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Yarın Sirk eti intihabı var ... 
T rabzonda da 
Bir hayır sevenler 
Cemiyeti 
Kurulamaz mı ? 

Lüksemburg üzerinde 20 tayyaref 
3 Alman askeri Hollanda topraklanna mı kaçmış? ! 

V arlıklan yokluğa düt . 
mü.ş, ızbraplarını iç· 
lerınde boğmak itiya-

llnkara 26 ( 11. 11. ) - Bugün öğleyP. doğrv 20 kadar yabancı tayyare iki 
grup halinde Lüksemburg üzerinden uçmuştur. Bu tayyareler defi toplann ate~ile 
karşılanmışl!r. Sog qünlerde biri tayyare çavuşu olmak üzere 3 /liman askeri Hollanda 
toprak/arma kacmışttr. l 

dını terkedemcmit aileleri 
dütünmek, hepimiz için bir 
hemşehrilik, bir yurdda~lık 
borcudnr. Bu karlı fırtınalı 
aünlcrde, ıobalan~ızın ba
!uıda, sıcak çorbalarımızı 
•çerken, konukomıu arasın
da, mahalle içlerinde, bir 
tutanı odundan, bir avuç 
tuzdan mahrum nice aileler 
lllevcut olduğunu unutma
malıyız. 

10 yatakh bir 
Çocuk yuvası 
Merasimle açıldı 

Değirmenderede bir cinayet 

Zabıta katili yakaladı 

Dilenenler, şurada bura
~· hizmet görmek suretile 
ayatlannı kazanabilenler 

llltvzuunıuzun haricindedir. 
~ı.l bizim karşılamak iste
diıımiz zümre varlıktan 
Y~lduia düşmllt, çalııacak 
b11e uzuvlarını kaybetmit, 
er ile ıebep Yesaiklc olur
~ 0lauıı ıelir kaynakları 
t •~ıı, geçim vaııtaları 
eıeJıule ugr~ amıt fakat bü· 

tii b , 11 u sarsıntılara rağmen 
ıztıraplar, ıadece kendi iç
i . d erııı e saldı kalmış insan 
lardır 1 

Bunların da bizim gibi 
mektebe iİdeo çocukları, 
koııukomıu arasında düşüp 
kalkan ienç kızları vardır. 
Mektepli arkadaıları ara
ıında boynu bükük geçen 
fU ıenç kwn ayaiındaki 
ökçesi daiılmıt iskarpine 
bakın, bu bakıı, o ailenin 
iizli ve daima örtülü kalan 
aef aletini bir ıinema şeridi 
halinde gözlerimizin önünde 
a-eıdirmiye kafi gelir. 

Dul kadınlar, babasız 
çocuklar, gıdasını alamadı
iı için ayakta ve yatakta 

Çocuk esirgeme kurumu 
taraftndan Pazar günü şeh· 
rimizde eski polis mektebi 
binasmda 1 O yataklı bir ço
cuk yuvası merasimle açıl
mışflr. Bu çocuk yuvası 

kimsesiz çocuk/an okutac11k. 
yedirecek, geydirecek ve ya 
t1racak ve her dürlü istira 
hat ve bakım/arım temin 
edecektir. 

Ötedenberi şiddetle ihtı · 
yaç hiısedilmekte olan böy 
le bir yuvamn açılışı şeh 

rimizde bügük bir memnu
niyetle karşılanmıştlf. 

ltÇJ/Jş töreninde Parti 
Müfettişimiz lstanbul me· 
busu muhterem Sadettin 
Uraz ve muhterem Valımiz 
Osman Sabri 11dal. Parti 

tur. 
Çocuk yuvası Pazar gü

nünden ıtibaren fakir ve 
k msesiz çocuklara himaye 
kapulartnı açmış bulunmak· 
tad/f, 

Çocuk yuras11un yakin 
günlerde daha gEniş ve da· 
ha mükemmel bir şekil al
mı:sı yolunda Valimiz 
Osman Sabri lldal ve Parti 
Müfettışimiz Sadettin Ura~ 
yakınen alakadar olmakta
dırlar. 

Bedri Ah~skalı 
her gün biraz daha eriyen Erzincan zeüele felake · 
ıenç kızlar... İşte bu aile tinde Yarali olarak ankaz 
ocaklarından bu ııtırap du· altından arkadaşımız Kerıan 
nıanları yükselmektedir! Di · Oğuzlu tarafından kuıtanl
lenmek ıöyle dursun, derdi- mış olan Erzincan maarif 
ili en yakin komşusuna bile müdürü hemşehrimiz Bedri 
açamıyan bu kabil aileler flhıskali akraba ve hemşeh
elbette ki, cemiyet içinde, rilerini görmek üzere şeh 
hemıehriler araıında düşü- rimize gelmiştir. 

Elektrik şirketinde 
Heyeti uaumiye 

toplaatısı 
Elektrik şirketi heyeti 

umumiye toplantısı yarın 

öileden sonra şirket bina· 
sında yapılacaktır. Hissedar 
bulundukları için şirketin 
heyeti umumiye toplantııı 
münasebetile şehrimize ielen 
Sumerbank müfettişlerinden 
Muzaffer Soysallı dün parti 
binasındaki çalışma daire 
!erinde Parti müfettiıimiz 
İstanbul mebusu muhterem 

Sadettin Urazı ziyaret etmiş 
ve uzun müddet görüşmüş 
lerdir. 

Şirket yeni idare mec. 
liıinin cereyan ücretlerinde 
halkın memnuniyetini mucip 
tenzilat yapacağı kuvvetle 
söylenmektedir. 

Tayin 
Milli emlak baıkatipliği · 

ne Üçüncü umumi müfettiı· 
lik memurlarından Mükerrem 
Tuzgiray tayin edilmiştir. 
Muvaffakiyet temenni ederiz. 

lliilecck ve hal çaresi aranıp Bir kaç gün aramızda 
bulunacak bir mevzu ve bir kaldıktan sonra yem tayin 
~ıeledir... Asıl yardıma edildiği lzmit mulrif mü 
llluhtaç olan bu kabil in- dürıüğü vazdesme gıdecek 
•anları arayıp bulacak, hal· olan değerli maanfcımıze K 1 S A C A 
lerini soracak, dertlerini geçmiş olsun ve hoş geldın 
ıztıraplarını tehvine çalışa. aerız. Otobüs f ıatları 
cak bir teıkilabmlz mevcut 1--------"'~;...;;;_-~==-ı Soi1Jksuya işliyen oto
deiildir. Hemşehriler ara- gibi Trabzonda da hemen büıler zarar ediyormuş, bu
ıında, bu mevzu karşısında bir « hayır sevenler cemi- nun için fiatlara beş kuruş 
aıaddi yardımlarını asla yeti ,. kurulmuş, ve bu su- zam yapılacakmış. Gerçi 
eairıemiyecek yüzlerce ve r~t~e memleket davalarından ba zamla zarar karşılanır, 
binlerce hayır sever insan- bırı daha kazanılmış olur 1 fakat, timdi akşam sabah 
lar vardır. lıte bunlardan 1 Böyle hayırlı bir teşebbüs otobüsleri dolduran köylü· 
bir kaçı ıöyle bir ele ve öne karıısında sayın Val~~iz~ de ler de pahalı gördükleri 
alınıp tet•ik edilse Ankara· azami muzaharetlerını esır- için yürümeyi tercih ederler. 
da, latanbulda ve daha ba- iemiyeceklerinden eminiz.. Bu ciheti do beaaba kat-
" 'iliJ•tlerimiıdı olduiu Bekir Sükuti Kuloksııoğlu mak li11aıl 

1 

Atıf Yörükoğlu 
Bir iki haf tadan beri şeh

rimizde tef fişini yapan ti· 
caret vekaleti teşkilatlan
dırma umum müdürlüğü 
müşaviri 8 . lltJf Yörükoğlu 
dün llnkaraya hareket et· 
miştir. 

İdare heyetinde 
Dün Valimiz Osman Sabri 

Adalın riyasetinde vilayet 
idare heyeti mutat toplan· 
tısını yaparak memurin 
muhakematma ve idare 
heyetme ait evrakı müzdke· 
re ederek neticelendirmiştir. 

Köy Muhtarlar1nın 
toplantısı 

Evnlkt gUo merkez kazıyı 
batlı köy muhtarları H!lkeYln· 
de deterli mektupcamuz Bay 
Beh~et Ertaoıa ri711eti ıltıada 
toplanarak sayım itleri lserlode 
~OrQşUlmUştıır. Toplaatıdı Der
terdarımıc Azlı Kutılay da ha· 
ur bulunmuştur. 

Kemal Atila 
Rize vilayet ziraat çay 

ve narenciye fidanlıkları 
müdürü Kemal Atila dün 
Güneysu vapurile fehrimize 
gclmiı, Uzvi gübre fabrika
ıını gezmiş ve ayni vapurla 
Orduya gitmiştir. 

Felaketzede komiı· 
yonunun toplantısı 

Duo emniyet dalrnlade 
Valimlıla rlyuetindo Kızılay 
M!lfettifi 8. Edip de hazır ol
daaıa hatde fellketıede komi•· 
10011 bir toplıatı 7apmı1 Te b• 
toplaatıh telak:et1edelere yar· 
dua itleri aörOtlltrık 1ar•••• 
alt evrakı atUoıluClralftt.r. 

Spor hareketleri f_o_L_u--=-ş _L _A_R_) 
• 

1939-1940 yılı resmi Ç k y 
Futbol bölge birincilikleri OCU UVOSI 
24-3-940 tarihinde niha
yete ermiş, bölge futbol ajan· 
lığınca verilen kararlar ve 
puvanlara göre 29 puvanla 
birinciliği İdman Gücü, 25 
puvanla · ikinciliği İdman 
Ocağı; 23 puvanla üçüncü
lüğü Sebat İdman Yurdu; 
14 puvanla dördüncülüğü 
Doğanspor, 13 puvanla be
şinciliği Necmiati; 2 puvan· 

la altıncılığı Birlikspor al
mııtır. 

1939-·1940 yılı ikinci 
takımlar arasında birinciliği 
hiç yenilmeden 18 puvanla 
yine İdman Gücü kulübü 
kazanmıştır. 

Güclülerin 
Ziyafeti 

Memleketimizin güzid~ 
ve çalııkan spor te~ekkül
lerinden biri olan İdman 
Gücü kulübu, 939 - 940 
yılı futbol lik maçları ao-
nunda gerek birinci Ye ıe
rekae ikinci takımlarda Trab· 
zon pmpiyonluğwau kaıan· 
ması ıerefiıae, Kulüb i.&are 
heyeti tarafından Pazar 
günü akıamı bütün futbol. 
culara Y eıilyurtta 35 kiti. 
lik bir yemek ziyafeti veril. 
mittir. 

Ziyafet çok ıamimi ve 
neş'eli bir hava içinde geç
miş ve kulüb azasından 
Nihad Eımerin, Kulübun 
mazi ve haldeki vaziyetini 
tebarüz ettiren hitabesi 
sürekli alkıtlarla karşılan 
mııtır. 

· Hilmi Sun 
.. An_kara E~lik baktriyo

loJı muesseıesınde yeni çı· 
kan aıı ve seromlar Ozerin
de malumat edinmek lizere 
Ziraat Vekaletince bir kura 
açılmış 'ye bu kursta staj 
görmek için Viliyetimiz ve
teriner müdürü Hilmi Sun 
dün Ankaraya hareket et· 
mittir. 

Çocuk Esirıem• K•rumu g•· 
çın pnar gi-,.ü on yataklı bir 
çocuk guoHı açmıştu. Sagı.,. Va· 
limiz.in oe lcıumıtli Parti Müfet· 
tieimizin ıeref uırdikleri açılış 
töreniııtdı halkın ıöstırdiği alci· 
ktı bilhasıtı anılmaja aı;ır. 

Çocuk Yuvaıı yapılan bina· 
nın ısasındaa böyle bir ,..a/c.ıat 
irin kuruldll;unrı öjrenigoras. 
Bir zııraaıelcu "lılahhanı,, ismi 
altında binada bir çok. genç g•· 
tişmiştlr. Şoıcradan ihmal edilu 
bu hayırlı teşkilatın bııgü• Çocuk 
Eıirgımı Kurumu tarafından 
canlantlmlışı-,.ı şükranla karşı· 

lıgoruz. Bu aratla Valimi:ıin göı· 
terdiği alciluıgı tltı belirtmek bor· 
cıımıızdur. 

Gtrçi huıün ia gaotıtla a•· 
cak on tane kimıesi% ok•l Ç•· 

ğındtı çocuja tam bir ıefkat fÖS· 

termek imkanı .LJı ıdilecılc; 
fakat, şüpheıis bil lla bir istir; 
hanıi başlanııç OOJJI• mütevazı 
olmamıştır ? Bügüklerimiz. ilk 
fırıatta gatak ıaguının gi rmi 
beşe çıkarılmasını dılşünnulşler · 
tlir. Buna bina dtı eloeriılidir. 

Esirıemı Kurumu guv•gı 
huiü11kü temiz, tlüzenli haline 
koimalc. için 300 lira bdar 6ir 
tfllftir masrafı otrıniı 500 lira 
4• tlljer luııusl•r için ötlımiıtir. 

Y M"4•Ml Oll çocalctan h11.1lco 
609 ç~... 11c•k öjlı ıem•li 
tle oare11 Eıirıene• KurumG11u 
halkın lıa•iglti bulemıktetlir. 
Fakat itiraf etmek lazımdır. ki 
Kurumun ıöst1rdiği f aalıııte 
karşı ftırtlımlcrımırı orlınnak 
mıcburigetindegir. Her tıy mımur 
maaılarında11 lceıilı:ı miktar 100 
liraıı bilı tloltlarmamalctadı r. 
Bir de tüccarların iıkelı resmi· 
•• ilaue olarak oerdikleri ıüsde 
011 oar. Htılkın g11ptıjı gartlımla · 
rı da şrilc.rc11la anmakla kraber 
daha derli ttıpl• olmasını Jile· 
mekten lcentlimisi alarnıgoraz. 

Kom~llmu:ı Gir11ında Haıan 
Ftri•rırı iımindı hagır ıeııtr iir 
gurdtlaşımız. dörl ma•n.aıını~ı 

iki bin lira tlltaa ıeliriaı.' ~': 
mötldet sonrtı dtı müllcıgetını 
Çocuk Eıirı•me Kuru•una ha· 
fı,Ltımıştır. Epıgce !•~.an . ıvel 
Kaıseride Nula Nacı ısımlı lıa · 
migetli bir gardda~ tl• 40 bin 
lira uererelt. 6ir talebe ıurd u 
gaptırmı,tı. Son ıarıtelerden öğ 
rendiğimiu göre Hatagda Ba11cırı 
Mıvludı Ş1rbctci 10 bin lira 

Hakkı Tuncay 
- ırkui :l de -

GÖRÜŞLER DUYUŞLAR: 

Ha"1sinin ilhamı 
Vakit ö2'le .. Cıaavar düdü- Bizi• b17aa, sabahleyin ben 

ta Jemeae çatmyor .. Eve gi- eYdea çıktaktan ıoıra peaeeıo· 
diyorum, yalda burauma tavada alD önOaden kollarında Karnııl, 
kııartılaa Hamıi kokuıu ıellyor.. lçiade parıl parıl parlayan RO· 
Tıpkı Lokanta Titrialeri kartı· mnş m.tazaralı bamılsat .. lrnr· 

Hlcıları gOrmOf, Te : - Hıruaı! 
11oda ıt mldeleriıa t•rHi•I ıaaasl.. lıkaralık, içli tı•ılık iri 
gibi .• TallafJll edi7or•. Şimdi ıaıll 4111 ı.ııutılına ltarşısındıt 
tabıta dlıllmtı, ıtıelc• kıaar- oda benim rllti lmrcamiş, bir 11'1 
maj, Bzerlae limonu ıılı:ılmıı, kilo ll•ış u tam beni• iste 
dumanı tüten mQbarek. hı•ıl- dlğl• glbl kıaartmıı, beal bı•lı. · 
Din tıtab t:eken nıflı manıarasuu • l•met• ~aılamıf. . 

01 
BillAll, ıu ınd.t afrodit, •enOı Hıaıiyl afiyetle tıoav ·ı 
manıaraaıaa tercih ~derdim. bayururkea dOşU.ayoruoı ~v~ıt 
Hamsialn o ıuıel, leılı man· dakikada ldmbillr k•O yoz JI · ta•••· ' ıarllıDL.. hamıt.. yeniyor .. Ki1D1 

11 
, • .,11 • 

Eve yanaşırken içimden : kimi lıkar11ıaı, k1•1 iç le ırut 
Ah dedim, timdi böyl• bir ta· ııaı, kimi ııçrıt•••111' [ffııın 
bık bamıl ile, o nofia Te leziz batlıaaıını, kimi ~~1•'!8:ır nevi 
aaoaara ile .1tar1ılı111a, ne hoı ıl kuşu teamiJ• • 1 

'Ktllll Mıqır 
l L Börek f(bi blf f8f··1 !il DP 

o aca"... CEVDET rı 
.A.llaataa klfld t111ba ••••· _ ,.rkac z 4, _ 

alıttU ıaır iti llU,•ıldfla··· n 



[DOGDUKÇA 

Kuzu ve 
Menfaat 

Büyük Millet Meclisinde 

Çay Kanunu ilk Müzakeresi 
Yapıldı 

Bahara ulaştığımızı, ya· Büyük Millet mee isiade çay 
km tepelere, yeşeren bO$· kaauau layihasının tık mizakere· 
/uklara inen koyun sürüle- aiae başlanmııtır. 
rinden anlıyoruz. Onları Liyjhaaın i'•çea c:clıede baf · 
görünce, kantmız ısımyor. laoaa fak at azalarea healı okua· 
neş'emiz artıyor. Şefkat ma11u va~it buluaamadıtı için 
hislerimiz taş1YOr. Sürü, dünkü celseye bırakılan münke· 

re.i ıırasında 1. Halil Meateı 
baharın canlı süsüdür. (lzmir) ıö;ı: almış ve çay utı11111• 

Uzun bir kış boyunca devlet eliııde toplaamaaı batkın· 
ağıllarda ağlayan bu canlı dalti maddeaio defiştiriJmeıiDi ve 
süs/erin, engin ve yeşil bir aatııı• serbeat birakılmuını lat•· 
dekor alemine kar1şm11sı , .•işti. B Halit Meoteşi11 bu yolda 
ne hoş, ne tatil!.. verdiği takl'ir okuuduktaa aoı!• 

Kış'a girerken yalnrzlı- B. Saim Ali 0:1emre (R~ze) ıoı: 
• .. . tı· ı·çı·n,.1e ses aldı ve çay ribi haasu bır mad· 
gınrn meyusıye u' • . 

1
· d b . k k dcaıQ .. tıııaıo D,wlet e ıo • u 

siz ... Bahara ÇI ar: en, ak lunaaaaıı:lQ faydalarıaı iı:ab ederek 
sine. Yanında oynayan, SIÇ· takririn ltabulüoe mahal olaudıfını 
rayan yavrusile koyun. ıöyledi. 
mahlukat içinde en sevileni Ziraat Vekilimizin beyanatı 
ve fakat en çok işkence Bundu Hara küraüye 2'elın 
edilenidir. Bunun için ola · Ziraat Veltiliıaiz B. :Mubliı ErltmeD 

cak; koyun, her zaman gam aıı~ıdaki beyanatta buluadu. 
it, her zaman dertlidir. "- Arlı:adaıı• çok rüzeJ 

Bahilr ile büyüyen kuzu izab ettiler. Müıaadı ederıeDia 
da mukadder akibetini sez b111de bunun zaruretleriai ve ieıp· 

lamu bazı r .. kaıalara ialina4111 se. bu derece çJ/ğmhk ya-
par mıydı?. 

Bİı sabah evden gelir
ken Taksim boşluğuna se
rilen bir sürü gördüm. için 
de yumak qibi. kukla gibi 
zıplayan kuzulann seslerine 
kulak verdim: llna kovun
/ar. içli içli. Tavıusunu ça-
ğmrken işareti; kaim bir 
me.e .e.. Tıpkı ağlayor gibi, 
ağlayan hir kaval nağmesi 
gıbi.. Yavru kuzular, ince 
ıslık rey• .çığltk -halinde ve 
kesik. kesik me.. e.. me .. 

lih, kUTnaz yumurcak/ .. 
Daha bu çağda menfaat 
düşkünlüğü hal.. Neredsn 
öqrendin bunu? .. 

llnanr. anan olduğu için 
mi, yoksa memesinden süt 
fışkırdığı için mi anyorsun? .. 

inkara I üz u m yok; 
Me .. e .. me .. ; Meme diye 
me/eşiyorsun, flnne diye 
değil. ÇULH/1 

Hamsinin ilhamı 
- Başlar af ı 1. de -

ekmeğiyle, kimi sumun ekme
tiyle, kimi harci ile, kimi pi 
ynlııı, kimi sade ıotınl11, kimi 
limonla, turunçlu, kimi aalala 
ile kimi turp ve şal211mla, kimi 
ra.ıu, klmı yavan su llo... El:tıa· 

ııh nlkeJaw, ber kesin kendi 
kıllae göre y~diğlDl dUşUndflm· 
de ,... içimden : şu mubarek 
b lmal ae Ue yeoirıe JeDsio, 
iıter Q5tUne tatlı, ister, alt1oı1 
•Oğaa aarmıuk yensin .... Yeter 
ki iOnOl boşluğu, yürek lştibuı 
ıle 7vcıl11, bep~I bir ... Dedim .. 

Ha•ıi7l Jıem ylyiyor ve: 
1ıea de bu tDıJO üflşU .... Qrkeu 
birden a'-.hmı gelen ıu oldu : 

Ha~.ııl auaewioe fOyle cıerniş: 
- Anne beni tuttular, 
- Korkma birşey olmusını 
- Satıyorl:rl. 
- Korkma .... 

arze.iecıtim. 

Bu çay itine bışlıyalı epeyoe 
bir zaman eldu, 1924 aeaeıiade 
Rizede 70 döaü• dekar vüsatıoda 
bir Iid .. lık kuruldu. Yapılan t~c · 
rübaler röıterdi ki Riu Mıatalta· 
ıı, rayet aef iı çay yetiıtirmel içia 
r•r•k iklim ve r•relue toprak 
ıartlar• baltıaıaciH çok elvtrifli· 
dir, O •ıatak'ada aüfuua ÇQk ite· 
aif elmaıı, topntı• mabtlut •l•a· 
ıı ay•i za•aada eruı içia çaya 
iktiaadi ltir kıy•et ve içti•ai mı• 
biyet ver.&ir•H.tetlir. 

Teorüb.leria ıok iyi Hticeln 
ver• .. İH rat•H laalk bitlayette 
teredtlüt röatertli, ratltet etmedi. 
Çüaltü bu fedakirhlt ittiyea ve 
uzu. bir omete auhtaç olaa 
bir mabıuldar. Auılt beı yıl 

aoara mahıul verecek olu çayıa, 
keadiıine ae fİ bi bir kazanç te · 
mia edeee~iaf tabmi11 edemedifi 
içia endiıeli davranmakta haldı 
idi. Tecrübelere Viiut verildi. 
v. halk fÖzleri öaünde rec;n bu 
ttcrübelere İHociı iti çay keodiai 
ve Rin aıotakaaı içiu biyük bir 
kazanç ve büyük bir reçim ıaea · 

bai olacaktır. Hilbaua fidaıılı\ta 

bir kurut•• evi yapıp da yaprak
ları HhD almaya baılatlıtı•ız za. 
macadan itibaru halk oaua para 
etti2ini ulayıaoa vo rörüacı 

rağltet arttı ve miiracaatıar biri· 
birini velyeltı. Vekilet ltuadaa 
ıoora faaliyeti arttırdı ve •••I•· 
ketin ihtiyacına tekabül ed~cek 

30000 dek er çeylıtı birdu yapa· 
bil•elı: için lazı• gelea te.&birleri 
aldık. Evveli 2000, aoora 30000 
ve nihayet 20000 kilct t•bum 
retirttik 200 döaii• de~ arı mi· 
tccaviz bir tohum da•ıalıfı tHİ· 
utı yapıldı 77 köyde 300 •Üf te. 
rek fidanlıkta 15 ailyoaa müte· 
cavi;ı: fidaa yetiştirildi. Y alaız 
buna balkın raf bet röıtermeai 
kafi detildir. Çay, babçeıi kur· 
mak aurallıdıı ve aabaul alıa · 
caya kadar beı yıJ bekleaek li· 
zıa reJiyordu. 

Amerikada 
Elektrik fırtınası 

Macar - İtalyan 
müzakereleri 

llnkara i.6 (it. il. ) 
Macar Başvekilı bu gün ita/
ya hariciye nazm ile iki 
saat görüşmüş ve müteka· 
bilen Musolrni tarafından 
kıbul edilmiştir. 
~ 

Başvekil 
llnkar• 26 ( il. il. ) -

Başvekil Dr. Refik Saydam 
bu sabah lstanbuldan lln
karaya dönmüştür. ----

- t:saıımı kO}ilarttılarl 
- Korkma .• BİRKAÇ SAT l R LA--........._ ________ _ 
- Kılçı&ımı çıkardılar .• 
- Korkma .. 
- Tavayı dizdller. 
- Korkma .• 
- 1.ııarttılar .• 
- Kork.mı .. 
- Yediler .. 
- Korltma •. 
- Ostnoe ıu içtiler .. 
- Korkma .. 
- P~kaıeı ıerbetl içtller. 
- Hah şimdi öldOn yav· 

rmr! ... 
Ellerimi yikarku ııne dii· 

tündOm: 
Acaeı ıu anda ka9 kişiden 

kıçı p..kmeı1 tath Y•miş vı kaç 
~ttl ıu Uı ıofıadıo kalkmııtırı .... 

Çevdot Al•p 
jiÇW1# 

·Talebe ve disiplin .. 
Yeni Lisei Müdürllmüzle henôz) 

tanııma,.ve~konuşma -fırsatım bu· 
lamadık. Ancak disiplinli bir maa• 
rif çi olduğunu, talebenin, mektep 
içinde ve dııında riayete mecbur 
tutulduiu bazı faydalı f&J'tlardan 
ve hareketlerden anladık ve anlı · 
yoruz. 

~urulan nizam, kız - erkek bü
tlln talebe için sağlık ve ekonomi 

bakımından çok faydalıdır. Bu iti· 
barla, seve seve kabullanmak ve 

harfıharfine tatbikine çalışmakta 

da ayrıca derin bir haz ve fayda 
vardır! 

Halifax 
Finlere bir mesaj söyledi Politika] 

llnkara 26 ( il. il. J. -
lngiliz hariciye n11zırı Ingi· 
Jiz rad!}osunun Fince yap· 
t1,<jı bir servlsde neşredil~n 
bir mesajinda şöyle demiş 
tir : zaferi o k11zandığımız 
zaman Fin/andiy4 fe$SÜS 
edecek, haklt ve dev•mlı 
barışm faydalarına hiç şüp 
hesiz iştir6k edecektir, 

Semavi Hadise 
llnkara 26 ( fi. il. ) -

Düngece saat yirmi onda 
Tokatta şimal ufkunda kırk 
kilometrelik bir sahayi kab
layan bir fecri şimali görül· 
müştür. llyni hadise ayni 
saatla ve fakat 1.5 20 kilo· 
metre uzunluğunda şarki 
Karahisard' görülmüştür. 
Budapeşteden verilen bir 
haberdede bu hadise Buda· 
peştede ve Tuna ötesi mın· 
takasrnd11da görülmüştür. 

Zelzele 
ltnkara 26 ( /-1. 11. ) -

Evvelki gün Candarhde or
ta şiddette bir zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. 

Oluşlar: 

Yük.ek oe eşsiz hatırası iis· 
tün• hassusige tJe titrediğimiz 

Ebedi Şt!f Atatürk'ün S o;uks•· 
daki köşk.ünün bugıinkü duru· 
mu11dan kurtarılarak inkılap 
müzesı lıuLine getırilmege karar 
tJtriiişi küçük, 6üyük lıepimizi 
agnı Şt:kıld• stfJİndırmiştir, 

'i3tic:.dige mecliıi bu güzel 
kararı fJ~rmtkl• kadir bilen mil· 
Jetimiziıı arzularına tercüman 
olmuştur,· böglec• bir oecibt ,g•· 
ri1te 11eıiulmıştir. 

1:.'Jelce •ir ker• daha gaz. 
mııtınt : Şımdidcn işe ba.~iıgcLım: 

Sulh peşinde 
Arkada bıraktığımız haf tal•· 

rı11 faaliqeti, lıarp ctphesi11Jı11 
ziJade Politika cephesine inhisar 
etmiş tibidir. Harbin at/elet mer· 
kezini teşkil ettiği sö9/e11en t•'P 
ceplıtsinde, ilk baham• h!lul el· 
neiı olmasına ra;men, sükCU1et lfld' 

h.af•H etlilmektetlir. Sovytt-fi
harbi nihaget buldulctott 
ıorıra ortalıkla derin bir ıeul#· 
lik ltülcüm sürügor, acaba ntden? 

Harbi ihJas eden Hitleri, 
şimdi daha %İgade, ıalh JHrisini 
yakalamak ıtvcasile mtsln• ,,_ 
m<!şıul ıörügoruz. Alman !t.ari· 
cige nazırı Fo111 Rihbmtrop'afl 
RMftaga tıltlactlt ualci zigarelittİ 
rnüt,.akip Alman-ita/yan hüdu• 
dantfa uukuhula11 Hltler • Muı· 
solini mülakatı haf tanın en mıi· 
itim hadisesi olaralc lcagdeJiligor. 
Hakikaten bu le/tiki, Avrupa 
harbi için bir döniim noktası mı 
olacak, buna da ônümüzJefcl 
haf talar daha iyi anlatacaktır/ 

Mr. V ellf's'in Ruzvelte ntıi· 
laki olmasından fonra. At7terik•· 
dan gelmesi melhuz olan geni 
ses/ere ue işaretler• İntizarelı oa· 
zi9,.tin bugünlci ıegrinde ehemi· 
getli bir deiişiklik ~kl•nct7tez I 

• • 

Yuvası 
Dr. General Besim Ömer 

Akalın 
Hakilcattn ak alınlı 6ir 6r1· 

yüğümÜ1'.!'i kagbtttik. Gıneral 
Be.im 07ıtr Akalı11, gü%l•rce 
t'-nç getistirdilcten, p•k çok 
gencin yetişmesini gHaııı eser
lerle sajladılc.tart .tı>nra ara•ı•· 
dan ayrılıp ebetl.ilik alemine fÖF· 
tü. Gtneralin ardından htpiml• 
rahmetle andıiımız tibi onu 
Tanrı tla ıer1zi ıl• lc.aıııltamııtır 
muhalclcak. V. Ta,.rının fM/c. bü.. 
giik ue ıtvgili bir Türk kol" 
Atatürk le onu o ebedi tebeuü. 
mü ile karıılamış ue saj yan111a 
almıştır. 

General Akalın lam 61 Her 

ıazdıktan sonra aramızda11 ag. 
rılmıi bir balıtigardır. B• mü
naHbttle Metcrlink'in hir ıö.ıü 
aklıma geldi: Meterlink, insan 
dü.,.gada kendini mesut sagabil
m•k için bir ev yapmalı, bir 
azaç dıkmeli, bir erkek eoltit 
gttiştirmeli ve bir eser yazmalı 
demiş. Scgın General ev/e11ıat-
miı olduıu için kendi dölü,.dcrc 
ı•lme bır ulat gctiıtirememiştir. 
Fak.at sayısız eoliit gr'lillirecelc; 
ev yapıp, ajaç filizlendir•cek 
gence ilham ve irjan uermiıtir. 
Agrıca 1 ürk kültürüne de 67 
eaer lc.azandırmıJiır. Bu balcım.
dan ıeneral balıtigarlardan ti• 
balıtııı.1rdır. Ne btlgülc ue ıüz•l 
ôir örn•k ... 

Spur Alatürk.ur ı J rabzonc ait bütün -----hatıraiarıylc ınlcıldbın yin• Trab
zonıı uıt outiin fJesık.alarmı top· 
lagıp kısk.unç bir şek.ilde koru· 
malı!Jız. Getecek nesıilcr 6izim 
iakılcibın tıetıralarllta olan bağ 
Lılıgımızı görüp lıe11ec:ı.n ue /uz 
alsınlar. b .. mıın içın hepimiz ıah. 
si ••dişeierden S1grılarak meg· 
dana gelecel< mılU Herin !Jar. 
ctımsılurı oimatıgız, 

!Jmumi Kütüpane 
Bundan cuetki sayılardan 

birinde Uuıumi kiitupaneden 
ıiktiıet eden bir mckt11ptan bala· 
aetmiştim. Yerınti%ln dar,ıjırcdan 
aazet•JI• •ım:tı ko11amagun m•k· 
tubun aadece diLek.lerini gazmıı 
cıe umumi •ır lttı t 1ıalırce ıeimc · 

ıe başiıJJan beaı 
ım"i Jlanlı~iarı ıi z c r i • d. * 
durmuştum. Kütiipan•.v• benim 
de SJOium düştü, şık.ciJlel 1ahl>ine 
kuk CJermcmek eid• cıe;iL, Kütü
pane dopdolu ıdi. Birçok gençler 
aJlalc.ta eku,oriaraı. Çiinkü 
sandal!le ve ma.a eksik.. 

Gençlerimi.ıin öulllecek ok•· 
ma ııiak.aıını karşılamak iiHr• 
HuHsi muhasebemizin ufalc bir 
gudımı .. irı•migıetfindın ımi. 

rai•. Sogın ValımisJe1t •/ Jilı. 
ıtr•lı. ric. tıl1riı. 

/9J9-l940 gılı resm( futbol 
bölge hirıncilik.fe,; bitmiştir. Mi· 
rincıiiti 29 puua11la Jıi•an Gücü 
kulübü k.uzgnmııtır. Kulüp ze11ç· 
ierınirı baıarıicrını teôrık. ederiz. 

Gürbü% nHil idt!alimizdir. 
işte spor öq üllc.üge uarmak için 
vasıtadır, Spor•a gol atma"ırc, 
prıvun kazanmanın ga11e dc;ii, 
anca< teıuik. olduau halcilcatıru 

gençlerimiz ôi.ıde11 ' daha igi bi· 
ıırler. B•ftun içın Cümhurigtt 
hükü.metınin /ed.lr.tirLılclarına w 
Türle miiletinin takdir "' ümit
lerin• hak.kile cevap utrtbilmtlc 
için canla IHııla çalışacaJcJar111. 
aan tminiz. 

Sporaan, ieJe11i11 her kısmı 
f agdalamiuıidıtı zamıın ••kıflda 
d.aiıa olgun cııırıür. Dinın; $p•· 
ru lcol ba.c•Jc spor .. d•n elôtıtı 
dgltg aa mühim detıldir. 

l:Ju •unasebetle, ôedtni ol
dujıA k.atior nka, iradt , sct:i6• 
aıoi ralıa ait ka•ili11•tlerit11iai 
ae oızıırıla~tırmaga J1ara11acıAlc 
ıdmarılar lıakkıntia muhttrtm 
posta ue t•lgraf müdürümüz 
Sak.in B1111•n tarafından Hal/u. 
vind• fltrıl•,;ık. Hl"i k.on/tranıla. 
rı bıitün ıen~lcrimizin tdci Ôt 
lcoımalarını tacııiı• ederim, 

HakKı Tuncay 
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İlôn 
Puar icra daire.sinden: 
Açık artırma Ue par&J& ~ev 

rıı ... t rayrimeakultın ... olduin : 
GaJrlmeııkulllıı bı.ıluııdnğu mevki 

••llaJlell aokatı nı.ımaraı;ı: 

Takdir oluoao kıyaet : 
.lrlır•aıuıı yapılacaiı yer gün, aan t, 

Pa .. r icra dııireaiden 
l 7-~-940 ç•r•amba rü•ü saat 14 

Pazarın •fllfı ziğu köyünden 
Kol •tlu Huıa Puar ııolb ha• 
k~I lllabk.cmeainden almış olduğu 
~ır kıta ilimi icra dairesine ibraz 
•d•rek ayın koydea Kot oğlu 
Ali kısı Z•yH Ye Süle•maa 01'-la 
Ar J 

6 
1 ~• nllyetea anaaı Ane v• 

!••ınt köyiıulea Alilı::ia oflu 
0 11 Şakir karaaı Haaife ve kızı 
An•J• Hllaa lıı:ızlırı Nefiae ve 
Fat•a •• Haaife ile aralarında 
•ift•rekea ••taaarrıf bulua.ıuk
ları tap•a11a 82 • 9 11u111arasıada 
kayıtlı farkaa yar vo Huaa ya· 
llC& rarb•a Se7di fİ•alea yol Ce· 

• 11•ea Sair.: otl• ile çovriii ocık 
••llil• .. aruf ve 50 lira deferia
tle 1 kıta tatla. 

Yiae tap11nu1l 31 - 9 aumara
~llcia ktyıtlı fıtrkan Seydi r•rben 
,~ur -11

• O~ıu timaleo Abdurrahman 
0lhı cea1ıılaea Lık oıırlu ile cevrili 
&ali it & T 

3S .t•ri aamıle maruf Ta tamamı 
lıra de&eriade !tir kıta tarla 

Yiıae tapuaua 32 - 10 auma· 
, .... Q. C U L 
.. &JI 1 fU11.H yol fUbH 
·~•et t••alea Halı• otl• ce· 

•llbea Y•I ile çevrili mezraa ltab· 
Ç&aj 
Ji aaaile ••ruf ve ta•amı 50 

ra ••t•riaee bir kıta tarla 

Y1
•• tapuaH 38 11 llUIH· 

r-.ı••· L . • L. H 11.ayıUı ıar .. a• H&a ya-
&1eı r L._ 

•ruea Lık otlu şimalea 
~r~ cıa11bea irmalt ile çevrili 
..;

1••to •••ile aaruf ve tamami 
lıra ••2eıı11de bir kıta tarla. 
YiQ• tapuaua 33 - /O auma · 

rıııa.aa k ' 
ı.. ayıtlı ıarlaa R•tıp ~ar s.: M.ıı.~•t ti•aloa yol ccauben 
n.._ 

0 t 1• •le çevrili ve kiydeki .._, ... 
li •ılı aaruf n taaaıai ~O 

l'• ••t . •rıade bir kıta tarla 
Yiae ta :;5 10 rııı d paaua J • aumı-

ııc 1 
• lcayıtJi farkaa liaun ya· 

u I farııaı. 'f•lia Oflu Ş(malen 
naıaa y 

Uıcı •oaubaa irmalc ile 
Ç•Vrdi tut 
V ucu ona aamıle maruf 
k;,.t•.~•ıaı <>O &ıra dcteriade bir 

.... rıa 

Yıae tapuaua 36 - 11 n•ma· 
rıauada llaukayyet ıarkıa Mehmet 
IUDıa Haıcıp ıımalea Abdurrah 
••• otlu cea11bea Lıt oılu tlo 
Ç•vıiti kıadırıık aamıl• marıaf ve 
ta•aıai 30 lira dei'eriadı bir 
kıta tarla. 

Yioe tapuaH 39 • 12 auıııa· 
raaıada lr.ayulı ıarkaa hasaa }·azicı 

r•rO.• balım ı:ttlu ,,,..1 .. ya:ucı 
02ıu ceaubea oıma• ıhı çevrılı 

peroiti •atıı aamı!e maruf ve tama
•• 16 hra deterınde bır kıta tarla 

tine tapuaua 37 • 1J numa· 
r111ada luyıtn faıltan ve rarben 
aat&D yazıcı o~!u fiaaleıa aırt 

ceaubea baaao 
Ja&ıeı otlu Ue mahdut yut.arı 
baaçe aamue aaruf ve tamamı Ş 
lira dc~erinde ltir lr.ıtıdakı cım1a 
9 lr.ıta tarlaaın ıatıl•rak ıuyuunua 
İ&aleıiei ve aatı~ bcdeliaia biaae· 
earlara aıaaeleri DİIDetıade lakıi.111 
•clilıa11iaı iıtemıı ve .. aakemıcı 
ele 11.tıııa ıcrı dıirHiafie yapılma 
•ıaı karar verıımit old11jundao 
latıı ıüaü olarak 17 - 4 ~40 çar· 
t•aaba ıut H de tayin edilmi~tır. 

1 • ltltu ıa1rıa .. alla ertırma 
lartaaaMl ld·3·1ı140 tarUliai.ea ıu 
...... 445 ••· He Puar icra 
:-ıree1A1A •11a11•• a11aaraııada 
1.ı:~keaıa ıırebilaeel içi& açıktır -4• 7aauı oıwarllaa raa.ı.a 111.auı 
lllat almak iıte1ealer, ltlta tartna 
-.,. Ye 1140·4.45 i.oı1a aaıaaruıJe 
... •vı1etimllo •ıuHaat ot111clidlr. 

ı. Artıraa7a iıU.rlk lçia 7uiarıda 
11111& luraetia f'b'• 7odlbaçui 

\t ~tialle JllJ TeJI llillt bir Bak&JllJl 
lllbt lllokt11ba Ml1'd1 9'1.l ... &Ur (1~4 
.... ~ lpotelı: l&.llibl alacaklılarla caıaer 
--1&a.r1aruı n irlüall aaklu aaalp 
1•lllıa &•Jrillloaklli beriad.e.ld kakla 
rııu .lıuaıuue rau •• aauata tlair 
:.. 14dlalarını 1fb11 illa tar.lhiaıtu 

tlbarea 7irm1 ib 1ç1ai.e enw 
llltabttoJeriJe birH.kto ••••rl7otiJD.1 
:- bUtliraolerl icap e4er. akıl haı 
• llakıarı tapa aıcUUo aatıu 01ma 

~ •lıt bo4elliıiA f&Jlqmuuat1.aa 
--.. ka!uJar. 
1..,. 4. Uoote.rUe ıt.nd.o • arhr111.a1a 
,.., .. "9aler art..u'ma prt.DaoıNiaJ 

~-·• ,.. lb1U11la aaıtıut a!aıwı 
'l ~ ~- .... , •talı 

'9 Ul'UllJ l&MUlM' 

flan 
P a z ı r icra memurluğundan : 
Açık nrhrmn ile pıırııya çevri· 

lecek gayrimenkulün •• ol duğu : 
Sulcita köyünde vaki Ş. lcaaap 

oğlu Mecit g'arben kııırıea Boz 
oğlu Dursua ve kıamea tarık Jİ· 
molea Mehmet ve elyevm lı:ara 
mebmet cenuben koup oğlu Me
c't ile mıhdut bir kıta tarla. 

Gayri meDkulün baluııdug u 
mevki maballeıi aolı:ag;ı oumıraaı : 

tapunun T e muz 
9S5 aicilliaia t 8 ve Ağuıtoa 9i; 
ıicillinia S4 ve Haziran 938 ıicil · 
li•in 19 ou•aralarıada kayitli 
tehirde aamıodeki bir kıta tarla 

Takdir olunau kıymet: 
1 Taaamıoa 200 Jira 

Artırmaaın yapılnoata yer, rin, 
ıaat: 

Paıı:ır icrıı dıireai 19 • 4 - 940 
cum• ıaat 1~ de 

1 - 1ıbu gayri mealcuUarın 
artırma şartnameleri l \1-3-110 
taribindea itıbaren 4.50 auınara 

lio Pazar ıcra daıreainin muayyea 
11umara1ında herkeai11 görebilmeai 
içıll açıktır. İlanda yazıla olaıılardao 
fııı.la malumat almak istcyealer. 
iıbu şartaameye ve 940 - 450 
dosya numarosile memuri
yetımize müra<:aat etmelidir. 

2 - Artırmaya ııtirak içi11 
yukarıda yazılı luyaetia yüzde 
yedı buçutu oiabetıode pey vey• 
mıllı bir baaıı:anıa temiaat m•k· 
tubu tevtlı •dtıcel:lir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diter ılnkadarlarıa ve ırti-

fak baltkı aahıplerinıa gayri men
kul üzerindeki haltlarını huıuaitı 
faiz: ve mıarafa dair olaa iddiala
rını iıbu llaa tarıbındeo itıbarea 

yirmi fÜll içıade evrakı müabito 
ıerılo bırlıltte ınemurıyetımu.o bil
dirmeleri ıcap eder • 

Aksı balde hulara lapu ıi· 
cililo aaoıt olwadattça ıatıı beae-
lroiıı payhıımaaınctan barıç kalırlar. 

4 - üoıterılen günde artır-
maya ıştırak edealer. Artırma 
şartaameııaı oku•U§ ve lüzumlu 
malumatı almış ve Duaları t•••· 
men ltamaJ etaıif ad Ye itıbar 
Qluıaurlar . 

6 • Tayin edıleo zamandı 
~ayrı menkul u~ aeta bağrııdık· 
ta11 ıoıua en çok aıtıraııa ı•alo 
eJııır. Aacalt artırma bedeli au· 
tıaramen ıuymotıa yu,.de yetmıı 

oeııı.ıı buımaz 11/eya ••lif ıateyeaıo 
aıacas:ıaa rııcııa111 olao dı~or ala· 
cali.lalar ouıuuupta bedel bunların 
u gııyrı WbDltUI ıic tcmıo edilmıı 
al c ıdarıoıo mecmuuadaa lazuıya 
çıttmazaa •D çott artJra11ıo taalıbii 
au tıaıtı ttaıa.aıt uz:cre artırma 

oa t:ı•f ı11a datıa temdıt vo oa 
oeııc.cı r1111ü ayoı 11aatta yııpıla· 
cilt artırmraa, oedeli aatıı 11te. 
ycıııa uıacai'ıııa rucıııuu oıan ai. 
a-.r alııcd.lılarıo o i'• y ri •eıak.ul 
iıe lemııı cchlmıı alıtCiklan .aco 
muuadan iaıJaya çıımıık ı.artiıe, 
en çok aı tırarıa ıbaıa cıııır. tioy . 
le bır bed l elde edilemczae ihale 
yllpılaınaz vo 11 tış taıcbı düşer. 

6 - Gayri meolr.ul kODdıaiıae 
ibalcı oluD&a kamacı aerhal veya 
verileıı müblet içınde parayı ver· 
meue ihale kar arı teaboluoarak 
keodıailldeoevvel ea yuka.ek tok· 
litte bulııaan kımse arutmif oldutu 

bedelle alme~ ruı, oluraa oaa, ra.zı 
olmaz veya bulunmaza.ı bemeo oııbeı 
rüıı müddetle artırmaya çıkarıl.vp 

011 çok artırlina ıbal• edılir. h.i 
ihale arasındalu fatlr. v• reçea 
iUDler Jfıode yüJ;do bcıdea laeaap 
oıunacık. taız ve aiaer zararlar 
ayrıca büır;we bacot ialmakaıs.o 
•emurıyetımız.co aucıdaa tabaiı 

olunur ılHlctdı (:i3) 
lfü kıta ı•yrıweok.ul yukarıda röa
tırilca lll-4-~40tırıbiade Pazar 

icra memurlu2u odıt1111da iıbu 

alin ve ıöaterdeo artırma f&rt.aıaeı 
daıreaiadı aatıla•JiJ ılia oluaur. 

~ 'faylıı edilen :ıaıauıta 1•1r1 
moııJuu Qç deta bqırdık~aa soara 
eıı ı;ok arııraııa ibalıt eliuir aaoalı: 

artırın• bedııli mubaıae.o. kırıaetln 
7tUde 711uıı11 beŞ1.W bıılmu n1a 
aatıv ilte;·orua"aıııuauıa ruc».a.ııi oıu 
cUaıar alacaJuııar bı.Uıuıup !.&.bedel 
bualarııı o gayri .:Jıenkul ile temın 
ecıuııuı aıcaıarıauı mec.w111Uldu 
fa;ı;laya 9ıkmauıı en çok artıraaııa 

taahlıddii bn.ln .kalma.k ih:eıre artırma o.o 
bıış ülln daha \eııı.dıt Vi oıı bef,inct 

ııuao ayni Hala 
1apılacak arlırmacla, bed.elı nlıt 11to7 
a1ıı alacaauıa rllçhaJU olu cüter 
alacakhlaruı o aaycl mu.kul U• telll.lıı 
oclllıalı alacakları mocıauwaJ&A luJa 
1a Vlluaak tarUlo, oa ÇGJl arwaaa 
llıal• oc&Ulr. (ll)ylo blr b.t•111 •14 
Mi~ u.al• ~·~ 'H ..... 

.... 
Saıl• ,_ 

n 

Pau, ;.,.11!!.rıutund•n: İfôn 1 L A N 
Açık artırma ile pıuaya çev· Sürmene icra memurlufundaa: 8 ı d" R. a f d 

rilccek gıyrimenkulun ne olda~u: Sürm•ae zirııat buıltuına 500 e e ıye ıy le ID en : .J ,,,, 

B Bel~Jige ka11•11ıına11 51/. cü 111•tltleJine lıti11••111 • ır ev ar1aaı ve bir kahve· lira itasiaa borçlu Araklıda 1amai1 Ni il 
baae ve bir fırınıa 3 de !tir hiı · çebi otallarındaa Ômer otlu Ni· diye Mecliıinin 1-Nis•n-jl/.0 t•rilainJen itibtırttl ,. 
HIİ 120 bia .. itibarile 69 iaiaaeai yaziai• borcuadaa dolayı iaolı:aya içtima/arına ia#antır•k a,.,,,. gıuılı rıb11amı möıdlff 
5 biıH itibarile bir hiaaeıi • l .J - ı••1 

biriaıci der~c• biriı ci ıırada ipo· oı ınttıı edi ecejintiın ı•gı11 •••lllft 111111 fÜll•I -
s~ayriıab elDıtulüa buluadufu tekli olup paraya çevril•HİH 15 de •el•dı·g•g• t•ırı~ç/ırı". 

mevı.ı, mı • lesi, aokııf ı numaraaı: "" "" • " 1 ' 
Pazarıa aoulı:ıu mıhalleıinde karar verilen tıpuaaa Şubat 938 R M k 

kiia tapuaua niaaa 3:!5 tarih ve tari!ı 60 aumaraaında kayıtlı ıraklı üznamei üza erat 
1 -2-3 No. lırıac!a kayıtlı bir konak. öaü {Burua başı) aamı 1 - 1 )38 Mali gılı Belıtliıı lc•t'l lıHt1p cıtoıllıriıdll 
ev arıaaı bir lcalavebane ve bir ankiiade aafı hüıeyia ve ftHİfe· 
fırın. ain ailfrez tarlaaı tarafıadaa hen· tetlcilc. '" tastlilıi. 

Takdir oluaaa lcıy•et: dek ıİtea balen Saciettia araaaı 2 - 1940 Mali ıılı •ılıtliıı lnit,11i. 
1 N•. ltayitli araanı• tamamı· aoiu kıımea koltal oğlu Temel 3 - Teneir•ttan iılif•Jı ıtmııM 9 111•/cıllı/ ••"" .. 

aa 500 2 Ne. lcalavebaaeıaia ta· ve kısmea ıabılli ıuet banHi ttılt.11/r.kalc ıılın resim ilı •lc•r olan le•1111i11in mıı•' 
••• , .. 2000 ve a N.. f ırıaıa arkaaı kısmen tarikiam ,. ....... L l _... .:oo l' lanoi intle11 ötürii tınzili ltbı1'ltılı11 mi11latıg11l "'""'•~ tamamıaa "' ıra eahibi aeaet haaHi ÖDÜ hafıi ha. 

Artır••••• yapı x.. - 37 lir• j lc.rıraıan t•lıtılclculcJ•• J.:ı.ı.:ı:rfl111eıi. 1 acı •• yer ruo aaa v• oımaa ve ali ve ah rıza· •ı •• • •• 
aaat: -f ı 4 - Agrıca 9 111ükıllıf 114llflın• tah•lckak '''" 2o Pa:ıar iora .ıatreıi 19-4--940 aıa mu. rez: tar aaıadaki ıöaa ile 
Cuaa rüaü ıaat 15 de mahdut lcapadaa rirİli•C• alt lr.at u,. ,5 lc•r•ı t•n•if •I "' 24 lir• 67 lc•r•ı ''""''•' ,,,. 

\. ı _ lıb• ı•yrimHkulüa ar- taşlık ut tarafta ••tbah itti••· minin talıo.lclcuktlan tı11zili. 
tırıııa şartna•esi 19 - 3 • 940 linde oda karıısında iki peacereli 5 - 14 Malt.ılle/ 1141111ın• mütılt•/clc•lı 42 lir• 91 
taribintiea itibarea 21 ta4ra No. boyalı talıtılı oda ıol tarıfıadaa lc.araı tan~if tıt verıisinin talı•lclc•lctl•11 tınzili. 
ile Paur icra dııireeiaia muay. merdivenle yukarı çık.ılır. Solda 6 - Firijiderler için tahalclc•lc ettiril~" 100 lir• ra/r 
yen numaraııana herkuin göre· hali ve banyo karııda ilr.i pence-
bilmeıi için açıktır. llinda Juılı reli tavanlı Y•ih b•y• döşemeli ıat harcının tahalclcalcılan tınzili. 
olanlardaa fazla ••IOmat almak büyükçe bir oda aatda camla 10• 7 - 938 Sen11i11Je 6 miilcılle/ n••ın11 tah.tılılc•lı ıl· 
iıtiyeDler, iıbu tırtaaaaıye vo ~l fa ltarşıda bir oda ileti .Avrupa tirilın 70 lira ruhıat harcının t•la•lclc•kti•11 tı11zili. 
taıra doıya aumaraaile mı:muriye- giremitli alt kıımı karrir üatG 8 - Sai H1r•lcı ••rltiı T-2 
tiaize •Üracaat etmelidir. kıa•ea kirrir maa aüıtemilit 1----------------------------

2 - Artırmaya iştirak için bir bab haH. 

yukarda yazılı kıymetiD yüzde 7,5 Üç ehli vukuf .. , tlllt9ir ediJH 
aiıbetiade p•y nya mıUi bir baa· T 

3600 lira bedele. 
kaaın te•iaat mekt11bu tevdi edi· 
Jeo~ktir. (124) .Sürmene icra .ıai,...iatie 

a - ipotek aıbibi alaoıklı 6-l\bJiı-940 Pazarteal ~laQ 
larlı dit•r alikadarlaruı v& irti. saat 13-1-4 de lı:adar •ı•tıda 
fak hakr.ı aabipleriniıı r•yri men göıterilea ıırtlarla aatJJacafı. 

kul üzerindeki haklarını buıusilo 1 - İşbu r•yri m•Dk•hın 
faiz ve maarafa dair olan iddia. artırm .. ıaıtnamcaı 18-Niaaa-940 
larıaı iıbu ilia taribindoa itibaren tarıhındea itibareo9!0-69 Dllma. 
yirmi rii• içiade evrakı müsbite ra ile Sürmene icra dairHioee 
lorıle birJıkte memuriyotimizo bil-
dirmeleri İC:lp eder. Aklii halde herkH tarafındın fÖrülebıleceti 
haltları tapu ı:cilıJe sabit olmadılr.- ili•dan fazla malümıtt almııt ıati. 
ça aatış bcdeJınia paylaşıaasıadu yenlerin 940-<>9 auıaara ile Dl•· 
barıç kalırlar. muriyetiaize muracaatları. 

4-\.iöaterilea rüade artırmaya 2 - Artırmaya iıtirak ede· 
iıtiralt tdHler artıraa ~artnım0• bilmsk içia yukarı•• yazıla kıy•e
aıni okumuş ve lüıumiu aalümat tİD yüzdo 7 ,5 aiaDetiade pey ak
almıf n buaları taı:oamıa kabul çeai veya miUi bir bukaaın te· 
etmıı aa n itibar eluourlar aıaat mektubu tevdii. 

5 - Tayia edilca Jamaada 3 - İpotek aabibi alacaklar· 
r•yri•••lıt•l ÜÇ ••fa bafrıldılr.t.n la diter alakadarları• ve irtifak 
ıoua ea çok •rtırau ihale edılir. hakkı aahiplerıaın o gayri menkul 
Aaoak artırma bodeli muhamaıeo 

üzeriadcki haklarını buauıile faiz 
a;ıyuıetıa yuzde yetıaiı beşini bul· 
•1& veya a.tıı iatıyenıa alaoıtıaa ve maarafa dair iddiılaıı.nı iıbu 
rııclıaaı .,oııta cıit•r .. ıacıakhlar bıı- ilau tarıhiDdea ilibarea 20 tüa 
lunup ta bedel Duaların o ıayri- ıçıode meıaurıyotiaiı:e bildırmıle· 
aeaw..11.1 ılı teaın •dılmıı alacak. rı • k • i takdirde hakları 
larıaı11 mecıııuundaa f uiaya çık· tapu ıici!lle eabit olmadıcça aatıı 
ma&H H ÇOJ(. artaraaın taahhüdü bedelinia paylafıaaııadaa aariç 
bakı kalaaıt üzare artırma ııcalacaltl"rdır. 
oıı beı rua dana temdit ve oıı 
b . 4 - Göıterileıa rüa.ıe artır. e~ıacı ruaü ayai aaatta yapıla. 
cak artırmadı, bedeli ıatıı ıate. maya ıştirak edenler artırma fart· 
yeaıa alacatıaa rii•h•oı olan di· name11aı okumuı luzüaalü malu•a· 
ter aloClklıJarıa o fayrimeDitul tı dlallf fÖateri!ea Şartları kabul 
ııe tomıa eclıUllıf alaeak.ıarı aec· et•if &4 ve ıtibar olunurlar. 

muundtıll fazlaya çtkmak ıartile 5 - Muayyea ründe rayri 
ea çok artJraaa ihale edıJır. 8öy· menkul 3 dıfa batrıldıklaa aoara 
le bır bedel elde edıleae:zse ihale tahıaia edılea kıymetin Jlizde 
yapılaaaz ve eataı talebı düıer. yetmiş beıiai bulJııtıa • aktlirde 

6 - GayriaHku.l kHdiıiae 
ea çok artıraııa ibate edilir. 

ihale oluaaa kiıaıe derhal veye 
verilen mühlet ıçıade parayı ver. Şayet taboaia edilea kıy•etia 
mez:ıe ihale kararı fealaOluaarak yüzde yetmışbeııai bulmazaa ea. 
lıı:eadiıiadea evvel en 7iibck tek- çok artıraaın taabbudu baki kal· 
lıf l• buluaaa kimıe arzetmiş oldu- malr. üzere artırma oııb.. ri• 
tu bedelle almata razı oharaa ve• daha teadit ve Gabeıioci güaü 
ya buluamazaa heaae.n oo bet gün talı.ip ede 2~-Mayiı-940 çaııaa· 
müddetle artırmaya çıkarılıp en ba günu aaı&t t4 de aatış iıtey•
çola: artıraaa ibale edilir. İki ıhale aıa alaca2ıaa rüc!ıaai olan dit•r 
araıuadaki fark ve reç•n rüaler alaoıklılarıa o ıayri meakw il• 
içla yuzde beıt•D beaap olunaoık teaıin edılmiş alaoaklıluı mecmu. 
fail ve dlt•r ıararlar •yrıca bük 

uotılaa faz.laya çıkmak tartıl• •• •• baoet ltaloaakıuua ıaemuriye• 
tı•izoe alıouaaa tabıil o!uu.ur. çok artaraaa ikiaoi artıra• Hr•· 
aaade (138) tile ihale edıleceti böyle bir be• 

Üç ltıt• l{ayrİı.nenkul yukarı• del ehle edıfaaeuo Hbf18 dlŞeceti 
da ıöaterilaa l~-,-9-iO taribıa 6 · Gayri meakul keaclialae 
d• l'azar iorı •••urı11ru odaaıa· ibalı olunaa kiaı• derhal Y•J• 
da işb:.t ılia ve a-•ıterilea arhr· verilea mühlet içinde parayi ver
•• ıartaaa•ıi daireaiafi• Htıla- meu• ihale taran feab eluauac 

_c_•_t_ı _il_ia_•_•_v_•_•_r·-------ı kendiıiadH evvel H y6kıık tek • 
talebi Uter. lifte baıluaıa kiaH ara ••t•it 

• GaJri •••kal koaöalao 1Ule oldutıa bedelle alıaata raıı:ı olaaa 
oluaa lwue aor.laal 1'efa "Hrllııı veya ıtulua•uaa oa b•t fila!Qlr. 
•IAJ.et lı;lıulo ıarayı nrm110 llıa!e 
&aran feeaoıuuu kud.ll.tea oneJea artıraayı çılıı:ardaralr. ta çok artıra• 
,._...k telıUifto buıaaaa ki ... anot.it ihale edılır ve iki ibale ara11ada· 
eıctaııa bedeUe a.l•ai• ruı oJm.u n7a ili fark ve ıeçea riiıaler içia tie 
ba.laaoıuaa lloaea ••bet ıh •lddet 
ıo arbrıaara çıkarılıp•• 901' arlırua yii%de beıtca beaap oluoacat faia 
LU.lo ecülir. W ı.lıale aru1A4lakl fark ve dıter maaraf ve sararlar •J· 
ve ıoçoa ıWor içi.adı )1lıbef t8l1 rıoa bükme haoct ltalmakaı&ıa 
.lle1&p el....U falz ve cüter ıarar memurıyetımizoo alıoıdaa talaıil 
Jar a7rıoa kt.ıae llacet kalmaJaııuı olw:aur. 
.. aar11otlaiaee alıcıdaa \a.laail ohuıa 
aacW• ,ıu) Gayri •eakul yukarıda röı-
Oayrımeuwler 10aru ıısteriloa terilea f> • Mayiı "'O tarihiacle 

17·4.-~ larUı.1.iMI• Pazar llU'a Siirm••• iora ••ıaurhıj'u ea..a• 
.memıırlqll CM&uıau lıoa illa n 
... wuea arbı .. tutu.mel dalr..w. i1b11 röıterılea artmaı ıutaua .. 
·~ Ut.- e&uu. lile aataı.uta Ub eluu. 

Elektrik abonelerine 
4 kuruşa Elektrik 

Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
Saym abonel~rimizin bol ve ucuz Elektrik sar/etme· 

sini tlüşünen şirketimiz. Işık ve ev işlerinde tam tarife 
üzerinden elektrik sarf eden abonelerine yeni bir kotar 
/Jk daha olmak üzere, senelik sarfiyatınd•n fazla sarfi
yat yapmak isteyen abonelere, fazla sarfedecekleri ce 
reyanm beher kilovat saatını 4 kuruşdan verecek ve 
senelik sarfiyatın tesbitinde hiç bir veçhile taahhüt 
aramıyacakdır. 

Bu tarifeden istifade etmek isteyenlerin şirkete mü
racaatla senelik sarfiyat miktarlannı tesbit ve kaydet· 
tirmeleri lazımdır. 

Sıyın abonelerimizin bu reni tarifeden istif ıt/e et-
meleri rica ve tavsiye olunur . J--3 

Pazarhkla inşaat eksiltmesi 
Nafia Müdürlüiilnden : 

5-4-910 Camtı ıünj •••t 15 Ilı N•fi.ı müdılrUiü 
oı/111111'• tııılclcil etlıce/c i111•11t lcemlıı•n••c• (9fJO} lir• 
mAlct• 6edılli Ma,lctı ka%•11ntia i111• ıtlilecılc j••· 
d•rmtı lceralc•l bar•lc•sı P•••1lılcl11 ıluiltmııı /ceul· 
maıt•r. 

Bun• tiair ı•rtnamı •• ıair ••r•lc N•fi• millürliptt · 
tiı ıörilıbilir. 

M••alclcat teminat (66) lir• (50) lc•Taıt•r. 
lıtılclilerin ptuarlılc ıaati111lın et1t1ıl '• iıı ll•IT ıleli· 

yet ve tic•rel otltııı e11ilc.tıl•rı vı tımi11•tl•ril• iiTlilctı 
ihole lcomisgona11• 11tıir•ctı•ll•rı ili,. ol•rı•r. 2-4 

Orman Emvali Satış ilanı 
Orman Ç. Madorlüğladen : 

Mi/carı 
Cinsi Hacmı M•lı•mm111 Hlıll fiıatı 

M3 D3 St,, Kilo Lir• Kuruş 

Laıli11 161 ooo '1-69 80 l4tiin 
Keıi11 70 000 126 OOKayin 

1 - Tra6sen Viligetiıdn Of lcazaıı dtıhilinllı 111•11om11t 
Or111aaıntlan 161 M. Lidin 70 M. K 411;11 ,,.J/ctl•rnırla 

lc1r11tılilc ıatıı• ,ılcarıl111ı1t1T. 
2 - Satıı 4-4-1940 1ü11ü ı••t 14 Ü Tr•i%ora 

Orma11 Çeoirıı Mütlirldji tl.ir11intiı '"zaTlılı Ilı ı•pı · 
lac•lc.tır. 

3 - BelıeT mdfl 111iHp ının m•lı•m1nı11 jig•tı 2 lir• 
91 1c.,., Ladin, 1 liT• 80 br•ı Kagin 

4 - Şartnamı •e 111•/c•wılınaneı ,,ojıl"l Or111eın 
Ç. Miiti•rliiji11ılı11 •lı111T. 

j - M•••Ü•t tımi11•t 44 lira ff lc•r•ıtur. 
Satıı amamitlir. 2-4 

Debakhane icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden : 

Haıasi m11hasehıni11 mali olan tiılilctaı m1t11li11Jı ~I 
JtıiAjhanı binasını lciralagacalc ol•11 ı•hil, içi11tlıkl tı;ı· 
ıtıt vı tı,lci/itı bo6mtımtılc ve tla6aih.•n• ol•r•lc lef/ :: 
lllfltı• üzere bir ıenılilc icarı (45) liTtı iiz1Ti11tlı11 J ';:.t 
li;i 22 flİll •itltletlı a1tırm•i• ,,1c.rılmııt". M,,.. pı• 
temi11•tı (10) llTa ( 13) lcıır'lıl•r. 10-4-94/J t•Ti/allll • 
t•• ÇarıamlM tünü ıtıat 15 tlı VıUııt 111•u111ıllÖ ~:~ 
l•1111ce/c el•11 tıt.i•i McallNIUI• ilull••I ••pıl•c•itı,. lı 
llluia lllllNüal lı...,J.rU. ...... -~; 



Düğünlerdeki israfın 
hakkında 

, . 
men ı 

t imatname 
1 - Düğün sırasında ve düiünlerden önco ci

hazın sergi halinde serilerek iöıterilmHİ Ye cib.azın 
açıktan nakli yasaktır. 

2 - Cihaz arasında zinet eşyası olarak eski 
Ye yeni zinet altınları ve Altından yapılmıı BilHik, 
ıaat ve kordonu, mücevherat kıımındau küpe ye 
Yüzük bulun durula bilir. Bun dan başka zinct cşyyıı 
yasaktır. 

3-Hal, ve vakitlerinin müsaadesine göre takımilc 
beraber karyola vermek isteyenler; iıbu karyola ve 
takımını yerli malından intihap ve tedarike mecbur· 
durlar. 

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

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 çetinliklere uğratacak ağırlık-
lar, hediyeler istenemez alınıp verilemez. 

7 - Düğünü yapacak olanlar, kasaba ve şe· 

birlerde Belediyelere ve köylerde ihtiyar heyetlerine 
en az bir hafta evvel yapacakları düğün masrafı ile 
cihaz miktarını tamamen ve bütün parçalarile gös· 
terir bir beyanname ver•eğe mecburdurlar. 

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

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

10 - Otomobil gidiş gelişine elverişli yerlerde 
ielin almak için en çok üç otomobil kullanılabilir. 
Bundan fazla otomobil kuüaDmak ve geliai götüren-

lerin yollarına engeller 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 düğün tekli ver
mek yasaktır. 

) 2 - Gerek sünnetlerde ve gerek evlenme dil· 
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· 
ıaplara istenildiği kadar para yatırıla bilir . 

13 - Evlenmelerde, Sünnet cemiyetlerinde 
kanuna ve talimatnameye aykırı 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 umumilikleriae 
bildirilir. 

14 - Dügünlerde meni israfat kanununun 2 
inci maddesinin umumi meclise ve umumi mecliıin 
10-3-939 tarih ve 113 sayılı kararile Daimi encü· 
mene verdiği ıelahiyete istinaden işbu talimntname 
yazılmıştır. 3 - 8 

Atapark nürnune meşheri 
inşaat eksiltmesi. 

.Trabzon Mınt ka Ticaret Müdürlüğünden: 
11 - 4-1940 perşembe günü •tıat 1 S tle, Ha/kefil 

solcajındo. Mınto.ka Tıc11.ret Mütiürltlğü otlasınJa tcıelı-

kiil edecelc inıaat komisyonıınia 2,500 lira iedeli lceli/li 
Ataparlc nıimane meşheri inşaatı açık eluiltme asalile de. 
siltlllığe konulmuştur. Ba işe ait ııırtnamı fJI ıair ceralc 
Ticaret Müdürlüğünde ıöril 6ilir. Mavalclcat tımittat 187 
lir" 67 kuruştur · 

Jstılclilerin ihale sa tından rwvel bıı iıı ail ılıliıet 

fJelikası ve Ticaret OtlaJı rusilc•ları oe teminat •lcıılıri
lı 6ır•6er ihale l:omisgonaada ltaıır '"'•11,,.•ları tll• 

''""'' t ,_, • 

Gayri menkul satış artırması İlan 
Muhamm11n Kir. Vilayet idare heyetinden: 

Mahallesi 

Soth• 

Sokağı Nef.ı' i M. N•. K. No. M. 2 Lira K lılceRderpaş• malıalle~ 
•inMe11 imam oil• Ha/ıa 
Alamet/in Milli Em/ile ı•tıı 
61Jelinıl11n olaıa 2065 lira-p.,fit• 

Ycnicıımoisir 

Est1"lc 
Esf:Jalc 

,. 
Kaloflc• 
H•tipli 

Kilisı lcarıuı 
Iran c•id~ıi 

S•rtıf ojlu 
Sırtı mei•Hl•r 
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d•'R i6cret •orcantı m•k•-
6il Uıun solcalc catltlesinde 
kiin •• o/baptaki Artırma 
lcaimuinde hudut ve eosllfı 
.ıııuılı mtı• diilckin Hane 
'" arı11 tlali tarihinden iti· 
h•ren 21 tün müddetle 
•fılc artırmoga çılcarılmı1 
oldıı;uradon talip t1lanlllrın 
•İli*•' iJ•r• laıg 'etinr mi· 
racaat eglerneleri ilô.• ola-
nar. 2-3 

Yukarıda cins iJe evsofı yasılı gagrimenkaller 19 - J- 940 ftırinintlen 
iti/,aren 15 tün içinde bedelleri peşin ötlenmelc ~artile fJe açık artırm11 suretile mıillci- İlan 
getleri 1atılocalctır. Talip olanların O/o 7,5 teminat alcç.larile birlikte 3-4-!:140 tari- v·ıayet ·da h t. d . 
h;11e müsatlif çnrşamba. tünü ~aat 14 de DefterdGtrlığ4 müracaatları ilin olunur. 3-4 1 ~ • re eye ın en. 

/ııiııluttuı mahalleıi11dcn 
Ali Yazıcı ojla Rüstemin Pazarhkla gayrimenkul satış artırması 
milli 11m/i.lc. sıJtıı bedtlinde11 
olan 33j9 lira 37 karu,tan 

Maltafl,.si Sokojı Nev'i 

Bo%ttpeibaıi Manastir Tarla 
,, 
. , 
,. 

Esvak 
Çarşı 

Da6alchtıne 

'. . , 

Hane 
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flrıa 

Cami aralığı Mağaza 
Sip2hi Mağaza 
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Defterdarlıktan: 

M. No. 
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f 7384 

Muhammen K. 
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ibaret borcuna malcabil mu
lcur mahallede lcdin olll•p
talc.i artırma lcaimeıinde /ııı. 
dutları yasılı hir 6ap lto.•ı 
ilin torilıint111t itibaren 21 
ıun middetle •ıık artır11uı· 
ga çılcarılmıı elrJ•i•nda11 
t•lip olanların Viiag•I i'a-
re he!letine mıirac•al eglı· 
meleri ilin olsnıır. 2-3 

Zayi teskere 

Yukarıda cins " etJsafı gaıılı ıagrimenlc.ull!rin satıı tün/erinde mülkiyetlerine 

talip salt•r et"1etİiğind~n bir tıy müddetle ve paao.rlık s11rıtile satılacak/ardır. 

Seki~inci alagd11n almıı of. 
d•jum ue Ri&e askerlik ~a~ıin
dc makagıet terhiı teskcrcmi 
zagi ettim. Yeniıini alacağımtian 

sagi teskerenin hülc.mü olmadı;ı· 
nı ilan eglcrim. 

T·li~ elanların 8-~-9~0 tarihi11e le.adar ma7'oklcat teminatlarile birli/ete D~fter. 

tlarlı;a miracaatları ilan olıınar. 4-4 Rizetain Gürge1tli kögündeıa 
Tap11l oğullarından 320 doğumlu 
Habil o;lu Mehmet. DiRLiK Tashih 

Trabzon Elektrik Tiirk ano· 
TA 

lT l l d l k nim lirketinin 28 şubat 940 ta. 

L ay a arın an çayır ı ve 1:~::.:üs:,%':;,. ;;;:ü~cı::;:; 
tarlalarından l•stı~ 1ade etmek ::;::m!~!~7:ınaM::a~~~) t~~:~ J l haklcındalc.i dördüncü matlJesin· • • l de 1940 senesi için denilecek 

l S t l Y e n e r e . . iken sehven 1939 scnui şeklittdc 
çık.mıı olmajl• keg/iget tashih 
olunur. · 

Tandırlığın biigiilc eski yaylasına tapa ile sahibiz. Tandır/ık lcöyii içinde gine ı-~~---------
tap• ile sahip oldu;ıımu: çagırlılclflr '" çatJd•r vesaire siraatine müsait tarlalar dahi Zayi Tasdikname 
mı•cutt•r . uı• IHHiade Trabzoa İG•· 

Jıtlgenler hıı ~a9ırlılc. ve tar/oları ia isticar ederek bunlardan dil İ$ti/o.de ed'. dııindu almıı old•tu• t&1rlik:· 
6ilirler, istigenltr Jadtcı tandırlılc gagla.larını icarltı. tııtabilirler . nameyi zayi eyledim. Yeaiıi•i 

alacatıallaa Hkıainill llülcmıı yoktur. 
Her iki şekil ve suretle isticar etmek istiyenler . Trabzon lık .. der P•ı• 
[Uzuasokak caddesinde idarei hususiye binası altında avukat •ahılleaiad•n tabıt 

Süleyman Hulusi Kalyoncuya müracaat etmelidirler.] 10=13 ofı:ıllarındaa Mehmet 
otlu Mehmet Salila 

Kongreye davet 
Deniz yolcu nakliyesi esnafı 

cemiyetinden : 
26-3-940 tarihinde cemiyet azası um•mi laeget 

toplantu"•" dtf•et edilmiş ised• elcserigd olmadı;ından 
konıreıni• 6rı /cerre 28-3-9'10 perıemhe tiina saat 9 
Ja alcte«il111elc isere talile edilmiıtir. Biilün esnafın mez
lcmr ıüıt •• H•ttı C. H. Partiıi 6ınasında hazır b•l•n-
11111/arı rlc• olun•r . 

İlan İlan 
Vilayet idare heyetinden: Vilayet idere heyetinden: 

B le • O il Al" !slcender o;la Cemil ve e 11 ım•tt o u ı . .. .11 .. . . Şefıgın Mı I ıncldfc satıı 
Kım•lin Unge ,,,,.,,aluıe Mıl- oetlelinclen olan 3132 lira 
li em/ile s..ıtış bedelintien 66 lcuraş borçlarından do. 
olan 368 /ıra 51 kuruş borca layı birinci derecede hazi
lçin Kemer/caya mc:dudlesin- neye ip•tekli ~e hlllen No 
ie /edin ıoq; hisseli 6(r hap ter dairesi ittihaz 11dilmiş 
laane maa b"hçegtt ilk 21 olan evsafı ol6aptalc.i artır
tünlıik •rtırm11tla talip ıu- 1na lcaimesinde yazılı goyı i 
,, t ..1ı .i ..1 L le • menkule birinci 2 J ıüntulc 

ur e meıııf nuı• "" err.. . . . . O artırmada taltl'· ~uhur ~t-
ılıtn t•rıhlndttn ıti6aren 1 mediğinden brılcerre iltJ11 
tiin 111iitltletle ilcinci artır· tarihinden itibaren ikinci 
mag• çılcarılmıJlır. loiip· 10 ıün müddetle artırmaga 
lıritt Viligd itiartt heg 'eti· çık•rılmııtır. Talipleri1t Vi· 
'" ı111ir•c••ll•11 l/1!11 olanrır, /dgd /darı hıg 'etinı miir•· 

1-2 •• ,,.,, '''" .,.,,,,, ,_, 

içtimaa davet 
Madeni Sanatlar Cenıiyetinden : 

24 -3-910 Pa:ıa.'t' günii saat 1" de gapılan senelik 
•mumf topla11tısıntla nlıab elcs~riget lıasil olmadıiıntla11 

toplarıtı 3J-3-9ıl0 p:utır 1ü11i.i saat 15 ı bırakılmıştır, 
Kayıtlı aı:ının Emin Alemdar solcajıRda •mniget dökünc
laaneıi üst katında /edin cemiyet oinasına ırlmelrri ildn 
o!unrlT. 

RUZNAME 
1 - 919 ıencıinı tıit lt!sab•t pilinçosunun tıtlcilc 

t1e taıJilci . 
2 - Yeni senı biiicesinin teshit ve taıdilci . 
3 - lJ•r• hegdi seçimi . 
4 - Ni%•mnamege rnadda ll•oeıi . 

Satılık Salon aynaları 
Berberler11, lokantalara fevkelade elverişli büyük sa

lon ayna/an, koltuk ve ayna altları hesaplı bir suret ve fi atla 
satı/;1cakt1r. Görmek ve almak istiyenlerin matbaamıza 
muracaatları 1 - 8 

Kiralık ev 
Ga%l •atl<l4sinde tie11in ııe fÜ1teşı n ızır ü' oda bir 

••ihale. •e ta,Zılc •• awlrı •ı hahFeJİ lıafJi ınunta~am 'ir ıf 
lci1alılctır. r.u, eltınl•rın mıgJan ••lık p•a•rı eadJıılndı 
U;ıııı H•ıtıin C•/•r• mi,..•••fl•,ı .. ~-1 
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