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S'.Jde tin Uraz • B Umumi • 
1 

• u 1 
Vilayetimiz dahilindeki 

köylü kadrnlarm arkalarında 
taşıdıkları şel~ilsiz ve ağır 
yüklerden kurtarılmaları da· 
vası... Geçen sayımızda bu 
bahse dair çık an bir yazı 
mız üzerine, konuşmağa ça-

ark larında ağır yük taşıma 
larına m ni olaca b'r t ş b· 
büste bul nulmam ş ır. Cum· 
huriyet kanunlarmın da bunu 
meneylediği bir d virde 
buJundugumı zu i i bilmeli 
yiz. 

On gündenberi Giresun- a ş 
da bul nan ve teftişlerine fi 1k11Jra 21 ( li. 11.) - lonya/J/Jr ve Çekler istik geleni yapmağıı .az~n e~;ş 
~evam ed n Cumhuriyet \ Fin/§~dıya cephesind Fm/er /§/lerinP k~vuşma/id1rlar, bulun1 yoruz. hurrıyet~ • z 
~l t • ~art si ınt kamı7. Vf'ntoen ba.ıı m1Jvaffak"yet saniyen bıze yapılacak va tulduğuna emin ol;ııa gı. · 

mufettışı f _taııbul mebusu /er elde etmışıerdır. lr.gJ/iz mu-ddetce kendı kuyetlerıroı· B S d t U atlarm bu almacak taahhüt k v 
ay a e tın ra~ı~_?i~e baş vekrli bugün söylediğı zin bütün imparatorluk uka. 

sundan Orcu a gıttığı ha nu u ·ta mLittef klerin harp ferin yerine getirilecPğini vetlt!rinin son h ddına 
b r alınını tır Muhte / 1 . . temm edec k müsbet ga· d ı:ıı ed"' _ . . . "' · rem 7f·dt Je.11nı ızah etmış, bız dar mücadeleye el/~ bu 
mufettışımız Sadettin Ur.a fllmdnyanın dünyayı tahak rantil~r verilmelidir. Bu gün ceğiz Fransa ve İogıltere d" 

palıyanlardan bazılarının 
bflane mutalealarına tesa
düf olundu. 

Bir hayvanın taşıyacağı 
yük sikleti tahdit edilmemiş 

zın bu günlerde ordudan kümü alfma almasına mani 11/manyada hakim olan re- gün t~k bir devlet teşkil ·edı 
şehrim. ize gelmel'!ri muhte olmak içın harp ediyoruz, jim altmda ıslikbt1/ :çın d t t g,bı u ld yorlar tek bir v e l r 

Umumi meclis bu mev 
zu üzerinde çok hassasiyet
le durmaktadır. Evela ait 
olduğu encümenin tetkikine 
tevdi edilen bu iş hakkında 
heyeti umumiyece nasıl bir 
karar ittihaz edileceği he
nüz belli değildir. Belli olan 
tarafı, bu davanın mutlaka 

midir? 

Şayet bir itiynd hadise
si değil d , zarurctt n doğ
muş bir netice olarak ka 
bul edılse dahi s yirci mi 

me ır. hıç bir m./le/111 ımhasmı emnwet mevzuubahis ola şüniy~r ve hareketedıy~r a . 
ıstihdaf etmiyoruz, halbuki maz Nazı ruesasmm ver 1 F kredılerı· 

d z var. 
uduz bir köpe 

iki edamla barçak 

Jgil-.ere ve ransa. b g" 
naz/ rin harp hedefleri mil· dikleri söze man:I maz. ni mütt ·fıkleri Türkıyeye d 
ktımızm imh sı ve dünya Binaena/Pyh ılk adım atmak layan rabitalar husu unda. a 
tah kl(iımüdur. Bız kendımiz ve bize hakkı kuvııet yara yine tek bir devlet gib" üd~ u 
ıcm blf hakımiyet istemıyo· trr davasrnı kat'i olarak tPrk nıyoriar. Türkiye ile 111 t ;. 
ruL, ıze İt olmayan hiç ettıklerini isbat etmek Fil fıkler arasındaki sıkı tc rı ı 

kalacagız? 

Muht r m Vat' ve Umu 
mi meclisin bu lı sustaki 
yerinde olan h--ss siyeti, ilk 

ö 1 ri ısırdı .. 
b r tuprakdcı istemworuz manyaya düşer. mesai son ticaret muhadc~e· 
Evvelce hür oİan milletlere B F . ·ı . k" f tm"ştir deııı ş· fil iz ve ransa emniyeti rı ı e ın ışa e ı 

Kavakmeydar semıı·nde manyanrn yaptığı zarar 

halledileceği kanaatidir. 
adımı atmak el uştur. esa
sen alınacak karar, yarını 

değil, mutlak olacak ol n 

muvaffak ) eli bugünde.o gör· 

I mizi temin için elimizden tir. -Sa"uye cif bır köpek kudu an tamir için harp Edı> o· ~..,::'...:,.. _____ _...--~ 
rarak şehrm muh'e/if semt- ıuz. Ferdın Vicdan hürnyeti İyiye, güzele.doğruya. Çünkü, inkılabımızın içtimai 

nizam ve ahengi bunu amir 
dir. 

/erine 1<oşmuş ve bilhas"a dtn hurnyeti ıçin her türlü 
Değirmendere ve arafl/b ~'U cürmu v7 ~er !ü.r ü milllyet 
taraflarındaki başıboş kö· 1 rasuk ztnruyetın1 ve b1Zzat 

Halkevleri ve Milli Şefimiz 
Herhang-i bir vatan kö meye başlamış olmakla, her 

fesinde nasıl ve ne sebeb· halde yakın bır istıkbali 
dense karanlık kalan hayatı, istihdaf tm ı.edır. bınaen
bir inkılap mevzuu olarak aleyh bunun çok iüıumlü ve 
ele almak en şerefli ve en mühim bır mkıliip mevzuu ol 
başta gelen vazifelerimiz dugunu bıday ttc iyıce kav-
dendir. ramak lazımg hrdı, Bızım in-

İçtimai inkılap manzara- ki arı haynie ugramış hangi 
sı karşısında şekilsizlikle bir inkilap hndısemız vardır? 
ıırıtan bazı hallerin ortadan Bu sualın cevabını istuıı! 
kalkmasına umumi meclia ve sonra bu gtbı milli da
ve belediye meclisleri amil valarda bazı genç dıl ve par
olmuşlardır. Bu meclislerin m kların siyasi krbiyderın
tarihi vazife ve muvaffaki- den daha üınıth olmak bıze 
yetlerini daima hürmetle elbettekı gurur verir. 

peklere saldmı ş, pek çuk :~ ,,,n, ~d~ dahJ/ olm~k 
köpek ısırmışt1r. hu işleri uıere butun flvrup8yı fık1r· 
yaptıktan son·a ı kr" r evine leştirerı silah yarışını orta· 
gitmiş. Saminin kuçük ço- ddn kaldlfmak için harp 
·cuğu ile maraba kadmm ediyoruz. Bu hedefler ne 
ellerim ve yüzler ni ıc;ırmış- sureti€. mlisbet olarak ta 
~" Kopek. tutularak mwwe· hdkkuk edebi/Jr, evvela Po 
ıçın vetermer mtidlirlüğüne afişi~-;. asıin.ı;t1r. 
götürülmüş muayene ve 
müşahededen sonra kuduz f;,mlanlar memleket has· 
olduğu anlasılmıştrr. tahanesmde tedavi alona 

ahnmıştır. 
Belediye tarafından ge· Kıo""keklerden k 

rek ısmlan ve gerek şehir· sa ımnız, 
deki başıboş köpekJenn it v~. başıboş köpek gördü~ü 
lafma başlanmış, evlere itan- nuz zaman derh;jl beledıve 
/ar dağıtılmış. sokaklara 1 zabıtasına haber verimz ! 

anacağız. Çarşaf ve peçe Eskinin y rine yeniyi kor-
ler, zaman zaman yapılan ken her bakımdan muvaze- K t·f · e · 
telkin ve irşatlarla maziye nesizlik ihdasına meydan ver oop r a 1 iŞ rı 
mal olmuş itiyadlardır. Kı- miyccek şartlar düşünülmez Şehrimiz /mdık T. nm f lata bir bina kafi gelme· 
ıa seneleri müteakip tabak de tıflane mı düşünülür zan Satış Koop ratıfleri bırliği dığinden yeni bir dt.ureye 
kuk eden bu içtimai dava- nedıliyor? müdürlüğünü asıl ve işletme çekilmek zaruretı hasJ/ ol· 
nın mücadele yorgunlukla- Vilayeticniz dahilindeki mümessJ/liğini de munzam muş ve bırlik mümessillıği 
rından zevk ve kuvvet aldı- o / a r a k ı i y a k a t P T. T. kdrşısrndakı eski iş köylü kadınlaı ın, ınsan kuv-
iımızı bittabi iftiharle kay- ve muvaffakıyetle ifa eden limitedin oturduğu bmaya 

vetinin nıhayet tahammülü F dedeceğiz. deqerli hemşehrimiz 8. lftı nakledilmişur 
haricinde, r alaı ında yük s h d k ı ·t t k f ..1 k .,.. Satış Ko Köylü kadınların sırtla- aru an an oopera ı r a ınuı ı aflm · 

rında taşıdığı ağır yüklere t~ımalarını do. ı u bulmamak lan sayısımn j bmi aşması operatıflt:rı bmıgi merkezme 
iddiası tabıc.t le muşterek ve iş hacmmin gemş emesı baglı olan her ıki teşkıla.t 

gelince, yukarda dediği~iz r bir düşüncedır. Ancak mü· ve bilhassa işletme faalıye şu hale göre iş ı8aliyeti 
gibi hunlar hakkında umumi ı ı nasip tarzda buııu oulemek tinin pek f 11zla artması ha- bakımrndan ayn mış o uyor 
meclisçe alınacak karar, sebile i (.' I e t m e ışi demektlf. 
h l d için yakın veya uzuk bir "" 

am e ir. adım atılmama ına, halile a!marak yalmz koope· Satış Kooperatlfı sırf 
Bizce evveli yapılacak rafit müdürlüğü uhtesm<Je ortaklarla iş gor(;cek, or· 

iş, münasip tedbirler almak- kalmasına taraftdl'iık gös· blfakılmış ve ışletme mü faklara mısff• gubre ve sai-
t b termek gıili.ınç u 1 iym<ln za- /'' b. ,/ k k . d k t 1·/ h an aşka ayni zamanda messı ıığine mı mer ezı re ağı taca or a" arr n er 
b fıdır ve bahsedıh:nek isteni- ·h t f · · 8 AA h h " k ıkınma J ı u vatandaşlara hayat var ı raca şe muavmı . ı·ıe sa a1.1a a sı e meşgu 
lığının kıymetini mütemadi len asıl '' f cıa,. burad ... dır! met Baha legin ve muha· 01<.caktır. lşletme mümessıf· 
ıurette telkin etmektir. Cemal Kıza Çınar sebecilrğme de 8. l1bdul- liqı de fabrikaları ış/etmek· -----..------1 kadir O rol tayin edilmişler· ıhracatı yapmak. fiyatlar 

Hayatı, az zamanda yıp· Partide dir. üzerinde nazım rolünü ifa 
ratıp toprağa fırlatır gibi Geçenlerde şehrimıze ge· etmek üzre piyasaya müda-
atan bir şarta yeni ve iyi Cumhuriyet halk partisi /en yeni mümessil ve mu- hale ede.cek. serbest muba 
bir şekil vermemek ne de- vilayet idare hey ti çarşam· hasebecı devlf ve teslım yaada bulunacaktlf Her 
mektir? Sonra, hangi inkı ba günü ak amı reis vekili işini bitirmış ve işletme leş· iki işin başmda /Jy8katlı 
lipçı bir ruh. böyle bir man- ıeviınli ve mütevazı genç ki/atı kooperatif ten ayflla· elemanlarm bulunması ne· 
ıaranın devamından memnun lerimizden Bay Ah Rıza Işı· rak yeni mümessillik emri- ticesidir ki. az bir zaman 
kalır? hn reisliği altında toplan. ne geçmiştir. içinde birlik istenilen kıy 

BugUne kadar vilayetimiz mıo ve Parti işleri üzerinde Bu güne kadar bır dai meti almış ve randımanını 
cJahilindeki köylil kadınların g:;ru1ilı.uui' ür. rede falişan her iki te~kı · vermiitir. 

C, H. P. nin üçüncü bü
yük kongresinde açılmaları 
kararlaştırılan Halkevleri, 
partinin prensiplerini kök
leştirmek, kültür ve mede· 
niyet yolunda önümüze me
şale tutmak ödevlerini üze
rine almıştı. llkönce 19 şu-
bat 1932 de 14 Vılayet 
merkezinde 14 ha1kcvı açıl 
dı; ikinci prrti olarak :lO 
halkcvi daha açıldı. Geç.en 
sene açılanlarla bırJikte 367 
Halkevi vardı. Bu sene de 
(6) sı ev (140) ı Oda olmak 
iızere (146) yeni yuva ile 
()18) kaynağımız oluyor, 

Halkevleri, her zaman 
t<.ıplanıp dertleşeceğimiz, 

daha doğrusu, dertıerimi2ı 
gıderı.nek ıçin cıüşüoeceğimiz, 

şuur ve hızlanacağımız ocak 
lardır. Bu mukaddes çatı 
!~rıu altında yurdda§lar 
bıldıklerini öğrehr, bilmedık

lerıni öğrenirler, Halkevleri 
Halkın köy hin ün yt:tişmesıni 
ilk hedef tanır. ~ağlam öz 
kültürümüzün 2ehşmesine 

engel olan budaklart kopar
mak ve yeni aşılar yapmak .. 
Bozkır topraklarını gölge
lendirecek fıdanları büyüt· 
mek, filizierı uzatmak ve 
lezzetli, serın, dır il tici mey. 
valarla bezemek .. Halkevleri 
gençliğin ıyman ve ülkü 
kaynaklarıdır. Bu kaynaktan 
içmiyenlere, içmesmi bilmi · 
yenlere bahtsız dıyec~gız. 

Milli Şı:fıwız İsmet: İnönü, 
Evlerin ilk yııdonumunde 
.Başvekıl iken vcrdıklerı nu-

. tulda, bize vazife ve mak 
ıatlarımızı en iyı belırt~u 

vecizeltr armağan etmişlerdir. 
O.ııları bir k.::rc daha 

okumawz İ~İll .Were do ıu · 

nuyorum. .. 
''Halkevini, adı ü tun· 

de olduğu gibı, halkın kul
fetsizce ve yüksek gayel r 
için daima toplanınasını t~· 

. d b" ta ve bır mın e en ır vası 

yer addetmek, yalnız uk kb~ 
b .. ü ır 

darı dahi bunun uy 
' d · u an milli müessese ol uguo 

lamak için kafidir.,, 
"Halkevlerinde nıill~l v~ 

içtimai hayatın te~e erı 
terbiye suretinde, tedrıs sdu 

ur tin e 
retinde, konuşma 5 l d 

.. d' k uhna ı ır, muteına ıyen ur 
Bunu iltizam ediyoruz.,, 

·· l sa "Halkevlerindc guı.e . . ı ketin en natlar ıçın nıeIU ~ • 
derin alakasını uyandırınagı 

ı mu· 
ve güzel sana tlere 0 an 
habbeti mılletin içınde ber 

l ile ya· tabakaya her vesı e 
.. ~ ' . . aksa darı. 

yıp ogretmegı m 
mızın başında sayıyoruzf. 

. . 'lıı:n ve en 
Cemıyetını ı, 1 

ne istinat eden, güz 1 s
1
:· 

mı ı· 
natJere meclup otan, . 

. · ınıyet· 
yetçi, ilerleyıcı bır c 
tir, böyle olnıalıdır. '"z ı 

İlim ve fon kad r gu 
t Çiod~ bı sanatlerı ccı.aıy 1 

• 
. . . d s ııde gos· 

rıncı ıtıbar t..r'-c k Jfol· 
termek, tatbık etme f l . 
kevlerınin başlıca v:ızı \; e 

rinden biridır.,, k 
"C.. huriyet H Hd r .. a 

um hergu 
sının prensıpl 1 ını . d ı 
sövlemek naı;ıl tatbıkl ':.

1 

t 
• ' .. 111a ıh .. 

diğinden her gun 
vermek lazınıcıır.,, çır 1 n 

''Halkevlerınd~ g b 
kışa ııa • 

milli hayatın 111 00ktnı 
gün madJi ı.u v .. t ba l ca 
nazarından dabı s·1e.h 

·yoruz. ı 
ehemmiyet verı u c -
kuvvetinden, her tür 

2 Je --Arkası y 
Hakk• Tunca 
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lDoGDUYÇA 

İn kıla 
Ha 

lnk1'6p Yl1P ·11 tler. 
yaptıklanm ş k e kah a in 
hısar ettirmek! kaim ş ol 
salardı al !ad sok k mü 

v r' 'n yıldönüm" 
;:,ün şehr'miz Hal e 

a •• araf~n e 
cadeles ·nden dog"n şuur- Bug in. Cumhariuetimirir. 

soy e 

•• u 

Spor her k t eri 
Geçen pazar gönii Böl-

ge birincilikleri kır koşuları 
- küçükler ara~ında 3000 ve 

büyükler arasında 6000 met
re olarak yapılmıştır. Kü
çüklerden Tayyar Gür 11, 
25, 2 birinci, Mustafa O, 1 l, 
35, 3 İkinci; biiyükterden 
Tc nel Tuzakçı 23, 40 birin
ci, C mal Kayhan '.l4, 20 

Bölgemizde sık sık ve 
muntazaman kır koşuları 

yapı maktadır. Bundan do· 
layı Bölgemiz 3· 3-940 tari · 
rinde İstanbulda Heybeli 
Adada yapılacak olan Ttir 
kiye birincililderine iştirak 
hakkını kazanmıştır. Bu bi
rincilıklere 17 bölge daha 
iştirak edecehtir. Birincilik-

suz bir akm ve n ticesiz . . . 1 sa1.11s z •s0 r/,.rırıd"'' hrrı o ,~n 
bi~ kıp rdarnayı ı ehri g çe 1 halkev 11rınin. nçı 'ısının cıı ı. 1 
mıyen m cnun n et- I .. _ _ .. _ _ 
/erm de bir kiymetı ol nak donuma Bu qıl<!o~1'1munu bu· 

raporlar,rıdı h•r lJd e'lıv•l \ '0'·100 v l/UZITll' mıiı;ıl, 
kini! nozrırnn, d1ha g,niş k 1lorr tP I p et'Tliş bisik.lrt 
eöriilmr."'i ilt~ h /kl'71/eri s • ı 'll~ ş ~, ıc loş 1 111,.ı hi·irı 
flı~am~ her qı/ arfrruuıdır. d e.ri • 19 M11ı,1s ha·ırar:rn
Bugii"' memldufimrzde l/P· da mar/ lun 1 .,. .,,,,.,.,.,snr 
n 'd .. ı 719 halkf1d 'il 'l''" 6 1 Temmuz de.n 'z h uprırnırırl .. 

Jw k v:nın oçılm ı<:ı lc cı rs•- d 1 m 1ka/ tlı l..0$ ı '· k ,. 

/§ZJm gelirdi. tün fJO.tundaş 'ar. hep hera 

Cemi etim ddl v ma- ber aun sr'V · c dıı11J!ıı ;;,. 

nevi cephe/ rden v ı ve u u ·o ruz: E 1 r öz ertmızi 

ileri oluşlarm akı tna hağ rt k f, rıl.i ma ' olan. 
/ayan şuurlu, ı on k ·n gir:d~·im'z,. çeo'· 
mşlnrd!f ki. gonü rd " , c k 0 urscık ku a~ ımıza 
ka/8de şevk ve h Y C n ya çarp:ın iz.dirap d 1 lu ser.fer 

ratır ae d aunl berab r iği gö 
lnkllap, böyle ç ft c p 

h li kıvmetlerle cıhc anan 
cemiyetin. aksüla 71e/lerde 
bulunmBsı ve coşkun seller 
gibi çağlBması derreklir. 

Türk inkilabr, bu tü lu b1r 
inkl/ap olduğu kad r yalmz 
kendısine benzey ı Pşçız 

bir mkif fıpflr da . Ondaki, 
e.~sızlik. eşsiz bir ( D hi) 

rü uz. T. rk mıllrti ne b 
gıinle•inde derdi iç 'n bera 

her ağ,, mış. se11ir. çli gün 

le inde dP. gene be aber gıi/. 
muştur. Her işte b rnhnlık 

Türk mi lr:tinin m ıİfJPtle 
Tinden biridir. 

• Tütküm,, dil'~n ht":r in 

sana dcdma şrr f ''er11cek 
o'an bir inkılap unptılc. 
Fakat milli 'lJOZ /t mizı bi· 

tarafmdan yaratılması yük· 
sPltJ/mesi ve bütün bir mil· 
/etce ve millet vicdamnca 

tirmiş snıJllm 'ıx. Yalmr. ıchassü/ eden temayüllerin 
hayato, esere, mPd r.iyete gnp cılık yet~, d iı 'dır. Asri 

l'e nura çıkan zaruri neticeler iş, orıu korum k "1e Y•1ş11 t-
mecmunsmı temsil etme mal:tadır. Hu d ı !! nP tlhir. 
sindedir. ~ liğile mürnk :n o nbilir. 

Bunun içi dir ki, SlftJ, f Bız Atc.t ir/..iın uoland~ 
Slfa muvaffdkiyetler halinde 

1 

yürümek için andiçerken 
karşımıza diki/Pn inkilapla 

1 
. . k d 

· t' A h d eser erım oru,.,.,nyı a '1:'1 
rtmızm. ıc ımaı çe re e 
gösterdiği m~sut deo şme· dettik. D _ i~a mr/ ,.ti~in ,a. 
fer kısa bir z11man ölçüsile hatını cluşunen Atoturk, bu 

iz11h edilmektedir. işte de ona kolny/dc olsun 
Çıkış nokttJsı daha {Dün} ige hallc.e'Olerini açtı. Bu 

denecek kadar yakın bir rada Atcdürk içirı duqduju 
mazideR başııytJrak gerivi, mue sevRi ıve sau~ı ile he 
fenayı yıkan, ileri/iğ rkame rober içim;zi dolduuzn şiik
~den ve YBVl/dığı ver/ere ranlarım1%1 da teluarlnT1%. 

güzellik, iyilik, sağ/Jk V"' re- H llcevlerin'n 'Ouzi/Psi; 

Filh ve tek kelime ile hayat Kutıiphnnesi. s hnes:. müıi 
götüren muazzam inkilap ği ve her tü,/ri va$ıfolari/e 
seli, hızım, sür'atini hiç mahıtini canlrındırrnrıktrr. 
kesmedi, asırların üzerinden 

811 maks d 1 da ınorobilmek sıçrayarak ilerledi. 
lnkilôp seli, mecrasmı için elhfrl ğ1/e ça/,şmak ıo 

temizledikten, yeı mi şen .ru 'DOrdır. Bütiin tt• ·ton dış 
lt!ndirip, eserlendirdikten /ar orada t<ıplanar k bildik· 

$Onr11 bir mansabtan engin /erini hoşhılarına öğretmi· 
fere dôkülecekti. Bu, bitiş ye, bildiklerini başkalarına 
değildir. Bu, onun kitleli öğretmiy~. bilmedilt.lerini de 
vaıh{}ınm zerrelere a· nl rak ogrınmige çoltşmalıdırlar. 
ferden ferda her inkilabcı Bu, Jıer Turk için en mühim 
ruhunda yayılmasıdır ki. bir v zi/edir. 
yaşayan idealler, var olan Soruaz bir enerji kay
prensip/er humara istinad nağı olan Mil/f Ş•/imiz 
eder. 

lnkiJabımız başladı, yap ismet lnöniı boşta olmak 
ıı, bitti. Kemalini, ımmevi üzere şimdiye lcadar olduğu 
c,.pheyi fetıhte gds rdi. tibi, bu daıvamızdo da ko
Kültür ve fazilet cephesini lagiıkla mu?Ja/Jalc olacağr
Jefihte. mı%a kuooetle inantg•raz. 

Bunun için C. H P nin Bunun en igi delili de ha/
sinesinden doğan ve bugün ke11leri çalı$m,,sınm. smelilc 
yıldönümleri kutlanan Hal· 
kevlen daima bu cebhenin 
millete açılan feyiz ve mu
vaffakiyet kapısı olmuştur. 

ÇULHA 

Mevlude dav t 
Yarın ki pazartesi günü 

kşamı yatsu namazını mü 
teakip ortabisar camii şeri 
finde Abeyiın merhum R i 
Uralın ruhu için mevlü " 
1erif okutturulacağından ar 
au buyuran zev tın h zır 

ulunmal rıoı dıl rim, 
Ur 1 

Türkün tarihini nuclın, di 
lirıi temiz ,ve pürüzsüz, ede 
Mgatını öılü ve •yanık, mu 
ıikisini derin ve canlt, micrı 
dunu kuvvetli ve daqanıklı 
yapmak için, Türk haıkınm 
ha~ret çektiki irfarı nuruna 
herk.ese en brigülc kolaylrkla 
yaymak, muht11ç olduğu içli· 
mai yardımı her /erde ogrı 
a11rı vermek için, Türk köy. 
lüsfinün •fkuna med~niyetin 
litğını ve zönlüne münevaer 
gençliğin kardeı aevıisini tö 
türmek için çalıımak, ajraı· 

1 
m k istiyenlerfn hali ile karar 
gdlıı halltevlerid r 

$ ;a: «4J&!lG41'"" ;---. 

sındı, knlplerımiz d ıh'l kom nrı. hô''g t·ş ık 
/. 71 bir sevinçle do nı k s bal:. l rı v• A'rıt•i k /q 
t dlf• !;I ~ l I Pl I şf T' 

Trnhzf>n H ·nd de ncrı'- ~'>o I 110,,/ m ko 1a. 
dığı t •Jrihtt'n huf!ane kadar Dolc.lorlanrruzm P 1,, .. / ii· 
büyü~ bir ~oqr: t:,. cnlışm1<i1 / le H, ke11i P ,/ k r .gi d.:> 
'lle bırçolc ımk nsızlrk/,.,,,,, uuzll! c h \t ı nıu • ""' ol 

varlıiına rr.ğ<n n n U"' /lale muş, 412 i•ı / k. '/ici P- 185 
olmrışfur. Ev;m in rntı hir ftrahk d f' ırn ,1 r 1 nı u 

ikinci, Refik Öngür üçiincü 
gelmişlerdir. 

lere Eölg mizde spor eğit
meni Haydar Malkoçun ida-

uıl ıç<nde Y"Plrfn işleri h i }J /m ştır Ev·m zd lı r g rrı 
/ô.;a oları k '11 •t nd şfarr.z I 

Tnkırn tl':s· ;ftnde hü· ük resinde Temel Tu2akçı, Va-
lerden İdman gücü takımı hap hamami, Cemal Kayhan 
14 puvanla bırind gelmiştir. ve Refik Öngör iştirak 

p l'.'IS z mu CJf'n tj pt mık-
töstermt!'./İ tJazif-!. MU1Jo uz. todır S·h~i ,, ad(m m ksı· ı 
Ev m;zfn dokuz kolu 1• •rdır 

dıle c:ıl· sık köqlere d~ f ·. 
Her kolun s,.,n b.r ut! iç•11 

Fi1·istür mucibi yarın ya· edecek ve bu sporcu genç
pıiacak Voleybol oyununda lerimiz Pazartesi İstanbula 
İdman ocağı Birlikspor ve gitmek üzere şehrimizden 
Necmiati Doğanspor karşı- l ayrılacaklardır. 

di mek.te ve kö'ylıilnl~ sıhhi 
J~ yaptığı işlerin hü 1ô. •l1St 

konuşmalar qap rak onlara şudur. 
Dil - Tarih - E lebiy'lt ö"uüilu 'lJ"n/rnelc.tedir. 

Jaşacakbr. . . . 
le.olu : Halk der«anelert : Y. f'k. t·· ·b· t Muvaffakıyetler dılerız Yu· 

ıne ı ıs ur mucı ı saa I · 
Atatürk Hô.m 't. NtJrnrk 

Kemal. Fuzuli grr. 1dni r/O· 

pılmıştrr. Salı giirıÜıri lca
tlınlara ltodın, çocuk v• ter
biye,· perı•mhe gun ini d, 
amumrı muhtr.ltf mr•ozular 
üuıinde korı/eranslar 9er il
miştir. 

Trabzon forilıit.i ua%mok 
hin dtJ tarihçı/erd~n mürcL

lcep olan hegeı çnlışrnasrna 
ba,lamrştır. H ıllcı aydın

latmcı veya husasi9rtlenni 
araştırma malcS'1dıl~ l<övlerd 
gidi/m;s. dernek.lu qap lmrş 
vr.qa Hallceı-i sinema bina· 
sın da konf eron$fo.r ~erilmiş 
tir. 
Ar ko1u: 

Bir caz 'lU bir s % takı. 
mı fJÜcuda gcıtirilmiştir. B:ı. 

/o fJe diğer tnp'nntı/ardıı hu 
caz lcullanılmnktadır Agrı . 

ca 6ir bando teşkilatı da 
yopılmı,tır. 

Bir muzilc kur:w a.çdmış. 
tır. O par /ör tesisatı gen 'şle
tilmiş ve ha opa:r/5,.ler 'lJa 
sıtasile halkeni /aoliyeti 
(lconserler, pl4k neşıiQvtı. 
ş~hir lıanadi-.leri. radqof o.,ilc 
temsil ajrıns) $ehrin hu ta· 
rafına 'lJerilmektedi,. 

Göster it kolu : 

Bir sene içinde 8 nıdu,,· 
fon ile temsilden boşlca 8 de 
piqes göstermiştir Rad110/o:
nilc olanlar: Hanife ha.mm 
mahlumed~. Arapça tlr.iil 
mi uydur uqdu,. si:igle. Der· 
se çalışıooruz, Taosige melc
tuplan, H • 1ırdfhalef, San· 
cajın şer,.fi. flicdanların evi, 
Ka•un adıı "ll, 

Gösterd lt.leri piqesler: 
Bir damla uaş çürülc mer· 
diven, Mahçuplar, Himmetin 
o;/rı, Ya,,,.., Osman, Ateş, 

Tırtıllar, Ç:ı~an . • 
Ayrıca zaman zaman 

köt1lere ticlerelc orada da 
temsiller nenniştir. 
Spo,. kolu.· 

Kulüplerin çalışmalar1T11 
tırltırm le molc.ıadil~ maddi 

tıe manda u rdımda bulun. 
mu tur. Futbol, atleti 71, f 

Dö'rt <JC/ dt"V'Jm f'd n hır 

Almanca kursu f'Çdmışlı • 

32 tal be qetıştirmiştir . .5.1 
talebesi . lon Fransızca /cu,,u 
da altı atı de'Oam etmiştir. 

12 d 1 k futb l M karda gördüğünüz Resim e yapı aca o a- • 
çında İdman gücü - Sebat geçenlerde ya~ıl_an. Atatürk 
ikinci takımları ve saat. 14 t koşusunda bırıncı gelen 
te de ay.ıi kulüplerin birin· 1 sporcularımıza Madalya ta
cı takımlan karşılaşacaktır. kıldığını göstermektedir. 

/ngilızce ku,undan d ı 17 ı----------------

ta/f?he getişm :ştir Soför'ıik Halkevleri ve Milfi Şefirniz 
ve makinecilik ~ u urıtJd 1 T 6 1 t t l d f 

- aş ara 1 
D - Neşredildiğini gazeteler· 

'Oatandoş iştirak etmiştir. bir ve madde kuvvetlerinden d k d . · .. 
d h .. . 1 k e o u ugumuz zaman uç 

Ceza evinde de bir okuma a a muessır o an no ta; k d. 1 

b. · f'k. ı ı ·0 -t·· ·ıı t ar a aş ısmarıamıştık. he· k S Oçllm,ş ...... '- ı· ııım ı ır er e u un mı e .. 1,,_,. - d "k u 
qr.zma ur u v"" K • •• d .11.. h t k nuz ge uı. goı u . nerşey 
t dit I ımını t'!Vimiz ıçın e mı ı aya ın aza- d - .. . 
np, e t'!T evaz · nacağı beraberlik ükseklik 7n once sunu sorhrerim 

temin etmiştir. ~J l k ,Hy 'I"h kı. Mecmua bıze sevmç ve 
ve sag am ı tır. er sı a . . 

Kitops:ıro.y ve 11ayın kolu: t .. t•• 1 b d gurur verdı. Mecmua Maanf an us un o an u ur.,, b 
Kitaplarm tasnıfı, inan 7 l .. b . 1 . mat aaşmda basılmıştır. Fa· 

yı once u soz erı, kat o kadar nefıs ki.. Bu 
m~cmuasırrın id'Jres;, Ar ve .. ı· b·· .. k b b .. 

soy ıyen uyu. aş .. ugun baskı benim gördüğüm en 
temsil lcollari/t'! mıışterrken başımızda Şeftır. Bugun Hal. üstün Flvrupa mecmutJft:.fl· 
günlük oparlör neşriyatı k.evlerine olan alakaları .es~i nm baskılarile boy ölçüşe· 
için çalış mştır. Gazeteier sın~.en zerre kadar eksılmış bılir. Kapağm iki yamm 
vasıtasile köglüqıi. aydınla degıl, çok artmıştır. sümbül ve /81e ebru/af/ 
tacrAk mahiuFtte qaıılar ile Halkevi İnönü ile övfinü süslüyor. Mecmuamn içinde 
o/kın ve af kınlama eserini yör ve ona güveniyor. baştarafa lltatürkün ve 

kö11lüye dağıtmıştır Opa;. Güzel Sanatlar Mılli Şefimizin Güzel sanat· 
/ör neşriyatını da bu kol fara dair duyguları şeref 
idaTr. etmektedir. Mecmuası veriyor. Sonra en selahiyet· 

fi kalemler tarafmdan ya· 
KötJcü.lulc kolu : M arif Vekilliği. yılda z!lmış 22 makale ve bir 

D 'jer lco larlo g 0 ziler, üç defa çıkarılmak üzere çok kıymetli mınyatür, tablo 
Yenigol g'uet,.~d,,d~ köylü ''Güzel Sanatlar •. isimli bir resim. ve b i r notll mec· 
için deııamlı n11ş iyat qop mecmua neşredllivor. hk muayı dolduyor. 

h '- d le SlJYISI 19.J9 t~şrininde çıktı. mış,· mu telif 1e.ög erne ı· Mecmuc:uın bundan son· 
ri tertip ttrniştir. Eoim;zde izah ıaki sayilanna, yeni ve eski 
bir dP- kö.;Lu barom kurmuş şaırlerimfzin en güzel şiir 
tur. Maksat, köylünün her Hohti/ şirketi mühendi!· ve nesirlerinden örnekler 
türlü ihtilJucmı derhal bu liğfod,.n ald ğımız izahna· almacağmı ümit edJyoruz. 
qol ile temin edebilmektir. meqi ducedigoruz: Sonra. mümkün ise. mec 

"17 şubat t 'ITihli Vt1 2tt66 ,.1 Köyliınürı hukulc işlerinae muanın uahlJ şı'<. mesela 
11umrolu ga%efenizin ile.inci 

faydalanması içirı ~cılırf bir h iki ayd11 bir. çıkması da 
'' sn ·ı PS nin hirinci siitunan· nekadar arzu edilir. 

aflukat t'min etmiştir. Cam. da "HochtiP/ .. verm;gormuı, 
h'lrigetin on altıncı yılı mti- başlıklı yrnınızda adı g~çf'n Bir liraya satllan bu çok 
nrısehetile hir kövlü gtcesi işçilerin şantiyemizden bir güzel mecmuayı merak/da 

güna alacakları o/matlığı ra tavs~ve etmek fazlad1r. 
tertip etmiş: derneklude kög· h kl:.ındaki liste ve t v.,,ak Mi/il Şefimız. "Güzel sa. 
/ü vatandaşlarla konuşma . h l d /''- n~t'ar ya'nız yu'"ksek bı't ait u un uğu 1Ctİsat mü- u ı, ı, 
la"a bilhassa ehemmiyet dürliığüne 'Oerilmiştir. Her· insan cemiyetinin temeli 
Vl'!rmiştir • h ngi koru bir iddiayı, bir oltJn ince ve güzel hisleri 

Müze ve sergi kolu. /cerre de alcikadarlora sor- terbiye eden vasıta o/a/1 
E'i~leri ve yün ö' gu t>ri moğa bıle lüzum görmulen başhca bir münebbih b11şlı# 

için hir sergi açılarak 11 u hemen sayın gautenizde ca bir yürütücüdür,. bu· 
neşrefmrk e ş:rlcetimıu 'llt• 

sabaka gopdmıştı,. Ş hrı yurduklan güzel sanatlara 
k F l Lefı ihtiaat kaqdde olsun 

mizin eslci ıgo,et erıne c t k.ahühat isnad edilmiş ol olan alôkamıza hudut ol# 
modeller toplamıga çahcmış mamafld1r. 

r mnsından çok müf Pessiri% 
tır. Yerstz ve hak.sız gere ma. Bu kadar güzel bir 

Ülkümüze .ton yoktur. 
Görüşte bilgi9t'I, 
gidışte ülküge itıanını 

ruz kaldı 'ımız bu töh,,,eti mecmua neırettidı için Maa' 
red ~der 'lJe bu c llabıntım. rif Vekilliğine tesekkür ~t· 
saym g ıet~ni de: neştini mek borcumuzdur. 
rica ed riz , Hakkı Tunc y 
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Gôruyo uz ki mem eketimızde fı 
merakı büyük ve ~eniştir. İ i a, ik len fi 
danlar tutmalıd r. F ıd ın tutması, aoğ u ve ha. 

1ç si olacak toprağın kirizmesi tamam yapıl
ın· z. Sadece çukurlar açılır ve fidanlar buraya 
{ ikılirler. 

k orta-
da ha fazla doldururlar. Böylece çu uru~ ·ne 
smda husule gelen tepecik veya tümsek uzerı 

tasız dikilmesine bağlıdır. Onddn evvel, dikile 
cek toprağın iyi hazırlanması şarttır. 

Meyva ağaçl rının kökl n yab1ni · ğ çların 
ki gibi çok sağlam değıldir. Bu s bf"pt n bu la
rın toprağı yabanilerin yetişti ·• 'g topraktan 
farklı olmak lazın dır. 

Meyva ağacı yetiştiri.ecek toprak iyice yu
muşatılmalı, derjn ve geniş olmalıdır. Yabani ve 
muzır köklerden tt-mızle.- meli ve içinde suyu göl
lendirmemeJidir Derinlık bahçenin her tarafmd 
ayni olmalı ki ağaçların y tişmesi, büyümesi ay
ni olsun, aralarmda beraberhk bulu sun. 

Ancak bu biçimde dikilen fidanlar aradan 
zaman g~çince lozulmaf?'a çabuk yüz tut rlcır ve 
m yvadan kc meğa başlart r. Bu cihet köylü-
ıüzce de malumdur. Buna rağmen memleketi

mizd~ de fidan dıkimi c:Jaha 1iyade bu biçimdedır. 
F'dan dikmek için açılan çukurların srenişliği 

iki adımdan f ı.la olmalı, derinliği de üç kanşı 
bulmalıdır. Ç1Jkurlar açıhrker4 çıkan toprağın 
iyisi ve kötüsu ayı ı ayrı yığılmabdır. Ekseriya 
yüzden çıkan toprak İ\ idir. 

Fidan dıki\t>ceği z~man çukura atılacak ilk 
toprak ya SCJdPce budur ve' a bunun orta dere
cedeki toprakla karışı~ıdır. Çukurun en iyi top
rağı fidan dikılirken köklerin etrafına konulma
lıdır. 

fidanı oturttururlar." . kur 
Fidan iki kişi ile dikilir. Biri fıdanı çu "k 

içerisinde elile istenen yükseklikte tutar ve \
0 ki 

leri tümseğin üzerine y.erleştirir. Bu drada 0 ek 
adam da, daha evvel hazırlanan iyi ve yumuşa ' 
uf alanmış toprağı kürekle köklerin arasına ser-

. per ve yayar. Köklerin arasına atıla~ bu topriğ~ 
birinci adam _diğer elile kökleran ara ye~ ek 
rine sıkıştırır. OyJe ki kökler arasında boşu 
kalmamalıdır. h 

Ondan sonra çukurun üst kısmı (toprak ~: 
zasından bir sımış daha yüksek olmak üzere) a 

1 

toprakla doldurulur. l d 
Fidanlar dikilirken toprak bastırılma ı ır. Toprağı yumuşatmak, derinleştirmek, derin· 

liği her tarafta ayni kılmak, köklerden Kurtar. 
mak ve havalandırmak için kirizme yapmak icap 
eder. 

Memleketimizin toprağı ağır ve sert oldu
ğundan kirizme için mahsus beller kullanılır. A
razimizin vaziyeti icabı Pulluk ku !anılmaz. Belle 
ve kazma kürekl yapılacak kirizmeler kabil ol 
duğu kadar derin olmalıdır. Kirizme glı7.İn yapı-

Aksi t: kdirde arada boşluk kalır. ve kökler k;
raklıktan zarar görürler, saçaklanamazlar, u 

Çukurlar b;r Zdman açık bırakılır, ve mevsi- sebepten köklerin etrafında toprağı evvela aba
mi gelince dikımden 15-20 güo evvel iyi ve karı- ğın topuğu ile, sonra ayağın ucu ile (hafifce) .. ~~ 
şık toprakla doldurulur laı· BöY.lelikle doldurulan tırmak lazımdır. T epinmeğe mahal yoktur, ko 
toprak oturmaga vakıt bulur. ler zedelenir, kırılır. kopar, yazık olur. d 

B lemeğe vakıt yoksa, yani. çu1<.urlara top· Bazan dikilen fidaflları sulamak icap e :_r· 
rağı doldurmak ve ayni günde fidanları dikmek Dikimde, ilk baharda geç kalınmış veya gü~un 
jcop ediyorsa, çukura at lan toprağı ayakla bir erken davramlmışsa dikilen fidanların diblerı~e 
az bastırmalıdır. · teneke ile suyu bcca etmek muvafık olur. . ~ 

lırsa daha faydalıdır. Kış yağmurları ve karları 
toprağa bol işler, böylelikle toprak soğukJardan, 
donlardan daha iyi parçalcınır ve yumuşar. Ve 
v.akıt bulacağı için de oturmuş olur. Baharda 
fıdanlar dıkilir. 

µsta bahçivanlar çukurları şöyle doldururlar: sayede toprak. kökleri daha iyi kavrar, kökler ıyı 
ilkin, çukurun dıbıne atılacak olan iyi top- tutar ve çabuk saçaklanır. · 

Bir çok yerlerde, ucuz olsun ıçın. meyva 
rağı (Komposto) gübresile karıştırırlar ve son- Sonra, dikilen fidanlar hereklenmelidir. 
ra bununla çukurları yarıy~a~k~a~d~ar~v~e~y~a~b~ir~~a~z~~~~~~~~~~~~~a~Az~ım~~~~~~~~~~~~~~~ 

Trabzon Asker ı şubesi İlan İlan İlan 
Trabzan fora dairesinden 
Ba.zuklu oj!lu Malımuda 16 

Başkanllg- ~ndan ... 29J8 ta,ihli bir kıı'a ipotek se· 
1 nedı/e 1500 lira vermeğe borçlu 

1 - Bö gemiıin Trabıon m h llel"''in rki 316 do· Argalya kögünden Küçük Ali 
irımluların ille. gofclamalarile 311-3~1 doğumlu ruhsatlı oğlu Tahsin ve Paçacı oğulları 

Hamit ve Mehmet Sait taraf 
tıe ihtiyat eratın senelik matad gol:l ma arınn aş ğıd" ki farından işbu borca karşı ipotek 
cetoelde ıösterilen sıraya gö r,ı 26 şabat·940 gü.ıünderı irae edilen oe tamam.na gemi•li 

itibaren başlnnacalctzr. ehli vukuf/ar tarafınaan dört bin 
2 - 336 doğumlu rın i k 11ok mal rı her gün sant şekizyüz lira kıymet takdir edil. 

/ 14/ den [ 17} ye kadar fi rvhs t ı " ihtiqot erat n miş bulanan Argalya kögünde 
golclamnları da saot /9] dan / 12 1 ye k d'lr d vam ede- vaki Tapunun şubat 928 tarih 
celc.tir. Burıun icirı =l3ô doğum ular hu ıit1et c iıdanla11 'lle ve iki N: sırıda kagitli şarkan 
ikiıer kıt'a f ofoğ,.af aTile beraber P 3 ı I -j 1 doğumlu tarikiam şimale11. Arnavutzade 
rahsflt/ı fle ıht111at eratb yalnız terhrs,t skereleri ve varstı t ırlası garben kara~ oğlu miha 
diğttr askeri 'OPsrlcalarile birlikte Şubeye gelerek yokla ildtn Nikola ve Banconun aldı· 
malarını flr.ptırocalclcrdır, ğı tarla cenuben muhacir Murat 

S - Mahalle mü'11essilleri yokl m :ıl ı d ki sıraq gö ağa vereselu nden teferruğan 
re mııhı'll/e de/terlerıle beraberinde o arak bu yoklama· Ali oğlu Tahsin tarla.sile m:ı.h· 
larda bulunacaklardır dut 15 dönüm miktarınciaki kıs· 

4 - Şubemize bağlı köylerdeki 336 dojum ularla men fındıklık. ve kısmen tarlanın 
J/1 -331 dcg"umla ruhsatlı ve ıhtrg t eratın gaklama beşgüz altmış hissedebeşuüz elli 

yedi hissesinin pataya çevril 'Tl'!!· 

samanla11 agrıca bildirilecektir. sine karar verilmiş olduğundan 
Mahalleler Yoklam mn y pılııc ğı günler mezkur gayri menkulün birinci 

Arnfıboy : Fireckhisıır 26 2 940 p zartesl artırması 26 3 · 940 tarihi 
lıkenderp ş : Kf"merka Tuzlu: ç 'Ş e 27 2 iHO S h ne t e s a d ü f e d e n S a l 1 

Boıtepeizlr: Tekke 28 2 940 Çarşamba g ü n ü • a a t 14 de 
Yeıalcumat bala: Yeolcumaizlr 29 2 940 Per embe icra dairesinde yapılacaktır. Sa. 
Boıtepel brılA: Muhiddin 1 M rt 940 Cuma 
Kasımatıı: Hacl Httlil M rt 940 p z rt si tış peşindir. Artrrmaga iştirak 
Çarş : Tııb khano 6 M t 940 S ılı edecek olanların yiizdtt gedıbu 
C•dlt: Camıikehir 6-Mart Q40 (Arşnruba çulc niıbeti11de pey akçesi vere· 
Hasan n~ı JBescldi: Molla siyııh 7-Mart 940 Perşembe ccktir. 
Pı.ııarkapu: SRçh hnca s.Mnrt-9<10 Cuma Birinci artırmada sürülen pey 
Ayvull Sımıvlnllk 11 M rt 940 P z rlcsi muhammen kıymetin yüzde vet 
Şlriohıtuıı: MusapRŞa 12 M~ut 940 Sııh miş beşini bulmadığı takdirde 
Eluıotha: Hayrambey lR M rt 940 Çarşamba artırma on beş t1ıln temdit edi. 
Aaıesyı: l"aruı 14 1a t 940 rerşf"mbe A 

Role: Q ı.tara 15 M rt 9 o Cuma lecek ve on beş günün hitamı 
Zıığnuı: lmaret 18· Mart 940 Paznrtesi bulunı111 9 · 4 · 940 tarihine 
Tekfurçayır: K.,vekmeydan 19 Mıtrt 940 Sıılı t•sadüf eden Salı gii· 
Kindlnar: Avıtsnfvn 20 Nart 940 Ç11rşaaıba nü saat 14 de agni mahalde 

---..-....;.:..;:..:.:.::.;~:.:....-----·-~~~..:..:.;.......?;.;;:.:.:.;;;.;;;..;..;;..._ı ikinci artırması yapılacaktır. 

Paıarhkla icar artırması ikinci artırmada •Ürülen pey 

Vilayet Daı'mı· encu"meoı·,.1den: 9 azae yetmiş beşini bulursa gag· 
4 ri rntnlcul alıcısına ihale edile· 

Hasrısi mrıhaseb nin y-ni solcakdalc' 51 /\o: la mağ~· cektir. Bulaazsa satış 2280 N.lı 
•a?ın bir senelik icarı olan (45) lira ıızerinden bir oy kanun hükümlerine tefJ/ik.an ge· 
muddttle Y'" paıarlılc.la temdit edtlmiştir Maoakkot te· ri birakılır. Ha1<ları tapu sicılile 
minatı (:i38) lcuru1tur. 29 ı 910 tarihine ç~tan p~rıenbe ıab t bulunmagan aiıu ipotekli 

IÜ?ıi Ş:ıat 15 d" vi auet makam nda :opl ncc k o on ı alacaklıların diğer al~k.ad.arların 
daıtni tncümr.nde ihait sı gopıl c ltt r. 1 t k ı erin encü· ve irtifak hakkı ıahıplerınln bu 
fftttll mUrQQRat/ıırı hak/r,m cıe hımu/le f aiı fit "'cıa· 

Ot AqJiye mahkemesinden Akçnabıt Sulh hııkuk hakimli. 
Olun K >nı: köyünden de· ~inden : 

m rcı oğu 1 ırından Mehmet oğlu Dürbinnr mahallasinden İsmail 
Abdull h tarııfında.n müddei aleyh •ttlu l\hhınut Uçar tarafı'odao o 
O!u(I ~ü yülc Mesero, k.oyünden mahall,.den Kazarıcı o~lu namı di· 
HuReyın Baş oğullarından Şakir 

teri Maı a' Otlu Ha1&n karıııı ha 
o~lu Sule.yman ı:ımmktındo Alacatı 
olan yuz elıi liranın temıni idi. ton di2'er adı öl fi Cevahirin mi· 
fası için ic aye müracaRt ve ya• rasçıları o mahalleden koca11 Ha. 
pılan takip not cesinde: Borçlu IH ve çocuklar• Şakir v,. Şükrü 
Süle~m nın ikametgahi meçhul ve Mahbub aleyhlorine açılan iza· 
olmasından noşı bnbuı Ş kır Da· lei 4üyu dava.ının c.ui muhalte· 
mıoa 96 yolclamasıoın 42 nu11aa· mesinde ; M11ddoi aleyhler HasaD 
rasında yazılı bir kıta gayri weD· ve Şakir ve Şükrü vo Mahbube· 
lculu.n c~bri intikel muamele inin nin ikametıihlarıaıo meçhı..l bu· 
crası esnasında borçlu Süleyr.ıar.ıa lunma~ıodao dolayı ilanen davet 
babası Şakirın tı.pu ılcıllinde iami olunrıuılarına !tarar verilerek mU· 

sehve• mültri olarak yazılı bulun· lıaakemo 13 Matt 940 çarşamba 
du~undan tashihi için alrcıkh güoü saat 9 a bualı.ılmıştır • .Müd· 
A>ıdulıab tarafından asliye bultulc 1 hl . - tt dea a ey eı ın o ııun ve saa a 
mahkemesine müraca11t ve yapılın hı. J b t b·ı . d ma 111.eıne e ya ız:ı:a veya ı ve· 
muhAkemei aleniye r etıcesın e : 1 . . 
borçlu Süleymtının babaaıaın tapu kale hazır buluıımalırn teblıt ma· 
11icılinde yazılı mültri isminin DU· kamına kaim olmak üzre ilio olu 
fuıta yazılı olduğu üzre Şakir nar. 
olarak tuhihinıa rıyaben bbtli -----İ-J-aA_n ____ _ 
temyi:ıı: olmak: üzre 5-2-940 
tarıhınde karar v,.rilerek: borçh• 
ııun ikametgahı m ç hul olması ha 
sabile itbu karar razı olm:ıdı~ı 
tak:dirde bu ilaıııo nepi tarihinden 
itibaren bir ay ıarfında bizzat 

veyahut usuluna tevfıkaa musad· 

dak bir vekil te•xizi dava etmesi 
altai taltdırde bülı:üm katiyot kHp 
ve olsuret1o kıydiaill tashih edi· 

lecııti tebliit makamına luım ol 
mak üzre ilan olunur. 

rafa ait olan iddialarının evrakı 
müsbiteleril• birlikte ilan tarihin· 
den ilibaren yirmi gün zarfında 
dairemiı.e bildirmeleri l<iıımtlır. 
Aksi takdırde hakları trıpu ııi
cilinde sabit olmıganlar satıı be. 
delinin paylaşmasından hflriç 
kaurlar. Müterakim vergi artır· 
ma lw.delindm tenıil olu11ur. 

Daha faıla malümal isteyen· 
/er il<in tarihinden itibaren her· 
kesin görebilmesi için Jairede 
açrlc bulundurulacak artırma ıart 
namesi 936-203 N. lu dosyaya 
mürocatla mevc•t wı:ıik.i ıör•· 
bilecekleri ilan olunur, 

• 

Tapu Sicil Muhafızlığından : 

Yomruun büyült SamarukH 
köyüade şarkan kısmen tarıkıbaa 

ve kısmeo au yolu ıimalen kar· 
deıi Semerci o~lu Ahmet fındık· 

lıtı vo çalılıtı iarbcn yol ceau· 
beD Seaerci oe-lu Mustafa ilo 
mahdut. fındıklık 8 döııüm. 

Şarkaa ırm~k: çatması rarben 
yol ıimaleıı ve cenuben ırmak: ile 
mahdut Uç dönüm fındık:lık:. 

Şıultaa ve garben yol şima· 

len vakıf çalılık C!nuben Alemdar 
otlu Kibar tarla ve çalılıvı ilo 
mahdut çalı/ııt dönüm 1 O. 

Şarkan Alemdar oğlu Rasım 

fındıklığı i(&rl)en Seaıerci oğlu 

Mustafa şimaleo ırmak:. Cenubeo 
yol ilo mshJut ık:i evlek: otlıııtın 

ce 11erlnden iatiltal etme it surclıle 
vo aralarında yaptık.ları takıim 

neticesinde Semerci ofullar ından 
Ali o~lo HB1ana İ!labet ed:p 'h· 
met ve Mehmet ve H•vaya da 
başlı:ıca gayri mealu&l iı.ıbct et· 

titi•d•• babialt Huaa ••••HJİ 

Yurttaş 
Kızı laya 
Yardımı 
Unutma -

İlan 
· de"· 

-
Of A"liye mahkelDesıo ' 

koyündtn 
Ofun Küçük hol S ~ı C (er ar 

Saralı o~ullarıaJaD 1 I d•r fa· 
htdından müddei alcvh ~ ı· 

h lı ikaıne ı 
pu memuru olup o:ııı 11 

•1 hf'n 
Naşı ı •·· meçhul bulunmuıDeın 

13 11
n l et ışır 

tobliğat icra lı:: 1lınaı '
111r teıııylı 

aleyhin, giyaben kııbl 1 

. . t hıııllır.e 
olmak ütere ellı JırıPın 

93
9 ta· 

d .. ı.ı 1 · 
dair istıhsal eyle ızı .. d i aleY'· 
'hl. b-'- - ·1· en ı;nud e rı ı 1111.mUD ı an . f Sıral 
ho tebliğ-ini müddeı Cı=ıUe~ K 141 
talep etmiş olmakla H .' .18 · ce ış'>u 1 

inci madde<ıi mucıoırı bir 
. 'h' .J 11 ıtil>ııren 

nın neşrı tarı ıa-ıe h lomet 
.Jd · al·y " ay :urfuıda mün eı lu 

ahu~ usu 
Başaranın bi:r.z,t ve V • • kil 

d k bır Vf' 
Da tevfıltan mu O :ı • _ ü traı· 

- d k h- ..... u mtzkur goo erere u .. u. h-küıA 

yiz etmesi ak!li takdırde •
0

1 
nıın 

· ve 1 • 
kativet keııpa irc •ı:tı 

1
. alcı· 

- . · •eb ığ 111 
alacaklıya verılece~ı '. luııur. 

'· u-z~e ı!an o 
manakaım~ 

taıarruftın 
tarafından senet ıı ıpılııll 
tesçili istenUmektt- isede ,;1111 u 

tetkikat üıeriae HastO •dırı• r s· 
suretle ırıyri m rkul k•Y plerı 

rruf te 
lanamadığıodan tu• k t y•P la 

(iki • 
baltk:ında yerınde t• '(erde ta· 

• ıoeıkU r 
caktır. Bu gayrı 0,0ıar y& 
aarruf iddi,mrıd• bu u ele ile bır 
ise veııaikı tuırrufıY fa 0[ı ol•11 

ket' • · liltto dairemize ye . pııırte 1 

11 ırC t 
mart 940 ayının . d tah ı • 
ırünii aaat 1 :l de yerın ° t clıP,. 

urıc•• y•pacak memura aı 

l•ri iliu oh101&r, 



Yenfuol - er 
2.3 $uhof 

W L , 
ı Göyr·me k s ış adırmas 

ı da çayırlik ve 
tarla rı dan istifade etmek 

i s t iye n le r e .. 
Tandırlığın büyük eski yaqltisına tapu ile sah;bir. Tandır/ık ı O" ıa içinde uinP. 

fnpıı ilP. sahip olduğurnuz çagırlılc.lar (le çav lflr veçaire • "aotine mÜs'.lit tarlalar d fJ ld 
mevcuttur . 

/çf;ut'n le, bu çoqıTlık ve tarl.aları d ı isticar ,.tfer .. fc. hun/a rdın d~ i ~tifade ede --------o ılır le r. istıqen ler sadtce t.ındırlı gaylaltJrım ic ı rla tııtobilirler . 

Her iki şekil ve suretle isticar etmek istiyenl er . 

"4 J, '· ,; 

foın k 

Aq cw.sı I 

• 
.. 

Zı-/anos } O"uti 

• 
[Uzunsokak caddesinde idarei hususiye binası altında avukat K,, ç1 me 

SÜieyman Hulusi Ka lyoncuya mür<Jcaat etmelidirler ] ~ ] 3 >oıh' 
~--...:...~---------------=---------~------------------------------~-----~~ Es~nk 

No: 
10 

G r e 1 sa ş artırması 
c ·nsi m Pvk ii kıymeti 

66900 M2. tarla Kaqmr.k/, 
55000 .. otlak Çuı·ur çoyır 3500 lira 

"rr UlJnlckoi f,.mfrGtı 

L 
262 

K. 
50 

K sım ,~,. 

Soi<a ğı 

Manastır 

" 

M nastır cad 
S "me1ci ·,.r 
filemdnroğlu 

• 

M .k. r.. l u 

• 

8'Jl:ç i1"ın 

Car•1foralt ğı 
Uzu r>sokrık 

s p hi 
Ciz ,,ıt cioğlu 

N ,.,,·; M No: 

Trı,./a 55 
Hane 52 

Hane arsG sı 53 
54 

K ölıne h. rne 67 
Mrığaza 103 
Mcrğı1z11 108 

• 
Hın 

/vh~azr.ı 
A,._çn. 
} ,,, ,111dı k 

() t{r. k 

A "' Çft 
M t fll Ul 

Dıikkiiıı 

Mrrğaza 

Üç kapr 'ı 

!O' 
TfO 
,, l 

16 
76 

20 li 
7 

22 

23 
1, 

K Nn: 

.{0 

21 
10 
13 

17-15 
19 
21 

!5 18 

' 81 
b5 
2 
33! 

h menin 6 dfl! I 
4 h ı ~sesi Vilôyet Daimi Encümeninden : 

Yukarıda cins ve miktarile l: •umeti qazılı bu:u~on Hususi muhuseb,.nin Çukur Defterdarlıktan: 

M. 2 Mulı mmPn loı f111-fİ -
) 
•• t+J 

) 

) 
) 

77381 

1008 5 
7816 25 
2757 

50 

---
L. Ku•us 

31~5 00 

150 00 
•
1 125 OfJ 

3165 0() 

15 00 
80 oo 
52 no 
50 00 

liO 00 
225 00 
22~ 00 
360 00 

1014 00 

ça11ı' köı;ündeki l O No: lu haqri menkubin bedeli tiç sen~ o~ üç miinvi tokıı:ıtte öd,,.. 
'"'* üue 15 gün müddetli! mü/kiu11fi s:ıtltia çtlcarrlmrıtır. 1-3-940 tcıTthinl! çalan 
Cum1 günü saat 15 d • Vifa-1et makımında foplan•ca1<. o 1

ft n. D timi E11cüm•ndt! ılıa 
lui yaptlac ktır. /steklı/erin mııvaklctJ.t te"1İnrıtlarile mezl-ü .. gün ve ;antta /;'ne iment! 

Yu'<o•dı <iru tıe em:nfı qanfı K7.t1ri menkul/,., 12 l 940 toriMnden itibaren 75 
grin içfode h f"delleri pt'şİn ödenmek Ş"''tile ~1· açık arf,,,ma surl'fiJ,. mü!ldgetll'ri satı· 

/ocaktır. Talip o/nn/nrm 0/0 7,5 ternitıat o.1cç 1larile birlikte 27-2 :;,40 farihine m hadi/ 

mür•caatları . .)-4 Salı günti soı t 14 de Defterdarlığa miirccnrıt 1rırı ihirı o 1rırıar, 4 4 

MGkellefid 
Kazanç vergisinden Borçları olanlara 

lcrayi san' at ctti2i Kıtpu lbbaraaııae Gayri :.afi irl dı 1 arb olunan Buhrın Zıtm Y~kun Müddl'ti 

Adı 

Teıael oğ iımııil 

Kizım küçük 

Rıfat Ş1hin l'lğ. 
Ahmet Urcu 

Yuıuf özgen 
Al)dullah kolin 

Yutuf lımeil 02la 
Hısa11 Çelılı:: 

fsi • Mn1111le11i 

Doku-uacı Ayıuıl 

Çapula ve kuo· Çarsı 
dura Tıımirclsi 

Nalbant ,, 
Çömlclı: bayii .. 
Kundura tamirciıi Sarıyi ıtilt 
Knap Çarşı 

Ütf'I lılceodc r paoı 
Fırıncı Fıroı 

: ' " ~~ı No No. 

k ruı e taltı 7 50-20 
8 o1 tpız6 r l 06 3-29 

.. 1- 43 65-27 
YenİC!Uni 1-' 76-27 
Dabakhane 1 28-27 
Hntpuzorı 31 33-27 
Gümrülıt 68 99-27 
Yılıboyu 47 37-37 

1 

DEFTERDARLIKTAN 

Lira K. 

12 54 
2• 87 

9 3\ 
16 35 

7 92 
11 51 

50 
119 9J 

• • 

luı. anç veriiıi verrisi ce z"ıı 

Lirıt K. Lirıı K. L. K· -s 02 1 00 o 
6 22 1 2~ o 

2 34 47 o 
4 09 82 74 
t 68 32 28 
2 81$ 58 52 

17 3 o 
34 78 6 96 o 

L K. 

6 O'.l 
7 4• 

2 81 
5 65 
2 18 
5 P8 

30 
~1 7~ 

Senesi 

939 
.. 

938 

" 
" 

937 
936 
Q38 

Ticareti --------·· 
30 9 938 - 1 ·] 939 

l 4 9:-'.8 - 1 1 939 

1 1 Y38 -1· 10 938 
1 4 938 - 5 9 938 
1 1 938 -18· 11-938 
1 1 93d -- t fl.938 
Hir güolult 

Jılerlııi terk ederek balen mahalli ikamt!tleri meçhul bulunan yukarıda iıiml~ri y:-zılı ıeldıt mükellPf naınına 936 - 939 ıentl~rl için tarh oluaaa 
.Ko!~oç. Buhran verriıi ile ıı:nm c %Hl iıimlf'ri hizalarıtıda gö•tnilmİ§tİr. l:.u lkellcfltr işbw ilanın ne,., olundu2'u rünüa erteai gUoüodcn itibarc11 

matrub verri ı(fl 30 gün ıı:arf1nd11 . itirRz ediJmndİğİ taltdirde verfılerioia icatiyet .ke~bed-c•ti iJin olunur. 

Soya Fasulyası eksiltmesi 
Ziraat müdürlüğünden : 

Açık eksiltme ile sığır eti allnacak 
Bayburt Askeri satmalma komisyQnundan : 

Zayi mühir 
T. C. Trabzoo Zira1l Bıınka· 

11adıı bolunaD 137 DO lı ihbıırlı 
taaıırruf lıcHbııoa ait mührümü 

zayi eyledim yenisini alacaf'ımdan 
tS~iıia"n hükmii olmadı2ı ilin olu·· 
11ur 

Teltke M Avcı o~lu 

Kemıl 

ilôn 
Trabzon Asliye 'ıulculc hıltimli

R"indeo ı 

T rabzoDda Uıunsoltakda bak· 
lul A~leo Vakfılcebirın Şahmelik 
ltoyünden ULuD otu'Iarıııdan Sil 
leyınuın, lcarı11 Rııayının Dıne•· 
lıtoy Abloı kasabaaındaıa Hirbor 
ruvaaiç kısı bıl u a lstanbuldıs Ga· 
latada Mümbaoe c .uidesınde Ke· 
moDDeş mahallesinde 199 No: lıı 
bıaaaın 55 No: lu odasında mulı· 
leuiye Fatwn aleyhine ik:ıme e'f' 
ledıti bo~~ma davaaı üzeruıe Fıl· 

maya berayı teblit 2"Öaderileo da· 
vetiye (Meıbureaia ılti •Y kadar 
evvel bu ile oı:ıtıahi t.ır~ilı: Hel· 
çıkaya iİttı2i) beyaoilo bili teb· 

iıf iade edılmiı şu auretlo .Fat· 
muıa ikametltilu meçhul buJuıı 

auş oldufuıadH ilineo teblie-•t 
ifasına karar v~rılaıış ve muhak:ı" 
meai "J.7 Mart 9-iO çıttşaınba i"üııa 
saat 9 e tayin edılaıış olmaıd• 

wezk.ür rua ve aaatte F atmaııııı 
f rabzoa Hwk.ult wahlt• mttaıne bil' 
aat relme,i veya bir vcltil ıö.o· 

der eti akai takdirde ınubakeıoe· 
DİD rıyabıoda balı.:ıtıcatı teblif 

makaınıaa kaim olmalt üzere ı•· 
zcto ilede ilia olunur • 

Riz~ Naren f,d.mlrjı icin 25-50 hin ki o k.ndar soqa 
/asalgası artırma ıoe eks;/tm'! kanununa gö 'i! ~atın alına 
cnlctır. 4-3-940 Parartesi günü saat onda R ize muh,,
nhe müdürlüiündP iha 1Psi uapılacoğınd"n ta/iplerin mez. 
ltü,. ıune kadar Rtze Ziraat müdüdüğün,. mızrocant ti· 
melui "e ıartnamesirıi görmek istegımlu Trabzorı Ziraat 
müdüdiiiüne mürnrant Pfmeleri ilôn olun11r. 2-tl 

8cJyburt Piyade Alay ihtiyacı için l mart 940 tari 
hinden 31 Haziran 940 tarihine kadar gevmiqe ihtiqoç 
nishetind~ alınmak srutile ~7000 ki o ~ığır eti açık ele. 
siltm,.qe lconmuştur, Mahammen h~deli 5130 lira ilk fi'! 

minatı 384 lira 7 5 lcurastur. Kolordu evsafı dahilinde 

talip olanların 27-2-)~(J tarıhinde stılı günü saat lO icar Art1rması 
do. 8aqhurt Piyade Alayı Satın Alma Kom;syomma 

Go .. nu··lf ü Jan ~arma olmak 1·stı"yenl mürocant "'m"ı,.,; ildn alonur 3 3 Vilayet daimi encümeninden: . ere __;;;.._;;,__________________ Hu,u~r muhasebenin malı ol m Mahitiin geni sokakdok1 

Jandarma Bölük Komutanlığından: Tamirat eksiltmesi 29-35 No: lu maiGZalarının 'sabile icar hedeıleri olan (40. 
Malcellefigeti oskuiqe k2nunıı mucihinct! (18) uaşını Vilayet Daimi Encümeninden: lira üzerinden 21 gün müddetle artumağ2 çıkarılmıştır. 

ilcm•l ~tmiş '1e muayene görmüş İqi okur qarar der!ce- Mu,ıaklcat teminoiltuı ( 300) /curuştu,., 14 3 940 ta1ihitıl 
l I d Mukez Du,,,/upırıar i le. olculund'J qnptırılacalc ( 408) 

$fnie o an ar cın v• şimdiqt! kadar hiç bir sutı/a intis•P ç~tan perıenbe ı·inii smat 15 de vildget makamında top· 
ttmemiş olmak şart ile jandıırmagtı gö üllü erut alınaca. lir• 70 lcuraşluk ta:'lliratı 2490 ct1.qılı kanu11a11 46 inri l d . - d "h I . k 1 k• 

'-l m~ddeıcinin (8 ı fıkra.una tet!''iknn p?zar/ıkla 1 I gün /anacak o arı aım ı encumen e ı a esı gopılaca t' ", stt I 
ğından iste1<. ilerin Tnıhıon merkez j11.rdınm2 6ölülc K. 1 'I' lilerin muollkfc.at teminatlo.rile encümene müracaatları.}/ 11;,,,a m1ir11c4nt ,,m,/ni 1-1 mntJJ,tl,, eksiltmeye konu'muştar. M·ıfJakkat tı:minaıı ( 30) -

İ lira (67) kuruştur. p 1 ki İ A t 
lan 1 İlan -t-3-J4o tarihine Ç(.tan p1Zartesi saat ıs dı! vilavet azar ı a car r ırmosı 

Of Aıliyft mahlcemeııindcrı : Of Aıliye MıhkemHiıadea: m~kamında top'anacak olan daimi enciitnende iholt!si 11a- Vilayet Daimı Encümeninden: 
Ofua Çalek köyünden Atma Ofun Holay .. Li1J1li köyQa. pılacnlctır. Kesif "~ şartnamPsfol görmek istegenluin hu Hasusi muhasebenin Ddikıitaş mevkiındeki dabağlıafld 

çıı o~allanndan duralı bzı z ... ıt ive den Hüıevia otlu Meb11tet Ay 
hrafındı.1' kocıı i muddei a le"h Do2'an ve J4 mail o~lu Ali ve k.ııı:ı tün enciimtn lc-ıl~mine "e talip olanların rnavalckat temi- binıısınıra bir seneUk sabılc. icar bedeli 0La14 (45) [irt1 
o köydeo Atınaça oğullar ınd1Jn ratma ve Havvı ve karısı Gillli ""tlarile m.-z./cii.,. ttün ~• saatt• ttncümene mürocrıutları 1.4 üzer;nd :n bir ay müddetle ve Pazarlıkla temdıt edtimıi' 
Mehmet o~lu ı~ nil aleyhine ika taraflarındH müddei aleyh Zelıth - K t " 
me eyledi2'i boşerımn davası bak- köyOadoa bi.1tlc otl11 HlıHyia olcu Ahnacak ır. Mut1akkot teminatı (338) lcaruştu ... 19-3-940 tnrihftJe 
kı .. da npılmaltta olan muh keme aleybiıae ika .. ., eyledilclım alHalt 
de; üddei aleyh 1smsila ilanen davuı bakkıDda Y•P•l•altta olaa Trabzon gümrük müdürlüğünden: çııtan salı günü saat 15 d.! viliyet makamında toplana' 
tebliğat icra kılındığı halde gel muh kemedc mUddei aleyh Hü 1 _ Mridürlüjiimüzde ve Yülurlcova Giimriiğünde cak o/on daimi encümende ih lesi yapılacaktır. iste~ · 
mediıti g ı bi bir vekili nuni da. ııeyiaia ıaabılı ikameti meçhul a~ılc 10 /,, a osıl aylıklı ilci kolculuk için musabalc.a im. itinin tıncüme '11iiracaatları _/ 
hl göade·me ':iiğindC"n ıı blı; eJco buluama.ıaci .. Naşi lı::eııdiıine ila tilıanı açtf, caktır, 
müddeiy vek ıJioio t le ·.,ı veçbile aea te?l~ğ•~ icra ltılındı!ı halde 2 J ı. 4 o 1 " 
hıHıodılı:i b le • b i'ehaedığı bınnida haber verilmek - rıtinon, - 3-9tfO razartesi gtinü J'Jct 'I de 
• mu a _emenın gıya en le bittalep haHıadalı:i muhakeme· Trabzon Grirnrük Miidürlüjünde gapılacalctır. 
ıcruına ve b~r guna muamf'le ya· ain giyab"n icrasını karar Verilerek 
~ılmakaızbıa_ ~ıyap karaıının keza Hr güna muamele Y•pılrnaltıııı:ın editcdti~ ... zanqn/ardarı ask~rli;ini gr.prnı~ olanlar te ciJı 
ıl .neD le lıR'ıne mahkemece ksrar giyap kararıma iliaea teblitiae 
verilerek muhekemenia ~6 3 94J ve ahıkcmeai• 19 s 940 · Hlı -1 - MuH6t.kada lcav:nanlar Trabzon v• Yüksi!kOV'J 
aı ,ıı günü aaııt one b ı rnkılmı, ol. günü ut dokuae bır kılmaeına Gümrüklerindenlci açlk ko cululclara namıed olarnlc. t<ryin 
du~aoden mezkOr gOr de ddei ltarar verilmiş olduğundea mu. olu.11acalclardır. 

alevhin biı:znt ve y but u luna lcür iÜ•de müddei aleyııin biıı:at 5 _ Memurin kanuıunun 4 üncü maddesinde yaıılı 
tevfikan uuddrık bir vekil gön. v yahut uıuluııa tevfikan muaad- l la 
der aıi ahi takdirdtı halclcındaki dair bir velı:ll rön~ .. rme•l ,.l:ııi talt. ı•1 t •rı alı olanlardan muıa6alcaya iştirak etm~k iıte• 

uh ~ o in:n gıy be in taç cdı dırd muhaktmetl la gly .. b•n İD· yenllrin istida ile MJ.dür/ügümuze müruçaCJtlaTı ve me/c-

tr-e,~I t il~ mttkn m•na k.ı ıı ol· tıç edileceği tebll~ ı.ı•kculı ına ta· tep ıehocltlnamui, rıüjrıs ueı hiünühai J..aaıtlarii"' s hh d 
~k Q,·c llh ıılıu ut . 1 •ın Plaı k Dire il 11 alua r. reporicırını etirmı eri ılqn atııı.rır. 1-J 

Açık eksiltm ilanı 
Nafia Müdürlürlüğücden : 

8 - Mart-940 Cama tür.Ü ıaat 15 de Nt1/ia miidiif' 
/iiğü odcısında teşekkül edecek inşaat komisgonıınca ( .i14) 
lira 98 kuruş keşif bt!delli Trabzon Ataparlc cıt1arınd~ 
J ~mel paşfJ Emniyet lcaralcol binası inşaatı açı le elcsillr/11 

osu/;gle elcsiltmege konulmuştur. 
Buna dair şartname ve sair evrolc. nafia müdürlü;iitı" 

de ıörülı6iUr. ma'Oalr.kat teminat 280 lin.ı 72 kuruştur. 
/şlt k 'iluin iiı:ıle saatındcın evoei bu i~e dair ehLi!l11 

ve ticaret odaJı v~silcaları ve teminatları ile 6~rabır ilıail 
gm/şgammda haıır bıılunmglcırı iLdn oicınıır. J -4 


