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İşte SÜMERDE bugece 

Son Gençlik 
1 

ismindeki bu !ilmi 7 den iO mişe 

28 şubat cumartesi günü 
akşamı Halkevine temsil edi
lecektir, 

1 kadar herkesin görmesi lazım bir filim 

\.. ~~~~~~-------.) - .) Rattacıa ıkt cıera eılı:u e SiyasT Gazete _ Trabzon e ı9ıncı yıl • Sa1ı 2SGi 

Sahip, Başmuharriri : Bekir Eükfıti Kulaksızoğlu • Şubat 25 Çarşamba 942 • Fiyatı 4 kuruştur İlan satırı 5 kuruştur 

alkevlerimizin Onuncu Vıld 
•• u 

Şehrimizde de coşgun Ha.lkevlerimizin Onuncu Yıldönümü bü
.. tezahurlerle ~utlan·~':·. tün vil8yete büyük çoşkunlukla. kutlandı 
De~işen Adam ,, muvaffakıyetle temsıl edıldı ~ -- .. 
Haıkevlerimiz.in onuncu Genel Sekreteri Erzurum y H lkev'ı b• 1 1 f k 1 Ad b t•• oldu Mebusu Doktor Fı''-rı· Tu-·erı·n Omra 0 lnCSlnln ÇO IŞmC OÇI iŞi ev O C e lr oren 

yıldönümü, pauır günü, mem K .. , 

leketin her tarafında oldu. Halkevlerinin kuruluşuodaki 
ğu gibi şehrimizde de coş mana ve maksattan ve yap 
gun tezahurlerle kutlanmıştır. tıkları hizmetlerden bahis 

22 Şubat pazar günü 
ülkü ocaklar1mız olan Halk· 
evlerimizin onuncu yıldö 
:ıümü idi. Bu münasebetle 
Vilavet dahilindeki Ha/koda· 

Halkevi ve Temsil salonu nutku büyük alaka ile takip 
bayraklarla dooaumış, köy· edilmiş ve müteakiben Halk. 
terden törene iştirak etmek evi Dil Edebiyat Komite· sı ve Halkevlerimizde ön 
üzere davul zurnalarile gelen sinden Te\lfik Vuralın Halk- ceden hazlfl11nan kutlama 
yurddaşlar sabahtan itiba· evlerinin vazife ve başcarı programlar1 tatbik edilmiş. 

ık 1 ·ı h · · konser. konferans ve tem· 
ren gündüz ve gece Ha • arı e şe rımız Halkevinin 

b 
sil/er verilmiş ve ;Türk iç-

evinde, Temsil salonu önün son ;r sene içitde yaptığı 
1 h 

timai hayatımn çok parlak 
de ve an caddelerde mi ıi izmetieri hülasa eden söy-

1 1 
· ışığını yakan helke'lleıimi· 

havalar ve mahalli oyun a· en dinlendikten s o n r a 
d b 

zin büyük inkilap hizmet· 
rile coşg tezahurler e u onuncu yıl marşile törene lefl hakkmda hit,,beler irad 
lunmuşlardır. ıon verilmiştir. edilmiştir. 

kutlama töreni geçen Gece Halkevi Temsil Bu meyanda Yomrada 
yıl olduğu gibi bu yıl da kolu tarafından Temsil Sa· yen;den inşa edilen Halkevi 
büyük Temsil Salonunda tonunda t« Değişen Adam» binasın da fevkalade bir 
yaptlmıştır. piyeh sahneye konmuş ve tezahurla açıhş töreni ya· 

Saat 15 de Ankara Halk muvaffakiyetle temsil edil· pılmıştır. Beledwe otobüs· 
evinde Riyaseticumhur or· miş, Temsilden önce ve per Jui Yomraya işletilmiş ve 
kestra heyeti tarafından de aralarında Halkevi cazı açı/iş törenine arzu eden 
çalınan istiklal marşı ayakta t&rafından güzel havalar vatandaşların iştirakleri te· 
dinlendikten sonra C. H. P. 1 ç.ahnmııtır. min edilmiştir. 

~==--=-==-==========~===~ ==""""~=-= ....... ---

Ankarada Alman Büyük Elçisi Van 
Papenin yakınında bir bomba patadı. 
r ~ . \ 

Reisicumhur hususi kalem müdijrlari i gönderer~k 
büyük Elçinin ve rsfikasının hatırlannı sordular. 

'\ ___ ..:.------------ ,,,.: .... 
Zabıta bir süikast ihtimali üzerinde ciddi surette durmakta 

tahkikat devam etmektedir 

Ankara 24 ( a. a. ) -

Bugün 24 şubat 1942 sabah 
saat 10 u 10 dakika geçe· 

rek Ankaraoın emniyet mey 

d ·ıe kavaklı dere ara 
anı ı .. 

sında Atatürk bulvarı uze· 
= 

Japon 
hareketleri 
devam ediyor 

görülmüştü. Vücudu parça· 
- A•ltası 2 de -

rinde bir bomba patlamış 

ve bir adam tamamen par. 
çal anmıştır. O saatte bir 1-:::::;;======::;;~~-=-=.-ı 

~ısaca 
adamın kucağında kumaş 
parçasile sar ıh bir cisim y · .,_ 
olduğu halde oradan gittiği 1 ne yag 

Halkevinde 
idman GUcQ Gcmçlık Kulu

bu 28 şubat cumı.rtesi gUnU 
akşamı HalkeYI temsil li&looun 
da lrnlub meofııatına olmak 
Dzere ( O KADIN ) adında ki 
piyesi temsil edecektir. 

Meselesi 
Trabzon co ~üzel yığ iıtibsal 

ve ihraç eden bir ıaemleltrttir • 
Öyleyken, CD iyiılndeD vazreçtilt, 
çarşı pazarda aleladesioi bulabil· 
mek dahı -aanki düşünülecek. baş 
ka k.ouulıtr yok.mU$ fiDi- fÜDÜD 
en mübım bir meacleıı oldu . 

Türk ve Porti bayrak~ 

/arife süslenen l lnamn et-
rafını binlerce köylü vatan· 
daşlar çevirmişti. Hepsinin 
ruhundan y"lşadıklau bu 
milli aünün gurur ve heye· 
cam taşıyorJu. Yomramn 
yeşil göğsünde bir çoban 
yıldızı gibi parlayan bu 
bilgi yuvası muhitindeki-
/erin bakıJfarım değiştirdi. 
Her ti.uafa millet ve bera· 
berlik sevgisinin derin sev· 
dasile açılan bu gözlerde 
milli ülküye hizmet etm~ 
nin imanlı ifadeleri oku· 
nuyordu. 

Binanın onüadeki mey· 
danlık halk ile dolmuş ve 
şöse yol dohı tören sonu
na kadar geçit vermez bir 
hale gelmıştir. Oftan ve 
Trabzondan gel~n otomo· 
bil ve kamyonlar merasim 
sonunu beklemeye mecbur 
kalmışıordı. 

Bayrak merasiminden sonra 
törene istiklal marşı ile baş· 
l•ndı. Ve bunu müteakip 
Parti Viiaye/ idare Heyeti 
Reisimiz ve hepimizin sev· 
diği centJ/m~n arkadaşımız 
/Ui Rıza işli be;İİğ ve kendi 
Şdhsına münl. tsrr tatlı ve 
mütevazi bir hitabla Vi· 
/ayet dahilındeki bu kültür 
kaynaklarının Yomrada en 
mükemmel tarzda yükselen 
yeni binasmm açılış töre· 
nine tösterilen büyük ala 
kgdan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ve büyük inki· 
lap hizmetlerine eçılan Ev· 
/erimizin Yomrada büyük 
vazifr:lenn başarılmasına 

amil olac~:Jmı söylemiş ve 

Yomra halkım bu inkilap 
abidesine kavuşdukldrmdan 
dolayı tebrik eylemiştir . 
Şiddetle alkışlanan bu nu
tuktan sonra binanın kapu 

Salonun bir köşesinde /erimize bugün yeniden 
kurulan 8ahneden halka daha bir çok halkevi /<a· 
eve/a sıhhi, zirai ve hukuki tll11caktzr. 
konferanslaı verilmiş ve Türk milleti için büyük 
sonra da (De.ğışen Adam) bir varlik olan bugün de bir 
piyesi Trabzon Halkevi 1 em kaç d a k / k a sonra 
sil Kolu tarafından sahneye muhterem Vahmizirı: kapu· 
konulmuştur. sunun kordela;,,,rnı keseceği 
Trabzondan gelen bütün bina inşaa}t( tamat11lanmış 
doktorlar bir tarafta s1r11 olan H;:ı1kevi binamızdır · 
bek/iven hastalan bakmış Bugür.;1 bu binan1n da açılış 
ve diger taraftan da yerli ttrer.'\ini kutlamakla ve gör
mallar pazan getirttiği çe m~lcle derin bir rrıerrınuni
şitlerle köylülerimize burada yet ve /}·ahtiyarlik duymak
'öatış yapmıştır . Aynca tayız. Yon.,ıramn ve Yomra 
Yomra Halkevl tarafmdan köylüsünün\ ka/Jttnrrı•s~n,, 
faktr ve muhtaç körlü/ere büyük yardınoı olacağı ~ııp• 
giyEcek eşya dağıtılmıştır. hesiz bulunant bt.J birıara 
Havanın rüzgarlı . soğuk kavuşduqunuzda>.'1 doları 
olmasma . rağm~n bugü11 'hepinizi candan ve: yürektel1 
çok neşelı geçmışt/r. Bıne. b .k d . A k • ıar; 
nın önünde davul zurna te " e erım. r "'S' •:, 

ile geç vakıtlaıa kadar mil· bu bina hepinizi? 
li rakslar yapılmış ve bütün 1 Her türlü dert/erın 
halk bu milli günıi derin başa vererek konuşa 

. . · · ıp bulac~ coşkunluk ıçerismde ge· çaresını aray 
çiJmiştir. J er burasıd1r. Hastalanmzm 

A. Rıza lşılın yaralllarımzın. başı ağıran· 
larınızın acısi burada dine· 

N t k cektir. · 
U U Milli düşüncenin. bera 

,... -- ---
Aziz yurttaşlarım · 

berligin, bir olmanın. vatan 
ve kardeşlik sevgisinin kay· 
naqı burası o/acakftr. Tarla
larınızm. bahçelerrnizin eki
minde ve yaşayış havaflnlZ· 

da yükselmeğe. rah tlığ~ 
doğı u yapacağrntz hamlenm 
s1rrın1 burada ogrenecek· 
siniz. buraya devam et/lkçe 
burada dertleşd kçc. konuş· 
dukca buqiinkü n ş .. mze 
. ı . -k d~ bu"uk aıniz 
ış ı ra e en , . 
daima sesınizi 1şıtecf.k/erd1r. 
Burası sizler içtn bı h yat 

mektebi bır hayal krlynağı 
olacaktı~. Bu b iyü/\ küttür 
abide.sine kavuşduğunuzden 

1 k bahltgarsmız 
do ayı ço . bu 
arkadac-/ar . . Soıleflml · 

.,.. · · ve 
rada bitirirken h pmıze _ -
bilhassa bu neşeli ~u~u 
bize yaşatan büyuklerınHzke 

Avustralya ile İngiltere 
arasındaki muvasala 

· yolları kesildi · · 

Cava şimdi 
temariıile 
çevrilmiştir. 
Japonlar artık Hin.t 

Okyanusunda mı ? 
Tokyo 24 ( a. a. ) -

-
Teşekkür 

80yOk. ve öueınll bir eme. 
lly11tı icap ettiren .bastolıiımm 
ameliyat ve • tedavisinde mem
leket bıstabaneıd baş bek.imi 
Opeer.ılOr l1ay AMullatı Zarah 
oğlunuo gö~terdık.leri derla ola 
kamu nıı)taD ve minuettarı 

oldu2um glbt arkt1daşlorlle hem. 
şlreleria de vazife• ve inttzam 
aşkını her l!l!'lll övmenin Qs 
tUode buluyorum. 

Pıyasadı etten e~meğ• ve 
ber türlü yiyecek maddelerınden 

-fantazı da dahil- fİyrcek eşyaya 

kadar, ama ucuz, ama pahalı her 
şey mevcut ve mobzül • Y aloı:ı 
ortadan çeltil'=n, ıırra kadem ba· 
san Trabzon malııulü olan yatdır. 

su11a gidilmış ve burada Muh· 
terem Valimiz Naci Kıcıman 
bu milli mef küre ocağmın 
çallşmay• a'ıltşmdan bahs· 
ederek büyük başarılar te· 

Neşe ve sevinç içinde 
kut/uladığımız bugün Halk· 
evlerimizin onuncu yıldö 
nümüdür. Vatammızın her 
köşesinde birer kültür kay
nağı olan me1tcut halkev-

mennisile kordelayı kesmiş Haftadabir 

I mı te • sev&ı ve saygı arı 

rar/arım. 

ve bütün halk ile birlikte = 1 • 
binaya girilmıştir. Bina fev- Utanmak da bir fazi ettır. 
l<atiide bir surette tezyin İ 1 d b k ·k· kişinin bir nsan ar a utanmak, hica etme , ı 1 • d'd ~ 

Askerlerin mutalialanna 
iÖre Cava şimdi tamamile 
çevrilmiştir, ve her tarafın· 
dan taarruza maruıdur. 

Son günlerde Balei ada
ıuun cenup burnu ve So 

- Aık111 :l de -

Teşekkürlerimin sunulma
sıoa degerli ~ezetenizln yardi· 
mıoı 1aygıla dilerim . 

Şakir ~ara Gengel 

Gelecek 
sayımızda 

Evvelce , yani ib·ac. yaııak. 

edildıgi zamın konulan fıat ba 
a-ücıkQ lstanbul f ıaUarı kaqmnda 
çok diişülıt bır mevlu'de olduğun· 
dan kualıırdan aıtık evvc!ki ııbi 
yat relmemckle bcı abcr • yolcu 
beraberinde getirilmek. iıtenen 

yağlara da müuade edilmiyor ve 
bazı köylerde• dere tepo aşmak 
ıuretile paıar ını.hılliııe çatpat 
ltlllbinden relen yatcıların ıfede· 

lcrioe göre , yoldan çevrilenler 
bile oluyormuş. 

E2'er bu ıözl•ı dotru İH , 

yağlar tevekkeli ıırra kadem baa 
11ıaın ı demek J 

ve tefriş edilmiş. salon ve arada yaşamağa mecbur oluşu ile hasıl olan en ıpl ı :• 
odalarda.lı(.i zerafet bütün cemiyetlerden başlar • Yine bu kabiliyet, insan adr _• 
bir cazibe olmı:.kla beraber fıtraten mevcuttur. Bu zamanla ferdin içinde .yaşa ıgı 
her vatandaşta derin bir cemiyetin bünyesin-r y~kında temas ederek ve yıne onun 
ça/lşma zevki uyandırıyor. 1 b-t·· 't t kd" t t bı· olarak inkişaf eder. 
P 

. . . k" • .. u un şeraı ve a ıya ına a . 'd 
aıti ıeısliğmdt ı degem B L ' • k. d" k" s··t- bir ömür ımtı a-., ·1 r ff, k. autıyar o ımse ır 1 : u un 

ve . sı sı e ~ . muva a ıyet- dınca kendini insanlığın bu mühim meziyetinden müberra 
lerınden bm olarak $ayıl- k 1 k h h . b" f T. fkA t - bur olmamı~hr. 
ması /azımgelen bu eserin ı aca er angı ır 11 ı ır ı ap e mege mec . _ 
meydana gelişinde çok içli Biz istiyoruz ki, kendisi ile müşterek bır gaye ug. 

d d .d. w tf w • • ülküdaşlan-
ve de 11amlı gayretler sarf· run a omuz omuza ı ınmege azı:ne ıgımız 
eden illi Rıza Işılı burada mız, müşterek yaşayış prensiplerinin icabında . ~muzları. 
takdir etmeden geçemlye· mıza yllkliyecej'i •ikletin altında bicab etmesını, kızar. 
~•#İZ· ... aauuu bU.iD. Zeki Ya~:nurdereli 
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Günün izleri Ankarada suikast 
1 

Müşterilerimizin , 
A 1 İKKATİNE il 

Mek up1anm - Beş tar fı 1 d!I - 1 yerine giderek tahkikata 
lanarak ölen ad m budur. başla~ışlardır. -1-

Bilhassa sayın baş vekilimizin ekimini emir 1 
Buyurdukları 1 

Patlayan bombanın da ken· Re~.sicumbur, hususi ka-
H11yat tezattan örü/mi! disin'n kucag~ınd k' . . lem mudürJerini göndererek 

bir nesiç gibi ... Hergün bi· 
1 

n ı cısı n b- "k El .. 
raz daha tersme giden ta. 0 duğu z nnolunmaktadır uyu çının ve refiknsanın 

O .. 1 d d · hatıralını sormuşlardır. Bas-

ISIR FASUL YA 1 
lihim nedense şu yolculuk " ra a ora nn gı: ç· ı ·ı d h ~ 

mekt l . . Vet.ı ~ ususi kalem mü 
esna mda bana 9ül~r gibi o an ıkı genç l.ız d" .. - .. d . 

mubt J'f ' . urunu goc ermışler ve ha· 
oldu · su t: 1 Y'rlerınd,.n hafif ricive vekili ile hariciye A Üç gündür sakin, ışık/J re e yaralanmışl rdır A '-A 'b· f h 

T ._ . · umumı t<>atı ı se aret aneye 
ok~ayıcı /Jir hava ile kara. h:rıb,n on m•tre '- k d'l . 'd k b'• .. r •• " d .. . ırn- en ı erı gı ere uyu" e çının 
deniz sularmda ilerlivoruz. ~r onde refıkasile birli!:. te hatırını sormuşlardır. 

Kimbilir: belki rü.zlerce gıt~~kle olan Alman büyük Bombanın, alman büyük 
Yolcunun talihinin kendısı·· elçısı bay V p 1 · ·ı f'k k d 

Ve emsali yaz ve kış mahsulleri üzerinde geçen seneler bizzat 
vaptığntHZ tecrübelerle gördiğiniz yüksek devamli ve emsalsiz I 

tesiri il; az~ ~a~ iy~ai mK olE T 1 on apen ile e çısı e re ı asının ya ının ıı 
ne malediyoTUm. rtfıkalnn, sadmenin tesirile patlamış olması zabıbyı, bu 

Her gün binbir havat ye~e düşmüşlerse de: kendi kö!ü. t'İyelli tertibin büyük 
kayğusile did nmeye alış- lerıne hiçbir zara 1 elçının şahsına müteveccih 

· · · d • f r o mamış 1 mh !tş m~ n1.kıçmk dt1 bır mü· dv~ se
0

arethaneye gitmişler o.dmd~sı ihtim li üzerinde 
ı Deşo··"irıtz ı ço sı"ıcı I ır. ahiliye Vekili ve an cı ıksur7tte durmağa sevk· UZVİ ve KİMYEVi G02RELERİMİZI 

tarafımızı saran kara v lisile dJ' etme tedır. 
• • ,J ,J • 1 b a ıye ve ıa. T hk.k d su ıçtnue ucgışıkliği ancak ıta memurları d b 

1 
k' a ı ata önemle evam 

köpüklenen dümen suyu er a va a olunuyor. 

Satışa çıkardığımızi miişterilerimize arz eyleriz. Elimizde bu sene az mikter. 
da gübre bulunması hasebiyle bu husus müşterilerimizin gübresiz kalmamaları 

yapıyor onda · mücadeltci içinde 269 Gemidin tamiri hitam 
hayatı, onda gerçek varlığı bulduğu halde bizat yahu 

~ için vaktinde gübrelerini almalarını gendileı ine bildirmeki luzumlı at eyleriz. ı 

1 satış ve.ri : Kitabi Hamdi ve Ma~tumlora ,,, 
onda blf mrzıy/ görür gtbf umanyalı dıler de De yoll rına devam 
ol •orum . 

~~Jl~~ ..... -~~~~ Uzuns·:.>kak Trabzon_ ~~ ~ 
~__. 

h d ettiler, nede geriye döndülu. 
B ,!laz kdpük.'er içinde ya U 1 bulu- Çünkü geminin kaptanı ve 

genç/igimıi11 üzeri kullenmi<I! f 
Japon 

.. n tay ası bulgar olduğu ve 
akışımı arıyonırn. Heyhat I On Opur bulgaristan da harp halinde ha eketleri 
Bu kadar su da at.,.s kaltr mı İ 

Fahri C)oruk stanbuldan K bulunduğu için yollarına de ' Baş tıırııfı 1 de 
d ara. vam etmek istemiyorlardı. matra adasının sunda boğa ~ 

Evlenm.e enizt! jade Binaenaleyh gemiyi geıldiği 1 zı japonlar tarafından işgal 
edildikten sonra denize iade etmekten başka edilmiştir. Bundım başka 

Memleketimiz:,n genç ve imkan ka madığı ciht:tle bu avustralya ile holanda hin-
kıymetli hukuk.cularımııdan Bir İnfilakla hususta alaka gösterecekleri 1 distan ve avustralya ile in· 
Kamil Ergün ~y ile akraba- z&nnedilen devletlerin mü- giltcre arasındaki muvasala 
!arından Ş" nret Kazmazın battı m ~ messillerine haber verı'ldı' ve yolları kesilmiştir. 
21 Şuba 942 Cumartesi l ~ 
gu"nü s .. at 21 de Halk . Ankara 24 ( gemi 23 Şubatta karade Nişi Nişi g zetesi, artık 

d ı e.vı A d ı n. a ) - nize iade edildi. japonyanın hint okyanusuna 
salonu J a ev ~nme törenleri na 

0 
u ajansının ~elahi- Ertesi günü sabahleyin girmesine hiçbir engel kal 

J ıış ve toren geç vakt Ytttar menbad h b 

kya~ı neş'eli bir bava içer; ddığına göre ? . ndber al. oğaz dışında yem burnunun ' madığıoı yazıyor. 
8 geçmiştir. · ı rumronyal b ıçın e 269 4-S mil kadar açığında 

ayın çiftleri tebrik eder Banama \:ad udi bulunan bir infilaktan sonra geminin Kızılay cemi yeti 
C:letler temenni ederiz. vapuru lstan~u~:h 15S~r'!~a batmakta olduğu haber alı-

---v.->...._ ııun 1941 . . ılkka. narak mahalline t blisiyeler kongresi 
Geoıi ~arıbınde geldi. gönderildi. S. Bi~~il. Çakıroğlu 

Şehrımızın yetiştird'V• 
d 

v ıgı 
nezih ve egerli gençlerin-
den ve Ticaret Vekalet' 
şube müdürlerinden arka~ 
daşımız Bilal Çakıroğlu vazi. 
feten Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

- -;\~ -
Alaeddin Gümüşoğlu 

Ankara Ziraat Müdürlü
ğünden Vilayetimiz Zıraat 
Müdürlügüne t&jiyer olarak 
tayın olunan yi.ıksek Ziraat 
Mübcodisi A aeddin Gümüş
oğlu şehrimize gelmış vaıi
fesine b şlamıştır. 
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Unutma 

.. . nıakınasında ta . . Trabzon Kızılay merke· 
muşkül ve hatta k mırı --:-A..J-- zrnin senelik kongresi 27-
olduğu intıbaın asden 0lüm 2 - 942 tarihine tesadıf 
zaların t mir·1

1 
vberhen arı- likçaabatte bıiyiık tülün eden cuma günü akşamı 

· a an ·1 t ·· ıkatnetini uza.t w esı e uccarı Flhmet Başatanın saat 20 de toplanacagrn-
Bır taraf tan bmaga başladı, on Yaşrndaki erkek çocuğu ı dan umum azanm ayni 
kabul edebil u ~ahudil ri J mencn jitten vefat etmişl1r gurı .,e sa atta Ha.kevi bı· 
1 d me~ı ıbtiın l b ba I I 0 en evletlerin A k a 1 sma sc:.bırlar dılenz. nasmda bu unmalar1. 
.. n ar daki ·----nıu~essillerine b. k 

ınur caat ed11d/r a? .deta Oklu dere ismi verildi 
Yahud'I . g gıbı bu 
kete i~~rı geldıkleri nıcımlı:- Belediye Encümeninden : 

e etmtk imkA A f 16 l o\ınadığ anı olup ya ı oy mahallesinden geçeu v~ f t!na bir isim e 
tar fta~d ar~ştırıldı. Diğer g;~edıten dere ismi Belcdıgc meclisinin 14-2-912 tah
Yollrırına ad uyahudilere ya ~ıhı içtimasında ( OKLU DERE) 1 adına çevrilmesi 
veya Watıı etıneleıı' a ul ?lunmuştur. 

gerı d.. B 
bırkaç dd 00tııeleri için l undan sonra bu dere adının ( OKLU DERE ) 

a lehli o arak al 
lunul:!u. &atta bu. ---- ınacagı sayın halka min olunur . 1-2 

lero~:·~~:~ı .~~~:· d:v1c1. Ağir işçi k~rneleri hakkı~da ilôn 
medı kımi de k b goster. Belediye R · · d 
yecc.ğıni bhd d~ ul cdeıni. Biitun m h lıl~ase~ın e~ =. 

k 
ır ı. Roınn eoind d • . 0 a attalcı ağır ışçı kartları yalnız Halk 

nın D ara & f nya- e eg1şı;, • · d 
t ıra de bu 1 ohnla M ecegın en şuhd ayı agır işçi ka1tını haiz 

rın romany t b n . rın art k k ,_ l k C' b 
ld ası Yahud' 26 ve 27 . .e me Kartlarını a ma uzere yu atın 

b
0

. uklarını, Cleml keti y l 
1 

muracaatl ıncı gunleri halke'Oindeki daimi büroya 
ır şekılde t k o su2 _ arı. 

r eltıkı . -
ve kcndiler:nin roın erıni y;----:---------------
kabu lcri sı bab· anyaya Urddaş . 
ol ıs mevzuu 

-------------a-nın-yaca-ğın-ı b_.=ildir=di.~ Kızılaya Üye QI 

Memur alınacak 
T. C. Ziraat bankası Trabzon 

Şubesinden : 
T11ıboon Tarım Kredi Kooperatiflerinde istihdam için 

ikisi bayan olmak üzere üç mühasip muavini alınacaktır. 
1 - musabaka imtihanı 4- 3 942 Çarşamba günü sa· 

at on dörtte Trabzon Ziraat hanlcasında yopılacaktır. 
2- lmtilıo.na iştiralc edebilmek için: 
A - Türk olmak 
B - En •• •rta tahsili bitirmiş olmak. 
C - t.rkelcler faal askerliğini ye pmıı bulunmak 
3 - Ba et1s11/ı haiz olanların 11şajıdaki vesaikltı bir

li/ede 3-3·942 ıali ıünü saat onilcige kadar 6ankamıza 
muracaot eylemiş olmaları lazımdır. 

A - Nuf •ı hüoiget ve tah5il flesilcaları asıl veya 
suretleri. 

B - lıüs11ülıal 'Oaralcasz 
C -· Btırılcamız dele.torundan alınacak sıhlu durum rapor• 

Müsabaka imtihaııı mevzuu 
1 - Türk~e 

2 - Türkiıe coğra/ gası 
3 - Türk tarihi 
4 - Matematik 

Nufus hüviyet cüzdanı olmıyanlar 
Ekmek karnesi alamıyocak 

Belediye Re;s)iğinden : 
Mart ayın.:ı ait ekmek le.artları her şahsın kendi 

nu/us cüzdanı görülmek suretıle dağıtıl•cağından nu/us 
hüviget cüsdanı olmayanların şabatın nilıayetmden evvel 
nu/us idaresine behemehal muracaatlcı almaları, nu/us 
hüviyet cüzd. m nu/us idaresince verilmeyecekse nu/usu 
muracaat et. ığı ne dair bu idareden •Irer flasika edinme· 
leri Lazımdır. 

Nu/us hiJ. r iyet cüzdanı veya mı/ usa muracaat vesi
kası olmagantur.ı mart ayı için ekmek. kartı verilmeye· 
ceği ilan o!unuı . 1 2-3 

Atasu Adı verildi 
Belediye Encümeninden : 
Ebedi Ş!f Atatürlcün hayatla iken şthrimiıi son 

teşriflerinde Trabzonlulara lütf ve . htdige eyledikleri 
'fenai içme sujjuna, Atafürlc.ün a:ıiı li.ttıralarmı ebediyen 
yaşatmak için Belediye meclisince ( ATASU ) adı o~
rildiiı bu sugun bum.lan sonra ba adla anılacajı sogin 
halka ilan olunur. .1-3 

G Yrirn~ k-- ---------------~--------------~------------------------~~-------
Boıç Mık fi lJ 1 

L. K. lı1 h Köy 

6 81 Seser~ lı1evkfi 
hanea/tı 

f{o. isim 
4148 Sr:seıa köyünden Osman bı'nı' 

hüseyln 
Sat'ş Artırma ilanı 

Tapu senedinin mütesar. 
tarihi No. 11/ın ismi 

K. evvel 9' osm11n bini 
323 hüseyin 

1si IYevı Mıktar 
tarla 8 ddnüm 7 dekar 

Hududu hısse mik. 
şarkan karamanoğlu kızı tam 
yanik hatun tarlası garben 

T C tarikiam, şimalen sahibi se . zz·r~ B net hanesi. cenuben yine me~ • ua an bure Fatma hatun tarlası 
Yukarıda evsah yazılı . as l T b ş b . d 

yede müddetı 320J numaral/:Yllmenkulun biı/nci ihale . . ra z on u es l n en • 
Mudürlyet odasmda Yapılacağı ~;un mucıbince 15 gün t~;m. 23-2 942 tanhir. . • . 

8n olunur dıt Cdıin ' · de }'G'pl/ac . ı • J•/ · . d .. ··z h "''d' /" k "/ d:" d .. • uştır. Bu s b 1 .. egı evı eıce ı/Bn euı mış ıse e suru en pey auı ı ayı garu me ı~tn en muza· 
e fp e burr.ci ıhale 12-3-912 perşembe gürıü stlat on a{tı:/11 Trabzon Ziraat Bankası 
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