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Harp dah· nekadar 
Sürecek .... 

Almanya en kısa zamanda harbi bitirmek zorun
dadır. Müttefiklere göre de, Almanya ~zilin 

ceye kadar harbe devam edecektir . 

il arp başlıtall sekiz 
ay oldu, bu sekiz 
ay için de garp 

<::fltphesinde sEkiz adım iler-
leme ve gerileme olmamış· 
tır V. . b . d .. · 11zıyet, u za vıye en 
O/ı ··ı 
~Uıecek olursa. haf bin da· 

ha çok .... . uzun zaman surup 
{}ıdece~ine inanmak lazım d .. ·t· Oyleya. dava il/manya 
1 
e demokrat devletler ara 

sında olduğuna göre. iki 
taraftn, üzerinde en çok 

hazırf/k'1 bulunduğu garp 
Cephesinde h1Jlledilmesi ik 
tiza eder. Harp mantığı 
d~hi bunu emreder. Halbu· 
lcı, davanm büyüklüğü ve 
tetinligi gözönüne alınmca 
~ükmedılebilir ki, garp cep 
esinde, h•rp hatta başla· 

lan,,i bile değildir. v~ se
kiz •rdanberi bu cephede 
dhırn eden hareketler bir 
rnudarebeden. bir vuruşma 
rnadan ziyade sadece bir 
rnııhııameyi ifade eder. işte 
0 kad1Jr / 

Demek oluyor ki, harp. 
!larp r::ephesinde baş!tıdığı 
gibi, yine o cephede neti· 
<::elenecekse, hareketler bam 
başka bir seyir takip et· 
f'neli ve bambaşka bir şe
kilde cereyan eylemeliydi. 
Geçen sekiz aylık zamal] 
Qostermiş oldu ki. hadise 
hiç de böyle cereyan etme
f'niş, her iki taraf ta azami 
ihtiyatı elden bJrakmamış· 
tır. Bu hareket tarzı. ili· 
rne,,yanm işine ve harp 
f'nantığma asla uygun gel 

iade ve gördüğü zararlar 
telafi edılınciye kadar har-
be devam edeceklerini bü· 
tün dünya muv11cehesinde 
bir prensip olarak ilan 
ettiler. 

Demokrat deuletler, daooltı
aında samilfli oldukları le.adar, 
ileri sürdükleri pireıuiplerfne de 
sadıktırlar. meseleni,. bu cephefi 

Af manganın kendisi için dahi 
meçhul Jeğildir, ue bunun için. 
J;r ki, Polonyanın istil<isrndan 

sonr•, ciauanın tüsbütün ç~tinleş. 
miş aldutunu artık İgide11 igige 
anlamıı '" kavramış bulunmak
tadır. Anlamış ve kavramıştır 
ama, ıarp cephesinde tali dene-

yecek zaman ela ıeçmiıtir. Müt. 

tefikler, majino hattı önünde bü 

tün hHırlıklarırıı gapmrş, hu ha

zırlık içi• hele lnıilterege geniş 
fırıatlar verilmiş, denizlerde za. 

' 
ten kahir kakimi11et• ıahip olan 

bu devlet, artık karada ve lıaua. 

da dahi kuv11et cıe kuiret ıahibi 
olmuıur. 

Zaman, Almanganın aleghi
ne olılrale yüıümektulir. Mütte
fikler, harbi uzatabilirler ve .za-

ten onların harp şiarları ltutlur. 
Çü "ü zaman kendilerinin Müt. 

te/ikidir. Almanya ise, ne gapıp 

g•par•k harbi en kıs. zamanda 

bitirmek zorundadır. Yirmi fİin · 

den lxri Norueç topraklarında 

cıregan eden hareket tiahi, için· 

ae bulundui• zorlultların bir ne. 

neticesidir. 

Harp daha çok •Ürecek mi 

süaline karşı tJerilecclc cevap ş11 

olabilir: Almang• harbi •n kısa 

bir zamanda bitirmek zorarıdadır 

ama söz müttefiklerindir: Alman 

ya cman tiegirıcegc kadar I 

Bek!r Sükuti Kulaksızoğlu 

1 ı ayıs 
Bahar 
Bayramı 
BugUn Bahar bıyramıoldu. 

au lçla ok,lllar ve dıı lrıler ta . 
tlldlr. Hava kapalı ve ıotuk ol· 

maaına rsğmın Lls~ tulebelerln

den bir ıırup Boıtepeye çıkmış, 

Kız Ortaokul tılebelerioden bir 

grup da yanlarında ötretmen· 

Jerl bulunda~u haldA aabable
yin otobüslerle So~u~ıuya g\t. 
mitlerdir . --

Hava 
Hava bu sabah dönmüş, 

karayele çevirmiştir. Renç 
berler bekledikleri yağmura 
kavuşmak üzeredirler. 

=-===-

Meclis gurupunda 

Hariciye Vek'limiz on 
beş günlük had'sat 

hakkında izahat verdi... 
Aokııra 30 ( A. A. } - C H. P. B. Millet Meclisi gurupu 

bngQıı toplanmış ve Har!rlye Veklll gurup umumi heyetialn son 
lctlme•ındıın beri geçen Oil beş gQa içinde hadlı olan sly&1l ıh· 
val ve mesall tıskkıoda ve bllhııua TUrkye ıiyasetiol yakından 
n uzoktııo alakadı:ı.r eden meseleler üıerlnde aıun ve etratıı 
lııbııttı bulunmuştur. Bu lz•hıttıtn Te mevzuu bahis m seleler 
d::>layıslle ıöz alan baz(hatiplerlo beyanah dloleodlkten ıonra 
toplantıya nlhıtyet verilmiştir. 

şimal harbi devam ediyor 
Ankara 30 ( A. A. ) - .Norveçte bub '1evd

0

m ediyor. 
tnglllı ~ayyar~lerl bir r\orveç haliclode bir Alman deniz altısını 
batırmıştır G ırp cepheılode kayde değer bir şey olmamıştır. 

Hava Kurumunda 
Kadınlar yardım derneği 

· faaliyetini sona erdirdi 

Necmiati Şilt 
Şampiyonu 
Pazar gOn şllt Şampıyonaaı 

maçları oihoyet buldu. Biriaci 
OJH Necnıiatl - idman Ocağı 
to.k.ıaılarl arasında A.ulıanio 
idareslade bııtladı. Bütiln şehir kadınları hava kurumu 

\lyeliğini taahhüt ettiler Her ili kulüpte takımla
rında ufak birer tadilat yapmış-
lardı Biriucl .&ııftıytaı llecmiTOrk hıva kurumu Trebıoo 1 malıırını dııba !n1la hız vermiş. 

fubeal ıoo 111manlarda çıhı· ( A· kası 2 de ) atıaıo •ttıg-ı bir iO le lklooi 
ı.-==-===..--"="======== ........ =====-.,,.....== bııftayimdede oc11klılamı karneden 

Esnaf 
Cemiyetleri 
Şehrimizde mevcut Es· 

naf cemiyetlerinin ayrı ayrı 
binalarda çalıımaları bir 
çok bakımdan tam faydalı 
görülmediii için çalışmala · 
rına elveriıli büyük bir bi · 
nada toplanmaları kararlaş · 
tırılmıştır. ..... 

Cemal Göktan 
Pulaltıane kaymakamı Ce· 

mal Göldall bir buouk ay me
zumlyıtle A.ııkaraya eltmlştlr. 
Cemal GOktaaa avdetlae kadar 
k11a tahrirat kAtlbl nkalet •· 
tleoektlr. 

Lôrnber plônında 
Değişiklik yok 
ldarehanemize verilen bir 

haberde şehir planında ba
zı tesirler altınd• mühimce 
kaydJ/e tadilat yapılmak 
i$/enildiği veya yapılmakta 
olduğu hususlarına geçen 
sayımızda işaret ederek na· 
zari dikkati celbeylemiştik. 

Eve/ki gün bir muharri· 
rimiz şehir plam üzerinde 
hakikaten esaslı bir tadile 
lüzum görülmesinin varid 
olup olmadığı ve sebepleri 
hakkında izahat almak üze-

yaptıklerl bir a-olle oyua netice. 
tendi. Oınu eıaasındı ufak tefek 
badiıııaler latlaaa edilirse oyua 
çok. heyeculh Ye ZHkli devaa 
etti. 

İkinci maç İdman Gaco -
Doğ.ıa SpJr kutılpleri araaıııda 
haKeaı Neo:.aiuu den' Saittn 
idaNsiadı b~şladı. Her iki tara
fında gUıel bir oyuıı oynaauıına 
raameu Gucıuıer bu maç! aıfıra 
k.arjı U9 ıayı ilo kazaadılar. 

SpJr böla-esı bet ıeue devllm 
etmek. Uz re bazırlu<ııtı Şııt 
mı:ıçlarıarn biriııci sene Şıımpıyon. 

lu~unu Necmiatlliler kazaadı. 
meıkılr ŞHt bir ıeaı ıııora Jkinci 
1101 şampıyonluğu kanoaoık 

olaa kulQba devr edllecıktlr. 
şilt 19 Mayıq spor Bayramında 
Neemlatiye verilecektir. 

re Valimiz Osman Sabri ::E?o1i tika 

17 mcı yıl 
~ ~- -

İyiye. güzete.·doğruy~ 

Sinema ve 
Talebe 

Geçen Pa%ar günü lıaua pek 
sıkıntılı icli. kalın ve boğucu bir 
sis tabakası ıehrln her gırini 
kaplamıştı. Tr•bzona hir hafta 
önce J(dcn arktıdaıımla sinema 
ga tide/im Jetiik. Halkeoi sine 
masına tirdik, /çuisi o kadar 
tlolu ki. Segircilerin hemen hep 
si talebe. Bu ıütl: /akat içerde 
ki hava ögl" bozu!mus ki insarı 

ne/es almakta güçlük çekiyor. 
Bina büyük ama bine/en fazla dıJ 
stgirci tJar / .. Sahnenrn lcıgıların · 
clan sarlc,,.ışlar .. Yarabbi o ne 
gürültü. •. insanın burada be.ş da
kika durması bügük fedakarlık· 
iır. Buna ratmerı ilk ıençliğini 

Amırikada konfor içinde geçir· 
miş olan arkadaştmlu dalıa /azla· 
mıcı ka,.tlantlık. Çünkü filmi ba
na tavsiyı atmişlerdi. Sonra Jı. 
şarıda da ııkılmıştık. 

Filmi teyrettik c Yüz erkeğe 

bir krzo Hoşumuza ıitti. l:sim açık 
hissini tJtrebilecek fekilde ama 
değil. Bilcilcis ruh üzerinde pek 
hayırlı tesirler bırakabilecek bir 
terbiye filmi; Ayni zama~da mü· 
zikli •. eeç bir kız birçok gıJ.çlük
lere götü• ı1rerek. azimle Jalışı· 
yor, içintle babeıırıın Ja bulunda· 
;a ıü.ı lciıililc bir_ orkestraya iş 

bıılagor, onları ianıtııor ve ha· 
gatla11nı kurtarıgor. Basıl bir 
mev.ıu, fakat lerbige edici ue ör
nek olacu .• 

Gelıelelim, bi.z: filmin musi· 
kisine/en i!jicc zevk alam"adık, 
çüakü gürültüden dlnligemedik. 
yanımızdaki locada patırc/~ olu-
1ordu. Bir ara kalktım, baktım, 
Bei altı ilk okul çocoiu . 11gara 
içiyorlardı. Beni eörü,.ıe bir kıs
mı kaçtı . Kalan/urdan. birini ne• 
rede okuduklarını sordum, sög· 
ıeJi ve af tliledi : O k rı I u n 

ismini h ıi r ada 
ıôy/emiyece;im , belki gücenen 
olar. Diğer çocuklardan da. bu•
lara benzerler çoktu, (Karanlıkta 
çakılan kipritlerden anladım ) 

Orta okul talebesi herhalde 
yazuını okuyup anlıyordu; Fakat 
ille çocukları hiçbir şeg arılamı
gorlartlı. Onlar yalnız gülmeğe 
ve ba;ırmaga elverişli bir poz 
görünce ba;myorlar, gülüyorla~, 
cludak şapırdatıyoriılr, acayıp 
Hsler çıkarıyorlardı. 

Sinema bu t1azi!Jctiyle iizim 

··Arkası 2. de .. 
H, Tuncay 

f'nernek/e beraber, görülü
tor hi, il/manya dahi ken
disini bu müphemiyetten 
lrtırtaramamış. mesela, yıl 
dırım h11rbi planını bir tür-

GôHOŞLER Du YUŞLAR 

Bir gazeteci arkadaşla 

fl<talı makamlarında ziyaret 
etmış ve Osman Sabri fidal 
muharrirımıze şehir planın· 
da esaslı olarak tadili icap 
ettlfen bir sebep olmadığı 

Sökmiyecek dava . 
ı~ . 
U garp cephesinde tatbık 
f'nevkiine vazedememiştir. 

it/manya, çetin bir da· 
~8Ya girişmiştir, Polonyayı 
11tila etmekle dava bitmiş 
dedi/, bitaki$ daha ziyade 
Cefin/eşmiştir. Nüttefikler, 
daha harp başlamadan eve/. 
!ab;J olduğu kadar harpten 
~acınmak istediler. sulhü 
0rumak ve kurtarmak için 
~ilerinden geleni esirkeme
rt·ı 1 er, fakat il/manyaya me-
"arn ınlatmak mümkün o/ .. 
l'll•Ytnca ister istemez har-
6 
e tutuştular. Polonyaya 

~tJtdırn hususunda muvaf-

~tJk olamadılar, Polonya 
0Ptaktarmı 11/man ıstila 

"'1>c1 • an kurtaramadıl•r ama. 
" rn4$Um devletin istiklali 

Şehir gezisi intibaları .. 
- 4 - Geçen ıayıdan mabet: 

Güzelbiaarla Kaoite ve iake- ı tarh ve tanzim ediJmiş afaçl11Dcfı
leye ayrılAD üç .yol özer~Ddc Ke· rılmıf, çiçekl~adirilai!, aabnelor 
mal Aybayıo iUzel §ekıUı,Modera ku.rulmuş, teoıa yerlera yapı1mıı, 
tauh evıoın öaüode durup evi 
acyre da!aD arcadoşıına diyorum : 

- lşt• 'f tabı.ooda DiiınuaeJik 
iÜzel bir ev l •. 

- Evet, zevk Y• para meae. 
leai .• 

Gü:ıe!bisar park.ıaı gezmek, 
bu emıalaız yerı razeteci arkada
şıma ıöatermek ıatcdiın. 

fak.al fİremedeD ıorİ dÖııorkea : 

Aııiat••A"a ba~ladım., 

- Burası şebir oaauııa aha . 
malt iııtODmİf, büyüklerde araya 
ıırmiı vo arılaşmalar olmuı, kalı 

aıııbipleri!o , kib askeriye ile it 
hal a a f h a • ı a a ı i r m i f, 

hı • 1 ı o d ı, ah-tor derken alı· 
oamaauı, fakat b<1lka a;ılmuı, 

Park bal ndo iıletilıaeıiGO müaade 

ıd.1:1lİlt be~ 0:1 yıl b~lkil açılmı~, 

aiaema perdeleri kurulmuı, Hz 

beyetJeri ve varyeteler, csabular 

r•tirilmiı ve bir Dtüddet ıebir 
balkıaın eo baılı •tleacı, aoyraıa 
yeri olmuıtu. 

Bu rüa rörülea icap ve lü· 
ı:uaa üzerioe tekrar askeriyece 
tam bir taaarufa alıomıı ve halk 
ta, Belediye de elioi ayağını ço· 
kerek başka yerlerde ef leoce ve 
••yoran ibtiyaeını tatmio edcoek 
yerler tedarik.ine mecbur blrakıl· 
mııbr. 

Arkadıııma Güzclhiaardea 
ıeri dönerken, böylece anJatırkeo 
Trabzoa taribi hayatında parlak, 
ıerofli iki aabıfeyi aüaleyea iki 
biyük adamın burayı ziyareti ia· 
tibılaı da anlat••ja bafladım. 

- 8enu var -

CEVD~T !'4L/'4P 

nı söylemiştir. 

Şehrin be/kemiğini teşkil 
edecek olan Maraş caaciesi 

' Arkası 2. de,, 

19 Mayıs 
Programı hazırlanıyor 

DUD vilayet makamında 
mulılttrem Vıllımiı 0.:1w1&n Sabri 
Adalın riy11eti altıadı P11rti re
is Yeklli ve .lielediye rtıisi Mu. 

ammer Yarımbıyık., jaııdarma 

Ala1 Komutaıu Tınir .l:iaykal, 
MHrlf wU.dllrU İbs.:ın Karaba7, 

HaıkHl relıı Ha11ettio Atıkol, 
Gaıetımlz tahrir mQdCırU, Be. 

du tarbıyesı 130lge ik.iacl reiıi 
HılHJla Avni, LıH Hedeu ter. 

biyeal muallimi Ha7ri .;iO.rdea 
aüteşekk.11 bir kollliıyo.a 19 
Ma1ıı Spor ve ieDçllk bayramı 
kutlama programı buırlama iş· 
lirUı mtfilll olmuı1tu. 

A imanların en evel ıök · 
miyecek davası, kendi 
kendine tasarladığı harp 

planinı tatbika kalkmaları-
dır. Norveç hadiıeıinin son 
geçici mahiyetteki rüzgarı 
Alman hırsını, uçuruma da· 
ha fazıa saplanmak için da· 
ha ziyadesile artırmış ve 
muazzam zayiatına kulakla
rını tıkadığı Alman milleti· 
ne bunu mühim bir müjde 
olarak işittirmiştir. 

Almanların blof'una ha
riçte inanan tek b!r kimse 
yoktur. Dahilde ciddiyetle 
karşılandığı propagandalar 
ise bin dür lü külfete katla
narak alınmıı tedbirler ne · 
ticesidir. Ve bu tedbirler de 
harbin seyri neticesi iflasa 
mahkumdur. 

AJmanlann; harbe de· 
vam ederek eıı ,ok zorlaıa · 

dıkları ikinci bir cihet de 
Türk efkarı umumiyesını 

kendi lehlerine çevirmektir. 
Bunu temin gayesile Alman· 
ların çirkin teşebbüslere baş 
vurduklarını görüyor ye esef 
duyuyoruz . Radyolarında 
Almanyadan koğulmuş bazı 
Yahudilerin teşvikile Türk 
matbuatında bir ·Alman 
aleyhtarlığı doğdÜguodan 
bahsediliyor . Almanların , 
Türklerin sempatisini ka 
zanmak için küçük aevki · 
lere düşerek yaptığı beze 
yanlar arasında bu tarz dü · 
şüncelerle de büsbülün al~yh · 
tarhk hisleri tevlit eyledık
lerini fark edememeleri gü • 

1.. t••r· Tekrar edelim ki, 
UDÇ U .h . ~ 

Türklerin inanışında arıcı 
bir tesir arıyanlar nüfuzu 
nazar •ahibi değillerdir. 

çınar 

, 
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Çene 
Ata 

Suyundan 
S u yuna 

Milli Şef 
Sefirler1 kabul 

Buyurdu 

Lamber ~l~m.nda esaslı E~e ~~ 
degışıkllk yok Ne diyorlar · 937 //Jrbah•rı : ~anliyô 

/arın tenzi14tb seferlere baş 
11t114ı ilk günlerdi. 

l/Jk bir paz11r sabahma 
gözümü •çllğım zaman. 
aylardan b~ri kaldığım ls
t •nju/dan. tbşar/11ra çıkmak 
v• bu ems•lsız güze'flkler 
.a.ıdeslnin çerçi veleri ne açıl 
mık 1rzusunu duymuştum. 

/f.endimce tasarladığım 
'l'rogramın tatbikatında bir 
müski14ta uğramamak ve 
11,. d iyar1n dakikası. dakiko
sma l/ymayan emri vakıle· 
rine kapılmamak üzre ev 
•en fırlayıp, köprüye indi 
fim rakit (66) yı harekete 
mfiheyya bir vaziyette bul 
musdum. 

Güç hal, son re ceza/i 
yolcusu olabildiğim bu /;far· 
tı misali gemide bir yere 
iliıme4e z•man bulamfJdan 
ilk kafileye katılarak Hay-

'"''şı 'r• çıktım. 
S•yahatime buradan baş· 

llyorum: 
7 ren imiz k•labalık. her· 

keı 11~1'11/i, hareket sa<Jtinl 
tabırıızfıkla bekliyoruz. Bir 
ara tiz bir ses duyduk ve 
sonra yola koyulduk .. 

Geçen her dakikll, lstan· 
/Julua mailim olan ''köy .. 
leri11den birini arkada bira
lt11or. !Jdalar sağımızda. 
Ttt!n sahili yalayarak akıyor. 

Maltepe, pendik, Kartal 
ve içmelerden sonra adala· 
r1 da kaybettik. İki çizgi 
gibi •zayan raylar üzerinde 
•henktar bir ses çıkararak 
koşan trene y o/mu dayamr 
hiç 1 .. /ştegebze;koy için 
tle güzel, şirin bir kasab · , 
/Jaranın seyrine daldığımız 
sıradı değişen manzaraların 
farkmı yaramıyorduk. Hay· 
ilca 101 ıldığımız belli. Dil 
i:1kel~sl11i geçmiştik. Here 
keye yaklaşıyoruz. Her geç
tiğimiz şehir y1Jvrulan nda 
göze çarpan ve göğüs ka· 
bartan bir şey var : lıim v• :1anat evleri, fabrikalar. 

Hereke. yeşil tepelerden 
yuvarlana. yuvarlana sahil 
de tutunabilmiş bir kasaba. 
Birkaç muntazam bina ve 
11ihıyet meşhur kumaılarile 
tanınan Hereke fabrikasın· 
dın lbart.t. 

Trenin geçti!}i her yer , 
bereketleniy or. En güzel 
eserleri, onun durağında 
görüyoruz ve tenha köşe
lerde onun memur/an .. 

Herelcede cadde üzerh:ı .n· 
deki evlerin alt katlarr. ay 
ni zamanda iş yerleridir. 
M.ese/6 ; evin zemin katı 
terzihane, kahvehane. bak 
kal ve ilh ... 

Körfezin karşı ıahilleri 

trenle makusen yanş halin
tle. Biz duruyoruz. O geldi· 
ğimiz tarafa kayıyor. Kara 
parçalorı. tedrici bir heye 
/An geçiriyor. 

Marmara 'nın sularından 
bir parçasmı ağzma doldu· 
ra11 bu emsalsız körfezde 
daha ~ok bir göl manzarası 

~ar. 

Burada güneş. tepeleri 
kırbaçlayarak bir çok renk· 
/erle gölün üzerine hışımla 
iniyor. 

Tut•m tutam sislerle 
40rQf1IR kır11 i thillerde 

uykulu bir hal ı 'ar. Kıştan . 

Baha;a doöru elbette bu 
uyku çok sürmiyecek. 

lzmite yanaşıyoruz Kör
fez. yavaş vavaş dara/Jvor. 
Önümüzdeki karalar bize 
yakm geliyor. Körfez. bir 
mahruti nakısı andmyor. 

Tirenimiz durdu. Beş altı 
tepenin eteğinde. sahille 
hem seviye: serpilmiş evler. 
binalar gô ündü. Burası ya
rımca 'dır. Ha t ü zerinde bir 
sarander büyüklüğündeki 
Halke vi binasile ne ho1. 
ne güzel ;1cr ... 

Buranın diğer bir husu 
si yeti de. Değermendereyi 
iyi qötmesidir. 

Ankara '° (A.A.) - Relıl 
Cumhur ls m€t loO•ll b\l ıQ• 
ıaat oa altı da Fr111111 •• ıaat 
o• J•dllA• lagtllı bll7lk elçlle· 
rll• ıut oa sekide •e•leke
thıe ı Yde t •• • n tella içi• 
ıelalt OlH Roıaaa7a blyO.k el· 
çlıloi kabul buyarınuılar4Jr. 
Her Qç btl >' lk. el9lata kabul iade 
hariciye lwilll ŞtıkrQ !arııç otla 
dıt hazır buhıu•a ştur. 

Başvekil 
Diyarıbokırda 

Baştarafı 1 de 
üzerinde bazı bin•lara. ta· 
rihf bir kıymet izafe edil
mesi suretile p/6n harici 
tutulmaktaydı Meseli bun
lardan bir tanesi Ziraat 
Bankası karşısındaki kilise 
dir ki bunun ipkasma halen 
/uzum görülmemektedir. 

Bu neviden ufak tefek 
binaların plana dahil edil
mesi ~e bu yüzdt!n ona 
caddenin seyı ini bozması 
muafık görülmemiştir. 

Şehir mütehllssısı /im 
ber de bu fikri aynen kabul 
etmiştir. 

Sonra büyük caddelere 
ayni genisliği şimal veya 
cenup kısımdan vererek 
vaktile tesbit edilmiş sekli 

de~iştirme gibi bir ta•arrur 
Ye te~ebbüs dahi m11rcut 
dediltlir. 

- Yalnız hali h•zır hü· 
kt.imet binasmd•n Dabak 
hane deresi üstünden Cu· 
muriyet wahallesine kuru
lac8k büyük asma köprüıe 
lüzum görülmemiştir. Plan · 
dan çıkarılan 1alnız bu •s 
ma köprüdür. Buna da se· 
bep. Belediyenin plim tat 
bilr s1rasmda çok ağJr mail 
müşkü/Jta tesadüf edeceği 
dir. 

llt11p11rkm da G1Yak mey· 
dana kad•r UZ•y11ca41 S•· 
yı•sı asılsızdır. 

Millet bahçesi gene ad"ç 
ltklı b•hçe halinde kalacak· 
tlf. 

Ne konuşuyorlar .. 
!trafıaı 11rH iç lt•f ıe•· 

ola h•JHtle IAialedltl lttr uU. 
o tlı laı1retle tlhıllyor H ıtıl-

1•r-'•· IH -'• dlaldlklerlalA•• 
~lr feJ Hla•ı1or H fakat ••· 
11111 ayHD kaytle4170Nha• : 

- Bitler ılr11•tl•I• tı• 
lakltlf ltalaaa•uıadıa dolıJI 
rafa p:-rtakallırı ısertıuıe 7eal 
bir aoktal n11ar lbtlllfl 1•••f· 
tı 11tışlarına tesir •t•l1eceaf 
&lbl SQr•••• bıhktılarıoı 4• 
lliflıatlrmeı • 

- ..• ?I. 
- . . . ?! .• 
- Şu llıl-'• llaoa, tur••f 

lıtlb11l&tınıa ··~•ili hlff UIU .... 
tıılarlle aııo11eb ıtl olup olm•· 
J•cıtı ke1fiJetlı. la pO.ruı11 dı· 
Yaıı fftklladw tel&lklıl Şntet 
ÇaltıHıa haaburc 117alaıtıal 
telllre u~ep olıcık bir k.oopı· 
ratlf b•ltlıest IArğll-'ir . 

Traşlenmış dağllum yük 
lendiiji karşı sahilde Değer 
mendere. güneşin son kı· 
vılcımlarJ/e ne sihirli bir 
güzellik kazam vor. 

Manzaralara dayarcastna 
gümülmeğe imkan vok. Tre11 
çok oynak bir şev durmasi· 
le. kalkması. bir oluyor. işte; 
Tütün çiftlik, işte Derince 
ve bunltırın tam karşısmda 
Gölcük. 

A kara 30 ( A . A. ) - Baş· 

Tekil Doktor Refi lc Saydım re 
r.ıutındekl ı~nt ile birlikte 
illa Otledea ıoııra Dlyarı baluaı 
teşrif etmitlet. Sf>meaıto l~hı 
JOouoda Ulrlocl U ıuuni MUfet· 
Ut kııaaodaa, mrntakl pet rol 
garuby mOdQrU, Dlyarı&aık.ır 

l&tHJODU•d• ... f ail. aakerl H 

mlllki er~ta Ye balk tarafında.o 
karıılaomıttlr. Bıışvei.lllmb dol 
rııcı Umumi Mlfettl~Ut• teşrif 
etmişler H gıctyl Ol yarıbılur 
da geçirmişlerdir. 

- [Dlollyealer) •• •ı1or 
ba a•a• rıadQ .. ? Sinema ve Talebe - A.Dlıfaaıdıa, fakat ~ak 

11c bir iki lı,ı ı~çcmutll. Şan• dtıına bir ifade 1 

Harp gemilerimizin ya
tağı olan bu yerin sularım 
Don11nmamız süslüyor. 

Derincede de bir fabri· 
ka yükseliyor. Travers Fab
rikası. llsri köy ev/erile 
Hükümetimiz ,, f a'afmdan 
şenlendİTilmiş bir yer .. 

lzmite girerken kadıt 
fabrikasının heybetli duru· 
ıu bizi karşıladı . Bu f at• 
rika ile ne kadar öğünsek 
yeri var. Cumhuriyetin çok 
muvaffak eserlerinden biri 
si. ne mutlu l zmite ki bu 
eseri bağnnda yaşatıyor. 

lzmitte imar çırpmışı 
var. En ğüzel bina/an. Dov 
Jet müesseleri teşkil ediyor. 

Yeni bina1ar. eskilerin 
arasınd4 hemen, hemen 
görünmüyor bile .. 

Bir Türk san11tk6rı tara 
fm dan yapJ/ruş lltatürk 
heykeli bir meyilde yükse
liyor. 

Caddeleri bilhassa tren 
caddesi zikre deder. 

Sahil kenarınd• kurulan 
bu şehrin. yüksek yerleri 
hariç hemen bir çok kısmı 
denizi qöremiyor. Üssü bah
rinin geniş dıvarları denize 

sed çekmiş. lförfezin niha· 
yeti bataklik halinde Karşı 
yam açlar çok güzel fakat 
n• yazık ki. buralarla irtibat 
temin edilemiyor. Ne yol 
var. Ne de muntazam deniz 
vasaiti. 

-
Çulha 

'' llrka•ı var., 

ka9 

İngiliz - ltolyan 
Konuşmolan 
Aakarı Jo (A.A.) - Royter 

•J•Hınıa -'lpleaıtlk ••h•blrt 
laglllı llarlclJ• •nm•ın ltılyı 
blyQk tlflıJ il• rıptıtı g6r0t 
me aetlceılade blr l•ılllı tica
ret beyetinla pek yakında Ro
ma71 llıretet etaeat pek 
••bte111el oldılaıııı ltlldlrmek· 
h Ye 107Jeaaelltıcllr. Saaıld ığı · 
na ıore Lor-' Hılitakl 1tal7aa 
l:ıGkO•ell•l• ıtll•lrtotll gD9Ulk
lerl bertaraf etln•k l9ta laılUı 
bDkQ•erlr.ıln elinden ıelHl 7ap· 
mık arsaHada b•l•adatuadau 
elçiyi haltertlar et•lştlr. 

Balkanlar 
Bulgar başvekili 

ne diyor 
.A.okara SO (AA) - Bulg&r 

lıarlclye aa~ıra fa be1ıoatta 
bulı1Dmuştur: Saib ve bltar•flık 
11ly11ettmlı meml~ketlı menfa· 
atlarıaa H milleti• lalaalyıtıaa 
tekabul etraek.tıdlr. Komeuları· 
a111 tehdit eden 7akı• bir tela· 
llk• ıormlyorııa. Iı'akat lıtlk· 
balde bir tehlike keadfılnl ıoı 
terlrH dalll Bulgarııtau &>alkan 
allHlola dGrDıt bir auıı olarak 
kom~ulanaıa nzlyetiııl vabtm. 
leştlrecık H balkaalartll rtfa
hıaa lQıtmll, kartılıkh ltlmadl 
ıarıcak biç bir lıarek.ettı bolun
ıaayacak.tır. 

Norveçde harp 
devam ediyor 

Aalura SO (A.A) - Skan· 
dlan11 eeplıealade harp defam 
etmektedir. MQtteflkler yeni 
takılye kıtaatı lnraç etmltlerdlr. 
üo Alman lat• ıemlıl batml
mıotır. 

5:atı::rla 

( Başturafı Birde J 
pulagajl lcitabl•rıncla okuJufa 
mu 6üyült rıe elıtMmiı~tli ro/f. 
nrJ lmalcmılltr. r.mamiılc '•je. 
nere etme oasıtası olmaştar. An•, 
babalardan •ir Ç"fan•n çocıılcla
rı1tı niçin ıinema• ıoltaidcltırını 
galmıtlan bilf gorum. Yaka ıil/ce. 

re/c olmaltl bil•, malıalc.fc.alc le./ 
ballan .ııumıık i.tigerelc : 

- Aman, git.in! Baımırs 

dinlt1'ir, Sofc.•lcttı tlo ı1ıdmu lıiç 
değll1e .. 

Htılbalci ba çocalcların ia çe· 
fit dntma segrd•ctl• r•hl•rı 
ı1ı~mtlıor MU acaba ? 

N• ,.,aıı .. ?: Mahter•"' Vali
mi• t1islpli11 l,I Ilı gGkınJa• .14. 
lc.alt1.n•ıııardır. Bu mt1.lcıatla ha 
Hrlt1.rigl• bir toplantı da ı•pıl 
mııtı. ,,.,Jnakaıalar olJa, karar
lar utrildi. Banları11 #lphuia çolc 
fııya•l•rı oltiu. Ft1.lcat bi/lt.nıa 
ilkolcu/ çoculclıırını11 si•tma iıltti 
gukarulr •nla.lttlım yu/ıeti ıör. 
tiülcttn •onra anladırıt lc.i hallı

demtmi#• , 
Benim prctik bir iki teklifim 

oar •• 
1 - Sinema aırı• •11 igi 

terblge, telki.,., pr11pagantl11 rıaı 

tal•rı"Ô•tt hiritlir. T dii hale.kile 
iıti/cdı ıdiliru .. Biz çcıcıılclım . 
mısı ılHmadara iıtif aJc ettire. 
bilmek için illcôncı çocukları fil· 
min tı11lam•lcJıkl•rı mevzuunıı 
anlat:ılım. Bunu gapmak ıüç de
lil : 

Bir neaalli11t önctdc11 uçilcn 
oe mnmıu bilinen filmi ba,Lama 
dan öne• talı:.tiim eder. Sonra or· 
tada utga lıbumlc ger/erde i:ıtıh 
•Jcr . SonunJa tla n• lictgi ıınltı· 
tır. Bale.alım o ~aman ıarillta 

olur m? Bu ı•lcildc Kouhoı fi · 
Um/erinden dahi istif adı ıtl eria. 

Çü•hÜ ont• ' da yalnıa v•r•p krr Mt 
değil, hüku.,,et otaritufoi .aydır. 

m• a•ıelcr de oartiır. 
J'abii ıüriiltü •deoek çocrık· 

lar poliılcr tarafı•tian. ıuıturul· 
m•k lciııımtiır. Şimdilc.i halde pO· 
lisl•r •ile b• tilrültütle" ürlcüp 
k•çıgorl•rmıı ; H•klıdırlar, be
nim şahiti olJ•fum ua~igetin öıui· 

Y iızık, günah değil mi ? ! 
Radyo,da Milli tasarruf cemiyeti 

nin « Elinizdeki makineleri iyi kullanı-
" nız , bunlann kıymetini biliniz, en uf ak 
parçalarını en büyük itina ile ıakınınız . • 
tarzlndaki neşriyatını dinlerken hatırı 
mıza Erzurum caddeıiyle çömlekçi yolu· 
nuıı peritanlığt geldi. Zavallı otomobil 
ler, z.avallı ıoförler 1 bu iki yoldan neler 
çekmıyor , ne parçalar , ne laıtikler 

parçalamıyorlarl Ayafilboy köprüsünün 
öte tarafı alüst olmuı öylece duruyor, 
çömlekçi yoluna çakıllar dökülmüş o 
da ö y 1 e c e b e k l i y o r , p e ki a m a 

bu makineler n ereden ve nasıl geçecek? 
parçalanan makinelere ve lastiklere 

yani yok yere kaybettiiimiı bu milli 

ll.rvetc yaıık ve ıtınab diail midir ? l 

• 

J. bilJircıtrıt ld çocuklar hır ''· - Jııbıuı fOk ytklık t• 
{Hrntla J0- 40 6atttl•lf• /crrara/c oa•aa d&lıJı HlaJHlalAık 4ıfll• 
•lrum•tları çılcııorltırmıı • oıııt• •l •111tıfa ? 
Oıma11 Sör.en ı•1t• ı•lcıla ""'" - Hayır kudıtl•, b• ıdı•· 
tıgor • da blr it nr, ılı •• Cıralmlı yıl· 

2 - Sirtem•tltıki talc '! '""" !Anına Otm•• ? 
ti1telırl1ttf•,. mH,erd atl•bı öl - Beaf gOrmllyer••H•••· 
retmelc h•ı•1tı1ttl« tla i.tif4Jı Sababtaa beri kıı t11 1aıı1 ... 
ıtlebillri•. V••fıet ço~ el11ıriıli · rıa ... 
dlr. r.I1tı• ~oc•lcl•rll hitap eti•· - E . Ne Ylfkl .. ? 
c•k ola11ı11 bol çoç•k Hotlll ol· - •• elaeık cı•ı•. Aktı•· 
mcur Jar.rm . ları ta•11 41alıHatı ~lr ı•f 

Çocıılc lı 11 f t • • t l ~ l ,. i • .. 1tyam11ılnıı, bir tllHI• kapı· 
, .. ,ı.,.. bıı ı•tırltır m,., .. ,..,. lır gtderalala. B07lecı koauıa• 
elı~mmlg.tl 1tlsbetlndf •l4ka ıJMli bir pıfa hıı• nrdır •a lıt• 
etligor. Dalt.• iaılca •• tfIHI fi· e•a tıkJlt ı•lJOtl 
lclrlerl olıınl•f' tla oarJ,, • - Tat.af t•J lttJl~d .• 

H, Tuncay luaaı lttrdea bire öyle tlltA•· 
__ Y_E_N~l_._l_R_A_N__.:;--1 ıtırı1orkl .. Tnaaltra ltakı1or,I 

dD.flHtY• dalı7or, 71rıbbı iti 
KONSOLOSU da• •• deaek lıtıdl, ••JIP 

darııfordam ..• Mena dıllttl : 
Kartl•ı lr•• tl••ldlnin - Faruıcıılaı tiril ıularlı 

ıtlırimis IConıoloı frı;ana tıımur yoıru7orlıraıı ? 
t•f in el•na11 Is mail AH/ han - Seklr Sllk.t\tl ber baa• 
ıel111iı, •azi/elerin• b11ıla- halter ıhDıf, JHi 101•1 atap 
mılfir, begaııai heı6.meJi tata1or-'•· ılı okamulıaıımı? 
egleris. - M11ıl Ok•••• .. Bir ka~ 

Hep olsalar! .. 
23 NIHll lı yrı•ıa!Aa & fa

klr talcheye Gnlnk yıptırdıaı 

30 çocoğ11 011• Jt•f"ll J t dlrcl.1-
~I •e mer11tmde• IOl)fı da ba 
çocukları geıdlrdlQI Otrıallea 
yeul Hayat Lokaatası ıshlbl B.aJ 
lııl. Hıtt şıa ha•lJetlal takdir 
eylerlı. 

&ln ıonrı Belediye retıialJ 

Maammtr YarımlnJıtı• ıtır 
nkl IH ltu lol 1apaa ml•eatıı ... 
rla ıuratlarıaa osrptıtıaı ela , •. 
nl10Ida cıkarau111 • 

- hlrıf ıtaellkl ba yeal· 
rol ıasıtHl tam ltir •eıalıkıt 
111etHl olda .. 

- Olaıca OJl• •l•ılı . 
SEYYAH 

Hava kurumunda 
- Baştarafi 1 de -

Ur. BQIUn ıatalr halkını kuramı 
karumuo IJ•lillol kabul etUr
mek, bu ıııretl• balkın maddı· 

tea " mAaea kurumlı. alaka 
n rabıtasını temta etmek, yeni 
çalışma hrııoıo önde 1 e l e D 

mınularıadan biri olmuıtur. 

Bu cQ nledeo o 1 ı r a k 
1··-' 940 tultıiode Cbın k.ara
mu kıdıalır 1•rdıııa dera.,gl) 
namlle tetldl edilmlt olın hı
yıt mabıllelerdeki faal kol asa· 
tarını da olarak f11Hyetı 1•9•· 
rek tol kol mıballatl iHlllif, 
bQtQo bayanları ıar.1m gelen IH· 
bati Yermiş, arzuları dereeealı · 
de Qye tuhtıütallmtlerlol lmsa 
ettirmiş, 11nel1k taabQtleıioe 
mahsuben nrdiklerl 600 lirayı 
ma.k.tnıı mukabilinde alarak tu
ru"Xl nzaeal•• yatıraıışbr. Mtl 
hlm bir memleket fıl4v111 oıaa 
bu işte çok l.tl çalı~an kadınlar 
dernealol ve davaya karşı içten 
ı&lakn aoıt~rea feblr bııyaoları. 
nı takdlı" ederiı • 

Deroeııı relıl '" ııalal'ı ile 
maballelerde derntl• batlı faal 
11aıarıa lılmlerlal ıııtuıı dıro 
edlyonıı ; 

Dernek rılıl, Vılt Oımın Saltrl 
Adal reflkıları Bılkıı A•a1, 
iklnel relı, EHtltQ mftdQra 
M•llbat Tırnakcı, umumi k&tlp, 
ve Ttırkçe muılllml Lema• 
Baraa, azı A;u ce11 mabk.em• 
11a1ı Sıbiha Necmi Otrer, Saltı 
h.uk.uk bakimi Emlnı Ynınk, 
Hamdi Turıua, Sdi7e SQkQtl,M•· 

diba Hıın kurumu idare tıerıtl• 
de ŞHket Otazlu, Saliha lkla , 
Sıklbı Ak.ba7, emekli kayaı· 

kam Hamdi reflk111 AılJ• 
GOkoıy, .Sabriye U11r kurt 

Faal kol 11aları : 
Yıfat Atakol, Nidlm•, 

Zaalcte, Belkıı Bekir, Nıılm•• 
f 1111, Afet Bllal, Didar Gtrıt• 
lllea, HadiJe, ŞıdQaıaa, 811111• 
Kalaycı, Refika, Bayaa Hıtçk.afı, 
Spor m11alllml H0111ln Ayal 
Bayıoı Ti he•tlreıl, lsmet Hı· 
fıa, Zebra Kıtıpcı, Bayaa EYUt•• 
Bayan MuMmmer, Avvkat All 
Rıza km, MeklJe Abdutk.tdlr, 
Vasfiye, Sulltlye, ve kuı Of l't, 
Keuııe O :> ı..a ı , SıoUıa Şlkrl• 
Naalre Bnaaıtau, Baytar IHe•· 
vlrl Bay11n t Muıhat, Z·hre, 
Penia Ktt.bi, del~lla 811111• 
~·ı11, Naolft. 
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HALKEVİ KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİVATI 

K6Yıu Kardeşlerimizle · Konuşmalar: 
23 Nisan Hakimiyet bayramımız ve köye doğru Tüt ü n e k i c i 1 e r i n e 

Seva-ili kardeşleriıriz, di Şefimiz Atatürk boynk Nutuklarında 23 Ni- .k . ·ı k 
Bu hafta 23 Nisan Hakimiyet bayramımız sanda kurulan hakamet için şöyle demiştir: 1 ramıye Veri ece 

"b•rdı. Bu günlln tarihimizde.ki e. he_ m_ miyeti pek ''Böyle bir hükümet, Hakimiyeti milliye esasına İnhisarlar Müdürlügv ünden: 
lyGktu ç h ıı h t d mlstenid halk hakumetidir. Cilmhuriy~ttir. k r. ünkü bu tari mı etımızm aya ın a Sağlam, pişkin ve vakttnda FiDE yetiştirmek tü· 
ôklı ve şaalı bir dönlm noktası olmuştur. Sevgili kardeşlerimiz' tün ziraatrnm en ehemmiyetli işlerindendir. idaremiz bu 

23 d B k Mil 23 Nisan ayni zamanda Çocuk haftasının ı · ıA /k'l b ı h ı ı k .. b k ı d h .. Nisan 1920 de Aakara a üyü i et şı ay ı e aşarım ar• er yı yapı aca musa a a ar a 
l'1 l h Ük günüdilr. Çocuklarımıza böyle bir hafta ayır- mükafat verecektir. 

•c 111 açılmıştır. Bu meclise gelenler er san. k k Bu seneki müsabaka Trabzon ve Pulathanede 10 ctkt ·h d ma•ın manası pe bnynktor. Vatanımız bugün a 
lll seçilen beşer kişi idi. Bu tarı te yur u- d k I k Mayısta. Pazar kazastnda ise 20 Mayısta yapılac•ktır. 

11a çocuklarımızı• omuzları ilstün e yü se ece tir. 
D

Uttan ve milletimizin vaziyeti pek acıklı idi : Müsabakaya iştirak etmek isteyen/11rin şimdiden Trab· 
tı k il ODiar ne kadar iyi yetişirlerse yarın vatan va- zon. Pulath•ne ve Pazar inhisar idarelerine müracaat 

d ltnanlar yurdumuzu paylaşma ' mi etimizi zifelerini .. e 0 derece iyi yaparlar. Çoculdarıaı- ederek isimlerini kaydettirmeleri lazımdır. 
•~ıtmalt istiyorlardı. O zaman başımızda bulu- b l k ks' · 1 · · · #ıüsabakalarda birinci gelenlere 50 lira. ikinci 

ııa d b zın sıhatça ve i a-ice e si ız yetışme erı ıçın 
n Padişah ve onun hükümeti a una seı gelenlere 30 lira ve üçüncüden onuncuya kadar birer 

r1L bugQn elimiıtlen relenden daha ÇOk aayret aar- Jıd ' ·1 k · 
l' l:lt•ıyordu • • ta ırname v11r1 ece tır. 

U••nni harbde bnton cephelerde kahraman- fedeeeA-iı. Nüfusumuzun artması bakı•ı•daa da lyı tütün vetiştirmek usulünü öğretir 1cıtaplardan 
buna muhtacız. Fazla inıana ihtiyac11ıuz var. klfi miktarı koy odalarına verilmiştir. Tütün ekicilerine 

cı ~ıvqınış ve kan dökmüştük .. F~lcat s.•n.unda · ı· · 'ok faydall olan bu kJtaplırı okumaları. fidelik ve tarla-Y••·I k l 1 d Topraklarımızın bir çok yerlerini ış ıyemıyoruz . . ... lliı ıayıleiık. Bir ço yer erımız e ımız ea lınm bu kitapta yazılı usullere göre hazırlımalan çok 
2lt• · ld ı y d Do..., an çoculdarımızı yaşatmak ve gürbüz, bilgili fı d ı d. 11111ıtti. Silahlarımızı a ı ar. ur umuzu parça- 5 •Y 111 ır. 
lı~ L d l ı· t b f l k bir cekilde yetictir•ek hem analık babalık, hem Müsabakalar hakkında fazla tefıi/lt almak lsti-.... ,lt içia herıeyi hazırla ı ar. ş • u e a etli ., y 
ıQ de vataa ~orcunauzdur. Bu sayededir ki yurdu- yealr:rin idaremiz eksperlerine ve ziraat şubelerine mü· 
L· •GrnQzcfe içimizden dünya ölçOsQnde •uz ve milletimiz daha çok :ıeagio olacak ve racaat etmeleri ilôn olunur. 
Qlr. büyQL, ATATÜRK meydana çıktı. Tork k ki --------

&: ilerliyecektir. Funua içia çocuklarımızı yarına Hamsi ayı Orl moloza çekilmiyecek 
~~ll•tine yapılan haksızbldarıD hepsini boğmak ı"yı' hazırlamalıyız. Onların bakımına ve okuma- E 
ıçı k k d" ı Belediye nctımeoinden : 
a. ' önderlik etti. Atatilr · en 1 ıöy eyiıile, larına, ı"yı· bı"r aı'le v• millet terbı·yesı' almaJa .. 'l ..., Moloz mevkilnı ,ıkilntıkte olan H•mıi k"11ıkları11tları 
lllı letin tnkeamez kudretine ve cıvanmertliiine rıoa çok çalışmalıyız • i11tiıar etlın kolc•l•rın o ''""' halkını rah11tsıs cttiil va. 
~'~••erek,, ileriye atıldı. Samsuadaa 1 Erzuruma Çocuk yetiştirmek şüphesiz kolay deA"ildir; ki ıılı•ı•tlertien •• ı.,,ıJ,;ı ci1tı11. baJems hamsi ıuıgılt.· 
"--il f K l t y tarırıı11 MoLoıa çıkilmısini11 m•11 ·ue ııkitlen olJujtı ıihi 
. Urumdan Sıvasa geç ı ongre er yap ı. •- fakat zevkli bir iştir. Hanri ana, baba çocukları- 6aiılchane önüne çılcilmelerinı lcarar t1eriimiştir • 

~l)'eti ve dlvayı bütün açıklıiiyle anlattı. Coş- aıa iyi olmaıını istemez. Hayırlı evlat ea büytlk lı•• lcar•r Belıtlige g11s11lcları me11anı11a ith•l ıtJif. 
~Urılukla onuD etrafında toplandık. Ve 23 Nisan servettir . Bu ıebeble onları yetiıtirmek zorluğu- ;~:.:~:~, ~!~!':fu",.u~~rekdleri ıörülecelclırin tec%iı;~i-
1920 tarihinde yani bundan 2~ ~ıl önce Anka- na ıeve sev• katlanmak lazımdır. Milli Şefimiz ·------------------
"•d · l \t k G- ( il .a u blhtlrmelerl le&J eller. akıl ıı.aı 
t ' yeai hokümetimizın teme ını a ı . uze sevaili Cümaurreiıimiz ismet lnöntı. "Aile haya- an •• kakları tapıı lleUUe ıablt olıııa 
lt 1 d • 6 clıllQ& aalıt bedeliııl.ıl paylqmuındu 

1 
ınirirniıi, lıtanbulumuzu almış ar ı; çetın ıart- tının gtıçlnklerini kola'flaştıran, gllrültıler •• Trabıo11 icra .m~murlogıuıdı.n: tıarıo kaıırıar. 

l l k t h k.. Atık ar\ııaa ll• J&••J• t•• 4. <Hıterll• il111de • artırmaya 
. r ı tında ıavaılar yaptı ve va aaın er oşe- fırtınalar ertaıında kuş sesi zevkiyle ıinirleri ya- r11...a ,.,,,.e.a.ııuıı. •• •l••tıı : ~·:::~, °!eaf:ıı·:ı?:ııı..-.ı't:.~tıı;r;:.~ 

llfli L l d } d şarı attık b Blrtaci kattı blr aaloa ik.ta- ve buıılan leıaamea kabul elaıo 
itip ıyaa ilşman arı l • tıştıran çocuktur,, demı"şlerdir. Hepimiz u ha- ad .. Uıtibaı o!wııırlar. 

d f B el ıuttı tıp odı, bir aaloa. 090•· 
Atatark 23 Nisan 1920 e açı an il yük kikatı bilere11t çocuklarımı:ııll Qslilne titreyelim en ıutta &\ç OQi.l atlr HlOll alt mea:uır:rn d:~!1eı.rı~::. ~rr~ 

lttillet Meclisine reis ıeçilmişti. O zaman şöyle ve onları •atana, millete yararlı birer ferd ola- i:att• ıı.ı 041 bır aeıa vHalreıı !:n~c:!. arı::::• = .. ::ı11~ı1::tı~ 
dh1 d B L M"ll t M }' • · f mlştea11 bil bap baaeahı 4G Jl.t:d• yelmi• befiııi bulau veya 

,10r U: ''Türkiye üyil"' 1 e ec ısının ev- rak yetiftireli111 • ltll1tde 2o .bllaeıil. aatıt ute7eaill aıa .. t1•• rıactwli olan 
ti~d t d l·r'ld' y· Eb H kk T 1 t cUjer alaealıb!ar buhııuıp t.bede1 .. e hiçbir kuvvet mevcu e5 ı ır.,, ıne e- a ı uncay Ga1rlawaı1ıa 811 1Uldn 11 .... .1rı bımtarl.ll o i•Jri 21uıuıJ il• "8ıuıa 

aaaaHııııi 10llatı aumaıa11: tılllmio alca.laruwı. .mee.muandaıı 

Ko.. y E n st ·ı t u·· ı er ,. Zıaoı mıaılleılDde kal• il· fulaya çıkma.na eıı. çok arhraıun d• aoıtaııada tapuıuıa ıa11la au ta&la.lltıdtı bakı kalmalı. ber• arlır•a on 

daimi H 38 uuıa ır1111ıdı k17ıtıı bet GO.n dalla temdit •• 011 btilnci 
lln.U olan 1' 6-9-iO Cuma illllll aylli euta 

Tamamına -i00;) ılra. 
J&pılaca.k artumada, bedeli eabt Jıte7e 

k ull b k 1 ki d , Artırmanın yap.laca;ı yer ııtıa. ıaat, ala alıeatıaa r!lçlıaaı oıaa diler 
Aziz kardeılerimiz. öy ok arını itiren öy Cl çocu arın aa seçı- Trıbıaa ıcra dalreaiade aluaklılarlA o a•1•i mHJud H• teJJUil 

1
. . 23 Nisanda temeli atılan Büy.ok Millet Mec.. lecektir. Bu çocuklar beı sene enstitülerde olcu- ao.5 9•0 Çurıambı i••• 111t ;!1!,~~·e;!~~. m,e:mç!':11;1~~ 
lalll\iz 20 aci yıl dönümü günlerınde pek mil- duktan sonra köylerde öğretmenlik yapacaklar- ıo 1d~. lt"• ,.,rı ... aıa.a. artır•• ~:f~~:!11riıJ:1;~P~l!'..:.11c1:~ .::~ 
bitn bir kanun çıkarmıştır. Bu kanun Köy ensti- dır. !::!:U::_:~~-~: u. ~;1.:0~· 10~~ taı:w ~~; ••llkııl ıma41dn• uaal• 

~Gleri kanunudur. Bu kanun yeni bir 23 Nisan Bunlar enstitüde bir çok faydalı derslerle birlik- ~.':~ ;.~.~~!:~ •1:u:;:;~~ ~==~ ~ı::: !!~!;! ::~;ız:::!~~! 
'11 l l k kararı feıholııaarak kuclai4e11 tYveleıı 

lll esini müjdeliyor. te tarla ziraatı, ba,,.,cılık, sabzecilik, ağaçcı ı . uııuu\c&aı• ... 1~1ı11;,1u.ı1,_-:,~. 1,
1:~ ,.-;!~. ,ıkıek teaıUte b11.1uua.ltl• .. aızetmıı 

M 000 k k b• k 5 • ..., ... oldutu bedelle a.lıaata ruı olıaıu ve>, 
emleketimizde 40. ır ın oyilmüz arıcılık, tavukçuluk gibi zıraat bilgileri ve yapı- =~i;:~~!:JSUl!~:!:.t:::a-:ı:ı~~ blı.hınınuea tıemen oabeu411 ml1ddet 

"•r, Oa altı bı'n ko"yu"müzde 150 den az l
0 nS&D 1 k d 1 l k d • ·ı·k hl l L k f t t 2 Al'tıraa7al1Urlkiçlll71lk&rıcta learhrmayaçıkanlıpeııçokarbrana Cı l ' Ü gar ı ' emırCI ı ' a ıcı IK, Da ış, 0 0 • 7••:lı '"17ıaeiııı. 7tude ve'1DQ"U lhal• edilir. iki 1ha.1• aruındakl fark C)t d 150 "} 400 - • 1 

• ve ıı•çeıı gllnJer içinde y!lıbt1 ten 

Uruyor. 16 Bin küyümüz e 1 e ara- rafcılık gibi sanatları da öğreneceklerdir. Bundan .:..'1:~~~t"::Q .,~!::.~1::~~ ~::•:1~11~ıı:~:. '~:ce~e .~~~k7:ı~~~ .~llda. insan var. Geri kalan 8,000 köyü.mtlzde gı"ttı'klerı" ko··ylerde bunları o·· ,.retecekler bu SU· 1- lpoltk_laltibl alaca.ltlılarladl&er ••mW'iyeUmizeealıeıdıuı tahaile!wıu 
'UQ d f A J d it t d · 5 alllulularıa n irtifak aalı.kı 1&hip aadde (l81) 

Ilı'.,. 'h•• a~la ~-ns.an var. sır a4r49ır9ıa adna kı laresı- retle köylerimizia her bakımdan ileri gitmeleri- ~=:!:ıı~·~:ı ~m!'.~ ·~ Bir bap hue 7ukarc1a iııaterllell 
... ı malı yuzüaden ancak un a o u var- . . 1 1 1 ki d B 1 ı ı b ıı·- ·- ihind so·6·9•o \aribind• rrabzo• icr• 

dı~ 6837 .. 704 239 t } b k k Dl Ve zengıD Oma arına Ç& IŞaca ar ır. UD ara ~:~:~• v~ 'ıı:n i;u;r en~~ dalrul oduında iebıı illa .,. • ve oğretmen a e e o uma - # ıanerllen artın.ıa f&l'lnameı ldaJreM.nd• 

'

.J ' • t k 1 t 'l kt' mi1ıbileleril• birJl.kt.e meauU'ifeUmi ublaoaQ'ı .Uln olw:ıur. ...... k' b h · ç k K k b" k"" d 13 ·ı opra , ev ve a e verı ece ır . 
L. ı u içtır. un ü ır ıo oy e mı yon H k t" · b · · · 27 ·ı l' h ====-==-=-=~=~-=======s:;:==-
~()ylümüz oturuyor.. Q ilme ımtz u ış ıçın ~ı yon ıra ar- ketia hakiki efendisidir,, demişti. MiHi Şefimiz 

Ş. d" M 'f V 1c·ıı·,.,· . k d bah t cayacaktır. Bütün bunlar devletın köye ne ka- de '' Bu memleketin her köyünde bir Buşlekil \il'.: ım ı aarı e ı ı5ımız. yu an a ıe - . . . . k _ . .. . 
~·-kanunla 15 yılda bütün köylerimizin okul ve dar ehemıyet verdıj'ını ~çı ça gosterır. Koylil- vardır,, demiıtir,, Bu sözler boşu bo§una söylen· 
~retmen ihtiyacını karşılayacaktır. Köylerimize milzü kalkındırmak ve ılerletmek yo~und~ atı- miş sözler değildir. Bunu şimdiye kadar sayısız 
~tını olan öğretm ı;n sayısı bir kaç yıldır yetiş- lan bu çolc hayırlı adım bütün Tilrkıyenın tle defa isbat etmişizdir. Bu ;ıdan sonra da isbat e
lıt~len eA-itmeoler kalmak şartıyle 20,000 yir- yüzünü güldürecektir. Mesut glaıler uzak değil- edceğiz 
'-'•. bindir. iste Bilyük Millet Meclisinde kabul dir. Bunu bugün ut olanlar i'Öreceklerdir. İyi ve çok çalışmakta, inanarak, güvenerek 
'dılta kanunla bu öA-retmenler yetiştirilecektir. Aziz kardeılerimiıa çalışmakta devam edeJi•.J.tikbalimiz aydınlıktır .. 

l\oy öaretmeni olacak a-ençler beı ıımflı Ebedi Ş.fimiı AtıtOrk, ·• köyl~ bu memlo- 4 Halda Tuncay 



. 
llôn 

Pazar icra memurlu~undan : 
Pazarın Hunar kcyündAn Ho· 

Ol ot\llla ıından Kcri oğlu l-s nil 
Y a~ara adi takibe müıteniden b ş 
para 500 lira ile resmi ta' sil ve 
icara aaarafJarı ki ceman &17 lira 
14 kıaruı vermeğe rçlu ayni 
köyden Murit oğullar nd n Ali 

etlu ?dustafaaın işbu b c nd n 
.iolayı bu&ed"len ayni kö ·hududu 
içİD~e tapunun ldurnnu evvol 3"10 
tarib ve 25 numnrasınd kayıtlı 
taaaaına 400 lir kıym t lakd r 
elt1n1D ıırkan Murit oi!lu Hılırn 
tarluı ıimnlen ttırikiam garb'n 
Murit o~lu Hüseyin tarlası c .. nu· 
ben ıirt ile mahdut havlu lnrlası 
nı• nıııf bi111esi ve yine ayni ta 
rib ve 2(; ııuaıarasında kayıtlı ve 
haııa na 300 lira kı "t t ktir 
olun n ıarlcao Murit o 
rarben ve ~imalen ırm k c nub n 
Arnavut oğlu tarlası i'e m '1dut 
Galya ona ve yine ayni t h ve 
30 numarasında kayıtlı ve tama· 
mına 100 lira kıymet talı.tır olu 
nan f&rlcan ırmak şimılen köse 

othı tarl sı rarben M hm t tar· 

luı c nubea Sülevmao tarlası 

ile mahdut diğer Gıılya o a tar

laaı " yine ayni tarıh ve 27 DU· 

maradı k.ayıtli v e tamamın 300 
lira kıymet tuktir olunan şerkan 

ve ıimalen ırmak garhen üskü r 
oflu t rluı ccaub~n Murit oğlu 
Ş11rif tarlaaı ile mahdut 1 mlona 
tarluı ve yine ayni tarih ve 28 
ııumarada kayıtlı ve ta amına 

'5ıt lira kıymet taktir olun n şır 
lı:ııa le ıimalen köse o~lu tarlaaı 

rubca Bayn z oğlu Bayram tar 
Juı eena;en sırt ile oıahdut buna 
tarla11uın Uçte bir hissesinin yarı 

aı ve Mayıı 840 tarıh ve 10 cu 
arasında ltııyıllı tamamına 800 

lira kıymet tııltlir olunan ş rkan 
Fafın otlu Arif tarlaaı şimalen 
n111ak rubeo Murit oğlu Hu,eyin 

tarlaaı ceouben Fafan oğlu Tahir 

tarlası ile 111abdut Mu a ona tar· 
laaınıD yarıaı i~bu borçtan dol~yı 

•çık artırma •ur~tile satılarak pa 
raya ~evrilmesine karar verilerek 
aatı, ıünü elaruıc: 4 -5-940 
euma 1&at 16 d• tayin edilmiştir. 

1 - lşbu gayri menkulların 
artırma ~ırtnamesi 26-4 -9,10 ter 
hinde• itibaren 461 ou:nara ile 
P41ar icra daireıınin wu1yyen 
numarasında berkesin görebilmesi 
için açıktır. lıaoda yazılı olanlardan 
fazla malüaıat almak isteyenler. 
işbu ıartoameye ve 9-tO - 461 
dosya oumarasile memuri· 
yetimize müracaat etmelidır. 

:;& - Artırmaya işlırak için 
yukarıda yazılı kıymetın yüzde 
yedi buçuğu nisbetınde pey veya 
mJlli bir bankaoın temiıınt mek· 
tubu tevdi edecel:.ti r. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diter ali\kıdarların ve ırtl· 
fak haltlu uhipluinin gayri men
kul Qzeriodeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddiala
nıu iıbu illa tarihinden itibaren 
yirmi iÜn içiade evrakı miliıbito 
Jerilo bırlilcte memuriyctimite bil
dirmeleri icap eder • 

Akıi halde hakları tapu si· 
eilile ubit olmadıkça satış bede. 
lıoin paylııımaaındao hnrıç kalırlar. 

4 - Gösterilen gunt.c • 
maya iştirak edenler. A. tırmoı 
t•rtnaae ıni okumuş ve luz:uıolu 
mallimıtı almış ve bunları tama
men lı:a rı ul etmiş od ve ilıbar 
olunurlar • 

C> • Tayin edileo zamanda 
raJTi menkul Ü( defa baıl'rıldık. 

taıı Harı ca çok artırana ihale 
edılir. Ancak artırma bedeli mu 
lıammen kıymetin yüzde yetmiş 
beıiai bulmaz veya satış isteyenin 
alacıfını rüchani olno di~er ala· 
cııklılar buluoupta bedel bunların 
O ıafri menkul ile temin edilmiş 
atacıklarınıa mecaıuundan fazlaya 

çık.ma:zaa en çok artıranın tnabbü 

dQ baki kalmak üzere artırma 
oa beı fÜO daha temdıt ve on bcşincı 
B 6 [140 cumartesi günü aat 10 dı 
yapılı cık artırmrda, bedeli aatış iatt 

yeaia alacatına rGchani olan di· 

tcır alacıltlıların o gayri menkul 
ila temin edilaıi~ al cııkları ;oeo· 

mauad11ı fazlaya çıkmelc şartile, 
IR çok artırana ihalo odıllr. Bby
lt ~ir bıdıl elciı odileme11e ibıl 

ilôn 
Trebıon lcrn ,memurluğundan: 

A~ık erlırınıı. ile paraya çev 
rlleeek ııı:ı:ı rimenknltln no olduğu : A 
:~:~~ .. ıı~. '~7;.1:~1\~!~~-":ı~ •~ Mısır ihtiyacını bu sene de Fındık Tarım Satış r1 S Ulı çlıneollği c~nubea Kavut · ~ 

Oğ\u 11 lseyio ftndık ığı ile mab· e::=:l K t• f 1 1 s· ı · "' . t . d. ~ı 
dutiu;~DD~: ll~i!a:I~~;~· hrlb ~ . oopera 1 erı ır ıgı emın e ıyor. f 
ve 95 num raşında kayıtlı (p k k d S t K t•fl • M d .... t .... b 1 ki d ~ı 
3673.;~m~~~~o~~:::b" ,.. e ya ın. o o .ış. oopero ı erı _ ısır ogı mag~ aş .ıy.aco ~r ır.!I 
Artır anın YılJlılacıı~ı y1:r güll, uaty Yenı sene ıçın rr,uhtaç oldugun mısırı alobılmek ıçın eskı "~·· 

'l'rııbz lU ic·a daireslode 

so 5 9~0 çsrşnoıbı gunu sııııt hesabını biran evvel kopotmalısın ~ı 
10 1 d~. lşbu gayrimenulBa artırma ~ -~'- rl 
Şartnam si l·fl·940 tıırihlııdeıı ili ~ 
b:ıren 91l9 711 No. He Trnbzon icra f 
~:~~ iD~ll g;;~~~iı~:~i nl~fnllr::ll;~~ k e la şt •. r ,. c ,. s •. ' il 
llD.ndn )UZılı olnnlıırdan fıır:la. mata 1 f._ 

m:~:ı~:kui~t~ituı~;yıı tş:!ma~~~~fea .. • • ~ı 
m mur ~eUını:c.e muracaat etmeııdır. F d k rl 

2• Aı-tırmnya ışu~a.k için yukarıda Sulfat Damonyaklı Gübre, ın ı ağacının çok sevdiği gıdadır. ~ 
yazılı kıymetin ytır;de yedlbuçuk B h b b d d h k f d k } 1, 
o.iıbeUnde pey veya mll11 bir Bakanın a çene U gü re en atarsan a a ÇO 10 1 a JrSIO. 1 
mlnnl mckt bu tevdi edilece'ktlr(124) l 

s- ipotek u.b)bi aıacakıııarıa diğer Gübreyi ihtiyacın niıbetinde Satış Kooperatifinden temin edebilirsin. , 
altıkdnrların ve irlifıık hakkı ııhlp Al b • d k' l ld k ,, ıorının gnyrlınıınkul ttı:erindeki hııktı acağın gü renın parasını önümüz e ı ey u a verece sin, 
rını hueuslle fuiz ve masrafı ılR\r 

.ınn iddialnrınılşbu iltı!1 tarihinden 1~ .. ~ Vakı't Kayıp Etme 1 ihtibıren yirmi gün içınde evrakı ~ , 

müe ~\i~~ı::~~e~ir~~~~ ==~nr!~~i~n~ ~-·~·- iiia...i~i:Wiiiij~iil:'.djiiiiiit~~~i •• j 
~: hakları tapıı sldllle sııbit olroll ;nJfillJ. '99'91'...,9i' ._ 1111111 IUlfUllU 
dıkça satış bedelinin pnylaşmuından 
haı'lç kalırlar. 

" Oöııterlle günde n artırmayı 
luUrak edenler artırma şarlaamesiııl ' 
okumuş ,e ıttzumln mnlOmıt alaıt 
ve huıılnrı temanıen kabul et.ıs 
ad 'Ye ibtlhar olnnurlar. 

6 Tayin edilen z.nmıında ıayrl 
menkul tiç defa bağırdıklan aonra 
eıı çok artırana ihale edilir aaeak 
artırma bedeli muluımet\ kıymetin 
yfizde yetmiş beşini bulnıu veya 
aabu lııteytmlo alncnğına rocbanl olan 
diğer alacnkhlnr bulunup U.bedel 
bunlann o gayri 'Uenkul ile teınln 
edilmiş akalılrınıo. wecmtıtından 
faı:layıı çıkmazsa en çok artıranın 

Belediye bohç sinin bir senelik 
icar artırması 

Belediye Encümeninden : 
1 - Mı.f do.nJa Bdetliı~ı• ait /Jolıçenin 

940 teriltinılın 7 hruiran 911 tarihine lcaJar 
7 hı:zir•n 

ols11 hl~ 

1111elilc icarı mı11atld11lc ıartnomesi dairesintle on ıtlciz 
tiin mütlcttle oçık artırm«ya konrılmaştur. 

Okul tamirat eksiltmesi 
Vilayet Dajmi Encümeninden : 

StJıtıpe ille olc•l•nJe 864 lira 86 lcuruş '• \ tamir-1 
l}tı/ltırıl•calctır. Tıminati 6-1 lira 86 lcuruıdur. 2"90 ıo
ıılı artırmtı, elcslltmı v• ihale kanununıın 46 inci matltlt
sfoln ( 8) ftlcruıntt tet1/ilc.an 6 - 5-910 tcrihine tesatlii/ 
eden Pasartısi tünü Hat 15 tle oil4gıt malcamıntla t•P"" 
lanactıic. olan dt1.iml encümende puarlıkltı ihalesi gapıla" 

tnnhh11dll bakı kalnınk tlıere ıırlırına or 
beş Gtın daha temdit ve oıı heşinci icra 

güntl olıın 14 t>·940 Cunıa g!\nü ayu! tft&lt 

2 - Mohammen kira bed•li ( 1200) bin ilci güz lirodrr. 
3 - Artırma' 7 Mayıs 910 Sali tünü saat 15 de 

edilecektir. 
cağcntlen evralcını ıörm_elc isteyenlerin h11 gün encıimıll 
kalemine ve t~lip olanların galc. ıırıcltJ gıuılı giin "' ıaatt<1 

yapılacak artırmada, bedeli ıılıt iıley• 
nln alacağına rtıçhanı olaa diğer 
alncakhlıırın o gayri menkul lle temın 
edUmllJ alacakları meeınuundan fazla 
ya çıkmak şarllle. on çok artırana 
lba le edlllr. Böyle bir bedel eld 
edilmez 6 ihale yapılmaz. ve aatış 

talebi düşer. 
6 Gayri menkul kendisine ihale 

olunan kimH derhal veya verilen 
müblot içinde parayı vormzae ibale 
kararı feaholuoarak kendıiden evveleıı 
yttkıek teklifte lıııluıınn kimııe au:etmi~ 
olduğa bedelle ılmııaa razı olmaz 'Yeyı 
bulunmaz&a hemen onbeş (dn mQdd•l 
le artırmııya çıkarılıp en çok ıı.rtıruı 
ihale edillr. iki ihalı araııındaki fark 
ve geçen gnııler lçiude yttzbt1ş ten 
hesap olunncnk faiz ve diter :zarar 
lar ayrıca hftme hacet kalmak&ıfıD 
memuriyoUuıi:ıce alıcı an talıail olwın 
madde (188) 

Bir bııp hnııo yukarda ııısterllen 

80-5-940 tııribinde frıbz.oa icra 
dıı.iresi odaaında işbu illa ve 

gOllerUen artırmıı tarlnamH idairıauda 
utılacağı Ht!n oıwıur. 

yapılamoz vo utı4 talebi düşer. 
6 - Gayri menkul lccındııioo 

ihale olunan lı.ımao derhal veya 

verilen müblet içindo ~rayı ver· 

mezsc ihale kararı feabolaD&ralt 
kendisindenevvel ea yükıelı: tek· 

liltc bulunan kimse arzetmi4 olduQ"~ 
.;edelle almıığa razı, ohıraa ona, razı 
olmaz veya bulu~mazu hemen onbe~ 
gün müddetle aıtırıııaya çıkarılvp 
eo çi:lk artırana ihale edılir. 11.i 

ihale araıındakı farlı: ve ıeçen 

günler içinde yüz.de be~den hesap 

olunocak faiz ve diğer zararlar 
oyrıca bükme hacet kalmalı:ıızın 

memuriyetimizca alıcıdan tabıil 

oluııur madde il :U) 
gayrimenkuller yukarıda röate. 

rilen 24-5-940 tarihinde Puar 
icra memurluğu odasında iıbu 

ilan ve göıtcrilen artırma oarlaımeıi 
dairesinde satılacağı ilia oluDur. 

'ç k i 

4- Muvaklc.ot teminat bedeli 90 liradır. 
5 - isteklilerin teminat mak6uslarilı agni gün fit 

sa11it12 Bel,Jire enciimtnine ma,.aenatlan iltfn olanıır. 3-4 

Kireçhane yolunun açık eksiltme 
i 1 e tamiratı 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Trabzon - Kirıçhane go!unan 7x100 - 9X 465 in 

el lcilo mttreleri arasındalıi şosanın tamiri ile 8 adet büz 
inıasına ait tanzim kılman ( 687 4 ) lfra ( 09 } karuş
lulc kış/i tizfrindın 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
lconalmuştur. Mu•alclcat teminatı ( 5 f 5 } lira ( 56 ) ka
ruştar. 2-5-940 tadhine çatan Perşembe günü saat 15 
dı flildg•t 1r1tıkamında toplareacalc olan Daimi encümende 
ihalesi gopılacalctır. Keşif fle şartnamesini görmek isti 
genlerin her tün encüm•n kalemine ve talip olanların 
muTJalclcat tıminatlarile mezkür ıün 'lle ıaatta encümene 
muracaatları. 4-4 

-----..---------------------------------------. ... ~-----

daimi ıncümene muracaatları .. .. 2-3 

inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Veteriner J11ireıi için goptırılacalc ( 3770) liralık 

Aıım dura;ı inıaıı 15 gün müddetle açık elcıiltme;• letı· 
nalmoştıır. 

Muvakkat teminatı (188) lira (50) karuıt-ır 9-5-940 
tarihine çatıın p1rıembt ıanü s ·ıat 15 de Vilayet malca
mmda toplanacalc. olan D1imi Enciime.nde ihılesi 9apıla
calctır. Kfşif ve şartnamesini ıörmelc isteyenlerin lı11 gütt 
encümen le.alemine fit! talip olanların maoakkat teminat-
larile ngni tün •e saatta encümene itdmeleri . 2 _ 4 

T eros İzolasyonu ve Kanalizasyon 
inşaat eksiltmesi 

Ticaret ve Sanayi odasından: 

1393 lira 25 karaş malcta bedelle Tral>zonda Moloı 
1111'1/ciir. de geni inştı edilen Borsa binasının teras izolGJ-
1011• '1.'! lc.analisasgon inıaatı, ıörülerı lüsam üzerine yeniden 
açılc asallı ılcıiltmıl}t lconulmuştur. 

Elcsiltmı 17 M ıg!s j40 Cuma günü saat 10 de Trahsoll 
Tict1rct "' Sentlgi etluı 6inesıntla toplanacak lcomsigÔn 
lt.azıırunda ycpılaealctır. 

TaUplilerin eksiltmeye istiralcları için 101 lira 50 
lc.uruşluk teminatı eı 610 yılı Tic ıret odasında kayıtlı 
oldakla,ına dair vesilc.a ile brı iıi yapabilecelcleti•e tialr 
resmi makamlartlan alınmıı ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
ıo.rttır. 

lstıkliler efJralcı lceş/'y•gi Ticaret ve Sanagı od'l
ııntla ıörüp okııga/Jilirlır. 
Eksiltmegı iıtirak etlıcılclerin yulcarda sövlenen 

sa.atta Komsi110110. maractı•tl•rı ila,. olurıur. 
tün fil 

1 - 4.J' 

bedeli 

· .. Vatandaş 

Kızı laya 
Üye ol Esvalc 

,, 
.)ara/ oj{u 

Sıra m ajazalar 

Kô.rtir mo;aza 
M nğcuanın 3 H. 
1 hissesi 

750 
411 

İçme ,, • 42 209 475 . ,, 

ALKOL ün fenalığı saymakla tükenmez. Tİ 
marhaue ve hapishaneler bunun en güzel misalidir. 
Onun için içki içme 1 

l>EFTE:RDARLIKT AN! 
Yukarda cinı v~ evso/ı yazılı ı.1yrimenlcallerin ıatış gıl ~,/e 7 irıd,. mülkiyetler ini 

talip zuhur etmemiş 0 'dağundan 15-5 - 940 tarihinden itib 1ren bır ag mtiddttl• tJI 

pazarlık ır.ıretile satı!ac1/clardır. Taliplerin gu~ard" 11aaılı m!ıd,Jd içir;d~ Vi 4. 1Pt De ' ,, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
tırdarlıjmrı mürcıçaatları ll4n olunur. 4-4 


