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Çarşamba 

29 
MAYIS 1940 

Çartamba. Cumarteei g!lıılerl çıkar 

ili Saqı ı 269.5 Siyasi Gazete - Trabzon 

Direkllrl, Baf7U1em 
BEK.lıt SO"K.0T1 X:ULAK:SIZOÖLU 

Fiatl 4 kııruş 

llli.n satırı 5 lcaruştar 
Uzuuokak ; 121 • 123 • 125 

17 mcı yıl ~ 

Belçika Kralı ve Ordusu Alman 
B. M. Mecliıiade 

Yeni sene 
Bütçesi ... 

Teslim Oldular ' 
iyiye, güzele, doğruya 

• Sıtma 

Belçika Hükllmeti Kralın ihanetini kabul 
Hallc.'111 1•1•11 ••Jrııntlakl 

gasııınJa erk•rlıııımıs Kefıli ııt· 

mcJ1111 llalııttfiıorJa. Çok gerin 
Jı. Sıtmadan çok çtklijinc için 
O. çok •f•rıu lt.astalı;ın / ıt1a· 
lıJc.ları luıklcındalc.i Jcitab biliil•· 
rlme titretici tecrd6elırim de 
Jcarışmı,tı r. Buıtu için Kefıli'•İfl 
ga:ıuiıle ilgilentiitr1. Arka· 
daıımı• Jaıuınde ııtntanı11 f •· 
1111/ılc.lerııtı lcııaca •• aFrlcFts afi· 
latmıı. Ycpıl•ası ıtreken iıler· 
tiın ciı bahıtlmiıtir. Trabaontla 
gazın ço~ ıitJriıintlc olrııor. Fa· 
Jccl anofel ga11i sıtmayı aşrlagan 
cinsten sinelc olmadıtını iddıa 

Meclisin 
Orduya 
Selamı 

Etmiyerek harbe devam kararını verdi .. 

A~k•r• 29 ( A. A. ) !Jlgült 
ltt11_, Meellıl Jü11 J'"' ıer&c 
6ıı1tçe PfttfHlcerelırlıee tlevam ' 1 

"''· Da~llige, /lariciıe, Adll1e 
.SılıJıaı, Mi11clcclet, r;,,.ret, Zira•t 

Başvekil , kanunu esasiyi ihlal eden krahn 
artık icrayi hükUmete hakkı yoktur, diyor .. 

ııe llil/t MüJ11/11a Bltçılerinl 
.... , tlmlıtlr. 

Alecllı ertl•ı« ııldrn •• mu 
lıd6etlarl11t11 tilafı lçl1t •""'" 
lalrrlrl ıartlcll ee ıicU.tli allctı 
IQrla k .... ı ıt•llllr. 

Alman taziykı 
şiddetlendi .. 
Sommedeki harp 
Fransızlar lehinde 

lfnkara i9 ( 11. 11.) -
Belçika Krah üçüncü leopold 
bu sabah yanıbaşındll harb 
etmekte olan lngiliz ve 
Fransız silah •rkadaş!arına 
hiç haber vermeden lllman 
kumandanlığma murahha• 
göndererek Belçika cephe
sinde muhasemata nihayet 
v rilmesini istemiş ve em-

Ücretli memurlar 
hakkında .. 

A11A:ar• 29 ( A.A ) Bıl~ilc~ 1 Bir yedek subayın 14 mayı• 
~'•lııun lttlha• eıtljl iaror A 1940 tarihi' C h . t 
-.,.lara ,;,,..iti• toııilcleriıd t . d k" ı um ~ıye bei•~le· 
.,,,, L • ,_ • ·-r•iıtlr. eaın e ı yansı munase tı e 

"•cı~ ,,..~anllU - . 
J,.ıili• Bır yedek anlıtayı; Baallli 

Bu.roda Franıı• •• mGuıeıelerde çalıııa llcretli 
Orclıl , l• ~·rpıı•aga 

arı •gnı a~ım memularıa ntH aOdıfaaaı a-ibi 
'"'-' ıtmılctıdirlır · yQlı:Hlt lıaiımet ve mlltellefiyelere 

So111me iekl nı•ı\arıbc~~r daveti dalayiılle vaıifelerisadea 
F,Qllırı lcılaotı lçlıe miıait r iofikiklarıada ücretlerin derhal 
ft4:iJ"• lrekiıaj etmılctıJi r • kHilmtk.to ve vazifelerine albayet 

Sovyet.lngiliz 

müzakeresi 
lngiliz heyeti Moskovada · 

A.abra 28 (A.A.) 
"1 ••illlı ~.,.u ucart ..... 
~•rıltr•• balu••ak 1 1 • r e 
"Otkonra ııtaltl•r•lı • 

verilmak..te olciuju ve hadiaeal• 
ail• bayata •• ıoıyal balı:ım4aa 
ıtır bir 4iarbe t•tkil eyleıiitl1al 
aevauu babı etnselltedir . 

A1aı mevzuda bir kaç 11tır 
yuı karalamak ve ef klrı amumiy
yeye ara etaeklo ltu rta içia bir 
hakikat olaa •• maaleHf fim4iiye 
lı:a.lar tethiı edilaıeyH içtimai ~lr 
cierdo iıaret etmiı •lacatıau aaa 
adiJOrum . 

BuıD1i ve raımi aÜeHeHlerde 
ücretle çalrtaa ltir çok •ataa4aı
larıaı• nr4iırkl ••iıetleriai ayda 
ellerİH feÇH malıaı:iut ltlr para lla 
temi• eda r•lıaektedlrler • 

rindeki ordusunu 11/manlı
ra teslim etmiştir. Şimdi 
garp cepheslnla bu şimal 
bölgesinde yalmz lagillz ve 
Fransız kıta/arı bulunm•kta 
ve lllm•nl•rl• ç•ıpısmakt11-
d1r . 

Diğer taraftan Belçika 
hülc4meti kırılan bu ihaneti
ni tasvib etmeyerek mütte. 

Valimiz teftişden 
Döndü 

Dü ltafMt4M bMl V akliüitk 
taa1111ula, aablJ• •• kO:rlernide 
teltlf Ye tetktklerıle balonH 
Vallalı a. .. a Saki ı..•ıl dQa 
Vakftkeblrd• ıoatrl•h• ntlıt 
eylemiştir. 

Bir mubıırrlrlmJıt•. V aliala 
kOylfl Yatandaşlar araaıntlaki 
lD tlbılarıaı &elıeek ıayı•ılda 
c.ıkuyaaıkıı•ıı. 

Dereler 
Temizlenmeli 
Y u r•ldl. Daitırbaaa, Zıfaaı 

tiareleri temialeaaeli. Ylılero• 
veya bi•leree aıyatı• aılahah ko 
ra•mala. litce iti lae aiirllaaaeli. 
Sıhhat iti lıaer it• tekk.ad.ila et 
Urilaeli.. Sılabat olaayaaea bit 
bir ıey iyi olau. Sayı• Bele4iye 
Reiıi•İ• va Sıblaat Mi41rtl•üıdea 
buH iateri:s 1 

-~-

Daimi encümeade 

fiklerin yambaşında mtJca· 
de/eye davam etmağe ve 

halen reniden toplanmıı 

bulunan büti1n ordunun 

kullamlmaıma ve muıte'lli· 

ye karşı zaferi temin için 
milletin bütün kuvvetlerini 

harp me1d11nma atma!}• 
kar•r vermiştir. Belçika baş· 

rekili bu gün söyledif}i bir 

nutukta kral kanunu esasiyi 
ihlal etmiş ve mustevlinin 
emri altına girmiştir. Bun
dan dolayı artık icariye hü· 
kümet etme4e hakkı yoktur. 

Memurlar suba1lar ve bütü,1 
Belçik• yeminlerind•n ibra 
edilmiılerdir. dem:~"ir . 

Valimizin Kazalarda 
Teftişleri .. 

Beşikdüzü - (Husiısf) 
Teftiş seyyahatile kaza

mıza gel~n Saym Valimiz 
Osm•n Sabri lfdal, kaza
mız merkezindeki ve Ton· 
ya nahiyesinde/el tetkikleri
ni ikmal ederek Cuma gü· 
nü de nahiyem izi şeref len· 
dirmişlerdtr. 

Saym Valimiz, nahiye 
hükümet konağrnda muh
tarlarla hasbıhalde bulun· 1 
duktan sonr• Enstitü bina· 
sım ve müteakiben eğitmen 
kursu binasını da gezmiş· 
/erdir. Binamn haricinde 
'le muhtelif işler üzerinde 
ça/Jşmakta olan eqitmen 
guıuplartnı ayrı ayrı gezen 
Valimiz eğitmen talebeleri· 
nin işlerinden ve Faaliyet· 
/erinden memnuniyetlerini 

rafından teşyi edilmislerdir. 
Yarm Şalpazarı nahiye 

sinden avdet edecek olan 
Saym Va/imizm pazartesi ge 
cesl de kasabamızda misafir 
kalacakları beklenilmektedir. 

Osman Yücesan 

Maç 
Necmi ati 5 
İdman Yurdu 3 

PuH t0.11 ltüyllk Dir aeyircl 
kltlHi öalade Hakem Hı yriai• 
ldarealade Necmi ati - ldmaa Yur· 
da fotltol tıkıaları araaıada maça 
bqlaadı. 

Çok •evkJi ye aoyecaah de
vam etlaa ba maıta lıaer iki tara
fıada ÇOl flizel OJDamaaıaa rat• 
•H ı.ecmiatililer ltu maçı Üfe 
.kartı beı vayi ile kuaadılar. 
'OôRüŞLER DlJ YUŞLAR 

etlııtler oluıor. Bete ilıtisaı sahi
bi dtiilim. Fakat ftçen ga:ı hal 
gibi - fOrrlon zehir gibi .• sıl· 
maıa t•tuldum. Pek çoJc. tutııla1t 
olduğunu de biligorı:ım. 

Netice: 
Sıttaagı lciçllcıtmemılivl:ı. 

Ldsım gelen sat1ıııı açmakta ıe • 
cik11tİ!Jelim. Dcr•ltri temizletmelc 
,,. ko11trol et11tek, avlerdelc.I, llııla-
çeltrdtki küçik ,. birilc.intiieriltl 
•asot Jölcmelc, lc.ini11 teclaoisın• 
önem vtrmelc. •e herşflıcien eıı· 

•d b.nları helkımısa iıice ııı•

latm•k, mazotun tre kininin acaı: 
tımini çarfllerfııi bulmak bor· 
c•maacl•r. Bu11rı11 ;~;,. doktorla· 
rımısdan lc.onf eranılar bekleriıı:. 

Hall<t:l.'i hp:J•1öx::. •• .Jerı -oım n sa. 
man gol göllcretı bzrkaç ör.lu 
ıöz ~oglenmeli. 

Hatırımda lc.aldıfıtıa göre 
Trabz.011an bir sanatorııoma ıh

tigacı oiduiutırı ileri sürenler 
ointuıt•r. Sforiıintlclerlc ama11sı:ı 
bir mücadeleı• iirelim, halkın 
tımislik oı gıda iıleri üzerinde 
ueslı şekilde duralım, Verem 
Diıpanrerine Jo.lıi ilttigac lcelmar.. 

Motosiklet : 
Pa:ıar tü1tl akıam if:ııri 

Mar111 crıtldısinJı ôir arkadaşla 
ıui•iıortiuk. K•rııticrı ilci mo
tosilclıt çılctı. YıLJırım sürıJtile 
ııliyorlardı. Glalcıon/e,.,.ın sesi 
le.ulak :ıcarı11ı •ırlacak kadar tia, 
Jeoamlı. Yaga kaldırımına gflç· 
m•g• vakit lcalnaaJa• yı:uumız
Jan altıp, çalc.ıp gıçtiler: Arkc
lorı11dı1n •alc.akaJdık. Bıras so11 • 
ra bu asri uaııtadaıt bir tane 
delta ıörürtdd. Fakat h, deminlci 
ler gibi süratli delil. Arışıla• 

H T. 
•• Arkut 2 de •• 

Norveçte ileri 
·hareketi 

4atıra 21 (J...A.J Nonııl• ••••ll••• Gıotıa aıatakaııa•a 
.. Orveo aarrecılerl il• aatteflk 

E11aea lıa1akuki •niyetleri 
aaealr. Gcretli vızifeler4ia lıtihdam
laraH mtiaaid ve ekHriıi bir kaç 
fOCUİ. babaıı olan ba aıaıf vataa. 
daıların •eoburl ayrılıılaruuia 
lioretleri kat edilaakde oldatHdaa 
çooalr.ları aofil ve periıaa elaakla 
kalmayarak yerleri dabi kapaa•lf 
oldat• ıihetla &Ydetlariade flalra 
.laire dolaıaralt it araaakla lıkeao 
ye ııtarıp fekmekfle ve ... aoa 
bir za•aa it 11lııilti olaaktH 
ekHriyetle aıbr•• kalmakta4ırlar 

Daimi HOl•H boıt• nll 
Oımaa labrl Adalı• relılltl 
altındı toplH•ıt •• raınıaedıki 
··•deleri gOrDttlktın IOH• 
almwne bebçeılude •ıl11e1e alt 
blaanıa 1000 tira71 11t1A alı• 
mauna karar nrmlıtır . 

izhar etmiş, grup öğretmen
/erine iltifatta bulunmuı
l11rd1r. 

Kurs bin11sımn bütün 
odalarını, yemek ve yatak 
hanelerini ve atelyesini bi. 
rer birer dolaşarak. Enstitü 
direktörü Hurrem llrm•n 
ve ağitmen kursu direktörü 
Kadri Dora taraflarmdan 
verilen izahatı dinleyen Sa· 

Bir gazeteci arkadaşla 
~lt•lır aenlllerlal ll•rl ılr· 
lltıııer.Ur . 

Müttefikler 
taarruza 
geçti .. 

A.abn 1.8 (A.A )·· Al•aalar 
... ıtaal •••lal ile Me-ılıı 
:•-.ı.utıkl Beltlka or•aıa.a 
;•ııaı etalflırdlr. 1•11lt•r .. • 

11••111 huca• arabaları llt 
hlılltte •• ntfaklJttlt Htleel•· i'• lalı mukıltll taarau ıecmlt
'••ir, Muaarebe d e ., a m 
'ltıa•kt .. lı. Soaae'4• han 
~'''•llert•I• tellrll blaareal 
'1tı.41 hareket td•• Fıauıı 
~t.atıaaa ba11 anıil llareb•tlerl 
t-rı.k ltlı ıarıtte baıarılaıştır. 
~ l'laaııtar lta eeape•ı Almaalann 
lt ,.k makneaıt aerkezlertal 

' 1• l~lr•ltltr •e bir kaç katab• 
~ kG11 ldpdet•tııerdlr. Kale 
lıa\ttltftilw tlladMlr. 

Staj, kııml H aauai Hferkerlik 
aaaeYra, koaferaaı va b•na mi· 
aaail laiıaet içi• vat .. aldafaaaı• 
•• koıaa ba ntHdatlarıa ba 
aebabdan aardur elaalrrıoı laoı 
rOreoelc bir ferd taaavvur edilemH. 
Binaenaleyh ba ücretli meaurlarıa 
•azifelerioia iafiiild rınfla yerleri 
va balı:ları ma•fuz kalaalr. ıartile 
biç deyilıe loratlerioia ilç.le biri 
k:eadileriaa varilmelillir. luaa• 
uouada hali lauırda aıd .. vH 
aevıuata bir mileyylde ili.,. et· 
••k kafidir. Hayatı Ye içtiaal bir 
muela elaa ... anııı üıeriada 
alakadarlarıada ••ır•l ılaalarıaı 
ri11 tderl• , 

R.O 

( Xısa.oa.) 

Harb'in 
Dehşeti .. 
Beltlka or4unn~ tMliml lllleriH 

Almu • deaakratla.r laarbl laaaall• 
Fraıt11a topraklarıaa lntıkal almit 
b•lU&UJOr. Ylrıııi gtlndea beri reeeli 
a11Adbla davam ede• muarabeJer t 

iki taraf için ile gittikçe da'ıa çeUa 
bir t•kll olmakla doYam edlJer. 

Biriııel dtln1a laarblnde eI•uAa 
gibi, bllJ1lk mikJ&1ta 11ir alınıp Ti· 

ril•Mltl• rora iki taraf ta, kıyan
,. Turuko~ • !.ur11hyor. lu itibarla, 
muhuı• :ı:!ft~ harp fian ıuclur; 
011lm nr, 'atfamik 10•. • Kulı be· 
latmaaıa delatati lfte bu aekta .. 
toplanaaktaclu. 

Oıea " ı:ııwn~ 1a&auı 1lll· 
blııler ve mll1cmlv 4e11Wr, Avnpa 
a..a.u,.uua va~ 'fUpul 

ym Valimiz, Enstitünün ve 
kursun köycülük davası 
üzerindeki verimli çalışma· 
lırtndan memnuniyet gös· 
'termişler ve bu davayı ele 
alan kıymetli Eleman/arma 
teşekkür etm.şlerdir. 

Şalpazafl nahiyesine ha
reket eden Valimize. arka
daşlarından başka değerli 
kaymakamımız Hüseyin Ko9 
yığıt ve umumi meclis dai
mi ızasmdan Şevket Kara · 
deniz dahi refakat etmis 
ve Şalpazarı hududuna kr 
dar nahiyemiz müdürü N•im 
llqQz/Q N diler •v•t it· 

Şehir gezisi ·intibalar1 .. 
-9-

lıtlbdıt, meırııtiyet 1Hlrle
rlade bu ıebre Tnrk, ermeni, 
ecaebl, ıOhretll. tôbrıtılı, a.ıll ve 
7lkHk ıavtrede blr çok u 
1atr• karapaafıları ı•llrdl. Her 
O•llt CHbH. bok.ktb11lana ıla 
•lrİğl olH b• tıhlrde R11ım 
aka namıncla H tııklkıt111 ıı 

aatk&r olarak bir tekte karagoı 
d bulUDUJOrdu • 

Zamaıa 11man •• bilhassa 
ram11a11 11Iarıııdı gelea bu 
)Ut18p4DJ8l&rlb kimi Şimdi UilD-
ler kalGbQ olan •• o zamaahır 
~ .. ıı gnloo adile namlı bulunan 
raılıaodı, kimi meydanlarda ba 
rakalırda, kimi, mOsalt aalınla 
kabH Ti g.-ızlaolarda a!lhae 
k11tırlardı . 

Her ıeTIJeden 19Jlrcl bulaa 
ba aabaelerde ••ler ceraraa et· 
aez, Dt badl11lır ol••* ki.. 

Ti1atıo bladloiad ....... . 
Jd Pi' a.tlcl•I•• blll8• ..... ar 
Tn .......... , ...... . 

Geçen sııyıd mab' t: 

kiye ait bir bina vardl. Bu bina 
·rrabzon için lv rlell ., bor 
tnrın o ralti e•l bir bina ldt •. 

Burayı o uma lan ileri 
saftaki ku paa1 lırı g lirdi .. 

Trabıonun tlyıtro ı vkl ile 
bilenen, tOrpQl•ı•• altının si· 
asmaya dııhs çok rağbet ede· 
cekler&ol dQşQ en bir ermeat, 
ilk olarak şimdi ça yan ısdr 
Terilen aaz maballlaln loa.dar 
k19m1na perde karmaş ve şlm· 
plld aabne kıs ıa da ıooJlsr 
yaptırmış, ı salz filim gOster-
me~e ba9lAm1şh. ö1ıe titimler 
ki cennet, cetheonem, aşk, fotl 
ru, ve çuplak ••n•ları gö tP. 
ren bu ti lml•H ba7b raf be 
iOıterillr ır• blf bir kayıt ıre 
k•Y•d•, 7••1 saaaOr• ubJ tutul-

••• dL. J Sla••••• •r•••J bıı tebr a. 
e9lk tıH•lerJe abJakf kaJllV 1

' 

telU•Ueıl todP 18•9 dl• 

··~'-4" 
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1 DOGDUKÇA 1 
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G ü 1 
Ben. ;;en bir kahkaha 

duyduğum zaman "gülüst•n .• ı 
man"ı bir tebessüm gör· 
düğüm zaman ''gül.. ü ha
t1rlaT1m. 

Çiçeklerin en mudili Ve! 

en hülyaflsı olan gülü ... 

( Yl.NIYOL) 

A J AN s H AfE R L ~-~e~n•&_) r OkuyuCu!arımız Ne Diyor ? l 
Şiddetli MuhlırebelerOluyor . Oy!~e~.üH~k1!!,~~~i~~~.~.~~~b?:, 

M f k h f 1 
' 

Al k il d d 
ye/ere çıkmağa baş- ara11ılamayacaıı 11elc. aıık<ir bir 

Ütte İ CVa İ 0 Orl man 0 Crlna Urma Cn /adı. Trabzonlular hakikat cefilmidir. Teıkilatta 

h d 1 
temiz bir hava almak /çın lc.i nakıanlar İHle eJilerek Hrar 

Ü C Ü m e İ y 0 r 0 r • • • Pazar günlerini sabırsızlıkla warsa rJcr«ttue zam yapmadan 
önü1te ıecile iilecefi kana-ıtında· 

Ankara 21 ( A. A. ) - Garp cephesiade şiddetli muharebeler ol
malttadır. Müttefikler Almanların ilerlemesini durduruyorlar. Flander mu
harebesi Almanlar için son derece çetin olmak üzı e gittikçe büyük bir 
tedafüi muharebe şeklini almaktad1r. Müttefikler hava filoları Almanla
rın munakalelerine durmadan hücum etmektedirler. 

bekleyor. Şüphesiz sayfiye gım. Bundan baıka lıalka kolag· 
yerlerinin e n güzeli lılc. delil iilakis hir çok urluk· 
ve en yakmı Soğuksudur. lar ıösterilmelt.tedir. Billıa•sa 
Ha/km bu gibi sayfiye yer· ••r•lc. malıallarını ilıtigaea ıöre 
/erinden istifadesini temin. ~igatleleıtlirecclc gcrde baıı mu· 

him curtıklar calıi kaltiırılarslc 

Gül. ağlamakla değil. 
gülmekle alakadardır: esasen 
"gülmek,. mastarım analiz 
edince, maddei asliyenin 
bize vereceği netice, onun 
adı değilmi ya ? . · 

Gül, buğulu sabahlarm. 
1Jşka selamı. ılık ve btıharlı 
alemleri~ kalbe kelamı .. 

B. M. Meclisinde bütçe Müzakereleri 

yazı köyde geçirenlerin gi· lısllc.a ı:ı.salc. o• 1a,ri müsait du· 
dip gelmelerini kolaylaşflf· r•k mahal/arı ıöst,,ilmektedir. 
mak maksadiyle belediyemiz Halbuki durak *erleri halkın 
otobüs teşkilatmı vucuda geçitleri üz1ri•d•, iş malıaJlgrına 
getirmişdi. Belediyenin bu J•kın, ıeniı kazaları önle6e bi· 

lecek vaaigette, baglurtlan zigade 

Edebiyatımızı süsleyen 
çiçekler üstünde kanatlarım 
binbir renk ve bin bir ra
yiha ile çarpan canlı ifad~: 
yine gül .. 

Sevgililerin hüsnü . Ruh
ların duvağı gül .. Bütün is· 
!ihalesi. hülya ve ümitleri· 
mizde merhaledir; 

lfonca ise, gönlünü sev· 
daya a'an, azkokulu, ürkek 
bir yaramaz. 

Katmerli ise, bir kalb 
hüneri ve bir his liahesi .. 

Onun her yaprağı bir 
aşk neşidesine yelpaze. 
her kıvrımı bas döndüren 
bir 111acera .. 

Yelpaze s11rurur, Macer• 
bir beste fısıldar. 

Konca, kolayca kop11r1-
llr, gülü koparmak güçtür. 

Tecrübesiz bahçevanlarm 
parmaklarından sızan kır· 
mızı damlalar. onun kirpik
leri ar~~111dan, göıbebekle
rine dojru sızar. sessiz. 
sedasız ak11r .. 

Günü. gül renginde, gül 
kokusunda doqmuş tasav
vur ediniz: 

Bu, Cennetten bir gö 
rünüş olur. Bu hal<' bir ad 
k Jy11/Jm; gülgün .. 

Hissi. gül y•prağma dü
şen çiğdt1 yık!lyımz; Bu 
Kevser'den, ruha akan bir 
damla olur. Buna da bir 
ad,· gülhis. 

Kıska ç değ ;lseniz, gül 
yaprsğmın k dife örtüsile 
mabudenizi s•rımz. kamaı· 
masm diye de gözlerinizi 
kapaymız. 

Gülrenk ve gülten bir 
İlahe görüyorsunuz değil mi? 
Orıa tapmllk mı ? bilemem .. 
f kat. çömelip pul, pul 
dökülen iltifatmı yerden 
toplayınız. 

O, insafsız olmayacilkllr: 
sizi. dikenli ve yesil el/erile 
saçl T1n1zdan tutarak aya· 
ğa kald1r11cak. gülbüyünu 
yanan dudaklarınıza içire 
cektir. 

Gül. çiçek olmaktan ziya. 
de bir muamma ve gönül· 
tere doğan bir meçhu/'dur. 

Onun izahım geceler 
saklıyor, gülüstana meş'ale 
tutan şafaklarda arama. 
beyhude .. 

Şimdi gün doğmuştur. 
Gülüsf anda şen kahkahalar 
yükseliyor. ye güllerde. gü 

/üşme/er ... 
Hazin tarafr, kalbi f 

okuyan Bülbül susmuştur. 
Bu demde .. 

Çulha 

Ank ra 27 ( A. A. ) - Büyük Millet Meclisi bugün 1940 bütçesi
nin müzakeresine başlamıştır. Maliye vekilinin mali v ziyet etrafındaki 
izahatı dinlendikten sonra fasıllara geçilerek masraf bütçesinin millet mec
lisi, Riyaseticumhur. divanı muhasebat, başvekalet, de-.let şurası istatis
tik, meteoroloji , diyaret , matbuat umum müdürlüğil , maliye vekaleti, 
duyunu umumiy~, gümrük ve inhisarlar vekaleti bütçeleri kabul edilmiştir. 

Halkeviode iki mühim Vergi ve Sıtma 
Konferans Verilecek 
Siıasal biltiler okula lnıillzce Resimlere zc m 

mıısllimi Bay Nuredtlin Se•İn 
önünü%aeki Cuma gü11ü lst1ınbal· kanunu 
d• n şehrimiz• ıelecelc ue Halke· 

1 ) Tı f "k Aakara 27 { A. IA. } -
ııirıdc (salın• beraber iği ( ev 1 Fevkalade n.ıiyet dolayiaile bazı 
Fikret) me-.c11u üıerlntle iki mrl 

lıütft lcoferan.r t1erecekıir. 

Elektirik Şirketinde 
Elelctirilc ıirlc.eti idare meclisi 

••clki alcıa,,. reis 8. Ali Rıza 
lıılın riıaseli altında toplonrnıı 
.,. Bıledigenio m•nfaat ltiueıi 
v• 1irlceti11 Bcletllgede1t al•calcları 
iserinJelci 1toklai nazar farkla· 
rını halletmiştir. 

Sık 11k toplanan idare ••C· 
liıi biitü11 pürüsli ııleri ~clt.. 
galr.TnJa lıalleJecektir. 

Tayin 

verri •• re1iıaleae zam iüraıın• 

n bazı 111aedelerha mükellefiyet 
•eVllllUDa ahama'llD& eair olan 
k:aaua Hfredilmiştir. 

BF.Şlr<DOZONDE 
MAARİF iŞLERl 
VE BALIKCILIK 
Beşikdüzü - (Husuıi) 

Baştarllfı birde 

ı1ıtı1"Jeki, iÜnün h ıaoıtina• 
ıalırin ıeniı almıgan bir yolund•n 
1taııl zeçilecefinl ötrınmiı. 

Hiç lcimıe•in motosiklet bin· 
meıi11• lcarıımak alclımı~Jun g•ç
mu. 6u"a halckımız olm.dı;ını 
billris. Fcsk•t.. fak•t.. Bizim 
törJüjümüs o ilci iinlciy• biraz. 
daha ıoj•lck•n.lılılc ve Jriıü•c• 
ta"ıiıc etmek hiç de gerıiz ol
maıocalc.. 

Motosikl•t binenlırtle11 iir 
kumı aja.. samo11larında tla 
gtrdc11 iitcr tibi törüniip m•g· 
Ja11Ja ij,l/cen halka mühim 
ilr haile' ••rılirlc.en ııçici de 
olıa lkllıci 6ir parazit ıarall!lor
l•r. B• ıibilcr, era•a toplanan.· 
/arın lcentlilerl1te ne gözle baktı 
lı1tı, ., Jıtlitini bilseler •~ga 

laltmin edebil.reler ~· gürtlltülü 
ıeçiıe Je•am etmnler herhalde .. 

Soğuk bir ses: 

sahtJda kurduğu ilk teşekkül ç•c•k t1e h•ganlamı icklemeleri· 
olmasına rağmen mümkün ne müsait ger/er olnealu/ı'r. Bu· 
Olan intizam Ve UCUzlLJğU llUll İÇill incelemeler !Japılarak 

lıer tııır•lc maltallinda ne kadar 
temin ederek bu muhim ise ıolc• inip bintitinditi töz önün· 
başlandı. Muhakkakki oto· de tutulmalıdır. Bu suretle miş· 
büs servislerinde ufaktef~k tcrileıde çogalaca;ınılcm kar ar· 
noksanlar mevcut ve hatta t11.cak t1e lıatdm ~ik<igetlerinind• 

önüne geçilmıı olac•lctiır. Bund.arı 
ücretlerin bir der~ce daha oaılca bir tarı/ege tabi olmsyan 
tenzili mümkündü f,~kat her PaHr ve ba!Jr•m ıünleritttle oto· 
ne olursa olsun müntazam biisün k•napaları delmadıkca 
çalışarak halk m em n un lıare_kıt ıtiilmediiini törügoruz. 
edilmişdi. llradan bir tec· Bir çok durak geri olan bir 11a· 

ıite galnı% ilk K.arck.et meukun· 
rübt: devresi geçdi biz bu ti.en tlegil iütün durak makalla· 
servislerin daha intizama rından zidiş cıc ~elışdı gol· 
girmesini, ücretlerin tenzili- cu alacotmı lıesup ederek araba· 

· d · nın Jolmaııru teklemeden hara· 
m Ye aım11 müşterilere k.ô.t etmelidir. Bu suretıcdı tlurak 
tenzilatlı karneler yapılma· !Jerlerirade ıızıın müddet ic.lc.Jeıen 
•mı dört gözle beklerken mıJşterilcrde tAtmin edilmiş olur. 
işlemede ki intiz•msızlık Btı.u• için iu zibi zünlcrJe a~a· 
yüzünden bir çok şika11Jtle- mı b.lc.lıme lıadiınıa ta!Jini ld· 
re sebebiyet verildiğini ve zımJır. Dilıtim nazari it/harı 

"h alınırsa acm halk memnun olar 
m ayet ücretlerinde arttı-nldıgım haber aldık . lıımde bcleifye zararla karıılaı· 

.. a~, Genç oe za.vy•r reisirnizden 
Güya otobüı zarar •f- t b· l b d .. o o ıı.r ere ir üze1t uermeıini 

miş' benzin fiatları artmış. ubırıızlılcla b~lcleri~ 

Ben otobüslerin zarar etti· H. B 
ğine değil göze çarpacak a· 
kadar kar edebil~ceğini tah- ır gazeteci 
min ediyorum. Esasen lcAr- Arkadaşla 
mı etti zarar mı etti bunun 
hesabmı yapacak kadar za· Baıtarafı I "• 

Vilayet emniyet kaJroıunJa 
açık olan lc.orniserliğ• Seghatt 
vi ldgeti komiser maaoinlerinden 
HamJi Bircan tagi1' aıiilmiştir. 

J üncü Umumi Müfet 
tişlik Maarif Müşa~iri Bay 
Mustaf • Reşit nahiyemize 
gelerek köy öğretmen oku· 
lu ve eğitmen kursu üze
rinde incelemelerde Bulun 
muşlardır .. llkşam H11lke
vincle baltk ve ballkcJ/ık 

hakkında halkla bir has-

da tir11 ılzlik yaratmakla alası 
Belediye Parlcı kt1r1uıntl• man geçmemişdir. Çünkü em!llinl tahakkuka ç11 1ışırdı . , 
bir hoparlör JJar ki çok igi otobüslerin bir kısmı hemen Bu ermeni blr komittcl idi .. --Pulathaaa - Vakfıkebir 

araıındaki Köprüler bihal yapmıştır. Bu iş üze· 
rinde Enstitü ve kurs di 
rektörleri Hurrem firman 
re Kadri Dorc.•yı dinleyen 
Sayın Müşavinmiz Kasa

bamızm liman önünde bu 
lunması hasebile halkın 

denizden azami istifade 
görmesi mümkıin olacağını 

,,, eıriıor, Aj•ns haberlerini hemen yaz sonuna doğru ozamao. .anaya gUıell aaoılao 
en iJI on«an dinliyoruz. Fakat ya~i- _işlek zamanlarını qayıp kanslle HJA metreaile o yerel• 
cıjaıutcn euvel v•ga ıonra biı. ettıgı ve müşterilerinin aynı zamaDd4ıl kıteşıutao işleti· 

P•latbaaa • V akfıtebir aruıa· 
dılı:i köprlleria İDfHI tama•laamıı· 
tır. Şi•di bitila aakll vasıtaları 
eereler ltiaden i•çıaelı:tea kurtul· 
••ıtar. 

ba%ı Jabancı ıcsler tlc dinletmek ld 1ordu. Umumi harpte bu komi· 
istiJor. Sol•k kaçıgor, istenmiyor. aza ığı za"!a~_dlJ geldi. Bu- teci ermeni emuJUı birlikte 
Bana yapmama1111ı dileriz . nun hesabı butün vasıtalar k.aybolaıuftur. Karııı bilahara 

Mısır Tevzii 
Sea !taftalar içeriıiade kaı:a

larca n lı.öyleriade tetldklercıie 

b•lHarak köylülerimizi• tlertlerini 
tlialiyea Vali Osman Sabri Asal 
•ııır iıleri izeriade köylG vata•· 
daşlarıa ihtiyaçlarını da te1bit ey
lemittir. Bazı Hbtplerdea delayı 

mı11r tevziatı durdurul•Uftu. Va· 
limizia maballlade bizzat 111aıh tet 
k.ikleri HticHi olarak Ye aazı 

mıat•kalaulaki köyll vataadaılarıa 

1iddetli ihtiyaçları ebe•miyetle na 
.ari dikkate alıaarak bu mıataka 
larca aııır tevaii itleri temia edil 

mittir. 

liman vaziyeti de bu iş ve 
sanatm yaz ve kış daima 
işleyebilmesine yarayacağını 

izah etmiş ve bu hayırlı 
hasbihallerınden halkımız 

çok memnun kalmıştır. 

1 eşebbüslerinin de kuv· 
veden fiile çıkaracağına ka. 
tiyetle emin olduğumuz 
için halk sevinmektedir. 

Osman Yücesan 

Hakkı Tuncay 
Not. 

ı.... rllcü müsameresi mü· 
aHebetiyle yazdıfım Jazıda 

.Aııtıdaki aatırlır bir yaalış· 
lıl Heri çıkmamış : 

"Mabau,ıer isimli piyeste 
Bıyaa Meaadet Uzel, Musaffer 
J<ıırlu, lrfaa Savıı, Niyazi .A.lpH· 
lan relleriai baıarı ile temıil et
tiler. Bayu M. Uzel'ia 1abae aş· 
kını ve fedakirlıf ıN bilba1sa be
lirtmek IDorcnmuııdur. 

Kıymetli arkadaılardan daha 
baıka temıiller iıtemek hakkımız· 

dır • ,, 

-T. H. 

normal şekilde işe kosulduk- aczaoı bir eruıeoi He evlenmiştir· 
dan ve böylece bir yıl O ıluamadau ıoura timdild 

d"k ıumeı shııması binaaını 328 29 
g~ç. ı ten sonra yapılması aenelerlude ıeoe 3ir erm~ni; 
lazımdır . uıtuını Batuadaa getirerek ye 

Saniyuı otahıf.lcr ilılig•ca Ruı tipi olarak yaptırmıştır • 
töre çalısdmlmamrı ve bitin liu ermıal bhıı11 yaptırmak 
kı:> mevsimi hemen heMe11 fx•ı lt:hı belediye ile 71 bet uya 
.ralclanmrşdır bin /ııalırsa otobıb sekiz seae için iearı mu.kabili 
;Jar• ıisteminl detfıdlr••t o• llt· ioşa mukuı111t yapmış ve iki 
tfgacı fÖ% önü•de tutard •ro6<J- yılda loşa mtilratını çıkardı~ı 
lora iı bulmak laı:ı,,.Jır. A111or· gibi kara d:.ı ge çmiı..ıll .. Ozaıaaa· 
tıırnon işleriJeinde egf lıuop edil· ki iş, kazaoç, kAr, senet '' 
mecll li anlaşılıyor. /,iWğimiu ra~bete dikkat bu7urun ı 
tör• bir otobüs iç;,. ıt1z.dc 25 - Sonu nr -
amorti hesaba konulmuş lıagclı CEVDET fllflP 
bunu lcabııl edelim. Arabalar ı------------"" 
dört Jıl aenra başka bir hizmet- Kaza Belediye 
te lc.ullanılmagacakwudır. Kalla- Reiılikleri 
nrlacalua bir lcıgmet ifade el1t1•· 

st lizım ıelmu mi. Bo•it bir 
5atı:ı:la 

Bakıoğlu mu ; Şehir KulUbü mü? ' 

lıe,.pl• otobd.rlerin .arar ıörd~lil 
ikide ~ir ileri siiriligor.. Amma 
hizmeti olan h• iıJe tic•ret fik

M1ıçka, Akçaabat, Vakfikebif 
BcleJige Reiıliklıri, Kavmakamlı1' 
lor uhtesintlen kaldırılaralc. ;,.ti 
lıaplu yapılmasma dair icra t1ckil 
lerJ heyetince 'Clerilen karar dahi 
lige oekiletind en t1ila1ete teplil 
edilmiştir. 

Bakıoilo mevkiindeki otob&ı dura· 
ğının kaldırılması yüzünden hemea her 
güu birçok şikayetler dinliyoruz : Bakı
oğlu, dörtyol ağzıdır ... Bakıoğlu birkaç 
dairenin önüdür... Bakıoğlu, çarşının 
kapusudur ... Bakıoğlu, her taraftan ge· 
len halkın derlenip toplandığı bir uğrak 
ve dinlek yeridir... Bakı oğlu, genişliği, 
durulacak, dialenecek yerleri cemetmiş 
olmak itibarile mümtaz bir faikiyet ta-

şımaktadır... Bütün bunlara rağmen, 
şehir kuliibü önündeki durak mahallinin 
ipkC&sile buradaki durağın kaldırılması, 
her .bakımdan halkı mi\şküllere sevkeden 
bir iş olmuıtur. Aldığımız ıikayetlerin 
çoğu, daha ziyade bayanlardandır. 
Çolukçocuk, bayanlar, d~ptaracı~u~IE 
kuliip kapısında sıkışıp beklemeden 
müteessir ve müştekidirler, Hfll4>4flf%1Q 

d ! 
.ıeın.Mfo , 1.BV 

kay ediyoruz Ua1Jdeb aını 
.ııbıhfam 

• 6110 1§5516 .... •t,,;,,-"" 
ıbllj~b ulooıliın ev 

-ti UH1JhhıJ~ .UlJıUe"l 

ri11lnin birinci ierecei• ita/cim 
olmadığı v• lıalkın malıim bir 

Kız Enstitüsü Sergisi 
açdıyor 

KIZ ENSTiTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Talebemizin 1939 - 1940 ders yılma ait mesai/e· 

rini gösterir sergimiz 15 Haziran 1910 Cumartesi günii 
a,1J11rak üı gtJn devam edecektir. 

Sergi her gün sab6h saat 9 dan 1 ı ye re JJ defi 
18 ı• kıd•r ıçılt bulunıcıktır , 2-Z 
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Milli iktisadın kuvvetlenmesi her vatandaşın bir dôvası olmahdır. 
lar. Bilhasşa zirai asayış, boş a~az~n~n.ektirilmesi. 4 - Türkiyede fazla istihsal davası her mü·· 
ç~buk kredi. ziraat makinelerı gıbı ışlerle bir- nevverio, her memurnn bugün yegane fikir ve 
~k~e köylünün nüfus, tapu, iskan. adli~e vesaire iş mevzuu ::ılmalıdır Bunun için hatta bir kanun 
Latrelerindeki ilişiklerinin çabuk halledılmesi için bile neşredilmelidir 
~~~ ld -

•
3

ve seri kararlar alınma 1 ır. 5 - Bu memlekete yeni bir köy kanunu 
- En mühim bir nokta şudur : k b h 1 

Lr 1 d lazımdır. ·Şimdiki dnun ugünün i tiyaç arı te-
qükümetin köylüyü alaka an ıran bütün ka-nuni h ıı· d d"·ğ mine kafı gelmiyor. Toprak kanunu, zırai asayış arı ve emirleri ma a ın e 0 ru ve iyi ve . 

Çab k z k · · b ı kanunu her kes bakleşiyor. iskan kanunu, bü
bir ll tatbik edilmelid.~r. .. ira, pe ıyı i diği.mi_z bütün ziraat kanunıarı herhalde yeni baştan 
h. Şey vardır ki, köylunun r~hunu, aldım, hıssı-
"1• Ve kesesini berbat eden bırtakım yanlış ve tanzim edilmeğe mühtaçtır. 
;:kat. muameleler, doyisıle, doğrudan . doğruya Hülasa : Fazla istihsal yeni bir ziraat siya-
ıla_!stihsale engel olmaktadır. seti planı d __ e_m_e_k~tı-'-.r--"'. =-==-=---= ><-=----= -,-..-====-===--

Trabzon Askerlik Şubesi Başkan- Levazimi Kırtasiye İlan 
N ki Trabzon Mahkeme B. Kitabetinden 

ltg,,_ ından •. Q iye Açik ertartmaa ile paraya çevri· 
1ecek ~ayrimenkulüo ne olduğu : 

Ye . 1 - Şu6emizde /cagıtlı ~ulunan bütün yedek subay Eksiltmesi Gayrimenkulün bulunduğu mevki 
}.,(ti.ek Tabib Di i Eczaci. Kımgager ve gtdelc. askeri mahallesi ıokatı oumara11 : 

11ttrır/a ' t 1~ 'senelilc golclama/arına 1 Haııran 940 Deftenlarlıktan Yomramo Dirooa çarşısında 
IQrıı:ı,.,;, rı~,.~u a başl"nacak fle jO Haziran 940 tiinıi 19-10 HDeJl maliyeıl Hazf . tapunun Teıriniıa11i 935 ve niıaa 
•kıttıo.ı 

6
n 1 1 akr

1
en nı'/ıoget verilecektir. r d M . ı.. d 9J9 gün ve 118,120 nu·maralarında 

.• , ıı go amaya _ ttnıo an 'lflıt ga_yeilıue .a ar itayıth Ülit katta bir kahve ve bir 
2 - Alakadarların hüoiget cuıdanları tJe resmi Trabzondao Erzurnm, Erziacau, fırın ve bir ahşap dftkkin altkıtta 

'''ik•leril• •ı·rlikte her ıan saat 9 dan saat 12 ge lca_- ve Gt>.mUoane vilayetlerine IH· bir nhuru müıtemil iaJri menkul d,, liiL ~ _ ,.atla yoklamalarmı yaptırmaları la- koluaacıak tevuimı kırtasiyenin Artırmaoın yapıJacatı yer rlln, aaat, 
• •etnııe murac... Lh _ l - . bir senelik nakliyeleri 2015/940 T b Jıl u K d . . - il d 
'"'ltl"'ır H . t b l nanların taan ut u bır mektupla bu ra zon .. u aıreıı oıa o e 
l " ıç e u u larlhlndeıı itibaren on beş uQıı C d 
llrıf/~.L·l ar h l d e•lerini bildirmeleri lazımdır . • 28 6 940 uma günü ıaat ıs • O&ııt Qrı ma a a r ~ • . mUddelle açık eksiltmeye kO· 1 1 b . k ı- t 

3 11 olıın bu müddet zarjınaa maıeretsıs auııcak.tır •• •• f 11 ııayrımeo u uo ar ır. 
o/ - maugyen l h kk d v Trabıoadlll Erzuruma nık- ma Şartnameıi 29.5 .940 tarihin. 

QrQk ki l goptırmagan ar a ın a fianuni deo ıtibareo 9·36 No. ile Trel:ızon 
-. go ama ıırını llye badeli (1000) Ura, Erılocırna 
~:ı~ y•pılac•ktır. = ==- (300) lira H GQmQ~aaeJe (?S) M. B. dairesioinin muayyen numa-

Jiradır ... lbale 3161940 Pazartesi rasında berkeain rörebılmeıi için Büfe icar artırması glloQ Hat OD dörtte Defterdar- açıktır. lliada yazılı olaDlardaa 
ilk.ta yapılacaktır. Talip olanla· fezla ml lQmat almalt isti yenler, işbu 

acıediye Encümeninden : . . _ . 
. At k d hılinde inıa ettırılen Bu/enın teslim ta. 

tı~ irı .ı. a~t~br cı 31 5-1941 t•rihinı kadar olan icarı "'L ı.ı .. n ı ı tıren - _ _ 
~~'Qdclalc şartn•mesine tevfikan 18 gun muddetle açılc 

1'11ıaga konulmuştur . 
'4rt Jl-6-1940 Salı tünü saat 15 de icra edi-

l, ırmcı -d- 1- . - d - l 
ce~tir. Şartname gazı işleri mu ar ugun e ıorü ehilir. 

-r . { . ...a/ckat teminat makhuzlarile l J -6-940 
ı atıp crın mu., _ _ 
S l - - at 15 dı Encumene muracaat/a,, iları •ll( a ı ıunu sa T ,, 

~· -T 

llôn 
Defterdarlıktan : 

Cin l•kender Paşa mahallesinin 
~ •tlhiıar eadaesiade 11-1 ıau· 
~ ttlı kahveba11ede icrayı ticaret 

' • 1 .,, •ıı at etmekte iltea vefat eden 
• ~•reıeJerioin mahalli ikamet 
' t· '4~· 1'•ret giaı meçhul bulaaan 
'it liıcı A.Ji otlu aamına 937 
~11,'•I İçin 210 kuruş lı.azaaç 48 

1-rlıllt b1&hran ve 31 lturuı c.::za 
'dtlllliıtir . 

İlan 
Tap• Sicil Mubafız.lıtındaa : 

Y earanıD Hoı ıaeıeles kö 
yünde tarafları şarltao tarılı:am 
garben dere timalen ve C!!nubeıa 
Köıe o~ulları çalılıklarile 111abd11t 

oo bet dönüm bir kıta fındıklıtıa 
ceddindea intikal etmek auretile 
Salih oğlu A bdurrabi•ia eeaıtaiıı: 
taaarrufattaa maiı oldu~aadaa ba 
hiıle vere.eııi tarafından intikalen 
namlarıoa tescili istenmektedir. 

Mezkiir gayri meakulua ta

puca mliıeccel olmaması huebile 

rıa taJıD oluoaa ıua ve ıaatte ıartoamoye ve g.3& dosya nama
fQzde yedi buçuk dibozltolarıoı raaile memuriyetimize muracaat 

etmelidir. 
yanlarını alar1.tk komisyona ve 
ekıliltme ıartlarmı anlamak ıa. 2 •• Artırmaya işlirik içia 
tlyealerin her gUo kırtasiye de· yukarıda yazılı kıymetin yüzde 

yedibuçult nisbetiade pey veva 
poıu memurlug-uaa muracal\tlB· miJli birliakanıo teıninat mektubu 
rı ilAD olunur . . • 2-4 tevdi edılecelttir ( 1!:!4 ) 

Zayi mihür 
Tatbik mühürümii zayi eyle-

ditimden yeıa\ıini alacağımdan 
eakisinia hükmü yoktur. 

Trab:ıon ı afus MüdGrlüg-ü 
Vakuat katibi 
Kemal Sanay 

tarilti iliadaa itibaren oa boş fÜD 

aoora tasarruf aebcpleri baltkında 

yerinde tahkikat yapılıcatından 

taaarraf iddi11111da bulunanlar var
aa bu baptaki vesaiki tı1ıarrufi. 

yeleri ile birlikte dairemize ve 
kııif filli olaa lauiraa 940 ayı. 

nıu eultıneı pazar rünü yerinde 
tahkikat yapacak memura müra 
caat etmeleri ilin oluour . 

3 ·• İpotek sahibi alacaklılar· 
la diler alakadarların ve irtifak 
hakkı aahipleriaia gayrimenkul be 

riodelti haltlarını busuıuıile faiz ve 
murafa dair olan iddial.armı işb• 
iJio ·aribindeo ibtibarea yirmi rüo 
it inde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. A~si h•ldo hakları tapu ıi 
ciliJe sabit olmedıkca aatıı bede· 
linin paylaşmasından hariç kılır. 

4 • Göıterilen günde artırma· 
ya iştirait edenler artıcmı& aartaa· 
meıioi okumua ve lüzumlu mala. 
mat almış ve bunları temamen ka· 
bul etmiş ad ve ihtibar olunurlar. 

5 ·Tayin edilen zamanda iay· 
ri nenkul üç defa bağırdıktan ıon· 
ra en çok artıranı iaale edilir an. 
cak artırma beleli m•.ıhamen kiy. 
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz ~ l4b1a ilan taribini takip f'den 

ı~ d,Q ltibareo mütevcffııcıu 'le 

'- }~ti tarafındaa 30 g-üo zarfın· 
1~1tıtaı; edilmediti takdirde .ıat 

Satış Artırma temdidi 
'" "()trinin katiyet keııbedec~ıti 
~nur. 

Zcıyi Şahadetname 
\~•:ıar k.azaaı VıceaJtı illı: oku· 
t,t il 13!0 acneıiode almıı ol 
~~lll tıhadotnaaıeai zayi eyJı. 

~, 't t•iıioi alacatımdan eskisi 
bul•ü yoktu. 

Pazar luauıoıo Makraviı 
Köyüaden 

rrabzoıı Kız: Eaatitüıüıado 
i-l•ltrikoi Haıım Y 1rt11Y'A 

Mub~llesi 
Veya köyO 

E~vttk 

Boztebel bala 
Keolika 
Hoak0nıık 

Soknltı Cioıl M. N: 
Sırn meğaıalar Maana 228 
lrau cııddeıl Hıne 20 

Hane 428 
Fındıklığın 81 

56 H. 35 hiıeıl 

Defterdarlıktan : 

K·No: 

80 
42 
30 

M 2. 

3308-1 

Muhammen bed·~U 
Lfrll K. 

1350 oo 
270 00 
150 00 
844 00 

Yukarda clos 'fe evsafı ynılı ga1rlmenkullerla açık artırma ıuretlle yapılaıa satış gQolerlode 
mnlkl1etlertoe talip zuhur etmedijlAdea lbıleltri :iıa .. 5 .. 9,0 tarlblnctea itlDareıı en gQa müddetle 
uıatılmıttır. 

lbale ı .. 6 ·940 tarUıtae aQudQf Cıımarttal 1Cl1Q 11ıt 11 d• 1ıpalıcaktır, Talip olııılırıa 
o '\erdıırhk ıkuuaı moraça•tları lllll ohıa"r , 

ra 
Hakkari mer e 

metinin inşaa m 
-

Nafia M6dürlüğüııden : 
ı - Kapalı zarf usulile kıllt ye konulan iş: Hakk&ri m r· 

kezinde (112490) lira (16) kuruşluk keşif bedelli hnkO et kona· 
eıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır • 
A) Proj 
ll) Hulaut keşfiye 
C) Elek.trirlk t ıi .ııtı keıfl 
D) Ölçme eetYeli 
E) lbsarat v imalat (11rl dOpl) bordroları 
F) mahal liıteıi . 
G) Dab\li elektirlk Te ınhbl t slı t u u i ve f n f eıutn ı r 
H) Hususi şartname, Bayındırlık ge l ve ynpı itl rl t nal 

şartnnmelui . 
1) Eksiltme şarHmeıi 
J) Mul<ııvele proj si 

3 -- Bu evrak ilanı yapıl o mabollelorlu Nafi mOd rln le
rlade eörllleblllr . 

4 - Ekslltmo 20-6-940 Peraembe gQnQ ısnt ıs de HakkA· 
ri Derterdarhğında mntışektil Ko lıyocdıı yııpılac ktır . 

6 - Eksilt ey glriceklorl (6874) lira (51) kurue muvnkkııt 
teminat akçası Termcsi ve bu ifa raabsus ol ak Uzer ek llt e
aln yapıl Cllğı &ünden sekiz Onc Hakkari vlll7 ti ehlly t v sltrıı~ 
sı komlıyonun an alııeıığı ehliyet v slkasıoı ibraz d cekl rdir • 

6 - Teklif mektupları 4 nncn maddede yazılı s:ı tt n bir 
. saat Onoeılııe kadar komisyona Terli le olncakhr. Posta ile gOn
derilecık m ktuplerm 4 Qocn addedeki sıı te kcdar gelmiş 
olması n dış ıarfııı mtlbUr mu u il iyice lı.apatıl ı~ olması 
ıarttır. 

Poıtadakl gecikmeler kabul etlllm~z . 2-4 
-~~~~·~~~.;._.;._~~~~~~~--

Ampul Satınalınacok 
BELEDİYE ENCUMENİNDEN ; 

Umami Elektrik Şebekesinde istimal edilmek Ü%ere 

( 400) adet ilcigüs tJatlılc, (700) adet güzelli 'Oatlık, 0000) 
adet giz •ot/ık t7e (200) adet de girmibeı fJatlık •mpul 
maoagaası onselc.is lün müddetle açık elcsiltmeğe konul
muşlar. 

Alınacak amprılların mahammeo bedeli (2116) lira 
(50) karaşt•r. 

Şartname örnekleri ya•ı iıleri müdürlüğün en alımı· 
bilir. 

Mavtılr.lcal teminat (158) lira 7 4 krıruştur. 
Eksitme 11-H dra - 194{) Salı günri s et 15 de 

icra oluna,ajındı ıstelclilerin rnuuakkat teminat ekhs:!-
larile •gnt ıin "' ıaatta belıdi e enciimeni e marcctlat-
~n iUn ek~a~ 1 4 

Hane icar artırması 
Muba icar 

MUddetl lcıır b d il Li. Köyü Claııl Ka. No : 
Soğukıu Ha e öS---- Hlr ene 7; 

DefterdarlıktaD : 
Yukarda evaafı yazılı nane bir ene m dc1 tle v açık artır

ma ıuretlle icara verilecektir . 
Tallp oıauhmn 29-5-940 t rlbln mUsadQf Çuş mb gOı:ın 

sast 14 de yazıta 7,50 muvakkat t icatl rlle oırliltte Tr bzon 
Defterdıuheıoa mııraca tları ılAo ulu 4--'--

Arpa ve Saman Ahnaca 
BELEDİYE ENCÜMENiNDEN: 
Beleoipe tanıifal hagoanları için (731.0) kilo arpa 

ile (7 320) kilo samanın mubayaası musad le ş rnamesı
ne teyfikan 17 gün müddetle elcsiltmeğe konulmuştur. 

Eksilme 7 - Haziran 940 Camr.. günü saat 15 de icra 
olunacaktır. Teminatı muv kkata (4~) /i,a 5 karuştar. 
T•liplerin •gni gül} ıaat 15 de encümene muraca tları 
illin olanur. 2-4 

·.;,:.:;:.:..:..~----~~--~~~~~--~~-:-----..a-•----
verilea müblet için o parryı ver· veya satıı iateyeıua alaoatıaa rı.ıo· 

baai olaa diğer alacaklılar bula· 
ıaup tabadel bunların o ı•yri mea 
kul ile temi• edilmif alcelarıaıD 
••Omu.undaa fazla ya çıkma:ıaa ea 
çtık artıraaıD tabltüdii baki kalmak 
üzer• artırma oıa bet güa datıa 
temdit ve o• beıiaoi büa 11·7 940 
CamartHi ıüaii ıaat 10 da Y_apı· 
JacalL artırmada bedelı Htıf ılle· 
yeDia alacitıH rüçhani olaa di 
ter alac:altlıların o ıayri •enltul 
ile temin edil•iı alac•kları mu 
muuadaa fazlaya çıkmak ıırtile, 
en çok arlıra111 ilaalo edilir. Boy. 
le bir ·bedel elde edilmeue ibaJe 
yapılma&. ..v• aatıı teJebi ••ı•r· 

6 • G&Jri meakul k .. di.ıa• 
lh~• ....... ki ..... .,.... ..~. 

aaezae ihale lr.arııra fesbolunara • 
lr.endıiden evv len yüks it teklifte 
b•l•n&D kimse auet iş olduğu 

bedelle alma.ğa raıu o maz veya 
ltulunmuaa hemen oobeş gfin öt· 
tetlo ~rtırmaya çık rılıp e çok 
artıraaa ihale edilir. İlr.i i aJe ara· 
sındaki fark ve ~ çen günler içiıa· 
de yüzbeş ten hesap ohmac:ık f iz 
ve dığer zar rlar yrıoa blime ha· 
cet kalmak.sızın me uri1'etımisce 
alıcıdan tahsil oluaur U1aJde ( 11 ~) 

G . kuller y•karda eöıterıl,n 
oyrımen • 

28-6 - 19~0 tarlbiı:ıde Trabıo• M H. 
J{itabet od .. ıada iıbu ıJiD ' 

paterU•• artar•• ıarta.••Si u ı· 
,.1td• ıalıhıoatı ilill ..ıwuır. 



.,,,. ' • 
Erzak ve Saire ilam 

LiSE DİREKTÖALÜUÜNDEN : 
1 - rı11 paa•l1•auaua t-6-t"O tlH 11-1-1941 tarUıiae katlar llltlJHt olan qatıdı •Uf-

rtdıtı 1asılı eruk v• ıalre 15-1-19'0 larlaladıa ltlbarea ti il• •ltl••tl• açık ıklllt••J• 
toıı•uıtar . 

Int Miktarı Muhammen lte4ıl Tutarı Manktat t••la-.1 
Kı1aa ıltırl 1100 25 S7i 28 t2 
Kafir ,.Jafrl 1000 60 'co 45 
Şotaa 7000 8 ~&O ,2 
Do•ıt11 2000 10 201 15 
Z17Ua 1'00 36 525 Jt 37 
lı. pıJairl 1000 60 600 <t6 
s~u uoo ıo ıs~ ıı 26 
Pıtlaç aau .coo 10 200 15 
lr•lk 400 !.IS ıoo 7 IO 
Kua ıııa 1000 21 210 21 
Hınf 6"00 15 90 ' 8() 

Ek•tk ka•ıyıfı JOO 30 150 ıı as 
Tel ka•ı1ıfı ~ tO no i 
Tlh.ıa 300 50 150 tl 3i 
Zllı pıka11I aoo 4J tH 9 
TıllH llelnıl tOO 55 ,.. 24 75 
Tııı ısa .. rapratı 200 20 40 J 
Sıla••ra tıl• Jıpr1tı iOO 25 12S ' 17 
Iarıltlltır 25 l:lO ao 2 25 
Iır•ısı bit.er 60 '4i 27 2 02 
Kırauıı ••rol•ık ~IOO 25 115 ' 37 
Noaut ferli 6oe 15 '° 6 85 
B•lıar karı•ıA 1000 Jt 160 ıı 70 
Gıacll•ı ,00 ıs to .. IO 
:rıadık içi 2000 ~o ıooe 7S 
CıTtı içi 1000 '5 '50 il 15 
ıaıoa '°° IO ıeo 1J Si 
8lrkı 1000 15 ue tl il 
Iouını 2000 kata ao '°° '4i 
8ar•ı11t 200 1() 'O .. 60 
Tu 100o s 50 3 85 
lu'Doa 'Dahtı 600 60 210 ıs 76 
Kıtal bahtı 500 40 200 ıs 
Palaaat ,, 1000 11 1i0 ıı Si 
Hıml 500 ıo IO ~8 IJ 
Tlııl 500 40 200 15 
Kaltıa 800 • 280 21 
Lenık GOO 60 IOO 22 50 

2 - ŞaıtHat ~il (1la etahla fOrlJebillr , 
~ - Ellıllt•• 30-5-9•0 Pert••b• ıtaı 111t 9 80 •• lıllttaet k ... 11••• •aarlt madOrly• 

Un•• •llt1tıkkll ko•la1••ca 1ıpılıcaktıı . 
4 - munktat tı•l•ıt •lktırı ll•r ••••• hı111ıada ıllterlleeıktı. . 
s - lıteklller Tiearet tt111ıa11 tı1ıtb ıl•uıarıH ••tr bılıı t•r11 14 ... klıntr • 
6 -1ateklllerla 2•90 •••arılı kH11aua U lacı •••••l ıakl•ıH rırı •unkkat temlaat, 

mıka.uı Yt mı.kt•plımu eklllt••J• atı~l•••daa bir aaat ınellne kauı tM&rlk e4eoet Ye ıkallt-
mı aaatlırıaliı lttmlıyoH lbr11 841ıcekler41r . ,_, 

Erzak Eksiltmesi 
Ne : Nn'I KlleH Fıyab 
1 - Ekmek lııiriaei 13000 11 
ı - Keyaa eti 7500 4.7 50 
a - Sa.le yat 700 90 
4ı - $abu Ayvalık 600 '8 
S - Piriat Toıya 6000 14 
6 - Plri•t UH JOO 50 
T - Set.. '°° 7 SO a - Fualya İDH 200 18 
e - Faııtlya hore:ı 100 20 

10 - Jıılerel•ek kıram 1~ 2S 
ıı - Neı..t yerli 150 15 
12 - K11•1 teker 2UOO '2 
18 - Toa teker 200 J8 
14 - Kıyaaı lılılıtya 100 70 
ıs - Oata ~eo 28 
11 - Çay 20 5&0 
17 - Salta tleaatiı ~QO 80 
18 - lılakarea lralk SOO 35 
18 - Tıl .. rlye SOO 2S 
20 - So4a 600 ıo 
21 - Sat 20000 10 
22 - Mabtelif Hlıı• 8000 U 
2J - Zeytia yatı "40 60 
2' - ZıytJa .ıaaHi 20 16 
26 - Kııar peyairi 25 60 
28 - u. 100 16 
'J7 - Iua bilııer S 120 
21 - ~inil.il blhı- 3 4.6 
21 - Nlıaata SO SO 
JO - Tank 100 Atlet 46 
aı - Lim•• 1000 • a 
J2 - Yamarta 1000 • S 50 
IJ - Çlyit 500 • 2 60 
M - 04H 160000 :1 ile 1 50 
.JI - •adea Ualrl 50 Tea 1tı SO 
86 - Gn J•tı :?O Teaeke a 2S 
17 - Taa 400 Kilo S 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

Tatan 
fseo 
Si62 

610 
228 

U60 
~ 
~1 
36 
20 
37 
12 

840 
78 
70 

140 
110 
60 
ııs 
71 
60 

2000 
1200 

2' 
7 

15 
48 
6 
2 
ıs 

·~ ao 
10 
1 

2260 
82S 
66 
:la 

50 

51 

50 
50 

•••akbt temfaat 
117 
267 19 
•1 25 
17 10 

102 
s 76 
6 06 
2 70 
ı M 
2 82 
2 « 

81 
6 70 
s !i 

10 50 
8 25 

" H 
1 88 
6 es 
" ~o 

150 
90 
1 80 

~· 1 18 • 60 
46 
17 

1 u • 88 
l 26 
j 26 

o 
168 75 
eı 88 
4 88 
l iO 

Y•karıdl ıiae Ye •ilı:tarlarıle bed"llırl n •nakkat te•iaatları ya.aıh ltaJaDH •aalıket iıutaiııae
ıiala 940 yılıH ait 17 kelem eraakı 15 fi• altitletle aıık ekılltaele ~karıla14br . 7-8-940 tarilıiH 
talaa Ca•• ,rlol aaat 14, 30 da villyet •Üamıada toplaaıoık olaa tlalat eaelaıada ilııaleleri yapıla· 

Arsa Satış Artırması. ·k~ 
. . Malııa~••• kıyaeti Te~~at ~,Y 

No: ıu Vakfa Semti CıHı ~Lıra Kant ~ 
e~ 268 Ayafilbe Ayafilbo Haae arHll 75 00 S 

Vakıflar Müdürlüğünden t"' 
Yukarda valdi ve 11ati ve Hmaraeı yazılı bir kıta haae ar1aııaın aülkiyeti 16&5-940 

biaden iti ~ar•• 20 ria "müddetle açık artırmaya çılcarılaııhr • .., 
lba}eai f>-6-940 Çarf&atba f ÜOÜ aut 14 de yapılacafıacian isteklilerin muayyen fÜode , ... ...4 

lı:ıflar idarHİH •Üracaatları ilin olunur . 

Gayri menkul satış artırması .ıl! 

Maaıu111 S1'kaği Nnl M, No. 
Muhammen. ı. 

K. No. Ltrı _...../ 

En ık Sem troller Mat11a 108 
13 j ~ 

• • 109 li-17 316$ • 
Hıa 110 19 • • 
Mığuı 111 21 • • ~ Enak Semerciler Mığaıı 101 10 1125 

oD Sarar otlu Karttr.1ı11.ıfıu 3 2 750 
(/# 

Sırı aığıular Mat.sa ıııa S H. 1 H, 210 44 311 • rJ 
• • • 2og 42 375 

DEFTERDARLIKTAN: 9' 
Vakarda ctaa ve e•jıfile mutıammeıa bedelleri yaııh ıa1rı meakuller 16 -6-

tarlblndea itibaren 15 gOa mQddatle ve açık artır•• ıuretlle 11hşa çıkarılmıttır · ~.j 
Satış 31 -6- 9!0 tarUalne mlsadif Cuma gOaQ aut 14 tle Vlllyet Defterdarlı~ 

yapdıcıktır. Talip olaalarıa mezkur ınade JDzdı 7 , i auvıkkat temloatJarlle bit':r 
Detter4arhk •ıkamıua mu!acaatları llta oluau . ~ 

İlan 
Akçaabat tıra •••arlafH4Hı 
.Açık artırma ılı paraya ç•Y· 

rilec•k rayrİmHlr:UlH ae 9ldatu; 
Bir part• çahlıfıa ylrai laiıH 

itibarile (28665) hiıH•I ve la•ı 

par9a tarlaaıa taıaamlırı (172800) 
biaH itibarile (28665) lai1111i n 
bir ba9 •• aeala ta•••• la1Da 'O 
lııilH itllNrile il lıılıaeıi. 

Gıyrlaeakalla lııalutiı&f• an 
ki. aalaalleai, Hkıfı, tıf e ıı. 

Sufa klylade tap~•H Şalııat 
927 •• Şubat 928 ve Ni11• 9J4 

f 
tarilıı Ye ao, Sl, 6:.1, 20 auıaarı 
lırıadı Şubat 128 n Niıaa 9H 

' tarih Ya 57, ~. 16, Na111aralarıa 

1 
da n ayai tarib Ye &58, 6S, n 
16 auaaralarıada ayai tarih ,9, 
66, 17 n yıae ayai taril• 60, 67, 
18 le yiııe ayoi tarih 61, 68, 19 
•• Mayıı 919 •• 367 auaarala· 
rıatla makayyet. 

T.akbr •lHu kıyaet ı 
(321) lira (60) karaı. 

ArbnNaaa yaptlae•t• yer, ııa,H 
.Akçaabat ıera tlair .. iatle 

8 7·9'0 Paaarteai rlal ıaat llS ile 
ı - .._. .. , ..... a.1aa ukrma 

fu-.....ıi 29·i·HO tut~ ıt1 

bar• 9~0 .. 1 ••· lia Akçaabat lora 
dairaalaia ••11• aaaaraaM& 
Urilallıa , .. etnlıaelll .... qaktu 

iltua JuUl o&AılJMl&an ..... ~ 
CMt almak ı.Mr.Uer, 1ftMa IM'&.M 
aer- ve 9"l·tll clea1a ..... ..u. 
meman,..--- ...... , e-.liar. 

2- .Aıtua&J& lföt'Ak ifla 7Uarıda 
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