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Cumartesi 

4 
MAYIS 1940 

Çarşamba. Curnerteel gll.nleri çıkar 

Sauı . 2688 _ ~ i'5 Siyasi Gazete - TraBzon 

Si ld 
Norveçte harp devam ediyor .. Valimi teftişte 

Çarşamba günü te/tiş oe tet· 
kiklerde bulunmak üzere Sür. 
menege gidt:n Valimiz Osman 
Sabri Adal henü:ı aodct etme
miştir. Sürmenenirı nahiyelerin
de de teftiş ve tetkiklerde bulu
nan Valimizin yarın avdeti 
muhtemeldir. 

Müttefik kuvvetler iakviye ediliyor 
Müteaddit avcı taburlan ( orveçte harekôta 

" iştir6k ettiler .. ........ 

Ankara 3 ( A. A. ) -
Norveçte İngiliz kuvvet· 

lerinin trodhein cenup mm 
takasını tahliye ettikten 
•onra yine Norveçte hare· 
kit devam etmektedir · 

Müttefikler timdi Alman· 
Ya İçitı hayati ~hemmiyeti haiz 
olan demir madeninin naklin 
deniz yolunu kapamaktadır 
lar. Müteaddit Fransız avcı 
taburları halen Norveçteki 
hareki.ta girmişlerdir. vazi
Yet bir çok noktalarda tak 
viye kıtalarının ihracı ve 

...... 
bir araya toplanması ilerle· 
dikce müttefikler lehine daha 
ziyade mütaid tarzda inki
şaf etmektedir . 

Müttefik kuvvetler şimdi 
Narvik mıntıkasında bu gün 
bütün noktalarda Alman 
kıtaları ile temasa geçmiştir 

Almanlar tarafından Norveç 
harekatında kullanılan gy 
hava üssünü ve demir yolunu 

dün bütün gece bombardı
man etmişlerdir • 

Ayni .zaman stavanger· 
hava üssüne de iündüz ha
va hücümü yapılmış ve bu-

Almanlar geri çekilmekte· 
F rasıda forncbu hava meyda 

dirler ransız alp avcıları . · .. 
keşif kolları on sekiz Alman nında,, yıne logıhz hava km -
esiri almıştır. Diğer taraf. Jvetleri tarafından geceleyin 
tan İngiliz hava kuvv-.tleri bombardıman$edilmiştir • 
nutlandın şimalinde ry gölü. İngiliz Fransız filosu bu 
nün sahilinde bulunan ve gün İskeoderiyeye gdmiştir 

~~~......,,..__,,,~==========--=---.,,=-~-=--=--=-:,~"'="~=~~,.-:=-===~~...,,,..-====-

Halkevi Temsil 
olu Pulataneye 

Gitti 

Fındık Satış Birlik iş eri Kôğıt tasarrufu 
Ulusııl ekonomi ve arttırma 

kurumu şiarlaraodu bir.ode ( bir 
meraklı heı•p etmiş Türkıyede 

sarf oluflan k.lğıtludııo yüzde on 
tasnrruf eJilac bir yılda 80:.ı tirı 

lira ziyan kurtarılmış{ır ) d'eniyor. 

Alman7a ile son Jı pılın 
Ticırıt anlaşma ı oıerioe şeb· 
tll!:llıtaen ilk parti JLOlliyetli fın 
«hk lbraç edil cektfr. O.o tlnıllı 
••ki tıafta tçıude J Dkleıtece 
Olıa iç fıodıklardaa ıonra fab
tlkaluıo iklııcl p11rtiyl bazırlo· 
llıak lçlo tekrar taııliyet• gtıÇB· 
cvti ıuııulmo.k.l dır. 

Fındık Tarııu Sııtış Koope 
rıtifltri birliği 11.ııum mtldOrltl 
tulle tayin edilen H yeol nzi· 
ftılae başlftmış alan bay Ömer 
Nıımı, t1nışmık ve itletme tş
ltrl U11rlode görllşmek Usre 
ltbrlmlı birlik mnme11lll B. 
Baha Teıloi Gire1uoa davet el· 
iliş, enelld ıun Oire1uas git
llllt olan mumaileyh dDn şebrl 
llllıt dOn•OtUlr. 

GöROŞLER Dlı YUŞLAR 

-4-

Birlik ı Oaı s lli B. B ba Tegio 

izinli ol rak t davi için ya 
rıa l taobulıt ~idecek olan a. 
tış kooperııtifi madnru B. Atır 
Serubeno birlik mOmeeslll B B!\ 
ha 'reginln vekalet edece2ı ht.ı· · 
ber alınmıştır. 

Geçen sayıdan mabJt: 

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir gezisi intibaları .. 

- Bu günkü gibi güz~/ 
bir gündü. tam şu durduğu· 
muz yerde Mi/Ji Şefimizin 
otomobili elltJr üzerinde 
Uôtürülmek istenircesine bir. 
coşgualuk gösterilmişti .. Hiç 
unutmam, bütün Trabzon 
halkı evlerinaen boşanmış 
onu görmek için buralara 
ıkın etmişti. Halkın içten 
fle/en seyinci, coşgunluğu 
karşısında M i ı I ı Şef, 

- O zaman Başveki/ai -
tnütebessim yüzle otomo
bilinin içine b1Jkmaktan do
Yamayan halk1J iltifatlar 
bezleaıyordu .. Gene bu gün
kü gıbi güzel bır gümtü .. 

Ebedi Şef litatürk so• 
teşriflerinde güzt:.lhisara 
iezmeğe geldikleri zaman 
burad• otomobilinden ine
rek aynı <:ofgun serınçler-
ı, '"pman ha/km iıinde 
liJrıJyerek Parka doğru ileri
'•1ordu, O mınıırayı hıı 
1111t1t1111m .. Sıiım, solunu, 

önünü. arkasmı çevreleyen 
kadın. erkek. çoluk. çocuk 
halkın arasından Trabzonlu 
bir kadın kucağmdaki yav 
rusunu kollan arasmda 
tutarak lltasına armağan. 
kurban Y e r i r g i b i 

- 111. /itam, sana bu 
yavrum kurban olsun J di
yerek ona doğru atmak 
istemiş ve önüne geçilmış. 
tı. işte bu halk Onu böy. 
le candan sever ve oda, 
bu haıkı öyle severdi. 

Tarih boyunca hiç bir 
millet Şefine. Başbuğuna 
karşı bu derece.de sevgi ve 
bag göstermemiştir. 

1 rabzonun tarihi haya· 
tında bu iki hadıse ve va· 
kia en parlak sehifelerni 
süsleyecektir. işte burarun 
böylece ıkı güzel hat1r11~1 

v11ra1r. Şimdi, tJelediyelönüne 
doğru ılerıleyoruz. 

CEVDET llL/IP 
- t:ioa11 vır -

Na veciz bir plaaço: Me eci 
bir balukal: • 

Taaarruf muamelat ve münase
bali sıkmayan hl!lJi bir tutumdur. 

Buauu ihmıılı yü:ıüoden SüO bıa lıra 
:ııyan alıyor ya iaraf edileaiıı yckunı 
beaap edıl:ic rakam daha çox büyii· 
yacektir. 

ValttHo liovJet •cmurlarındaa 
buıları k.ullaaıl11114 zarfları müıved 
deliiıt yaparlardı. O aamanki idıre
de tasarruf mef bumu. ulusal eko 
aomi ve arttırma k.urualan yoıttu. 
Bu au vicdaoi bir ıtevldo yapanı• 
tıaarruftıki ifratıadaa babı ader. 
lerdi. J:fü umarılar mük.urer lıı:ul· 
Jaaılıaak. ü.aere muayyen vaaıf ta 
nıaı urflar ıaaJ va bir muaı:ıet 
istimal adildi, auhafua ve istim•· 
liadeki k.üçlültteami ? aedepıe pek 
rörülmiyor. 

buıusi itlerde hirat tuarnfunı 
riayd edilmtdıti mutaıltk.ak.tır. Hu· 
ada ilk aararı duyaa müsteblikın 

Hayrettin Atakol 

Halkevi Temsil kolu 
bugün Pulathaneye gidecF k, 
"'Kanun Bdamı ve Çapan 
oğlu . piyeslerini Temsil 
edecektir. 25 kişiden ibaret 
olan hey'et bu akşam tem
sili müteakip gec vakit şeh
nmize dönecektir. Halkevi 
Bandosu da bu 25 kişilik 

heyet arasındadır. Ve heye
tm başmda Halkevi Reisi 
sevimli arkadaşımız Hay
rettin fltakol bulunmaktd 
dır. Halkevimizin. diğer ka
za ve nahiye/erdeki Halkev · 
/erimizi de bu tarzda ziya
retle f aydolandmcağmı mu
hakkak görmektey:z . 

Partide 
dik.kat aazarı çek.111olı:. Y &&ın aen· D _ k C h . 
faali itıbırila aakaadi te'mıa eder. • un a şam um urıyet 
Çüık.i zararı miHı biiayedea evvel 1 Halk Parflsi Vilayet ldare 
~endııuae bıaııetlirılobı!ir. Fakat heyeti, Reis Vekili Belediye 
roımi dairelerdek.ı lıı:itıt aarfıyatırı· Reisimiz ı".1uammer Yarim 

da zarfları• tekrar kuJlı.oUmamuı ııi bıyığm riyaseti altında top· 
ıoııa kalır, Bir yazıaıa muaved lanmış ve Paıti işleri üze. 
desi aabifaain dörtte bırini teıltil · d ·· - -ı .. t ·· . _ _ nn e goruşu muş ur. 
etme11De ratmon mutaakıp muavee· 
delerla o k:i{:ıda Ja:.ı.ılaıyarak 

oaua yırtılclıtıaı bazen ıahit olu
yor11&. 

Ooıya uıııliiH tevfiku mu. 
bafuaai ıaaarı ve kif ı bacım ve 
miltyııtıki müsveddeler aaüıtes 

bele 11ld1Dıaayacalıı:, aa:ao.i yarım 
11bifalilt mü.veddoler ıçia yarim 
tabak kitıdı avuç içinde ı•k:up 

c:itıt k.utuıuaa ve ya ıooaya atmak 
ea buit bır ifade ile gerıl k aayı· 

labilır. Falı::at dı:az edilditi baldo 
{ıdıa aeoae itin yokmu bu ka
darcık ı•ydeo De çıkar) yolunda. 
iti mukabelede buluomaaıa bu JCÜD· 

kü ılttıaadi mucadele dünyaaıada 
aana ve mak.aadı pek açıktır • 

.A.aia içia bilb11aa modern ta
aarruf aoferberJitiade k.ij'ıtlırı lü· 
liimıh ve lilıüıaiiDdea fazla 
iıtiaal ve i11altaa k19ınıaılıyaı • 

flrukıt ZiHNi CllN 

Olüm 
Memleketimizin sevimli 

simalanndtın ve asulık ih
tiyarlardan herkesin mu. 
habbetini kazanmış hoş 

sohbet merkez baytar mü
dürü kıymetli hemşehrimiz 
flbbas Edib Demiralinin 
babası Mazhar Demirali kı 
sa bir hasta/;ğı müteakip 
Tanrının rahmetine kavuş
muş cenazesi bugün öğle

den evvel boztepedeki evin
den kaldmlarak asri mezar· 
lıktaki ebedi medfenine 
tevdi edilmiştir. llbbas Edibe 
t'e aileıi efradma başsağllğı 
del riz. 

DireklGrll, Ba01uıc111 

BEKİR S0KOT1 KULAK8İZ'lGLU 

Fiatl 4 lcı..ruş 

//tin satırı 5 lcuraştar 
Uzunıokak ; 121 • 123 • t25 

~ 17 mcı yıl 

-

eti değişt· 
iyiye. güzele, doğruya 

Propaganda 
Asrın en korkuttç silahı pro. 

paganda olnuja çok tekrarla•· 
mış bir hakikatiır. Buna ra;men 
gine tekrarlamalıyız; çünkii o, te· 
sir tialıalarını her c.ıt artırmakta 
devam ediyor. Şüphesiz bir çok· 
/arımız yapılan işi anlıyoruz; 
ga sadece gülüyoruz, yahut İi· 
renigoru:ı. Fakat işin aslını tam 
manasiy/e kavrıgamadtğı için 
yanılanlar bulanması da müm
lr.ündür. 

Propaganda en çok radyo 
ile yapılı!Jor. Ba:ıı radyo mer
kezlerinden ög/e ıarip, ıarip o/
dulu kadar da tülürıç şeyler 
3Ö!Jlerıigor ki insan bunları din
lerken harbin bu memlckt!tlerde 
zerre lr.aear mantık bırakmadı;ı. 
na İ11unıyor .• 

"J üık.ige müittfikler tarafı· 
ırçtiii içrn başına zelzelt:, sel 
gibi felölc.etler geldi/,, Berli.,, 
radyosu böyle söylüyor. Kıskanç
lıgın, ilıtirosın •eler söglettiğini 
göıügor mufunuz ? Yitmincı as· 
rın en ileri teknik mtmlt.ketie· 
rindcn birinin ajzından hôyle 

bir söz çıkmalı mıgdı ? Birim bildii, 
miz tabii hadi~eler tabii sebeplerle 
ızah edilir; Bögle ortaçaj düşünüsü 
ile de;;1 J Türk miUetine bu Şt!· 
kilde hitap ctme1C onu anlama-

11,akfan buşkw "'"'''"'"'" dt1 ıelir. 
Biz, 9crine göre, bunlara güleriz. 

Bir de sögligenler hakkında men
fi kanaatler eainirız. Onların yap. 
tık/arı kendilerin• fayda deıil 
zarar oerir. Bizim dılde bunun 
tadına «kaş gapa.vım derken. göz 
çıkarmak lı derler; Mezbuhane 
gayret derler. 

Sonra, Vci-Nu'nun dıdiji 
gibi Tıirkiyede son zamattlarda 
petrol de bulunmuştur; Bıı tia mı 
/dök.et? Tür ... iyeıe düşma11 olan-

lar içi• belki, fakat bizim için ? .. 

Kapa/J ola/Jm J 

Necib Fazıl Kısakiirck «Son 
felirafı ta "Mılli em11iyetimiz,. baş
lıklı üç fıkra yer«ı. Bu gastla
rı okwgııcularımıza tavsige ederim, 
gazeteler halk•vinde oardır, lüt
fen okusunlar. KrJ/metli muhar. 

rir içimisdclci yabancılardan sa. 
·kınmamız lcizım geldiiini, bu hu
susta hükumete, orduya w Jıallca 
düşen vazifeleri belirtiyor • 

Şu günlerde şehrimize pelc. çok 
gabancı gelip ıidigor. içimizde 
de tıar. Bu111l:mn hepsi,,in bidm 
üzerimizde fÖz le.ulak kesildilcle. 
rini inanm1ga11lar bôıtla·dir. 
Harb ue siga.tet hakkında ağzı. 
mızdan çıkacak tek sözden, adım 
attıımısda., bakı~larımızdan ma
na çıkarırlar. U!Janık olduğumuz 

m•hakkak; /•le.at daha çok uga· 
lllk olalım I Yabancı olanlarla 
Jconu~•rken çok kapclı, oe ı ... tik 
bulunalım. Şüphelenaitimiz en 

küçük hareketlerini hemen polise ha 
ber verelim. Kendimizden olanların 
bile ıalıularını ilgilendirmiyen 
hususlllrda, milli sırlara alöka 
ve tecessüslerine şüphe ile baJıa. 
lırn 1 Böyle nazik zamanla~tia 

hazarı tık söz oe hareket mukad· 
deral tayin eder •. 

Okul müsamereleri 
23 fvisan mürıasebetigle okul· 

larımızJan bir ikiıi - galib~ 
lskt!11derpaıa ve Gazİp!tŞtı • müsa· 
mereler oerdiler. lküirıde de bu 
lunamadıiıma üzüldüm. Bulunan· 
/ardan övenler oldu. Ben wdecc 
başöğrctmettlcrin temsile başlan· 
ınadan ö11cc söyledikleri sözler· 
den bazılarını ainleJim ; kıymet· 
li arkodıışlar okul - aile miinrı· 
setlerinden bahsediyorlardı. Ne 
kadar igi 1 Y:ılnız söglenileıt ıöz· 
ferin daoetliler tararfından iyice 
anlnşıldığını zannetmtyorum Çün· 
kü ikinci müsamerede bir ara 
uirc.mıştık. /çerda pık çok gürültü 

vardı. l::>elki ka/rıbalık olduğundan• 
dı. Fak.at böyle yerlerde bin kışi 

bir kişi olmalı dejil mi ? A.ıuba 
müsamereye talebe velisi olmıyan· 
/ar mı doldurmuştu : Bu gibi 
müsamerelerde daha çok okul· 
da bulunan çocukların velileri 
iulunur. 

Bu çeşit müsamere/etin çok 
faydalı oldu;u muhakkak. Okul· 
larımııı takdir ederiz. içeride 
dinleyiciler tarafından sükunet 
tia lt!min edılırse mesele kalmuz. 

Balık 

D1:niz kıgııındagız ve balık 
meosimindeyiz. Buna rağmen Jo. 
kantada bir balık ir.karaır oeya 
tavasını 25-3J kuruşa gı"goruz. 
Ka/Jahut Lokantacılarda değil ; 
balık kahalı. Sebebi çok tutulma· 
ıormuş, y•nus aGcıLııı gopılıyor· 
muş, balık 1Jtma işı bir kişinin 
inhisarında imiş • 

Her ne hal ise, halılı ucuı· 
latmarıı n yolunu bulmalıgır.. Bu 
şehirde gaşıganlar bu dcaız niy. 
neıtinden /agdalandık.tan. başkcı 
iç şehirlerimiz halkına da go/ia. 
malıyız. B•, gapılmıgacak iş de· 
ğildir. ,.,ıslı olarak ıle alınmalı. 
Kıios. 40-5ıJ kuruşa kaç hemşe· 
ri kalkanballtı alır d11 ger ? 

Do balık. bahalıltğını tördük-
ce ''Hamsı name,. şairlerinin ham~ige 

bu ııcu:ı balrta banca destanlar 
gar.malarının sebebini daha iJJi 
anltgc•rum I 

Sokakta 
Solc.ak asrımıı.ın en alakalı 

yerlerınden biridir; Bırcok işlı:r 

ura.da d.önt:r. Dttvrimız insanıarı 
kafes ark.asında kalmaya taham
mül edemiyorlar • 

Yalnız bazı geçlerimiz solcak
larda güzel hareket ne oldugunu 
ga bil myorlar, ga bılmez göıu· 

nügorla.r. Geı;en iece gaı.ımı gaz. 
mı~ yatmıştım . SaıJ4 24 ü geçi· 

yortiu. Sokaktan öıLe aesler 
geliyordu k.i tıltiı ettım. gürültü. 
lıl gülmeler, ha!Jkır11talar. V. S. 
Bir kere o sa..ıd•tt• sok.akla iÜ . 
rülti eımdc. en ha/ıf manasiyle 
sagiı.5c slıktır. Sonra kan•na da 

a~k.m bir iştir. D.Jha dikkailı 

ve saygılı olmalı deiil miyiz. ? 

Tunc 

Norveçte muharebeler 
devam ediyor 

Aokar• 2 ( "A. A. ) -11.r• Dılerlal 1enldto •Oteddit 
Norvecte kara'"•• han ıau· lltf• bo111bardı••• ıtmlşl.,rdir . 

Jıarebalerl dua• etaektellJ,, Garp cıphealadı m!blaı bir flJ 
ıaauıı • .,. ıı1e1aı1 .A&•aa tıı· . roktu. 
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Çene suyundan 
Ata suyuna 

- Geçen nush ad1Jn mabat/ -
p 
Baş ve ki 1 imiz in TeLg ra_ f ı 

dağmdaki Petrol sondajlan 
K t'i neticeler verdi ... 

· lzmitte Belediye çlfpını
yor. lş çok. para az, buse 
beble ~eledi eserlere rast
lamak güç, y11/mz en mü Dr. Refik Saydam Malatyadan Erzincana geliyor . 
him bir ihtiyacı karşılamış. Aakara 2 (A AJ _ PP.trol 

bununla öJünebiliyor: lçme l satı1111m tetkik tcıukte oıaa 
suyu. aa1ı• batn!{llimis Dr. Rerlk 

Çene ~uru d~nilen ve Sayd m, Rlsmlldea 11tıtıdıkl 
şehire uzaklardan getirilip telgrdıç~k fşlordir. Rıım•D dı
tevz/ edilen bu nefis su 1 ğıcd . yap ı akta olaıı ıood jıa 

· lzmit_ h~lkını ~h~a e~miştir. I bu g9o.k0 .,. :ı;iyeli mr.t,..h11:nala-
Kımrnle goruşmuş. ko na kat'ı Undel rioe göre bir 

nuşmuşsam, her ağızdan 

1 

pıtrol mıatakesınıo tez, burudu

duyduğum şu olmu~tur: Mrntakuın eırni letekktıl&ırıQa 
Ç"ne suyu lzmitin h yatı. müsait buluomuı bu teııbure 
d1r. Onu IJı!tirenler var ol· buıuıı bir kıJ t<l ••r ekt~dlr. 

Buııaa hududnau Te nrlmlal 

te1blt içla daba auteddlt ıon· 

tlrj'arı itıtlJac nrdır. BundlD 
•~nrıkl m"utye mDt•b11111lır
ea tHbit odllectık Program dı· 

btllade dnım oıuaıcaktır. Ba 

huıuıtı leıp eden tabılıııt bn
yQk mlUet •ecllsl.odea lıtenıt· 
ctrtlr. 

Baş'8k.ll btrıberlerlad• llt- . 

tiaat vekili ile •adtn &raftı!' ı 
•oıtltlJü mQ41!9 H maly tt 

oldutu halde ~agl• on beıt• 
~hlatJ•Y4 rel ,, Ye lıtaayoadı 

nll. belediye reisi parti n halk 
evi relılorlle TlHlr•t idare erk& 
aı v• tul~ hrafıadu kartılıuı. 

mıştır. B f T klll lı trenla t•· 
Teltkufa mQddetlnH ıorn-smı
lerdı buluımu~ n oa otusdı 

Erılocı .. mıtneccibe barekıt 

otml11tlr. lld\ı t Teklli Hı madıa 
tetkik n ara ı eııııtitıııo Mı 
lltJada k."l ışlırdır . 

sun la~ ~------------------------------------------~------~----~--------~ 
Çene suyunu iki gün 

içebildim. Ve sonra aradım 
yıllar yeçti .. 

lzmiti hatırladığım lJn· 
/arda Çene suyunun b~rr11k 
çağl111ışını içimde yaşatlf. 
7 rabzonun bu yöndan baht
sızhğma. nasibsizliğine vah· 
lın1rdım. 

cenberlaynın beyanatı ' ~ ~~~~~'---

o e ç Alman Şikan olmıyacaktır ! 
An.kara 2 (AA.) - lorlllı • 011111 bir feJ Tana oda Non• 

başve Uı bu KOD n koma. f ela mutecnlıln ştt olm11111a 
ruı Ilı yııptı ı beya ~tt11 tOJl• ı •ftaatle ~tınlyecPıinıbdir. A.l
de iştir : Nor•ec b rbiahı pılaa- maa tiloıunıt Yeraiıimi• b~11r. 
çoı ou yıp k için vı:kit beauı Jar o dereoıdı bOJllkttır kı bu 
çok erkeııdlr fak t mubıkk:ak dl••nıa denh kuvvetleri mu 

-.;;: :::x=:::: ..-.......---

vaumealol tamunlle boımuş Te 
ınottefik filoların bir kısmı •im

diden Akd niıio •ırk hnz'll!ll!l· 
dı btıluumıkt '" bteudenye-

Bisiklet teşvik 

yaraşlar1 
12-,-940 Pazargünü 

saat 10 da Kavakmeydandı 
Bölge luka/i önünden baş
layarak Sera deresine gidip 
gelme ~o kilometre Bisik· 
/et teşvik yar1şı yapdmlacak 
tır. Bu yaflşl1 kulüp ama· 
tör/erinden bi1şka diğer he· 
veskarlar ve Ta/ebelerde 
iştirak edebilirler. yanşa iş
tirak etmek istiyenler Bi
siklet/erile birlikte yanş kı

yafetinde $8at 9.jO da Lu· 
kalin önünde bulunacakli!Jr 
du. Birincid~n üçüncüye 
kad;lf madalya verilecektir. --·.....---

Veteriner müdürü 
Ankara etlik labruvatorarııla 

yeni çıkan ıeram ve aşılar ~ak. 

kında wı•lurnat ~dinllmesi içi11 
bir kurs açılmıştı. 10 hı1gük ,,; 
/ayf't tJeleritter müdürlerinin iı · 
tirqk f'yleclifi bu lı:.urı 22 gürı 
devam f'fmiştir Kursa iştirak 

f'derı uilô9etimiı: vetuin•r mü
dürü 8. Hilmi An/.:.araoan ıch· 
rimfze eelmilfir. 

t=-------~--1 
t~~e~e ~~:J 

Ne diyorlar 

Ne konuşuyorlar .. 
Ak 1açlı ihtiyarları• ltatb•· 

ı• •erdill raa1tyı yakin otar· 
4um. Şöylt09 toauşuyorlardl: 

- .Aı. çot bir ser••'' 
bulmak, it tatmak, koçak bit 
alış Yerlşle pfyuıya ilr~•~ 
kabtl .. Kabil ımmı, Hl.Ha 11' 

91adH ıoara bOyle itlere ıt· 
rltraek olur •• '? Sarılu•I'' 
bır ltl iteermık, iıtnmık Jı· 
ıt•gellı. Ta1yaro bileti bile ••· 
t11ık tıkattı dotllfı ı 

- EaanetçllJt J•PIQIS l 
- lluıl? 

- Bilini• •mıaı, Jla. ıot· 
aık lıteuia. Sıukl o uın••' 
J•tlşmedi lı •i ? Haal. eru•· 
ıJı kad111lırıa p ralamu Jşt•t· 
met, feJıe Tern.11k, yeti• ,,. 
viodlrmell, ıııavap kıuaaak •· 
1111ia yokmu ? 

- .\.Dlıj a ıdt . ? 

- 8 ~Dira aıalıyıcıtı• tud.•~· 
Eik.idıta tıfeyll ıeçinm Jt ııu· 
yealer ktııdilerioi m rhımı:aıtıl 
bıyıun r K01itererek bebıl•' 

mıclu oç bet kuru~ tMYet kıl· Devirlerin ve Bütçelerin 
iciz kaldığı "Trabzon un su 
derdi .. Büyük ve !Ay~mut 
insan. lltatürkün son şe 
ref re izzet veren seyahat· 
l•riltı halledilince, dört yıl 
ilk bir mesafede gıbta ile 
bırılctığım Çene pmsrım, 
6z diyartmda da hayata akar, 

merika elçisi 

Musolininden 

izahat alda .. 

Büyük Britanyanm Ekonomik 
Kayriakları 

•ış yeti:nlerlo evlerloe ıo.tııl•· 
rık " P•rıluıa111 bıaı ıetlrl•• 
fllH Tere7im, Çot 15111, ltl••· 
muada araaıra iten cebıa.ıeo 
ııiLı r .miıw ed .. m . yaıı& df' 
tll mı, puanıı ltofu boıııaı• 
Hndıkta ııiçıa duuuu. So•t• 
e1iaiıd•11 lt1ı çıkar, ııkuılıJ' 
tıQftınıolı., öor n aiHer dök• 
re~ zuaua yetimleri mUk•••" 
huı kıfeııie 11okar, para artırıl· 
mı7a veıHmeı, 1'.eudııl bır ıı· 

cıuıdaa çOp.ı.ea iye bıflar, bOf 
hı1ctt çoıt paralar toplar, 1•1 

ı.;or H ı .ı:upleria tht " ço~ 

cana cın katar görmüştüm. 
DMğermenderede l1 ç ı I a n 

kuyularm gür flşk1r1şlar1n1 

.Anlur 2 (A.&.) - Amerika 

ma Homı içi i don Muıollol 
H bu ınade Clyuıo il• gOrDf· 

seyre d11lanlar arasında. tifo mnotnr lııluıcıliııi ile eııtern1110· 
kurbanlarının derin ıst1rabile ı nslyetlu vu bllb,.1111 A~dtı· 
bnğrı yanmış flna ve Baba 11lıdeki vuiretlo lcklşerla:-ı kar

/ar. taze bir hayatı içine . şısıı::dakl Italyın ciyetlf"rl hık· 
sindirmeğtJ hazırlanan yav· kında m slu et almak erzuıuu
rular mesut oldular · Şehir da buluado u ö ı nmeltedlr. 
Halkınm günlerce taşmdığı 

Hergün. müttefik ve bi 
taraf memleketler matburtfı 
lnqiliz Dominyon ve !<.o/o 
nilerinin lngiltereye yapa · 
caklart yardıma dair bir ta 
kım havadisler veriyor: im 
peratorluk Hava projesi 
- Kanada ve Hind asker· 
/erinin gelişi - livusturyall 
tayyareci/erin muv,,salatı ... 
Gibi b•şliklar görüyoruz. 

bir kösesini gösteriyor Ora 
da. her yaz binlerce dönüm 
münbit arazi sararan bu4-
dayla altrnlaşmıı/(tadır. Ka· 
nadanın gecen seneki ihrB 
catı 120 800,000 kiledir ve 
Kanada buğday anborlarmm 
kapJ/arr bu sene Müttefik· 
/er için ardına kadar açıl 
mıştlf . su başmda görülen sevinci 

bu memleket asır/ardır ilk 
defa ,bütün açıkhğile yaşı-
yor ve yaşatıyord:.;. Trabzon 
için "muazzam bır dava,, 
olan su fşi h11/ledilebilir 
miydi? inanmak güç fa · 
kat eser meydanda .. 

Günler geçtıkce yanlan 

--
Daimi Encümende 
Vilôgel daimi encüme1tİ CM· 

ma tünü meklupcrı B. Behçıl 

Ertanın riyaseti oltırıda loplan· 
mıı ve bcuı karadar itıihazın . 

tlan bafka ünakaıaga konulan 

Kireçhane golu mütealıMt 8. 

sokaklar. ylftilan düzlükler· Mehmecfe ihale edilmiştir. 

Bu havadisler, birkaç 
hafta evvel İngiliz lmpera 
torluğunu teşkil eden muh 
telif milletlere mensup aza 
lann verdikleri sözler.in ta 
hakkllk etmesi demektir. 
/mperatorluğun insan kud 
retinin seferberliği henüz 
başlamışdır; her geçen haf
ta zarfrndil gittıkçe artan bir 
eneıji ile seferberlik devam 
edecek ve soaunda dünya 
mn şimdiye k11dar görme· 
diği muazzam bir sılahlı 
kuvvet teşekkül edecektir. 

Buğdaydan başka KCJna
da son derece ehemmiyetli 
takriben yüz nev'i mahsul 
ihrBç eder. Geçen sene KtJ
nadamn nikel ihrlJcatı 98-
343 tondu. Gazete kaqıdı 
ihracatı ise 2.475.391 tona 
baliğ oluyordu . 

de can d8marlannı uzanır 
BÖ't!· göre inandık. 

Geçenlerde. kontrol mü 
hendisi B. Fikret'in gav•te· 
mizde intişar eden beyana· 
tı hatırlarda,· Temmuzda 
suyumuza k a v u ş a cağ ı z 
flcatürk devrinde başlan ilan 
Jnonü devrinde sona eren 
ôir eser karşısmdtJ bulunu· 
yoruz. 

lnönü'nün, fltatürkün 
devamı olduğuna misel ve 
ren işte bir eser daha . 

Dört y/I sonra; bugün 
Çe'7e $Uyunu imrenmiyorum. 

illa suyumuza ka·1u c:u 
Culrl :ı 1oruz. 

Yeni Fin elçisi 
Ankara l ( A. A ) - Yeni 

Flıılan•.v~ elçisi don Oğleden 

sonra Reisicumhur tarafından 

kaba\ edilerek itlmad mektu· 
bt1au takdim etmiştir. MO.laknt
t& barfclye umo 1 katibi bByOk 
elçi Numan Menemeneloğla 
hszır bulunmuştur. 

Ba~vekil Petrol 
sahasında 

Aokara 1 ( A. A ) 

l•şvckil Dr. 
H f. Saydam rtfakatnıd t ttsat 

Veklll birinci umumi mnre iş 
Kolordu Kumutanı DJy rbn ır 
Vallıl mıd n tetkik arısına Gt· 
nıl dlrek.tcrn lle petrol gurı.. bu 
olduaa halde bu ı b b tr nle 

Dl1ubaiu dıa Bl• il b r ket 
~' ııur. 

Paralı mükôfat 

atışı 
12 5 - 940 Pazar günü 

saat 1 J den J6 Yt! kadar 
Kanite mevkiinde paralı 
mükafat atışı y11pılecaktır. 

Birinci. ikinci ve üçüncüye 
münasip hediye yirminciye 
kadar takdirname verilecek· 
tir. Yatarak destekli beş 
mermi atılacak ve beş mer 
mi hedef için 10 kuruş ılı. 
nacaktır. Bu müsabakaya 
herkes (Kadın Erkek) gire· 
bilir. iştirak etmek isteyen
ler Bölgeye müracaatla isim 
/erini kayd ettirecek ve pe· 
şinen 7 O kuruş vereceklerdir. 

=,; H -

E:a9 

Fakat imperatorluk kay 
naklannm diğer büyük bir 
seferberliği de başlamıştır: 
Yani hllm madde ve eşya 
sel erber/iği. fln11 m-mleket 
harp ihtiyaçlarmı ılan ~tti

ği günden beri dünyamn dört 
bucağma yayılmış olan er
kek kadın bu d11 vete icabet 
etmektedir. 

J numaralı resimde buğ· 
day görüyorsunuz. Bu Ka
nadaJ11 bir tarlanm yalmz 

Sat1.:rla 

Geniş mikyasda buğday 
istihsal eden diğer bir mem 
leke! de flvustur4/yadır. 
fakat buğday flvusturalya· 
nın ikinci derecede gelen 
bir mahsulüdür. Yün birin
ci dafda gelir. (2) numarali 
resim /ivusturalyada tipik 
bir koyun memleketini gös
teriyor. Yeni Zelanda koyun 
eti ve yününün hiç bir yer 
de eşi yoktur. Her ikisi de 
halihazır h "pde büyük bir 
rol oynayac.:ıkdu . 

( 3) Numara/J resim ta· 
mamıle başka bır I mper11-
torluk mahsulünü. Sinqa
pordaki kauçuk veren ağaç
/eri göstermektedir. lngiliz 
lmperatorluğunun muhtelif 
kısımlannda büyük mikdar-

Kar mı, i tikar mı ?I 
Ele alınması , üzerinde durulması 

Jazımgelen bir mevzu kaşııındayız : 
Ahval dolayisiyle Alman ve İngiliz 

gübresi gelmiyor . Üç dört kişi birlik 
olup Ruslarla 30,000 çuval kimyevi 
gübre bağlaomı~lar , fBizim yaptığımız 
tetkiklere göre bir çuval gübrenin ma
liyet fiatı S,S lira kadar olduğu halde 
ikinci ellere toptan 9 lir ya aatılıyor, 

yani yüzde elliden çok fazla bir kir la .. 
io;af ile dilşünmek lazım: buna kir mı 
denir, ihtikar mı ? 

Rcnçbere, zürraa, köylüye yazıktır. 
Üç brş rı.y içinde üç beş· kişinin cebine 
ıözd.: kar olarak girecek olan yUzbin 
lira, asla normal karın ifadesi değildır. 

Bir tetkikle mesele şilpheıiı. anla 
tılacaktır ..• 

' 

YAZAN: M'f lu Hınılowv 

da istihsal edilen bu mad
de ağ1r sanayi için her Zil'" 

m11n elzem bilhassa harpde 
hayati bir ehemmiyeti haiz 
bir maddedir. Elektrik ve 
makine sanayii yalmz sene· 
de binlerce ton kauçuk is· 
timt1I ~tmektedir. 

( 4) Numaralı resim af. 
tın sanayiini gösterıyor. 

Robinson Deep madenlerin
den yeni çıkarilmış •ltm 
cevherlerinden birkaç vagon 
dolusunu görüyorsunuz. Ce
nubi flfrikamn senelik altm 
istihsalatı laymet itibarile 
l.5rO.ooO steıline baliğ ol
maktadu. Zua, Cenubi llf
rika cihanın en büyük a/. 
tm müstahsilıd1r. 

Cenubi lf frıktı ayni za 
manda diqer made11/erin dd 
bulunduğu zengin bır ülke· 
dir. Sc. nelik ka/,ıy istihsala 
tı tahn~.nen 7.0v0.000 ster
lin kıy metindedır. Bakır sa 

hıırcuııeyıcıı. Şt dilik t• o• 
1'ucufı .. DU· '"W•D ıdııre ıı;dıfl' 
rın, bıı~ c~l.nwaeo nrı1oruOJ· 

p rıuııı f ııdtıt w&iuuımel ışıı· 
yCJr, OH ı V4JC&&UIJt aı>aru cı.

gl,air,. dor, Ha.t1er ieÇer, bit 
tlıt boıup o;ı91a. Oluuıcıuwıl 

u1aır .. uıatı:ag bet .lrnruş, .,, 
11..uı; YŞ, ıu:llaOd IJlr ile&ııpıa eJllll• 
oeLltt&.l puayı fı:Uiale bıruıı.t• 
w.r, lıllltı& c;o • v Hı 1tU~Jdl 

bı>lÇH• bmı <;ıK.Arılır. 

- N" il&.. ~wdava ıcçtıt· 
uıttwio bı.ı t•uıoı ua ışıtuuuJlı~· 
uuı. 

- Ewauetc;i li ci Roe•P 
eteudı, dtillUthtH Dtr ıiııw voıl•· 
üu ııı.ıyuae a.ı ıuıtrvali..ır )'ı~oııf' 
tı l>lıldUU • 

- .Suara na oidw ? 
ıtl 

- K e oıı.cıık.. 'i ~llm h•~"' 
yıyt:oier feı~n uı..ıuı wu 'I 

nayii is~ hemen 30.00!J.000 M"vıu cıe"ışu : f 
Sterlinı bulmaktadır. - ru gdıyor. Şu BoıteP' 

uir ıDl'liirtt illiltüe ie~llrli6t1er pi Her nevr gıda maddeler, 
eofo.:ıı Olur. 

et, yağ. şeker, çay bahdrat eı 
- Ev_,t, ~ncuı... bir biaılll 

ve meyva bilmez tük~nmez le kabildir Vd outuQ 'l'rıaoso' 
mikdarlarda mevcutdur. hılk.uıı aaviodireceit çok otll' 

(5) l'fumaralı resim Hin tteaımd bır oser vucucı• i•tJ· 
distam Uarbideyerliltui kah- rilwif o!ur. 

.... 11 .... ~~t=op=l=-a=rk=e=n=g,_ô=·s=te=r=m=e=k=te=d=iı=.====~==-=S~ 

ingiliz tebliği 
Aakera ı (o A. A. ) - logilı:ı haroiye nezareti şu teblİ~ 

ae9ret111ift& : Domb.ı11 bö ıeaiı.Lfh bQyQk. bir ceJDr ti• muh,rcP 
1 

de liritaaya kıta•ta dQf aına bQtiln iterlem• tewıbbAılerillt 
mııkneı.net etmektedir Norvec aabılleri boyırncı 1eni k.ıt•l"~ 
ibrac ıallm! tir. Orta fark ercıı11ıaau t•"•iye etmek tilere 11 -
RodeyH .kıtııalJ dllu SY••lşe calmlştlr. lnrHtereae ıkdenl•"'' 
g~çecek vapıu!arı lıaaUı.s vapıırhm tçio ilıtıyat tedblrl•ri aı111d, 
~ıırdl Hl'I.Ui~tır. Se!Alıi71ttıu lngillı wanrillerıad&o Roytıt•, 
ogu~adljlhıe gOr• 7Gk1 k. weıuliyet uulk.ıunl rıuı işral ed', 
h.a11aolarıa 1011ttmlw oldukları ı ulukıarı n ltalyaıa watbuıtıP~1 
ıataıvı iı11ttl ıııare~~L ıuu ıa ıuılarda 07ltt bır ıllliıiyet auıııştı141 laghl~ ııu&nm-.i A1'.Jonıil .lualeJecdk 1avuıı ııwueri b.ak.ıuıı 

0 O!i~l JllllY•ll l6dbirum lmdt lu:ıUCllllDU Ulı11.tllalitıc. 1 l!tillı b~i'dl 
m\tli lHl te.ıblrh~ri lüıumu;ıdıso fıa,111 wUtld.:tt ık.ıım~ aiyeUO 
Cl~K tdir. 

· T oshihan ila 
1 

l M tJl• 9~0 tıırlbti gıızete · :ı: a Uı.; luo!l vı! r' o 1tıocıl -~ r 
1~eri.:ıd'5 a.eıredlıen Trabıoa icrı c. .. iı t~~ ı.ı ı... ıt~ .aı ıır ..ıJ• 11 -· 

oıı .aut gUaleri ao-5-~~o Çarı•a&bıı d~au 30-5 -940 peri11 

bd lı{UüQ u!\iiji\I h&.ıuıııea ıl " olunur. 
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Muht rl 
•• o 

ve ihtiyar Meclisler"nin 
ceği Devlet işleri 

Orman işlerind • • 

- Köyftn ve ya ın köylerin ormaol rmd 
Yangın çıkarsa ahaliyi hemen oraya götürmek 
ve ıöndürmeğe çalışnı k (Y n~~n) hemen sön
dürülemezse yakın köyler h hsı yardım koş
ll>a~a ve sıra ile yangını söndilrmeğe mecburdurlar. 

- Orman yaogmlarıoa gitmeyen ihtiy r 

lneclisleri ceza görür . 
- Köylüler Hükumetten verilecek mQsaade 

Gzerine Devlet ormanlarınd hayvanlarını bed .. 
'fa otlatabilt-ceklcrinden muhtarlar her sene 
ahaliden hayvanlarını otlatm k istiyenleri ve 
hayvanlarının 8 e kad r olduğunu bir deft rle 
orınan memurlarına bildirmek, orm nıo hangi 
tarafında hangi mevsimde ve n k d r bir za
lllan için' hayvan otlatılabileceği~e dair orman 
lllelllurlarınıo vereceği müsadeyı d köylüye 

bildirmek . 
- Hududu geçmemek üzre h r köyün h y-

Vanlarına bir çoban vermek· 
_ İzinsiz olarak miri orm nl rın lav rilen 

hayvaalar, köy halkına a~t değilse. tutulur, muh
tara teslim olunur. Sahıbı t rafıod n icap eden 
Para cezası ve tazminat tutarı kadar bir para 
teslim l mazıa hayvanlar 20 den ziyade do-o un d . · ı_ · 
ğilse bir tane, 21 ile 40 arasın a ıse ı~ı tane, 
4 l ile 60 arasında ise üç tane v bundan f azl -
ıı içia bu hesap üzre icabı kadar h yvan ıatmak 
v~ parayı mal sandığına te lım etmek_-

- Köyler ahalisi, baltalı~l rındakı taçl~rı 
başka köylerin ahalisine kestırme eğ ve r
tnanı harap ol•akt o kurt r .. ıy mecbur olduk
llrarıdan bu işte muht rlar goz kul k olmak. 

_ Köylüler her sene kendilerine kerestelik 
\te yakacak olarak ne kadar ağ ç lazımse bun-
ları muhtara bildirirler. Muhtarlard bunl rna 
bir defterini yapup Mart nih yetiod or alil 
ınemurlarına verirler, en son M yıs nih yetine 
kadar aemurlar tarafınd n gösterıl cek yerler
de ağaçlara tamga vurulur v keıilebilecek 
ağaçlar 2österilir. Ahalinin kesebıleceği ağaç
lar yalnız bunlar olduğu d a köylünün kendi 
•raba ve bayvanlarile pazar yerlerine v kasa
baya getirip salacakları odun ve kömQrün or
tı:ıaa memuru tarafından gösterilen yerdea ke-
3İldiğine dair ihtiyar mecli~ince köylünün eliae 
bir · ilmühaber verilmek (Bu ilmühab rin hükmü 

bir ıenedir) . 
- Yangın, Sel v zelzele yüzQndeo tamir 

Ve yeniden inşaıın lüzum görülen ve evlere 
'ie mekteplere icap eden kereıte için ihtiyar 
tlleclisi mazbata y pm k ~ 

- Bu mazbatalar idare heyetlerince tasdik 
~dildikten sonra orm n memurl rı a v rilir, bun
lar tarafından göst rilen yerd ağaçlar numara
lanır, köy ihtiyar meclisleri namına ruhsatname 
"erilir ve damgalı ağaçlar ihtiyar meclisine tes
lilll edilir . 

- Ormanlarda damgasız ağaç kesilirse la
zırngelen cezayı ve tazminatı, kesen verir, ke
senlerin kim olduğu anlaşılmazsa ruhsatnamede 
isimleri yazıla olan ihtiyar meclisi verir. 

Maarif işlerinden : 
- Köyün maarif işleri tamamile ihtiyar 

meclislerinin ilzerioe düşen vazifelerdir. Birkaç 
köy birleşerek bir mektep idare ediyorlar.sa ih
tiyar mecliıleri bir araya gelerek toplu bir (Ma
arif Encümeni) yapmak ve kazanın maarif en
cümenine de bildirmek · 

- Her sene marttan başlıyarak nihayet bir 
ay içinse 7 yaşından 13 yaşına kadar olan ço
cukların bir defterini yapıp mektep muallimine 
vermek ve mektep açıldığı zaman çocukların 
babalarına, velilerine haber vermek . 

-- Herkeı çocuğurıtı mektebe vermeğe mec
burdur . Vermezlerse muallimin müracaatı fize. 
rin• bu çocuklar muhtarlar tarafından tutulup 
mektebe kaydedilmek ve babalarına da haber 
vermek. AileJeri yanında tahsil gördükleri hal
de imtihana girmiyen çocuklar için de aynını 

yapmak. 
·- Melcteb.e gitmiyen çocuğun babası sebe

bini muallime bildirmeğe mecburdur. Bu mec
buriyeti yapmıyan çocuk velilerinden 5 kuruş
tan 25 kuruşa kadar ceza alınmak için ihtiyar 
meclisince karar vermek . 

·- Muallimler tarafından çocukların mektebe 
devam etmeyenleri hakkında twtulacak ve har 
hafta nihayetinde muhtara verilecek olan defte .. 
ri muhtar imza etmek . 

-- Hiç bir sebep yokken haftada iki gün 
mektebe gitmiyan çocuğun babası ihtiyar mec
lisi huzuruaa çağrılarak kendisine tenbihte bu
lunmak. Davete gelmiyen babalara ihtiyar mec
lisince bir lira ceza hükmedilmek, ikinci davete 
yine gelmezse bu cezayı iki kat yapmak. İki 
defa tenbihi ve bu cezayı alan babaları da hil
kumete şikayet etmt:k . 

Fındık ihracatcılarına 
TİCARET VEKALETİ İHRACAT KONT .. 

ROLÖRLÜGÜNDEN: 
Mer'i f ıatbk lb.racatıaua lllArakabeılae dair ol:n aamelllo 

s '8 9 11aoa mıddılerl ıa•olbloce aıtureı hallude ihraç .. ilıcık 
'l'rabıoa aıatık11ı 1939 1ılı mahıultı tombul n ıivrl tç H ka
bukla fındıklar l91ratntl• buluaabilecek kllçQk taaelırla aıuti 
tolıranıları Ue, ı~ lncl aıddedc hımt geçen batlık Hya buru~uk, 
ulu, ektluaımlt H acalaŞmamıt limonlu 'e 'urgıın tanelerin 
mıh1yetlerlat ı<>ııterlr numuneler aşağıda yazılı oıduau veçhlle 
Ticaret Vek.Aletlnct te11>ıt ve kabul edilmiştir : 

ı - Naturıl tombul H ıifrl iç fındıklarda buluaabllecek 
s millmetr"llk kllbıırdın geçea l:melerln azami nlıbetlerl 7ftzde 4, 

l - Naturel to.a~ul .kabuklu fındıldarda buhıaıbllecek 
ıs mUimetrellk kalburdu i•c•n tıuaelerlo a11mi aiııbıttl 7Clıde 8, 

a - tbturel ılnı kabuklu taoGık.lardı bulunabilecek 13 
milimetrelik ka•burdaa rıçen tHelerhı ızaml alıbetl 7üıtle 21 
obrnk kabul edUmı,ur. 

4 - Nl11moamenln ek ikinci maddeaJ illUCiblace hazırla · 
naa kuıurlu fındık oQmu .. ıert, Vekllet91 munfık aorOlerek 
Tra-ıon lıarıoat Koatroıorıoan dıdrHlndt tııatr ıllllmek. ıı.re 
lıdı tdllaatı oldıt••li•• ktJllJtt Ub olaau • 

uşm r: 
Trabzon askerlik şubesi 

Başkanlığmdan : 
1 - Şubemiz bölgesindeki köylerde buluaan 

311--331 doğumlu ihtiyat ve ruhıatlı eratın se
nelik mutat yoklamalarile 336 doğumluların ilk 
yoklamalarına 8 Mayıs 940 günOnden itibaren 
başlanacak ve yoklamalar 20 Mayıs 940 aksamı 
bıtecektir . 

2 -- Hangi köylerin ae zamaa ve nerede yok
lamalarmın yapıl•caA"ı ilişik listede gösterilmiştir. 

3 -- Köylerdeki 311 331 doğumlu ihtiyat 
eratın hüviyet cüzdanları terhiı vesikaları ve var
sa diğer askeri yesikalarile ilişik Jistede yazılı 
gün ve yerlerde yoklama hey' eti1ıe müracaatla 
yoklamalrını ve 336 doğumlularda yalnız hüvi
yet cüzdanları ve ikişer kıt'a fotoğraflarile iliıik 
listede yazılı i'Ün ve yerlerde ilk yoklamalarını 
yaptıracaklardır . 

4 -- Köy İhtiyar hey'etleri .kendi köylerintle
ki yoklamaya tabi bütüa eratın yoklamalarında 
hazır bulunacaklardır . 

Y oklamaaın nerede yapılacağı yoklama 
tarihi köyler Kireçhane, 8 Mayıs 940, Soğukıu, 
P.elite. Tirzik, Kisarna. Kireçhaae, Arğaliya, Kal
cıya, 

Kireçhaa.e 9 Mayıs 949 Holamana, Kanlılca, 
Divranos Çnkurçayır, Mesariya, Zülmera, Munda 
güzel, 

Kireçhane 10 M~yıs 940 Muada yani. Anifa, 
Karlık. Karlık şömerya, Karlık gozemiya, Kale
men, Mahmat, T °'' Ağrıt, 

Zafaııo.t 11 Mayıs 940 Hosdimasya. Hoskas
tamonu, Hoskooak, Hoıgiraıa, Zaf aoos, 

Zafanos 12 Mayıs 940 Hoabalavrak:, Hos· 
meşelos, Komera, Kavala, 

f)irona 13 Mayıs 940 Coşera, büyük Sama
ruksa, küçük Samaruksa, Kuhla, Dirona, büyük 
ve küçük Şana, 

Dirona 14 Mayıs 940 Kuhali. Masonaizir, 
Mesonaibali, Civera, ki11. Süfla, Varvara. . 

Dirona 15 Mayıı 940 Kalafka, Hatipli, Is
kenderli, Arduçlu, İşkivroz, Zimlaha, Kadaruksa 

Dirona 16 Mayıs 949 Sincan mesahor, SinM 
can camii, Aneni zir, Kocaba, Büyük ve küçük 
Ladom, Karon. 

Dirona 17 Mayıs 940 Digenei zir. Digenei 
bala, Arseni bala, Korikorgen, Hara. 

Dirona 18 Mayıs 940 Cicera, Foşa, Zazana, 
Üiur. 

Dirona 19 Mayıs 940 Bacılak, Hozarak, 
KodiJ, Uzmesehor. · 

Diro~a 20 Mayıs 940 Sifter, Kılıçlı . Sukuri, 
Mukuzi, lşhan, Simona. · 

Her zamankinden 
f a~la toprak sürünüz! 

Yumurta ihracatcılarına 
TİCARET VEKALETi İHRACAT KONT

ROLÖRLÜGÜNDEN: 
Mer'l fındıt ibrac!ltınıo müra."kebt>ıloe dair oizıımoameı.io 

16 ıncı ma1deıinin ikinci fıkraaına lıtina~H. yalnız lagillereve 
Natürel haliGde ihraç edllecek yumurtaların (720) •detllk kft~~;~ 
aaodıklardı HVkiae ba kerr• Tfoar•t VeUletlaoı mQaaad• C 
alt olmıklı k•JflJ•t aıaudarlaı• Ut• oıuar. 
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Donma taş ve lağım kapağı 
e siltmesi 

Belediye encilmeninden : 
Belc,igtc• yaptırılacak { 6(J7) lira 70 fcu,uş bedeli 

ke,if li Do'ltma taş oe la;ım ltapagı imaline ihale ıiinü 
olan 26-Niıan-940 cuma tünü kimse talip çıkmadığın 
J•n eksiltme 6 -Magıs-)40 tarihine kıJdar oR tiin müd 
Jttle temt.lıt edilmiştir. 

Tllliplerin mavalckat teminat malc.hazlarile ee ehli
yet 11eıik11larile birlikde &-Magıs-9~0 pazartesi tüni 
o••t '' Je encümeni'! müracaatlo.rı. 

....... . ~~ .. .. 

Belediye bahçesinin bir senelik 
icor artırması 1 

Okul tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Eoclmeninden : · 

İlan 
Trahzoıı icra mcmurlu2'ııadııa 
Yemi•li ü9 bli vukuf tara· 

fında : 
Satılacok gayri meogullerlo 

bulundotu yer : ArgalyR köy 
kudut n enafi t ı:ıpunuo bozirıın 
939 tarih ., 59. N. slada y zıh 
mam oteml\ftt bir bup hane : 
Tekdir oluuao kıymet • SU lira. 

Yino budut v evsJfı tapu. 
au H ıiran 9S9 tarih ve 60 r\ dıı 
yazılı ma Oşte 114t baoe : 'l'ök 
dir olun n kıymet 150 Ura yi· 
ne hudut ., en fı tapunun Ha
ziran 939 tarih 'e t>l . N. da ya
zılı mamOş temll&t hane: Tak· 
dlr olun kıymet 200 lir : 

Ylae hudut ve ev 8fi tapu · 
nun Haılran 989 tarih ve 62. N. 
dı yaıılı 3 bektıır mDfrez fıo. 

dıklık : Takdir oluoan kıymet 
ıo:ıo Ura • 

Kızı laya 
Üye ol 

Açık artırmafa çı~arıl•ış ol
du~uadaa ' -6· 940 tarihiH mi· 
udif Snli rüoü aut ı ı-ı2 •• 
kadar Trab:ı:oa icra dair•ıi önü11-
de biriHi artırma yapılacaktır. 

Artırma bedeli kıymeti r .a· 
ham~•Hola yüı:de' 76 ioi bulduf\.l 
talcdırde müşterisi üzerine bıraka· 
lacıktır, Alcıı takdirde ea ıon ar 
tıraaıa taa!:ıhüdü baki kalmak ü11 
re artırma oııbeş gün müddetle 
t~mdit edUıcek ve oabeşiaci fÜ 
Du 1~ 6 94.0 Çarşauıbı rüaü ıaat 
.ı ~ ~en 12 dairedo yapılacak 
ıkıncı artırm111nda artır•• betiell 
~ı?•oti mubam•enin yüzce 75 
ıaı bulmadıtı takdirde ıatış 2~80 
nol11 kaaua abkaınına tevfikan 
ieri biralcılır. 

.• Sıtıı P"Şiadir. Artırmata iı· 
tırall etmek ıateyealeriıı lcıyarli 
~uba~meaenia yüzde yediboçufu 
a~ıbetıade pay alcçe1i veyıa milli 
bır banlcnın teminat mılı:buı:uao 
havi buJua•aları lizı,...sdır. Halc
Jarı tapa ıicılile eabit bulaamıyaa 
Gitar ipeteldi alacalchlar da diter 
alilcadarlarıoın ve irtifak bakkı 
eabipleriaia bu hakları ve huau. 

ıiyle faiz ve maerafa da olan id· 
dialarını evrakı 111üsbitelerilc bir· 
likte illa taribindea itibara• yir· 
mi iİi• ıı:arfında dairemize bildir· 

mel•ri lizımoır. Akıi takdirde balt-

Belediye EocOmeninden : 
1 _ Mıııl•.,.tl.• 8tletiigeı1e ait ialtçıniıt 7 ltasir•n 

''' t•rlhintl•• 7 hasiran 941 tarihi1t11 lcrJdar 0{1111 6ir 
1111elll: ic•rı ,,.,,,.JJalc ı•rtnamHI tl~ireıinde .,. •e/cis 
fİİ11 mütltletle oçılc ortırmaJ/a konrılmıııtar, 

2 - Muhammen lcira l>etleli { 1200) bin ilci giz lirotlır. 
3- Artırma' 7 Mayıs 910 Sall ıüııü scat 15 tlı 

icra edilecektir. 
4- Mavaklcat temin•t /,edeli 90 liradır. 
5- Jstelclilerin temi11ııt mo.lc6ıuluil• ayıei ıan •e 

saati• /Jel11tligt .'mctimtnint mul'acoatları ilin • 'unur. 4-4 

Çini, Beton, Su tesisatı, 
Boya, Hamam işleri ve 

. inşaat tamiratı yapılır 
Adres: Yeşilyurt altında No. 39 

Musa KARSLI 5-24 
ları tapu aioilile eabit olmayHlar 
lltıf bedılinin paylaşm11ıadan 

bariç kalırlar. Y.iitealtim verri v• 
belediye ruaumu artırma bedeliıı· 

dH tuzil oluDur. 

Dalıa fada aalumat alaalı: iı· 

teyeaJer '-5-QCO tırihiııdea 
itibarH bflrkesia fÖre•ilıHIİ içla 

dairede açık buluııdurulacılt ar
tırma şarlaameai 215-919 No: 
doıyaya m\)racutla mevcut ve· 
ıailıti rOreltileteltleri ilin elaour. 

•••t•'' ille •ka/u,.tJa 8ô4 lira 86 kııruş ·• ~ tamİ1~ 
r•fltırıl•calctır. Teminati 6~ lir• 86 lcuruşJar. 2490 1 

ıılı artıntttı, dcsiltme "' ilıalt ka11unur1an 46 inci m1tdJr 
sinin (8) fılr.r.,ına ttf1/ilc:ın 6 ·-5-94D tcıriJı;nt teıtJJA 
ıtlfn Pazartesi tünü saat 1.5 de vi/4.get malccımıntla tıf 
lanacaic olsn tleimt encümtncl.e puarlıkla ihtıltsi gapıl 
coğıntlon t'fJrakını ıörmtk iıtegtnlerin her gün encalfl) 
A:al11mi11t "e talip olanların 'lult. ırıtlrı yaıılı g~ n fit! satıl' 
tlai11ti •ncümene maracaatları .. .. J-3 

Teras lzolOsyonu ve Kanalizasyol 
inşaat eksiltmesi 

Ticaret ve Sanayi odasından: 
1393 lira 25 kurııı malcta bedelle Tra6zonde Mofl 

mefJkiintle geni inıa ıtlile11 Bor-:cı binasının teras i.ıolj!. 
fOlla •: lcanalfac:ııJ•• i11şoatı, tifrülın lüzum Ü%ertne ge,,I 
açılc usaile ılcıiltmeve konulmuştur. 

Elcıiltmı 17 M-;ıgiı 940 Cuma günü saat 10 de Trobl 
Ticaret •ı San•Ni ednsı 6inasında toplan•calc lcomsi9, 
leıız.,unda yopılaıalctır. 

Taliplilerin elcsiltmege istiralcları için TOtl Lir'' 
k.ara,Lulc tımi11atı •• 940 §ılı Tic2ret odasında lco#~ 
oltlııkla,ına dair fltsilca ilı /Jrı işi gapa6ilecekletine 'J 
reı111i nıalcamlorJan alınmıı ehliyet vesilcaıı ibroz etme/ 
ıarttır. 

lstelc.liler tfJrttlcı ktşf iı•gi Ticaret oe Stln•gı ' 
ııntla ıöliip okagabilirler. 

Eksiitmege iıtirolc etlecelclerin yukarda SÖ!Jlentn ıöfl 
.s:atta Komsigontı muracaatları i/a,. ofunrır. 1-" 

Kazanç Vergileri Hakkında ilan 
Diklca11 lraJı lcasa11i7 buhran C e.ıa Yekun lh~arneme 

Mülcılle/in t.uli oe SOi/ odı Mahalleıl Sol:•iı N••l istiı•li n•m•raıı L.K. L. K. l. K. LK. L K. namaraıı St'ntsi 

A66as Ahıshalı isle.ender paıa Mumhane /çlcili lolcanta 2 2811 984 197 1181 2 36 939 l· l ·939 dara 15·'§ 
Adil dostum Erzurum s.nJalga ;,,.,ı1,tlt.en11i BJ 1050 420 84 76 580 15 35 919 1 1-.939 • 13 1 i 
S•legm•n o;. Ahmet çelik Jsk•ntler pa. Çö•l~1c,1 Balclcal 700 104 2i 5 31 9-35 9,920-10~39,. 1-l2g' 
Mast11f a Genç • Halilpaı• Tcr•i 2J i/488 1346' 269 2tl1 1857 3550 }39 1·1-9J9 • 1.10,. 
Tarık Yıldız • 1 J Temlftas Lolca1tlıttı 39 1.107 416 83 75 574 35 47 939 , _, _,39. '·''9 
Yaıaf Yaııcı .. • Gimrıilı inhisar bayii 58 1084 271 j-1 325 36·42 939 1· 1-939. 30 fi 

Me.,lüt oj. AiJallala Oztürlc .. Megtltın Kalı•elıan• 6 986 345 69 62 476 3-36 939 6-1·939 • 16' 9 
T~mel o;. Asım Kalebozan • Gimrıilc Aşıı 83 2197 549 110 98 757 35.36 939 8.T-939. 7 /!'9 
Ali rız Yıldırım .. Megtlan Berier 39 5191 2097 419 2516 14-36 ,39 1· 1-939 • J.9 ,, 
Ahmet Uzar Agafilho Erzarum Kund•ra t•mifcisi 119 564 113 23 20 156 3634 939 1-1-939 • 10 'fğ. 
Asiz Aydın Jsktnder p!I. Es vale Berber 255 2625 919 18~ 160 1269 1-25 938 1.1.918. J5 1 /i 
Mehmet yılmaı Saragatilc Hülıümd Fırıncı 42 38088 11426 2285 13111 26-27 938 1.1 938. 28·' /J· 

• • .. /s/tJ/ıa11e 4 2010 612 122 734 2727 938 /.J.938 • 28 1 'g 
Ali Distlar lılcender pt1. Usa11ıe/c.a/c 

,, 
1469 Balclcal 346 4258 1064 213 192 45.Jj 959 1-1 939,, 13 9' 

Defterdarlaktan : 
·1a· • t lc'p ,ı Y•lıarda iı~mler yazılı U erbabı ticttrttin ilcametıalıları mtılıul. olmaııruı biraotn namlarına larlt olanan oırtller laiıalarınt.la ıö;terilmiıtir. /şbıı il4n t•rı ını a ı 

1a11f1• itliar1n JO I • zar/ıntl• itlr•• etmedikleri taktiirtlı matruh •erıil1rin lcati~tt lc.eıbtdeceji ilan ol•n•r. 


