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Şark Cephesinde Muharebe Dev 
ediyor. Garpta Fransızlarla Almanlar 

'Otomatik T e m as a G e 1 d i ... 
Telefon 
Şehrimizdeki telefon te

~İaat ve teşkilabnın yeniye 
11lkılabında bir zaruret var
dır, Öteden beri şiddetle 
biısedilmekte olan bu ihti
Ytcuı artık bugün cevaplan
lbaıı ihmali ve ya tehiri 
Caiz olamıyan mühim ve 
~iistacel işler sırasındadır. 

İstediğiniz anda bir ha
btr ulaıtırmayı çok zaman 
iıııkansızlathran bir tesisatın 
t.11ı bir fayda temin ede
ı.acınesi gariptir. Meselenin 
bu tekilde oluşu ve devamı 
~illnıı idareye taalluk eden 
bir keyfiyet değildir. Daha 
~İYade müessesatın bu işteki 
tlikası mevz.ubahistir. 

İdarenin, kurulmuş bu
ıGnkü tesisattan zarar gör
laatkte olduğunu öj'rendik. 
fi.yatın her türlü faaliyet 
"hasında en seri bir rabıta 
~Oliinü ifa eden bir teşkili tı 
lltrlemiş ve daha işlek bir 
~e gelmit vaziyette göre
laıtnıek çok acıklıdır. 

Telefon teşkilatının Trab
~lldaki abonuman adedi 
~ elli küsürdür. idare bu 
t.lip az.lığı karşısında kendi 
~tta zarara katlanarak 
'bone bedellerini 25 liraya 
~"-rmak zaruretinde kalmıı
~. Eier abonuman adedi 
~ialdıiı takdirde fiyatların 
Çolt farklı bir tenzilata tabi 
~ulacağı mümkün ve tabii-

. Abone adedi ueden ço
l~ınıyor ve telefona ihtiyaç 
'iıbeti ne derecededir ? 

Gerek tesisat ve gerek 
'boııe bedellerinin büyük bir 
~~kfın tutmasından dolayı 
tlefona ikinci ve üçüncü de
t~tede ihtiyaç hisseden mües
{'eler buıünkii tarifenin 
tllıil zamanlarını beklemek 
~cburiyetinde kalıyorlar, 
~ ç aldanmıyan bir hesapla 
~ müesseselerin dört yüz· 
ten fazla olacağı muhakkak-
ır. Bunlar arasında göze hiç 
t6runmez. gibi olan ve fakat 
'-'utıaka telefon bulundurma". •cap eden yerler vardır. 

Bugün Trabzonun iki ec· 
~~esinde ve biri müstesna 
:'«llak üzere bütün otellerin-
~ telefon yoktur. Niçin ol
~•ın, ihtiyaç mı hissedilmi
)or 7 Telefon tesisatının pi-
~· hayatına gire-'ler için 
t .'e halk için de kolaylık 
.:-:•n eden bir vasıta oldu
~' inanmıyanlar yoktur 

llederiı • 
t ,liamamlarda, park ve 
~ ~olarda, bütün doktorla· 
~ lbuayene hanelerinde ne· 
~ telefon bulundurulmasın? 
" u, memleketin umumi ha
ıltııu çerceveliycıı gerek bu• 

Takibe geçen Polonyalılar 
birçok alman esiri aldılar! 

!inkara 5 ( 11. fi. ) - Polonya ajansı. cephelerde 1nuharebenin devam et
mekte olduğunu düşmam takip eden Polonya Kıtaatmın 11/manlardan birçok esir 
aldığtnı. çok mikdarda tank ve otomobil iğtinam ve içindekilerin esir edildiğini 

bildiriyor . 

Bir Yunan vapuru da battı 
Danimarkaya da bomba atıyorlar 1 

flnkara 5 ( fi. fi. ) - Baltık denizinde bir Yurı.:m vapuru bir fl/man mayi 
nine çarpmış ve batmıştır. Tayfası kurtarılmışflr. Milliyeti belli olmayan bir tayyare 
de Danimarkanrn bir kasabasma bomba atmış üç kişi öl•nüş. iki kişi yaralanmışttr. 

İngiliz tayyarelerinin bombardımanı 
flnkara 5 ( it. fi. ) -- lngiliz tayyareleri dün /"1/manyanrn Vilhemhaven harp 

Jimanrnr bombardıman etmiştir. Bir lngiliz harp gemisı bir fllman şilebini batlfmış. 
mürettebatım esir almıştır. 

Lağımların tami~ ve 
ıslahı 

Y apılıHltta olaa fenni su 
lHİHtı dolayıaile bora ferşiyatı. 

011: iptidai şekilde olın !atımlara 
teıadüf etmesi üzerine su miite· 
abbidi tarafından tamir ve ıılah 

edilen )atımlarıo bundan böyle 
belediytct do~rudao değ-ruyı 

lteadi veuitiıe tamir ve ııtihına 

bışlanauşlır. Şırketio ıimdiye 

kadar yaptırdıtı lıtııa masarifi 
beledi yLc~ öıienecelttir. 

Soğuk hava ve buz 
imalathanesi 

Belediye mezbahasında yıptı
rıla.c.alt ıotukhava tesiHtı ve buz 
ımalathaneıi projeleri taatilt edile

rek. veki.leltea ıetmiı ve keıfi 
mucibince müoakaaaya konulmuı· 
tıır. Müoaltua 13 'reırioiovvel 
tarihinde yapıl:.caktır. 

Bu tcıiıatı yapmak içia ge· 
rcdt şebrimızdeD Ye jerek: İ•tan
buldao bazı (ırınalar belediyeye 
muracutla proje ve keıif evralr.ı. 
oıo ıuretierioi ııtemişlerdir. 

susi, hayati ve bilhassa resmi 
işler üstünde en başlı bir ih
tiyaç telakki etmek lazımdır. 
Görülüyorki davanın Vilayet 
ve Belediye cephesinden de 
takibine lüzum vardır. 

Yapılacak iş, abone ade· 
dinin çoğalması ve otomatik 
tesisatın meydana getirilme
sidir. Bugün, hatta şu daki
kada telefonu açsanız ekse
riyetle növbet bekleme habe
rile karşılarsınız, diğer saııt
raldan başka bir yeri bulma· 
nın üzüntüsünü de çekmiyen 
yoktur. 

Bundan başka ıizli bir 
haber verme veya karşılıklı 
konuşmaya da imkan yoktur. 
Şu halde bugünkü tesisatı bir 
tarafa atarak otomatik şekli 
elde etmeliyiz • 

Cemal Rıze Çuıar 

Belediyede 
Mebuslarımızla bir 

hasbihal yapıldı 
Çarşamba günü Beledi

yede mebuslarımızdan Ha 
san Saka, Mühendis Mithat 
l1ydin; Daniş Eyiboğlu ve 
Parti Vildyet idare heyeti 
reisi Ruhi Uralm ve Bele
diye azalarından bir kısmı· 
nrn iştirakile hasbihal şek
linde yapılan bir toplantıda 
istikraz mesele$i görüşül
müştür. 

Belediye Reisi Temel 
Nücümi Göksel eve/ki top
lantıda içme suyu boru la· 
nnrn lağımlardan tecridi, 
su işletme müdürlüğü ve 
elektrik işi it,·in 200 000 li
ra ıstıkraz yapılması hak
kmda mutabık kalındığını 
ve faka! Belediye azaların 
dan bazılarrnın şehirdeki 
müh:m eksiklere karşdık 

olmak üzere lf-5 yüz bin 
lira istıkrazdd bulunulması 
fikrini ifori sürdüklerini 
ve bu maksatla toplanıldı· 
ğmı söyledi. 

Belediye azalarından 
fazla istikraz yapılmasını 
istiyenler fikirlerini hem 
şehrin imar ve umranr ba 
kımmdan ve hem de Bele
diyeye varidat menbaı ola· 
cak ve aynt zamanda ıhti· 
yaçlan KarşJ/ayacak mües 
sese/er kurulması noktasm
da hulasa ettiler. 

Soğuksuda. Zefanosta 
birer otel. gazino banyolu. 
kamaralı bir hamam, fakir 
halkın meccanen yıkanması 
için de aynca bir hamam 
ev ve mağazalar ve ekmeği 
münhasıran makine ile mey 
dane getirecek büyük ve 
fenni bir fıırun ve bir sine 
ma binası yapılma$ı da ile· 

- Arklll ~ ~· -

Mebuslarımız dün gitti 
Ş::lırim.zde bulunan mehuıla 

rıo.ıızdao Saliıe Abanozotlu, Daniş 
Eyibotlu, Faık Ahmet Bart.lçu 
dün gilnerıu V1purile lıtanbulı 
gitmiş ve iı:.eled~ Vali, Parti 
başkanı, Belediye rt:iıi ve lıını· 

dıklan tar.fından teşyi edilmişler· 

dir. 

Yaz Balosu 
H.aYı Kurumu tarafında• 

Kale parkında '2 f.ylQlcla teıtibi

ne karar vorileo yaz bıloıu h,. 

vaoın yı~·Şlı olmaıı aebebile 9 
Eylt\I cumart.,ıi günü ılrp11u 

Halkevinin kışlık sinema sılo. 

DUnda veı ilmeıine karar veril· 
mittir. 

Korma boğazı 
derneği 

Halk.evinin Zefr.nostı tertip 
etti~i ve çok muvaff ıltiyetle ba
şardı~ı dernekten daha geniş 

ınikyuıta ve daha alakalı Ş'!kılde 
iltioci bir dl!rnsti de Karma bo· 
tazında tertip edt celtlir. 

G"çen hafta paıar günü yı
p•lınası kararlaşan ve ibzaratı ya
pılmış ol.ın dcrn-::1.: havanıo yıe"· 

murlu olması aebc!:>ıle yıpıl .. ma
mış, hava müsait olursa bu pJZar 
günü y11p11 maısına karar veıilaıiş· 

tir. Geçen pazar yapılıc:ılı: ihti
malile 2 - 3 yüz kadar köylü 
uezltı1r mabıılde toplaamı,lırdı,., 

Bu pazaz rilnü biı ltıç bio 
lı:işinio iıtırak edrce2"i derne~e 
hep birden hazırlanalım. 

TAYIN 
Vılayetiaıiı maiyet memuru 

Bay Aı.m S ığıro~lunun Gölt
lu ymaumlıA-ıaa tayin edildiii 
memnuniyetle baber ahaaııştır. 

Tebrik edu muvaffak.iyetler 
ailerız. 

T rabzonspor 
kulubü 

Yas miiaa .. bıtilo TrabzoD1por 
tatili faaliyet ıt•İfti. E.yhUfia 
11ldıiooi cuaa rünil aqamı faa· 

U1•t• ı.111 
.. •!~• hıMr ~tlf 

Piyasa vaziyeti 
Fındık alım ve satım ihracatı 

tamamile durdu. 
Tüccarlar vaziyeti tetk.k için toplandı. 

Piyasanın iakişcıfı 
vaziyetin salahına kaldı .. 

Avrupıda patlayan ha ı p do 
layııile piya11da tabaddüı eden 
aon va.ı:iyel karııaında fındılı; a1ım 

satımı, ihracatı a üşltüllesmiştir. 
Bu ahvıli fevlu•lide hr

ş111nda şehrimiz tücc • rları te&ıir 
alm11ğı, çareler araş•ırmıızs lco
yulmu~lar. Geçen Pazarlesi günü 

yerli, t coebi fındık ti'cc ,,.Jarı li 

O•ret od111 aaloaunda topl JDarık 
bu vuiyet karş111nda ne olacağı 

nı, ne yıpılıca~ını ~onuşmt ~larciır. 

Mebuslarıraızd1D Faik Ahmf'( Da· 
rutcu, Daniş Eyiboğlu, E<iiı ne 
mebusu Temel Nücumu Gök'lcl, 
Parti başkanı Ruhi Ural, Oda 
vo bo·aa reiıleri ve heyellcrinin 
de iştirak ettiti bu mühim topl&b· 
tıda tüccllrlar piyaunın inkişafı 

için hükO.aetae br.nlta!arc' ıcil 

çare ve tedbiı ler ııl nm~ıu lıusu~u 

görü~ülmüş, 11>ebuslar notlar ııl. 

mış ve burncı da hülr.amet ,.e 
bankı.lar nezdi~de te~ebbiislrr ya. 
pılm,sı kararlaşmışd r 

Son dalciknda aldıR-ımız 
maluırıatta ziraııt bankaııının ihra
cat evralt ve vesı.ikinin şimdil ı lc 

lr.abul etuıemesir.e dair Anlı::ara· 

dan lıınkayı emir rddıği ve bu 
emir ka· şısll)da piya!'la hmıımilo 

kapandığı Ö~renilmişti,.. Ticari 
mabfıllerde krizin bcş on g-iia 
böylece SÜrcc zi, VB) İ yetin ink İ
şaf ının yakında l:elli olacatı ks
nuti "./< rdır. Mamafih hükümetçe 
ibne. ta normal bir seyir vermelc 
üzere hn. tedbir ve çareye baş 
vuru!ııca~ı tabiidir. Beş on güne 
kadar vaıi ~· <tin inkişaf ve ıılii

hına intizar zaruridir. 

Mahmut Muammer 
Belediye reisi seçildi 
Edirne mebusluğuna in· 

tihap olunan Temel Nücü
mi Gökselden açılan Bele 
diye reisliqine Mahmut 
Muammer Yarımbıyık se 
çilmiştir. 

Seçim erela yoklama 
yolile yapılmışltr. Pdzartesi 
günü Belediye azaları saat 
J l de Partıye davet edilmiş 
ve talimatnamesi mucibin
ce Parti reisi Ruhi Uralın 
riyasetinde namzet seçimi 

İtalya - Avlonya 
Draç Limanları 

kapatıldı 

flnkara 5 ( fi. 11. ) 
ita/ya hükümeti, hususi 
müsaadeyi haız olanlar müs
tesna olmak üzere flvlonya 
ve Draç limanlarını bütün 
vapurlara kapatmıştır . 

Yüzücülerimizin 

muvaffakiyeti 
2-3 ~ylQI 939 tarihlerinde 

lıt.abuldı yıpılaQ Bölgeler arası 
Tıirlı:iye yüzaıe biriacililderine 
iştirak eden yüıüaülerimizdeo ve 
ldmanıücü kulı1':>ünden Sadettin 
Danyil'ın dört yü~ ve 1500 mel· 
re yüzme ınüubaltalarının 1-.er 
iltiaindo dıt 'Ntkiye iltioailijl'ini 
kazanmıı b:ıluodu2"u. yü~ücülule 
idareci olarak gidi"n Bölgemiz. 
ıpor Eiitmeai Haydar Mılkoçtan 
ldmugücJoe gel~n tclıraflardın 
anlııılmıştır. 

Genç yizücümüıü 

fotiıtiren lcimaa&ücünU 
eeeria. 

1 

ve ODU 

tebri" 

yapılmıştır. Ruhi Ural. 7 e 
mel Nücümi Gökselin Edir
ne mebusluğu.?a seçildiğini 
ve açll.ın reisltğe bir arka. 
daşın namzet olarak seçi
leceğini söylemi~· ve bunun 
üzerine rey kfığıtldrı dağı
tılmış ve neticede 19 mev
cud içinden 17 reyle Mah· 
mut Muammerin namzetli
ği kararlaştırılmışt1r. 

Namzet seçımı. Ruhi 
Uralın riyasetinde Partililer 
arasrndtJ çok derin bir sev
gi ve muhabbet ifade eden 
bir tarzda yapılmıştır. 

flyni gün saat dörtte 
intihabm yapllması Vi/ayet 
makamınca Belediye riya
setine bildirilmiş ve bunun 
üzerine Beledıye meclisi 
toplanmış ve Parti namze· 
di olarak kararlaştırılan 
MtJhmut Muammer Yarım
bıyığı itlif akla Belediye 
reisliğine seçmiştir. 

İntihabı müteakip Mah· 
mut Muammer Kürsüye 
çıkarak mecfs aza/arma 
teşekkür etmiş ve ;o sene · 
den beri Belediye iş/erile 
uğraştığım ve başta kıymet· 
fi Valimiz Osman Sabri 
lidal olduğu halde bilgili 
meclis arkadaş/arife baş· 

başa vererek israrlı bir gay
retle çalışacağım söylemiş· 

tir. Valimiz 'Osman Sabri · 

//dal. mebusumuz Daniş 
Eyiboğlu ve Parti reisi 
Ruhi Ural intihap sırasmda. -haıtr IJu~unmu§tur 



Bir Konu,ma 
Arkadaşı11111 Halkı Tıuıcayıo 

TaJyıre baftaaı miinaaabatila 
Halkavioda yaptıtı koauıaayı 
okularıau:a dı veriyoruı : 

Aıia dialayi•iltria, 
10 Atuatoı, zafer bayramı 

tl•I baılıyH tayyara haftHı 
yarıı aoaa eriyor. Aolıyııla ... ı. 
kıaısa ma111lokot aiidıfaaıaıa 

ahtaaiyatiai uzuıaboyl• anlataıya 
Jüua yo,tur. Çiiakü kabraaa11 
•illatiaiz, aıraaı reli•.. ltuau 
bilfiil va aa iyi ıakilda yapaııbr 
va yapıcıldır. 

811 laafta ıçioda yıptıfı•ıı 
ppopaiHliı, dahı siyada, •••Je
ket aiidaf aa11ada tayyaraaia ta· 
fıdıfı ehemmiyet izeriıde duraak 
Ye fÖkJoriıaiıi çeliklaıtir•ak içia 
oııladıtımız iıi bıalaadıraıktır. 

Kızılıy içia, çoc11kları11111 içia, 
tuırruf içia va havacılıfımıa içia 
aiıer hafta .•Jır111.11ıı: bYalarıa 
•ilJi ••Hleltriaiz iıiacia tapdık
Jarı !.il yük elaeamiyattaadir, yek-
11 ıalayıı Ya çılııaalınaızı yal· 
oıı bir hafta üzariada teplaaıyo· 
ruz; bı.ı iti., biıim her zamaaki 
vuife!eriaizdlr. Mademki bu va. 
tıa biziadir; bu vataaa ait olaa 
bar •t1ala va din da bizimdir. 
Bir t•iriaiz, "Toprak, eftr ufrııa
.iı Ölaa Yaraa, vataa.iır,, daaiıti .. 
Bialer ki topraklarıaıza aa kı•· 
bat inaanlarıL, Toprakları la 

ti .. • Toprakları içia ea çoi: 
ltaa .iölcüp, topraklara altıa.iı ea 
çok fehit yatıraa ailletiz J O 
haltle düayaaıa ea çok vaha 
elally• llyık tepraklara lıtizia 
teptaklarıaııdır. V • bisler, ieap 
ı4erH yarattıi:larıam ••11tt•r•· 
cık .ı .. taalar verelıtiliria.. Tlrk 
aill,tiaia bor fer4iaia buna hasır 
ol.iıatuH aöylaaak lıtila faıda.iır. 
o rii• r•lacaia yoba l ••• 

B•riioihı harpleriade meal•· 
utler •a çek röklari••·· tur• 
rna •tr•yor. Bw, aii.iafaaaıa 

•• tok röklardı yapıldıtıaı ve 
yapılHıfını aalatau aı? U•uai 
karp aiaalleri reriltrdt kaldı, 
tari~ı karııtı. Gialerimiz öaüade 
cu•aaı latilade aiaallar var : 
Hıbeı aiaali, Çia aiaali ve aiba
Y•• aoa kaah aiaal.. Lala lıteyla
l'lada ıövtlayi yalaas kaa datil 
•tlaiıli raa da ıOtilrüyor. V • h• 
• taryaraleria alhfı t.aaltalar 
•çıyer, Miaal çok kara ve ••• 
Diı•u haatabaatleria üatüat 
bile ••n11a zıhriai döküyor. 

Biaia içia bıdiHdH alıaacalt 
ier• ıçıktır: Gölderiaiaia •••İyt· 
tiai artıraak .. 

Bu •iaıHbetle va aü.radı
llidı aöyHyeyiııa ki, tehlikeaia 
tılai•a lcerimiıdea uzai: olaa11aı 
chliyeraa; faltat hiçbir zıaaa 
k~rkauyorn. Gcleaia fÖnceti dı 
vardır~ ~uaa !••piıaia emioia •. Za 
~·· lıtızı vaaıfemiıi yapmaya da. 
~et edtrH tilyllaiiz bile kıpırdı· 
••..._ koııcıtız. 

Tal~ n k•rk. tablilteyi uzak
lqtcrau, yakıalaıtırır; bla kork· 
••J'•H• . Ufuklarıa kızıl ••ası. 
ruı , lıtisi yaaifılarimiıi dıba hm 
yıp••J• lauırlar : ~iadiye İıdar 
119 aiJyoa ıelir eltle •dea va 
•FG bavaoılıfıH '9 ailyoa li
rahk Jır.iıada buluaaa ·fürlt Ha. 
ya K•rm•lll• Jııer uaudaa siy,. 

~. yar.lıa ac•buriyetindeyiz. 
Tilrk aiJletiaia f•ratat ve feda 
.khlıfıoa ölçü biçilemn. Y •tan 
odqlar, ra.leriain yattiti kadar 
1-fava .Kwrumuaa yardımı borç 
•Haılidir. Varlıklı olular her 
ıey.le oldut11 ribi bu buauata da 
i11jak ol11alar J 

Sevrili Cuaburrei.-;s ve 
His Milli ş.f imiıı: İ•••t laCIAG 
tiyle .iiyer. •·Milletler içiD ·~•ak 
•ha.ialaai, J•t•••k •lcadclııiıı· 
4aa lliri olauıtur,,, Bu bakikatı 

klflk, birik laepimiz iyicı aatı. 
J•hİI t Hua Kuru111uaa iza yazı. 
hrak, piyaake .. ileti alarak, r•. 
Uri•isdea W.. baaını vererek 
aahaııaa l.atıtlıyarak tayyare. 
.eiliflaiıi k11vvetlendireti•. 

Bu 111aa4ı yapılacak lılardeı 
Wri 4• ç.-cıakları•ıaı, ııaçlerlmlıl 
t•JJ•'tCi ol•ıya tııvik ıt••ktir. 

Y 11111 DYfQll .&efil, ıolcto· 
i ~. ~lrl1ttnk ~uırl111aıtıı, 

6 Eylul 1J9 ~ 
z~-

Alman tebliğine göre Polonyalllar L.~ 0 i Do~to~ k i J 
ricat, Almanlar takip ediyor . ~--Y---~ 
11nkara 4 ( lf. il. ) - Bugün (dün) saat 17 den 20 ye kadar alman haber· 

lera nazar•n vaziyet: 11/man başkumandanın neşrettiği tebl.ğe nazaran 11/man kıta· 
•tı. rical eden Po/9nyalılan takip ediyor. Şimalde Polonya kıtaatı mahsur kalmıştJr. 
Şarki Prusyadalci 11/m•n kuvvetleri dahi ileri hareketlerine devam ediyor/:ır. Varşo 
vaya giden demir yolları bombardıman ve tahrip edilmiştir. Garp cephesinde hare 
ket yoktur. 

Sinirlenmeır\ek çareleri 

Hava Muharebesi 
Ank•r• 4 ( A. A. ) - Almc111 rumi ttbliii"' göre huıün (dün) Vurşooa 

üseriıulelıi hava mulıareieıintl• 7 Pol•ng• toy!lareıi tahrip edilmiş, D.ınzig açı le/arın· 
da iir Polonga gemisi 6atırılmı,tır . 

Polonyatlan tefen bir laaıh•re nazaran tlün 27 Alman tayyaresi taorruı etmiş. 
sioil olıaligi ve bir hasta.Jtt1Ji bombtırdıman cgltnıiştir. TO çocuğun ctHdi lcö.mür ha
linde balanmuı. 25 ,ocak. 5 hasta6alcıc ölmüştür 

Ankara 4 ( 11. 11. ) - Polonya cephesinde harp devam etmektedir. Polon
r•lılar Silizyayı tahliye etmişlerdir. 

11/man tayy•releri dün bütün polonya üzerinde uçuşlar yapmışlor. şehir ve 
kasabaları bombardıman etmişlerdir. Amerikanın Varşova sefirinin ikametgahtna 
bomba atılmıştır. 

Sovyet HükUmeti bitaraf! 
Ank8r• 4 ( A. A. ) Palanganın Moslcot1a st>/iri Sovgtt haricigesint- gide-

rek. Alman ortlrılar11un Po '011r;aya tecaoıız ettiji1ti, bino.enale.ııh Palanga ile Almanya 
•r•ııntl a hali harbın mtflcut oldujanu sö1lemiştir . 

Sot1gd hükiırnetinin 6ittırof lcalaea;ı Soflytl siyasi mehafilinde söglenmelctedir. 
Soflyd lıüktlmeti iki l•rof a tltı zahire satac:ılctır . 

Belçika da harbe mi giriyor?! 
Ankara 4 ( A. A. ) - Bılçılca Kralı neşrettiii bir begcınnamttle şöyle diyor: 

OrJu,.u• iaşlcumanJınlı;ını Jerulıte •Jiıor•m. OrJamuıun vuifelerini iftı cdtcejin
tle11 emi11 6•/unm•ktayım . 

Rumanya, Macaristan, Bulgaristan bitaraf mı kalıyor 
!inkara 4 ( 11. 11. ) - Royter ajansı şu malumatı veriyor: Rumanya ve 

Bulgaristamn bitaraf ka/11caklar1 bildiriimektedir. Macaristanda hazlfhklar olmakla 
ber•ber alman haberler bu hazır/Jğm tamamen müdafaaya münhasır kalacağı ve 
Macaristamn hitaraf/Jğmı muhafaza devam edeceği merkezindedir. 

İngiliz tayyarelerinin bombardımam! 
A11kora 5 ( A. A. ) - Dün ftce yarısından buıan ıaat 12 ye kadar alın•n 

ha6erlere nazaran vasiyet: Bu sabah saat 9 da lngiliz ttıgyareleri Almangaga lcarıı 
taarruza 6a,lamıı, mu'f!affekigetli bombardımanda hu 'unmu,Lardır. 

lontlr•tla mütiaf•• t•tliirl•ri alınmıştır. lrmtlra hute•eleri11tle bulanan 500 
1. .. 1.ıun tal.lig• amıliıeıi il'1ntıl ctlil•iıtir. 

-----------------· 

Sinirl~rinizi yatıştırmak 

istigersonız gttpıl"cak baş· 

lıc• ıegler maddi fit mane
Tl'i tedbirlerdir. 

Moddi tedbirler: en beıı-
ta sa tedavisi gelir. Httqa-

tın lcaynalc.larından biri olan 
sugurı sinirleri yatıştırmak 
hasusunda palc büyüle f oi 
desi 011rdır. Sinirlerimi~in 

mavaztmeıi bozuldumu. der
hal b ın9oga koşanın. Dııı 
altına giriniz, ve Dayana
bilecrğ,.niz kadar sıcalc su 

.;u ensenizden lleliniu dojr• 

tlô0künüz. ve bana beı daki
ka devam ediniz. Bu.ntlan 
sonra umumi bir soğuk Jrı1 
goparsa,,ız daha iyi olur. 

%ira h:ıls·z 1dc ve sinirlig!! 
lc.urşı t:rı iyi ttdbir souk 
duıtur, Soıık sm duıunu gop 
tılctan sonra lc.uralanm•molı 
el oyasigle oücut üzerinde 

masaj yakmalı. Ve ha su 
retle suyu tidumelidir. Sor
ra gato;a tirip istirah-:ıt 
dm ?lidir. Bu sırada barun-

t/a,. t•niı nefes 11/magı •· 
; atmamtılı, oe zihni hiç bir 
ııgle meıt'll ıtmemelitlir. 

Banyo gerine soulc su 
ile oücrıd• ovmakta uyku 

suıluğun birinci ilacıdır. 
Bundan baıka yatakta arlca 
üstü 6aıını fit ogalc.lar ını 
yer• deidirip, belini gülcıel
terek bir müddet durmak fit 
dinlen• dinlene ba hareketi 
birkaç !cerre yapmakta ay· 
lcugu ıetiren çarelerdendir. 
Fasla ka,ırmamak ıartile 
ıelcerli ve gailı maddeler 

yemekte uylcaıuz/11;0 bif 
çuedir. Sofrada keder "' 
htgtcan fJerici meflzu/ar' 
asla temas etmemelidir. 

Mantfli tedbirler. ıstı;· 
mele, sükunet, ne1ı. gii/,,ıe ' 
h•#ıcalarıdır. SiniTlınttıe#' 
güz tutlunuımu dırh•l ,9-
ku•uz ıelmiı ıibi csrıelffeg' 
601l"yınız. Güldüracü vr.: 
lerı gidiniz. E;lenceli 

1k 
tap/ar, lc.lılcalıagı ıetirıce k 
hilciyeler olc.ugunuı. .Açı 
hatJada ıezinti gopınız. Kıt· 
lar• tırmanınız. D~riıı nefes 
alınız. Ve isti/c/,ale ait şıiP', 
heli projeler lcarmalc.t•n kDI' 
• ı. . • • ç- '-a- hof ıggen Çl!"Krnınız. un"' 
gıtç,..n her g in en büfrik s•· 
adet tünüdür. 011un için fı· 
fekten tün çalmaya çaltı!,,', 

d- il nız Hayatta /erd11gı ıtl / 
f ı· 

mele ço.~ hoı "' ,ak z•'" 
d '7· t . - J hafi' 
ır . .Ltrll er esı ıanaell P 
• • • { L ·ı· • 1-'afl tımı~ tmın o auı ırıs. I ' 

ne olacajımızı biliyor nıa9111 

,,. 
o halde ferdanın gııınını 0 

makta, mana golctur. Yıf11'' 
l . . 1. , . - .. ,,,,ı;, 
ı, ı,mı ı. ıezme ı. gur• 
çalışmalı, nilı.oin olmalı, ~~ 
68tıin dünga111, e1e laır 11 

daima iyi tarafından t0'' 
me;e çolıım ılı. J,te inı Jnl•' 
için hayatı halıilcigı bııJt1f·, 

B .. l b . . . ,.,,,~ og t ır ınıan 111' • 

mele nedir bilmediji tibi s~ 
nirli olanları da ıörllf1 .. ,. 
istemez. Binaenalenlı st1'1 • 

ltnmemılc için ha teJbir/efl 
gapmalc lazımdır. 

Dr. Kazım 

Mealakatiai•i• cofrafi vaziyeti Beled·ıyede p 1 ı· · ıt d 
barhaari dlaya bubranıa.iaa kt o on ya ngı ere arasın a 
aard• 11..ı •• 1:. iak.aouu bi.. v•r· Mebuslarımızla bir - . ·i 
aiyor. O balda, bütüa milletle. hasbı'hal yapıldı Arı/cara 5 ( A . A. ) - Polonya Reisicamlıuru lngiltere kralına ıönJer~1~, 
rin yıptığ"ı ıibi biz de icap eden 'd l t ılt, meıa1 er po onganın imdadına koştı..jundan tlorayı bütün polonytı milletinin ınl , 
te.ibirlari almakta davaıa edecatiı. - Bııtarafı birde - ll (f • . .. -ı .. t .. B t k/"f mi etme teıelclcürlerini ht!gan etmiş, l11ıiliz icralı flerdiii cerJopta 1öyle d~nıİI 1 

Fıadık balıçeıi aabiplariaden rı suru muş ur. u e ı ve }{ k . fll" 
hır biri 9ahçeaia bir iki fidanını t nn ·ıere mukabil Bele· 11 kın grıleb~ çalaca;ına sarsılmaz itimıJdırn fJardır. Cın ıbı halcttln milletimiıı 
Hava Kurumu için ayıraayı ve ;';e:inı fazla istikraza kar· ' lıafaza •e sifahlarımız• mrıfl•ffalc.iget ihsan etmesini dilerim. 

u.auı r•linH vermeyi hit akıl· dı k b T · · k · ş k h d t h b 1 ( g 
du çık.armamulı; çünkü rö'dtri· 11 Ö eme a I ıyetımn I j ar cep es 'ı n e çe 'ı n mu a re e e 
ai:ı eaaiyctte 9lma:ua fındıkla f,b~~~~;~z~te-,y·n;peı~a::k ;,~ f u~~n 've 
rın dibioe y•fmı,ır yarine bomba d d 
:r•tabilir. ~emı,ırlJr aylıldarıadan veya h•mam varıd•tının eva m e 'ıyo r 
bir aikdarıaı ı...,. •1 ta11~r• tatminkar bir gelir temin • 
içi• verirler. Uyanık ulk1•111• e</i/emiyeceğinden ve Bele . Anlc~r:z 5 ( A . A ) - Son alınan Alman hab~rlerine ıör~ vtısivet: Ş1~. 
ailJııaa1ı naiyaUari iri •l.&al•r diyenin buaünkü ic•r şart· c,.phesınde çetın mulaardelc r ' oam etligor. Alman toyg•releri Varıovıı t1e tJi;er f'ı 
Hava Kurua11aa Jardım vetaa .., . · / h · J 
borcuau hiçbir zaa:au Ullutaaııaa· /arma göre bl.J gibi te1eb- onga it ''erini mavaffakigetle hembıudıman ıtmiılerdir. 
lubrlar. büslere baş vurarak ağır y b b ı t y ı 1 

Mü11deoizlt tekrar ediyorum: y~k altma girmesinin doğru an g 1 n . o m a ar 1 a 1 o r ar • 
bır hareket olmayac•ğmdan - ar' 

Yoai aavaılarda .. çoi: tayyare · bıhst:dildi. . A .kara 5 ( A. A. ) - Polonyadan gelen haberlere na~:ıran Alman taYU rt' 
aia aesi duyuluyor. Fakat bia Elektrik -:ebek•sı·nı·n ı·s· fıloları yangın bombaları •t• 1ktarl.ırlar. Polonya hava lcuvof.tleri 17 Alma" tagY"ı 1 talaı at•iyelia. Reaai batMrler· r '" • d " - - t - V. 1 b b d h • '- · le /1 ~ ı,,,h2 muhtac. oldu'nu re bı·r sı a1urmuı ur. llrıovag11 J o,, ::ı üş,,.üı. ıi . fi.net m!r~ezı ga ınıntla yantı • 
c1 .. r•Jrı ıaıırtıcı va ıiıirmt ba. '• 11 

,. :8 l B l f i" 
barlara iaaaaıyalım l Fena uy- inkita vukubulursa şehrin o maıtur. ıı ııroJa lelı t f •ı•reltri Alman ta_qgarelerini takip etmiş. ve batarya ' 
d açtı;ı ateı neticesinde 6ir Alman taggarHi dalıa düşürülmülfür. 

uraalardan aakıHhml Milletimiz günlerce susuz kalacağı 
ııraaıktır. Hük.Oııaetimiz daha re binaenaleyh muavin blf 
uyaıuktır. kı.p adea tedbirleri santral temini icap eltinin· 
ıl•lfııdır. :8 

d_en Belediyece yapılacak 
Rumanyanın vaziyeti 

1
. 

AnkorQ 5 ( A . A. ) - Rurnangadgn alınan son haberlere ıöre Rama.n!JO ~;1· 
kiırneti, lcomıularile i11i anloıma ve iyi geçinme sigasıtini terk etmelc r.i9etintlt! Jel 1'' 
dir. Hadisatı ta/cip eden Rurn:ıngtt, müda/aa tedflirlerini almıı olmakl.ı 6era6~r kO• 
şularile 6ir ademi teca t üı p ıkti alcdetme;e de hazırdır. 

.Ylblaıce fc,..imiJ 'J'.iirkk,UJU j~tjkrlJZIJ bu hususun da 
teıi:illtı•ıada rökleri•iıia ,eıaai. t/fhjl ,edi/mesi eve/ki top
yıtiai keruıaa yoluıuia yıtiıtiriİ- Jıntıd• g.örüşülmüştü. Bu 
m.tk.tedir. Bize 4'1ltın, allkOmeti- ., · 
mizin t.aı•bb\i•leriai beılaaektir. düşünceye itiraz f!denler 
HalkıaıJ: 9aadu .biçbir zaaaa olmuştu. 
kaçıaaıyacaktır. Hasan S•k~. Elektrik 

Dilay• laadiıelıriaia iakiıafıaı şirlcetmin bütün taahhülf~· 
dikkatle, fakat tela111z, fılt..t rini ifaya mecbur olduğunu 
•otakkaDhJılda takip •tlelia 1 ve bu cihet için elektnk 

(Buadaa ıoar• koauıucu Ebe- şirketinden teminiJ t alma-
di Şafiaiaia v• Milli Şofimiıla bileceğini söıylemi-:tir . 
liavaoıllk bakkıDd• ıöyladiklerl r 
Yeti:ııeler okaamuı. H.1ıaa Ali • /Yetice ol•r•k Belediyt:· 
Yiieel, Hılıde Nuarat Zorhıtuna nin 200,000 liradan fazla 
Ye Keaalelti• Kamunun bu yolda iıtikr•z y•pmam•sı muvafık 
t••ılaıı tiirl•riıi iDf•t •t•iıtir.) (Jri.lmüıtar. 

Şark cephesinde vaziyet ıl' 
4nlcara 5 ( A A ) - Bugiin saat 17 ge le.adar alınan haberlere ı~re ,,,o~ 

gel,· pg{onga ajansının " 'ii son haberler• naıaran fark cep~~sinde mücadele Jefl~#f 
etme/ete, Polongag• ıir•• n o'örlü ılüıman kuvottlerine mil•uir mqktl.bjl taarrll~ 
gopılmaktedır, 

~ 

Fransız donanması ve tayyareler'~ 
Ankara .S ( A. A. ) - Fransı' lıarp ıemilori 611 ıab11h ictJp ıJın 11'

1' 
'''""' emrini almııl•r'''' 
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Nohut eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan : 

1 Bagbart garnizonunun 1. Te$rin başından Ey · 
/al !orıuna kad. ır ihtigr.ıcı için 22 hin kilo nohat açık 

t'l b b l f eksiltmeye lc.onrnaıtur. 
1:. ma, Armut, zeytin.. gibi ildiğimiz ütün en azla soğuklar, donlar çok zararlıdır· Kış son- 2 - Muh:ımmen bedeli 2200 lira il!c teminatı J65 
YValı ağaçların ve fındığın her sene ayni mik- larına doğru, hatta ilk baharda vakıtsız başlayan liradır. 
d, mahsul vermediğini, hazan az, bazan çok fazla sıcaklar da muzırdır. Yakıtsız .sıcakları gö- 3 - Elcsiltm~ 22-9-939 Cuma günü saat 9 da Er-

diğini görüyoruz. ren tomurcuklar zamanından evvel açarlar, son- sincan Sa. al kom. dadır. 
Bunun &ebepleri vardır.Bu sebepleri öğren- ra hava soğuyunca, üstelik bir de mevsimsiz don 

4 
- Şartname 'Ve evs"fı ko 'ordurıan tekmil g:ırni-zonlarında met·cutlur. T-4 

den evvel şunları bilmek lazımdır: başgösterince mahvolup giderler. İlkbaharın geç Bulgur eksı·ıtmesı· 
l . Ağaçların meyva verimi açtığı çiçeğe, kalan donları da pek fenadır. Velhasıl kış ayla-

tğjn iyi ve çok olmasına bağlıdır. rının ve ilkbaharın çiçeklere yapabileceği zarar Erzincan satınalma komisyonundan: 
2 kt 1 - Baybu"t garnizonur1u'1 1. Teşrin başmdan Eu-

ı•· • Çiçek tomurcukları yani nodullar bir ço ur. lal 10nuna kadar ihtiyacı için 27 bin k;!o Bulgur oç:k 
jı· e evvelinden yaradılır. Bazan yaz mevsimleri de zararlı olabilir. Mu- eksillml!ge konmuştur 

3 _ Dane bağlaya bilmesi için dişi çiçekler, hakkak ki önümüzdeki yıl alacağımız mahsule 2 - Muhamrn'!n bedeli 2970 lira ilk t em inatı 222 

1 f 
1 • kt ld ğ · b k b lira 75 k·~ruştur. lnında, erkek çiçek er tara mdan aşılanmış geçırme e o u umuz yaz mevsıminin üyü ir · d Ok 3- Eksiltmes: 22.9.939 Cuma gü 1 zi s-ı o.t JO da Er· 

alıdır. Bu üç esas her meyva ağacı için şarttır. tesirı var ır. İ gelecek senenin çiçek tomur- zincc;n Sa. al. lco n. d ıdır. 
Şimdi sebeplere geçiyoruz: Ağaçlar fazla cuk]arı bu senenin yazmddn yaradılır, lazım ge- 4 - Şartname fle eu!afı kolordurıun tekmil garni-

hsul verince yorgun düşerler ve bundan ötürü lir ki bu tomurcuklar yazın iyi, sağlam teşekkül ıonlarında mevcuttu". 1-./ 

Cek sene için bu seneden yaratılan çiçek to- etmiş bulunsun. Bunun için de: Havalar pek ' Mercimek eksiltmesi 
cukları az olLr. Netice, bir sene fazJa, ertesi yağmurlu değil, sıcak ve iyi gitmelidir. Çiçek Erzincan satınalma komisyonundan : 
~ az mahsul verir. nodullarının iyi yaradılmasına bu gibi s1cak ha. 1 - B,yburt ıarnizorıunarı ı. Tr.şrin başından Eq-

8una karşı tedbir almak imkanı vardır : Top- vaların daha uygun geldiği tecrübe ile sabittir. lul to1tuna kadar ihtivacı için 2:1 bin k;lo mercimek açık 
,. eksiltmegı lconmaştur. 
'' muntazaman işlemek. afgınlamak, ağaçları Kazım BULUTA Y ı 
1
• { - Muham7ten bedtli 2200 lira ilk teminatı 165 

~ ı Uzere budamak, terbiye etmek gerektir. •:=e=ıs Devamı gelecek sayıda ) liradır. 
,,. ~qçlar yorgunluklarını kolay giderebilmelidir. • • - 3 - Eksiltmf'$i 22 9 939 Cuma gıinü s at 10 30 d,1 

,ı.~· Qazan çok, baı:an az meyva veriminin bir Bulgur eksiltmesi Erzincan sa. ol. ko'11. dadır. 
b E · t l k · d 4 - Şartname V! tHJ:a/ı le.o 'orda~un tekmil garnı·-· 
ide devşirme usullerinin sakatlığıdır ki on- rzıncan sa ına ma omısyonun an: ~onlarıntla mevcutlar, 1_ 4 

"ı.,. ~tçen aefa yrzmıştık. 1 - Trabson ıarnizonunun ı. Teşri11 başındrın Ey- , 
A liıl sonuna kadar ihtiyacı için 31 6.;n kilo bslıur açılc i Kuru Fasulye eksiltmesı· 

zeri 4"\sıl sebep: Havaların uygun gitmemesidir. tksiltmege konulmuştur. 
liavaların çiçeklere zararı çoktur. Çünkü 2 - Muhammm bedeıi 2911 lira ille teminatı 220 Erzincan satınalma komisyonundan: 
~r ağacın en nazik uzuvlandır. Bir sene ön- lir• 88 kuruştur. ,. 

1 - Bayburt garnizonarıun ]. Teşrin 6aşmdm Er;-
,,, J Elcıiltm• 23 E ,. • ı 9 '2rJ C l . 9 J lul sonuna kadcır ihtigact için 22 bin kit'o kuru J,,.sulga 

~-radılan çı'çek tomurcukları .. .. - " !J u .J:7 umar esı sacıt ,uı , .. yazın gorun- Erzincantla ••. •l lcom, dadır. açılc elcıiltmege ko,.mu~tur. 
~ ~ baılarlar, git gide ve ancak gelecek sene 4 - Şertmımt ve etJıa/ı lcolordıınun tekmil ıarni- 2 - Muhammen b!deli 3300 lira ilk teminıtı 247 
·ıüyQp açarlar. zonund• mıvc•ttar. 1_4 lira 50 kuruştur. 

Bu tomurcuklar yaradıldıkları günden iti- Kuru fasulye eksiltmesi ıincan3 Sa. ;,;st::~s~.ı~:-539 Cam ·· günü saat 11 de Er· 

~~I\ bir çok tehlikeler geçirirl•"r. En büyük Erzincan satınalma komisyonundan: 4 - Şartname ııe cv!Jafı kolordunun tekmil garni~ 
1~e kış aylarındadır. Bu aylarda husule ge- l 1 - Trabzon ıarni:ıonunu11 /. Teşrin başınd.ın J.y- zonlarında m~TJcutfur. 1-4 

, _____ _.---------. '"'sonuna 1ca""' ihtigrcı için ıı bin 1cuo 1cu ~u fas,,ı!Ja Mercı·mek eksı·ıtrnesı· 

h h 1 
1 açık elcsilt111egı lconmuıtar. 

( g" uk ava ma zen ei . 2 - Malaoııamett bedeli 1995 lircı ille temintıtı 119 Erzincan satınalma komisyonundan: 
lıra 63 lcu uıt•r. 1 - Trabzon garnizon1111an 1. Teşrin başından Eg-

\,e buz tesı'satı ı'nşaat r ) - Eksittme 23 E1lul 939 Cu'1lartesi saat !O da , ıaı StJnlJna kadı.ır ihtiyacı için 10 bin lcilo mercimek a,ık 
Y ErzincıJnda sa. al. kom. dadır. . eksiltmeye konulmuştur. 

4 - Şa.rtnamesi ve evsafı kolordunun tekmil garni• 2 - Muhammen bedeli bin lira ille. teminatı 75 liradır eksi itmesi sonlarında menc•ttur. 1-4 3 - Elc.siltmesi 23 Ev!Ul 939 Cumartesi saat 12 de Nohut eksiltmesi Erzir.c.ında sa. al. lco~. dadır. 
t\blon Belediye Encümeninden : E . · - . 4 - Şartnamesı oe nJsafı kolordunun tekmil gcıt· 
/ - Trabson Belediye Meshahasının mefJCUt binası . . r~ıncaQ sat•nalma komısyonundan : ni~onlarındrr mevcuttur. ' - 4 
'rtde, Gümrülc reımi hariç olmak üzre 2.J.000 lira 1 A l - Trabıon ıa.rnizonunan 1. Tcırin başından Eg- S 

1 ~ "10ten beJelli fi ve mu/ıle/i/ meHJdi fıtla/ge için JUi .. O/lana kadar ilıtigocı için 10 bin ki/o nolıat açık atlık radyo 
"~ ,~ hqva mahıenleri tesiJatı ile ba~ htilasalinı mah- elcsıltmeye konulmuştur. Belediye Encümeninden: 

af f '•iıqt goptırılocaktır. 2 - Mu~ammen bedeli bin lira ille teminatı 75 lira Beledige_qe ait olup pesta idaresine mühürlendi-
"'~- ~2 - B• işe aitolmalc üzre, tanzim olunr:ın mulca.. . .j - Elcsıltme 23 Egliıl 939 Cumartesi saat 10 da rilen bir ad~t Filips m~rlca ratlyo p;uarlılcla satdacak-
ı'' . "-e proieıi, eksiltme 1artnarnısi, fınni şartname Erzınc•n sa. al. kom. d.ıdır. -r l , ,, ı 

4 
Ş tır. 'a ip.erin Belediye mes•t salon11. memu !ağana 

'-~il proje, pırası• elaralc Belediye Fen işleri müdür· - artnamesi oe evsafı lcıılordunun tekmil gar- muracaatları il,. 1 ~,,_ alınabilir . niı•nlarında mıflcattur. 1-4 . ali 
0 

unar. 1-4 
113 - işbu teıisat (52)elli iki gün miitltletle tte kopalı T .. t k ·ı . ı inşaat eksiltme temdidi Zayi tezkere 

L~· b-ltılile elcslltmeye konulmuı olup. efcsiltme 13 Te11i· ereyag ve yum ur a e Si tmesı V'I'' t D . " E .. Trahon a~kerlik şabe-
~'ıı· ~:l 9.>9 Cuma ıünii saat 14 de Beltdiye Encü enin TRABZON VEREM MÜCADELE DJSPANSERJ ı aye aımı ncu- sinden almış olduğum as-

el f 0lu11acalctır. . . BAŞHEKJMLJÔİADEN : meninden: kerlilc terhis teskeremle nii-
of S - Muflalclcat temınat 17 25 lıro.dcr · Dispanserin fakı'r hastaların,. t · J·1 le Akçaabat m•rlc••ı'nd• fı d 

b k le l 
.. ııızı eaı me ... .... ... us CÜ% anımı za.rıi ettim 

'>ıı :- ibrası ica etlen vesııi ı si ime ıartnamesinJı • 939 mali yılı %arfın". alınmasın 'ht · .. 3 lttıftir • usere . • . a a ı ıgaç go 78~ lira 57 lcrıruş /c,ıi/ genisini alacağımdan ı:ogİ· 
ı 6 _ Teklif melctopları 13 Teşrini eovı!l 939 Cuma günv rülın 340 lıralı~ ~..> lıra 50 ka ·uş m~vaklcat teminatlı bıdeligle yoptırılacok olan /erinin hükmü olmadıjmı 
, 13 k J '- 'l le . • . d' d'l 400 kilo teregagı ıle 350 lirtılık 26 lıra 25 lcuruş mu- kayma/camlık evi in~aa•na il" l . ıl· Q/oc:lct'luar e""ıı tme ornugonu rıgasttıne ~~} e ı • "alclcat teminatlı 20000 adet (amurta 4 Eglul 19.l9 .,. an ey erım. 

O ~· rr. .,. .,. b h dd l talip çdcmadıjmdcJn 2490 K. 9. alag 12 T. 1 
-~ ~İ . tarihi•tlen iti aren on eı ıün mü et e açık eksiltmeye sayılı lcarıunun 43 iineü Çırak Must11/a Ofla 

~l'' t'flyahane noksanları alınacak k"..n~lm~ı~ıır. Şartnameler Dispa11ser 6aşhelcimlijinJe Hüse_,,;n 
! b gorulı6ılır. maddesine tevfilcon T 1.9.939 ~ 

aelediye Encümeninden Jsteklil,,in Ticarıt odasında lcı.yıtilı olduklarına tarihine tesadüf eacn pazar· det le temdid olunmrışdur. 
• ı,,, ss1 o lira 55 ~··•ı lcıgmetindelci mahteli/ cins J:ıir Be~ıelı~i ."' "!•vaklc°:.t ~eminat ma/c6rı,.• veya mele- teıi ıaat 15 de Vilayet isteklilerin 284 lira mavak-

rı , 11t lcimgahınııı nolcıanlarının bir ay müddetle, tapları ıl• bırlıktı ıh:ıle ıunu olan 18 Eglul 1939 pa makamında toplanaculcolan kat te'minat makbuz "'!i·a · 
,ı;rl 11klQ mubaya ı olunaeuiı ve to.liplerirı encümene ıartcsl ıünıi '"'ıt 15 te sıhh:Jt •• içlimai IRU•••nd mıi· daimi Enciimendı ih•lısi bonlcu. melr.tuplarigle miira• 

'ç•cıtl.,1 i/dn o/un11r. 1-4 , dürlü;ün'• neüteıılckil komis9ona brııv•rm•l•rı • 1-4 ı•rıl .. ıi iırt 10 ıün muti· · caaıları , 
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Yukarda cin• ve evıafı şartnamelerine ilişik evrakta hudut ve aaireleri yazılı ırayrimrniullerin 
betlılleri p•fİD ödeamelt ıartile 30 8 939 tarihindea itihıırrn 15 fÜ• o.üddetle ve eçılc artı•~a .. usulile 
•iilkiyeUeri aatlıtı çıltarıl•ıtbr. Talip olanların yüzde 7,ö dipozito •lcçalarile birlı.lttc ihale ruou olııo 
1-4 - 9 - 939 perşea\ae fiaü aaat lf) de Deft.-,.dırlılcta topl~nıcdt komiıvonıı müuca11tlar1. 2 4 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 'Münhal mezbaha 
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İhzari 

LEYLi • NEHARi 

lstanbul Galata P. K. 1330 

Fransızca Kurlan Havidir. 
~ .. 
~~ Olgunluk imtihanlarına hazırlamr. Pazar günden maada kayit muamelesi 

Jt&A her gün saat 9dan 12 ye kadar yapılır. 

~~ Okul 18 Eylul Pazartesi günü açılacaktır. ıo-12 I llaz 
~~ ~'11 b 
-=., ..... ~ 

ilıı~ııııı~iiıiiiii!ifı~~i~~ıiıiiiiiiıiii~ını~ıiifü~i~i iji~ıımii iiiiı iiiıııııııii ~ıı~w~i oo~~~ iiil~iiiıiii~iiiiiiiij~"iiii~ 
Orta Ticaret Okulu talebe 

kayit ve kabul şartları 
Orta Ticaret Okulu Direktörlüğünden: etini 

25 Eylul 1939 tarihinde tedrisata başlayacak oları Trabıoıı ko . ~\ 
ticaret okulunda kız ve erkek talebe kaydına 1 Eylulde başlanara ,ı vı 
Eylulde son verilecektir.Orta mekteplerde okutulan genel Kültür der 

0 
den başka gösterdiği Bürokomersiyal, Ticaret riyaziyesi, MilJi Ek0P 

mal bilgisi, Steno Daktilo gibi hayati ehemmiyeti haiz meslek ~e 
yeni yapjlan proğramları ve tedris sistemi ile bu elemamları yetişt~r~e 
çalışan orta ticaret okulundan çıkan;ar malum olduğu üzere ikincı .

5 Fakültesi Askeri kısmın~n kayıt baytarlığı cede ihtisas okulu tahsili görmüş sayılmaktadır. Mezunları Teciın L•. 

V. kabul Şartları : Trabzon Belediye riya- rinin ikinci sınıfına imtihansız girmektedirler. Taliplerin aşağdaki "esı 
t . d larla müracaatları : 

1 - Anlc•r• Aık,,r Vettriner olculuna bu yıl se ın en: 
ıi•ll t•m "••r•ll liıelerc•n iıi et pık igi dırtude mtıan Bel~Jiyemi~in halm (125) A) hüviyet cüzdani 

l lire ücrttli mHbtıha baytar- B ) I'Jk k l d. l ıolan "' oft•nla/c f,.tihanl•rtrtı VtrmİI ,,fma/c ı•rti e 0 U ıp Oması 
lrğı münhaldır. 

tal•'• Jca•ut ıcilıcelctir. C ) Sıhhat raporu ve çiçek aşısı ilmuhaberi A l Kanuni efJıofı hai% istek-
11 lsııklilırı,. •ı•iı«alci ••sı/ "t şcrtları haiz 0 neası /ilerin dillloma, Jotog,of D ) 6 adet vesika fotografı ~ tn 

lisııt:,ır. veıair tfJrakı mii.sbitelerile - Daim 
A) Tiirlcig• Cumla•rigdi tebasından va Tirle btd~dige riyasetine müraca- Hel_a_ inşaat .e~siltm~~i İtfaiye hortumu eksitmesi 'ulhc 

ırlc111Jan •imalı. atl•rı ilin olunu,, 2-5 V ı- t D - E - lnıe 
JJ' y.,. 18-21 •imale. 1 aye aımı ncu- Belediye Encümeninden· :.Jı k 

1 Kaldırım ve korkuluk · d ' .ı h'' "'ır C) Betl•n teşelclciilieri '1t sılılıotı orJuJa fit her menın en: Btlf!r:iige itf aigesine 150 metre milcd.ırınaO da~ 
ikli111'• /a~l /aismıtı Müsait olmak f Dil rtltcHtti elıcn- inşaat eksiltmesi Merkez /,met paıa ilk tk$iltme aıalile mubagatı edilecektie. ,. ~ğ ... 
lar •lınm•z./ Vilayet Daimi Encü- okulunda inıtt olunacak 672 Eksiltme 5-9-939 sali ıdnü saat 14 de ic'", 

D) Tatnr 111 luır•lctti, ahltfkı lcusarsuz oe secigrıi lira 83 kuruı keşif bedelli naca;ından talipl~rin ayni ıün ve saatta tncii1'11~1 Çok 
••ı·ı •• elmalc. meainden : htlô.lar 2490 sa11ılı kanuna11 racaatları ilan olunu.r J llıiIIct 

;:I illi? 
E) Ail .. 111111 hiç bir ftntı htıl oe ıöhreti olma- So;ulcsu goluııun Zanos 46 uu:ı maddesinin (8) /ık- Kapalızarfla un aksı.itmesi .... y 

mal fZ•6ıt• •Hik•sı i6r•• ıtmelr.J m•gÜ.11ıne tesadiifeJen kıı· resine te'llfik•n 14 9-939 w "' 
2- lıtıkliltrln Miir•c••I istitltıla.rına ıu t1ısilcaları11 mıaJa 782 lirtı 65 kuruş ttırihint ttsfldiifıcl•n perşem Erzincan askeri Satın Alma Kom. dan: L~f ~-den 

hjla1tmaıı 14~ı•tlır : lc•ıfı· muc:ı·ı.1• yaptırılacak be tünri saat 15 de Vılô.get 1 B 6 t . 1 T ·,. ,,_ 'kc .. o - og •r garnı~onunun • tşrı . -~ 
A) Nü/•• ciztlanı v•g• mıuaddalc •urtli. lctllaırım "' lcerkalulc inıa- makamında toplanacak olan Ağustos sonuna icatlar ilıtig•cı olan 2.50.000 kılı çıka 
B) Sılılt•ti laaklcıraca t•m frıelclcüllü aıkeri sın• iste/eli çılcmadıjından Daimi Encümende paz.arlılc- palı zarf la elcsiltmege lconmlmuştur. t ,,.; taniy 

h .. t•n• raporıı "' aıı lciiulı. 2 .1.90 •agılı kanunu· n AJ la ihalesi yapılmak üsrı ,.., M h ı. d l' 35 250 l. ·ıJc e tllau 7 · • T 14 , - u ammen ut • ı , ırt1, ı 
C) liıı ııauaniget •• 0'1•11111/c şah•dtlnamHİ ancü m•ddesine te'IJfik•n gün müddetle tksiltmtje 27 i8 Lirtı 75 kuruıtur . ,liıtüq 

••ı• tuJilcli ,.,,,;. konalmuştar. /şteklileıin 50 
D) Olcale alınJıjı taicJirde askeri kanun, nizam 11-9 939 tarihine tesadüfe lira i/6 lcuru#ulc teminat 3 - Eluiltmeıi 15 EJlul 939 Cum«. ,_ t. Za 

•• l•li•atları ka6ul ettiil lıalclcınd. '1•liıi11in "t lcen,i· Jen pazartesi saat 1.c de makbuz f1tga banktı mtk· saat 16 da. E·zincanca askeri $tıfın almı ko:nııl 'da 
ıiıd• ••lerlilıt•ra l•ıtikli taahhüt senedi. Vilctget mtJlcamında . topla- taplarigle mifracaatLarı. 1 ·4 gapılc calctır. ·/ l\hlak 

E) Sar'alı, ugurlcera ıuen, siJilcli, b-,g,lma •t nacolc olan Daimi Encümen· 4 - Şartnamt fit tfJıa/ı kolortlunun tek~~f , ~t kur 
Çr1pınrJt•J• •iptıla olmaJı;ı halclc.ııeJa "'/ilerin tlc iltalısi yopılmak üzre İlaç eksiltmesi nizoralarında mevcuttur, oe agnıdır,· her yerde k,b;I d, b 
••l•tlilcten t•ıtilcll taulalıiitn•tne$i: /Bu tibi hastalılclar- 10 tün müddetle t~mdit Vilayet Daimi Encü- görülebilir. lsteqtnlert bir adedi 181 ka11ış mu k b' 
..1 L 0 'unmuştur. Jstelt.lilerin 58 komisyondan ıönderilecektir. ;it llıille 
••• •İri Ilı •kul• ıirlfle.Jın tQfJel malul olJulr.ları · d 5 .,. '-1 f k ( le l d fi 
•onr•tl•11 an.l•ııla,.far elr..lJan çılcarılır oe bu müdclete lira 70 kuruş 'ulc te'minat menın en : - ı e1t i me tup arı e si tme saatın a ;Jı 'qfha 
ait /ajjj,,.cl maıra/ları '1elilerine ödıttirilir.j Makiuz utga 6anka n.ek- Memlıket hastanesinin evvel lc.omisgon baıkıınlığın ı vırilrniı fJtga po11' J '-'llıa 

J l Jel l L le tııplarigle müroca'1.t/orı. 939 se11esi 99 kalem ildç nı saotla lc.omiıt1onda bulanclurulmrıı olaeaktır. , lit,. hı· 
- ılı i er 6alaadukları mahallrJ11ti as ır- ;-----""--------• 1' 

Jile ,.,.,,,;,., iıtitla ilt mıuoeaat tdectlclfr oe ıab•le Ahşap geçit tamir ihtiyacı 7803 lira 76 kuıuş Kapalı zarfla un eksiltmeSI İ>'ec 
ri11eı ileinel matlJııU hildirilın tflrokı ikmal ettilc.t~n muhammen bedetigle oe d , ~)' s••r•, A11k•r•dtı giilcıelc siratıt ınstitüsıi Veteriner eksiltmesi 21.9.939 tarihine çatan per- Erzincan askeri Satın Alma Kom. aıı jıı' il ilk 
f•lc•lt11i ••k•rC t•ldı 11mirlijinı ıönderilecektir. Vilayet Daimi Encü- ıtmbt tünü saat 15 de Vı· 1 - Trabzon garnizo.,unurı 1. Teıri11 ~ ~eli 

4 - Mıir•ctıat mıi,tltti Egliıliin 20 sine kadardır. meninden : ldget makamında toplan•- Eqlu l sonuna kadar ilıti!lacı olan 27 5.000 kilo" 'hd~ as 
011c•11 1•11r• mir•c11•t lcabul ıtlilmt!z. Trab%on _ Rıze ıahil ctık olan Daimi Encümende lı zlT/la elcsiltmegt lconulmu~fur. 11 •ib-k 

j - K•h•l tluhul imtiha1tına ba;lı J~;ildir, gol•nun 51 '" 6 ! inci lci· ihale1i yapılmak üzrt 21 2 - Mııhammen bedeli 37.125 lira, il• •i>'as 
S•lı•Jıt11•M• 8r•c•l•rinı '" mrir•caat .urasın• ıörtdir. lom .,,trıllfinde hufunan iv gün miiridetlı c;çık ekıiıt- 2784 lira 38 kuraıtur. j~8 du~ 
lıt•lll aJeci t•m•"' olunc• "•gıt iıleri kap~nır ,,, ı•n .,, Baltacı ahıop ııçit- meje konulmuıtar. iste/eli.. 3 - Eksiltmesi 15 E:ıliıl 939 c.ma I Jı ~. ~ 
lc.6•1 ıcll•11ler• lftdr•ca•t ettilr.lerl aılcerlilc 1116~l1ri l•rinin tamiri 817 lira 76 ierın hergün Enccimtn kale- 11 de E,~inca1tda aıhri Jatın alma lcomisgot11111 ~-p 
il• lc,liğat yapılır. 1- 7 iunış lc-~şif bedelleriglt minde met1cud iiste:;ini ıör- localctır. ;I '114- 1 

2490 ıagılı kanunun 45 mı/eri ıpe talip olanların 4 - Şartnc.me 'Dt evsafı kolordunun tek~,, '1,'• 
Köprü tamiri eksiltmesi inci mttddeıinin (B) /ı/crJ· 139 lira 80 kuru1luk mtı- niıonların,fa me'Ocuttur, ve aynıdır. Her yerde _ /,,~ ~k 

d ıına tev'ikan 7.9 9J9 tari· vak.kat tt'mina.t~ ma~buz ve- ıörülebilir. 1.ıte.lJenlere bir adedi 186 karus ,,.,.,. t 
Vilayet Daimi Encümenin en: ~ · ga harılccı mektupltrıg!e Erı- lcomisgondon ıönderilıcelc.tir. ı11 1\ ielı 

.,.. L l l 56XOOO · · 1c·1 laine tııatlüjeden pırıembe 1 ,. ,. "~"" 'r•••O• . RiH Hlıi ıo •nan ı11c:ı ı omet- ttlnıi saat 1 j de Vilayet cümenı müracaatları. 1-.f 5 - Telr.lı/ m~lc.tupları eksiltme ıaotın•" o•~ , ıı 
rıılıiıl• ••l•klı lcöpriiıa11ün tamiri 5tJ3 lir• 81 1c.,,,,, /ce. makamında toplanacalc olan Zayı· tezkere -, evotl komisyon btJşlcanlrğın• verilmiı "'9' ,.f,,. J llya 
ıll 6ıJıllgl• U 9-939 tarihine çatan P ırıembe tünü •••t Daimi Encümtntle ihalesi at1nı saatta lcomiJuonda hulun durulmuş o fac""' \1tt.lcQ, 
1 S J• Villııı Jlolc•mıntlc toplanac11/c olan Daimi En.cii.- Edirne askerlik şubesin· ·" 
11te11Jt ile.lt1i gapılm•k üzre 2~90 s•gılı lcanunun i/6 ın· gapılmalc üzrt bir hafta den almış oldu;um 7 ) -JU9 Zayi /Jıl'-. P~ htı 
c:ı ••"'••IJ&i• ( B ) Jılcrt'6ı11a ı .. /ilc11n tlcıiltme;e /co. müdtlıtle pazarlı/ela tlcsi't nıımara l'e 5·4 931 tarihli Samsun Vildgdi nü/uı mtldarlıiiiJnJe~ ",,. ,ı ~.ı:n 
1t•l••ıt•'· ffttjı lco 71ul'"uıtur. lıtt k/i. terlıiı tulcerımi ıa11i ettim, 'IJİget cüıdanımla Samsun askerlik ıubeıınJı eıl' '•tr Q 

M•••lılı•I tı 'mln•tı 43 lira 19 lıara,tur, Xıı/iıd lırlrt 61 lir• JS lcuruılolc geniıini alaca;ımtlan ı•gii• ıulcerlilc f1•ıilcamr ıa11i egl~tlim Yıniıi11i ~'"''' \ ,. 
6ir•/c iıl•ı•ıtl.,in lıerıiln ıncümın lct1lı1Jtinı •e ltıllfll•- tı'•inot melcta/I '1ega malc- nin hdlcmiı olmaaı;ını itdn ıalcisinin ltiilt.mü bulunmadrjını bildiririm. , ,,M · O.titJ, 
ri11 flı Maee/ciat tı'minai malı6aı "'fa melctdl'lıriglı butlarlJ1lı ıncümtnd müra• eylerim. Trabıon inhisarlar ıiraat '" gapralc. tütiı1t l"i•1h

11
- >~; .. 

iP •I •••tt• D~i•l En~im;ıuı "'"'•' cll!!rıı 1- ıl ••ntl11r • f4ıh111ei o;la Hagri Brok Mıutaf• ft1r t1,~u. 


