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Yurt borcu 
C. H. Partis•nin dünkü 

kongresinde Vali ve Parti 
başkanımız Refık Kora/ta
nın iki saat devam t.den 
ve büyük bir alaka ile dın· 
/enen açma nutku. nazarla· 
rımızı yeniden bır çok ış 
mevzu/an üzerine çevırmiş 
bulunmaktadır. V i I fı yet in 
her tarafında alaka ıle oku· 
nup tak;p edı!mesirıde bü· 
yiik fay dalar umduğumuz 

bu nutku bugünden itiba
ren aynen ve temamen sü· 
tunlarımızda neşrelmeğe 
başlamış bulunuyoruz. 

C. H. P Kongresi dün açıldı .. 
C H. Partisi vilayet kongresi dün saat 10 da H ıkıwi nlanunda Viali ve Parti 

Başkanımız Refik Koraltonın iki saat kadar def!om eden ve büyük bir alaka ile din
lenen nutku ile açıldı, S11at 12 de tadil edilen celse saa 15 t~ genidım çılqı Dıleic
ler okundu, encümın er ayrıldı, Porti Vilôyet idara hıy,tine Arif .Ja.uıl. )Ui l:Jecil 
Bulat, Temel Nücumi Göksel, Kadri Mesut Evren , Ruhi Ural, Mahmut Muammer, Ali 
~iza Işıl, Atıf Saruhan, yedek azalık/ara avukat Zıhni Cı n. Cemal Karah an. Temel 
Uner , Doktor Turgut, Cemil, Hayrettin Atakol, Mahmut Sayıl, Cevdet Alop, ve An
karada toplanacak büyük kongreye mün;essil olarak ta Ali Becil, Kadri Mesut, doktor 
Abdülkadir. Münir Serdar, Mahmut Sayıl ve yedek mümıssilliklere dahi Hasan Kazancı. 
Mustafa Odabaş, Ştvket Gürdal, Jbrahim Sure/, Ali Sagrl s'çilmişlertlir. 

Kongre akşam saat 17 de Valimizin '1ir hitabeıile kapanmıştır. Yeni heyete 

yeni btışarılar Jileris . 

Şimdiye kcdar ebedi Şe-
Valimiz Refik Koraltanın açma nutku 

fin irşat ve işaret ile inkılap ARLADAŞlAR 
ve parti işlerınde nasıl bir B iz Tllrklerin ı uhuna Ye 
gönül birliğile çalışıldığınt göalone t!D deıln bir 6ev-

da halinde ılot'n bllyOk 
ve bundan sonra dahi yine ıdı her 18m111, hkat onun da
onun izinde, ftli/lı Şef eşsiz vuını tahakkuk ettiımek nzı. 
kahraman lnönünün arka- tealyle ınokelhıt olen bllh&6ea 
sından yürümek suretile Parti teşkilatımız içinde ve yine 
daha ve büyük ışler başa· ~ bllbnn kor gre bıllnde iken 
racağımızı çok güzel bir onn 111innet ve eukun dolu hls
şekıtde tebaruz ettiren va· Jn,e d~ba Çtk arıı:ığı başlıca 
lımiz, memleketin kalkınma vicdeu borcu biliriz. 
davasında bütün yurttaşla· TUık lnkılArı gelmiş ve ge· 
ra teveccüh eden veı zifeleri lrcek dllnya mUtelekklrlerlnln 
de açık bir lısanla sırala- Uzerlnde ısırlaccı tetkike koyu. 
maktadır : lıcııQı bir mucize, [ummanlar 

Yapılacak daha çok iş· kadar vasi ve derin bir felsefe 

lerimiz vardır. Bütün bu ya- mevzuudur. 
pılacık ve mutlak suretle ARKADA , LAR 
başarılacak ıj/-,n çokluğu- 1 BllyOk TUrk inkılabını ve 
nu ve azametını daıma ve onun yaratıcısı bUytık Tllrk ev. 
daima gözönünde tutmağa tadını, Atatllrkü. ve onun cıhan
mecburuz. Yaptığımız işler- şumul e•erlerlr;ı dUnya bilir ... 
le değil. yapacağımız işler- AtatUrk .. . Sadrce bu iki kell-

menin dUnya durdukça ruhlarda ( Etrafı alev ve ::teşlerle H· 

ıkıp gidecek mUatlsel bllyOk ran hllcumln karşııındd her 
manayı n.slller Ye 11ırl1r bllttın tUrlil mahrumiyetlere ntmen 
hıyatferındı ldrAk edeceklerdir. ' en utelı: bir tereddllt dahi iö•· 

Sloeılııdeo böyle Bllyllk lılr termed~n kahramanca çarpıeıo, 
lııun çık1rın aziz Tllrlı: 111111•· alev ve ateşler içine atılan ve 
ti de ve ooııo kudretli varlıtı da nihayet galibiyet aadasıoı JOk
bn tükenmez kudret kayHtı seltmlş bir neslin en aziz evladı 
ile bihakkın ! ötlloecek, gurur ve en yUksek halaskarı olan 
duyacaktır. Oııun hUyUk eserle- Atatllrk bir şıhıs olmaktan çık· 
rloi burada ıaymağa ne vaktı- mı,ıır. Harıkalar yaratan buyuk 
mız nl'. iktidarımız kan gelml- kudrellerln mıddi bir hUlı:mO 
yeceklır. Onun sırelenmış bllyllk yoklıır. Onlar nesillerin kalbinde 
eserleri dünya milletlerinin yol. , ve dı·m " d 1 . e.,ın a asır arca sUrUp 
!arını ıydınletecek pıren,lpler, gidecek 01 • ı ki d 
dllsturlar halinde yine kendi an manevı vırı ar ır 
dilinden, nur ve deha fışkıran Tarih Atatnrke ; kahraman 
dlmağıoduı, kurtarıcı ve yllks.ı. bir millet be ğnndan çıllmış Us· 
tici eliuden ve kılemloden çı. tUn vasıfları haiz rakip bir LI· 
kın tarihi hltabeleriode oku. derin mevcudiyetini kaydede· 
mak mllmkllnd!lr. memişlir. Ve yine tarih kıulıı 

O tarihi hitabe ki, TUrk in· değil, millet ve vatan sevgisin· 
kılahı bakkıada saymz eserle- den kurulmuş kal'alarla blltUn 
rln nıı,rine tUlı:erımez bir ilhım maniaları söküp geçen muazzam 
meDbıı ol•uştur. ( Devam edecek ) 

İtalyanın 
kle i 
için Ak:deniz 

Ştatoksunun Mahafaza 

edilm si esastır .. 
.... 'iô 
Ankara l ( A A ) 

ltalyanın Akdenizdeki iıtekleri 
hakkında avam ka111arasında soru· 
lan muhtelif ıuallarc Cemberlain 
ıu cevabı verm i ştir. lngiliz hükı1-
meti Akdenizde Statukoya riayet 
teıhhüdünun lnııifü ltılyan an
laşmasında derpiş edildiği biç 
ıükheıiz Tunuıadı Şamil bulun . 

dufuna kıııidir. Bu anlaşmaya ay· 
kırı her hareket pek tabii olarak 
lngiliz hükumeti için ciddi endişe 
ıyaclıracık bir meıeledir. Memel· 
de Memel roecliıi şeçiminin mLl
vakht netice•ine göre Alman 
listeıi reylerin yüzde ıekıen be
şini kazanmıştır. 

Memd intihabında 
Almanlar kazandı 

Vıalimiz Lisede 
Mühim bir hitabe söyl-edi 

Valimiz Refik Koraltarı ı n ayın 70 u"cu Cumartesi 
Li,ed.ı qurdun ıimitli ve ta şimdiden yanrıırı buya 
olan 600 genç, tnünevver, zeki, ıymanlı talebe kafşıs 

verdiği ateşlı ve hazır layıcı nutka a nen 
a~ağıda yazıyo1u:: 

Ge~\·le r, yu rd urı ve •~il mil· !eri iank • v 1 ile şelam 
le timlzln di mağı ı*ıklı yavruları ! sevlycır, takdir, tebrik 

Bu senenin başmde, mı.kte; rum. Zaten uaıdu ınuz. 
be girdiğiniz, geldillolz gun l e<lfğimiz gıtıf, en Çatın, h 
sizlerle yine burada ve böyle- en çok arsıldığıınız, şarsıl 
ce tuplu bir halde karşılaştığım nız zamanlarda en Çok t 
zaman nasıl çalış~ceğınızı. ne olmanız, en çok disiplinli 
yapacıeınııı:ı, niçin bu irfan yu- lunmanız ve en ok ltalbH 
•atını reldlelnizl ıöylemiş ve gun oJmanıı icap ett141 za 
ılzlerle hlçlılr tınatı kaçırmı· tardı, Tnrke, asıl vartıtı 
yarık ıık ıık konuvacajımı, köklü oecıbetlnl'e Jar.,ır 
memleket tarihinde şeretıl mev- surette ıarıılmaz bir inıaa 
kil ve mızlıi olan bu mllesse- medeni bir cemiyet halinde 
seyl dıima ziyaret edeceğimi ıı r ı u; fymanlı Röallıierll 
lllve etmiştim . Bugllne kadar şişirerek vt e n b il y 11 ı 
bu ıözUme sadık kaldığımı zan- zıya ö n il n d e rubua 
nederlm. Sık sık g~ldlııı, sizle- titreyerek varlık. int&ııııı ı 
ri gördllm, denll'finizi dinledim. terdiıılz. Biz ballal1.rıa1• 111,U 
Çok deeerll muııllimlerlnlzl si- yerli ve yıbıecılıırı bile un, 
zlnle berabpr dershanelerin izde necip ve okarlı hal . v!' bırto 
dinlemek fırsatını buldum, kellerioizle sevlndlrdınız ve bir 
bir mUddPtllr bu temaaı kay- de isbat ıttlolz k(, slıJere Ul'I 

Ankarea 15 ( A. A. ) - •·i r y•rl d betmiştlm. Bıınun sebebini te le- !edilen eme.: e ~ n edif ye 
Financ ıal Timeı gazetesi lngil· 

ter• hük umetinin hılen Japoııya 

teralından dokuz devl.t mualoe· 
deıi ile teyid edilmiş bulunan açıl: 

kapu polıtıkasın a moılıalif olaralı: 

laboaya tarafındı n alıcın ekono-

milt tedbirlerin les!rini karşılamak 
üzre Çine ameli yardımda bulun
mak iaıkinlarını ~etltik ettifini 
yazmaktadır. 

rarl~mıyaca~ım. SlıleriB genç yerinde oıınaktadır. rU aı• 
ruhunuzu ve temiz kalp lerinizi l s rımızd~ l{alkevl lttı n Qade 
ateşliyen, biz ağabeylerluizl de söz söyllyen arkadaılarıaızıı 
tıı can evinden vuran müllm dcı dljtl gibi, llllyUk \taaın el 
ve bUyUk zıya, beni, ınuvakka. bllyUk eserini soranlara, ı1~ 
ten sizleri ziyaretten alık.oymuş. TUrk l\IUl8tl vıı ifte Onun neall 
tu. gençlik , diye gQsterlrtS, en 1111. 

Gençler. 11!1 Tllrk mlllellnin yUk bllrhnn ve ee şerefli 'fili'· 
temiz ynruları l lık budur. 

Bizler tlı sizin ya~larınızda Ben de korşımda bulanın 

/e övüneceğiz. Türk Cum· 
huriye/inin ve Cumhuriyet 
hükumetinin mümeyyiz bir 

~~~~~~~~~ 

iken bu &lbl lrtsn ve bilgi mu. bu muhtpşeııı. bu nurlu ve le· 
epae11lerl1e koşmuştuk. Hepi- vimli ~ebreler ıılze b.ltarılt ıa
niı billralılz, okumak bir gaye rurla diyorum ki. bugQa •• d 
dıtllıfir. u11nlırı milli hayatın· nasıl sizden umduklarımıaı .... 
Ilı, cHllJet lı.lyıtıııtlı "' niha· retle, a1alıtle, vakarlı IOa&n 
Jel beteri lııyıtta nrıcıkları dlnizse, yarıa dıba çot bUga.. 
Jllklet lle4etı gölQren, o yola rlnlzle bQyOlr Jııtlefe d<Jtrıı f 
rı.erkın IBzı• olan kuvnllerl rllrken mabltlnlıe ;'tı bet 
bazırlıJH birer nsıtıdır. Gıyı aynı ka11ılı kun ile te 
khll..l ma1lslle menıup oldutu edecek şerefli, fıllletll lalullp 

vafı da budw. 
ı"nkılfıp ve itila yolunda 

.Durmadan hamle ile yürü· 
yeceğiz. Unutmadık. bıliyo· 
ruz ki, asırlarca ihmal edi· 
len bir yurdun çocuklarıyız. 
Onlar yıktı/ar. biz yaptık. 
fakat dBha çok yilpacak, 
dahil rok yorulaca,ğız. Mek 
tepteki çocuktan sapilnının 
başındaki çiftçiye kadar bü
tün yurttaşlarının büyük 
killkınma davilsında daimil 
Cilnlı ve daima heyecanlı 
rolleri vardır. Yolumuz uzun
dur. biliyoruz. Fakat yine 
biliyoruz ki. tükenmez ener
jilere sahip bir milletin ço
cuklarıyız. Türk aşkı, Türk 
iymilnı. şimdiye kedar ol
duğu gibi bundan böyle de 
bütün çetinlik/eri yenmiye 
ve her sahada en ileri ce
miyetlerle yanyilna ve baş· 
başa yürümeğe kafi gele· 
lecektir. Unulmıyalım kı. 
her başerııan iş, vardığımız 
her yeni hedef. i nümüzde 
.ulaşılacak, fethedılecek yenı 

yeni ufuklar açmaktadır. 
lnkilfıp ve killkınma dilva· 
11amız budur işte ... 

Memnuniyetle görüyo
ruz ki. vilfıyetimizde de um
ran ve iktisadi kilfkınma 

hareketleri. Silğfık ve kültür 
işleri yenı'den !stikl1mette
t'inl almış bulunmakta. bil· 
'hassa köylünün. müstilh
sil/erimizln kalkınması y o 
Tunda iyi. verimli ve mü.S· 
bet tedbirler düşünülmekte 
l'e illınmaktadır. Toprdksu 
olan köylülere topr k tevZı 
l7ıeselesı. yapılcc8k güzel 
iş/erin belkı en başındadır 
Zaten bu rr c ele. muhte
t'em V11/ımız n de dedıg 
9ıbJ, Cumhur yet hukume· 
tının ar.< r rer f.r f1f!. n 
bir,d r. lfr ~ kc ,, . aa m'l 

iizer nde G l'hC < rr z. 
Jrr a [jC (TL r.G lU 

ltıı b r rr f; ' c; 
Vekclk f TT Gcc~~TTILO 

Ve kc,) ı, en l 
ille; r. } 
ıa/.,n p lcJ rr. e ı t •" ' 
Cc, k Ac)'<n ıe /.. 'ı.ını,n 
kak r.rr uı i LJ k J urt 
clu ıorr.ı,. cl~cc.ktır 
ed c 2 

Londrada yabancı mat-
buat cemiyeti ziyafeti .. 

Ziyafette Baş, ekil Çen berlıyin reühim 
bir nutuk ~öyledi. Alman elçi ve gazete
cilerinin bulunması fena tesir uyar.dırdı .. 

Aohra ı4 ( A. A. ) - mıya Y•ı>•eııı ıtyıhıtın m•lı:nd 
Londra yıboncı matbuat comi- ve gıyoltriD iıah ve lngiliz ıilih· 

~ ytti dün akşım yıl dönümü mü na. lanma11•10 ttdıfii •ıkudı•ı iotih· 
ıebetile Hyük bir ziyafet vomiş dıf ettifiai ve lnfiliz, Franıız 
Alman gezettcileri müıltsra cemi· münııebetiain bir biriıiD aynı o
yotin tutin rzo• .. dtn bı~ka Bat· lan mınfutlau iıtiı>1d elm<k ıu. 
vekil Çtm\.erlayin buiciye diğer retile b11it huhku hl•dluin 
bütün nazıcların Jordler ve avım çtıçivrıİ•İ ı~ıcak d~rtce ı.ltı •l
kıaıırısı ızıEıııın bü}tk elçisi ve ~du~ur.u beyın etmiıtir: 
elçilik erHni mü•leo•a bütiin kor Ziyafetle Almın elçili2i 11 H. 
dipl o•aliğ in Londn mıli mıhı fiJ . nının l ulur muı Loodn a:Lhfil in· 
Itri aruının lngiliz malh•t mü- de büyük bir htytctn uyudır
a:ua'ller in Londıa yük•tk ıooye· mııtır: Ziyılelte dov.tlileıetn bir 
toaire n:e.np d•ha bir çek zeva· ço{u A laın dıvtlli/er : n n 1 u ha· 
t .n hzzır lulur.c!ı:~u l:u ziyafette ,,ketini yalıuz aıatl:\Jat craiytl ne 
lrgiliz Bı ı vrlr.ili l ii}ik ~ir polil ,k h1şı dtğil riyuel edoo lngiliz 
nutuk ıöylemişlir. Bışvokiline hrıı da tir l:ırtht 

lngiliz Bı ~H lı.i l i nLthr.da ıuuhce ltlHlr.i eım ; şı;, . 

sen ıe r. eırr : n bir taı i~ çtsi oi yt p· lrgiliı parlııı:rn1o m•l:afilirt'e 
tık>an ıonıa lngiliz bükilmtfa in btyın oltndujjLna göıe ıralh•la 
ı s bai münuebetler ile bir ulaş- büıa:eltn h•uıi ve mehr<m olarak 
.. aya varan yolu takibtttiğini ve ovelden ltvdi ol .. r n Çuohrla-
bu yollln hızı ınla~lllılııa vaıdı· yinin ııutku metniDe iatintdtn Al-
fını ıöyle<1ikten sonra [Alman mın elçilik uk.inının ve gazeteei
aıatbuatının tski Başvekili Lord !erinin daha nluk ıöyltnD'edtn 
Baldvine kuşı çelr. iDD'tdrn hücum evvel Baıvtkilin nutkuna karşı 
el•tk ıu1etile a lmış oldu2u lavru takındıkları vaziyet ıdabı muaş•· 

t•esıülle kaydettilr.ten scnra Ro- rete t.mamile mu2ayırdır. 

15 ton daha 
Vilayetçe, Ziraat V ekilletindeo 

getirilen , 5 ton ( Bi ntane adlı ) 
buğday Gftan VaJfil<ebire kadar 
sahil çiftçiJere t evzi edilmiş v e 
çoir. bereketli olan bu buğday çok 
uğb t gormü~tlır. V kı taleplerı 
ve t .. bıt edilrn ıhtiyaçları karşı 
lamak uzere Zır.:ıt Veitalelinden 
daha 15 ton i•tenilmi~lır. Militab 
sıJl rımiz•n l.u bu daydan .,ok 
i!ııtıfıde ttmin ~dectgı v bu s ne 
a ı cağı beıtl<et ma' ulden gele 

unu ayıra-

1:.ır kıldc 
ş p ,p l:uır 

Hazım Gürsu 
'l C. Zir 

ş l 
şıb nız ırç \fg 

ul•r mı7dıu, llı21 Gır 'nuo 
1 ıl Zır til Berk~ ı aro n 
~ıı>-uı n 1' 11lH l ~ ııe tayin 
ıdır.tı rıın.ıurl)cl ,br 
a ı rı ı dır 

1<11 lr. lılııllr f<'tr Hl 
H71 ı eııı c P cı iyi berrılor 
dill 1 z 

Katır neslini 
üretmek için 

Vilayetimiz;n coğrafi vuiyeti 
it ibarile köylü için 11akıl vasıtası 

alın hayvıoların büyült bir ehem· 
miyeli varııhr. 

Köylünifo bu ihtiyaç mevzuu 
dahi vilayetçe tetk ı k hadde•inden 
gcçı rılm i ş, at rıeslinin iılih ve t ak 
aır ıla beraber az enıtk i.st İ )t'D Ka· 
tır cınsıni <lahi üretmek. üzere ted
birler ahdm:ş bu cürırleden ola
rak §ımdilik Kıbt is c insi üç tl'ne 
aygır ı>etrkop g< l ıılilmişlir· Bu 
uıetle dör t stnt-Ge 1 tlışt c kolan 

bır katır n aşı~ı iki yıız. liraya 
daıma mu.şteri bulıcakfır. 

Koyliim ü~iin 1 u m~ ım n<'k ta 
ya dıkkatıni çrker ve anm· i lı· 

fa<Je y Jı.r u .şimdicı n lııt a ını 
taVSI} c <<le;n~ 

GELEI\LER 
Drn'zmnk i n ı•• .. ırıule~di" 

il y Neş fi ve ıt ak.tirde olmık 

uıeı e Jngiliz ~Llıtr.dı&ı Mıı:ııeiler 
E e \ ı::ur f' ~tir ITIJf' gt'mf~lrıdir. 

Sayın Valimiz Refik Koraltanı 
• • 

nıçın çok sevdik. 

C umhuriyet devrinden ıon. 
rıdır ki her vilayet valiıi 

bıılund~ııu vıliyetin her köşeaiııde 
teftiı ve tedkiklerde buhındufun11 
rörüyoruz burıu; Feyyaz Cumhu
riyet idaıemizio balkeılı2a verdi2i 
ehemmiyetin bir neticeai telakki 
etmekteyiz biz köylülerin •uhtıç 
oldutumu direktifi ve yıprcıfı· 
mız işltri bize Öğretmek için ta 
köyümüze kadar gelip bizi bllfına 
toplay>p ihtiyaçla11mızı sormak ve 
dilokluimizi di•lemek litluoda 
bulunan bir yüksek Amire can 
ve yürektıo bığlır.mımanın im
kini varmıdır, Şimdiye kadar böl· 
ııesi dahilinde bulundu~uıı:u• Tralı 
zoaıı 2elen Voliltr arasıoda şim· 

diki Sayın Valimiz Refik Kore!· 
ten kad1r bölıresini 11lt aık teftiş 
eden ve hılkın ihtiyaçlarını tedkik 
ve oalu la u mimi hJabibalde bu
luoın bir rş ine daha tesadüf et
medik. Valimizin bu teftişleri es· 
aaaında çe le lcı) metli ve yüksek 
olarak ho1Vcılı2a istinat eden ve 
balkın huzur ve emnü asayişi ne 
laallük eden direktif ve hitabtleri 
karşısında çok müte~aasi• oldulc. 
C•mhuriyet idaremizin halk cılık 
cephesinden halka ve köylüye ııa
sıl yüksek bir mevki verditini 
Vali Relik Koral lan kıdar bize 
hiç bir idare Amiri anlatmadı. Bu 
hususta S•~ m Valinin çok kıy· 
metli ve ıtrşin hitabeıini dinle'(en 
biz köylüler lıalkcılı ve Cumhu
riyet mefhiımıınu birkat dıilıa öz
lemiı ve ~imdi na zarımı~da bu 

melbıımlaruı ifade ~ti i rlık.tao 
başka hiç bi r şoy görmiyecek 
derecede bu mefhu lar t•mıımile 
bi 7. im ö1üa.ıt ı o lwuı· ı r.' q 

Sahil y lu 
Köpı.. fıI bera1ıer 
) en ide n } , pıl }ıOr 
V ı !ay, t z d'I'! 

it.barrn t • t • ııd 
lıdıfı Go r.. l k 
eden ]i)., k lame re 
• neleı u n b ı l r.ıroa.t.-"'-"' 
lak ms.ılık ) uzu el n 
F'" "' n 1 ,, 1 ieı ~, 
Uzerır.de bı,.çolt kopr u r 
rap oldtğı:naef.ı ı ... e1 geç \er 
me:c bır h l ı nıı~t r. Vnıye i b91. 

tırıbı: ~ a tttkık cCtn \ alimi-.L mu
kelld • ıule 1 1 )CI n. Ler,_J rJJ•n 
<VHl l u )ol tztr nele •rk81f 
lirm şl r, Pıı fr;.Eytl < r.<l cı ••ol
mık ilzu <, Jı.t,.•c l r k ) n:tllfa· 

Sayın Valimiz ayni zamanda 
zirai ve iktiıadi vaaiyetimi.zle d• 
yakından ılikıdar olarak toprak• 
Janmızdan bize aumi iıtilıde te-
min ettirmek. yollarını taTif etmİf 

ve bir çok zirai maddeler saya
rak bunları• zeriyatını tıvıiyede 
bulunmuştur. Bualar arasında bölre 
mizin yeiiştirmııine müıait bulun· 
duıtu bilhaHa (Bindal) buğdayını 
tavsiye edip bunun için dahi ta· 
humluk olarak ıeldzbin kilo bul!· 
day tohumunun oeJbile tevziatıaı 

yaptırmış olmuile de burün bu 
mahaulün bizde tecrube zerjyatını 
topraklarımıı.da yapmış ,,ıuyoruz. 

Sayın Valim!ziıı hitabeleri yıl· 
nız bu arz ettikleri• • münhaaır 
kalmayarak halkı her huıusta ikaz 
ve tenvire hadim hitabelerde de 
bulunmuştur. liu hitabelerin icaba
tuaa hizmet ettii;mi:z: takdirde her 
aahada olaca~ı gibi billıısıa bizi 
alakadar edecek zirai sahada d& 
yüzümiızüc gü ltceğine gönlümüzde 
de bir inanç huıl olmuştur. 

Sayın Valimiz R. Koraltaa 
gibi köyümüze gelipte bizi ikaz 
ve tenvir eden ve bizim dilek: 
vr: ihtiyaçlarımızı djnleyen ve ih
tiyaç dileklerimizi deukap temin 

eden hiç bir Vali görmedi2imiz 
içindirki biz köylüler bu Valimizi 
cıc ve yürekten çok ıeviypruz 

ve Cumhuriyet idaremizi ıı yıiiş· 

tirditi bu kıymetli Valimize C:Hı
mızdan kopup gelen mınnet his· 
l e ri~lzi arz eôer ken k~ndisin i se· 
amlayara lı: b'il tür. ış n güclerliid 

1 

nffakıyetler dilerız 

1 t 1 Ve Cam' huriye! nesli Olarak ta· 
ee• ye ı, 11•ahtı faydalı ol· 
mat, bl:saet etmektir. Hepiniz urlu yl\rUJOşllaQıe devaaı ed 
tıılelHı lıaJalııı, o '. çaeı geçir!· cek5İDIZ. 
yoraıınua ve elbet taktllr ede- Gençler, çok dikkatli ~•n• 

her adımıoııı çok dlkkallı • 
ret, lıllerek bu bllyQk hedefe. BUyOkleriılze hllrmet lcflc4ıl 
v.rm•'lı. ~la ta mektep ıırala- rlnlzı ~elk•I ııoa lalz, --···• 
rında •ııw!fak olaık yolundı tepte, ıoıı.aıı.ta, evlle c ddi, 
ve karannduınız. Çalışıyorau- karlı, teziletli ve başta 
au r, ş!lphulz bu ıııyrıtlnlzln, gurur ve kudret ırade' ed 
Ye bu ıııurlu emeklerinizin ınll- tarihin, bir lıeıllıı çocultl 
karatını •eae aonlarıııda aldıtı- dutunuzu dalma .göz 
nız iyi notlarla görllyor, zeYk tutarık ~ylece uysnık hu 
ılıyor, rurur duyuyonunuz, nuz. Btıyllk istikbal sizlo 
bunda hıklıııaız. Bu notlar, yUk Şeref ıizlndlr. Cumbu 
bu aotları ıize b1Z1rlıyan çı. en bUyUk lıaşları ılzln içi 
lışmalarınız elbette hepinizi la- şUnUy.ır. MuallimlerlDlz, mıı 
yılı: oldueuouz mevkle yllkıel- bilerlnlz ılzler için çalı 
tecektlr. Çalıoan, ıebatla çalışan DnnysoıD dikkati Uıerhır\n 
ve hele nktıoı boş geçirmiyen ve nz~rinlz~edir. O tıalde 
fertler. yaal ııizler, ne ekerse- şec .. k, o rOtbe yllkııelecek 
oiz onu biçeceksiniz. Onun için ki; yabancı ellerde hile her 
her tınalla hepinize çok çalışı- gl bir sebeple t.utundue 
nız, nktınızı isnt etmeyiniz zııman, sııln Türk Çocuğu 
!llyonım. duğunuz anlaşılır anlaşılmaz 

Gençler, ins,nlarıo bir ferdi, hatebıoız Vfo sizi muhit ola• 1 
bir de maşeri çalışmaları var· sanlar derhal Ş•pkasını çı~ 
dır. Ferdi çalışmayı, onun fay· cak azanıetli kahramaır bir ır
dalarını söyledim. Maşeri çalıf· kın' çocukları, inkılııp yapan. 
ma bUıbütlln bafkııdır, daha yUkltık yarı tan A tatOrk ueail 
şUınulludur "' elbet daba ehem- olduğunuz için sizleri ejllertk 
mlyetlldir. !usan fert o!lrak bir h!lrmetle selAmlıyacalttır. Hepi· 
aileye, bir millete n bir ce· niz bu şerefe lılyiksiolz. 
:mıyete mensuptur. Biz evvela VM~ olunuı., Y•şııvınız 

kendimizin ve sonra cemiyetin ~ç=a=lı~şı;:n:;ız;:.;;:::::=:::::==:::=::;;;;' 
bizi hrzırlıyan ailenin, o aileye ' I ,.,.,1n 
kuvvet ve nizam ver.ın millet Ka eı'' 
ve devletin ve . nihayet beşer 

ırntıeslnln uzuv l a rı buluıııyoruz, 

lln ıı tnııya lım ki. lı ıı gibi lr fort 

d 
yuv• l a r ın d o fPrdi bOnveır. i zl 

Vur U , k uvvetl enclır nı ek için ••rtettl~i · 
miz enı~kln, eynl z. r el da bi· Nek 

~ o~eti n • zi cı nıl)etçili~e ~e b ı r' m k· m 1 b 
1 • 

Nızcn namenın /j nci maU,. 
n~ lt"l'Jıkcrı Hdı dı ıı 

µm ı;emız n. s re ık top, 
<ıniı< . ,,_(J · 7"' !JJ't tar h , 

u mü a 1 lıguıı saat 
Tb, .:JO dcı ycpılc gından 
c:ıcy mu ged 11" ıin gos• 
terilen gı n 'De saotta ku(ııbe 
g ime tf t' 

de tdtn s2lıı. ,yol • ne 
it mir.., ilrco'lıo, r 'yen ı a 
r. p kt:,pr!ıle., pe!Qa prı ;ıropı .rcı· 

ya hdır Lek ti ır.« en •l ı p ela 
rak ~l<c'lkhr 

t ad ı r. Kuvv Ilı r 'eri 
hir !eri, hn yAl rr l c 'h 
rak bazırlanmı bi fı> ~ 

yPI ha)' trnın PD kııvv il 
iym•n lı lılr uzv• ıl 
blf kuv et ,ıı r 
lasın d mektlr. 
·nirdr \(' hf k ı 

hele oı~un mi lrlJeıdo 
şen tt>rbl1 ~ t ı. r. 

'-lredl 'H•k lUk 

ı.ıırn 

1• 
ı r 
lır, n 

bı.. nazorl)e ' ı u e ı 

Eif t akırnı~den d 
epinlzi l1 I hnırlaı:u ı 

ı oda iyi ne tler 'mı b 1 •I" d 
ve rr'll Urk ~anı: rı, ı rç 

1 

r 
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YURTDAŞ. Bnyük Atamızın Ebedi Şefimizin üfulü üzerine FAKS ŞİRKETİNiN baştanbaşa fjlme ı 
• aldığı muazzam Cenaze merasimile Ebedi Şefimizin büyük hatıralarını havi olan ve en mükemmel $!~ ~ SAYIN 

~~~~1j1°'.~ -~iı~~an ( YI SİNEMASI) 18 Pazar 938 matinelerinden ~ 11 

1 itibaren mullterem hal1la takdim edecektir. 

ilan 
Trabzoa icra mcmulu~urıdan: 

:tıe. Ulırıo ile paraya ~e>'I'~le· 
ce ı:ayrııneokllln '"' o du ·,u : 

Gayrı ııı nku nu !;ulunduğu ıne' kı, 
sın hat 

Tak olı:ağı, nııınura•ı : 
ılir <ılunao kıy111d : 

Dırorııı 

. Sıır/c1111 tarıkıam Şimalen ye· 
:ım 0ilu Ahmyt t-8 baytar ozlu 

usta/a çalılığı Garben Kulali 
Jıududı tıe Kılıç sırt cenubcn Kol-
1akl 0ilu Bekir ve lbrahim tıe 
4

os 1111 ogulları çulılığı ile mah. 
"~ çıılılızın on altı da üç his

;~sı 60 dörıüm K. sani 341 No 
Cu 33 sagı N 133 

JJ Sai,d ibı : Haci Hamza kerimesi 
e hıge 

( Marı 34! 6734 bankaga rehin) 

• 

l!ıfm 

dıvon 
ınşası 

Orta Tecim okulu 
Direktörlüğünden : 

Okulumuz adına istim/tile 
edilen arsanın azan sokak 
cephe sin yaptırılacak 325.87 
lira keşif fi aıvar 20 gün 
müddetle pazarlığa çıkarıl
mıştır. TaUplerin 24 • 45 
lira peg alcça oe '1tsilcaları 
ile .W • 12 - 9.J8 cama gü
nü saat 15 de Kültür Di 
rektörlüjündelci lcomisgona 
müracaatlar1. K•şif name 
~artname olculu idaresinde 
görülebilir. 2 4 

Mıhammen kıgmetı 
ıou lira 

-$orJcarı lcöse oğlu Omer vere- 1------------.:....ı 
•eıı !le Kul oğlu Ali fındıklığı Pazarhkla 
~arlJerı sel yolu Şim" len molla 
ıııızo ogıu verese/eri fındıklığı tamı"rat 

tııııben nucı oglu Metımet f ın· 
<iıJuıgı ve kul oglu Ali tar/asile 
nıa Vilciget daimi encümeninden: 

10 
ıtud fındıkl11<Lık 
do unı 45 137 33 137 Hasusi muhasebenin Ma-

~ahıb; : Budahi (aynen relıindir) raş caddesindeki 1 No : lu 
Muhammen k·gmet m ğazasrnda qrpfırılacok 

600 lira ( 376 ) lira ( 31 ) kuruş-
Saıkan MoJla hamza oğlu Ha. l" tamir"'! p zar/ıkla ve 

lii hcılası Fatma ve sahibi sened T 4 gün miidd•tle eksi/tmeğe 
fındık/ Jc arı şimalen garip oğla k { ·~ kk 
l(ostantır, fınaıkııgı garben l:ırı o u muştur. mııva at te-
Jcı k 1 minatl ( 23 ) lira ( 72} anı Ctnuben yrn~ tarı ıam ı e 
ıtıahd d d kl 240 h · kuruştur. 2 I - 12 - 93 ta-u nısıf /ın ı ıgm ıs· 

•eıede qirn ı sekiz hissesi rihiae çatan çarşambıJ günü 
5 d 340 ı 28 saat 15 de Vilayet malca-0ıı m agustos 
Sahıoı busahı m•nda fop/anocalc olan da. 

Muhammen kıymeti imi encümende ihalesi ga-
300 iira pılocalcıır. Keşif ve şart. 

Şarkım sahıbı sened fındık· namesini görmek isteyrnle
lıı ve t rlası şimolen garben rin her gün encümen ka

ıkıam cenaben Cüce oğlu Kos· lemine ve talip olanların 
'4ııtırı tor1ası ve fındılciılı ile mavalckat teminatlarile mez
rtıalıdud nısıf fındıklıj,ın bv.dalıi kur giın ve snatta encüme. 

10 dönüm N 2 
Sa;,·ı, ne müracaatları 2- 2 ı.,; budalıi Muhammen kıymeii1 _____________ 

1 
lOO lira 

Sarkan Makbule hatun oere
~lerı çalılığı miirüsleri çalılığı. 
ıımalen tarıkıam garbcn karstı 

lsıafr verese/eri çalılığı ce 
•aheıı bostan oğlu Mııstafa ÇQ· 

lılıgı ıle mtıhdud çalılıtın 96 
)a;s~de 18 hissesi 
ıs ılörıüm K. etJtJel 93J 17 42 21 

i budahi 
Muhammen kıymt'i 

75 lira 
1 /can agdirı oğlu çalılığı ba. 

11 Kamil çavuş 'Qereseleri ça-
ıgı ,. ' h h "l J mıa.en aci omza og a 

lırolıirrı V'!reseleri çalılığı garben 
11111 erı düz kayanın kılınç sırtı 

ile mııhdud çal·lıJın budah; 
25 •önüm 18 

.ahıb budahi 
Muhammen kıymet 

125 lira 
. ~arkan larıkıam şımalen S'.ı· 

lııbı sene tarlası (}~ fındıklığı 
x11r erı yine tarıkıam ceuben zr. 
'"_ak ı_le mahdud fır dıklıfın üç 
pız gır,,.; hissede ellialtı hissesi 
3 döntE,,. 

19 
Salıibi : Bııda!ıi 

Artır 

Muhammen /e1gmtti 

200 lira 
ıa Japı lılcağı yer, g!ln, aaa t: 

14 
1 .. ıoa ıcra dalresiade 

Ders levazımi 
eksiltmesi 

Vilayet daimf Encümeninden. 

ille olcallar için satın alı
nacak ( 6 } talcım ders le
oazminm rnuh mmen bede 
li olan ( 1068 ) lira üze · 
rinden 2 T gün müddetle ek· 
siltmeje konulmuştur. Mu
'1alclcat teminatı ( 80 ) liru 
( 1 O ) kuruştur. 28. T 2 938 
tarihine çatan çuşamba gü
nü saat T 5 de Vilayet ma· 
kamı,nda toplanacak olan 
doimi encümende ihalesi 
qapı/acakl r. liste ve şart· 

n~me ini f!Örmrk i~teyenle
r1n her gun encümen kale
mine t>e talip oionıu ,r, mu 

valclcat teminatlarile mez
kur gii.n ve aaatta encümfl
ne müracaatları. ı - 4 

artrrma bedell muhammen klymetın 
ytızde yetmlt beviol bulmaz ven 
aatıf ı.teyenln alacağına rutbanl olan 
diğer alaeaklilar bulunup da bedel 
bunların o gayri menkul ile temın 
edilmiş alacakların mecmuandan 
fallaya çıomazsa en çok artırana 
taalıhtıdll baki kalmak llzere arhrm 

l!!flM ..m ~~ ~ı~zu~~~~~~ ~~~~~ 
Kapah zarf~a sade yağ .eksiltmesi Bir çavuş alınacak 
Erzurum Asken satınalma Komsıyonundan : Sürmene Tapu memur/u • 

l - Erzurum Garnızonı.nan ( 26. 000 ) Yirmi altı~in Kağızman Belediye Başkanlı - ğundan : 
kilo ve .)arılcamış garnizonunun ( 28,000) girmisekiz bin Kaza mızın P~rvarıa lcö-
lcilo satle yağ/arma iste/eli çıkmadığından yeniden /copa- g .. ından : yünde Hacı oğlu eski sog 
lı zarfla elcsiltmeje konulmuştur. 

1 - inşaat kalftliğinden anlar 40 lira ücretli bir Be- adlı Hü~egin kızı Hedige-
2 - Erzurıım Sade yaiımrı tahmini bedeli ( 23725 ) / d nin 324 yılından mezlcür 

Yirmiüç bin yediyüz yirmi beş lira , ille te'minatı (1779) e ige çavuşu alınacaktır. 
bin gedigüz yetmiş tlolcaz lira ( 37. 5 ) otuz yedi buç111c 2 - Şartnameyi görmek isteyenlerin: Kars, Trabzon, kögdelci dere cıuarıntla olan 
kuruştur. Giresun, Samsun, Ordu, Çoruh, Ağrı Beledigalerine mii- tarlasını madeni on lira 
Sarıkamış sade yağının tahmin bedeli ( 25, 900 ) gir- aca11tları ltizımdır. 16 - 21 bedel ile Harocen ve sureti 

mibeı bin dolcuzgüz lira , ilk te'miuatı ( 1942 ) bindo- gagri resmiyede mecid oğul-
lcuz yüz kırk ilci lira ( 50 ) elli kuruştur. Mağaza icar artırması ları M11stafa ,,, t urıus• 

3 - Elcsiltmeleri 19 • 1. Kanun 938 pazartf!'Si giil.ü Er- V l sat1Aralc namlar1nıı tescil i ayei: Daimi Encümeninden : Zarumda oskeri satınalma lcomsigonunda yapılacaktır. edilmesi kaza tapu komis-
i k No: Cinsi Sabile bedeli mahalli muT.'akknt teminatı Erzurum sadeyağının eksi tmesi saat 1() da Sarı amıı gonunun 1·10- 938 günoe 

sa.de ya;ının eksiltmesi ıaat J I. dedir. - lira lira K. 23 sayılı kararına ıktirtın 
4 - Telclif mektupları belli saatlerden birer saat ev- 31 mağaza 45 muhittin geni sokak S 38 etmiş olmajla bıı taııtsıs 

'Otl komsigon buşlconlı;ına verilmiş •eya posta ile gön- 41-43 90 .. .. 6 75 mal üzerinde /.ak ve ali-

derilmiş bulunacalctır. Yukarıda numaraları ve sabik bedelleri .-1a%ılı bulu· kası olanla oar iıe Tapa 
5 - Şartnameleri herıün komsigonda görülebilir. 4-4 nan Hususi muhasebeye ait mağazalar Ll gdn müddetle d

2
iresine müracaat etmeleri 

Açık usulle Süt ve Yoğurt açık artırma;a çıkarılmıştır. ilan olunur: 
21 . 12 • 938 tarihine çatan çarşamba günü saat 15 -p .:....:~.;.;l~k;..l ______ I_ 

k~' tmesi de Vilciget makamında toplanacak olan daimi encümende azar 1 ayazı tan 
ihaleleri yapılr.caktır . ./stelclilerin mııv:ıkk::ıt leır.ir.at arile ı t t 1 k 

Trabzo 
J - { 

usulle. 
2 l 

2. 

liradı r 

3-Jkt11 

c J • Komsiyonundan 
2500 ) kilo Yoğurt açık 

f ır. 

O ) Yoğurdun (2.50) 

30 ) lira Yoğurdun (78) 
onsekfz lira ( 15 ) n şbeş ltu•uştur. 

4 - Eksılimeleri 17 - 1. Karun 938 Cumartesi günü 
saat 14 de kaledelci garnizon bınasında satınulma kom 
siyonunda yapıfocaktır. 

5 - Şartnamesi hergün is'eklilere komsiyonam•ızda 
gösterilecektir. 

6 - lsielcli um belli giin ve saatte komsiyon başkan· 
lığına Ticaret odasında lctJyıtlı bulunduklarına dair geni 
sene vesilcalaTlnı göstermeğe mecl1Urdurlar. 4 - 4 

Hali tasfiyede Karadeniz Limited Şh·keti 
tasfiye memurluğundan : 

Yomrıınıo Kubla köyOode ve de:ıiz kenarında Haci Ali Hafız 

mezkur gün ve saatta encÜm""" mii·ac a l rı. 3-4 ası yap ırı aca 

1 

Vilayet daimi encümeninden: 

Gayrimenkul s tış artırm 1 Merkez gazı P"Şn ;ile n. 

Mevkii 
DQrbinar mnhallPsl Klreçlı ne 

.. " • " 
• " 

" " ,, 

• lnh • en movıık· kulu için ( 8 } add gazı 
ffil tre bed 1i kııt T. j tahtı.sı pa c lıkla yc.ptzn-

rr ıırabba lira lira 1 lacuktır. Muhammen bedeli 
5700 uoo 80 • 21 !2 9 · 8 ( 0 45 I T 28 lıradır - " :J 
~:~! ;~0 11020 J tarihine çatan ça.r~amba gü-
1840 600 ,ıs nü saat 15 de vılaqct ma-
2279 80 6 kamında top!anacak olan 

n: 
yazılı hu. 

daimi encümende satışı ya
pılacaktır. isteklilerin mez
kur gün 'Ve saatta encüme-
ne müracaatları. 1 - 2 

Zayi tastikname 

zade Hllseylnlo borcuna mukabil Şirketimizce satın altoan tapu- r-------------
nuo T. Evvel 932 tarih ve 19 numıırasıoda mukayyet takriben 

Askeri ruştiyesindc!n 1935 
senesinde Kültür Direktör· 
lüiünden almıı oldujam tas· 
tisnamemi zayi etiim. 120 donnm vusatıodaki arazi 24 • Ka. Evvel 938 tarihine tesador 

eden cumarteı:t gOnU sııat 12 de TayYtfre Cdmbetlndekt şirket 

dairesinde bedeli peşin ödenmek şartile satılacaktır. Taliplerin 
yQz elll lira dlpuztto akçıılarlle birlikte şirket tasfiye memıirlu-
ğu:ıa ıanracaatları ilan olunur. 2 - 4 

İnşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Merkez Gazı paşa ilk okulunda yaptırılacak ( 1104 ) 

lira ( 44 ) kuruşluk inşaat 21 gün müddetle eksiltmeje 
konulmuştur. Muvalclcat teminatı (83) lira ( 13) kuruştur. 

2 I - 12 • 938 tarihine çatan çarşamba' günü saat 15 
de Vilciget makamında loplanacalc olan daimi encümen· 
de ihalesi yapılacaktır. Keşif ve şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün encıimen kalemine ve talip olanların 

muvalclcat teminatlo.rile mezkii.r gün va ıaatta encümene 
müracaatları. 3 - 4 

Pazarlıkla tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Merlce% Kaledibi ilk olculunda yaptırılacak ( 141 ) li· 

rclılc tamirat 14 giirı m~tldetlc 'tle pazarlıkla elcsiltmeje 
lconulmustur. Mu'Oaklcat teminatı ( 10 ) lira ( 57 ) ku
ruştur. 21 . 12 · 938 tarihine çatan Çarş'1mba tünü saat 
15 de Viltiget m ıkamırl<la toplanacak olan daimi encü
mende ihalesi gttpılocalctır. lıtelciilcrin muoalcluıt teıni-
netlarile encütnene mürac••tları. 2 - 2 

Orman Emvali Satlş ilônı 
Orman İdaresinden 

Cinsi 
odun 

Kental 
2600 

Muhammen vahit figctı 

lir11 kuruş 

o 5 
1 - Trabzon Viltigetinin Maçka kazası dahilinde 

gaaılı taş ormanından ( 2600 ) Kental miktarinda 
odun Satış11 çıkarılmıştır. 

2 - Satış 26 • 12- 1938 giinii saat 14 de Or an mü· 
tlürlüiıi dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

pa arl!k 
3 -Beher kentalinin muhammen fiyatı 5 lcuruştar. 
4 - Şartname ve m ka'Oelename p·ojeieri Troh•on 

Orman müdürlüğünden alınır. 
5 - Mu alckat teminat 
Satış umumidir. 

9 lira 75 
1 . kuruştur. 

3 

Orman Emvali Satış İlônı 
ORMAN İDARESİNDEN: 

Cinçi 
könür 

kental Muhamrn n 
744 lira 

fiyatı 

Kuruş 
iO 

1 - Trabzon vilayetinin Maçka lcozası dahilin-
d• Ganog ormanından ( 744 ) kental mikdarınd• 

kömür satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satıı 26 - 12 • 1938 günü saat 14 de Orman mii · 

Yenisini alacağımtltı~ 
eskisinin hükmü yoktur. 

Kul ojullarınd• 
M. Toker 

Zayi 
Trohzon Zanos ruştiyeıin

den 702 numaralı şahadet
namemi zayı ettim. Yeniıi
ni alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ey-
lerim. Bakıoğlu 

Osman 
....... ==-==== 

İlan 
Tapu Sicil Muiıafızl•ğındım : 

Y omranın Maauna köyünden 

Kepçeci oğlu Mehmet vere si 
tarafındın intikılen tesc"li iste· 

nılen ayni köyde Şarkan 1abibi 

senet çalılıği şimalen ' 1ahibi ıe· 
net hanesi ve tarlası ve tarıkı ha• 
garben tarılcıam ve cenuben abdi 

oğlu lbrahim tarlası ile m•hdut 

ilci bin yetli yüz elli yedi metrıı' 
murabbaı bir kıt'a tarlanın tapu• 

c kayıtlı olmadı2'ından tuarruf 

1 -
1
1-1139 C1Jınıırtesl saat 10 de • şb 

r~ ıtayrıın akulıln artuma 
eın 9 "11 12 Q~ taribindea itib&· 
~•nı 3'

1 
i 71ll () ile Tralnon kra 

on beş güa daha temdit ve ont>e inci j&Wa:-=-a:-=sm1L&Mww-=-=-.,......._a:.t::a.....,."iJ. 
gllntln sonu olan ! 

1 
I _ J • • J Artırm• .1 / k dür üja aaıresınae ı e g;ıpı aca tır. 

pazarlık 

ııebeplııri hakkıudc yerinde tabki · 
le.at yapılacağından bu gayri men• 
kule tasarruf iddiııııında buluna•· 

lar varsa keşif gününe kadar v•· 

ıaik.i tasarr ifiyelerile birlikte Mo· 
hafızlığımıza ve keşif ıünü ola• 

Birinci kanun ayının aı irci cu· 
martesi l!'ÜnÜ saat on ikide ye· 
rinde tahkikat yapac~k memur• 

müracaat etaı~ıeri ilan olunur. 

>"' ır D~llQn. 
ııı1Pd11 h.,, k .... nıu yyen n~ırnara-

kh• 1 lq RöretıiJıneıU ıı;ln a-
çı 

1 
· lllnd Yaıılı olııodnn fa:Gla 

ıı ı l!ıal aln •• ,_ . 
ııı ıı;ı ~~ 1 tcyen l~r. ı~lıll ~ıırt-

;Pll • dusya nıımarn ı •lı 
, 'llle1IJUArılyetııııı ııı:ı ıal olmel di. 

2 • r ırru ı , 

11 kı met ŞlırAk l•,ID y~ık rıla 
yaıı . ı1 11 y!lzde yedı 11 ·ıı ~ 
ıııııtıcUD e P •va ıııHli bir baa 

11 te nııı t "'·'- . 
)tıırıı (l''4) -.;ı;tubunu tevllı ed•· 
eekl ir" ~ 

Jpôtc.1> a ı il" S - 1 rıo v a ae klılar ıı ı ,.er 
.alAkad"f 11 ltt ı~k 1ı kkı ııtııp 
Jeriı ın tt;ııY Qz rioıl kl hıık-
1.arını bil· .;•il" '- ı vo mıı rnfa d:ıir 

•arını b• .. d o'an id t;ııo ıı Wlıı tn•ılıın on 
itibar ıı ) 1 nı Q fçiade evrnki 

ı b '• . ı · mtl l.>ıl ıerı l . le nıPmunvc ı 
z bıldİI ıııe erı l:ap eller. Aksi 

bide hakJ rı :a .ıc Ule abli 
oJmadkıça .,:ılı l:ıin puy aşına 
aındao bari · kıı hr ~r 
4 G t I t rı gılDd 
tirılk et! nler aıı 1 

ck11n111 v ıoz ııı 11 
• bunları ı ı n 

U Vf! it' 

rn 1 939 pazarleei gttoll &aat H de 1i K 1 . k 
yapılacak artırmada, bedeli ealış .!~le- ! 121 ay eşya pıyon osu 
yenin alacağına rllçhanl olaıı dıl{l'r ~ 

aıacak1ı1arııı 0 gayri menkul ile temın 3 - 12 - 938 Tarihinde çekilecek olan i 
edilmiş ala~akları ınecmuuudan fazla ! ~ 

3 - /Jelter kentali ının muhammem fiyatı 20 kuruştur. 

4 - Şartname "e mukavelename projeleri Trabzon 
Urman Müdürlüğünden alınır. 

5 - Muuaklcat teminat T J lira 20 kuruştur. 
ya çıkmalı: şartile., 00 çok aıtırana ~ Kızılay eşya Piyankosu ULU ÖNDER ~ 
ihale edilir. Böyl" bir bedel elde ! 

1 efil~eueıh~e~p~m~~~bın ~T~TÜRKÜN Vefatından dotdn teessür ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-
talebı d llşer. ~ 

6 - Sıtıı umumidir. 1 - 3 

6 . Gayri menkul kendisine ihale j dolayısile 939 yılı kurban Bayramının ~ 
olunan klm..a derhal vt1yıt vı:rilPD ~ •• • • i 
mühlet içind• pn.rayı vermo>zııe iııııle uçuncü günü çekilecektir . 2 --- 6 ! 
kıırarı fı:sbolonarn. kı:nıl 1 d 'il cvv.-1 i 
yüks~k tek rt ı lı ın n ı; , a.-1.clml~ ~~m~-=-=-~w:ıs-.mmmm..,.;.~~ 
olduğu bo:ıl il 

Bu gece 

Nobetçi 
Eczahane 
Eczehanesidir 

FERAH 

'!" rabzon Belediyesinden almış 

oldu§'um 612 numaralı şoför V•· 

•ilcamı zayi ettim. Yenisini ala. 

cıj!'ımdan eskisinin hükmü kalma. 
ıoıştır, 

Nııırlı oğullarından 

Hamit oj!'lu 

Hü eyin ~ s.rı ı 

Erzak ve yem eksiltmesi 
Bayburl As . Sat . Alma Komsiyon Başkanlığından 

1 - Baqburttaki lcıtanın ihtiyacı için cşağıda cins tıe miktarı yazılı dört k~ r.: 
· · b d l "/ le "it · · "kF Jl/c l· 'rrıt' erzak 'Ve gem satın alınacaktır. Erzakın fc.I. mını e e ı e e sı me11nın ş • •· 

natı ve ihalesinin yapılacağı yerlerin tarih ve giın , saaileri yazılı~ır · .. 
Erzokın Milcta11 1 ahmin Bd. /lk Teminat Eksiltme Jhale Gı.;" sa l 

Cinsi Kilo Lr . Krş. lira Krş. şekli _:.T,..;.a_r_ih_i_""'.'"""_ ... 1"" 

Kuru Ot 40 . 000 1200 90 Açı le tksıltme 21 7 l 38 ( 
A•poı 60,000 3000 225 2112-938 
Bulgur 15.oOO 2150 170 .. -' ~- Y b 
Saman 3'i,OOO 7750 8ll .. .. 2 1 Jl.9.>(') 
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.. 
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