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Fındık bu gün 20 ve 41 kuruşa satıldı . 
Müstahsiller, ihtiyacınızdan fazla pazarlara mal indirmezseniz fiyatları 

bu ayarda· tutmuş ve zarar etmemiş olur unuz! 

Sağlık işleri ---Bir nümune hastanesi 
Çok önemli 

Bir ıh,iyarın 
Karşılığıdır .. 

Kı) metli Baıbalıanım:.z 
•unulan ( TTabzonun dilelc· 
leri ) ara1ında tam taıkilaıli 
bir haıtane, bir nümane ha• 
tanui de yer almıı bulunma 
lıtadır • }"ura' un her yönünde 
oldafa gibi T rab.zonda da en 
.,olli iıler Ü%erinde gereti 
ltadar incelemeler yapan baı 
bolıanımı.z , Rıhtım · T ran•iı 
ile Gübre f abrilıa•ı gibi elıo · 
"orni alanında birden kalkın 
rnamıza imhan o• fır•at oe-
recelc olan ana iıler ara•ın. 
da •aglık oe eaenlık yönün· 
den dahi fok önemli bır ilati 
)'acı karıılıyacaıına hiç lcrıı 

lıa o/mıyım nümune laa•tan•· 
•İnin lıuruluıuna yol oe im· 
1'a11 oerttceklerini lluo11etle 
umuyor ue böyle bir laa•ta.-
nenin Trab-.zona oe Trabzon· 
iG beraber arka oe yan ille-
Fİrnize kazandıracoiı fa)'da· 
1-ırı oe dındıucetı ı.ztırapları 
daha r md:den ıo.zümüzün 

Önüne ••tirmek ıuretıyle ae 
Diniyor u..z •• 

Tam teıkilatlc b ·T h.ısta 

ne, ••rfekten n ühıtlmı.z ıfın 
fok ônt"m ıa,ıyan bir İl ve 
bır ihtıy'- çtır Böyle bir ha•· 
f<ıneye 'kauuımo.dıllca aajiık 
İflerımı4'rn, ıımdıye kadar oe 
iter zaman oldugu lftbi , ak 
•aklıkt 11 kartuiat:ılmuine 
inakan J oktur. Koca bır böl· 
••nin ı •lılı oe hayatıl ihti· 
l'cıçlcırr•ın, e li yataklı ve no · 
lııan teıkilcitlı bir memleket 
haııane.iyie karııianamıya 
ncaı 1.üpheafadir. Yan oearlca 
illerimızdtlf ~elen faaıtalorı 
alallilmek fôyLe durıun , ili 
naız ilçelerinden , uzak oe 
~akin lıö)'lerinclen dahi. 
6in bir zoı lukııı.r İfinde 
l•tirilen ;;auallı haıto.iarı , 
0lnaayıp 11erı pınrdıjımiz 
Çok kere vakıdır. Fenden , 
dolıtorclan meded umarak 
1 ?/en ve getırıl•n bu > urcldaı 
ları almamak, alı.ımamalı,rıe 
den ötu ü oluraa olaun acı
dır, ac lclıdır kuıkuauz . • . 

A gır oe t h .keli durum 
lQrla ~aıt.ı •. eye b ıuuran haı 
falora yardım el m zi ruat 
DtQdan, onların acılarını, •!· 
•ılarını, ~ekm•kl• oltlukları 
••tır•pları dindirm•tl.,., 1• 

Hava 
kurumunda 

Toplanh , yeni başkan 
Dün öyleden •onra ıehri 

rniz harJa karama üyeleri 
bir toplantı yopmıılardır . 

Bu toplantıda yeni Jan· 
darm• lıomatanımı.z bay Ta· 
hir Şeoki laaoa karama baı· 
lıunı Hf ilmiıtir • 

Üz:•rlerine çok önemli bir 
ö deo daha aımıı balan an 
yeni barkana baıarılar diler· 
iten fOk yerinde aördutümüz 
/;ıı ••fimden •onra laava ku· 
rama iılerinin yeniden iıtedi 
ıimiz. oe belclediiimi.z önemli 
/uamı alacotını lcuorJetle 
amarı.z • 
Hav~ tehlikesini hılen 

üye yazılma işleri 
Dan laaoa lcu·amanda ye· 

ni llaılıan IHıy Tahcr Şrvlıi· 
nin boılıonllf& altında yapı· 
lan iUı toplantıda laooa tela· 
lilıe•i iıleri 6urinde daıiın · 

meler •• lconaımalar olmuı, 
haoa telalilce•ini bilen üye 
yazma o• yazılma iılerine 
bıralııltlılı nolıtaclan baılanıp 

önemli bir halde deoam edıl 
meain• oe oovelce yazılanla
rın tealalaütlerınin lıabal ve 
talaıiline karar oerilmiıtir • 

KAR 
Ş. K.arabiaar - iki ıüa ~ 

deaberi devam eden J•imur-
dan ıoara ıababa karıı dai-
lara ve kaıabaya kar J•imıı · 
tar. 

pılabılm••İ mümkün olan 
yarddcıılılı oe in•anlık ödev· 
[erimizi yerine getırmeden 

Jaaıtan• kapılarını yüzlerine 
kapatmalı e~hattelıi hlf iıten 
miyen o• hatta çok defa çok 
fena teıirler yapan , dedılco· 

. da oe emniyet•izlilı haoaları 
yaratan . durumlara ) ol oe 
fırıat oermelctetiir • 

Uaon ~allardan beri yopı· 
lan denemelerle anloıılmııtır 
1ı; laaıu•ı idare J biıtcHiy~e 

0 •elan meocut ha•tane ıailık 
i:tiyaflarımızın yiı%a• birini 
bil• lı.arıılamaia yetm~z oe 
ydi,emez. Böyl• o'ar.ca bir 
ntlt11rı:le ha•taneıinin gerek • 
liii oe themi tekrar ~özleri· 

6niiı1de canla'!_mıı misin 
o 1aynr. 

B•lıir StUliti BEKE~ -

~ 

Elektrik 
Şehrin m~ydan ve bazı 
önemli sokaklarında 

ayd ııl ık )'Okmuş 
Büyük Fırtına Trab.zo.1a 

tam üc lfl!Ce karanlık icinde • • 
bıraktı. Kal.::ınima derui rci· 
ne dikilmiı olan direklerln 
düımeıi , kırılm?•ı bu •onu· 
cu dogur mu,ıur. 

Fakat artık o dü,er, 
lurılıın direklerin yerine yenr 
leri dikilmiı, Şehre ceryanın 
gelmemuine engel kolmamıı 
tır. Ve iıte ilci geceden beri• 
dır ki cervan welmiı , ıehir 
yeniden aydın illa kaorıımuı. 
tar • 

Yalnız ı~hrin çarıı cadde· 
leri oe çarıı>·a inen bazı yo! 
lar hala lıaranlık içind•dir • 

Bu noluonların da tamam• 
lanmaaı ldz.ımdır • 

bay Sül »ymao Mahir 
Bir m6tlJeUt1n beri Liıaon 

•o•yetui tarife iıleri için 
Anluratlo bulunan •oıyet• 
idar• mecli•İ boıkanı hay 
Süleyman Muhir eooelki aün 
İ•tcınbul yo 'üyle ve tarı ouF u 
ruyle ıehrimi.ze dönmüıtür. 

B ·ş motor hattı 
Gıresun - Dünkü fırtına· 

da lımanda demirlı iki yük 
molörü daha baıtmıtbr bun • 
larla bata'C motörlerin aayssı 
bPf İ bulmuıtar fırtına de•am 
ediyor. 

H Ikın sıhhati adına 

ıc~~~) 
Fındık 
Fiyatları 

Bir krç iÜndür fındık 
fiyatlarıa~a yükseliş kay de dil-
mektedir. 

Buıün sa~ ah borsasında : 
Yirmi bin kilo iç fındık 41 
ve 41,5 kuruıtan "276,500 kilo 
kabuklu lumbul fındık da 
19,5 kuruştan 20 kuruıa ka • 
dar ublmışdır. taleb iıteJidır. 

Büyük bir 
alakayla 

Takip edece-
ğiniz bir eser : 

(TRABZON 
TARİHi > 

Pek yakında 
YE.NİYOL 

f ayfelerinde 
7 R 

Fındık kabuğu va:3ak edilm~ljdir ! 
Fındık kabuiunuo, hamamlardı, fırınlarda ve evlerde 

odun yerine yakılması yüzünden, kıtın ıebri'l bu•asını ne 
kadar fenalaştırdı21 'le ı..u suretJe halkın sıhbatiD. n tı-bli • 
keJi bir duruma düıürdüiü maJumdu.r. Geçen kıt başlarında 
toplanan t11kurulda bu me1ele lronaıulmut. önümüzdeki yani 

bu kıı için y11ak edilmesine bile ıöz kesilmiıti. Aradan aylar 
ieçt•, koca bir y.1z ieçti ve nihayet önümüzdeki )nşda 
yakl•ştl işte .. Yiae bamımlara yüzlerce ve binlerce çuval hııoıp 
dıruyor. Şarkurul ıekiz ay aac.. ırerdij'i yasak edilme kara . 
rı uııutalmadıyıe ve o zamanki ı6zbirliğini fi>yle ıöz olıun 

' diye deiil de yerinde Ye fıydılı olduiaaa kani olnak yap • 
mitse sözüne Hbip olarak h•mamlaM JHM ı bildirtmeli. hal 
kın sıbbıtini baltalayan, saihk ve uenJik adına çok fen• 
IOrlUÇlar hl\Zırfıyan durumun 6nllne feçmeaİD çok yerinde 
bir ödev olduiana unutmam hdır. G&zümüzüa öııüade balkıa 
ııblnti. v :ardır Oaa zarar veren ıeylere 6n ve yol vern:;e mek 
ıerektır ! 

Tems il 

lstanbu opf ret heyet) 

Şehrl nıizde 
Dört beş gündür şehrimiıie 

bulunan lstaubul Operet hr y '. 
eti oün ıece Azerbayc :ıı un 
kudretli pıyes mubarrır! t r ı , • 
den Üzeyır Hıcı Bekof ın 
çok beyen 'lm iş ( ~eıhcdi 
load ) adh opetetiltı ilk tem· 
s ıini verdi •• 

Bır kaç yıl Ö!Jce kurduk ln· 
rı op eret heyctler~Ie şehrim ıe 
relen ve Tralızo.ı balkı üzı • 
rinde; muvaffakıyetle oyaad.k· 
la•ı - operetlerin baz dolu 
unutulmaz batıraJar&nı bırakın 
Bay lbsall ve bay SeJibi · Ab 
bas yine içdea ve takdirkar 
biılerle alkıılandılar. M'ıbedi 
lbadı bütün ıey~ciler ıonuıı ... 
kaciar ekıilmeyea bir hey,cın 
bır istekle ıeyrettilr. 

Memlekehmizde bir çık 
kereJer oynı.oan bu piyu 
h.ıkkında bir ıeyler söylem ~yi 
bir ıeyler çızmayı hemen he·· 
men hepimizin bHdiii için 
f .., zla gö üyorum. Yalnız şuı11 

ıöylemehyim ki Meıbedi lbı el 
adlı operetia en oJiut. ve en 
dolıun şeklini bize dün 11k-
ş am I stiiabul operet heyaH 
vermişdir. Bununla berabt r 
şehrimizde nınayet onbeııih 

kadar kalabıl ce gini duyduja 
muı bu heyetin bazı noks ·il· 
ları da yok deııı ldir. T ~msil
deu evvel sey. ttı g im ız varye· 
te numroları ve sololar um fu 
gumuz ~ıbi çııı<midı . D 11 1 
zecg in bdi led i m z bu He 
kı!i çok z yıf geldi b'ze. 
B y n Peııh n'ın ıeıi Lir.i 
c o.; u ı .ı.dı • Belki ilk 2ece -
l r.) ciı '4 ondan . 

H " l eu ü1u eks ji 
dek.orsuı. uku ır. M ıL fı b bu 
l ÜÇÜil d ec gım kusurhr ln 
seyaiıat baJ nde o. bu t t.•n 
ıil heyetinde gö üımem ri 
gereken uoks ol raı r. 

G elecek temı• llerde hu 
küçük eksıklerın de yok eci ıl t 

ce~ioi ve her gelect k temıi -
l nde daha olgun göreceğim'ıi 
kuvvetle umdugu JJ, her temml 
ettiğt es erı bütün ı ubile y•ş t· 
m 12• muvaffak olan lstanbui 
Operet bl!y'etini övmcğc 
dejer ıö,ürücı • 

H. M. 



Sayfa 2 

izle:r 
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Yersiz 
Hayvan 

Bakımı 

('JBNIYQL) 

H beşistan da 
seferberlik 

Olmasa gerek ... 
Keıtao~ kar ı yla Durna 

geçimi fırhnaJarı birleşdi ve 
pazar günü sabahmd n pazar· 
tui öileye kadar yağmurla 

beraber kuvveth bir yıldız 

Kar•yel • esti. Ve :bir çok 
zararlar yaptı. lşitdığimi:ze 

Koyurı beslemesi ı 
Koyuncu uğun kidt olması 

herşeyden önce havanların 

Adiaababa 1 - imparator 
gen•/ •e'erberlık ka .. nrn me· 
a ·ni imznlamrıtır la kot ulus 
/ar •osvde•ina bir •'7) gı gös 
termek i'iirr nc,rini gpç "ktir-
m:ıtir . 

ıore Kalenima köprüsüııün 
tahta k11mı yckıldı, kırk dört 
elektirik direğı devrildi •e . o 
bavalide bır çok mııır tarl ıı 
harap oldu. Hatta b r kaç 
evin yıkıl p bır iki kiş;nin 

boiulduğu ıöyl~ mekdedır . 
Dedızde de bir motor bstcaıı 
bir kaçı zo•la ku .. ulabılm ıtir. 
Burada bu ko bil zar r ardsn 
delilde fındık tücc rl r nın 
kayıpla11, clektmk so y t ı -
aia ılıiı'zliiindeo bahsetmek 
iıterim : 

Evveli elektirik noıyetesi 
ceryanın 1.e kadar ı:am~nds 

Ye ne vakıt ıeleceğ"ini b ika 
ya ilan ederek yabud da ıos 
:rete kap111na ıs cağı bir lev-
hayla bildi~melıydi. lıtc bu 
Jıpalmadıiı ceryanıo ne zaman 
ıeleceii bildirılmedigı ıçin 
Avıupaya mal ..,satmış ol n 
tüccarlar fındıiı imaya gelen 
Yapura ceryanıo kes'lmesi ve 
buiÜn yarin ıelecek diye 
motorlarını kurmadık:larından 
mal yükleyemem'şler müıkül 
mevkide kalmıılardır. Aradan 
dört aün geçdıj'a halde ancak 
ceryaa ıelebılmqdir. 

beılenmesiae bağladır· Koyun 
en zayıf ve otlmrı kısa otlak-
ıardan en çok istifade eden 
hayvandır. Fahat koyun kolay 
bt.slenir diye ona hiç önem 
vermemek, yemine dikkat 
etmemek de, çok: yanbştır. 

Kışiarı otlaklar karla ör 
tüldüğü zaman öuüoe bir avİı~ 
samandan b~şka bir ıey aatıl 
ouya11 koyunlar, zayıflar, has 
talanır ve h'.iıumıuz telefat 
yerirler. Anadolu' ela soiuk 
yıllarda koyunların göıü yıl 

dıracak kadar telefot verme • 
s'aıu en baı s bebi, yetiştiri • 
cinın y.;;zdaa tedbir almaması 
ağılın yanında birkaç ay yete 
cek kadar ot ve yem • bulun· 
durmamesldır. 

Koyun b~ılemeıini hayvan 
l rı guruplara eyırarak yap • 
mak laz,mdır. Ana ko, uol ra, 
2cbelere, :g be olm~yanlara 

todu ve şişeki rP, damızhja 

ayrılan erkek ve d şi kuzula -
ra hep ay11 yem vermeJidir. 
Y .apağı verımine fazla öııem 

verilen . koyı?nlan bi1ba11a 
eyi besleme~ ıi:ı.1mdır. Eyi 
bealenmeyr n koyurıların yapa· 
ğılan lü:ı.umuodan fazla ince 
lir, dayan1kı z olur. Kırkmada 
da az yapaiı verirler. 

Bunlardan baıka koyunla 
rın meralarda bulduklara 

Düıen direklerin pek ço otlar ve kendilerine Yerılca 
;a , az ıulu bu derenın genjt 

yemlerdekı maj'deniğ" madde-mecra11 ıçindedirler . Dere 
le .. , onların ·m ideuij' madde 

taıınca direkler su içinde ibtiyactoa bıç bir z mın tam kalmakta Ye bu bal çabuk olarak karıılam z. Ooun için çürümeleriqe ıebeb olmakta -
dır. lıte kırk döıt direiia koyun ağıllarında tuz hiç ek-

ıık olmamalıdır. Bilhaasa ara· birden y1kdm&11na ıebeb yal· 
aız fırtına aeğıl bır parça da z.iıi kumlu olan yerlerde yetir 
böyle bar yue dıkıJmeleri ve ıen nebaıtiar = kireçıizdirler 
az.un zamaMdır değııtırılmemiş vey hurJ kir .. çten fakirdirler. 
olmalarıdır. Soiukıuda bile Böyle yerle de yetişen koyun 

lar çelımsız, i.ncecık kt:mikli ba kabil, devrilmeleri yaklatao; 
kuzular cılız, kırkım verimi fU uki zaman kabadayılarının 

fesleri aibi İm•Da yatmıı nice az olur. Böyle yerlerde mer'a· 
direkler vardır. Hele PoHta ları kireçle ıübrelemeli bun • 
luhvuinın ıöyle kuk ellı adım dan başka koyunlara Yerilen 
•t•iıı1ad•ki elektirık direii yemlere yem kireci katata 
için akşamilk 1abahl1kdır lıdır. w 

ciuem bu ıöıüm bir hamur 1 AgıJJarda koyunlara her 
çubuzu 1ibı c!oı doiru olu ! zaman ıu vc•mek imkanı da 

H d
. .. k olmalıdır. Dışarlarda koyunla· 

ay ı tuccar1n ve ele trıkle ı l • k 1 rın su ancıgı a ar ıu arın 
çalışan imalitbanelerin , hatta k l t · 1 1 k ·k f veya uyu ııa arıaın emız 0 
e e trı aar ıyatının durmaı yle d kk t t J'd' B . . m ı na ı a e me ı ır. a 
ıosyetenın zararlar. laın bır t ki '- .. l d · w 1 . . a , .. go er, urıun ıu ar 
çare bır yol bulnarak - ım· h d ki d ı k 

A ve en e er en su ama tan 
kaa yokdur ımma - kapa k' l d K ı b k k çe ınme ı ır. e e e ve a 
tılabılecezın& farz eddım. Fa- .• ı. d b" 1 
k b .. l .. cııer a.ur u oy e ıulanan 
at u ıoz e gorülür, elle tu k l d .... 1 .. l b . kl . oyuc ar a goıu ur. ~ 

ta ur ır şe e gıreu, direk 50 K'l k d w 1 w d 
devrilmeleriJe hasıl olscak · k' b' ~ 0 a a~ •ı•r Jgı~Ida· 
bilb11aa Soauksu yolund~ ı ır w oyuna ışı.o ~fl' ~ 
k d. . .. t b k 

1 
bulundugu zaman bır kılo , yı 

en ını ıoı eren , u şe i k b. k"l 1 f 
hl • ı b. t 'b 1 j uru ot u: ı o yu a 11man1 te. ıK eıer ıç e ı ma e ge me• b. k 1 d _ k _ 

.~ ve bızim bu durum karşı· ır ı o a mum umıe yem 
ıında ıosyeteden direklerin pıncarı hesab etmelidir. Ay 

ld b. k ı 0 kl raca da yulaf veya arpa k lr • 
yı a ır ez o s:u ~o nma- k 

.. ü d ki · - - m s yle üspe karııtmlarak 
ıını, çur yen ıre erın goru· 1 0 k d h ı_ ;) g12m a ar er •Oyuna 
lerek deiittirilmcaini dıleme • 'k' - · d k · L d 

ı ı ogu" e verme ıcaue er. 
miz yeraiz olmasa '{erek •· Gebe olanlara bu yemden 

HALiT MUZAFFER dörtyüz sram ver-li bir 

süet 
hareketler 
yakın! 

Roma 30 - Habetiıhn 
da genel ıeferberlık aJin adıl· 

diği h.ılıckındaki resmi haber 
ler ıüel bareketluin batlıtDi•
cını daha ı.'yade yaklaştırmış 
olmaktadır bu haber o adar 
heyecanlı karşılanmııtır çünkü 
bu bir kaç ~ündür bekleniyor 
du . 

Atinada 
Kralcılar! 

Atine; 1- Haı. aa ojorı•ı 

nın özel ayturınclan ulusal 
kurul bu gün toplonacrıktır 

kralcı •tJy/avlordrıı bir ıura 
pun İc Oı! c nruluıul durum • 
ları ileri aürerek plebiaUn 
geriyi! bırokılmo•:nı oe he· 
men kralın ~etirilmui kara 
rını oermeaini kuruldan İ•te· 
meai ihtimali bulunduğa 

ıöyleniyor • 

Tarım hakauı 

Bafra - Tarım bakanı ve 
yanındakiler Samsun ilbayı 
ve puti bıık:anl ile birlikde 
bu akıam fehrimize ıelmitler 
ve ilcemıı.in t::mm işini hak 
kinda incelemelerde bulunmuı 
lardır. 

kazuıu oı.~olara altıyüz:gram 
ikı kuruıu olanlara dok uz yüz 
ırım heriÜD •ermelidir. 

Ka.1zular iç'n en eyi yem, 
ana ıütüdur. Kuzular en az 
3 - 4 ay &nalarrnı emmeli 
dirle·r. Emzirme zr.manluıoda 
da ana koyunlara küıpe 1 ıuhf 
kırması iibi yemler vererek 
aütleruıi çoialtmalıdır. Kuzu· 
lar 2 - 3 aylıkken yem ye 
aıej'e baılarlar . Kuı.ulara 
•iılda ayrı bir bölme yıpmah 
re buraya ana im} unlar sok· 
mamalıdır. Bu ırümkün ol -
mızaa kuzular 4 hdtahk 
olunca günde ıki ada ana -
lardan aynlıolllı üç - döıt 
ıaiit kad r ayrı bir yerde 
buluoıiurmahdır . Bölmeleıe 
ayrılan kuzulara en eyı cını • 
dea ince ku u ot verilir Ku 
ru ot yokaa Joı:ca vermelidir 
Ve yaYaf yRvaı arpı, yulaf 
kabilse yuliıf kırmasına alıı • 
tırmahdır. ilk ıünlerde kuru 
otu ız. yerler, ıonra ıoora 

ahtırlar. Yulaf ume veya 
kırma halinde ~ızuların öj'le· 
ye kadar yiyebilecekl•ri mik 
tarda verilmelidir. Altı hafta 
lık kuzulara günde 150 aram 
8 haltaltklara ~00 ıram yulaf 
bea;p etmelidir. 

Dı. S. BATU 

Artık gün 
meselesi ' • 

Adi•ababa 2 - R•ater 
oyları bildiriyor genel •efer· 
berlik ilanı art~k birkac gün 

J 

lük bır mes1;ledir henüz bu 
roda I u 1unan yabanc lar co 

' luk cocuklarım cibiteye gön· . 
dermeğe haz.ırlantyorlar. 

Malt da.n 
çıi<arılan 
ıtalyanlar 

Lo dra 2- R uter OJım· 
sımn mal adan öirend ğ"ne 
göre dord italyc.ın ~ maltadon 
t;ılz rılmıtdtr bunlar bir dch11 
malt ya dörıemiyeceklerd r . 
bunta.,.ın oraımda mo.ltadaki 
faf 'ıtlerin başkanı ve Roma 
bankv.sı §Uğbeaınin ileri gelen 
lerir.clen B. Frıskoh vardır bu 
nlar bir çok yıllardan beri 
ita/ya ıçirı maltaıia casuı uk 
ve p o agandacılık yaptlkla-
rından dolayı çıkarılmıılu . 

, eferberlık 
ve Cenevre 

Cenevre 30 - Habeş"ıtın 
da ilin edılen genel ıeferlıer 
lık imparato uuu asker topla 
mak buıusundaıımdiye kadar 
kalmış olduğu müteferrik ted 
Jırlere pek ez bir fey ekle • 
mit ol"cRkbr 1~ ler komitesi· 
ııın yarın toplaı~m•ıı muhte 
meldır . 

ltalya uçmanları 

Yola çıktı ! 
Napoli 2 - Mirallıa adın 

daki uçak ~ı:miai bir kcııç ta· 
r.e bombardıman açalı ve 
SBO ur;maııla yola fikmııtcr. 

logiltere, Fransa 
Pariı 3~ - Gantderinia 

iliisı habt'f seferberlı -
j'inden zlyade ingıhz d!t ba -
ka11lıit111n fra111ız dıt bak .. , 
hiınln sorgularına verdiii ce 
vaplarda gneteieribu cev,.pla 
-ın daha az genel ve daha 
aç k olmasını dılemekle bera 
ner bunlardan hoınud iÖtÜ 
yorlat • 

( .. --....... ,,,..-- ---...---
G \ Z ET hL ER 

ARASINDA 
\_ -----___ ___...._ 

A .. ıam - Kür;uk bi~ h6 
cek koca bir telefon kablo 
•unu boz.da . • 

Yeniyol - Eu11da ıoıı 
lcıc'P.k ne var : biz.de de bi 
fırtına kırk elektrik direğin 
yere •erdi ! 

Akıam- Yt!ni halin ikin 
ci ktamının yapılmaaına g• 
leeek aene baılanacak .• 
Yeniyo/- Biz.im 1arku ruldı 
da on dört aene •onra ıöy' 
bir .cözü 6e'iecek ve biT en 
gel fıkma:na 1959 )'ılın ıki 
ncı aitı ayi ıçinde dehi p oj 
•ının yaptırıima•ı •eki~ mu•• 
tenkif e karıı on altı reylı 
karar altına alınacaktır ! 

Akıam - ln11cltere hcıb•I 
muele•ini, mılietler cemiy•• 
tiyle ıtalya ara•ında bir dtı• 
va )'aptı •• 

Yeni)ol - Kolav kolay 
ifinden pkılamıyacak bıt 
daoa ! 

Kurun - Yerli ue ycı bati 
cı hif bir lıimaenin en lıüçalı 
ofr ıuplıeai olmamak lazım• 
dır kı yalnız italya ıle d . ğet 
bir deylet ara•ında deıil, 
herhanti baıka devletler aro 
11nda oluna olıun, türle top 
raklarına ve türle deni~lerin• 
uzak olmıyan yerlerde ael•t 
berlik, top ue tüfek hareket• 
leri olurken memleketin em• 
niyetı iLıe ıon derece laaHa• 
bulunan Curnhuriyeı itlare•i 
bu durum önünde lıayll•ı$ 
kalma~ •• 

Yeniyol •ft' Onu bilmİ)'•ll 
vana vay haline ! 

Kuran - imam yuhya 
devlet i,Lerini oiluna tcr/cd• 
miı • 

) eniyol - Ôyleya İ•lira
hat de /az.ım ! 

Kurun- 1914 ele miyiz? 
Y nıyol - Takvime balı 

anla111ın ! 
Kurun - Türkler dünya 

nın en HVimli in•anlarıdır • 
Yeniyol - Ôyleclir ı•r• 

cek ! • 

Alman, 
Berlinde 

Leh, Macar ... 
Hitlerle konuşmalar 

Berlin 30 - Havaı F j ası 
aylan bıldiriyor h tler ıoem 

boet konu4m111 ıki aaattenfez 
la ıür1L üş tür bu konuımada 

yalnız. b. goeriog boztr bulun 
muştur evvelce mıcar batba 
kanı ıie ancak 25 dakikalık 

bir göı üşme yapan b. von 
neuralh görüşmedeba, ır bulun 
mamııtır akşama doiru bay 

goemboeş aYusturya elçiıii le 
italyan' büyük e)çiıiai kabul 
~tmittir ııysaal cevenler bu 
iki dip'omat1n kabulünü ma 
cu alman konuımalarının avuı 
tu·v:a mac r vı~ ibılyan mıcar 
doıtıuk ilgılerine hiç bir fe • 
kilde z uar verecek mahiyette 
olmadıiını iÖıtermek iıtıeyea 
bir haıaket olarak tefıir et · 
mekted rler • 

t.~~~~~~~~+~~~~~~~Ad 

({ GENEL NÜFUS SA YİMİ ) 
~ 20 ilkteşrin pazar ! 
({ ' u 11ünün küc;ükleri yarının büyük/eridir • Sayımda}) 
(~en küçük fOcukları bile yazdırmayı unutmayinıa • • • ?) 
).!~~~iifl·4i~~ ..... ~~iY'~~iiiijii~~'-' 



l ~ NEDKALMiNA 

Doktor Operatör 
MUHİTTiN 

.&~sk:ezi J:ı.astar.ı.esi 

ope:ra tö:ı:ü 
Hast larını kunduracılar caddesi 
bınbirç şit mağazası üstündeki 

MUAYENEHANESİNDE 
kabul eder 3•6 __ .. 

p s 1 

Sathk hane "1iSl 
Kasım aıa mahallesinde Balkevi yanında 

21 umar d ki hane ve bir adet dükkio 
ac I e tl ktır. Alm~k isteyenler Avukat bay 
Rak ba .muracaatları alin olunr . 3-4 

~thk ev arsası 

.,. rahro un A 'asit mahallesinde sipahi 
p z ' 1 m , kı nde 350 zurr• mıırabbaında bir 
parça ev ars sı s ılıktır . f alipl~rın Avukat 
teJlal bay Abdiı k due muracaatıarı · 3-3 

ılan 
maa ve h&lak bat otla •ık 
tl!t kı11 ıelira •• refik•ıı 

bat aleılaleria• Trabıoa. ıalla laa • 
bk laakimliii•d•• ııtiHI .,ıe 
dili iıılei ıaya tl&mı beriae 
faru .. ~.U..iacle biaeh iki 
parp lıNabt• n Jair par9a dik 
kAa: ane11aia fi·ll 935 tarilal· 
•• .... elif Ah il•ll ... t 14 
de acUiJ• W.. ' lalade at•k 
arbnl• ..,.t le pblac iı•a 
•• tali ıabut etııeelıii "ya 

(Y!NIY•t) 

iLAN 
T a ... Mahkemeb•şkltabetin 
de : 

ç k art ma ile per•ya 
çevr cek sıayrı m nku ua ne 
o dagu • 

S o ar n b bç~ 600 arşrn 
b bç ve 4o arşın dükkan mr 
•••• 

G i mtn u iin bu uada· 
iu mevkı, mabiUesi , aokiİJ, 
aumroıa 

Faruı maballeai hızaraa 
935 tar la veı 43-44- 45 nu 
••r•1' 

Takdir olanan kıymet: 
600 arıun balaçe ı eo lıra 

SSo aııan bahçe 200 lir. 4o 
artın dükkio araaaı 2o hradar 

Artarmanıa J•pılacaj1 Jer 
ıüa aaaı: 

tra~ıon il B. K. ö &a· 
de 5-10-935 alla ı&nö 
• t 14 15 de 
1-iıba gayri menkulaa artar. 
ma prtaameai 5 9 935 tari 
hiadeaıtabarea 935 66 numara 
ile Trabzon M.B KD• aia ma 
ayyea aamaruıada lıerkeaıa 

ıörebılmeaı içua açık dır ilhda 
7a~h oluluclaa fazla mala • 
mat almak isteyenler itba ı•r 
taameJ• ve 935 -66 doıya 
aa r• ıile •••ari1etimiıe 
maracaat etmelidir • 
2 -artırmaya iıtırak'içia ya 
k~da yuah kıymetia • 7 .5 
a11betıade pey akceai •• ya 
milli bir bankam._ teminat me 
ktuı:u tevdı edıletekdir (124) 
3 - ipotek ı hibı alacaklılarla 
dıier alakadarlana Ye irtıfak 
hakkı uhıpleriaıa ı•Jri mea 
kal iizuı~dekı haldarlDı 1a-
lile fa•& ve aaaı.ı. 4air olaa· 
iddiala•-mutba ilbtatibjade iti 
barea Jlrm& ılaıçıad'e ••rakı 
•lllatelenle IMılaite ... .n 
yetımııe bildll'•elen icapeder 
akaı lıalde baklan tapa aıcıh· 
le •Dıt ol•aclıkca aat11 bede 
liaiD ,., .......... 1ı.lf ka· 
brlar. 
4 - ıiıteralea rbde art11mar 
ıtbrak etlenler artar•• prta 
•ellllloka•ut ve HlzamJli ma 
laaab almıı Ye b1111lara tema• 
mea kabal etmiı ad •• ıtibar 
olaaarlar. 
5- ta1iaedılea umaacla ı•J 
ri •••kal iç defa IMtraldık 
t a ıoara ea çok arbraaa ılla 
le edilir ucak utirma ltecleJi 
mah mmea kıyaeıia JiN1e 1et 
••ı be11aı ballaaa ••J• at11 
ııteyema alac•iua• nclaaal 
olaa dlıer alacaldaiar balaaap 
ta bedel baıalana o i•Jn ••• 
kul ıle temın eailm., aı.caldı· 
larıa mecm,aadaa fall•J• çık 
maıaa en çok arbraaia 
taahhticlti bakı kaı..k llere 
arbrma oabeı ı&a dalaa tem 
dit ye on beıiaci Jl•la laituaı 
olu 12 -11- •35 tanlaiDe 
maAtlif ıah sthai a,.ı Mat 
de ppılacak arbrmacla bedeli 

bat ,&rilea pe1 mua .. u. 
kıymetıa Jlade J•l• 1 bet ai. 
balmachiı takdarde oa IMı 
1111 clalaa ua&biacapa clair 
tuu• olaaa illa •aJıalrua 
yereaedea laataa.t& .,. ı:elara 

•• ı\lle,.aaıa ilN•e\Jıillla11 
•eçlıal bal•••-' it nhDe 
malalreme dia•lülııeıill.e ilaık 
olaadup telil I aaka ma 
kaim olmak lıore ıllı ol_,. 

Tam Aktarmasr 
ve ç nko eksiltnıesi 
ithalat gi.mrüğü dirt k orlügünden : 

104 Lira ktt fh itb 1 t ve d b'Ji t'caret ıümrilil am• 
bar a·ı üı rindeki Ç nko o uk rl ve çimento ile aınaı 
ve aktarmP.11 15 - O 935 ,.ününe tuad6f eJen ıab 

ıliDI aaat 15 de pazarlıkta mün•kataya konalmuıtur . 
Tabplerin • 7,5 mu't kkat teaıinatl•r'le ıümrlie 

•aracaatlara • . 2 - 4 

Kuru Yonca ve ot ks itmesi 
SÜELSATINALMAkomısyonund n 

l - Erz ncaa k•t• ve mü ıaeı leri h•yv•nata ibtiJ•C• 
için 779400 kilo kura yoaca 't'e ota ale aünilnde ıatekli 
ç·kmacbtaad D 24 1 teıran 935 gun t 15 de karu ot 
aaat 16 da ku u yonca ibıle ed imek üzere 7eaidea kapa 
h ekııltme7e koaulmaıtur , 

2 · Kura yoacınıa ı:auba me d li yrmi bin beı 
yü.a yetmıı lıra ır . ilk t mınab 6 7 ra 97 ,5 karuıtar • 
Karn vtuaüı mulı mmea bedeli oa do az bın yii.ı yetmiı 
alb lira ve ılk teminata 14 .. 8 lira 20 karattur • 
' l - Şarta meler erz'11caııda tümea nbaalma kom'ıyo· 

aaadaa bi i bedel Yerilir • 
4 - Şırtaameain dördüaci maddesine ıöre iateldderi 

2490 ıayalı arbrma ve eks lfm"! kanunun 32,33,34 el mad 
deleri mücıbıace tekbf aıeKtu\jlarıaı tanzim ve komiıyona 
ıh•le ıaataadaa bır 11at evvel Yermıı ba'anacaklarcbr. 1 4 

Sığır eti eksıltmesi 
Süel Satanalma komısyonundan 
1 Erıincaa ıarnizo unun kıta. ve müe11l'1eleri erata ıbti 
yaca için 129000 kilo ••iar etine bdip çıkmacbiıado •tak 
ebiltmeye konulmaıtar • 

a - Maha•mea bedeli 193~0 liradır • 
S - ilk temiaatı 1952 bradar • 
4 - Şırtaa•e•i eraıacaada nbaalma ko•iıyonuadaa 

verilece" • 
5 - ıbalesi 23 1 teırin 935 çarıamba ıüai ıaat 11 ele 

tl•e• uba •ima lromiayonaada y•pılacalıbr . 
6 iıteklileria 2490 aayıh kennaun maddei mahıulanaa 

:ıevfikaa belli ıtl• 't'e ••alta tllmen aataaalma komiıyoaaaa 
••racaatlan ilin elaaar . 2 - 4 

Un eksiltmesi 
Süel satınalma komisyonundan 

l - Eniacaa ı•nMıoma kıta Ye •lesaeıeleıi • ._ta ih.fl 
1acı içia 54000• kilo uaa talip plr•adJİlaclaa 1uül• ka· 
pah olarak ekailtmeJe koau\aaıt•r • 

2 - itala••••• ltecleli 7o'loo liraclır • 
1 - ilk teminata 4760 liHdır • 

4 - ıartaameyi 351 ku •t lıarıılıtmda et&iauada tthltea 
ıatıa a ma komiıyonand•D Yerilir • 

5 - ihaleli 23 tıtriaiııDi 935 ç1rı•mba ı&al Aat 15 
ele tOmu ıat111alma .. omııyonuacla. J•P lac:akbr • 

6 - ıarblameaia clardlbtcll aıaddui mtlcibi1tee iatelrli 
ler teklif me.ktahlarıaı 3490 aayıh arbıma •• eksiltme b-
nuaaaa S2,33,54 ci m•ddeJerl ahkimiaa teriik•• taui• 
ederek ilaale ıaabadaa bir ıa•t evveliae kadar erlİ•eaacla 
ttlmea .aJtıaalaa komiayoaa riyaıetiae Yerec elden Baa 
oluıar • 2 4 

Satılık ev şyas,, pardösü 
ÔEFTERDAflL IKTANı 

Hau ... i mal yeye aıt{ 8)parça ev eıy•ıile iki parca pard6 
ıl •• 'eldiveall 10 935Cu a ıDni ıaat lll de ltat paaaraada 
peı'• para ile ıatelacattedaa tel p olanlanntayia olaau ... 
Ye ııatta meaklı mıhılde komaiıyoaa maracıat etmeleri 
ıı&a olaaar • 3 - 4 

ıabt ldefemı• oalacataaa ne• 
ıbaai olaa diier alacalrlaJ•n• 
o ,.,,. ... kal ile t.•i• •dil 
•İf alac;aldılaıı aecmaaadaa 
faZl.1a plrmak prti1I ea çok 
vbra .. all.Je edalar lolyle bir 
ltMel elct. uilme11• ihale ya 
palmu ye ıataı talebi cllfer 
6 ptft l!~alrul kend'alae ılıa 
le olunan tm.n clerlaal .. ._,. 
Yeralt D •alalet IÇ•ade par•Ji 
•9' ue ılaele kırarı feabol• 
a•r•k lıe•dJS1adea enel ea ytl 
)Hlr hklift• ı,aıaaaa ki•• 
atlet• f ô1 •tabedellealmff'a 

• .ı...ou n11 olal• •• 

ıra balaa••IU ile••• • ile 
r&• mldcl tle arbrmaya tik•· 
llbp ea pk artar•• ilaale Mi 
lir ıki ibalfp an•claki hrlc 
•• ıeçea ııa er iç • Jllde 
beıtea lı ... p olaaacak fa 'z •• 
diier zararlar ayrica laik•• 
hacd kalmaııaa •e.-l1eti 
miıc: •I cıdan tis..Jl ol ... 
•ad ,.(133) ,.,.. pardaa G· 
memk'! aa J'lkar1da tlaterilea 
5 .. O tarihiıde tran.. M • 
bıı kita et ocluaada itk illa 
• ılıterilea utar .. pıtu • 
•"•· da'reaia•• •blacatl illa 
oı,..,. 
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ABO· E 
Seneliği 500, Altı aylığı 300, 

üç Aylığı 175 krıTU1 

( NÜSHAS 
4 Kuruştur 

4 Sayfa 

ilan aatırı J 5 ~.~ . u:ıtar Reklamlar 
paz. .riıta tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günlen Ç1kf r G ZEtE ve ASI~ ,. • iS L. 

l YEDiKUL G ZH N Sı 1 • 
Bil bassa demir işlerinin hüsnü muh fazası ı 

1 1 için şayanı tavsiye 

1 Pasla • h z ıy o l Stoklan C.aima hazır bulundurmaktadır. 1 

\.MURACA TOLU 

Satış 
• A r ~a 1 

kö)Ü nevi DO kiyrneti c.: u T. 
L K. 

Hoıtimaıya emlak ve aru:i 1o·12 400 M. 
" ,, 41 25e " ,, ,, 46 310 " • " 129 1:- o " 
" " 42 43 300 " kubah 128 160 M. n 

kireçhane "' 133 80 M 
soiukıu harap hane 49 300 Rus 

" tarJa 49 25 ,, . 
polita " 79 45 .M 
masoaaibala ,, 00 lo1o Rus 
kalem en n 15 3lo M 
DEFTE T • • 

Yukarda evs f y z lı lk.yrtle i peş·n 
p ara He onhf'ş ~ün müd rılm şt r tol p 
olaolnr1n "' 7,S d boz o rıl b r kte .ertırm tar hı olan 15-
1 o·935 sah günü s j i 4 de dcfterd rlıkta toplanac~k ko • 
misyona muracaatluı 1 - l 

Defterci rl • • 
Dabnhana caddeş nd yi t c ret 

etmekte iken t rkı l c r t h ıkam ı 
mechul bulunan b ıT o 1- 933 tart 
hinden 17- 6 934 l r h 9.l rumor, lı ıhbar· 
name mucibince 27 lira S9 ku ş k "" "'i, 4 /ıra J J kwuş 
ceza , 6 lira 30 kuruı buhran ver gıaı tarhedılm ·,tir . 

iıbu ilan tarihinden itıb:ıren otuz gün 7.arfında itirnz 
edilmediği takclircle m atruh Vt!rcinin k atlyet keabedecegi 
ilan olarıur . 

Gay i menkul s tış aı tırması • • 
MahaJJeıi 

Ayafilbo 
iıkender paşa 

Sokağ• 

Kilise 
Erzurum 

Nevi 

Hane 
30ti nı. mu. arsa 

k. m. T 
L. k . 
200 M. 
75 Etmeni 

" 
" 

Sa ıb yazıcı ogıu 
limonlu ve mektep 

40 m. m. " 
Harap bir ocıalı ve 
m a bahçe ve harap 
cö emes z r.:ı ktep 

M.'Ng 

225 
276 
246 
360 
361 
388 

25 

600 

M. 

d bakbnae 

kemerk va 
eksotha · 

" k sım ağa 

tuzlu çeşme 

,, 
,, 

:ıs rrf oğlu 

y n'dı kıliıesi 
~o gf'ç oğlu 
kaptan oğ1u 
L ;.gı 

totos oğlu 

modoş 
ayakirynki 

D • FTE!: 

h r p b ne ve ikı ah -
ş p duk in 
ıkı od ve t şlık 
447 m. mu na 

45 met e m. ars 
20 da bır mutabak 

ve h r p duld~aa 
bir oda ve kömürlük 
ve havlu ve ti\Ş duvar 
168 m. mu. cı ga 
139 metre t8 santim 
mur bbai 2rs 

LI TAN: 

1-!2 13 
29 
43-44 
34 

106 
107 

232 
120 
130 
131 

300 
60 

100 
12 

500 

200 
45 

70 

" 

Ermeni 
M. 
M. 
M. 

Ruı 

M. 
M. 

M. 

Yukanda ev ~fi y z lı gayri bn rnü ·'yetleri p in para He on Deş gün müddetle 
artırmava çık rıJmışt .tnlıb o l rın ~ 1,5 d boz to arıle birlıkte art1rma tarıhi olan 18 lo· 
935 cuma günü saat 14 de d fterd rlıkti topl uacak komisyona murıtcaatları • 1-4 

ilan 
Trabzon sulh hukuk h kim-

Jiiinden : 
Kale lupusu iltisal nde 

maa müşlemııat bır b p hane 
nin malum hıs esi : 
Takdar cdılen kıymet 700 l1r2 

So•ha m b lles nde ks.bve 
hane a s sı : 

Trkdır edıiec kı)&:ı t loo 
hra 

Semeı cılerde ır b" p auk 
kanın nı um hısses : 

Takdır edıleo kı} mtt 225 
lira 

z DOS b Öpı Ü Ü 1 ınu ... ki 
tarl11ılUD r.;ı.ıı. um h s sı 

tak dır ec ueu As.•) md Si lıra 
s\ m tu rc.e w r p cıuk 

kanın m ıuoı hısseıu • 
Takdır eduen kıymet 260 

lira 
Sen:~- cılerde birbapat haoıuuı 

bulunan k msel e arzedilmiş 
oldugu bedel ı!e &tlm ğa r..:zi 
olmad g od n hemen onbeş 
gün muddetle rtırm ya çik 
rılm sı lb: cı g m ş ve ışbu 

g.yrı m o uUerıo rlerma şut· 
o mfs /J. lo 9.oi5 t rıbıoden 

ıtı .. ren ııo ılc TraLz.on ıulh 

m h emea ode berkesıo göre-
bılıa sı ıç D açık bulunmuı 

old gundao ılaoda ) ııli olan 
la a il f zla m. um t isteyen 
ler ış u ş rtncme}e dosya ~ 

ııu ıle m murıyehmıze wu-
racs at et eladır • 

4 - Gösterilen günde ar· 
tırmaya iştirıık edenler artır 
m ıartnamesini okumuş ve 
lüzumlü ma!umati ılm•ı ve 
bunları temamen kabul etmiı 
ad ye ıtıbar oluııurlar • 

5 - Tayin edilen zamaa 
da g --yri meulıul üç defa bai 
rJJdıktan aonra en çok artira 
na ihale edilecektir • 

6 - if ayri menkul kendi-
aıoe ıbale olunan kimae der -
hal veya verılen roüblct içia· 
de d.,,yi vermezae ib.aie karari 
feı o.uuarak k.endmncien ev 
vel )Üiisek tekhfte bulunıa 
lıumaeye aaz.etm ı t olduiu be -

2 - artır )8 ıştiıak için 
yukarda y z h kı>metın yüzde 
yedı b&ıç.uk llıabetıude pey ak de.le aJm.ğa razı olurıa ona 

b ı.. '- ru.ı o .ııuızaa veya buiuomazsa 
ceı1' y~ 1h ar ı.;iioııı;..nın te-
mıudt mektut u tevdı eauecek hemeo 011bEŞ ıün müddetle 
tır . atlıa aıaya ç.ıku . aıp en çok 

l k h b l k ar ı.rana ıh.-11: eaı.lar • 3 - ıpo ıa ı ı a 1aca . 
lılarla chae iilakuıuların Ye ıkı ıha.le arHıodakı fark ve 
artdak h kkı sabıplerınıo gay ı geçen günler ıçin yüzfd~ bet 

ilan 
· k l d k' b k' ten lıei .. p oıuoacak aız ve 

rı men u uzerın e ı a .arın 

f dı&er ı.aıarıar •yuca bükme h ıuau1e ız ve maıuıfa dair u hacet kaimakıızın memuriyeti 

maıüm h Huı : 
men yol garbeo gümrükcü oi Takdır eclıleu kı)met 551 
Ju ah ver s leri fındıklığı şi lıra • 

T apudirek tör lüğündPn 
Mesonai zir 
Konak 11lb mevkii şarkan 

gümrükcü oğlu osman verese 
!eri tar le sı şıma.len tar kı m 
garben iÜmrükcü öğlu meh 
met vercıcleri tarlası cenubeu 
sabiOi ıenet fıodıklıgı ve kıs 
men gümrükcü oğlu osm n ve 
r« ıel~ri ile mahdut tarla dö 6 
l u dıhi şıtrkan gümrül cüoğ 
lu osmın vereseleri fındıkJ gı 
ıimalen ı~bibi senet tarlası 
ye kısmen gümrükcü oğlu 
mehmet verfs'!leri tarlası g< r 
btn gümrükcü o~lu mehmet 
•tr~ıeleri f ındıklJğı ve cenü • 
ben balep oğlu buan t•rlHı 
9e fınıiıkJığı ile mahdut fın . 
dıklık dö 6 

Bo dahi 
Şımalt~n gümrükcü 

otlu auıtıfı fındıklıiı ve kıs 

m len g• mıükcü oğluosmım 
veres Jerı fındıklığı ve kısmen l · Yukuda yazılı 6 p r 
mr hmt eveı neleri tE)rlaaı gar ça iayrı m enkul uın mut erı
ben ali oğlu çalılığı kısmen ıi ıatış tedehr.ı ödt medii; n 
gö'DrÜ ci oğlu kli verueleri 
ç lıJ ğı ıle mahdut fındıkhk den ıbalenın f shuıe ve ıcr 
dö 13 ıf!aı k.Gliuc un l.>3 ncu m.dde 

Bu d bi l •ı hükmüne tevfıkan kcnduuu 
Ş rk o güm ükcU oğ · deo evvel t:D )Ükak te~dıfte 

lu QS an veor Jera t rlası şi· 
m 1 n giimıukcü oğlu bü,ey n 

aıiyeye terk ederek buol r 
rasında ışbu yerlerın beyıo 

lerıade rıza:larile harıcen tef 
rık ve taksim ederek osmnn 
kendısine aıt h sselerioı tapu-

olan ıddui.lc.rını ışbu ılin tara mızce ahcıdaaı tahaıl olunur. 
bıuden on eş ıün ıçinoe ev maaae ~lJ::S) 

rakı ıı. üsbıtelerıle buhkte me Satışa çıkatilan yukarda röı 
mml}l tım ze ~ıldİlmclcrı ıcap teruea ~.l 10 ~~!> tuıhte trab 
eder iı~S be de br.klau hf:U zoo ıuUı hukuk mabk.em_ıi 
aicılıle Sabıt o m dıkca sat ş odcı.110.ua ııbu uaa ve a-öıteri 

bcdehoın pa) laima1:dao harıç len aıtırma ş.utoameıı daire • 
kalırlar • s,ode satıl .. c•iı ilin olunur. 

ıııu istekte olduğundan budu el 
lan yuk rda gösterılmıt o oll 
bu g yrı 111enkuHerın g rek 
kenchlerine bır hak iddıa eden 
veya bududların da bir teca 
vuz ve uir bir balıt iddia 
edenler varsa t pu idareıioe 

veres ) ri fındıkhğı ıarben 
b cı du uo oğlu sel b ve.reıe 
1 r fmdıkJ ğı c nü en gÜ'llrük 
ci oğau temel vercs"lerı t rla 
sile mahdut tarla dö 1,50 
Masonayi zir köyünde gümrük 
cüoğiu tufanın oğlu büıeyinin 
kaonnievvel 3o3yoklama dd 
ter nio 16 ili 22 num•u.alann 
d muM:ayyet ıayri menkulle 

muracaat eylemeleri ve 27 tef 
56 D umara l•rsnda senetlerini rıni evvel !iJ 5 pazar günü 
almıı ve bu kerre buuludan aaat 14 de mahalhne gıdıiece 
alay veresesinden zevceıi uı· ğiodea bir dtyeceii olan elle 
ye taufludada kendisine aıt rındeki enakı müsbıteleri ile 
p•rçıl•mı aenede baiianma • oraya aclmeleri diuolunur • 

larını bıli sene yolıle kanuni 
evvel 339 tarih ve 33 ili 

Y 'tik şehadetname 
:n1 - 28 yılında Ttab • 

z.on Liıuinden aldığıot ıeha • 
delnamemi yitirdim. Yenisini 

alacağımdan yitiğinin bükmil 
olmadığını ilin eylerim. 

r m hüıı~yinin vefat ile evlatla 
rı os:neın, alay, ve mebmet 
ve muıtala ve temel Ye kızı 

Mehmet Rüıtü Oj'lu 
Bekir Süküti 
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