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Urnumi Meclisteki1 

içtimai dava 

~ Siyasi Gazete - Trabzon 

y ni 9,, gar kabinesi kuruldu 
Bulgaristanın siyasetinde değişiklik yok 1 

~ 
J7 rncı yJ/ 

Muhterem Cumhuriyet 
Halk Partisinin yeni • sene 
kongrelerinde tesbit edile
rek umumi meclise gelen 
dileklerinden biri de köylü 
kadmlarının köyden şehire 
ve şehirden köye sırtta 

taşıdıkları yüklerdir. 

Ankara 16 (A. A.) - Yeni bulgar kabinesi ~skı maarif nazırı Tilofun reisliğinde 
teşekkül etmiştir. Eski başvekil Köseivanofle dahiliye nazırı yeni kabinaya dahil de
ğildir. Gerek harici ve gerek dahili siyasette hiçbir değişiklik olmayacağı ve Bulgarista
nın sulh ve bitaraflık siyasetine ayni tarzda devam edeceği Sof ya mahfillerinde söy· 
len mektedir. 

Tü ü erimi ev er 
fiyat na sa ı acak 

Reşat köprülünün Beyanatı 
. o/mo/arı 

Tütün pigasasrnın açılmasın- tılacağtna emtn 
dan sonra gıoçen bir haf l• zar· Jazımdlf. 1 ket 

Müsavi şartlar altında 
yaşamak duygusunu hakim kı 
lan bir devrin insanları arasın

da küçük bir insafsızlığa 
ve haksızlığa tahammül edi
lemiyor. 

Bir kadın ağlasa, bir 
çocuk inlese, bir inilti, bir 
hıçkırık sesi duyulsa, he 
men ayaklanır, harekete 
gelerek alakalanır, sorar 
soruşturur, yardım ıçın 
varlığımzdan bir parça ko
parmaya razı oluruz. 

Kulağınıza kadar gelen 
iztırablı sesler ruhumuza 
çarpar, yolumuzu keser, 
derhal durur, derdi ve 
yarayı paylaşırız. 

Başı sargılı bir hastanın 
çektiği azabı aynen duyan 
bir ruh olgunluğu içinde 
birbirimize destek olarak 
büyük davalar halletmiş 

bir milletiz. 
Vatanın herhangi bir 

köşesinde geri şartlara tabi 
olmaktan heniız kurtulama
mış bir hayatı ileri saflara 
almak duygusu içimizde 
daima kesici bir silah ha
linde yatmaktadır. Bu kur
tarıcı silahın büyük rolleri 
vakıalarla sabittir. 

Bugün Trabzonun içti
mai davalarından birinin 
umumi mecliste hararetli 
Lir müzakere mevzuu olarak \ 
ele alındığını memnuniyetle 
&örmekteyiz. 

Köylü kadını sırtında 
ve çok ağır şartlar altında 
saatlerce uzayan mesafelere 
yük taşıyor ve insanlığa 
yakışmıyan bu vazifeyi bir 
itiyat halinde yaşatıyor. 

isr&"rla ifade ve tekrar et
mek isterizki, bu; hayatın 

sevki icabı olan zaruretler· 
den doğmuş bir hareket 
değildir, bir itiyattır, alış· 
madır, ruha işlemiş bir has
talıktır ve bundan dölayı 
başarılmış büyük davaları· 
mızın krrşısında hicap tev
lit ederek bizi daima müte· 
ezzi ve müztarip kıfon bir 
manzaradır. 

Vilayetimiz köylerinde 
aile hayatının en fazla va 
zife kabulianan ve en çok 
yıpranan uzvu, kadındır. 

Tarlada kadın, çifti çubu
ğu sürmekte kadın, ocak 
başında didinen, çocuğunu 
emzirip koynunda taşıyan 

kadın ve nihayet yağmur 
çamur demiyerek ormanda 
hal~ sallıyan yine kadın .•. 
Sonra bunlar kafi gelmiyor
nıuş gibi köyle şehir arasın· 
daki saatlerce mesafede 
beli bUkük yUk taşıyan yine 
k9dııı," 

• 
1 land'ya cephesinde şid etli 
uharebe er devam e i or .. 

fındaki arıbar!ama fle mübayarı Hükümetimit meme t 
işleri ~trafmda malümat almak h r mevaninde baŞ /~ 
- k d. · - t d ma su u J • satı uzere en ısıne murccao "' en .... t imizm 
bir muharririmiu inhisarlar Baş gelen tutun. er t iş bu/un· 
müdüri 8 Resai Köprülü şun masrnı temin e m 
Ları söqlemiştir : maktadır. . t. aline 

bu ıs ıc 
Bu sene gerek Trabzon Halkımızm . uılafln 

ve gerekse Pu 1atane zür bir takım. yusı.ı. ray kfeyiı. 
ramm ahvali ruhiyt.srnde bir bais olduğu?u ışı.'";,~ gibi 

Sovyetler bir gün içinde 4 bin ölü vermişler 1 
Ankara 16 ( A. A.) - Finlandiya cephesinde lharp bütün şiddetile devam- etmek

tedir. Kızıl ordunun yalnız dünkü muharebelerdeki zayiatının 4000 ölüden fazla ol 
duğu finlandiya resmi tebliğinde bildirilmektedir. 

başkallk görmekteyim; lıer Tekrar edeflm kı. rnucib 
kes tütününü bir gün için fikirlere kapi/mayı Jeöddlf· 

sebepler mevcut -5 Finlandiya başkumandan- Herkesin va:ıyye~ten ~~ak 
'terih v~ m.utm~m :evam 
sıJkü :ıetle ışlertne · 
etmelerini tavsiye tderım·k. 

bu sene ı 
M·ntakamızm . e· 

lığının tebliği 
Ankara 15 (AA,) Gark cephesinde mühim lıir hadise olmamıştır. Finlandiya baş kumandanlıtı 

Souyetlerin karalı cephesinde bir kaç istinat noktası rlde etmiş olduğuuu ue fakrıt Souy~tlerin işga 
lı altında bulunan bu mev%ilerin kayümın mannerhagn Jıattımn mukav'-meti üzerinde her nangi bir 
endişeyi mucik olmayacağını söylemektedir. 

ı- aır sen 
tütün mahsu u s Bunla 
/erden daha ç?~turİazlfnge· 
nn s rrtılması ıctn t r fa· 
len tedbirler a/ı.nm~~/erden 
k3t miktan eskı se ~n 

-------- --------------
Temel Nücumi 

Edirne mebusu değerli 
hemşehrimiz B. Temel Nü 
cumi Göksel evtlki gün 
lstanbuldan şehrimize gel· 

miş vapurda ve iskelede 
karşılanmışt1r. 

Mebuslanmız 
Bir haftadan beri şeh· 

rimizde bulunan mebusla· 
r1mızdan Faik 11hmet Ba· 
rutçu ve Daniş Eyiboğlu 
Perşembe günü Karadeniz 
vapurJ/e flnk:ıraya mütevec
cihen lstanbula gitmışlerdir. 

Harp okulu 
mezunları 

Yemin merasimi 
yapıldı .. 

G ,... .L . 1 ,-..n. .,. 
"u ::n~Ou1,ıcu auJ•'-

Atatürkün manevi 
huzurunde eğildiler. 

11nkara 16 ( fl. 11. ) -
Harp okulunun 1940 s~nesi 
mezunlarınrn sub!Jy/Jğa nast 
töreni bugün yapJ/mıştır. 

Genç subaylarımız öğleden 
Türkçe neşriyat önce önlerinde muzıka oı 

Fransız radyosunda kısa duğu halde Ulus meydanma 
dalga 31 . 35 orta dalga giderek zafer amtma me 
25.1 metre nis :stasyonu rasimle çelenk koymuşlar 
üzerinde saat 8. ~.5 de Türk- dlf. Saat 13 dede genç su· 
çe neşrivat yapılmaktadır. baylarıf!1ızda.!1 bir grup 

Erkeğin mesaisini hakir ATllTURKUN Etnografya 
müzesindeki muvakkat kab. gören bir fıkir ve düşünce· 

de değiliz. yalnız vazife rini ziyaret ederek bir çelenk 
taksiminin tahammülü kabil koymuşlar ve Ebedi Şefin 

manevi huzurunda eğilmiş 
olmayan ağır kısmını kadı- /erdir. Saat 14 de harp oku 
na yüklenmiş görüyoruz ve 

/unda yemin merasiminde 
bilhassa. medeniwhayatımızı.n Büyük M. M. reisi. Başvekil, 
çerçevesıne sıgmıyan hır Milli müdafaa. Dahilıye, 
manzarayı görmekten utanç Hariciye. Nafta. Maarif Ve 
ve azap duyuyoruz. kıl/erile büvük Erkaniharbiye 

Büyük inkılabımızın yeni ve 'Milli Müdafaa Erkam 
hayat tarzını ve Türk ka-1 hizmette ve mütt!kait ordu 
dınına verdiği yüksek yaşama mümessilleri. Matbuat mü 
hakkını, köylü vatandaşla- messilleri ve kdlabalık mi· 
rımız daha derin bir sezişle safir kütlesi hazlf bulun. 
görür ve takdir ederler. muştur . .Mektebin birincisi 
Ve hiç bir zaman bizim asteğmen durmuş ay o~u_t 
bu görüşlerimizden gayri baş kütüğüne T 06 nCJ çıvı · 
bir düşüncede değillerdir yi çakmıştır. 
Ancak yıllardan beri devam B.M./11. Meclis Reisi Ab 
edip gelen bu itiyadı, ka· dulhallk Renda tarafmdan 
vuştuğu Cumhuriyet devri birinci ikinci ve üçüncü ola 
sayesinde kendiliğinden ma· rok neşet etmiş olan su 
ziye gömdüğü bir takım iti. baylara birer altın saat re
yatlar arasına katmakta rilmi~tir. 
biraz geç kalmışlardır. • 

İçtima halinde bulunan Batan Alman 
muhterem umumi meclisin denizaltısı 
bu davaya el koymasından !inkara 16 ( fi. it ) 
şUphesizki en evvel ve da.. Bir Alman denizaltısmın 
hıı ziyade köylü vatandaş- bir lngiliz Dostyoru tara-
Iarımız memnundur. fından b1Jtmldı41 bildiri/· 

Cemal RızoÇIN!tR mcktedir. 

Sadettin Uraz mahsu u 
çok fazla olan .. de an· 

Cumhuriyet h:ılk partisi ·..Jdet ıçm 
kısa bir miıuı otilması 

Gırewn bölgesi müfetUşi bar/anması ve s. 
1 

her 
S .,Jettin Urazın üç gün de anbarlamak ve salmlJk mümkin ola"}ıyacagmıÜıan 
eve/ lsh n ~u 'dan teftiş mer- gayret ile manasız bir heye. kesin ve b1'hassa . ica· 
kezi 010 n G iresuna ıeldiği can ve istical göstermektedir. zürramın takdir etmesı 
ni h rber aldılc, Muhterem I d 

l Eve/ki beyanatımda da be er. re f'"'· mü/ €itişimizin ~u gürı er k ye ~ 
• • 1 • • 1 temin ettiğim aibi bu sene z ·irraımıı .. ~o k·ndtle 

.\~'""' .,, .. :,ln:z"' ı .me· h - k 'ate ... "" tütün mübayaası iyi ve at- iaşe ve muş ,,, un 
/eri heklenmektediT. k kanun ---

Partide 
Eve/ki akşam reis vekili 

111i Rıza lşılrn reislıği al· 
tmda mutad toplantısrnı 
yapan Cumhuriyet Halk 1 
Partisi Vilayet idare heyeti j 
Parti işleri üzerinde bazı \ 
k.:ırarlar ittihaz etmiş ve 1 
halkevleıinin yll dönümü 
olan 25 Şubatta yapJ/acak 
kutlama programlannr tef· 
kik eylemiştir. 

1 

l 
Vilayetimiz dahilinde bu 

sene yalmz Vakfıkebirde bir I 
Ha/kod ası açllacak ve bunun l 
açılış merasimine Partiden 
bir heyet iştirak edecektir. 

----
Adliye vekilimiz 

d nizlide 
Ankara 15 ( A A. ) 

Adliye vekili Fethi Okgar dün 

Denizlide tetkiklerde bulunmuş
tur. 

Alman 
Denizoltılanno 

bitaraflar a karşı 
şiddet emri verildi 

ta çok iyi olacaktır. rini uğratmayara so· 
Zürram istical ve heyp. müsarıde ettiği ~~Y'~nı· ra-

. . . ··ıumerı 
can göstermesıne hıç bır 1 nuna kadar tu !ırlata bile· 
sebeb yoktur. Mrntakamız hat, rahat anb 
tütünlerinin kof fesinin sa· ceklerdir · _ -

Abdurrahman Eyiboğlu 

Şehrimizin yetiştirdiği ve 
iftihar eylediği eski mebus· 
larımızdan şehit izzet Evi 
boğ/unun oqlu Maçka ha 
kimi Bay llbdurrahman 
terfian Ordu asliye Ceza 
hakimliğine tsvin edilmiştir. 

d kendisini 
Gitlir:t her yer. e vaztfesi-
sevdir n ve ~aı;;a derrı.:ede 
ne sa ,Jarak ıle flbdur· 
muvaffak olan Bay tebrik 

c b 9-ıunu J 
rahman ,_yı 0 ·fı Jerin°e 

· vaz e · eder ve yenı . · di/erıı · tler1nı de muvaff akrve 

Ankara 
15 

( li. il. ) - ingiliz gönüllüleri 
Royte.r ajansınınllmstırdam· 

Sarsıntılar eku1ll 
ve yardırn y 1 ) ıı11 dan öğrendığine göre li/man 

deniz altı/an kumandan/an· 
na Berlinden verilen emirler 
de bitaraf gemilere karşı da
ha merhametsizce denizaltı 
harbına devam edilme$i bil 
dirilmektedir. 

Ankara 15 ( A • .4. ) -
/nziliz f?bcımun Finlcindiya 
ordıauna göııüilü kaqdedilmeleri 
hakkında umumi müsaade v"'ril 
miştir. Keı:a /ngilterecl~ld F" 
laradiga görıülla kaqıt burosurıurı 

resme• işitmesine müsaade edil 
11lştir. 

15 < A ' ,z 
Ankara d IJ~r S 1 ' z·1t ~ Amrs•ı'lda ııokl ı • ı! ı H ısır k I ,. ,. 

o'mııslıır ınıJ 11 /tı" 
940 Jnü akşam ytıı rı 

g . ~ e ktıırıf. ( ı1 
/ay nmum ı m lıstesl 11t 
zelzele. yordırn8S kuruştar• 

t !J,87()_247 iir" 
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Kimsesiz 
Vakit akıam.. Dört ar

lc.adoş uzunsolcoktem. meı· 
ti•n istik metine güfligor
dul,· Eski Di&o<mser binası 
nın önir.den geçtiğimiz sı

rada, yanımızdan glkselt11 
ince bir ses, bizi orqJa 

tl•rtlurd11. rtnti kaçmıı . Benzı 
Dçmuı tahminen o n 

ıaılarında oir çoculc içli, i,ll 
•4fı!lor, hisli, Riıli ıölenigor, 
e4lıgorda, 

- Nen 11.r ga't1r•ml. 
S•ali is, g •raya ç•ı

tarırııı,tu; tözlarintl.err sol
ı•n yıın•lclarına dök.ilen 
gaılcrı ılldilctt1n sonrn. luç
kıro, hıçlcır« ceetıp uerdi: 

- Bın Araklıdan ttl· 
tlim. Kimseıt.im geçea. scnt 
ille. ••lteiin 6irinci sınıfını 
ek•m•ıt•m. 811 yıla ıe.lince 
B!tçımlstle sana ıuerectk 
p•r•mıs yoktur diyerek heni 
••lı•erdiler. Buraya ıeldim. 
Olc•m•lc. istig•ram ... Açım ... 
Aı ... 

Balc•tl•r ıögligebi!miıtl .. 
••l•11J•i• •adget dalıo 
f ••l• •çılm1aırn• mani idi. 
H•t1tın mi11i mini denecelc. 
iir ı•#alt.i çoea;un g•rdım· 
d•11 p•r•tltın, BiitFtti~n ilala · 
ıd~ısl hem t•rip, hem 
•cılc.lı,Jı .. 

Kaldırım lc.enarında ana

l•l•tt ha tlertli ga9r11 ilı 
larp tlertle1tMi1tilc, Alı, ıö · 
tiirlfldc istedik gelmıdi. 
Or•tl•,· ııılcıu. ıol•k lc.altl.
rım aJti1tdc kt1lmıg•. tiofl•. 

tloı• •il11mı cıı lcatlanactılctı,· 
t11ki, •••it.art r•c it. crs ltırını 
•m•ll•rini talı lclculc cttirtcılc 

llir /teıkil4tın} ciddi lıi· 

magesine lcav•ımncege /ca. 
Jar ... 

Biıimlı ı~lıcıdi ne 0/11.. 

c•ktı ? Htırtfİ rzuıa gerini 
•ııl•••lclı? O. bana bilig•r 
1161 ıörinmüıtü. 

lçimlztien hirinin ıızcttı
jı 6ir lca~ lc•ruşa. cebine 
••rlııtirirken bir dijerimi• 
•n• f Çoealc eıirıeme kara-
111•rı•J tafJıige edigorda. 

A9rıldılctan sonra /Be
letlige} gi tavsiye etmediiimi· 
., oalı/anmışdık. 

" Zülfiyar ,,o 
dokunma 

böyle işlere yeltenmeyin. 
Sonra kaleminizi elinizden 
•fır gözünüze snkarlar. 

llrtık t11h•kkuku müm-
kün olmıyan emellerin •r 
dım bırakarak ferağat sahi· 

bi o/m11mn z•manı iyiden 
iyiye ge/111iştir. lth bizde 
bu isi ehline bırakmamak 

yok mu ? .. 
işte her halde bunun 

için olmalıdır ki Siıasi ta
zimattan buqüne kadar 
edebi san 'atların hepsi ken-
dine değuli üstadlar buldu · 
ğu halde "Tenkid.. denen 
bu san'11t öksüz kalmıştır. 

Bize düşen mühim bir 
vazife var. Bu hususta genç
liğin bütün heves ve tema
yüllerinden hissemend ol
mamak. herşeye burun sok-

nın saçlarına düşen ilk ak· 
farı cımbızlamak kadar in
ce olduğunu bilmek ... 

REŞAT KÖPRÜLÜ 
lnlıi•ttrlar BaımiidrtJ 

Bay R eıai /ıt11niııl dtJ 
aile sog dı •'•• /Köprülü} 
ıog ciıaı al111ıı •• teıçil 
ettir•i#ir. 

Teşekkür 
S••tlli Bub•mızrn ont 

irtih•li . minesı6etile ıerık 
ctnan merasimine · i,ıiralc 
etmek ve ıerek ıi/alı•n ee 
Telgrafta derin acımızı 
poylaşmalc lütfunti• bulu. 
narı bütün eş oe tiostl•rı· 
mıza ayrı ayrı teşelclcüre 

teessürümüz mani olduğun· 
dan minnet fJt şükranları 
mızın edasına mulat11ım 
Yenigol'un levaııatunu rica 
eyleriı. 

17 Şubat 940 

Hava kurum 
16 mcı yıl dö 

n 
il il 

umu 

Doğu Röpo' tajları 

Doğ da kültür ve 
hareketleri 

maıı ... , 

Za;r.us köprüsü iiıtün2 
hir elektri le /11116aıı tJilcil
mesi lcbımiı,., digoruı, hil
mem ılı ne derıiniı. 

İrtihal 
Yol müte11lıhitleri1üizdcn 

Tarsan Miirtuaejla le.alp 
sılclııinde11 oe/ al et111iı. 
censsesi lctılabalılc hir ce-
111aatl• lc.aldırılaralc. n•ma· 
zı lılcentl"r P•ı• camiintle 
lcılındılctan ıonr• asrf rne

ıarlılc.taki ehe dl metif enine 
tnuli edi/r, "ıtir. 

Me, hum dirüst mrıan.e
litı ve hayır stwırlijile 
herle.ese kendisini seotiirmiı 
hir %at idi oğulları Maıta· 
fa fJe Ahmet Murtuaojluno. 
fit aileıi 1Tlcdnına tıuiget 

beyan eglıris. 

§ 
Bir mütJdetten h•rİ 1a· 

lıabız bulanan 8. Hüsegi 
I Haci Ali Hc:fııoğl } irti. 
h I tnıtı. nı i al 6 9 

/erine hakim olmak arzu. 
surıdan doğon bir .<por {it 

az çok bir fan.tezi sayılırken 
yava~. yavrzş. gökler. Vata
nm dikkatle korunması iti· 
zımgelen sınırları haline 
tirmiş ve Taqyaresi, Tag
yareisi bol öe kuvvetli ol
mıgarı millellerin haqalınz 

tehlike sarmuğa boşlam1şfır. 
Son 111llonn harplerini 'lıe 

içinde yoşadıgımız g 'inir.rin 
lıaberluini, tabıi lırp miz 
tlkibc diyor. ve harbin cğır· 

Irk merkezi Eiiklude tesek
kületmiş olduflunu göıü o 

ruz Yıllmc 'lJl'Tilmiş em k.. 
/erle. h 1rcanmı5 mil orılarla 
kurulan en medeni şehirle· 

rin, bir kaç giiz T aqyarenin 
bombalarile bfr iki saat 
içinde nasıl haraheqe çev
rildiğini, içirnizde, göz/erile 
görür gibi, tah!lmmül ede

mi11ecek h;ç bir 'Clatandaı 

mevcut olmadığına emin;m 

Bizde havacılık davası·· 
nrn milletçe benimsenmesi 
cumhuriyet devriRde müm
kün olabilmi$fir. Daha ev
vel, /stiklô. 1 muharebelerin· 
tle 0 1 do, ancak çürük çarık 
bir iki T•gyare kullanabil
miş oe ho.tJacı kahraman· 
l rımız bu lıurda makint>ler 
üzerinde son nefes erin~ ka
dar dövüşmti~lerdir. Bundan 
on brş qıl evv'!l, 16 Şu'1'1t 

92!5 de Türk hauo kurumu 
( Türle taygcue cemiyeti) 

adı altında kurulmuş, ha
uacıbğın askerlik. ekonomi, 
sf.qasf't ve hayat s'ln larrn
da taşıdığı ehemrniueti Ttirk 
Mılletine anlatmak, Ol'du 
hafl~cılığına uçucu, malze. 
me ve tesint 6:ıkımından 

yardım etmek. ve Tıirk 

um 
39 

Sabahleyin Cumhuriyet - 11/iyar. size şimdi 
Otelinin üst katından Kar · t bir misafir geliyor. Bu ak' 
sı. Kuş bakışı gördük. Esa· şam için benden beraber 
sen aşinasıydık. Yalmz yemek yeyiniı? 
uzun seneler f orkım anla- aı· b ı.J k 
mak merakı vaNh. fakat ~' ıy11r1 uıuu . Karsırı 
her nedense bu farkı he· sevilen. hatm sayılır gene· 
men sezivermek kabil ola /erinden .. bazı ziyaretlerden 
madı. Belkide eski tas. es- sonra Karsın meşhur parkı· 

Kars parkından bir m 1n zara 

ki taraktil.. 
ilki! iyidoğanın makamın· 

da ihale işlerinden bahse· 
den daha bir kaç zat var· 

na gittik. Tam mevsimi ol· 
mas1na rağmen tenha. /ki 
haf tadan beri Anadolu iç· 
ferini gezerek gelen üç gi· 
şilik saz heyeti parka rağ· 
b.et temin ediyor. 

Yapilış tarzile ve munis 
insan/arife sevilen bu şehİ' 
hakktndaki tetkik/erimize 
yanrıaan ıtibaren başhya· 

cağız. Burada tetkike değer 
çok iş olduqunu söylüyof' 
lör. Cııa vuz denil~n bir yer· 
de egitmen kursu varmış 

ıçtiğirniz /Borlu/ suyu şeh' 
re yeni getirilmiş .. 

lğdırla. Kars arasındaki 
uzun mesafenin verdiği 
yorgunluğu ancak 24 saat 
bir isftrahatle gidermek ka· 
bildir. Onun ıçm esneyip 
durmaktansa lafa şimdilik 

----.----- ---" 

Doğunun güzel köşelerinden 
gençliğini Orda hav:ıcıltğı· .. . . . . . 
nın ıerisinde, ihtiyat kuv 

1 
dı. Oteden.ben ışıflrdım. son vermek doğru olur. 

tJet olarak. yetiştirmr.k v .. _ Sen~ler g;l1r geçer. f 11kat ( Evvelc11 "Hıllt., ta çık•O 
·~ / · · - "f · h ı ı O yrne 30 yaşmı aşmaz. Doğa seyahatine ait r:otlart 

zı,eterını guru mege O$ a· Bı·zı· sev·nı'yle karşılıyan Akı'f I ~ nasılsa kaybetmiştik. ntibalnttfl 
mı$ "· · d 'Jk · k t k ,,.._ k u k ıyi oğanın ı partı onuş U bu sebeble biraz geç intişar el· 

ı ur natıa urumunan d - t- /d • ·L le 1 Sonra telefona uzan ı: muine/en özür di!eriz) 
us une a ıgı 'Daızı e ço çe· 
tindi. Elinde bir tek Tayga. Türle milleti. Hava ku · /erde (gardım dernekleri) 
resi bulanmadıjı lıa/de. hal. rumunun ıayelerini çok İc.ı- ku ubıgor talebe temsille~ 
ka Taqyareyi ve bir memlt srı bir zaman içinde kavra· rindı! ha.v ıcılık plyt!slcri 
ketin hayatında havacılığın ma;a boşlarnrştı. Ş~hirler ognanıyor. H.ıvacı!ık daod' 

ognad,iı rolıi ÖğTetecekti. ve kasabalar birbirleri p_e- sı artık günün meseltsi lı11.· 
(urumun esas gayesi olan şinden orduya Tayyareler /ini alıyordu. Vatandaş/•' 

milli ha•acılığa birdenbire hediye ediyorlar, her taraf o kadar hassa~ bir hali 
gtriımeie im/carı yoktu. /ile da toşlcan ad konma tören · gelmişlerdi lci, af tık fitre• 
tıd.m olarak, Türk milll'!ti· Itri IJOP lıqor, halk ta9ga · sint, zekatını. kurbanını 
nin hedefi iyice kavraması· regi ya.kından gorrıyor, Ha'Va lcurumuna veriyor, 
nı temin ttmek, bir yandan motör sesini, yakından du son nefe~inde bütün varlıjt 
da haeu ordusuna para fit! guyordb. Bugün dig11bifirim· nı havacılığa armrığan eden· 
malzemı yardımında bulun- le. • 
rnalc iıleri ele alındı. Bü- lc.i bir ,ole köglerimizin ilk /er, boynunda ı bışibirlijl 

motör seJini, Türle hava kuruma bağ şlıgtın Türk 
tün vatandoıları Türk ha- kurumunun taygorelerinden kadınları. milletin sagısıl 
"

8 kurumuna aza yazm::ık işitmişlerdir. Bazı kögler;· m•ite'luzzı kahramanları ara' 
iıi en başta geliyordu ı m;z de bugün, bir motör sında ger alı9orlardı. HfJ· 

lık bir cemaatla kaldınl - sesi dugulunca halk hemen kümtt Şefleri de, her fır
rak namazı lskenderpnş :ı gözlerini ha'Oaya klldırır. satta, Devlttle milletin el 
eamiinde kılındıkfon son"' B z s ! s in kardan gelebilece- ele çalışmasındaki zarureti 
asrı mezarlıktaki ebedi ğir, e ihtimal rJermez. tebarüz ettiren nutulclar/d 

iıtirahatgô.lunrı tevdi edil· Türk milletinin cömert · milli hegecanı artırıgor/ar· 
miştir. Merhum iyi kalpli /iği, karaman para ile ala dı. Bu çalıımalar, Türk 
bir zat idi. Ailesi eı kanına le.alı işlerini hallettikten son. Hava lcuıumunun lcurulmo• 
oe damatlı Belediye ta hak- ra, gençliğin tenvir 'Ve teş. sından ancak on tün ıonrd 
1:.uk müdürü Hayri eguboğ· flik edilmeıi işi Ü%erinde megvasını fJerehi/di. 

l •a I ılg t be en !Jlcrt , 1 cılr m lar O(lılatlı, Mektep. - Sonu var ...,,... 
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Gazetelerin yazdığına göre, Almanlar Ro- yanın kilosun bizden beş kuruşa almışlardı. Şu 
manyanın zengin ve geniş tapraklarında bizim ' halde 25 kuruşluk soyadan bir kilo yağ alıyor
( ballı bakla), onların ve butün dünyanın (soya) lar demektir. Nasıl. Ucuz, değil mi? Soyanın kıy
dedikleri mahsulü çokça yetiştirmeğe, bunun için metli olmasının l ir sebebi işte budur. 

· balar. ka-
Dahası var: Su geçırmez muşam a-

ğıt matbaa mürekkebi, yapma lastik, sabun. ınl r 
' . d yapı ı . 

kine yağı, sakız gibi şeyler de yıne on anrk ola-
Soya taneleri çorbalık veya yemek ~ t tı 

rak ve bazı yerlerde kavrulup kahveye a ış de külliyetli masraf ve fedakarlık yapmağa ha- Yağ çıkarıldıktan sonra geriye posa kalır. 

rılaraÇk 1~1ullamlır. l . d .. 
1 

çıkarırlar zırlanıyorlar. Bunlar da çok mühimdir. Almanlar onlardan 
Harp içinde bulunan bir milletin memleket fazla istifade ederler: in ı er soyanın tane erıc en su .. tü 

ve bu sütten ala bir de peynir yaparlar B.u suÇin· sinorlarrnın ötesinde ve uzağında milyonlar har
camağa kalkışması gerçi garip görünür. Ama 
işin ~sası iyi bilinirse mesele değiş· r. 

Almanlar yiyecek ve kullanacak oldukları 
bir çok şeyleri başka memleketlerden çekmeğe 
mecburdurlar. Sebebi. memleketlerinin yetiştir
me kabiliyetinin darlığı ve bilakis ihtiyacın 
genişliğidir. Binaenaleyh, bu millet nerede fay· 
dalı ne bulursa alıp memleketine sokmağa çalışa
cak ve şüphe yok ki bu arada en lüzumlu ve za. 
ruri olanları tercih edecek tir. soya fasulyası, 
bunların en önde gelenlerinden biridir. 

A imanlar soya fasulyasmdan nasıl istifade 
ederler. Onları şur~cıkta kısaca sayabiliriz: 

Soyanın dar eleri (tohumları) fazla yağlıdır. 
Almanlar bunlardan tereyağına benzer bir yağ 
çıkarırlar ve onu yemeklerde kullanırlar. Marga· 
rin diye bakkallarda satılan yağın esası budur. 
Beş kilo soyadan bir kilo yağ çıkar. Bıldır soya-

Deriyi yakan ve kabartan gazlar 
(Sarı istavroz gazları) 
En meşhurlarının isimleri (İperit) ve Oevizit) 

tir. Bu gazlar harici tesirlerle bozulmadan uzun 
müddet bulundukları zaman hem yukarı tenef
füs yolları ve gözleri gıcıklar hem de derimiz,n 
değdiği yerlerini evvela kızartır sonra içerisi su 
dolu kabarcıklarla şişirir. Bu kabarcıklar patla· 
yarak suları akar ve böylece derimizde birçok 
yaralar açılmış olur. 

Mikı oplar bu yaralardan girerek oı asını ce
rahatlendirir ve yaraların azmasına sebep olur. 
Bu gazların elbiseden deriden hatta köseleden 
bile geçenleri vardır. Bunlardan korunmak için 
hususi ga7. elbiselerinden giymek lazımdır. 

Öldürücü gazlar 
Kara istavroz gazları 
Teneffüs yollarile alınan bu gazlar bir kaç 

saniye içinde insanı öldürür. Şimdiye kadar ma
lOm olan zehirlerin en tehlikelisi ve en korkun
cudur. Kanın kırmızı yuvarlacıklarile birleşerek 
kanı zehirlerler. Sinirlerimize de pek kötü bir 
tesiri vardır. 

İlk teneffüs cdildiui vakit acı badem kokusu 
alınır. Sonra bu kokuyu da duyamaz oluruz. 

Korunma 
Hırp zamanında havada hafif bir acı badem 

Posayı değirmenlerde ög" iidüp un haline ge- d 1 • • r B p"yoıre 
ve on an yapı an peynırı yer er. u · Ç" kil 

tirirler ve bu unlardan muhtelıf şeyler yaparlar. k k d l un liler. haklı o' arak, " em1 siz €:t,, er er. 
Bir kilo soya ununa iki kilo buğday veya et kadar kuvetli ve besleyicidir, i 

mısır unu karıştırıp ekmpk yaparlar. V t-:yahut Soyaya nimet deyişimin sebebi bunda~~ı~: .. 
her ikisini yarı yarıya katar ve böyle~e. elde edi- bu mubarek nebatın yararlığı sayılamayacı:.: 
len hamurdan türlü türlü tatlılar, çeşıtlı pastalar, dar çok oluşundandır. 
bisküviler, makarnalar imal ederler. Küçük ço-

1 
Bu saydıklarım, soyanın yalnız tanelerinde~ 

cuklar içir~ çarşıda satılan beslryici unlar da bun- edilen istifadelerin belli başlı olanlarıdır. ha~bukı 
dan yapılır. bu kıymetli nebatm yeşilliklerinden de istıfade 
. Görüyor musunuz.. bir ev için ne kadar yolları ve şekilleri vardır, onları saymağa yer 
fayd~l~ ve ~üzuml~ bir n.i~et.. Her taı·aftan çen- kal~adı. . Al-
her ıçıne gıren, yıyeceğını güclükle tedarik eden işte bu gibi faydclarından dolayıdı~ kı 
harp halinde bir milJet için bundan daha manlar buna fazla ehemmiyet vermektedırler. 
iyi bir varlık o!abilir mi? Bu nebat memleketimizde eskiden Ofda .y~-. zın 

J)urun hele. Soyanın faydaları bitmiş değil- yetiştirilirdi Bir iki yıldanberi HükOmetunı • 
dir. Bu mubarek nebatın daha bir çok yararlık- teş"ikile, maddı yardımlarile diğer kaz.al~~.tn~e 
lan vardır. Soyadc..n çıkarılan yağdan gle- da da yetişm~~e başlamıştır. Al.manl.a~ gıbı ız 
serin. cila, vernik gibi boyacılık ta kullanılan tür- onlardan türlü istifadeler ed:bılmelıyız. TA y 
lü şeyler de yapılır. Kazım BULU 

kokusu duyunca derhal mas\ce takmak lazımdır. 
Bu öldürücü gazların diğer çeşitleri de ayni 

derecede tehlikelidir. 

Şu yukarıki bilgilerden sonra icabında uf acık 
bir tedbir ile kendinizin ve hemşeriierinizin ha· 
yatını kurtarmanın kabil olduğunu daha iyi an
lamış bulunuyorsunuz, Şu halde bildiklerini ve 
okuduğunu hemşeriferine sende öğret ve okutl 

Köylü dayı! 

Yarınki yaman savaşlara barış zamanlarından 
iyi hazırlanmaz; lazımgelen bilgiyi edinmezsek 
sonumuz kötü olur. Artık eskisi gibi er meydan 
larında pala sallamak işe yaramıyor. Bilakis iyi 
gizlenmesini bilen ve kafasını yeni icatlarla ve 
bilgilerle hazırlayan kazanıyor. 

Şu halde bizde küflü kafaları bırakarak yeni 
zamana uyacak ve bövlece milletimizin istikf alini 
ve istikbalini koruyacağız. 

Köy sağltk köruculor1 talimatı 
1 - Sağlık korucularının seçimi 

1- Sağlık koruculuğu içia aşağıdaki vasıfları 
haiz olanlar seçilir. 

A) İlk tahsili bitirmiş olmak. 
B) 25 yaşından aşağı 40 yaşından yukarı ol

mamak. 
C) Askerlik vazife~ini ifa etmiş olanlar ter· 

cih olunur. 

Askeri hizmeti ~snasında sıhhi vazifel.erd·eş 
h T bitarını bulunduğunu tevsik. edenlerden ilk ta sı ı 

olması aranmaz. 

b ı di:irler. 
D) Köy kğretmenleri terhihan ka u e 

2 B. k .. k·· .. t k b. ablık koru • ır au oye muş ere ır s .. d 
·ı· . k k 1 ta"afın an cusu seçı ır ve tayın ayma am ar 

yapılır. 

il . Sağlık korucularının vazifeleri 

Köy içince sivri sinekl~rin üremesine 
olabilectk su birikintilerini kurutmak. 

sebep 

. ·ı esi ve 
2 - Kapalı yoldak içecek su getırı 01 r rsa 

çeşme yapılması, eğer içilen sı.. 'ar kapalı ge ıyko 
zarlı tan 

yolunda delik deşik bırakılm ması, me .
1 . d "'İştir ı ıne· 

veya gübrelikten geçıyorsa yo unun ex . ek 
. · k tlaka ıçec sı hususlarını temıne çalışma ve mu d ·· er· 
suları tahlil edilmek üzere nümune alıp gond 

. ht rlık os· 
ırek ve alınacak tahlıl raporlarını ınu a dan 

. . · dışarı 
yasında saklamak, su yollarının ıçının 

k. 1 . . . l" l t dbı.rleri alroak· 
ır enmemesı ıçın uzum u e 

bir arşın 
3 .. Köylerdeki kuyuların ağızlarına ları ka· 

yüksekliğinde bilezik yaptıı mak ve ağız okulrnP• 
palı olmasına dikkat vtmek, içine ko":t s. fıoı iki 
yıp tıılumba yaptırmak ve '<u 1unun. k 
metre eninde harçlı döş~me ile çevırn e · 

Ruknettin FPthi O cavtuq 
( Kö.1ümün Doktoru kitebmdBn) 

- Dev•m t:d~r;ek -
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a alarından çayırlık ve 
tarla a ından istifade etmek 

Mahallesi Sokağı Nev ·; M.No: K.No: M.2_Mulu:~k~ 

• 
l t iye n le r e .. 

Tandırlığın biigük eslci gcglciıına t•p• ile ıahihiz. TaruJırlık lcögü içinde ıJİne 
ta,,. il• ıahip oldağamus ç gırlılcl•r "' ç11vdar t1Htıir1 siraatl11e . mılsait tarlalar d~hi 
mewcatt•r . 

isti genler ha çaqırlık "e tarlalrırı tltı isticar etlere~ 6anlarda11 d.ı istifa.de ede· 
ollirur, istigınler sadece tandır/ılı gaglalarını icarla tatahilirler . 

Her iki şekil ve suretle isticar etmek istiyenler . 
[Uzuosokak caddesinde idarei hususiye binası altında avukat 

Snleyman Hulusi Kalyoncuya müracaat etmelidirler.] 1= 13 

No: 
10 

Ga ri menkul satış artırması 
cinsi meokii kıymeti 

56900 M2. tarla Kagmalclı 
55000 .. otlak Çukur çayır 3500 lira 

muuaklcai teminatı 
l. K. 

262 50 

Vilôyet Daimi Encümeninden : 
Yakarıda cins 'l.Je miktarile kıymeti yazılı bulunan Hasrısi mrıhasebenfo Çukur 

Bozfepei bala Manastır 

.. " .. 

.. 
Esvak 
Ay vasıl 

.. 
• 

Ze/anos kögti 
.. 

Kireçhane 
:,ot ha 
Es vak 
Kosımrığa 

• 
Çarşı 

D:ıbakhane 

Afana$tır cad. 
Semerciler 
Alemdaroğlu 

• 

Makulla 
.. 

Balıçivan 

Camiaralığı 

Uzunsokak 

• 
Sipahi 
Cizmecioğl• 

Tarla 
Hane 

55 
52 

Ho.ne arsası 53 
• 54 

Köhne heme 67 
Mağaz.a 103 
Mağaza 108 

.. 
Han 
Mağat:a 

Arsa 
Fındıklık 
Otlak 
Arsa 
Mo.~oıa 
Dükkan 

70!:1 
110 
111 

16 
76 

20 21 
7 

22 

23 
f Moğaza 71 

Üç kapılı 
hanenin 6 de 
4 hissesi 

efterdarllktan: 

40 

21 
10 
13 

17-15 

15 18 
1 

83 
155 

19 
21 

2 
3 ·3-1 
T 

) 
~· 
) 

) 
) 

1738./ 

10085 
1816 25 
2757 

50 

I ~ 

31~5 00 

150 00 
1125 oo 

3165 00 

15 00 
80 00 
52 no 
50 00 

110 00 
225 00 
225 00 
360 oo 

1044 00 

'"*" kögdndeki 1 O No: • lu ha gri menkubin bedeli üç sme •e üç müsavi taksitte öden
mek Ü•re 15 tün müddetle mü/kigf'ti satlı;a çıkarılmııtır. J-3-940 tarihine çatan 
C•mc ıüni ıaat 15 de Vilaget makamı11da toplanacak •lan Daimi Erıcümende iha 
lesi g•,ıl•caktır. istekli/erin mu akkat tıminatlarile meıkur tün ve saatta Encümene 

Yukarda cins ve evsafı yazılı gr:ıqri menkuller 12] 940 tarihinden itibaren P 
gün içinde bedelleri peşin ödenmek şartile ve açık artırma suretile mülk;yet/e,i stıl1 

lacaktır. Talip olal'lların °/0 i,5 teminat o.~çrıla,ile birlikte 27-2 Y40 tarihine mjsaJ: 

•iir•c••tları . 1--1 Salı günü s at 14 de Defterdarlığa müracaatları ilan olunur, 2 _ 4 

Tüfün hçelerine 
Tütünlerin izin 

Renkli, Kokulu, Verimli olması 
için mutlaka 

ek et 

Uzvi gübresini kullanınız. 
Tecrübe için bir miktar bahçenizi 

Bereketle Bereketlendiriniz 
Satış yeri 

Kitabi Hamdi ve Makdumlar1 

Açık eksilt e ile sığır eti alınacak 
Bayburt Askeri satmalma komisyonundan: 

Bayburt Piyade Alay ihtiyacı için 1 mart 940 t11ri
lıintlen 31 Haziran 940 tarihine kadar geomige ilttigaç 
niıbetintle alınmak sartile ~7000 lr.ilo sığır eti aç,/r. t.lc
ıiltmeg• konmuştur. Muhammen Ôtuleli 5130 lira ille te· 
min11tı 384 lira 75 kuruştur. Kolordu ••••fı dalıilintle 
talip olanların 27-2-!140 tarihintie salı tünü ıaat 10 
da Baqhart Piyade Alagı StıtıJC Alm11 KomisgonrıM 
lftÜracır•t dmeler; ilan olanıır. / _ 3 

Asri helö inşaat eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

ı - Kunduracılar c:ıddesl, ş ker 'fabriltaBı soka~ındı Be. 
ledlyece satın ııllnan m banl nrs hm nıerinde yaptırılacak (3075) 
lira bedeli keşifli sri hela inşaata (~1) gUu mUddetıe açık ek
alltmıte konulmuçtur. 

2 - Ekılltme 27-2-940 Sah gllnQ uat (115) de litledl71 
eocQıaıolndı yapılacaktır. 

S - Munkkat teminat hedeli (2'30) lira 69 kuruştur . 
4 - işbu inşaata wOtaalllk proj'), şıırtonme ve keıtr ına· 

kı nrıtlerl B ledfye Fen işleri mUdUrlOğünden parasıı ılıaablHr. 
5 - lstekllterln, bu it bll inşaatı yapmı:ığa teaoi liJıkatları 

oltlıığuaa dair Vilayet afla mlldllrlOg-Uııdeo muaaddak birer ve. 
ılkı Ilı. ticaret OdJ ıoa yıllı cılduklarıoa dair ıyrıce veeikı lb
r11 etmeleri art br. 

1 - Bu şeraiti balz taliplerin yukarıda, ı lnai modd d 
laflı oıuaa Oo ve • tt evrakı mu bit lerll B ı diye eooQ. 

ılı U ı U o J urnr -ıt 

Memur Al nacak 
Ticaret ve Zahire Borsasından: 

İlan 
Trabzon ic •a dairesinden: 
Açık arlırma ile paraya çev 

rllccelı: gayrJmeukulıın ne olduğu : 

Trahıon Ticaret fJe Zchire Borsasına 50 lira aylık ücrttle 
oe müsahalca imtihanile bir memur alınacaktır. Talipli!c
rin orta tahsili ikmal elmiş bulunm~ları ve yaşlarının 

otuzu ftçmemiş olması lazımdır. İmtihan 15 - 2-9~0 
Ptl!rşembe tünü saat 14 de ticaret t1e zahire horsrJsında 
gapılacaktır. 

Gayrimenkulfin bulundugu ınııvki 
mahalleııi ıokıtiı nunıaruı: 

Malcbuleye 375 lira vcrme~e 
borçlu Ayşe tarafından 3 Şubat 
937 tarib ve 10 ııumaralı senetle 

ipotek 2östcrilmi~ olan Ayafilbo 

maballeahııde valci tapunun Mayıs 

936 tarih ve 48 numaraııada lı:a· 

yıllı aat tarafı Çuhadır oğlu Muı· 
tafa h oeai ve İtıamcn Kürt 02'h: 

lstelclilerin muracaat e'lJralcına aşağıda yaz.ılı vesaiki 
hajlıgarak en ıeç 14-2- 940 tarihine kadar Ticaret fJe 

Zahire Borsasına mu.racaatları ilan olunur. 
Haaaaa satılan hı.ne ark191 Kııcı

maa otlu lbrabim vo Gürcü .,g-Ja 
Oımau satılan baıııe ve ccphHi 
tarıltiam ile mahdut ve ıclcizyüz. 

lira mubammen kıymetli bir bab 

çe ve altkatta iki oda bir mutbah 

bır kömürlük ve bir abdesharıe 

ikinci icatla bir ıofa üç oda uçüııı 
cü ar.atta bir merdiven başı ve aiti 
oda ve elektrılt tesi1alını havi ah· 
şop bir bap han~nfn satışına lı:.a

rar nrilmi~ oldu~undan mezküı 
aane 

1 - Tahsil fJes;kosını asıl fJega su,eti. 
2 - Nüfus oe askerlik vesikası. 
3 - Sıhhot raporu. 
4 - Husniihol uesikasi 3-3 

İçtn-naa Qavet 
Ağaç, Beton, işcileri cemiyeti riyasetinden: 

Cemiyetimizin .11eni sene idare heyeti seçimi yapılacağından 
Cemiyetimize mensüb hiitün aza arkadaşların Şubatın 17 
inci Cumartesi günü akşamı nat 19 de meydanı şarkıdek.i 

Cemiyet binasına gelmeleri reca olunur. 

Ruzname 
1 - jJ9 Senesine ait. hesabat pilaçosurıun 

tasdılcı 
t,.tkık ve 

2 - Yeni sene büdcusinin tesbit fıe tastrkı 
3 - Yeni ıene idare heyetinin seçimi 

T omirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

2-2 

Akçabat kasasının merkez okulunua ( i032) lira 
( 32) lcurrı#ulc tamiratı 2490 sayılı kanunun 46 ncı mad
tlesinin ( B) fıkrasına tevfikan (9) tün müddetle eksilt
meje konıılmuıtur. Muva.kkat temfoatı ( 77) lira ( 42) ku
ruıtıır. 24-2 - 9~0 tarihine çatan Cumartesi saat T / de 
Vilayet makamında toplanacak olan Daimi Encümende 
ihalesi gapıla.caktır. isteklilerin muvakkat teminatlarile 
Etıt:iimcne müracaotları . 1-3 

S:ıç numara yaptırılacak 
Vakfıkebir Kaymakamlığından : 

Nü/..ıs talarırına esas olacak ve numaralama tali. 
matnames 'ne uggun olarak kaza merke~ oe köglerine /ü
~ıımu oları girmigedi ili otuz bin le.adar saç numaranın 
lcesilip ho1anması yazması işi lcazamızda gaptırılocaktır. 
isteklileri"' Ş'.lhat 25 ine kadar Valcfılcebir Kagmalc.am
/,gına müracaqt etmeleri ilan olunur. 

Y urddaş kızılaya 

Y rdımı n ima 

T rabzoo ic ·a dnireıinde 

18-3-940 Pazartesi günü saat a 
Artırmonııı yap. lacağı yer gilo, san t, 

l • Jşbu gayrimenulQıı artırma 
Şartnamesi 17-2-!HO tarihinden iti 
bareıı Y37· 786 No. ıle 1 mbz.on fora 
dalresiain muayyen numuraıuıdıı 

herkesin görobihıaeei lı;in a~ıktır 
llıtnda yazılı olanlardan taz.la maıft 

mat aluıllk lıleyenler, tıbu ıartna 
meye ve Oai ·ilJIJ doıya numnraeiJe 

memurlyeUmiz.e muracaat etmelidir. 
2· Artırınaya iştirlk için yukarıda 

yaz.ıh kıymetin yQzde yedlbuçuk 
ııllbetiııde pey nya mlJlt blr Bllkaııın 

\eaılnnt uıektubu tevdi edilocelı:tir (124) 
a. lpotek ııahibi alacııklılarJıı diğıır 

elAkdarlnrın ve irtifak hakkı sahip 
lerınıo gayrimenkul üzerindeki hakla 
rını hususile fniz v&ı mıııırafa dıur 
olan iddlıılarını işbu ililn tarihinden 
thtlbarıın yirmi glln iı;inde evrakı 

mQsbltelerlle birlikte mownriyotlmı 
ze lılldirmeleri frııp eder. akBi hııl 
de hakları tapu siclllle aabll olma 
dık~~ll aatış bedııllnin payla wıı11ndan 
hario .kalırlar. 

4 Olltılerile !irt1Dde D artırmııya 

loUrık edenler artırma şartııame.iııt 
olı:umut ve llızumlu malıloıaı almıı 
ve bunları tewnmen kabul etmiş 
ad n ihtlhar olunıırJar. 

5 Tayin edilen zamanda rayrl 
menkul tıç defa bıığırdıklan eonra 
en çok artırana ihale edllir ancak 
artırma bedoll nıuhamen kıymetin 
ylızde yetmiş beşinl bulmaz. veya 
ıatıe isteyenin alaeağına ruchanl oJıuı 
dlter alacaklılar bulunup ~bedel 
bunlann o gayri :ııenkul He temin 
e4llmit alcalarının wecnıuundan 
fazlaya çıkmazaa en çok uhranııı 

taahhQdQ bakı kalmak üzere artırma on 
beş Glln daha teuıdlt vıı on bc~inci gdn 
2·~-940 Salı gilnQ a)'Ul ıaata 

yapılacak artırmada, bedeli aatıo i&leyt 
nln alııeağınıı rClçlıanı olan diğer 
alacaklıların o ııayrl menkul Ue tamın 
adllmlı alaealı:ları mecmuuııdan fula 
ya oıkmak ıartlle, en çok artırana 

lhalo dlllr. 80yJe bir bedel aldı 
tılU OIM Ulalı 11 lhııu. Ye Hhl 

t ~ "' ' 

Zayi cüzdan 
E zincan Zıraat 8;ırık 

s111dnn aldığını 6-7 -9 
ta,.ilı 'Of 62:ı No /u tasar' 

cüzdanımı z1yi ~yledı 
Hesabımı kapadığ11rıJ 
hükmü olmadığrnı ilan et 

rım. 

Dursun Ali 
Erzincan Ztraat B ınk' 
622 fv.<? lu cüzdan sah 

ilön 
Tapu S cil muhafızlı~ından: 

Z f anoz köyünden şırkail 
rıkııw garbcn şahlbi senet çalı;. 

şimalen Celiip oğulları Osmail 
hissedarları c.muben Mustnfo 
tim'erı ile mahdut mukaddema t 

in elyevm 7352 M.<! torla el)'' 

fındıklık. Şarltan ve garben (}e 
oğlu Oı!man ve hi sednı Jarı şıf 
len stıhibi senet tarlı sı ~enll 

Molla Hüseyın tarlası ile mab 

27ö7 M:.! çalılık. Şukan s• 

ıeııct tarluı ve gubea Abdili! 
tarlaaı şimılecı Molla Hüseyiıı' 
ııuben Must fa yetimleri tarl•' 

mı.dut; 535'..l M~ otlağın ııı 11 

urrıtlarıodan Celap og-ullarıııd 
lımail o~ulları H!taııl ve Alı 
Hasan vere!ielerıaiıı ıotılı.nlen 1 

çilıoı i:1tcdıltlerı bu gayrimenkıı1 

306 telk.ık yoklamasında kB} 

oldu~undao ta:ıarnıf kayıllarıPd 
mahdut olwıynıı bu lcı.yıtta y• 

gayri menkullerin tasarruf "'' 
yetlerı hııkkıoda yerındc keşıf 
tahk.iltnl yapılac-.ğrndıın bu 11 

Jerde laurruf ıddıaaında butıııı' 
lar varsa vesıııki tasarrutıyeıe 

bırlikte mu haf ızlığıınıza ve ~ef 
günü olıııa Mut n yının üçu0' 

puar 2Gııü aoat J 2 de yerıııl 
tab~ikat yapOcJk memura mür•' 
aat ef m leri ılaıı olunur . 

6 Gayri wıınlrnl keadiı;ıne t•' 
eluaııa kiruııt derhal vııyn vori1 

mllhlet içinde parayı vcrmae uı' 
kararı fcıholu.aarlllı: kendııiden e'I",. 
7Clkaok teklifte buıunaıı kiwill arıııı'
oldu~u bedelJe almaga razı olnıul' <' 
bulu.ama.ııııı hemen oııbeş glln nı d0 

l• artırmaya çılfarıhp-eıı çok artır~ 
lbalı edilir. iki ıha!ı:ı ııruıındııJd t V 
vı geçea ııünl•r içindı:ı yüz.beş 

1 
.b.eanp olunacak Iaıı: ve diğer r.•' 
lar ayrıca hüme hııcet kalmaJıJ1 

memW"ıyeUwlıco alıcıdan tahsil ol~ 
madde {183) 

1 
OayrimıuıkulJer yukarda gostıı'~ ... 

18·8·9'0 tariJılııde l'rubz.on 10' 
memurluAıı odaaıııd& işbu illlll 
RGt\eriloıı arbrmıı. wtnamııl dıılt ,ı 
... ~ua~ı Ula ol!ulu;. 


