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Medih, istihza 
ve şarlatanlık Umumi Meclis 

Yıdlllde, lıtibza4ı ankte 
"• edeblJah• hudutlıırı dahi
linde tptlzile otrımımık tntlle 
Jertoe göre kı1•et tıtlJID 

lııııo kltaaıaın mıb1111Jlerlclir. 

.......... -. .... -. ........... ....,mn .. ._ .. IOllll........... •==_. ........... 

Bu iki ln7•eti yerinde ol
llııkıııın lfrıtı nrdıraa H lp
tlzl\lı uğrıtHlarıa bir 11rlalıo
tlaıı bışi.a bir ı•J olmıdıta •u 

Vilayet Umumi Meclisi 
Evvelki Gün Açıldı .. 

= 

b kkıtktır. 
Medih ve j .. tıbzanı11 1erlnde 

Olını ne k.ad.ır aevillnP; yeniz 
1 •e aaaasız fJlaoları dı o kadar 

baJ'ağı n ıJtuk olur. 
Bu ftıkU.lokl m•dlbler 11de 

ba1a~ı ve sotuk. olmıkla kal
llaıı ayol samında ~fi.arı umu 
llllye i.arş111udı Klllllaç l• 

Vilcigtt Umumi meclisi evvelki gün ıaat 15 de Vi!riyrl mahamı salmunda Va/imh Refik Kora/tanın 
bir hitabesile açılmıştır. Meclisin açılışında devair rüeza ve müdiranı , G'lüeteciler davetli oi'.lrak 
hazır bulunmuş/ardır. Yoklama gapıltltkian sonra açık reyle ikinci reisliğe avukat Kadri Mesut 
Evrim•r ( Sirmene) ve kcitipliklere Numan Sabit Çoşkun (Of) Cem:ıl Riza Çinar { Trabzon ) 
seçi/mış ve buntlan sonra yine açık Reyle Bütçe, Dahiliye, Maarif, Na/ ia, Stlıhat , Ziraat - Baylar 
encümenleri seçilmiş , bundan sonra encümen başkôtioi tarafında11 okunan izahname dinlenmiş , 
pazartesi günü içtima edilmek ıizere cı-lşeye son uerilmiştir. 

Valimiz Refik Koraltanın açma nutku 
Olur r Trabzon Vilayeti umumi 1 neşe verecek 

Ö urOode bir bölllk ukerı meclisi toplantısu m 939 yı/J mahiyette te 
lcla.e elm.:ıılnt bllmeren bir 

1 
.. / · b ı · 

ı,.. ı.. 1 ı. d ll 1 N 1 muzakere enn.. cJŞ aımş kamu/ etme -
-nıa as..er a• re u . ıtpO - / 'k .. · · 

) >nıa uıukıyese etınenla ae bulunuyoruL. ı ~oz 0/11 mışf ır . 
ka41ar LOyUk: bir ıoytarıhi. teı rak yurdun qüzel ve Bunun muh 
kil ed ce~l muhakkaktır. hayırlı işlerini gör telif sebepleri 

H1kıld bUyUk iossolar len- l meğe gelen arkadaş/11ra vardır. En mü 
1111

• indda Oace 1ışaaut l>07Uk hoşgeldiniz derim. Bir az himi vt- başta 
t4rl ıt s\mılau bea1ememıye . 
ç lı71u laaanlardır 1 sonra bu hayır/J hızmetle geleni parasıL.-

Çn kn bet bllyDk h1tu rin umumi proğramla- ltktır. Mahalli 
~tltıte ''nevi ••bııaa ıaUabuır,, nnı v~ çal ş nlJ ist kdmetleri- ıhtiya.;ıard ve 

r vırhktır. ı ni, görülmüş işleri size arz mahalli hiL ne 
.\t Buı:ıdaa dol.rldlr ki BDyU~ ederek bütçelerin tetkik tlere g.:n ;. m k 

•tQrk.Qa en ~ok 11abtlettltl .. . 
ı 1 k di l 1 S 1 ve muzakeresme başlamış yasld h~rkesin 
amıo ar ıo ı o "Z•r 1r, 3 

C.nglılerle mukll1eıe eden 1 bulunacağız. Btlhassa 9 7 dılediği gibi ce 
~~••nlara r11lıaıaı iOalerde bütçesile 938 bütçesi arll vap verebilmek 

lllu,tur. sınd1Jki münasebetleri ve için bu paramn 
~- O !}• bir Cctnılı, •• bir memleket işlerini size arz ve bu gelı'rin 
~ı.r ve oe dı bir Tımarleokdl. 
._ O s dece ''öera blr terdi etmeğe ço/Jşacağız. Her yer- bu ihtiyaçlarla 
~llethı,. diyen Atıtark.to de olduğu gibi Tr•bzonda bir hızada yü· 
'1 )flit aamlaran lıtlımar edil- da milli işlerin ve ihtiyaç- rümesi zaruri 
lt~l b r umanda k•ndlae aade- /arın hudutsuz olduğunu dir.Her yerde 
ınk Dııa edinme& kadar bOyDk· biliyoruz. Eski idare mutlak 

laaanur oluoablilr mi? ve feci manasile bütün iş- mahalli ihtiyaç/ ar tam 
Qı Meşlıur Amerikalı kıdıa minasile ve istenildiği şe· 
l\ Uhırrir Ls'lldı· ue7"'ar o•uo)ı Jetini Cumhuriyet idaresine 'd 
u l J u a... .. kiı, e btJşan/amamıştır. Bu 
~ tnababç~d• yaptığı bir •nıa. bir harabe halinde devret-
~ tıo so ıuna: AtatOrkOo en miştir. Yeni idare kuruldu- düsturu ortaya koyduktan ... ! hıııunıı gldea hitap tarzıma sonra derhal şunu da söy-.... " ğundan bugüne kadar ge- k 
'clıec : AtatUrk. oldu~uou IUlH leyeyim i tJZ para ve az 

Jorı rek umumi bütçe ile ve vesaitler uf ak uf ak iş/ere 
'lıı O bUtUu fQrklerlu kendi- gerek hususi fallliyet/er/e girilseydi milli idarenin ku
ltit AtatQrk d 11 hltıp ettl~lai mahalli htiyaı v~ işleri im- rulduğu gündenberi bugüne 
t, 

111 
e ruhunun eo bU7Qk kanın müslladesi nisbetinde 

•ooıuı ıe•klai duyardı k1Jd•r birçok işler başanla-
t, lialbukı ekıeri bUJllk. adlar görmeğe çalışmıştır. Ve hiç bilirdi. Damla damla göl 
~ıt tarın kOçUkler tırafındaa ş~phesi~ geçen pi/ar içeri- 1 olur ka~il~nden olarak geniş 
bıı lllıır edilme~ t • oldutaou smde b" çok yerlerde Cum- yıllar ıçınde Karadenizın 
""~ 2 nı n ve bıdiaeler gOı- huriyet idaresi bir çok iş- güzel kııyılarında bizi ve he· 

'"'ektedir. 
._._

1
liu glbi hamlıklara göste- /er baştJrdığı gibi Trabzon-

--~,~rio bir tıkım tırlatınlar da da birçok mühim işler 
btr 10dan yeraiı ve mubıl8i•h görmüştür. Derhal elem 

•urette, metedildii[lerl tllk· duyarak şunu söylemeli-
Tevfık Vural yim ki mahalli işler içimizi 

ferahlandıracak. gun.;r ve 

Talebe Pansiyonu ve bazı 
düşünceler 

o,:~ ve hadiseler ihtiyaç
toıebrı doğdr. Şehrimizdeki 
~'la ; kesafelinin yıldan 
611ı aydettiğı tezayüt ve 
~o :ssa bu talebe arasın
ı.,.11,'r kısmmm yaşama 

arı b' l)ı1.. ır pansiyonun açıl
~ını 
11.. zaruri kJ/mışdı. 
'1/h' 

l)ıt(- ayet pansiyon açıl-
lco,.1,!"reti/e bu ihtiyaç 
lcot <lı arırnış bulunuyor. Fa
rt,,.lcı er?aı söylemek lazım-
'» hır .. . Ole muesse5eyı yaşat-

to1c ~ 011
"" kuı[TJakdan daha 

' ı,,.. e daha devamlı emek 

o 
::e:ehlJlde, dün bir mü-
t~dıJr. kurmak ihtiyacın 

' bugünse aym mü-

esseseyi yaşatmak. inkişaf 

ettirmek mecburiyetinde 
yiz. llarkadaşım Bay Tun· 
cay. bu konudaki düşünce· 
/eri 'teniyol sütun/arma ça-: 
ğ1rdı. Bu fJrsattan istifade 
etmek istiyorum. Şunu pe 
şinen söylemeliyim ki te
sadüfe bağh teberru/er. 

en az yüzde 'O sif akır olan 
ta/ebenın taahhut ettiği 

aylık ücretler bu müesse
senin hayatiyet unsur/an 
arasında sayilamazlar. Bun
lann haricindeki gelirler. 
hususi idare ve çocuk esir· 

JHSllN GÜLTEKl."1 
( Sonu 2 de J 

pimizi müstaıih kılacak fa
aliyetleri gormüş olurduk. 
bir idare amiri sıfatile ve 
bir memleket çocuğu sda
tiıe 'benim içimi sızlatan 
bu manzara sizin de içini-

HALKEVINDE 
Ba h•f taki perıembı 

lconf era1111nı sinema bin•
ıınd• dinle4ık. liH Fılıtfe
ö;rıtmıni B Besim Savacı 
··Türle. inlcı 'ahının idealojisi, 
mıvzau üzerinde lconıııtu. 
Ferdi hayatımızla ıosgal 
hayatımız arasıntialc.i müna· 
sebetlıri psilco ojilc olu,Lar
la izah edın B. Beıim altı 
olcun işaret eıtiji açılc he
def /eri açık bir ıelcilde izah 
ıtmiıtir, Bu arada Türle 
inlcılabının bir muoazene oı 
ahenlc rr.jimi oldu;unu,· onun 
/copge bir ida.re ıt.lc.li olma
g p ihtiyaçlardan dojma, 
zaruri oe m•ntdci bir neti
ce bu'urıduğunu 6Üze/ bir 
ıelcilde anlattı . 

Bundan sonr• ''Ma.rıari
ta .. iıimlı bir fılim ıegrt.ttik. 
Meıhur ' 'La Bohem .. optJ 
ro.ııntlan nef iı parçaları 
Graı Mor 'an duru vı ıür 

zi sızlattığma hiç şüphem 
yoktur. Bunu böyle söyler
ken hepinizin en yüksek 
hislerinize terceman oldu
ğuma kaniim. 

Dertler ve eksikler ifa
de edildikçe ve müzakere 
mevkiine konuldukca çare 
bulunur, en başlı tesellimiz 
budur. madem ki bir kerre 
noksan ve eksikleri idrak 

ediyoruz. Şu halde bu 
dertlere deva bulmakt• ge 
çilmiy~ceğiz. Bu güzel yurt 
parçalarını en kısa bir za
manda hatta imkanın üs
tüne çıkarak ve mahrumi
yetlere göğüs gererek hepi
mizi tatmin edecek ve ni
hayet Cumhuriyet rejimine 

- Arkası 2 de -

içme 
suyumuz 

Tesisat fili sahaya 
girmek üzre 

Müttıalıhit Holıti/ 1irlcıti11 
dtn dçüncü ıımami mrif •ttlıi· 
miz sagin Tahsin Uz.re ı• 
lın bir mı/etapta, / 

ille p ırti irs11 !atini tıılcil• 
den 667 ~. ıilcletindılci tlölc 
me demir bora ,,, alcsamını11 
halen 'f.laportı tahtnil '" 
sıflkedildiji ve şubat nihtıgı 
tine do;ru şehrimize fJaıi/ 
oloca;ı bildirilmıkdetlır • 

Dlger taraftan Boztıbı 
ue dijer ıirtlarda lt.rzr•lacak 
su depoları için tubit •tliltn 
arsaların iıtimlalcin• başla -
nılmalc üzredir . 

seıinden dinlediiimiz /ilim 
halci katın ıörülmı;ı dı;tr •• 

r 
Direkl!Jrtı, Başynzıcısı 
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Fiati 4 kı.ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
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Tarihin hatası 
Gazetelerden birinde bir pluk 

fabrikasınrn $Öyle bir rakkamını 
okuduk: ( Yeni çıkan plaklar· 
dan, Trabzon yalı boyu ) . Bu· 
nun hizasında da şu iki kelime: 
( Laz havası Ng 270 _61 ) 

Bahsedilen bu türküyü lıepi 
miz biliyoruz: Bu yaz Kale 
Parkındaki saz heyetinde sögle· 
nigordu. ikinci derecede beste· 
kdrlarımızdan birinin besteleJiii 
bu şarkı, okadar mühim bir var
lık arzedecek de;erde del;ldir. 
Bize bu satırları yazdırtan rek· 
lamındcıki kayıttır : ( Laz haua 
sı ... Bestekar bu şarkıyı Trab 
zonda bestelenmiş ve buradan 
ilham almıştır. ilham menbaaı 
şıhrimiz, mevzu bize ait oldu 
ğıına göre bunun neresittde /az 
lık var? O bestekarla onu al -ı 
ğa ala11 ve gazeteyı reklamlar 
yapan kumpa11yaya !Orarız: Laz 
/ık 11e demektir? Bilmezler, bi 
lemezler. Papa;an gibi şuursuzca 
ezberledikleri bir kelimedir. Za 
ltn biraz şaurları olsa b11 kelı 

megi telef /uz ederken kendi lem 
dılerine küfür elli it.ferinin far 
kına varırlardı . 

Tarih yazıyor: Padişalı/a. 
rrn sarayları Türk kanından 
olmıyanlarla do/muştu, Htruat. 
lar, Çerkesler, Gürgüler, Arna 
vu'lar, Rumlar V. S. Sarayrn 
karanlık dehlizlerinde post kav 
galarr yapıyorlardı. Bu süı tüne-

l 
rek gürügere mahluklar birbirini 
nasıl olsa genetJiiirlerdi. Onla
rın tn kuvvetli ralcipled sırtla 
rına yapııtıkLarı meriılekıtin ha. 
kiki ıahibi, öz efe11di;i olan 
Türklerdi. Bu .kan emirci sü
lükler Türklük adını silmenin 
kendi emellerini tahakkuk ettı
rebilece;ini anlamışlardı. Za'lla· 
nın tarilıini gazan kaH galagıcı 
müverrih/ere Türklez için 1( Et
raki lıi idrak - idraksiz Türkler) 
dedirttıler. Aslan yapılı Türk 
trlerine en kaba bir h'llgfranrn 
ismile kitap ttmek küçüklüğünü 
gösteıecek kadar alçak olduk
larmı anlattılar, Ana vatan ha
ritqsında ayrılık irae edecelc 
noktalar lazımdır: Kalın gazı 

Akisler 

larl• ( ... lstan 1 diye yazılar 
yazdırdtlar. Konuşma farkı olan 
yerlere i)imler taktılar. Biraz 
çabuk t-f! kendine mahsus bir 
tatlıltkla konuşan Karadeniz ça. 
cukları da tarihin bu .rilleaini 
yedi Haritada Karar/eniz kıyı
larına lazistan diye bir kelime 
uydurdular !it şuursuz peş ko. 
~ucu/arı bu kelimeyi Karadeniz 
•o;azına uzatmak lıünerini gös. 
terdi/er. Böyle sülüklere, böyle 
yıllan/ara fırsat verdi~i için ta
rih utansın. Ama, ne oldu? Bir 
hakimin dedigi gibi üüneşin yü
züne çamur vurmakla onu ka
raı tmlğa imkan var mı? Türk 
dirildi: sülükleri, yılan 'arı bo~du 
t1t kendine yaraşan varlığını 
Jbnyaya ilan 'etti. Yalancı hari
ta, sanatları denaet olanların 

suratlarına çarpıldı. Onların de. 
diklerine hiç bir zn nan aldan· 
mıga'l Karadeniz çocukl rı, bu 
propoganda kabusundan kurlu/da. 

Tarihin hat ısuıı deşmekle 

ne kazanacaıız? Onu kendi ka· 
ran 'ığında bırakalım. Bız yaşa

dığını zanneden ölıi ktıf alılara 
hitap etmek ıstuiz. Elleri nasıl 
varıyor da mazinin işlediği bu 
hai·ıy• ıekrarlıyorlar. Bız eli 
mize nldığımız gazetede bunu 
okurken tıtredik. Kuriler bilme
yiz ne düşünecekler. 

Bu gibi/ere karşı ağzımızı 

kopagıp susacak mıyı-z ? Kırş 
b.gıni•rini iftira aleti 11apaniara 
karşı böyle elimiz J.:.olumuz oaglı 
mı kalacak 7 8.1. zuvallılar Jıa

kikati görmigecı..k kadar cahil 
iseler onlara doğru y?lu göster. 
miyelim mi? Belki plaitn üıe

rinde de çıkacak veya çıkmış 

olan bu manasızlıga ısgan ede
cek ağızlar olmıgacnk mı ? Ta
rilain y•ptığı /erıalııı biz dı i/ı • 
malinıizle devm mı ettirce;iz:? 

Yenigol plak kumpanyası
nın eline ieçmez herh;ılde. F.ı. 

kat resmi makıımlarrmızın, ya
hut Halk.evimizin tir mektupla 
lu hatagı teshih ettirmesine im. 
kan yok mudur ? 

Hayrettin Ziya Taluy 

Bir eser ve bir gece 
Geçen yazıda Hallceoleri bir kere daha tekrar ed!lebilirdi. 

gösteril kolunun ve yeni sinema Piyesi, hususile talebenin din· 
yerinin önemini anlatmıga ç"'lış- le111esi lcizımdır. Binunın İçine 
mıştık. Bayramın ilcinci günü ' giriş çok fena oldu, yan kapı 
akıamı oerilen açılış müıJmere- ı da a~ıl':'a!ı i~~· Başka ~edb.rler 
sine ait bazı Jüıünceleri söyle· de duşunulebılır. Gerçı buna 
mek faydaıız olmryacaktır. zaman kölmadı, çünkü binanın 

Herıeyden evvel takdir et· hazırlanması güç bitirilebildi. 
mek lazımdır ki bir müsamere Perdenin takılması işinde dt bir 
vermek kolay birıey degildir." Yi- haylı gecikildi. 
gen de;il pişiren bilir ,. derler. Piyesin temsili çok geriye 
Bu haki katı epegı:e sıkırttı için- atılmıştı. Öyle zannediyorum ki 
de kalan Bay Şükrü Ugıur tla horonlar va •·Türk musikisi,, 
ha iyi anlar, isimli alaturka fasla far.la za-

Davetiye ilinde anlaşamaz. man ayrılmıştır. Vakıa oyunlar 
/ıklar oldu sanırım. Hoş bu, ./ıer alkıılandı, fakat tekrara benzi -
zaman bögledirı H~rkesi mtm· gen kmmlar başka bir temsile 
nun etmige imkcitt yoktur. /ş zlınabilirdi. Ala farka faslında 
oıunca kimsı ıörünmez, müıa- teıanni kısmı /azla idi. 
merede herkes Halkeoli olur. 
Bu sefer verilen milıamıre bir 
açılış müıameresitlir. Binanın 
al.cağından fazla insan decıet 

etmek imkansızdır. Davıt edil. 
medikleri için gücenm"!k istiyen 
lerden bazıları : 0 Bunu ilan et 
sclerdi. Temsilin tekrar edilece· 
fini bildirseltrdi I,, galuntla fi
kirler ileri sürtlülır. Buna mıc· 
bariget var mıydı bilmem? Fa
kat temsil ortaokul son şınıjları 
li11 tolt;/,eıl w ı•ltmiıenltr için 

Bayan Sevinç'in piyano, ke. 
man oe koroları tabii ı:evkl e 
dinl~ntli. Kıymetli sanatkardan 

onbeş günde veya ayda bir . mc
sıda kon/ ranslardan sonra - üç 

dört parçadan mürekke;> bir 
proğramla konıer dinlemek 
ne büyük zeuk olacaktır. Ba 
lütf i!. esirgemeıler ümit ed iyo· 
ruz.· 

• 
Tunç 

-Arkuı 2 de-
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Talebe Pansiyonu 
bazı düsünceler • 

- Bıştarafı l de -

gfime Kurumunun yapacağı 
yardımdır ki: her yıl kad
rosu artacak olan bu mü
essese için kuYvet fi birer 
yaşama garantısı olsa/arda 
büyük bir külfet ve fedll· 
kir/ık karş•sında kanuni 
kayıtlann nederecey~ kadar 
müsait bulunduğu düşünül
me;'e değer bir keyfiyettir. 

Bu mutalaôlardan son
ra anlıyoruz ki pan.riyonun 
yaşama<;ı, kuruluş hikmeti
ne göre inkişaf etmesi ve 
verimli olabilmesi için daha 
başka gelir kaynaklartna 
dayl!lnması lazımgelmekte-
dir. · 

Bizde içtimai teşekkül
lerin bütün yükü ıehirlinin 
s1rtına yüklenmiştir. Hal
buki bu teşekküller şefkat· 
h ellerini uzl!ltırlaıken böy· 
le bir kayda asla yer ver· 
mezler. Pansiyonda himaye 
ed!İen talebenin hep ide 
mulh?Jk kaza ve köylerin 
çocuklandır/ar. O halde ya· 
pılacak ilk iş. müessesenin 
yaşama imkanltJrmı köyle
re kadnr giderek ar11maktır. 

Mevzii bir gtJye gütme· 
yen müessesenin yükünü 
köylü. şehirli ortak!dş• ta
şıyacllğız. 

Şimdi b?Jna n•stl diye 
bir sual sorabilirsiniz vere· 
ceğim cevap şudur. 

11: Kaza Belediye/erinden 
8: Kaza çocuk esirge· 

( YEN/YOL) 

v o ın nut 

= 

bir gece • 
ır s r 

Üçüncü perdede kaçırılan rcııın 
Bayın Perran Algan hrıki- f '!rhadın atının terkiıind getiı ilir 

katen berrak scsı/.._ ümitleri ken ödü kopup öldütüaii Öğreai 
aw lamlaıitracak ba~an hamle. yoruz. Yolc-ı onu bir arahay• 

/erile ;{ rt'emektetlir. koyup ve komitccilerın ıipcrleri 

Başt r fı 1 de -

P Al 11 t •1 Önüne kodar fÖtürÜJl bırakmı•tır. 
- H11ştarafı 1 de - b. k ıd . k b k ti' erran gan ça ;; ıg ve ~ 

Yakışacak bir tekamiıl sa- k D k d I d I d d I C I çalıştmldığı ftıkdirde. ki bunun 
ır az can sı ıcı oı, ugunu 1 crna arşı u ıymc ı yar Fo hat be} kudeşinin knmını da 

öreceksiniz. ı !r a bŞ .arı ım ann an o ayı um JU· yrıpıldıgınd .. n şJplu: etmegiz ~ geti mıştir.' Fakıat o:rnu yüı:ünc 
hasına isllf etmeğe ç11/Jşa· evvelden haberdar ettım. riyet hükümetimize ve /vla çünkü babası çok münevver ve bıle bakmıyor: Çiir.kü kadın leke 

c•ğız. kendilerini alakadar eden arif Vekaletine. Üçüncü ileri11i r]rıir s ljgı deger bir le:ımiş•i ... H.ılbuki kadın kendine 

lfrkadaşlar. bilhassa ida- işlere daiir bütçeluini ge· Umumi Miifet!iş saym Ba.1 zattır. - n'lıay t ofl sene sor.ra el b·le su.ülmedifni hanc:ıya 
re arkadaşlarım ivi anla- tirmelerini kendilerinaen Tahsin Uzere bilhassa milli çe~· ıe rl wıda{ da alkış iöyliyor. Ferhat bey oormıdığı 

J t [ b ·r L • L ı içın oy l mi vor. Kadın Forhadı 
mış/ardır. ki: lyi nivet rica ettim. Mütevazi olmak minnet ve şükranlarımı op ıy'l 1 ır ve "1

z '
1 

>y e temen· 
J n; ediyoru... içt .. n ıçc ev n ktedir. Uunu ima 

ve güzel düşünce bir çok kaydile kendi bütçelerini sunanrn. mahalli hızmet!e Temsile g•lince: ( >_qnanm'11< edivor Esasen Ouı ala evlC"noıe 
noksan işleri imkansızlık- getirdiler. Bütün gayreUere ri mahalli gelirlerle karşı için '>eçilen "Tohum, Piy:!si, den önce aevişmişlerdir. Bu za uı 
/ar içerisinde dahi başarma- rağmen bütfeler geçen sene lam11k için !00 sene bek 935 yılı ı;yatro mevsimi de il- mın dirıltilmeıyini istiyor, Fcrlı t 

ğil en büyük amil olmuştur. ye nisbetle bir misli artmış /emek !Jüımd1r. Buna ıse könce lstanbul Şelıır Tigrıtro o·alı 'J!'il · H ılbuki Ferhat t 

1 b "t · k ı .. '/d' · kadını vmekte, ma hiç yüı.:e d. re a r k 11 da ş I a r I m bulunuyor. Geçen sene u ım an yoktur. suru.a g ıçterı ığı .ta'11an hem 
S h 

- ·ı .. lı " "/ vurm1.ıyor. Nede .. ? Sır l GirJil.lc 
mün~vver memleket ço· çesinden dışarı çıkmada bu ı hat icleri ovu mu1 em souu mıJş bire.er 

't d' T, b'. b • ·ı · onun en çolc sevdiği şeydir. Tan 
cukları olmak itibarı le ıyı ZlJruri vazivet beni icbar et- Mem ıeket ı'ş/erı·nı·n es"' ır. a ıı e,tem mıu n yeri 

J 1 '' u tek:ıiğidir, salıneyt- ugqun olma. rıdan keııdıni örtmesini yalvarıyor. 
b11ş/11ngıç ve devamlı takip ti. Evvela maari~ ~ütç~si~i sını sıhhat teşkil eder. Sağ- mcmdır. Filhakika eser ıızun Yaocı lı:adının lekelenmcdiğini an 

sayesinde yapılmak isteni· ele alalım. Maanf ış/en bu l<ım bir ferd bir milletin tir.atla la do'ulu~ HueKet İ!ıt latmag istiyor. Eerhnt ona usturu 

l h · · b · k r h '/ ·1 d .ı ı~ ı yor F rhat bir u :nmadır. en er ışın ır az uzanmll yük ve mühimdir. , a sı ~ en büyük sermayesidir; baş. ~ı en en a~~Aır. '. ~.at te1· itibari' , 
!Azım gelse dahi başarmak çağında 63 bin çocuk var J fı başma bir sermayesidir. usl ll..ıundııır.ı temız ,, bakımınd Fak t, yolcuya Anadolunun 

Jd ·· ld' E M rulıııuu anlnl vor. Bu ruhun ani• 
imkant elde edileceğine k11 dır. Bütçe geliri tf ktif Ciiız. hastalıklı ve bakım c .• n fUZC ır. 'ler, araış n 11 t E 1 1 E ,ılnuıdı '11 : C• t.cı söylüyor. Niha 
nidirler. işte bu topianma· o/;ırtJk 400 hin biradır. Bu· sız ve her sur~tle her dtirlü mı ı aava~ a. ransız a ve. r- ~1 

k 
.. .. 1 mcııı C()mıtecılerle u r şın:ı aran. Y t "aşı" ku .. lulduğ u haber 

dan istifade ederek ger1k na rağmen 11 bin cocuk mu. aveme'e gogus gerec k dıın bi 11 ,ıfh .vı mı. tıyor. E'!lc·i veriliyor. 

id~re arkaddşlanma ve .Q~- okutabiliyoruz. D~qer!eri so vazıyette hJ/un·rıy.ın ferd- )•ız:ın Necıp F 1.ıl Kmki'•<' - İyi bir tesadüf~ eri olarıık bu 

rek burada buluntJn diğer kakla kalıyor. Bu şekilde lu~ n frş,.kki.JI ed•n C"· ıugü ıü.n e~ çok: ~ev.1 n ve olcu " tı !arın ıızetede .,:ıklı~ı gürı 
arkad8ş/ara ve hepinize söy· bütün çocuk/an okutmak mıy~t z 11 y ı f bir c mi n a şııı~lerınde. dır •. ~l!nus .E.mr~· M r. şın ku,.tuluş ıldönümüdür. -
feyece ·;m E b ··, ··k · · . . r . h t a- ı yettır. Böyl• hir c miy t hıç dcmn ıııtııızcını ve lırızmı l Sevinç.. Yolcu ayrılacılc: 

. g. . n UJ u .ıyı 1 /Çin ge mn emen am h. . ., . . 111 bug:.ın c ıılı olarak: yaşatmak Ferhat .y~lcuya •. I~~anbula giderk~~ 
bılmek, iyi düşünrnek .ve iyi mım bu işe tahsis edecek ır zam.a~ 1 en gı~ m~z. h büyüle bir u ı lıg-ı vardır. To. y r.geoını d bıılıde 2'Öl6rmuı•• 
başlamakt1r. olsak yine kafi gelmez; üst ~~nun ıçm h r ş Ytn us h .. md n b ka '•b r ada yarı::t sö1lüyor. Üçiinc1 perde böylece 

Şu noktaya da i~aret ede- tarafıaçık kalır. 61 bin cahil tunde sıhhat işi rini tutmsk k,, isı li ik:inci bir piyesi vnr· tn ~mlnıarak ser bitiıor. 
Y_im ki: /Ye yopulım plJra· ka/1Jcak okumayacak demek l~zı'!'dır. Bilhassa bu dır. Eur, rekc:taiz: filan, filin. 

1 .J b•mm şahs~n ta '·ip tt · - T <> ıum, Anadolun•ın ruhunun, Fa at Hallı:evlerinde göıterilmek 
mız azdır. vesaitımiz azdır.

1 
tir. Bununiçin de neresinuen . . . ' ' ıgım b t /'/ / 7 ı' umunun anlaşılma<lııı:ını, oc için iyi .. 

bu zihnivet eski devrı·n ve ve hangi kö'şesinden bir ır pr~nsıp .. 1.r.. .. e YllPcJ ımki l J hh ş'm lı:y k.ad r bakan mü evv r· Seı dujulm dığ'ı için ıeyırcİ 
bab111/inin zıhniyetıdir. Cum- çare bulunur diye düşündük sı llf muduru arkadaşımı le in h p fr n" s yyahın objd~tifi !erin çoğu e5eri dialiyememişlerdir. 
huriyet idaresinde bu zih· I ve aylarca Maarif VekJ!eti : 111 ~~:ı .kezalard.a açmak gibi gorduklerini lı:uv\'ct · bir Ilop rlöre 1btiyaç vardı. Bu bund•o 
niyet Türk vatandaşldrına le muhlJbt:re ettik bu işin ıstetlızı dtsp~nJırlui açmaya şek"lde anlatır, Pıyeıin kahramanı ııonra her hı ide yapılmalı .. 

k halı . · b / ı: / mu'1•f.~•'- [.... ı•ı_ Q Fe hat Avruaada altı yedı sen Oynanış hakkında bir ilti ıöı: 
Y IJ ır:maz. ezici. yıpratıcı ı içın u unlJn ı ormü ı' ~ 0 ... mat l1t, nan - ı k ı· ı r b telnil görmüş olgun b' r- ld- eoy eıne. azım ge irse : rol ılı• 
ve ürkütücü duygulardan eğitmen kursudur. u arzusu gerine getirile- K d . d . · ırJd 

1

~rh ur. lar vazifelerini eı.berlemişlcrdiı'· . t. B. _ l L on 111 ev ığ-ı ve sevı gı elde F h t ı- d ıı.• ff h t 
Cumhuriyet nesli tamamile Cumhuriyet hükumeti hmek.~ıi ır. ıtun ' em t!1ettin küçült ltardeşi Osmanın iıtemeıi fer 

1
d r~ldu.n Me ~.ı.uffza ebr. :çb.,..0 

l t a ıkl. 1
• Lt

1
• / J • l . ena e11-1 ı. :.n:.a er ır ıı.a uı· 

sıyrı mış ır. bize büyük yardımda bu- .. .n !l~Ç an aroıı:ıaı fız rıne, stanbullu ~ır kızı ona lt Ô d d h it b k 
lundu. Eğitmen kursu 15 mu en. mu~ımmı sıhlırıt işidir. ı:lıverır. Maraşa rclirler. ie~~~· ha~k~~ı:ıd:r.a ço şey o 
al/im ve 100 t~/ebed~n ibaret Butçem darlığı hasehile Savaş; ,. omitec:ler Osm ne Hancı rolünde Abdublah lyiniıı 

me Kurumlarmdan. Derece derece ve dalga 

C: Köy büdcelerinden dalga yükselerek en ufak
yardım temin ederek. yükü tan ~n büyüğüne kadar ba· bir kadro ile temin edilmiştir· 
paylaştr müesseseyi yaşatı- şarmak için Türk vatlJndaşı Nihayet beş sene sonra 
nz. Türk milleti seferber edil· Trabzoa köyleri ve bütün 

Belediyeler Büdcelerine miştir. Böyle işleri kuc•k- memleket muhtaç olduğu 
kendi muhitlerinin çocuk- lamak şarti/e büyük Şefin muallimi bulacaklardır. E
lan /11sabına bir tahsisat 
koymak sureti/e en tabii 

11dmı başımızda bulunmadı- ğer böyle bir yardım ya 
ğı için elemle ve hürmetle pılmamış ols•ydı Trabzon 

vazifelerini y1..pmış olurfllr. k 
Çocuk esirgeme kurumla 

anar• dünyantn gıptesini idarei hususıy· esi ğelirinin 
üstümüze çekec•k refah ve tamamını vermiş olsak da· 

rının hikmeti teşekkülleri ,J 

z~ten bunu amirdir. 
meuenf)'et şahikalarına doğ· hi yine memleketin çocuk 
ru çık•cağu. Şımdi arzede· farı cahil kalacaklardı. işte 

Köy büdcelerine qelince ceğim bütçe rakamlanntn 1 memleketin okuma ıhtiy• 
en çok umut b<Jğlanacak ı---------------------
kapu burl!lsıd1r. Bununl?J 
beraber tatbıkatta en 'küçük 
bir sızıltı. en küçük bir 
sarsmfı mevzuubahs değil
dir. Köyde. doğmuş. köyde 
büyümüş bir insan salahi
yetile ve realitelere istinat 

Ye en 158 Halk • 

açılıyor 
ederek söyliyorum. AtJkara 9 ( A. A ) ~ 

C H. Partisi Geny~nkurıılu 
Küçük bir köy için yJ/da ba yıl yüz ili sekiz haf. 

beş, büyük bir köy için on lcrvi daha açmaja karar t1er· 
lira, öden.ek hiç bir cep· miıtir yeni halkevl~ri Ankara 
heden köylü için külfet hallcnıintiı 19 şubat 939 pa 
değildir.Fakat her itaraftan ••r tünii 81Jşbaka,,, C.H,P. 
bu beş re onliraların toplu ıutıl i•şkan 'Dekili Dr.Refik 
ifadesi 6 · 8 bindir ki mü-

Sagdamın bir nutku i 'e oç•la 
l!ssesemizi yaşatabilecektir. 

calc.tır hallceolerinin açılaca. 
Bütün ihtimalleri göz ;ı ger/er Konya da, Akisede. 

önünde tut~rak düşündüm, Akviren, Alibeg. Huyuku 
hesapladım. Söylediğim üç Arg~than, Beyşehir, Cıhan. 
yoldan 11tı/11c1Jk adımlar /,ıgli. Cigil, Cumra, Cigan 
samimiyetle ça/Jşan eleman· 611, Dıganhisar. lljın, Kara
ların elinde. yılda enaz on pınar, Kula, Manaltır, Prler 
bin lira temin edebilecek lconJu, Aiteli, Sartıgkög, Sey. 
mahiyettedir. Herhalde üze- diıchir, Tuslukça, Derb~nt, 
rinde önemle durulmak Q; taka•ıran. Dere, Ermenak 
icabeden bir mesele karşı· 1:-nirJe, AJaguJe. Alagume 
smdayız. Matlup olan 111ü Bademige, Kırgı. Kaymakçı, 
essesenin yaşlJması ve ve- Kütahya Ja, B•lıaz, Emet' 
rim/i olmasıdtr. Her vatan Kar hallı, Ulubey, Saphane. 
daş bu yurt işinde kendi Ta.flşanlı. Kırklarelindt!, Dı· 
sini maddeten. manen va- mirlcög, Kaynarca, Matlra, 
zıfeli saymakladırki işin Pehlivanköy. Pmarhısar, Üs, 
rol aldığım görebileceğiz. • küp, Trab•on da,. Akcaabat, 

· Jh5~n <.iQltekln IJ•tilr.d~ıü.O/, Yomra, SArıo 

na. Sürmene. AT4ılclı Samnn 
da, Alac m. Ha'lJz ı, Lli.Jık. 
Terme, /çel de, Arslan, lspar, 
tıı da, Atabey, Egt:rdir, Gem· 
en, Gemen, Geçiburnu, Sucul
lu. Uluba~nu, Sütcüler Samrr. , 
ktnt, Ankara da, Beypazarı 
Antalya d~, Kerkute/i. Aks . 
li A9dm do, Bozdogan, Ger-
n~ncik, Hersun!u, reni pazar, 
Kartıcas•, Karapınar, Kıla . 
vazlv.r, Sultanhisar, Af yon 
da, Başmokci. Bayat 'çagce 
gu. Drecine. lncehisar, Ağrı· 

da, Tutak. Am•syo, Gümüş 
Hacikög Bllrdur da, Bucak. 
Karamanlı, Bitli~te, Adile~ 
vaz, Çankırı da' Çerkeş' Da. 
ma,,lı, //gaz.' Denizlide' Ak. 
alan, Bekirlicak ClV"ıl Kale 
Günegam, Haca/ar, 1-lermc,,z 
Kadıkpy kualhısar Su 'ler 
• 
Ye,ilyuva Z egve E oi 1 ler 
Kızılcabıgık Çorumpa Ala
ca Mecitözü Osmancık Gi
resun da A 'uc~ra Gerele· Bu
lonc•lc Bursada Gursun Ye 
niııhir. 

hu işt ben 'İr h ,/ pr~si mektup yazarl r: '·Erkeksen fi· üstünde idi. Hareketlerinde bir•t: 
~ / b l lon Hatta fılan yere gel l ,, Üı· d ha ya"lı kalınolı idi Abdlıllah t• 

vt ıo~mü u am ıdım B.Jt- " man ağ'abcyine daıuşır; o, tered- bu işte canla bışla çalıştı. İyi bir 
çe miize.lc•resi csr ıında bu d''t - " 1 d G u suz 2'1 t ,, er. ider ve öl- eleman . yolcudan hiç bahıetıaeı:oe 
işi halledecek 6ir ç•re bu dürülür. Bunu bize Muaş yakı. !iyim: çok yakın dostumdur!. 

lurs nız şahsen memftun ka nuıda bir banda, hancının, oraya Hanım rolünde Bayan Meıadet 
luım. Sıbiryada esirlikten dönen bir Uzel'i lebriıt etmek lizıa.dır. 'ft 

Nafıa iş] ri 
Nafı işlui bildiğiniz 

gibi elide almış/er. Muhte
telif t>esilel rle de cvzettiğfm 
gibi sahil ı;olmıu be~tırn hal 
yapacağız. d•tt m ediyoruz. 

· Burada isted ğ ·m:z taluhat 
devede kulak denec •k. kadar 
azdır. M ıa 71:ıf h fıe,. m ıh .. u

miyete göğ :is gererek çalış
m le şartile en miis:ıit şe 
kild11 130 kilo n t elik yo 'u 
m za yap ıc ığıı ond n son
ra köy yollurını d.ı p~og 
r mlı bir sur ite yaprrnğa 
devam fdeccğ ':z 

Ziraat ve Baytar işleri 
Memleketin B ıgtar ve 

Zirai ôir çok ihtiyaçları 
'tlt1.rJır. h•nun için de adet 
$trpm~ /cahilinden bir tah. 
sisat ayrılmış bulunuyor, 

Bütç~yi ltazırlaya1 ırz. 
tanptrfJtr arktmoşlarımı hu 
zu r nuzJa hıirmetle sela 71 

/ar, müzokerege başlanması. 
nı arzederim. 

----------------·----~· 
Tütün 
işi ri 

Tutün mubay osı 1 , 

vuku bulan. teşebbüs üz Ti '! 

Akçacıbaclu Alman Osl o 
Şirketi gelmiştir. /nhis r 
idaresi müstahsilin l hine 
o 1aıak fiat arın fonıimi /ı -
afiyetine geçmiş bu 'urımak 
todır. Bu ha! Tütün müstah 
ıillerinin memnunigetlırini 

mucip olma.kt dır. 

ihtiyat zabıtine anlattıklarından miz konuşmasile o bunıı layıktır• 
anlıyoruz: lstanbullu ihtiyat zabiti S:ısinın az çıkm ını hoparlörle 
Ferhat beye haırandır, Osmanın telafi etmeli ıdi. Bin çok yük•c~ 
düıının tar-afı:ıds alwıı karısını yankı var. Bu giderilir e çok iyi 
~omitccilerin ltııçı,.dıX-ını onunla :oıac•lt · · ~ Meyhane sahnesi v! ko111ittC1 

b raber oturan Ş:ırife teyzf> gelip ler, esere t.arelcet , t'.rdi. Heİ~• 
hab~r veriyor. Ferlınt bu11u du J koaıitcc lcr, ·büfeci: fııraon iyi icı1 
yunca bar başına, komiteci! ri., I• 

ler. Yalnız sahncnia arkı:sı pek it• 
meyh nesine gidip raiıi k•ç rmı;a b lık idi. bu olcıııınalı . 

ve luu şinin lıe rııını kurtnrmıya Temsil kolundan, Başkınuıd•ll 
rar veriyor. Bo kar rını ve bütün üyelerincıcn g-üxel çılıt 

kcndisile birlikte çalışmıktın büyfüı ınıılaı bekliyor, ümit ediyoruz. f:ı• 
zevk duyaca~ını söyliyen. yolcu sen bunu başltaıı d 1 söylevinde 
ile, k.omitac'lerin reisine bir mek fszl:ııile vadetti yalnız elemanlırıll 
tup yaı:ıp bildiriyo . Bırinci perde artırılması çolc yerinde olur .. 
burndı b'tiyor. İlcinc· perd~ komi • Oüşüoc!'Jl ırimizi burada ~· 
tecilerin n.eyhııncsini gösterir. s rken, Trabzonun meşhur çopV' 
içip ı.:ev~ ediyorlar. Reioleri lanı; "Sadıi zaman, üıt dı teJak•

1 

Ferhat beyın mek.t.ıbunw haber ve edep,, Bay Sadi, o gecenin ilh~ 
V rİOC" hep irıin gözleri faftaşı fibi l'DI ile bir kıt'a yazmış, bani verÔlı 
açııır. I'elık.le F rhatı beklerken müs Jesile buraya geçiriyorU!JJ"' 

düşen bir tabax-ın llesil ödleri Bir zamanler mabedi eıııııııt 
o ilce' 

kop c .k kad r korkan bu ~ora ri 
lo in arasından reislPrini kaçırmak Şi di l<l'oiyat yeri oldu bite: 

g ç olmaz: Fe,hnt e1i boınboş meyhane Bu tezehür iıılcılibın cilve•İ, 
f<! girer, tnaoda nsı.ı lambayı çeker Haç batıp çıktı bili! birde" 

Yu-ıe•' kar nlık: .. glı ül tü .. Ve reisi 
omu·l ıyıp kaçar. .Sadi 

İkincı p•rdo de bu kİıdnrdır. Tunc 

, za sarlatanltk • 
- 3ıştarafı b' rde - ı de ol n lnııanlarıb· karşısuıcl•~1 

füd kı:.bar c klamıdan hiç khnseleriıı ruıa ;e yersiz ı:JJ'' 
, npbe edilemez! ditıluini bir ş at" j ve ıatttı~' , ıı 

A ıo k onlar bu ştıkilde t lakki etmesi v bu husı.ı~ 
ı. · , • 01· 

luıb.uırıı. n ıç Prrnin boş u kof titiz davronmesı dnlmı bit 
o~duğunu nula ~· ca kad r iUDlua-un ltadeshllr. Şarlat110111' 
s!lf ve bud la ın rıı ı ? . ıı~ · · P puç bırakan bllyUkleriıı sO 

O. u bil jmeyiz; 1 lm" t>isim d ıma htısrıo v loklsııri JJ' 
bl d ğ'mtz bir ş y vara o biz yal ır. 
'Kr lıu lı klrnıı kral Sez rın
klııi d~ S z ra,, v r ezsek bil' 
gün kendisini d v nyo sınd 
gör e e b şlaynn bu içi boş 
v kof i sanları Cemiyet içinde 
bin bir çı gınlı yııpmayncakla· 

mu kim t mi ede lllr? . , 
~UyQk ıvıer 1ap k nıınl • 

. ,, 
Oaun içlndlrki yersfS 1 

1J iıniyetten uzak riya ~' 
tekapu dalgalan ile dolu "'si~O 
ve methi;'el rln bu gO" ti 
edebiyatı- mııd& da, siy11s• . 
miıd d a• la r ri yoktur I ·' 

Tevfik vur81 

. . 
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Bul 

~•zet~ 

len y 
Yor; 
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Türk-Yuna 
Paktının kuvvetlenmesi 

Bulgar - Yugoslav 
dostluğu 

Hükum Ptın orğanı olan' Dneıı, 
iuetesi (Gucla Plosk) dın n~k 

'•• yu~arıtı başlık altında yazı· 
Yor : 

- 1930 Türle - Yunan doıt
hıl paktı, 1937 do imzılan&n 11 

keri bir ittıfaldıı büsbütün ku·ı 
\'etlenmiş bulunuyor. lki memlc· 
ket arasındaki bu münueb tlcr 
birbiriac yakınlaşmakta olan ve 

llibnyet 1937 acnesi zarfında ebe
di bir dosluk paktı imzaJayu 
Yugoslavya ile Bulıariıten tar 
f111dan ötedenberi büyük bir cid· 
dıyctlc ve alaka ile tal.ip edili 
Yordu. BundllD bir "miiddct evvel 
Butıar Bıııvek.ili Dr. Köse lvn 

l'lo('la Dr. Stoyadinoviç ara11nda 
~ışkubanyada vukua gılıa ~ar
fılışmanın altiıleriylı neşredilen 
"ıı koınünikclcr ve matbuı.tta gö 
bülen yımlar, her iki memle!.ctin 

ll pak ta neluıdar büyüle bir de· 
ht verdi~ini f=lstermektedir. Yu· 
~Oılavya ile olan dostluğu, Bul
~•riıtanın diğer komıuluiyl~ an 
a.şııaa11na maDİ ollllamı.ştır. Bu 
•lıbaı la uzun bir ekonomi:C uvat 

~•Vreıinden ıonra Bulg rietanın 
llrıanietaola ilk ticaret anlaıma· 

~Ilı akdettiğini görüyoruz:. Hun 
11 •ıı aıaada Romanya ile de boy· 

~tlınilel münasebetlerde ok: l u· 
G '4 bir dc~er taşıyıın ve Tı.na 
teri•de işletilecek olan Fcrıbot 
'~ıttnda~i ulaşmayı iııızalamı~tır. 
/~9 yılında Ttirkiye ile iıuı:ala 

r 1~1 dostluk paktının iıc 1939 
811 ;~• zarfında tcciıt edileceti g•· 

•l lıl:>iidir. 
b Bizim Bulıaristan üzerinde 
~11l•dar uzun duruşumvzua ıebe· 

0 t 
11 bu memleketin yakın nmanla-

i· ~' tadar Balkanlar aemaaında 
" l~r, bir nokta ifade etmeaıydı. 

~ 38 ICl\CIİ 1 bu memlekete hriz 
nill t:le '••ıılı bir tebeddül retirmiıtı ... 

ııur 
aı ~, llQ Balkanlarda arlık galipler 

t• i .. hııı11~tQplar zihniyeti taaıameg 
ir ... ' ~'lk cdilıni.ş bulunuyor. Diğo 

._.,. •rı devletlerine tamamen m\J 
lıt '. Olan Bulgaristan. Ballcan kon· 

)111, • • • 
rırmıştır. 

, 1938 Yılı Balkaa devletleri 
r • il ir · \ ı rl• ~ " ış erine de çok bariz na 
e" ·~~~•r r•tirmişti. Türkiye, Ata. 
iyi ._, llQ ölüıniyle saraılmış, Ro 

t' ~h büyük buhranlıırd ın HD• 

,ci &.,. •t Partili idareye geçmişti. 
L"lh' 
'tt 11stanı relince : Uu memle· 
tıı,ıı de dört yıl suren parlamen 

Ilı l bir hıynttan ıoımı Partisiz 

~,t~ıı hııebiyle yepyeni olan bir 
~ly ıııentoya kavuş"nuştu. Yuroa 
\;dı y11pılan L. haplarda i~e 

lb. llıct Partisi ek •rıyeti almış, 
"ll•ıl' 

• tid '.'tanda Gen al Metakuı 
arı• ~ 13

11Yanını baslı arak ve Po-

t -~ llrtıleri ilga ederek ründen 

''• hblkıa Semp:ıtiıioi le.azan a· ulunaıuştur. 
~tı" 1

' a:aaıanlar ebedi heyecan 
t ~11 ~ Buhranların merkezı sa 

~ ~llt~lhnlar, bugün yarımada 
··· '-. b llııa •üren huzur ve aUkt1n· 

" ı~~olt Avrupa memleketleri 
;ıt~rl •al nümuneıi olduklarıaı 

ı
'ciııı,,', 8Öylcınekte elbette h k 

eti, 

:·~ ~giliz 
qşvekilinin 

•;:ı tqVabı . 
tttı•' ~ /\. • 
0st• l~l' 11kara 7 (A. A .)-

r ~:,. ~I llb k
1
onf er ansı bugün 

•
0 ~ :ı er aynın bir nutku 

,oııtı '-'Çıl 
ıı• A. rnıştır . 

tilll llkara 6 (A. A )-
,, ~ıl· ~s o- • S . 

i• f' ısr ~azetesı urıyc 
ıstd' ~ bi:Ave Amman rasın 
tıo1'• t~ş~i(· tab federasyonu 
,s•" ~di.- 1rıden bansetm k 
rl •' • 

rt'l 

• 
erı 

Fransa Hariciye Naı.ın ne diyor : 

ransız İ npar u" undan bir 

arş İtalyay v rilmez. 
arsılanır 1 • 

una teşebbüs ed nler silôhla 

nya işinde de üsamaha yok! 
Anharara 8 ( A. A. ) - Fransız Ayan meclisinde Hariciye Nazırı söyledİffl 

b r .ututta şöyle demiştir. Fransa hr.r şeyden etıvel kendi ar.ızısznı kendi imparato1-
luğunu temir.at a 'tına almak istegor. Fransa imparatorluğu .-fan bir karış yeri asia 
/l l ., 'l neğe kabul edemez bö" ıle bir iddiayı tahakkuk etttirmel: için yapılaco.k 
her h r.gi bir tt'şebbüs müsellah ihtilafa mü,.cer olur. Fransa her hangi bir i/evletin 
İsp--nyanın farnamiyetini fJe bilnetice Fransa emniqetini tehdtt etmesine mcisaade ed • 
mez, ayan h kii.mele on altı reye karşı 11 O reyle itimad beyan etmiştir. 

Uz arkta neler oluyor?! 
Ankara 8 ( A. A. ) - Şanghaydan bildirildığine göre gazeteler dıı Mogo 

listanz Sibf!rlJ qa b ğlayan üçgüı kilometrelik demir yolunun edildiğini ve hu hattı• 
Sovyetlerin M Jgo!istarıa yapılacak askeri nakliyat için olduğunu yazmaktadırlar . 

F sa bir tehdide ruz kalırsa 
bü ün İngiliz kuvve leri Fransanın 

emrine amadedir! 
Ankara 7 ( A. A.) -- İngil'z Başvekili avaın kamarasında bir suale şu 

ceuabı vermiştir: Bir harp takdirine F ransanın bütün kuvvetleri nasıl 
İogilterenin emrine amade ise lngilterenin bütün kuvvetlerinin de F ran
san n emrine amade olduğu hakkında Fransız Hariciye N zınnın mebu
sanli ecsindeki beyanatı İngiliz hükumetinin noktainazarma tam suret
e nıut bıktır. 

Fransanın hayati menfaatlarına nereden gelirse gelsin yapılacak 
her tehdid derhal mecburi surette memleketimizin iş birliğini harekete 
getirecektir. 

C Jmhuriye ci İspanya il Fransa 
arasında müzakere oluyor! 

Ankara 7 ( A. A. ) - Burgosta temaslarda bulunan Fransız 
devlet adamlarından Berard dün general F rankonün Hariciye Nazırile 
görüştükt n sonra hükumetine izahat vermek üzere Parise hareket et
miştir. Yakında t krar Bugosa dönecektir. 

Trabzon Belediyesi 
sıhhi öğütleri 

• 

Kascplılc lt•y••n•ttan inıa11lar• ıeçen - ıarion Vcrrcm 
tibi olliürücs !tastalılcl.rJıuı lc.oru•malc ı,;,. aılliıJe , • • 
sılı öjütlere dılclctıt ctii11is. 

1 - Mez6a!ıa htırlcinılcr muagcnesls lteıilwalı ti .ı,,. •. 
f lltlZ 

2 - HGr/çt11peralc11cJcr satıl•n ciğır •uairı •lm•ıı1tı• 
J - Alo=cğınu Et •e cljcrlıri dıJlclcd11111J•tt •lınız 
t/ - Eti l"ııoptle11 ' lırlccn Me:/Jols• ••aıını t•11ti•· 

ıınrı clilclı•t edi11iı . 
5 - Gövdenin hır iki tarofıntlan ç•,r•zl•m• f'f'" 

Mezb,lta mu~yene ttımj•11 lcırmuı i11 le~i mor v• k•
yunJur. 

6 - Her gö•tletlı tıyrica gat1arl•lc t•11ti• ilı keçi, 
kogan, le.uzu. o;lalc., ıı;ır oldıı;w töıt•ril"':iıliir . 

7 - Alaca;ınız ıti miimlcün olclui• laıti•r l#iitün 
hlr fÖTuleJen kııJirilıiı. 

8 - Ha~ır çelcilmiı lıgmtı Glmagıru:. 
9 - Mtlayenıtlcn ~ıçmiı citırlerin if t11.raf l11rı lffalı. 

t~lif yırleri11dtn 1c.nilmiıJir. 
.lıkınıı, alc•11 /can içindı uf alı ••ı• 6iıai t•fıglat 

fJarıa ~linize .ırt nekt•lar ıeligors•. iiurinJı iıyes le

keler vars• içlıri ıu Jelu klıeler v::ırıa •lm•ıınız. 
Ferdin sıhhati mımlclc.etin lcıır1v•tiJir. Y•ı• laerici ıör . 
tliklırinisi lıabır wıriniı . 

9 MaJJı ıbırine ge:ılı Sılıht öiitler hır lc.•••P Jilı
lcdnına uılmılfır. 

8-2-1939 • 
l!Jılıtliyı R•lsi 
B•lari Doi•1tt1J 

Kullanılmış kamyonet 
satın alınacak 

Bayburt Belediye R ıisliğinden: 
).:\% kullanılmıı 938 modeli •ir •dit 

1c.11.mgonet 111tın alınacajındı111 ıalılıt• 
Bayburt Bılıdig11i111 nıürac••tları ildn 

ı•orolı 111•rkt1 
t•lip .ı.,.ı.rut 

olıı"•'. 1 -4 

İlan llôn 
Topu sicil muh2/ızlığın

dan : 
Yomrenı11 küıülc S•m-ı

rukscı /cQgünde Sef ır oğlu 
Me.lımet t1eresesinin intikalen 
tHcili istedikleri ( ~arkan 
Falcı oğlu S11it. tJ• Zelrlıa 
ve baztın yol ıarben Molla 
Ahmet ojlu A 'i 'flereselui 
Şimalen yol cınuben ıafıibi 

senet çalılı;ı ile m•lıdut 
Jört bi11 hış güz dolcs11n bış 
metre murab6aı fzntlılc.lıkile 
Şulıcn Falcı ojlu Sait fit 

T•pu Sicil muhefıslıiıntl•n: 

Rusya 
İtalya 
arasında 

M h D f 
Zeliha çalılıjı garbın M'rh-

ü nte İp e terleri "'et Sılilt çalılı;ı Şimeılın 
sahi•i s1111t fındıklı;ı cınu-

Yomr•nut Kao11l.ı lcö. 
günden Ballı oğlu Ali lcizı 
tJ• lma.m o;lu Mtltmet /ca. 
rısı Alcibt ismi titğıri R•· 
lcigınin s.,•.tsi~ tuerruftan 
tescilini ist~Jiji ı•rkan B.l. 
lı eğla Mehmet wırescleri 
t•rlası tar1'ın tarilcıam ,,, 
kısmın B•ll oil• Har•n 
fındıklığı cenalıtn Ballı o;
la Raıım '" Asl•n t.,/a
larile mehaul torla m•a 
fındıklığın t•p•ctı le11Nıtlı 
olmamosı hHcbile yırinfie 

taltkilcat yapılacağından t•
sartU/ iddiasında bulunan
lar earsa bu O•ptalci '1Uai
ki tasarraf igılcrrilı 6irlilcta 
ideremiu "' k•ıif tüna O· 

lıın ıubat 939 cgını" 25 
Cumartesi tünü Hat on ilc.i 
de gır~ndı tah~ilcat yapacak 
memur• müracaat etmıl1ri 
ilan 0/11,.ur. 

Ankara 8 ( A. A. ) -
9:;6 danberi munkı.tı olan 
Sov et ltalya t•cari mııı 
nasebatı genidt'n buşlam ş 
ve dün Ro nada ekonomık 
Protofcollar imzalanm•ştır. 

İki Alman 
zırhlısı .. 

Ankora 8 { A. A. ) -
Bir Bedin telgrafı bu ayın 
on dö dunde otuz beşbı 
tonluk. ilk A lman ıirhlisinit. 
den ze indırileceğini yaımal 
tadır .. 

İngiliz 
Ba vekili, 
Amerika 

Ank ra 8 ( A A. } -
lngiliz B şvekili avam ka
m 2rasrnda bir su2le ceıoab ,, 
Amerikaga gitmek fikrinde 
olm .. dığını söylemişti, 

A S 1 1 d 1 
tın Meltmıt S•lih ile mah· 
Jut dokus yü% on dokus met 
rı lftUrtı•iaı ıalılılc şark11n 

Büyük Millet Meclisi Altıncıİ ntihop Molla Ahmet o;lu ali fJeTtJ· 

ıelerine ait t"?rla garben Ha-

DevreSİ Trabzon Heyeti T eftişiyesi cı oğlu Htıs.n çalılıjı şima· 
len gol cenabın Molla Alı-

R e i s 1 i ğ i n d e A : met ojlıı . Ali vrreseleri tar· 

intihabı Meb'ıuan kanunu macibince mttbus intihal1ına lasıla maa'ut . bin sekiz güz 
esas olactıp müntehip def tırl1ri teksir ve tasdik edil1rık •t•• aekiz metre mur•bb11i 
70 Şabat 939 tarihinden itibaren merkez ktJza nalıiqek- tarla "' 'şarkım Sefır ojl• 
rine ait olanl rın birer sureti Belediye, Hükumet ae garllen Sefer oğlu tıe •azen, 
Çflrşı camii k<ıpılarına 'Ve diğer Yomr• 'Ot! merkez kög- Hacı Hasan çalılıjı '" mıh
lerine ait defterler de nahi oe merke%/erinde ( 15) gün met Salih şimalen Sıf er o;lu 
müddelle askıya konulmuştur. vı hazan yol cenuben Meh-

Bu J~fterlerde isimleri yazılı olmıyan intiha,, hak- met S.lih ile mo.hdat . lki 
kında malik vato.daşlarm bu müddet ı:arfında Heyeti iin g~tli güı ılli yeJi met
Tetiıiyege muracaatları ve def terler 25 Şubat 939 re murabbaı tarlanın tapuc• 
tarilıindı askıdan kaldırılabaklarından bu tarihten S0'1ra lcagıtlı olmamaları lıasdile 
vaki olacak muracaatların kabul edilmiyeceği ilan tasarruf sebepleri haklcındtı 
olunur. 1-2. gerinde tahkikat gopıl•ca-

- ... _________ ..;.,._..;__ı ;ınd<m bu ıagri menkullırde 

Heyeti umumiye içtimaı t•sarruı iddiasında bulunan
ı., varsa vesaikı tasarrufi-

Akın spor kulübü idare heyeti Riyasetinden gılıril• iirliktı iJaremin 
2-2 -939 tarihinde akdi makaru umumi heyet içtim•ın - "' keıif tünıi olan Şubat 

ela elcserigıt lııuil olmadığınden nizamnamenin 17 inci 939 ayırtın 25 inci Cumar
madJısi mıic 'hince bu toplanti 18 2-939 iarihine miis11.Jif lesi giinü ıtıat 011 ikide ye· 
cumartesi nal { 19) de yapilacajından mukir fÜıt wı rinde tahlci/cet ı•pactılc mı
U{ıtt• iıtimae teıri/lcrini:ıi sayıılarırnl• tlilerim. • mur• lftfir•c••t ıtmtltri i/4n 

Zayi Şahadetname 
Tabzon•n lcilat Kö!J melc

tebinaen almış •lda;um ıa· 
hadetnamemi ~•ıi atlim ,,. 
nisini • ·C!c ıjımdan eskilinin 
hükmi olmadıiı ilô11 olu-
nur . 

l/g., ojlu 
Hemtli Çepni 

Kirahk 
hane 

Mııhilllo mıhılleslnde :\em· 

lioğlu ıokılındı lclmtıa ocağı 
karşısıoda iki kal Qurl beı;ı oda

lı her taraftan gttaeşe nızır su
yu, hamamı, elektrik tesisatını 

havi ~ir H kirı.hlthr. Gurmek 
H tutmak lst11ealırla bltlti· 
ilCl~t~l t&11•1• raa lrtQ11Uırı. 

' 



Eğitmen kursu açıl. or 
Vilôyet Makamından : 
Vll!yetlmbhı BeşikdD.zQ oahlyeıil merkezinde 1 • Nisan· 1939 

tarialadtll itibaren açılıp faaliyete geçecek olan E~ltmen kur u
ca ıııtıdı ulları yazılı kOylerdtn bazı şartlar dahilinde E.~l meo 
namzedi ılıaacıktır: 

ı - Trabzoa merkezlot batlı Mımat, A2rit, H0zamya1 Şume
riyı, Karlık, Kılemea, Aalfa, MuadıiUZel, Mundayeni, Tos, Ar· 
tnl1a, Holomaaa, Kıılciya, Maurya, Dinaaoı köyleri . 

2 - Akçaabat ka11sıoa batlı Hohı, Mu•ı, Hurdimarı, Sera 
Fckaleon, llauoz, Kokana. Mayer, Harılu, Horcorot lcöylıoıi. 

Etltmea oa.mztli alınacakların aşofıdaki şartları haiz olma
ları lbımdır. 

A - Aıkerlitlol muvaftaklyetla bltlrmlt olmak "kidemli ku· 
çQk zabıt. çavııı ve onb şılar tercih edilir,, 

B - Sıhhati mUaait bulunmak 
C - Okuma 1ızma bilmek "tam devreli !lk okul mezunla

rı tercihan alınır., 

D - Etltmea olacJğı kendi köyllıı4e araıiıl vey:ı hayvanı 
bulunmak nyı böyle bir ailenla çocutu olmak 

E - AhlAki durumu müsait bulunmak 
· D - Yaş nziyeli Eğitmen olmata mQsait olmak 

4 - Eiltmen namzetlerinira kursa git e 'fe kurstao mezuo 
olup köylerine dönme yol paraları hllkOmet luıfınd111 vırilecektlr. 

5 - Etitmen aaazetlerinla iaşe, ibate " geyi.ınlerl yioe 
hükOmıtçe temin olunacaktır. 

6 - Kursu muvııff lr.lyetle ltitlr oler kendi köyOnde veya 
kendi köyl1oe ea yakın köyde açılacak olaıı Eğitmen okulunda 
E2ltmeııalik n:1lfeıl " rilecektlr. Her Btitmene bQkOıaetçe teıbil 
edilecek mıkdar üıeriaden h r ay maaşları tediye oluoııca hr. 

7 - Kursu blliren E2itmenlere mıccaneu tohum, fidan, hay. 
van H ziraat aletleri gibi YH•it m11rafları urllecektir. 

ilan 
'frabzon i!ra memurluğuT1dnıı: 

A ,ık artımın ile paray çevrile
cek gayrimeıakHlu ne olduğu : 

Onyrl menkulün bulunduğu meYkl, 
mahallesi, ı;okağı, numarası : 

'ftıkdlr ol11nan kıymet : 

Şnrkon tarik ve bazın sahibi 
sen"t Ab~ulhıh tarlası Te molla 
Behcet fıo.dıkh~ı 'fe bu o S•
llm Oiltt Ömer tarla ı H S llnı 
otli.ı lsm il rı dıklığı şlmaleı 
ırmak 'fe bazan tarikiam ve ta
rik, hıtkk:ı 'fe bazıın lıkead r 
zade Ahmet ftodıglıiı gur°t'u 
d re "e bazın )İne Behcet rın 
dıklıtı ce uben Hoc.s M bı:net 
fındıklıtı H tarlaslle wıbdut I 
rıudıklıtııa ( 6~2256 ) bisıede 
( 26<ı218 ) DİS Hl 

Tapu tarihi: Hıızlrıo 9:H DU· 

marnın 60 metre 91840 llhml 
kıymeti tamamı 2000 lfradır. 

Ş rkın n gıırb t rlkl m 
şimalen hend .. k cenubeo S llın 
otlu Bozo yellml~ri ta~lıı_ ıl 1 
mshdut findık.lıQ"ıo ( 662206 ) 
hl s de ( '.?53218 ) blueıi 

'l'ııpıı tarilli: H»zlrın 934 ou 
• ra ı 61 metre 7341;,20 tchillill 
kıymeti tım11m i300 llra 

Şukan abibi eoetlerlD 

Say/a 4 

• 
yı enk 1 sa ıs 

M ballesl S'>ka~ı Cinsi - --
Yeni Cumai z. Yeni cuma maa havlu 

rap bene 
Sotha Kurahnean Arsa 
Argalya Kuyll H oe 

Defterdarlıktan : 

ha 

' 

M N Metr Mu. 

53 

71 80 
90 Hanenin hPŞ 

hisrede dört 
hissesi 

:,,ıuh 

Kıı~ı No 

45 60 

70 
25 50 

Yukn~dıı clos ve evsafı ve şartoarnelerlne ilişik ennkıf1•1a budııt ve ~nireleri y z ı 
ıimnıkuller bedelleri peşin ödenmek şortile 29 - 1 · 939 tuibir.den lt•bı r?D l ı l t-Ş gl, rrıu 

ve oçık artırma sorct!le s~thğa çıkarılmıştır; TRlip olanların yOzdE' sedl tuçuk ten irtıl ııkç l ı 

birllkte 13. 2 939 tarihine mllsıdif, p Z'irtesi gUnü 81\at 14 d defi.erdarlıktn toplal" c k kr 
yonn mUrııceatları . S - 4 
-- --:= 

3 · ipotek snhlbi alacaklılarla diğer 
ıılnkadarların ve irtifıık bııkkı enhıp 
!erinin gnyrimC'kul üıerinrleki hak
larını lıusus\le faiz ve ma rafa dair 
olan idrJialnrıııı işbu ilAu tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evraki 
uıüsbıtelerilo birlikte ruPmurivcli 

Kapalı zarf usulil mazot 
si tm 1 

Si 

Transit İşletme Müdürlüğünden : 
Transit Deposunun i/ıtıqccı "çin l'llınqc ( { ~ 

!11 

mlze bildirme'cri 1.cap C'der. Aksi. 
bnlde hakları tapu elcllihı sabit 
olınııdkıça salış b.edelin l.n pny•ıışma-
11ndan hnriç kalırlar. 

mnot şartnamesine t ·ufıkan k p • .lı z f um i e ek t 

t · Göst •rilen günde arhrmııya iş
Urllk edenler urlırnıa şartrameelni 

okumuş ve lllzumlu malQıııııt almış 
v. bunları l~mamen kabJI ctmi~ 

ad ve itibar olunurlar. 

mt'ğe konulmuştur. 

! - lh ıle 11.2 939 tar;hine ,. t 
nii saat 10 drı. Transit işletmn Mrı iı ı g ı 
tr ş 1 kil ko İı; •o.-ıda l/f'P I c ktır. 

2 - 1'u ipi rin (67i) 'iratzk mı ı kk. t l 
Joyılı kanunun tagm ettiğ; vf'sik lapı e 

o 
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8 - Etltm~a Kursu (7) y dnaa edecektir . 

mQfrez ÇIJırı ŞfmııleD JrWDk 

ıarbeo Yıtıcı otlu fındık.lığı va 
lusmeo a hibı ıenet tarı sı ce
nuben uhlbl aeoıH tarlası e 
kısmeo ç yırı ile mahdut fın
dıklığın (662256) hlıııed~ (263218) 
ııı11e1ı. 

5 • Tayin edileıı zamııııdn gayri 
menkul üç defn bağrıldıklun ıonra 

en cok artırana ihale edilı r. Aur.ıık 
artrrııın bedeli muhammen kl)i metin 
ytızdıı yelwlş beşi.ol bul ınaz veya 
ıııtış i teycnln aracağına rnchanl olan 
diğer alacnklllnr buhmup da b del 
buııların o guyrl menkul ile teıııin 

edilmiş alacakların mccmuundaıı 

fallayn ı;ıomar.eu en <;ok artır ınn 

ta.al:ıhlldll baki kalmak üzere artı·m 
on beş g!iı;ı daıfa teın:lıt ve oııcıo;.ı:ıcl 
g!lnUn sonu o'nn 

tekliflerini, ih ıle giinü saat 9 za k dar o 
hm ığına tevdi etm:ş bulu.1 naları l..z,md:r. 
h'lt şartnamede yazılrdır. 

ı:a 

9 - Yukırıdı adları yazıla merktıe batlı kOJltr~ea Ea"itmen 

aıaiztti ferıltlal haiz olanJaruı kudi kOJlerl aubtarlarını •ıı· 
racaatları 

Ve •uhtarlarlı blrllkt• 10 · 2. 1959 Cuma ıttn~ aut (9) lift 
Maarif MldQrlatnalle bulunmaları 

10 - Akçaabd merkezlae ~ıth n 71karıdı adları y111h 
ktylertlea Etitmea aa•iseti ferııitiral halı olaalarıa Ilı 13. 2. gag 
PaıartHl ıaat (9) Ilı Akçaabat Kayaakaıahtı.. •ublarluiyle 

T pu tarihi: H ıiroo 934 nu
maruı 62 metre 18368 tahmin 
kıyaatl tamımı 300 Ura 

3 - Şartname Trabzond ı Trans l iş 
kara 't•e Hagdarpa.pda m 1h ıllı s1tın alm ı 
rmdan bedelsiz ted:ırik edıl bilir. 

. ikba 

A . 

il 

ilrllktı aur1111tları . '..! - 2 

Pazarlıkla Pergole alınacak 
BELEDiYE ENCÜMENİNDEN : 

Şark tD 11bibl "'netlerin mQf. 
tH çayırı şimalea 11hlbl ıcnet
lırl• mllfr11 tarlası iorben Fey
zi oğlu fıadıkhtı ceaubın bı
ıucl otla otlıtı Ue mılıdut 
fıadıklıtı ( 662266 ) hl s~de 
( :ı53218 ) lal1111i 'l'a pu tarihi 
Hnlraa 9H aumar11ı 63 metre 
45&2 tab i• kıywetı tamımı 
300 Ura 

28 8 939 ~a ı gttıın ımııt 14 do 
yapılacak artı nıada, bt'dell satış ille· 
yenin alncağıı:.a rüçlıam olan diğer 

alacnklılarıu o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacnktarı ıııecınuundan fazla 
ya ı;ıkınıık şııı tile,, en ı;ok artırana 

ilaal• edilir. Höy le bir l>edııl elde 
edllmczH ihale yapıl maıt. Ve satışın 
talebi. d 11şer. 

En zarif ciltler yeni İkbal mücellit evinde 
bilumum ciltleri en ucuz bir fiyatla yapılır. 

Uzunsokak B. Lütfi umsi ka şısı .dcı 
lmerd At•p.,/ct• g•l'tl••~lc Per,ole için 750 kilo 

lem• tl•miri ,•~•rlıkl• m•••ı•• ol•nn•jınJan t•liplc
rin Salı •ı Cama tin/eri ıaet onJö'dtı Ençümınt mu
r•c•atl•rı 11411 olanur, 

Arlırmaaın 1apılacağ1 yer, gün, ı;aat: 
6 • Gnyri menkul kendisine ihale 
olunau kimse derhal veya verilen N9. 36 Mustafa İncekara 

Trıbıoa fcrtı dıiresicıdı 
18-l- 939 Paıttrt I gUaQ aat 
13-14 ktdar 
ı . İşbu gayrime kulan ıırlırma 

tarlnam .. 1 1 ı.;ı.g39 tarihinden ltiba
nıı 92Q .. 17 No. lle frauzon icra 
m•mıırluğıınun muayyen numara· 
11nda herkeıln ıöreblhııesl için a· 
çıklır. lldnda yazılı olandan fazla 

mQhlet i~indıı pnrııyı verm z o ilınle 

kararı feslıolunnrak kendisinden evvel 
yttkııık teklifte bulunan kimse arzctmlş 
elduğu bedelle almağa ruza ol ıııaz 

Teya. bulunnıaı a hemen onbeş glln 
m!1ddetle artırmaya çıknrıııp en ı,;ok 
artırana ihale e lllr. İki ihal arn 
ııındııkl fark ve geçen g!lnler içinde 
ytıyde beşden b np olunacak faiz 

Vatandaş 
Çiçek Camekônı yaptırılacak 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 
imaret - At parkta 818 lira !J2 lcaruı bedeli keşifli 

bir fiıeic camdanı pazarlı le.la J 1pfırıl11cajzndan taliple
rin Salı we C11MC1 tiinleri stıtıt ondö"rtte encümen• m•

raeaatları ildn olunur, 

maldmd almak isteyenler. işbu oart
aameye 929-23i dosya numarası ile 
memurlyetlmize muracnat elmelldir. 
2 • Artırmaya iştirak için yukard~ 
yuılı kıymetin yüzde yedibuçuk 
nlıbelinde pe}t nva m\llt bir bıın· 
kanın teminat mektubunu tevdi ede· 
.. ktır· (124) 

mıı ~ııı~~•ıamımıımııııııımıım~ını~ıımıwlllımınııım--mıııııınınııı 
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ve diğer za·arlıır ayrıl'ıı hükme 
hacet kaim ksızın ıııeıııurıyetinı izoe 
alıcıdan tahsil Qjuıı.ır. nınddo 183) 

Gayrimenkullerin yukardıı gösterilen 

13 3 939 tarihinde Taabı:on icra 1 
memurluğu o:.lnıııadn işbu ve gö!I 
terilen artırma şarlııaıuesiltı satılacağı 
ilAo olunur. ( 

En yeni harflarla her nevı m tb te 

en ehven şerai basar. 

Kız lay 
Yar 

1 

·iZ Ş 

Devamh işler için hususi şerait tesbit edilir. 

Matbaamız bütün işlerde de yüz e 25 tenzilat yapı 

/J er'türlü sipariş kabul edilir 
Telgraf adresi Yeniyol 1 - Trabzon 9123 
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