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besarabyanın işgali1 Romanya Kabinesinde istifalar 

Partide 
Kaza ve nahiyelerde 
kGnf eranslar verilecek 

Kôğıd kıtlığı • mun t 
fngilt•redrn J n bir mek'n V ul 

bun zarfı üz~ıind~ kıiç "= •a:ılt1r oirlı le 

Ankara 29 ( A. A. ) - Soy 
Yet radyolarının verdikleri habere 
riire Remaayı hilkümeti Ha~arab 
Y•nıo ve ıimali Bukovinanıo $ov· 
Yetlero terki hakkındaki Sovyet 
tıklilini kabul etıniş vo So'fyet 
kılıları buııün saat ikide hududu 

geçmiştir. Bu toprakların tehllke
sia~en dotao meıelderi hal için 
teşekkül edea muhtelit kom•iyoo 
Odesada toplaaacıktır. 

Di~r taraftan llükreşten bil
d!rlldi2ine göre kab'aede tadilat 
Y•p1lmış ve hariciye nazırı Baş 

Bulgar ve Maçar Hükumetleri 
Mihver Hükumetlerle Temasta l 
B .. k 

b u reşten verilen bir ba- line ve Roma ile temasa 
ere göre Al • l ". h·· 1 k" man e çııı u- geçmiştir 
unıBetl~ müzakere etmek üze- Maca; başvtkili ile bari 

re erlıne · t · · 
St f gı. mıştır · nazırı de İtalya ve Almanya 

y d ~ ~n'. ~ıansının de Sof- elçilerile görüşmüşlerdi. . 
,: anh ıldırıldiğine göre Bul Bir lngiliz deniz altısı 
.ar üku . R 
verı'I S ınetı omanyaya asker yüklü sekiz bin tonluk 

en ovyet nota ·· - b' b 1 re d" sını og. ır Alman vapurunu tor i 11 ık~n sonra derhal Ber !emiştir . 

_!)ünkü rUzgar 

Çok fındık 
Daküldü 

Dün saat 16 da şiddetli 
bı:r kible rüzgarı esmiş ve 
bı~ s~at kadar devam et
mıştır. Rüzgar fındık mah 
suıa üzerinde çok ·hasar 
Y•Pmış mah ,_ _ d 
20 _

2 
· . suıun yuz e 

5 ı d6kütm ·· t·· B uş ur. 
•den terbiyesi 

Bölgesintle 

Hakkı Çaykara 
İnhisarlar idaresinin ça· 

lışkan ve sevilen memurla 
rından değerli bemşerimiz ev 
genç arkadaşımız Çarşamba 
inhisarlar mü d ürü Hakkı 
Çaykara hususi işleri i ç i n 
mezun en şehrimize gelmişdir. 

H. Çaykara yarın Çar · 
Çambaya hareket edecektir. 

Beden terb· . 
ajanlar. istişar~7/ Bö!gesi Erkek orta okul tarih 

~f0'. ~Ufüp/eri reisfe~/1 d~e muallimi Nahide kazancının 

Maarifte terfiler 

v alımızin reisli.. un 
top/anmı1tır. Ta~;il. •ltırıda ve kııorta tarih ıııualimi Hediye 

cek sıyımızdadır. at gele- Öncelin, lise riyaziyesi Haş-

R Y md Çakır oilunun, lise coğ-eşat ücel 
y- Maçka kaymak•mı Rrşat rafyacısı Salabbaddin Dar· 
Uceı eve/ki gün /t1açkada denizin, lise fıııkcısı EhseL• 
~ehrimize gelmiş ve ak n 
Uze · ,.tf Şam gürelin maaşları 25 ten 30 

D n açk_ay~a~_d_ö_n~m~u~-,~t=ü~r·~~a~ç~ık~m:ı~ş~tı~r_:· ~~~~~~~ 
....o.t,dukça 

. . 
~ irlik kuvvettir. 

Turaa tıyıtroıu, balkondan 
l>•tt4iye kadır en küçülı: b" b ' 
luk L 1 ır Of 

~• 111aıaılr. fortilo 41olmuttu. 
. Gilnila •n bilyik ibretini tem. 

•ıl odeeık lıirkıç aabnoyi ıörmek 
1
1 ıro biolorco 41ikkat bir aoktayı 
oplaa•ıttı, 

• 
Perde •çıldıfı zama,. aaıie bir 

11••, ••pi.o d~nrda · · b ırı puato 
••flerlo yazılı lıir levb '-x ti 1.· a, s;uı• e 
ır aaodık, yerde büyiik bir halı. 
. Y ~•ela lajr kıpı ~•yôandı 

kı•aeııklor yok l[o,a f t d 
çjt JQk.. • ıya ro 1 

lllrl<aç ılakilr.1 ~·~iye 
miyQr; Salona ııeoit o ~· feç. 
barılı; 1 llUZ U, ka. 

l P•zu u, lı:ıt, lıu.l adaleli 
00 rtp ııı.ı.at Yo kuvvet 1 

.l . o an biır 
••la ıırcrek. ._alk.ı ••llt1ahyor 

Canlı maalı:•nlor ribi lr.uvvet 
li vilou~unu meharotle lıerkeıe 
••yrettirea bu peblivan, kuvvet 

Ye kudretine ınıddi deliller ilive 

• 1••k izre köşede duran sandık · 
lan çılr.ardıfı bırkıç at nalını ve 
~ılınça bir · 

1 
· 

kırıe , 1 ... zıoc rı ıabınetıiz;e 
• t-•r BnY•• 

"•yir~ilerde b 
•• ıurur, • 4 Yrat .. P,hlivın 

d ,Şiaıdi >•hlivıo hoeoin önün 
• f6rlüyor. 

- Görü. 
. . Yersun uz ya, lı:uvvet 
ıçı . d 

' Qız e ıırtımı yere 2'etire· 
or. ıe olaııdıfını iddia ederim 

s11a ~, 
tolt,, .. t ımlııılıft sırada yu 

•çı\ıt • . 
rı •i•rıy~ arko, 

ark.aya on ilı on iki yaş arasında 
•ekiz çocuk ıririyor. 

Çocuklardın biri, peblivau 
bitaboa liı bır aeale; 

- Sen bir peblivaaııa, k:uv. 
vıtiaı rüveairaln. Hizler iıo ayrı, 
ayrı kirer çoc·ıtuz fakat seninle 
bıy ölçOım•te hazırız. ' 

Bu ıOzo kabkıbılarlı ırill•~ 
pehlivan, ço~ufu aat elilo hayaya 
kıldırdıktan ıonra aırt isti yero 
Y•lırıyor. Hupu ııöna ,difer çcı
euldırdu iKiıi hileuın ediyor. Q 1 . 

lar ela aynı ı~ıloıete utruyar, di· 
ter dördü ve alt111... Bu .. ı .. 
ıelciz çe>cuı.: bu div el.İsse ile mü· 
••••leye haıhyorlar .• 
kab r;"•lı•yet p•hlivan 111a~lubiyeti 

u e •ccbur oluyor .• 
Çüak.o. Çcc:uk.lardan bir kıamı 

P.eblivanıa •Y•tına. omu:ıuna, lc0-
lona, aırtıu velhasıl hor tarafını 
"Kene,, ıribi yapışaıı4 tır . 

Pehlivanda muvazene bıraft. 
mayan bu hal, onun ıtır fücudu

~u yere 1eriyor; Peblivao qı•t· 
lup!ur. 

Pehlivıu mıh ap ve baıı ön• 
sarkık ayağı kalkarak oophe dı . 
varda •ı·lı bulunan levhayı ıröıte
riyor . 

L"vhıdı şu meşhur 
y111lıdır : 

"Birlik kuvvettir. 
ibret tamım olmuş ve 

kapanmıştı • 

bskikat 

perde 

Çulha 

vekilet müsteşarı ve veni parti· 
nin erkinı harbiye rriıi harici 
t;caret nazı ı diyanet işleri nazırı 

ve müste.şarı istifa etmişlerdir. 

l\!ebusan i•eisi llışvekalet 
müıteşarlığına •anato rei!li hari 
ciye nezaretin~ r ..: tirilwişlerdit. 

Romen elçisi 
Ankara 21! ( A. A ) 

Remaoyaoıo yen; Ankara elçisi 
bugün saat on yedide Reis' cumhur 
ı~met iaönü tarafından kabul bu

yarulmuş: ve itim•tn .~ meıiai tak · 
dim etmiştir. Kabul esnasında Ha 
riciye vekıli haz.ta bulunmı..ıtur. 

Hasta bakıcı 
Hemşire Kursu 
Şehrimiz askeri hastane 

sinde Başhekimin idare ve 
nezareti altında bir hasta 
bakıcı hemşire kursu açıla· 
cak ve bayanlarımız bu 
kursta fenni ve ameli ola 
rak sargı işlerini öğrenecek 

ve nihdyet üç hafta devam 
edecek olan bu kursta mü
kemmelen hasta bakıcı hem 
şire olarak yetişeceklerdir 

Çarşamba günü Partide 
Reis 11/i Rıza lşılırı reisliği 
altında Vilayet idareheyeti 
toplanmıştır. Bu haftalık 

mut ad toplantıda P Jrti iş
leri üzerinde ittihaz olunan 
kararlar arasında Partinin 
halk he'ipleri tarafından 
kaza ve nahıyelerde milli 
siyasetimize ve halkımıza 

terttüp eden vazifelere daır 
konferans verilmesi ciheti 
de kararlaştırılmıştır 

Bu karara göre Partinin 
tayin edeceği pek yakın bir 
günde şimdilik birinci grup 
olar ak ffrukat Cemal Kara 
harı Ofta f'ıvukat Zıhni • 
Can Maçkada. tahrir mü· 
dürümüz Yomrada. muhar 
rir!erimizden öqretmerı Hakkı 
Tuncay ltkçaabatta . umu ni 
meclis azasından Numan 
Sabit Coş'kurı da Vakfıke 
bir ve Beşikdü:ürıde konfe 
rans vereceklerdır. Parti 
konfer,ınsların bu kasaba 
Ye nahiyelerde hafta qün· 
/erinde Yerilmesini muvafık 
görmüştür. 

ikinci grup hatipler de 
bu konferansları müteakıp 
diğer nahiyelere gönderile
ceklerdir. 

Hava Kurumunda 
Hava Kurumu idare he 

la şöyl• bir ka~ıd goı .'l'mu : nı b 
"zarfı ijzenerPk rıçtnta: ue ytılma· q dr r 

qınız; yaztlı k•'iml üı•rin~' bır ı r. ; l ' 
k<igıJ y,1pıslı,arak tekrt:' J: ııla 
n abilirıin.:& !, lngilte,..e gı~i hfr 1 d 
momlek•ll• IC'igıd losurr•J••a 1. ' 
ne kadar önem verıldigini goster e'rr:- t 
m~si bakımından rlıl.:. kat"" dejer 
bir oluş degil mi ~ 

Gerçi hi, k<igıd fabrlk ,;r.•z 

uar; fakat ham maclduinı d·~a 
rıdan ulıgoruz Yalnız b;, ·,,. 

memlekelımizde degil. diija"' ın 

leketlerin g z•l•lerin1c dchı ı• 
rülen sayfa azfık'• d•i V" ilrerİR· 
de bir Jc<igıd kıtlığı oldujiunu 1 9""'" 
•>paçrk anlal•ynr . Şüp~e•İ• .ıebep _ Jlll 

belli: Har6. Daha b·r çok l•!I· ~ 
lerin ele ua:almıısınu tJeya ytJko aı 

buasına yol açan iıu rılın h•ki ' k. 1 

le.at,,. ne kadar halcu"TI sürıceg.l· .s .ı' r~ 
rn d 

" 1 
tıem '} 

ar 

• ni kimsı kestrr~nıcz. Hunur. lı.,ln, 
lıer husu,ta oldugu gibi k<it 1tl 
t11ıarrufu huıurunda d'l sav 1rıu.11 

hart ket elm•mek zoru 11lay z Gt 
rek rt"smi, at.r•k hus·ısi işlerlft. 

$ 

,,, ' t\ 
6eı ı 1 

k.tigıd yırtıp almak z.11manl rı 
çoktan i•çmiştir. Yazı müıvedie 
/erini bir yo~ı kulıa,.,ı,,,., lcagıtl 
lur arkasına vega ;~e garaınarlı 
l'• battal edi 1diği için bo<lrrırnla 
ra atılmış d•ft•r kıiğıd/arı 11.1·1 
nı gapmulı~ır . 

Ş ıra1a bı ra9ı al lan kricak 
k<iijıdlan, billı•ssa ı ıg ıra }c,~ 1 

/erini top/uyan tes~ffil.t1.711z o/f/J'lj~ 
lr. Bunlar l•krar kat"l gapmcic 
la ptkal<i kullanılabilirler Bir 
çok m•mlok<ilude kibrit çap/.,/ 
rıln bile israf •dilmıdt211ıl unut 
mayalım . 

faı " ~ 
uk• ı raz 

Fek 
kaç P' t 

1 <t• .,ııı 1 

c na 

a 

·, r ··~r· 

,.. r ı·.;.-:ırl., 

"'=f· 

'· 
j 

1 " '• 
a ıa ç n .J:n ~ 

r ı n u. "11 " nPn 

f rn., g ~ıet• s 
niır-e ıin r 

.... 

ır lıt ,q,z, I ir 
rn Ut 

1 ııt g ııet m •ı 

ıı iı'I c.-· 
ic'lt t~ er ~a 

ı 1 ' 

' Çarşamba günü P4rtide 
Valimiz Osman Sabri f'ıdalın 
iştirakile Vilayet ve merkez 
kaza idare ht-yetleri bu 
husus hakkında bir toplantı 
yapmıştır. yeti dün Valimiz Osman 

Zenfin bir mı/iti nlrnad•gı. 
mızı lı•p hiliyoraz. /)•ha çot 

GÖRÜŞLER Dlı Yll~l.A il 

k 

hk Parti olarak Va/imi Sabri lldalın riyasetinde 

zfrı Ye Parti Vi/6yet ve toplanmış yeni idare heye- B. f eı.cı· ark daş '."3 
merkez kaza idare heyeti ti seçiminden sonra 9 ay- ır aze ,.... u 
azalarının refikaları kursa /ık yeni bütce tanzim ve ı Ş h • 
iştirak edeceklerdir. ·-- tesbit edilmiştir. e ir ge~isı 

K a Z a la r l m l Z d a L~oat olıunl bu d'loyayl ( 

• 
1 .. 

iL b t 

ı ıiıltııra. plftnla rı oll ast tdııg lıırpı /. 1 

1 o, plluıdı kiıablltr 1111 u a rıılr.: • • 
t ıtro 

tetkl.k gezz·/erz· ıı:aııar ı.ıbısıu ııuıı.ny•c•k} .. 
/ şlıadl lıalkulae ıtirlyuu"' 

Halkevin"n balkonunda ırat · -- -p 1 t teci arkatiıfla baş başa iı'oquşuyor"' ·v kf k b" u a ana o, şimdıye kadar ehi.r reı.iııııdeD. a 1 e 1 r ve 1 ediodiodig-i intibalartnı ~~r. ı.örd~-
-6-

Kı· s ·ı b ıda memnuiyet va· 
rlcl bir ioşaat harekeli b•ş 
gOıterdl. dllııkll dYrQ'ualuğun 
Yüzlerde b-sule getirdi~! teeı 
sırı baglla rOremez;;loiz Sahil· 
ile etr•!• ~evrilea ır•olş bir sa· 
ha•• park yapılı1or. Beleıllye '8 
bir •t•I iaşaat pl4oıo~ dal\lldi~-

Bele~iye ~•ırı İÇ·İll ahoı 
cık bir ıqer'aıua 1ı0.ooo il 
ruı talipleri var. au pua ile 
lı:anba belediye•• buton •Ilı. 
ıılakl l111u ptbıoı llbalı:ku~ et· 
tıreçekUr. &u ltltıarlt labakkuku 
yakın i'iloler lı•erls\nıı 11~19~oık 
olan bıriocl lyınnr pliaıoılıı 
aonra Vak!ikelılrcle olcluk~a bO· 
ylllı: de!iıUı:llkler ;:Oreceğlı. 

Bllyülı: »elden sonra lı:ua. 
bum ıarlı: bitl~iğlodılı:I cierıı 
aahtıruıya kolları ~yrılmıştır. 
Şiadl bunlurdan basıl 0111 ba· 

taklılı:larıo lı:urııtulaasına devı• 
edilmekle b&raber dereye dı 
muayyen bir ıaeçra nrila e ıııııı 
çalışılıfOf. 

~uabad• ırllzel binalar l•r. 
Yeni yapılar orasında j ındar•a 
kOmutaohtı zikre deter bir 
eser•ir. maer kaıabaların:ııtıda 
bunun bir ıyoloi yapmak lmlt.Au 
harici işlerden aayılu:aı ve 
sayılmamalıdır. Hiç şüphı et. 
m~ylz ki, Vıktlkeblrln bu ota. 
lırı geniş, terab, lbtlşaıııll 19 

bUlQı kııdroıuıııı içerisine alıa 
j ıadarııı.a dalreıl dalıı :ı:l7aoe 
ı.&r hl•••t e11rltllr, 

y 0 ~l ğünü, ar ı · şohirdeo ayrılmak •ı· 
nğıııur Y•ılı,or. gO~ g r · h•yolin e bulundu;tuo ıöyleyınco 

tll~eri korkunç brzda temadi lttiru ettim. h .. üı şelırın onda 
edıyor, saika ıeslrıle ıeı~ron br L b'I ,_ ci'.,. 

11
. d b 

1 . uiriıM ı e ~e,~me ı5 ım ı ı a 
çıulıyordu. Hu sırıds ~ı~rıye e•tor•••n b;, çok gfZil<cek , 
uıllı:r.ı!oau. elıad tutaıı lr jla le.ri..,ia, ııorülccek eser eıimiı 
cl81'1Ii• eri birdeo bire ı•ra\ldı bulundu~ıın• ve bir mudcot :.h• 
'f9 mefl uç bir vaziyetle kasaba kalınuıoı riea ettim. 
ya ıre~irilıU . en~ doktor iki P.ıkada,ı ~ batkı ve mOuit 
11•\ sUron m••aJ ve k 11 tı ·ıre- bir val:ıi i• to!.:rnr ır•lrc j!ıni vo 
kederi tedavl>lle baıt ıy ı uyağa •ll••n •hioya ahvali hu p ve dır 
lı:aldırdı . lt1D en tinddetlı, on nuilt bir 

HUkılm~t Qıqdıısl lla pnzır ani"da lıtanbulda lmlunm•~•• lB 
mın•ll\ parke döşetlllrı~ kasa· •u•uou ileri aürdü .. O "ıelda ırui• 
bada en bUyUk yenllllderdea tilorinıizi dalıa etraflı va .. bur 
biri bu ole o ıktır. Halkı evell bitimelr. itin birk•ç 7tia ô1hı 
çımurdaa, ~&zdan kurtarmak kalma~a rui olaa atkadaııııoa 
ıazııugelmez 1111 ? . Soara Of, hılİ<evioia hall..onund• balkeviaa 

dair kıeaca ıııalümat vernıeğe bot Sllrıııeoe, Maçka ve Akç•abottı Jıdıııı . 
olduğu gilıl V akfikebirdı ile 
lllU•r:ren seter Hullf'rl tıthllı: 
ediloıelidir. 

Vaknıı:9~ircı tlıle~ek otobUı 
ve 1>!0.11\!ılblller ıııuıııbane Onlla. 
den Yolcu alıyorlar . Ş ıfilr mQş. 
terhin! tamawlamıdan bsrelı:et 
edemez. s3babıa yedisinden 
baıan \a ine kad•r beklersiniz 

'fani V ıkfJkeblr11 gilıııek "' 
gelmek çok uzuca bir mesele 
dlr. Bu şornrter de birleşse, ılr
ket yapsalar, muntaz1m, muıy· 
yen ••atlarda hareket ı>tselar 

'f9 bılk tı b11 llzOcll sıkıntıdao 
lı:urtarılaa,. J..:na kaymakamı 
Ye Beled.iyıı relılain himmetine 
mtıL vakkit elall bu aeter lı:n· 
laylığıoı 71lı:.1111lı gOrınek n 

oııa ita fQflllk ı1t110111., 

l ınıımi harpten ö •• bu bı 
Rum kulü'>iydü 'frabzoo l\uııılı· 
rıaın ileri geleolori bu bıaadı top 
lınır, kendi cea:ııatlarıo ın ına !ad 

deratı ve Pon!üıcülük ldei!i•m 
hlıolı:kuku için tedbirler, terliplor 
alınırdı .. Şu önümüzdeki kiliıeden 

çevrilme •İnama bioasıd1 Erm n 
ctmaıhnın p•r !!~ ıle meyd1na ftl 
mi, vı tem,mlAnam·yarak. bır•kı'ıF 
gidilmişt i. Urnumi harpltn ıoo ~ 

milli müc:':ldele sencle,inde bu hı 
Da ilk öne• alay kararJl'ilhi ol.nııt 
tu. S.:ınra halk fırk:aaı, h1va ku. u 
mtt ve spor to,eickülleri, kıdav 

faaliyel~ne ıahne olmuştu Ser!Je,, 
fırkıaıo da~ılması, Türk ocak.laı ı 

•ın iiga,.jle teşekkül ed•n hal~o 
viae tabsi• edilmi. olup o ~•maocu 

ileri burada btll<•vi faaliyotto L.y 
l••••"••ıılır. 

ve 
mu 

•v t Aı.J ın 

'" 1 b ıl eı rek. 
ltıoıvı t • .ır y• c • c .i:lerdı 
Dcdtns n ti • t .,,rul • "u ıi11 

Ci b ..... U bi" Glft 

li ıç • leıvıkle d 
bul t~ Ha uıı • lo •enı çiı 
ıten•! n te bal •• t•tkiJitı 7ıp 
ınak ş rtı • 1 fJ , f•k•t 

•iıHhı" 
'ırdı . 

e b• ~~arlar 
depoı ıa a oDP • .. rrı "'"••· 
ıreı elm & IJ-~ .. u:ı 1 r ~ ın 
el• o. ftp du d, ıD ' - ııibayet 
v lı ~ • 110 Seuı UsaY "• Rıfılt 
K<> • d ıııanl•rıo4• b~ııllnk6 
ıcklını almıştır Ş ıııd 1 ••,)e'9İoio 
idarea.nrle va tom 1 ilnJ.o tıyatro. 
sıaama ve it aferaaı llu ar k 
ku l•r.ı n b a •. tılc; çacut 
ea·rg•m:ıu k;o 1J ıa t ~ 19 c · tc~k •• 

l <ad 1 l~ alc ıı gP~· 
tık i ı ba b tır " 1 ani · 
tarak ı "J ua. Ata.utJr. Ulr. 
rolıııı. y l k d u la o:or· 
ıııuı ar Ik ~ ırel d J& •yoı 
yerde ot m\.;yl r S ıCc••inde 
E•zur z ze in teııır lıDI 
ok ırk.en rord .. ıei c jpU'Cl fır• 
ical a dsır -:t.l" 11 , t.ı 1 1 nutır:u. 
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Yenivol 29 Hazıra~ 

.. do a ması · ngilterede 
C. 'Of ) - fasmdaki bütün binalarda 
{"" f t~n ver· bayraklarmı yaflya indir-

~ 
Kaza mişlerdir. Bütün Fransız 

altmda lngiltere ile müşte· 
reken mücadeleye devam 
kararında ofduklarmı bildir· 
mişlerdir. Londrada bulu· 
nan general Gaulle bir Fran · 
sız mili komitesi teşkil et
mektedir. 

f\nk~~Ce Fransı; Cuzütamlafl Fransanın Fas· 
ı<oY~erı·r h aklarmı taki itli komiserine şimdi
diğ• bt ı. Fransız den teminat vererek emri 

rtada ---.:.------·---------------
b~arb r oıaşl•r y 1 Kirahk Hane yarı~kda eni tat ıcı 
~ ı de İskenderpaşa mahal-

' bögle güzeı bir Solonu açıldı ıesinde deniz• nazı~ ha-
, şülc.ranl• anıger. 

•n ~anınd'6ki mey- çok temiz olan bu salonda vadar su elektirik ve btı-
;irlci .. lilc '"'': Bir iı· yük bahçeli iki kat altı altıntla mermır i,Z/. temiz tatlılar. kayma kil don · 

Jc taş kırıkltzrı föri!lr1· durma ve şira bulunur odalı bir ev kiralıktır. 
arcı işci de, s•mslgege Uzun sokak Panorama ı Meydanda Kamil dede-

•, fİlne$1c çulııt!JOr, Çalıı · 4 
it iter Z•man kolayca kont- Aile Bahçesi bitişiğinde ye müracaat. l -

ıdiletflmısi için orada bulu 

Gayri menkul satışı 
M:2 M. hedeli 

Görüşler Duyuşlar 

Bir gaze eci 
arkrdasla • 
"Baştarafı 1. de., 

türk memleket içi~de dolıışına~a 

çıktı ve buraya da geldi. O, gel. 
di~i zaman serbest fırka dağılmış· 

tı yine lu salonun kürsüsl1 önünde 
oturmuştu . 

Refakatindeki zevat etrafını 
çevrelemişti. Trabzonlular da •a· 
londa toplaaaııştı. Ata tür it ıehir 
ihtiyaçlan ve daha bazı buauaat 
üzerinde hasbibal yn mak iıtemişti. 

Bh: bıılk particileri ~n ••f ta 
eır~lanmıştık. Atatürk o rouhteıem 
parıltılı mavi gözlerini karşısında 
kilerin üzerinde 2ezdirt rek ıor· 
muşlardı : 

- Trabzonda serbest fırkanın 
Halk partisi karşısmdaki rolü oa. 
sıldı? 

- Kımscde çit y k.. Derin 
aükOt. Ato ccvııp istiyordu .• 

Baktım ki bu sfikOt iyi kaç. 

Furunlar baca yaptıracaklar 
Belediye RiyasetinGlen : e ,, • 

Hamam bııeaları gibi furun bacalarından mütemadi sor:~ et· 
kan dumaıılıırın civarında"i hane ve müeueıe sahiplerini rab• ~ 
tiği nı:ılaşıldığındıın furun bacalarının da Hamam bacalcrı gibi 
seltilmesi lüzumlu görülmüştür. ./ 

Ancak her furunun bacalarmın muayyen bir nisbet da••( 
yükseltilmesine mabaJ görülmrditioden, civarındaki binıılıırın y6 ıt 
2-i nazarı ıtibare alınarak Belediye Fen işleri Miidürlü~ürce 

ediltcck nıiktarda olmak üzre bııcalıırıo civarıı:daki knaışularııı•1 
vermlyecek der~cede birer miktal' yül"ıeltilmesine Belediye f.r ~ 
oinee 7-6-940 tarihinde kaıar verilmişdir . _,ı 

Bu karara röre fıırun baealarıaı De nislııelte yükseltı". 
kendilerine tebli~ edilıcelı: alalcatlarlarıa buoa riayet etme4ik_leJ 1 
dirde Belediye cua lı:anunu lıiikiiaıleri tlairNinde tc:cu:iye edılt I , 
ılakadarların mıılümu ~laıılı: hre ilin ol11aur, _./ 

Koyun eti siltmesi 
ASKERİ SATINALMA KOMİSYONUND> 

1 - Trabzon askeri hrstanesi itin altı bin kilo knyun ~ 
açık eksiltmesi 1 Temmuz 940 pazartesi günü saat on altıda 
con nskeri Satın Alma Komisyonunda y'lpılecaktır. 

2 - Muhammen bed~li iki bin dört yüz liro olup iht tt' 

1 -

yüz seksen liradır . (1 
3 - Şartnamesi Komisyonda görülebilir • 1 ı•rmu$. Çtılııma pelcaıa bir 

1<enarda da ıöriJltbilir ıarııru:. 
Bu çlrlcinlilin eradan kaldırr/ma· 
Sifli iil•riz. Hem h, orada og
nıgan çolrıf: çocaf•n gözanc taş 
lceım•$l l•lılilc .. i1ti Je ortadan 
k•lrlırcccılctır • 

Mabelleııi 

E'1Vsk 

~kağ.!_, 

S )merciler 

cinsi M.N. -
ına~aza 103 

K.M. 

ıo 57 

mıyncak::, ııya2a kalktı . Atanın 
sualin dop doiru, gördü~üm, 

-----ı duyduğum gibi bildiğimi anlııttım. 
Benden cesaret alan bir zatta 
yerinden birkıç edııa ileri yürü • 
yer lıı.. o da : - Bir gcccy<li, ıel
di ıreçti.. Diyerek binaç 11tır 

1125 

4 - l"öd~m~nyvenk;;j~~:~~··. ~elmele<;y" 

ASKERİ SATINALMA KOMİSYONUND} Polite kilise yanı iki adet 132 4e 2724 150 
barııp hane 
maa arse 

Defterdar1ıklan: 
Yukarıda cins ve evııafı yazılı rayri menkuller 29-6-940 

tarihinden itibaren 15 güil müddetle ve açık artırma ı<uretile satıla· 
cııktır • 

söz aöyledi .• 

Atalilrk ona oturmasını işaret 
etti ve bana döaerelı: : 

- · Zdialinizin f ıkirJerine ce 
np verecetim, diyerek bir saat 

1 - Trabzon Garnizonu için üç ) üz bin kilo odunu o 
eksiltmesi 2 T mmuz 940 Salı günü sut on bırde Erziroanda " 
Satın Alma Komisyonunda yııpılccaktır . 

2 - Mu ammen bedel öç bin yedi yüz elli lira olup il~ 
minatı iki yOz aeksen bir lira yirmi beş kuruştur. 

3 - Şnrtaıımesi Komiayooda görülebilir. lıteklilerin ınıı• 
1&atta Komisyocda laulunmaları . 4 

Atj~ari• •İt bir Jilfğ/ le 
dah• ••r : Yaouun d••11 Gül
bcrh•T Hatunun ttiriesilli11 içi bir 
dep• uazigclinJ•Jir. Oraya ko· 
nacak ıegler iir 6aıka g•r• de 
kencbilfr. BHa temin elmeligic. 
ÇiJnlctl cigaretçiler bugünkü d•· 
rumıian ıntmnıuı tlejlltlirlor. 

H. Tuncay 

Satış 15 -7 -9.J:O tarihine müsadit pazartesi günü saat 1( de 
yapılacaktır. Talip ol ınlarıı:ı yevmi mezk:ürde yüzde 7-oO muvaHat 
teminatlarilc birlikte Dtf ter darlık meka11t1aa müracıatları ilan olunur. l -4 

&Üren mühim bir autukta bulun· 
dular .. Bendeki iftihar ve audeti 
sormayın.. Günleıcı hayolile mest 
eldufum o anın hatıraaıDı hlla 
unutamıyorum, O nutk n tam 

Patates ve soğan eksiitmesi 
ASKERl SA TINALMA KOMİSYONUNO) 

iskele inşası eksiltmesi 
Belediye Ene meninden : 

1 - M6nt/erckte mevciit Belediye iskelesi m~oeüt mal%emesile fit ayrıca Be· 
ledi*e«en fleTil•cclc. demirle yeniden islah edilmek üzre fle 17 tiin müddetle açık ek
ıiltme;e lcen•lmrı~lar . 

1 - Yapılııcalc i,ln mahcmmen keşif bedeli (1552) lira 2 lcaraştur. 
3 - Elcsillme 12 Temwıa% 7 J40 Cuma gi•ri sa•t 1 j t/.e icra e"ilecelctir . 
4 - /Ju lıe ait lceıl/ projcsile ıartname örnelcleri ••lediıe fen dairesinden 

alı•••ıli,. 
J - l.teklilerirı /,atibi iılerde ihtisası oldajuna dair Nafia 

m•saddalı bir vesika ile ayrıca Tica1et oı~uırıa kayıtlı oldalclarına 
f1e3llca lllraz eılemeleri mecbııridir . 

f - Muoakkat temlnııt bedeli ( 116 ) lira ~! kur11Şt•r . 

müdürliğılnde11 
dair dijer bir 

7 - r.ı"ırıJa beıincl matldede ga%ılı evH/ı haiz tali,leT/n 12 Temmıız 940 
Cuma tllni ıaat 15 d• Belctlige Erıcümenine müracaatları ll'n e>l11nur . 1-~ 

Cadde tamir eksiltmesi 
Belediye encilmeaindcn : 

1 - S•mırciler cadduintlen Bakırcılara ayrılan •c gemenicil.,e kadar devam eden 
halcırcılar •ıulJ•!/11111 tamiri onbeı gün mü.dtletle açık ıksiltmeğe konalmuştur . 

2 - ••'eli lıııfi '61 lira 94 karuştıu • 
3 - Ma••kl<tıl l•ml1tat } iell 41 lira 38 kurıııt•r . 
4 - ~lcıillmı 12 Tcmmıu J40 C•m• günıi gopıl•calctı, 
' - lıtelclllerln nofi•tlaR mııs J.dak ehliyet veıilca 'Oe tımlnatı 

basl.rllı 12 Tcııımıı~ 910 C11m• ı ·na saa't..J} de encümene maracaatla,1 

muvalclcata rnak· 
illin o/anar 1-4 

9t0 yıla itiaae • 

:~~e:;h::.a;D ~~;:Gayrimenkul ıcar artırması 
ledeJJeri 

Lira K. Vak.fi 

121 00 Fatih 
,, 00 •t ., 

'8 00 Çarşı 
20 00 t• 

61 00 Semerciler 
75 oo t• " 

25 00 Molla miri 

' ' 00 Tekke 
00 00 " Diıo.a 

120 00 Liyıka hatun. 

Vakıflar İdaresinden : 

Yomra 

Semti 

Çarşı 
Ortahisor 
Ktmer altı 
,, ,. 

Semerciler 

" ıt 
Yeni cuma 
Tarakcılır 

nahiye merkezinde 
Hacı kasım 

No: su 
:ı 
6 

27 
2B 

145 
146 

73-75 
234-'.!~Ü 
305-306 

116 

Cinai 

Mağaza 
Dükkan 

" " •t .. ., 
" ., 
Bağçe 

Dükkan 
,, ,. 
Ev 

Yukarıda vakfi semt ve numaralan yezılı on parça gayri menkullerin 9'0 l!!enesi kiraları on 
ıün müddetle artırmaya çılrnrılııııştır • 

ihaleleri 1 Temmuz \}40 pıı21artesi güoü saat 15 de yapılacağından taliblerio bu müddet içeri· 
ainde Vakıflar idareıine müracaatları ilin olunur . B- 3 

Argılya 

Kalçiya 

Tabakhane 

Sotukau 
u ,, 

Çarşu 

Seth• 

Çizmeci 

Sipahi 
Kul otlu 

T11rlanın 7 H. 
5 ·msııeııi 
çayır moa tar
lanın f • .H 4 H. 

Hanenin 5 H. 4. H 

Tnrl 
Hene maa tıırla 
mataza 
hane ersesinİD 
4 H. 1 hissesi 

DEFTERDARLIKTAN : 

44 

65 

112 
146-1ö2 
ll 

8271 108 00 

3676 164: 00 
1-S- 3 ıoH 00 

1 
446,87,50 ~o OJ 

16 2489,50 425 00 
20 360 00 

77 12 50 

Yukarıda 'ns ve evsafa yaz.ılı gayn men\ı;uUer 1. -6~ ;ari iı:ıden itibaren t:i gün müddetle 
vt açık artırma retile satışa çıkarılmıştır. 

Satış 3-7- 940 tarihine mfisıı~if çarşamba günü saat 14 de yapılocakdır. Talipolanların yev· 
aıi ••zk:.iirde yüzde 7-50 muvakkat teıııınetları ve hüviyet çüzdanlırile birlikte Defterdarlıkda müteşclc· 
kil k••İ•yoaa allracutları ilin oluıur • 3-'4 

~ z pli, Maçkalı B. Kini de mev· 
cuttur. 'l'arihçiler oadaa ı~tesialer. 
K.ıys:ıdli vesikadır. Halkevlerinin 
ne maksatla kuruldafunu, fırkaoı· 
lıfa ait •ihim mıılOmat lauluatia· 
fumts ÖR'r•nmİ§ olurlar. 

Milli Şefimiz laöaü , Bııve· 
lı:ilk .. TralazeH illı: r•liti•de ay. 
Dl yerde ve ayaı lteltukta etur· 
muılar ve ballda memleket iıleri 
lzeriade bıbllaallırae bulııınmuı· 
!ardır . 

lu laiH hallı: fırkııı n bal
.lcavi nmınlarıada Trabaou re· 
lip ı•çen yüıderce vekil, •e\,'uı 

Ye PtefHörlerin yü&lerce münevver 
leria iı:.oııfer aıına ve hubiballe

rine aabna oldu~u ıribl ıiadiye 
kadar 632 z:iyafet, a .... , •• 
koHer, miting, bale kurs ve ıer· 
ril r• de ıuıhne ol uştur. 

Hallı: deraaaderi, •uhtelif 
kuularla da D r ve feyiz aaçan 
bu binada b• r ı:ıe kadar reialilı: 

1 - 1'ralazoa G.ıırnizonu için elli bin kilo Pntntes ile o0 y 
bin kilo kun so~nnuı açılt eksiltmui 4 Temmuz 9<0 perşembe 
aaat on ve on bird.s Erzincan askeri Satın Alma KomisyonuoÔ' 
pılacaktır. 

2 - Patatesin muhaa111en bedeli iki bin yedlyüz elli lir• 
ilk tnıinatı iki ytiz altı lira yirmi beş kuruştur ve soğ"aoıo JJlİ 
mea bedeli yedi yüz yirmi lira elup ilk teminatı ellı dört liradır 

3 - Şartnameleri ICo•iayeada rörlilebilir . 
• - Taliplerin muayyH autta Komisyonda bulunmala::.!,;.t 

SÜT YOGUR EKSİLTMESİ 
Aıkeri Satınalma Komisyonundan 

1 - Trabzon hastanesi lçla altı bin kilo SOt tle altı bili 
yoğurdun açık ekslllmeıl 9 Temmuz 940 Salı gllnU saat 
En.ıncan Askeri satıaalma komisyonunda ynpılııcaklır • 

2 - Satan muhammen bedell altı yUz lira olup Uk teıJl . 
kırk beş llrııdır • ıç 

3 - Yoeurdno muhammen be1el1 altı yoz lira ilk teıJl rı 
kırk beş llradır . t 

4 - Şıutnnmesi her gOo komisyonda görOlebllir . 
5 - Talipledn eksiltme ~On ve saatında komisyonda : d 

meları . 3_;;.... la 

G . . lel'l 
azıno ıcar artırması 

yapaı:ıları saymalı: isterim. B } d · • d 
_ sonu var _ e e ıye encümenın en 

ı- Sotukıuda (çitte çamlık) mqvklinde Belediyf'ce ınşıt 1' 
1 
____ C_e_v_d_e_t_A_L_A_P __ 

1 
rileo gazino blnasnun teslim tarjbloden ltlbarea 31 Mayıs 94 fil 

İli rlhlne kadar olan ilr senelik icarı on beş gün müddetle sçı~ il 
D tırmıyn çıkarılmıştır • 

Tapa sicil malaafızlı ı•daa : 2 - Mutiammen icar bedelt 400 liradır • 
Nahlyeal - Yo•ra S - Şlrtname örııetl Belediye 1azı işleri 
Köyl - Komara alınabilir • ı..ı. 
Dere fı•dıldılı - ıarkan Par. 4 - Eksiltme 5 'f mmuz 940 Cama gQoQ snat 15 d8 ·~ 

•elim otulları rarben tarıkam oe- edilecektir • ~\l 
naben Plraelia PfJu ve kendi 5 - Taliplerin mubammeu bedeli nzerlnden verecekleri ~t 
fıadıklızı ılmal .. tuılı::am llo mah· de 7edl buçuk mu vals.kot teminat makbıızlerile ayni gnn ve,,, 
tlııt. 2757 •tre aıualııbaı otlak B!ledif(l encnaen!ne rouracar.tları ilnn ~lunur . ~ 

1ar1tan der• garaea kör 0tıu a.1ı:. lDMANOCAGI BAŞKANLIGINDAN: ~~ 
taı •tlu oeaulaan ke•laıeı otul· "'~ 
!arı oıaalea Zi•irik •tulları ile 1 - Betlen terbiycıi nizamnamesinin 6G inci maddesinin /. ..&. 
mdıclul. 5~U metre ••rabltıu. fıkralarındak bük.Omleri kabul etmek ve bu madde ahkiıaııı• 1~ 

Hıoı - dört tarafı ultlbi intibalt kararı vermek. ; i 
eeaet ar liliıilı mabıılut. · 2 - KalQp bahçesinin tevaii haltkıDda konuşmak üzere O 

1 

Y•lıtarıcia nı fı yazılı tlt pır· kayı~h b~tüa azaaın. ~9-6-940 Cumaıtesi günü saat 15 de q 
ça r•Jrl ••ı:ılıtul esasen ccddiaden teşrıflerı ehemmiyetle rica olunur • z-1 -~ 
ıntital et••lıı a retlle aenetııiı K k ki k 1 " 
olarak aealt Of hı Muıtafa miraa ayı na iyat e Sİ tmesi 
cılara taraf ıadıın intiL:alea teııclll • } B 
lıt nilmelıttedir. inhisar ar aşmüdürlüğünden : 

Esasen tapu hyıt ve senedi 21:-~-940 tarihinde ihal&Ei yapılacıı2ı ilan edilmiş olan 
rıe merbut ol ayan bu gayri men· tane MidurıOği kayık nakliyatı ek.siltmcsinin 1 Temmuz 940 tıır' 
ltuller haltlı;ında mah ili de keşif talik edildi~i ilan olunur . . 0ı 

ve tahkikat icra k:.ılınec•~··d.. Tereyag'"" ı ve yumurta eks·ıltmesı·. tasarrllf lddiaaında bulunanlar 
varsa bu baptaki vcsaiklerile bir- T V ~ 
lıkte temuıu 9iU ayının on .tör- rabzon erem Milcadele Disparıse 
tlüaeü pazar ilioft aaat 12 de BaştabibliğindeP 
mahallinde keşif memuruna veya o· . t k b 1~ 
d b ıspanserm a ir astalnnna tevzi edilmek üzre 940 mali a a evvel yazı ile tapu s icil t~ 

zarfında nlınmaıına ihtiyaç görüleı:ı beher kilosu 100 kuruştan Stı" Muhııfızlıtına üracaat edilmesi 
ilin olunur. liralık ve 27 lira muvakkat temiı:ıntlı 360 kilo tereyağı ile tanesi t,2 
~--------~- - lt.uruıtan 270 liralık ve 20 lira 2S kuruş m!.6vııkkat teminatlı 21Ô 

Z yi makbuz adet yumurta 15 Huiran 940 tarıhindeo itibaren 17 gün müddeti 
Belediyeye vermiş olduğum ııçık ektultaıeye konulmuştur. Şartnameler Dispanser R .. stabibliğİD 

158 lir 74 k.uroıa ait 11-6 94ı) görülebilir. lsteklileıin Tıc:ıret odasında kayıtlı olduklarına dar v .. ı 
tarih vo 169475 s yıla makbuza lı:ahırı ve muvakkat teminat makbuzu veya mektüplerile ihale g1ln 
xayı yledi , bilkmD olmadığı ilAn~ olan 2 Temmuz 940 salı gfinü &aat 1ö aOda Sıh et ve lçfiıa..: li--.: 

l •• , t ........,.._. .... ,, ... ~~a..ı""'n...d......Jlt~l :..til lyo vurmalar• :lap olunur. o \l8ilr. auJ" ~ ·~.... , . .. -

Soğuksu' da kiralık ev : 
dlr. Uygun fiatla kiraya verilecektir. 

Üç oda, bir salon. bir mutbak, sahrinci, kuyuau 
meyvalığı, çamlığı... Otobüs durağına çok yakın 

Yeniyol matbaasına müracaat • 


