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M~y<dl©ın 
D ~Vallfifil ~©löy©IFaa 

~======-=-~==~ 

Dünya • Partid 

Durumu 
Ve Biz 
1 kinci - ve inşallah so · 

nuncu -- büyük dünya 

İng'liz 

Çnrşnmba gnan akşamı Cum· 
huriyet Halk Partisi Vil!yet 
idare heyeti reisi Ali Hfz Işılın 

F d 1 Al k rly seti altınd h ftahk mut d 

- r an s 1 z o r u ar 1 m a: u vv eyi ~0fe~~~~=·~ıl~~~~~~t~/ti i~leri 
Bu mcyaod lialkevl sinem 

ü liyesile mücadeleye giriştiler. ~~::·:~:~ 3~4f.:~··. ~r:·~ ~r;!m 
=--=======~===ı masıaın pıız rlık. sllretlle ll· 

•avaşı 9 uncu ayını ta• 
~aınlaınak üzeredir. Aylar· 

u~~~~~. t:pgaöv~:y~·gk~:~: T ar i h ; n e n k a n l ı h a r b i 
tü Ü ıa:'or, lkelerçöküyor, taht -- = 

:·1:.·:~·~:\~~~::y::~~:: Yal ızFransızarazisiüzerinde 
~~:~:;:a::rı:~::;:.~.:a:. bin Alman tayyaresi d üşürüld Ü' 
l allı ınıanlık ı Bunca asır· t... • 

:~~san~ sG~ ~ ~~~~===~==~~==========~~~===== 
e aketıeriiçinçalışmışı•rdır. Somme Jnıntakcsı düşmandan temizlendi .. 

d.' "1'1edeniyet dediğin, tek 

ışı kılmış canavar 1., 11nkara 25 ( fl. 11. )- 1 temizlenmiştir. Fransızlar 
d ~akat, görüyoruz ki, oıe Garp cephesinde meyc'an Amiens şehrinin varoşlarına 

sız arazisi üzerinde bin 111-
man tayyaresi düşürülmüş 
olduğunu bildirmiştir . 

Norveç cepesinde Narvik 
mıntakasında müttefiklerle 

enıyet; ölüm yağdıran ka· muharebesi devam etmek· varmışlard1r. Sedanm cenu 
~:d!ı ejder, alev ıaçan top tedir. Şimalde Va/encies bunda Almanların küçük sı· 
h ı· illık, zehir kusan bomba Camberi llras hattı üzerin· zışleri ortadan kaldmlmışttr. 
• uıdedir. 1 

t de Fransız. ngiliz orduları Müttefiklerin tayyareleri bü· Norveçliler son günler ıar-•sanlık adına ne kad ... r 111 k /. k-
lcı man ıta arınm kuvayi yük bir f aaıiyet gösterme fmda harekatlartnı inkişaf llırıak: acuıalım hakikat k //" · ·ı 
~o~. keakin .. Haıi~, fakat Ü ıyesı 1 e mücadeleye gi- tedirler . ettirmişlerdir. fJ/manlar bir 
'llll:ıkat ı ri;miştir · Fransız genel kurmayı çok noktalardan mevkilerini 

Su tahlili 
Çitte çeşmelerdeki taşlıaoe

de çıkan -.e belediye tarafın· 
dan Çirteçamlık. gaı.inosuaa ge· 
lir ilmekte olan sn' yun şnrbe 
s lih olup olmud ığı ,tespit edil· 
mek için Istanbul veyn Arık.ara 
kiıayııbaoelerlnde tahlili yapıl 
mak nzere kapıılı şişeler dahi
linde iönrj riimek.te oldnğu 
haber alınmıştır. 

Eİ\if NİYET MÜDÜRÜ 
Emniyet müdürQ İhsan Güven 

emniyet umum müdürlü!ü ıube 
müdür muavinliğ'iDe tayin edilwiş· 
tir. lbsan Güven ıebrimizde bulun. 
du2u middet zarfında herkese lceo
aiaini sevdirmiş vazifeşioH devlet 
memurlarımızdan biridir . 

nakasoya konulması kararı ştı
rılmı~ tır. 

Vali teftişden döndü 
Bir kaç gQı:ıden biri Vakli· 

kebir nablye ve köylerinde tef 
tiş ve tetkiklerde bulunan vnll· 
miz Osın n Sabri Ad lın yarın 
şe.o rlmlz" vdeti mubtcmeıaa. 

Sadettin Ur z 
Cumhurly t H lk Pıırtisl 

Giresun Bölgesi mnfettlşi lst ü· 
bu! meb'usu Sadettin Urazın 

hazaran bıırtasındu şehrimize 
gelınGlerı be ·ı nm ktedir. 

Daimi encümende 
D.ıimi ncumon ç rşnmbıı 

gnnn V il vekili Mektupcu Er
tomn rıynsetıod toplaomı;ı ve 
vilayet işlerine nlt bazı kar r
lar itli u~ etmlştır • 

Belediye encümeni 
Belediye encllm ai dtın reis 

Muammer Yamnbıyığın rıyase-

o ~ Biz bu cehennemi bo· Sömme cenubundaki bil adına $ÖZ söylemeğe sefa- terk etmeğe mecbur kalınış 
rıtııan111 dışındayızıerçek; _tu_-n_ m_mtaka !liman/ardan hiyettar bir zat yalnız Fran· /ardır. 

Açılı:: buloaan vilayetimiz em
aiyet mödürlü~iine Sivas emniyet 
müdürü Hami Konuralp tayin 
edilmiştir • 

llnde t planarıık ruz an c.dok i 
ışleri müıakere ve intaç etmiştir 

;:~:: ::::i::!:n;.k~::~~;!~ Türk Hava . Kurumu -- Rize P ortak a 1 
'Q.~'l: Dileriz ki bu kan de- K o o p e r a t ı· f ı· 
t'ııtııde yüzmek mecburiye· y d K 1 d 

Ekmek fiatları 
Un fiyatları üzerinde 

yapılan tetkikatta, Elemek 
fiyatının değişmesini icabet. 
tiren bir fark olmadığı ci
hetle yine evvelki gibi birınci 
nevi ekmek ( I }.) ve ikinci_ 
nevi ekmek de 11 uruş on 
para da ibkasına Belediye 
~ncümenince karar verilmiş

ttir: 

5 ~~~ alt:~:•Y::~: Üs~~ e inci uru tayın a 
lçbır irkilme ve ürkuntu

Geçen yıl Rizede bir Porta
kal Kooperntifi teşek.k.lll etmiş· 
u. Hu Kooperatifin bir yıllık. 

faaliyeti iyi R•mdımaa vereme · 
mlş ve ortaklarını memnun bı· 
rakamamıştır. 

tl\l be Q Zerresi yoktur; arayan 
.. Ybfıde yorulur. Yorulur ve 
~Ordüiünden o irkilir ve 
hrker .. Eğer vaziyet ve hava 

tı kan denizinde bizi de 
}ij ~ 
bi ~eye çağırırsa, dunya 
k lır, kana kaa katarız, fa
t.t boğulmayız ... 

8iı güçlüklere röğüı 
t1.ttnıeaini yenilmemesini bi · 
ır· ' 
b,ll. Biz ölerek yaıamasını 

eıee'I •liriz .• 
,ıatl Dünya ufuklarını kapka · 

0,.-ı ;a bulutlar sardığı bu gün· 
'tele kulaklarımızda ve ıu · 

ıafl1 llrla.rımız:da çnılıyan ıes, 
ıL''J Şcfleri:::izin hiçbir tereddü · 
'~4 ~'.Yer vermiyen tunç ses· 

ttıdir. 

d ~Birkaç iÜD önce kutla
~ 1illnıı 19 Mayısın dahi 

8 ı . abraınanınuııeıi : ''Bir gün. 
Üb :lik111 Ye Camhuriyeti mü
. ' afaa m«buriyetine düşer-

~en k . . · . • vazifeT• atılma ıçın, 
'''rıcJı . t' e bulunacağın vazıye· 

,'~ irnkan re şeraitini dü
o~l'J.f"rı!receksin ı.. "/t1uhtaf 
"'dudun kudret damarlarm· 
I(~/. . 

trı asi/ kanda mevcudduı ! .. 
~ litUur içinde ebedi uy
lll lıııa çekilen dibi kahra
'1ıın dahi arkadaşımn sesi : 

l)ı· 'lcabederse bütün Türk 

6.11/etini, variyle ve cdniyle 
'" hudud üzerinde. şimdi· ;e kadar bu millet tarihin
e {}Örülmemiş sürat ve he
~esıe toplıyabileceğimizden 
••18 .. h . 
··.,.. ~ şup e etmıyorum . ,. 
'Urk milleti,· yüksek ideaıi 

:; h11yoti menfeati kendi· 
'ile beraber olan milletler-

Ankarado genç tayyarecilerimiz 

Büyük hava mitingi yapt~lar .. 
11nkara 25 ( 11. 11. ) -

Türk hava kurumu yedin 
ci kurultayına vilayetlerden 
gelen delgelerden kura ile 
çekılen beş murahastan mü· 
rekkep bir heyet hava ku
rumu başkanının reisliğinde 
bu gün kurultayın tazim ve 
•bağlıbk duygularının arzı 
için Reisicumhur ismet 
lnönü tarafından kabul bu 
yurulmuştur . 

Milli Şef kurultaym ça
lışmalarından çok memnun 
olduk/11rını, selôm ve sevgi· 
ferinin kurultaya iblağım 
bildirmişler ve muvaff akiyet 
dilemişlerdir . 

daf aa erkanr re kalabalık 
bir halk kütlesi gençlerimizin 
hu tezahuratında hazır bu
lunmuşlard1r . 

Dört saata yakın bir 
zaman devam eden ve baştan 
nihayete kadar büyük zevk 
re takdirle seyredilen bu 
hava mitinginde genç hava· 
cılarimız palanörlerile muh· 
telif tipte tek ve çift mötor 
lu tayyarelerle uçuşlar yap· 
mışlardır. Çok güzel bir ha
ra içinde gf'!çen bu tezahu
rattan sonra başvekil ve bü· 
tün davetliler sahadan ayrı
ltrlarken takdirlerini ve teb 
riklerini bildirmişlerdir . 

- -- -- --

Butnu ortaklar ya Koope. 
ratlfla boznlması veyahut Fın

dık Tarırn S!ltıŞ Kooperatif ıne 
iltihak arzusunu izhar edince 
umumi heyet toplaııtıya çağrıl
mış Vt) ilk toplantuııoı 14 5 940 
tarihinde Rlze Bulkevi ulonlı
rında yapmıştır. Bu toplantıya 
Fmdık Tarım Sııtış Koooptlratl
tinl temsilen Uirllk Trabzon 
mnmesılll B. Baba Tegln iştiralc 
etmiştir. 

Bu toplaotıda ekseriyet ol· 
madığıodan içtima 23 5 940 Pıt· 

ıar gQoüne talik: olmuştur. 

23.5 940 Puar gQnQ Riıe 
llalkeYl aalonunda ikinci top
lantısını e!tserlyetle yapan Por
takal Kooperatir', b !lkümet ko· 
miseri Valiye vekaleten Rize 
mektupçusu B. Hilmi ve Birlik 

Türk hava kurumu ye 
dinci kurultayınm toplantı· 
sı münasebetile bu gün eti 
mesuttaki tayyare meyda· 
nında büyük bir hava mitin
qi yapılmıstır. Başta başYe · 
kil Dr Refik Saydam olduğu 
halde vekiller, parti genel 
sekreterile mebuslar ve ku 
rultay delegeleri. milli mü · 

Valimiz Akçaabatto 

- -

·ıe beraber. 9ÖZ kamaştıra · 
cak yeni kahramanlık men, 
kıbeleri yazmak için tama
miyle hazır ve kati olarak 
karar vermiş bir haldedir . ., 

Bu seslerle birlikte ebe· 
diyen yaşamak azim ve 
ülkümüzden bizi alıkoyabi
lecek kuvvet tanımıyoruz J • 

Hakkı Tuncay 

!1kçaabat 18 (Hususi) -
Sayın Valimiz Osman Sc.bri 
lldal Perşembe. Cuma, cu
martesi günleri birbiri ar-
dtnca üç defa kazamıza gel 
miştır. 

'Kaymakam vekili Mazlum 
Usluata ve ref aketlerinde 
seferberlik memuru bay 
Fazlı olduğu halde hükrJ71ef 
binasına giderek o gün ak· 
şama kadar bizzat dahiliye 
dairelerini teftişle meşgul 
olmuştur. 

Ertesi gün yine mesaisini 
belediye ve hususi muha· 
sebe dairelerini tef tlşa has 
retmiştir. 11yni gün 11sker 
/!k şube6ile Jandarma d•I· 
relırinide ziTaret otmlitir. 

Uçüncü gün; şifahi emir
leri üzerine kaza merkezine 
davet edilen bütün köy 
muhtar ve ihtiyar heyetle
riyle uzun bir hasbihtıl de 
bulunmuştur. 
Değerli idare amiri Saym 

Valimizin köy davasına ait 
muhtelif ve fayda verici 

mevzular etrafındaki kıymet!t 
sözlerini dı::rin bir sessislik 
içinde dinleyen muhtar ve 
ihtiyar hey'etferine ayni za-

- bu yılki mahsul satışla
rından memnunmusunuz? 
sualine köylülerimiz : 

- Hay hay memnunuz 
Var olsun büyuklerimiz I 
demişlerdir. 

'ltılimiz de 
''.Arkcıı 2. tlı1, 

mllmesslll B. 811ha Teglolo işti . 
rakile yaptaa-ı uzun mOzakere 
ve münakaşadan sonra heyeti 
umumiye İstanbul yaş meyve 
ve aabze Kooperatırlerl Birliği 

ile mevcut hnk, hukuk ve al4· 
knsının kesilmesine ve Portakal 
Kooperatifinin 33 Nelu Rize 

Fındık Tıarım Satış Kooperatifine lrtı'hal 
Htibak:a k a r a r vererek: 
datılmışhr. Ziraat Bankası MDfettişi 

lçllmda iştirak eden Birllk Tekin Oktııy'ıo refikası bu sa
mllmessili B. Baba 'fegia dlln bııb tedni edilmekte olduğq 
Rizeden şehrimize dOnmOştnr. memleket b stnor sinde genç 

B. Baha Tegln raporunu Bir. yaşta irtihal eylemiştir. 
ilk merkezine verdikten sonra Merhu meye Tanndan mağfiret 
~irleşmeaio resmli fQrmallteal diler Tekim Cktay'a taziyet be· 
·kmal edilecektir. JH eyleriz. 
~=====-'~=:,;;:==============:=_;====!o:=---===-==ıı:::::o 
GÖRÜŞLER D~YUŞLAR 

Bir gazeteci a ş 

Şehir gezisi intibaları .. 
-8-

Şimdiki Mııbarremhı Kab· 
vesi yHında bllylllt bir havuz 
vardı develer, atlar, eşekler su 
içerlerdi, şimdiki snmer ılne

masıaın bahçe kısmıod büyük 
bir antrep::> •ardı. lraa develeri 
öatındo yıkılır, lrao tr nsit eş· 
yııaı boşaltılırdı . Ş!!mY oteli, 
Tevfik Hels namında ( .otelin 
şlm ·iild mııstec lrl B. füsbml 1 ve 
Ab.ıaedio babaları) bir aatıo 
idaresindeydi .. 

Bu ad•m otel ve gazlaoda 
k.eodiH hu bir adabı mullsşe. 
ret teali etmJşti. .M13mleketio 
ekabiri buraya devam edetdl. 

Ot.ılları onun yerini tuta. 
madılar Ye tulamıyncaklar dıs .. 

Umumi httrp hicretinden 
udette barkın ball şöyle idi: 

Çarlık orctn1unuo bırnJı.tığı 

anka1 yığını, at.ar •ilaçları ke· 
mirmiı, otlar kı.ıru11auş. bırap 
turıp maıızaruı olan bir 7ar 
aallaı i•l•Iıtt. 

Geçen sayıdanmab3t: 

G 1z11ı B. IJUseylnlo B:ıledi
ye retslıtl za'Ilaornd burası 
es!lslı olnr k ele alıamış ve 
uvRrılm ğa başlıımı\ tır. 

Merhu'll Vali S .mib Rıfat 
zamanı ı:lı.t bJhçeala ort sına 
bir köş!t yaptırılmıştı. Bflııhara 
lUzumsızluğu anlaşılarak bu 
köşk yıktırılmış ve her iki bnh · 
çe seviyeleri dDzeltilorek bir 
ıevlyeye getirilmiştir .• 

Uzun etmiyelim ... 
Belediye Pıtrkı i libal g • 

çire geçire bugOrıkU ıekllol 
alıoceye kadar 20 , 30 bin 11 rn" i 
Belediye blltçe laden eritme' le 
şu gördOğQmllz h Hol almıştır. 

Bu kıso tarihçeyi dikkati 
dlnllyen g ız3teci nrkad 'j sine 
muyı göstererek bloııoıo ne 
ıam 0 yapıldığını ve ilk sla • 
oıama bu şebre ne zıımao gir
diğini .ordu . 

- Sonu Ya.r -
CEVDET 11.LliP 

• 
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(YEN/YOL) 

Herkes içint 

hukuki biloiler --
AJANS -~ 

rultayı 
Vesait işleri 

YA ZAN : Avakat Zituıl Cıın 

-1-

EıkiaeD vcaııyet teşkiliti lcQ. 
çiik veya ahcarun menfaıtJarıa
dan ziyade o u ln naacbetto 
bulaunlıırın nfaatlernıı sıy net 
içia kural uıtıı. Y eai kaideler, 

~ıial i~nıa aeafa tıaın tobdit 
edil•eaini .ıo laeaaba katarak e : 
çok iıiai röraasiaa ... deni ve ya 
haklı n kaauai eh!iyetsixlik laulu· 
aaaJarı lai•ayey• ite ayildir • 

lnaaDlar laiıı bir mücadelede 
nktindoa ev•el hayata rözleriai 
kapaaınk Hbebile geride reşit ol· 
mayan evladlıırını bırakmak ta ve 
ya auen enadan COfD:a Ve ya &OD· 

rad&D •ima b de i ve ak. i mal 
liyel ve aaatalıklı işleriai bihakkın 
rörmekteu aciz yeya başkuının 

•maiyetini tehdit eder veya aile· 
aiaiD H •ı.ıhitiain nokaaa terbi. 
Y8naesiadH feıufüide israf veya 
ayyqlıfı ve fe111 hal ve idnrele· 
ri itiyat etaoaiaclen ren iııini ve 
ya tol11k çecııfuo• zarurete bara· 
karalı: ııiıiai yardıma muhtaç olu 
va yala.t ba hallerini e yiee biJ. 
meyea bıtkalarının uldıınmalara 
aetiıeai zarara s kııbilecck ali r· 
da DıılaDur • 

VeHyct altına alınualtları 
kaaan Deş lı:ıama ayrılmııtır • 

Birisi nl1yet altında bulun•ı 
yaa k.lıllk.lercfü, yaai altcıı Ye 

aaHı ilen n1a ltabaaı ıı..m ol•a· 
yıpta aıaaıı ilen Teya aaa ltılta. 

sının nllyatlari kaJflırıl .. •o aelı:iz 
yafına katlar elaalardır . 

later Dlylk ana n b&yük 
lıtaltaJarı Yaya a111oa, dayı, bala, 
teyze, atabey, ablaları ltulnıaıua 

iıter b11olar çecuRtın mektebe de 
vamını, bir aanatı öğrenmesini, bir 
hastalıktan tedavisini temia etsin. 
ler: kanunumuz çoc k üzerinde 
bıılllarİD yelfıyet hakları ı tanıma• 

m•ıtır. Hut lılı:, boğulm , v• a, 
dizer knznlar ve harp ııebobi'c 

can verme inaanla için mukadder· 

dir • 

Velisiz çocu'dar Mgıadıkları 

hamilırın vesayit rllarıoa uy •· 
• aıaı taabii iıteyemez. Zira aldı er· 
mu ve adetea de küçükUir. Fakat 
filH va11lık edenler keyfiyeti ha 
mH ıulb mahkemcıinc arzuhalle 
veya şifahen haber verirlerse f11a· 
llyetlerine ıaeşruivet vermiş mede
ni vazifelerini yapmış olurlar. Bu 

işteki ihmal çok def hüsnüniyetle 
hizmet edenlerin bile oankörlü2'e 

02raaıahrile üzülmelerile neticele· 
·nir • 

av ku 
Başvekil Re/ ik Saydamın .nutkuyle açıldı 

Ebedi Şefin ruhunu tazizen beş dakika sükut edıldi 
Milli Şefe bağhhk duyğular1 arzedildi ..• 

• • 

!inkara 23 ( fi. fi.) -
Türk Hava Kurumu yedinci 
Kurultayı saat on da /foka 
ra Halkevi toplanmış ve 

bu içtimada Bü'lük Millet 
Meclisi reisi, Başvekil. ve· 
killer Parti genel sekreteri. 
Parti umumi idare heyeti 
ve meclis gurupu idare he 
yeti azaları. mebuslar. ve
kaletler ve müesseseler er 
kam, matbuat mümessilleri 
hazlf bulunmuştur. 

Yoklama yapildıktan son· 
ra Başvekil Dr. Refik Say-
dam kürıiye gelerek Bçılış 
nutkunu söylemiştir. Başve· 
kilin sık sık alkışlanan 1 bu 
nutkundan sonra riyaset 
divam intihabı yapılmış ve 
Ebedi Şef lltatürkün ruhu· 

nu taziz için beş dakika 
ayakta sükut edilmiş ve bu 

ihtiram .resmini müteakib 
kurumun hamisi Milli Şef 

ismet 1 nönüye K•rultayın 
tazım ıre bağlr/Jk duygula
rmm arzi hakkmdaki takrir 
sürekli alkışlar arasmda ka 
bul edilmiş, Genel Kurmay 
Başkamna saygı ve sevgi 
/erini bildirmesi ve Ebedi 
Şef /Uatürkün muvakkat 
kabrini ziyaretle çelenk ko
nul(Tlası karar altına alınmış 
ve Kurumun dört yıllık me· 
saisine ait idare heyeti ra
poru tasvip olunmuş, encü-

menler 11yr1/mış, kızı/aya 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Kurultaym sevgilerini bil· 
diı mesi karar altma altn· 
mıştır. İkinci umumi celse 
Cumartesi günü yapllacaktır. 

Öğleden sonra Kurultay 
Bdma seçilen bir heyet ku-

rum Başkam ile birlikte 
!Uatürkün muvakkat K:Jb· 
rini ziyaretle bir çelenk koy· 
mu; tur. 

G rp Cep esinde 
Şiddetli Muharebeler Oluyor . . 

~ 

Müttefikler bir hayli arazı geri aldılar .. 
Alman kollan şiddetli bombardıman altında .. 

ı~aız intibrıpli iatihapsı:r: muıariyet 

leria auküt ; nü aüstel:r:imeir • 

Bir e bir s eneden fula bapla 
c!z.asile mııhk:Gm olınlaı ıa cna 
evl rinde kııldıfı aiiddatçe keadi 

işi rini ıö•mcktd:i iakbsıılıfı 
kı1t.uoi bir hi aye aelaebi •laııtar. 
Birde ihtiyaılılı: veya b~dtai ;;./a 

liyet veya tccr11beaiıli&"i sobobilo 
işlerini gereki 1rHti EOrıacltten u z 
olduğunu ıabat eden hu biyllt• 
de isteuıo bır vaaı tryia edilir . 

hte bu ,üzdt:c iı.sularl4 mi 
naubellerinde kendilerİLıİ zaurlı 

tıısırr flcr den ve başlularınıda 

bu muamele! rıQdeo mCıteaaair et 

!inkara 23 ( 11. 11. ) -
Garp Cephesinde müttefik· 
/er şimalde Gaberi civarma 

kadar olan araziyi istirdad 
etmişlerdir. Halen bu mm
flkada şiddetli muharebeler 
olmaktadır Mi:ttefık hava 
kuvvetleri Saden mm tıka 
smda Be!çikanm cenubun
da fflman münakale hatla· 
nnı ~e Fransanın şimöli 

şarkısinde !Uman kollarını 

şiddetli surette bombardı 

man etmişlerdir. Norveç 
Cephesinde de hareket müt· 
ttfikler lehine inkişaf et· 
mektE:dir. 

2~ M•YIS _!!, 
( \ 

1 DOGDUKÇA) 
\ --~-----------

Dumiupınartrı 
Revüsü 

Geçen akşam Hafkef. 
sinemasmda Dum/upırıl~ 
ilk okulunun minimini/ert 
ni büyümüş gördük 

Büyümüş derken. ger 
bir zihniyete dönerrek ç~· 
cudu küçük. 6ciz ~e ıa-rı , 
te16klcl ettiğimiz anlaş1'f116 

mahd1r. Y•vrul•flmızdı ır 
tim•! mekt•p muhltf n/11 :,. 
sir/erlnl mükemmelen P · 
müş olmaklu/ımızın netic~; 
siılirkl. Bizi bu yolda bı 
ifadeye sevketmiştir. 

Oldukca uzun bir çaM, 
ma ve devam// bir ef11e 
mahsulü olan ~üsame~ 
nin baştan sona kadar gıl; 
zel geçmesi. her şeyde. 
evvel yavrulanmızm tek; 
ve kabiliyetlerine en carı 
delildr. 

Sahnede tam bir ciddr 
yet ve intizam içinde ~11' 
fesini .başaran Çocuğl1~ 
Büyüklerin dahi tahamf11u· 
/ünü aşabilecek uzun yd 

yeknasak bir programa sf 

dakat/a bağlamşım atkı.~~;. 
mamak mümkün değtlu' 

Müstait vavrular1mıt,
"l1ksüs., revusune kad11 

sıralanan numaralarda go~ 
terdikleri muvaff akiyet~e ' 
onlara bakan gözleri s~ı'tflç 
ytJşlarile dolduracak d~rf 
cede kıymetlidir. 

Hususile Cumhuriyeft 
sadakatın. Şefe bağltlığ!fı 
en duru ifadesini minirf11P 
ağızlardan duymaklığunıt~ 
gururu pek büyük o/muşl 

l'ıemani Muammer t11fl 
fmdan vals üzerine beste 
/enen ffksils revüsüne ge_ 
lince.· yavru/11r1mız buf1d6 

da müstesna bir kabiliYet 
göstermişlerdir. ff ncak, prog 
ramm geniş tutulması t'~ 
besteni11 yeknasak o/US 
Çocukları pek yorgun da' 
şürmüştür. 

Bununla beraber o gt 
cedt:n aldığımız intiba/
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temiz ve engindir. 
Yavrufarirıızı överktfı 

orılafl yetiştiren de_qerli o~; 
retmenlerini de tebrik ederi 

Çul~ 
Zira eıılEi bizm,.tl•r ur.utulur 

Şutların ahvalin tazyı!Eı gözden 
luçar • 

sayaldere gelince: celi veya 

hayatta mutadın ve tıbiı•ığin ba
rici yaşayiş ve diişüoüşle 111tıl hu· 

talıfı veya uiflı~ine o~rnyaolar 
.zarar v• kirici herk.escc bıliıı a 
mulabazalara l(Öre muhakeme ede· 

memek. iç.n bu se• cplcrıo aele illı. 

üçunun tahııkkukoodı- bamaa vuı 
tııyin ettırmeıidır. Madeııı hakların 

ışlimııl ve ıstıfıı ca.nde ser bcst ve 
chıl bir iradenıo bakım ve anim 

olmııaı lazıi.lldır. Gerelı: küçillı: re 
reksc bu alr.h n•aıulıyet veya sui V a limiz Akçaabatto 

••:s . 
Cemiyetirı u .:ıumi kaideleri ara· 

ınoda tahis ve servetini meşru ıe· 
kilde himay den ııciz. Tanırnıd <"ı 
adamlara t ~ crube etmeden temiilu 

ıız fabiı veı esi ye Verir mnlı ta· 
Hrruflarında fikri sabitle hnreket 
eder. Mutat ihtiyaçları için müra 
caat ettifi satıcılar cmvalina ıli· 
veairlır. Halbuki malları karıalık · 
aız lüzilmsüz başkasına rehin edi· 
liyor. Öteki muraoaat ediyor. Bi· 
tüa malları haksız yere ve rucıt 
edllmez yollarla başkasını• eliae 
geçiyor. Asıl ihtiyaçlarına cevap 
verea zarar görüyor. Oaa bir şey 
kılmıyor. Beri tarnfta bir ı san tı 
yıaıyor bir şey kazanıyor yahut 
tabit bir iyradı var fakat kazan· 
cıadı ehemmiyetli kıımını israf 
ediyor. Ayyae olmuş evi1ai barkını 
dil,ıünmiyor el kirli ile yüzünü 
ki rJf!tiyor aileıi ve ı•ndiıi zaru. 
reu., ye yine böyle ballar 

baH iıfal ediyor işte bı.ı gi 
de vaai tayıa olanur. Bu 
devlet biımıtiaı alınmata mani 

yeıı7it ılt1111 .ııamık maaıh ••· 

•I r abı ın teaarı utları bu tcmı 

aattan mıbr•• k.all1•r. bu h 1 

e wıyeli• aeJeai zev&.ıa• aüıava· 

tıno Lyaıu. Camıyat a&ayatıada 

baklar kefaleti mlteHlsile lıııırbiriac 
ba~h vo uaüeuırdırler. Hesapsız 

auraka asız taa .. rruflar cemiyetia 
medeai ve ilttıaadi eaaslarıaa elve· 
.ışl. olamaz. 

Soara küçüklerin balı:larıaa 

baık•ları tarafıadaıı tHaYua edilir, 

ıaahk:emede eeadisiııi midafaa ve 
, dava edemea. elail datlldir bir an 

evvel halli Jwa ıeJea davalar 
oaua biiyüma.ıai belüiyemu. Ü· 
kidell yaı küçiUdütü aQrGriaama· 
ai keaerdi • 

Şimdi -u itakıatlaıuia klflkle· 
ria ya v•llyet nya naayet altın· 
dr olduklara farz ecaildia-iatlea mo. 

rürızıuuaıı cereyan eder • 

Tcmyız lr.udretici baız küçakler 

haksız !ıılleriııdoa mulovoUit sarar· 
!arından meıuldurlor • 

Bu mulabualarla veliyet altın· 
da olmiyaa kiaçiilderia veuyet 
allına alınmaaı, mallarının defttırİ· 

aia taıazim ve muraitabası bir çok 
şahit ve müeaacseleci&ı yüldö meı · 
gıalitatleriai teşltil cdea içtiaai 
hıdlsolırdoadir 

- ~3şlarafı 1 de -

JJe/çikada lngiliz ardusunun erzak v~ harp malzemesi 
taşwan kamyonlarJndan biri 11Jman tayyare hücumuna 

karsı mitralyözünü kullamrken 

- O halde şurası da ha· 
tlfıma kelmişk~n sôylemeyi 
fayd.ılt buluyorum: eminim 
ki, bundan böyle milli mah 
sili/erimiz dünya piyasala
rında reveç bulacağı ve yıl 
geçdikçe daha fazla değe: ini 
artıracaqı aşikardır. Bina-

s·atı:rla 

Belde işlerinden Örnekler • • 
Belediye, beldeyi "süslüyor • Dört 

beş ay cvel Trabzondan ayrılanlar, iki 
ilç ay sonra geri döner dönmez yer 
yer hazırlana!? sürprizlerle karşılaımıt 
olacaklardır : Doğu Ataparkta'ki ka· 
meriyeler yerlerinden kalkarak biri Za
nos' ta , diğeri Soğukıu'daki Atapark 
köşkü önünde mevki ve vazife almiş
lardır • Bunların yeni adları , otobüı 
bekleme mahallidir. 

Çifte camlıkta aıri iazino [yapı· 
lıyor. Aynı zamanda , asırlardan beri 
ayrı ve gayrı yaşayan çifte çeıme
lcrle çifte çamlık biri birine bir demir 
bağla bağlanıyor , yani suyu çok olan 
çifte çeşmelerden, suyu yok olan çifte 
çamlığa su getiriliyor. Bunlardan başka 
ikisi çarşıda, biri Moloz' da olmak üzere 
on bin liraya üç asri heli kuruluyor •• 
lıte birkaç ay'ın birkaç örnek iıi ! 

enaleyh hepimize ta'tsif
4 

ediyorum. toprak işlerind4 .,, 
çok Çll/Jşmız. bir k3rlŞ /JI 
ekimsiz toprak bırakmaf1 
lım. 

Dikkat ediniz , sonund~ 
bu emeklerinizin bol /JO 
mükafat mı göreceksin il ' 
son söz olarak şunları d~ 
hatırlatmak isterim: kuf11~1 
oynamak. rakı içmek. f at 
israf gibi tehlikeli afe/le~~ ı 
kEndisinizi ve köy/üntı. 1ı 
muhaf •zaya ç11/Jşımz. f1111

1 
timinzi ve benim arzu/arıf111 

uyğun temiz ve dürüst ffl~ 
sanların takip ettiği ro1 

siz de takip ediniz. 

Önümüzdeki nüfus sıl 
O' 

mma esas olacak numor 
taj işleriRe yakmdan a/4~ 
göstaren Valimiz bu hlJSıJ 
ta Kaymakam vekili Matl'f 
Us/ulaya icabeden direk11 

/eri vermiştir. f 
Kemıl OPIJ 

l 
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HAL EVi KÖYCÜLÜK KOLU NEŞ İYATI 

<e 0

Y/Ö ö~tülh1~@10 
M~~~D~~ü 

illi İktisadın uvv tlenm si her vandaşın bir devası olmalıdır 
na yardım etmelidir . 

Hane icar rtırm 
KOJU CloRl Kn. No : 

Sotaklu Haae ~5 

Defterdarlıktan : 
Yukar ı eT ııfı y zıh hane bir ıene mQ d tle ve çık artır 

mı ıur tile ic rn v rll c ktlr . 
Talip ol olarıo 29-5-940 t rihln mnsadnf ç r a b o n 

sut 14 d yQıd 7,50 mınııkk t t minntlıırlle oırll t Tr b on 
Defterdarlıı?ıoa mDrac ııtlnrı mıo olunur . -4 

Hükrı etimizin milli k lkınm siy seti her 
Şeye rağmen program! yürüyor. Yol, demir-
Yolu, su. sağlık siyasetleri yanınd köylünün re
fahını temine yarayan iktisat ve zıraat siyaset
leri, her gün yeni yeni kar rl r! . memleket 
ekonomisi islah ediyor, kuvvetlendırıyor. 

Bunun için karşılıklı, birbirine bağlı, milli 
mesleki, ahlaki vazif elerjmiz vardır . 

Her şeyden evvel fazla istihsale engel olan 
amilleri ortadan kaldırmalıdır . 

1-Toprak mtlnasebetlerine ait hukuki, idari, 
iktisad, meseleleri - o bir takım formaliteler yU
ztınden bir türlü hal edilemiyen me~eleleri -
her idare şubesi hemen her işe üıtQn tutarak 

Tuz kayık ve hama iy ücreti ri 
siltmesi 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
1940 mali senesınde Pulatane amb r rı 

700 ton tu%an vapurdan sahile ve sahılden a 
kadar kayık ve hamaliye ücretleri münakasaya ko a . 
maştur. 

uf1JI 
I pO 
inil 
rı JI 
ııtfl' 
/ati' 

f/erJf 
na~1, (1111 

rıff11 

t f ~ 
roN 

sıl 
0 ro 

Bu yapıcı siyasete bütün milletin, köylü ve
Yl ~hirli her hangi meslekten olurıa olsun, 
her vatandaşın yardım ~t~•.sİ lazımdır. Hele 
ıon yıllarda zirai istihsalımızı artırmak ve kıy
IXlttlendirmek meselesi bir kat daha ehemmiyet 
kazanmıştır. . 

Fakat, fazla istihsal Y pmasını ııtediğimiz 
~er kesin _ çiftçi, sanatkar, fabrikaci ve kafa 
1§çileri _ gerek kendin~ gerek başkalarına ait 
Yapılacak bir takın mühım ve karşılıklı vazifeleri 
Vırtlır. 

halletmelidirler. Burada madde tasriiue kalkar
şak çok uzun sürecek. 

2 - Aşayiş, pasif korunma, •ağlık vesaire 
gibi her kaza ve vilayette mevcut komisyo Jar
dan başka birer ( Milli kalkınma · komisyonu ) 
teşkil edilmelidir. Bu komisyonlar, köy mınta
kalarında bütün köye ve köylüye ait her türlü 
meseleleri pratik bir surette halle çalışmalıdır-

Dc::vamı var -Köylfiden fazla istihsal beklemek hakkı
tnızdır. Fakat köylüye dd devi tçe ve milletçe 
~iden geldiğinden daha ~azl~ y~rdım ve rehber- ilan ~!y; ':~~~eıınııı payıa,masındu 
lık ttmemı·z zaruridir. Bır çıf tçı neeen fazla ek- ' GOeterile gt.de • artırmaya 

Alcçaabat iora memurlufaadan : lttirak edenler artırma tart.llameainl 

llıiyor gibi köylünün. toprağı niçin_ fazla mahsul A,ık artı•a•ile paraya çevri ~:umbio~:rııtı~':nC:!:e:aı_::-;:1 :t:: 
Vtrıniyor gibi suallerın etrah~da yuzlerc sebeb- leo.k ravıl ank•lta .. elduta; ad n ihtıbar ohuıuıar. 
J.. d h kes bılmez h tt h" ı· Bır parça plılıfıa yirai bine ti Tayin ecU.le• ı.aaıııula gayrı '"r ol Buaları er , a a şe ır ı- menkul ,.. d111a bağırdılı:laıı sonra 

aşır itibarile (ı868~) laiueaı va baı en çok arurana Uıale e41ilr ancak 
ler her vakit kkylOy . kapahatli çık rırlar Ye par9a tarlaaıa taıaaları (172800) artırma bediili ••11.aıaen .kı1metuı 
Oha •• Tembel cahı·ı, bılme ne .. derler. laiıH itnıarile (~8665) aİHHİ •• yd%de yetmif beşiJı.l bulma& nya 

"4 
1 

bir bala •• zeaın tamaai baue (O utış uteyenla alauğuıa rııçhaııi olaa 

b 
• t"h } k · fh ı.· d~er alal!ll.klılat bulun11p U.bedol Mili" h atımızın u ıs ı sa . e onomı sa a- ille ılibaril• 3a bıneaı. bunların G gayri menk11l ile teınln 

~ .. ı ay dd l } doludur ki h h Gayrimea alia baltandvta aıev ediluıiıj aıcaıaruııu mecm\lundau 
1 oyle karışık ınua e er e ' er an- ki, maiıaUe1i1 ıotaQ ı, Ne. ıı fa%Jaya çık111usa ea ~ok artıraııııı 

()' b• kk ...J a•ta~le h küm Vermek 1 $ ı. k;- • .J ş b tıtalıhQdtl bakı kalmak bere atlırı:ııa OD 
Cll tr V&ka ha ıncıa r " b/loi a 5 a oyan .. tapHUll u at 0011 Glla daha lemdtt •• on beştııct 
dox. 9'l7 vo Şuoat g~a ve l;11aa 934 1ıı.o.ıı olan Hl· 7·94v cama gll.ıı.il ayııi sa ata 

5rU olamaz. tarib ve ôO, aı, 62, ~O nvaaral•· yapılacak a.rlırmacıa, belleli ut.ıı ı.toyt 
İ t b zda köylülük h y tının icap- rıa~a Şııbat 9'1.8 ve Ni1aa wa4 ııi.o. alacağına rllçnıuu olaa diğer l Ş e U sayımı •• .. .. t' k d" . larıh Ve 57, 6~, 15, gmarala· alacaldılarınogayzimenkul Uetemln 

arını Ve şartlartDI gozonune ge ırere ıyoruz kı: ruıda ve ayai taıih ve 38 65 ve edUaılt alacakları mecmuu.odan fa.ıla 
h l l · · f L •• 1 16 d · ' ' 59 ya çı.luna.k şartile, en çoll artırana F l iyi ma su a aıa ışı y nız ~oy üye aumaral~rıa • ~yDı .t•rıb ' ihale edilir • .Ul>yle bir bedel eld 

d•• az a Ve f l • t•h l 1 l 6tJ, 17 Va JIDO &JDI ,larıh 60, ed.Umeue ihale yapılmaz. ve ıatış 
Uşmez her vatandaş aza ıs ı s Ç ışına arı- 67, 18 vo yıa' ayai tarııa 61, 68, taıebl dtt§er. 

ihale 30-5-1940 tarihine müsadif p rşemb günu 
saat 15 de Palatane lnhisarlar Müdürlü ·ande g p l c 
ğından t lip olanların ve malumat alarak p surm~k 
tstegenlerin teminat alcçelerile birlikte ismi g çen Mü-
dürlüje müracaatları ilô.n olunur . 4-4 

Saydiye resmi artırması 
DEFTERDARLIKTAN : 

Trabzon erkez kazsısile, Valtfikebir, Akç abat, Sur ve 
Of kazaları sahilleriAin aaydiye resmi ı .. H z.iran • 1940 t rı inden 
31·· Mayıs •• 1942 tarihioe kııdar devam etmek üzere ikı seoelı i ıhale 
edılebe~ioden k yfiyet 22 Mayıs 940 tarihinden itibaren 10 gün 
müddetle müzayed ye kaaulınuştur. 

Mobamınea iki • nelilt bedel 7004 lira 38 kuruş ur • 
llıalo 1 Hıtz ran 940 tarihi e müsadif Cumarteı-ıı n s 

de yapılacaktır. Ş rtnemeyi törmek isteyenler her guo Vari at 
reıiae müracaat eden L: görebilir. htiıama talip ola lar ah en 
bedelin yüzıis 7,5 buçuğu olan 525 lira :\3 kuruşu h vi t~mı t • 
tup ve u.çesioi hıı il zarf ile teklif mektubunu havi zarfı bir uç üncü 
ıı:arf içersine ko up kapalı ve mühürlü veya ııualı olduğ'u h lde yu
kamia ırösterilen 1 Huiran Cumarteıi günü saat ] 2 ye kadar Def-
terdarlıkta müteşekkil komi.yona tevdi etmeleri ilio olunur • 2 .3 

Kız Enstitüsü Se 
açılıyor 

• • 
Si 

KIZ ENSTiTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Talebemizin 1939 - 1940 ders yıhna ait m s ile 

rini gösterir sergimiz 15 Haziran 1910 Cumartesı günu 
açJ/111ak üç gün devam edecekUr. 

Sergi her gün sabah saat 9 dan 12 ye ve 13 d n 
18 ze kadar açık bulunacakt1r. J-2 

Kooperatifimiz namına Müdür Yalıg Şeheri şu 1 k 1 19 ve May11 91.) ve ~51 Q\l .8& · 6 Ua7ri me.akcıl .kon.411ine lh.U. 

Pazarlıkla inşaat e si tm si raJarıod• •tıltayyet • :~~~ ~.~:: :~:;! ::!!s:e·f!~~! s h 
'falr.tır olonaa kıymet ı .kararı teaiıo1uaaru lleııciaitea evveıerı Yahya e eri tJB yöndim Başkan Bbdullah Bulat 

C. H . p Vilayet idare heyeti R isliğinden : (a28) lira (60) kur111 • - yöuek teklifte bllluua kimM uzetmıe kar lu başkam Abdullah şu süretle imza edtcektir 

Trabzon Noterliğine 1 ilanini dileriz. 

imzaya seldhigettar müdür suretle imza edecektir. 

A t l - t olduğu bedeli• alm&ia ruı elmıu veya 
324 ı · bedeli keşif lı Trabzon Hallc.e'Oi Sınema 0;. r ıraaaın yapı ·~•tı yar, . rv~,aaa bıılunmusa hem11n aa~ rb m dde Bulad ın imza örnekleri aşa- 23 Mayıs 1940 

,. O rra LOT'rKS) ·ı le. l k A~çaabat ıera daıro11nde ıeartırmayaçı antıpafeık..,tırua • d d 'l . t· '-"le ,,.rabzon Fındık Tıarım 
1 
•sı tavanının ( CE c.. 1 e ap anması açı pazar- 4 7 94U Perıembe ruaü aut ıc, de 1.bale edliır. ilti lhaJ.e ar1M1uu1e.kl fark gıya erce ı mış ır. yır e- 1 1 

ı;Q konuldoğand n talip olanların 10') de 7 buçuk peg 1 • 1,1.ıu l•JrlıMnıılaa artırma ve geçe.o gtınler i~cıe yilı;befl teıı timiz sıtatüsünün 33 cü Satış Kooperatifi 
'k'asile ,,e Nafıa id resinden mas'lddak ehligetnamelerile artııaıaesi 2i·~·M<>1 ~ıu..db•~ 1 ıu ~::a:1:1~n~~ı!e '~:ee~e k~~~=,: maddesine tefJ/tkan im%aga /an daired le n 
1 lı • - - t 10 d n baı-en \H0·81 •• o. ı e .... çaa a •a J -h. tt .. t. '- l l . k Qaziran 940 Cumarteil unu saa a rartıge mü- d.alrMlaia •un n a~araıa.Ua aeıauriyetimi&ce alıeıd.an \alılil olun ıe a ıge ar yone ım 1e.'lra u as ının aqnı o 
'•c ı..rıı..uı ııraı.üaui ıtta atıktır madde USI) baflkan ve asba,.kan ve üge- edı'/ .. rek venı· v0ı Gazetesı·. 
~tl•rı. ll"·da 1•-'ı aı--• ... .1~- 1a-•- --•t r r .. I ' I ' - - -· ...... ___ -- -- mr b.p haııe yukarda ıoııterile ı . J b" ·ı d- v h b 

A S Al k ınat almalı: lıtorwer, ltllıı ıaı-tııa 1~ _ 7 • 9! 0 tarihinde Akçaabat lcrıı erınuen ırı e mü ur ı a ga ne te /iğ olunur. 

rpa ve aman ınaca meye ve ~·0·81 doı7a ııuıaaruUa daireal odaıımda iftııı 11.b ve- Şelıeri'nin im%aları koopera· ,,.rab• n Noteri 
aıeauriyeti.ı.ıııu muraoaat etmeJ.WJ.r. gö&terile.n. artırma oartnnnıesl daire 1 i "" 

BELEDıyEENCÜMENlNDEN· ~ ~tır~p~~1~1~• .;.;.~_d_e_u_ıı~b~~~ğ~ıı~ıh~o~ı~~u~r~·~~~'~V~i_m_lı_i~_;ı_~~m~-e~d~e~ce~i~~~i~n~~~~~~s~~~~~e~ıı~~~-
• yasılı .lnymelın yil&de 7edib11çuk 

B l . t nıi•at ht1goanları için (73JO) kilo arpa ıliebeUnde pey .. ,. miutbılr Bakanın Arsa Satış il e eaıge a I' em.inat melttıabıı tevdi edılöe11.ktir(12') 
t (7 J20) lcilo ıtımanın mubagaaıı musaddak l'ırnameıl- s- lpot.k lalllb1 aıuatblarla d.!Aer 

Artırması 
'-• fıh• ·1c 17 ıu-11 mütld•tle elcsiltme;e kcmrılmrı•t•r allkd.arlarm .. LrWak hakka ..aıp l' 

0 
: Cınıi ıacvkii 

:ıı ı •n _ ~ r • larl.lllA 1a7ri.ıllenkcal berla•eat ka.IUa 
Elcıtlme 7- H a•iran 940 Cama ganrı saat 15 de itr• rıaı ııuuU• fal:& n •ura&. dair 

Ol~ /ele t (4 ı..) ı · 5 ı. olu lclclialarıaı iflnı Ula tuihiadaa 

meaabası kıymeti 
L. 

M. Teminatı 
L. K. 
3 75 
3 00 
7 50 
6 75 

r, lt.tıc•lctır. Teminııtı muoa a 11 " ıra ~ıırrııtar. lhUDaı'en yirmi ıtıı lç.uıdı evrakı 

'l
-liplerlrt .,,., fÜll ,.,., 15 dtı encamentı mııracaatl•rı mtlıbtt.aledle ldrllk'9 meaarlyıtlmi 4- ] • bllfbaelwi l•J Mer. a.lı:a1 hal 

"-:l•11ur. -4 •• la.akları \apu lic:UUe •bit alaa 

Gayri 
~·t Sokağl 

t,,,k Semeroller 
• • 
' • • t.,,k • 

Sem rcller 

menkul satış artırması 

• 
H 
M ğıtıa 

M, No. 

108 
109 
110 
111 
ıoa 

U:ulıammen atedıl 
K. No. Lira K. 

~:-ı7J 3165 
19 
21 

00 

00 

1 Dllkkia arıaaı Kuııun dere tabakbaae 116, 96 M 
2 ,, " il " ,, 170, 79 " 
3 ,, ,, " ,, ,, 219, 57 ,. 
.. ., ., ,. ,, " 206, 67 " 
ö " il " ., " 292, 79 o 
6 '' ,, ., " ,, 288, 91 " 
7 il " ,, ,, ., 17 6, 02 ,. 
8 .. ,. .• ., ,, 297, 88 ,. 
9 " ,, ., .. ,, 161, 86 " 

50 
4ıt 

100 
90 

jf>O 
250 
100 
275 
100 

11 25 
18 75 
7 60 

20 63 
7 50 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Yukarıda eina n aiktarile kıyaethıri yazılı bulunan Hu!uııi malıuebeoin T balth ne mahallesı· 

aia Kuırun der• mevkiiatieki araalarıaıa mllldy tı .atlıtn çıkıırılmıştır. 29-5-940 tarihine ç tı1n ça' 
t••~• rilol aaat 15 de Vıllyet Mıltamıada toplanac ık olan D.ıimi E climendc ib leleri yapıl caktır. Is 
teklılıtrin muvakkat teminatJarile •e:z:kür fılD ve ıantta Encümene mürac atları • 4-4 ---

,,ıa;' 
hıısıl· 
8 tfıJ 
ekti/ 

.. 
' .. 

Sarar otlu 
Sıra magautar 

M g za 
Karğlrı.a g ıa 
M ~tzaoıo 3 H. 1 H, 

• • • 
DEFTEADAALIKT,,N: 

a 
210 
209 

10 

2 
4.4 
~ 

1125 
710 
111 
'75 

00 

00 

ı_ Y•karcla oin1 ve evsafile muhammen bedıl1'tr1 yuıh "ayrı meakalleı 16 -6- 9'0 

Arsa Satış Artırması 
Muhammen kıymeti Teminat m Hart 

No : 111 Vakfı .5eati Cinıi Lira Kurut L ra Kur 

268 Ayafilbe Ayafilbo HaDa araaal 75 00 S 
65 

Vakıflar Müdürlüğünden . . 5 940 ta 

""' 
tlllıclea ltlbıırerı 15 gun mQddatlı Te açık artırma ıuretlle utıfa çıkarıl•ıttır • 

• Satı, 31 -6- 940 tarlbloe mDaatiif Cuma gOall uııt 14 •• Vlll7et DlftırCarlı~ada 
~~~•oıi.tır. TQUp olaalarııa m.eıkur günde JD.ıdı 7 , i aauvıi.lr.at tılllaıtlullı blrllktı 
~'H•rblr. •liımıaa murıcaıtıın l a oı a\lr • S-4 

Yukarda Yaldi ve aemti ve a11aıara11 yazılı bir kıta han• an .. •••• .ouuyetı 16
- -

biadtD itibar•• 20 rl• aiidd•tl• açık artaraaya çıkanl•ııtır • 4all ıeteklllerüa •a yyen ı.ıade Va• 
lba111i &-6-t40 Çarıa•b• rll•I uat 16 • ~ ...... .,.. :Z ' 

kıllar idareaiu •iracaaUarı Ui9 el•11r • 



• 

' !-f 1• 
~----------------------------ı-.----------------------~--~------------a:zı:ı::c:z;ı:ı::ıı;m1mm-.:ıı--=----------------------....... ~~~ 

BU 
AKŞAM • 

Çe in 
~~~~~-------

çan 
Erzak ve Saire ilanı 

LİSE DİREKTÖALÜUÜNDEN : 
1 - Flsa p~aalyoounun 1-6-1940 daa 31-1-19'41 tarlbl•e kadar lhU1acı olaa qıtıdı •tU

redıtı 111ılı ernk ve saire 15-6-1940 tarlblııdea ltlbarea 15 fQo mQdllletl• açık ekllltm•J• 
koomuıtur • 

Nnf Miktarı 

Koyun clt•rl 1600 
Kaıar peyolrl 1000 
Sotın 7000 
Domıtea 2000 
ZeJtl• 1500 
h. peyniri 1000 
Soclı 1500 
Pirinç UDU 400 
lrmlk 400 
Kuru ııam ı 000 
Hn•f 600 
Ekmek kadayıtı 500 
Tel katl17ıtı 300 
Taban 300 
Ztle pıkmeıl 300 
Tahaa hılnıl ıoo 
Taze ızaa yaprıtı 200 
S!lımurı 8zl• 1apratı 600 
Karabiber 25 
Kırmııı biber 60 
Knmııı mercimek ~00 
Nohut rerli tıOO 
Bulgur karamın 1000 
Gendi•• •OO 
Fındık içi 2000 
C~TiZ içi 1000 
Salça 600 
Sirke lOOô 
~onaene 2000 kutu 
Sarmı11k 200 
'fu• 1000 
Barbon balığı 600 
Kiifal bahtı SOO 
Palım•t ,, 1000 
Hamil 500 
Tlıd ~o 
Kalksa 800 
Leuek 600 

Muht'!mmAn bedel 
26 
60 

8 
10 
36 
60 
10 
50 
25 
28 
15 
30 
tO 
50 
<lJ 
~5 
20 
25 
ııo 
46 
25 
15 
J6 
15 
50 
45 
ao 
15 
10 
IO 
s 

60 
40 
16 
ıo 
•O 
aı 
60 

2 - Şartname her 2no okulda görtlı\lllr , 

Tutarı 

875 
600 
MO 
200 
525 
600 
150 
200 
ıoo 
210 

90 
150 
J20 
ıso 
Ut 
lll 
40 

125 
ıo 
27 

125 

'° 160 
~o 

ıooe 
450 
180 
uo 
600 

60 
50 

260 
200 
160 
iG 

200 
280 
100 

Mankklt tf'm1 .. l 
28 l:l 
45 
4:2 
15 
39 
.. 6 
11 
ıs 
7 

21 
o 

11 
9 

ıı 
9 

24 

' ' 2 
2 
9 
6 

11 .. 
75 
13 
13 
ıı 
d 

• 3 
18 
t.i' 
ıı 
.. a 
15 
21 
22 

S7 

26 

60 

85 
35 

35 

75 

17 
25 
02 
37 
85 
70 
c.o 
75 
51 
Si 

60 
85 
75 

li 
ıs 

so 

3 - Eksiltme 30-5-940 Pırşe•b• ınan 11at 9 30 da bOk.tlaet lwmıtıadı maarif mtıdrırlye-
tlode mOteJekkil komisyonca yapılacaktır . 

1 Boştanbaşa heyecan ve 
eğlence filimi .. Yıldızda) 

Sul a d' amonya gübresi eksiltmesi 
Rize Ziraat fidanlıklar müdürlüğünden: 

Rize çog Pla11tasgonlt1rı için açık eksiltme asrı/ile 30000 kUo kadar sıi/fa~ 
tl'mongalc. kim11n1i ıaireıl satın •lınaeaktır. Muhammen lleJell 3000. teminat akçtJ 
225 liradır. Eksiltme 2&-5-940'!1,sa!ı ıinü saat ond. Rize m•htısebe müdiirlajfifltS1 

gapılac•lctır . 
Talip olanl"rın ı•rlnamegl görm~lc üzre her tün ml'ıai sa•tlerinde Ziraat },{d' 

durliiğii.ne ve eksiltme ıün 'De .aatinde Riu ~ahaseie müdürlüjiine miirae11ı't eg/tffft' 
/eri ilin olıınur . 

Çay kanununun dörd .. ncü maddesi mucibince Çay zürraına verilmek oırt 
satın alinacak sülhat d'amony k gübresinin açık eksiltme şartnamesidi~· 

1 - Çog lcanunıı macihincc çay ziirroına 'OUi/melc izrtt Rize ziraat •t fı· 
danlılcl•r mfidürliiğünce açık ek siltme ile 30000 lcilo kadar salf tıt d'amonyafc ıar 
resi miibagaa edilecektir. 

2 - Tnlip olanlar mal s ndıiuı" müba_qac.. edilecek sülfat d'amongojın malı"" 
men bedeli olan 3000 liranın yüzde 7,5 ;u nisbetintle teminat okçf' si ve tırı p malt6astıfl1 
maiaJll" kemisgonana ibrar. edeceklerdir. ihaleyi müteak}p ha milctar güzde 15 e lY 
]ai edilecelctir. 

3 - Verilecek sü.l/ at d'amongı k gübresi suda tam•mile münhal olaralc ıerid1 

111gri münhal madde bır11kmıgacalctl1'. 
tahlil ttfil· 

fle ntbatl''' 
4 - Alınacak ıübren"n Rize ıag fidanlı;ı ltıburo.tut11ırında 

tliiinlie terl:ibinJ.e ıerhtst azot miktarı !Ji•tie 19 dan aıo.iı llal••m•gacalc 
ulıir tibi tesir eJ.cn sil/o ıiganir diJ potaıgomu !ıs.el olmıg11colctır. 

5 - Elcsiltmeye çıkan t•li,lerin satm•/c. istedikleri siilfat d'amongnk rnenş~. /ia1• 
terle.ip oe evsafı saire hıılcımınJtı,. /arklı oltlağa tektlirtle komisyon terk 'p ve fi at bl' 
klmıntla11 hangisini afgun gôrii.rse onu tercih edecelc.tir. 

6 - Verileuk sülfat d'amongak gübresi menıe marlcalı, kapab 'Oe su;Lam ~· 
flallartlıı le.ona/maş brılunacaktır. 

7 - Ma6agaa edilecek. ıulfat J' amonyak miktar1 galcartla yazılı milctarJl
ıiietle on fazla "~ya nolc.san alınabilecclctir. 

8 - Gıibre ihaleyi miitealcip en çok Mayıs 940 ~•rfında RiH ziraat tlaireıl atrti'' 
rın• teslim edilmiş olac11ktlr. 

9 - Mubaga• edilecclc ıülf at tl'amongalc ıabresinin betle il gapılacalc et1rı•1 

mıiı6ite mucibince Risı Mal sandı;11ul•11 tesviye elanacelctır. 
10 - lıba eksilt111ege ait pul, dellalige oe ı•sete ile ilan, k•11t•r•to veıalt1 

maırafı 1nil•altlaide ait olacaktır. z-J., 

4 - muvekk t teminat miktarı ner mat:lııle hı1&smda rıaterilıcektlı . 1 
5 - istekliler Ticaret odıısıoca kayıtlı oldtıklnrına dair baJce l~ras eıılenklerııllr . 
6 - isteklilerin 2490 numaralı kanunun 15 inci maddesi ahkamına gire muvakkat teminat, 

makbuz ve mektupla rını eksiltmeye bıışlamedııo bir saet evveline kadar tedarik edecek ve eksilt- ı 

Gayrırnenkul satış artırması 
Mulc•mmrn lcıqmeti Teıninat mi/ctıft 

No~u: Semti Cinıi Vakfı Lira Kr Lira Kr. 

me saatlarında komisyona ibraz edeceklerdir . 3-4: 

Erzak Eksiltmesi 
Ne: P(n'i 
1 - Elı:aelı: birinci 
2 - Keyn eti 
3 - Sa.le Y•t 
' - Sabun Ayvalık 
5 - Piriı:ıç Tosya 
6 - Pirinç uaa 
7 - Sefaa 
8 - Faaulya ince 
P. - Fasolya horoz 

10 - Mercimek kırmızı 
ı l - Noaat yerli 
12 - Keıme şeker 
13 - Toz şelı:er 
14 - Kıyııı Malatya 
15 - Üzüm 
16 - Çay 
17 - Salça domıfü 
18 - Makaron irmik 
19 - Tel ıeriye 
20 - Soda 
21 - Süt 
22 - Muhtelif ı bae 
23 - Zeytin yaQ ı 
24 - Ze ytin dıneai 
25 - Kaşar peyniri 
26 - Un 
27 - Kara biber 
28 - Kırmızı biber 
29 - Nişasta 
30 - Tavuk 
31 - Limoa 
32 - Yumurta 
13 - Çivit 
S4 - Odun 
36 - Maden ltömiirü 
36 - Gaz yatı 
87 - Tos 

Kiloıu 

13000 
7500 
700 
600 

4000 
ıoo 
900 
200 
lOJ 
150 
150 

2000 
200 
100 
~00 
20 

200 
300 
300 
600 

20000 
8000 

40 
20 
25 

300 
5 
5 

50 
100 Adet 

1000 • 
2000 • 
500 • 

160000 Kile 
60 Tea 
'.?O Teneke 

. '400 Kilo 

Fıyatı 

12 
47 JO 
90 
!58 
S4 
so 

7 50 
18 
20 
25 
15 
42 
J8 
70 
28 

560 
30 
35 
25 
10 
10 
15 
60 
35 
60 
16 

120 
45 
ao 
46 
1 
'50 
2 50 
1 50 

ltl so 
12S 
s 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

Tatarı 

f5eo
S562 

6SO 
228 

1360 
50 
97 
36 
20 
S7 
12 

840 
76 
70 

140 
110 

60 
105 

76 
60 

2000 
1200 

24 
7 

1.5 
48 
6 
2 

15 
4S 
so 
70 
ı 

22&0 
835 

6fi 
20 

50 

51 

so 
50 

25 

aanlı:kat teaiaat 
/17 
267 19 
'7 25 
17 10 

102 
3 76 
i 06 
2 70 
1 60 
2 82 
2 44 

~a 
5 70 
5 26 

10 50 
8 26 
4 50 
8 88 
5 61 
4 50 

150 
90 
ı 80 

~· 1 13 
8 60 

45 
17 

1 13 
1 S8 
2 2i 
5 26 

9 
168 75 
61 88 • 88 

l 10 

Yukarıdl einı .., mıii:tarlarıl bcd 11 ri ve aoıkkat temi111tJırı ynılı ~•lı•aa 111e111lıket J.aıt•lııaae· 
ıin in 940 yılına ait 57 knlcm cra1t\:ı 15 g a aiıiıietJe açık ekailtmet• tıkarılaııtır • 7l(J/g4o tarilaine 
f&tııD Cama ,ebft ıaat 14, 30 da viliyd aakam•ada teplınaeık olu daimi eaei•erıd:. ih•leleri yıp:la-
eıktır. lıteklilerin rnuYakkt teminatlarilc mezkur fÜD 'fe ıaatta enc&meae mörnaatları . • 1 -4 

Yeni adam 
Ti1atro meselelerine b 7Uk 

bir ebem•l1et •eren tal 
Adım gezfltHlnlD 281 inci a&JI · 
ıı her zamanki dolgun mtııd•· 
tlOltl llt çlktı. Bu 1171da Bılt•· 

cıoğlu'oun me,hur Franııı reJl· 
sörtıne ~çık aektubuodıın ve 
llllıamettln Boıok'un Copou'nun 
sanatını tahlll eden maluleıln· 

den başka laman Batkı Balta. 

cıotlu. Melmet ŞDkra. Yuouı 

Ktıl•, Bıl• Sı1lhk " ftofıt 

Kıynar'ın makaleleri, z, hlr 011-

'femli'oln karlkatnro, m btelit 
tercümeler ve battanao buton 

11nat ve fikir hıreketlerloln 

huh111sı nrdır. Yeni Adı•'• 

bQUlo OkUJUCUlarımiıı hırarıtl• 
tHUJI Mtrll , 

130 Fa1oz Arsa Faroz 15 J 5 
129 " .. .. 15 1 5 
131 Sotha •• ,, 20 1 j() 
71 Arsenizir H11nenin zemin Küçüle lbralıim 50 J 7' 

69 
70 
66 
11 

faz/ası ar1a ağa .. arstı .. 
" S araç ~adı 

.. " 
,, Hanenin nısjı 

Tabakhane Dikk&R 
" 

. .50 
.50 

1.50 
.315 

3 75 
3 ]j 

10 15 
24 40 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
YulcGrıtla ııat1•ki •• namaraları gazılt ( 8) ulciz p::zrça Kagrimt111lculan müllcig'tl 

9-5-940 tlen iti6are11 girmi giirı müdtletle açrk artırmtıga çıkarılmıştır. 
llıalılıri 29 Magu 940 Çarşamba ıanii ıaat 1~ de gopılacajından istelt/i/erl~ 

maagıenm iidtlet ifindtı • lcıf L:ır it/öresine m•racnatları ilan olıın•r· 4-J 
=========================-=-~~=============~===--~-.-~ 

ilan ' Gö~terile a•a•e artıra.,.. L 
ı.tırat •deııl•• arbr•• ıartaam8111.al evazimi Kırtasiye 
ollv.mao vo 11:.ıv.mlv. ~10.ınat almıı 

Tralıtıoa mılılk.•m• baıtitab~tlodea: n bwılnrt teıaameıı. ka9ul •lal• Nakıı·ye ad ve i Utıu olwııırlar. 
Açık artımı•ile paraya ÇeYrİ· 5 Ta~ in ed.l.leıı :umaıut.a aarrt 

lMek f&Yrl ... tıt.ıı .. ae ol4ata; .ıaeıı.luı.l Uç 41.efa balır.U:U.a 18DTI Eksı·ıtmesı' 
eıı 1ıolt artıranı ika.le edlllr aneak 

Fuadıklık aaa tarla arb.rma bed.ıli ••hamen kı1metln 
y11zde yetuııı bef1D.i b11lıau veya 
ııatıt lıteyemn alıı.csatıaa rtMhani olu 

ta- dlAer alncakhlar bulllllııpta bedel 

GayriaaHil•lla aalHdata mn 
ki, mabelleıi, ıolıtıtı. No. ıı 

KD.çiik iııdum kOyQode 
puaa11 M11yııı 9.,7 tuıb ve 
N~: lu 

85 bunların u gııyı1 !Dwıkol ile kmin 
edllınit alcıılaruııu mecmuwıda.n 

fazlaya çıkmıwıa ea çok artıraaı• 
Taktır olasaao kıymet; taahhQdl bakı kalmil !Wue ırb.rma oıı 
DOrt Jlll Ura tx:ş 61ln daha temdit ve o• beiinc1 

Artıraaaın yapılH tı yer, rilo,aaat ııııncı olaıı lO · ı ·O !IJ ı;:arşaw\taghtl ayn~ sa 
. ta yapılaea.lı: ıırurınıula, bedeli utıı iıte 

Mıb.keme bıtkıtabet OdHlll· ye.o.iJI. alacağıu.ı rü1ıhıuu olan dtter 
da 2J • 6 ·· 9!0 8all g QQ l ll&t İ 4 l&e alacaklıların O gaJri IDilllka.l lle teıa1Jl 

1 • lıba ıa1rlıııuta&lb artınaa 
Şartna.ınlllll :aı; .... HQ \&ırtDiahll 1'1 
barea 20-80 ••· Ua aahkeme baık 
••beUıul• au7yea R..araaıwla 
llldee 11ntı&1....t ltlD lflkbr 
Ubık yuı.h tiullll'Ua laM& malt 
ııuııt &lm&k iater-.lor, ltb• p.rtna 
aeye ve 20· ıi0 4le17a llUtnaraııile 

momuriyeö.m.iH aaıaaaat etmoUdtr. 
~- AzUra&J& lftitü. lQl.a yukarıda 

JU:ılı luJ11Utin ybtla yoildibuı;uK 

ILlabeUıu&e pey nya mım r Bakanın 
tMld..ıı.al ae&lııH '9vcü odllocak tir(l .l!4) 

ecWmif alcak.lırınıa .ııuıcaıııu.daR fasla 
1• çıkmak fAJ'lUe, u çok artıraaa 
llıala ed.llir. .tiGy le bir be4e1 eld. 
edlimezae ihale yapılmu. n ubı 

t.alebA d11fe,r. 

e Oa1ri ruaakal k•'1•- lllaı. 
olwıaıı .lııım.n tlubal n1• venlen 
mWıı.let i;inclo pararı ••as• J.laılo 
&ararı fea.tıohuıarak kaa.d.Aıl.ea eneLeıı 

yrı.kaelt tekılfto ba.lmıa• Si-..e a.rr.etınıı 
1>1J.ugu beJ.olla almağa ruı elmu ve11 
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