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Hava 
Taarruzları 

N olursa o 1 s u n. 
h a rb i n kati neticeıi 
havada değil, kareda 
alınacak, karada başlı
yan h.arp yine karada 
~ama erecektir ... 

Ft"anunın aradan çılı:a~-:
•ile ·kartı karııya kalaııf 
olan İnıriltere ile Almanya 
ar.asındaki mücadele, ııiha
yet bir bava muh•~beıi 
şekline intikal -etmit 'bulun· 
aıaktadır. Her iki •ıraf da 
karşılıktı hava taaı<rıtalarınıı; 
devam etmekte .,. şiiphesi.ıı 
ağır zayıata uin.l'.la!.tadır· 

lar. Bu hava !.tarpleritJde 
göze çarpan Ta:;iyet tıdur: 
Alman taarruilan tiddetini 
artırdıkça İıııfili:ı:lerin ınlida
faa ve malı:avemet kudret 
Te kabiliyet eri de o niıbe.t
te yükseliyor. 

Britanya adaları üzer~ıne 
tevcih ve teksif edilen Al · 
man hav• lıücumluı, ır: >rll· 
nüşe nazaran ıiddetiai c Jaha 
çok artıracalc, bugün ıçın 
dört bef yüz tayyare i .e ha 
reke•e geçen Almanla r, ya· 
rın için bu ku1'ntleri ııi he! 
lı:i b~t on miıli daha artır· 
mış olacaklardır. Fal cat ne 
olurıa, olsun, harbi. ıı katı 
neticesi havada. dei.. il kara· •• • 
da alınacak, karada batlı· 
yan harp yine k aı· ıda hita 
ma erecektir. 

* • 
Hitler, geçera ay ıöyledi· 

~i bir nutuk' a, ıözü, Al · 
ıaanların Britan ya adalarına 
uker ihracı ke:rfiyetine in · 
tikal ettirerek "İngiliı:ler 
merak etmaainler ııeleceğiz. 
geleceğiz J ., demit .,. ondaıı 
ıonra lnsiln: BatYekili Çor· 
çil tarafmdaı yapılan ite· 
Yanatta, bu taarruzun her 
an, fek&t azım ve imanla 
beklenP.:elde olduğuna ita· 
Tet eClilmif '. Aradan ııün · 
ler Ve haftdar geçtiği hal 
:e, gö~" iyor ki, Almanlar 

enfiz ıhraç hareketine ge · 
''.?IDenıış, aı:ı .ak hava taar· 
l"l~larına da' çok hız ve.r 
mı}lerdir. Alınaıılarıa, laava 

' ta.nrıı:ıl•rına hız vermit ol· 
malırı, daha ziyade İııgili:ı 
mulı.avemetiuiır. artmakta 
oldu. unu göstermekte her 
lfÜn, Almaa t :tare ve tay
yartciJerinia Yctdiii ağır 
•ayıat da !tunu jabat et· 
mcktedir. 

İyi ama, bu ıt n ıonn 
ile olacak ? öteden beri 
•öyiediiimiz veçhile, Alm'an
Ya içia lıarhin geliti güzel 
~:ıanııya ve uzatılmıya ta· 
İn •nınılllü yoktur. Zaman 

gilizlere doıt olduı..· kada; Al ııu • 
aınanlara dütmandır. Al-

~aıılar • herııünki tayyare· 
::alatları kadar, tayyare 

. rbetınektedirler Bu va· 
zıyet bö 1 • 
ed Y ece devam ede 
liiı~ı' ~lmau tayyare üıtQn· 

nü t l' ·ı ıı • a ıatı e tevakknfa 
gratacalı İ 

lce"fi . •. Ye ngilizler, 
b., Yet ıtıbarile oldua . 

1 ke . . .u rı 
le' mıyet ıtibarilıı de fai 

ıyııt ve hak' . . 
teçir · ıınıyetı ellerin• 

. ~ş olacaklardır. Bo 
•tın ıçıudir ki 
ile Ynp 1:ı· • Almanlar 
do~ll•\I"' ılecekluae, daha 
l ne Ya k ars ı~ • ., Pma iıtiyor

.... 1 b 
Yllrmak n:ccburiy una b~, 

İfte 2"İİ !erden t'C • 

rdan beri B i:anya ada 
euine tevcih ve tekaif 

iman hava hiicum 

Amerika 
Hariciye 
Nazırı 
Ne diyor: 
İagiltereain galip 
gelmek ihtimali 
daha çok .. 

IInkara 17 ( lf. it. ) -
Amen"'k11 Harbiye Nazırı.,.,.. 
diği bir beyanatta lngilte 
rer.in lflmanyayı ma!}lup 
etmesi ihtimalinin fllmıın · 

ranın lnhiltereyi ma!}lup 
etmesi ihtimalinden daha 

fazla oldu!Junu bildirmi3 v• 
blJyle olması•flan dolayı 
çok bahtiyuım demiştir. 

Bundan sonra lngılte· 
renin istills-ı lmk6nının her 
gün daha ı:t1yıf/11m1ıkta ol· 
du!}ur.u . lflma•ıanın erre/· 
ce bize kllrı Üf oh• hal'• 
r aliye/inin bas asııı oldu
!Junu ilii.-e etmiştir. 

lan hep bu enditeden mil· 
tnıellit 'bulunm11ktadır. De· 
di;iimi:ı: ııibi, Alman hülı:Q• 

met ada lan mutlaka bir 
~eyler -yapmak Yeya lı.iı; 

olma:ı:a bir f•yler yapar fi
bi görünmek mecburiyetiadt.. · 
dirler. Fakat bu ıekilde 
.görünmilt olmaıım da niba 
yet bir haddi ve dereceei 
vardır. Büyük fedakarlıkla· 
J"a katlaıı:ıan Alman milleti, 
k,ndisine vadedildiği tıibi, 

lnıilterenin mağlubiyetine, 
e .hiç olmana İoailiz ada· 
!arının iş aline intizar edip 
durmaktadır. Bu huıuıta, 
ltalyan millet ve hilküm•ti 
ele ayni vLziyettediJ". Artaa 
ıabınızhğı.n arkasından g• 

lııcek olan herhalde ho9nat· 

Valimizin pederi 
vefat etti 

Bir milddetten beri 1.
tanbuld• t11d11 ri •/tında bu· 
/una• Valimizin p.d•rl 
Mehmet Ad•I Cum11rteıi 
gıJnü r•hmeti rahmana ka· 
vusmustur. 

Son tlakikafarına kadar 
yanı,.da bulunan büyülcod· 
lu Valimiz Osman Sabri 
lldald•ıı Pazar günü aileıl· 
ne gelen t•lgrafta bu acı 

haber teessür/• kaydedill· 
yordu . 

Merhum, uzun müddet 
Defterdarlıklarda buiun•r•lt 
hükıJmetlmize hizmet etmlı 
re bütün hayatı temiz gıı 
miı Vt!! sehrimiz Dtıftard•t· 
lığında da hüsnü hizmet 
re muvaffakıyet/ glJrülmi11> 
iyi ka/bliliği rı! tevttzuil• 
Trabzon h11llıına lcendl,/~i 
sırdlrmiştl . 

/rfemlekele de4~rll 11r
/~t/1Jr vere,, rm!!f'huma !U 
lahttın rPhm<:t diler rı 
oqu//aN muht em Vrllmlı 
Oıman Sa~i lidltla re 
Basve alet lc~leml mahıuı 
müdüro Has'" Şükrü Ada· 
lo ı-e ailt!St efradr- t a:ıly• 
beyar. t!ôer .z . 

Başta Cumhuriyet Halk 
partisi qenel sekreteri oldrr 
ğu halde bir çok büyüktu· 
den ve doo;t/arın an kendi· 
/eri.rıin J;urada tıulunduğ,;ı 
zanr.i/f!. tıziyet telgraf/liri 
gelmekte olduğımu öğren
d·k muhterem v11/ımizin 
Perşembe güoi1 harek11tleri 
muhtt:meld/r. 

Uçan kale 
!inkara 17 ( A· /f. ) 

Nel'york Tribune gazetııl 
uçan kale tipindeki bom· 
bardıman tı:yyarelerındt!n 
en az yirmi beı danesinin 
d•rhal lngtltercye glnderil· 
mesini tavsiy• etm•ktetiir. 

Dlll ,J\ • 

Verdiği Kon/ erans ,,,. 8/t/wı •• 

-: Geç•~ uyıd .. devam - 1 dotru bolledil••• .ttir Eter lturn•· 1 "rıleyaa" ltir v•n•ıl•a öl•••' ocığı. e/blsıle:ın:, ·· .J k 
H•lltulıı Avrupa, 8• latb ki •auun lır .ııb h•H l•b.t• belrleHbilir. d kfndı elı e uD uı"'-

roliimde•. dolıa 1914 de lıtlfo et kili detil•e ,. 1 b d' 1 . b b' 11.,, .. 11- niJn il~· d4 n bütük bir y!Jk 
· b 1ı:•-1 ı· d •• • ıu 0 "" •· Falı:ıt börl• ır .. ' · biJfçesın • . •ittir. 0 Ufla, ..... IQ • Ye filnlı:8 eery• ~ t • L L "il••' YO · ·· u"k (l/Sbette r•• ...,. atlJ A'lrllp3ı•ll •u· ,..k_tur ÇDa .. I ım;tU t bLJ( 

lıilı•Q altuıio b•lHUrH lt•luaou mihver delJ t"I ... · . b 1 • ııl" k talaJJI ıtır V , hfık hi~df!r, 
ilıi y8a lıllilr •lir•• eiilıailı, tıll f.ııhlitiH ,•:' •, ır yeD•tt.cı •: •b•liı ıı.biliy•ti bıttrL ıhı alisd•· I h re ıtri 
it 

. . " b' ' ................ _ •••• herbirlııi• ..... ' . . refahın en 
afıH ııeçıaaHlal, l•kia ?0 lıtf, lr f•kiJ,j • !oe L A d L d' ' j \\•L bıll x·y/Q/erff1l/f/ ~ · ,. ı. • ı k · l d' t ' •• "'v"apa • ••' u· H•dlıeler iakiı• • 1•f'• O ık ~n •U· 

••ter ıt • ora •• lal rıbl oalr •• ·• o •uı GI•• ı 1.1,L "dd 1. , f da görm ' . , • ' .. ,. '' • ,.. d ı. . ı· t ·••• .. s' ın J B ılıtıaeıı in 1918 ıla• beri I•· cleadir 1 • ıyl 6neotls. '"
11 vfl mııdan<11r. U 

ka.ııadır. ç'ıalı:il 1918 do• Mrl F L t b P•lıler ve bu•ları• ber6" •1•••4~· yük dıvaltJfl . d muhte· 
••• i•. B .. inilibı• ı. •• 11 1 1 lı •••• ;Otfesın a ıllt•• lul'ılır artılı JapoGy• ,.. bıtl• •r•çıadayıa X:ılnıl ••••k 11• 

1t 1
• yap .. lardı dalıa 11 r r 9 ' itibıde b. ük re-

.l•erllıa ribl .,.ıı iı.aılrotll lol•T• ••••' 1ı:· '- 1 .. •• ••la11loeıık ki, j,,vrıpıaı•,11,', 'htı·yaç/ıırın UY /b' 
• "' ı. y111;1 •• "v'•P•••• b•· ı 1ı o /if ı I d•n e ıs• lır n lıriliı ciomiayoaları rilol ~ •1ırciılı:i brilıi •iıyeıı ar 

1 lı /el e ~ '" ••iGdı ı.ı;ıoa .. ed .. i,..li .ıı ı. 1 b lı:kl •t•• künl11t1lll teŞ lt'"IJk rı 
uııri• •e mlılolı.il porçılar !Ui•• ıt ıllıl••••I, .. ~. 0 :.•, ,·Lıı.ıl ı •lera.y .. i.!oa to • • il rını ıııı '" ., .• • d L.. ı iıaiı.ltrı•• sra ı . umu· 
•l•olıtı Ye Çia, Raıyt, Torlı:lye d .ı.madODlr. ·rari!ıdo, ba ribl lufi <>tru ılelil, uuD ırıı ' ,,,, . illi sınayıın 
.. lıiuat ""'eri'<• vo Jopoaya '.alı.lar ."'•••lf "•tildir, .. biti• ~•bul •laıek lıtiklil \ıorıkotlorıal yeni JJ·r m irıkişıfını 
zilıl 11lti<hoa &vr•P•. •z••I ••· tııedııırell•., ı,8 yhciaa -..ıkıl· ı.., rörmıiı.• ... ileri ••cleıiyol rn! mahiyı~e{itımgelir. 
....... ,. ..... Vnileıl rlrıa, lııH· mıştır. G .. ~ •• •eaıd b L tartı ..... reçmolıriıl iı.ılayloıtır· ,, ... ın kı/ma , L b. 

b
• it b dd 1 1 IQl9 I oır ·• '" . 11/Jkt /ili! J• 

lan 11 ta ıa •• •• e ar 1'• mo .. oıiyet aıocalı Y• lrir ••bir it•· malıdır Y .. i, Avrops rıltıl c•••a Vi/8 ftfİf1lİZ/n '' Ofa 
rııla aa .. dıleri il• 6cley.. .... yuadı 1ıbut bir it .ı .. ı. '""" '•tihlitiGden vuır•t•rolı. vı Qıll• ı· Şı/pıtırı ~e rin· 
laltoli@• ·ilıtiAacli lıtılı:tlıll•rial lıar f" roaiGdo 1ı,.•ul•uf cldueuadu .,., 1>lı yabal hllı:im •illet muıtl•· re tab d bO; nahırıle 
lı•ı, \ahm•alı:tı. baıtlaaılı 1. •• · ı r fta L ı ' •ı Aiı /(a 

6 
d fır ;,6f rı • • . yru an t•ydoa dijttf .... terk edorek in .. ~lıt• • '.' baıı ıJ vaflfl aş •. 

reıitr, Halta Amerilı:a, HHYil•r ı•• luaftakluu• haber; oleımıt va bı "6st,lul n •lta•i .illıtleria lıır ı/tkl kÖ(l ·ınd~ koyun ,u 
Mlnıiadı A Yr•paııa lıay'•ti 11 ••· ti• aa h • •hl4• f auro_ • rar, Dı.• alli lııl••tlır. ıı.eı..,,,; dlayayı ela, u•d ilk•·•· Eı· teıga •ır ettik/ti 
• .,.,.,,., kala tul•••k ltlr l•••ltkl B lıu d ı ı /) ttv uraa .,.~ nıvet. hiç b;• •• ••iıı. lıeyeli •••miyui sıb•l • · .. Jen ( sı r/ar Bu 
a...ı.olaıl lı:aydel•ittlr. retle m•lıollı dotil<iir. lütiia aro· aıelı:tıdir ııun rıplYO . rf 

İDHHloylı, A•rU!'IDIA talı .:ı. eilıaıı fttmilldür. Radyo lı:utuıu. . .oı· blf'. kuttt•I . Vll elbısele 
.... ... yabul •orla lıolledebilH•fi lı:ıhları bır,lriııı ita L l•Hnlılıla dbrı11• lıür lbıselık/erı . dil~ Çolr 
L ~ lı • pu .... ,... hlı.ı! 'I 1 ., .. ı.. e t !JO' A 
.. ir .na yoltlur. !lill ia, u ı.ıı. lrıl•ıtlır yala>< ı•ale . d k n mOuvl mı lot er• aı d bitli · b aber 

ilı: b b lı 1 f 
, 

1 1 
rı uyurm• 0 ,,.1 L. ı.· lı .ı .ıetil· •rı'n e kil sr 

"J • ren•• •u h' •••.,• •"' itibarile d•ıtil. tee,.ıü•'eri uoil d· • "" ulopya, ır •J f< klı -olma a ın ı 
lr.aydadnnlı. ÖDO• biT talı:t• iktiıa. şaleri, •İa iyoll•'1 Ye d aJ ır tCavYOIİQ fi 11raJorıl1 ba~• dayaf!I . d f{İ S0Uk f p 
Iİi, .. ı. ........ icti••I vı dabı birbirıDO yıkın clilt•Jr ... L ·ı~by ~,"· ...... ff.ldyıtlor byd•tcui, lı•i "aha sııf ' k"ylu· ratan· 

lı: .ı a ı ı arı •· isi . a de O / 
ar .. ,D aa da ıiyul •• lıatta bo- ı,ı. bUAuıı ıç•a. Anuplr.doki ' ••maa baklı:ıa eii!ı•ıdıyıı Jdjı/~rirTI l ırıilkt!mml! 
feri htnvitlerla Avrupatla pal· ~ır iafilicıa ~f:•iln ızıedeoiyctl ••tlap edileeofi'e delliet od•· J far ıçin ın ıdır. 
lak vınııaıi .. kuvvotli ve .. ı . beraberinde •ilrü IC•••ıi, uil bir ilı Dl••. Dılı:l:at ıdoraoDI& rörlrıl JŞ yiTfl r8sıtas Ya· 
oHir Golı:taaıa cle~il en hhh vı timal .ı.~ilıad dir Çüalcü tabıl "'• lı.i bıç bir d .. irde kıvv•l· ı bır ge k'P tutuyor. . 
saif uolıtuıa Avrup• olıloıtuau ola~, !.ö~le bi• ialilic lcarf11ıadı ba~adar m~valfakıyol bydetııı•· /;ısarı'. 1 /ada. orman 
ııöstorir. No ıüpho ltı "" tıhkı d"ıt k ı ı b' dia· b lb ' /il ı· ııı · n ıa 

h R G 
: (~r •_ ıd a1rıo ıkr b"aluQlua•l vo ~- '. ılde b11 d•roco noliM, ••. nı" kOf Y h' Jfeket etfıre b 'r 

mor •m •til alibin oledi"i rıbl ·~ t t a ..... ıııu .... , • ıliyetı röatcr· . ••tiltrar beardi ç•lııa••'f ır. 1 vkle 1 tırın 
şinıdı Avrapa, dilayoaı• lıaoh ·~· A b' Hı b LI Ja ıt ç/J JŞ DIMJ .. ır. oeo ır Akaİİ{amıl yf Ç ir d•vir lı:aYvotl<D ltugia• atı~r eundan 
ad•mıdır, aıfiı •ÜdofHU hbihy•ti n•lirm• k~d.. •efrot ., ..... ı,tir. B• .• u:ıın sı ,er:ıo·· dın 

Obolde, dilıyonıa bol:laılitl ciitJ belıı•••<liti taltdırcl tlir iti, fOıt. ri:rorlıi ıaler ., :-•• lıalı'll çeV kik ıs noktasın .•. 
1ı.ı ,..... hrup•a.. ohy•7• A•rap•d· •Ç•'"· ı..,h.,.. ,,u.ü•· I .ı.e,1ı.t... bııskıı terrı ·ba har'fl ,.,ur 
dotrn ılıtil ıltııyadaa Anupıya <leıı ltltfta dhy• meoionı"y•tı·n·• . ••. k~S" d k•niılll 

Fiat murakabe 1 ,. ç~ t ,· m a "'ı y a-rSrdıııu ,v~mr - ~:~:~ i~;b~;~eı~,:~etr: ''ku" 
mah~usdi bu efbısek~~lpfdl 

komisyonu ş.m b·ıorı oıe· 

Yiyecek maddeleril• ha r e"k et 1 er,· mıpş:;~ k•~i!d:·rı~-~f;. bU 
yı Jurul•'' rrıısl•'' 

Dl e Ş g U l riııdt tın kU . 8U 
y .\ZA='I: Avııkal Zihni C•• ,,,, yı~1 ısiJr.· 

ınzluk olacaktır. Bütün bu ııok• 
talar, Alman idare adamla· 
rının da me.;hulü cleğildir 1 

Di4er taraftan vasinktondiln 
verilen diğer birh•bt!r• na 
z11ran hükOmet makamlırı 
Jngiltereye en az otuz bü· 
yük bambartlırrt11n t11yyare:1i 
Vt!tilmeıi imklnını tetkik 
elmt!klcdir. Bu tayyareler 
bin kilometrelik uçı;~lar ya 
pabiliyor/11 • 

Tere yağı fiatları alabil· 
di{}inı yüks11lmektıdir. Odu11 

kömür fiat/eri dahi, az/ı4ından 
dola11 yüksılmiıtir. Buna mu• 
maıil dl4er bazı maddelerin 
flatları da ter,.ffu edip gi· 
diyor. Bu vaziyet rlllyetçe 
nazarı diklrate alınmış "" 
mesafe üıerıne belediyenin 
nazarı dikkati celbedi/mfı· 

tir. Aynı zatrıand11 fiat mu 
rakıbe komisyonu işe "' 
atmış. llnm gşlen tahki 
kat ve tetkikata baslamıstır 

Teptululı: llayıtınıu ancık ıın ?e tah•ll&tıa nq\ u tekli· ştJ(/ar gosrerilıfl ahfırın 
yudı• •• teıaııDtle ınk.11 n 1erl111 toyla ,.. tatbik •tmelerl· ,,4bet ttıkçl ıet9 k ga· 
denmlı olacıtı lıer t•bslı:a in· •' l11ı1ta bl Abel fil . · ve ço . ualarıa lıaalarındı Jıır ılmıt- fldl ıl ıı olmıdıtındaıı I 1 rtı1 L11 de411ır . ... ıiıi bır 
t T 1 1 ,. 1 ı bıııanalyet n a.a• ııı • d• şe•· •il' "' ır op u u.,uıı efradı umıı•I 1• • .. n.ıeolt ller ııuıl bir " . astı Y• . henttrl 
iradeyi lstlmol edl'rlı:en ııılllıel- 11Dl•tı•11de de •meli •toflıl fl/1 rnıkY do4ıTIJSıfe il o'Uf· 
leflyttl ıHkle kar~ılırI8 r. Fa· ,alı.tur D lı: 1 t 1 ııı -a 1narııfl sı kab . ôl' Hitler, merak etmesin

ler ııeleceğiz, diyor, Alman 
milleti, ihraç hareketinin 
yapılacağına i::ıanmıf bulu· 

nuyor. Fakat, ıöylenen ve 
inanılan bu harekete niçin 
haılaı:ıamıyor. İşte Alman 
Jaava tcarn:ılumın günden 
ıGne şiddet peyda etmif 
olmaıınm aıanisı bu nok. 
tada to~anmakta ve ba 

ıuir varit kılma ya ma
tuf bulunm.ıktadır, 

Almanlann ha'l'a taar
rozi.arıııa hı nrmiş olma
ları, İngiliz ı.dalarına. karşı 
ihraç harelı.efuden vazgeç· 
mit olduklarınm delllet et· 
me:ı. Bilikiı ha•a taanuz· 
1 arının tiddetle.ııdirilmeıi, 

dahıo. ziyade ihraç: hazırlık· 
larıı.ı gö. teren biı· hareket 
diye kabul edilmek iktiza 
eder. Nitekim İngi.l terede 
telııellür eden kanaat .da bu 
merkezdedir. 
' * • • 

Vakit daralmıthr, ;Jia:ıal 
.-e Manş suları kabanıııalc 
üzeredir, Nihayet şu bir iki 
hafta içinde Almanlar, ilr ı 
raç tetebbüıüue geçeme:ıler
ıe, mevsimi büsblitün ııe 
çirmiı olacakludır. . 

Gerçi bu if, öyle zenlHl
dildiği kadar kolay bir iı de 
ğildir. Hele mevsimin ı•ç· 
mi, Ye geciktirilmit olması 
dolayııile daha büyiik bir 
çetialilc arzetmelttedir. Ôııü-

rı. vazıyc - ·~ b:or•lcetl·· li"•d--
dınlatınıt olacaktır. "' 

Bekır Sükuti Kulob1zoğlu 

Pulatanede 
Hava kYrumuna 

teberrular 
Akçaabad ( Huıuıt ) 

Ka1abamızın batı semtinde 
ve 1ahil köylerimiıde bulu
nan ve ayni zamanda tatil 
iÜnlerinde kasabalılann ge 
zinti m a h a 1 1 i olan 
Alıanda köyü kah·t'Cci•İ Oı· 
man Hurmacıoilu bir ann
lük Hfi kazancı olan .571 
kuruıu haYa kurumuna te. 
berru etmekle, haline göre 
bOyük bir hamiyet penerlilı: 
ıröıtermittir. 

Kızılay haftası 
Yaklaşmakta olan kızı 

!ay haftasında yapılacak 

işlere dair bir protram ha 
zırlamak ve üye adedini art
tıracak tedbirler almak liıre 
kı:ı:ılay merkez ve idare hey'. 
etleri toplantısına deYam 
etmektedir. 

Bu yılki haftanın daha 
çok faydalı ve verim:i ol· 
maaına çahtılacaktır. 

kit toplul•k dıhı gıılabıhlıla ıı•er<ıe e•e a .,. 1or 
1 I bulm' .. san at 

dıke• daha lı.lyade llladdl dllş11:. tı•llhtı~~lLYde/~ı::ıd~t~r~o~f.° inkı~yucU kôfl~nır. satıcı 
celerhı ~ıl:ııs hizmet •e teHI· JJ•l•rıııdıı Clabı eyi uauil r bl 00~ p~ra kaZ norrrııl 
tio tııılr.nladfoo b&baedilm•lıtP, ı•:,?e bilen bunu ıtlııhlJtlll renı~ her ıarr.ın er.edeli 
bezen ıo.ın hakllı.1 Cf ph~Elle co· ••.,11 ltra anlatm Jıd,r Yelıı• ,onu~e bu/ur fe 

5 odı/ır 
ml1et b•yllınıu felıefeılııdeıı te fıerıo te•ddQdllndea aıe•ı· b r fıY't. ıstih(ılır tır 
t ııaruı oluıımalı.tadır. ıır lllb 11918 1 1 yan 99 e yurı 1 y ıış 

ııııbı er o oma e er 1 mı Halbuki gı>rek deYift tull· d b i dı~erletlni Jobllıl& se•lı 5 ıfolaYI e «Sİ ar''' 
ptlnl ı,mio l~lo alıaftn veril· e rr li~c~; 111Utale 1 r r•Y• il& ve et ft hef /6tıfldl 
ler ve g~relr.se bugo:ı dQvlet 1' ti ll1Ue:ufz. Tıırı. ı-ıııı:.ı M· me q3Y' ir ;5t h!

4 
örOfür. 

hlımetl rlcP b~nzAr ı..~eıalde ~: ııtQ ııı. ııfaatlerl -Oyle ıod ~ad P~yn fdfkl6f 9 ıdfaıtl 
bulunan cemly,.tlere verilecek ) 11ı:ı'!'llt ratılt mnlabn•lırın muıız•fTI k ıutarı 1 

r 
tebırru 90 aldlllatdııı blrlr.clıl t t1~cıır. V111fe n baaıI1e· 1 1,8,. sıc. •ı/e defe 

ıto 1•-tı t ı a •' ' ' mai t· F.y· 
de•lllin iıalı.ıır lyetıuıı ltlirAlı 1 •l " nıerl"nl: 11d•ca •O•· cııt kU 'erde k·ı 
10nur0cuları: bu csııılyetlarl• b0naıı aı.., •e )'erdımdıdır B• ve u b ··ıun kôf- elbise 
bayatıaı ld•!Dfl '18 dU}r!ID bil· V il leılf.ı elan kadar eJIO· ı sonra Ub f fartdd 

·rı ı h .ııP il le · it 1 
roet Ye •eıaı o sflf!etıaelı 1~11 .., rıt Y&pH, ,..rııı oı•• ıaterıl11 rJır· uıık 
rlbl ıı.ı .. ı ve ulıısaı oldukları 1 ıı:ıııı Udateuını 1ardım .,. l ymii olu sanrı 
kadar bllyOlı: ••· ınkli ~akli 1~rl• llluııbetıer ,.. tıbll af•I· g Sıbil rı r1rrıit /JıJ 
.,. nzlyctln dotarıııaktadır. 1' 1kı1111 1le1dele .. ı .. ıı olıı1ı>r. 'i• / Jıki kıJvlt kumıS' 

Horm•I nınaolardı ı.11 ,ok '' 1 l•r11ı fnllelll f#lı.11 lh mesafe. 1 edilen . ,,,e· 
ııne111IP.lı:ellerd& sermaye ...,,1ı. ıı1;:r: 11 ıı i'lntılltiai bll•ba tarzdı 1~~11 ılbi> 1 ~~er" 
!eri ılıodıtı h•lde buııu yılaı• •• ı it bıı ~ll~HHeler• 1••· ı rdilfl nıç !Jlr aflı"' 3/11· 
nraset nrıılıl flbl albı7et ,,_ 1 lte11.11ıı•11ııdeıa 7ıp111alıtır. l~n/ır? bU· kaY4 nasıl ' • 
baleflJetlu bir hıtırHındaıa Ilı· 'l•::ı:r."• lıı11r mft•ıİeı•l•rla• sl sıdir ŞI~ kstJ bU tfı y 
rl goçlrcıeyeıı JUrdumuz:la def· 1• fldl ''r ı'l dotrudan dO,.• Uf1 t e yıp11 1 

let Ye S!lr hukuka amme borç '' ıı1eı~• 1ı,,ır mile 1&aııltrlal• tık .ye rık pa· 

Kuruma dalıa genit öl
~üde yardım yapmaları için 
timdiden hazırlanmıt bulu 
nan Akçaabat 9oförleri bir 
.hafta içinde, huıuıt olarak 
korum menfaatine tabettir
mit oldukları . 900 liralık 
Akçaabat-Trabzon araaın· 
da çalı9an otomobil ıervi 
ıino mahsus biletleri •a tııa 
arıedeceklerdir. 

Jeıı yanında 1118!nlelıetiı.ı ııındı· 1ıal tdt ile lttırAk olılutunu lı:•· piJlf· t11i;al ofl ftı· 
Mımlok 'timi• fHflerlaıloıı v• faa H lotlm!l y~rdım ıalleueıe· bG etle ilce: dlt•r medeol ll•lll puglll ı/ının ırı.us ır 

aaln Kelkit Z . ut S.nıt MadBrl lerlndeo olan bna "• ltıııl ıy ıe~ •• tde Olda"ıı ıı·ıbl .,.111~· 5atıP 8 _ 10 tırtıl. 
DOGUM 

ı..ı ...... Abmet K·b a•yıaııı dOa· .,. •o 1 6•~ ·~ı " ' rd3P k•f /ııı 
y oıuı: e lrkeme lcuru 11larııı• 11 ed~ bııtcemhıı gore 1' · 14 bı"r çe 0 

,, n yaP1 

lıO rDa ıliin1•ya lıir kı• nliılı •ardı b Ce"'ı ı• / /08 O • ını en ınlı.11 ve ebeaıml· 
8

,oda t "' Jardııoı yapııaıJJ1 rrıe bU ia 50-20 
golm~:~•adm ömürler diler •De· ~•111 bo•ç bllirla. Btı kıırumlaı eıa&lııı.alebe lotlnr mnr•aııtll fıktf· t•'rrıi 1 haldi 

eaabıoa nrdı.m talep edeıı ~tıcl 01 Ve cali lı.olayiılıl•r gO . Akel 6 ııır· Her ytı· 
bey•tlerlo b~rli.ealıı ııılsoç \f8 ı g~r ltıeı;ı1 ll tmu en• eııııe· blf ç rıııl O kll /JU da .,.yaiol lebrık ,.ı.,ı:o. 

. Bir Devletin başlıca ödevi idare dtiği U!nsİın 
ı-nenfaatlerini 'korumak, eksiklerini düşlinmek dert· 
k;ine çare a.ıamaktır. ' 

Devlet, ha vazifeleri yapabilmek. için her şey· 
d~n evvel "Ulusun ne kadar olduğunu, artıp artma· 
dığını bilmek a:ecb~riyetindedir, Bunu. bilmeyen bir 
Devlet karanlıkta ış görmiit gibi olur. 

Ulus hakkında bilgi derleyen sayım, p., .. ı.••-
~Uluıa kartı ödevlerİDİ yapabilmek yoıı-·-· 

termi~• olu~ - "'' -•-azdeki İLRTEŞRİN 
de Genel ,...,=.-_!!.·Ut", y•pılacaktır 

BaşYekiİ İstatistik U~uın M"d" l". u ur uğü 

metreblerine ııore: aıııuc11tlı ~- kUrµş_a bir tat/!! ;1;n hts'!" ... I _,.-- 8,,,eıı . ·'irse pıı put ün kor 
Düdük ve çanlara s s d nemesi ra girı11: ,,ı'"·e Jtrıd recek 

ıarırıdak. ,ıaka ta getire· 

y 0 p 1 ' 0 C /ülırfd!itl /. k~t çok 
e he• ~ y . sık ~e çalııın Vilayet mak • · 

ı - ,v., • • •a~m diirfilr. "" ~n.terı m ~eh n ıt 
1 

,,. •. • s erının aaqrı'vp duyalm<Jyacai ,,, oµl;ırrt k 
oıı~muz.ritki 20 -9-!UO Cııma cutııı la diiduk et 

çanlar ıki defa ço~ınarok bir. us teCtiib•sİ y"l.'_localc.tır. 
Bu, galnıı: hır 5es tecraıesi olcıp ha tcc•J.ede halk 

tarafırıtları qopılocak hiç bit iş gole lir. 
O ıiin iıitilecek im sesleri hallcın bir telt " ".~!111 

t •foikat iş11reti ,,/dujımu •4nn~tmtmeleri için !1/ıget 
lları olı:nur. 

Cdldır. •rff" Osmım 
dofgun yı; tı rrııt husı.1st• 
muhterem bıl nrıkl 

. Adı/ın ~ so 
Sabt1 1; ,de ·~kdirle 
esaslı ıetı ıesıfl 

"/k fiil"' ;u ı C ar 
karşılaııt. ı Rrıa ın 

cef11B 

, 
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;ENJYOL) 

n Rsna: •.. 1 
.. Aık;rt ~tı.~ı.~ ke~iıyoru.i~~:: ~ r•:r•i •H r ~· 

1 - /lı:t ıi• t•• .. •lı•••ltlır. K.,,.ıı ••r/I• •"- Pe• t•J1•I i•I• ••lıt• Alıı11d ~••• •rHsi 
ıllt111ısl 2J-l-940 ,..,.,, .. , ı••• •a•I (11) tl• Ersin· Tıi:lı:• Z•ıt••l•l .. .. 

2 - J/au•-• i..ielf ••••"• ita lir• "' ille l•· Y•alıaneaf il.il Sarı Ha••• .. .. 

'7-50 
80 
J37-XJ 
44-1 o 

,.r•İ•· .• .,, 
ııo 
250 

.35 Hakki Tunca·y'ın Ş'ı'ır Kı'tobt ( e1111 •11,,,.., ... •·•••••••"• ,.,,,, .... ,,,. ı.1ı; .. ,., ,,.,. ••'• ,,,. .. .. 

Yakında çıkıyor "'"111tı (1615) "'"""· Defterdarlık.dan: 
~~~~======~='~====~~==~~, 3 _ Şarl11•"'"' *•-'•ı••"" ılrilir. Yalıerıtlll •I•• "' ••••/ı ı••ılı ı••rl m••*•ll•r 5-9-jlO tarihinden itibaren 1.C ıiln 

• 4 - 1•1eltj M•lct•,lıırı•ı• •l:ıllı- N•lt•tl•• lıtr aitl"•tl• "' •tık •rtıra• ••rritl• Htıl•r:•lulır. 

Fındık Tarım Satış 
Kooperatifine ortak 

kayıt ve kabulüne dair 

.... ••Hl lı•"'''•••• ••rll"'"' Ü.ı•tlır. J-4 Satıı 10-,_~0 t•rlhla11 ••••tlif r:••• ıiıai Hat 14 tl• yıpıl•cojından talip ela'!l•rı• 
ı-------.:_~...:..:....:..:._,;_..:......:..:. ________ I o/o 7-50 ne•-lt.ol:•t t••l•allartl• ilrlilıtl• tl•ft•rtlarlılt. ••lr••ın• 1111•r••••tları ilin •l•••r. 

Arpa eksiltmesi 4 - 4 

Trabıoı Aıkeri Satı• Alma Koıniıyonua .... : Yiyecek ve yem eksiltmesi 
l le 

1 
- K,, 19••/ı tlalı.lll•"• llıt ıi• toa •rp• Jl•••r- E A ı. · 1 L · ...ı 

Fındık Tarım Satış Kooperatifi 
müdürlüğünderı : 

1
1 J•'"!'• Trais•• eılc•rt Satı• Al•• Re1ttlıı••• t•r• · rziacaa 111.erı aatıaa •a .. eaaıyenw••••: 
ıa11a11 ~•tııı •lıllor:.J:tır, 1 - At•t••• eiaa H' ailı:tarları yHılı yiyH•lı: •• yaa aa44olariaia elııiltaalarİH teli' ıılı:aa4ı· 

2 tıa4aa lıiHlorıacfa ya .. lı r .. lar4o telı:rar allıiltaelorİ yo,ılaNklır, 
aatı (12- Alalıaı111ttea il•tlJI (16000) lir• o/api/lı t.,..ı. 2 - Talıai• ~ .... ıı .. ı •iHlori lılnlarıa4a JH•hıfo. 

3 Of) u,..,,,. . • - ı ... ı .............. ı ....... , ... ; ............. . 
K l ıl - lıt,ft.llltırin 21-1-!141 Ce- tl•i ıaal (14) 4 - Toliploria layla ..ıuoa olulltae nmaaloruı4a l.uİH•••• ntıaalaa lı:eaiıyoaua<ia b•luaalırr 

a c d:I Sıııa .Al11tıs .ICe1J1ls1•11•11• ıRilraıa.tl•rı . lloı•clır. 
Vaki olan murac•atlar ilzerine kooperatifimiıı yeni or

tak kayıt ve kabul muamelesine bugindea itibaren b•: 
lamıştır . .K•yıt oıuameleıi bn ayın ıoauaa kadar def'i. 
edeceiinden ortak olmak arzu eden fındık mlıtalııillet1• 
ııiıı 3~9-940 tarihine kadar kooperatifiaise mir•~-
taları ilin olvnur. • .....--

CiHi: 111 1,
4 

- /Ilı t•mla•tı Jtııtırlftaı••l•r /l•••rlıjıs tıtir•lc 
:, •• ' .::·· r •• ı •• t g•tır111clı '"•1•11l•r paıarlılı filliıt• ----..!!.!er fÜıt lremt.ıo•• ıRlr•c•at etiel>llir. ı-----

••tr ar 

T Un Eksiltmesi ~:::i!:~·ı,. 
r•b~•ıa Askeri Satın Alma Komiıyonundan : .:: ... o ... 

inşaat Eksiltmesi 1 - Pig•a•'•1ıı .,, ,,, •• , •• ;1r.1 ra• ıo•p•••rlı/ı; ~~~:1~: • .,.,1/, .. L ... lc t • ..., v I t f s .... 
Emnı.yet müdürlOgüaden: '• l '••s•ll .... ., o1atı• A aa "'""' svon• .,. 111· 

• ••tııı •lı11ecelttır. 

W.kları: INdali 

leile Lira 

81.000 12750 
85.000 1'875 
10.000 3'"00 
ıo eoo 2500 
IOotO 31900 

220.HO 11000 
uooeo 6Ct0 

• 

t••i.aıt : 

Lira ll:uraı 

956 75 
1115 66 
270 00 
117 so 

2475 00 
825 00 
4SO 00 

Elı:oiltaa 

1-10- '~o 
1-10-1(0 
21-,-9,0 
21-11-9(0 
1-10-140 
1-10_.ü 
1-10-1140 

, ... ıııtı •••'i 

s.ıı .1ı:, ••• , ..... puarlık 
t ,, ,, ,. 

Cu•arlHI 11 açık akailtaa 
c .... ı •• ; 111 •çık okoıltae 
Salı akı••• kadar paurlılı:. .. .. •• .. 
" •• .. .. 

1 - Elcslltm•ı• lt.011ııı l•n tı : Alaf1•1 /c lı•dslr1d• 111
:;, '"'" 

1
1 .. Mı.it••••• '•"•il ( JıODO) lir• ela,, lllı t•-

•dilcı:ek ismet P•ı• •lflnlg•t lıerıılcela ikinci lt.ııım ini' • ı (2700) llraılır. 
lceıif bıtiıll ( ~000 ) B•ı'l• liradır. j J 1 ıJ ıJ (11) 

Pazarlıkla Gayrımenkul Satışı , 

2 - Bu iııı 11lt ıart11•mtı ve efJralt. ıanlartiır. ılı ~ ...._ •tıkltlerta O-j-,40 •••• I ıt •••t 
A ) Eksiltme ı•rtrtamul '1•ılılct Satı• Al•• X••t.1011•"" lflıir•r:••tlsrı . 

I D / tt/ ~ - J/fc t111ft/8Cll fAttrlllCf88lılT pılllarfıi• /ıftr8/c B) llakaee • r roj•s t•rl e rl/ 
c) Na/111 iılcrl , ••• ı ı artnamHI "' ,38 gııpı il J "''•· T •• ı •• t ı•tır-lı ,.,,, •• ı.r l'•••rlılt. tıi•iill· 

Um•mı fiti fın11l şertııomssi ~l l11r 1if11 Kond•ll••• 111ir•ı:••t •tlıtiUlr . 
D) Haııııi 111rt11am• f\ ı 
E) K•sif ıllıtl•i /ict •• lc•ılf hııldıa cetvel/ 1 ~akliyat eksiltmesi 
F) Prejı 111!1'1 J h' J ti 1 ti lstegenler ••lr.•rd• g•sılı 611 ••r•lıı Tralısoa Etfl • ısar ar Baş•O lr Gti• en : 

lıbballNi Selı:atı Cieıııi K. N. M.N. 

lıkHıltr ,.,. Çöaolokıi lıot- Haaa, <illı:kia 82 292 
E.nalı: Oeli •tl11 Tolıtaal feykaai -t•u maa odı 6-- 8 

DEFTERDARLIKTAN : 
42 

MulıımrHıı B. 

180 00 
ıoseı oo 

y Mlıarı<ia eiaı TO n..ıfı yaaılı raynaaeakalleria taa<iidea JA'1lla Afllı: arlıraaları riiailDcfe aü!İtl• 
yatlariao tılip ı•lı•r atao<iitiadH utıı paaaılık ouclila yapıl.,lı: üoare 5-9-940 taribiııden ltiloırea lıir 
ay ıailı:ldetl• •ulılaııtır. 

!bale 7-10-9~0 larilıiaa alH<iif ;aıı:artHİ rhi OHt 14 de yopılaeılınıİaa tali, nlaalarıD yaTai 
1>1oalr.trde yüsıM 7 ,5 •~ ... lı:ltat toaiaatlarilo birlik4a <ieftorurlılı: aalı:aaıaa alraeaatlın illa eluııur. 3-4 

• 111üdüriifiıi ' ••ı• Nafı• mıiJılriıJgi'1ı"• ıöreiillrler. 111ot ılııı Vıpar •• ••t4rl• Treiı••• ı•lıc.lı fllJ• TraiHn· 
3 _ Ekı/ltm• 18-9-910 tı1ri/ıi .. Jtı Çarı•mba ınoıJksilt· i 1!111/ .,ueit llıı ıitlıcılt. m11mal titi11, milılt.lrct, Sa••· MıhılJHI 

10 de Trab%on etrınigıt mlrlirlljiııd• tepl•n•r:•le 1 '~1'1•. lıerat, l••••ım, ioı Hrttlı/c, 6alı• . blt/1111 ıiil ifl. 1--==~:.-

Gayri menkul satış artırma temdidi 
Sok.atı 

Kltif •I· 
KııtaHlllt 
E~kl İta• 
udılHI 

cı .. ı MJ( w .... huı 
1741-liO 
8503-ti J 

Malıo•ll'.!111 bııtell 

100 llltı lcomiııonanıla gııpı l••• lt.tır. ~lfll/ı "''"''" •• •11•11 lalılHrİfıni• iıkıl•l•rtl•n ı•rl· TıUar 9•Jlf 
4 - Elr.siltrrtı afı~ elt.ı iltme sarıtile !J.•l'ı_l•ı:ektır·) Jlr• l 0"'••iııe i•jlı lif,. nt•cii /11c• ı•hlr tl11hlllntlelcl aniıtr- Bo'~t•p•I balıl 
5 _ Ekıilt,,.•g• ıır•bilmılt için istelclılırın ( 37J [arı 

1 
Qrıı •• lı• un611.rl•r"a11 g•lctlljeriııe vır /ce:y ı /c •e mot6r-

tcminat tJcrm.,i fi• bu"'lan baı/ca aıajıd.:ki eosikll ;;J• lalımll ıortiltı ıelıllc lc•"•r e/•11 n•kll fılerl 13 ,,_ Klııçbaae 
lı.i:ı olup ıöıttırmtısi l•:ıımdır. ,,ı11le· lcıfhi11dın ltlb11rın lfliRakaHye /ce,,,ulmaıtur. Yeal C"••I lııll Suı 

Ticard etlaıı vcıilc11sı, t•minal melctub• "eg~ ~tıt•· Teltb ela11/arııt ihale tıinü11e mis• Jlf 13-9 - 940 Huaa 

Tarla 6GI 
Tarla n etlık 
lıaııe arıHI 

Otlak ~ayırın ili 
H 30 lıl1111l 
hlHUl .. I 

:ııo 
278 •o 

332 13715 11i0 

199 50 

'•%a •tı Trehıon Nafia miidirlüiintlın bu 111 :G•ortııl tini Hat 15 tl• (85) liralılt. tu•laatı 1n•••lı · Defterdarlıkdan : 
T11bilt1u;in• cleir ., .. ,... f/ıs•· ~~'~ 11t11/cba:ıiarı111 /ıamil•ıt Trıcil:ıo• J,.Jı/ııırlar B•ıntü• Yukarıda cl-ııı ,.. e•aafı ynıh ı•rrl ll!Hkııllerla ııtıeı 17-9- 940 teri bir dfD llibllf il c D 

lstılclller galt.ercl• ı•.,lı fÜll ve sııa!ta hüt~/I Jtsilt-
11 

11''iirintle. mi.t•ı~kkil lt•~lsıo11~ Mıiracı111tları •• !•r_t ııııı ıııllıldetle .. atı l •ı,tır. 
llt.i ile il/rlllt.tı Em11iıtt müJiJrlıJjündı matıııelckıl 1 4-4 / 11ııı11t11i t•rm•le ııtırıenl•rın d• uınl I"''" B•ımdtlar/ulc Satıt 27-9-940 tullılne a1!11tllf Cam• &ü•ü J'ıpıluıt••ılH t•llp olaııluıa ynml 111111 Qr-
ııne komisgoll• reis/ilin• mlr•••ollcrı ilin olunıır.~..!!!.!.' ı•buln• •ir•m•f.,ı lll11 •l•n•r. ;-.3 da yaıda 7-10 aanlı.lut ı ıalHtlnllı blrlllı.ıta D•fterdarlılt ••k••ıu •tır~ıutluı illa ol"aur. 

··re\~ · N S · b k h Tuz nakliyat T robzon - Go: I Peste naklıyatı akliyat eksiltmesi u tesısatı mut o çamaşır ane 
Eksilitmesi e k s lif! t rn e s i labiıırJır BıımadarlütGaden: inşaat eksiltmesi 

ı h. 1 p T T Modl1' ğUrıkeıı 1 - Tr11iı11ntla11-M.,1c •• Tor•/, Gıi111il1.,11. Kelkit, Nafıa müdürltlğünden : 
D ısır ar · · ' [eli '•ııııı ; Şlgr•n. J.fl/r, 6aı6art l•hisarlarırt• 

L d I d J v-1ı:: "" / /r./ •kı, it hh/t i t el 1 - Elcsiltme!Je konuli;n lı: Trabı:on lisesinde ,qaptı-•IŞmü ür Otln ea· - 'u "• " 1' 1 ı ıi m " .. , " . 2 - 7,11 1>:ı1111tia11-Aılr.alı ,,. Er1ara• lıılılı•rlerıaa 
949 lffa/t gılı /,.inde Tr.i:ıen ••le ıisre lıoftad• ~ıf cılfl•ıı ,/ 11/er ı•pılncuı fitlftı - rıl•c•k gt1jmar ve piı su tesisatı ile muDalckat mutiıılc 
i I ıf, .,..T l /, iti l gılm• 180 lcllo gıik /lr ıılıkı 1 tenıetli oltııralt. lılr Tr116- 3 - Trai••ntlen.-Serılc•111ıı •t: Karı lıtlı.lsarl•rırt• "" ,am11ıırhı1nt1 inıootı. 8 
'" •rın 1111 

-t•r• " ••r •r c- I d ;•' le 1 •la Jı - J t 4 - Tra6se11tl•r1-Ersir1ca11 lnlı.iıerları•• Kı~if bedeli: ( 298')1 lira 66) ilt.ibin doka•yiiı: selcun ani•rl•rıll• lcail/l IH•fÜt "' :ıo11 vega ore • 1111 ·/ tıı ılirıl.e r~ •ı•ı g•n•• I'"' • l J it. 
1 le l le • k fılcarılmuı lcab tttll tomg,11 1 

' 11111/ertl• Trai•on ••ı• 1940 ••it Hll• ı,tııtl• ,..,/c ıdilır:.J, nı•lfl• tltıJ•. u• •• lira ııltmıı •ltı lcuroı. 
"J'.İ •k 1 io"'a ~.,,. "! Göreledm ikinci •i' sının '

1 
'•l•atlarrıb•cıı m•ır•t lılı:l il• ı • ., • .,,,., ıelr1t i11hiı•rlıo ••lt.llı•tı•ı• lh•lcıi 2 - Bız işe ait ıartnamtı fJtl cvrolc şunlardır : 

l• 
1 

•11e73 g t!,n,,•%~1ı"ı"~ • Trabıon- Görele poı11 ag •k ıicretl 300 •• ıentılijl tımJltiıa 21 EılfJ.l j40 terilı.la• müuıllf Pırıımiı ti•d A) Eksiltme şartnamesi. 19
" - -'7 •rı "••11 2600 il d ı~ J /it. / B) M•lc•flele projesi. itibcre11 15 ·•11 milddctl• 

2 
r• 'Mı'· lele 1 ıımlııcıı 27o it d •••t .. •• tal • •nlflaıtızr. 

" il L I • 31 C) Nafıa işleri genel şartnamesi fit umami ftınnl .,'1 lftÜn11lc11ssı• lcıaalm•ı· 3 - s"""L J 1 """"''•gık ."' ,~'· ' E tül 910 r.tlplerln 6irl11ıi lff•dtiedı •••ılı .... ,.ig•I fi• ~ ı•rtnamı:, 
tar. - •n °••1 ;eı ı•~ zorii aru 9 1 irtcl madded• !J•:ıılı .. .,Jcig•t için 495 3 ıincı'f ••titlı"s D) Hususi ıartnamtı. 

Taliplerin g••rıtl ih11 - terljinılın itlieren °f, 11i:ıo11 P 
1
J..•re 23 Eglii.l paı:artesi ga.,/ı Hekigat için 6<10 •• tlörJiiacü nıatldetle gesılı ltlf/" E) Silsilei fi11t cf'laeli. hull.sagı keı;f cetrıeli. 

lege 111üsııdif 28 -9 - 140 tünü saat on hışt• r rıda lh . · T. binasında mit•Jıılı- lcig•t ı,;,. de (75) lira/ılı lt1Mln11tı mııı'Oaklcate m•lciaı:l•· lstegenlcr 6u evrakı Trabı:on nafıa mzdürlüjündtı ti· 
Camaertall aünıi saat Joka· it.il •lc.iltm• lconıüg""11 ,,. .ıı a. ~1'1 "-•tigrsi gopılaealt.tır. lı il 1i 6 l hl l B ii. rebilı'rl•r. 

• •· • B•del~t:ı tJllrilen şar~omisqo1tdaılır. J - 4 " 111 
a1t1 • • muagg•n 101111• ra ııoR n sar ar •ım · • 

tla lnlıfıarla, i111mütliirli- · C Jiirlijintle mdteıelclctl lcenıt.gona miiraca11t dmel•ri 3 - Eksiltme 18 Egliıl 940 Çarıamia tünü saat 1S 
11Jc müteıtklcil lcomiıgo11a Trabzon - ı:;;.rıururrı seri posta llJ.aımtlır. ,. Trabı:on nafıa müdürlüjii ofiıııınJa topl1tnacalc. t1lcsilt-
mar•r:1111t .tmelert fltı ba j otl k Nalt.11,atın le•""!I""· At •r•lıa&ı va ,,.e/c/cıfr• iı. mc lc.rımitgonanda yopıl11caktı r . 
midJet içiraJe 124 lir• d.. nak iY ı- e siltmesi ,.,,.ı.aıı ••iııtllr. Şartn•mt1l•ri11i •e İc•p 11tlen iı:ahotı .ı. 4 - Ekeiltme açılc tlcıiltme surfligl• yapılacaktır. 
paı:ito/11rı111 vuaegc yatıra- p T T Mildiif Uğijlldea . ••it. dıır• dı llıale tarilıi•• tltıiiR Baımütliirlült. ıatıı 5 - Elcıiltmege girebilmek için isteklilerin ( 224) 
ralt malcirul•rı1tı elm11l•rı · · • 0/ı:ıJ ıa,, 111 le • ı•iuinıı mirae11.tlerı ilin •l•1t•r. 2--4 lira ( 22) /turız#uk teminat flt1rmt1si 'fJtl bundan iaılca aı•· 
•• ı•r•itinl •ıtlaı11ak i:ııre 1 - Yilc cıe !I, stferlı q ta müteahhit serhest ol• jıdalr.i fl~silcoıorı lıalz ol•p fÖstermeli lii•ımdtr. •e sııtı11•b11i11• •irtımal11rı malc. iinrıı haftatla tJf,,ı!/011 6 /ilme-gelmo 1400 lcilo ORTA TiCARET OKULU Ticaret odaıı ,,,.ı/cuı, teminot mektubu rıega makba. 
ilin ol•n•r. 2-4 güle t•ııması fll Üf kıl I poıt • 011'1ııralması meırut Tr116- K ı:a, ve Trabzon n•fıa mütl6rliijıintlen lla 1# baıarabilı· 

':::-'-' - ... ... . •on-Erıarıım ıırgrl 11~.ı,. ııı~ llıiiteahhit/ljl 9 Eyl4l 9~ . ayıt Ve kabul ,artları r:ejiıu dair fl•silca. . 
-::: :- .._ •.," .,; ~ .ı• -..1 t•rilıinti111 ltillartın t511ıt•r. •ılıietlı "' lcopalı ı:ar/ usulu Ü 1 J.tılclilıırin ıulcarJa ga:ıılı "Ün "' &aata iritıin flcıa-
,..... ..- - l ırrı rta Ticaret o.kuluadan : • G> ~ • ~ z ~ ı,,. i • t1lcıilt1J1cgo lt.oıta a!llı/r ı,,ıa itrlilctı n11fı• mıitlürliijir1tlır müteıelclcil e/csi/tmır lııı· 
E :! .: ,: -= ~ "i 2 - B• poıl#/fJfJ1 ",diltıılıt~rcrıtt ilin lira •• 11nelijl 1 - Olt.alaa ilrtacl 11r1ıfına ıirm,lt. istigen Ksı "e mllyo11u rtiılijlnı aürer:aatl•rı ilin olırnur. 4-4 
~ :::: ~ "" ! '" ~ on ilci 6/n lira teh,,ı /iplır~ • Erlıelt. tal•beıiıın •ı•jıtlaii .,.,;leclar aranır : 
.M ..!! ıı: ; .:: '- .:: Bun• n•:r•rofl ,_ ·~ 900 lira mavalt.lcaı , •• ,. ıı) JJ/colcal ,.,..,.,11 ...... 1. Tuz ve saire nakliyat eksiltmesi 

.. • . • ""'°'Ş I •.ı -Hı İ 
...M ... "" .. u - 1 .._ net 11 1•ac11lctır. /ıtı lıı~ •ı i•lıet •••'11• 1• ahiıarlar Baımodarltıtlnden : 
• ..: :i "!. ...._ ~ " ~ 3 - Tılcllf ,J~,.i •••,'

11
" 4eıitli 11.ıık t8rillrı• •) çı,.lı •ıısı tl11ıl'1.t16ırl. H•f'• lr1hi••rl•rııtdara Atr•in, Bor,lıa, Mt1ıelıal, Şa.,,ıet, 

O • ~ 1 'j ~ • ~ 24 Eglfıl 940 ~11/ı l",ksilt11ı 011 '1ııt• Traiıon P. T. T. J) Sıhlıat r•JI"•· Ardan•f· Yaıafıli. itlaul•rlne 9;f0 neall gılı içinde talı: 
C İi - 'i ,.; l, • .!; bin1111ntie mit•ıılt.Jcll Je/sl• •ı~ıık',,,İ•gon•nıl• llı.11/ıl it.ali· /) 4.5X6 ıh•tlıatia 6 adet fltısilca f otojr•fı . 1111111•• .. .,1r. •ıillır:.lc 219 ton t•• 56 ton mamulat flC ırıcı· 

•.:. o •. 1 -::. .. • ..: ll•si ı•pılar:11lt.tır. 81"' tıı ııırtnamolert ıi• 6a lıo- ı lc il 1.l i; T ı. 
.,,_ • .,.. "6t ;o ... ...! • 1 - 9rta o a •rııt aııtı 11111/ında lK! Y uS · raiet •Ol 111raı/a11 •• lıml ıeçen itlarelcrtien Hopa aıtifl· 
C " °' 1 cı - • m •gonıl11tlır. a11 •ı ÔJT'r Si l!T.'... "' ... l l l 
·- • 1 • " .... .. • tJfl J' l h I '"" N A "'"' ANLAR lr•lı• o uııma•. rı•• tl11tl•rilıcılt. illaırıaoı mt11111tltlı inlı.isarlgenin nalc lig11tı 

CD • • "6t - .... ~ •., : ..!• -. Elt.ıiltme lca1111ff -'en e• "' 33 cıJ macld• eri 'Peç I 11 I" ..., ~ ı t li l lfJ"' "~el le L 3 - Diler ıııııfl•ra •ıılclct tltrsl•n lt11tllıaıı .,,_.,. ~-9-940 t11rilıi1ttlıa itibar1n 20 ıüıa mıititietle .,,ı ele· 
"::: .• : 1 .! 1: '5 :!! •ıı: lca p erin ihale •aat1 ıtın o/ıı. tını/11at ve tc liflerini •U le ıiltmınc ıılı:arılmı•trr. 
,., - ,. f't ::: • ,. - ., _ omi•11anı1 "ermeler.~ , -..::!'. J-4 ~e ıartiıl• talebe alınır. "' p 

- ~,: .._..; - • llE ı - ~ Çit - Kagıtlara 20 Ajaıtoı 910tarllı111dı 6a,I11n•r:•lt. E§· lh•l• 3-1<>-9.fD P•rı.,nbe ıünıJ saat 15 tltı Arte/11 

-
E "'5 ~ ~.: ~ ~ ı ~ j Köprü ve ge tornir eksiltmesi /dl 91(} ıoaıına it.adar ıiefJ•m .t11lt1r:t1ktir. l11lıl.a,1., lltÜdalell Mitlürlüjündc 1111pıl•r:•ktır. Temin•tl 

- "'O ~ t ~ ..., • • ... Q 1----------------------- m••alılt.at• 714 liradır. Tali,, olaaların ıartnamulni gör-
•t;; ~ i ~ : ~ -: ~ ~ ! Vilayet daiı1lj en;, ltıenindea : İlôç eksiltme temdidi m•lr """ Trabsan i11lılsarlar llaşmii.dürlüjıi satış ş·1be-
~ ~ ..:1 ~ ~ 1 J ~ t ~ Trai•o11-Riı' acpll f~bzon- V•lıfilıel>lr ıahll gol- ıin• mrıracaatları ilıi.n olıınıır. 2 - 1 

,.,. " • .. ...... ... .. • 1c ,, '(0 v·ı n · E · d ~ o .: ! :: ~ :i-' 5 1 /arı ilı:erintlt i "'' Prıl '" ge,çitleriıı t•mlr •• 1 ayet aımi ncamenı• en : T 1 b k k b 1 
<:>. .. - "' ..! .. .:::: ~ • t11lıklmi içi• e>'at ıe tlfllS•fı ile teslim gıırltıri keşif "' Mıınl•lıd lıadcaeıinia 941 1111ul llıtig•11 .ı •• 1846 a e e ayıt ve a u Ü 

..:! .:::: it ,: " ~ ıı:111 
• •artnamul11-'* !/11111.1 llllln/ell'f "apt• 26.459 m•trı mı"/c"'p K E M d -C: ~ .. - "' ~ • le lı T ~ • lira 58 lcıır111 lr.ıgmıttatlelıl mu•luıal11 ~ıılt. ı•tııı•• ııtt ız nstitüsQ ü ftrlOğünden : ~ ~ .,.. O: ] ~ döşeme/Ilı ve lel'/'/ı eren in fl4lıitli fifatı (3§) lira ve /lttra 111iddc1t 13-1-9-10 tarllıtaJ• ••11• •r"'lı. k•••••11 J ,,,. E · - l Alc le "° "' - "" ... .W 3_,,zo m•trı mi/ıab fca.rıklılc ı. ...... in hılıer metre ,,.1• •· - nııı ndıtuıii i • ıam ıı: ıanat olcal•n•ll 

k b (ı l b d l l ı •••fJfıt o/a,. 11i1ı:tlı ıetli 6a,alı: mileıler iHrir1tl1ıt 140 talebe lc.a 11 dı1'a b11 •lanmıştır. 

Votandaş 
Türk hava 

Kurumuna 

aza ol 

ıi ı '5) lira •ı brı11 orıll e e •r " 1" ... •cmaıı (1011) • 
/;,a (.56) lr.ar11ı ~scrinJe,. J!l-9-940 tarihı~. '• aılıif Ur• 09 lt.•ra,l•lı t11•iaati11i •ermek ıızrttiıl• l•t•lcliılçık- 2- Hertün s11beh sa•t 9 dan 12 ge kadar ve JJ 
etlen ç11rıamba ldrtii 8-tıl ıın btıt~ rıili'!et maka,..:~... matlı/111tlan 24!)1 Hgılı lıan•n•n 4J ıirtıl ••tltl•.t ma· d6n 17 !I• kadar tale'1• kagtlıno. dtıfJGm olunur . 
top/anıcolt. olan daimr ıncümıınde ılıa/esı gapıl1nclc uı:ere -.:,~ .. •• 23-)-9/I tcrlhinıl• Ilı•/.,/ 11apılm11lel•re oaıü11 Kabul şartlan: l 

• • le bnıılfıır M•v11/c. .. ... ,, .1 I Enıtitii kısmına : Ort• uıı ilkokul mtı:ıunları ,dp 0 • 
(T 5) 1an müdc/tıt/11 açı/c. elcsiltmııge onıı . k ti, ı.;.:~'"'•lti • a11maı'fY. ma, nüfus ciiu/,.nı, .,,, ..,,, 11hhat rapora ile 4 ~ 6 eba• 
lr.at ıımlnc tı (7.5) lira (~7) leuraştar. lstelcli/eritt gıı "" a lflalı1ı1Rıatla";;~la •"lcarıtla ga:sılı ti• •• Hatta Vll4gll ılı•da 6 add foto,,af. 
gazı/t tün cı• saatta enatmene. lceşif v• ıartnelftest ııl tllr• lıtıııerılerlrt d• ,.;;;;: ;!•" -•ılm••• .,. ııa1 .. 111t 6 8,,..•lc _ "'.4~;ram kısmına: Jllcokal veya /car; Jiplom•sile 
''"" iıligenlerln de her giı,, encünıın lealemlne mora~':!!;"· mııl•rl • •ıl.-.•n ı..ı.-ı ... -•r•H•• •11lc- n•f•s caı:tlsnı, aşı ve sıhhat raporu .,,, 4 X 6 ebatlıntl• 

6 •det f otograf ile mür•ct1at •ailm,,sl ıt.I" •lıınur. J-/ • • 

/ 
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Kuvvet 
Cephesi 
Milletlerin kuvvet cepbe

aini silib fezlalıjıile ölçmek 
dotru bir arattırma ve ha• 
taıız bir hesap olur mu 7. 
Neden ııilih çoklup, her 
çarpıııaanıa. üıtDndo zafer 
meYkiiai almasın? . 

Bu ilk nazarda hak ka
zanan bir ıual gibi görüallr, 
fakat hakikatıa iç yllzü çok 
baıkadır. 

İnıan kuvyetinia a tef 
karş111ada nihayet ıil&hla 
nıiicadele edebilecejıine ıDp· 
he yoktur. Bununla beraber 
milletlerin kuvvet cepheıini 
daha ziyade ıilih fazlalıjıııı· 
da aramak keyfiyeti yelı: 
nazarda itiraz götürmiyea. 
bir hakikat teklinde iÖrl· 
nüyor. Halbuki, hadise ye 
vakı'aların takibiade umul 
madık aeticelerle lı:arıılafılı
yor. Şu halde silah fazlalı· 
iının fevkinde manevi bir 
kuvvet mevcut oldup ha
kikatı ilk kaneatı tamamea 
ve çok haklı olarak deiıiı · 
tiri yor. Türk iıtikliil harbi· 
nin neticderi bu iddiaları• 

birer ddilıdir. 
ManeYi kuvntlerile her 

dllrlü iınkansızlıkları alta 
alan bir milletin bayatından 
en canlı ve tek bir miıal 

göstermek lizımgeliyorsa 

o da Türk milletidir, inan
mak ve inanarak hamle yap· 
malı: mibbet manada rn bil· 
yük neticeleri alır. Toprağı
na, kalbinin içinden ea bl
yük sevll'iyi yaıatan, topra• 
iına ıöz yafı dökerak ka· 
Panan Türk milleti, çetinlik· 
ler doğuracak büyük kuv
"etler önünde cesaretinde• 
bir zerre dahi kaybetmiyor 
ve kendine güveaiyor, her 
Yerde ve her zaman .• 

Türk milletinin her for· 
di, vatanına yapılacak ta· 
kruz~, uzakta ve yakıada 
endı canına yapılmıı bir 

taarruz şeklinde alır, lıte 
bu telikkidir ki, Türk mil· 
ı t' . e ının, Vatan müdafaa11n· 
da •ilah kuvvetinden evci 
gelen manevi kuvveti çetin 
tanımaz, ateş lııasır~asına 
~ldırır, bir karış toprajıı 
du.'maua vermemek . için 
61um ODU" ' ~ en tatlı arzula· 
rındau biridir F dl . . . . er erının 

içı bu duygu ile d 1 l • 
b. ·ıı o u o aa 
ır mı et ayni zama d b _ . naer 

, durlll 11labla mücelabez bir 
orduya da sahip olursa itin 
veaamet tarafında tebarüz 
etıniyen bir nokta kalma:ı: 
Göklerinde, altını tarüma; 
•den rüzgarların geçtiği ve 
lfeçeceği ülkeler bulunabilir, 
Ne ınutlu bizeki, iki nıtün 
C.pbeli bir kuvYetle daha 
Dıütbiı 30 Ağustoslar yara· 

• 

Valimizin 
Teşekkürü 

PoJtrlerinln ••/ati ı7urlı11 
lotanhlJa aldıkları laslıct lıl· 
tr•flar1111iart. mrllılıaulo o/on 
flalimis Oıman Sabri Aialtlart. al 
iıfımı• tılgrafl• O.loiigı r•ill· 
Mise ııl•n lolgrafı J.,, eJlıo· 

rus: 

Y eniyol ırazeteai 
Trabıoa 

Babamın yefatı dolayııi

le taziyet lütfunda bulunan 
yurddaılarıma Ye arkadat· 
larıma derin fükraularıaıln 
iblaiına muhterem ıazete

uizin taYa11utanu rica 
ederim. 

Oıman Sabri Adal 

Muammer Y arımbıyık 
Belediye reiıi 

Trabzoa 
He•şehrilerimiu pederi

mia vefatı müuaaebetile İı· 

har ettikleri necip al,lı:adan 
müteha11iı ve miteaeİli ol· 
dum. 

Hepiai:ı:e sailıklar dile· 
rim. 

Oıman Sabri Adal 

C H. P. Vilayet 
idare heyetiade 

Cumhuriyet Halk partisi 
vill~et idar• lıey•ti reis 1111 
Rıza lşı/ın reisli4i altında 
Çarıam/Ja günü mutad haf 
tahk i~timaını yaparak par
tiyi a/6kalandiren işler üz•· 
rinda bazı kararlar ittihaz 
cylemlstir. Vil61et ; heyeti 
azasından Halkevl reisi Hay· 
retti• lftako/'u11 kııa bir 
mtiddet için Trt1bzondan 
ayrılması üzerine oırdatintJ 

kadar Ha/Jcıvl reisliğin• 

Yeki/eten B•lediye r•isimiz 
Muammer Yar1mbıyık b•· 
lrac:aktır. 

İtalyanın 
bir mütareke 

şartıl 
lfnlrara 20 ( il. lf. ) . 

Londradan bildirillror: ita/· 
ya tarafından Suriyey• tek
lif edilen mütareke #artları 
londrada elan tefsir edil· 
rreaffdir. Fransızlarla ber•· 
b•r Sıuife üzerine lıontrol 
tas/& etmek isti1en ita/ya• 
nın bu hareketi. lngillz/11re 
karıı &e1tgl besliyen Surly•· 
iller arasında hoşn11tsuzlult 
u1a•d11maktadır. 

Ribbentrop 
Musolini ile 
Mülakatta 
Aıtkara 20 ( A. A. ) -

R•madan l.ilııl.iriligar : Al
ınan hıırl•İ!I• na•ı" Rihbcnl· 

• 

ı~ı . t23 • 125 
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1 17 ıncı yıl --.ifi 
.azete - Trabzon ----= -

Hilmi ·Kalaç 
Cumhuriyet Halk Parti• 

•I m11ıta/camız müfetttıl 
Kayseri mebusu il. Hl/mi 
Kata, dün sabah age il• 
Olreıundan ıehrlmlza gel
mlı re yapurd• yal/ vekili 
mektupçu Behçet Ertan. 
P11rtl reisi lfli Rız• lsıl. 
Bel•dire rel•I Muammer 
faTJmbıyık. Parti 1'116yet 
idare heyeti azaları l'e mat 
buat mümessilleri tarafın 
dan karşılanmııtır. lf. Hilmi 
Kulaç dünden itibaren Par
tideki dairesinde tetkik/ar!· 
11e başlamıştır. Hilmi Kalaç 
bugürı de bir çok ziyaretler 
kabul etmistlr. --
Manş'ta 
Vaziyet 
!inkara 20 ( lf. lf. ) -

londradan bildiriliyor: Bef
linden gelen haberltJre 111· 
ttıanlar hal'iı şartlarının he· 
len bir ist/16 teşebbüsüne 
müıail oldu4unu bildirmek· 
tedir. londrad11 ise denizin· 
de 3iddetll bir bora hüküm 
&ürdüğü bildlrilmelcted/r. 
<'eniz lıabarıktır. 

Yüz misli 
Fazlasile 
intikam mı? 1 

h Nüfus Soy'm'no 
Burhan Belgenin Şe rimizde doğru 

T T d • ~ • v / ; il ıo /Jkteı· yer ıgı Iı.Oll erans ôn::ı~üfıııs•rı; 
rindi u eu hususa ,. 

~-. 1 'l L yıpı/ıClktlr• l nı•ııgırtkll - Gcçn aayıe .. cievo• -

H•aıi lulr.'ıa? Ortaea olr.aear 
laalı: iedia oılaa nr lı.i, fil•H•iı 
lıalı:daa slyade lıalı. tllHJH nr· 
dır. Bi•••••leyla 11 9.ak ., keatli•• 
bir yHI •edlal u lılr yoal ölfl 
araaoll ilıtiyHısı dayHılr.tır. 

lıt• lıuada, lı.ort•Mıaa ylH 
bllyüll Atallrlr.'b ltlytiı Heri 
çılı.•olı.taeır ı Milli aiHlı. 1 Y .. i 
ne halı. çit,.•••lı. ııe de lı.alı:lı:ıaı 
fltut•ell 1 Y aal tablr.ı •alıfıuu 
ıaltai ltukalı:u rilıi, aalıfaı n ali 
dnvea •ill.tl• lıduki 1'• oıl laoaa 
itin İHIB öldb•ak yolıat itile 
hllaa•ak yıHlı: iıe, aillot içia 
eo •illet lldtr••İı: yoltat lıilla 
millet kullao•alı yaıalı.tır. 

Jliitüa oa ıolıiılHi uırlırıa 

h•kui. me•s•ılı, cOa'ldıa •••İ•J• 
,,. forttn alllet• ridarolı lılr la· 
unesn bDr iaoaalıtı youtaalı: lı· 

taıaitlir. •vvaffalt el•••••ttır 
ÇtnlıQ İH&a ile iaıaalılı: anoıa.ıa 
lıir diler bolı.ikotia dMrdıfuu ve 
aakılı:.atıa aillet oldutH• fDr•O· 

•it lir. 
Ttrlı. ialııllbı, torolH lıir yal 

tai:.ip edorol: hlr iauaıı lıar •il· 
lote detil, lıiir ve alotakil alllot. 
ton laür i11ıaa ve bir vo salalı· 
lı:U aillotlerdea hilr lnıaolıta rit· 

aok yoluu ooçmiı "' rllıtermif 
tir. 

Arlı:adaılu cobloriaiıi yokla. 
yıp ıilfuo elia'1oaın sa vo bi1Lu11 

Roma · 
Seyahati 
üç ihtimali 
Ortaya koydu 

/fnkar~ 20 ( /f. lf. ) -
londradan bildirllfyor: Rif>. 

bentroo'un !?omadaki t•· 
' 

'ao•perlHna lıaluaıı. Ba lı:ltıl· 
lor •islere lı!lr •e atletılı:U bir 
.ı ... t.tia alllıadu d•l•aol t•nfı1 
eu Yarll<iitl lçiadir lı:i alıler hlr 
lıirer iaauııaıa. Mlllotiıiı lıülttire• 
ilr.tiıİdiyatla •• aa.ıor mlatakll 
olorıa, ıi• tle, •••l•k•tiaia«ll• v• 
elayacla • •'•"•ti• Ltroblia. 

Bua ••lıolıil lıfrriJati "' 
iatllıllli İDHH YO ler.ıe göre .. ı. 
fH lercli1etçi F raaua i11lı.illbı, 
utla•d• öyle .. ir Frau·ı yarat· 
aııtır lı:i, Bo Frııııı•. rhla lııi· 

riade, aillotiıi "' Y•laaıaı •ide· 
ı .. el••I• lıo11li oaaıaı Ye K•acli 
aal,.. lı.urı.,.ayı tareih •lmlıtir. 
Şiadi lıu Fıu11aa lııalı•lıiiluiaiı: 
Maal•k•tiwlı •aareli lıoir J'•aa· 

' r.1ı.ı .... 1ı. lı:.ndi fercll lılrriy •. 
tiaeH cl.ho lılr iı lı:ıl•ıı aıolır? 

n ••• ı. ki, euirleria ho.ı .. 
de•, .ltatlrk, •••it' İ•N•htıa 
........... lıu •• ,... çek iyi rör
••ı. V • Tilrk iau.,oı• hllrriy0ı;. 
ııi, Tlrlı vatuıoıa n Tfirlı •il· 
lotioia bürri,ct ye lıtilıllli ilo l•· 
yla et•iı .. 

0 Mılli •iıak ,, ~itle iaııa· 
!ılı tarihiaıİ• bir dö•h• nelı:t .. ıeır 
• .. 1ı: ... rörherau••• ki, •ub.ıa. 
I• otao•İ§i,., Biıe milli lı:artalaı 
maca.ıelaaisl &1ferlerlo bitir •• ı. 
kudretimi ver••· · M lii alıak, ın 
ilıtlv• otaeltto oldufu •araıl•11 

,,. lıiçlltDlaa1iae balı. öl~Ga&dür 
kez1, Loz.a•, "•illi •İıak .. ıa 

-, • ıaı •I 1'ir taotilı:laeH ı.aı•• / ı ın ~ 
~ir , ı.ı 1·, Devi• çt "'bı'r/ır1• ılı•· •y ••lilıiir. Cualıulyot · ttu, 
k0••1iııia t•'•laladea ı..rı talip o/an bütün ·rmitin birk11

' 

•1••lıte .. ı.ıu,• .ı, 1 p•lltiko, ••· ıiıjı. Başv~kı ~/ıı/ığı btrın
oaoıao foloefooini ylııe mllll •İ· ün (JTJCS ım! edl/Jf'lkttiıf. 
tolıtuı alaııtır v, lı•glalı.ü ,.. I ede tasrıh oksın· 
JitMllu•ı•, btıth taolıhutloria!, nım k rrıfi/elinltı /1 

,. ili' Tür ıı o/ırak, k•n: 
1 •laok ,, ı rllr• 1ı ... ,ı.. re faz/as b .1 ,ımeıı ".•ıtır. Noeoo lıiıla yaplıt••'"' 11~ (ıf ıısıınıı ttS 

1 hısınıiı 
d•ter •illetler de ,.,. ...... ? ,, n il ,, mur•'' dın 
~ ..... loi .. ia iıiıı •hadelo•i•İ• re D n (lyet bak1"''" Jın 
11~ rn.ıe•iad .. bari lıolıikat el•• yıfnıı Jıer . et pıkı1"111 

1 ~·i• ı•! eıııcr millatlor ye dlay• tlt/il ktnl"'.1~. kg(Jsfet1"11
1' .ç" bır lıayal .ı ... ? .J bir oıtıırı ıı ,,,,, • r 

a· "' r 4ündtn . 
• 
1
•• .. •l•ylı iaa•••••• lb••· diJsünô'. ıı 1 hıftıiıt· 1 ~ır lı:ı, Türlı milleti, .. ıı. .. ei.. ıhtmmıyet dar yıpı 111 

91• rojiın ••çaek .. •• yaol ıih· Şimd/ye ka uridıtııı· 
r•:·~ il• ııkıldo olu•t• bahaiaıi•, ım/ard• pıı r delerdi 
,.ı 1 cilıal1t y•paalı •••a•riy• sar llyık o/duA~ ht ıdi/t· 
tl•lie dıtileir. TOrlı. mlll•ti. lıak· nın dığıM ıııP · İl' 
1111 ve .ıeıır•y• 1örllp tatbik et kırsıfın k f{Qmroll} ışık• 
ııı•lı: "•lı11edı, elbıa11 lııarıalı.1 meZ· finca 4anbat1 ~·~ ıenı 
Jlılillçlarıaa, tak'1im •!aittir Dı· /erinde!! d%ılt hlP;rrııt 1~111 
f'"'111• büyild~til lıuaıiaaılır. I• /ıklar sebı 1 nıticıit il 
61 111~• loir dOYayı lı.ooei.. a•l içe aldığı"'; de qırdiığildl • 
·'a~·l•lş eln bir .. m.ı. oibaa hıkikf bıfl ' ,dık dı 
•• lloleri Da ıokilea ••ryaa •• .,. , 1cınl otım sarı"' 
•• •hia •• 1ı: .. dindoa .. .ıo ba zı Çünkü geçen. 1 dahil 
d•Y• •t••H aaçl•rııı .,.,,.,, I mükeliıfıytllllhlffenfnı 
ol~D tefiıeea tDplto otaeıaoJidir fO mi/i blf /(il fltfl 
flıç loir kanat lıılrl• lııir mllleti. iOO esi dan bir 11 ret 
yolon.ı... alıkoyap iıtik!ilia<ia• bu mi~!lf rerdiğınl hlfdef· 
fi h ı..ıı..... fılr.rl loliililiaeoa bir netıce - ,,,os re ooı 
ııı' r •• •d••••· /er iıinde gor erı ıt 1 

, [mırın h~Jı-
:;ON tere yazı .. o/J114ıın• 

- e ile 2000 . kıfl rec· 
Bir Menılekette nüfus~~- artlllası demek, halka, metmiştık. ·nt ,rtııı ·yiı 

güven, sükün ve çalışma ill"'anı Veren bir idıırenin aondın· _gu rıırıd• bO 
• 

1 d kt
. 1• bU se 1 Aı· 

var ığı eme ır. ri1belerimlt ~ ,p:fllfec ~ 
Kalabalık Ttırkiye bayıııdır Türkiye gibi Cum· f, h · hatıfır y • ıı 0 rııt· kts•· 

huriyetin eseri ve şerefidir. mıza inanır ijfııS 
Beş yılda• beri ne kadar ıırttıiımızı önümüz- TıJrki'(f~e. nJ,f#..,_.,~ 

deki sayımla öğrenecegı-'z, SaYıııı memurlarına en f ti itibarıle pıoıııın· e rrı ııı· 
doğru malüıx:at. v.rmeTc 1ııı itibarla Cumhuriyatc ıonra gelen aıerindt· ırıell 
bailılığımıu, onun fazilet!eriııe iııaucımızı göstere· kik! nüfusu 1,,1 re4 il" 
cektir. bitltr y11pıirrı•511 11hıb b 

/inkara 20 ( lf. /f ) 
11/man ajıRst bildiriyor: fil· 
man gazeteler/, lngiliz tay· 
yartıleri tarıfından beth~t 
üzerine yapılan baskın hak
kında şiddeti/ tefsiratta bu 
/unmakta ve bunun intilta· 
mı yOz misli faz/asile siı
nacal}ım yazmaktadırlar. 

maslırıaı tahtı/ eden lonci· e 
r11nın salahiyettar mehaflli 

Başvekalet İıtatiııtik lJmunı Müdilılügü 'I tam bir kı~'' . ,ıesl. 
/unaırııyoru ·rııit"' ıt k 

, 7 ereddiit/erı yukse 

Hava 
Muharebeleri 
Ankar• 20 ( A. A, ) -

Alman tebliğine &'Öre, deYam 
eden fcra havaya rağ'meo, 
Alman hava kuvvetleri dün 
muharebe keıif hareketleri 

üç ihtimal gdrmektedirler. 
Birincisi. büyük Birilanya 
ıd11/arının dodrudan dodru· 
ya istilası, ikincisi bu isti 
laya ita/yan filosunun mıJ. 

zahereti. üçüncüsü ita/yan
ların llfrikada harekete 
geçmeler/. 

Birinci sik esasen liri 
üç ay evvtJI müz11kere •· 

yapmışlar ve bu arada Lond d.''/ . 'd ,. _, 'k' · ı mıı oı, u!ilunuan. ı ıncı 
ra tayyare meydanları ve L d it 1 d . l . 

1
• 

1 
ıı,. a ayan onanması· 

Conubı ngıltere ıman arı h k. . · 1. b ,,1 b . . . nın a ım1Ye ıne aN ı u· 
bombardıman edılmıştır. l ı d ğ d h 'k' . d un u un an er ı ısı tJ 

Gece muharebe tayyare· ı "t d ,,,.1,_,. U" .. • k . .. . varı e~ı ""· func:u şı 
lerı Londra uzerıne mukabe· 1 it 1 · 1 Af. 'k d. k' 
1 b·ı .. 1 h- 1 se • yan arın rı a " ı e ı mısı ucum arına ve I . . 

k 
• b· I 'it d · hadiselerle ngıllereyı mes 

mer ezı ve gar ı ngı ere e 1 d'' aı , . . 
h b

. 'd . b k d {JIJ e ıp rumamarın ıstı/11 ar ın ı art.sı a ımın aa . . 
"h' h d fi . b b d hareketlerını kolay/astırmak 

mu ım e e erı om ar ı · 'd . d 't ö .. 1 k 
t 

. 
1 

d' E D 1 oı, ugun an varı g ru me 
man e mıt er ır. zc m e / d." 
Livcrpolda birçok yanll'lniar e ır. 
çıkmııtır, İahisarlarda İmtihan 

Valimiz yarın 

geliyor 
20 günden beri lstan· 

buUa bulunan Va/imizOs· 

mıR Sabri fldalın yarınki 
posta ile şehr'mıze gelec:ek
leri hab~r .alınmıştır. 

Mısır 

Cephesinde 
!inkar• 20 ( il. ff ) -

bildirilivor; 

lngiliz umurr i kararg6hrnın 
tebliqine gôre qarp rölünd~ 

vaziyelte hiçbir değişiklik 

yoktur. Diger cephe/erdtJ. 

kayde değer bir hareket of· 
mamıştır. 

TAYİN 

Gece lnıiliz tayyareleri 
Almanyanın &'arp Ye cenu · 
bu garbi cihetlerinde meı· 
kfln mahalleler üzerine boın· 
balar atmışlardır. Bir lngi 
liı tayyareııi dllıürülmüıtilr. 
Üç Alman tayyaresi üıleri· 

İnhisarlar idareıine, me
mur alma imtihanı, dün öğ· 
leden ıonra Başmüdiriyet 
binasında inhisarlar memu· Of Mal Müdürü Tahsitt 

ne dönmemişlerdir. 

rin müdürü B. Tabsin Tüzlin Gür Akçı.abat maı müdi1t· 
ile Başmüdür B. R. KöprD· lüAüne, Akçaabat Mal />'li1· 
in nezaretinde yapılmııtır. dürü l<ema/ 11/p Of mal 

Evelki gün ~ 
Y0Pılan tecrübe 

liava taaruz:arına lı:arıı 
1ıorunııı t db' 1 • • fh a a n erı üzerınde 
•• b a •afba ikmal olunmak· 
t• ıılunan · .. tb'k genıt masaının 
t• ft~ tecrübelerine bir ta· 
r• E: n devam ediliyor. 

~\'el ki sabah saat 5 te 
tecrııbe . . b' t' ıçın ır alarm i ıa· 

d
re 1 

Verildi ve 11 e kadar 
ev attı . 

f d ._ ettı. Bu müddet zar-
ıP il11;j t -b i IıiYtt) ecru e er muvaffa · 

e neticelendi. 

Ün geldi 
Zit B dan aa~ . ankaıı tarafın· 

rt. tretırılen unların ilk 
p• ıs· 
şehri~· 150 .çuval olarak 

B. ı:ı:e çıkarılmıştır. 

~ g"emi torpillendi 
Jjjine ah~iye .nezaretinin teb· 
ııizalt iore .:.ir lngiliz de· 
riııde 1; 1 Danımarka sahille· 
j\lıxıa O bin tonluk bir 
pilley n nakliye ll'emisiai tor 
ıeınj ~ek batırmıştır, Bu 
ıremiJ ~\rvetli Alman harp 
,, b trın. 1 .• 
zııu ölf ın ve tayyare erıaın 

dbirferın I rı 
alınan tt ,,,eı!etı' rt· 
öl,ü tleki;. ~; ~ııın /~~alı 
vııifıye 1 ıs vı 1 iJ/11' 
taşların h~ssıerrı•rrıefl J1I 

çalışrna/arıle ;ki 
kin ~ırcak~;~s sır1111ı~dık· 

19'0 nıı gefl 
d vresirıl ,;erı· 

tecrübe e 1<arş1rrııtı .ç Bıı 
ten sonra vııifeJır. ır 
lt1n bir anı seve Y bit 

. iti seve· ıek 
vazıfenı 1811ırker· 1 1<ıl· 
mara hatır ,,,,,,dan b'~ııı. 
nüfu5un ~aı mıni 01'' Mki
.masına ~ bir ,,,;1111'.bırtt 

Meıien nıden ı "'e· 
f Unun 'ık eo' 

kf niJ ııs . ırı~t' t· bııme /eke 
o/du4unıı /<'- ;;erı rrı_eje yl' 
met· Baş 1<İerı jjstilf1 /arılll 
/er toP'8 hıf1'6n 1nı canlı d'çlı' 
şayan biJtiln a eırrıii 
y~tişen tesçll niJ• 
nurrıarıla~ıp kendi 61 • ,,,. 

Bitıırı . no•5 
/ken. ıısb:tte . 1,Jııl 
f Unı11tU blf k 
us 41ırıızı. it P' 

/ık yapıcı etirf11'"' 
o/sun hatırı g rrıil· 

/ r yıf111 • acı o u: aıııs S• ;ar 
Yenı il 11 61 

1<1rı11k1 ır/IÜ111 
/e//rrıftln büfilk v hl. 

tacak v · · azıyetteyız • 
- Cernaı Rıza Çınar rop ii;ledeıe cvecl bir tarta· 1---:::=========:-I imtihana yirmiden f. zla müdürlü,qü,.e nt1klen t11yf11 

/ ~ ) ta:ib iıtirak etmiıtir. edilmişlerdir. 
Lı aıaaında idi. 

•ıür Fransor0 

ll"ıUzaheret 

lığı111 ~e bıJ'le rıkl<•"' 
kudretini bJ ı:ıktlr· en 
lindtJ gôs~er~oprık/1rı;(ıt1il· 

Bu 1ııt en 611 ıı 

12 Adada 
Vaziyet-

E> llnkar• LO ( il. 11 ) _ 
'<OYfer · · 
derec:esı;:;sı _Cebelüttarik 
lalrender. mustahkem Ye 
re rrıesa'/:'l,e 650 kilornet• 
Yaya ait ~ 2e bulunan Ltal-t1,,, •dan 

•eb,.,0 ın Yaziye 
adalard• ln~ıı.~ttirerek bu 
tarafından t h . "o.,,,,.,,8,., 

Uen a flp " ımha 
deb7ı''01 lsto/clsrını te· 

,,,,..ı, ı~ı,, I I 
i bif' filoya s!';,(P•nı,n 

• o . 
geldisjinl yazmak. 

fa ,ıknıagarok mütemadi· 
ge11 telef onla Bt1rlinlt1 t•
m~ıtıı h11laıtm•lf•r. Nasır 
6jlıtl~11 sonra llaıolini Ilı 
geni iir , mültilcat gapmııtır. 

Bükreşte 
İngiliz tabası 
çıkarılıyor 1 

_ An.iara 20 ( A. A. ) -
..... , __ , ___ Aı/J• ., . B L 

reıtılct ,,.,11,. '":.-:.'!::::.:. ~.:: 
titüsa telim heııtin11 -•n· 
sup l11giliı taho11 mcmlıkı· 
t1 ıark .t"'ei• Jaotl ıılll
'"ifie•<llr. 

( .--ısa. c a -----------..:....:.=:.:__ ____ I 

Fındık Tarım Satış Ticaret okulu 
rftkHk t&bl1l 7apaaıyacak ol•• 

geneler••, ilk mektebi bltiHiWea 
10nra 1lcaret okul.._• ıırmeletlndelll 
hıbet atıUrdır. 

Hayat• e• tııa y•l•an Usanç 
~ a.ıuru r•tiotıren lnı ok.ulu•, ,1.dl-
1• ka•ar verdJll mezu•lar, ıırek. 
Ucarct ha7ahnda ve gtret memu
riyet hayatıada peiı: muvatlak ol· 
muşlar•ır. 

Eıııa11e11ı bir ticaret merkezi olaa 
Trabz.onon, 7eUştirdtii ge.cçlerJa h•r 
t•J'd•• •Yvel tiaar1 xihniy•t t••'' •· 
.-::- ... 1:! ..-. ~no.. t•-•:r•I •""'' '"'"' ,_,_, 

D:h: tınao.• 'rı~ • .- • ._, .. _.~ •o•~ 
terllea alakayı çok yeri••• u11l1tyor 
n evvele• olduAıı gibi IJae 1c11• 

aıoı• lbyuındaki marlı ltiebl' !>Ilı. 
ınulılk gOrl!yoruı. 

Kooperatifine ortak 
kayıt ve kabulüne daic 

Fındık Tarım S~t,.,. perotifi 
udürlüğünden : 

ıA• 111uracaatlar u" · k 'f' · · r V""' t~ k b zerıne ooperatı ımız yenı o • 
j;;;

11 
~:;1 Kve a ul muameleıine bugünden itibaren bat· 

d ş ' ayıt muameleıi bu ayın sonuna kadar devam 
e eceiinden ortak olmak arzu eden fındık müstahıilleri• 
nin 30-9-940 tarihine kadar kooperatifimize müraca
talan ilan olunur. 
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bl•H ltllıarlle ı ıııı .. ıl: ş... başmüdürlil~ündf" · ı Defterdarlıkta• : , 
• 511 1•1• ıarblla kı,rlılH 
ılta Ô•er otlu. Yıkup ,.. 940 malt gılı içinde Trnl>ıon T!ibrı•a isimleri ruılı Ti lıal~o malulll lk•••I H tlcnetıatıları •~isal bulu .. a Ye '40 IHHI ltlıı iki aılkalı.t aa:ırııaa hıh olaau:ı nrıller blsalarıd• 

ı •• ••bclıll eeaabH ırmall ı:ınbarlarından To"ıl lnlıisarlor ııı.tarllıııtlt •• lfu lllıı tatıblal tılı:lp ed,.o cllad•• ltlborea birı1 Hrf111dı ttlrH .. llmtdfeı tılı:dlrıl• matruh ••rıll••l•I• btlJ•t kıub,.dHPtl ll!a olaeıır. 
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~llleai ıolt.tı nu•ırHı 1 tenalıas olmak iısera s,.ek 
TOrkelll kO. h .. e dnrı "dilraelc 120 ton tu.ııan nok· Mnkll M•hı•aıH lı:trnı Te•lutı •ııukklta 

nl!.llnd• tapaaaıı Teaııı .. 927 lıgui 13_ 9 _ 940tarihir..den Lise Direktörlil~O•den : ..;L._l""ra ____ K_•_rıı ... '--
Clnıl No: 

Lira karas 

rllı n 160 No. ıındı 11 ılO İikeader P•t• J ı 00 
itibaren 15 oün müddetle Liıe için g•pttrıl•c.lc elan 120D llr•lılc ]65 lira 11.'.uduıoılu C 

BIH ao 400 o 
••k•rr•t .ııt 32 aıtıll• 711 • lu 

dlr. cıçık münakassga konulmıı~- teminotı "'ıı•tık teli 200 •tlııt melcttp ıırasınıı sıirülen lılı:•oder psf• 

Taktır olun•• kıymet: tar. pagl•r JıaJJiligılc. ~Öriılm•tlliindon on ıilıı müddetle mü· Enık. 
B 1 hl 1 2ao lir ' t JıJ L lıkender Pf. oıç 11 

•H• u a Taliplerin Y""'"' ilıa- nalr.aıtısı11ıR '"'" ıııe ı<erar eerilmlıtir. 
ıede l hl11eıl 2 ll\111 ıt:!ıı. 19~0 Dllıatbıae 

le leye mıi.sadi/ 28 -9 - !UO 17-9- ., terihlıı• r••tltıytın Cıım• fdnıl •••t HOkO•at c. 
tırmonıa y•p•l•c•t• yer, rh,•ul Cumaerlaai gıinü ..,at do kar. [4 da i/tııl11sl y.ıpılaocjınılıın iıtclclll11rl11 teminat melıtabıı Ayartlbo M;ıb ı lı• 
Vatfllı:eblr lora ••lrHI lııl• tla lnhlsarla, 6nşmüdürlii- "' •elııler~l• ~irlilr.t~ Hiflrfı,,,.t lconalında Maarif Mü- bıbçeıl 
1!-tO-ll40 Cuma IU•I J1de müteı~kkil lconı/•,,on• tlıirlü"'Ü Jıııre•ıntl: ltıflclr.ül tdHılc lcomlsgon~ mürc.a<ıd Çutı bıllıiauı, 

ıt l7 ile .,, " l 1 1 d 
l.rı i fa' 11 • ıınar. ç n • · 

ı .. ltbu ıroyrimenkulfia artı.. murcıc11ot •tmeltırl "" bu 
Şntum .. i 21-9-940 l•ribiQdee mütlılııt içinde 124 lira dtJ. İ------------------=---------
boroa 187- No. ile V. kebir poııitolarıJ11 euneg• gat:ra- ORTA TİCARET 
r• .&aireaiaia muıy,.ea auma. 
ınd• borlceain aör b·ı · · r•k mttlcburlarını almAları K 

• " e 
1 
muı ıçia ~ ayıt ve kabul ktır. ilanda yazılı ol .. lord•ı ve ıerailitti an/amale iiııttre 

zl• m•IOmatalmık iıtiyenler, iılıM de şatı11abuintı ajramaları 
rta•.mcye v• 939-181 do•y• au Orta Ticaret okulundan : 

,, ,. lH 

Belediye Encümeninden 

lılotaH 28 
•ılfı 
DDltlı:au 21 

.. it 

D!lkkh 2 

" 6 
.. 7 

.. 8 
.. 9 

.. 10 

OKULU 

.. " .. .. .. .. .. 
,artları 

" 

.. .. 

76 

30 

30 

.JS 

ıao 

115 
50 
45 
80 
80 

, 75 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

s 

s 
:ı 

2 

9 

75 

i5 

12 
75 
a7 
00 
00 
1 :ı 

ara~ıl~ memuriyeti11>iu .,,..acaat ilan olanrır. -~1 
tmelıdır. 1-------------1 1 Olr. l i le · K · - a ıın irinci 11111/ınıı girmf ıstigen rı fle 

:.ı -· Artırmaya itli,ilı: için Ilao Er'/ıek talebeden "l•ı"ıclalci vesikolar ıJrorıır: 
ukarıda va~ılı lı:ıymelı!J yiiıda } t/L 
odıhuçuk oısbetinde pey veya Tr•bıoa Sallı hukuk atıltiıııll- a , , ıt•lı•l ı3haJıtrıameıl . 

Tıılurıtlaa •Hlı:I, cin "• •ulı•m•H bfdellerl 111ılı llelo•l1• ıbralıua learları 18 &il• 
aUdetl• ·~k utır••t• lıoıoal•••dur. Arhraa 8-J0-840 s.ıı ıaat ,. •. 15 ile icra edll•eıgla
, .. tıllploıl~ ıaııukbt dlp~:ı.ito aakbululle ber&b&r ııaı gtın ,.. ıaallı E•ctıneııe l!! Qracutlın 

illibirB. • koaıa trmiaat melı:taba tl•tlen: ı, 1 Hii • 
d d 1 •; fllJe/ CÜ%tinnı. 

ev ı e ' •c•ktir ( 11!4 ) Trabzoııaa AyatllbGJ' Jt•I ) ç· 
3 1 t '- h b tı il d ki B ki kı c ' 'tir. 0ıuı llmiilıaberi. . ·- po e~ sıı i i alacakhlor- 11ta • e 9 mu • e r ıı •• 

8 dıter •lıilı:adarlarıa ve irtilak OIQ lbnlılm karısı A1e•rıl te- J) Sıhlı•t rapora . 
alckı •~hiplrrinia gayrimeoı...t üzo f,) ~ 
· d L b rekHI•• mıb!ı:em•c· ti ko•ul- .,. 5Xc b J J 6 d t sı'ka fotoiu f ıa e~i ıklarıaı huıuauıile faiz ve ~ ~ u • amınaa a t fJ~ a " ı 

mauafa dair olon iddial~rını iıbı ••ştur. Mlrucılorııııa 'iırlbl . . 2 - (Jrfa olr.ullorın aqnı sınıfında !Ki YIL ÜS1· 
~· taribinden ibtibaren oabeı ırü• lltndın bir tıırtı lçlade ısıahlı:.. ÜSTE SliV/r TA KALANLAR lca/.al olunmaz. 
ç•ndfl evr•kı müsbitelorile birlilrto meye aQucutlırı, al.al tılttlrd• 3 

· · ı b - Diier şırı•flara mulElrl de•.~len imtihn.n 'OU· cmurıvelımizc bildirm•leri icap eı it edllan eşyarı uıulen .. - le · 
·~•r. Aı.., bılde hakları tapu ıi· ı tılarak par11ının tıazlR•J& t1eV· me şartıy!e t11/eic a 11111r. 
.'"1~ ubit olm•d•kce ••hı bed... roluııacatı clbotle k"JflJel ııaıı Kayıtlara 20 Aju•tos 910 ta,/hind~ baılanacak Eg 
lıoıo ı>•vla~m•tı•dııı h>riç kalır. ol un ur. !al 9-tO •onana kndar de'Oartl edil~ukilr 

. 4 • Gci•torilec ııunde artırma· 11· ---=-----------------=:::_,::::,::.:_::.= ____________ _ 

nan olunur. 1-~ 

Pazarlıkla Gayrımenkul Satışı 

lık .. der p•f• 
F..-l'>k 

Ciuıi K N. 

Çömlekçi botazı Har.-p clftkltiin 32 
Ooli o~lu Tabraoi fevkeoi maj!'OZ• ıııaa oda 6- 8 

DEFTERDARLIKTAN : 

MN. 

292 
42 

• 

Muhoııımeo B. 

180 00 
l08Cı 00 

Yut~rıda clat ve evıafı y•zıh rayrımen~ullerio temfiidf"n vıpılan açık artırmaları fÜOÜl!de mülİl:i· 
yetlerine !alıp zuhur ct.a•di~icden sabf pazari.lt IU•elile yapılıaılt Üzore (j-9-940 laribindu itib6reD bir 
ıy m&ad.lla uz•I laııthr . 

lhalı 7-10-9·lll taribir.e müudif paıartr•İ günü aut 14 de yap.!n coğınıiao talip olonların yevmi 
m•tlr:rilrde yüsdft 1,..: mLvakkat terıdnatlarile birlikde defterdarlık mak.aauna müpecaAtları ilin oluaur. 4-4 

:::::~:.~u:::~::~.~~:::~:::~~:~ Ocak Kongreleri Trabzon - Görele posta nakliyatı ~~~!i~aş•~41~kt~~~!~mesi buı •tm•ş •d "" iht•h•• oıunur. c H p M · r ... .- e k s i 1 t m e s i 
5 T . d . . . erke2 kaza reuı 1.ıslOden : v.1pur 'Oe t:Rotö·lıı TraLır~ıı. ı•l•c:•lı ••Jiı Trahon-. · ayın • ilen >Aaıanda gıy· p T ., ~ 

"nenkul üç d ı. baj>ırdıktao •on. A~ağıda 11J11n !llJzılı ocklar fogin ol~n•n giin s'>d • . T. Müdürlüğünken : don oyni flesait i/11 gl"ttc11/t. m•M•l titi111-, ırı ıslı:lrd, Sa-a•. 
•Len çok artırana iboıe edilir an. '011 maha/J,, Hnelilc /ı;o11groJlcırırı1 !rp:ıc,.Jrlcrından htır 1 - Yük '"' 110/cu taşımakta mi'ıt•ohhit ~erbFst ol· i.•ptrto, barut, leet•:rım, &o• uıulık, l"aly~ o11'en •iii bil-· u artırma beleli lnllbaıııen kiy· l T ,. 

..,etin yilzde ytlmi~ beşini bulm.. partilinin lcagitli bul.ndajıı acajıııın lr.onıraıuıı t111rifi mak üzre haftada karşılıklı üç s,.fer yapı mosı gitme - cümle mt<twdtJi fi~ FŞl(liı~ı ia\işariunin uk,.lrlerıl•• şcrt-
Yeya salış iıtcyenın al•cafınn ruc- rica olanur. ı•lm~ 400 kil-• 11ük toşım'•SI .,e tl'm~ili o/,.ralr. bir Trob. namts1ne bofrlı lı/se w•cib ittce ı•hir tl•lo.//(J1tl11lci cn6ar-
lıui oı.n di"er ılıcakl!lor bulu- I 27 n 9 o u-n11" B G l k "" • d 

" -7- 4 Cuıto I saat 19,30 do Po.rtii~ os· zon !leya ö·elrderı k,.,rşıl ılc•ı o aro .,,., S(ttn e p•sfo l..ıra fıl! hu nrıbarlar<lnn yelctilj111İnM o~ IC<19ık •• tr.tJfÖr-
nup tai:-odel bunluın o ırayri mea y; 30 a k l · b kd" d •ünltrdt! T. lı 
lkuı ile l•ıain edilmi' alcaları~ı• tepe, enicuma oc:alc/tırl· -J-J40 Poz:ı.rtui ıünıi. sa- çı arı mos• IC'l eftiji to ır e 0 b~ 

1 
- J. rc. r.on veya ltrle lihmil şartile s!!.h!le keJu o.farı. n•lril iılui 13 ,_ 

-cmuundan fazlaya çıkmaHı •• at l 9,JO tin P.:ırtitle /(smtr/csga, 1slcenderpa111 ae, lclari Görel•den ilrinci bir lcamuonet u unnurulma.<ı m•şrut 940 ta•ihirod•n itibarl'n rtıiin•"·'~•!!" iroaulmaıtur. 
çok ubu 1 tablııOdtı b.ır.ı !r.olmo!r. 1-10-!UO s .. 1. '°" •.. ı l!J.30 d11 Pazark11pu OC<Ok Trobson Gör~ıe postasının <·11lık ücreti 3no f)e seneliii Talib altuıların ihail! •Ü"ÜJtf nıis•tllf 2J-9 -94e 
iizero a.rlırın• on ıı;üa dabo t•ıa 6 · fi, p pa t · 26nO liradır. " 
dit. v• ou uncu g~nüa ayni uatto ınasın 11 azar kapa, _ '_1

•• Kawakmegdan ocı;k/arı par.artesi f!İinıi soc;t T !) rlc (8~) /ir,.lılc tııniııatı nu1efllc· 
yapıl~c·lt arltır•odo, bed,ıi Hhf 2-JI_ 9-:() Çarşamba ıur.u •aet ı9,JO dn partide Gcır.i- 2 - Mut•akkot fl'mİnt1fı 270 lirad '· 1 kotu makbıulQrmı homilert Tr .. fno• /,.,ltiS11r1ar Bcşrnii-
teyeı>ın •1•c•J?10

• rüçhaai OİH di . poıa. Çarş• occık bin~sındoı fllrşu ocrı/clorı. 3-J0-!140 •. 3 - .s.on bed~I h~ddi Lnyılc görü!iirse 8 •. Eyfül 940. ! dtirİüğıi'ltie miit•şeJ.kil lwmisır111t11 miir11cc.tl•11 'ile •t1.rt· 
fer •l•coklılırın o aıyri meakulı- p, Ô 19 JfJ d• Cumh · t / J b J.J E 1 t Y 
ı t . • er•tım "ıu-nu· •-•t • urı"ct oc-k Lı'na•ında ar gıncun ıtı ar•" on b•• gu·,. sa•"" . " uı paııor "~' . . .. L • 1 . d . . • ıi J- 1 ·1c e f'Blln edil1t1iş aJıct.ltJsrı me:c• y -"" ~ • fi •" _ _ ..... . r . -· . · narrPSl.ü.l go"m.e1e l!.f~JJ(i:.C.'.,;n :: l!-.:ll f:'t:C'ft O~Ş'fl •Uf' U 

imuuodıa laılaye çıkmak şarlilo Gumlırırlyet, ptıırtide bmtttp:ış• ocılc1arı 4-79-9~0 g~nu s~~t on b,şte Tıabwrı p T_· T .lıın~sında müteıek- 1 sa tış şubesin• ujram,,lrrı i!ıh olunar. 3-3 
en ~ok 1rt;rau ihale edilir. Boy., Cuınrı giınii saat JJ,JO da par.tide Eılı.ilıisar, Balıçuik kıl eku•trne konıisuonunda ihaleı kotıgen uapılacoktır. ~ ~ · - = ~ - ~ -

ı. bır b•del eldo eda.., .... ibale ocaklorı 7-10-940 pa:r;ar!••ı tiinii p~1tide Erdog-da Bedelsiz rerilt!n ş;rtttamd d• bu lcomis .. ond1Jdır 4 4 ! Naklı"yat eksı"ltmesı· 
J•p•lmaz. ve Hlıf talebi düşer. . B O / ıü11rı •acıt 1930 d 

6. Gayri menkul kendiıino oca11 - J -940 aa ı ç b . a purtitle g•>lı Trabzon - Erzurum serı· posta inhisarlar 8a:cım0.dUrlüO.Qoden: 
ibal.• oluo•n kimao derb•I veya nmt occgı 9-10-fi,/O tıırıom a tıiııii saat l<J.!JO d .:r v o 

"•rılcr· nıubıet içinde purvı var. Çöntleltçi •cog-ı. naklı'yatı eksı"ftmesı" T - Tr.6ıonian-M•,ko, Torul. Gıimü~anr. Kelkit, 
mnıe ihale l<or•rı fHholunarak - b 1 Şiyran, Js .. ir, Bo_u/ıurt in/ıisarJarına 
kendıidea evvelea yOkHk toltlilte t k ., - ,.. " 
bufoülD kimse orulraiş oldufu Evrakı mo ua e si tmesi P. T. T. Müdürlüğünden: ı 2 - Trab%ondan-Aılr.ale ve Erıuru• lnhistirla•ına 
bedeli~ almoj!a razı olmaz v•y• Beledı"y• EncO....,eninden : I - Yıilc .,~ yalcı. fo•ımolcta ,,,,;t•ahhıt sub,.st ol· ı 3 - Traluentian-Sfl.rıka •nıı ttc Kc"ş /nhirnrlrrına. 
bulu~maz•a b•mon on nüa müt- .. ı•• r -. 1 4 -r , • • E · i 1 1 telle ortırmoya çıkarılıp 6ea çok .ı t caritl~ fi• •ad· d /, malc üure ha/tatla üç sr/uli gıtme-ge!me 1400 kilo ' - ı raoıtmtJo .. - rsıncan ınrıisar.arı"a 

Daire için ilci oıı' l lcl t , ıre f teri/,. •,.•,in 1 Q~o ,.;ı· une i•irıJ• k d"I L i artıra .. ih•lo ~dilir. iki ihale arı d. lı ,sor ı a cıuettiri/ .. 11 ~ yük taşım11sı ve üç k11mgon bulundurulması mr5 rut Trab- ; ·., m. • - s•., ~ ' •Ct'IC mc.mu tütün. 
•1Ddaki faıl: \e geçen ırü~lor içi• ;i:tS~~ı: .. •-;:!:•ıt:,.ısrl ıaı:ıt 15 dtı ~::"J~:~:" ttıılip/11 zan .. l:rzur~ı~ •e111i seri po<ta müteahlııt/iği 9 .Eglü' 940 ' içici ;!,. /r.,c:ıı•nı sai"i in/ıisarİIJe nakliyatının ihalesi 
:/~;;.: ~:!~:~.~e:::,:;u::k'~~ fb'!' mlir•c• ~arılırndtn ıtıhü.ren 15 gıin müddttlı' ve /.,Pılı zrı / ıısalli trmdidfn 76 E11!(Ji !JtO t•rilıint' mÜ.fDdıj Ptrş~mbe günü 

,. atları ilôn •lf'fm>r. ~ _.- • ıle elcs1ltmc11e lconulmu•far soot 14 J,. f, iılc 11/unmrışfur. 
cet k•J12aksı.:ı·a memurlyetimirre ~k - ı • T. • 
ılı~ıdan tab .. ı olıınur aıaJdo (llıl) Ber1z"ın e Si tme temdidi 1 'k' - f!u po5fa?ın n.illı~ ~C•l'ti bin lira f'e uneliği . . <ıtıp e-in birinci mcdJed~ .Qcızıiı sevkiyol için 324 

ipotekli gayrimonlrnl yuk.,ıdo ıröıte . d ' on ı I 6rn lua talımın edılrr.ıştır. 2 111cı maddtde .l/f'Zılı uvki11c. t için 49.5 3 ünrü maddede 
en 11. 10 - 940 tuibiado V. "eb'ır B 1 d' E Arflenın en. B l I d 900 ı· klc t t·mı' yazılı ••cıkı'gaı ı'çı'n 6 '0 d. - d- - dd d l 

a e e ıye ııcr.ı d'l · ıma naııaran ta ip er en ıra "'"""' o ~ - ·~ 1 fJe or ıınca ma e e gazı ı Sl'fJ· 

::·ır~•~~r~l!:Q':,~~::ad;.::::~~~ ElcJUtwı« ile ,,.ııb0.l""ı:a: '••_li ilan olanan ( IOOfJ) nat aiınacr.ktır. . . • .. .. ,. kigat için de (75) lifl•lık lemirıotı mııvalı:kote malcbur./a-
dai«oide .. t.ıaeatı Htıl•eoQ'ı ilio tt:J1•lce lıeJ1zİ1t ,1c.;/lfllesıtı1J le e i~rıii kimse talıp çılcma- 3 - Telı:lıf ıdi/,n b•d,l/u halfdr la11ılc 11°'". ur.<e 11nı hamilen mı11q11erı rrn<ıtla Trabzon /nhisarltır Başmü-
olunur . J - tl b' te11e e buıın ih l . 27 E • 24 Eg ül 9~0 ~alı günü saot arı btşte Trulıon P. T. T. düriiiğünde müteş~kkil komisyona müracr-at l'tmeleri 

Zayi tastikname 
Paıar ort•okulu ikinci 

sımfmd•n 11kiı,qım 21-9-
!}39 tarih ve 34 numar•lt 
ta:stiknamemi zayi ettim. 
Yenisi11i alacağımd•n ask/
sinin hakmü olmadı!}ını lfln 
ttyltırlm. 

Vıfe'nin Y11nlktJy 
mahallesinden 

Tahsin Şendoğan 

istifadelidir 
Parçalcrı noksan lcırık 

tamiri kabli olmayan ga:ıı, 
ıltlr. iş huneei mak ne/e•i 
getirıni:ı yvparım a• tıif enk
leri suni rı;;o/c ee pa•a ka
&olcrı tambi. çııt1'1l ağıı:la
ııııa lcurşani r irn.rıl ediilr. 
U: nsok ı. · karşı$ır.do 

/\/o. 71 
IG rl •t Nası:.n Btlir 

Vatandaş 
Türk hava· 
Kurumuna 
a:ıa ol 

ıgın an, mulıdr ıll " tin müddeti • "" 11/ul 140 bina.ında müfeşt/.kil <ksiltme komisl!rınur.da ihalei krJtİ· lôzımdır. 
Cam. a ıa."r.ıiııe kadar 'ıı·t /~ "" "'•tıa~lrtt,.dıt l'dilrniştir. ı ."esı' gopılacaktır. Bedefsiıı verilen •a tnameleri de hu l.o ... J l ı ~ "' at t " ' Nakliyatın Jc. .. mgım, At arabası ve m~!ckıi r,. iltt 'a ıp erın agni tüfl • eo•tl•rı il. eminot mak- mis,, ondadır. 
b / ·ı - ,,.ar• an •111,. " - JS cii dd gaşılması caizdi,, Şaılnamelerini .,e icap tden faahatı al-

us arı• eneıımene~.. k u1 EC,i .'tmt' kanununun 32 !:C . ma ~lı;ri '!Jtçhile mak Üze'e de ilıdle taıihine deain Baırniidürliilc satı"" 
H d d 
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tenekesi satılacak 
. t.d•dl Beller ldlcaıı 

Cinai Karuı 

-;oo- 1 
Hurda ııel'ifır kQ,elı: 

00 Boş beaıln teaekHI 1 O 

Bebtr adedi 
Kura, 

30 

DefterdarlıktBP ı~tarı 111111 
Yukorıt! cioı •" ııı JPOddetJe 'IY•lır 19-9-940 tuı. 

bladea ltfber•u bir ııatt• '' •Çık artırma ıuretlle 
ııı tıl acaluır • 

T il , 7 6 llY1Jı:~1t 1 J ti 8 P Oıınl ıı yaıdtt ı'ııın• ınn 6111 na arJJe birlikte 1atıı 

Açık eksiltme ile inşaat eksiltmesi 

1 
Defterdarlıktan : 

Maçlca lc.a%ası hülcümet konağının brı bin lira lc•şif 
btdeli iltn .,/i in~oatı l 2-9- 940 tarlhindtn itibaren l 5 
tün müddetle açık 'ksilfmtge konrılma1drır 

ihale 27-9-94 0 tarihin• müs ·dif C11ma günü soc:t 
14 Je ıınpılc:cağından şartr.amrgi görmtk İ$te.11rrlrrin hu 
gün talip/erinde Y•vmi mulıi.ırdtı • 7-50 muva/dat 
teminatları '" ticart!l rıe na/io dairesinden alınacak ehli
flet fJesilcalarile birlifcde deftt!rdarlılc malr.tJmma mar ra-an Olan 2 - - •O t~t olhrı T hdf! Ptrteıııbe fDoQ 8Hl 14 

•e Ortıbl~'ldılı:I traa-•1 frı ııa r~bıoa •ıotıta11 111tıdnrıııao 
lılnuında •zır ~-ıııı~ n olıı~---------ı 

M ~ ır alınacak 

atları ilôn olun11r. .J-4 

Talebe kayıt ve kabulü 
Ban.kas ndan : 

T. C. 'Ztroat B11nhsı tö/ esinde lıulanon vıı Trab-

Kız Enstitüsü Müdürlüğünden : 
1 - Kır. Enstitüsü ile Akşarıı kır. sanat okulunun 

talebe Jc,gdına bcş!anmıştır. 
:r;a11da len:cd:üz edın Tarım Kr Ji f<.. rctiflerin• ot•z 
grşını TT'iitecc!lla kırk liradan rıltmı~ lira _ _ t J~n 
/etle ,,.ü,0 bc;ka imtilı.Gtıi/e mttrur tıılın11calctır -,. '!er~ · 
müsabıılı:a imti/ıc,.ının rcıpılocoğı ,_ J0-:-940 torlhı., • ..!a 
acdlf G~morteıi ıürıürıa•fl C!ltJel h,, ıun mekt.ep ~ahadeı-

2 - Hergün sabah saat 9 dan 12 .il" kadar lifi 14 
l'/ •• lc·1dar talebe lcaqdın :ı det1!'<'1! olunllP, 

Kabul şartları: 

l lı - . ' -· hı' nıet vuıkaları il• r.r-ncı •ri ee aeıgd ctkJa11ıarı v: _s . . 
bir/ilctı ll'•r.lcür lcoop raı;f/l!T müclıululclenn~r. batr~a bina· 

.ı11k/' _, L • ..1 • ,.;,.. 0·rocr:ct tfrrtlrrl ı/ıJn o.ar.:ır. s• <> ,/ tr!rc• l'I u91T ~ ~Ti' ' 

Enstitü kısmına : ..,a { · I 
a.~d~ r. • caıaanı, oşı 

~ .. .., t I f Ak.,.._ ologro . 

O t1.1 .,~ ilkokul me:r.arıları dip/o. 
'ile sıhhat rapora ile 4 X 6 eba-

-,/', . d ~ ...... 
nu,us ruz an,, ,.,:":' ll~okal 'Oega kurs dip 1omasile 
6 adet f.-fogr"f il~ ;;.,;,"" • '·pn.,, .. ~ 4 x 6 ~bn<l• ~ 

0 C'rıtJf •""' 1'"-. f il(J.., 0 1..,nur. "'-4 

Tuz ve saire nakliyat eksiltmesi 
İ rı hisaı !ar Başmüdürlüğünden : 

Hopa /11/ıisarlarından Atr!tin, Borç.lco , Maçolıal, Şavşrt, 
Ardanuç. Yusuf eli. idarelerine 910 malt yılı içinde foh
minen sevk edıf,cek 2 l 9 ton tuıı 56 ton mamulat ve mtı· 
~ubat bnş :ıuruzfun vıı İ6mi f Pçen idarelerden Hopa anba
rına wöndetill!Ce/c biıumum meoaddı inlıisarigenin na!ıli11atı 
12-9 - 940 .ta,ihindM itibarr'n 20 gün müddetle açık ek
siltmeye çılcarılm·slır. 

İ~ale 3-10-940 Paşnnbe giinü $0'1/ 15 ıie Arl'Oin 
itıhisarlar mıl~takil Mıidıirlüjiinde 11opılac,.ktır. teminatı 
muvakkat" 714 lirad1T. Tnlip olanların şorinrım~.<itıi tör. ' 
mele Ürere Tmbzon inhisrırlnr Boımiidürlüpii satı.~ ş~b~-
sirıe rru•r.c'>fltları Udn o!ıın11.•. 3 . j 

Un eksiltmesi 
Askeri satınal111a komisyonuodan : 
1 - iki yür. ton un a/ır..ac11ktır. Kcpalı %ar/la ek

siltme. i 23 9 - 940 Paıartesi giinü saat (17) de Er%1n · 
can $afınafr,,a komi<qonunda yapılacaktır. 

2 - Mu.lıammen btdali olu•'-~ı bin lira "e ;ile te. 
mlnatı (2625) liradır 

3 . . ~ k'.',n
11
om••l 1 lcomlsgonda görülür. 

4 
- · ' • mtr;/u ' ıaat' • .. at evv~1 k.-mİSJ ' • ~·crının ~k:.i•t,.,.. ındr.n bir 

mc v~rı 1mesi ltfr m.J•r 4-4 


