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BEKİR SOKOTf KULAKsıznöLU 

-========:oc============= 

Fiatl 4 lcr...ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
ı Oziıuokak ; 121 • 123 - 125 Çarşamba . Cumarteıl gllnlori çıltar 

Saqı : 2686 iiJ Siyasi Gazete - Trabzon ~ 17 mcı yıl ~ 

Almanyanın v . t• 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ~~--------------------~~---
23 Nisan tebrik 

telgrafları 
12 yaşından 45 yaşına kadar 

herkes spor yapacak 
OLUŞLAR 

23 Nisan 
azıye ı ... 

Çanakkale 
Muharebesinin 
Vıld nümü Orman .Sabri Adal 

Vali Beden terbiyeşi Böl· icra vekilleri heyeti tarafm 20 gıl önculni hep biligorrıs: 
Trab%on ge asbaşkam Hüyeyin flv- dan meriyete konulan Beı Türlce çatlak bozkır topraklarırtJ A lmany• ı''e d•mok .. at Aoknrı 25 ( A. A. ) - ,J ,J -' t b · · · · 'dalıi çok ıören... Yalnız çatlak 

.. '' "'" ,, TQ '- Taıelt.kir ve tebrik etlerim. ninin riyasetinue uün ak· uen er ıyesı mzamnamesı devtet'er arasın,Jakı' TOrk v yeni Zelındıı ra. Ye k t ıo,,raklan Je;il, Türke gaşama.qı 
'' u. ı G llb ismet lnönü ~am spor a1·anlar1 ve kulüp 0 unmuş ur. harp sekizinci ayını Avuıturalya ordu ırmtn e O· ,, 

12 
_, bile çok gören aç iÖzlü sömür.i· 

ı?na erdumek üzeredir. Har· !uda karşıla,malırıoın yirmi be- Baı Oımaı Sa1'ri Adal reisleri toplanmıştlf . Bu yaşınuan 30 yaşına cü bir pençe .. kör ve kara kuo· 
bın b. . şlocl yıldOnOmO mQaaeebıtlle Vali toplanllda Beden terbiye>i kadar bayanlar re 11 yaşm- vet .. Bizi igice anlıyamamaktaıı 

• lftnci ayı içinde Polon- yeni Z'!londa ıer ri kunetlerl Trabzo,. k tlan 45 yaşına kadar erkek Joğan bir gafld ve cehaletle güa; Yayı istila eden ve Sovyet- kumand ı:ıı 'e Avuıturılya ta. Milli halcimiget bag,awu tlo- geneJ. dire törlügüne ter/ip fer haftada asgar1 dört saat yüze yüze idik . 
~ekrle parfaştıktiln •onra ar pıırııtorluk kuvvetleri kumandı· lagııile izh•r 6aırul1ı11 hiıslgata ve devlet ıurasmca tetkik spor yapmağa mecbur tu ·t>ıüm kciğulımız roktan iw 
I rem bir hareket göste Dl il ,_jeoel Kurmay Bnokanımız t•ıekkür etler bilmukabele kat- ve tasdık edildikten sonra . tulmuştur. zalanmıştt .. Mezar haztr .. Mil· 

remiyen /f/manya nfhllyet Mareşal F vzl Ç kmık arısında lrılar saygılarımı ıunarım. .,.,-=~~-,.,,-=========~=~---===---======I /etin bütünniymetleriyle be~lentıe 
Seki . . ' iki t rar ordularır.Ja kahrımın· T. B. M. M. Reiıi Fındık p·ıyasaları f Norveçte patl.işah da, ba uiut1uzkarga dıı , 

. zmcı ay içinde de Da- tık m nkııbel rlnl hatırlatın M. A Renıla tarihin cehenneminde ebediytJ: 
::·~*· ile Norveçe saldır. DO t••• telgr•ll•r taıtl cdllmşitlr. Sagı• o.man /f.Hbd Adal Fındık piyasalarındaki . Muharebeler ganacak ••rlıtıgl• karnını dog•· 
Pl• l$tedi. HaıJrlanan nazı -'urnunluk devam etmekte- ranın ölümünü tasJik ediyor,. a k p d Trabzorı Uı :1 d d' LJ m. üçük Dan/markada art"ı e dı'r. Du··n bo"'SS..Ja J.a"ant evam e ıyor.. ncrş~y tamam .. 171 Aziz- mllletimi%in h.akimige· 1

, u. r Tı Jr. ·u r t ·h · b · l L·~Vaff ıkiyetle tatbik mev- ,_ C tini ~line a/Jı:tı tünün gıl dö- hazır fındık içleri fop 36 Aakarı 25 ( A. A. ) ıir mı e ı~ arı :nd u cı~. 
ır11ne le l b .. DUn a..şam umhurlJet " Skandinnya cephel'lnde harp den jeci, feci olauiu 1to ar ıı;(l lcu- - onu 'du. O gün ugun. ı-ıalk p rtııl Vilftyet idare be- nünü münasebetile izlıar b•gr11- kuruştan kabuklu tombul ig~ renç •anzar•ıı orlaımdrı şa '•. · 

Çu/c D · D/ le'- J devım etmektP.dJr. Osrp cephe-
6 ammarka, ı ı man- yeti rel veklll Beledic • relsl- lan lıiniyala teşe Kür eaer say- fmdıklar 1.5 kuruı:tan s2 tıl- lanarı bir volkan olda. yl• hır Yanın ,J • · 

1 ı r .... ıtude mnbim bir te1 olmamıı,tır. h _ m:~udi ve manevı miı Mu mm er Yanınblyıglıı rl- ft ar .suıtarım. mışt1r. t1olkan ki bahar güne# gibi di-
li'- - C. H. P. Genel Sekreteri Han tariki!• yapacakları ldba-. "um ve nüfuzu altma yeseti altında toplacmiş n ___..,.,.._ riltici 1ııklar ıaçıyor .. Bütün ki,., (Jı ErHrum Mebusu lat ".~ Uıracatı koatrol etme~e h d b' t 'tn. i~ bulunuyor. Norveçe Partl işleri üzerinde göraştıl- ş 

1 
li i tiraslt1r ü.tiin en ır a "f g

el mOşlUr. Dr. A. F. THer ·, t maçları medar olacak htdbirleri• tetkike silindiri çeken lauları var. Ü'"it · .'•ce iı: d•nı"ı:tı', uzun me- · -ı-.-o-.- başlaodııl-1 Ye d'""oiı ko t olü ııı . r ..... r e.,. !-ıfuımmer y ırımbıyık .. .... n r siz-lilr. si.ferini en parlak bir ;,. 
h nm mahsulü olarak da Necmiati piyangosu C.H.P v. Belediye Reisi Pazar günü birinci maç gibi bir kontrol lhduıoın der- tikbcıl inaruşigle silip dazıta1ı 

a eve/inden hazırlanan TRA8ZON saat J3,30da ldmanocağı - pl9 edilmekle bulaoduğu Lond· rü~ıarlar yaratıyor. Be mutlı 
ve ilk anlarda muvaff aki- Hecmiati spor kulübü 'Milli hakimiyetin kuruluş yıl Necmiati ikinci maç saat rıdıo bildirilmektedir. şahlanıırn temel atma günü 23 
Yetl b b · tsraf ından büyük bir eşya 1 --uu-- Nisan 1920 dir. Biz bu tema/. h e •şanlacağı zeha mı t . d döaümü m0.11ebetile rö• .. erİ en 15,30 da Doğanspor - ld- K d h ' 
tısı/ eden nazi plam Norveç ~;y~ngdosu. e,rtıp eb ilm_iştir. telrrafa teşekkur eder bilmulı:abeıe mangücü kulüp/a,, arasrnda 0 0 Or da ~~~~7fıe ha~~7'7ıe !~~:::b~~~~~ Oprıktafln.Ja altüst oldu. ı•ıusaa esı aman u pıyan · kutluları• • 
O "' & d ·ı T.B.M.MR. oynacacakt1r. y 'd pı kurduk: Yeal ve ileri Türk _derecedeki, fi/manya bu- gonun saıı Vafi atı e, spor Rudı ----~ Omra a d•oleti.. 
9Un Norreçte fena bir çık- kulüplerine yakışacak mo· Muaınmar YarıD'lbıyık S hh d Yirmi yıldır bu mubarek 
171azı saplanmış bulunmak- dern bir kulüp binası inşa C.H.P. Viliyet idare ... ,.ti 1 at airesine Posta fi• şanlı olıııun her ıününil tat• 
tıd1, I edecekleri haber alınmıştır. Reiı vekili Belediye Reiıi Ofaıa Kıdıbor aabi

1
e mer· lı bir hegl!ca11 "' keılcin bir şuur 

Norveç harekatı /liman· Necmiatililere bu işde TRABZON bitişik eski ey kezinde poıttrı açılmıştır. Bu ile gaşıgoruz. Çok şey yaptık; 
Ytyı büyük ümitlere düşür- muvaffakiyetler dil~er=i=z·~- Aı:ia ailletiaiai• hakimiyetlai merke:z:de şimdilik dahil H çok ıeg yapacağır.. Ve hcpsiııi 

- Sıhhat dairesine bitişik h l i · dl t ı b tl kt 23 Nisan / 920 hamlesinin ig,,.a• ltlQc-r ı· · ti Nor· ı:ekıee ku t b ·ı k · eline al9ıtı rllDün yıldönimü •ü- ar 9 çını aa l Q Q me up. 
.. "' U, pıan gemş • ne,, u, r llra ı ece t/f, eski ev. iskan hakkı olarak tl ı l oc hegecanigle yanacaı;ız ... r~t "k b I nacak d Dile' etile labır b•yarulaa b111iya- yalnız dab ç D kıymetli kıJ- ' • I e tatbı a aşa ' bütün tinyamn gözü bu ..ı 1 ~agı!.ı"n• v .. rı·lmı'<'fı·r.. Bu ev metsiı Ye tediJe •artla paket, Hiçbir fırtına oarlıtımızı s- k k ca 1r ta teıeH.ür e•er 11ygı ar aaaırım. t1 .. o;;- r v Vı l rçÇ/e sona erece . o rcı .t : .- r 

1~~~ llflfün .... J ~ h ..J 101,mellı aeduıı Y• posta bava- •ar•amaz .. DımaiJc ayaktayız. r k 1 Cumhurıyet-natıı: t'artııi vaktile vıh at ualfesmin • "' ı •ndinarya harpsız darp · meraklar bu nokta üzerin- Guel aek.retera Erzurum muaıyene ve tedavi mahalli lesi muameleıl yıpılac?:1t1 ve baştan ayağa bir şuıır katlesigi::. 11
l lilmanlann eline geç· de toplanmış bulunmaktadır. ••b'uaa Dr. A. f'. Tuz.r Yomr l aıbl7e merkeılntle de Yol•muz agdrn, hcJcflc~i'". 1 ı 

- idi. Sonradan ne suretle belli,. Birliı"imiu v• ş~fımıu 171i~ ol kt / "e" 11
• Nor- N ' ı b ı · ..;;;..;;==---....._--.;;;.___......-;;~-....;..;;;. bu ııeldlde bir poıtanıa açılmak 

v,;:. aca ı. Sr :ır r-: h ··k orveç se er er ıği it· M isgal edildi ve iskan hakkı Qse;• old•t.a bıber ahaıaışUr. inanrı ue bağlılıjımı~ çözülemez .. -,,ı m•ddi re manevı u - mam etmıı:. müttefıklerin 19 CYIS 23 Niıanın en canlı ue canı 171- r olarak alindı. bilemiyoruz u altına alan il/manya. gönJerdıkleri kuvvetlerle h 1 ki D . L yalcın bestesini çocuklarımızı 1 
· /fncak .hafif bir rüzgar f1r- anımar~aya 

1 
k f/eniş bir nefes alacak. yem birlikte 11/man mukaveme· azır 1 an ewıltılarında dinleme11• a ıştı_ ·. 

fllembal•r elde etmiş oldu tmi k1rmağa şavaşmışlardır. tmasile yıkt/acak derecede Giden ve oradan 011laf'lD ümid ver•• taşları ıs-
" 19 Mayıı Spor Yt ıençltk ok s~kat "• harap ol.an .G 1 il d tikbalımiz.in le 'Jynalcl•rıdır; ıii-!.Undan harbi e'Peyce zıı-_ Norveçin garp ve t:ima/ fi- " "' r...- e en ma ara air 
.•• .. ba7rımı tutlıaı hn.ırhklıruaı b . ki. b. k. vtni

9
oruz .. 

an d•ha uz•tacak re aynt manlar1n1 evvelce ani bas bışlaom~tar. VllA7etlmlı Halk- in~ acı 1 ır .~a. ~ya se-

1 
Danimarkamn /liman Şüphesiz yqrdan her yerinde 

'•mınd• lngiltereye .karşı. kın netıcesi olarak ele geçı·r- nlerlode bY. •illi aQoQa kut· beb1Yet vereceqı gıbı Sıhhat · t.,. e ko t f. d d haraJa olduı·u gibi olmuştur . 
'1) h ı • _, . . . d .. .. _ k ıs ııası v n ro un an o Ülhiş bir sılaha sa. ıp 0 

• 'mış olan fJ/man kuvvet/ermin lımıprll&ramıb111rlııu11ıklıdır. ua11es1n1n e onunu apa~- /ayı Danimarka'y.a yüklenen Halkımız 23 Nisanı içten bi' 
~1/c/a istediğı gıbı kafa ı akibeti glftıkçe daha fen• ---- - maktadu. Esase~ çok ~teh/J ve yüklenecek kaçak eşya aiCka ile Jcarşıl1ım1ştır. Bayra • 
IJtıbi/ecekti. bır vazıyete glfmektedir. Geçen seneye nazaran ke arzeden bu bma Lambe ve Dammarka menşeli reya ğımrzın hür iÖltııinde yürekten 

it k .k !fak ol d J lb _,., bir kaynaşma tiinli gaşa~ık. a ı ~ten. muv~ · 1 Osıo mmtakastndaki 11/man S f l rin plamn a yo a klJ euı • Danimarka salıibli eşyalar kc,.dimizi bir ker• daha selam. ltl~k şartıle bu plan çok kuvvayi kü/Jiyesile aralarm- ayıır az ası miş bulunmaktadır. Binae- kaçak kontrol makam/afi ltıtiık .. 
ltlukemmeldi. Norveç kra/J da irtibat temmme artdc Gtoea ıeaenla 1ayıaıoı 111• naleyh Sıhhat müdürlüğün- tarafmdan a/Jkonulacağını 23 Niıanın 20 iııci yıldönü • 
l'e hükumeti gafı/ avl~nmış imkan ve f1rsat kalmamıı: uraa Hrlleo deflerlud• 50218 ce bu bina istimlak edilmeli ve vaziyet edileceğini ve müııde ulu eieme,.u;;~~" meşa · 
0/ı l d / ktu bir t1 bat mal fazla 9ıktt. Geçea HDI leıi Büyük MıLLet Meclısıne, orıım 
h ~ 

1 
~ar ı mese e . yo ' e olan bu kuvvetler er gerı 267047 bu ıeae 317263 tlır. ve Sıhhat dairesinin man yolda bulunan mallar için büyük oe şanlı kuıucus ı 

IJlcumet darbesi/~ . Norv ! ya teslim bayrağmı "eke· zaras1nı kesen bu harabevi verilen şahadetname/erin ebedi Atatürk' ün sö11me:ı hatıra· top ki ı.J d ı nce bu " Y.ımarlır bugQadao ltitta- './' 
t·· ra an eı_u~ e 

11 

~ cek. yahut ta tamamen im• rH mllltııkıttı JOkla••J• çık- ve do!ayısile inhid4m neti- ( NflViCERl S) hükümsüz ırna, Milli Şefimizin azi~ varlı-
bUrı emellermı lsve~e ka ha edJ/miş Olöcaklard1r Oı ••thr. cesi bir fae1aya sebebiyet sayılacağı lngiliz Konslos· ğına sonsuz. minnıt v~ saygılar .• 
~/ ettJrmek işten bJ/e d~ /o mmtakasmdaki kuv~e i --uu-- verecek tehlike ortadan kal- Juğundan bildirilmektedir. Hakkı Tuncay ~ı/~i. Norve{in garp s~hJ/- külliyeye gelince. onun a:i. Daimi Encümende dmlmaf.ı.Jır. ~~=~~~.:;,,;;;.;.;::.;.;..;_=-===~;;;;.,;~===-=-===.......;... 

ıerı dı B R dh;em a. GÖRÜŞLER Dl.ıYUŞLAR /y n e ergen, on • betinin de meşkuk ve ka- Vilayet Daimi Es:cüaeni çır- ı..,,.,,,==============I · 
ırvik gıbı mühim /Jman ranltk o duğuna daha şi - şımbı riiaü Mektupçu Bay Beb-

1'e üs/erme çıkan/an /liman dıden hukmedılmektedlf m çet Ertıoıa riya•etiade bıftahlı: 
lctJvy~tferi. müttefiklerin_ as D~mek oluyor ki, Alma~ya, muta~ teplaotı1ıaı yapauı ve Vi· 
lcer ıhracmı l"q•I ve ıptal Norveçte bügak bir zorluk ... \ -• 

r v liyet iııeriae ait anı hu111aıar 
~ttikten başka. bilahare bu imka~sızlı~ ıçındedir. Baltık •a hakkında kırarlar ittibaa ederei: 

ŞİKAYETLER 
HELA KUYULARI 

AÇIKTAN AKIYOR! Ut/erden deniz•ltı ve hava hillerındekı ıon haztrlıkları da, Trıbr.oa - Of ar11ıadaki ıbııp 
le u v ti I de 8 r i hiç şüpheıiz., Norr1eçte lc.arşılaı il 
ta Ve e f I e d tığı bu zorlukların verdiai ur- lı:ôprülere kal11 koaulma iıiai • -

Ortahisar Bayram bey nya ada/arma ve_ onan· sı:mlil\.ten il ri gelmektedir. Bal teabbiaiae ihıle eyleaiştir. 
ltlısma kbrşı mu kem mel tık sahillerindeki hazırlıklar şüp 
bıskınlar dahi yapılacak, hesi%, lsveçi istihdaf edigo ... Yir
haıı/ı bu netice, fllmanyayı mi ıtırı euel, gani Norveç ve 
flJ/h• eriştirecek katıi zafer Danimarkaga karşı harekete ı• 
0/rnımakl• beraber harbi çilirken tsueçe .Yapılacak hare. 

==---- mahallesmin kale kapısı 

1tflya kadar götürmüş, da ketten de. az çok bir net~ce _6ck-
hiJ . .. . . /enebilirdr. Atı aları ustudarı 

ve hançte musaıt tes/f . günden btri lıoeç te 
ler husule gEtiren bir ha- ~:;r:;.~~İcı~ brr hale ıelmiştir. Bu11· 
relcet addeaılecekti. dan ıonra lsvtçe karşı yapılacak 

Plan, suya düşünce bü- bir hareket Almanga için ikinci 
tün bu tatlı hayaller de bir çık"!az-a •?planmış. olmak~an 
.aıt- d .J k · h baılta bı, netıce t1ermıgecettır. ~ ust ol a evue ı esap . 

' Almanya şımalde, Karada 
StfilflJ uymadı, 0 ta/fi hül- olduğu had ar, denizde Ol ha011aa 
~tlar ~imdi korkulu . Ye iz da büyük müşküLlerle kwrııkar. 
tıraph bir rüyaya ınkı/6p ııJJa ıelmiş bulunmak.tadır. Han· 
•t11. Şimdi ne olacak. ili- ıi taraf tan bakılırsa bakılaın 
lrıtny• girditJi bu çıkmaz. Almaıtl•rı11 va~igeti hır ııJn 6iras 

••11, ı~plandıl}ı bu bıtak· d~laaL/•,.S·~~ ~oJr• 'ı'd~~°' 1 

1
• ttt.,. hadiıiai oı,ıl r• ~e"'lr .. ü"uti Ku a~ızoQ u 

(
--------~----:• sokağmtn civarmda ve ca
K 1 SA C A mi yanmda 8 numarall evin 

içinde iki adet hela kuyusu 
1 A y A vardır. Bu kuyunun biri 10 
T L numaralı y1Jnmdaki evindir. 
NEYİ BEKLiYOR? Maı sahibine söylendi ben 
ltalyanıa n.ıiyeU ıoa umanlar

da daha blJlk Dir merakla taklp 
edilmektedir. Zaman zaman, b•• d• 
varım, ,.. artık 10aaaa kadar atıl 

ve batıl kılacak tleğillm, der gibi 
tuırlar takıau. ltalJ• bir tar Hl va
zi1eUal açığı 1'0ramıyor. 

1talyaaın, Jiıae kentlinin dediği 
gibi herhalde bir beklecUtı Tar: Bir 
tar.alı• çökmNl. 

• Fakat lçi•d9at Jaaqi tarafı• çök-
auinl claha.: çok arsa etmekWJr, 
.Bakla)'l çıkarll&k aam&111 pllln 01111 

.. açıla vuuü n : Alaaa11 l _....,, 

boşaltamam diye kiracJya 
söylenip dtlıtıyor. Bu hela 
kuyusu bugün taşmış bir 
haldedir. Kokudan oraldrda 
durulmuyor ve 8 numara/J 
evin kapısından aşağJya 
akıyor. O civ•r halkımn sıh· 
hat ve hayatını teh'dit eden 
bu vaziyete bir nihayet ver
dirllmeıl belediyeden rica 
"•tiı. ı~. Y, 

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir gezisi intibalar1 .. 

-3-
Sabıtı ot11lioia b!)Jalı, temiı 

ıntreıindeo ieçloce korşım11ıı ti. 
tlı, lntiııım per,er, ıe'k~ selim 
ebll olaaa bu bir itina eıerl 

oluak vUcude getirllmlt bir 
tıbçe çıknerdi • 

~abıtı oteli ubibl B. Mıb· 
mıulııo her yll JHl bir şekle 
kOJduğu bir yıl yapıp. öbQr yıl 

boıdu2u ve bir Jll boıup, öbQr 
yıl Japtı~ı bu bahçede portakal
lar, llmoolar, kebatlar, gUller, 
karınftııer o kadar cııılp, oka· 
dar göaQI açıct bir şek.il ve 
maaıara arz diyordu k.t •.• 

Şu önOmOıdekl her çeşit 
meyubkh bahçede Hı1runların 

dır. O bıhçı de b11 bıbçeye Ye 

11110011 a7rıca bir illzelllk Tt· 
rı1ordu. · 

- Hıkıkıteıı çok glıel, t• 
alı, lç rerablalMlaru bir rr, ::; 
, .... idil ..... tlalYt 

mnşterlden 
yok'? .. 

Geç•n ayıdnu nıaba t~ 

başka kimseler 

- Nadense bıı temiz, gOıel 
bıahçe y~ gaziııo rağbet bu · 
lamııdı . 111htiioin dediğine ba
kılırsa bthoü tıblat, keyif ebli 
mllşterl JOkoauş .. bana kalırsıt 
ubap: Öyie detil de B. M •h 
mudıın tltiılt4l olu gerek .. 

Arkadaşıma g,çmlı gUolPrin 
bir iki aıt1r11ıoı aalatmak lstq
dlm .. 

OD. on Oç yıl önceydi, ~en· 
rimlıde ecnebiler de epeyceydi. 
Balo. konser rınçtaJdı, Ttlrk 
aileleri her hllDgl aoıreteye ye· 
ni 7enl giriyordu.: ö1le bir Zi • 

maada Ta11ar• Ceml1•tl gpıı 
faatuıa bu bıbç•d• bir B .ıo 
Hl'aiftlk .. Çok a•tıll, pnlıııı: · 

CEVDET IIL.lJP 

''drbıı l. '''' 
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Yazan :t1Cem ıl Riza Çınar 

Akif / ıdoğan E ilm n k u n 

flkıf lyıdoğan Kı rstı 
verdiği en deger/J eserler
den en başta geleni < Bor 
ıuk» suvu'dur. Borluk Karsın 
Şehre ~5 kilometre mesa 
f ede bir köyüdür. 

Karsrn iki sene evvf.line 
kadar içilecek suyu yoktu 
içme suyu olmayan bır vi 
/ayetin senelerce d vam 
eden susuzluk iztırabım dü-
şününüz. Çamurlu suları 
bez parçalarından süzdürüp 
kullanmak, hayat çerçeve
s ine sığmaz. 

lfkif İyi 
doganın 

Kar s lılora 
verdığı na 
ya~;, lö e 
mut eser. 
bu Boru 
suyudu. 
Mi,., va«.. rr 
1,5 ;d r. Y I 
nız, Kars'ın 

bu güzel su· 

d timi rinden bazıları arasında 

elden bırakılması kat'iyen 
caiz görülemiyen SU derdi/ 

81r şehir halkmın haya 
tmı kurtarmak uğrunda. 
flkif Jyidoğan. inki/apçılığın 
pratik görüş -vasfile bütün 
mes'u/iyeti üzerine alıyor 

ve Borluk suyu_nu şehre 
getirmiye muvaffak oluyor 
ve Jı.iç bir müteahhit de 
miıtezarrır olmuyor.. Bugün 
güzel l<.arsta bu su içildik-
ten başka hamamlarda da 
halkın ayni su ile yıkanma 

ya .kavuşma· Bo Iu · $UY nun açılış töreninde 
sı . çok çetin ve mes u /arı ıkinci sıradlJ l~abzona 
liyetli bir safha arzeder ki nasip olaca'< bahtiyarlikt1r. 
ona burada kısaca iştJret Olavuz denilen ye.rdeki 
etmek lazımdır. eğitmen kursu. Doğunun 

l(tJrs Vilayetinin. cöl bütün köşelerine kadar kül
yo/cusu qibi susuzluktan tür ziyasmı yayacak fevka
bunalan halini .. g·derEcek iade işlek bir teşkilattır. 
para nerede ? Uç yüz bin 
ıira lazımdır ki, Borluk su Yüksek inki/ap hüküme-
yu lftır'sa indirılstn. Mahal- timiz. Garpta. Şarkta açtığı 
Ji bütçeler. yığınlarca eksi- bu kurslar sayesinde uya
ğe cevap vermekten baş mkbğın en esaslı ışığını 
kaldıramıyor.. Beri tarafta kôy muhitlerine qötürüyor. 
da ön saftan almması ve Xendisıne mevcudiyetini 

daha kuvvetle 
hissettiren im· 
kan!dra kavuş

rnuş bu aziz 
löylü valJndaş

(YEN/YOL) 

~~~-------------------------
Hava bombardımanlarında alçak 

lrtif a ve dalma usulleri 

Franıada bulunan bir J,.gilir. tagyarui bomba •lırk-n . 

Alçalt irtifa bombardııaan usu
lü : o.fi tayyare bataryalarının 
arzetdiği tehlikeyi asıaı i bir had. 
de iadirmelde lıeraber en aıhhatlı 
bir ai~an temi• edea bir uıuldür. 
Bir bukıa huek~ti olmak avnn· 
tajıaı haizdir, ve yük.ek irtif11 
bombardımaauıu ıayri müsait olan 

havalarda btbik edilebilir. Dalma 

bombardımanına elverişli olmaıaa 

ıür'atli ve orta bombardıman tay. 
yueleri bu işe ea müuit gJanlarıdır 

Dalma bombardımanı da yülc. 
ıek irtifAlera nisbetle d ehi lsabetli 

•lıil"' ycpmık ve defı tayyare 
bataryıl1rına da!u müşkill bir 
hedef a rz et Mit. ıayc-.sinı istihdıf 

ctıaıel.trdir Dall!Ja hombıır~ır..ıını 

''yükHlt,, ve "alçılt,. diye iki lu. 
ıımdır. Yüksek bir dıılm•dı, bom· 
ba hedefin takribeıa 2000 ile 1500 

kadem üzerinden atılır. Alçak bir 
dalma iıo bedefden 2000 kadem 
kadar yukarıdın başlayabilir ve 
bamba hedefe ikiyüz: metreye ita. 
dar yaldaıılıocı ealıv.rilir. 

Almanlar, l•panyadaki tecı 6· 
belerindeo mülbem olarak, Poloa 
ya iizeriae yapdıldarı ilk baalua 
taaruzuda bu daJm a bombardıman 

usulünü ziyadeıile tatbik etmi:1ler· 
dir. Yollar, demiryolları, hareket. 
de bullıJUıt trenler, aakeri lı:.ollaı 

ukeıi kaıargihl11r, tayyıue aı ey. 

ıianları, telefon 11ntralhrı ve mu
lnrebe 11has•nda kiioaıdrelerce 

usaltta bulunan uir can damarla. 
rına taaruıı: edilmiş ve mioalralat 
felço u~ratıl11111dır • 

Dalma bombardımanlarıada 
kullanılmak here, dalış eHuıada
ki taıyilte tahammül edecek lı:ud

retde hususi tayy reler imal edil· 
mektedir. Bu tayyareler dalış es · 
nuıodaki ıür'ati tanziuı etmek 

lıı:ere bir nevi hava frHi ile umu· 
miyetle mOoehhe•ıiİr. Bn nevi 
tayy1relerin Almanlarda mevcut 
lipit bir miaali Ju. 87 a by·ore 
sidir. l11gilızlerde ise Blac<l:ıarn 
Sk1111 tayyareai rerek daıma bom. 
bardııDını ve ıerdt muh11rebe içi• 
bill111•'8 imal edilmiş bir tay1are 
tipidir. 

İngiliz Tayyarecileri Hava muhare
belerinin Filmini almaktadır. 

lnriliı Hava OrdunH m~ 
ıup tayyarecileriD Al•H tayyare
cilerile yapdıldarı bava muharebe
leri ea11a1ında aldıkları filimlerdea 
lnıiliı pilotlarıaa harp taktitini 
ötrelmek. lçiD iıtifade edilmektedir. 

lıkoçyadaki bir havı üuünü 
reçenlerde ~•iyaret ede;ı lnrili:ı 
Kralı bir Alman taaruı tayyaresi· 
nin duılrülme1iai teabit eden bu 
fılimlerdcn birini 1eyretmiştir. Bu 
film, bava muharebesi esoasuıda, 

taaruıta reçen bir lağiliı tayyare• 
ıindea alınmışdı. liollyvvood dabi 
buadao dılaa heyecuh bir ubae 
uyduramazdı • 

Tayyarenin aekiz makineli tü· 
feğ'i ile bir hıudı olmek üzere 
bir ıinema maldneai mevcut lur. 
Makineli tüfekl ere 'ite~ ettiren le· 
tik düğmeıine buıldığı vakit, ei· 

kiaesi cıie faaliyetiai tatil eder. iııoe beyaz batlar düsmH ateşi

Makiıaeli tüf eklerin her ateı edi· niD iatikametine ve kuJJanılaa mer-
tinde, ~iar•a malı:inui de. film mi tipini giıtermektedir. 
çelt•ete başlar. Filmia göaterilaıeai yarım da·I 

T h d 
kika kadar ıürer. Mamafih, arka 

ıyyaro ava mey anına L • • • 

d td 
. d" . '-"t d j arııı.aya aynı fılm bırkaç kere fÖı· 

- av • e - ııa ı~ı vaıu , .. epo· .. 
. d terılır. Bazaa, pilotua hadiseyi 

lara beazlQ . ~olduru~ur, yenı e.n incadea inceye tet~ik edebilmeıi 
c eph••• verılır, ve aıaema makı· içia fılm e h · tı· b' •-1 , n e emmıye ı ır ao~-
aesiain filmi defiştirilir. Pilotun tuıada durdurıılur. 
ismi ve fihaia çekiliı tarilai k.ay- Biliihıra, pilotlarla filmleri 
dedilerelc, eski film k.abil olduğu birbirine eklt"air ve mütebau11lar 
kadar çabuk develop~ edilir ve tarafından rö:ı:deD geçirilir. Bir 
daha aonraları oau çekea pilota pilotua mulıarebelerde muvaffak 

fÔllerilir, olmHIDB mukabil difer bir piletun 
Karanlık bir odada rahat bir 1 aedea iyi Deliceler elde ademediti 

koltuta oturmuı olH pilot i'eçir· araıtırılır, ve ieaD ederH muvaf· 
diti bava muharebesini yeniden fak olaml'lyH pilot hatalarını taa. 
bütüa beyec~nı ile ya~ıır ve düı- hih etmek üzere busnıi bir tedı i· 
menın kurtulup ~açınaıııH aebep Hl• tabi tutulur. 

olan hatalarını aııloyıbılir. Di~cr bA ıı:ı mütehaı1111ılar da 

Film ııegnt f halıodedir. l?:lot dilşınau h yyar~leri hakkında ••· 
aiy~h bir zemin üzerıne AliBan ı hlm~t eldrı etme_lt için filmleri 

. tetltık edr. .. ler. Duşınaa tayyare• 
tayyorelerını beyaz olarak rörür. ı . . t" 'l"hl - ' t . erınıo ıp, 111 a arı, iUr a ve 
Nışnnın doA"ruluk: deu c .. ııini mey· L·ı· ti · h . 1 • • • M manevra aw ıye erı e emmıvet e 
dnoıı. çıkarmıık ıçın perdenın uı:e· nol ~dilir. 
rine bir har p t•yyaresiniokiH 

~~--..-,----1 
~~~:_de~~:. 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar .. 

- O ne hal, o at yır , ıtl 
•• rurur beyahu 1 

- o rrup 1 için ıöyliyortt 
DUZ: d f if mi ? .,, 

- Evet, evet . KeediJerı • ıüı verm'şler, heritese 807.teptO 

üstünden bakar z'İbi çalım, 10°'1 

tehdıtıi nazarlar .. 
- Aldırm11, be. Toyl&ı~larıt' 

ver. 
- Tab:i de!ril'.Diya kardeşiıtlo 

beyhtUe ne ü:r.ölilverireiıa. s;J' 
beDİm gibi orların tafnıfuruşıııı' 
na dutiak bü:Cer, 1allamaz ı•çer•İJ 

- l'( cyae, onu bırak da •-
habis haneden kaçmak ister~,. 
ubıhmız tarafuıdan öldürillt~ 
mabd.n lar vıktile ae bdilı ıo• 
larmış ! J 

- Pi i dedilderi adaıa ~ 

aı:ılı\ardaamı~ .. Fakat • ihayet ( ~ 
destiıi su yolunda kırılır ) ıö••' 
atalarımız çok doğru ıöylemitl•' 

- Azııı bir eılı:iyadaa diısir 
ınittim. Her rılı:ıya, l:ıor k•~ 
dağlarda, tepelerde ae kadar dO' 
laşına dolaşıııa yakuıaı hiikOllll' 
tiD pençesine vermektea kurt•lf 
maı. Bir güa ya ölü olarak '~ 
f8Çer veyahut ta IÜDfÜleria ÖllQ•' 

de, bilekleri kelepçeli, delif• ti' 
ltaoır Ye işledig-i cürmüa ceıı••,ı 
feker .. 

.Mevzu deliıti : 
- Şehir kulübüade idır• bt 

yeti ıeçimi yapılmış, idarede ;r 
titiklikler olmuş, i'eç -..kiti•~ 
kadar .ıyltuııııı: kalmalara aib•f' 
vorilmiı, velbaaıl aenia anlıy•'' 
tıa, lıer t•Y cİ.ÜHDe f irmit ? 

- Zaten biıimdo arı:uııP_. 
budur. E.ğleo•eli, rüıel güzel .,. 
kit1er ıreçirmeli, fakat Halktvi•I 
çalışmayı da asla unutmamalı.. . 

- ~lrHı ırclmışlten ıi.ıe lt•
1 

fikrimi ıöyliyeyim . Sir reaç ··~ 
turü, vo iıakiliba olan im•• kuvv•1 

nelcac'a r Ö2'üoürae ôtiluün, H•1' 
lı:eviado vuife alıp çalışmadıJÇ1 

öt6nmekte pek baldı oldıı~uı~ 
ltabul edemem. 

- Hay Necmi, 11e taraf• 1P 
ludıaı:z:, tatlı tatlı koauşuyordıl~ 

- Bahit, Hbıı:e bakaoıt1"' 
eyvallah .. 

- Güle rüle 

- Eyy.. Biıı: bize kaldık, '1 
lat bakalım daha no var, ne yoJ 

- Sporculardaa bir i:ı•"1 

yine birbirlerioi tokatlımı~lar .. 
- Nerede? 
- Nerede olacak, ıtadyodl~1 

- Zatea orada bu dötttl•' 
yOzüoden, her yültaeit vasfı u•" 
rindo hakkilo ve ta• bir •P" 
yapılaıa111h, ritti. 

- Beace, ditüıe ıebebif'1 

verenleri ıpor eahaaındaA aieb!JI' 

dca uzaklaıtırmah. 
- En dotruıu da Dudur. >-' 

olmalı, öz olmalı. Milyo11lıtıfl 
nam:z:edin iıtedi~imiz ribi •1'11 

yıpwaları için bu dürlü hareket' 
lüzüm vardır. "Movalı.kat ce:ı:al•a 
madde&ini atlamalı •.. 

- ô2le düdüğü do çalO~ 
haydi ynvaı yavış ridelim 1 

SEYYflH.--/ 

lar <c Ya ş a s ı n 

C ımhı riyeb> di 
ve nasıl bağ1r

mosm. sevinerek 
çoşmasınldr ... 

nema malti:ı.eai otomatik olarıık İf· 
!emeğe bıılar. 8 ınema maldnesl 
hedef o tevcih edilir ve mermilerin 
kat'etdiğ'i yolu mükemmel bir şe· 
ltilde tesbıt eder. Pılot parmoğını 
düşmeden çeltiı;ce, makıneli tüfek· 
leria ateşi k.eıilir ve ainema ma· 

müşabilc müdevver bir ni1111ıih B 
tersim edilmitdir. Filmin kat edea ir Gazetec' Arkadaşla 

Borluk sLy.ınun yolu 

Çem erlaynın 
bir cevabi 

Taaruza uğrıyan 
bitaraflara ait 
müst~mli keler 

Ankara 25 ( A. A. ) -
Avam k ~rııı,ı da A n p m 
dığer bit r r ır mlckı>tlere kıır 
şı t ruz \ ukuu h Jı c e bu ta-
1'11 uzıurı bu men 1 k tlerln 
mn temi kc.>ierini z bt etme in 
mubalefet eaUip ediJmey ğl 
hakkında sorulan bir su le Ene· 
vı;kH mllt teflklerln menfaatları 
iı.ıla Cib <ıdeo tedblrlerla ahili· 
çı8ı oanbıaı ' r ı:tlr. 

..,ıhrken zıwww -
BiRKAÇ SATIRLA 

H·amam Şadırvanlan ve ekmek! 
Hamam şadırvanlarile ekmek,. ata• 

sında ne münasebet var : Biri peşte· 

malların kirini içinde eritir, öteki miy
d lerin içinde erir. Öyle ama, gören ve 
bilenlerin ifadesine göre fırınlardaki , 

hamur teknelerinin yolu hamam şadır· 
• vanlarından geçermiş ! 

Hamam şadırvanları, piı peıtemal • 

lann içlerinde çalkanıp yıkanmasına 
mahsustur. Fakat, yine bu şadırvanla · 

rın içine tenekeler daldırılmak suretile 
alınan ıularla fırınlarda hamur yoğru-

luyormuş. Hamamcılara 'mı, furuncula · 

ra mı hangisine ise yapmayın, yaptır

mayın demek lizım ! 

. 

Baştarafı 1 de 
ıaavafflk:lyetil olaa bu bııloau 
adı balı d 111111ğludıdır 1 

Blr 11mııalır buraaı UHlll•· 
rla defam tttltl bir yerdea, 
ıoorıa onlar d• dıeıı1111ştı.. işte 
bu gU11l 1ıtln böJl• bUIUltJtt· 
lırl vardır •• 

Şlmdl ıoıelblsara dotra aı
dlyoruı. 

Ark.adaıım, Er&urum olellai 
-röstcrerek : 

- Bu bi•• nedir ? diye ıor· 
Ju. Anlattım : 

--Umıunl bapten öace ltahve· 
lerde çıraklık yapu bu biaanıa 
Hhibi 1 bicrettea feli11ce bu ote. 
lin bir parç11ını kiralıyor ve o za. 
manlar ba ıebirde tı. para p e lr. 
ÇOİ f e D 1 f •iltyaata oldutu içia 
it bilir, akıllı b11orlldi bı ad•• ı.1 

riln m•l mülk, aervet 1abibi ol•'' 
lar fibi oda O ır:amH para fi, 
auı ve kiraladıta oteli aatıD ,ıo~ 
fi fibi ŞU fÖtÜDeD yüktek pat~fl 
yı da yaptırarak burlnkA ı•"li' 
aldır•ııtır, müteşebbia, akıllı, tf 
tua.lu ada•• (ıferinclen rayra) "'ı 
cierıi• ? Ooaa ıibi çok ki•••••' 

rördült '" elde ettikleri ıervot "' 
aaıaaalarıDı idare edealyeret ):ıl 
ril• bir baltaya 1apm otllld' 
aavaııyorlar •• 

Otelin önündee ı eçerkea k'~ 
~ ı taraftaki biaalarıa barap aaao•' 

raaıoı iıaret edea arkadıııı•• • 

- Evet Belediye bu ıet•/lil 
lılelc cndıh:de b11 çirkinlifİ ı" 
de reeek tedbirler alı.ıbiJir .. • 

Cevdet Al:ıP 
- Soau nr -
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HALKEVi KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİVATI 

deşleri • 
iZ e Konuşmalar: 

a ı ve İhtiyar 
• 

Devlet işleri Meclislerinin •• 
gorecegı 

v• 

Askeri ik · şlerinden : 
-Askere çağrılacakların künyeleri çıktığı 

v~ defterleri de köye gc:ldiği zaman bunlardan 
b~rini imza edip askerlik şubesine vermek, ken
dtlerinde kalacak olanı da herkesin ·görüp oku
Y•b.ileceği y rlere yapıştırmak ve o adamlar köy
de ıseler kendilerine, değilse ana, bab , kardeş 
Ve hısım akrabalarına haber v rmek · · 

- Künyesi çıkanlardan köyde bulunnuyan-
1•rın nerede ve ne işlerde bulunduklarını, köyde 
bulunup ta askerlik şubesine gidemiyecek kadar 
~asta ve çürük olan! rın hastalıklaruıı ve çürük
lüklererini, mahpusta veya me~tepte olanların 
Y.~rlerini ve gelen künyelerde bır yanlışlık gö
~~rlerse bunları sorup öğrenerek her birinin 
ııunleri yanına yazmak, yoklam emurlarına 
Ve askerlik mecli,:,ine haber vermek ve çağrılan 
ilinde mecliste hazır bulunmak · 

- Askerlik çağında olupta on beş gilndea 
fazla bir zaman için şubesinden ve memleketin-
den başka bir yere gıtmek isteyenleri önce öğ
renmek ve yoklama memurlar~. g ldiği zaman 
htber vermek köyde on beş gunden fazla otu . 

köyde elwnyanların yerini. işini öğrenmek, bun- ile hükumete şikayet etmek . , 
ları ve yoklama kaçağı, bakaya, izinsiz, firar ve - Seferberlik ilanında hangi doğttmların 
saklı olanları haber vermek. silah altına alınacağına dair gelea ihbariyeler· 

- İhtiyat efrat talim ve manevralara çag"' - den birini tasdik edip şubeye vetmek. diğerini 
rıldığı zaman muvazzaf efratta olduğu gibi aynı alıkoyarak defterde isimleri yazılı :>lup t köyde 
vazifeleri görmek. bulunmıyanların nerelerde olduklarını soruşturup 

- En azdan üç oğlu olan ve bunlardan 
ikisini kaybeden bir baba veya dul ananın öğr~nerek köyde bulunanları ve o doğumlu olan 
diğer çocukları kısa müddet haklarından istifade yabancıları da birlikte alarak 24 saat içinde şu"' 
edebileceklerinden ana ve babalarıuna sağ olup beye gitmek · 
olmadığını, baba ölmüşse anasının kocaya varıp - At, araba gibi ~eyler (vesaiti nakliye) hak
varmadığını soruşturmak ve bunları son yokla- kında tutulacak defterleri yapıp zamanında ko .. 
mada haber vermek, sağ kalanların müracaatı misyonuna vermek · 
olursa iki biraderinin nerede, ne zaman vefat - Bu gibi nakil vaııtaları, sahipleri tarafın-
ettiğine dair ilmühaber vermek. daa satılırsa yeya bir suretle telef olursa veyahut 

- 15 yaşından aşağı olmamak şartile iki yeaiıi sabo alınırsa yine sahipleri tarafından muh
oğlu olan bir baba ve bir ananın oğullarından tarlara haber verileceğinden bu gibi vukuatı her 
birisi tezkeresini alıncıya kadar diğeri baba ve ayın sonunda bir defterle komisyona bildirmek 
dul ar.asına terk olunacağından ve yine bunun ve karşılık olarak komisyondan kayıt vesikası 
gibi, üç oğlu olup ta ikisi askerde iken askerliğe almak . 
çağrılan diğer oğlu, biraderleri tezkere alıncıya _Seferberlikte askeriyece satın alınacak ve 
kadar askere çağrılmadan geri bırakılacağından tekalif swretile köylerden istenecek canlı ve can · 
aua ve babalarının sağ olup olmadıklarını, baba-
ları ölmüşse analarının dul veya kocalı olup ol- sız, at, araba. gibi nakıl vasıtaları için gelecek 

tan yabancıla;ı da bildirmek · 
- Deft"rde isimleri yazılı askerleri çağıra

r,k istenilen güne kadar hazırlanmalannı .söy-
leınek, köyde olmayıp başk yerlere gidenlerin 
ll~ suretle ayrıldık! rını defter~ Y.azmak ve tas
dık etmek defteri ve askerlerı ıstenen gande 
beraber alarak polis ve Jandarma amirlerine 

madıQ-ını ıoru4turarak son yoklamada haber ver- defterler üzerine bualardan orduya elverişli ne 
mek ve bunlara müracaatlarında ana babanın sağ çeşit ve ne kadarı isteniyorsa onları hazırlıyarak 
veya babanın ölmüşse ananın dul olduğuna dair 24 saat içinde efratla birlikte yola çıkarmak, tes-
ilmühaber vermek. lim elmelc . Kazım BULUTA Y 

2etirip teslim etmek. . . . . . 
- İlk ve son yoklamada ızınlı ve ıhtıyat ef. 

tadının da yoklamalarını yaptı~~~k, . ölenlerin 
~dını silmek, sakatları ve çuruklerı ayırmak 

Müsabaka imtihanile 
iki muhasf p ah nacak 
l C. ziRAA T BANKASINDAN : 

1 _ Bunkamııa bağlı Yomra fle Hos Tarı;,. kredi 
Kooperatiflerine şimdilik /cır/car lira ücretle ve i111tihan
lı 6irer m•haıip alına~aktır. 

2 _ MüsatJaka 4 Mag11 Cumartesi ıünıi ••al 15 
'' Banlc.ad• icra edilecektir. 

3 _ Müsabakaya zirmek isteyenlerin en az orta 
1•hsili ikmal ve askerliğini yapmış bu lunmaları şarttır. 

4 _ istekliler, imtihan gününderı evvel vesilcalarını 
~kay• ibraz edeceklerdır_. __________ _ 

1-tamsi kayıkları moloza çe ilmiyecek 
Belediye Encümeninden : 
Moloz meolciine çelciimekte olan H amsi kayıklarından 

iJttişar eden kokuların o cı'Ua r h'l k ını rah3tsıs ettiii va
k; ıikdgetlerden onlaşıldı;ı cihetle badema hamsi kagılc.-
lQrııun Moloıa çekilmesinin men 'ile eslci~en. o~du;a ıibi 
6otılc.hane önüne çekilmelerine karar erılmıştır. 

116u lcarar Beletlig• yasakları meganına ithal ıtlil
lttiı olup hilafında harekıtleri görülecelc/erin tecziye ola-
~alcları ilan 0Lu11ur. 1-2 

inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Veteriner duiresi için yaptırılacak •( 3770) liralık 
:ıım durtıiı inıası 7 .5 gÜn müddetle açık elcsiltme;e le.o. 
•lmaıı•r· 

Mawakkat teminatı (188) lira (50) kuruşl'ır. 9-5-940 
t,,.ihine çatan perşembe tünü saat 15 de Vilayet maka· 
lttılld:t toplanacak olan D.ıimi Encümende ihalesi gspıla
tQktır. Kt~if ·fJI l"rtnamesıni ıörm k iştegenlcrin her tün 
;"eıirnın lcalemine ve talip olanların mu•alclcat teminat· 
''il• •1111i fİfl •• ııatt• tnçıimeno ıelmeltri , 1-4 

- Hazerde ve seferde askerde bulunup muh- ı· O" t 
taç olanların evlerindeki çocuklarına ve karısıoa, çti maa av e 
erkek ve kız kardeşlerine tezkeresini alıncrya İdman <>cağı Reisliğinden : 
kadar köyün askere alınmamış olanları yardım l Nizamname tadil encıımenl nziteılol ikmal etmiş bahıoduğun
etmeğe mecbur olduğundan bu yardımın ne su- dan 4-5-940 Cumarteal gnon akşamı aeıt .20. de maseccel bOttın 

azanın acıta gelmeleri rica ohıoor. 
retle yapılacğını kararlaştırmrk ve yaptırmak. RUZNAMB: 

Yardım etmeyenler bulunursa onları bfr mazbata Tadil edilen nizamnamenin annkere n kıbulu 

Pazarllkla gayrimenkul icar temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Cinci m,.11kii icar bıdeli seneliği M. te· 
l. minatı 

60000 M2 t•rla falcrır çayır 300 
61000 .. otlak çatal lcilise 

3 22.50 

Yuk•rıda cinı fit: milc.tarile icar bedeli gesılı bulunan 
Hususi mahaıe6eni11 ıayri mınlc.•lunan. 3 ıcneli;i 3 mıi· 
ıafJi t•k•itte öde11melc üzere artırma müddeti bir ag t1e 
pazarlılcla temdit edilmiştir. 6-5-940 tarihint! çatan 
pazartesi scıat 15 de Vi ltiljet malc.amıncla toplnnacalc. ola11 
Daimi Encümende ihalesi yapılacaktır. isteklilerin • ! • 

t11ılclc.t1t leminatlarile encümene müracaatları . 

İnşaat eksiltme temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

2404 tirtı 51 kuruş bedeli keşifli Maçka kaymakam 
e11i inşa11nın elcsıltme müddeti bir ay pazarlıkla temdit 
edilmi,tır. Mavokkat telftinatı (180) Lira (34) kuruştur. 
1 - 5-940 tarilaine ,eten f"' ıam6a ıüıaü 111111 15 tl.e Vi
laıet melıa•ı11Ja toplanacak olan Daimi Encümende 
ilt•l11i ı•pılacalc.tır. lstelcLilerin encıimenı mürateatları. 

Kireçhane yolunun açık eksiltme 
ile tamiratı 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Trabson - Kireçhane gol•n•n 7x200 - 9X 465 İn· 

ci lcilo metreleri araıııttl•lt.i şosanın tamiri ile 8 aJd büz 
inşasına ait tan:ıim lcılınt1n ( 687 4 ) lira ( 09 ) kur11ş
f ıı ( keşfi üzerinden 15 tün müddetle açılc eksiltmeye 
konulmuştur. Mu11alckat teminatı ( 5 T 5 ) lira ( 56 ) ku· 
ruştar. 2-5-940 tarihine ç•tan Perıembe günü saat 15 
Je tJilaget makamında topla11ecalc. olan Daimi encümende 
ihalesi gopılacalctır. Keşif "e şartnamesini ıörmek isti· 
genlerin her tün eneümın kalemine fJe talip olanların 
mu'Oakkat teminatlerilı mezlc.ür ıan t11 saatta encıirnene 
muracaatları. 3 - 4 

Arsa satış Artırması 
Kıymeti M.teminatr 

No. Cinsi Meelcil Mest1.hası Mı l. l. K. 

IİJaklca,. •rstUı lcrızıan tlıre 116. 9i.. 50 
laia;luı•• M. 

J 75 

2 
Asitfinik, Mazot ahnacak ~ 

" ,, 170, 79 •• 40 
.. •• 219, 57.. 100 
" ,, 206, 67 .. 90 

3 oc 
7 50 
6 75 

Belediye Eacilmeninden : 5 
Şehir dahilinde meflcııt lağımlar/• sa ilrikintilerin- 6 

Jelr.i ntHıcif luııeratın itlafinda lcııllanılnuılc ıbre UO) 7 
kilo Asitfinilclı 10 tınıltı mazot pazarlı/ela ma6agaa 

8 

edilecı;inden taliplerin Salı fJe Cuma ıü.nleri Hat 15 de 
9 

Eneümıne müracaatları ilan olunur. 
-----------------------· 

,, ,, 292. 79 •• 150 
., " 158, 91 ,, 250 
,, ,, 176,02,. 100 
" ,, 297, 88 ,, 275 
,, ,, 161, 86,. 100 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

11 25 
18 75 
7 50 

20 63 
7 50 

29 teneke gaı sat-ılacak 
Belediye Encümeninden : 

BıleJige zabıt11ıınc• mmıatlere edilerek ııuhaıuge 
teslim etl.iLe11 ( 18) biiıik vı ( 11) lcii,üA: lci cım•• 29 te-

Y•lcarıda cins ee milc.tarile lc.ıgmetleri ya~ılı brıfo 
nan Hus.,i muhasebenin tabağhanc mahallesinin lcu~gurz 
tlere mewlc.iindelci arsalarının mül/cigeti satlıia çılcanl
mıştır 1-5-940 larilainı ~al:ın farı.ıamba ıünlİ so~t 
15 de. fJildgd malca1J1ında to1'/11nt1c11.lc olan tlaimi encu · 
ınentlı ihaleleri g•pılaa•lıtıT. 

nelı.e ı•• p11sarlıkl• Htılace;ınt/.11n tali,ldrin .)alı '" 
Cama ıwnltri ea•i•••• m11r••••tları illi• alua1. 

'ıtclclilerill ,,.. •• 1ı1ıaı ı.lftl1111t/a,llı encN,.•nı m~rn- · 
L~ 4-4 

~··''-"· 



Hane en c1zı sa ılacok 
Muh~mmen Muvakkat 

Mahnllesi s kağı Cinsi btıdtli teminatı -Boztepe lr n C. Haneenkazı 200 15 

Defterdarlıktan : 
Yukarıda cins 'IJe evso./ı gaıılı Boztepe mnhalluln

de Nümune balıç _,; iç nde kain lıane enka%r J0--1-940 
tarihine müsndıf salt e ·nü saat 14 de mahallind-e ~e açılc. 
artırma ı ~eti le s tıl calctır. 

Talip ol nl rm satış -nünd Boztepe mahallesin~ 
deki Namun,. b hç sinde h zır bulunma/an ilan olunur. 

aıı sctı1acak 

Mahallesi cinsi -
Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
tt1minatı 

F aroz Maraş c . lı ne en/cazı 150 " 25 

Defterdarlıktan : 
Yukarıda cins tJe evsafı uazılı Foroz molıa/ll•sinc/e 

kain bir sakaf altında iki bab hane enkazı 1- 5- 940 
tarihine müudıf ç•rŞ mba günü S'Jat 14 de mahallinde 
ve açık artırm curet e S"tılacakdtr . 

Tabp olurıl nn s t ş günün le kaoak meydan ma· 
hallesin de geni inşa o u n h!ısic:h ıne bahçesinde hazır 
bul n aları ilan. o u r. 

Bel di e bahç sinin bir senelik 
ica artır sı 

Belediye Encüm ninden : 
1 M"grl nrla Beledi1.1eue ait bahçenin 7 hadran 

olan bir 
on sekiz 

940 tarih 0ncl.en 7 hazıran 941 tar1lıinc kadar 
senelik icarı mus de/ak ş~rtnamesi dairesinde 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 _ Muhammen kira heci.ali ( 1200) bin iki gti% liradır. 
3- Artırma' 7 Mayıs 940 Sali tünü saat 15 de 

icra edilecektır. 
4- Maf.lakkat temin t bedeli 90 liradır. 
5- Jsteklile.,.in teminat makbur.larile ogni gün we 

saatta Beledigc encümtnine muracaatlarr ilan olunur .2-'1 

inşa t eks·ıtmesi 
Nafıa müdürlüğünden : 
Bayburt kaz ında qenirlen yopılccok ( 5111) lira 

( 77) kuruş keş"/ bedelli Polis karakol binası artırma 
oe eksiltme kanur..a mucibince 15·4 JIO gününden itiba.,.en 
11çık ekıitmeye kon~lmuştur. 

1 aliplerin 30-4 940 g:inü kagmalca~lık m'.l~amın<f.a 
toplanacak komtsgoraa { 383} lira t~mınat akç~s:le bır· 
lilc.te müracaatları fJe keşfi görmek istiqenlerln kaza 
mal müdürlüğiind gö,.ebilecekleri ilan olunur. 3-.1 

İlan 
Tr br.oo icra menıurluğandan: 
Açık artırma ile p:ıraya ç v. 

rilecek gayrimenkulün ne olduğu 
Oayrimenkullln !>ulundueu 

mevki illıılınlle&l akağı num ra11: 
Artırmanın yapılec ğı yer, 

gQn, saat : 
Yenlcuma sağtaınfJ Çıkanoy 

ıu Mehmet hane i ve kı men 
klhpcı lbrobim venselerl v 
Me ınt vcresele"l banesl ve ol 
tarafı Kahramamn Temel uıt 
babç si Vt3 kısm a H cı Oğlu 
çll1ngir Temel u ta h1oesl Ye 
tık okak kıpusuua rşı mab· 

dut dıyara karşı t yla olunna 
hudut ile msbdut r vkaal iki 
oda bir sofa tabtaal bir utbab 
.,8 liir uılktar a luyu mnşte il 
blr bap bane. 

Tapunun 926 EylQl VG 253 
numarada mukayyet cllt go s • 
bire ı 7 arşun 50 

Muhammen kıyın tl t 
28-5-940 Salı gQnU 

1 - işbu gayri m n u 1 rıo 
artırma Ş rtnaaıtSI 27--4 9~U !:,arı 

binden itibaren 939 403 nu r ı! 
Trabton ic ra dairesınin uayycn 
numaraıındo herkesııı görebılmesı 
için açıktır. İlanda yazılı olaııludao 
fazla malümat almak isteyenler. 
işbu §artnameye ve 939 - 403 
dosya numara ıle merouri· 
yetimıze müra~aat etmelldır. 

2 - Artırmaya ıştıralc. için 
yukarıda yaıılı kıymetın > uzde 
y.:dı buçuğu nıııb tınde pey veya 
millı bfr bankanın temıııat mek. 
tubu tevdı edtıcel:tir. (124) 

3 - İpotek sahibi alac kJı. 
larla diğer all\k darlarıo ve ırtl. 
fa~ hakkı sahiplernıiô gayrı men. 
kul üzerindeki hııldarını husuıile 
faiz ve masrafa d ir ola idd ala· 

rını itbu ilao tarıhinden ıtı ren 
yirmi gün içinde evrakı . ~üıı ıt.e. 
lerilo birlikte memuriyetımıa.o bıl· 
Qirm lorl icap der • 

A ksi halde hai.lıırı tapu ıi· 
cilile sabit olmadıkça aııtıı bad•· 
liniıı paylaımaaındaıı hariç ltalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştiralt edenler. Artırma 
şartnıımesini okumuş ve lünmlu 
malümatı almış ve bunları tama· 
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar • 

6 • Tayin edilen umaade 
i!ayri menkul Ü< defa batrıldılı:. 
tan ıonra eıı çok artırua ibalı 
edilir. Ancak artırma bedeli mu· 
baaımen kıymetin yüzde yetmiı 
beşini bulmez veya satış iıteyeniıı 
alacağına riichani olao diter alı· 
caklılar bulunupta bedel bunların 
o gJyri menkul ile temin edilmif 
alac klarınııı mecmuuodan fazlaya 

çıkmazaa en çok artıranın taabbü 
dü baki kalmak üzere artırma 

on beş gün daha temdit ve oı beşinci 
11 6 [140 S.ılı günü aaat 10 da ya. 
pılıoc k artırmrda, bedeli aatıı iıte 
yenin alı.cağına rüchaııi olan di· 
.er alacaklıların o ıravri meıkul 
ıle temin edilıniş alt:calr.ları tueo 
muuodaıı fazlaya çıkmak ıırtile, 
en çok artırana ihale edıllr. Boy· 
le bir bedel elde cdilemeua ibale 
yıapılaa:ııız ve aa~ış talebi dilşer. 

6 - Gııyri menkul keadiıi~e 
ihale oluııao kimsa derhal veya 
vcrileo mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı feahnlaı:.arak 
keodisindeoevvel en yükselt tek· 
lifte buluıı~n kimse arzelmit oldu~u 

bedelle almıı~a razı, ohıraa ona, razı 
olmaz. veya bulunmaza.ı hemen onbeş 
gün müddetle artırmaya çılcarıl'4P 
eD çok. artırana ihata edılir. lır.i 
ihale arasındak.ı fark ve reçen 
günler içinde yüzde beıden beaap 
olunacak faiz ve diier zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmakıısın 
memuriyetımizce alıcıdaa tahıil 
olunur madde (133) 

gayrimenkul yukarıda röıt•· 
rileıı 28-5-940 tarihinde Trabzon 
~cra me~urlu~u odasında iıba 
ılan vo roıtcrılen artırma t•rtaameai 
dıircılıdo 1atılıtaıı iliD olUDur. 

d 

. illa; ... ~,~.ı 

~; AT !'~ f\!E?!'Ş!.. ti 
i! Mısır ihtiyacmı bu sene de Fmdık T anm Sahş ti 

Kooperatifleri Birliği temin ediyor. ~ 
P k yakında Satış Kooperatifleri Mısır doğıtmağa başlıyacoklardır.;J 

. Veni sene için muhtaç ol~uğun mısırı alabilmek için eski ~J 

~~~~~---h~e~s~a __ b'~"~' ~b•'~r~patmalısın ~ 

Bahçene bu gübreden atarsan daha çok Fındık alırsın. •ı 
Gübreyi ihtiyacın nisbetinde Satış Kooperatifinden temin edebilirsin. ' 

__ C Alacağın gübrenin parasını önümüzdeki eylUlda vereceksin, ~· 
~~ Vakit Kayıp Etme ;J 
lliii"m"···- ·~ ~-"Diiiiii-iiiiiiii"-iiıWiiiii~D&iiBml 
------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~--_,/-

Tuz nakliye eksiltmesi 
İNHİSARLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN : 

, Mali 19~0 yılı içinde Çamaltı ta•la11ntlan Yomra 
ambarına tılectk olan 350 ton ÇU'lltıllı tazun kagılc oe 
hamm•ligesi 15-4-9<f0 tarihinJın iti haren yirmi tün 
mütltl•tle açı le eksiltmıge kon•llft•şltır. llt.ale 4-5-1 jlO 
C•mtırtui günü sa•t 10 Ja icr• ıliilıcektir. Sartnamtsini 
ıörneılc istigenlerin her tün we ''!J sirmek istigenlerin 
ti• ilaale ginii 0!o 7,5 tıminat,arilı lurabır Yomrc l11hi 
ıarlar memarla;ale Tra6son beltiHrler Baımü.dürbltüne 
mü,acaot efmt!leri iltfn ol•n•r . 3-3 

Gazino Büfe Kahve 
ocağı eksiltmesi 

Belediye Encümeninden : 
1 - Çifte çamlıiJtı g•ptırılacalc 4561 lira 65 lcuruı 

6etleli lc.eıif li semin kattıı bir ıazino. Büfe, Kalıaeocajı 
lı üç hala ve üzerintle korlcnlulcl11 60.lkon inı•atı on luş 
tin mütidetle açık elcıiltmeje lconalmuştar. 

2 - Elcsiltmı 27-4-!J.fO Cumartesi ııinri saat 10 
~ti• Beledi.fe encümeninde icra lcılınacaktır. 

3 - Maualclcat teminat 342 lira 20 kuruştur. 
4 - Elcıiltmeğe girebilmek için iu gibi işlertle eh

ligdli halanduğanu tlir Nafia müdürlüjünden musaJdak 
bir t1esilca ile ticaret odasına lcagitli olduiatta Jair ay· 
rıca bir t1eıilca ibrazı mec6uricl.ir. 

5 - Yukarda Jflztlı şartları hais ist•lc.lilerin 27-1 
-940 eumarteıi ıanü saat 10 da Beledig• encümenine 
miiraca•tları. 4-4 

Tortum Hükumet konağının 
inşaat eksiltmesi 

DEFTERDARLIKTAN : 
9997 lirtı 30 lcuruşlulc Tortum hülcu,,.et lconağının 

ikmali inş•atı eksiltmeye konulmuştur. 
/halı 30-4-940 tarihinde Erzuırım Deftertlarlıjıntl 

g•pılacalctır. Talip ola11ların ihale tüminden 8 tün '" 
•el Erz•r•• uilô.gtti makamına istida ile nıiiracaat 
·e:derek lconciıgont1 ait ch/igetnamegi 11lmal•rı ilan 
olunur 4-4 

Okul tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Bod~pe ilk olcu.larda 864 lira 86 lcuru.şluk tamir•' 
yaptırılacaktır. Teminati 64 lira 86 karuşdur. 2490 sd' 
yılı artırma, eksiltme fit! ihale kanununun 46 inci mnJJt· 
sinin (8) /ılcruına teafika• 6 -5-940 tarih;ne teıaJ~/ 
~dtn Posartesi günii saat 1.5 de flildget makamında t•P' 
lanacaic olan tlaiml encümentle pııarlılcle ihalesi gapıld' 
cağından •vralcını ıörmelc isteyenleriıı her tün enciinıl~ 
kalemine fıe tclip olanların gulc ıırıd2 g•sılı tün oe saatld 
d•imi encümene maraca•tları .. .. 1-3 

Dükkan icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Hal 6intuı içindeki 20 numtıralı Jülcki11ın bir ıenelij 
icarı: 18 gün mıi.tldetle •~ık artırmaja konulmu,t•r. 

A,tırma 30-4-9~0 Salı giinii saat 15 de icra etlill' 
aejintlen taliplerin tliposito malchrularile birli/ete agnı gd~ 
oe saatte encümene miirtacaatları ilan olunur· 3-~ 

ilan 
Trabzon Mılakeme Baı kitabe · 

tinden: 

Açık artırma ll• pauya ,.., 
dleoek 1aJ1l•••k11ll• ae elcatu : 

Bir bap hane 
OaJ1l ı:ıenkullln baluadutu ,. a..,lı:l 

malı.aJJe5i aokatı a11maraıı: 

Y eaicuma maballeıi tapunun 
Mart 9a!l tarih ve 33 numara· 
ııada ltay ıtlı 

Taltdir olunaa kıymet : 

600 l'ra 
Artırmanın yapılacalı yer gl1ıı, aaa t, 

Mahlı:em• Bat Kitabetinde 
28-5-\}40 Sılı rünü ıaat Hı de 

t • işbu ga7rimenulln artırma 

Şarlııameei ~7 .4.g40 tarlb.lden lti 
baren 939 271 No. ile BaşkHabet 

dairesinin mııa7yea numar .. ıada 
b.erkealıı glJrebHım.891 için açıktır 
lllnda yasılı olaalarlla.a falla malQ 
mat almak iete7enler, ltba prtna 
meye n U39 271 doıya auınaruile 
ıaeıauriyeUmııe aurauat etmelltllr. 

2· Artırmaya loUt'lk lçta 111karıda 
yasılı kı7aeUıı ydıı:de yedlbuc;uk 
aiıbeUııd• pey n7a mlllt blr Balı:aaıa 

tealıaat ıaektıabu tevdi Mtleeelı:tir (tS1 

S· lpotei:.ıalll.bi alaeaklılarla •1111 

ılllı:darlaruı .,.. irtifak lıalr:kı ıılı~ 
lerınııı 1a7riaeu.ltul ilzerlıı.de.ld la•~tt 
rıu ll.uııuUe fai.ı ve manafa ,.,.. 
olu iddialarını ltbu ilh. tariA!ıı~~ 
UıUbanıa 7lrwi ınn 1çlacle e'f'tV 

müıblteleril• bJrll.kte meaariyeLI~ 
H biltürmeleri icap etler. alı:ıi lı'1 de lı.ai:ları tapu 11cilll• ıaabH ol~• 
cıkp ıaatıı beeelinia ,.11..-UJJt...
lııarıt lralızlar. 

4. GOıterlle ıllnde a artır••~ 
1ıt1rak edenler artıraa fartaameti 1 okumuı •• ltl.zualıt ıaaHlaat aı.-ı11 
n bwı!arı temaaea .kabul •*" 
ad n 1htibar olu.nurlar. 

i Tayin ed.Jlen umanda 
menkul llç defa batırdıktaıı J 
en çok artıraııa ilıale ed!Ur aıs~1 
artırma bedeli ı:aWıamen kı7•' 
yti:ı:de yetmıı beşiııi bıılaaı ••1'1 
ıaatıı iıteyeain alauiıııa ruchaai ol~ 
diter alacakhlar bulunup U.blcl, 
bunların o ııa1ri !»en.kal ile --~~. 
edilmiı aJcalaruuıı 111eemuuoY 
fazlaya çıkma.na ea çok artıra•111 / 

taa.b.hüdü bakı kalmak \Uere arurJIJ# 
bcf Glln daha teııı.dit ve oıı befi11t 

anııo olan l 1 o-!1-lO :;alı illnt1 ayııl ... 

·Gayrimenkul sahş artırması 
Alah.llı fltg• Muh'Jmmen hculeli 

7apılaeak artırmada, be4eli ıatıı j•t1 
nııl alacağına rlçb.auı olaa .ot', 
alaoalı:hların o ıayti menkul JJ• te~ 
ecllbaif alaealtları meoa11uılu f•jl! 
ya çıkınU ıarlUe, eıı çok aruı-' 
lhale edilir. Böyle bir bedel el~ 
•dilmeue ihale yapılmaz. ve .,tı 
lale bl dtııer. 

ı• e Qayrl meak:ıtl .keacliıiae ııa•' 

kögü Solcoğı Nev'i K. No: M. No: lira 

Eıvalc .Saroj ojlu Karıir majasc ı 3 750 

• Sıra ma;aıalar Ma;asanın 3 H. 44 ;.10 "'1 
1 hiısesi 

• • • • 42 209 475 

l>EFTERDARLIKT AN: 
Y•lcartla cins ve evsafı yasılı ıayrimenlcullerin ıatıı tilnlerinde malkigttlırine 

talip ıulı•r etmemiş oldu;untlan 15-j-940 tarihintlcn iti6aren bir ay müddttle ve 
pas•rlılr. ıardllı ıatılacalclardır. TaUpltrin gu/carda· yaıılı müddei i'intlı Vilagıt Def· 

'"''ırlı;ına miiracaatları tlara olanur. 3-4 

•luaan kiaue cerbal ••J• veriJj, 
mtUılet lçuıd• Jarayı •ermu• tıı• 
kararı ftıahohuıarak keııdaidea ••• ~ 
7tltuk: teki.lfte bıl.luaa .ıu- ars•1 f 
oldqıı belleJJe alıaaıa ruı olmaJ "'ı 
b1llu.ıımaua h•mea ••bet rtıı ·•d•' 
l• artırma7a çı.karılıJ ea çok arur•"'; 
ib&l• •cüllr. lld 1.Ral• aruuuta.ld fi~ 
n ıeçea ıtinler l~nd• 7hbel t t 
b.Hap olllJlaoak faiz n di&er s-t!, 
lar arrıea hllme hacet kallll...,..';f 
••muıyetiııı.UM a.lıcıtlaıı ta.Mil -1"' 
aıaclde (188) 

Bir bap haae 1'1lv•a ıııt•tll~I 
2thı·!l•O tarihinde lııiahke•• D 1 

Jmabd OU/Uıı.ldll JtbU il ... I~' 
ıııtt •d.leıı artır •a prtJıı1 m11 1 d alt',. 
uulıı<"aaı Ulıı o.luaıu·. 


