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Bir Tücca 
Trabzon tarihi ! 

Konyamn ve sonra daha 
bir çok Vilayetimizin tari- 1 
hini elde ederek istifadeye 
konulmağa mu{affak olun
muştur. Noksan. kalan kı
sım/art üzt;rinde derin ara$ 
tlfmalar yapılmakta oldu-
ğunu da muhtelif vasıtalar
la haber a/Jyoruz. 

Trabzon tarihini vücude 
getirmek teşebbüsü oldukça 
eskidir.llisammızdaki me'
hazlerin kifayetsizliğini söy. 
/iyen mütehassısları. zen 
gin menbalara mı'iracıu1t 

yoluna ve sonra qayet ta· 
bil olarak devamlı meşgu· 
liyet mecburiyetinin fazla
ca paraya mütevalcklf bu 
lunduğuna işaret ediyorlar. 

On beş sene eve/ umu 
mi meclisin, ecnebi men
balara müracaat hususunu 
temin edebilmek icin ~,,,, 
çesindl! her yıı tahsısat 
ayırması da kuvvetli teşeb
büsler arasmda yer almıştı. 
Trabzonun tarihini elde et· 
mek hususunda sadedi/en 
grıyretler muattal kalmış 
değildir. Esaslı bir neticeye 
varmanın zevkli ve şerefli 
mesaısme memnuniyetle 
şahit oluvoruz. Yalnız, bu 
günkü yürüyüş tarzının ge
niş adımlar atmayı imkan
sız kılan ml!Jddi şartlan kar 
şısmda pratık cepheden baş 
ka dürtü bir is ikamet al 
mak zarureti d ğuyor ka
naatmdeyiz. 

Elde mevcut vesikalara 
isJinaden işltnmiş küçük 
çopta dahi bir esere sahip 
değiltz Tam~mmdan sarfı 
nazar, 7 rabzon halkım Trab 
zc1:·un t11rıhi hakkmda çok 
az dd olsa malümatlar et 
mek şıiphesizki faydalt ola· 
caktır. 

Çalışmalara. etraflı ve 
derin ara.;ttrmalara devam 
edilmelidir işin maddeten 
de ehemmiyeti noktaswdan 
uzun bir zaman meselesi 
alacağım kabul etmeliyiz. 
Bu uzun zamam bekıemek 
"zarureti karşısmda bugüne 
kadar sarfedilmiş değerli 
P.meklerin meydana getir 
d ği neticelerden hen-en 
ayd1nlanmak yoıu,,u ihmal 
etmemeliyiz. 

Bir taraf tan mesaiye 
devam etmek ve alınan sıh 
hat/i neticeleri forMa ha 
!inde vermek halkımızm 
hali heztrdeki hiçlik içinde 
büyük istıf adelerini ve d _,. 
layısile memnuniyetini mu 
cip olacdkt1r. 

Cemol Rıza Çmar 

Siyası Gazete Trabzon 
~~~~~~~~~~~~~--~ 
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1 ra Cezasına Çar 

Ko 
Kızı ay Kong esi 1 İngiltere Baharda b' 

!Alman taarruzu bek i or 

__.._.___ -

r fevkalad_ r a a a ve 
hararetle devam etti. 

k \ 

İngiliz İstihbarat nezareti neşriyatından: 
· den Londra - Sadece aske- ,in fazla kuvvetlenmesm Varı· det 3,500 lira olarak tesbit edildi ,; bakımdan müıehaSSJstarın korktuğu için bu iş~ı:/~. 

t11hlilleri fllmanyanın ih· şecektır, Çünkü mu 
takdir edilerek tc!crar inti· miştir. timal baharda bir taarruza ferin askeri techizat ve ha 

Kızılay kongresi pazar 
tesi günü akşamı saat ~O 
de Haıkevi salonunda Vali-
miz Osman Sabri Adal'ın 
ve Parti müfettişimiz Sa . 
dettin Uraz'ın huzurlarile 
ve üç yüz kadar zevatın 
iştirakile y a p ıl m ı ş v e 

f evkelade bır a 1 a k a v e 
harar"te devam etmiştir. 

Kongre kızılay başka
m Doktor Mehmet tbrahim 

bapları ittifakla muvafik z izde fcliketzed~Jerine ! girişeceği nelicesine var zır/Jklar1 11/manyadan daha 
görülmüştür. şahsi büyük fedakar.lıkt~ r maktedır. Mütehassıslar bu süıalle ilerlemektedir. H~rp 

Bundan sonra okunan bulunan yüksek hamıyetlı hükümlerini hala açıkca ten evvel bunun aksi doğ· 
mesai raporu takdirle kar vatındaşların adları kong · aı .. ı ·· ı..1 • ru ı·dı·. Almar.ya teslih11t 

_ ı ı manyantn us un owugu ·t fp şılanmış, idare heyetinin rede hurm~tle anılmıştır: adedce faikiyet üzerine balcım;ndan daima 
1 
u 

muvaffakiyetleri alkışlan- Kongrenın de hararetJı vermektedirler. Materyal, idi ve harbe büyük üstün· 

mıştır. alkış ve takdirlerine mazhar Tank, Tayyare. ıop itibarile /ükle gtr"!.(~l~,f .:;.'Vfl inüte· 
Bundan ıonra varidat olan kızılay faaliyeti cıc..lden lllmanyanın faikiveUni T. madiyen azalmaktadlf· b' 

.. v .. ··ı 1 ~ kt . • c;)nasınaa H k dar her m ve masraf bütçeleri okun- oguou meye ayı ır. k~r ""f--' '·- h b. . er ne a 
muş, Senelik varidat ve mas· Bu sahada canJa 1'--1.. f1tmanya Polonya k~r ınm bidayetinden beri fl/manra 

<'Alı~ .. " 'ıorahım Okmanı ve yaralarını iyi etme ıe meş·. Jahı· harp istihsalatmı ar raf 3500 lira olarak k~ h .. ı d E L ti. d yenı u. '1 rp 
ikinci reis Emiae Ka ri v- gul oldu. on ra a tırmış. ise de onun . lif • Okmanın nutku ile açılmış edi1EJfç·~ müzakeresini mü- renı· fedaki.rane ve ferağet· istihsa/at ve Polonya Har.p · ı tmesı ır 

1 1 san11yiini gem~ e . . tle tır. . t• V li teakip mesaileri fevkeliide kiirane mesailerinden dolayı ganimet/erini is/ima ı e salları mütteflk/ermkı 
Kongre rıyase ıned la - takdir edilen reis Doktor çok çok tebrik ve takdir buna muvaffak olduğuna kıy•s edı'lemez. Zlfa Alman/ miz Osman Sabri A a ve I kt d .. e 

d
. İbrahim Okmam, ikinci reis eylemeyi bir vicdan borcu inam ma a ır. y• harp b:ıışlamadan e_vv ı ı'kı"nc'ı reislig· e de Bele ıye k J ·ı· ··ıehas · " u ı·t n Emine Kadri Evren, umumi biliriz. Fa at ngı ız m. u . t'hsaıa ı reisimiz Muamnı~r Yarım l k fil an· aşağı yukarı ıs ı /• 

mezkece taltiflerinin arzına Gerek valimiz Osman sısları inanıyor ar 1 m _ hadde ulaşflrmış •· Bıyık seçilmiş ve müteaki· ve Nisanda toplanacak Sabri Adal ve gerek Parti yayı ka(i bir taarruza .. leş· aŞzı.ammdıı· fllman'8r hala merk· ben m'u'ıakereye geçilmiştir. s d · u ..1 k ·ı bu musaıt a 
umumi kongrede Trabzon müfettişimiz a ettın raz, vık euece amı il/ div,mden yukarı bas•;;:ı,.a 

Bundan sonra ruzname mümessili olarak Hasan Sa şehrimiz kızılayının devamlı askeıi vaziyet değildir. basamak çıkabilirler, ' okunmuş, merkez heyetin- l ve semereli mesaisinden fev· manya daha ziyade taa.rruz _ Ark·•sı 
2 

de k kanın murahhas gösteri me- f ki u 
den usulen beş kişinin ura b kela-de memnun kaldıkları- da geç kalarak mütte ı e- .... sine karar verilmiş ve u 

iie intihabı yapılmış ve çı· ·ı lll ifade etmişlerdir. Ş e k e r F ·, a t 1 a ı kan beş üyenin hizmetleri suretle konıreye son verı • 

~~de ve cephelerde ~şeke d§va.sı Fabrikalar Kiloda 10 kuruş 
A k 5 ( A A ) - lngiLız hava nezareti d~n Bir tüccarla bır zamla satacaklar - ark· n ara . i 1 aresinin 6ir Alman deııu· - ı 

Özlt:den sonra hır Jnıı ı.z aglj l d" ~. . nnedildi· fil ara ve ) Bfrıaena/egh hiittJTJ I' k altııına taanuz ettizini ve tahrip eg e ıgının Z!lk b şo or p Ankarn 4 ( -'· A. - k. ·n şe ,., 
. . . . . . . D ·salt• JU üzerinde dolaşır en om buıünkı., ş•ker fiyatları pan /arı karşılama ıç· eti 

dlflnl bıldtrm ıştır. endl Ôiri 1•mige tam olarak /sab r t su•• rgu"" n cezasına lmtı figatl"I artırmak zarhor z'ç· batanmıı ve bombalar an F" l çama o•ami oluı par? o · E sen ,, 
G h 'nde mühim bir ş ıg yoktur. ın an- 1 sı esasına müstenıttır. Hal- hasıl olmııstrır. >O b. etmıştır. arp cep esı t uza •e Fin maic.avemtti d~ çarptı ar • • bukı' 939 "'en•sı· lcc mpfJngo- t' ı'lecelc şekeri rde ,. dı a ce hesinde •ougel aan _ . ' • • len g• " . · den 

.,:m e/~<ktcd r. Soogeılerin olu• dördüne• fırkaları le 60 sandık şeker de sında panfarm n~amı k,.lc zim şimdiki flia~ sevkıt~~:; Bu 

d Para oerilmi#ir. Onümüıde· f I ma o m mamen da_!l'!!ıştıT. müsadere edil i a:ı agtı k satış jiya· Al lci lc.ampa.nyanda. bu mikdar stbt>plerle şe er n z.artl Sadett·ın Uraz manya Ankara radyoı~nun. şe- yeniden aTtı,malc. ltiıimıdı· k'/ d ku llŞ k . t k"'r fı"yatları hakkındakı Pa. / tına ı o a on k r ordt"f'Sl/O 1 Belçı aya tazmına "' cdtir. Di;u tura tan ıc1'• · •• -Parti müfettişimiz ida
rehanemizi ziyaret etti 

Bir haftadan beri şeh-
. . de bulunan Pdrli mürımu 

feltı~ımız Jstd11bul mebusu 
muhterem Sadettin ljra~ 
P ti ış. eri ve mahallı ft:. ar . . _ 
şekküllerin mesaıle~ı u~e· 

d tetkık ve teftışlerme rın e . 
d am etrnektedır. Ervelkı ev .. 

.. muhıerern valimızı gun d 
makamlarında zıyaret e en 
Sadettin Uraz öğleden son 

ıdarehanemızı şereflen ra . .
1 dırerek muharrirlenmıze ı -

tifatta bulunmuş ve bu 
görüşmelerde inkılabımızın 

bilhassa asayiş noklasmdan 
da başarılan büyük m~va: · 
f akiyetlerinden bdhsedJ/mış· 
tir. 

k Zartelı. g'u'nkü neşriyat.ı_ üze- ..ı • d' qopılma5ın: ,.,.,,·[mı'.,tir. verece ii memlelc.etleraeu tımın~ ! . K. ... ~ 
) rine Akçaabat kazası tuccar. len icletme mal:ıemelerının hfgetinc ~ .. a ~-ar • P.ııartesi 

Ankara 5 ( A. A. ~ !arından Hasan Güncr Salı "" k l . b l Martın doraurc..ı erıi Bru.kseldek.ı Aıman dçuı k d fiyatlarıda gü se mıı ıı un d . b ren lıu y 
gecesi sabaha arşı epo- -a'-t•dıT. ıanün en ıtı " tıl· Alnoan bombardıman toy d 60 .... ııı; • d cektr sa 

"" le B 1 sundaki şekerler en san· /iuat üıe11n en r • ı. 1- ne garesi tu.ra/ından ı i. I! çı. b' ahall K 1 •• b ~ k şlf"e·' lca taggaresinin tah.rıp edtl- dığını başka ırk~ k e öy üye gu re maıı ıçın şe -~r rr tonıt 
L t kaçırarak saklama ıster t!n .

1 
. tır ı op 

mtsinden dolayı -vaAl 
0 

•· Fındık tarım satıı koo· •mir oen m·ş · · fi•'t 
cal< lıer türliı tazminat la· yakalanmış ve mahkemeye - .. b ş•k•r liiccor/drı u nı and' 
lehinin tetir.ık ve derhal isaf verilmiştir. peratifi ortaklarını~ . gu ~e ıJ k,a ı 

k h -k - Aynı' gu-ıı bu tüccarlaı 'htiyacını önlemek ıçın kul- la satışa b " ş a . dtı bu 'ıı· e .Jt"l•c•aı'nı' Belçı a u .ume b k. 1·· tt •ile ın . . 
" '" .,"' f R l 'kt d gü re ge· es ı ıg(I arı "' k uı·,mı tine ,.smen bıldırmıştır. sand,kları taşıyan şo or em- liyet i mı ar . a 

0 Zı. hakkında mahkemece Mil- tirmiş ve tevzıe başlamıştır. nan stokla:ı~ d"·nbçı'r b•tld krı_ 1. talyaya kömü.r götürer1 
K t'f bundan baş- J · t çın -

li korunma kanununun 32 oopera ı . ô •t saef ı ~ 
0 

ı 
iki vapuru lngilizler ve 59 uncu maddeleri tat- ka mısırdag etirtmektcdır. nam• il•.kşekl er s:~;, ı~~k. 

tevkif ettı 1 bik olunarak tüccar Hasan Mısır ihtiyacı olan or /arı f,.bn a ara ~· ~•" 
A le. 

c ( A A ) - b' "rg'1n ve taklarının cetvelleri hazır- lcitıntı bildtreceklır bu fı· rı ara • • Güner ır sene su dl 
1 

cıl}orı 
lntilis harıcige ticaret na- 250 lira ağır para cezasına, lanmakta r. k diluin :! ait o m b rı meı· k rasın 6 ·· .. Borcunu ödememiş orta f k n hesa 1 ı.ı•r-zırı buıün aır1am ama · şoşor Remzi ise ay surgun d 11at ar ını .. d"receıır. " Aı ı. M rnürü lara ne guv .. bre ve ne e mıaır le., .. ' ,,on " d<J llaLgaga man "o ve 125 lira para cezasına b Jc.ü, teı ı a,a 6 

nakleden iki vapur.zn ôugı~n çarpbrılmış ve 6~ s.an~ık verilmiyeceii ortaklara te - dir. 
tevkif edilmiş olda;unu bıl· şeker oıüıadere ıdalauıtır, lii edilmi~tir, 
dirmi~tir. 



DOGOUYÇA 

a 
1 ••••••••••• 

Not defterimde işlene
cek mevzu/arım yok değil; 
ve rrıesela: iskele caddesi 
nin denizle ratıtasmı kesen 
ık; çirkin dükkanm yıktuJ/ 
ması. lokantalarda yemek 
f. atlanm ucuzlatmaya ma 
ruf olan yuzde on qJrson 
payı usulunün tatbiki. kadm 
h nıam rtmız n belediye 

t , Fınd n tt-f tiş ve 

ys. d la-
yEs'yle v· ayet n-
dangö a 

1 - Dün öğleden ıoura piyasada şeker s:atuıı alma hususunda ta
bii olmayan bir cereyan göze çarpmış ve bu halin bu gün dahi devam 
etmekte olduğu görl\lmüftür . 

2 - İkti1at Vekaletinden bu a-ün alınan bir telgrafta, ajanı ile de 
bildirildiği veçbile, görülen lüzum üzerine şeker satış fiyatma kiloda 1 O 
kuruı um yapılmasına koordinasyon hcy'etince karar verildiği ve Mar
tın dördüncü pazart si gününden itib.ırcn şeker şirketinin toptancı tüc· 
c&>rlara bu fiyat üzl!r ;uden satı~ yapılmasının tebliğ edildiği bildirilmiştir. 

6 Mart 9'0 
=-- a:::=::::c ::ı: 

Kahvede neler 
konuşuldu? 

Gfüül gürül qonan ıo· 

banın CJamnda. yer flldım . 
Üç ilıti9cu/5 hir urttt yaşlıyı 
dinliuortlum. 

- Cumhu riC1ettl'n ö~c ~ 
n • k p ızelılcler olmu,ta, 
hılirmıstn ? 

tiörıe.,İc.t>n m·chul 6ir el .qo· 
kanıza yap şır, cebinizdeki 
pcrrala.rı a fır, tıofJllŞUrJa. 

N11 rnalf!f, ne lup ııdiktl 
o g ;n /t?r .. 

Bugünkü gün!uimiJI 
şük .. ols"tln. 

Salilı t'ıngörrnüs. arka• 
- Kö~e meqharuderi il! tlaıının sözünii lceıti: 

gısız, dohonc 'llı f'l.rr!tlar tt'i- Çizmeli, ko. fpr, klı 
men tüm~,., nara .,,,. sildlt. •zr lı 1l'lr Jtıhfr içindi! alabil· 
$t.ttlr.ri, hsr/c,,s, hatfs;yt ti11e diğimı at A o~tunır "'4dartt 
f,.c ıf1•iz 'dil~ctğinl'/ 'l dofı~ t':UrlP.rdi Hiç anufmnm bir 

:Ckm- • 3 - Toptancı ş ker tüccarları ş ker şirketinden yapacakları yeni 
mubayaalar üz!rine ancalc o z man yeni fiyatla S'lt ş1 b;ı 1 yabilecekler 
dir. Binaenaleyh bu gün ş ker fiyatları üz. rbde hiç t ir"d -işiklık yoktur. 
Her hangi bir bahane ile es'd fiy ttan yukarı satış ycıpıl maz. Bu fiyat 

lı:.o·lm içö,,d,. • Al·,.,p gün ba.lıkpar.a,.,nda nt ko1 

1,b; d•şlf'qip '"''"r n ç tık trıran bir <.zı/ı 11iik faşıu 11 

it: şl n şunun hu• u" ş-ı,.fi bir h ımala prptı ve z a'CJa!• 
,,,,. hüım,.hizl,Jc gösteren lı h"'mal. sırtındaki çaoat· 
t fr /oıuş/,/c/ r, ÇOkt!t/erİn /o. hfr/iktt! i/ci "00 / md.ışt fl 
ı cur.dnn ~orl:.an G ım11ş ö - üz.er;,,,. Qr/cddı 'Ve biçare 
rndi kı'11~/o.r. . }ı mn 1 

n 1., Şl (/Ofıfdt fit 

su 
ş rk tı tarı1f. n m ç'ır /Jp 
kaoatılm yan >ol ardaı pa 

.LBr v nnde yaptın c k k~
p n'dan, Taksun caddes"nin 
c.qeç/andmlmasmdan. Ta
bakhiJde &~resinin çirkm 
manzarasınm g"dt:nlmesin 
den. nümune fJdan/Jğı •daki 
harap ve maili inhidam bi
nm hala yıktırilmtJmasmdan .. 
tutunuzd:ı eve/ki akşam hal 
kevinde ak/edilen ve dok
tor Okmant Coşturan Kı
zılay kongresine varinceye 
kadar bir çok tesbitlerim 
var .. 

Ben. bugün için bunlar 
dan hiç birine ilişmwerek 
pek kryrnetli bir (işarete) 
uyacağım. 

Geçen nüshada çılran 
.ı.,.he.r,a 'lirerken) başhk// ya 
maaıyı , ..... ., . " ı.. 

dım: Günden güneşte~~du--
ru göklerde:1, gülen yıl· 
dızlardan. rakseden sulardan 
bahsederken arkadan baskı 
na hazırlanan kar flrtma· 
smı hiç hesaba katmamıs

tı m. o an olup biten bittik 
ten sonrll tekrar kavt ştuğu 
muz güzel günler. guzPI ha
v far.. Şimdi gel de daha 
dokun bu mevzua. öv bu 
dekoru ... 

Kendımce artık bun d8-
ha ytJnaşm/yacak ve dığer 
mevzular arostnda onu da 
unutmaya çaltşacaktım. 

Fakat ış hiç te düşün
düğüm gibi Ç1km8d1; meğer 
bizim flkracıklorımızı. oku 
mak fedak!ir/Jğı yanında be 
ğenmek fut uf karl!ğmı göste· 
rerı ··Büyük,. /erimiz varmış .. 
tabiat sevgisini telkine ça· 
hşan yazılardan hoşlananlar 
bulunuyormuş .. 

Ur.unsoknk 'to. karşzlaftı
iım pek muhtuem bir hıigü 
gfim bana dedı ki,· 

A tan fa7Jaya ş ·ker cılmış olanbırın derl al VıJayete mür caat etmderi 
lazımdır. 

4 - Halen dd bulunan şekerlere ait fiyatın yük eltil ıesi... elde 
mevcut malların ntılıoak istenmem~si... Mevcudn kalmadı bahane-sile 
malların aa laoması ... Fazla fiyata aatmak düşüacesile ma1lnrm her han· 
g i bir suretle kaçırılarak depo edilmesi. . . Muvazaa tarikile malların dd€n 
çtkarılması .. Makbul bir s ... be.p yok iken malların gümrükten çıkarılma
ması ... Bu gibi maksatlarla propoğanda yapılması kat'i surette yasaktır. 

5 - Bu gibi yollara sarpanlar hakkında derhal Mılli Korunma 
kanunu hükümlerinin tatbikiue geçilecek ve lüıumuna göre 500 liradan 
5000 liraya kadar ağır para cezasıylc beraber iki seneden beş seneye 
kadar sürgün cezası ve malların müsaderesi yoluna giderılecektir. 

6 - Şeker alış verişinin birden bire çok genişlemiş olması dulayı· 
siyle dünkü ve bu günkü şeker satışl arı dikkat ve hassasiyetle takip 
olunmuş ve bütün ahş verişte bulunanlar Hükumet tarafından aynı dik
katle tesbi t edilmiştir. Bundan dolayı malların muhtelif bahanelerle muh
telif yerlerde depo edilmesine ıiddetle mani olunacaktır. 

7 - Kantariye eşyaıı ticareti yapanlardan gayri bazı esnafın ta· 
bii sayılabilecek ihtiyaçlarından fazla mal ıatun almaya tefebbüs ettik· 
leri duyulmaktadır. Bunlar hakkında ihtikara ait kanuni hükümler tat
ı..:ı,. olun<!cağından bu nokta üzerine halkın dikkat nazarları celbedilir. 
ve çay fıyauan ~ ....... - .. tr,.rli fnaddelcr, tatlılar, kahvehanelerdeki kalive 

Muhterem halkımızın ve ticaret erbaoınıu 1 -.aw~.m.ewnudur. 
için bu huıulara azami dikkat etmeleri tavsiye olunur. 

Vali 

- E•ıPf, rvrf, A.r:i1! çr.ı- ÜzPdrP 'n fıifti bir 'CJalofl· 

11~ ş T l/C t od ı snh' ~ue el clcşrnrn da oqnjını kırdd 
/ n .11. p--ı t k l k.ı bu1ı,, - G FCt' her foro/tan silola 

lan /ı dotr,-wk... sıo,feri ,~ı;, •acaba 9 ;,.4 

- Ya/ruz o fF u? f'lah.şt lcimirı knnın:ı '•tadılnr d f' 
•I r • • • 

bir hn,qv m çı(!b tı gibi ~ t- duc... Cummı'Hı~t hülcu ""' 
rufl :.ms on '' ı 'ra 2rda" son timizdt!n allah ra%t olsan .. 
ro • Bıım I Bu1 I. qFfmedi Şi,,.di ne o fuılıfardan . ne 
rıl bir dalta, daha J,;, drı- dt! bu ne"; Jı,.clis 11lerden esl!f 
ha ... Bu ıezaletleri rınuttan kaldı. Htpıi d~folap ıltti, 
mrı? B .. et:!igr: sinıomasmm rohr t rah 'f t qoşırıoruz. 

la anlarını bir tetkik i!l!•e· Bm hu konuşulan/an Ji•· 
niz. ıu son gnro arile dd/ik lerktırt g;nl! t1sld$i t;b;, ofa· 

t/eşik-tir, kası% ıö· ünüyordum. Bir 
- 8ettim d r! h 'ltırlodı· • ·a ffl""Zı:a Jeji~tirlii/ır. 

ğım nı/e , f);.ı r, neir.r .... Kalı Yıınlnrmtlalci m•ıot/d 
'O .. de. Bcıhçed1J ,.u.h-,t . ra.hat do.,,foa taşlorıru lcanş~ırtıfl 
ofuramar, totlı bir nf'.fu ilci gence baktılar. 01tlt1r 
alamazdık. ŞÖ!Jlrce konrısa9orlnrtlı: 

Tubiges;z, '1011.Jutvad - D.uıt~ . ılante, ah nd 

srıter ıelirtli •Heyyv .. 11. brı- n.tiamJır o. d .. L- - - ' -J._,., - B11n rli! sizin gibi 
en"' ot. gopıfttırım ,,0 ı.10 t11ıu ""-.. ,, ... _J 

r ., Jlt • • • ... • ••• .. ..,,,.a. nıet· 
ıuıı rı DtJk. şuna. r.dam ol- h rtrı çolc. Jinl«dim 
m1Jşt )" lugat p Jıçalıgo r • btedijim gen°i demlen-

Amerika Müsteşarı 

BerJinden aynldı 

• O t k i çapulcu /ôfı kesu mis ÇQUı knrsonun elind•lf 

I
• .. Ol)urı Kız lc.ardeşini •~n alırken Aziz çaouş arlcadaı 

ngiltere Baha da bı'r ~lacajım. u:rmez~~e dinine lorı~aBunlarıa/iLn J,.nt•-
l"1'2mn-ı kıi/red!l'lm hil- "• U<a .. 

Ankrr(7 4 ( A A j -
Amedka lı ıaiciy1. miisleştH'r 
Hıtler 'Ve gi>ıınf{ il~ töriiı
tük.ten soıır'l bugün. Berlir.
den tıgrılmı$lır 

Teşekkür 
Senelr.rdm heri bakım

sızlık güıüruün harap ve 
marıır a6uri müşkil bir /,,ı 

le geltn Telef rç:ılJİr ma
hallesi caddesinm hizz•.d 
gö·ii/e,elc bir otornobil fl!fe · 

bilf'cek lc.oclar gopdmaJı 
Belecligece te11sip t!dilmiş 
fll inıo sına başlattuu'mı,tır. 

1 lricidir ! 

Al b 
6.hi / .. bir diğer ba11a hole dh:ordu. 

man aarruzu ekliyor' ~:;:;!a. ~::n;: a;:::,::: . ~u esnnd~ lcoltved~n içe-

logiliz İstihbarat nezareti ne.,srı·yatından .· hır çıkar hcıaa ı.. r~ '''eon kırçtl hir zat, ;Jı-
, tıyarlart1 h.nf.ı:ıdis vui,qortlu. 

•'Baştara/ı 1. de 2 -3 ·ı k . . ı~te arlcatlaılar k <J. hvt!tle ş k 
k b 

' mı yon es enn ışlet- hahçı dı d 6 ı - e ~r f(qafl•rı gilc· 
mu a il müttefıkler asan· tiAi muazzam b. h e a anca. ı çaprı'ca· ıt.lmiı .. Kö·•ler J~ 10 ıantı'm .. ~ k N ır 1'rp ma· /ar mo t d l ~ u~. 
sor e çı maktadu/or. llra ki nesine sahip olacaktır. h .. sam fJa an c1Ş üra icar vrırmış.. Ars~ı Jen. ıe· 
da mühim sürat farkı YiJr Sılahlar vasati olarak, dlJ· ~gleu . tarlı etiulerrli. lt!n bir otomobili getiımtdc 
dır. . . . ha yeni binaenaleyh 111 O tada bır seb~p ~e hadise isı;gen hir Hagoancajız Fal-

Ha~p. ıçm lng!lterenin mc1nyamnkinden daha mo uolclcen ıer:e karanldcttı ıo· koz Örönde •zilmiı .. 
saıfettigı gayr.etleri istisgar dern olacaktır. !Umanyanın lunıı keser, odamalcıılı pa- A le 
t f l L d çı biroktr/t./;uı lc11p11-

e me"!~k ~artıle açıkca söy sBdec~ sükunet içind 1 . ıs ar ar ı. Mııluma, o za- d le 
lenebılır kı Büyük Britanva rup harp mlJteryeltn~ °m~. mrın 11/eltri/c .volt.ta. H~r on Joja dalg.ıları ıelt· 
ve ~':'.paratorluğun sefer hafaza etmesinde v• mu· forof hir m,.zar lcarn,./ı'>,:.ı !J~rd~. V(!lcit dt! lwyli it~· 
beri h /'41 ı_ "" i ır mışt•, lcah.fJt>dtn rt .. rt/liım. 

ıgı a o iJ~ saf halarm a~zam sılah depolan bırik· çi 1dFydi. Köşe /, 1şlorını , 
dad1r: lstıhsalat henüz son t1rmekden başka daha iyi ·----- SEYYAH 

·- Çulhtıl Bahar qazı 
rrd(ln sonra hafJa bnzda 

d·qe rı.a;ülmegimz Gö üyor· 
unuz qc.: M~'Vsim gin11 g•

ri döndü: B hara de'llam 
yazı ya derrıam .•• 

Hakık"t n etrafıma ha
kındım : Eriyen karlar r.ad
dl!.leri silmiş, sapürmüş. Gü
ne-;, en keskin ışıklorını 
yerlere sermiş •• Her 11üzcl~ 

Hallcçılık hislıtlgle mü. 
t~luusıı olan mül:tertm Bt
digtcı reisimi%" ale,,en '"' 
şıklcürotım1zın iblağ "e hü
tü11 iılerdı movo/jakiget
lırini temı11ni eJe, İ• . 

haddme vasıl Olmamıştır. bir şey Y8p8mtJyacaqfm sa- Havayıcı Zarurı·ye Fı'yat 
lnglfterede ~ala 1 milyon . nan/ar bu nokta;ı kafi 
dan Fazla ışsız vıud1r ve derecede takd." ,.ı • 

· ır euemıyor- c 
hayat standardinin tehdidi far. f 1 
meselesinde yalmz müteva. B,, nokta daha lngilt~re e ve İ 
zi bır başlangıç yaoılmıştır. kendi harp ima/8tı için el- Mıddenin cinıi 

Bir se_ne sonra Mr. zem olan mevaddı daima 
Chamber/am Ye Sir John tedarik etmeg·e kt ,,, . 

Mii:yaa Toptaa Paralreatle 

-- -- --- Kur"~ San. '<uruı S11a. 

bir ne~ . lı"rl:.este bir iç fer ah 
I ğı okanuqor. lki mii'Vaı:i 
dıv r gibi olulclaş2n cadde 
n 'n iç 'nde dolaşan sagf iye 
,üııarları ne lcüd r hoş 
uarışıgoYdU Şth ·, deniz~ 
ık f!erm;ş olmasaydı. 

o anda. ufuklrıula kaynaşan 
,. nklui de gö'rmclc mümkün 
olocalctı. 

Nılt.aqet Pa k.a geltlim 
Top akqsgo' q. n '1e Park 

M. Ali 
Yomralı ojla 

aj cı olma/elan uzak hu 1u 
nan Çmar Qovru 'arının is
keletlerinde Kışı. cıe banlar 

aras nda qiikselen Olc.alip · 
tiü oe Manol11a'ta11n hül-

' yalı eşillijinde de Bulı12rı 
gaşadım. 

ŞrıTası muhaklcalc. Ba. 
harda, Kış hel}hude /,;, 
hiddet, JeoamS12 hir h11s., 
Hırsı piri. 

ÇUl.H/1 

S
. , . 1 ,,., mu eu ı r-
ı mon un ;,Oyıeuıkled vechllt: dir. Halbuki 11/m · Gıda maddeleri ------=---=-- -

. ,,., • . an ya. ıs 
vazıyet temamıleuegışecek tok/an bittikten son h r o I re, er 
d'iı . ,,

1 
z ım_an ngiJtere, geçen ay zarfmda ablul< nın 

1. ııoi Ekmek R Uoıu 
2. nci Ekmnk 
8. nci Eknıelc 

" 

25 
150 

. a ~ ~lr~ı.,1gı yer11ıe top.. tesırlerini daha ku ~vetle 
ısmı verı en hayat sfcındar hissedeçektir. 

Buğday unu 
Pıriııç to .. ya 
Bulgur ou 
MalcarDa çııpa 
Şe ker lceıD'le 
Ş •ker loı 

Tuz 

•• 72 Ç. 

12 
1 1 
8 

1060 
30·81 

10 
22 

1475 

dma yetişecekti~. Fakdt bu Binaenaleyh biı6nço 
standarea • .tlşılmeden ev gösteıiyor ki !~39 son ba 
ve/ harp moı<Slltlarına tah· harmdon beri asken kuv 
~ıs. edılmek UZPfe m11azzam vet münasebetleri devan.it 
ıhtıyatlar mevcuttur kı duş bir suretle Müttefikler le· Aydıolatma ve Odun man bunlara malik denJJ hine . k" f d.. 8 . ~ ın IŞ!J etmektedir ısıtma ve mUkeyyefat 

.. 
•• 
" 
" 50 s. 

l oo ç. 
lciJo 
k1loıu 

ır. u ıh/Jyatlarm ıs/imali Bu ke f . t a.ı : k. 
ık l le Y ıye ı oman no1<taı .. öaıürü , 

pra 1 O ara harp ıstıhsa · nazarmd;Jn mümk ~ /'.J faş rakoııpoz• to' "U 
ıatmm o d • un o uu· .. .. 

. y 11n ay• ~·ürat/en. ğu kadar çabuk blf ilsker! Petrnl Teneke 
mesı demektır. 81r sene karar verm ,,, b. Eteidirilc K 
J h · ı et:§e ır teşvık '· 
vl I ieç.sm ımparator/uk olmak icab r:der. ltı!ıvı çit kiJoıu 

Ç•t b....... .. 

2660 
4 so 
1 126 

4-3 60 

265 

108 
110 ~~o -

12 26 
11 so 
8 

15 17 60 
31 . ıa 

1'l 
24 

31·S2 
28 27 

5 
ı a15 

A-4 50 
16SO 

18 -k. 
t• 2S 

l20 
~~Q 600 
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bö 
Tarlaya ekilen tohumdan veya diJ ... iien ağaç

lardan fazla mahsul alınabilme i için bir çok 
usuller, iptidai şekilde olsa da, kö lümüzce ma
lumdur Yalnız bu nebatlara a ız ~lan bir takım 
muzir böcekler vardır ki bunların mücadelesi 
hususunda köylümüz hem bilg-isizlik ve hem de 
birçok zorluklarla karşılaşır. .. Bu zorlukları yok 
etmek; ancak bilgi sahibi olmakla kabil olabi
:eceğinden biz burada. mümkün mert be, nebat 
lara musallat olan muzır böceklerden ve bunlara 
karşı köylümüzün yapabileceği en kolay müca
dele usullerinden bahsedeceğiz. 

Bilhassa sebzelere ve meyva ağaçlarına en 
çok musallat olan, 

1 - Yaprak bitleri 
2 - F asulya ve lahana bitleri 
3 - Tırtıl 

4 - Elma ve armut kurtları 
5 - Sümüklü böcek 
6 - Yeşil ve siyah sinek 
7 · Kırmızı örümcek gibi bö\;eklerdir. 

. . Bunları yok etmek için kullanılacak en ba
aıt ılaçlar şunlardır: 

~ - Katakilla: Bu ilaç beyaz renkte bir toz
dur. insanlara karşı zehir tesiri göstermediğin
den herkes tarafından tehlikesizce kullanılabilir. 
P~yasada 200 gramlık bir kutusu bir Jira kadardır. 
~ır. veya iki kutu ilaç bir çiftçinin bir senelik 
ıhtıyacına kafi gelebilir. 

llac nasıl hazırlamalı ? 

• 

lur Tırtıl, karınca vesair gibi mütehammıl ve 

büyük böcekl ~r için bu nisbetin biraz f azlJlaş
tinlması muvafiktir. Mesela; bir teneke suya 90 
gram ya· i 13 çorba kaşığı kadar ilaç konulur. 

Bu mahlul hazırlanırken evvela ilaç ten ke
ye konur ve sonra mümkiin derecede saf ve te
miz olan sudan azar azar tenekeye dökülür, bir
taraftan da bir tahta parçasile karıştırılır. İca
bında yarım tenekelik veya dörtte bir tenekelik 
ilaç da yapılabilir. O zaman ilaç miktarı yarıya 
veya dörttebire indirilebilir. o 

Hazırlanan bu ilaç püskürtme kabına konu
larak ağaç veya sebzelerin üzerine ve bilhassa 
yaprakların alt kısımlarına iyice püskü,.tülür. 

ilacı hangi mevsimde kuHanmaJı? 
... " ' . . 

Ağaçlar yapraklarırıı d(}.'. tüğü zam.an yani 
kışa doğru birçok böcekler yi.imur~~larİÖİ iağ?Ç· 
ların gövdesinde veva . dallanodaki çatlaklara 
bırakırlar. Yine . birço~ .. ~:öc~k.J~r .. kiŞJ geç~·mek 
üzüre bu gibi çatlakları kendilerine mesken edi
nirler. İşte biz bu zaman ilacı ağa_çlara pü~kür
tecek olursak ilkbahar ve yazcla .za~arlarını mu
hakkak surette göreceğiz bu muzir böceklerden 
kurtulmuş olacağız. 

Bu ilaç yazın dahi kullamlır. Ancak sebze 
veya ağaçlar üzerinde Y'!karıda yazdığ1mız bö. 
ceklerden harhangi birisi görüldüğü zaman ya
pılmalıdır. Eğer böcek yoksa ilacı kullanmak doğ· 
ru olamaz. · 

o n 
e 

şın kullanmak icabediyorsa o zaman ağaçları~ 
yaprakları oJmadığmdan bunları yakmak tehh
kesi yoktur ve bundan dolayı daha kuvvetli ilaç 
da tatbik edilebilir. 

Toz halindeki katakilla. evlerdeki karyola, 

kilim ve mümasili eşyanın alt:arına serpildiği 
takdirde pire ve tahta kurularının yok olmaları· 
na sebep olur. 

2 - PİRE TOZU: 

Bu da toz halinde bir ilaçtır. Ağ[ çlardaki 
bit ve kuru böcekleri yok etmek için kullanılır. 
Ağaç ve sebzelere toz halinde serpildiği gibi 
sulandırılarak püskürtme suretile de tatbik edi· 
lebijir. Püskürtme suretile yapılacağı takdirde 
ilaç 'ŞU suretle hazırlanır; 150 gram arap sabunu 
su dolu bir gazyağı veya benzin tenekesi içinde 
erit~ldıkten sonra içerisine 375 gram yani 55 
Çorba· "kaşığı pire tozu otu atılır ve bir taraftan 
da 'kar~ş!~nlır. Bu vaziyette üç gün kadar bırakıl· 
dıktan sonra püskürtme kabına konularak ağaç· 
lara püskürtülür. Hazırlanan bu nıahlul bozul
madan uzun zaman da kalabilir. Birçok kuru bö
ceklerle yaprak bitlerine karşı tesir edici bir 
.ilaçtır. 

Pire tozu' da yukarıya yazdığımız katakilla 
gibi kışın ve yazın kullanılabilir. Piyasada pa· 
ketler halinde ve beş kuruş mukabilinde satıl
maktadır. 

Evlerdeki pire ve tahta kuru1arım im ha için 
dahi icabeden yerlere serpilirse tesir~ h~men Su dolu bir gazyağı veya benzin tenekesine 

60 gram yani 9 çorba kaşığı bu ilaçtan konu-
Yazın bu ilaç tatbik edildiği zaman tozunu 

hafif tutmalı. zira yaprakları yakabilir. Şayet kı-
__::__ __ _:. _______ ~------------~--------görülür. Niyazi KOLAN 

Köy K anunu 
Köylümüzü İlgilendiren Kanunları Yazıyoruz 

Her işi muhtar yalnız başına göremez Kai-
d ki biz h Ik · · · . . . • a m ışını gene halkın görmesi esası 
Oze~me ıdare olunan bir milletiz Cümhuriyet 
yanı halk idaresi demek, devlet işlerini bir ara

ya gelerek oturup konuşarak müşavere ederek 
herkesin fikri sorularak idare, etmek demektir. 
~anunlarımızı na!ıl milletin vekilleri yani me
b ~s~a~ımız yapıyorsa onların tatbikı da gene el-
ırlığıyle, milletin seçtiği adamlar tarafından olur. 

1 - Köy işlerinin yapılma yolu, köyün mec

buri işleri köy kanunumuzun 13 üncü madde
sinde sayılmıştır. Gene bu kanunun 14 üncü 
maddesinde sayılan işlerden mecburi işler ara
sına alınanlar en ziyade lazım olandan başlıya
rak sıraya konulur. Bunlardan biri bittikten ~on 
ra ötekine başlanır. Ancak bu işlerden .sağlık 
yol ve mektep işleri en baş~ alınır. MulAtarla 
ihtiyar meclisi oturup şunlara karar verirler: 

1<·· a:zim en küçük halk topluluğumuz köydedir. Bu sıraya konulmuş işlerden hangilerini De 
oyde görülmesi gereJ..en işler de köylünün türlü yaptırabiliriz? Hangileri köylü tarafından 

s r· ' Jb ı . e~ ığı muhtarla birlikte gene köylünün seçtiği imece suretile yapı a ilir hangileri için para ı ır-
ıhtıya.r meclisi tarafından görü.ür. Ama devlet gat tutmak lazımdır. Bu işlerin içinde bir müte
geçmış sayılarımızda anlattığımız gibi bazı işleri hassisa danışılması gerekli o!anlar varsa hangi
~oğrudan doğruya muhtarların görebileceğini (eridir. 

abul etmiştir. Onların haricinde kalan ve bü- İşte bunlar bir karara bağ]anır. Ve imece 
t.00

. köyliiyil ilgı'lendı"ren d.•ğer ı"şlerı· muhtarla 1. l t 1 k · 1 k·· ı- ·· k" h t 
h 

usu ıy e yap ırı aca ış~er, oy unun e ım, asa 
ı tıyar ı· · " 1 mec ısı aza arı baş başa vererekt tanışa- bağ, bahçe işler inin olmadıgv ı bir zamana bırakı-
r ak .. il k 

. ' gor şere ve müşavere ederek yaparlar. lır ki kimse işinden gücünden kalıp ta zarar gör: 
Şıındi ıize köyün bu türlü işlerini anlatacağım: mesin. 

Köy işleri nasıl straya konulur? istimlak nasıl yapılır ? 

2 - Köye lazım olan yerlerin satın alın~ası 
gene köy kanunumuzun 13 üncü maddesınd~ 
sayılan mecburi işlerden mektept köy odası, mı· 
safir odası, meydan, cami, hamam, çeşme, ) ol ve 

saire gibi köylüye fay dalı olacak işleri yapmak 
bir arsaya ihtiyaç vardır. işte köyün ihtiyar ~~c
lisi, köylüye . faydalı olacak işi görmek için lazım 
olan ha yeri usulüne göre sahibinden alabilır Bu· 
na kanunda "istimlak,, derler. Usulü şudur: ~ y~r, 
değer bahasiyle ve para p~şı? 
verilerek satın a 1 ı n ı r. İ h t i y a r m e c l 1 5 1

' 

böyle bir halde hangi yerin, hangi iş için ~a· 
tın alınacağını, o yerin değerinin kaç 1 ra ol 

1
u· 

h.b. ana-
ğunu kararlaştırır. Bu kararını mal sa ı ıne a· 
tır. Mal sahibi razi olursa ne ala, olmazsa 0 ~e 

"ht' ı· · · b k b" kere man ı ıyar mec ısının u ararım ır h eÜ 
kaza idare heyeti gözden geçirir. İdare f e~an 
ne derse o olur. Ancak mal sahibi tara ~o her 
9evlet Şurasına iptal davası açmak hak 1 

zaman için vardır. 

· - Yurt Gazetesinden -



DiRLiK j Vilôyet idare 
heyetinden : 

°V l l d oyırlık ve /,;lundf'r <•jlıı Ct!mil ,,,. S•· 

.1 ay a arın an ç a ~!'.." ,;.:~:~.::'~~:·;;~2 ~1~:/i;~ 
ta lalarlndan l•stı•f !lde etmek kw.ru~ b rı rçlart rı ın , ,.mfoi istifa r . u s ı için nıumuilr:ylıim anın tasarru-

l 
furıda bulunın '{/,. lıa ltn Noter 

i s t i y e n e r e . . ~::~:;1 ;:::~:;. ~~~7::; m:~;.;: 
Tandırlığın b:iyülc. uli JGJl'-1111• tapa il• alai6i~. T•rulırlılc !ö:;ü i~intic qine ipcıt,.k li olan wsaf ue hudutları 

lopu ili! sahip olduğumuz çagırlılclar '" ç~•ul•r ••Hir• zl-••ti"• lfliı:fit ifiir/a/a,. d'1hi olbap tol.:.i artmnr1 kcıimesin.Je ga. 

mnııcı:ttur · zrlı bulunan grıyri m f' nkulün ta. 
/stiyenler bu çoqırlık ve tarloltt"I tia htictır tdere~ ~flnl•rJ:ı,. d.ı istifade ~de rihi ilan 1a"" itihtırerı 21 gün mıld. 

bilirler. istiqenfer <ta d ec e tandırlı il gaql.ılarınr ;carlt1 l'l to ht ltrler . 
detle açık artırmaya çıko•ılm•ş 

Her iki şekil ve suretle isticar etmek istiyenler . 0 1d11;11 11do n ta/ipinin Viıa,,,.t 
[Uzunsokak caddesinde idarei husu . iy~ . hinası altınd;ı a vukat irfarr 11 .. 1/l't:n~ mu,acrı ı 'arı it<ın ; 

_Süleyman H ulusi Kalyoncuya müracaat etmelırhrler ] 6 = 13 olunu• . 2 - 1 

GönüllüJa darma olmak istiyenlere· Maaş tediye qünleri 
jandarma Bölük Komutanlığından: MUHASEBE MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Mükellefiy eti • skeriye kanurı u mucibinct. (18) 11a1ın. ı 1 nllmaradan 150 N ; kadar prı%arfesi 4 mart 940 

ikmal etmiş ve muay•ne görmüş igi okur vazor der4c~ Sa lı j Mart 940 
sincle olanlardan ve şimdiye kadar hiç bir sınıf.ı. intisao 151 ZSO '' ·· 

940 etmemiş olmak şar lile jandarmay a JfÖnü!Lü er .. t alınacg 251 ·· , . 350 ·· .. Çorşflml>a 6 Mart 
ğmdan iıteklilerin Trabzon merkez j ardarma hölü '< K . 351 .. 450 .. Peış m '1e 7 M11" f 9IO 1 
tı;ı. ıa mıircıcaat r.tmeleri ~-<# 451 .. .. ifa Cu 11a 8 M.ırt 940 

Tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encüm~ninden : 

Merkez Dumlupmar ille. olcalanrl~ ,qtrptırı lc cıılc ( 408) 
lira 10 lcuruşluk tamira tı 2.f90 ıa11ılı l<•nan•tt 46 inri 
maddesinin ( B) fıkrasına tcflfiktın pezıır/ıkla J I ıü11 
muddctle eksiltmeye konu lmuştur. M •vaklcat tc minaıı ( 30) 
lira (67) kuruşlar. 

4-3-.:J40 tarihine çatan ptı~artııi ırat 15 d" 11i/iget 
makamında toplanacak olan Jai111i e11cifflendc ilı•leıi ga· 
pılccaktır. Keşif ve şart11t1m!sini 1Jr111elc iıtıııınic,f• h•r 
gün erc ü.m en le 1lemine ve talip olonl•rı11 mu11•lr.lcat te,,.i• 
natlarile m ezkur gün ve ıaatta •n•ümen• mürec•atlar·;, 4 4 

Tamirat eksiltmesi 
Gümrük müdürlüğünden : 

1 

Değirmenderedek.ı zünmilc bin111ı t•mir ,ttirilN:ılcıir. 
Talip olanların p:ızarltğı yapılmolc üıere 1"-3-940 
gününde gümrükte müteıekkil kom$igona mü,.ocaotlnrı 
ilan olunur . 2-4 

E ksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden : 

l - Trabzon lisesitıe yoptırılc colc. o 1on 1650 liralık 
125 lira 75 kuruş teminatı mrı v11/clcatalı • TOO" adet sı ·a 

29 -2-1940 tarihinden it ibaren on b t~ gü 11 müddetle 
oçılc elc.siltmege konulmu,tur. 

2 - 14-3-1940 tarihine m ü.sadif per~emiı ıunii 
saat 15 te Hüküme~ konağında Maarif Mü:diirlüiü Joiıe 
sincle ihalesi gopılacalc tı r. 

3 - Eksiltmeye iştirak etiecekler Oc11ret otio11nca 
musaddak olduklarına dair helıe ihra% edtct!klt!rdir. 

2-4 

• 

Gayrimenkul satış temdidi 
Vilayet Daiıri Encümeninden : 

N•: cİll$İ mnkii lcıgmdi m•vaklcet teminatı 
• lira L. K. 

·10 66900 M 2• Kaymolclı 
55000 .. çakar çayır 3500 ;.61 50 

ı ulc•'ıda cfos "e milc.t11rlarile lc.ıgm,.ti yaıılı bulu
r. an Hızsasf m•lıosebtnirı Çukur çagır kö 'Jiirıdeki 10 No: 
fa frıgri ntert/c11/a,. /,edt!/i Ü Ç ~t!1l!! Tle ÜÇ ntUM Oi t a /csittt 
ödınmelc ü~re m• 'lc!.getinin salı;ı on ıün temdıt edilm;şur. 
71 - J-540 tariltine çat11n po•artesi giinü saat J .5 d • Vi 
14.ıt!I malıamınJa top!ana"clc olan daimi t!"'Ciimend · ihr: 
lesi gepıl11cakfı ... /st,,/cli/erin mrıvalclc.ot teminotlnrile mez
lıür ftbt "e ,.ıltt• ,,,,ciime11e müracaot/a,.ı • 

Yurttaş Kızılaya 

Yardımı Unutma 

.. W-Y'SC m:::::;w ı+ ,) 

Tütün Bahçelerine 
Tütünlerinizin 

Renkli, Kokulu, Verimli olması 
için mutlaka 

Bereket 

Uzvi gnbresini kullanınız. 
Tecrübe için bir miktar bahçenizi 

Bereketle Berekstlt. ndiriniz 
Satış yerı 

Kitabi Hamdi ve Makdumlara 

İlôn 

-1 - Şartname it.er gün Maarif lctılemlnde ıöralebiiir, 
j - i steklilerin 2490 saqılı lcananun 15 inci mrıJ· 

desi ,; hkamına gö're muvakkat teminat mo/ıı.buza flt!Jn 

m ek tuplar eksiltmeye başlaneadan 6ir saat eooe!ine kod~r 
tedarik edtcek eksiltme saatınde lcomisgana ibra% ede· 
cek tir. 3 - 4 

•1ıı8f!!~~!~!!~~ll!~~~i~!!~~!!!!!!!!l!~tı!!~~:!rıı!~!!!~~!!m!!!~~-!~!!~~,J~!~~!!~!!!!!!!! !!!!!!!!!!! ! ı !i!!!:i!!!l!!~!!fı~~!~!!!~I· 
t • 

~: YeniyQI Matbaası i: İcar Artırması 
Vilayet daimi encümeninden : 

Hususi mahasebenin malı olan Mahitiin ıe•i ı•k11kJ11ld 
29-35 No: lu mağazalarımn sabile ic~r bıdıllıri ola11 ( 40 

lira üzerinden 21 gün müdddl• artırm•j1 ~ılcorılmııt,,. 
Mu'lJakkat teminaiiarı ( 300) Jcur•ıta ' · 14 3 9-10 torilıine 
çatan perşenbe t ünü saat 15 de vilagıt mtılcamınJa t•/1-
lanacak olan daimi encümende ihalui !l•pıl•c•lctır, /ıte/c . 
/ilerin muvakkat teminat/arife encümenı müractı•tları. ıl-4 

Açık eksiltme ilanı 
Nafia Müdürlürlüğür. den : 

8 Mart-940 Cuma günü ıaat 15 de N af ia madür
iüiü odasında teşekkül edecek inıaat komisyorıunca (37~2) 

lir• 98 kuruş keşif bedelli Trabzon Ataparlc t:İ•arıntla 
Jsmelpaşa Emniyet karakol binası inıaatı açılc eluiltme 
"suliy le eksiltmeye koı.ulmuştur. 

Buna dair şartname ve sair evrak nafia matiürliiiiin· 
Jı ıörü lebiLir. muvakk at t inat 280 lira 72 lcaruıtar. 

lıttklilerin ihale saatındnn ef' f1t:l bu iıı dair elaligtl 
vı ticaret odası vesıkaları ve teminatları ilı herob"~ ihale 
j(omisganund.ı h"ıır bu !unmaları ilan olunur. 4 - 4 
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• Her Türlü Tabı işlerini ~· 4 m 
4 m m ~ 
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ı: En Temiz En Ucuz, En Çabuk Bir SureHe :ı 

• • m . m 
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