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Atcltilrk 
Beled·ye 

Memleketi ~~~~~-~~~~:~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sevindiren Büyük Millet Meclisinde 

Oşkü, inkilip müzesi!' 
eclisi istimlak kararını verdı. 

bir karar .. Bazı vergi ve resimlere zam meselesi .. 
Soğuksudaki Atatürk 

temin ıçın muhtelif bir 
encümende tetkik ini iste. 
mişfir. !Ui Rana Tarhan 

teşkilini kabul etmemistir. 
liyni suretle meclise tevdi 

Köıkünün, Ebedi Şefin va- !inkara 22 (fi 11.) -
risine intikal etmiş olmasile Büyük millet meclisinin 
Trabzon yeni bir mevzu bugün kü toplantısmda m a· 
karşısında kalmıştı . Ata /iye vektli kürsüye gelerek 
türkün yüksek hatıralarını gelen evrak arasmda bulu 
ihtiva eden bu güzel bina- nan ve fevkelade vaziyet 

nın, yarın herhangi bir şa- ten dolayı bazı vergi ve kinin muvafJk olamwaca 
hıs eline geçmek ihfımalı' 

/İ>tanbulj söz alarak bu 
gibi vergi kanunlarının muh· 
telif bir encümende tetki· 

edilmiş olan köy enstitü
,,,,; teşkilatma ait kanun 
Jayıhasınmda muhtelit bir 

encümende tetkik edilmesi 
hakkmda Maarif vekilinin 
teklifi de kabul edilmemiş
tir. Meclis bugün çay ka · 
nur>unun birinci müzake
resini yapmıştır. Pıızartesi 
günü toplanacaktır. 

resimlere zam icrasm a ve 
içten içe hemen bütün hem~ bazı m addelerin mükellefi· 
şehrileri düşündürmekte 

yet mevzuuna alınmasına 

dair olan kanun /ayıha/afl· 
n111 bır an e vvel te tkikini 

böyle bir ihtimalin tasav: 
vuru dahi gönüller üzerinde 
ezici bir hava estirmekten 
hali kalmamakta idi k 

At&türk köşkü· halk Pasif orunma .. 
için bir ziyaret yeri' olmak Başvekil Mureuyu 
üzere kabul edilmiı olduğu kabul etti 
gibi, bundan ıonrada nesil · 
dtn nesilt: yine bir ziyaret !inkara 13 ( fi. fi . ) -

Başvekıl Doktor Refik Say· 
yeri olarak kalmalı idi. Erkek, 
k d dam bugün Pasif müdafaa 
.a ın, genç ihtiyar, herke· teşkılatım tetkik e tmek üznre 
ıın arıuıu bu idi, Atatürk Ankaraya gelmiş olan /imi
ıon iki gelişinde de bu ral Mureuy u kabul ederek 
Köşkte konuklamıt Trabzon b1r saat K.adcJr görüşmüştür. 
halkı ile en çok bu kaşkte yüz· lfrnJral bu akş11m 1 Lmıre 
yilze gelmiı ve içiçe lialm•ıtı. hareket etmıştir 

Tahsin Uzerinsağlığında BAY MEMDUH 
vaziyet bir müddet idare ft1ünevver ve sevimli 
edilebilmiı, Köşkün kapuları tüccarlanmız~an Bay ft1em 
halka açık bulundurulmuştu. duh Harunoglu geçen pos-
Fakat d ko .. c:k ta ıle lstantıuldan şehrimi-on an ıonra " 

/ 
. 

mühürlenmif, kapuları ka- ı ze ge mıştır. 
panmıı, ebedi şefin yükıek N • k .. h 
hatıralarını içinde saklıyan 1 a 
bu güzel bina, derin bir ı Kurdoğlu merhum Hakkı 
ıeaıiıliğe terkedilmiıti. . kerimesı bayan Hayrünnisa 

. B~gün bir varisin mül 1 ile ~arti baş~ati~i ve .~a.~e.: 
kıyetı altında olan köşk, temız Y a~ı ışlerı , mu duru 

ğmı ileri sürmüş ve mevzu 

bahis layihalarm alakadar 
encümenlerde ay n ayn tet
kik edilmesini istemiştir. 
Meclis muhtelit encümen 

Atatürk Köşkü 
lnkılôp müzesi olmak üzere Belediye 

istimlôkine karar verildi 
Belediye meclisi evvelki 

gün ıaat 15 de reis Muam· 
mer Y arımbıyıiın riyasetin· 

de fevkelide bir içtima 
yapmıı, bu içtimada, bayan 
Makbuleye intikal etmiş 

c;lan Soiuksudaki Atatürk 
Köşküniin Belediye tarahn
dan istimlakine dair reisin 
teklifini müzakere etmiştir, 

Müzakere neticesinde Köı· 
kün inkılap müzesi olmak 
üzere istimlakine ittifakla 
ve alkışlarl.ı karar veril
miştir. Bu karara göre is-

Valimiıin 

timlik bedeli cuzi faizle 
yapılacak bir iıtikraıla öde
necektir. İıtimlik heyeti 
olarak Nafia mildilrii Bay 
Arif, Belediye azaıınclan 

Lütfü Pulatanalı Ye Tüccar
dan Osman Akçay seçil· 
mittir. 

Yerinde olarak verilmiı 
olan bu karar, bütün ıehir 
halkı tarafından memauni
yetle karşılanmııtır. Şehir 
meclisinin, vermiş olduğu bu 
isabetli kararından dolayı 
takdir ve tebrik ederiz. 

Borsa intihabı 

Kitap Sevgisi . ·ı-k 
Bir seneden beri /inkara- zwa çevirtmektetlır. Vekılı 1 

da lldliye Vekilimiz Fethi bir de çocuk neşriyatı p~og: 
Okyar'm hami başkanlrğmda ramı hazırlamaktatllf lki b~ı 
çalışan bir kurum var: Ki- nun da pek hay1rlı o ıcı:1 
tap sevenler Kurumu. Kurum şüphesizdir. . 
azalarmm geçen gün yap· Bilhassa veni yefisen/er
tıkları senelik toplantıdan de okuma •evgisini ırtlf• 
an//yoruz ki şimdiye kadar cık her türlü ted~ir~ a/mı . 
büyük fikir adBmımız rah· /iyız. Bazı gençler1mıtdı bu 
metli Zıya Gökalp'rn ''Türk· nu esasen gôrmügor da 
çülüğün tJsaslan,. is imli ese değiliz. Şurada bir arkada·. 
rini neşretmiştir. ikinci, ıımız bir kitap satış 11~1 

üçüncü eserler de hazırlan- açtı,· birçok kıymetli ve g~
mışt1r. Kurum haz1rladığı zel kıtapl•r getirtiyor. 81t· 
qeniş bir proqr1tmf a bu yol· çoklarmm kıpısılırc_a~ma 
da yürüyeceği gibi kitap satıldığmı sevinçle goruyo
sevgisini yaymak hususun- ruz. Demek ki arzu v•~· 
da da ça/rşacaktır Bu mık Bunu besliyecek her tetlbı· 
sat/• yakmda ''Bozkurt,, ri alk;şlamaliyız. • 

admtla bir de mecmua çı- Harp ve deve güreşı _ 
karacakttr. -

1 
Memleketimizde kitap Harp başllyall ı/tı •Y 

sevgisini ve okumayı gay- geçti: fakat hala ''garp cep. 
mak için ne yapılsa azd1r. heıinde yeni bir şey yok, . s~kl11 
Kültür ve medeniyetin bel· etebliğlerdinliyoruz,denı~~:· 

Fin savaşı sona erv1• 
/i başll vasıtalarrndan biri Bunun için de birçokl~~ı 
de hiç şüphesiz kitaptlf. mDttefikler fiğli ve enerjik 
Kitap. insana hem eniyi bir yardımdı bulunmadık/ır1 
bir dost, hem de tm rerimli ksa 
bir 6"retmen olur. Mütev•zı için bu böyle oldu, yo le 

~ Finler thha çok da1anaca · 
tla olsa her miJnerverin tı, diyorlar. Ere/ki glln r•~ 
evinde bir kütüpane bulun· ıod..a böyfı·· ,Jıir1•n/er için Jn.gı 
ması artık medeni zaruret- .. ""u11"" O' 

/iz Harbiye nazırt ııver /erden olmuştur. Hail her t 
zaman p11rad1T, diye dostla· Stanley 'in verdiği bir. nu · 

kun hull•asım tlin/etlık. Na· 
ra tavsiye ederiz. Sevdikle a kgarp 

zır diyordu ki : " e~ ,. . 
re bu çeşit bir f ıvsiyemiz cephesinde, gerek Fın •av .. 
de kitap hakkmda o/malt· d. b" · · ·k harek~t 
dır. Hatta kitabın halldan ~~m:m~~~e en,:,~~haze eien · 
daha üstün olduğunu da /er bir boks maçmm karnı 
telkin edebiliriz. tok seyircilerine benıiyorl•r· ·• 

Memleketimizde garp Doğru. En son vasıtal•rla 
kültürünü yay mık hususun- cihazlanm'ş çelik tıby1/ır11? 
da maarif Vekilliğimiz de sald1Tmak k 0 / ı 1 mı 
hayırlı b;r adım atmıştu. Düşünemiyecek k • ti '·~ 
Beynelmilel şaheserler dili ıuurları zaylflımaymca / yaran daha baıka şahısların C:emal ~ıza Çınar ın nikah 

eline geçebilirdi. Nitekim torenlerı Perşembe iÜDÜ 

bu yolda bazı ,ıametler de sa:t yi~mide Vali, Parti 
belirmemiı degw ildi, Fakat mu. fett.ışı, Bele. diye ve Parti ziyaretleri 

mize tercüme ettirilecektir. kişi bile birbirine sı/dlfm~z .. 
Müddetleri hitam bulan tica. Bunun için bir heyet top Oysa ki neticesi yalnızdı ~k: 

ret ve zahire Bersası encümeni lanmış tercümt1 edilecek büyük imperator/uğu df' · 
intihabının Puzartesi tünü •aat eserleri tesbit etmistir. Ve- ayni zamanda bütün ~n." 
10 dan 1 ı ge lcaJar Ticaret ve killik bir yandan da eski yanm mukatlderatmı ıfq ı· 

1 b ft1uh terem valimiz Osman 1 l At r· k k"" k" reıs erı ve ırçok davetli 
nası o ~r, a ur . ~ş ~ güzide aileler ve Matbuat Sabri 11dal. bugün öğleden 
eıhaı elıne nasıl geçebılırdı, k" h .

1 
h evvel fmdık tanm satış ko .. er anı uzun e ve mu te-

ebedi ıef, Trabzonun hayatı rem Vali ve Parti Müfetti . operatifi birlik mümessilligine 
sanoyı odasında icra lcılı•aca· 1azılarla neşredilmiş bir çok H. Tunca Y 

ihtiyacı olan suya kavuş- şimizin şehadetlerile yapıl· ğiderek satış kooperati· 
ma emrini bu köşkte vermiş, mıştır. fini teftiş etmekte oltJn ti-

ğı haberi alı11mıştır . faydall eserleri de ,eni ya· - ark.Hl ·z de -

GÖRÜŞLER DUYUŞLAR : 
mamelekiai millete bu köşk. Tören sonunda çiftler caret vekaleti ticaret umum 
te bağıılamıı değil mi idi? tebrik edilmiş, fotogroflar müdürlüğii baş müşaviri 
BUU1n bu muameleleri imza çekilmiştir. Davetliler salo- B. litifle bir müddet gö Sinir, he p • • 

sını r .... 
/darelıanegı ıelJim, Ma (k'I 

11 g•zmo ederken oturduğu koltuk, nu terk ettikten sonra, rüşmüşlerdir. ÖıJI• sinirliyim lc.i. .. .Si% 
R. ç· t h · ı K J S-A C A olu1e da ıelin sinfrlen,,.eginl .. 

Ye önündeki masa, büyük Cema.l ~ak .1n:r Z a /ır Ugk.dan D!Ja"" uya.maz kapı 
•alonun denize nazır köıe· ailemız re a atın e ey ın - - - ----- lcırılır;;asına ourulugor. Karyola. 
ıinde olduğu gibi yerliyerin- liktek.~ YC:ni ~aı:det yuvası· Düşkünler dan fırlac/.ı'T', gidip açtım .. Al. 
de du kt ··ı·· - d na goturulmuştur, /ah müstakını uersin, hir fakir rma a ve o umun en 

1 

. . b h • • . 
ıonr .. .. Çıftlerı tebn k eder, a IÇln kom;.u kadını kabuk istemeye 
k·· a. bu koşe, Ataturk tiyarhklar temenni ederiz. • • • • 1 • ı ıelmiı, canım sılcıldı ue hemen 
0tesı adını almış bulun- . ıvı~vsımın soğuk ve en aklıma mcrham Hocanın 6ir 

-lllaldadır. İşte Atatürk köş- miz içincf~r . ~ı, · ~rıu ve sıkıntılı devresindeyiz.Bu tehir faklıe gaptı;ı ,,.u,,le geldi .• 
ktı böyle bir köıktür ve lemayüJlerımızı bu ~utu.?1arda içinde, yanımızda, yöremiıde Falc.iri dama çıkarıp i110get 
halkın bu mevzu karşısın . iz?a~ak lüzum dahı gorme- nice aileler var ki, kelimenin ola Jiıen hoca tibi gap•al!. 
da du d v k-' .. .. .. .. mıştı · t A 'l dımamuh T ·ı . y Ui'J aıp UtUnlusu N"hayet memleket hal- am manası e yar - emsı 
ve ıç k t · t b 1 taç bir vaziyettedirler. Kaı· 
içindir ~ı ın ısı ış e unun kının arzusu yerine geldi : tımız, dertlerini, ihtiyaçları- Halle.evi temsil lcola, ıeçen 

M h . . Kısmı mahsusuaıuzda oku- nı kimseye belJi etmiyen, .kı11m Vedat Ür/i Benıü'nün 
Sah .u t~rem valımız Qsman nacağı veçbile, evelki gün bütün iıtıraplarını içlerin · (Kanu11 adamı) atllı piıes ile 

~ı Adalın bu mesele fevkelide olarak toplanan de dindiren ailelerdir. Elle- (Çopanoflu) adlı lcornedigl mu· 
llıerınde durmakta oldukla ı· · k .. k- ua"aki!JetLe teııuil etmi,ıir. 

- Belediye mec ısı, oş un, rı'nden tutulması, dertlerinin "1 
rını h b ld d Sümer si11emtuınc{a uerile11 , • er a ılımı7 gün en inkılap müzesi olmak üzere dı'nlenmesi icap eden bu za-be k l 1 bu temıiller pek büyük •ir ala. rı • Perimiz ferahlanmış istimlakine karar verdi. vallılar, zannedildiğinden /ca ue takdir uıa11tlırmıştır. Hal. 
Ve nihayet, bu el koyma Trabzon bu kararı derin çok fazladır. Bu maksat leni ı•11çlerimizin kendi sah1eet•· 
k~y!iyl.tinden sonra, bekle. bir memnuniyetle karşıla · uğrunda çalıtacak bir te· ri gapılıneıı "•'"' oerirnlt pılıı· 
dı~ımiz iyi neticeye varıla- maktadır. ıekkül meydana ielmiı olsa malar elti• ıtle"klıri11• ıi!'h• 
~il kanaatini haııl ettiii· Bekir Sükutı Kulaksızo~lu sıe k•dv iyi Glur l 1 '°"'"' · 

içim ra.ı olmadı. Bir teneke 
kabuk verip . fakir komşa kadını 
gol etlikte" sonra içeri çekildim. 
Bu sahalı bentle ilk sinir 6ara· 
tlan başlatlı .. 

Euden çrkarkerı bizim bagarı 
arka neci.ara şu11u al, bunu al di · 
ge bir silrü sipari,lcrJe 6ulu.tla .. 
Zilı11en bir hesapladım: Eti• 
kilosu elli, balıfın 60, 70, Şeke· 
ri11 42, falan filôaırı ı•lcatlar, 
•nha, lfti11lıa Hl •ltı liralık ı•m 
gigecelc .. Agırı 22 ı.ı. ceptı M· 
Hn 011Ja 6iri bile gok I Bir •lnir 
tle ba •• 

Solcafa çıktım, lcomıanun 
taouklorı t•ın golamun Is.rint 
pislemişler, btilcrah Jaydum ot 
•Öglerulim .. Bir sinir tle bu .•• 

Caddemiz hagU ~amantlır 
bozuktu, nllıayei gaza çisa, sÖ!I· 
l~ye, galoara gaptırmafo muea[· 
fak oltlufum liıe catlt/esirun 
ba,tan saoma tlöıeniıl, canımı 
ırktı w reisimi•i• malaalleıintle 
gapıl•11 oı Parlcetlera Jclaa ı,; 
oltın Arn.ıoat lcaltlırımı il• öl· 
ç•r•i utalare ~ı/cıllfla~ IMıl•• ..... .,, ........ 

b.ıın,., oturdum, ga J ı , . s· Urftl'ft tı r istedım ııaramı" . . -,. 
ara.ınd~ ilham or•rlterı ıçerı g ~ 

J . ole tlüım 11 s görmüs ve ılm ı ç bah 
· · · J ' ı · tı"treg• sa '" hırı ,.rr ı ı t ,,.,,t 

6 
' "' - l mtyt yan111a /coştu ue ıog en 

b.,ladı : 
- Gebertctfir, be .• Dondu::;, 

-·decJ.,. dt1111lt1 nalcocak yolc..:h · .... 
...... :. ı.: G"6i ır 

etlecı;iz bilmılll "'··· 1 

sıJril inlegiı ve ıilttiget kul•',~: 
f•rplılcç• ö.111• asap ~r•!,,_. le 
Jaıago~ oe 6ir ıeı .dı.1eı:, lttı· 
sorrı ile ögl• lcıoranı~ ögl• 
gatı11 6u tilrlıJ 1e/aletlt11 
lcrJfretligordam iti... A ,.Jt1•I 

lıt• ba ıihi sinir 6o "'ır11fl 
içindı ikeJI, işi tılcırı-j•İcalaktı · 
gerinde biri, içeri ı'"' 
hayla: 10 çdf/01 kak 

- Şirntli tot Jel gigrc• 
6alc/a bir h•mtıl ıl · it fi"."" · 

'

önderdi,,. . Ortalıkta 0~,. .,i ? " . •'""' . . , •... ılık ear lcı... .• D • ,,.elıgtlınJ 
Ela bentle/el •iniri I~~ gıJıÖ" • 
Stohnı• gonınJ.k1,.,• Jcııdu"' 
Jılt,elli ltasronlılıtrl Jllfl ... 
.. '"''••' .ıımı1.,. at•-'r A~lf P CEVDE 
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IDoGouKçA 
Bir gölge 

Bir hakikat 

İngiliz Hava kuvvetleri aa iyeti ' Kitap sevgisi l - Baştarafı 1. tle -

lendir~n bir büvük cihan 

Finlandiyanın 
bir reddi.. 

Soğuk bir akıaındı .. 
öollmde devrilir gibi giden 
bir rölgenin çıkardığı ıeıc 
dikkat ettim : Belki, kendi, 
kendisile sohbete dalmı~, 
her fcye bigAne biri bu .. 
oıadan iıitebildiklerim aı, 
fakat özdl; 

- Şanlı bir madalya ta· 
şıyan halindio şikayet eder 
mi? •• tühür Allaha ... ve son
ra keıik, kesik öksürük .. 
yaklaşınça; yırtık ceketi al· 
tında gizlenemeyen bir yu · 
varlağın, karanlığı parçala· 
yan şimşeklerini, gözüme içir· 
miştim. gi!çtiğimiz sokağın 
uzun mesafeler den b;rl:.irine 
göz kırpan ölgün ve damla 
halindeki ışıkları , lu adamı 
hana tanıtmışt:; Bağla'" si· 
le mıırabile meşhur bir halk 
çocuğu. Ben, onun bir şeref 
madalyası taşıdığını ilk defa 
öğreniyordum. O. bir adsız 
kavraman gibi gö:ıü~odc hü 
yümüştü. 

lngiliz istihbarat nezareti neşriyatından : 
nallar 'fJ<Uı tosife nakledilip 
'lJogonlard• donmağa mor•ı 
ka lan cev herin tevıiatı fel
ce 11ğramışdz r. Ruhr lıaor.a 
srna en qakırı bu !rınan ma · 
da'l ocuHarı .5ic%erland il-. 
l ?h n Dılı ocaklarıd r. H al 
buki bu ocaklar bir ay •a,. 
jında ihfiqaç ğö,ült>n 1.300 
000 ila 1 400.000 tonluk 

/rııili: Ha'Oa kcı.vvetleri· 
ne mensup keşif tayqareleri 
tarafından A'manqo üıerin
J~ gcpıton hı:r lceşif •çuıa 
nih .,yetinde: bu J,,,:1;% mu
vrlffakiy~tiri -ı w is 'ati O'
Alman malcemLGrtntı 11.r· 

ıettiği enJişe halckın'• yıııi 
deliller elde edilncelctedir. 

1 g ili: matbaotır.da l• 
;SOn ıamaıı '• ds neş'ıJiltn 
htg•nat fJe hartularo naza· 

111n, #mdige kador /ttgiliz 

tay1.1areleri ta,.•/ırıdcm Af
mnnva i'iurin~ tnkrib,,n :. 6 
ıı çı~ş urp lmcş V I" grr-rı Jı ,,f 
fa. ıa fır.d.ı B"rlin B•ular. 
V U f'n tl, p ,,()g ş .. Jı.,/,., i i/~ 

B ,. /fık /im. r.la ı ÜZ""ind" 

uçmuş u'". 

Lorıd·a i1e Rrli r.r • 

sındoH m1>5n/tt 6 O mi ' fJ t 

Fınn ~ı ı hududıır ıı rı "" ıı" 
kın n<>,,HH111rl ın B ,sı~"' 4·,n 

illı ılô.tını ciddi .s&ırttte mü.· 
fıeısir etmiştir. Ba ltılc d~r:i· 
~irıin donmasından maada 
IH1e~ demir cevhu inin ş;. 
mali lsueçden hu ccoherin 
en /,.% la istıh dk t dild ;ı 
Ruhr lıoV% "'Stna k ndRr nck
liıule bir te; kım manialar 
zuhur ttmiıdir. Almangnnın 

mut•d ithfll limanları R ot 
t~rtlom wegrı Emdt'n 'dir, 
Lale.in Rın nehri segrü se/e., 
için t ··hlilce arz e.ttiği ıihi 
Emden limanı da bir müd 

' r 

istihsale muka bil anc de. aq · 
tla 250 ono ton ceı1her te. 
m'n ed,.bilmektedir. Satleu 
Avusturqaqı ilhak t'lmi$fr.t11t 

savası karşısmdayız. 
lngi/iz Harbiye nazrrınrn 

nutkunun hulasasmı dinlt!
dikten sonra benim alclım11 
gar b; flnadoluda pek me$ 
hur ola.n deve gür~ş/erl 
geldi. Tülü ismi veri· 
len güreş develeri davul zur 

A11kara 21 (ti •.) Fi11· 
lanliiı]tı r1atlıot• f inl1111tl.i11• 
ile ls'CJıf araıınd11 t•iof4f 
bir palet halclcmda Hog.t· 

l•r tQrafıntltın İl•ri •irilı• 

itirazrn f inl•atliva tartı/11• • 
dan rtd ıdildiii hilJiril1nılc· 

t•dir. na ile v~ büyük bir kalab11· 
/ık arasmda bir meydana 
getirilirl~r. Deye/er meyd•n11 
gelmeden önce kızlfrlar. Molotof Berline 
ağızl11rmdan köpüle saç11rlttr. 
gösteriş yaparlar. Fakat mev· 
dana gelip hasımla lr11r11 
laşmca o eve/ki gôsteris 

gelecekrniş 
An/cQra 2 ( A A. ) -

bvrçtt çıkım Tiilint"" ftl.· 
z.,.frsinin Bulin mahabi,i 
P ·~ lcalnylorda Molntofatı 

yine devam etmek/~ berab,r 
bir tür/Ü <;atı~;amaz/iJr. Se· 
vtrdler sabırsızlamr. S avrlln· 
far (de veyi idtue t°denler) • -rı . t I I I 8 rfin,. grlt!C"'i ini 11nzrn(lk· 

;v:i:;;;;;~~;;:;k;,[i;71::; 1 tadı•. 30 İngiliz 
bak;ır/ar. diş gıcudtıttrlar ı 

ama tut11şllJm;.z/ar hı

·ak s g~rt g~n • çek i/irle t. 
tutuşrunr.caya k a d a r 
akla kdr,1 seçilir. işle ben 
garp cephesinin v~zivetini 
gtJrbi flnt1do/unun bu me1-
hur güreşlerine benzetivorurn 
Develer bile kol~y kolay 
kapış·amaz/i1r. Ncrde ktJldı 

tayyaresi 
bir Alman üssünü 
bombardıman elti 

Düşündüm : Onun : Mec
Jiilerdek i şakraHığı, kıv ·ak · 
lı ğı v engin neş'esinin sc 
hebini de bu akşa~ keşfet · 
miştim. zaman sen -"ler 

m ;/dir. D 1ş "'a" fopr"kirrr ı 
ı•ı,.riode İcrtt ed(tn I u mu11 

uç~r~lnr, A lm n f UI/ rr. f ' 
rıliur.tile $SVOnt dNr.kat bir 
t eud f'şkil <'fn e tn/; ... B ir. 
k ç A 'man tc. :;u r,.r s• in~ :/. 
le ,.e sr. hil!erfne k da r g~le. 
biltliqse dP. Mc~i i bl,.lt.oç 
mi/d~., fQd~ İçeri g :ıeme 

I k.i çelik zırh/dar . . 
Yalnu . diş 9ıcırdatanlar· 

dan bazt!art k•nlt köpükle 
rini iy; niyetlt sevircılere de 
sıçratıyor/ar. Ve bu iğrenç 

Anknro (".•) ı,,1u;ı 
tagı:areleri din v,cuylt 
ndasındc kı Horman Alm11n 

hafla üısiirıü ıiad•tli Bom· 
bs,dıman etm;,ıer "' fttıi· 
lie hatıa nt'e11rrti11i• .,, 

tebliğine İÔ"C nısü elt.rlf'I• 

miylfli sa'eite h"ls~ra •i· 
rntmışlcırdır. Bombflrdıman 

fasılalosı• iurıttt'! ut.dı seat 
sü,miş f'e Jnıili% tnuqo.rtt · 
lerfodtn yalnı% biri'i lcındi 
ris-.üne dörımemiştir. Ba sa· 
bala ilci /,.gi/iı taggarısi 
tahribatın /oto;raf larını 
almıılardır. Bııılcına ın 1011 
sistem CM aı otuı taggaTI 
iştir41c ıtmistir. 

' ... 
Bu kaygı sıll içten kemirmiş 
ve. nihayet kış soğuğunun 

kırbacını ıaklattığı bir ıo 
kak: ortasına bırakmıştı; Bit 
ıin, ezgin ve yalmz . 

Unu, Df'f 'esi dün coştu 
ruyor yaratıyordu. Bugün 

miıJi .-. 

Alman Hcik6nı,.a bu /11. 
tiliz uçaslarmr Alman haf. 
lc.11u/şn s ı.ı le r:m""'" pı 1ııdı 
ise de mu11of / .ı ~ olamadı. 
Alman tle/i taygtve tr:o 'a 
rının ateş açmamış olması, iıe öksürtüyor . 

ÇULHA Al,,uın hükürneti11in bıı .,. 
-------~~---• zasa ile izah rdilmelc.teclir. 

Yeni Fransız Taggarı açıı,Zarı hir derı
cıge kadar laallcdarı ııslı . 

Kabinesi nıbilirH "'· atılan oııan-
Anlcara 21 ( A. A . ) namı/eri {ti•lemrıı · imkan 

Y~nl Fı•nsıs lcahineıi Rey- olm•tiıjı hu b•ıannamıleri 
n•ntlıın riqcuetincle teşekkül topl•g•nları11 a;ır cuaLa 
etmi,tir. Eski Baı11ekil Da- r• ,-arptırılıJco;ın.ı 6il•ir1n 
lodıgu Milli mütlaf aa na kar•rların ilanından •11la-
~ırı olarak k:ılmı#ır. ııl•alctadır. 

Elçiler faaliyette 
Anlor• 21 ( A. A. J -

Almanganın Roma elçisi 
IJ•rlin~ Sovqetl•rin Ber/i'll 
Elçiıi tlı Mtıskovaga gitmlı
l•rtlir. 

--~'1 ' 

Zelzeleler 
Ankara 21 (a,a,) Dün 

vı h• sahalı Giimü~anetle 
Jirl ti~/• ıiJdetli zılHle 
olmaştar haıa.r go!ctur. Kel
kittı "' ıarkt lca.r.ah;sa·da 
•ıni ıitltlette yer &a1sıntı· 
lerı of mrıştar lı.11111.r yoktu ... 

~ ............. 

"Vollcisclaır Bıohacht•r 
gauteıinin 24 ıabıd tarihli 
Viyana nushaııntia tipile hir 
Al .. an çifı;,,; temıil •den 
fJI iir ıaôalı UJ'lnd,lcları 
••kit tarl• o•ı• 6ahçelerin· • 
de beg•muımel•r brılıuı ··B•g 

"" Bagan Fi.clıer'e,. 6a "•· 
gan11amıl•rin ôal•ndalcları 
11ırlie11 gü• Joluan /c.ilomıt· 
re ötetlı• alılmıı 11ldulclt1rı· 
nı rİJl•d bir lcatiget ol•rolc 
i.ah •dttt teslcin edici oir 
maluıl• fıkmııdır. 

Lo11tlr• ı~lilaigıttarmah· 
/illeri11tl• gapıLa11 taltminLı
" ıörı, un ıamanlci tıottl•r 
Almanganın deMir c•r1hıri 

llmerikaJan sipariş edilen tayyarelerden biri 
lngilterede tahliye ederken 

det lcapslı lcalm:şdır. 1938 A lmanya ile Avusturyanın 
sentşinde Alman limanları- müştereken 1stihsal etdı ği 
11• çılctırıl•" Jımir cıoheri· dökme de irin güzJe 6elc 
nin güzd• orıilcis! Bremende seni ile iltih rk etdiii bütün 
ee gaıde ondördü dt Ham· gerlerde dahil olmak ÜHre 

barıa tahliye edilmiıdir. !Jütün Almanyade isfiluel 
Bu li1110.1t.l11Tda i11 Jonmu~ tdilen dölcme d Jmirin yüs. 

r d• altmıı selc.iıinira Ren 
eıt1herin icab ettirdiii tec- mıntalcasından, Vesi/alga 
lai~ot rn•vcat tl~ğildir, H;r dan geldiği düşilrıülürse, 
haldı, ALman~ada istihsal fJazigtt hakikaten ciddig.t 
ıdil•rı 'lle neutcıd olarak /ca. arzetmeldedir. 

B. M. Meclisinde 

Çay Kanunu 
Ankara ( A. A. ) -

Brigtlk Millet Mecliıi bagün 

Ça11 lca11una la.gıh11sını mü · 

stıktr• etmiı ,,, tatil •Jil. 
m•lc. iiıere Encimın• •eril· 
miı elara 6ir maddesi miistes· 

na ol•r•lc Jiiır mo.dtleLer 
lcoh•l ıuli/,,.;ş tir. 

Mıcliı e•m• ıwnü toplana. 

ccılctır. 

Welles'in 
Beyanatı 

Ankara ( A. A. ) 
Amerika hariciye müsteşarı 
Veltes bugün öğlederı ıonra 
Centvrtdtm Amırıkaga harı· 
le.et etmiştir. Veiles dün Ro· 
mada gazetıciler e her ltanıi 
bir muharip ve her ltonıi 
di;er bir memleketten hiç 
bir sulh teklifi almadığrnı 
f>e her ı.e mahaigl!lte olursa 
olsan muhariplere oe di;er 
memleketle,, hir t,/c./i/t• 
bulanmodığını söuf,miştir, 

Çocuk yuvası 
açıhyor 

BiRKAÇ SA TIR LA 

lf nasız ve babasız ço· 
cukları mahrumiyetten kur· 
tarmak re yurdumuza mü· 
fit birer uzuv olarak yetis 
tirmek eme/ile Çocuk Esir
geme Kurumu taraftnd11n 
eski polis mektebi binasm· 
da 2-i-3-940 tarihine te 
sadüf eden paz~rgünü saat 
15 de törenle bir çocuk 
yuvası açılacağı memnuni 
yetle haber alınmıstlf. 1~j Çocuk Esirgeme Kuru· 
munu. bu haylf/J teıebbü· 

'Q"''ll 'olrıf f tıkdlr eııorfı, 

T r~bzonun Ezeli derdi ... 
Denize haaret, Trabıonua eıelt 

derdidir, Ecdaddan teYarilı ettiği
miz bu derdin tedaYi çarelerini 
.araıtırmayarak, onu olduğu iibi 
gelecek neıillere deYir ve terk 

,',edecek ve ebediyete kadar götllre· 
t cek miyiz ? " 

Şehirle denizi barıttırma· 
dıkça, ne ıehirde, ne de ı~hir 
halkında ferahlık arayamayız. Bu 

' I" . " 

İfİ, şimdiye kadar yapamadığımız 
ıibi bundan ıonra da kolay kolay yapa 
mıyacağı%, bunu çoktan anladık ... 

• tvet, bunu yapamazsak, a.I. 
tunkumda - Ayasofya altı - bir 

Plaj, bir Gazino da yaptıramaz 

mıyıı? Hem halka hizmet, hem 
Belediye ,için bir gelir kaynağı 

itte •.•.. 

oluyor. 
H Tuncay -----Not : reçea aayıdaki, tiyatre 

lar, baılıklı yazımdan ıayı11 ilaru•· 
lar ılıomı,ıar. Raa ıöıda onlara 
tsltılmışııa . Halbuki aklııad'l n biç 
böyle bir şey r•ç••diti ribi y• 
zımda ltenciilari•dea takdirle da 
bah1etmiştim. 

H • 1 ç 
Öyıe bürünmüşüm. qsma keder~, 
Şadart o/samda hiç o/masamda hiç .. 
1ilc11r. göz 111şlanm manendi dere 
Ümman o/samda hiç, o/masamda hiı. 
Kavuşmak muhaldir vusleti yare, 
Saplandı keştemiz deryayi zare. 
Bir siyah kaşlıya, bir sitem kare, 
Kurban o/samda hiç, of masamda hiç .. 
Şu felek gam yemez sararsam, solsım, 
Haz eder belkide gam ile dolsam. 
Yüz bin türlü derde, bin derman olsam: 
Lokman o/samda hiç o/masamda hiç •. 
Ne müthiş at~ş/er, düştü gönı1/e 
Taaşşuk edeli. şakrak bülbüle, 
Güzeller bağında bir konca güle 
Bağıban o/samda hiç. o/masamda hiç . 
Öyleyse ey sakil doldur bana cam. 
Doıdurki. def olsun elem ile gam, 
Meyhanei aşkte sabah ve akşam 
Mihman o/samda hiç, o/masamda hiç .. 
Götür ver canane armağanımı 
Seyr eyle eyi sabah can mihmantmı. 
Uğrunda versemde. bir tek canımı. 
Biy can o/samda hiç. o/masamda hi, .. 
Ey baba/ gençliğin geçti çağlar/, 
Dertli yüreğinin erir yağlan 
Harabeye dôndü. gönül bağları, 
Vıran o/samda hıç. o/masamda hiı. 

Baba Salim ÔğDtçen 

Kongreye davet 
Deniz yolcu nakliyesi esnafı cemiyetinden: 

26-3-910 StJlı günü saat 9 da Cumhuriyet Halk 
Partisi binasında umumi kongremiz akt edl/ecetlinden 
mezkür gün ve saatte bütün esn,,fın parti blnasmı 
qe/meleri tebli4 olunur. 

Trabzon deniz yo!~u nakliye ~snafı cemiyeti 
Müteıebbis heıet reisi 

r"~"' Ç•ktr · • 
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Bütün Haşeratı 01 d ii r meli y i Z 
Köylerimizde Sıtma, Frengi, Trahum 

Yapıyor, Haşarat Mücadelesini 

Mücadelesini Hükümetimiz 

de Siz Y apacaksmızl 
"G eçen sayıdan devam,, 

. . Yumurtadan çıkan yavşaklar birkaç gün 
ıçmde kanımızı emerek büvümeğe başlarlar ve 
çiftl~şirJer. · 

Bit, insan kanından başka bir şeyle yaşıya
ıııaz. Buoun içiodir ki aç bırakılırsa ölürler. 

Halbuki sivrisinekler ısıracak ve kanını eme
c~~ insanlar bulamazlar.sa davar, sığır, domuz 
gıbı hayvanları ısırarak kanını emer ve yaşarlar. 

Lekeli humma: 
b' Bitler ir.ısan sağlığı noktasından en tehlikeli 
~r hayandır. Bize lekeli humma ve hummayira

~ıa g-ibi iki mühim sari ve tehlikeli hastalığı aşı
ıyan hayvan bittir. 

Birinci umumi harpte ordularımızı eriten, nü
fusumuzu kıran başlıca hastalık lekelı humma 
hlınuştu. Binlerce, yüz binlerce hanüman bu hain 
ayvanın yilzOnden kapanmış oldu. 

d .Lekeli hummaya orı dört günlük humma da 
enır. Çüakü iki haf ta kadar sürer. Birçok in-

~~~ar daha haftası içinde bu hastalıktan ölürler. 
l 1

• assa zayıf, aç ve mecalsizleri çabuk öldürür. 
yı olanlar 2. 3 hafta evlerinde kalmadan işlerin· 
d~ kalmadan işlerine başlıyamaxlar. 

Lekeli humma çocuk, genç, ihtiyar, kadın, 
erkek herkeste olur. 

Bir yerde bit olmayınca lekeli humma da 
yoktur. 

Bitlerin en birinci düşmanı ateştir. Kaynar 
su, ntı, etcıv ve su buharı (islim). 

Bit yiğitte, pire itte sözü tamamen manasız 
ve yanlış bir sözdür. Her ikisi de bizlere has
talık geçirdikleri için tamamen pis ve tehlikeli 
birer hayvandır. Bitliler ve pireliler bütün dün
yada ayıplanırJar. 

Lekeli humma bilhassa kış mevsiminde ço
~almak istidadındadır. Kışın, sık sık hamam ya
pılmaz, yıkanılıraz Çamaşır değiştırmek de ih
mal edilir. Herkes bir araya toplanır sıkışır. Bit
lerin cevelaoı, seyranı kolaylaşır. Salgınlar hep 

bu revsimde başlar ve hayatımızı tehlikeye koyar. 
Köylü kardeşler, 
Evinizi, yuvanızı, ailenizi, komşularınızı bit

lerden koruyunuz. Bitlenmemeğe gayret ediniz. 
Bitlilere yardım ederek el birliğiyle bitlerini te .. 
mizleyiniz ve her yerde bitleri öldürmeğe çalışınız. 

Elhasıl hakiki bir türk köylüsü. yurdun efen
disi olduğunuzu göstermek için köyünüzü bitten 
kurtarınız. 

Bu. sağlık bakımından bir zaferiniz olacak
tır. Ve iftihar etmelisiniz. 

tir. Evleri eşyaları her gün temizleyip tozlarını 
almalıyız. Vücudumuzu sık sık yıkayıp çamaşır 
değjştirmeliyiz. Pireli yerleri, odaları badanala~ 
yınız. Pireli yerleri, odaları temizleyiniz, pirelı 
eşyayı kaynatmız. 

Sevgili köylülerimiz ! 
Size benden en biriaci nasihat ıudur: 
Sağlığın esası temizliktır. Temizlik olunca 

hastalıklar yok demektir. 
Bu temizlik, evinizde, mutfağınızda, odanızda 

bahçenizde komşularıaızda ve nihayet OstGaüı
de olmalıdır. Eğer sadece yukarıda yazılan ıey-

5 - Pire leri bir öğrenir vt-: yaparsanız emin olunuz bir 
Yaz, kış iç çamaş•rlaı ımızda ve vücudumuzda çok hastalıklardan korunmuş olacaksınız. 

hoplıyarak zıplıyarak bizleri rahatsız eden, küçük 1 Hasta olmıyacaksıoız çalışacaksınız. para 
bir böcektir. Kanatsızdır fakat arka ayakları uzun kazanacaksınız, feraha ulaşacaksınız.. 
olduğu için bir yerden bir yere hemen sıçrarlar. Bundan güzel ve emin bahtiyarlık olur mu? 

Pireler yumurtalarını toz toprak içine hıra- Cümlenize sağlıklar dilerim. . 
karak ürerler. Yurd Gazeteıınden 

Pirelerde kanımızı emerek yaşarlar, çoluk ve 
çocuk yaparlar. Fakat pirelerin fare kedi köpek 
gibi hayvanları da ısırdıklan ve kanlarını emdik
leri muhakkaktır. İşte bu sebeptendir ki. "veba,, 
nın hayvanlardan insanlara geçmesine sebep 
olurlar. Farelerde yaşı yan pireler tesadüfle insan
lara geçerek ısırır;ar ve midelerindeki veba mik
roplarını kanımıza aşılarlar bulaştırırlar. 

Veba eski zamanlardan beri pek tehlikeli 
ıari ve salgın bir hastalıktır. Ecdadımızın zama
nında bu hastalığa "Taun,, derlerdi. Ve hindis
tan dan kopup gelen veba salgınları Avrupayı 
kırar geçirir ve milyonlarca kurban verirdi. 

Zamanımizda çok şükfir veba aşısı olduğu 
ve her türlü hıfzısıhha tedbirleri yapıldığından 
bu gibi hastalıkların önüne geçilmiş bulunuyor. 

Bununla beraber veba, memleketimiz için ha
riçten, yabancı illerden gelecek tehlike olduğu 
için açıkgöz olmalıyız. Çünkü her sene komşu 
Akdeniz sahillerinde, şark hudutlarımızın öte 
baıında tek tük veba vakaları görülmektedir. 

Pireden kurtulmanın yegane çaresi temizlik-

lçtimaa davet 
Şehir kulubüoden : . 

idare laegıti11c• v•rilen lc.•r•r• t~•filc•'ll umam lı•ııtınk 
26-3-940 Salı ıünii alcı11111 11111t 21 tlı fefllc.al•Jı olar• . 
içtimia lı.arar f1eril111iş oltlai•,.da,. HJUI •••11111 tıırtflırı 
rica olunur. 

· Ruzname 
Eslci idare hefıti11 tetlcilı ıtlilın hu11i rtdie11l i6r•sı · 
reni ıene lcııl4bün mali "••igetl lt.alclcı,.Ja ı4raıi.lmp 

lcarar ittihazı. 

Kiralık ev 
Geai catlJ~sintlı dt11iu .,. tıinııı aeıır 19 oJ• iir 

m•tbalt •• ta,lılc •• aelrı "' 611/ı~lf İ laa"i •rı11t•••• ilr '." 
lciralıktır. Talil' •lenlcrıa ne•ıtla11 b•lık ,,.,.,, e•iiıslııtt• 
ka;ıtçı Hiisıgin C•/er• marocaetlaf/ .. 1-" 

İstimlôk kıymet takdir il~nı 
Belediye Riyasetinden : _ 

Kaealcmegdan - /nö11ü mı9danı11tla Sılıh•I .. ıtlur
lüiii. namına iıtimldlcine lcarar •erilen Tırıi o;•ll•rı~d•1n Şegih Mehmrtlin o;la hafız Bekir• ait ôalaçııı (90, ı-
ra, Hüıegin o;La Şiilcrü Sölcm•11, Zelilac '" Nııi1t1•ı• 'it 
arsaya (!10) lira '" p!ımalc o;/a AliTi&a fJlfllllırine 
ait B:ılaıege tlı ( 1 iO) lir11 kıgneet talcJir ıJiltliil istim· 
/ile lcararnameıinin I inci maıltlesiJ&ı tcofi/c1111 11/ıiz tıin 
müddetle iltf11 olart&ır . 

Pazarlıkla gayrimenkul satış artırması ilan inşaat eksiltmesi 
llaltalleıi Solcniı Ne.,'i K. No. M. No. 

Boatr pei ba ıa Manaıtir Ta, La 55 ) 

•• •• Hane 40 ,2 ) 

•• t• Arsa 53 ) 

•• ., llrıa 54 ) 
Eıealc Cami aralığı Moğaza 7 1 
Ç.'ŞI Siprılıi Ma;aza 11 2 
D•balcltane Ci•mtcioila 5 Hiutdı 4 3 1- J 

hissesi -ı 
Defterdarl ıktan: 

Mahamrnen K. 
M. 2 L•r• 

17381 1200 

100 
150 

350 

Yulcarıda einı • evsafı ıazılı ıag:imınkalltrin ıatıı tdnleri11d• millcigetlerin• 
lılt,. •uh•r etmetiijinde11 /,;, ag müddetle C1e pazarlılc ıaretilc •atılatolı.lardır. 

Tali, olanların 8-4-9/0 tarih;,., icatlar mııoalclcat tıminctlarilı iirlilctı Dıft•r· 
-.,,,,. IMrH4ıllırı 114a •ltwtt, l-4 

T•pu Si•il :?ıhl:ıafızhfıadaa t 

Y o•ra 1lahiyeainia Kubılı ki· 
yüade { farkaa Oiroaa •ek tep 
biHll farbea H fİıaalea t•mluk 
cenubu Trabıon .. SilrmHe ıoeaıı 
ile mahdut bılk. evi binaaıJ Y• 

ıarkaa Kabalı ile Oiroaa töyida 
hudatluau ayıraa ır•ak tiıaalea 
lı:.umlulı; rarbea DirOna halk evi 
bin111 •eaubea tarık.ıa• ile ••D· 
dut) Oireaa •ektep blaaıı•ıa Trab. 
zoa · Riae fÖtaaından artaa Jol 
f ula old•tuaaaa bahiale Kubala 
köyQ namıaa te1cili iıteaaekte ve 
laıpuoa kayıtlı ol•ayH bu fayn 
•Hkuller hakkında tahkikat ya. 
pılaeatıadaa ba yerlerde taaarrut 
iddiaaıada buluaaolar var1a 'Yeaailc 
tHarruriyeleıile birlikte daire•iae 

ve keıif ınaQ olaa Niıaa 940 ayıaıa 
7 iaoi Pa1ar fÜ•il ıaat 12 de ye. 
rladı talakikat yapatak •••uı """"" •. , ............. 

Belediye Encümeninden : 
1 - Gtı~ipoıa c11tltl11intlı bir ,.um•r•lı ı•lcalcta B!· 

lıdigecı ıaptıhlacalc {1115) lir• 82 lcııraı 6etlell lr.eşifli 
aırl hıli inı•atı ( 18) 1i11 mitldetlı açıAc 1/cıilt11tıı• k.o· 
,.,,, ... ,t.r • 

2 - Tımi11•tı nı•eelckat• milcJarı (2J8j lir• / 20/ 
lcur.,l•r. 

J - Eksiltme 2i-3-940 Salı fıirtii ıa•I 15 '' Bı· 
lıtligı encümıniıetle g•pılocalctır. 

4 - lı6ıı İn$atltr. mdteııllik ,r•j•, lcışif •• ı•rtraa"'' 
bılıJige fen iıleri miitldrlüiü,.tle ;örıilı6iıir. . , • 

5 - lıtılclilerin, ha lc116il inıaat ı•!'••i• fı"111 lul u 

icatları oldudıına dair "il•get nafia 111iitlürl•;ıi11tlı~ ;,, • 
•atltlalc birer fl~ıika il• ticaret •tl•1111tl11 lcaııtlı •' • 
rıncı tla.ir •ırıca vuilct1 i6r11s etnaeleri ştırttır. 

1 1 
ifl 

6 - Bu ı•raiti heia talip/ırin gu/ı.•rıa ı•~~;ittk 
•• ıaatta "' tlibo•ito mek6•alaril• " ••'"'' ,,.a ur 
'"' 6lrlllcte hlıdiı• ınçjmılll•• "'•r•••tl•rc tlb ~~i · 
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Düğü lerdeki israfın 
hakkında I • 

men ı 

ta imatname 
1 - Diigiln sırasında ve düğünlerden önce ci· 

hazın &ergi halinde serilerek gösterilmesi ve cihazın 
açıktan nakli yasaktır. 

2 - Cihaz arasında zinet eşyası olarak eski 
ve yeni zinet altınları ve Altından yapılmış Bilezik, 

saat ve kordonu, mücevherat kısmından kiipe ve 
Yüzük bulundurulabilir. Bundan başka zinet eşyysı 
yasaktır. 

3- Hal, ve vakitlerinin müsaadesine göre takımile 
beraber karyola vermek isteyenler; işbu karyola vre 
takımını yerli malından intihap ve tedarike mecbur
durlar. 

4 - Evlenecek kız ve erkeklerin analarından 
babalarından, veli ve vasilerinden ve diğer yakınla· 
rından başlık namı alhnda veya bunu okşar bir adla 
para, eşya ve mal istenemez, alınıp verilemez ? . 

5 - Kanunun erkek tarafından kıza hediyesi
ne müsaade ettiği iki takım elbise ile kız tarafından 
bu miktarı aşmamak şartile verilecek elbise ve ça
maşırlar herhalde yerli malından yapılmış olacaktır. 

Yabancıların sırma ve ipek işlemeli ve boncuklarla 
bezenmiş fantazi bezlerinden ve kumaşlarından olma
yacaklardır. 

6 - Evlenmeleri çetinliklcre uğratacak ağırlık
lar, hediyeler istenemez alınıp verilemez. 

7 - Düğünü yapacak olanlar, kasaba ve şc 
birlerde Belediyelere ve köylerde ihtiyar heyetlerine 
en az bir hafta evvel yapacakları düğün masrafı ile 
cihaz miktarını tamamen ve bütün parçalarile gös · 
terir bir beyanname verı•eğe mecburdurlar. 

8 - Bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 
düğün ziyafetlerinde alkollu ( sar hoı edici ) içkiler 
içilmesi zabıtadan alınacak müsaadeye bağlıdır. Za
bıtadan müsaade alınmaksızın içki içilmesi yasaktır. 

9 - Düğün günlerinde bir günden fazla çalgı 
çaldırmak ziyafet \'ermek nişan çevre törenleri yap 
mak, köçek oynatmak, silah atmak, ahlak ve adaba 
uygunsuz hareketlerde bulunmak yasaktır. 

10 - Otomobil gidiş gelişine elverişli yerlerde 
gelin almak için en çok üç otomobil kullanılabilir. 
Bundan fazla otomobil kullanmak ve gelİDİ götüren-

lerin yollarına engcHer koyarak para istemek v eher 
nevi müşkülat çıkarmak yasaktır . 

11 - Evlenme düğünleri kadar masrafı mucip 
ve bir anane ve itiyat halinde yapılmakta olan sün
net çemiyetlerine masrafa girerek düğün ıekli ver
mek yasaktır. 

12 - Gerek sünnetlerde ve ierek evlenme dü · 
ğünlerinde bütün fuzuli masraflardan sarfınazar olu 
narak sünnet edilen çocuklar ve evlenen çiftlerin 
doğacak yavrulara ve kurdukları yuvaların saadet ve 
selametleri için milli Bankalarımızda açtırılacak he 
saplara istenildiği kadar para yatırıla bilir. 

13 - Evlenmelerde, Sünnet cemiyetlerinde 
kanuna ve talimatnameye aykırı hareketlerde bulu 
nanlar; köylerde muhtarlar ve köy bekçileri, Kasaba 
ve Şehirlerde Belediyeler zabıta memurları ile Polis· 
ler taraflarından birer zabıt varakası ile tesbit olu 
narak en yakın Cumhuriyet Müddei umumiliklerine 

bildirilir. 
14 - Dügünlerde meni israfat kanununun 2 

inci maddesinin umumi meclise ve umumi meclisin 
10-3-939 tarih ve 11.,, ba}ıh kararile Daimi encü· 
mene verdiği selahiyete istinaden işbu talimntname 
yazılmışbr. 2 - 8 

·--------------~ 

. . ilan . 1 . _ . llôn . 
Vılayet ıdare heyetınden: Vılayet ıdare heyetınden 

Mahittin mG..h~llesinden . lskenderpaşa mahalle• 

Ali Yczıcı oğla Rüstemin ~~JenJ·l'"~: • 0 1la Ha/u 
. . d meaın ınıllı Emltllc 111tıı 

mılli emlak satış beddın en bedelinden ola11 2065 lira· 
olan 5399 lira :J7 kuruştan dan ibaret borcana mulca

lh•ret borcuna mukabil me~· bil Uzun ıolc•lc coddeıintle 
lciır mahallede kain o 'bap· kain ve olbapta.lci Artırma 
talci artırma lcaimesinde hu· lcaimesinde hudut t1e evs•fı 

ga%ılı maa dakka11 Han• 
dutl11rı ga~ıfı bir bap hane .. 

'" arse tlaTi tarihinden iti. 
ilin tarihinden itibaun 2 I 

tün müddetle açık artırma· 

ya çıkarılmış olduğand n 

l•lip olanlarm Viliiget ida· 
1e heqetine müracaat eyle 
ıulcrl il n o:unwr. 1- J 

baren 21 gün müddetle 
açık artırmaya çtlcarılnıı~ 
oldujurıdan talip olanların 
vilii.get idare laeg 'etine mıi· 
racaat e11lemıleri ildtt akı• 

mır. 
,_, .. 

Gayri menkul satış artırması 
Muh;;ımmen Kit;. 

MaluıJl,.si 

Satha 

Polittı 
Yenicumaiıir 

E~valc. 
1 

Esvc;k 
• 

1 
Kalafkrı 
Hatipli . 

Solcağı 

Kuloğlu 

Kiı'ise karşısı 
/ran cadd(' si 

S2raf oila 
Sıra mağazalar 

)) 

-----·---
Arsanın 4 Hıs. 
' Hissesi 
Hane 
Tarlanın hazine· 
lJI! ait kısmı 
Kargir moğaıa 
Mağazanın 3 
hissede I hissesi 

Hane 

• '/'&rla 
z,,/anos Mültul'u Çalılık 

M No. K No M. 2 lira K 

230 12 50 

686 12 90 QO 

49 45 23i2 620 00 

3 ı 750 00 
209 42 375 oo 

210 44 311 co 
79 225 00 

3i00 100 00 
17 2113 20 00 

İlan 
Trabzon Tapu sic 1 mabafızlı~ıodı•: 

Yomrarıın Oigeuei zir köyü•· 
den asrı ali oğullarından 01111111 

oğlu lbra'1ımin 330 ıenesinde tı11· 
ric:en ve gayri resmi ıuretre 'fı' 

hioei otullamıdaıı Mebmedi• ıvlil' 
Jarı Zelı.eriya ve AbdıırrahıD•O 

ve İdriıtea elli adet madoni lir• 
mukabiJ ınde aatın almak ıuretil• 
tııaı rufuuda bulundurduıu ayıi 
ltöyde taraf hırı faı L:u Osmııı 

ve kısmen Mar:ıba otlu Mahaıııt 
fı•dıklııdarı i"rbeon tarilı:ihH ti· 
malen Şahin Hılil aerıuben tariki· 
am ile mahdut fındıklık lizerindd 

926 taıibiııdc bir bı:ne ioşa e} ııı· 
miş olduğundan bahıile aamio• 
teaçllini ialemek tcdir. 

Mezkur rayri menkul uaıe• 
tıpu kayıt ve ıenodin• merbut 

İ O E :-.L~~ c?n• ~• ~=.~.\=.~ ~grİm•nku//er 19 - 3- 940 tnrlhioılen 
! iti6afln 15 gün içinde /11dtlleri p•şfn ödenmelc şartile ve açı 6= artırma wreti!e mülki-

olaıaciığından aeoebi:ı: taaarruf 
hült ılmlerirıe tevfikan mahalle• 
ketif ve lıthlcikat icrR kılmac.-· 
~ındaaı taurruf iddıaaıada bulıı· 
nHlar varsa ve1ailclerile birlikt• 
7--4 -Sl40 pazar günü mahalli•' 
de tahkik m~muruna veya dav• 
evvel yut ile Tapu sicil muha· 
hzlıtına oıürııc :at etmeleri iliO 
oluııur. 

1 grtltri safdticr> .~tır. Tcı/;p olanlann 0/0 7,5 tt'minat akçalarıfe bir/iki• 3-4-~40 ta,·i
l lıine miıadif çrı~şamhrı gii.nti .;aat / .:f de v~fterdorlı;a müracıatları ilan ofg"iur. 2-4 

]- Y ~~hane, k~tuk, masa llôn -· 

sandalye eksiltmesi 
Gümrük müdürlüğünden 

Alcçabat Sulh Hukuk bakim· 

Jiğindc:ı : 

Dürbinar P'ıab.ollesindcn lsma· 

İlan 
Trabzon feopu S c 1 MJhafız.lı~ıad•ıı; 

\' omrunıo }) g-enei zir koyüo · 

Müdüdiık odası ;çin / 'J Y zdııJne . / ?j Koltulc. (21 1 il o~·u Malımud Üçer tarafındıın 
frfıHo, /21 Scındnlın uoptırılac .ı g"ındıı n talip olanların 

do Sarı Ali oğu•larındao Oımall 
oğlu /orııhimin S30 aeneıinde ha· 

J o wahalleden Kın: ncı oğlu nam 
şeraiti oe k,olcileri ~ö ·m ,, /c ti zere fJI! ,,üı.dc 7.5 p •q nk· 

r.ceD ve gay ri rHnaİ aurdlo Ci· 
c ıır-a ltöyüodıo Balcı 02'uılanodıt•, 
Harudi Hlatları Mehmet ve }fut 

tafo ve H 6ıın ve Fatma ve R•· 

di~cri Mıınat oğlu Hnsan karıaı 

ç11tsini h rmif o 1t~rok ih .z1,. ftinri nlrın 30-3- 91/0 cumart~!- Hatun di2'cr adı ölü Cevahirin 

!aat 9 da mü'dürlüje müraca tlarr ; ıa,, olunur. 4 4 

Sığ•r eti eksiltmesi 
P. A. Levazım Müdürlüğünden: 

1 'l'rabz.on gafnizonunun M.ıqıs sonrına kııd~r 

ihtiyacı olan .O 000 kilo sıjır 'tirıt! tele/ f ~dilen 26 ku
TU$ 7 5 sa11tim pahrılı gö ' iildüiiind"n tenziline talip olan· 
ların 26-3-910 çrıl • ,ürıü S7at 13 de Trabzon As. Sa 
tın Almo Ko d:ı. bulunmaları . 

2 - ilk teminatı 307 lira 50 lcu·uşfur. 
3 - Evsafı Ko!ordunun kırmız • k fta bmdaki tibidir 

2-2 

Orman Emvali Sobş ilônı 
Orman Ç. · Müdürlüğünden : 

Mikdorı 
C JHİ Haemı Muhammen fJahit /iı.ıatı 

M 3 D 3 Ster Kilo lira Kuruş 

Ladin 162 000 469 80 Ladin 
Kogin 70 000 126 00 K ayin 

1 - Trabron VilayeUnin Of kazası dahilinde manornat 
Orma•ırıdan 162 M. ladin 70 M. Kagin milc.darınd1J 

lc.ereıtelik satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satıı 4-4-1940 tünü saat 14 de 
Orman Çevirge Müdürlüjii daire.çinde pazarlık 
lac2/ctır. 

Tıabzon 
ile gopı· 

3 - Beher metrt mikap ının mahrımmen /;yatı 2 lira 
90 kuruş Ladin, 1 lira 80 kuruş Kagin 

4 - Şa!iname tıe mulc.avelen"me projeleri Orman 
Ç. ,Vüdürlüğünden alınır. 

5 - Mavalclcd teminat 44 lira 69 kuruş/ur. 
SJtıı umumidir. 1-4 

Pazarlıkla inşaat eksiltmesi 

mi·asc ları O mahall ede• kocası 

Hasan ve çocuklım Şakir ve Şük· 

TÜ ve mahbub aleyhleriı:ıe ıçılao 

biulaa kırk mı.deni lira mukabi 
!inde aııtıo ftlmak ıurctile t11ar· 

rufunda bıılwftduclu2'u C cera ltÖ· 
yfi11,je tarafları ıarkaD Muıtaf• 
oğfo laaaH ve kııuııeo Boıtan er· 
lu Emin iherili2i aruındaki heo· 
ı!ielc .şim:sleo küçüle ırroak rarb!• 
Roıtan o~h.ı Emin ve lı:ıımea Bo•· 
tan otlu Mlrteu fındıklıldarı, c•· 
nub~o yol ile mahdut bir lcıt'• 
fıadıldık maa otlatın aamıaa te•· 
çil.ni talep et:ncktedir. 

Mezkür 2ayri menkulün e"ı· 
ıen tapu k.tyıt ve senedine mt r· 
but olmadığından aı•netaiz taurruf 
hülcümleria" tevfıkan mahılleo k•· 

izalei şuyu davaaıaın cari muha. 

kemesiode : Müd<lca altıyhlerin 

ikemetgihlarıDı• meçhul bulunm11. 

aıD!l bioııen ılben davet olundulc· 

ları h~lde mnayyeo olan güade 

muhakemeye r-elmemişlcr ve ba 

sebeple haltluıacia ırıyap karan 

verilmiş ve mabalt:emcde 2! Ni11a 

9 tO Çarşamba günü saııt 9 buçu-

2a baralcılmııtır. M.liddea aleyhte 

rio O güıa ve o saatta mahkeme· 
. şif ve to:hkikatı icra kılınac"2'••d•ll 

de bir.ut ··eya bılve:kQle hazır bu· tatarruf iddıasında bulunaalar var· 

luamalarl alı::ıi taltdirdn bir daha \ 18 veaailti tuarrufıyelerıle birlilt· 
roahkemeye ltabul olunmıyaralc te 7-4-940 pazar goüaQ ••hal• 

dııvaoın ııyaphrında rüyet olu- linci• tahkik. memuruna ~eya dah• 
oacıığı tebli2' makamına kaim o•. etve\ yazı ıle Tapu S cıl Muhı· 

fı:zlıtıns müncaat etmeleri ili• 
olunur. 

--~-------~~~--__, 
malt üzere ilin olunur , 

Debakhane icar artlrması 
Vilayet daimi encümeninden: 

Hususi m'ıhasebenin mali olan deliktaş mevkiindelci 
dahajhone binasını kiralayacak olan şohis, içindeki tesi· 
sat ve tl'şlcildtı bo,almamslc ue daba;han! olarak kulla• 
nılmalc üıere bir !tnelilc icarı (15) lira üzerinden 3 sen•· 
liii 22 gtin müddeti~ aıtırmaea çıkarılmıştır. Manalclcat 
teminatr {10) lira ( J 3) kur .. ştur, ı0-4-940 tarihine ça· 
tan Çarşamba günü saat 15 de Vıiô.qet makamında top
lanacak olan daimi encümend~ ihalesi 9apılac ılctır. idelc• 
illerin muvakkat teminatlarile e11cümene müracaatları. 

.t-4 

Cinsi 

icar Artırması 
metJlcii icar bedeli seneli;; mutJ. temi. 

l. K. __, 
Nafia Müdürlüğünden : 

5-4-910 Cuma günü saat 15 de NJ/i ~ müdürlüg"ü 60000 ,~. tarla Ç;;kur çayır 100 

d 
67000 .. çimenlik çatal kili!e 

j ~ı. j(J 

o asında teş-lc.lcül edecek inş!Jat lcotnİ!IJOnunca (900) lira 
mtalcta bedelli Mııçlca. kazasında inşa edilecek jan· Viliı yet Daimi Encümeninden 
darma lcarafcol barakasr P"zarlıkla eksiltmeye kanal· Yukarıda cins oe milc.tarile meo!cii 7H icar bedeli 
muştur. gaıılı brı'unan Hıısuıi muhasebenin gag1i mımlculunan J 

B 
sendiii 3 müsaui taksitte ödenmek ü~~re 21 gün müddet· 

una dair ıcırtname ve s ir evrak N.ı/id müdürlüjün· de ıöriilebilir. le artrrm ıia çılr.tJrılrnıştır. 27-3-910 trıril:irıe çatall 
çarşamb 'l: günü saat 15 de Vilayet makamında toplana· 

Mooo~lca~ ttminat (66) l~ra (50) karuştu.t. . . calc. olan Doinıi meli.mende ihalesi yoprlr.calctır. lst,.Jc.li· 
/$1t.klılerın pazarlık saotmden eonel bu ışe da •r ehlı /erin muvolclcot teminntlmilr- erıcÜmt-nP mıirrıc-ı ntları • 4-' 

yet ve ticaret od:ısı ~esikrıla'I ve t~minatfarile birlikte fii'IY"t~~tll!:<1~~~~11!'11-.911'.:"l'!:.."ll P~·""'~~~~ll!:"~~---=·Si8 

ihnl• ko~;:~:~ı~~ı:·i·;:~ :;t;~:~sı ,_4 lif J;kH;::;K~;;;;~;~nl 
Semti No. Cinsi Muhammm Teminatı Mu · W A d v 1 

hedefi ttakkota l+J Ç IQI 

lslı:•nJ.,,0,.2ii Dülı:kan ~o K. L; :O ; Hava Ge~ikli H?zdırloma Yuvası 
1 

Ersurum 3 I 1 Kaıir oda 80 6 OO [tJ 1- 1939 ıenesınde orta oııcul an meıun taleht:let 
Caddeıi ~l 1-Bu sene orta olcullardan mtıan of arak talebelerle 
Hal binası 9 Diikkô.n 50 

3 75 
l+l 3-Halen liseye deoam eden tal~belt!rden. 

içinde 

• 10 .. ~o 3 75 
Belediye Encümeninden : 

Yukarıda cinsi ue m11lıammen bedelleri gazılı b~lediq' 
alcarotuun bir sene/ile icarlurı bir Dl/ müddette p·ııarltia 
6irolcıldı;ından talipl~rin Salı ,,,e Cuma tünleri s·ınt 15 

dt IMÜntfl•• 111wrgç1atitırı ildra QLıııı,.r, 

l•l HafJa ı~dildisi o mak isteyen/etin T. H. K . n•n 
l•J Tıab%ondalci Merlce% Şubesinde kayıtlarrn.a baş• 
W lanmıştır. Yaı haddi en az 16 ae en çok 18 dir . 
(tJ 18 dt.n 20 yaşına kadar olanlar ihtiuat kaydedilir [t 
lt . /6-18 yaşındakiler ara!ındu kafi mikdar talip :J çıkmadığı takdirde ba noksan. ilıt;yatlardan 
l•J ikmal edilecelctir, 

·~' 


