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Balkanların 
Kuvvet ve 

Emniyeti 
Diiaya laaritaıı üzerinde 

~k ehemmiyetli mevkii olan 
Balkanlarm biıtllıı bir tarih 
bo,_ca devam edeielen 
l»if mlcadele •İyaaeti vardır. 
Anupanın her hanii bir 
t.rafuada ıökleri kızartan 
~ alevi, bu çatının ıa
,.ldtrısaa Iİrayet hıraını 
llblektea ıeri kalmaz ve 
.. lkınlar bir ucundan bu 
loprak ka•ıalannın tevlit 
.,lecliji ıtırlltfllerden mut
laka mllteeuir olur. 

Balkanlar, zuhur etmit 
l.ir barbuı doğrudan doğru 
1• badiaini hedef kıldıj'ı 
..... •e aararları da iÖr
•lt, buı bl1llk devletlerin 
IİJaal ihtiruları dünya ha
tit.t•nıa bu aıiatakuında 
~ mllcadelelere aebep 
... Uf, kuYYetia önünde 
~ parmaiı kesilmiş, 
larib facıalar bydetmiıtir. 

Ballwalar bazı büyük 
cleTletlerin nlfuz mıntaka. 
._ dalıU · olmak bakaızll · 
iuaa, kendi blayeaindea bir 
Parça "opartılmak hırsına 
laman leman maruz kal-
mııtır. Fakat buaün her 
baaJi bir kara bulutun •ai-

. Daiaaclan O.rkecek bir vazi
J•t meYcut olmadığını ve 
Balkanlara tecavüz maksa
tlile uzanacak bir kolun 
alhayet saraılı bir halde 
reldiii yere döneceğini bil
mek lizımclır. 

Balkanlar, Balkanlıların
clır. Balkanlann mukadde
rabna Balkan devletleri 
hakimdir. Balkan hükumet
leriaia meafaatı, Balkanlar
da clevamh bir ıulh ve sü
kiaet bavuı içinde yaıamak, 
bariçten ıelecek en ufak 
tehlikeyi, miUeaanit bir kit
le baWide önlemek, her ne 
i>alıa1111a oluru olaun, kendi 
lllllatakalanmn huzur ve sü. 
kb•u uJa ilaJil eltirme
laektedir. lıte Balkan dev· 
letleriDİla terek kendi ara
lai11i~ ve ıerek milletler 
aruı liyaaet ve hareketle· 
rladeki deiifmez tek dili
bir l.lar. 

Balk•alar kuvvetlidir, 
8.lkaalar tam bir emniyet 
altuacladır. Bu hakikat kar 
lıtmda filpbe ve teaafül 
lilterecek olanlar varsa 
IDubakkak aarar ve huaranla 
lleticeleaecek bir akibetJe 
karwakarııya ıelmiı olacak
lardır. BUDda ıerre kadar 
llpk•iı JOkturJ 

-vENIYOL. 
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1 OLUŞ L A-R 1 

Ingiliz Ba-~vekilinin Avam=. lnönü Zaferinin 
V Yıl dönümü 

· Kutlu bir 
Yıldönümü 

Kamarasındaki beyanatı lnöoU zateJlofo 19 neu yıl J. Nisan 1921, ikinci 
döoomn düıı •kşıtm Hılkeviode lnönü muharebesini kazan· 
Tezahur1'tla kutlandı ve •ub. /inkara 3 ( il. fi. ) 

lrgiltere Başvekili bugün 
avam kamarasmda yaptığı 

beyanatta lnqiliz Fransız 
birliğinin gittikçe f nkişaf 
bulduğunu ve müşterek za
ferden sonra devam ede
ceğini söy/11dıkten sonra 
bitaraf hk meselelerine te 
mas etmiş ve şunları söy 
/emiştir. Müttefikler siya· 
setlerinde bıt ar afların hak· 

göz önün~ almışlardtr. Fa
kat 11/manyamn hattı ha 
reketi hiçte böyle değildir. 
Eğer med•niyete hakları 
tahribat yapmak suretile 
devam etmek vazifemiz 
ise bunun için 11/manyayı 
tecaruz siyasetini takib 
imkanları veren en esas/J 
harp levazımmdan mahrum 
etm~kliğ;miz lazımdır. Müt
tefikler ekonomik harbe 

/arını tam surette riayeti ablukayı gittikçe daha zi-
====~=-~=-====-"'====c==== ..... -==== 

yade sıklaştırarak devam 
azmi etmişlerdi. Taraflar 
ancak il/manyaya ihracatı· 
nı tahtit garantisi verdik· 
feri taktirde mahsullerimizi 
vereceğiz. Fi/manya hedefi
mizin baıkanlard1t sulhu 
bozm11k olduqunu söylüyor 
doğru değıldir. Türkiye ile 
yaptığımız anlaşma bilakiz 
balkanl;uda sulhun emni
yet in müessir surette ida
mesine yardım etmiştir. 

terem Valimiz Oımı1n Sıı bri dığımız tarihtir. Eve/ki gün 
Adal bu toplaoıda hazır bulun • bu büyük ve ünlü zaferin 
du önce istiklal marşı çıhndı 19. cu yıl dönümünü kut· 
ve bunu mOteak.id Jandarma ladık. 
Alay komutıtnı Tablr Baykal lnönü muharebelerinin 
kendisine mtıhsus gUzel ifadesi· ölüm dirim savaşımızda ve 
le lnönU &11fıniolo aakırl bakı· bütün tarihimizde taşıdığı 
mıadan Ç•>k bO;ıUk ehemml7eti ehemmıry' et pek bürüktür. 
haiz olduQ'uou erıWr. üserlad~ 
mOıtem&elen izah etti ve din- Milletimiz geçmişini sayısız 
leyicil·dr çok memoua oldular. ve eşsiz destanlarla süsle
Tıtbir Baykaldaıı ıonr. Erkek miştir. Fakat bunların hiç 
orta mektep mucınra Abdullah biri llnadolu yaylasrndaya· 
GUoel İnöuu z ı?terlolo ıdyaai rattığımız son zafer şayika· 

'Ziyafet bakımdan nasıl bir ıstUoltık. lariyle ölçülemez. Biz Mo· 

Ç ft Ç 1 kt G • taşıdı~ıoı tarihi vakıalara isti· h•ç ovalarında da bayrak 

i e a m 1 a a. zı n o tı'rı' Cmumınhtau~;metızHa~ku .. 'epttaı_:-1. nadeo aalattı ve buodau IOIJra dalgaland1rdık. Tunanın SU· 
• «.. ı•ı , , ,, Halkevl ıençlerl tarafındu mllli /arı as1rlardlf Türk akmcı· 

1 k lst ... nb / b S ..1 şiirler uk.uDdu. • u me usu auettin farının zafer türküleriyle y a p 1 a C a Uraz şerefine pazar günü ı~=s==d=======I çağlar. Fakat Mohaç, impe· 
akşamı Yeşılyurtta itıbarlt a ettin Uraz ratorluğun son yükselişba-

çamlıklar ml.İnafaza· altinO ahnıyor tüccaılarımızdan ve Borsa samag·ı oldu. Ondan sonrd 
h Bir aydan beri vilayeti-• eyetınden Mehmet Hazar gittiğımiz her yerden başı· 

Belediye Çif teçamlıkta 
bir gazino yaptırmaya karar 
vermiş ve Çifteçamlığı şim
diden muhafaza altına almış

tekabul edecek tarzda bir tarafından bir zıyaft:t veril- mizde teftiş ve tetkiklerde mız biraz daha eğik dön-
gazino yaptırmak teşebbü. miştir. Zıyafette valimiz bulunan Cumhuriyet halk dük: Karartılan bahtumz 
sünü tatbik mevkiine kor Osman Sabri fldal, Tıcaret partisi mıntakamız müfettiti bizi lnönü tepelerinin yal· 
muıtur. Gazino çifteçamlığın pdası ve Borsc:. htisat ve İstanbul mebusu muhterem ç111 kayalarına kadar geri-

tır. Okuyucula · 
rımızca malum 
olduiu ibere 
çifteçamhk öte· 
denberi tahrip 
edilmiş ve bu 
tabribatm önü-
nü almağa im 
kin olamamıf · 
tır. Bu itibarla 
Belediyemiz çif
teçamlıiın alt 
kısmını muha · 
faza altına al · 
makla beraber 
burada yeniden 
çam yetiştirmek 
ameliyesine de 
b a ş J a m ı ş t ır. 

Çamlığm her 
iki kısmı demir 
tellerle çevrile-

cek ve üst tara• Belediye Reisimiz Malımut Muammer 

fında yine yeniden çam ye- ü s t k ı s m ı n d a k i 
tiştirilerek, çifteçamlığı eaki çıplak sabada inşa edi· 
güzel haline getirmiye mu- lecektir. 
vaffak olunacaktır. Soğuksuda bir gazino 

Çifteçamlığa bitişik olan inşa edilmesi . keyfiyeti ae
fidanlık saha da Belediye- nelerden bui temenni edilen 
mizce satın alınmıştır. Şimdi çok lüzumlil bir ihtiyaçtı, 
Belediyemiz biricik sayfiye· Belediye iılui araaında ön 
miz olan Soğuksuda halkın ıafa alınması liıım ielen 
!Stirahat ve ihtiyaçlarına - Arka.ı 2 ti• -

ALI RlZA IŞIL 
Cumhuriyet halk partisi 

vilayet idare heyeti reisi 

Bay Ali Riza ltıl Cumhuri
yet vapurile dün İıtanbula 
Kitmiıtir. 

Sevimli par ti reiıimize 
avdetine kadar vilayet ida· 
re heyetinden Belediye reisi 

Muammer Yarımbıyık vekl. 
l•t edecektir. 

(KISACA_) 
Bir Çirkinliğe dair .. 

Balı.ıotlu kahveai yıkıldı yıkılalı 
yeri Oy lece •ıırayor. Kahveo.ı o JI· 
kılmaaı herhalde gl\zei bir makııa.dın 
hu11ıltını hizmet içindi. Aradan hayJi 
umu geçti, mıyda••a, açılan çir· 
klo bir köşı1daa bııka bir ı•J Jvk. 
Yol 11lı:I 701, \'iraj cıkl viraj, JHi 
elkl tuelki haaam. Üıtelik, gelip 
geçenler hır ılla bir de tq yıtınile 
karıılaıııorJar. Ufak bir blamtt b1l 

• ~&laüil litl•r .. 411 11&1 ? l 

!hrac11t daireleri mümessil· S d letm.i~ti. Dört yammızı sa· a ettin Uraz Cumhuriyet ,, 
feri vt: ihracat tüccarlarımız ran intikam alevleri ~lik 
h vapurile dün İstanbula ha· •zır bulunmuı ve iktisadi 11ar/ll}ımızı eritip bitirecek-
iıler üzerinde görüşülmüştür. reket • e:tmit ve muhterem ferdi. 

YENİ MA ARiF valimiz Osman Sabri Adal, Köpekler koca aslam 
MÜDÜRÜ vilayet Erkanı, Belediye re- yiyecekler öyle mi? F•kat 

isi, Parti vilayet ve merkez bu olamaz 1 • • Her /tf eh
kaza idare heyeti azaları metclk bir volkan kesiıdi. Bolu Maarif müdürlüğün· 

den şehrimiz maarif müdür
lüğüne tayin olunan Bay 
İhsan Karabay şehrimize 
gelmiş ve vazifesine başla
mıştır. Hoşlar ve başarıJar 
dileriz. 

' lymanımız kalka•ımız oldü; 
ticaret odası, Borsa reis ve hıncımız, kılmcımız .. Vurduk .. 
azaları, tüccarlar, teıekkül- Vurdukça kurvetl•ndik. kuv
ler mümessilleri ve gazete- vetlendıkçe vurduk .. /.fohaç 
ciler tarafından teıyi edil. ta akşam kızıllığı içinde 
miştir. dalgalanan bayrak. Metris· 

Fmdık ihracatı işleri 
tepede fecir aydınltğına ka · 
vuştu. 

lnönü bir sabahtlf: yep
yeni bir dünyamn. yepyeni 
bir hayatın sabahı. flydın
lığı donmuş denizden Pa · 
silik kıyılarına kadar yayı
lan bir sabah .. 

lflmanra ile yapılan son bir 
milyon lira/Jk anlaşma üze
rine . şehrimiz Fmdık 7 anm 
Satış kooperatifleri birlik 
mümessıl/iğinin üç fabrika · 
sı istok mal kırmağa baş
lamıştı. 

Nisan haftasında yük
lemek üzre beş bin çuval 

Birlik Uıa. Müdiiri Şükrll Ulay 

kadar iç fındığı üç f abrik11-
nın haz1rlayamayacağı an 
/aşılması üz11rine Kahya oğ
lu fabrikası da birlikçe ki
ralanmJya ve fmdık k1rılm14a 
llıılınmııtır .. 

Bir/ık umum müdürü 
Bay Şükrü Ulay lstanbul
da fındık iş/erile epeyce za· 
mand11 meşgul olm•ktad/f. 

il/manya ile ikmci bir 
.5 milyonluk anlaşma müza 
keresi henüz neticelenme· 
miştir. Bir/ili umum müdür
lük muhasebecisi B. Orhan 
Kaftancı fabrikalann faali
yetini ye işletme işlerini 
yakından görmek üzre eve/· 
ki gün şehrimize gelmiş 
birlik mümessili 8. Baha 
Teqinle dün fabrikalırı gez
miş ve akşama doğru da 
Giresuna hareket etmiştir. 

Son anlaşma üzerine 
11/manyamn en kuvvetli fın. 
dık alıcısı meşhur Pisani 
de rekıli Dr. Nordmam şeh 
rimize göndermiştir. M. Da· 
nil•enle birlikte dün şehri
mize gelen Dr. Norolm11nn 
şehrimizde temaslarda bu
lunacaktlf. 

Fmdık ihracatınm hazır
landığı şu anlard• fındık 
piyasasınm da yülcselecell 
kurv•tle baltJM111elct«lir, 

Türk ordusu lnknü'nde 
kendmden üç dört kere bu· 
yük kuvetlerle saraştı. Si
lahsız. cepanesiz; fakat 
aşkla. imanla .. Ogün mu · 
kaddes istiklal için vuruşan
/ardan bir kısmının temu 
kanları kudurmuş ihtirasm 
kirlettiği topraklanmızı yi
kadı .. Onların aziz ruh/an 
önünde eğilelim. Ve onıa · 
rtn torun/arma anlatalım ki: 
llncak istiklali uğrunda öf· 
mesini bilenlerin ı.hür va· 
tanlar1 olur. Onlara bildi· 
relim ki, Cumhuriyetin ıe · 
meli istiklal, istiklalin ıe 
meli kandır. /isi/ şehitler 
son nefeslerini 11erirk~n 
arkadaşlarının ve ,ocuk/il · 
rının kemiklerini esir top · 
raklar üstünde b1Takmat; 
caklarına in•myorlardı. u 
inan lekelenmedi, lekelent:• 
mez .. Rtatürlcl-4- 1!121 fa· 

Hakkı Tuncay 
- llrk•I' 2 d• -
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[DOGDUKÇA 

Kızılay 
Beklenmedik zamanlar

da etraflmızı saran afet 
.-e felaketlerin kara örtüsü 
üstünde rengi kızıl, muhiti 
beyaz bir kandil yonar. 

Bu. karanlık gönüllerin 
ışığı, dermansız bünyelerin 
haıat beşiği,· Kız//ayd1r. 

Tabiotın insaf sız ve hır
çm abamşıle tarü mar olan 
hanüman/ara yer/eserek sô
aen emelleri. klfılan hayat
ları tazeleyen, solgun be· 
nizlerde felaketten evvelki 
tebessümO yaratmıya çali
JBn. feryad ve iniltilere ko· 
$•n ''insani,, kurum; Ktzilay. 

Felaket anlannda en 
g•ddar ve en katı yürekleri 
gerinden oynatacak ve hatta 
sökıcek k11dar tesirli bir 
yartlim ve şefkat niyazı du
yulduju vakıf. insanca va 
sıf/arıa cihazlı bulunanlarm 
ferdi yardıml11nn1 değerlen
diren ve bu gibi yardım/art 
derleyerek teşkilallr ve şü· 

mullü bir hlile sokan bu 
köklü c~miyeti karşımtZda 

bularak sevinir. müteselli 
oluruz. 

Kara günün y"ası. ka· 
r11 günün ıstlfabı derindir. 

Onu giJert:n yar/Jğa, gönü/
ien gelen b11ğlllik: hem sı
mimf ve hem ebedi olma
lıdır. 

Dün. inleyen vatandaı· 
lar1mız11 1uvı kuran. kurdu· 
ju ıuvıda onlara sıcafçor
bı lçiren Kızı/ayı. yan1mız· 
da. canımızdı görmüş his· 
setmiştik. 

llya4ımıztn düze bastı;ı 
tt1hat ve aydın günlerimiz
de onu unutıbilirmiyiz i'. 

Bahusus, uzak, yıkın 
fellketlerimizin acısı içimiz· 
t/e ça!}larkea .. 
• Kın/ayı. hatlflımak için 

bir ilet ve felaket bek/eni· 
Jemez. 

Onun bir parçası oldu· 
ğumuzu bilerek, ona koşa
cı!}ız. 

Rahat uyurken, rahat 
yiylp içerken onu düşüne· 

ce4iz. 
Yurttasım 1 Kızllaya iiye 

olılim. Çulha 

Çifte çamhkta 
gazino yapılacak 

- Baştarafl 1 de -
mühim bir eksikti. 

Soğuksuyu her f n sa tta 
gezmek istiyen akın halinde 
kafile kafile ziyaretine ko
ıan, çok müstesna tabii 
~zelliğine meftun olan· hal
kımıtın bu ihtiyacını karşı· 
lamış olmak şüphesiz.ki tak
dirlere değer eserlerden bi· 
ridir. Çalışkan ve sevimli 
Belediye reisimizle görüşen 
bir muharririmize Mahmut 
Muammer Yarımbıyık, gazi-
nonun bu yaz mevsimine kadar 
mutlaka ikmal edilmiş ola
cağını müjdelemiştir. Şu 
hale göre bu yaz mevsimin-
de tabiatın bize en kıymetli 
bir ihsanı olan Soğuksuda 

Tazim Nazism Aleyhindeki Mücadele Kutlu bir 
yıldönümü ===== Ve tebrik 

Telgrafları Mütief iklerin muazzam - Baıtarafı 1 de -
rihinde lnönü'nün muzaffer 
kum•ndamna yo/111dı!Jı teb· 
rilcte «Milletimizin İ$tiklll 

A:ı.ia Reiıi Cumburuaus Milli 
Şef lıaet lııöaü 

Aakıra 

Tirlı:: lalı::ilip taribiaiD alili 
rururu ııhlaadıraa ve Tiırlı:: tari
laiaiD seyrini clı ~iştlren bQyülı:: 

harp gayretleri 
İngilizlerle Fransızlar arasındaki sık' elbirliği 

ve hayatı. dahiyane ida!W· 
niz •ltınd• şerefle Yazifelr 
rini qören kumanda ve si· 
/ah ark11dışlanmz1n kalb re laöaG ZıferinizİD 19 UIDC:U yıl clö · 

.. mtaG yülı::Hk bir .beyeoaala Harbia illı:: Mf ayı ıarfuuiı 
ltutluyaa ve aubarek aılıam ala· lııldiaat, bilba11a ita.ada, bar tirli 
aet ve huntle yadedea Parti tab•i• bilihaa 6yl• bir HJr 
teıkllltııua va bütlla Trabıoa bal· takip •t•itılir ki mıalaueaat acie
kıauı tletiıaos Genel Şefiaı ele· ta ltakikıtciea usak bir aayal ita. 
ria eafhlılt tiuyrularıaı arıı:etier VHıaa blrlaalı ribicıiir. Hi~ tilP
ta:z:iale ellarlaiıdea öperlı. ı 1t.:yoktar ki ba ltal alttefiklaria 

Traltı.. c .. H P. Reis vekili •UHHlll harp r•Yr•tlerlai ltlr 
ve Belediye Reiıi tl•r•••Y• bılar pertleleaiıılir. 

Mu•••H y araabıyık a .... ıa beralter, larlltere il• 
Jıaıt laöaii FrHHnıa ea ııkı bir elbirlifi ile 

Reiıi Caaltur Aziz )(illi Şefimiz biltüa veaait ve milHbileri•i ftı · 
Aakara ıiza aleybiaıleki aiicacleleıi• ••· 

Jaöaü Zafuiain yıl ciö.ü•D ferlııer etaiı olılaklar1aı aıalaaalı:: 
mü11a11betile bu ria Hılkevimiı içia timdiy• kıciar yapılaa i-tl•r• 
.. ıoaunda toplaaarak rinGa ltur· bir röı at•alı:: kifi ıelir. larilte· 
tarıoı batırHııaı cıalaadıraa Trab· naia ba ail9adılede oyudıtı 'G· 
soa Halkınıa bu müaaHbetle dı · ID tetlı:: ik etlelia . 
fİfıHı: milli ıef leriDe ebadl bat · Harbia illı:: fÜ üadea itibarrn, 
lılık. ve miaaetcfarlılduıaı ıonaua ailkeu.mel bir ıılı::i lde b11ırlaa•ıı 
11ygılarla arı.ederim. baluaan lerili:ı Doua11aıı1ı !or•l 

Trabıı:aa Hılkeyi Rti•i tere atlalarıaı açlıfa malıkQm ~t· 
Doktor Hayrettin At.kol ••it iateyea ve, Naaileria r•yri 

S.şvekil Rf'fik Sayda• ia11Di lııarelı:etleri delayısıle, u 
Aaicarı yısıs bitaraf 1ab11 ve rrıa'.leri• 

lnlr.ılip tarihiei:ıi a en pulall mılııyioe Hbep olu çılrı• bır te. 
aahifele~ıade• birini teıkil edea ıebltilse lı:artı aaauıı: bir t•lil 
büyült laöaü Zıferiai ıı yıl dönüeü C• H •uvaffaltiyetle •ÜC•ti~l• 
aü eoılı:•• !tir bıyeean içi•d• etaelı:tedir. Şiaal ciHi iadeki Al 
katluladlk ve k•dretli Devlet Re· •aa ciHiaaltılarıaıa ade•i artılı: 
isimiz Umumi Rciı velr.ilimiı.ia ınlaıt4ır, ve cieaia Hthıoa Ç•· 

yüuek 11iıllı tazım d11yrularile kaalar da Hlefl!riadea dabı ta 
andık bu mtlnaaebetle Parti t•ı· lilııli ol••••ı•lır. larilizleri• deaiı 
kilitıaın ve bltiln frabzea balkı· haki•iyetiH •eytlaa o&uyacık 
aıa tluytlaltları taaıa hiılerlai tloaa••• mevcat tletilair, n •üt-
yüluek sayıalarıala arıı:etleria. tefilı::laria ltarp r••ilari aHiı 

Trabı.aa C. H. P. Reiı Vekili mllakalit yellarıaı kellaaaktla Y• 
n Belatli7e fteiıi talatı teaiae al•aktlatlır. 

Maaaaer Y arıahıyık Harbi• iter ilatiaallat kartı 

C. H. P. Geael Solı::raterlifİH elde aOaaaip iir ilatifat tlHiı 
Ankara kenati t.alaatlaraak ıayHlle, 

BD rGk laöıal Zaferi ala yıl ter1aael•r ı•••li ıtatllall baai 
eöalai Hflı::ua lııir hayeeaa · içia· yeriale talıtİHktla n ınrlalılarciaa 
clı katlulayaa Parti tıtlı:illtıaıııa tlHlroyer fletilalarıaa bılır harp 
n bütila Traiaoa Halkını• tlerla ıeaiıi yetifliraak.letlir. 

lalra•t tia11ılarıaı 111fıları•la Karı ı.ırek&tıaı reJiacı, ıtu· 
ar.zıderim, lvı f•ÇH ı.arltia rad ile fÖr· 

Trabaoa C. H. P. Rıiı Vekili aek te•aflli a1Ye11tdar. 
V • Belediye Reiıi Dahili ibtirakli aetirla iH" 
Mıaaa••r Y ırıabıyık ltıaliu anel tlılai itayla . ltir t.. 

C. B. P. GHel Sekretarlifin• aayCU t&rlk •• hıtaJa ı .. uı1ı. 
AekHa ei itli. Ukia aGeatlelayl ıerek 

laöatı Zaferiaia yil lilalal havaya n r•rekH cleaiılerl• lii
abHebetile rıee Halk .. i ıale· biae katlar rötlrell ia iea4 kara 
aanda battı V aJiaiz Oı•aa Sairi muı.arebı •aulleriai tıaaa•• tle· 
.Adal elaak izere TrabHıa Gea9• tiııiirdi. Aarl aetörleıtirilait bir
lifi toplaaarak o rDall kutlırkıa Jikleri.9 ıilr' atiae, ıiidetia• n aiı· 
Milli Şefimiıı:e kartı elaa ittH bel•• aı ltir laaaara uırayaa ı.ı. 
duyra ve baf lılılı::laı ıaı aalattlıkla eaauaa kartı yapılacak: tek ••· 
naı tleria 11yrılarıala araederia. kabele lııir MajiH laatbtlır. Alan 

Traltzoa Hallr.ni Reisi 
ortlularıaı 191' tl• atleta Pıriı 

____ o_o_k_t•_r_H_a_y_r•_t_ti_•_A_ta_k_•_l_
1 
ka,ılarıaa kadar retirea iaiıiyı. 
tivla lı:ıyaeti 1939 tia karııhkh 
olarak iaıa etlilaif •uazıaa n 
korkaaç tabki•at batları•ıa ala· 
yak batlayaa alaavatı taraf111daa 
bi~ı iadirilaittlir. 

Beşik düzünde 
Etitmen kur~u açılıyor 

Bc1ilcdüı:ü1Cd• hu n11t lcög 
muallim mektebi açılacaktır. b• 
melc.tıb. bllhaua köglülerdctt ta. 
lehe alınacak fJf! bunlarda,. /cög m•· 

1 
tıllir1ti ıttiştirileccktir. Mektebin 
mllt!4rlı1Jü11e •ırıca 7 5 lira ilcrctlc 
d •ni%11 m•ari/ müdün1 B. Hur
rem ta!I"' eJil11tiıtir. 

Beıikdüı:üntl• agrıca ı•çın 
un• •lılufu gibi •lilman lcur•u 
açılacaktır. Viltigetimbdcn 30 oc 
cioar oilagetlefd•11 de 90 olmak 
ılnr• 120 mıucuıla t•driaala d•· 
fJam ol•nacaktır. 

-Bl~KAÇ 

larili• latlı::Qaetiaia ııaı .. 
1albçu iir eflıiiac• ile laarelcet .t. 
•HİH raf•••· aaaelerdeabari ik
ti11diyataaa topyekQa lııtr laarbia 
icab attirditi t•kli verea Na.zl 
blkQmeti Garp Cepbeaiada aciet 
itibarile .. reti kat'ıyede faik bir 
kuvvet toplıaııdır. Böyle olaak· 
lı beraber, bu aada, lariliı Hf•
rl luınetleri d• aahil olaak Ü&e· 

re, l a f j l i ı l•p•rıtırlutuaıla 
1.2S0.000 kiti ıjJjlt albaa ~atrd· 
.a.ıf bulHaıktadır. 

Yazan : Sır George Dafi - 3utherlantl - Dunbar, Bt. 

logilterede birblriai takip eciea 
eelpler, ltilba11a kara oreUH içia, 
inıaa lı::uvveti temiD etmektedir. 
Ge9eıa 1eaenia iiç celbi aetic11iD· 
.le, 620.000 ltiıi aıker• ahadı. 
Davet ediluleria •iltaırı 1940 
.la devamlı bir t:kUee artıcalı:. 

tlır, ve lnrilia laperatorlutaaıaa 

Polonyadaa babaederkea: .,Oraaı, 

mllliyetleriai ailiıik ltilylk bir 
milletin yurdudar,, ciediti 1986 
senHiaia Mart ayı aibıyetfacie, 

larllteretle laıili• Hava kanatla· 
riala lııiriaci hat tayyare adedi 
680, tlaial per1oaeı ıtlecii 31,000 
idi, B• rakaalar 19&6 da 816 

hamiyetine büyük •mniyef· 
le istin•t ediyordu. Siz ora· 
da yalnız düşm11nı değil, 
milletin m6kus tılihini de 
readiniz.. der. Bu mlkü6 
t•lih Viyana önl~rindekl 
b o 6 tJ u n I • başl•mıştı. 
lnönü s1rtlar1mn y11/ç10 
kay•larında ezildi. 

Ebedi Sef, kahr•m•n 
11rk11dcşma yolladığı tebri· 
ki şövle bitirir : «Namımzı 
tarihin kitabei mef ahirine 
kaydeden ve bütün milleti 
hakkrnızda ebedi minnet 
ve şükrana $evkeden büyük 
ga~a ve zaferinizi tebrik 
ed~rken. üstünde durduğu· 
nuz tepenin size binlerce 
düşman ölüleriyle do 'u bir 
meyd11n1 şeref s~yıettirdiği 
kadar milletimiz ve kendi· 
n iz için şaşaai idtila ile do· 
lu bir ufku istikbale de 
naz1t ve hakim olduğunu 
•61lemek isterim . .. •u beliğ re eşsiz tak· 
dire ne illro edilebilir. 4t•· 
türk ne dedi d• olm•dı ? 
Bugün. t•rihimize şan re· 
ren, h" re i~tikbal ufulc· 

lnıilttrenin baıkamanclanı lerıl Gort tef tiıt• /arımızı aydınlatın baı, il 
Arlcaia aabık lnıilt•r• Kralı Ddfc. Dö Vindaor sene önce lnönü'nde do· 

laarp rayretleri bııı eldıkça, fiadi tayyare V• 4S iia P•HOHl• çık· 411n fecri Metrl• tepeden 
Frauıaluıa oauıtla•ıt lııalıaaduk.- •ıı. ve Hitleria Çekeılnakyayı müjde/iyen baş d~ıl mi 7 
lara ylkla ıikıeti aaalaoakdır. iıtill etlerek Mlalla aalııa111aı Zafer, Ba~·· ve bütün 

Glttilı::çe artaa aalı:erler tlola- ilıılll ettiri aar' 1939 •J••-'a iki millete bir kere daha kut· 
yıaile, 11ri ve •lteba1111 ltir or- •iıli .laba 9otal•ıt.lır. ı /. ·ı 

ıu o sun ••. 
dHua iatiyaç fÖderdifi tedriı lıılart 1940 tabaialeriaı f6re, 
kedroaa il• talla ve terbiye m•· laıilterade t~0.000 tlıi•I parıoHl, 

1 
____ H_a_k_k_ı_T_u_n_c_e_v __ 

k1Diıa111 davaah t•kildı teni 1U4,000 yardııaaı n Jatiyat per· E f • 1 i 
e.lilaekdatfü . .A.yai aaaaada, ve .... 1, 2,170 tue de iiriaci laat Sna Cemiyet er 
ba, pek kolay bır a11ele aefil· tayyırHi ancıatdur. (Ba rakı•· S ı·L · •h J 
dir. Muktui ilaiforaalar, ıiliblar lar, ıiadiye ka4ar ifıı atlilHl•r· ene ·~ ıatı ap annı 
v• tecbizat da tedarik adilaekte· dHdir). l•ri1i• i.tıtiıtikleriaia yapıyorlar 
ciir. verdili biriHi lııat tayyare 7ekQ- Dııais gelea nalcUy••i ••tttı/ 

leriltereaia laileraa iaalltı •• buara utrayaeaklarıa yeriH c•migdl tdar• lı•ı•ti iıalilıa• 
baıer ıaaanıatla ıeaede 171.00Q derhal ikaae edilecek tayyareleri mıntaka ticaret müılürlü]ü .,,. 
i re.-ıaek.de idi. 1940 da iH, bu ibtin •laemektedir. .,. O Jctfl•tinı ôalc:•n ihracat ôaı Jceıat• 
iallat ıytla 60 .000 i b11laaıdur. 1935 ıeaHiaia 17 mllyea 

l roiörf 8 . Nazim Ziganın l'liıll· 
Hale• Fraaaacia baluaaa •riliı lariliıı: liralık bava lııüt~Hiae ••· 

f l L ti ı · "bt " ı a .,. li altuıda yapılmıı •• idar• la•ı•· H er .. uvve •r 01• 1 ıyaç arı 1 kabil UMO ban ıtıt~eaiaia ~<tO 
L l L il L· ı t• .,. tine Yusu' Çalt.ır, Failt. Gılrıök, 
.. artı aaa.. Hre, • 1• erH • 0 or· •ilyoa lariliı lir11ı ol•aaı 11rfe· 1 

11 aakliye YHıiti!e takribea 600.0QO Sılim Yatman, H•lim Gilrıölı. 
dllea aali rayretler .bakluadı kifi E Yı ı {' le c-

toaluk cıplaaaa ve aalH•• rö•· bir fikir nrir. mi11 ilnıii , "'nı i "''1'"•11, 
deriimiı b•luaaaluladır. M•stofa Kur.Jı acrilmi,ıir. 

Aıkeri 11bıtla aarf olıınaa 5 Ş:.ı'bat tarllaiatle lıleaai Jf Hı· Senelik Jc:onırHini yapan m•· 
rayretiaia rila.el bir aillliai İ•r• · rı ile a 111ıHdiıler ltirlikleriaia ti· deni aanatlc:cirl., cemigeti itları 
lis bıva kuvntleriala arttırılm111 41ier1eri uaaıada larilis lilllt İ•a- lıı9etiıac de Şükri Öz, Ali Eraoı, 
teıkil etmektlecfü. 14tuuD iııtikbıliai mıvH ittib .. a M•rat Erıan, Temel l ürk..111, 

l(azi tecıvilzleriae lııir muka
bele •lmak lıere larilis Han 
kavntleriaia ae bOyik ıür'atle 
arttlfll:U iatıtiıtik.ler röıterm•kt•· 
dir. Harbia ili111Ddan ıoaraki ar· 
tıılara ait ralı::lr.aalar tabiatila el 
"da edilttaeaekdedir. Llkia bu t• 
ehböre ufrayaa askeri bareklt 
aylarıada, Naailerin ıırf adet ili· 
barile olan bava faikiyetiH ve 
A..lmaayHıa Hferber edilmi~ itçi. 
lerlaia tetltilatlaadırılmı\ rayretine 
kartı. Iarilter• yarıı eciıro11iae 
fuliyetde buhıamutdur. 

tarili• - Alaaa Deais aalaı· 
ıaaaınıo aktedilditi v• Hitler'in 

edH ıon dereoı mühim ltir top· A m.t Ö.uencı aeçilmiştir. 
lHtı yap.lmııtar. 

Ba aaııayide ihtiyaç lai11e.li· "Vur da ka9'' t•klıDda Japılaak• 
lea mütebtı1111 ıtci •Cedi eaalaıı· ciır. MıbHıkl Hret4ı har•llate ı•· 
ciır, v• iıarbı auyaffakiy•tl• ti•· lea top tııreUırıle aloabhts la· 
vam etlirmolt içia lüauıa f6r01ecek iiliı boaDar4ıaaa tayyareıeriaı• 

tıvsiat, yeni fabriltılar inta ••il· i:arıılaı .. akları aukav•••tı rar• 
dikçe, büyük bir yekOa tataıak ıaall ıti• utraımatarıaa aui:abiJ 
kadıa ve erltek İfçılere ibtıyaç Aıaaalar llea4ıııai ller11yabııa•ıi 
röıterecelldir. Mütena1.tıı İtÇİlena ıçıa ıılr'•t• ırtıtaa V• a.u&utıar• 
yerine teemi itcileriD ilı::amHiDden rüveıaen kHif ıiliblı bir tay71r• 
dotan ıaü4d 1lerı11 lııalliade BırJik tıpi ltaUaaaıttadır. Bu eı11a 111· 
liderlerinin büyük yardı.tarı rö· retı kat'ıyede rıayet eaı14Jfi tık• 
rütmüı, ve 11 Buroıarı da acaai dirdı, ıyı müdafaa edilaıiı aai:erl 
işoiler kaydıDı bıılaaıılarciır. hedeflere İHbelli atııtar J•p•a& 
Muharip ııoıf!arıa ibliyaçlar1Dı kar- aüakOa olamız. AımaaJarıa •·Vaat• 
tılıyacak taabbütlerill yariH ı•· cta kaçeı,, bombardıman tayyar•· 
tirilaeıi için iktiaa edH aalaemı· 

aıoia aeaıa:tleıu bır •tı da .Aiad 
oin temini tle baılta bir meHle 

Geciken işlerden biri daha .. 
teıkil etmektedir. cep zırolııutll'. 

Son baftlllıD iki hıdi11ıi sik· lıı:ıaeı badıH, Hitleria 30 ıki•• 
"oiltla11ada ıeaeyı dıvrıyHı aöaı· 

re ıayandır. Bırıaeiıi, AlaHlarıa 
Hbetıl• ıoylediti ••lukd11r. .ljo 

Şimal deniai üaerıacieki bllyillt n 

Halkın, sağlık ye iıtirahatı ha· 
kımından önlenmeai icap eden, fa
kat her nedenı~ timdiye kadar ıe· 
cikmit bulunan ihtiyaçlardan biri 
de plajdır. Zaman zaman &zerinde 
az çok etütler dahi yapılmıf olan 
bu İf, öyle fantaıi bir it depdir. 
Deniz kenannda bulunan bk tehir 
halkının, ııhlal tartlar clair .. inde 

deniıden istifade etmek hakkıdır. • 
Plij için beğenilen yer, Aya

ıofya altındaki altunkumdur. Me
ram edilirse altunkuıq plaji önü
müzdeki deni7. mevsimine yetişti· 

rilebilir, Halkın ııhhati namına 

bunu da belediye reisimizin faali
yetinden bekliyoruz! 

lilr.in pek parlak bir aetice elde aatıtull ifadeaıade bir .bıluut ıı•· 
etmeye• bava faaliyetidir. Dilımaa li i .. , pek yaltıa bir saaaati• 
bombardıman tay ,fareleri laırilıa A.lmaaya larıltere ve frusa aJet• 
ve bitaraf tioaret femileri, batta hına topyer.Qa 911' har9a Daf&ayı• 
fener remiieri da dahil olmak oai dımaltcdr. 

çok neıeli bir bayat baş -
yacaktır. Gelecek sayımı -
da tahrir heyetimb~den ar· 
kadaıımız Şevket Çulhanın 
•Soiukıu» ya dair edebt l 
bir 1uııuıı okuyacakıuuı. l ·~---~---..-.~~"""!i""',..._...,..._...-.ı.,.....,~ .... ~---""""'""~..-..-..... _-

Qzere bu ıulırda yüz.ea ber fıyi .Böyıa bir ilati•al talaakk.•k 
batırmak: aııaiadedirler. Mamafih, atditl takdirae, laer ailtltıJil• 
Alman tıyyarelorı Hlı.eri lledaf. ratm.•a bfitlia 8'•yretiaia:ı bar aQJ' 
lere büyük mılı::yaata bir taarnıu tacia tııaerk.üs ettirmek n ••tl' 
fÔH aJabilı•ek oüyük bir bvvet• olmakladır ki teladi4e aarQ.I iıtİI 
lı hHb mıydaaa çıkma•ıtlardır. db7ıda l11aa •tlaau~ iıtikiiliıai 

Al•11l•rıı Ja.vı t .. nulırı aı .. teH~Hi~ 
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Köylü Kardeşlerimizle Konuşmala.r: 
k a d ı n 1 a r ı m ı z ı n S ı r t ı n a · Y ü k V u r m a m a l ı y ı z .. 

Sevgili kardeşlerimiz, nnda da ellerinde birer değnek, bulunan iki erkek ler de katır cinsini öretmeye şimdiden başlamalı-
. Bilirsiniz ki canlı varlıkların en mühimmi vardı. Anlaşılan bu yüklülerin çobanı! Başka ne dır. Köylülerimiz birer eşek edinmelidir. Zaten 
•nsandır. insan, akh ile dünyanın bir çok kay- denir.. bir çoğunun vardır. Hatta atı olanlar pek çoktur. 
lltk ve kuvvetlerini elinde tutar. Yüz binlerce Köylü kardeşler: Biz kadınlarımızı bu şekil- Bir yandan da yol yapmaya büyük bir dikat 
Yıldın beri uğraşarak büyük bir 111.edeniyet ya- de çok hor tutuyoruz. Halbuki kadın hayatta ve emekle çalışılır. Bugüu medeniyet demek yol 
rltınıştır. Donan taş baltası yerme bugünün daha mühim işler için yaşar. Dünyanın her ye- demektir, diyenler pek çoktur. İlerde yollarımız 
bin bir aleti ıeçmiştir. Kağnı arabası yerini, me- rinde böyledir; kadınlara hürmet edilir. Onlar hep güzel, düzgün gf unca köylerdea şehirlere 
llfeleri bir solukta yutan trenlere, otomobillere fazla işe sokulmaz, sadece evinin ve çocukları- kamyonlar işleteceğiz bu günleri de görece~i:z:. 
11trrniıtir. nın başında bulunur. Eve karı 2etirmek esir ge- Fakat bugün için birer hayvan edinmek ve işi-

Sonsuz denizleri hiç denecek bir zamanda tirmek değildir. Kadın erkeğin tamamlayıcısı mizi on 1 ara g-ördürmektir. Bu, öyle zannede
•şı\reren dağ gibi vapurlar, göklerin mavi boş yuvanı a bekçisidir. Bizim atalarımızda böy· rim ki pek zor bir şey değildir. Bir eşeği nihayet 
lutunu dolduran ve zaman zaman ölümler de le idi. Tarihe bakacı:.k olursak görürüz eski Türk 5 - 1 O liraya alabiliriz. Katır cinsinin üretilme
>'•~dıran çelik kanatlar hep insanların icadıdır. hakanları '.curultaylarda yani millet büyüklerinin sine geçen senelerde el atılmıştı. Buna devam 
\' •lnıı bunlar mı ? Daha neler, neler .. Bugün toplanbsınde hatuolarını sağ yanlarına oturtur- edil~~si pek fayd~l~ olur, çünkü katır. da~ yo!
dünyanın öbQr ucunda koauşan bir insanı yanı- turlar ve ona bDyilk hörmet röıterirlerdi. Bugün l~rı ıçın çok elv~rışlı ve d~~anıklıdır. Bır şaırımı· 
"•ıda imiş gibi dinliyoruz. Deriyi. eti, kemiği de görüyoruz ki Cumhuriyetimiz lcadıalara her zın Antalyaya aıt şu tasvırıne bakın : 
hiçe sayıp insanın ciğerlerindeki en küçük ya- hakkı vermiştir. Medeni kanunumuz yaşayışı- Kırmızı, eıl, yeşil mor 
ttyı gören aletler var. Gök yüzünü yeryüzü- mızda kadının mevkiini apaçık gösteriyor. Fistanları rüzgôrın 
ile indirell dürbünler var. Peki ne yapalım, değil mi? Yapacağımız Elinde birer bayrak 

Buton bunlar insanın aklı ile yapılmıı şeyler. şey şu: Kadınlarımızın sırtına sepet ve odun ve- Semiz katırlarile 
Gerçe iasan aklı bir çok yerlerde kendi zararı- rerek çarşıya yollamaktan vazgeçmek! Bu nasıl Yapraklara basarak. 

lll işlemiş. Birbirini öldürmek için dinamitler, olur? bayağı olur. Birer eşek yahut bu bölgeye Ormaniardan ormana, 
toplar icat etmiş; fakat daha çok rahatını dil- çok elvesiıli olan birer katır edınmekle. Türkülerle g.diyor 

''-•aştOr. Bugün bir çok insaalar kendilerini Buıan kaaun hayvanıa sırtıDa fazla yük vu- Tahtacı güzelleri 

~Orınadan iş 1rörüyorlar. yalnız kendilerini de- rulduA-u zaman bile İ§e karışıyor, ve hayvanı ko. Yemyeşil ormanların 
til, hayvanları da sık•ıyorlar. İnıanın kendı emrine ruyor, nerde kaldıki kadıalarımızın sırtında odun Baştacı güzelleri,. 
~ltet ettirdiği tabiat kuvetleri sayısız makine görmete tehammül edeli•.. Omer Bedreddin Gökbelen 
1tletiyor. bir düğmeye basarak bir şehir büyük· Haydi hayvanı,mız yoktur diyelim, fakat yu- Yolları araba geçmesine elverişli olan köy-
lQ~üadeki fabrikaların insandan çok büyüle ma- kanda .•ldıtım vak ada . erkekler ellerinde birer lerimiz imece ile araba satın alarak yahut yapa
tineleri harekete geliyor. k~mçı ~le ka~ınl~rının baıında yürüyeceklerine rak yüklerini yukarıda söyleeiğim gibi taşıya-

BuütCia bunları anlatmaktan maksatlım, in- yuklerı kendılerı alıalar da kadınlarını evde bı- bilirler. 
ltıua üstiialüğünü daha iyi belwtmek içindir. raksalar olmaz mı idi? Biz öyle fena şeyler işi- Ne olursa olsun kadınlarımıza yük taşıtma
Ştıphesiz. medeniyetin nimetlerinden bütün in- tiyorvz ki .. Bir çok erkekler kahvede ıskambil, malıyız. Türk kadının mukaddes sırtına ancak 
&anlar ayai d•recede faydalanmıyorlar. Fakat tavla oynayarak karılarını tarlada çalıştırıyor ve- ~i~ d~fa mu~addes bir davauın yükü konmuştur. 
buton insaalar faydalanmaya çalısıyorlar .. Bu mu· ya böyle sırUarında yükle çarşıya yollayorlar- Istıklal.harbınde kadınlarımız ıırtlarında mermi 
h.ltkalc .. Bunu nasıl yapıyorlar? Çatışmakla.. mış. f abii kendini bilen bir c r kek bunu taşımışlardır. Bu mukaddes bir vazifedir. İcap 

Y d h b E t k d .. d ğ''d . b d ederse kadınlarımız bu fedakarlıJC..a yine katla-
eniye ve iyiye oğru er gün ir az daha yapmaı. ve . a ın sus e ıı ır, ıca ın a tar- l E k · k" 1 x 'f .. _ . . nır ar. a atım an ar varken onların ortaçağ 

t~rüyerek .• Bizim büyük bir şairimiz, Tevfik lada çı t surer, harman doğer vesaır ışlerde çalı- . 1 . 'b · 1 .. 1 . h l d 
rıkret: ıır, fakat erkeği ile berauer. Kadın tarlada çift esır ~rı gBı 1 ~ub~·mte e gbo~lml~ erıne ta ammil e e-

y d Y kk 
. meyız. unu oy ece ı e ım. 

Qkselmeyen üşer: a tera i, ya inhitat! sürsün, erkek kahvede kumar oynasın! işte bu Hakkı Tuncay 
Demiştirki çok doğrudur. Medeniyetın bu o 1 a m az. Buna hiç bir vicdan razı değildir. Me- A .. . 

baş döndürücü ılerleyiıi karşısında biz, .• adam ğerki erkeğin vicdanı olmasın veza taştan olsun. topark nurnune meşherı 
•ende ,. diyebilir miyiz ? Diyemeyiz, dersek Türk. erkeği iıe. hıç bır zaruan vicdansız veya inşaat eksiltmesi 
~rpılırız. taı v~~daolı değıl.dır. B~gön görülen şey sadece Trabzon Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 
. Değil. öyle kalender davranan, bir hayli bır gorenek~en ıbarettır. Bunu ortadan kaldır- 11-1/-1940 perşentbe günü saat 15 de, Halke'lıi 
Üerlemiş olaDların bile nasıl çarpıldıklarını her maya hep bırhkte aza etmış bulunuyoruz. Umumi so_ka;ındo, ~ıntaka Ti~cıret Mütlürlüiü odasında teıek-
~l\ ibretle aörmiyormuyuz?. meclısımız bir karar vermiştir: Köylü kadınlar lcuL cdecelc ınşaat lcomısgonıında 2.500 lira bedeli keşift i 

6 h · · · d .. L l d B · · Ataparlc. nümune meşheri inıaatı açık clı:ıiltme rısulile ele. 
Şimdi asıl davaya geçelim: şe ır ıçı~ e yu~ taşımayacak ar ır. un~n ıçın siltmt;e lconalmuştur. Ba işe ait şartname oe ıair evrak 

Trabzonda çirkin olduğu kadar da acı bir zannederım, şehır .kıydarında satı~ yer1erı yapı- Ticaret Müdiirlüjündı ıörale6ilir. Maoalclcat ttJminat 187 
h l k d l Jacaktır. Şehre yakın olan köyl&:ria yoUarı eJve- lira 67 kar•. ıta.r •. . . . 

b 
Y. göze çarpıyor; köy ü a ın arımız sırtlarında 1 t lcl ı ı. ı t J ı b hl rişlıcıir. . ıı c ı e~ın ına e .sa• ın~an eooe a ııe aıl c ıgE t 

l 
üycık sepetlerle hatta odunlarla şehir içinde do. B . . b.. ) k.. .... . oeııkaıı t1e Tıcaret Ot.lası oeJılcsları ve teminat alc~~leTi-
a l B b h ld k 1 G unun açın oy e oyler pek ala hır veya l• 6•ra6er ihale lcomisgonuıttl• har.ır bulunmaları ilan 
b~ıyor .ar, iz u a en ço üzü üyoruz. erçi ilci tane araba yaptırabtlirler. Bu ~rabalar köyün olurıur • 3-4 

i ~ekılde yQk taşıma yalnız buraya mahsus de. müşterek arabası olur Şehre inileceği giioler bellı s ı k s ı 
t ldır, başka yerlerde de vardır. Ama ne olursa edılir. O güaler araba veya arabalar koşulur. afi 1 a Q n ayna 1 a rl 
Ols~n bu hal kötüdür, acıdır. Geçen gün ben bir Ya herkes malının başında gelir, yahut köyün Berberlere. lokantalara fevkelade elverişli büyük s1J· 

~aııyetle karşılaştım: Birkaç köylü kadın arka- emin bir adamı satılacak şeyleri satar, getirir pa· fon aynaları. koltuk veavna altları hesap/J bir suret ve fiatla 

~ııda odun olduA-u halde gidiyorlardı.Yanla- ruını verir. Fakat yoJları elverişli olmayan köy- ~~:=~==~~~·rı~örmek ve almık istiyenlerin mat"J~'1(_ 

Orta okulu bitiren gençler, yolunuza çıkan f ırsah kaçırmaymız : 
Türk Hava Kurumu'nun (Gedikli yuvası) sizi bekliyor. 



~S~q~fı~o~'~~~~~~~~~~~~~~~~~t"!i!!~~~~!a~~~~~~V.~·~r=o~ı~~~~~~::=:cz:~!!!'!!'!!!~~~~~----------llliıiilill--.-İıİİİİİ-..~~ 

ı•••-~~B•a••-Dw&•••~•••••I Düğünlerdeki israfın 
hakkında m 

, . 
nı 

imatname 
1 - Dügün sırasında ve düğünlerden önce ci

hazın sergi halinde serilerek gösterilmesi ve cihazın 
açıktan nakli yasaktır. 

2 - Cih z arasında zinet eşyası olarak eski 
ve yeni zinet altınları ve Altından yapılmıf Bilezik, 
saat ve kordonu, ücevherat kısmından küpe ve 
Yüzük bulundurulabilir. Bundan başka zinet eşyyıı 

yasaktır. 
3-Hal, ve vakitlerinin müsaadesine göre takımile 

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

4 - · Evlenecek kız ve erkeklerin analarından 
babalanndan, veli ve vasilerinden ve diğer yakınla· 
rından başlık namı altında veya bunu okşar bir adla 
para, eşya ve mal istenemez, alınıp verilemez ? . 

5 - Kanunun erkek tarafından kıza hediyesi· 
ne müsaade ettiği iki takım elbise ile kız tarafından 
bu miktarı aşmamak şartile verilecek elbise ve ça
maşırlar herhalde yerli malından yapılmış olacaktır. 
Yabancıların sırma ve ipek işlemeli ve boncuklarla 
bezenmiş fantazi bezlerinden ve kumaşlarından olma
yacaklardır. 

6 - Evlenmeleri çetinJiklere uğratacak ağırlık
lar, hediyeler istenemez alınıp verilemez. 

7 - Düğünü yapacak olanlar, kasaba ve fe· 
birlerde Belediyelere ve köylerde ihtiyar heyetlerine 
en az bir hafta evvel yapacakları düğün masrafı ile 
cihaz miktarını tamnmen ve bütün parçalarile gös· 
terir bir beyanname vermeğe mecburdurlar. 

8 - Bir defaya mahıuı olmak üzere verilecek 
düğü~ ziyafetlerinde alkollu ( ıarhoı edici ) içkiler 
içilmesi zabıtadan alınacak müsaadeye bağlıdır. Za
bıtadan müsaade alınmaksızın içki içilmeıi yasaktır. 

9 - Düğün günlerinde bir günden fazla çalgı 
çaldırmak ziyafet vermek niıan çevre törenleri yap· 
mak, köçek oynatmak, silah atmak, ahlak ve adaba 
uygunsuz hareketlerde bulunmak yasaktır. 

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

lerin yollarına engelter koyarak para istemek v eher 
nevi müşkülat çıkarmak yasaktır . 

11 - Evlenme düğünleri kadar masrafı mucip 
ve bir anane ve itiyat halinde yapılmakta olan ıün
net çemiyetlerine masrafa girerek düjüıı ıekli ver
mek yasaktır. 

12 - Gerek sünnetlerde ve iCrek evlenme dü· 
ğünlerinde bütün fuzuli masraflardan sarfınazar olu· 
narak sünnet edilen çocuklar ve evlenen çiftlerin 
doğacak yavruları ve kurdukları yuvaların saadet ve 
selametleri için milli Bankalarımızda açtırılacak he· 
saplara istenildiği kadar para yatırıla bilir . 

13 - Evlenmelerde, Sünnet cemiyetlerinde 
kanuna ve talimatnameye aykın hareketlerde bulu· 
nanlar; köylerde muhtarlar 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 kanununun 2 
inci maddesinin umuroi meclise ve umumi meclisin 
10-3-939 tarih ve 113 sayılı kararile Daimi encü· 
mene "·erdiği selahiyete istinaden işbu talimntname 
yazılmıştır. 5 - 8 

Orman Emvali Satış ilanı 
Orman Ç. Müdürlüğaaden : 

Mikdarı 
Cinsi Hacmı Mah•mmın vahit /igatı 

M3 D3 Ster Kilo · Lir• Kuruş 

latii11 162 ooo 469 80 Udin 
K•11in 70 000 126 00 Kaıin 

1 - Trabzon Vilayetinin Of lca%ası dahilintl• 111•n•1J1•t 
Orma•ından 7 62 M. Ladin 70 M. Kagirı 11tilctlarında 

lcereıtelilc satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satış 4-4-1940 tünü saat 14 de Tıa6zon 

Orm~n Çeoirge Müdü.rlüiü tl•iresindı pazarlık il• ı•pı• 
lacgktır. 

3 - Beher met~e f11ikdp ının mııhamll'lın jigatı 2 lir• 
90 k•rrıı Ladin, 1 fır 80 kuruı Kagin 

-1 - Ştırtname tJe mrılcavılencmı projeleri 01111•n 
Ç. Müd•rlüiünden alınır. 

.S - Mucalclcaı tımi• t 44 lira fj lc•r•_1la1. 
ı$otıı ıımumidir, 4=.4 

ii v AT !'A . -~~ ş ! . . ~ 
ıli Mısır ihtiyacını bu sene de Fındık Tarım Satış : 
1flt Kooperatifleri Birliği temin ediyor. ! 
ICPek yakında Satış Kooperatifleri Mısır doğıtmoğo başlıyacaklardır.~ 
.: Yeni sene için muhtaç olduğun mısırı alabilmek için eski iJ 
I~ hesabını biran evvel kapatmahsın •' 

1
1 ~-~~ ~t 
f Jı 

1 Fındık Ye iştiric·si !.. ~ •c Sulfat Damonyaklı Gübre, Fındık ağacının çok sevdiği gıdadır. • 

l
jl Bahçene bu gübreden atamın daha çok Fındık alırsın. , 
~ Gübreyi ihtiyacın nisbetinde Satış Kooperatifinden temin edebilirsin. J 14 Alacağın gübrenin parasını önü1nüzd~ki eylulda vereceksin. J 

14 Vakit Kayıp Etme ~J 
iiiiiiiiiiiiiii~iıiliiiiiWi~ ... " ... '" .. ıiiiil~iiiiiiiii&iiiiiiiiii~ 

T A N D 1 R L 1 K Çim;r~~:~~~Olı 
Yaylalarından çayırlık ve 

tarlalarından istifade etmek 
Belediye Encümenind• 

Beledigege ait (978) otİ 
601 çimınto çut1alı pazarlı 
la satılaeağınJan talip/eri
Salı fit! C•m• 1i11leri s•-' 
1 S J• CNcü111ene müracaıl· 
ları il•n olunar. istiyenlere .. . 

Te1ulırlı;ı11 6ıiıülc eski gagli111ta fa/lıı il• sahibi%. T11ntlırlılc lcögi lıintle gine 
tap• ile 1t1hl11 olt:la;rıma• Çtıfırlılcl•r ,,. çaodar vesaire zirıe•tinı mü1ait t•rlalar tl•hi 

Belediye Encümeninde 
Mavatldı mi,teilı tıttl' 

lcelırine ilıalc edilmek ıit'' 
/ 13000} atlet'"' pazarlıkl' 
ta6ettirilıceiintl•n tcliplıri~ 
Salı "' Cama ıinlıri soıl 
15 d• ıncümıne mirac11ot' 
Itırı ilin olu11ur. 

m••cutt•r. 
lıllge,./er 6• fGJJTlık •• t•rloları 'tla isticar ederek 6unlarJan tla istif atlı edı· 

6llirlır, istigeıtler ı•tltc• t1111Jırlılc 11aglclarını icarla tutabilirler . 

Her iki şekil ve ı uretle isticar etmek isti yenler . 
[Uzuasokak caddesinde idarei hususiye binası altında avukat 

Süleyman Hulusi Kalyoncuya müracaat etmelidirler.] 11=13 

Kapalı zarfla düşeme eksiltmesi Mağaza icar artırması 
Trabzon İnhisarlar Ba~müdürlüğünden: Vilayet Daimi Encümeninden : 

1 - Keşif '" ıartnamısi mucibince idaremizin Pu.- Hususi muhasebenin. Muhittin geni sokakdaki JI 
letan• tütdn balcıme•i,.,tJe gapılacak döşeme kaplaması Of! No: lu mağazt1sınırı sabile ic.ır betleli olan ( .f._c) lira üı 
mütıfırrik ilcmtıl iıltr lcopalı zarf usuligle ~ksiltm,.gc rindtn bir senelik İcarı artırmaya çıkıırılmıştır. Muvat 
lconmuıtar • icat teminatı ( 338) kuruştur. 11 - 4-940 tarihine çatı 

2 - Ke,if ôet:lıli 1566'125 lira muvakkat teminat perşemb~ tünü sc.at 15 ele Vilcigtıt m:ı.k11mında t•platt• 
1J7474 liredır ' cok oları tlaimi encümentl~ ihalesi yapılacaktır. istekli• 

' 3 _ Elc;iltme 9-4-940 ıalı günii. saat 15 te İs- /erin mrıflaklc.at tıminctlarilı encümenı müracaatları 2/ 

tanbalda K11bat•ıt• lıoasım •• mrıhagaat şabuindtki Debakhane icar artırması 
alım lcomlıyon•ntla yapılac11lr.tır . 

~ - Şartnameler iter gd" letnuım şubesi f1eıneıin· 
tlcn ve /•mir, Ankara, Traluon Baımüdürlüklerinden 40 
lcurrıs malcal>ilinde alııta6ilir . · 

S - Münalcas11ga tirıcekler mühürlü teklif mek
t•plarını lconunl vesaikle !JÜzae 7.5 fÜ'Oenme parası mak 
hazu vege 6anka tıminat m "-ktu6un11 ihtfoa edecelc kap'l · 
lı %flrf la1igle şartnamısinin F. fık"rasınri.a yazılı flesaiki 
miinnlcosa tarihinden 8 tün et1veline katlar amam müdür· 
lak inşaat şubesine "ermeleri ti'- fenni ehliyet flt!Sİİcqsı 
11/neal•rı, ilr.alı günü de clc.ıiltme saatınden bir saat evvel 
meılcür flısailt.i makbuz mukabilinde yukarıda adi geçen 
lcomiçuorı başlcanlı;ına w~rm~leri ldzımrlrr • 2-~ 

Pazarlıkla inşaat eksiltmesi 
Nafia Müdürlüğünden : 

5-4-910 Cama ıüna satıl 15 de Nafi ı müdürlüğü 
oJaıında teşelclcül edecelc inıaat komiıgonunctı (900) lira 
mtılct• bedelli Maçka kaza11ntla inşa edilecek jan
ti•rm• lıoralı.•l 6araktısı pastırlılcla eluiltmıg• /cona/ · 
mrı,t•r. 

Bun• 4air ı•rtnam• aı ıair ıt1ralc Nafi• müdürlüğün· 
Jı ıörjlehilir. 

M11flelclcat tıminat (66) lira (50) lcuraşlur. 
lıtelcliluin posarlılc saatintlen etıvıl bu iıe da:r ehli· 

yet "' ticaret odası fJesikaları ·oe teminatlarile birli/ete 
ih•le lcornisqonann müracaatları ilan olunur. -1-4 

Kiralık ev 
Ga%i oadd4sindı tlı1tiH '" tünııı na~ır ıiç oda 6ir 

m•t6alc •• taşlılc •• ••la •• 6ahçıı1gi laıı'Vi 1Runtazam bir '" 
ldr•lılctı,. r.11, oltınları• m•ıtlan halık pıuarı e•tldesinde 
A•l•lf! H4ıtıtn Cif 11• mtr•cca•llırı , · 4-8 

Vilayet daimi encümeninden: 
Hususi mııhasee•nin mali olan delile.taş mevkiindej 

daba;hune binasını kir11lagacalc olan ş 7.his, içindeki teJİ' 
sat ve tt'şlciltJtı ho•mamalc 'V• tlabaihtını olaralc lculltl' 
nmalc üzere bir seneli le. icarı { 15) lira üzerinden 3 sın'' 
liii 22 gun müddetle aıtırma; çıkarılmıştır. ı~uualck• 
teminatı (10) lira (13) lcıır11ıtar. 10-4-940 tarihine çd' 

tan Çarşamba tünü nat l 5 de Vıiaget malcanıında toP' 
lanncak ola"' daimi ıncümende ihalesi yapılacaktır. iıtek 
/ilerin mur1alclcnt temi1ttlllnrile encüme11e müracaatları. ' 

Hane icar artırması 
Belediye Encümeninden : 
Beledıgege ait ismet poıa mahallesinde lcain !67-41 

lc.opı numaralı bir hcıp hanıni1t bir ıenelik icar artırmo11 

18 tün müddıtle t1çılc artırmo;a lconulmuştur. Artırrtt~ 
!6-'1-9~0 .lalı günd saat 1 S tle icra. etlileceiinden td 
/iplerin dibozito rnolc.haslarile 'irlikte ayni ıün v• saatt 
encümene müracaatları ilclra olunur. 1 

Mezbahadaki Hayvan 
kanlarının artırması 

Belediye Encümeninden : 
Belediye m~zbııhasıntia /cesilere/c akıtılan ltagfl!J 

kanlarından Uzvi Gabre imal etmelc ve ha /canları al# 
calc olanlar, fınni ıarette mikroptan tecrit ederelc mılfl 
hasiran tübre imalintla lcullanılm•lc ee na/eli için l4ztff' 
ıelen t1esait fJe tesisat müşteri tarafından temin olanfTla 
'CJe sihhi tedbirlerle Mez6ahıı civ•rında il1r•ı edilmelc 'İ 
"tile mezlcur lcanl•r 6ir Hnı müddeti• ve pasarlık 
ıatılacalctır. 

Taliplerin jtı[ı •• Culfta 1d11l'1I ıaoı 1.S ılı ıncii"''" 
111iiraca11tl•rı ll•n olanır. 


