefkatli Kızılay. sen var of! 
Seni biz vır ele/imi Kese
/erimizi açabilecek olanla
rımız. durmıyalım. düşün
miyelim; tezelden Kızı/aya 
yardıma koşalım I !kımızın 
tesellisini 11nc11k böyle bu
labiliriz ... 

Hakkı Tuncay 

ıe ayni zamando srı teıisa
t11un 110 • m:ıl şekilde de..,• 
mıntı m11ni olmayacalc bir 
turtlle il•rilemesinc ,alışı 
l11caktır. 

Souk hava ve buz imalat-
hanesi yapılamıyacak 

Mubaha dahilind~ ya
pılacak soulchafla ve buz ima
leih•nısi için açılan müna· 
lcasege bozi firmalar bida
ıetr11 talip olmuş/arsada bıı
tiin/cii alı'Oal karşısında kıs-
111cn milli bankaların temi 
11at melctubu fJermtmtleri 
"e /cumen de Almanyanın 
!tali harpte bulnnması dola 
gisile lıizumlrı lılet 'Ve ed.ı 
t1atın celbine imkan bulana · 
1111Jma.sr gibi mücbir sfb•pfer
dtn ötürü ıehrin hu ço/c 
lası•ti ven ihim ihtiyacırııra 
ıitnbililc bu ıını için teoh· 
hdr edıcı;i ıalı1ıl11tald•'"· 

Okuyuculanmız j P"' Doktor 
-----~-N_e_d_iy_o_r_ L.t __ D ____ i ______ o __________ i_. 
Eczahanelerin y r k 
dördü de 
kapalı imiş! 

Semercilerde hüveyeti bizce 
malum ve m~lıfuz bir ok:uyı.ıcu 

muzdan aldıg-ımu: mektupta aynen 
ıöyle deniyor: 

Y eniyol gazetf sine 

"' Diin t ece scıat 23 de 
bir ilaç lazım oldu. Şelı
rmizdelci eczahane/erin dör
dü ne de gittim. Hep~ini k11 · 
palı baldam Koca bir ıt
hirde bu duece erken bir 
z-ımanda oçzk bir eczahane 
bu 'unmam ısına sadece hay· 
ret mi dmeli, go/cı;a gurd
doşların sfhhati namına o• 
çok bir QCı mı Juymalı ? .. 

Ok:uycc!.lmuz, bu haberi ver. 
dıkten ıonra nazarı dikkati cctl· 
betaaemizı r;cı ile mektubunu bi
tiriyor. Gece ıaat 23 de açık bir 
~czane buh:nmama11 elbette ki 
dofru bir hareket de~ileir. Bu
rüolük 1adeco dikkati çekmekle 

iktifa ediyoruz. 

Kireçhane ve Haci 

Mehmet yolu 

Kireçhıne ile Heci Mehmet 
arasında zamanla çökmüş va lı.ıı 

•en tarlaya kalbedilmiı olmakla 
mühim bir luyip telakki edilmemi 
lazımgelesı fOlc yol V alimizia him· 

metile yeniden açtarılmaktadır. 

Anneler ve babalar 
Sizler gıırdsmu% nü/u

srınrın temel ıoıı oltırt, 

gat1rrlarımı%, sağlam, ve 
uurda yararlı olmaıını is 
terseniz. bu ancalc, anne "' 
6a6anrn Ôazı hublılclardan 
beri bulunmasile olur. O 
hast11lılcların btıılıeelerı 
şunlardı': Alcıl, 1ulı fla sinir 
h11sfalıklarul.ır. 

011u11 i~in çocrıjunazu 
biiyütü •lcen, Jaima untıımi 
sıhhat lcaid•lerinı uygun 
olarak bügmtmei• çalııınız. 
Çri.nlcü: Yllrdumaz OÖ!Jl• 
sıhhatı gerinde yavrularla 
dolarsa: Ve bu ga.gruları. 
mııda. akıl ve rult h"stalılc 
l•rındgn hiç biriıile maliıl 
olmazsa: o zaman yu rt se
ointctktir Hiç şüphe gok
turki her anne çocujuna 
bakmaya mec6urd11r. Fakat 
nede olıo: bu balcım gol/a. 
rını 14.gıkile hiltmtz. Onun 
için behei;e bakmak iç·,., 

icap etlen hilıilerledı ,,.; . 
celalıez olma.le icap •tl•r. 

ButL,· gurtlum••tiı: iir 
çolc müessi,./er t11ırtlır ki: 
hır lı•ntisi11e i111 •ura/11r
ıa, kafi m•lü.,,.at alın• ii
lir. Hasta ole11 çoe•lcl•rını-
•ı tıduıi etlinnılc nılcaJ•T 
lizım ise: onları la .. t~ ol· 
malctara lcor•nmagı. öjrıtt· 
mtlcte tlelaa ı•lc ll.•111ttltf· 
01111 'I ıçrn •'""ul11rını1111 

e11 •f alc ilir rahat•ı•lıi'"' 
veya tabit halJen iir•' 
inhiraf ini fÖTdtinüzmıi Jır· 
hal helcincı A.oşun••· Hil 
lc.imsenin sözl1rine •!1111•11 

nız. çocuğunu•tl•, lc111m• •.' 
amel gördıinıhmii, JiıJıttJır 
degupte, ilamal etmıgin/I· 
Sonra hiigülc f elik.etle kır· • 
şılaşırıını~. Onan içi11 si•· 
/er hent lıenılini•in wı /ıe,_, 
de çocajunuzun sı lılı11I iık"' 
cisi ola11as. 

Dolctor K4ıım G~ 

Beşli mavuzerle oynarken 
Bir çocuk arkadaşını öldürdü 

P.ızar tünü babasınırt mermi Aliye iatıbdlı /el~ 
bt!şli mavuzeri ile ognarlr.tJn taıı ptırftılanlft11lc s•rıtl 1 

11rlcadaıı11ın ölümüne sebep ölJüiü 1.f.-9-9J9t•rihl11' 

olan ilci çocrılc vak 'asını miisadif pazar tıinıi -·~: 
haber aldılc. Hadisenin iç dıi umumili;c haiır •1'',ı 
yüıünii ö;renmelc için tala mlı "' d1rhal t11lıkilcoll . 

' baş 
rne 
rib. 
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de 
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di 
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~•ra 
ı,Şır 

Kireçhane ile Haci Mıhmet ara 
ıında uzun zamanda E.uurum şo · 
ıeıile irtibat temin ıdıoek olu 
bu yol her bakııadaa ehemmiyeti 
haizdir. 

Y ~niden açılma~• bışlaHn 

bu yol ü&eri•de bazı arazi va 
fındık bahçelerindea yor almalt 
icap ediyor. Buaa mukabil köylü 
vatandaılar miltezarrır edilmiy•· 
cek y tla kalbedilen arazileri niı 

betinde kendilerine yer vorilctcek. 

/ci/catı biszat yapan müJdei konar•/c hadiH in r elıtt"!'''; 
umumi muaeini Bay Feyzi Ştcaadtli11 çocıı;ıın r1•/c "~ 
Hiaala müracaat eden bir mütaalcip firar etm•ıi /ıır 
mulıarririmize Bag F•ızi bile ayni tüntlı if•Jııl ~ 

1

~ 
Hizal ııı malümatı •ermiş · namantış ee 

1

lflt1ellc.i 111~, 
tir : polis tar•fıntl•n g•lctıl•1111• 

~~ng 

~-d 
~dec 

Valimiz Oımao Sabri Adal 
tevzii arazi k.omiıyonundan biti· 
nin faaliyetini bu İf üıorinde tek
ıif etmiıtir. Komisyon t~tkilderiae 
bıılamııtır. Hiç bir vatandaıın 
sızıltı ve mütezarrır olmalarına 
meydan verilmiyec~k ve b11 ıurel

le cumhadyet devri•• yakııaa çok 
mükemmel bir eser meydaa rel· 
mit olacaktır. 

Balıçtcilc mahall.ıintlcn ra.lc maJtlıl ıımumilii' I'.,. 
rilmiş ve t•rofımı•Jt1fl 1 

Kı•ıl topralc. mcvkiinJı olu-
ticva6ı gapıl111 ·ıtır. 

1
, 

r•n lsmoil o;lu 930 dojmm- Yapılan talalcilcat• 11,ı 1, 
111 Ali ile gine o m•lıf.lllede ran lıatli~etle bir lı••'' -~~ 
oturan Ahmet eğlu • Beledi- ol" madığı a11loıılmıı. çoe ı~-
gede mevcul lcagıdsız rlo;u111 h /ılı t fi " 

egeli sı igece gop ı "" 
def trrine ma•arart 9 ga,la- muayenesinde 12 gaıl•'' I' 
11nd11 - SH•etiJinin le endi ol dağa .,, f arık "' nsıi.tl~1ı 
evlerinde h•basına ait ieşli giz 6alanm11tlığı anl•ııl"' ,ık 
R 'l '-t - · Ş ..1J• ~0' uı mafl8Ztrt .e oynama#{; • a•trına tcııaaaın ,. Jll' 
aldıılcları sırada her naııls• 6ab«ıı Alantıdı teılirlf 1 

sildlı ottş olarak çıkan miştir . .,......-/ 

Reisicumhurumuz lnönü 
Yugoslav sefirini kabul buyurdLJİ,1 

Ankara 25 ( A A ) - Reisicumhur ismet lnöni hugiin Yuıosl•"Y" ıl~,,l 
olup bu sefer büyük elçiliğe tayin eJilen Sumenlcfoiçi mutat merasimi• k" jdl 
etmiştir. Sumenlcovi9 biiı}lik elçi sıfatigle itimatnamesini ta/edim dmiı o• ~ 11t 
esnasında Başvekil ue H ..1.ricige Vekil.ti Vılcili Dr. Re/ile S•gtl1a111 ' 
bulunmuştur. 

Milli Müdafaa bütçesine 
58 milyon tahsisat verildi .. 

!fi/# 
11nkara 25 ( 11. 11. ) - Büyük Millet Meclisinin bagünkü toplantıslf1tl; p_I~~ 

M. Vekaleti ihtiyaçlanna sari edilmek ve fevkalade menbalardan hasıl o/arı Jr(ı11 
farla karşılanmak üzre elli sekiz milyon küsür bin biraltk tiJhsisata i/arete~tıkef 
Mudafaa bütçasine y irmi milyon lira konulmasına dair kanun layıhasmı rrıll 
ve kabul edilmiştir. 

Y~tiş 
ihtiy 

Paris ve Londrada 
Diplomatik faaliyetler vat~,ı 'tj~ 

.An/cara ı.r ( A. A. ) - lntili• haricige Nazırı Sovgıll1rin LonJt• 11~ıfJ/f' 
ılıisi ile ıörüşmüı '" vazigetin ıan inlciıa/ltır11u •••• •••tliyı tıtldlc ıtfll 
Fra.nıa Hariciyt miisteıaritlı ~o•ı•tlert1e P111iı biı•• ılılıl il• ıör•ım•ıtı1f• 

"· 1 • 
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Ağaçlardaki Yaralara Macun Sü 
Memleketimizde bir çok ağaçların başka 

başka sebeplerden dolayı yaralı oldukları görül
ınektedir. Bazao bu yaraların kenarları zamk 
tibi kirli sarı veya kırmızıya çalar bir renk alır. 
Bu halde, ağaç kendi yarasını kendisi kapayacak 
demektir. Yaranın kenarında zamk görülmesi 
bunu gösterir. 

Ancak ağaçlardan akan her zamk böyle de
~ildir. Bazıları çok mızırdır ve hatta pek fena 
bir hastalıktır. Böylelerini tedavi etmek gerektir. 
Güzin bu gibi ağaçların diplerine kireç dökmek 
hayırlıdır. • 

Aj'açlardaki yaralara gelince : Bunları ken
di haline bırakmak hiç de doğru değildir. Yara 
}'erlerini ilaçlamak lazımdır. 

Ağaçlarda görülen yaraların çoğu dalların 
tile ve zorla koparılmasından, ayrılmasından ve-

yahut keskin olmayan, münasebetsiz aletlerle lardan kırıldığı gibi fazla wahsul vermekten de 
biçimsiz ve düzensiz kesilmesinden ileri gelmek- kırılabilirler. Bu suretle ağaçlar yaralanmış olur. 
tedir. Bir çok köylerde ağaçlar krebi veya orak- Bazan dalların birbirine sürtünmesinden veya 
la ve yanlış kesilir. donlardan veyahut hayvanların veya mızır bö-

Dalları elle koparmak, ne kadar mızır ise ceklerin, momoçların tesirinden de yaralar hasıl 
krebi veya orakla kesmek de o kadar fenadır. olabilir. 
Çünkü koparılan, kesilen yerler düzgün kalmaz, Velhasıl bir çok sebeplerle olabilecek olan 
purtuklu olur ki ağaçların hastalığı da en çok bu- l yaraları herhalde tedavi etmek iktiza eder. 
radan başlar. yapılacak şey şudur: 

Buna meydan vermemek için ince dalların Hemen o yaranın üzerini keskin bir bıçakla 
ağzı keskin budama çakısı veya bağ makası ile, düzeltmeli. Onun üzerine ilkin ya kara boya ve
kalın dalların da destere ile kesilmesi, budanma- ya göztaşı mahlulü sürmeli sonra katranla veya 
sı icap eder. Kesekler düzgün olmalı ve üzerin- pişmiş keten yağıle örmelidir. 
de su toplanmasın, yarayı çürütmesin için meyilli Katran yerine inek tersi, balçıkçamuru ve 

bulunmalıdır. Bu şekilde düzgün kesişleri kırebi sönmüş kireçten yapılmış bir macun da kullanı-
vey~ orakla temin etmek kabil değildir. labilir. 

Bazan dallar şiddetli rüzgarlardan veya kar- Kazım BULUTA Y 

Gebelere Gözümüz Gibi Baka ı 
Biz iyi biliyoruz ki: Bereketli topraklara, ma

denlere, ormanlara sahip ve çeşitli mahsuller çı
~•rab•len memleketimizde ne kadar kalabalık
~Şırs~k o kodar daha kuvvetli ve o kadar daha 
~ngin olacağız. Boş kalmış toprakları işleyecek 
"'-denleri kazıp çıkaracak, ormanlardan istif atle 
~ecek, ve çeşitli mahsullerin en iyi cinslerini 
~'tiştirecek sıhhat ve neş' eli yurttaşlar kitlesine 
1htiyacımız var. 

Mericin snladığı şirin Trakya ovası, üzüm in
tir ye tütün kaynağı Eğe bölgesi, pamuk yatar Çukurova, kara elmas yuvası Zonguldak Ereğ
~ on binlerce kilo metre murabbaını kaplayan 
~.stamonu, Bolu, Tarsus ve Doğu oraıan;arı, ba
Ult yuvası Ergani, Kuvarshan, Murgul, ipek tif-
klı Ankara ve daha sayısız hazineleri bağrında 

'-klayae bu verimli anayurd bu glnkü nüfusu
~lıtun iki üç mislini daima bolluk ve saadet için-
barındıracak ve besleyecek bir kuvvettedir. 

\ '$.. halde üremek mecburiyetindeyiz. Ve fil. 
~~kika Cumhuriyet kurulalı beri nüfusumuz mun
~hlan artıyor. 
~ Ve devletle beraber aklı erer herkes biliyor 
~bu Oremenin bütün şerefi şanı Türk köyünün-

t. 

\ 1'ürk köylerinde doğum övünülecek derece
~~ ftzladır. Ancak bazı mühim noktalara biraz 

llleden geçemiyeceğim. 
~ l<öylerde; meslek arkadaşlarımdan dinledi
'~ Ve kendi köy gezilerinde gördüğüm kötü bir 

"•r. 
' O da köyde; gebelerin doğumun son hafta
~ - katlar tarlada veya evde ağır hizmetlerde 
ış~ış olması keyfiyetidir. 

~v liatta bir çok defalar köy kadını tarlada 
~'-dire başında doğuruyor. 

~~t. &ir çok köylerde şöyle bir kaide hüküm sü-

~t ~ Gebe son ağrısı tutuncaya kadar pek ala 
1§le çalışabilir. 

Fakat bu düşünüş pek yanlıştır. Ve bazan çok 
acı manzaralarla bizi karşılaştırır. 

Hükumet doktorluğum esnasında bu yüzden 
türlü sıkıntılara düşmüş bir çaç zavallı köylü kadı
nı ğörmüştün. Hatta bunlardan bazılarını kurta
rıp hayata kavuşturmak mümkün olamamıştı. 

Gebe bir kadın vücudunda iki can oesliyor 
demektir. 

Ayrıca gebe kadının vücudu gebe olmayan 
gibi pek öyle vurdum duymaz değildir. 

Bilakis esen yelden nem kapacak kadar na
zikleşmiştir. 

Dünyaya sağlam çocuklar getirebilmesi, ve 
getirdikten sonra da onu emzirebilmesi için gebe 
kad1nların sıhhatleri ve hayatları üzerlerinde çok 
titiz davranmamız bir vicdan borcudur. 

Köylerdeki gebeler için ilgililerin yapması 
ve dikkat etmesi lazımgelen noktalar bilhassa 
şunlardır. 

1 - Gebeleri ağır hizmetlerde kullanmamak. 
Bilhassa son iki ayında evde dinlenmesini temin 
etmek. 

2 - Gebeleri bulaşık haıtalıklardao korumak. 
Çünkü sıtma, kara humma, verim gibi hasta

lıklar gebe bir kadını daha çok yorar yıpratır. 
Bazall çocuğunun düşmesine sebep olur. 

3 - Gebeleri beşinci aydan sonra bir defa 
için olsun kasabaya kadar indirip hekime mua
yene ettirmek ve böylece köyde ebe ile doğurup 
deiuramıyacağını evvelden anlamak. 

Bu çok mühim bir meseledir. Zira bazı kadın
ların kemik yapılışları dolayısile keadi kendileri
ne veya ebe ile doğurmaları imkanı yoktur. 

Bunu evveleen bilmezsek doğum zamanı ge· 
rek kadını ve gerek çocuğu mutlak bir ölüme 
mahkum etmiş oluruz. Böylece köy kıymetli bir 
ana ve yavruyu beraber kaybeder. Köylerde bu 
çeşit acı ve yürek paralayıcı vak'alar çok görülür. 

Onun için tekrar etmeliyim ki her gebeyi lleş 
aylık.tan sonra muhakkak kasaba veya vilayeti· 

oize intlirerek hastahane veya hükumet hekimine 
uğrayıy göstermeli ve köyünde ebesile doğurup 
doiuramıyacağını anlayıvermelidir. 

Eğer köynnde doğurması imkansız ise do
ğum yaklaşacağı vakit kasabaya indirip hastaha
neye yatırıvermelidir. Böylece hem doğacak to
suncuk hem de yurda yeni yavrular yetiştirecek 
olan kıymetli bir köy anasının sıhhatini kazanmış 
oluruz. 

Türkiye dahilindeki resmi hükumet hastaha
nelerinin hepsinde böyle doğumlar bedava yapı
lır. Boş yatak kalmamış sonra gel gibi zorluklar 
yoktur. 

Bu vaziyetteki bir gebeyi her hastahane ya
tırmak mecburiyetindedir: 

Bunuda böylece bilesiniz. 
4 - Gebelerin yiyecekl~ri hususi snrette bil

mek ona göre hazırlamak ve ayarlanıak fayda
lıdır. 

Zira gebe kadınların karaciğerleri, böbrekle
ri bağırsakları pek nazikleşir. 

Binaenaleyh iki canı birden besleyeceğiz 
kuvvetli gıda diye bol bol et ve yumurta vermek 
pek doğru değildir. 

Bu yemekler gebeye dokunabilir. 
F ebeler bibersiz, baharsız, daha çok sebzeli 

yemekler yemelidir. Bulgur, pirinç patates, mey
valar, sftt yoğurt bol bil verilebilir. Yumurta ve 
et hazmedilirken zaten yorgunca olan karac :ğe·· 
re ve böbreklere dokunabilir. Maamafih bu söz
lerimizden hiç verilmez yasaktır manası anlaşıl
masın. Daha seyrekçe vermelidir demek istiyo
rum. 

Gebelerin inkıbaz olmamasına da dikkat et
mek icap eder. Gebelerin iyi ve bol su içmeleri
nide temin etmelidir. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktoru ltita6ındtın ) 

- Devam edecek -



Varşova müdafaada berdevam 
Garp cephesinde Alman hatları 

üzerinde hava muharebeleri 
Almanların şiddetli faaliyetleri 

İngiliz tayyareleri de faaliyette 

Alman tahdelbahirleri üç 
vapur daha batırdı 

Ankara 25 ( A.A.) - Bir A!mcın tleniz altı ıımiıi ilci Fenle11Jiı• '" iir /ıfJ~ 
gemisini batırmış ve bu ho,,eket bitiin. #mal memlelc.ttlerintle hegıc•n •ı•ntlır1r1ıştı · 
Fillondiqamn Almanya nezdinde Protestatla buluntluğu ıöf!/enmelc.tetlir. 

lfnkara 25 ( il. lf. ) - Polonyalılar Varşova ve Doblinde müdafaaya devam 
etmekt~dirler. Dün öğleden soRra garp cephesinde !liman hatlar! üzerinde hava mu· 
harebe~e~i olmuş ve tf avas ajansının bildirdiğine göre bu muharebeler Fransız tay
yarelerının muvıffakıyetlerile neticulenmiştir. 

lllmanlar şiddetli f aa/iyetlerinden sonra dün ;:apılan askeri harekat . şar~ 
mevzilerinde Fran$ızlar lehine bazı düzeltme ilerleyişlerıni. mümkün ~ılmı!tır. Şım~~ 
ye kadar Ren nehrinin iki sahili arastnda pe~ m11~dut mıktarda teatı edilen bu bu 
tün Ren boyunca bir çok noktada uzun ve şlddet/J <!ım1;1ştur. . 

ln,iıiz ta11gareleri aÜ'll ftCI ıarbi Almanya uz.erıade kcşıf uçuşları yapmışlar 
'" l>11t1nn•meler •tmııl•rtlır. 

Vatandaş 

Kızı laya 

Yardımı 

Unutma 
Mağaza icar eksiltmesi Patates eksiltmesi 

Viliyet Daimi Encümeninden: Erzincan askeri satmalma komisyondndan : 
muvakkat temi · 1 - Bayburt garniıon vnun 1. Teşrin btışından Eg
_Kuruı_ lul 9~0 sonu7la kadar ih liuacı için 29,000 /cila pat&J.tes 

Mo: Ciui mevkii aabilı: bedeli 

27 
163 

Lira 

••tua Muhittin yeni M. !5 338 açık e/csi/tmey~ konulrnrrş tur. 
•. UHa aohk 45 

338 
2 - Muhammen bedeli 1450 lir ille o temina.tı 108 

Yakarıda ciaa ve mevkileri!• 11bik bedelleri yazılı HuJuai mu· 
ba11ae•iı mali olaa matazalar U - 10-939 tarihine çAtaıı p ~rşembe lira 75 kuruştur. 

İnşaat eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlığından : 

T - Ek;iltmege kon11lcn iı ( 4999) lir• ( 36) fcıırlll 
keşif bedeli Yomra nahiyesi Halcumet lcona;ı ilcmali inşııııtı. 

2 - Bu işe ait ıartname "' ıor•fc ırın/tırtlı r : 
A) Eksiltme ıartnamesi. 
B) Mukavele projesi 
C) Yapı i,Ieri •m•mi fınnl şartnanteıi 
D) Btıgındırlılc işleri ı•nel ş•rtnameıi 
E) Vohidifict listesi,· lıususi ,.,tncıme, kııi/ lıul4ı••1 

F) Proje. 
istekliler bu işı ait eurakı Tra6zon Dı/t1rd•rlıi1"" 

don alıp görebilirler . ' 
3 - Eksiltme 13-10- 939 Cuma ıünıi saat 1 

de Trabzon Defterdarlığı odasına ı qapılacaktır. 
4 - Bu iş cç k eksiltme as.'ı/ le q"lpı/acalctır . 
5 - Elcsiltrnege girme le 1 çirı iste.le.. ilerin ( 37 5) [itiJ 

mavakk.ıt t n n;nal mt k fubu vel}a malchuzu fit! bundafl 
b şka aşagıdaki vesikaları ibraza mecburdar . t 

Nafıa Müdürlügünden bu iş için a/tn"1'1 thfi!lt 
'Desikası v.? 1939 m l l i senesine ait ticaret •dası '(Jesilc«1

' 

ihraz etme/1ri illin o 'unar . 1-4 
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f taü ıaat 15 de Vilayet makamında toplanae.tk olan Daiıni Encü- 3 - Eksiltmesi 6 '· Teşrin 939Cum 12 güne saat 1 T 
•eıade ihaleleri yapılaalt üzre 21 rü• müddetle artırmıı~a çılcırı_l.mış · de Erzincan osk~ri satmalma komisyonu 1dıı yapıl"caktır. 
tır. l.talı:lileria auvakht temiutlarile meztılr gün ve 1&atte F.ncume· 4 - Şariname ve evscfı k . lo~dur.un tekmil gerni .. 
_11_•_•_ü_r_•c;_•_•t_ı._rı_ ... ı·ıı:.:•_o_ı_un_•_r_. ___________ l_ıl __ 

1 
•onların.da ma(Jcuttur fJe aynidir. Hu yerde her gün 

Kuru soğan eksiltmesi törülebifi,. 2 - 4 

Patates eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom dan : 

1 - Trabzo,. t:ırnizonunun 1. Teşrin b•şındun Elk 
liı.l 940 so.ııuna kadar ihtiyacı için 20,000 lcilo patates •f' 

· •ktır. 
liacı 

~"aya 
birle 

D{ fa 
jllııyor Erzincan askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Bagh•rt ıar1tizonun•n 1. Trşrin b"şından Eg
·ful 1ıf0 Hn&ına luular ihtiJacı için 6,300 kilo ku ·a so;an 
•çılc ıluiltmtge lconalmu#ur· 

2 - M11h•mmın 6ıtiıli 630 lira ilk teminatı ~7 
lir• 25 lcur•ştur. 

J - Ekıilt.7t.ıl 6 1. Tıırin 939 Cuma günü. saat 
10 tla Erzincan aslcıri stıtınal11ta lcomisgonantla yopıloçc.ktır. 

4 - Şartname •e evsafı lc.olortlunun tele.mil ıarni 
~onlarında me•ctıtt•r •• 11gnidir. Her gutle her tün 
ıöriilıbilir. 2 - 4 

Odun eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

-------------------·-----ı eksiltmeye konulmuştur. r 
2 - Muhemmen hetieli l 000 lira ille teminatı 75JirıJı 1' 

Boş mazot tenekesi satılacak 
TİRANSİT İŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1- Tiransit islıtmesind'! mevcut 11000 adet boı 

ma%ot tenelcui müıagedt ile satılaca.lc.tır. 
2- Muhammen bedeli behtr tenelce 3 50 ( üç lcuruı 

elli santim ) den. 385 liradır . 
3 - Müzayede 2 birinci teşrin 939 tarihine müsadif 

pazartesi günü saot 15 de İsk.ander p~şa mahallesintle der
ıoiı ali ıılcmazı solca;ıntla l no lu işletm" binasında yapıl4-
calctır. 

3 - Eksiltmesi 9 -1. Tışrin 939 pazart11i tünü 111 r 
10 da E •zincan dskeri S:ıtın Almcı Komiıgonunda gapılıeıkt/. · 

4 - Şan.tname '" HıH/ı lcolortllıltt•n tılcmil ı•'" 
zonlarınJa me'Ocuttl•r, fit aynidir. Hır gertlı hır ı•" 
görıilebilir. 1-4 

Soğan eksiltmesi . 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonund•0• 

~· 1 - Tr•bzon ıarniı.onanun 1. Tıırin 6oıınJa11 .,-
liıl 910 so11u11a lcatl«r ihtiyacı için 7000 /cila lc•ru ı•I 
•çık ılcsiltm•yı konulmuştur. . 

1 
2 - Muhamme11 beatıli 350 lir« ille lemiaatı 26 ltf 

Etra 
bir 

İ teşe 

1 - Trabzon garnizo· u içi" 80.000 kilo kızıl oi•ç . 
w ıiirttt• edun• açılc ekıiltmege kan•lmuştur. 

4 - Muv.ıklc11t teminat 28 , 87 (yirmi sekiz lira sek
sen yedi lc.uruıdar} Komu$yona'l içtim1JınJan bir saat efJ· 
fleline kadar idare flezneıine yatırılması lazımdır. Fazla 
malumat •lmrılc isti genler her g/in işletme lco rnusyonuna 
maraca11t edebilirler. 

25 lcuruııur . ,t 
3 - Elcsiltmeıi 9-1 Teırin 939 pazarteıi ıanü ':ıı'· ~tlıı 

11 de Erzincan Askeri Satın Alma Korniıgonuntia g•pı/oc• . hay 
' 2 - Muluı•mtl 6ıJeli 1000 lira ilk t~minatı 75 lira-
tlır. 5- Taliplerin mulcur tün t1e s<ıatte işlıtme binasında 

3 - Elcsi!twtı 10- 7. r~,,;,.. 939 ıali tünü ıaat 11 dı 
Erd11can tulceri ıatı11 alma lcomiıgonundt11 gapılacatır. 

ki komisyona mu ·ac ıatları ilin olun•r. 4 - 4 

" - Şart 11cıme •e e•scıfı kolordunun tekmil garni
aoralarıntla ntı'1cuttur. Ve aınitlir. Her yerde gün ıörüle-
6ilir 1- -1 

İlôn 
Trabzon T ı1pu Müdüriyetinden : 

I• Y omranın Komera lcö yünde 

nşaat eksiltmesi şarlı:an Azalttı oğ'lu Mehmet vere· 

BELE ı İ • aeleri garben Niyaz o~lu ve ba-
AKÇA ABAT D YER y ASE fINDEN: zan aptullab oğlu verescleri Şİ · 

1 _ A ılc elcsilt111ege le onu lan iı : { 11167) lira 89 I maleu Arap oğlu Mebmet ve hen· 

le • ç · .Alc L B l . O delt buaıı Koç oğlu Mıthmet ce· •r•ı lıııiı iedıllı Ftıao•t e edige bınasını'll (80 O) b T 1 bJ 1 1"' ·ı ı ou ea onya ı 0 6 u ça ı •&• ı e 
li1alılı lı111Jtı. aabciat lteı dönüm fıodık.lılt ı:uaa 

2 - Kııi/ bıtleli (8000) lirtıtiır. çalılıtı• tapuca müıeccel olmama· 
J - Jl..lıgı lco11ultlo;a larilı 15 Eylul 939Cama tünü. aı ha1ebile Azaldı ogullarıııd .. 
4 - !lttılı11in 11•pı/ac•iı tün 5 Ttırini evfJel 939 Haaaa ·~ıu. ~hmet vereıc~i ta~• · 

p i fıadaa tHcılı ıltenmektedır. '1 &· 

.rıım 1 ıatıt 15. . . Ak . 11rruf ıebepleri hukıııda yerinde 

. j - Jlaalının g•pılacogı gır. çaabot beltılıyı tahkikat yapılacağından bu rayrı 
IH'llH111Ja Encimen huı•runtlt1. meak.ule taııarruf iddiasında bulu-

6 - Yü~tle 7,5 muvtlklcat teminat akçaJr (600) liradır. aaa1ar vaua tahkikat acününe 

7 - Jhalıgi -t le t inat gii6Jt! 15 e iblcii olunur. ltader muhafizlı'-ım~~· _ve, T. evv~~ 
• ma ~a l~ em . - 939 &} ınıca OD dorduocu Lumarteaı 

Taliplerın mtzlcur ıunde t•mı11atları ve Nafıa mu- ıüaü aaat 14 de yerinde tahk:i· 
Jıi,liiü1ttlın alınmıı 6• işe ait ehliget f1tıilccılarile bir- kat yapıc ~lt memura müracaat 
lilıtı mür••••t .t .. el1ri i/d,. olunur , J-4 etmeleri ilin olunur. 

İcar artırması 
Vilayet Daimi Encü

meninden: 
Husesi muhaseberıin lu? 

lu çeşme hacı Ahmet sokajm 
dalci 2 No: lu mağazasının 
hir S!nelik sabik icar bedeli 
o 'an ( 36) lira üzerinden 
21 tün müddetle arttrma;a 
çıkarılmıştır. Muvalc.Jcat 
tıminatı (270) kuruştur. 

l 2-10-939 tarihitıe çatan 
perşembe tünü saat 15 dı 
Vilayet makamında topla
nacak olan Dilimi Encü· 
mende ihalesi yapılacaktır. 
isteklilerin mufJalc.kat temi· 
natlarile o giin 
miiracaatlorı . 

Encümene 
1- 4 

,.,. 
4 - Ş Jrtnt11me •• efJsafı kolorJunun tekmil I"' ,~ 

zonlarında mefJcııttur. Vit aynidir. Her yerde her 111 

ıöriilebilir . 1- 4 

İlaç eksiltmesi 

Vilayet Daimi Encü
~eninden : 

Memleket hastaneıinin 

939 senesi >9 kalem ilaç 
ihtiyacı ( 1603) Lirı. (76) 
kuruı muhammen betleLiie 
elcsiltmJ müJıleti 011 tün 
temdit edilmiıtir. Muvalcicat 
teminatı (l-"9) lira (ôO) 
kuruıtur. 2-10-939 tari· 
hin• ,atan pazartesi ıaat 

1 5 de Vilii!Jel makamında 
toplanacak olan Daimi En. 
çümende ihalesi yapılacaktır. 
lstelcliLerin mu.,,cılclc.ıt temi

natlarile mezkur türı 'De 
saatta Encümene müracaat. 

ları. 

Zayi T ezkero Jir 
Doğrırn t :.uihim. 320 bİ' 

aslcerlıjinıi l~tanbulda J# 
rinci muhabere al•!l.'z,,. 
yaptım terhiı tukır•"''. ;-i 
nasılsa sagi ıttim. Yıtt~' ,ı· 
alacağımdan sagi tel 14/f 
min hülcmü olmadıi'"' 1 

111lerim. Jıf 
Vc:.lcfikebirin Bafıd ,,.,~ 

lcögünden Renu .O. P1

1
,Jrj· 

O Ktizlm. Oı 

YENöVOIL ~AS~MIEVD 
Her Türlü Tabi i lerini . 

En Temiz, En Ucuz, En Çabuk Bir Surette İhzar Eder 


