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Sahil 
Yolu 

Trabzon gibi Karadenhin 
•on bucağında , hükumet 
Dlerkezioden günJerce mesa· 
fede büyük bir vilayet için 
tek kua yolu ve tek deniz 
yoJu kifi değHdir. 

Mevsimlerin kabrindea 
' tabiatın baıin ıörünUşüaden 

zaman, zaman bire ve bazan 
hiçe inen bu yoUar, bu par 
çada yaşayan 400 bin ~a
tandaşın ihtiyacını karşıla
yacak derecede bir garanti 
vadetmcmektedir. 

fıJhakika, Devlet'in ana 
Programına iiren ve: aziz 
Milli Şefimizin karar &uv· 
~etine iktiran etmit olan 
Samsun - Trabzon •e Tr.tb 
zon - Erzincan demiryolu 
buriln için, mOsait imka~ 
ve müıait şart iıteyen bir 
dava halinde bulunm\ktadır. 

Er &eç ve bebeaıhal ta. 
lıakkuk edecciinden zerre 
kadaa kuıkuaıuz olmayn 
bu dava ile, Trabzonun ya 
rını ıenJenecek ve t ·h· 
H' d . arı ın, 

ıc e, Çıuc, İran'a ve geniş 
Do~u Hinterlandına kapı 
vaııfeai aören ( Ticaret 
t 't ve ransı merkezi ) , kıymet ve 
hayatiyetini yeniden eline 
alacaktır . 

Devlet kudreti ile doia· 
cak eıaıh itler Te davalara 
bağlanarak bekleoıenin, zama 
~a velev cüı'i dahi olıa da 
ıaa~~na verilecek deie~ 
teıırı olamaz. 

MabaUi bütçeleriıı mille· 
•ui tahsisatlariyle ba~arı. 
lacak ioleri, memleketin öz 
~arlı&-nıa dest.ek yapmak ve 

fer 1•man kıymetini muha· 
daıa eyleyecek eserler mey 

~Da koyQlak, idarecilerin 
O"'KUQ k· 
06 .. 1 ıyaıet ve isabetli 
• ruı erine t b'd' li a ı ır. 

bu ~r bakımdan co~afi 
•uııyetler göıt~ren Trab-

~on için, bugün dt-, yarın da 
oııelDioi ld 
( S b. •a ayacak olan 1 ıl yolu ) bu izahımızın 
esaıı. miaar · 
t d" ını teık.il etmek .. • ır. 

Moloz atevkiinden itiba. 
ren başlayan Ve G" 

. ıresôn 
iıtıkametinde uzatılan bu 
yolun, karııJıkla görüı ve 
•rılaylf birliğiyle vilAyet 

b~~u~~nu .. arak, viliy-etleri 
~ı~ıbmne bailayaca;ı tabı 
ıdır. Mevıimlerin kabrinden 
l•biatin haşin g6rünüıünde~ 
11zak, emniyetli bir yola ıa
bip olmayan her haari bir 
Parçamızın feraha çıkma11 
lllilmkiin deiildir. 
. Her gün bir az d•ba 
ılerı· ıyeıı aahil yolu Trabzu 
ıau11 ve sahil vilayetlerinin 
carı damarı mesabeıinde bir 

ÇULHA 
Ark111 4 dt 

eYıllığı 550 kuruş9 Sayı 2901 

Kapotaj Hakkının Türk Bay
rağına verildiği gün 

l Temuı, Kapobj hak 
kının Türk bayrağına veril·. 
diği tarihi günlerimizdendir. 

Her yıl deniı bayr•mı 
olarak karıılanan ve kutla
nan bu gün, Türk milletinin 
hiikfimranlınını, karada, ha
vada olduğu kadar denizde 
de tanıtmıı ve varlığının 
stmboJiinü m&yj enginlik
lerde yükseltmiştir. 

Geniş değt!r Ye minlJar 
taııyan büyük günlerden bi 
ri olan l fcmmuz bayramı, 
ayni ıamanda gençlik için 

.. 

suya, ıu sporlarına kartı . . .. ~ • J .... L _ .. 

uyanan sevginin kauaşhğı BugOokU yıırışJarn iı,titbk edecek ~p 1ırculıırdin bir guruP 
ıündür de.. ve k11radeolz tipi iki çifte 

Bu münasebetle, bugün 1 filima 'fe Bayraklarla ıüı 116 da tatbik olunacak ve 
ıeltir bayraklarla donanmış learJJittir. ıu sporlan, yarıılar yapıla-
ve limandaki bütün merakip Bayram proiramı. ıaat caidır. ._ 
,,,....Az z: ~ ~-- :z -- +;_µ 

Kız Enstitüsünün 
Yıllık St>rgisi parlak merasimle açıldı 

Seı ginln ııcıldığı EnstitU 

Şehrimiz Kız Eu.stltOsQnOn 
rılhk ıerglsl, cumarteııl gQoQ 
srçıne davetliler huzurlyle, va. 
Jimfz Salim GOud;:ıy tarııfındaa 
açılmıştır. 

Açma törenine E:ıuıt 15 de, 
EtoilltQ talebelerinin söyledik 
J ri htıkl~l mruşlle boşhı.nmış 

Holkevinde 
düğün 

Toccıırdan Emin s~glsru kı 
ıı Yışu s ğlHm ile c. H P. 
merktız kııza idare heyeti reisi 
emekli TuQbay ark.adaşımız 
S·•vkl ıla vaşı;ınıa oğlu Oslf•ğm~n 
Hııyutl Sav'!şçının evlenme tö 

renlerl Cumartesi 2cıau akıamı 
Holkevl salonunda kalebahk 
dnetıller buzurile yapılmışlar. 
toren, evlenme ıneruuru s~di 
Altıkulncıa ~rciz bir autku ile 
başlamış, H11lkevl oazıoın ı,u. 
raktıe gı!co yarısına kader neıe 
lçia<le dovnru etmiş, davf'tlller 

tertip ~cııleıı bOfede izaz edil 
mısıerdtr. 

M,.ıut çiftleria anne ve ba 
balarını ttıbrik eder, kendileri. 
•• babtl7arlaklar dilerlı . 

• 

• 
blnnsınıa dııtao göroııaşn 

ve ın~rşı mOteakfp Tallrıriı 
llm GDoday : 

"MesBlolılo veılmll dlma.ı 
1111'.H ve yenL vıhu daha başıırah 
geluıeılal dilerim " ıöaleriyle 
kurdelayı .keserek sergiyi aç 
mıştır. 

-- Arkası 2 de -
L 

Afrikada 
Romel'in zırhlı 
ordusu İngilizleri 
takibe devam 
ediyor .. 

Berllo BO ( ı. a. ) - As 
kerl bir kayaaktan bildirlliyor: 
Rl)mello zırh'ı ordo11u şimal Ar 
rikıda loglllz kıtalarını takibe 
devHm ediyor. Goı Uooşe göre 
dOşmao ~iman ve ltalyao kıta 
laruııı1 bu derPce sllr'tıtll hare 
kr.tl kan11sında luıyrete dfılşm(\ı 

Marsa matruh 
muharebelerinin 
[ondrodaki 
akisleri 
Bir iki gün daha 

malumat vermek 
doğru değil. 

Sivastopof da 
vaziyet nazik 

Sovyetlerin mukave
meti kırıldı 

Almanlar tohki-
.. 

matın ıç çen. 
berine girmişler 
Şimal Afrikada ileri 

harekete devam 
Ber•in 30 ( s. a. ) - Tel.ı 

ı:a: Şlmeldeo gdeo Almua tll· 
me11leri Sivastopola karşı hü· 
cumlıır.ınıs davam etınfş ve şelı
rlo doğusucdııki Vernayı kör· 
tezanl v,eç~rek dOşmnnıcı ç~ tlo 
mukavemeUol kudıktaa toıır.-ı 
tabkimııtın iç Ç.Jllbcrlne gitmiş 
tir. Husların karşı hücumu ekim 
knlmışhr. Horu n t~şklUerlufn 
de dostekledigi bUcumlıtr Si. 
\astopoln hakiu.ı bulunan ~tn. 
kum t~µelerloın zapt tt:illınuıfııe 
imkQn vermiştir. Oldukçtt önem 
la savaş uçıığı t ŞkHI •rluıiz bıi-
h s a bu tepJlcr Oz:ı:ln de kı 
tııbkımlen t hrlp etmiş ve Rus 
t ~plıı uklı.rıua bil} Ut.i. k ıyıpıar 
verdırmiştlr. 

Voli of cepheoıt de Hus gu. 
rupıcırı imlJıısıad devam cıuu 

1 J ~ uı eu .ı. AoU csır tına. 
mışrır. 

j Şhaal A:frJtuıda Alman vo 
!talyıuı zırbh teşkilleri yenı. 
den !oglzlerı dah'l gerilere attt
rıık. Dııkamıı tıoğıısuncluki bJf. 
11010 varmıştır. BorllK Almon 
ve İtalyan bava t~şkllleri garp 
kö:fezlai:ı Ci!au,buadaJd yollara 
ve mOdııfııa mevzilerlaa b11Cum 
etııllşttr. l 7 Hazlrtıudan "26 Ha. 
ziraoıı kadu lugfliı han kav. 
velJerJ !011 uçak kaybetınl~tir~ 
Ayni mUddet içlude bOyok Bn 
tanyaya koışı yapılan mcıcade+ 
lede 37 • uç1k Ussllue dO~me. 
mıştlr. 

Çorçil 
Hiçbir demeçte 
bulunmak istemiyor 
L'3ndra 30 ( a. n. ) - Mis· 

tcı Çorçil evam komarnsındo 
demiştir kl: Şu anda MısacdR 
ce:ysıı eden kanlı nıulııırebeler 
hakkında herhangi bir demfçte 
bulunmak istemiyorum. -- ---

T eşele kür 
Oğlumun ııcı felliketf mQ. 

nuet>etne telgraf ve mektuı> 
1& taziyet IOttaada buleıtıtıu 
ve t.tcımızı PllYltışırn S!lyın p~r 
mı ar~adtışlarıma, dostlarıma 
Ye mubterom " Ycrflyol ,. 
gA:retesioc eyrı ayrı cevııµ 
yer .. reıt kaı bl tAşekkDrleri 
m!n !>dasına lrnkıJıı bulam:ıdı 
~.ından maıürgörmelerlnl di 
ler, bn bazın vazrtcmin ifa. 
~ıya 'gızetenizm tavas ı:ıtonu 
ricıı eaerim. 

KııyserJ mebusu 
Portl Mı.ıtettlşt 
A Hilıııi KuJıç 

Nüfus cüzdanı istP.nildi 
Nfifmı htıviyet cilzdaolarmıa 

rıievcudu kalmadı~ındnn NOfua 
MOdUrJUğOtcE>, Merkt zden mik
tarı kılfl cUzdao htcnildi~I OQ'· 
rnllmlştlr. 
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. VAlrAll~''ll M 
S eni. k~l~im'in i~indc bissedıyornm. Halbuki beu 

d • ısı.tnn ıç\nde b r zerreyim 1 ... Guneşler içinde 
ogar, içinde batar; aylar, yı'dıılar senin s~manda 

hbıl:it d"l t• w. "h . 
lll ı ' ıgı ı tıram n<>~e çileridir. Sen iti hu 

dutsu b" 1.~· ı ır ~aınataın nasıl olurda bir kalbr,. .s~garsın? 

b H yır, hnyı"r s n beııim mnddemi ı ıçinde değil 
uduttıuz aşkım n içilld~, san:ı olan aşlıımm, !enden 

gı len ~ şkımuı içiud sin . . . 
Vatanını f S ni duymaı · ob ! ne doyulmaz 

saadet tit 1 ı . ' · ı lnp nn senuı & .... vgınl" .. vunur a&mla· 
rı ııı · ' e Sf'nı:ı sevgıule dağılır ve yaşamak ihtirasım 
senin aşkıo.!a al<>vlcuır •. Sf"n ki s vilec k övülecek 
l.!ı:runda 1 ver k ca 1 v rifec k tek ve '.nıbkadde~ 
'edıksıo 1 . . 

f • V t~n1 oı 1 Mehaıet Altif, s ııiu ug-.tunda ölen 
·:rın ı -

k hk ez:u 81 rna, keblu.:şenJı r~ n ~ö;..e çi dikti o 
t: l.{lanl~r ki senin ratını - l ·d· S · - , d 

ö•~ J d ,,. n sus erı 1r. enın ugrun a 
U.r.Dd r. chınek Vdtao oldu!"r. Kim v tan olmak 

.. 
1 ıue asret ç ı., • k K . ya.lçı k 

1 
e mıyec ? im o ~şıız guru:-un 

u aya arına tır anmak için can atmayacak ? 
Vatanım ! Sen kalb ~ . . d . ı: b" 

sensin N· h d mın ıçın .. 110, uayu kal ım 
aeıı ol~ u zı~ a çarpan, k famda işi. yen dilimde 

u .sensın Ben sende b' . . 
1'ının v ıı . . n ır zerreyım, senın aş 

0 &aııı ıçınde eri i b' .ı~ 
seuin içine l k . . Y P !r uamla lav olmak 

a ma ıstıyorum oh, Vatanım l 

İhsan Gültekin 

Da t ve 
S UlJrda ı ıld ya renkJ 

ğııu, bıikışıuıa co AD er ~ev1IJJlsor TubessUm011lu do 
gttları g HılOu 

0 
.,.. ' rıeş eıı.e Ç rpınsn sHgimlo dal 

SM Varlığın 
1 

t U S biU ılal durnı d8D Okşaruada V~ 
GöıQyorıııZU~tur.d 1 r kl>tHtlteu Lir mu iklı.it1 ıuhk. 

lr ırcner k gQldnı • haytıtıımb babç s1nd çiçekler ı::ıcs 
c n buluo e' H• . er~ boy ntlı1 r va renkler göıbebekieriade 
il oereb. b!.'.llrdl ç h reıerly&J kalp lşUyı.klaıı gibi k._tmer 

er. 

. . ...... . . . ' . ,. . . . . . . . . 
SeT2lmln d(lo 

kavram kıvum kıztır/esuıd8 dalga dıılgn moraran dhğlar, 
göl1' .ı,r var Orad 0 ıutsr ve kıotmer b.etm~r kııyn116an 

ıt Yddııt · ı.. l hırı, mehtap blllOrtıış 
0 

h ar sev.g wln ya..ut eşan damlacık. 
knrılcımlHrıdı • avıı: ı ve ~lm11ekler gökleri ~akan 

.. , .. . .. . . 
Ümitlerim ş. r sof 1 • • • • • • • • • • 

ııio diye rU.1 olerımıo zQY.o Ul'a çıktıler. GUolNdir gslE'cek· 
Urdınn k d r "Çl ğ•rn k nr~t saruyıcm llAbl Lir ntŞ'e ile 

litl 1 gel aı tık· i .~~o a Be 1 b<. kley rıım. 
ceıu.Yur • ç ~ki el~ıs göl kutusuna bssrtıt .. -

Mu:ı:affer Korlu 

Bir Gence Öğütler 
Ne yaldızcılordanız ne J1arn sofuyuz 

Seıabı küpünden icenlerdeniz 
A_ta~rk rejrninin f eylesofiyiz 
Sı:atı uçarak geçenlerdeniz 

Ne tarih okuduk ne de hendese 

Ne mektep görmüşüz nede medrese 
Koyamaz kimseler bizi ~ofese 
iyiyi kötüyü seçenlerdeniz 

Metelik vermeyiz mevkiye mala 
Minnet eylemeyiz asla bır kula 

Felekle:: kaç kerre verdık kolkola 
insanlığa kiymet biçenlerdeniz. 

\.. Baba Saline Ôgütçen 

..... 
\ 

i 
1 

./ 

ve EDEBiY.'--;l __ Jfıd 

Bir gül olup açacak bahçende sevgim 

Ay doğar ;gibi sessiz, nazlı naiJı .. 
Pencerenden bo~arken saçlarını tara 

Görürler. kıskanınrn .. 

Yıldızlan dev~irip getirmek istiyorum 

Gözl~rini göstermek için ! 
Sarkılorım süslesin altın rüyalarını 
~imseye söyleme sakın ! .. 

Y oğrnur nekodor idi yağıyor bok 

T opraqın bütün .(.tmidi . 

Gül dalında bülbülü dirıle 
Onu ben salıveidım içimden 

91.akkt ~ıincag 

Tannyo Dönüş 
A~lomak istiyııum. ağ/amale istı'yorum; 
Bir i ,ç~·uı ırmak gibi Ç'lğlaMak istiyorum .• 
Sükun dahn ummıinu tJarmak için çırpınıp 
Var/lğımı lıuzuıa ballamak istiyorum . .. 

Artık ınbrım tii'<tndi, dd;,Jim clüşürıcnlm ; 
Gıirıdüzden ı~ık umtlam, sı1kün um811M geceden,. 
Hiçbir {.ey kurtarmadı gönlümrJ islc~nceJen, 
Mnıidimi o f\'üı'a blllarnafc ist"gorarn l "l. 

O. Sebôti ER ENG/L 

Aşık bana derler 
Yanmadı hiçbir MFcnun bu icada,. l!.~jtıi ına, 

Dttsil.Jr I bende O•fe'nirı Füzüli'nin a1kı ııar , 

lrıdirmekle balgoıu ktndi kafa tasına • 

Frrlıacl bile SftJmtıli Şirin'İlıi hrı icatla, 

.... 
• 

Doldururken etıofı ışıkları ıabolun, 

S yısı b,.J /i olmaz bende fu_qai11•, ahı,. 

/ ı temez ıö:ılüm f• Mut Cennetini Al(ulun , 

Ondan bancı ıelecek felüket/~ti arar • 

Zeki "toRmurdereli 

Muhayyel Sevgiliye 

Damla dam/• ıdıülıün göı9aşlarında 1.üırln, 

Mat min• bürünme salcın, bu 'tJı/ da tüdn; 

• Ebedi agetimdir " o 11gda11 parlak yilıün ; 

Anloma.ı okrıganlar. 

Üıiilm! üdümüzJen ktçıe de gtllar bil~ , 

Mıiri,;.l.zde u11u11an hatıra gelmez dile ; 

8ukmt1 dost/srımızın salladıfı mendile , 

Bil lci : Rigatlır onlar. 

Kemal Bahir AKINCI 

QAGIAIYOASUN! 
Çafırıyorıa11 .•. 

Biliyoruz : 
Çiçekler, sular oe yılclıılariyle lcılirıat lıep UJ,lde, 

Sıma gtdmelc isteriz elbeft• : 
Ama, içimizde b!t el tutugor biıi : 

"Çı"çelc mi ? Hani dünkü rerıgi rıe lcof(uu , 
Su mu ? Ha•l Jıinkü tadı ve seı; . 
Ytldı:ı mı ? Hani dd•kii lftOnaıı oe parıllısı ? '' 
Di11errk alrkoyııgor bizi •.. 
Ö.Jlr: de , /,ı.ı belcle , 

O di bir 1ür1 kıraralc 
S•na gelecefi• muhg/clca/c I 

Korçeg 

l<ayl:>et:niyec~'ctir. B be şk\ dııi ıa 
ins&.nlara etı büyük ne :ıe, "mirl v~ 
metanet it ynnğı <>'muş onJarı 
nib~yetıiz t-_mf'l ve b e1u peşitt• 

de l<0şturqı şh;r. Diğ r a h an 
bir yana ıkıoyalun, ınusik" de bir ;çok 
dahiler en müke me ~erlerini aşk 
bı.ihrauları esn em da vtirm · şletdir; 
mesela : "Mozart en güt l ıı>pe~a· 
Jarmd_1p biri olan " sa'rdyda ksz 
kaçırm >--,, yı nişanlısı Conft~nze 
ıçıo yazdı ve işap ı:ttımı ismini 
eserdeki ıkı:!a verdi. Bcelbov 'in 
b\.zin, içlı dördüncü ı tnfo isi bir 
iaŞkın sukuti ha'yalind doğdu, 

Wange ı v211i ltarısı• Cosicıa'.ının 
ıaşl< ve teşvikiyle o dev esı:rleri 

meydan ıt·diri:li. Clıopio Gorgcs 
Sande'a iİiık o'duktan sonra p 

güı.el piyano şiiri i i yaıdı. " Bu 
na ağıhen İ ı blWfin aŞk iÇiu" 
o fizik bir hastalıktı~. niht-r,et bir 
~liçla t~davi f'dilfulilir n diycr. 

Her llangi bir idaiada büküm 
kazana~ilmek ıçiıı nıuhakknk iıbat 
it:rck otciuğuna gôre, ılim ~caba 'bu
güne kaöar k'aç aşrğı ila~lcı tedavi 
cdebilmittir ? 

-Eğer bu&üo, tabiatın reo~, scı, 
kok~. tat ve wa diyte insanını 
duyabil\yor, iyi,' giızel ve doğruyu 
idrak eliebiliyor sa~·, bir Şeye, yani 

aşka IDf dıunuz, Zaten a~k olma-sa 
insanlara. karakter, irnde, ' ıymaa 
ve cesa et mefhumları ıda meşkol· 
mıyacaL:tı; dünyanın dedikodusuna, 
yalaorna, iftiras oa, kinine, ıulmona 
tabammlil edemiyectktik... Büyük 
bir ınütefekkirimbin dedjği gibi 
"Aıktan kurtulupt-a ne yapacağız? 
Mes'ut mu olacağız? Şayet dünya 
üıerindQ bir sandet vaua t> da 
yalnız aık ta d('ğil midir ? . . . Aşkı 
içimiıdt'D -alınız; her şey söner, 
dilya kararır, ortada biç bir ş y 
kalmaz, batta ilim bile •• 

Salih ÇAOA TA 'f 

. . 
_......._._ ........... ~----~ 

:Oüny~=- ı:r.ı. 
15 : Şısneser RoıuanL 

} 7 -- Bu balar ve çocuklar 

(1801). Ycıı:an: /u.ın Turgeııief. 

George Mo;,11e T urgcnief'in eski 

çağdan beri gelişen en büyük ar list 

ulduaıwu söylerdi. 'tuıgenirf hay 

7d fi!rlc "1ir şekiliJe lıa .ikatle gi{ 
zc:ıliai birltşliı mi şiir. Bu romanda 

o her devirde t•e her mrmlekette 

babalar ile çocuklar arasında zu· 

hur eden ihti/cilleritt ölmez bir 

tasvirini gapmı~tır. 

12 - Sefiller (18fi2). Yazan: 
V.ctor Hug" 8~ romanda Victor 

Hugo dıinyayı ft.th~tmiştir. Jean 

Vo 1jean edebiyat kadar 'ibcaidlr; 

pek az tomanaa bu 'kader güzel 

par,alar ve heyecanlı anlar bul~nur. ı 
)...;._ _ _;__ ____ ~-ı---r-·(' 

' 
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mla& taıımaktadır. 
Bu aebeple, ıabil ıoıeai . 

DİD yaptmlm111 buıuıunda 
Milli Şefe maruzatta bulu~ 
naa bir mebuıumuıa· "bına 
Trabzon - Samıua ;e Trab: 
ıon - Erı.iDcan demiryolun 
dan bab1ecliaiz .. buyurmuı 
lardır. 

Ba cenp, Demir ve çelik 
ka~ar ••ilam bir irade kay· 
na11ndan ylikıelmiı oldu. 
iuna ıöre, mutlak v• mut· 
lak bu ıah damaırlarına ka· 
YUfacaiımızın peşia temi. 
D~tı ve mOjdeai halinde 
ıönGllerimize yerleımiıtir. 

Sar.abatan demiryolundın 
babae~dmeıini iıteyen lnöoO, 
ıoıının mabaUi mil 
1 eııeıe -

.er tarafından Hilanmaaını 
zımnen anlatmıı bulunmak· 
tadarlar. 

Buna uyarık, ıabil vili. 
yetlerimiıin • Trabıo•'un 
Y•P.hiı bu hamleye mite· 
nazır bi~ faaliyet göıtermeıi 
pek yerındo ve d~ierinde 
olur. 

ÇULHA 

D'tr 
Venlyol 

Belkıs Şenses 
Süzan Gürses 

lstanbuld~~ geldiler 
Mükemmel ince saz heyetinin işti-r 
rakile yarından itibaren her gece 
_Uzunsokak Kristal aile bahçesinde 

Maliye Vekaletinden eski 5 10 ve 
' 20 poraltkların tedavülden 

kaldıulması hakkında 
DEFl'E~DARLIKT AN : 

.J:.s/c.. • ,_ 
6. le 1 nı1eel .5. 10 ve 20 porolıfcların gerine duntelli 

1~/c uıulfalclarlo bron% !O paralar darp 'Ol! pigflsaya kafi 
mı tarda. le l . . . 0 I çı Qrı mıı oJduf(undon ~skı 111/cel .5. I "De 20 
~=~~,'k}arıa 30-6 - l !14 2 tarihinden jOnra tetlafliiltlen 

rı nıası lcararlaştuılmrıtır. 
lt'b Mukar uf:ılc paralar 1 Temmuz 1942 tarihinden 

1 •lcrın artılc ltdavül etmıgıcalc (le bu tarihden itibaren 
•nca hi ~ . . ,. ıene muddttle yalnıı ma/sandılr.larıle Cumhu 
rı~t le 
6 le '"" rı bc.ınkusı şubelerine ve Cumlıurigd merkez 
t:" ts~ ıu6esi olmayan yerlerde Ziraat bankası şubeleri 

re 111 •n lcai•I edltr/Jilecektir. 
l Ellerinde bu afalc p:ıralardon bulunanların bunları 

';" •antlclarile c.,,.hııriget merkez banka oe siraat ban· 
=-ası ıa elerindı tehdU etmeleri ilan olunur. YENiYOL 

Haftada iki de(a çıkar Pazarlıkla dükkd-n icar artırması 
Siyaıi Gazete 8 l d' d e e ıye encümenin en: 

Ba1tldıt1 yer • T b A le 
Yeniyol ..."atb~a;;11 ö _ çı artırma .,,.üdJsti on gün uzatılan mamlta"e 

u ~unde lciin "Hal /Jinasl'nian tatil edihn 70, 72 (le 86 
B.k~·ıs ••trlyata ld_, • .cıeıı Q 

1
lu dülclca"lar.11 ihale gtinii /cimse talip çıkmadılındon 

it illditi Kulakıızo1ırıu 1tleı" iir J 
F' . 5 ilıal J u.alclcö.nlar 6ir ag müddetle ve paıarlılcla talibine 
ıatı S kurUft - • e•Uece;; ilan olrınur. 

Ydlıiı (SSO) k ur. 
- uruıtur p 1 ki d kl'l t 

R ... , u ... a.".:-.. t • azarı a ü KÔn icar artırması s k trı: 
•uttur Belediye encümeninden : 

Zayi •UhOr ~ 1/4çı/c artırma mıiddttl on tiin ruatılan sinema bina· 
--

r. c 
1
''- ·~ asında beledi~ge 11it 271 No la aülclcina ihale 

. . Zir.aot 8 una lcı'" t ı· L '..J • f r,.,,o,. ' •nlcası ,,, ' se a ıp ''"'"'••rgıntlan 01tırmadon sar ıno~arla 
210g No 1

18 •ıinlle •• .. vcut ••Av lr d ag İçinde par.tll'ldcla lcnnunt şerait dairesinde 
6111da lcuİı• dta~orr•/ laese- ._._ ' 1 ecele talihine ihale ed r iH ;/in o/anar. 

:~:~~ .,,~~. ·~:,;:,h~:- H .. e .. m ş._ı: ;:ı.- m a k..... ~ 
' 

L ... •dciıin/11 L ~/c 1 ' 
Od•r. llfı nuJ 

• 
'4ra/tl6e K, t 1 

-

9 G~~a~e~:!lu i S i y e n e r e 
K - l<IZILA Y REISLİGİNDEN 
İralık Ev !Jetiıd~ern.leketin ııaalıtaç 1.ıı., hasta httkıu hemşireyi 

Pol/ttJt/a ik" lı•ıta 6 '";"' için bü.gülr. em~kıı, e idame edilen lc.ı%ılag 
/on. bir mutb 1 0 do. bir sa. ııgGn 1,° '~' lt.etnşireler mdtf.bme btenilen fJası/ları ta· 
od•$t rı Yine ak bir Yemelc cq•tır. ~· 1a"'la •ıto nNlıtehi bitirmiş /cı% talebe alına· 
.,,,CIJ iki od, 1 bu eve oit paruııı ~~ •l_l Jılı 3 .ene a/:ı''tl mektebde ytmelc ve ıigim 
bale ve biı : '· bir mut. lılc 1tarı~ık7ı• ıi6i ~moıırları md.t1!bd11 yilcanır (le ag. 
kliçülc blı e anyosu olan deelet it ,•hrı agrıca fJeriiir melcteb bitirildiği ıaman 
Evin bol f v klra//Jctır aı a a I . Jı . d 
C•ılt meuulndıklığ) Ve. h· •lir i~alı le l ne •rın e muntaz m•vlciin • derluıl f1Q%ife 

.. raıı mı .. r gartilar a acd: "' telcaud o/ocak htmıireler için ayrıca 
Dıva vekili 7"ı vc_1.1ttur. edilir A""'tlır ve bu gardda iaıe ve ibateleri temin 

!!Dractat eme/ Uner'e iiııre' r,..:rıca 6u sme iste/eli t•lebege lcolaylılc olmalc 
~-. nıerA:eıı,., ~e,ndan Jşta,.l>ula lcadar gol mH11rıJı Kızılay 

Pazarlıkia. ~:····ıı.,, uan olunu,. 2- 4 

ıra artırması 
Ne•'l 11oelik muham 

M men bedeli 
muvakkat 

temloRt 
., HıOJa• 8 •kll icarı 

Meııı rnırı Dlkkaı Mubtttıa Eski klracuu Lira Kr. 
llıua ""• ı Babçe Ortablıar ! Ab11ıet Ou.ösemeo 2 ı O 

Dl Tekke - JO hlııeu oteı Yeııcu•a J8<l Eorer '"'-ilk 36 
rooıı cı1aıı l>tlkk.tn Moloz 4 yu 

V lılıtıaa ~kıaıkcııu 128 10 

akıflar M"d" '°"• ..... ~ ~~ 
1 Yukarldıı u urlüg"" u·· Ad 8

••n Saka 80 
stektı çıkmıd t eYaafı Iııuı en • 

T 1 •odın P• l•Jrl illa ., • 

• miktarı 
Lira Kr. 
ı~ 75 
2 70 

1 

2 

76 
13 
90 
25 

•llp Olıafırı &arbkıa klrı11 'n,.uUerı ktraııoa 
' berltQ Yakıtı erU•eletllıı il eta arttı m" Ve uıafmı IDOddetleriode 

ır lclırt1ıa, • •ra, vertıwtş tlr. 
''•••llırı llGı c 1uııur. 1-11 

Tanzifat ve tenvirai' 
ver.gileri hakkında 

Belediye Riyasetinden: 
1941 yılı içm tahakkuk edtm tanzifat ve tenıdt81 

vergi 11e resimlerinin tediye müddetlerini gösterir i'11"'' 
nameler miike//eflerine tevzi edilmelctt.dir. Yazliı rnüd· 
det/erde t~diye edilme ven vergilere 0/ 070 zam edilerek ıahj 
sili emval kanununa tevfikan tahsil edilec,ği bild;rilir. 3 1 

Üç baş aygır merkep satılacak 
Vilayet daimi encömeninden: 

1 
Hususi Muhase6e9e ait aygır merkep 2-7 -· 942 ttı· 

rihi11e ç.:ıtan perşembe tünü saat on dörtde Belediye mı9· 
danında ayrı ayrı ale11i müzag~de surt!tigle ıatılacalılt''j 
isteklilerin o gün fJe saotta meı/cur mahale g:lmeleri. 1..,,.. 

.. Açık eksiltme ile yolların esash 
tamirat eksiltmesi 

Vilayet daimi encfimeninden : • 
Tr11bıon - Giresun ve Tr1:1bıo11 - Maçka yolları Uti8' 1 

kısmandaıı Atapıırk, - Lise arasıodald yoluıt esasla tamirata 6'.Jl'• 
Ura 22 kuruşluk keşif bedeli Qzerlnden 21 gOn mOddetle 11C1 

ekslltilleğe konulmuştur. Muvakkat temioetı 398 lira 04 kııruıtııtj 
Eksiltme: 8 - 7 -9t2 hrlbloe çntan çarşamba gUnO sıı• 

t5 de vilayel mokamıoda toplanacak olan daimi encUrne:ıde uı; 
lesi yapıhcıtkhr. Keşif ve şartoameslııl görmek lıtlyonlerlP b 1 
gna e.ncnmeo kalenıioe ve talip olırıların muvıık.kut teOlıo•, 
veJı b,mka mektuplarlyle mezk Qr glln •e ıaattıt eıu:oı:ue0 
muracaatları 4 -4 

•• 

O 1 ü gömülmesi m e rı 
edilen mezarlıklar 

Belediye reisliğinden : 
Belediye mızarlılc.lar nizomnanıesi mucibince aı• 

ıömıilmesi men edilen ıehir dahilindeki meıarlılc.larJtJ'° 
meloı mevkiinde oe sahil gıuinosunnn cenubunda k41-
metrnlc. Mezarlığın feshine lcaror oerilmiştir. JA 

Brı meıarlılcda ıömülü ha/cayanın ilci ag zGr/tll ~ 
suhip ve alakalı/arı lara/ındaa asri muarlı;o nalclı"' 
melıri we bu müddet bitti/eten snnra nalcledilme9tn '-j 
ıarların beledi11ce kaldırılacağı sagm h!ılka ilan oluna.'·7 

iki itfaiye neferi almaca~ 
Belediye Riyasetinden: 

1942 Mali gılı belediye itfaiye teslt.ilitına 30 il'' 
ücretle ilci ne/er alınacakdır. 

Nlf erliğf lcahol şartları a1aiıda ıösterilmiştir ı 

1 - 1.68 b•g. 25 - 35 Jaı arazında elmalc. -,. 
2 - lılc mt'lctep mezunu fleıa o derecede tahıil ı0 

mriş olduğuna dair otsilca ihraz etmek. . 
3 - Aslcerlilcle iltili bulunmamalc. /f 
4 - Sıhlı·ıti it/aigecilije eleeriıli balanJa;una Jı 

lıegdi sıhhiye rapora i6raı etmelc, ~ 
j - Yüz kııartu:ı suçla ilgili ~ega mala/cllfllİ~ 

sabılcası fle o derıcsde bir fiil ve suçla m11lı' ıl 11 bol 
madı;ına dair oesilcası olmak ıa•tdır. _, 

6 - Ba e'Osa/a lı•iı olop agrıc.a bora calmagı bili 
ltr tercih edilecektir. . ffl'I 

/Ju ıartlor daiT1sinde earakı mdHitel1rini ı• .. ,t' 
eden taliplerin müsabaka imtihanına iıtir4/c etmek ",,., 
10 Temma% 912 sabahın• lcadar 6tl•liige rigoseti11ı 
racaatları iltln olunur. 2 -,V 

S a y ı n M ü ş t e r i 1 e r i m i ze ~ 
Birçok tecrübelerden aonra kundura üzerinde belli olıo'..,1 

ıartile dikitıiz yapııtırma uıulile yama yapm•Y• 
M u v f f a k o 1 d u k • d'ııJ 

Nihayet BJ'ökkabıoıa 1aıınn11 3- 4 yerinde Jtrtıklar ollll ~ 
yıpılu işhı mükemmeliyeti dol11111lle biç belli olm11ıel 

derecede mDşterllerimlzlo tam arzularını bu busuıta 
temin etmekle bllb11aa iftihar du1mattayıı. '$ 

Kiiçük bir tectübe ile memnun olacağınızı bi1diri11
1' 

1 
• Y I L O IZ • Kuod11ra Ta•lr~;, 

Oımarı Top•I U.urııokalc No, 1 

t:,,. \ 


