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Alman~ann 
Son hareketi 

d Almanya ile demokrat 1 
~vletler arasındaki harp, 

:Üıayet her iki taraf için 

1
.e türlü zorluklar ve çetin-
1iklerıe çenilmiş ve çevre· 
~lllİf bulunan garp cephe-
••.ııdeıı timale doğru yeni 
h~r iıtikamet almıştır. Da
ııınıa.rka, mukavemetsiz ola· 
rak Alman işgal ve istilası
na uğramış Norveç sahilleri v , 
e Paytahtı Alman ihraç 

kuvvetleri ~arafından işgal 
edilnıiştir. 
'it' Alman resmi tebliği, bu 
~ 1 bitaraf memleketin işgali 

eyfiyetini cihan nazarında 
llllıur göstermek için me
•eleye müdafaa ıüsü ver· 
~ekte, İngiliz ve Fransız
klrııı lskandinavya memle-
er!.:rine karşı besledikleri 

tecavüı emellerini vukuun· d , 
"' evvel kırmak maksadile 

~ilrtkete geçmit olduklarını 
ileri •iirmektedir. Yine bu 
~tbliie göre, İniiltere ile 
rlllaaııın, Almanyayı daha 

l&IQ bir abluka çe11beri için
de bulundurmak için Dani
-.,ka ve Noueç Hükfı
lllttlerini tazyik etmeleri 

ve llihayet yine bu maksatla 
Norveç karasularını Mayo 
tarı.., haline ietirmiş ol

-.ı.,.ı ıoo Alman hareket· 
1ttiııe vesile ve sebep o1-
111uttur. • 

Almanlar tarafından ileri 
1İiıiütıı bu iddia yerinde 
dciıldir müttt:fik hükumet· 
l ' tr, harp kaçağı eşyayı ha· 
Ilı.il vapurların girıp çıkma· 
1trıııı men için Norveç 
la.hi11erine mayo dökmemiş 
0laaıardı, yine İskandinavya 
~eketleri bir Alman te
~Viiıündell masum kalacak 
de&ı!di Alman hesap ve 
Pliıaıııda mevki alan bu iş-
1'1 keytiyetinin er geç ta
bakku~rnna çalışılacağı mu
b,kkaktı Müttefıklerin ha
reketi Alman planının tat· 
bikin.e' sadece hız vermiş 
0ldu, İfte okadar •• 

Her ne ıekil ve sebeple 
01\lraa olıun Danimarka 
U, Norveçin' uiradıkları 
\ecavuı üzerine, harp yeni •t lllerakh bir safhaya gir-

'-it bulunuyor. Yeni tees· 
"- etmiı olan bu cephede, 
llrp cepheainde olduğu gıbi 
~fi.net mulıafaza edılemez. 
lit~ilderin Deniı ve Hava 

~'•etleri daıma faaliyette 

~Ulaacak, fakat bu hare-
ttler, Almanyayı ikinci 

~e 6çüncü bir tecavüz pe 

Iİtlcle daha koşturacak, bu 
~erki tecavüzün hedefi de 
•veç ıahilleri olacaktır. 
tor'Veçte tutunabilmek için 

Yeçin cenup kısmını çevir
~~k ve elde bulundurmak 
~dır. İave~ ve Norveç 
lçlll ile lıazin bir ibret der
'idir bu• 

~~ir s·~kuti Kulaksızo~lu 

Valimiz dün kazalardaki 
teftişlerinden 

avdei· eyledi 
Hayrat nahiyesi şose yola kavuştul 
Perşembe günü _ 

-kazala7da tetkik 
ve tef fişlerde bu
lunmak li zere 
Sürmene ve Ofa 
giden muhterem 
Valimiz Osman 
Sabri lldal dün 
öğleden sonra 
Of tan şehrimize 
avdet eylemiş ve 
doğruca maka 
mrna gelerek bir-
kaç saat meşgul 
olmuştur. 

Osman Sabri 
fldal. Ofun dernek, 
Kadahor ve Hay
rat nahiyelerini 
gezmiş. gerek 
kasaba ve gerek 
ntıhiye merkez-

lerinde bütün köy Vaı imiz Osman Sabri Adal 

Almanların bitaraflara tecavüzü - ------ - - - -
Danimarka ile Norveçi işgal ediyor! 
Norveç, umumi seferberliğini ve Almanya ile hali 

harpte bulunduğunu ilôn etti .. İngiliz, Fransız 
kabineleri Norveçe yardım korannı verdiler ... 

Aukara 9 ( A A.) - .Alman

lar bu sabah Danimıırka budu· 
duna tec'lVllz etmişler. Kopen
baııgı lşı:cal eylemişlerdir. Dııni · 
markanıo tamamen işgal edil · 
di~ine dair heoüıc hfııilllt ge l 

memiştlr. Danimarka kıralı 

Radyoda bir hitttbede buh.ıoarak 
memleketin fşgalinl protesto 
etmiş ve halkı sUkO.ae dnet 
etmiştir. Yiae .Almanlar ayal 
zımııoda Nornçe d!ı teeııvUz 

~derek N )neç sııhlllerioe uker 
ihraç etrDifler va Norveçio garp 

sahillerinde llergeo ile Koniki tatbik mevklloe koaulmuf ve 
işga l eylemişlerdir. Norveç nitekim dlln Alman kıtaatını 
hlll(tlmeti Oslcıdao merkezi hamil bir Alman vapuru He 
M.>rveçde kamere çekllmi, ayol die-er bir Alınıa petrol gemisi 
zamanda uınu:ni seferberlik Norveç sularında laglllz donan
Ye Almanya ile hali harpte ması tıırafıoda batırılmıştır. 
bulundue-uou ilan etmiıtlr. Oslonun itraliae dair heonz 
Yukarda isimleri geçen iki bir haber ahomamı~tır. loglllz 
limanın işguli esnasında Norveç Fransız kabiııelerl toplanan~ 
n Alman deniz kuvvetleri ımt· ve her iki mllttıfik hQltdmet 
sıoda muharebeler olmuştur. birer beyaııname neşrederek 
Alınan haberlere cazarao Al · Noneçe bütllıı yıırdımlarıoı J&· 
maalımo bu teş •bbUsleri logt. p:ıcJklımnı Uaa etmişler, ayoi 
!izler tsrftfındıın Norv'ç sııbil · umanda keyfiyeti resmen Nor
lerine torpil döklllmeden önce veçe bildirmişlerdir. ---

Alman ve müttefik donanmaları 
arasında muharebeler başlamış! 
Ankara 9 (A.A.) Hava f ajansı Norueçin garp sahillerinde müttefik don.anma ile Alman donan. 

ması araıında mühtelif noktalarda muharebelere başlandıtznı ve harbın jırtınalı bir havada cergan 
etmekte bulur.duğunu bildirmiştir. 

muhtar/an. ihtiyar meclisi 
azalan ve köylülerle Devlet 
işlerine ait muhtelif mev 

bekleyip durduğu kola1lrğa İngiltere ve dominyonlar· 
kavuşmuştur. 

Sovyetler 

kanşmıyor ! 
lsveçte 

seferberlik mi,? zular üzerinde görüşmüş· 
/erdir. Beş gün devam eden 
bu tetkik seyohatının her 
günü. köylülerimizle toplu · 
luk halinde temasla gecmişt1r 

Ofun Hayrat nahiqesi
ne bugüne kadar tekerlekli 
ııesait işlemiyordu Şimdi 
ise Valimızin gavretıle na 
hiye merkezine bir şose 
rol açılarak tekerlekli vesait 
işlemiye bc.şlamış ve bu 
yola CJvar olan bir çok köy 
halkı da senelerden beri 

Yerinde bir 
teşebbüs 

Şehrimiz T. C. Ziraat Ban
kası mer.supları kendi ara· 
lannda b!f futbol şubesi 
açmağa karar vermişlerdir. 

Birkaç birinci sınıf oyun 
cuyu aralarmda bulunduran 
bu müessese büyüklerinin 
gösterdıklerı alaka ile oyun· 
cular hemen faaliyete baş
l11mışlardrr. Çalışma günle· 
ri her Cumartesi saat J 5 
olarak tesbJt edilmiştir. 
Takım formunu bulunca 
diğer teşekkiıller/e maçlar• 
başlayacaklarr memnuniyet· 
le haber alınmışdır. Kendi· 
/erine şimdıden muvatfaki· 
yetler temenni ederrz. 

Ziraat liaokası 
Direktörlüğü 

Bir buçuk. ıenedenberi şeh· 
rimb Ziraut iluıko ı dırektOrlü· 
ğDnü ifıı tideu ve wutıitimizde 
ıyl bir ıcempali yapınış u.ıaa ü. 
insan Hamit 'l'iare1 Eııki~ehir 
Zirartt tlıokuı direktöriüğilne 

tuyin edUwiıt ve Eu.tşebir Zi · 
rHt liaoltuı rnreıuonuauaden 
şetır1o.üı Zıraal Bıtukıuil dlrek.-
törluauııw t a 1 ı n e d i 1 e o 
B. Yuıuf Mıaınar Area şebri
ml1e K4tlmiı ve vutfelerioe baş 
lımıf Ur. HVfiar, batatalar aUıda. 

HayrlJt nahiyesinin şim 
diye kadar bir şose yolu 
olmadığı ıçin selahwetli 
devlet memurlarımızın bu 
nahiyeye gitmesi bugüne 
kadar kabil o/amamışt1r. 

Şu son aylar içinde şo
se yol açtınlmış ve bu mü· 
nasebetle bu nahiyeye ille 
defa oldrak giden Vali, Os
man Sabr1 lldal olmuştur. 

Osman Sdbri ltda/ bu 
günlerde diğer kazalarda 
da tetkiklerde bulunacaktır. 

!inkara 7 ( il. il. ) -
Bir nutuk s ö y I e -

Ankara 9 (A A) - Mosko. 
vadan verllen bir haberde Sou· 
yet/erini Skandinavga meselesine 
karışmayacağı bildirilme"tedir. 

An"ara 9 (AA.) - lsotçin 
umumi seferberlik ilan ettiği 

hakkındaki haberler tegiti etme• 
miştir. 

-.,. 

yen lnqiltere mühimmat 
nazırı Dominyonlann lngil
terenin ihtiyaçlarrnı geniş 

mıkyasta temın ettiklerini 
ve gerek imperatorluğun 

gerekse hemen bütün dün-
.~ 

ya zenginlerinin lngilterenin 
Bahar intibaları 

- J 

emrine anade bulunduğunu 
sö;lemış ve hatıhazırda 53 

yeni tPfsane ile yüzlerce 
mü -:ssesemn inşa edılmek· 
te olduğunu ifşa etmişt1r. 

Yurtgücü - ldmanocağı lVlcçı 
İdmaoocağınıo davetl üzeri

ne şehrimi;ıe ge len, Oört>le 
YurdgllcU oyunculıırı, ldnıanocıı
ğı blrınc l t tkı nıle Pazar g!lnn 
iki biad~o fı:ı zlı:t ıpJr mernlmsı 

önllnde olılkııl ı bir kar~ılaşına 
711 p tılıır. 

Saat Qçte alkıtlar arasında 

ıaha71 gelen tıJumlu mtltad 
meruimden ıoora 7erleriol al
dılar. 

Hak.em Said'in id11reıiolie 

bıılayao, oyuu, 10 cu da~ikaya ka 
dar ııer ilu tar.rıa dea~me1iıe ~eçtı 

MiHfll tıkımııa oefea Us· 
tııaıııauae ıauıt•~il, Ooıalı.:lılarıu, 

buı oyuncuları lıtısna edıllrae 

'1ıaer1eriaıı:ı teıuıık kabiliyetleri 

goıe ç.upı7ordu. Hlı sebıblı idi 
ıu, Oc ıiıa "111ı1ç oy11oculardllD 
tıtşkU ıdııea tıı:ıtıarıoda zaman, 
l&DlH &Orlllla IDk.lfıtfJar bay.il
ca llatld verici ulu7ord•. 

Mlldııfndı& Hacı ve lsmall 
gılea a.ır.ıuları kOhıyce dısfe:der-

.lr.eo, ortıtdıı Hıly•tl mutıaciw 

nııttııe lfltuaet" "ıt)' ret ecıtyoraw. 
füı gınç oyuucuouo topu 

kurtarı.cıaK. Vtt a~111 kesmek. bw
ıuıuodı göıil•rdi&ı loıat~ılıl[, 

pıı tenıatıuoıakl isabet.iııiğt 

wabi.Ulll oıwuıı, mu vatraı.iy"ti 
bır o kıt&ıtr Gııha aıtıcııktı. 

Yaolardı, Ahmed, tiki Adı· 
tiadıu nı ieçmemlt oım11uıa 
raıt.aea, ttcrllbeataaea latlfatl•· 
11 ~ııpıorau. 1'ıaa1 11.. ıa .. 

nüz yerden oyosmaya ahpma 
mı1 görlloOyttıdu . 

Mutuıclm butu ıda R H n 
gnıelıii, vucudı.ınun ağırııgııı ı 

tıissettirweyl:'C :!k dellcljde, ııt

h:llk kn biliyljt gOst~rw~ıuen 

fariğ kalmıyordu. Uau seyre. 
derk.en Hasall Puladı lıatırlama
mııcıak.i Blllklı:ı neredeı:ı ifılldi

ttol tayin etmek kolayaır. 
H,aan'ıo kıtçışları tehlilteli 

i.ede 01 tıtlayıı>t11rıad11 ayar l4tmiu 
edemediaıoden sarr~ttııtı ~ueıjıyı, 
aldığı atttıctt H~ dduiueştırnwı 
yoruu. 

S~liç Kadir kıu bir uman. 
da parht)'&Cıtlt ı:>ir ıstıcıat oldu
auuu göl•tmtı. 

1\11:9.tun~d, bu ıeoç takımda 
aefb bır çe~al ıcu. 

Sdlabı'uta sllc'alı, fırsatcılı. 
~ı pdl. gUzıt, y1&1uu top koot. 
rJıu zıau u~ 

Mt~ıtf&r takıaııo bir kaç 
OJYDClılUQQllD Qltıttdıt1ıuıu tabai 
oyıııımısı, atop u iwa truıuo 
yapuuıaınuı llil11eoıla d"nk ım 
kuvvıııt olwadı1(1ıuı ıtula11ıluuştı. 

Nıt~ıdlD O.-ıutt.Allt d•vre~i biler 
~.mıa~ı. ı:sğdıtu ıtçtııu oir nu · 
CULD tleyu kırwı:ıaıııuuı kale 
Qir~giuatt .ıurıııtbuwı~ll. 

ı l ci d11ıuıt1'1.i H.uimiı:ı 

ıahııi nucuau.ıuu uutah .lr.e•ıtD 
uuıııttlr t•~ı.llll '"rıuuı pen111tı 
c.,ı.aı, hn1111ıjll u&rıayıt Kuıııun 

ÇULH/l 

- Arlcaıı 2 d• -

A5/alt Döşenen Atapıırk gol• 

Haatalara : Ah iyi olsaydım 
da ırozeoılseydım .. Dıye ıç çeltti
rea, ibtıyutarcıa : Ab reoçlık, ah 
o ~üaıer .. dıyo hasret ve rıpta 

oı.uıoı caıılıloClıran, çocuklara : 
Çemenler Çıçeltier ıçu:ıde atlayıp, 
•ıçr1twait, :1.ıpıayıp oyoamaıt hcve
aını verca, rcnçıerde, a*ıldarda, 

aevJaıuar'1a, yeaı evtılerde, oı.aa· 

ıııarda kırlara, bayırlara, tabııatın 

her \UrUI fUzellııuu laşıyao, bin 
oir iıaam kayoalı olao ve her 
~aırın ve bcr reııaamın şabeaer 

şıır ve taololarıadaa bir parça 
bulunan l'rao.ıoouıı aof uuı.ıyuoa, 
ôo.Lt11peaıne, L.etanoı;uaa, Hoalaı ı

na duıru açumak r.açılmalt, uzu 
vca ışlıyalıtıoı uyaııcııraa baharın 

en iU:l.CI, •D ıııa:, CD tillh ıüaıl 

oıao gcçea p.i:l.Af acunu, ben do 
.:>oııu•suya uoırı.ı açıtıaalt, aylar· 
Cil, guoıeıcc:ı paııuıu1&0, puaı.anan 

ruoumı.ı, ıta1.awı, ıçıwı bu ruauo 
ıuoeşı ıJ:; yıkaıaa,, bu ıuneşıı 

taoıalıa yeıuu~ıuın iınawıarıyta 

ıoılua ı.uııeruaı, uayatıwı ta:sel•· 
au:ıt I•\edım. 

Dar, oo.ıu~ kaldmmh, bor 
tarafı yuıtaoıt, •iti, Du&rü kirli, 
7am&iı dlnr!aıla {tovıw1 ıllla• boci-

rumdaa geçilir ribi kuvet veren 
mabalieUlizio kedi, köpek, fa re 
tavuk piıliklori ekaik olmayan 
aoltatındao ikrah ve iatikrabla 
geçtiktea aoura, aokılt çeşmolt ı i 
başıada ıu alma iç o itışip kakı 
şao kadınları, çocııidarı bir 11n 
aeyrettıdeu aoara, kırit yıldır 

önünde sepeUori yüklü merkebi 
aynı tempo, ayuı aekıratla aeb.:ıo 

aahn Vo ayuı tiz, çiagırakJı 1aJa
aıaı uıuoafaza odeo ıhıiyar kı.r
nalcıy1 da dıuledıktea aoar& 11zun 
ıoıta~a çıktım:. Ş r•dı kendi Lci• 
yalımle, keadi du~uacelerimle baş· 
başa, yapayalıaıı, abeate be•Lo 
Ataparka doıru ilerileyorum •• 

lşte karşıdan İii.İ köylü kadın• 
rözüdü, arkatarıad.u:i dolu ae;.ı .; • 
tıa a2'ırlıiı alhuda iki bültlüıa gc· 
tıyorıar .• Kılık, kıyafetler• b1"' 
peıı.te dü~ükce 11yılamu tık.ımdoo· 

dı .. Onlar yanıaıdıo gcçerkea .. ~· 
lama kadını bu yükten lturtazııı&k 
için ne ycpmall:; liz:ım i'eldifi fi• ' 
ri i'eldi .. evet bu Türk a8'1ıııııı 

'l 'ürk kadıDıaı yük taıımaktaa n ı• 

CEVDET llLffP 
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Sayfa 2 

• • 
1 1 a 

So eziyeti r 
ve lmanya .. 
Gelen telgraflar, Garp 

cephesinde az çok faaliyet 
kaydediyorlar, keşif kolu 
müsademe ve baskınlarile 
beş on tayyarenin karŞ1lıklı 
faaliyetlerinden ibaret olan 
bu hareketler, siy si faaH
yetlerin yanında adeti de 
vede kulak mahiyetinde 
kalıyor. 

Almanların yıldırım har· 
binden uzaklaştıkları gibi 
bir İlkbakar taarruzundan 
da hala bir ses çıkmadı, 
Alman gazetelerinin büyük 
bir ehemmiyet atfettikleri 
(Brenner) mülakatının üstün· 
den haftalar geçtiği halde, 
bu konuşmaların israrla 
işaret edilen büyük ve 
ehemmiyetli neticelerinin ilk 
alametleri bile henüz belir· 
miş değildir. İtalyada bazı 
Bahriye sınıflarının silah 
altına çağrılmasile işaret 
edilen netice arasında bir 
yakınlık aramamak daha 
yerinde bir mütalaa olur! 

l 

Sovyet - Fin harbı 
hitama erdikten sonra Mo
Jotofun söylediği nutukla 
Sovyetler birliği nin 
şimdiki vaziyeti tavazzuh 
etmiş oldu : Almanya ile 
demokrat devletler arasın 
daki harbe Sovyetler asla 
karışmak niyetinde olma 

. dıkları gibi, kendi hudut
larında herh ngi bir hare
kete geçerek yeni bir me
sele ihtas etmek ve harbı 
genişletmek niyetinde de 
değildirler. Molotofun sara
hatle ileri ürdüğü bu mü
talaa şüphesiz Almanyada, 
açık olmasa bile, içtcniçe 
memnuniyetsizlik uyandır
mıştır. 

Müttefi lerin karadan 
ve Denizden Almanya için 
fena neticeler ihzarına ma. 
tuf abluka f.aaliyetlerile be
raber H a v a, Kara ve 
Deniz kuvvetlerini ar.tır· 
makta devam etmeleri, Al
manya için daha şimdiden 
endişeli bir mahiyet arzet· 
miş b u l u n m a k t a d ı r. 
bu son vaziyet karşısında 

Almanların da mukabil ted · 
birlere başvurmaJarı ve bu 
cümleden olmak üzere ani 
bir harekete dahi gt!çmeleri 
beklenebilir 1 

•• 

Abluka Şimalde şidde~endi 
İngiltere ve Fransa Norveçe birer nota verdiler .. 
Harp koçağı taşıyan gemilere meni olma' için 

Norveç Kare sular1na meyn döküldü 1 
!inkara B ( fi. fi. ) - ni ve binaenalevh Alman bu maynlerin Norveç vapur-

lngiltere ve Fra1as11 bu sa· yanın lwrbin devamı icin /ar1mn ve kayıklarmm Nor· 
bah yedide Norveç hükü- hayati mahiyette maddeler veç limanlarına ve Norveç 
metine birer nota vermişler elde etmesine yarayan ve sabi/ köylerine girip çikma· 
dir. Bu notada bitaraf mem Norveç hükümetinin müt srna katiyen bir mani teş· 
/eketlerin gördüğü büyük tefiklerin tehlikeli surette kil edecek mahiyette olma 
zararlara rağmen Norveç geri ve aşağı mevkie koyan dığmı bildirmişlerdir. 
hükumetinin Alman istek- kolayltklar11 müsamaha ede Norveç hükumeti ne$· 
ferine uyduğu ve hatta ken· meyeceklerini ve bunun için rettiği resmi bir tebliğ ile 
di kara sulannda li/man · müttefiklerin Norveç kara gemilerinin refakatma harp harp kaçağı götüren gemı 
gemilerini bile refakat et /erin Norveç kara su/arma 
tirdiği kaydedildikten sonra serbestçe girmesine mani 
müttefik hükumetlerin bu olmağa karc:r verdiklerini 
vaziyete daha U%Un müddet ve Norveç kara su/arma 
müsamaha edemeyecekleri· mavn döktüklerini re faka" 

=-=w:ı= 

sularrna döktükleri mayin· 
/eri toplamastnı ve Norveç 
kara sularına girmiş olan 
harp gemilerini qeriçekme· 
sini istemiştir. 

İngiltere 10,000 Tayyare daha ısmarladı 
Ankara 8 (fi. fi) - Dün şimal denizinde altı !Uman tayyaresi düşürülmüştür. 

/ngiltere Amerika Birleşik devletlerindeki Tayyare fabrika/arma on bin harp tayy11resi 
sipariş etmiştir. 

Yurtgücü - İdmanoceğı maçı 
- Baştarafi 1 de -

tırafJadan çekilmf ş Vf' ilk gol 
bu ıuretle Ocııta kazıtndırıl · 
mıştı. 

Bu golden ıonra yıın d fi· 
ctlaQa artaa gıyrethıe, oeakh· 
larıa mukabıl•J• çshşdıklarını 
ıorUYoruz. Bir taraf btrıier· 
llil df~ır tarar cııllblyetl ıa· 
raatl etmık lçla bUtOn kunet 
lırial urfıdt1ordu . 

Arkı, arkayı Jıpılaa htl· 
oumlar, ıhnaa aetlc~yi detlttl· 
remi1ordu. 

Blr arı OJUll 11rt bir tıkll 
aldı l11cle hakemi• yırlde aQ
dıhel11l lflD llZ!l UIH •aal 
olmuftu. 

(,cık tıkıanua yalaıı 11t· 
dan ltlea11l H ortada H.asl•ln 

il 11ir bir 01u11cu glmuı mt· 
11tlr tıkım 01uıcutam11a aa 
zarından kllçm mıt olacak ki; 
bir tara!daa ılia tutarken 
diler tarafdaa ıı>ldu hUcu111a 
çalı~ıyorlardı. Buna ratmeu. 
bıklmlyeti ele alan ocsğıo tevali 
eden aıkınları müd faaJtt çekll
mek ııuretllı Onleneblll7ordu. 
35 el daltikeda Wehmett a gn. 
zel bir pas ılaa Rasim kafa Ilı 
2 ci ıoıtt yııpmaya m.unrtııık 

olmu~tu. lk.ı g•>l atmak ıuretile 
vazifeli tamııuıeo lehlerlae çe. 
virın ocaklılar, yeraeıa oyna· 
mıya b•şlamışlar ve wiaatirlere 
bantı kabul ettlrmlşlerdl. Ara· 
dıuı bir kaç dıkiku eeçmemiş 
ti ki, Hasan d~n pu ulaa ıol tç 
Kadir, 3 cU gol il atmaktı ı• · 
cik.medi. 

Top ort111a gıldil?l nkit 
Beyaz ıurmııılılırıa koraer il• 
netlctlıoeo bir akınıaı eordlk. 
Çtıktlen topun dlrete farpa111 
muhakkak. bir ıolUa kaçlll111D1 

ikinci Devre : 
2 ci dene aa,lar bıışlamaı 

1urd gQclaQa daha çok moda · 
faayı elaıaalyet nrdftl aııla. 
şılmı,tt. Ilerdı ııol çıka!'acsk 
futör olaam11ı, ocık kalealoe 
göııdertlıa toplarıa kolaylıkla 
tutulup defıdtlm11tal mucip 
oluyor H aal cıpbı detiştlr· 

U1ord11. 
2 el .. aklka .. a Jlaı ııtdan 

uıaaaa puı lJi kullaaın ıollç 
Kı .. u 4 en golt 7apaııtı. 

Ocak .. ıiaa utd ıa tşllyor· 
da. Bltla CtDÇ H aıf H kaltl11· 
1ıtlırl fasla olan oyuaeaları 

ba tarafla toplumııta. 
H111n çok gQaaI çılıııyor

du. Bir arı açıktı Jıkılıdıtı 
teplı lçerl ıtrerık 6 el ıolU 

ataııtı. Genç ıollç la şnklnl 
11r1mı111ık Uırı Rufm tardı.o · 

daa bııll•••Hi ''" boş .. 19 CB 
dakikada dula bir puı kapan 
lıılıhmıt, buııu çok. uıtaca ıollç 
Kadir'• H Kıdır de llç dur. 
asırmıaıaı Kaleye eoodırai. Bu 
ıurıll~ ocak altı ıoı k•zao ıştı. 

01ua 'l- 0 gibi farkla bir . 
Dellcı ırıetmıılaı ratmeıı tat 
ıız de~lldi. A71ai znk ve tıeye. 
can donm ed11ordu. 20ci da.ki· 
k.aclı muavin Çiııtlllndo Yerllen 

t)iı trlklfl çok ınıeı çıkın ml11· 
tirler il"- ıerer iOlUan k.az11n· 
•ı~ıardı. bu gol atyirciıer ta
rafından alk.ı,ıau.dı. 

Bundu ıoıua bukııuaı ar. 
tmıo ocaklılar .Mebmedin 111: 
tıle 7 ci i?OHl kaydetllllflerdi. 

Vak.it 1akla~ı101du, neuc.,yi 
böylı hınmıa ederken mfsıı· 
Urıerin i?UHl bir suprızile k.ar· 
tılaştık. ~ula9r2ıa uzıktao 
çıktıti sıkı bir out, ·ı et ıoı n 
k11aomatar1oa HDlb Olmuftu. 

Fransa - Almanya 
arasında sivil esir] erin 

mubadelesi 
/inkara 7 ( fi fi. ) -

Cenevreden bildirildiğine 
göre Beynelmilel A"ızı/haçin 
teşebbüsile Fransa ile fi/. 
manya arasında sivil esir 
/erin mübadelesi hakkında 
bir anlaşma hasıl olmuştur· 

Balkanlarla İngiltere 
araıında 

lfnkara 7 ( il. 11. ) 
Balk•nlar/11 lngıltere ara 
sındaki ticaretin inkişaf et
tirilmesi gayesile lngiltere· 
de bir korpurasyon teşkili· 

ne dair olan haber Belgrad 
da müsait bir surette kar· 
şılanmışt1r. 

~.w~ 

Hava muharebesi 
!inkara 7 ( /1. fi. ) -

Dün garp cephesinde bir 
ha va muharebesmde iki 
11/man tayyaresi dü,ürül 
müştür. 

••• 
İngiltere ile 

Yugoslavya, Belçika 
arasında 

==~--=--"--====-----=•• s ~beb olmuştu. 

Diplomatik Buoda.a ıoara bııaca i•J-

Bu iOlD mUteıkip ber iki 
~~~y~t i~~m~ ~e~ 

bıfkıca iOl çıkarılamamış H OJUD 

7-2 ocak lıhlaı bit•l•tır. 

Ankara 7 ( fi. il. ) 
Yugoslavyada ekonomik 
mahfıl/er lngiltere ile Yu
goslavya tJrasmda esaslı bir 
teşriki mesainin Yugoslavya 
miJ/etınin hayat standardım 
yükseltmeğe hadım olacağı 
kaaaatmaadular. 

On beş Nisanda lngil· 
tere ile Belçika artJsmd11 

retıerı rağaıııı i Ol çıkarmak 

E 'onomik mDmkllD olamıdıaınclıa devre 
S- 0 ocak lıhlnı bltl7or. Çulha 

tıcaret müzakereleri başla
yacakt1r. 

10 Nisan ''' 

Kahvede neler .~ D 0 k t 0 r ı 
Ko~~!~l~~.!kteraıs, ı~_D_i y_o_r_k_i _J 

•icdauınz, fazflettea uzak, ah· 
ltknı adamlar da Yarmış! .. 

- Banu şimdi ml anl•dıoıı . 
Hem de Oyle Akrep .tlşll'lerl 

vardır ki. bllhaasa bir allı lt· 
metini 11ırmak için ne ınm, 
adt hare~etlerde bulunmaktan 
ıılulınaz, utanmazlar! 

- Dedin de aklımı geldi. 
so.tn boıuk olanlardan &Jlıldı 
kadın tutar ve gOıll keıtlk.le

rloe ıaldırtırlarmıf. 
- P.ıra k.unetlnl, ıhllk 

vı fazilet Dz:erlode bir darhe 
nsıtaaı olarak. kulla.aınl rı 

insen di '" hf tap edemem. 
- Yerden göğe klidar bıık· 

kır ız var. Böylelerine rasladı. 
nız mı, kumnşma, traşına, as. 
tnoe. iskarpinlel'iolo gıcırtısına 
bakıp vakit geçlrmPden ıık 
sık: yOzOne tukUrrn~Ji •.. 

Mevıu deği~.nlştl. 
- Alıttllrk k'öşknnua şehir 

mOzt>.si olmak Azere Belediyece 
s·ı tın ııhalleağl hıtberloi duydu· 
nuz mQ'l. 

- gıbetle duydıak.. Vııli 
mlzle P•rtl 111Uf ettifl1Biz bıtş
başa Yttrer k alhayet .Atatürk 
köşkQı:ıtıa şıhli elioe gefmek· 
ten kurtarıl•ası işlai Beledi· 
yeye te•dl ıttlltr, Belediyemiz 
de buna ait kararı blUQa b•l· 
kımızıa arzu• veçtıUe ıeYe 

ıeve vı ittltıarlı Yer4t. 
- Ob, ob. ne alt etmloler ... 

SEYYAH 

Bahar intibaları 
- Bqtarafı { 1 de --

Valiaiıı:ia ltir 
eari ile ai, ••••i aec!iıia bir 
k.ararile ai ? Halkevi•i• propa 
raacaıiyle ai ? Köyll erkekleri• 
tHHYDriyle mı ? Kıdıalıtı• aa. 
reltete r•çmeaıyle ai k.abıldir ? .. 
Dıye •üıiatliia .. Parti Müfattift· 
aiı:ia irıat n •ırektıfleri, Y eai
yoJua Hfriyatı iti• ele ılıatiıtııu 

... er. r•ç baıarılaeatı kaaaatııu 

vermekte iı~ •• röı•l iıtiyor iti 
er olıun illa, ı•ç oıaaaıa J •• 

Yol••• deva• edıyerua. lıte 
ltirkaç tlayaa ıeçıyoı •. Kıı atDa
ıebetıJe b&fla rıaa aım•ya. ouuu;. 
larıaı aoulttaa vıltaye maltea•iıa 

ü1aaatıa edılea yialu atkılar 

iUDeJlı ıııı:oanarıa feldıtıaı ıaaıa 
aııyaıamı~ıar rı111 .• 

Şımaı Daouba.. köpriııü 
ıizerıaıioyıaı. Uıt &ıııadaa vadıye 

d~tru o.tıtıyonı• .. Çıpln •t•ç11z 
vıraa, tıaup aaazara auedea ou 
Vadıyı i'UJ & etaçıaadırmalc, fİl· 

zetıe~tırweıı: lflll Ctır t•ı•obü111a 

V•r oaau~ uQll 'hıyauıtum .. Haıııya·t. 
lııiDO" u~r•ıuııa f1&1rM•• maa . .ı:a
ı aııyJ bu ra1uıı fOZ OQUDe fetİ· 

ruıco ınıı ... ıın ıçıaua ~oıt şeyler 

aeyıeıaek a.-z;uau ••truyor ..• 
~ımcıı ~taparktı&yua .. Atapar· 

ita bcr ne ıamaa rıt11111 althma 
tiayburt',u lıtuu'ıa ,. luta11 r•hr: 

·· V ar<1ım kı yurduacıaa ayak
ıöçdrmuş, 

Y. avru ıııtmiş, ı111:ı. kalmış 
otaıı ,, 

.l:.vet, f ahıia U"ari batırlat
•ay11a ne 'jCJ~ ki bta .Parkta .. .)aae 
oau mu ( ~Latura.u daha çoıı: .. 

Sôri Beyin 
Humması 
Amili maraıiıl - meaeıJ· 

kokok dır: Bu mikroplar pei 
incedir, beden barlcinde yaşar· 
lar. 

lollıar vaıııtaları b11tala.rJ• 
burunlarıadan, oaazıarındao ~·· 
lea ltrazııt iledir. 

intişar devresi ıeıtiı fOP 
f11ıla lle Japılıa n menfi o• · 
tice nrea, iki hurdebio mu•· 
yeoeılndeo auaradır. Bu mua· 
yene yapılamoy 11 JerJerde OÇ 
ha!dn kabul edilir. İntikal tarı• 
ve amili giriş kap:.ısu cliıaJl 
teoeff Qınnun yukarı k111a1dır. 

latıkal hastaların Hlkırdı · ıöf· 
lerken ıkıırırken, ökstlrOrkeO 
11çdıldarı dnaılacıklar iletlir. 

Hıaslahk, kıt " ilk ba.laard• 
görUlUr. lz:!ıtıam da daha ÇlJ~ 
rOrUlür. Ç..>cuklar ve k.ahillerd• 
de olur. 

Muafiyeti yoktur. 
Hu talık kendiılot 21 gllad• 

2öıtı;ir. 

Korunma - H11tıliun m1ı1t· 
lak ıurette tecridi lazımdır. 
Hu tara iatişar mUddetlol azal· 
tıc•k mıııl tedniıi tatbik ıt · 
melidir Ye h11tı1a 1akla1aalıt 
tedıiirl lbtl71tı rlayıtıerl tart· 
dır. 

Haatılık esnasında Jıutaaı• 
mea .. 11leriıi, ÇllHfırlarıaı b• · 
la,•lf lf11 Ye llfrHial tatbJrJ 
f.ani717e tabi tutaalı•ır. H11· 
tıaıa ııfıfın, aakıldın, Yıfatıa• 
dıa ıoua oaıılarıa, ılbiıelerlıı 
yatak tıkımlarıoıa, tethlri fen· 
nlyeılda lbımdır. 

Mektepte, 

Dokt()r ıapJrile b11taa111 
tamamlle tlfayap oldutu bildi· 
rlldiklıo ıuorı çocuk kırk gU• 
daha mektebe .kabul edflm•· 
meııdir. Mektebe kabul edil•· 
bilmek lçlı çvcukda mtızmta 
ve muaanıl nezleden Her kal· 
mamalıdır. Huta tecrit edtlmı· 
mıt ıse dttu kardeşlerid• 
onı.ola mektebe gldebilider. 

ll11ta teorit edilmi• Is• 
kardttşlerinln tekrar meklıb• 
kabulleri için 1ekiz ıuu arı il• 
iki Hord•bıa mu17ıoeıl uatic .. 
ııııde burua ve boğaılarıod• 
mık.ropıaruı kalmıdıaı bir bak· 
terıyoıog tarafuıdao raporJa bil· 
dmuru o zamıo kardeşleri 
UtlSlıtUlD eyı OJdua-u iUnd•O 
mbsren yirmi bir ıoa ıour• 
.mekt bıt ildebılirter. 

Dr. KAZIM GÜLER 
_.;;;.? 

BEŞIKDÜZÜNDE 
KU fLAMA TORENİ 

aa · etler .. 
Ank r b ( A. A. ) - Roy. 

ter ni ınsı ın sıyasi mubarıiri 
mnttefiklerln dlplomotlk v·~ 
ekono i tıarruzuoun Qç l u. 

Uaun adını ıııaa bu parkı ae o 
=....,,-=====1 lı:'Oıe oııaı ve ae de Oa• yapaa 

tle~ikdibU (Huıuıi) 1 Ntıa• 
94\J puıut..,ıı ıuouu muhıuılt' 
&11llı.ı > llUOJlÜIUU Olmak JBUJJa· 
ıı;.ıb_,tut:t t.:vıwm1e buillDU tıı' 

ıtuty"ctti. bır tören nuarlaa· 
wı~tır . .lkıt~ocltuı Evulliı Dıt· 

raıulldll a\lıUoumiv ve bUtüll 
dUi.A.Uuhara UıtfA'a1' 111ı1ar11' 

H11Uuo c.rntı ııaı.a vı teunaı· 

tı&UıttlH:t .K.Hıab.t b1111t11n bafl 
auuııuıwıştır. · Saat u de .Evi· 
wudd Uıtıl(. tupııuıaral( bil ~·· 
!t:trıu Tur.il i1tııı.1a1 V4ıt 111tıtıla1i1IO' 
'1a1U lHl)' Ui. Uü&tHİDl, meaıı•· 

1'.dl1"1bi11 ve 01lu1ıııııul mu aiti· 
wıııu ı..ıywötll adıuıuamıd•' 
Oirnlweu ıid•iP Atotwuo söylt ' 
uuu"rı cur uucuua t~ouııı ıt· 
tırwıvur. 

ametto ı k.ı af tınekte oldu· 
unu teb rOz ettirmektedir. 

Hlrlncltıl ııb ukayı sıklaştırmak 

için İ8veç ve Norveçe verllea 
notlar, lklnclsl yine ablukayı 
Eôlklaştır ak için loglliz ve 
Fr aı:ıız abluka nazırıoıo gOrlli· 
meleıi 1ogllterenio Balkanlar· 
dıkl elçileri ile lnglliz hariciye 
nazı ı arasında başlnyıın gör ş · 
m Jer. 

Muh rrire gOre mette! k· 
lerln paraları vardır Ye bu 
parayı Bclkııo tlcııretlal Al D· 

aııao çıvlrmeğe aarf edece.k
A rdtr, 

BİRKAÇ SATIRLA ----------~~--------------------

. 

Kapahlan yollar açılmalıdır! 
- .._ 

Günden güne kıymet ~_!e ~em · 
miyeti artan Soğuksu sayfiyeıiuin ara 

ı:ıyollarından bahsetmek istiyoruz: İçten 
ve,.,.dıştan gelen ziyaretçilerle yazı şe· 
hirde geçirmek zorunda kalan hem

şehrilerimizin de Soğuksudan istifade 

etmek haklarıdır. Soğukıu•ya raibeti 

~ celbetmek için, yakın zamana kadar~ 
herkese açıkken, bazı kimseler tarafın
dan kapatılan ve şüphesiz umumun 

malı olan ara yollar tekrar açılmalı, 

umumun istifadeıine arzedilmelidir. 

Ü.zerinde iırarla ve ehemmiyetle 

durulacak işlerimizden biridir bu 1 •• 

uuııuaıı:u ZilV<l•i ıJ.ıguu ııorcb,hy<fr 1 
.Mı&ıC:•W. oıuor ıoceoıııyor, oauD oır 

yılda yaptıııının y11zdo ı>eııaı ye· 
uı ser.ı"' ayıJa yapaa&adıtıuıın 

1 •.ıcıHeaıyoru"·· öoyuau ouır.ea 

ııuılı:ro oaltuwJ1ı1 ra11 1ı.1eıı aolultlu .. 
uuuer llıiu ıuzc1 rcıudcrıaı, ıuzel 

ıı:oıuııaruu aaçmaıı: içın onu ara· 
yoclar ıııui ııeıdı baDa.. Şunda 
yu.dcrc~ oa!ır.ın rezcnı, oturaaı 

ıçıadc ıtımoıiır ıtaçınıo ıçındeo 

1 •Ulıa Uı.erıı.ı yadı ieı;ıyon.ıur'ı', .. 
U.ıuo 011 Ş•tıre t>ırakutı he· 

dıyeıorc, eHrlaıe iyı i04'1• bilk.&· 
hw 1 

~imdi Soı11iıuya dotru iJı. 
rileyonı;a •• 

- Soıuı v•r -

Cevdet 11/ap 

.Ayı:ık.ta lınl~taı martı sOf' 
1~ad1. Mııt~11kıouı.ı Euadi ,.,ı 
Al11turklla runuuu tllzıı ve :M.11' 
u ~ur 111..ı.ı~t hıou uu~ n.uraıe' 
Vt:t tuıLU DJıcuwuıu ıra ı9ıll 

bh'ır dıtlr.i~ıt •Jd.ta iU~ıl' 
"llı1auıt ll r. 

l:iitl.K: bu nutuktan ıuot• 
Cuwtıuriyetiwııe bıtilılıktar,o' 
oır id d•Dil &öıtermıı, ddtil 
oO:jk.ualuk. ve Def'• içiado •1' 
rılauwtır. 
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HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİVATI 
.4 

Konuşmalar: 
Ma~rşımız 

Sevgili kardeşlerimiz : 
Bugün sizlerle İstiklal marşımızı tekrar ede· 

ceğiz. Marşın parçalarını aşağıya geçiriyorum: 

V ~tanımız dört tarafından düşmanlar yn: Şehirde veya köyde bir şenlikte İstiklal 
. la çevrildiği günlerde Mill~tin kalbine marşı söylenirse katiyen alakasız kalmamalıyız. 
•Ytnan, bileğin~ kuvvet aşılayaca~ bır marş ka· İşimizi .birakıp hemen saygı vazifemizi yapma· 
b l I k lıyız. Bu sırada konuşmak, gülmek, şapka çıkar-

İstiklal Marşı 
Korkma. sönmez bu şafaklarda yüzen 1JI sancak.· 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

u edilmesi kararlaştırılmıştı. şte yu arıya k lk 
koydu.ı..umuz parçalar bu marşın _pa_ r_çalarıdır. mamak, eğer kapalı yerde ise aya~a ~ ... ~~-

~ 12 M mak en büyük suçtur. Bunu yapan bılmedıgı ıçın 
Bu Marş Büyük Millet Meclısının . ar.t yapmışsa öğretmeliyiz. Bildiği halde yapmışsa O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

l92I tarihinde yaptığı toplantıda kabul ed;ldı. karakola haber verilmelidir. 
l.tildal marşını büyük şairimi~- Me_hmed Akif Aziz kardeşlerimiz şunu iyi bilelim ki, bir 
Y•ltıııştır. Kendisinin birçok şıırlerıyle beraber milletin asıl kuvveti böyle rnukaddesleri~e. ol~n 

* * 
Çatma, kurban olayım. çehreni ey nazlı hilal I 

~akkale şehitleri için yazdığı şun pek bağlılığı ile ölçülür. Çünkü millet fertlerını bır· 
hıtşhurdur.. birine bağltyan şeyler bunlardır. Eğer bu bağ 

K 1hraman ırkıma bir gül I Ne bu şiddet, bu celil? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra he/dl .. 
Hakkıd1T, hakka tapan. milletim istiklal 1 

• * 
istiklal marşımız ayni zam~nd~ Milli marşı- varsa ve kuvvetli ise o millet yalçın bir kayadır; 

lllızdır. Yani bu marş bütün mılletın duygularını Topla, Tüfekle yıkılmaz. Bağ y~ksa vey~ gev· 
lnlabr. Bunun için İstiklal marşı söylenirken şekse iş fenadır. Ortada belki bır şey, bır yığı_n 
nerede olursak olalım ayağa kalkmalıyız. Bunun vardır; fakat bu yığın bir kum yığı?ıdır; bır 
İçin hiçbir özür ileri sür~lemez. Bu marş ~i~l~ti tekme ile, bir maşraba su ile yıkılıverır .. 
talbden birbirine lcenethyen bağlardan bırıdır. Türk Milleti böyle bir yığın olmadığını sayı
Bunun için ona saygı göster~e.m~k doğrud.~n sız misallerle g-östermiştİrj icabederse yine gös
doiruya millet varhğma ve bırlığıne saygı gos- teririz. Bakınız Mehmet Akif ne diyor. 
terllle•ek demektir. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlôl. 

Ben ezelden beridir hür yaşanm, hür yaşınm. 
Hangi çılgm bana zincir vuracakmış, şaşarım ? 
Kükremiş sel gibiyim. bendimi çiğner, aşaru11 ; 
YırtaTim dağları. enginlere sığmaz taşaTim. 

* * 
Garbın fıfakmı sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iyman dolu göğsüm gibi serhaddim var, 
UJu~un, korkma I Nasıl böyle bir atiyi boğar 
•Medeniyet.,. dediğ;n tek dişi kalmış canavar ? 

• * 

Marş tabii kendine göre bir beste ile ahenk Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklôl ! 
ile IÖyleair ve yalnız birin?i parçası söylenir. Bunu hepimiz böyle bilelim ve çalışalım: 

flrkada6 I Yurduma alçakları uğratma. sakm, 
Sıper et göğdeni. dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana vadettiği .günler hakkın ... 

l<öy odanızda veya kahvenızde r~d~onuz varsa Hakkı Tuncay 
lati'-Ia" ı marşı çalınırk?n hep bırlıkte ayağa 

Kım bilir belki yarın, belki yarındaa da yakın. 

~ Gtçe1t sayıtlalci Bayrağımız. isimli kon~ş'?1a~a J3.a!!rafımr&ın 
ltalkınak ve başımız açık olarak onu saygı ile üıtünclelci ay gıltlı% için "yüksek/ile. ve temızlılc orntfıdrrler,, J •• 

...... 
Bastığın yerleri « toprak,,. •iyerek geçme tanı,· 
Düşün altındaki binlerce kefensu yatanı. b mişUm Gazelde ( yüksek ve mialik .... )' ~eklinde çıkmıtlır. 

4,inlernek borcumuzu hiç ir zaman un .. u.tm_a_m_a_l_ı· __ aı.ıe.d.in.iz_. ___________________ 
1 

Hakkan merkez 
HükOmet konağmm 

inşaat eksiltmesi 
Nafia müdürlüğünden : 

1- Kopalı %ar/ usulile tksiltmeve lco"alan .iş: Hak: 
•.ııt rnerlcHinde ( 112'90) lira J6 lc11ruşlulc lctşif hetleliı 
liültümd lconajıdır. 

2 - B• iıe ait evrak şunlardır. 

A) Projı 
B) Hiilasai keıf ige 
C) Elelc.trilc. tesisatı lceı/i 
D) öı,,,., cıtoeli 
E) Jlu:arat •• ima/it (Seri Döpri} bordroları 
F) Mahal liıteıi 
G) D.ılaiii eleictrilc ve sıhltt tesisat umamt oe /enni 

l•rtııameleri. 

H) Hıuust ıartnamt, Bagındırlılc ıenel "' gapı iıleri 
lı111aı ı•rtn•mıleri. 

/) Elııiltmt ıartnamed 
}) Mukavele projııi 
J- Ba eoralc ilanı ı•pılan mahallerin Nafia mitlür· 

ltıltJerinde göriileôilir. 
4- Elcsiltmc 15- 5-940 Çarşamba ıünü ıaat 15 de 
Helclciri Dıftırd•rlı;ıntla müteJelclcU komisgonda ga· 

Pılııcalctır. 

,_ Elcsiltmege ıiTecelclerin (6874) lir• (51) kııraı 
"'890/c/cat t•mi11at akçası vermesi ve bıı ııe mahsus ol· 
illa• ÜHTC tlcıiltmenın gapılacajı ıünden ıekıı fÜ11 önce 
ffdclciri vildgeti •htıget vcs;lcusı komısgo11undan. tılaca;ı 
•laiigct oesıkaıını i6roz edecelc1.erdır. 

6- Tele.lif mektupları 4 üncü maddıde yazılı 1tıatten 
61, ıaat öncesine lcadrır lcemisgona vttrılmiı otQCtılctır. 
~oıta Uı ıönderilecelc melctupların 4 ıincu maddıdelc.ı ıa. 
•re icatlar ıeLmiı olmaıı •• dıı zarfın muhur mum• ile 
•tıee lcopatılmıı elmtııı ıtarttır. 

11 •• ,.aıu , .. , ... ,., .... , .,,,,,,. •• , 1-4 

lçtirnaa Davet 
T rahzon Kasaplar Cemiyetinden: 

,:,en şehıt oğlusun; mçitme, yazıktır, atanı. 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

* * 

· Sınılik kongre akdlle idare heyeti ıntilaabı yapılmak 
ü1.er,. J4- 4 - 940 tarihina muscı.dif Pazar günü alcıamı 
saat JO de umum o.ıanın cem ıget binasındtJ haıır bulun
maları ilan olunar. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şuhed11 fışkıracak toprajı sıksan. şüheda I 
Cam, canaaı. bütün varımı alsın da huda; 
Etme•ın tek vatanımdan beni dünyada cüda. ... 

İlan 
Pazar icra memurluğ'undan: 

.Açılt artar•a ıle paraya çevri· 
lecııt rayri•aakuliia .. oldata : 

famaıaı 3600 lıra deteria de 
bi; kıta t&rlaaıa 768 biaaede 192 
biaaeıi 

Gayri aeakuiüa baluadugu 
mevki •ahalleai ıolıtatı au•araaı : 

Puarıa Gare köyilade vaki 
tapunwa Niaaa 939 tarih ve 1 nu· 
aaraaıadıa kayıtlı ıarltaa Kıılyoa· 
cu otlu ıimalu dere garbea Ab· 
aİet otlu Recep tarlaaı ıimalea 
babalık otlu tarlaaı cen11~a Otlu 
•tulları tarlaaı ile mabdut havlu 
tarlaıı 

Takdir oluaaa kıy•et: 
T amamıaa 3500 lira 
Arbraaaı• yıpılacafı yer, rila. 

Hlt: 
P a s a r i o r a daireaiado 

-S-9'40 PazartHi rüaü ıaat 15 de 
1 - lıbu ı•yri aealutJJarı11 

artır•• ıartaaaıoıi 6-4-9i0 
tariilindea ititı.areo 395 aaıaara il 
Pazar icra 4'aireaıaıa auayr•• 
au•aratıacia berkHia ıörebilmeıi 
içi• açıldır. 1ıia4'a ya.ıaıa olaalardan 
fula aalü•at almalıt iıteyealer. _ 
itb• prtaa•eyı ve 9~0 - 39) 
doaya •••araaiie ıaemuri· 
yeti•i&e müracaat etaelidır. 

2 - .c\.rtıraaJa iıtırak için 
yukarıda yazılı kıyaetıa yüzde 
yedi buçuiu aiabetıade pey vaya 
atili bir ~altaaıa teıaiaat meıt· 
tubu tovtli edtıceldir. (124) 

3 - lpotelt aabibi alacaklı· 
larla difor aıüadadaran ve ırtl· 

falt baltkı aabipleriıııa f&yri men
kul üaeriadelıti bakJarını buıuıile 

faiz ve ıaaarafa daır olaa iddıaJa· 
rıaı iıbu ı1ia tarıbınden itibarea 
yirmi rüa iı;iade evrakı milıabite. 
lerile bırjillte aeaıarıyetimıae bil· 
Ciraeleri ioap eder • 

Akai baldı hakları tapu ıi· 
liliJe 110it el•ıcialtt Hut lltde0 

l i niıı paylıımaaıııdaıı hariç kalırlar. 
4 _ Gösterilen günde artır- Dalgalan ·sen de şafaklar gibi ey şan il hilal, 

maya iştirak edenler. ~rhrma Oısun artık dökulen kanlaTimln hepsi helal I 
şartnameaıai okumuş ve luzuınlu Ebediyen sana yol<, ırkıma vok izmıhlfJI: 
malümab alınış ve bunları tama· 
m~n k.hul otmiş ad ve itıbar Ht11Ckıdır, hur yaşamış bayrağımın hürrıyet ,· 
olunurlar • Hakkıdır. halCICa tapan mıJJetımın istıklal J 

5 . Tayin edilen zamanda a vlF 
dk Mehmet nnı. ırayri menk.ul ü, defa ba~rıl ı · 

tan ıoua en çok artırana ibale Band: Ba; duuar, Erııel Afak.: Uf uklar. 
edılir. Anuk artırma bedeii mu · Serhad: Sınır, lıud•d hmihtaL: Sönmek., datılmak, vokolmak. 
haıamOD Jtıy.metİD yüzdo yetmİf ı-------·-iillz ____ e Mtr nn ·nn- - •.;;:ı 
betini bulmaz Veya HUŞ İıteyenıo ııa• n adet yatalı; ÇUf&h bır adet t.eyu 
alacafıaa rüctıaoİ oiaıa diter ala· yaldıı.!ı .miaoıaya karyola uç adet 
caldılar bulUQupta bedel Dualarıa .__ı • 1 d ...... ·fe p•r"'o ma t·" ... ., adat aaıoı.ı 

'l'raozoıa Huıı::uıı:: nakım ıjtio en: • W-1 .. "" '" "' 

o rayri mea"ul ile temin edilmiş M pordeaı bar a(let ayaalı •oıap t Ayatıtoo ıuııDıı.'1~••• .. oa O· alllColdarınıo meClllUUQd&D azıaya l dort aar• pırdı ~ubu.ııru dürt aot:t 
torcu Melıaet .l::.rea kı~ı e1ura .. • ,.. • çıkmazaa en çok artıranın taahhü . • kilim Dır adat karyela lıalıaı bir 

du Dakı lr:.a!aaal( uzero artırma v•ıtıb baroaa kayıuı 1tvı.11.at fey-
oa beı riia dıha temdıt ve on ıu lJy•al taruiıaaaa mıtudıleyn adot tepı ba~ aecoade a!tı adc:t 
beııncı ruaü ayai ıaatta yapıla· .Sapanı Paz.arında l'orzı ı~ohıaot tuı peruo ta1ıtı•1 bır adat •eviz 
cılt artırarda, bedeli aatıı 11t~ · laya Atamer alttyıııao ıltame ayaa /Jır adttt cevı& erta maaa111 
yeaia ıtacatıaa rucıı11aı •&an dı . oıuuaa e4ya teıılıau davıaaınıll ııta· ve Dır adet (;uıauı Hamam taaı bır 
t er alıcaldılarıa O iayri BllllKUl aaat "'UIDU" ll&llllıa D&lıDI bir &cet ııı.etiealıı .ıuuçııut ouıuıaıa wuraıUcytı • ... 
de temıa edılmiı ah:ıcaıdar1 •11

••· c"vız namam aatını bır adet ac.r t'l n&ıı.ıun<la i•Y•DOll carı mur'lıkewe · 
aııuadaa fulaya çıkmak ıır .1 o, kala tuoııı taraıt bar taltıa kahve 

' h d u J.loy ıuule gav•C• t•r&lııaıl•a mudaııieyh 
ea çolt artırana ı •'" e 1 r. · f,acaııı oir tairnn çay bardı~ı 
le bır bedel elde edil~meue ınaıe ye11ıaae ou.ıuiu ocyaa oıuGa&ı vo uıatıu•ııt vo ıt•t•k ı&ı adet kahve 
yapılaıaaaz ve aa:ış tııeoı dıiiı:ır. oıuılll&ıeyn tarıtlıauau tctbm ıntı· 

tepııııı 1Jır ıaaııa ıa:aHsı üç 'hl~ t 6 - Gayri aaeakul keadıaıae yacı 11ra•ında 1tı11Den ılr.rar ve 
iLle oluaaa "ımıe cıerba1 veya fırça v..: tanıt iıı::ı aıiıH c111vı.ıı ıı · '"' .. Utlllendo ını&:ar edııeu rşyıtardan 
verilen ıaüıuet i.-ıııdo parayı ver- ıua W414aı Dır •ıi•t aııara t.ıo· 7 ıokar odılon ıtııııD hıı&:ıtında dıt· _. t b" meaae Hıale lıtararı feılıoluoarak 1aaı vo Dır a .. cı çıaı ıura ı bır 

vacı ııoattao ı.ıuarı acı.ate Zıya d b d -ke1adıaiadenevve! ea yukijeıt tek· a et çayııııı: ve 11 a et buylı" 
Hile b11lıaaaa ltımH arzetmış olduru Atamc:re yeaııo toıtht etmış ve ıı;aıı11pJ bır adat mermecii vo ay· 

oedelle almrııa raaı, oh1r1& ona, razı aaıuı.eaıeca muı11aıteyııın fClllİoı- aaiı ıaııaaııaoo ve 4 adet tatlı 
olmaz v14ya bu111aaıazu hemen onbo4 AıD ıor.aııAa ıtarar vcırıımıi ota11. tab•i• ve !ımod ıukttcaııaıa Y" 
ıuıı llluddoUe artırmaya çıkaru.,,p JıU.O<lctll uaua11ı.ıeyaıo .ıııı.ann.ıa ı.iıllao ol:ıııdııı•• daır yemiaı ııı ... 
ea Ç.>k artıu.ııa ıııaıe edıur. lıı.ı owun.tı:a iki •de' kcapaıı.h teac:ırc 
lb.Je .r •• lllda,..I farı. ve fe"eD ıCr.ilS& ICaD•yıedıilDdıtD iltameljU••1 

.. • ,.. vo ııı.ı .aJ11t ~•}h • V:J ı•ı 4'1:ıt ı.ıcppo . 
aualor ıı..:ıado yıiıdo bofdea ooaap mo.;nuı olan L t)'• Ataıaecıa ta> ı:ı • • oır •-'•H Duyuk oııı.:ır ll4lıuıı.c 
oıuaacak faız ve diö-er zararJar &.uıaan ~ aayıa Y-iü tarilaia• r•11•1'"

0 

• Dlr aaot ıtuç.ııı. naı.uthr oır auot 
ayrıca nuıı.me bacıat iahaaıtaızın uta ve 01, M.Jot kuıuı &Sır ılJot yan cuma ıüa11 aaat eıada 1 raJ· 
ıaoaıurıyotııaı.ıce aııoııiaD taıııi& o:ııtır ouyuıt aıDı illtı Mı.ic' Dıuur .ıoD aalıye hul"ık mabke••111 " 0 

OlUDUr lllı&dde (!.LJ) ı . _. t · ı. yemı·D etme'- gwere fO!ıaHİ ıı c ı• aaaaıı:a ıı:apııa.h ııı.ı a,..14 çııı-.o .. • 
1rayr11AO&lı&;Ul Jll~arıda fÖı1te. . lllOdlfl t .... ~·rde yemiai icraıl .sO 

LI .J acı.ıve bır 'ar.un ka~ııt, çata!, bı· ••'" 
riltA ti-..>-,.iU Carı.tııade c azar 

1
. -t· .. • •lmlf. addoluaacaıı-ı teblıt 

d d · b çu ilıtı adoa .y ua )' acu vo iki - ·- • ıora me11111rl11f11 o ,uıq • ıı ıa .~. kaim elmak O .. ı; • 
iW. ve ıöıteruea artar•• ıartaaıaeaı adet. 'X' orıan aHı adet yorı•• 

•inliau 11bla14tıüia elıaaur. tar,.h va ~ p&ri'& iwlıljJ• "' O ,...t• ileti• illa ol1111ur. 
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1 , . rdeki israfın 
hakkında 
atname 

1 - Dugün sır sında ve düğünlerden önce ci
h ın · s rgi halinde serilerek gösterilmesi ve cihazın 
açıktan nakli yasaktır. 

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

saat ve kordonu, mücevherat kısmından küpe ve 
Yüzük bulundurula bilir. Bundan başka zinet eşyyıı 

yasaktır. 
3-HaJ, ve vakitlerinin müsaadesine göre takımile 

beraber karyola vermek isteyenler; itbu karyola ve 
takımını yerli malından intihap ve tedarike mecbur
durlar • 

4 - Evlenecek kız ve erkeklerin analarından~1 

babalarından, veli ve vasilerinden ve diğer yakınla· 
rında başlık namı altında veya bunu okşar bir adla 
para, eşya ve mal istenemez, alınıp verilemez ? . 

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

Yab .. ncıların sırma ve ipek işlemeli ve boncuklarla 
bezenmiş fantazi bezlerinden ve kumaşlanndan olma· 
yac'"klardır. 

6 - Eıı; lenmeleri çetinliklere uğratacak ağırlık
lar, hediyela istenemez alınıp verilemez. 

7 - Düğünü yapacak olanlar, kasaba ve şe· 
hirl rd B l diyelere ve köylerde ihtiyar heyetlerine 
en az b r hafta evvel yapacakları düğün masrafı ile 
cihaz mı tarını tamamen ve bütün parçalarile iÖS· 
terir bir beyanname vermeğe mecburdurlar. 

8 - Bir defaya mahıuı olmak üzere verilecek 
düğün ziyaf tlcrinde alkollu ( sarhoş edici ) içkiler 
içilmesi zabıt dan alınacak müsaadeye bağlıdır. Za
bıtadan mü --ade alınmaksızın içki içilme!i yasaktır. 

9 - Dugün günlerinde bir günden fazla çalgı 
çaldırmak zıyafet vermek nişan çevre törenleri yap · 
mak, koç k oynatmak, silah atmak, ahlak ve adaba 
uyguns z h r ketlerde bulunmak yaıakbr. 

10 - Otomobil gidiş gelişine elveritli yerlerde 
g lin almak için en çok üç otomobil kullanılabilir. 
Bundan fa7.la otomobil kullanmak ve gelini götüren

lerin yo l rma engeller koyarak para istemek v eher 
nevi mıi ülat çıkarmak yasaktır . 

11 - Evlenme düğünleri kadar masrafı mucip 
ve lir anan ve İtiyat halinde yapılmakta olan sün
net çem"yetl rine masrafa girerek düiün ıekli ver
mek yasaktır. 

J 2 - Gc.ı ek sünnetlerde ve ierek evlenme dü
ğün! ı "nd bü..ün fuzuli masraflardan sarfınazar olu· 
narak ·sü n t edılt.n çocuklar ve evlenen çiftlerin 
doğacak y ... vrul rı ve kurdukları yuvaların saadet ve 
sefamt. 1 r i. n milli Bankalarımızda açtırılacak he· 
saplara ıs~en ldiği kadar para yatırıla bilir. 

13 - Evi nmelerde, Sünnet cemiyetlerinde 
kanuna ve t İr!:dtnameye aykırı hareketlerde bulu · 
nanlar; koj-İ rde muhtarlar ve köy bekçileri, Kasaba 
ve Ş hı 1 rd B lediyeler zabıta memurları ile Polis
ler taraflarından birer zabıt varakası ile tesbit olu 
narak en yakın Cumhuriyet Müddei umuaıiliklerine 
bildirı ir. 

14 - Dügünlerde meni israfat kaı.. ununun 2 
inci m d sin"n um:.m:i r.: dise ve umumi meclisin 
10-3-~.,9 tarih ve 113 sayılı kararile Daimi encü · 
mene v€rdıgi s lahiycte istinaden işbu talimntnamc 
yazıl mı tır. 7 - 8 

Salon aynalan 
Berbe."le e, Lokantalara fevke/ade elverişli büyük sa· 

fon aynaları kolluk ve ayna altları hesaplı pir suret ve fi atla 
satılacakt1r. Görmek ve almak istiyenlerin matbaamıza 
m~~un 5-8 

usu i ı ha be binası eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Vek/ık bir k z sı merkezindeki hasusi muhdseie 

binasında g:ıptırzlac k ( 2258) lira ( 31) kııraşl•k tadi· 
len ta,,,iratı 2 ! grin r;ıü.ddetle a~ık elc.siltmeğe lconulm•ı
tu". u11a icat temınatı ( 169) lira ( 37) krır•$lur. 
24- 4-940 tarihine çat çarıamba günü saat 15 dı 
Vilayet mak mında topla acalc olan Daimt Encümen'' 
ıhalesi yapılacaktır. Keşif fit ıartnamesilli ıörmek iıti
yenlerin h-r gün Encümen kalemine ve talip olanlarıra 
mu" lckat tem;nı:tl ril mcıkuı gün cı• ıaıtta Encılmını 

rııç ılıı J l 4 
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l~ · Mısır ihtiyacını bu sene de Fındık T anm Satış ~ 
I• Kooperatifleri Birliği temin ediyor. !1 
•ı:.,Pek yakında Satış Kooperatifleri Mısır dağıtmağa başlıyacoklardır.f 1 
iğ Yeni sene için muhtaç olduğun ·mısırı alabilmek için eski ti 
fi'~ hesabını biran ev~el kapatmalısın •ı 
5.~ ~ a, ~~ 

,I ı et şti ·c·si ! . ~I 
llB ~ffl 
ı~~=-: Sulfat Damonyaklı Gübre, Fındık ağacının çok sevdiği gıdadır. f,-=~I~ 

-~ Bahçene bu gübreden atarsan daha çok Fındık alırsın. c 

Gübreyi ihtiyacın nisbetinde Satış Kooperatifinden temin edebilirsin. 
1[4 Alacağın gübrenin parasını önü'llüzdeki eylülda vereceksin. ~J 
~~ Vakit Kayıp Etme . RI 
~ •. '"'""" ....... ....,, ......... ii . .,,,,,, ....... ""' ''"'""' iiii '"m"" ., .. , ... """"' iii '"""" ... .,,,... ~!""". iiiiiiiiiiillll::ı:ti "'"'""' iiiWimiii8 
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·rF~rillS:;;;r ~ı 
N N 
ta Sahiplerine &l 
L•~ Fındık fidanlarınızın gelişli olarak büyümesi, ı'• 
~ dolgu• ve bereketli mahsul vermesi için t+1 
1 bu ağa~lar . . l 3 
Lfl flzot, Potas, Fosfor. Kilı• ve saır _ madd~~erı.n l•l 
IJ hepsine de ayni zamanda muhfaç oldugunu b//ırsın [+l 
(f) Lafa ltaltma, her ıöze kanma, veresiyeye kapılma Avrupa (• 
IJ Gft~reai tiiy• Bahçenize dök.tüğünüz tozların topraklannıza [+] 
d yaptıfı zarar her hangi tecrüben!zle sabittir. Çüı:ıi:ü ıeoin yü<· [+] 
{t] ıelt tectüben herşeyden üstündür. [+] 

~3 Tecrübe sonatın menbaı aslıdır f!j 
(+l 1 b .. bh ·d l•J w şte unun ıçın a çenız e l•J 
w k ~ ltl ancak ve annca t•~ 
W Bereket Uzvi Gübre kullan ki bereketli ve dolgun l\,.{1 
~~ mahsul alasın. Zfra bu Gübre bütün yukarıda yazılı ~ 
ı.~l f h . 'd" ~ W maddeleri fazladan azla ya mu tevı ve temamen uzvı ır. + 
~ ~ 
~ m w ~ 
~ ro 
~ m 
l•l ~~ 
m m 
t•J [tJ 
~ ~ 
r+J Satış yeri ['ı1 

'-Kitabi Hamdi ve Mahdumları 

Kapah zarfla nakliyat eksiltmesi 
Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

J - Erı•rıım Başmüdiirlüjüne ba;lı Ağrı, Tutak , El~ş
lcirt, Boıazıt. Diıarlin, Torhum, Oltu, Hinis, Hasanlcale, 
/ıpir, Aılc•l• idarelerile Traison Baımadürliiğiine, Ersu
rrımdan 1 Haziran 9~0 dan 31 m~gıs 91 l gagesi111 lca· 
tlar bir ı•n• zarfıntla ıı•lcedilecek tahminen 42Jttl 00 ki
lo mefJ•ddi Jnhiıorige euairenin nakil işleri kopalı sarf 
uıtılile 1 N1111n 940 tarihinden itibaTln 20 ıan müddetle 
eksillme11e lconıılmuıtar . 

2 - J}ıg[e 22 Ntıan 9-10 ıanüne müHdif Paıart~si günü 
ıaat 14 de Erz•ram /~hisarlar Baımüdii.rlriiü binasında 
gapılacalc.tır. 

3 - Taliplerin °/0 7,5 muhammen temin'!t miktarı olan 
63.) lir11 1 O kuraşG ıha le tününden et1llel inhisarlar t1ez 
nesine teslim etmeleri ıaıttır. 

4 - Talipler ha nakliyata ait ıartnameyi her gı'in 
Erıur•m we Trabzon Başmiidiirlüklerile Kars müstakil 
fJff A;rı 111iilhalc müdürlü;ünde ıörebilirler. 

5 - Talipler teklif mektuplarını kırmızı mumla mü· 
hürli olarak ikinci maddede göstırilen ıaattan bir saat 
ev11elinı kadar malcbrız mukabilinde komiıgon reisine ver. 
melıri ldzımclır. Postadı vuku6ulııcı/c ııcilcmıler kabPl 

''"'"'"' l-3 ' 

M ağ aza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi muh~sebenin Muhittin geni .,okalc.dalci 31 
No: lu ma;azcısuıın sahile. icrır hedt!li olan ( 4.c) lira üse
rinden hir senelik foo.rı ortırmaga çıkarılmıştır. Mut1alc-
lcat teminatı ( 338) lc•'llŞtur 1 J - -1-9~0 tarihine çatan 
p11rşem/Je ıünü ıc,ııt 15 tle Vildget m!ıkamında toplı111a-
cok olan tlttimi erıcümentie ihalesi yapılacaktır. lstekli· 
ltrin m•walclcot t•min•tlari/e encümf!ll#I müracaatları 4-A 

Komple bir Mötor ahnacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Müstamel ve hizmete elverisli bulunmak üzere mu· 
avene raporunu h3iz dört silindirli Ford yahut deniz 
feyatı veya kelbin marka/J makine ile mücehhez teknesi 
sağlam 6 - 12 beygir kuvvetinde tamiratile beraber 
komple blr motör altnacaktır. ı'.1uhammen bedel 400 
liradlf. isteklilerin yüzde 7, 5 teminat mektubile 1.5 
Nisan pazartesi saat 14 de Emniyet müdürlüğüne mü· 
racaat etmeleri ilim olunur. 2-3 
___.,~~-----~~~ 

Hane icar artırnıası 
Belediye Encümeninden : 
Belediyeye ait i smet paşa mah 1llesinde kô.in 167-47 

kopı numaralı bir bap hanenin bir ·sene/ile icar artırması 
18 gün müddetle 12çılc artırmoğa konulmuştur. Artırma 
!6-f-910 .)alı günü saat 15 Je icra edilect!ğinden ta· 
/iplerin diboz/to mukhuz.larlle birl:kle ayni gün ve saatttı 
encümeFJe müracaatları ilan olunur. 3-4 

Pazarhkla inşaat eksiltmesi 
N ~FlA MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

22 - '/. - 940 Paz.art~si saat 15 de N afia miidürliijM 
odasın.d ı teşekkül edecek inşaat lc.omisgonanca (900) lira 
maktu bedelli Maçka kazasında inşa edilecek jand•rma 
lcaralc.ol barakası görülen lüzum üz.erine yeniden pazarlıkl• 
eksiltmeye konulmuş tar. 
Bana dair 1art11ame ve sair evrak nafia müdürlüğindı 
görü lebilir. 

Muvakk•I teminat 67 lira 50 lcuruştur. 
isteklilerin puarlılc. saatından evoel hu işe tla.ir 

ehliyet ve ticaret odası fJtsilcaları oe temi111tlarile birlikte 
4 ihale lcormsgonrına müracaatları ilan olunur. 1-:,. 

Ga.ıi cad üsinde denize t1e f Üntıe nazır üç oda ''' 
mut bale t1e taşlık ve avlu •e 6ahçegi lıa'Ui muntazam bir e-
lciralılctır. Talifl olanların megdan halık paıarı caddesindı 
kcijıtçı Hıise11in Cafere müracaatları .. 6- 8 

Gayrimenkul sataş temdidi 
Mahallesi So'· ağı Cinsi K. N: M. No: Muhammen !!;.-
f.svak Sıramağ'aular Ma~uaaıa 3 42 209 376 

hissede 1 
biııeıi 

,, " ,, 
,, Sarafof lu Kargir mafaza 

DEFTERDARLIKTAN: 
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Yulurıda OİDI ve evaafı yazılı ırıyrimeokullerİD 11tıı rüolerind• 
mülkiyetlerioo talip suhur etmemiı oldu~uodaa ihıle OD lfÜD müddet· 
le uzatılmıştır. 

Talip olanların 15-4 -940 tarihla. mUaadif paıarteıi rnıll 
uat a de yüı:de 7 ,5 muvalr.kat teaiııatlırilt birlikte Deft1rtl•rhJ• 
•ilrıoHtlırı illa ul11G11r, 


