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NİSAN 1940 
Çarşamba. ('uıuıı.ı-tea\ ırOnlerl çıkar 

~ Sarıı 2682 Wj Siyasi Gazete - Trabzon 

DlrekUlr11., Bauuıem 
BEKİR SOK'OTf KULAKSIZf'IÖLU 

Fiati 4 kr..ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
Uz:unsokak : 121 • 123 • 125 j 

17 mcı yıl _ ~ 

lskandinavya r 
Cephesinde 8 . ' 

• 
ızv r 

• r 
Devam etmektedir 

Alman donanması yar1dan fazla 

kısmını kaybetti.. 

Demir 
nına da 

1 
kar 

iL 

1 eya· 
rn e 

İngiliz Bahriye Nazırının beyanatı .. 
Ankara 11 ( A. A. ) - tamir edildikten so~ra s~lh 

Mııdde: 1 - Mitil korunma 
kRnunuaun 31 locl maddesinin 
ikinci fıkrasıımı lbtlv ettıei 

sel&biyete mOsteniJen, ticaret
bttne Teyn ikametgAblıuı Anka· 
rıı, lstaııbui, l-ımlr, lçel, Seyhan, 
Z<>oguldnk:, S1 'llSU o, ·rr11bzan, 
Kay eri, Sivns fe Diyerb1kır 

lıırm da b yanı m cburldır. Medde: 9 - Beyannam ler 1 Mııdd : 13 - Bu kararname· 

Ska d' h · d ka- yapmağa azmetmışlerdır. n ınavya cep esın e . . d' - . 
ra d · h hare- Norveç hadısesı ıger bıta· , enız ve ava mu . 
bel · d t ktedir raflara da hır ders olmalı-

erı evam e me · d' h d' 1 . 
No h-k- t• Alman dır. Skan ıoavya a ıse erı rveç u ume ı .. . . . _ 
t~'-l'fl · . d t · rı'r se- muttefıklere kehmenın bu-
~ t erını re e mış , 

fc b kt di tu-n manasile askeri •le sev-1 erliğini yapma · a ve 
ö Al larla külceyşi muazzam bir isti· .,er taraftan man 
Çarpışmaktadır. Alman do fade temin eylemektedir. 

Hitler müthiş bir sevkülce · 
narunası yeniden mühim c~:ı-
ıütamlar kayib etmiştir. in. yiş hatası işlemiştir. Mütte-

iiltere balıriye na1.ırı bu fikler daha büyük bir şid-
b detle ve katiyetle haraket 

ll yet merkezlerinde •e isken· 
dorunda bulunan va tktnct 
maddede sayılan bıkikl vo bOk· 
mı ıahıslar. ellerinde buluoıın 
deınlrleri, 1şbu k.eraruame hO· 
kOtnlerl dnirc inde beyan et 
meğe mecbur tuhı\ınuşlıırnır. 

Madd 'l - Yu ·arıdak.l ınnd· 
iÜn avam kamarasında e-

etmek suretile büyük istifa. deye tevfikan beyl\nnııme ver• 
Yanatta bulunmuş, Danimar· t t t ı şabıslar · 
k 

deler dde edeceklerdir. Müş· me(!e 01ec ıur u u co · 
anın ve Norveçin Alman· h l a 1 ltlııılatçı. ihrnciitçı, kO· 

l Çok tereken areket eden ngi • 1 toptancı varı toptan· Ya tarafından isti asının . F fi . m .ıyoncu, " • 
Uz.un zamandan beri hazır- lu: ve ransız ı oları şımal cı, perııl.Pndecl. fııbrlkecı, ima. 

denizinde harekata devam 1 lAtçı, dep'1cu. eroıınetçi. aakli· 
lannııt ve tatbikine martın etmekle b raber Akdenizde 1 yec\ tHeııbhit V8 Bankalar 
80ll günlerinde geçilmiş ol- d k t l · b d . u:ibl tacir ıfutıoı bııiı bllQnıun.ı 
d 

e on ro u ıca ın a temın • . 
uğunu söyledikten son.ra . . hakll\1 ve hn mı şah11lar ile 

•özlerine şöyle devam et.~ış edecek vazıyettedır. Alman b) Tec\r olınayau sair bt. 

tir. Müttefikler Norveçlıler· donanması daha şimdiden lOmum şnbıslordır. 
le Mutabık olarak harbın ağır :ıayıata uğramış yani Muvazenei umuuıiyeye da · 
•onuna kadar götürınegc dört kruvazor kaybetmiştir bil da\r lerle mUltı'lk v busnsi 

· h" 'ye ki deniz ı u1 a\emct kuvvet· • 11 idıır ~ıu .. a rl t 
'it Ancak Norvecın urrı l . . d f Baledlyeler vildf"l llu uııl lda· 
t. f l ldar erının yarısın an azladır • • 
l iade ve yapılan ena 1 

• releri ve bunlara beğlı reiml 

~ . . d ıııııbiyetl tuh. teşekk.01 Ye ıaın 

Dal.mi encumen e esseaeler b~yaonaıne vermek· 

Ahşap köprülere kalaslar 

tahammül kuvvetleri 

konulmak suretile 

çoğaltılıyor. 

·· ni Vılayet daimi encume . 
tvelki güıı Yalı Q3aıaa Sabrı 
Adalın riyaseti altında ıbaf
tahk mutat toplaotısıııı yap 
tnış ve baı:ı kararlar ittihaz 
tyleıniştir. Bu meyanda ~b ~ 
tap köprülerin ömürJerını 
Çoialtmak hususunda yapı
lan çok yerinde v~ çok ~·ü. 
Zel düşünülmüş bır tek.ıfı 
kabul ederek icap eden tab-

•iaatı vermiştir • . 

köprül.;r uzerine boydan 
, boya karşılıklı kalaslar ko· 
! nulması diişünülmüş ve ya· 
pılan tecrübeier çok iyi ne· 
tice vermıştır • Tekerhkli 
vesait bu kalasların üzerin 
den hiç. bir takıntıya maruı 
kalmad.ın adeta asfalt yol
da gider gıbi çok kolaylıkla 
geçıyor ye köprülerde en 
küçük bir sarsıntı dahi 
görülmüyor. 

Şimdi Trabzon ve of a
rasındaki ahşap koprüler 
üzerine kalaslar konulması 
daimi encümende takdirle 
kabul edılmiş ve Valimiz , 
istenilen tahsısatı_vermiştir. 

Ahşap köprüler üzerın. 
den geçen · bfi tün tekerle1'li 
Vtıait, ağaç boılukları ü.z~· 
tinde sarsıntı buıule getırı · 
Yor" \'C bundan dolayi ınüte
llıadiyeo sarsılan köprüler 
lz. zamanda yıkılıyor ve 
ttnıir görmek ihtiyacını 
iösteriyor . 

Bunu önlemek için ahşap 

Bu çok istıf ad eli usulün 

tatbik edilmediği Vılayeti
miz varsa dikkat nazarla· 
rını celbederız. 

--

ten ııın lö&aııdır Ancak, bu 
ndyett~kl l:iankalar cJısbl, baş· 

kılarıoa alt olmak Uıere, hel 
bacgl bir ıuretl• mubafıızn 
eldHderi ruall r hııkkıııda be· 

' ysnnaıne vereceklerdir. 
ı Madd~ 3 - ikinci maddede 

yazılı ştthular yediııcl aıııddede 
yııııl ı de mirleırdeu. keııdllerl ae 

veyll ticlll'ethııoelerlae ntt olup 
da: 

o ) T.tsarruf lırı altında bu 
lunan dllkl(llo, mıtaıa, depo, 
fabrlk.a ve imsl!Uıaal! gibi yer· 
lerde, lk.ımetgıltılarıaJı rn ıair 
bilumum maballerd• buluodu
dukları demirlerle, 

b ) Rehin tımlaa t veyn 
emıuel olorak v•ya ulr ber 
haogi blr sebep \'e ıuretle. 
ba9kalarıcın tatarı ufları altında 
bulunan dllk.ktn, mağaıa, depo. 
fabrika. iınalattıaott u ikamet· 
gO.b ilbt yerlerde, aotrepolerda, 
gQmıQltlerde, Banka rdiyele· 
lerlnde ve ııalr bıluınu ma· 
hallerde bu\uod11rdulWı ı de· 
mlrlerl beyan edeoekle d . 

Madde • - lklocı nıaddedt.ı 
ynıh tıbıslar yedloci m dede 
ynıh deuılrlerdeo. brışi.alarıoa 

~ ·ı h • ı· alt elup dı: '-lİresundan temsı eyetı ge ıyor Dllk.kh. mağna, depo, tı~· 

~eza, yedhıcl m8ddede ya 
zıh olup i,.bu kararııarueain 

neşri l tihiDde bıışkn lOA satıl· 

mıe olduğ• holfle heunz tP lim 
"dil emiş bulunan demirler 
! hcı turafıodırn ve utm alıo· 

dıeı helde neonz te ellOffi t>dil· 
IDP iş olan demiri r de sntı 
utuo ~tarııf uıdao beyeo edile· 
cektlr. 

M ıdde: 6 - lilrioct uıad· 
dedeki şehlr tahdıdl wlHeıth· 
lntıer bakkıodıı cıııi olmayıp. 

lluular uerede l•uluuurlu a 
b1ı1luııı;uular, beyuuoawe ver. 
we~tt mecburdurlar. 

MClteahtıitler, b •yaonam ' •· 
rlnd~, keuaileı iue alt olauhır· 

dırn IJ1111ka, luahtıUtıeri doiayi · 
siy l" dlerlnd" veyo. mlrl"riıı 
do bu u J o yeduıcl ınudd0dı: 

ynılı demir leri ve buolarıu 

hangi taabbUllere ıııutıli ııs 

olduk.hırını beyttn ed Ct;klerdir. 
Madde: 7 - d yan ~due. 

c j k. drmlrler ıjuı;ıhardır: 

z:.) Her kutu dıı. bilumum 
yuvarlak çubuK. t;l •mlrlerl kö· 
11 ı çubııl de ı ~r 

b J II r eoatta hıma de ıd"r. 
c ) Putrel, l' d miri, U de· 

miri, Z demiri, mO !I vı ve gay. 
rloıUsavı dılılı köşebentler gıbı 

ber eb.ıtt ı;ı&ir prorıı dıttuırıer. 

Madde: S - l::leyttooa m l -
re ciercl mecburi olan malOwat 
şualıırdır: 

• ) t~eyıı ooaw e sııhi bi t cir 
sıfatını bı:ıiı uldugu tak.d ırd,. , 

udt ve soyadı, tlc rl unvoı.ıı, 

licaretınin nev' i, tıc rd ttı ne· 
siıılu ve şııllsi 1 a 6lg brnıo 
vnıılı ares ıeri. 

) Heyaunaıne ıh ıbi t cir 
olmadı~ı t kdirde, adı v so 
yadı, meslek veya ıı11n h , l a · 
wtılg tıınuı vuııit udresl 

c ) Ddmirlerin nev'i, ela l, 
farlk. vısıflıırı {ve yalou ıı a· 
ıatçılar h ıkkında ıuecburl ol
ıııak. ı...ıere, ueıoirleriu bıogi 
t11euıleketteo itlııiı edll wiş ol · 
du~u) ve nevi, cioıı vo rnallyet 
fıytttııın Köre ayrı ınııttarları. 

d) 8ayann meyı verenin 
beyannameye d ıctılllği d mir· 
lere, ma t sıtnioı murt bin, 
eıııaoetçl, ytııalewlıı gibi hangi 
ııfııtla ıaalilc veya ıilyed o 'du 
gu. 

e ) Demirlerlo rurkl ) a d -
bil 'eya harıciudd hırngi !ıhll 
veya wne esedeo. bacgı terıb
lt. ve Tür" puuiyle eç a
tın alrnarak k.ııça uıııl edllınfş 
olduğu. 

işbu karıırnameoio resınt ııaz · ! nlo şri tarihinde eltr:d beyaoı 
lede ueıri gnnnun tak.ip d a ı mecbuı ı de lr bulu o mı ıeı 
uç iş gUoQ lçlode, v birkcl fçlo eyaonıt Term 1 olan· 
waddede sayın şebirl rden baş. ı lar, beydDI ecb rl il~tar TC 

ka yerl rd& bulunan mQleıbhil.J vaiıfta olm k Oıı:ere bllQhar:ı 
ler için de ı.cşir tuihlodeıa 

1 

ellerin geçecek deıatrlerl elle· 
itibaren on beş gün Zbrfıadıt rlne g çtlğl tarlht n itl-.11re beş 
Mrntaka Tic ıret MüdOrlOğn b • iş ıınnu iç!Dde ve işbu kar:ırua· 
luano yulerdd bu mlldllrlOkl r 

1 
me hUkü lerl dalreslnd bay:rn 

ve bulun ayau yerlerde o t eğ , ve 12 iaci maddede J& 
bOyllk MUlkiye uıe uruna mık zıh olduğu nıere nteIDmiın 
bu~ uıuk tnltode tevd i olunur. f beyana eler ver eee ecbur-

ııhallloio n bUyOk MlU. ( durlar. 
klye ınewuru. takdir Eıd ce i 1 M dde: U - Milli Koruımı. 
muhik. blr il be be binaeu, bu ' kao DUDU OD dOrdQ CQ Rll • 

wlldcieli uzııtatHlir. deıaloın verdl2l el bly te Qs· 
Mııdd : 10 - Beyıtn allleler, 1 t iel n, lşbu koraroıı e hlik.O • 

dJk.uzuncu w ddenln birloci ve 1 ri ınucibHıce beyan dilen de· 
)'il ıtıoci tı rahmod y ıılı mUd mlrlerden tacir sıratını haiz ha· 
dAtlerd o lııDgıs l ouhUıude ve· ı kiki ve h kmi şabı l r elinde 
rllırsı: verU.ın, ış!>u kararname· 1 bulun alır ıle taçir ol ayan 
1.1111 r swi 1uat~d a~şri gQnU şabısl ır ~u de buluuup da inşat t 
ue aıt ıualllwııtı ıı:ıtıvu edec k.tlr. icra ı ~ibi hıı ık1 bir ıhtiyac1 

M dde: 11 .. ııı ı fi. uuu a mıı. ruf oldui11 fe bu lbtıyacıı.ı 
kaouououo öl i el adaesı o i icııp ttirdiğlll eıı rul bulut· 
2 rncı fı~raaı IJQ Uwlenne t v. mıdığ• isbat edllm J • il •l ve 
rıı..1101 matıa.ıll o btlyılk Mülkl· cin lu ı nşığıda yeıılı d irler • 
)'• .. 1ewuru uı.oıgıud a beyaın- değ r fıy tı t dl e ediler k ın· 

ıırr uıı alrnın•k uzere, hOktlmetçe 

' bunu te vısıu y uyan fatura, 
ı;atı, oktu bu, koıış iwento, 

gUw rUk yııı uıı e w buzu 
gllH ll ~r .ı:ıtôvı evruı.. vo v ıii.ılı..ıo 

1tlil~aaur ıar•Cu1<1an ıtmıı.ı c 
uurıdır. 

• ıtdıit: 2 - l~bu lurarnı· 

meu1o ueı;ırı tıırılı111den ılibaren 

h ı:: r ~) ıu •UOUUCU ~üoUuU tak.ip 
t\JtH.ı oe;; ııti gunu zıırfıud alıl · 

k.oabrl r bıı."t1r wUt~ uıı be· 
y11ul.U.i tı vererek, o U}lo niuu· 
cı {Oııh ıl) 6'll.ıJnd\ıu ı>Onuncu 
(dıHlll) ı: utlu" 11du yeı.ıicı o 
c:wır ulıu Allll"~ vey 

ıluııdan •ııll~ yıııpwa , 
yerıoı a i l~llrwt:l, bıuı .. alara 
ve s ır uıu~ııaoelijrt ltıminat 

o ·a ~ Vtırwe~, i ili et ek, 
...ı rıuıı wah relıı den lLurtar-

LııoU: Ve ıaıre l:Hll VlllU d aı1lk· 

lı Jeu wu tu wıu l:.ı y u el 
w.ego uıt1cuuruu1'luf . 

ö r uıı2ı~ı.,ıii. vuk.ul>ul a
dı&ı tıt:k. ıraı;, aıhl~ııdarıu r )11 e 
oıutewmıuı bey:naawe verme 
ıı• devauı ed~reiıi.. li.eytıy tı bil· 
aırccek.1eruır. 

d!ilııtlUııin n yUkiek MQI. 
kiye wewuru, ılli. beyıı.o eter 
LUUod recu l ı..ı v ıc11bıud yap· 
tır e aı t tıdK ta ,ıuuııraa, illf&at 

ı koli uştur : 
A) Kutru 6, 8, tO, 15 ve 20 

milim trelı • yuvarlık. çub.ı 
da 1r er. 

B) o x lOIJ mlllmetrell& b· 
ma d mirı. 

C) 20 Santimetrelik putrel 
(NP) 

Bu madd bOkOml ri mO· 
teatıbitl rın ancaıt iabat edecek· 
l rı tııhbUtl rlndeu faıla kalıı.u 
d l rlerıne tatbik oluour. 

.Maddı: 15 _ oıı d.ördnnc ı 
medet uctblnc$ bQkOınet ta. 
raf ıııdan el .kona demirler, lıu 
ıı.:ararnam nlıı 11 şri tarltıl deu 
lllbar n b ş alacı o• satı l Bl ıp 
weı' Or t ıibh'ıı ltibareı:ı btUı.ü. 
mele tılmış uyı ır. 

A cak., btıJ 0111111 lerla tev-
dii içln verıluılt olu mebltcı 
hlt mıud n itlbarea beş gtı n 
iç od , bırhıc maddede yaıı ı ı 
yerıu o bUyUk wnlldye meEu
ru k.emmlyet ve üyfıyet llltıa. 
rlyl uıu vafık görül n ıınir la
riu 11 tııı alıudıiı ı tııbrireıı e ·• 
babına bildirwodıti takdirde 
bu tlemirler serbest kalır. 

M11dd : 16 - S11tın ahoıcnk 
dımirl;,rln det r fiyatı 'rıcaret 
vık letloc uıedil cel.. eaaslıır 
daire iade takdir oluour. 

lııl dde: 17 - işbu k rarn'l 
mı oeşri tarihinde• itibareıı 

er'idır. 

Giresun Halkevi temsil 
kotu iki temsil vermek üzere 
Şehrimize gelecek ve Parti 
tarafından misafir edılecek· 
lerdir. 

(hisseişayia) yı temsil ede

cektır' Bundan başka opar· 

lörde aym heyet tarafmdan 

radyofonik bir temsil ver.le·I 

rlka ve iuıalAtlıane glb yerler· 
de, lkıımetgalılarda, antrepolar· 
da, ıı&ıarUderde Bauka art!iye· 
leriatle ve ıalr blhımu • a· 
hallerde renin, le..a · t ve 

r ) Beyanoayl ver n tacir 
iae, :.H Ağustos l 9d9 tıırlbio 
liekl v ou tıır .tı ı e ıjtı1 yapnıoruış 

ıth• ouuo t ek.1&ddUııı ed •o ilı.: 

ııııtı ındıtkl 11alıf fıtıilı [ t rılıi 
h)' dilmek. iUr~uyle]. 

aı gıoı na~ık.i bir ıbtlyaoa 

l<.ıJUOUl edıp OL& ıt.ıtıyaç Jle illÜ· 

teaı:ısıp illik.tarda ulau deuıulerln 
111tılplerlof, yalıı ız bu mık.tarlar 

iolo, Ole l beynnanme 
nrwek Wt!Ctıuıl)'~tladen hıtisna 
eder. 

Bu kararnamey~ ait 
Ticaret Vekaletinin teb
liği 2 inci ıahifededir . .. 

Büyük Britanya ve Şark Mecmuasından 

11/tısı mu.zisiven olmak 
lizere 21 kişiden ibaret ulan 
temsil heyeti Kddeş v11purile 
dün akşam Rizeye gecmiştir. 

Orad~ d11 temsiller vere 
CeJc olan h~yet Pazartesi 
'obahı şehrimize gelecek 
~, ayni günün akşomı Hat 
~~v; temsil salonunda (yal· 

'>ıı bir kelime ) adli piyesi 
\ıe ~o.lı qünü aksamı da 

cektir. 
emaut olarak veya aair btH 

bangl bir 11ebep vt ıuretl mu 
===-ı hafaıa ettikleri dewlrltri beyan 

PO rti de edıceıtıecdlr. 
lııladdt: 5 - Ticaretbırne 

Eve/ki akşam reis vekili ve 1 Teyı ikııaetgAhları u i..rı, 
Beledıye Reısımiz ftfuam· lataabul, buıir, lçel, Seyhııo 

. . . l 7.onıultlık, Sıwıuıı, Tıbıoo, 
mer Yanmbıyıgın r1yasetı Kıyaerı, sıva& n Diyarbakır 
altma toplanan Cumhur1yet vua1et merkeslerlad. ,. lıkeD· 
Htılk partisi Vilayet ıddre aernndı bulunu bak.iki ve 
he ı · h ı l Ik 1 d t · tıQkml ııb.ıalara alt " yediocl 

ye 1 a a 1 mu 11 ıç I· m"ddedı 711ıh deıııirlır bY 
mamı yapmış ve Parti işleri t•b.lrlerdea bışka 1eair ve yer· 
üzerınde gôrüıülmüştür. ltrdı bllluıdaralnlaı ual bı&a· 

g ) ı1u walltırıa bu u ı u u 
yerıc:ırlıı, ~ebır, k.asısbıı, c de, 
ıo a~ ve ouııura ıtlb ılyle 
vıızıtı urette ı:ı1noı. 

1 Heyaanıme ı:uQoder Cıt· 

tıoıo baldl.ate temımea rnuv-.fık 
ulduau bo1aoiyle, taozim ltıl'ibi 
•• ıw ... 

racir olmayan ,atıısla rdıın 
bll maddt füt ııteoaa ıoııla •na

tıa tamıaını 11blp olaıanyarlar 
ellerlade mevcut demlrlerlo 
eioalerloe göre aıil.tarlarıııı n 
aallyet tıyatlarıoı Dildır.:nekle 
lkWı ecl•bllldeı. 

Modern Türkiye 
Tilrki9enin mıızhar oldugu 
Ok inkişıı flar Vtı ouuı:ı JO· 

d Un)ad işgal llı2i e\ ki 
}-.. ı · CoğrııfyK ceıu ıyetlade 

P ot ör J. H. Bakıler tarııfıo· 

dan erilen blr k.oateraoadıı 

tebarUı etllrilmıfdlr. 

Profesör Baluter. maHl• 
olduğu Uure, aa• b•Ş aeae 
lflacl• utaaaıa!a JllMal lapa· 

ratorlarınıo aarayında yaptığl 
bafrıyatla meebur oımu~dur ve 
ınevzuund bir otoritedir. 

Koı1ruauda TOrk tarilı iolo 
ana b11tl rıaı çizerken, Proru:>r 
Oinıanlı 1111parıtorıuauou• t~· 
tekkillDn• yardıw edeı f ç 
amil ııkretmlştlr. (0 ıs·l6 rla• 
ıa.>9 a kaılar orıauı• ıııın.tı 

- llrk•s' 2 de -



D • s o lar . ın beyanına dair 
r ame hakkında ticaret 

t t-4 - 940 tarihli resmi g • 
1. t d n ş i'ip yuknrıya derce· 
dil · bulun n ka ııro me melRİD· 

de, de i atok.larının beyıını hu· 
susunda her kc.sin kanu i mükel· 
1 fiyeti taf ·ı o if de ed imiş ol-

m lda b er, aş da yazılı ol. 
el ı ~c-lct 1 r üze

rin 

hü· 
tİ· 

in 

v stolc hareketlerini t kip etmek 
i temeai çok tabiidir Çunki, mcm· 
lelcetio demir ihtiysçlnrı teıbit 

ed Icrek itbalatınıc ons göre tan-
1timi ve bu malcaatlıı, sık sık. de· 
mir stokl rıoın ilctarı ÖğTcnile· 

rek hariçte getirtilmesine ihtiyaç 

olan mıldurların sıhhatle tayioi 
Jizımgelmektedır. Binaenaleyh, stolc 

beyanı usnlüııCia va:ıedıl iş: olma
sın fevkalade bir tedbir mahi· 
yeti görmefe kal'ıyea mahal yok· 

tur. 
Eter demir stoklarının beya· 

ııına müte~llık olan bu lı:ararna• 

menin bir huııusıyeti var ise, o 
da, mavcut ioıaat domirlerıaden 

ancak mahdut bazı ewileriaia 
Hükilwetçcı .atın alınmDBı hülcmü· 
nü do ıhtiva ctıı:ıek.te olmasıdır. 

.Falcat, kıırarna eyi iyice okuyaa· 
Jar rörec•k.lerdir ki, burada, Milli 
l<oruama Kenununu fı.dil bir ~lçü 
ile bolka verdıği te ioata üıte· 
nidon, • c:ieter fiyat,, tediye edil. 
mele ıarlıyl ~ apılac1k bir müba 
yaııdan başka bir §CY b .. hiı mev
zuu değildır. HükOmetimizi iııe, 

alı.cağı demirleri depolarda bek· 
Jemelerınden çok dsba faydalı aa. 
rette ~ullanacağında şüphe yoktur. 

2 - Bu kararname t .. cir elan 
v olmay n h r l; si alakadar et 
melcted\r. Binacnaleyb, tıcaret er· 
babı gibi uır bılumuaı vatıındaı· 

lar, bu k .. rarnaa:ıeyi dık:katle oku· 
yar k ·cndıleria bir beyı:n roÜ· 

kellefiycti toreltup edip etmediği· 
ni vakıt reçırmedeo tayın ve GD& 

röra barekc:t ctmelıdiricr. 

Bu aokta üzer.od durueu· 

c..uzu se cple i d D biıuıi de, bu 
ararnaıne ıle v tandışlarıı tahmil 

olunan vnzıf enin ıf a ed laıeweaiD· 
den teveJlut edebıl c k olan ne· 
ticeler üıarı e vaktıode evvel 

balkıcıu:ı dı kat bakımını çık.mek. 
ve bu ı;ureUe bır iku ve irşat 

vazifeııi ~ormiiş ol k.tır. 

u kararname ile vazedilen 

bey oname ver e mecburiyetine 
riayctsızlık: lıll, Milıi Korunma 
Kanununda yazılı cezaların t.tbi· 
kınl z:aruri kıl calı:tır. (d. ~ r 

kantınun 53 üocu madd Aiır.i ve 
bılhassa b )"an a • üode.tcllı· 

nın aıhbııtını tcyıd ed n huttüm· 
ler bakımı d n da, 61 ıı:Cl mad. 
dcsını o uyuauz). t::Su c eza ann 
hiç bır vutac.aaş ıç rı, unu gel· 
cıı21 de. aurprız teşkil etmcsıni 

ı tem y "UZ rıu un ıçiadir ki, ita· 
llua b ın1:ıı crinın nerkescc m•iil· 
nııy t mefruz bu u m lda beraber, 
b r iter e dana vetam zamnnın da 
hnlk.ımızı ılt z elme2ı ve c ez i 
müeyyıcıeleı in ıha ek.ete getırılme 
ai z ruretıoi.:ı t vel.udunc mahal 
bırskm m tarı t vınyu.odc bulun· 
wayı zait görm dılt. 

Bu aı yand bır noktaya da 

hıı işu Jt ed ceg .:r: : 
ıJmıd a; z, ı ieııilen m .ııatın 

sı. ib surette b~yanr:a ele , der
cedılcrck. tayın olunan mühlet 

için c hülr.ılınete verilcc ~i mer
kezindedir. Bununla beraber, wuh 

terem haiıcı:nız hıt&p eden bu 

t blitde, htewiycrok, f kat vuzuh 

ka etinin tebliği 
vo sarahat lüzumuna riayetten 
dolnyl, lötü niyet 'lahiplerine te· 
mas eden bir fıkranın da dercini 

lüzumlu rördük. 
Eğ er memlek.etimizde mevcut 

ise. bu ribi kimıeler, beyan mü· 
kellefiyetinden kurtulmak içiıı mal. 

larını s&klıımal. vey• başka ma· 
hallere kaçırmak gi ..,i hareketlere 

tevessül etmeleri h linde, Mil.i 
Korunma Kanunundıkl ağır c~zıı 

lar ile karşılıışıcıldadır. Bundan 
başka, bu bar1:kell"rin ııet ceıiz 
kııhcu!!lrıı da b lmrlıdirler. Zirıı, 
m.!mleket hudutları dahillnde ne· 
rey" gölürüliir,;e göliiriıl!lün, bu 

mallorın meydana çılnrılcnası 

mlişlı:ül olmıyacaktır. 
Kt·zıı, maliyet fıya t ı beyaDın· 

ın aıbhalioe azami itina ~öıteril· 
mcıye mahal vardır. 

3 - KararHınede beyan 

mükellefiyetine libi tutulan şahl! 
lar vaııhu ifade edilmiş bulun

mııkla beraber, eıı1aslı görülen nok · 

talar ışa2ıda. hirlterre dılıa liz:ah 

edilmi~tir. 
Evveleıairde şu noktaya dik· 

icat edilmelidir iti, bu lı:ararnam,., 

yalnız birinci aadde! iode yazılı 
olaa oa iki şehirde ticari VeJa 

ıahıi ilı::ametriht bulunan tnhııları 
beynıaam• Hulüıae tabi tutmak 
talliır. Ba hültmün bir tek iıtiınaaı 
varsa, o da, mlteuhhitler halcltın· 
da o\up, boalar Tiirkiyenin nere· 
ıinde buluııurlarae bulunıualar be· 
JAD mültellefiyıtine tibi tutulıntı$· 

!ardır. Binaenaleyh, sıatıdaki 
izahııtı yalaız balııi geçen tehirler 

hakltı•da anlamılt lizım~elir : 

Tacir olmayan ııbıslara mü 
teallilt bııılıeı hükümler şunlardır: 
Eliade 200 lı:.iloya lı:adır deaur 
bulnnan fthııları bu kararnamenin 
hiç bir caddesi alihdar etmez. 

Bunlar beyaaaameye tibi dezil · 

~foler. 

r~cir olmayan şıht!lardu 
aHı1' bu miktardan fazla d e•ire 
malik bulunula? beyanname ve
receklerdir. Bunlar dı, meseli 
ev, aputınu, düld::iıa yaptırmak· 
ta oldu2u için veya 11ir ber baagi 
bir nrelle elicde. 200 lcilodan faz · 

la demir bulunan şahıslardır. lllt 
beyaaname varildılr.ten sonra, ite 

yanname mevzuu olııa demirlerin 

bina iniaaında kullaıul111ak ıibi 
bıkiti bir ihtiyaca t"kabül etliği 

aolaıılınca, bu demirleri• aabipleri 
rtık müteakip her ay aonunıiıa 

müt im beyanname vermek 
mülc~llefiyetinden iıtisna edileDi 

leceklcrdır. 

Bahsi reçen şeh ırlerdek:i ta· 
c ir sıfatııu hauı ıahı lara ıelinc:t, 
oll erındeki demirlerin miktarı ne 

olurn olıun, l.ınları beyan ede· 
celclerdir. Yalnız, sobacı, çiliaıir 
ve saire ıibi küçüle sanatlar er · 
babı iatiaaa ~dilmi~tir ki, bunlar 

Ja ıanatlarııun ioap ettirdifinden 

l ı•la demire sahip iıoler yine 
bildir11teye aecbordurlar. 

Şu aoktaya bilhaua dikkat 
•dilmalidir ki, lcararoamCDİll be· 
~inci maddeıinin bia incifıkruında 

ifade edıl di~i veçhile, t icari veya 
şahsi ile m•trahları muıy1ca on 
iki ıclıirde buluna. tacir ve ray· 
ri taeir ıabıılara •İt demirler, bu 
şehirlerdn ba~ka ıebir ve kaaa· 
bdar da bı.ıluasalar dahi, sahipleri 

tarafındaa beyaa edilec:k.tir. 

4 - KaranıamanİD 3 üncü 
ve 4 üncü maddelcrınde be)'H· 
namey• tibi ıabıslar ik.i balc1111dan 

tadat edilmiştir. Miibim oldutu 
içia bu nektayı iub ediyoruz : 

S üncü madde bizzat demirin 

ııahibindea. bahsetmektedir. Mal 
aahihi, k.endi düitkanında veya 

eviDde mubafua ettlti demiri bil· 
~ireceAi ribi, baıkaauaıa dük:ki
•i•dı, eviade .ve sair yernule 
mubaf aıı ettirditi de•ir var11 

bunu dı bUdireoıktir, 

Demir ininin bir kısıuı kendi. 
ıine ait depoda ve diğer bir kli· 
mı emtia üz~rine avanı tl'mİ· 

na tı olarak bir barılcanın d posucl 
de bulunan bir t acir 3 üncü mad· 
deuin t om mi alini te.şk:il eder. 

4 üncü maddeye g"linc~. bu 
madde yalnı:t başkalarıııa ait olan 
demirleri ıuuhafa ?a eden lı:im!!l'leri 

ist hdaf ediyor. E'l tipik rui :ılı 

demir üzerine avans vermiş olan 
bir baolcııdır. Hu bıınkıı, b"'yanr.a· 
me vererek. haşkııl mne ait olmok 
üzere muh faza eyledi~i d·mirled 

bildirect:ktir 
f, • l3eyn n ed 1 c k dcınirlt-r 

kararnıımenin yedirci mıııldcııinde 

yazılı olduR"u üzere, yalnız. profil 
demir deoilen ne vi erdı r. 

Tacirler, p: of il demi? den ne 
lcısted i :d;tini ço'< iyi bilirler, 
Tüccar olmayan ş ı h111lır için şu 

izahatı veriyornz: 
Yuvarlak çu?uk d emir, malt. 

tıi daire teşkil eden uıvn çubulc
lardan ibarettir. Hunlar, uzunluk· 
larıaa röre detil, kılınlılı:larına 
röre cins cias "ayıılırl.r.r. Meseli 
8 milimetrelik yuvarlak çubuk de 
mir deniııcıı, kalınlıfı, yini maktaı 
te~kil eden dairenin kutru 1 aıi· 

li•ctre olan çubulc demir anla. 
şılır 

Putrel laerkesce malQmdur, 

T demiri U demiri, Z demiri ili 
diye aaılan demirler yiae çubuk 
halinde uzun demirleı olup bun· 
!arın malr.taı T. U. Z Harflerine 
benzer. 

Tereddüt etti~iniz hususlar 
için mıntalca ticaret müdürlüğüne 
tıcaret odaaıoa. viliyete ınuuvaat 
edip m ılQmat alabilirsiniz. 

6 - Boyanaamelere dercedi. 
ltcek malQaıatıa aeleıdcn ibaret 
oldu2a ltararaaaıeaia -.ıeltiı:inci 

macideai•de yazılı olmalcla bcral>t'r 
mıntaka ticaret müdürlük.leriae, 

ve bu teşk.ilı&t bulunıaa1an yer· 

de, mahalli ea büyüle mülkiye 

memuruna gö11dermiş buluaduf u· 
muz beyanname aümuaelerindeo 
alıaaralt beyeona•eler bunları 

fÖre doldurulmalıdır. (KararHme· 

nia acıredılditi fÜD bu nümune· 
leri •&.hallinde hazır bulacaksınız. 

Beyuoame aahifesiain her la· 

brıaa ancık muayyen bir cins 

demirin muayyen bir kaJualıkta 

olanı yazılabilir. Zira, topyekua 
şu kaclar ton yuvarlak çubuk de· 
mir diye yapılıcalt beyan hiç bir 
şey ıfade etmca. Diğer taraf tan, 
me eli 8 milimetrelik yuvarlak. 

çubult .ıemir mevcudu, biri dite· 
rindea farklı iki fiyata mal edıl . 
mi4 ıse, beyeanamede bu stok 
ikiye bölünerek kendi fiyatına 

göre her parti bir satıra yazılı· 

cak.tır. ( Bu hususlarda aftmu11e · 

lerde verilH aiıaller<Un daha zi· 
yade tanevviir edilebilir. ) 

Demiri ria k.aça mal edilditi 
yoluada sorulu: suııl ıle istenilen 
malumat, her cıos tlemirın nim 
al.ama fiyatına, matazada tealıme 

kadar. aalı:lıye masrafı iliveaile 
elde epileD fiyattır. 

7- Beyannamelerin tevdii için 

verilmiş olan mülılet, kararnamenin 
tatbik edileoefi oa ilti Şehirde 
bulunan alelumum tacirlerle mü 

tealııbitler ve bilumum husuıi 
ıahialar için reııni gazetede neıir 
tarı hinden ıtı bar•n üç rüodür, 

Yalnız bu şehirler haricinde 

bulunaa müteu 'ıbitıere 011 beı fÜ• 
verilmittir ki bunun da aebebi, 
kararname hukümlarioden daha 

reç haberdar olmak vazıyetiade 
bulunmalarıdır. 

8-Hükuaıetçe yapıl ncık. mü. 

bıyaaya icl.ı.c~, bu mübayaa 
ltararaameaio U üocü maddeeinde 
yazılı oldutu veçlıaile, aDcak. bır 

lcaç cina demire inhıaar etmektedir 
Aynı ınaddede, banri iahıslarıa 
elinde bulunH bu nevi delüirlerin 

.. tıD alıaacrtı da vbıhan beyao 

edilmiıtir. 

Oıi•r taraftan, kararnamenin 

oq bııiııai maddeaiadeA 11lı1ıldı11 

O ~.ta şarkta ihtiyat kuvvetleri 

\ 

Uç lngiliz bombardıman tayyareleri Fransada ucarken . 

Avuslrolyn ve yeni ZeJanda 
kuvvetlerinin Fili tin ve Mısıra 

ıelmeleri yalnt7. lmpııratorlu5!"un 
birlı f!ini göstıırm,.k itıbarile değrl. 

ayoi zamanda lngiltcreniıı ııskeri 
kuvvetine mühim bir ilave olınalc 
cihetinden bizim için kıymetlidir. 

E;ter Anzıı ldar da s "leflerile 
ayni kalite de iııelerki bundan 
şüphe etmeğe hrıkkımıı. voktur. 
Müttefik ordu 1arında dııha iyi 
harp edt'celt kıtalar yoktur. 

Niçin ~ı•ıra çıktılar? Sebe~ 

Modern 
- Baştarafi 1 de -

Orhan Balkanları zııptedeo o r 
duya Ye orılırı id are eden sis 
temi k.ur•uşdur: (2) ltcincl 
Mnb.mut zamaoıudtt 14~ l den 
14öl e kudar ve 15~0 den 1566 
ya kıtdar da Kaouoi SOleymao 
11m11.ıınd nki olan Hizrnllnizm 
(3) Nıbıyet Hllntelln ttıımi. 

Modern İnkişaflar: 
Profesör p1yıt11hlıo t hnbut. 

ctao Auk11raya naklini icap et 
direu Hl>t!plerl iı~n etmiş, burı· 
larıa eo milbiwleri 111 .sıııtla 
Sultanların eski an'uoelerınden 
ve o zıu.ıııtD mevcut israf ve 
atıletd ıı kurtulmak oldu2unu 
ıOylemlşdır. Mudera Tur~ıytıdu · 

kl demiryolları inşftlltıadun ve 
büf fiıt bır falilkete sebep olan 
son ıelıeleo iu demir yolu y · 
pıl110 aalıal11rı da tutırıp tıllığiD · 
ae:ı bahsetmı~dır. 

Konfeun.ıcı sözlerlno de· 
vam edorek 'l'llrk g dDÇleriuio 

bugün ç1Jk çuhşdı~ıoı \'u sporla 
u2rıaşdıh:l11r1uı suyıewı~. lıt!t;eu 

lcrdı>n birisi şudur. Mısır ve Filis· 
tin, ~imdiclf'n a"kerlerle dolmuş 
ohn logiltereye n shetle kış c na 

sındn şayani hayret derec•de iyi 

bir talim ve terbiye Jeridir. 
Orta şakh nelcadar lı:alacıık· 

la•? Zanoedeısem bu Hitler ile 
Staline ba~lıdır, hali h azırda bü
tün bildikimi:t ~ey, her türlü ink.i· 
şaflnra lıt rşı mü tefilı:.lerin orada 
mühim ihtiyat kuvvetleri idame 

etm"ği akıllı bir hareket addet· 

dikleridir. Bu kuvvetler General 

Türkiye 
SF>ne bir Tllrk futbol takımı ile 
bir l oıılliz tekımı r.ırasıodık.i 
maçıo uvondırdı41 bQyUk allka· 
yı zikretmiştir. Tilrk.lerln bugUo 
tnheiie karşı gö::ılerditi derin 
lşllyaka i11a ret e tmi,, bir köy 
ınuolH lnhı yeni logiliz kitap 
hrıuın h er hurta ucuz tııb'ılarıoı 

beklediği .i bir misal olarak 

ılkretwi~dir. 8onrn: 

"TUrk.iye beynelmilel mll· 

nasebet\erde de kendini göster· 
mlşdir, demlşdlr. DUnya fşlerile 
alı\kndar olmak ve blllUn dün· 
ya ile sulh içinde yaşamak 

emelidir. fllrkiyede 111oıt tarkı 

yokdur. Bir köytu en yüksek. 
mevkle yükselmek tırs:ıtaoı 

nı ıılikdir ve ekseriyetle de bu 
rırsatdan istifcıde etmektedir. ,, 

SOzlerini blllrirken, Profesör 
Bııkster rıırk.iyeuiu tenhbUtle· 
ıiul tlinıdığını ve düuy11 ile 
tlcar11t ve doı;tluk anu etdialni 
t:iöylsınl;. Hr. Konforaaıı;da 010. 

dern furM lyeye dair proj~ktör· 
;.çbile, Hukilmetımı:t bu müoayaa le birçok manzaralar gosterH· 
muamelesi dolayıııylc halkı bek- mlşdir. 

letaemek içıo koodıalui mu11yye11 Bir halk demokrasisi: 
bir müddet ile tabdıt etmıştir : 
Heyannameler111 verilmcaı ıçın tayıo MOl>Jaldp kouuşmada, 10 
edilmiş oıao müıalctın bıtaaaıodııu sene 0\ vel l'Urluyedelti lugıliz 
itibaren nıheyel be~ i'Jn zarfında sdırl ::> r GJurge Cl.!rk kendi 
ınııhaUının en buyuk. uıuık.ıye w•· fık.irl6'tri1~ k.uufttraUbC.:lLlJ not. 
muru, aatıa alınan demırler hr.k· t-:ıi u11:t.arı arusıacıa mü~abelıet 
kında mal sahıoını tıılırırcn l.ıa· oldllğuuu ısoyıewıştıı·. P«Aytııtıtın 
berdnr edecek ve bu teDlı~at l ııııkll ışı"i J iyi bır !J9Y olduğu
yapılmadığı takdirde bıııbıı mev· na 1'.eDOHilUIU de 1'ttu1 buıuudu 
z:uu deıaırler aerbeat bıraltılmıf ğuuu, çüuKıl tlOi'uziçtoiu ıııcıtk· 
olaeaktır. . l ıgı ia~ıtUI ullşu.ıazu tı6Vk.blı.ue· 

Şu Aok.tayı oilhas&a ltaydeae• dıgiui lıİ.lllrWl~tıttr. .MOdero 
riz: .:>erbest kalan aea.ııru:r, e•k.ı · 1, ırı 

1 
\ ,.. 

1 
.., · ı· ,, 

• . .. . l.a. yan u yeıı "'tHı no.ı~u Jıl"'u 
si rıbı, zuhur den aıuşterı1ere , ' . 

t 1 b·ı '-• d' F • dem·ı 1 ilrk vatandaı,ılaıuwı buyUK ro· sa ı • ı ecc-..er ır. aııı::tı. r 

§Veygand'ın kuma nda ·ııda bir ço~ 
milletlerden mü rekkepti r. 

M !!ırda ve Fıli:stinde !ngiliılet 
Hintliler, Kıbrıs ve M!llta kıtalıı1 

ve şimdi c.le A ozaltlar Gerıer•l 
VavoU idaresi altında birleşa>if 
lerdir. 

Suriyede lcuvvetli Frao•ıı' 
birliitleri vardır. Daha şi•ald1 

Türk ordusu işbi ı li~I yapmaf' 
hazırdır. 

- Arkası 3 de -
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Maçka ÔğretmenlerinİO 
Of gezintisi 

Maçka (llusuii) 2 Nlaan~' 
beşlayao koçuk tatlldeo lıtif• ' 
de ederek Ot kazasına kad•ı 
bir gezinti yap'lo M!tçka ötrpt· 
nıenleı i, bu gezlııtiden duyduk· 
ları haz:ı.I ve Ortııki h UsnQ 1'•' 
bulle:'iol saymakla ııöyleme"l' 
bltiremi1orlar . .Miıafirlerln gıl 
m~kte olduklnrını öğrenen of 
ôg-retmenlerl blrbirlerlle babtr' 
leşip birleşerek kııa merke:ıiO' 
de Maarif memuru bıty ııuı-nO ' 
nUu etratmda tophodıklarıo1 

ve coşkun tenhUrat ve derlO 
sevinçlerle .kasabanıo dışııd' 
misııfirlerini karşılfıdıklarım fi 

kabul torenine sahne olaa 01'~ 
binası cidden,. mOstesı:ıı fi 

mes'ut bir gUo yaşndıkını, 1ıl' 
laıca a1rı ayrı yaş11yan otrtl" 
menlerin bu aoi karşılaşmaıd•0 

doğııu saıniml heyec~oları01 

meslektBşlık duygusuımn bfrl· 
cik ifadı:ıal ea1ılac112ıoı, bu fi 

sile ile c,r kaza l oe-rermeoıerl 
ula en yaı;b V6 k.ıdemlisl ol•' 
Cemale 'l'ııhsi11 edilen o gecıô' 
wis~tirıer ~erefioe verilen 09d 
keılef ziy f eti şerefleodft"' 
Ksymukıtm bay SUleymıo beşti 
oıduga halde Belediye bışksoı 
btty Ali Rııanm göıterdUtıe~ 
mlhmuouUvı;zlığıo cidden pıı1 
kıymetli ve her tQrtQ ııt11yış1' 
fovkıocıe oıcıuaunu ve ertf~ 
ACiln ıırasite Kaymakaıııııı 
HalkuYi ve BeledlJe ıiyıi 
edilwış oldu~unu, k:ıHnıo g~ 
nel d"roınu bak.kında t.İyDle 
göril~ler yupıidıaun ve öğled'1 

sonra avdet eden mlaatlrlerl' 

Kaymakam ve Beledly bış"'o 
Jırndarmıı komutanı taraflırıo0 
::>Orınene hududUoıı kadar •' 

" llirı:Uw, blr küpı Uutln ua. ltiaılaudıkl noı mükerrereo tı~ ht l l 
'-ao ul ett• 1Unu. aolutwıcı ve şöyıe duwıştir. 

uauıyyen ı ıyaç ara c• ı· 

fi vo bu ihtıyacll b:naen kımıtriıı 
111 tın alabıl&.: ~~ı de mır l:c :arc:tıudc 
malııa kaç el de~ıştircbıle c ı:gı ve 

ld11tleri11 demir tıcaretıyle meşıui 
oldut u malOm oulunduğııucıan 
bazı makaatlurla l..u deıaıdı:ıi de 

tUne oturup peyoır a11Lıı11 ihtı- yıınl11 keodıleriue göiterlltd 

yur bir fürır. kOylü11U aordU~Cı· ınisatirparverli~i şUkraula 11 

edıyotlar. 
mil 1.111 tırlu) orurn. Hu l oıı uı:;lu ı=---:.-~......;;;=;:;;_.;;;;::==;:;::;ı~ 
devre nıt bir tıalıradır. Geçw~k.

ta uıın bır teınyı~ wı:hk.emeeı 

mir ihtiyaciy1o ve t.careliyle lııç :uımu : " .iJırııeler • dıyu ııehaw 

vir ettiği tein konteraoscıf 
teşekkür etti. 'l'O.rktyenln ı.0° 
hlm cutrııfi Ytı ziyetloi ve J{ot' 
deaizıo metiıali ile Ru y• ı 
Yuaanlstıın kapılarıoı )tootrCi 

alakası olmayan şahıslar arnsındıa 1ucU. Tuill)'lJ uııınkume ·i azıusı 
olden eıe geçırt ek, "ı;.ı cırıem' 

tıcaret,, deuıleo tıh meydana gctı· 
rir ki, MiLli korunma kanuııuuun 
32 incı maddesi bu fılı men.tmıı 

ve )I} uncu maddeıı i do eeıalaa· 
dırmıştır. 

Bu yola Hpılmamalıdır. Zilr.:
rettiaimiz 59 unou maadeyı oku · 

yanlar, tavıiyemıziD ehemmiyetini 
tHlim od ceklcrdir, 

dıt " nu:sıııı.ıo, oıruder ,. dıt sor
uu. Koyıu c.,vabcuı b~D 1ı1t1nd~n 
liıtb11 meıt'ut bir r.ıdumıw, ôtH.li. 

.l:'dyoirıwı sutıır, aKşam evi..ıau 

gıdt.riın. tidıı bu~nu K.udretusln 
&W1Dll yarın bu~llllU OillU:l;UllUQ 

üurlode durıactı il şUpheJidır .• 
8ııaaau iOUrıa. Lord lılılyor 

TUrklJ Ji pep cault ıurette ı ı· 

etti.tlui ımlattı. Senelerca •""" 
kı nurusun karma karışıkll''~ 
bugUn isd 'l'Urklyeuln yel'~ 
sek bir nutusll malik oıduR11~ 
halırlatarak mlltek•bll meot81/ 
lerlmiı için doıt kaııııaıtl11 
temenni ederek ıöılerlae olP 
Jtt nrdl. 
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KöyDQU~ırümü~ öçôlfl1 aaa 

HALKEVi KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 
~~- ,J '-· 

_Köyl ·· ardeşlerimizle 
.........,-~~O~rt~a=-ş=ar~k,,,,,-ta _ _.,..,,.,ih=-=-t=iy=a-t=-.-= T 0 P r İlk 

Konuşmalar: 
• • 
lÇlll 

Koyun, beygir, sığır gibi hayvanların verdi-

kuvvef ler ği gübreye ahır gübresi derler.Bunlar, her güb
reden hatta Avruha tozlarından bile çok iyidir. 
Bütün dünya çiftçilerinin en esaslı ve çok kuv
vetli diye tanıdığı gübre bunlardır. 

- .... 

-
Bir Jngiliz karakol geminin topları 

- Baş tarafı f 2 de - ıaaJ başlca~ları aauatazım~D İmpe· 
. ratorlult mudafaa ır.oıaıtesınde ça-

l$/6m •lemi müttefık/ere hşmıılardır ve son aeııelerde •İi· 
Muzahirdir dafaa k.Gordınuyon aazıriniıı yar-

Aasaldarın bulunduiu orta dııncı kamıteye bitaraf bır reis 
.. rk:.ta geçea barpteaberi ne bii· tayin edılmeaıle teılcılat kuvvet· 
Jiik detiıildilder olauıdurl O lendirılmiıtır. Şi111dı dotrudaD dot· 
laaau lıdiıa alemi ayralıaışdı ve ruya barb lcabıoeıinia hızmetiae 
büynk bir kııaı Almanya hrafıa · veıilaiılcrdir. 
4la harp ediyerdil. M d f L d' 

• 1 . b-tüa kal· u a aa &oor ıaaıyoa Nazı· B•rin 1,ıam a emı 11 

lıı• t biliet- rındaıı ordu, donuma, bava kuv-ale aültefıklere Hmpa 1 • 
. d Afranıataa vetlerı DazırJarıodall ve müjavir 

llektedır. Hıa ıal•D, 1- ,_ -
l . b" t .Mav6rayı o ara .. uç kurmay baıkanındaa rat, S11dı Ara ıa ••• - L L '° . ·r- L'ye bize mure .... ep ayrıH bır naz.arlar ko. 
.:orthua V• ~ılbaaaa uu.ı · d h · · 

11 ı.ı bizim aıtesı a ı teşitıl t:dılmııtır. 
•i:ıabirliir. Arap kıre 1• arı · 
le an'uavi cı&oıtlukları1aı yenil•· Öğren1len ders 
•iflerlerdir. Böyi• laüyük . b_ir Bıı taıluıaıı11 bız, blltüo aer· 
kuvveti• orda mavouGiıyeti aıçıa viıın faal yctleri, ıuııan kudretımiz 
lbıadır? ıemilerimıı. va aaoayı lcaynaldarı· 

İbtimal bunull başlaca hedef 1 mız ü:ı.edndekı teıirlerı duıüıaüi· 
•üıtalr.bel mütearrızları koı kut' ıaedea biç bır teşebbüH fİrlfİl· 
•ak, Mıaırla ittifak.ıcaızın vo Tür· aiyece~ıadeo, emıG olabiliriz, ka· 
kiye ile lDrıliz -Fransız ıttı[akıoıu rar1ar daba ıür'atle ver•lccı:lt ta. 
\'o &oıaaoyıay& fU&lltİıatZİA adi kat bil(llıll:&lık Üzerine lllÜeaa .. 

bir kptıt parçaaı elaadıtıaı isbat ecele hükümler ihtimal hariciade 
etmek, ve b•!P yayılaca~ olursa kalacaktır. lıhalr.ika reçCD harpte 
BrilaDyaaıa doıtlan•• yardı~ harp f&yreLleriıeızl ıaraf ettiraa 
•tlil••ıieoeiİ bir merkez tesıa bir çok. lıata ve yanlıılar buıüa 
•taek.tir. telcerrur elmemelııiır, Her ıeydea 

Kahraman Türk evel, boyle heroırınin mevki ve 
aeauliyelleri ıyıce tayill edildik.. 
ten aonra, aiyaHl adamlarile •ea
lclr.i müıavır!er ar&aı•daki miaa
aebetlerıa rcçen harpte eldutua. 
dan dalııa meaut elmaaını teaemni 
adebıliriz. 

Ahır gübresi tam bir af kındır. Öteki gübre
ler gibi eksiği yoktur. Tarlasına, bahçesine ahır 
gübresi veren bir adanı, oraya bir başka gübre 
vermeğe hacet görmeyebilir. Fakat diğer güb
reler sadece bir taraflıdır, toprağın gübreden 
beklediği bütün her iyilik bunlarda yoktur. 

Ahır gübrelerinin başka fay daları da vardır: 
Soğuk toprakları ısıtılır, sert ve ağır toprakları 
yumuşatır, her toprağa kıvam verir, toprağın 
sertliğini artırır. Toprağın içinde kenr.ii 1 iğ inden 
mevcut her kuvveti yavşatır, ve boşuboşuna 
toprakta durup dur~n bu ktıvvetleri de işe ya
rar bir hale sokar. işte ahır gübrelerinin fayda

ları bunlardır. Öteki gübrelerde bu iyilikler de 

yoktur. 
Koyura ve beygir gübreleri sığır gübrelerin

den daha kuvvetlidir. Ancak, sığır gübreleri 
ziraat için daha elverişlidir. Sebebi şudur: Ko
yun ve beygir gübreleri toprağa sık sık veril
mek ister. Çünkü ekinler ve ağaçlar bu gübre-

inşaat eksiltmesi 
TiCARET VE SANAYİ ODASINDAN : 

139.i Ura J5 lc•ruı malctü bedelle Trabıonda Moloz 
meıvlciintle geni inştı eJilen Borstı bimısuun teraı izolas
yon• •e k.an•lizaıigon inşaatı açık uı•lle eksiltmeye lco· 
nalmuşt11r. 

Elcsiltme 17 Niıan 940 Crımartui ıüni sa•t 10 da 
Tre6zo,. Tiearet •e S•nagı Odası binaııntl• toplanocalc 
lcornıigo11 laıu•r•ntl• gapılıHalctiır. 

T11lipl,.,in eluiltmelJe iJtirtilcleri için 101 lira 50 
lcuruılalc telftin•tı •• 940 gılı ticaret odaııntltı lcagitli 
oltlıılcları1111 tl11ir ••sılccı ile ba iıi gopabilecelclerine tlair 
resmi nt•k•tJ1l•rtla11 11lın•ıı elaligtt 11esilc11ıi ibraz etme· 
leri ıartdı r. 

lstelcliler eer•lcı lceıfigegi Tic.,et •d•ıırttla ıöriip 
okuga6ilirler. 

Elcsiltmegı iştir•lc etlece/cler galcartltı söylen111 ıün •e 111attl11 lcomiıJon• miirac••tları ilin •lunur. · 2-J 

Eter bir irİİD yenı Aazalclar 
••lofloriain Hrlayıp açmak içıa o 
kadar iO~ s.aa dô.rniderı Çaoak· 
kale botazıadan rahat reçerlerae 
farib bır fCY olacaltlır. fakat OD• 

lar bu defa Türke karşı detil, 
Tiirlda yaoy~n• barbedeceklerdır. 

Ja•ar 'f ürlr.i ber zaıaukı fİ· 
bi kalaraıaan bir mubarıp ve .cor.• 
ravor bulacaldardır, fakat o bu· 
ria d11ba iyi yetiıtirilmış vo tec· 
biz edilmıştır. Onların baiında 
burüa Atatürk yoldur, faltat eyle 
bir dalaiaia tHiri ölumü ile birlık· 
te aibayet b61imu. Surünkıı Hcıisi· 
eumbar laönü aıeaiekteD yebtm•f 
bir aakerdir ve 1.hıveltil aıfatıie 
Keaal Atatürk.ün ıağ eli olmuı 
tur. Türk ordıalarının iyi aevlr.ü 
idare edıleoetindea ••İn oJabıliria 

İ l a n Ziya \.tameria tayia kılıaan 10 ril•it ve rıyap kararınında iliaea 

Bu harpte ve geçen 
harpte Stratejık Sıyaset 

Harbin baııada C.ir Coamber· 
laia biaa bükQmelia stratej ık ıiya

.. tiaia muharip kuvveUl'Jrio aeı· 

lektea yelitmit k.amaod&Dları ıle 

iıt ıareden aoara ta,Jin edileoeti· 
ae dair teminat vermiıtı. 

Geçen hifta bu iatiıarenia 
aiıtomalık fekılde yapılmaaı içia 
k:.urulaa mekaniz•ıayı bize izab 
etti. Zaten imparatorluk. müdafaa 
ko.Uteai meltaaia•aaı harp ı•raiti
.. aciapte edilmek Ülf're haamla. a.,.. laarpt•• beri ordu, 
....... " uvı 11rvia111i kır 

Trabzon Aaliye huk.uk. baltimlifıadeD Niaaa 940 taribia• raatlayan çar· tebliti ioabeylemiı oldutuadaa 
Trab:ıonun Ayıfilbo ıaabaUe · t•mba rüai ıaat 14 de Hukulı: Be defa tayiD edilen 8 mayia 940 

ıiade M:b1r1et Eren kızı Zebra aablı:emeaiae relmui bak.k ıada çarşınba fİİDÜ aaat 14 de Meb· 
avukatı Hııroda kayıtli Feyzi Uy· davetiye Yeaiyol Ga:.ı:eteaiaiD ta met Ziya Atamer'ın •abkemeye 
ııal tarafından :Sıpıhi pa:ıanada Mart 9'40 tarila va 2673 No. lu d r•lmeai gelmediti takdir e fıya
T erzi Mehmet Ziya "A tamer aJey· Duabaıiie illa edılditi halde layia 
b bıada mubılı:emenin ruyet etlilece ine . ik.am• oluaaa botaama va kılıaaa rüa va aaatta mahkemeye 
taz.mınat davaaıadan dolayı ika· relmeditiatieo bak.kında aubake· ti teblit makamına kaim elmalı: 
melribi belli olaayaa. Mebate menin rıyaD.a icraaına karar ve· üzere ra:ıete iledı ilin oluaur. 

~===-=~~==~~===========~~==.;._,,====-=====,_,.===-

Hane enkazlan saiış artırması 
Mahallesi 

Faroı 

• 

• 

Solcajı Ciui Mııü•mmen hetleli 
Lir•. Krı. -MarGJ catltlesi Ha11• •nlcası 315 
27S • 

• 

Bir ı•lcof •ltıntl• 
2 '"' han• anlc•ıı 
Bir b•p lı•n• an/carı 350 

DEFTERDARLIKTAN : 

M•ealclcat temin•tı 
Lira. Ku. 

2 
ı 

J 

45 
10 

05 

Yukarıda cins ve mu•alclc•t tınaincıtlorı gaıılı lıane e,./caıltırı 15-4-940 tari
hine müsadüf Salı ıünri ıaat I 4 tle 11t•laalli11tle •ıılc artırmtı IJt 6ıtlıli laemen öden· 
mele suretile satılacalctır. 

Talip olanların gılcma;a •it ıartnantefi laörntılc üzere millt .,,.l•lı miitlürliğiine 
'" artırmtıga iştiralc içintlı galca,J• 1öst,,lle11 fİill •• ·ıaattı ıatıı ntcıla•lli olan lca
VGlcmı11tlan malaallcsi11tlı ı••i laaıtalaaat 6inaıı 611Ja,esi11a m•••.\bt t••iıuıll•ttl• 6t1• 
tici• Auır ••l•11 .. a11 il•11 •l••r. 

kuvvet en • • 
ıyı 

relerin faydasını ancak az bir zaman içinde gö
rebilir. Halbuki sığır giibresi yar.i kemre tarlada 
uzun zaman da kalsa yine ağaçlar ondan fayda 
görür. Bunun içindir ki sığır gübresini tarlaya Oç · 
senede bir verirler. 

Diğer bir sebepte : Bazan beygir ve koyun 
gübrelerinin kökler üzerinde yanıklık yapmasıdır. 

Bvrupalılar bu iki gübreyi doğrudan doğru· 
dan doğraya tarlaya, bahçeye vermezler, onları 
ya toprakla karıştırıp sakladıktan sonra yani bir 
başka kalıba soktuktan sonra verirler veyahut 
doğrudan doğruya yalnız soğuk ve ıslak toprak· 
Jarda kulJanırlar. Çünkü bunlar kuru ve sıcak 
gübrelerdir. 

Ağır, sert topraklara beygir gilbreleri yani 
fışkı taze olarak ta verilebilir. Yine bu a-ibi top· 
raklara ve beyaz yani kireçli topraklara da ko
yun ve keçi gübreleri verilebilir. Sığır gnbreleri 
ise sulu ve soğuktturlar, sıcak ve hafif toprak
l•rda kullanılır. 

Ağır gübresi taze olarak kullanılmaz, hele 

meyve ağaçlarma taze gübre hiç gelmez. 
Bir inek senede kendi ağırlağınıD 30 milli. 

koyun 22 misli, be öküzler 15 misli gftbre verir. 

Kazım BULUTA Y 

Hakkarı merkez 
HükOmet konağının 

inşaat eksiltmesi 
Nafia müdürlüğünden : 

1- Kapalı zarf uıulile elcıiltmeye lco11al1111 lı: Hale
/cari merlceıinde ( 112490) lire J6 lc•ru,lrılı lceıif 6ıtlılli 
Hülciimet lcona;ıdır. 

1 - Bıı iıı ait eoralc ıanl11rdır. 

A) Proje 
B) Hiiltisai lceıfige 
C) Elelctrilc tesisatı lceı/i 
D) Ölıme ceteeli 
E) lhzarat "e imolit (Seri Döpri) 6ortlroltırı 
F) Mahal listesi 

G) D ıltili eleictrik ve sıhhi tesisat um•lfll '" fıani 
ıartnnmıleri. 

H) Hususi şartname, Bagındırlılc ıe11el •• ""'' iıleri 
/enni şartnameleri. 

/) Elcıiltme ıartnamesi 
}) Mulcavele pr•jcıi 

3- Bu evralc ildraı ı•pılan mahallerin Na/io miılü·· 
lülclerinde göriilehiJir. 

"- Eksiltme 15- 5-940 Ç•rşamba günü 111111 15 J• 
H11/clctiri Def tcrtl11rlı;ı11tla mütııılclcil lcomisgo11Ü ıa· 

pıl11.calctır. 

j- Elcsiltmege ıirectlılerin (6174) lira (51) k•roı 
mavaklcot teminat akıası eermesi ve 6• iıe naala111s ol· 
naalc üzere elcsiltmenin gapılaca;ı ıantle11 ıelci• ıü• ö11~' 
Haklı.ô.ri vild9eti ehliyet fles;lcası kornisge11u11tla11 olacoıı 
ıhliget vesikrısını İbraz edece/elerdir. 

6 Tı . l ···'''" - ele.Uf mektuplan 4 üncü madtletl• gası 1 i 
bir ıa•t öncesine le.adar lcornisgona e•riltrtiı •l•c• 11'· 
Posta ile ıönderilecelc melctupla~ın 4 ıi11ci m•tltlıdıld ~~· 
ate le.adar ıelmiş elntaıı v• tlıı ••rfın mi/adr mum• 

1 

iıice lıapatılmıı •ima•• ı•'""· 
Ped.ald ..,,,.... W MllMa • 
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rdeki israfın 
hakkında 
atname 

1 - Dügün sırasında ve düj'ünlerden önce ci
hazın sergi halinde serilerek gösterilmesi ve cihazın 
açıktan nakli yasaktır. 

2 - Cihaz arasında zinet eşyası olarak eski 
ve yeni zinet altınları ve Altından yapılmış Bilezik, 
aat ve kordonu, mücevherat kısmından küpe ve 

Yüziık bulundurulabilir. Bundan başka zinet eşyyıt 

yasaktır. 
3 - Hal, ve vakitlerinin müsaadesine göre takımile 

beraber karyola vermek isteyenler; iıbu karyola ve 
takımını yerli malından intihap ve tedarike mecbur
durlar. 

4 - Evlenecek kız ve erkeklerin analarından 
babalarından veli ve vasilerinden ve diğer yakınla· 

' rından b şlık 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 şa,tile verilecek elbise ve ça· 
maşırlar herhalde yerli malından yapılmış olacaktır. 

Yabancıların sırma ve ipek işlemeli ve boncuklarla 
bez nm"ş fnnlazi bezlerinden ve kumaşlarından olmtl· 
y caklardır. 

6 - Evlenmelui çetinliklere uğratacak ağırlık
lar, hediyeler istenemez alınıp verilemez. 

7 - Düğünü yapacak olanlar, kasaba ve şe· 
birlerde Belediyelere ve köylerde ihtiyar heyetlerine 
en az bir hafta evvel yapacakları düiün masrafı ile 
cihaz miktarını tamamen ve bütün parçalarile ıös· 

terir bir beyanname vermeğe mecburdurlar. 
8 - Bir defaya mahsuı olmak üzere verilecek 

d~ün ziyafetlerinde alkollu ( sarhoş edici ) içkiler 
içılmesi zabıtadan alınacak müsaadeye bağlıdır. Za
bıtadan müsaade alınmaksızın içki içilmesi yasaktır. 

9 - Düğün günlerinde bir günden fazla çalıı 
çaldırmak zıyafet vermek nişan çevre törenleri yap · 
mak, köçek oynatmak, silah atmak, ahlak ve adaba 
uygunsuz hareketlerde bulunmak yasaldır. 

10 - Otomobil gidiş gelişine elveriıli yerlerde 
gelin almak için en çok üç otomobil kullanılabilir. 
Bundan fazla otomobil kullanmak ve gelini götüren-

lerin yollarına engeller koyarak para istemek v eher 
nevi mü~külii.t çıkarmak yasaktır . 

11 - Evlenme düğünleri kadar masrafı mucip 
ve bir anane ve iliy t halinde yapılmakta olan sün
net çemiyetlerine masrafa girerek düiün tekli ver
mek yasaktır. 

12 - Gerek sünnetlerde ve ~erek evlenme dü
ğünlerinde bütün fuzuli masraflardan sarfınazar olu· 
nnrak sünnet edilen çocuklar ve evlenen çiftlerin 
dogacak yavruları ve kurdukları yuvaların saadet ve 
sel ·metleri için milli Bankalarımızda açtırılacak he· 
saplara istenildiği kadar para yatırıla bilir. 

13 - Evlenmelerde, Sünnet cemiyetlerinde 
kanuna ve talil!:dtnameye aykırı hareketlerde bulu · 
nanlar; köjierde mubtarlar ve köy bekçileri, Kasaba 
ve Şehirlerde Belediyeler zabıta memurları ile Polis
ler taraflarından birer zabıt varakası ile tesbit olu 
narak en yakın Cumhuriyet Müddei umumiliklerine 
bildirilir. 

14 - Dügünlerde meni israfat kaı.ununun 2 
inci maddesinin umumi r.r clise ve umumi meclisin 
10-3-939 tarih \:e 113 sayılı kararile Daimi endl· 
mene verdiği selahiyete istinaden işbu talimntname 
yazılmıştır. 8 - 8 
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~ Mısır ihtiyacını bu sene de Fındık Tarım Satış il 
I~ Kooperatifleri Birliği temin ediyor. ~! 
l.~Pek yakında Satış Kooperatifleri Mısır doğıtmağa başlıyacoklordır.!! 

I
': Yeni sene için muhta7 olduğun mısırı alabilmek için eski ~; 
ı• hesabını bıran ev~el k~patmalısın il .? ~~ ~· 
1 Fınd.ık Yet·ş ·ricisi !.. ~I 
•' Sulfat Damonyaklı Gübre, Fındık ağacının çok sevdiği gıdadır. , ; 

~ Bahçene bu gübreden atarsan daha çok Fındık alırsın. f l ,14 Gübreyi ihtiyacın nisbetinde Satış Kooperatifinden temin edebilirsin. r_ 14 Alacağın gübrenin parasını önümüzdeki eylulda vereceı<sin. ,l_J 
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1 Kapah zarfla nakliyat eksiltmesi Komple bir Mötor alınacak 
Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden : Emniyet Müdürlüğünden : 

1 - Erıaram Başmiıdirlüjüne bağlı Ağn, Tutak, Eleş 
lcirt, Bayazıt. Digadin. To,ham . Oltu. H inis, Hasıınkale. 
lıpir. A,lc.•le idare/erile Trahzon Başmidü.rlüjüne, Erıu. 
ramdan 1 Haziran 940 dan 31 Mayıs 941 ıayesine lca
d•r bir sene zar/ınJa ıeokedilecelc tahminen 423400 ki
lo mHJt1.ddi İtıhisarige •esairenin nakil işl1ri kopalı ••rf 
ıısalile 1 Nisan 940 tarihinden itibaren 20 tün müddetle 
elcsiltmege lconulmuştur . 

2 - lhtıle 22 Nisan 940 tiinüne misadif Paı;ırtesi günü 
••at 14 tie Er%arum Jrıhiıarlar BaımiJirlıijü binasında 
gapıl•calctır. 

3 - T11/iplerin °/0 7.5 muhammen teminat miktarı olan 
635 lira T(} lcuruıa ihale ıüniinden evvel inhisarlar "ez
neıine teslim etmeleri ı rttır. 

4 - Talipler hu nelcligata ait ıartnamegi lıer giin 
Erzurrım .,e Traôzon Boımiidiirlülc.lerile Kars müstalcil 
oe Ajrı Rlfii.llt11k mü.dürlijinde tô'rebilirler. 

5 - Talipler teklif mektuplarını kırmızı mumla mü-
.hürld olarak ikinci maddede gösterilen ıaatlan bir SJat 
t'CJoeline le.atlar makbuz muka6ili11Jı komisyon reisine ver
meleri lazımdır. Postada vukubıılacalc. gecilcmeler kabul 
e~hme 2- 3 

Lağım tesisatı eksiltmesi 
Belediye Eacümeninden: 

1 - Askeri kışla cioarında yaptırılacak (607) lirt1. 
(70) lc.uruş bedeli lce,i/li la;.nı tesisatı için ıartnamesi 
müaiiincı ( 4500) adet dökme taı ıle liğım lccıpajı ihzruı 
ve m11haliiene na/eli amıli11esı ( 17) ıün müdJetle a~ılr. 
elcsilt11eeıı konulmuıtıır. 

2 - Eksiltme 26 - Nisen->40 cuma 1ii11ii srıat 15 
dı icra eiilecılctir. 

3 - Mavtılc.lctıt tınei1tat il.Jeli ( .t/5) lira (.c 8) kuruşlrır. 
4 - lıtelclileri• ehliyet t1eıilca ve teminat malcllazla

ril._ 6irlilcte yukarıda gösteriltn gün vı saat12 dncümene 
miirtıc11etltırı 1 - 4 

Müstamel ve hizmete elrerişli bulunmak üzere mu-
ayene raporunu haiz dört silındirli Ford yahut deniz 
feyatı veya Jcelbin markalı makine ile mücehhez teknesi 
sağlam 6 - 12 beygir kuvvetinde tamiratile beraber 
komple bir motör alm:ıcaktır. ı".1uhamrnen bedel 400 
liradır. isteklilerin yüzde 7, 5 teminat mektub;Je 15 
Nisan pazartesi saat 14 "de Emniyet müdürlüğüne mü-
racaat etmeleri ilan olunur. 3-3 

Hane icar artırması 
Belediye Encümeninden : 
Belediyeye ait ismet p-:ışa mahalluintie lcain T 67- 47 

kapı numaralı bir bap hıınenin bir ıenelilc. i•ar artırması 
18 gtin müddetle açılc artırmağa konulmuştur. Artırma 
l 6-4-940 .)alı ı ünü saat l 5 de icr11 edilecejinden t .. · 
/iplerin dihozito malcôrularlle birlikte ayni fÜtt ve saatta 
encümene müracaatları ilan olunur. 4-4 

Pazarhkla inşaat eksiltmesi 
NAFİA MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

22 - 4 - 940. Pazartesi so.at I 5 de Nafıa müdürla;ü 
odasında te~ekkül edecek in1aat komiıgonanca (900) lira 
maktu bedelli Maçlca kazasında inıa edilecek jandarma 
lcarolc.ol barakası görü.len /u zum iüerıne genıden paıarlıkltı 
eksiltnıege Jconalmuştur. 
Burıa dair ıartname "e sair evr•lc na/ia müdürlü;ande 
göri Lehilir . 

Muoaklcot teminat 67 lira 50 kuruştur. 
/slelc.iilerin p uarlık saatmdaıı evvel bu iıe ıl•ir 

ehliyet ve ticaret odası vesilcaları vt temi110.tlarıle birlikte 
illllle lco ,nisgomına mürtıcaatları ilin o lunur . 1-4 

Kiralık ev 
Gaıi caddt!sind• deniıe ve ıüneıe naur üç od• oir 

matbalc. ve taşlık 'Ve llfllıı •e oahç~gi havi muntazam '-ir •• 
kiralıktır Tali, olanların meydan balık pazarı cadti.esinde 
lc<iRıtçı H:ise11in Cu/ere miiracaat/11.rı •. 7- 8 

Köprü tamirat eksiltmesi Menfez ve dıvar eksiltmesi 
ViJa yet Daimi Encümeninden : 

Vilayet Daimi Encümeninden : Trabıo-ı-Rize sahil yolunun 20+500 inci kilometre-

a l On aynaları Trabzon - Rize sahil yolu üzerindeki Eyidere-kü· sindeki A rsen men/ezile bu yolun 27+ 380 İRCİ lc.ilonıet
çük der~. Baltac1. F•lkoz ve Varvara ahşap köprülerinin resındılct yulerd~ gaptırılı11ak (757) lira (6ıl) lcuru,luk 

Berberlere. lokantalara fevkelade elverişli büyük sa· yapılacak ( // }2) lirı ( J3) kuruşluk tamirat 24'i0 sayılı istinad dıv ... rı inşası 2410 sogılı kananun 6./ inci mad· 
lon ayna/an, koltuk ve ayna altları hesaplt bir suret ve fiatla kanunun 46 inci maddesinin ( B) fıkrdsına tevfikan 14 iuinin ( B) /ıkrasın• tet1filc.tın 14 ıün müddetle ~ksiltmege 
satJ/acaktır. Görmek ve almak istiyenlerin matba11mız11 gün müddetle eksiltmeğe konulmuştur. Muvakkat temi- konulmuştur. Muvakkat teminatı (56) lira (82) lcar•ıtur. 
muracaatları 6 - B nalı (84) lira ( 17) kuruştur. 24-4-;J/0 tarihine çatan 24-4-940 tarihine çatan Çarşamba günü s•at 15 tlı 

ususi muhas be binası eksiltmesi çarşamba günü sıat 15 de Vilayet makamında topla vilayet makamında toplanacak olan daimi encime1'dı 
nacak ola11 Daimi Encümende ihalesi yıpılacakttr. is· ihalui yapılacaktır. btelc.lilerin m•vulckat terninatlarilı 

Vilayet Daimi Encümeninden: tek/ilerin muvakkat teminatlfJrile mezkür gün ve saatta encümene m11rDcaatları. 1-4 
Vekfikebir kazası merkesindelci /ıasasf mrılt.ue6e encümene müracaatları . / _ 4 r.a~1R11as:Ru11•2•n• ... _.. _ __...~.._~ .... Jii;ı 

binasında yaptırılacak ( 22.58) lira ( 31) k.,aıl•lc taii· 141 M 

len tamiratı 21 giin !"u .. ddetle Gfılc eluiltmeğe lconulm•ı- ·--------------------- i Do gv r u 1 u k Kitabe v •. ~ 
tur_ Mu ahkat temına~ ı ( l~) lira ( 37) lctır•ıtur. 23 N• Ç k B · i 
24-4 -940 tarihine çatan ç4ham6ca ıanii s•at 15 de ısan ocu ayramı i . 1 
Vl·1a~get makamında toplanacak olan D·imı· Enca·m·ntlı B d ç '- R ı · · "k , Her dürlü okuma ihtiyacmızı tatmin için açıldı. • .. ayram a ocu" ozetıerını seve, seve go sü· 1 , 

ihaltsi Ut1pılocaktır. K~şif fJe JıJrt~•mtıini ıör11telc iıti- nüze takınız 1 Bunun varlığıyle Kimsesiz Yoksul ı 1 flradığmız telif ve tercüme bütün eserleri sızin için 
yenlerin iter giin Erıcumen lr.alımını oı talip olanları" Yavruların sağlığına Koşulacaktır. 1 bulunduruyor. J 
mutJaklcat temincıtlarlle me•kur tdn '11 ıaatta Eneü"''"' Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi i_ lldres: Uzunsokak No: 99 
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