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35 
Patates 
Eken zorluk 

Çekmiyecek 
Son haftalara doğru altı 

kilesu 25 kuruştan 75 kuru 
ta fırlayan patatea.in de di 
i'er gıdai maddelerden mül· 
heın olarak alabildiğine ~oş
lllakta olduğunu görüyoruz 

Çok şiddetli bir un, buğ· 
day ve batta mısır buhra· 

~ 

nile karşılaşsak bu 'madde-
lerin yerini tutacak başlıca 
kurtarıcı, yardımcı madde 

Patatestir. 
Un ve yiyecek buhraoı içer 

iıinde hayvanat bahçelerinin 
mevcudundan da biTşey b,rak 
ınıyan avrupa kıtasındaki 
lDilletler şose yolları bozu 
Yor, evlerini o zemin f taşla
rını söküyor, bir avuç top. 
rık p şindeıı koşarak pata 

tu dikiyor. 

Ton Daha o ısır 
I 

Japon yanın 
' . narp gayesı 

• • ne ımış ... 
Japon Başvekili 
parlemento' da 
nutuk söyledi 

Askeri, siyasi 

çor çil 
Uzak şarktan 
endişe ediyor 
Meydan okursanız 
itimat takriri 
veririm siyor . 

Sovyetlerin 

Avrupa 

topraklor1ndaki 
emelleri ... 
İngilterenin bunlara 
muvafakatinden 

Sanat T etkikJeri : 

San'atve 
San'atkar 

Yazan : ZEKl YAÖM:'ROERgLt 

-3-
Sanat hakkında buraya ka· 

dar yazılanları kô/; görerek 
san'at itırihine g~çmekılzin, san'at 
me/ humunun ml'nJdnin neler 

Londra - 22 (a a. ı Çorçll • olduğuna kısaca tetkik etmtk 
nam kamaraııoda demiştir ki: lrlanda pek faydadan hali değildir ka· 
Uıakşark aarbl rlolayı~ile bts- naatindegim. 
1tdi11n enaişelere iştirak edi ilgilileri Ruhi tetkikatla meşgul olan-

10kyo 2ı ( a. 
1 

) __ Japon yorum. Fakat bıı harbin oetica- la~. ıan'a_ tın zufıu runa iki sosyo· 
alne bOyQk itimadım ••rdır. h b d l k bıışleklll parlameotoıunuo dUn ,.. 0 er ar, etmiş 0

1
1 

muessesenin amil olduğu 
kO toplanhsmda söyledt~l r. u . Hup il urumu bakkın4akl neticeıine varmışlardır. 

vaziyet 

tukta askf'rl ve siyası dnrumu ı:albak.erelere 3 ~aa tallsls ıdll· Boğazlara dair de 1 - Din. 
ıuyle şOyle izah etmiştir : Ja . meafni teklif edl) orurn. 2 - Oyun. 
poo kuvvetleri dUtmıoı:ı dJğU Eier mQıakueleriD gidişi, konuşmalar mı San'atuı ml'nbaını eline isli· 
Asyadıt l.lıliDde lıu,undurduı?u bu kümele bir meydan ek uma yapılmış ? nad . eWrenlere göre . En iptidai 
doyuk noktalarının bQ) Qk bir mahiyetini alırsa itimat takriri kavımler kendi aşirl't/eri için 
k11mını yol[ etaıiştir. Çuokiog verilmeıi lçln tedblrıer alaca- B ?rlin 22 ( a a. ) mukaddeı tuttukları hrıyvartların 
idaresine karşı baıkımız artlı aım, mll:zakerelMi şahınn aça· D. N. B. 1Jjans11ım d iplo seslerini terennüm ederler ve 
'8 şlmaldekt Japoa mOd11fuları cıtım H ıuallıre kerdlm cevap matik m uhabiri yazıyor : e~ganın resimlerini tasvir eder 
taıırruz edilme1 bir bele geldi. verecetha. / r/ancla . sovyetler birlııjinin ferdi. Evvela böyle ıesle ve çizgi 
Japoayaoın lısrpdek.I eo mQbi.a il'! yalnız mukaddesatına hürmet 
hedefleri d02U Aıyaiııki .tsk.eıl Afrika' ya ;Jvrupa toprak la rmdaki açık ettiklerine kani olan ~ıradı İp · 
noktıl:ırdır. Bu k.ayoıık.lıtr ele emellerin dc.. n ve ingilterenin didaiye bilô.h'!re ancak ruhi &bir 
g .çlnee Japon nnş kudreti yeni bir bnna muvafakatıle netice ihtigacm tatmini için çalı,mış. 
a rtr. caktır J :ıpon siyaıesetl es:t· /enen moskova görüşme· /ardır. 
sının bOyOk dcı jtu Asyıdald hamle mi ıinden, i'g"li hükumetleri Menbaın "oyun" oldugu 
milletlerle l1birli6i kurmak ol- h b d nazariyesine göre ise : Hareket, • a er ar etmiş fir, 
dutunu 10yll1eo J ıtpou baş•"° Malta taarruzu öncele

1

i sadec ferdin kendi 
Ve ayni zamanda masrafsız kılı ıeçau aaırda Aınerlluı ve Bu münaseb zle. rros· varlrğını müdafaa ııvki tabıi 
ve en kolay yetiıir bir sııda lilgUteroalo doQu Aıya böl&e· muvaffak olursa kovada. rusyamn boqazlar sinden tevellüt eden ııe ancak 
IDaddeıi oldug-una, ziraatini lerıol nasal sOmQrdOklerlni en. ü. ~erindeki eski em('/lerinı·n ööyle ferdi Ragel•re matuf be· 

Patatesin bilhassa harp 
zamanlarında mille tleri .aç· 
hktan kurtaracak en mühim 

Londra - 22 (• e) Vltl'den d • b. h 
bilfiil yapmakla inanalım, letınış ve yeni terlhl devre ile bildirilditioe göre rom 1, lngUI~ de gö üşüldüqüne işaret ben;_ ıbr azlfiık ve faaliyetten 

t doğan zltıyetlo Avrupadaki dost aş~a ir şey değildir. Daha Buiıday zıraatinin biç bir devletlerle birlik!• çolışmık ve llerlemeılol geclkllrlrse mlb· edilmıştir. Hakikati g zleyici •anra oücul harek.ıı .. ıne • .,;. 

ı d l 
· - · nrciler maltsya bOcum edecek· demeçlere v J I • h laman ıbma e ı emıyecegını yenl oir dunya alzamı kurmalt e ya an ara rag · ve a enk karıştı ve lemaş•giran 

Eden'in 
Avam kaır.arasmda 

beyanatı 
Alman orffusunda 
tifüs varmış 
londra - 22 ( ı. a. ) 

llvam kamaresında hariciyı 
mJZm mister Eden Ru" cep· 
hesindt. Jre cenup doiu av· 
ıupada alman askeri ala· 
ymda tifüs vakalarmm ço· 
ğali'llğ1n1 bildu miş ve şun· 
lan ilave etmiştir: 

Bu hususta istatistik/er 

yoktur. Çünkü iıahı kolıy 
olan sebeblerdeı1 dolayı 
alman/ar tıf üs vakatarı hak· 

kmda rakkam zikretmekten 

çekiniyorlar. -
haz ,, kaldı. 

Bütün bir tari'ı im:idadınra 
munlaı:arn bir istihalege tabi olan 
sarı 'al telakkileri t.1e tamamen 
bir ihli!Jar:i ıah olın san'ot için 
Arıatole Franscı, " baılı başına 
hayatı bir ıeg olduju için, s•n'at 

Ç- kü herkese oit olm•lıdır. un 
herşegde ~anat asrdır. Ve her 
farJ enu ibda eder. S:m'at bü~~n · 
hazların menbaı tekmil ftsaılı1t. 
çiçtii ve f.latlt~ı~ . kendi hcsa• 

L" ,- /;J 
bına hagatı beıer için 111ır ur ,, 
keıfedemigeceiim . marıusıdır ... 

Anatolc: Frfırece'dan .çıviren 
I brahim Alaaddin l d 

llr. Bu maksatla HomePc tak.· ı ve bilhassa bu zaman ar a old4~uau eklemiştir . men rus ar, İngilizler ve td ezzüze başlayınca memba kay· 
• 

1 
TlJe kıtaları gOnderilml.;tlr. 1 b /d lıüdutsuı bir gayret e geniş- F ıllpln ler M• le•J• ve A vuı- BOJ lece alrlkam 0 duru mu m, 1 ha ti a .a merU alılar tarafın· a "• or lada ancak bir " bedii lemeıin' çalışıidığuıı ve tralyadıta bahseden ~eoeral de· tıJ• bığlı dunıyor. dan teyit edilen bu h aber· ---- - ---------------_..._...--

lDı·ıı·ı hu-ku· metimizin bu sa- /ere inanmak lçı"n bu-tu"n G ·· ·· ı Dliştir ki : Eğer Fıl.pin bıslkı Waltada alman taarruzu O r Q U e r 
hadaki direktitlerini ,biliyo J ~ponyaoın baklkl ulyellerlnl su•ıtf'alr. olur~a minver, şimali seb•plerin mevcut olduğunu rııx. Mevsiminde Türkiyenin anlar vu bnynk doğu A• • re- olrlkıy• çok mlkdarda kunet ' sanıyoruz. Bu haberlerin Ac, gözlü olmayahnı 1 
buğday _vaziyetinin geçen r h h 1 ı ıöoduebllecek; 8kıl halde bit· basın ale.ninde uvandırdığı badsaz be ~ . 18 a~ının kurulouıııada iş ler arrlka aererlnden vaıgeçe- tersı"rler tu~rk mahfel/erı'nd• " lhtı'Y· acı karC!ıla ı cak kad:or un ue ekmek vardır. 
•eneye nazaran bırlığı yaparaa Flllpln odalorı cokllr. ' · ~ • ' " • ıapıız surette farklı olaca- lstik.IAl şerefini k.ııtnır . ı------------- alaka ile karşılanmışttr. Ha /km fırmlar önünde birikip bek!eşmesine sebeP bazı ğına biç şüphe yoktut. Bu . C H p 1u··r1c basını hu"" ku-mle· kimselerin lüzumundan fazla ekmek allp evlerinde ı,sak· 

• 
1 

Bırmıa1a hakıodıld JıtpOn· ı ı d b uk· bır hakıkat olmalıda b~ra· yanın dOşUncaleri ayoıoır. Hol. • • • •"'•arı ır. denilıyor. Eğer mesele. bır teskilBI oz 

b d hl d h 
rınde ihtiyatlı olmakla be- fL,g·u deg"ilde. bazı kımsel ... rı·n aç,no"z/u-lu"g·u- ı"s40 bun/ırl 

er ve L Turkıye a ı ın e tunda l:lludistaaı ve A~ustralya- Vilayet idare eyetinde - .. :ı .. 

b 

w d b " t r rabt.r mesut Türk devlet şıddetle cezalandırmak ıa·zımdır. razl"" rmal saktDdıkları 
ıı.. ir karış topraga a ı i o· ~· ge ınce : Bu memleketler Cumhuriyet Halk Par· "' .. lıum atıımal<ta old•ğu .bi· J ıponyaya kartı ıldıkları bu adamlarının eski emperya· i'ın satıcılar su~Ju oluyor da evlerine yüz/erce kılo un. 

un kn .. tiıi Vilayet idare Heyeti ·nuncu lind ği halde ıu ıehir ıçe· • n mu.avemel dunmların· /isi rus emellerini hatırla· P'rın,, ekmek vesaire. bırıktirmış olanlar neden vur~ 
.• 1 • 

1 
. . d110 nı.geçmezterıe kendilerine Ali Rıza Işılın riyasetinde sa ılm ? rı d yanı ev erımııın yarak sovyet iddialarına Y ıyor 

118 
e • • merl1ametalıeo muamele ede· çarşamba günü akşamı ~u- fele bahçeıiodr üç beş tawugu c11 ... lı. F4kut blılml .. ı"qbirll"'ı·ae rağmen sovvet temayülle· • E vlerine ihtiyaçtan fazla mal yığ!Jn/ar • cemı 

• ... ., y • tad haftalık top1antısmı k ' ıudurl•r ıolucanların arkasından koş - beıır olduk.tarını b.ldlrirlerse rini Ugisiz karşılamadık/art arşı. d ükkanlarrnda mal gizleyenlerden dıhı sı:ç • 
yapmış ve gündemindeki E 

turmak zevkine daidık. Gi· onlara yardım etmekte tereddüt dikkati/ müşahitlerin qözün· vleıı d~ aramalı · " 

0 
t 

1 
işleri müzakerç etmiştir. kk t r sütu· dıyoruz Niçin bu bahçeler g 1 erme7 ı geııeraı, Jıponyanın _.,.,======~=~=="' den kaçman11ştlf. lsvestiya· llgı başlı bir I~tanbu.' r1::fiicim.·ı.i1ı dı a .c 

de' eıı dar yerlerde tez ve ~uu;~er~:t de,ıetıerle ~11 a!1 ol- ~----«-··V.-~-rıc,.-,'11."' ,,'f: ,...,,,,,"' 'W'l--~~-;ı. nın tefsir ve mt,la/Bası ve nundan aldığım,. bu satırların altında giz/~nen -"~
1 

dva 

" 

h l 

.k. . a aımayı askerı sıynst ,,....,ıiıôıı .ı.o.~ı11!..ı.t.1ı•u·"· -v-·"1-.il." ""''''"""""·..:J d " · b 7 b d b & ın/ı:Jf/n onun e ro ma su veren v~ ı ıocı ı ' · ~ .7 tas a1·ansının dı'kkatı·. sov en ışeyı ız ra zonlul•r gu-nl•r, en erı ı ır . 
'I' w • • • lktlsad ve daha batkı sıbıtlar uôLU~ · k .. .. . J I mtn göster-
derecede buııday • vazıf e1ıoı d• dıiı• •İJ•de k••uellenmek y•I emellerinden başka ta· ve eKme satış yerl•dne yı!}ildn h•lk kıt• er 
gören patate• zıraatini yap· •• mnştorek zo!ere gide• yolda Acele Etme 1 raflara ç•kmek yolunda digı çırkıa manzara karşısında duymaktayız. mıyoruz? Bir dekar bahçesi yürümek fikrinde olduğunu uave H ~.~\:."; .. ~;:•·~~::0:~ •• ~:: gösterdiği ecele. meseledeki harp v• kıtlık demlen afetten tamamın ~asu; 

l 

.. 5 . 
1 

k l i I'\ l 1 . b' t• fıoı , a r kadaşlarını tanımak, anla· bulunan bir memJel.et halkının gösterdigi bu te IJŞ 
o aa.ıar J- yuz. ı o ara- le suz er oı · ırmlştir. alman görücünün doğrulu " 7 j mak oıacakoır. " d · · / z • ıında . Patates alır. Böyle en ışenın manasını bir türlü an amıyoru ~- 1 /J. 

A k B 
tanıdı&ıııı znnuellığin insan· ğuna yeni bir delildir. b " nufus u ır Verımli ve ıonra en lüzuuılu meri a- ulgor '"" """'" •lldltl • .... uon Böyle normal zamanda otuz iki • ın 1 

ve buna mukabil de en zab- ekııertyetıe gıızıerııııu ııyııaeında Japon - l"ng"ıl'ız şehir lıalkmın ekmeksız kaıacağı endısesine kapılan arı 
h k 1 

aeçtıgln şelul1eriııdeıı ibaret' A I metıiz bir :ı.ıraati ihmal et· u'' ulto met eri .... ~··"· şüphesiz aklı ve gorgüsü kıt olanlardır b . t" 

1 
8 d 

- - - d lan ve asue ı 

memek !aumdır. l'atat<• "" t;Jw~••• rnhown. karok· u urum karşısında gorgusu ara _ k" icabında ekmt.g- ID va:ı.ıft:ııni Mu· messı·ııArinı" Mini anlamak; ODU 1IZUn, u z :ı.D, savaş an baglananları ikaz etmemiz icap eder. Yoks• bu g~n u 
"' incede• lncey" letkik •lıuııtk ; k p•ksım•t ıörecek mühim bir gıda ....... •• ''""' "'""M'•• .,,. Tokyo - 22 (a.a) Blrman. varlık içinde taannüt gösterip evinde ekm• • • .J,1 

maddesi olduiıuna aöre bunu geri alıyorlar g«l•••• ""'"""k1• kabd bta"11'· yadan gelen b>barlere gOre stoku yapmakta devam edenleri tıpkı fiıu/,te~ır/er gı uuucıa •llıuı. , • ., lııı.d ı1t"ıere ve M 1 ) d ,,.. il ı· f dır yal~ız ııeniı arazide yetiş- Vaııogton - 2l ( a. a. ) " .. , • ., '""""' ıopı.,•• .... l u marn •.ru er ıyen l•· ceza/afJdırmak alakadarlara düşen bir razı • • · · tırmek bııdo bir itiyat .ha· Hariciye lnnırının blldlrolğln• '''" •• •• ""'"" lla"'w•• .,,.. pon o rdusu Siyam sm•rı ile Her gün erine ikı ekmek a/mayan/a1111_ se._kiz on 

Ü b b hn
,·" ı· b ı 1.11-e"ımız z ı hı · dır Mulmayia arasıoda muknfemet /•ti 'e lini aldı. Lüzumsu:ı. bır taşın g re uı ar .. ıuEe 1 u ga· u - ı; ıı.uıaaıa ıyllç var • tkm~g·i birden kuc!l ~la> ıp evine götCrdüjünU goz. .. _m_ ' ' .. 

rlstanda bulunan emerika bir- 1'.n~ok mwat etu~ıu, ynkıa P,den 4000 klşlllk i1ıgl llz kuvvet- b t I albıadaı..i toprak bize hacmi leelk devletleri mumeOBlllerlnln " ... '"'' but•utuu "''""'""' lerlnl kanlı mubar•beden sonra göidüğüm zaman bu aç gOzlülüğün manası I ır uru 
kadar her şeyı vermek ı•ter ea acı şeıt.llde karakter düşOk· yeomltllr. 4 DUşman uçıtta dil· anlayamadım 1 

Y 
d memleketi terk etmelerine mQ. l lüklerine, ınııanlık ııokııanlıuına k b · 'l •• bol<liyor. ıruı İİllya- oHdo etmlşllr. Amerika lılrleelk ,. .. , ,,,.,. ı•umall oo• ••<· dDşUroınıuıınr. Halbuki bu millet gözü pek. gönlü to ır mı " 

Cem

al Rıza çınar dHleU.rl 4• bul&•rl•U• mD· v•Ul4l•. ·-·· .... ...... .... Malezyod• japoı kunetlorl le/tir. Bu koıkak/Jk •• aç110zlülüt}im manası .armı I . .. 
mclliUtrlDlD amerlkadaa •Jrıl· meaıe ace&• .uıı• o&ıua. 1 >rbaludaa oa kilometre uaakt• 

_ ı\rll•" ııı•• - ..ıanaı ı.aıa ..... w.. ..... -ıııu- -ır ııcıkloJ• ••JIDlllll\ revf/K V<JRlll. 
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ataies 
Eken zorluk 

e m·yecek 
- Baştnr !ı lllrde -

nın ne vaziyet alacağını 

bilemediğimiz. için insanları 
ayakta ltutan topraktan 
ıantimetreaine kadar gıda 
maddesi almak durumun 
dayız. 

iki ay içerisiade 25 
kuruştan 75 kuruşa fırlayan 
patates ziraatiue dilune 
mevsimi olan şubatta ebem. 
miyet vermezsek 6 kilosun 
175 kuruş uzatarak ce'ta ını 
çekeriz. Çünkü mevcüdu bu 
seneninki kadar olacak pa
tatesin altı kilosunu b iki 
de 3 liraya alanııyacağız 
Binaenleyh para ile bulu · 
aiamamak ihtimalini de b: 
tı~:ıyarak bütün babçeleri
mıze. batta çiçeği ~urumuş 
boş 11aks1laıımıza kadar > 

tates dikeliru. Şehrin · J ~ . ıçerı-
sındeki sayısı belli olma 
b. 1 yan 
ın erce artanın da boş bı 

rakılmaaı zamanı d - ·ıd· 
egı ır. 

Onlara da yakinindek·ı . 
ı.erın 

veya tabiplerinin patat 
d'k l · es ı ~e erı yurda bir hizmet 
ıeklmde telakki edilmelidir. 

Üıerlui toprakla 
1 

d
. ıvan . 

mıı ıvarlara kadar pat t . • a es 
zıraatı yapılıp yapılmad w 

k. ıgını 
tet ık ve teşvik etm • . b' 

• lA • egı ır 
malı hayııyet mes'el . b 
1. d eıı a
ın e ele almalıyız E'- .. · ıı:ıerııı 
çırıl çıplak olan babrcl . 

. d k :r erı 
mız e i mey va "ağaçlarının 
atalara niçin boş kılsın, to 
humunu attıktan bir k 
ıonr b' d aç ay 

a ır alıa yanana 2idı. 
lectk ve en mük"mmel b' 
gıda maddesi halind ılr .• 1 e e e 
ı~çırı ccek olan Patatesi 
bır avuç toprak görd • - • 

ugumuz 
yerde hemen batırlam 

l k . ayı 
menı e elın iase da • 
b- "k b - vasına 

uyu ır hiımet manasında 
almalıyız. 

Eğer evlerimizin bahçe

lerinden, boş sakaılara ve 

çöplük haline gelen arsa . 
ibra kad .... r bu şubat iç ri· 

d pat t~s ıiraati yap 

aga savaşırsak o ı.aillan 
6 \ulosunu 10 kuruşa yemek 

ve yakin, urak iskelelere de 

bol bol ihraç yapmak 

kabil olacaktır. P .. tatesin 
u zamanlarda, her evin 

ıaşe hayatında temel bir 

madde olduiuna bir daha 

iıaret edelim. Bugün harp 

tııındayız. Fakat barbın do 
iurduju v ... &ittikçe artan 

pabahhk tesirlerinin içinde 

yiz Her çeşitten ne kadar 
bol mahıul elde t.dersek 

0 dertce müraffab ve zengin 

oluruz. 

Cemal ıza Cınor 

Uzak ve 'i in k rd D 

75 }turuf 'e dab f zl IDu )' • 
pılnn siparişi •r Trııbzonu bu 
ııoalerde pııtııt, lı bır tır 
y~ğ veı lr gıdı madd ı rl 1 
tııarı çıkormıııuııllla Trab~ou 
batıunı bOyDk b\r l e M> lu 
auodaD kU&hlfBD lQUblerem 
VallmbdeD p tol stn de lbracıua 
•DIA•d• et•emıhtrhıl rica 
ec1erl C R. Ç. 

y 

Libya 

muharebeleri 
Yağmur, fırtına 
faaliyeti azaltmış 
5500 esir alınmış 
Kahire - 22 ( a. a. ) 

--

• 
Si 

• 

• n 
19 

c s'nin üçüncü intihap 
ördüncü içtima senesi 
2 toplantısına ait 

N A M E Dünkü İngiliz : tebliği : On 
güı 1denberi devam eden 
şiddetli kum Lfırtmalarile 
şiddetli yağmur/at dünki 
kara ve hava faaliyetlerimizi 
azaltmıştır. 

kat i hes p ve idare hesap cetvellerinin lt!tkik ve tasdilcı. 
2 - /941 M ı ılı B it.diye bıitp!sindı tadı/at icrcsr. 
3 _ Beledı e '.J rıdarndan mururu zama11a u;rayon 8945 lira 4j lcuruşan ttnzili 

4 - Beled"ge memurları teşkilat kadrHunun genid~n tanzimi. 

Yağmurlar düşman Cf'P 

hesindekl bir çok bölgeleri 
geçilmez bt:laklJk haline 
getirdi Harf aya biilges 'nde 
techiz t ve h rp m lzemesl 
toplaması d vam edıJ or. 
Hrıv/ava bölgesinde alın n 

.5 _ Fenni içme suqu (Ata su) adı flerilmesi hakkında belediye rigastti teklifi. 
6 _ Kemerkaqa nı kt p o ' g da. değir•er.dere sayandan muattal kalan ç'şme 

arsasının satılmas h kk n d'l • tetkiki. 

sirlerin son soy imi beşb ·n 
beş yüz yirmi altıd r. 

Birmanyad 
İngiliz müd faa 
hattı yarılm ş 
Tokyo - 22 ( a n. ) .J pon 

kıtaları dOo Blrm~cvn hududu
nu mlına bölgesinden g çer k 
iogi izlerin ilk mOda!oa bııttırı 
yarmıştır .J pon kılalım şimdı 
(Nobı aya) Ozerine yoruyor. 

Kiral 

int h p d vre 
y k rıd.ı az l 
saat 14 de b e 

Yurtt ş 

Tayya ye 

yar 
mu 
öd vdir. 

Kemerkaya ortaokul karşısında cami arka
sında Alaplı sokak tahtani fevkani dört oda bir 
salon, bir mutbak, elektirikli, bahçeli. nezaretli 
ev kiralıktır. Matbaamıza rnuracaat edilmelidir. ---
.. ~~~~E~~s 

Şehir Kul~bu 

Her bakımdan üstünh.ik arzcden Lok- nta
mız, bılhass yemekleri in nefa ti, evıs

lerd ki intiz mı , y e n · açıl n t e i z 
sa 1 o n l a r i l e u u 11 a a ç ı k t ı r. 

1 Evlere muntazam v çok h s lı 
1 olarak y mek gönde ili . 

dde ine istinaden belediye meclisinin uçunca 
Şubat 1942 içtima/arına başlanacağından. 

•ıçin sayın az.mm 2 Şu6at '"2 pazartesi güni 
te rıfleT i rica olunur. 1-2 

lctimaa davet , 
Lokantacılar Cemiyetinden : 
Yeni sene idare heyetinin intihabı 

azanın 2 2-j42 pazaıtesi gunü akşamı 

Cemiyete gelmelıTi rica olunur. 

ıçın bilumum 
saat ]] de 
2-4 

11 an 
J>a:rnr i a memurlu~undırn: 
Açılc tırlıroıa ile pnruya 

ç vrllecek gııyrlatokuluo ne 
olduğu : 

Havlu ve tltoma num lld 
kıtıı larlıının tamımı. 

G yrimenkulln bulunduğu 

mevkiı, ruabııllesl. sokağı, nu 
mar sı : 

P ızarın melynt köyUode 
v ki tapuııun K. sui ·928 i,!llD 
ve tt.l-117 ve 115 -· 119 No 
ka~llli şnrl.rno n gınbon p ıp 
o ull 11 imRlen p mi cenu~en 
murt z oğulları dıJeri şarkan 

b h 1 o~lu memlş garb~o ali 
f odi o~ u timalf'n pnsul 02ıu 

c nub n kara osmno ıığlu tar· 
l l rı ile abdut lkışer döoQm 
lı v u : 

Takdir olun n kıvmet . 
Tamamı SOO fitoma. Tamnmı 

160 hra 
Arlırıraaın yı µıh:ceğı yer, 

g n, saat : 
P11z11r ıcra dalreıın<te !J-2-942 
cuın11rtesi saat 1~ de. 

1 işbu gayrlmenl:allerln artırma 
~ıı loııınc 1 :.!1·1·942 tarJblnden iti 

2 .·o. Ue pazar icra 

rını buıusllıı falı vıı murafa dair 
<ılao iJdlalarını ı,bu illn tarihinden 
lht''laren onbeş ı;t'Dn içinde evrakı 
roilıhl~lerilıı birlikte memnriyetiml 
1e lıt ldirmelerl icap eder. akil hal 
d11 bııkları tapu ıkllllıı eabll olma 
ıtıll.;11 ıalış 6edelloln paylatma1ıo.daa 
osrlç kalırlar. 

4 Göslertlen ıtDnde artırmaya 
.şli ı ak ııduoler arltrma t•rlnamNiD.l 
.kuınuş vıı 10;.cumlu uıalQmat almıt 
~e bunları temamen kabul etmlt 
ıd ve itibar olunurlar. 

5 Tayin ııdUen zamanda ırayrl 
n.ııo k11l Dç defa baıtırdıklaa aoua 
•o. \'Ok arlıraı> a ilı ale ııdıllr ao.eak 
utırma bedeli ruuhamen kı7nı1Un 

) Dıdıı yıılnıit beşiJlJ bulmaı. n1a 
.. ~,, l•t.yeuıu alacaiuı.a roclı.aııi ola• 
ıtlaıır alacaklılar buluıı.upta '*lel 
bu.nhu ın o ırayrl m.ınkıd Ue temin 
.ıdtımJı alcakl4nlll.U oıecmuundaa 

ıa'&laya çıkmaua en çok arlıraı:ı.ıu 
lublıOdü bakı kıı.lnuıJı. Q;ı;erıı artırma 

10 ııılu daha temdit ve 10 inci ıtınQ 
7apılıcak arlırınadıa. bedeli Nlıt ııtıı 
7eol11 alacağına rQçhaıu olan diğer 

ala~alı.hların o gayri men.kul ile temta 
JIJmiş ıı.lcaklıırının mecmuoodan fazla 
ya çıkmak 9arulıı, en çok artırana 
lbıalıı ııdlllr. Böyle uir bedel elde 
'dlJmu.ae llıal.ı >•ı>ılwa;ı;. ve .. bt 
talebi diloer . 

6 Gayri wıınkul kendl!lne ihale 
olunan kimse derhal vey verUen 
mllhlet içıude parıayı vermuıı ihale 
kararı fellııılunarak kendaldeo. ııvvelıın 
yllkuk tek .IIL.ı bulunan klmıııı arzeln.ı.lt 
olduğa bed.ılle dmağa razı oluna ona 
ra ıı olmaz veya 

muayyen numara bnluııoıuea bııweo 7 gttn mllddet 
m da b rkc in görobllme 1 için açıktır le arlırmaya çıkarılıp en çok utırana 
ıııı dıı yazılı olanll\l'dan fazla molQ 

bal• edilir. iki ihale araaındakl fark 

~ Muhteı e müşteri f · ızın 
JI Lokantamı'Zda her suretle rr 

nun kalacaklarını temin 

nı ıt almak isteyenler, lşlıu şarlna lveıt• ı;en gilnlıır için y11zde 5 ten 

1 moyo ~., U42 • 2 dosya namaraııilıı 1 b111ap olucana k falı ve dl~er zarar 
11.eınurlyotiIJlize murıı.caat elmeJldir. ı,.r ayrıca hükme hace\ kalmakzıtın 

2· Artırmaya lvtlrAk için yu.kıuı.da 
ysıılı kıymetin yllr.de yedlhuçuk mem urlydimlzeıı alıcıdan tahail oluo.11r 

---~~~ 1\ ~JJ:W!~~\~~ 
~__,:.~~~""----~ 

Tada icar artt~rma ilanı 
Belediye Encümeninden : 
Evvelce mezarlık ittihaz; edılmelc. Üzrf' b lediyece 

Sltıra ol 
a . ınon bozt~pe mahallesinde k.aın i f' e ait 
razı hal' 1- h k 

nu 1 1C.a/dığından artırmo, rksi'tme 'lJ r a· 
nana t 1·1c 

sele; ~ eo ı an mezkur tarlanın bir s n k ı ı on 
ı Slrın -dd 

A mu etle nçılc artırmag 1 ç k rz 1r.rşt r 
ta/;pf ~tırrna 3 şubat 942 tarihi'lde. y p c ğınd n 

erın oy . 
.!!!.Urocoat/a,,11 ~ !ün 'Ve saat U de beledige c ımenine 

ılan o 'un ur 2-4 

mıı.:ıtto ll:i3J 
o ılıeUode pey veya mllll h1r Bankanın üayri menkul yukarda gOıteriJe 
ew ıal melttul> ı tevd• ~ıtllocttkllr(l24ı) n 

ö· İpotek sahibi alııcaklılarla diğer 9 '.!·!14~ pazar icı a dalretıl oduında 
el kdaı ların ve lrl!fak hakkı ıalı.ip lıbu ilin n ~öıtf'ı ilen artırma şarina 
leı ııııa gayrimenknl flzerindeki haltla meal d61.irtı •l ode .. tılacaı}ı Ula olunur 

Kömür, bakır vesair malıeme 

Nakliyat eksiltmesi 
Kuvars ıan bakır madenleri işlet

mesi Direktörlüğünden : 
Hopeden ve fabrikadan nakledilecek kömür , bakır 

Vl!sair malzıorne işi 23-1-942 tarihinden itibaren on 
gun müddetle kapalı zarf uıulile münaka.aya konulmuştur. 

Muk vele ve , şartnameyi görmek iıtiyenler fabrika 
muhas bccisine. Hope ve Artvin memurluğuna muracaatja 
gör bilirl r. 

.. 
ı 

k Sii yeri ve günü : Kuvarshan bakır mdean
dir ktörlüğünde 5 şubat 942 günü saat 14 

ktır. 1 - 4 

Satılık Ev 
Aranıyor. 

Asgari iki oda bir mutfak azami dört oda bar m&Jt· 
fağı havi vasati ytnilikte ıatıhk bir ev arınmaktadır. 

Taliplerin matbaamııa muraçıaıJ 

y 
l 


