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BF.KlR S0K0Tf KULAKSTZ"ÖLU 

DlrekUlrft, Başyazıcısı 1 
Fiati 4 k.ı..rrış 

/lan stıtırı 5 kuruştur 
UzuHokalı: ; 121 • 123 . 125 

Alman - Polonya Muharebesi Başladı! 
Mebusumuz 
Abanoz 

Bayan Salise 

intıbalar1 
İngiltere ile Fransa, muhasemat 
h d d 1 P 1 oğlunun 

30 Ağustostan 
•• 

emen Ur UrU mazSa 0 Onyaya lke aya yakin bir zamandanberişehrimizdebulunan 
ve kazaları, nahiyeleri gezerek tetkikler yapan münevver 

once ve sonra 

I• nönü zaferleri, Sakarya 
büyük sat1aşı ve nihaget, 

aradan bir sene geçtikten sonra 
26 Ağusfo,ta başlayıp 9 Eyliılda Y a r d 1 m a k o ş a c a k 1 a r 1 n 1 Bayan mebusumuz Salise Abanoz oğluna intibalarını sor

duk. Ricamızı güler yüzle ve memnuniyetle kabul eden 

Al b 1 d d 1 
ve daima halk arasında gezen mubusumuz Bayan Salise 

/zmir kıyılarında "misle,, gibi 
biten mazaf fer akın, yalnız 7 iirk 
milletinin yaşamak atim t1e ira· 
desini isbat etmekle kalmamış; 
her yaşa .. ıya azmetmiş nıilLetin 

manyaya i ir i er,,. Ab(b)anoz oğla~ırienı· tı1~natı"lhaarbıı~y~11.1ş.1ô8"ylece anlatıyor: 
... 11lmaz itimat ve muhabbetle de 

Ankara 1 ( A. A. ) - her tarafını kısa mubabi olabiliriz. Bu m•hit ltadıa· 

Rel's'ıcumhurumuza Kral Jor1'' un lngiltere (18 Fransa Bırlin büyük rünlerde ıezmclt larmıD iktiaadi hayattaki mesaile. 
elçileri bugün Alman Haricige zaruretinde kaldı· riDi ve muvaffakiyetleriai röfııÜ· 

her türlı1 felaket t1e saldırış 
karşısında Jahi direneceğine 
tte ka~anacağmtı se.mbol olmuştur. 

M • Nazırına muhasemat derlıaL dur- ı_ b L b k d b J e S a J 1 fıa:ıdan dolayi nıütceuirim. Daha müz ıı..a ara "'a ara zi re e i iriz. 
durulmatlıiı (le Alman Or• uzun umaalarımı bu rezilcre Bu aırimkir kitleniıa daha müsait 

Atatürk 1919 da, beyninde 
Tıirk diivasının şimseklenmige 
hazır şuurunu ta,(ıgarak lstan· 
buldarı ayrıldı ,,. 19 Mayısta Ankara 1 ( A. A. ) - Bugün saat onaltıda Re;sicumhllr; 

lnzilter• büyük Elçisi Sir llunienk11t1tchball Hugesuni kubul 
bııyarmuılar t1e Hariciye Vekilinin huıurlarıle elli dakeka nczd. 
lerinde alıkO!J1"a#ard1r. Kabul esnasında ingiltere bügük Elçisi 
Kral Altııecı Jorj hazretlerinin Reisicumlıura bir husrısi mesajını 
tevdi et .. iştir. Mesajın meali şudur : 

« Zati devletlerine hararetli selamlarımı iblağa 
\'esile olan bu fırsattan çok memnunum. Memleket
lerimizin bu endişeli anlarda dostluk rabıtalarına 
kaviyyen bağlı olduklarını görmekten derin mahzuziyet 
hissettiiimi temin ile bahtiyarım. » 

Relsicamhur lnönü Kral hazretlerinin dostane mesajıntian 
~ok mütehassis olduklarını "' bilmukabele hararetli selcim/arının 
ICral hazretlerine iblciğını oe bütün dii'ıı.ga için !ı>lıraplı olan şu 
torrıanlarda 1 iirlcigt t1e lngiltert11in birbirlerine do,tiuk rabıt.ı. 
lQrile kuovetle ballı olmalarmd•n kendilerinin de çok memnun 
Olfiuklarıaın ilcfocttn arzını bügük elçiden rica etmişl•rdir. 

Resmi Tebliğ 
Ankara 1 ( A. A. ) - icra Vekilleri htgeti Genel Kurmay 

8•ıkaıu Mareıal Feuzi Çakmağında iıtirakilc bugün saat on ye· 
dide Baıvelcil Dr. Re/ile. Saydamın riyasetinde toplanarak Hari· 
tiye Vekili Şükrü Sısraçoğiunun t1erdiği izahatı dinlemiş "' en· 
~asgon•l t1azi!Jeti mutalaa eemi#ir. 

duları derhal geri çekilmediği tab,ia etmek fır1atını buJdufum şerait içinde iktiaadi ve ictimai 
takdirde lngiltere t1e Fransanın f · zaman vaz.ifeaini yapabilmiş bir vazi uıııe varm&1ı içın ayrıca 

Polongaya karşı taahhütlerini yurddaf z~vkiai azami t.dacafım. tedbirler düşüDülebiJir. 
derhal gerine getireceklerini bil· Gezdi"'im yerJerı·a h•p•ı"ade, Ofta, 

6 " "' Bi•lerce kadın ve erkekle ta· 
dırmişlerdir. Siirmcaede. Maçltada' Vakfıkebir nııtı•. Bunlar aruıada 

Ankara 1 ( A . A. ) Beşikdüzüncle, Atçaabatta. Kaza· büyük Şefiaiıı:ın aciını tab1111ıyan 
Almangıs PoLonya hadudunda da nahiyede ve köyde aonıuz 
muhastmat det1anc etmektedir. ve yolunu teredıJütdiiz talube 

bir lrfan ittiyakı ve talebile kar- bazır olmıyaa tek ferdi ıörmedim. 
Ankar11 1 ( A. A. ) - .,ılaıtııa. P 

j d k /. -s artimizin teşltilitı köylere 
talga bir teblii neşre eri! tal Yalrıa lı:ayalara ç•rpaa Ka0 V 

Y > kadar yayılmıı. e çizilen yol o 
Janın bütün hazırlılc.larını bitir. radcni:z.ıa hızlı rüzıiirlarile ıoenaatı' 

k, b h l '·/ kadar (ÜzoJi ızab OIUUmU§ iti bU· 
diiini a•ca " azır ll(. arın arzı raıa eden tunç yüderile 

f h ld l tüa laalkıaızua ıçiade dolııular 
teda Yİ ma igette o uğunu tal· lcarşılaıtıl'>-ııa T,abzou haJlunıa 

k h 6 lteDllileriai bir aiyah tabaka ara· 
yanın hiç bir as tri arekete ı..ııaarıfe teşne zıltitlarıaa hayrao olma· 
k d ·ı · · d t ıll t · ııa•a görüyor. en ı ıgın en eveıs e mı§ece- ıaak, takdir etmemek, mütebaa1iı 
aı"nı· bı' •-'ırmi~tir Brşiltdtbünde tHiı edileD 
• "' r • oımımalt dotruıu mümküa deiı!-

Ankara 2 ( A. A. ) - dır. lmltiıı olsa da bu zekaların E.titaen kurau bu nabiyemıze t'U 

lniiliz Fransız kabineleri top/an. hepıioi, doiıl orta melttep!crde, nrmiş muhitia üıtüade bır taa. 
mış, lngiltere ~e Franıa umumi liyet Jaral•lf. Hıt!lt ıaemnua •.. 

ünıvereitelerde okuteak ve ydlış· 
seferberliklerini ilan etmişlerdir. tirebileek ... Fakat asırlorın ı:z.tıra· ._;ikiyat ve matlep dermeyanından 

Fransa örfi idareyi de ildn beri. Buraıuıı çok mü11it şarUarı 
bıle muztarlp memıeketio mali 

etmiştir. /nai/iz parla.mentoH vo imk.ialar1 aiıbetiade ıakica.f • ı;aaı f dvfıı.inde bir iş... ,. 
buiün Fransız parlamentosu da edıcoti hiç ıüpbeaizdir. 

Mımaf ı bw derin maarif ve 
11arın topla11 .. aktadır. V ak.fıltebir : Trabıı:oa yiliye. 

Ankara ,. 1 A. A. ) _ marifet iştiyakını meıalelt.ıt ~Ü· f 
" , tiııia nü uı k.etafeti bakımıııdan 

Polonya Cumhurr·ı·sı bı'r b•uen• yüideriaın butçe aımnetleri üı· 
.. ..,J aaele ihraç edeıı bir ka:ı.aıı, mev. 

tuııdo de 0111 temine çalış•altta 
na.mı ne«rederck Polonua mili•- c t ara··ı vı'aAyetı·a ber t f d 

r J# oJduldarına da kaai o!ıaakJa deıia 11 
'"' • ara 111 a 

tini ananet1i düşntaıaın tecat1nzuna oJdutu ıibi burada da var. !:>e· 
bir bu ve bu:ı:ur duydum. 

karıı koymak için müdafaaya lteHain büyült lt11mı meveim 
lok.ılibııı bütüıı mıatakatia ve 

Samsuna çıktığı zaman başır da 
taşıdılı bayrağın üstünde. ~·ya 
istıklal, ya ölüm!,, yazılı ıdı. 

ihtilal kahramanı Mustafa 
Kemalin mantığı her türlü te· 
retldüdü erilecek kadar kenkin· 
Jir "/şta halciıı hale.iki isteyen. 
/erin parolası bu olacaktı. 

Bir an için bu kararı• tat· 
bikatında ademi muvaf fcıkiJJete 
duçar olunacağını f arzedelim. 
Netice ne olacaktı? Esareti Peki 
efendim; tl.ıger k'!rarlara. mu~a_· 
t1aat lıalinde netıce agnı deiıl 
miydi? 

Erzurum oe Swas kongre. 
[erinde ihtilale i"anun mille tın 
gemin at1azeleri yükseldi. 23 
Nisanda milleti• içte ııe Jışta 
kendi halc.iwaigetinden başka lıiç· 
bir kut1et ıauımadığı rihana 
ilcin edildi. Şimdi!Je kadar olan 
lnltiln zaf erlerimiı işte ba haki
miyet temeli iütünde yükseldı. 

30 Ağustos ue ondan önceki 
saferler de bu birlik. t1e hakimi· 
gelin kahramanlıza, akla. ~tJ 
imanı daganan kılıç eserierıdır. 

30 Ağustosu çok coşkun ve 

yüksek bir heyecanla kutladık 
dauet etmiştir. aevıioı bıriçt• çah-1ııaa2a aaüfle· 1--------------1 baaaaten ltadınlılt ilemiade yop· 

V l k ki kir. Halit müleveıtltıı, valı:ur ça· 

30 Ağustostan sonra kazan
dı;ımı:ı bir zafer daha t1ardır : 
loıan .. Bu da kendinden önceki 
"' daya11cı olan 2a/er kadar 
emek t1erilertk kazanılmış ııc 
kalemin 30 Ağustosu olmuştur. 

30 Ağustos zafer ve tay
'1-e bayramı şehrimizde çok 
taıkun bir heyecan ve te
~ura tla kutlanmıştır. Şe· 

baştan başa bayraklar
~ donatılmış ve Belediye 
~iinde yapılan merasime 
~lerce haJk iş tir ak etmiş-. 

,, Çarşamba günü hava çok 
tİl~eldi. Saat 9,30 da ku
ııı,ndanlıkta resmi tebrikat 
taPılıntş ve saat 10 da me
tit • 
(}sanı başlamıştır. Valirnız 
~ •ıtıan Sabri Adal, alay 
~ 0~utanı Hüsnü Alkan sat 
illınde toplanan askerin 

:~ ~alkın bayramını tebrik 
~ llıış ve hatırlarını sormuş
/dır. Bundan sonra Halkc
~ bandosu tarafından ça-

an. istiklal mar~ı tazimle 

dinlenmiş ve en kıdemsiz 
bir subay tarafından 30 
Ağustosun tarihçesi yapıl
mıştır. Bunu müteakip yazı 
işleri müdürümüz Cemal 
Rıza Çınar ve alay komu
tanı Hüsnü Alkan tarafın
dan 30 Ağustosu kuvvetle 
tebaruz ettiren heyecanlı 
birer nutuk irat edilmiştir. 

Nutuklardan sonra ge
çit resmi yapılmış ve kah
raman askerlerimiz v~ geçit 
resmine iştirak eden esnaf 
cemiyetleri ve sporcular şid
detle ve hararet!e alkışlan
mışlardır. 

Gece resmı müessesat 
elektrikle tenvir edilmiş ve 
Kale parkında askeri ko
mutanlık tarafından bir 
gardenparti verilmiştir. 

Tebrik telgraflon 

Ruhi Ural 
Parti Başkanı 

Zafer bayramını ben de size 

Bay Ruhi Ural 

Trabzon 
muhabbetle kutlarım. 

İsmet İnönü 

C. H. P. Reisi 
Trabzon 

,. Mesut günümüzde beni hatırlamak lütfunda bulunan 
~~ Ve bütün parti arkadaşlarıma candan sevgi ve te

ktırlerimi arz ederim. 
C. H. P. Giresun bölsıesi mllfettişi 

ve İstanbul mebusu 
Sadettin Ura11 

a imizia tet i eri tıtı költlü tesırleri kaydetmek-
hşlllaltta... Ve rızkı muitadderıai 

ı;,.ıı·1.nız Osm"'n Sabr·i to derııı bır iftıbar duyuyorum. . . ..J 
11... .., • tabıat aıneaııı"'ea adeta • zorla 

fldal dün öğleden sonra Kuııhaıtıtım ea baait bir çıkarıp almakta, •. 
muhit kadınıada rejime, cumlıuri· 

Kireçhane ve Kar/Jğa gide- y•te ve bııyült Şıtia her bakım. Me\'Cut bir yayla münuaası-
rek yol işleri üzerinde tet- dan memleket idaresindeki pren· nıa idari maltamıarıa vuıı.uflu 

Bunların h•psini kucaklıyan, 
gahut bunların hepsinin kucak· 
layrp yükselttiği en büyük istik. 
lal meqvamız CUMH'i J<l YETtir. 

kiklarde . bulunmuştur. ıipleri etrafında iıı:bar edilH sar· - Arkaei 2 de - Şimdiye kadar neler yaptı· 
gımızı lıep biliyoruz : N~ idik, 
ne oldıık? esir sagılan, köle 
bilirıen bir zenci gıtınından daha 

---------------------------~------------------ ~--~--~-

_Fakir Köylüye Arazi Tevzii~ işleri küçük ıörülüyordukl. Bugün 
düııyanın hatırı ıagılır, adı ıag· 
ıı t1t stııti ile anılır bir mil· 
tetiyiz.. _ _ 

ATATURK'UN erişilmez 
dahi ba~ın11l uramızd:111 u~fllı~ı 

olgunluğumuzun ycrıi bir iı>autını 

1 
uermıyc: 11oz!11 ~t: • t>t:.sılc oldu .• 

Azi..ı: Milli ŞEf Jı.1/ZIN eıru· 

Jındu lıer luı lü 11i/uk ve ihli· 
t'•/tan uzak olutaı..: IJir/,,;.tık. .. 

Yapccagınıız pek çuk ış var; 
bilıyuruz .. Drzi 111,; bır şey Ür 

küimez : (.:ıkacuRıı111: yol:u~un 

dikliğıni görü~ idıak.İnıız kador 
çıkflhl en11rjinıiz ve ı11ıunımız 

flraziye kavuşan fakir 
:Köylüler horon oynuyorlar 

flr.'fziye kavuşarak 
sevinen bir köylü çocuğu 

da var .. /NÖNÜNE uzun ömür, 
hepimize sıhhat ..• 

- Arkati 2 de -

Mebus intihabı Fakir köylülere uazi tevzii 
için ayrılan komisyon mesaisine 
det1am etmektedir. Köylerde 
tapuya bağlanmıgan, bileği kut1· 
t1elli olanın elintie lcalan hinler· 
c• parça metrük arazi t1ardır. 
B• topraklardan t1e hilhassa 
fındık bahçeltrinden çok muhtaç 

köylüler istifade edememekte idi. 
Şimdi hükQmetimi% hu haluı%

lılc.ları kökünden kazıgor tıe ka. 

nunsuz şekilde metrük araziler. 
den istifade edenleri bir bir 
araştırarak fakir oe muhtaç 
köglüge nüfuH nisbttinde arazi 
ve fındık bahçeleri oerigor. 

Marabacılıktan kurtulan oe 
toprata kaouıan fakir k~glüle· , 

riml; ıe ·iniıor v• tnıl -.11nC'1· 

kasında davul zurna çalarak 

1 horon ogrıuyorlar. 
Gördüğünüz resimler ar•%İ 

"' fındık bal<çeltrine kavuşan 
köglüierimi6i gurap halinde 
horon oynarlarken t1e Samaruk 
$0 köyünden babası askerde 
dört kardeşi t1t bir anasile be· 
raber yaşıgan fakir bir aile 
çocuğunu aeş'e içinde tö,ter
mtktedir. 

Giden mebuslarımız 
Bir müddetten beri şeh · 

rimizde bulunan ve kaza
larda tetkikler yapan me-
buslar1mızdan Hasan Saka 
ve Mith•t Jlydin Per~embe 
qünQ l~tanbula sıtmiıtir, .. . 

Temel Nücümi Vefat eden Süleyman 
Edirne Mebusu Sırrıdiin açılan Vilayetimiz 

Oiln ıııkşam Aı:.ltnra radyoıu- mebusluğu içm yarın saat 
aua verdiği dahili haberler ara· 14 de Belediyede intıhap 
ıında miinbal Edirna Mebuılu~una yapılacakttr. Kazalarda da 
değerll Tüccarlarımızdan C.H.P. aynı saatta intihap yapı
Viliyet idare heyeti az:aaındaa lacaktır. ikinci müntehipler 
ve Belediye reiıi Teaıel Nücümi Parti tarafından seçime 
G;>k .. lin rene! Ba~kaalık divanın· 
ca Parti namzedi olarak karar. çağrılmışlardır. 
laıtırılclıtı bildirilmektedir. Bu aabalı C.H.P. rcnel sck-

Temel Nücümi Göksel öte· reterliğinden Parti Vilayet idıırııı 
deD beri Parti teıltilatında ;ıh1a11 heyeti reisli~ioe gelen tel2rafta 
da aütezarrır olmalı: aurelile ça· Eiirne C.H P. Vilayet idare he· 
lıımıı ve üç ıeae Belediye reis- yeti ve Belediye reisi Şerit Bil· 
liti vazifuiado diıipli11li bir me· ıeaiD renel Başkanlılt divanıaca 
ıai il• ıayaııi kayit hiıuaetlerde aaünbal Trabzoıı mebuslutuııa Par· 
bahıaallf, aıalıkıt iflerilı çok ti aamıcfii olarak "çilditi bi!di;ı 

!•~·~ H!~ılt \l'r 711~ QO~.ag11 dur r~~\t4i!, 



30 Ağustostan 
- R"ştnrafı 1 de -

Rüzgar kanatlılar 
Kale göğüslüler 

Trakya manevraları mftnasebe 
tile çekrlip gazetelerde çılcaa 

fotoğrafları her hıılde görmüşsü
rıüzdür ? Hep5i gurur verici idi; 
f:ıkuf iki tnneııi var ki, verdikleri 

heyecan gönlümden lcalemimn 
ucuna tıışııcak kadar beni s~rdı: 

llıınlnrdaD biri 27 Ağuıtoa tarihli 
·'Ulus,. tıı.dır; bir piyade tümeni

mizin toplu bir ş~kilde ieçişiıu 
gÖ.!ilcriyor. (Bu muhteşem yürü. 
yiişün küçiık bir Örnefini 30 
A~ustostıı Trabzondaki ıılayımızın 
geçişinde de canlı olarak gördük) 
Bonlar, altı :ıyda yarılamaz de
dııderi telörgiileri altı saatte ya
r•p önündeki amansız emperya. 

lıı.mi çiğniyer k on dört ıründe 
lz:ııir nhtılilına İnenlerin kardeş
lerıdir : Hunlar rüzrar kanatlılıtr
dır. İstiklal harbincıe süvari ku. 
mandaııı olııa Fahrettin Altay on 
sene önce, gözleri yaşararak an

latıı.ııştı: "Nereye rittikse piyade
mızi bizden evci oraya gelulş 
gürdük... 

Diğeri 26 Ağuıtoı tarihli 
"Yeai sabab,, ın ille aayfaaındadır. 
Büyült reçit resmini seyreden 
Mareşalimizle 1. ci ordu müfetti· 
tini yaa yana röstoriyor. Gör
dülcleri manzaraı:un vudi~i iftihar 
i~isiniıı de röıtıünü birer kat d -
ha ltabaı tmış.. Mareşal, ıırüa irÖr
m u~, falcat bt·rcuna yabancı bay
ra~ çekilmemiş rranit bir kale 
ribi duruyor.. Ordu müfettişi 
Fahrettin Altay, hakiltıten, Altay 
da~larınıo ulaşılmamıı dık: :ı.irva

lerini andırıyor .. 

•• once ve sonra 
Ben bu şanh gö~üslerde bü. 

tüa Türklü~ün gurur ve iftiharını 
aelimlad1m 1 

Korma Derneği 

H allcevimiz Zefuoslan sonra 1 

Korma da bir ltöy derne2i 

kuruyor. 

Hedeflerimizden biri ve en 

öaemliıi ltôylüye ermelc onu li· ı 
yık el«iu~u dereceye yülcıeltmelc
tir. Bu muazzez hedefe ulaşmak 
içia şimdiye kadar çalııtık, daha 1 
çok çahşacatız. Sulh devam ehiio, 
ltöy davamızı ve aeferberli~imizi 
hızlandırmak elimizdedir. Buna 

esasen •uhtaç ve mecburuz. Ze· 
fanoı ve Kornıa Derneti cinsinden 
iyi miaı:ller ço2ahr ve yayılır da 
büyüle ıeferberliğin öııcülü~ünü 

yaparlarsa ae mutlu 1 
Köylf, kardeslerlnı iz; sızı 

unut111adılı:, unutamnyız 1 yalcın 

bir geltcekte bahtınızın pek açık 
nasibinizin çok büyük olduğunu 

röreceksiniz ... 

Telaş ve korku 
BİZDE)J UZAKTA 

S inirli buhran iÜnleri aihayct 
y•murtladı : Leh ıınırlaruıda 

kanlı kabus dolaşıyor.. Dilc!~İmiz 

kabusun geçici olma11dır.. Gelen 
haberleri so~ultltanİılıkla dialiyelim. 
E.min olalım ki emuiyet ve iatik
lilia.ize uu1ı&cak teıt parmak ha
reltete r•çmetien kırılır. Milii Şe 
fımizlD etrafında çelık ordumuzla, . 

sarsılmaz bırliti•izle k.urduğu•uz 

halita her türlü düşüncenin üstün

dedir .. Uyanıfız, tetıkt•yız. Yii
reklecimizde eadışenin yeri yok.tur. 

Telaş ve korku bizden uzakrır 1 • 
Hakkı Tuncay 

Mebusumuz Bayan Salise Abanoz 

oğlunun int1balar1 .. 
Başlarafı 1 de 

müdahale ve halmalifıl11 baUedi
lece2i şüphesizdir. 

Puiatana : Ezeli dert tülün .•. 
Bu sc11e mahsul üç milye11 kile 
etrafında. A uaı ısliyorlar. lolli· 
aarlar idaresinin bw iıde ihtiyacı 

halka mutabik iekilde daba ıeri 

davranaC3fı mutıakkalc. Satıa 
aıınan luhioleri alllcak ardıyo ve 
anbarların 121ığ-1 halkı izrar et
meldedir. Acil ve .radikal tedbir
lerle bu ihtiyacın teailli ç~lc ye· 
rinde olur. 

Of : Mu&tesit ve muhitin nÜ· 
munei imtisal bir kazaaı. Köylü 

şayanı tebrik ıeıtilde borçsuz ve 
yalıle kavrula gelmiş, k.aaabaJamu soıa 

bir ılli ıene içınae modern bir 
halk.evilc, belf:diye daireaile, ve 

halen hultumet koua~ı olan bina 
ile ıüılemişlcr. Bu ışıerde ııröıtcrilen 

ı-ayretler difer kaza arıııni ıçi11 do 
örnelı: olarak göaterilobilir. 

Maarif ihtiyacı fazla mahs11ı 
ve batta tatbik.~ar, vvclce çok 
medrcıcıi olan fazlaıilo hoca ye
tıştiroa bu kazamı:ı .. yeıai maarife 
derhal intibwlc edivermiı, modern 
ilme ihtiyaç ve iştiyaklnrı fıazla 
orta mektep içia lıaımlaıuı.ış mü. 
keaımel biHları var. lsrar1a mu. 

allim iıtiyorlar. Okuyucu bulacalc. 

ları da muhaldcnk. 
Daha şimdiden ş hir ve köy 

ferdeki ilk okııllardan çıkan ta· 
1ebe sayısı derb l bir orta o~ulu 
colduracak bir derecededir. Her 

itibarla uyanık. bir kazamız. 
Sürmene : şirin bir memle. 

ket, yalnız köylü borçluc,, muz.

larip, Halkevleiİ yarım, oıta mek
tep istiyorlar. Bina için oir mik
tar fedalcirlııda bulunacaklar, or· 
maa lı:aounıııaua fena tatbik. edil
aıeıindeD şik.lyetçidirler. 

Araklı : Sürmenenin eski 

kaza merkezi bir nahiyesi : Sene
lerce merkez olmak ve soc ·a da 
bir l.ıaşka yere bai'lı olmak der· 
dile müteelli•, biç olmu:sa tam 

te~kilatlı bir nahiye uilun yapıl
malarıaı iıtiyorlar. 

Belli başlı ibraç malı fıadılc : 

Halbuki eatıı ltooperatifi burada 
benıaı t•ıkilat yapamamış, pıyc: ıı 

Qk ~ ( ~ ıt\tıtlı b~ ~ lır.i:.ihR 
• 

yapılmasını istiyorlar. Ço:C baldı, 

Cu•hurıyetin aimetlerinı takdir et
mek ve oadın müt.ımeiim olmak 

arzuıu ıayaaı şükran .. 
HalH nahiye mcrkczınde bir 

mektep yardır. Uzun Hbı!lari re· 
çerkH buraya tabsi! çaiıada olaa
lardaa bir kısmı geıemıyor, Ko· 
aalt önünde evvelce hük.tl•et ko
na~ı ol.;.ıa lııir binanın mektep ya
pıimaıuıı iıtiyorlar. Bu biııayı ta

mir etmdyi de uzerleriae alıyor
lar, Y alnı:ı husuıi ıaulıaaebodea 

binanın aatın alınmasını raca cdı· 
yorlar. 

Nuhiye merkezinde beni ıör
mete relen kuçülclorın bır çoıun
dan bu temcnnıyı duydu•. Hu 
cevval ve zeki yavruıuıa böyie 
bir imkasun oahş edılmeıınJeıtı 

isabeti bılh&al:lll ıı:ıkrctıı.e ıyım. 

.Maçka : .:>el.eıu:ı.ı aııhnıJaa 

ziyade civ•rd"n ıelwıı, bu lca:ıa

mızda henü:ı bırieşme railı.ıi var. 
46 metruk ıı.oyde arazı tevıı:ıı ta

waııdanaııı••••· alak.auar!ar başta 

ıtaymauw oıauleu haıde Lu ışıe 
cıdden meşru! ve hallı. bu taaıi

yetlen bıttabı meoın.,u. 

Vil~yet müntehayı hududuna, 
ZiiaDaya kadar ııtti111. bu meşhur 
daııunızıo auyu ııe çiçe~ıle, Çh•O· 

Dile havaıile uıaumun ıatıfadesiııe 

bir an •vvel kavı:şuıaaı ne ıtaaar 
şayıuu ar:.ı.ı.ı. 

ınlauda halen Of .Sürmene, 
ve Yak.hkttbirde ıaıtwa vo lcinia 
vazıyoti ıuuttt:bidea .,1,,, tı d . ... .. aye er en 
bırını kşlm eaıyoraaail devlet 
ltioıni levzıatı ışıaın •1'"ı•a · .ı u r ı .. ar•-
ıııoa levdıı liUrelıle uu ışıa mulcem. 
metıyetle tedvır ediiecei!'ı va artılr. 
şilcayet mevzuu olmak.tan çılcaeatı 
muha"lcalctır. 

Vııayetimiz yolile, maarifile 
umranıle ilctiıııadiyatı Ve ictimaiya. 
tile Cumhurıyete layık bir yol 

uslüadc yürümekte olduiu §Ük.

rar.ıla ıörütıı.ıelcteair. J:Suıün mii
k.ewmt:I olmasa da yarın ilcmal 

olacak ve tabiatua mubıtımi:ı:o ver

diıi zeka ilo mütorafilc meaaiıile 

bu i~ı en ı>:ıaa ı:amaada baı.ıra

c.ı~ ıoı ıo.tıc:ı ~\>rerek vo dilllcye
r~ıı. ııu.owu. :.c.evkini baDa vıren 
b1ı1 i~ımh:n hu;ı; ve 11ı1rur içinde 

l!iondu~üm itHllUll, 

-------Yurtta B rom ...§!!.le~ıy_edt! .. -

Ankara 30 ( A. A. ) _ T abakhaue deresi 
Doktor 

• • 

30 Ağastos Zafer bayramı· .. temizletiliyor 1 y o r k 1 
nın on ,qerlinci yıl dönümü Oğrendiğimize göre Be-

bugün bütıin memlekette bü ledige Tabakhrm r. deresini s h h t ? s • ? 
quk zaf~ri yaratan Ebedi temizlt'fecektir. Ayrıca . so- 1 a m 1 • e rve m 1 • 
Şef Atatürk'e ve Milli Şef kaklcrdan toplanan fle ev- B d b l ·z b. k . · h f/J ol· 

l 
una, şa ar zmese ı e ır ·aç tanesının as 

inönüye '1e kahraman <>r- ferden alınan süpriintii. uin lı l • v t k"bul d /ı'm O ıa· k · aş ayacagım. ı umur a mı duğunu .. e e · 
rlaga tırşı en içten mınn~t hiiyük arabtı gtdip alıncıya t kd 

1 
k man .fabrikanın çalışması· 

!1e saygı ıve heyecan içinde ' d k r ı k l . avu on avu ma !fUmur- /' H-•S· 
Kfl ar nçı 0 tarar< '1 mtı, .

1 

tadan. Sıhhat olmayınca, na bir 6ozulcluk ge!ir. "J 
merasimle kutlu/a;ımaktadzr. malan için k cp :J. lz sandtK· l k l · d 'b. l l fra 1 

Köulere fltırıncaga kadar 1 l k ça ışma o .amaz:, e ı rn ta o an amele .erin e. il'· 
, _ aar J,•aptırı aca tır. d d' - · 'b · 1 d l t aileleri de zarar t0'bı'f 

bütün ~ehirler ka•ahalar y D f d J '- 'K' gı 1 o.ma_l/fl efJ e lı 
07.gat e ter a. r .ığı f cih!tnda bir nef ·s sıhhııt Hayatları dalıa sefı. el· bayraklarla donatılmış gar- h l ç k le r 
Mezunen şehrrmızde gibi. Hayatda m"sut olmalr. a de ~~çer. ün i at 

nizon kıtaları geçit resim- 1 h 
ı_ d bulun.an Hakan def ferdan i"in slhhat şartt1r Çok zen- si astaJır. ;k· leri gap'7l1şlardlr. Anrcara a r H. t ı le f11 

yeprlan geçit rP-Jminde Mısır Vehbı 11kkaya naklen Yoz- ginlt:r vardırki: Kaşki Mç as a o.an ame /1 ~~ l 
askeri heyeti de hazır hcı gat Vilayeti defterdar/Jğma param olm~saydı da şu bit- tarı arttıkca, fabrikt.ırı ı Ç 
!unmaştur. Ve sabahleııfo tayin edilmiştir. mez giikenmez ıztırapfarı çalışması da durrıcak~ otlf ~~lar 
Genel Kurmay Bıış '·anı Ma. Yeni Halkevi b nası çekmesegdim. Bizler s:hhr:-

1
m_.üessese de günden,_dıu;e B~ ~ teU 
ase güz tutacaK: ı · sa ıc 

reşal Fevz; Çakmak nskeı f Şehrimizde yeniden ya tın kıymetini ancak hastd. hastalar verem olıırla'ba ~ t 
ve mülki erkanın tebrilui. pılacak olan Ha/kevi bina- olduğumuz zaman takdir artık bu fabrika. ya # ~tırl 
tını k•bal etmiştir Z fer sm1n p/fJn ve Pro:1'e/eri Cum- eder İt' D ğer zamanlarımı?.ı, l l . k k 0 e !I 
b b ·' G l hırs ile, hw•atın hayu h:z. ame. e erı çı. araca .· klİ'· " ayramı münase ttfı.. mf! huriyet Halk Partisi genel !' h t t d · tt ece I"\ 
v h b le M l yu ı'çı'nde gt!çt'rı"rı·z de. onu u da c avı e " ise er· · nurm rı ('Ş anı ar,.şa sekreterliği tarafrndan tas- Bu y · rdtın yapı/mat ,·si 1tnı 
F · Ç k k b ·· .. · ı 1 urwturuz. Med~ni milletle- · o ı •1 
evzı a ma ugun og e tik edilmiştir. h f ' k f.em de ~il) 

üzeri Ptdsicumlmr ismet rin refahı için sıhhi duru~ em wn ·:ının • lı ıJe ası 
Haber aldığımıza göre lan ro'· e;ıi olmalıdz.-. Çti - ko;kıınç o lacaktır. Şa a se' F 

lnör.ügü zi.r;aretle Qrd · r. un yeni Halkevi binasınm in- "' ',1 - hususi 'Us resmi maesse efı t' a 
tr.brik 'V~ tazimlerini arzrt - ki: h ı.g ,,t.m inkiş 'Jf k abili- le, den muavenet görerrz&Y·pı' l~j 1 

k şası yakında ihaleye konula- yeti ancak sıhh:ıt ile 0 ıur. [fi de) 
miı 'l1f! Milli Şef teş " kiir ' caktır. .~r .. dı mı"ııet ma:şet e !ıı 

Fertlt!ri daimi surttte hasta. ~, . ' ' h~· ~n 
ve bilmukabele orka!jU teh- f K" h D . temin için. paralarını· s~ ~td' 
rl"k •_y,'emı"ş/"!rdı'r. n eç ane erncğı o''11'J bir milletin, içinde 1. • ır 

.. .. kime, ildca verecel4tır. ,a it 
- · H.dava~rlın yağmurluhoflu- ~:~::ei si~~~!iyç~~a~~~u'fu~~ ıuazigetde memiekeiin to~ıı· afta 

Hükumetin 
T ebriki 

şun an uo ayı geçen a ta servetini teşkil eden brı. "'se· ~ika 
ı tehir edilen Halkevi ikinci SerfJet p-:ırçfllanır. Halbu k 
1 Kireçhane derneği yarın ki servetin e;ı büyük deste- çük servetler göçdü ,e, e~· ~ ib 

kurulacakt1r. ği. elhetde sıhhatdır. Mt?st:- /alet ço;alacalct!r. De~ol· ey 
Ankara 30 ( A. A . ) Kireçhaneye cıvar olan lci: işcisi (25) kişiden iba· omyor"-: Bir memleket/ ~el ~I \'a 
Başvekil D,.. R efik S aq- ret olan bir f ::ıbrika farz kının, sıhhu.tı, o mefTI k'tıl· lll V 

d h ~ - ·t d , köylerin Halkı Derneğe J e ~b 
am uıun og e en evve. d d'/ . dernek edelim. Bunlar kendilerine halkının servetı ae!TI jel• Uk 

G•nel varmalJ b,.şkanı Ma- l a vet e 1 mış ve l u ı k' t ·ı/et ... ''" ..... veri en g~'llmi icleri. mun- nasta z u o an nıı 1·•, 
l F . ç k - . yerinde müteaddit çadırlar r a', 

rrşa evzz a maf!ı %tya- tazam saat/arda çaltş:ırak se/ıl p'11rişan. fakir, 
retle CıımhuriQet hükumeti kurulmuştur. l J r 

h'lzırlarlar. Buna mukabil- kudretsiz, olacak arat · ,-· 
namına z, ~e~ baurammı Derneğe şehirden de 1 L l d fi s 1 ' d da uevmiyelerini muntazrım şte uu miit eot a Lf# 
tebrik efmiştır. icra Ve!dlle bir çoklarr iştirak e eceğ i ? r.:O,,. 

· · B ı d' K' h alarak servet toplarlar. 1 ra, bize sıhhat mı . ;, .. 1·~1 ri azalan tJgrr ayrı Mare- ıç1n e e ıye ıreç aneye ıJıt 
Böylece toplanan ser oet, servetmi lazım ıe ı'' şalı zi!laretle tebrikte hu . ' iş/iyen otobüslerin seferini f(f, 

I k hem ~agd!llı bir suretde muhterem oku9ucutorı 
/anmuşl<rrdır. Türle. krışu çoğa taca lif. 1 ' o 
tayyareleri sabahtan itiha- Hava Kurumu Balosu artar, hem de patron istifa- terk ediyoıuz . .11 h 
ren An~are1 Vilayeti kaza f de eder. Şimdi bu işe ilerden Dok:or Kazım Ga'~ U 

1 
Bu akşam Kata parkrn- - ~L.0 

"e nalıige merk~z:leri üze. 1 da Hava Kurumu menfaa- Bulgaristanda 'Münhal mezbOP 
rinde uçarak haralarda ye.· tına tertip edilen balo yağ· 
pılmakta olan zafer ve tay- mur dolayısile tehir edil- hazırlık baytarlıg., 1 
yare bayramları tezahürle- · ''' ~& ~ B 
rine iştirak ev/emişlerdir. !inkara 31 ( .fJ. 11.) Trabzon Beledi~e de~: ik,0P 

Ve müteakiben Ankarada Fransız Kabinesi Buıgaristanda umumi top setııı ıJj) t,lılı 
g1Jpılan geçit resmine iştirak 1 Jantı/ar yasak edilmiş, yir- Belediyemizin halerı (

11
t
8
f' ~'ıt{ 

eimişlerdir. 1 l1nkara 31 (.fi. 11· ) - mi gün için iki sımf ihti- ı l' b h 11°~ ~' 

' 
h 1 

Fransız kabinesi bugün ira ücret ı mes a a ıı'"lı 
t a 1• me t nu eşya yatlar silah altına davet lrğı münhaldır. . ''~ı' "</,_,. .. ' on sekizde Reisicumhurun f h ·ı ıs 

edilmiştir. Kanuni evıa ı at 1,ı 
.flnkara 3T ( 11. il.) ·- · riyasetinde fevkalade içti- h /ilerin Jiôloma, fot~,ril' 

ithalat umumi taruesinin maa davet edilmiştir. Kireç ane yolm eesair evrakı miisoıt~,,,,. 
i95 numara>mda yazrlı Paristen çocukların çı- Yağmurlardan dolayı tamiri belediye riyasetine "'t ,.,..J ~iı~6 .8 
ollJn mayı madeni mahru karılmasrna devam edil- tehir edile11 Kir!çhan9 yolunun atları ilô.n olunur. g ıl 
kat ve madeni yağlarla mektedir. Dün on altı bin Tırzık.tan ileri çok =.bozuk olan Nakliyat eksiltılle ~ ::a,. 
benze/ ve tetraatil deplo - çocuk çıkarrlmıştır. kısmında dün\<ü ründen itibaroıı d d' : ı 
mun gerek gümrüklenmiş 1 1 1 • faaliyet başlaaıııtır. tem i 1 bli' "t ~e 
olsun Türkiyeden ihraç ta yan tren en Tiir:t havasının korı.ı.ama•ı için Trabzon 111/aisarlll! ,,~ ~to, 
transit ve harice aktarm':'ISI !inkara 37 (il . .fJ.) _ ismet lnönü'nün miHettea istediği miidürluia" 111J1' ~ 
heyeti vekile kararile me- Mukabil 11/man trenlerinin fedakarlık., asla ağ'ır de~ildir. Ha· Hopa trsnıııit anb•~!;~ <' ~ '· ka 

varuız ıüven altına firdiği iÜ•'- Artvin müstakil müdürlll ,;ııe' ~11ıhh 
nedi imiştir. bulunmaması dolayJsi/e ili bu memleketi lcaphyacalt olan huzur mülhalcatı anbarlarına göoa;.9.9J /~ı l 

1 •ıt • manyaya giden ita/yan ve sükunun bu k.adar ucuza teı.ain tuz Daidiyatı münaltasaıı dılıl'ıl~ ~Ce~ Q l 

ng 1 eren 1 n trenleri lagvedilmiştir. cdilebiJmeı;ine teşekkür etmeliyiz. tarilıiae kadar temdit e i o~~ t 

mukabtl Cevabi Türk Hava Kurumu Talep olan1 arın şarkta~~:;e 'l''~ı ~ ı, Zı 
1 Alman tayyareleri malL ve izah t a;ma u .. ıı·~' lf.qıi 

!inkara 31 ( 11. 11 ) - EVLENNE zon lııatmüdtir1ii~ü ııatı~ ş •ı 
İngjlterenin mukabil cevabı Polonyaya teCO- Bn. Perihan Subaşı ile _aa_ü_rh..;..c_aa_· t_ı.,_rı_i_ıa_n_o_ı_uı_ıu~r· ~ ,,.~ 
dün gece yarrsı .fi/manyaya mahkeme başkatibi Hasan ilan : r \ 
tevdi edilmiştir. vuz ediyor Sanerin evlenme törenleri Of Asiiye MabkemesiD~eıı,V~; ~~ •ı.ı 

P 1 d ~ ( il ) Perşembe iÜnÜ beJediye ev- Of ır.azuında cs~a ıı'~& 1 ~. 
0 OnyO 0 UmU- !inkara -l . l1. lenme dairesinde icra edil- ufeaaı ö~ıu Resul ıle pıf,ıl 

f b 1 k 
Bu sabah Polonya Danv g miştir. Tebrik eder bahti- aleytı eı~ı Of mabc:cıı:ıe61 ~'m 

mi se er er i hududunda tüfenk ateşi yarlık1ar dileriz. tibı ö lu Kadrı \.'e;esesıııd::ııvO f ~-
llnkara 31 ( fi il.) _ teati edilmiştir. Zayıat yok N 1 } k Kadrıye ve luzı Reki111ıı:11,1 ~~ ı. '/' Yı 

Ilı l · p an: İy•t e siıtme I !u ~.lı.1::affe: a:.ılarında .,pıı~'ıı( '"• '• Polonya dün ög·teden son· tur. man tayyare en o - ... 
I h d .J • • .J t d' .J • cık davası bıı~kıad• ~ )d~ı 1 ş IJ ''»l 

ra umumi seferberliğini on ya u uuu iızennue em 1(111 oıaıı muhakemede ıxıua ·~·~ ~ d. 3Q 
jlan etmiştir. mu.htelif cihetten tecavüz Trabzon inhisgr/ar haı· himden Muzafferin aıah•ıı ~~·~ 'Qf!irra 
lngiliz donanması de bulunmuştur. 

1 

mi.idiirlüjünden: m~ohul_ ~ulund~i'U'1da:iıil;o jJİJ( ;~İIJt, 
F d Hopa tranııt ambal:ıaındaa muddeının talcoı ve ,~ 9 t'tİ 

f b d'ld' rOnSO 0 Şlmen- Artvin müatakıl müdürlü~ü ve teo~iiat icruına nıahke~\99 I~ •ı11 se er er e 1 1 • • pıll il ol 
dlferlere Vazly.~+ müihakalı 1uıbarlarına gönderilecek rar v..ıriloıelc muhtıkeıtıe ıı:ılıJllJa Aı 

!inkara 31 ( .fi. A.) -
lngiliz donanması bugün 
seferber edilmiştir. Diğer 
l•raftan kara ve hava 
ihtiyatları da ilk davete 
icabet etmek emrini almış· 
~ rfftfı · 

~" tulün, İÇKİ ye tuzdan gayri dilu· salı günü ıaat oııe bara .,~ • ırı, 
mum meyaddi inaiaariyenın nakli· du~uııdeıı meıl.ür gUlldo 0 >'~ ~ • 

edildi yat münakaaaaı 7.9.93';) tariLine aleyh .MuzafferıD bı•z,ıt d~.~ 1. q 
teıadıt edi1miştır, uaulı.ına tevfikaD pıUD.I tD~J \ c(l 

lfnkara 31 (il. R.) 
Fransada b'ugünden itibaren 
şimendifer/ere vaziyet edil· 
mi ti 

Talep olanların şartn1meyi vekil göadermeai ak•• rt-'' 1 ~· ol 
fÖrmck ve izahat almak üzere JDUhaltemeaia fıyab•P ac:ıdl ol' a11 
'lrabaoa baımüdilrliliü 1&tıf fUD•· oeti tabliQ' malcaıııına k• 
iı ı ür••••• etıaelıri ilia olu 1ı1r. G11tı ili oAuaurı 
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Çiçek tomurcukları ne kadar fazla olursa 
aç o kadar fazla meyva verir. 
Bazı meraklı çiftçilerimiz elma veya armut 

~tçlarının bazı dallarına demirtel sarıp sıkıca 
~larlar. Böylelikle çiçek açma zamanında da
telle sarılı olan yerinden yukarı kısmına faz
l tomurcuk verdirirler. Sonra, teli söküp çı
tırlar. 

Ağaca fazla tomurcuk verdirmek, meyva 
~timini fazlalaştırmak demektir. Dalın telle sa
ası da bu maksad içindir. 

. Fakat bundan daha iyi ve dünyanın rağbet 
lığ-j başka bir usul vardır, ki niyetimiz bugün 
dan bahsetmektir. Gerek ağaca bol meyva 
ltdirmek ve gerek meyvaları iriletmek için her 
afta makbul olan bu usul: Dalların kabuğunu 
ka gibi, yüzük gibi kesmek, soyup çıkarmak
ibarettir. Ağaçlar çiçek açtığı zaman veya 

~va bağladıktan sonra, meyvaya yatırılacak 
h11 veya irilenmesi istenen meyvanın altındaki 
buk çakı ile yarım santim kalınlığında çcpe 
"'re kesilip çıkarılmalıdır. 

Ancak kesilen yalnız kabuk olmall, kabu
ğun altına, odun kısmına pek dokunmaL zara·
lıdır, çıkarılan kabuk da çok geniş ol mamalı, 
hasıl olan yara ayni sen"'de kapanmaz~ a h:hl·
kelidir. 

Elma. armut ağaçlarına ve asmaiara fazla 
ve iri meyva verdirmek için yapılar. işbu yüzük 
usulünü Avrupalılar çok kullamrlar ve ağacın 
yalnız bir dalına veya meyvasma değ'l , 
hatta birkaç dalma ve gövdesi:ıe bile ta tbi : 
ederler. Ancak bunu bir ağacın bütün dallarına 
birden yapmak doğru değildir, bazı dallar saf;
Jam kalmalıdır ki ağacın kökleri beslensin, ku
rumasın. 

Herkes de bilir ki her ağaç topraktan kök
lerile aldığı kuvveti ilkin, gövdenin özünden 
geçirerek dallara ve dalların özünden· yaprakla
ra getirir. '( apraklarda toplanan bu kuvvet hent!Z 
çığdır, hamdır, ağaç için istifadeli değildir. Fa
kat yapraklar onu pişirir ve olgunkştırır ve an
cak ondan sonra faydalı olabilir, ki o zaman bu 
kuvvet yapraklardan geri döner. Amma buse-

sefer başka yol 3n yurur, dalların özünden de 
ğil, kabukları m asmdnn geçer Böylece dallara 
ve oradan da meyva1ara veya gövdeye veya 
köklere iner 

İşte dalları, meyval .. rı ve köl·leri besleyen 
ve büyüden kuuv t budur, v .. ni ö~k rden ) ap
raklara giden değil, yapr'l 1 1 rda pişip geri dö" 
nen nusuğdur, I:~ o d l a ' aras ndan geç r. 

Ohalde, bir daim kabuğu yüzük gibi kesi
lip çıkarılırsa n olllr: O d , n U"undan yani 
yapraklarından geri dönen nusuö- kesilen y re 

1 
gelip dayanır, daha ac.ağı aeçemez, o d ılda top· 
l anır kalır, ·e bu da ötürü o dal faz aca bes-
lenmiş olur, tomurcuğunu bol ver!r, verdiği mey-
vayı da iri. 

Çiftçilerin dal ara sar gı d mirt 1 de ayni 
vazifeyi görür. Bunun ve b·m Jan daha iyi vt... 

. makbul olan yüzü'" ıru ünün faydalı olmas nın 
sebep ve hikmeti işte budur. Bu usul dallara ve 
meyvalara ayrı ayrı yapılır. 

Dallı, bu.:Iaklı ve kuvvetli büyüyen a ,a "lar
dan meyvayı az verenler için :; Lızi.tk usulu çok 
faydalıdır. Kaz.m BULUTA Y ..._ ________________________________ -- ----- ·-·---·---

§ ÖV K©llfill\Jllfill\Jl K a a yddı 
,~dik ü~De1rü üçün lfll~D~rr 

Alçak kuyular : 
~yı: . Bu ne1Ji kuyular toprağın üstünden sız11n çeşitli 
de~· ~'oplar. çirkefler. fle pisliklerle eulaşmış olduğundan 
(ip) tehlilceli t1e t1tic11d1ı sararlı olan sular sığ kayaların 

1tıf' t ''ıtlır. Bınıları k•t' iyen içmemelidir. Zira ekseriya 
, '"lı 6asıır) (ti/•) Bağırsak lcrırtları ıibi kötü hasta

·slJf ., 6u saları içmılcle ins•ncı bulaşır. ,,, 
,,,,~ Sulan tahlil : 
r•', Bir suyun lcat'i sarette tr.h ile.esiz oe binaenaleyh 
""' 

1'6iftc~k bir kıratta oldu;unu anlamak için en iyi gol 
0 tQhfil ett;rmelctir. Kögüniizde şüpheli gö,.düiii.nü: 

~ ırı inceletmek isterseniz lcögünüze ujrayan. ıezici ıağ· 
b't' ~ ltlern11runa bıı dilejinizi bildiriniz. O da hükumıt 
Je~· to,una haber 'Verir. 
,,ıı~ ~ Hülc.U.md doktorunun vereceji talimat dair.esinde 
a ~ ~ 1• lc.a,.alı ve temis ıişelere lcenan su An.'caradakı hz/-
ri1~~ ~::1hha enstitüsiine gönderilir. Ençok bir a~ ~çinde .. c~u~
·9 ti' \ •lırıınız. Bu maagene bedat}(:.dır onan ıçm duşunu· 
P"1~6 ~ tarafı yoktur. 
1'~~ ~ ~ lir• /Jir sMgun içilebilmesi için yanlız berrak olma
lı"'. \ 4fi de;i/Jir. Onun mile.rop tohumlarından da arık ol· 

~ •ı ıerelctir, Burda JeJijimiz ti•i ancak tahlil ettirmclc-
'"l•Jılu. 

: I ~ Kög yalcınlGrında tJtga köyünüzde gazlı sular, ma· 
,.~I. ~ 11.lları flarıa 6unlarıda ıönderilip inceletmelc doğra
~ ~· . 
11~~ 
~"~· S:.ı halde köydeki sa/ara şu üç nokl_!dan dikkat 

"
0 I ~•yi Şahadetname Zayi Şahadetname 
:-;,~ ~'/''•116.on ntülja Haci Trabzon mülia }{aci 
1. 13~"' raıtigısintleR 1329- Kasim rüştigesinden 1328· 

i~:,İ \a ders gıluıda almıı ol- 1329 ders yılında almıı •l
".1/ ı.."1• ""' şahaJetnamegi zagi mış •Ldujum 111/aııdetnamegi 

,. ( "'( ,.. . tt . v . . . l 
~ J ~;,' ~eniıini ıılacağımJan za~ı • ım. ı e~~sı.nı a .. aca: 

9 9 11 .. ·• '"'" hükmü oirıuıdıiı cagımdan es/cısının hak.mu 
ıf ~ •lu 1 olmadı;ı ilan olunur. 

,_ \ Aı nur. ıı . ~ ,.,, . v ·1 ,,,a 'l'l .,., ~·ı_ r ·ı musta,a ıvu.rı 'anu:ıog u 
, · ı efJ1 ı~ unusoı u 

>' ~a ":--h d coğımdan eslcisiflin hülcmü 
C 1•. şa a etname goktur. 

'• ~fir ille •kulundan al- Z"mbur köyünden Mükııl 
~ 0ldu;um ıahacletn•mc· o;rıllarından Rif at o;lu 

••ıi ettim. Yı11işini ala. Neıfl 

edecıjiz, 

A) Sular temiz ve içilebilecek ırraziyett.? o/acul.:. 
8) Yolda kirlenmit1ecek. 
CJ Sıı kapları temiz olacak. 
Bu üç şartı haiz olmyrm sular bulaşık lıastalıklarm 

g11yılneasıntla mühim deru.ed'! rol oynarlar. 
Bakın, ıördüğüm bir hadısegi siıe de hikaye ede. 

Zrra yağmur arla bu pis qerlerden s z ın nukroplar 
içtiğimiz sulara karrşıp qır.e llötüluk uoparlar. 

Bir çok k ö'.Jlerde kö'-' ün bira% uz s11n fı t· iz gö. 
zeler, prnaılar, kaqnak. 'ı.r oldağu h 1 1d üş nm k 9ıizürı
dtn gidip bu temiz su-lan içme ~ ıç 'n su alıp getirmez 'er 
..,~ya hu suyu kapalı pöhrı nglerle köge fodtrıne~ler. 

Kolay olsun diye L Ö.JÜn içirıd n geç n dereden ır. 
yim: maktan. ç 2yda11 " C](1 kötü ka11u sularından altp içerler. 

Baybur1lan Niv kögünden tteçigordulc. Kö.,·de iki I ll b' ı' o 1a az '" Bundan daha ~noeat . d ıa ıava ıca ır ş ' m · 
ıundür bir hastalık pe.Qda olduğunu söy lediler. Hastal-ırı Evvelce köyümüze gele der ırmak ve7, çaq su9u 
gidip ıördüm. Banlar Kora.humma' ga qakalc. :ımrşlardı. daha efJvel başka kö" r;lerd n geçliği için o ko.; ınsanları
Derhal icabeder-: iedbivleri aldım fi~ işim do 1oyzsıgle l ög- nın o e hayvanlarının küçük, büguk abd serinden tutun· 
den ayrıldım. Birkaç gün sonra haber aldım ki kögdı lci dt.ı h -r türlü p "sltklerile buloştığmdJ 539ılcımayaccık ka· 
hastalar 1 O a çıkmı•. h l k b · d t k r dar m ilqonlaTca mik rop to a '1l arını u gm a oşıyara 

Banun sdebi.- yasak to.ttiiimiz. halde mik roplu dere diğer ka!Jc gelir. Bu p's, sidık i, abtestli çamL1şır kirleri
su1andan içen diier kö'ylülerin de hastalığa yakalanmış ni. molozları t .. şıgan suyu n sıl içeriz şaşarım, 
olmalarıdır. Bu m o!uz lor 0 ,. pislikler akan su an kuv'lleti dola· 

Tekrar köyı döndük. I'ere suy undan su içilmr- .. ini yisile prırçalcınmış ve belki d e göz" gö un~1ig c"k kad_ r 
sıkı sıkı yasak etiik. Hükümet doktoruna h abf r gölld~r- ince parçalara ayrılmış olduğandan bardagımıza aldıgı· 
dile. O da gelip aşılarını yaptı. Böylece salgının ö"nü.ne mız .su göze pek bulanık gl'r ii.nmcyebilir. F k t bu stıla-
geçildi. rı içmekle hJyaiımızı ve ~ağlrğımızı tehlıkcge ko duğu · 

B2tün bu uzurı ga!ıların neticesi şaaur: muzu hiş bir zem an akıldan çıkarmam~lıyız. .f:i!Lır.ıorsu-
İçilecelc. sa köy~ kop:ıli yollardan gelm ,.lidir ğöıe· nuzki mıkJop denen h~bis nesne gozle gorunlmez . 

den pölırenglerle kapalı olarak köge gelen su hem temiz Bm pek çok J:.ö:, 'erde. köq ftelalarrtw ~etedcn bır 
hem soğulc., hem de lezzetli olur. kol alındığı ve pislıkleri taştyan bu k o.un bıraz sonra 

Köy lc'anununura yaı:dığı gibi brı kapalı yollardan Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
gelen suyun mezarlıkların. çöplüklerin, gübreliklerin qa · ( Köyümün D oktoru b.itabındr;.n ):..-----
lcınlarınclan geçirmemelidir. - .. - · • ı • 

, - • - •• w ==:-1 Kapah zarfla fabri <P unu e sı tmesı 
Kapah zarfla fabr1ka unu ek. ıhm s; 1 Erzincan askeri Satın Alm1 Komisyo rıundan: 

Erzincan askeri Satın Alma Koınisyonundar.\ : 1 - Erzincan garnizonunun ' J 'eşrin ' ..... ,d t'l E ı-
1 - Plümer ıarnizonanan l t .. ş.·irı başından Tem· liı.l 940 ser.u r...; kt.ıl...Jr ihtıqacı oh n 720,000 kil ı /" ıı: ·' 

m•z 140 sonuna kadar ihtiyacı olan 135,000 kilo fabrika unu kapalı zor/la eksi/tmeğe konulmuştur. 
•nrı lcapaiı zarf/o. eksiltmeye /conulmuştur. 2 - Muhammen b d~li 04 400 yüı JJ,t b n dörqüz 

2 - Muhammen bedeli 21.600 gfrmi bir bin altıyıiz lira, ilk temin tı 6 iO altı bi-ı öf qut ye~ n'ş uradır. 
lira, ille teminatı 1620 bin altı güz yirmi lir11dır. 3 - :.k) l m s · 8 E iı. 9 9 Cuma g · ii s.:ıat 16 da 

3 - Eksiltmesi 8 Eyliı.l 939 Cu:na giinü saat 11 de Erzincandu a k ll s tın alm n '> mund.ı ~apılac klı ·. 
Erdncanda aslceri satın alma komisyom.ırula yapılacuktır. 4 Şu tncm ve ev afı o 'o• 'u'1un tekmil g rn zon-

4 - Şartnam~ tJe evs~fı kolordunun. tekmil garnizon. Zarında mebcrıttu,. ve q ıı lı ; her Je h r g i ,.,_ gö Ü ebi 
larınıla me~cattur ve aynıdır. Her yerde her gün görüle · lir. lsteye.nlere 522 kuruş mu' bi 'i le s t. ıı alma kon ·s . 
bilir. yonundan gönderilebilrcelr~ir 

S - Teklif mektupları eksiltme ıaatı1ttlan · bir saat .5 - Teklif mektupları eksiltme saatırıd3.n bir s t 

eooel komişgon ha,lcanlı;ına oerilmiş fltJJtı poıta ile ayni ıvvel ko misyon Başkanlrğına 'Oer'lmiş veC1a posta ile auni 
ı.ıatl• lr.omisgonda bul•1tdrı•ulmuı ol•c•lctır, 4-4 ıaıdta ko111isgonda bulur:duıulmuş olacçıktır. 4 - 4 



Sagff! 4 Yınlgol 

Gayrimenkul 
M•hallesi Solca~ı Nev'i 

Satış 
M.N. KN. 

Artırması 
Muhammen K L. K. 

Gayri menkul satış artırma temdidi 
_!3okıığ!____ Cinci M. No : M 2 Muhımmr>n K. Lir• ~ 

Eski (kilise) yeni 1 N. Çulha Arsa 111 150 f 50 ,, 
Mahallesi 

Sotha 
Eıvak Gelu eglu Mafaza, ardiye 34 . 35 1, , ) 

" 
Sofu oğlu ,. 81 30 ZO 
Eski (kilise) yeni iN Çulha ., 112 70 ıOO 7 1250 M. ., 

,, ., lılataza 16 3 ) il Eski (Sotha) yeai Reıadiye ,, 54 30 20 ,, 
Sofu oflu ,, 80 30 20 ,. " " 

,, 37 5 ) ,, 
Fevkanı Harap 
Otel tahtaaı 
aarap haa Ye 4 
aarap matua 

43 13 ) Hellaç ,, 17~ 40 40 ,. 
., 

" 

,. ve alıça 

Hamam 

Golu orlu Mafıza 

15 ) 
17 ) 
2 ) 
4 ) 

45 21 

1000 • 

200 

Bahcevan ,, 20-21 50 60 
Eski babcavan yeni Çulha ,, 18 10 6 
Kayalık çıkmazı ,, 168 20 15 

" 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, Defterdarhktan : aıki 
" 
" .. 
" 
,, 

,: 
,, 
.. 

,. 
,, 

Cami aralıtı 
Yeni cami 

Sıra mıtazalar 

,, 
,. .. 
" .. 

,, 
Fnlcaai tahtaai 
mafaza 
Mafaza 

" bir bap hanenin 
3 H. ı. Hi11Hi 
ma~azanın 3 H. de 
1 biaı~ıi .. .. 
Ma2aza 

" Mağaza ve yazıhaae 

40 2 

41 4 

7 1 
32 12 

212 48 

209 ,2 
210 44 
206 34 ) 
207 36 ) 
208 38 ) 

40 ) 

400 

500 

200 
250 
700 

300 

250 

2300: 

3 hiuede 
l hisaeai 

" 
" 

3 hissede 1. 
hiueıi 

,, 
,, 

.. 
,, 

R. 

" 
,, 

R. 

Yulcarda c ins ve evsafı sairesi yazılı gayrimenlcullerin l:ıedeJleri peşin ödenmek şertile ıı:ıb ·rliJ 
·ı ı 

tine talip ~ıltmadızından a1'tırma oa güıı uzatılmıştır. Talip olanlarııı yüzde 7,5 temiaat ak.cııı• e 
ihAll'I ~ünü olan 5.9 . 939 salı günü aaat 15 d9 Defterdarlıkta toplanacak komisyona mUracııtlıırl' 

Orta Ticaret Okulu talebe 
kayit ve kabul şartları 

Orta Ticaret Okulu Direktörlüğünden : 
'' Alaça hamam 

Çarşı Sipahı 
Araa 
Mat aza 

2998·1 M.2.57,45 
11 2 

50 
360 
200 
200 

.~· 25 Eylül 1939 tarihinde tedrisata başlayacak olan Trabıen °'ı 
M k Ka1ımafa Uzuaıokıık Aha~p Dükkia 

,. ,, 
" 

23 85 
22 83 ticaret okulunda kız ve erkek talebe kaydına 1 Eylülde başlanara 1 · " 

Kavak 
meydan 

Ayaaofya 
Tarlamın 26 hissede 
24 hi11e itibarile Umum No. M.2. 200 Eylulde son verilecektir.Orta mekteplerde okutulan genel Kültür derse · 

den başka gösterdiği Bürokomersiyal. Ticaret riyaziyesi, Milli Eko00
1 

mal bilgisi, Steno Daktilo gibi hayati ehemmiyeti haiz meslek der• 
yeni yapılan proğramları ve tedris sistemi ile bu elemamları yetiştirJJ'e 
çalışan orta ticaret okulundan çıkan:ar malum olduğu üzere ikinci ?e~ 
cede ihtisas okulu tahsili görmüş sayılmaktadır. Mezunları T eciın LıS~~' 
rinin ikinci sınıfına imtihansız girmektedider. Taliplerin aşağdaki vesı 
larla müracaatları : 

1152 hissede 146 
biıaeıi 

212 6428 

" " I• 270 2755 80 

Defterdarhktan : 
Yukarda cinıa ve evsafı şartaamelerine ili.şile evrakta hudut ve saireleri yazılı gayrimenkullerin 

bedelleri peşin ödeı;mek şartilo 30 8 -939 tarihi.eden itibaren 15 gün miidddle ve açık arhrırıa usulile 
mülkiyetleri aatlıta çıkarıJmııtır. Talip olanların yüzde 7,5 dipozito .alcçılariJe birlikte ihale günü olan 
14 - 9 - 939 perşembe gıinü ıaat 15 de Defterdarlıkta topl&nıcak komisyona müracaatları. 1 ·4 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Muhidtlin rnahalleıintle yeni ıokalctl• Hususi mu ha · 

sebenin 37 numaralı m•i•zasıraın llirsenelik icarı mu
hammin btultli olan 60 lira. üserinJen 21 gii.n müddetle 
yeniden artırmlli• konulmuıtur. Mu'Oaldcat teminatı 450 
lcuraştur. 7-9-939 tarihine tesadiifetltn p?rş,.mbe tünü 
ıaat 15 de Vilayet malc.1ınıı11Ja topl•nacak o !an Daimi 
Erıciimende ihalesi yapılacaktır. isteklilerin o giin ıoe 
saatte E1tcii.mene miraeaatları . 4-4 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi Askeri kısmınin kayıt 

ve kabul şartları : 
1 - Anlc•ra Askeri Veteriner okuluna bu yıl 

ıi•il t•m aeoreli liselerJen iJJi ee pek igi derecede mezun 
olan "e olgunlulc i1Wtihanlarını JJermiş •imale şartile 
tale6e lc•llul edilecektir. 

.. lstelc.lilerin a~ajıtl•lci 91111/ fle şartları haiz olması 
lazımdır. 

k 
A) Türkiye Cumhuriyeti tabasındtın we Türle 

ır ıntlan olmak. 
l:J) Yaşı 18- 21 olmak, 
CJ Betlen teşekkülleri fJe sıhhatı orduJa fJe her 

l
iklirntle /•al hizmete müsait olmak [Dil rekdlceti ol"n
•r •lınmaz.] 

•
1 

D) T•vır •e harılcıti, ahltJlcı kusursuz "e secigtıi 
sar •• olmak. 

le /
7 

E
6
') Ailııinin hiç bir fena lıal 'Ve şöhreti olmtl-

ma .c.• ıt• •eıikası ibraz etmek J 
_2- lıtekl~lerin müracaat · istitlalarına· ıu vesikaların 

6aıle1tmuı laumdır : 

AJ Nüfuı cüzdanı flega masadd11k sureti. 

lı B) Sıhhati hakkında tam ttıelcküllü askeri 
aıtane rapora t1e 11şı kağıdı. 

CJ lise mezuniyet ııe ı l le h 
fJey• ttlsdilcli sureti. o ıun u ıa •tletnamesi 

D) Olcula alındıjı takdirde •slc ~ k . . .. erı •nıın, nızcrm 

v~ .t•lı••tll~lcrıt lca/Jtult.ektlt.iği hhahklcıntl.a 'CJelisinin ve kentli· 
•ını11 noter ı en as ı ı taa üt senedi. 

E) Sar'•lı, uyurken guen sidikli '- l 
_ A ' • r1agı ma ,,e 

çırpınmaya muptela olmadıjı hakkımla ['/ . 
'le '/el' t hh .. . /B ve ı erın noterli ten taslı 1 Qü • utnamesı. u zibi laastalıklar-

Jan ilri ile akala ıırmezden e'O'Vel malul eldulc.ları 
sonradan •nlaşılanlar okuldan ııkarıltr "e 0,. müdJ t 
•İt hiilciı.met maıra/ları fJelilırine ödettirilir.] • • 

3 - lstelclilır O•luRtlukları mahalle"ceki asker
lik şu6elerine istiıla ile murao11at edecekler '" şu6eie . 
ri•ce ilcinoi matltleJe bildirilen HJTQkı ikmal etti/eten 
$•nr1ı, Anlcaratla yüksek ziraat ınstitüsıi Veteriner 
/aki.lt•si aslcerC tale6e amirliğine ıönderilıcelctir. 

4 - Müracaat müıldeti Egliılin 20 sinı lcadartlır. 
011tlan sonra müracaat lc.ahul ıdilmız. 

5 - Kabul tluhııl imtihanına ba;lı değildir, 
Ş11/aalittname derecelerine ve müracaat sırasına töredir.• 
/stelli adetli tamam olanca kayıt işleri lct1p11.nır we 
lt.a6ııl ıtlilınlere mürac1rct ettikleri ask.erlilc ıu6e/,ri 
fi• ıeilr~ı ıapılıt, l-l 

Zayi Mühür 
T. C. Zrraat Bankasına 

ait kulltındığım maaş nııi· 

lıürümü zayi ettim Yenisini 
alllct1jımtlo.n eskisinin hük
mıi yoktur. 

Hüseyin Avni Üsbaş 

A ) hüviyet cüzdani 
B ) İlkokul diploması 
C) Sıhhat raporu ve çiçek aşısı ilmuhaberi 
D) 6 adet vesikaJotografı ı--4 

Kapah zarfla un eksiltmesi Köprü tamiri eksiltmesi 
Vilayet Daim~ Enc~meninden : . .10i Erzincan askeri Satın Alma Kom. dan : 

1 - Trabzon garnizonunun 1. Teşrin oaşından 
Egliı.l sonuna karlar ihtiyacı olan 27 5.000 kilo u11 k•pa.· 
lı zarf la elcsiltmege konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 37.125 lira, 
2784 lira j8 lcuraşt•r. 

Trabzon - Rıze sah.ti gol•nun 56XOOO inct kt I ~ 
resinde s.lalclı köprüsünün tamiri 5b3 lira 81 ka'~ , 
şif bedeliyle J·f 9-939 tarihine çatan pJrşemhe ıii~tJı/ 

ilk temin!Ztı 15 de Vitiget Makamına• toplan•ça/c olan Da.itrtı J6 ı 
mende ihalesi yapılmak iizre 24'-90 st1yılı lcanıırıtJfl J 

:J - Elcsiltmeıi 15 Eglul 939 Cııma tiinü scı11.t 
11 tlc Er~incantleı tulctri satın alma komiıgonandcı g•pı
lacalctır. 

" - Şartnc.me 'lJ e evsafı kolordunun tekmil ı•r
nizonlo.rındiii meocuttur, 'De aynıdır. Her gerde her ıun 
ıörüldilil'. İstegenlere bir adedi 186 lcuruı mnkabilinde 
lcenciıgontlan tö'nderiiecelctir. 

5 - Tık.lif mektupları eksiltme saatından bir saat 
ıvt1el komisyon buş/cQ.nlıjına werilmiş '"Y" posta. Ue 
agnı .saatta lcomiıgo11ds bulu.nıiuTulmUJ.. ~~'!!"· 2-4 

Tuz nakliyat eksiltmesi 
T radzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

939 mALi gılı içinde: 
1 - Muhlis Tu•Lasından Bayburt inhisarlar memur

ıu;u an6arıRa sevk edılccelc ( :JjO) ton tu%un nalclig.ıi 
17-8 - 939 gününden ztibaren gir mı gün müddetle ve 
kapalı z•rf usııiıle münııkasoga lconuimuşiur. 

2 - llıal~ 5-!J-9J9 tü.ncirıe tesf.ıdtif eden salı 6Ünü 
saat 15 de J::rzarum inh "arlar l:iaşmüdurtuğwıde gapıta
calctır. 

3 - Bu nakliyatın muhammen bed.:li muvakkat 
teminat parası 6j6 lira 7 5 kuruştur. 

4 - Talipler bu nak.Lıgatu. aid şartnamesi Erzurum 
t1e Trabzon BaımüdürliikLeıUe Bayburt, Aıkule 'lle Ter
ocıa memurlarında ıöriii.e bilır . 

5 - Teklif meklüpterinin ihale saatmdan evTJel ve 
makbuz mukabilinde komisigon reislijine flerilmesi tci
zımtlır. 

Postada vulcubrıılacak ıe~ilc.meler kabul edilmez. 3-3 -------------·------ ----·--
Kapahzarfla un eksiltmesi 

Erzincaa askeri Satın Alma Kom. dan : 
I - Ba9curt ~:.;r.izor.a;;u;J T. Teşnn haşından 

Ağuıtos HNU1ta kadar ihtiyacı olan 2.50,000 kilo un ka
pr.ılı zarf la elc.ıiitmege lconutmuştur. 

2 - Mııhammen iedali 36,250 lir11, ilk teminatı 
2718 Lira 75 lc.uruflur . 

3 - Eluiltmesi 15 Egliıl 939 Cuma gunu 
s•at 16 da Erzincandtı aılceri 111hn al mıı komisgonur•d .ı 
gapılacaJctır. 

. 4 - Şartname ıuı evJa/ı lcelortiunun tekmil ıar-
nızo1tlarındc mevcuttur, 'fle aynıdır; her yerde her gün 
ıörii.ldilir. lstegenlere bir ad"di 181 kuruş mufcglJilinde 
komısgondan ıöndcriiecek.tir. 

5 - Tık.lif mektupları eksiltme '•alından bir ıaat 
ıw111l komiı1011 6aılc•nlı;ı11cı ıuırilmiı eega pHta il• tlf· 
nı ı ıdl• koffaiı11011thc bui11ndaırul1nı l11oelr.ı11. ı ...... 4 

cı mculdesinin ( B ) fıkrasına lt:'fl/ikan elcsiltnıeie 
nulmaştur. tı 1/i 

Muvakkat te'minstı 43 lira 79 lcaraştur. Jil 
görmek istilgenlerin her tün eneli.men le.al "!mine "': 1/,ri#1 

rin ~e muvakkat te_'m~n•t makbuz •Hya mektıJj) 
o gun .,,e saıatta Daımı Enr.iimene müracaatları · 

Soğuk hava mah;enlef 
ve buz te~isah inşaat 

eksiltmesi 
Trabzon Belediye Encümeninden : bi~' 

1 - Trabzon Beledigı Mubah.asının mevcııt O ~1 
dahiiindı, Gümrük resmi hariç olmak üzre JJ,0.0 e I~ 
muhı4mmen bedelli et ve muhtelif mevaddi gıdrl~g ffl' 
Soğuk hava mghzenleri tesisatı ile buz üti/ısaiıfJe 
sus tesis{lt yaptırılacaktır . (il~ 

2 - Bu işe ait olmak üzre, tanzim o{uıH·11 
1tfl

1 

velename pr~jesi, eksiltme şarlnarnesi, ferıni ş~ ,,.JJ1 

ve avan prop~. pırası• ol.arak. Belediye Fen iş/,;rl 
liıgü11den aLınabuir . k~!'~ 

3 - işbu tesisat ( 52)elli ilci gün müddetle "'j fei' 
zarf usulile eksiltmeye konuımuş olup, eksiıtnıe I ~ , i 

ni evvel 9.J9 Cuına tü11ü saat 14 de Beledige firıctJ 
de icra olunacaktır . p 

4 - Mu'Ualclcat teminat 17 25 lira.dır . esi~ 
5 - İQrazı icabeden 'Uesuik. eksiltme şartrııfll .A 

gösterılmiıtir . ,,.,r. 
6 - Teklif mektupları 13 Teşrini ev11el 939 Cıs Ji/ 

saat 13 e kadar eksiltme le.o ınisyonu riyasetine tel' 
miş olacaktır. ),...,.. 

itfaiye hortumu eksitmesi 
Belediye Encümeninden ; · ~,fıa' 
beltsdige it/ •iyeıine l 50 mdTe milcda.rırıJ• 

eksiltme llıalile mub11ga11 •tiilecelc.tiı. ~ ,ı~ 
~lcsiltlıae 5_-9-:939 s~li ıiinii satıl 14 J~ i~ı ~ 

nacagınfian talıplerın aynı tün ıue sı:ıatt• encaf11] ,,) 
racaatları ilan olunu .r __,....Y 

Maaş tediye günleri 
Muhasebe müdürlüğünden: 9~9 

1 • ımaradaıa 200 numaraya kadar puartesi 4 r:1ıaı 
201 ,, iöO ,, 1, ~alı 5 ,, 

35 l "· SOO .. ,, Çarıaınba 6 " 
~Ql t• 600 " ,, f>orıonı~ 1 n 

'bo 
~~k 
t~lef 
r~ce 

•~aeı 
1~ıız 
lll~c 
liiç 
bq 
den 
lı.-. 
tor 
lllqu 
''ic 


