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Yapılacak Parti 
İktisat Vekilimiz bu 

Çok hayırlı · Kongreleri 
B. . Vilayetimizin her tara · 

1 r iŞ fmda devam eden Cumhu· 

sabah şehrimizde olma
ları muhtemel 

• • • riyet Halk Partisi ocak kon-
------ dreleri 10 birinciteşrinde 

Pazar postasiİP Hopeye 
geçtij i haber alınan iktisat 

Trabzonda da bir hayır ikmal edilmiş olacBktır. Bu. 
sevenler cemiyeti ku- nu müteakib nahiye kong 
rulmalı, bu suretle mem- relerine beş/anacaktır. 

l.ket davalarından biri Kor.grelerin seyrini takip 
eden Parti Müfettişimi'ı 

daha ele alınmış ve Kayseri mebusu sayın 11. 

Vekilimi% Hüsr.ü Çakırın 

dün otomobille Rizeye tel
dik/eri haber alınm ştır. bu 
giin l!te vapurile şehrimize 

gelmeler/ beklenmektedir. ----halledilmiş olmalıdır. Hilmi ifa/aç ve Partt Vtliı· 
A. Hilmi Kalaç 

Y 
anımızda, yöremizde, 
konukomşu arasında, 
bildiğimiz ve bilmedi 

ğimiz nice aileler vardır ki, 
esasen varlıktan yokluğa 
düşmüş oldukları için içle
rini kimseye açamamakta, 
en yakın komşusuna dahi 
aırrıoı belli etmektense, çor 
basını tuzsuz içmeyi tercih 
etmektedirler. 

yet idare h eyeti reisi 11/i 
Rıza I:; I Pa zar günü Yom· 
ra nahiyesine bağlı Kame
ra köyü ocak kongresinde 
hazu bulunmuş ve kongre 
müzakerelerini dinlemişler· 
dir. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
mıntakrırnız Müfettişi Kay

seri mebusa Sayın A. Hi/. 
,,,; Kalaç evvelki akşam Gire 

su11a hareket flmiştir. 

Kongre aztJlafl Komera 
ile bitışiğlndeki Hosmese 
fos köyünün müştereken 
bir ilk mektep bintJsı yap
tırmaları hususu samimi ve 
hararetli münalraş11/ar neti· 
cesi karar altına almdı. 

A. Hilmi Kalaç'm bir 

Şurada, burada avuç 
açanlar; turada, burada hiz
met a-örmek sure tile hayat· 
larını kazanmaya çalışanlar, 
mevzuumuzun haricindedir. 
Asıl bizim elatılmasını ileri 
sürmek istediğimiz zümre, 
varlıktan yokluia düşmüş, 
çalııacak aile uzuvlarını 
kaybetmiş, gelir kaynakları 
kapanmış, geçim vasıtaları 
tezdzüle uğramış, fakat bü
tün bu sarsıntılara rağmen, 
ıztırapları sadece kendi iç
lerinde saklı kalmış inıan
lardır. 

Birimiz hepimiz, ve he· 
pimiz birimiz için, düsturu. 
nu daima göz önünde tut 
ınağa mecburuz, Düşünelim 
bir kere : Bunların da bizim 
gibi mektebe giden çocukla
rı, konukomşu arasında dü • 
fup kalkan genç kızlan 
Vard1r. Mektepli arkadaş
ları ara11nda, boynu bükük 
geçen şu genç kızın ayağın 
daki ökçeııi dağılmış iskar
pine bakın, bu bakış, o ai · 
lenin gizli ve daima örtülü 
kalan sefaletini bir sinema 
Şeridi halinde gözlerimizin 
önünde gezdirmeğe kafi ge · 
lir 1 

Dul kadınlar, babasız 
Çocuklar, gıdasını alamadığı 
İçin ayakta ve yatakta her 
ilin biraz daha eriyen genç 
kızlar . . . . 

Kamera partililerini teb
rik eden Parti /~üfettışi 

Kayserı mebusu 11 Hilmi 
kalaç o esndda tabur ha· 
/inde geçen ldmanocağı av· 
cılar1na hitab ederek inkıli:Jp 
gençliğinin her sahada ol
duğu g bi spor sahas1ndaki 

devamb çalrşmalarrndan da cok 
memnun ka/dıklarrm ve bu 
nun uzun yollan aşan bu 
kuvvetli tablosunu bura 
da görmekle pek mütehas· 
sis oldukıarrnı beyan ile 
avcJ/ar1 tebrik eylemiştir. 

Okul ders 
kitaplon tamam 

Maarif Vekilliğince Vi
/ô.vetimiz merkezinde açıl 
maçı kararlaştmlan Yayıne

vi tesisatı ikmlfledilmek 
ÜZPredir. Okul ders kitapla
rının zaman. rıdd memleket 
dahiline yayılrnasmı temin 
maksadile yapılmış olan bu 
yerinde ve güzel teşebbüsün 
ilk verimli neticelerini mem
nuniyetle gördük. 

Şimdi Trabzon merkez. 
kaza ve köylerinde talebe 
nin ihtiyacrna yetecek ka
dar kitabı bulunan yovmevi 
aym zamanda Gümüşane. 
/Jrtvin ve Rize vilayetleri
nin de kitap ihtiyacmı te 

avcllanmızı da bu şubede 
top/ayıuak faaliyete geçti-
ler ve ilk adım olmak üzre 
pazar günü yomra mınta-

kasmda av yaptılar ve Ko· 

vata mevkiinde de bir öğle 
~emeği verdiler. 

Yeınekten önce bayrak 
çekme merasimi yapıldı ve 

avcı/;Jrdan bir qenç avcılı· 
ğımızm güzel bir tarihçesi-

ni yapf/. Yemekte parti Mü· 
fettişimiz Kayseri Mebusu 

il. hilmi Kalaç ve parti vi
layet idare heyeti reisimiz 

/Jli Rıza Işıl hazır bulun· 

muşlardır Yemeği müteakip 
atış tecrübelı:ri yapıldı par-

ti müfettişimiz muvoffakı

yetli bir tarihe malik olan 
Ocağı ve Ocakltlen yeni 
şube faaliyetlerinde de can· 

lr Ye imanlı gördüklerinden 
dolayı veciz cümlelerle 
memnuniyet ve tahassü'i· 

/erini izhar eylemiştir. 

Dilenmek föyle dursun, min edecektir. Yayrnevi Bugün Ramazan 
derdini en yakın komşusuna bin8stnrn tesisatı biter bit· 
bile açamıyan bu kabil ai mez tek kitap satışma Diuantt isleri ~igaıetin
~e~er, elbette ki, cemiyet da b1Jşlanacaktır. Yayrnevin- den Vildl}et'e .Qapılan hir 
•çırıde, hemşehriler arasında de okul deıs kitaplarile bir tebli;e töre, ilugün Ruma-

• düşünülecek ve hal çaresi hkte /tfaarif Vekilliğince zan 'ın birinci tünüdür, Bu 
•rauıp bulunacak bir mevzu neşredılen diğer neşriyatta münaıebetle dün 21 add 

bulunduru/11caktır . tl la • u 
\tc bir meseledir . r------------ı top en a t oıun.muı 'Ve r.tt-

Aııl yardıma muhtaç bu rada, İstanbulda ve daha mozcnı şerif arcfui ilan 
kabil aileleri arayıp bula bazı şehirlerimizde olduğu edilmiıtir . 
cak, hallerini ıoracak, dt:rt· gibi, Trabzonda da hemen 
lerini, ıztıraplarını hafıfle- bir '

1
ha) ırsevenler cemiyeti,, 

tccck bir teşkilatımız mev kuı·ulmuş ve bu suretle 
memleket davaların biri da· 

cut değildir. Hemşehriler ha halledilmiş olur, Unut-
ltasında bu mevzu karşısın· d 
d mıyalım ki, yerin e ve mev 

a llladdi yardımlarını asla siminde olarak ele alınması 

-
Ali Rıza Gürel 

Komisyonu 
Eşya ve gıda madde

lerinin yüzde kar 
nisbetleri tesbit edildi 

G fçen tün içtimu eden 
Fiat mürakabe Komisgonw 
bütün tşga we gıda madde
lerinin cins 11e miktarı üze
rinde, satışta güzde icar nis· 
beti tesbit edilmiş, Vekalete 
tô'nderilmiştir. Bu nisbet 
üzerinden ~atış yapılması 
ilcir. edtldıktın sonra faz la 
satış yapanlar d erhal Milli 
Korunma ka r.ununa tevfikan 
haklarında kanu i takıbata 
giri~ilıcektir. Bu /iat listesi 
fJe güzde lcir nf sbeti gaute
mizlı tle neşredilecektir. 

İlk mekteplerde 
talebe kesafeti 

1940-1941 ders yı:ının 
başlaması münasebetile, bu
gün kendisini makamlarında 
ziyaret eden bir muharriri · 
mize, Maarif Müdürü B . 
Ihsan şunları söylemiştir : 

"Türkiyemizin hiç bir ye
rinde Trabzonda olduğu ka 
dar talebe kesafeti yoktur. 

Bu yıl ilk mekteplere ka · 
yıtlı bulunan talebe 9300 
dür. Mevcut mektebJerimizio, 
talebe kesafeti hasebile ih· 
tiyacı karşılamasını temin 
için azami gayret gösteril 
miştir. Mesela, bu yıl İsken· 
derpaşa'da bir şube açarak 
sınıf mevcutlarını 60 tale· 
beye indirebildik. 

Trabzonda munJJim başı
na vasati olarak 75 talebe 
isabet etmektedir . ~~irgeıniyecek yüzlerce ve icap eden bu iş, ayni za · 

ırılerce hayırsever insanlar manda bir yurddaşhk ve 
r•rdır. işte bunlardan bir hemşehrilik borcudur da ! 
~ föyle bir ele ve öne Bekı·r SukuA ti Kulaksızogw lu P tetvik edilae

1 
AJıka .. 

EveJce Trabzon Su~h ha· 
kimliğinde ifayi hizmet eden 
Ali Rıza Gürel bu kerre 
Torul hakimliğinden talebile 
tekaüde sevk edilerek Avu· 
katbkla iştigal etmek üzere 
Baroya müracaat ettiii ha· 

her alınmıştır. Muvaff aki · 
yeüer dileriz • 

Şunu iftiharla söyliye
biliriz ki, her yerde olduğu 
gibi burada dıa t:ahıile kar· 
fi leDİf bir ~aka ••Ycattur. 

Kilosu 100 kuru a satıl
dığı Belediye zabıtasınca 

vukubulan ihbar ve Vilayet 

makamınca verilen emir üze

rine Emniyet müdürlüğü ta

rafından yapılan tahkikat 

neticesinde Yomralı Şabana 
ait 16 sandık çivi yakalan· 
mıştır. 

Çiviler gizli satış yapan 

ve Ayafilboy mabnHcsinde 

oturan Şabanın evinde tu · 

tulmuştur. Hadise failinin 

müddei umumiliğe verildiği 

haber alınoıııtır. ---
İrtihal 

Merhum müfliilcrimizden Ah
met Mobır'ıa refıkıııı ve Süleymou 

Mahir vo Hakkı .Mabiı'in valide!•· 

ri vo fıodık mütebaaıııaı Kazım 

Bulutayla İş ba kaaı muhaube•İ· 
!erinden lbsao Ünerio kain valide. 

leri evvelki i'CCo irtlbı1l etmiı Vö 

cenaz si düo kılabılılc bir cama. 

atla lsa:ıet poşa ma ılleıindeki 

evinden kalduılaralı: namazı kılın· 

dılttao sonra Ası i mezarlıktaki 

ebedi iıtirahatgibına tevdi edıl
mi4tir. 

Erkiini aileaiaa beyaoi tııziyıt 
eyleriz. 

ooğ~ukca-=

Kızılay haftası 
O.. .. m- zdeki 5 Birinci 

nu u 'lk 
teşrin, Kızılay haftasının ı 
günü olarak karşılanacak 

.. re ve hususi programına go 
de kutlulanacaktır. 

Kızılay gibi Beynelmilel 
bir teşkilin, seneni muayyen 
bir haftasında, öz evladın· 
dan alaka ve yardım bekle· 
mesini çok görecek bir f erd 
tasavvur etmemize imkan 

yoktur. 

Bu bakımdan, 1940 Kı
zılay haf tasını, içten bir 
yakınlık duyarak istikbal • 
eyliyeceğiz. 

Mevzuu ve hizmeti şu-
k 1. ile mullu ve tek e ıme 

"insani olan bu kurum 
,, k 

için şimdiye kadar yaptı · 
larımızı tatmin eder dere· , . 
cede bulamayacağımız mu 
hakk ktır. 

F evkelade zamanlar is· 
tisna edilirse, asıl kıymetin 
az ve devamlı yardımlarda 
toplanacağını kabul etmek 
lazımdır. 

Kızllay her şeyden evvel 
normal zamanlarda alaka 
gösterilecek bir müessesedir• 

Gedikli başkan Dr. Ok· 
man'ın geçen kongrede de· 
digi gibi; Tabiat kanunları, 
afet ve feltiketi mcvzuuodao 
hariç tutmadıkça Kızıla~, 
daima yüksek kıymette bır 
kurum olarak yaşayacak ve 
kalacaktır • 

Trabzonumuzda pek ı~
refJi ve özlü hizmetler ya
pan Kızılay cemiyetini~, 
kendi varlığına uyar bır 

zakaynaşma yat"atmasını~ . 
manı artık, iyiden, ıyıye 

gelmiştir. . 
Koca memlekette, Cemı

yetin istinad ettiği kuvvetler 
ve kaynaklar yüksek rak.ı.am. 
lar halinde ifade edile°:1ıyec:_ek 
d de azdır Otuı bın nu · erece • 1 
f 1 b. şehirin, Kızı ay 
usu ır d ~·ı 
kayıt defterine hiç egı se 
üç bin ara sıralanması yakı. 
şık alırdı. 

O.. .. üzdeki "Hafta,, 
nuın _ .. r· 
- üzerinde uzun u 

da bugun k . l . 
d dııiun:ıuz bir ço ış rın 

uy mlanacağını umuyoruz. 
tama 

Kızılay'a üye olmak şe· 
refli bir . vasfa yükselmek. 

tir. _ d t 
Kızılay, kara gun oı u-

Onu her zaman 
muzdur. .. ''ide tutmak 
hatırda ve gonu 

rerek . 
ÇULHA 

h . . h lk devletcidir. Ve en fürk Cum urıyetı a cı ve .. 
h e saadete ırış-

kısa bir zamanda memleketi refa v 
1 

t Tk te ·c . . . 1 t r Dev e cı ı , - tirmek vazı esını mzeruıe a mıf ı · . · ·se 
. . kt" Bunun ıçın ı Rasyonel Ekouomık Sıyasn deme ır. k f . b'l 

her şeyden evvel nüfusun haJiııİt hare ve• ın~ . ~~ey~ 
ihtiyaç vardır. Dayandığı toprağı gereb~ı gkı ı 1 me 

. b . . v 1 m bir ına uramnz. 
yen mımar unun uzerıne .sag a İN p AZAR .. .. 

İşte önümüzdeki 20 ILKTEŞR D 
1 

gunu 
l k 1 - N'"f S yııılı ev ete yara-yapı aca o an Umumı u us a 
v v l üfusu tanıtacaktır tacagı varlıkların daynnacaflt o an n · 

O Günü önemle karşılayalım· 
Batyekilet lıtatisti!" Umunı M dürıügiı 

~~.:....------~-----=-----· 
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K~zolt\rdo tetkik gezileri 

Vakfikebirden Şal 
pazarına 

-18- Yauıa: Ce••l Rıza Çıaır 

Eilt••• lcarsan11n sı6H 
6eltıcıl11itt lt1r çtşiii. hem 
d• 6ol bol llulabflirsini~ 

meıeli : Patatıı istihs•li 
lcarsa11 6ir sene/ile. ihtig•cı· 

nı iar~ılar fit 1000 kilo p:...· 
tetu •lınmıı•a J500 kilotl• 
dıı.,ı .atılır. Di;er sei
seler ti• O.Nnil• 6ögletlir. 

Eiitmenl•r. icarı ıördl.
lü 11titltlıtçe müstahsildir. 
Yani. 6ir •rta melcttp flega 
liH t•lt611i ti6i tehsilin 
,.,. tlertcısitti ilcmal edene 

kögltre biru •iitmen fJtr· 
mek ıibi en muazzant 6ir 
aafJanın kölcünclen h1l tara
fını balagor ve bu/ela.. 

Y:.ırın gani altı ag son
ra lcöqe gidecek fi! lciglüge 
%İr•atın ıR igi fJ .. •n verim
li şekiltle getiıtirllmısiııi 
öğretecek fJe amumf malu
matı da 'OUtcelc olan eğit. 
men bu sof /arı elde edeceği 
müdiet içint!efd mıısrafmın 

dörtte üçüraü ke di elile luı
•onıgor. Bu buluı bir taklit 

Ejitmen karsa Balılceıları] 

le.dar müıtlılilc mevlciintlıJ tleii!dfr. 6u serop• bir dıha 
deji/JiT. Çalııır •ahaıı v•r-.. 11erıJır. 
tlır. E/cer, 6/ıer, ameli tet- Çalışmalarındaki t1e d1rs 
6ilcet ıörür .,e elde ettiii ıör~e~e~i?delci intizam im
mtılaJ•lii lcursun am11ml ih· rentlırıcıdır. Sonra ha ne 

tiıa6ın• y•tırır. 

Görtlüiinüz bir resim 
lc•rı•n i•lılc 11wlagtın 6ir 
ı•r•i•n• töıterigor. Banl•r 
ı•lft•ll •• SIT•Jıntla tlenizler~ 
•~ılır •• kentli malztmesil• 
6alılc •olarlar. E;ır 200 
/c;/• balılc t•tu/m.,şsa ku-

Beşikdüzünde 
dil bayramı 
Beşikdüzü /Hususi/ -

8 inci dil bayramı evimizde 
canli bir alaka ve heyecan
la kutlu/anmıştır. Dilimizin 
zenginliği ve bu bayıamm 
ehemmiyeti hakktnda mu
ltitimizin gençlerinden Sabri 
Dilek ve eğitmen kursu öğ· 
retmenlerinden Ömer ltksu 
tarafında11 birer konfrans 
Nt'ildl. 

hayret edilecelc. bir tolclaluk 
fJe tısanuttur ? 8!1ilcdü%ii
nün umami işlerindeki hi~-

metleri şiluanla anılmaj• 
l•gıktır. Dün. bu tün! na· 
la/genin etrafını saran hattılc.· 
lıklardan hutün bir iz dahi 
töremızsini:z. Denİ%e açtık· 
lcrı bir metre derinliğindeki 

Tütün ekicilerine 
avans veriliyor 

Bu sene havalarıa çok 
müsait gitmesinden geçen 
senelerden yüksek er saf ta 
ve 3,5 milyon kilo olarak 
istihsal edılen Trabzon ve 
Pulaiane tütünlerine inhi
sarlar idaresi tarafından 
avans tevzi edilmektedir. 

Tütün ekicilerinin en 
sıkışık bir ztJmamnd1J lnhi· 
sar/11r idaresinin bu yard11m 
rnımnuniyıtle k•rıılınmı1t11. 

S 1 
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n<Azar t sistemi için ntticesi 
olmcgan hir şeg olabılir. 
Buna mukabil, baıka /,akım
lardan t!htmnıigttsiz olan 
bir vakıanın keşfi nazari 
Sİ$lem için inlcıliib g opccak 
kadnr mıilıim olabilir . 

Fak.ot, vakıaların ehem 
mi yeti mes 'elesi de gıgdne 

mühim olan nokta dejildir. 
Nuz.ıri b!r sistem stidece 
müşahede eJilen viilcıaları 
ııe f.'alcıdlar arasındaki man
tı iz i mıinasebetleri ifade et
melcle kolmaz, Nazariye 
empirik bakımdan doğru 
i•e, hize ayni zamanda mu. 
ogyt n 1uait altında daha 
n t ıibi geni valoalarmın 

müşahedeıinin mümlcün ola· 
bileceğini de bildirir. Bilivo
ruz lci ilimie bir nazurige 
ortaua atan bir kimstnin 
kendisini alikadar eden 
oe elde edilebilir olan bü
tün malum vakıdla11 hesaba 
le.atması lcbımdır. Fakat 
lıer ilim için esas olan tah
lc.iglc. işi sidtce milu-n 'Oci· 
le aları lıesoba katmalcdan 
iluiret dejildir. Ortago sü 
rülın ntuarigelırin töster. 
diği istikametlerde hatlise. 
leri tedlc.ik etmek ve eldt 
zaten bulunrm f1alcıalt1.rın 

hu istikametlerde hadiseleri 
tetlcik etmek "'' elde zaten 
hul•nan tuılcıalarm 6a isti. 
ktımıtlerde elde edilecelc. 
'lJtJlcıalara ugub agmadı;ını 
ıö'stıı melctir. Bögle bir te. 
ıebbıis ya şimdiye kadar 
tedlcilc edilmemiş ofan ha 
tliseleri '" gshut da eldt ki 
nasari sistem ile tetlcilc. 
etlilmiş olan hadiseleri ted
lcilc etmektir. hatta mümlcün 
olJu;ıı z11man, bu ıecriibi 
olarak meıclana getirilen 
tJe kontrol edilen şartlar 
altmtla hile tahakkuk ettiri 
lebilir. 

Böglcce nazurigeden bek
lenen neticeler ~alc.ıalardan 

•ide edıierı neticelere teta
buk edusı nazariyenin tah 
kiglc işi yapılmış olur. Bu· 
nanla 6eraber, fJarif ication. 
vetiresi 1in ehımrrıiydi bu· 
nanla bitmiş olma•. Elc.se 
riya 'f181cıalar nazarige
tlen beklenilenlere ugmazlar, 
nasarigeleri11 y:mi flalcıalar 
lcarşuında, h• gıni flalu4lc
rı da içine alı/, izah edehi
lıcılc süretde, geniden tadil 
edilmesini de ihtfoa ed~r. 
Yeni valc.ıiların keşfine 
tıfinct, J,,ı sadece laO%arige· 
Lerdın mist11/cilen ıırf raı 

gonel bir tecessıisün mahsu· 
Li değildir . 

Sosgolojıni,. tarihini tıtl
lcilctle lcabfı:l edilen tli;ır 
bir göris ıitltce oalcıal•r 
halclcındalci bilıi 'l1e nazari 
si~temluin mantıki inlcişrı· 

fmı tedlc.ik etmektir. B u gô'· 
•rüşe töre, nasariyt, yd r; i 
empirilc oafcıii.lara tek ı biil 
eden ve mantıki bir sure/de 
l>irllirlerigle miinasebetd4r 
bir halde olan umumi m P- f 
humlar heg 'eti mecmuası. 
ilmin inkişafında serf vakı
alara tihi hir ıeg tleiildir. 
Gerçi bir naztıriyenfn tlojru 
olmaıı için orıkullara ayma
sı ldzımJ11·. fakat bu, naza-

- kkcı11 4 "' -

Frndık fidanları. yeni piçler hasat mevsiminde ko · 
l11y/Jkla seçebildiğimiz çeşitlerin ocaklarından altmr. Fın· 
dık dikiminden bir sene evvel kıştn ocaklarrn dipleri ka · 

zı/Jr. Fe1111 fidanlar tamtJmiyle ayıklanır. Sonrd tekrtJr örtülür. 
Böylece dikme mevsimine kadar yani bir st.ne sonrrıva 
k•dar fidanlar oldukça olgunlaşmış gü büz/ .. şrrf$ olur. 

ltk sene fındık ziraatı f8aliyeti böylece sona erer. 
FINDIK DJKME ZllMllNINDl1N BlRltZ EVEL 

YllP!LflCl1K JŞLER 5 f2'inci yıl) 

11 - ÇUKURLl1RIN ltÇILMllSJ. SISTEM!ISİYON ... , 
Türkiye fındık bahçelerine bakarsak şunları görürüz. 
1 - Bahçeler ocak usulü üzere tesis olunmuştur. 
;; - Ocaklarrn her birinde asgari 10 azami :JO dal 

ve sürqün vardır. 
3 - Ocaklar birbirine çolr yakındır. Yani ziya/anma 

noksandır. 

4 - Yabani neviler azdır. Yok gibidir. Çeşitlerin 
diki/işinde bir usul yoktur. 

Türkiye fındık mıntakasınm anzalı olması belki 
ocak tesisini icap ettirmiştir. Fakat ocak tesisi ile de 
bir çok hatalar. yanltşltklar meydana c ı ~mıştır. Bun/an 
anlatmadan evvel fındık dikim şekillerinden bahsedelim. 

1 - Ocak uwlü üzere dikim. 
2 - Sıra usulü üzere dikim. 
1 - Ocak usulü üzere dıkimdtj araziden daha faz

la istifade kabilse de mahzurları vard1r. 
il - Ocaklar bilahara kütükleşirler. Böylece her

hangi bir ağacın hastalanması ocaktaki diğer ağaçlara 
zarar verir. 

B - Ocaklar bir çok haşaratın ve hastalıkların mev
simlerinde yuvası vazifesini görür . 

C - Fındıklıkta böyle hastalıklı ocaklar kolayca 
yeni!eştirilemez . 

Bu sebepten ya ocaqı mahvetmek veya bekleyip 
bütün bahçeyi yeniden krizma yapıp tazelemek icap eder. 

D - Ocaklar nekadar temiz bakılırlarsa bakılsınlar 
daima birbirine gölge yaparlar. Ve ziya alt dallara gire· 
miyeceği için her zaman görüldüğü üzere alt dallarda 
merva teşekkül edemez. Bu yüzden köylü bun/art lü· 
zumsuz farzettiğinden asıl meyva vermesi lazım qelen 
bu dalları budar . 

E - Ocaklar çok yanlış bir usul olan ağaçtan. ha· 
sadı icap ettirir. Çünkü köpladığı satıh geniştir. Ve Dal 
far birbiıine karıştığı için silkme usulü suretiyle topla
mayı güçleştirir . 

2 - Sıra usulü üzere dikimde bu söyledıklerlmizln 
hiç birisi tahakkuk etmez hatta toprağm kolayca iılen· 
mesini mümkün ki/ar . 

Köylüye tek sıra usulünde fındık diktirmek bugün 
için imkan nz görüldüğü takdirde de o zaman hiç değil 
s.? ocaklarm kapladığı sathın ( /xf. 5) M. olması lazımdır. 

Fakat her ne olursa olsun bundan sonra fındık 
bahç::si tesisinde herhalde ocak usulünden ziyade t~k 
sıra usulünü kabul etmek /azımdtr. 

Şu halde sıra usulünü kabul ettiğimize göre bağ~ 
çcde bir yıl ewelki ürünün hasadından sonra yahut 
fındık dikme mev.iiminden biraz evvel çukurlar açılır. 

Çukurlar arası 1 ,5 metre ve s:ralarrn mesafesi de 
vasati b~ş metre olarak tesbit edilir . 

Sıra lar arasındaki mesafeler muhtelif çeşitlere mı· 
raza ve toprağın tabiatina göre değişir . 

1 - Şahsi neşvüneması fazla çeşitlere zayıfları 
nazaran daha fazla mesilfe verilecektir. Tombulun mi' 
saf esi sivriden çok olma/Jdır . 

2 - . Güneşli yerlerde {sahillerde. sırtlarda) mesaf' 
d~ha az beş metre serin yerlerde (dere içlerinde, yük' 
seklerde) daha fazla altı yedi mtJtre olacaktır . 

3 - Münhit, ümüsü fazla; derin topraklarda mesti~ 
artmlmalı Hafif fakkir topraltlardd azaltılmalıdır. Kireçli 
killi ( fazlaca beyaz) topraklard• mesafe daha çok ol· 
maltdır. 

Netice itib~rile mesafenin ( beş altı metre olması} 
en uygunudur. 

Diğer taraftan bahç• çok dik yerde ise muhakkl~ 
sistemasyon yapmak llzımdır . 

Sistemasyon şimdiye kadar fındık mı•takasınd1 
yapılmamıştı . 

Fakat bundan sonra tesis edilecek fındıklıklard1 
bu iş muhakkak başarıımaltdır. 

Genel bakımdan sistemasyondan gaye toprağm aıı: 
ğıya kaymaması yağmur ve seller yüzünden dikilen ı;· 
dan/arın v~ya dıkilmiş ağaçların köklerinin açıkt• k8J 
maması. en mühimi de bu yağmur ve sellerle toprak~1 
mevcut gıda maddelerinin derelere akıp yitmemesi d~ 
Fındık mmtakasında bu {/ayeye şunuda eklemelidir. sı, 
temasyonla hasat esnastnda yere düşen ftndıklar yı 1 mur ve sellerle toprağa karışmaması v~ derelere ,;l 
gitmemesi temin edilir . 

- Sonu v•t -
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Her kes bilir ki bir tarladan, bir ağaçtan rada söyleyecek, yalnız bir şey kalıyor : ru epey boy alıyorlar, bahar gelince çiçek açıp 
fazla ve ıyi mahsul alabilmek için toprağın iyi Ahır gübreleri ve Avrupa tezları, şüphesiz açmadığına bakılıyor, çiçek açıp ta, henüz tohu
ve kuvvetli olması lazımdır. Nit kim, zayıf. kıraç, iyi gübrelerdir. Fakat bunları her kes tedarik e· ma kaçmalarına meydan vermeden, hemen ya 
yavan topraklardan iyi hasılat lınamadığı bilih· demiye bilir. Acaba bunlar kadar kuvvetli ucuz biçilmek suretile veya sapanla, bel ile olduğu 
diği gibi.. ve her: kes iüin elverişli bir afkın daha yok mu- yerde, ayni toprağa karıştırılıyor. Bunlar toprak 

Fakat kabil midir ki her toprak kuvvetli ol- dur ? işte maksadımız bunu aramakbr. altında kalınca çürü yer, gayet kuvvetli bir af kın 
sun. Elimizde öyle yerler, öyle araziler var ki Bize ne hacet : Onu arayanlar zaten aradı oluyor. 
afkınlanmazsa bereketli mahsul vermez. Hatta ve çoktan buldu. Avrupalılar tarla olsun, bahçe işte gördünüz mü, ne kadar kestirme ve her 
kuvvetli sandığımız topraklar bile çok kere böy- veya fındıklık olsun, her yer için elverişli ve ke- kesin yapabileceği, ne kadar kolay bir iş .. He?1 
ledir. Onlardan da, umduğumuz hasılatı alamı- seye en uygun bir afkınlama usulü buldular. Ba- cu yüzden tarlanız ve fındıklığınız da bellenmış 
y:i>ruz. kın nasıl? hem de, toprağınız ıslah edilmiş oluyor. . . 

Meşhur bir söz vardır : Gübresiz ziraat al. Bilhassa kısttan evvel yani bulunduğumuz Bütün Avrupa ve Amerika köy inleri şımdı 
maz. Ne kadar doğru. Fakat şu da muhakkak ki bu güz aylarında, hangi yer afkınlaoacaksa ora- hep böyl~ yapıyorlar ve çok istifade ediyorlar. 
bu söze en çok inananlar da Trabzon köylüsüdür. nın topraiı işleniyor, belleniyor, kazılıyor Ün· Bunu siz de yapın, hiç olmazsa fmdıkhğınızın 
Ahır gübrelerine, Avrupa tozlarına köylilmüz dan sonra oraya ya acıbakla, ya kışlık nohut ve- veya tarlanızıa bir köşesinde bu sene tecrübe 
her sene az para vermiyor ve görüyoruz. ya cılban, mercimek, yahut kırmızı yonca veya edin, deneyin de faydasını görürseniz, golecek 

Demek ki, gübrenin yani afkının kıymetini kolza ekiliyor. sene btitün tarlada ve fındıklıkta yarsınız · · De· 
faydasını görmüş ve anlamıştır, O halde bize, şu- , Banlar, kış boyu1ıca büyllyor, ilk bahara doğ- nemesi para ile değil ya .. 

F a y d a l ı B i 1 g i 1 e r Hayvanlarınızı salgm Hekimbaşımn dedikleri 
Karıncalar ziraata çok muzırdırlar. Bunlar- Yılan ısırmasına karşı: 

dan kurtulmak için yuvalarını bulmalısınız. El ile hastalıktan koruyunuz Yakıt geçirmeden hemen işe başlamalı. Ya-
veya kazmanın · ueile bu yudayı bir az açmalısı.. rayı iüzelce yıkamalı ve kan çıkıncıya kadar 
nız. Üzerine uıaltılmış odun kömirü parçaları Köylünün ve hayvan sahiplerinin çok kork.. kuvvetle şıkmalıdır. En iyisi ağıza zeytinyağı •· 
atarsaaız az zamanda karınc ların gaybolduğunu tukları bir şey vardır: Yetiştirmekte olcdukları larak yarayı doğrudan e:loğruya emmektir:. Bun· 
görürsünüz. Karında yuvalarına kaynatılmış ceviz hayvanlarıa salgın hastalıklara tutulması .. Öyle dan sonra asitfe ikle yarayı dağlamalı. Uştilne 
yaprağı suyu dökmek te faydalıdır. Bunları de- değil mi? Hiç umulmıyan bir zamanda bir has- limon suyu damlatmalı. Sıcak çay, kahve. ihla· 

neyin. talık gelir, hayvanlarınızı alır götürür, bizi de, mnr gibi şeyler içirerek hastayı terletmej'e ça· 
Yaprakları sararan ağaçlarımzı hastalıktan elimiz böğttrünüzeıle, peşinden baktırır. Yapacak lışmalıdır. 

kurtarmak ve iyiletmek istersiniz, deiil mi ? Öy- Kuduz köpek ısırmasına kar•ı : 
bir şey, bir çare bulamayız. Çünkü hastalık sal- ~ d ğ 

le ise, her ağacın dibini bir az açın, ÇPpçevre et- y rayı kızgın bir demirle mümkün ol u .0 
gındır, önüne reçmek zordur. d 

rafına 150 gram kadar saçıkıbrız dcn:len kara kadar çok iyi ve çabucak datlamalı. Eğer enıır 
boyadan dökün, ve bolca da afkınlayın. Hastalıiı, elmadan evvel karşılamak lazımdır, culunmazsa zehirin dışarı çıkması için yarayı yı· 

Tavuklarınızı kışın yumurtl tmak isterseniz yani hastalık gelmesin için, önce tedbirli bulu. kamalı ve par aklarla etrafını kanatmalıdır. Bun-
çimlenmiş yulaf ve buğday vermelis;uiz, kümes- nulmalıdır. dan sora da hemen dağlamalıdır. 
leri sıcak tutmalıllnı~. Kışın kuluçkaya yatan ta- Alınacak tedbirler kolaydır. Bunlarla bir çok Bu ilk işler y pıldıktan ıonra arrık ?astay~ 
vuklardan çıkan piliçleri al111alısımz, kışın iyi yu- tehlikelerin önü alınabilir. Mcsli: Ahırları temiz bir an evvel İstanbula gönclermenin çaresme bak-
murtlarlar. l tma 

tut111ak •enede b. ka defa d va J k. I malıdır. Isırılan adamları ocaklara parpı a d 
Size pek çok emeği tokunan at ve eşekler ya "' ' ır ç ı r arını ıaeç e k h. do"'ru e· 

badana etmek, gttbrelerin birikerek fena koku veya kocakarı ilaçlarile avuima ıç ~ 
çok işerler veya hiç işeyemezler. Bunların ikisi de .1d. k d d ·ş alursunuz. 
hastalıktır. çıkarmasına meydan vermemek ğibi şeyler her~ ğı ır, u urmasına mey an vermı 40 .. 

lstanbula gitm.eyen, aşılanmayan adam gua 
Hele acak zamanlarda çok it ğören hayvan- keıin kolaylıkla yapabileceğ-i tedbirl~rdir. Böyle 

lar zayıf düşerler ve çek işerler. Böyle hayvan- yapılırsa hem hastalık korkusu azalır ve hem de içinde kudurur. k şı · 

larl bı·r kaç gu"n dı.nlendı·rmek ve ı"yı·ce be•le-ek h ) _. h k l Akrep ve zehirli orümcek sokmasıaa kadr f. 
., ... ayvaa ar •• a uvvet i, semiz ve daha shtlü e 1 hl · d ı J n yer ço e a oun arın te i .cesi az ır, sırı a 

lazımdır. olurlar. Ak b. e kuy-şişer. Çok ağrı ve sızı yapar. re 1?. v ı·d· 
Bu alinlek vaktinde her gün 20 den 40 gra.. h rme ı ır 

ma kadar "Karbonat dö şö,, denilen toz halinde- Gözimüzü hiç bir zaman hayvanlarınızdaa ruklunuo soktuğu yere Nişadır ru usu • 
ayırınayın. Ahırda veya yaylımda iken düşünen Arı sokmasına karşı : 1 ay 

ki ilacı su ile içirmelidir. Bu ilaç eczanelerde bu- Ak k k nda yapı anın .. 
Iunur. düşkfin olan, duruşunfla, kalkışında, yemesinde rep ve örüınce so ması 1 1 · a Eğ .ğ . k lmış ise çıkarma ı. çı .. 

Hayv~nınız hiç işemiyersa ona ayrık, sapaD içm~ıinde, bir başkalık, bir değişiklik gösteren nı ır: er an~ı~ ı nesı a. dır ruhu konulmuş 
kıran veya lazut püskülü yeeliriniz, veya kaynatıp. her hayvanı ayırın, işaretleyin. Hastalığa tutul.. ne hır parça ~ır C: veya ?ışak malıdır. 

· · · · olan soğuksu ıle şışen yerı yı a k 
suyunu ışırıaız. . muş olması çok muhtemeldir. Bu sırada yani daha S k 1 · .. k.. olduğu kadar sıca 

ir> hçelerinizde kar sıçan, köstebekler fazla 0 u an yerı mum un 
ise zararlarını çok görmüşsünüzdür. Bunlardan taze ve yeni iken bilindi mi, hastalıj'ın önQ alına.. su içine daldırmak ta iyidir. 

bilir. Fakat hiç aldırış etmezseniz bir daha o 
kurtulmak için " karbit ,, denilen ve attarlarda 
satılan taşları kullanınız. Bunlar yuva ağızlarına hayvanı ve belki de. ~iğer hayvanlarınızı göre-
konulacak, delikleri de çamurla tıkanacaktır. On- mez olursunuz, hepsını telef olmuş bulursunuz. 
dan sonra' üzerine bir az su dökülecektir. Böyle Ç.ünki hastalık ilerlemi~ elur. Yapılacak artık 
da par sanız 0 taştan çıkan hazın, dumanın köste.. b~~ ~·~ k~~~ıyabilir. Fakat her halde, hastalık 
bekleri, yuvasında öldürdüğünü sonradan görür- gorünul r gorunaez, hükumete haber salmayı un•t· 
•lhıaz. mama ıııaız. 

R 
Hakkı Tuncay' ın Şiir Kitabı 

Yakında çıkıyor 
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Sosyoloj nazari
yelerinin tedki ki-

• • ne gır1ş 
- M~,tar•fı 1 de -

riı•Jcn miıtelcil olaralc lcıı· 
fetlilmiı 0/1111 vakıil11r mi11-
lı.sır•1t 11••arigıyi taıin 
•tltrlır Jcmık Jı;ilJir. Bil
m•lcaielt. naHrİg• de ne 
tiii valcıiların lceıf edilec•· 
;ınt tiJin •der,· Ji;er ti 
/,irl•. ilmi •raşdırnta11ın 
iıtilıamıtinin ne olaca;ını 

ıöıt•rir. 
llmin inlt.işafınJa naz3-

Tigınin met1lcii sidece hu 
lc.otla,/a dt.! le.almaz,· muag
yın bir dıvirdelci na~ari 
tamimler hıy 'tti mecmuası 
aynı zamanda /Jir sisl~m de 
tışlc.il ederler. Bir nazariye
yi tışkil eden muhtelif ne
viden umıımt lc"ıigelerin 
birbirlerine mantı ki münase
betleri fltı,dır. Binaenaleqlı, 
ha mar.iılci sisumin lca:ıige 
le,jnden birisinde bir deii· 
ıilclilc oltia mu, sisteme da· 
hil bulanan lcaeigılerin 
mAntıki münasıbetlerinde de 
6ir Jeii,ikliic meytl~na ıe· 
lir. 

Bir na:ıart sisttml teşkil 
eden lca•i!lclerin, hiç ıüplte
ıi:ı empirilc t141cıalerla mıi-
11aıdeti •artlır,· 6a müna· 
ıebet ilmtn 11talcbul elan 
bir taa:ıdtı t• 'siı edilemctli
mi 6• lcoıigelıre ilmi de. 
Menin lmk§1tı golcdar. N11-
~ari 6ir lcazigeni11, ilmt 
elaiilMHi için, ga bir 'llıfkı• 
halclcı11Ja gopılmış bir i/11-
dı, '" gohud Ja oalcı4lar 
aroıı:ad•lci münasebet t.,zı
llCI 4id ifr ifade olmaıı li
•ımdır. Di!melc lci, vtılcıalar 
laalclunJalci hilıimiule mü· 
laim tir değişiklik ruızari 
yegi teşlcil eden kazigeluJe 
'Ol 11raları11dalci münasıbet

le''' dı Jejişilclikler meg. 
dana 6ttirecelctir. Kısaca, 
naıart siıtemin b'ingesi Je. 
iiımiı alacokdır. 

- Ark111 var 

İlan 
Traaıoa Tapu ıi •iJ muhafıa

lığıddaa: 

Molla ılyah mahallHiDde va· 
lufbaae ve bir taraf tan Kısırlı 
baei İbrahim ata ve Çu lha aade 
Mehmet ef Hdi hanesi ve nehri 

eırı ile mıbdut •• Molla Salıh 
&ad• Ali Atanıa namına müu•· 
cel bir bap baneaio kaydı l' la haa . 
ri daireai.ı iıarile ve ae ;ıbi bir 
kefaletten ddayı ko11u ldu~u an · 
laıılmıyan tari bsi:ı bi r ( k.efıidir ) 

kelimesi mevcut olup hu kefale
tin müstHidi veııailtinde ll!Ctıe•t 
olmaaaaı hr.1eb:!e büküm iizlü!1'i 
fup etaektc iae de larıbi j rın-ı.ıı 
itibıı~en üç ay ıonra bu ~aydın 
ldareteD terkini yapılıı cağından bu 
kefalet dolayıaile bak ve rılikalm 
öulaoanlar Yaraa bu baptaki ve· 
11ilclerile birlikte bu müddot zar. 

lıoda mahafualı2'••ıza mürllcaat 
ları iliuı oluaur. 

Yeni Adam 
Yeni Adom'ın 100 i:neü 

saguı çıktı lı;indekiler: Top· 
roja aönüı ( / H Baltaczoj
lu), Emin Belıj{Hüsamet 
iin Bo:olc) , f iy atro ve m:l 
li şahsrget ( Husameltin 
Hozolc ) , Milli müc d le 
{ H N11~it ) , Murısı r M>ısi 
kı D ( F ınlc M rlin ) . 
Cı · ı t (j n •). So ,yo ojı 
A1 ,, D r h m} H. 

I H fJ t c oe u ) ıç 
'·: ., t ~.ı tr V t: k ı op h, 
6rrl1TI. Tur ~ıge edeıiz . 

(Y~NJYOL) 
swww:ı 

Orman mvoli satışı 
Orman Çevirge Midürllii•den : 

Mikdm 
Cinti Hac mı 

M3 0 1 

Li4'in 1436 '8l 

.. 854 012 

lıl11ltım ... a 

Lira 
] 

1 

vılait 

00 
60 

t - Gümüıaae vilayetinin merkez kazası dahiliade Santa eralllıa· 
daa 2289'994 miltdarıada ltereıtelik ıatııa çılcarılmııtır. 

2 - Satıı 5-10-19i0 rünü aaat 10 dı 'rrabzoD Orman daire· 
aiade artırma ile yıpılıcalctır . 

3 - Belter rıyri •a•ul Y.3 ıaır. muhammen fiyatı l Ye 1 lira 50 
kunıtur. 

4 - Şartısame ve mukavelename prt>Jeleıi Trabzon Orman 
Çevirr• mie. yerlerdea alıaır • 

5 - Muvakkat teıniaat 203 lira 78 kuruıtur . 
6 - Satıı umuaidir • S-4 

Hesaplı kiralık odalar 
dükkan ve ardiyeler 
s~merci/er ayvHıf sokağında dökii.rn hane karşısın. 

da /Vo 19 her i~ için oturma,qu uarGgıılı tJe cemiyetler 
içfo çok elıverişli içinde ~uva halası v e hallconları tıe nF.
zaretl~ri /eult.oladed;,, Alt kısmır.tla lcaluıehane, aşçi dük 
/canı olmağı~ ıaytt elveri~li mağaıolar tJardı r Talip leri" 
s~mercilerde ıöncü l/qas S:ı.hıra marf.caat etme/e,i ildn 
olunu,. No. 20 

Nakliyat eksiltmesi 
inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Eovelce Yenigol gazeff'sile iiç defa '!tşreJilen f(opa 

inhiurlarından Artoin ve mülhakc.tına gonderilecek ınhi· 
ıarlar mamulatına tıiJ ilan ihtal edilmi#ir. Bu defa mu
{ür maJıieler aı,,;ıtlelci ıekilde geniden elcsiltmegı lco
,,,,/mıııtur. 

Hopa inhisarltırınc/an Artflin, Bo,ılca, M«çalıel, ŞafJ· 
ıtt. Arclanoç, Yusafeli iJ•relerine 19~6 malt yılı i~ind• 
sıolc etli/ecele mıvaddan 219 ton tuz oırı oe 56 ton ma-

Akarat icar artırması 
MeYkli Cinsi No: M9hammen ktruı Teminatı muvakkatıı 

lıkeacler pıışa 
Kuıutuııollar C. 
lskender pa~a 
Enek. 
lıkender Pş. 

Dib•th11ae 
H llk.O.m-.t C. 

Ayarllbo Mezbaha 
bıbçeel 

Çorşı balbiaa11, 
içinde. 

" ,, 
" " ., ., 
., il 

Bloa ao 

Mataza 28 
011rı 

Dllkk.la 21 

,. 11 

DUkkan 2 

" 6 

" 7 
,, 8 
,, 9 

" " " 10 .. ,, .. 18 

Belediye Encü menindea 

Ura lrnrus Ura Kuruş 

-400 o 3J 00 

76 o 5 6'2 

50 o 1 76 
30 o 2 2• 

35 o 2 62 

130 o 9 75 

65 o .. 12 
50 o 3 76 
45 o ' 37 
80 o 6 00 
80 o 8 00 
75 o 4 12 

Yukarıdan mevki, cins ve mıılı mmeo bedelleri yazıh n ... ıediye akaratloıo icarları t8 gno 
mUddetlfı açık artırın ta konulmuşdur. Artırma 8- 10-9!0 Slllı gUnü •aa · 15 ıfe icra edileceğlo

:den taliplerin muvRkkıı.t dipoıitü mttkbuılarlle bernber ıyuı iOD Ye ıaatta Eocnmene mOrsc11atları 
ilao olunur . - 4 

Gayrimenkul satış 
MuJıall~sı Sokniı Cm si Umuın No. M No: 
Kasımuğa 

---- -.--...~--
3.No: Hane 2367 
Çıkmaz. arsası 

Golaoğla 

•• 
•• 

Fındıklık 1006 
Ma;tJ%a 
ltloğa%a 

Majaza 

Defterdarlıktan: 

tf O 
45 
41 

artırması 
K iv: M 2 

2 
21 
4 

357 

468,50 25 
1125 
450 
7.50 

R. 
M. 
M . 
ı~ . 

Yukarda cins ve evsafı gazılı 1ayrinıenk'1lit1r 24-9-910 tarihinden itiharerı 
15 tin middttle v1ı açık artırma ı•r,tilt! .,atılacaktır. 

Salış 9- 10-9~0 tarihine müsadif Ç"lrşamb1.1 günü satJt 14 de gapılac•;ından 
tali, olanların geomi mPtlcfJrde 0/ 0 7,5 muvakkat t•minatlarile biriilcte de/tertlt1.rlılc 

ma/it, meşra611t. hoş zar•/ un ve ismi l'çen idare ı,.rden 
Hopa anbarlarına görıtlerilecelc bilumum mefJaddı inhiso
rigenin ayrı ıartrı:ı.melerile nakliyatı 20-9-1910 tünün· 
den irillaren yirmi g;;n müddete elcsiltmeg• konulmuıtur. ,, 

malcamrna müracactları ilan olunıır. 3-4 

Gayri menkul artırması 
Muvakkat Temiaat 

Akçesi 
Muhıuamen 

Kıymeti 

Lira K. 

Her ticisinin. iltale ıinii 10-10-940 /ICTJemh•ııinü 111ot 15 
Je Artoin inhisarlar masta.kil müdürla;üntle gapılaaa/cıır. 
Taı•n mut1akkat teminatı 466, diğer mtım•litın 164 lfrıulır. 

Talih olanları11 şt1rtnamdui11i ıörmılc üure Tra6· 
.so11 inhistırlor ıatıı ıabesinı müracaatları. 2-3 

A 1 tun satılacak 
T, C, Ziraat Bankasından : 

27 numa,alı senetle Tfrebolu a;a1uımızdan istikraz 
eılrcliii parayı ö ltyemediği11tlen merhum olan mu/ateli/ 
•İns zinet Altunları Trahıontia toptan fit peralcmd• su. 
'rtilı ıatılaco;ından e'Osofı ve şeraiti ö;,,nilmek üzere 
Bankamız muamelat serfJisine mürncaat o!unmaıı t1e mü
:ıagedesinin de 11/-T 0-940 Pazartesi tünü ıaot onbeıJe 
yapılacağı ilan olunur . 2 -2 

ilan baren 93a· ~53 No. ile fraltzoa len 
daJreainin mua~yen numaraaıula 

llerkesln illrebllme&i Jçln açıkMr 
Trabzon lcra 111emurhıtundaa: llAnda yazılı elaaludaıı fada maltı 

Açık arlırma ile paraya 9ev- m.at almak lııt.eyenler, lıbu vartna 
rilec:.lc ıayriaıenkuluo ne oldutu: meye vElHS-253 d0tıya numaruile 

Üa altı parça rayrimeDk.ul memuıiyetiml.ze muraeaat etmeUdir. 
2· A.rtırmaya iıUrAk için yukarıda 

Gıyrimen"~lua buhuıdui · yazılı kıymeUn ybde yedlbuquk 
mevki mahıllcaı, ıoltağı, aumaraaı · 11tıbetlnde pey nya m.Ult bir Bakanın 

Trabzon Meaarya köyünde •miııal mekwbu levdi edllecektir(t2<&) 
kiiD ve Tapunu• 'rt-şriniııııi 932 3- ipotek Nhibi alacaklılarla diğer 
tar:h ve 104, 105. lOt>, 107, 108, allkdarları.a ve lrtlfak hakkı aahlp 

Jermın l&t'ftmenkul tlceri.Jıdekl hakla 
109, l JO, l 11. 1~~. 113, 11 l. 11,, rını huNl!Aı6e falı. ve maerafa dair 
116, 117, 118, numaralarla Teıri· olan iddialarını ııba UlntarUıhıdea 

• • 'il • lhUbaruıı yirmi fr11.n lolnde evrakı 
aıaaaı 9 .. 0 tarıb ve 53 No. da mtlıbilele .. e blrH1f'4! memıH~ctl.nU 
kayıtlı. se bildkmelerl lo.p eder. akıll hal 

Taktir oluaan kıymet : •• hakları t&Ju lllellll• aablt olma 

d 
L tl 8 d'" - dıkça ııat.tı bedelinin paylaımaıınd&a 

101 ae. a -.ayı ı •H• 1a&r19 kalırlar. 
tarlaya 120 lira, 105, DO, aıki 1 <& iiaetartJe günde arkrmaya 
- - b" 1 L f 'd ı t 60 tı'ra .ştlrak edeıııler ar•rma tarlnamealnJ a onum ır ev Oa. 1 •• 1 a , 

okumuı ve Ulsumlu malG.mat almıı 
ve 106 ••· dak:i 2 Jöaü• 2 evlek ve bunları temam.en kabul etm.tı 
tarlaya 50 lira ve 107 no. daki ıd ve iilbaı olunurlar. 
2 evlek tarlaya •O lira ve 108 6 Tayin edilen zamanda gayri 

o dakı '.l doaüm taılaya 40 lira menkul tlç defa bı&udıkUın sonra 
• • , _ " en çok artıraııa ihale edilir ancak 
109 ~ö. daki 3 donum ~ıadılclı~a ıırtırma bedeli muhamen kı)lmelio 
1'.!0 hra v• 110 no. dalu 2 de· ytlzda yetaıJı betiııi bulmaz veya 
aiim fıaoıklıtı 70 lira, 111 ao. aatış iıt.yenln alaaatına raclıaııi olaa 
daki 2 doıaim 2 evJek. fıadık.Lıta diler alaca.k .ı . ..ır buluııupta bedel 
70 Jırli Ve 112 110. d.ılcİ a evlek bunların O gtıyri menko.l ile temlD 
ı50 ollrfıD kıımea fındıklık. ve kıı- edilmiı alcaklarınm mecmuundan 
men tarla a 100 lira ve 113 ao. la.zlaya çıkmazsa en çok artıranın 

, • 11 ' _. 1. taabbüdll bakı kalmak üzere artırma 
daltı '.ol •onum tariaya ,o ıra ve cııı Gl1n daha l mdilve on uncu l[Onüıı 
114 110. dalcı 6 doaüm fındık.lıta hllımı elan 2 ı 1·940 Cumartesi saat ıo 
'/, O iıra ve l 15 ao. daıı.ı De~ır· de yapılacak artırmada, bedeU salto ille 
men araaaıoa 50 lıra ve 116 DO. yenin clacağına rOçbanı olan diğer 
dakı 4 dönüm tarlaya 70 lıra ve alacaklıların cı ~1ty r1 menkul ile temın 

adilmiş alraklıı r ı ı mccmuundan fazla 
J 17 DO dakı 8 dönum fındıldıfa ya çıkmak ear tihı, e.q, çok artırana 
2/30 lıra Ve 11~ DO, dakİ 1 QÖoum ihale ediHr. &lyle bJr ~deJ eld 
tarı a 20 li ra ve Teşrioııaoı 930 edllmezae Jhalı yapılmaz. ve ıııl.ıtı 
tarıh v• 53 n • aaltı l dönüm talebi dOter. 

Nev'i 

Lira K•. ----9 38 Harap Meuit biıaau 

87 50 .. ,, 
26 2i ,, .. 

Semti 

Samercilerde 
S ipahi pazırıada 

Mumhane öaüade 

No: au 

00 
00 

VaLfi 

Hacı Salih 

Müftü 
Sakız baaaa afa 

125 
500 
850 

00 
00 
00 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
Yukarıda mevki ıemt Ye Vak ıfları Ja:ıılı üç pll rça hnrap rayıi menkulun 27 EylOI 94i0 tarihin· 

den itıbaren Yirmi rün miic:'.detle artırmaya çıkırılmıştır . 

[haleleri 17 biriui teıria 940 per~ embe fiiaii Hal İ 5 de yııpılacağ'ı ndt:n taliplt'rin bu müddet 
içinde Vakıflar ldareıine müracaatları ilin oloaur . :l-4 

--------------~~~----------------------=:.......::.._ 01 ;.,. .!:~~·i··d·· · ı ·ı ık rta L ı· se Of ormaa mesalsa memuru ' 
Abı.bllab S•mi Demirciofluna 150 ' 

~!:.il;~;~ılt veM~:;;::l•r:iy~~'J~~ K•ıta pla rı 
Şıltir o2'1u Süleyaaa HuuıbatıD 
itbu borca•aa dolayı namına 
çılı:arılao 940-178 aayılı ödeme 

emri bili tebliğ iade kılınmış Ye R A f • tt aa d 10 
~::~ı.:::~ki:;:::u~=r~li~:::ky~:~ esm 1 ıa an yuz e 
lea iltametribıoıa meobul bulun· t • ı ,.,,. ti 
dutu bildirilmiı ve bu ıebeble en z 1 a a 
öderaa emrinin iliHn tebliğiae 
lı:arar verilmiı oldutandan tarihi 
ilindın itibareo boı çlu.ua 15 rüu 
zarfında bir itirazı varsa bildir 
meai tebti~ maltıu1nı lcalaı olm ıı lr. 
üı:re ilia olunur. 

Zayi mihür 
1 - Köy kanunu mucibiııce 

teıaıil eyled ı~im Artalya köyü 
mubtarJılt mührüıuü evvelki rüu 
lcaııa neticeaiade lcayboUim. Ka 
nual mevzuat daireaiode yeoiıi 

lca:ı:dırılıcığ'ıodaa eıltiıinin kıymeti 
kalmamış oldu2'uou ilia ederim, 

2 - N.. AH SamaHı yıxılı 

zat mühürüm de ayni ıurt.tle zl. 
yaa uiradı2'111dao buaun da bir 
büitmd lc.al.aıaııtır. 

Artalya ltiyü mnhtarı 
Mehmet Ali Sıroncı 

Zayi mühür 
lımıil adlı Mühürümü l' vvelkı 

gün kaza aeticeıinde ka ybettim. 

Knuoi ve bultuki biç bir kıym li 
kalmamış olduj?u ilin oluour. 

Artalya kö yü id art~ 

Hey' etinden azı 

İı'Dail Kurt 

Kitabi Hamdi ve mahdumları 
Ticarethanesinde satılmaktadır. 

PERDENİN ARKASI 
"Çıplaklar" , "Açlık" , "Köyün yolu ve "Cey

l~n a~ı" isimli roman ve hikaye kitapla;;nın müehi. 
fı Refık Ahmet SevengiJ, memleketimizin ana dert
lerinden birini daha esas mevzu olarak alan yeni bir 
rom~n v~c~da getirmiştir. İçtimai hayat ve inkılap 
hadıselerını yakından tetkik etmiş olan muharririn 
bu yeni romanının adı "Perdenin arkası dır 

. Türk edebiy~tı i~in yeni bir görüş ;~ ifade kıy
metı taşıyan, cazıp bır vakayı, kuvvetli bir ruh tah
lilini, heyecanlı sahneleri ve güzel dekorları ihtiva 
eden bu yeni roman 8 T eşrioievvel 1940 gününden 
itibaren "VAKiT,, refikimizde tefrika edilmeğe baş
lanılacaktır. 

Zayi mühür 
Ş::ıhsıma ait olan Ömer 

Turhal adlı mühiirümii zogi 
ettim. Yenisini alacoğımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

= 

istifadelidir 

ve geçen günler için y!lzdo 5 ten 
ta rl aya 160 J ı ra kıymet talcdir 6 Gayri menkul kendisine ihale hesap olunacak laiı: ve diller zarar 

ulunan ldınse derhal veya verilen 
Bii.giilc Samaruksa 

lcögündcn Ömer Tu,hal 

Parçaları noksan lcırık 
tamiri kabil olmayan gazı, 
dtlciş hernevi makinel~ri 
getiriniz yaparım afJ tüfenk
Leri suni ayale. oe ptıra ka-

edılın ştı r. m11hlet içinde parayı vernıZAe ihale !ar ayrıca hftkme hacel kalmakııtııı 
kararı feeholunarak kendıiden evveleıı m11mur1yeUmizce alıcıdan tahall olunur 

A r tırmanın yapılaeatı yer , yC!ksek teklJfte bulunan ktmıe arzetmJe madde (138) 
gıın, ıııat : olduğu bedelle almağa rıx.ı olurııa ona Gıyri111.eııku1lerin yukarda gllıı 
r, .. bzoa lcr11 dairesinde 23 10 490 r a z ı o l m a z v e ya !terilen 23 - JO • 940 tarIWnde '1rabıoıı 
Çarşamba S. 14 bulunmazsa hemen oııbeş gdn m!lddet icra memıırJuğu odıısında tvbu llAn ve 

1 • lvbu ia)' riuıouullerln arkrmı lf' arbrmaya çıkarılıp en çok artıranı gO.t.erllen artırma tarlnnme.i daire 
Şıırbıuıui & • ıO • 9'° tartiııiluleD m Uaa!e edilir. Ud ihale aruıııdalııt fark ıhade •tılaeatı U&A olwuır. 

Vatandaş hava 

Kurumuna azaol 

saları tarrıiri. çuval oğu/11-
rma kurşuniar imal edilir. 
Uıun sokt!k t·ami karşısında 

No. 71 
Kurbıt Haıen Bilir 
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