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Fındık, Yarından itibaren 17 Kr. ı 
Oluşlar 

Tal~be 

Pansiyonu 
Yol davamız .. 

amleler boşladı 

K ireçhaneden Hacımeh
mede yol açılmakta 
olduğunu havadis ola-

'k haber vermiştik. Bil
~asıa Of __: Bayburt yolu
~un da açıldığını müjdele-
tkliğimiz daha derin bir 
~eınnuniyet uyandırmıştır. 
lİtndi de Uzunkumdan, ya
ıı Ayasofya yakininden 
(isarnaya şose açılacaktır. 
lu itibarla Kisarnaya giden 
~kineler uzunkumdan şeh · 
~dönecek ve Trabzonda 
~ defa olarak turistik bir· 
tıl vücuda ~etirilmiş ola
~ktır. 
Hacıbeşir istikametinden 

~\'aya çıkan ve Soğuksu 
~ birleşen yolun tamiri de 
Ol faaliyeti programına 
4111yor . · 
Etrafı tetkikle geçen 
~ bir zamandan sonra 
~ teşebbüs ve kararları 
bcr almakla cidden bah
''rlık duyuyoruz. lki üç 

•onra teslim alacaiJ.mız 
lnoı yolunun yepyeni 
iııkilip eseri olduğunu 
trek daha şimdiden se-
~Yoruz. Beynelmilel şöh
\ti olan bir suyun, Kisar
trıaden suyunun yanına 

'~' olarak gitmekten baı
\ Çare yoktu. Bunlar mem
~tin bu parçasında um
~ hayabnı yükselten içti
'\ı •e iktisadi hamlelerdir. 

~Uslar tarafından açılan 
'oııradan tarla ve fındık 
Çelcrine kalbedilen yolla
İlde suretile tekrar açıl
l kararı alındı. Tahakkuk 
•e bu T rabzonun idare-~ 

\ hay:tında misline tesa
~ tdilemiyecek bir muvaf-

Yet olur. 
. ~litiin köy ve dağları 
bitine rapteden yollar 
C~ttu. Şimdi izinin dahi 
lllaıı çetin olanları var. 

)~llar vaktile muhafaza 
da bulundurulmadığı 
'lllilyonlar derecesinde 
buyuk bır zararla karşı-

~ı~· Şimdi bunu önle~enın 
L'.'l'ltri alınıyor. Yenıden 
'~ılnuyacağı için mesela 
~ilde yapılan beş kilo
t Yolu 3 iünde çıkar
~bil olacaktır. 

~ Yi~ayetin .her tarafını 
~lbi vakti!e açılmış 
b\l Yollar köy kanununa 
•ıı Yapılacaktır . Köy 
lltıu da böyle geniş de
tatbika muvaffak ol

t-'lll liyakat misalidir. 

~\l kararın tatbiki sı · 
\

11 
bilhassa en büyük 

~~:}'i görecek olan köylü 
l' b-§ları, Valimizin etra 
~t ".büyük davaya çok 
'\~.bir ruhla sarılmış 
~ 1•tcriz • 

~t'Qa! ~ıza çınar 

Koyun Sevkiyatı 

1 \. 

Doğudan şehrimize gelip İstanbula nakli ıçın 
vapur bekliyen ve haftalarca şehir civarında hususi 
arazi sahiplerinin ücret mukabili otlakıyetlerinde idare 
ettirilen 26 bin küsür koyundan bugiine kadar 18812 
ve 51 öküz sevkedilmiş ve halen 7-8 bin koyun sevke 
hazır bir halde Değirmenderede hazır otla idare edile
rek intizarda bulundurulmaktadır. Denizyolları idaresi
nin koyun için müstakilen doğru posta bir vapurunu 
Karadeniz hattına tahsis etmesi ve havaların müsait 
gittiği şu zamanlarda geri kalan koyunları nakletmesi 
için koyun ihracatçıları tarafından muracaatlar yapıl
dığı hab

0

er alınmıştır. Yukarıki resim iptidai şekilde 
koyun sevkıyatını göstermektedir. 

Kimi Koğuyoruz 
Kimin malını, kimden • • 

esırgıyoruz 
Ali adında Sürmeneli ltimseıiz 

bir çoculc mektepte okua:ıık için 
her türlü müşkülata ful lanııralc. 

hAltilc.atan iftihara layik bir szim 
içi11de çırpınıyor. Geçen st'rıe ço
cuk ~'irgeme kurumu tarafı:ıdan 

Y"lııı:r; Öğle yl'!mekleri verilen hu 

çoçult ayoı :t11mıında talebe pansi 
• ynnunda yatmış ve zeki çr cult 
sıuıfııu ~eçerek yaz &ylarını uz11lı.:. 

L:iJvlerden bi•iodc g çirmiştir. 

Me ctepler açılırca şehrt' goıelt'n 

Ali, çocuk esir.reme kurumuna 
miincut ediyor ve red cevab le 
k~rşılaşınca soıuk sokak dolaşıp 

siirünüyor v• nihayet uzatılan bir 
parça ekmek.le bir karakolda H · 

bablıyor. 

Ali, ikiD(. i, üçüncü rüaler 
tahrir heyetimizden bir arkadaşın 
yardimile yemefini yiyor ve gt ce 
de Şehir Kulübünün alt katında 

taşlar üzeıinde bir köşecikte sa

bahlıyor. Bu arada Ali reıai bir 
makamdan iki defa alJıtı yazı ile 

çoc11k eairııt•me kuumana iki defa 
daba müracaat etmitae de ıert 

konuşmalar ve sert tavırlarla lı:o

fuluyor. Bu musaeleye ve ıonra 
r11ai bir dairenin yazısına alika 
iÖıterilmemeaine mana vereaedik? 
Bu ne cüreltir. 

eıirreme kurumuaa mürıc 1at eden 
bir vatan çocufuna, yemek tevzii· 
ne başlanacağı ve talebe pu~i

yoou açılııcıtı zamtna lcadar müte
terrik tahıisattan balcmak da kabil 
d~til midir. 

Gerçi çocuk eairg, me ltu • u 
muna murı c aat edenlerin adedi 
az de~ ildir. Fakat Sı'.irmrr;eli Ali · 
nln vaziyeti tetlı:ılc ediline mıat
lalt.a v~ müstacelen himayeye muh· 
taç o1Ju2'u anlaşılır. Bu hi:naye 
de yapılmııdıltlao ba~ka sert sert 
baiıraraktao herhang-i bir vatan ço 
cu~uou korkutmak ve ko~malt ne 
demektir? Kimi koğuyoruz, \cimin 
malını lı:imden esirriyoruz ! 

BUtün fakir çocJklar böyle ai 
bakılıyor, müracaut edenler böyle 
sert muamele mi rörüyorlRr Sual 
soruyeruz. Çocuk. uirgeme kuru
muau temsil edealer etiket mera
kıadaa ve sovdaauıdan ziyade ıef
katle ve büyük fedslcirlık duyfu· 
ları içinde hareket elmefe mec· 
bur4iurlar. 

Lisenin 
Talebe mevcudü 

Y eniyo/'un bundan ön
ceki sayısının birinci 
sayfasmdaki hava-

disten memnuniyetle öğre· 
niyoruz ki. Muhterem Va
limiz, talebe pansiyonuna 
alaka göstermiştir. 

Talebe Pansivonu, şüp
hesiz. okuma ihtiyacmın 
doğurduğu bir meseledir. 
Bu mesele yıllardlf kendini 
göstermişti; fakat ancak 
geçen sene Refik Koralttm'tn 
himmetile bu işe el kon
muş ve hususi muhasebe-
nin iki binası buna ay 
rılmıştı .. ffncak. geçen se
ne açılan Pansiyon, ilk 
olduğundan, istenildiği ka
dar fayda it olamamıştır. 

Orttı tlJhsile devam ede 
cek talebenin gittikçe art-
ması hemen her kazadan 
ortaokul isteğini yükselti
yor. Of seyahatı yazıların
da. şimdilik. kadro dar/Jğı 

I hracat işimiz Bn ıın• •rta rrttlctepler
den liıcgı ptlc /aı/11 talıbı 

Çocıık eairreme kurum11 balen t1kın etmiılir. A çgaı f 41 
olaa ticaretimizin inltiıafına enrel ~altir talıbelereV yemek vermiy• azamf 71 olmolc üzere h•r )on ftinlerde ibraCclt işini• 

bir parça iyiye doğru yol alma 

sından fındık fiyallarıada bir !uç 

kurut yükselme batlıunı~br. 

teşkil eyleyen bazı lı:ararJ.mn kal· oıılamamııtır. e ne kadar tal•· 

yüzünden. her kazada bir 
ortaokul açmak imkanı 

eldeedilemiyeceğini. Maarif 
Vekilimizin Kamutaydaki 
beyanatlarına dayanar~k. 

yazmıştım. Ve okumak için 
dışardan merkeze gelen ço
cukların merkezde okuma 
şartlanm düzeltmemizi. 
bunun için de talebe Pan
siyonunu ıslah ve inkişaf 

ettirmemizi temenni etmiş
tim . Dün Boraa'da iç üzerine 

30-31 lturu~taa, kabuklu üzeri
ne de 13-13,5 kuruştan muame• 
le cerıyaa etmi(tir. 

darılması bu meyanda xikroııula- \ beye ne kadar &eman yemek ve. 11nı/ lcadrosu doln aş ııe 
bilir. Bilbaaaa Romaaya ve Tür- rile~e~i c'e vaktinden evel hesap· artı/c talebe lcagdına son 
kiye arasında lstaabulda başlayan lanmıı ve ıüpheaiı rlde aevcut •ırilmiştir. Bu gıl lisıJe 
ticaret Hlsım111 baılıcı ibne paraya ıöre huırlık yapıl•ışbr. 1 

917 tald• meviudü o/tluju 
maddelerimixia ıiirlmü teshil ede- Fakat tahsil içla 9ırpıDaa ve it im- le. c, j l t 

Hakkı Tuncay 
Arkası 2 de 

Bu ayıa 18 indea 26 ne kadar 
muhtelif Avrupa memleketlerine 
ve Ameriksya iç ve kabı;ldu ola· 
ralt 5000 çuval fıadık ihraç edH· 

miştir. 

Bu malları• paraları lıtanbııl· 
daki banlı:alar vuıtaaile bir kısmı 

taka1, bir kısmı 1erbeat dövüz 

ve diğer k.ısa:ı• klirını ıuretile 

mahreç memleketlerdeki muhabir 
bankalar vaaıtaaile ve tahsil usu
liylo temamen Öı.it: naıelt.tedir. 

ldih 'laratımıı:a nazu&n mev
sim bışlaıı5.c .ndan Eyh\I haftası
na kadar ihra ç edilen fındılr.lırıa 

pllraları yukarıda bildirilen ıckil. 

de öcienmiş ve yıırım milyon dö. 
viz mt mlekete gırıniıtir. 

CJlttir. 
Hükümetia iıtiltaal mıntakıla-

rındaki aıkıntıh vaziyetleri öıalemek 
üzn bu böl~elerde bulunan utış 

kooperatif teılcilitının faaliyetleri 
ni reniıleterelt ortak olmayan 
mü.tahsfllerin malı•ı da mübayea 
etmelt ve bu mallar mukabilinde 
avaDs vermek teıebbüıü alınan 

en mühim tedbirler meyanındadır. 
Uüyük bir husaaiyetle tak p 

edilen ibrac.ıt için en yakın bir 
zamanda memnuniyeti mucip bir 
vuıyete girmiş ob.c ılttır . 

Parti kongreleri 
başladı 

Viliyetiaıizde Parti ocak 
ko•ırelcri b&şlamış; ~5 8irinci 
teşrinde bit C;ktir. Bundan sonra 
baılıyı.cak olan nahiye konrreleri 
do ö lkiociteşrinde bitecektir. 

Bu seneki Parti koarrelerin 
de dileklere çok ehemmiyet veri 
lec•lttir. Kaza koaıtrelerinin ne 
ıaaaa yapılacstı heaüz tespit 
eliilmemiştir. 

Belediyenin nazarı 
dikkatına 

Ahvaı i hazıra dolay11ilc fın. 

dıltlarım ı zın ııatılmıısında tereddü. 
de düşen ınüstafısiller ilk: :r:am!!D· 

larda mahsullerini bazı mücbir 
ıebebler tahtında bilhassa G:resu• 
Ordu pazarlarında adeta pamuk 
halinde çok ucuz fiyatlarla elle
rinden çıkarmakta iken mıhalli 
hük:Qmet idarelerinin ve biltıassa 

fındık satış kooperatit birliğioia 

ite vaziyet etmesi ıuratile önüne 
geçilmiş va fiyatlar aormal vazi. 
yete rirmiştir. Teırin içinde koo. 
paratif fındı2ın kilosuna 16 kuruş Hacıkasım mahallesinde 
fiyat koymuı avtııııı da yil:r:de çukur hamamından Yenicu-
90 a çıkarmıştır. Vaziyet az da- maya giden yol üzerindeki 
ba inltiıafa yüz tutana 20 vo arsal.,ın çöp yığmı haline 
çok ltuvvelle mubteı:aeldirki 25,30 
kuruş fiyat vertcektir. getirildiqi ve o civarda 

Hükumetin büyük devletlerle oturanlartn fena kok1Jlardan 
ticaret unlaşmalaııı yapması ve müteessir ve havamn ihlal 
yapmakta olması ihracatımıza edildiğinden müşteki olduk
imkaıı bahşetmiş ve ticaretimizi fan idarehanemize haber 
ltolaylsştıraaalc bir şekle getirmiştir' verilmektedir. Memuruna 

Fransızlarla yııpılaa ticaret ı/an müracata karşı ala-
aulaş111a11, İngiliz takas listesine yap .. . . • . . 
ltliri•ğ' anlaşmasında mahdut kasızllk gostertldıgı de bı/-

111allardıın mada bütün ihraç malları· I diri/igor. Nazıri dikkıtı 
.. ızın ithal ıdllm:ıi, KHıt1•1 N111r il• 'elbedt:rlz , ~ 

sesi olmadıiıDdaa dolayı çoc•k ag ın •n •ıı mıı lf • 

Tahsin Uzer 
Üçüncü Umumi Müfef· 

fiş Tahsin Uzerin sıhhatı 

hakkında aldığımız son ha· 
ber memnuniyetb•hştır. 

Hergün biraz daha iyi/eşe 
rek kilo alan Tahsin Uzeıin 
I 5 birınci teşrinde Trnb-
zonda bulunmaları kuvvetle 
muhtemeldir. 

Geler.ler 
Üçüncü Umumi Müfet 

tişlik asayiş müşaviri Bahri 
Kadı"'lŞ ve sıhhat müşavir 
muavini Cemal n.:rf arı Er 

zurumdan şehrimize qel· 
mişlerdir. 

Ziraat dairesi 
Buğday ve fidandağıtıyor 

Bu yıl doiıttı;ı bin 
dane buğdaylarından çok 
iyi randım2n elde edildiii 
onl•ııltlı;ıntlan Ziraat dai• 
rtsi ftçenlerde ofrıı bin ki· 
lo bin dane buğtlagını A 
dop "'Jsarıntlan ısrnarlamıştı. 
Bu günlerde telmesi bele.le· 
ntn •a ille ıiparişten başka 
ayrıca nakledilen le.ırk hin 
lc.ilo daha Ufflarlanmııtır. 

Ziraat dairesi dilcildiii 
sene mtyoa vertctk bügiilc.
lülc.te elmo, armud fidanle-
rınd•n 011, ıir .. i 6in danı 
aıılı /itlen ıı11Urlemııtır, 

Ba;dagl•r 6eı •~ ı•~• 
lcatl•r. fidanlar t/Q ıa~tetta 

"•6."''•'•i'"• . 

Boz tepeden 
Trabzona Bir Bakış 

Güzel Boztepede bu yaz hiç bir şenlik yapıla
madı ve vaki teşebbüslere rağmen burası maalesef me
sire haline getirilememiştir. Denizi ve ufukları hakim 
bakışile alta alan bu eşsiz tepe artık gelecek sene 
metruk bırakılmıyacağı tesellisile mütebessimdir. 

Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer geçen 
seue ilk defa olarak Boztepeye çıkmış ve Trabzon için 
en iyi bir mesire olacağı kanaatına varmıştır. 

Fındık müs.tahsillerine 
MÜJDE 

28 Slı, Trabzon Fındık Tarın: Sataş kooperatifinden 
1 7. Teşrin 1919 den itibaren °/0 50 randıman tombul 

kabuklu ftndılr 17 kuruş 0/ 0 50 randıman sivri fmdık 16 
kuruş birinci kalite badem :'6 kuruş ikinci kalite badem 
15 kuruş. 

tf vıns nisbeti 0/Q 90 d1t~ 



Denizde geçen vakitler 
bir şiş• birasına altmışaltı ognı· 
yan iki siniri bozuk, mızıkcı gö 
rüyoruz. 

-
ı,.~--

'•' M D • 

ta... 1 

JO cyıuı 939 

) Doktor 
k 

• y o r 1 Drıtruposta, /st.:ınbu/la ayar
lanmı 1 düz bir hat üzerinde qol 
ıwlmak için ufuk istikametine 
baı fJ•rerek sahillerden bir ham 
:t!de uzuklaşmıifı • 

Yt'mek /ast/asından sonra 
salona çıktığımız zaman etraf ta 
rıe bir kara ç;zgisi fJI ne Je bir 
ı~ılc. serpı'n.tisi seçilemiyordu. An· 
lamıştık ki, Artık hariçle ala. 
kamız kesilmiş ve kozası içine 
kımdini lıobsedtn mütefJeklcil 
bir ip-k '>öceji gi bl şu tekne üs-

Beride, yüksek sesle şef 
kamarottan poker lcapıdı isteyen 
bir yolcu, drafına üç kişi daha 
toplamıgc muvaffak oluyor ve 
hepsi birlikte ne~'ıli bir ka,,ye 
hazırlanıyorlar. 

Hariciye Vekilimizin 
Ziyafeti 

/inkara 28 - Hariciye Vekilimiz dün Sovyetler 
Birliği ziraat sergisini gezmiştir. Öğle üzeri de büyük 
elçimiz bir ziyafet vermiş ve bu ziyafette /vtolotof ve 
mareşal Voroşolof hazu bulunmuştur. 11kşam Saraçoğlu 
tiyatroya giderek bir baleyi seyretmiştir. 

Ana sütü 
Ytıv1ularımızın en mü. 

him gıdası ana siitiidür. 
Fevkalade bir zaruret ol· 
madılcca, yavrunuza ana 
sütünden başka sat fJl!rme
yiniz. Çıinki: anne sülünün 
ve anne kalbinin yermi hiç 
bir şey tutamaz. 

Pek 'ali bilirsinizki: anne· 
sinden oe anne sütünden 
ayrılan çoculcl•r. ölüme da· 
hr.ı ziyade namzeldirler. An
nt1 sütü ÇO' uğa oluzdar ld
zım:Jırki. hc.ıtta anne firen
kili dahi olsa; onıın sütii 
çocuğa hem tıda ht1tn Jt 
defJadır ~denilebilir. 011an 
içindi rlci. süt verme husu
sunda, annele;rin çok titiz 
davranmaları lazımdır. 

- tünde .vapa, yalnız kalmıştık. 
Gidiyoruz. Karanlıkları ya

rarak, suları ayırarak gidiyoruz. 
S'llanda birbirin11 yabancı sima· 
lurın, Yolculuğun ltklif ve te 
k .. l/üf süzlüğünü un•turcamıa 
haraket eglemel"!rini, çekingen 
lırıllui ielrzJb etmue, vapurun 
tenha olmasına rajmen mevcut 
ile bir sosyete gar•tmak imkcinı 
fJUrdı. 

Gutlc hu vı gerek ilk tanrşık 
1 ığ.n vertliii cuaretsizlik •ebe 
lile idi ki, müşterelc. eğlenceler 
t-!rlibi hususunda göderilen ar
zular o.lcis bulamryarak hep şah
si lc.1Jlıgordu. Fakat ne çare, 
ıaapurdıı, vapurun ardı arası 
lcesilmiyen uskur gürültüsüne 
kafa ve gönül kaptırarak sinir
leri harap etmemek ve bir trılc.ım 
iah111gülatla yorulmamak ıçın 

•1aı farkı me,ızuubahtedilme-1 en.

en baıit tlltnceler• iltifat göı· 
termtlr. bir zaruret olugor. 

Euuelce oupur kütüpaneleri 
"ardı. Buralarda kıymetli •ser· 
iue rast re/inmese hile okunma
srruia bir kayib bulunmıyan ki
taplar da ekıik değildi. 

Şimdi, !ı"!r ne Jens. bögle 
bir fty yok. Bu yüzden yolcular 
ıuakit ftçirmek üzre oyun oyna
mak mtcburiyetlnde kalıyorlar: 
işte şuracla iki Jci# hımen an· 
laşıoerer,.k, bir paket siıarasına 
taola ıakırdatıyor, tliğer taraf ta 

Yolcular arasında özlü ko 
nuşuklarile nazarı dikkat celbe 
den gözlüklü bir zat, bu h ~nga 
meye bigane kalan tek insandı. 
Bu raf, M"clisin meşhur sima 
farından B. Mazhar Müfit Da 
nizli idi. Mütevazı halinden zi 
gade hPgecan fle enerjisine ve 
üstün fikirlerine hayran kaldı 

ğım sayrn meb'us, pokeT ognı· 

yarılarm işitebilec•ği s 0 sle şöyle 
diyordu: {Ben, ögl~ gençl.:.r gör 
düm ki, Pokeri ilk önce fasulya 
ile oynamaya başladılar, sonra· 
/arı bir parti için aylık kazanç
ları bile ka/i gel.,..edi. 

Siz, Anadolu gazetecileri, 
bu yolda telkinatta bulunma/ısı · 
nrz. K•ımarın çok fena fJe teh · 
likeli bir meşgale olduğunu te
barüz ettirmelisiniz. Kumar, ka
fayı, sinirleri bozduğu kadar 
ahlakı da bozar. Ço~ dikk.ıt 
lazım, çok metin olmak luıım) 

içten tasdık e tiğimiz bu izah 
karşısında, oyuna girmiş bulu 
nan/arda /,ir üzüntü ve mahcu
biyet farkediliyordu. 

Nı tekim, partiler sona erdiği 
zaman salonda kimsecikler kal-

mamıştı. 

• * * 
Deniz sakin, hnva sıcnktı. 

Mehtnp sab14ha kc..rşr güldüğr'J 

için, uyku %amanrna kndar etrof 
kararı/ıklar içinde boş bir mağ« 
ra esra: ı taş(gtrdu. Yol ayni, su 
ve renkler ayni. iki yek nasak 
gün va iki yekn~sak g•ce gelip 
f'Çti ... N;hayet lst.ı nbuldagız. 

Çulha 

Talebe Pansiyonu 
- Baıtarafı 1 de -

Mevzu şimdi yeniden 
ele almmış bulunuyor. Bu 
sebeple düşüncelerimizi bil 
dire/im : Talebe pansiyonu 
işi mühim bir iştir. Hiç 
okuyamıyacak olanları pa 
rasız. az para ile okuyabi 
lecek ol•nlan da az para 
ile düzgün bir yaşayış için 
de tahsillerine devam etti 
rir. Böylece bir çok vatan 
yavrusu izbe . .los odalarda. 
ic8fi olmıyan bir gıda ile 
beslenerek. kafi olmıyan 
şartlar içinden kurtarJflf; 
bu şüphesiz .. Fakat bu iş 
paraıız olmaz,· şöyle ki: 
Gece talebenin baş1nda 20 
şer lira üçretli üç mürebbi 
öğretmen 15 er lira ücretli 
iki hademe, 10 lira ücretli 
bir 'amaşırcı kadm . Dokuz 

aydtJ.900 lira . .Binaya para ver 
miyeceğiz. Yemek işini de 
Çocuk Esirgeme Kurumun
da temin edebiliriz. Vere
bilecek olan talebe ayda 
.5-6 lira verirlerse bu iş 
yürür 

Geçen seneki gibi olur
sa biraz zor ve bıraz zarar 
/ı.. Çünkü geçen sene lale. 
henin başmda nezaretçi 
öğretmen yoktu. Mü
dür ve muavinler bu işi 
gördüler. Halbuki mecbur 
değildiler. Hiç bir karşıhk 
almadan istirahatlerini bı· 
raktılar. yaptılar.. Yemek 
ve çamaşlf işleri munta 
.zam deildi. Odun/af! mek
tepten verildi.. Bu işe 
ı000-1200 lira ayırabilir· 
ffk ı•racağımız i istt;(Jil-

d·ği kadar iyi olur ; yoksa 
zannetmiyoruz .. 

Mamafi mesle üzerinde 
toplu olarak durulmc./i.. 
Devam edecek kaç talebe 
var? Bu işe para ayırabi
lecek miyiz? 

Saym Valimizin yüksek 
alakalarmm devam edece 
ğinden eminiz . 

Baba Salim 

T rabzonda bu samimi 
halk çocuğunu tanı• 
mJyan yoktur .. Yaz. 

dığı sayısız şiirlerle kendi 
ni büyüğe. küçüğe sevdir
miştir. Bu sayımızda da bir 
y11zısı vardır. Orada. köylü 
Mehmede askere qideıken. 
ağlıyan sevgilisine : Vatan 
senden sevgilidir Emine. 
dedirtiyor .. 

Baba Salim'in şimdiye 
kadar yazdığı şiirleri biyoğ
rafisi ile birlikte bir kitap 
içinde toplamayı düşön 
düm; fakat şimdiye kadar 
işe başlıyamadığım için 
üzülüyorum .. 

Baba Salim 5 ç , cuk 
babası bir vat11ndaşt1t. Ço
cuklarından birini evlendir 
mi#ir. Biri .11kşam Kız sa 
nat mektebine devam edi 
yor. Kendisi. "ikisi mektep 
ten kaldı!,, diyor. Sebebini 
anlarsmız: Baba altı nüfus 
besliyor; mezarllk memur 
luğundan eline 38-39 lira 
geçiyor Oturduğu eve kira 
veriyor. 

Kıymetli Belediye Rei 
sirnizden. hepimizin olan 
Baba'yı kay1tmas1nı rica 
ederiz. 

Hak~ıTuncay 

Türk - Sovyet müzakereleri 
11nkara 28 - f-laricwe Vekilimiz 

erkanile müzakere/erde bulunmuştur. 
Moskovada bir iki gün daha kalacağ1n1n 
ği /v1eskovadan bildırilmektedir. 

dün Sovyet 
Saraçoğlunun 

tahmin edildi 

Bir Rica 
sirinden intişar eden f, nn lcokular 
bi~ takım hıışaret ve ez ciimle siv-
r; sineklekler icı 

. drafın h:ı.vasını ihlal etmf'sine yar 

Halkın Su ile müc ıda 1e etti

ği şu sıralarda her türlü mib·"p 
roblarla dolu zil z:il:lil, çöpçüler 
tarafındın açık yerlere bilhassa 
cadde ve yol k .narlarındaki arsa 

lara el arabalıırile taşıyarak bir 
' dım etmekle beraber binnet ce bir 

çok hasta. ıltlara yol aç::c<-ğ"ı ve 
yı2'ın halirıe getirilmekte ve ııaat· • 

halkın aıh !ıoı tını tehlilte:y e düşüre
lıPca hatta bıızen ııkşqroa kadar 

· bunlar mezkül wuh .. llcrde k"ldık- ceği şüph.~sizdir. Halbulci buna se 
1 

tan sonra tekrar al Jı arabalara ek 1 ri ve sıhhı bir şekil verilebileceği 
tarm!l ed.ilerelc nakledi'lmektedir. j kanaatındnyız. Binaenaleyh faal 

Bu çöp yığ-ınları içiode gemi~ler, ı belediyelerimizin şu vaziyete bir 

yış meyva kabukları, balılc kılçık- , ıın evvel çare bulması umu11icı 
!arı ve bunlara benzer bir çok ıru- sıl hati Damına r ic1 olunur. 

zir şeyler mevc•ıtturki ırüneşin te'- S. B A. 

Cerıabihak; annelere sü
tıi çocıığu için fJermiştir. 

Bu siit de çocuğa lazım 
ola11 ve onu büyüten her 
şı:-y 'TJ'~rdır. Çocuğumuzun 

en kolag hazım edeceği 

siit anne sütüdür. Annesinin 
sütünü emen çoculc.larda 
hayv2n sütii ile beslem.n 
çocuklardı· ki. hasule gelen 
hastalıklar görülmez. Zırc: 
an1ıe siitii en emin ve temiz 
hir süttür. 

Ottd:ı ekşi 'i!c ve bozu le 
lu ~ yo~tur. Hususi bi" su 
rette lıazrrlamı.ıya da lüzum 
yoktur. O zaten anne mtme
sinden ha;zırlanmış olarak 
çıkan lıem lu siitp'lrosı%dır. 

Anne sütüle beslenen 
yavrular gürbüz o 1ur. Şura
sını da eyi bilelimki: yavru
lar yalınu ananın fit ba· 
banın değildir. 011Lar ayni 
zamanda yurdun hakiki 

yavrularıdır. Binııenaleglı 
yurt mariz cılız çoc11/clar• 
değil, kuvvetli fJe e.l/İ bes· 
lenmiş ga'llrulara daha çok 
muhtaçtır. Bu ise ancak a11tı 
sütile beslenen ga'fJrularda 
görülür. 

Dr. Kti.ı:ım Güler 

Vilöy • izde ütüncülük 
.. '.} .. ---· .......... ·:-

- .. #.,,. ) 

lnhisa-rlar Vekaleiinin istihsala.tı artırma 
kıymetlendirme için aldığı tedbirler .. 

ve 

WEfiWI 

Tütünleri satı1amıyan müstahsılin sıkıntısı, yapılan avans yaıdımı artmalı, kimyevi gübre işini 
Banka veya idare eline almalı, tütüncülere tavsiyeler, ihracatı artıracak 

tedbirler, idarenin tesis ve inşa ettiği binalar .. 

inhisarlar idaresi normal se de vardır. 7'ütünlerin kanunun yet daha vardır : 
nelerde muntazaman tütün ekici tari/atı dairesinde kurutulması, Ecnebiden alınafl kimyevi 
/erine avans daiıtmak suretile bakılması ve demet haline geti- tübre bu memleket toprakları zira 
memleketimizin diger mahalls tirilmesi elhasıl ihracata orudi atı için elzem bir maddedir. 
/erinde yapılan yardımlardan lecek fenrıi bir şekle konı;/ması Hamsi bulunmadığı zamanlaı d« 
daha fazla mikyrsta mıntakımız için laz<m olan tesisat mıntaka- haman her sene zürraın bıı kim 
ekicilerine gardım ·la buluniyor mız ekicilerinin hemen hemen gevi gübreye büyük ihtiyacı var-
vı iktisadi durumlarının yüksel· hepsfode mevcuddur. dır Bu gübrenin mümkün olduğu 
mui için tütü11leri iyi fiyatlarla Ekicilerimi2.in gösterdiği bu kadar ucuza m"l adilmeıi memle-
ve istıhsalin temamını salın al- itiı:ıa bittabi mJsı af la vucude gel- ketin oe zürraın iktfaadi duru 
mağa çalışıyordu. Fakat bu se mektedir, Bu marafları karşıla- mu oe bir dıırecege kcıdar refaha 
neki ahval Jolagısile banka koo mak için inhisarlar idaresinin kafJuşması üzerinde büyük te:.iri 
peratif ve saır iüccari müesstse- gösterdiği yardım ve büyü c ala - ı oardır. Tahkik edildieine göre 
/erin kredi ~e yardımlarını ~ts ka çok yerindedir. 7 buçuk 8 liraya çuvalr mal olan 
meğe mLcbur kaldığı bir sııada Gecen 9;8 senesi Trabzon kimyeoi gübre ekicılere 14 - 15 
inhisaalar idaresi tüfün ekici- mahsulu temamen satılmıştır, ( lirayu. satılmaktadır. 
/erine avans dağıtmak sureti le Frkat Pulathancde inhisarlar Bu gadır vıı insafsızlıktır. 
yardımda bulunmakta taeddüt idaresinirı suir senelere nazaran Yüksek makamattan kimyevi 
etmemiştir. daha fazla mıktarda tütün al- gübre i$inin ekiciye ucuza mal 

Bu yardımın ~u sırada h ki- mış olmasına 1aimen diger eki- edilmesi için lcizım ı1elen tedbir· 
kalen kı!Jıneti takdir edilecek bir ciierin maalesı:/ eski senelere /-erin alınmasını memlttketin re· 
mahiyet ar zettizi şüphesizdir. nazaraıı az miktarda tütününü a/. /ahı ve köylünün kalkınması 

Orı günden beri ekicileı ine ma:;ı ynzünden zürra dinde fJe noktasın ·lıın rica etmeği fJazif e 
dağıtılmakta olan aoans segri bu ida' e anbarLarırıda bir haylı .ıa- bilir iı:. 
gardımtn geçen senekilerinderı tılmamış tütün kalRııştır Çoluk çocukları ve aile/erile 
geri olmadığı fJe dağıtılan para 1 Bu tütünlerin sahi;leri, za. mevsimin en kızğın flf haruretli 
miktarı .. ı:ıe nisbeti itibarile de 1 flallı ekic_iler~ geçim.~e~i bu güz- zamanlarında gı?celi günd~ziü 
şayanı memnuniyet ve ekicilerin den oldugu ıçın buguk ıstırap tarlalarında ugraşarak maışet• 
sıkıntılarını gitierecek nisbette 1 'Ut mchrumiyet içir.dedir, /erini temine ve vatana ev/ad 
bulunduzu görülmektedir. fJunun il lrıhisarlar idaresinin bu ekici . yetiştirmeğe çalışan zı1rraın me· 
için ekicilerın isıikbaldetı ve tü tütıinluini de satın o.larak karıdi 1 sailerınden artıracakları ekmek 
tün voz g~ ti Je satışlarından emin '[erini sefaletten korunrr.c;.~ı ati/eti J parasını gıibrıciletin deldurmnğa 

J l l 
1 

· te.sri etmesini bekl~riz. ' s.ebep olmaması içi11 hükumeti o ma arı. azrmd. ır. rıl 

1 lı l d Hususile Pı..lathane de sahil mizin bu işe bir an eovel el kq n ısar ar ı ares; mıntakıJmtZ 
tütünlerinin ra~bel bulm:.ısı ve 1 mıntakasında yetişen fındık, mı
ecnebige ihracım temin için de sır 'Ue saire gibi lıubuoe.t goktu r. 
ayrıca tedbirler almakta ve bu Akçaabat ekicilerinin medarı 
ciheti daima aöz önünde tut maişeti galnız tütüne bağlıdır 
makta olduğunu da kagd ede Muhsrıllerini satamayan zür. 
biliriz. raın ne derece de ıstırap içınd~ 

Eskiden mısıra ihracat yapan 
bu mıntıka tütrnleri i;in igi ve 
müteaddit ihracat m•nbaları te. 
min edildiği gün mıntakamrz 

ekicilerinin !JÜ%Ü gülecek ve ik 
tisadi durumları gükseleceklır. 

Trabzon ve hava/isi tütün
cülüğü diz~r mıntukalar tütüncü
lüğüne nazaran geri deiiJdir. 
Hatta ruçhan ve tercih cihetleri 

kaldıklarını anlamak bunu:ıla da 
mümkündür. 

Bu seneki mahsul heçen se· 
nekinden daha fazladır A tıuaL 

dolagısile büsbütün endışe içinde 
bulunan ekicilere inhisarlar ida. 
resi11İrl yardımını esirk,miyttek 
hu gardımınzn te11siin : d 1 !eriz. 

Mıntakamız tütüncülüğü üze. 

rinde çok müessir olan bir vazi. 

yacığındaıı ümidvarız. 
Lürraın ihtiga.çı olan kimge· 

fli gübreyi inhisarlar idaresi vı 

yahud ziraat b..ınka/arı marifdiie 
celb Vt! zürraa leni edildiği 

takdirde zürraın bu mübrem oo 
zrruri ihtigaçla, ının lıaha ucuza 

mal edileceği ve fahiş kcirlara 

meydan verilmemiş olacağını 
şüphesiz görigo1 uz. 

Memleketimi% tütüncülüğünün 
seneden seneye nefaseti artmakta 

ue rek.Jltesi yükselmektedir • 
Her harmana girdiğini işittiğimi! 
tütün/erimize ecnebi rağbetinin tJI' 

tırılması umumi iktirnd krıidelı· 
rine tev/ik'J.n zürraın istilualdtına 

eyi, ucuı ve çolt olınak üıre efe• 
ğ-işmez üç e1aaa ıöre yetiftirtlle• 
leriai de zürraın kiyaset ve dik• 

lcatlerindeo heleler ve buııl•'' 
kendilerine kıymetli bir öR"üd ol•' 
rak: tawsiy,j eyleriz 

Tütün mahsulü Türkiye11i19 

en büyült ihracat maddeleriDde•dif• 

Su mühim maddeye ne der''' 
itina edilse !ayıktır. Mewlek•t• 

servet in kaynatmı teıkil ed•ıt b~ 
maddenin inhisarlar idaresinin f01111

1 
ötüdlni dairesinde yetiştirilrı:"', 
ve istibulına gayret oJuııı:o•' 

e• 
zürraın ferden istifadeaiııi ve r 

t dif. f ahını mucib olacak: lı:eyfıyet e • 
lnbisarlar idareııinin bu cihet~ 

verdiği ehemmiy ..ıt uıatak 11 "'~, 
dahilinde bUyilk maaraflarla kı.I 
duğu binalarla aşika r dır. 11 

A ·ı•vel" lcçaabadda mevcude ı a 1• 
iki bi.ıyük: ve modern bina tur~$• 
muştur. Mav!luk iali!ıbaratıııı 1a 

h tOt 
nazaran Trabzonda da er . f' 
konrürü havi modern bina ıP 
ettirmek: mukarrerdir, vl 

M:!mlek:ete ıervot t• 
f 

. . ... 
re ah getırec !E olan bu 111" e~ 

~1ı:
bir an evvel başlaııaıasuıı yu ;ı• 
inhisarlar vekaletinin bimınetl"' 
dan beklemekteyiz. lı:~ı· 

Trabzonun lcıımen ve A "'ı 
abad halkının iıe başlıca ••;,o, 
ve refahinin kayoa~ı olan t .fol 
mevzuu üzerinde bana yetı• "' 
için çolc kıymetli fikirler ve~•~,;'' 
tütün zürrai ve ziraat işleri .,~· 
rinde baasaıiyetle i~leyeıı b'~ri,ıl' 
dür Bay R,şada teşekkür ed"n 

Cevdet~ 

Ölüm 0,\1' 
Gümrük müdürü ve 

1
., -~· 

Kuı umu reisi Necdet Şe11°'i11 ,tıl' 
nesi tutulduğu baat&lık.tall 

lamıyarrlt vefat ctmiıtir• 0fl11 

Merhumıt rahmet diler, 0,rl1 

i' ' Bay Nec.iet Şener• ve "e1' 
aileıi efradıu toiyel 

eyleri&. 

s 
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i ç 1 
KÖYCÜLÜK 

Sag/a 3 

N 

KOLU NEŞRİYATI 

~e be ere Gözü ··z Gibi 
Mehmetle Ernine karşı karşıya 

Emineden :Mehmede 

Muhtardan işittim askerlik varmış 
Beni de al götür kahraman Mehmet 
Düşünme geride Eminen kalmış 
/jynlamam senden bir zaman Mehmet 
/jrflk düğünümüz kalsm da geri 
Çiğnemesin düşman doğduğum yeri 
Koşa/mı birlikte haydi ileri 
O/alim vatana biz kurban Mehmet 
/jh Mehmet gözlerim yüzüne bakar 
Bu ayrıhk beni ebedi yakar 
Kalır isem köyde göz yaşım akar 
Olurum ben sensiz perişan Mehmet 
ihtiyar babanla ihtiyar •nnen 
Gece qündüz durmaz ağlar Eminen 
Nasıl bekliyeyim gelinceye sen 
inleyen gönlüme ey derman Mehmet 
ikimiz düşma . 1/a bir çarpışalım 
Nice sarp kaya/Jr dağlar aşahm 
Ölüm var dönmek yok gel sözleşe/im 
Siperde benimle nişan/an Mehmet 
Cephede ala/im birbirimizi 
Top sesleri kursun düğünümüzü 
Kahraman Türklüğün kadınr kızı 
Hiç korkmaz savdştan nevcivan Mehmet 
Sevgili Mehmedim unutma beni 
Ölürsen yanma al Emineni 
Vatan bugün için büyüttü seni 
lfskerlikte çoktur şeref şan Mehmet 

Mehmetten Emineye 
Vatan çağmyor mükedder olma 
Gider de gelirim hemen Emine 
elemle kederle ~ararıp solma 
Unutma Jr1ehmedi aman Emine 
flskerlik çıktı mı coşar taşarız 

!Ye yalçın kayalar dağlar aşarrz 
Vatanla ölürüz on/an yaşarız 
Ô!meyiz ,· ölmeden düşman Emine 
8enimçin hayatta en büyük düğün 
Düşmanla hudutta çarpıştığım gün 
fiğ/ama arkamdan artık geri dön 
Senden sevgilidir vatan Emine 
O yeşil vatandlf bizi yaşatan 
IVeşemize yüzbin neşeler katan 
tcdadın ruhudur bağrındj yatan 
Çiğnetmem düşmana inan Emine 
Biz gibi yiğitler köyde dururken 
Gururla vatanda gezip yürürken 
f.fudutta düşmanlar boru vururken 
lilamam ben senden nişan Emine 
ifa/sam da Türklüğün bır tek neferi 
\arpışır çiğnetmem doğduğum yeri 
IVe vakit muzaffer dönersem geri 
O zaman benimsin yaman Emine 
lfı şu yüzüğümü parmağına tak 
7onü/den Mehmedi eyleme 1rak 
$le çağırıyor şan/J albayrak 
Yoldaş olsun bana düan Emine 

Baba Salim Öğütçen 

5 - Çişleri fazla bulanık gelen, inatcı bir şe
kilde mütewadiyen kusan ve zayıflayan gebele
ri muhakkak bir defa doktora göstermelidir. 
Böylece gebelik sebebile olan zehirlenmeleri 
vaktinde önlemiş olursunuz. 

6) Ahır odalarında; tezekli fışkılı yerlerde, 
toz toprak içinde, tarlarda doğum çok tehlike
lidir. 

Doğumdan sunra fırsat kollayan birçok kö
tü mikroplar kadının rehmi yoluyla vücüda gi
rerek (lohusa humması) dediğimiz fena bir has
talığa sebep olurlar. 

Onun için doğum zamanında çok temiz bir 
yerde bulunmak çok temiz ve bol kaynamış ya
tak ve çamaşır kullanmak, doğum yardımcısının 
pek temiz olması şarttır. Doğum yardımcısı el
lerini beş dakika sıcak su ve sabunla fırçaladık
tan sonra beş dakikada ispirtoya batırırsa nis
beten mikroplardan temizlenmiş olur. 

Sağlık ve İçtimai yardım Veka'eti pek ye
rinde hayırlı bir iş oimak üzere (Köy Ebe mek. 
tebleri) açmıştır. Köyünüzde okur yazar ilk 
mektebi bitirmiş kız ve kadınlardan akıllı olan biri
ni seçib bu mektebe yazdırınız. Böylece köyünüzde 
diplomali bir ebe bulundurmuş olursunuz. Biri 
Balikesirde diğeri Kon.yada olan bu mektep . 
lerae yemek içmek yatmak bedavadır. 

7) Çocuk doğduktan sonrada lohusanın he
men yataktan kalkmasına mani olunuz. 

Bir çok köylerimizde bazı insanların, - san
ki büyük bir marifet imiş gibi = ( bizim köroğ
lu doğumunun ikinci günü yataktan kalkb işe 
başladı ) diye övündüklerini duya.rsınız. 

Bu da pek yanlıştır. ( Doğum pek kolay 
şey değildir ) doğumdan sonra loğusa en aşağı 
10 gün sırt üstü yatağında yatmalıdır. 

Ondan .sonrada ateşi kırıklığı felan yoksa 
yavaş yavaş kalkabilir. Fakat bir kaç hafta ağır 
ev hizmetlerinde bulunamaz ve bulunmamalıdır. 
Zira ilk günlerde hemen ayağa kalkarsa rahim 
zaif vo yumuşak olduğundan ve eski haline he
nüz dönmediğinden çarpılabilir. Bu da türlü 
sıkıntılara sebep olur. 

- Canım filanın karısı üç dört güne var
madı kalktı işe koyuldu nesi oldu ki. 

Gibi masallarla bu sözlerimizi boşa çıkart
mak isteyecek olanların sözlerine asla kanmayın. 

Zira on kişi de olmaz da bir kişide olur. 
Niçin böyle bir kaç günlük bir istirahat hasıslı-

ğı için aylarca karımızın yataklarda sürünmesi
ne razı olalım veya onu rahim çarpıklıkları için
de binbir sıkıntıya düşmesine sebep olalım de
ğil mi. 

Elhasıl gebelere yazımın başında da söyle
diğim gibi gözümüz gibi candan bakmalıyız. 

Zira bilelim ki meşhur bir doktorun söyle
diği gibi memleketimizin istikbalı anaların ku
cağındadır . 

Keyif veren zeh · 1 rden 
çekinmeliyiz 

Bir keyif uğrunabir yuva bir köy ve 
nihayet bir millet tehlıkeye düşebilir. 

Keyif veren zehir!erin gövdemiz için ne 
kadar korkunç yaralar açacağını biliyormusunuz. 

Çok şükür köylerimizde keyif veren zehir~ 

ler az kullanılır. Ancak kasaba ve vilayetlerle 
sıkı ilgisi olan veya mahsul satımından sonra 
eksiklerini tamamlamak için kasaba~1a inen köy 
delikanlıları yüz binlerce esef ki bir az keyif 
çatmak bahanesile bu kötü zararlı zehirlere alı
şabiliyorlar . 

Mesela Ege bölgesinde tütün üzüm incir, 
Karadeniz taraflarında fındık. Adana c;varında 
pamuk satışından sonr keseleri biraz dolan köy 
delikanlıları şehre inerek biraz kafa çekmek 
biraz demlenmek ve eğlenmek istiyor ve böy
lece alışarak bu kötü zehirler. temiz Türk kö
yüne de sokuyorlar. 

Bence bu delikanlılar, köyüne ve Türk mille
tine en büyük fenalığı yapan birer katilden baş
ka birşey değildirler. 

Çünkü katil nihayet bir kişiyi yok eder. Hal
buki bu delikanlı bir çok genç arkadaşlarını da 
kendi kötü sofrasına alıştırarakla temiz Türk so
yunun kanını zehirlemektedir. Onun için köy ih
tiyarları ve köyün ağır başlı akıllı adan1ları bu gi
bi hadiselere zerre kadar göz yummamalıdır. 

Kesif veren zehirler diyip duruyoruz. 
Acaba bunlar ne dir? 

( İspirtolu içkiler 
Başlıcaları ( Esrar ... Afyon 
şunlardır. ( Tütün 

Heroin, morfin, kokain gibi keyif veren ze
hirleri çok şükür Türk köyü tanınıamaktadır. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktoru kitabrndon ) 

- Devam edecek' -

Sovyet - Rumen hudutlarında Moskova müzakereleri.. Seraçoğlu 
ile Molotof arasında samimi askeri hareket yoktur. 

\ (rıkcra 27 ( A. A. ) - Romanya oj(),nsı Ro111anya ile Rusya araJznda ger
?ob0 dqiuna dair olan haberleri resmen tekzip etmektedir. Aıkui hadiseler olduğu 
'. ~ı:t hududunun kanatıldığı hoberlerinide tamamile ugdurfll« oldağanu bildirmek-

~ Fransa kabinesinin kararı : 
l;)tnünist teşekkülleri kapatılıyor! 

ı,,,1ı111kGra 27 ( A. A.) - Fransız kahineıi dan top'anmrş ııe lcornuraist partisi il• 
•e batlı bütün teıelcktlllerin f eshino karar 9ermi,tir. 

. 

nutuklar söylendi 
Ankara 27 ( A. A.) - Sovgt tler birliği komsır/eri konsegi reisi ı:rıe Hariciue 

komseri Molotof Hariciye Vekilimizi Kremlin sarayında kabul r.tm;ştir. Hariciye Ve. 
kilimize Moskövtı Büyük elçimie · refakat etmakte idi. Kabulde So'CJget Hariciye kom
ser m•avinlo.ri ile Sovg~tlerin Ankara Büyük elçisi de hlztr bulunmuşlardır. 

Hariccye Vekilimiz gine refakatinde büyül< elçimiz oldağrı halde Sovf/etler 
birliji yüksele hsget meclisi dioa rıının baılc.anı Kalenin tarafından kabul edilmiştir. 

Molotef ayni zamantla dün Hariciye Vekilimiz ıcrefine bir oğle ziga/eti vu·, 
mi1 yı ıemt:ktt: MtJIGtof !le Şalcrd. Saraıoğlu samimf nutulclar söJ/lımifltrdir. 



içtirnaa davet 
Ş~hir Kulübünden : 

21- fl-939 tar;hinde .11opdacak /evkaladt! ,'çtimada 
elc.stril}et olmamıştır . 

Talimatnamenin mııdedi mahsusu.10 göre 8 10-939 
pa%ar günü saat 7 9 da içtim• edilmek üzre azrı arkadaş 
/nrın tesri/le , ; rFC t ofunur. 

~------------------~ 
T amirot eksiltme temdidi 

Vakıflar İdaresinden ; 
3609 lira bO kuruş bedtli keşif il İmaret canuının 

badana, malıtelif çimento siva. dahilinde: ahşap döş'!me 
m ie:ızinlilc yerinin tamiri. yağlı bo1a inşaatı, dış cephe: 
(Mirıa'e dah;/) taş taralclam ısı, kurşun tamiri, şadırvan 
tamiri, c:ımiin Örı at1!usu sö(ü 'erek moz.ıgilc yoprlması 
ustam iı;: diuar fJesair yerlerinde çiçek gopılmı1sı rçın 
_u-•pıl.m eksiltme ilanı sorıunda talip ç lc.m:ıdığından müd 
deli m ·iz ıtJtde on tiin uzatılmıştır . 

i1 ./~si 30-9 9?9 Cumartesi giiniı saat Jf d!! 
U'1pılar.oğından isteklilerin bu müdd .. t içinde vakıflar 
id~rf'.(İne mıirocaatlorı ilan olunur . 

Nakliyat münakasa temdidi 
İnhisarlar Baş Müdürlüğünden : 

919 ma 'i sene içinde Trabzondfln K·ırs ve S ,rzlca 
111ışa sevk olunac'lk mamul t:itün. içki, ve sair levrızımi 
hhisarigenin nakliye münakasası 8-1{} - 939 tarihine 
temdit edilmiştir . 

isteklilerin ıartnam~yi okumak için Trabzo'l Baş 
müdürlüğü satış şubesine m ·iracnatlan ilan o 'urıu~. 1- 2 

Patates eksiltmesi 
Erzincan askeri satınalma komisyondndan : 

Mağaza icar 

artırması 
ayrimenkul Satış Artırması 

~ Mahallesi 
Vilayet Daimi Encü·ı;·---

Sobğı Nev'i M.N. K N. Yuhammea bedeli 
Lira 

meninden: 
Hususi muhasebenin foz 

!u çeşmc> H ci Pgas soka 
ğındaki 2 No: lu mağazanın 
bir senelik sobik İc'lr bedeli 
olr.ın 45 lira ü~erinden 2 l 
gcin müdd.,tf~ ' artırmağa 

çıkarılmıştır. Muvakkat te
minatı ( 150) kuruştur. 

12 - 10-939 tarihine 
ç:ıtan perşembe gii ı srıat 

15 d:! Vilayet makanund ı 
toplanacak olan D ıimi En 
ciimende ihal,si gopılacakftr. 
lst~klilerin muuaJ.k.at te.7-i-
n:ıtforile Enciimt n 

c2atlcırı. -- .. ____ _ 1 

Zayi T astikname 

4 

9 (( ~en.•,irıd Keme k -

rıı1 o•la okulu'lu11 2 ci sı 

nıfuıdarı nfow; olduğum 

tostilc.mwıeıni z yi el! m, 

geni~ini rılocağun.fan eskt 

sinin hükmü kalrrıarnışttr. 
İÔro}um Odob'l!' 

EiValt Golu oglu 

,, 
,, .. 

Golu o~lu ve 

.. al aça t lamam 

" 
Golu oglu 

.. " 
Yt-ni Cami aıalı~ı 

.. Yeoi c •mı 

" 
Sıra mag-ıınlar 

.. , . 
tı ,. 
,, Alaça hamam 

Çıırşı ()ip ah ı 

~ıısım!l~a U.ı:un"okı k .. 
K vak. 

u cyd n 

.. 

" 
Av"~ıofra 

Mığua, ardiye 

.. .. 
Fevkani Harap 
Otel tahtııni harap 

ban ve 4 mataza 

Majt'aza 
Ff':vKani tahtani 
ma~aza 
mataı:a 

" hanenin 3 H . ı. 

.. 
., 

Arsa 
Maj!'a:u 

,, 

.. 
Ahaşp D:ikkan .. •• 

Tırl&nın 1152 H. 
146 hissesi 

.. " •• 

34 . 35 ı. , ) 
7 

36 3 ) 
37 5 ) 
43 13 ) 

15 ) 
17 ) 
2 ) 
4 ) 

45 21 

41 4 
7 1 

32 12 

212 48 

209 42 

210 44 
2998·1 M.2.57,15 

11 2 
23 85 
'l2 83 

IJmom ~o.~ 
212 6428 

270 2755 

Deftf~rdarlıktan : 

1250 )ıf. 

1000 ,, 

200 " 
500 ,, 
200 .. 
~50 R. 
700 s biued• 

ı hi11eai 

~00 .. ,, 
250 ,, " 50 f., 
360 .. 
200 Jı(. 

200 •• 

200 " 

t!O " 

93 t1 "b' d 'l"b l, ic;iaÔIS Y k Jn c·ı"~ ve cvscıfı v~zılı uayrİClit!olıullerin 25--9- 11 tarı ıo en ı ı ar..!.D uır ay t u arın ... "' . ··dı:le 
b d il · ödenmek şıırtile ve paz1dılc suretile müllciyetleri satılacaktır Talıp olaolarıa bu mu , 

.. e erı peş n L • " tl ı-• 
- 7 ı:: t · · Lkc;alarile birlikte Drftcrdaılıkta toplaorcak ıı.omuyooa muncaa arı • 

içinde yuzde ·~·ı_:e:m:ın::a.:.ı _: .. 2::......----------;:------------------
__ M ______ k _I_ · · İnşaat eksiltmesi 

ağazo icar e si tmesı AKÇAABAT BELEDİYE RİYASETİNDEN: 
Vilayet Daimi Encümeninden : 89 

kk t t · 7 - Açık •ksı'ltmege konulan iı: (17167) lir• No: Cınsi mevkii ubik bedeli muva " emı "" nJJO} 
Ura Kurut kuruş lctşi/ bedelli Akçaabat Belıdige binasmın (8vv 

;:;;;; Muhıttin yeni M. 45 338 liralık kısmı. 

1 - Bagb•rt garnizonvnun 1. Teşrin başından Ey
liıl 9<10 sorıuna kadar ihligacı için 29,000 kila patates 1=

2
=
7
=-

oçılc elcsiltmtge lconulmuştur. 153 

2 - Muhammen bedeli 1450 lir ilko teminatı 108 
lira 7 5 le.ura star. 

3 - Eksiltmesi 6 '· Teşrin 939 Cum ., gtirıe saat T 1 
de Erzincrın oslc1ri satınalma komisyonu ldcı yapı/ocaktır. 

4 - Şariname fit evsofı k. •lordanun tele.mil gemi· 
•onlarında maocuttur fJe aynidir. H,.r yerdi! lıer gün 
gÖrülıbilfr. 3 - 4 

Kuru soğan eksiltmesi 
Erzincan askeri satınalma komisyonundan : 

1 - Bayburt garnisonunun 1. T,şrin başından E1-
/Ul 9~0 •on•na kadar ihtigocı için 6.300 kilo ~uru soğan 
açık elcsiltmeye lconulmu#ur· 

2 - Muh<4mmen bedeli 630 lira ilk teminatı 47 
lira 25 /curuştur. 

3 - Eksiltmesi 6 1. Teşrin 9j9 Cuma giinü saat 
JO da Er zinc'2n aslcerf satına!m ı komisyonu...- du gopılaç(..ktır. 

4 - Şr.ırtname '" eosofı ko!ordunun tekmil ıarni 
ıonlarıAda mevcuttur ue aynidir. Her yırde her gün 
•Örü/~bi/ir. 3 - 4 

Odun eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

1 - Trabzon garnizo· u için 80.000 kilo kızıl oğoç 
oe ıürıe,. oduna açık eksiltmeye kanulmuşfur. 

""· 
2 - Muhammel bedeli 1000 lira i k teminatı 75 lira 

3 - Eksiltme 70- !. T~şrin · 939 sali günü saat I 1 do! 
Erdnean t1slceri satın alma. lcomisr;onund':l gnpılacatır. 

4 - Şart name fJe evsafı koloTdunurı tekmil garni
~onlarında mevcuttur. Ve aynidir. Her yerde gıin gô.rüle-
bU~ 2-4 

İnşaat eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlığından : 

1 - Ebiltm 11ye korrulan iş ( 4999) lira ( (6) kuruş 
keşif hedeli Yonva nahiyesi Hıi lt.umet konogı ikmalı İn$aafı. 

2 - Bu işe ait şartname fit ffJTak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi. 
8) Mulcavele projesi 
C) Yapı iılui umumi fennt ş ırfnamesl 
DJ Baqındırlık işleri genel ş:ırtnamesi 
E) Vahidifiat list~si,· hususi şartname, keşif hulasası 
F) Proje. 

fite/eliler bu iıe ait evralcı 1'rabzon D~fterdarlı;ın
dan ~lıp görebilirler . 

J ~ Elcsiltme 13 - 70 -939 Cuma günü saat 1.f 
dı Trabıoft Def terdarl·Rı odasında yapılacaktır. 

-1 - Bu İş oç k eksiltme usul;/e yaptlacalctır . 
5 - Elcsi.''.mege girmek için istelclilerin ( 37 5) li~ c 

mufJaklcat teminat mektubu fltga malcbuzu ,,e bundarı 
ôoılca aşaiıdalci oesilcaları ibraza mecburdur . 

ıVafıa Müdürlüğünden bu iş için a/ın'1'tış rhliget 
11eıilcası fJ! 1939 malt senesinı ait ticaret odası 'Otsilccısı 
•1tr11 tllf'~'-fİ i/Qtı o!UfjUI , 

• 

,. Uzun sokak 45 338 2 - Ke1if bedeli { 8000) lirddır. _ ~ 
Yukarıda cins ve mevkilerile s11hik bedelleri yazılı Hu!lusi mu- 3 ihaleye konu/doğu ~ari~ 15 Eglul ~J~Cuma 1""9 

baaebenin ınııli olan rn1~aZ!lıır 1 ~ - t O- 939 tarihine çatan p!rşembe .( _ Jha/e11in gapJlocaıı ıun 5 Teırını ef}fJtl 9) 
n inil saat 15 de Vııiiyet makamıııda top'anııc k olan Daimi Encü. 0 

L ı Pucembe saat 15 mende ihaleleri :roıpılmak üzre :H gün müddetle artırmağa çııı.arı mış- .,. L / Jı'11I 
' ~ - lhalenin y11pılacağı yer: A11tçaaiat 6• e• ~ tır. İst~klilerin muv.ıkkat teminatlarıle mezlcılr gün ve saatle f.ncüme· 

2-4: binası11.da Encümen haırırunda • 
6 - !'üzde 7.5 mavalclcat teminat alcçaJı (600)lir•Jıf· 

ne mür11c ıatlıırı ili\ • olunıır . 

Patates eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alrria Kom dan 

1 - Trabzo"' gtJrnizonunun 1. T~şrin başındın Eg
liıl 940 soıurıa karlar ıhtigacı için 20,000 kilo patates açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muh 1mmen bedeli 1000 lira ille. teminatı 75 liradır. 
3 - Elcsiltmesi 9 !. Teşrin 939 pazartt!si gıinü saat 

10 da E,zincan askeri Satın Alm ı Komi.wonund:ı yapılacaktır· 
4 _ Şantname 'Ve evsrıfı kolordunun tekmil garni

zonla,ında mevcutdur, ve aynidir. 1-ler yerde her gün 
görülebilir. 2-4. __ 

Soğan eksiltmasi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonundan: 

1 . Trabzo, gurniz.onunun T. Tesrin başından ...Sv· 
liıl 9f0 sonurıa kadar ihtig;:cı için 7000 kilo ku·u s?jtın 
açık tksiltmege konulmuştur. ' 

~ - Muhammen bedeli .:150 lirt< ilk teminatı 26 lira 
25 kuruştur . 

3 - Elc.siltmesi 9 1 Teşrin 939 ptJzartesi giirıü s:ıat 
11 dt Erz'.ncan Askeri Satın A ma Komisyorıu'ld:ı gopı/ı cıktı• 

4 - Ş·ırtname ve PVS'J/ı lwlordurıu·J telcrnil garni
zonfannda mefJcullıır. V ~ aynidir. Her 1.1erde hPr gün 
görüle1>ilir . 2 4 

Köprü İnşaat ek ~iltmesi 
Nafaa Müdürlüğünden: 

1 - Hopa - Bo·çlc.a yo/u,,u1 muhle/;f kilometre
lerindeki beş od"t kiiprürıün betonarme tabliye inşaatı 
işi gilmi gün n.üddet!e kcptı ı zor/ usuliyle eksiltmtge 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 76 Birirıci tt>şrin 939 pazrırtesi gi
nü saut 15 ,/e Çoruh Nafıa mıidürlüğünde yopılocaktır. 

3 - istekliler evrakı fenni!jtgi Çoruh nafıa Md. 
de okuyabilirler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ütekliler sekiz 11üz 
on üç lira yirmi kuruşla'< teminat ile eh!iytt 'lıes kısı 
'1e cari seneye ait tic'.Jre.te ait ticaTet odası makbuzu 
tekbf mektubü ile birlikte "ermeleri laumd.r. Elcsiltmeler 
ehliyet v~sikasının verilmesi için eksiltmenin yapılacağı 
günd~n en az sekiz gün evvel bir istida ile V. .ôytle 
müracaatları muktazidir. Bu müddet zar/ındı vesika 
talebinde bu 'un~ıy'Jnlar (;hi 'tmege giremezler . 

5 - /sttkliler m·ı 1akkat teminat meklu~u, Ti cart I 
odası ve ehliyet vestknsı ile tehlif mektuplarını ihale 
günü o 'an 16. B:rinc:trşrin 939 pazar'tesi günü !>a:ı.L on 
dô'rtte ekıiltme komisgon reisliğine malcbuz mukabilinde 
teslim eder.'!klr.rdir. Pvstad l olan geçilcmeler ktıbul edilmeı. 

1-4 

7 - lh11.legi mütealcı~ teminat !ıisde 15 e ibldi ol•""; 
Taliplerın mtzlcdr ıunde temı11atları 9e No/ı• "' 

dürlüğünden alınmış bu işe ait ehliıet vesilcal•ril• jW 

lilcte müracaat t.tmeleri ilan olunur. 4-1/ 

İlan 
V ai:filtebir aaliye ıaabltemeıiaden: 

Kirez.lilt köyünden yımalt 

otullarıodaa Oıman otlu Hakkı 
) amak vekili ş,vket Gürdal tara
fından ayei köyde Mulum ı~ka 

o~ullarıadau Haaaa oğlu Raıim 
kızı Müteveffa Seher emvalına 

vazıulyet kız ltaraeşi Zehr~ aley
hine ikame edilen Takıim davaaı 

muhaltemeaiode muddaalaybia 
ilcametıahinin ıuçhul bulunmuıa

dan ötürü hultult uıu u Mubake· 
meleri kaouounuıı maddei manıu 

aaıı Mucıbince müddaaleyhia oa 
ııün zarfında iıbatı vücut veya 
itiraz etmeıiH. alui taltdirde 

mabkemeoiıı muallilt oldutu 
21-11-lHi9 Salı rüoü haklı:ıada 
iti mahKeıneaio giyabeo !tarar 

ittihaz oluoacııfı ilin oluour. 

Açık 
T ahsıldarltk 

Sürmene Belediye 
Riyasetindeo : 

Beietlige mem•r oı ,,.-; 
tahJ~mleri nisamn•"'''"' {ı 
2 inci mrıtldeıindeki ıc~~ 
lıaiz olanlar 1tra•!" ıll 
imtihanla 30 lirt1 •''' 
bir talaııltlıu •lı11•c•ilıf· ıi· 

Talipler fJesailcil~ l~ıl' 
hon günü olan 6 Birınctl ,t 
· 939C -- 11 

rrn ama ııınu 4' 
Jna kadar IJeleJigegı "'IJf• 

racaat eylemeleri ilan o::;, 
İcar artırmtAsı 0 .. 

Vilayet Daimi. Edoc.,: 
menuı e_,, . , .. 

Tapu S ci1 Mubafızlıfındaa: H asui muhastbenıtl 
1
.,-

'l'rabzonuo Munda k.öyünde Al. o•' Lu çeıme hacı nmet s ,.,-
ıa rkan tarıkıam ııarben yol tima- dalci 2 No.· lu mat~•'"''··~'' 
ı~n çakuıaldı 02ıu Mehmet .Salih bıP'° 
tarlaaı c.:aut>ea Çakmak.lı otlu 6ir S!nelilc •aililc ic•r , J~ 
Hüseyin il~ mahdut 919 metre olan (36) llr1t üıerıll,I'. 
murabbuı bir tarla il• ıarltao 2 f tün mütldetle ortırfll~ 
çaltmal:Uı otlu Muradın •füfı çıkarılmııtır. Mufl~ctl' 
ıarben tarık.ıam ıimalea Çıkmaldı teminatı {llO) ""'"ıl 
oğlu Mehmet aalih tarlaaı ceouben f'. lı 
Çak.ouk.lı oflu Hüaeyio tarlaaı 12-10-939 tari/airtl f J r 
ve bazaa Murat otlafı ile mahdut pırıımbı ıünü s••' 1,,ı~ 'l.~96 metre murabbaı tarlaların Vilayet malcamıntltı ı-" 
Çıltmakcı otlu Arif vereaui nacak olan DtJimf 1ı1ıf• 
tarafından ve Hnetıi& taaarrurtu mende ihalesi gapı/ae~1,;1 

tescili talep ediiıaek.te olup Ta- Jstelclilerin mufltılckol .. ,,.ı-' 
puc.a da k.ayıtları bulu11mıy1D Et1e• J 
mezltür tarlaları• taaarruf aebep natlarile o tün z"' 

müracatıtları . lerı hakk.ıoda yeriode tahk.ikat =---=====-----~ 
yapıh.ca2ındaa bu yerlerle tasar
ruf ıdjiasıada buluaaular varaa 

keşif gününe kadar veaailti t11ar 
ıutıyelerilo birlikte idaremize ve 

ite şif fÜDÜ olan T eırinievvel 93Y 
ayıaııı 14 Cu111atle1i ıüoü uat 
on ilı.ıd" yerinde tabltılut yapa

cak meaaura müraout etmeleri 

ili• "luıuar , 

Kızıla ya 
Yardıl111 

Unutnıs 

Va 
Of 
Yo 

'o ,..'Cli fQ,, 
fÖz/e, 
tı<cak 

"''diı 
.'Ne 

"'· 


