
Cumartesi 
30 

MART 1940 
Çarşamba . Cumartesi gl1nleri çıkar 

Sauı · 2678 

• 

Siyasi Gazete - Trabzon 

Dlrektılrfl, Başya.zıcm 

BEKİR S0K0Tf KULAKSJZl')ÖLU 

Fiati 4 lcL.ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
Uzuuokak ; 121 • 123 • t25 

M 17 mcı yıl 

Türkiye 
ve ittifak 
Milletler arasında ahit 

ve ittifakların en sadı/< 
müdafilerinden biri de Tür
kiyedir. Türkiye verdiği söz
de ve imza koyduğu her 
hangi bir mukaveled~ hiç 
bir zaman kaypaklık gös
termemiş ve muahedelere 
olan rabıtasını bir mılli Şe 
re/ ve haysiyet mevzuu te
lakki eylemiştir. 

Inf!!liz-Fral}SIZ Deklerasyonu İngiltere mü_zakere için 

Londrada toplanan yüksek konsey- sefirlerini Londraya 

Türk milletinin karart, 
milli benliğinin ifadesi yani. 
kendi basiretinin mahsulü
dür. Varltğınt. hiç bir zaman 
harici tesirler alttnda lüzum
suz mücadelelerle izrar ve 
ık'sraf a yan•şmaz. istikbalini 
endi isabetli görüş zavi 

Yesinden kuvvetle görür ve 
tayin eder. 

Kendi kendine inanan 
ve tam bir milli kuvvet ha
linde tanınan bu millet ya 
hıncı bir işarete muhtaç 
dt1ğildir, hedef ve istikame· 
tini çizmiş olan bu asil 
milletin nur topu gibi bir 
istiklali vard1r. Bu istiklal 
Yalnız onun yüksek görüş 
ve yüksek mef küresi le elde 
edi/miıtir. 

Yer yüzünde bütün na
zar/art kendi üzerine çek
miye muvaffak olan millet: 
Türk milletidir. YarJnı iyi 
gören bir nüfuzu na zan, 
milletlere karşı daima sulh· 
çu kalmağı insan/Jğtn en 

büyük şeref davalarından 
biri olarak kabul etmış ve 
ön safa geçmiş en ilerde 
bir vasfı vard1r. ile bunun 
la beraber dostluk muahe
de/erine, sonuna kadar sa
dık kalmağı miıli şeref bi
len yüks ık bir karaktere 
maliktir. 

istik/afiyet sevdası için. 
de tekamül etmiş böyle 
yüksek ruhlu bir milletin 
olgun bünyesinde harici te
sirlerle istıkamet değiştire
cek sakat bir taraf veya 
küçük bir temayül aramak 
11bdallıktır. 

Milletimizin, bütün dün· 
yaca tanınmış olan milletler 
•r•sı siyasetmdeki v11sıfla· 
rmı hülasa ederken, yine 
bütün dünya milletleri na
z11rmda meçhul olmıyan 

bir. hakikattn tekrarlanmış 
olmasında Fayda görüyoruz: 
Kimsenin toprağında gözü
müz yoktur. küçük büyük 
bütün milletlenn istıktalme 
mütekabil bir samimiyet 
ve emniyet havası içinde 
hürmet edilmesini arzu 
eden ve bu büyük davanın 
tahakkuku uğrunda elinden 
geleni esügemiyen bir mil 
/etiz. Dünya milletlerinin 
huzur ve ret ah mı, insanll-
4m itillsınl ancak bu yolun 
takibi/e mümkün görüyo · 

'"'· YENi YOL 

de mühim kararlar almdı ... 
==--=================================-= 

Ankara 29 ( 11. il. ) harbin devam rrüddetince etmemeyi teahut ederler. 
lngiliz - Fransız yüksek müştereken ön/aşma hali İki hükümet barışm tekrar 
konseyi dün Londrada top milstesna olmak üzere bir teessüsünden sonra diğer 
lanmış son toolantıdan be· mütareke veya banş mua millttlerinde müzaher~tleri
ri Sraıik vaziyette vuku bu hedesi müzakere veya akt le /lvrupada milletlerin hü
lan inkişaf/arr gözden ge etmemeyi karşılıklı t11ahhüt ıiyetlerini hakka riayeti ve 
çirmiş ve istikbalde takib ederler. Bu hükümetlerher banşm muhafazasını temin 
edilecek hattı hareketı tes hang: bir barış metnini eden beyne/mine/ bir niza
pit etmiştir. iki hükümet aralarmda devamlı emniyet mın tekrar kurulması işi 
aşağıdaki fevkel6de dekla- zımanlarım her biri için devam ettiği müdtletçe her 
rasiyon üzerinde mutabik temine muktazi şartlar hak sahadaki ıcraat birliklerini 
kalmışlardtr: Fransa ve in- kmda tam bir mütabakat idame eylemeyi teahhüt 
qiltere hükumetleri şimd ki hasll olmadıkça müzakere eylerler. 
= ---===:o-==-==-::---====-======~==~------._. ______ __,, 

Hint - Mısır kıtaları 
manevralara başladılar 

Ankara 28 ( A. A. ) - İngiliz, Hint, Mısır kıtaatı 
Kahire cenubunda çölde manevralara başlamıştır. İngiliz 
Fransız Başvekillerinin askeri diplomatik siyasi ve iktisa· 
di vaziyeti tetkik maksadı ile yakında görüşecekleri bil 
dirilmektedir. İngiliz tayyareleri son günlerde beş Alman 
tayyaresini düşürmüşlerdir . 

~~~~~~~~~~ 

Müttefikler Borsada 
Amerika ile Encümen intihabı 

yapıldı 
Anlaştılar Borsa encümeni azalık 

Ankara 29 ( ' il. 11 ) lanna Tuccarlar tarafındlln 
Fransız lngıllz ikfi$adi he- seçılen. /.fehmet Hazar, Mus· 
yetile alakadar rlmerika tafa rllemdağ. Hasan Yanll. 
makamatı 11rasmda yapll- Ekrem Ongan, Celal Ömer· 
makttJ olan miızakert:ler baş ve tıcaret oaasından 
neticelenmıştir. Bu anlaş inuhap edilı:n lsmaı/ Müftü 
maya göre lngtltere ilme· ve llu Pdşa Usta Ömeroğ
rik.aaan mey ve ve tütün landan ınurekkep yem Bor· 
mübayatında mahlut nik- sa encümenı bugun topla· 
tarda olmakla beraber tek- narak ara/annda fjorsa bı· 
rar başlayacaktır. Kanada rinci reıslıgtne Mustafa 
mn şark sahiltnde bır kont- fllemdağı ve ikinci reıslıği· 
rol üssünün tesisi de der· ne He1san Yan11yı ve J:ı.esap 
piş edılmıştir. müfelllşliğine Celal Omer-

EI k k k başı seçauşler<Jır. TeDrık 
e tri şir etinde eder muvalfak.ıyetlerdıleriz. 

:l~ • 3 -~4U Perşembe gü · Sovyet • In2iliz 
nü öğleden sonra toplanan konuşmaları 
elektrık şirketi hiasedarJarı, /lr;kara 2:1 ( 11. il. ) 
din edılen aört madddik 
ruznameyi müzakere ve kabul Sovyetlerm londra elçisi 
t · 1 ,.,, Lort rldldaksı zıyaret etmış· e mış eruır. . ... .. .. . .. 

T 1 t d H"k~ t .. ttr. Uoruşmentn lngııızıer 
.0~ anl 

1 ka, hu ume Vmu. tarafınddn? dSifJJc aerıÜmde 
messıh o ara mu terem a- 1 
l. o .... b Ad 1 -1 yakalanan ıkı Sovyet yulc 
ımız aman ua rı a ı e . 

gemısıne tnhısar etmedıgı. 
Sumerİ:>ank ve iş Bankası 

mümesaıUeri hazır bulunmuş
lardır. 

Celse, şirket meclisi 
idare reisi 8. Sa1ıh Zı:ki 
T uıtekin tarafından açumıı 
ve toplantının maksadı ızah 
edılduden sonra usuJu daı· 
resinde katıplığe seçılen 

arkadaşımız Ş~v ket Çulha 
ıırkctın bır yıUık mesclısıne 

ait raporla, li1inçoyu oku
muştur. 

Raporun kıraatinden son· 
ra şirkecin Nafia komseri 
Şükrü Uygur, Grafik ve 
rakkamlar a ıs una den izahat-
ta bulunarak tarıfenin, ve. 
kileti celilece kabul edılen 
14,25 kurut üzerinden tat· 
bikinin muvafik olacağını 
bildırmiıtir. 

Bu bapta cereyan eden 
mkaken vo bilbço · reye 

/J/Jha:;a son aylarda vuJ<u 
ouıan hddı:;eır:raı::n sonrakı 

Jngil1Z Suvyet munasebet· 
ıe11ne ae u::mds ed11aıgı 

tdhmm edumektedır. 

Muttefık kuvvetleri 
flr.kdıa ~9 ( /1. il. ) -

Kahıreden ver11en bir ha be 
re göre yaktn şarktakı mut 
tefJK Kuvvetienn tilımıen 

ve tensıkierı tecil edıımek
tedır. 

kouularak kabul edılmiş ve 
ıntıhaba gc:çı1erek şırkd 

mecllsi idare azahklarına ö. 
Alı Kıza 1şı1, Hamuı Uursun, 
Hüseyın ~u!ha, Cemal Ka-
rahan, MHat O.t.iş seçiJmiş
lerdır. Murakıpbkte de Atıf 
Saruhan İbka olunduktan 
sonra toplantıya ıon verıl· 

mittir. 
Yeni hey'eti tebrik eder, 

baf&l'ıJar cWeri&. 

Pasif korunma . 
komisyonu 

Pasif korunma komisyo
nu dün vilayet makamında 
muhterem Valimizin riyaseti 
altında toplanmış ve üç sa
at devam eden bu içtimada 
Pasif korunma işleri üzerin. 
de bazı kdrarJar ittihaz 
edilmiştir. 

Partide 
Cumhuriyet Halk Par· 

tisi Vılaget idare heyeti 
düa akşam Reıs illi Rıza 

lşılın rigasetınde mutad 
ıçtımaını yapmış ve Parti 
ışlerı üzerınde görüşmüşler
dir. 

13 Nisan 
Büyük Hamıt günü 

tialkevi. J.:J tYısan oüvük 
Hamıt günü içın şımdıden 
hazlfllk yapmağa başlarmş
t1r. Eveıki akşam .dıl. tanh 
ve t.deoıyat xormtesi reısi 

Sırrı 811gemn riyasetmde 
toplanan bır heyet büyük 
Hdmıt günü ıçın zengın 
/Jır program hazırlamağd 
devam etmekleduler. 

Serbes güreş 
birincilikleri 
Serbest güreş bö1a-e bi · 

rincıhklerı l j nısan ~40 Cu
marteıi günü saat 17 de 
idman Ocagı binasında ya
pılacaktır •. Gerek kulüplere 
mensup ve gerekse hariç tan 
bu birincilııdere iştirak ede· 
ceıderin şimdıden bölgeye 
müracaaUa kayıt olunmata · 
rı ve çatışma ıçin bölgece 
idman Ocaiı bınasında haf· 
tada üç gün muntazaman 
çalışdırılmakta olduğundan 

arzu edenler mezkür mahal
de çalışa bUeceklerdır. 

Cemal T urfan 
Bır mıiudttten beti Ankara. 

da bulunan ıiçüncıi umumi mü
/ettışıik ttıhlıut müş::ıfJır muavini 
dokdor Ce..,,al Tur/an di'in An. 
karadan ıeJuimize ıelmıştir. 

Daimi Encümende 
Vilôget'daımi eucıimeni Çar. 

ıamba iÜnii öiledea •onra uali· 
miz Osman Saori Adalın riJJase 
•eti aıtında haJ talık mutad içti
maııu 110911111 w 6uı aarorlar 
iıalaa •ıi•flllııu. 

çağırdı .. 
Ankara 28 { A. A. ) - Londradau verilen bir ha· 

bere göre İngiltere hariciye Nazırı İngilterenin Aokara 
hü~ük. e.lçisile .At~n~ Brüksel, Belgrat, Sofya, Budapeşte 
elçılerını kendılerı ıle müzakerede bulunmak üzere Londra-
ya çağırılmıştır. Elçiler nisan iptidasında Londraya mu· 
vasalat edeceklerdir. lngilterenin Roma büyük elçisi de 
nisanda Londrada beklenmektedir . 

Hava gençleri 

Atatürk anıdında 
Ankara 28 ( A. A. ) -

Otuz martta hava ordusu-
na iltihak edecek Türk ha. 
va kurumu gedikli hazırla-
ma yuvasının birinci devre 
gençleri bu 

gün Atatürk anıdına mera
simle çelenk koymuşlardır. 

-+-

Süriye komiseri 

Ankaraya geldi 

Nafia Vekili 
İzmirden ayrıldı 

Ankara 28 ( A. A. ) -
Nafia Vekili dün trenin 
Akkoyunlu mevkiinde büyük 
mendt..res islah tesisatını 
açmıştır, Vekil bugün Ban-
dırma trenile izmirden ay
rılmıştır . 

Ziyaret 
Elektrik ıirketi yeni ida

re meclisi azaları dün ak
ıam C, H. partisi binasında
ki çalışma dairelerinde parti 
müfettişimiz İstanbul mebu-

llnkara 29 ( !1. 11· ) - su muhterem Sadettin Uraıı 
Fransanın yüksek Suriye ve ziyaret etmişlerdir . 
Lüblan yüksek komseri Gab· 
riyel Puou maiyeti ile bir- Siperler 

Şehrin birkaç yerinde, 
likte bug_ün öğleye • doğru Vilayet ve Belediye tarafın-
taY_y~re ıle Ankaraya gel· dan halk için umumi siper
mıştır. ~ !~:: j ::.pı!;:na~m~ başlaıu,.u~ tır. 
iyiye. ğô-Zeıe, doğruya • 

Oku1mak • Okumak hayata şuur veri,, 
lezzet fJerir. Ancak her igi şeg 
gibi bunun da yolu ilı g•pılmau 
gerekti,, Bazı gençler k.ütüplıane 
mıısaları üstJn.Je duran gazele· 
leri okumak.ta11 ziıade gazmak 
içı11 bır fJ(Utta •anıyorlar; üstüne 
geiişi gııul kelimeter k.aralıJJOr· 
tar. l:Jununla da k.almı!Jortar; 
hırpulı!Jorlar, gutıgorlar. Oku· 
m.lk. ıçın aldık,arı kıtapların 

sagfaiarı ara11na kitııp hakkın. 
duki kanaatlerini 11ruıgorlar. 
Gaçi, kıtup tausıge etmek, oku
mayı gugmak içın çok. lıfaumlu 
fJe juyı.ıall bır iştir; °Fukat bu 
okudug .. muz kitabın sav/a k.enar
tarına kugJı:dt:cı:iımiz kalender 
notlurıgle temın eciılemez 

JJu işi tenkit ıörür. E;ır 
te•kide ıucurnüz getmezs• tanı· 
dıklura SÜJILeriz. Kıtal> •ay/ala· 
ruıa, bilhassa kendi mıılımız ol-
matıgı zaman, aot gaz.mak onu 
kırlltmr:k.ten başka işe yaramaz. 
Bundan c-ekirımelıgiz. 

So11ıa umumi okuma solo
nunda konuşmak, 1RÜ11okıışa et· 
mek. te usla d.otru deaildir. Oku· 
nan kitu.b üı.eıindc herhangi mü
nakaşa dışarda gopılabilir. Ha
tuda kal111&1Jlacak mÜhim ıerler 
not de/terlerine not ıdılır. Böıi• 
not atmanın pılc. büJlülc f aJJda•ı 
olur. 

Eski Gazeteler 

miı, hemde ktiğıtçılıjırrıızı koru 
mıış oluruz. Çü11kü bu ıautılu 
tekrar kajıt halinı getirilebilir. 
ithal ve ilırnç işlerinin pek na· 
zik bir •aflıaga girditi bu ro· 
manda bögle bir düşünce garip 
görülmemelidir. Bü.vük. ettdüıtri 
memleketlerinde bile bu.un tal· 
hile ıdildijini görügor.z. Biz 
neden etmiıelim. 

Orta 1 edrisat 
muallimlerinin ücretleri 

Bir a7 çalt,tıktan sonra 
emejinizin dejerini eliniH almak 
i.ıersiniz dejil mi ? Eter maaş 
değil de üçret alıgonanız bu, 
agın 29 11inaget otuz,.nda v11ilir. 
Fakat burada orta tedriıat mu· 
allimlerınitı ücretlerini almck. 
hususunda garip bir mukavemıtle 
kar>ılaştıklarını görügoruz , Ge · 
çen ay bögle oldu: Havale gel
medi, dendi. Hauale geldilc.ten 
bir Jıaf ta sonra yapılan müra · 
caatlara dalıi ayni ceuap oeril
di;ini öğreniyoruz. Ba iıg drı 
matigen n para•ı olmadı it süy · 
lenigor. Bizim bana pek aklımız 
ermiyor. Hauale gelmiş olduzurıa 
göre paran ın temini herhuldc 
o kadur mühim değildir Orı 
ıün evwel niçi11 paru temimn' 
çalışılı11amııtır? Bu parasızlık· 

tan de;il; ıarip bir zihniıet te
sahürürıde1& ileri gelse ıııek. 
Hv zaman ücret işinde ııcikrne, 
naılanma ıörülıtüjıJnü ö;renigo 

Bir çoğumuz gazete alıp ru•. Halouki geçimini· bu ;Jcıti11 
akugoraz; bu medenı bir ihtiyaç · ôa;lıgan muallimler uarJır. Aııı · 
tır. Okumayı gemı:kten daha az ·ı ede· 

caklısuta verilecetini .ımı J 
liizumla saymı9anlar gok değil · rek agın <•tuz.unda borcunu ö e · 
dir. Bunlar bir yandan gemelc yeeeğmi •Öglemişlir, 
yerler, bır yandan Ja okurlar. iki giin •ot1ra ofıııtl• ne 
Bu IH!ıki ifrattır; lıerşeg za ıhemmigeti oar I E•et 1 Fıı1koi manındo ıerek. ( · kalı ır· 

Ol(ud11a•muz aazeleleri n• memurun •Öz lcıgmt ın;anııı ol· 
• • mıı ve oa11run11 laırpa 

yapıgurıız? Şuraga, buraya atı· mıJlor mı11ı~? J 
11 gorıız. Halbuki b•nları İ•raıf Kı•meili Defterdarımız 0
• 

' · t dı· etmemeligia. Çocuk E•irı•m• h ücr.t işilti laallıtmısın 
K•rrunıuaa wr••iİJIİ•. Bö11l•lllıl• llı<N••· .... "°""" ....... '-""' .,. ~ 
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[pOGDUKÇA 

T arzan oyunu 

E vin önünde oynayan 
bir çocuk arkadaşına 

şöyle sesleniyordu : 
- Ahmet, gel seninle 

Tarzan oynayalım .. 
- Elbisem temiz olmasa 

oynardım .. 
- Canım yere yatırmam •. 
- Fakat ... 
Bu kısa muhavereden 

sonra, Tarzan oyunu diye 
yaşatılan sahneyi hayretle 
görmüş ve sinemaların vah
şi kahramanlarını bütün ha· 
reketlerile, lafız ve mimikle. 
rile teme sül ve temsil eden 
bu canlı ahizelerin hallerine 
acımıştım. 

Sahne şu idi : 
Çocuklardan biri, elinde 

tuttuğu erik dalını havada 
bir kaç defa salladıkhn 
sonra vahşi bir çığlık kopa
rarak sıçraya, sıçraya koşup 
bir çukurda kayboldu. 

Diğeri, sağı, solu dikkat
le dinliyormuş gibi bir vaıiyet 
takındı ve o da tiz perde
den bir kaç defa ulundu. 
Tekrar, tekrar bağırdı, din. 
ledi, mukabele göremeyince 
yere kapanarak arkadaşının 
gizlendiği tarafa doğru 
sürünmeye başladı. 

Bir dakika, geçti, geç
medi, çukurdan doğrulan 
Tarzan elindeki sopa ile 
buna hücum etti: Bir kav
ga, bir gürültüdür koptu .. 
Gayri tabii sesler, ulumalar •• 

Tarzan, has~~l yeye 

yatırmış, üzerine binmişti. 
İş bu halde iken yerde sı
kışan çocuğun (Annem, An
nem} diye bağırıp, ağladığı
nı işittim. Oyun burada, 
bu suretle bitmişti. 

Yerden kalkan çocuk 
burnundan akan kanları hem 
siliyor, hem ağlıyordu. Di
ğeri, muzafferiyetinin guru · 
rile, ayakta dimdik duruyor. 

Üstleri başları toz, top
rak içinde kalan bu yavru
cuklara baktım. 

Zavallı, sinema kurban
ları •..• 

Çocukların temaşa ihti· 
yacını kabul etmemek geri
liktir. Fakat onların taze 
duygularını besliyerek ruh
larında temiz heyecanlar 
yaratacak bir müesseseye 
henüz malik bulunmadığımı 
za göre bu ihtiyaçlarına 
cevap vermek doğru olur mu? 

Biraz alfika, çok dik· 
kat! ÇULH!i 

lngili • radyo 
neşriyc.tı 

lngilir. radyo Şirkelioin (Bri
füh Broadcasting Corporatioa'un) 
~caebi dillerle haber ııeşriyatı 
programı: 

An!ı:ara aanlile Dıılga Uırnnlufu 

Türkçe 
18.55 31.32. 19.60 

lngilizce 
8.15 31,55 25,53 

11.60 
" 

.. 
13.30 19.84 15.84 
15 15 " " 
1800 25.53. 19.82 16.84 
2000 25.53 19.'i6 
23145 3132 25 63 

Fruııızca 

14.15 16.8• 
2S.OO 3132 25.5S 

Almaaca 

14.SO 16.84 
22.00 31.32 25.SS 
~s.10 it ,, 

(YEN/YOL) 
c 

Büyük Millet M_eclisi~e 

Çay Kanunu ilk Müzakeresi 
Yapıldı 

-- Geçen sayıdan devam -

8. Muhlis Erkmen'in yeni 
izah/an 

Hatiplerdea aoara tekrar ltftr· 
ıilye relH Ziraat vekili•iz B. 
Mubliı Erkmea, bepıine teker ta· 
iter cıvap teşlr:il eden aş,ğıdalci 
izahları yaptı : 

''- Ri:ıede bu çayın lemio 
edtc,g-i iktisadi ve içtimai fayda· 
far& arudecck de~ilim. Haki~ aten 
Dr. Saim Ali arlı:adaşı:nızıft dedi· 
ği fibi cebim o bavalidcn relen 
telgraf• rla doludur. Rıze halkı 

buaa rabıta kalbotmiştir. Hükü· 
metle dahi buoa büyük bir lef· 
viki olmu,tur. Oraya i\o.i defa rit· 
tim. İki defaııada dıı Hızelilere 
çayın faydası luıklıanda uzun uz • 
adıya izahat ve tr.min'ltla bulun· 
dum. Hize mınttkasına çııy iyi 
bir geçi ve bir servet kayHğı 
olmak üzere oraya Cumhuriyet 
bültOmetin'n kıymetli bir hediyesi 
olacaktır. Orada çayin tamimi ve 
mıntakaya bir inkişaf verecektir. 
H r haoıi bir tarlaya buıün çay 
ekmekle oadan dııhıı fazla verim 
alınabilecektir. Kaldı ki, buıün 
istifade edilea yerlerden başka 
kml ağ~çlar, çalılıklar aökülerek 
iıtifade edilecek bu aurotle arazi 
ye ieçimi dar olan Hıze hailtıoıa 
topraklarına bir mıktar arazi daha 
iliva edilmiş olacııktır. 

Üç Fabrika kurulacak 
BuiÜD çay fıyatları daha faz. 

la yültulmiıtir. Bu bir milyoa li· 
ranıa feylr.ine çıkıyor ve döviz 
elaralt ~arice ritmeldedir. Her 
aeae de muntazaman çıkmaktadır. 

Hıilbu\d yapılmaoı lizım re'ea 
maaraf bir defada aarfedilHelc 
bu 200 -~50 bia liraya mal ola· 

cık f abrikalardaa üç tane açmak 

mecburiyotindoyiı. Çünkü çay 
y8praklarını derhal toplamalt ve 
derhal fabrikaya nakledip işlımelc 
mecburiyetindeyiz O halde 30 bin 
dönüm dckardaa toplanacak çayı 
b'r fabrikada temerküz ettirmek 
güçtür. O itibarla umumi olnn 
kısımlarını bir fabrikada işletece 
tiz ve ziraat mınhkasında topla· 

Fransız elçisi de 
merkeze çağrıldı 
Ankara 28 ( A. A. ) -

Fransız kabinesi harp ko 
mitesi dün toplanmıştır. 
Başvekil başlıca hükumet 
merkeıindeki Fransız elçile
rini Pariıe davet etmİ§tİr. 

Karaya oturan 

Alman denizalbsı 
Ankara 28 ( A. A, ) -

Mandel civarındaki kayık· 
larda karaya oturan bir 
Alman deniz altısını Nor -
veç hükumeti tevkif etmiıtir. 

nan çayların derhal aevki ve kıt 

rutulmaaı için muhtelif yerlerde 
şube halinde d•ha iki fabrika açı 
lııcılttır. Bu fabrikaların fiyatıoın 

o kadar tutac!ilnı nnuetilôiyorum. 
Bu kadar bir para Hrfedilmiş 

olaa dahi, aar fedilen bu para yal· 
Dız bir uae içinde hatico giden 
dövizin raulrabilinden de çok 
aşıfıdır. Bu aomlaltete, bu halita 
fabrikanı• açıhnssır;dao dolayı 

oranın iktisadi hııyat.u yapacatı 

tesir çok daha ba,kadır. Sonra 
fabrilı:aları hemen ba ıene açacak 

detiliz. Ôaümiizdeiı:i ıenelerde 
ııç,coğız. Bir taDesini işletme~• 

başlıyacağıs. Onun içindir ki ati· 
a didir. Arlcadaşlarımdun bu k.a· 
Dunun kabul edilnıeıioi istirham 
edecefim,, 

Bundan aonra Halil Men!eş'ua 
takriri reye k.onmnş fakat kabul 
•dilmemiıtir! Atıf Tüzün (Çoruh) 
da kanun ablcimına a:ıulıalefet eden 
köylüden alıaacığı yazılı elan 
beı liradan elli !ıraya kadar para 
cczaııı üzerinde fikirlerini aC.ylemiş 
ceza ıebeplerinin daha evvel 
halkça biliamesindekı faydayı 

tebarüz eltir•iştir. 

Çay ziraatı nerelerde 
yapJ/abilir ? 

Üçüncü defa söz alaa Ziraat 
vekilimiz bu muhtelif iddia ve 
taleplere kartı da tunları ıöyle
miştir. 

"- Çay ziraati bazı Haslar 
tiaire.inde yapılır. Meaeli çok • ..,. 
yilli olaıa yulerde aet yapmak 
çukurlar açmak veıaire ribi bun· 
ler, ltir aizama11ne hududuna ılr· 
meye•elı; tlerec:d• fa~at b"' ••· 
ıeleaia taaakkui.a içi• ziraat ba
kımıad .. çok lizı• olan bazı tek
ailc eıa1lardır. Soara idari bir 
ta!iızıatnaaı değil, :ı:irııi bir direk· 
tlflir. HükQmıtia teklifiocl& ayaH 
töyle yuılı idi : ••Ziraat vekil•· 
tioin taliıaatı dıirf!ıiade kurulm111 
ve bakılmuı mecburidır. Duradaiti 
vızi yet yalaız H ıuretle dikecek 
ao ıuretle bahcaktır. Ziraat me· 
murları orasıaı tetkik ederlten bir 
kere ziraat bakımındaD oruuua 

İngiliz - Romen 
müzakeresi 

Ankara 28 ( A. A. ) 
Bir Romen iktisat hey'eti 
otuz Martta Londraya git
mektedir. İki memleket ara
sındaki münasebetler hacmi
ni artırmaya matuf yeui bir 
tediyat anlaşması için mü 
zakerelerde bulunacaktır. 

Mr. Velles 
Ankara 28 ( A. A. ) -

Amerika hariciye müsteşarı 

Velles bugün Nevyorka var
mı.ş ve derhal Vaşingtona 
hareket etmiştir. 

çay yetiştirmiy• ılveriıli olup 
olmadıtıııı tetkik edecektir ayni 

zamanda yıpılmaaı lazım relen 
masrafları koruyteak an, lı::.orumı· 

yaealc mı. Bir defa ziraat bakı-

mıodaa aanra ilctiaadi bakımdan 
oraaıaua çay yepılıp yapılmamuı 

lııaltltıada karar Yer•cek.tir. Öyle 
keyfemayeşa her hangi bir yerde 
çay bahçni yapllmıyacaktır. Mo 
aeli icsbediyor ki, toprak kayma · 
aın diye bazı yerlerde aetler ya· 

pılması; bazı yerlerde ıu ve mu
ayyen giibre verılmeai Jizı• geli · 

yor. Bizim maksadımız çayın iyi 
bir surette yeti~tirilmesi için slr2i 
eaasların tatbilı::.idir. Arkadıışıının 

ded'ği g:bi bu, kanunun hlbi~ini 

icabeltiren bir nizamname değildir. 

Adliye encümeni bu talimatı, ta· 
limalname ile karşıltıttırdıtı için 
eaaalnr tahvil edildi.,, 

Refik lnceoia, bir nizAmuııae· 

nin faydalı olacaQ"ı, çüokii velti 
lctia vereoe~i direktiflerin v~lciJle 
müteha111slarıa detitıHaiyle te
beddül edebilcce~iai ıöylemeai 

üzerine Ziraat vekilimiz yeniden 
ŞD i:ıaiatta ltulunıaaya lüzum 
rördü: 

"- Efucfim bu direktifler 
eaaaı taall•k etmiyor ve herhaagi 
bir velcilia dtttiştirc:crti bir şey 
yoktur. Yaai her yilidia ltir Y•· 
turt Jlyiti vardır kabilinden de· 
tildir. O mıntakalarda o tarl&oıa 

itabina ıöre lazım relen ziraat 
usulünü tcıbit eden direktifler· 
dir. l3uDa hiç bir umua nizam· 
name ile teabit ehaek ve falan tarla4ia 
tôyle !tir 11ıidia yapılauı lbı•· 
dır. aaa falaa tarlada bunu• alt· 

ıini• yapılma.. icabedecelctir ribi 
b.aun umumi olarak tHbitiae 
iınlcia ve ihtimal yoktur. Çay 

bahçesi kuracaklara avaaı veriyo 
ruz, meccaae fidaa veriyoruz, 

gübre veriyo•uz, her tirlü 
tHhılilı yapıyoruz. Fakat bls fU· 
au da iatiyoruz ki yapncıklan 
babçelor kendileri için de vefalı 

olarak kurulmuş olııt0. Bazı tek · 

nik ıartlar vardır. Tabiatıa ~art· 
la,.ı vardır. BuDl.ır burada vek.ilin 

hrlbaaıadaD çıkacak mevzular 
detilcfü. ArkadatımıD mevzuu 
bahHttiti prHıip mcıelcai bu 
defildir. Bu doQ'rudu do~ruya 

telcnii. · diroktıfleri4ir.,. 

Mulıar Müfit Kaaau (Çoruh) 
birinci maddeye bir "toknilı:,, keli · 
mııainin iliveti haklcınJa bir tak. 
_rr;-~erdi, takrir kabul edilerek 
•addeye bu kelime konuldu 

Buadan aonra daha bir çok 
hatipler ltonuşt11lar. lki aaate ya· 
ltııı ıüren münaltaşalarclaa ve ve· 
rilın cev.tplardaa aoara maddele 
r• ıeçi!di ve yaloız dördüncü 
maddeniıa eueümenıı iadeıiae dı· 

ıterlerinin ayDen itabuliıne karar 
verildi. 

-BİRKAÇ SATIRLA----------

.. 

Soğuksu ile meşgul olalım! 
Beldiye, kendine mal ettiği 

çif teçamlıkla meşgul olmağa baş
lamış, bu haber, iyi bir haber 
doğrusu .... 

Soğuksuda ele alınacak i§ler
den en başta geleni ıu olmalıdır: 
Hiçbir hakka istinat etmiyerek 
kapatılan ara yolları, şunun bunun 
fuzuli mudaheleıinden kurtararak 
ammeye küşade bulundurmak .• 

Soğuksu, Trabzonun bir me
ıireıidir. Şehir halkı olıan, liariç-

1 µ 4 il 

ten gelenler olsun, herkes tabiatın 
bu iüzel parçasından istifade ede 

cektir. Yalnız bir caddeyi tutup 

gitmekle bu maksat temin edilmiş 

olmaz. Burada eskiden beı:i, semt
ten semte, tepeden tepeye, çamlık· 

tan çamlığa geçitler, yollar var

dır ki, son yıllarda, tel örgülerile 

kapatılmıştır. Bu gibi hareketler 

Soğuksuya rağbeti baltalamaktadır. 

Bu itle de meııul olalım 1 

3D Mart ''' 

İngiliz hava kuvvetlerinin 
Almanya üzerindeki 

keşif faaliyeti 

t 
( 

J 
Bir Kanadalr talebe tnyyareci bi, tagqa,.e mitralyözün 

kullanmasını öirenirkcn 

lneiliz istihbarat nezar~tinden 

lngiliz hava kuvvetlerine 
mensup tayyarelerin lf I 
manya üzerinde yaptık/an 
uçuşlar esnasında altnBn 
ve neşredilmiş bulunan 
fotoğraflar düşman hatları 

gerisindeki vaziyet ile bu 
vaziveti yaratmış olan teş· 
ki/at ve mehoret halcktnda 
/ngilizlerin ne derin bir 
bilgi-;i olduğunu kuvvetle 
tebaruz ettirmektedir. Gizli 
olllrak her hangi askeri bir 
hareket hazırlanması 11/man 
ya ıçin son derece müşkil 
olacakdı. 

liskeri bakımdan kıymet 
arzeden her türlü düşman 
hedefi lngiliz tayyareleri 
tarafmdan tetkik edilmekte 
ve bu hedt.flerin fotoğraf· 
lan alınmaktadır. Bu tetkik 
ve nezaret işi deramltdır. 
Sadece düşman müdafaa 
tertibat ve teşki/atınm harp 
ilcin edildiği vak:tki vaziye
tini bilmek kafi değildir: 
yalnız z11man zaman yapı-
lacak keşif uçuşları Mütte
fik ordular Jcomutan/Jğını 

düşmanm yeni hareket ve 
hazırlık/arının inkişafmdan 
haberdar edebilir. 

lilman deniz üslerinde 
ve tayyare meydanlartrıda 
ne gibi tadilat yapıldığını, 
hangi gemilerin inşa 
edildiğini. ne g i b i 
munzam tahkimat vücude 
getirildiğini ve yollarla k11· 
nal/ardaki münakdlatın ne 
vaziyetde olduğunu lngiliz. 
/er haf tadan haf taya takip 
ve tesbit etmektedirler. 

İngiliz tayyareleri Sıgfrid 
hattının bütün uzunluğun
ca uçmuşlardır. Uçuş irtifa· 
''" ba~an bir kaç yüz 
metreyi aımrımııtır. Alınan foıoa 
raflar tabk.imotları udece bır lı:IU 

olaralc tesbit etmemeltde, ayni 
zamanda kışla, demir yolu iatasyoa· 
ları, cepbanelılder ve fabrik.alar 
gioi hedeflerin en mühim cilactle· 
riai ıröıtermektedir. 

Miibiıa bir düşmaa taarruı.nu 
kartılamak valtti rcliııcı, bu ma· 
lümat ao• derec• mQbiaa bir tatbiki 
luy~oti haiz olacak.tar. Bombalar 

iaraf ellihaiyeoaktir. 

Bu aulümatı elde etmek için 
hem cesarete hem meharete ihtiyaç 
vardır. F ototraf makineleri 6000 
metre ribi yüisek irtihlarda va• 
zife ıörebilir, lakin, böyle bir 
irtifada dahi tayyareci düıa.ıaa 
tayyarelerile defi tayyare batar
yalarından omniyetde de2ildlr. 
Bazı fototraflarıa aarabatea röı· 
terditi veçbile, ltal'i aalumat 
iıtenditi vakit lnıriliz tayyareleri 
6-7 yüı metreye kadar iamık· 
teair. 

Tayyareci, tayyıırenia içiade 
hatta porvaaenin iberiade bua te
şekkülüne müaait olacak kadar 
ıo2'ult havalarda 11atlaroa uçma~a 
muteuımaıl olmalıdır. Haıia tabıi 

ıaaoialara yeaı.ıuitcie ve düımaıa 
ateşinden ltaçı•makda kur us dav. 
ranmalıdır. 

Avdet edea mürettebatı iati•
vap v. retirdıltleri fotografları 
''ok.uyan,, istihbarat aubayını• 

mebareti büyüle bir rol oyaamak
dadır . 

Havadan alınan fotorraflarıa 
tefıiri ıeçııa harpte •eydana çı· 
kan ve yırmi aulb acsneaı eaaaaıa· 
da lııltiıaf eJeıı bır j,imdir. Sulh 
:.:aaaıaıDda, hava fotoıraf maki· 
naları mubtelıf vazif ler ıöraüt· 
Jerdır. Arazi ke4ıflerinde k.uUaıaıi
mışlardır. far1 aıar1Q allıada rızli 

kalan eaki ordu1ablarıa izlerini 
meydana çıkarmak gıbi teu4iüfi 
ıteşıflcrde bulun u~ıarJır; Kuada 
da zeniş arıı:.ı:i p rçalarıoıa arat· 
tırılmaaıııa yardııa etaaıtlerdir; 

tomın eltık.lui k.uş!:>akışı fotoıraf

lu '' y\:11.nJe, aul;ıma tcşltilitlari
Je demiryotu projeleriniıa ba:ı:ır· 
Jaumaıııru ıtolayıaştırmııtardır . 

Böıle muııtclıt tecrubelordea 
lılıtıbarat Subayı haylı bilıci edıa
di. f.11a141a havadan ıöri1ea ıe· 
lullorı artık o kadar yabancı rei· 
miyordu. lşık ve fÖla(e oyuaları 

artık aolaıılabıtiyor ve he..aba 
ır.atılabilı yordu. 

"O<unacu,, her fotoıraf k.ea
dino hıı bi:z:ı muşıtıtter ar:ıet

meltledır. f otoırafıard&ili tık.iller 

daıuıa bir ot yııtını, bır havwz, 
bir doıımıryolu yaıa aattı veya Itır 

11kelı ıcıbi ko1ayca 1tçılir ı•Jler 

deıtıldır. Ve her De kadar zaman· 
ıa bu ışdo ıntiaas kesb1:t11ıış bir 
ıö~ fotoıcrMUardakı auıyyeıa bazı 
ıekılleri derhal taıııyaDılirae do 
totoa-rafııırda ıılc aık büvıyet1er1 
tcabıt •dılecck yeai ıekiUere raa · 
lanıJır • 

Macar Başvekili 
Macar Başvakıli bu iÜJ1 

papa tarafından kabul edı! · 
mit ve bu akıam Peıteye 
hareket ctmiı tir. 
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ş ıar 
Mümkü lduğu Kadar Fazla Mahsul 
Sevgili kardeşlerimiz. 

Hepimiz biliyoruz ki dünyamız büyük bir 
harp sıkmtısı içindedir. Geç,.n d(•faki korıu~
ınamda da anlatmaya çal ştığım g'bi biz vaziyet
ten enaz mütees!';'r olanlardan z. 8ızim vaziyeti
mizi şu veya bu s bept n f na göst rm_k isti
YenJer olabilir. Bunlara karşı n çok ve en doğ 
ru cevabı ~ayın Başvekılı iz Dr efik Saydam 
Verdi_. Bize dü~en. vaziy .te ~oğ k .. anlılıkla ve 

ibretle bakmaktır. Üzerimize kıvılcım sıçr m -
dıkça işimize. gücürr-üze her zamanki gibi devam 
edeceğiz Hükümetimizin milletin menfaatine 
en uygun yolu tuttuğuna inanıyoruz. Öteden 
beridt:n kul ğımıza çarpacak ve bizi tel şa ve
recek haberi re ve sözlere kulaklarımızı tıkanıa
lıyız. Bunlar eğer dışardan geliyorsa mehakkak 
ki bizim fenahğımızı istiyenler turafmdan uydu 
rulmaktadır . Bunlarddn sadece ti sinmeliyiz. 
Eğer telaşlı haber verenler içerden, bizden ise

ler anlamadan ya:eryorlcudır, onlara da doğru 

İnşaat ksil m temdidi 
Vilayet Daimi Encümenind 

( 2404) /ıra ( 51) ku uş b de · k ş fli lıf açka kay-
makam evi i111asınm tksi tm11 ud tı :m temdit cdil-
lftiştir . 

Mutıakkat t min 
1-4-940 t ,; 

lagıt makamınd· t p ih · 
lesi yapıl caktı"' l m z 
ltur gün 10e s'l ti 

Poz 

Kapalı zarfla düşeme 
Trabzon İnhisarlar BaşmüaurJügiınden: 

1 - Keşıf (]e ş rtn m n u b· ce ıd ren z Ti P" 
latane tütün bakım vı de ıJ p l c k doş k.ap am.ısı ve 
müteferrik ilc111al işler kap..,fı zaı f usul gle cksutrn11ge 
konmuştur. 

2 - Keşif b deli 156t>3 . .t.5 lıra muvlkkat teminat 
1174.74 liradır. 

3 - Elcsiltme 9- 4-940 salı günü s.:ıat 15 te ls
tanbalda Kabat<ışta ı~rıazım ve mutJagaat ıııbı ~indelci 
alım lcomısgonunda yapılacaktır. 

./. - Şartnameler her giin levazım şubesi tJeznesin· 
den "' lzmfr. Arzkara, Trubzon B ımudtirtiiklermden 40 
lcuraş malcobilinde alınabi ır . 

5 - Miinakas ıga gırec kler mülui lu teklif mek
t•plo.rını k'1 nur.f vesaık.'e yuzde ı.5 guo.:nm • pııra$ı mn/c. 
haza f1eg11 banktı ı~minat m· ktubanu ıhtio :ı ~decek kapı· 
lı ~rırf larigle sartnam.esiTlin F. /ıkraımdıı yuzılı tJesailci 
münaka5a turihinden 8 f!Ün ove ı e k d ,,,, umum müdür. 
lii.k inşaat şuheswe vermeleri VP. fenni elılıget tJesıicası 
almaları, ihale günü d eksi tme saatınd n hır .saat evuel 
nıeskür vesaikı m akbuz muk:ıbilınde ukarı adı geçen 
lcomisgon baş/canlığına 'llermeierı ciz rndtr • T-4 . 
Satılık Salon al arı 
Berberlere, lokantalara fevkelade elverişli büyük sa· 

/on ayna/an. koltuk ve ayna altları hesaplı bir suret ve fiatla 
satılacakt/f. Görmek ve almak ıstiyenlerin matbaamıza 
murıcaatları. ı - 8 

T ab.on osliyo hu uk halı::imli- Trrıbzoo Mablcem~ Bnşkitabe 
tinden: ğınden: 

T b l\ı h. · h , • çı~ ar ırına il p ray çe\'fı• r ı.oouıı u ıtlın ma ıc 
lec"lı: gayrimenkulün oe olduğu: 

sinde b dan c A.ııl • Gü üş nelı . o u H •llllil mahdumu Re~nt k ben Gnyrı me~kuılı::ün bulandu~u 
. • mevlı:ı manailesı o ağı cumnraııı : 

tarafuıJaa ıumelgabı meçhul ka· . O -
rısı 0.-ıııan iuzı !ö28 do - um!u I Tapunun kanuau•aoı 94 gun 

. 1' , ve 91 numıaaındtt kayıtlı Ayva ıl 
Mabıour ııleycı ne ıkame eyledıği h . d 

2 
le ı 

ma allesın e l metru e numara t 
bo~aoru dııv sıoın cereyan eden bir bap 8 müştemilat hııne 
mubıık.emesuıde mezburenin müd Takdır oluoao kıymet: 
dcı 1toc:ı1 ı Heş t Kaoaodan bo 600 lira 
şanmaaına ve kanunu mcdenıoin 
1 U~ IQCI madde.Si WUCIOJDCO ÇO· 

CJ1'ıarı HJ:.!6 doğumlu Meh net 
r' ruk vo l!:J2d cloğuwıu Ahmet 

fu n ve 9J8 do2'umlu Tu;an ıle 
oüluta kdyıt edı.mıycu Rub oın 

hakla voliyelınin bııb11lnr1 Hcşıde 

tovdııle ıcıoı hale muoas p su ette 
ve baft da Cu Darteaı ve Paz r 
guolerı d. Aıeyha m4hıourun ço 
c .ıklariyJ• muoaı1obatı şabsıyede 

buluaabıJmeaıne ve boşaomada 

k.uıur taıuamıle mabınu· a nci ~ö 
rü ı aı eıtle meullr "ıınunıua 11~ ııcı 
maddeai mucı"ıncc hüıtum tarıtıa . 

dea ıtıbarc a mezourcnia bır bu· 
çulr:. ıeı.ıe ıaudd11tıc anoıle evten. 
w1::ııi•ia memnuDiyotıno ve davııcı 

arzuh&ıiııdeı tazuıioııtuı no gibı se
bıptere auistuıt bulıJaıiuau mad· 
dı aıi, maaev& mi oldu~unu z;lr:.. 
retmeıaış olduıundaıı m çouhyetlı 
kalaa tazmiAat talebııia reddiae 
ve 400 kuruş ılam harcinıa Ma· 

binura aidıyetıne 17-1-9-lO ta· 
ribınde Lemyızı kabil olmak üzere 

gıyabao karar verılm ı olduluı:a

dao ikam tkiihı belli olmayıın ma· 
UİrUDllQ IŞbLI ilam aleybıaJe QıU• 

ayyoa olH 15 ~Uil aıuddc:t zar. 
fıada lemyizi dava oluaaoıleca~i 
bu müddet urfuada temyizi aava 
odılmodıi'l taltdırdo hüıtaaün ltat' . 

j&ıımi~ olacaa-ı toblıt makamıaa 

kaim olmalt uzere ruoto ilo Han 
oleıau. 

Artırmanın yopılac ğı yer, gün, 
anat: 

Trabzon M B K od s nd 
30 Nı an 940 Salı guou saat 16 

1 - l;;bu g } rı m nl..u J rın 
nrtı m şaı tnıunderı 30 -ö-9-!0 
tarihinde ıt o ren 4~ 26 num ra ile 
Trabzon Ma k me B K n..u yyen 

nu:narasında lıe l:.csı gôreb lmesi 
içın açıktır. lıaoda yazılı olanı rdan 
f nz.la malümat almak isteyenler. 
i,bu şartoaıneye ve 45 - 26 
doıya oumaruile memuri· 
yetııniztt müracaat etaaollıiır. 

2 - Artırmaya iştirak için 
ruk.arıda yazılı kıymetin yüzde 
yedı buçuğu niabetınde pey veya 
milli bir b Dk:ırııo temıuat mek· 
tubu tevdı od cal:lır. tl24) 

3 - lpolek. 1nbibi ıdacaklı· 
larla diğer alakadarlaruı vo ırti· 
falı: hakkı 11hıplerinin gayri mea· 
kul üzerindeki haklarını buauaile 
faiz ve maarafa dair o lH iddıala· 
rını işbu ilin tarıbınden itıbaren 

yirmi 2ün içiade evrakı müıbito. 
lerile bırlikte memuriyetimb.e bil· 
dirmeleri icap eder • 

Aksi halde hakları tapu ai· 
cililo sabit olmadıkça aatıı bede· 
J•ain pa'ylıt~maaından barıç kalırlar. 

4 - Gösterılen gundo artır· 
maya iştirak edenler. Arlırma 
şartnamesıoi okumuş ve lüzumlu 
malümatı almış ve bunları tama· 
men kat>ul etmiı ad vo itıbar 
oluaurlar • 

5 • Tayin edilen zamanda 
ra7ri meakıll t~ dıf a bıar.ıdak· 

Hela eksiltme emdidi 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 

fJ ledıgcce ınşasına karar 'Oerilen (3175) lira (Bi) 
İ<uruı bed~lı keşifli Held inıaatı eksiltmesi S-4-940 Cu
ma günune k.ad~r ( 10) tün müddetle temdit edildiğinden 
ş r ıtı kanunigegi haiı taliplerin •gni ıün saat (15) J.e 
encume11e muracaatları ilan olan•r • -=-------tau aoora en çok rtır 11a ibale 
edı.ır. Ancak rtırma bedeli au· 
bnmmcn kıymetin yfiıde y tınit 
beşıot bulmaz veya satış uıteycnıo 

alacağına rücllanı olao di2er alo· 
caklıl r buluonpta bedel bunların 

O gıy i m ... nkul ıle t wın edilmiş 
1 c klıırıom mcc.Duurıdao tazıay 
çııtm zsa en çok artıraoıo taahhıl 
du baıu ita D.ıalt uzcre ıırtırmıı 
on beş gün daha tewdıt vo on 

be.,itcı gunü olao 15 Mayıı 9!0 
Ç ~aıntıa gunu saat 16 de yııpıla· 
cnk rtırmrda, bedeli a tış ıstc. 
yenin alacagına ruc.ıanı ul n di· 

ğer alııc.ıfıdılarıo o gayri meDkul 
ıle lcaııı:a edılmıı alııcakları ,aco 
mu1ı1udan lıulaya çıkmak ııı.rtile, 
eo çok artırana ihaı edıllr. tloy · 
Je bır b del elde edilemeue ihale 
yapılamaz ve Htış taıeoi dtiıor • 

6 - Gayri menkul keadıaiae 
ihale olunao kıın.ae <ierhal veya 
verilou müblet içıade parayı vor· 
meue ıiıale kaı an f Hhoıuaarak 
ltend11iıadenovve! ea yültıelr:. toil· 
lifto bulunan kiınso auetmiş 0Jdu2u 

oodelle alme~ıı razı, olur»& ona, razı 
olmaz veya bulunmazu hemen onbe§ 

güa müddetle artırmaya çalcım1Mp 

eo Ç:'Jk artırıına ibal• edılir. lc.i 
ihale arıısıodaıtı fark ve gcçeı:a 

guol r içinde yüıde beşdea 11eaap 
olun cak fan: ve diğer zarıtrlar 

ayrıca. huıtwc hacet kalmakııa n 
memurıyc:lımızce ahcıdaa tabıiı 

ol\lDUr madde (lô3) 

llôn 
Trabzon aıliye bukulc bıklmlikinc!en : 

Tarabzooıın Uzunıokalda bıık 
kal a1len V aldik.ebirin Şabmelı!t 
köyüod n Uzuo oğullarından Su. 
leyma•uo karıaı Huıyanıa D•no~· 
koy k 'lS&basındıın Kır hor Y uvaıııç 
kızı halea lstanbulda Galataucs 
Mümbane c ıddeaınde Kemenm.·ş 
CJahalle!luıdc 65 auaıaralı odadıt 
ol\lran muhtediy• Fatma aleyh ne 
ikame yJedi2'i boşanma dav..sı 
üzerine mezbure namına çıkarılım 
davetiyeye bu ikametgahı torkile 

Helçıkıı.ya gittifi beyanile ft.th 
verılerc" iade kılınmış, ikamet~a· 
hı meçhul olan muhtediye Fatma 
!ıaldtında TrabzoRda çıkan Yenı 
yol gaz":teainiıı 25 Şubat 94J 
tarib ve 26ti8 numıraıı nuıbadı.C 
tayİD kılınan 'J.7 Mart 940 Çaı ş1ıı01 
ba günü saat dokuzda aablteınc • 
yo ı.,ı ui hı&luada il.P..uoD le'» 
htal yapıl•ıı aulı:ur rtade mt::.ı. · 

buro Fatma •.ablı:o•ıye i'elıııt>• 
mi~ oldutuadaıı hak.k.ıada aıuh• 
kemeuin ~ıyubeu devamı•• kzır6r 
vorilmıı ve bu celsede aıildd 1 

$iiloym&D tarafındaıı dayanın ııt-

bati zimnindo ikame olu••• ~ · 
d A rııtl 

bıtlcr dinlenmif olduğun 1 un 1 

hakeme 3 Mayıı 9-10 Cıı•• g 11 .. 1 

aaat &>na bmık.ıldı~ınd•• yat"'"
muameleyi havi İfbU f1Y':.rfıoı:ı• 
rıaa karıı D•f ı ü • ıtı' ,,,oı 

• jjec•.,. " Fatmanın itira& cdeD rüou nıı 
tayin kılına. aıubaltc~~••• veya 
bizzat mahkemeye .ı• - derı:n• i 

l3ir kıla 2ayrimeakul yukarıda röa. muaaddalıc bir vckıl ı0:ia gıva· 
terilen J\)--1-9-lUtarıhıAdo 'l'rabzon akıi takdirde mu~ık.•m• ııuaaı:a.:ı 

1\1. 8 . K. oduıada iıb~ bında rüyet v• ıa~aç 0 i Oıt• 
itin ve göıterılea artırma ıarlaamı11 teblif mılr:.a•ıaa kaııa olıaa 
dıirıude utdaHf• iJia 9'ua1&1· re ıuıtı il• ciı ilia cN118111

' 
• 



Düğün erdeki israfın 
hakkında 

, 1 

men ı 

ta imatname 
1 - Dügün sırasında ve düğilnlerd~n önce ci

hazın sergi halinde serilerek göıterilmesi ve cihazın 
açıktan nakli yasaktır. 

2 - Cihaz arasında zinet eşyası olarak eski 
ve yeni zinet altınları ve Altından yapılmıı Bilezik, 
saat ve kordonu, mücevherat kısmından küpe ve 
Yüzük bulundurulabilir. Bundan haıka zinet eşyysı 
yasaktır. 

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

4 - Evlenecek kız ve erkeklerin analarından 
babalarından, veli ve vasilerinden ve diğer yakınla· 
rından başlık namı altında 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 çetinliklere uğratacak ağırlık-
lar, hediyeler istenemez alınıp verilemez. 

7 - Düğünü yapacak olanlar, kasaba ve şe· 
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 vermeğe mecburdurlar • 

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

9 - Düğün günlerinde bir günden fazla çalgı 
çaldırmak ziyafet vermek 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 gelini götüren: 
lerin yollarına engeHer 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 şekli ver
mek yasakbr. 

] 2 - Gerek sünnetlerde ve gerek evlenme dü · 
ğünlcrinde bütün fuzuİi masraflardan sarfıuazar olu· 
narak sünnet edilen çocuklar ve evlenen çiftlerin 
doğacak yavruları 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 IJluhtarlar ve köy bekçileri, Kasaba 
ve Şehirlerde Belediyeler zabıta memurları ile Polis· 
ler taraflarından birer zabıt varakası ile teshit olu 
narak en yakın Cumhuriyet Müddei umumiliklerine 
bildirilir. 

14 - Dügünlerde meni israfat kanununun 2 
inci maddesinin umumi &'.'c clise ve umumi meclisin 
10-3-939 tarih ve 113 sayılı kararile Daimi encü· 
mene verdiği selahiyete istinaden işbu talimntname 

Gayri menkul satış artırması · İlôn 
Muhammen Kiv.1Vilayet idare heyetinden: 

Maltcllttsi 

Satha 

Solcajı Nuı' ; M No. K No . M. 2 lira K. lskenderpaşa mahalle
sinden imam oil• Hafı• 
Ahmedin Milli Em/ile ıatış 
bedelinden ola11 2065 lira
dan ibaret horccına muka
bil Uzun solc.alc caddesind• 
kain we olbaptaki Artırm• 
kaimesinde hudut ve efJsafı 

Polita 
Yenic•maiıir 

,. 
Kaloflca 
Hatipli 

Kulojlu 

KiliH lcarıuı 
lran csdd~si 

Sara/ o;lıı 
Sıra mo;asalar 

-------
Arsanın 4 Hiı. 
1 Hiss•ıi 
Hane 
T arl•nın lıezine· 
11• ait lcısmı 
Kô.r gir mağaia 
Majazanın 3 
hiuede I ltissesi 

• 
Hane 

» Tarla 
Z •fanos Mafcullu Çcılılılc 

DEFTERDARLIKTAN 

686 
49 

3 
209 

210 

12 
45 

ı 

42 

17 

230 

2372 

J700 
2113 

12 50 

90 
,20 

750 
375 

311 
225 

100 
20 

00 
00 

00 
00. 

00 
00 

00 
00 

yasılı maa dük/etin Hanı 
"' arse tlar. tarihinden itl-
611ren 21 tün müddetle 
a,ık artırmaya çılcarılmı1 

old~;undan talip e>lanların 
vilô.get idari hey'etine mi· 
racaat eylemeleri ila1t olu· 
ntJT. 3-3 

İlan Yukarıda cins ve evsnfı yaıılı gagrimenlculler 19 - 3- 940 tarihinden 
itibarın 15 gün içinde bedelleri peşin ödenmek şartile 1Je açık artırma suretile m(ilki-
yetleri satılacaktır. Talip olanların 0;0 7,5 teminat akçalarile birlikte 3-4-~40 tari- \Vilayet idare heyetinden· 
hine müsadif çarşnmba günü saat 14 de Defterdarlığa müracaatları ilan olan ur. 4-4 u h 'tt. h l . J • 

iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

Beledige kanununun 54 cü maddesine istinaden Bele
d;ye Meclisinin 1- /'lisan - 940 tarih;nden itibaren Nisan 
içtimaların'.l başlanarak aşağıda. yazılı rüzname müzakere 
ve intaç edil~cejinden sal}ın aıanın ayni günde ve saat 
15 de Belediyeye teşrif /eri. 

Rüznamei Müzakerat 
1 - I ~38 Mali vılı Belediye kat'i hesap cetvellerinin 

tetlcilc. ve tasdiki. 
2 - 1940 Mali yılı Bcledige bütçesi. 
3 - Ten'Oİrtıttan istif tıde etme gen 9 mikellef namına 

talıalclcuk eden resim ile akar olan hanesinin meslctRe 
tahvilinde11 ötürü tenzili liisımgelen minhnysel mecmua 
37 lira j kuruşun tahaklculcdan dü.şürülmeei. 

4 - Ayrıca 9 mükellef namına tahakkuk eden 28 
lira 65 kuruş taa.zi/at 'De 24 lira 67 ku,uş tenvirat res• 
minin tahalclculcdan tenzili. 

-- 5 - 14 Mülcelltıf namına mütıhakkak 42 lira 92 
le.araş ton%i/at vergisinin tahalc.lc.alcdan tenzili. 

6 - Firijiderler için tahalck.lc ettiril~tt 100 lira. ruh· 
ıat harcının tohaklculcdan ten%ili, 

7 - 938 Srnesinde 6 mfikelle/ namına tahalckak ef. 

tirilen 70 lira rulısat harcının tahalclcukdan tenıili. 
8 - Sai efJralcı varide 2-2 

I İlôn 
ıVHa yet idereheyetinden: 

!slcender ojlu Cemil fle 
Şe/iğin Uilli emlak satış 
bedrlindm olan 3 l 32 lira 
66 kuruş borçlarından do. 
layı birinci dertc~de hazi· 
neye ipottkli fJe halen No 
ter dairesi ittihaz edilmiş 

olan evsafı olhoptaki artır
ma lcaimesinde y•zılı ıayri 
mcnlcule birinci 21 ıünliik 
artırmada talip zuhur et
mediğinden 611.lc.erre ilan 
fariMndtn itibaren ile.inci 
10 gün müddetle artırmaya 
çıkarıf mı~tır. Taliplerin Vi· 
laget idare he.ı/etinc müra· 
caatları ildn olunu.·. 2 - 2 

Yurdda.ş 
Kızı laya 
Yardımı 

ı·ıu ı ın ma al esınaen 
Ali Yazıcı o;lu Rüstemin 
milli em/ti.le stJtıı bed~linden 
olan 3399 lira :J7 kuru1fan 
lb~rtt borcuna mu/cahil me~
kur malıai/ede kain olhop
toki artırma lcaimesinde h•· 
datları ya~ılı bir bap ltaıte 

ilin tarih.indett itibaren 21 
gün miiddttle açık artır111a.-
ya çıkarılmış olduğundan 
talip olanların Vilagıt ids· 
re he_9etine müracaat egle• 
meleri ilin otanur. 3-3 

İlôn 
Vilayet idare heyetinden 

Bekir Osman ojlu Ali 
Kem2lin Ünye emT1alinı Mil
li emlak sı.ıtıı ôedelinden 
olan 368 lira 5' k•ruş 6orc• 
için Kemer/caya mcılıalleıin-
de lcain şr1gi hisseli bir ô11p 
hane maa l>•hçegı ilk 21 
ıünlülc 11rtırmada talip ıu. 
har dmt1dijindttn bu/cerre 
ildn tarihinden itiharen 10 
gün müddetle ikinci artır. 
maga çıkarılmıştır. Talip
lefin Vılô.get idare hey 'eti· 

Unutma ne müracaatları ilanolunllr. 
2-2 

Gıııi cad:üsindtJ denize {le güneşe nazrr üç oda bir ı-----------...:..-- ------~...;;;;..-
mutbak we taşlıkfle avlu ve hahçt!gİ h tmi muntazam bir e• MaQaza icar artırması 
lciralıktı,. Talifl olanlttrın meydan balık pazarı caddesinde Vilayet Daimi Encümeninden : 
lctiiıtçr Hıiseufo Cofere mür, caatlan .. 3-8 

Debakhane icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden : 

Hususi mııhasebenin mali olan deliktaş mr;vkiindeki 
cla6ujhane binasını kiralagacalc olan şahis, içindeki tesi-
sat fJe teşkilatı bo~mamalc 'CJe dubajhane olarak kulla· 
nmalc üzere bir seneli le. icarı ( 15) lira üzerinden 3 sene
liği 22 gün müddetle aıtırmağa çıkarılmıştır. Muoalclcat 
teminatı (10) lira ( 13) kur•ıştur. ı0-4-940 tarihine ça 
tan Çarıamba günü saat T 5 de Vilayet mrı.lcamında top· 
lanacalc olan daimi ımcümendt! ihalesi yapılacrılc.tır. idek

Hususi muhasebenin Muhittin ger.i selcakdaki 31 
No: lu mağazasının sabile. ieur bedeli olan (-1.c) lira üsı
rinden hir ıtm~lik icarı aıtırmaya çıkarılmrştır. Muvak· 
kat teminatı (338) kuruştur. 11- 4-910 tarihinf! çatan 
perşembe tünü ~uat 15 de Viltiget makamındıJ toplan11• 

ca~ oları daımi encümenJe ihalesi yapılacaktır. istelcli
lerın mu11alclcat terninatlarile encümene müracaatları 1-4 

Gayri menkul icar arttrması 
Cinsi mevkii 

lilerin mu'Oaklcrıt teminatlarile encümene müracaatları. •----
1--1 600UO ~ t ırla Çulcur,ayir 

icsr bedtli seneliji M. T~minatı 
lira 
j00 3 ıı 50 

------------------------ 6100() ,, otlak ÇatııL kilise 

Mezbaha inşaatı Vilayet Daimi encümeninden; 
Yukuruia cins ,,, milct~rıle icar bedeli ıuı!ı bala· 

E k ı 1 t 1 nan Hu'.lsi muhasebenin ıagrimenlcul•'1arı 3 seneliği 3 s 1 m e s 1 müs11.ui t:ılcs!t~e öti~nmek üzere arttırmJ m(lddeti 011 fÜll 

tcmdıt edılmıştır. fi-4-9-10 tarihine çat•n crımartesi 

yazılmıştır. 4 - 8 
VAKFİKEBİR KA YMAKAMLIGINDAN: saat 11 dı fliLdget makamında toplo.rıao1'1c ola" daimi 
J - V alcfıke,,ir Belediyesince gaptırılacalc meıbaha t!ncümmde ilıt1.lesi grıpılacJ/ctır. iste/eli ferin muvalclcat ------------------------! 1'i11ası i111aatı lcapır.lı sarf usalilc 1 Nisandan itibaren temınatLarde encümene mürtıcacaatları. 

At k .. h 1 s ıün müdaett• e1c,u,,,.,,e konulmuştur. Orman Emv ı· s ·ı .... op r nurnune meş eri 2 _ B• iıin keşif bıd•li 318J lira 91 lc•ruı olnp C I CtlŞ 1 anı 
inşaat eksiltmes·ı muvalclcot teminatı 219 lir• 2-1 kuruıtıır. Orman Ç. Müdürlüğünden : . 

3 - Bu iıe ait et11a.lc.ı f •nnige 1•11larcır : Cinsi 'Mıkda.rı 
Trabzon, Mınt ka Ticaret Müdürlüğünden : A - Projı. 1 inci keıif, f•nni ı•rtn.m•. eksilt· /j; cmjy. Ster Kilo Ma'LJ;am•n .,.h:t:::'• 

mı ıartnam.si. m•kat1ıle projesi. r 

11-4-1940 perşembe günü Hat 15 Je, Halkewl 4 - A ,z:a edenllf üçiincii maddede yazılı euralıı laai~ 162 OUO 469 80 lidin~ 
sok•ğmdo, Mır.taka Tıcaret Müdü,/üiii atlasında teıı/c. ihale tinin• icatlar hır ıan ıaat 8 den 14 ca le.adar Kagın 70 {)IJO 126 00 Kagin 
kül edecek inşaat komisyonunda 2.500 lira bedeli ke~ifli Valc*ilcı6ir belediye daire~intle ıöreoiiirler. 1 

- Trabzon Vilayetinin Of kazası dahilindı manomat 
r ı, Oımaaındun l 6l M. La.din 70 M. K llgi11 milcdarmda 

Atapark nıimune meşheri inşaatı açık eluiltm~ asulile de- 5 - T..ı.liplerin bu gibi işleri yapabilecekleriae dair kerestelılc satış:ı çılcarıimı~tır. 
siltmeğe konulmu,tur. Ba işe ait ıartname 'Ot ıair evralc nalia dairesinden fJerilmiı '1eSGilc ibraz etmeleri 14.zımdır. 2 - Satıı -1-4-1940 tünü saat 14 de Tra6zara 
Tica,et A/üdürlüaünde görülebil'r. Muvt1.lclcat tımi,.at 187 6 - ihale 15-4 _940 tarihin• müuai/ pazartesi Orm'ln Çeoirıı Müilı.irlüjii d"ıresinda p:ızarlık ile gapı· 
lira 67 krıruştar . ıaat 14 de Vakfilc.ebir beLıdige dairesinde müteıelclcil Lac2ktır. 

elc.ıiltııu lcomiıgo1tu lıusıırunda gapılacalctır. Yeomt mu· 3 - Beher metre mikap ının muhammen /igatı 2 lir11 
lıtelclilerin ihale saatından eoflel ba iı• •it ehlig.t lı.U.rdı ilıtıle t•rihinden 1 ıaat e'Ovtline kadar taliplerin 90 lcurllı ladın, I lir" 80 kuruş K:ıgin 

lr. Tı·r. O J 'le l • tımt t le l t _4 -- __ Şa.rtnamf ve malcavelenam• pro'}'•l•ri Orman 
oısi ası ve ıcoret aası vısı o arı o.. na a ~e " • telclif melctuplarıraı 6elcdigege ıönderm•leri Ç. Mudurluıunden alınır. .. • 
lı 6era6cr iht1le komisgoncıatla lıa11r 6ulunmal•11 ll•11 7 - Postatlalci ııcilcfllıl•r naı"rı Ji/ckatı afoılft ga- .S - Muvaklcat teminat 44 lir" 69 lr.rır•ıtur. 
lwıuır t a .. 4 G•lc ll•n olır1rı1, J0-6 Sıtıı umumidir, 1-4 


