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e e,;;. b r zıyafete 

'11 dı<.1r olduk 
L e ık yapımızı m Ilı 

ın.... ıe t e mı/fi ışçılerle 

ışı :y n y JJ r '}J11JJn ~.Jviye 

sı cJ/ e~ Jır. f/a!k111 ruh 
ve /ı yec. n seı; m en ınce 

, r/c ar 011 e eden 

..ı ugullcl~fl 

r Çc.::;J"' ta e 
r ru u !}f::flÇ 

a• 

r bzon 
lıeme ve milli işçilerle 

z-ıviyesi Halkevidir 
1 r:ıe J en "den cihazlandm-
1. n Halkevi. h lkımızm be· 
d i ih iyaçlanm daha geniş 
bir kadro ıç:ıinde tatmin et 
mek maksadile. aylardan· 
beri bu metruk kilise bina
s na harcadığı emek ve ze· 
kasmm ilk mahsulünü. bay· 
r m n k nlİ günü gecesi 
b·nlerce Tr;bzonluva sevinç 
dal:J !art arasmda. bu bi
ncJn n k pJ/arrnı açmakla 
işe baş! dı. Trabzvna he 
men yeni ge/J ğimizden bu 

ece için önceden da ve tiye 
k rlı tedarık edememiştik 
Saym Vali hJlk1n huzuru· 
na yeni bir hula pkan e· 
vin bu yem eserini görehJ/ 
memizi te'min ettiler. Eı•et 
te'mm ettiler: çünkü bin· 
/erce kadm erkek kesif bir 
halk kil/esi daha gündüz
den her Halkevinin henüz 
nuz tedarik edemedigi bu 
büyuk sdlonu doldurmuş. 

ldrdı. 

Evvelce lrabzonda, Hal
kevınde bır ht.lreket nas// 
yaratıldbıltr? üıbi tereddüt 
ve zafıyet ıfade eden tit
rek sesler duyu!uyo, du. Fa
kat artık bu o u .s ır.:r ke 
fenlı:!nerek m ı; c !JO ül-
dü. Bız zengın tur...nydL ta
rrhımızde meımer bır 'dbi
de gıbı yükselen şiır/erı ve 
bulun btr edebi san'at ör
gus.ınu en dürüst ve bifa. 
raf btr U:llupla ancak bura· 
da ögrenebJ/eceğız San'at 
ale mnin hJyran/Jk hisleri
m Şdhl.ındtran· Sıileymani· 

y ... n n kuub ... ,)mde mermer· 
le JdLılan ş1Jr. burdda oku. 

P JJ e ı ı CJ ı~ yJ ydblıt:ı..t;gız. Ve mhayet ne-
rı' /Jış cJ 1 m .),) ı;;sı· si/den ne,)ıe a.luyarcJk dun. 
cı,.., r , üK r ı vur- ya durdukc.a yaşıya:dk olan 
t · tJu, ı.1, va /. e. R Ko ı S B ÇaKıroglu 
t// 

cıı ın cittı.:n , ve emır- ( A kası ı ıde ) 

4,"' ..:> ~r 

e er ve ir gece 

..., llJ L) Hl 11U liU 

1 " z ! :s. ı , PJ ıl 

-.. )k kuJıcırd o se 

.. 31 ı, l,Jmnu ıy t ver-
u .. 

ıırulJı.ıkl rın· 

J nb rı bJ ju d' ı,;ok ç lış.nış 
l rdı , ç ışu ab.tadırlur. JJu 
ı;;up ı :ı z clt!v ru edecektır de. 
Tn tızo::ı H ııkevi de bu uğurda 
f )tl u ç, ~uı IJr k ı}detmışur. 
Gençıer l;ırdıı.ıd o epeyce eser 
s tıneye ıwnınuı;; ve leınıiil edil
w.~tır : G ı; •u ) 1i du "Hııııwenn 
ısğıu, pıye:sl hıucı dda oyouu· 
mış ve slakıı görmüştü. üudıuı 

sonra b şlrn t~msıl göremedik. 
unun bir çuk ı:;elıepleri vardır. 

!'ak t en b 9ta leını:ııı verecek. 
bir ı:ı ırıne yvıu:ıe-uaur. 

Ye111lnııyorsuw, geçen yılki 
t~msllı vermek ıçiıı suıeına bi 
n Sl bir itC0 içiu :i0 · 40 Jinıya 
klralıınmışlı. Dundan soara bu 
işe kaolliyeli oıııntarı Oir ara
ya toplumuk meselesi ge:ir. Bu 
d'.l peK kolay oıınıyur. uususııe 
3 yanları salını:ye çılutrwak 

b ş ı b şıon uır i~tır. jjızde an· 
lııyış, lıeoUz islt:dıgiıniz olgun
luğ gelmemiş oluc K kı bu 
h ısust gur.u lerle h.lh1 karşı. 

Tunç 
Ark.ısı ı. do 

SİY ASI GAZETE . TRABZON 

r 
Dlrektısrıı, Ba ynzı<'ısı 

RLKlR Sl Kl Tl KUL\KsJZ (,LU 

Fi ati k1..ruş 

ilan satırı 5 kuruştcır 

Uzuıı~okak ; 121 • 123 • 125 

\.. ___ 76_mcı y;_ı_ı ___ ..) 

Yeni Yugoslav kabinesi r-:::;;;~~~=1:;~~7-..= u 
ij -::J .!.q ;;.!) ..lJ \!:J..!.I - ..J_ 'V J J J J J ,) J Ü 

A"k ra 6 ( A. A. ) - Yeni Yugoslavya kabi \ınıı::·•'=l~~~~~~~~~'::l[~'::'.l(~,Jf 
nesi eski kahine azasından To11 tkoui~in başlcanlığında Sahnede k d 
teşekkül etm ştir. Başvekil ayni zamand'.J DJhilige nt.za· a 1 
rtlinide iizc ir.e almıştır. Seyahatten avdetle şelırimh geligor,/u Bıı ilitnrl ı ga~ lede 

Macar sefaret heyeti 
Moskovadon aynldf 1 

Ank ra 6 ( A. A. ) - Sovget - Macar siya~i 
mün~seh0tinin kesilmtsi 
Macar Elçisi ve elçilik 
ayrılmışlardır. 

ü:.cr;ne Sov!rtler ner.rJindeki 
memu~ları bugün moskovadan 

İspanyada neler oluyor: 
Cumhur Reisi e kıtaat Fransaya 

'ltrca ettıi r. Franko sulh 
teklifi i ~,. ddediyor .. 

Ankal' 6 { A A ) /sp ınga Cunıhu'" Reisi ve 
rm•s 1İ nazırı Fran s !J ı g çm:ş erdir. K· talony 1 c phesin· 
d ·ki Cu n uriyetçi kıt.ıl rd, bu sabahtan itibaren si ah
larını Fraasız m mu·lrırına t slim etmek suretig e Fran 

sız hu /uda•ııı geçmeg2 b ş 'am•şlardır. Cumhuriyetçi hü
ku nel "'11 •k•zini m!rkn nı-ıtılcasına naklptr.ıektedirler 

P.ıriste .; Et-n l:.p k g ız,.t .. si Ge1eral Frank,,nun G~mhu
rivetç / p n ./ B şv •kıli t.:ın/mdın yapılan sulh tekli
fuıe ·rı ft c v.ıb 'lı rdığini ve Frankonun billıassa bir 
p 'ebıst y p lrnHı hakk.rn lalci ikinci /ik.ragı reddeddiğini 
mutlak wrette hükiı-netın lt!sUm edi[r.nt>sini istediğini 'Ve 
bu gıizien C ımhariyelçi I panya hükiı neti J\'aıırlar ara
sında ihtılô.j çıkt ğını 'f•e B. şvelcıl ile Hııriciqe N JZITı 
nın teslım o!mağa ş·dr/eil~ muhal /ti ttliklerini yazmak 
tadır. 

Şehirlerin 
1 

ımarı 

1 - Umumi bakımdan imar işleri 
Ş •hre isa'e edilecek suJ un· plırnı o\mıytın yerlerde. yııpı 

da beht!mehal bu pl ıo ile bir- fHC tk işler. maddi ve manevi 
' ' . lilile tetıukl l lzımdır. BJJdeoln z ıraılııra dOçu olmsruıık içrn, 

teşkilatı, tııbli)e ve coğrııfı va. 1 pek bllyllk .llir itina ile .yapıl
zıyeti, ou osrıa ~o mil!ıİlll rıııkıl m k gwrektır. Ufuk btr dıkk t
vas.lııı:ıı oıuu tunaıeleı lçiv; silllK t s!:ıitıi tıbil olmıyao h . 
Kııı vey:t dcuıı: 1::;t '>y,JJU teııl· ı talııra s~lıebıyet vert·bi lr. BI· 
ı:;lae mu~aıt Vt Y4 gııyrı mü~ı.ıit nııenııl<'yh, bir şehrin imarı için 
uı.ıc ıktıı·. u(Jjlu l.ir lSlasyoouo, yııpac ğı.nız i~: 

t~ı:;l ı de ııskerı citıetler 11uı1.ırı ı 1 - Ş hrın maz slı i, lıalloi 
ıtıtı .... re uııum .. kl beruber, bu ve mUoıt koeı istld t ve kııbili· 
lı:>l ıiyuuuo şeııırıo oıuo wu rn- y tıerınl ı1 ı telluk etmek ve 
AUıe \cı:ı:ly('ltı d.ıtını ~oz OJfi dt ouoususlı.ı çok lı::klkı malllmn-
tu.ulu.ıaK gernl\.llr. ltHbız ı:.ıus tı ııuvi l.>ır d ısyıı tq;kil elınek 
yunıurı tı>~, uıUteb.a:mı.ıuı ıı.ıoın 2 - Heldc cJerhfi vnziyeli-
rnaı dıuarnk teb.S cdliwtıK. iıl· nl esaslı blr şeklide tetkik et-
zıwdır. ş .. nııı.ı cıvurı il~ mO.aa- mtk; 

k ı ~ kcyfıyetı de oıızm ıtio:ıre 3 - Bu e a:;ııt danilinde 
uhLltırul\. tıeıdt!ye gı~ış ve ı;ıkış nsrımllırı fon ve sııoayiiodeo 

meseleleri t1ik.k:tılıı bır şekılde istıf de et.o( k utldekl ıhtıyoç
llalledılınek: ıuzıındır. Mektep ları kuı:şıııyttceık bir plan tun· 
me~cıe:ıiue gdluc~, ke:itıf dll nu· ziın etmt:!k; 
fus keyfıyeu göz önUade tulu· 4 - Bu pi ını, beldenin 
ıarak, melilep oıaballt:ri plllndu m li ve iktisadı VtıZl)'etl oazon 
işaret ~dılmeK ve bu wuesse itlbure uhuurnk, huyali ve içli· 
seleıln etrafında iwkılu nisbe· mai ihtiyaçhuıtı tutmin şarlfle, 
llndu boş ve yeşillik satıulur senelere tefrik. edilmiş blr proğ-
bırnkcna~n dıkket etmek ıazırn rama talıaaıı tatbik etmek; 
dır. Vt!lllıtıul plıwıu tuuzıwi Si· 5 - Bu ı>rüğramı, bilttkay. 
rasıoda tıu c.lı~llerl~ daha bir oıuşaı t her lı Dili bir le5Jir ve 
çok nokta ndı.m illl.Jurc tılın· şabsi menfaat göıetmiyernk. 
mak lilzımdır p.üaan ltıkarrura kat'ı şekıtde çok büyük bir 
nn mutealr.ıp o beldenin matı itina ve li02uk kııulılıkla yavaş 

iktlittdi ve iı,:lıwııi vazıy~ti ynvıış lhtblk. etmek; 
:: gOre bir ~rJgram tanzim işte bir beldenin imarı, ru· 
d·ı .ık ve uu pr .. wrııın bıla 1 karıda yıızılı husu~ul mızan lll· e ı ec~ 0 , • 

kaydn şıut çok bUyU!t bir itina 

1 

bare a ınmak şertıle kabil ola· 

·ı t tbik edti 'C~ktlr. Hiç şOp· bUlr • 
ıea 2 1 tıı· hesiz kl gOaUl çok şeyler arzu - n~aa ş erı 
eder. Fttknt yapılucak işler, mUtemld Jel o ye g~yri m_Utemed 

ddi imktıoluda nıUteoısıp dlu Wt!Wl~ketıuriw bepsıde, da· 
~:cakhr, bu progrswıu makul hıli ve h11rlcı tesirut tnhtıo1~ 
bir şeki\de ihzar ve tatbiki ge· ioş tarzanı zıımao zaman değış 

kl Zira aksi takdirde mod· tıra.Ue le ve unıumıyetle bır 
ıe er. T · 
di lmıtaasıılıltlnr kar;;ısında rabzon Heledlyesı 
daimi bir ademi mu v.ıff k.iyetle ren işleri MOdUrQ 
kerşılaşmıık mukadderdir. Şunu· Ş dan Şemio 
da unutmamak. Kereklirkl lwar ( Arkası 2 de ) 

gaufelerinin birikmiş "nüslıalart· gördüğim iz salır/,.,,,n /. )g/e lıa· 
nı okurken inanmamak istediğim vadis J: ıbifinderı geçm sine g )n. 

halde inanamadığım biıkaç lümii.! k ıflanm ıdı. Pu lıareket 
saltra rastladım. Halkevi sahne le inkil<ip lıamlelerirıin en can. 
miz Samiye Yalçın ve Mesadel im gürünmekted:r IJu, bizzat 
Uzeli kar.anmış. Ve bu vatanJe· inkıl<iptır. B iyıik i'lk labımızı 
ver temiz ruhlu Tıirk çocukları ictimai inkıl "p t e bıt ı.ıss<ı k ı
kendi arzu ve miiracaailari/e bu 
hayırlı işe atılmışlar. Bundan dınlığın ınki / gle lam ımlana. 
iki sene eve/ bir kulübün sahne bilecek mkiliip ku ilen firecek, 

köldendır cekıir. 
sinde genç bir kızımızın aldıgı 

rolıi b ışardıgcnı görüll';r sevinç 
le ve lıegecanlıı alkışlamıştık. 
Bugün bu değerli iki bayamn 
bi~e verdiği İ:ıiikbal iimidl ri 
lıer ümidimizden kuvvetlidir. /J..i 
kızımızın salınrge girmesile alı 
/arı adım, idimai lıagatımız n 
ilerleyişine amıl olan hatve/ •rın 
en muhkemidir •ve en esaslrsıdır . 

Hırikmiş gazeteler arasın la 
Ulusun dünya lwuadislerine ait 
bir çij t resmi11i de gürdüm. B n 
laruı altında aynen şu satırlar 

vardı : « Amerıkalı izcı/.-r Ro 
meo ue }ülyeti temsil etmek 
içın k<i/i mıkclarda kız aktris 
bulamadıklarından kendıleri ka 
dın kılığına girnıişıerdir • A no 
rikadu ak.iris bulurımuyor iddıa 
sırıda bulunacak deiilfr. Çürıkii 
bu iddia gülıirıç olur, Fak .t bu 
iki gazeteyi tıirlikte okurken A
merıkada da zenneye çıkmak 

usulünün, zaruretler karşı..ında 

olsun, lıald deuam ettiğirıi g-,. 
rünce Trabzondaki ictimai kut 
lcınma gözümüzd• bir kat dalıa 
büyüdü; kıymetlendi. Tesadüf, 
sanki bu iki iazeteyi karı/ere 

sunabılmek içi11 u11üme koymuş· 
tu. 

Zenneye çıkmak usulü de
dik. Elli sene eve/ neşredilen bir 
gazetede şöyle hır havadis gör. 
miıştı'im : • lstanbulda Gedıkpa· 
şadu ti!Jalto uçan bır Ernıer.i, 

kadın rolünü yapmak üzere ikı 

erkeie müsaade verilme.;İ ıçin 

hükumete mıiracuai eylemiş J a· 
kat lıerneden ;e hukiımet mus bet 
veya menfi bir cevap uerm.emİŞ• 

Yarını asır eve/ itıkiliip hamlesi 
yopmak ısterken yese kuptlan 
gc.zeteci, bu satırlıırı biraz lıag 
retle yazmıştır Bu z.ıi elbetie 
oımu~tur. Olulere ses duyurnı.ık 
iMkdrıı olsaydı ol .. mca kuvudi 
nırzle b.:ızırır ve inkilübımımı 

aldığı lıız.ı ıfade ederJ.ık. D ·mek 

ki zennt ye çıkm.ının, yrini erkek 
taraf 111dan kadın rolu yap im . 
sının iş /:aşındaki büyükleri dıi 
şündürdügıı zamanlar da olmuş 
tur. Sonra, salınelerimizde yuvaş 
yavaş ermeni artistlerle boşluk 

doldurma~a başladık. Birrız da
ha kalkırıdık; Türk kız ço:;ukla 
rına salınelerımizde yer verdil.: 

Kız çocuklarımız aı. cak 

mahdut $elıiı le•inıizde salırıeler 

tezyin edebiliyorlardı 'Ve edebi
liyor /ar. Selırimiz de bu cilıette 
geri kalmıştı. Niçin r Bıınu mü· 
nakaşa eln ek elbette lıizunısuz 
dur. Selırimizde ulışmomazlık oe 

taassüp, scbcplerıu e11 ba$ında 

Üç. Umumi 
Müfettişimi2 
Oçuncn Umumi Müf ettislmlı 

Sayan T<1bclJ Uzer geç"n pa. 
zartesl gUaU H zı.ıyi teşrif et. 
mlş ve lfoyrıııııı orada gPçirdik 
tPn sonra p .. zıu grınu şehrim\. 
ze ıl\d t elmı,lcrdir. Oc;. Umu-
mi MUfeltişlınlze Maliye 1Moşa 
vlrl Hayreddin Ziya Tal~y ve 
Sıhhat Müşavir muavi l DJktor 
Cemal Turfno refakat ctmı,. 

lerdlr· 

Gen lig ok i lı • v rme· 
ee baş/ ııtş o.atı Fi K. 

gerı/miş bir yay o arı 
Hulkev ·n I n ıl J: 
kadar -a ıa il k m 
c.ile o tJ r. Or 
madaı v m n uı va 
fJctli mı.lı , uurl.ı, tı rı insan. 
ltk şı. 9/e s; lu o dıı ,/arı lıa/. 

Ci n ı • g nr /.. ~la 17l z salı· 

neye rıı~bet et 11i!Jorl ırdı. Bu iki 
bu yanı ı v •rf fi !J le nekaJar se 
t1ıns ,... azdır. Uııiar yalnız evi· 
mı:ze e0 1/, I rao=on ı, bizım gi. 
bi b ı s.ı ıuda lıenu;:; adını atıı· 

mıgan ..ı .ı v · d J/ ıyı ile bu tJn 
nıeml kete lıizm t et11ı 'ş ol.ıcak 

laraır. U halde t redd ılrnz di· 

ye~ l. riı. ki vııl n ve nı mleket 
hızm tıııı ıf,ı ed<'n Yalçın ve 

Uz~ıiıı udtarı I ra,JZon i t"m ıi 
hayatı ıtn istt"balinde daima 
hiirm tle anıla al(ttr. llıı, o .. leri 
kuvvtllı kızl ırımızı saygı iıe 

seliinılar.,en Halkevını t c ın 
evimızden teurık ederız. 

Tenıerırıt edenz kı I 
lem sil kolu f aatıyet g.ı 
kızla11mıza.n.uu.Jjakıye - .ı, , 
lıazırlasın. S.ınat a~f(ı, gHc:ı k 

derınleşir. Bu aşktn d rınle~n 
si, lıenuz tamamlı!J ımııdıgımız 

ictimai inkilciba sıiral vencek 
kuı-uettır. Onların ııe:.ıh v..ırlık· 
l.ırını gorerı rıezıh kızlarımızın 
adedı o.ıglece ç >gıılac ıK. 

Mecburi tasarruf 
Paza. guulerı k.v.ran!ık b.rny oJ· 

nuzu ay\.lınlatac l, l.;cuon tiOncnuş· 

'tur. Anahtarı l>t dığın z kadar 

çevırıuız . .!:. eıct ııc ş rıı.ctı her pa· 
zar ı:!ili..> ıı kcnJıı;ını a ı tırıJlalC ı.;ın 

bu mıı.Lıplltı y par. l~ bu J.ı la 
lıtal:.n uııştıK dıy c gıw l. ıe:. t Oğ· 

le o.u ; rnd) o sıuıt nı merııltla 

be,ı.yurou .uz, &J o; u ..ıerl ·rını 

ogruı c uıcız. ı e. de 1 lu.ı:ıpllıc 

davam eJıyor. Hır a lıit radyo 

f ıaliyelının tam o ta yer.nete ma· 
kıne ı;ı;vır.c nder. bır şa li.ı tuttu. 

rur. Anlarsınız kı ceıey n geluıış. 

Geçen puzar sab nı c.rey n yıne 

yoktu. E.vde alışıldıgı •\.• ı bon} O· 

ya lanıoa koyJular. 1 IJ i radyo· 
dan da hayır bcklewıy >ruz Ama 

bu eferkı mu.ı:ıpl ı?e cı.yec K yok. 
Hadyo saatınJ n e. v 1 c .=rey n 
~elmcz mı l l:.vJe adetıı dug-uo 
bayram oldu. lçıaıu.d~ bır yara. 

maz: •· Bunu muziplık leleKıd et. 

meyın ,, dedı ' el ktrık fı tı :> UK· 

selt olduğu ıçin şırket bızi mec· 

buri ta-sarı ufa sevkediyor ,, Doı· 
ru soze n~ denı~ 

Hayrettın Ziya T oıuy 

Um. (\1eclis 
Vilayellmiı umu ıni !\1 c isi 

9 Şubat perşembe gUnU açıla· 
calttır. Valimiz n fık Koralt n 
tarafından yeni Mı.:clls z Iarıoa 
d.ivet tezkereleri gönde il iı;;tlr. 

NUfİ AHMET 
''Yeşi ,l.csun, H fiklm"zla 

sahip Vv MuJll U deı"t rll 
srkadaŞl'lllZ Nuri Ahmet Çlmşlt 
Bııyramı geçırmek n ere Gl ·e·. 
ıundaa ş hdmlze gelml~tlr. 
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Şefini bulan 
Trabzon 

- Bıtşt rııfı ı de -

Atatürk rejimini millet saf 
/arı içinde bu evler vasıtıı
siyle yaşatacağız. 

işte " Halkevi nasil halk
la dolar,. gibi tereddüdün 
yarattığı hortlağm kefenini 
yırf/p yüzüne fırlaldcak Şef'
te Trabzonun idari maka
mmm başma geçmiş bulu-
nuyor. Hareketsiz bir kit
leyi dinamik bir hale ge-' 
tırmek için demekki bir in-
san fakat ke!tmenin bütün 
manasıye Ustitntnsan kafi 
geliyormuş. İlk işe başlan
mış ol,nakla basit teknik 
hatalarm izalesinden sonra 
daha mütekamil bir ç hre
ye kısa bir zamanda bürü· 
neceğine şüphe etmediği
miz Halkevimizin çal şma
lan bize şimdiden çok bü 
yük vaıdlar müjdeledı. 

Şehrin her köşesinde 
göze çarpan bir muvmam 
kanatlanmış, her tardfta 
büyük bir faaliyet görül
mektedir. 

Hemşehrim ! Sen. senin 
öz bağnnda bir tevekkül 
koyunu zihniyetile bağdaş 
kurup ileri atJ/ışta humı 
kest.n insan/an gdrdün. Yur
dun iktisadi, içtimai ve her 
türlü sosyal lcablan bakı· 
mmdan eşsiz bir köşesi 
sayilabilecek memleketinde 
yakrn zamanlara kadar mü 
tekfımil bir han,/eye çıkış 
noktası sayJ/abilecek esaslı 
bir kımıldama yapılmadı. 
Fakat yllptcı bir kudrete se
hip üstün btr el, senden 
meknüz kabı/Jye /eri mec-
hu!atın derinliği ıçinden 
büyük bir meharetle bulup 
çıkararak iş başı yilp Jrmdk· 
tadır. Hemşehrim! Memle
ketin milli var/Jğı üzerinde 
büyük hir hassasiye le çar· 
pan bu asıl ınsamn k /bi
ne kulağımızı dayaya/Jm. 
kafamızı işleyen keskin ze
kfısile bileyerek ayar ede 
lim. Ve bütün maddi ve 
manevi varllgımızı bu uğur
da seferber edeıek şirin 
memleketimizi yurdun ay· 
nlmaz bütünlüğü içinde en 
canlı ve en faal bir unsur 
olarak hazırlaya/im. 

S. B. Çakırogıu 

Bir ser ve 
bir gece 

- Be tar f l 1 de -
!aşıyoruz. Mnnevverlerio sami
mi bir elblrliğinlo bu lUzuın uz 
durumu ortadan kaldıracağ1D1 
temenni ed riz. 

Bu işler slnirl nm den, nrız 

( } ENJYO! ) 
...... ~----------~------,~~----~~---

y 
Ankara 5 ( A. A. ) 1 B lgrad Stay dinofJİÇ Kabinesi i tı şt" Bu ·s-

tif 11ya seb p lurvat mese/eı;i d n dolayı Nazırlar arasın .... ihtilaf çıkm 
ıiy te taraftar olmayan Pomaklar/ Slo'Tlen Nazırlar n KahinedPn ç krlm 

İngiliz Ha · 
yeni bir ha b · 

• 

il 

Nazırın 
üne geçil 

fi merke 
lt!rı ır. 

• 
• 

• • 
Ankara 5 ( A. A, ) - İngiliz Haricige Nazırı siı'ılediği bı utukt ş;J-1/e 

demiştir : Bizim için Ecnebi dPvlet erle tıcari münasebetlerimizi düzeltmekten ve Ame 
rika ile ticaret anlaşm'lSı imzalamaktan daha mühim bir şey olamaz. H. rbin Örıune 
geçmek beşerin iktldari dahılinde olan her şeqi -yapmrık çok doğ u o ur. Fak t lngi
liz milleti müsellah bir ihti <ifa gırmek mecburiqetinde kal<fığı takd"' ihtilG./ın 
herkes için ne olac ğına biran şuphe etmek, Hıtler uzun bır su iz r l p, ç c ğini 
ümid etmektedir. Bu b "zimde çok aıi:z oları bir arzumuıdlr Fok t m · e/lah h;r 
le.anıp haline geldikçe herk s" için mu ki ôt m cut o oca tır. B b r on/ e 
rans ile h.:ıl edilmiyecek b ggelmilel hiç ir m s le yoktur 

Ameri d 
ba • 

1 s 
Ankara 5 ( A. A.) 

dıman tayyaresinin birinci 

Fr Si rko 

s e örfi i Peşted 
An.~ara ) ( A. A. ) -· Bud p ş de Ha,ıra önünde gopılıın 

bütün Macaristanda 'Örfi idare iliin edıl "şfir. Gerek bu gibi tecavuz 
lrre t1t! zabıtaqa itaatsızlı ~ mücrimi ıi d vanı iz ırplerct muhakeme e 

• • Şehi le 1 arı 1 

1 - Umumi be ımdan ima. iş eri 
( Bışlarııfı 1 de ) 

t r kkiye doğru gitrnekredir 
A rupa milletl ri ile, Aı:ıyada 
.Jııpoo Te Çin, Amerik da d 
C nulıi ve Şimali Amerika mil
leti rinln asrı hazır loş t rzını 

tetkik ed cek olur ak, h r bl 
rioln kendi mlll tine ha bir 
şekil arz ettlğıııi gurnrnz Bu 
h\\lde, bize mimarı sanatıma, 

her şey.1en evv •l milli bir k 
rakterl olmak ıalı'Dgeldiğini 

isb hı kafidir. Hııttıı. esl>i d vir 
leri bile gözden geç rerek key-
fiyet aynen telınruz edt: r. Bina 
enııleyh y p c ğımız ir.ş at, ev 
veUl kendi u ıl milletimizin se· 
ciye i il mütenasip ve ev arı 
mllmeyylz i otan bir l rzd 
olmak g r k ir. 

1 lur dOşnnce

tı iz e :ı } n 

Hulasa: Mımarı ioş utlJ. 

1 - Mı lı bir korııkt€r ara-

-

· z bombrlr 

uık. t 

g tm·ş 
tı bir 

r lf} oı iri 

S nlyen, Avrupa ve A eri· 
kada yııpılan her h ngi Mr ya 
pıda tokip edilen ve o muhit 
iclo çok gazel olan bir t rzı 

yac ğız. zi ona öre lü ıım d c ğ L. 

2 - Muhitin vereceği mal· 
ıC?med a i tır ıd yı dOşUn c ~iz: ı 

3 - Yapımızın gUze liği, 

Gayri menkul satış artı Si 
ıı 

Mutı ımmen 
Mahallesi S'.Jkıığt Ciosi M.N Metre .Mu. K pı N ı Lirii 

lanmucıan, gücenmeden kar~ıhk- Yeni Cumai z. Yeni cuma mııa havlu ha 
rap h ne 
Arsa 

53 45 (,Q M 
h anlaşma v s ygı ile h ılle 
dilebilir kan na tind } iz Goz Sotha 
botar bir şekil olm malı, s mi ı Argıılya Köyü 
m1 olarak çalışılmalı . . Halkı 
aydınlatın , yUkseltme, ne yol. 
da olursa olsun milli ödevdir; 
kaçını~bmaz. . Tobli, imkan 

K1.1rahaııan 

Defterdarlıktan : 
çerçevesi içinde .• 

Hane 
71 80 
90 H oenla tJeŞ 

hissede dört 
hiıssesi 

Bundan soor tem il v r- Yukarda cirıs ve evsııfı ve ş rt amelerine ilişik evrakııı1a budut ve 

.25 

m k için y r sıkıntı ı çe ilmi- rimenkuller bedelleri peşin ödenmek şartile 29. 1 939 tıırihindeo itlb r < 

yecek.tlr. Bir çok hayırlı vesi- ve açık. artır a snret:ıe s tlığa çıkarıJmı tır; Tıtlip ol nlıırıa yUzd ye i bu.,,uk t 
lelerle ismi aygı ve s v ri ile "h" n d"f anılın değerli Valimiz Refik birlikte 13. 2. 939 tarı ıne m a ı , p zutesi gUnU sant 14 de deherdar ı t top 

yon11 müracaatları. 

70 
,ıO 

ri!e 
c 
2 - 4 Korıdtan yer derdini l aldırmış. -----------·-------

tır. Hnlkevialn önündeki mace- ğln öz çocuQ-11, kendi eserimiz 1 ----------"""",_-=.,.·----~=-
ralı kilise biuıısı, azımsanmıya- &alıueyi bekliyoruz. ı· kba 1 mu·· ce . 
C'lk bir p ra hare tJlarn • bugun. Faket o zamana kad r eli- f 
lUk ihtiyac mızı kıırşılayı.c k boş kalamazdık. BugUo m yda-
hllle konulmuştur. na ietlrllea es r ıı~ık bir ihti- • E l l ) · 

Yacın cevab d n zari ci t r yenı· ikbal mu·cellı"t evı"nde Şüphe iz eksikler vardır. ı ır. Bır bnml de 
Fekat. yine şUpbesiz. bu da şehre bu eseri kttzaadırdığı için b"l "ltJ . b f" J 
bir varlıktır. Kilise bozma 1 bir S yıo Reflk Kor Han Şakran- 1 um um Cl erı en UCUZ İr ıyat a )' pılır. 
çıtı ne o l u r s n o 1 s u n lar borçluyuz. k 
bizi tatınin edelJlj z. Biz Gelec k ynzımızd temsil ıUzunso ak B. Lütfi Hum i . 
yeni yabıl cak H lltevlola dört. g-eceslııdıw de bahiedeceaız. 4 

la kiti alacık 11uat vı t ul· 1 Tunç 1 

r ı ında 
N9. 36 Mustafa İncekara 

S yf a 2 

at aa n 
edev a a 

Devletd cu şl e 
ürlüğ."nde 

idaremize ait m - g'l Mt a n 18 O r'l rr. uham nen 
kıı.m tli matbaa mck TJO v t 20-1-9 9 tarilin 
den itibaren on beş gün ç k artırma• a Jon-

muştur. 

ıhalesi 6-2-9)9 Paza t i g i 1 s at .15 de Erzurum 
Gölboşı semtinde 1 O ncu iş tn ben ı. da müteş kkil 
ı omi yon da yo p l c kiı r . Mu kkc.t teminat miktarı 
( 7 6. 50 ) uüz otuz alt i a el i kuruştur. 1 tek iler bu 

llakineleri her gün için 1 .ıoı işletme mağaza ambarmda 
gö ebilirler. 

Taliplerin muaqyen gündı komisqona m rı 

i <İn olunur. 4 4 

apalı zarfla k • 
1. 

Erzurum As. Sat Al. Kom. Bşlp. lığm ı: 
( ı ,COO ) yedi b · p l z 

siltnı"ğ koıu.muştur . T rı 

dört1.1üz elli lin, / k i ' z 
s ç i 75 ) l 

E' szdmesi 

E zurumda aske i s iı 

t r . Teklif mektupla" b 
ka ar komisqon 
Şartnamesi lıergu11 4 

Kapalı z r u~u m ot 
eksi tme i 

Transit İşletme Mü<lü lüğünden : 
'f r nsit Deposunun iht 1 cı için a ır. cak ( 100) torı 

mazot şartnCJmesine tevf.k:ın k p:ılz z rf u u i e eksil· 
m ğe konulmuştur. 

! - ihale 11-2 939 tarh "ne rastlayan cu'11arte gıi· 
nü saat 10 da Transrt iş tm M.ıdliıltig ı bin ındı mii· 
teşekkil komisyonda y p 

2 - Taliplerin (61)) i 
sayılı kanunun tay n t'l ğ 
te"l1f erini, ıhJle g in ı l 

kan ığına tet1di etm ş bu uoı 
h t ş rlnnmede yazı ıdır. 

3 - Şartname Tr b o d 
kar ve Hayd.ırp ·~ ı h 
rı n b d isiz t dı.ri 

y 
n t u~ ıd ad rı ya1..ılı ıw ı ıe. d u 
o nızeuı a ın c tır : 

1 - fra zoa me k Zt t: IJ 
riya, h.uı lık, Kal weu, An 

ulya, HJlıJ.uı.ıua, K t CI) d, 1 

2 - A Ç ulLt ıız tilu 

ı m w kk t eminatla 2490 
s ·k rı e k pılı zarf 

k d r ko n on B.ı$• 
ar, /azınılır. F z iza· 

n 
ış trn ~sind n Arı· 

n ı k m s.;onla· 
2· - 4 

yor 

• ıJ:J 

ı•aKcıl ı.ız1, lı uuı, KJı:..uuu. u)e, llıt liıı, llJ.c..ı U\ KvJl rı. 

Egıtuıen ua /.. ı u ıuı:.c ıı..ı.ırıo , ıı ıd11kl ıo;al:ll rı ıı "' oıı.11s· 
lau lauıı.ı\!ır. 

A - Askerıi iui muv ff kıyt;.le 1.Htu wış oımıık • ıd mı: "-ıı 
çuk z 1bıt, c vuş Vd vnt> ıo;tl r tercııı eııııır,, 

tl - ;:iıllll l1 lliU.> l üul.l!llll 1ıı.. 
<.; - Okumu yıız ııa lmıneK "l m dcvı t:li :l~ okul ruezuııl•· 

rı lt-ı cluııu ı.ürnır,, 

D - B.llwen olac g-ı k i Koyı.lade r 7j81 vey bııY"ıı111 

bulunmak. veya böyle oır aıl nı ç cu.,u uıınuk 
B - Alıl<l~ı c1u1Uı.liU ., .. ıt ıJul uw 

U - Ytış vuzıyt:ll r.0 1.ıllt: u ıllJbıt wu::. ıt ulınak 
11 4 - .ı::anweu naJlL.!• erın J h.urı:ı ~ıt..ue ve kur:slao weııl 

ohıp kuylerıue ıluuwö yuı puuı urı ııu ııı.ı.ıt:l ta1 1 u "'" vt:ıııec .... • 11'' 

5 - E2ıtweu u...ıı.11ıtı l.! rnın i !;il!, lbale ve geyı..uterı yıı>' 
nükılmet<;d Ltıwıu oıuu c .. a ıı· • 

6 - Kursu wuva fJli.i)tı te bitıren1cre keudı ~O.; U.ıde vti): 
kc:ndı Koıu..:e eu yuıuu ı.uyud il<(ll.ıC.:.ık oıau .ı..:..ı ı.llt: u u ll~J, 
EğıtJıea&l:i. v..ı:ııfcı~ı Vt:nlt..Cd ır. Her .ı:.;illliltıuıJ uu u .,[~ij l ı;IJ 
euııecdK. wıK.llar UZfülı.uıı:ıu lld1' ay ınua~;uu lthHye u uudc ur· 

7 - Kurou l:>llll'eu 1!:1'1L.u1:ıuıere ıntıcc..tta~u t.ı.ou.ı.ı.ı, tıaııcı, 11 1 

vıuı ve zırıuat uıetıt:rı gıJı ve:; H ssrbfı rı vcı.ılıtc uı . 
!:) - .l!ıgllın-;:u 1'.u ısu (1) ..ıy u v..ııu a~1.: .. ~ 1 • 

':J - 1 UK.unuu uuıaı ı y.ı .. tıl ı.ıtı16.e.ı:cı u gıı .li.o.; t.: den ı.1 l'.ı' 
l1 llllztıll Ş~rtılllnl ll:Jll U1..ıUiuH.1 liJ..ıJl .ıı..OJu .. ll LıJU..ıl11 l 1U JJJ 
ri.ICJlilUil°l 

Vij wuularlıula bırlıkt~ ıu. 2 - H>J::J Cu..na gilou 81.ıt ( ) 
0 

M ı.ırır luuurıuğuudu buıuawıuım 

10 - A~<;ıu1uııt WttfK.l!Ztue IJu ı ve yu ..ırıJ ad1 rl yoı 
kö) ltmiun t;~HWtm uııw ~ı.hl ~erc.ıllıuı n ,z uıııolurm dıt 13 • 2 • ~1, Yıızıtrtesi allat l~) dd Alq:1&alJat Kayw awııaıau munt11rıur•1 
birlikt11 muratoıultıurı , ı - :i 

b Ja 


