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Bugün H hitleri ihtif a ş • 
Büyük M·ı t M ı· . d Hava Şehitlerimiz' . ı e ec ısın e . . "ht'f 1 

Ankara 13 ( a a ) 1 k l "k IÇIO 1 1 O 
8"" ük M' : . • - ere er ceryan ettı ten son· Bugnn sr.ııt on tıirde bele-

Rufy t C ıllet ~cclısı bugün ra teşkilatı esasiy~ kırnunu · diye önnnrte her yıl oldutu 
e e anıtezın · ı· v · d . . . t l reıs ıgın e nun tafsırını talep etmek g\bl hu yılda '':ilan topt'ı1kl8rıoı 
0~. •:mııtır. Teşrii maıuni · hususunda meclis azası mü~ gö'·teo g Ino ielJlketlere karşı 

he ı,.t· aldırıla.n bir mebusun rette besinin 3 de birinin im- korum"k için cııolArını feda 
yd ı umumıye \..aran aha- zasının tevkifi için t krar ed'!n kııhrsman h8VB şehitleri. 

ma ~? .tevkif edilip edilmı' _ e m'z adına huia bir tören Y:!PI· 
Ye '- meclisten karar almaaa ke- ı kt cegının ta"ıir olile b . • ıc'.'I • ır 
hakkılldaki bkri?e d . allı zalik lüzum sulunmadığı hak- TörPne ~net tam ı ı de ah· 
kiliti esasiye ene" aı~ teı kındaki encümen mazbatası lac:k bir t1pla bıışlsnac:ıktır. 
batası .. . d umenı maz- kabul edilmiştir. Meclis cu Dikk t komutu Be yarım 

uzeran e uzun m6ıa ma günü toplanacaktır. d ıklka sHygı ımsınıısım mtltea 

U•• u M -- - kip nınn kurumu ııdına kurum 

. . üf ettişimiz Alman teblt'g ... ı" nı smd;ın fevfik Vur11l ve kO· 
O mutırnlık namınn da blr subay 

. . çüncü Umumi Müfetti- Berlin 14 ( a. a. ) _ birer söylev verecektir. Söylev 
şbımbız Nazif Ergin dün sa- lerden sonra askerı bando b Kerç yarım adasında mağ· 
ma ' 'ferabcrinde sıhhat ve lop f>dilen düşmanın ta"ibi ıu a t e m m a r ş ı ~ala;ıık 
b 
•arı ınü11avı'rlerı' oldugv u f • d d"l' ve b\r m·ıngıı ask.er tıra ın an " ne asılasıı t!V&m e a ıyor. alde E h ... vaya oç d '" selam n teşl ya. 

nıiş yrı~ru~1a hareket et 10 bin kişilik bır düşman pılr.rak mı:ırRsime s1 o verile· 
'. . eıırog u mevkiınde gurupu lemişlenmiştir. coktlr. 

Valımız Salim Ôıdemir G"" ~ 

Müessif ve Feci 
Bir Hadise 

Bir Baba bir kızı ile Küçükderede boğuldular 
Sıırmene ( Husust ) - M+>r. 

kez kazaya b,ğlı Kuçra köyü 
nOn Berduı ID8bıılleılnden Ke· 
fell oğull8rıodan Tabir oğlu 

65 yaşlarında Hasan Kefeli 'e 
kızı 18 yaşlumd11 Zuyoep Ke 
fell Ar.ıkh çarşuıu pazara oıu. 

nasebet le 7 mayis 9.f2 perşem 
be gO.ntl paıar maballlne gide
rek çarşıdao saat 12 do evler İ· 
oe dönfiyorken Haşim 1tğanıo 

değlrmeot önUnde Kl\CUkdere 
Uzerlode lıer zaman olduğu gl 
bi köprtl vazlfesi gören 8~ecıo 
üzerlndoo geçiyorken zavallı 

kızcağız ve babası ağaç ile de· 
reye dü:;ıüyorlar karların erime 

sinden kabaran dere bu zııvııl· 

lılım 200 metra me. uf eye kıı· 
dar sUrOklUyor. }.fabıılil mez. 
kürde dllkilncılor ve Govra , 
Mahora ve Kuı:rn köyıUlerluin 

her ne kıı.d.ır kurtarılwalarınıı 
çıılışmışlarsa da bedbablltH' ku:
tarılaınamış boğulıııuş olarak 
ce~edleri bnlunmu~ dereden çı. 
karılmı~taı dır. 

12 kilometre mP.sııteden 
merkez k.ıızaya mu .. ssıf burtıse 
bildiriliyor. MöhaJJI vnkuya çı. 

kud i uıdııruıa zabıtası V8kıı1·1 
tesbll ediıorsad ı ııdli vıızircdar

lıırrn cümlei vezııifınden iken 
berayi tahkikot mahalli hadise-

d p un. 

ıy,:~·B.ı.~~.,:~!~İM~!m~:; Trabzon Yardım Sevenler Cemiyeti 
aı ımbıyık Hal'- . . . 

ye ilditmeı11ğl gıbi ıııeğruklarıu 
ceset'eri v.ıksdııo 1 gUo sonra 
ve~!lit&izllk yoırındtııı halkın 

sırtm Jı\ sedye ııe ıo kilometre 
mesııtedd Kus cetıenuem ku. 

Be . ' &eva reısı N 1 t N 1 k 
p 21~ Sükuti Kulaksıoğlu e er yap 1 , e er yapaCO 
a~tı merku kaza he,; t~ 

banma nsklettirildlkten sonra 

muayeneleri icra ve derinlerine 
rcaı ş k' S ,,e ı 

:_v ı u·aıcı tarafın-
~n ugurlanmıılardır. 

Kerç meydan 
Muharebesi 
Almanlar1n 
Lehinde bitti 
Timoçenko da 
Taarruza ieçti 
Moıkova 14 ( a. a. )

Sovyet tebhii : Keıç yarım 
adaıı müdafaacılarının Al· 
lban kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin ıiddetli taar

:~zu karıııında düımana 
_Kır i•ipler verdirerek in. 

~;~:~~· eeri çekildiklerini 
k ırıyor. Düşmanın üstün 
uv~~tleri önünde bu &eri 

~eluhıi kabul eden Rus baş 
umandanlıiı Kerç meydan 

~ubarebcıinin Almanlar le
lune bittiğini ıöylüyor. 

Ukraynadaki Timoçeako 
ordusu Harköf mevkiinde 
v~ yuk~rı d'1ntea havzasında 
tıddetlı bir taarruz . . 

. . 8 a ıırıı· 
mııtır. u ordu muvaff k' 
Yetle ilerliyor Tım akı. 

• oçen o 
orduıu aylardanberi Harkof 
dolaylarını döimüı ve b 
ilinkü büyük taarruzu hu 
zırlaınıştır. Sovyet barruz:. 
Dun bed~fi bütün cenup c 
b . ep 
eıınde hareket üaaünü yık-

nıak ve Almanların Ukray. 
na aavaılarında burasını 
kullanmalarına mani olmak 
tadır • 

Kurum başkanı Leman Baranm Muharririmize verdiği izahatı ruhs!it verlliyor. Her lıid 200 
.....,.,,,,,,.,,,,,====""-"'"-=-=-=-====-ı kilo şişt.n ve kokan bu ceset. Sayın bayan İnönüoün, 

fahri başkan'.ıgı aıtıaıda , 
yurdun bir çok yerlerinde 
teşekkül eden, (Yardım se
venler cemiyeti) nio, içtimai 
ve ioaani gayesi itibarila 
her gönülde layık oLluğu 
yankıyı bulmuş olması ve 
pek kısa bir zamanda, köklü 
ve özlü başarılc:.r ~ÖJ~c.rerek 
varlığını du) urtması, bugün 
kuru ü erine bütün takdir 
nazarlarını çekmiş bulun· 
maktadır. 

Ankara'dan yükselen ilk 
sese uyularak , Trabzonu 
muzde da kurulan bu cemi · 
yetin, şimdiye kadar ki mü 
tevazi ve aessiz çalışmala
rını yakınen öğrenmek ve 
kuruma karıı hamiyet sa 
hipleri tarafından gösterileo 
ilgioi:ı eaer halinde belirtil 
muini mümkün , mertebe 
sağl1tmak üzre , kurumun 

Karadere tastı 
• 

Karadere nahiyesinin 
mefbur karadcresi, bir kilo 
metre yukarıdan mecrasrnı 
değiştirmiş ve Sürmene -
K a r a d e r e şosesinde 200 
metrelik bir kısmı au al tın 
da bırakmııtır • 

Bu yüzden vasaiti nak 
liyenin 1ıidiş ve gelişte zor 
luk çektiği anlaşılmaktadır. 

Evvelki gün Rizeye giden 
ve ayci gün dönen üçüncü 
U. M_LU.iy:auiz f vaıif Ergin 
bu bapta gereken adi tcd' 
birin alınması • için mahalH 
lmilere emirler vermiılerdir • 

faaJ ve gönüllü başkanı , 
Letuan Baran'ı bir idare 
heyeti içtimaıodan sonra , 
Partideki dairesinde ziyaret 
ettim . 

Beni, kendiı,ine his bir 
nl!zaketle karşılayan, Leman 
Baran'h ziyaret maksadımı 
anlatınca; günlük yorgunlu
ğunu bir hamlede yeomiş 
görünerek , sorulanmı ce· 
vapsız bırakmamıştı, 

Çok kimseler tarafından 1 

bilindiği halde , tekrarında 1 

fay a umduğum :çin , iık l 
C 

. . 1 
evvel emiyetan, ana nızam 1 
namesine göre gayesini sor 
makta işe baıladım : 

- Arkası 2 do -
===-=""""'=================-~i 

SPOR: 

T okımımız yine 
g a 1 ip 

Meraıiode en son Eski
şebirle karşılaşan şampiyon 

takımımız, eskitebiri 4 - 1 
le yenerek guruplar arası 
birinciliğini kazandı 

Kafilemiz, Ankarada ya
pılacak Türkiye birincilik 
maçlarına iştirak etmek üz. 
re evelki gün Mersindtn ay 
rılmıştır. 

V oleyhol maçlarının 
üçüncü haf tası 

Voleybol maçlarının üçün 
cü haftasında, idmangücü -
Ortaokl Lise · Tic ret lise 
si, İdma~ocağı · Doğanıeoç· 
Jik takımları karıılaşacak · 
larclar, 

--- ler tekrar köylerine çıkeırthrı. 

Dr. Asım Sözmen 
Kıymetli~ d•hiliye müte· 

hassisi Dr. Asım Sözmtn 
evvelki gün Erzurumdan şeh 
rimize gelmiştir. 

Günlerin içinden 
------- --

lnrak. 11 m yis pıı:ırte~i gUnU 
8erduı W'ibı:lleı;tnd ki ııilo kııb 
ri~tRnaua defnedlllyorlur. Bu tl\l 
vatttodesm ifntt~l bayııtlı,rına 
l>ta luk edl"n i~l>u r el hııd!serln 
1 tilzıım ettl~t kaou:ıi vezıı if ııı. 

m~ı o l.miş ol·na~ı Cll:bi dik· 
k•st t.ıuhı muş 11lduğ1J• da ılı\. 
ka::ı r makumlun ı dıkkal ntt· 
zıırlan ce bıne ml dar o"mı k 
uı ıksrdile hl >ılytti lı .le zarıırPt 
h t!ıııl oldu 

Mcrlıuıu J(ııt'ıın 'Kt ft>llr in 
tıskerde hııluı:ı n .. vtadlıırır t 
ı·il~si ~e 11kr1111a;;ınırı lt-!esE!Jrle· i rini pnılaş\r hıış ~ıığhgı ıifü• rit.. 

Bay Hüseyın Tünc .ı 

Iğdır pamuk satış koo· 
p~ratifteri umum müdür V.!· 

kaletine tayin ohıoan de· 
ğerli bankacılardan, heın~e· 
rimiz Hüseyin Tunca, Erzu · 
rum yolile şehrimize gelmiştir 

Dıştan içe doğru değil fakat 

içten dı$a doğru 

K 
ulaklarımrzı bir radyo anteni gibi lıarice a:atıp iıesan lop· 
lulukları •raıın:ı sokarak duqduklarımızı arıcak ba yoldan 
aksetlirmigelim. Böylece inçanlar taraftnd;Jn yapılan ve 

mua9gen zwk vrqa ilıtigaçların tatminine yare.ya.,., aletler mtnzi. 
r lesine inmekten kendimizi kurtaramayız. 

Kendi inanış/arımızı lıagkıralım, kendi duyuş vıs düşünüş· 

lerimfain tucıimunr olalım Karşımızdaki f~rt VP.JO kütle ne olur
sa olsun hitaplurımızıla daima samimiyeiteA agrılmıyalım . Hadi
seleri tavsif ı>derlc.en krmdi lisanımızı kullanalım. (in/arı kendi 
görüş zavigemi• altında mutalaa edelim, kentli mantığımmn mi 
la.ngine «;urcl m. Sözümüzü özümüu uyduralım ve harıbtlerimizi 
dıştan içe doiı u değil, fakat içten dışa doğru ayarlrgalım. Nuhi· 
tin aizı ve muhitin kulalı olmaktan vazi11çelim. Bu, şah)igtti"!izin 
te6ellürün. manidir, Zeki Yatmarderılı 



2 Sayfa . 2 
~-=-=-~ Yenıy0l _... '2 _ _

1 
_ _25 Mavı~~~ 

,., --ş-;hj~...,.";;M;-~j;sk;i~H-;t;;;i~ ri_,_ _ _,__J 
'-.. ....... -=-~-
HUKUK I BAH1SLER7*~ &:t2D&saa::tS&&:11-.~~a.U&a:::s=-~-S;:t::a~ Jl:::t:a:&3:S~~ <ı::ı --.~~..-.a , 

Evli Kadının Huk k" v . . Trabzon Yardım Sevenle Ceml u ı azıyetı 

yeti Neler yaptı, neler yapacak Yazan : M. Kim il Eriüney 
Tarihin ~l:&e •erdlQ:l me lu 114n edllmedlkçe bUsnQ nivet 

Kurum başkanı Leman Baranın Muhorririmize izahatı 
mata o zarım bir çok CPmlvet J 

Jer kadının ehllyetslzlltlol, Öıe sıhlbl OçOncQ tıhıılııra karşı 
rinde tlurmeta detmıyeaek ka- bQkQm ifade enmeı. ] 
dar b311t bir balr.lkat olarak ka- Fakat bu •addecıle ki cı iş 
bul etmişlerdi. Fakat bu ehli 1'IJa sanat " tat.iri doğru ifade 

t l u edllmeaalttlr. Çook.n tıcuet kil 
Je il ı k:, dıılrna ayni aeb~plere nunumuıua 7 loci mıddeıl ka· 
istinat ettlrllmefbtş Te b 
de ayol mıblyet ve llQmue~QJbear. dııın ticari ebll1etlol takyld ft 

ı ı v miş '8 demiştir kt.. Kocası mtı 
v o mımıştır Bu buduata Jek- d 
dlterhıe muarız ll:t teıaı.ı.ı Ha e etmediği mndıietçe kon 

bl ..... llcıırt biç ltir it ve san'at yapa 
Je ıa t olmaktayız. 8 ıao ka ıaıtı burada maddenin ı ralıa· 
dua, Jaradılışı Te CIDllJet itibarı tıoa Daıaraa bakimin izin ver 
Ilı ehliyetsıı sayılmıştır. B zan 
dı kocaoıo baklmlyetı esıııı "u meaı ıellblyetl yok.tur. Şu bal 
ehli t ı " dı medeni kanundaki iş voya 

Je s z.ltl ııırarı kılmıştır. llD'at tabiri tieerı olmayan IQ 
Mıdıolyette eerı kalmıt cemi- ,. 
Jlllertle kadın elnılyet ltlbıırlle 1'eya &ao'at tekllade yeııhıa idi 
ehil bQkUmlerlo çatışmas1na mahal 

Jeblıdlr. Bu bal iptidai CI· kalmıyıcak.tı; bu noktaya te· 
ml1etlerdeo başlar Te zamnoa 
m k ..ı m11 etmekten kaatım. Evll ka 

ııa a111ar lıtlsnal ·olarak .. e. d 
1'11m ed 1 • ınıo lradeainln izharı bazı ab-

e ıe mişUr. Fak.at bu nli" hukuki bir netice tevltt 
tellkk.l medealyetla il l 
ka d ır emeıl edebllmeıl için k.ocuıoıo irade rııııa ıı ıbemmlyetlal k i 
bederek; buKlln mQtek&mll 81· zbarıoın lnılm11111 ıazıadır. 
ml1etıerde yıluıı evli k d ~·· Aklı lak.dlrdı kadınm ev itle· 
b111 karıt a ın ar rlal, '°cuklımıı l'lıaal ~derek 

1 ve Şartlara tabi eyli blltU 
O DllJanlar lie ber labad ' D l1Dlao101 biriÇteki lıl8f· 

kek bdar medeni tbllJet~ b:lr~ illllyetlne baaretmeıl bir ali• 
dlrler. 1(11flınlara •hll t .. hıyıtıadı huzur H ~aadetla 
maaı Feını ı i Jı tanın en eı11h k.aynaıı olan .... battı 0 1 ın cereyıııl ı ı 
baflaoaış ve buıan •ed ~rı •• 0 muı liıım 2elen evin intba-
letlerl11 kanuni rı.:ıd 11 mu. mını bozar. Fakat kıdıo eve 

Ezelloıle 1 Jer al •ıtı mQteaUlk itlerı dlledtaı eıbı 
muz ln.çre m:.edeıı~ kanunu yap blllr, bunun içla kocımadan 
kabul ettıeı eoı ıaanunuD lıla •llllAk mecburiyetuıde de 
kalarak kadın dll::•

11 hdık Qıldır. Kadı~na huıumet ehlıyeU, 
ve11 llll'ılla ı u ıaı lllealek dabı doııruıu huHumet bakkı 
•aaıt •bllJeU~ltal ıdebıtlr bu lımdar. Y ıul biç k.l1111eoıo mU 
mQQQ koymu t taaısctır. Hak aaıaeıloe füUraç &öıt~rmtik.ıl 
btrııı.tnta koş ur. Yalnız tıYlilık ılo d .. 

• runma i 0 ••• tırd oıebutr. Yalnıı 
b111 bUkOmler ıına aıatur ıtlıııaı Olıuık. k.adıoıa tıbııl 
d vardır ki b 1 kanuD k.0711 ' ura. mıUarı Aakkuuıa &ıçUucu ııhıa. 
CIDııı bıı.larıaıcu11aız, kırı ko. larlll "'"l h • ma k -u e ı.&ı.&111 aava11waa ka· 
tıa kıdu 111Q1ı.vat Dl Qo Oldu. Ujl, kuca hımaU Ue wUulleHlr. 
koıun111aııaı ltlllio Clalreılot&e GOrlllllJorkl eblı1all A•iz olan 
lar ko111nı1tur Yut fMieeek llaa uır bınıi bir ıanıı ıııbı edl 
nea k.avıa vı · t•ıt Uda IOJte. kat&ıll~ • laı• .. il bUillLll4ıtl8 tll lGlr. 
Bad •bliJılataıut aa lllak- bu bal lll4'0eni •Allyeıiaı ııt· 
Hlillk b rUaıatQ ~ttU, lael&1 IUrl bir DltlC4t11Ulır. 'U AılGe 
ınuuııa llıt•aır. ı J•netı batı k Qı v 

u 
1 

Q lclaıea& İ.t:QQUilD8 •1'i Ollll 
111ede111 k•.. lllaUıa ı -Dıum111 r 01 G&hıoıaı ıırnı •uHa.ım· 

cu IDlddtıı .. Öyle b UQ UQ lllar ı.' • 
lt&tl "' ıı tı • aırııa veıır, LIU bıafkatal· 

va t•er l ~ Uko.ıu Dı b11&lfl 
rını ldare lçıo ba 1 kc..ea lllıua aıaı ,.,~:'· rtıolu ~a~r. ı.nıııuı-
bua ılın1f uıuraa 1&1 11ıuı11 ka. llUtlelıra e,Q4ı1r; ~ıuau IJu w11a
boua11ııı ıerıtı t uı.11a karı biat e lam uır 11ttrbeıill~l 
Moll11aae11 llı ~lta •eıı ı111uıe~ il •lellı • Karı 11'* k~ ara-
llı lttıı.1111 r it 1e11 lla'at Q 

1 
J•Pllau her lllrhı laaH&r· 

ıı • ~Gebüır r11ı11 1Bt1111a 
l&Hltı&& ıanu, . Koeaoıa •iualu eıeı.,r • a" uçu11cll 

kıaaıaııoıa bl •l b111ı.ae, karı ıııat '- J•pu.a '" ) uk.ıaraaa 
ile ıı;ua•ı et~ea~ '•11 llo'ıa~ ler ıeoea taaarruıu auuım~1e
bUtlla •lle11ıo blruata ''J• ıı u!ı:~ 11uılıbtııraır. Y _ıuıı ıtıa· 
oıcauıullu 1-bl llıtaı.ıı•ll leab kUll C4 ıraaıoua Jı.pııau hu 
h•llua tar ı t tderae ""u •-• ı •uıııae1 .. 1 " ıı ıa • aaıD keaaeaı .. ı_ .. •ıuutt 11"'·" W•ll· 
c., "'1.,... Ga Terue~u.. ., ' -.... &&al ıa -a blr lf qq. -..o. lllle&ı IUDQU kl WU 

lle ltt.aıaııea • '•Jı ıııaa• •l blııe 0:r~~ltftr 01ııuu; kvc.ı 16 
!!!.!_1_!!t klUbı :~:u .. aı l•kCUrde çQacQ t•b•· kırı tıacat•ıı"'~ll ~ 

-. aııreu u 1110 bo - karşı ımıaw Oiı& 
~al<ının cq.c:undcın -!. bo1ıe11:~·~ ıçın duu 1lUküm 

Ol ıon vazı ç t~Pbe yuklil bu 

gu ı Jeller k n ınsa laıtut Ol Ul)I himayeye n •0 leUblr• H •r bıııa ı.· d Da fallıca ıeraır Kuealıiı 
ler. Haya~' •• ::eli ••rdar 11.r. ~rbuUyell aol117~1Ue 

- Bastarafı 1 de --

- Trabzoada bllh •sa son 
111maularda . nazarı dlkksh çe· 
k.-eek clertcode özill çalıtma • 
larıoa şotıll olduğumuz yardım 
ıevtnler comiyetloto gaytslol 
aolahrmomız 'l 

v ziyete ve işıo• ta111a 
men bAklm vı b tlı olduğuna 
löıteren bir emntyetle : 

- MemlekıttJ • yaıdıma 
mutıtııç kadmlarla. genç kızhırı 
korumak, iş evleri açınak. • Çl· 

hşcııaya mPcbur olan aoaeoin 
Qocutuoa b kmak, bu maksatla 
poponlJe veya k.rışler ııçaıak · 
dotumlarla alakadar olmak · · 
elti : l.)ae nıll işlerlleo ibarettır. 
~edl 

- Kurumun t şıkkUIDoden, 
b11gllne kadar gördtığl itler , 
Japtıtı yardımlar • ilerisi lçıo 
dOşUocıter, kımulsr · 'l 

- 1 v 11 9 4 1 tarltıtudu 
teşeklı.lll edeo kurumumuz. ge 
çirdigimız ııauıoaıı luşa kad r 
teşkıl4tlıoma lşleı l Oı ııade 
meoguı oldu . Kış bıustırın•.ı • 
wewıi!Letteli.l, fakir naık.ın 1a 
kacık llıllJ cıua yardım ttınek 
Qı re •• gırlşU2liDlZ teşebbU:stt.n 
elde edıhsn vOO Ur h.ııd:ı.r tur 
para) ı <ıııaıturak ılk tıı.-tliıyell 
wııl bu aurette &öster mış olduk. 

Bundıuı ba~tUl ~lwdı) t) ~a

dar, ı~ alley~ ooguw 'lfe ıHltıı 
uıe wuıı.useuelıle t: ~yu y&uaı11u 

Jııpıluııw vtt ftı.lıllr v .. uuıla yaıtaıı. 

ınr tııı.,lut)'o puıu ~jjıılwış ır • 
~u• ıaıaıwı uuırı:.lt; wue 

ııtc•ll. 1u11ur ıç111 ıpıuı KU1hı.ı1'. 
•ılııı:ı", du2uW ıfıu cu~. awvbl~ıu. 

bawwa , tuıo~nt ve l.>lr ki11Ulok 

v~ruw11kt•aıc . 
H ıı;ılulı , ru~ lıleıe J8IdUU 

Bina o'arak, eski ç euk taslrıe· 
me kurumunun yemf"khıtnesi 

ba işe hıbsls oJuarcalıtır. 
MUrecentlnr baş mı~tır. pek 

1akm~cı butaı blr başarıyn ulaş 

tmıc ğımızı umuyorum. 
Şu gllolerllı , Sumer sille 

m sında , cemiyetimiz meof6&· 
tloe bir gece tertip edih cek ve 
6 H zir n eec iı1 bir b o 
verllec kllr G rek sıaeroadtıkl 
gfce ı!Jln ve ger~k balo içıo 
m şgul im uouyoruz . 

C ıcl1etia varıdııtmı teşlul 

edan, na teotıhUllerl: b ılo. koı1 
ser. sergi tımısil, teberru. ş bsl 
yardımıardıın b şka bir de rozet 
hasılatı vardır kt • bu huıasta 

merkezle temas tıahndeyiı . 
Hor.et gell c~ tevz lata b ·Ş 

lamıtk suretli& bır rulktar gelir 
elde edecıjlz . 

- Hiilen c' lyetln k a ç 
azası vardır.? 

- Cemiyeti t Ş3kkUIQnde 
umumi zıı kHydı yapılmtt-U . 

Buna nazarım 800 yardımcı 
ezııınız vardır . Araya kıt gir 
memiş ve geuel euezden 111a 

kayıt m ll.>ıJJht ı vduıoae eeı 

wiş o s )dl bu ıktıu ı blr ıuıç 

wi•.l çogallDıQk ıuuwkinılt . 
MaK.bu~lur g lince aza kt.ıJ 

c.ıau yenıaon Oı uaııcalı.llr. 

huH ıızıtw z 6 llnct:; ıd.ıro 
lıe,yell ve ycaok az olwı.ık 

uzru yedl k.ı~, eu ıı.uırelllr. 

- Popoaı, e ve kreş erle , 
Jş e vhııo Çl11ı~m ~ckıt Ulfittı ıı.ıa~ 

ızıabat vcı iıeın ı ı;.uıı ( 
- J:< ıak rıık. d bl:lHie v.ıyıı 

erk gıo.ıu uı.i. (;) ~ıcuı~sı ooıu· 

) ıın u ur lıauıı ~u ıu.i " ıt.) u~l n, 
~ l aıwıua •uaıır oıuu wıuııı.ııııı 

tedu tuıli.ıwı ıuı ) eu~ wıuı 
s.•ğ uwı.1.t. uı e aı; c ~ uuz pvp.J 

l~UU16 Aiı.Uıhıı..ı.wı:ıK uz.r~ • 2t) 
l'ildıau IJ•.YidJuı..ıaıı. l.'11 1'.opu 
wıı~l ltH t p wauu.ıı~ ll•UWl-.t;U Ü•.)'d Vt;;Jll .liı.lt:~IU t:UCWilıl.}'t:U 
:l~V ıırıı a..o.ı<lul' ı..11r ~UıU' e tl1ı1 bUy Uö.lUI. Uu l t> Oü::hlı.t.Lı.ı 1~'1ı. 

llU .b.UYVtıl ~ ) u ilull llıôl uul 
wtııuıı ı~ 111· • 

şuaaık.i llalde , ~aaınlıırıı tl<1lyuruı.. ulrı l 1uuıouuo uuyu 
lf lllUı:U:U LttüllU tlUUUıi. wu!Lhtl &l;t lıit5V8f ı .. u~ı .. ıt.. 1ı..1U )~l~lU!l ili 

bır ıwevı 11.;wıuı• u;ıu ı;.:uı~17ur.ıı. i &till <hı, .l!.ııı::ıı l uu vucuıt oıı-
•ı.ıa ü"&~L.Wt:U 1Aiil4 .. JUü, !lı'.h;ı• 

ı~ıu ııuuuı..ıu üi'Uüwt:Kaı zlll ı,;.1 ıau .. t Ali.b.UJ' u uuuu ıçıcu ı.ıul 
uuıohut c.ulııuı ~ıu111:w~1ı1 ıı;ıu 1.aliıaır. U Allı.ıı1 a.ı:.) uvıı.)1 "~ 

~ UUl ~QUUll~••l• 

ı _,ıl"u lllüüihb üU\Ul.l UU 

l"lıUb.JltLıJJZ&u 11.ıQ~ ~llıKI Wııuw 

Y" l!Ui.ly tıhlKI Ku)'tı Ullll~ U 

a.v.ı. uuw .. 1ııuır . .uu...ıuu ıç.u a. .. n 

~uc~ ~u lıuoua.ıı •"'' cıı... 111.;~uo.c.ıu 

WldVCUl v" ~~'~.. ıu "" lulı.ı; 

tılll•.ıtıtı 1111u~ı1 leuoıutı1 tı uıa 

ft:l "L.UCl., ııın:r ~-.. Ht:lıııu. l~· 

uuuı.ıııuı Ltıu.u.b ez u ıı Oısıı 

ı.uılıuHa WUlilCıtı~l Lhı .. UL.U.ıuöll 

'-newmıs tıll l&Jlulr t:aııwu. 

tııı:ıuuz l b.UI u~ , liı; Ut;~U .. UU 

lhHUu uıuı.ıu.ı ·~ 1~ uıa~~uur uı 

U.Ht)'I cuuıtı, ıı .. 11.u lt:c.ılJUut cueu 
Aıı;.H.oyuı.uu, ~~u~uı bUıo:ı tuu Yeı 
Wt:lül.:A. ilJ lıl..l:iııUUtı l lh11.ıl kQa 

Ye iııllhill:iiUl iı:V wCb.h;u it: "\:l 

"QtC~KlUl A.U U..UU.UU:t.ll IJIU.Uf· 

wı~.11 . 
ış cv1utı ~ H .. ct: ; bu ~atı , 

01~1~, Ç llıtı~ll ı \.llll , .h011l ltııı.tı 

çııı..tıru.ıu , çıc K. a;ıoı liiı\tr )'tıpı 

İLC1k.l1 , 

bir Jolcıluk b ıcla latatült IY"' .... ·~~~ 
d •• ır •Ge. 
k:~•ıaa ıore elbetteltı b. del ol. 
.. _.•rı, ••r•Uerı. acılııır z lllllt 
..... _,. 111111. b l 1 •l.ıılı.tı, 

BiRKAÇ SATIRLA 
____ ......__ __ ------~~ 

B 1 • diteDı · 
• Jo culatu ii •• dır. 

ıı Pllrtaııı de p riizallı, Jılaut 
••-..... Vıı• ettır•elı: v b 
raM&a.lt ~~1~\&1'1ff1ltı1etıe : •• ~ 
.. L • .._ - G•ıUı ..... 

" IQllldır. • •&ı•ltir ol. 
-. IJ)b. edılı 

.... lı:tmu ltııi ,raez ki olrıa i11. 
iı ıdeı • il o,,._:•ıaa ıteııade, 
ret •• •lflt~n. bır lllrlil ... 
tırıp, :rolt .... ıalhıyeUaı detlt 
Jlrı•---·- ' ••••• , ..... 

---.ı '"1 .. laa vıa~ 
•IMlır. 

JLoaı.u 

Vapurlarda ekmek işi 
Karne il k 

ladıiı ilk e e mek v~rilmiye baş. 
kılan l ~Qlerde, seyahat zorunda 
••kabi~o cuıar • ekmeklerini karne 
lardı • Yapurdan tedarik ediyor· 

Bir hafta k d 
llaq) b • ar devam eden bu 'trad y 

1 
e enıe kaldırıldı • 

n .. _ o c:ulırı old k 
~- bb Lal' u ça meıgul edip, 

'"' u ın eı'-. . 'b 
' &lll il i devamına 

imkan yok mu ? 
Yemeğini suyunu veren vapur, 

ekmeğini neden vermesin ? 
Bundaki güçlük nerede, bir tür 

lü akıl ermiyor ? 
Deniz yollarının bu ciheti önem 

le göz önünde bulund gurmasıerek 
liğine işaret koyar, dıleriz • 

Halen. m lıenıeyo ihtiyacı 
mız vardır. Mak da uyguo bit 
işevi açı.bilmek için yioe, Tr b 
zunuo h'lyır sever zeogl:ılerlO 
den yardım Qmıl etmekteyiz. 

Trabzon içl8 çalışan bir es ~ 
onun sloeslade gelişip, mokedl 
mell şeceklir. 

Talil devreı,lnden istırad• 
eder k, kız e slllU&lloUo , ser· 
be t utö yesıoden, makloı, maO 
ken ve <·foktrlk otosu isteyect 
ğız . Bu bapla eostltQ mQdQril· 
nQa yardımını ricu eaece~ız . 

-· lımuwi bıfzıs::ııhha k:aoır
nuode bır (ııQt damlaıı)teşki14tJ 
vıırdır Bu lıusuitı l>lretlldU' 
noz var wı 'l 

- SUt d.ımlası JÇ D Yerdtt 
~imiz karar şOyJecfü : uakımıı 
çocuklrm tesbıt etltkteo soor11~1 

yavrulttra l) l ııüt tetıarık: ve tdV'° 

etmek bu ıu da tam teşeki.Dl 
~ttııtımız za nıao l tinli eyliye• 
cegı:1<· 

Şu citıcll bllbas ·a sOyleGLeı 
lsterıuı kl , Ceınıyeuo şıwıııye 
kııd11r ııordDiU işler biç wesıı · 
be.mıclacıır . 1'cı.1Jıon ıçlo ıcıe11l 

wabıyelle Ollill bır çoa. istek•., 
rlmız vu1d1r • Uu ist~.kleriuıiz JI 
taUu1.1'.Ub.U içla yıılUJZ blılw ÇI 

lı~wuwıı klltı detl.ctlr, l:sumeın • 
ıu~et aııvııı;&udı.ı outua 'l'rııbıoo 

lu uıo n ayıı, b)rı 7urdıoı oek' 
ltıW•lıi.t~yıı. . l'ruozouua Jı r cı • 
nettcu ısevdıaıw vu lu~au bltl' 
2 ru ıus oııın ıtrasınJıa bıııuoa· 

cıı1'. i:> r kııç dü~ku .. o a~vuıdır· 
w1:.~, o l-IW ı,_ıu ~n OU;> Uk. Z&. vı 
lı..ö) tıgıaır • 

lçt u o ıı ğ l ı buluadu~uoı 

UiftıtWeU.lK W ı;i 21Wlll y1111JIJ 
uıı, c~Wl.)cl rtıı.ugıaı da ayol 
se ~~ı. •Ylll l ueıJI ue bıaşnrnıa~ 
v~ ;, u, UlU.t..1'. i.u-.m; cı.uta!waı.r. 

tluu.aıa, aeıuı 2eyret v" )ıf" 
llıml flQı Utr KD .rordU~UDl 

İıJııro n > etı arka ııt ıırıwı ov· 
Wc1'. vo un ua~ DJıcuwuur. 

bay110 Lewan öarauıı, dub• 
Itızl11 yormı:ının ınıııfı:ııztık ol•" 
cagrnı ouşuudu&Uw ı~ıu, vvraıl' 
lZKlıat11 t şeKıı.ur ederek aırıl· 
<lııu. ÇULHA 

'*' 

BiR YAPRAK 
'- ..) 

Naz ve niyaz 
İlk.b lırırm sonlarınlla711 aJI• 

aa, &Uoe~'iu noıU hılituasıodaP 
henüz kurtulawadık .. 

Dlyorlaı ıu. yıız bcuı•uıı 
blrdeobird ynpıcak , sıcakJıt 

o 11ncu ;,ıi.ıaeıaıut ~elırla.ıı üiı1UUıf 
çullau&cık.tır • 

Sıc klar bastmncu ıo~uksd 
ya ak.ıu baş ıy cak., ıLyfiye y• 
p~olıırd n ba~ka, 1apamı1anlat 
dn t Ul glioleılndQ febrin ~oguoıJ 
b v&sıadan uı klııvuı k ~e teıııll 
buv ı ııl uL wt.ksadıie s ğukiıl 
y kısdıır ı.ız om k z ruoda ,ka 
lacuklır. 

lıl l dl~lne eöı e llkbab t 
gUoeşl gllıl otobUsler de oaıll 

1 
ist ana ıçladı.ıal ler • Bekı:: lılll 
güneş a kasına tı k undığı pet 

\ d~yl pı.rçleyıp ortıl 2• kasıp k• 
vurdu~u ıamıın o obDaler yiae 

1 yerlcrlndo Slfecık ve iararlarlll 
l dı. dev m edccekJ r.widlr. ? 

Akslol umRJul\ haki.kate 
~aba uygun dUşeclik .• 

TflXVlMC/ 
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Patates Ziraatı hakkında 
Çıfcilere 

3 - Gübrelemek: Fazla mahsul almak iste- Tohumluk olarak kullanılan patates yumru-
renler patates tarlasını mutlaka gübr .!lemelidir- larınm iriliğinin ehemmiyeti vardır. Tohumluk 
er .. rakat aslında kuvvetli olan tarlalara gübre patates ne çok iri ne de çok ufak olmalıdır. 
v::ıı:esede olur. Eft iyi gübre .. yan~~ş yani ol- Çok ~~ak yumrulartfaki gözler zayıf v~ azdır. 
; I şnuş, sıyahlaşmış ahır gubresıdır. Gübre Çok ır ı tohumlar tohumluk olarak kesılmedtn 
ar aya Sonbahar' da tarla sürülme•en evel ta- ı kullanılırs~ faıla tohumluk sarf edilmiş olur. En 
~nır, serpilir, tarla sürülürken bu da toprağ~ iyisi yumurta irillğindeki patatesleri kesmeden 
ırışır .. Yanmış ahır gübresi az miktarda bdu- ekmelid'r. Bu irilikte yetecek kadar tohumluk 

nlu~lor ııe ~~ patates, ekilirken açılan çizgilere bulunamBz:>a cev 'z iriliğine kadar olan yumru-

öğütler 

e ı e serpıh B .. 
b r. azı yerlerde mesela lnccsu, Ur- lardan da kullanılır. 15-20 gramdaa hafif olan r1 te Cııvercin, Tavuk gübreleri kullanırlar, yumruları tohumlukda kullanmamalıdır. Fakat 

t u~ ~r çok kuvetli gübrelerdir. Patates ekilecek tohvmluk bul•akda müşkilat çekenler bu sene 
ara a sonbaharda bir kaç gece koyun sürüsü için bundan daha ufaklarınıda 2-3 danesini bir 
~~~~mak ~uretile tarlayı gübrelemek usulü de ocata dikmek suretiyle kullanabilirler. Ufak to
ıy; ır. Es.kı~en memleketimize hariçten toz güb- humluğnn mahzuru ilk zamanl~r yavaş büyüme
,~. er gt:hrdı. Bunlar ciaslerin~ ve kuvvetlerine masindedir. Büyüme mevsimi dar olan yerlerde 
~o;e sonbaharda veya ille.baharda az veya çok yani ilkbaharı geç gelen ve son hahar donları 
ar ~y~ serpilir. Fakat bu hus-.ıda epeyce bilgi- erken başlı yad yerler de patatesin çabuk büyü

yl e dıhtıyAç vaıdır. Onun için ileride bu ghbre- mesi istene bildiğinden iri tohumluk ekmek la. 
er en bulmak. .. k.. d . . mum lla elauğunda patatese ya- zım ır. 
~aydan cınsı~tien olmadıtını, ne zaman ve ne 

a ar serpılccet. . . . . d .. 
rentuelidir. ını zıraat muallımle.ı ın en ot-

) k ~ • Tohumluk: Patates yetiştirmeıie tohum-

b~tk~ .•~ak patates yumruları kullanılır. Patates 
ı ısının Uzer· d k . 

1 . . . ID e ilçilk domateı gıhı nıeyve-
erıl.l ıçınde bul"nan demates tohumu gıbi ince 
~o~_u_mıardan da fide usuliyle patates yetiştiri
h-~ırse de bu Yalnız patates ıslii.hile uj'raşan 

u umet çifliklerinde yapılır. .. 

Elektrik şirketi akıiyonlarının 
satınahnma müddeti 

Belediye riyasetiaden: 1-4 
12 Niıan 942 •• d . Tra6 l le . L • - ltılJlın CI muoagaası hı tanı bulan ••n ı • trı~ 1 urlc A · . . 6al!'a _ ,J,J • • "•nım ıırlt•tı aluı!lonlarını mıı· 

;JI Q muuqetı ıçınd• 6 le l 
mat 011 • •ıa ı1eremıgen 'Oatandaıların 

azarrır ol111amaların ı 
rile 1/-.

5
_ ., . 1 emıncn beıedıge meclısı le.ara-

ka 94~ t•rıhıntle11 ilı6aren 11- 6-942 tarıhıne 
1u:"' 61

' 0 1 miid.tletie mlİ6•ıcıa ıııııe atıdclu ıartlar da· 
nde devam edilecektir. 

1 - Alcıigon /iatı JJ2 karıJ1tar. 
2 - AA:ıi•an be ,Jıl' ~ 

1 tl "' ı.C1'1 yai ı• 1 rAbzon iı banlca-
ın an elıraacalctır . 

J - Tr•6aon h · · ~le' r,., ... n i 6 le. arıcın •• ı hamiileriıı alc.ıigonlarıf'I/ 
lcartlılcl 1 an a•ı •amıaa i.lin mucidıtı ıç nd.• 1111La çı· 
dıllırl •;ıdi W,a poıta11• vertlilr.leri ıab t olaca/el.arın 6e-

e il• olunac"lctır. 
4 - bu ıemdit -JJ . • L lGcQ/c ma muuuılının nılanuntlun sonra yapı· 
racaallaruı n ..ı,LL i __ _ _ aaarı •ı".:at• a ınmıgacı;,ğı Utlr. olunur. 

iyi fide yetiştiren tütün ekicilerine 

ikramiye verilecek 
Trabzon inhisarlar başmüdürliğünden: 1-2 

Sajlam. pışlci n fle 'Oalc.tınde /ide gdiştirm•lc tütün 
zzraatınin en ~hemmigetli iş'erındendır. ldare111i• ha işi 
lagılcıle boşaraniar11 her gıl gapılacalc muıa6alcalarda 
mülcafgt cıerılecekıir. 

ou seneki mr.ısabalca 2j magista gapılacalc.tır. Mü· 
sah kaya ışt1Tak etmek istegıalerın şimdiden idtıremiz 
ıuıun 1abuıne müracaat etier•lc isimlerıni lcagt ettir••· 
ltri 'azımdır. 

Müsabalctıca birinci gelene 50, ile.inci ıelene 30 lua 
f.le ıiçüncuden ununc uya kati.ar birer talcdırname 'Oeriiecekt. r. 

Maballeıi 

Y c.n c11maıbala 

llôn 
Cuıai ------Munbediıa hane 

elyevm muobedia 
baoe arauı 

Şuk.aa tarakiam ıımalea k11rt 
02111 Ali ve k.ıamea yel &•r· 
bea molla otthı Hiiıeyıa uala 
cenuben Hamıl ve luımen aul 
&•r Hil .. yıo uat.a keı iıa .. ı ~a 
&aba ale mahdut 

Yui arıda c.nı ve evaaıfı aairui yauh bir parça rayrimoalr.uı 
eaaaen takıitaız ~5'1 yoklamaDıD 163 No. auDda aıçı molla Omer 02ıu 
lbrahı•ıa ıkon :J:.aU de vefatile veıueti HlaUan ~evi.ı ve Şı.baD v~ 
Saııb ve Zekıye ve .!:Lyyareyi terk oyiedı&ı vo bıuılardH ljjicvka lia 
lata mabi.emoı ıerıyeıınuen laaz.ua lı.ıhaı:ı.ıt K. &YVel iJl tarıb ve 
1323 i1o. lu bar kaı'a aonctle İfbU ıayruaeıaku1dei.i bııaeaiaiD taaa · 
mıoı 25 a1lua madeni Turk lıruı mukabilıado bıuedarı ve kız dardeşi 
Mezbue ıeyyaroJ• •attıaı ıdaiaaile D&aal8a teıtıla lalep e;dıımelı.teciir. 

lıb• ıeyrııaıulı..ulua eon b11k.ultu vaziyeli yerıade iı.eelenıaek 
uzore •abaUuad• tab4iıtat Ye 1Le1fı1at yapıhaak u.ı.er• :l4- l -942 
taribuıe aüa dilf pazar ıunu aaat 14 do maballuıe bir tabir.ak mem11ru 
ıöLdorı.ec:jtıodaD bar ayai hak iddıa edealcıia c:uemıdekı evrakı mtia 
bıtelerilo birhk.te daha evvel mubaf zl:ta vı:yabııt yev1111 mez."ilrdo 
buluıuc k m mura muraoaatlara ilin olunur. 

Boş Sandık ile 
Kiremit .';atılacak 

inhisarlar başmüdürlüğünden : 
Jdartmiz c..nha.rımızd.., me'rtul 1 O.J ad .t kzrtasige 

sandıiı Ue bir adet tdc l<ereitesi ve gapıdan ıölcülmiı 
bir milctar kereste oe 600 kadar kiremit satılaca/cfır . 

D .ğerleme 
ve teşekkür 

Bir kol & atı h ' ııı nııt arın 
m~vaffn~ olı! oıy caf!ı b"r şek.ilde 

bu d fa 1' .ıbıon kut.du LiC ı; ç.ıır· 

şısırıd.a 95 numarada saa!cı Mev· 
lüt Yakaoay btıyült bir ır.elıaıetle 
tamire muva'fak olduğuadaa bu 
mahir aanatkara memleket namına 
değerler ve teıoldtüı ederim. 

J .andr.rma alay komutanı 
Yarbay 

A i Rize Gürıoy 

11 ô n 
Vı:ıkfikeblr m hkemesl bııi · 

kihbetlndPn: 
Açık .ertırmn ile paraya çA· 

vlrlleeek. oho şuyuuo lzeleıl 

suri•t\le gayrimtH>KUllla paray11 
Ç"'Yrilmesi. 

1 - 0'l;riıneoko1Qo meY· 
khıl Ye matıalleıi ıokeQı ve nu
marası Ruk, ı·oı'Oode takdir 
oluoao kıymet kanunu sınl 935 
tarlb ve 91 nuıo rah bir puçı 
fıRdıkı1k 800 hra ve k40UDUHDI 
... iiS tısrıtı Vd 9.~ nuwııreda ka
yıtlı bir parça fıodıkhk: 600 il· 
rakl ceman 1400 •ıra luymetto. 
de buluoırn işbu 211yrlmeok.ulle· 
rin 81156000 lıts~~ ıtit>diJe işbu 
ıkl p ırç ı fandllmıc.ıann arlıroıu 

şıtrluatııt!IU 15 5-9~~ tıırlbln· 

den ltibuea 13 nu:nitra ıle mab· 
k.~me kıdeı.Diud~ mullyyen nu 
msras oda beri.esin gorebllınesl 
ıçlo açık ve ııawdı1 yazıJa olan· 
ludıan tuzla maJumttt almsk 'ı 
teyea1eE' lf ;.ıU şı.ırtoame1e 937.13 
do~ytt ouwurnile memurlyetı· 
miıe wuracıtat utmeJ(:rl 

:l - Artıı maya iştirak için 
}Ult&rlda yı ıı.ı zUzde 7,50 ola
b.,tlaıfo m.hll b1r bı:ıulurnın te. 
mıoat mektubu tevdi edllt.!cekıtr. 

3 - Gösterilen bUnde ar
t1rmaya iştirak. edenJer artırma 
şıtrLnı.ımesi uk.u ıuıuş ve lüzum . 
lu mıtlQı.od ıa &DDHf Vd buoları 
tamamen k.ebul etmiş ad itibar 
uıuoar. 

4 - Tdyla edilen znmanda 
g .ıyıim~nkul11tr D9 defa baauı. 
'1ıklıtn sonra en çok aı tıraoa 

lbale edilir. Anc:1k artırma be· 
deli mubawmen kıymethıl.A yQz • 
de yetmiş bt!şl bulmazsa oobeı 
"QJ d11tıa t ·mdlt ve ou ~eşlncl 
gUnll &)Di B:Jatta yapılt.C'lk ar· 
tırmadı o iıtyrimeukullerlo tı:ık· 
dır o1uoao mutıammeo kıymet· 
leD faZhlJB Çlk!Dtk fartlla 80 
çı.>k aıllraaıt llıaıe edı!et.Ulr. 

6 - O ıyıiaıeokuller kendi. 
ıine U:ıale oluuıuı kimse derlııal 
vt;ya verilen mllblel lçiud~ pa
rayı •ermezse lbale kararı feslı 
olunarak k oJıııılodeo evvd en 
JUK.selt teklltlü bulunaa klıaıe 
erllrmış olduQu aaaelli ıı1mıaa 
razı olursa oaa raıı olmaısa va 
1• bulunmı..zsı.ı bemeo on lte!f 
gbn mllddel!e crtarmaya1 çıkıt· 
ruıp 4tD çok arhra:ıa lbllle eııl lr. 

ilan 
Trabznn ıulb buk.u" bakimli

tiodeo: 
Müddei traoait lO cu İfl tme 

idaroaiae izaleteo Yekıli avukat 
Oımaa Zeki Soylu tarafıad .. müd. 
dealeyb Gümüıaoe belcdiyHiade 
mu~ayyel 23 pli.ta DO. I• kaa• 
yo:ı şolirii Heı t aleyhine ikame 
eyledıti zarar ziya~ daırHıDıa 

oa.ri muoaltemuiode middealeybin 
röıterıloo adteJto olmadıtı ve 
yari m•lum buhııımadıR-ından da. 
vıtıyenin ilioen icraaı ıfa k.ı ıı:ıdı· 

tı haido mıbk.emeyo relmedıti 

ve bir v itil ıoodermedı~i cıbetle 
bakluoda gıyap kararı ittibaa edil· 
mi4 vo muhıkemo !l-6-942 
p:rşembe saat 9 za bıraltılmııtır. 
MılddHleybin yevmi aezkQrde 
&abkemeya gelmedıti ve kaaaH 

Taliplerin 20-J-912 çar1amba ıiinü saat 14 de 

bir vekil rönderaediği takeird• 
mubakomeDİD rıyabıatia balulıeıtı 

cibetlo rıJap karara makaaaıaa 
kaia olmak ilzre keyfiyet ıa11te 
ile4• ili• ohuaw. lcomi•gona maractıatları. Z-2 



~5 Mavıs 942 
Ventyol 

• • 

s t f 1 k -=· ., y o ~~---.. --..---.. 
• smd Abd· ı 1 M •• • d ! • . e 1 oğ u HasaD kızı Asli Baltanın ~1 u J e a 
~ bır bap ev ile bir fındıklık bahçesi acele :~ ,.-tt:S~a::t:aa:t:m~1"'"-.t:~n=~t:sa::t11~..- ! 

satlıktır · Talip olanlar Doğu ş k ı 1 •ı ; 

Fabrikasında Bizim Şekeıciye mu:ac:a~ı:~ 1 1 Olrlİ(;)N11 AGA
11 
MEl)IJA lrORı 

" ..._. ~~a~~~~ ,.j J i' --Gibi dünyaca tanınmış üç büyük müe~~~~ .. \ 1 
sa t l ı k a r a z i il :,;:~;7ş~:t,'..:ttiğimiz l 942 model radyolarımız .. l 1 

Gü •• 1 
1 

'- Salonlarınızı süsleyecek çok güzel tipler- ~·~ 
muş_ ne vi ôyet makamından : deki yeni modellerimiz ses ve lambalarının 

Aslen Surmen ı· 1 'T' 

Tahsin kıralı· k e 
1 0 

1Jp 'rahzonda mllkim H a s a n ı dayanma keyfiyeti bakımından fevkalade ı 
'De arısı Ay ·ı Al' . S 

mutasarrıfı halnndakları ~e og 0 rn.ın ıınta lcögünde , üstünlüklere maliktir ( --··· 
borç a bt1lund ki _ 

60 
l flrazi ve 6ınal•rıncar. delagı ı ··.... Dinlemek arzu eden ve fazla\ ı 

idare hey'etin7n ;;ı :_
4

_ ira 67 ~uraşa icemedilclerinden izahat almak iıtiyeo radyo me· 
tahsili emval lcımu /J 2" t~n ve 65 sttgılı lcararile 1 ])ikkat ; Ekimlatör ' Batarya . r•~lıl~rının mağazamızı teşriflerioi . i 
kö de mutasarr f ~·;•n uncu madtlul muci6ince bu B bulunur. \,_dıle::•· • j 1 
gün rr:.üdt!.etle delıl t undukl•rı biitiin ı~gri mer.lcaller 27 i 
olm k ":,e " a ıge, topu vesair masraflt1r alır.ıye ait HARUNLAR M 1 

d 7,S dıp"'a~ı,.atoyeadkeı P.l "!0.z'cdilmiştir . Talip olaııların D uessesesı 
G çe erını t l' .. 
iimüşone vilag t' .d es ımı vızne etmek saretile ~---~-=-~~~~~-~:7.--=-~~~~·~s::s:ımr...wıl 

olunur. e ı 1 are heg'etine tn•raca•t etmeleri ilin 

4-4 
iki sen lik sa d" . 

DEFTERDA Y ıye ıcar arttırması 
7i 6 RLIKTı..\N : 8-8 

" ra zon lntr/cez ko l . 
Surmenc 'Ve Of lcaı l ıasl e Vakfıkebir. Alcçeabat. 
tanMnden 31 M. a a9rının sayclige resrnl 1 Haziran 942 
üz 'le agu 44 ta"ih. k 

ere r i seneliği ihale edilec ~~e adcr devam etmek 
942 tarihinden it'b eıınden lceg/iyd 1 Mayıs 
lconal ı aren 15 t" -d tna~tar. un mu Jetle miiıo1edtge 

Muhamme 'k• 
tur lh l n ı ı senelik /Jetle/' (.ı:ıı5 

· a e 15 Mayıs 942 t .h. 1 
' 0-lı lira .38 lcuruş-

saat "' de gopılacaktır. arı ıne miisadi/ c.ma günü 
Sartnamegi .. ,_ 

· formeK. ist I 
resır.e muracaat ederek Ör ~~en tr lıer tün varidat iJa. 
'i:a~~a,mm.en bedelin Yii~d eb;l;ler. l/tiz•ma talip olanlar 
lub emınat mtlctup ,,,. ok '. .olan 712 lire 83 kuraıa 
'Ve ur.~lı~ vi zarfı bir ii "çe~,nz havi zarf ile telclif mele· 

mu ur lü tJc • foncu zarf if · · le 
len 15 M ya ımıa/ı old • h tnsıııe eg11p k•palı 
darlıkt ~ıs 94.2 Cama -u~a alde gakaııea gösteri

muteşekkil kornfs gun1ı sa~t 14 de kadar defter· K Jona te'Odl t l . .. a l e mt erı ilan olunur, 

pa 1 zarf ile tuz naklı-
Yat eks'lt . 

Er~r~m i~hisarlar b! ~~Si 
,, c k 150 u,lılıs iuıları11« şBmudurlugünden . 
. 'b on ta on •yb ı , 
ıtı oren 1.5 

1
. z~n noklJgısi 3ö' an6arına sevlcola. 

lconalmuştar •n mudtl.etle kopal -4-9~2 t11rilaintien 
· ı ıar/ "' 1.1 2- lhal '' ı e münalcaıaga 

g _ e 15 -5 
unu saat 16 d - §42 ıün" 

gnpılaco.lc.tır a Er%•1anı inht une tısaı/iif eden cıım:ı 
3 · sarler 6 _ 

- Ba rıalc/; 0ınıuJürlüjiinde 
nın mııoalclcat t ~atın mıha,,. 

4 emınat p nıe11 &ede/' , 
1, b - TQ/ipierin ı arası 450 lir } •·.:n 6100 lira-

ra zon i hi llU no/c/ "'"ır 
lıisr.rlar rı sar/Qr ha - "'!l•ta ait Şart . 

ında IÖ1 bı'ı· llmı:durlıllcler '/ B nanııyi Erzurum 
5- · '' er ı e ayı 

A tkl j · aurt A 1 / • oel '-b r •ı.eJ..t 1 • şı:a e ın-
mo" uı muk b' . .ıp arı ihale 

postcu/g vd a ılınde le. • saatınctan 6. 
- --=---==-·ua re ıc le 0mııy0.. • ır saat ev-

e g 1, " reısl' · • 
ec llf.me/er k b •ııne verilmesi s ,.. • nl o/unmu. 2-2 

. oguksud 
Kıralık k k a 

Soğukau'd Ş 'le E 1 
rağındıı l< ~· otobüs du v e r 

ır oglu 1ıc- ı. llaııruf 
ayrı bir b"' oşKü ile ola11 • 
l.uııan 1 olük balinde b ' cıı iüzeı b' ve ıayfıycnin 

bıe a111 ık luın:ıı n:ıe. U· lutıe.ıa b ır nıcvkiinde bu. 
ve se z bab 1 . ' Yva ane kira) k 
ıyrı ayrı kir çe erıı .. birlikt • licr üç . ı tır. 

Soğukıu;y~ verilecektir~ ••ti lllevcut::;n de su teıi. 
111 

Dllllile fdatba.. • 
•lıllabilir ... nıı~dan ta faili t 

Erzak ve Saire Eksiltme İlanı 
Beşikdüzü köy enstitÜ!Ü ve eğitmen kursu mü. den: 

ıniktarı 
ırno 

Mubammea Tutarı Muvakkat 
Nevi o bedell temiaat 

K. S. Lira K. Ura K. 
Ekmek 1000610 
Pirlııç 600Q 
Makarna 3000 
Tuz 40v0 
Kuru tuuı1a '6000 
Sıtır eli 20000 
Koyua eti 10000 
Pd~tes liOOU 
Erlmış tere yaaı 120QO 
Gııı 2000 
Kesme wek.Qr 1500 
Toı ı,ıker 2500 
Çay öO 
Yumurt11 :,5000 
Zeytin öJOO 

adet 

Zeytıo ya~ı <trıoo 
liul~ur 6000 
Sır.ıte oOO 
lilma 1000 
Kuru Ozilın 1Goo 
Kay ha <>00 
Lıwoo ~Ouo adet 
J alıan bel vası 800 
Yoğurt Vfl sut ıocoo 
Saıumura, yıtprak 600 
Pır11a 60o0 
l'\rpa 10800 
Sawaa 10%0 
Kuru ot 5500 
Odun 2goooo 
Sabun •OOO 
Soda 2000 
Salça öUO 
Top labaoa 600U 
Portakal 20000 adet 
t>athcao 50000 
Domates 10000 
'faıe rasulya 5000 
Dolmalık. biber SOOO 
Tıtze UıQm l 000 
Tuıe incir 1000 
hıyar 30000 ede~ 
Tdıe kabak 5000 
Nı)hut ö01JO 

19 
80 

6 
45 
60 
70 
20 

200 
37 

120 
ıuo 
ısoo 

i 
90 

1)0 

20 
20 
90 

loO 
5 

140 
'..!5 
70 
20 

16 

60 

16 50 
15 
ıs 
4 

100 
2i 
80 
20 

4 
ı 

20 
:ııo 
:.w 
:w 
20 
5 

20 

19160 
4800 

HO 
2700 

12COO 
7000 
sooo 

24000 
7;0 

180u 
2900 

540 
1050 
3tno 
6750 

120 
~00 

U50 
goo 
150 

1120 
2500 
HO 

1200 
17~2 
164~ 
825 

l16CU 
4000 

öOO 
iO 

1200 
800 
ıuuo 
woo 
1000 
1000 
200 
200 

1500 
1000 

Mercimek ~evo 30 16QO 
Yerli beyaz peynir .ıooo 70 1400 
Katar pe7ııirı Kıırs 2000 170 3000 
Pırioo uuu aoo ye 210 
Kuru bamya 1000 ;,öO 260U 
Kuru incir 1000 60 .500 
Sarmusak ıoo 50 öQ 
Sotaa 9000 20 UWO 

ı - Beşikdü ,u koy enstltnıı ve köy eaitmeoleri Y•liıtlrme k UrlUDUD 1 
943 tarihine keliar lbtly::cı otan 7ukarıdıı motred .. tı yaıılı eızak vesaire ıı 5 
baren 16 gun mQddetıe açık ekıiltmeyı konmuştur . 

2·- şartnıtmeler her ıno okulda görllleblllr 

----
J437 
360 

18 
202 
900 
.525 
~;;5 

1800 
5'1 
ıas 
187 
40 
78 

23) 
506 

9 
15 

/oJ 
ö7 
18 
8! 

187 
.u 
90 
ı3a 
12.i 
61 

b70 
aoo 

37 
j 

90 
60 
7;, 

150 
76 
75 
15 
!5 
11~ 
'i) 

00 
00 

00 
60 
00 
00 
()0 
00 
2o 
00 
ao 
60 
75 
!5 
~::> 

00 
00 
25 
DO 
7ö 
00 
5o 
00 
00 
tiö 
18 75 
87 50 
O') 
00 
öO 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0() 
50 
00 

112 50 
105 00 
24!C> 00 

2U ~5 
187 50 
l7 50 
a 7-a 

13ö 00 

6 9~2 den 31 5 
942 tırıbinden ltl· 

3- E~uoiltme 26 8 942 sııll illnü saat 9 • 30 da Vakfikebir kazası belediye dairesinde mu· 
teştkkil komis~ouda yıpılı:cıık.tır • 

•- Muvakkat teminat miktarı her erıakın hizasında göaterllmlştir_. 
5- lıtekliler Ticaret odasında kayltli olduklarına dair belge lbrı;z eaece~lerdlr. 
6- lst kliierin 2!90 numaralı kanunun 15 inci maddtııl ahkamına göre muvakkat terrloat 

mRkbuzu ve mnktupltırım elulltmeye ~aş.lamadan bir aaıt enellne kadar tedarık edecek ve ı~· 
alltm:J ıaıtlerlode koml17oaa lbras edec:ekltrdJr. ı ot 

1 


