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940 Yılı Var· 
Kabul Olun 

a Masraf Bütces· • 
ıra Olara , T sb't v 

Hastanes· •• 
••• umune Yol e200, 

• 
i i d i ... y 1 r r ıra 

Umumi m c i 'ç 
larını bitirdi 

a-

Dairni encümen intihabı ya sldı 
Evvelki gün umumi mec 

liı Cumhuriyet Halk Partisi 
binasındaki çalışma daire
ıinde Valimiz Osman Sabri 
Adalın riyasetinde toplana 
rak ruznamede mevcut mad
deleri 2örüşmüş ve Akçaa · 
bada bağlı 6 köyün merkez 
kaıaya bağlanması hakkm · 
da tanzim olunan encümen 
mazbatası üzerinde ınünaka
ıalar olmuıtur. Bu altı köy 
bütün mahıullcrini şehrimiz 
pazarında satmaktadırlar. 
Bu münas~betle de tütünle
rini şehrimiz İnhisarlar ida· 
resi deposuna teslim etmek· 
tedirler. Sonra mesafe iti
barile de bu altı köyün 
merkez kazaya daha yakın 
olduğu iddia edilıyor. Bu
nun aksini iddia eden mu 
talealar serdedildi. Nihayet 
keyfiyetin mahallinde tet· 
kikine karar verildi. 

Jetinden gönderilen tahri
rattaki esaslar dairesinde 
tanzim edilmiş bulunduğun· 
dan evrakın saklunmasına 
ve transit }'Olunda çalışacak 
mükellef amele hakkında 
nafıa Vekaletinden gönde· 
rılen emrin icabı 940 s nesi 

• 

A ya 
körn·· 

•• mu sa 

ya acak 
ı i gi izler 

reye başladı 
İngil~z İtalyan icar t anlaşması için Londrada 

müzakereler de om olunuyor 
Ankara 2 [A.A.] Dün g~ce yar sından itibaren Almanyadan vapurla İtalyaya ya· 

pılacak kömür s~vkıyatmı İngiıiz ahriy .. si müsadereye başlamıştır. Diğer taraftan 
royter ajansının öğrendiğine göre 1 giliz İtalyan ticaret anlaşmasının akdı için Lond
rada müzakereler devam etmektN . İ ıg lter..! İtalyanın şimdiye kadar Almanyadan 
tedaı ik ettiği büyük kömürü İta! a vermek ve buna mukabil İtalyadan ağır sanayi 
ve zi, aat mahsull~ri almak ı. 'difind ! bulunmuştur. 

Ameri ah 
ve Fon Rı 

r 
1 1 

' 
rop n 

eşarile Hi ler 
konuşmaları 

Ankara 2 [A.A.] - Royter ajansının Berlinden bitaraf müşahitlerin kanaatına 
atfen Amsterdamdan bildirildiğine göre Amerika hariciye müsteşarının Hitler ve Fon 
Ribbentrop ile konuşmalarının netic_si hususunda fazla nikbin olmağa mahal yoktur. 

2390 tonluk bir Alman vapuru 
kendi kendini batırdı. 

Ankara 2 [A.A.] - [2390] Tonluk bir Alman vapuru Venezuella açıklarında bir 
İngiliz harp gemisinin dur emrini müteakip kendini batırmıştır. 

General İzzeddin 
Çalışlar 

Muğla mebusl na 
• 

Partice namz t gösteri 1 

~--~------~--------
Fidan tevzi 

ediliyor 
Ş~hrimiz ziratt müdür

lüğü tarafından meraklılara 
numune bahçesinde yetişti
rilen fidanlardan tevziat 
yapılmıya başlanmıştır, 

İyiye, güzele.doğruya. 

Sade in Uraz 
Cümhuriyet halk P ırtisi 

mıntakamız müfetflşı fstan· 
Sa· bul mebustJ muhteıem 

dettin Uraz evvelki gun 
Tari vaporile ordudan şeh · 
rimize gelmiş ve vaporda 
ve iskelede Valimiz Osm~n. 
Sabri fldal. vi/ôyet erkanı 
Parti vilayet ve merke~ 

· mumı kaza idare heyetlerı. u f · 
meclis ve Belediye mec ısı 
azaları tarafından karşılan
mıştu. 

Belediye reisimiz 
Bir haf tadaaberi Gıre 

sunda bulunan Bet 
lediye reisimız Bay /t1ahmU 
Muammer Yarımbıyık er 
ve/ki gün Tarı vaporı e 
Giresundan şehrımize gel· 
miştır. 

italyan ordusun
da verilen mezu-

niyetler geri 

alındı 
Ankara 2 [ A. A. J ~ 

İtalyada orduya veril~ış 
bol bol ml!zuniyetler barbıye 
nezaretince tamaoıile ilga 
edilmiştir. 

Yeniden yer sar-

sıntllan oldu 
Hasar yoktur 

Ankara 2 [ A. A. ] -
Evvelki gece Kays.!rid.! pa · 
zarviran nahiyesind~ Deve 
lide ve merkezinde yer sar
sıutıları olmuştur. 

Bundan sonra mesai en· 
cümenlerinin mazba tnlarına 
bağlanmış olan mesailin tet · 
kik ve müzakeresine başla · 
narak telefon tesisatı için 
(3000) liraya karşı ( 1000) 
lira ve baroya yardım ola· 
rak istt:nilen (500) liraya 
karşı bütçe:ye ( 100) lira ko· 
nulmuş olduğundan evrakın 
saklanmasına ve yeni yapıl · 

makta olan nüınune hauta· 
nesine istikrar yolu ile .200 
bin liıanın yardım olarak 
verilmesi için bütçe nizam
namesine bir maddenin ila · 
vesine Ofun üç köyünde açı
lacak ü~ mektepten ikisinin 
muvazzaf ve birinin eğitmen 
muallim ile idaresine ve 
anaao mektebi inşasına 200 
liranın yardım olatak veril 
IDeıine ve AkçaaLad kazası 
admın ''Pulatane., ye çev. 
tilmeıine dair olan mazbata 
Ve teklifler müttefikan ka
bul olunduktan sonra gelen 
evrakın okunmasına devamla 
beı senelik mesai progra
IDında gereken tadilatın ya 
Pılması hakkında verilen 
müşterek takrir ve nafıa mü 
dürlüğünün ayni mahiyette 
ki yazılarınm tevhidiy1e bu 
huıuıun tetkik ve icabının 
yapılması için daimi encü 
nıene selihiyet verilmesine 
llllilbakat halkevlerine 1000 
lira yardımın kabulüne 940 
''

0 cai bUdcesi sıhhat Veka-

iş programının tanziminde 
daıwi encümen tarafından 
naz rı dikkate alınmak üze
re havalesine, Maçkanın 

Murlu köyü mektebi için 
istenilen 300 lira yardımın 

bu nam ile bütceye konulan 
tahsisattan hissesine isabet 
eden mikdarın verilmesine 
müttefikan karar verildikten 
sonra 940 senesi varidat höt 
ccsi fasıl ve maddeleri iti 
barıyl~ ve tayını esami su
retiyle müzakereye alınarak 
birinci kısım tekalifi miHiye 
munzam kesırlerı (2\.ljOQ; 
lira ve ikınci kısım vilayet 
hususi varidatı (S:t9400j lira 
ki: ceman ( 54~700) lira ola
rak müttefıkan kabul olun
dukdan sonra adi masraf 
bütce ınin aynı veçhile yani 
tayini esamı suretiyle tetkik 
ve müzakeresine başlanmış : 
birinci kısım umumi meclis 
ve encümen azaları ile hu . 
susi muhasebe me'mur ve 
müstahdimleri maaş ve üc. 
retleri ile diğer masrafları 
(101460) lira, ikinci kısım 
nafia işlhi me'mur ve müs 
tahdimleri maaş ve ücretle. 
riylediğer masrafları (30860) 
lira olarak kabul 
olunmuştur. 

Ankara 2 - Doktor Hüseyin Avni Ercanın ölümu 
hasebile boş olan Muğla mebusluğuna em\,;kli Or General 
İzzettin Çalışların genel başkanlık divanınc~ parti nam 
zeti olarak ilanı kararlaştırılmıştır. Sayın ikinci mün -

Son temsil münasebe ile 

Bu esnada on dakika 
istirahattun sonra ikinci cel· 
se yine reis Va i Osman Sab
rı AdaJin rıyasetinde azadan 
ayni zevatın huzurlarile açı· 
larak 940 senesi üçüncü kı 
sım maarif bütçesi muaUim · 
ler mustahtcmler maaş ve 
ücret 1 e r i l e mektep! rİJ 
diğer ınasratları ve.Of köy 
lerıne verilen iki muallim 
tahsisatının zammile (209500) 
lira Dördüncü kısım: Ziraat 
ve Veterner işleri bütçeleri 
( 16465) lira Beşinci kısım 

Sıhhat ve hayır işleri büt· 
çesi ( 42020 ) lira. altıncı 

kısım muhtelif ve müşteıek 
masraflar yekunu mulhakat 
halkevlerine yapılacak flOOO) 
lira yardım ile ( 66485 lira 
adi masraf bütçesi yekunu 

tehiplere bildiririm. C. H. P. Genel Başkan vekili 

( 465720) lira ve fevkalade 
bütçe birinci kısım Hususi 
muhasebe işleri için { 4000) 
liı a İkinci kısım Nafia yol 

' işleri bu kısımdan iki mual-
lim için alınan (1089) Jira
da.ı sonra geriye kalan 
(6~900) lira ve fevkalade 
bütçe yekunü (72900) lira, 
adi ve fevkatade masraflar 
bütçesi yekünu (549700) lira 
olarak müttefikan kabul 
olunmuştur. 

Bütçe müzakeresinin hi 
tamını müteakip adi ve fev
kalade bütçeler nizamname-
leri de madde madde reye 
konularak ittifakla kabul 

Başvekil Dr. Refik Saydam 

olunduktan sonra 
Daimi encümen 
intihabı yap ı 1 mı ş ve 
Cemal Rıza Çınar (Trabzon) 

Şevket Karadeniz (Vakfike
bir) Tursun Çakır (Sürmene) 

Mustafa Cansız (Of) daimi 
encümen azalıklarına seçil. 
mişlerdir. 

Daimi encümen azaları 
tarafmdan arkadaşları şere 
fine evvelki akşam Yeşil. 

yurtta bir ziyafet verilmiş 

ve ziyafette valimiz Osman 

Sabri Adal ve Pati müfet
tişimiz Sadettin Uraz hazır 
bulunmuşlardır.,, 

Halkevimizin Temsil ko· 
lurıda çalışan kıymetli ar· 
kadaş/arımız Evlerin yıl dö 

nümü münasebeti/e ·'Bir 
gönül masalı;. isimli piyesi 

temsil ettiler. Temsilden ön· 
ce müzik öğretmeni Bayan 
Sevinc'in talebelerJ/e birlikte 
verdıkleri musiki zıyafetini 
de zevkle dinledik. 

Temsile. muvaffakiyetli 
oldu demek lazım .. 

Piyes basitti; fakat eski 
devir tüıedilerinin halka 
yaptıkları zulmün bir saf ha 
sını canlandırdı. 

Pıyesın aslında bazı uy
gunsu:duklar bulunabilir : 
ihtiyar fldsız başından ge 
çeni köyde bir cümhuriyet 
bayrammda b11ş1na toplanan 
irili uf aklı köylülere anlata 

b ·ı· d' - l nırıı ki. bu ı ır ı. oy e s 
0 şekil daha tabıi o urdu. 

zaman piyesin sonunda Bdl 
O. Oı bay tarafrndJn temsıl 
edilen şahsrrı pek soguk 
kaçan nutuk verır gibı ız_ilhı 
da buluJJmı.Jzdı flJsız cum· 

huriyetin kuruluşundan beri 
ormanda tek başmJ da yu· 

I ·uf· şasa. artık fermJn 1 " 

münden kurtu/Jugu nuzu 
yine öğrenırdı. a ~rçi es~ 
ciımhuriyetin ilk sene/ertn 

k .. I . . yazJlrnış ' ve oy er ıçıa d 
. E so,1Jn J 

benzıyor. serın ..1 rn 
. deuı · soğuk kaçan ızah 1 ak at 

evet. bu da. sade nde 
temiz bir kJy d~k.ıru ,ç 

goçen 
maış söyliyerek ~ ... 
okul talebesi tarafındTa y unÇ 

- Arkası 2 de -



DOGDUYÇA ( 

e 
Mevsim bölümlerine göre 

(Mart) ı, Baharın ilk ayı 
oJarak tanırız. 

Edebiyatımızı dolduran 
Tabiat tasvirleri i~inde bir 
süs ve bir neşe buketi halin 
de, ruhumuza karışan ıtırlı 
mısraJar, Marttan, Mayısa 

kadar uzayan günlerin ha
tıralarını anlatır .. 

Yurdumuz.un, Baharı gü 
zel geçen köşdcrine göre, 
maddi ölçülerin üstüne çı· 
k&rak, engin hayallerle gar 
nitürleşen tasvirlerden bir 
kaçını Trabzonumuzun oynak 
baharına intibak ettirmek 
için vaktile ne kadar çalış. 
mış, uğraşmıştık. Fakat ne 

gördük?. Biz ) aparken, ya
zarken bir gün sonraki 
( Bahar sabahı ) . Hemen 
yaptığımızı, yazdığımızı in
safsız bir şekilde yalanla
makta geçikmemişti .. 

İşte 1 Mart: Hava ılık, 
Jatif ve hakikaten güzel. ... 
Gökler, duru bir enginlikle 
gönül açıyor, Denizin rengi, 

ne çividi, ne de mavi; ikisi 
ortası.. Yakın tepeler Şu· 
bat'm muvakkat yadigarla
rını, yeşil sineleri üzerinde 
saklamaya çalışıyor. 

Toprakların, hayata mal 
olan eserlerini belirtmeğe 
yeltenişi.. öpülecek, nasırlı 

ellerin açtığı derin ve düz· 

gün evlekler, hazırlanan fi
de yasdıkları.. Buğulu, be
yaz dumanlı bir alem ... 

Mart'a böyle gir.:lik; gü
neş, yoroz.'un haylıca geri
lerinden yavaş, yavaş burun 
istikametinde, yarısı ufka 

serilen yatağını bulmaya ça· 
!ışıyor. İhtişamlı, tantanalı 
gurupJara yaklaşıyoruz . . 

(Şami gariban) i, hayal 
mahsulü zan edenler, Trab· 
zonun gurubunda, zanlarını 
tashih ederler. Burada, mor 
dağlar, kırmızı sular, gülen, 
öpüşen yıldızlar .. Ve rakse
den renkler .. Hepsi, hepsi 
mevcuttur. 

Ona daha irmedik. On· 
ları bir az sonra göreceğiz. 
Marta gehnce, bunun için 
fazla bir şey demekten ür-

kerim, yarın gözümüzü aça· 
cağımız Mart'ın üçüncü gü 

nünü, isli, sisli, pürlü gör
mek ıhtimalini düşünür, onu 
methetmekten çekinirim. 

Unuttunuz rLU Şubatı? .. 
Beni ve bepimızi nasıl al
datmıştı. Fakat hemen söy 
Jrmeliyim : Bahar, neş'c de
mektir. 

Çulha 

Sporcularımız 
git i 

3-3 -910 tar1 Mnd / -
f ı bu dn y p lac .k. Tti !.dı. e 
birinctlikler n Rô" gemtzden \ 
Spor ~ğitmeni Hovd r Mal-

koçun idaresinde 4 koşuc 

iştirak etmek üıerc 26 2 940 
fatiAI arf!ket lmtıle r#r. 

asvekilin 
' 

T selckürl~ri 
' 

A,,kara 78 ( A A ) 
BaşvPkıl Dr. Refik Savddm 
Halkevlerinin sekizinci yıl 

dönümü ile yeniden açılan 
helkevleri ve h81kodalan 
dolayısiy/e bu teşekküller 

mümessillerinden aldık/en 
telgraflara teşekkür/erinin 

iblağmtJ Rnado/u ajansmı 
memur etmişlerdir. 

İcra vekilleri 
içtimaı 

lfoka;a 28 ( 11 it ) -
İcra vekilıeri he'leti buqüıı 
Böşvekalette toplanmıştır. 

Gar ve Fin 
Cephelerinde 
llnkara 28 ( il. fi ) -

Garp cephesinde kavde de 
ğer bir şey olmamıştır. Bir 
Fransız torpitosu bir fllman 
deniıaltısmı b."lf 1Tmıştır. 
Fınlandiya cephesinde Sov 
yet taarruzu ve Fın muka 
veme tidevam etmektedir 

Amerikah 
Müsteşar 

Berlinde 1 
Ankara 1 / A A. J 

Ametika haricıy~ mnst~ıo,, 
ba ıoôc h Bedine ıelm:ıtir. 

Müsteşar öğ ·~ uz eri Al 
men haricig" n~ırrı ile gÖ· 
riişmiiş 'Ve A nt'nka masla· 
laatiiüarıdtı bu m•illi.k.ıtt:r 
haztr 6ıılunmuşfur. Ba tün 
ııce garııınt/o.n itibtıren 

Almangada ooprırla lto.lı• 
ya gopılacok körnür se"k;
gatını lragiliz Bahrigesi 
müsadete edecektir. 

/rıgiliz /ta/yan ticaret 
anlnşm sının okdı ı,ın 

londrnda müz l.:ere.lu /aa
ligetle dt!vom etmektef.ir. 
lngiltere }ta/yanın şimdilje 
kadar Almanuodc n tPda,;k 
ettiği bütün l Ö?ıü•ü İtalya· 
qa "Oermek ve buna mukabil , 
Jtalgadan ağır sanayi t1e 
ziraat m:ılısalleri alrrı!ık 

te/ılifind'l bulanmu~tur. 

İngiliz tayyareleri 
Ankara l / A A. } -

İngiliz Taqga eleri Almanga 
üzerinde bir takım muvof 
/alcigttli rıçuşlar yapmışlar
dır. 

~. 

Finlandiya Ce hesinde ha 
devom ediyor .. 

Son temsil münasebetile 
- Baştarafı l de -

pJ/abilirdi. Bir y11nda da da· 
vul önünde oyun oynıytm 

köv de/ik,1nlılan .. Bir iki al 
bayrak .. Köyde cümhurireti 
bunlardan daha iyi ne tem· 
sil eder? Eserin ismi de 
uvgrın değil: Bir gönül 
mal! .. lnsamn akl!na yalnız 
gönül işi getiriyor; halbuki 
eserin ana fikri Padişahın 
Fermanli Paşası olan Strt 
lanoğlu"nun ve colayısile 

eski devrin halka zulmünü 
canltJnd!fmaktır isim, "Bir 
devrin masal,·.. olsa daha 
kuvvetli olurdu Fakat o 
zaman birincisi kadar cazip 
olmazdı/ Sonra hangi köy 
deltkiJnlısı nişanl!sı ö'dürü 
/ünce eli kolu bağ/! kahr ? 
Hüsnü Güler'm şahsında 
kuvvetli bir mümessil bulan 
Tosun niçin S1rtlanoqlu 'nu 
öldürmedi ? Öldüıebilirdi; 
bekledık 

dosu gittikçe zenginleşmekte 
Daha ciddi bir emek ve ça· 
lışm11 ile bunun ilerletile 
ceği şüphesizdir. 

Finlandi 'a milli bayramı şimal 

memleketlerinde nasıl kutlandı. 2 - Sahnedeki pivano 
pek fena idi. Halkevinin iyi 
bir piyanoy11 ihtiyacı var. 

11n '<ara 29 (. it A.} - landiva /t;hinde bir yardım 
Garp cephesinde kaydede günü o/tırak kutl1Jnmıştır. 
ğPr mühim bit sev yoktur 
Finlandiya cef)hPsinde harp Her tarafta Mitingler tertip 3 - Müsamere esna· 

sında perde intizamı yoktu. 
Bu iş daha becerikli. birisi 
tarafıntlan idar~ edilmeli. 

devam etmektedır. Fin/an- edilmiş ve Fınlandiya as 
diya mi/11 h11yramı bütün kerleri için nakdi ve ayni 
şimal memleket/erinde Fin· E yardımlar foplanmıştlf. 

4 - Halkerinin bir sah· 
neye de ihtiyacı muhtJkkak. 
Yeni Evimiz yar:,,/mcıya ka· 
dar şimdiki sahnenin ses 
işinin halli zaruridir. Savm 
Valimizin ve kwmetli Parti 
fatüfettişimizin hiçbir zaman 
!!s:rgemedikleri yüksek 

Yeni bütce mec iste 
/inkara 29 ( fi fi ) -

19!0 bütçe<;i Büyük .Mıllet 
Meclisine tevdi edilmiştir 

Yf.ni bütçe bu seneki bütçeye 
nilzaran bir mllvon iki yüz 
elli b ·n lira faz 113sile iki yüz 
altmış iki mils on üç yüz 
on iki bin yüz kırk liradır. 

Fransız askerleri 
Zelzeleden müteessir 
Türk silah arkada~Jarı 
ailelerine nakdi yardım 

yaptılar 

Ankarz 1 / A. A. J -
Frrınsa şark seyyar krırıflet 
leri lcurncmdunı t '"neral 

Massierin tı1tbbüsü. uz ~rine 

bu kuvrut/, r t/radı arala. 
rı,.do pupdan b11 kol, kt 
neticesinde Anadolu zdze 
lesi fe laket uti•leri ara'im· 
da buları an 5ilcih nrl adoJ · 

lorının ailelerine 11a1 ılım olttw 

r•lc. iindolc.uz tJiiı elli altı 1956 
Tiirk lirası tnplarnışlar fJe 
b• p'1rogı A.rıkaragn gön· 
dermi1lerdir. 

F rnn!tz şarlc stgyar k11tJ
()ti/tri tf r•dının ba gardı 

mı F,.ansı~ hii ıülc ~/çisi ta 

ra/md"u hariciye t1ekci.leti 
d~lii 1etile milli mıida/orı 

'Oekôleti emrine tevdi '-di/. 
miştir. 

Zelzeie 
!in/cara 28 ( 11. il. ) -

Son yirmi dört saat içinde 
Kayserinin Danh kazasında 
şiddetli bir sarsıntı olmuş 

Sarı Mehmet köyünde 16 
ev yıkl/mıştır. Nuf usca za 
yiat yoktur. Punar başmın 
Viran köyündt1 de iki ze/ 
zele olmuştur. Gümüşant'de 
şiddetli ve hafıf yer sarsm
tısı olmuştur. 

Bütc.-de muvazene t~n/· 
tattan maada tahii !ı1Jlin 

avdetine kıdar dev m et 

mek üure kuanc muamele 
istıhlôk ve a'kollü içkiler 
ve d .fJer b.:ızı vergi/erde bir 
mıktar zam yapılması dü· 
şünülmüştü,. 

Pasif korunma 

işleri 
Vilayet pasif korunma 

komisyonu 28- 2-940 ta· 
rihinde Vali Osman Sabri 
lldaJ'm reisliğı altmda top 
/anarak şehfin pasif korun· 
ma isleri hakk1nd a üç saat 
devam eden tetkıkat ve 
müztıkerede bulunmuştur. 

Bu meyanda· şehir halkı 

için umumi korunma siper. 

feri yaptmlm?Jsma b~şlan· 

ması da kararlaştmlmıştır. 

Pasif korunma 
kursları 

Ödemişin veva ll;1d1n'ın 
zeybekleri. l<.ozan·ın yiqit· 
feri heo, böyle zulümler 
k er ş ısın do '' Fermtın 
Padişahın Si'Jdağlar bizimdir! .. 
deyip dağlara çıkmamışlar 

mıdtr ? Bu piyeste biz Tosuna 
acımıyoruz. kıvyoıuz .. 

alakaları ile bu ihtiyacımızın 
giderileceğine inamyoruz. 

5 - Temsil esnasında 
dinle'liciler arasında yersiz 
gürültüler oldu. Hele yakı · 

mmdaki bazı bayanların 
sahnedeki ölüm karşı 
smda gülüşmeleri hiç hoşu
muza gitmf!di. Sonra neydi 

o c1rlak çocuk ? l'emsil 
esnasında bin ki.;i bir kişi 
gibi olma/Jdu; tiyatro ter
biyesi böyle emreder. 

Partimizin övülecek bir 
hareketi Bunlar hep eserin ku 

surlar1; tabii bize göre. Uy. 
nanış fena değildi. Ben en Cürnhur.yet Halk Parti
çok M. Kösemen'i beğendim si. Halkevlerinde halka pa
Me$adet Uzel, Osman Sö rasız gösterilmek ti zere uy•n· 
zen, Hüsnü Güler. lfbdull~h dırıcı, yetiştirici ve eglendi
Eltan lmuvaff ak oldular rici filmler haztrlatmıştır. 
Diğer arkadaşlar dtı fena Şimdiye kadar bu şekilde 
tJeğildiler .. MakytJj!ar fevka · yapılmış, 71 nevi üzerine 
J. -d ·d· 162 film H alkevlerine gön· IJ e I 1 •• 

Benim burada işaret et derilmeğe başlanmı~tlf. Mem-

Pasif korunma teşkille- mek istt:didim bir iki nokta nuniyetle öğrendığimize gö
rine ait kurslardan Gaz ara· var : re PtJrtimiz böyle bir çok 
mtJ, itfaiye. enkaz kaldlfma 1 - Halkevimizin ban kültür fi/imleri yaptıracllk 

can kurtarma kursları 26 2 910
1
-.----------.. ı ve bu mevzuda yapılmış 
ldmanocag ... lnda yabancı filimien de tetkik ttJrihinden itibaren başlamış 

bu 'unmakt-"'dır. E edip satın alacaktlf. 
,, u ve/ki akşam lJmano· 

Bu havırlı iş için evelce Bu kurslara şehir pasif cağmda içtima eden Trab 
bir iki yazı yazmış o!du-

korunm~ teşkil/erine ayn zon avcı/an. avcılığrn inki-
ğum için Partimizin bu halan eşhas ile büyük daire şafı etrafında uzun uzadiya 

, ..1 , qowru-şmu··ş'er ve 1·ık ı·c- OllJ· reket ve teşebbüsünü sami-ve müesseseıeruen ayr1tan ,, .,, 
d k d rak teknik bir ,..aıı~ma ftı mi duygularla övüyoruz. 

eşhas evam etme te ir. "' ~ Bu şekılde yurdumuzun 
/. ~ · k k ı limatı hazırlamak üzre ara-
tıi1ıye ursuna aza ar muhtelif köşelerini yakın. 

d d b · k · · t · k farından BtJy Talat uzlu, an d 1rer ışı ış ıra dan gösterecek. cümhuriyet 
· Ethem Murathan. HtJkkı etmiştlf. müesseselerini yakından 

Futbol maçı 
Bu p:ızar günü Fut bol 

sahasında fikstiir mücibi 
saat J 4 - 15 de idman Gücü 
- N rcmiati Birinci takım
ları kar~ı !Clşa calc.lardı". 

hartamas ve lthmet Kö-
tanıtacak ve bır çok iyi fi . 

mürcüoğıunu vazif P/endir· 
kirleri halkımıza canlı ola

mişlerdir. 
ltvcılığın ilerlemesı ve rak telkin t!lmiş olacağız. 

yayılması hususunda yapı· Hayırlı ve verimli olacağı 
lan bu teşebbüsü takdirle şüphesizdir. 
karşJ/ar1z. Tunç 

Havayıcı Zaruriye Fiyat 
Cetveli 

M•ddenio CİMİ Mi~yae Toptan Parakeacie 
Kuru' S111. l(uruş Sıo. 

............ ....,._ ·--- - - .. 
G ıda aıaddelf'rİ 

1. rei E~melc l(ileH 12 25 12 29 
2. eci Eknıelı:: ,, 11 50 11 50 
a. ııci Ekoıelt ,, • 8 
nu~cfay UDU •. 72 Ç. 1060 16 17 60 
Pırioç lo•ya ,, 30 81 3112 
Bulgur ova " 10 1'2 
Makarna Ç" Pn " 22 24 
Şwkc r ke uıe ,, 50 S. 1475 8H~2 

Ş•lcrr toz ıoo ç. 2f 60 28 27 
Tuz k•lo 4 50 5 

A vtfınlııtmıı ve ()duo kıloıu 1 126 l 975 
ıqıtma ve mllkeyyefat 

,. köcııÜrÜ 
" 4.3 60 r; .4 60 

1 aş r .. kor.poıe tonu 1650 
Petrol Teneke 265 18 -k. 
Elektirik Kv. 14 ıs 

Kahve çit kilosu 108 l20 
Çay bınu •ı sao ~40 - 550 600-in Ilı r nin m in ~ nml rdu ti• J,, ili tanktan m n vrat rda\ 
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- Geçen sayıdan devam -

Patatesin bir iyiliği de, toprağı beğenmemez
lik yapmamasıdır. Çünkü bu mubarek nebat 
nemli, killi ağır olmanıuk şartile her toprakta 
yetişir, mahsul ve .. İr. Bununla beraber kumsal 
topraklardan çok hoşlanır. Elverişli } erlerde su 
bile istemez. Ormandan, çalılıktan ve çayırlıktan 
bozma yerlere patates ekilebilir. 

Patates "nöbeti şme,, ziraat usulünde buğ
day ve emsali ziraati öne ve arkaya alır, yani 
buğday tarlasına ekildiği gibi kendi tarlasına da 
buğday ekilir. 

Fazla ve bereketli mahsul alabilmek için top· 
rağın işlenmesine, gübrelenmesine ve tohumun 
iyi olmasına ehemmiyet vermek lazımdır. 

Toprak mümküns güzün ve kabil olduğu 
kadar derin işlenmeli ve bu sırada ahır gübre
.sile de gübrelenmelidir. " Y şil gübre ,, de mak~ 
buldur. Halen kuH nmakt olduğurrnz Avrupa 
iübres1 gerçi yumru hasilatını çoğaltır, amma 
nişastayı ve lezzeti azaltır. Bu gübrenin adı 
(sülfat d, amonyak ) dır. Beher dekara tohum 
atılmadan evvel 15 kilo verilebilir. Fakat sade-

------- __.,,.__ a----- . -.-...-

raatine Faz 1 a 
iyet ermeli.yiz 

· k ·ı n ce bu gübre kafi değildir. Hatta topraklarımızın- parçalanan patatesler hemen ekilmemelı, esı e 
istikbali noktasından muzırdır. Ayni tar1aya da
ha evvel hayvan gübresi de verilmelidir. Çünkü 
Öu gübre esastır. 

Tohumluk olacak patateslerin vergili ve 
hastalıklara dayanıklı olmasına da ehemmiyet 
vermelidir. H atta patatesin tarlası bile hastalık
sız ve temiz olmalıdır. T ohuınluk patates ya e-

min adamlardan tederik edilmeli veyahut geçen 
seneden yetiştirilen patateslerin tarlada işaret 
lenerek sağlam1arı aynlmalıdrr. 

Ekilecek patates piyasamn en fazla aradığı 
çeşitlerden olmalıdır. Yemeklik patateslerden, 
yetiştirildiği zaman dağılmayan neviler makbul
ôur. 

Patateslerin daima irisini ekemli ve imkan 
vars~ ekilecek patatesi kesmemeli, yarmamalı
dır. ikiye, üçe bölünüp parça halinde ekilen pa
tatesler hastalığa kolay tutulurlar ve az mahsul 
verirler. Bu sebepten patatesi bütün ekmek doğ 
rudur. Böyle olmakJa beraber bazan ve tohu
mun azlığından dolayı patatesleri parçalayarak 
ekmek zorluğu karşısında kalına bilir. O takdirde 

yerlerin havada kuruması için beklenmelidir. 

Küçük ayından yani Şubattan Mayısa ka· 

dar patates ekilebilir. Mamafih ne kadar er 

davranılırsa o kadar iyidir. 

Ekilen yumruların tarlada birbirinden olan . 
aralığı, çizgiler arasında 50, ve çizginin üzerın-

dekiler arasında da 30 santimden az olmamalı. 
mümkünse fazla olmalıdır. Bu hesaba göre be-. 
her dekara 100 den 250 kiloya kadar tohum gı· 
der. 

Ya ocak veya çizgi usulile ekilir. Ekimden 

sonra timar namına, yerine göre, toprağı tırmık
lamak, çapalamak, yabani otları almak, boğaz 

doldurmak ameliyatı yapılır. 

Topraktan yumrular memleketimizde ya el 

ile veya bel ile veyahut kazma ile çıkarılır ve bir 
dekardan 750 kilo kadar mahsul alınır. 

Kazım BULUTA Y 

Tavu ızdan daha çok 
yapmamız 

y·umurt 
gerek '? alm 

Tavuk;arımızdan bugünkünden çok yumurta 
alabilmek için şunlara dikkat edeceğiz : 

Kümes, yem, bakım. iyi damızlık. 
İyi tavukculuk için, temiz havadar ve gü

neşli sıcak bir kümes şarttır. 
T avuklaı m gündüz ya dışarıda veyahut ahır 

ve ağıllarının karanlık havasız, gübreli ve pis 
köşelerinde pinekler, gt:celeri de ahır ve ağıl
larda, çatı aralarmda tünerler bak arkadaş: Ahır 
Ve ağıllarda barınan tavukların zararlarını sana 
anlatayım : 

Böyle, ahır ve ağılların yüksek yerlerinde 
tüneyen tavukların bitleri ve pislikleri, o ahır
daki sığir, at, koyun ve keçi gibi diğer hzyvan
ların üstüne düşer ve o hay .'anları hep rahatsız 
tder. Hayvanlar hep kaşınırlar ve derilerinde 
bir çok hastalıklar peyda olur. Bundan başka 
aliır ve ağılların yüksek yerlerinde tüneyen ta
vukların pislikleri hayvan yemlerir.e düşer ve 
Yemlere karışır. Böyle tavuk pislıklerine kc..nşık 

·Yemleri yiyc'l büyük hayvanlar sancılanırlar. Bir 
çok hastalıklara uğrarlar. Demek oluyor ki, 
ahır ve ağıllarda barınan tavuklardan büyük 
hayvanlar çok zarar görüyorlar . 

O halde, hem tavuğun ve hem de büyük 
baş hayvanların rahatı için : 

Ya tavuklarına iyi kötü ayrıca bir kiimes 
#'ap. Veyahut ahır ve ağ-ılının bir köşesini böl-

eler 
dür. Bu bölmeııin kıble tarafına bir pencere aç 
ve tavuklarını burada barındır. 

İyi bir kümes nerede yapılmalı? Bunu ayrı 
bir y&zıda anlatacağız. 

Tavuklarından bugünkünden çok yumurta 
almak istersen dikkat edeceğin ikinci bir iş te 
yemdir . Atalarımızdan kalma bir söz var : Ta
vuk gagasından yumurtlar . 

Yaz kış tavuklarına yem vermediğini biliriz. 
Yazın neyse hava iyi dir . T avlilk sam.tn artık

lariyle. dışarda bulduğu böcekle ve yeşillikle 
beslenir ve geçinir . Aç kalmaz. Fakat kışın her 
halde tavuğuna yem atmalısın. Besl~nmiyen bir 
tavuk yumurta vermez, et tutmaz. Oyle ise : 

Tavuj'una kışın yem ver. 
Senin bir tavuğun öldü mü, onu bacağından 

tutar dışarıya, yol üstüne veya bahçe aralarına 
atıverirsin, bu ölü tavuğun başına bir köpek ge
lir onu parçalar ve yer. Tavuğun bulaşık bir 
hastalıktan öldü ise o hastalığı yapan mikrobu 
köpek ağzına bulaştırdı demektir . Şimdi, ağzı 
bulaşık bir hastalığın mikrobiyle kirlenmiş bu 
köpek komşularının avlularına, bahçelerine, kü
meslerine ahır ve ağıllarına girer. Tavukun bu
laşık: hastalık mikrobunu taşıyan ağzını öteye 
beriye silrdükçe o mikrobu da oralarda bırak
mış oluyor. Demek ki. o köpek bulaşık bastalı
ğıa mikrobwnu köyün bir çok yerleriae daaıttı. 

Biraz sonra başka tavuklar oraları gagalarken 
o mikrobu da ağızlarına alırlar. Ve ölen tavuğun 
bulaşık hastalığı komşularının sağlam tavukları
na da geçti demekti. Bir iki gün sonra komşunun 
tavukları da bir bir ölmeğe başlar. Böylelikle ba
karsın bir hafta içinde köyün bütün tavukları 
hastalıktan kırılmağa başlarlar. Ve dört beş gün · 
içinde köyde bir tavuk kalmaz . 

Öyle ise arkadaş ! , 
Ölen tavukları öteye beriye atmak bir cı

nayettir . Bunu sakın yapma. Bir tavuğun öl~ü 
mü onu hemen al ve köy dışında, köpeklerın 
çıkaramıyacağı derinlikte bir çukura göm v~ 
üzerini toprakla ört. Eier kireç varsa üstüne bı 
raz kireç döğersen gayet iyi olur. V ey ah ut, ölen 
tavuA-unu gen~ köy dışına götür, orada yak. 

Ardı sıra bir iki tavuğun ölürse evela yu
karıda dediğim şeyleri yap. Sonra da en yakın 
şehrin veterinerine (baytarına) hemen haber ver. 

. n 
Tavuklardan çok yumurta alabilmek ıçı 

iyi damızlık ta şarttır. Daima iyi ve büyük yu 
murta veren tavukların döliinü tut. Az yuınurt 1 

verenleri ise damızlıktan çıka.r. İyi cins horoz 
ve tavuğu ve bunların kuluçkalık yumurt Iarın~ 
Ziraat Vekaletinin Ankara 'daki T avukcu~
Enstitüıünden alırsın. Bunun için Ziraat Ve a-

letine başvur • 
Y urddao iktibas 
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Y a.ylalarında.n çayırlık ve 
ta.rlalarında.n istifade etmek 

i s t iye n le r e .. 
Tandırlığın büyük eslci gagli1111a tap• il• ıalıibis. T••aırlılc lcövi. içimle _qine 

topa ile sahip olduğumuz çagırlılclar 'H ç.nula1 •utıire d ·aatine miiıait tarlalar dahi 
mı11cuttur . 

~ . 1 
Boıtebt:i 

balô 
,. 

,, 

.. 
Eçvak 
Çarşı 
Dabnklıane 

..)o f:.n y: N .. v'i Kıı. No: MNo M2 . 
Munaltır Tarta 

.. hane 

'. Hon~ arsası 

. ' .. ., 
Manostfr Köhne hane 
c roddesi 
Cami aralrğı Mağn'l 
S ;pahi Mağaza 
Cızmrci oğlu 3 kapı na· 

jj 

52 

53 
54 
67 

7 
11 

mrırnlı lıımrnin 5 
hissede 4 hissesi 

) 
) 
) 
) 40 
) 
) 

21 

1 
2 

3·1-3 

1 

T738J 

Muhammen K 

3125 

750 

170 
360 

10'4 

!stiyenler bu ÇO'Jrrlılc 'Ot tarlaları d<ı istictıt tdtrelc ll•nlart/411 dlil i-stif•dt ede· 
bilirler, i stigenler sadt ce tandırlı/?. gaıl•larınr ica.rl• totabilirler . 

Her iki şekil ve suretle isticar etmek istiyenler . 
(Uzuosokak caddesinde idarei husu,iye binası altında 

Defterdarhktan : 

Süleyman H ulusi Kalyoncuya müracaat etmeli~ irler. ] 5 
avukat 
13 

Yukarda cins 'Dl! "' 'S< fı uaz:lı f iJ. fJrimerıı:uilcrin s 1tış günlerinde müllc.iget/erine 
talip zuhur etm~dijirıden ih'lle nn gün müddet/,. uzntılmtştır. 

Memur ahnacak 
Talip olttnla'ln 8-1 940 t ariMne mti• r:d"j cuma günü .o;aat U d~ muvakkat 

tem:nntlod le D,.ffnd!ırhjn mı;rrı c'>nflnrr ilôn nlmmr. 

Ticaret ve zahire Borsasından: 
Trabzon Tıc ret 'lJ~ Z r.MrP. Bors ,.sına 45 İira aglı lc ÜCN•t l e v~ musah 2k.a imtiln 

nile bir memur alınccaktır. Taliplerin orta ta.h o;;/i ikmal elmiş bulunmaları ve yaşları· 
ıun otuzu gPçmrmiş olması liizı mdır. /mtih-ın 6 3 940 çarş ,..mba güt1ü saat 14 de T;c11t t 
ve Z ahire B ors sındtı gcı pdacaktı r. 

Vilôyet idare 
heyetinden : 

Vadfesini ilımal eylediği id 
diasile suçlu olup Vilciqet idare 
heq'elince lıizumu muhaktmPsine 
karar VPri/miş olan e ~ki Yorwa 
inhisarlar mrınkkibi M t>hmet Yıl· 
maun 11.ıanıldıjı halde hu/ura· 
madı~ı oe halım ol11rduğıı gerin 

anlaşılamamasın:t ~binaen Ceza 
MuJıakerrıtleri u sulü kanunu'1un 

!steklilnin m rira caat etırakına oşağ1da yozılı TJtsailci b?ğ/ıqrırok en g PÇ 5-3 94fJ 
tarihine kadar Ticaret ve Z.ıhire Borsasına m ;.., c2atlan ilan olunur. 

1 - Tahsil varakasının asıl fJeqa surtti. 
2 - Nüfus oe askerlik vesikası. 
J - Sıhhat rn poru. 
4 - Hütönühal 7ıesikns1 

Soya Fasulyası eksiltmesi 
Ziraat müdürlüğünden : 

Rize Naren fid'lnlıiı için 2.5-50 bin ki o ktJa'ar soun 
/0$ul9ası artırma rıe eks;/tme lcancmuna ıö e çızfırı alına 

c-ıktır. 4 -3- 940 Pazartesi günü saat onda Rize mt1h•· 
sebl'. mütliiTlüğiind• iha 1ttsi 11npıloca em dan tnl ip,,.,.;,. meı· 
kur güne ko.dar Riz~ Ziraat midürltijjnr. m"Jracıınt l't 
melui 'fJ• şartnamesini görmek isteqml!r Trabzon Ziraat 
müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. ,_, 

Gönüllü Jandarma olmak istiyenlere 
Jandarma Bölük Komutanlığından: 
Mükellefıue ti r. s lceriqe karıur.u mucibinc:P. ( 18) uoşı 11 ı 

;kma1 etm;ş v e muayene görmüş iyi okur qnzar d~'"'Ce· 
ıinde olanlard n 'lJe şimdiye kadar hiç bir s ınıfa intisao 
etmemiş olmak ş a rtUr jandarmaya gönü/it~ ent ,.,/ınaca · 

ğmdan isteklilerin Trabzon merkez j:ırdarm 1 bölü le. K. 
lığına mÜrıJcaat etmeleri 3-4 

---------------- ----~-~~.--.-~ ..... 

Tamirat eksiltmesi 
Vilayet D~imi Encümeninden: 

Merkez Durnlapuıar ilk olcalunda ynplı1'llacalc ( 408) 
lira 10 kuruşluk tamiratı 2-'90 .<•gılı lwnu,,un 46 İn< i 
maJduinin .(8) fıkrasına tevfikan pazarlıkla 11 ıiin 
miiddrtle eksiltmeye lconulmuştıır. M.,oakkat teminaıı ( 30) 
lira (67) kuruştur. 

4-3-.:140 tarihine çatan paıartesi saat 15 dt!. vilayet 
makamında toplanacak olan daimi enctimende ihalesi ua. 
pılacaktır. Keşif '1e şa1tnamesini görmek isteyenlerin her 
gt1.n encümen kalemine oe talip olanların muvakkat temi· 
.,..tlarile mtzkür tün t1t ıaatta er.cıimene müracaatlar·; J.4 

Tamirat eksiltmesi 
Gümrük müdürlüğünden : 

Dtğirmenduedelci gümrük binası t•mir tttiril~ekfir. 
Talip o/anlatın paıarltğı uapılmalc üzere 1-1-3-940 
gü11ürıtle ıümrülcte miifeşekkil komşigona mü ·ncaotları 
ildn olanıır . 1-4 

2 

Vilôyet idare 
heyetinden : 

J.lc.end•r <'jla Cemil ot> Şe
fitin milli emltik satı; bed~lirı 

den Hazin•11• olan 3132 lira 66 
lcııraş br>rçlannın t~mini isUfa 
•ı için mumail"*himanı,. tasorru
/•nd.tı bıılunan o• halen Noter 
Doire•i ittihaz «clil,,.iı alan ue 
birin•i tlerececle Hadnti mafigege 
ipotekli olan cv•af ve hadutları 
olbapteki artırlfttt kaime,/nJe .'la· 
ulı hulunart gl'lyri me"kulün ta
ri'ıi ilcinrfa,. itibare1t 21 tün müd. 
detle açık arlırmaqa çtkflrılmr$ 

olduiunclon fa/iplerin Vilôrıet 
itlare Htg'etine muracaatları ilôn 
olunur. ! -3 

ı 
35 inci ue hukuk u ;ufü mu'ıake 
mt!lui kanununun 141 h:ci mad 
•esi mucibince tarihi ilandan 
itibaren bir ay ı.nrfındn hufon 
dağu geri bild:rmt!diği takclirri,. 
Jcaranrt kendi~İn" ftbUğ edilmi; 
nazarilc bakılacağı ilan olunur. 

Zayi 
S ~rı /camı~ 28 ci ala 

arnti .m 11/mış olduğu rn. tıs· 
kerlik teslceremi z .yi egle-

tlirrı *'misini alocağımdan 
ed:iıinin lıükmri ı,olcdur. 

0/•n Kadalı~r na/ı;y~ 
sinden Kaf oğullarından 

Mehm,.t njlu 
Cemal Sabri 
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Maaş tediye günleri 
MUHASEBE MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 numaradan 150 N; lc.ad..ır pozurt~si 4 mart 940 
151 .. 250 tt .. Salı 5 M:ırt 940 
251 .. '. 350 .. .. Çarşamba 6 Mart 910 
351 .. 450 •. ,. Perş' mbe 7 Mart 9.f O 
451 .. .. ila Cu ııa 8 Mart 940 

1-4 

lçtimaa davet 
Kızılay Reisliğinden : 
1-3-~'40 Cuma günü alrşamı toplanan kıztla.l/ korı 

gresind• ekseriyet olmadtjıntian nizamnamf! muciMr.ce 
kongre yapılamamıştı,, Bu s-bt>pterı 4-3 940 Pazartesi 
ıanü akşamı ıoat 20 dti! y•pılacak olan lconırege sayın 
h.•lkımızın şeref vermelerini rica ederiz 

İcar Artırması 
Vilayet daimi encüme'ninden: 

H•JaJi muhasebenin malı olan Mahitiin qe11i sokokdalci 
29-35 No: lu m'liazalarının ıahik icar bedelleri olan ( 40) 

li1a üzerinden 21 gün müddetle artırmağ.1 çılcarılmtştır. 

---------------------• Maflaklc.at t~min11ilan (300) lru·uşfur. 14 3 940 t.arihine 

Sıra Eksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden : 

1 - Trabzon lisesint gaptırılacolc. o fon 1650 liralık 
125 lira 75 karaş teminatı mutJakkatalı • İOO,, adet sıra 
29 - 1-1940 tarihinden itibaren on be$ gün müddetle 
oçık eksiltmeye konBlmaştur. 

2 - 14-3-1940 tarihine miisadif p~rşf'mhe günü 
saat 15 te Hüküme: konağında Maarif Müiürluğü daire · 
sinde ihalesi yapılacaktır. 

J - Eksiltmeye iştirak edecekler ticaret odasınca 
musadtlak olduklarına dair helge ibra% edeccklndir, 

4 - Şartname her gün Ma•rif lco.leminJe görülebilir. 
.S - lsteklilerirı 2490 s yılı k•nunun 15 inci mad· 

drsi ahkamına gört muvak at tenti11at makbuıu weya 
mektuplar elcsiltmege haşlamudan 6ir ıaat evve.'irıe kadar 
tedarik edec .. k eksi. ime saatındtl lc011tiıg•ntı ibraı 'dr· 
uktir. i-4 

ç11tan p•rş,.nbe f linü saat 1.5 de vila11et malc.omında top
lanacak o' m daim! encüme11de ih .desi yopdacalc.tı~, btrk. 
/ilerin munrıkfcat teminatltt.rile encümene mıiracaatları. 3.4 

Açık eksiltme ilônı 
Nafia Miidürlürlüğü1~den: 

8 M f -940 Cuma ga .ü saat 15 de Nı.1fio mü l r • 

liiğü odası"da t şekkül edecek irış ıat ko nisyo11unc ( 7 2) 

lira 98 kuruş keşif h
0

edı!lli Trabzon AtapJrk cit•arın l ı 
/smtfp1şa Emniyet karokol binası inşaatı açık eksiltme 
asuliyle eksiltme.ve ~· onu ' muştur. 

Buna doiT şartn ._ m,. ve sair evrak. n1fia 'müdü .. fü~cin
d• ıörüftbilir. muva.lckat teminat 280 Ura 72 lcu ·uşıur. 

/ştrkliltrin ihale saatındun ernıel hu işe dair ehliyet 
,,. ticarıt otlaıı fJesilcaları oe teminatları ile beraber ih,rle 

lcımlııanın'ca hasır 6alcın1Roları tldn tılrımır, J-4 

_________ ....., __ __,, __________ ~----.-

P a 2 ar l. k la kamyonet satışı 
Belediye Encümeninden : 

8 l'1t1 diue inşaat iş!erindt! i(u 1/n ru/n ., 936 model şeu• 
ro le markrı kamrıo rıet paz ırlık.la saıı /nc 1 jmdQn taliplerin 

Salı v tt Camrı günleti sıınt (:5) d~ Encümene müracaat 
hı ,., ; tin o 1rınrı~ . 

Viiôyet idare 
heyetinden : 

Bekir Osman oğlu A li Kema 
/in Ünııe emrmlın~ Mrlli Eml<ik 
saiıı bedelinden bo•c •ı olan 368 
lirn 54 kuruş/un ibar,.t borcunun 
temini isfif '>sı icin K"merkaqn 
Malıallesinde murı bahçe bir l:ap 
lıa r.ed,.ki hi.,<ıe şaqıası olan 3 
hiaseae bir lıisse~i lıu kel'Te ila11 

torilıinden itibart>n 21 gün müd 

cletle açık •rti~maya r'karılmıs 

olJ•gunJan ;,stekli/erin Vil<iget 
idare Hf'y'etine mura crıolları ilan 
olunur. 1-3 

llôn 
Tapu Sicll lıluhafıılı~ı11daa: 
Yomraoı11 Aracoizir lröytl•dca 

tarafları uhıbi S!'Det ilo mahdut 
hane ve yine ta•ısfları sahibi senet 
ile mahdut aertınder ve yine ta 

rafları tıtrikiam ve Nehri cari ve 

De~irmea başı le atıR•r oe"lu 
Teıa•I ıle m::ıhdut selm: dönüm 
rındıldı" ve tarafları nehri cari 
ve tuiltiıtm ve haci temel tarlHı ve 
nehri cari ve yol ıle mahdut on 
dönüıı, fındıklık ve Aline arcıı de · 

mekJe maruf larafları karıntiaşı 

aıniş tarlası ve tarafeyni 11bibi 

seneCIİll f ıııdıldıtı 'ie haaf"li ve 
tariltiam ile mahdut beş dönüm 
tarla ve barit ardı demekle maruf 

tarafları üç tar•fdın nehricari ve 
Küçüle İbrahim Oflu Abınct lifa
Dlll çalıhi• i1a mshdut ılti ev1ek. 
çalılık tapu k.aydile ve şarkan 

yol garbcn ırmı:ık ~ımıılen c11aba· 
kal 02'lu hali1 cenuben s ,g-ır "tlu 
haci teme! ıle mahdut on döıaüın 

Uterl çalılıiı: senetsız haarı uf lan 
ve ceddınden ıntık•I el melr:. sure· 
tile C<mbalı.al oğlu aıefııned ıo Oi°· 

Tashih 
Trabzon e l elc.irik Ttirk 

anonim şirketinin geçPrı sayı
mzzın dö,diincü sahifesinde 
çıkar. hissedarlar umumi heg• 
ti içti mama d. ;,,,.t iltinı ruz
ncrmptinin dö.rdür cü madde-
5i ( 1940 senesi için hir ma. 
rakip hcqdi ve ÜCN!lİnin 
tesbiti j olacc. /c. ikerı sth rıen 
(1939 su:esi için) şdc.linde 
çıkrmş oldağuntlan lı•ı/rget 
tashih olunur. 

Zayi mühür 
Trabzon Ziraat Banka

sında buluuon 557 N. lu 
kumbaralı ternJiatta kullan
dığım mührümi'i za_ui e;yle
dim Y€nisini qcpftrdığtmdan 
eskisinin hükmü o!mad:ğı 
ilan olanar, 

Tvz anborı karşısı 
N 4i Ömer o;lu 

H<Jnf/e 

Yurttaş 

Kızıl aya 

Yardımı 

Unutma 
lu Oımaoıa ıkco 31 O da vefatile ı------------
vcrııselinin karıları Havva ve Şe. 
rife ve evlAUau Husun ve HuH· 
yio v: Melım~l ve İsmail lH Gü. 
lrıar ~ e leyDcp ve Ayşe ve Gül 
aüıa ve Emiocye iohiur edip 
buıalardın Gülü%u w. Zeynep 

ve Anl9 vo G.ilı4üıu ve Emine 
uyoi l!!Cıhte murıalerindeo iııtıkal 

eden ( tarafları sahibi Seaat He 

m•bdut serander) iie tarafları 

briltiım v~ Nehric ~rı ve de~irmeo 
b•~ı vcı sag-ır .~ıu temel ile mah 

dut seluz donüm tındıltlılt ve ••· 
oetsiı. luarruftan olao bir de~ir. 

w~ndcki hisseyı 3600 lturuııı mu-

k.ıbil kabul ederek di2er i•yıi 

mcok:uUc:ırdc;ı;i hıuel ~rını erkek 

kard şleri Hasan ve Huseyin ve 
mchıoet ve Is nıul ve vaiıdcleri 

fjavva ılo birrızo ıı1.1lh ve ıbra 

olmJk suıetile dört erkek kaıdef 
lerıoc teslım teıı.1ik eyledilderıne 

daır Yomra nah i yefİ nalpli~i hu· 

zurunda 3 K aani 310 taribiodı 
bir acnc.t tanzim ve ludılı:. eyle
diıderi ve Buulıudan lswıtilin vo· 
fatile teıelsülcn veı oaelerioe in ti· 
kal edip atll muriı Oaıaaıa kara. 

ları Havva ve Şerife ve kızları 
Gülizar ve Ayşe ve Emine de· 
ğlrmen ve sc:ırander hariç olmak 

üzere difer ıayri menkullerdeki 
miraı ve tak.sim suretile oıalik 
oldukları hiaaıleriııi 823 aeaHia· 
de elli adet maderi lira mulı:a· 
bil nde ve hicret dolayiılle ziyaa 
utrayao bir kıta maboya 11eoe· 
dile kardeşleri Haun ve Hüseyi

ae satarak: paralarını ıldılı:larından 
b• r•yri meoltollorin tamamı in· 
tıkalen vo haricen aatınalm&k ıu· 
retıle Huaa ve Hüıe1in tasarruf· 
larında oldu~uadaa bahıile vere• 
ıeleri larahndııa balr.lcı karar ıu
retile aamlarıaa tesçili isteallmek· 
te oldutandao tasarruf sf'bepleri 

halı:lr.ında yerinde tahkikat yapı· 
iacazından bu gayri menkullerle 
her hına-i suretle tasarruf iddia• 
sında buluDaolar varaa keşif gü
nüne kadar vesaiki taaarrufiyele• 
rilo birlikte dairemize tahkikat 
ıüaü olllll Mart 940 •yıoın 24 
iııci pazar ırünü saat oa ikide yo· 
rinde tabk.ıltat yapacak memurı 

aıilr•O••l etmeltri ilia olUO\lr, 


