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Çarfamba . Cu mar teıi gtınlerl çıkar 
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Dlrektortı, Bıı.şyazıcııı 

BEKiR S0K0Tf KULAKSIZ'1GLU 

Fiati 4 kı.ruş 

/La.n satırı 5 kuruştur 

Uzuıı11okalt ; 121 • l 23 - t 25 

~ Saqı : 2626 ~ Siyasi Gazete - Trabzon ~ 17 rncı yıl ~ 

Fındık 13 Kuruştan Muamele Gör ' 
Hariciye Vekilimiz 

Moskovaya hareket etti 
.. İki memleket orasındaki dostluk ve emniyet hisleri 

arzu edildiği kadar sağlamdır .. ,, 
lfnkara 22 ( a. a.) - Moskovaya gitmek üzere link aradan hareket eden 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu /~t~nb~lda ~araf!~lasta !Jazetecilt!re verdiği beya
natta vaki ziyaretieri iade edeceğm •. Turk mllletmın selamlarını Sovyet milletine 
götüreceğini ve Sovyet Rusya ile memleketimiz arasmdaki dostluk ve emniyet 
hislerinin arzu edildiği kadar sağlam olduğunu söylemiştir. 

Bugün lstanbuldan hareket edeR Vekil, vapurda Dahiliye Vekili. mebuslar 
vali. lstanbul kumandanı tarafından teşyi edilmiştir. Şükrü Saraçoğlu. vapurda 
Tas ajansı muhabirine de. " Şu esnada Türk milletinin selamlar1m Ruslara iblağ 
etmeğe gidiyorum • demiştir. 

Vilfıyetimizde 
Sıtma, mücadelesi 

ı.: 

Yukarıki resim Ofta sıtmalılara kinin tev::iini gösteriyor. 

Viiagetimi~Je ııtrna ile mü 
~'"• dikkate ıayan bir faali. 
•tl, deuam etmektedir. 
it 'ıhhat müdiirliijii, bu yıl 
~ lttiıarundan bu 1ün• kadar 

trt. h" 1· ~ ~•ı ue kazaların şe ır ı v• 
ı.~4 f ak.iT halkına hükumet 
,_,., Ôtı; tlile ue Sfhha~ me~~r-. 
~ trıarifetilc 54 kılo kınını 

Q•ıı olarak duzı tmışlır. 
•1t Sıhltat Vck<iletinden ihtiyaç 
fq 'irıe •ıhhat miidiirlüğüne 
~~'"ilen ve müdürlükten de 
ı.,~1'PlaJc ii~re inhi•arların bayi
~ ltıarıf et ile merkeı ve /caza. 
~~ ~•llcına salı/an Devlet kinini 

1'"ı iıc 105 k.ilodur. 
'\ Cerek paralı ve ıerrk pa 

t olarak bu Vilaget halkının 

sar/ettiği 159 kilo kinin a.ı bir 
miktar deiildir. 

Bundan da anlaşıluki bu 
Vilayette •ıtma de1di mühim 
bir derddir. Hükumet bu derdi 
lcökündrn !JOk etmek için azami 
gagrctini ıöstermelctedir. 

Bir taraf tan batakilkları 
kurutmaya çalışırken, diğer ta. 
raftan ~da kinin dajıtıgor ve 
halka bu berbat marazdan Hal
k.evi kan,,Jıle, Yenigol neşrigati
le, doktor, ve sıhhat memurieri 
irşadile koruma yollarını iÖsteri. 
!JOr. 

/ç sahifede doktorumuzun 
ııtmadan korunma ve iedavigi 
öjreten gazısını dikkatle okugu-
nuz. 

~=::::=..-=~~==~~======~=---=--=-'~-:"'"=~~ 

Şehrimizde ihtikar yoktur 
~~ 4lırıan cezri tedbirlerle şeh 
\ı~~~, vukuu rnuleiemel olan 
fJ 11" h - l . v ı . 'Ilı emen on enmış '1.1• a ı 

·~ ,11
" Sabri Adal sıkı bir kont· 
ltır;11 • • • 

1.. C ı tJermışlır. 

14ı11 'çın nushamızda hassai 
~'il ~ak l<izımıeldiiini işaret 
ı~Q'I • hıuustaki neşriyat do~
~ı,r/0iruga piyasanın daimi 
'~•qc1 •lt,nda bulundurulması 

it '"' iıtihtaf etmiştir. 
\ı alb11k; Valimizin uaktittden 
z~Qdttııı oldu;u tedbirler le 
'lq'-' Q böyle bir hareketin 
\, ~fiç~· tıe ?ah•tl tlevamı gibi 
• ~i,:le bır hadiseye meydan ' ·~~ . . ~{.'>ıq1r," ~ınden memnunıyet 
~'il "t ta!/ıı. Dün, Trabzonun 
tı d- - d ~ Olıtı llruıt • tiiccarların an 
~il u;lcıa tanınan Pnrti Rciıi 
w~ 'al bir muharririmize 
it.. ... ,,/'•etıcut olmaaııını '" 
''ı.~t," rıorrnal se!Jrini takip 

01ciufcıruı ve baıı eııa· 

lar üzerinde her zaman o/duta 
gibi 2 kuruş far.le, beş kuruş 

noksan fıgatlarla karşıl11şıldığını 
süglemi~tir. 

J nceden inceys gaplıiımız. 
tetkiklerde kara yoluyla sevk 
edilmekte olmasından dolayı 

sabun fiyatlarının 60 para arttı· 
ğını, pirinçte 100 para, mısırda 

20 para yağda 8 k.uruş düşü/c. 

lük mıvçut olduzunu ve geçen 
haf la peynir f igatlarının kiloda 
iki kuruı ekıiidijini öirendik. 

Diger yiyecek ve gi11ecek 
eşgalar üzerinde de inceden 
inceye yapılan tetkiklerden son· 
ra ayni memnuniyet : oerici neti
ce elde edilmiştir. 

Yalnız. ithalat eıgalarından 
.. ah dut kalemler üzerinde, mese . 
la kalayda, saç ve mıh fiyatla
rında görülen ,yükseliş f•rkları. 
nın önüne geçileceği ve kanunr 
tak.bat gapılacajı tabiidir • 

Maarifte 
JJci Üf gündenberi şeh 

rimizde bulunan Maarif 
Velcilliii Baş Mii.f ettişi Bag 
Besim Kadırga'nın başkan 
lıiındo. dün öjleden eoel 
Kız Enstitüsünde Enstitü ve 
Tic11d öğretmenleri öğledt!n 
sorıra dı.ı lisede L;se, erlc~k 
ve kız · ortao:Cul öğretmen 

/eri birer toplantı gupmışlar 
'(le terbiye tedris ve di:;iplin 
meseleleri üzerinde göıtiş

müşlerdir. 

Şehrimizde bulun:ı.n Li 
se, ortaokullar ve meslek 
okulları 2.' Eyıü { p JZartesi 
tünıi derse başl:gacaklardır. 
Bu yıl lisede dersler ö;te. 
den evet y11pılacalc, öjleden 
sonra t11lelle olcultl.11 ö ;ret. 
menlerin nızer.ti'• dersleri
ni lıa~ırlıga•tıklartiır. Kız 

oe Erlcelc art•olcuUarında 
ı•çen gıilci ti6i çift oıre· 
tim tatôilc •tiilecelctir. Kız 

Enstitüsünde '" Ticaret 
okulunda tlırıl•r eıkisi ıihi 
gürügecılctir. 

Şehrimiz illcolculları 2 
Birinciteşrin P11zartesi ıünii 
derse başlıgacalcl11rtlı r. 

Bedri Atamer 
Gazi paşa ille. ekulu baş 

öğretmeni Bedri Atumer 

Hatay Vilayeti emrine ve . 

rilmistir. 

Spor 
Haberleri 

Samsan, Oıdu. Trabzon, 
.. 1masga böigeleri arasında 
24 Eylü/da S1msand1J yapı
lacak g u r u p serbest 
türıı birirıcililclt!rİne iştirak 
etmelc üere allı gireşci fle 

bir itlar1ciden ibaret oları 
Trabz•n türeş takımı eo
'Oıllci gün Samsuna hareket 
itmiştir. 

§ 
1 Teıriıei e•flt:l Pazarte

si tiinii f atiol file maçları
n• 6oşlamalc. ÜHre bölge 
f utl>ol file lıeg.ti evvelki alc
şaRt topla11arak kararlar 
ve filcistir t•n•im etmiıtir. 
ille maç Trabzonıpor Pula. 
tane Sı611t 6irinci ve ilcinei 
ttılcımltırı •rtııınfia ı•pıla
calctır. 

Fındık piyasası 
Fındığın ille ihrnç ziinü 

olan 7 5 Ajustostan · 23 Ey. 

Görüşler Du·ıurlar 

Radyo haberleri : 
~ayı• di•leyiciler : Buruı Ye· 

niyel idare baneıi.. Kısa dılıa . 
Simdi ıiH Alıp ajıtn11nı olcuyaca
tım. lt11Jıldarıou:ı kısa dalga üze. 
rin• a} arlayınız. 

alemden koca bir devlei sitintr
keo garp c'pheıiode bu ftcianıo 
filmi çekilmektedir. 

Mesaj: itile icatlar limanımızdan 
muhtelif ecnebi limanl•rına 
13346 çuoal iç fındık, 531 
çuı11ıl tıa lcabu!clu fındık 

ilırtıç olunrnulfur. 

Oilı:kat 1 Dııa, dan, ean .. Saat 
tam 8. 

Ahvalihımraifevkaladcimübli

kanin izalesi için bu mesajımı 
Hazreti Allaha göcderiyort.m 1 

Ey Ulu Tanrı ! 

V.ızigetin ıerıinliği Jo 
ltıyısile jındık figatlcıtında

ki düşüklük "' do;ruluk 
20 tün kadar deflam etmi~
tir. 

lki üç tiindın6ıri piya
saların inkişafa 6e1şl11dı;ı, 

f1•%igetin normala dojra 
gittiji hissedilmektedir. Li
menımızdan yarın lcallcactık 

va,urtı yüklenecek f ındılc. 
içleri f op 30 -31 lcaruıtan 
ve gü~de ıUi iç vtren ka
buJclu fındıklarda 13 lcuruş

tan Borıa 'tla muomıle ıör

melctedir. 

Ölüm 
A tı i bir hastalığı müte

ak;p üç gün d~vamlı ~uret
te iztı ·ap çeken 8tJg 

Ahmet B:ırutçu Ç 1rşamba 
gürıii ()ef .... t etmiştir. 

8 Jg Ahmr t B ~, ut . 
çunun h zstalıjını haber 
alan "e Anlcarada bulunan 
MebuJ•muz Faik Ahmet 
8 uulçu; babasının ö !ümün · 
den ı 1<i nal sonra şehrimi
ze vasıl olmuştur. 

Bag Ahmet B11rutçu 
30 sıne evel u~un müddet 
şıhrimiz Belıdigı rei.liiind• 
muva//ak olmaf ve bilhas
sa ın muilc zamanlardcı 
miıtl.a/aai hukuk reiılijini 
cidJın memlekete çolc f ag
dalı olan bir fGgretle ve 
feJakirlılc duyguları içinde 
başarmış ve nn gün,'• ıniı 
de 7 j yaşında alduju halde 
Haoa Kurumu reislijindı 
ilci sene çalışmıştır. 

Bay Ahmet Barutçu 
memlelutini ço.lc seven oe 
yaşının ilerlemuinı rajmın 

daima bir ıenç gibi çalış
mok isıi9en, hagırseou v~ 
şehrimiz h ... lkının hürmt t 
gösterdiği igi ko 1pli bir 
zatti. B.r ~ene ;Jı f.nda 
biri 3Q diğeri 35 yaşı nda 
iki kıymetli evlat kaybeden 
l:Jay Ahmet B!lrutçu ailesi 
ejradma iztırabını hissettir· 
m!mege çalışan metin bir 
baba ~alini alm ş t1e fak at 
son samanlara dojru fÖrdü
iü büyüle acının içi11i ka
fJuran ateıile sarsılmıştı. 

Cenaaesi perşımbe günü 
saat 13 d~ Çarıu mohıılle
sinde Sakız mıgdanındaki 
hanesinden kaldırılarak na
mazı lılcentlerpaşa camiin

tle lcılıntiılctan sonra Dı;ir· 
menderedelci tıile Ka6riıttı· 
nına Jef nola11maıtrır. 

Cenaıesi bir lcıt'a as/cer 

ja11tlar111tı • •1111tiıet mımur
lorı "' zalntai 6tlıtligı m•· 

mıırl•rınıra "" i1tiralcile 

Dahili lıaaaerler : 

Yeni yol idarehanesine dün
den itibar~n tılıfoa kurulmuş, mu 
havereye başlanmıttır. lllı: muhıve 

reyi aelttupcu Bay Behçet Ertaa
la yapH Alıp, kendisine Trabzon. 

da iatikar olup olmadıtı hakkında 
müdellel, mukni, muf a11al iza. 
bat vermiş ve razıtedek.i ihtikar 

yazııınuı piyuadaıı odinditi dır· 
mı çatma malumat üzerine dilt
kati çek .... elı: malcsadilo yazdığını 
va fakat baltayı taşa v11rıiuğunu 

ıoıaradan nnladığını anlatmıştır. 
Pıyasada ac i.ıtilcar ve ne de 

mubtekır bulunmayıp, yalnız ibti· 
karla, muhtekirle pençf'leşecek 

hükumet kuvveti mevcut oldu~u 
inc~leme uticeıi teıbit edilmiştir. 

Harici haberler : 

.Avrupıda şark ve ıarp c p 
beleriode kıtalar top, tüfeldc, dip 

lomıtlır laf ve l ü.ı:afla harp et 
melttedirler. 

Şuk cephesinde koca hir kı · 

ta hak ile yekun olur. ha• itai 

Dünya arap 11açına döndü, 
karmakarışık. Kulların birbirini 
botulıyor, yiyor.. Bir tanıltın 
zelzele, bir ta •nftan harp, darp, 
bir taraf tan açlık, kıtlık, bir taraf. 
tan hastalık inaanları şaşkına çe· 
virdi, hak.ühelake 11eriyor .• 

Zati ululıiyctiniz de mı yoksa 

bitarıflıtını ilin etti. Yoksa dün • 

yaoın felaketine karşı ademi te
cavüz paktimi 'akdeylcdiğıııiz . Siz· 

de mi mibverci veya sulbcusunuz. 
E.i'u Hitlerci iseniz; bilelim, 

çeml>erlemeci iseniz; anlayalım da 

OH 2'Öce ihtiyati tedbirlerimizi 
alalım • 

Ey ilahi 1 UJuhiyetpenabinize 
arz ederim ki; bu dünya an k.arip 
düzelmez, işler yoluna ıirip fın

dıklar yirmi kuruştan yukarı aa
tılmaua va• a n kıyamet kop:ıun, 

umur um da bile olm .. yaca~na sızi 
temin ve bit:ıraflığınız.dan duhıyı 

efendimizi protesto eylerim. 

CEVDET ALAP 
~ ....... == 

Vilayetimizde 

arazi tevzii işi 
Geçen kış ortasıadan beri vi

layetimiz höylü9ücden top•ak117, 
muhtaç olanlarına tıprak tevzii 

devam etmektedir. 

Açık t şekkür 
Refıkamın miiptcla ol

duia tehlikeli kanser hasta

lığını Erzuru~ nümune 
hastanesinde büyük bir ha· 
zaketle icra eylt.diii ameli

yat neticesinde bertaraf 
edip hayatını kurtaran me%· 
kür hastane 'nin kıymetli 
operatörü Ömer Bicana 
borçlu olduğumuz aleni 
teşekkürlerimizin iblajına 
muhter1m gaıetenizin te•os
suturıu dilerim. 

Arif Alcgifa 

Defterdar B. Reşat Taşerin 

riyaHtindo, b i r komiıyoa 

marifelile yapılmakta olan bu tev. 
ziat işiai bir aa evvel netic~len· 

dir•ek ve ltöylüyü iıtibnl zamuuıı· 

da toprafa kavuıturm.alı makaa· 
dile kafi r•lmiyea komisyona ikin· 

ci bir komiıyonua ilivesi ururi 

fÖriilmÜŞ VI bUDUD Üzerine Vİla · 

yet maiyet memuru 13. TahiriD 
ri:y asıli•de :kinci bir komiıyon 1-------------------------
tcşlcil edilerek iş' başlamıştır. 

Ş~mdiye kadar 6 köyde tab. 
minen 600 ailJye on bin dönQm. 
den fazla toprak da21tılmıştır, Bu 

ıki komisyon devamlı iş gördüfi' 
tahdirde geri kalan on bin donüm 
topra2ın dalıl iki aya kadar tev· 

ziatı yapılanı ve işte bitmiş 

olacaktır. 

içme Suyu -r esisatı 

• 

içme suyu tesisatı ilerlemektedir. Şirket bugün Kunduracı· 
lar caddesinden yol açarak boru ferşiyatına devam etmektedir. 

Yukardaki resim yerleri h 1zırlanan içme suyu borularını 
gösterm~ktedir . 

merasimle kaldırılmıştır. 
Belediye oe Halk Parti

ıi mezarına birer ç•lınlc 
ko!lmrıştıır. 

o;lu, 111ımlelcetimizin 

de;erli ıençlerintlen Meba
suneuz Faile Ahmet Btırutçuga 

'" lc.ıderli ailesi ıf radına 
t••iı•t 6eı•• egl•riz ~ 

Zirai tetkikler 
Üçünc8 Umumi Müfet

tişlik ziraat Müşaoiri B. 
Esat vt mıntalcamız fındık 
mütthassısı Kazım Balatag 
Çay, fındık fit! nare11cig• 
iiserinde tetkiklerdı bulun
mak üzere ti.ün Ri•ıge git· 
miitlr. 



r,.~.~~!i~d~~~ı .• !.r0~?.~.~~hiT~İ~n~!!.tlİTdl ıÇemberlayn'ınnutkur D . Doktor 
ıan, yıın• fttfirilıniı üç •grı ği ileri işlerin tatbiki oldrılcca 1. 1 y o r 
ıehir partoramQsl Qrzedtr. Birin· ı~ç ve ~a'_1lan• müteuakkif fÖ· ı"ı' •ıt F p :-. __________ _ k • 

1 
el lcı•mı, Dı?l•rntendcre fJ• Çö"' r11lmektedır . n g 1 ere ve ra n sa 0 . 
le~çi'den, Ordu Parlcı1t.rn c•nlza Soğukıu •ırtlannı da içine -, S 1 T M A 
girın tmıalsız çıkuttmncı icatlar alarak, lndrlik boşlui&ına dofrtı 1 1 h h 1 • 1 
dev•m eden sahadır ki, burası ucanan üçüncü lcuım, miimlcün I Q n ya ya Q an tea ut e- D•n,amızda en fadt1. 2 - Anofılin ya111urt•· 
Co;raf!Ja kitaplarında ttkurlya mertebe geni, arsalar, uırek ' görülın bi1 hastalıktır. Şim- dan çılc1111 lcurtları s• azı· 
(~rabz~nun . . umumi mcı1tz~ra!ı) ht11telır,. ".zun ue munt•z•m d dige lcada.r bu lıast•lılc gri- rindı dümdü• tluruTlt1r. 
dt!JI ıosterrlır. Bu parça ustu•· cadde çızgzleri11e maliktir Bu un utma ı la r -d d b. le. 3 - Ano"el dıvara k•fl· 
dtt, Çöml•kci korunun perlı«n günlcü daruşi/• e I d. h. • ti •Ull en, gur umıu1111 ır ÇO I' .1 
lıoli cıe Maıatlığın bir ölü kafa· rin le. 1 //el • ''fı e ' 1c' b~lzm•1 e· 11 yerlerinde ( hususilı ilatalc- du;u • 11111•n lc•grulc tartAı' 

.1 o ag ı aı z au a ı o an le le ile le 1. LJ /Lıı s111ı •nruran esrarlı bo#•ğu ile h• .1 t '7' d' . 11 lılc) olan mahallerinde o !JU o.rı a ı "onaT. n• 11 

tici il.. _ ıereueyen ırabzon ı11ebı · H'tle. 50··zlerı· h k'kate uygun · 1c,· o·· · · · 1cı .,. a 1 m mey ının metru/c OTlll· liriz, :ıt 1 fi n a f kadar tefe/at verilmiı O /ca. ' lfer llflrllllltt ttT il • 

/arı töze batan çirkinlik/erdir. Yeni Trabzonun istikbalini d h l w ' - - 1 • Yumartolar sa s"t· 
Bunlor izale edilemez mi? Tro. d .. 'ld' h' b' tehd"t b' • hedeften ~r an~m•": '" sonmuıtu_r hinde topl•dur. tuoarlı birsahilgolu Çömlelcci' 1 bize aydın gösteren müjdeler, egı lr iÇ lr 1 iZi /ez: Tarif edılmez.Burırı du- 2 . Bunla, Jı••r• 
J · k k J biri Jleni hastane, tliğeri yeni - la · t la -1c A t · 11, bol 
.,.,~ enarr1t.a adar ağaçlandı. ilse olmak üzre yl1te burada çevi remiyecektir,, ıunen cum arıge u ume l· •ıa;ı lconarltır. 

" 1j'' ;;, kaç anfl Maıatlığı gülcselmclc.tedir. Vapurumaz, miz, b~ ço/c.dfıdtılcti.rlıklar 3 . Diğer sinekler ger• 
ve zm ,. ue Ankara oelcJigılı- Yormz iıtikamttlinde yol alırken, gopartı ' gıır un sıtmtılı 0 · lcona11;a zaman Jümtld• /c11• 
rl~f~ gaptı;ı gı'ol caitle ôogunca kıyılarda solulc alan türlü, türlü !inkara 21 ( lf fi. ) - mafi Sovyet hareketinin lan bir çok yerlerinde bu l le L J' l le~ 
kuç.ulc, lcüçü/c. zari' memar A••. lngiliz Başvekili Çember/ayn sebepleri ys neticeleri üze- hastalık ile 9,, uer müca- nar ar i " 11 •tısı, ltlr il a-
lerı le r. k . ı "" renkler oe manzarıılar bir tele d I l :1 leksler, ano"ell•rden 11grılır. . . " sım arsasını g-dzc/. renge inkilap edigor f/e bir t•k dün avam kamarasmda rinde her hangi k11ti bir e e er açmış 'fit bu suretle 1 ' • 

l~ştırıp, zentinleştirir lcanaatinJe. renkle ıörlnügortlu; eurıela, harp ve umumi vaziyetle- hüküm verebilmek için htm ırtmalıları tedafJİ et- Bu lcoiıt•lılctan lcoruttflll 
gı~. yıldızlarla tozlanan açık 6fr k h k b / la ..1 6 İçin yeıintt çarede ltepi11lıİ1' 

/it.inci kmm, Kontlilk11ya kog,.. esmerlik oe bir •• ıonra slgah rin haftalık fJlançosunu va 'in en üz er en u un- m_iı em ae orada rılu.ntın bildiği ti6i /cinin lcall•nlR•k· 
tla11 ba#arıtalc üzre Zafnos •erui•iıt bulut ıeklinde intt11 akşam ka- yapmış ve Polon yadaki duğunu. Polonyanm bu ka- hır çok batalclılcforı kurut- la olur. Yalnız /cinin iki ı•· 
lc~stiji parçadır. Ha,.. ke•afeti- ranlı11... lıte bu sırada töz askeri vaziyeti bildirdikten dar üstün kuvvetler karşı- magtı çalışmış'"' çalııma/c.. retle kullcnılıT. Biriıi lcor"". 
rıı il~erlndt1 toplıga1t. bu lcısmd kırpa,. ıııklarile Trabzon, derin- S d. h l · · d. k ..1 l ta bulunmuştur. k · · d' · · t J · · ·,. -'if· uld r, b J k ve ovyet mü a e esrnm sm a i mücaue esinin sem- B h l k ma ıç.n cıerı ıuaoı ıçı "' 

. ra zon cı•me dotra •lur. likler "' gükıeklllcler arasrntla u asta ı hatalclık olan /(, . . lala•' 
B~riirine 6-nzemigttn oe iir dü- Mahya kurınuı bir belde h~linde şark cephesindeki harp patı ve nkkat his/erile ta- !Jt!rlerde çolt. görüldüğü için A or~n':'ak ııın ~~. ,-
ımıce 11Jalııulı1 olm•gan hin/erce ıörünür . üzerine ikati tesirler icra kip eden bütün dünyanm buna ayni :ıamand.ı (batak Vekaltttının kabul ettııı 1 

çatı"'" telişi tiI~eı Hrpildifi Çulha eden hadise olduğ!:!.!!u ma. hatta bugün dahi mağlubi· lılc humması) adı da veril- kil ıudur. .. 
yeti kabul etmek isteme miştir. l inci hafta: Uç ıütt •· 

Varşovada neler oluyor : 
şehrin fış mahallelerinde 

yen bu milletin büyük Sıtmanın sebebi "' ile laaft•da ilci tiin lıi•~" 
2 inci /ı;ıfl11: Yine ,;ç 11111 

dkıym_,etine karşlı ?Jıyran/Jk maf n:,.~:: •1!7e,!!12 la~lcımal~'n'·· ara ile iki tün /cinin 
uyuuğunu ngı tere re r ., J üncıi hafta: Yinı oÇ 

F P l I Birisi ııtmalı hasta, dig· eri ransanm o onyaya o an ıü11 11r• ile ilci ııin lci11it1 
dt! si•risinılctir. 

muharebeler devam ediyor ! 
.!inkara 21 ( it. 11. ) - - V•rşovadan gelen haberlere göre Po!onya!J/ar fi/. 

manl•ra karşı şit/detli müdaf aasmda devam eaiyor. V•rşovalı kadmlar hava bombar
dım11nları altrnd11. siperlerdeki askerlere erzak taşıyorlar. Şehrin tış mahallelerinde 
muharebeler deram ~tmektedir. fi imanlar birçok insan ve malzeme zayiati vermişlerdir. 

Varşova Kumandam r•dyoda söylediği bir nutukta manevi kuvvet ve azim 
tınkl;rdan v~ •,~vlerd•n daha kıymetli olduğunu tebaruz ettirmiştir . 

Çeklerin • 
ıs yanı 

llnkara 21 ( il. fi. ) - Deylitelgraf Çeklerin isyan hadiselerinden bohsile 
iiyor ki: Çekler kendilerinde zulüm edenlere karşı isyan ediyorlar. Gerçi bu isyan 
~areketinden büyük neticeler beklenmemelidir. Fakat. il/manya içer/erine doğru tesir 
ık•mda d• hali kaJmıyac•ğma inamima/JdJr. 

Hitlere karşı 
!inkara 21 ( A. 11. ) - Pötikariziyen yazıyor: Hitler bize karşı harp hedefi 

-olmadığım sör/emiş: Onun bize karşı yok,a, bizim pek sarih olarak o.rıa kllrşı harp 
hedefimiz vardır. 

teahhütlerini unutmadıkla
rmı ve mücadeleye devam 
edeceklerini söyledikten 
sonra Hit!erin nutkuna 
temas ederek, Hit/erin ha-
dise/eri anlatış tarzmm 
hakikata uygun olmadığmı 
kaydetmiş ve bu mücade-

lede umumin hedefimiz 
flvruoayı daimi surette 

ve birbiri ardınca kendisini 

gösteren !liman tecavüzü 
dahdidinden kurtarmak 
ve flvrupa milletlerine 
istik/81/erini ve hurriyetleri-

ni idame imk8nlanm ver

m!!ktir. dedikten sonra hiç 
bir tehdit bizi ve Fransız 
müttefiklerimizi bu hedef
ten çevirmeyecektir. sözle· 
rini ilave etmiştir. 

Bunun için de: Sıtm11gı " iinci laajta: H11/t11ttıll 
yapan si'Orisinelc. ııtmalı hu ortaııntl• 6ir giin /cinin 
to:gı ısırmalı va onıın /canı- 5 i1tci hafta: üç f411 °'' 
nı emmeli, sorera bu ıirtelc ile iki tiin lcini11 •ltıncı 11

" 

sağlam bir insanı solcmalı dinci lt11f talarda agnıtlı~t' 
lc.i: 011u hast• edebilıin. Sel<i~i11ci h11ft• gal11ı• laııf 

Yolcsa aılcitlen zo.nnedil- ort11sı llir ıün /cinin, 9,10.~ 
. 'h 1tl . - '"" diği tibi bu lıastdlılc bıı- ı1acı •ı, il •r ııne aç /) 

l lc ' ı · · h ' ara ile ilr.i giin lclnitt. tok ı , ger erın pu svaııın- \ . :/ ,.,,, 
tlan fttfmes. M•tlalca artıda ınci h•ft• galnı• /aa t• 

t J 6' - le'. ,.,,. 
ıır11ıla sif1riıtnelc t1asıta ol- or aıTıınaJa ~r 1ıun . ını~ "ııdlf• malıdır. Her •İ•risinelc ııt- eacwı e mı•ı 1011 ' 
111a g•pmaz. Sıtmayı yapan BiTinci lı11/t•nın I' ~ 
sİ'flrisinıiin adına (anofel- ıüttantle lıiç •rtııı A:11il"81~, 
tlerl•r.J Bu sineiitt tlii" ıi~in lıer tün belaeri 25 ••" 1 
(lciileks) denilen 11tlı sfori- ıram olmak ıiıerı tlörl •'' 
ıinektcn f llrlcı wartllT. Dur- /cinin alı111T. i , 
ıan 6ir •• ıatlaına gıım•rt- //cinci laaft•: lki ıutı ', 
logan ıinelclarin gumurt11la- tiralaat, ıiç ıin lcinin. tık1, 
rı tetik.ile ıtlilirıı bu /arlc ilci ıün iıtirahtıl etlilir· Jİ' 
tlerlaal anl•ıılır. ıögle lci: ••11tlı tetlaviı• dıt111tll 1 

1 • Anof ell1ri11 gumarta lirse ııtmrdan Ja lcurt•lııt1''' 
ları su üzerindı tlejını/ct,,, Doktor Kıt.im G•:::-_____________________ ·--------------------

r= •• • .... .... s a .............. ._ J Yeniyol'ua Edebi Tefrikası 24 1 

Karadeniz 1 
Hikayeleri 1 

'---•• • Yazan : Hayrettin Ziya • __ : __ .,, 

kurtarmasını pekala bilirim. Anlarlarsa işin içyüzünü 
Allah bilir seni kazmayla, kürekle kovarlar. Anladın 
mı müdür bey ? 

Cemal, HOseyini teskine çalıştı. Orta Anado
luda birçok yerlerde buğdayın da böyle dağıdıldıiını, 
faydalı neticeler verdiğini izah etti . 

Münakaıa uzayıp giderken kayıklar burnu do
latniak Uzereydi. 

Cemal, birkaç defadır çarpıştığı bu adamdan 
kendisine fenalık geleceğini hissediyordu. Ağanın 

• menfaatleri baltalanmıştı. Jandarma kumandanımn 
t16ylediğiııe göre Hnseyinin hükumete iirememeıi, 
~artıda mtidürle iezememeıi herkesin dilindeymiş. 

Ama da karaya vurdu ha· kokmuş hamıı' gı'bı· 
d' 1 ' . . .. " 
• ıyor.armıı. Cemal, Hliseyiule arasının açılmasını 
ııtemı~ordu. Burada geçinebilmek için onu iyi tut
mak lazımdı. Kazada tahrirat katipliği yaptığı za
manlar tecrlibeli kaymakamından az mı nasihat al
mııtt. ~ Hel~ H_üs_eyinin ~ ıönki asabiyet ve heyecanı 
kendiıuu! busbutuo tehlıkeli görünmüştü. Aynı akşam 
onu kahvede göremeyince adeta telaşa düştü. Bir 
kolayını bulup, ertesi gün gönlünü alma çarelerini 
araıbrıyordu • 

Kahveden ilerliyen bir ihtiyar, yanına sokuldu. 
- Merla~bı ojlum , 

- Merhaba baba • 
- Sana dua etmeğe geldim. Şu mısır ışını 

halledersen senden büyük adam yoktur dünyada • 
Cemal, gözlerinde zeka gülen bu ihtiyara ba

karak gülümsedi. Ondan çok malumat alacağını tah
min etti. 

- Baba ! giiciln, kuvetin nasıl ? 
- Hamdolsun • 
- Söyle nahiyenin kenarına kadar yürüyebilir 

misin? 
- Evel Allah . 
- Haydi öyle ise, dertleşerek yürüyelim . 
İhtiyara dünyanın servetini bağışlasalardı bu-· 

kadar sevinmezdi. Konuşa konuşa yürüdüler. Cema
lin gözleri sırrına eremediği evd~ydi. Düğümü bu 
akşam çözebilecek miydi acaba ? ihtiyardan malumat 
alabilmek için sözü oralara getirmeğe başladı. Sıra
daki evleri birer birer soruyordu. İhtiyar sorulan 
suallere çok etraflı cevap veriyordu. Her ev hakkın
daki birkaç batına ait bilgisini esirgemiyordu. Ni
hayet istediği evin önüne geldiler. İhtiyar, suale 
meydan bırakmadı. Bir düşmandan bahseder gibi 
başını sallıyordu . 

- Bu da Hüseyin ağanın . 
Cemal, bekleQıediği bir hadise karşısında ka

lanların uğradığı şaşkınlığa dUştij . 
- Kimin dedin ? 
- Canım; bildiğin Hüseyin Ağa yok mu ? 

Onun işte.• 
Müdür, motördeki yolculuğu gözilniln önüne 

getirdi . Rengini seçemediği gözlerin Hüseyininkilere 
benzediğini şimdi anlıyordu. Demek kapının önünde 
gördüğü kız onun kızıydı • 

Hüseyinin fenalığı etrafında ihtiyarın s3yledik· 
lerbıi aulanu7ordu, Zihni beııimıediii kadının Hüae· 

yinin kızı olup olmadığını tesbitle meıiUldu , el 
- Dört tane karısı var. Köylerin en Pd, 

kıılarını ıeçer seçer para ile alır. ilk karısı kaı• ı,jt 
aklı başında bir kadı vardı; onun kızı idi, Bunu~ 1, 
adam bilerek vermişler, Paşalara layık bir kız. S°j',11 
bir herifin eline dilştil; yazık oldu • Bu kadıJI b0' 
bir de kız evlat kazandı. Eh 1 dünya güzeli. 1'ı1 1; 
yildü, gelinlik oldu, ama kocaya vermez. 1'iıll':e' 
beğenmiyor. Burası bir nahiye işte; başka kioıe ııl" 
receksin ? Askerliğini yapmış, cebinde parası,_ P1'1_, 

olan nurtopu gibi delikanlılar var. Ama neyoııf: i~ 
ilk mektebi bitirmişmiş, eli kalem tutarmış, e~ıl 
tutarmış; ne bileyim ben. Sonradan görmüş, buJJ 
bir herit 1 Ce' 

İhtiyar kapı önünde durmuş, anlatıyordu· 1,t•' malin bakışları evin üst kat pencerelerinde do _.ı· 
yordu. Perdelerden birinde hareket vardı. Bu ~· ~,
danış birkaç kere tekrarlandı. Camın bir köşe~ıı~~ 
görünen baş, birdenbire saklandı. Cemal oıotot çl' 

yüzü tanımıştı. İhtiyarı daha ziyade söyletoıe~eıecliı 
lışıyordu. O, ıual sordukça ihtiyar coştu ve so'/ 

• ·cli"i' 
Fikriye, kendini Cemale göstermek için clı t~ 

yordu. Şimdiye kadar bilmediği hisler duyllr:,şı; 
Müdüre kendini beğendirebilir miydi acaba ? .. 0,JıJı 
yastığına koyduğu zamanlar hep bunu düşüouı,ıiP' 
Akşam oldu mu müdürü beklemek bir ihtiyaç ,,ııı' 
gelmişti. Müdür kendisini pencere ve perde 0,ıef 
sından görecekmit gibi elinden geldiği ka~ar 1 e ıf' ~ 
meğe de gayret ediyordu, içinden geçen bıs "~ti ~0ttı06 
zuları birisine anlatmak istiyordu. Evlerinde efll 11'~ •ı,'>o 
bir kadın vardı. Birkaç defa ona açılmağa .,e Jı'tr 
şeyler ıormağa niyet etti. Fakat ayıp bir bare 
bulunacağı endiıeıine düttü • 

llrkısı vır 

,. 
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HALKEVİ KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 

Ağaçların Yapraklarını 
Ağaçlarda yaprağna vazifesi çok mühimdir. 

1 

Yaprak olmazsa ağaç beslenmez. 
Köklerin topraktan aldığı kuvvet hamdır. 

8u kuvvetin işe yarayabilmesi için ilkin yaprak
lara varması ve orada olgunlaşması icap eder. 
Nasıl ki insanların nefesle aldığı hava ciğerlerine 
~ider. Bunun ğibi, ataçların da köklerile aldığı 
~ıda evvela yapraklara gider, orada ak ve saf 
bir hal olur. Dalların ve filizlerin beslenmesi, to
lllurculdarın, nodulların türemesi ondan sonradır. 

Bundan da anlaşılır ki yapraklar ağacın en 
lntumlu nesneleridir. Su yürüdükten sonra sonu

. ~l kadar ağacı yapraksıı: bırakmak zararlıdır. 

valar irileşmcz ve lezzetli olmaz. Bu sebepten 
onları momoçlardan ve hastalıklardan korumak 
yaraşır. 

Bazan dikkat etmemek veya pek aldırış et. 
etmemek suretile, lüzumsuz yere yaprakların ko· 
parıldığı görülmektedir. Fakat ağaçlara çok ya
zıktır. Kendiliğinden ve mevsiminde yere düşe
ceği zamana kadar yaprak ağacı üzerintle kal
mahdır. Onu vaktinden evvel ve her hangi se
beple koparmak doğru değildir. 

Yaprakların sapları dibinde tomurcuklar 
vardır. Bunlar gelecek sene filiz vereceklerlir. 
Bu filizlerin kuvvetli olab.lmesi için tomurcukla
rın iyi ve mükemmel olabilmesi ve onun için de 

meyvaları g8neşlendirmek için birkaç y~prağın 
koparılması lazım gelir, o zaman dikkat etmeli 
ki bu yaprakların, hiç değilse, sapları dalda kal
sm, koparılmasın. 

Herkeıtee evvel fındık yetiştirenler bunları 
iyi okumalıdır. Meyvaları devşirirken acemilik 
veya kayıtsızlık yüzünden yaprakları da birlikte 
yolan:arın kulağı çınlasın 

Değil yalınız yaprakların, zılıfların dahi sapı
nı koparmak zararlıdır. Bunlar ağaç üzerinde 
kalmalıdır ki diblerinde bulunan tomurcuklar 
hırpalaomasınlar. iyi büyüsünler, gelecek sene 
iyi filiz versinler. Yapraksız ağaç gerçe hemen kurumaz, ama 

~ar yaprak açıncaya kadar durgunlaşır, mey- yaprakların sa21am kalması icap eder. Bazan Kazım BULUTA Y 
------------------------~-----------------------

GörülQyorki her işin başı temizlikdir. Temiz
q~ aeyince iki şey akla gelir. 

Etrafın, çevrenin temizliii insauın kendi te-

güzel kiminde çürür dökülür, kiminde çürümesede 
rengi siyahlaşır ve bir çok mikroplara yataklık 
eder. 

İ~liği. Ağızlardaki çürük dişler bir çok hastalıkların 
Bnnlardan biri eksik olunca temizlik tam doğmasına sebep olur. Ağzın lcötil kokmasından 

~~u sayılamaz. Çünkü temiz olmayan temiz ola- tutunda, diş altı çibanları, romatizmalar, karaci
~ kirletir. ğer. böbrek bozuklukları, hazımsızlıklara kadar 

Köy evlerinin, sokaklarının, meydanlarının bütün vücudü altüst edebilir. Onun için dişleri
bdtların suların temizliti etrafın çevrenin temiz- mizin kadir ve kıymetini iyi bilmeliyiz. 

" demektir. Yapmacık diş hiç bir zaman ana dişin yerini 
~ l~sanın kendi ~e~izl.iğ!ne ~elince : Kitabın her tutamaz. Zengin olsak bile dişlerimizi altın platin 
~ hsınde göreceğınız gıbı (mıkroplar ve tohum- olarak değil dişleri yerinde tutarak ağzımızın vü-
tt) kire ve kirlilere vurgundurlar. cudumuzun zenginliğini başarmalıyız. meşhur söz-

1 emizlikten ve temiz insanlardan bucak bu- dür : 
~~ kaçarlar. Akar su yosun tutmadığı gibi te· 
~ Ş Temiz bir ağızda çürük bir diş dayanabilir fa-
~ ~ insanda kir tutmaz. u halde her işin başında 
~ltıiılik gelir. Türk köylüsü diğer bazı milletlerin kat kirli ve bakımsız bir ağızda sağlam diş bile 
~"l d F k b d h 1 asla dayanamaz. ~ ~lerine nazaran temiz ir. a at iz a a i e-: 

tı1 istiyoruz. Zira bakımsıı bir ağızda dişlerin kenarlarına 
' ve girintilerine takılan yemek l?rtıkları pek kısa 
fl'liz kalmak için neler yapmallyız? dır zamanda bozulur ve kokar. işte mikroplar 

\' Evvela vilcut temizliğini başarmalıyız. Bunun buraları kendilerine sevimli birer yuva sayarlar. 
t~ her sabah kalkar kalkmaz; el ayak yüz ve Tem izlenmeye demizlenmeye diş diplerine takı
~.t3~klere kaelar kollar sabunla ve bol su ile yı- lan bu yemek artıkları sertleşir ve diş etleri ara
~lllalıdır. Eose ve boyunu ıs•ak ve sabunlu bir sına doğru sekularak dişleri yuvalarından itmeğe 
~t silmelidir. başlar. Bir müddet diş sallanır. Nihayet kökü çü· 
~ .. ~yni şeyleri yatmadan evvel tekrarlamak rür. Bir günde ufak bir sebeple fırlar gider. Ve 
ilftt,r. Çünkü köylü tarlada toprakda gübrelik- yerinde doldurulacak acı bir boşluk bırakır. Böy
~t çalıştığı için daha kolay ve daha çok kirlenir. lece birer birer dişlerimizi kaybetmiş oluruz. İyi 

\ı· ~ücut tamizliğini başarırken yüzümüzdeki üç çiğnenemeyen gıdalar löb löb mideye ineceği 
:~ı iyi temizlemeği hiç bir zaman ihmal etme- için hazımsızlıklar, karın ağrıları başlar. 
"dir. Ağız burun ve kulaklar. Görülüyor ki diş temizliğinin sağlık bakımın-

~~· c\ğız temizliği deyince ilk evvel akla dişler dan pek büyük bir önemi vardır. 
~~ ~ı olmakla beraber peşin söylemeliyiz ki Bunun için sabah ve akşam olmak üzre gün° 

Her köylünün bir diş fırçası olmalıdır. 
Diş macunu kullanmak iyi bir şeydir. Fakat 

pahalı gelirse kuru kuruya yalnızca fırça ile ya
hut karbonatlı su ile, dişleri fırçalamalıdır. 

Umumi temizlikte dikkat edilecek 
bir iki nokta daha : 

Bazan köylüler dini temizlik sebebile gelişi 
güzel bir yerde yıkanmak mecburiyetin duyarlar. 

Bu maksatla karlı havalarda bile göle ırma
ğa girip yıkanmağa çabalayanlar vardır. Bu yüz
den soğukla geçen hastalıklara bilhassa zatürre
eye yakalananlar çoktur. 

Böyle ihtiyüç zamanlarında evin rüzgarsız ve 
1sıtılmış bir köşesinde sıcak su ile yıkanmağa ça
lışmalıdır. Yıkanır yıkanmaz derhal süratle kuru
lanmalı ve sıkı geyinmeli, bir müddet de ev için
de dinlenmelidir. 

Baş daha sık yıkanmalıdır. 
Saçları uzatmak doğru değildir. En iyisi 2 

numara ile kesmektir artık sakallı köylüler azal
dığı iÇin sakalın manasızlığı hakkında fazla bir 
şey söyiemiyeceğim. 

Söz dinletmek için eskiden sakal bırakırlar
mış. Sonra onu da. temizlemez posteki gibi uza
tır dururlarmış. 

Şimdi artık sakalın kerametine bel bağlaya
nımız kalf!lamıştır. 

Yalnız köylülerin sıkça traş olmaları kendi 
yüzlerinin sıhhatleri icabı olduğunu hatırlatmak
la bahsi de kapatmış oluruz. 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktoru Jcitabından ) 

- D~vam edecek -~ylüsü pek dişlerine bakmaz. Onlar g~lişi de iki defa dişleri fırçalamak lazımdır. 

Rumanya Başvekili bir Kızılordunun harekatı : 
süikastla öldürüldü 1 Gredno, Lember işgal- edildi... 

~ lfnkara 21 ( il. 11. ) - Kızı/ordu kumandanhğmm tebliqine nazaran Sovyet 
t~r:ı'>ı !inkara 21 ( 11. 11. ) - Bükreşten bildirildiğine göre Romen Başvekili bugün kıtaatı Ciredno ve lemberqe girmişlerdir. Polonyalilarm üç süvari flrkası ile üç piva
~,,:bi//e Kral sarayma giderken karşıdan gelen bir otomobil içindeki eşhasm süi- de alayı ve birçok grupları silahtan tecrit edilmiştir. 

~ maruz kalmış. üzerir.e tabanca ile ateş edilerek öldürülmüştür. 

Garp· Çephesinde ~,?ı~~.PY~!'~gt•~}.~:~.,d~.~!Y.!~~!.~L .. ganın ''4 .. 1:.,. 21 ( A. A. ) - Garp ctphısintlı mı•sil /aaliget/ı, o/,,.ıı. ilci t•r•/ i1111ii•'ın mritıvıilil IRHC/tltr laalclcıratl• ıö1ıifmtlc riı11e ü~ Alrn•n zobitl l•gg•rı ilfı 
'•Pft ıtcıl•rl t••tl '"'"''pıir! . Moılt.tv•ı• ıitmiıılr! 



Bu gece Yıldız Sinemasında 3 Filim Birden : 1 - BÜYÜK ŞEHİR, 2 - ORMANLAR PERİSi 
3 - Şanh Ordumuzun Büyük TRAKYA MANEVRALARI ________ mıaı __________________ _ 

ihtikara karşı1 

Trabzon Valiliğinden : 
Bugünkü Avrupa ve dünya ahvali karşısında 

beynelmilel ticaret hareketlerinin tahdide tabi 
tutulmasını fırsat telakki eden bir kısım ticaret 
erbabının bazı eşya fiyatları üzerinde sebepsiz 
zamlar yaparak ihtikara saptıkları görüldüğün
den Cumhuriyet hükumetimizin bu hususta şid
detli tedbirler aldığı bizzat sayin Başvekilimiz 
Refik Saydamın lisanından bilti.\n yurda ilan edil
miş bulunmaktadır, 

Umumi harp ve istiklal cidali senelerindeki 
Osmanlı Tilrkiyesile katiyen kıyas edilmiyecek 
derecede zenginliklere ve menbaları malik olan 
Cumhuriyet devrindeki mamur ve ileri Türkiye -
nin iktisadi, zirai ve sanayi bakımdan memlekete 
kazandırdığı hayati ve ebedi varlıklar sayesinde 
dünyanın en münbit ve verimli bir parçası hali
ne getirilen ftlkemizde sakin vatandaşların her 
hanği arizi sebeplerle iaşe ve giyim hususunda 
hiçbir müşkilata maruz kalmamaları temin edil
miş ve esasen tabiat, dünyanın en nefis, bol ve 
emselsız nimetlerini bu güzel yurda ihsan etmiştir, 

Bu kadar geniş imkanlar ve bolluklar içinde 
yaşadığımızın farkında olmıyarak hala eski harp 
yıllarından kalma ihtiyatla (harp zenginliği) hul
yasına kapılmak ve vesilel.er icadile memleketin 
muhtaç alduğu gıda ve sair lüzumlu eşya üzerin-
de ihtikaar yapmak hükumetin daima ve çok 
hassasiyetle takip ettiği ve katiyen müsamaha 
etmiyeceği bir harekettir. 

Diğer taraftan Cumhuriyet hükumeti, mem
leketimizde yetişen bir çok maddelerin harice 
satılmasını med ettihinden, dahili imalat ve istih .. 
salatımızdan olan mütenevvi mevaddın normal 
fiyatlarla satılması bu suretle de imkan dahiline 
girmiştir. 

Binaenaleyh, havaciyi zaruriyeye mOteallik 
bütün yiyecek, içecek, giyilecek vessir veçhile 
kullanılacak eşya üzerinde ihtikara mani olun
mak üzere mevcut kanunlara ilaveten hükümet
çe yeni kararlar alınmakta bulundt:ğundan, ala
kadarlar milli hayata müessir olacak bu gibi ha

Gayrimenkul Satış Artırmosı Belediye encümenindeo: 
Tahsilat dairesi içi!I 

(200) cilt makbuz pazar-
Mahııll,.ıi 

Sotha 

,, 

" .. .. .. .. 

Solca{!'ı 

~------~---------E.ski (kiliae) yeni 1 N; 
Çulha 

Cinıti 

Araa 

Sofu o~lu ,. 
Eski (lciliıe) yeni 1. N. Çnlha ,, 
Eıki (Sotha) yeni Heşadiye ,, 
Sofu oğlu ,, 
Hallaç ,, 
Babcevaa .. 
Eıki bahcevaD yeni Çulha ,, 

Defterdarlıktan : 

M.No: 

111 

81 
112 
54 
80 

173 
20,21 

18 

M. 2. 

150 

30 
70 
30 
30 
40 
50 
10 

Muhammen K. Lira. 

150 

20 
100 
~o 

20 
40 
50 
5 

K 

M 

" ., 
.. 
•• .. 
,, 
•• 

lıkla tabettirileceğinden ta
liplerin Salı ve Cuma gün· 
/eri saat I' de encümene 
müracaatları ilan e/unur. 

Belediye encümeninden: 

Yukarda cins ve evs11fı yazılı gayrimenkuller ~ -9-939 tarihinden itibaren bir ay içinde be· 
dolleri P'Jio ö:ieuıelc ş ırtile v J p tu rlılt sureti le mülkiyetleri satılacalttır. Talip olanların bu milddet 

Belediye tanzif ati için 
(50) adet çöp sepeti il~ 
(Jj) adeıt çöp taşıma e 
arabası pazarlıkla yıptırı· 
lacağmdan t11/iplerin sı~ 
ve Cuma günleri saat 1 
de encümene müracaıt/arı 

içiacle yüzde 7,5 teminat alcçalıtril~ birliltte Oefterdarlılcta toplaoaotk komiıyona müracaatları 4--4 
ilan olunur. ~ ----~--~~~----~~~~~~~~~ ______________________________________________________ __. 

Kamyonet Lastiği 
Eksiltmesi 

Tiransit yolu Trabzon Mıntaka 
Müdürlüğünden : 

1- Şevrole ve F ort kamyonetleri için dört adet ön, altı adet 
arka laıtıkları içlerile beraber açılt eksiltme usulile aatın alıoaclktır. 
Bu 1utıklar piyasada tanınmış iyi markalardan olaca"tır. 

2- Elcsitlm,. 9 teşrinievvel paıarteıi rünü ıaat 15 de Trab
zonda Transit y.>lu Mıntaka Müdürlüğ'ü dairesinde toplanan komisyon 
tıırafındaıa yapılacaktır. 

3- L11atiklerin mub"mmen bedeli { 1200 ) liradır talipler 
eksitlmeye rirebilroek ic;in ( l 8J ) lira muvakkat teminat yatırmıya 
mec'-ıurdurlar. Bu temi.ıııt mRlın t" tlimınde iade edilcc ~ktir . 

4- Müteahhit lastilderin ihale gilnünden itibuen '.!O ~ün 
zarfında idareye teslim etııaeye m< c'ıu r dur. 

15- Eksiltmeye Ait bütün ilan pul ve sair masraflar müteab• 
bide ai!tir. 3-3 

Boş m:Jzot tenekesi satılacak 
TİRANSİT İŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1- 71000 adet boş 

mazot tenekesi miizayede ile sa •ılacaktır. 
2- Muh'lm'Tlen b?deli bt!her tent!ke 3 50 ( üç kuruı 

elli santitfl ) den 385 liradır . 
3 - M .. s:ıyede 2 birinci teşrin 939 tarihine müsadi/ 

ptıztırteıi günü saat 15 de İskander p•şiı mah ıllesinde der
•iı ali çıkmazı solcn;ında 1 no lu işletmtt binasında yapıla· 
calctır. 

4 - Muvakkat teminat 28 , 87 (yirmi sekiz lira sek
sen yetli lcuruşdur) Komu•gonun içtimaınJan bir ıaat ev
fl•line kadar idare f1tznesine yatırılması lazımdır. Fazf• 
malumat almak istigınler her gün işletme lcornusgonuna 
maracaat edebilirler. 

5- Taliplerin me%1cizr gün ve $aatte işletme binasında 
/ci komiiyona muracaatları ilan olunur. .3 - 4 

Patates eksiltmesi 
Erzincan askeri satınalma komisyondndan : 

1 - Bayburt garnizonvnun l. Teşrin boıındon E9' 
lal 940 sonuna kc.dr1.r ihliqccı için 29,000 kila pat•tl' 
açık eksiltm~ge konulmuştur. 8 

2 - Muhammen hetl~li 1450 lir ilko teminatı 10 
lira 7 5 lcuruştar. 1 

3 - Ekıiltmesi 6 !. Teşrin 939 Ctıma ıiine sa•t I 
de Erzincan askeri satınalma lcamisgonu11tla gapıl•e•ktı;~ 

'1 - Şariname fJe toH/ı lc"lordsnun tclcmil ıer~ 
%onlarında maf!cuttur ve aynidir. Her yerde lıır I"~ 
tô'rülebilir. _ 1 -~ 

İlan acı .,.. llıUbar oJuaarJar. ti 
5 Tayin ecltlen ı.amaııcla ,.~r• 

menkul 1lç defa batırdılı: taa "' .,,~ 
en -,:ok artıraAa ihale edUit .O ıııı 
ar hrma bedeli mulıamon kıfısıe .,, 

Akçaabet icra memurlu~undaa : 
Açık arlıraa lle patafa Çl'f

rilecek ga7rlmenlrnll1n ne olduğu : 
Gayrimenkulün bulun.dıığu mnkl 

mhaalleal 10katı numarası: 

Artırmanın yap.lacatı y~r, gOn, saat 
A~çaabadın Ahanda köyünde 

tapunun EylOl 932 tarih ve 74 
N~: ıııı da mul.ayyet ve üzerio
dı 23 adot zeytin a~11c nın . havı 
1200 lira muhammen kıymetli tar
la ve ayni tarih 86 no. da mu 
!tayyet 600 lira muhammen kıy
metli tarla ve 87 DO. da kayıtlı 

750 lira muhammen kıymetli tarla 
ve 89 no. da kayıtla 1600 lira 
•uhammeıı kıymetli tarla ve 88 
DO. da mulr.ayyıt 900 lira mubam

ıaea kıymetli tarla Akçaabat icra 
daireaiade açılc artar•aya çıkarıl· 
dıtındaıı talipleri• ilia tarihindea 
itibaren otuz ıOoüD hitamı olan 
24: 10 939 Sah riioü ıaat 14 de 
biriaci açılı: artırma ve ikinci açık 
artırma 9 11 939 Perşembe fÜDÜ 
aaat 14 de 

1 - ltbu ıa1rlae11kulln artırma 
Şar•ımııl 2-9-ıı19 tarthiadeo iti 
baren No. Ilı Akçaabat lcrı 

•eı 
ytlzde yetmlt .befiJıi bulma' ol•' 
aatıf iıteyenln alaoafuıa ra~as! 111"'' 
dlter alacaklılar bulunup "- ,,,ıı 
bunlann o gayri :ıııııkul U• t•,,, 

e41lmlt alcal&I'lnın meoı11U~ 11~ 
fazlaya çıkmuııa en çok artır•.ııı6 
tahhQdü bakı kalmak üzer• a~rıol 
on beV Glln daha temdit ve oıı 
ırtıntı ayni ııaatta i'ı;f' 
yapılacak arhrmalia, be4.ell ıatıf41ı,t 
n1n alacağına rllı,:haa.ı ol.. ~ 
alacaklıların o iarri me.nk•l 11• t..V' 
tdilmlo alacakları. mecmuuôall tJl_.
J• çıkmak tarWe, en. to.k ar ,'il 
ihale IMlillr. 80ylo biz be••1 """ 
e'1lıaeue ihale ya,ılmes. "' 
talebl dtl11r. ~ 

ı Gayri 111ukul keııdial .. ,ıll'' 
elıau kimae 4.erlaal .,,,a " Jıı..l' 
m11b.let i~la.. 1arayı .,.r~f,ı,I 

ır.ararı feahohıaarak kencs.1•- '--~ 
y1lkaek telUilte buJu.aa ~ al f'11 

~l•ut11 be4elle alm&ta raa.ı el_.-t~ 
baiuama.ua heaen ••bet ı•• Jllt ut,P 
lı ar hrmaya çıkarılıp •• ~ ~ 111• 
Uaa.I• edilir. 1111 Uı.ale araııJI. _.. t.ıJ 
'ffl iflÇflll iOJllV lgia.. fi 'ıJıl'1. 
heaıı.p olllll&eak fal& .,. ~~ 
lar aynca it.il.mı hacet ır.!~ 1 .ı""' 
ıa~ınariyetlmboe aheıd&a ~ 

reketlere tevvessül etmemeleri ve aksi halde çok ------. -------------
ağır cezalarla tecziye o1unacakları ehemmiyetle inşaat eksiltmesi 

daireıılnlıı auayyea num.araı11.D.da 

lı.erkHla ııırebllaell lçlJı agıktır 

İJlncla 7a.zıh olan!ard.aıı fula malQ 
mat almak iıteyeııler, lılt• .. rtaa 
111.eye ve cloıya ııamaraıllı 

memuriyıtimize muraG&&t etmellcllr. 

ıaa•ıt.• UjıJJ t,,ılf' 
ıo• ı• Gayrimenkuller yukarU t IQ 

.:4-10- 989 tarilt.lnde A.kı,;aab• '* 

ilaa olunur. AKÇAABAT BELEDİ YE RİY ASE fİNDEN: 

Kuru soğan eksiltmesi 
Erzincan askeri satınalma komisyonundan: 

1 - BagbMrt t•rnizonunun 1. Ttşrin beııntl«n Eg
lul ,40 Htı•na icatlar ihtiyacı için 6,300 kilo /cura sojan 
açık ılcsiltmege konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 630 lira ille temintılı -17 
lira 25 lcuraştur. 

3 - Ekıiltmesi 6 1. Tepin 9j9 Cuma tünü ıaat 
10 '• Erzinc1111 aılceri stıtınalma lcomisgonunJa gapılaçCAktır. 

4 - Şutn11me •e ıfJsa/ı lcolo ·dunun tekmil garni
sonl11rırıd11 mı•cuttur 9e agnidir. Hır yerde her tün 
ıöriildilir. 1 - 4 

1 - Açık eksiltmeye lcorıulan iş : { 11167) lira 89 
k•rıış keşif bedelli Akçı ıbtıt B~ledige bina!ıraın {8000) 
liralık kısmı. 

2 - K-:.şif becle'i (8000) lirddır. 
J lhaltye konuldaju tarih 15 Eylıil 939 Cuma günü 
4 - ihalenin gapılacajı gün 5 Teırini evtJel 939 

Perşembe saat 15 
j - ihalenin yapılacağı yer: Alcçaabot belediye 

binasında Encümen huzprunda 
6 - !'ü%de 7.5 maoaldcat teminat akçası (600) liradır. 
7 - Jhalt.gi müteakıp teminat qii%de 75 e iblağ olunur. 
Taliplerin mtzfcur günde tl!mi11atl•rı tJe Nafıa mü-

dürlüğünden alınmış bu işe ait ehliyet fJesikalaril11 bir-
likte müracaat r::tmeleri ilan olunur. 2-4 

Hl' .ıd' mamurlu(u odaaıaıt.a ltbll ,ıt•" 
ıoılırileıı ar br .m.a ıartnalllll d 
satılaca~ı llla olunur. 

2- Artırmaya 1iU rlk içla yukarııt.a ı--------~ 
yasılı kıymetla ytlıde ye.Ultaçuk 
aiıbeUade pe7 nya m.1111 bir Bakuuı 

teıaiut mektuba ıe.,cU edilecekM.r (12!) 

3- İpotek ıahlbi alacaklılarla dlaır 
ıllkdarlarıa ve irtifak hakkı ulı.lp 
lerının iayrlmertkul berlncleki it.akla 
rını lı.uauıdle fais n lllurafa clair 
olan iddialarını lfbu Ula '8ribJ.D.4ea 
lhUbaren yirmi ııtın lçiıı.de enakı 

mtlsbltelerUe birlikte ıneanrlyeti.m.1 

ıe blldirmelerl icap eder. akli hal 
de hakları tapu alclllle aahlt olma 
clıkQ& 1atıı beclellniıı paylapauı.aclu 
hario kalırlar • 

._ Qoatırile g~ıı4e a •rtır .. aya 
ittirak edenler artıraıa ıartnaa..ı.ııı 
okumuı ve llııaımlu malO...al alıı:ut 

· ve buııları temamu ltabwl etait 

Vatandaş 

Kızı laya 

Yardımı 

Unutma 
"' 

______________________________________ ..... ____________ ._.. ________ I _________________ ....--

YENöVOIL IB3AS~MEVü 
, 

Her Türı·· Tabi işlerini 
En Temiz, En Ucuz, En Çabuk Bir Surette İhzar . Eder ,,, 

........ ~ .... ı ............. , .... 'rJtlflJ~ 


