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lngiliz • e apt. un keşif çuş a ı 
~~~==~~~~ 

Yü. se 
Şefimizin 

üdafa mec isi Milli 
riycJsetinde toplandı 

Ankara 8 - Yüks k müdafaa meclisi düıı saat 15-30 da 
Rei:ıi Cumhurumuz ismet fnörıÜnÜR Reisliğinde Baş Vekcileite top 
larımrs ve ruınamcsirıdl'ki m•sp/e/eri mütnleoya başlamrstır. Malum 
old•erı Ü7cre yüksek müdafa ı m"c'i~i gl'n J Jaırma11 başknnrnrn da 
iıtihakile İcra vekilleri heyetinde tı'şekkül ve memleketin müduf arı 
i$lnini tetkik v• mıit.Jlea eder bu meclis• arzu bugur.iukları tak. 
dirde Reiıi Cumhur Riyaset eder. 

Kızılay kongresi münasebeti e 
K,L:ılay kon~ resi münasebelile büyüklerimize 

çekilen tazim telgraflarına gelen cevapları 
cışağıda neşrediyoruz. 

VALi Qf)MAN SABl?.I AD 1L l\IZILAY 

lyiy 3, g :Jzeı-=.d oğruya. 

Yaz mün ve 
Yoz mün(vvere zaman faköt bağmr. Fakat çalım 

zaman rasfadujımız olur. O, satar. 
KONGRE Re/Si Trabzon hadiseleri miyop gözlerinde f lalkevinde Pksiklik ola· 

ışı/davan yuvarlak camlar bilir; yer. konforgil;i .. Bun· 
ardından görür. Yoz müne11· /ar münevverin s tkını sı· 

K<Yngrf'nin tt>miz dııygularırı ı iPşekkür eder b şrrrıla~ d~.lnim 
iSMET INONU 

Frans~zlann Finlil re yardım• 
O )MAN SARR/ ADAL ' k ver zanneder ki dünya yal yıracJk, halkı soğutaca KIZILAY KOGRESl B.4Ş'\A.VI VALf 

mz bu camlar ardmdan gö- sebrpler midır? Daha baş· 
ründüğü g!lıidir. Görüş uf ka bilrnemiyen veya gö:il· 
ku _göz'ük Cilrnının kıyıla· lemiyen şeyler de olabıl:· 

Ankara 8 - Havaf aiu.nsmrn selahiqeitar bir 111tmbodan öğ· 
rend 'ğirı~ göre ~1erdiği bir lıab,.rde Fransa Fin/a .. di11ag'l 175 Taq 
,are 496 top 7950ıJ00 obüs 500 otomatik 7 üfek 40.J deniz mavini 
ikihin el b1Jmbaır1 tlt yirmi nıilyott mermi gö,,Jnmiştir Yarın •ilcih 
altına çağrrlan lngilizltrin su.grsı üçgür.bin l lımitı t:dilmekted r. 

Tralı::on 

Kongrenin hakktmdoki temiz. duggufarrna tPs,.kkıi· ederim. 
BAŞVEKiL 

Dr. REFiK SAYDAM 

Me a 
SAY iN BAY OSMAN SABRI ADAL VALi liabzon 

Trabzon krzday ko.,gresini" ı;ı 1lık lopfantısr dolagisile izlıar 
b11.qurulan hisııiyata teşekkür eder, başanlnr dileqnrk saygılarımı 

rrndan ibarettir. c~ği ; kabul etsek bıle mu 
Geçen gün böyle birisi nevver bunun karşısmda: 

ile i(arşılaştım. flzıC1k ko "llr.Jsınlar, bulsunlar: 0·1• 

nuştuk. Bir ara alaka Hal· dan sonra geleceğim. gele· 
kevi üzerinde toplandı: ceğiz mi demelidir? Hal· 

sunarım T. R. M M R,.i<:i M. A Renda 

uça B a y 
af şle y 
iri d i 

• 
Si 

SA YJN BAY OSMAN S 4 RRI ADAL V AL/ Ve 
KIZILAY KO'IJGRE RE/.-./ Trabzon - Ben Halkevine gel- kevi ne benim ne orıun. 

mem I Benim gıbi birçok ne kimsenin ,;,alıdır. ismi Yrl/rl..-. kong•e m inasebetılf' iziar bu_qurulan hissigıta teşekkür 
ıd~r, nıukubil saggılcırrmızı sunarr:ı. bildıklerim de var. üstür.de hallan evi, hepi 

açı an e 
1 

ın 
Ankara 7 - ( . A.) (Resmi tebliğ) 6 Mart 1940 gü

nü saat 16 da mrçhrıl hfr taqcrrenin topraklarımızdq 
tJe memnu mıntaka üzedr.de uç'uğa g;irıife .. ek at ş açrl· 
ması surttile yere inmeğl! m cbur e ltl ıı ş*ir. r erP. inen 
ta1111arenin qanına giden. Tti.rk hu u' kıtası m,.nsupl.,rı 
~~ taqyrvenin bir B ·/g.,r asice,; tautJaresi olduğunu ve 
ıçrnde iki sabuy bulu•ıd11ğu ,g ö müşlerdır. Hiikürnet 
Bulıaristan[,, mevcut olan sıkı dost 1ulc. münasebetile bu 
taqgare ile içindeki° subayların derhal Bul gar makama
tı na tes 'im edilmelerirıi tasoip etmiş ve bu hususta ic"p 
edenlere emir 'Vetilmlştir. 

Viipori taarru2unda durgunluk 1 
Ankara 7 f A. A J - Fıniand uıı c ph•sinde Sov 

flt'tlr.ri V:" . k -1 le 11 ırporıye cırşı olan taarruzlarında bir da"'gu ... 
u na1dlr. 

İngiliz tayyarelerinin uçuşları 
Ankara 7 - lngiltz tayyareleri evvelsi gün ve dıin 

l'C~ A.~mr~nvon•.ri şim ''~ g v bisirıd • ve ( Vılhemhıfen ) 
dnuı ussu uurınde d .. rın keıf / .ıçr.ışhırı !J pm şl.:ırdır. 

30 Aylı Jopo 
buçuk milyona ya loş ı 

Ank ıra 7 - E'de edilen ıı sıka/ ıra istinaden askeri 
Çili mak,.matının hes!lp 1arın:ı. f!Ö'e }opo'l orduları Tem
muz 19 ?]' d~n 1 ;,,ci kô. ıun T 9:ı9 za kadar olan otuz 
ag/ı.k har P esnr sınd<J c ph·d~ c oh" gerilerilerfode ve 

zayiatı bir 

denı%de o1m k - b" ·ı b' · t nıi-;tır. a uu re ır mı gon do t yuz zn 2agw veı-

Parti reisliği 
Dün akşam Cumhuriyet 

halk partisi vilayet idare 
heyeti, çok değerli ve sevim 
li parti müfettişimiz Sadet 
tin Urazın huzurile reis ve 
kili Ali Riza ışılın riyasetin 
de toplanarak parti işleri 

üzerinde görüşmüş ve bu mey· 
danda reis intihabi de yapıl. 
mıştır. 

Muhterem okuyucuları 
mızca malum olduğu üıcre 

merhum Ruhi Uraldaıı açı 

lan parti vilayet' idare he
yeti reisliği düne kadar ve· 
kalet suretile idare ediliyor
du. Vilayet idare heyetince 
yapılan intihapta parti reis 
liğine Ali Riza Işıl seçılmiştir. 

Ali Riza Işıl Trabzonu
muzun tanınmış tüccarların
dan herkese karşı segvi ve 

' muhabbet besliyen, dürüst 
lükten ayrılmıyan, muntazam 
iş görmeyi şıar edineu ve 
on ıki seneden beri en küçük 
bir menfaat kaygusu dahi 
taşımıyarak parti teşkilatın 
da bilfiil çalışmış, mültefit 
hali ve tev.azuile kendisini 
çok sevdirmiş, muktedir ve 
münevver gençlerimizdendir. 

Sadettin Ura ~ su·· rmene Parti reisliği seçiminde 
- hakkile ve tam bir isabet 

Şerefine Ziyafet Beled·ıye işleri vaki olduğunu kaydederken 
C memleketin bu değerli ve 

. Umhuriyet Halk parti · · ı · d l~k 1 
sı Sürmene Belediıte işle· partı ış erın e a a a ı gen 

mıntakamız müfettişi İs cine mvaffakiyetler dileriz. 
tanbul Meb'usu muhterem rinde büyük bir alakasız/Jk 
S Ruhi Uraldan açılan Vi-

adettin U~':J~ şerefıne muh 1 olduğu v~ k~sabada Bel:· layet idare heyeti azalığına 
t~rem valımtz Osman Sab- diye faaltyetı namına hıç 
rı ltdat hu 1 /k' da yedekten kur'a suretite 

zun e eve ı ak· bir hareket yapılmadığı kıymetli avukatlarımızdan 
şam yeşi/1urtta ·ı b · 

· , ven en ır idarehanemize vaki bir şi· ve tahrir heyetimizden Zihni zıvaıette parli ·ıa t d 
he . . vı ye 1 are kayetten anlaşılma/dadır. Can seçilmittir. Arkadaşı· yetı reıs vekili ve azi:Jla· 
fi k Beledive işlerine çok mızı tebrik ederiz, · me~ ez kaza "isi ve ga· 
zetemız tahrir Müdürü ha ~hemıntyet o1erilmesi lazım Yeni Maarif müdürü 
zır .bulunmuş Memlekef iş gelaiği bir zamanda en kil · llçık bulunan Vilayeti· 
fenne ve vilayetimiz Halk çük bir ihmal dahi caiz miz Maarif müdürlüğüne 
~vleri faaliyetine ait mevzu değildir. Bolu Maarif Müdürü B lh. 

tr üzerinde görüşülmüştür. Nazar1 dikkati celbederiz . . san Kalabay tayin edi/miitit. 

REiS Dr. KUR 1L 
- Niçin ? diye so"dum. mizm malıd1r .. Göıecegimız 

N d t A k - Efendim. bunun se- herh..ıngi eksiği doğrudan 
C e ZC. dog·nıva Evin reisine, idare 

I bebi yok değii tabii .. Fakat 
Mmtakamız ktisat mü- heyetine bi!dırmek veya 

d B .J d fi k t ben söylemiyeceg"im. Ora • ürü ı ıec et za er- gazete ile neşretmek mum-
fian Ankara iktisat Veka dakiler dü;ünsünler, bul- kün değil midir ?(Fakat bu 
/ati iş dairesi şube müdür· sun/ar .. l'Jiçin gelmiyoruz ? zat yerli gazeteleri hiç e!ı· 
/üğüne tavin ec.:ilmişt1r. Bunun sebebi var. Engeli ne al nadığını da söyliyo:du. 

Muktedir devlet memur· kaldırstnlar, bak nasıl geliriz.. Oku•naya tenezzül etmıyen 
lar1m1Zdan. nezıh ve hassas 1·<:-te benim yazıma baş· h mmül 
gençlerimizden olan Necdet ... yazmaya nasıl ta a 
lfaak şehrimizde bulunduğu ltk yaptığım müneıtver bu eder?/) .... 
müddet zarfındCJ kendismi münevverdir. Bu münevver Böylece Halkevi teka· 
çok sevairmi;• ve vBzifesinde yoz münevverdir. Yoz tavuk· mühimi daha tam ve erken 
muvaffak olmuştur. /ar gibi. bu da yumurtlamaz: yapmaz mı? 

Aramızda kwmetli hafı- B------------ı · d · mü 
inkılabın iste iğı · 

ralar btrakan değerli arka F d 1 tle 
daşımız Necdet flzak'a yeni 1 n 1 K nevvu böyle olacaktır: 

b kokar. ne bulaşır değil. ko· vazifelerinde de aşarılar d 
dilniı. p kutmadan. bulaştırma an 

Mmtaka iktisat müdür· iyasası düzeltmek .. Yapmakyapmak .. 
lüğüne Vt>kaıeten ve muayyen Başvekilimiz, ha/kevle'.i· 
bir ücretle iktisat Vekaleti Şehrimizde fındık piya. nin dönüm yılmda verdık· . 
sanayi vP. iş daıresi Müfet sası son günlerde durgun- /eri nutukta bunu ne kuvvetlı 
fişi sevimli arkadaşırn;z B. /aşmıştı. /stokçu ve müs- ifade etmişlerdi: 
K1dri Çakar bakacaktır. tahs:/ fiyat be/erken Ftndık , Mesut mütesanıt. bü· 

Hava kurumu 
başkanı takdirna

me oldı 
Hava kurumu başkanı 

ÇJümrük müdürü bay Necdet 
Şenre kurumun azalmış 
olan gelirini artlfmakta gös
terdiği gayret ve faaliyet 
umumi merkezce teşekkür 
I e karşılanmrş v e 
aşa_qıdaki taktirname gön. 
derilmiştir : 

'' Havalarımn egemeni 
olmayan ulusların yaşaya

mayacak/arma inanan . ve 
gök/erimizin korunması da· 
vası :çin bütün gücüyle ça 
lışen vatanseverler arasında 
yer oldığımız için Türk ha
va knrumu size öıyürekten 
teşekkür eder . .. 

Bulgar - Romen 
hadisesi 

Ankara 6 { A. A. ) -
Bulgar Romen hadadundaki 
leadiıe halledilmiıtlr. 

tarim satış ~'OJperatifleıinin bük Türkiye'yi münevver 
şehrimız işlt:tme mürnessi halk ve halkçı münevver 
li bav Baha 7egin bu vazı birliği yaşatacak ve ilerle· 
yeti birlik merkezine arzet tecektir. Bu uğurda h .hep~· 
miş ve pİyasaya müdahijle mizden feragat ve ızme ' 
ve bu sıkışık vaziyete biraz fıkir ve emek beklenmek·. 

..J • tı 
hareket ve feıahlık vermek tedir. Muasır meuenıye 
lüzumundan bahsederek yaratc.Jn zihniyetle bu mem· 
mubavaat için müsaade is leketin tabiatmı. bu mille 
temiştir. tin t ,1/türünü. işlemek ve 

Birlig~in kıymetli müdü· bu sı.iratle Türk VJrhjmdo 
f' t ek rü bay Şükrü Ulav Trabzon vem kıymetler be tr m 

piyasasmı çok iyi bildiği için her Türk münevverinin ka· 

mümessilin noktai nazarım fasu·Ja. v:cdanında r;r ~~ 
tasvip ederek mubayaata ması lfızımge/en ve : /ko 
emir vermiştir. hetle Halkevlerinde. 8 k 

Geçen haftalarda piya· dalannda belli b.Jşlt ta~b 
sahası bulan bir vazifedır. ·· yasadan ve muhtelif müs He/ko 

tahsilden bir kaç yüz bin ·'Halkevleri.1e ve n•anevi 
kilo fınd k almm ş ve pıva dalarına maddi ve~ keret. 
sada hareket ba$1amıştı mümkün olan ~uza ıcabı 
Son günf Prde mübayaat hi sadc.ce bir hamıyel .. , bıf 

. dtgt' 
r z aevşemiş isede büsbü ve h•mmet esert udUf··· 

.., ··m borc 
tün durmuş değıldir. memleket ve reıı, b ha· 

8Jr vazıfemız de u an• 
ihracat vaziyetine. talep kikatleri yoz münevvere" 

vukuuna ~ö-e piyasanm in· /atmak olmalıdır. 
kişaf edeceği anlaşılmakta· 

dır. 



) DOGDUYÇA 

Gam s ı ~ 
Yıldırım harbi ne zaman ba ı· or Turgut T argaym 

konferansı İng iliz istihbarat ezareti neşriyatı,. don : 
Ona bUkümet konağının 

kartııındaki bahçeli kahve 
kaldırımı üstünde her :ıaıoan 
raılamak mümkündür; elin
de ali, başında veya altında 
rid•, çıplak, iri karnına da
yalı teneke mangalına secde 
ederken görünür. O, kaldı
rı~lar üstünde bütün alem
dea uzak. kendi alemine gö
mülü olduğu halde ekseriya 
llCfeli bir sefalet heykeli iİ· 
bi durur. 

Dudağında tebessüm ek
sik olmaz iÖDlü rahat, göz.ü 
tok. 

Acıyanlar, ona giyecek 
•• yiyecek verenler, verdik
leriai "iamıızın,, istihlak et 
titiDi zan ederler. 

Halbuki, diğer ıözü aç 
''dilenciler,, buau istismar 
eder: Gece yatarken ayağın. 
dan pabucunu aşırana ses 
çıkarmaz. Niçin mi? ''Ona 
!izamdı de aldı,, der, 

Bu kadar geniş düşünen 
Du derece gamsız ve kaygı
IU bir ömür süren ''Hüse
yin,, in hayatına imrenmek 
mi? Gülmekmi, ağlamak mı? 
llzim geldiğini çok kerre 
tayin edemeyiz. 

Yeniyolun Cumhuriyet 
~lesu için çıkardığı balo 
ar-zctesine .. Gülmek ,, üzre 
resmini basmış ve onu söy
letmiştik, tekrar görelim 
ve söyletelim ; 

Lovd,a : ln~ilttPedr /ı r]. 

kim süren hi.· kcnaat 1 1tö"re 
A lman B ilzkritg'i aıak J,._ 
ğildir. Yıldırım ;, .,,bi f~o 

ri~i o rıun bir h. · r6in bnşlan
''cı ile cynı olmrıtı leni,/~ 

•ini vasehıe'Tliştir. F.ı kat 
la!ç #iphe rdilemu ki o ba~ 
lanııcta J. ıhfl miitssi7Jf, 

Çünlc.li • z :ım11n lı.ıltilt i ''' 
Jırım JiJdeti'e /,irliktt bos
lcıta aıuara1ıu Ja ilıtiııa ,.da. 
Falc.at "n,. .ıaman.. r/11jil 
"nasıl,. 11/ocr ğı 11ani i,,s~n 

ue materyelirı aq111 onda 
ezici bir ş ·kilde qauılma~ı 
me$elesi d ha mi ~imdir. 

Bazı kimseler onu,, muhit!· 
mel ta ihirıi hisn.b t.l,7111k için 
simd1d1n bii~ ük znhrnrfle• 

ihtiqo,. eduek 11 Şubattan 
21 M.:ırta kadar gl'ç c ~k 
müddet içinde f! :Jki lacojı 

nı söqlüyorlar. İ k la'1h, 
1 i16 t.'a Verdan ö 1lf'rin.id 
Alman taa,,uıanun o ışları
gıc tarilıidir v e 21 Mart 
1918 de son hüqü/c A lman 
harruzu bas 'amısfı,, Bu iki 
t11 ~ih Q/tı iında. tanic ic.Jd 
edildi. Tank nnc ık le.uru 
ar•zi üzerind11 i/~rlhuhilir. 

iste hunun içi11 1918 toa ,. 
ruza 1916 dalci brt.rruzdan 
bir ag sonrn bns armştır. 
Şimii tanlclnr ttk ·ar h-sa
ha lctıt//malc. icah eder. hat
ta ıimdi tank 22 s~n,. ınıt:-

- Gamsı~ Hüseyin -
Sokaklard11 yatarım 
Servet, saman ban11 ne.· 
Baz11n hikmet satarım. 
Uymazsa da zamane. 

Bir Nay gibidir asAm 
Yanımdadır her daim 
Eserse akşamdan sam .. 
Titrer, oynarım kaim 

Hikmeti. tabiatfen 

kinden d~ha f zla bir eh'!m 
migef k. •ınmı,tır. Buı-:ıt!na 

ltqh Londrt1, ·•Yıldırım iz ır · 

h •nin .. 21 /r1'l'ta doj u, 
Frarısada b h ar yağmurla ı 
ıeçtiklen ~o .,ra h..,ş{~qr.ca· 

;ını mem• etmektıdır. 
l11ti!i~lcr ~n müthiı hir 

ıiJJtt we imha laarbirı•, c ·
itan t•rilıind• misli ıö,ii.l 
memiJ llir luiıımu karşı 
kmdiluini çdik lrştirmiştir 
011lar M•jıno h ıftına mu 
auam bir topcu o:e,i uc:ı· 
{111ruk. StrtJt•·ji brıkunrnde11 

mrihim taltlcimat n talı· ilı 
~di/rn~je ve bu "/artla piua
Je İçira ged kltı' açm ğ 'J p
lrşıla ajmı ürnit edıywla, 
Avnı zaman la bınlnce bom 
ba1dmmı faı19a l'Sİnin J g i
li% silcih f ab1ikn/armf1.. li-
1"t1nlarına, ters .nelerine '" 
ıemilcre taanuz erf,celc.leri-

nl ''"" tım1n~·.ı: bir d,.,ıiz 
altı harbinin Je açılacajm ı 

umuuorl:ır. 

M.ın rha •m /ıalitntFı mu~ıof 
f le mud'ıfnn•i ·,. ~iqade<tile E•ıelk.t ak:;am Halke?Jİn- f rmd(-ın geri dô'nmiqe mFcl-ar 

H 
de Cıımlıurir.;f't Halk Partisi i ı 1 d K ' h ı or fm ş'"· drı··d'J f!"'mil~rin ı.r 1• • o muş .ar rT. onJ erans a.-
v ı ı a ıP.t zdaTl'ı heyeti ozum· k · · t dJ· ' ,_ hü7ri1< bir t-ksnfoet!e bornba evının mu ea aıt m1nfa1ta-

hüra "Tll!lnn-ı kar.,, momn dıu Dokto' Turıut Targag fara kardug·u hoparlo-rler 
~ tnrafmdan verilen çok isti· · h . 

oluğu. 'V n..f~; /ngiltt:"P.n;,ı f d ,. 6. ı_ ~ • 'V 'JSll sı e er taraftan dtn-
.1 eu rr ~or.ıeuuısı oşagı· 

mürlof srnrn fotJuarP. defi drı ne~"ediao•uz. Konf~ransa lenmiştir. Konferansta Va-
top1ar1, balorı hcıraj ln rı ve yüzlerce halk iştirak etmiş limi% Osrn'm Sabri Adal 
•vnu tr:qua1,./edle çok mü- v~ 6fr çok -oatandas cqakta ve P rti müftllişimiz i~ton- • 
enir olduiu gö,,ilmüştıi.r. le.almış,· ve bir çokları da bul mebusu S..ıdcttin u~aa 

Mı "9UJ fı lı bn mbardı m'lrı mao/,sr-/ qer bul arn!ıdılc.la · hazır bu 'rınmu çfordtr. 

t•1111a,1: lui,,in hüuiilc kitlt!- Sağlık karnesinin aiJe ocağında ve bulaşıcı 
/er h-alinde 1.:.kın/tJrt epic11 h 
lcumı mu•Jo//ok;uetler ba!Mrr astalıklar üzerine ehenuııiyeti, rolü ve faydası 
bilir Fak'Jt simdiır kndar s zinle /)tıgcin l.:ontıŞfJCfl· tamam ·n doltlura,.. f al:.r-. t hu 
horpft>n Pdinil" teç übl'IPr ğ•rrtz meozu; m sleğimız çeı>çi-rıf"yi cşrnamak istiğda
gö.;t• iqor ki miı!F:arflz bom. ıc ıhı o arak . ole/ekser o - dmda o'an yaş ıqış ta,z ve 
b rdı•nan t t1t1oref rinin zı . duiu gibi· med"e0 " sos al şartla·ını anlıı:or ve kabul 
Ulalı t-ıkrıben. uiizd~ el/tdır. bir balıisfir . .)f'lğ ık k uu•si ~di1Jo1uz· Z ra ur u~mam"k 
(lı 1rptnı e?ı .. / en IJlib,.. za· nin aile ocafimd' eiı•mmi- lôzım gef;_,.k;: Btr milletin 
""'t 11üzd,. 25 olarak lı sop ytti v• do'fl.qısi P fu 'as er qüks,.' ş "' 1htiş~mı ne lca. 

Pdiliuo,.du) f'lii eb ki cıüzde hastalılclar üz;;rind ki ro 1ti d r '~' k r/, hir seqir gös-
50 is'! muh 1 /ck-ık fomire ih- ço : mühi ııdi-. lerirs~ göstersi ; n.illl'tluin 

tİ ıcc 1.~ö~tn"l-ektır Hır ce O .u arr! s if ık k-ın e· norm'.ll tt!kiimül şttrf 1nrını 
1000 h b d f • J O d omilieı ini 'lıe hunl1·rın da-

0'11 ar t'Tarı f'l.qqare· sr fJ 'J r r11r. umuzda s.c.ğ· .. 
~; eö-ıdcrmek ame i olarak, lık krunesi nzamı hassa<tİt/F>t yandıjı derıumlı t~dbirltuin 
1000 bomba,drnun tag<1are- ve itina ile taHp edil,.,.c/cfl!· derhal ittihc:11 lüzumunda 
'öini göıden çılcarmolc. de- d . -r l asla tereddüt etmemek zoru-

tr, ı tmenrıi o n rıur l<i Tn'-m 
m•ktı·, Bellı' bir ceudı" 1-ı· '- utin; helı.emh.al go··ı o""nu-nde • " r K le1tefimiz.in diğer tvplufolc. 
bô"qle taarwz. dalgaforı sık . ,_. , l tutmak mtcburiQeti vardır. 

k k d·ı B Vt! mesar fıl.it111 Prine bu u~ul Nasıl ki bir millPtf• ı·n 'ıı"tat 
5ı t rar e l mez. undan İ . • ti 

Bütli.n bunlara kürşı mıit 
tefık 1er miid.ı.faası ne ua. 
ptJ./,i ;, ? Modern tu:ıübe

l«rle sabittir ki, mod-rn bir 
tahkimat sistemirıe taarruz. b k h -1- "t h . l J tl'şrnıl edilsin. 8'.J böqlc o'- sebepiedni a,0~tırzrken bu-

:ış •a u un mu ~ a•srs ar . 
eden kuvvetler hiç olmaz;o b"/" ı k" l l'. k ' molc.la 6erober lui/i deaildir nun; gü/culm ş $artlarmın 

r ır er ı ga mz naTt:t OV· ı B b 6 
• 

111i.d(Jfı/,.rin iiç rrı;,fi olma vetleri. aynı kuvrH•tde düş- u s ..ı epfen do/aC/ı Mz bu fr ıp ettirdigi dtvamlı ted· 
lıcltr. Bu prensipin dojrula mana lttanut. ettikleri ta/c. meazaa ele tucih~n almış 01rierın ya temamen ihmal 
;u Fin Manerh!ıqrn h11ttı dirde, strat~jrlc. bir ndice balar.uqvruz. Zua sıhhat v~ gahat e~asındcı ıaoksan 
ı1Hrİnt! gopılan to,;rruzlnr l Jıasil n/,.muler, oe bir Al. knrnesir.in aile ocağında kaoraqiş/i çar~/,.,;,, ( Arig~r 
Ilı bir tlt1fa d,ıhn isfıat edil man deniz taarruıunıfan ise ehemmitJefi,· o ocakta doğvp kanse) ge tiaqanması gibi 
m ştir. O ·nda ç,.fc f o le drış /ngili~lerin fazla korkusu bii.Jüqen çocuk İ/d 6f!rt1ıbe' çok sakat 'Ve ener jid'-n mah-
M•n lcuovet'erinin tnarıuz· olamnz. bcşlar. Lazım t •lirki 6ir ço ram neticelerden doğduğuna 
la·ı şl•diıe kadar püskı, Eiu Alm<tn mf-1,,,m cuk ok.ulun. eş•ğfoe ilk a.qak kanaat hostl ofun.ar ( Tu,.dd) 
ü'rniiş•ü, Ru" ("biv,.si Al harbi muvaffak olum\#zsa bastığı giir; le.endi nilesi o b.ıhsinde fcrdm •ıhhat nın 

"'11" t 1hiue.s1 ;/,. mız~~,,,.~.. ,_. / .1 d ı. • d t b 1.1 l hur1z rolü vardır. "' rı, gı t TP e niç kfmçP bun c~~ın Cl e• ıt t!ı t miş o en H 
·dı· ı,, 1• d ili ı. J. ·ık l k k stahgı do 'auisile ru-.. m •z H e wuınnernagm 1n si'irh• et--rııqo· _ 0 u, ı s ğ ı • arnesi dıge,. g• -
H tt d M · h · k han v~ bedenen normal ol-

e l a (J jlf•O t1.ltı • 6!r d.1h'1 tekerrur rd biltc~ r~ •ım u:srni rıtJsıkaları ara. 
m k d

. 1 M.· ~t d h 1 mf'Jgan bir i1,sanın 'Ddrecenı· 
u aut"'U! 1! ı •m•z, u• e- (ti r.r. nnt!di1m:l,Jo• O vım:ın sın a u un•UR 'lıe a!)nİ İca 11 

jıkle,rirı k,.ndi m•hfflf./c•m !918 d fJ b A 1_ l k ;ş hccrni ile; kn 'u fit! hac · 
~ o a !!'' g i. ins;s;. 11 •ın ı Kont'o 14. i ,isnp etmlı {rı gıhi dirn ğı f'P k /b ·rle 

merıltılt"•İr e elan itimotl•rı f uı;if mü f • k ,,,. .... npcpc11kfi7· hulunwn. Go""rıı- O""'U"'.U" kı l ,. • .. ,.. 6t g am olan bir /e·d n C"-

Finlandiya cephesinde 
~öı:üm üze ·çocuk H d 11 boş mryr.tt! ynprcağı lıizrnet ara 
lam ş a ll 1JMU%. Z ra cemi· s nda elbrttf'lri çok hüqük 
get için t ib ,· halı isr; çoc'1k fark 7ın1d1T. Bu,,un. içintılir 

Harp şiddetle devanı ediyor 
Ankara 6 ( A A. ) - Finldndi11a t:Pphesinde harp 

bütü11 şiddetile defJam etmelcüdir. Karalı berzahındıı bir 
Soeıuıt taa,ru6U püslcürfi ••iştü,. Son11et touııarrleri dıin 
hutahaneleri homb'Jrdımen etmişlerdir, On hrş hasla 
ölmüı bir çok laastalardQ ga ,a 'anmıştır. Bir hastahanede 
lıt1rap olmaşt•'· 

Finlandiyaya gönderilen 
tayyareler 

A11~ara 6 - StolcholmdtJrı bildfrildifiine göre son za
ma,,la'lla Finlôndiunqa u• b mcı trıuvare sevki yatı tesri 
edifm;ştir. c~nabi Afrika<ınd ın gönderil~n avcı. taqgare . 

da hiç şüphesiz istikbalıdir. ki bugun Tiibe1küloz gibi 
Sojlrım esa5/ara ynni uzan seyirli hastalıklara 

ant! lıutlarda anlaşma tees musop luıstaları oğuşların
süs etmiş halunan aile oca da tedcvi eden ve daha 
• d • l müterakki mede , igtttı? daha 
gr, o 1vui e ve istikbalin 
lcorayu •ısadur. Daha şamil ileri bulana• mt!mlelcetlerdı 
k 

P't'Vantörgom ve sanator• 
onuşu .alc görültigorki mev-

zuumuı ferde temas edi.YO'. yom mfiejst:selerinin yanı 
başında, tıbbi ve f ennt lc.a-

Derhal '·avramak mümkün· l • naat arın ö çrisü ile megda-
dür ki c niyetin mayası olan na gelmiş bir çok sanat ve 
Jerd "~ cemiyet; millet f.1t! iştigal sahaları tesis edil· 
memltk t mtf lırzmları içine miştir. Bundan maksat da 
girdi '/,. i tarihten itibaren Tabiatı, hikmetten 

Öğrenen bir kimseyim 
Neyim. bilin. ben n~yim ? 

ÇULHll lrri Fin 'tindi gaga oardığı gibi güzden faz.la Atnerika, 
• Fran.cız. /talya_ r•t lsv~ç toyqar-eside elli /ngi/iı toggare· 

bituirle nt- karşı miitekabil 
fJazif e 'Ut' halc.larile bağlıdtr. 
v~ beı. b ~ların bitaraf mü

eqgedesi kanundur. Kanun 

f erd f.1e r "'niyetin muhosself! 

sini bır ı ı ~fadn cemederki 

o du vata, Ju I M~digor sos
gui balcım an büim için bir 

birini fleli eden üç laedef 

vardır: (l) ferd. (2) cemi· 
gd. ( 3) ba cemiyetin gani 
milletin uluslar arası uha-

o sanaforgom •ue prevan · 

tör9omlarda hasta bulunan 
ferdin haleti ruhigesinrle 
beluen. mcrazf inlc.işrıfı 
durdurmak 'Ve ferdi cemi
gtte ka,şı (minmdta,) va· 
z.igetfoden kıırtarmak.tır. Bu 
karşılıklı •aıigetin dnğur 
duğa en bügülc muva•ene 
ise hiç şüphe etmtginiz lc.i 
[Kara/ete,/ dir. 

irtihal 1 İ f h 1 sile buaber Fınlandigaya ge'miş bulunmııktadır. 

Emniyet Müdürü B. ihsan Bir m;d~.t~n beri ra Fı·nıandı·yaya 200 bı·n 
Güvenin annesi evvelki gün h . 
irtihal etmiş cenazesi uzun ataız bulunan eski acenta 

' bay E . ık· - . . g o•• n u· • 11 u• • ! sokaktaki evinden merasim mın cvve ı guıa artı· 
/~k•ldmiara1< namazı isken· hal etmiş, cenazesi kalaba 
derpaşa camiinde kJ/ın· lık bir cemaat mirifetile Ankara ~ - Kopenhogdan fJe~ilen 6ir h·ıhe,e ıöre 
tlıktan sonra asri mezar- kaldırılarak namazı İsken Fittlandiqnıı" isri gö,,üllri knvdına S~a11dincvurıd' f ıa· 

ligetle de"'"" nlilmektt!dir. Şimd'p~ krrtl.or yüz. ,,f,f b:n 
lıktaki ebedi medfenine fev· derpaşa camiinde kılındık· /n,ıçli, elıı bin Na1veçli , dört bin D.ınimaık ılı gö ü lü 
6i edilmiştir. Cenaze me· tan sonra ebedi istirahat- kautlniilmütfr. 
rasimine valimiz parti müfet gahına tevdi edilmiştir. l------------~-----------
tisimiz ve başkammız. aevai Mevf A ~ kıraati Yedinci İtalyan Merhum, accnta emiu 
ı>ebanka müdür ve memurları d. d Merhum Hamdı· LaAçı·n·ı·n ıye, tanınnıış uzun mü det vapu da 
Polis ve bekçi kıta/arı i~ti ölümllniln kırkıncı gününe ru ··· 

B , seyri sefain acentahğını 
rak etmiş. eledıye ve rastlayan perıembe günü A1ıknra 6 ( A. A. ) 
Polis teşki/8/ı farafmdan hüsnü ifa etmiş, bütün hem· Dabakhanedcki hanesi de 
k•brine birerçelenk konul şe 'lerinin muhabbetini ka- m'rhumun hısım akrabası ı Yedfoci /tnlgan lcömür fla-
muıtur. zanmıı bir zat idi. ıamimi arkadatları ve aile puruda bugün lnımz it.ani• 

fEtr.ni, et rr.i;düıümi ze Oğullarına taziyet beyan doıtları huzurlarında mev- rol üssüne ıelerek d ·mirle· 
•ıııalhlı tJılıriz ederiz. l()t kıraat olunmuıtur, miıtir. 

sındalc.i mevkiidırki lu mef. 
hamda o cemigt t yani mil

letin tarihıni tekvin eder. 

Bunun iç;ndır ki milliyet 
pel'l.• 0 r bir dımağ için fert, 
frd J dir. V ı milliget per· 
fJerın de ferde dojra azami 

samimiyet ile gürüm~si /ide. 
.~IJ dir. O halde biz.im için 
modern ha.yat me/hu r.u,· mil· 

Ji adesenin ruıet s Jh 1.s rnı 

Bııııları sizlere anlıJt
maktan makıatlım,· biraı 
sonra fenni hususiyet ve 
zaruretlerini anlatacoğ. m 
mevzuumun ana noktalarını 
tebarüz ettirmek gani cemi• 
getin ferdi! ve ferdin cemi
yete gösterdiği mütekabil 
ılıtimam flt! aLalr.o,· ancak 
ka1şılıklı oazife oe borçtun 
başka bir ıeg olmadı;ını 
taırih eylemektir. 

Dwamı var 

TURGUT TARGAY 

o 
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HA KEVI ÖYCÜLÜK KOLU EŞRİYATI 
_____....... .............. ~-- -- -- - ~ ~ --- ---------

Gübrenin. ekip biçtiğimiz bütün mahsulleri
miz için değeri şüphesiz çoktur. Fakat tütüo için 
olan ehemmiyeti hepsind ~n f nzladır. Nitekim bu 
hakikati tütün ziraatile uğraşa t~r pek iyi bilir
ler. 

hayvan gübresinin eksiğini tamamlamak için mu
teberdir. Yoksa Avrupa gübre:,İ esas değildir. 
Sadece bu toılarla ziraat, hele tütün ziraati hiç 
olmaz : Belki mahsul çok olur fakat renk ve ne 
fasat bakımından makbul olmaz. Yapraklar .do
nuk, sert ve ke:ba olur. güclükle kurur. 

• G •• 
gübreyi veriyorlar. Fakpt vazık ediyorlar. Tarla· 
ların toprağı ne hale geliyor. onun farkında.mı·. 
dırlar. Farkında olmamak kabil değildir. Çıftçı· 
lerimiz elbet bunu görüyorlar. toprakta ekşilik 
artıyor, Toprak kısırlığa doğru gidiyor ... 

Fakat her şeyden evvel düşüneceğimiı şey: 
Bugün eJimize geçecek :llan l:,irkaç kilo tütünden 

;r: Gübreyi kullanm~ktan maksat, fazla mahsul 
almakbr .. Her ekin iç.•1 öyledir. Amma tütün 
için fazla ol rak bir maksat dana vardır : Elde 
edilecek tütün mahsulı.iniin rengi güzel. içimi iyi, 
kokusu nefis olmalıdır Tütünde en çok aranar •. 
daha doğrusu, aranması iazım gelen budur. Böy
le olmazsa, Uitünle lahana arasında ne farı" kalır. 

Güzel kokulu, nefis tiitün yetiştirmek iste· 
yecler Avrupa gübresine değil, hayvan gübresi 
ne devam etmelidirler. ~anınmki bu hakikati 
çiftçilerimizde de bilirler. buna rağmen yine Av· 
rupa gübresini kullanırlar. Anlaşılıyor ki itibar, 
keyfiyetten ziyade kemmiyetedir. Fakat niçin? 

. ziyade, yarın ve daha sonra çoluk çocuğ~mu~u 
da besleyecek olan toprağımız olmalıdır. Uç kılo 
fazla tütün almak için onu kolaylıkla ve bir da· 

Tütünlerin nefis ve değerli olması verilecek 
gübrenin cinsine bağlıdır. Tütün için en iyi güb
re koyun ve geçi sidiğidir. Bununla gübrelenen 
tarlaların tütünleri iyi yanar ve daha kokulu 
olur. Sebebi, bu gübrenin terkibinde " potas ,, 
denilen maddenin çokça bulunmasıd r. 

Tütünün içimine ve kokusuna iyi tesir eden 
gübreler arasında sığır gübresi de meşhurdur. 
Fakat bir çok yerlerde bunu koyun gübresile 
karışık verirler, ki muvafık olanı da budur. 

lmk an varsa koyun yatırmalı ve bu şekilde 
gübrelemeyi diğerlerine üstün tutmalı, bolca ko
yun, geçi ve sığır gübı esi bulunan yerlerde baş
ka gübrelere itibar etmemelidir. 

Hayvan gübresi çok değerlidir, Çünkü esas
tır. Avrupa gübresı de makbuldur amma, ancak 

Sebebini araştıracak değiliz, burada yalnız 
tütüncülerimize, kullanmakta oldukları Avrupa 
gübresi hakkında daha bazı şeyler söylemek is
tiyoruz. 

Avrupa gübreleri (Azotlu. Potaslı, Fosforlu) 
olmak üzere esasen üç türlüdür. Tütün nebatı 
bunların üçüne de muhtaçtır Yaprakları büyü
ten, mahsulü çoğaltan {::ızc6-) dur. Tütünün c&nsi
ni ıslah eden (potas) dır. HasiJati ve nefaseti ar
tıran da (fosfor) dur. Bu sebepten tütünün tarla
sına bunların üçünden de verilmek lazımdır. 
Binaenaleyh,sadece bir gübre vermek doğru değil 

dir. Bugün Piyasada çokca satılan gübre (azotlu) 
gübredir. Yalnız bununla tütun ziraati olmaz, ve 
olamaz. Tütüncülerimizin bir kısmı sadece bunu 
kullanıyorlar. Hen1 de senelerden beri, boyuna bu 

ha dirilemeyecek hale sokmak doğru değildir .. 
Tek gübreyi ve ayni yerde, boyuna ayni gübreyı 
kullanmak sonunda zararlı olabilecektir. 

Muvafik olanı : Tütünün cinsini ıslah ve 
nefasetini temin ettiği için güzün tarlaya hayvan 
gübresi vermek ve ilkbaharda fideler dikilmez
den evvel ayni toprağa Avrupa gübrelerinin her 
üçünden de karıştırmak lazımdır. Ancak verile
cek Avrupa gübrelerinin muayyen bir derecesi
ni aşmamağa son derece dikkat etmelidir. Faz
la vermemelidir, Tütünün nefaseti bozulur. 

lnsan ve beygir gübresi tütünün kokusunu 

fenalaştırır. 

Kemik ve boynuz tozları ise pek makbul, 
Hamsi gübresile kümes hayvanlarının gübresi de 
iyidir. 

Kazım BULUTA Y 

Ağ 
AGAÇ, 

ıy 

AGLIK VE 
tli Bir arlı ır 

KAZANÇ KA YNAGIDIR! 
Köylü kardeş , 

Kızgın güneşin altında bütün gün toprakla 
savaştıktan sonra, akşam dere boyundaki büyük 
gövdeli ağacı arkanı vererek çubuğunu içerken 
günün bütün yorgunluğunu ne çabuk unutursun, 
değil mi? 

Güneşten yanmış derinin üzerindeki teri so
ğutup, susuzluktan yanan vücudunu biraz din
lendirmek için gent: tarla kenarındaki ağacın 
gölgesine koşarsın. 

Yeşil köy çayırları üzerinde pamuk yığınla
rına benziyen hayvanlarını otlatırken de, seni 
gölgesi altında dinlendiren bır ağac dayanarak 
Yüreğinin duygularını söyliyen kavalını çalarsın. 

Bak, köylü kardeş, kıymetli kardeş : seni 
her yerde gölgesiyle göğsüne basarak sana ra
hat bi"' soluk verdirten ağaç, senin bir tanecik 
a)"rılmaz, en hakikatli arkadaşındır. 

Gel arkadaş. seninle gene şu güzel ağacın 
gölgesine yan gelip oturarak birkaç dakika ağa 
cın sonsuz iyiliklerini şöyle bir düşünelim : 

Ağaç sağlık kaynağıdır 
Aile yurdunu için için yiyen sıtma hastalı

tını her yere dağıtan sıtma sineği, durgun su
larda, batdklıklarda çoğalır. Köyünü, aile yur
dunu ve kendini için için yiyen bu hastalıktan 
Uzak tutma\t için böyle batak yerleri kurutmak
tan başka yol yoktur. Bu sulu yerlere dikeceğin 
'~açlar, suyu kökleriyle çekerek havaya verir 
'f• bir müddet sonra köyünil bataktan, seni ve 

sevdiklerini de bu korkunç hastalığın kırıcıelin
den kurtarır. 

Bu işi görmek için sıcak yerlere okaliptüs. 
bunların yetişemediği yerlere de kavak ağaçları 
dikmek çok iyidir. 

Ağaç, köyüne çok büyük verim 
g e t i r i r. 

Arkadaş, kuru toprağa düşen yağmur sula
rı, ne kadar çok olursa olsun ç~buk akar, veya 
güneşin sıcakhğı ile buharlaşarak kaybolur gi· 
der. Halbuki, ormanları çok yerlerde ağaç kök
leri toprağı parçalayıp orada yaralar meydana 
getirdıği için yağmur suları buralardan akarak 
altlara geçer. Böylece yer altında meydana ge
le, su yataklarından ekinlerimiz, kaynaklardan 
çıkan temiz sudan da biz ve hayvanlarımız iyi
lik görürüz. 

Bundan başka, ormanlar, köyüa üzerinden 
geçecek yağmur bulutlarını tutatarak güzel yağ
murlar yağdırtır, ve tarlalarımızda insan boyun
da altın gibi buğdayların yetişmesine sebeb olur. 

Ağaç köyümüzü birçok 
dertlerden saklar 

Derelerin fazla sularla dolduğu, yağmur su
larının her yere dağıldığı aylarda, evlerimizi ve 
tarlalarımızı basan su. köyümüz için ne büyük 
bir derttir. Bilhassa. bazı büyük toprak yığın
larının sularla yumuşayıp kayarak dağ kenarla-
rındaki evlerin üstüne bütün kuvetiyle )'•rleıip 

aile yuvalarını yıktığını çok görmiiş ve işitmiş 
sinizdir. 

Kış aylarında dağ tepeleri~den parçalanarak 
E_yrılan v~ büyüye büyüye' bir dağ yavrusu ha
lirde yuvarlanan çığın ne korkunç bir tehlike 
olduğunu bilirsin 

İşte bu dağ kenarlarına dikeceğin ağaçlar 
hem tehlikeli mikdarda gelen yağmur sularını 
çığ yuvarlaklarını parçalıyarak bunların zarar· 
)arını önler, hem de kökleriyle tGprağı sıkı sıkı 
bağlıyarak kaymasına ıreydan bırakmaz. -
Havayıcı Zaruriye Fiyat 

Cetveli 
Maddenin cioıi Mikyaa Toptan Parakenc• 

Kuruş San. l(uruş Snn, --
Gıda maddeleri 

12 2ô t. nei Elemek Kiloıu 12 25 
2. nci Elemek 11 60 11 50 

" 3 r.ci Ekmek 8 8 ,, 
50 

Bug-day unu '• 72 ç. 1060 15 17 
31 S2 -Pırinç toAya 30 31 

" 1 'l -Bulgur ova 10 .. 
24 -Makarna Ç"Pll " 

22 
St ·S2 -Şeker kesPle .. 50 s. 1480 
28 27 -

Ş~kn toz 100 ç. 2660 5 -
Tuz lcilo 4 50 l p76 

A vdınlııtma ve Odun kilosu 1 125 

ıııtma ve mUk:eyyefat 
50 

r>·~ 50 
,, kômliri\ ı• 

4.3 
J650 -T eş rtkonpoıe torıu ıs 

_ır.. 

Petrol Teneke 265 - :as 14 
E.lek.tirik K•. )20 -Kabn çit Jı.lloıu 108 -

550600 -ç., ilana•• ,. sao 5'40-



Yeni yol 

IRL j Vilôyet idare 
heyetinden 

'V l l d /ık ve /slundu "~ 111 Cemil f}(' Şt>· 
1 ay a. arın an çayır. ~=~· 1;~::~.~: 1:1~:~;~2 b;,::1~6 

t l l ~ı da ı•s t ı•fa de etmek kwru$ b'lrçlcırınrrı lı-rninl io;tifo ar a aı n n . Si İçin mıımai/,.ylıimnn/n taSCTfU• 

l 
f urıdu bd ın .n ~,. lıalen Noter 

l• s t ı• y e n e r e Doire.i itt haz <'dilmiş ol"n ve 
• • birinıi derec,.cle llazinei maliyeye 

Tandırlığın biivülc tski gavlasır;cı tol'• il• sohiô;z. Tandır/de 'öı;i içinde yine ip'ltekli ohn ~'fJ" f ve hudutları 
topıı ile sahip olduğumuz çayırlıklar •t ç:ıvdar 11esairc ziraatine miisnit f(l.r/alıu dahi olbaptol:i a·tırrnrı kııime<;inJ~ ya. 

m••cultur • . zı/z bulunan g'lgri mmkulün fa. 
/stigenler bu çaqırldc. fJe tadol•rı d.ı iıı.tica' edt!rt'!fc. ~ımlarcan d.ı isti/3de ede rilıi ilanıfa., itibarf'n 21 gıin müd 

bilirler. istiqenler sadt>a t~ndrrlı ft ga!ılnlorrnr İcrJrla fuf,ıbı lır/e, . Jetle açık arfırma•ırı çıkn•rlm •ş 
Her il·i şekil ve suretle isticar etrr.ek istiyeoler. olduiı:nrlon talip/ .. rirı Vilaq,.ı 
[Uzunsokak caddesinde idarei husu ~iy~ . binası. altında avukat 1 ifar,• H y' tine mu acı i'an ilan 

Süleyman I-h usi K~lyoncuya müraca-ıt etmelıdırler ] 7 -13 _. ~ıu""' ~ 1 
~ . 

ilan 
ş eksiltmesi llôn Pazn ic·ıı d i•es"ndro: 

" E "Ümeninden : 
u"UŞ bedelı keşifli M.:ıç'<.? kav 

mııkam '1l ge konulntuştur. Mavakkat t• 
mfnatı (18 3-940 t 1ilıine çnton P"'S"mhP 
ıinli s~ t t makonunda top '•n• cak o '(1n 
Dıılmf rnc ~ i qapılncelct11. Kesif t1e ı~rtna~ 
mesini görm ist ll"n •rin her giin ı11cümr.n lcal"!tnİn.• f1" 

talip olar.lu11n muvıkı·rıt terninatl~rilt Mtzlc1i1 t•in fit' 

S!'IQfta encı;menr miir,,.c"'1ilorı 7-' 

Tamirat eksiltmesi 
Gümrük müdürlüğünden : 

Dığirmenderedd i tüm,,'ilc binuı tamir ,11;,;t,.c•kfİ,. 
Talip olanlaTln pazarltğı 11apılmalc Ü%e1~ 1 :1-3-940 
ıa•iittde ıümıülcte müteşekkil lcornsiyo,a mürnc uıtlan 
;14,. olunu,. . 3-4 

Eksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden : 

] - Trabzon lisesine goptırılacok elon 1650 Ur.ılık 
125 lit• 75 kuruş teminatı m••alclcattılı • f OO,, adet n "• 
29-1-1940 tarihintil!n itiiaren on 6eı giı•ı müddetle 
#Çile eluiltmege konulmuıtur. 

2 - J 4-3-J 940 tarihin• mü.Jadif perpmhe ıa"ii 
saat 15 te Hülciırnel,, lcont1ğın~a Maarif Müdürlüğü daire 
sin•e ihalesi qopılacaktır. 

J - Elcsiltmege İ#iralc etlecelcler ticar,.t od,,sır.ca 
flW•aJ,alc olduklarına dair 6elgc ibroz edt.cekludir. 

4 - Ş<1rtname her gün Maarif le.aleminde görülebiifr, 
.S - /Jtelc.lilerin 2490 saqılı lcananun 15 inci m d 

tl•li ohlccfmına göte muvakkat teminat makbuzu 'l.ıaqcı 
melctu11lar clcsiltmege baş lamadan bir saat e'lJoefirte /c.{ldnr 
t1J<1Tik •ciıcelc. eksiltme ss(ltında lcomisyana ibraz ,,d•. 

4-4 

icar Artırması 
Cinsi met1kii 

____ 2 __ __ 
ico r hedefi seneliği muv. temi. 

l. K. 
'()(Jô() M.tarla Çuk;~- ~rr 300 

61000 .. çimenlık çatal k(lise 
50 

Vilayet Daimi Encümeninden · 
Yukarıda cmı 'Oe miktarile mevkii V! iear bıdt!Li 

gıuılı haf un1Jn Hu6r:<:i muhasebenin gagı i menlcalanu,. 3 
s~nt!/iii 3 müsovi taksitte ö"denmelc üze,.,. 2 ! tün mfu/df!t· 
le •rtırmaja çıkarılmıştır. 27-3-940 tarif.ine F'1t:ın 
ç11r111mba KÜnÜ saat 15 de Vilayet maknmuıda topl•na 
cal olan Daimi encüınende ihaltsi ycıpılacalctır. lste/cfi. 
ltt,in neuvolclcat ll!minr t 'n'il" nıciimene miircc,ctları. 1-' 

Soya fasulyası eksiltme temdidi 
Rize ziraat müdürJiic\ünden : 
Rize narencıgt juı ·ıı iz için mubayaa olıınacalc 

25-50 bin lci o sot,''1ntn ıhale ıanü ofoı, 4 3 -}40 ta
rihinde talip zuhu, ,,,,.,fd'gin.den 2tl99 saqı/ı lcanunrın 41 
cü mntldesi mc cihirc ~ nrı ,,;,, temdit ~dilmişti'. 

16 - 3-940 cumaıf si günü ıaot orıhi•de Rıze Mahu. 
ıebe mii.dürltiğürıJe ihalesi y prlacoıından talip'erin mız 
lcu,. mufı. .. r1,.1,,. mri./ıi,,. ıiğii.rı,. m ·i,.,.C"'"' •I ..... ı,, .. ; 

Resim sergisi açılıyor 
Halkevi reisliğjnden: 

1 k dtja o1arak et'imiztle 9-3-!140 Cumaıttıi türii 
ıaat (15) dt bir usim !e•ghi oçı/ocalct,,. 

Bir hafta u d s h lı saat, 14 den 18 ze lc.cdar si 
go,,tciler c çı u n cnktu. 

Savın h n fu güzel !ergigi gö•melerini tatJ 
,;_ql! t!d'r; z 

HAL 
12 -3 ~40 ..s 

l1111lo11r;. coktır. 

ca dersleri 
I REİ iGlNDEN: 

itıbaren A'mar.c~ Jers'ı i 

Ders salı fJt p '$ mbe ,anl~ri saat 18 ~en 19 za le .... 
aar dtmam eder kav t o a,,/a,.ın mt:ık.flr tü.nl,,rie tlerdı 
lııızır jpfıınmaforı i'an olurıuf, 

t)f Tapu S c 1 M ıdürlü~uodıoın : A ·ık ftrlırın lle pupaya çe 
rilec.o ıtayriroenkuJQn n•' o duğu · 

Ç cuna nııuıırıd.ıL:i bır kıh 

tarlıının t mımı ve bır kıttı tzırlıı· 

nın tamnmı v bir kıta t ala ve 
içı-ri sirıd1 küçült bir bı-rııkıı şı-k 1 

lirıd,. ev 
GayrlmmılmlOıı hulundıı(iu mevki 

mahallesi ııoknfcı ıınıııarası: 

H.,şıvşin ~öyiindc v 11 ki bpn 

rıuo 4 - 1-9:\8 ırün ve 3 numara 
sında kayıtlı ve Hoşn!!Şİn !Jöyün 

de tapunan 4-t 1-938 gün ve ~ 
numııruında kavıtlı ve nefsi Pa 
ur 111aballeair.do Ohoriçveri na 

m•nda tııpunun .f-11-933 gün 

ve 1 numaralı 
Takdir o!uııan k.ıymet : 

'l'ıımıımına 350 litıı [ 22.,2 sa· 

yılı lcanuaa tevfıkan üç veıııiı:ıll 
e~li vuk.nf tarafuı.d c n] ve 200 lira 
(22~0 aa.,ıh ltanurıll tf!vfıklln öç 
yaıniDli .hli vukuf tar:ıfından VI! 

tıımllrılln& 600 lira [2280 sayılı 
lı:aauoa tnfikaa aç yewioli ehli 

vulcuf tarafıadao) 
\rtıraanın yapılacatı yer gl1a, eaa t, 

Pa::ı:ar icru daireıiden 

27-3-940 Çarı;amba ıünu •ııat 14 

Q, ıen:ıası .. ın Voşlrit köyünrl~ 

ka"n tnrnflıırı : şıırun Hııcı Ah 

met o~ullnrı - şianlcn H c 
Ahııtrt oğ'ullım sıı.ıı ları iken halen 
A!ımedin o~ulları tnrlıuıı. Garben 

ltüçiilt otlu Abınet iken hal~n 
tariiı:iaıı:ı, eenu\aen Kıiçüıı: otlu Ali 
iken halen Cevahir otlıı karısı 
Fatma, fındıklıg-ı ile m1hdut g-tyri 

menkul Hutılto:ı: k.ôyüodf'D küçük 

ozultaı ındı.o Mc1111iş 0tlu Ahmet 
oaa:ıını mubarrcm 1285 tarihli 

hp11 kaydı ile kayıtlı olup mu 

Aıai:eylı Ahmet bu srıayri menltu 

lünli uğ-lıa-ıoda Ahmet 02ullarıo . 

dan Ha11n otlu ismaile haricen 

ıureti gayri rumiyed• ıııtmış 

olMp • • alıcı 1,maildt- bu yere 
nlıı:aıız vo fuılaaı:ı: olarak baar. 
r•f ve ıtırut dmelı.te ilte11 •at 

lıfıatia lr.ııı Gulliye lıibe etmit 

olup lıtu kerre ö!ü Ha&aala otlu 
lımail'daıı teaelaille.n luzt GiiUQ 

namına 1615 oo: lu k.aeoD v• oaun 

tatbik şekille•l fÖ ıterir DİUmDft 

melerİ •tklmletİD8 fÖna teselli 
JApılaca&ıadaa ba yerler ıle bir 
alaltal taaarrufıye ıddiaaında bulu 

l ı . işbu K&ydmenulOn ıırhrına 
aaalar varH ve eyvelce yeniyO Şart.ııuaeıd 2d·2 940 tarlb\nden ıu 
razettoıi ile S Şobit 940 l~rihiade haren :;7 No. ile Pa:ı:ar i"ra 
keyfiyet ilin edilmış ve muhalife ti dairesinin muayyen numarasında 
h ci ı ·1 h ır ltl"l l lıerkesln gOrebUmeal lçlo açıktır aw-a o ayısı o ma a ıoe f ı e· lllnda yazılı olr.nlardun far.la mala 
memlf oldutundan itioci defa mal almak iııteycnler, işbu şartıuı 
4aheea tebli2' mahiyetinde olmak. ınere ve !i7 do11ya numarıu;ile 
- • - m9ınurlyetiuılze muı ııcaat etıuelidtr. 
uzr ~ l 7-3-!i40 pazar &'ÖD~ ma 2• Artırmaya ıvu fık için yukarıda 
hallen tatıkik8t icra edilt cıe~ıadea yazılı kıymtıtin yUıde yedlhnı;uk 
bir itirazı olaıılar vana bu müd· n.lıbeUnde poy veya milli bir Rııkanın 
det içinde memuriyetimize müra· emluat moıktubıı tıwlll edilecektir (124.) 

c tatları ilin olunur. 1.1· lpotek sahibi alacaklılarla di;<er 

İlôn 
elllkdarlnrın vo irtifak hakkı 11ahlp 
lerlnuı gayrimenkul tızoriııdekl hakla 
nnı hueusilu faiz. 11.ı mll!lrnfn dair 
olu iddialarını işbll llln tarihlıııten 
lhUbaren yirmi gOn lçind evrakı 

Trabzon Tapu Sicil muhafızlı!ıadao: mllabitelcrile birlikte momnrlyotlm1 

Y omraoın ho::ı:aralc köyQnde 

dört tarafı aahibi 1enet aruzıaile 

mahdut yü::ı: affİD baae ve yine 

dört tarah aabıbl senet ara::ı:iıila 

mahdut elli arıta aeronder vo 

yine Şarkaa garben yol ıimalen 
ıofu otlu Mehmet ve Abd111lah 
tarlaal c.,nubu sofu otlu Ali 

fınd ldıtı Uo mahdut bet do •• Qm 

fıDciıklık ve yine şarlı:an haci oğ 
lıı Haci Mustafa hndlklıfı ve 

f!U bea VO CeDubeo yol fİmaJen 

ırmak iJc mahdut üç dönüm fın 
d.lchlc •c yine tarltan eoıu 02lu 

lı:.ızı Fataıa tarlaal rarbea yol 

şi111alen ıofu oğlu Mehmet ve 

Abdullah cenuben lı:.azaı cı og-lu 

Süleyman ile mahdut ilı:i donüaı 
fındıklık. ile Uımeaehor löyüode 

şıırkan uzı n ali Ollu fındıklığı 
gubeu dcıu: ~İatlllen nasip 02lu 

lmu ::ı:eynep tıııdıklı~ı c :nubOD ııo 
f u otl11 Moll, ha1::n fuıdıldı~ı ile 

mahdut tıeş lonüm rıncı klığıo so 

fu o~uılar•ııJ n nli o~lu Ah net 

veresetıi taraf ınd o ıenetsiz tasar 

ruftan teııçili i'teanınektedir. Ya· 

pılan tetir: " 'I lı:.uyudıycd.e bu 
i!ayrımeolı:ullc:rın kayllla ı l bulu 

namedı~ıadao taaarruf ıebeplni 

balı.lunda yerinde tahk·kıı t y:<pı· 

hcağından bu yerlerde tac.:arruf 

iddıaaıada bulunanlar VıHı; a vesa

i ii tııaarrufi ye ile birlık te daire 

miıe ve lı:.eıif günü olao mart 

ayıaı• 29 uncu pazar günil ye 

riade &eıif yap o ılc mıııraura 111U 

utaat etmeleri iıin ohııur. 

z.e bildirmeleri icap eder. akıl hal 
de hakları tapu aieJllle ı;nblt o~ma 
dıkı;a ııatış bedelhı.lo payla~ımndaıı 
hariç kalırlar. 

4 onstırlle ıcttndu n artırmaya 
ı,uralt edenler arlırma prtnamMinl 
okumuş ve ltbuml• malQınal almıt 
ve bunları temamen kah11l elıal.t 
ad ve lhUlıar olunıırlar. 

1) 'l'ayln cdılen :r.nmanda gayri 
menkul a, do!a bağırdıklan aonra 
en ı;ok artırana ihale tıdlllr ancak 
artırnııı bedeli tııuhıııncıı kıymetin 

yOzde yetmiş he ini bulmaz •11ya 
SAhŞ lıteyenln alacağına ruchani olan 
diğer alacaklılnr bulnnup tı..bedel 
bunların o gayri "llcnkııl ile leın!n 

edilmiş alcnlannıo mecınunndaıı 

fu;laya çıkmaua en çok artıranıu 
aabh11dl1 bakı kalmak tl:ı:ere arllrmıı oı 

00ş Gün daha temdit ve on beşind 
gOuQ ııyni Hata 

yapılacak artırmada, beclcli ıııtıt ıaleyı 
oln alacağına rllı;banı olan dlılor 
alar.aklılttrın o ıtnyri menkul ile temın 
edilmle alacakları mecuıııun,ınu fazla 
y11 çıkmak şarlile, en çok arlırıınıı 

ibal11 edlllr. tJ!lyle bir bu:Jel .. ı.t .. 
.. dil m!!Zl!& t hale yaıııl ıuıı.:ı:. vtı ıa tış 
laltıhl dOser. 

6 Uayrl menkul keııdlsin11 ihale 
olunıı.n kimse derhal veya 'eri len 
mtıhlel içinde parııyı vcrm tıalıı 
kararı fesbolunarnk kenddldı"' Pv•·•ıleı 
ytıkeek tek lfle bulunan kimse arz tınlı 
oldujto bf!delle alnıağa r tl oıuaı ,., yı 
buhınmıızaa hemen oob~ gün mn •11 .. 
le arlırrnnyıı çıkanlııı en ı,;ok nrtıraoıı 
ihale ediJlr. iki ihale arnsındnkı f:trk 
ve geQeD günler i~iode yilzbe~ lun 
bcenp ol unacllk faiz. ve diğer :ı:ru-ar 
lar ayrıca hOnıe hacet knlrııakıaşııı 

m11muriyellmtzee alıcıdan 1.ahsll olunu 
madde o:m 

Gayrimenkuller yukartl" gösterilen 
2i·8·940 tarthlade Paı.ar !ere 
memurluğıı oduıoda iebu illin ve 
ıı;llll•rill"n arhmıa ft1.tlnıııus: dıUre&lde 
ıautaoaQı Utıı oııuı.ur. 

9 Mart /$<f0 

hç Tütün • e e 1 
Tütünlerinizin 

R nkli, I' okulu, Verimli olması 
için mutlaka 

zvi gObresini kullanırrız. 
Tecrübe için bir mi" t~r ~ahçenizi 

Bere etle Bereks it. n diriniz 
S:rhş yerı 

Kitabi '-tamdi ve Makdumlan 

Vilôyet idare 
heyetinden : 

Bt!kir Osman oğlu Ali Kema 
/in Ünye emvaiına M 1lli Emlak 
.atış bedelinden borcu olan J68 
lira 54 kuruşfcın ibar t borcunun 
temini istif ası için Kemerkayn 
Mahallesinde maa balıçe bir bap 
hontdeki lıis:se ş.ıyıasf olan 3 
lıis.çeJ.e bir hi$Sesi hu lc.erre ilan 
f rilıinden itiba,en 21 tiin müd 
detle açık artirma.grı pkarıif1flŞ 

olduğunJ.an isteklilerin Vilayet 
idare Hey'etin~ mur.ıcuatları ilcin 
olunur. 3-3 

İlan 

llôn 
P .ızar icrıı dnlrcsladeıı : 

Panrdıı H ıs:yin Tclııt ra 18 lira 

ile masraf verrııt-~e borçlu Puar 
kazasının P dzar w hal lesinden ~ü

lc tıunn oğiu A 1i kurtu uş n iıbu 
bo•cuııu ödtm!'ııİ için oıımirıa gön

~erlleo ödeme emrine teblit me. 

ıauı luğu tarafından verileD meıru· 
ha lte ılr.ıımetg-ahtrıiıs mı:çbul kaldıaı 
n p.,•omyada bulnndu~u aolafıl. 
mış olduz•ı11d80 ödeme emrinin 

hukulc uıulu muiıalcemeleri kuıw· 
ououn 141 iııci maddesı mucıhin . 

ce ihloen tcbliğirıe karar veril ... iştir. 
lş.>U ilanın neşri taıihiıtdea 

itibaren !:O rün içiod:ı borcu öde· 

meaiı borcu ödemeueıalz tama· 

Glimüc:ene nıl.ye hu kulı. a:ıabke . mıu veya bir kıamına veye but 
... al.scııklııııo takibat ic·&1ı hakkında 

m eainden: 
bır itirtı ::ı:ıoııt vıraa yine b11 müd· 

Gümüıaıaeoio bet kıl ıe lco det içinde yuzı ile veya tiflllaan 
yünden Menmet artır;: velti .i ava· icra aairesioe bilılirmeniz bıldir· 
k.tıt Hay r ı iller tarafınd .. 11 ayo ı medıtı oi::ı: takdirde yine bu müd. 

lı;Öydu IUÜveklr.İİıo•o Uf'Jll Jıılcea· det İçiade 74 UT.CÜ maddeye tev• 
der kı zl Seher Alr.tık. ~le,> lııne ıu· tıkan malla.rıoız hakıı..ıoda beyaa-
rne eyledigı ooş"oıua el<tvdıılnlo da buiunmacız lazımdır. Beyanda 
yapılına"ta ouın mu.ıalc~mesıade: buiunınıızs>ıoıı bıp ı llo tıır.yik 

lüadealeynuuo T rısbıı:oa la· edıleceğıoiz halı:.ıkı.tıı mubalıf be· 

rafıarıua ıeıttı2i ve ıuoı.etgilıi yanalta bulunurl!anı::ı: hapis ile 
malum buiuPl.lladıııından h1ı1kkıll· C czıllaadırılac:1ıı:sınıı. Bor•u öde· 

da kı t ~olıtahu ılaneu ıcraaıaa ıoeZ veya hı r itirazda buluumaz-

ve mu ı ı,eı.Uf'Dİn 30-!-9 .. 0 ••· ı aaoız cıbrı ıc aya dıwam edileceti 
1ı ıü. li. :ıısat 9-15 de yapılmHIDa tebl ı~ mak.amına kaim olı:oalc üz. 
• . ı. re ılan olunur. kar11r v · ılmış olau~ııodaıı mu11.ur 

fÜD ve ıı.ıalta mııbıı..eweye ıelmo· llô 
dıği ve ıueıutındeo babcrdar n 
eta:ıedigı ıoya vec:ll i'Ooaeraı.edıti Paıar icra memurlu~undu : 
talr.dırde ıAlı.kında kı wui:ıakeaıe· Pu rda Huseyia tıılatara 100 
aia ılya ... ıı icra edılec g-ı lctolit lira baş para ile faiz ve masraf 

malıtaı.ıııo k lı;;aiıu oluıall. \iare ilao verme~e Lorçlu p:ızar kazasınıo 
oluour • pazar mahallesiodco Süleyman 

İcur artırması 
o~lu Ali Laatuluşun işbu borcnı 
öde .ıesi ıçin rıamıoa gönderilen 

ödewe cwrınc tebliğ memurlafu 
Erzıı:ıCdıı Kızılııy Cemiyetinden: tnrafınd o verilen maşruba tta mu· 

Gümu~bane c.ıddesıDde milllı:i 

yeti kızıla) aıl 41 gayri menkul 
l Ovnlin İ C 4 lan 31-12--9..\0 ta 

r hlrıe lı::a r iorı 11-8- 940 
tn1ihine m J ••• d r pazarte.si ıüoü 

oat (9) d •. iıalc edılmek. üzere 

müz deye ı, arılmıştır. Talip:crd~" 

hed,.li mu!ı;. 1me ı iu y Ü.%Ue 5 uia 

batinde olRu ('l) lira temıaatı 

uıuvalı:k:ıla ı ~ \\aınrım ct\wıyct vez 

ncdne teııliıu "ı."!oı d• ta yıo olunım 
gün ve • "ata cemiyet biııuına 

tt'şekkül ~d c le komi11yOoa nıü 

r. c 11.ıt eylemeleri lüı. umu ilan 

olunur 

Yurt aş 
Kızılaa 
Yardımı 
Unutma 

J-3 

maıleybio t'olonyada bulundafu 

ve ıkıımetgahınıo meçhul olduku 

oıldiri!wiş ve bu sebeble ikamet· 

gabı meçhul kalan borçlu ya bu· 

ırnk usulü mcıhnlemeleri kanununuo 

141 iocı maddesi mucibınce teb · 

liğatıa iHirıl'n yapılmasına karer 
verilmiştir. 

hbu ilaaıD neşri tarihinden 
itibaren 30 glia içiode borcu öde· 

meniz borcun temaının• veya bir 

kısmına veya alEeaklınıo takibat 

ıcrası ·uk.kuada bir itirazınııt vnr. 

sa yioe bu muddet içinde yazı 
ıl;, ve f f aba o ıcra dairesine bil· 

dirmtDİ3. ve bıldirmeditini::ı: tak· 
dırde yine bu mUddct içinde 74 
itncü madde mi:c ıbiııco mal beya. 

rıırıda bulunmanız lhımdır. Boyan. 

da buluna:ıa::ı:aaoı:.ı: bapıa ile tazyik 

olua ca~ıoız ve h slukata muh,.lif 

oeyanda buluııdu~unuz taltdirde 

lı~pis ile cezalanaoatıoıs borcu 

ödemez veya itıru etmezaenia 

bakltıDı.zda oobri icra devam 

edfüc:ti tebliz makamına lı:.aim 
olııa•k uıere iliD olYD\lr, 

' 


