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Teşekkürleri 
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~ Siyasi G~zete - Trabzon 

acephes· de 
eleı~ .. 

•• • a y zerın e 
a aptı ar .. 

• ıw::sJ!f ~ 
nJrektörfl, Ra11') aııcısı 1 

BF.KIH -~O~t.Tf Kf~l{'>l7 , .. J,CT 

Fiati 4 kı,. UŞ 

ilan satırı 5 kuruştur 

Uzunııokak ; l'.:?1 • t23 t25 

y 

Tebrik 
Telgrafları 
Yüksek Başvekalete 

Dahiliye yüksek vekale
tine 

17 mcı yıl -~ 

1 
OLUŞLARJ 

Kar Yağarken 
Senenin ikinci karı ya· 

ğıyor; ilki 10 ikiocikaouıı 
akşamı yağmıştı. 

Pencereden bakıyorum: 

lfoknra 2i ( it fi ) 
Riyasetıcumhur umumi ka
t_i pliğinden : Reisıcumhur 

ismet lnönü halkevlerinin 
sekizinci yıl dönümü müna
sebetile halkevlerı ve p rti 
mümEssillennderı 8 fdıklan 
kutlama ve bağfı/Jk duygu 
/arım bildiren telgraf /ardan 
çok mütehassis olarak ken
dilerine teşekkür ve mu 
vaff akiyet temennilerinın 

iblağına Anadolu ajansmı 

memur etmişlerdir. 

l1r> ara 7 ( fi 11 ) G / d · - ~rp cephesind .. h an ıy CPph smde h rp devam etmek! d ı . e mu ım bır ~e' olmamıştır. Fin· 
nin büyuk b r kısmımn on bir Marlt"' e tırb. ı gılız ha bivet nPLareti /skaçva şimali· 

C. H. P. Genel 
se kreterligine 

I - Hrılktmlerinin sekizinci 
yıl dönıimü miinaçebl'tile brı gün 
sarıi 15 il' Frabron ualk . d 

Evlerin damları yavaş yavaş 
ağarıyor. Öbek öbek düşen 
taneler uçuşuyor, kayna~ıyor 
ve nihayet düşüyorlar. Gök
te, oğul vermif bir arı ko· 
vanı hali var.. Yüksekten 
iri kanatlı bir kuş geçti. 
Karşımdaki zeytin ağacında 
bir iki serçe var, ara sıra 
yere iniyorlar; belli ki yern 
arıyorlar .. Nerede oldukları· 
nı görmediğim bir kaç kar· 
ga acı acı bağırıyor .. 

.,, evrn e 
kalnbaltk halkın ve b-ı·· t ı. u un cştK.· d

. · t S un I / arpn me k ırmış ır. on yirmi dört saat · · d j . · mnu m1ntn a iları ediidit}ini bil· 
de muvaffc.kiyetli akmlar y~p ıçınl ed nqı//z Kraıiye tavyareleri Alman arllzı~i üzerin 

• u mış ar ır. · 

Valiınizi 
Teftişleri.. 
Vaıimiz Osman S bri 

Adal evvelki sabah ani ola
rak hükümet devailİ teftiş 
et · mış ve bazı memur/aTJn 
me · saı saatmda vazdeleri 
başmda b I .. u unmadıklanm 
gordüğünden teker rü halin 
de bu gıbiler hakkmda ka· 
nu~i muameleye tevessul 
,.411,,.r,,ni . h .. .. 
t · nr . "''"' r/;ıire/ere 
amımen bıld""' ..,a .. 

Umumi rnec\is 
Umumi meclis Pazartesi 

günü öğleden sonra Cum 
huriyet Halk Partisindeki 
çalışma dairesinG·e Valimiz 
Osman Sabri lidolın riya 
s~ti altmda toplanmış ve 
ıuznamede mevcut madde 
/er üzerinde müzakerelerde 
~u~unmuş ve bazı kararlar 
ıttıhaz etmiştir. 

Mustafa Reşit 
T orakçı oğlu 

ln~~k~~2:~11. il. )or;7ç.. iz an aşması 
bir deniz anlaşması' yapılacag·ı Lo dır daç g.~n'° kadar lngiltere ile Norveç arasında 

·ıı b n ra lJ sov/,,nmekt d 8 I gı ere ır mJ/yon tondan f aıla /'yon'° . e ır. u ;Jr; aşrnr: mucibine,,. ln-
zıyaı /aktif nde Zdmin olac ktrr. ç gem ısı kıralıyac ktır. /nyı 'tere bu gemilerin 

'QOS av 
il un as batı .. -

flnk ra 27 ( fl fl ) Bel k ~ · fi, · - grattan verilen bir h b.a .. umetı manyaya vap1'an ihracata ve bilhas'ja b . . . a .. re gore. ~ugoslavya hr1-
etmeğe kcJrar vermıştır. Bu tedbir fil evg1r ıhracatm~ aıt rnsanlafl ilga 

l I 
manvanm v par frkta ·ı . .. 

avtaya ma göndermemerje bac/ama 
1 

,.1 •1 . . nım ı erı surerek Yugos· 
· ,,. s nuan ı erı gel mı ştır. 

Yeni borsa Halkevind 

küllerle m emur/arut iştirakilc 
yapılan lı>plantıda Büyük 8 
k ·r · aşt>e· 

~ r~ memleket münevwrlerinc 
brr ı~lıam_ ka11r nğı olan tJC lcıy· 
m-tlı drrtktiflui ihliT>a tdtn 
nutukları r.ıdgoda bıigük bir 

nl<ika ile dinlenmiş ~Je bunu mü 
teakip Ha/k,._virıirı proırrmı da 
hilinde nutuklar söglerıerelc Hal 
kevlerin;n gıiksek mak<ıat ve ga 
gtleri t>t'! 1 rabıorı Hıılkeviıtin 

bir !Jıllık mesaisi tebarüz ettiril 
miş ve tuahuralta bulunulmuş 

olduju. 
2 - Vakfikebir kaza mer· 

kezirıtle yeniden bir Halk oda 
.nnrrı da mahsus merasimle açıl· 
mış f>t fa•lig"-te g~çmiş bulun· 

duğuna iazimlerimle derin sa!/ 1 
iılarımla arzederitp. 

,."Y-,~:ı~s emre gecesi Yalı' 1 '"' Osrnan Sabri At/al 

tır. 1 1 

Kay seride 
. , ___ binası 1 

merküz ettiği bir mevKrat: 
v ...:.:,.. - ..c - " ze\ze\e\er .. 
Develi mıntakasında 
sarsıntı devam ediyor 
flnkara 26 ( il. 11. ) -

Dün gece Kaysende şiddet 

inşası ikmal edilen yeni 
borsa binasınm satış sa/o· 
nunda 1 Marttan itibaren 
alım satımların başlıyacağı 
ve daİle kısmımn bazı kü 
çük ışleri henüı tamamlan 

Y. Baran, Yuous eınernin Halkevini• yıldöoümü muna· 
menkabei bayatından' Le· ı.ebetıle hak.lumdaki duygulara 

man Baran. edebi şahsiye. teşekkür ederım. 
\ tinden ve Sırrı Bilge tara Başn'<ll 
, fından da Yunusun Aşık Dr. H.. S

4

yda
111 

Paşa olmadığl ve Raif Yel · 
kencinin Yunus emre hak 

Sabri Adıl 
Vali 

Trabı.en 

Cenap Şehabeddin' in 
"Elha . .ı Şita,, sının mısraları 
ağaç dallarına düşen kar 
taneleri gibi, hafızama üşü· 
fÜyorlar: 

Bir btyaz lerze, bir tfumrınlı ııç•ış: 

E~ini gaip tyliyen bir kuş 
gibi kar 

O •çtn egyarnr n?vbaharı arar. 

. . . . . ' . . ... 
Karlar 

Kı hamuşant clembtdtm a~la I 
. . . . 

~-u;lar. 
0 ;,/ar! .. 

Ki havada uçar uçar 0 

Yanıma ilk okulun ikinci 
b. çocuk 

sınıfında okuyan ır 
geldi. Düşen karlara baka· 

rak: Ağabey, diyor, bi~ioı 
bu kadar askeriuıiz olsa 

madıgından kalem dairele 
rimn de bir müddet sonra 
yeni binaya nakledeceği 
haber alınmıştır. 

Kıı.ılay kongresi 

kında yazılan makalelerinden 
babıediltcek ve yine halk· 
evi gençleri tarafından Yu. 
nuı emreye ait parçalar in. 

Halkevlerioin yıldö.ııümfı •Ü· 

nuebetilo Ülkü a1'kadıatlarımın 
ıçdtn duyıularına teşekkür aJer 
11calt •ev~ilerimle göı.leriniı.deD 

.. n 
Radyolardan her gu 

uıu-

karh bölgelerde geçen b' 
harebe haberleri dinliyen ır 

k baş· 
çocuk karlara bakara 
ka ne düşünebilir ? 

Bu çocuk bir kuınanda~ 
B .. ük bır 

şad edilecektir. 
öperim. 

C H P. Geı;t:l Sııı~rııteri 

/J bu sabahta hafd ikize/ 
zele olmustur. Yme bugün 
Müreftede gürültülü bir yer 
sarsmtısı o/muştur. hasar 
yoktur. Kayserinin Develi 
kaza merkezi ile civardaki 
köylerde sarsıntı f ası/a/I 
bir surette devam etmek
tedir. Ş mdiye kadar yıkilan 
evlerin sayısı 417 yi bulmuş 
100 kadar evde kısmen ha 

Eve/ki gece Klzılay'da 
toplar.an merkez hey'eti 
senelik kongreye arzed//ecek 
olan mesai rap.Jrile. Bütçe· 1 Kuman 
yi ve Ruznameyi hazırlamış \ 

olacak galiba! uy 
C H. P. idare heyeti reisliğin• zengin olacak olsaydı pa~a 

k. vın 

Trabzon d- .. .. d" Ve karşı ı e 

Er:ıurulll Mebusu 
Dr. A. "fü:ıeı 

uşunur u.. k '"k 
Üçüncü Umumi Müfet

tişlik Kültür müşaviri muh
terem hocamız Mustafa Reşi 
Tar~kçı oğlu on beş günden 
b~~ı Gümüşane Vılayetı da
hllmde yaptığı teftişlerden 
sonra eve/ki gün şehrimize 
avdet eylemiştir. 

- --
Şiddetli ve hafif 

ze\zel ler 
Pınkara 27 ( 11 /1. ) 

Son y rmi dört saat içinde 
lzmirde. şarki Karahisarda 
Erbaada. Kayserinin punar 
başmda. Develi kazac;mda 
Orduda Tırebo'u a. hafif 
ve şiddetli yer sars1ntıla11 
olnuştur hasar yoktur. 

ve umumi kongr:nın 29 2 910l menediyor 
perşembe gunu saat ,.o de. \ 
Halkevi salonunda toplan . Transit yolu üzerindeki 
masına karar vermiştir. kahvelerden bazılarmda ku· 

Bu yılki konqrenin pek mar oynatıldığı haber alın-
aldka/I olacağı anlaşılmak ması üzerine değerli jan 
tadır. darma alay komutammız 

Bay Tahir Baykdlm takıp 
ve tebliği neticesinde kumar 

Merhum Ruhi Ural'ın oynatllmaması için icabeden 
Mevlüt kıra tı 

Halke•lerinin ."·l dönümü • d b'r çocu go " penceresın en ı 
miinasttbetile ÜLkii arktıdaşları· b - yor · 

Y
üzüne bakarak agırı · 

mın içden duygularına tttşekkür 
V 11 bıJJ1 ver' ver ... 

~der. 3rcak seviilerimle ıörleri· - er a a ' "G .. k 
nizdtn öperim. Acaba bu çocuk ta 

0 

_ er gühneı,, 

C. H. P. G•nel sl'!krtteri aglamayınca, Y . l k? 
Errur•m Mrbusıı diyen bir reııçber rnı 0 a~a .. - yuıu· 

Doktor A. F. Tüzer yoksa kara topragın . 
g- ar tabı le· 

Trabzon Halkevi reisli~ine nü ancak karın a. . . fi .. 

H ık I 
. . l a· - - -. . .. ı· en gıbı bır • 

Bir günlük kônnı 

f o kir çocuklara 

veriyor 
Meydanda parkın karşı· 

ıında yeni açılan ( Yeni 
ha~at) lo~antası sahibi İs· 
maıl Hoştaş Ônümiiıdeki 
Pazartesi günü ve akşamı 
yapacağı karını Cudibey Mek· 
tebindeki Fakir çocuklara 
tahıis etmiştir, 

Bu hamiyetli vatand şı 
takdir ederiz • 

---

ölümünün 40 ır.cı günü.ne 
raitlıyan Pat.ar.tesi gunü 
Ortahisar camii şerif inde 
pek büyük bir kalabalık 
huıurunda mevli'ıl okcıtıurul 

Doğum m•''"'o· .. 1 

tedbirler"" altnmıştir. 
B. Tahir B ykal köy 

kahvelerinde de sıkı takip 
ve kontrol yaptırmaktadlf. 

Hıfzıssıhha 
Komisyonu Kıymetli avukatlarımız- 1 uze tme 

dan Cumhuriyet Halk partisi Halkevlerinin açılış yıl 
vilayet idare heyeti azasın dönümünde Halkevinde lüz Hif zıssıhha Komisyonu 
dan Cemal Karabanın bir Enstitüsü Türkçe öğretmeni dün öğleden soı!ra Vilayet 
erkek çocuğu dünyaya gel- Bayan Leman Baran tara maka.mnda Valimiz Osman 
miştir. Yavruya uzun ömür- fından verilen nutuk yan- \Sabri Adalın riyaseti altın
ler diler ve sevinçli babası lişlikla Yusuf Baran tarafın· da toplanmış ve şehrin 
arkadaşımız Cemal Karaha dan veri/mış gösterilmiştir. sıhhat işleri üzerinde bazı 
nı tebrik ederiz. Düzeltir, özür dileriz. karar/or ittihaz eylemi~ti1 . 

a ev erının .l/r onumu cegını soy~1y 
münasebetile Ütkü arkaJaşları lozof mu 1 k ıtarı 
mrn içden drıqgı.ılarına te~ekkılr Fakat ben yo 

51

~·rr 
eder sıcak seogilerimle gözleri· l(iro 

1 1 

' dü~ünüyorutn. k bir 
nizJ•n öperim. andır sıc• 

C. H. P Gı nel Sekreteri uzun zam seyret b dumanını k" I .. 
Er%urum Am~u~il~;ktor 

1 
~:.m~:ı:aç göz göklere ·ı

0

" 
Doktor B. H ıyrettin Alakal bakıyor? 

Halkevi reisi \ K da tayyare 
Trabzon ana 

HalkeT>ltrinin açılış _qıldönı1· fi\oS,U fi ) -
mü Jolagisile izhar edilen hiısi !inkara ~ 6 ( ~.. rrıii· gııt11 teş~kkür eder. Basarrlar /(. d t yyarelertrıden. tJ 
dilerim \ ana a d . . hava fı/o5 

.,. B M M R · · \ rekkep 11 met d' '. . . . cısı / . ımiş/er ır. 
M. A. R•n-'• ,,qıltereye ge 
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JDoGDUYÇ~_\ 
• • 

( 1 

r 
/nhis'J rl r n 

olduğu Bült~n '"e ris 
Ttılünlerimız· o luğu r! r 

Ege bö gesı z J ~ · • ı ~' -

ş ın ekicil11rimıı.ı d tı/ de
lendirmPkt dir. 

Bugün bun! r 
rak. adlı ri 
SQ!}lSl elim g 'İ 
dı tü 1ü e~c e 

dar edt-n co re f l/ 
/ere rastluıo uz 

Bunlardın m 
aynen alıc•o"u 

·1 - Tohum r 
ima tam büqümüs a 
ıuz tJe aqni tiptek f 
dan toplaqımz 

2 - .)akın ko u 

• y p-
? ci 

k-

şudan cinsi ~eli s z tf.'h•ırrı 
almauını~. 

3 -· Fıdeli lerın:z · d i 
ma ruz.garlardan sak ı l/e,. · 
l~rde seçiniz. 1 ohı1'11u efe· 
met/en evvel f ıdeuk top 11ğı 

ı lcaynor sa ile su aurnıı:. 
4 - Fideli{!r / ızu?Jtırı

J n fazla tohum otmaqımz 
5 - Fideliğinizde h~r 

hangi bir hastalık roeua ma 
rai gördüğünüzd• d rlırıl 
Hülcimete ve inhisarlar id11 • 
resine habe · ~eriniz 

6 - Tarlalarınızı 'ftak 
tiıede "e iyi ıüri nüz. Yabani 
•tları toplıyarnk te:ukleri 
tırmık oeg süngü ile Ja .. ı 
•1%, 

1 - QfJtı {tab n) farla· 

lertlan i_ i tiitün e de edil· 
mez. Onun için da;ma lJD

m•ç yani kır / qllk / fJe 

IEn~r"foic 'ii-kıym~ti j z'a 
olur, 

I - Tüfün en az iki 
C"pa ister. Kurak senelerd! 

a 
o 

140 Halkod.Jst ve 5 · açıldı 
25 Şubat paı.ar günü • Her H lkev nde Tems l, 

yurdumuzun bir çok yerin Konser, Ko ıf rans veıilmiş 
de yenidr.n 140 Halkodası hitabeler irad edilmiş, mil i 
ve S Halkevi açıldı ve bu şiirler okunmuş ve mili 
münasebetle coşkun tezahu oyunlar tertip edılmişlir. 
rat yapıldı. Vilayetimiz da Halkevi ve l arti binaları 

k .. ·leri 
y ldönümü 

l !t·r taraf ta içten 
tezalıurat' a kutlandı 

fi kara ~6 ( f1. lf. ) -
Yu durı muh 'e/ıf yerlerindf!ıı 
aldığı n z h be!/t'r hal'<ev· 

1 lntnın kuruluşunun seki 
L ne1 vıl dinümü her f,1raf 

r, iç'tn t zahuratla kutlan 
dıqtnı f>i/dırm 0kt~dir. 

Garp c~phesinde --
Tayy re 
Faaltyetleri 

hılindeki HaJkevlerinde de 1 bayraklarla süsl\!nmiş, Halk 
zengin proğrarnlar1a bu bü 1 bu milli günün yüksek be-
yti gün kutJandt V<! Vakfi yecanile coşmuştur. 
k e cok hararetli teza · Vakfıkebird aÇJlan Hal İ :>2"il z tayy.:ıreler İ 
h r.ıtl bir Halkodası açıldı. ! kodasının açıl ş törenine Alaman şehirleri 

S t 15 de Haıkevleri· . bütün kasaba halkı ve yüz 
mizde m vcut radyolarla lerce köylü vatandaş ve üstüı de· 
Ankara ı dyosundaıı İstiklal mektepli] r iştiı ak etmiş ve link m 2'> ( fi fi. ) -
ma şı dinlenmiş ve bunu Cemal K rahan ve muhtelıf D ın g m .: ph s nde her 
müteakip C. H. P. genel baş· hatipler tarafından ela nu ıkt tar (ta hava istıkşaf 
kan vekili başvekilimiz muh tuklar irad edil niş, milli şi- faaıiyt 11 oımustur f nq./iz 
terem Refik Saydam Halkev- irler okunmuştur. tayrarelr-n bılh ssa 11/man 
!erinin büyük maksatlarını Şehrimi'l H.ılkevi tam· tan n bütım bür'iik demz 
kudretle izah eden bir nutuk fından güzel bir konser ve-1 mnkezleri ıilerinde ııc muş· 
irad eylemiştir. Başvckilimi- rilmış ve evvelki akşam da ıar Fransız ı1e Alman tay 
zin nutuklarından sonra tes ''Bir gönül masalı,, adında. yar iPii hatlar ÜLerinde 
bit edilen mahalli proğram- ki piyes muvaffakiyet.le tem muhtelif fotoğraf ve ı-;tih 
lann tatbikine geçilmiştir. sil edilmiştir. bar uçuşları yapmışlardır 

~""" gağmuru bedeldir. 
9 - Tarlayı daima tr.mis --:--......... ..,_.,.--:.....~~.:ı._..~--~---~~~:..:: .. 2:L~L~~b]~~iG~mtl 

t•t•n•ı. Yı bani otlar tütü .. j f 
nan 6iigiik f/ts amdı". ngiliz filosunun bir tayyare i bir 

1 
.:ji~--~~;;;~~~~;;~~'.!!.!:!~!!!:.~t~a~y!y!a~re:Jg~e~m~i~sı~·~n~z:er~i~n:e~u~ç~a~r~k:e~n~ • .._,.,,...._ ___ 

O - Kırmalara vaktin• talt ' ıiurin hnfi/ IJlr '• 

Yo muz 
- Halk~v/ .. dnin nldrin•• 

yıldönLJ"miirıde -

Yürüvoruz inanarak. 
Yolu•nuz açık. alammız tJçık 
Elimizde bir şanlı bayrak . 

lstik/8/in, zaferin bayrağı .. 
Biliyoruz: 

Varmak için hedefe cok savaşacağız. 
Dik ver/er aşacağız . 
Yaralanac,.ık belki ayakhırımız da .. 

Fakat ne çtkar: 
Kafamızda şuur. 

KtJlbimizde iyrnan. 
Ve bükülmez bir kuvvet var 

Bazulartmızd". 

Vıta hiçbirimiz vı!gınlık ne. bi!mivoıuz. . 
Gür.üllü bir orduvuz. 

HalkPvleri kültür siperlerimiz. 
Tetıkte~ iz hepımiz .. 

Elimizde rlürbündıir: /lım sanat. fen . 
İrade. ivman, heyecrm, silahlanmız. 
/.1Fdenivet kaleleri hedeflerimiz. 
8lfyrdğtm 1z dıkilecek bir gün 

en dik burcuna 
bu kalelerın .. 

SavCJş. ceha/P//e. amansız sava~: 
SJJ vaş, ynk/11klR amansız savaş .. 
Bu ı!>ler o 'maz yaV'1Ş. 

Düşünmivelirn derin, 
Durmadan vüı üye/im; 

Hudutsuz sevgilerle .. 
Halkı ivi anltyallrn. iyi anlataltm. 
Kıbir. ihmal. naz. çalım 
O/m;ısın üstümüzde. 
Hıwdi. durmavalım, 
Halk içıne girelim. 
/{övlert-? gidelim. 
HPn vazı öğreteyim. ı;;en ilaç dof}ıt . 
ö·~kı arkad::1şlar. 
Yol actınr. ev lturar .. 
Haydi durmavahm. havdi; 
Hüıün kövl~r e!ektriklensın .. 
Sular ho;·un?J •kmasın .. 
Bataklıklar hep kurutulsun. 
Sıtma kalmas 1n hiçbir verde. 
l'lehirler taşmasm. 

Emeklerimizi kül etmesin sular. 
Yollar düz ve çarr ursuz olsun. 
Trnktörleıle şenlensin rıuAIM 

- .. ,, -.>ıll; 

Kmşmas1n ?./m/ar, 

Hdydi. cırkadaş. havc'i : 
Olmasm hüzün . 

Yol11mu7 uzun .. 
Sönüvermesin ate· 

Işık saçsm, Ha/kevleri u lk ..1 şi ruhumuzun .. 
Ok • na Oualan 

/ar tez varsın hedeflere . . 
H11ydi arkadaş, haydi· • 
Hepimiz avn ayrı ' 

1T.ol1TQRK gibi ç11/Jşacağız 

dı 6aş 'et in De gal r 0 gurJ t •glk fJ~fln/t 
••Pf lcları ./<ırınr:. 18 - De..,k'eri ba$atlcen 

11 - Kırnrken gec 'k- mah!al itir.e kat 'itıl'n 
Ç, 

·kabı a 
veç, nimar-

B /." . 't NU gibi ça/Jşacllğız 
e ımız bükülmeden gör{Cetii~ 7 

Burada, 'özlediğimiz günleri .. 

miş fleg11. erken top'anmış görmF-z koQmavmız. V,~ 

"".• hastalıklı tülünleri iğne· denkle,; çok büyüt yapm 1• 

ne auırımz. Dizi' en tütü111eri yın. 

.baslca ellerle sakın karrştır 19 - Rurr.,/ikdri denle 
magımz. IJ0prın mıntakalartitı lcarıı· 

7 2 - Kı alma qeri lıklı srralartlaki p7stalların 
rii.zgardan sak ı bir u~rde hirb;,i üurine bindirme !R· 

o 'molıdı,.. Y.ıhn i of ,. fi'!· re/ile gelmesine dikk'Jt edin 
mizlenip gere ça/c.ıl dö~e'ilek 'Cle iki sıra arasına kat'iqen 
/aide/idi... üeüncü bir s1Ta koumayın 

13 Kurarınn lı~v-rık 20 - D,.nklere konulan 
leri evinizin en miisait bir kafalıklar, dengi sın1/arının 
odasına asınız. t'1e 1eklinin bozulm ımasınr 

1.f - Tütün·!!,;,, dnmar· 'lle jıralardalci tütünlerin 
111.rındaki su karu u caya iyi mulıof aza için lcallnnılır. 
le.adar tütünleri askıda tu Onun için bu lc.ufalılclar 
tunuz. ne fazla ne de eksik olma· 

malıdır. . 
15 - Past 1 yap'Tl k 

ıçm tütünlerin hatJaların 

tesiri ile IJamuşamalarını 
hekle ini%. Kuqu 'Oe pii.skur 
me iqi değildir. 

16 - D'zi deng; l/ D 1• 

calc olanlar da tutun ~ri 
.kat 'igen ktıt/U ve puskurme 
taoı tütünlerin ren Uerini 
~o%ar h"'tta tü'ıirı'c·: ç·irü 
·ıü,, 

/ 1 - /-/ I I n fJ /JQS 

21 - Denk qopmalc için 
denk stındığı kullanınız 
D 'iu lcöseletine dayanarak 
s kın denk uopmaqınız. 

22 - TafJl ağır o/an 
postalları denge le. gmagınrr 
Bunları tekerlek qaparak 
f.le aktarma suretile /azla 
a'Oları giderildilctın ıo ra 

<:1Enk urp·m2 

2.S- Denk/e,lnltl dalma 
1 . t tn ~ n en ipi JJ rlori ,dı 

lı ararında .. 
11nkara 26 ( fi. 11. ) - m_üşler ve memleketlerini 

DanJ'!"arks Norveç ve 1~ veç bıtaraflık siyl'Jset/erini mu·t 
hancwe nazır/an dün Ko· 
P_enhagda toplanmışlar..ı •. ,. tefikan yeniden teyit etmiş ,.> u, ferdir. flyni zamanda bu üç 
uç nazır bu ilk toplantıda n · ı j k ..ı ~Zir şıma memleketlerini 
s _auina~ya memleket/erinin F!n Sovyet ihtila/mın Fin · 
Fınlandıva Sovyet karşısm- landiyamn istikbalini 
daki hattı hareket/erini gör- hafa~a eder Bir sulhçu h~İ 
tutunuz Ahırlara ve toprak 1 s'!retine rapt edilmesini 
üzedrı~ kogmogını• 7 şiddetle arzu eylediğini de 

... Ltra t b .. . 
rutubetli ger/erde saklanan e Bruz ettırmişlerdir. 

tütiinlerküflenerek çürü,.ler. 1 Amerikalı 
24 - J{~oenlc. astığınız ( M .. 

p~stal yop'ığtnız oe denk 1 usteşar 
salcladığınrz. od /arı her se R 
ne yeni . m lasul kogrnad n omada ..... 
euoel iuice süpürerek temiz. 11nkara 26 ( 11. lf. ) _ 
/eginiz, Durnrları 2-3 lc.2t llme~ik~ müsteşar/ Romaya 
hadarıa ed lı. Kıyı ve kö. gelmı~t~r. Deyli Ek/pres 90 
şede tütün tozu 'De kırıntısı ze~esmm muhabirine g6r~ 
hırakmagmı•. Den/elerdi! lcul· musteşar flvrupadaki seva· 
/andığınız eski çuU0 , 1 suda halini Paris intiballlrı hak 
kaynattıktan sonra 1-ullanı- ~mdaki raporunu !•Psanın 
nı:. Ba suretle tütünl · · ılk haftasmd11. lf merika 
zorar fleren bo'·ce'·l . rı~ızf! Cumhurreisi RuzVe/te verJ!I· 

" erın ur11· k k. ... 
mesi"" meydan v . ce şe ild~ surat/e ikmal 
o'u,sunut. " umem1ş 1 İıdecektir .lrf_üsteşeu bugün 

Ç
tJ H ta/ya ha11cıye nazın ile bir 

pyçuk if t <Jrüımü tür. 

Bu mutlu ,qünde. 
söz veriyoru~ 

K~vnaklardan hız aldık. 
Oıdıyoruz k•ynaklara. 

Öz kaynaklara .. 

Bir kere daha: 

Oönl~i/:,~~~:· ti~kşe~e~, ışıltan ka~nak/a,.3 .. 
Oidıvoruz "d' e . aşımızda b1r Şef 

, · gı ıyoruz ... 

Vakfıkebir Halkodasınuı açılışın.la yazunHt::kf:ndTunckay 
an o •ıırımustur. 

.
1 

dlngilterenia c~ _ bUyük harb gemisi olan Hood Dridootu 
ı e onanaıanın dtacr ,, ·ı · · b' . • tl!emı erının ır keşif esaasınd 
ıcyrı 
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Memletimiz için patates çok değerli bir mah- faizlere katlandığımı71 henüz unutmadık, borç Patatesin yüzlerce çeşidi vardır Ne ~ak~ 
suldür. Alçak ve yüksek köylerde. mezerelerde l üzerine borç yaptık ve bir türlü bundan kurlu· satla kulla 'ılacaksa ona göre patates nevılerı 
bile yetişir, vergili ve bereketlidir. Ona hem ik- lamadık. Bereket versin ki Hükumet imdadımıza ne ıcut olduğu gibi yumruların şekline, iril_ik ve· 
limimiz müsaittir, hem de biz muhtacız. yetişti, mısır dağıttı. ya ufaklığına, rengine, üzerindeki gözlerın ~e-

B · k d b T b · d d 1 ·· d t.. l 'i nevıler ır aç sene en eri ra zonda patates ye- İyi ama. muhtaç olduğumuz mısırı ne zama- rın e veya yüz e o masma gore e ur l 
tiştirenler çoğalmağa başlamıştır. Fakat kazala k b vardır. k 

na adar satın alacağ1 z. T oprağile geçinen İr b k · k e pe rımızın bir çoğunda henüz bir hareket yoktur. Bundan aş a, patatesin geç. er en v 
adamın yani lcöylünün, ekmeğini ve yemeğ ni erk n yetişen ayrı [ yrı çeşitleri bile mevcuttur. 

Patates çok f ydalı ve memleketimiz için her sene dışardan tedarik etmesi doğru bir iş 1 k şa 
k · ı· b' ı k ı k O ·· .. · . Erken ) etişen patatesler çok dayanmaz ar. 

1 

ço ehemmıyet ı ır var ı o aca tır. nun turlu değıldır. . .k l 1 .. k b d l bu se· 
'emekleri, haşlaması vt: közlemesi muhitımızca ı . . . doğru gıttı çe ezzet erını ay e er er, · _ 
d h l d ·ıd· S d ... 

1 
. t l Mademkı topraklarımız patates zıraatme uy- hepten m-:ıkbul sayılmazlar. Bunları ancak 15 

k
a mekç u . eğı ır.k. u ab hpışırı mkış patakesder 1 gundur. O halde bu mubarek mahsulden hepi- lak yerlerde yani geç yetişen patateslerin çabuk 

e me yerme geçer, ı sa a tan a şama a ar · f d l 1 . . d . . fık l' d k k d·· ki . . . . mız ay a anma ıyız. Mı.,ır zıraatıo en vazgeçe- 1 marazlandığı topraklarda yetıştırmek muva 
e m en e me uşmeyen çocu arımız ıçn ıyı 1 lim demiyorum. Ona hayvanlarımız için de ihti- olur. 
bir gıdadır. Lezzetlidir, bunu, değil ç0cuklar, bü- yacımız va d G t' t t l · l 'mı' hem de .. k . r ır. eç ye ışen pa a es erın 1em verı . 
yu ler da hı sever. B d ·· l k · d · · · · · · f l d B b k · ·· k kt'r Fa-ura a soy eme 1ste ığı rnz şey, arazımız n unu aza ır. u se epten ıymetı yu se ı · 

Patates memleketimizde buğday ve mısır müsait parçalarında p·ıt~tes ziraati ıin yapılması - kat bunlardan (çok geç) yetişenlerin h~m toplao
yerine geçer. Tarlalarımız dardır. Yaptığımız dır. Herkes sc..hip olduğu araz r~jn velevki küçük ması zararlıdır, çünkü dayanmazlar. Bu gipi pa· 
mısır ve buğddy ziraati azdır. Elde ettiğimiz ha- bir yerinde bile olsa, her halJe patateS' ekmeli- tate-sleri iyice kemale erdi,·mek ve iklimi sert. 

si~at bizi bütün yıl doyuracak kadar değildir. dir. Bu nimet sadece insan yiye\!eği d ğil ayni yüksek yerlerde ekmemek lazımdır. 

Senenin .bir kaç ayı için dış~rdan mısır almağa :zamand~ hayvan ~iyeceğidir Hatta ondan i pir- l -Sonu va: -
mecburuz. Bu yüzden geçmış senelerde ne ağır to ve nışasta dahı çıkarırlar. Kazım BULUTA Y 

Nakdi mükafat verilecek aileler 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürl üğünden : 
Aşağıda isimleri yazılı Altı veya daha fazla çok çocuklu annelere Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Ve1diletinin buyruklarile nakdi mükafat verileceiinden dairemize mü. 
racaatla evrakı müsbitelerini almaları ilin olunur. 

Kadının adı Kocasının adı Vılaqefi 
Hav• lsmail oğlu Mustafa Tıahıan 
Agıe 16iş , Şülegmon 
Ha"v• Berbat Hüseyin 
Fatmrı Kör Ali 
Zehra Şahin Hamili 
Aıigı Çolalc Hamdi 
Failce Dı:rviı • Mehmtt 
Zehra K [ u a Derviş 
Vesil• Ali Ya/cup 
Fatm• Köse • Murat 
Vasfigı Sandıkçı~ Ahmet 
Haıhotıın Çılilc Ali Rıs• 
Nesime ICamil Abtlallaali111 
Kezban Mahmud baş, Musfof a. 
Sthır Fethal/ah, Mevlüt 
Fehmiye Ahmet Ahd•llah 
Fatma Nesip Huan 
N•dirı Ana har Yusuf 
Hamide Şişman Kaıim 
Naile Harun f Komis~r J 
F •tma Sekmen Şe.,,ki 
Sok;,., Kanııs , T•mıl 
Yıtır Çavdar , Ali 
Asiye Salih • Tı;mel 
Mı9/üdı Zolut Y asrı/ 
Fatma Terzi YaJcup 
Asime Karaoğlan., Sülegman 
Filcıige Ali Osman Aıis 
Fatma Moncol ' Ahmet 
Zehra Paçacı Ha Mit 
Ayşe M11.nlcof a , Halit 
H~griıe Ali Hüsegin 
Gülüıar Ali Jb,ahim 
Emriye Eılcici Sülıgm1t11 
Hu cır Müısıi11 Vıgıcl 
A,"e D,.f"f,;ş Segf•llalt 
l•hra Mahmud Lüt/ull•h 
A.sige /.eoent Rustem 

Kazası' 

Merluz 

t , 

Yomra Etem~nuı 

Arı•Liga 
Zaml>•r 
Kavala 
Karlık Garz 
Nefsi lcarlılc 
Boztepei hali 
Çulcıır ,a.11ır 
Karlık Süm 
Faruı M. 
Telef ar 9aıır 
S•çlı haıcı 
Yeni cıımtı 

lfe/ si lı.arlılc 

Çömlelc'i 
Dahaıhantl 
Hosart1k 
Tıni cam• 
Zıırha 
Ertlo;Ja 
lslcıntllT paşa 
Ztım6ur 

Kalımı• 

Agwaıil 
Karlılc 

, 
Faroş 

Jılı.endu poı• 
Dilı.eneiıir 

Argaliga 
Faras 
Dilce11eisir 
Diloneisir 
Ayafilhog 
Agaıo/ga 
Çömlekçi 
Elcıotlı• 
Kılciıo 

Se~rr c b il Halil 
M•v uf~ u .. ı,., T.-mel 
E"lline A1d n Sıileyman 
Errı;ne E'nin Ethem 
z,.hra Moila MFmlfıti 

Gtilıer H lluk Mehmet 
S niıre Eni" H hm 
Vt!!ilP. r~m·l M11hmtt 
Gulet.ar Hasan Hiisrıii. 
S her Molla R hmi 
Gülzade Ali • l-1.ımdullah 
Ayşe Ali Hasan 
Asiqe Kofoş Hüseyin 
Güller Abdurrahman, Temel 

Asii/e 
Ayşe 

Gü şa11 
Agşe 
Zehra 
Hauva 
Gül/em 
Hanife 
Asige 
HavfJa 

Ayşe 

Fatma 
Fatma 
Fatma 
Zeynep 
Fatma 
Fatma 
Necibe 
Fatma 
Emine 
Fikriye 
Mecbure 

Kudur. Reşid 
Kut Ahmet 
Za/rak Osman 
Karabina, Süleyman 
Kaduz ' Hakkı 
Bosttın , Mahmut 
ibiş , /ızeı: 
Keleş , Hasan 
Berber , llgas 
Haci , lsm il 
Bayram • · Şahber 
Sünnetçi , Usman 
Hasan , Hüseyin 
Çoban idris 
Mehmet Hüseyin 
Usta ~Vahm•t 
Mı..staf a Hüseyin 
Nesip Mehmet 
Lüleci R~cep 
Hııır Ahmet 
ibiş H11lckı 
Koz in Kamil 

'· 

Eski hisar 
Hızır btı;a 
Uzmtsthor 
Holamana 
Tekfur çagir 

La domu 
Bul mera 
Çarşı 
lhmesehor 
Kindin•' 
Bo.lô. 
Koc•İ• 
A•seniıir 
Kcıt1•k•ı"•,. 
Uıs•lıur• 
Us.rntsı/for 

Arsusl • 
Karlılc şü•"'gtJ 
Uısulcur• 
Uırnesıh•r 
A,galiga 
Kooalu 
Hofomon•. 
Çukur çagır 
Kindir.•' 
p0 zarlcap• 
Uımesoh•r 

, 
Ars~niıir . 
Lrıtlomeilcthır 
Uzhozar•k 
Boıltpei 
Saçlı hoca 
Arıaliga 

Js~ 
~~--------~--~----------~--~----------~----

Memur ahnacak 
Ticaret ve zahire Borsasından : ka ;,,.ı;ha· 

Traozon Tıc<Jret "! Z-ıhire Borsrısırıa 45 lira aylık üc,etle Vıt mruab" qoşfarı• 
nilı hir memur alınacaktır. Taliplerin orta tı.ıhsili ikrn-ıl etmiş bu 1urıma!arı4 ";e frcarıt 
nın otuzu ıeçmemiş olması lazımdır. lmtıhan 6 3 940 çarşamba günü saat 1 

•e Zahite Borsasıntfa gcpılacalc.tır. r;_J 940 f J• 

Jstıklilerin müracaat n1ralcınn aşağıda yoıılı 'Uesailci bağlıgarak en geç "' 
rihine k11dar Ticaret t1e Zahire Borsasına miiraC!latları ildrı olunur. 

1 - Tahıil varakasının tıtul wega sureti, 
2 - Nii/u "e esle.erlik vesikası. 
3 - Sıhhat raporu. 
4 - Hiisnült•l t111ik•ıı. 1-2 



Yenluol 28 $ubaf 

ütfrı Bahçe erine 
İlan 

Akç'lıtbl\d S ılh btıkuk h~ · 

kimliğinden : 

Tütünlerinizin Yaylalarıı dan çayırlık ve 
tarlalarından istifade etmek 

i s t i.y e n l e r e .. 

Renkli, Kokulu, Verimli olması 
için mutlaka 

Akçaabad Iohtsarlsr ldnre~ i 
tarafındıuı Pulath ne iohissrlııt 
idaresi ('aki nıüskirot memuru 
SadreddiD aleyhine ıçı an ziuı· 

m1:1tiol'! gı-çird lğt :fü3 lıru 28 ku 
ruşun ta lı:ıı li c:lavıısın·n cııri rrıııh· 
k me<ıindcı Muınllil,.yh Sadr?ddi · 
ııin ıl:auıetgahının meçhul bulun· 
mıısı h ıse Jile iliir.f'n davet Ol•Jn· 
duR-u halde g1:1lmt•miş olduğundıın 
h·kkrnda gıv1-p kıırarı verilerek 
duruşrn ı ıçiıı 2-t 4 940 ç ıuşamtııt 

gUnü &ıı s t dokııza tensip luho· 
mıştır. S dreddlnio O gün ve 'I'\ • 

ntta muhk.::-mf'de l iziint veya bil· 
VCJ ale hı; Hr bulu::llnrsı ekqj talt· 

dirde b r d ıha mııhk,.meyı:ı kahul 
o unmıv ırak davanın gıyıwınd•ı 

ru vet olunvc•l:• tcblığ mııkııaıınıı 

him olmak üzre. krıyfiyet i an 
olunur. 

Tandırlığın büyük tski yaylasına tap• ilı sahibiz. Tandır/ık ~ö ıiı içinde uine 
topa ile sahip olduğumuz çagırlılclar oe ç.ıvlar vesaire zi ·aatine müsait tcı.r/a/ar d ·hı 
mı•cuttur . 

/stiyt.nler bu çaqırlık ı1e tarl•ları dl isticar t.deTek bun/ardın d.ı. istif 1de rde 

bilirler. istiytnler ~adece tandır/ılı gaglalarını İc'ula tutabilir/er . 

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

Süleyman Hulu~i Kalyoncuya müraca::ıt Ptmeli<iirler.] 4 

Ga • en ul sa ış artırması 

avukat 
13 

No : cinsi mevkii kıgmeU 
10 66900 M-ı. tar/o Kavmaklı 

1ruookkai femirc.tt 

l. K. 
262 50 

Uzvi gübresini kullanın tz. y aş 

Kızı aya 
Yardımı 
Unutma 

55000 .. otlak Çukur çayır 3500 lira 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Yukarıd• dns ve miktarile lcıumeti yazılı hu 1u,,an Husuı;i muhus,.bPnİn Çukur 

Tecrübe için bir mi tor bahçenizi 
Bere etle Bereks 1\"';ndiriniz 

Satış yeri 
çııgır· kögündelci l O No: lu /ıaqri menku/tin b~de 'i üç sme fit! tiç mris?vi talctoıtte öden· 
'"tk .Ü%re 15 gün müddetle mü/lciyPti satlıia çı/uırtlmı1tır. J-3-940 tarihine çatan 
Cıım 2 aünü saat 15 de Vilaıet makammda toplanacak o'"" D ı imi Erıcüm'!ndf! iha 
lesi gapılacaktır. isteklilerin muvakkut teminat/arife mr.ıku,. tün ve saatta J:.'rıc imene Kitabi Hamdi ve Makdumlan 
müracaııtları . 4-4 

Soya Fasulyası eksiltmesi 
Ziraat müdürlüğünden : 

Ri~,. Naren /id.:mlıiı için 25-50 bin lci o kt:ular saqa 
/11nlı.'1ası artırma oe eksiltme lcanun uno gö fi s'lfın alma 
cc.ktır. 4 - 3- 940 Pazartesi günü sant ond r Ri ıe muh?.
s~bı müdtirlüjünd,. iha ',..si 11opılncojındarı ta/;p 1,.rin mu-
1< d r tti.ne /cııdor Rize Ziraat miidürlü i ün t! maroc wt et
mıleri ve şartnamt!sfoi görmek isteq,.nl•r T"ıbzorı Ziraat 
miidürlüjüne mürarant ~fmeleri ilan olunar. 3-.f. 

Gönüllü Jandarma olmak istiyenlere 
Jandarma Bölük Komutanlığından : 
Mü.lc.ellt•fıgeti o slceriqe lcanunll mucibincl! ( 18) yaş mı 

ilcm•l etm;ş V'! muayene görmüş igi olcur qoznr d11r•ce· 

siflde olonlordan ve şimdigı kadar hiç b;, sınıfa ıntis•o 
dmemiı olmak şart ile jantl• ·maga ıönü/lü er t ~lmocrı 
i• ,.,d•ll istek lilerin Tn1bz il mtrkez jardnrmn bölük K. 
tı;ı,.• mıir.ıcaat etmeleri 2- f. 

Tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Endlmeninden : 

M erkes Dumlapınar ille olcalanda g •ptırılocalc. ( 408) 
lir• 10 lc•raşlalc. tarniratı 2'90 ~aqılı kanunun 46 ir.c i 
111Ntltlesinin . ( B) fıkrasına tetJ/ikon pazar/ı kla 11 tün 
-a."1ttlı r.ksiltmege lconafmuştur. M·wakkat ttminaıı ( 30) 
lira ( 67) kuru~tıır. 

4-3-:140 tarihine çatan pa~artesi saat 15 de vilayet 
ınuı1ccmınJa tnplanacalc olan daimi encıimendt ihalesi ua
pılacaktır. Ke~i/ ue şart11ame1ini görmek' isteven/erin her 
ıa11 ır.cümen lc.tılenıine oe talip olanların muvakkat temi-
11ıdl•rilı m~zkD.r ıün oe saatt11 encümene mü.rcco.atları. 2 4 

İcar Artırması 
Vilayet daimi. en·cümeoinden: 

Hur;ud muhasebenin mnlt olan Muhitiin qe,,i sokokdaki 
29-35 No: lu m 'ıj.ı ıalarının sobik İC'1-r bedelleri olan ( 40) 

lira üzerinden 21 gün müddetle aıfrrmr~tı çclcarılmıştır. 
Mı.walclcat t !tni,ınilcı'l ( 300) ku •uştu '· 14 3 940 tarihine 
çatan p,.rştnoe ı inü s~o.t 15 de 'lliliiget makamında top
lanacak olan daim i enciimende iha.lesi yapılacalctır, j •tek
liluin mıı1Mkkat teminatlarile encüm~ne mlirocaotları. 2-4 

Sıra Eksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden : 

J - Trabzon lisesin~ gcptırılncok olr n 1650 liralık 
12\ Ji,o 75 kumş tern;natı muc•akkatalı " /00,, adet nra 

29 - 2-1940 tarihinden itibartn on beş gürt müddetle 

açılc eksiltmeye konalmalfur . 

2 - 14-3-1940 tarihine mıisrıdif perşembe gunu 

saat 15 te Hü~ ll'""~ lc.onoğında Maarif Mü:iürliiğü daire 

sinde ihaltsi yapılacaktır, 

3 - Eksiltmeye iştira le. edecekler ticarf'.f od. smca 
mascdtiak olduk/a,.ına dair be 1ge ibraz edtceklerdir. 

4 - Ş2rtname her gün Maarif kaleminde görülebilir. 

5 - lstekli/uin 2490 souılı knrıun un 15 inci mıd 
desi ahkamına göre muvakkat teminat mokbuıu 'lJega 
m~lctuplıu eksilt"'~ye başlamndan bir saat efJveline kadaı 
tecJ..,rik edecek eksiltme saıltwda lcomisyana ibraz ede· 

cektir. 1- 4 

U mumi heyet içtimama davet · llôn 
Trabzon hukuk hakimliğinden 
Ayafılbo mııhalleıloden ialte 

Jed motoıcu Mehmet Ert-o ltızi 

Trabzon Elektrik Türk Anonim şirketinden : 

Hisset1d1lar Umumi Hegtti 28 - Mart - 9"10 Perşe1ı6e ıünii saat 14 de Trabzondo 
.şirket hinasında e.lelade surette içtima eJtcı; ·naen Ni611mncmt mucibince lô.okol on 
lıiuegi hamil his seqi hissedarların içtim a gününden bir hafta efJf1t (ırıe lcadar hisse 
stn•tllerini fJega bunlara sohip eltiulcları nı f Ö5teren oeıilcaları şirk"fe tevdi ederek 

dah• lige varakası almaları ilin o/anar. · l dart M ~clisi 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 

Açık eksiltme ilônı 
Nafia Müdürlürlüğü - den: 

8 Maıt-940 Cuma gri Ü ~aat 15 de Nofia müdür, 
lügü odr:scnda f,,şekkül f'dt.uk inş11at kornisuonunc , ( 3742) 
l~ra 98 kuıuş keşıf b,.ddli Tıabz.on Ataparlc civarında 
f ,.mtfp'lşa Emniuet karokol binası inşaatı açık eksiltmt 
usulıgle elcsiltmrye konulmuştur. 

Bana dair şartname ve sr.ir evrak nrı/ia müdürlüjün
d;: görü 'tbilir mu vale.kat teminat 280 lira 72 kuruşfur . 

ht,.kliluin ihalt~ saatından ev'CJ('l hu işe dair ehliQet 
v~ ticaret odası v•silc.aları ve teminatları ile berohır ih~lt 
komis.qonunda h zır bulanrn11ları ilan olanur. 2-4 

Kolcu Ahnacak 
Trabzon gümrük müdürlüğünden: 

I - Müdürlı.ijümiizde tıe Yülcsrlcova Gürnriijünde 
açık 10 lıra asıl aylıklı iki ~o lcu luk içitı musabalc.a im · 
tıhanı açılacaktır. 

2 - / ntihan, 4 - 3 -9./0 Pazar fesi gtirıü s-ıot 14 de 
Trabzon Gümrülc Miidürliğünde qnpılac-ılctır. 

3 - Kazananlardan askerliğini yrıprnış olanlar tercih 
edilecektir. 

4 - Mu.<abı..kada kozanar.lar Trnbzon ııe Yüksekova 
Gümrükleıindenlci açık kolc·ı 'uklara namzed olarak tayin 
olunacalc./ardır. · 

5 - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı 
şaı tları haiz o lanlardan musabal(aya iştirak etmek ;;te-: 

genlerin istida ile Müdür!üğümüze müruçaotları pe m~k· 
tep şehadetnamesi, mijııs 'fit! l11isnühal lc.tiğıtlarile sıhh:ıt 

raporlarını ıetirmeleri ilan o lunur. 2 -2 

v N°VOIL 
M@ a c§l©l~ D 

Her 
• • 

rını 

1 -- JJare Mt:clisi ve Mü~a/.up r11porlarının olc•nmaıı. 

2 - 1939 ıene Bilanço, Kar 'Ue sarar hesablo.rının tetkik f}e lcabulile 

Meclisi az(l[arı ın ibrası. 

' !dare 

J - /darı Mr diJinde inh lô.l eden aıalı lclar niıamtaame mrıcibince muv:..kk aten 
tD!lİn edilrniı olan %evatın kat'; intih ıblurının icrcuı. 

· Z'lhra vekili bııroda lcıı tli Feyzi 
U fial tarııfıodan S pahl pazarında 
terzi Mehmet &iya Atıımer •ley· 
hine ikame olunan "Şf• teslimi 
davuıııın tayia kılına muhakeme · 
sinde: Mehmet Ziyn Atamerin 
mahkemeye ı~lmediA"ınden mülta· 
hu. ı•Y•P ltarıtrına ( Mumaileyhin 
yapılan tıılık.ika~ta lstaabula ~illi~i 
Ye oradıtttı adreainia meçhul bu · 
handuğu) beyaoile bi li te ., liğ 

iade odilmiş oimakla ik.amt tgahı 

belli olmayan ebmet Zıy,. Atıı· 
mer haltkıııda ilanen tebliğire 

mabltemecc ltırar verilmiş ve mu 

hakeme i:S Niııan 940 çarşanbo sa· 

at 9 e t yia edılmıştir. Muııyyı-n 

srün ve saattıı Mehmet Ziya Ata 

meria frabzon .h•kulc mahkeme
sine hizzst gelmul veya bir vekil 

goodermesi aksi lakdırde muhake· 
menin ııyubında devam ve ruyct 

En T emz En Ucuz, En 
Çabuk Bir Suretie 

f - l p;9 ı ned ifin bir Müralcip ta9ini "' ücretinin t shill. 

olun[cagı tebliğ makaroına kaim 
olmn~ uZt>re i~bu gıpp karıt rl 

a-uete iledı: ilau olunnr, 

0

hzar Eder 


