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Çar~ ruha. ( umart i llllnlerl çıka: 

Sa..,, : 55J ___ ./ 
Köylerde 

Aydınlık .. 
Köylerim ·zde okuma işleri 
iki cepheli olarak mutalôa 

edilmelidir ... 

K 
öylerimizde okuma 
işlerine sağlam bir 
istikamet vermek 
zaruret ve mecbu

T. R. Aras 
Londra Büyük 

l!lçisi ... 
Ankara 73 ( A. A.) 

Sabık hrır;cİ!ie V ~ i T. 
Rüştü Aras lo'ldr buı;ulc 

Elçiliğine tayını hukkmda 
hükiırnetimfa taro/ından 'fla· 

ki olan istimzoca /ngiltert. 

riyetindeyiz. Bu mecburiyet, hukümeti ogremanrnı ver-
miştir. 

bugünün doğurduğu ihtiyaç-
lardan tahassül etmiş değil
dir, asırların yığıntısı ve 
birikintisidir ki, bize kadar 
dayanmış ve nihayet dört 
elle sarılarak tezelden ve 

t340 - 1935 
Arazi vergileri 

Affediliyor 
canla başla başarılması ge- Acık.ıra 7 3 ( A. A. ) -
teken en müstacel vatan 1340 malı yılı b:ı 
işlerinin başında yer al- şmdan 1935 malı yılı so
lllıştır, nuna kad ırki senelere aıt 

Köylerimizi aydınlatmak, olarak tahakkuk ettirilm:ş 
her cepheden aydınlatarak ve şimlı!le kıdır tahsil 
kaldırmak ve hızla yürüt- edilmemiş olan arazi vnrgi
tnek herkes için ve h pimiz si bakiyesinin munzam ke
için önde gelen vazıfel...r- sir '(}e cezalar ile· biriikte o/

dendir. Bu iş, vatan ışı, fına dair bir kanun laı;ıha
hüyük yarın işidir. Büyük sı hükumetçe B M. Meclisi
Yarını endişesiz bekliyebil- nin tasuıbine arıedtlmiştır. 
tnek için bu vazifelerin ye- yeni F ransı7. B. Elçisi 
tine getirilmiş olması, fa- Anka ·a 1? ( A. A ) _ 
kat zamanında yerine geti- Fransanın Arıkara bü-
rilıniş olması lazımdır. yük Elçisi bugütı on altıda 

Köylerimizin aydınlan- Reisicumhur tarafından ktı· 
ltıa ve kalkınma ihtiyacı, bul edilerek itimatnamesini 
dediğimiz gibi bugün değil, takdım etmiştir. Kabulde 
ta eski zamanlardan beri hariciye Vekılide haıır .bu. 
kendini göstermiş bulunmak- lanmuştur. 
tadır. Bu itibarladır ki, Halkevinde 
~ökleri, arkamızda bıraktı- H~r Pdrşernba gecesi· Hal· 
ilnıız asırların içine gömü- kevlode Ebebl Atutark'Ua yUk· ı~ ~ . 
U kalmış olan bu ihtiyaç- sek mırnevl huzurunda toplB· 
ların giderilmesi zamanının 1 nıp O'nun mu zı •z ruhunu şa 
~eldiğini değil, hatta geç- dediyoruz. Şıındi!e ka~ıır, Ooua 
ltğini sö lemiş oluyoruz. " Elendi ,, dedığı koyhl mevzu-

"'·· y . . . u Uzerlııde durarak; eıı ınuk.11d· 
l . "'.0~lerımızd7 °.ku~a ış- des şey hak ve hukuku tahlil 
eti, ıkı cephelı hır ış ola- ederek; OJuo en çok önem 
tak ınutalaa edilmelidir : verdı~i Kullar mevzuuou aııla· 
k 1 - Ayaktaki nesli o- tarak; üzerinde çıılışm ık tan pek 
\llnıak bOyük z~vk aldığı T!lrk dılinl 

2 _ 'Yeti en nesli okut- 1Jnlut11ruk bcrcı.ımuzu yap:nıya 
~k ş çalıştık, yapmalı.ta devam ede· 

..:, ceğiz .. 
. ı etişen nesil, Cumhuri- Bu haftaki konferansıo 

~tti, büyük yarmı kendisine mıavzuu ''Birinci loönU Suvıışı,, 
~ltıanet edeceğımiz nesildir. idi Oçuacn U!.Uumi Müfettişlik 
t Yaktaki nesil, büyük ya- ~·aınlyet Mı.lşaviri kiymt.ılll kur 
"ltıl a atılacak ve katılacak may .datırl DJ{::ınay, 1stıkl4l 
"a b şahlk wuaa ilK. şııolı lflpesi 
'i il u kafilenin terbiyeci- JnöııU S.ıvaşıaı s hloiyetle an. 
'il' \>e Şuurlu hazırlayıcısı ve latınıya başladı. l:lıılkevlniu sa· 
ı·~tlayıcısıdır. Yetişen n_s- ıoounu dolup taşıran bir kula· 
l Yet· k k' l' l d t ih~ ~-lştirirken aya ta ı nes ı balık l>u knlıraınııu ık es aD\: 
~l edemeyiz. Bu ihmal, mızı bUyUk bır alfika ile dln
()1 tttebin yaptığını yıkmak lemiştlr. Salonda şehre gelmiş 
" .. \lt ı_ Ayaktaki nesli, tam köyılllerden dloleylcller vardı. 
Y,. k~ Bır seferde aohıulwa ıoa imktın 
itt .anın bir yapıcı mevki- görülmediği için bu aiddeıı çok 
111~ ts'at edemesek bıle hiç aıakttlı kouferaıısıo sonu h fla· 
~t '~a yapılanı yıkmayan, ya bırakılmılitır. 
)'-'ta bukadarla da kalını- Halkevınin l uı t r. u,,ı n 
tr..~k yardımcı bir hale çok fayd h olu) >r. ) ı ıd oı 
'\b . ..._ • tecek olan s::ılo dJ d ... ti.ula· 
"'Qtş olmalıyız. · 
'y balık toplanwuk lı.nK.ıınıuı dıt 

'~ etişen nesli yei.iştirm ... k bu ı c ığız. SJl ııı Rdııi ı<orıulıın 
~tep ve muallim işidır. Halk.evinin bir z.ınamlır kUl 
'tp ve muallim işidir ba~lamıya yUztutınuş uteiiini 
tıt 1 il, nıektebi ve muallimi yeniden lutuşdurdu. Varolsun ı. 
~ }' Ji:tlkeviucıeki konforaosla-
~~t an köylerimiz de pek rın bugUnkU vaziyetini ''Utopl,, 
tıllllt llt, Mektebi ve muallimi sanunlarrn kulttğı çıalıısm : 
~ll~an .. köylerimiz çok ol- Zehl lllkadı bııtıl. 
'11~. &tbı, mektebi ve mu-
~ 0 la.n köylerimizde de 

e.ıt -~ iki cepheden ele ve 
tılllt ıtınıış değildir. Demek 
~~ ki, mevcut mek

~~ tnualli'l1lerimizi dahi 
~dtt Ve takviye etmek 

• Büyük Uıkılabıq 

temeli köylerimizin kalkın
masiyle kuvvet ve resanet 
bulmuş olacaktır. Dört başı, 
mamur bir kalkınma, ancak 
tam ve kamil manasile ay
dınlanma işile başlıyabilir. 

Bekir Sükuti Kulaksızoslu 

r 
Dlrelı:lOrl, Bıışyazırm 

BEl\'lR s0K0Tf KULAKSIZ()ÔLU 

Fiati 4 kı..ruş 

llô.n satırı 5 kuruştur 
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Üç. Um. MüfeHişimiz 
Sayın Tahsin Uzer 

geldiler .. 

C. H. P. Kongresinde 
Valimiz Refik Koraltanın yapılan ve 
yapılacak olan işlere dair irat 

ettikleri nutuk .. 
Bir müddeth::n be 

rı Ankıırada blılu 

nan Ü~üı.cü ı · ouıni 
Mufettı:;;ımi.ı: Sayıu 

Thhsin Uzer d ·n sa
bah çok erk~nJen 

Ankara V.a,>uril ge'· 
m ışler vıı p. rda Va
lımi~ R fılc Ko nltao, 

Başmüşavir N z mı 
At.ıkcr, ueledı;;t Re 
i~ı, lvlıif ettışlı!c: l'~n:ı 

nı taratın i • n k r.,.ı 

lanmıi'lıır, liK le l as· 
ke i kıta tarııfın iaı 

selihılanru şl l dır. Mu. 

terem T h:sin Uzer 
doğrtc1 G~zi P şa 
m'ihallesindeki ı 1 ıfel· 
tişlik dairesine çık. 

mışlar, bır mud fet 
resmi işler üzımnd" 

malumat aldıktan 'lon. 
ra Valımizle birlikti" 
Vali Konıığına gele 
rek bir ilci sut ka· 
dar katd•kt n sonrıı , 
ikamet elt•kleri So 
ğaksudaki Atatürk 
Kö~ltüne gitmişlerdir. 

Mılıye Müşavirı Hıyrettin 

bıraber gelmiştir. 
Ziya Taluy Üç Um. Müfettişi .ıizlc 

Roma mü ,.. tında 
Müspet netice çıkmamış 

Ankara 13 { A. A.) -

Romada lng iz ve /ta/yan 
Nazırları urrısında yapılan 

görüşmeler diiri bil/ iil niha
yet bu!muutur. /ngiltere Na
zırları bugün popa tarafın. 
dan kabul edilecekler ve g.: 

rın ita/yadan ayrılacaklar· 

dır. Henuz resmi bir tebliğ 
neş edılmem;ş olm kla be
raber alınan n'ıberl~ıden 
gö ~üşm !erden müsbet bir 
neticJ elde edılmediğl anla
şılmaktadır. 

- Geçen 11tyıdan mubttt -

Nakıl vasıtası 
At ve sığır hayvana

tmın ıslahı 
Bura balkrnın en bOyOk 

derllt:ırinden birisi hc>ploiziu 
bildiği iz gitıi ıığtr yUklerinin 
kııdıııla r tarnfıı:.dttu taşııı mtın 

d r. hu moıızııra gayri in&ııni 

oıd •ğu kftdtır )'0rekler sızlatıcı 
nıuhls ı lledir. 

Erkekler kahvede oturur, 
kadınlar yük ta~ı~. Bu kö'ü ve 
g ,\ri medeni fldetln çökllnde,n 
halledıtm 0si ancık ~u iki .,fly. 
le kabil olııbllir. lfüisl~ol dt>r· 
dinin b •rtarof edılmesi dlg •ri 
de hu çetin ve sert yn '1 ·çlur. 
diin köylU mohsulUaü f•ViJe ve 
p ız ıra götnrecek na kıl VHSıla· 

lsrmm çoğallılwusıdır. İşle bu 
mllh1hııza ile köy yollırınd11 ça 
lışnıayı nasıl esu prensipler 
arasındıt tutuyorsak nesli ke
miren, 'l'Urk kadıalıQı:ıın takııtıJı 
tüketen, sıtıtıııtını bltlren tığı r 
yQk taşımasının öaUne ge\'lınıesi 
için az masrafla ve ::z emekle 
yetlştlrileo katır nesllal üret
mek. ve çoğaltmak dQşQ Jcele· 
rlmlzia bıışhc.ılarındandır. Bu· 
nuo ıcıo hosutıi muhıuıebe hUt. 
çesinden ilk başlangıç ve uf11k 
bir tecrab olarak llç tane Kıb. 
us cinsi Hygu merkep getirttik. 
Bu tecrnoeyi başka yerde de 
yapmıştım .. Elbet işltmiş~ioiLdir .. 

Çoruh Vilayetinde bugün üç 
yaşını bitirmek üzere olıın ve 
ıuyı:ı;ı tıelkl bioi aşan ve dör 
yaşını bitirdi~! vakit en aşağı 

bir fiyatla 200 liraya yal vaı a
nın elinde kalacak olan katırlar 
yet!ştirilmiştir. 

KöylO:ıUa b"'r sen tıtıyl 
bir hrtyvaa y~tiştirmE> i ov 
yaşından sflııra 200 lir l' f.a 

tılmasanın köyln lktis ıdivnıı 
bıkımındıtn nP d .. mek olduğunu 
izıılıa bilmem ihtiyaç var mı '? 

S•ğır h"yvaoııtıoı, at clnsfoi 
kııbil olduğu kad r ı lilh ve 
tek ire çılı~r.ccığız. ,'rcıbzooun 

meşhur ;e tıırltıi olan nefis 
Jtığı csıslı ol•mık m0şgul Olu 
DflC1k bir mevzudur... lfü.P 
f'ttlğim rakamlııra göre 'l'rab
ıondıın her sene 700 bin kilo 
ya~ ihrnç edllmektt'dir .. Bunun 
öOU blıı kil >:m V8kfıkeblr ka 
zıısı d)tııliod ~ lstlhsııl P.ditnıek 

te bulunuluyor. Bu .ıwfı · mah. 
sulna k ıllte ini rnuhııf"z" f'lmel< 
Te r: kip piya-; da o:.ıu•ı 

nefıısetlne h'llel g ~tirrrıomek 
h~r v.ıtııııdıışıo en mukaddt-s 
borcu olmnlıdır ... 

Yurt borcu 
Cumhuriyet b0kt1'Iletio!o 

bilhassa ihrnç ffifıddeleri üze
rinde rıe ka'1ar titiz ve ha"sııs 
olduğnau ve bu me11zuda en 
sert nılleyyedelerl ve tedbirle· 
rl aldıgını bi 11 rslof z ... 

Bu'uodu~uouz yerlerde he· 
plniıe dtışen yurt borcu bu 
saydığım esaslar üzerinde bu 
davanın sevdalı Bir emek.çisi 
gibi çalışmak, muhltinizl va 
h1lkımızı tenvir etmektir .. 

Yapılmış ve yapıhıcak işleri 
sayarktm önde ve b ı~a tuttu
ğum dUşUocelerdeo birlıll On· 
ları sadece ılze S!lflP dökmek.
den deill hepiulzlo yurt borcu, 
lııkılap bJrcu ve meslek borcu 
olarak. mUkellef buluoda~uouı 
Y&ıif eler Uzerine bir def11 dshı 
dikkatıoııı toplamaktır ... 

======-=====----===:;,,;===-===============.._.==,_.. 
Görüşler, _Duyuşl_aı:._ 

- Devam edecek -

Fransız Parlamentosunda • 
Fransa Birliktir, Hudutlarımızı pazarlık değil 

Müdafaa edeceğiz! 
Ankara 13 ( A. A.) -

Fransız Parlcmento Reisi 
Herrcot Pcırlemcntoda sö'ı· 
/ediği bir nutukta Franscw
nın sulha olan bağlılığını 
bildirdikten sonra şoyle de
miştir : Fak~t sulh aşkında 

temamile birlık olan Fran· 
sızlar telı litlere baş eğmek 
az.mında bundan daha az 
bıriik d.!ğildtr. Hur bir 
millet hudutları pazarlık 
mevzuu yapa rnoz, onları 

müdafaa eder. 

Tiyatro 
Halkovl sioemıısıoın yapılı 

şııu gidip görüp döııenlcrdoo 
diolediın : 

- Demek. yapılabilirmiş. 
işte böyle takdirkar, noksanı 
gören bir Voli ıaııınmlşki t öy· 
le bir eser, varlık vUcut bul
sun .. Var olsun Valimiz! 

J)Jyen bir heyli ainerna ve 
sahne meraklısına rasladım. Ben 
da bu takdir ve sitayişe iştirak 

G eder, Sayın Vali nize Trabzo. 
Ü m üş para 1 na çok lUzU ulQ blr eseri, Var. 

E'ikl bir lOccu d0ı-.tumla gorOşiyorduuı. 13 zı B ınlcalıırın '..!O lığı kıızandırdığmdon ötnrli tc· 
llrad.\ln fıızla G.lmUş pıra kabal etmediklerinden, ellerindeki GD- oekkürleriwi sunar~m. 
muş pEtrayı kağıtla tebdil etmek lçiu çektikleri mOşkililıtan ve Uu muazzam bınanın. sine. 
hatta baz'lo bu yUz 1eıı protesto edilmek tehlikelerine m8 ruz kal ma ve tlyııtro olması içın C31.r..I 
dıklıtr ndıuı acı acı şlkıtyet etti.. Bu sözlerden bir şey anlayama- bir hatırayı bıİ vesile ile t11ze
dım, daha d")ğrusu bu bnlin mevcut olabil C"'ğine bir turta kani liyeyim ~ Ebedi Şef, BllyOk Ats 
o!rnı.ık islemiyorum PJra bir rnubııdı:ıle vasıtasıdır. HOkt1metln tnrkün 1 rabzonu ilk teş iflerh:· 
kıymet verdiği ber nesne, kağıt olsu:.ı, demir olı.un, bHkır olıua d.e Halkeviain t.ıalkoJuadan 
ı.nrndır. Kalp olmadıktan sonra ve te'.iuvUlden .lrnldınlmış olma· bınaya bakarak : 
dığı hlllde almamak hııyret edlltcek bir Şeydir. Bir tııcc~r11 muş. 1 
teriı in para beğeıadirmc•ğe mt churiyeli Yoktur. MU;ııteri elindeki ~alemin · 
pllra ile blriadeıı temlo eC:emedıgl intiyacını blr bJşka tnccardnn Ucundan 
temin eder. Fakat Banka için bu münık ün mOdüı? piyıısa da 
tf:davnı eden pııranıo yolu, istasyonu tiaoku veznesldlr 

KöylUalln, Httlkıo, esnafın, tnccırm Devlet mUessesesinde 
veya devlete nisbett olan muss selerde mU;ııkiltllla ktirşılaşmo
masını Cumhuriyet bllkOmetimlz en başt gelen bir devlet işi 
olarak kHbu\ etmiştir. Bahusus tlcJret surat demektir. Bankada 
veya para de&io)lirme peşlode bir tOccJrıo, bir esnııf ın kaybede 
cegi mllddetla zararını, ıklitSndi bir mfl •ssese olan baukalar da
ha iyi takdir ederler. Bu işte bir yanlı;ıı ık vnr Z!ill ediyuruz Te
diye edl'ecek pıra her ne ohırs!l olsucı GUmüş olarak 20 lira 
alınır değilde belki yüzde 20 alınır şekUadedir. J'ııl[at bdUn 
toccarlaııa ma,.uz kaldıkları bu hal karşısında zan ile yakıa lu,. 
dl olmayacağı tabiidir .. Çok umarız ki, bu gibi işlerde al kah 
olanlar, tllccarıo, esoa!ıo derdine bir hal çaresi bul .nuş olsu:ılar. 

K. Keteli 

Adem otullarının safi da var, 
tuhafı da anc ı:lc safiar, gittikçe 
azalı~ken tut eflor çog-ılmaktadır 1 

• 
Zamanla ne kara ak olur, 

ne ak kara, fakat, dün kara de
diğine bugün beyaı: diyenler ol. 
duğu gibi, bugün ıivriıinek dedi
ğine yarın 11z diyecek olular da 
yok değildir 1 

• 
Herkeı olduğu gibi gorunse 

ve göründütü gibi olsa, her i~i

miı de oldutu tibi rörünür .ı. 
bıtl •• 

• ve sınema 

- lştı ,Şrıbıonun sinema 
ve tiyatrosu.. Buyurmuşlardı . 
Yani bu blnayi ıiasma ve ti
yatro yapınız, irşadında bulun
muşlardı. 

Bu yll•!e irşat Oıeriae o 
zamanın urnuml meclisi tabsi· 
sat koydu, keşirıer yaptırdı fıt· 
kat maalesef tohsisat ve keşif. 
ler ktığıt ll:ı.erlode kaldı: Yıl· 
larca bu bina muhtelif işlere 
aahne olduktttn •e l>ugllokll 
şekli alması için bazı t. şeb
bUsler de aklın kaldıktau son
ra oib11yet Vulinılı Heflk Ko
ra!tan buoa muvaffok oldu. 
Bundan dulayı Trabz m kadar 
Valimiz de memnun kal bllır
ler ! 

ZEF ANOS Y.OLU 
Edebiyat yapıptu 7 ırno 

sun abıhava, ıatır m. z sı 1 

ballandırıp uzun boy u tnrır w 
taııvlre özonmeyeceglın. bu çok 
güzel aayfiyeoiü ne kadıır p r· 
lak tarif ve tasvire deaer bir 
kiymette olduğilı1U bUtlln Trab
z'llllular çok eyi bilirler. 

Bu şehirde göze görOnUr, 
elle tut.ılur bir kaç eser bı
rakmudıın giden bir çok Vali
ler umanın:ta Yeoi1ol sUtunla
rındt bu gUzel sayfiye yoluouu 
yapılması lUzumuna dair kah 
acı, kah tatlı lfcıdılerls yazıl· 

mış yazılar, dilekler pktur. 
Hl9 bir Valiye bu yolu yapllr· 

( So:ıu ikide ) 
Cevdet Alap 
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1-1 lkincilc,nun 939 

Roma müzakereleri 
Ankara 12 ( A. A.) -

lnıili• Başvekili ile h•ri
cigı Nazırı Ji11 Moıoli11i 
fle Cıyano ile bir buf•lc 
saat görişmiiılerdir. Yalnı• 
umnmi v•zigetten bahıeiil
rJ;;; sô'ylenmektedir. ilci hi
k'.zrnıt hariciye Nazırları 
bugün öğleden efJvel bir 
saat kadar gö,üşmiişlertlir. 

Alman yanın 
şiddetli protestosu 
Ankara 12 ( A. A. ) -

Altn•nga Amsterdam fJI 

Ldhideki Alman Konsoloı 

haneıine karşı silô.h atılma
sını Ho!tJnda hükiimeti nn
di11de şiJtletle pnto to et
miştir. 

Fransa Suriye manda
sını dırakmam diyor 

Ankara 12 ( A. A ) -
Fransanın yeni Su .. iye /cfl-
kalô.tie konıeri radyo ilı 
neşretmiş o 1du bir nanulcla 
Franıanın manda ı1ozi/eıi
,.; ıonıın• icatlar ifa elmt· 

;e g•ni Sariye ile luina
nın 11tı111Gkil birer aıfJltl 

ol•ralc teJrici sarelte inki
ıo/larını tıshil eylemıjı 
karar flerntiş ol•u;una sög
lımi,tir. 

Belçikanın vaziyeti 
Ankara 12 ( A. A. ) -

Bllçılc• lıükiırnıti lsp•ngc 
iıltrine ademi miitlalıalı 
lc.omittsindt11 ,ekilme.jı lc.c-
r•r vtrmiı "~ kararını ln
'filtırı •• Fransega biltlir
mlıtir. 

ldmanocağı 
Heye~i umumiye ictimaı 

9 l 939 Gecesi ldmanocatının 
:on dokuzuncu yıl kongr11l top
laumış ve bu toplantı a değerli 
Vıllmlı Refik Koralt&n ile Jan
darm Komatanı Tahir Baykal 
hıııır bulunmuştur. 

Konere Haydar Çulhanı kı
sa bir nutku ile açılmış Te ku 
lılbQa bir &ıeuellk me al rııporu 
ile idari, fenai raporları okun
muş ve vaHmlıln işaretleri 111-
rloe azalar raunda saalmt 
mnnak:ışıılar olmuştur. Baadı 

ıonra 11çhn buşlamış, kulüp 
baıkanlıtıaa Şloaal. ubatkaalı
lıta Haydar Çullırı. kaptaolıta 
Osman, muhasip n veıaıdarlı
aa Mahmut Sunar, Sekrettrlli• 
Yuıur yaran, idare mUdOrlOtn
nı Hllıeyla Suo r 11çil•iş ay
rıcı heubıtı tetkik 'o tetuşı 
Hami Nalbant, Lütfü Pulııtbaaell 
ayrılmışlardır. 

Yeai id re beyettne munf
fakl71tler dileriz. 

- Baştarııfı 1 de -

mık mUeyy s r olmadı. Yıl
dan 7ıla ıtozulsn, artık - geçit 
y~rmeyerek h<ıle gelmek! s y 
fiyeye olan ratbeU de ualtao 
bu ycılua Vıllmlz Rf~f i"- Koral· 
tanıa Himmetlle esa lı surette 
yapılmata ba~ladığıoı ıörQıcı 

<> kadar ievlodlm, o kadar kı

naç duydum ki tarif edemem .. 
Y ah: ız ben mi aevladlm, yalnız 
ben ml kınDç duydum .. Benim
le berab r bUtQn yedi sekiz 
köy n bllbasaa Zefaeo.slular, 
n bilha11Ba şehrin ı ytlyeye 
muhtaç yliıleıce ve belki bin
lere• nileai de bu se inci ve 
knıncı duymuştur .. Yolun bir 
kaç a1a kador tyapıhp otobOs 
Aervisloe ıçıl11ca'1ını duyunc! 
içimden : işte dedim, bu iki 
H&r biH Jakın gllıılude, ay. 
l .. r'ia Trabzoııno dıılıa bir çok 
ı· • . -,. k.avuşaca~ını müjdele. 
nH·n.. J, · Sıyl ve himmeti 
o. ~~llr uı u ı Vall.llll:do 1 

cevct-E t Alag 

( YEN/YOL) 

Filistinde çarpışıyorlar 
Ankara 12 ( A. A. ) -

Filiıtinde ••niden çarprş

maler ·olmuştur. Hay/atla 
tün battıktan sonra ışık 
ı•lc.ılmQ.sı t:Je sokalclarJa 

Bu gece Nöbetçi 
Eczahane 

ŞiFA 
Eczanesidir ~t~•:•:i~lm~ıs~i...::..g_a_s_k_e_d_i_lm__;iş_t_ir_.~------~----------------

1 Um m" içtimaa davet 
Şehir kulübü idare hey tind n: 
22-1-jJ9 P. z r tünü saat 15 dtı niz«mname mucibi 

umumi heyet iıtim i gapılrcalctır a~« arlc.adaşlarzn teş 
rif /eri ric olunur. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT: 
A - Hesallotın tetkilcı' 
B !-- Jdare heyttinin ibn sı 
C - Umumi görütrneler 
D - Yeni idare lıegtti ıeçilmesi 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

3-3 

Huıusi muhasebenin Tuzlu ç•şme hı.u:i ilgas sokağın 
Jalci 2 No: lu mağazasının sa ik icar bedeli olan ( 45) Lir 
(JO) lcuruı ü~erinclen 28 ınn müddetle artırmağa çıkarıl
mı,tır.· mu vale kal teminatı (3) lira ( f 1) kuruıtur. 8 2 939 
l•rihinı çatan çarşamba ıana ıaat 15 de Vilayet moka
muıttl• toplonacak olan Jaimi uıe imtnde ihalesi ynpı

lacelctır. islelclilerin mavalckat lıminatltırile encüm nt! 
muracaatlan. 1-4 

Paıarhkla korkuluk inşaatı 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Tr•izon Giresun sahil golanun 32,33 üncü kilometreleri ara. 
ıın.tl• "e goroz mwkiintlı ( 4 50) metreli le lcumıntla pazar
lıkla (1647) lira (17) lcuruı[u/c lcorkululc inşa edilecelctir. 
mat1alclcat teminr.tı (123) lira (53) karu,tflr. 25 1-939 tari
ltinı fa tan çarşamba tü11ii s"1111t I 5 at vilayet makamın
"• to1lan calc. olcın tlairnt ıncümtndı ilanleıi yapılacak
tır. isteldiltrin muTJakkat teminat '•rilı mezfcü, trin ve 
Hatta encıim-ne muraeaatları. 1-3 

icar artırması temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Hususi muhasehmin Çulcurçagır lcöqdnün çatal ki· 

lise me'flkiindeki 224 dönüm tarlası fit ilci ht1rop hane
sile bir seranderini:ı üç senelik habılc. icar bedeli olan (400) 
lira üı;erinden arttırmasıntı •it müddet on gün temdit 
ıtlilmiştir. Muvakkat temin tı ( 30) liradır. 21-1 939 ta
rihine çotaR cumartesi ıa t 11 de tJilayet mak•mında 
toplanacak olan daimi encümende ihalesi gapılacaktır. 
isteklilerin daimi encümene muracaatları. 

Pazarlıkla elektrik tesisatı eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Memlek t hastahanesinde ( 5-19 ) lira ( 50) kuruşluk 

elılctrik teıisatı pa~arlılcfa gapılmalr üzere on dô'rt gün 
111üclddle eksiltmeğe konulmuşl•r. Mııflalclcat teminatı ( 4 ! ) 
lira ( 21) kuru,tur. 

25-f.939 tarihine çatan Çarşamba tünü saat 15 de 
viliyet makamıntla toplanoc.ık olan daimi encümende 
ihalesi ı•pılacaktır. Evrakını tetkilc etmek istiytnler her 
tiin encümen kfllemint vt talip olanlar11a muvalclcat te
minatlarile mezkur tün ve s11attt111ncüm~nt muraça11tLrı. 

1-3 

Pazarhkla okul tamiratı 

~~a::a=-Ji:::9.:SR921K~~ ~S;:;:t;a~ 

zarlı la •• 1 
satılı t ş 1 . . UME~ ~~NK 1 

.Belediye enc .. menindrn: Bırl şı p muklu ıphgı v dokuma ~ 
Boztepede be'ediyege ait ~ fabri olan m .. SS sesinden : ft 

Manastır dıvarlarınzn taş- ij ~ 

l rı ( 450) lira muh-ımmcn ~ Fabrikaları Anonim Şirketinden i 
bedelle, ve yıkma ffllJ.S'lrifi fj n 
de gık-ına ait olmck ürere ~~ a u i liği sa ışı : ;~ 
p zarlıkla sutlığa çıkarıl 
mıştır. talip'erin .:>alı 'Oe m,.11 12 No. paket 415 lcuruş 

Kayseri bez f Jbrikası ... ft 
Cumfl sünleri saat 14 de " 16 ,, ,, 480 ,, ~ 
er.cümene muracaatları ilan a 24 580 1 

i Nazilli Basma / abrikası ., ,, 
olunur. 2 - 2 " " 

·- D Ereğli Bez fabrikası .. 24 ,, ,, 580 ,, 
ilan ~ 10 Balyalık sip,,!şler için 24 ., ,, 575 ,, 

Sürmene lcrn memurhıtıııı•a ft n 
Açık artırma ile purıışn çevrUe- j 15 '' " '' 24 u " 570 u 

1
~ 

cok l{ıtyrimenklün no oldu •u : 565 
Gayri meokullln !,ulundugu mevki, ~ 25 •' " 24 ,, ,, ,, 

mıılınl esi, sokağı, numarası : IU 560 
TaKdir olunuu kıymet : n 50 " " 24 ,, n " 1 
G ub L. Göneşere kOyOnd• ~ 

Yetırn Ali oğullımcdRD Sadettin ı~ F'iatl rla f brikada tC"slim ş11rtile s11tılmaktadır. lplik müı- n 
oğlu 1 mııU veki l Nıırıı Kulaca Q tehliklerinin yukarda yazılı fn'lrikal ra g) d .. , cekleri bedelleri ~ 
160 lira ile ma raf " re mi e ll mukabilınde iht.yıtçları nis'letinJe ipli le , paı i ı verebılecelcleri J 
buç u 'frabıoo luıplshrmesl de !ij ve 24 num radan ne" ve muhlel;f ı.u~utl. '" )arayabilecek 
mahıtO PD mahbu Sürmenenln ,~ P"mnk ip1i~i müstehlıkbrinın de ihtıyaçlarını yıne ayni şartlarla ! 
Göneo re kOyUoden m;ta Ali a y11l '7. c e~, 1 fa mkaqın1 s pıPİŞ edel-ıilecekleri ıliın olun\} r. 6 - 8 • 
oğullarmd..ın Hasan oğlu Hllse- ~ .. ~ m ı=:t2mm -~~m~ yl11ln işbu horcucıdan dolayı -

bor..;lunun v SlSI g rbl göneşe- Arpa sam n ksiltmesi 
reli S ık oğlu Abdulhh al..,y-
hlae yapılım Jcrni tııkilat neticesi Belediye Encüm nind n 
evvele ihtiyaten bııcı eciilUp Dl· l:Jeledige tanzifat lıagoanları ııın 6040 kilo arpa ili 
l h ro icral hecıe ç~vrller k b• 6010 kilo saman mubayaası J O gün müJcletle açı le ek· 
kerre B!ltışıo kuar verilen Gö· 
ceşer kOyUııdo ıarltan gllltemln siltmeğe konulm1ıştur. 
7etim o~lu S ıldı athğı tarla Elr.s;ltme 20 - l - 939 Cuma ganü ıaot 1'1- de icr• ıJi· 
şl alen lrm ık, ı?arb D tarlkbm leceğinden taUp'uin ayni gün ve saott teminatı muoak 
cenuben Mehmet çebl oğlu ile kata makbuılaril encümene miiracaat/,uı ildıı ol~!_:!., 
meh ut tapunu %5 Mayıs 68 

uuııarasında kayıtlı hırlıııın Dl· Kamyon şasesi alınacak 
sıf blssesio Oç ebllvukufca 
l•kdlr edilen 150 ıra BE/ EDi ı E ENCÜMEN/ı\ DFN: . 
Artırmanın ynpılacağı yer, g!l.n, ıant: Belediye itf .:ı.ige teşkilatı için 939 modeli şevrole fle 

Surm ne icra d lresinde ı 
10-2- 939 cumn gQnQ saat ya /ort marka bir ade.t uzun .kamyon ıa~esi mubayaas 
13-14 k11d11r 18 giin müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
ı - İşbu gayriınenkullln arlırma Eksiltme 17-1.939 Salı günü saat 14 de icra olun•• 
vıırlnaınesi 30 1·989 larihlnden itiba-
ren U89 6 No. ne Sürmeno lcro. cağından taliplerin teminatı muvalc/cata makbuzlarilt agfll 
m.rnurlu unun munyyım numara- 4 
sında herkeı;iıı gllrebihaeei için a- gün fit saatta encümene muracaatla11 ildn ol~ur. 4 - ~ 
çıkhr. lıllndtı yazılı olnndaıı faıla ----

mnlılınat nlnınk isteyenler. işbu şart- Halı" Tasfı·yede Karade- Tas h 'ıh nameye 989 3(ı dosyn numarası ile 
monıuriyetımlzu muracaat elmolidir. niz Limitet Şirketi tas-
2 • Artırnınya lı;tirllk için yukarda 
yazııı kıymetin yüzde ycdibuçuk f · Me urlug" undan · 
nlsbctindc p~y vı:va nıUlI bir ban- ıye • 
kanın temiont mektubunu tevdi ede- Yomranın Kuhla köyün. 
cektir· (124) LJ 

de oe deniz kenarind.J na· 3 - İpotek sahibi nlPc:ıklılnrln diğer 
nlii.kadarların vlı irtifak lıakkı Hahıp ci Ali Hafız oğlu Hüsegi-
lerinin guyriıııı.ıkul üı;erlndeki hak- nin borcundan dolayi Şir
lnrını husuırlle fnlz ve masrnfa dair 
olan idrtinlnrını işbu i1 u tarihinden ketimizce satın alınan tapu. 
itibaren yirmi gün içinde evraki nun ttş,ini et1vel 931 tarih 
mQsbıtelcrlle bırlikte nıemuriveU- "'e 79 numarasında mukay-
mlze bildirmeleri 1cııp eder. Aksi " 
halde hnklnrı tapu iicllile sabit yet } 20 dönüm vusatında· 
olınadkıça salı~ bedoliıılo pnylaşma- Jci arazi I O. I . 939 tari-
11ndan burlç alır far. h d . 'b b. . . 
• - Göstdri!en gılndll artırmaya iş- İn en ltt aren zr ay ıçın. 
tırıik cdeıı.ıcr attırma şnrtrnmeelni de bedeli peşinen ô'denmelc 
okumuş ,·e lüzumlu malılınnt nlmış şartı'le ve pa•arlık sııretile 
, •• bunları temaınen kabul etmit • 
ad ve 1tlbar olunurlar. satılacaktır. 
5 - Tayin edilen zamanda gnyri T [ / b dJ 
menkul üç defa tınğrıldıktııu 10nra ı a İp erin u mü aet 
en cok artırana iha1e edılır. Ancak içinde 1 :;O lira teminat ak-
arlrrma bedeli ıııulınnınıeıı kly metin l ı. , # 
yüzde yotmlş beşini bulana·, veyn casi e şirKet tas; iye memur 
satış isteyenın nıncagına ruchnni olan /ujuna müracaat arı. 2-4 

Geçenki nüshamızın ii• 
rinci ıahi/uinde ( Trabıof' 
iktisadi hagutında da inkİ• 
ıaf ba,lamıştır ) serlevha~' 
altında Tıcaret odası inli" 

haor münasebeti le Refik Ko· 
raftan tarafından Tüccarll' 

ra l.ltaben serd o 'untJn kıl' 
mttli mutaleaları tlercetmil' 

tile bir muharririmiz tarı· 
/ından not edilen bu mııtl' ,. 
lıalar uras nd1J bu sene f ,. 
/can eş11erıın 12000 ton ° 

t ı· mayıp 1200 ton olaca;ı ' 
hih ve itizar olunur. ...../ dlğor nlacaklimr bu.unup da b dol 

bııuların o guyri menkul ile temin 
edı.lmiş a!ııcnklıırın ınecm uundan 
failnyıı ı;ıonıaı:sa en çok arlır~ıııa 
taulıhUdQ bakı kııltnıık ü;ı;ere artırnı 
on beş güıı dalın temdıt vo onbeşincl 

Poz rlıkla pompa tamiratı 
günün·sonu o un Belediye Encümeninden : 
'J.1 2 93!) Pnzartuıl gl1nü saat a de 
yapılacak ıırurıııııdıı, bedeli eutış iele-v .l" \}et Daı·m"ı Encu·· menı·nden . yenin aıue<ıı:ıntı ro.;hnnı olan diğer 

1 a J • ıılacaklılarııı o gıtyn menkul ile t~min 

Belediye itfaiye fıg t raıozunun pomp:ı aksamıtfd:~ 
kırık olon Şanzımanı pazarlı/ela tamir ettirileceğidetl 1 

tekli ustal rın Salı ve cuma tiinl1ri saat 14 d, Encfjrt" VQk/ikcbir merkez kazası ille. olculuntla yaptırılaclllı edUmlş nlıı®kııtrı mecmııundnn fazla 
ya çıknııık şartıle,, e1:1 çok nrtırnna e muracaatları ilan olun11r. ~ ( !150) lira ( 7'1 ) lcu.·u,luk tamiratın paztırlılcla satışı ya· uıale edilir. Böyle bır bedel elde _ _ _ -· _ _ ~ 

l k .. J .. t _ .. tl J l k 'lt • k l edilwezse ihale yapılamaz. Ve 11a taşın r.a J;.:t;;:;I ~li;.tZc:::t:::a: JE:t:a~ ~-=t::aa;;:;t;aa::::ıt:aJli:::t::a l pı ma uzıı on aor ıan mu aet e e sı meıe onu muş talebi düşer. " 

tur. MafJakkat teminatı ( 26) lira ( 30 j kuruştur. 25.1. 6 - Gay~i menkul kendisine ihale n 
• • _ _ olunan kıuıso dcrhlll · vcya verilen u K ılay e · angosu 939 tarılııne çatan Çc..rıamba gunu saat 15 c/,. satışı nıühl t içlnd.ı pnruyı vernıeue ınnle ~ 12 Şya pıy 

!lo,ıl11caktır. lstelclilerin daimi enıümene muracaatlan 1- • kararı feslıolunarnk kend~ıılnden evvel 
.._ _____ - - -- _, -- - - -- - - , .. ·- ..:.. - - yQks~K teklifle bulwuın kını earı.etıuiş 3 - 12 - 938 Tarı"hı.nde çekı"lecek olatl 

1 ki k 1 eldu~u bedelle almaga raı.ı oınınz 1 
Pazar 1 a is e e tatr~iratı veya bulunmazsa hemen onbeş gün Kızılay eşya Pı"yangosu ULU o- N DE ız 

nıOddetle artırmaya çıkarılıp en ı:ok 

V·ı.. t o · .. E ·· · d urtırnııa ihaıe odılir. ıkı ıııaıe ura n .. .. .. t 
ı ayf aımı ncumenın on : sındakl furk ve geçeıı gUnlcr i,iude Q AT ATURKUN Vefatından doğcın teessU 

Hasusi muhasebeye •İt tümrülc önüntlıki iskılede 200 fi- yü~de be~den hesap oluııacnk ıniz 
ve dığer Zıı•urlar ayrıca lıüiime ~ d 1 ·ıe 939 yılı kurban Bayramınıfl rlllılc tamirat pazarlıkla gaptırzlacalc.tır. iıltkilırin 25-1 · Iıaoct kalmaksızın nıerııunyeliıııııoe ~ o ayısı 

,, L d nlıcıduıı tnhail olunur. madde ,l;jJJ •• • •• •• •• k"l k · 6 6 93} tarihine çatan çarşamba gönü ıaat on ışe ıııı:a ar en- Üllyrıınenkullerin yuknrdll ıiöste.llen ~ uçuncu gunu çe ı ece tır . --
cu-men• maracaatlar1. • 1-2 ıo 2 939 tarihinde snrnıuıe ıcru Q ~ 

.:.:.:.:.;_;_:,.:,_ ________ ..,,.. ___ .....,, ____ .I nıenıurlugu odıın,ındıı iş!Ju ve gös .ı -~ 

---- terilen artırma ~nrtuame81le sulılat·ıığı ~~~~~~~~~~~~~ 

D i K KAT il•• A~~ satlık Kir lık ev 
y zı v dikiş makinesile bu gibi makinelerin kelepır haneler 

parç ları kırık noksan bir yerde yapbramazsa-
nız getirin, teminatla yaparım .. 

Kurb t Hasan Bilir 
Uıunsokık NQ 95 

Ortahisardıı üç hane acele 
'Ve çok ucuz olarar satıla
ct1klır. Almak isteyenler 
Feg~i Ko:ıinojlu ııa müracaat 
ttmılidirlc:r, 6 - 8 

·ıe 
Çömlekcide umumi cadde üzerinde deıı~jf 

nazır 4 oda bir salon ve bir yemek odasile 
mutbak ve bahçeyi havi bir ev kiralıktır . ~~ 

İstekliler: Çömlekcide cami yanında bak 
Bay Hüseyine müracaatlan. • 
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