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Bir BuçuR vagon 
Fındık sevkedildi 

v aıımız usman 
Sabri Adal 

Valimiz Oımaa Sabri 
Adal, hastalanarak tedavi 
altına alınan babasını ziya 
ret etmek üzere bir hafta 
mezuniyetle önar günü İs 

j 1 tan'.:>ula gitmiştir. 
Sevimli ve değerli Vali

mizin, devlet teşkilatımızda 
uzun müddet hi2mette bu· 
!unmuş ve vilayetimizde de 
defterdarlık yaparak halkı
mızın hakiki sevgi ve mu 
habbetini kazaumış olan 
muhterem babasına acı! şi-

Son hafta zarfında yeni 
mahsülden İ-viçte ve Maca
caristana fehriaıizden bir 
buçuk vagon fındık sevke-

Alman hava 
kuvvetleri 

1 falar dileriz. 

dilmiştir. 

Tal<p fazladır. Bir taraf. 
tan sevkiyat hazırlıkları ya
pılmaktadır. 

Bir buçuk vagon 

Fındık sevkedildi 
Uzunsokakta kösele. de-

ri, kundura imalathanesi 
sahihi B. Ali Riı:a Yavuz 
bugüne kadar tayyare ve 
milli piyangoyu takiö eden 
ve arada sırada ufak tefek 
ikramiyeler almış 
yürekli, sevimli 
hır yurttaştır. 

olan gani 
sanatkar 

~~~== 

300 Al~an 

, Avdetine kııdar mektup

çu Behçet Ertan valimize 

vekalrt edecektir. 

Maarıf Müşavıri 

Mustafa Rlşit Tarakçıoğlu 

Bir müdddttenberi do -
ğuda tetk ik ve teftişlerde 
bulunan Üçüneü Umumi Mü· 
fettişlik Maarif Müfaviri 
muhterem hocamı z Mustafa 
Reşit Tarakçıoğlu dün ak
ıam Erzurumdan Şehrimize 
gelmiştir . 
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, ., .. , .. • -'•.& 

tı/1).) 

Mıntaka 

Müfettişlig. 

.,. 
Ar,an p,. r ı i M o :eı ı ;şl lgin ıı ta yin 

olııoao S • d~ttln Uraz 

Cumhuriyet Halk Partisi 
genel selrrettrJiğmce bütün 
Parti müfettişl<'ri arasında 

değişiklik yapılmış ve müfet· 
tişlik mıDtakaları da çoğal
tılarak 25, e çıkarılmıttır. 

Bu meyanda mıntakamız 
~ müfettişi ~İstanbul meb'usu 
Sadettin Uraz Afyou mın
takası müfetti şliğine ve yine 
Giresun merkez olmak üzre 
mıtakamıx müfettişliğine 

Kayseri meb,usu LA. Hilmi 
Kalaç tayin edilmiştir. 

Müdekkik Ye :iyi kalpli 
olmakla İııın tııkası dahilinde 
büyük bir sevgi kazanmıı 

olan Sadettin Uraz meaai 
arkadaşlarına bir vedaoame 
göudermiştir . 

Yeni Parti müfettişimiz 
A. Hilmi Kalaç'ın bu güııler 
de mıntakası dahilinde tef
tif ve tetkike çıkmaları ve 
bu meyanda ,ehrimize gel -
meleri muhtemeldir. 

Ankara 3 ( a. a. ) -
Resmi Alman tebliğine göre 
dün gündüz ve gece Alman 
tayyare gn pfarı İngiltere 
nin muhtelif ıı:ııntakalarıa da 
tııyyare nıe} d aıı l arını , limaa 
tesisaıııu, silah fabrikaları

nı bomba.la) arak yangınlar 
çıkarmışlardır. Gece, İo gi · • 
liz t ayyareleri de Almanya
da bir çok noktalara bom
balar atmıtlardır. Bir çiftl ik 
harap olmuştur. Hiç birölü 
yoktur. İngilizler 93 tayyare 
Almanlar 23 tayyare kay
betmişlerdir. 

Rumanyada 
vaziyet 

tayyaresinin 
İngiltereye 
taarruzu 

Ankara 3 ( A. A. ) 
Bu sabah Londra mıntı

Hornefterdan dönüş 

Aankara 3 ( A A . } 
Romaıayada vaziyet he

nüz sükün bulmuş dı!ğildir. 
Bükreıtea verilen bir ha

bere göre Bükreıte hafta 
aonunda yapılan tezahurlere 
dn·am oluıımuısada T ransil
vanyadan gelen ıon !taber 
ler Viyana hakem kararı~a 
kartı muhalefet suretile ve 
tehlileri bir süra tle fazlala, 

kasında alarm İşareti veril- Derneklerin en jüyüğü .. 
miftir, İngiliz Hava nezare- Yaylacılar. ycyla dönlJşıJne 
ti istihbarat dairesinin bil· 
dirdiğine göre dün İngilte· 

yakin günle'Yle 50- tıO bin 
kişi olarak bir araya geliyor. 

reye yapılan hava taarruzu· göklere kadar akseden bir 
nunenbüyüğü 
olan üçüncü hücumda Al· heyecan içinde bayram ya-
rı::anlar üç yüz tayyare kul- pıyor. eğleniyorlar. 
lanmışlardır Alman haya Hornefter, ıansımızdan 
taarruzları gecede devam sisli. çepel, bulutlu, çok nok 
etmiştir İngiliz haya neza· san bir neş'a ile geçti. 
re tinin tebliğine nazaran Sen gel lf :J. sis içinde. 
dün kırk iki Alman tayya- yağmur altında. balçık üze
reai dörürülmüş ve on liç rinde not tut ı Zaten Hor
İngiliz tayyareside kayıp ol· 

maktadır. muştur. nefterden doijruca hamama 
--------.;... ___ r . ..=z::::_ ________ ı dönüldüğünü haber rerir· 

Çulhanın arasıra homurda
ması. g6zlerl kapalı konu 
şaır Hakkı Tuncaya ··eret .. 

gllll geliyor ve böylece ol
Ju!)u tıraşının devımındaa 

an/1111/ıyordu I 

Odamıza bitişik kahve. 
ince tahtalarla bölünmOş. 

Aralarından lamba zira•ı 

ıızıyor. /çerden. gürül gürül 
yanan soba sesi geliyor. 
çünkü souk var I 

Uzak yerlerden hornef
tere geleR delikanlılar da 
bu kahrede g•ceyi qeçirl 

Piyango talil isi hamiyetli bir yurttaş sek yağmur aıtınd• ve bal-çık üzerindeki yolculuguIJ yoruu. 
Hayır cemiyetlerine muhtaçlara 2109 lira verdi fecaatı an/1'şılır. gidea de. llkcabadın asil duygulu 

Milli piyangonun 30 1 300 lira sonra kendi ima- işiten de bozuk veya kan· büyük tüccarı Başaran /tar 
Ağustos keşidesi biletinden lathanesi mustahtemlerine dırıcı bir harada böyle bir 1 deş/erde burada. . Halkerl· 
birer dane almaları İçin iki birer miktar ve mahallesi seyahata yeltenmez / Baş· nin hon~eftere gelen heye· 
çocuğun;ı birer lira vermiş- fakirlerine de miktaeda tev- ka•ınt bilmem. fakat ben tini p!Jrti parti ağırladılar. 
tir. Çocuklar. Bayilerde ka- ziat tesbit ettikten sonra adamakıllı tövbeyi bastır Dağbaşında. Tokatliyanda 
la kala ancak bayi B, Yu. dım. oldug-umuzu his:ıettik. 

f 
hava kurumuna 500, çocuk 

ıu ta üç bilet kalmış ve [ fl4açb11şı / denilen dik flkcabad kaymakamı Ce-
huul d · d · · d esirkemeye 300, kızılaya 100 ar an hır aneııını e yokuş nice vatandaşları• mal Göktan. 1·-n.Jarma bo-·. 
bu b lira olmak üzere tam 2109 u •· yavrucuk s.lmış ulunu - kalbini sekteye uğratmıştır lük komutanı Rasıh CaT7-
yor. İşte fans, tali bu bilete lira vermek ııuretile yüksek fil k l 
en b- k 1 60 bir hamiyet go"ıtermı·ştı·r. tı. uçurum; enar 11· dan arkadaşlar, Ha/evinin 

. uyü ikramiye o an rında ise korkuluk yok I bın )' · d' irşa 1 heyetintl çak yardım 
ıra ısrbet e ıyor. geri kalan 27 bin kiısür: Yağmurd11 bu yol. atın na· B Al· y h r k • ettiler. çok yoruldular. 
• ı Riza avuz e. ıranın ~ndiaine hayırlı ve Jiai ayağından alır d8recede 

men ilk tevı:iatı müjdecileri uğurlu olmasını dileriz. balçıktır/ Buna rağmen Şer- iki. aç yüz atlı arka 
Hamb h . ld 50 A k ket Çulhanın 11tı en 6nde, •ından yOzlerce insan. ayrı 

urg arap o u me . k JI d A k rı On bazan bizden uzakl11şıyor. ayrı ouar an sahaya giriyor, 
n ara 3 ( A A ) - ve büyük bir daire çerire-

d
. d~~.Yterin Bükr;ıte~ bil t p'tO muh "b• görı1nmez oluyor. Kır__ ırıııe göre Almanyadan Or 1 rl 1 - Hakkı Tuncay. Çul· rek horon oynuyorlar. Bu 
oıtenceye •elen 1 1 ı·ngı"ltereye veriliyor hanın atı bizi her zaman oyuncular ar.4sında bir ke-

Hamburk J' • yo cu ar k d ıınanının her ba Ankara 3 ( a. a. ) _ geride bırakıy•r I mencacl gördük, perçem/ar/ 
_ı,. an tahrip cdilmiı oldu Dedik. Tuncay : yüzünü ortüyor. Gözler yarı 

kapalıdır. yarı açılan dudak. 
/ardan yanık türküler ddkiJ 
lüyor ve hl!'r lliri başfro ma

nada olmak üzere, hiç biri 
/-ir ~ ha tekrerümmad11n 
iki sa11t d~vam ed•yor. :tS 
Y"slarmdı. nıüt madiyen 

:;Yn;k vebBerlim civarıadaki VatiktondaD bildiriliyor: N" d O Ü I 

ld 
• a11 tlar 

1 
.k C h · · - ışa ır s r yor 

o ugunu 
8

_ 
1 

yapı mıı Bugüıı Amerı a um urreısı dedi. 

N 
uy cınck tcdirl r R 1 A ·k b' 1 tı·k 'k h · uzye t, merı • ır e Gece üç buçuda kadar 

1 a ve dügün devletlerile bgiltcre arasın . k dk F. k 

S 
Eınekli hinl M h. . da bir anlatma yapıldıg· ını, göz 11pma ı . a at niçin 

aıılı kın B aşı u ı ttın b 
1 

ut uyamıyoruz. diye de şikl· 
Sanı. ile Ü ;Y_•u Mdiibnt U nn aıma ınucibincc At-
Tota ' ıun 4 ~k n n Niya:r.1 !antik okyanusunun şimal yetimiz, bir raha tsızlığımız 
törenleıi 3İ 1 

: b ve düŞ"() cenubunda bulunan fagiliz Falan yoktu. 95 derect1 ru-
ınüsteınıcı.~ıeriadcki deniz tubelten kupkuru bir y11re 

cumarteııi günü akşamı şehir ve hava üı trinin bir eşik \ çıkanı., 'ok ''"z~· re":'" a 
kulübuııda güzide d vetliler Amerikaya kiralandığını bu- kavuştular mı bır n.uddıt 
;~:va icra edilmiş ' gece na mukabil hizmet müdde . ıı bir şaşırma olur Çene din-
Vc e:İllen., dar şenlikler tia İ colduımıış 50 1orpito ~ Jendirmem f"11in de büyük 

""ebrıı. t ' d•J • t• jı•eri~ •·<1 ı p e 1 mış ır. muhribinin İngiltereye veri tesiri var. şüphesiz I Hakkı 
!ar • htıyarlık leceğiııi parlamentoya bil- Tuncayla Çulha tek yatak 

dirmiıtir. tll birlllrlerlnl ıııtıyor/ardıl 

çalıp söy/iyen gözleri ıslan. 
mıyan ve fakat içi dalga· 
laRan bir delikanlı .. 

Hornefterin köye ve 
köylüye ayrı bir hasret ya· 
ratfı!J başka bir alemi var. 

ÇllY/IR 

UQJI 

• 

LCl~I arıarına gtıen 

cevaplar 
~ 

V !iLi 11Dl1l 
TRAZON 

C Teşekkür aderim. 
JSMET lNöNO 
~ 

OSMllN Sl18Rl 11Dfll 
Vflll 

TRABZON 

Zafer bayramının yıldö· 
nümü münasebttile izhar 
buyrulan hissiyata teıeikür 
eder bilmukabele kutlular 
sayqılarımı suntırım 

T. B. M. M Rttıi 

M. A. RENDA 

Sayın OSMAN SlfBRI !'rDltl 
~1RABZON fVAL/S/ 
Tarihin~bir •şini kaydet· 

· mediği 30 llğustos Zafer 
Bayramı mü11asebetile izhar 
buyrulan hissiyata teşekkOr 
eder saygılar sunarım. 

C. H. P G•n•I Stlc.ret11I 
Erıorsm M•buaa 
Dr. A. F. TUZER 

itli R!Z1' IŞ!L 
C. H. P. Vi/tifl<I /Jor. Hegrtl 

Rciıl 
Trob%on 

G. Toıolclcür eJer/m. 

IS# ET /NÖN() 

ALI RIZA lŞ!L 
c. H. P. vua1.ı /dar< H•ı•li 

Rıi.ı 

Traiı•• 
Tarilıln bir •ıir1/ lcaıJılm•· 

Jifl 30 Aloılos Zafer Bayramı 
mtlnaıebetilo izhar 6ug•ula• lılı
ıiyala t•ıelckür tder aaııılar 

11
erkesiala ııoıtanulııl bllınlJ•• 

_ .... aı&bl\ıt bir ıııl'l bir valide• bab1t•l1nr. Hepl•I• 
B11rlıtD llelteJI k&tşılı•ı. sooıı yııı'llanıyeruz.oMümttııa Olınal~ 

1 ııı• 1 -ısa r•r •nıı11lı:ı 
Halk•' ııe toplındı\aı· Bar d• çocuk &rı~ 11 1 k ' k· ırrırıl. nr•e J s. 
Beli• 9 0dtterloe ıey&hll ıııı ııyıh•t • ' acl pemlrat dOf· 
11•"' •ııl,ttı o dOn71 nı11'11 ,ı\bduralı••• ~ 8 bir ortaokul 
bıitında ıormıt lıtedlklt11 •u~u Dl•rlil ~ı • ba,ka her 
ıuı11•1 '•rıa ıormalırıaı ıOJI• · ııııııı yıptııd~ 'ını yort lçlnda 
dl. sıır•n olmı•ı. Hepıl mlı•ll· ıeoe olt•I tıle 1

1
5 aon•ırlr. Her 

n , .1yatu • • 
rln eöı Dbıı tçlıı• batıyorlırvı· bl! ,ere• b\• ll• ıııir•&ı ola•! 
" Blı n\rt•:rı.,r blilJOrııı: vaılJ.. ,trlD bOlie · 

1 
rı• nı çı tı, . 

tımJıden ·~ıntı; bnırıa; bllı .. · İııç •ttll•& ok•I 
1 yırt ıeslılae 

11111 gerelr.•ıı 1enl bir ''" nrıa , • b•~ır çc c~~un~111 pıra !tun. 
ılı ıOJleJla ı de•ok lıter ııı \it 11 l•••·•• d 1 ortl rir? " kar • ı 11 • ronn1orlırcı1 çı dıll• çoi i 1 bof'u ndı yıı dlD '{alı 

Burhııı Bıılgt, dO" J • vulf l · )lı\p&\ • uıoll• kaıula -
tlol a•l•tlı. Avrnpınıo çOkQşOdD •ı b•ı\•I "rlı•OI· Bunlar 

Ok ıuyı, ıartı • . 
va bu ~ n,n bııı•'ıY•D Hbıptırl er yınl 1 ıırl''' 
kııa 1e sacı, bir d!lie izah etli 

111 ııur l?il8 "''· 1 '' grçlllr.. 
bl 1 1 ııı•$ i01"

1 
Şo~r•· zı uııllet er n lhtluıı .AüP ş• 
Osertodıı durdu. " KendllHI 1ıer Rlıer• yail•~1'.k· 
tQrll !abrlkı .,alını J•P•C•lı.lar , Rııe sut " 

ııııı· 
dQnyafl bir puar hdlne koJa . 0, 08 yıt• 1 

ıodli. Ye· 
cıltl•f H~• ırııddelerl bu P•· 'it ıı•ı~etlP ~·r• RlseJI •ar .. emieketlırlndtn ılıcak- degtlifO~ yıdiktt• 1 ~lr ••IO
lar dedi. Ba lıab ıruındı ınetlıtıll orıııık iÇ 

1 
.•Dl •<>t· 

.. • d & il ~·ı·· cııuJl1e:ılerııen biri keıi:ln bı· deolt • ,:111•1 .;ııııdl Rıe. 
kışJırıD•• ıııtı için• ııtren bir re bindik· 8çıı~ık •1 bir lıilll 
bailk•tı Burbn ııelı•d•n öııct ra ep~1c: 1,1111•~ ,bıD• lara
•OyJeflYllfdl " Htlll fiyatlarını v~ları a9' ııııııı1 1 

1 OrlaJ• 
• · dt· ~ '' . K 1 .... lr.endll•'I ko71oalr.larl .. Nazarlar ~ekil• eıbuıı oıu• ar ıa. 

kııudl•l•e 9•nlldl. BarhH B~lre lı •dl ft~ı•• 'frılbı •ıfı J6
1Ull; 

oau taıdlk etti Ve daha b8&ı yaı.ın 1
101 t•P

11 1~ '' ıtDH 
. ı 11 ı ı allli M • blf 1 11•••• l11btı• •oara : " B r 1 m ı • t)ıtO•" bııtl 0 ıt 

kunıtlldlr. Siz lıeplolı 't'Hlfe- 1i7or. 1oı!l1''• 0 ıık • bOY lbl' 
bl ı bloıl•I ıı 8 111ıct ıı lerlnlıi ll7ornauı; bu. bea ıa rtııınd• ,ıı ıC ın de· 

ıııııeıl•I• olıcıt delil· Bil tan ° ,. 1111 11 ,,ıır•' d ve 
kunetllrlı: eter .. 1 ,r eldoau.· dcı~oo ııuaı 1• k1 ,ıı$11 1 'd•• 

ı d daru1or- ıoı 1 iç • 
auzıı ao •&alu•ı şlmıtlye k• il . opcşıo 1111J1ll Ok1tll-
deaerl erıll ı ,, Koıııı••• bu•dı uızıı ıaıJ:e 11

1
1 areıar 1 osıııe 

bitti. ' knıııe ıı 111 'tıbl•"' 
ioce b<l1 ıııı• b••I• · 

eıll>. lymıp)arı tııelınmı,, • se.ll· ~· bil bır••· · 
aaımıırl b!Jeı;•i• olarak ııloıı· byor.. 8 yır•

111 
10,l'ktO kolluk 

d ld ı ı ı eıen ınt pıl•• •a .,,. 1 'fil b ı uaurladı ar. Halk'' ,. cıoik!D· 

RI'''' r:ldlJornı VilAJ•t mııır 1,pırı61;,,~dıl1 

hud.ıtuou goıtertu kOprDoDn ve .,,,ıırıP cBY 
ba~ıod• Rizelllırden bir htJıl !arı gordO~· ı<I fun 
Burhan Belgeyi karşıla dı iti f1.31' 

1 
t•1 ____ _ 

oto.obll Yola dııvaıa ettik. Yol _ Nl'
1 

$Q11QTl1ft. b d ~ ıı iıll• a biraz boıul<, fakat ...tı 1 -
c. H. P. GıNtl s.1c,.ıırl <lllt i\i\me:r• lıHır bir ..... ı,.ıtte. R rr11ot'1: 1 

E,zuram M«hu•u • 111• l'tO yO Aıp•t DahiJt!llllde7ls. MI- ~ 
Dr. A. F. TUZER I Pi ,, , 

lı:emlll• •ı • ılı: bir kıyı.. Bu- Al ..,cı s· 1 

MUllMMER 'llfR!MBIYIK 
BELEDiYE REIS) 

Trahao,. 

C. T•ıtlckl!.r ıder/m. 

rıdı d• gemi 7apıyorlarnıı'" ı ı • ı..ı 
Malpetten •onrı yeşillik oltallar testO ,._. ) -
boııa,u •ıı ıaıaaara o kadır prO 3 ( f>.· Oniver-
ıtıell•,u ki.. Rlıeye delil, aa•· Ank•11e çılı;'~jşar eden 
il ceıı••hı gldlyoru .. Bıı kıyı . seıırtt1 .o&• .~ . Alman 
Iar•• tılırrır dlrtlı:lerl ve boı· I .1 gaıelt

91 
0 &ol•Y

1 
rotes 

MUAMMER YflR/MBlr!K tın •ı1•klır1aıa flllı verd41 O· ı~ ak•Jed~,ıııl•r• p Dij'er 
lurmıt·· Topratıa nemine n bırı:ıya ııı• 01ıırdı~;1bipeıi BELEDiYE RE/Si bere1tıtlnı bıkım 1 Nırdıyse ve bıılııJlııı ıııtP " tabli-

iSMET INÖNO 

frabrort gıımnıııı lıııaalar torpt bir fi- tod• 0 R5 JanıP1' k 
Tarilılrt ilr •ıi•I Jcagtlel· dıa ııtbi hnlden bayatı tııkı· i tarafta ııı toP aJıP•ca 

mrdlfi ,,O AfaJlos Zaftr 3aflra· racıkl•' 1 dün ııkf' ıık'o'raıtiif· 
mı ... aaıuebetilı i%~ar buqrulart Falıh l'!ı!tı, Blılm .Akdenlı- ye j)e .• 0ıOIJll k·Jide bal
lıiulgala tııekltılr «/er, .~gtılar de, 1••1? AlaDJ•yı gOrınıdeıı tetbirlet1 ~ S•f'e 

1 
i• defe · 

••n•rım. Olıneııı•h, eler, Biılm K•raıtenfı- F,oıııt01 çalrfııı• 
C. H P. Genıl S•lcrelıri ele de burıtarı gOrms•en Ol••· ·tıiinet e .-

Eraaru• Mebuıu meli 1 lıııhyi:\ arkıdıflard•D kı '\tir. -
Dr. A . F. TUZER biri, f,li ıl b•lanılul• ,uıyet tetııı• . • de 

Bürhan Bel{f e-;;_fu Şehrif11.lZ 
Verdi iJi Kon f er~~~·:~~:,::1,;:~;;~; 

d d <lılı: ı • b•f' ı.ır 1 
• " 

- G•çH aay· •• evım - fa•"' 
1 

ataa, ıOıil•O•ü tek "" ~ 1111•• ·ı• •'' 1 lçi•d• 
B 

L )t L. dlıı b" d L ki Oll ı.• • ' ,.. L 1111 1 ,, 1ı1rllll L 
•••re• •'• ya 19 • p•• ••ı• ı.. cılıillit ... ıı· 1 0ir •' . b•d• 1 ak•• ••· 
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JII üncG sınıf: Türk Fıı:ıdıiı (Mantar Fındıtı) Etb·ıse eksiltmesi 
CORYLUS ÇOLURNA L. B 

Merve orta bOyült~ükten büyüğe kadar değişir. O· C§itdüz(l köy EnstiUllQ ve Eğitmen kursu 

Ye1Jicumai bala Sırı Ha.Hn hane arsası 
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zunc11 üstuvani, kat uk ınce diJz. N•diren çizgili ve gl· mfidilrll~Onden: 
rinti!i. çekirdek derisi tiOz; inı:e nazik kolayca kobuktatı leriıı 1 - B,~ilcdıiııii Ejiln .. ,. g.tiıtirm• lc•rı• nam:ııet· 
ayrılır. Kuı•k bülıüntü lü. resıı kabuk (zuruf) bir yapr11klı sat .e Qaptırılac11/c olaıt oşujıde nıd/rtd• tı ıasılı nı•iba
üstüvsnt olarak fındığı sırar. Pek çoic dişli. ol· elt.ıihı .... 8-940 t11riltind•n itiiler•n 15 tıln müddıtle uçılc 

Yalcorıti• cinı fle 1111s•fı ıasılı jagri m.nlcall•r 2-9.910 t•rilıinden tibaren 1.5 girro 
mül/d..tle fi• ııçılt a'tırma sarftilıı setııa çık•rılmııdır, • 

Satıı 17.9-910 tarllıine mdsadif salı JIİ•iı saat 74 ds yapılacağında,, t•lip ala"Rla· 
rın •••mi mrskurtie muvaltkal t•minatlorile birlilcdı deflfrdarlık malcarnın11 marac11at. 

gunl11şınca nadiren geri kırrılır. c-"''Ye lco1'almuıtur I l 1 - 4 arı ilıin o anur. 
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dıi kt1d1fr uzun. k I• .. ~ - Ştrrtn•1'l•l•r h•rp Trabzo~ M ttr'f _mad~r· , .. ı dört ltiuo iti barile !tir bi11eal 
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/orına çok dtıy.ınır. Yapr•klon birdenhıre s!Yril,şmet ,; p, 3 - Eksilt... 16 - ' - 9.fO tariltiııe raıtiaıa• il.ı~ı ... itibarile on dört aisoeal 
ortasından ltib11ren ucuna doğru "dYaş flJ'a"' s/,ri/111 · .. ~111esi iılı ıi 111•1 1.30 da V11lıfılc.ıbir Belıdig• tlairı• Gayrimankulua buluadut· 

" " .sınQe loplorıecolc elıslitın11 lıomisgoııiıle y•pılacolclır. mevlı:i, maballeai, aolı:alı, •u•araaı Tomurcuklar o k11dar ı/cüt de"i/dir. ""aflıaa ·1ı: • ıatı ••lıal 
JI / ıl•'· . 4 - Alu'f:lalılcat t•miııat milctarı !tiaası11da ıösterll. ..., ıa çı .. Y a • Bulund11ğu ıerler; Türkiye. llYrupa, Him• Y nıııı;,, ıa k6yOaoia 

b . Ç' Taı.tir olunan lı•ymet : c:enu 
1 

m. J ) f dlıl lı S J.•telıliler tic•rıd ad111111ct1 lcagıtlı ola•l•IUI Tarla (Kırk lira ıa ı ı 
iV üncü sınıf: Bodur, cOce fındıklar - doı, ,,1; ibıuı ıdwselılcrdir. ( Y•l•iı ı.., lira) 

CORYLUS ROSTRATA MCHX '•r 6 - Jsttltlil•r 24j0 11umaralı lcın•nan 1.5 111.t Artır•aDıD yapılacatı yor• 
111tı• Ilı .ı le leh l gün, 11at : Meyye orta veya büyük; uzunca; üstUl'llni; c/llf çili 0•1tJrı/ ahklmın• iÖr• mueek •t tı .. ı11at illa a:ıı arı lıl.açlı:a icra daireıindo ı:ı. 9. 940 

biraı basık, '•Y• köşeli; kabuk ince, düz. /J11ztıtı {~ılır. Z' lftt/t.tı;pia,,nı ılcıiıtmeJ• •.11,Zamada~ iir ıaat ee"ııli11e Perı•mba rbı aaat 14 .ıe. 
11Y' Cdor tedari~ tdurlc '111 elıaılt"'• Hatıadıı lcıııniıgoııa //,. ı . ~bu pyrlmonullerlD artırma re girintili . .MeyYe derisi düz. ince, nazik kola,cll .,.,11 ,il J 

2 
,J a .. 1nam .. ı 

26
. 

7 
• 

94
0 1&rlhııı4 ... 1t1 

k •" ......!. edeceltlnuv. . -.. v Kuşak kıvrık; yeşil kabuk (zuıuf) iki yapraklı bardl ,.ı11• \/ baron 940 • s No. U• Mo~lı:a ıcra 
OJ/IU••

11 
• • ki' t ' t fa 'f t dairelinin muayyen namaranada Çlln biçimind•. bir çok derin yırtıkl11r1 yardır. ,,, esaıtı na ıye, envıro ' nzı o herkeoin rtrebllmeal için 1191ktır 

şınca geri kıyrı/ır. Ye me1rayı serbest bırakır. dd I illada yazolı olanıarııau !ula maJQ . 1 . . t d' e mu"' et erı· mat ılaa.k tıteyenleı-, ifbtı tutna /'inci kısım: 'teşll lt11bulc fındıkt11n uzun restm ertnın e IY ••ı• vo e•os doaya ııumaraııııe 
Jf'ir.ci kısım .. .. fındık 1c11dar Belediye Riyasetinden : ma:ıır1~;. 1~;;;:~ı.,, ";:':!~!:: l!l'üncü kısım fındıkt11n lrı:s11 -• 

- ----..:.;.:..:..:...::..:.,.;.:.:,_...;_ _ _:.";__:.,;.;__:.;_:.:..:.;..;._;_;:__.-- 1 _ Otoır obı'l, KamyoD, Motosiklet. Pl!lkJ~t Araba, Delz yuılı kıym•tin yar.de yedlbııç~ 
Udd .aJıbetlnde pey veya milli bJr Bakanı.a Su tesisatı mutbok çamaşırhone ,:~.~~:,Ol kllyul reılııılui Dlll tediye ~ eli her ıyıo sonuca ~mıa;t ;:::~hıı:::.::::,~,~~:: 

2 - Tacrltat, Tenvirat reıimlıorı taha kknlrlerı mahallite aJA.lı:darlarm n lrtl!ak hakkı ..ıı.tp 

ORTA 

Kayıt 
TiCARET 

ve kabul 
Orta Ticaret okulundan : 

OKULU 

$artları 

1 - Okulun birinci sınıfına girm~lc istigen Kaı flll 

Erkek taiebııden oşağıdalri f!tsikalar aranır : 
ıı} lllr.ekul ıalıadtıtnamesi 
b) Hüviyet cüsdnnı. 
c) Çiçek aşısı ilmıihaberl. 
d) Sıhlıat raporu. 
f) 4 5X6 ehadında 6 adet '1esika f otojrafı. .. 
2 - Orta okulların aynı sınıfında JK/ YIL UST 

ÜSTE S/NlfTA KALANLAR lcabal olunmaz. 
3 - Dijıır sınıflara mesleki dersten imtilıan ver

mek ıartiglıı talııbe alınır. 

/(ayıt/ara 20 Ajustos 9.fO tarihinde boşlanacak E!I· 
itil 940 sonıına lcadar dt vam edilacelt.tir. 

Hesaplı kiralık odalar 
Sem,.rcilrr ayvasil solcoğında döküm hane karşısındıı 

J\to 1;, her iş içın oturmaya garagi,li ve cemiyetltır için 
~·le ııfoerişfi içinde sa.vu helası "" balkonları ve nezaret
leri fevlıaladııdir talip!ııri" sıımercilıırdıı göncü il.va• ııabıra 
muroeaat etm<'leri ildn olunrır No 20 l"nşOOt eksı'ltmesı' ı ••ılınıştır. Burılt rında blrloci taksit mttddell Eyltll, lklocl tıkıit loruııur•yrtınoııkul tı.erlndokl halda 

lllOd•- k d d rım huıunJe fl.h "• rna•ra1a clair ...,ıı lklDci kaoun ayları IORuna 
1 

ar ır · olaıı idılialuınılebıı llln tarlh!udoıı s '' t y " t k 'it ' Nafıa müdürlüğünden: L Bu müddetler içinde vprllnı_eyeıı 'ferg! b!'fçları Belediye ihl!bar•n yirmi gtln içinde evrakı u ogur e Si mesı 
1 Ele l Jı gıptı- 1 

.. •onounun 112 lrıcl maddesi mucıblnce yüzde 10 ceze zamaılle mtııılıtt.lorııo hlrllkto momnrlyotımı 
- _sı t"'•*e konu/1111 iı: Trab:ııon lisu/no' Qt6alc •hını emval ır.uunurıa ıe·dllıen lı•ezen tıbsil edilec•tl bildirilir. .. ııııı11rmeıer1 icap •der. akli hı! Askeri Satınalma Komisyonundan : 

rılıcak goımar •• pis su t11is11.tı ile m•v•lical "' --._ 12-26-10-27-4-:U-4-18 •• halı:ları tapu ıııcıwo .. bit olma .,..raL:rorı hastanesi için ( 6000) kilo süt iİe ( 6000) 
h i ç dılı:ça oalıf bedellnla payl•tmaaından ı ' o 

•• çamtışır •
11

• n~•otı. len 'ft j • J • 'I • f h&rto kalırlar. kilo yoğurdun açık tksiltmui !J-9-940 Perşembıı iUnıi Keşif bıtleli: (2j891ira 66) i/ıibin delcıı.ıii' Si n 1 •çeşme erın su arı iÇi mez, pıs ır 1 ' OOeterllo ~o.·· orlırma,-a ıaat ( 16) da lıalııtfe satın alma Komisyonunda yapıla-/ B 1 d• R• ti' d lttlralı eıleulor arlır- prtnamealııl 
lhku• lir• a tmı1 •Ilı lc•raı. e e ıye ıyase n en : o1t:ıımuı vo ııı.ııaııa maıamaı aımıt caktır. Sütün mulıammen /,edeli ( 600) lira olop ilk tı. 

2 - B• iıe alt ••rtııa.,11 •• ""•lı ı•nlartlır: Se;ulcs•a•. çiftııçe1,.•l•r nomi/11 anıla11 malıaltlelcl ilci :: .:unı~~u14':::".!ıu~abnı eta.ıı minatı (45) liradır. Yoğurdun nıulıammen bedii 600 lir• 
A) Ekıt:tme ıırrtn•rrıeıt. flJlfte ile •• çeımel•r cifJorındolıi k•yalartl.a 11 sıran ıular 5 Tay1ıı edilen ııamanda gayri olup ilk t•mlnıdı 45 liradır.Şartnamesi h•r tü• lcomisgond• 
B) Malc1111•l• prPj .. ı. lıta116ul 6el•digesi lcimga/uıneılnd• tıılılil •ttiri/miı •• b• !:.~:1 ~~ .. .!~ıh~4ırd= :,~ ıöraldilir. Talipl•rin ekıiltme iün '1e saatında lcomiıgan-
C) Nafıa i,lırl fHcl ı•rt• m i fiti u••"'' f•nnt ı'i9 ııııga• dıı ıın1f ,,.atla• faalalığııtdan içilemigecıkleri ubrma bedeli m..ıı.meıı Jı:ıymetııı Jıı bulllnmtıları. 

4
_

4 ıorlnaııt•, a H gibi, külcirtli hidrij•11 oe rım1111vaiı tlıtifla •tmd•rl do =::·ı:ı:::n=uı•b~•:J'i. ı----------------------
D) Hususi ıartıt•••· lagıılle dl!l ıaileflVU 1'1lardan oldakları talı/il ra,or• ..ı,er alaealı:lıJar balıınapta bedel 

1
•
1

.... Ek "it . 
$• il !tul• mdnderııcatından 11nla1ılmııtır. bunlann o i•yr! meıalıal ile "'m!D aç Si mesı 

E) Silıilıl J ıot cll•t • L aoıı icııif ıtılt1ell·. 18 1 ,. Biıta•nal•ılı ba çe•melere belediııce (tçil•ea piıdir) edllıulf alealdorlllın meomıııından 
J. t i • le Tra•••n ,,., "'" 111 ·ıı""' ... . r • l fula7a çıı..m- en çok artıraııtD Vilayet Daimi Encüme•inden : • 

1 
İı 11n •r • •

11
ra ı 111 mıı •r I levhaları asılJı/ından ıılılıatıı mıııır olıa11 bıı çt!ım• •ıı •· taalılıııdo bakı kalmak 11 .. ,. .. -

rıbıiir er. at 1S rının /çUnat!tnt'•i İ/dn ıılunur. 1-2 o• tıeo G!lndaha temdit ve oıı betlnol Hadaneııin 940 gılı ihtigacı ol:m ( 76) lcalem il••ııt 3 - Elcıılltmı 18 Eılül ~./8 Çerı•1tt6a 1if11j .s• ııtınıı ayaı oaatta /ı b J ı· ( 18"6 ) li ( 58 · k • · J 
b • , • . J "' ,, ,1c.uı. Sıra eksı'ltmesı· 1" l...UC art.ınııad•. lıod•ll •l.ıf lııte mu ammen llaf 1 ., ra ı .,., ıı:ıtırınuen 

tia Tro aon no/ıa m•,ur uıd oııasın ° toplanacllJto 10J: aJaoaiıııa r<ı.ohaııı olan dl~er 15 giin müddetle elcıiltmeje lcanalmıııtur. M•oakkat t11· 
., lt.omfıgonunda ıapılac•lctır. ,,, Lı··· oı·rekto"r)Ql'ründea . • alııoaklılanıı o pyrl menkul il• \emın minı:tı ( 140) tira ( O!J) kuru~tur. 13-9-940 Tarilıin• Ele •J le /c il ti / / P" ır. lS ' Umit alcalı:lanuın mııcmoandan fllla r 

4 - eı tnı• aıı 1 1 
tm• ıore 1 

• ıapı 11
e ( 224) 1 - Traiao11 Liualnı gaptırılaealc alan ,2200 lira/ılı. Ja Çlkmak ..,w •. •ıı çok artıraa• çatıın Cuma ııınü saat 15 dtı t1ildy•t ırıakamınaa topla-

5 - c!ı:11ilt•ııg ıı ilr•bilmek ,,,,, 
1•1•/cliltırlıt 165 /' a t lnatı 111tuealılcı.tııli 200 atld aıtılctep 11ra11 ihale edilir. llOJ!a bir bedel old naea/c ola11 daimi ııncüme•"• ilıalıısi gapılacoktır. lst•lc-l ( 22) l /c i /, J L ~· 4fl• lr tm edil- lh&lo JBpl!mu Vo .. lıf 

ira lt arıı1 ıı tıılfliıtat fJer ... , .,, uıı.a11 1101 3-9-1940 torihi11d•11 itibaren 1.5 tiin miJddıtle aıılı taıobt •o,.... · liiırin mavakkat teminatlarilıı •ulciir iİİ.n oe .aatta tın-
iıdalct vuıkaları lı1tlz alrıp gö11termesi /dııındır. ıekıilt••!I• ltonmıı,tar. s Gayri ıııoıılı:nl kondlıılDo llıalo cu"m•n• fT'Uracaatları. 2 _ 

4 d h ırıakba l lı /-' . . ol11llaıı lıimae derhal nya vartlou ~ Ticaret o ası vuilc~ıı, t•minat melctu • vıga · 2 - Şarlıtamı fT ır 'iin ok• aa ı<Jrüiebılır. mllhl•t ı~d• pa.rııyt urmuelho.lo 
•• ve Tr:ıbzen "tıfıa mıiJıirlıijii11.ıion 6a 1 i 11uırtı6lle• 3 - Elcıiltm• 18-9-1940 Çarı••ba ıü11 ü ıaat 1 S karan faoholıınaralı kenılııl<len """'1.., 

: . · L • _, 11 .1 . . . . yO.luek tel<Wta bııhm"" ldaoo UZ!ıtmlf Ctııne dair fltı•t1e•. dl!l Hilcf1met konaııııaa maarı tnlldqrluııJ dııireılıade oldut" -•il• aıw...p razı oluroa ona. 
l.t•lıliler/n g11/carda l!a•ılı gü11 v• sa•ta bütü11 v11ıa- mlt•••lclcil ltomi•11011 haıuranda gapılecalctır. • • • 1 0 1 111 • s v e 1 a 

• Jc 4 N. $ tı.ı-m .... h..,,_ o .. .,.. ııtııı mtlddol e ipla blrli/ctı nafıa mütiürlülihıclıı miiı111alclcil c/cııi/lım P• d [- _l.t•klll•r Ticııret odas111.ca 111.•lcaggıl 911 a, ıa I• artırmaya ,.Jı:an1.ıp en çok utı....., 
miıgo a reislijin• ,..aracaatları ildfl olaflllr. 1-4 trti1 dr 1uıı,.ce •llll11etlerl11I .,;;~y9il oeıika ibrPZ#I. m•c- !hal• odlllr. llı1 llıale areııında1ııt ruır 

/,urdr:ır ar. n ııııçan (llJılor ıçtıı J1WI• 5 ı.n 
5 - /ıtelc/tl..,ln 2490 n•meralı lca••••n 1 S inci h-p eıııa-lı fan n fllOer :r.uar 
J J ' /ı L.o-. " /c/c 1 t ' Jc laf •JTıea htllrme luıcet lı:almalr .. ,,., maaalll a 11anulla iOre m••a • •mı11aı ma haa fl•g• •• ...-~-....,....,. '-hailohm•r 

Hava Kurumu Ba .. Jı:aı:ılı"'ırıdan • m•ktaklarını ıılcıiltmegı öa,Zamatlan bir Hat eefl11ll,.. •ıulde 01131 
'il ~ • le /ı: fi t d /ı, I ib P.Jri~ler yuirarda ıreo· 30 lira aglılclılcla Haga lııu•lll•na Bir fı:aJı11. taltıl(. /ı,adar tıdarik 1tJ•re • ı ime ııaa tn 11 o• ııgo11a raa '-ilen 12 • g • Q4.0 tartıwı4- Maçka 

J / • J v I Hı ı dıcelclerdir a...- memuleb ocluıa4a lfbıı illa .. • ar a ın•coıı•••tt .r.anunr ııas1f ları lıal• tal/pler n acı. e • ' ıııoı.rıı .. artımıa ~ cıaıı. 
Kıı1ıımaııa ••rt. "oi/11.rı ilin o/•n•r. 1 - J 6 - Sıra n11.man11l mtılt•plı m111cutlar. 1 - ıt•~• .. t>J • ..,., u1a olaaar 

Üç aylık maaşlar 
t- NuıaaradaD 100 Kamaraya kadar S BylQI 940 Perşenbe gQnD; 
101 Namarad"" 200 ,. ,. 6 ., 940 Cuma ., 
201 Numaradnn 300 ., ., 7 ,. 9~0 Cumarteıi 
301 Numaradan 450 ., ., 8 .. 940 Paz&rteHI ıı 
461 Namandao 600 ., ., 9 ., 940 Sah .. 

Muhasebe Mildürlü ... iinden : ıra 
1 1 M k. . ~ .... tediye a er 

ille •ldla ıtım araıı:llia aç •Jhk. m .. eı• 
1 

• Qr 
Jttkarıda dotç edllmteUr. lı bu maddet ,..r<• dairem 1 

2 
111 •· 

ııaatları llAıı oıuaar, - 1 

Kadın Tahsildar Aranıyor 



"="""C\ 
içme: 

sonunda 
Noksan ma1zemenin 

içme suru tesisatının 
·llcinc:I teşrin sonlarına r'od
ru tam11men ikmal olun<1-
ci14ını .-e 11rtık t11hir ra te 
ehhur gibi hiç bir rr.11nı.n 

zuhur elm'1erek iki buçuk 
•y sonr11 yeni :suya kalfu· 
~acaıımızı memr,urılrotl• 
baber 11/dık. 

Soulcsudıki d11ponı.,n in· 
ıaatı Eylül sonlarına dcs}ru 
ikmal edilmiı ol11c11lctır, 

Su tesis11tı bııgün11 kt1 
dar tam11ml11nm11 lfe ffm• 
suyun• karusmus 0!11c•k
tık. llnc11fc l'ırrupa harbi 

• 

Kazalarda tetkik gezileri 

bitıyor 
kôffesi gümrükte 

1 
; .. 
IS(te -
• -lllllllll 

r10A~ ltalya 
o deniz 

ı~ ouu nın 

bombardımanı 
lfokara 6 ( lf. lf. ) -

lttılytın tebliği cttzayir sa· 
1
1 

hiller tıçıkltırıl'ldtı bir /,,ıiliz 
filosun11 tayyue hücumu 
ytıpıldığr. iki kruvazöre isa· 

1 
betler -olduğulfu, diğer ta 
raftan başka bir lngiiiz fi 

' /osunun 12 11dl"y11 df'nizden 
. ve havadan hücumlar y11 

1 

porak btızı n< /dal11rr bom· 
bardıman t-nttığini, haıara 

tm tız o 1duıiuru, lt!!lyım 
tayyarelerinin .- toroitcbat· 
la11nı11 mukt bil ttıarruzlır 

C. H. P. 
Vilayet idare heyeti 

Cumhuriyet halk partiıi 
yilayet idare h e y e t i , reiı 
Ali Riza Işılın riyaseti altında 
Çarşamba gfinü •utıt haf
talık toplantısını y a p m ı ı 

parti işleri ih:erinde bazı 
kararlar ittihaz eylemittir. 

Alman ajansı 
r:tediyor 

Ankara 5 ( A. A. ) 
Alman ııjansı, İnjiliıt tayya 
relerinin Berline hCcum et 
tiklerini bazı verlere bom • • 
balar attıklarını, fakat bü 
yük huenta sebebiyet Yer 
mediklerini bildiriyorlar. 

'"' 
lldn tırı 5 lcıırustur 

125 Uz0 ,.,e&•k : 121 • 123 . 
1 /7 ıncı yıl 1 
~ı...-~----.;.._.........,-.........;;~~ 

~ 
Tra zan - Rize 

Fidaılık .. 
: lll•lıi• air 1abe1arıd.ır., 

Halko•i•tl•1·z: liatk B.,ho• •< Mulolı!O• Zilaai D•rl•, kir,.. 
Bolgıyi d ol•••k 'ılı ynıt ya· bni ,ant• •••lı •I•• 
vıf toplıııJO'· Salo• delt•i tı· lılrorfi:aılırı lııtı•el• liuap lılae 

el da lıiıleıc• lıa\k \lı" rl&r- f&T 1 ,. •·Ba fhlulık 16 ••· 
ıar • L " op• ı bat '" 1° ıı.ıı 1 t el 8iali1'".. .,,tOıı liııaiı 11 

· ıtl• .,ıh.. r. 1 1 t• 
•• · (C•1>•) .., achlı: '" fdralorl• .. olnnl-

pazlrı i••t b' · rıerı..ı.ıı lı•· rl>•••ı••U ' d .. • . 1 o lı. ... . . ;ı;..... ,.., ır. .. •• 
a"• ıçı• o' ı.ar Ri •l•alı: 111~· ••f •• ~,. 1 t• tiri~i•. FulHlık 
dlıti•l• ••t. d·kı lo lıozlariaıı tlıtlyıc 011•

1
•, ~ dlJ" ı.au~a tolı-

rtır 1 ori ı. 1, aoo •••" · toplorıoı . · . ol old• ır trOllıİ lir yo al•••• ye-
tD rJa •.•lııblctı r "'•ıit.. f.p•}.. ailı. iıltr rörl 
beloledık· ı.ı• !. tııtirilir... ıy lti•l !.iç yadır· 

Şiısd• Bur lr. kı••f'" uj(liylllır f ..-..~.! H 

lıt ,,. Vali ı E••''' ,....-uk ; Mu " 1 lıı • •alit.l ı..ıı.ı ı••••I••·. . Lor•'• bıiu•••ı· 
" lh" "" ıı b r ı • ,,,. • . talı.ıll• ıt" ·ı.· •lrı Tr• •••••'" •••iyot n ıyt\. 

zoaılı o!d•t• f' ı, '•ku, t11• hl· "'"~llırı•• 
tuo, ıiadlr•• ılıdı.,, deyıu .ıo .. ı yı..'1lı· 1 d t•••• .,.,. lıit 
yur• koa•t•Y" 1-1.ıı. .. inliy••• " lı• lııı' . f.lı•• ta ılaab . · ae ıi•y • I 1ol:tı. , 
krndil•r"'" b' . ~•lı:ları fok• lıl' t•Y .ı 1 t•• raç. R .. 1••• 
höy:o .ıaııı•• d~: 111deye kn•F'f" r••· lıılk• ·.;;,1oriliJ•'· 81• ... 

N'ıka"' h hıra••dıl:l•" illarıa t•flay••• JO lıi• kılo Y 1 it• lııılaıiılı:; 
flı•• er.1 al 1 yıh• lı: içiacitlrr . ~J.. va r• 1•P1• k )ıl .. li.t•• , • ., •· 

Üç , umumi milfettiflik kıılır•1laı. bD 1 lı•P''"ı r•P
11 

· Tolı••• i••• R••· 

da bulunerak dört gemiye 
:iii'1~[ii;~w~~::ıl · i:sabe:t •er yap dığını. bir 

do/1J.vıslle tesı:111 
ta ait son mü
him malzemenin 
cı'tbinda ba:ıı 
mü<küller hadis 
olması üzerin• 
ış uzarnıJtır. Şım
di ise bu malze
menin kaffesi 
geımlş re gilm· 
tükte hazır bu 
/U1: maktcıo'ır. Yal· 
nız bu rralzemtJ· 
nın gÜlrrüktea 
çekilmesine 11it. 
kcruna tabi ba· 
zı muarre/,./erin 
ikrr111/ bır h. ft11· 
y11 ktJdar net. ce
lenectktir. 

==~~= 

Üçüncü nevi 
Ekmek 8 kuruş 

ltr/y;m motorı-o!unun bat· 
tığını, 5 lngiliz vt1 2 ita/yan 
tayyaresi Zil Yi olduğunu bil
dirmektedir. 

VALİMİZİN BABASI 
İYİLEŞİYOR 

Hastalığı boronıitten ıı:a· 

tilrrieye çl!'Vİren Valimizin ba
bası eski defterdarlarımızdan 

Bay Mebıı;et Adalın ııbbatını11 
iyil€fmcğe yüz tuttuğu dlln 
valimizden gelen bir teliraf· 
ta bidirildiği mc mnuniyetle 
haber alınmıştır, 

maarif mlişaviri hımıerimiz K•d•:1,.;oı.: :c• bil
0
1l· Gi •••• ,,ı.ır.ıı~·,1:. takat auh •eri· 

B aiiller ••• '\ılı:·· it••• '•• ıhT•• ·ıQıllÜ 
Reşit Tıtrakçıoölu kızı n. .. lı• •ı . 1•• ko " • •iailıiı u• 1 - yeamek aıı• yırJırdı •• . ~i iaıpıi ıı•• aıve 
Sadakat ile öğretmen Osman ve i1••"' ıi•~rdı yaaıyer.1T6r- tCö111'. ş••_ 

1 
yeliştliriJ rlar. 

Galib Kop•t,in oğlu Teğmen lıüa Af'°"' lı• ··-·· .. lıir ..... ı. :atıf' ial•J' l~· tıs ta riıttriyo· 
1 · . r••"llı . Y • lıo ıf I Arif Kop~r'in nikah tören en Va lıi••• •Y. k" 1 ,, ... a.,.,. ,.. ıcondilırı•• öd••••• .... 

evvdki ~ün belediye evlen- c•11,.ti11iıiır k 
1 ~,. lııayat lııalı ,.... ıo •11

'
0
' 18_,o lira laiHi• 

me daıresinde güzide divet- T• bıkil:ıt~:.,~:1 •••il ,.. el>ocil do•fi• b•~·:;... ,. 1 
liler bu:rurile icra edilmiştir. bir ıuaur. ur•1 o\o:ıo~ bor\ vor• lı tılıll·• yıpı "· 

iatlyı••~leri• '") ~alıae 1 ôaı• t pr• 
1 

ftrilir. Şartlar 
Tebril.: {.der ııaadetler ••••• · 1 r•bll L a.ıaa 

t K,oaUf aea?A etomO• lJyıu• il 1 &\tV.I •IDC: 

d·ı . ., ••• 11· . • ı:·~· . ı enz. laillul~ .!•• V • •ııloalıl• rıttıı.. biWrılır . 
§ Eski frabzon matbaa Baıto Ziıalt 

1 
•li:Jiti be' Milat•· par• ,.,,l\ır. 1ısdılıl•• altı ••ae 

ıı müdürü Hasan Boxkaya tarı kıy••111 'ı.''11,..,,. &y lıhni fto·ç, 
1

1 ~or•rtl: alt~ •t~P~d• 
1• ıl J" ~ .,_ 1010 " -1•~• ı ıaya 

kızı Bn. Nahide ıle Maçır;a l Dwr'• el " fııu hk ıoD ıonr~ 11 B• f ku •' ıp•akt.11 . . . o .ın, t•ka1•1'1 
"• ••••r•arı hl~İ ö ı.oır0: • k'I• flf s'· Lu .. ın 

yarıdat memur n:uavını •- • d ,ktır. • 11 • • 
krrşıladı. • .c al ••1•'· 6 

man dilberoğlu'nun nikah Fidıalıl': ı.lik; rllrlıth wo "I• ıııo ç;; ı.ıruşt•• ıl!f~:z t•~ 
törenleri ev'felki gün beledi· .,.,.; li ,,,rl'1 '

1• •"""•I •• ti ı k.t ... ••11 uı.ıır. 6i• do~bo'ii loir 
Em .iyet Müdllrün:ıüz ye evlume salonunda lcala- d ııl rı•'" :.:: ·~ "• lıoya y.;ıı•,.ı ~.'v•:o·~ir• geıı~r fa~u~J•· ~arak 

Bir aydan beri mezun balık divetıiler huzurile ic- 11 ~iaia al•,~.,-:· ~i·~~ N slı •'·J d~oüaı •"" 2 . ; B••••I• ... ,.. 
ıdulorı ı '01 • •fl••or ve ı . ·1ıa el IS tır• vtrll·. 1:1yor, keJI· 

bulunan Emniyet Mildürümüz ra ~dilr-ittir. v··~ ıl•J' 0 .
1 

· Et.ahaıaı a•rıll •• Y. 
1
• _.1111 yııııı 1 

. 1~1ai 
H · K 1 d k T Ç fi b h 1 '-! d' · >• • • h<r t ~v u '" yıJ<' " amı onura p ün ü arı i ere a tiyar il! ar ı ve gölJ&1' '•ti'• biriıyu ta- b ) ... uıoı• 

•ıla f d' iuıa ''" • 
vapurile ıehrimiz:e gelmiştir. !eriz. pelerla lı• ,., ilıaeuH I~• ife ·~ 1; içi•··" . · ~ıı.-Vakfikebirden Şal 

pazarına 
i.-.:;;:=-==:;;liiiii;;;;.;m~iilılm,,;;.,....._..;;:;::ııı;;:::::::;;;;;;-;:;.ı;;-:jj. r·d ,... ... d L ç•d"''" . h•• ,,, ~ t ••Ltı ,. tl •, P\.~P' ,,. rlrır3'•• " ç T j~i111!l • i J• yırt• 

Ekmek fiatlıırının yük· G Parti b•t•••' ~: .ı· . 1. F•lırih•Yo• •ı,, •hl••'• 
1 · il · h Jk a ucuz 1 VataJ>, öteden beri dillüde gezen bir benzetişe • tJ •l••ı ır. , ... ~' 

lf; melı zenne 8 - (>o° r laakl . (,9,1doD (e•ml )' !~ 11'.L fi lılflcıfll·•" 
-16- Yazan: C•mal H:z• Çıur k k d. k makıadı"l• aöre blitüu milletin mü terek evı' d.ir. Her ferd naaıi •• '.ı 7 .ı •- f b ı•• e. me ye ırme ~ • rnzeı r•'. •·- • " :,..a ·- 945 da ikiaci • ' ncaY 

Belediyece ü ç 1. n c O b 1 r kendi evinde kaç kiıinin yaıa1lığını bilirse müşterek lerlQI 1,11ii ıı.ı,' iyi a11hye7aa. Ha KKI TtJ _ Bt!#lcdii:ıüıtti• •• nf1el ı cfılı: f.e ıünıılı bir ıiir>tid 
tetlcilc ıdilıcdı. ı•r, •lilMtm ••ktehirı ör.ündelci ıenlı 
lc•rJrıti•r. s:11h• re ıose gol bogtl.:ı>n 

neyi ekmek tesbit edilmittir. evde oturanları da devlet oyleee bilmek zaruretinde· Detr•, ~· t•b~lılı:, la an eliyi• - Ar~ --

Bu ekmek ıekiz lı:I Ufllkl dir. dheale~f,.ı n•dt lıeırkoı.ot "r' ra•. r 1 m Satış fiatla her fırında satı aca 
Ye her fırın da bu ekmeği Teşrinievvel ayındaki umumi 11yımın gayesi de 
pitirmeğe mecbur olacaktır. 

1 
bu müıterek evi sakinlerine ve onu idare edenlere t k Bar••ı, k6yl11rl1»i:ıin iter boı• kö11tii f1atantlaılarlu 

11ft1İ ltagatı 6alc1111ından par· ıılıılnııııt•. Nutuk "r, hita6tı· 
l•lt bir İdilc6al fJatieJiçcr. l.ırl• kursa" açılı~ tör•nl 
Toıoi, 6i:ıio Tirle l•lcılilıı· gcpılciı tıe melıtep tarafın· 

•111 lcög •h;tlerlne ta• diJıt miM/irl~re miilcıll11f 

Belediyemizin bu yerinde öğretmektir. 1 ı/ t f. r a 
kararı memnuniyetle karıı- Başvekilet latatiıtik Umum Müdürlügü "O()pera i ıne o . 

İi~~han B;lgenin Şehrimizde• kaYıt ve kabulüne da:~ıi aıanad• ıtrmui11i t11ıaılıa • lıir öde :ıiyr.f ctl •eriimiıtl. 
4Üc•lı, oand•ıa 6aılca 61r 90 WC•.J• ,,, .. da ııçirmlıtllı, 
•ıla fiti mtlııneıe olaMfl% Tahsin Us .r hafif lı.asta-

Y •b••cı bir ıö:ı bt1şlca 'anrnııtı Rt1filc Koraltrml• 
Jiirli ıör•lilir. F•kat !Jtll· 
111• lı.111di lı.11e.,i:ııln rtaııi 
••I ı:ı ke1"i. lhil/t srr,;o'1•· cı ı;rfc.,daşı•r hııı • ••t"f#t 

Verdig~ i Konferans fırıdık Tarım Sa~ış .. K?,~~;d,o: 
mudurlu~. jsyeni or• 

, er•tıfıJJJ b•t· 
• /: r ı Lt fı _ Ger•D a•yıoloa olovıa -

atiıiıt 111rt '11! ie11pl11rırıdtı11 'ş t 'ı ,. '"' · ~<~. •c·- ". 0
• ' 

r .J t ti t / .J l l Ar~oelıılor, Bıı ..... ı.krt ve 
l>aılca k•ll•ralııcalc bir mal-1 ""' " ı fJ.ı? u ı "•' ı son· 

1 f / L • ' bu •ıllcl, fe9 mıltule bUf~D 1'1 
•tllll ır.nc•t olm11dımı L. <•et MT • ipi RIT ftCtı ııçır· ,_ ı; l le ••a.r•t hpilale•larıoı IL-lr hr• ...,. 
jıı t/ı.a ıo"ri• bi:ııı'1111 - • - - rri,ti · , L ı r • r' ıorıautr.U· lıa latikrahıaı• Falha.,..,a •• r 

ri11 durclc ıcel<tıısrnn d~lıi Ş i 111. d t Şcrlpırı:Prmd•n •aktır. BHu yıpm•t•. bari!• .ılh· 
wıaraca/ı. /cadrıti fÖsfertnıe:ı. ~ ı orgcrn gtlmi~. t"" hatm'1n· ,ı,a daba multtadirtiir. Çüa~& el§r, 
Hatta biz itrıluln/arın da ~ ~ı lır.tıra Hl ! <ı~arken irparat<>rl•tan ••Ytlı k•rtıaıu!a 
ftfJA:iıı• fılı.ıgo. Ba. ktn· rıGlıig• mi.idiirü N. ·ım Ak- ı bir 6aıitoirlit• .ıoıebillrsi Oou•I• 
fil L le b loirlilı:te Jup lı.luıobiiirdi Kettlime 

ra,. •t a iligditr.i:ııin giizlii !'lllUlftıt!a t'ldi. O lı: 6 /( ırlveaeifl devirl•r, o ka.ılar •H • 
aş a ıni/ldleıd11rı çok f.,/c. c'n 8 s~at d iiurirtJ~. 11~hi !arda lı:alaıııtı. Böyle e'dul• hl 
~ olıia;~rıcr ıöıtertn fıtri ptı lct'glerir.de yaptıjı td• ele, bn millat. iılı:U.ıı, hht .ııı~ 

ir muırıttir. lcılclerde11 ıorıaıı "" bit/cin mtdi. Ve "Alotark,, 0 çıkarliı 
Kögltrd• lnkilibtn ,.,,. tiöı r.r.iiıtii . Vo bu FlyElı Millet Mıoliıl lııG 

iır:ı tem lcaeoıtte golcacalı ı-~=~~-==~---~= 

•a••taı.r, ••m•,.
1
• ·''· "· Beledı"ye zabıta ka.drosu 

•lg• f1İcda111mı• raı:ı olm•· 
•0re:ı. ş,. mennı1 giilcll at- y . B 1 Jl ., 11a., çık•• •eoaill11Jc moilı•I· 

fl"r, , •• '' .n.anua11na11 b i bel JI i 
Dl•rıııa ,,e J.:.6•• bir .,ı. t!Ofll mnipot• 11ir• ·111 l•riAten ıenra tlar i.l•••n ır;a ıtu ' ı•n a, 
lem l <1t1•i'o • , 1 •/ t , old•fu giii hırolcılmall o• lıotl-

o •raA: girmenin •ola- ı· • m•• •• J" ır ar.an, . 1 - ılll 
.. 61ıl-•'-t L le Zabıta/ Boledt .,.;,, 10-l5 ıl roda taıorrg/ trıdııu ._goır;ı 

"" " a 
11 

ıarc 9 ' g ,,.,,ı, ılırıc•, Jerı,ce dıger ıer .. 
•alı.tar 1 il "' a •••• ı1cı lcoJro,,, .... 1ı,,f.ua ıttı. <Jlılorin .. c hinn•tlc• belttlig• 

· ıte Tirle inldl4bı· l liııl 11Jrı2gorru:. 
aın "lı , ! lcratılııun '11Jıişt1fın• rnanl ol. 

d Cl ... i11/ı.t/4bları .,.. Bclcılıı• •a6rıaaını (ıa.,•ı) Makla ma.aoiJir. 

::'h,,~t.:dnı'rm. ••kil alııı ba l ıııktan brtoran ~an•nu tahmil '-ş;,;;ı;:;: s.ı.Jr balcırwdan ... 
•tilil .,uaif, darı ii .,. h~ıJnlcıJ rala11a1t 1a:clırce i,Itrl,.tle, zabıta 

Sinuli k ti. , , ltotlroıo ıöre lcô(I 0 • "•fi ilcın /cumınrn muoi•inı ar•• 1/tilr.ar 
~ altF•mıarıı;ı:ıı •

1 
~ıltı/c i/ıriı• Jo~ra tldıtfn bir ifaılcal •ıf•,..iı•••k .,. onan çalıım• ••• 

g8f. l . aran ıgının elm•L la"••lflftlın 1011/, ge11i ouı ... "·'"'etmigecolc iir mtıddo 
.,e •rıfe iJrt "[ • • "' k i/; ti lıar•ıın " •rı < ııtmın · ı ı grnl icaplıar ,,ıJafn· J 0 il ' lr. 

•1' • I ıı er •• yen ' " 
liiitnis '' ıı törenin11 git• don h m•t11•rların, g•niıleg•11 Ba loöılc /lem "" ~ole llımtll 
j_ .t:Gmcırı /ıa//c , i h • ı~ lLI Ol' tdlf•ll •• 0Hr/nde t/urwlmaJan -n ıö'-. arasın· rı .. m••a acmırı• uf" •· . z •uıp ç•kmat , .

1 
ki . L.1 gtçrt.11 ahıta kumıdır. Aalılc 

rqA: / . Q Wa· f· ru ı ca<•op •"tc lfllll aıu ır Ol! kı!jafetcfz/i/c §ı1ıı1noen canıa11, 

~er:..:."' ı;~·h U ıtlrmolc haıll "'üılııl al•r. l'amarı ılldqtll mucip oları lıusıı 
'· 1 k ~ •ili •• ,. s.ı .. 11, ... ı,. umumi lcraa •alt • •tbt.b o!crak. ~ontıdlsıız. 

• • ."' d~i rll Bura• l••d• hll/1 l rol ..,h/ıı hol.,••" lul!.,, ı~lcip•/&/İ 1 gôriiyor.,, 110• 
tıaı sı '/.le Karallo.na bat ı ... ı.ı. ... • .,,.,ıa,..nı... koca bir ttö.ı ri~orru. 

t K el, l ı•hlr ntllc17.,.ın.1• bir lcadroıa H•lkın sıhh r .,.,0 , r ;hll 
grıı "' er Q , r r alc I <zr:ı.r ihUg ç ,dec fi, tab't lcarıı !JOfl<mna C'<l•p ., .... c ... , ,,. ,,..e 
et ııt ', E m "lıim tinı lanmalr ldıımJır ıtl• c tn mi crlilt• merı:~ :11 ı 

.1 oe m cburigtıleri ıık, sr/c müra· 
"'· u· ·~ıt Beledigı ı •·l•lırinJt'-1 ı'/•rl ıra, •• ~ • " " • /cche 11c tal il , /ıern lıı/ediy•niıt 

t liği menııuıni ~tle ırıüşchaıfe ol· J lı lk &alt\ .. , ı•,,. e ırıeoc~Jigctirıi '. h·m a• o ,,. 
.ı. ,,J• 10 tijimi:ı. zcm•n, bu ilerilill 1 ınln lr.or.,.J•zunıı oçıfo flrıroıı bir 

Yat eden oarlıfırt tlemaRhr olJ harekettir. Bunrı gaptı omnk i .. , 
nu düşD.ntlgorrızf iki a:ci• uarlıfı feda •ylemrk 

,,relılrı ht'11H, ,.,,...,. Jımok.llr .. 

kilm,tial yorattı. Ve loöaftye bir .ı&ayaye H•zellifi:ııial kortlılt Vi~ı oı,ll muracaatlar Unrine ko_:ı.ı' deli jtibaredıı \fllll 
i•yn orol•sa. lolr kıyam n ihtl· şı • .ııı, lıo y••I dlay•, fil'!• 1ıt \> 1 · burll k dar e 
lil erdo .. ae;doaa woliraelı: ,... dotmalr.h laılf. ı ... lıeri .. b&7. tak Jr• »" ~ kabul muame e1ıne 11uo• a lı illeri· 

.. f "-' J ' L yıD tO Qıl& t aifcıi•i Yerdi. Ve yudl. Dl• lı aloer ve•lyor. M;ylııeroi 1 ar •'.· ı Jaoııştı.'de ht uıuame eıı .,u a fıııdık il'; ıııilr•c•-
lıuıılaulan hi, i»ri•i yokt~. Bari• ıon. •il•olloao dahil it•l&~ .. ı., edece~c 

9 
il ortak ol•ak arıu eden ratifi11ıse 

ise lıaı1ların lıor biri, !iytilı:, kov· oll\1•, Fraaoıa iakilllı•mı• lıHila , nin 30:".ı;n'94o tarihine kadar koOPe . .. · -
velli n ba~tiyar Tllrlr.lyHlıı bir t•relı:eaial viti - Vıaby- rnl•• etları ı . ·~o.lıuıur. . __ . 
raraolili<lir. anda •• ,., ..... , •.tonlar .ı... 1 

Don zonllı Alı:if, ve ı.,ı ... ·.t ı.,:ıtore, biuıt .ı\aert. ~:ı.S~~~-~,!! ~- k da' a 
"Ü91ca IHlO Yarlr.I hoaimel alUfl f IU Ye <lalı> çeklırı, luıta I• JI· a "5 
çelıyor ufka oiyuimiıln etr•lı•da,,, rarto. R.ı ... aynoı t>ilı b .. u lıöy. Bı'" "'azetec·ı ar . 
dıye hoyl.nıyord.•. ı ... ııa. o.ıll,-or. Yni ıulı:u.ı 1 -~ 

Do., nnllı Naıaık K•••I t.lrdir .,.,., . r!uyıt •nlıtelıl J ş t'balOrl.. ı ı 1 J k 1 J d B h • • 1'n 1 d nruıtıt vavey •,, ., • eaı• • ıyer •· • Pelr. alı 1 Bakalım, ba yeni elbyı ı'r geZISI - oeo;•• t!Y'-' ~ -;. 
rlla, arkı•ızda bot&n bir •afer do"a ıluroua. Mıll~tlorl• araa .. ı • --- t•llll 1 

1 d - • I · , a •? - •( apO ' •l• ve ~ere utanı, JOC •rı•i•,.• L 1 1 1 t lııl lı LI ,.k 1 - ~- ~ı•• • t biti 
A 

, f •U: •• ... aa 1 1 r Oa eaae•I d \.. 1 J 0 Si- k1l'9e 
tattl:a On ruurlar ve flfO v• eeHete ıokııı•.. ŞI' 1 "'ltll'Jlet b!ııttıaı• •ıD P ftıl~ f{n uııtlP· 

lı · t· b , d 1 ı I' ,,ı 1 \ı ••ll .ıeb• ıiad•D .ıı ·~· , ... .,. '· ··~ız·ı• a • D • BuH OD çolı ••ralıla ı..1ıı. O•OC• !Yet l:lıımı borpteıı oıı· dde ,,po• ..... 1101r . 
~8" bepı~lz• nelaı ·~•lyoll lt •t• yoaler, bialar l:ı. l'akot, ulııa bl. celıl ••:~• 1 bir lıatır• olırak Dili cı ııoprO b•f'~c•Y ) )ıııııı 
AJH .•• aalr n mıtıa HV H le .ılokanmHl8 Ç6alr.!I lı!aim b. arlıd~.·~.'llhtlJOfllm : ta b• J )"bl( ( O Jflf blJll&ll 
lrad•ıı Yardır. . D ., 5~· • t ı dik .. .. e ç ~ r 

B
. 

1 
L ,

11 
lıte, ıaloh e.ılilıaes lıir lı•.ılıım•· 1 

1 b "• lı:Oprllıllıll• 1 Ş • 1 ılr.•e 1 Jı••1 
, ...... .,., • .. HzlfH kı••''ıı lı h • .,.,

1 
dab• .. I••· 19ıala kOŞ ,• ııt fırıa r bakıl· 

buıa.. İ•a.ıı•i• dohı tcoblHtlı mua vardır, Ve bio, .. ıayeoatı•ıa 1 ~- • il b•~' • tll 
wanavlya .... ...~. yarlılılı .. ~ Ya ••YOCl•ti•ia yui .ıaayay,, ıatb•P' r. t.ıı. Msnı:ırsrı Ye t0k• 1 br1• .. ııe; dDkk ... 
ycat11• kararıeıa daha aa,aaolldit ltHd.i tepuklorımıa horhıılo '1•· kok•'~ 1ı:,~' bir vazı1et ,rıet· otıa o•P ı~ı• altı' ı • ,,,.ıı 

r•t••I• lııaıl••'f hııludıt•••• tıtl ff1.,t ~ Cırıt.ıı. ııııl bin•• tııbftb•• 
l4ta bl•• ba rMlı n irade lflbl, lto,.,t•l•rı••• .. .ıııter de•· fı ıııeıı t\uırmı ve yerl•t· 1,sıball•• ıırıtaollllltı' rdl~• fl-

1etl••lıfıoı ':'•ren de "mili! mtuk,, lotlarl• alaa •lluaolıellorl•lal d ttrıt• ',t" teıı iyi Japılıııcdıtı- ••bıeol tkl •ıt• ı•l IUP cıd· 
dır. !!la onala halı: 6llı:e•i•I~ •• 1;a ul•l'•l•,.ıaa ve 1 .,.,1.,111 1,.~ 11, ıd•,a ~ ,!b bı 

10 
p•rlt•• elvf cad~• 

1 1111,.ıt 0b,,.derdl.. 
yök•ek •<>ktu·aı tn• tnT. Mlil•tl• re tanzim etm't bai~anyorn. ıP "l ıi ı ıo ı t b• r 
rio bür ve muatakll otm .. ı llH· B fıt fıpolı • ık · •1rtır a lıl ır.••'' ı bir ı•· 
mH• tutik efierek k•adl ••lt•d· isim anladıtı•ı• ,.. andi~ ı•• t•t lıt «erkeu ooısrıD b:;~ de'!• Jr.•:: barşıo•• ı•'; bOfDlı: 

•İ• JHİ cilayada, Türkly•, ao .. bblt 4ıfı• hpnııe o'.d•· Şl!Dba 1'oprD•rdı Barı•l' •.,ı halli•· 
doratı•a 11bı, f•lut d;torleriai• ı• ao lıı• bayat ulııuı•ıa, •• ı• B ., ol•• .ıoo V• · b••• 
muloadderatına da ayai aamnd• .. ba lmp'lratorlait•• Y• •• t• ~aıııbllD '-ıı ÇPlı:li /~,kı,.r. t•· .,8 e• lflek Jı•b'~,ı oı~P "ı\fı'P 
lılrmotk&r lılr •ill•t oıfıUe Y••i ııo ıie b11 ' lıllyli: ulıa ıktiaa .. l ,ılY't •• t•t~t" eı~ 1011•1• 1 1<•· mı zade B. I~• 1~1rwl tılr 11~18 

., t L. L t 1 et•lı 1a1P 1 H 11 ,.,ııı tııllTI •· 
Bilir.ırolc l••cnmtıin< imk4ıt • 1" ••• "" parç01ı, yaa• • · t1P Şı L. il' ~ur~rd· 1 dı•• 1 · 1 1 " ~ ııuı.••• 

, , 
1 

taııımimldir. Tlrkiye, oad•• • •ibaa •• ,ıııı lıt!carı'da 
olma110.n ua na in, gcle, gtle iti•da mlttaLll ~;, •••lokot ... 1 " vp D~ d• ah b~· dL bir ,. 
Za6r12 KQı/ronna dogaııdığı m•g blit a .,ı; er .. ııı.tı•rl• .uaJ•• f). il , • ~;" 1 rl fC d il~ H kıltıı! bl dl ı ctıa•· 
darıdı:ıılır ololifl kod•• ,.utomaıJmicllr. Ya i, ' )d' t \arı kU• ı v 'lr 1 1 

Blrrr.aerr.altylt. iter eilı~lc• t/ırl 
biT mif~~ı~•tJ Aalin• ltonal "' f/'.'• 
dl i A.ıı•O"• fıt;;/t fllftl% 9'"' 6 ,. « .,,. 
.,. ... ZaAıto krsmltJ.ı men a 

oe cd tl~n takııiıe eylemesi 
bir ll!Jruretlir. 

Hiç bir laıarrrıf ~ndiş .. ino 
/odo olunması dojrıı hulu1'ma· 
yon bıı ana iıln ö11ama.delcl gıl· 
l aria elı alınarak baıarılma11nı 

4,.,111. bıklig•cıli"' •• 
ÇULHA 

: •• ı .. en,.•••" lr ı yaııl h ıbt .r ıe ' • "• ç• ı ı ı 
1 ••P • 0ıu kı 

oı.ıaro V Y l la', :ı:ıı.r ölg " t .k pıoJ var 
y 1 ftÇınaaı ııı "ıııilli mlaü.. A~U [brab Ku • \\\ bil cıı: a t a!ı \f " ~ 

ile ifade atmlt ol at~mua hsy&I . Afil t BO •)1 ).vnl D r • ' " 'l c \' • bil O 
'H t rib g;)rn;ıı • ae de r 11ııı• U, N ~ Ba rı ( H•· r t ea \ c•~ t ı\ 
llJ'l'Madur. Ve b&yl bir .Jt 1 .,. ı ) h • Ta k D, \ ~ 'tı :Uı 
her hanıi bir talııil ,., lı lımar ,ıı ' l Y rt t l@lerl 1 1 a 

11 
1 ı · ~\• \\ 

'· l.8.11•• Yıı• •• ıı.·ıırJarJırdı .. Ve ıştı Jı:I bul ı' .. bir ' tı:l .. ~. 
J.ıeo hıH flrwcyee İmlr Ve aO•• b 1 tl ww • b l k Ş I• y 
ra•t• kol ,, c ı. ~ola br bu' ,.,. r d Ştpbp, Kıhkı· k 1 1 ' dt 
a• lualora kortı ıHfO~ Ve mala ft de!l eı 8 r llt ba :ı: r Si uıtd r 

ı '
~ 0ıb r Anuı, • S::ıııı nr -

hdretimıs'• r. altan.-•t •••••J · 
11 

ıı, •t•l•ılal !dar tıcı:•lerl - C .. rcet !1Llf P 
mi• a.uhakhlı:tır. lı i dl •ı ~ı· tilki &tLlt t&d· " 

- Arkuı far - ura 0" · 'it" 



7~~ ~~ 
.~~~.!1!.,...-.,;~----~~-----~--~~ 1 
Bükrcşte lıar Un l<sn • • - ~~~ 1 labktııı• Bıtltıbetld•• : Ask ri ıatınalma komiıyonu11dnlarıa r• ri mea ( 

G-

-::· _.......... .. ... •• -· d ·····-= llk t• ••••t: 
badeli 

ı:.kaiılıiieniıİ• 
Ml"i 

Ekıiltae , ... Ne er oluyor •• ,!::·~~ !1.:ı:~:!11°~:. 7 - ilci ıd• ,.,. •n o/11t•••"''r. Ku~rı·· •• ;'/l~-~'i:-
Ankara S ( A. A. ) nla ııoyO..-"•"'m oaııı Maa- ıllt .. ısi 23-1-940 P•••rlHI 1ıJ11d ııı•t (11) ılı Er•f11- ı-----
Bükreıtea lrı i 1diri1 iyor tefa a\eflıı llı:una olan•• lu· , 11 ,. ,.,,,..ı... lte•i•ı•11•11do ı•pılacolr.tJ'. llalrar 

~ilo Lira Lira Iuaf -------
AJ•an İtalyan ufirleri yeııi Jel 1•1" ruıııı• oarl ••b· 2 - J/•lı•111'"e• 6ıd.Zi ot•ı6eı 6i1t lir• •• ilA: I•· ~~[.~ .. lya 
Romen bat vekilini ziyıırd 11:•••.ııııtarafllrıa alldel ta- mf11tılı (2625) lir•Cır. Mar•i•ak 

85.000 12750 956 75 Kapalı sarf 
86.0tO 1487!1 1115 65 Kapalı .. ,ı 
22.000 ISC9 H7 50 A,ık akallt 

t0-11-940 
10-9-940 
10-t-140 
11-9-9~0 
ıı-r.-940 
ll-t-140 
12-t-140 
12-9-940 

11 
ıs 
18 
11 
10 
ıs 
11 
15 

etmiılerdir. zannohınduiıına Hrrafl•ra b•hıDea •r•I kOF· J - Şo:rtıuımul lca111/ago11tla ıörülıJr. ıı::.,. Oaa.. 
ılı v•Jı.l lı•P baaı "' 6 CO. l / I ~ ı.i Sadayatı 

10.000 3'00 270 00 Afok elı:ailt. 
1 O 000 2500 187 SO Af ık ebilt. 
I0.000 steoo 247 5 90 Kapalı a1rf 

•öre Romanyanın Transilva· 6 ,.... " - l ıle i mılct.,laflnın ıluilt1111 ıoıd 11a•• • r K•r• Ot • Blllll t•ly• donam fı• .... 1 ,, 
11&ya hakkındaki V j y a u a ı.ııo k, talııt• 011111111 .. 181 ıaof '""'' lc•misıo1ta •erilmesi lıJsımJır. -.,. Sa••• 

220.000 11000 JllS 00 Kapılı sarf 

hakem kararını sadıkane bir JP•""1 'aoıı l11lul lçl• oab- K •• •• 't t • L 'it 1 
tarzda tatbik edeceiine dair ı•t•k b)ı.la hlıHltrl nlıbe- oprU ve geçı 0Mlr 91t51 mes 
aefirlere teminat vermiıtir. ctııdo ııcl•rl•ra tatulıııı•• Villyet daimi encQmenindea : 

R b karar ':•it ,., mllde•lılıya omanyanın, ir çok Y~.~ •·f Tıroı..011 -Rise ve "'rah•oa- VaA:filuilr ıoltll gel-il••"' 1 Unıııetıa.ı 111ıçhııl •· ' · 
lerinde ve bilha11a Kost•"

1
· balııom~ld•iHtlaıı 7_ 10_ 9, 0 /arı •urtnJtılıi ahşap /ıöprü '" ı•~illerl11 talflir •• 

cede demir muhafizlarl• i"
0

• prteı_ talıkl-i ,,.,11 el(ol "' ••sılfr ile tnlim rer/,ri lcı•i/ .,. ~-- 1 uaade· pa :ınall ıaat ıı · 16 ılı '" r l r le 
aarma ar arasında "' adllJll ~.. ouııııd• yapılacak 1artnamuf1tt/• ,c•ı ı 111rzlıttılif ıapt• 26.459 ,,..,,. mi ip 

_YU....:lr..:u_:b:.:u::lm=u:'t::ur::.. -----ı artırm~ blllf lıaluınasıııı te- Jöştnıelllc "' lcirfıfllr. 1'trnfuİR oolıidl figdı ( 3!J) llrıı '" 
ııııo 11:ıııııı rıııtımına kola J.420 ,,..,,. mllcll/, lo11lrlılı ku11teni11 i*h11r .. .ı,cı ,,.,. 

flc!uı ~ıo~~r• illa olııHr. kdbı (15) lira •• ba11l"rın irdell1ri11i11 mecm•u (1011) 
Tr•bsod aaıılt••• bıştltal>e- •11r· •ib.ld• ~akl•·-r-ı _ta_p_u_.ı-_1 

lira (!36) lı•r•ı Ü•tri11ıl~11 Jj-9-9~0 t•rilılrı• teıeı/üf 
tlodeD : f;'.~; '

1
t olmadık•• lı .. ı'.' ~~ 11den çor ı•nt6ır finıl ıaC't eıt i,1te fllillqet ,,.a/ra,,.ııttitl 

Atik •rtarıı,..a ilı pırıya qevri- 4 •ı••"•clu arıç ........ lopıtı1lt'!t1CJlc altıı1' dal111t 111cii11tı1td• i/ıofr•i ıapılM•k ÜHr• 
leaell foyri•••hlaıı .. oloıiuıtu : ~1Goıterilaa ıra.do arhr-- (15) ı(jn ,,,;;Jtld/e •çıAı elcıiltm•I~ lı:o11•lm11Jtıır, lln'lllllc 
Goyri• .. hllı bulı•ıi•t• mnkl ya .. ~ ede•lır artır•• ıart••· A:ot temiıaotı (75) lira (87) A:ııırıııtıır. Jıtılclil•rln Jl•lcarıı/a 
_.ballHİ IOCofı Haıarap 1 mH1111

11,ıaa9ve lhualu malt- k f I 8 
Takbr ola ... İ•Y••t: "'a

1
t :.>._bunları lamam•• ı..- go:ıılı 1•11 "' soatto f'Rc:ıimene. eıi '"" 1art11anı .. ·a 1 r· 

Yomraaıa Kavala lı:OyQııde bu 
5 
! od va lhtlt.ar alaHr. 111 ,.fı: ı.li1•rılıri11 '• lıer ııirı eacümı11 ialıml111 ıwıı•aı:otları. 

tapunu Şubat 928 tarih ve 221 ri.ne•kı'YI• adilaa •••HH r•Y- 1---------------"'.'."'" _____ _;l~-"'-
vı JIS 7-940 l•rlb J• 21 nD ra ea ~19 clola lta~ıroıiıktaa ... ._ t Ek "it • 
••raamııa " 11 ı ıı .u- .. k ··~··t ..... •h•1• •• ıu,. ... inŞaa Si mesı ayı ı • ua ra . , beleli .. ı.aaH lı.ly-
JıJ ltmmbl•D tıyıutll •• aıııteıııl· matııı 1,~. yatmit b•tl•i lıul•u Eınniyet nattdilrlo2ııaden: 
a r '•P hane. vey_• ıa toyaa·ıa ala•·-•• •- EL llt ı. . .ı ı, ı ... ,. 1 - ıu 111•.Je k0Pal11n iı : Afap•n• ''•rt.i,,11• i,.,. Ve rtaı •:rol koyııı.. t•pıt· ı J ... \il>ar aıa ... ıdıl~r •• ,.. L 1 

Ş b 23 oı tabt, • , Jj/et:•"' ımıı Pıııı• ımniget A:aralcel• ilr.in11i A:uım iıı111atı nnn ~ •I 928 tarih "' ııa v• n Jt ~ ı. .. ıana e r•yri ••• a. b J /" ( 
7-940 gQa n 2ı ouauıraıı11lla a.ı il• ı.,1 adilait alaalanaıa UfJ/ ' ' 1 '000 ) IJeıl>i11 llr•tlır. 
byıtlı doklan lira m•b••lll811 meQIDUH\ faalaya ,.ı..uaa .. 1 - •• iıı oil ı•rtR•m• "" evr1k ı•ıtl.rJır. 
llıymetU 6 dOrıQa ılık tarl•· \l<>lı: •rhr\ıı talılıloıil lı•ki ltabaall A J lluiltlflı 11.1rf11ame•i 

v. ylıee ayni kOJd• ı.,.. bere ar~ oabeı cıı. .ı..ı.a t•• . • ) MLlcavelı Proi••İ 
•ıın Şubftl 928 tarih ve :U "• Clt, •• ı.\ei ~ilal oluı 211-10' C) Nafıa işleri ıeıııl ıarhamıtl •• 111 ıapı lılerl 
2l-7-t4.0 cna 1'11 23 au•ar•- tıo pı 11111 ay•• aaatta U•ıımı ,,, fın11i ı•rtno111ui 
Sllldı lıayıtlı yQa lir• ınoba•· yapıl•.•alı: ı\tıraaea, ..... u utıı D ) Hıu111i ıert11••• 
llleıı lı:ıymelll ıltı dos•• atılı ıaloy .. ı• a't••a rlP,aai olu Al· E J Ksşif dldl•I flıd •• k~ıl/ lı•liı!ll c•ttııli 
flDdılılık. ter al~.. rıa • rıyri •••kalı F ) Proje 
Arbrmnıı yapılı .. fı yer. ~b, aut le tamı• 0\aiı olaulı:ları ıa•• J•lt:tfftıt./cr ll•lı•~a• g••ılı 6• l'•raltı Tr•lı•oıt E•11l1ıl 
7-t O - 1140 puart11sl ıbil Pot lıanad•• '1aya •ıllaak ıartil• • .J - / -' d • "li l 

lı: ı. T 1 ,,.a.ur •• ""111 N .1f11 mıiJ,.rlıJil.ln • ro""'' r ır. 
lli-16 da 08 t 0 ••,aa ilıala edilir. Bby•, J - Ehlltmı lB-9-910 l•rilıi•tl• Ç•.•ııtmi• t1tli .. at 

1-· qbu r•yriıaukell• artır- 1• bir bedlf ,te• odiJıuue ilıal• .ı l [ 
aa Şartııam .. ı 7_ 9_ 940 tariı.io.ıo• Y•pıı.11-. -.. oatıı talabi dltcr- 10 "' Trebıon ernrılJll lflid!Jrliijii11tl~ top cıtac•A: ılul 1-
.itibarea 25g_16~ Ne. il• Trabıoıı 6 • Ooı.; ••ıknl lle••li•la• nt• A:omlıgo1111•J.a g11pıl C<ktır. 

'""'• ollıHı ~ilPH dorlıal ••Y• " - Elcsiltmr. ,.,,Aı •ltoiltm• ınr11til• Jl•J'ıl ,cali". 
M. B. 1'. clııira.iıio "'"~rv•• • ....,. ' , .. ,, •• ıo:I l içil•• porryı nr- S b l i 1 lef l i ( 3 ) li ıruıada ı-..,ı. •••• 16,.ı.ıı .. ı iııic .. ı1ıal• _.. - Elui!tınıg• ıir• i mık çin stt: ı er 11 7' rtı 

1 •ıa ~.r•n faılıalvaara. tımin•t ~erm••I V8 lıuniafl baıfc• 61•/ııi"lci oesilralcrı açıkhr İlbcl• yuılı ol•• 0 '.d111 "••ılaid•" .•tıeıu yek .. !: toltlil~ ~ v ~· 
fula aırlOmat aı •• ı. iotiyeal•r, ıı~u bııJ•••• lıı1o._ arıet•it oloıi•I• hııiı olup ıöı'ermesl lır:rınulır. 
prhı•m•y• "" 2~9-1611 tio•ya na· ~ •Ue ala•tı , ... ~I••• v•J• Ticartl odo11 weslkuı , f~minıd 111tlr.iah11 fl•J• lftlli· 
aaraaile memariy~lil•İH m"'t••I ı..ı...,.,..,... "••••al.of ıta ..... 61118 "' Tralı•o1I N ... fl• miidirli1iü11ccn lı• lıl 6aı•-
atmelidir. t U -" 

• • arbr••y, çıkaıı:ıp •• ç- rabilııc'-ii111 dair t1tııilc . 
2 •• Artırmaya İflltlk ~· 

yakarıda Y•E<lı luymıtia ytr• 
yediboçuk DİBlıeti8ale ,.,. nJ• 
milli birB•lı:OD,. h•İ•af •• 1rı.1. 
tevdi ediluektir ( 1~4) 

arı.., •• ;itele edilir. iki i~al• .,.. latelı:Uler galı:orda gasılı td11 •• ıootla bıilılıııı " ıo · 
lllMl.ki fırlı: le r•taa rhl'1' iıı'lt" ıkl ile iıvlilda Emnlırot miidıJ.rlüjiiaJ• miit•ıclcldl •luilt-

doo Ylıı.le lı9'• .. ~- lu...-11 fal le l 1 4 ve · ., , .,.., •yrın Uk•• il• nıe omisuoııııı rıisli;iııtı milraea:.rtları ildn o •••r. -

!I ·• ipotek aalıilti alıeıklıle,.. 
la difer allkadarları• ,,, irtifak 
ukkı ıabipleriain ,., ..... ~.ı .... 
riııdeki baklarıoo buıuouailo laia .,,. 
aurafl dair ol"' idolial.ınaı it~• 

lliD toribiı,.len ilılil••n• yiı•i fllA 
l~ude evrakı müabılalarilo lııirlikte 
-mariyetimlze biLılir••ltri ieap 

,.t koı •• ~··-- ••ıa•ılyetimi ... ) 
.ı.••.._ ı·•ail.ı .... ....ıe. cıı• 
it~• layri••aı..ı J•lı:arıu ı 
,,ı.a 7.10-t'O t.ri~iaee TllbSO• 
?vf. B it. -••1tıetıı ..Wı""" lf ... 

iilJI ve rııat••ll,, artı •a ı1rt•••••1 

eairftİ<I• ··ı.ı..... ıatılae•tı ıtıa 
al••"'· 

Benzin Eksiltmesi 
Belediye EncOıneniııden: 
B•lıJlı• rr.otorla ••••iti i~ill 1060 ttıırlcı 6111•l1t ,,,o· 

6aıoo•ı ( 1.5) 1111 miidıietlı trçılc ıl•~ilt"'ı• lca1111lmıııtor-
1 _ Bu .,ıkıiar ienzlnt11 ,,..1ı,.,,,.ı11 bedeli ( "750) llr•Jır. 
2 _ Mu-v11lclc•t tıml11cıı ( 356) Ura ( 25) l.ur•ı'•'· 
3 _ Eksi/tll'• 17-5·940 s•lı 1ııriı icra lı:ılırııı:•l'"Jtıll 

l•lilılrri11 ,,.ac11oAAat t~nıirat 11111 ftlosl•rile "J11ll ıilıa ı111JI 
( 15 )d• E11ciJrrıerış 18 '""'••t/6rı //ı114 • ia11•r. ı - 4 

Elbise eksiltmesi 
BeşitdQzO köy Enıtittııo Ye Etit••n kur.sıı 

madorlıtıınden: 
. 1 - B·~llc.dl•i E/it11H11 grtiıtirm• lı:ırrı• namnt· 

lırıne ll•ptırılan.lc of•,. sı .. ;ıJ,. •fi/11ıi•tı ııı•ılı mel6.-
•j/ f 1-8~ 940 tcrila111ti1111 itilıoun T 5 ıiln aıicJdle 1111/c 
1 si t~fge lro11•l111nıtıır. 

Cııııi Milıtarı M•ltnı11r.ın /letı T.t•rı Tı11tl1tt1I 
L. K. L. K. L. K. 

Hariclıifı,,, ıS2talum 14 31 2104 011 161 JO 
a -- 2 - Şortlltılf'•lrr Jı,, ,,,, Tr•lı•1' MaoTif Dütlir-

1 tıı ılairrıirıd• •"' B6ıl/ttl.aıfl ko11 Enıtilasii11tiı 18rtllıiilir. 
3 - Eksilt•• 1' - , _ 9-10 t11rilıi1tı rastl•ıtı• 

~11~1111eıj til11 a u.t 9.JO tin Valrfılcıı6ir 61l11Jiı11 ıialra· 
sın t topl1111ocelc ılsiltnı• lccı111iı. 011iıle y~pıloHA:lır. 

. 4 - Mu.,elckııt ttmlıtcıl milıterı lti•nıır.da ılıtıırll

JSO OtO •coo 450 00 Kapalı Hrf 

Askeri utıaal111a koaıiyonuDdan: 
2 - Tral>aea r•rai ....... Erlll-1•0 daa Ataat•• - tH ...... kadar ilıtiyHi iıi• eiH 

aiktarları yukatıoıia yuolı yiyocolt ... ye• maddelati hiularıada röıtorilea rii• ve aaatlaroıia ekail 
••r• koawlaeaktır. 

- 2 T aa•i• ı. .... ııeri .,,. lllr t•'•iaatları lı.lnları•cla yasılıdır. 

- S Elraillmoleri lniHaa"8 aatıHI••• koaiıyenuda yapılaeoktır. 
- 4 EYuf Y• ıartH•• eaaaları kelordann tok•il kaıaisonlarıada me•Hlt•r. 
- 5 lateklllari• layla ooıillaa aaallorıie lre•iıyHda b•lu~maları n klpılı ıarf ile yıpıluak ekti! 

melırde taklif ••kt•ıılaroaoa ok•ilt•• eaatiadaıı bir aaat avnl komiayena verilmeai lbı•dır. 4 -

Kira Artırması 
Sınelilr. ıtru4•ırı111111 

Ki1a Ba,eli 
Lir• X. Volcfi Sı111ti 

80 00 y,,.ı cami D•riiner 

65 00 - - • -
2' Ol • • • • 

NO: s• 
140 
1"1 
138 

• 
• 

E.iı Ulist•fli 1 
Bıleıiille d•lr 

Mela111ı:t 11.t• • 

• • 
V alc:ıflar mııdarlliönden: 

Yaluırıııla mtwlri .,tı n•Tlt•r•ları g••ılı ıi9 parpı ı•ırı 111t•lc•l•11 9"0 yılı kir•la 
rı jç eg 'iil 94~ tııri/ıin-len iti/Jorın an ı•rı mi4J.ıtlrı •rtırlfl•I• çılc•rıl•ı,tır. 

Jltrıl,./ıri 1 J •!Jldl 9~0 eum" ııinü saet 15 ti• gsıpıllfı:tıjı11tltın t11liplıria h• m•ıiıic 
i~f•ti11 ••kıllar iti"'""'" mnrccstttl•rı illl11 •l•rrır. 2 - 3 

Gayri menkul satış artırması 
M•lı•"'"''" 

llfB/ı dİt!6İ 

Tclrfar C:•ll" 

Solc11lı Ci,.si K.N M. N M1111lt11si 6edıli 

• • 

Kiıif ei!• 
Kcsttınılilt 

Pe::tc·pd /1t,fa •&lıi Iran 
cecJ.ePi 

t•rlo 
tarla 
•• allslc 

661 
661 

lıan• 11r•ırıi 

Kır8,1ı.~11r atlale ıavırın 
33 H. 31 /ıiuc 

Yerıic11mt1İ ha•., Sarı Hınan !ı.ntı arsası 

Defterda rlı l-taD: 

---
17 4 J-5{) 1 ()0 
1501-50 230 

21/J 40 

150 
JO 

Y •Uflıf• ci11• oı ••safı JJG•ılı l•ıri meıı/nı[/17 2-9.§40 larihinı/en tih11ren l!i tiTt 
lffiicli.tle "" ıçılt artırma sarıtil• .. tııa frkarı!mııtlır, 

Satıı 17.1-,40 tnrilıin• 111isaJıf Jtılı 1i.11i ıırıat 11 Jr. ga,ılo,.jndan tııUp el••la
rrn ı••rnİ ,,. •• lc•rıi• ma•olrkal temiR•flıııriltı 6irlileli<! c ftertiulılc molcamı1to m•r•caat-
ları ilin el•n11r. 2 - " 

Gayrimenkul satış artırma ı 
M•lı "llcıı St1lc•tı Ci11si Umu No. M.,•lıt1sı M.Jı,.•w.c• ı,,,,11 ------

Pe:: ırpel lml• •niıt• Alımllf lıa•e ırrsc.t 2.1186 97.50 55 
r.1c1c. z,,,,.nlek .. •• i:602 80 200 
/1/r~nder ,.,s elıl• tlıre .. .. 256J ;31.50 250 
Yınicıım•I tald Sarı Haıa• .. .. 18;8 .f-l·lO 35 
Defterdarlılc:dan: 
YıılcarıJa cins v• ıw•tıfı ga•ılı ıaıri lflıalcal/11r 5-9-140 lcrilılndı• itiier•n l.' ı•,. 

111itlıidl• ,,. eçılc ortır111• ııar•lllı ıetıl•c•lcJır. 
Satıı 10-!J-910 tsrihlıtı •ilı11Jif c••• 1ıl1tıi 11al 14 Jı gopıla1a;ı11Jen tslip olıtnl11rı• 

0/0 7-50 mrı•Alılı:ot tı•inatl•rtle ilrliA:ı/e tle/tertl•rlılt. ne11/cc.1R111!lı maMe<ııatları ilıln el•11ar. 

Zayi para cüzdanı 
Zafer bayn•• rlnl , ••• cı ... 

oaaı•ı ••yı aiti• i~iade ltir aakorl 
HPlrl•la lılr uat 0 ;uiri lıoir keat
rat lııa&ı maklıular, iki •«•t fete 
Yardı•. Dal•p 1allr•aler ... ,,. i•ı•
ıl nallalorlai yap .. '' lıa•<I• afılı: 
lıılr ailıılbt al••t olcr , 
JCamal S•falr tiyatreaa•da lllYIİkaeı 

F•-oıi 

ORTA 

Kayıt 
TiCARET 

ve kabul 
Orta Ticaret okulundan : 

OKULU 

,artları 

' - " 

1 - Olral•n 6irincl ıınıfına tirmtlc istig<'n Kı:ı .,,, 
Erlıelr: te[,.6ctl•n aıo.;ıdalr.i vcsikalıtr ororıır : 

•) Jllı:elral ı•lıeılııt1t•111ısi 
!;) Hiiriyd ıisı/11111 
c) Çiçtlc •ıuı llmi4clıtri. 

ı----·-- ---Su tesisatı mutbok çamaşırhane tl i s - JsteHilır tlc•nt oir.1111tıo lcr.gıtlı 11ltl•l•M Fak'ır çocuklar 
mııtir, d) Sılılı•t r•p••11 

.f) 'SX.6 r!ooJır. a 6 adıt v11silca fotojr fı. 
0 

' 6e/ge ibra• ıdt11 .lclırıl.ir. 
j OŞOOt •ksjft"16Sİ 6 - Jşt•klilır 21/10 11amaralı lrıc11•11•11 13 11111 sQnnet ettirilecek 

Nafıa müdür!Oğüııdcn : •adcJeı/ 11hlcdmına ıör• ma-.11/clcat tr.111in11t ... l6ıra/• rı 
lı l 1 k11 _,"'rktııplorını eA:ıiıtwııı11 L111l""'"'ic<rı bir •t ot tıtJ••lllf.ı Hava kurumt1 baş· 

1 - Elcsıltmegtı onu •ıt iı: Trob:ıon liatıirıd11 goP ı· 0<ıar tulorilc ıJ.taıA: •• clrıiıtm• ıı-atl•ıiı lc•111iıgo•• 16-
rılecslc stıjrrrır .•• pi• sıı tıaiıatı il~ mat10/rlcal ,,,.,,ıbolı raı •dec111ıl11rClr. 3-" kanlığından : 

2 - O•t• o/rul/uırı aynı ımıfıvıt!a JKJ YIL ÜST
Ü :> TE SIN/fTA KALANLAR'lcab•l olunma•. 

3 - Dij,.r :;ın.f lara mnlelıf Jırıten irııtilı•n ••r
md: şcırtigltı tııle6ı r.tlınır. 

Keyıtlora 20 Ajrutos 9'0 tarihinde bıışlanecalr. Eg
ltıl j<t() ıonır-a lc•tl•r dfl"rJam edilacelr.tir. 

w çamaıırlton• ınıaotı. Ç'f -= = K•rıırnrınıa• 1~ Egliıl 910 
Kıılf btJtli: ( 25851 lira 66) ilıibln tldıı.giis .,.ııtı 1 teçeşmelerin suları içilmez, pistir Pa•a' ııi,.Q 40 Jıodı.rr ölr.- Hesaplı k'ıralık odalar 

tloA•• lir• altmıı cltı lturoı. Belediye Riyasetinden : aıb ,,. f~lcir çocu;a ıünae t 
2 - Bu l#e oit ıartrı•m• ,,e •11rolc 1•1tlo,Jır: S•i•lıımıla. çifttı,ım•itr 11oırıllı crıılrı•."'•h•lcelcl ill attlrıt1rji1tJıı11 b• ıocıılıl•'· S•mır11il11r agwaıil ıelra;ınıia dölcam hane learıııınıi• 
A) Elcıi!tnıtı ıort~amnı. fffıııe ile hıı çrş,,,el1r civarıNlttlcl lc111>0/11rd•n llHn ı•lar ı/rm •rıa •d•nlerin 13 E9 /\Jo 1 ~ lı.•r iş fçııt ot•rmo!ltr !J•ragiılt •• cemigııt/,, i1i11 
B) Malıır.••l• projı•i. ~ıto,.,ııl bnledlgui lri111y11!ı.nul11ti• telılil rttirilmfı •• •• 101 jı4lJ akJomı•a lc•dor ıolc ılt111riıli içinılc srzgrı lıefi•• "' b•llcenları fll! nuorfll-
C) /\lafı• iılcrt ıu•ıl ı•rt11•1tııı vt Rlll•lf'r /ıtıttf 11~ 1Dgrı11 ı/11 ııaı:ıf n<oddı f••lalıiı•ıiızn iıile111fı•••kleri ltrı.ruırıa m11racactl• iılmle· lari fe.lcoldıletlir tnliplıırin Hlnerclltırd• ıilncüliga. 116ırcı 

prtnam•, rıbi, kıilrirtlü lıirJrij~• IJI! '"'""'"f' llıtfoa elrrttl,,I ıle rirıi kol•ıt 11tfiri!rrı••I. martıt:•'•t .,,,,.,.z., ·i il4n olanar No 20 
D) Huıııst ıartnamı. lo~ııllı de .,il11tıweı ,.,/arJan o!J11/cları talıUI r11,or• ı-.....;-:-;.:.;~;;;:.:;~~...;..~---1-::::..::.::..;:.:....:.:;:..:..::.:...:_.::.=:..::::.:::::::_:.::_::_ _____ , __ _ 
E) Sllsilei /iot cdweli. /ıallsoıı k.şif C•foeli. llıan~errcntıtıdt1n •ıtloşılmııhr. istifadelidir ilaç Eksiltmesi 
l•t•ıırılır ... ·-r~lcı TırQjzon nofı• m:ıJ·',lü ·u"t1 Je ıö- l Bınaenaleglı. 6a çışnıılerı h11l11Jl1ec• (Jıll111u. pfıiir J P. 1 k le k 

bil7 1~ " ~· v "" I "' "1/ıaları asıldıjıntlan •ı lılıata mı:ıır ı/011 öa ,,.,mı ıula· arç• arı 110 
••• ırı Vilayet Daimi Eocfimeainden : 

'' ır ır. S , · ·ı ı 2-2 tnmlrl lc11bll o(ma9111T1 11111, 
.3 - Elutltme 18 Eılil 940 Çarı•nıba IÜ11i sıııol :,. '"'" içf''"•ml'SI 

1 
'" •• ,,.,,. • dtltiş lı•rntı•İ · Jflakinel1Ti Hıııta11ınin 940 yılı ihtig•ısı oU.n ( 76) le.lem uı.,,. 

"• Trobzı.n r.11/ıa mitliirliiğd oti•Sında teplcrıacalt •• ,, 1 Sıra eksıltm•sı t•tlrl11l:ı gaporım •• tifınk· mıılıamm~n IJ,.J.li ( 1846) lira ( 58) kıır•ı ılnri11dın 
•• kıı111iınono11do 9"pılocoktır. L"ıae o· k .. 1,. ü d . r /e 1c 15 ııin 1rtiatfetl11 elcsılt1r1e;e lcon11l •ıtar. u • .,,.kkat te· " t r uğ • en l•ri '"" agrz "' para O· 4 - Elcıiltme cçılc ekılit,,.,, ıorıti•l• 11apı/octıfıtı~· ıre o . · 'iO l t 1 . l l l minotı ( 140) tiıa ( Oj) lruralfar. 13-9-940 Tarihin• 

.S Elı.silt · f)/m•k f 'n istıklli · ( J,~) 1 - 1ro6zoıa Liıuı•e ı•ptırılocolc alon 2 () lira/ılı. 141 ar~ '"'' r!. '~110

1 °.,.1'ı:1 r.ı· çaten Cum• ganü ıoat 15 de oill.gıt 1rtakamınıla topla· 
l - ""tgıı I"' 1 

'' ırın d 16~ lir• tı 1111rotı "'"""~lcatı/i 200 oJ•t nııkttp 11ra11 flna ı<11rşa1tıar ıma •cıı '· . . 
!r• ( 22) l ıuuşfalc tenıi1tat "'rmed !111 /Janılan lıoıkll I • 3_ 9_ 1940 tarilıir.tl•,. ltiillrtn 1~ ıin mi'1tidlt1 •ıılc U:ıaıuololr. t1omi karşısını/a 

1
n.aca.le olan Jcııml erı~im"mie ılıolıısi 1rpılr.u.lctır. JstıA:-

ııtk./ci tıtA lcaları lıciı: o fnp göstrrmrıi /ô:ıınıdır. elı:ıiltmeg• lconm11ıt•r. No, 71 ı '!•rzn m11oalt.k11t t mın11tlaril11 mulriir tiin 'IJI! Hatta tn-
Tictırtt ııdoıı f!Uı"/c Jı, t111ni11ol 111rlr.tııb11 " t11. "f-6a. ı _ ŞGrfnsmtler h., ıün alcult!o ıörilltbilir. Kar/Jt1t Has"" Bılir ear"rıe murcıc:,,at 1nrr. J - 4 

"•: . fle Trc.l:ıon ı fıa n·4tlürlüja11J~n Erı işi "61" 141. 3 -- Elcsiltmı JlJ-9-19~0 Ç•r~o•b• ılr;d Haf 15 , __ ;;.;;;;;:..;..~~:..;....;.;..~...;..--ı u.. ı k ı 
cıııntı Ja.fr veıilcııı. • de 1-1.;;1. n ı lcstı jır.tlıı Mcc_ ./ w;iiJirlujd dairntrıds v t d Ç ay I maaş ar 
. btık/ı/11rln ga/cartfa ga:ıı/ı tiin " saat /ıfiiall 111t!IO• mıittı<klcil ":>"''• hazarııntla gapıiaca/ıtır. a an aş 
ıplcı hırlılcte nofca 111üdürl6ğilrrd• •itııalckll •~sill.,e lco• • 4 -: _lıtr1eı11., Tic•••• o sı ca 1111 lcoggıt •• Nofıa 
misyor:a rel•liilno ınürocaCJtl Ti ildn olanor. 2-4 rnatlürlaıtJnctı •l:llgellerinl .. a.uııl• •••'"'• ibr~•· IJtfC• Tu'" rk ha va 

6erdarlar. 

Kod n .T hsildar Aranıyor s - Jst'"' erin ~-1so ,..,,.k,,k,~1,t ı?" ,,.,. 1s "•el K 
t11adtlısi alılc6Jnına gor• 111ıı1110 o ,,.,,. ı md,6as ""•• 

Hav Kurumu Başkanlığından: mtktıı.klarını tlc!iltmıuR bıı1lar.11"4ı1t bir soot t!tJıı•llr.e urumuna 
30 Lfra aglı&lılcla Haga lıa18,.ııı1111 Bir A:atlın talı.il• lıatlar ttJorilı: rd11tle 1Aıtlt111ıı ••alt11tl• lcoaıi•gon• 16ra.a 1 

Jar alınac jırı/011 Kana11r ııosıfları lıııi• talip/1rin HuJO ıdıı:ıılcl11rdır. 
2 

_ , Aza Q 
Kız;~:::c:: :;;ı..ı.c:;.cl!:;.rı t!~;;. c:ı;;;ıır. 2 - 3 6 ., ,s.,,. ı;oımıo;;•d z:::ltcpt: c::c:.;r:ıltaT. 

1- Nuıaarada• 100 Jfum r ya hd r S •ylot 940 P ri= be ga11 
101 Nıımarad n 200 ,. .. 6 ,, 940 Cıma 
201 Nu arad n 200 " .. 7 .. 94 C ~rt ai 
301 N••arodan 450 ,, ., 8 ,. 940 p.,ıuıfl •I 
4.ol Nıu&ırul n 800 .. , 9 ., 940 S ıı 

Mubaıebe Müdtirlüğünden : 
Matekıldlıı itam ıroırllln Qç a~ı ma8e\arının teıllJ'• Rfloleıl 

JOkarıda derç odllmlıtır. lı ı. IDQdd t aartında daı.•'"'1" aıOn-
~•tWı ı:.:; -


