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AŞKIN ZAFERİ 1 
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80iline kadar emsali hiç -bir 
Sinemada g6rülmeyen bGyilk 

aile filmi bu iece 

SÜ MERDE -

Nüfup bOvlyet c:ızd onlarıorn 

mevcudu kalmsdığıod n Nllfus 
MOdQrJUjUııce, Merktızden mlk· 
tarı kafi cOıdan hteolldl~I ö~· 

;:::---------------.,) ---8 Siyası Gazete. Trabzon •---
reııilmlttlr. t_ __ 

19 tnci v7 - e f=iyatı 5 kuruş • 
; 

27 Haziran Cumartesi 942 evıllığı 550 kuruş• 

Vere ısınmak 

vazife sevmek 
Bir vazife kabul eden 

behemhal dopp, büyiidüğll 
yerde •esaiıinia devamı yo 
hnıdaki arıuıunu, iman ha· 
line, i~eal paline koyaQıaı. 

1 Orgeneral 
Kazim orbay şehrimizde 

Belediye 
Reisimiz 

izinli gidiyor 

Milliyetçilik 
Ve 

Vecibeleri 

VataDı kl11 halinde .g8-
rerek, Bayrağın dalıalan
dıjı ber parçayı ( maıkatı 
reeı ) bilerek gön&lden bir 
bailılıkla, b~111a11&.n yere 
•••••ak, ç.Uıılaa y"i ıev
•ek, vatanperverlik teza. 
hiirii ve vatan vazifesidir. 

Bunda tegafiil gBıteren 
-ıı ~imaelere raıtlıyoruz ; 

Bır aıieueaeain baııua 
ıetirilea amir veya aaeAıur 
Rio de Janeiro,dan ael•n bir 
•eyyah tavriyle, muhitine 
yabancı vazifesine biglne, 
etrafm.ı.kilere ka1it•iı ve 
allkaııı J6riinaaekt~D zevk 
almaktadır. 1 

Devlet teıkilitı içinde 
kendiaine ait boJlup doldu~ 
raa her İD•n11a talıai arzu 
ve kaprialaıiae ıöre yıer 
dekor ve konfor bekleme.i ' 
hiç bir za111an mutlak de' 
"'üd• a ır. 

. L~um ve ıaıuretle, imm 
hi-.etaa-. miteveccih bulu
Dan itleria, ea iyi ve en 
t~aıiz ıör6lebileceii mahalde 
ynae en iyi ve en t . ' 
~ b ema 

~ore ileae ıörtllrülmeai 
•~alral 

11 
lerin takdirinden 

doıacakbr . 

.. 

biH Bu ıebeple ' keadiaiai 

(
kan, latanbuldan ayıran 

•dere ) linet eden tipin 
b ' .. er ıeye, herkese llarıı dar. 
:• bir )'iz ıöıtermeai, içia
d kaynayan mial11z.iniial-

ea b .. ka De olabilir ki ? 
k Şaurdan ziyade, biıte 
f'ayaak bulan bu tlrlll in-
••ller • vazifeye teıir ettiii 
t~kdirde, cemiyetin zaranna 
bir lletice cloi•racaiına ıQp 
lae yoktur. Baaun i,.in mu hit• • ....-, 
i . ını, etrafını •evmeyen, ne 
fflJad,, he çabımaıııula bir 
•Jda temin edebilir 

~•tiHlr, llttib~kaızhk 
~aııfe •ıkı deallen engi~ 
.eYecaaı lladUrecek ıatia 

aır&erdea balunuace b . 
b'le . ' Q 11 ı rıa kendi cevleriuleki 
tayret 'le •eaaiaiada 118 
bet bir netice ,.., • 
••kb ola.o .. maya da 

1 Bu hiıle ~rılı bulanaa-

hlnn, ıuur ve vicdan mu: 
•kemeti · az d ıeçtr•k aaretile 

ıu ~t &nnı:leri •e varbldan~ 
dır. Yllaetlencl'irmeleri llzıll 

P••~u:: ~e 1,u kadarını Y•· 
olauıı 1 ita ••1111, kim elorıa 
.-. b•... çlllr, baıit bit insan 

w•eaa••vlı h" · lup b. ~" , ıuaae ~ 

~-~;••llı olmaktan 

Orgeneral Kazım Orbay l millki erkin tarafından kar· 
beraberinde Tümen komuta'!' tdaıımıı, iıkelede aakeri 

D~ weneral H4'HD Atakan bando ve kıt'a tarafuıd•n 
olduiu halde bu ıabahki d . l i 'kb l d'l 
E6~ Vapurıle ıehrimize ge1 ~ ~era•ım e ıh a e •" 
mit, vapurda Valimiı Salim mııtır. 
Gtınday, Belediye, Parti, S a y ı n Orgeneralımızı 
Halk.evi reisleri, askeri ve hotlarız, 

-lngiliz-
1 Hava Tebliği 1 

100 den fazla 
lngiliz uçağının 
hücumu 

52 Tayyare geri 
dönmemi~ 
~,-

L.oadrı '26 (a. a.) - laglllz 
hava nasırtıaıuıo leatııaı : DDa 
Kec• anavutao bava kuvvetleri 
ne hajlı tıyyarelerlmlıdeo bD 
Jlk. teıklller ıım faaliyette bu 
lun .. ılardır. 

="'""""""'~~=====-~==~===-

/nziliı Hava geıtel Mareıalı 
SIR CHARLES F.A. PORT AL 

'lıarekAllı ta11areler1mlıdeQ 52 
at llslerloe, !~nmemı:;;;ir. 

Be/etliye Reis Vekili 
Şevki Savqçı 

1 
Bel~dige 'eitimiı M. Maam 

ml!r Ya'lmb!gık, iki oglık m.ı-

1 
zunlıetiııi iıtilR'al •tmelc üsre, 
6rıgrJnlcü posta ile lıtarıbula ha
r•lcet •d•celıtir. 

Beledig• re/fi•i•İn aodeti11e 
lccular oelcaletl11I müsin aufian 
eıntlcli Tu,.,,., Ş,elai S.V.ıçı 

ga~aktır, Rei.Imise güzel ıe 
gahat/er dilerie . 

= -Bomba tanare tetklllerlmlz 
1000 eeu fazla uçak.la tıı11rruz 
etmlş ve Almanyınıo ikinci ll 
maaı Ye denlsaltı rapımıatlı 
batfaoı merkezlerlodeo biri olau 
Bramenl el8ı hedef tutm111lar 
dır. 

Topra~ Mahsulleri Ofisi Müdürü 
Oıman Cudi Gürsoy 

Bu tııarruıtar eına11odı 

bOmba ta~yarelerlm!ıJe Alman 
avcıları araınoda bir çok bava 
mutıuebeteri olmuş birkaç dQş 
mıo ta11are1i hasara uQralllmış 
veya tıbrlp edllml~tlr. Bntna 

-Sovyet-
1. Harp Tebliği 1 

Harkofta 
Moılr.ova 26 ( ı. ı ) Şelıriwıis ofiı tf'lıklldtını tel 

ıelı.1irniıe ıel'n top1'ılc mahıııl· 
leri ofi11i Samsun mıntalcası mrJ 
drlrl /ııemı~hrimi~ Oıman Cudi 
Gürsog, bir muharririmiain an 
oe mrsrr ihtigtJçları ilıerlnJe sor. 
tlaf• bir ıaal•, uct7mle J~,,.;,. 
tir ki, 

.. Mevcpt stok oaziyeti11e göre, 
baıüne kadar idare edilen un oe 
muır lıl~rl, aramt 15 gün daha 
eslcf şekilde dewm edecektir. 
Yetiıen gmi mehıul/d yigwcek 
lhtigaçlrmmıı haşabaş lcarııla · 
nacaktır. 

Temmus laaf taıından ıon1cı 

'"fi b•f~ag •nan.lan tam idih 
lcok temir1 olunacaktır • " 

Buouo içln kşbttlyetlerdea 
lstffade, lstldııtları teşvik ve 
himaye şluıdJr< Ta,ıB'ıtı yapıcı . 
hk nıbull1Jo 'Heııslle hlç bir 
madde ve enerjinin sa1l olma· 
ıını lalemez Buluoduau mevki 
ne olursa olsun etrafına faydalı 
oldutu kadıır, bozsuocu, menfi 
ve zararlı Uk.Ir ve mutalaalar 
yDrOteo mablulthtrdaa hO$lan
maz Gsf!el ve b!ltaya ttö,enlari 
ıamicni lkeı ve mubtıo olanla· 
ra. eliadeo geleo :.ya.ıdtwı ıfap. 
m&ktar.ı kaçınmaz . Z9hlrde ek· 
serlya sert gQrllcQrı:ıe de kal· 
hlode derlo merhamet blslerl 
yeıar, hakkı htç bit zaman ayak· 
lar altına ulatrıftZ ve zulme alet 
olamaa. Mllllyetçlds ı~ref ve 
Yekar duyguları Jllksek. ber.Jtes
te de llıleveudlyeti.at tabii te
lAkk.i ettl2loden aberln bzell 
nefılne dalma hDrmetkAr bulu· 
nur. Hlll•> a d.JlşlUAD zamoo ili· 
rarıaı fazllel, t88blblol borç bilir. 
insaf onun şl,rıdir baılta tabir
le ber mun11r adıımııı 'l'ulıunun 
derlollklerlnde mllll~t ce•heri
o.la ıatlam kökleri bulmıur. 

Milliyetçi fÖH.D d6illdir. llu
Jfaddes bllifijl cayealDfl AJlm. 
metaaet H· intizamla ~ürU1en 
öaUoe çıkan ~ıtalaları kırmakta 
tereddftt etmeyen şuurlu ve 
eaerjlk insandır. şiddet fıhıır et
tf!l anlııl' başka tnıTetle bırekGt 
1mlıloı bulunmadıtıo11 kanuat 
ettıaı ıamaolardıı:. 

Gece Jarısı •eıre•Ulea Sovyet Jelle elm•lc üsre Eı• fJOpruile 

tebllll ': Hava konetıerlmlz ::oo::c====:;:::=ı=I =======:===-=-M-===a=h=m=u=t =-=Y=o=n=a=t=-= 
Hartor bölae•laclekl •ubarebe Alman ar 
lerde bir ibde Sl Almıa uça· Orda oilagetinde inıa eJi. 

Karar alutc.\Jtl kadar çok 
dQşQaQr Buoa va11l olduktan 
aoara gert döomeı. 1-:iar .. ketleri 
nyuzluda olduğıı ılbl sinsi, 
korkak ve nınr'liyane değil, açık, 
casur ve merdsoedlr. Klıb ve 
dy1tdan uzat o1dü~undan 
tema1 ettltl lemis f aıanlarda 
19ygı. l>Ozuk ı:aubitl~n·de ( aotl· 
pall ) uyandırır Vekar ve ctd. 
•trelloe munı~m sal4betfflkrlye 
ve ahtakl1eılle ırkına marıaus 
oeaabet, aHlsl, azm te irade 
ctbl gQze11lk vd meziyetlerin, 
alıanele:lnl taşıyan mllllyetçl, 
bayatıauı bir çok safllalarında 

oamune olacak misaller göst~rlr tmı tahrip etmlt vefa aaura Harkofta /en golların kabul muamelesini 
uarıtaa1ttır. Bir uoık aurupıı gapmak ÜU• gittijlni bilı/irdiği Oldeceğl yolu muttasıf oldu· 
muı orman içine toplaaan dUf 21800 b't n esı' r miz,Na/ia MüdcJriimıb B. M~h 
mao tank v • kamJOD· mut Tonat geçen po.ta ile ,ela. Arif Sayıl 

.ları•a bUcum Ut 27 tank 63 1 1 rimize dönıru1ştür . 
k&IBJOD 6 88JJ•r 8811119 tahrip o mış ar G o R G o L.. ER: 

- ,Arkası 2 fie -

etmlıler<llr • Berllo ~6 ( ı. a. ) - Almı -----Pasıf korunma teşkilata kllıları Harkofun cenup dotu-
ıundakl ~arekeller eıo111aıcla 

Teftiş olundu Kutiyaok şehrini almıştır. Al· 
Şehrimi• paıif korunma tıı manlar burada 21,800 eılr al· 

lcilatı. Valimia Salim Gtımlag mıılar Ye 100 tankla 2~ top 
tarafından te/tiı edilmiştir. ele ıeçlrmlıter veya tahrip et-

ValimlH, Sılthat. Emniget, miflerdlr. 
Nafi,,, miJdiirlerile,BeleJige ,.,. Bremene hava 
aelcill Hilkümet t.biltl, Beltdige 
mılıendi•i, ıe/erber/ilt memaru t 
refalcat etmiılerdir. 1 taarruzu 

Vatan birdir, her tehir, 200 İngiliz tayyare-
bayraiın dala•landıiı ber sinden 48 i düştO 
parça vatandır. Onun bava· Berllo 26 ( a. 1. ) _ ooa 
ıı, ıuyu ye bllUla DİIDeti a~o· AlmanJIDID ılmal dOIUlll• 
(Tiirk) adını taııyanındır • 1 na ve bilhassa Bremeue taar· 

Hiç b.ir tercih yapmadan, ruılarında loalllı bomb!l tııyya 
bulunduiumuz yeri tanıya releri pek aaır kalplere uar•· 
rak lıa)kı candan ıeverek mıştır. Taarruı e••• 20U l•J· 

' . . 1ıredM1 ta ı aeoe ncı1ut •• 
vazifemizi bu ıevgı iizerınde kartı korma topları tarıtuı4ıı 
7lkleltelim. Çulha ll.,1lr1ll•D1t11,ı 

Bir Türk Harakirisi 
Bu gaııgı Çinaroltrna armafan ediu..orum: 

Çmarılh mecmuasıotla Jape harakiri J&p11or. Jıspoa aele· 
mllletsenrlltloe Ornek dlJe a•klerioe ıöre k.eodlslal ,han. 
kısa ltlr hikaye ok.udum. Hlk8 çeılemek ıııretlle lldGren bu 
)'eata OSQ ıadur : Japoo1ının anınıo mUlet .. '8rlttı f Dpbeılz 
bir js11&b111ada ıeaçler askere meaıup olduatl millet lfln en 
o•trıl&Jor J>a arad• yaşla bir pstlık bir Ornektır. BU kısa 
kadıoıa aakerllk raaı gelmlt hikaye bina burada ayni şeklide 
gOrbOz •ilunu askere çeğırmq. fakat daha muhteşem bir TOrk 
lar. Bunun ııerlne lbtl7er k1adıa h.uaklristnt bıtırJettı. BurıdRD 
BBKerllk o•~ııoı eldlp otluou Oç yıl Ooce idi. ÜçDncn Umum 
asker olmak ıerefinclıu niçin Mtıfettlşllk Asayiş Mllşnlıl 
mAhrum bıraktıldannı ıoruy<>ı. emekli kurmay Binbaşı Bıbrl 
Bu kadına Ozllr olarak ihtiyar DoQanay lnöotl mubarebelertalo 
oldutu ve oıı.odaa beıka ken· be7eeıınlı aathalarını Haltnltide 
dlıloe batacak klm1tıl bulun- hlı- ltonferenla aotattrkea 'T-Ork 
madltı 16Jlealyor. Buoon Qze. mllll gurutunun 'zelt şablıtDı 
rlaa lhtlJar anı oııuao aakere Tevfik VURAL 
ılllalar dl11 bir koter• flklllp - Arkaıı ~ de --:: 
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Fiğ Zi ati 
Fiğ nasıl geti,tiı ilir? 

fiği nerelerde ve hangi toproklardo har ,Yağ.~ur~J.~ıdan e~~ıl başka -bir mahsU~'eki-
• • ı,m~z çttnk\ f~ nelllını eJzallmıştır. . 

Y etıştJ rmeh Suyu olan y~J,rdf tqpra~ öpceptn ~Wiır; bır 
Memleketimizde yetişfırilen fiğler so~uğa ka~ g~n tava ~ lnıeşi beklenir, sonra ekilfi1. 

d•yanamadığı için kışm durgun suları kfilmça T olitt~~n s~erine su salıverilirse krak 
buz tutacak kada .. soğuk: o1an yerlerde ilk ya,- kaY:m'k ~Jlı:fıyacağındM JlJtJ{\cMki tolu.ımu.-J>o
zın ekilme si •det ol,nuştur. Böyle yerlerde ~on- ğ,r. Tohumun ~~ilmesinden sonrw ya fan fağ
baharda ekilen fiğe kışıb, fıe}e karta Örtül-U 1 cen JJlUrJar ka~mak .R~ilaftırırsa çafl s(lrıŞ°lJ ~~jJ~rek 
iç.bir şe)C blmaz, asıl ilk yazın daha toprak bunun kırıfması şarttır-. 

-dp!l ikea- j"üöeş açın\!a kökleri donmuş tpprak- Tohum ilk yaıın wkence eldlmeıidir. bir 
ta -ulduğu halde dal ve yapra~ları birden ısına- q,,\ulr bm wetre kare en) boyu aşağıuytik:arı 
ca~ından kavrulur. kır~ilçe, AQJP.J olan yenı Öönüm xrı~ a, AP ta-

13unun içiıı vatanımızın Adana, Mersin, ~ için l~-15 ~j!o. ot için 1~-24 kilod:ohum 
Antalya; Muğla, Aydın. İzmir den maada bütün atılır. T~~ m.-kina ile ekıilmesi daha iyjclir' 
ViliyetlerinCI~ fiA' ilk yazın ekilir. Bu viflyetle- çAQki horı,ı. tQhugı dah az gider, he\11 eltı~n to· 
rin .kuytu ve gOney olan yerle,inde kıı Ç.Qk bıımu'l hiç bir tanesi l:)~şa _gitmedik.ten bqka. 
yumuşak, hatta bazı yerlerind~ ise hiç kış olmu · ~epşj M ~ir d~ye yetitir ve büyür, 
yor fenecek; kadar ehven geçtiği için, fjğ son- Makiıpe ile bir dekara tan~ iÇi.h t0'!..ı:Yl2, 
b~1ı rda ekifır; böyle yeı fera~ nemli ve ılık ,ge- ot için, 14-~0 kilo tpöum elCilir. 
çe ;\ışı hiç durmaz Öil)(ür, ilk y~ın erkence Fiğ yajpız ~~ild_iği ~(bi yAŞil :0larak biçil-
hoı bir biçim ot verir. me~ için arpa ve yulafta beraber ölE1Taif'ta eki-

Bol mahsül alabilmek için fiği, özİü ve lü, bu hakle hir dekara ot için ekifece~ 1~--24 
kiteçhce topraklara ekmelidiı . . . ·ıp Ofpf1'1\: 12 -16 kılosu fiğ P. "f":-&ıkiloıw da 

Kumlu ve sUıek topraklarda lığ ıyı ol- arpa ve yrulaftır. 
madiğı gibi kireci fazla olduğu için çabuk kuru- Ekilen tohum iki Qç parmak{4- '.6 san m) 

l',_11 fp,Rr~aıda bu. mahsnJe elveaijlj a._~ldir. derinli2iode kapatılıır. 
FiA-, su tutan çok killi veap y•leri de l:ig· ~ne vakit bJÇmeft ~ 

sevmez. 

1 h ı İ ? Taoe için ekilfnler, f"1Jly,alaı;ıa k-Ok.t\: en 
Fiğin yerini nası OZlf lO~d 1 • yakın olaııfarı enıerleşmeğe batladıtmda bi~ilir. 

ltk y•zm ekilecek fiğin yeri sonbaharda BQtün fasulyaların ermesi bekl~hirse o a"kft bi-
bır eli derince sürülür, ilk yazın ilzerinden tır- çilirken, taşımrken alttaki fasulyafat çatayaca
ı~11i.-i(eıe& kökler ve ot .a tıkları oplanır. aındın t ~r. ~ökQlür. Biçilen fitlir nemlice 

Toprai}ı hazırlarken ıar• ı t1arı pıüm- olaD# ritiliZde- bir kaç güruMn bir- haftaya 
~-plduğu)cad.r yok etmeğe çaJıımalıcfır. kadar tarlada demet halinde bırakılır. 'Kurak 

Eğer topr~kta zaratJı ttlar VfJa tolJlıpı olan yerlerimide ise bu iş için fığlefio ta.,Jada 
~u bülunursa bunlar daha hızlı büyilyerM.~\~ ._Mi i!Ji 3QA .Wat8sı ldafidir .. Hafta bôyle ye~ler

w.w..-::':--O-......_-,.ı..;..w4...,;,iJUi,.~. I langıçta agır büyttyen genç fiğleri başbrır 11.e de -bi9ili;. lliÇilmez lıarnum "'Y'!fiıp! t~r, 
!ioğ•rfar. harman yeriıea!§~ife q ~ıanr1t, ;k)iutu-

Ne vakit, nasal ekmeli lur. 
Kuruyan Htleırin tadJdan ~rmat•a t.aşın

ması sabah erkeq ve çiğ kalkmadan yapilmil1dır~ 
YukarCla Öa anlatalthğı gibi, kışı ıbk P· 

çen yerlerde fiğ kıştan önce, kışı sert olan yer
lerde de ilk yazao, =Yazlık arpJların ekimindep 

....... ~Ql Kilit. 
Y aıl~rı yağmurlu veya suyu bol olan yer-

Kurak yerlerde ise, ilk yazın fi~ ~kilen ~ 
ya~ doğrp kaldırıla bir tarlaya artık ..wJAbll .. 

Püğwe harman yapılan fiğlerin savr~la
rak tabeleri ayrahr. f1armand.P gelen fiğ tanele
rini, bir mUddet sererek kututmah, bu arada ka

rııtırmJ..:(ı! kur~u~t~n sonra yin~ biTljiri ~stüne 
yükaek-ce yı~ıı;ıamab, az derin olaraksaidaoanta
neleri d~ ara sıra kruekle karıştırarak havalan
jlir abd.-. 

Taneler ayrıldıktan sonra kalan samana 
"Kes-. denir; bu bilhassa davar besliyeo çiftcileri
mizj~ kışın çok i~lne yarar. 

En iyisi fiti yeşil iken biçmektir. Yeşil fiğ 
bntnn ç!çekleritii açınış ()ıdu~ııamandao ~a.sııl
ya ba~amaYf! başta~ığı zamat!a kaF\gt ~iÇUir. 
zaten en ~çtak.i ~iç~le~ '!çt\ğında e~ ~tt,~i fa
sulyalar g?rômneie baılar. 

f ia tq~~a bıtak:ılmayıp9a bu zam-.gda 
-~-11!4~~ 
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Mühim 
safhalar 

- Baıtar•fr 2 ele -
•ltkllllerle karı'1aıacak tır. 
Bu ••Dileria Aliiaaya heıa 
bıaa ae derece bir zarar 
kapııı açacaiJ fİIQdidea bel· 
li olamaz. Fakat muhakkak 
olan bir cihet varta o da 
So~yet Ruıya bir karıı top· 
raıuu terkederken bu ıeri 
leJithai haımına nıümltüa 
oldup kadar pahalıya mal 
•taektedir. 

Alnıaa taarruzları karıı-
1111cla kızı] orduoua yardı
'mllla kotıa So.,.1et donan 
~a11 da halen .,.lllacalt 
lımaalara aalıiptir. He ''-! 
tarf·• d r11u 
. ı ıçıa ıbı çok ıiddet 

Fig Ziraati 
hakkında 

• Baştarafı 3 de • 
~İçilir ve lturutulursa böylece elde edilen kuru 
fıt otunu11 kuvveti ayni büyüklükteki yerden 
lcaldırılaq tane ve samanın her ikisinin kuvvetin· 
den iki lbisli daha fazladır. Bunun için çiftciJeri
miz EiA-i yalnız ertesi yıl ekmek için lazım oltf uğu 
kadar tokuma bırakma1ı Ost tarafını fasulyalar 
iÖrQndO~t) zaman yeşil olarak biçip kurutmalıdır. 

la ve kınlı Ç&rpıımalar vu. 
kua ıelecek aabalır .. v. F 
cattar. Biıaaeaaleyla AJ._ İğin Verimi : 

Menılelcetimizin bazı yerlerinde çiftcileri
IDİZın, bunu bildikleri için. fiği yeşil iken biçip ku3 

ruttuklan görülmektedir. 

:~;:!'::'~ henüz lreatiri.. Memleketimitd~ fi~ yeşil iken biçilditinde 
da So 

0 0 taarruzların· bir dekardan ortalama h;sapla 300 kilo kadar 
YJ•t Ruıyayı alta al- k 

:_-•• zaferiae Japonyadaa uru ot verir. Taneye bırakılırsa dekardan yine 
Jardım beklemek ihtiya 0~alama hesapla 120 kilo kadar tane iJe 160 

cıa~~dır. J•panyı iıe ~uta. kılo kadar kes v~rir. 
lebı ııtelde karıdıyacak d • 
rumda deiildir. Sovyet Ru: Yeşil iken biçilerek kurutulan fiğ otunun 

Tanzifat ve tenvirai 
vergileri hakkmda 

Belediye Riyasetinden: "" 
1942 y//ı için tahaklcuk eden tanzifat ve tenvH 

veıgi ve resimlerinin . tediye ~iid~etlerlni . gösterir i.lı'; 
nameler mükellef/erme tevzı edılmektt.dır. Yazılı m ~ 
det/erde tediye edilmeyen vergilere o/p 10 z11m edilı J 

tahsili tJmval kanununa tevfikan tahsil ediltc'd' b~~ -
Üç boş aygır merkep satılacak 

Vilayet daimi encttmenioden: 
Husosl Mahasebege ait aggır mu"/c.ıp 2-1 942 ''. 

rlhi11e çatan p_ırıem6e tünü saat on tlörtde '/Jeledige mıl 
danında ayrı ayrı alenf müzayede suretiyle ıatılocakl•'·J 
1stelclilerin o gün fit saattu meık4r malıa.lı ıılmeleri. 1..,, 

== 

Eski tulumbacı koğuşu satılacak 
Belediye Encümeainden: 

lleletiigeyı: ait di6a;ltane lcöp~üsü başınia lcain ,,Al 
tulambacı lcojaı" (120) lira mııltammın 6ıdel üıerinlı1 

onzelciı ıiin m;iddetle '" Dftk artır""' ıuallle $Otııtı fi' 
lcarıl1t11ftır. 

.Aftırmiı 30-f-942 Salı ıünü ttıet (14) de 61/J 
~ ge e.ncümıninde gapılacolctır. 

isteklilerin güıde 11edib,,f"lc teminatı mrıT1alc"lcata mai 
1 buılorile pgnl tün Vd saati• encilment muracaalları t/6' 

yayı ortaya almak teıebbi- ku~veti kuru yorıcadan hiç de aşağı deA-ilClir. 111 0

;• bile bu, Aı .. nya- Tane alındıktan sonra kalaa kesin kuvve- Açık eksiltme ile yolların esaslı 
:.::.bir duruma dilımek ti iıe bundan çok aşa1.ıf!lır. Tanesinin kuvveti • t k ·ıt • 

• 
6
Dl•ek için ,,.. f 1 • ~- tamıra e sı mesı 

ofu,,ut. . 4-~ 

poayıyı aorlam d aı: a ıse de bu fazlalık kesin zayıfJ11.ım karşıla-
. -. •n do- ~ Vilayet daimi encümeninden : iaa bır netice olacakb ç· rnaz, hem fiğ tanesi sütlü ineklere yaram~z. 

Ye Hiadiıtıa mea'elele-~ 18 ı---...;...-ı,.._. __ ..L__;:.._~---i., --~-.:._-..:_ __ , Trabzon -- Giresun Ye Trıb1011 - Mııçkl 1oll1rı '1Jt,,.ı 
'- laacld" d• fil ıa. S kısmından Atı.park. - Uae ar&11adald ,oıuo ••Hh tamiratı 6,of 
J .. zla açılın a y 1 n M Ü c t e r i 1 e r i m i z e Hra 22 kuruşluk .keılf bedeli Dıerlndellt 21 flD mDdtl•tl• • 
·-, .. ~ ~•da ıııı T ekolltm•I• konulmuştur. MuY8kkot lemlıı•b l9t! llra 04 tanıt! 

L.:::: t R lll!>&ır Birçok t•i:tliLelerden aonra kundura &zerinde belli olmamak Ek,ıltme: &-7-94~ l•rlklao çaııaa çor11mbı ınao _,,7e Ul•ıya ta d ..... u • .&ı'-c • ı·ı ı 111 
baJ 

1 

lrruz a -"L•aıt yapa9larma u•u ı e yama yapmaya ıs .te •ilAJel makamında top aHcak olan daimi encDmeade ~18111 
bile olaylar D Nlba t M u .,. f f a k 0 ı d u k: • ıesı yapılaeakfir. Keşft Te tartoameılal ıor•ek lıtlJ••lerla ~ .. •ouı9'1vta L! Aı_ ' e- Je a.k k ı ı t it ı ı ... lor 

lubiyeij İ"ID 8•r rumaq •aj.. IJla ıbıoın JUıtlnQo 3- 4' 1erloqe J,lrhk,lar olsa dibi J1'1U en® men 8 em ne Ye 1 P O aD lftD muvaa.klt tem 
1'laiz la w OYJet Ruayaya ,.~~ l'tla mükeomıellyetl dol,.yıılle biç bell1 olmayacak HJ• banka mektuplarl7le meakllr fiti •e 111tt11 eneım• .. 

IWp •'--9· •~1• cede ıııoıterUerimtzin tım arzularrnı bu busuıta muracaetlırı 1-4 ......... lıı...•-- -:· 1 Jar · •mf t -... ... ;:--...ıa ilıtifa Kiçak . • 8 •eklı bllbaaaa lttlbdr du7mıkta111. 
bari -. lanaret .,.. llleç b1r tecribe ~ memnun olacağınıl:ı Hlldirlriz . 
...!'~~ .. oldaldanaı ılı. · • Y 1 L D ız • Kuıulura Ta•lrt•l 

~-·~ r-~~..-. ........ ,...-=~O:•m:::an~T.:op:o:l~U.:•:un:•:ok:a:k~M:o~. ~10:1~~ - ~a.ı.c .. a .. H 
Zayı Mobnr - e a..J.. • 1 k 

Noterli!: dalreai l,lf 1 ~ 1 r e O m a '•••/cı/er lcoo "'• oe IHI· ~ 
•d14 olfltıp:'•tl/iıule lca/18 ,. . • 

rGın( ••fi •IU-. :;;6:;.z ;:::ı i s t i y e n 1 e r e 
- Jı,., Nofu, .,, ICJZu.A Y RElsL!{;fNDEN • 
Kiralık Ev' - ıeı;1:-m:.•1vıc1n •alıt., .JJrıia ltrna bakıcı lıem,ı,.9; 
Polltıtit /it' A.ıttı 6: 1

'-111 ifiı.iik emelclırle idame edilen lcızılag 
lon, blı ,.,~ Odı, bir $f. ı•ı•n it ıcı laımıireler mı/cte6i11e ;,tınilen flqsıf lorı ta-
od•a vı Yine it bir 1ttn7e• ....,.,.. ;:,:;ra orto mılcıı6i bilirmiı kıs taleG alına· 1Yt1cı lltt Odı / btı •re •it- ,.,..._. o"'1f • •ılı 3 Hne o/i,,, nN/Cle'* guıielc ,,. ,_;p/m 
bılt ve bı, ~'· biı mut lılc 'faartlı1cl I• •lil fa111111ırları me/ctt!/Jılı 11ilcanrr fi~ ili· 
it~ bir nyoıu olın '"''" "-.,.",.'•ı 0ır.ıca verilir melcteb bitlrildiii zaman Ev/IJ bol 1•• ltlreı11ttı,, l ,.. nele Ilı .n 
,•ılt ll'Jdılcl,ğı re ,__ • i.r l11i:ı lı la rın " mu11tot ntnJldinde lle~nal fJati/e 

nıevvası ,,, 'lflt lıufll., • t/, celt. "' tılıead olacalc laemJirelır için '1.grıca 
D.,. V•ltllı r. ·"o.ttuı. •tll~, A oer " "' 6u 11urdd11 iaıı P' i1J1~tslıri temin 

,!!!llt1t:•ıt. ttne/ ner·e ,,,,,. r,..:1•c• 6a ••ne iıttlcli l•ltbege lc.olaglılc olmalc 

-.... illerle"- ~:"cfaıa 1ıltın6ala icatlar gol masarıJı Kızılay p receot:rı ilan oluna~ . 1-4 

azarlıkia kira artırma; ,....... ~ 
Vıkfi 
Fıt11a .. hJtk muhım 

Vıkıt aeo bedeli 
" Na. icarı Mea. Dlld 0r a Eıkl klr1c111 Lira Kr. 

••Tak.kat 
teminat 
mfktan 

Lira Kr. 

Ö 1 ü gömülmesi m eti 
edilen mezarlıklar 

Belediye reisliğinden : 
Beledige mtzarlılclar nizamnamesi m11ci6incd öll 

ıgömiilm11&1 men etlilen ıelair dalallindılci mezarlılclar~ 
m•loa (!levlciindı oe ıelıil ıasinoıunnn cınııbantla lıll' 
metrıılc Me.arlıjın f eslıine lcaro, wriltqiıtu. 

Ba mezarlı/ela ıömali balcaganın ilci ag aar/ınJ# 
••/tip w aldlt:alıları farafınd.aa asrı mtsarlıjo nalcletlll
me!eri •e 6u mütltlet 6ittilcten ıonre nalcledilmeg,.n ,,,,. 
zarların beltdiyce kalclırılacajı ıagtn lıallca ilin olunıır.7J 

'= /" 

iki iff aiye neferi almacak 
Belediye Riyasetinden : 

19"1 Malt gılı 6ekilig• il/alg• tıılcilltına 30 lifi 
i•rctlı ilci nı/er alınacelcdır. 

Ne/erlije lc11b•l ııırtlıırı •1•i"la 1öıt1Tilmiıtir ı 
1 - 1.68 6og, 2'-JS goı araaıntllı •imale. 
2 ı_ 11/c •r.lct~p m.san• wıa • ""•c•ıl• t•h•ll ıit

müı oldajana cl.ir ve.ile• 16r•• •tmd. 
J - Aslcerlilcle iltili 6•l•n1U11111/c. 
4 - Sılılı·cti il/aigecilijı el••riıll 6al•nd•iantı J6lf 

U... ...._ 1-ı:~~ y :ı..r 6 Ahaetônosemerı. 210 

nı.!::::.11 ı>~taa il ott1 İtıos.. ı 82 Eıref Çelik 86 
11a.... ~kcıı 128 10 

Vakıflar Mu·•d·• ,~°'.:.11.•ır. = :~ 
·~ 2 

hegtti şıfıhigı ra11oıu ilra• dmelı, . 
;~ j - Yri.s lcıaartıeı ••çla llıili ~•ga malalc•mll'tl 
76 sa6ılcası '" o derecede llir f 111 w •rıfl• maltidın b•I' 

ı 13 matlı;ına dair veailca•ı •l111alc ııuttlır. 
'90 1 6 - Ba lflıo/a laat. alrıp agrıc• bera çalm111ı 611" 2 25 

/er terci/, •dilıceldlr. 
Bıı ıartl•r tlair11i11Jı ••ralcı miıilitılerini ı""'61 

d ı ı d ı ıtiın taliplırln 111aıo6.alca l111tilaı1111ne iıtir~lc d111r/c ö'1' mOd eJ fr o e n ,,. 
9 

, ., 
İ J., ı emmuı 12 ıo6ahına 'lıtıdor llelıJlge 'lgoııtıne 1' 

r•e••ll•,, ill"n o/anar. 1 _ J 

. Yut.,1c1a \lr UAUl\d Baaaa Sata ao 
'-'~11 \Ôllld111n.:•rı , .... , ıı ı' eq : 

TıHp 0J111eıı~:,~ t~ııı·:~~a::r kl•la11aııı .... '•karıar ... __ etlae kıra lftlitına ve \lhlaıa 
..., ..... 11._.r terllaift1r. 

U.n Uta oJuaar. • 


