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Harbin 
Yeni 
Safhası 
F •cıanın dördüncü 
ı>erdesi, Belçika ve 
1-iollandaya taar .. 
~açılıyor .... 

A loıanlar dün sabah 
tan itibaren Belçika 
ve Hollanda'ya taar-

~~ı~ başladılar. Bu arad~, 
uçuk Lüksemburğ dukahgı 

dilhi işgal ve istila edil· 
llliştir. Almanlar, harbin bu 
Yeni safhasında da kendi· 
!erini cihan muvacehesinde 
haklı gösterebilmek ıçın, 
Danimarka ve Norveç hare 
ketıeriude olduğu gibi, bir 
t~"ıın garip mutalaalar i~e
rı •ürınektedirler: Müttcfık 
ler Çok yakında Belçika ve 
Holaııda topraklarından ge 
Çtrek Almanyaya taarruz 
tdece)dermiı, hatta bu .h~
reketlerini ıetretoıek ıçııı 
Akdeniz tehlikesi naaıiyle 
bir taıırtma hareketi dahi 
Yapııııılarmış. A l m a D Y a, 
llliittefıklerin bu taarruz 
Pl&ıuariyle ıaşırtma hare 
lteUerinı vaktınde haber al
lb.. ı ·k ile 
.---t olduiundan Se çı a . 

lioıazıda ve LükıemburiuD bı · 
ltraftıklarını emniyet altına 
liaıaı. maksadiyle bu har~ · 
kete mecbur kalmıı. Bu hu-
tfuııetıer bitarafbldarıııı, 

' 1 ~ a ge· Cllllüyet altına a mag 
len Almanlardan asla şüphe 
etıııemdi, onlara karşı iti
lna.tıızlık göıtermeınelı ve 
lnüdafaaya kalkışmaınal~y
lll111l ç·· kü onların mul-" ar. un 'k 
ki temamlıklarına ve istı · 
ll11er1ne Alınanlar hürmet 
tdeceklermiş, harbin ıooun~ 
ela arazileri de istiklallerı 
d· t teınamıoa iade 
". emamı . bu· 

edüecekınif. Bıııaeoaleyh -
kadar kuvetli teminata rag 
inen ıilaha sarılmak, müda · 
fuaya kalkışmak kir d~ğil, 
bUyüh zararlar getirirmış 1 

İşte Almanların, garpte· 
ki küçük komşularına t~ar~ 
ruz için buldukları ve ılerı 
•ürdülderi mucip sebep bun · 
daıı ibarettir. Fakat, yine 
düıı ıabah tan beri gelen 
haberlerden anlıyoruz ki, 
~lçiha ve Holanda, Alman 
tuıaiına kendilerini kaptır 
llla.·11111, derhal ıiliha ıarıl
lbakla beraber Fransa ve 
hıailtereden de yardım is· 
te11aişlerdir. Karada ve ha· 
'tada muharebeler başlamış, 
bir iÜD içinde yüzden fazla 
Alman tayyareıi düiürül
lbtiıtürr. Diier taraftan 
~ardıma koıan İniiliz, Fran. 
ıız kuvetleri dahi Belçika 
llududunu geçmişlerdir. 

Son Alman taarruzu ile 
~arp, garp cephesine inti
kal etmiş ve bu_..suretle. fa
tllllın dördüncü perdesı de 
lçdmıı oluyor. Şimaldcki 
Ptaiı lO kıra çarpışmaları 

100 Kadar 
Alman tayyaresi 

düşürüldü 
Ankara 11 ( A. A ) -

Brükselduı bildirildiğine göre 
Fransız fngiliz ordusu Fransa 
Belçika hududunu gl!çm;ştir La· 
lıaytlun resmen bildirildiğine 
gôre bugün yapılan haf!rı ht1curn. 
/arındt111 asgari "9etmiş Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Bundan b:ış <a dört Alman 
trenide talırip edılmiştir. 8Plçi~a 
üzerinde de Lir çok A lm an tuy 
y arf'leri dı1şürulm ıştiir. 

G nernl G ımelirı Fransız 
kzt lartn ll hit ~lıen nesrettiği bir 
e-r•IT Q"l/mide Frarısır. kı t , farını 
Almarı l ın n m c'>:ır rtliği bu ö'ıi 
me kade-r harpt ces'"lret en,.rci 
ve itimad g ı ~t rme;;'! dauet "Y 
itmiştir 

Müttefiklerin 
yardıfln \arı 

Ankara 11 ( A. A )-
Paristeki Liiksenburg maslahat 
fÜzarı bu sa~ah Fransız hükü 
metine, verilen söze rağm•1t Al 
man ordusunun gece biigük da 
kalık arazisine lirdiğini bildir 
miş c11: Fransanın yardımını is 
tcmi#ir. 

Fransız hı1kı1metide büyük 
aukalıfa elinde. gel'!n bütün 
gardımı ynpacağını bildirmiştir. 

Britan1a hülcünuti neşrettiği 
bir teblitde lngili:ı tJe Fransız 
hükümetleriııin ellerinde bulu 
nan bütün CJesaitle Holandanın 

ve Belçilcattın yardımına kosmak 
için derhal acil tetbirler aldık· 
/arını vır istilaya uzramıı olan 
bu memleketlerin yardımına koı· 
mak içi• ıiiratle harekete geçtff(. 
/erini bildirmiştir. 

Veni meb'us 
namzetleri 

Siyasi Gazete - Trabzon 

Sürmene Köylüleri S vinç İçinde 
·- -- --- -

Dağbaşı Nahiyesinden Sürmeneye· 
Şosa .Yol Açılacak 

J\ Vali.Köylerde ihtiyar tıeyetlerinin ~ 
defterlerini tetkik etti 

$Qrınrrne k'lzcı.;-ıı· 

da, nıı lıi ye Vt> kıy

ı rl:ıde tf'rtişl t>rde 

hulıı oun vıtlim lz 

O:ı nınn Sabri Ad 1 
bir 1ı .. rta sO rf>n 
,Pt~ ik seyıı hn tı rı ı 

ll {lt C'l İi'.İp PV(•lki g flr. 
ö~ I ~d en R ı ırn ş .ı n 

i niL • g •l 11!~tir l>Un 
,;_e.,d lcr l:ıi m11!cı1ı 

l ırınd ı li~ ·ırdt ed . ıı 

'>nş mull'lrrlrlrn i ı 
,~ l:ıtıri · MUdnrn rı Dz 
:;s yırı valimiz tetkik 
ieyabatı h ıi kkanctıt 
kısaC'l iz ıhatta t>u 
lunınu:-;tuı·. 

0:1m ı10 Sıtbrl Adıı l 
Silrmeneı:ıin KöprU· 
başı Te Dağbıtfı na· 
blyelerint ve köy· 
terinden bıızıları oı 

ııerek. raya ve a-erek atla gPZ · 
mlş ve rUı;ılrllrrn aiip uvur · 
duğıı 11rp te-pel~rde kurulmut 
koy evlerine misafir oluak ve 
kOylQ\ul cunl önlerine toplıJa· 
rak dertlerini dlnleınittlr. 

Vallmlzlo SOrmene kövlerlne 
doQru tetkik gezlil yapmakta 
H iecelerl köy eYlerindtt koy 
IOlertmlze mls11flr olduğunu 
haber alaa uzak kvyler balkı 
ıöknn ederceılne köy yolları 

Qzerlng lomltlerdlr. ÇnakQ, 
dahile <lotru ıoae yoldea, hatta 
bir çok ktS1mda yaya yollardan 
mahrum 811rmentt köylerine git 
mek, vaıt ile başbı~ı Yererek 
dertleşmek, SUrmenell köylUle
rlmlze anc!lk bugOn o ı ı i p 
olmuştur . 

03mıtn Sabrl Adıl, bazı te· 
sirler albad!l mınffn ve m11dde 
ten mUteıarrlr olau. kOylfl Ta· 

tandeşlarımm dinlemiş ve ıela 
blyetll memurlıırırı içerisine gir· 
mek lmktnıoı bulamadıtı bu 
köylerde giıll gizil tıreyli ge· 
çinmAk lıtivenler &ii•Y• çekil-

Valimiz Osman Sabri_Adal 
mlş. son tenblblerl almışludır. 

Valloio Sllrmeoe körlerinde 
köylU h>ılk araınaa girerek. bir 
hafta devam eden bu seynbatı 
ç )![ isab ~tli, çok faydalı olmut 
va köylll vatadaşlsrımızı çok 
sevindimiştir . 

Osman Sabri Adal ayni za. 
manda köylerde muhtar Te lhtl· 
yar heyetlerinin defterlerini ve 
nakit mevcudunu tetkik etmiş 
ve 170 lira mevcudu olmaaı la
zım gelen bir muhtar kıaabayı 
götllrtllınllştUr. 

İhtiyat heyetlerine. ait def. 
terlerin vali tarafındın tetkik 
edildiği duyulunca btHUn SUr· 
mene kOy1erlode tefllş verme 
hıızırhğı başlamı~hr . 

Sürmene köylerine her Z'i· 

man çıkabilmek için yol ibtiya~
lım Vıtllmtı lınafından tetkik 
edilmiş ve nih11yet Dağbaşıodan 
Sllrmene kasab:11ına bir şosı 

yol açılması kararlaştmlmı,tır . 
bu şekilde SUrme:ıınlu her kö
ynao a-irmek, bar şlkAyeti din· 
lemek, t~ftişlerde bulunmak, 

kOylllunn lhtlyaçl ımnı ıık sık 
vt 1akıodao tetkik eylemek 
iınkılalım hasıl OlKcaktır. Şlm· 

diye kadar bu köyler hakkında 
kasaba balkının bızılaeıadan 
izahıst alınırdı . 

Va1imlıia etröfını saran Sıır. 
meııe köyllllerl DJib ş ındao 
SQ~mena kıJSSb:lSIDI bir ŞIJH 
yol açııcaklarııııı ve cınlı başla 
çalışarak çok yakın bir zıımao
da buna muvaUık olacaklarına 
kal'fytın ıöz Hrmlş ve Vdlimiı 
de kendileılae icap eden mel· 

zeme yardıınıod:ı buluaaca~anı 
vadeyleml~tir . 

Da~başı ve Köprllbaşı nabi 
ye mlldllrlar!ne bu huırnstı dl· 
rektirıer VdrHmiş Vtt mMbıtlllue 
fen memurları Jlöad~dltniştir , 

Köylerden dönllşünUa fer. 
dası gUnü naühim lı;;lerl bemeo 
balledlien köyllllerden bir kıı1111 
kasıtbaya gelerek valimize te 
tekkUr etmişlerdit • 

GÖRÜŞLEH Dl.ı YUŞLAR 

17 mcı yıl 
ı!i 

:I?olitika 

Yeni lngiliz 
Kabin si 

N ihayet N orueç hadisesi İn· 
giliz Kabirıesincle biigiik bir cle· 
jlşiklilc tevlit ey ledi. Büy ük si· 
yaut adamı Çemberla.Y" tarihi 
devriııi bilirdi, Harbiye na%1Tl 
Çor çil Başuektilet met1kiine geti • 
rildi . 

A uam kamarasının Çemb.er· 
lag" ida,.csine hücum .~ ebeblerirı· 
de haklı olup olmadıkları y ek· 
nazarda anlaşılması kabil ola~ 
mese/,,/erd,,ndir. 

f Norueç hadisesi, yalnız in 
giliz e/~ari umumİl/l!Sİnde değil, 
bir dunqrı harlıine ,ı;tıb•biye t u .. r . 
mek isi iy en deuletlrr alel/hindr 
ki "'/ ktiri urr.umiyede de asa?igel 
uy ·ın itrm ıştır. 

Müttef iklerin bu harptP. mı. t 
la k <mrette g ılip g leceklerirıe 
hiç şüplıe ya~illr. A 1cak Alman 
larırı küı;ı1k deulptferi boğma si
y aseti dalı.a seri bir hamle i/'! 
önlenm~k istenilly or. Umumi ar
ıu ve temenni budıır. 

Ç•mb~rlaynırı, nılicesi mu . 
vaffa '< iyete daııarıacak olan si · 
gaseti sabırJızlıkla karşılandı. 

En bahranlı hir zamanda 
lngiliz Kabinesinde yapılan bu 
çok. mühim değişiklik /ngili~ 
milletinin daim'.l muuaf/ak ola · 
cak siyasetintJ bundan bJşka 
kıwv~tli bir ölçü daha olamaz. 

A: bir ekseriyetle Başvekri· 
let meukiinde kalan ve fakat 
istifa eden Çemberloynın yerine 
Çörçilin geçmeJi hiç şüphe yok· 
ki harp sahasında çok başka bir 
ua:ıiJlel ihlas edecektir. Bunu; 
Norveç hadisesinin, efkciri umu· 
miyesinde doğurduğu aıabigeti 
kuu Jetli lngiliz donanmasının ve 
hava kuuuetlerinitt yeni bir lıam· 
/e ile teskin edeceği noktasında 
toplamalr. daha doiru olıtr. 

Çınar 

B. Kadri 
Mtntaka iktisat müfet· 

fişi ve müdür vekili IJ. Kad· 
ri iş yerlerini teftiş eylemek 
üzere Bayburt ve Gümüş· 
haneye gitmiştir. 

Ankara 11 l A . A. ) -
Açık bulunan Aydın mebusluğu 
için Emirıönü Halkeui reisi Aıab 
Sırrı Bülent, Bilecik mebusluRuna 
Adana Gleülc. Limitet şirketi 
müdürü Kasım G•lek vı Zo'lgul
dak mebusluau için signsal bil
giler okulu Prö/esöril Kazım 
Ati/ Kugucakın genel Bask.anlık. 
diua11ınca Pa,.ı; namzedi olarak 
gösterilmeleri kararlaştırılmıştır. 

Sagın ikinci milntehiplere 
bildirir ve ilcin ederim. 

C. H P. Genel ba~kdrı ueki li 
Başuekil lJr. Re/ık Saydam 

Almanlar Be/çıka ve 
H olandaya taarruza 

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir gezisi intibalan .. 

Akça abatta Baş la d ı la r .. 
Bir çocuk pencereden Ankara ıo < A. A. ) -

düştü. Alaaolar bu ıııbab l..nkaenburg 
Holandı Te Belçlka1• taıırruzı 

Akçaabat, ( Huausı ). lıler- geçmişler ve Lüksenbuegu iş· 
ull Oırnıu 02retınenl Z~keriyı gıl etmloierdlr. Holanda H Bel 
Kayoarın iki yıışlarında bir kız çlkada hava me1danlarını 'H bu 
çocu~u aaneslolo dik.k.etsiıllti arı•• BQrUltıtU boabardunan 
yüzünden e'loln uat . kat P9•· etmişlerdır. 
bereııiadeıı dUşmUa ve fak.at öl- oııer taraftı• JiDt .llmıa 
memlştlr. Doktorua muayeoeaı. tanırelerl FrHıHıa Liyon tay-
ae gör• ölUm tgbllkeat olmadı yare lıtoıyonu ile Lll ve diğer 
ğı ıl1ylenmekted!r · açık şebrl bombardımaa etaılt 

ler n burıdada nuf u111 zayıat 
istisna edilirse, denilebilir nrdirmlşlerdlr. 
ki, Almanya ile demokrat Holındadı Almeolar parıt 
devletler arasında harp ye· şutlarla Holanda H Alman Oni· 

. baıo:lamııtır 1 Harbin bu formalı aaker lndlrms~e teşeb-
nı T w. bUı etmişlerdir. Hcl ·ınd'l su 
cephede mi neticelenecegı, bentlerini açmıştır. BeJçlkadada 
yoksa daha başka taraflara umumi ıeferberlik H örfi idare 
mı sirayet edeceği hakkı.nd. a ilin edllmiştlr. 

k Holaadı H Belçıka matlı· 
bir hüküm verebilme ıçın, ftklerden yardım lılemitlerdlr. 
başlamış olan hareketlerin Ve taleblerl derbal kabul edtle 
inkişafını beklemek lazımdır. 1 lerek Franııı n lnııl\lı kıtıları 

v Btıılçilta nzerlca 1ara1ntı gıç · 6ekir SükCıti Kulaksızo9lu ı mt9ltrdlf, 

Kupa maçı 
Kwmetli piyade fi/ayı

mızda yeniden teşekkül eden 
idman Yurdu Futbol talcı
mı ile memleketimizin ku 
~etli takımlanndan ve böl· 
ge Ş·lt şampiyonu Necmi· 
ati takımı 26 Mayıs 940 
Pazar günü saat 16 da 
Cumhuriyet statyomunda 
bir futbol maçı yapacaklar
dır. 

Çok kıymetli subay ve 
Erlerden teşekkül eden 
il/ay idman Yurdu takımı· 
mn maçtna şimdiden ehem· 
miyet verilmektedir. 

Zevkle seyir edilecek 
olan bu maça bütün hal· 
kımızın o/aka göstereceğin· 
dell ~micıiı . 

-5-

9l7 yılının Haziranı.. Ata. 
tllrknn 'frttbıooa UçUncU ve so
nuncu gelişi.. gUneşli bir gQ. 
nQn ö{C!eslne doğru Trabzon 
halEınıo saadet v~ bahtiyar! ığı
nıa en ço~gun zevk ve neşesile 
çarpan bağrında koouklınan 

Ttatürk; Souksudak.l köşklerin
de hayatının ea tatlı ıaatluıoı 

ı~baba kadar 1aşadıktaa sonra, 
balkı htlı uykularından, ruyıların . 

dan uyandırm\ll't kıyamıyarak 

lıtoobulıt d ·)2ru harekete kararı· 
nı vermişlerdi . O gec6 köJk bab-

çealnde Oçüücn Umumi Müfet. 
tiş Tahıio Uı.erin tertip ettiği 
gardenp.ulicitın çok hoşlanan 
Atı, eı, aya.\t Çokll<liklen sonra 
~azminde ~ıı ıaalaı• yüksek. zevk 
T e neş'eaıiııiu tatıasıiü& ve 
ialibalarını anlatırken Ye nem
leııen gö~hırioi mendıli ile ku
rıılarken birden hareket emri· 
nl Yeriyorlar. Herkes uykıı_.a, 

htlı rUyılar aıörllyor, blltlla 
JUtek.lırdt Ol "o.aua vuuaı ba· 

Geçen sayıdan mabat: 

kim .. Oau, güa OÇIDC!t daha 
iyi, dsha yakından görmek e
m~llni gtıdUyor.. Otomobiller 
Bilyük Atayı iskeleye doğru 
indirirken işte burada, bu ma
nav dUkkanıoın önUude bir su. 
rU gll vnçio kanat çırparak, et· 
rafındH, ö rı UnrJe, başının Ostlln
de uçıı ,ıınk, Oou selAmlayor, 
Onun uğurlu, ınubarek ellerln
d en yemlenmek tsttyorlara.ış 

gibi öonnde toplı\Dıf> hoplııyıp 

sıçr:ıyarak Onu yolundan olıkO· 
yuyorlar .. Atatllrli: otomobilini 
durduruyor, manavdan avuc 
avuç mısırlar serpt,irlp birkaç 
dakika onların sQrOr ve eadı· 
menisini zevkle seyrediyor ve : 

- Geiia, Trabzon guver· 
clnleri 1 Djvetile se•lmli kuşlıı · 
rı yeme çaeırıyor ve memnu . 

ı tine payan olmayan AtotOrk 
D ye i 'I' b lbl, 'frab:ıoo hııllu glb • ra :oa 
:averclnleri dahi çoşkun aıevJop

( Arkası 2 de ) 
CEVDET lllllP 
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Çir in köş 
Geçenlerde · Kısaca . sü· 

tununda arkad şımız. haylı 
zaman önce yıktırılan Ba 
kıoğlu kah reha nesi arsasmın 
bu cit1ar için çirkinlik leş· 
kil ettiğine işaret koymuf 
ve geıeken himmeti dile 
mişti. 

Söylenmeden. 11121lma-
(/~n görülmesi kabil ve y::ıptı 

rılması liyık/J "bulunan bu 
k8çeciğin l'f nl şekilde yani 
harap Ye çirkin bir vaz1yet 
le muhafaza edildgmi gö 
rüyoruz. 

Şehirin işlek bir c11d
desinde, J\ız Fnstilüsü yolu 
·azerinde ve E,,,nivet Dai
resi karşısında herkesin. 
her an görebileceği bir 
noktada yüzüstü bırakılan 
bu arsamn bugüne kadar 
bir şekle sokulamaması se 
beb kabul etmiyen bfr hal 
d1r. 

Şehirin güzelleşmesi et· 
rafında yapıliln işlerin 
"Bütçe .. ye taaluk eden . 
/eri hariç tutulacak olursa 
Bakı oğlu köşesi gibi en 
küçük himmetle halli kabil 
bulunan hizmetlerin başa

nlmamasmı. başaramamak 
suretinde tefsir etmemize 
imk6n yoktur. 

Planlı ve program/J bü
yük hizmetler yamnda bir 
kJymet ifade etmediği zan 
olunan küçük işlerin. Büyük 
şehir işlerine birer başlan· 
gıç olduğu düşünülünce 

esere doğru yükselme ina 
mm ne dereceye kadar tak· 
viye edeceği meydana çıka· 
caktlf. 

Denebilirki yap demek 
kolaydır fak at ne yapılmak 
ldzımgeldiğini tayin etmek 
zordur. 

f YEN/YOL) 

Doğu Röportajları 42 
w a _._ wc aza arımızda 

tetkik gezileri 
ata ne ve Pazarı 

oğuda ültü ve 
mran hare etleri 

Yazan : Cemal Riza Çnaar 
-1-

Kazalarm haf ta günleri. ı çe ilk girişteki fena intibtJ 
bayram günleri gibi çok 1 zail olamıyacaktır. Otomo
neş'eli ve şenlik oluyor. bil bu yoldan seke seke 
Omuz omuza söken hafta gider. insanlar ise yürüme 
günlerine çok raslamışızd1r. tıuzmı bambtJşka şekle so· 
Pulatana pazar/an da bil· k11rak geçer. Zaruret./ yağ 
luısseJ güneşli günlerde ad'J murtu havalarda bu volun 
fa bütün köy'erind"?'<i ha/. berbad/Jgım düşününüz! 
kmm kasabada toplandığı Kazalanmızm hiç birin· 

Ksrsın HBlke· 
i binıısı ma· 

h-ıUiadE>ki işlere 
g O r e yepıldı. 
Mesela: f'rltlr 
m k t t!plilero 
verilen öğle yo
m8t l ri lcln 
11yrı blr &alon, 

l ıkamı 1 r 
lerl vıırdır. KÖY· 
cıllQlc şQb" 'nlıı 
köJ ll\ 'f t \fıdftŞ 

hissini veriyor. de p11rke yol yoktur. Yapıl- lırı blr ıır•dıı 
d ·· ·· M 

/ 

•• ..1 • k - top • ıtk u· e 
ması uşunu muıue. ım an bUyUıt bir 8 . 

mı görülememiş ? 1 ıonu vıırdı . Mu· 

s,,IJahleyin erkenden açı 
len pazar salit 14 de doğ 
ru sönüyor ve bu k11panma 
müddeti içinde saatlerin 
nasıl dolup geçtiğ:ni fark 
edemiyorsunuz. Pazar. sizi 
o kadar ki, meşgul ediyor. 

Vilayetimiz kazalarmm ıltt için ç hşmn 

h b
. . d . odııları gen\ştlr. Doğudan bir mansara Artvi11 parkı 

~r ırerm e qemş mer-
dan/Jklar vardlf. Bu hafta Bloa bUyOk ve çahşmayt se· 

• T n Kars geoçliği ltılo kafi de· 

Bir tebessümü. milyon 
/ara bedel masum köylüler 
arasmdBn. pazarm kapan· 
ma saatı çalmadan çıka

mazsmız. JO saattan daha 
uzak mesafelerdeki köyle 
rinin gencini, vaşlısım ka· 

günlerinin icabettirdiği tabii 
bir kuruluştur. Fakat. kuru 
havada tozdan. ytJğmurlu 
haval11rda da çamurdan kur
tulamazsımz. Sonra insan 
hayatile bir hizaya getirile
miyecek çok bed bir man· 
zara doğuyor. Bunun için 
bilhassa kasabalarımızdaki 

sabada bir işle meşgul gö umumi c•dde ve meydan 
rürsünüz. Bunlar arasında ille/arı parke daşeterek be 
pazarı görmek için gelen· ğenllir bir şekle soka/Jm. 
/erin sayısı belli olamaz. lymar işlerine evvela bu 
H1Jtta bir kilo vağı. paha ne ceped11n başlama/Jdır. Ka. 
fderek şehirdPn Pulatana Sabaya gelen halkı çamur
ptJzarına gelenler vardır. dan. bulaııktan kurtarmalr
Bu öyle bir a/lşkanlıktır ki. yız. 

Çınar tJrka arkaya. yağmurlu ha· 
ya/arda bile bir pazar1 ka 
ç1rdığı takdirde dehşetli iç Beş sınıflı okul 
sıkmtısı ıçinde h 1stalanan l 
!ar oluyor. \ binası 

Birbirlerine uzakköyler· v L 11 O k' ,_M 
dı ... ·· . 1 n•r•,a "..ı ı stiir '!le 1{;0 

en dugun yapmı~ d~/Jka~ j günde çok. ıüscl be, sınıflı bir 

IJ/ar pazarda tebnk edJ/Jr. ı okul inşa edilmiştir. Sahil ue agnı 
paza11 görmiye gelen genç Hmanda mannra itibariyle kiıza . 
kızlar ve perçemli de/ikan ~~n en güul nümüne lcögü olan 

il/ar göz göze gelerek ar>~ 
1 
f!s~ür~iye ~ögü. geni okulunda 

recede mo-.:ıittir. 

Kar dıı iyi, dllşUDcdl • kUl
tUr işl rlae sarılan faal bır 

gençlik vnrdar. Kttrs11 ilrdlğioi:t 
zaman llk teınnsıoız ı!ze bu 
intlbıu verir. O l:adar ki stc k 
sokulk.ın ve müdekkiktlrler. 
Temııslarıoın sonuna kadar çok 
ıeYlmıi tJir resmiyeti Tardır. 

Size bir kardeş gibi el uzatır. 
rutıunuza girerler ve tılz oolıar. 

daıı ayralmak lstemezsiolz. 
Tiyatro Te sinema h'lyetı 

Te yazıa bahçelerlode s~z be)'· 
etleri elul" olmıız. 

Karı D ığuda i:Uğerlerlne 

olıbitle d a tı a mllmar vı. 

Doğudan bir manzara 

ıa1etlerlmlzdeo biridir. Ve soo. 
ra bu gnnkn şekli nzeriode kil· 
çak lir tıtdlle lllzum gOrOlıne
den geolşletllebllir. PJaaıı ku- · 
rulao şebrla içi glloeşe, rQı-

garlara açıktır. 
Sakinleri, iç sı· 

kıttm bilmez. 
terna eoaoıın 
1oeıolardar. 

Şimdide ma· 
halli bntçelerden 
b~şkft Umnmt 
Müfettişlik bnt. 
ç 8laden imar 
payı aları Kras 
eebrl Do4unun 
en gazel köşe 
lerloden biri ol 
mata namzettir. 

llJ~lf l . . ..1 1 onumuı:dekı ders gzlı tetrisat 
.., v~ yay al mevsımınue yaprla•air lcuvoelle muhtemeldir. Doğuda karakol binalaı ınclan biri 

ormanıafl çm atan. kemen· 
ce ve kaval sesleri VP. mi/il 
raksm coşturucu heyecam 
içinde kol kola verirler. 

Böyle bir düşünceye her 
işde yer vermemekle bera. 
ber bu mavzuda yer vt rmek 
iktıza eder,· ekseriya küçük 
işlerin kapısını. küçük di- Bütün a/Jşveriş pazarda 
mağların anahtarı zçar. olur biter. bütün hayat. 

lngiliz Kıralının yeni emirnamesi: 
9 sınıf yani 2,5 milyon silah 

altına mı çağır.ılacak ?I 1 
kuvvet ve tazeliğini pazar 

stiı11bulda cadde üzerin- da alır . 
de zaman. zaman açılan Kasabaya girmeden Ön· 
yerlerin ne suretle doldu ce yeni bir mezb1Jha gör· ıulduğunu görenler ve bi- dük. Evelce ayni yerde dere Ankara 9 { il il. ) - lngilterede 19 yaşmdan 36 yaşu:a kadar olan erkek· 
/enler, bizim bu çirkin kö içindeki mezbaha. burun , /erin silah altına çağmlması ihtimaline karşı kaylf muamelesi ynpJ/acağma dair ola
şemiz için yapılacak tavsi deliklerini tıkatacak kadar f rak ~~gün Kral tarafmda11 yeni bir beyenname imzalanmıştır. Bu yeni bey(Jnname 

Y 
· k ı a t h · ..1 mucıbınce takriben dokuz sımf silah altma alınmaktadırkı' londradan verı'len h•ber· 

eyı o_ayc a mm Eue· yolcuların yüz/erme arsızca "' 
ceklerdır : fena fena estirirdi. Şimdi fere nazaran bu da iki buçuk milyon asker demektir. 

Birkaç taflan fıdesi ve bu kötü koku yok. Ve ha- N • kt h d d • 
bir kucak yeşil fon . 1 ricen de temiz oldurJu hi$· a rv 1 e arp ey a m e 1 yor .. 

Bunların para ile kJ' sini vermekle beraber zarif 
!etle alakalan ı·armı? bir yapı/Js tarzı dit var. iyi müttefikler yeni ihraçlar ~yapıyor, 

Bir ~mir. Bakıoğ 'u kö bir esc.r .. Kasabanm kasap t 

şesini BülbiJI yuvasına ce dükkanları da plakalarla dö· Al 1 k 1 
fiirebilir. Bunu Belediye re şetilmiş. güzel .. Çirkin ta · man ar geri çe İ iyor • • • 
isimizden bekliyoruz rafı,· bu dükkanlardaki işçi-

Çulha /erin kJyafetlerindeki şekil· lfnkara 9 ( lf. fi. ) - Naryik cıvarında harekat müttefikler lehine cereyan 
--===~r=;:..;;.;=======-l sizliktir. Nihayet böyle gü etmekte v~ fakat son derece aheste ilerlemektedir. Yeniden yapılan müteaddit ihraç 

Daimi Encümende 
Daimi Encümen eve/ki 

gün mektupçu 8. BehçPt 
Ertanm riyasetinde toplan
mış ve bazı kararlar ittihaz 
ettikten başka Değirmen
derede inşası mukarrer hav 
vanat aşımevi 3389 lira .50 
kuruşa müteahhit lf li e
male ihtJle edilmiştir. 

Pulatano ilkokul diva· 
rmm y pılmosı da J49 lira 
87 kurusa müteahhidine 
fi: I dllmi tıf1 

• 

zel bir dqkkfırıda müşterisi- hareketle i müfttdiklerin Narvik etrafmdaki mevcutlarmı arttrmıştlf. fflmanlar nefsi 
nin iştiha zevkini iğnelemi NarYik istikametinde değil. bu şehirin şark istikametinde demiryolu boyunca geri 

yecek güzel bir klf afet al· çekilmekt dir. 
maları tavsiyesi hiç bir za- Namssesi mmtakasmda 11/amonların istifade ettikleri yol son derecede ..sarp 
man boşa gitmez ve gitse ve tek bir yoldan ibarettir. Norvec müfrezeleri bu ileri h 1reket! pek güçleştirmekte 
bile istenilen neticeyi ala dirler. 

c•k,~~~~;,,:~k ~:~~~;·ve Avain ve Lordlar k marasında 
müdiriyet binası Pu/atane 
kasabasınınşarkkapusunun Çemb f k · • ff •t• f ld 
kayde dei}er bir ziynetidir er ayn e serıye en 1 ıma a ı. 
llncak bu binfJ önünden !inkara 9 ( 11 il. ) - lf vam ve lortl4r kamarasında harbin sevk ve idaresi-
boş//yarok kasabanın to ntJ ait müzakereler dün gece bitmiş vo avam kam11rası Çoıçilln nutkundan sonra 
öte ucuaa kadar giden ona kil af mDzokere takririni kabul ederek hükumet iki yüı muhalif reye korıı iklyüz 
~ dde P rk dı fltl/m dik· ıekiın bir roııe itimtJd beyan otmi6tir, 

l:------- ---1 
~~~d-=-~~~ 

Ne diyorlar 

Ne konuşuyorlar .. 
Kabveoln bir kOşHlode ıert 

sert konuşuyorlar: 
- Pulotoneoin ekmek!• · 

rlndeki lezzetten bir ı~oe uc• 
kedar ol un kllçOk bir tad bil' 
ltt ıyoruz, bulamadık, bulaP11" 

yıcağız do .. 
- Hukikııtea öyle.. llcıfl', 

Uon idi • ben de PulatııoııfSi 
gitml:ıllın. Lokant 1 rda otur•· 
cak J•r kılmıyor. ŞöyJe bir ~,. 
aıır-t ilişiverdlkten ıoara y ıJJ'' 
t• b:ııflıdık. Amao kardetlSI• 
o ne t d, ne lezzet. o ne ek· 
mek .. Dı~ı kıtır kıtır. içi pişld•• 
nyası, hamuru ve .alreliil• 

hilesiz hıırd sız bir uıal .. 
- .SUrmenede de iyi e~· 

mek yapıyorlar, aynen sizin ao· 
lattığınız gibi .. 

- Yalnu Sormened('I değil· 
kaz~lurııoızıa bepiiode çok pii 
kin vo lezz t11 ekmekler y11pı· 
hyor. 

- Pekaıa.. Bizim tebrlO 
ekmeklerinden çlçin meınauO 
~ılanııyt'lruz . 

- Ne bileyim ben. Aol•' 
şılmn bir muamma! .. 

- Bence iyi ekmek yeıııe~ 
istersen Pulntanederı getirt .. 
Her saat otob!lı var, biç gOf' 
lnk ç~kıaezslaiz .. 

- - Do~rusudı o .. 

- Rlidyo ba vadlılerlo4eıs 
ae nr, ne yok? 

- Şu ıırıltı ıeı var'a AlJJll 
yapanı da. yaptıranı da yeri• 
dittlne soksun .. 

- Merak et neylolı, bu ti' 
meontniz çok yakındı 1eri•' 
ge lirllece k. tir. 

- Ruı gllbrelerlol alabil
dl~lat bir fiyatla k.ooperıtlC• 
ve o vasıta ile de muatabiil• 
iok119turlnı.ışlar ı 

- E~er doğru lae çok teıı• .. 
Fakat herhalde eveıa bir ta~· 
kat yapılmalıdır. KöylQaQo el· 
den geldiği kadar ellodea tot· 
mayı ber tmıattı bQyO.k.larlmil 
bııe tekrarlar .. 

OD.• gQlUyordu, bugQa bat• 
aııık , dllşUofl,tor oedea acab•? 

- Sormayı lUzUm nrtJllı 

kötll hareket vlcli•aı burgular 1 

Ş;brlnbİ?çok - yerlode u· 
muml llelllar lufii ediliyor? 

- Belediye rt!blmiı mırt 
lldımdır, hanı. pıarll ıt~uırıl•· 

rıodıı söı Yeraıiıoıtl. Ya .. Euat• 
o Yerdi~i ıııOaQ mullakıı yeriıı• 
getlrJr,. 

SEYYAH 

Bir gazateci 
arkadaşla 

- Baştarafı l de -
latlni Onuu hu%uruoda lıbat 
ediyorlar, ediyorlardı., 

Atatllrk.te gQıel lntibftlıt 

yaratan bu ıuvercıoleri Te ıa•· 
on dUkkaoını her gOrdoıtç• 

rabmctli Atuyı ve 937 Haıiı•· 
amıı.ı bJ gMıUnU hatırlarım ... 
Ark.eda ıw, bu hatırayı clfolt· 
dı"teo soııra : 

- Evet, dodi, AtatQrkU b•· 
tırlarken 'fahsln Uıeri de unut· 
wall1!liı.. O, o1Wü14 AtatUt~ 
belki de gelmiyecttktl .• 011u da· 
vet edeo, oau 'l'rabıoaı getır•' 
Unu Trab;ı;ondaa memnuu bıt•· 
kan o hıywetli Uzerol.. .Bil 
lataııbuld• boyle tıiılyorduk .. 

- .Evet, oou da bıtırlırıJll·· 
Hem oou batırhlmadıtımız ıll· 
aUoını yok ki.. ::>u teaiııtua•ı 
Atap rkı, .köşke b kınca hıbrl· 
wı111 hep O ııuıtr .. 

Belediyeye doaru Uerıt10· 
ruz . Arkudllşıaı beledl7e ouoo• 
de tek bıtnııa par 111aaet dU· 
raa lr.nl11ı aQ'acu:ıa bıkarak ; 

- ÜU Dl&JdıDdl bil te•• 
kacıJ 21a .cı l.leyı bırak1a11ııt·· 
Diye ıordu. 

' 

- Sonu var -
Cevdet lllı/I 
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HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 

ş, 

Ç©k ~IK, Dyö D 

Köylü kardeş, tarafa salarak toprağın nemini emerler. Yalnız 

He z 
fazla 

• 

man 
iniz! 

' inden 

d' . Sana şehirli kardeşinden her zaman beki~. 
•ğııı fakat sık işitmediğin bir havadis: mahsul 

Pıra edecek. Daha bu ~atın okurken bile temiz 
"~ sıhatli yüzünde beyaz dişlerinin parladığını 
?~rüyor ve sana bu iyi ha vadisi verebildiğim 

nadası erken yapmakla da iş bitmez. Yeşerme 1-------------------
başf:österince ikilemek. tam kuru mevsim ba- T eros İzolasyonu v Kanalizasyon 
sarken de üçlemek lazımdır. Üçlemeden sonra k 1 
tarla kurtulmuş ve su toprağın içinde haznelen- inşaat e si tmesi 
miş demektir . Ticaret ve Sanayi odasından: 

ıçın .ben de senin kadar seviniyorum. 
inan bana : mahsul para edecek. 

k ~inle sözümü : Bu yıl ekeceğin toprağını 
t ebıldiğin kadar iyi ek : Gelecek yıl ekeceğin 
t•rlını da hazırhyabildiğin kadar iyi hazırla. Az 
Yerden çok ekio almağa savaş 1 

Az yerden çok mahsul almak için yapılacak 
tn lllOhim iş tarlada ot bitirm mektir. Yabani 
ot hele orta Anadolu'da, senin en büyük düş
lllınıııdır. Bunlar soysuz öksilze benzer. Topra-
21• bütün suyunu emerler Nadası yabani otlar 
~eıerrnedea yapmak lazımdır . Yaban otlar bir 
•re yeşerdi mi zararlarının yarısını yaptılar de .. 

llltktir. Çınkü bunlar köklerini derinlere ve dört 

Bir ş~y daha gözünden kaçmamıştır. Bugün
lerde tarlanın içinde. ekininden d ha boylu sarı 

• 
çiçekler açmış, otlar görürsün Bunlar senin bıl-

dır kıraca döktüğün teri emen, köklerini ekinin 

altına ıalarak onun hakkı olan suyu çalan soy
suzlardır . Bunları aman vermeden yol. 

Bütfln bunlara dikkat edersen. Gece gfin
düz demeyip nadasını erken yaparsan. Büyük 
güçlüğü olmıyan ikilemeni ve üçlemeni vaktinde 

yaparsan. Güneş başını, yer tabanını y karken 
alnında boncuklanan her ter tanesi altın olacak 
evine. köylne, yurduna rahat ve emniyet geti
recektir. 

Muhtcirlarm ve ihtiyar Meclislerinin 
göreceği Devlet işleri 

1393 lira 25 kuruş maktu bedelle Trabzonda Moloz 
mevkiinde geni inşa edilen Borr.a binasının teras izolc.s
yona ve kanalizasyon inşrıatı, görülen lüzam üzeri'le genidM 
uçılc usulle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 17 M ay is 940 Cuma günü saat 10 de Trabzon 
Ticaret tJe Sanayi odrısı binasında toplanacak komsigon 
huz11.runda gopılacaktır. 

Taliplilerin eksiltrnege istirakları için 104 lira 50 
kuruşluk teminatı ve 940 yılı Tic ıret odasında kayıtlı 
oidukla,ına dair flesika ile ha işi gapabilecekletine dair 
resmi makamlardan alınmış ehliyet vesikası ibra% etmeleri 
ıarttır. 

İstekliler erprakı keşf igegi 1 icar et ıve 'Sanagı odtı· 
sında görüp okugabilirLer. 

Eksittrnege iştirak edeceklerin yukarda söylenen gün 'lJe 
sautta Komsigona muracaatları ilan olunur. 3 -4 

ilan 
Belediye iyasetinden : 
Zano• me"Olciinde eskı imaret 'Oe yeni ( Atapark) kar

şısında kain Nalr.ibüleşref veresesinc ait olup Be.ledige 
namına istımlcikine karar 'Derilen l 13,61J metre mr.ırabbaı 

arsaya müntehap komsigon tarafından beher metre murabbaın• 

konulaıı dört LtTtı kigmet f a:ıla ıörüldiiğtınden 3710 No.li 

Tapu ı·şlerinden =. 1 . . -- Mahsulü tarlada her sane idarenin bildir- B~Ledıge ııtımuilc k'anununun I ;J ci maddesine teafilcan ha d 1 kıgmcıın :en:ııli içm Beiedi11ec11 a.slige hulcıık mahkemesi· 
- Tapu idaresiade verilecek ferağ ve inti.. ığı zamanda tahmin etmek ve hunu tütüncünün ne muracaatla ikamei dava edildi;ı. varislerden göstıri-

kal ilmühaberlerini tasdik etmek ve bu ilmüha- cüzdanına yazmak ve tutulacak defteri de ida- Len adreste ouıurımı11an Saa1tet fle ıadune.ıin malümti ol-
b } ' k' ' reye verm•'- . mak. u:ıre ge idtmlak kanununun 10 C&ı maddesine isti· 
eı erde malın cinsini, nevı, es ı ve yenı sınır- .... 1' 

l L - Mahsul" askıda ve denk halı'ııde tütu"n- nad.en gırmi ıün müddetle iLan olun•r. 
7-ı 

lrıoı ve ne kadar olduğunu gösterme~. u - - -

- intikaHer için v&erilecek ilmühaberlerde cünün damında veya idarenin anbarlarında tar- Münevver Bayanlar için 
'ttresenin aduu. ıanını, ölen kimseye ne taraf.. tıp her kesin cüzdanına yazmak. Vılayet Makamından : 
lctn akraba olduğunu ve ne nisbette varis bu- - İdareden gelecek zabıt varakasını hPmen I - Muuevuer iiaganlar i,i 1 Ha~iran 9./0 tarihinden 
lı. l k h'b' ı· k ıtıbarcn TrGbzon askeri hastane•indı (yardımcı hemşerı· 
\(ndu.ır.unu açık ve dohru o ara yazmak ve nü- sa ı ıne t ~s ım etme . f 5 6 ter kursu ) açıtacaktır. 
lıa tezkeresinin aynını çıkarmak ve ölünün ne - Tütünlerini zamanında anbara teslim ede- 2 - JJu kursa ıştirak ihtigari ise de; iştirak edenler 

~rnaQ öldüğünü ve başka varisi olmadığını ve miyecek olanlara müracaatlarında usulüne göre Uerıde imtıgaz v~ ruchanıyet iktisap ede1;eklerinden hem 
l"'t'k · · · h' b ·ı ilh b k kcmctiıeri ıstı/adı edr.cek cıı hem ae fJt1tan için faydalı 
l~ ı al muameJeıioio yürfime .. sı ıçın ıç ir enge- ı m a er verme . K /lir uzuu atacaklardır. 
l 'le ilişiği bulunmadığını iOStermek r azım BULUTA y 3 - JJu kursa ıitelclilsrden Lise fJega Orta tahsilleri-

- l11tikallerde sahibinin oturdutu köyden H k d ni bıtırmış olanlar tercıh edıimek s;.ırdi!e okur gaurLar· 

•lıaıcak ilmühaberler gayri menkul malın bulun- er z a m a n in en u~rdan alınacaktır. 
dutu köyde de tasdik edilmek. 4 - Arzu eden münevver bayanların ilan tarıhinden 
. . - Tapusu istenilen muamele birkaç köyle fazla toprak su·· ru·· nu·· z ! itıbaren JB-M.ıgıs-940 ıa ıane kıd2r Trabıan Asker· 
ılı 'L b' · · Lı.'' Subest Rt!Ja~ı!tıne maraca=:lt cylemelui lazımdır. 

1 
.. §1" gösteriyorsa h~r ırı?.ın ayrı ayrı t sdi~i ___ _ 
~Zuı:ı geldi·~inden dıher koyce yazılan ve tasdı- KAMYON ALINACAKI Pülvelizatör alınacak t o 6 il 1 ıar eyle i&l cereyıuıı wuııa~~ · 
t getirilen ilmühaberleri, doğru İie imza etmek an IlUt vu lilllllıa 1UlUUlll şanhlt;ilU Vılayet Daımi Encü- Vilayet Daimi ncü-
dt~ilse tasdik etmemek ve fakat niçin tasdik T1.:ıbz.:>1 ultfd ııuıtut ııııldm· o_,y11uatuu ıuı.lu9uwıij "" t r•- menı'edea . menı'ndeo ·. 
~ r_,wınıa birleşonutr ımk.aulaıı • 

t~ ·1 "' t k uaıa8.01i : # ..,.,..A 
ı ınedi"'ini açıkça yazıp gos erme . .ıuilwa..uı&uıa Kııuıuıt ıır.ıı:ııı ~au 

6 MUcıdel Trabzo11da Uıua 
• - Verilen her ilmühaberde ilişii"i olanla- 11okal.lll Dıil~•ıti Vutılteoır k.&Z•· wı; UiQuiUüOllU tarufoyuıu bu· 

tııı . l h l . . d t d 'k t k 1ı110111 Şahıaelilt K.oyaıaa•.u Uıuıı ~tuıWa14LUlll V• 1'.aOiluaua UUlu 
ımza arını ve mü ür erını e as ı • me wudaüıueyuıuuu uır ıııuue wüa. (u oaıu i:>W•1•a8 lat•luıaa.a i.•L'UU 

QaühaberJerİ tasdik edeoletİD hepsi de derece l<.UiflUlUl .l)ııU&H.Of 40.lUll &.ili~ '1ül.Ut tsV.lu.awtı-.UUl W"WuUıytıUu'-
dtrece roes•llldür . ) D.:aıtl llıu& onıp J.l;ı.hUl lsta11Du1 V~ 4UU K.Uı UŞ l.Ulı.lıl lliiCCIQlu 

T 
Ü.ihılit ı.ul.1Hııuıtt C:tdlldıtına• WcılJ"t~dw" •Uumaııuu lcmyızı 

ütün inhisar1 işlerinden : l\.ts'llö1UA•t Wıd&ıiÜC• ulid iv~ A.llU14 UIUı&11~ Ulıt:J.'• .> Mil)'lıt 9./v 
lUUllı&l•&l Uh.UU.th.l i)iı) UUIMıiU'•ll Uli.lWı.ı.llııt ~l)'id)cU• A.u.ır Yttcı.-

- TütüU fidesi yetiştirealer yerini ve ne IJQdluU• lA.ı&UlüL 40Lı.U.dlLL" """"' w.9 uu.üıe&ı4 lA.i&llUil~ Ula lhtill 

~ldar fide yetiştirdiklerini haber VctriDC8 onları .ı.ıllllll.lil Wol.llı.U• Ll UtCl'-lltı li.ılı.;ı· \JUiiiı)'UI il&UllUhJUl.f" .ı. lllWIUlU& 

~h. 1'.ıtJö 1'tilt1Ll 'io lAıaat«::l1''1llı Wt.I.: l\)IJU llu~U.u fhU, UO.ld tıarılU 

lSar idaresine bıldirmek • llU.l bu.ır.ua.u Ölıll\J.L' İ WVAUl~ ~ llttlllİiUl lUl>dte.u Ull be\I iUU 

l 
- İdareDİll verdiği beyannameleri tütüacü- :61 ıu.uııu--uıy-. 1·•~'1l- e.lU,1LUA.tU 4'ıtdıa•la tttUl.)161 UA't'1 tulcUlfü· 

•re doldurtup 15 gün içı'nde bunları tasdı'k ede• ıııı;:.aatt 4'11~ülil l.hJ~AUU.l.a Uu.V•- IJ1lt:CC~l wua11uu WLl:lUC;;L ~il[· 
ıt&ı.ılil ıcn. a.ıu .. •" wuua-.tu.U.~•l ııwu.ı ltl>U 1.1.ı1JU.1uı iı>~ıwu.l ttl· 

~~k idareye vermek ... vo oradan kontrol cüzdan- a~uc111..ıQ" MA•'""'" wuahıuıı.. w.-uıKı ı. .. 1ıu.ulııt uu~w.uıı .iua'1-
._rtaı almak 

1 

l'llllaiU.üA KVC4Ull Q'lVı&Cl tiÜHf1· f•t .lf.ah81<:4ll& tVOıli uuaktailll· 
.Ull•Ui.& Ul.a1UJl1tl OU.H.i.iUlli Ail i.iUu& OlWH: '1Hf~ eaı t1t 

Yurd gaıe , ı l ıravuu t~ri.U• • ., ... " ôAA~~uib~ ti· lle:1e U&u c uuıu·. 

Nafia auiruıil ı~lu U3d, ~3~ 
WOddll l.'Otl Vöf/J ~.aUIJ4d do 

1'.UlUUJllWlŞ l.Hr K11W,YuD ı.ıllu 

uııaııcıı.ınır. :ıGJ -:>-Y~U tıırıuıut) 

~AlllU pı;u·~tıWU~ ~uuu l:ilUIL !I) üt: 

V!Ul)"• W&l .. tliJ.lluüd lUIJi&lUACı&A. 

U1UU auıwı ~uCUIJltıllQt) iUe&ltltil 

yııı1.11ı..cısn.ur. ~Al Luısw~sıoı KO!· 
"'"K lıili,Yt:U1uuu Ucı.I.' ~Uu tjüCU.· 

wou Ji.llUHJ.1.&ütj Vt: lııuy v.lt.ıLUMUU 

Wöııulr gUL.l Vd Dua.u .. ""CUı.&.1tt· 

ıuı1 wurıoı.:ıuaU"u . .ı -- 4 - - ---
Hurda demir 

satılacak 

Vilayet Uaımi Encü
menınden: 

Ncafla ıubarıua• W• ~ı.:ut 

~06d &Ut:tl İUlfQll QtııUUJ" <ı!'il#U ... 

1~ kaauaua 46 laol ,..cid••lala 

Zıraat dairesi lçiu b beri 

ao lln;auu (lO) adt:l pUh'erba
lör '4~0 iayıh kııauuuo 46 iacl 

w dacslaın \A} fık.rasınu t v!ı.k.tıu 

utıo uıuuıcaliur. ıo-5-940 ta· 
rıniue c;utau Pur emb" gn11u sa· 

Mt \l) <1~ vllllyut wıaitıunuıda 
tOp!bUllCıtK o tlU a ıuıı eucUweLdt3 

ınıllesi y11p.ıl11c.s&tır. lsteıuherıu 
1 -~ · ~ucu.mene murııcotutlou. 

\A) fıtmıı;ına tevttkıın sııtaloc .. b.. · 

ur. 22-5 -9:l0 tarllıiae ç tıın 

ÇHş.ıınoa gaun saat ıo de ibı&· 
ıesı yıı.luiuc.ı~andao görwok iste· 
y•alariu N tıa aouıtr.ına ve l•· 
Up olaolaruı eacıımeı;e uıaruo.1· 
atları 114a ohuıur. ı -a 



yeniYol 11 M•yıs 1~ 
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............. --s 
Belediye Riyasetinden : 

1 - jenelik n'uayene talimatnamesinin (11) ıncı 
maddesi macibince başlayacak sene/ile Truou,.ne v~ da,,,j• 

;s/eri 3-5-940 günü başlayarak 6 Haziran 9~0 günü 
;;;;;; mı bitecelctir . 

TANDAŞ!.. ~I~ 
;: Mısır ihtiyacını b~ ;~n;d;Fmdık T anm Satış :ı 
I~ Kooperatifleri Birliği temin ediyor. ' 

A - 910 damğ sına tabi her ô'lçü ıoe tartı ölçüler 

nfaamnamesinin 34 ıincü m addesine göre temizlenmiş ola
rak ıetirilecek Tor, pıs fJega dalıa kurumamış bogo tib; 

muaqeneqi ''e damğagı güçleştirici le. irli olanlar 11ıaayent! 
ye lcahal edilmigecektir . 

1
, Yeni sene için muhtaç olduğun mısırı alabilmek için eski ,1 

lj hesabını biran ev~el kapatmalısın ,J 
B - Maayenege tabi her ölçü fJe fa rti sahibi lcen

di/erlnde ha/anan müracaat lc<ijıtlarile birlikte ölçülerini 
getirect!lctir . 

ıf ~~ ~I 
C - Yine ö lçü soMplerinde bulanan mürocaot ka. 

ğıtlarındalci numara sırasile grup merkezi ayar memur· 
ta;ana müracaat edecek.tir. 

2 - Ellerinde müracaat kôğıtla11 ha.lunan ö lçü 

salıiplıri yrılcarıda gozrlı A. B C. lJ11zıları göz önünde 
6ulunduralarak ö lçülerin grup ayar memurluğuna getirip 
Jamgalottırılmaları 'lJe yukarıda yazılı müddet bittikten 
sonra el/erindelc.i mürncaat lcô.rıtlarınm bir lılik.mü kal-

Sulfat Damonyaklı Gübre, Fındık aj-acmm çok sevdiği gıdadır. 
- Bahçe11e bu gillareden atarsaa daha çok Fındık alırsın. ~J 

Gübreyi ihtiyacm nisbetinde Satış Kooperatifinden temin edebiJirsin. ~ 

mayacağı gibi ölçıilerinl damgolattrrmadon ku.'l ynanlar 
göniliirse haklarında kanuni takibat yapıl Cüğı elı~mmi-

Alacağın gübrenin parasını önün.üzdeki eylulda ver ceksin. ~I 

Vakit Kayıp Etme sıı 
yt!t/e ilan o1arur . 2-3 

Gayri Menkul Satış Arhrması 
Kögü (Jt!,·• 

Malıallesl 
~-

Hoıkir•sga 

Soka;ı Cinsi M No: K. Ne: 
96 

Haıine hissesine 
ait ntalı•mmen 

M. 2. becltli 

30000 650 00 R 

iliiiii~:ııiiıiJI 
Erzak ve saire ekSiltme ilanı 

Lise Direktörlüğünden : 
1 - ltıe pansiyonunun 1-6-1940 dan 31-5-1941 tarihine icatlar ilat/gıll 

olan aıa;ıda müftedatı ıaulı ır•alc. fJHaire 9-5-1940 tarlhinclen itibaren 15 ,a-
müddetle açık e/c.siltmegı lc.onrılmaştar. t 

Muhammen bıdeli Tatarı Maeokkot temltt' 

• 

Fındıklığın 6 
hissede 3 hissesi 
Çalılıjın 6 hissede 
3 hissesi 

• 1000 7 50 R Nt.o•i Mikdt111 Kr. Sn. lira Kr. lira K . ./ 

Kanlık• 
Komera 
Arlalga 

Hane 
Tarlanın nısıf hissesi 
Tarlanın 5 lı;s•t'de 

'128 
150 

3(J 
7152 

150 00 
10 00 

1 Elcmelc 400()0 /el. 12 4800 360 
R Koyan eti 10000 • 47 5 4750 356 25 
R Sı;ır eti 5000 • 27 5 1375 103 13 

1 lıisısesi 7 lıisse 
Erirrtlı g•I 2j00 • 120 3000 225 

Hıukonalc 
itibarile 5 hissesi 
Fındılclı;ın 56 hisae 
itibarile 35 lıiss~si 

Be~tepıi bala lran caddesi Hane 

81--'88 

20 
226 
228 

459.5 41 00 
z,.ti,. va;ı 1000 • 55 550 41 25 

R Tosya pirinci 6000 • .Jt/ 20.rf O 153 
Kesme şelcer 2500 • 42 /0.)0 78 75 

42 
76 
80 

JJ084 814 
270 

00 
00 

R Toz şelcer 40()0 • JB 1520 J 14 
R Sabun 900 • 37 .333 24 98 

Esoak ııra mlıjazalar Mağazd 1187 50 
1350 00 

E Çay SO • 550 165 12 38 
E Mt1lcarn• 1000 • 25 250 18 75 • • • 

Defterdarlıktan : 
Yukarıda cins ve evsafı yazılı 1aqri11unıallerin mdllıigıtleri 22-j-9~0 tarihi

ne mfısaadüf Çarş:zmba tiin'ii saat 1' de açık artırma sııretlle satılocrılt.tır 
· Talip olanların °/0 7.50 muvr.lc.kat t~mintıtlarile birl·lcle tarihi mezkfı ~d~ Trabzon 

Defterdartı;ma mt'irocaatları ilin olunur , 2-4 

Sulf at d' monyak gübresi eksiltmesi 
Çay kanunun dördüncü maddesi mucibince Çay zürraına 

verilmek üzre satın alinacak sülhat d'amonyak gilbreıinin 

kapalı zarf usulü eksiltme şartnamesidir. 

Rize Ziraat fidanlıklar müdürlüğünden : 
l - Ç g kanuna mucibince Ç"!J zfirraına fJerilmelc üzre Rise ziraat •e fi· 

danlık'11r müdürlüğünce kopalı zarf usu/ile eksiltmı 90000 lcilo $U/faı d•tımonyalc ıab
rtsi mubayaa edilecektir. 

2 - . Talip olanlar ma: santlığına müba.IJaC. edilecelc sülfat d••lflongajın m•ham. 
men bedeli olan cSOOO liranın güzide 7,5 ğu ıtisbetinde pıg akçesi yatırıp molchazrınıı 
mrıbagaa komisyonuna ibraı ecleceklerdir. lhalegi müteakip bu milctar güıde 15 ~ ib
lağ edileceklir. 

3 - Verilecek sülfat d'ıımonyak gübresi suda tamamile münhal olaralc ıeritİe 
gayri münhal madde barakmrgacaktır. 

4 - Alınacak ıübren 'n niimanesi Rize çay /idanlıjı lohıır•taflor111Ja la/alil etli/. 
diğinde terkibinde serbest azot miktorı ,r;iıtle 19 dan •ıa;ı hal•r11•agac11/c. "' ntlletlcra 

zehir ıibi tesir eden sülf o siyanür dö potasgoma lıa•i olmıgacalc.tır. 
5 - Eksiltmeye çılcan taliplerin ıatmalc. ist4dilc.leri $ti/fot J·amontJalc menşe, fiat, 

terkip ııe evsafı saire bıılc.ımından farklı olduiu taktlirJe lcomisgon terkip '" fiat 611-
kimından hanıisini ag garı görürse onu terci la edecektir. 

6 - v~rilecek ıülfal cl'amongalc. tübreıi mı11ıe morlcalı. 1ca,.1ı .,, ••il•m ,.,. 
oallara lconalmuı bulanacalctır. • 

7 - Mubayaa edilecel ıulf at tf amo1tgak miktarı gakardıl. meılcür milctcrclan 
yüıcÜ on ı'iula oega noksan almabilecelctir. 

8 - Gübre ihaleqi matealcip en çok ıiç tün zarfında Rize ziraat clairesi amba· 
rına teslim edilmiş ol calctır. 

9 - Muhaga11 e itecek ıüf/at tfamonyolc gübreıirain bedeli yapılacak eoralcı 
müshil~ mucibince Rize Mal ıandıjından tesviye o/anacaktır. 

70 - işbu eksiltmeye ait pul, Jellalige '()e ıasete ile ilan k•ntarato f1Haire 
mosrafl miitahidc! <;it olacaktır. 1- 2 

Ş11hrige 400 • 25 100 7 50 
Un 3000 • 16 480 36 
Yamarta 60000 adet 1 15 1050 78 75 
L;mon 9000 ki 4 360 27 
Plltates 6000 • 7 420 31 50 
Tase /osalg• 6000 • . 1 O 600 45 
Taıt biber 1000 ,. 15 150 T1 25 
Taze bam11a 3000 • 10 300 22 50 
Tau lcohak 500 • 30 150 11 25 
8!Jtlı<'an 20fı00 adet 1 5 300 22 50 
D ıne bezelye 600 ki. 20 120 9 
Hıqa, BOGO "dtt J 25 100 7 50 
Maydanoz 10000 h"i. 1 100 7 50 
Süt 2000 ki. 10 200 15 
Y•iurt 2000 ,. l O 2oO 15 
Odun 200000 .. 1 50 300() 225 
Erimemiı tere yağı 1500 .. 90 1350 101 25 

2 - Şartname her tiin olculda ıörülebilir. 
J - ElcsUtme 24-5-1940 tarih\ne rastlagan Cuma tünd ıoet 9.30 ela hülc4nı'' 

lconajında m11.arif mii.dürlüğüd~ müt ş!klcil lcornisgonca §apılacalctır. 
4 - Mavaklcat teminat milcdnrı her madde hizasında ıösterilmlştir. 
5 - /stelc.liler ticaret odasınca k1Jgıtlı oldalclarına dair belge i6ra% ıdtctlclerJlt· 
6 - lstelcliler 2490 numrol• k anunun 15 inci maddesi ulılcamın• göre mut1alck'1 

temin•t, mokbas oe mektuplarını ~ksiltml!ue bnşfomadan bir ~aat evfJılinı kadrır teJı· 
rilr. eJecelc oe eksiltme saatlarında komls9ona ibraz edt.ctlclerdir. 1-;V 

Gayrımenkul satış artırması 
Malcammen /cıqmeti Teminat milctof1 

Nosu: Semti Cinsi Vakfı Lira Kr. lir• Kr. 

130 
129 
11' 
71 

i9 
70 
66 
11 

Faros 

•• 
Sotha 
Arıeniıir 

•• 

Arsa 

•• .. 
H anenin ıenti11 

faı '•sı tır•• 
arı. 

.. " 

Faros .. .. 
Kiçük /braltim 

oj• . .. 
" ,, Haneni• nısfı tı 

Tabakhane Dükkan So1raç %atlı 

15 
15 
20 
50 

1 5 
1 5 
1 !IJ 
J 7, 

J 75 
.3 7$ 

10 25 
24 40 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
Yulcorıclo. meflki V! namar•lorı gasılt ( 8) sekiz parça t-ı.ıırim~nlc.ulün mül/cigıli 

9-5-940 den itibaren yirmi ıün müddetle açılc artırntaga çılcarılmı~tır. 
Jhal•leri 29 Magıı 910 Çarıamba tünü ıaat 14 dı yıp•lac .. ,,"dan iıtt>Ui/tri~ 

muaggen müddll ifinde flckrf ler itlör11lnı mrırocu•tlQrı ll4n ouınıır. 1-4 


