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Cumartesi 

20 
NİSAN 1940 

Çar~amba. Cumartesi gtınleri çıkar 

~ ___ Saqı : 2684 _ iJ5 Siy asi Gazete - Trabzon 
™ 

lskandinavya Cephesinde 
- -

Dlreklllrll, Bq1uıc111 
BF:KİR S0K0Tt KULAKSTZOÖLU 

Fiatl 4 lcr.ıruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
Uzunıokak ; 121 - 123 - 125 

17 mcı yıl ~ 

~~~~~~~-----

Arazi tevzi işleri (f O .T.KA 1~ Harp oteşi 
Bütün Avrupaya 

Yayılacak mı? ! 
~ngilizler Almanlarla temasa geldiler! 

Akçabat, (Hususı) - tenli Cl, p LI 1 J") 
arazı ksmslyoolfırı tarafından ~ -------->' 

P olonya ve Finland.iya: 
dan sonra harp, şımdı 
de ıskandinavyaya si-

12 Alman tayyaresi daha düşürüldü ... 
flnkara 19 ( fi it. ) - lngiltere harbiye nezareti dün gece neşrettiği bir 

tebliğde lngiliz kıtaatmm normal bir tarzda Norvece çıkmada devam ttttiklerini, ha· 
reketin devam eylediğini ve lngiliz Norvec kıta/arı arasında bir temas tesisine imkan 
hdsıl olduğunu bildirmiş. Norvec hükümetide bunu teyid etmiştir. Diğer taraftan stok
ho!mdan verilen bir haberde de Yngiliz ve lllman kıta/afi arasmda Namosos civarında 
ilk musademe vuku bulduğu ve 11/manlarm püskürtüldüğü bildirilmektedir. lngiliz tay
yareleri dün ve evvelki gün on iki ltlman tayyaresi düşürmüşlerdir. Oarb cephesinde 
mühim bir şey yoktur. 

bu gnne kadar mubta~ ve fakir 
çiftclye (100,000) lira deferind

0

1 

(7000) de karlık arazı tevzi edil-
• miitir, 

HenQz tevıl edilmemiş (80,000J 
liralık ve (5000) dt:lcarlık aetrQk 
arızi tahmin edilmektedir. 

Almanyanın 

Akıbeti 

rayet etmiı bulunuyor. Ken · 
di halinde, ticaretile meş
gul küçük Danimarka dev 
leti bir gün içinde Alman
Yanın ani istilasına uğradı, 
Kral ve millet emri vakii 
•essiz sadasıı kabul ettiler· 
Fakat tecavüz hareketi 
Norve~te böyle karşılanma: 
dı, Alman ihraç kuvvetlerı 
•ilahla mukabele gördüler, 
Kral ve hükumet başta ol
duiu halde bütün millet 
tyaldandı, Norveçliler bugün, 
tn geniş manasile vatan ve 
istiklal savaşına atılmış bu 
huıuyorlar ! 
_. Kasıt, yalnız Norveçe de
gıldi, bu sökerse, Alınanya 
bu sefer de tecavüz yelke
nini İaveçe doğru kullanacak, 
koca İskandinavya bu suret 
le Alman hüküm ve nüfuzu 
altına girecek, diğer taraf· 
tan da Almanya İngiltereye 
karşı hakim ve her an teh· 
ditkar bir vaziyet iktisap 
ttaıit olacaktı. Bunun için 
dir ki baskına uğrıyan Nor-
veçlil:r müdafaa hususunda 
Yalnız kalmadılar, İngiltere 
Ve Fransayı yanlarında ,,. ~e 
arkalarında gördüler· Sekiz 
on iünden beri Norveç de
niz, hava ve topraklarında 
şiddetli muharebeler devam 
t<iip iİtmektedir. O derece· 
de ki, harp, merkezi Avru~a 
dan, Avrupanın ıimalıne ın
tikal etmiş bulunuyor· 

Norveçe doiru uzanma 
hareketi Almanya için pek 
de hesaplı bir hareket olma· 
lnıştır: Norveç limanla~ına 
Ve paytabtına ihraç edıien 
kuvvetlerin deniz yolları 
kesilmiş, anavatanla normal 
tekilde irtibat ve muvasala · 
ları kalmamıf gibidir. De
llizlerde müttefik donanma 
hakimdir. Takviye edilmeden, 

hava yo!ile yapılacak yar· 
dınılarla, yabancı bir mem· 
lekette, muvaffak ve muzaf
fer olmak şöyle dursun, uzun 

lnüddet tutunabilmek imkanı 
hile temin edilemez. Vaziyet 
Almanyaca da meçhul .değil · 
dir, eğer müttefiklerin dik-
kat ve kuvvetlerini üzerine 
Çekeçek başka taraflarda 
baıka bir manevra hareketi 
hadis olmazsa, Norveçteki 
Alman kuvvetlerinin er geç 
•oluğu alacakları yer İsveç 
topraklan olacaktır! 

Holanda da örfi idare ilan edildi .. 
Romanya fevkalade tedbirler aldı! 
İngift renin Balkan elçileri vazifelerine döndüler .. 

!inkara 19 (it.il) - Holanda tekmil memlekette örfi idare ilan etmiştir. 
Romanya hükümeti umvmi nizamı ve devlet P.mniyetini azaltabilecek her türlü hare· 
ketin önüne geçmek üzere tedbirlere tevessül etmiş ve bir kararname neşretmiştir. 
Yabıwcıl~~ silah ve her türlü harp malzemesi yanlarmda bulundurmayacaklardlf. Bu 
gü~de~ ~tıbare? bütün silah taşıma ve fotogral makinasr kullanma müsaadeleri ibta/ 
ed//mıştır. lngl/terenin Balkan memleketleri nezdindeki elçilerden bir çoğu bu gün 
Londradan vazifeleri başına hareket etmişlerdir. 

- ~ . ~~=========---============-=-==,,,._==-===== 

Valimiz 
Bir haftadan beri ra

hatsız bulunan valimiz Oı · 
man. Sabri Adal, bugün de 
makamlarına gidememişler· 
dir. Saym valimize acil şıfa
lar dileriz. 

23 Nisan 
23 Nisan hazırlıklarına 

devam olunmaktadır. Mera· 
sim Belediye önünde yapıla· 
cak, Halkevi Sineması 8 
gün meccanen film göstere· 
cek "Çocuk,, mevzuu üze
rinde müteaddit konferans
lar verilecektir. 

Tabedilmekte olan 23 
Nisan Programı tevzi edil
mek üzeredir. 

Giresunlu misafirlerimiz gitti 
Eşref Dizdarın intibaları 

Belediye ve Halkevi reisi tahrir müdürümüze B. Eşref 
Eşref Dizdann idaresinde Dizdar şunlafl söylemiştir: 
iki temsil vermek üzere Pa- Şimdi so_quksudan qeli
zartesi günü şehrimize.gelen yoruz. Her tarafını gördük. 

Giresun Halkevi temsil kolu Soğuksuyu qörüp gezip de 
Çarşamba qünü Giresona meftun olmamak, hayran 
müteveccihen şehrimizden kalmamak kabil değildir. 
ayrılmış/ard11. 

Dünyanın en güzel yerlerin-
Giresun/u kardeşlerimiz den biri olması mutl•k olan 

Çarşamba günü Belediye bu yere her taraf tan koşa 
reisimiz Muammer Yarım- koşa gelmeyi temin edecek 
bıyıkla lttapark ve soğuk· derecede bakmak. ehemmi· 
suyu gezmişler vtt saat yet vermek lazım. Seyyah 
16 da Ha Ik e v inde 

calbi için soğuksu en mü-
Şereflerine tertip olunan kemmel vasıtadır. 
çay ziyafetine gitmişlerdir. Enerjik bir Belediye re-
ziyafet sirasu:ıda Halkevi 

. . . . ısmız var. Şehrin imarı 

b reısımız Hayrettm lttakol h kk d k. 1 1 k huruç areketi yapmak lazım! . . . a ın a ı asavvur arı ço 
kısa bir nutukla misaflrlerı ·· 1 k d ı d h · Bu yeni manevranın tat- . guze. ar a aş an a za lf 
selar1lamış ve Giresun { 1 1 T b J B 1 bik sahası ve hareket isti- H. . . . . o ur arsa ıra zonua e e· 

kameti acaba neresi olacak- alkf!VI ve Beledır.e r~ısı diye faaliyeti bakımından 
de Giresunlu gençlerın 7 rab- k . , .. .. , kt · 

tır. Maı"ino hattına karşı d .. d .. k, . . . ço ışıer goruıece ır. zon a gor u ıert samımı T. b ·t h 
bir taarruz bahis mevzuu muhabbet re kardeşlik duy· t ~a zo~un_ ~aan 

1 
a 

olmadığına ve olamıyacağına gularına tercüman olmuştur. yGa. m an eykılz a mış kotan 
göre yeni Alman manerası 1 lfesun çocu llrı ço ur. 
için kala kala Holanda Gazetemizde neşredil· 1 Giresun vak/ile Trabzonun 
İtalya yolu ile cenubi Fran: mek üzere intibalarını soranı kazası idi. Her bakımdan 
sa ve bunlardan başka da Lisede spor Trabzonla temas çok fazla 
Balkanlar kalıyor. Holanda olurdu. Ben de Trabzonda 

· Lise smıfları arasında hüdudundaki Alman tahşi . okudum. ve onun için Trab 
datile örfi idarenin bütün futbol şampivonası sona zonun her tarafım iyi bi

ermiştir. lt!tilar birincilıği 
Holandaya teşmili haberi, lirim. ortakısım ikinciliği beşlerde 
ıtalya matbuatının Tunus, üçüncülüğü kaz<Jnmışlardlf. Halkevi reisinden çok 
Cezayir ve Korsikadan bah- Smıflar arası Voleybol iltifat qördük. Partimizin 
İetmek suretile ,Fra.,saya şampigonluguda neticelen- misafiri olarak Trabzonda 
yeniden kafa tutm•ğa başla· miş 6. F şampiyonluğu ka- bulunduğumuz iki gün gibi 
mış olmaları ve nihayet Yu- zanmıştlf. kısa bir müddet Zllrfmda 
goslavya ile Romanyada lise birinci futbol takı- hararetli karşı/anmalardan 
alınan emniyet tedbirleri, mı 23 tfisan Salı günü saat çolc memnun ve mütehas· 
Almanların yeni bir macera ikide Zağnos erkek okulu sisiz. 
hareketi hanrhğında olduk- ile hususi bir futbol müs11 Glfesun Halkevinin yur
larını göstermektedir. Ho- baka•ı yapacak/afi haberi dun geniş mmtakalarında 

landa degiJ ama, Cenubi Fran- almmışt/f. böylece fayda/J gezme se· 
ıa ile Balkanlara vukbula· ==.=..:--=-=c__;_;==----===---ı IBhiyeti vardlf. Biz ilk se-

cak bir tecavüz, harbin bü· /K 1 SACA ) yahatımızda Trabzonla Ri-
tün Avrupaya yayılması için { _/ zeyi intihap eyledik. 
kafi bir sebep teşkil ede- Trabzondan çok mem· 
cektir. Almanya, bukadar Yiyecek fiatları nun ayrıliyoruz. lki günlük 
şümulü bir hareketi göze Et 50, Yağ ıoo kurıış. Garibi eu ki, kaynaşmanın hafızalardan 

l b l k 'd. k" Balık eltea 'ah• pahalı. Bir Tıavuia 

Kazada bu işle meşğul olan 
iki kemsiyon hiç bir şiklyete 

sebebiyet Termeden faaliyetle
rine sUr,ıtle devam etmektedir. 

Lise talebelerinin turu 
Akçaabat, (Huauai) - 14 4-

940 pazar gOuQ başlarında Direk
törleri oldutu llalde 30 Bisikletli 
Lile tıılebeleri Kasabamıza gel
mişler ve kendilerini kar~ıJayaa 
K za K Jm:ıkamı Cemal Göktan 
ve ıençlerle birlikte istirahat 
etmek üzere Sebat ltmau kulubu 
btuaaına gitmişler, burada bir 
mOddet kaldık.tan ıoara yiaı 

Dirttklörleriyle beraber Trıtbzo. 
na avdet etmi~lerdir, 

Ofta yangın 
Ofun ll:ıyrat neniyeslul bı· 

lnbıın köyUnde kazaen çıkaa bir 
yıogı oda 4 n iki 11maahk 
ya111mış ve zarar mi~ arı heuOı 
teabit edilmeml~tır. 

Y omrada yangın 
Yomrn nahiyesinin Harman

cık mevkllnde balkı alt çalılık
larda 7aogıa çıkmit ve ruzgArın 
şidtletine ra~meo tevessUtl1ne 
meydan •erilmedeıı söndUrUl· 
mnştnr. 

Nereden cıktığı benoz anla
tılmayan bu yan2ında 750 kadar 
yıbsoı 711ş ağaoıo yandığı teabit 
edlmiştir. 

Almanga"ın son işı•l hatue· 
leri ve hücum va•igetleri hiç bir 
saman yakın zaferleri gibi bı · 
akis yapmış olmaJı. istila sig•· 
ıeti ıeniş h•dutlar çizince Al· 
manya•ut atisi için melhH ol•n 
tehlike daha çolc kendini gösterdi. 
Nihayet şimalde müttefikleri.! 
karşı karşıga ıele11 Al-nangıı ıe · 

re/siz zaferlerinin arkasuulan ilk 
mılthiş tl.arbegi bu cephede yiye· 
cektir. Ve Almang!Jnın •ıı cephe· 
de giyeceği darbe ve bundan do 
ğacak mufJaf/alc.iyetsizliğin en f •· 
na aksi, dahiltle hissedilecek. o:: 
bugün Alman toprakları dı~ına 
çrkarılmamaga çalışılan Hitler 
aleyhtarlığı mithiş bir dalga ha· 
/inde kendini gösterecektir. 

Şimal harbi Almanya,un e:sa · 
sen maruz kalaca;ı mu hakka '; 
olan felaket .aha:sıdır. Alman.vayı. 
Alman gençliği11e en 1<orkunç su
kutu hazırlagan na:zizm, 6u cer . 
hedeki taşlarda baıını parçalıra · 
caktır. 

Almanya dünya ÜHrind• tek 
düşüncesile gal11ız kalmıı ve ke11 · 
dine rıl• orta meydana çıkan bir 
taraf tar bulamamaktatlır. Zaten 
işin, Almanya içi• çıkmaza •ap · 
la"an en fena tarafı buradadır, 
Hiç bir devletin itimadını kaza · 
namı yan ve her ağız açışında ga · 
lan sav•ra!'l bi, hükumet, miis· 
tetJli bir rrjlm elbetteki yakayı 
ele verecek ve mahlc.iim olmaktan 
kurtulamıyacaktır. 

Necmiatide boks Bugün Alm•n ıençliğini oya. · 
lrya11 kök.süz bir ilci zafer dır. 

Necmiati spor kulubün· Bu ıeçici rüzgarın, bir ti" gel
de bir bokos şubesi açıl· diği yere patlak oerici rnahigette 
mıştır. Kulubün altkat spor bir fırtına ile döaecefini tahmin 
salonunda ça/işmalara de· edememek, mesele dejildir. 
vam edilmektedir. Çok ya· Muhale.kak olan Şimal mag· 
kmda hazu/anacak rente labiyetinin sônu Alman meselesi · 
bıitün sporcuların istifade nl evvela içinden halledecektir. 
edeceği haberi alınmışttr. Çinar 

==~=-===============~==--=== 

Bir gazeteci arkadaşla 
- Her hususta. ç >k gQz l man

zara srzeden 'frahzonı •apurdan 
şeyrederek gel4111k .. temaşuıoa. 
doyum almayan bu tebrin içiıli 
2ezınek, kim tıillr ne çok umrın 

eserleri görmek hlsal ile vapu 
run demirlemesini sabırsızlıkla 

özledik". iskeleye ayak bllınr 
basmıız do~rusu hissen irk.ildim .. 
Amao efendim, iskelede ne pı· 

rJıaalıkhr öyle .. Dilenciılle, ha
mallle, Jşclslld. seyircisile bir 
harren gılrrradır 2Idiyor.. Bir 
şeario iosıtnda ~ a ·ıtace~ı 
Uk. intiba temizlik, intizam olmalı 
değtl mi? 

Hanyayı konyayı geımiş, 

Avrupayı Aıyayı arfınlamıf bil· 
gili, görgt\ltl ark.ıdaeımıo, 

mealektıışımıa bana lak.ele ba
şında ıöyledlklerl yukarıkl ıöz

lerdl .• 

Arkadaşıma şehri ııeıdlrmek, 
dQole bugüakQ nal Vtt vuiyetl· 
nl mukayeae edip bir fikir ver-

mek için birkııç gUoQmü onun 
m.ibmand:ulığma b.asrcıt 'Dek iı· 
tedlm .. İskeleden yolcu nloounı 
doaru ilerlerken : 

- Şimdi ıene iyi, ya evvelce 
iöreydio, gerisi geriye dOu.mek 
gitmek iııterdiu .. 

enclc.J yolcular ş~ geçtltimlz 
merdivenleri tırmandıktan ıoora 
otomo~ile binerlerdi.. Şimdi şu 
ıördQğUmUz parkı döşeli yolla
rı ve meydaaı açtırdı, dDnkU 

dar, berbat antre bugnnkn gu. 
zel t•kllni aldıeı .. Yıllarca, bt l · 
ki asırlarca yapılımayıa şu him
meti bir adam bir hamlede ya· 

pıyor .. ne 111lkki bu k.ıymetll 
imarcı bu şehre birk11ç eser bl· 
raktık.t!lo sonra çekilip gidiyor .. 

- Evet, ekseri1a öyledir .. ybpt 
cı, yaratıcılar clttlkleri yerde, 
bulundukları işlerde az kalırlar, 
ya terrıao, tertihan, yahut ta .•.. 
şöylec~ bir tarafı atılırlar •.. 

lıkele c ıddesiuden yukarıya 
doiru ilerliycıruı. 

misafir artıdıtılll bir aşı~ı, bir 
ıukarı bakarak ıordu : 

- Ş11 matazalımı çotu oi · 
ÇİD ka,ılı ? 

- Vıktlle burada çok ge· 
nlt iş vardı, şu kuşthkh r,ı rıt 

mı~aıalerıo çocu~uou ııımrn i: 
k:omiıyonculırı ışgal euerleı<iı 

Vak.tile dersem, yıni Beş on >''l 
önceyi kastediyorum, dahil ev· 
•elleri d11ha başkaydı .. ıörU )•Or 

muHnuı, .kal• kala bue-ıın ikt 
nç Jt0mi•1oncu kaldı, o ole r'!I\ 
bitleşmet• dotrıı gidiyorlar .. 

Norveç topraklarında her 
hangi bir ma~lubiyete uğ
ramak nazi Almanyası için 
lğır bir darbe olur. Hitler 
hu acıya dayanamaz. Bina
enaleyh, şimalde çökmiyen 
hu davayı, ne yapıp ya_p~· 
l'ak tavsatmak, bunun ıçın 
tlc bir başka manevra ha· 
lırlamak macera da bir 
~~iıine 'atıluıak, ıcui bir 

a a i ece mı ır, ya ın gün. öO kuruş iaUyenler dahi oluyor. Ma· silinemiyecek derecede bü-
lerin hadiıeleri bunu da gös-~ lumya, Bahk ta, Tuuk la •Ü kova- yük hat/fa/afi vardır. Trab· 
terecektir. lıror 1 zon Ha/kevini Oiresunda 

Birkaç yıl önce bu ıehre 

doktor Cemd Turraıa aduada 
bir manaup relı geldi. Bu ol· 
gun ve dolgu• reis ilk lf oıa
ıak feAriA aAtıeeial cllHilettL 

- Şu karşımızdaki H>k~ 

Cevdet //lap 
··~, .... ı . • ,. 8 k. S k K I k I Bu itler bir tetkik lıdde11ndea e ır Ü uti u Cl sızoğ u 1oç1rllm~· teter J8i. fıtilDel al? l bekliyoruz. ... 



fDoGDUKÇA 

o·k 
Beş. altı sene once' İd 

m•n mmtakası intihap/an 
münasebetile doğan ve ol
dukca büyüyen münakaşa
larda, nizamname hüküm 
/erinin tatbikini müdafaa 
edenler tarafında bulunmuş 
ve sütunlar dolusu yazı 
yazmıştım. 

O zamanki mücadele
mizde bize kuvvet ve cesa· 
ret bahseden hak cephesi· 
nin müdaf aasmdaki meşru· 

/yetti. 
Haddi zatinde esas mes'-

ele ızam edilecek kadar bir 
ehemmiyeti haiz olmamak
la beraber gençlik arasmda. 
büyüklerin seyirci kaldığı 
bir davamn taraflarmdan 
kulüpçuluk zihniyetde gay
retkeşlik edenlere galibi
yet 'verilmesindeki ahlaki 
s•rsmtı bütün şümulile bir 
değer ifade ediyordu. 

Karşı tara fta hüsnüni 
yet sahibi olanlar yok de
ğildi, yani giriştikleri dava
da hakkı kendilerinde gö
renler vardı. 

//mi bir hakikattır ki. 
hakikat halinde zihni uf'ule 
ne ise. hata halindeki zih· 
ni fonksiyon'da aymdtr. 

Bu cihetten muariz ar· 
kadaşlarıma hakem usu/ile 
işin hallini teklif eylemiştim. 

.Münakaıalanmızm de
vım ~ttiği stralarda dairei 
intihabff~sine geçmekte bu· 
Junan Erzurum meb'usu 
muhterem llziz akyürek. 
idman cemiyetleri ittifakı 
reisi bulunması hasebile 
ihtilafımızı, çok kJYmetlf ve 
çok ahlaki bir öğütle kö 
künden halle muv1aff ak ol
muştu. 

Aziz llkyürek şöyle de 
milli: 

.. Gen~ arkadaşlartm: Si-
ze çaltsmal~rmızda güzel 
ve siyasi bir örnek verece 
;im. Bu örnekle hal/edeme 
yeceğiniz bir işiniz kalmı

yacaktır. 
Biz, Parti gurupunda 

her hangi 8/i bir işi müza
kere ederken ihtilafa düş 
tüğümüz takdirde ayni işin 
reyd vaz'ından sonra ekse
riyeti kazanan tarafı11 ada· 
mı oluruz. siz de öylece ya· 
pmız .• 

Bu siyasi ve ahlaki 
pr~nsiple ihtilaflı madde 
miz huzurlarında reye /ı ., 
nulmuş ve ekseriyet, mua 
rizlerimiz tarafmda lt:.celli 
ettiğinden ekseriyetin ada
mı olmuştuk. 

O zamanki mücadele· 
mizden. Bugün bende ka· 
lan bu deqerli öğüdün iş· 
leyen ve şuur/aşan itiyadı· 
dır. 

Bunun için memleket 
işlerinde kalem gezdirirken 
veya şu şahJS, bu sahıs hak
kında fikir ve mutalea be· 
yan ederken her zaman 
müsbet düşünmüş ve mua 
nz kaldığım zatın bir ekse 
riyet reyile, bir maka 
oturmuş olduğunu görd 
ğüm zaman da, daha ön
ceden hakktnda beslediğim 
lcana•tlerimi tadil ve ekse· 
fly tin dı rm safıpd gti 

( YENIVOL) 

ur Parti merkezinde .. 
Değişmez genel Başkan Parti ve Halkevleri 

işleri hakkında direktif v rdiler 
Ankara 18 (A.A.) - Reisi Cumhur ve Cumhuriyet halk partisinin 

değişmez genel başkanı sayın tsmet İnönü 18-4-940 saat 15 de parti 
merkezini teşrif buyurarak partiye v ~ halkevleri işleri ve memleketin 
her tarafında yeniden yapılacak olan halkevleri binaları hakkında meş
kul olmuşlar ve direktifler vermişlerdir. 

Bu topf antıda başv'ekil ve parti genel başkan vekili O. Refik Saydam. 
genel sekreter Dr. Eikri Tuzer ve parti umumi, idare heyeti azaları 
bulunmuşlard1r. 

· ngiliz donanmasmın bombardımanı. 
a lar İsveçe doğru sürülüyor 1 

Ankara 18 ( A A. ) - İngiliz donanması dün sabah şafakla bera
ber Stanvenger tayyare istasyonunu bir saat yirmi dakika bombardıman 
etmiştir. Norvecin şimalindeki İngiliz ve Norvec kıtaatı sıkı bir irtibat 
halinde bulunmakta ve Alman kuvvetlerini İsveç hududuna doğru sür-

mektedirler . 

Ziraı Kredi Kooperatifi ortaklarının 
hukuki vaziyetleri 

Bir gazeteci 
arkadaşla 

lnsanlnr c emiyet ~artlarına ğe rirmeyenlerle olaa borç ve 
göre yai yoldaıı yükselmek ıi- münnebetleriPden babsedı ceğ'İz. 
tediltlcri için yollarda karşılama Ticuet kanunu: Meslek ve 
ve çatışmadına ihtilaf eksik olmı· Haat veya mai,etleriae ait ihti
y r . yaç 'e ınuameleleri autekebil 

Yani çok pıra lc:azaamak, aza- •uaveaet ve kefalet 11yeıinde 
i, refah isteyeolcr!n ckıeriei ya tedarik va ifa eylemek maluıdile 

uaot veya ticaret v<!ya m11ayyea tetkll edilea tirketleri kooperatif 

eslek ile iştigali intihap etmek- 1&ymai:tedır. 

yın:lbaae ıabibl her halde iyi iş 
yıpıyor demek.tir .. 

- Evf!t iyi idi.. galiba ştm. 
di pekte iyi olmus g~rt'!k ... 

- Sebep .. 
- S bebl, Erıurum, Erzln-

tedir. Bu kabil yardım şirketlerine 

cıoa lrıoia uh,ması, iç villyet
lerio ve civar kaldlarıa Trab
zoola iş yııp ııuıııoa lüzum n za. 
rurelin kalmaması, Trabzonun 
keadl yağıyla knr•lmaya mec
bur kahşıodııo öttırU olsıı gerek .. 

lıt~ bu mepu teşebbb erba· şataiı tiri:etlari de derler. 
bının huelı:etlerini bir nizam altına Bunlarda şeriklerin koyd•ldarı 
almak. e onda çarpıfm•lara m•· aer•ayelerindea z.iyade : Ş ıbıi 
ai ol alt bultnlt kaidelerinin mev- •alları ve faaliyetleri teminat H 
zuunu te,kil eder. Gıııp, ılrltaf, yılar. Me111laltetia yeraoa malaıulü 
hile, dolandırıcılık, emıaiyeti auiiı . olaıa fıadıll içiıı bir satış ltoope· 
ti a1 tarikile malını artıranlarla ratifi vardır. Buna fındık ticareti 
hukuku buııusiye pek meşgul ol· veya ltomiıyoaculut• yapanlar 

Çömlekçiye inea c~dde Uze
rlndekt köbae, ~irkin 111anzualı 
lokanta ile, bakkal tlDkkAoıoa 
•lkkatle bakan mlıatir arkada· 
tıma aalıtıyorum .. : 

- Soau var -
az, bunlar cemiyetin ıükua ve riremeder. Ortaklardaa biriıi ıoa. 

huzurunu bozduk! rından hukuki radaD böyle tioaret veya koll.ii,. Cevdet 11/ap 
nizamın ceza kaidelerini alikalaa· yoaculu~a 9ışlarsa ortaklıktae Belıdige •• h11

1 

keoi reis[ı. 
dırır. çıkması Ji.zım relir. rimizi takdir : 

Y zımızda fındılt yetictireıı B ed ır. · l ·ı.. t Lt O ., u a 1 ıııı.me açıa. ır. r· Oireıo11lu mlKafırlerl fevk:ıı · 

ve fındık •ahıulüodeo "'eçioen takla bi ljıı.'ıı d " '·t·ı · ı ı.. d • r r 51 ıreıı. 1 1 e muH a l de atıdadıtrnızdan, oolara ııtQk 
çokluğun bu aahndeki birle~mele · ulaşacaklarıadın, fııadılt 1&tımıaın Y 

rindea bunların birbirile ve birli. k ı ıaQluıllethlyaret Ye çay verdij'lnlz yü ao meaiai ·uya ltolay satılma· den blllUa 'l' b r\ . , rn ıon muuevver-

rıinmüştüm. 

Biz böyle bir terbiye te
zahüründe bulunurken ma
alesef bunu. şahsi hissiyat
larına mağlübiyetten kur 
tulamJYarak suı istimal 
edenler bulunuyor. 

Resmi makamlarda şah 
si garaz ve infiallerini gü· 
derek. salfıhiyetlerini böyle 
küçüklük/erde istimal ede
ceklere ecmır. haJ!erine ağ
Jamr· Neticede kayip onla 
flndlf. 

Hiç bir ikbal. hiç bir 
makam ve mevki ebedi ve 
ezeli değildir. Dikkat 1. 

Çulha 

a•nı veya daba r•nış rayrımeııku- ı .. rıı .. tem l t d ğ d . . . .., ., s ar yap ır ı ınız an, 
le ıabıp elmalarını 11tıyea kooperatit ı.om•u me l ı... t l . l r _ .... 'I ın ea.e ıeyeuo rııb· 
yaptıtı teşebbuıl.crle ortakla~a bazı ıoolulara, Trabzonlulara onlara 
borçlar, mükellefıyetJer tahmıl eder. t 01 .. t ırıp ı... l d h d . - a T a.8JDllŞ ır I.sımız BD 
Ş:rıkler aakaadıteşe.kule iter za. öllrQ her ll.loize bir Trabzon 
maa yardım adecelttır .. Fıadıklarıa lu atfalile fabıen açıkcR teşek 
alım 1&tım11ada ratbetı çekecek ı.ur eder ı r· l d . i . t•b . . . . • , ın sa ır er e ıy u. ı a 
evıafa ıhtımıam •~redebılır. Ortak Ye 'frabıonlularda lntibah birak.· 
bu mevzuda kendı beaabına çalı- tı"'ımı•d d 1 i i J . . . . • .. ııo o ayı ı z a eııen 
tırH bızıat ıırketı• şahııyıti ve takdir ederim. 
oteritui hırpalanmış olur. Keadi bundan bö7le gelecek heyet. 
namına fıadık alıı veriıi yapan lıre k r'ı da ıyai ılAk.a ve mib 
iktisacli mana.da kooperatifle hi· manperverldı bulunurken daha 
mayeai kaatedıl~n • çif~cı, do2'ru· ııeoış 7Ureklı barek.ıt eyleuıı
daıı dof r~!a zıraı muatabıil aa· oizi, zi7arıtıere leşekk.tıllerla 
yılam_o~. Zı~a o ıabsı.• ~alip sıfat be7etıerioi. muoenerlerial f&ıt· 
ve buvıyetı alış verııçı olup bir Yil etweseoiz bile matb t 

h 
. . uı er. 

şa 110 ı~ı dürlü ııfat ve hoviyeti kAaıoı ve bilbııau bend ı ı 
ltalul edılemez. eo ı 

k t Z
. h . uautmamıoızı affloıza mıarurea 

AVU a ı nı Can rtca ed rım. Olbcı pta • •. 
- Akk .. ı var - C. A. 

BİRKAÇ SATIRLA 

Süikaste uğnyan Soğuksudaki 
Çamlığı kurtarmıyacak mıyız?! .. 
Beleniye Soğuksudaki Çifteç•unlığı 

tahripten vikaye için tedbirler alıyor, 
zam nla tahrip edilen, açılan boşluk· 
lara yeniden çam dikiyor, rubu asır 
sonra bunlar da büyüyüp diğerlerine 
yetişmiş olacak ... Fakat, Belediyenin bu 
emekleri sarfettiği yerin yanıbaşında, 
Soğuksu'nun antresinde, ana cadde 
üstünde, asırdide canım bir çamlık bir 
yıldırım harbi planı ile tahrip ve imha 
edilip gidiyor, çamlar kesiliyor, yerleri 

kazılıp tarla haline getiriliyor... Niçin 
mi, fındık dikmek için! 

Fakat yazık ve güoahbr, şehir hü · 
dudu içindeyse Polis ve zabıtai bele
diyeden, köy sınsrı içindeyse jandar
madan, ihtiyar heyetinden, ve orman 
teşkilatından imdad istiyoruz : 

- Yetlşiniz canım çamlık mahve
diliyor, koşunuz, acele ediniz, balta 
sallıyan kolları tutunuz, balta ıeılerini 
ıuıturunun l l 

Milli Şef 
Yüks k Ziraat 
Enstitüsünde 
Ankara 18 ( A. A. ) -

Reisicumhurumuz Milli Sef 
İsmet İnönü refakatlarında 
Başvekil Dr. Refik Saydam 
ve Ziraat Vekili Muhlis Erk
men olduğu halde bugün 
öğleden sonra kendi eaerlcri 
olan yüksek Ziraat Enstitü
lerini teşrif buyurmuılar ve 
rektör ile umumi kitib ta
rafından karşılanmışlardır. 

MiUi Şef doğruca köylü 
el sanatları Enstitüsünün 
dericilik şubesine müze kı . 
sımlarma girmişler ve orada 
derin bir alaka ile tahkib 
buyurdukları köylü el senaii 
ile dericiliğimiz ve deril~ri
miz hakkmda verilen izahatı 
dinlemişlerdir. 

Reisicumhurumuz gerek 
köy el sanatları ve gerekse 
dericilik mevzuları hakkmda 
kıymetli direktifler vermek 
üzere alakadarları rektö. 
rün odasında kabul buyur. 
muşlar ve ehemmiyet atf 
buyurdukları bu mevzular 
hakkında yüksek düşünce
] erini söylemişler ve lazım 
gelen emirleri vermişlerdir. 
Milli Şefimjzin Enstitüye 
teşrifleri ani olmuştur. Ay
rıldıkları zaman talim heye· 
ti ve talebenin candan al· 

kış ve tezahuratları etrafı 

çınlanmışbr. Milli Şef Ens
titüde gördükler inden mü 
tehasıis olduklarını beyan 
etmek suretile kıymetli il
tifatlarda bulunmuşlardır. 

Romanya 
Alman teklifini 

reddetti! 
Ankara 18 ( A. A. ) _ 

Romanya askeri makamları #ma
U Romang:1daki ougük orman
lartlan üçünü,. otuz sen . 
lcti/mesi için kira ile Alman~.,;~ 
oerilmesi hakkında ynpılan tek
Jif i red <imiştir. Bundan boşlca 
Romen lıükümeti R<Jmen Liman. 
larrnda ve kara sularında segri
•~farnrn intizam fJe emnigetini 
lemin miikscıdile fevkelade ted. 
birler almıştır. 

Bükreşte 
Askeri tedbirler 

alınıyor 
Ankara 18 ( A. A. ) -

Bükres ve civarındaki askeri 
mıntakalurda oturan ve g•ıı oa 
beşten yüksele olan gabancı veya 
R.orn_en vatandaşı fıerlc.eı hususi 
bır ılc.amet teskeresi almtıta da . 
uet edilmiştir, 

YUGOSLAVYADA 
Yabancılar tetkik 

ediliyor 
An/cara 18 ( A. A. ) _ 

Yuıoılavga makamları Yuıos
lavyadaki bütün yabancılıırın lkc
met teskere/erinin tetkifc. edilme. 

sine karar vermiş o• tatbikat• 
başlanmıştır. 

Belçıka 
İhtiyatlarını silah 
· altına çağırıyor 
Ankara 18 ( A. A. ) -

Belçika hı'ikumıti memleket iç;n. 
de aiınan emniyet tetbirlerini tat. 
bik etmek üzere demir gollarını 
muha/aıa için bir talcım ilatlgat. 
lcırı silah altıno çajırmııtır , 

~...----._..----1 

~~v~~~~~~ 
Ne diyorlar 
Ne ko•uşuyorlar .. 
HevaJisin daha alasını J;ıer 

kalıvelerdın toplamagı her fit· 
dense hatırlıyamamrırz. Dıoarlt1· 
rından boya kokuları lıenrlıc aç· 
mamıs olan kiiçıik kahvenin kö· 
set/elci tahta masalarından birİll ' 
de bir sanda/gaga iliştim. Şimdi 
sa;dan soldan tefen u<rleri, ko· 
nuşukları dinliyorum : 

- Tay11are Cemigeti, Bagt111• 
l•rian bir çok komite oüc•dt 
getirmiı. bütün malt•llelerde tag· 
yare Cemiyetine aza lc.aydediligor. 

- Tanıdık tanımadık iütiitl 
evlere girigor ve lıerlcesirt lcenJİ 
arzusuna terkedilerelc. aidat istı· 
nigt•r. Vı hepsi de seve seflt 
para veriyor va makbuzuna alııo' 

- Allah raıcr ols1111 vatan· 
flerver Bagunlarımızdan .. 

- Ben sııce bir ıeJ sögligı· 
yim mi, bizim bayanlar yurd 
işlerinde erkelc.leri geçecek ıibi .. 

- Ne olursa olsun "ar111ııt 
pis, ağzıma düş., olmaz. Hır işte 
teşebbüs, gagret l<i:zım. Tayıarı 
Cemiyetimizi1t baganlardan ko· 
mite teıkil ederek lıer kese mi· 
rocaatla ora kaıdetmııieri ol 
Cemiyet varidatını bu suretle oe 
bilhassa nazile :z•manlarJa ço · 
ialtmıga mıwaffak olmaları me• 
seledir, doğrusu .. 

- Yahu, bu Cemigetin r1isİ 
kimclir Al/alı askına ? 

- BilmigorfNuıun g•hU·· 
Gümrük Niidürü Necdet Şener.• 

- Haa .. Euet euet tanırı .. · 
Atırbaş, çalıskan bir ıcattır. 

Mev:zıiu deiiltirdiler. 
- Kalka" balraının kilosun• 

50 lcuruıtan bir para eksiiin• 
alamaJım. Vı salat•lılcla lokma 
lokma atıştırırken parası hatırı• 

ma geldi,balılc mı, ıoksa ısırı1111• 
mı yedim, bunıı bir dürlü anlı· 
yamadım 1 • • 

- Z<ite11 lıangisini aıı:z ta· 
dıqla oturup 11ediaimi:z t1ar •.. 
Hangisinin kilo•una bu f i1atlar· 
dan eksijitıe yemek kabil oluyor?• 
K~falı ancak mahdut sof rolarda 
görebilirsini• I umumigetle yedi• 
timiz hamside.,. baıka ıttdir ki .. • 

- Hakkını• var a:zi%im·· 
Koskoca deniz burnumuzun di· 
binde duruyor Ja doya doya ba· 
lık remek nasip olamıgor. Dedı· 
ıı /1$Jtıiına satılan tirsi, Kalk.atı 
Kefal ve barbonlara ıuak.tarı 
bakıp gutlcunugoruz I 

- Yahu, arkadaşlar / iaha· 
lı balık tenavül buyrulmıuınıfl 

scbepled araştırıldı ve buna bit 
çare düşdnüldii mü? 

- Benim eildığim bir şeg 

fJarsa o da bol, hatl• ihraç edı· 
cek miktlırda osıılc almak içıtı 

tferin sularda ao yapmak l<izım· 
ıeligor, Bunun irin de icap tttiıtı 
av malzemesi bir az /u.zlacaı 

gani haLi hazır balılcçılarımısıfl 
ortaga ko11ar11ıgacaıı bir sermage 
lô•ım 1 IJir banka krredi açsaı 

ne bileyim, bir şey olsa, alô.k' 
ıösteriiıe, buiıkçılık ihya edilse, 
halle her neu'inden ucıız ialık 
gese ne <il<i olur de;ii mi ? 

- Tabii karde#m, tailii .• 
Meuzu gine deiişti. 
- Şu kulağını lc.aşıgan do~· 

dora ıördün mü ? 
- E, •• varki, 11e gaptı .• 
- Şımdi sırası dciilı ik.idıfl 

ile.iye ~öglerım ~ana ..• 

SEYYAH 

Bir kız çocuğu 
suda boğuldu 

Akçaabat Saıabor k07tıud• 
M.etım4tl oaıu Oimanın stk.l• 
yııtlarıodMkl kııı kOyUll iÇi4d•" 
it.t9~a ıu<ıa oynarkea suya dil· 
fUp bUiUllllUŞlUr. 
~~--~--~------------" 
Heyeti u~umiye 
,fJJ içtimai 
Akınspor kulübünden: 
Nızammuıtımın J 9 ci maddeli 
mücıı6ün~e ıagin ügclcrimiıl 
ı 1-4 -940 tarihi•• tuada/ 
eden P•••r tünü ıcıaı 11 Jı 
kııta•• llf'İfltri il411 Q(U1'Uf ı 
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K©yDQU~ırümô~ D«;ön aaa 

HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 
~~?~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
Köylü Kar~eşlerimizle Konuşmalar: 

Muhtarların ve ihtiyar 
göreceği Devlet 

Meclislerinin 
işleri 

Köy idaresinin rei5i muhtardır. - Her hangi bir adamı veya eşyayı veya 
Muhtar. köyün başı, Dvletin memurud~r: ıuçluyu aramak için gelen memurlara, müfrezeye 

l<öy · l · d ·· z 50-ylemek veraek ve emrını mübaşirlere göstermek veya yerini bildirmek. ış erın e so • 
Yaptırmak muhtarın hakkıdır. Köy muhtarı ve - Gizli toplanmaları, gizlice fahişelik eden 

Kireçhane yolunun açık eksiltme 
ile tamiratı 

Vilayet Daimi Enclmeninden: 

ihtı'y ı· · · ko" y işlerinde fenalıkları anla- kadıaları ve bulaşık insan ve hayvan hastalık-ar mec ısını .. 
§ılırsa devlet memuru gibi muhakeme edılır ve Iarını karakola haber vermek. ti• vilti!Jıt malctımıncltı toplanacak olan Daimi ıncimenJı 
c - Alımı satımı ve yapılması yasak olan şey- ihalesi gapılacalc.tır. Keıif we ıartnamesini ıörmılc isti· 

. Trabzon - Kireçhan• gol•11an 7x200 - 9X.f65 in· 
d it.ile metreleri •rasındtılci şHanın ta111iri ile 8 atlet iıi• 
inıasıntı •it tansim lcılıntın ( 6874 ) lira ( 09 ) luır•ı· 
lale k•şfi iizerinJın 15 tii11 müddetle .,ılc ılcsiltm•!I• 
lconulmaştur. Mu•alclcat te1J1inatı ( 5 f 5 ) lira ( 56 ) lca· 
r•ştıır. 2- 5-940 tarihine ç.ta11 Perşemllı tünü ssat 15 

'
2
& görürler. I . k ' k I L l k k ki ge1tleri11 her tün eneiim•n lcalemine fle talip olanl•rı• 

Ko••y kanununundan•. erı Ve aça çı Ut yapan arı, as er aça arıaı '-k t t . t' .1 1c - _ tt ·-ını mu••" a emına ı11rı • mez •r ıan '" ıaa • 111c• ... . k .. d .1 ve baka yalarını haber vermek, tutturmak. mar•c••tl1ırı. 7 _ 4 
• Kanunları, nizamnamelerı oy • 1 i~ et- - Suçluları ve işlediği suçtan ötürü kaçak 

lll k k 1 · la talimatla ve emırlerle I 1c·· .. b d k k 
t , anun a, nızam • . .. k sayı an a~amlan oyunde arın ırmaırıa , ara-

keııdisine verilecek işlen g~r~e . d- r . kola teslim etmak veya tutulmaları için hemen 
.. Köy siaoru içiade dırlı ve uzeD ığı kur- haber vermek. 

lllak, asayişi korumak. 1 ki .. .. .. - Suçlular içi• icabedecek ikametgah sene-
- Salgın ve bulaşık hasta 1 arı gilnu guaune dini tasdik etmek . 

hukuaaete bildirmek. k h . le • Köy halkından veya gelip riden yabancı-
b • Üfürükçüleri men•tme ve ii Omete ha- lardan şüpheli olanları hemen karakola bildirmek. 

er ver~ek. k h talıklar acısını yaptırın it - Şehadetaame.siı ebeleri ve hekimlik taslı-
• Koyde ltulaıı aı ~ a · ı t.n .. ._ -1 · · ı · d t k . ·d (erin ne için 2elip 2·t yan arı, üıurUI.ÇU erı ış erın en mene me ve 
- Köy• gelıp i 1 

•
1 
• k ve şüpbel. d 1 ı - bunları karakola bildirmek. 

tnelc.te olduklarını • 0 am: k ~ ~ ~m ~n - Suçlu ol.An adamların evlerini icabında hn-
"•ya ecnebileri görlrse emea ara 0 a • er kOmet ve kaaun memurlarile birlikte aramak. 

"'ermek. , .. ti d ,. .. 1 . - Bekçilerin aylıA"ını temin ve elbisesile ıi· 
- Her ay içinde ı.oy e 06 ~n'. 0 ea ve nı- lihını tedarik etmek. 

L - hl b anların deftcrıaı yaparak er- y . d 
~• aaan ve oşa• d 1 .. f • ıkılacağı ve yıkılmasından tchlıke oğa-
tesi ayın önuacu günün e~. ~~ve k nu us memu- catı aalaşılan dıvarları, evleri karakola haber 
ruaa ver•ek ve vuk.ua~ yurut mek .t h ·ıd l vermek. 

T h 'ld l yanıım e me , a ıı ar arıD K h l 
• a ıı ar ara .. k... t h b ._ - öyde yangın veya af at olursa köy a -

\1 l 1 .. ··rse hu ume e a er verme~, d d 
JO suz utunu goru b k k kl LQ kını toplayıp felaket görenlere hemen yar ım a 

A ı mak a aya ve aça arı n • b l k 
111 - sker top a • u unma . 

;kcı.nete haber vermedk. k .. .. h"k" - Geçinmekten aciz. sakat ve ya~lı adamla-
K" k oları• a eş ıya gorurse u u- b d d 

- oy ya J k r den gelirse tutt k ra elediyelcrce veya hayır evlerince yar ım a 
!bete haber verme ve e ın l 

1 
ur•a · bulunabilmek içia ilmühaber vermek. 

_ Köylünün ırzına candı~a1 m~ ına ek. uzat1a~ \te hak... tin kanunlarını ın emıyen ımse erı 
korucu~~: yakalattırarak hükumete göndermek. Gazino Büfe Kahve 

ocağı eksiltmesi 

Haciz evrakı tabettirilecek 
Belediye Encümeninden : 

Bılıtlige tahıilet dairtıi için (2000) adet haci• ••r•
lcası ptuarlılda taitttirilecı;inJın taliplerin Sali •• C••• 
ıünleri ıa11t 15 dı ınclimını miracQatl•rı ild11 olıınar. 

Dükkan icar artırması 
Belediye E11cümeainden : 

Hal 6inaıı içindelci 20 namdralı diilclci11ın iir Hn•lilı. 
icarı 18 ıün midcletle a,ık artırma;• lc•nalmuıt•r. 

Artırma 30 - 4- 910 Salı tünü saat 15 tle icr• ıJilı· 
cı;inJın t•lipl•rin cipınito mak6uzlarilı 6irlilcte aı11ı t•11 
•• 1«atte eıtcümını müreca•tları ilaıa ol•nar 1-4 

Komple bir motör ahnacak 
Emniyet Müdirlüğü11dea : 

ı".1üstamel ve hizmete elverişli bulunmak üz•remu
ayeae raporunu haiz dört silindir Ford yahut deniz fe· 
yatı veya kelbin markalı makine ile mücehhez teknesi 
sajlam 6 - 11 beygir kunetinde tamiratile beraber 
komple bir motör a/Jnacakt1r. Muhammen bedel 400 
liradtr. isteklilerin yüzde 7,5 teminat mektubile 25 
Nisan Perşembe günü saat 14 d• Emniyet müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilaa olunur. 

Arsa satış Artırmas_ı 
Kıymeti M.t•mınatı 

No. Cinsi Mı,,,/ı.:i ll•ıaluısı M'I. l . l . K. 

""1Dulclca11 •rıası lcuııtın Jer• 116. 95.. jlJ J 75 
ta6e;JaaaıM. 

2 

_ Köyün sinoru içiade yangıa •• ıel. olursa 
köylüleri toplayıp söndürmeğe v~ çevırmeğe 
n .. ı k e orman yangınlarında sınordan dışa-
\'CUIŞma v k b .d. 
rı olsa bile yardııµa koşma mec un ır. 

Belediye Encümeninden : 3 
1 - Çifte ,amlıitla gaptırılacalc 4562 lira 65 lcuraı ~ 

6ıtlıli lceıi/li Hmin k•tta 6ir ıazin•. Bi/ı, Kahflt1octı;ı 6 
lı if itala •e üurlnJ• lcorlc,./ulcl• iallcon inıaotı on 611 7 
1ıi11 miiJJetlı a,ılc elc.ıiltntei• lco11al•a,t•r. 8 

,, ,, 170, 79 ,, 40 
.. •t 219, 57 •• 100 
,, " 206, 67 .. 90 

J 00 
7 jCJ 
• 75 

,, ,, 192. 79 •• 150 
,, ,. 188, 91 " 250 
,, ,, 1 lt>, 02,, UJO 

• Mahkemelerden göDderilen celpname ve 
tezkerelerin hükumlerint lizımgelenlere bildirmek 
tnubaşir ve jandarmalara vazifelerinde kolaylık 
göstermek. 

• İhzar ve yakalama müzekkereleri göıte-

2 - Elcıiltme 27- 4-940 Cumtırteıi ı•ni H•t 10 9 
tle Bıletligı encümınintlı icr• lcılı11acalctlr. 

,, ,, 291, BM,, 275 
" " 161, 86,, 100 

Vilayet Daimi Encümeaiaden : 

11 25 
18 75 
7 50 

20 63 
7 50 

tildikte aranılan kimseleri tutturmak. 
_ Zarar iÖreDlerİn şikayetini Sorup araştır

llıak. 
. Köy kaaunu ile görülecek davaları ihtiyar 

llleclisine söyleyip hükminü alm~k. 

Zabıta işlerinden : 
• Adliye işlerinde Cümhuriyet müddeiumu· 

3 - l/uve/clcat tımi11at J42 lir• 20 kuruıt•r. 
4 - Elcıiltmı;e ılreilillflelc. için 6a gihi i,lırJe ıla

li!letli 6•l•ntlağanu Jir N•fi• mitlürliiiiinJın mus•JJ•k 
6ir •••ilca il• tic•r•t etlasıntı lcaıitli olJa;•11• Jair ag• 
rıc• 61r wıllc• tir••• mıc/Jarltltr. 

S - Yalc•rtl• ıaıı/ı ı•rtl•rı it.al• iıtılclilerin 27-4 
-940 cıınt•rt•ıl 1ıi11ıi ı••t 10 tl• ••lıJigc •ncıim•ni111 
•ir•c••ll•rı. 2- 4 

Hane enkazı satış artırması 

lllileri tarafından verilecek emirleri yapmak, M.1a.ıı,.1 Solc•iı 
Sorulan istenilen şeylere cevap vermek, bil~irmek Bıute,,. ıraıt C. Hane enlcası 

Muhamlftııa mava./c/cat 
6etlell lıminalı Nee'i 

300 21 .50 
• Köyde ecelile ölmediğine dair emare gös- Defterdarlıktan : 

teren şüpheli ölüsü tanıaamıyanlar bulunursa Y•lcarJ• cins •• evıa/ı !la%ı/ı Boslıpe •ahall.ılntl• 
bunları Cumhuriyet müddeiumumiliğine veya Nümiıt• 6•hçHi içinde kain lıa•• enle••• 25- 4- 940 ta

rihine mıiıatliif Pırı•m6ı ıiinıi •••I 14 tlc maluılliıtdı 
Sulh hakimliğine haber vermek · .,,i artırm• ı•retil• ıatılacalcıır. .)•tııa •it ı•rtıeııntıgl 

• Mahkemelerin ihzar ve tevkif müzekkere· ıör,,.ılc tıt•g•1tlırtn Milli Eml•lc. matlrirLa;a111 nuiraca•t· 
lerile aranılan ve tutulmuı emredilen adamları l•rı " t•lipl1rl11a ,.,,, ıa11a11tlı Bestepc m•luıllııi•'•" 
'-bıta11 ptermek. ta .... NAttal• ..,, hlın•l•ı '"" •l«Mr •. 

Y•lcarıda cinı "' Milct•rilc kıymetleri gaııli i•lu. 
nan Hrıs•ıi malaa116enin ta6ııjlaan• mal11ıllııini11 lcasıura 
Jcre m••lc.iinJelci · •rsal11rının 111allcigıti ıatlıi• çıkarıl
mıştır. 1- 5 - 940 tarilıirte '"'"" far111m•2 fÜ rui ıııat 
15 tlı t1ild11ı mGlcantınd• to1l•n•calc olan J11iml ••cü · 
•entie ilı•leleri g•pılG••lıtır, 

lıtılclilerin mu•alclcat t•mi11•tlarile ıncj11unı mir11-
c••tl•rı. 2 - 4 

Tuz nakliye eksiltmesi 
İNHİSARLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Mali 1940 yılı için<Ü Çamaltı l••l•ııntl•11 Yottru 
tılflharın« ıeltcık olan 350 ton ç••allı t•ıan /c11gılc v~ 
h••11t•ligısi 15-4-940 tarihinden itiiare• girml ııın 
mridcl.tle •ıılc elcsiltmıgı kon•Lmuşt•r. llaalı ~-5- 1 j J~ 
C•1t1tırl11i ıünii ıaaı 10 a icr• •tlilec•lctir. Ş.rt11tı111Nsını 
törmılc tıtl11e11/e,i11 lıer 1ü11 •• pe11 ıiir••" iıti9c11lerl.11 
"' tltalı ıünii o/o 7 5 tımi11atl•''" Hr•ll•r y.,,.,.. l11hz • 
ı•rl•r •••url•iııl•' 7,., • .,, JJıl••rl•' B.,•l"1irllliln• .., • .., ,,,,,_,, ,. .ı-r,. 1-J 
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Nafia üdürlüğünd n : 
1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye ko ;1ulon iş: Hak

lc4.ri merkezinde ( 112490) lira 16 kuruşluk lctşi/ bttlelli 
Hıilc.ümtt konoğıdır. 

2 - Ba işe ait evrak şunlardır. 
A) Proje 
B) Hülisai keş/iye 
CJ Elektrilc tesisatı keş/i 
D) Ölçme cet'lJeli 
E) lltzarat ue imalat (Seri Döpri) bordroları 
F) Ma.'zal listesi 
G) Dıhili elektrik ve sıhhi tesisat umumi ve /erıni 

şartnameleri. 
HJ Hususi şa,tname. Bayındırlık genel 'Ot! yapı işleri 

f ınni şartnameleri. 
/) Eksiltme şartnamesi 
}) Mukao 0 1e proj si 
3- Bu evrak i'anı y11pılan mahallerin Nafia müdür

liilcle:inde görülebilir. 
4- Eksiltme 15- 5-940 Çarşamba günü saat 15 d~ 
Hakkari Defterdarlığır.da müteşekkil komisyonda ya· 

pılacaktır. 
5- Elcsiltmr.ge gireceklerin (6874) lira (5j} kuruş 

m•••lckat teminat akçası ctrmesi 'O~ ba iıe mahsus ol
nuıi üztrt eksiltmenin yapılacağı günden sek;z gün önce 
Haklı.iri flildgcti ehliyet vesikası kamisgo11undan alacağı 
ehliyet "esikasını ibraz edeceklerdır. 

6- Tekli/ mektapl rı 4 üncü maddede yazılı stıatlen 
/,:,, •aat önct!sine kadl'Jr lcomisgorıa ~erilmiş olocaktır. 
Post:. llı ıönderilecek mektupların 4 üncıi maddedeki !•· 
ate katl•r ıelmiş olması ve dış zarfın mühür mum• ile 
iılc• lcopatılmış olması şarttır. 

PostaJalci ~t!dkmeler kabul edilmez. 3-4 

Tortum Hükumet konağının 
inşaat eksiltm si 

DEFTERDARLIKTAN : 
j197 lir11 30 kuruşluk Tortum hük.u.net lcon.,ğının 

ikmali inıa11tı eksiltmPye konulmuşlar. 
l!a•l• 3(1-4-910 tarihinde Erzuşam De/terJarlıjmJ , 

,,,,,J,.c11lctır. Talip olanların ihale tünün.len 8 gün '" · 
.,,/ Erz•rıım 'CJilageti makamına isticl11 ile nuiracatıt 
•Jırelc. lcomlsgona ait eh/igetnamegi almaları ilcfn 
elıınar 2- 4 

İnşaat e siltmesi 
TiCARET VE SANAYİ ODASINDAN 

1393 lira 25 kuruş maktü bedelle Trabzo da Moloz 
11tn1Tcilnd~ geni inşa edilen Borsa binasının teras izolas 
g•,.• •e /canalizasigon inşaatı açık usulle eksiltmeye lco
n•lm•ıtar. 

Elr.siltme 17 Nisan 940 Cumartesi giinü satıt 10 do 
Tr11bzo11 Ticaret f1e Sanagı Odası binasmda topl4ınacak 
lcowuigon lııı.ıarıında gnpılacalr.dır. 

Talip/,.,in ekıiltmege iştirakleri için JOI lira 50 
lc•rsılalc teminatı fJt 940 yılı ticaret odasında lcagitli 
o/Jalıları11• clair 'lJeslka ile ba işi yoP'ıbilecılc.lerine dair 
r.smi makamlardan alınmış ehliyet 11tsikasi ibraz etme
l•ri ıo.rtdır. 

lstelcliler evrakı lceıfigegi Ticaret t1dasıntltı görüp 
okagabilirler. 

Eksiltmege iştirck c.dect:.kıer yukarda söglent11 fÜ11 
,,f' saatda komisuorıa m·•rnraatları iicin olunur. 3-3 

İnşaat eksiltmesi 
Nafıa müdürlüğünden : 
Ba~bıırt k ıasınc!a yeniden yop:lm:ak ( j J 11 ) lira 

( 17) lcuraı keşif bedelli Polis karakol binası artırma 
•• eksiltme kanuna mucibince 15-4 gıo ·ıünii.ntlen itibaren 
•fılc eksitmege konulmuşlar. 

Taliplerin 30·4 940 günü kagmalcamlılc mrılcammda 
topltın~ctık komisyona ( 383 J lir• teminat •lcçasil• 6ir· 
Jilet• mi,. .. ıcaatları t'le keşfi ıö'rmelc istigenlerin kasa 
111111 lflıidiirlüğünde görebilecekleri ilan o/anar. 1-3 

23 Nisan 1-ocuk Bayramı 
Bayramda Çocu Rozetlerini seve, seve göksü · 

nüze takınız l Bunun varlığıyle Kimsesiz Y okıul 
Yavruların sağlığına Koşulacaktır . 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
JisiliiijjZi (5 aq 

- ... •· .dftllıı. .ıtll!!nıı ~ıt111111~ .. ıcllftlı. •. ;.ıtHlhı. :.11U1b1o .• ,ıınını.: :.ııım11 .... tt1Nltt.; :dıllllllı-. ~, 
~ 

ANDAŞ ' ;~ . • • • ti 
:~ Mısır ihtiyacım b~;d;Fmdık Tarım Satış ti 

Kooperatifleri Birliği temin ediyor. •ı 
~P k yakında Satış Kooperatifleri Mısır dağıtmağa başlıyacaklardır.~I 

ı; Y ni sene için ıY uhtaç olduğun mısırı alabilmek için eski ~I 
~, hesabını bir~~~~patmalısın 'J 

• 
Sulfat Da.monyaklı Gübre, Fındık ağacının çok sevdiği gıdadır. 'J 
Bahçene bu gübreden atarsan daha çok Fındık alırsın. rll 

Gübreyi ihtiyacın nisbetinde Satış Kooperatifinden temin edebilirsin. lj' IH Alacağın gübrenin parasını önümüzdeki eylülda vereceksin, ;J 
B4 Vakit Kayıp Etme 1 
•••• ., ·;·-· ··-· ''"~"' .. , .. _..,,,~· · "'m'" ....... ._iliiiiiiimii&iiiii~iWiiiiii18 

Lağım tesisatı eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

1 - A.slceri kışla ci'1arında gaptırılccak (60 7) lira 
(70) lcuraş bt!deli ke1;f/i lciğ.m tesisatı için şartnamesi 

müei6ince ( .f.500) adet dökme taş ile la;ım lcapojı ihz1Jrı 
ve malıalliene nakli ameligesı (17) tün müddttle açık 
eluiltmeıe konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26 - Nisan-'.i.fO cuma tünü sa•t 15 
de icra edilecektir. 

3 - Maoakkat teminat badeli (45) lira (.c8) kuruştur. 
4 - lıttlclileri11 ıhliqet flt!silc11 ve teminat malcb11zla

rile iirlikt~ yukarıda gösterilen gütt ot .saata encümene 
mürtıcaatları 3 - 4 

Köprü tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon - Rize sahil yolu üzerindeki Eyidere - kü 
çük dere. Baltacı. Fa/koz ve Varvara ahşap köprülerinin 
yapJ/acak (1122) lira ( 23) kuruşluk tamirat 2490 say!lı 
kanunun 46 inci maddesinin (B) fıkrasına tevfikan 14 
gün müddetle eksiltmeğe konulmuştur. Muvakkat temi
natı (84) lira (17) kuruştur. 24-4-9.fO tarihine çatan 
çarşamba güniı sallt 15 de Vilayet makamtnda topla· 
nacak olafJ Daimi Encümende ihalesi yapJ/acaktır. is
teklilerin muvakki1t teminafl!Jrile mezkür gün ve saatta 
encümene müracaat/an. 3 - 4 

Pazarhkla inşaat eksiltmesi 
NAFİA MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

22 - 4 -940. Pazartesi saat 15 de Nt1.fia miidürliijü 
oda.sında te1ekkül edecek inıaat komisyonunca (900) lira 
maktu bedelli Maçlca kazasında inşa edilecelc jandaı•u 
karakol barakası görülen lüzum üzerine yeniden pazarlıkla 
eksiltmtge lcon•lmu#ar. 
Buno tleir ıartnamı t1e sair evralc na/ia müdürlüğandt! 
görülebilir. 

Mavakkat tentittat 67 lira. 50 kuruştur. 
/ıtelclilerin pr:uarlılc saatından evvel bu işe Jair 

elıliget 11e ticaret oclası fJesilcaları ve teminatlarile birlik!e 
ihale lcomlsgonana müracaatları illin olunur. 4-4 

İlan · 
Vilayet idare heyetinden: 

İskeader Paşa mahalleıinden 
imam otlu Hafız Ahmedin milli 
e•lilı: 1&t•ı bedelindea hazineye 
olan 2065 lira borcu içia Uzunıo-
kait caddeair.deı kain maa dükkan 

bir bap hane ve bir aneye birin · 
ci artırmada talip zuhur etmedi. 

ğiadeo bu kerre ilin brihiaden 

itibarH ikinc\ 10 gün müddetle 
artırmaya çıltarıldıtıoclan taliplerin 
Vilayet ldare Hey'etine müracaat 
eylemeleri ilin ohnıur. 2-'2 

./ 

Menfez ve dıvar eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Trabzon-Rize sahil golrırırın 20+.500 inci kilom,trı· 
sinde/el Ar sen menf~zile bıı yolan 27 + 380 inci kilomet· 
resindr.lcl yerlerde yaptırılacak (757) lirtı (61) kuruılok 
idinad tlıfJc..rı inşası 2'90 sayılı kanunun 61 inci mad' 
fıs inin (8) fıkrasına teofikan 14 tün müddetle elcsiltmel' 
konulmuştur. Mavalclce.t tf!mi12atı ( 56) lira (82) lcaruştuf• 
24-4-940 tarihine çatan Çarşam6a günü saat 15 Je 
'Oilaget makamında toplanacak olan daimi encümtnde 
ih~lesi yapılacaktır. lstelc.lilerin lfltıııoulclc.at teminatlaril' 
encümene marocaatl.,ı. 3-~ 

İlôn 
Trabzon icra memurluğMndau: 
Atık arhrma ile pua1a tn 

rıı ... 11: ı•JYl•••lıı•lb •• •l••t• : 
Qayriaealı:11.lla "•lllAclnta aevkl 

mallalleııl ıokatı a .. aarau: 
Tacdir oluaaa kıy•et : 
Hoı'ilmuya : 
Şıırkao Çolak cJiulları tarlası 

Şimaleo H Ceaublll lfltu ma
baldea mutreı 11htbl ıeaetlerin 
mıstaıılerı ve 701 Oubea ıııhl· 
bl ıendlerla mütrez ma2azıı
ları Te tarlldıaı He mahdut 
mOfreı tsrlaoıo bette bir blssesi 

Tapuaua Ntaaa tl39 tarih ve sa 
aumarasrnda kayıtlı 

200U Uta 
Şırkll a ve Ş!malen tarlklam 

G..rbcın crrem oflu k.ııı Barti:ı4' 

tarlaııı C ~;ıuben llP2irmea arlu 
Ue mııhd ıt tarlanın tamamı. 

Tapu .ıua Şubat 341 ve Ma· 
711 341 h:.-ih ve 83 ve 92 nu
marıtlarıllda k171tlı 

2000 lira 
Artırıaımın yapılacaıi• yer gQn., aaa t, 

20-5 -940 Pazartesi rünii ıut 1 ~ 
1 - ltbU ıayrimeaull.a artırma 

Şartnamesi ~O '1·140 tarllı.ladea lU 
haren llaS-5 ıü .Ne. lle Pazar icra 
dair06loiıı ma.ayyea. au111ara11ıada 
berkeaia görebUıueıli içln açıktır 
Uii.nda yazılı olaalardan fazla maltı 

mat almalı: i eteyeıı.ler, lfD• oartna 
meye ve U31'! H6 dosya numarulle 
meıaurlyetim i:ı;e ıauracaat etmelidir. 

2· Arhrmnya iıUrAk lçla yukarıda 
yaııh kıymeti n ytııde ye4.lbaçuk 
11lıbeUnde pey veya ıDillt bir Bakanın 

telllinat ıaılttubu tndl edUaeektir (lH) 
il· lpotekJeahlbi alacaklılarla dlter ---

İlan 
Vilayet idare heyetindeıı: 

Muhittio mahallesiodtı Ali Y•· 
zıcı o~lu Rüıtemia milli emlik ı•• 
tış bedelinden olan 3399 lira s7 
kuruş borcundan dolayı mez"Ot 
mahallede valci ve biriovi dereced• 
hazineye ipotekli olan. bir hap b•· 
oe1e birinci 21 iÜ•lülı: artırmad• 
talip ~uhur otmedi~ioden bu kerr' 
ilin tıribiaden itibaren 10 rii• 
müddetle ikinci artırm•ya çıkarıl· 

mış olduğundan taliplerin Vilayıt 
İdare HeJ'dine müracaat eyle••· 
leri ilia olun~. 2-j,-
alilkdarlarıa n irtifak hakkı ıaaıtiP 
lerının gayrimenkul berindeki haki• 
ruu lanıııııile faiz v• maarafa clal' 
olu iddialarını lşbıı illn t&r1hin4•• 
lhUbaren ylrml gtlıı içlade ıvraJI' 
müıbltelerile birlikte memnriyeüııı.l 
n bl!dlrmeleri lcap ecler. akli bt.I 
de hakları lapıı 1.iclllle eabıt olııı• 
dıkça utış bedelin.in paylqmuıncta.ıı 
barıç kalırlar, 

• Goıterlle ııUnde a arhrıaa}'• 
Iıtirak edealer artırma prtaameatia.I 
okuwuı ve llı;uml11 malO.mat aı111ıf 
ve bunları temamea kabul et-11 
ad ve l.b.Ubar olanurlar. 

5 Tayin edilen zamanda ıa1rl 
menkul ttç def& batırdıkta.a ıoar• 
en çok artıraaa ihale edlllr aad~ 
artırma bedeli au.b.aıaen InymeUD 
yl1ı:de yetmiş befini bulmu nY' 
utış iıleyealn alacağıı:ıa ruehaai ol•' 
cUııer alacaklılar bulunnp tı.bedei 
bunların o gayri '.Deııkııl ile teaıiıı 
edihnif alcalarınlll m11muuaUJ& 
fazlllyll çıkıuaZ1a ea çok artıranııJ 

lllahktıdil lıa.kı kalmak u;ı;ere artırın• ol 
beş Uün daha t1ımdlt ve on beııinol 

gllnü ayni ıaa~ 
yapılacak artırmada, bedeli 1atıı ateY1 

lWl alacağı.na r11çlıaııı olaa diğe' 
a1acakhlıırın o ııayrl meakul ile tenaıJJ 

Gayrimenkul satış artırması 
Malt•lle 11ega Muh<1mmen bellıli 

edilaiş alacakları m~muuda.n tazl• 
ya oıkmak ıarUle, ea çok artıraıa• 

ihale edllir. 8öyle bir beclel eid 
•dilıa1t,ıeı, lhal• yapılaıu. ve aatlf 
talebi düıer. 
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l)EFTERDARLIKT AN : 
Ylllt.arda cins '1e eosa/ı ga~ılı ıa!jrimenkullerin satış günlerintle mülkiyetlerine 

talip suhar etmemiş olda;andan / 5-j-940 tarihinden itibaren bir ay müddttle oe 
psaarlılc ıaretile s-tılaealclardır. TaUplerin yukarda J1ı11ılı müddet ı,inde ViltJget Def• 
ttr,arlıiu•• mııraca•tları iltin olıınur. 1-4 

1 Gayri menkul keadiaiae Ua.•a. 
olunan kimH el.erit.al veya verileli 
mWllet içlade JArayı veraıa1e lbal• 
kararı fM.b.oluara.k keıı.daidea uval" 
yO.k"lı: tek!Ute bu.hıallll kimH arı;etııılf 
olduın bedelle almaia ruı olmaz ~et• 
bıUwımuııa hemen. oabef ıtııı mQ.dd•' 
le artırmaya çıkarılıp en çok artıraJl' 
laal• edilir. illi ıhale aruıaıtakl fat• 
ve geçen gtlıı.ler içinde ylsbef telt 
be1&p olanacak faiıı: ve diier ur•' 
Iar ayrıca hl1me ,lıacel kalmabıtıll 
memuriyeUmlıoe alıcıdan tahaU oluJlf 
macld• (llı3} 

Gayrimenkuller ya.karıla ıosterll-' 
20·6·940 tarihinde Pazar 1et• 
memurlujtı& oda1ında ltbu ilb f~ 

ı~tarllen arhrıaa ıartaameı ldairolill 
aatılacıtı 1llA olwuar. 


