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Harbin 
Bundan sonraki 

Safhası .. 
On bir aydan beri Av

rupa topraklarında 
b 1 . cereyaneden muhare-

Reisicumhur orta Ana
doluda tetkik seyeha-. 

tine ç ı k t ıl a r 

Sadettin Uraz 
Parti müfettişimiz İstan

hul mebusu muhterem Sadet· 
tin Uraz hergün partideki 
dairelerinde parti ve halkev· 
leri işleri üzerinde meşgul 
olmaktadır. 

OLUŞLAR 

Güzel bir konuşma münasebetile 
U il ilik is •iz her :taaıandan ziyadcı Perşembe günü Mntbunt mam k 
B b UVtrctıi ve dıhrl!mıza inanmış Müdürlüğü Başmüşııviri ur ın d 

k uruı:ndayız. Arıunıuz bütün dün Belge Halkevinde güznl bir o 
• Y_a tıın ayni fikir Ve fiil baysiyeti-nuşmn yaptı. d 

81 göstermesi ir. Baş'ca şey iste
Muhterem hatip başından so- miyoruz. 

e erın husule t• d' ~ . . ge ır ıgı vazı · 

8Yetller herkesin malumudur. 
a tıktan Akd . 

k d enız kıyılarına 

F a ar çok değişiklikler oldu 
ransız 0 d ' 
k r usunun inhilalilede 

Reisicumhur ismet lnönü 

orta Anac/oluda bir tetkik sega 

hatı gapmak ı1%ere bu sabah 
• 

on da hususi trenle şehrimizden 

ayrılmışlardır. Milli Şl'f Garda 

Meclis reisi Vekil, Genel kurmay 
'lo. 

Başkanı, vekiller, Parti Genel 
= 

.~ekreteri, Parti umumi idrırc 
heyeti a%aları, mebuslar, Gen~/ 

Kurmag, Milli Müdafaa Vekale. 
ti erkanı, oekaletler oe müeue 
seler müsteşar oe amurn i mü. 
dürleri, o:ıli ve belediye r~isi 
merkez komatanr, emniyet direk. 
törü taraf11~dan uğurla11mışlard1r. -

Dün öğleden sonra muh · 
terem valimiz Osman Sabri 
Adal parti müf.ettişimizi zi 
yaret ederek bir müddet 
görüşmüşlerdir. 

nu:ıa hdar derin bir alaka il• F. 
dınledi~imiz komışmasında çapra· --.!!.!.f.!__ 
şılc Duaya hadiselerinin sebep ve Evde o/ıırag~ ... dum, balıçeden 
menşelerini ihatalı bir görüı ve yabaııcı bir ses 0trrı,.ğe başladı; 

1. • ı· kulak d' · olgun bir ifadeyle be ırtmıı ır.

1 
oer ım · . 

Bu anıda kendi vaziyetimizin de - YakınJa hır mektup ala 
açık ve kudretli bir 

0 

lisanla anla· caksın I Kümeli bir parada eline 
tılışınl dinledik; zevlı:, heyecan ge:ecek .. Bal: şcracfa biri görü· ara. Avrupasındaki askeri 

ve~ a1yaai vaziyet b- b·· ı·· "' deg· . ua u un 
ıı••' .ıştı. Alınaaiya kendisine 

verıien f 1 ' 
Burhan Belge konferansını verdi 

Üç dört gündenberi fi
ycvri geçiren Sadettin Ura· 
zın biricik çocuğu Suna ıyı 
leşmiştir. 

nuyor· b' kumr l ·ı ·ı. ~h gurur ve iftihar duydulc. • $en ır . a ı e nı..:a · 

d /anacaksı seoıncceks · Krlıcımı:un haklcile kataa ığı· n, ın o. s. 
d Daganamadım sordıım · mız imperatorluk topraklarını a ım ? · 

kf1 et . ıraat ardan istifa 
ınenın 1 

bir . . Y0 unu buldu, ted · 
•ızlık at· . .. ı·k 

ve teh '. ıyı gormemez ı , 
" e lıkeleri vukuundan 

Değerli Hatip. mılJi misakımızın büyük tarihi üze_ 
rinde ehemnıiyetle durdu ve şiddetle alkışlandı 

adım kaybedip nihayet asıl impe· - Ne varb k 
inhisarlar da : ratorlulı: müessesesini de feda . - Fala a ıgor. lsterıen 
---- etmek mevldinde kalınca ana senın falına Ja baksın / 

lnhlsarl&r idaresi Trabzon yurdu ve öz benlifimizi kurtarıp "Peki,, d~Jim. Falc: inandı-
VVel ·· .. 

ddel Yiizü d gorup önliyememek 
11 rildi il ven ~inanlara ÖD ve· 

rup • e nıhayet, kara Av-
asıııdaki k - . -Vaz· as erı ve sıyası 

rl" saf~Yet, llıaluın olan bugünki 
9,,• d aya gelıııiş noldu Bun-
ııe an sonra ile olacak.? 

•' Yap~nıanya, şimdiye kadar 
A~ lip ıgı ~ara harplerinde ga
\t F'a•~evkiinde görülmektedir. 

.:at d .. 
•ah. ' 0 rt milyon askere 

bl m'1. ıp 01aıı F ransanm yirmi 
6 .. ll .. 

ı, • il ıçındc ve harpsiz de-
iıa ~• .... C:ek .. bir ıekildt; teslim ol· 
• , ""'""81 uz . 
ıııet lııg'l erıne yalnız kalan 

da 
1 

tere - yine bugüne ka · 
ao.t te "d"":. asla ınağlup vaziyet 

l eg~ldir. 
de ,. llgılterenin mağluplar 

"""••ıııd 
teb b· a bulunmamasının 

ı.. Ça'er,e \ deniz hakimiyetini 
~: tlinde Ustün bir vaziyetle 

1 ~ .. ı tutmuş olmasıdır. Al · 
t "'ilrın ;.,. - · · A 

ı - Paciaıf ..,~~n ıçın. .. vru· 
aıt >'et d l ~akıaııyetlerı' niha. 
1çı• llı... tııız kıyılarına kadar 

"llabT 
e b'' rid 1

. ır. Denizlerden tec-

Çarıamba günü A,karadan 
şehrimize gelen Matbuat umum 
Müdürlüğü Başmüşarıiri fJe çok 
değerli meslektaıımız Burhan 
Bttlg" ~perşembe günü Halkevi 
yazlık bahçesinde büyük bir alci. 
ka ile dinlenen konferansı.ıı oer 
di oe miı/i misakımızrn büyük, 
tarihi ehemmiyeti ü:erinde du. 
rarak bunun dür.. olduğu kadar 
bugün fJe yarın da _taııdığı ör
nek olucu vasfını kuvuetle te. 
baruz ettirai uc sık sık şiddetli 
•ıırette u.lkı#amlı. 

llalkevi yazlık bahçe_si baı 
tanbaşa dolmuş ve şehrin müte. 
addit yırleıindeki hoparlör ön. 
/erinde güz/erce vatandaş lop· 
lu.nm1ştı. Esasen Ankara radgo 
sunda ha/talık sJgaıi haaiJeLcrin 
tahlilini kuvuetle oe selis ifade
lerle gap~n /Jü.rlıan ilelgenin 
şehrimi%de uereceği konferans 
bügük bir alaka ile bekleniyordu. 

Konfe1aııst<J Valimiz Uıman 
Sabri Adal, Parti Müfettişimiz 
lstanbul mebusu Sa«ettin Uraz, 
mebuslarda hazır tıulunmu$lardır. 

lJiia sabah Rizege giden 
değerli hatip Bürhan Belge ora· 
da da bügüi< bir halk kutlesine 
bugünkü siyasi oazigetimize dair 
olan kon/eransıNı oeı miş "' \ı~ iıııy .tdıltaiş bir Avrupa, 

al>~ J 'Eııd~ tabii bir Avrupadır. miyet değil, git gide mev· 
k ~ UatiU· d f rlP;,,hir /\ ı asrında mücerred cudiyet de tehlikeye üşer 
11~~ \'ur da~~upa~ hatta tasav· Bütün bu çetinlikleri ve 
ı~ b 1 

eddemez. gitgide tehlike halini ala~ak 
::et· Palat~lll~k olur ki, dünya vaziyetleri Almanya dahi 
ıı• ı tlııy,. ilrıle ahşverişini yapa- iyiden iyiye müdriktir, ve 11 "tl •. t w 

•öltac' rap ıgını satamıyan, şüphesiz ona göre de hazır· 
6 t' Ceğitı~iını Yapamıyan, yiye- !anmaktadır. Hazırlıkların 
• 111 ettar~Jc serbestçe hariçten sonu ne 1şekilde tecelli e· 

~ ir ,: edeıniyen Avrupa, derse etsin, hedef, Jngilte· 
ildir ile evvelki Avrupa de· reyi sulha k.~cbardan ibaret 
•ra~ı.~a~Iak içinde, atisi kalacaktır. lngiltereyi sulha 

lly bır Avrupadır. Al· icbar etmenin kolay bir it 
klaranııı bunca fedakar· olmadığı ise zaten meydan· 

ı~ İine ;~~ıına hakim mev· dadır. Fakat bununla bera· 
1' lkı11tılı Avrupa, işte bu ber, Almanya uzun müddet 
ç~\'rup,d Ye atisi karanlık bekliyecek değildir. Çünki, 

il~4' ~Ya d:lı. ki, bizzat Al· arkadan gelen zaman İngil-
"ı&ait h ı 0 nun bu na tere için en müşfik dost, 

. ~lttt:di .. ._\'asını t:neffüs et- Almanya için en korkunç •• , •y ..- a· 
~ an· et, bi; lr taraftan haki- düşmandır. Binaenaleyh Al· 
~I d;Yet, fil ~ar~ftan mahkfı manya, arkadan gelen müt-
ıı \'-llllt b· PQeaız tabii ve h. d" k d k 
bi' lnaı ır \' .' ış uşmana en ini aptır· 
ıl · •ııyet sayıla· madan önündeki düşmana 
1 " ~-~~VtuPay b yüklenmek mecburiyetindedir'. 
ı 1.q'Y~tc liok u gayri tabii Ne pahasına ? Ne pahasına 

L,k~a? İrıi~~ aınil, mün olursa olsun. 
1 1 

1 t'tlıyef d· 
1 

terenin deniz ·· d k. b. · 
1 u ha i b 1 ır. 1· . . ünümüz e ı ır ıki aylık 
QI •1 c ar ogıltereyı b'. b d Rı ter . ctltted·k devre har ın un an son· 

"'. c ıl~ ı ten veya ' d ı t w 1
" birlikt ' raki safhasını ay ın a ınaga etini e sulhu A • • 

),:• ~ ş olınadıkt n kafı gelecektır. 
ı ladilr' \c.,,..\..,rupay . a Bütün bu karma karışık 
b•' t' . • llt "'\ ı normal b' d .. cıll JIJı İda d~ ~"r«llak _ k- vaziyet karşısında ııe u-

ı.. ..~.. ınum u- 'f d 
ıJlr A '" ett' '" h k. . şen vazı e sadece şu ur : 

~:~ '<o ,_ Vtbp- ~t~~lt. ~ ıwıy~- Her zamankinden daha zi-
~ rtlQ İçfude 1\.~J~\ı.~tarıp yade uyanık bulunmak! 

a llıı litur. I 
Bekir Sükuti Kulaksızoğ u 

gt'tişemigen Mapav•i halkının 

rica oe israrı üzerine lconfera11. 
sın tekrar edilmesi meoburigeti 
h • s c l o l m u ı o c bu 
sabah saat 4 te Ri%edf111 afJdet 
egle1niştir. 

Bürh.an Belge, şehrimizin 
saıJfiyelerinl gezmiş ue ıerefine 
perı~mbe günü Parti tarafrndan 
bir öjle, akıamı da Belediye 
tarafından Y eıilgurtfa bir ziga
f et oerilmiştlr. 

Yarııt şehrimisJ.~11 agrrlacak 
9/an misafirimis değerli hatip 
Bürlran Belge ıırefine matbuat 
forafırtdan bir öile ziyafeti oeri
lecektir. 

va Pulatane tQtllolerinln lslnhı yükseltmeye kat'i olarak azmet~ fımd~tı değil, fakat neler söyli· 
lçia çahş11,1alanr11· donm etmek· miştllt. Bu azimden "Milli misıık, yeceğırıi merak edigordıım. Bana 
tedir. lyl Te Sıtğlom fide yetiş. dogdu. Milli uıisıılt bir çolı: bir /ilcan. kahot getirdiler. /ç· 
tiren TO tQtQolerioi iyi denkle- h k. tikten fal · • · 

çetin safhalardan reçerck a ı· soııra . perısını~ 
J8Jl Ekicilere ikramiyeler tevzi katleşti. Loıandıı bütün Dünyaya ruhuna bir e/ham ıle üç kalhu 
edilmiştir. Son gOulerde fobi- tudilc ettirildi. Bugün bu toprak· okumarnı sögJtdiler. Dediklerini 
1arlar Maltepe tQtQn eastıtnııı !ar üılüadeki hür müstakil oe y•ptım ve fi/canı geri oerdi,,.. 
tarafıodau hazırlanan iyi tntnıı bu yaman bubranl; tarih günlerin· falcı fil canı eoirtli, çevirdi ve 
yetiştirme usuUerial 0R"reteo de di~dik duan varlığ'ımızı hep baş/adı okuma!/° : 
resimli risaleler de pıırasızola- bu milli andıa dürüst yoluna ve - Senin bir miiddet önce 
rık ekicilere, · köy odalarına po1itikasıaa borçluyuz. • canın sıkılmış, fakat artık fe· 
da~'ltılmıştır. 19 .Mayıa 1919 da Karadenis rahsrn . Sende• bir kuclm mek

Fena tQtQo yetiştiren yer- ufulı:larındııo dog-an güaeıia ay· ~ıı~ bekliyor. (Gururu okıamak 
lerde ziraat yapllıaasıoı yasak dınlattığı Türll hakUcatı bi~im ısllfJOr.) Ycı.<:ınd~ P~ra alacak· 
edecek komlıyon bir yuadan e ebedi hayat deıte~imiz oldu~u sın!. (O'tak üç bılet~m olmasımı 
çalışmalarına ıleTam ederlteo, ribi bugiln şaşlcın 'ılr. iç"nde çırpı· rağm.erı iirrıitlenme.dım ) Bunan 
toton toham cinslerlaln ıslabı nan bir çok irade yekeullarıaa (btnım) uykusu wa: az .. (Genç· 

------------·ı için mub.telif tarlalardan tUtnn da ilham ltayoağı olebilir. Çünkü le~in bir c:olc diiıii~c.eleri olabilir) 
Hava Kurumu tohumu nnwuaesi alınmasına böylelerini pek k:ara bir ikibet Bır. esme,. gii~elı ıl~ başınJan 

muhasipJitt.i b şl aııcaktır. lnbisarlar idaresi beklemektedir. Halbuki , kıymetli nilcah geçecek ~Benı esmerden 
lS 

1 1 

hatip Burbaıı Bclgecin ifadesiyle hoşlanır ZQnnetlı ) Gitmek isti· 
Hava Karama muhasibi 28-8-9ı10 t rlhinda TrMbzun . b. ı a

111 
·J miye k · 'I 

"Milli misaka ınııcmıı olanlar ıç· gorsuı Q gı ı ce sın. ı , er-Mus11 Ka~lcasın sihlu sebepten Pulatane ve Pazarda uıtna eki· b. b ._ 
1 

ı..- 1 l Je bir derı; g9lu görünügor 1
' ır sa:nan aş&.a arıuıo &.O esı o •· ~ • 

5 8·940 trriJainden itibaren elleri arasıoaa bir mnsabaka maz ı (Buradan co un deniz yolu ile 
daha açacak H burada tutun- Hi~ bütün gelecek inkişafla· gidilir) Swıu ıyi v. s. lcurumdalci vtıai/esintlen ayrıl

dı;ı o• gerine kuram 
Talııildr.ırl11rıntlan Ali Dün
tlaTın oalcdlete11 elınıjı haber 

alınmı#ır. 

terini matlup şekilde kurutan- rımıxı "Mılli misak,, temeliaizin Falcılar okıır yazar olmasa. 
lardaa blrlaoı ·gelene 50 lira üstüade yapacatız. Me•ut bir l_ar da nabza göre şerbet fJerme· 
ikinci gelene 80 lira ve UçQo- düoya bütünlüğünün de ayni sini iyi bilen rah Yakınları .. 
cl1den beşinciye kadar mu vaf. preoıipe riyasız bir inıınıştao do- Müforeke günlerinde uzun 
fakıyet kazananlara da takdir· ğ'scatıoa inanıyoruz. Bugün top %aman köy/erinden uzak kalıp 
name verilecaktir. sesleri arasıodao alcıeden yeni fala b:ı.ktıran rıt/erlere falcılaHava Kurumu balosu 

Haber aldığımıza göA 
lıa.va le.uruma tarafından 7 
eglu!de hir balo tutip edile

celttir. Şimdiden leazırlıklsra 
başlanmı#ır. 

Tütün mahsulü bir aizam teranelerinia arkasında rm galan sög/edikleri anlatıldı· 
ne müthiş bir tırpan gizli oldu. ğında verdik/eri Cetıabı hatırlar· 

910 tQtlld aahsulllolln kı. ğuou biz herkesten ·daha vlzıh sıtıız belk : 
rımıoı batlaomıştır. Tlltllolerl- kavrıyoruz. Bu, düpedüz emper- - Varsııe . olsun a;am, 
mblıı ıeçen ıeneye nuzaran yalizmelir ki biı bundaa o.e/ ret köyden hab:r ,erıyor ga 1 •• 

evaarca Jllksek oldu~u Te ediyoruz. Fakat, muhterem Bur- H. Tuncay 
rekoltenin 3,5 milyon kilo Uze ban Belgenin ifadesiyle "emper. 

rlodo tahmin edildiği Oğreoll· ı yalimzden tövbekar oluşumuz 
mlştfr. hiç de lcorkuaıuzdao değ>ildir." 

-----
Gelenler 

Eski Belediye relalerlmlıden GÔROŞLER DlJ YO~LAR 
Komuriş idare meclisi az1sıodan 

8 
k d 1 

T6 İobiiarlur TelcAleti nukalll· ı•r gazetec•ı ar a aş a 
rıodan heınşelırlmJz Kadri Me· 

aut Evren, Oeaç Efektirlk mQ- Ş h . . b I 
beadtııorioden bemıebrimtz e İr gezısı inti a Orl •• 
MQuffer Haruootlu, Mııl17e mQ- _ 

26 
_ Geçen sayıdanm:ıba 

me1ylzlerJaden bemşebrlmlı Re· - - 1 · 
flk. Ko ı A k radın şehrhaiıe ı O sıralarda ahval; Ataturlcun o kım olacaktı.. . 

1 1 rla ... 1 ° 
1 

milli satıaıa giti,inin tasvir oc Kumandanlar, valıler taraf ge m o er. r. t . . . . v· · ı"" b ı 
~~ ! tarif ettığı ahflal ue şeraitrn ay tara( o~m_aşt~ .. "'''"~ sian ~ a~ 

nı idi. Rumlc.r gemi azıya kime vılagatı şarkıgege, kımı 
Talat Kıhçoğlu ı almışlar, Pontosculuk mücadele- mahalli müstakil idarelere bal· 

F. T. S. K. Birliji ikinci sinde .. G•lip devletltr Trabzonu lanmıştı .. Derken Atatıirk hmr 
miıdürii B. Talai Kılıçoil• ı Erme11ilere P"'$keş çekiyor, . ger gibi imdada yeti~ti. Simdi . ~ü-

·14 r · le t !J[ I · ger mevzii hareketlerle memle· tün gözler, gönüller ona dıkıl-
,,, ~' ımı~ oopera 11 /c · ~r !''

1 
keti kurtarmak için çırpınılıgor: mişti .. 

tet/c.ılc "e ıcap eden teı ılat ltt'h t l . . 1 f 1 meflkı Ona bagwlananlar,onunla be-. ı a çı ar, ıtı a çı ar, l d 
tesbit ettikten sonra efJoellcı hırsında.. raber olanlarla olmagar. arın a 
;ün Gire,.na gitmiştir. Bu hal oc ahflaı karşısında mücadelesi b~ ahrJ<il ve şeraite 

ıaık.ma Jö11ü/müı, baı yok, ho.- inzimam edıace memleket en 
/Gs için /stanbuldan ümit kesi/. endişeli heyecanlar içinde çal
miı.. Bu oazigette her baş bir kanmağa yüz tutmuştu .. Xısa.ca.) 

Telgraflara dair .. 
Ajııaı hııberıerl hazan DTlo feaa 

alr ttıkilbe iaUusalı ediUyor ki, için· 
den çıkmak ildela bir mesele oluyor, 
Heceliyor, kekeliyor bir şeyler çıkar· 
maya çalıştyorsunuz, bazan muvaf· 
falı: oluyor, bazaa dn hl~birşey çıka· 

rıyamıyorsuauz. Meıela (cehpelerde) 
y1 aıılıyorsunus ki. cıphelerdedlr. 

(.Mulıafalet) ln 111uhajefet olduğuna 
kavrıyorsunuz (lortlll solamllinde) 
nln, lnglllıı: ıomallıiııde deme)( oldu
ğunu -da anlamakta gecikmiyorııunUJ1. 
hepsi bOyle olsa yine il-i, fakat hiç 
bir f\'lye bouemtyenleri nasıl ııOktıp 

\amalı?I • 

t•dbir almak gaggas.unda, bi% O devrin maalesef tarihini 
ihtigat Hbitleri milis teşkilat hen.üz kimse g~zmayı olclından 
kurmak kagretindtyi:ı.. geçırmemektedır. 

Kög köJJ iolaşryor, memle· Ben küçük, sathi .bı~ işaret 
ket müdafaası için teşekkül eden le geçiyorum .. Halkevının meş· 
miJ.dajaai hukuk, muhafazai hu. ratiyetie,. ~illi sav~~~a 1rabzo· 
kuk teşkilatınıı. emrind• çalm- nun tarıhı rollerrnr etraflıca 
ıoru:ı. aydınlatacak bir tarih gazdır-

Müda/ aai hukuku kuranların ması en biigük uaıi/edir, diyorum. 
ittihatçı otmaı.,, çoklarında em- /şte bögle bir lıengcinede 
niget uganJırmııor .• Selıir halkı Trabzon münevv~rleri gazete 
Partilert ayrılmıı bir birini çıkarmak, temsiller uermek, her 
istirkap, cıı ç•kiştirme ile meş. nevi propaganda oasıtalarına 
gul .. Ôgle bir Öndere ihtiyaç müracaatla kaaaat getirdiği kur. 
de lci.. O '"" dt lnılu,.accılc, tuluı faaligctilıc ıarıl•ıJtı. O 

T roblus ü2erinde 
büyük hava 
muharebesi 
fl,1kara 9 ( fl. il.) 
ltalyanfarm lngılizSoma-

lisine k~rşt harekeileri dur
muştur. Diğer taraftnn Mı· 
sır, Trabufııs h1:1dudunda 
mühim ita/yan kuvvetlerinin 
toplandığı bildirmektedir. 
Bir lngiliz deniz altısı akde
nizde batmıştır. Trablul ü · 
zerinde büyük hır hava mu- · 
harebesi o/dllJ~tur.. İngiliz 
hava nezareti11.in tebliğme 
nazaran on be~ lttılyan tay-

yaresi düşürülmüş ve ve iki 
lngi/iz tayyareside kayıp ol· 
muştut. -----. _ 

sırada bolş~viklilc hareket oe 
temayülleri Je göze çarpmaga 
başlamıştı. Atat{i,.ke batlı olan· 
lar bir gaıele olmaganlar da 
bir gazete çık•rnıağa hazırlat11ıı· 

lardı.. ,,tdt, 
Harp, ke6rnekeş, aJ Ji· 

nifak, mahrurrıi!/et • itiı"':ıokı, 
dişme, menfaat, ihtira~· 

11
, dıı· 

şöhret, ile balı el hasılı '""1arıkel 
tan bir gıl{fl Jı~~ ~ıe/ır 
içinde ilk p'~ 
şunlardl'= So~ oar - Al.il> 

- cev~•' 
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Kaza\Arda tetkik gezil~i 

... 
Sa,1110 _.1 _, 

J .. Yeniyol' ~n ilmi tefrika=s~ı =~~=-=-==N=o=.~2~a r 
iFiNöiKKlli.ToRö;-ı :~~;ı t;;;> ====-"·~~ 

-K ;ı-, b ı k l ı k Vakfikebirden Şal 
pazarına 

Bay Cevdet Alap Diyorki : _,_ - 15- Yazan: Cemal Rıza Çınar 

S ize sporların her neo'i 
ni gösteren filmler getirir, 
her şegr1 müsteit ruhunuzu 
coşturacak müsamereler ter· 
tip edu, sİ%İ azap hulini 
alan hasretten kartorırıs. 

çok şöhret bulan yerleri sı· 
rasında, lceşf edilmemiş bir 
lcöşedir. Sonra. 11e kadar a· 
lenktar lisanl rı var. Na· 
hiye mü.dürünün odasında 
konuşurken orta yaşlı sport. 

Trabzon matbuttt hav·•· 
tında yirmi yıldan beri ka · 
lemini kul/anan ve adından 
evvel (gazeteci) diye anılan 
tek yazıcı. Yeniyo/'un gö · 
rüş/er. duruş/ar muharrir/, 
yeniyolun nevi şahsmll 
münh11 sır gediklisi. flrkada
şımız Cevdet fllap'ı muhit
te sevmiyen yok gibidir. 

Onun razıcı/Jk hayatında 
beliren şahsiyetini. hakikat 
perestlik. hasbilik. l!!avişs/t
Jik. alçak gönüllülük ve halk 
ctlık gibi vastflarl;ı hudut
/anmış görmekliğimiz içirı 
olacak ki. ne tenkitlerinden. 
ne tariz/erinden ve ne de 
hücumla11nda11 n üleessir 
olmayız. 

O. kalemini memlekelt!· 
rnemlek1;t menftJatine ha5r 
v~ tahsıs etmiş ink:/tı 'ı go 
nüllüsü sıf atlle şah ı:i men 
{Bal gözetmeden r kanr.CiJ 
kaderince. iyi hizmet/erde 
bulunf""uş ve çoluk çoc11!1° 
kar1şarak halinden memnun· 

··te q dişir.de11 memnun. rrLl 

vazi kazancmdan memrıvn· 
görünmüştür. 

8rı· Ona arkadaş diye s 
/anlar. ondan istifade ederı· . er· 
/er. o derece yüksek/Jk P k 
da etmişlerdir ki. onu /Jrtı 
göremez tamyamaz bif va· 

• Arnen 
ziyettedirler. Buna ray bl 

• (! • 
o. yine kayitslz ve yıfJ 
ganedlr. 

,1· 1 . tJ s ı r o 
Kent1ıs nın. a r t 

elintle olml1ytu11k yaP ;ğı 
d,'flili hatalar yüzünde~ ~-
1ak/11rıom arkasınd' ~sı/ 

1 k . 1 ;11den. çım. 
o.an tırna ız er "ka 
d .k - "'kl ,. def1 şı yete/ 

ı çwu er n 1 b k 
1 bulunmamasmı. kı 1 1 0

_. u
şuna atf eden/er ~a;sa ll/J, 

işin zan ve tl!tırrıın en. çı. 
k I • k k dı· j11Jhlle ısba 
arı ara en _ 

t
. 1 .. k' k1ımak uıre tn mum m 

b . 1 bulllP sualler/m ı tr pun unu 
k d d ıekrarl~dım 

ar a aşıma tJ 
1 

· 
Çok entressan ° ~n cev8p. 
/arını aynen aŞ6gıya derç 

ediyoruz: 

fi b ieş al~ v için-
• t'fU a 6 

d t -ıerk~n. düny11 e yanar. u 1 • d . ı. . tıfı/J e geçirir-m e emye ı ıs ı. b 
ken. beşeriyet ,,~r an 

1 
in 

bir heyf.can ve f1hef~can dçin-
i ;yar ün

de çırpınrrken. 
"th. ı8cıalara. y1• 

yamız. mu ış 

kımlara. felaketfereh _sahne 
• "şe ır gazı~ 

olurken birimiz .. • , , 
"lfJUZ 11. • J· 

intibaları. öbürıJd z ··
1 . h "Ç e em,.., 

bık/Jk. dıye ı 1 ~ l"k6sı o mayan 
ve zamanla a a d k 1 
bir seri yazı tutıııkr ub gk 

· S k [ı/JI • en , . 
diyoruz. en ı b. dı 1 /ıbık zamanı mı /Je . ıra er · 

A k A/ kefl bılhassa ... 
lem an a~ ar . ki onlar 

Amml!I diyeceks111 b. -ı 
kan ağlaya dursıın,I iZ 98~ . . ındef z.. ır ve gülıstan ıç t . 
az laklakıyatla ~akı d geçıre· 
/im .. Öyle ise !Jefl e fıkir· 
/erimi bldlireyif17 bari. 

Kılibıklık. kafi ko~a ara· 
s:nda tesiri giz//, bır bağ. 
bir şekil, bir hareket ve bir 
vaziyetin tezahurudur. Karr 
smdan korkana, kaf!sını 
çok sevene, kartsıf1• hürmet 
ve saygı g6stererıe. kansı · 
mn her emrine suvalsız 
cavıpsız itaat 9dsterene. 
kır1ıının r~ularmı h r ne 

bohasma olursa olsun tat· 
min edene. kanstntn hatası· 
rıa sevap, sevabm 11 lebbe 
Y!~. diyene. kartsımn güzel· 
/Jgıne, zarafetine. meziyı?t· 
/erine hayranlığım apaçık iz
h.a~ e,_de_ne. karrsmm çirkin· 
/iğımrıguze/ qörene. kusur-
/armı meziyet sayana. hiz 
metlerini. incelik/.?rini. ze· 
kasım takdir edene. dayak 
yiyene. elhasıl evlilik hayıı
tır:da ahenk ve imtizacın 
temini için erkeğin aldığı 
tedbirin adma kıl/bık/ık di· 
yoruz .. 

Kılıbıklık, bence kocanın 
ka~ısma karşı o/im zeııfm 
o/amelidir .. Kılıbıkllk. sF.vk 
ve lderevi kadmm eline bi 
lerc-:k, bilmFyerek fdrkırda 
~/,:_ırak. olm1Varak, isleJ erek. 
! stcmiyerek. zorla. ta tlılık/tJ 
kapfuan nkFğin bür y~ ı:i, 
ruh;, kalbi uafın:n ıezahü· ' 
rüdür 1 

Kıtımk: kr. dın irade ve 
ZtkJs1nrn erkeği kendine 
rtJm Eden üstiinlütüdür. 

i\ı/ıbık/Jk; tehlıkeden ür· 
lcen erkeğin. eşine inkiyat 
re it•tJtle tehlikeyi önlemek 

· u~re ittihaz ettiği bir tetbi-
fidir. 

lfllıbıklık: şirreı bir kadı. 
nı uysallikla idare edişdir .. 
lfılıbıklık; arıdıltları evsafı 
bir/birinde bulanJ11r arasında 
rnütekabilen. bulamayanlar 
~rasıada mütesa/ikan hüküm 
ıüre11 bir hareket tıırtıdır. 

El ele verir, nıilli ogun 
lerımızı beraber oynarız, u· 
malc. şırıltısı krıdar tatlı 'Ve 
ahenkli şarkılarınızı dinler, 
saı:tlarca ralcs ederiz. 

Esasen sıcalc lcanlı in· 
§a11/ar .. Azıcık yakınlık gös· 
terdiniı 'Ve tatli konrıştuna~ 
mu. sizden ayrılmak istemi· 

yorl1ır. 

Şalpazar rndan 

Şıhir hayatını buralara 
k•Jar ,.akledıcığimize çok 
ıı11indiler .. 

men bir icadın ıeldi, Kö'gde 
ki tarlasına hüdut teca'OÜZÜ 
o .muş. müteca'VİZ, ye1in kttı-

disine ait aldu;unu iddia 

etmekle beraber dört sene· 
den beri de ıoerılsini öde
diğini .~ öglüge>r. Şahitler 
ıeldi. Aralarındd orta yaşlı 
bayana h k veren doksanlık 
bir ihtiyar fJardı . 

agrı/Jk hatırası 

Bağa babamdsn '/ca. 
lan ytrlmi alucagam. müm
lcinaaitı yoktur, alucuyaml 

- Müdür bey. hani/eler 
galan söglügor. ger henlm· 
dir. işte de oergi kağıtları. 

Su ı•tıgorlar .. 6ir tlo!a 
hard111ıltı tltı ii~ kanalım, 
Jıtlik. 6artlo;ı lcaç para, 
tlıtlik. ıeı •trmıcli. etrafını 
ıara•lar Jold•r. algor "' - Bın yerime varuca· 
lc.ıugı el at•rıda• azakla~ıp gam. aılaatr, otrmem kine/ Daha sayayım mı I Kıh · 

bık/ık kimine qöre çok zevk 
il. klmloe gôre ,alc iJCI, ki· 
mine g ö r e d~ htJm 
acı hem tatlı gelen jesttir. 

Keadin~ bünyt!ce. edale· 
ce. hisce. zekAca. servetce, 
güzelllkce güveoen bir koca 
ltı/ıbık olamaz, olursa eılnln 
bu evsaf tan mutlaka bir 
tanesini• üstü,.lüğüne karşı 
olabffir .. Şunuda ilave ede-

ıldigorLar. · Sö.e tlolcstınlılc ihtiyar 
Mı;ır, valcti•gerindı ha· lcarııtı, mıntakanııı en. çok 

gırııoı11lır, wıgalrut seoop hürmet '" ltlmad ıdilenle· 
lcazanmalc ilıtigacında olanlar rinden 6irl idi. Şimdi o ne 

bir lcaoa ıaga · ücrıt mu- derse kabul edilıcek. Mütı. 
lceblllndı. halle arasında, emre caoizi korlca almıştı. 
laasır l>•l•ntl•rııgor. B __, b H ·ı 

yim ki. kılibıkltk yaln1z ka
n koca arası•da olmaz. her 
hangi bir şey~ karŞı da 
insan kılıbık olur .. 

Mese/8: Benim paraya 
karşı, hüsnü cemale karşı. 
zerk ve sefaya karşı. se11i11. 
mechul yarirıa karşı Sükü
tini• k6ğünü imare karşı, 
Çuıarııı ~efis me'külita kar
şı, Tu11cay111. Türkçeye karşı. 
mesela Yanmbıyığın merkii 
ikbale karşı. Ertaıuıı umumı 
yarantJ karşr, Özerlra kürsüsü 
mebusana karşı. OkmtJ,.,,• 
vş.u nuşe. Sözmenin bez: 
mı aleme, Oökmoranın dı· 
le karşı bfrer suretle kılı· 
bıklığımız yokmudur ? 

!faizim, sana tavsiyem : 
Meçhul eşiQi, serıin. kazak· 
'1ğ11•/a iftihar edecek, kılı
bıkltAını hımbıllık san•cak 
Havvadan se,me!. Seven, se 
rilen erkek ne aşırı kı'1bık 
o'ur, "e de aşırı kazak .. 
Murazeneyi mutedil jest 
temb• eder .... 

ÇULHA 

Romen • Bul gar 
mCizakereleri 

Anlcıııra 9 { A. A. ) 
Bulğar hariciye nasırının 

riyasetinde bir hu 1ğar heyeti 
dün Bülcreşe ~ a r m ı ı t ı r. 
Rom~n. hulğar müzolcerele- . 
r inin bu iki ıün içinde 601· 

lagacağı bükrtıdtn bi!diril· 
m ted(,. 

- a uvam. u anı e 
Nı ı•ul itlet, •• igl 1 F 

hl~lc E i 1 i le i.ı hudut lcinedir. Ha11i1• 
• "' ·· ıaHn fi ~rı çmıeo lolek civarından - eolelr. de. 
için nahf911 mırlcuınden o\ /el h -d le. d .J• i 
metrı ogrılm•"- Jaııın. mı. e, u ut as t1ıı~or - ş-

Brı ası. Jc.aı ee ıöa gü· lenıgor. Avara kaldııını g4· 

~ellliJ_ ltiha!._il• 4ıin9anıl'I . ın _ - Arkuı 3 de - _ _ 

Türk Köylüsü ve spor 
- Geçen sayıdan devam -

ihmal naelerilıtn ialctgesi 

ol•ralc gır il'' millt !por· 
larımu tl• gnatıılatuş ı i6i
tlir. M11ıl• ,.,1c. do;ru fJe 

er ta anaJol• 'ti• ıiir•ı ,ek 
•z•l•ııtır. llu Juıliıı Hh .. bi · 
111 aroıJırmalcJaıua hımın 

çtıreslnı balcmalc dtıha ha. 
gırlıdır. Yine at t1e atcılık· 
tlo. da lhmfll• u;ramış mem· 
lele.et p•r,alarımız flartlır. 
Bir ~amanlar nlşr.ıncılı;ı llı 
tarilıı ıeçııı Tark on• dı· 
deıindın ınir•ı lcalan ba 
ıperu lcantı le111a g•pacak 
imlcıf.111 balamamaluledır. 

Moderr. sporlartı ı•llncı, 

bunlartlan lcöglümü~ pelc 
•.ııaı t•nır. 

Mıitünı bunların iistii11.dı 

ilci mül•haza daht1 fJa.rdır : 
Spor fl.zsıtadglı fl•t•n mü· 
dafaasıaa d. ha çabalc er 
getilflrmek, daha elverişli 

köy gençliil t.lde Etmek 'Ve 

sporun içtimai bün ye üze. 
riRdelti yapıcı tesirlcdr.den 
isti/ode 6Üretigle de köyde 
cemiyet hayatını daha canlı 
tutma le ~ 

Be1 miitoloalarlcı kö3do 

sporun belki tlı şehirdın da. 
ha mübrem bir ihtigoç ol. 
daianu ortaya lc.ogmuş•olu· 
goraı. 

Partimizin el koytla;u 
köıde spo,. işleri işte bu 
mertebe ihmale gelmez bir 
dııru dadır. 

Kögde !por işlerine eo· 
velli. ncilll sporlardan 6111-

lamalıgı: ve netalcim dı ög
le b11şlaıım•ttlır. Mesılô. h iç 
bir tliıiiintle, af ak bir der
nelcdt fÜ"P-Iİ asla ih:onal et 
mımeligir. Hatta dalıa mo· 
dun prop ganda oasıtaları· 
na müracaat ederek eski 
pehlfoanlarımızı• menalcibi· 
ni köy çocıık larına eldeki 
bütün oaııtalarla yayma lı 
yıı . Milli gürtşçilerimiıi kög 
kög g ezdirerek halka kÖ• 
termeligiz. 

At ve binicilikJe de. aq 

nı şekilde hareket etmeUu;z 
Sair millr sporları da c '1 n 

/andırmak için nahiye mü. 
dürierine v :ırıncaga kadar 
hülün mülki oe askeri ma
kamları b~ ·işlerle ya kından 
alakadar kılmalıyız Ba iş · 
de teşvjk m ahiyetine köglü-

Arka.sı 3 dı 

1 FINDIK ZİRAATI 1 &~:~~~.:~"·' ! 
ım----------~------

Gene 1 kısım 
Fındığın menşei; lcnltür nebatı olarak 

kullanılmaıa ; intişar sahası :; ~= 

Fmdığın COR'ILUS llVELLflNll dediğimiz ner=i) 
bir Pt.IOSEN ( son tersier) nevidir. Bundan evre/ yar· Q 
OLJGOZllEN (genç tersier) de buna yakın formll 
vardı. Genç ters/erde bulunanlara bugü11kü ftndık/arı~ 
öncüleri n11zarile bakı/abilirki bunlardan PLİOSEtl J 
C. ii VELLltNfl meydana gelmiş olması ihtimali vardı 
TtJttJdülen bizim fındık ağaççıklarrnda husule gele 
( lf TlfVlTISCH) yaprak değişmesi sayesinde C. 11vtl 
LliN!f ile MiYOSEN devrinde - bulunaa C. MllC Q(}fi 
Rll arasında genitik bir münasebetin mevcut olduğllf.pazar 
anlıyoruz. L C 

LAr. •• 
QU!iRTfiER ve PLEISTOZ!IEN devirlerinde attl:Bi · . 

panm •muhtelif yerlerinde bir {.Ok fmdık yaprakları bultJ ıJ10?u 
muştur. lllıl 

Fmdık insanlarca çok eski zamanlardanberi bil;?Unda 
yordu. Yunan ve Roma esatirinde büvük bir yeri vafll111'll ne 
V JRO/LIO şiir/erirıd~ fındığı çobanlarm dostu olarak g~~e 16 
mektedir. Mem leketimizde ihtiyarlar fmdık değnegıf 
ııkrep ve yılanın kendilerine ytJnaşamıyacağı ifıkadıf1 
~~ ~~ 

Fakat,· htJkiki fındık kültürü ticaret ve sanat J ona}' 
nünden fmdığm inkişaf/ ancak 17 inci asuda ehemmi! 
kazanmaya başlamıştır. 

Rus müdekkiki Pr. Vl1V1LOF'rn çizdiği kültür Jl)k ba 
bat/arı lntışar zonları içinde fındık Hindistan. cen~n sa 
Efganistan. Buh11ra. Kaşmir. lran, Kafkasya. Kınm, 11;tl ~ı 
dolu. Yunanistan. ita/ya. Sicilya. ispanyadan geçen .

11 
erı 

içinde ıözükmektedir. 1 etin 
Fındığın dünya üzerinde en fazla bulunduğu ye~telerj 

ri 'tetkik ederek istediği ökolojik şartları en fazla mii6 İtli . 
olarak bu zanda, dolayısfyle Kafkasyadan geçen ye 'l \1 ' 
mali fl1111dolu dağlarmı içine alan sahada balabilirit· k e 

Bir çok literatür/er fındığın vatanım muhtelif Ç(l 
/erde göstermektedirler. ( * 1) bunun sesebebi fındli t İçin 
yetişmesi için lazım gelen şartların o yerlerde de Ji b._

11 
cut olm•sultr. lı. ll 

"t v 
Fındık mutedil ve ratıp bir iklim ister. Kurak ~llsu e 

/imden, cenup. cenubi şarkt (keşişleme) rüzg6rlarJf1J -~ n 
hoşlanmaz. Geç donlardan. devam// karlardan, ku'I• ~r 
hararet değişmesinden korkar. N~ narenciye mmtakısde ç0 
dan aştJğıda, ne de kestane mm takasından yukarda rfı• ÇoClJ 
taıaman yetişir. Şimale çıktıkça cenup. cenuba ya1<;1Q 
tıkça ş.'mal maraztndan hoş/11n1r. (*2) kurak. ağır toP~ 1 4'. 
/ardan m•da h•men her nevi toprakta tJZ çok yeti! n top 
lir. Bunun için fmdık bu saydığımız faktörleri buıdltr ~lı 
yerlerde bilh•ssa alakarga ve sair hayvanların nal< ı,... 
yayılmış. Böylece muhtelif yerlerde muhtelif fındık 1 4" 

cıkları meydana getirmiştir. b· C 
Fmdığa dünyanın bir çok yerlerinde az bile o/sa J 

1 
Jtç 

lanmaktadlf. Fakat diJ.nTa fındık kültürünün en fıt lllsız 
bulunduğu yerler. TürkiTe, ltalya, lspany•. Frans6• ~lll b 
nanlstan ve Rusyadır. . Oru 

_Fındıklık/ar Türk/yede 30-:-60 kilometre genişi. ti . 
de. bır şerit halinde Hopeden Ünye. Termeye kadt'·tk Y~z 
nır. Bu merkezi mtntakadan başka llkçesehirde, sı . tnıU 
ta, lneboluda. Zonguldakta, Kocaeli vilayetinde ge1ıın . 
körfezi civtJrmda ihtiyacı kapatactJk miktarda ve pe lrİn• 
olarak ta Kütahya. Bilecik hava/isiyle Eğe mıntaka~eken 
yBbani olarak ta Ziğıına dıığtnın cenup sathi mat ro 
Ilgaz dağiarında Van ve Bitlis civarmda görünür. ti r. 

lktisadi ve pratik olarak meyveciliğin yap!lab! ikn 
için ökolojik faktöelerin, anaç ve çeşit zenginliğiıııfı · D 
önünde tutulması ve meyvecilik yapJ/acak yerde b 'Uşlll~ 
raitin bulunması lazımdır. Bu yönden (Türkiyede .h;usllll) 
kadar bu saydığımız fındık yetişiyorsada) h1Jkikt tdq 
mıntakası olarak Karadenizin Şark sahilini. bilhassa (iıı· t ll 
ten Şarka doğru Ordu, Giresun, Trabzon, kısmen 1 Çq 
hu kabul edebilir/ z. ' fi· 

(*1) - Meıela /ındıia menşe olarak /tal_11ada Ka,!lleyi 
oildgeti dahilinda k<iin aveLllno oega navella kısa bası ır tdi}' 
mekledir. De Candel. /s6 fındığı Akdenizin bir nebatı o/of 
terlgor. 

(* 2) - A lplerin cenup eteklerinde 1.~00 metrult \'\\ 
yıiksekler• k adar koruların fazla bir kısmı~ı lıatta ba zon !/ Jc 'h 
nı11ı fındık teşkil eda. Populus oe da ha bı rçr,k okaçlar.l'lt. Çoc 
bulunur. Robert Keller in tetkilc.ltrlne istiııaden kısmen ıP~ UllJ 
retiyle, kısmen de m!!racılılrn tesirlı; le m qdann g /.- rı brl' 48~ 
koruluklarına bil! ıurı'i lıaqvanlarrn yar Jımı ile megd,;(ltJ 

bir nebat kooperatifi diyebiliriz., 
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KCVvE 
KÖYLÜ MÜZE Y.URD BiLGis· 

Köy ardeşleri iz 
n:~ ~NüflUI~ ·s~yDllinlDlfilDIFD Ölfil mu 
~;~~V~lb>aoıı~oD~rr<§l ylYJ~ v~rrlfffil~ 
~~ ~e~~ili kardeşlerim, · , dır. Biz bu yolda her işimizi tamamladığımı~ı id- düzünde de buna benzer bir vaka olduğanu 
LI~'p Ünumüzdeki birinciteşrin ayının 20 inci dia edemeyiz. Fakat tamamlamak için var ga y- y eniyolda ben yazmıştım. Giresun köyleri~de 
tı;z~.~Clnü yurdttmuzda nüfus sa:pm1 yapılacak- retimizle çolışıyoruz . Çünkü nüfusumuz yurdu- d bir yabancı banka müfettişinin dağlarda f~

.,1~. ·. ~rnhuriyetten sonra iki nüfus sayımı yaptık. muzun .genişligine göre azdır . Topraklarımızın diğini, fotoğraf ve harita almak istediği ıçın 
ııı1J1~~ısi 1928 yılında idi. Bu sayımda milletimizin b~ kısmı bo~tur, i~lenmiyor .. ~ u_rdumuz, bugün- yakalandığı orada çıkan gazetede okudun. 

1Y0 na yakın olduğunu anladık İkinci sayımı , ku nfifusumuzun dort, beş mıslını rahatça yaşa- Böyle şeyler olabilir. Onun İçin çok uyaııık 
lunda b t b·ı· u;r n eş yıl önce 1935 yılında yaptık. Bu sa- a ı ır · . olalım. 

va~ırn neti~esinde ıınf~sumuz 3 milyon kadar artmış Milletin nUfusun~n. ço~al~asiyle yurduıı Hepinize sevgilerimi sunarım kardeşleriın· 
~·re 16 nulyonu ge m ·ştik Daha çok güzelleşeceğ~nı hıç hır zaman unut· Halkevi l{öycülük Kolundan 
eg~e Buse ç 

1 ğ · .. .. .. ,.. mamalıyız. Millet arttıkça ve çek çalıştıkça ileri ı--.__,,,,_.,~-~.--------"".H~a.....;kkı Tuncat-.._ 
ı ne yapaca ımız s yım uçuncu umumı 

1
. l •· ,.__. :un olacaktır. Bu sayımda nüfusumuzun 19 mil- gider vKe dadhalk~vvet 1 0 ur_· Vakfikebirden Tijrk köylüsü 

~"na Yakl ar eş erım 
t J aşacaiını umuyoruz . f ' Ş 1 

111if Sevg·ı· k d 1 . şte bu sebepler yüzünden evlenmeyi da- a pazarına 
ı 1 ar eş erım ' h k t 1 il · · h l d l f 2 d Bir d I . . ··f I k 

1
. a ço ar ırma ı ve rememızı ız an ırma ıyız. Baştara ı e 

Jlflk b ev et ıçın DU us sayım arının ıyme ı B"lh ki .. k · I ren 6u aJam Jıer s.ne bir 
' üyükto ç·· k· ·ıı f teşk'l d in ani 1 assa çocu arımı1.ı ıyı oruma ıyız · az ileri ıiderek işledi. elcin 
en~n savı r. un u mı e ı ı e en s .a- Bize düşen bir vazife daha var, o da: nü- yaptı. Hanife hakladarlcine. 

. fi;tleri sı ve erkek• kadın' ~aşlı, genç, çocuk nıs- fus ıayımı işini kolaY.laştırmaktır. Bunt1n için ev- amm•, ba adamıa "" birşe 
n ille . •ncak bu suretle bellı olur. Bunden başka. !erimizin kapılarına numara koyacatız . Evleri 11er$inkinel Dat1a hallü faı. 

tın artı t d ,., k d rtt l'r d d 1 ledilmişti kapı tekrar açılJı __. l . Par ma ı5ı, ne a ara ılSı, yur un numaraıız olanlar şim iden . muhtara söy eyip rı-te e d ,.,ıı 6ir bayan : 
Y~. . 

1
. tın e ne kadar insa oturduğu , ne kadarı bu işi yapmalıdır. İki buçuk ay ıenra yapılacak _ Begim efendim. baga 

ı.J11 ır ı . k . . f ld 
ye J ' o ur, yazar; ışçı. esna , memur v. s. o u- olan sayım gününde sayım memurlarıaa kolay- lki baçuk lira salma ""rda-
ritAk"e bunların hastalıklı• sa~lık du~umları da lık göstermek, onların soracakları suvallere dos- l•r, ,oktur/cine. Muhtary. 

Ça 1 l ıögledlm, dedibaıalc.ıne, me-
il t .. an aşılmış olur . Bun arın bilinmesi hükO- doğru cevap vermek de vatan borcudur. raklanma Hanif•. bakar 

n~ bl<;ın çok lazımdır. HülcO et, milletin artışı ız Bazıları bu yazılışta11 çekinir ve ürkerler. ederiz I 
'-nun üzerinde durur; sebeplerini araştırır, Bunun hiç bir zaman yeri yoktur. Sayımın fay- Bura halkının insanlık 

llt alemi için çok 1•ganı dik-
rak Ve gidermeye çalışır. Çünkü bir memleketin dalarını ben size yukarda anlatmaya çalıştım· icat hir adeti •aı~. Bütü11 sı· 
rın ll~u ne kadar çok ve sağlaın ve yetişmiş olursa Bunu bilmeyen bilene öğretmeli ve çekinenlere ne 6oyu mısırı olanlar. ol

u ", .... e ir kuvvetli olur . ·Hilkumet yurdun nerele- vaziyeti açıkc~ ~nlatmalıdır._ B~ bizim .üzeri~~ze mıg•ııl1ıra ödünç varlgor a.ı 
ık..," Çok çocuk oldut.unu anlar. Böylece oralar- borçtur. Nufus ıcınGie yalau soylıyenlerın ve o-uç- ç1ılıımalc.la az ekin alanlar 

11• ç 5 '1 ° ele.mele.si• lcalmıgor. 
ya~~. Ocllkları yetişti~mek için ne mikdar okul aça- Hık çılcaranlarıo cezalandırılacaklarını da unut- Nahiyenin 6eı sınıflı iir 
to~tf taı «nlar. Hasılı nüfuı sayımı ile hükumet mil- mayalım l tile melıtehi 'D•r. Yapı bügiilc 

etid toplu ihtiyaçlarını ög"' renir ve ona göre ted- Sevgili kardeşlerim, 'V• ku•·oetli, halle. y•ptırmıı. 
pul ~.. J C h · 25 · · 1 k d 25 ·ı Ç•cııklarının iyi •üıamıle. 

k - ır . um uriyetın ıncı yı ına a ar mı - rin• ıalc tlüılc.ün hir muhit ... 
~~ t l<traeşleri~ . yon olmaya azmeder•~ ç~lışalım l Hepinize bu Burada ıml•gıılı ustalar 

_Cürnhuriyete kavuşuncaya ka•ar nüfusu- uğurda da ba~arılar aılerım. . '(}ar. 30 metro a:ıanıu;and•-
b 1 1 ki alchisar lcöprüıiinü yap· 

sa~ •rn:.c;ok harp meydanlarında ve yurdun içi~d.e Yabancı ara yüz vermeyin . au~ı.r. ı:ı meıresı aıma .. 
ns•· lh bZ!ı~tan_ k ... ırıl.m_ıştır. Ancak._1.7 yıldanberıdır Kardeşlerim, . . n•fia idarl!si ustaları talcdir 
" .,. ır t ki ) ..J h d h l d etti.. Ba uıtalar hariçten 

() ıs ı a ıçın'fe , uzur ıçın e yaşıyor ve Şimdi size aiğer'. mQ ım bır mese e en 
tul B ıelmiş değildir. Ve köp1ü-

ni51 r . · iz dtnyanın ikinci derecede artan bahsedeceti•. Bir takı• yabancılar ıizlere baş nün •atün masta/ını da li.11c 

ı} ~~~· ~ünyada genci en çok olan milletin vurup şu sıralarda bazı şeyler söyleyebilirler. 
· Ahn 1 N~~ olduğunu da iÖğsilmüzil kabartarak Fotoğraflar alırlar, para verirler ve bir takım 
~e r"m~ ulusumuzu ilk merhalede 25 milyona şeyler ötreomek isterler. Bu gibilere katiyen 

ka~1~ken~' Çalışıyoruz. Bunun için hükumetimiz yüz vermeyin. Böyle bir ~eyle karşılaşırsarıız he
. 

811 r.or. B e~birleri al.maktan bir an bile geri dur- men karakela haber verin. Bu gibileri kaçırma
:b;ıt!en bi: k-nlarda bulunan 5-6 milyon kardeşi- yın. ~ünkü _bunlar harita alarak, s_ize hıı~üın~t 
;piP k. Di~ kısıııını şimdiye kadar ana vatana ge- alayhınde ıoyleyerek, falan vaya fılllll mılletın 
e Şll}~su:tlerini de getireceği.z. Hatayın y~rd_a şu kadar kuvv~ti olduğunu, onla~a karşı duru· 
e .h'usllflltı . ~e yarım milyona yakın kardeşımız lamayacağını soylerler. Bunlara ınanmayın, ya-

·:~ ~r tlU~ içine girdi. Geçen kış .olan zelzele bir l~ndır. Biz ~er. zamandan çok kuv~etl~yiz . ~i~i 
en ı Ç&b Usumuzu kırdı; fakat mılletimiz: onların kımse ve hıçbır şey yıldıramaz. Mılletın bırlığı-

liukcak dold~racaktır. ni ve biltünlüğünil bozmak istiyenlere dcırs ver-
tyi t -n~et • ~uf usumuzu artırmak için ev- meye hazırız. 
di}1 ~şvık c&ıyor. Çok çocuklu ailt:lere yar- Köyltmüz ve halkımız çok uyanıktır. Dnn· 
, "~~r • yol vergisi alınıyor . Nüfusu kıran yanın bu çok nazik günlerinde bu çok lazımdır 
'"'~lll. firengi ve buna benzer hastalıklar . da .. Değil yabancılara kendimiıden şüpheli olan· 

n 19 ~ ç '1,t ~~şekilde uğraşıyor . lara kartı bile dikkatli bulunuyoruz. I>aha ge-
r ~ 0Ctı ı ·~\\\ · . 
;p-,, VllJ ~ ~~~\:ın nüfusunun artması için yalnız çenlerde Malatya tarafında Adıyaman kazasına 
~ lsı, boyı~ilsı yetmez. Bu çecukların iyi giden bir ıiraat memurunu bir köyltı kadının 

· "'e yetiştirilmesi de lazım· sorguya çektiğini belki duymu§s\lnuzdur. Beşik-

• 

fJermiş. 

Nahigcn1R bitişijintlelcl 
d1Tcden ikl lamba yakacak 
kadtır elektrik yaratmışlar. 
Radyolarını ba sayede dinli
gorlar. Müdür müteşebbis 
•ır fınç. Spor kulübünde 
toplanan nahiye z.:nçlerinitı 
seokli, tef1Jiz bir hayatı t1ar. 

Etin kilosıı J7,5 fJe 20 
lcaruJ .. Dijer giyecekler de 
hemen hemen bögle ucu•. 
Yorganı yükleyip buralara 
gelmeli. 

Saat ilerliyor. çarşı ten· 
halanmo;a başladı. Kadın 
erlcelc, arkalarındaki dolu 
şepıtlerle ıaglalarına doğru 
konuşarak. kah türkü sög
ligerelc gü.rüg.orlar. 

Dönüşte Şalpaza.rına da· 
ha kolog ve sağlam •larak 
açılacak goldan gelmedik. 
Vali ve naf ia mü.dürü ba· 
radan geçmiş ve aldıkları 
not ıi.sırine tctkilc ıapmı~lar. 

ve spor 
- Başta.rafı 2 de -

miize bfigülıc mükfıf atl«r Ve. 

rilmcli ve köy J~fikanlı~ar, 
ehirlerdelc.i .. tıri/ere ışt; ... 

I ·ı gos U atm rak ett.rı melidir. n d Q, 

malıgıt k i ~por herşeg an 
eeoel rağb<!t ıae 171üsaba/c4 
me.ielesitlir. Kara kurıga 
•por yapını% demekle hdkt 
spora tısvilc nıümkü.11 oıı
mamıkdadır. 

Köı sporları ,rasınct 

milli rakıların tla 6ügaı 
geri 0ardır. Zegbek dansla, 
.Erzurum. Sıvas, Erzincan 
türlü rakılı oyunlarımız var. 
dır ki hıınl , kögliimüıün 
neı 'esi.fi/eri ve içttmaf car. 
Lı;ı üzerinde olda~a kadar 
biingevi inkişafına da son 
dert:ce fagdg(ı vasıtalardır. 

Atıcılık fJe tıişancılık 

sporlarını birinci planda gaz 
önünde bulandarmalc şarttır. 

Mümkün olduğrı takdir. 
de askere gitmeden bütün 
kög d-~likanlıları atış vazij e 
l.rini görmüı 0/rnalıdırlor. 

Kögde sudan çok az is .. 
ti/ ade edildiğini ıörügon1z. 
Yüzme aşağı gııkarı sahi[ 
b•gana inhisar etmelcded;,._ 
H11lbuki göller. nehirler, 
çaylar vardır ki buralarda 
behımhll yüzücaliiiü Yarat. 
malıyus. · . 

Motlern jimnostılc.lere 'Oe 

sporlara gelir.et hrznları en 
htısitinden başlllarak tQtbi.~ 
ıorektir. Esasen bir siira ba
ltalı malzeme ıle işe hoş/a
ma/eda mana yokdar, Jim
nastik alat ve edevqtının 
basit nrimuncleri bi:z~t kö'g
de yapılabilir. kt11° gıbi, at-
lamak, zıplamak· tır~a~rnak 
,ihl tabii sporla' ıçr11 ne 
hügük tesisata. ııe de teda. 
riki güç teohisata ihtiyaç 
yoktur. Bunlar tfJha ziyade 
teşoilc, gösteri, müsabaka. 
ve tniilclfatlarla perfeştiri • 
lir os kö leştirilır · · 

Bütün hrırıl'' bf!de11 ter
biyesi sahasında • Türk kö
gane borçlu oıdo1°muz va
zlf elerdir. 8anlaf1Tl hlr an 
afJvıl tahakkukona uyanık 
bir titi%Likle ht>Jİmiz elden 
geldiii )a~l' ile ~.,.fırsat" 
da gArilım barç"musaıll'. 
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Gayrimenkul 
Muvokkal fero•D31 bedeli Mub•aııııeo K. 

satış artırması Satlık Arsa Vilayet Makamında( 
Vila11tıt dahilindeki gol. köprü ve sair imalciti fl 

ve sınaigyenin yolca ~e köylüler tarafından arasıra 
rip edilmekte olduğu tö riilüp işitilmektedir. BinaeRI 
bundan böyle hern1sarette olarsa olsun gol, köprü JI 
ir imalcitiıı tahrip edenlerin vilayet idaresi lcana11t 
68 inci maddesi mucibince .. girmibeş " liraya icada' 
ra cer.asil• cezalar. dırılmalo.rı ee tahrip edilen ger/ti 
kendilerine gcptırılması vilci11e'- ida~e heyetittce icarı' 
tın.ı alınmış olduğund;ın oılô.gei dahilindeki go/laf1 

zanlar ve yolların her ilci tarafına tarlalarını kaıı 
topraklarını yolan ilci tarafındaki hendeklere do/dıJf1 

ve tarlalarındaki taşları 110/ üzerine atanlar 'Ut!. gP 

Evleri yolan hendeğinden ıçerivn veya patılca al. 
kuranlar ve köprüleri toprak, taş, çakıl ve saireleri1 

patan/ar ve gol üzerinde su geçirmek üzere maıı' 
hendekler ve men/ ezler açan 'Ueya toprakla su yol~ 
pan ve tarlala1 ına s• almak için lcöprii.terin öniiniİ 
yarak •u birikintilerini 'Uucuda getirenler, köprü İ' 
lulclarına hayvan bajlayanlrr ve korkuluklara çarfl' 
ranlar, balta ve saire il• kesenler· lcorkululcları ,ı 
lcöprü işaret lehrJalarını söküp atanlar, köprü üıt1 

köprülerin tahammül lcabıligetlerini gösteren levhall 
mılclardan fazla motı>rla fle rııotorsuz nalcı/ vıısıl' 
güle nalcı/ edenler, ahşap köprüler üzerine lcıınanla~ 

f\'ev'i 
LiTA R.. Lira Ku. 

artırmaya l:ooulmuştur. 

Semtı V•kfı 

Mumhane öai 
Sı pslıi pazırı 

Sakıa Haua afa 
Müftü vakfı 

mülkiydleri yirmi ziln müddetle 

Dabalchanr: caddesinden 
.:iipalıi pazarına tiden cad. 
de üıerttıde eski meclisi i
dare b .. ş katibi merlıam 
Arif 'C>ereselerine ait arsa 
satlıktır. 

l:ı•leleri 26 Aıtusta. 940 Pazaıtesi güoil uat 15 de yopılıc•fındH taliplerin 
v k:ıfıit idıresıne mufacıa•l:ırı ili• ttlunur. , , 

~ u ır. üddet içiod 
2 4 

Talip olanların Semerci
ler başındı!. tüccardan Ra
şan Memiş Yozıc1 06/a,,a 
murocnot ~ult!ın~lPrİ. 6 8 

·-

Yıldız Rinemasında 
Tereyağı yurnurta eksiltmesi 
Trabzon dispanser baştabipliğinden: 

Nea'i Miktarı Muhantmen bedel Tutarı Muva.~ Temi 
Liıa K. S. Lira K. Lira K. Şirlay'irl ~~~~·~~~·~-.~o--~~~~~~~~~~-

r. rtyağı .160 kilo 396 ... Sı 70 
Yun urfa 1C800 çift 3-5 378 28 35 

Trabzon vertm di5p~nıt1ir.in 940 malt gılr :ıarfında 
ihliqocı ola'1 yukarda '!'ufr~datı gazıli eşr;n 3-8-!i40 
tarihinden itiba•en 16 gu~ nıaddetle münakasaya konmuş 
ilıalesi 19 8 9.fO tar.ı~dc~· f1ı~sa~if pazartesi gı•nü saat 
16 da yap·lacoğmdun ıs ılerın tıc!lret odasırıdıı kayıtlı 
old~lclarına dai~ or:_e•'.~~in~:rnin_at mele.tüp "'"!fa mr.kbuzla-

Küçük prenses filmi çevJilecaktir. 
Soğuksu. Kireçhane, J(isarna. Zefanos 

otobüsleri temin edilmiştir. 
Bu fırsatı kaçırmamalarını sayın seyır

cilerimize tavsiye eyleriz. 
larıle sıhh"'t rrudur!ıJi·. tnut ıelclt.ıl lıomısgona mara 
ca atları ve ş.;rtnam,,/erın he, gün dispanserde gö•ülebile- !-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~a_n olunur. --- _::~ Bina inşaat eksilt~nesi 

nı kala.farı bırakıp döşeme üzerlnd~n geçenler ' 
herne sureti• olursa olsun yolları ve- gol üzerinJıl. 
türlü imalatı sınaiyyeyi bozanlar ve bozulmasına 
olanlar g1ılcarıda sözü geçen madd:!ge !ev/ilcan p:ırd 
sıle cezalandıracakları gilıi avrıca zarar ve zigsrı' 
tazmirıi hıısasr11ıda hakların.da kanuni muameleye 

Çifteçomlık g'?zinosu icara veriliyor Giresun inhisarlar müstakil müdürlüğünden: 
d Gires~n. ve O da 'Ollcigetleri tiahilinde bulunan Ş. ka· 

Belediye Encüme0111 en : d rahisor Alucara ve Fatsa, Göilcög lcazalarıntla birer alı-
Çıfteçamlılc.fa rele iyece inşa olunarak lcirnyn Peril11rı şap itlarehan• binası gtıptırılacalcdır. Beherinin m•hammen 

gazir.o lcirocıs ·nın ş.ırlnaf'fıege muhalif haraketinden do· bedeli 3296 lira 90 kuruş/ur. Şartname ve pırojeler 16 
layı ihalesi fesh edil'!'iı Ve me:r.lciır binnnın M!lgıs 941 lcarrJş mukabilinde Girewn hhisa1lar müsfokil müdürlü. 
iagesine kadar ofııtı ıc~11 orıbeş gün müddetle ve zararı ğtintlen verilmelctiıdir. /hale.<İ 2 eqlal 940 P"zartesi tünü 
•<ki k'racıgi1. ait o/malc iıere tavellci ıerait dairesinde GireHndrı açık eksiltme ile gapıl~c,kdır. Tu.liplerin 111ü-

sÜI etliltceji ilô.n olunur. ----
Memurluk Müsabaka İmtihO 

1Jenidm açık artır11ıı~a çıkarılmı~tır . 1 i 
ı racaatları lıizamu ilin olıınur. - • 

T. C. Zıraat Bankasından : 
Baakaınızın şııbe ve aj ıııslırı için lUzıımıı kadar rne# •e 

2 _ Malıammefl. ca, bedeli 400 liradır . 
3 - Şartname orntji bıletlige gazı işlui '1tüdürlti

ğünden alı na bilir • 
4 -· Aartırtrı0 • l6 Ağustos 940 Cuma günü saat 15 

de icr.:. olunacaktır ' 
5 - Talip/erin '1ıofıammen bedeli ıberinderı fJerecılc· 

/eri güzde 7,5 '!1arJa/c1cat teminat makbuzlıırile agni tün 
'1e saatta be/edıye tncıimeninıı murac.ıatları ilin olunur . 

3 4 

T ötün Ekicilerine 
f nhis~rl<lr Başmüdürlüğünden: 
/doremız .. 34J7 sayılı tütün fle tütün lnh'ıarı lca-

17 ncı ,,. dd . ., . le . . ~ nununun ·ıd k a esı macruınce urulm:z gerlerını 1 en· 
ni /,;, şek1 • e 111um11ş olan ve tütünlerini zamanında lcı
rıp dik/catlı hçolcl,~2ralc i~i lcu·atan tütiin ekicileri arasın· 

.. ~a a 
drı bir trı 11 · a açmıştır . 

MıJsabJka i6-8-910 tarilıind• Trabıonda, Pala
f'lnede oe P~za,'da yopılacaktır. Bu müsabakada /:irinci 

l(elentere 50 Liro ikinci ıeıenıere 30 L i r 0 , , 
l.k rniye v.,;/,c•k, üçüncü. dördüncii. ve beşinci gı · 

ra lerıle1 e birer takdirname tevzt ~Jilecelctır. 
j]a•emiı Türle tütünlerinin en iyi lı.uratma aıulltırl

ni öğretir bir '-i'•p neşretmiş ve bu kitapları• lcti.fl 
mikdarı H~lft.~v'erine, mahalle mümessillerine '1e kög ada
larına oerı kmııı;, T·itün ekicileri için çok faideli olan 
ba kitabı 0 U'll;/arır.ı t wsig' ederiz . 

Mtisabalcaga islirak etmek isteyen ekicilerin Trab
z.0,,, Pufrılt'~e '1e Puzır /,,h'sarlar idaresi Ziraat şubeltı-
rinem ir•ıc:ıa eı,,.,[eri ildn olunur. 1-3 

Açık eksiltm~ il;-n-;kliyot eksiltmesi 
T rabıon inhisarlar BaşmüdürlüğQnllen : 
7 - 'j rohıo~dan - M • ~ 7, Torul. Gtimüıa1111, Kelkit,' 

• ı:r 

Şiran, Jspır t Bayhurl 1 .. ıı narlarıaa. 
2 - f rabıaııd n - Aşkale ae Erzaro.m lnlı.isarlarına. 
3 _ fratıoıd:ın - Sar kamıı ee Kar& lnhil'lrların11. 
4 - frı.1 ıoııd;ın - Erzincan lnhisarlarıaa 
1940 fe/o 1 sene içinde sevk edilecek mamaİ tütün iF" 

ki ,,e iet'0~ 1 "!~fı s~irei lnlıisarigenin nalcligesi. 7 Ai••· 
tos 1910 t.ı~ıhinden itibaren açık elcsiltrMge lco11ul11111ıtar. 

Taifpfe~n birinci maddede yazılı seolciyat için 324 
ikinci mad. ede !/azılı fevlcigrıt iFin 4!J5 üçüncü maddede 
.qazılı sef1fı:Jji' i.çfn 640 dördüncü 111.aJdede yazılı seelcl
qat için { B lıralılc t.,mfnatı mu9111c/cate mulcbuzl.,ını 
/ı.ımilen Jf 19fo tarihine mündif Ç•rFamba günii. saat 
J5 de Trob&o~ ltılıisarlar Başmüdiirlüğünden mül•ıeklcil 
komi.yona mıı'acaat etme/eli 11e ş.ırtnamelerini. ae ic.ıp 
eden iz~hat' alınalc üzere de ilô.a müddetince Başmütlür
lıilc satış ~e müraccıat eqlemeleri ilin olunur. 1-4 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Ha•aıf f'fıulıo.sebeniıı muhittin geni sokalcdaki 39 No: la 
majazanı" sabi/.. icar b.d,/i o!an 55 lira üıerinden 8 8 940 
!"rıhlndm itihar bir smeliji le/raya fJ•rilııcelctir. f;telc
•1lui11 mcıo.l/c/c .t te,,.;,.,. la,;/e 22.8 940 tarihinde viltfget 
ııkamıtıdıı lop/onaça/c ol•ıı •lmı •ftCı1t11•ıac mur•cııatlıırı 
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Açık eksiltme ile Tütün nakliyat 
eksiltmesi 

mak Qıere bUsabaka lrntllıanı yapılacaktır. la 
MQsabıbya ıılreblıı;ıek için en az orta mekllp mt 

mak 'fil yaşı 18 d11n a'ağı 30 dan yı.ıkorı bolıınmamak • le 
18 dea aşatı y•şta tılııılas lmtıhaua ı:ırebllirlerse 1 ia 

şındaa ınel mıuaurluk smıtıoa ı:eçıııezler. te 
Artvin İnhisarlar idaresinden : ' Ank.arı, lzmir ve lstıolıııldıkl lrııtıhanlara orta me~ 
Kabili tuagiit ve tenakus ol1Jtalc ti:ıere Artvin, Borç· Haları alınmıyıcoktır, lı· 

2 . ..,0 b' k"l - - Orta mektep mezunları ırıo altı, Lise mezunları 1 1 
l:a vıı Ardan•" ambarlarında mevcut G ın ı o tutun- j -

r aydaıı ız olaıımak illere devam edecek: ıtaj ml2ddell tg 
lcria lca1Rg1111,ara6• ,,e lıageanla Hopa ambarlarına 1 Orta mektep aezualarını 40 -- 50 Lise ıııuuolnrıo• C 
Egliil 19'0 da luışla11malc ve 31 ilk Teşrin 19'0 da 6i- liraya kadar ve laıtihaodokl muvaffol.iyet derccelerııe * i' 
tlrmek üzere nalcllgesi 6 Ajustos 1'40 tarihinden itiba· ıurıtte Ocret verilir. Bı.ııılarıo bareaı bnualle nıuıy1el ı 
rtın 15 gün müddetle açık elcıiltmeg• lcıınalmuştur. baklııı stej ıtevresiude mahfuz tutulıııakla beraber aUİ lııı 

Taliplerin 20 Ajustos 1910 Salt ıünti ıaat on /,irt/e tıkllıeo yıpılacok: mesleki laıtibaod• iyi derecede muY e. 
194 lira teminatı muvaklcate ile Artvin inhisarlar idare- ları Tek>llde tubl daı:ni aylıklı memur kadrosu dabıııl 

l 2 maafı todlyeaine lıaşlaııır, 011 ıinı 111üraca:>.t eylemeleri ilan •l•n•r. - _ .llir yıbıoeı dile ( Fransızca, logillzce, Almancayı ) 
lliin meıioi okumuşve lüzumlu m•lQ. flkıf oldutu ıısuleıı aaoıt olacaklora bır üstUo derecedell 

mıt alını• ve bunları temamen lı:a UeoUz ukerllıtloı yapıııMmlş olı10larıo daimi ıı:ad 
Trabaoa Mahkeme boşkitabotiadea: • 1 ı. l 

bul etmiş ad ve ibtibar olunur. mı arı aa-.er lklerıni ifa edinceye kadar tehir olunur· 
Açik utarlırma ile paraya çevri· Mil b ı. ı 1 
lecolt jtayrimenltulüa ne olduıtu : 5 • Tayin edilen zaman<Ja gay· sa a-.a mt baıılarına Adana, Aokara, Aııtaıys. 
Goyriıaonltulün buluoduıtu mevki ri.ııookul üç defa bafırdılı:tan ıon- Buna, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Ebkısehir, G. Afi 

maballeoi ıok.ojtı nu•arHı : ra •• çı>k artıran• ibale edilir an auu, İ•lanbul, lzıııir, Karı, Kutamoou, Kayııerl, Koııj" 
Taktır olunan kıymet: cok. artırma beleli ıa.••bamoo kiy· S&meua, Sıv.ı, Ordu, Trabzoıı, Vao şubelerimizde oıl 
Kaalıka köylado Mart Hl metin yizda yatmiş beşini bulmaz aezuııları lçla 20-;!l A2U3tllsta, Lise mezunları içlll ,:; 

n teıriaiıaai 918 tarih vo 2•~ veya salış isteyenin alacafıoa ruc Atıııtoıta ıaat do!tuzda b"jlaııac~ktır. 
"" l7 vo 12 ye 88 numaralı tapu bani Ol•D diğer alacıalı:lıtor bulu- lıılti~abakıııın tafsilatı şulıelerımizden tılde edlleC G 

ou,.•da dıhiliade 3600 metre ıaurab aup t.bodol bunların o ııayri men melerde iOrüleblllr. 
baı vo yüa lira mubımmea k.ıy· lı:ıd ile te•i• edilmiı alcalarıaın lstelı.lUerln wUsabakaya lştlrılk edebilecekleri ınaV 

1 l ••Omuuadan fazlaya çıkmazsa ea .. metli tarla va yiiı e li ira mu· a.ı oube mUdllrlUıtUae ve Ankaradıt Bankanın par 
bamıaeD lı:ıymeth SIOO metre mu· ~ok artıranı• tablıüdil ~•ki k.almalc MQdllrlU(ıUne 19-ts-940 tarilılne kadar ıııuracaat etıııeld 
ralıbaı otlalı:. uzere artırma oabeş gua ,.aba tem · 
Arlırmaoıa yıpılocııtı yer, ııüo, saat ,.it,oa beşinci ııilnü olan 25-9-940 
ıo EylQI 940 Salı r•nü ... t 15 de C•rtııab> züoü ayni aaata yapı· 

.• ltbu ııayriıoeoi<ulüo artır· lacak. artırmada bedeli ı•tış iste· 
ma Şartoome•i ıo.8 .940 tarihinde• yenin alacağıno rüçbaoi olan di· 

ter alocaklııarın o zayri ıaenlcıılı 
itibaren 18-125 Na.ile Baıkitabı;t 

le teıaia edilmiş alacıldıro mec· 
,.ıiruiaia muayyen nuına· imuundaa fazlayı çıkmalı: şartıle 
rasındo horkeoin görebilmeıi içiD ea çok artırana ihale edilir. Boy., 
açıktır. ilanda yazılı elaalardan le bir b•del eld• edilmezse ibola 
fazla ıaılQmat al•ak iatiyealer, işba yapılmaz. vo aatlf talebi ılüşer. 
ıartaım•J• ve 18-125 do•ya nu· 6 • Goyri menkul kondiainı 
maraailo me•uriyoli•İ&a muracaat ihAle olıınon lcimoo derhal veya 
otıaeliıiir. verilen müblot içiude parryı ver· 

2 •• Arlır•aya iılirilı: için mene ihale kararı foıbolunarak 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde kendıidea efVelen yükHlc teklifte 
yodilıwçuk. niebatia<ie pey veya buluun kim•• arzotmış oldufu 
milli hirBıkaaın temiaat mektubu bedelle almağa raıı olmaz veta 
tevdi edılecoktir ( l:.!4 ) buluomaua hemen onbeş gün müt-

3 ·• ipotek aabibi alacaklılar· tetle artırmoya çıkarılıp eu çok 
la diter alibdarlarıa . ve irtifalı: artırana ibale edilir. iki ibalo ara-
baltlı:ı aabıple . ""il gayrımenloul üze· ıındak' f k 0 en • 1 
rıa.dek.i haklarıaı tıuıuıu.sile faiz ve 1 ar v geç ıu• er ıçıa-
murafı doir olan iddıaluını işbu de yüzde beşl•D bıaap olunacak foiı 
·ı· t ·ı.· d ·ı.··b · . - ve diğ'er zararlar ayrıca bülcmo ha 
ı aa arı ıa en ı 1.ı area yırmı guo . . 
i~iDdo evrakı uıüsbıtolerile birlikle cet kılmaksızlD ınemuılyetıaı•zce 
momuriyelimıze bıldirmeleri icap a.lıoıdaa tabaıl olunur maJdo (; U) 
edor. Alı.ıi baldo hakları topu ai· Hane ve ana yukarıda göıterıleo 
oitilo ıabit olmodıkca ıatıı bede· 10 9- 940 larilıinde Baş4.ito1>e l 
liaia paylaım .·.ıodan hariç kolır. memurluğu oduında işbu ilan ve 

4 • Gö•ı~. ı.ea güode artırma· gö.sterileıı artırma şartaome!liı dai 
ya iştiraC edenler arbraıd şartn•· reıidıP't t11At1lııcatı iJin aluoın· . 

• 
.layi tezkere 

Aıkerlikten aldıtıw tı..rbıı 1 

tezkerem zayi ettim yeni1101 ala 

coıtıındo11 011.iainin bülc.mü yok.tur. 

V alr.I ltoblrıa ç&mlılc lr.öyilnden , 

Çuval otullırıadıo T •hır 
323 dotumlu O • .naa 

Yakında · 
Çıkıyor 

? 

Aşçı Ahnaca~-h 
BeşikJüzü köy enstitüsü ve eğitmen ~ 

. . dürlüğ' le 
Be~ılcdüzü kö!} enstitüsü 100 lira aylık. d 

jıdaki şartlar dahi!iRde bir erkek aşçı alınac# 1 

olanl•r Trailz.on maarif müdürlüğünde ıı-81 
şa111ba tünü Stıat 16 da gapılacuk muvakkat t 
111eler/. 

1 - Büyüle bir lokanta mektep g.bı fuıl" 
mele veren bir müessuede muvaf fakigetle çalı tı 
;una daır honseroisi butunacalctır. 

2 - Enstitüde sonunda hic bir haic iddiP 
beş iÜn aşçılık yap.ırak denenmeyi lc~baı eıf. 

J - .)•Fime gelirken şu vesikoları idİfef 
A - Terhis oesilcası. 

B - Hıç değilse A derecesind• millet ffl L 

detn•mesi. • ~ 

C - Sılılıat müdür 'üğüııden lastikli sıfı/ı " 
D - Polisce tastikli hüsnüh:zl mazbatası 
llirı ücreti kabul edilenin ilk aylık ücre1 

rek ödenecektir 

Hesapli kira} 
,odalar 

S!nıercf~er .agvasil sokağın la dölciim P; 
No 7,, her ıı ıçcn oıu·m:ıga g:ı·.ı:;:ş'i vt r 
çok eirJerişli içinde so.gu helası ve b;ılkoıı:t· A 
leri fevlcalô.dedir taliplerin semercilerde /' 
mııracııl ctmıterl ll•n el••ur No 2~ 
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