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Müttefikler ş· de I~ L u Ş~AR 
H a·vacılığ ı mı z 

ekilmekte Berdev • • 
15 iı:ıci yılını dolduran Türk 

Hava Kurumu Ankarada 7 tci 
lı:nrultayını yaptı. Bıışvekilimizio 
ve Kuı uıı Beşkanıoıo söylevlcrinı 
ıaı.etelerde okuduk. Bu mlinaso 
bntle renç havacılerımızın Etimeı.
§'ut'ta yaptıkları talim uçuşlarının 
fotoğraflarını da gördülc. Düngrek Müstahkem Mevki'i Sularla Hancılığ'ımırla ve hav cüan
mızla ötüomemelı: elde de~il. Top· 
raklarıu.ııı, deı:ıi;:lerimizi koruduğu· 
muz kadar hııtta daha fazla gck· 
!erimizi de korumak zorundayız. 
Çünkü : 

•• u 
.... 

tara tan ihata edild i/ 
Yeniden bir çok Alman tayyaresi düşürüldü .. 

!inkara 31 (a.a.)- Garp kısmı da vapurlarla lngilte- garbisine ve şimali şarkısine 
cephesinde şimalde mutte reye nakledilmiştir. muttefik doğru yapılan Feyzan ekluz-

"Vat n yalnlz tokrıılt doğil, 
su degil; 

Gök lerde de bir budutsuz 

fik kuvvetler şiddetli muha donanma/art ve h :ıva kuv· /erinin kap!fart açılmış ve 
rebelerle sahile doğru çekil- bu müstahkem ordugah biı 

vetleri bu geri çekilme ve 
melerine devam etmektedtr kac kilometre sularla tama· 
fer. Bu kıtaatın mühim bir nakletme hareketini himaye men ihata edilmiş bir nevi 

yo'lar da müttefik kuvvetler 
tarafmdan kuvvetli bir su 

kısmı Dönkerk müstahkem etmektedirler. Dönkerk müs. kale manzarasmı almışt/f. 
ordugahrna girmiş ve bir tahkem ordugahm cenubi Buraya gelmekte olan bütün 
ıı:===~=======~====-====~-=-=:;======~========-===-::~====== ~=-=====~== 

rette tutulmuştur. Cephenin 
diğer kısımlarrnda mühim 
bir şey olmamış!Jr. İnqiliz 
hava kuvvetleri dün bir çok 
Alman tayyaresi düşürmüş
lerdir . 

Elektrik Şirketile Belediye anlaştı 
Lombalann vat kuvvetleri çoğaltılacak, bütün mahalle 
içerlerile şehir baştan başagündüz gibi aydınlanacakt1r 

de zengin bir 
belediye büt
çesi olsa ve· 
yahut ta faz· 
la tenvirat 
yapacak bir 
şebeke mev. 
cutolmasay
dı belediye
ce yapılan 
teklif in red-
dedilmesinde 
bir mantık 
bulmak kabi/. 
di. 

Şirketin 

yeni idare 
mecli~i işe 

başladığı za
man. beledi· 
ye çok makul 
olan teklifini 
tekrar ileri 
sürdü ve ( 

Belediye Reisi Muammer Yarımbryık 

elektirik şirketile bu husus· merkez iskele/erile, merkez 
ta Bf!laşma yaptı . iskelesinden başlayarak be-

şirket meclisi idare reisi Iediye önünü takiben uzun· 

Nurettin 
Sevinin 
Konferansları 
!inkara siyasi bilgiler 

okulu İngilizce muallimi 
profespr 8. Nürettin Sevin 
Perşembe günü halkevinde 
"sahne beraber/Jği ve Tevfik 
Fikret., mevzuu üzerinde iki 
konferans vermiştir. Nured· 
din Sevin; büyük şair ve bü
yük mütefekkir Tevfik Fikret 
çocukluqundan beri tamdı· 

öını. Fıkretin talebesi oldu-., . 
ğunu. galatast1raydaki hoca 
/Jğını. gazetecilik hayatını, 

meşrutiyetin ilanında aşıyan 
da yaptığı şenliği. ıstipdat
Ia nasıl mücadele ettiğini 
aıılatmış ve vatan. milliyet-
perver/iğini kuvvetle tebrüz 
ettirdıkten sonra fıkretin 

sis. doksan beşe d..,ğru. sabah 
olursa asker ge;erken. millet 
şarkısı, ferdayi. tarihi kadim 

,'Arkası 2d~ .. 
GÖRÜŞLER DL YUŞLAR 

ülke var . ., 
Ve bu üıltenio korunması hudut
suzluğu nisbetinde bir alaka isti
yor. Bu halcikatı buıun her zaman· 
dan d!lha iyi anlıyoruz. Göklerden 
dolu gibi bomba y.ağdırılap bir 
devirde yaşıyoruz. tlunun için gö-
zümüzü çok açmamıs gerekiyor. 
Hususiyle, Başvekilimiz: ''Türk • 
miliet:ni d:ıha alakalı görmek is
tiyoruz,, dedikten sonra:. • 

Bu işaret bize yetmelidir. 
Türle. Ha va Kurumun aza yazıl. 
maltla, b şka şekillerde yardım 
atmekle ödevlerimizi yapmalıyız. 
Çocuklarımızı kanatlanma ya teşvik 
etmeliyiz. 

Vahnın yüksek menfantiuin 
emretti~• h r şeyi yapmakta azı. 
aık: ıtv ş •lr.I • gösterenleri ne çe
tia ikibetler !.>eklediğini iyi kes-
t irelim ve hareketimizi yeni ölçü
lerle nyarlıyalım 1 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
ifan unu 

~~~-- ~~-

Matbuat Umum Müdürlügürıü 
Başvekilliğ'e batlıyan ve teşkila

tını lı?enişleten kaoun layıhası Ka
mutayda ıörüşüldü. 

Uınnm müdü;Jük, :Mıstbuat, 
Radyo difuzyoo ve.. Turizm mü
dürlüıderine ayrılıyor. Her bırınia 
çok mühim vazifcri var. /okılnb 
prenıipl~rimizin kök.lcşıneııi ve 
yayılaı sı • M Uetımızın ıncdonıy,., 

yolundni hızırıı ve şuurunu artır· 
mak ve ona engel olabılccek di· 
kenlerı ayıklamak ve büyütmemeK •. 
Memleket dışındaki ve içindeiı;i 

bütüo neşriyatı tikib ederek dev· 
lct malduıtioi tam bır ııydınlılı: 

içindo işletmek v. ı. Hilhassa şu 
maQdl) benim pek hoşuma lıılu : 

Memleket dahilinde yopılıın 

filimleıin ıı e a r i ola ını ve 
hariçten gelen fılmleri ve memleket 
aabnelerioin repertuvarlarını koot-

Hakkı Tuncay 
' 'Arkası 2. de .. 

ve C.H.P vilayet idare heye sokak, dabakhane. ortahisar. 

ti reisi illi rizalşılrn ve me- zağnos. kavakmeydan ve Bir gazeteci arkadaşla 
si.'İ arkadaşlarınrn memleket ayasofya nihayetine kadar 

işleri üzerindeki bu isabetli uzanan elektirik tesisatı üze· Şeh· gez·ısı· ·ıntı•bal 
rinde mevcut lambalar k~- ır arı .. 

karar ve yüksek duyguları- mi/en 200 vata iblag olun- - 10 - __Qeçen sayıdnnmab11t 
nı takdirle yad ey/emeği va-. 

maya baş/anmı:J(lf · G1zeteçl arkadaşa belediye dedim. G1Zeteci arkadaşla gittik. zife biliriz . 
Şehrin diğer caddeleri bahçdıılade Trabzonda sioııma Sumor slaomnsmın içlcıi gezmeğe 

Dün bir muharririmiz. alelumum 130 vat/Jk lamba- ve Uy"tro hayatına dair gelişi- başladık .. Arkııdaşım sınamayı 
belediye bütçesinin imkan- ya iblağ olunacaktır. Diğer, gUzel mahlmat Terlrken hatıra- be~endl. fakat bu gUokU lhtiya
sız/rğı içinde şehrin tama - yani cadde haricinde kalan larıın dağınık halde birer birer cı kftfi görmedi . 
men tenvir edilmesi işinde d" - / ki. d. l n la canlanmağa b11hyor ve istiyo Aı kadaşa anlııhyorum : Hic· 

ıger ara 1 aı a 0 6 m- rum kl akhına gelenleri anlat· retten döuUşte 'l'rabzonda siyası, 
çok uğraşan enerjik beledi- ·· Arkaaı 2 de ·· ___ madım geçmiyeylm .. içtimai, il.tiaadi l!&balardn bUtün 
ye reisimiz B. Muammer I ll b 1 t t gençlikte bir İıııreket ve faaliyet 

N . Ah. Blr gUa ge r, u l'l ıra ı 
Yarımbıyıkla temas etmiş Url met me'hez edinecek bir tuihciçıkar lllmış yüı:ilmUştU .. Herkes kendi 
ve aşağıdaki malumatı al- Ye ona fdld.aai olur ve yahutta kablllyelioe göre birer işe sa-

t Ç İ m Ş İ d muhatabımın neşriyatında yer rılmışlı .. Ben birkaç ay için ya-
mış ır . E 1 d ahr dUşOncesUe akhma gelenle · rısı tuhafiye, yarısı bakkaliye: 

Belediye ile . elektirik ıir· v en i.. rl arkadaşımıı anlatıyorum .. olmuk u.zer~ bir dükkancık OÇ· 

keti arasında vaki olan an- Gireıun'un ileri gelir ailelerin- l rıs'ln alaka ile d inleyici bu mıştım. rcıbıl meslek ~e .~e;;~e~ 
!aşma üzerine 1 Haziran 940 dırı Brı. Murare H~tta t ile luüca anlatmaktan baz duyuyor. 

1 
blıne uygun gitmediği ıçıo 

tarihinden itibaren şehrin "Yeşilgire$011., ga%etesi sahibi bahusus h lırata anlııtmırnm ıeY· t lşl b~~aktı~. t N1ası~z ~.:~1~~;~ 
eıki ve değerli arkadaşımız Nuri klııe doyum olmuyor .. "G~çmiş 

1 
yım dl..,: m dş e~e! çekmece ba 

Hh.,,et Çimşid'in evlenme törenleri zam&n olur ki baylı cihan değ 'r!,, iste ır;l ea
1 

a h omanı o en tat-
umumi tenviratı güneş bat
masile baş/Jyarak şefak sö· 
künceye kadar devam ede
cektir • 

şıode mal• ya r Qş Pırımıbı günü yaprlmrştır. Şu karşımızdaki sumer ıloa laf ukuyorduoı .• Tabii lll P 
Arkadaşrmrzı canrlan tebrik mışıtaın en şeretll •e tarihi kır- b yer CEVDET RLfi 

ıaer,ıbedi hahtigarl•klar temenni mttl olan bir kOşHl vardu .. fa- ( Arkaaı 2 ti•) 
•""'•~ tmıa ald-U•, a&M aoat9HI .. Moloz, değirmındere va 
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Konferanslar1 ~-------___,,,, AJANS HABERLERİ 
Sürpüriz 

Şıvkıl Çulha~ a lthaf -------
Ye,ıı Yarttı bir Profesöre 

nrllH zl7arett profeııörll• ıe· 

bir ıeılsl latlbcıaı anlatırken 
ve ş brlo t lılfı?"lodee, 'l't1~· 
z Jnuo ıaı llltloden babsed r
kea ı<>a ılıın Belediye rellliml:ı 
föyle aalatıyordu : 

- l•brln bııttıc itıtlyaçluı 
f~in bntceaılı:de ~o bia llr4 nr. 
dır: Ba kadarcık bir para ile 
her 1•1• aUmkQn mertebe ot· 
Yap ver••t• çalıtı1oruz. •ıı•l 
hn11oıl1et, 111•1 rayret ıor. 
dOtllnQı n takdir ttlğhılı nr· 
lıtı ••Jdaaı ıeUrmege ••fi 
ol•ıktadıı. Bea retılml:aln ua. 
mi htısmU niyet Vtıl gı1retlal 
böyle Mr efrada bu kadar 1«-
111imi bir it d yle ltlrıı r edişi ı 
o kltlar a mpatik ba ldumkl .. 
Arhk reisi btıı otobUse 11m 
yapması, zam Jııpı lıo bunca ş 
1ayı ve ıalreye eyvallah eme· 
ılai dahi .bQsoüoiyetlne v rdl .. 

Oaua bftınD nl yetfdlr hl 
dQ1111dı b1111 aurl medeniye. 
DID yıtılm11ı, lnsanluıa 'blraoda 

•• •• . .... 
Şima1deki Ingilız, Fransız kı

ta/arı harp ede ede sahile 
doğru çekiliyorlar. 

Almanların çevirme hareketi netice vermedi ... 

lfnlcara 30 ( 11.a ) - Garp 
cepheslnd~ şimalde kral Le· 
poldun emrinaeki orduyu 
lilmanlara teslim t'ttikten 
sonra müşkül vaziyette kal
mrs olan !ngiliz ve Fransız 
kıta/arı çok ı ;cldetli muha
rebeler yapa yapa sahile 
doğru çekilmektedirler . 

Dün akş•m lf l111anlar 
Jarpısarak ıahile do<Jru çe
kilen mütt•fiklerin R.cat 
hattınrn yanlarmı himaye 
eden lngillz ve Fransız mev
zilerine yaptık/afi taarruzlar 
bir netice vermemiştir . 

Dungerk müstahkem Jl. 
m•nı mi.ttefikler tarafmdan 

sağlam surette orAllnlze 
edilmiştir. lim•nların v e 

muvBsele rollarmın müdafa· 
asına müttefik donanmalar 
yardım etmekte ve müşte· 

reken hareket eylemekte 
olan k6r• ve deniz tayyare· 
leride her an f 11aliyette bu 
lun19•ktr1d1fl11r · 

' '8aıtarafı 1. de,, 
ve hi/4/i ahmer manzume
lerini çok tesirli bir surette 
inşad ey/11miştir . 

Profesör bundan sonra 
alakadarlara sahne berllber· 
fiği .. mevzuu üzerinde ikinci 
konferansını vermiştir . 

Halkevi salonu baJtan 
başa güzide tiinleylcilerle 
dolmuştu. Her iki konfer•ns 
halkımız t11rafınd11n oparlôr-
de takip ttdllmlştir klsarna 
maden suyunu ve souksuyu 
g~zen değerli profesôr Nu 
rettin Sevin konferansı mıi· 
f t akip Tırı vapurile link• 
ya müteveccihen şehrimizden 
ayrılmış ve iskelede vali, 
parti reisi. mektupçu, Ye 
halkevi reisleri ve tahrir he 
yetimiz tarafmdan teıyi 

edilmiştir . 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar .. 

N arril• i~iyerlar... ş •• ı.rıO 
JHIH fitler, ealara yalı:ıa bir ye· 
re ilitiraea bellı:i daha iyi h•"'~ 
tiiı almalı: kabil olur. u •• ı. ~·~i 
ııuHnıa bir tarafıada Hkl tarıh 

fHetecie fHİmlere bakıyor••· 
- l Hu:irandaa itibar•• otır 

bilı ficretlerl artıealı:mıı .. 
- Banca artırmaHlar iyi • 1•'' 

s • .,.ıti .. telin•• : 1.5 • 5 lı:11r••· 
Sof•lı:auya Hfer loreti fazlıdır· 
!111•• •• kar•ı'ta fuladır. fak•: 
Bıletiiytaia lııallı:ı•ın kolaylı 
olıaa diye yaptıfı ye dnaaa ıt: 
tir4iti bıa teık.illt, aihayet lı:ıad• 
keadini bakaalı, Belediye lıtlitf1. 
ıiH ayrı bir yük olmaaalıdır· 
Ona iti• dı ncılı: şimdiki fiyat· 
larla aurar lı:arıılaaabiliyor 1f 
bn itibarla teuil cihetiai tlüıü•· 
mık dalııi batıra relmiyor. Ail1b 
rHi elna, ıevo 11vı yerip iıtf' 
diti•İz yerlere ralaat. rahat gidi,' 
yoruz: Eıasoa bıı otebilı ıervi,.ı 
kAr için düşüafUmadi. 

bir nıaış, bir 7okmuş çıu,u
nı rat•ea çırte ç lık.tı rnl 
•o yıptıra111, çiftı çamlığ ıt ka
dar 1•llarıa elektrik ılyuı a 

Kazalarımızda 
tetkik gezileri 

Bir gazeteci arkadaşla 
- Murafa lı:a•şılayıcak ~it 

varidat olıun ve ballı: kolaylı~ 
rörıQn için .. . 

- Evet, evet .. 
- Bet lı:urıış samla basıl ol•' gark edU Hl lçla tet•bbU le 

buluamuı ltib ril• dOuJ hadi· 
aelerl ona •ıı ıeliyor d ınaektlr. 

SııyıD r lıl iz ki.o oe der
ıe deıln. Bu buhranlı de•Jrde 
usml hDıaQ.otyetle ne 1apmak 
aınmkGa1e yapıyor Ye yapıcık 

ta .. Sayi meıtnr ve mUıdat 
Olfüo I 

Elektrik tlrketl .Atopıırktaıı 
Çitte çamlıga kadar JOl b'>YllDU 
lıııınvlre teııbbUı eltL Şeblr cad· 
deleri gibi aydınlıoacJk olıo 
bu ferah uıun yalda geceleri 
geıt.ae gezine çırte çamlıta ~ı•
mık H 7enl gazlaoda baılu 
ıtlra içip keyif ,n ZIYk bayati 
yaşadıktı.a ıonra gece her ban 
ıı btr 111ttı ıpaydıahk yolda 
gene geılnt gezine ,ebre inip 
rahat u7kuya nrmık ne Oı:Qr 
Olıoık ... 

Şlrketl bıı illzel teşebbll· 
ıQnde• dolayı takdir ederlı. 

Bir tarartaıı slolr boıaa, iç 
ııkan dQDJa facıaaı, ö~Qr taraf
taa da i9 f trabletan şehir işleri 
karotıında tnun hem meyQs 
ve bem mnteselll oluyor .. 

Alap 

Mısır tevzii 

Vakfıkebir ve Pazarı 
Oto•oblldea loloce Vallnlo 

kOJlerde yıptılı tetllklerdea 
döadttıına ve bir as ıoarı 
mmhtarlar Ye ltıtl1ır h"yetlerll• 
ne rornşıcekleı l:ıl •inlemek 
merakı b1zl de ıB rdı 

BaJko:1111nın sa lontıııdı top 
lann muhtar •e lhllyar beyet. 
lertae nam ve cana yıkı• ~lı 

aeıle ıorahıycr : 
- Hısart köylla mabtln· 

ODll? 

- :i"ikll. 

cOrea 9oeuklır, ltu memleket 
lıtik~allala •• kunetll •ıaadı 
•••l1tt altıadı oldut11H it•· 
rettir. Tlrk lakılıbıaıa • harltl• 
Yllll eter· Ktlflll&ıtla ımtH 
çember slhal7etl 7ıpratıoık, 
dalma tepelerde mevki ılarık, 
daima Utrl yQrQfQf mınll&ı 
~adar. 

Vıkrıkebtrta azık k.Oylerla· 
tlea, uuk. toylertlıkl mekteblao 
dereler ışunk koıaa kOyll ço. 
uaaaua teDeaıQmllade, Mllıl Şırla 
maba~b•tl•tl•• bafka bir aını 
ara•ak 7aubştır. 

- Mekteblall nrmı? Vali 0Jma.a Sabrl Adaha 
- Çocultlan•ıa bltltlk kO· muhtelif menulara alt ıuallerl-

JGn •ek.teblade okurlar. •• •O•bıt cenplar 1a&ı7er. Blr 
- 8lı!n koy vı •ıktıbl· 1111111 tııtlo aıUatlıkı bsa maa&a· 

atı var mı ? raıııa ıoaoaa kadar 117lrclat 
- Keyamaı Ham11 lı. Mık· olmık ıevkl, tQkenml7eoek 

teblmlı de •ardır. ınkrohıaa ınklerdenair. 
bftkQ etlmlıe. lUtluı, mıl11al, kOJ atntçe 

Baştarafı 1 de 

terlye "Joktur,. diyerek 1a•••k 
Ye okumıta dnam etaek lıtı
mlttlm.. Böıl• ıht nrlı olur 
muydu ? olamazdı ... 

Diler ltlr Çôkları lolo ile 
1trm11eler1ae, kablllyetltrfH 
ıore tuttukları ııı ıonoaı ka•ar 
duam ettlrealeıdın bu rna beş 
en •ıoe1l ile• strvet aablbt 
oldalu n he• dıe mnkl .,. 
ltlbar. llala &ili met.tep sı11lı
rındı lkta edebl1at, gastteolllk, 
tl7atracul11k merakı ile yetlıen
ler dotru dQrQst birer baltı1a 
sahip olıaadı . Kendlmlıl aatı 

oeaia, 111etıollltla, ollr, 6de~I· 
yat, aerıı ıaaıtlarıa zevk n ıoa. 

retlae Jr.ıpllrdık H mem 
lekete flkrea, kalemeo hlımet 
etmekle bUtQn eaerllalıl barca· 
1a durduk •. 

Onlar pıra, mıl, mQlk, m0Y· 

ki ka11ad1!11 " ltlıltr de her 
tnrln mıbra•iyıt, htat her .. ,. 
kıa Qstllade zeHkler tadarak 
hJzmıt etmekte keudlmlıl nua 
d•.cduk.. lıte blztm &lbllerden 
.ber ıeoo kablllyetlerine gôre 
blreı it ve hıırek.ete geçti .. 

Hangi mabtartt ·•ıaıkteblalz lerl, i.Oy kaaua•aua tıt8lkl hu 
nrmı, ç1cuklorıcıı okuyor m•., ıHları ba. topıaatıda gOl8tQld'1 

Ziraat BHlcaıı Kretli Koo. saall sorulmuşsa bepjfoe aQı. H ııe Klbl ekılklırl H ııte.lr.lerl 
var dlJ• ıorıı&l a ı 11 Şa ubaedra li»lr ay 1'adu f U 

miş romaalerile dafınık edıbl eak kir.&aa lelıdiJ••iz pek iıti· 
1D1el yızıları, tlirlerl nrdar • fadeli bir ralı:aın temin etie .. e' 

8alaaede do tıok muvartık ribi ı•lir•r baoa .. 
olurdu. İçki, kadın, aık onua • -O oibıt tabiidir. 
ılHll ruku;ıu, ıek .. mı genç - Şiadi, bıına ulırıı 1111• 
J•tlı ıöıdUrat1fı aebıp oldu . olmalıtiır. Belediy" hali •az:ır ııo· 
Ştmdl maarif müdllrlaga ile kn\. \ retler• •it za• v11pm•11aalı, yal~ 
tar saçın bir arkadtt da ''Bedri,, Çocıalt. Eıirrııne . ~urısma .i~in 

para ~ur na kaool etmelı. 
fiil. odı fJi rvl yapardı . _ Halkın düş§roui de bö~l• 

Şimdi fOf()rlQk 7apaa Mah- Deterli Belediye reiılmlıııia ba ıf 
mal lıml11de btr gei.Ç te aramızda üıeri•ti• •ir dalıa tetkikat y•P' 
hll. Ilı rım11ıa şu aabnede lcrayl mıyacatı üıaitaiııılilino lı:ap11 .. ıat 
11oıt ettik, llaallAt sarfiyat kar· aldanırlar.. . ___ _ 

tı klfflJI ı•llnoe dağıldık . - Düa laaaama rittlm. E• 
Meler blı toy Halla usta ıtoak yer ~er11idir, röıterl~I." 

' claJim. Beaı, ıu depoHna •ıtııık 
avcı olduta lçla blıha meulmf. d . 1.J 1 .,. 11 L L t• 

k 
aıreyı '" 111 ar. ı e aıı. yııı.am• 

ıl eadl ••nfaatına nlayıp dur· baılaciı. Tlııılaı, göıl• saban 1tö· 
muıto · • pilıtO içiacle lı:ıdafıına bir yabancı 

Sonra ıene bıı 11boede H• ıes reldl; ( aüaaadenizle ) ... 
aa11 Hill&D ba71r teoekkOllerl dökiletip, aabua k6plitlerlade• 
meotaatına temslller vereo bu kurtuldulı:taD ıoara mideyi tıprı 

Otbrln lllll4eYVer reaçlerl il alırcaııaa berbat bir j'a&yatl lto 

1 kaıa etrafa sarmıştı . det ldl .. 
Hamaıncia ıalııın külba11oı 

Bonlnrdıın kıla kala nlbayet 
aahne bayataaın e11 k11netıi, 

itlek. ve adeta tııtıdı olarak 
Cemal Razı ÇıHr taldı. O bugUıı 

arllk Pehberllk yapmakl1111hneye 
kıırtı Qlan Bat ve bneılat tat
min eden o devirden eski bir 

mıaaviai raliba, ıliade fer.ıer, yı· 

kHclılı• daireye au drpo111ad•• 
açılıaıı eımııs peaceradeo dap•· 
daki au aaeycudunu ölçüyor. Aya· 
tında nalınlar, ıırtıada elblı•ı 
ltaıında kaslttt, molozda reser 

Ptratli/.ri orüıkl•rınrn Mısır Ilı. ' bet cnaplar alıııım~tır. Son ı uı ere oıup-
' lır Hrlldl. ıetıll D.alkıııı tiyatro ak.toru ola· 

tlıcıcını önlemelc üır• aeçen haf· ıenelır ıtrfıoda Vtık.rıkeblr amıtor o klılıaıştır 
• P d d ı.. t rak keadlınl arzottim ı 924,92ııı: ... tu bir miktar mıırr ı• tlrmlıtlr. ıntak11ı m11arif faallyetl aok.tı. azar, lflf 1 

.,Q la IJl•ı· " T lll 

rilıti perva11zca içori firdi v• 
miıtoriler~ fakat dana siyaô• 
bendeniıi ıaayafl kolı:uıuaa bef• 
du. Bu hamam, meytlaıa ltamamıdır· tell ... ,7 .. ıw.11aılle de••• ecıııo ıenelarlade idl, 'l'rabzonda bir ems er, mtıHmerelerdeo /Ja ıılnltrd• tcuzlata ba#ıgt.ıcsktır. sıaclaıa hayli derecede ilerlemiş, • .. " r. 

B L ı Hava gQael .. gQaeıU •. K111• darullytam •ardı. (.,radakl topla: ıonra bu binayı Hıırunlar Yıl-lr•z ı•ç "tı ınmasııuı raı · Mektebi olmayan bir kor ea 
le J l d bııuo nzerinde ıeseıı bauıuleıl uaa ı~ocuklara bir vardım oııun dız adeyle ılnamıya çevlrdlle?. men öı r11tü11 şa giln er e mı· nlbıyet lkl aat meaaf ed ki kO ıı ' 

"'• Jcavııstarulmaaı ı4kratıu la. flltı mektebinden ko~a kofa bulutlar aocak ıeçıcl bir korku lçio k.o.aalk Halla aamuıda blr Bu aaboeye tlm:Uye kadar 
yılc. bir lılmmet oı hl~mıttlr. hıtl aatle edlfor. •ırlyor. d.tôrllo ldareılude bir kumpan- 886 kumpanya geldi. Buolarıa 

Yaııı/1% mi1tımail formalite- 1 1 'fıUula, lr.ö71QnQo •Hd bir ya kurduk. Kadın olarak ta o içinde D ırQlbedayi, Muhlis Sa-
/erin daha pratik, haJıtleıtirilip Muhtarının çebre er llcltn yatakta yatUQıaa varıneıaya kı-
'-o~!lllgu· 

111 
gel vaz/g,tin• d-". V aldıkeblrde maarife kartı Dl· <lar loca tetıuııertn1le~ ve koy- Z1ma11 frabıl)n da ıürU ıurn ltn- ı bıhıddlu lurupluı en bıışlıcıı-

1( .. " l bl ı ı " t b l"' luaın Ruı kıslıırıodıo blr iki ııdır. • l{irmetlen ltf!men tevıiata başlan- ıı r şt Y8 • •ııyaa 1 • me•- Ullerle el ıık•ralt karşı kartıfa 
mosını dilui~. cut oldağuau derhal okamak koauımalımndıta bııkea mem- daneaınl aramıza almıştık. Kum- Şo köt•1• bıkınıı 1 

Fındık Tarım Satış Koopcra· kabildir. oun. panyada benlmh• beraber fU (24 No lu looa ) Atatnrk 
tifl hfrliji de kendi ortaklarına Ç0cuklarınıo. okuma çıtıaa Kızıoıu çocuauau kacıaaıadı geoçl~r Viirdı : Trabzoou ilk zt7aretlnde o lo-
te•zlatta balunmalc üzre Cumiu. geldikleri anda mek.te~tol mııt- uyutu ae.lieıallk, aaçı kıuıılı Kemal Amel; bu ıenç ıedi Cıld&n Mutıllı Sıbabaddlnla tem-
riıtt 'flapuru_qla dün bir miktar laka o.azırlamıt olmak 1t•d111 bir lblıfar, JHıo.&akil•rt : aek.lz yd evvel Asak.aradı verem- ılllcrlol eeyretmlt ve neşelen. 
mısır göntlermiı ve mmrlar an- bu mıntak.ada kôklQ ve çok ha· - Vall paoa11 ıordlm, ae deu öidQ. Etılpll, aıUletebblydl, mlştl. 

b:ırlara alınmıştır. Ankara vapuru raret ı l • . l&l saat mHafe.tekl 11111 adam · • şalrc11, muh•rrirdl, ha&llli, i0Dli 
0 1 btı Uk Ad 

ile de daha bir miktar yarın Ke· ' mektebt~ JOI ııkıntısı kar J•i· K1&1bıdı Beledl1e cephe· ~ırlbıllydı. alevin raksı, yık.mı- ogıüo::~::kla f.ıtbl bir :.m~ 
ltcekıir. Satış Kooperatifi. d.Jlı ı .uur Ye ~amur glbl e~ ,.g,; ftrl· ıladıa yapılacak çok lş var. JID ıtef, 11rmıtık .Fatma, adlı g 1 
evv,.Jd•.n ~azı~ bulunarak. ıhlıya~ lara tlatıl katlıınarak ilk tabıll Çınar Yeal7oldı, İkltılda tefrikı tıdll· met tıtır beace .. 
u~~~ ~uın~ m~m· h~ı --~~~=~--~~======~====~~~=-~~~~==~~~~== A~~~~~~h~~OOUn· 
bitirmiş f.18 bu günden itibaren da bo ınlıhfl yıpıırkın vakıt 
tetı:ziata glr;şmiştir . H a v a c 1 1 1 gv 1 m 1 z bayJl ıeçaılştl. Oradarı oıktaktau 

G,çen gıl külligetlt mah;u/e 
ıoora eeblrdt geılome1• 101-

rof men bir kısım ort1alıkların "Baıtarafı ı. tie,, Beden Terbiyesi Kanunu •ı•ı• n terecitii baılamadaa Öa· landık. .• 
mısır borçlarını ternami e ödeme cakl aealia yer4irdiii hllkümdar. 
m~•i haJebile Kooperatif hu gibi rol etmek; reaim, rra•ofH pl&k. Refik Sarıiaa Uklaıtiala - Sonu ur -

J d. Lltll t ı Aacak Cümlauriyette blraa borcuna sahip olmayanlara mısır arı ,.. ıfır • 0 aaı r Yaaıta •· tı.aaırlafiıt• ioi. aillıılm kıaıı11alardaa Cevdet ALAP 

- Yazıklar olsun. Bir hama· 
mın ne tarzda idare edilecefial 
bilememek •• rarip ve ne ayıptır 
yahQ •. Yalaıı bu nevi badiaeler 
doıil, boa ı•lı: karre teaadüf ettidl• 
Hamama lı:emıa alıı veı iıçiter pa• 
çalarlDı aıvayıp içeri saldırıyor, 

abdest alıyorlar, ayaklarının kirioİ 
kurnalara dökllyor va ıonra bis 
de ba k•rna1ardaa taa1arı doldurup 
başımlza au döltüyOrn. Ba baafi 
aıbbi ~arta ııi'acak bir harekettir· 

- Bence bımamoıları kolu•· 
dudan tutup bir kursa tabi kıl· 
malı. Zabitai Belediye memurları 
sabahtan akşaaa bdar bamaaı 
kapularııııda beltçilik yapamazlar .• 

- Harp vaıııiyetiodH ne v•tı 
ne yok. Almanlar ıual aabaaıDI 
ı•niıletmişler raliba .. 

- Kulalı: asma, birden bir• 
bir çevirme barelı:ıtile her taralı 
alt üat edeoelı: bir haber iıitıeek• 
ainiz Milttefikler buna yapar •• 
bütia dünya da onlarla beraberdir· 

.. SEYYAH oermrnıegi mıwa/ik görmfl.ı oe. rıaı aesareti altaa.ıa lnıladdaraa~ blrl 41 laiç ıoptı.ııia htlea tır~i- tiofraldu&. Şiadi hllkQmıtimis bir 
brı gıl borcanıı ödege11Je,, ve laer auıuta ·····••t• &ararlı yeti kaaHadat. Bede• TerhiyHI kaDUH yap•••· 

. =-' 

vermıgi kabul elınlıtir. h!her tesirler yapıeılı: aalııiyetta ••••· Olrllli•, aıllıth DHillır ha tır. Bu kHan~a bir çok yıırdsaı· 
nu'us ba•ına 60 /cila - 15,r La·fı' malarıaa dikkat etaek Ye Hrarlı 1 d • - 1 lar bedea terbiyHiaa çatırılıealı:tır, 

ı' " ... ~ ailletia ••ar u ır oa eai e14a. 
g•lmlgece ~M dt! bubclı.ırı dalı/ kög mahiyette röuilkleriaia yapıl•a- .Asırlardı, ııtma, fredri. traboıa, Beliti alışkıniılt olmadığından bi· 
/ıl için hu dar sırada minnttle sına mini olaeılt tecibirler ala§k verem, kaaHr n tlifır baatalılt. ra:a raribHyeoetiz:. Fakat buna 
karşılanacanı ıüphesizdir. Ortak. halumızı tHvire ,,. •••lekıtlmlıi lar millıtia ıatlıtıaı lı:eaıirdilı:çe mecbaruııı. latilı:b11Hmi:ain eınni yctı 
/arın f.lakiında her ş~ye nğrrıan yabaccı mea1clı::ctlara taaıtaıya kemirdi. Yok u~ ve bakımsız:hlı: bakımından, neslimizin üreaı c~i 
borçlarıaı ödemeleri bağlr b.ılun. yanyan her aavi faycialı aeıriyat ve ıoao sırelu.1.~ barbler ıoprakia. ve 11tlıiı yönlerinden buna m~ c 
dukıarı maessesi ileri yollar lçi11 •e ıeoaryollar hazırlatmak va bu rıaıız lıtüado bir rtUer yil• gös- buruııı. Deniz kıymndayız; denize 
dahrı genli yardımı gapmağa bir ribi eserler vllcude rotirilmealne termıdi deaelıt •abalıfa olmaz. ıirmiyenJerimia var, hatta . ne 
te,•vi< teşkil eder. yardım ve bıJnun içia lüzumlu va- Anadolada kırkını reçmişlerin be feııa • çok., Bet adım yürüyücce 

H•kümttimizin köylü için aıtaları tedarik etmek . men yarıaı tolak, kör veya to- apışıp ltalanlatım_ıı az: detil. 
lıer arı oe dalma gardım oe lcal- Bu ılyeda bir çok klJUlr paldır. BandeD terbiyesi kınunoaua 
lcıma elini uratma!lnı minntt "' dertlerimi& tifa bu1aoaktır. Gerçi, TGrk gibi kıavvıtli, tatbik.atını kolaylııtırmak teker 
ıalcr•nla karıılıgalım yasa, var Uaıa111 Mldtrlilte btıyllı: lılataıalar .. ikan var; fakat bw hlklla, an• teker bepiaıiıia ea 1Dilhim bir va 
'' dcmegl flicdan borcy bilelim 1 diloıiz • .. 11 beı oa ftllk pıııh pıbllvaıı· tH boıeı.ıaudur • 

elektirik lambalarının voltlar1 artacak 
Baıtarafı birde 

balar da 100 vata iblağ olu
nacaktır. flncak belediye 
bunu yapmak için piyasada 
kafi miktarda lamba bula· 
madığrndan bu vat/arda bu· 
lunan lambalar kamilen pi
yasadan mubayaa olunmuş 
tur. lamba geldikçe bu flJ· 
di/6tın ikmaline çalrşılacak
tlf. 

Dün geceden itibaren 
belediyeden elektirik şirketi· 
ne yazilan yazı üzerine trans. 
fermatörlarda Jazrmge/en 
tadilat yapılmağa başlanmış 
ve beş transfermatör ikmal 
edilmiştir. Geri kalan iki 
transfermatörda yapflactık 
tadı/atın bu akşama yatişfİ"' 
rilmesine şlfketçe ça/Jşıl· 
mektodu . 
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Kuvvetli bir köy idaresi Sıtmaya karşı yapılacak şey: 
kurmak,köy davasmı yarı 

Yanya halletmektir. 
k lutiyede istediğimiz gibi bir köy idaresi 
uruııca köy davasını yarı yarıya halletmiı ola-

~!ıı. Zira kanunlar~ ve .. m~halli . şartla~a göre 
ulall ve işliyen bır koy uılareıı, haddızatında 

t~i!ln devletin köyden ve köyliiden beklediği 
kır çok vazifeleri kendiliğinden y~pacalt, hü-

G11aetten yardım beklemeden kendı dertlerinin 
Gt"asuu bulacak , yıllardanberi beklenen özlü 
\te köklü içtimai inkilip hareketini kolaylıkJa 
hı~I•ntlıracak, kısaca : Memlekette milli iktisatla, 
~illi birliği• hütüa şartlarile tekemmül etmesi 
lr tün •eıeleıi olacaktır. 

. E.vet, sağlam kuvvetli ve dnzeali bir köy 
~reıi İatiyoruz. Bilırili, tecrlbeli. çalışkan köy 
ı, \lhtırlarına moht~cı.ı. ~anualara, ta_limabıa~e-
1 r~ göre köy işlerJnı ~uzene koy~bılccek, koy
h'lnu, ihtiyaclarını hakkıle kavrabılecek ve bil 
tıs, köylüyü bir tek ada• ribi ayni maksada 
dlğru ıQrQklüyerek ayni mu~a~d.•rata sa~ip ia
(•dır araıında el ve gönül bırlıA-ı yaratabılecek 
~öy öaıderleri ) bekliyoruz, · 

l<öy idaresi bizzat köylüllk hayatının harici 
,,~ı · . h il" . . . •ili, nizamını, tabir caızıe ma a ı sıyasetının 

~kil~bnı canlandırır. ~u idar~, şeh_ir. ve ~asaba 
f-:tdıyeleriadea mabayıt v~ ~ilnye ıtı~arıle pek 
~ klıdır. Köy icaouDU rerçı bır beledıye veya 
lt01llun kanunuoa benzerse d~ burada_ki hüküm-

t "• köylüye yükletilen teklıf!ertatbıkat ıaha-
•t,...ı h l .. t . K 
iq-"~ bambaşka teza ~r er goı •~ır. öyün 
't tı fonkıiyonunu tahrık edea amıller ıehırde 
~ ~laabada olduğu gibi sadeco kanuDi ve ma
iq h lalavzuatıoı for•alitelere göre tatbik ve 
'"• ettirmekten ibaret değilllir. 

Bir hastalık ki bilmeyen, belki de tutulma- sinek vardır. Qna karşı da şunu söyleyeyi ki 
yan yok. Hemen herkesin başından geçmiştir. alelade sivri sinek sıtma yapmaz Sıtmayı y pan 

Yalnız şu var ki bazıları bundan çabuk kur- sivri sinek başkadır ve bunlar ancak batakıık 
tulmn~. bazıları da hiç kurtulamamlştır . yerlerde yaşarlar. İşte sıtma asil bu sinekl rden 

Bu hastalık, görünüşte pek mühim ve büyük gelir. Bunlar sıtmalı bir insanın kanını emer ve 
bir hastalık değildir. Fakat bakılmaz ve çaresi sağlam insalara aşılar . 
aranmaz da uzun zaman insan ondan yakayı sı- O halde sıtmaya yakalanmamak için bu si
yırmaz olur~a o yakit hastalıkların en fenası neklerden kaçmak lazımgeldiğini anladınız de
olur, kalır. Öyle ki bir daha bundan kurtulmak mektir. Ne yapalım: Onlardan biz mi kaçalım, 
insana nasıp olmaz, kökleşir, yerleşir. insanı ta- yoksa onlar mi bizden kaçsın ? Yerimizi, yur
katten kılar, kansızlık başlar, vücut zayıflar ve dumuzu terk mi edelim. Şüphe yok. Hayır. O 
nihayet beklenilmeyen bir akibet baş gösterir . halde ne yapmalıyız • 

Esasen küçük iÖrünen bu hastalık hakikat- Mademki bu gibi sinekler b taklık yerlerde 
te de öyledir. Buna yakalanan adAm, çaresine yaıarlar, öyle ise bataklıkları kurutalım. işte ya-
bakarsa çabuk atlatır . pılacak iş budur . · 

Fakat iş orada değil, ona yakalanmamakta- Zatea köy kanunu da bize ' onu emrediyor. 
dır. Zaten her hastalıkta da öyle değil midir ? Nerede bataklık ve durgun sular varsa, nerede 

Suyu baştan kesmelidir. Ne yapıp yapıp ta su toplaoıp kalıyorsa o gibi yerleri hemen ka
bu haıtalığa tutulmamalıdır. Hele rençler, genç patmak, doldurmak, suya akıntı vermek icap 
adamlar buna çok dikkat etmelidir. Gerçi sefa- eder. Bu gibi yerlerde akşam üzeri ve geceleyin 
let, yorgunluk, açlık ve iyi yememezlik sıtmayı dışarı çıkmaktan sakınmalı ve henüz sıtmaya 
davet ederse de aıil sebep buıılardan başkadır. tutulmamış olanlara da Kinin verilmelidir . 

Şu muhakkak ki nerede bataklık varsa ora- Bazı insanlar çoktanberi sıtmalıdır ve bir 
da sıtma mutlaka vardır. Öyle ıaoırım ki bunu türlü sıtmadan kurtulamamışlardır, bu gibi insao
çocuklara bile sorıanız artık Gnlar da bilir . ları her halde tedavini çaresine bakmaladır, çün

Bataklık olan yerde sıtma niçin vardır; Çün- kü böyleleri de adeta bir sıtma deposudur . 
kü orada sivri ıinek çok olur da onun için... Hastalığa bir defa tutulup iyi olmakla insan 

Sakın, bizim köylerimizde bataklık yoktur, bir daha yakalanmaz zannedilmesin. Bu hastalık 
fakat sivri sinek vardır da niçin ııtma olmu- her yaşta ve her zaman herkesi yakalayabilir. 

yor? demeyiniz f Onun için her halde buna karşı daima ve daima 
Öyleya bazı köylede sıtma yoktur, fakat sivri tedbirli bulunmak icap eder . 

ilan 1 • ltbu ııayrimenıılllıı art.arma 
Şart.uıındid 1 .ı;. llW la.rlh nden ıu 

oaren 9113-:.ı:m.ı No. Ue frabıon icı a 
Trabzon isra ••m.,Iutaadaa: dair.ıaillia mııayyaıı ııumaraııında 
Atık artırma ıle ,araya çev· b.orirelln gıtreoUmasi iQln 11oıkbr 

rilec•k ıayrimeDkulwa •• oldutui lllııık yuıh oianlarclıuı fa:r.ıa maıll 
GayrimeokuUlo bulHdufa ıaev· ı.ııat almak la~yenJer, lfbu şart.na 

ki, mahaUHi, aolıtatı, No 11, meye ve 93d·2ti9 dosya nuına.rıW.le 

Taktır olanan lıtıymot ; memurıyetlmıze muracaat etı.uel1<l1r. 
Hoı meıcloı 2- Atb.r~ya iştır!k lçi.ıl yukarıd~ 

yazılı kıymettn yılı.de yedlbaııuk 

Yalı ıarkan tarılı:am timaleo Aitbetinde pey veya Dl11U b•t Bakanın 
Haoı Eytamlara tarlaaı iarbeo aa- hmlnat melıttut>u ı.evJi oJdeeektır(124J 

..... 

.,arı ...... Köy adeta bir tek aile gibidir veya öyle ol
~• lazımdır, Burada yaııyan insanların mukad
• 't~lı biribirin• yalnız milli ve siyasi aakımdan 
•ı~ll. hayati, ruhi, iktisadi b.akımlartlan . sıkı 
~ ~- bağlıdır. Bilhassa tabıatla :>lan derın ve 

laibi aıoetJeriD müfres tarlaaı ce· 8- lpolıık aahllill aillcaldılıırla dl~er 
auben Hamza oflu eytama fıDdık· a.11.kd&riarın .,.. irUiak l.lakkı 1ahlp 
ı b 

ıerıaı.n ga7rtmeuuı il.ıerıacM.ıu hakla 

ARKADAŞ 1.. Fındığına sahip ol. Bir çek
tiğin zahmeti doşün, bir de' eline geçen paraya 
bak. Korkarım ki meğin boşa gidiyor. Mahsu
lünü, gözüü kapayarak, ellere kaptırıyorsun ya
zıktır. Emek senin, kar başkalarının oluyor. Oao 
sen satarsan eline daha çok para girer. Tek başı
na satamazsın. Öyle ise: BÜTÜN KÖYLÜLER!.. 
birleşin, birlik olun ve mahsulünüzü toplu olarak 
satışa çıkarmağa uğraşın. Fındığınızı kurtarın ak 
ve korumak ancak böylelikle olur, bir• 

rafı 

ek• .,. 
,dlr. 

t. \t'llilı alaka dolayisile köy idaresi belediyelik-
' Çıktr hutuıi bir karakter alır : 

ı~ lıte bu karekterini iyi bilemediğimiz köyle-
"~ ~öy idareıini kurmak, yaşatmak, işletmek 
~ ~\ıvvetlendirmek için lüıumu ve icabı kadar 
~~ l•mıyoruz. Eğer, Türkiyede Tnrk köyilniln 
iJ·t~sini öz bünyesine göre tanzi111 ve islah ede
•taek davayı da hal etmiş sayılırız . 
il· ~elti, buna nasıl ve hanii yollardan gidile-
1\lt ? 

·~ l:'.lbette bunlar hakkında da sizinle uzun uza. 

' iöroıecea"iz • 

ıfı İl• ma dut . !' ıadıkJılıt. rı.ııı nııııaaue ıaa ve 11DAerafa da.lr 
Tamamı kıymeti lira 2000 oıa.ıı 1ddlı1arını ltbn U.ln LarılWldwı 
D6Düm : 8 Hniraa 339 uıcıoarıı.o. yirm.1 llln içinde evrakı 

Noı 126 C 80 S 175 mlllblt.olerlle bitWı:w meınn.rtyet.im.l ----------------------.... w--
:a bilıhruıe!erl icap eder. aklli hal ya tıkmak tuUle, .. ~k arltrue 

Sahibi : Elli alta laiaH itibarile de .b.&.lliarı ta_pıı aıoUUe aablL olma llı&le ecWlr. 8Gyle bir bedel el4 
yedi laiııeai Keabac:ı otlu HH&D clıll:ça satıı bed.elln.lıı paylqwaaınd&n edllmez.ao ihale yapılmaz. ve •tıt 

1ıar1ç iuuırıar. •-•-"-• d• aoveeai Hava bataa ve oa dör· ..... .,... .. oer. 
d ' OıılerUe ırtt.nde artırmaya 6 l!ayri meakııl lı:endiıılııe iha.Je 

•rciea lı:ırk iki hiaıeıi otwlları ifilıak edwer arwaıa pruıauwauı.ı olunan klmse derhal veyu verileıı 
Sralilı ve la•ail ve Haraa vo yedi okwııı:ıı ve ULı.umlu maiG..mal al.ıw.ı mllhie\ lç.lude parayı vermzee lhale 

Pazarhklcı sığır 

eti ahnacak 
hiHeai kııı liatlee. ve bunları temawen kabııl etmif kararı fesholunarak kondıılden evvel61l 

ad ve ıuuar oıunur!&r. yl1kack takl1fte bulwıa.ıı lriıw;e arz.etmiş Trabzon P.A. komutanlığından 
Temama kıymeti ı500 6 Tay1.n edileıı u.aaa4a 1a1rt old.ııfu bHoUe atmllğa ruı olmu veya 

. Şar&aa ırmak fİmalea tarıkam .aıenkui Qç 11.ua tıaıırdli.laa 1<>1ıra bulu.nwU& hemen onbaş giln ru114det Garoixonua ibtiyacıcı karşıla· 
"'arbea laaeı eytaaıarı tarlası CO· tın çul( ıı.rura.ua ilı&!e edıllr aıı.cıa.k le art.ırmaya çıkarılıp eıı ı;<>I( artırana '- _ nııoo k'I . 
• arunna OOdeU ınuamen .lnyaıeUn ihale ed.llır. iki ıhale aruındalı:1 fark aıa"' ucre .,., ı o sığır ~tı pazar· 
aubea aalaibi •Hedia fıaciıklıfile ytude yetmif beş1.Q1 bıılınaz veya ve geçen gllnler içinde y1Ude 5 teı; hela utın alınacaktır. Muhammen 
mahdut tarla. Dö.aüa 12 Huiru 1&lıi 1.11.tıyenın alaCll;ıwa ruclıau.ı 01a11 heMp oiıwacuk faiz va dlQ'er z.erar bedeli 990 lıra ve ilk teminatı 74 lira 
jJI) N 127 ç SO .S 175 d!ilor alaoe.khJar bııhuallpll.I bedel lAı' ayrıca hükme hnoet kaimakzılJııı 

S 
uıwıann • ıaJri :ueakıı.ı 1!.t teıııın mem1111rkt1mir.oe alıcıdaıı tahsil olwıur 2~l kuruştur. 

aaibi : Kırk ıekix laiaae iti. edl.lmit alea!uu.aa aeeaaudan madde 0 33> Taliplerin 6 Haziran 940 Per· 
barile •• ıki •iqeıi .Keahaeı Of fu!aya fllı:aa&aa •• ,.. artua.ıuu lobıı i•.)rlmuakııller yokarda roı · ıembe uünü saat 14 de kalede 
lu Huaa •eve H d L ı.a.awıııdO. l>akı lı:alJDa& bere artırma 011 terilen ı .7. ~o tadhhıde Trabzon 6 L • u~r•c••t· 

eaı ava ve Olli.W• icra me11111.rlu.tn oduıada lfbıı illin ve aatıo alma ıı;.omııyoı:auna m 
&ardaa otuz .. ılh .biHeai o~ulları bcv G1ln dalla temdit ve oıı bo\iinoi göıterile.!l artırma tarl.nllmeii daire ı-2 
SaUh ve lımail 'f• Har H f a oian 16·7·~"0 aalı gl1nl1 aya.ilaat •ıııiıı::de~s:::aW:•:ca:!tı~Utıı~o'.::ıwı::ur~. ==--~1.:;a'::_' ;i:,,l=ia~o:;lu:..• .... ur_. -~=--

Kıııl aya yardımı unutmıyalım 
Art .ı u, • ıcı t.a 1apı1Ma.lı: arwaada, bedeli ııatıf ute -= 

ıraaaıa yapuaeatı yır, fllD,aaat 1411auı a.Lwi~ rllçtwuu oıaa Cllfıer 
Trabıoa lera dair.,iadı a.laoakh.Wm o ı•fl'l maakal lle t.eUUD 

l- 7 · 9ı10 Puaıtai ıtot ıaat 16 dı tltUlaruua aeoauwı.'1&11.ıuJ.a 

, 

• 



Sag/o 4 

Hakkari merkez hükü
metinin inşaatma ait ilan 

Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Kopalı z ırf usullle eksiltmeye konulan iş: Hıtkkarl mer

keılode (112490) lira (16) kuruşluk keoıt bedelll bUkQ11et kona· 
ğıdır. 

2 - Bu iş~ nit evrı:ık şunlardır : 
A) Proı 
B) Haltanl keştiye 
C) Elektrlrlk tesi;;stı keşfi 
D) Ôlç e cetveli 
E) thzrırat ve lmıılat (-;erl dOpi) bordroltırı 

F) mahal listesi 
G) D ıhlli elektirik ve sıhhi tesis.it um!lmi ve ranai ş:ırt.11n1el"r 
H) Hususi ş rtna "De, Bayındırlık genel ve yapı i~lerl fenni 

şartt!amelHl . 
l) Eksiltme şıırnamesi 

J) Mu~ıvele proj ıi 
3 -- Bu evrak. ilanı ycpılıın mahallelerin Nufla mOdOrlUkle

rlnde görUleblllr . 
4 - Ek:sl!tme 20-6-9-10 Peraembe gllnll sıat 15 de Htıkk4-

ri Derterdsrhğında miltı>şekkil Komisyonda yapılacakhr . 
6 - Eksiltmeye girccaklerfn (68H) Jfra (51) kuruş muvakkıtt 

teminat akçası nrm~si ve bu işe mıtbıus olmak Uzerf' ~ksiltme. 
nln yapılac11ğı gOndeo sekiz önce HakkAri vlllyetl eh\lyet vesira~ 
sı komisyonundan alacatı ehli1et v11lkası ı ibrn edec~klerdir · 

6 - •reklif mektupları 4 nncu maddede yaııh s~atten blr 
sııat öncesine kadar komisyona verllmls olacaktır. p,)sts ile goo. 
derilecek mektupların 4 Oocll maddedeki ııtate kadar gelmiş 
olması ve dış ıarfuı mOhQr mumu ile iyice k.ap~tılcmş olmaaı 
şarttır. 

Postadaki gecikmPler kRbul edilmez . 3-4 

Arpa ve Soman Ahnacak 
BELEDİYE ENCÜMENiNDEN: 
Beleaiue tan~ifat hayuanları için {73 .. 0) lcilo arpa 

ile (7 320) kilo <'.amanın mahagaası masaddalc şı:ırnamesl· 
ne tt!yfikan 17 gün miiddetlı elcsiltmeje l«mulm·ıştur. ~.ı,,, 

Eksilme 7- Haziran 940 Cam!! gıinii saat 15 de icra 
olunacaktır. Teminatı mu'Dtıkkata (4') li,a 5 kuraştar. 
Taliplerin ayni gün saat 15 de encümene mu,.aca?tları 
ilan olunur. :J-4 

Büfe icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Atapark d•hilinde inşa ettirilen Büfenin teslim ta
rihinden itibaren 31-5 -1941 tarihine lcadar olan icarı 
musrıddalc şartname.,ine tev/ikan T 8 ıün mtlddttle açık 
artırmC'gtı konulmaştur . 

A,tırma Jl-6-19{0 Salı günü saat 15 de icra edi
lteelc.tir. Şa1tname gazı işleri müdürlüğünde görülebilir. 

Taliplırin muvakk-:.t teminat makbuz!arile l J-6 -940 
Salı ıünü saat T 5 de Encümene müracaatları ilan 

o 1ıınur . 2-' 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Trabzon - İran Transit yolu T rab
zon mıntaka müdürlüğünden : 

l - Ekailtmeye konul11n is : Trabzon - lraa traaıit yelunua 
30 -1- 000 - 49 -. - 000 kilom t ·ı.:J~, i ara.ında yapılacak fOH e11alı 

tıımiratr olup bu işin ke,:f bedeJi "212 490,, ikiyüz OD iki bin dört 
yüz doksan lira 8 ıekiz ku·uştur. 

• 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Ekıilta:ıe şarloımeıi 
B - Mukavele projeı.i 

C - Nafia itleri G · nel ı•rtna•eıl 
D - Tesvlyei turabiye ıoae ve klrir ioıutt dair feant 

ıartname 

E - Huıuıoi ıartname 
F '- Ketif ye metraj cetveli 
G - Proie 

fıteyeoler ~uaları " 1062 ,, karuş bedel mukabilinde Tra1'zondı 
Transit yolu mıntıka ml1dtı rl6ti.nden alabilirler. 

3 •• Elı:ıiltme 25 Huiraa Q40 aalı 2'ÜDI Hat 15 de Trabzon.da 
Tran!it yolu muıtalı:a midUrllli'Cinde yapılacaktır. 

4 •• Ekıiltme !tapalı zarf usalile yapıbeılttır. 
5 •. Eksiltmeye. girebilmek için iıteklirıio " l l 875 ,, lira mu· 

vak.ket teminat veraı.eıı ~undan batlta Tıcaret od,.ına kayıtla oldu· 
ğuna dair 940 senesı veıılc&11nı haiz olup gö.termesi lazımdır. 

6 . • Teklif mektupları yukaTıda üçüncll madde da yuıh ıaat. 
hn bir sııal evveline ka:hr .Tral:>~ond.ıı ~rrao'lit yolu mıntalca •ildftr
ıu ~ odasında eksiltme lcomısyonı i, reııhğıne makbuz mulubiliade ve. 

!ecel.tir, Posta ile göode~iJecek !lclr.tupların nihayet ~ÇÜRCÜ madde 
de yazılı santn kodor gelm•ı oJa:ıası ve dıı zarfın mühur m\ımu ila 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez . 

7 •• E~siltmeye glrecekleain Trıbıon VHl71Undın verilecek 
ibüyo' •11ikılınıı bılı b hı11a111 ıuttır ı A'-4 

yenl'lel 

Levazimi Kırtasiye 

Nakliye 
Eksiltmesi 

Defterdarlık tan 
1940 ıene7J maliyesi Hazl· 

ranındıın Mayıı gaye:9iııe kadar 
Trabzoedıu Erzurum, Erzlocau, 
ve 00mt1faat vUtyetl8rine 1ev
koluaaeak levaılml k.ırtaslfeohı 
bir senelik aakllyelerl 2015/94.0 
tar1hiıde11 itibaren on beş ron 
mQcidtUı açık ek.ılltmeye kO· 
aulaoaktır .. 

-

Erzak Eksiltmesi 
No: Nev'i KiJgıu Fıyatı T•tarı 
1 - Ekmek birioei 13000 12 1560-
2 - Koyaa eti 75CO •7 JO 3562 
3 - Sacie yaf 700 90 6SO 
4 - Sabun Ayvahlı: 600 Si 228 
5 - PirİDf Toıya 4000 S4 U60 
6 - Pirinç uau JOO 50 60 
1 - Sotan 900 7 50 67 
8 - FaHlya ince 200 18 36 
2 - FaHlya aoroa 100 20 20 

10 - Merei•ek kırmızı 150 25 '7 
ll - Noııut yerli 150 15 32 
J 2 - Ke1•• ıeker 24100 •2 140 
lS - Tos ı•ter 200 J8 76 
1'4 - Kayı11 Malatya 100 10 70 
ıs - Osim ~GO 21 HO 

1 Haziran 1HO __,-

50 

St 

so 
50 

muvaH•t 
117 
267 
47 
17 

102 

' 6 
2 
1 
2 
2 

sa 
6 
5 

10 

., 

temla•t -
19 
25 
10 

76 
06 
70 
60 
82 ... 
70 
2& 
50 

Trubıoaciao Erzurumı nık· 

liye bedeli (1000) lira, Erzincana 
(SOO) lira ve Gfl nn~-1oeye (75) 

18 - Çay 
17 - Salça domatis 
18 - Maltaron irmik 
19 - Tel teriye 

ıo 510 
200 so 
300 36 
300 25 

110 8 26 
60 4 60 

105 8 88 
7r> 5 63 liradır ... lıııle 316/940 Puartesi 

gUnü aaıt on dörtte Darterdar
llktı yapılacaktır. Talip olanla· 
fllil ta1ın oluauı gUa n uatte 
JUzliı ye'l 9açek dlboz\tcılarını 
yulırıaıı ııluak komlsyoaa ve 
ekıdltmı şartlarıeı anlamak fs. 
tlye11.lerln her gtın kırtasiye de· 
posa memurlutuna mnracaAtla-
rı uaa olunur . . . 4.-4 

İlan 
Trabıoıa Adliye 8. Kitabetinden 

Açik artartır•a ile paraya qevri
lecek layri•ealtulüD ıae oldutu : 

!ir t.ap Jaaae 
GayrimHkulila buluatiu~ıa mevlı:i 

maballHi ıoltatı au•ıraaı : 
Dabatbaae aalaı. Ô••r reiı 

çılı:ıaazıaıia kbHl Sani 929 tarih 
ve 48··23i--2•0-·241 No 

Taktır olunan kıymet : 
300 lira 

ArtırmaDıa yapılacajı yer inn, ıaat 
.A..lliya hııkltabetl 1-7 e•O 

pazartHi rünl ıaat 14 de 
1 •• İf'91 fayriaHtaltla artır

ma Şartaaaeal 1-8 940 tuUaiadH 
itibarea ~.l8 · 1:l71 N•. ile Trılıtıea 
M. 1. ciaireıiaiala aaıyyea H•l· 
raaıada lıerkHia r6rel111Jae1İ ifia 
•tıklar. Uiada yuıla •laa1ar4an 
fasla malO•at almak iıtiyenler, itbu 
oartaaıa•r• ye 928-1271 do•y• nü. 
•araaile emuriyelimia:e muracaat 
etaalidir. 

2 •. Artırmaya iıtirilt içia 
yukarıda yuılı ltıymetia yüzde 
yedibuçuk niıbetiade pey vera 
milli bir8akanın teminat mektubu 
tevdi edılecelttir ( 1~4 ) 

3 .• ipotek ıahibi alacaklılar
la diter alilta.iarlarıa ve irtifak 
hakkı ubipleriaia ıayrieeakul üze
ri1adelı:i aaklarıaı t.uauıuıile faia ve 
ıaaarafa tlair elaa iddial11rıaı iş~• 
ilia ·arilııiDden ibtibare&a yirmi güo 
i( inde evraltı müıbitelerile birlikte 
memariyetimiaa bildirmıleri icap 
eder. Akıi bala• hakları tapu ıi. 
cilile 11bit olmadıkca 1atı1 bede· 
linin paylaşmaaından hariç kalır. 

... Gösterilen rtiDde artırma
ya iıtiralt edenler artırauı aartaa. 
meıini okomua ve lüzumlu ıaılO
mat almış ve bunları tamamen ita· 
bul etmiş ad ve ibtibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda r•Y· 
rimealcul üç defa bafırdılttu ıon 
ra ea çok artaraoa iaalo edilir aa 
cak arbrma beleli ıaMhamen kiy. 
metin ybde yetmit beıioi bulmaz 
veya Hbf iıteyenia alaoafıaa ruc. 
bani Olaa diQ'er alHakJıJar bulu· 
aup tabadel baoları• o r• yri mea 
kıal ile teaia edilmiı aJealarıaul 

aeomaundaa f ızlayı çıkmuaa •o 
9ok artıraoıa ta 1ltüell baki kalmak 
bere artırma on beı gila daha 
tımdit ve oa beıiooi büa te 7-940 
ıali iÜal ıaat 14 dı yapı . 
laca& artırmada bedeli ıatış iate. 

20 - Soda 600 10 60 4 50 
21 - Süt '.?0000 10 2000 150 
22 - Mubtılif ıebze 8000 15 1200 go 
23 - Zeytia ya~ ı 40 60 24 
2i - Zeytin tienf'si 20 85 7 

ı 80 

~· 25 - Kaşar peyniri 25 60 15 1 13 
26 - Un aoo 16 48 a 60 
27 - Kara ltilter 5 120 6 45 
28 - Kırmııı biber 5 •ıs 2 
29 - Nişaata 50 80 15 

17 
1 13 

25 

30 - Tavuk 100 ~dat -45 ") 3 38 
aı - Li••• 1000 • ı so '1 2i 
32 - Y•aurta IOOO • '50 70 
83 - givit ~00 • 2 iO 1 
H - claa 150000 lil• 1 50 2250 

5 25 
9 

168 75 
25 

35 - Kadea Uıaüril 60 Teo ltı 50 825 61 88 
i6 - Gu yatı '.!O Teaelı:e a 2S 61> 4. 88 
37 - Tn 4.00 Kilo 5 ~o l 60 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Ynkarıdl eiaı ye mlktarlarıle be.icııJleri ye mısnklı:at ta•iııatları yasılı laalunao memlıket h111t.lııane

ıriain '"° yılana alt 17 ltalea ~raalu 15 ila ml.14etlı atık tltıill••I• tıkarılraııhr . 7-6-940 tarilaiıı• 
oatan Cu!lla ~ilnl nal 14, 'O .iı Yillyet makaaı•u t•ıtlaaıeık •laa 4at•I eoelaeade ilaaleleri yapılı· 
.. ktır. l.teldilerta auVakkt ta•iaatlarile mHktlr flD 'ft aaatta Helme• a•-.Uıan . 8-' 

Arsa Satış Artırması 
No : 18 Vakfı Semti Cinıi 

268 Ayafilbe Ayafilbe Hı ne arıaaı 

Mullaa•ea kıymeti 
Lira Kurut 

75 00 

Temiaat miktarı 
Lira Kuruş 

s 65 
Vakıflar Müdürlüğünden : 

Yukarda nkfi ye H•ti n aaıaaraaı yazılı bir kıta baae artaaıaın mlllltiyeti 16-5-940 tari· 
bindeP itibaren 20 rh •iltfdatlt a~ılt artırmaya çıkanlmııbr • 

lbaleai f>-6-•40 Çarf••lıta rü.a ıaat 1-i de yıpılaclfıadaıı isteldilerin muayyen rilnde va-
kıflar idare1ina mllrrcaalJarı iJAa olaour . 4-4 

Gayrimenkul satış artırma temdidi 
No: ıu 

130 
ti9 
134 
71 

69 
70 
66 

Semti 

Far uz 
H 

Sotha 
Arıenl ılr 

. 
" ,, 

CiHİ Vakfı 

ArH Faruı 
,, ,, 
" il 

Hıaeola zemin KQçOk İb 
f81l111 araa rahim ata 

Araıı n " 
Hanenin nısfı 

Mu. KI. 
Lira K 
15 00 
1) 00 
20 00 
r;o 00 

50 00 
50 00 

150 00 

Teminat 
Lire 

1 
1 
1 
3 

, 3 
J 

10 

Miktarı 

K. 
5 
5 

50 
7S 

75 
75 
ıs 

Vakıflar Müdürlüğünden : 
Yukarlda yazılı yedi 'llrÇll gayri menkule talip çıkuıadıfındao 29· 5 •. 940 brlblnden itibaren 

müddet (10) gOn uzetılmıftır • 
lbaJelerl 10 Hnlran 9io pıızarteıl g011U aaat 14' de lera kılıaacatııdan taliplerin . mu•11en 

gllode Vakıfiar MlldllrlQğllne mQracaatları il4a olunur . 

Çok 

yakında 
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Binu icar Artırmasi 
Vilayet daimi Encümeninden: 

Hususi malaaıei•ı• alt Yomra naltlyeıi merkuindelci 
eslci melctep hinaıının ıeneliii ( 60) lira üzerintle11 kir•sı 
arttırma;a çılcarılmıştır. Maflalclc~t teminatı ( '50) lıuruş· 
tar 7 137'6 -940 tarihine tesadüf eden Perşembe 1ü11ii 
ıaat 15 de oiliget malca111ıntla toplan•c•lc olan Jaimt 
ınctlmendı ihaleıi ı•pılacalctır. lstelclilerin mu.,ak•atJ 
tımintıtlarile encimene mrıracaatları. 1-4 

Ampul Satınahnacok 
BELEDİYE ENCUMENİNDEN ; yeai• alacafıH rüçhaoi olaa di· 

t•r aJaealtlılarıa o r•rri menlual 
ile temia edilmif ılıcıkları meo 
muıaadaD faalaya çıkmak ıartile, 
H çok artıtan.ı ıbale ediljr. Boy. 
le bir bedel tld• edilmaı:ae iiıalt •------------

U mami Elılctrilc Şeielcesinde istimal ıdilm11lc üzeri 
(.fooJ adet ikfJÜS t1t1.tlılc, (700) atlet 11üselli vatlılc, Oooo) 
adet gjz vetlılc oe (200) adet de girmibeş vatlık ampal 
muhagaası onıelciı lan müddetlı 11çık elcıiltme;11 le.onul· 
muıt•r. yapılmaz. ve 11tıı talebi dliter. 

6 • Gayri mealtul kendiıine 
ib&le olunan kim1e derhal veyu 
veriloa mühlet içinde parryı ver· 
meHe ihale karara fHbolunarak 
kendıidea ıncJeıa yült11k teklifte 
buhınao ltimao anetmiş oldutu 
bedelle alma~a ruı olmaz veya 
bulunmaı11 hemen onbeı gün müt· 
tetle artırmaya çıkarılıp H çok 
1rtllı11 Uaılı odUir, lki ibalı ara· 

a11aciaki fark ve geçen rüoler için· 
de yüıbe.J tea beaap •luoacak ~iz 
ve diter zararlar ayrıca hüme ha. 
cet ltalmaltJızın memurlyetimizce 
alıcıdan tahıil olunur madde (lU) 
Gayrimenkuller yukarda göııtcrıleD 

bir bap hane 
1 • 7 • 19!0 tarihinde Trabzon 

M.B. Kitabet odasında iıbu illn ve 
ıöaterU•n artırma fı&rlDameıi d&i· 
reaiclı ıa blaoııa il&a ahaa ıar. 

Alınacalc ampalların muhammen bedeli (2116) lira 
( .50) lcaruştur. 
Şartnamı örnıkl11ri yası işleri müdürlü;ünden alınabilir. 

Maoalckat teminat (158) lira 74 k·ıruştar. 
Ele.silme 11-Haziran- 1940 Salı tünü saat 1.5 dı 

icra olunatalındtın iıtıklilerin mav .. kkat teminat mılchuı· 
larilı agni tün ve ••atta 61/edige encilmenlnı müracaat-
l•rı il4n ol11ttır, a-~ 
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