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1 Sahip n ••ı muhurlrl 1 CUMA Bekir Sükfıli Kulaksızoglu 1 

e 4 EYLÜL 1942 iDARE YEHl 

Yeniyol Matbaası 19 uncu yıl 
Trabzon Sayı 2920 

Telefon 115 Fiyatı 5 kuruş 
\... .) Salı ve Cuma günleri çıkar SiyasT Gazete - Trabz o n \.._ _) 

Başvekilimiz 

aramızda 

B aıvekilimi~ Şükrü Sa. 
racoğlu bugün aramıt.· 
da bulunacak. Yurdun 

bu köıeıini de görecek, bit. 

--

Sayın Saracoğ u 
Şehrimizi Şereflen o 

lerle ıöriiıecek ve dilekleri · (- ' 

lllizi dinliyecek. Hnknmet s • • o d M ·ıı A ş 1· t • 
reiıimi1i1aygıileıelimlar1z, evınıyoruz : n an' L l l e ımız ve 

Halkın içine iirmek, o 

;::m~:i~:çly:::~::.~~i~~.: Büyük Başbuğumuz I nönünün buy-
almak teflerimizin deiişmez 

releneii halinde ıürüp gel . r u k la r l n ,- d ı· n l e y e c e g""' ,· z miı ve ıiirüp gidecektir. \... ____ _ 

YOzlerce yılan ihmali 

_____ _) 

topraklarımızı ve halkımızı 
geri bırakmıştır. Cumburi· f""
yet ıün,ıinde göılerimizi Seviniyoruz: İçten sevdiğimiz ona, içimizi --·····, \ 
açıp etrafımıza bakbğımız 
z~maa. ~endimizi ıayııız ih- \ 
lıyaç ıçuade bulduk '----------

Bir yandan diinUn kö 

gözlerimizde okutacağız 
tillülderini arıtmak "t Bir h.ftadao beri Doiu 

d · ' 0 e viliyetlerimizde bir tetkik yan lln yenı oluıları kav-
ramak ve hamlelerle ilerle· •eyyabati yapmakta olan 
mek ıuuru benliiimizi Hr Baıvekilimiz Şükrll Saracoğ 
mııt.r. · lu muhterem refikalarile 

Atılması güç t " J" birlikte bugün Hat 19 da 
aellerle karıda b~: uf en- ıebrimizi şereflendirecekler 
b. b' f , akat dtr 
ıç ır zamaa la · 

İnkilibımııın ana rılm•dık. Bu haberi duyu ,:ı-rab 
bölü b"l" b k~ivalarını zon balkı, kaç gündur ıe 
·d'k mB obum.. a ıkatlettir vinç içindedir, ıeviaçle sa-

ı · u ugune kad ı - b ki k d - ·'b. b d ar o yın Saraçoglunu e eme • 
. u~ gıdı, un an •onra da tedir. Daha 1abableyin er 
ınakn a k~vkalm' e~ecektir.Bir keoden şehir baştan başa 
ço e ıı erımız 1 b' . ' 
Ş fl . . b' b' oaa ılır. bayraklarla donanmıştır. 

e erımız ıze, ız •efl . B k' l" . . G" Ü . . .. ... erı aşve ı ımızı, um şa 

am.el ınanıpkg~vendkik<!e ba · nede karşılamak üzre Vali 

vekili Tevfik Yuousoğlu, 

halkevi reiıi Bekir Sükuti 
Kulakıııoğlu bu sabah ıeh · 

rimiıden hareket etmişlerdir. 
Bay•nlı, baylı bir kafile 

muhterem misafirleriıuiıi 
Eıiroğlu mevkiinde karşıla 
yacaktır. 

Başvekilimiz Değirmen· 
dere mcvkiiod e merasimle 
iıtıkba1 edilcct..!it ir . . ' 

Şehrimizde üç gece ka 
lacak olan sayın Şükrü 'iara· 
coğlu resmi ziyaretlerden ! OD· 

ra müesseseleri, fabrikaları, 
çarş yı gezecek, Halkcvinde 
verilecek çayda çok geniş 

ölçüde her sınıf halkla t e· 
maslar ve konuşmalar ya 
pacak, Kisarnayı, Boztepeyi, 
Sürmenedeki yelkenli gemi tarı mıvaca ıı yo tur . . Ö . .... 

8 
.
11 

• mız Salam zdemır uünday, 
. u mı et ıaraydan harp Edirne mebusu Temel Nüc&&· 
ıdare eden ıoyıuılatmıı ıul- mi Gökıel, parti rt:iı vekili 
tanlar göımüıtür. Bu millet Atıf Saruhan, belediye reiı 

~ inşaat yerini görecektir. 

1 

BaıYckilimizin ikametlerine 
Soğuksudaki kö,k tali.sis 
edilmiştir. 

cehlin ve taa11ubua küf ın 

Sayın Baıvekilimiz 

ŞÜKRÜ SARACoGLU 

düıünüın ile fetvalar veren Tütün ekı·cilerine 
hatlar tanımııtır. Bu millet Sıhhat müdürü

müzün teftişleri mukadderioin , vezirleri ta.' 
rafından aııkkemiği ile bel
li edildiii aünler yaşamııtır. 
Tarihimizin babıtıız ıünleri. 

Bu millet, bu bahıhız 
günlerinin hıncını yine kendi 
yetiştlrdiği kabram an ve 
öz evlitlarıoın ellerile çıkar 
IDıtbr da: Atatürkün cep· 
hede yaralanan göiıiinfin 
kırık kemiklerini alçıya koy
durduktan ıoara, doktorla 
rın : "Yataktan kalkaraan 
ölllralia 1 ,, demelerine rai· 
men yine cepheye koıtuğu 

ve aavaıtığı günler uzak 
deiildir. Milletin feliketli 
lilnlerinde ak batının çerçe 
velediği ıefkatli göiıilnde, 
eıini ve yavruıunu kaybeden 
anaları göz yaııaı dindiren 
baıbufı baıımııdadır. 

avans dağıtıhyor 
lahiıarlu idareıi 942 Sıh 1at 'le Jç. Mu. mÜ· 

ıenui tlltün mahsullerine dürümüz Dr. Şükrü Göksu 
karıalık olarak ekicilere a - Vakfıkebir ve Beşikdüzü 
vanı para dağıtmağa, bu mıntakasmın sıhhi durumu 
ayın onundan itibaren baş nu tetkik ve teftiş ederek 
layacakhr. Avans, yükıek dönmüştür. 

mabıullerin kiloıuna 35 or. Maarifte yeni tayinler 
ta mahıullerin kiloıuna 30 , Liıe coğrafya ıtajiyer 
enain mabıullerio kilosuna öğretmenliğine t!:ıtanbuldan 
25 kuruı olarak dağıh)a Meliha Türk ve Erkek- orta 
cakbr. Ava1aıın tütün ekici· T k -w t ("fi.' A t 
lerinio paraya' en ziyade ür çe ogre men ı51ne r 

b vindeo Muzaffer Alpan ta 
mu taç olduklara bir zaman- 1 d yin o unmuıtur. 

a ve geçen senelerden çok 
fazla miktarda tevzii mem . Kız Enstitüsünde 
nuniyetle karıılanmııtır. Bu yıl Kız Enıtilüıüne 

İşçilerin pahalılık girecek fakir talebelerin ıe 
zamları rekli masrafları mektep ta 

nfandan temin edilecektir. 
lnbiaarlar idareainin ba-

kım ve iıleme iıçilerine yev· Açılış müsabakaları 
miyeleriaden baıka verdiği 1942-1941 Fatbol mrv si,,.i 

açılış ""f!sa '1rılcolarına önüm ii%cti! yllzde 25 niıbetinde pahRlı· 

Valimizin tetkikleri 
Valimiz Salim Günday, 

yanında Nafıa müdürü Mah 
mut Yonat olduğu hald e 
evvelki gün, Rize hüduduna 
ve oradan dönerek Vakf ıke 
bire kadar gidip, gelmişler 
yol ve köprüleri görmilşlerdir. 

idman gücü 
Erzurumda 

Erıurum Gençlik KulQbQoUo 
dnetl llzerli:ıe şebrlmh: ldma~ 

Gllc!l ı:ımçlerlnden ylrnıi !;işlllk 
bir gurup d iln Erzaruma hore 
ket etmişlerdir. Ge11çlerlmlz Er· 
zuıumda bir reao yapacaklar ve 
Hıalke'1 sabneılnde Kor ptyesl rıl 

temsil edeceklerdi r. Başnrı!ar 
dllerlı. 

Gelenler 
Tüccprdan Osman Sez 

'f n ve Maliye kontrolörü 
kıymetli arkada~ımız TBgyar 
Murathan geçen posta ile 
ş hrimize gelmişlerdir 

Nişan 
Bu millete önd•rlik g•plırılar 

l•lnıs maıa ba1111Jan memleket 
i'•"• edilmigecefini pelc iyi anla 
mı: l•rdır. Baıvelt.ilimiz Şı'lhü 

Hakkı Tuncay 
- ArU.ı s •• -

lık zammının bu ay başın- ki Pazar ıünü başlanacaktır-· 
ilk hıı/ta maçları , Lise id 

dan itibaren yüzde 50 niı· m an gurtl" _ idman öctığı va 

betine çıkarıldıiı öireail 9 unizon - Dofan ıençlik. ku· 

Şet.rlmlz .Erkek Orta~ttlu 

ö}'retmealertn4en Bn. Seh~r 
Gllr'le ~#rc. tmen B. Mebm~t 
Gtl111t@ nlııolaomıılardır. Kut· 
lana. mittir. '"''''' "'"'-'~' ,.,.ı;~lccır, 

I ____ ..,,. 
Oluşlar 

otorcular 
Herkesin bir derdi, de· 

girmencinin su derdi! mo
torcuların d derHeı i v r. 
yahut motor işi bir derdimiz
dir. Gerçi, geçen güo vapur· 
d an çıkarken ben de epeyce 
eziyet çekıniş ve üzülmüş 
tüm. Koca geminin Trabzo· 
na çıkacak yolcularını bo· 
şaltmak için ancak dôrt 
motor çah{ıyordu. Motor· 
cuoun biline sordum : « Be· 
lediye, ta sar ruf olsun diye 
a ncak dört motorluk ben· 
zin verıyor » dedi. Ben me· 
seleyi iyice tahkik edip 
ya zamadan Halk gazetesinde 
bir arkadaşımız vaziyetten 
haklı olarak şikayet etti. 

Motorcular kendilerinde 
kabahat olmadığını, bu İide 

çok az kazandıhlarını söy
lüyorlar. Belediyeden ancak 
sekiz motorluk benzin al
dıklarını vapur gelince alh 
motor çalıştardıklarını iki 
motoru ihtiyata tuttukları5 

n ı anlatıyorlar • Aynca 36 
mot<ırları olduğunu da bildi 
riyorlar. 

Halbuki bunla ra 24 mo· 
tor hesabiyle ayda 48 tene· 
ke benzin ayrıldığını ve ça 
laşma günlerind~ acentanın 

göstereceği ihtiyaca göre bu 
benzini aldıklarını ayrıca 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Verilen benzinin yetip 
yetmediğini ilgililerin tetkik 
etmesini dileyelim. Yetmİ· 
yorsa daha fazla verelim. 
İstanbulda vurguncu zengi. 
nin hususi laksi ( ! ) araba· 
sının israfını biz burada st· 
luntı ile, daha acı sonuçlar 
pahasına h arruf etmeğe 
katkışmıyalım. Karadan ge· 

TUNÇ 
Arkoıı 2 "' 
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KahvehOne ve M i k r o o 1 a r ı n M i k r 0 p 1 a rl a 
gazinolara dair O ı d ·· 1 urü mes i 

Umumi yerlerde çalııan Ya.ıan : 
mlatalıdemiaia bir takım Dr CHARLES H/LL 
terbiye ve nezaket kaidele. Mikroplar arısındaki "•DDt 
riae riayet etmeıi Jizımdır. bıllıme" yani birbirlerini y~me 

F k keJ/lyetl Brltaa7a bllılolert ı 
a at, maalesef bu gibi reııodı, batın dOoyıdakl dok 

Y•lerde çalıtan vatandaı· torlırla bastılar için, bQyQk bir 
lanmız, bayle mecburiyetle· Onem arıf141en bir ke~fı ıebep 
ri önceden kaboJ ve taab· Ol•o,tur. 
bit etmemiı olduklanndan Bu keştr Brltanyada iki tıp 
eberiya f la ' mecmuıııoın ıon llJılarıoda 

ar na varmak11 ınlatalmai-tadır. 
rın kaba Ye lilbali hare· 
lr ti d Suna Londrıaıo eo bQyQk 
e er e balaamaktadırlar. kllallerloden biri olan SL Mır)' 

Çinko, bir ıazinoya çırak nln bakterl1oıo1t dalreılnde bir 
••J• PHoa alınacaiı za· kıç sena enaı batlııomıota. 
•••, ••lekle alikaıı olıun Bakteriyolog profeıor A 
olmaıın &. ' Flemlng ctUıd lftborıtııvar ç• 

. ...n ucuz yevmiye ile ı .. 
.... ı. b 1 k ıımılarıoı devam ediJordu ô 
\4111& 1 ece adam tercih ıel t bl ı 
clil k 1 1 ar içinde kolonUer ba 

• .. te Ye patron tara- llnde mlkropı11 YetlşttrlJordu 
fıadaa laiç bir tart koıul Bu tablalardan biri bayat ekmf'k 
maclaa laemea İfe sevk olun- Jabut ı>ernlr '•Jabut 11ucuk ü 
maktadu Hrlnde gOrQlen kiif ı...~ 

1r _._ • bir tar l4rı..- 9 .,.o.ıer 

ela ftQYebaae ve ıazinolar U11k1tlle Ortntmı,uı. 
• çalıtaa ıaraonlann mit Bu vaıtıette ÇOlumuzuo '" ıt 

terilere karp kaba •e fe. caıırn•ı it tara ınparop atm':k 
D ... •• işe Jenlden bıtlamaktır. fB. 

a 1D11Uaele ettikleri ve ağıı kat Prornor Fle11ıng dabı 
111 =~d~ ıi~ara oldoju halde tekilde bırekf't ettı. Bu tabla 

kuld•~._ erua yanlarına ıo QıerJodekl kOfle beraber mlk 
.. ..,.n ve hazan tavla rop\ırı O~daklan Jerde bıraktı 

OJDayq ki---• bb Ye kOfQq orada bul"odu"'n 1___ -llC&ere a apça •Gdd .. " 
~•imaları 16rlllen ve ola- etçı mlkroplıno lak1şAf 
ıaa teylerdeDdir. etmediklerini keşfetti: kar on 

Ba laal .. ;.ı_! b. . ları öldorn1orda. 
de ' ra&1n il tekıl· ldlet~~ .. ffaerl blrlacl keıti leş ılıe batmaktadır. la • ~t mltropıar •rkıdaş 
b• Belediye tarafuadaa tea tı":• Jemlgorlır411Jaı, mubak 
ıt Ye telCit eclilm-• • Of o11ları Old&rorordu. 

Fransıscadan Çeviren 
CEMAL ENiS 

bulunan ınlkraplırı Oldllrmekte 
kull"uılablleceaıoı dOtGndn. 
Mikropları öldOren Peoieilii•m' 
1 lbtln eden madde antlHptlk 
v11lfeıl ıöremn miydi ? 

Oxford Onlveralteıladea 
Profeıör Florey bu problemi 
bal için etr.fına 11lıtanlar top· 
Jadı. Müteaddit deae1lerde11 
sQora, kınen ıntlaepUk b11aa· 
luını bıalz mıddeJi ayırmata 
muvaffak oluodu KOfnn peni. 
cllllum denilen kıımıodın mik
roplar için mllbllk madde olan 
(peılclllloe) çıkarıldı. 

13U buluştan ıonra, bışka 

tecrDbeler derbnl penfclllloe'io 
lnaaa vDcOtları için içten ve 
dıştan kullsomıkta mikropları 

tılddetle öldOrdllğQnQ •e ea 1e 
nl 11acıar11 oıton olduQunu gOs· 
terdi Bu Onemll idi, çOokl aoa 
yıllarda tababet ilmi aotlıeptlk· 
ler buıuıuadı bllyQk bir 11.r· 
lemq kaıdettt. 

Pıotonzh' sntraoal8mlt, .il B 
d93. ve sllfati1aaol, •Jnl fa· 
mll1a1a meD1up bu y~nl U4çlar 
şlmdideıa hemen blolerce hayat 
kurtArmıJlardar. 

ZslDrree. menenJlt, ve ber 
nevi iltihaplar baauıDodı bun· 
lar kuvvetıı yardımlardar. 

Peolclllloe milyonda bir Dl• 
b tlade malllQI halinde bile ••· 
ltf:Siol yapar. 
Atıadıo yıbut damarlara aşalı· 
mık suretlJle alloablllr. 

reis ba lr ıcıerı I•· Prof eıor tıı!crQbeılae de 
b ea &bil İfçiler, ıerek '•• etti. Sadece ba 
Jabt Ye ebliyetce Ye ae. klfJe hl Z1 ıalkrtplar10 

rebe -L • r ıradı Y•tıma71 kabul 
.... ta ve malaallele- •tmedlklerlal keırettı 

80 1 

En Ooemll olan tarafı, mlk· 
ropl n lasaaıa vQcuduna zarar 
vermekıllla, öldQrmealclir. Bu 

rlace y-ıı ___ k L- ba aıl ... ro l . 1 ece 
m•.-1. 'd ...-ıaca uelr-Jere tedl • p udıı kırtılmak lı 
•ıem ea ablikca iyi ol edl ti 1111110 tabla11 tır lhlve 

dlldarclaı aalaıdclıktaa sonra JOrdu. 

:• ' '-•ela ite ıirmele- :.::~0,~~~l bu ketlf llilll, 
e ..... ele olanmaJıdar ~lı k .. sru. r Oaeaı o/1111110 

U~·- otarap kalkm~- (P ~akıt Profeıor bu kllfQo 
.... , utıralaat etmeıiae mala 80 cllltuıa) haaaa vııcutıarında 

ilaç nslfttaiol y11phktaa ııoarı 

ltlrara karıfır; bir •et• dıba 
kullandmık Qsere klmı•aerler 
tarafuadao bu idrarda• çıkarıla 
blllr 

Burada bir gOçlQk vardır. 
DDDJadı J8ler miktarda tar 
v11rclır, amma çok miktarda pe. 
nlclllloe vermeae 1eter buıuıl 

Arkaıı J Je ·~ Jeılere aldı baıında • te. 
::: ~e~bi1eJi vatandaılar· 
ret lftdırı leÇÜmeaiade ıanı-

var • 

lak ~~kaa! halk denilen •ar 

C. H. P. Kongreleri 
' 

111ç bir lalaan calıiJ 
... faat Ptl'ell: • Ye 
~ ıazınocuınıa 
elli• •e tabi bir •llrtl deiil· 

.ı..~• •ltteriabadea al -.. ,.,. u. d 

Çömlekçi 

lakeaclerpıta 
Boztepe 

Kendi bina11nda 

Parti binaııada 
• • .. • 
• " 

1/9/942 Saat 20 
2/9/942 saat 20 

• " 
• .. .. .. llliai, '-t -..:.:ran, ke· 

- ~ kala,e,i 

Gazipqa 

Kemer kaya 

C•lauriyet 

Pazarkapu 
ç.,,I 
Yalı1emtt 
Ka1a1&me1daa 
.... tpa .. 
Etktbiıır 
Erdoidu 
Balaçedk 

.. '• 
kendi binaıında 

3/9/932 
4/9)942 
5/9/942 
6/9/942 
7/9/942 
8/9/942 

•• il 

.ı.ı___ --~ laıetil ......... ........ ...._-!. • 
lle••l•e rla '.-nala, ba 
la, 'lltt..iJi Jet ederek laal· 
........... - ... .,.,ak 
...... •eafaatJeri 

·~.-· Vazifeleri 
Yer Ye aJı.t. .. _ • ._ 

GidH•flliade T-..ı& icat.. : 
kQyelaaae larurıt ol-.. 
........ d Y• ııliao aalaip 

Yeaicuma 

,, ,, 

" " .. ,, 
Parti biaaıında 

,, ,, .. .. .. •• ,, 
" 

9/9/942 
10/9/942 
11/9/942 
12/9/942 
13/9/942 
14/9/942 
15/9/942 

.... 
tt •• 

•• •• 
" .. 
" ti .. " 
,, " .... 
•• il 

· Ankarah Aşık Ömerin 

Hopodan Karadenize ilanı aşk 
Sularla çajıl çağıl konuıup cop coıa 
Y ollarda11 döl\e döne dağlardan aıa aıa 
Kendimi bir bilinmez arzuyla bıraJa yordum, 
Bu yolcaluk aaliba bitmiyecek diyordwm. 
Hanıi yurt parçaııdır beai dialendirecek? 
Dai, beni omuzuna al; ıu, beni aöiıllne çek. 
Dereler almaz ~edim derdimi katam&dım, 
Karada bir eı olup bağrına yatamadım, 
yaylalar dar airlndü içimdeki ılr&ye, 
Az kaldı dönecektim bo,, aerİIİD ıeriye. 
içimde çırpnııılar, kıvranıılar yanıtlar. 
Şim41i yok deyip aeçiı, timdi buldum ıanıılar. 
Kıyındaki kabuklar ıibi bom boıdu lafım. 
Ne kadar coııam da ben ekıikti bir tarafım • 
Sanıyordum hiılerim aılıadan bayle yarım. 
Meğer zorla taıarmıı yaylada duyplanm 
Fatihin ıearileri karada kayar ıibi. 
Seni görüp coıtular bir bir dalgalar ıibi. 
Ateşteki çini kap gibi pittim akp•la 
Ve gece 1eıiD doldu içime damıa:damla, 
iç y&dime nakıoldu endamın çizai çizai. 
Her da.ıa ıenin kadar benim olan bir iz ki 
Kanım kadar ıuyun da nabız vurdu içimde, 

Anladım : Biz bir çiftiz baıka baıka biçimde. 
Gözlerimin ön&nden perdeler ıiliniyor, 

Gönlüme yaimur aibi aökten earar eniyor, 

Duy.ıyorum tenimde gök dudaitn nemiai. 

ilk defa yaııyorum bilylk •a•lat demiai 

Alnımda rebbia ağzı, ayaiımda uçurum. 
Sen ıınır11z bir tuzlu •uyıan da alrlyonm: 

Bir kadife yasbkta yatıyor baflarımız, 
Sahilde damla damla ıpk ıöz yaılarımız 
Bende senden 11çramıı bir damla ber kelime 

Daıecejim aöiılne Bir ıarılaan belime. 
Suyunu ilk gördiiiim dönemeçten ıapalı 

~dım: Beadeki rula t& eseldea Hopah. 

Onbeı yaıına kadar deniz ıörme.ia tenim 

Eagiain çocuğudur muhakkak rubam beaİ•. 
Blylmlı betik di7e clalıacla saH ..... alı; 
G&mleklerimi yelken yeriae kullanarak 
Götalmde çarpıntılar yaratııuıtır kaç iaman • 
Çok defa gö.&erimi kapl~yaa gizli duman 
Gemilerinden imit &izli d•i•lerimin. 
Karada takata tez keailea diderimin 
Sularda ko1111ak koımak kaybolmak arzuıa •ar. 

Anladıın bat ucumda aiçin ber ı~ce ıu Yar. 
Denizi ilk ı&rdlitlm dönemeçten ıapah 

Anladım bentleki ruh ti ezelden Hopala. 

Behçet Kemal Çatlar 

Motorcular 
J 

88fleralı 1 de 
miye aitmek, gemidea b· 
raya çıkmak 6ıt6nde dura· 
Jacak bir iıiir. Bu iti çlrlk 
motöre, ekıik benzine bırak· 
mamalıyız. 

TTaôaonlıı lcııgılccıların ,.,p1ı1c. 
'"" tarllalmisln w ıönllmdsl• 
agrı bir lıöıtılnde psılıtlır, •n•• ,.,,,.. .. 

Motorcolo"'" ısın plelceılllc
lerinl, fetlalcarlılcl ... r4nı .... ,. u~a· 
ılıga ulut11uga la:ıum gole. J. 
tile/öl lıarhi gıllarırul• lnı6olala, 

Folt.at •olorc.ı. 6-ıh Al· 
iti ilci üç .,.e önC4/cl tarife il• 
lı fÖTmılctıdirleT. Hal6ulii m .. 

.... .:::. fedak1r1a1ua. 
-•••-cı..n;e::e~ı Ye 
.... , ID tabii latldr flaJet 
rak tate.~- •-.ola 
cetiz. --w511& Ye l.ekJeJe• 

-~~~-==-------==-=-==----~ 
BIRI<Aç SATIRLA 

Şekeı i unutmak 

torcaku dü1t 25 lıııNıa altlıftl•· 
rı çivigi hufd• 146 ı• alfgarw• 
Ü.tüpıJ 35 den 250 ı• çılcmı""• 
Bog• 5 · i milli palıalılıınmııtır. 
H.tat 120 kwr•ıbn 'lO lira ol· 
••,ı•r. Malclne ••I• 1,5 llraftla 
14 llroga gilluel•lıtlr. H.ıı. 
ltaraposarda 10 liraıa •atılmttk• 
tallır. BıJtd11 6anlara lıaıat ,,. • 
laalılıfını da eld.fin. 

z. . . Ç. 
ytinllaeti •Ocadelesi 

Y•lllD kaldı 
Akçaabatta iki k 

leJtia •iaeji llllcadelea Ufak 
Pllll.ı •e llç&nca kn-•~ ya ca4t1e 1 • . -.-a mı. tia... fbt,. zaraat velrlJe 
.ı1ı..-ı~•Uen tabaiaat ••· 
~ olduiunclan .aca. 

,.,_ kaım11tar. 

Şekere zam l 
herlce$, ıe/cer ih:~Pı dılctan $Onra 
ılm•ya 111 b 'Y•cmı meyveden 
kıvun• le, ec uı kaldı. Bu sebeple 
'- ııpuz resaJr 
lflr, dmürlerladı 1111 yemlı· 
bete kondular. e g6rmed/k/erl rağ-

Llltin, bu , / 
''dtnur Yağrnı~ı~ı tım zamınmd11 
nlnd11 güneı d04 ve tım zam•
reletde ıeke" n mıdı41 için meg
blr ,., t, / anımı. tat namına 

T. f madı. 

durm~';ıar, '', tsı~ latlı ve don. 
• ı ot ar, tnaaaw., tat-

sız meyve satıgorlar. 
Bu h1ıl k11rıısmd11 kl,sik ileti· 

sadm « ilcame lcanunu » bil• deiJe· 
rint kagbettl. 

Diğeı taraf t•n « Şeker » den 
muztarip insanlar, doktorl•ıa baı
vurar111l. tedavi çareleri arıtJOrlar; 
/cimi, ıelcer yemedı4;, lclml ıeker
lendiği için hasta .. 

Bu tezatlara bakarak, yatı tat
sız tatlı ve meyre yemek re ıelte
r/ unutMak hay1tlı olıcığa hen· 
ziyar .• 

1 Molen:•lar iıinla °"'"' ol• 
"'" ele alınme•ın' Tra6son .. 
•• lun.lt mHe,.lırlnclea 6irl 
olOH/c ileri ıirf,.,Ut. 

Sortra ı•mliM tol• ,,_,. 
lcen bütıüa mnlcllerln gole,,/•" 
birinci meokt mertllwni111 ,,,.. 
lııorlar. Kentli ltHcı6rma 6'11 
.Mı.. telNiu•I ıeflrıtllna ,,,.. 
iiltrim. Buıaaa ÖM11e ııçl/111•" 
ltaıa•anJa /IOlf ıiml•ln daio ,.
/un ilfi•lnt rica edi,orus. Her ,,..r 
/el ıelcaıu lcM'1 ,..rtllfMlaiı.Jdl 
••tora lnerH mıHle lcal--. 

Bir tle ı•mileria Wıllı U· 
naaalora ,,.;ı .. Jcon olJafa aJor 
aJcıo11td•• eooel alaflırılm•'°" 
laa1Uantl• hıta/.,ıt11ıllti• ~ 
Cfl11lılıfc itile rls. TUNır 



-
Başvekilimiz 
aramızda 
Baştarefı bir de 

Saraçollu Ja böyle bir sezisle 
ııtaml%a geliyor, Gıirılı;rdir doRu 
illerimi%de goptı[lı ı.eyehatı ilgi 
ile takip ettik. Burada kaldı;ı 

KÖY 
-

ve KÖYLÜ 

günler içinde Je Karaılenizlilerle Bugün bütün dünya birbirini bojoz.lıgor. Harbin hat toprak çok kura ise sabana iş gördürmek k'abil ol· 
/Jaıbaşaverecelc. dışında kalan birkaç memleketten en mes'ut olan bi%iz. maz. Bu i1ln de tavını bulmak gerektir. Bn iş içfo mcm-

Bir çok dilekleriırelz elduğu şüp B ı 
hesizdir. Bunları açık dille, ıüuene iitün yolları kapanm •ş olan bu dünya içinde lcendlmiz.e ' /eketimizin bir çok yerlerinde güz, en iyi mevsimdir. 
rek Başuekllimize akıcttirmeligiz. gÜ'flenmemiz için çok lcaflveli olmamı% iiiz.ımdır. Bizim Bu meuıimde yağan gağmurl«rla toprak işlenmesi 
Benim, lt~pıi m~mlelcet mesele· için ku'Ufletli olmak demek şanlı ordumuıa e laalkımııa kolay bir hal alır. Kış ba tezekleri par çalar,· alt üst edil· 
lerine ait olan bazı dilek "' dü- liiıım olan en mühim ceglerin memlelcetimiz.de getiştiril- miı otları ötdüriir. Böyle o/anca baharın tar/oyı htrZlT· 
ıüncelerimde11 bir tanesi ve fim· " 
dilik ın önemliıi demek oe un mesi 'fle qepo edilmiş elması demektir. Bunların en başın- lamak ta çok kolay olur. 
;,imizdir. Traizon ve genel ola- da gigecelcler gelir. Şa halde bu zamanda en büyüle 'Oa· Fakat bazı g r/erde sonbahar gDğrnu.,.u bu işin ya· 
rc/c Karadenbin Samsandaıı hu- ı.ife bu yiyecek/eri yetiştiren çifçiye tiüşmektedir. pılmasına garıyacalc kadar düşmez. TopT.ık/ar kuru kalır, 
duda kadar olan kısmı kışın, 

Sayın çı'~çller 1 sonra birden kış basar o '"'akit açmanı ı·Jkbaharda yap-lıemen, kentli başlanna kalıyor- I' " ;., 
ler. Kar kara yo//amu, fırtına, Memleket sizden gurt topraklarından mümkün ol· mak dııha kolay ve do;rudur. Kış rutuhtinden fagdala-
rittıisi i•çllmui çok zor hale duja kadar faıla fagdalanmanı%ı fJe kahil o/Ju;o kadar nail toprak. hıdrellez den evvel en igisi Mart i,inde iş/er.ir, 
ıetirtgor. IS-ıo gün•e bir va. ,ok ekmenisi istiyor. Bunun için boş arazid~n kabil alda- hattti. erken sürüldü i$e iktlenir. Sürme işi !gi fJe ıoek· 
P•r uirııdılı ı:amanlar oluyor. • f 
Ba yerlerin unu ise h,.rhalde ğu 1<adar aydolanın. Yeni açmalar size açmalar m•hsrı- tıntia yapıldı ise ikileme için kazayağı, sahanlı tırmık 
dııardtın i•lmeye bağlı olduiu lü artırma imkti.nlarını oerir. ıihi dletler lcullanmak 'aha elverişli o/ur. 
içi,. şimdiden buralarda u• /Jf. Yurdamuıan eiraate elvericli top ·alclarr baıün için Sa tutan taban yerlerde yeni tarla meqdana getiri-
riktiri/mesi lazımdır. r h 

bize ı..ez.ım olan m h /l · le f l L 1- yorsa ma sule zarar oerecek olan ha fazla sagun akı-BaıGelcilimizin kendi tieJi/c. " a su erın ço a% asını verece"' 1<a· 
I h I ,_ dardır Yaln b t ki b · l · t l tı/moıı. tarlanın tafJa getirilmesi /ô.ıımdır. Bunun için de eri gibi, " er 111;ı•u:rn baılıca gı· · ız ıı oprc arı ır an eoıue %ıraa e a ıp 
dası otan ekmek., goklueunun sürmek, ekmek ıerektir . tarlanın oaz.igetine göre lazım ola " a•clıkla ue tar/anın 
pek çok sızıltı/ara gol açması Bundan 15-28 sene e'Oflel memleketimizde sahtı·n m•gli boyunca derince hendekler açtlır. Fazla su brı lıen
haklıciır. Dileğimizin ôütün va11• altında t /el b- -1cr -- 50 60 il d- - dele/erin içinden akıtılarak tarladan uıaklaştırdır. Fı :la 
talardan fagdalanıfarak düıünü. le d d ;pr~ l' 0~~ ug~ uıa . - h .. ~ yon fonum su iatan yer/erde açmalar /;ög/e karat imadan mahsul 
lecet1ndın eminiz. a ar ı. egıı ı umhurıyet de'Orınde ulcumet tara ından •erme%/er. Bu fazla su tarlada kaldığı müddetce kgk/eri 

Bagün ögle pis, ögle çetin gösterilen gardım ve teşt1ilcler ç ftçile,;m;z tarafından boğar 'De çiirütür. Köleleri çürümüı nebCJt da mahvolur. 
J~nga ıar_tları içindegiz lci lıü- ı gösterilen gagretlu sayesi•de haıün saban altına alınan Bundan başka su tutan topraklar soğak olur ve geç ta· 
kumetle mıliet el ele, gönül gönü toprakların yekunu 100-110 milyon dönüme ç1/cmıştır. 00 ıeıir. Mahsulün tava ıelmeside böyle topraklarda ge· 
/e ;arılmadık.ça iı iÖrmeğe imkan Bu da yr.tiıme~. Yurdumuzda daha açılıp ekilebilecelc eilcir. Böyle ratubttli tcıpraklarda mahsulü azaltan bir 
~~ş ':r·_:u 1 i>akım:ım hallcımıza 100 milyon dönüm kadar yer fJardır. Banları bir nn ev· ço hastalıklar da lcolagca çoğalır ve çok ziyan yoparlar. 

o ev er 11e çoktur. Her 1 - le. h / le t . . b. '/ d' h d 
·'~,~~a lıiikürnete yardımcı olmak, "1·e. s~rme em meme e ıçın ,, vaıt e "· em e ıe- Açman•n derı'nlı·g· i n olmalıdır? 
m_ı .' mert/aati ıalui menfaatle. ırımızi arttırır. 
~ım~zd~n her zaman tıe heı ger- A d k ı d ~ Aımalarda sürme derinliği 20-25 santim kadar 

c ustun tııtma1<. zorandagız. Ba çma ne ir, aç tür Ü Ür f olmalıdır. 
es~1'1~ ~ykırı hareket etlen/ere Açma deyirıce o/ela birlcaç türlüsü ıelir: Yeni a9ılaaalc bir araıinin birdenbire çok derin ıÜ· 
mı ' vıcdanın emrettiR' 
Cezaları Vermekte Ô[ I en Oflr Jşıenmiyen tar/a toprakların açılmDSI rülmesi doğru dejildir, /Jirden derin SU•Ü/ÜrSe toprağın 
düt etmemıligis. r an tered- Çuyır açılması, d1rlnlijindtlci lıam toprak tleJiğimiz ölü toprak üste çı• 

_ Baıımı:da /,.önü iİ6i bir 00 Mer•a açması, icar lcöklerin en çok halunJuğu toprağm yüzünde bir çok 
buR ~ar. Onu ııoigor. ona inanrı!rı Orman açması. canlılar mikroplar bulunur, bunların mahıulün ge/işme-
cıe ıuveıeiyoruı; O d . . 1 v l k kl . t }ı. tl . d k B l I t . · a ~ızc ıüveni. ı eni açma ar için ullanılacak topra ar çayır sıne ve ar masma ızme erı o unar. u can ı ar opra-
:;~/.n çüetıhn .imtiklı~,.la~c "girln/

11 
olarak, orman olarak ve mer'a olarak kullonıimadan iı11 derinlilclerine dojru gidildi/ece, huralartia gaşıyamı-

aı a 11 ıç re ınmıyec -· · . ·da k dil · l k d g ·'-/ rından azal I ~ - t • b' d d · -biliyor. Bu 6. r . . eıımızı U%Un mu et ter e mış tar a topra /arı ır. ac .. " o . ır ar. c.ger opragı ır en erm su-
- , ır ı;rmizın en hü v k d .. ı di - · · 1o11 ·ı .. - rersek öli toprak üste çıkar. Bunun içinde küçük canlı-yulc. kuvvet kagna;utır. · ~ u ar~ a sogıe ıımıs "' mı qon donume yakm 

Baıoeki/imiz gılların arazi ışte llogle topraklardı,.. Bu toprakların bir kumı Zarın üremesi fJe mahsule faydalı olabilmesi için birkaç 
J Ji - ô' guğıır. b ~ ' .,,. k ll / fı tlL · h l' 61 · t ""•" os ır millet ve devlet aıan mer a tı ı u anı ıgar, alcat buıünkü durumda sene 11ı ag ı r saman ıs er. 
d~mı~ır. Karakterli, bilıilı tec buniarm tarla •/arak iş/enmasi daha f aqdalıdır Asıl Şu halde yeni açmaları birdenbire çok derin sür-
ruôelr ve cesurdrır. O d• • 1 b l d L le J A l ' le d • d • 'lJi ır • J i - -1 k ı~ b . H na a ıü· mer u ar un ar :.Ilı uaş aııır. sı mer'alarda tttrla mah- me ogra egı cı r. ager aer n suru me u:ımsa unu 
ve,~ıgor~z. _ erhalde 0 da bize sım. sula yetişme%. gavaı gaoaş coğaltartılc birkaç senede yapmalıdır. Yal· 
ııııı;ı baalı ogle olmaıavdı B M t • le d · ·11· • i l h J d d 
Mecliıl önünde okudatu · · Bunları açmaktan bir /ayda umrılmaz. Hagoanların nız opra.gı fO erın mı ı ve ıg 0 an Q%I yer er e e-
mında: •·l:Jiz Türküz, T:;o~r~. burada guyılm11sı için bög/e mer'aların bırakılması ıe· rin.e yapılan açm11ların zararı pelc görülmeyebilir. 

"·. ~aim~ d~ TurJc~ii lcaıu~::~z~ rektir. M~mleketimiztie tarladan alınacak molısul lcad12r Veni açmalara n dikelim? 
kBızım 1 ç ı n f ~rlcçüliilc. bir ha9 t1an da liıımtlır. Hele çayırlar-:ı hiç Jolcıınmuğa ı~lme:. 

on meıclesl oldıııu kad B . . . . . Yeni açmalara lıer şeyi dilemek doğru olma:. Çün-
ena:ı okadar bir vıcdarı 0 :r 1c:t l 

6 
u İamanla otun ftgedınk balı~ l>ıçıimıg;r. Çfır· ka ıı:un :aman işlenmeden kalmış olan toprakla her ~a-

tür mestle.sidir. /Ji~ azaları v~ ~r o.ı~ arsa k 01 gapka ~~ erk ekn 1~
0.ı çı _ a;ı ~ış 0 ~.'·' man işlenen ~e üz.erinde ziraat gap:/an to,rak '"asında 

azaltan Türkçü değil çoğ ı rman ozura açma ıçın te e ıme sog emıyectgım. f arlc 'Vardır. Uzun müddet boJ hıra kılmış toprak qatkın
ve ço;altan TürkçügÜz ve a ,_aenr Bunu yapmak insan ö/dıirmek kadar ıünalıtır. cezası da 

11 dır. To,,rojm içinde toplanmış olan bazi maddeıer bir v~kıt ôu i!tilcamett~ çal!şdcafı•,, o kadar büyiilctü. 
dııemezdı. JJa sos bıze Sara. Şu halde açi/ması istenen arazi tarla olmıga ~/fJe. çok bitkilerin yetişmesine engel olurlar. Bunun için geni 
coelu~u" d~h~ çok ıevdirmiJtir. riş/i bir %amandcrnbui terlcedi/miş oları topraklardır. Şim- açmalara ıelişi kü.ıül her şeyin dikilmesi doğra değildir. 
b" ıo:ıu soglıgett Sr.ıraçojl•ndan di b ilkbaharda gapr/mış açmalara ise toprağı iyice hazırla-
çolc ıesler ôıkliuoru• .... '-akıı• unları nasıl açalım onu kısa'a gözd~n ftçire/im: 

~ • '"' 
11 

• dıktan sonra sonbaharda ;adar veya yulaf dikilmelidir. 
dezili:z. Açmayı nasıl ve ne vakı't yapmalı ? Birinci seneden sonra açma/arda diğer mahsuller de 

Ba~oelcilimizi içten say· • l M h l k d ~ l [ geti~tirilebi ir. a su mi tarı a zamanla 1 a.ı a aşır. 
aılar/a teluar ıeldmlar, aramıı. Yeniden açılacolc arazinin üzerinde çalı ğibi, briyülc- Memleketin lıer bakımdan emniyetini temin etl.ecek 
da igi ıünler ıcçirmulrıi dileriz. çe taı gibi pul/ajan çalışmasına engel olacak ıeyler olaa mahsulün çoğattılması davasında en Önemli geri 

Hakkı Tuncay varsa bun/ar ortadan kaldırılır. Ça!ılarin köklerinin çı· işıal edHelc olan işlerden biri ş;rndfoe kadar boş bıra 

YENİYOL 
Haftada iki defa 

Sah, Cuma günleri çıkar . 
Umomt neşriyatı idare eden 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

yıllığı ( 550 ) 
Altı aylığı 300 kuruşlur 

-

Reami ilinlarnı aatırı : 

5 kuruştur 

Günü geçen sayılar 
25 kuruştur 

lıao mUcd rt-ca ından 
meaullyet kabul edilmez 

Derç dllmeyen yazılar 
i11de edilmez 

karı/masına da ıayret edilir. Bu kikler çıkarılmazsa kılmış toprakların yukarda sö'glediğimlz g ibi açılıp iş· 
pul/uğun ucuna takılarak işm ıüç/eşmesine hatta pullu lenmesidir. Bunların malı.sal flerccek h~le konması ıiraat 
ğan kırılmasına stbeb o/ar. ser'Detfoin artmasına sebea olacaktır. Bu saoaşto en 6ii.· 

Bundan sonra açma işi ıelir. Yeni açılacak toprak- yiilc vazife memlekttt işlerinin en güçlerinden ayni saman
larda en iyi iş gören pulluk/ardır. Hele palJağu traktör da en şere/lilerindt.n biriyle uğraşan çift ige daşmektedir . 
çeker•e hu iş hem kolay "' hım de temiz görülmüş olur. Aziz çiftçi I 
A~ma ~çin pulluia tarlaya sokmadan evflel topraiın ne· Ke/unun bütün kavueti , giicünfin bütün yeterliği ile 
mıne aıklcat etmek lazımdır. Toprakta çolc JU flarsa ga çok elemeye çalış. YetiJtirdiğin mahsulü değerinden cs

tün /igata satacağm muhakkaktır. Hem kendin kazan 

Mikropların mikroplarla 
öldürülmesi 

Baıtarafı 2 de 
peolcllllum yoktur. 

Fakat bu zorluk yenilmfoı 
bir zorluk değildir Dııba brışko 
p olcllllne kayoaklcrı bıılmak 
ıçın araştırmaiar yapılmaktadır. 
Klmyııaerlerlo bunu ıaborntu 
rarleda bil lsllb1al edecekleri 

ümidi ile buoun klmJevl ter 
klbl l!ıcclenmektedir. 

Bu mUoaıebette, Londtııdlt 
St. M..ır y ıı .. staneslle Oxtord 
Oniverılteslolo dOoya tıp aıe. 
roiade pek bllyOk yerdımları 
oldueunu ıöylemek h~r halde 
mllbal8Qı &aJıhaıyscattır. 

hem memlekete hizmet et Boş toprak bırakma .. 
Yeni c~tığın her lcarrş toprağın yurdu korrımak için ha
zırladığın geni bir sildh olda;anu unutma ...... 

Halk vi reisi' ğind n: 
Evimiz halk deıshaneleri. Köycü/ak, Temsil. Spor 

komiteleri yenileneceğinden bu şubelere mensup arka
daşlarm komitelerini seçmek üzere 7-9 - 94~ pazartesi 
günü saat 21 de Halkevinde ha21r bulunmalBfl riçll olunur. 
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Uôn 
Strmene icra memnrluguodan: 

Of an Kazret kOrUndE o HQ 
ıeylo Akyıldl11 UAmsız Oç } Qı 
Jlrml beş TQrk llııısı oyr c.ı le 
ra m&1ra(1 borçlu Ofun yavan 
k«)JQatlın Mebm.,t otlu R cep 

bıkkıuda yapılım icra takibin· 
de· Borçlu Recep ntımına ç1• 

karılan Meme emrine Yerilen 
mıınbıttcı adresi meçhul kal 
dıtı blldirllml•tir. Kendlaloe J&· 
pılıcak teblltatın lora ve iflas 

kan.auııuo 57 lnol maddesi de. 
lıletlyle aukuku usulü muba 
kemeleri kanunuının 141 lncl 

maddesinin blrlncl fıkrası mu. 
clbloce nauon yapılmasına kı· 
ru vullrale oldutundan ltbu 

lllaın taribi Df'frlnden ftlbarea 
bir •J içinde borcu txı •mf.olı 
lllımdır. Bu mQddet içinde ta. 

lep olunııo parayı ödemezseniz 
tetkik meroUnden tem1lı, itiraz 
ve1ılıut iadeyi mubakeme yo 
llJle icranın &eri barakıhnaaına 
dılr blr karar ııtlraectlkçe ceb 
rl icra Japılecatı ve yine bu 
mQddıt içinde mııl ieyaoında 
balun111uız lbımdır awlu11ma. 
dıtıaız takdirde alacak.h tora. 

fıaada Tiki olacak şlka1et Oze. 

rlae baplıle tazyik oluna.:aaı 
Dll ve hakikate mubnlU beyan 
.Sı balunruınıı hıllude ylna ce. 
11 ıroreceğinlı ihtar ,e tebne 
•akımına k.ılm olnaak Ozere 
lltn olunur. 

Satın Alrna Komisyonu ilanları .... 
Açık eksiltme ile kuru sogan ahnacak 

Trabaon Sa. ili. Kom. reisliğinden : 
1 - Açık eksiltme ile 18 ton Kuru Satan utın alınacaktır· 
2 - Mutı .. mmen bedeli 5400 lira ilk temlnalt 405 liradır. 
3 - Evsaf kolordunun bOtQo garnlzonlarındn vardır. 
4 - Eksiltmes\ 7 EJlQl 942 pnarlc&i gDnQ saat 1 ~ dcıdır. 
~ - lıteklllerln belli ~nn ve saatta Trabzon satmalma kO· 

mlıyoauna mOracııatları . 236 ~- 4 

Pazorhkla kuru ot alınacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 
l - Paıarhkla 2-lO Ton kuru ot satın ahoacektır. 
2 - Tabııılo ed len bedeli 19200 Ura ilk teminata 1440 llrodır 
3 Enııf Kolordunun bntnn garnlzonlanodıt vardır. 
4 - Pııza rlıtı 9 Eylı1\ 912 çarşsmb:ı glloll 11at 10,30 dadır 

k 5 - lateklllerln bell\ gUo ve ı:ıetla Trabıoo aattn olma 
oınlsronuna muraoaatıarı 101 

Pazarlıkla soman ahnocak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğindea : 

! - Pazarhkln 175 ton Saman ıalıu ehnrıcaktır. 
k 

2 - Tahmin edilen bedeli lOiOO Ura ilk temlaıh 787 lira 50 
uruştur 

3 - Evsaf Kolordunun botun garnlıonlsrındıı Tardır. 
" - Paıarh~ı 9 EylQI 942 Ç•uşambc gaan 1111t 11 dPdlr 

k 5 - lıteklllerhı belli 2nn 'fe ınatta Trebıon ıatm a\mı 
Omlıyonuna mnrrcaatı:ırı. 110 

LWWW 

Kopoh zarf usulü ile sığır veya 
koyun eti alınacak 

Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 
- Kapalı11rf ı.ısallle 50 tQo koyun Teya Rıtır eti ekılltmeJ• 

konmuştur. 

~ - Ko1un etinin Muhammen bedeli 57000 lira ilk temin•· 
h 4276 liradır. Sığır etlalo mubımmeo bedeli SOOOO lira Uk 
te mlcou lı 2250 liradır. 

3 - ETsat Kolordunun blltQo gaıolıonlarıntla VHdır. 

4 - Eluılltmeai 17 EylQl 9-l2 Perşembt gQnQ uat lO dedir 
6 - lsteklllP.ıfo belU gOa Te saatta kaauouo 3'l, madde1io· 

de tarif edildiği veçblle bnırla1ıcaklorı teklif mektuı.;lırını ek· 
elltme ıaııtlndeo bir aaıst evvel Trabzon sahnalm11 komiıyouuo• 
teTdl etmeleri. 480 2-4 

Pazarllklo patates alınacak 
Trabzon s,,. !fi. Komisyonundan : 

1 - Pazarlıkla 38 ton patılet aatm ahoaeaktır. 
2 - Tabmlo adilen bedeli 0000 lira ilk teminata 67S liradır 
3 - Evsaf Kolordunun bQtQo Oarolıonlırında vardır. 
4 - Paıarhtı 9 EyJQI 942 Çuşamba gllntı 111at 10,J() dadır 
S - lsteklllerlo belli gtlo ve ıaatta Trabzon 11tı:1alma ko· 

mtııoouna maracaatları. 211 

Enstitü ve akşam sanat okuluna 
talebe kaydına boşlandı Pazarhklo Soğan alınacak 

Trahz6n Sa. Al. Kom. ReiıHğinden : Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
1 

- Pazarlıkla 30 Ton Soğan satın alıoııcaktır. Enstitü ve akşam san 'at okulu talebe kayit ve ka· 2 - Tııbmlo edilen bedeli 6000 lira ilk teminatı 450 liradır. 
3 - Evaar Kolordunun Bntun garnizoolırıoda var.ılır. bul muamelesine 2(-8-942 P8zartEsi gününden itibaıttl 
' - Paıarhtı 9 Eylül 942 çRışamba gnnn saet ıo dadır. başlanmıştır. 

k.orrı~ - lıteklllerln belli gtln ve 1aaltı 'l rabzoo sa tin alma 1- K1Jyıt şeraiti: Enstitü kısmı birinci !lmf için 
p '1700008 muracaatıarı. 216 ilk okul ve özel dördüncü smıf için orta okul diploma· 
azarhkla koyun ve sıg~ ır eti alınacak /arife 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf, s~ğl,/c, çiçek ~şısı 

Trabzon Sa Al. Kom R . l'ğ· d ve Nüfus ka11tl11rile birlikde. 
· cıs l ın ea ı- Akşam kumma kayıt olunacak talebe içinde 

Miktarı Tahmin edilen Kat i te ilk okul cliploması veya ( A) ve (B) kursları vesikaları 
Cinsi Kilo Bedeli minatı çiçek aşısı nüfus k6~tları birlikte olmak üzere her gün 

Ko,.un eti 2270 Lha Kuru$ lira Kurus ih1Jle gün ve sa_a ...... t~,_,_-• saat (9) dan s1111t (12) ye kadar okula müracaat/an 
Sığır eti 4150 

2
•
97 

- 375 7 Eylül ''2 15 Her iki kı•ma kayıt olunacak talebelerden m•li 1 
- Yukarda cina m'lct 1 

21
'
0 

374 7 Evlu/ 94115,30 da vaziyetleri müsait olmwanlarm ihliyaçlarıda okul idare· 
2 - EvHf kolordun~n 11

; ~~ Yazılı ~tler pazu lıkla satm 11/macakt11. since temin edilece4i ilan olunur. T -3 
1'. 3 - lstelclilerin hizalarınd u u~ garmzonlaı mda vardır· 
rı~zon satınalma komisvon~ gost~rJJen gün ve saat/arda kat'i teminat/arife birlikte 

- Koyun eti kuyru-'u _na muracaat/arı 
-= -~_uzerinde olacakt 556 ilan ~.---=lr~. ~~-=-=--==~::-.-w=~=-... 

::uıabrık C bM04del•tlltnucl~~I-: Şose 'ınşaat eksı•ltmenı• 
.. .... 1 - idaremizde maasli ve ücıetli memurluklara 

raııa rtalle r:·. ep Olıaııksııın v·ı A d or/4 mektep meı.unları müsabaka ıle 11/ınac•ktu. 
rıııı •ıl ııa:k~ıtmak ve ratu. 1 ayet Oİmİ encümeninden: 2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin tek· 
nl• Mıpnrı •n eııçlu Hiıı- Mııddt-· 1 Ek lif edeceği yerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
kOJQn.. nıbly11tnıu bDyQk •ahil l. - •lltmeyı konan iş : Trabzou - Snrme11e J - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı turacı A~°uıo~~P P zarda manıra O•OH)Y~ unun 33 500 llA 36 1-214 locl kllometreıeri araauıda l O 

1 lu Yu .. r Al~tlu ıaw doğan:. 1081 kııC:~ı (IS) kuruşluk Araklı nablyeslode 714.ao metrellk. kanun hülcmün~ göre 15 lira as i maış veya 6 ira üc· 
'"•r ••llJe cP': •u bakkındıı M d Jenldea lntaaıı ret verilecektir. 
•• Jıpılıa d mabkemeaın. 8 

de: 
2
-· Bu ite ıll şertoame H evrak şunlardır. 4 - isteklilerin 788 ıayılı memurin kanunuaun 

ıaçlonuıı ıQb~':'ın~~· ııonuodı A- Ekılltme şıırtuımesl 4 ilncü maddesindeki şartlar/ haiz ve devlet memuriye· 
•illi koruııaaa k ne blDıeo B- Mukavele proı·eıl ı I 
.. •auounuo tı'ne ,·ık ~e.ra girecekleıln JO gaç:mı geçmemi(: o.ma 1111 ••del 31 11101 lllııdd•sl 1 mu. C- Bayındırlık işleri gıoel tartnameıl " 1 

'' " " 

rıtrııı delaleuı1 ~9~ n 
11 2 lneı D - Ananı tulani maktalır Ye taklb cedvellırl llzımdır. 4111

'•'• 3 Do ı r k uncu mı•· E 8erldöpıl keşif cedYell 5 - Müsabakaya girmek isteyenler 2f Eylül !)42 
ee Jlrmı be,c ll 

1 

''" Rerf'ltlıı. Nafıa nındorınıı.u litekllltrin bu iıe ait keflC dosyasını Trıbıon Sali qünü aksa nma kadar dilekçe ve evraki müsbitele· zaıUe .. bkQ lra ııtar Plra Ce· Mııdd . " tıeiea lst111r""k g"reblllrler /
1
d' 

ı 111 
Jetine ve k e a " u rile birlikte müdürlüğümüze müracaat etme ,, ır. d~~::ı!~ ::•~fcs1'tl~elıı !~.:· Çıırşal!ıba ~Q ;- Ekslltıne: 23-9- g4z tarlblae teıadQf edea 6 - Müsabaka 31 Eylül 942 Çarşamba günü saat 

kapatılmııaını &un dDkkAcıo cOıneı;fnde y~pıl=•~t!:. de frabıon Hllk0111et konatı Daimi En· !O da yapılacaktır. 4-J T ...... !8-25 -
il olan 170 k ve P@~tlnaa• ~de Madde· 4 Ek -,;.;;;;,;,.;;;,,;~"'"--==-======~=====-==~--
ılınarak 11lUhbl;:un ıuçlıdaı Mldd•; 6: , aUtaıe tap lı zarf uıullyle yııpılııcaktar. ş f 1 
'H ltlıı ll4oen V( rllmes!oe (1055 66) lira li:Ulltıaeye ~iriibllmek için istek.illerin ara p 11 a· J ar! 
tarlbiode kıır:,eır~ıe1127 12 9.u dan 'batka aş ~~,~~kbt teaıınet mektup ,eyı; mı.kbuı ve buo- 1 ı 
kim keıbt katıy t er erek bQ. koymııııı tazı 4 ~ veslkalıııaoı kapalı zarflarla usuli Teçhile l M d I d 
ola•ur. e eytecııii ııan •e•lkaaı , 0 19,~· rr ~2 >'1 ~iiılyetiııde bu iş tçin ııhnmış ebll1et Trabzon nhisarlar Baş Ü ilr üğün en : 

Z Madde: 6 _ :n~~l 1
1
11106 ısıt ticaret odcııı vesikası .5-9 -942 gününden itibaren bayilerimizin pare· 

ayi ınühfir le gOnUnd 0 nç u Je Yeııtkası talebinde bulunanlar ll:ıa · kende satacağı şarap fiatleri asağıda görterllmiştlr. 
T. C. llrııııt b k lerdir. Bu ıaman e 0

1 evvel istida ile YilAyete mllr•caat edecek· 
L an 11111 d nı zar ıoda lk Şişe hacmi •ı .. ta Oltlutum ltem n an al e7e ııremlyeceklerdlr. veı ı talebinde buluorııı7aolar ekılll· l<urus 

ıamn ıa71 ettim maaşı lllUh. Mııd:te: 7 Tekıır C. L. 
Y11alılol alacaı de Jaııh sıattııa 1 t mektupları yukında 3 nr:cQ madde 3' 43.5'1 

laOk11Q Jokta •aıdaa e&ki lotı •ek konılıyona get~~: ''•eline kadar encQmend• tışek.klll ede· 70 67 Softa şarapları 
r. Madtie: a__ Po~t:~~k makbuz mukabilinde Terllecektlr. 2')0 160 

M,h•ut 4rlr ıınneaı lncı llladcae de 11 1 e &Onderllecek mektupların l!lbayet 3 J./O 244 
AJlı Öoııer rıo IDOhQı IDU<&u l~e ', •;•tı kıdar gelmtı olaıı ları •• dış zarfla· 

1 
O 87 Mis ket ~arapları 

B <>lacak tıabbQrler kab 
1
1 ce kapıtılmıı olmaıaı ıaıım i'elir· Poıtada ı 

200 U u edUıaıez. 1-4 200 

gece Yıldız sinemasmda Yılmaz Ali ile E-b-ed_i_A_ş_k_ 

Memur alınacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 


