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Siyasetimizde 
Vuzuh 
Ve vatandaşlar 
'rtsında vahclet 

iyasctimiz her cepheden 
vuzuh ifade eden bir 
siyasettir, Milli hudut 

Ufuklarının ilerisine fena 
llazarla bakan aizli ve 

~llı bir tarafı yoktur. Bü · 
Türk davasının insanlık 
İ içinde daha iyi kemal

yolundan başka hiç 
dııygu ve kararı araştırıla· 
· liedefi ve fikri bu kadar 

'la olan bir milletin, Türk 
ttinin insanlık alemi için· 
Çok sevilen bu siyaseti 
ltvildiği kadar da hürmet 
tınuştır. Bir hakikat ha

tecelli etmiş olan bu 
tayı daima tekrarlamak 

,_.,..,,.,._ dır. Çünkü hayatında 
l muvaffak olan bir 

tt için bu öğünülecek 
iıelerden biridir. Hiç bir 
tt hakkında kötü bir 
~t bulemiyen bir mille
.lçini bu kadar temiz gö

ek basiretinde olan
da Türkün ka,rakterinde-
'tlabcte inanabilir ve si
.tindeki vuzuha daha 

tn ıahid olabilirler. 
l)lima iyi duymak, dai
'ulhcu kalmak ve daima 
hnek hissinin bir va
f kalbinden diğer bir 
daş kalbine çözülmez 

bti halinde örülüşü ka
Çok cazip ve müttehit 
"ıillet manzarası olabi-
llli? Hayatları tetkike
. yalmz Türk milleti 
ij•denin ve bu, hakika
t, kendisi olarak mey
çıkar. Hiç bir millette 
ttniyen bu beraberlik 
hıu her nevi silahın da
. il.tünde i'clen bir kuv-
• Zaten imrenildiğimiz 
da budur. 

AJılakında, düşüncelerin
~t kurduğu dostluk şart
d, bu kadar metin ve 
k bir seciye taşıyan 

"ıiUet bütün hayatının 
"fhaıında elbetteki da
'-'llıaffer olacaktır. · 
~ç bir hadisenin tedhiş 

1Ycceii bir cesaret tim-
\tıyanJar, parmaklannın 

ilk defa Türklere tev
'elidirler. Bu hareket
t asla aldanmazJar. 
ark milleti kendi yük
•iyasetinin müteveccih 
'-tduğu istikameti şaş

' hiç bir propaganda
'~Pılmıyan, muhtevası 
lttaa olsun hadiseleri 
~ l karıılayan olgun 
k kuvvetli bir millet 

~ ~ ielmiştir. 
~rnaı Rıze Çınar 

1 "Yadaki Almanlar 
\"~Gra 8 ( A. A. } -
plt. httrp raporuna n11%a 
il 0f ongctlalci lıarelctit biı 
•lf.tQ/artia takip luıli11i 

tfı, 011lnız 6aıı nolcta 
O,CitlJt çerp111JUJlar ı•la 
' Alman taggared 

·rı,,.a,. 6i1 Polo,.,. ,, ''"'"' ,.,,,,,,,.,,,,, 
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Başvek81etin 
Tebliğ 

• 
1 

Gıda maddeleri üzerinde ihtikar 
yapanlar şiddetle tecziye edilecek 

Ankara 7 ( A . .4. ) -
Başvekaletten tebliğ edil

miştir. Avrupadaki harp vaz;ye· 
ti dolayısile · mernlekt:timizde 
ııdn ve diğer bazı maddelerin 
fiatlarında yükseklik oukua 
ıeltliğine dair yapılan neşriyat 

üzerine alakadar dairelerin der· 
hal tahkik ve tetkika başlama · 
/arına emir verilmiştir, Bilhassa 
şıınu tebaruz ettirmek Lazımdır. 

Memleketimizde her nevi 
gıda maddell!rİ halkımızrn ve 
ordumuzıın ihtiyacını bir sene 
den fazlu müddet idare edecek 
k•dar bol ve iyidir. Hükumetçe 
zamaıunda altnmış olan tedbir 
/er hiç bir büf/ülc şehrimi%de ne 
bugün oe 11e de yıırın için iıda 
sıkıntısı olmasına imkan bırak· 
mıyacak şekildedir. 

Bu tedbirlerin iyi iştemesi 

için de harekıde geçilm; şiir. 
ihtikar yapmak kastedilen 

topta•cılıja heves edenleri, lü-

zumsuz {ial yükseltenleri hüku 
met mütemadiyen takip edecek · 
tir. Bu gibiler şurasını açıkça 

bilmelidirler ki, memlekette h•lk 
ihtiyacına qarıyan maddeler 
üzerinde ihtikar yapmak kasdı 

na en şiddetli tedbirler/o m!lka 
bele gJrecek.lerdir. Eğer kanun 
larlmu. kdfi değilse Büyük Mil
let Merlisinılen buna mani ola
cak salahiyetleri talep etmekte 
oe her nerede olursa .olsun ih
tikarcılarrn ticr.rethanelerine, 
fabrikalarına ve evlerine el koy 
makta hii1<ümet tereddüt etmi 
gecektir. Buna mukabil hükumet 
muhterem halkımı:zın dikkat 
r.azarına şunu da arzeder : 

Normal hayat değişmemiş 

olduiu halde lüHmsıız ferdi 
ihtiyat tedbirleri almaktan fay 
da gerioe mazarrat ıelir iıe 

fırsat leJ /iyen ihtik<ir tasafJfJur. 
larına gol açar bir çuval un 
nilıaget iki ay drıyamr ve so 

Piyasa· Vaziyeti 
-==:..-=~======,,...,,.==-=== -= 

Fındık T anm Satış Kooperatifi 
Ahval ve vaziyete göre muamelesini 

devam ettirmektedir 
llhvali hazıra dolayısile 

fındık piyasas1nın hakiki 
bir mana ifade etmemei(te 
olduğu aşıkard1r. Binaena
leyh vaziyetin inkişaftna 

kadar kooperatif ortakla
rmdan aldığı mal/ıra takribi 
bir hesapla kılo başına 10 
kuruş avans vermektedir . 

Hesap devresi olan Ni· 
san n:hayetinde ortak/arife 
20 ve belki 20 yi müteca
viz bir fiyat üzerinden he
saplaşacağı kuvvet/d tahmin 
olunmaktadır. Hakikatı hal· 
de kooperatifler birliğinin 
evvelce yaptığı büyük mik. 
yastaki alivre satışlarının 

fiyat/art göz önüne alma 
cak olunursa bu tahminin 
hakikata inkilap edeceğine 
hiç şüphe yoktur. 

On qün evre/ Trabzon
dan muhtelif ecnebi memle· 
ket/erine yüklenen birliğe 
ait mallarm lstanbuldan te 
ofilko vapuruna yüklen
miştir. 

Birlik Eylül yüklemele. 
rini lstanbul transit suretile 
yükliyecektir. 

Kooperatife hergün or
tak yazılmak için fazlaca 
müracaatlar olmakta ve kay 
da devam olumnaktad!f. 

~c--========-==-=-=====c:=--=====-============-

3 örüş le r Duyuşlar 

nunda bozulur. Fakat çok talep 
satıcıyı fiati güksıltmrğe teşvik 

etler. B;ı suretle yeni bir güksek 
fiat seviyesi oe itiyadı doğurur, 

B•na mtgdan oerilmemelidir. 
Gıda maddelerinin hemen kôf 
fesi ihracı mınedilntişlir. 

Fiat yükselmesi için hiçbir 
sebep yoktur. Ne nakligatta in· 
tizamsızlık, ne de çalııan kol 
adedinde noksanlık vardır. 

Şimdi, bunlardan .daha mü
him bir mesele oardır, Bu sene 
mahsulün Sonbahar çalı$ma 
devri gtlmiştir. Her tora/la yağ· 
murlar yajmaktadır. Derhal 
hasad 1 başlamak ve kış ekimini 
bn seneden çok daha ziyade 
mile torda çılcarmak ancak şekil
de çtşitli tkim yapmak _vatanı
mızın en yükse< t-e en mühim 
men/ aatlerinden biri oldujunu 
halkımızın bilmesi lazımdır. 

Bütün devlet dairelerinin ve 
Arkatı ikide 

=-

Tahsin Uzer ' 
Beyoğlu Zükur hdstane

smde tedavi altma alınan 
Üçuncü Umumi Müfettiş 
Tahsin Uzerin sıhhatmm 
günden güne iyileştiğini 
memnuniyetle haber aldık 
'tine haber aldığımıza göre 
Tahsin Uzer, Erzurum şi
mendiferinin küşat resmin 
de hazır bulunmak üzere 
on beş gün sonra şehrimi
ze gelecektir. 

Temel Nücumi gitti 
Edirne mebusluğuna 

seçilen hemşelırimiz Temel 
Nücümi Göksel Perşembe 
g_ünü Güneysu vapunle 
Istanbula gitmiş ve Vali 
Parti ve Belediye reisleri 
Belediye aza/art, ocak he 
yet/eri ve bir çok tamdık· 
lan tarafından teşyi edil-
miştir. Temel Nücümi Gök 
sel. gösterdikleri yakm sev
gi tve muhabbetten dolayı 
hemşehrilerine teşekkür 
etme~tedir: 

~ 

Nafıa işleri 
Lisede: 

Trabzoaun röfsüode küliür 
abidesi •laralı: yülueleo yeoi liae 
binasını• İ•şaatı bitmek üzredir. 

Ônü•üzdeki 2 inci teşriaio 
birinde tetlriaata ltaşlana bilmek 
için nokaaalarııa ikmaline çılışıl
malttadır. 

Velciletten IOD relen bir emir· 

de yeni liıe binasının kat'i kabu

lü yapılıa•dan liıeye nakledilmi · 

yecelttir. Li1eye oakledildi~i za. 
mao Kemerlı:ayadaki binaya erkek 
orta okul geçeeelctir. Liseni• eı· 
yası erkek orta okula verilecek 
ve yeni lise için de yeni malzeme 
temio edilecektir. 

Yollar: 
Yomra ile Yan bolu arasında 

12 kilometrelik yolun evukı lce~
fiyeai V clcilette tastıktedir. Pek 
yaltıada ekıiltmeytl çıbrılacıktır. 

Vakfıkebir yolunun da bütün 
ahıap meafezleri betonumeye 
tabvil edilecektir. 

Z•f aaoı yolu•un inşaaıtına 
ehemmiyetle devam edilmektedir. 
Bu kaou~uevelde bu yol tema. 
mile bitmiş olacaktır. 

Kireçhaae yolunun bir taraf. 
taıa çamurları temiı:leamektedir. 
Korma bofuıaa kadar emniyetle 
aeyrüıefer bir haf taya kadar te
min ediJecektir. 

TERFİ 
Oayyur. muktedir def 

terdartmız B. Reşat Taşe
rin bir derece terfi ile ma
aşmm 80 liraya yükselmiş 

olduğunu memnuniyetle 
haber aldık. Trabzon köy· 
lüsüne toprak dağıtan. köy 
lüyü marabacı/Jktan efendi 
fiğe çeYiren ve binlerce köy
lüden haylf dua alan. şük 
ran ve mineet duyguları 

toplayan Cumhuriyet hü 
kümetimizin lrabzondaki 
bu haytrlt işini karış karış 
bütün köyleri gezerek ba
şaran ve köylüyü yakmdan 
tanıyan ve köylü ile mali
ye arasmdaki mali işleri de 
çok iyi surette tanzim ve 
tevzine muvaffak olan def
terdar1mızı tebrik ederiz. 

TAYİN 
Trabzon transit yolu baş 

fen memuru Burhan Fidan 
maaşile Gümüşane nafia 
müdürlüğüne naklen tayin 
edilmiştir. 

• 
mı Yoksa .. Mebusumuz Şerif Bilgenin teşekkürü Sen de 

Bir aydan beri k.alemi bir ta• 
rafa bıra\:mış,köyümüa yemyeıil 
•iuşuna atılmış, kendi cııvviı:a, 

kendi emlaltime çekilmi~tim . 

Yeni mebusumuz Şerif Bilgenden gelen bir teşekkür 
karşı ıafil davranıp: telgrafını neşrediyoruz . 

- Hele dnuun .. Diye fıraatı Trabzon C.H.P. riyasetine 
kaçıran oevabımıo üzeriaden çok: 
deti1, bir iki gün geçince benim Boş olan Trabzon Vilayeti mebusluğuna müttefikan 
uvallı, bahtıız fındıklarımın beti beni seçmek /ütfunda buluna·n müntehiplerine ve bütün 
bereketile 1eraaderia hava alan teşkilatma teşekkürlerimin arzını yüksek delaletlerinizden 
aabaııada tıkılık kalacak: bir fiyat bekler ve içten gelın samimi muhabbet/erimin kabulünü 
ıu~~tu?• maruz ıralaca2ını ne bi· \ rica ederim. Trabzon mebusu 
lebılırdım?.. , Şerif Bilgen 

Ab Hitler ab J Sana ıl•di 

16 mcı yıl 
~ 

Oluşlar 
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Eylül, istiklal tarihimizde 

euılı bir noktııdır : Bu ta· 
rihte Sıvas lı:oa2'rtsi açılmış· 

tır. Sivas koDfresi, Er.zorum kong· 

resinin daha geniş mnnada, bütün 

memleket ölçüsünde, bütün mem· 
leketio hak ve ialildalini hedef 
tutan tarihi bir kırar vermi~tir. 

Konırre:ıin ne a~ır ve güç 

şutlar içiadı:ı açıldı~ıoı anlamak: 
için büyü' "Nutuk,,u ok.uma~ li· 
zımdır .. H~r taraftan aldat.cılık, 

betbinlik, ölüm rüzırarları esiyor. 
Bütün rütbe ve unvanlarından 

sıyrılmış, bir millet ferdi ıibi ve 
fakat em:ıalsiz zeka ve iradesilo 

her türlü gfiçlü2"ü yenen büyüle 
vatansever Muıtafa Kemal'ia be
ıeri takdirin üstüne çıkan gayre· 
tile bu tarih dönemeci muvaffaki• 
yeti~ aşılmıştır. 

Mu•tafa Kemalin en yakın 
arlı:adaıjları bile kendisinden ayrı 

vo teu düıiioüyorlardı. "400 öOO 
milyon borcumuz var, varidatımız 
borcumuzu• faizini bile odeyemez 
O.olar, tayyare ile havada uçu· 
yorJar, · biz lcafnı arab11ındaa 
lı:urtulamıycnuz. Amerika manda
ııaı kabulden başka yapı:cak işi. 

miz yolı:t ur. Vali ıuyuk.ast hazır

lıyor, arkadaş ihanet ediyor.,; 
İşte hava ve manzaranın kısası 
bu 1 ne çıkar! : Boniın için en bü· 
yülıc oolttai aıy•net ve menbaı 

şefaaat milletimin ıiaesidir,, diyen 
kahraman ba~ herşeyi yeniyor; 
talini ve tarihi, bildiğimiz gibi 
yufuruyor ve bugünün ölmeı 
anıtını lturuyor. 

Sivas kongresinden sonra, 
22 Eylul {1335) te ~eçip tarihe 
mal olan bir hatıra var k:i onu 
yalanı burada değil, her zaman 
iftiharla teltrar etmek insana bü
yük bir zevk verir: M~mlehti. 

mizde ve Kaflt.ayada tetki~ler 
yapmalc üzer• gelen bir heyetin ba 
şı•da buluaaD. Amorilı:alı General 
Harbort Sıvasa da uğruyor; Ata· 
türkle rörüımeleri sıraıında: ,, mil
let kabili taaavvıır her türlü te
ıebbf11at ve fedakarlıkta bulun· 
dulda ıoara dahi muvaffak olu 
armazsa ne yapacaksın ? ., bu 
ıuale dünyanın •• büyük askeri 
ve dıbiıi Atatürk'ün verditi 
meşhur cevabı ibretle bir clah• 
duyalım: "Bir •İllet mevcudiyet 
vo iıtiklalini temin için kabili 
tasavvur ola• leşebbüaat ve fe . 
dakirlıtı yaptıktan aonra muvaf. 
falı: olur, ya . mııvaffalt olamaz 
demek., o milletin ölmüş oldu-
2uaa hükmetmek demektir. Biaa
enaleyb aillet, berhayat oldukça 
ve teşebbüaatı fedalı:araaeıine 

devam ettikçe ademi muvaffakiyet 
- Arkası 2 de -

Hakkı Tuncay 

Münferit sulh 
yapılmıyacak 

Paristen bildirildiğine 

göre 5 Eylulde Fransa, in
;iltere, Polonya arasında 
imza edilen protokolda t1grı 
s·ılh gapılmıgacağı tesbit 
•• tıurih •dilmiştir. 

5 

Bütün bir kış, bir haber, bir 
yu içiade ümitlerle dallarına bak:· 
tıran, yaprakları arasında mefi:O· 
reme bin bir biUya kurduran, iı 

tik: bal için planlar, projeler çııdı· 
raa fındığı buı:ca emek ve mu 
raflarla devşirip çuvallara doldu 
runca lı:eodı lı:eadime : 

- Ey Alap, işin iştir. Oıt 

1at, banluaotları deste deste ce
bine koy, borcunu, harcını ırör •. 
Yan ıel, keyfine baki. 

öyle bir hınç bHlemeğe başla. 
dun k:i.. Ne oldun, ne oluyorsun, 
ae olacaluın be adım 1 Dünyalara 
ıı2ıaaı, k:iinatı birbirine katar, or· 

ingiliz tayyara/eri Almanyada 

Diye bir de kendi kendi

me direktif vermiştim .. 

Bir tüccar: 

- lıteraea 17 kuruşa alayım. 
Olabilirki düşer veya çıkar •. Bu, 

yarındaa beai n ıribi rafit tücoı· 

rın akiliae teklif vo ötüdünı 

talıkta kızılca kıyamet k:oparırıın. 

Böylelikle eliae ne reçecek ıaak:i. 

Birkaç laarap, turap şehirle, bir 
avuç aç, aefil in1andan başka .•• 
Bunlarla mı bır11aı tatmia edecek, 
doymak bilmez rözüaü doyura
cak11n ? 1 Karıacıaın ölüaü yak· 
laşınca kaaatlaaır••f· • Sen de •İ 

- Arkaai 2 dı 

Cevdet Alap 

Ankara 8 ( A. A. ) - lngiliı istihbaratına ıöre lngiliz tayyareleri #mali 
Almangaga 3,5 milgon nota ımreti atmışlar 'H bu İli muoaf falc.iyetl• başardıktan 
ıonra avdet etmişlerdir. 

Yi11• lngilis istihllaratına n•z•r•n Alman askerleri garp cephesinde gayri 
mımnunJurler. 811 memnunigebizlilc, ıı;ınalcların instJnlardan ~qade cepbaneleri mrı· 
h•f•z• İfin lculla111lmasınJan, gigeeelc maddelerinin iyi •lmanıasından (le inşaatın nCl· 
tem•lfl •lmaıı •iisıintictt ba ıerlerde iyi laaoa alınmt~masınran ileri gelmektedir. 

Periıtııa 6il,irildiiin• ıör• lntili• lcıı••tı Fraıu•ıa ıelmiı istde ıelen kıttı•• 
C•A mt~.,u. .., • .,,.. '•'•••iw. ıi•ll ,,,,, ... ,,.,,,, 



• Vilayetimizde 
N of ıa işleri 
Umran faaliyeti 

her hafta ilerliyor 
Hastanede: 

Başvekile 
Tebliği 

r- Doktor 
1 n L._D_i_y _o __ r_k~_ 

Y Hİ hastaaedelci iafaat air' • G d d d 1 
atla ilerliyor. Herici dıvarlar bit· 1 a ma e erı• u•• zerı•nde ı•htıaka" r 
•İttir. Al•anyaya 30'l bin lira. 
Jık aalze•e ıiparıı edilmiştir. 

••• ~;:~~1~::·1"''" •• § .. to d•- yapanlar şiddetle tecziye edilecek 
Hükumet binaları : Baştarafı ı de 

Of ve Akçaabat biaalarının bllhaun köye kadar teşkilatı 
gelinde oe kararındadır. Bir 
mesele daha fJar. Halkın hayatı 
oe ııhhi ihtiyaçları için l<izım 
olan il<içlarda da bazı ihtikar
/ık/ara teıebbüs edilmek i s'eni l
Jiğini clayuyoru. Bu hareket 
bilumum ~eza depolarına oe 
eczahanelerı el konularak bu 
defJletleştiı ilmesini teshil eclt cek 
bir başlangıç olabilir. Alakndar 
lara bunu hatı,.da tutarak nor
mal yoldan oe kardan ayrılma
malarını ta'Vsiye ederim. Malı. 
terem halkımızdan da k •ndi ih. 
tiyacı olan bir ıl<içtan elli şişe. 
yi bir defada istemei< gibi le· 
şebbüslerde bulunmamalarını 

rica ederim. Bütün bu izahatı 
ltulasa edecek olursak. bazı ithal 
maUarından elimizde olmryan 
sebeplerle vukua gele cık makul 
fiat tereffunu hükiım"'t daima 
ga~ önündı tutmaktadır 11e tu . 
taç«ktır. 

Yerli mallarımıtda ne dert oeuc 
fiat tuef /uu düşünmek lıatal;. 
dır. Hu şeyimiz 'Vardır. Vaziyet 
geçen harbi umumide olduğu 

gibi deeildir. Biz geçen umumi 
harpten eoel daima oe o harp 

iltmıJi ioşaatı ihala edil•ittir. uzanan r••mi müesseselerin her 
Bu mali yıldı 15 bia lirahk nevi mahsulıirı gelecek s.ne da 

k11aı ikmal edilecek, her iki bi- ha çok olma.ında köylü vatan
aaaı11 çatıları örlülmil~ olacaktır. daşın ne lcadar müessir olaca· 
811 iki hükOaaet binaları ıalecık ğını kendilerine köy köy, ma. 
..... Cumlıuriyet bayraaıoda halle mahalle dola$arak anlnt 

ten soma birkaç sene büyüle şc. 
hirlerimizde ecnebi un gerdik. 
Halbu ki son senelerde buedag 
d::ıhil olcırak her neoi gıda mad 
deleri ihraç t •im m,.m/eketlerden 
olduk. Gere'< isti/ısa/, gerek ima 

temuaile bitaıiı ve hükOmet ta- masr için emir oerilmiştir. 
ııaıaıı olacaktır. Bioalar bütüa Her münevver Türkün tle 
Koafiirü baizdir. bu mühim fikri gaymakt,. oe 

Yoarada bışlaaaa lıaültQmet anlatmakt• hükumete yardım 
biıaıınıı ikmali iaıaatıaı Maliye •tme$İni rica ederim. Hiilcii.mel 
Vekaleti ilıreriH al•ıı, 5 bia li· bu Hne malısulünün ihracının 
ralık bıvale1iai yollamııtır. Kı- menine rağmen n• fiatları dü 
tifleri yapıl111 bu ltiaaaıa biit iln ıürmek oe ne de her sen• oldu 
aek11aları bu HH taaaalaaaıalttır. ğ•ndan claha az almak kararttı· 

/at oe guekse münakalat bakı
mzrdan lıer $ahada ihtiyaçları· 
mızın hemen bütün hayati olan
larını temin etmek imk<im altı. 

na alınmıştır. Hiç bir ihtimali 
karşısında halkımızın iaşesi için 
endiıege mahal yoktur. 

Mıçkıdaki laarep kıılaaın dadır. 
4111a taairi içia !O bia liralık Dünga oazig•tinirı daha rıe 
lınale rel•iıtir . ,ekil/er alacağını bilmiyoruz. 

Bundan maada bütün bu 
işleri igi teşkilatlandırmak oe 

Bura11 mükeaael bir bale Banun için mahsullerimizin ge. 
felfriltıek, bü~Q•et lcoaafı bu· l!c<ı/c Hne bu Hnelcinden daha 
raya taııaacıktır. Bu binaaıa tia çok olmasını memleketimizin gr1k 
tvrakı hıfiyeıi laazırl ınmaktatlır. sek menfaati iktizaszn.dan ~örü· 

Vatanda~ın bunu biluek 

iyi kontrol etmek için hükumet 
tedbirler almıştır fJe almakta 
devam edecektir. Bugünkü he
pimize düşen v•zife sükunetle ve 
istikbalden emin olarak çalış 

maktır. 

Kazalarda lcaymakaa evleri yoruz.. Alakadar devlet daireleri 
yaptl•aaı teıehlıııiılade buluaul· fJe teıekkülleri mümkürt ve 
•uı ve illc olarak Akçaabat elimle olan bı1tü1t yardımları ve 
kaytnakaa ni elcıiltmeye çıka· lcolaglzklarr göst~rmelc mechuri

yerli malı lcullanması vega be 
hemhal l&zımsa alclanmamak 
içirı ihtiyatlı olması icap eder. 

rdıôaktır. B11n11 takilten Ofta da ı--- ----------------------------------
bir kayaakaaa evi ya,ılacıktır. 

• Sen de 
Yoksa .. 

mı 

baştarafı bi"tl• 
yokaa.. O yle elacafıaı bilsem fıa• 
.ııtımı utamadıfı•a, bGtla proje 
ve pliaları•ı• alt ve üst olti•t•· 
aa iait tle laayfılHma• ve vahla. 
••• lıııillıh ...• 

Mesaj .. 
Sade Şefler, Li•erler, Krallar 

••••i yapmaz ya.. Pek ali bir 
raz leci ııfatile bH de iıteclif İ· 

•• •Haj yollaya biliria •. Burii• 
.. at ta• 9 da bu me11jı•ı bi!:İ• 
ta•rir ıefimiı ve patroau•U• bay 
G••ıl Rıza Çınara röaderiyo
ru • : MHajıaıa auliai ek•yucu· 
lmaı dı lıııildiraekta bir mahzur 
~öraiyerua: lıt• mearjı111 : 

Ek .. ıa .. : 
AbvalfHkalUe içiııtleyiı. 

Alaanyatia, Lehiataatia 111ilyoa· 
tarcı adam at•llara yalc•iteriH 
kıyHıfa çarpıyor.. Biz ~iadilii: 
a 1Hte ya;r;iyette laıa botuıaanuı 
çırpıı•aaıa alacatı durumu fÖ•· 
le•ekteyiı.. Olabilir ki ıulb ve 
Hllla içi• OHfe lıııiıde atılırız .. 
Zatla biuiı CHfi• tadı çıkmaz 
ki.. BiaaeHleyb ae olur, ae ol
an d6ıüHHile aati ekHlaa11nııa 

. •uajım taclur ki : 2' dukikaya 
kadar f ıatlılc aatıı lcooperatifinia 
•rtaldarıaa yaptıfı ~ibi yazıları. 
a1a 1.alaaaıaa, fiyatıaa, randımıaı. 
•a karıı müaa1ip mikdardıa avans 
veraeditiaiz takdirde alıp ba~ımı 
köylae ıekileeetlai aayrılarııııa 
ttt4tfea arz va aaticeye iatizır 

•Jl•ia. • • • 
' Yi .. b•ria ikiaci ae11jıaı 

·~a~ 10 ... ılacaklılırı•• rönde. 
rıycmım: 

Sayın daailerim 1 
Abvalibazırai fevkalade ha· 

.. a.ııe ••dyua ltea Cevdet Alıp! 
fıM!ıklerıaı vermiı kalaya.. Oadaa 
•e4et uaaalar ayucunu yalaya •• 
Bö1l... •ılım ola ı .. 

• • • 
Biıia hal\eviaiıia diıiplia 

UY'tr baıkaaı avukat Bay Cemal 
Karabaa bu Juıaıa •Gaveddeıi 
ai '-• 11bab idare hanede olruciuk· 

t .. aoar• yazınıa baılıtıaa rörilıler 
«etil, b•luılar lcey diye bir tavıi-
11•4'• buJa1tlı •• a. Dl bit fÖrÜf· 
•tr. H de buluıtar. 811 ynının 

httl; clerYitlı fikri 11 ittı ıik. 
,. 41 .-., .. 

evdet Alpp 

Şark ve Garp cephesinde 
harp vaziyetleri 

llnk•ra 7 ( il. il. ) - Polonya 
cephesinde Fransu umumi karargahmm 
t•raf da büyük faaliyet göstermektedir. 

cephesinde harp devdm etmektedir. Garp 
neşrettiği harp raporuna nazaran her iki 

lngiliz orduları başkumandanı ile hava kuvvetleri kumandanı f ransaya gel
mişlerdir. 

Avrupada harp vaziyeti 
Şark Cephesinde : 

finkara 8 ( fi. il. ) - Gece yarJsından bugün saat ! 2 ye kadar alman ha
berlere göre vaziyet: şark cephesinden yeni bir haber almamamıştır . 

Fransız istihbarat komiseri bin beşyüz kilometreden uzun olan cephede Peı
lonyalılar k•t'i tedbirlerini ikm~l etmeden ani taarruzlara geçen filmanlann kat'i bir 
muharebe kazanmış olmadıklarını. filman taarruzuna rağmen Polonya müdafaasının 
dikkate değer bir mahiyatte bulunduğunu bildirieor. 

lngiltere Başvekili Çember/ayn. avam kamarasınd•. Polonyalıların laik ve 
merhametsiz bir düşmanla çetin bir surette döğüştüklerirıi, fllmanlann şimdiden 

mağlup saydıkları Polonyanm ma11eviyatının sarsJ/mamış oldugunu beyan etmiştir. . 

Garp cephesinde: 
Dan alcıam üzeri neıredilın F,ansız tebliği, Ren cephesinde 

.,,etlerini talctJige ttmelcte oldu;unu. bütan ctplıede düımrmla temas 
bildirmiştir. 

düşm2nın. kuv
hasıl olduğuna• 

Fransa ile lnıiltere ar111ındalci anlaşma tamdır. Bıitün itilaf lor arızası: ;şle
mılctedir. lnıilterede aılceri müdafaa tertibatı flaktinde gapılm1ştır . 

Denizlerde: 
/ngiliz istihbaratına nazaran !liman denizaltı gemilerine hücumlar devam et

mektedir. Denizaltı gemileri de sef aini tüccariyeye hücumlarda bulunmaktadırlar, 
film1Jnyada benzin sarfiyatını azaltmak için her çareye bi!Jşvurulmakta. t1cnebi 

radyo/anm dinlediklerinden dolayı tevkif edilenlerin adedi artmaktadır. 

Irak-Almanya, Japonya 
A11lcara 7 ( A. A. ) - Irak, Almanya ile ıigosi münase6ıtlerini knmiş, /ro.k

t•ki Almanları hudut haricine çıkarmıştır. }apongo, A'Vrupa hnrbınd• bitaraf kala
c•iını J,.ıi/terege hildirmiıtir. . 

Avrupa - lstanbul ekspresi işlemeye başladı 
lfnkaıa 7 ( fi. il. ) - Fransa nafia nezareti lngiltere ve Fransa isv:'çrF, 

ita/ya. Yugoslavya. Bulgaristan. Romanya, Yunanistan ve Türkiye ile olan münaka 
lôtmı temin eden semplon eksperesini bugünden itibaren başladığ1nı bildirmektedir. 

Erzurumda büyük bayram var 
!inkara 7 ( il. il. ) - /Jk tren dün on otuLda erzuruma girmiştir. Köylerden 

kasab•lırdan dökülen on binlerce halk bayraklarla süslü yollan doldurmuştur. Mera· 
sim ıınısmdı yüzlerce kurban kesen halk, en büyük bayrımlanm dün gece şenlik· 
'f lflntlı 1•pmıılı~!f: 

çok Ayaklannızı soğuktan 
koruyunuz 

l ,,.,
la de bir sarıtte ag•k or 

1
,_ Çolclarım z, agalcları11 

sojalc almasınllt bir çolc h(l.s 
t11.lıklara sebebiyet "~rdijinc 
ehemmigtt fltrmt.zler. Ha/
baki bunun ehemmiyeti pek 
aşılcardır. dolt.ttJr ( Anjıdman} 
fJÜcar/un bu iki ucunu. sure· 
ti mahsusatia üşüterek, bu
nun hrısrıle ıetlrdiği tesiratı, 
kendi Ü%erinde frcrühe et 

mele istemiş. ve tecrübesini 
de gapmııtır. 

Bu tecrübe için, ( Anjd
mon) birçok ıürıler aya;ı"tı 
gaı çorap t•.11mit/i ilk alc
alcşcım, dolcto-r güzünde bir 
hararet, fit baıında ajrı his 
etmiş. ikinci alcıam bu ağ
rılar çojalm!ı. üçüncü ak
şam bir sert baş ğrısını ta
kip 'den, ürpermıler baılo
mış, dördüncü tün boğaz 

o.jrısı oe gutkanmalc ztJrlu 
ja, flt: ftce har2ret derece
si ( 37.5) çılcaralc, iademcilc
lcrde iegazlılc baılamıı, be 
şinci tün. (Anjin) alametle . 
ri tımamlanmıı. ve hararet 
38 zi bulmuştur. Dalctor A11-
jelman ôu tıcrübesine niha
get v•rince, hastalık da azal
mag• ia,lamı#ır. Doktor 
ç• plo.k tölcıanü sert 6ir ha. 
va cereyanı altında üşütrrelc 
bu tıcrühegi tamam/amale 
istımi#ir. Fakat ıöjıünü 
üııitiirken, agRi ••manda 
agalclarını da sıc11/c ıu O•A· 
gosuna lcogmuı. oltlu;unJan 
be ıerait içinde 11hh11tta ma 
zir bir 11etic• hussl• ıelme
miıtir. Bu tecrii6etlen •nla· 
ıılıgor lci: So;ulc 1öjüıtlı11 
zigade agaklarJan muzırdır. 

Doktor ( s,,,..) J.a, al•-

ii1ümesi11den rahatsıı 0 71 
(100) hastadan güı.Jı ıJS' 
'•iaz, yüzde 6 ironııt• .1 ,,., 
de 12 müımin ro111ıtıt 

1
• 

l,~. . .. t . l Ju/cl'' a aımı ıos erlflıı. o a-ı l ,1• 
nı söglunelctetlir. Av•k ',;p 
nın üıümesinJen muı~' Je· 
olan çoc•kları11 •m•nıı ·fıl· 
ne•~k bir ıarettı, nahı 11, 

mİ%oç, lc.ararsıs. Jifı/cılbif 
ten6el oldulcları ve sarı 91ı ~ ta 
lc.uıpalazı çıkınca: Jlk 1' _,~darı 
ban/arın gtıkalandılcl•''; 'çeki 
ıörmii#ür. Şu halde: 8d 11/ t' e 
şalıedı t"e hatlisel•ri "' }il 
izah edeceriz. 

1
,. '11lt , 

fc' ' Bandan çıkan 111 ı Jıİ· ·~ t 
d•n Vücudun ucl•rırıtl• /ı-q. ~ 
mi 6ir sarettı h11sil. g ,~ Şı çı 
seğ•klak • vücutta Jol;;ı , İşt 
le.anın sıcaklıjından, ol 1 Z 
mihim bir lcıs1Rını iflfh~ıi' ~ 
derele. bütün •ücudafl :1ıı1 tıbır 
naesine sdep •lar. Vac• ti' ~buk 
ne zana11n har11retind'"' " nın 
lefJki anıla "irini .ısalt· ı;ıı a 
ıılince: Haıt11lılılt1.rı ~ı~'' 
hazır bir hal• düıtr· ;fı 
lcüregfJatı, •gıııarak ~•'11,, 
sini, ele.sile gapmag• ;a~ıl' 
Ve o saman 'llicad•• ·ıt 
lulclarıntl.•, 6illııuıa: ~rf,;J 
da, nhirlenm• ıı•ıl JV h 
intaç eden milc.r•plrı ,,.'tJJ Q 
ler çoğclır. HerlatılJt~ ı-' 
ropl• mtıdtlılırin çıl~ ,f 

sı11a lc11rıı. müeııir ~t' ;~' ~t 
rette micadet• etmt ı"- ar 
lcandalci m11Jtlıl•ri11 -~ Bu 
f aa /1111ligetini, çoj•~,-ı- ~r p 
lazımdır. lci: Brı ti•· ,,-
/ ••ligetini artır11c11k 'ıl , Bu 
aıalcları daima 11cl~ 1? S 
malcla olar. .. ~/ef ~~iz 

Dr. Kazım Gıl b 
eş 

4 EylUI 
~~ek 

'k,d 
ı<•'''~dari Baıtarafı 1 de 

••vzubabiı ola1Daz 1,, (Bu cevap 
izerine Amerikalı reııeral takdir· 
leriai rialeaomiıtir.) 

Türle milletini içlae diıştüfü 
hudutsuz felaketten mucize kur· 
tarmamı~tır. bu cevabı veren 
rııbtıki a.&im vu kırar, irade ve 
iman lcurtar mıştır. Türk milleti 
muc zeyi itHdiıi yaratmıştır vo 
b" muciıenio eşi yolr.:tur .. 

9 Eylal 
B uıün EylQlun doltuzu; Türk 

ordulariaıa düımııaı ve ••· 

peryaliımi denize römdüğ'ü rün : 
Akdoaiza, ilk hedefe vardıfımız 
güa ... Güzel lzmirin, inci lııairiıa 
~urtutuı rünü. Aradaa oa yedi 
yıl fCÇtİ .. ÖUiÜa O fÜAÜa beye· 
CHıoı kalblerimızde kim bilır kıç 
oa yedi kere artmıı b11luyoruz .• 

O ıüıılere ait bir hatıra : 
Dumlupınar aaferiıain bat kumaıa· 
dıaı orduıuauıı ardındaa İzmire 

ilerliyor .. 8 E.ylUlda Ahmetlide. 
İzınirdelti itilaf devletlerinin lton
ııoleıları bir kravozöri.in telıiıi 
v.uıta1ıle müracaat etmiıler ve 
1zmirin teıhın ıartlarıaı (I) rö· 
rüımalt iiıroero baı kumandaala 
bir müliltat iıtemiıler. Bu, baı 
ltuaıaadaoa bildırilmiı : "Ne zah
met, bm;rde rörfifürb 1 " demiş .. 
Kendi malımızı keadimize toalimia 
bili ıartı olabilec•tini bayıl 
edenler beldiyeduuun; baı ku
mandaa ilerliyor. Biriııci ordu 
<larp oepheai kıımıtadanları, Büyült 
erkiaı harbiye rtiıi vo Bıt lcu
maııdaa 11rayla reldılerı Maalaa 
datlaraaın ınup yamaçlırıadı 
bir bel' ele •to•obillerd11 iıdiler, 

tiuraaı Bellubvedir. . f"J~j 
İzmir ıeçiliyor.. Puılu b•' ;ıf' ~ bir; 
altında parlıyan körfııd• ~t k 
meyal femiler fÖrüaiifot• 1ı' 
lcu1111Adan, elleri arlcaıı•• •. ~i~ ed 
bu manzarayı ıüıUyor -1o · ıtl) p 
muhO miski. (miı ıibi 111 .ıt •• il 
diyor ·ıi ~ı IQUzü 

Ah AtatGrk; .. a her 1 ~il 
fibi bitirmHİDİ bilirdi• J plı er 
Erzuruma ulaşaO --~ f(·· 

Erzur umda biten b. ırA \tı : 

6 EylOI uat 19 daııb•'~,ı ~ He 
Erzurumdadır . Hıl.ı f Qtde 

yunda kurbanlar ke• .. ''' tır·· '~ 
meıait bir bayram yaı•"''tı• lca 

. ' aı Erzurum Cumbıır•1 1 G .. 
büyüle Herine k11vaımuıt11:~ı~'I -~ 
rücü Bozkırı karıı llarıf ~lo' tı, l 
şimdi, ıHi Paıandökeo ıt'1,ıJ' t~a 
den ak:aediyor. 1$ yar•11 "'~ C 
zımaa bile iaanmıyaolat Si' ~ lk 

Gözlerimin öaüud•r jılrııl St•Iı 
tozlu bavaaı içtndo I•' S 
lcüraiidea İnöaüaün 1aı•;,,ı1 U 
l az batı ve 9elik eli o•b'1,ıl Yf ~di 
Burün onun divaaıaııı , ı t 
Erzurumda ıeliaılıfOru~ 't,#i ~-
dat dayanmaz.. Türk 

11 ~~ tn 
yapar.. ~· a 

Yeni bir 9 Eylill ı;,11" U} 
lzmiria imbat rüzfirı ı. ,.jll f ~l~r 

d~ ..... f-
uoııada Hiyor. Palııı 0 

011 
S 

demli kolr.:uıu lcadifekalcı 
6 1 

b lZ 

ıerinleteoelc .. 11110, ~~ QU 
Lokomotif Ersııru . ~ ~}.ar 

E d bitti• ""' "' baaret rz11rum a t ~· ; b 
tren hık"ıadalci "1-i••'' ıf• QU 
rllD,, ıözü ea llli••h J ~~-
timdi bıaldu .·.. rıc~J r,ı ş 

HaKKI fı.J llıt 
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,... ğaçları meyva veri 
·ıtflJ 

i niçin her 
1,,ı· b • d V • ı d • Çiçek zamanı en iyi hava: Ilık, güneşli, ku-
lı''' 1 r eg 1 1 r rak, az rüzgarlı olan zamanlardır. Erkek çiçek-
,,;, lerin tozları arılarla, momoçlarla ve rüzO'arla bu 

Fakat az çiçek veren ve fakat kuvvetli olan 
ağaçlar için doğru değildir. 

Velhasıl çiçeklere ve dolayısile ağacın mey
ya verimine havaların iesiri muhakkaktır. Bun
lara karşı yapacak elimizde bir şey de yok gibi
dir. Bereket versin ki meyva ağaçları cin.s cins
dir. Her biri başka başka zamanlarda çiçek açar 
hatta ayni ağaç üzerindeki bütün tomurcvklar 
bile ayni zamanda açmaz ve bundan dolayı ha
sıl olan zarar umumi olmaz. Ekseriya bazı çeşit 
ağaçların yalnız biz kısım çiçekleri zarar görür 
ve böylece söz gelimi, ayni çeşidin diğer ağaç
ları ve ayni ağacın daha evvel veya daha sonra 
açan çiçekleri kurtulmuş olabilir. Her sene az 
veya çok mahsul almakta bulunmamızı da ancak 
buna borçluyuz. 

;ı· 6 

;fal· ( Geçen sayıdan d~v~m ) . gibi zamanlarda daha iyi taşınarak dişi çiçekle-
,,,ı Havaların yağmurlu gitmesı çıçeklerın toza- re kadar getirilir, çiçeklerin aşılanması kolaylık
'•'~~ zamanında da iyi değildir. Çünkü bunların la mümkün olur. 
~ı ~ılanmasına engel olur. Z manı gelince erkelc Aşılanma olmazsa çiçekler meyva bağlamaz 
~~Çekler bol bol tozamalı ve bu tozlar dişi çiçek- dökülür. 
,.,sıl tin üzerine konup zamanla içine işleyebilme- Çiçeklerin meyva bağlamadan kuruyup dö-

l' ~İt, Ohalde, icap eder ki çiçekler üıerine konan külmelerinin bir sebebi daha vardırki o da çiçek 
'Ji tozlar yağmur sularile silinip süprülmesin, zamanı toprakta yetecek kadar rutubet bulun-
ol~ i çiçekler tozsuz kalmasın. mamasıdır. ancak bu mesele bir az incedir. 
j~~. İşte çiçek zamanı havaların yağışlı gitmesi- Bazı meyvalı ağaçların toprağını çiçek za-
' ı·~ zararı bundandır. Bu sırada havaların bir- manından evvel sulamak usulü vardır. Fakat bu 
j~~ tlbire soğuk veya sıcak yapması, bu suretle sulama bazan faydalı, bazan da zararlıdır. Fazla 
1 ,,.~buk çabuk değişmesi de muzırdır. Bu hal aşı- çiçek aüan ve buna rağmen az meyva veren, 
ja~~nıa filinin mükemmelen oluşuna manidir. zaif filizlenen ağaç için sulama faydalı olabilir. Kazım BULUTA Y 
;.'~---------------------------iP" 

~öy 
I 

'euk ü~D~ırü ÜÇÜliil liil~D~ır lbuıyuıırlb!ly©lraaa , 
i~ ktar ayni dereye akıtıldığını gkrdüm. 
~ Bu derenin suyunu birkaç saat ilerideki köy-
' ... - k ... l" . . 1 d ,,. r pe a a ıçıyor ar ı. . 
,ı:. Bundan daha iğrenç birşey tasavvur edebilir 
t 1? Sevgili yurdumuzun hemen her köşesinde 

~ltıiz kaynaklar, vardır. Köyfüı içinde olmasa 
beş on dakikalık yollardan bu suyu köye en
~ek, bunu da yapamıyorsak hiç olmazsa ora
\ kadar zahmet edip içeceğimiz suyu buradan 

tf' lriklemek hiç bir zaman ihmal etmiyeceği
r ~·1 1~ bir hareket olmalıdır. Bundan sonra hükfı
. }t kapalı su getirmeleri için köylere çok yar-

··~/f edecektir. 
itıı) Partinin anayasasının 55 ci maddesinde köy-
i - ~Üzün sıhhi şartlarını ve içilecek suları fenni 

j ~llere göre düzenliyeceğiz denmektedir 
pı l<öyde su ile bulaşan hastalık çıkacağı za

t\: 

lier ihtimali gözden uzak tutmayarak köyü
\ lde su ile bulaşıcı bir hastalık çıktığı zaman 

1, ~lcaa-ımız ilk tenbir şunlar olmalıdır : 
-ra Gözeden olsun, çeşmeden olsun, kuyudan 

~1,r lln, ırmaktan olsun bütün içtiğimiz suları kay
'~ lttıak, üstü kapalı olarak soğutmak olmalıdır. 
. Ctk bu kaynatılmış sulaı ı içmekle kendimizi 
,~1' ~lllıktan koruyabiliriz. 
~ Su biraz lezzetsiz olacakmış diye zinhar bu 
1'ı ~ltdiğimi yapmamazlık etmey.niz. Suyu kay
~ llllakla suyun içindeki vücudumuza zararlı 

t\ mikroplar telef olacaktır. 

maddeleri tutmakla kalmaz, aynı zamanda bir ; Görüyorsunuz ki bu işte bir zorluk yoktur. 
kısım mikropları da tutar. Dikkat edeceğimiz Buna mukabil köyümüzde su ile bulaşan salgını 
bir nokta küpten sı!an temiz suya dışarıdan toz 

1 
kesmek gibi pek büyük bir faydası vardır. 

toprak karıştırmamaktır. Bunun için de küp Fakat bu bahsi kapatırken tekra~ edelim ki 
yüksekçe bir yere yerleştirilir. Altına temiz su- . bunlar şayet her zaman yapılamaz. Müstesna sal
yu toplayacağımız kap konur. İkisi arası da sıkı 1 gınlarda bu çarelere baş vurulur. Bizim köyde 
tülbendle kapatılır. yapacağımız ilk esaslı kapalı yollardan ve temiz 

Kars'ın Iğdır köylerinde suları oralarda bol gözelerden köye içecek suyu getirmenin çaresini 
bulunan süzme taşlarından sızdırarak temizliyor- bulmaktır . 

----~--~~-------=--------------------1 ar. Süzme taşlar da sırsız küp gibi aynı işi görür. y ar1n Karma 1 Beşinci odalar kongresi 
Herhalde faideden uzak değildir.Fakat tek- b .... d .... . 23 birinci teşrinde !in · 

rar edelim ki, bulaşık hastalıklar zamanında OQOZI ernegı karada Beşinci odalar 

1 
kongresi yaplfacaktır. Bu 

suları muhakkak kaynatmak lazımdır. yapı ıyor kongreye Trabzon ticaret 
Bulaşıcı hastalıklar zamanında köydeki içi- Halkevinin tertibine e· ve sanayi odası ve borsa 

l k 1 'l"' 1 d · l k k d pe'Yce vakı'ttı"r ba c:: ':::ınmı c:: ue namrna bir murahhas işti-
ece su arı 1 aça a temız eme müm ün ür. .,,ı... .,, r k d k. havaların musait olmama ra e ece tır. 

Bunun için köy ecza dolabında bulunmasını tav- smdan talik edilmiş olan Ticaret odası ve bors'a 
siye ettiğimiz (su temizleyici ecza paketlerini (1) Korma boğazı derneği yarın heyetleri bugün ticaret 
kullanmak gerektir . yapılacakttr. Derneğe şehri· odasında saat 4.30 da Va· 

mizden ve köylerden bin /imiz Osman Sabri fldalın 
Bu paketler iki numaralıdır. bu paketlerden /erce kişinin iştirak edeceği riyasetinde top/anarak m u-

bir tanesini ve evvela bir numaralısının içindeki vaki muracaat ve hazrrlan· rahhas seçimini yapacak-
malardan anlaşılmıştır. lard1t. 

ilacı bir bardak veya küçük bir şişe suda eri ti- Bir esnaf bugünden der· GELENLER 
riz. ve bunu bir kilo suyun içine boşaltırız. bu nek mahallinde satış yerle· 

ri temin etmektedir. 
zaman su penbe bir renk alır. H•lkeyi büyük bir kafile 

Beş on dakika bekleriz. Sonra 2 numaralı ile yarrn sabah saat altıda 

Paketi yine aynen bir bardak veya küçük bir- bütün heyetile derneğe gi· 
decektir. 

şişede erittikten sonra p enbe renk alan suyun Nikahlanma 
içine dökeriz. 

Bu zaman auyun penbe rengi kayb olur. Te
miz parlak bir su ·meydana çıkar. Su.yun içindeki 
çamur ve tozlar dibe çöker . 

[1] Bipo ıolfit döıut Permngaaat dö 
0.06 bir numaralı potu 0,06 

Gümrük müdür muavini 
8 . Ihsan Taca/'rn kızı Ba· 
yan Nebahat Tacal ile Lise 
edebiyat muallimi 8 . Nihat 
Sanatın nikah merasimi 

Kız sanat enstitüsü mü
dürü Melahat Tırnıkcı. Kız 
orta okul müdürü libdul/ah 
Cünel. tabiiye öğretmeni 
Mebruke. t11rih coğrafya öğ· 
retmeni /-/adiye Öncer, di
kiş öğretmeni Semiha. be· 
den terbiyesi öğretmeni 
Mübeccel l stanbuld11;1 şeh
rimize gelmişlerdir. 

Hava tehlikelerine karşı 

korunma tedbirleri Bulanık suları durultmak veya sızdırmalı 
~l~rden geçirmek şüphesiz ki faydalıdır . 
Sızdırmalı küpler bilirsiniz ki içi dışı sırsız- 2 nu•ar•ıı 
b paket 

Bikarbonat dö ıut palı;et Talk 0,03 
0,06 

Şap tozu 0,06 

Pazartesi günü belediye ev
lenme salonunda kalabalık 
seçkin davetli eş, dost hu 
zuriyle yapılmıştlf. genç çif. 
ti tebrik eder saadet dileriz. 

H11va tehlikelerinden, ze· 
hirli gllzlardan korunmak 
için teşekkül eden komisyon 
Valimiz Osman Sabri fldalm 
riyasetinde içtima/arma sık 

sık devem etmekte ve çok 
mükemmel mahiyette ted· 
birler ıllpmıktıdır, 

· ou küplerin bir kısmının to'prağı kumludur. 
tıJt ~lar daha iyi süzer. 
• ~ Bulanık su ile bu kilpler doldurulur. Yavaş 
~~ :ı~ş bu küpler suyu sızdırarak berraklaştırır. 

"Qıt tozu, topraaı ve ditrz~ ararlı yaba.net 

• 

Talk 0,03 

Bu suyu sıkı bir tülbenlden süzer ve içeriz 
Her kilo su için bir paket fazlasını kullan

malda istediğimiz kadar suyu bu usulle temizle· 
mek kabilair , 

Lisenin kadrosu 
lisenin 9 aylik kadro ve 

maa~ havalesi gelmiş, de
ği~iklik olmıdığı ınla~ıl· 
_mııt11 • 



• 
lfl./a ' cst 
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terbiycıi Trabzon bölgesi aamını lindo ltir kuy•yu lııvi gıyri ıacnhl laa•uın emuli veçbile behe(403ıJ f:ayae Golu •rlu Mıtua, ardiye 34 . 35 1, , ) 

. murabbaı (~7) lturuıt•• _ 11· 7 1250 M. 
il ,, 

., lılafaaa 16 3 ) 
ii.oria.te Stadyum io1111 içiaa 11- leria emaaline nazarın burüakii lr: lr: d t tiitu• 

lira 18 nr•ş, i i a e ı·la•~ 
timlikiae karar verilea mahalli vaziyeti rözdea reçirilerek heyeti mından bftyülr: .ı .. ıaı• ... 1 lıİ' 
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,, vo alaça 

Haaaa 

Golu orlu 
,. 

" 
Caai aralıta 
Yeai cıai 

Sıra ••t11alar 

" 
•• .. 
" ,, 

" Fevk.Hı Harap 
Otel tahtHı 
ltarap lıH n ' 
ltarap ı111tua 

Mataı:a 

•• 
FnkHi talatHi 
•aluı 
Mat Ha .. 
bir bıp hauain 
3 H. ı. Hi:1ae1i 
aatuaaıa 3 H. de 
1 biaı.:ıi 

.. .. 
lılafau .. 
Mataaa ve yazıhaH 

87 5 
4a 13 

15 
17 
2 
4 

45 21 
40 2 

•t 4 

7 1 
32 12 

212 49 

209 •2 
210 , .. 
206 3-l 
207 36 
208 38 

40 
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) 
) 

200 
<tOCi 

500 

200 
250 
700 3 biuede 

ı bissHi 

300 .. 
250 .. 
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) 2300: S biıaede 7. 
) hi11eıi 
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" ,, 
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.. 
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aezk.Qrdo kain r•yrimeaık.ullere umumiyeaiae yediyüz lira. "faziyetiae rire (700) lir•b ·;.,iJİ 
kıymet tak.diri içia istimlak le.arar. 6 _ Molla oflu Mehmet ka- adet ltüçülıı. aıraba • µ. 
Hmeıioe tevfikan teşkil edilen rıaı Ruhat ve kain validesi Emi aüıtcmil tütüa tamıaa (1~~,,iı' 
b t. • · ra ki cemaa heyeti uau•.1 

·• eye 1 mu .. muuH : Hye ait rayri ıaeakullcrdea (10611) L" lır• .. 
l - E mrullah Emir o"'luaa dörtbia aekizyüz elli ia.ı 

• aetre a11rabb11 tütüıa tarl11ıaın L 
ait (76) metre murabbaı araaaın 

8uluaduf u mevkideki halihazır 
deferiae fÖre beher metre mu. 

rabbaı yüz yirmi beı lı:uruıtan 
yirmi lin. 

11.ı&r•f· .Jt•i~ 
bu aevltidelti deteriae &öre be- 8 _ Haca laaaH kısı "' ,, 
her metre murabltaı (~7) i::urıııtH Boztepeye ait (572) ••tr• fit' A 
(2S84) lira 97 kuna~, bir bap rabt.aı tiltüa tarluanı• •"'{z1} Öıtü 
maraba lııaneainiaa b•ıünltü vazi. röre beher metre aarabb•• ~11,~ı ~ 
Jetiae röre (159) lira, tütün tar- kuruıdaa (15•) lira 44 iştıf· ,. ıo 
1111 içinde mevcüt bir bıp tütiın lciymet takdir ve tabmi• et .. 1JI v 

L• • .ı .. I • 
damına (250) lira ve bahçeıi Bu a.ıJaeUere razı ,.,ıı 
içindeki havuza (100) lira ki c• aliltadarlına iatialilc kar•.'~;,,,, 
maa heyeti umumiycaiae üçbio mucibince ilin taribiaden ıtı 1,di· ~ 
üçyüz ıltmı~ dört lira doklln ıek.iı1 rü• içiade tahrire• B~tir•' y 
yedi kuruş. yo riyuetin• aüracııtl• 

7 _ Doktor R&if Akseya edebilıcelr:leri ilia oluaur. ~Yet . 

.. , Alıça baaııa 
Çarı• Sipıbı 

Arta 
Matuı 

2998-1 M 2.57,!5 50 E. 

2 - Naip otla muallim Hü. 
ıeyia Avni Altere ait bir dım 

altındı ilci hane ile ayrıca (717) 
metre murabbaı ara11 ve bu arsa 
içi•de Lir kuyuyu müıtemil r•Y· 
ri meoltulleria, mevkiinin ıertf 
ve ltıyıaetı aazarı dikk.ate alıaa· 

ralt hey~ti umumiyeaine dörtbin 
lira İtfaiye hortumu eksitmesi 

1, ,, • 
.... r 

11 2 
23 85 
22 93 

KHı•ıta Uzıaaıokalr: Ahııp Dükkio 
•• .. .. 

360 .. 
200 M. 
200 " 

Ay&1ofyı 
T arlHıa 28 bia1ede 
2• laine itibarile 
1152 bi11ede 146 
aİHHİ 

Uaıım No. M.2. 200 

3 - Kadir Emir Ha11n o,2-lu 
verese9ine ait bir bap bane ilıt 

ayrıca 105 metre murakbıı ana· 
aıa bulundufu aovlciin deteriae 
ıröre üçyüz lira. 212 6428" 

ı )1 

" .. •• 270 2755 80 

Defterdarlıktan : 
4 - Kabız oflu Murat ve 

Aneye ait (115) metre murabbaı 
araaauı mevkii nazarı dıltkata 

ılınıralc beher metre murabbaı 

elli kuruştan elliyedi lira, elli ku· Yukırcla cin• ve evaafı şırtnaaelerioe ili,ik: evrakta hudut ve 11ireleri yazılı rıyrimenlrnllerin 
betlellari peıin ödeaaelc fartile 30 8 939 tarihinden itibaren 15 rüa müddetle ve ıçılı: artır~• _ usul ıle 
•ilkiy•tleri aatlıta çakarrlaııhr. Talip olanların yiizde 7,5 dipozito ıkçalarile birlıkte ihıle ruou olan 5 - Naip otlu HHan vere-

ruş 

14 - 9 - 919 perıe•~e rfa\l ıaat 15 de Deftertlırlık.ta toplanecak koaiıyoaaa müracaatları. S · ! ıeleri ve otlu Abmete ait bir 
~------~-------:.. ______ __;. ____________ __ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi Askeri kısmının kayıt 

va kabul şartları : 
1 - A11/ca1• As/cırt Vct11i1111 okuluna 6a grl 

•i•ll l•lfl t1 •• ,,11 liul1TJ111 lgi •e 11ılc lıi Jırtcttlı m.a•n 
•l~n •• olıanlcılı int1ih•nla1111ı wırmiı •imale. ıartilı 
talei• a6al •Jilııelctir. 

lstailtltTl11 •ı•iul•lci ••sı/ •ı ıa1tl11rı lıais ol1ruuı 
l4•ı•Jır. 

A) Ttir/cigı Cumh•riı.ti t•baıından •• Tirle. 
ıriı11ien •l•alc. 

B) Yaıı 18-21 olmalc. 
C) B1Ja11 tışılclcill11i '" ıılıltotı orJuda ,,, hır 

ilcli,,.Je l••l hi•md• 111üıait o/,,.alr. /Dil r1/cdlctti •lun
lar alın••s.J 

D) Taflır ,,, ha11/ctti, ahl4/cı kuı•rsas ve stcigrıi 
••il•• olmalc. 

E) AilHi11in hiç 6i1 f ıno. hal vı ıöhreti olm•· 
... , / Zellıta •11ilceıı i6ras ıtmılc.J 

2- lıtıtlilaTi11 lftiir••••t iıtiJelarıJt• ıu vesilceların ,.,, ...... ,,.,.,,, : 

A) Nafaı c•sJanı •••• ••ıaJJalc ıa1eti. 
B) Sılalaali lıalclcıntla tam t. ıelclcüllü aslcert 

lıeıte111 1epo1• •• •ıı /cijıtlı. 
C) liıı •u•11iıtt '" o'ıunlulc şah•tldnamesi 

.... ••ıJiJcli •• ,,,,, 
D) Olc•l• elıntlıjı t..ılctlirdı askeri lcanun. niıanı 

•• l•ll•etl~rı iallul ıtti;i laeılclcında fJtdiıinin ve lctndi· 
ıi•l• 11•l•rlılıtıre teıtilcll taalalaöt ıenedi. 

E) .S•ralı. ugurlcın ıuın, ıidilcli, iagılma oe 
·~ırpınM•f• 11tiptela olmatlı;ı halclcı11tla fJelilcrin 
!'•t rllite11 l•llilcli taulthiitn•111t11i. {Bu tibi lıast•lılclar
'-• liri il• •lc•l• 1ir111esdın eflfltl malul 11/tlulcları 
ıe11r•~•11 •11leııla11ler olcaltlan ,,1c,.,ı1,, ve ha müddete 
ait A•i•111•t m•ır•flerı vılil•rine ödıttirilir.J 

J - lı~·~lil•r bulıı.tlulcltırı malıallrtlelci aslcır
lilc ı•6ıl11lnı 11t11ltt ile "'urocaat ıJıcılclu •• ı•6ılt. 
rlau llcl11ıl 111•Jtletlt hiltlirlla11 ••r•lcı ilcm•l ıttilctın •••f•. A11ka111ıia ıiilcıelc ııireat enstitü$ıi Vttırinır 
f•lc•lt11i •ılc•rl talebe ami'1ijin• ıönderilıcılctir. 

4 - Alürac•tll müddtti E,liıldn 20 sin• le J J 

O ~ " t le b l .. acıaraır. •••• •••r• . maracaa a u edilmez 
j - K•il•l tlulıul imtilt•11ına 6ailı JıjilJir 

S•~•"-t••M~ tllr1eıl1ri11• "' mirtıceat Jıraıııte fÖTetlir: 
ldılll •tlaJı '"""'"' elunc• lcagıt illeri kapanır "' 
lc•i•l •liil•11l111 111•111caat ıttilılıri aılı.ırlik ıu6eleri 
,,, ''"'i•t g•pılır. .5- 1 

Köprü tamiri eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

T1•~•0• • RiH ıelail ftJlıınun 56XOOO inei lcilomıt. 
111laılı 10/11/clı lcöpriiıiind11 tamiri 5tJJ lira 81 lcuraş /cı. 
ıif 6ıtlıliglı l~ 9-93!J tariM11e catan p 111ım6t tüttü •••t 
15 Jı Vil4ııl ltlolıtımıntle lo11la1111c11/c olan D11imi E•cıl• •••il• llt•l11i gopılmtılc ıisre 2190 111gılı lconunrın 46 ın· 
~• ••tl411l11ia ( B ) /ılcraııtta tıvf ilc•11 ılcıiltmı;e /co. ,..,,,..,,.,, 

Al•••lclı.at lı ',,,/1111tı 41 liTa 1j i•ra,ta1, Xeıf ini 
•Ö'••/c lıl•ı•rtle1/11 lıe11i111 ı11cümı11 kalı111inı oe taliplı
.,;. Jı ••••lcl:et tı'mittot malcbııa ••g• melctaplırlglı 

,.,. "- t••ft• D•l•t Pnc•~'"' mılr•tııtl•rı. -1-4 • .. 

Mercimek eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan : 

1 _ Trabzon ı:ırnizonunun 1. Teırin başından Eg
lul ıonıı11a kadıAr ilıtig•cı için 10 bin lcilo mercimelc açılc 
ılcıiltmege lconulmuştur. 

2 - Muhammen bed•li bin lira ilk t•min11tı 7 5 liradu 
3 - Eluiltmesi 23 Eq/Ul !139 Cumartesi ıaat 12 tle 

Ü•i•c•nda ıa. al. lcom. dadı·. 
4 - Ş111tnameıi ve etJ5a/ı kolorJunu11 tekmil ıor-

11i11onlarıntla mtocattıır. 2 . 4 

Kuru fasulya eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan : 

1 - Bagbıırt ıarnisonrı11un /. Teırin 611şınJan Eg
IU.l Hnana kadar ihtiyacı için 22 bin kilo lcuru /~5ulgıı 
•çılc elcıiltmıge konmuıtur. 

2 - Mulaammın b!deli 3300 lira ille temin•tı 247 
lir• 50 kuruştur. 

3 - Eluiltmeıi ~2.9-539 C•ma tünıi saat 11 de Er· 
aineıın Stı. al. lcolft. J11Jır. 

4 - Şartname ,,. efJıa/ı lcolorJunıın t•lcmil ıarni-
••nla11nd11 mıvcuttar. 2-4 

Mercimek eksiltmesi 
Erzincan satınalma .komisyonundan: 

l - Bagbıı.rt garnizonunun 1. TeıriR /J3şınd•R Eg
lul ıonuna kadar ihtiyacı için 2d bin kilo mercinırlc a,ık 
ekıiltmege lcoams,tur. 

2 - Muhammen bedıli 2200 lira ille tıminatı 1t>5 
liradır. 

3 - Eluiltmeıi 22 9-939 Cuma günü saat 10 30 tla 
Ersinc•n ıa. ol. kom. d~ dır. 

4 - Şartname "' evsafı lco .'ordanun tekmil tarni· 
~•11la11nd• me'1cuttıır. 2 '1 

Bulgur eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan : 

T - Baghurt ıarnizonunun 1. T11şrin baııntlan Eg
ldl ıonuraa kadar ihtiyacı için 27 bin kilo Bulıar açık 
elcıiltmtgı lconmu,tur 

2 - Mah•mmen buJeli 2970 lira ille teminatı 222 
lir• 7 5 lcuuJiıır. 

3- Eksiltmesi 22-9 939 Cuma ıünii ıact 10 da Er-
sineart Sıı. t1l. lcom. dadır. 

4 _ Şartname fi• e111afı lcolortlunun tekmil ga.rni-
zonlarındıı met1c•ttur. 2-./ 

Nohut eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan : 

1 Begburt ıarnizonıınan 1. Teırin başından t g 
lal ıonana kadar ihtiyacı için 12 bin kilo nohat uçık 
ılcıiltmege lc.onm•şfur. 

2 - Muhammen bedeli 2200 lira ille teminatı 165 
llratlır. 

3 - Elcıiltme 22-9·939 Cıım• tünü saat 9 tlıı E1-
ıi11c11n S•. el lcom. daJır. 

4 - Şart11anee "' ıwıa/ı 

"'"''""'• m"ı'utt•1. · 
lcolortlunaıı tekmil ıarni. 

i-f 

Belediye Encümeninden ; 1a,- "41111a 
tlelt:dige it/aigesine 150 metre mi cclarınJa /ıof lfi p 

elcıiltmı ıuulil~ mubag•« edilıcektie. /ti• ı ik·'; 
Elcsiltme 5-9-939 st1.li ıanü saat 14 dı icra '~-· '' 

nacağından talipl~rin ayni ıün ve saatt11 encılmıne' t-
rocantfrı,, ilan olunu.r 4 - rr 

Kapalızarfla un eksiltmesi ~ 
Erzincan askeri Satın Alma Kom. dan: 1,-

1 - Bogburt ıarni•onunun 1. T~şrin bal'" k'' , .. 
Ağustos sonuna icatlar ilıtigacı olan 2.50.000 kilo un ._lor 
palı sarf la eksiltmeye konulmuştur. . ,ıı ~ e~; it 

2 - Muhammen btdeli 36,250 lir•. ille tem'" ''"'i 
27 i 8 lirrı 7 5 kuraıtar . a~ •cQat 

3 - Eluiltmeıi 15 Eglul 939 Cuma I Jı A 
saat 16 da. Erzincandtı aılceri rafın •ime lcomiıgo"1111 Al 
yapılacaktır. af' 

4 - Şartnamı o• etJıafı kolordunun tele.mil I a
niıonlarında mevcuttur, ver tıgnıdır; h•r yerde her .1 ~Jı görül.bilir. lstegınlere bir adedi 181 lc•ru1 mulcobı 1 ~ 
komisgontlan ıöntlırilecılctir. . "'' 

5 - Tık.lif mılctupları elcıiltmı ıaatııaJan /,ır ,,. 
e'Ovel lc.omisgo11 ba1/canlıjıntı ••rilmiı oega post• ılı / J 
nı ıaatta lcomisqonda hulunJa,.ulmuı olacaktır. 4 

Kapah zarfla un eksiltmesi 
Erzincan askeri Satın Alma Kom. dan : ,,_ 

l - Tru6ze11 ıarnizo11unun 1. Teıri11 61111" P'' 
E!Jliıl sonun• lcacl11r ilıtigacı olan 275.000 kilo ull ki ~ 
lı ~•rf ia elcsiltntıg• lconulmuıtur. i ,ıı 

2 - Mıılaammen bedeli 37.125 lir•. ille tı"' ~ " A 
27/J-I lir• j8 kuraıt•r. , 1~ 11 ıu 

3 - Elcsiltmeıi 15 Egliıl 939 C•m• t•"" ~pı· 't tle 
11 de Er•incanda aılceri ••tın alme lcomiıgona11J• I 1• 
lacalctır. ıf' A 

4 - Şartn~•e 'il ı tflıa/ı kolortlunun telc111il ~'' ''lllte 
11izo11la1111Ja mıvc•tt•T, •• agnııiır. Her ıerde Jıır -r~I' 1 '•kıi ıörüle6ilir. isteyenlere hir •dıtli 186 lc•r•ı 111nk•jı 1 ~tı le 
kamisgonti•n ıöndtrileeelctir. 11' ftta 

j - Tılclıf mektupları elcsiltme ıt1atında11 jif 
1 1/1 ~,. • 

evvel komisyon haılcanlı;ına verilmiş 111ga poslj ,) 
aynı saatta komisyonda bulundurulmuş olacalctır. 

Nohut eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan : $1' 

l - Trabz.on ftlrnizonunun 1. Teırin i•1ınd•" ıf'~ ~ 
lal ıonuncı k•Jar ihtigacı için 10 bin lcilo nolaat ~ 
ıksiltmege lconalmu#aT. 15 /if1 il 

2 - Mahammın bedeli bin lirt1 ille teminatı /0 JJ ~ rne 
,j - Eksiltme 23 Eglul 939 Cumartesi ıaot 11ır, 11 

Er•incan sa. al. lıom, dadır. 
1
,r· 1•r1 Ü 

4 - Şartnamesi 11e eosaf ı lc.JlorJunun tek"'1,,,,J 1~~t Zı 
nizonlarındu mı•cııttıır. ~.dı~ 

K. uru fasulya eksiltmesi , ı 
fl~rdı 

Erzincan satınalma komisyonundan: ,. 51' 
1 - Trabzon 1arnizonunu11 ı. Teşrin iaıınJ• s"/!1 ~ G 

liıl ıonuna kadar ilıtigrcı için 21 bin kilo luır• fa 
1 

~ ge 
acılc eluiltmıgı lconmuıtar. . tı ıl 

2 - Malaammen 6ıJıli 1995 lira ille temıtılJ 
lira 63 lcuruıt•r. f0 JI ~ı,. fl 

J - Eksiltme 23 Eglul 939 Cumartesi soot , · 
Ersincantla sa. al. lcom. dadır. . 1rl 

4 - Şartnamesi oe HıHfı lco'ordunun telcrnılJ,,,,, J 
•onlarında menc•ttur. , trl il 

Bulgur eksiltmes1 '' r 
Erzincan satınalma komisyonundan: ,. tı; 

1 - Trabson ıarnizonrınrın J. Ttırin boııtıd" ıf' 4 11) .il 
lul 1011ana icatlar ilıtigacı için 31 ,, :,. kilo ,.1111' .,1 · r,,/1n 
•ksiltmege /cana/muştur. . 11 ; '1ll 

2 - Muhammen bedeli 2941 lira ille tttrtıtı• p 
lir• 88 lcuroıtur. t 9 

3 - Elcıiltmı 23 Egldl 939 Cumart .. ı ıd' 1, ~ı lf 
Erıincantl• ıa. •l lcom, dadır. l I''~ Itır, 

4 - Şartıumı ., cflıo/ı kolordunun tık.1'11 a"'~ 
ıonınd• mcvc•ttur, 

• 


