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Cumartesi 
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I BiRiNCİ TEŞRİN 1940 

Çar .. mba • CumartMi ırn nlerl çıkar 

efJ Saqı ı 2732 ~ 

iktisat Vekilimizin 
Şehrimizdeki tedkikleri 
Daboğhane uzun vadeli kredilerle 

inkişaf ettırilecek 
Murgul madenlerinde tet. 

kiklerde bulunan İktisat Ve
kilimiz muhterem Hüsnil 
Çakır Evelki gün Hopedcn 
istanbula ıeçmek üze lima 
nımıza gelen Ege vapurun 
da ÜÇlmcü Umumi Müfettiş, 
Vali Osmun ,)abri Adal, 
hükumet, askeri ve maarif, 
ticaret iktisat, müdürleri, 

1 

parti, belediye, baro, hal 
kevi matbuat erkinı, tcşck 

1 

küller ve tüccarlar tarafın 
dan istikbal cdilmiıtir . 

iktisat Vekilimiz vapur
da kendill"rini karıılayanla
rın ayrı ayrı ellerini sıka . 

viliyetin umumi işlerine ta
allük eden hususlar hakkın· 
da sorduk} rı suallere ala-
kad~rlarca izahat verilmiştir. 

Hüsnü Çakır Trabzeınun 
paı lak bir devre kaydeden 
dibağ san'atmın bugüolıü 
vaziyetine dair aldıkları 

izahat üzerinde alaka ile 
durmuşlnr Ye bu san'ahn 
ıhya ve ınkişafı için hirhk 
halinde çalışıldığı takdirde 
uzun vadeli krediler temin 
edileceğini vaat etmişlerdir. 

Elektrik ıirkctinin mali 
vaziyetinin ıslahı üzerinde 
parti reisimiz Ali Rıza Işıl· 
dan aldıldarı izahata da 
husu~i bir alika sıöstermit · 
lerdir. 

Hüsnü Çakır, yemeği mü 
tcakip askeri komutanhiı 
ziyaret etmiş ve Soğuksuyu, 
Kisa111a maden suyunu ycui 
liıeyi, baıtalıane inşaatını 

ve Zefanoııı ıezmişlerdir. 
LıMa -AAh.win.i. ,.'.L~'ih.ınrda 

rcziler sırasında bazı hatı
ralardan bahsetmişlerdir. 

Bir kaç kilometre de ka · 
lan y ni l rzurum suyu için 
borular temin edileceğini 
vaad eden muhterem Vcki· 
limiz Hüsnü Çakır ıaat 17 

Siyasi Gazete - Trabzon 

Başvekilimiz Hatayda 
Rıghanige 4 ( A. A. - ı tlı ıelarimizi ıere/lendirmiı
Baı'Oelc.il tloktor Re/ip lır ve şehir mctlıalindı kaza 

S•gtlam dün ıabah ontla şf'la · ileri ıdenleri mılc.ttplilcr, 
rimiH ı•lmiı 'Ot laallcın sa- ıınçlik teılcilatı "' halle ta
miml tısalıiJrlcri arasında r•/rndan karşılanmıılardır. 
hılıtiigegi ıer1/lt1ndirmiılt1r, Sayın misof irimiz b~ledilJe· 
mtgdonda toplanan /r.q/Jc.ın de larıUcrn dileklerini dinle. 
dilekluini dinledilc.f.tm sonra mişler fit! $f!hrin ihtignçları 
67r.i tezahürlerle Kırıkhan ile alakadar olmuslardı~. 
istikamet!nde !JOllorına d~ Bi aha re r faknfi d• Vvı 'i 1 
t•am et nişle.rdir. lw "1ula11, m busl• r, p1rtt 

Dirolrt&-fl, Bqyu.ıeıaı 

BEKİR S-0K0Tt KUUKSIZOOLU 

Fiatl 4 kı.ruş 

116.n satırı 5 lcarrıştur 
Ozuaıokalc ; 121 • 123 • 125 

17 mcı yıl 

Kazalarda Konferanslar 
Verilecek 

Parti~ Kaza~~NahiYelerdı 
gid c k hatipleri seçti ---

Kı1khan 4 ( A A J - müf·•tli ·i olduğa hald• J. 1 
8 .... ~rı• kilımiz diin sabah J l kmderurıa harelrt!t etmışl rd11·I ~. 

= r 

Suriyede 1 Brenner · 
Neler oluyor? 1 Mülakoti 
Ankara 4 ( A. A. - H itlerle 

Londradan bildirİ)'Or:hay-
faya yapılan akınların birin- Mussalini 
de yaralanmıı bulunan iki 
ttaıyan •au bombardıman Bir daha 
tayyaresinin Suriyede kara- konuctular .1 Ali Riza Işıl Makamında çalışırken 
ya indiii haber alınmqtır. ., C Kı 
Bunlardan birisinı"n mürette A k 4 ( A A ) umhuriyet halk partisi vi- Hatipler; Dokdor azım • 

n ara • · - il yet idare heyeti. dün ak- Gü/.:.r, tanhri flbdullah Oü-batı bir Alman plotu ile dört Brennerden bildiriliyor · . "' C 
ltalyandan mürekkcptir.,Mü- Hitlerle Mussolini bugü~ şam illi Rıza lşılm riyasetin- ne/. tahrir müdürümüz e· 
tareke ıartJarını yeniden ih- saat 11 de Brenner1de buluı· de mutat haftalık top_la~tısı. mal Rıza Çınar. umum! 
lal etmP.mİf olmak için Fran· muılar ve uzun bir ıörüıme I ~ı y~pmış _ve partı ışlen meclis azasından !Yuma• 
ıız makamabnın tayyare mü· yapmışlardır. Görfişme Du· I uzermdc muzakerelerde bu Sabit coş' un, C H. P. Vi· 
rette batını tevkif etmeleri li- çenin lıusust vagonunda bat /un arak bazı kararlar ittihaz /lyet idare heyeti azasrndan 
zımdır, Bu buıus hakkı11da laraııtır J'Örliımeye iki mem- eylemiştir. Bu meyandrı parti flvukat Zıhni Can. muhır· 
f ••• ı ro • •• li jt_ııl\t:ntt uzttrın ae • . • ıllHC:~' ıt::ı~I lleIDill nf1TeJ1Qlf • 

1 .::ı lazımgelen hazlflıkları yap 
Spanya hava harbi mış ve hatipleri de seçmiş Bu hafta içindtJ veril•· 

tir. cek konferanslar kaza ~tJ 
hakkında Ankara 4 ( A. A. ) Dün bir muharılrimiz nahiye/erin hafta günlerine 

lnıiliz lıafla 'V6 •m11i11et ça!tşkan ve sevimli Parti tesadüf ettıri/ecek VB bu 
11eztıretlerinin tebli•i: dün -' 

• reisimizi m11kamında ziya· suretle binlerce vatanaaş 
ıec• ddşmanın inıiltere üze- ret ederek konferans vere Parti taraf111dan tesbitolu· 
rintlelci f ••ligtJti son tiinler-

tahminler 

rak habrlarım ıormuı ve bir 
kaç saat devam eden ko· 
nuıma sırasında Doğu vili 
yetlerinin iktisadi itleri hak· 
kında Üçüncü Umumi Mü 
fettiıimizd.:n ve Viliyetimi 
zin muhtelif itleri üzerinde 
de Valimizden ve alikadar
İnuıiterem · VekHimize selini 
teımini ifa etmiı Ye bunu 
müteakip Hüsnü Çakır be· 
lediyeyi, hükumet makamını 
parti ve halkeYini ziyaret 
etmiılerdir. ZiyaretJeri mD
teakip halkevi salonunda 
aayın Vekilimiz ıerefine be· 
lediye tarafından bir öile 
yemeii veril•it ve yemekte 

Ankara 4 ( A. A. ) -
Londradan bildiriliyor : 
İ•panya Dahiliye aazırı 

ile Mu11olini arasında yapı
----..... -------..... ·=-=-==...,.·-=-===;__,.·=----=-ı lan konuımaların bir netice 

de vapura avdet etmit ve 
çok samimi basbihaller ara
sında uiurlanmışlardır. 

cek olanları ve konferans· nan mevzular üzerindeki den daha lcüçülc bir mikgtısta 
inkiıof •tmi,tir. Ha~a çok larm verileceği günleri ôd bu çok istifadeli konferans· 
ı•gri mriıaiı 6alıınm11lct11 idi. renmiştir. l1Jrı dinlemiş olacaklardır. -. 
Taarruzlar hımcn hımen 
galnıs lonJra ünrit:ı gal'ıl· 
mıştır. lnıilterenin ctaııbi 

ı•rki cıe gar/Jiıind• de bazı 

Nüfus sayımı Hazırhkları Umumi Müfettişimizin 
çay ziyafeti 

Üçüncü URJumf Müfet• 
tişlmiz s•ym Nazıf Ergin 
bir t•msm• vesilesi olmak 
üzere C•rşamb• günS saat 
17 tle H•lkerinde bir çay 
ziy•feti vermiştir. C•yd•. 
b•şta Valimiz olm•k üzere 
'•ire müdürl. askeri re ad· 
/iye erkim. parti villyet ve 
Iraz• idare hey 'eti ve !Jele
diye •zal•n. banka müdür 
ler/, umumi mecli• aza/af/, 
doktorl•r. ticaret od•sı. bor
aa • Elektrik şirketi idare 
l'tJeclisi •z•lat1. esnaf cemi· 
Yet/eri rei$/eri fe idare he
~eti azalar1, spor kulüpleri 
1dıre heyeti •z•lan matbu-

.. •t mümessiller/ haz1t bu· 
111nmuşlardır. 

........._ Saym Umumi /llaletti-

' ALI RIZA GÜRSOY 

Yeni jandarma alay ko
laılltanımız Ali Riza Gürao

)llQ vazifelerine baıladıj'ı 
b.•ber alınmııtır. 

Eıki ve çalııkan deYlet 

llaeıaıurlarımıı.dan bu 1 u nan 

.\li Riza Gürsoya yeni vazi· 

~ele de muvaffakiyetler 

~imiz Nazıf Ergin bu top · 
l•atmm bir tanışm•dan lba· 
ret olduAuna l'e hayatmm 
her· saf hasmın samimiyetle 
dolu olarak geçtiğine. bü
tün vazif edarlarla ol•calc 
çok kuvvetli iş birliğinin 

memleket hayatıad• daha 
jüyük se.nereler vereceğine 
her müesses11 ve yazıhaneyi 
ziyaretle ve geniş bir te 
m • s y a p m • k s u r e
retile bütün dilek ve ihti· 
yaçlarm teşebbüs edileceği
ne kısaca i111ret etmiş ve 
misafirlerini çaya d•vet et· 
miştir. Bundan sonra Nazıf 
Ergin çayda haz1r bulunan· 
ıarı ıyrı ayn l•nımıı v• 
samiml h•sbihallerde •11-
lunmuşlardır. 

Amerikada 
Hazırhklar 
Ankara 4 ( A. A. ) -

Vatini'tondan bildiriliyor : 
1039441 Kiıilik bir ordu · 

daa techiz ve iaıesini temin 
için mümessiller m e c l i s i 
1 482 000 dolarlık tahsisatı 
' ' derpiı eden bir kanun layi-
huı laa111lam11br. 

Yermediii zannedilmektedir. 
Deyli telıraf iazetesi de 

lspaayayı lıube ıürükle•ek 
için ıarfedilea i•yretleriıı 
muvaffakiyetle neticelenme· 
diiini talamin etmektedir. 

G. de Gul 
taraftarları 
Ankar• 4 ( A. A ) -
londradan verilen 6 i r 

hallerı töre Franıız garbl 
a/rilcasıntia Gıneral de Gol 
lclaintieki lıarelcet ıittikçe 
/asla loş rnalctatiır. 

lflıntılcalar11 bom6alar •tıl· 
mıştır. 

a .. ıgariıtaada 
Af ilanı 
Anktır• 4 ( A. A· ) -
Sofyadan bildirildiiine 

göre, Bulgar milli bayramı 
Ye cenubi Dobrice'nin Bulga
ristana iltihakı münuebetile 
Kral Oç bin siyasi mahkumu 
affetmiıtir. 

Kızılay Haftası 
münasebeti le 

Burl• Tilrk Vataaıaıa H ... , ntaaı• felilcete utrayaa H lıı&c . 
ki bir h a y ı r mlHHıl • 1 a a ra lciıeleriae kadar bir tıl.!ırım 
KCZILA y •• baftaaı.. ririyeru. ıüratile k•t•D OHelciı milyenlult 
Bu mbıautaia llzoriae al•ıı el- kalaramaa Tirle •illetiniD yaptııı 
duta vazife Y• .. .ıın ltelclıtlitl· yardı•larla yaııttıtı :kııılay tle
•iı bia••tler pek çelctu. Harp til•itfü? 
u ... ı.,..... eltlıat• ribi 1Dlia Bütlla ,..,fkat biıleriai IİH•İ•· 
H•aalarıa4a tla af•tlere kartı tie teplayaa, H felJketli icara 
rlater.&iti r•yret lııepi•lı.a •a- rtaleriaiıtie her rnçlifl yenerek 
luatiur, d•ert Tirit .ıu.tiaia itile yardıma lcoıaa eu lllliİl8UH· 
Y•P•lf oltluiu yartlualartlaa ae J• yartiıa ltiaim •• baıta r•lea 
ltiiylk H •• lclyaetli •• u .. ı1r yazifeleriaiı.ı ... ı .. r•rek, Oaa 
•ide etliltlitiae ıabitlıa. tabaia etlilea Cv• luıılay baftaaı 

Kmrakııı• ortaaıa •• ııeak J•· tleall•• ita lllafta lçi•ti• yarıaıa 
••ları•ıatla tatlı l' .. •l•r yaptiı- ••çbul olaa f•lalcetleriai öale••k 
tımıa r•• k11ta •ataaıawa ltlr içi• yartlı• eta•k bepi•iz i~in 
kıaıaıada y•r aaraıatı .. aua •il•· •• kaul ltir YHife .. ir. 
vellit ••ytlaaa ~·l•a fellket te be Oaa asa yasıl .. k iaaaalılı: 
ÜH unutıdmaıaııtır. Veıait yok. ltorcadllJ', çfn~ll o biai• icara 
auliut1.1 vo hava ftraitial ~lıla· rilnlui•İIİD doatudur. 
aedu bu ıilellto ıl .... IVWM Melamet Glrol 

Önimii•tlelci 20 illct~ı· ırın yazılmadan bırakıl••· 
rinde gapılacalc umamt nü- ııuıiı lr.ıısusunu önlii1•~ amııml ttld.,rl•r d•IT 11 
/us sayımı için, niijus mü la i tl JaralmtJlct•tlır. 
d - lıJ . _ l k aısas ge e "' ,_, I .ur gunee gapı ması tere . Bu sagımda lc4tipll~ılf 

lı ol~n ha•ırlılclar bitmclc liıe lcıımı talehılerl i/" ıw 
iiıerulır. ce/c (1e lc.ontrol6r ı11ı•lfııl11l 

Ba &agımdtı tek /Jir nif a. de muallimler gBpaıalctır. 
~.;;;;;-= --=-· - ~·--==- - ~ -- ---

Sayım bil;·i~i her müsbet faaliyetin birinci ıar· 
tı ve ilk muvaffakiyet unsurudur . Bir işi tam ola• 
rak başarmak isteyen bir kalkınmanın verimlerini 
almağa yeltenen her f~rd, her cemiyet ve her teşek· 
kül en önce rakamların ışığına muhtaçtır. Rakamsıı 
değil milli bir camianın en küçük hususi bir tqeb· 
bilıün bile idaresi kabil değildir 

Bakkal dükkanındaki çeşitlerin, Ecz~cı. ilA~İ~ 
rının, ba11kacı parasının Komutan askerının, 
b k ' • ' 'ftri ır· aı anı çocuklarının, fabrikacı işçil~rının, çı 7 ıl b"l· 
gatlarımn ve tüccar sermayesinin mıktarını nas 1 

mek ihtiyacında ise Devlet de Ulusunun sayısını ve 
Yaııflarını bilmek mecburiyetindedir · ih . 

· b · tiyacı 20 llkteşrinde yapılacak sayıaı ışte u 
karşılayacaktır . .. .. .. 

Başvekilet İıtatistik Umum Mudurlup . ..., t il 

PERDENİN ARKASI 
" k "A J k ••K- .. yolu ve .. Cey-Çıpla lar"' ç 1 "' oyun " n 11' . . . h'k· k't plannın m e ı . lan avı" asımlı roman ve ı aye •. a. . a dert-

fi Refik Ahmet Sevcngil, memleketıaıızın aa . b' 
)erinden birini daha esas mevzu olarak alan y~n~ 

1 
." 

roman vücuda getirmiştir. İçtimai bayat ve hın ~ ~p 
hadiselerini yakından tetkik etmiş olan du arrırın 
bu yeni romanının adı "Perden1n arkası,, . ır. 

Türk edebiyatı için yeni bir görüt. ve_ ıfade kıy
meti taşıyan, cazip bir vakayı, kuvveth bır ru~ t~h 
lilini, heyecanlı sahneleri ve güzel dekorları ıhtıva 
eden bu yeni roman 8 Teşrinievvel 1940 gününden 
itibaren "VAKiT" refikimizde tefrika cdilmeğe baş
lanılacakbr. 
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-19- Yazan: Cemal Rıza Çınar Niyazi_Berkes (Ülkü) DMee"-------.... --.... ----·-8 
"e Jlahud tla elde/el nuzorı te's/T 'Vardır. Bilgini,., cirni- . Sistemasyonda setler birkaç türlü yapılır. Vakti ye· 
sistemde geri olmagan ntti- gane bilti değil. ilmi bilıi rmde olanlar harçsız taş dıvarlarla en iyi seddi 
cıler. alınrnıı olar. Hu iki olması için bu lcarşılılclı yapabilirler. Müs,ıit olmayanlar ise her basamağtn yük 
halde tlc nazarı sistemir. mıinasebetin d!Jiml s(ıuttle selecek kısmmı 25 sm. kadar ham bırakılmalul1r. Ve 
lcritik •ir muagtnedın t• · kontrol edilmesi liıınıdır krizm11yı aşağıdan yukart değil arzani yapmablarthr ki 

rcıil ., mıgilli sırtlarla 
ı••lı fı•tlılr. llnlı~elırt 
iJ•i11tl•lcl ıaltil• bitiıilc 11•
hl,e ... rlcui11J• t•tkik mev 
zuıı ~l•cclc ••n 'o:tlt.4rlar mn1 
cııttıır ••r•t• paskl.l ı•· 
p•nltıra rııstlarıınıs Yo111-

6aıı•ıztl• l'aılciil gopm•lc.la 
uzclc yerler• kadar şöhret 
••lan n1Jlal,ıtılci hu san'at. 
um•nıt harbtien sonra d lı 

rif olar11k inşa •tlilmiş. Gô'· 
ren/er bu hinanM .J bin [;. 
ratlan eksi;ine çı lcm1111aca· 
jına kanaat ettirir. Halbalci 
1500 liraya mal edilmiştir. 

ıı ııaaııl olııyor ? Bir efJ 

karmak lıin on' li•ım •lan 
~ıg•nın ntuoıyın bir fiilli 
o l m a k ltbım tlıjil
mi ? Fakat /cim lıatıra ı•
lirir kl, ori. otaparlca fn. 
lcıllp ed 11 medrese izuin-

ıirilnıısi lazım olıır. Dem'!lc B 6 le d g•v.c-•k to1•".2k s ,,1,,1z it k•n J. u a ım an. ıoıgolojinin .,.. ı- 1 u euu. n a .. arma yığı ıp sonra akm11s1n 
ki. ilmi araıdırmanı11 ilci ttrrihi in\işa/ı. IJir torafdtln ve kaymasm. Her iki tarzda da (basamakların) $edlerin 
cehlıesi fJll.rdır: birı' ,,,· nn••rf .1:.1c l h k ,_ ı"r t~raf.a ,Jo . b. ·ı I /. ,J • • ...... "" ra ar a "ınd•ki llilti- ,. ıa uı yru ıraz m;11 o ma ~r1n11 uikkat etmek fa. 
bir siıt~mtlın bıklenilon lerimiztltki dıjişilcliklerle, zımdır. Böylece su tamamiyle sedlerde toplanmış akıntı 
ıeglul düıünerelc fi'/i •raı- dl;er taraftan nazarf Iİ!I yapR1amış olur. Nafta selleri çok olan yerlerde h•rklar 
dırma sôhasına do;ra gidiıi tem.erdeki dejişikliklar ara. açmak suretiyle de toprağm yanlmasına mani olunabi 
diğeri, bu aroşdırmanın n• sınJaki lcarıılıklı mtlnase. lir. Yeraltı suları fazla olan veya suların f aıla toplandığı 
tlceıinin naz rige üzerine betlerin tarihidir. çukurca yerlerde çatıvari sistemasiyon yapmak liz11nd1t. 

f llzlaıllı ra;iıt tördd. Kars
fQn lst•nial• lct1tlar paslcül 
tlıul1riıorlar. miiflerisf çok 
f •lcct ttile6a kerıı fazla •· 
tiıtire111emelc imlcanuslıjı 

vıır. Bıı tltJ ,a•lt.üle ait bii· 
tin m•lzemenin elle g11pıl· 

ılcl kiremitler Beşikdüzü 
i,;şa ::tına .?deli mulc116i
lind mal edilnıistir. I 

N ıhige müdürü Naim 
Akgüz, işlcüzar hir ııat. El

tlelci ptıragı fJIJ umum! işlerle 

Beşikdüzünde paıgül satan bir dükkan 

mııınitı• ll•'l ı•ligor. Ç.Jc. ko.rııl•JtırJdcda par11. t•r•fı· 
,..-,.,,.,ılt. ı•lı gor•cı: 6ir iı. nın ad1j11ca sılc4 lc11tlrıtil• 
e~.ai;lA.f .. J8i/J.(fll.""IW4f.--,,. ·-"--l. ' T,~-'''= 
,,,,,..,, 14zı11f. tl11r. Yol iıl1rlntlı BııilcJa-

B• 11r•aı•ıi J• ltlı el· tlü•inin k4pl•Jıjı ıalaayı 
••l• ıl lr.•tlrıti lr.lfi tıl. 6lr 11cu11dan tirip tlli" •ca 
•lı•r. 6ir f •erilc• tuiı •tll 11 ıitmelı ,,, rttalarına lca 

1•61111 • ••m•11 6• Hl! 'atlcdr/a dar ti örümılc h ıaıu11tlalcl 
r•• tlaA• •111ta••m çolış••la. d11JJaıuım 6ögle 6ir ~nırji 
rı•tla• ••tılca•il mınf a 1- ıa esiıule tahakknlc ıt•lg•· 
l•r J•i•ealıtır. Bö,ıı tir ı•lc bir cephesi ır;/ctar. Ejit 
/•6rilt.• tıdıl i• Hn 'ati4r· ,,.,,. lcrırıs11un p•r• ile 11talzs 
l•rı• 6lrlıımılerilı /:•bil 111• tctlarilc ıtm•lı. l1leri11.Je 
•'••ııorı• lc.•11Jil,,i11e m•f· dı ôaylecı :111• af faki§etler 
ltılc• ı•rtlım ctmılc, •Hı111 fÖ$tıriltliğini seekl•.gurarla 
••tl•li lcrıi.ilcrlı ha ııkl dinlttdik. 
•• ıolc lis•mlıı ıan'atı tla. - - DiitJr lcazal•rda el~aiu 

makabil t~'ıir etm~si Fakat, ilmin hilhauo 
Fak•t nozari bir &iste· ıosgoloji ilminin tarihi in

min ~mpirik raşdırmı:ı ile lcişRfmz na~ari sistemlerin 
olan miingsıbıt! hundım mantlki bünyelerinin deği
iilaret ~il jiltiir. Tahlciglcı şilcli.Hcrindeki inkişafı tiki/, 
tabi olan ıeg sdtltcı '1dlcı · etmiı olmakla tla larn ma
olara istinaden ortaya c:tıl. naılgl~ onlamıı olnıalıuı:ı. 
m.ş olan m1..rıg11en Razort Mrademki insanlarm c migd 
lctnigılerdın iblird d~jilclir, lıalckınd~ki ilmi ı6rüşlıri 
Fe.zla olarak, roıdırma 11rf ras;on«l /,;, t•cessütün 
ıiserine istin•d tdtn nazari mahsUla dejiltlir. Şu haltlc 
bir sistem, mar.tıkt ncticı · birtakım vakıaların sfl.dec• 
lerinı tidildilcçe, hmüz da6 müırıht dı edilmelerini , /,u 
ha hab3rimi:ı o1maga11 v• 'Cnk.a lars. istinaden birtslcım 
müş•htdt! ıalrimısa tlrmı · nazaTigelerin ortaga atılma
miı •lc.n geni birto.kım fli· sını, bu na~:zrigeleri telcr•r 
kıa/11.r• töıümü:ıü Dflıjını •alcıal•rla h~rı,/Qşr/.ırmoları 
ıirirü•. Y:ini araıiırm• ilı t:ıe bu ısn•tla 11ıızari sisl«m.' 
maaggen hir iJ~la Jojra lt!ri titlildt ve hattti lcülti 
çıltarıa, eofltlc• ortag:1 al· iflisa u;ramalarını ıırf 
mıı oltlajumıu nazorigeni• mantık hadleri tlahilind• 
ıııjı altına• hınüs daha •nl•g•magıs. Nazari /,ir 

•r•ıtlır111alftı•ll ılnn•miı ıiıttmin muhtılif nnııırları 
ol11n ha,lca ııg/ırin tlı d•ğ· tırıuınıl• ıult.1ırıtla t'ıı•ir 
ru olntası ltfzım ııl~ceiini dtijimi• lffiinHdıtl•r her 
1~'!~%; q_ .. ~~~n !E.na dar ~•lftı• ilmf oıtir•~• •gıa11 
•ldaitım•• lıcili.ı e!Jui• Sofyoloj/,.111 t1r11kk.iJnl s•· 
ıiti, nczart ıistemimi• •u· tl•c• ha mantı/et tniil4haza · 
riıulı •J1tİ tnirllfi gapaİi· lar tdgin •llRİŞ olıagtlı, in
lir. Böglıcı, ilim we ma•g· Hll sihninin hu ideali lahak· 
gen 11.azarlJJılcrin ortaga kale ctdirmesi için hu k•tlar 
11.tılıi ealtıil•r• ıidilmtmtıl 1 hataları11 dı•ıırn ~tnuıiıu 
"' vırifiıı edilnıemtsi Ilı, lıecd lcalmtUtlı. Acıbıı in· 
111 tle •alcıiları ar•,tırıb ıanların •akıalar ltaklcıntlıı 
enl•rla ilctif a ~Jilt1tılclt1 hl· lci teldlclcilırı, o kıalara 
t.,,. 6ıılm•ş olm••. Slcoltis· m•11uebetl1ri, J•1ti ealtıal•r 
tile olmcı•n bir ilmin iit· ıörilt ıörülmenıeleri, -oalcı
memczliil ve h•tld inlcıl4b• •larl• 1tazuigelcr •reıınJ4-
çı mdhige;i buııdan ileri ı•· lci '".üna.ıdıtlı.~ln lttılcıglcı 
/ . H ı~ 1 ~d m4hıgdınl ıormel•ri, ve 
ır, u wsa, n11%tır ye Ju e- lı 

bil" ki . . . • . atld geni t1akıalar icar şı -
ce ı erımızın uzerıne . . 
· t · d t bi idd' .tıındtJ na:ıarıgeler111 mantılct IS ına en or aya r ıa . . 
t /el le 

' ' 

banyelerını if/dsın11 r.a;men 
a ma • e mar,· tryn za. 
muıda ne öir•nmtlc istedi. dlieml~rincle!ci m.anttlcsızlı.k· 
. . . i J ~ f le ları ıormt.mt,l1rı fll!!ltz gı%-
ıımız ae, !J•" le rar Cll· L l l . . 

b ·ı i ıı: l•gtr1 me ert therıne tulr "a vtrı mu tt•tl7Jft!len • . 

I t ·1c ti d ı.ı ll . " eden boşlc.a amıller gole s ı emı tr c1t sua erı e J ? 
1_ I d" . l 11.ı mu11ur 

ı•l(il •fi ırmıı o ar. tvaı•ri 
bir sistemin hiingesi, h;ze Soıgoloji n•zuigel•rinin 

tarihini tedkilc ttdıjimi2 
mrı1Sgge111 bir saıılı ne gibi 
mühim CtfJtt.blsr oerllebile. sanı•n tö~ıcejis ki ba tarih 

asla gukllrıda tasvir etmiı 
c•ji1tin istilcamttiniıöstere old · l 

uı•rnas i mt fJıtirenin 
hiltliii tekdirde ilmi olur. mt1nttlci inlciıafını takilı et 
Empirilc ol•rolc imtihana mamiıdir. Brı tarilıJt naza
tôbı tutulahil~c~lc 11!ll.n her riyeierin ilmi inkişafını 
bitıi. sarih bir su' etde ol- tahri(. edı!?. sebebler oldvğa
maıs /Jile, hiç ohn•ntJ ifa· naı fOrtceııa. 

Valimiz muhtarlara vazifelerine dair söz söylerk~n dı edilme . iş bir ıılcildı Jlmi flefirıgi tahlil eder. 

it. •ırimli bir hale tetir. gilli BeşilcJü•ünde tlc jütıJn ıistıme dayanır: V• ba na· ken nıuarige il• '1/lkut.lar 
mele •araretl 'IJartlır. mııhtorl«r her hafta topla- •art ıistt1m ilı empirilc oraı· arasında da imi bir karıılıklı 

Çi11lcıl. t1n kü~tflc tefer- nıp lcur• ı4rıJ••rlar /Ja11l11· dırma ara;ında daimt hir münaseh41 ttltluğanrı •Öyle. 
r•atı,.c lcatl:zr el kudretile r:.. mahtarlılc ~•sif •!erine lcarşılılclı t~ 'sir O! mukabil miştilc. Bu münasebet %a1 ııri 
m1.ıtl•n• ıelcn bu &on 'at dair durs!er v~rl/iyor 11e l======;.:;..;.;;==r===I olarak dinamik 'Ve inkil<ip· 
ıstrl•ri, lıuı•rsusı sağlam sonra ç•k 11g11nılc ha/anma· calcları ifrd~ fJt miıallerle çıdır, B• münassbet tesis 
ee ıolc lıtııı«ılır. Gördüiü- ları /ô.zımıden luılıiıler an. anlatılıg•r . Futınalı "' edilmediği takdirde, skolcis
nü• reılm, muharrir/erimize latılıgor. Bir muhtarın ıiç ya;marlıı huuılartla tele hir tile tıfıkkiir ıislemintlı ol
izoh•t ""•n hir san 'at karı ag evvelki flDzigetil• ıonrtı· malıt•r ia to,lantdardrn cl•ia tihi. ilmin ileri emesi· 
"• ıattlıjtı çılcarılmıı bir lci wrzzigıti araııntla 11tanef1i ıerl lc•lm•jı 111 l11lgülr. kayıp n• imktitı gc,kdur. Ba tli1ta· 
6aılciltJ ıöstırmektedir. olganlalc /arkların• •ıuat ve meJhrumiget telalc.lci cdi- mile. münaıebetde dtıima na-

Nahlıe11in lcıstı zaman. şahit ol rok ç•lc ~oi ıcoin· ger. B. iftilı•r• ldgılc fJtı· zariye/erle vakıaların biri· 
lar iıindı ,oğalaca;ır. • işa· dik. Bütiln hahiızer kentli· zigetler lc•rıısında oa•lf• birinin lıuducllarını açmaları 
r•t eeren yeni tarz binaları lerinı, kendilerinin bir daha alanları ile dt1.h• derin bir imlcdrıı fJtırdır. Bu hal, oa· 
eraııntl• midir •ol çolc za• unutmamak ıuretilı anlaga· '"'" ile ~alııır ıörügor••· - Arka11 4 dı -

Bundan sonra çukurlar şöyle açill!caktlf . 

1 - Çukur daire şeklinde olursa böylec~ fidanla~ 
toprağa daha iyi yerltJşirler. 

. 2 - Çukurun kutru (genişliği ~0-60 sm. derinli· 
ğı 70 sm olacakfJr. 

3 - Fmdıklık ocak usulü üz,.re tesis edilecekse 
o zaman çulwrlium ebadı (IX!.5) M derin/iği 10-80 
cm olmaltdır. 

4 - Çukurlardan çıkan toprağm üstü başkil bir 
yere konulmahdlf. 

Çukur~ar ~~ylece açı/dıklan sonra ya~murla içine 
dolacak su tle ryıce pişsin, tllhallül edip toprağa kanşsm 
ve bir sene sonraki şahsi neşvunema'la hizmeti dokun· 
sun diye qübre ko'lulur. 

Fmdık m1ntakas1ndo iktisadi olarak en çok kullaml
ması. lazım yelen gübreler uzvi gübrelerle (yeşil gübre 
baklweler - ve kırlarda yetişen ifteri (eğrelti oltu) çift-
lilr gübresi) Kireçli gübreler. fllçı tozu. kül, ve Kimyevi 
tam gübreler olmalıdır . 

FINDIK DiKME ZllMANI ... 
Bıliyoruz ki •ğ11çJar 1•prak dökümünden ilkbahara 

kadar dikilebilirler. F•kat memleketimiz için en müsait 
fmdık dikimi zamam sonbahardır. ( l'incl teşrin - 2'inci 
teş~in - tinci k4nun ) .. dikim ameliıeıi Ruzglr•ız, mu
tedıl, donsuz. kff•ğısız bir günde 1•pılmalıd1t . 

....,.,, WV••M '-'r rw•-..,.•• ------ -- ... •;::ı••••·- • -•·-··- __ _ 

rından ayırdığımız fidanları kôklerinln u~larmı yaralama· 
mak şartiyle ve ihtiyatlı dıvranar:ak dikim 11snısında 
ve dikimden bir ıy evvel çık•rmz. Eler dikimden evtel 
çıkar.mış•ık piçlerin 80-100 ünü bir demet halinde bad· 
lıflz. Bığçenin rüzgar/ardın korunulan bir yerine 50-69 
sm. deıinliğinde hend•kler açar•k ıômeriz. Fakat en 
münasibi fidınlırı dikim esnasmda ,ıkarmakllr.. Çıkarı· 
/arak dikilerek f/darılarm r•ralınmış köklerini saııam 
yerlerine kadır keseriz. Diğer tıraf tan bu keıme işiyle 
fidaaın emici kıllilfının hemen çoğu kaybolduğu i~ln 
Tr11nspir11$yonu tınzim etmek icr.ıp eder. Bu sebepten 
dikilirken dallarını budamak /izımdır. lfksl tık,irde fi

dan kuıur. Vaya i~indıki biriktirilmiş mlldde ile biraz 
yauyabllir. fJu budamada fidan/ardaki uyınmıı gôz!erl 
keseriz. (Daim 3 te 2 veya 4 te 3 ü ) . u111nmamış 
gözler uyamncaya kadar emici kökler de yeniden mey
dana g".!imiş olur. FnJdık fidanını derin dikmek dot}ru 
değildır. Zaten islenen bir toprakta bir ajaç 60 sm. dı· 
hilinde mükemmel yaşayabilir. Bu sebeple sıkı toprak 
i'inde bır1Jkm11k hem lüzumsuz hem de tehlikelidir. Fi
dın duin dikilecek olursa kışır tabak•sı çürür. Ve nusk 
fidanm diğer kısımlarına geçemez. Yapriklardaki Kloro· 
zun (hastı/ık) husüle gelmesi bu yüzden tle olmaktıjır. 
Hatta evvelce do,ru dıkılmiş bir fidanın dibine sonradın 
toprak yığmak bile doğru değildir. Velhiuıl dıkimde bo· 
ğazm topralc seviyesinde kalması ıarttır. 

Fındık fidanı dikmeden evvel çukurda mevcut güb· 
re üz~rine bilahara gübrenin kekleri yakmıması için 
bir miktar toprak konur. Ve fidan s&kı dışard~ kalm•k 
üzer~ çukurun orttısına düz bir smkl• tcsbit edilir. 

Ekseıiya fındık fıdanl•rı küçük olduğu iıin smk dik
mek 11det değildir . 

Sonra yavaş yavaş iyi topııkla 9ukur do/duru/mı· 
ya basl•mr. lyi toprak bittikten sonra en alttan çıkarıl· 
mıı toprak konur. Böylec~ işlenmemiş ham toprak yü· 
ze gelmiş olur. Toprak fidanın yerleşmesi için biraz taz· 
yik edtle edila konulur. Ve köklerin 11rıl11rına •ld• top· 
rak $lkıştmhr. 

Toprağı pek fazla tazyik etmege lüzum yoktur~ 
Çünkü kış mevsimi h~nüz geçmediği /~in yağan mağ· 
mur ve k11rlı topr•!c kendiliğinden sıkışacaktır. B• birıt 
sıkıştırılan toprağın üzerine de bir kısım yumuşak top" 
rak konulmalıdır. Buna sebep den olduğu zaman sıkııık 
topra41 bir kütle halinde havaya kaldırıp bövlece fidan1!1 
kurumasına meydan vermemek içindir. 

- Sonu var -

... 
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KOY VE KO 
KÖYLÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ 

·--_J ~ 

Bulaşık Hastal klardan 
nasıl·korunmalı? 

~~~-----=----..;;~~ 
Mal ez •• uzumu •• •• 

Ötedenberi memleketimizae bağ olmaz diye 
bir kanaat vardır. Kime sorsanız alacağınız cevap 
böyledir. Memleketimizin yatmuru çoktur, top
rakı çok sert ve ıslaktır, gUneş azdır. Bundan 
ötürü ne yapsak iyi bağ yetiştiremeyiz. Nitekim 
simdiye kadar bu iş için çok tecrübe de yapıl
mıştır. Meraklı çok k'msel r eskiden bunu de
nemişlerdir. Ba~ olamıyor. Üzümler daima pasla
nıyoa, tatlılaşamıyor. 

Eskilerimizin ve ziraate meraklı çok kıymet
li hemşehrilerimizin bol ve geniş z manlarda ha
kikate• ınohim sermay ler ayırarak cağ için yap
mış oldukları tecrübelere ve iriştikleri neticelere 
inanmamazlık yapamayız. Böyle olmakla bera
ber memleketimizin hemen her tarafın bu, böy
ledir diyemeyiz. Elverj~fi bazı yerlerımiz ve top
raklarımız yok değildir. Fakat açıKca söylemeli
yiz ki hu gibi yerler memleketimizde pek azdır. 

Gineşi bol, sıcak, tQprağı ye yeri elverişli 
kıltl~ye bakar yerlerde yine tecrübe yapılabilır 
ve çok umulur ki bu gibi yerlerde iyi neticeler 

alınabilir. 
Bizim şurada söyliyeceğİ•İz asıl bu değildir. 
Bai- olu~ v.eva..almaz. bu sözleri bir. tarafa 

ler almıyor detiliz. İ~te size bir nevi : Malez 
üzlmü. 

Silrm•11enin bazı köylerinde, di§-er kazal&
rımızda ve iele Y omranın Arıen, Ligene, La
do•, Kocaba koyl•rinde çok iyi yetişen ve ko
lay kolay pas t'1tmıyan bu Qzilmü neden dii•r 
köylerimiz yetiştirmesin. Demek ki bu üzllm pe
kala bizde oluyol. Bunun içia •lhim bir masra
fa veya külfete lüzum da yekken v herkesia 
bahçesiade, ev kenarlarınd4, üzerine asma veri
lecek müsait ağaçlar da varken aiçin her köyll 
ondan iıtif ada etmesin. 

Şu muhakkak ki memleketimizin erı iyi ve 
nefis üzümü budur. Piyasamızda bunu iyi, hem 
de üek iyi tutmuştur. O halde buna rağbet et
meliyiz. Denemesi para ile değildir. Herkes bunu 
kolaylıkla yetiştirebilir. 

Buraya ıunu da yazalım ki her hangi ilzl•• 
eluaıa olsun bolca hava ve gilneş alabilmesi için 
hem kendisinin yani asmanın ve hem de dalıaa 
tiyacıle lzerine salıverildiği ağacın sıkca budan
trıası şarttır. Bunu unutmayın. 

T avuklan Kışm bolca 
yumurtlatmak 

Kışın. tavuklar az yumurtlar. Sebebi : H~va- Bir çok hastalıklar vardır ki bul şıcıdır ve 

ların seğuk, günlerin kısa elmasıdır. Böyle oldu- tutulan insanları ya öldürür veya ölecek hale ge· 
ğuna göre bu mevsimde tavukları bol bol yumurt· tirir. V r m, bağırsak tifosu yani karahumm, ~c: 
latmak için kömesleri sıcak tutmak lazımgt:l ge- keli humma, difteri, kızıl, kızamık, çiçek... Gıbı 
liyor. Yalnız kümesleri detil, hatta tavukların hastalıklar bulaşık, pis hastalıklardır. Bunlar sağ· 
S?ündüz barınacakları yerleri de sıcak tutmalıdır. lam adamlara hastalardan geçer, ve kimlere ge
Hem kümesleri, hem bu yerleri rüzgardan ve çerse ınutlaka o vücutları öldürmezse bile haylı
nemdea korumalıtlır. Kümesler muhafazah, maz- dan haylıya hırpal r, berbat eder. 
but olmalıdır. Kı~m günler kısadır. TavuklaJ eşin- Bun.un için, bu gibi hastalıklardan korunmak 
mek ve hareket etmek için fazla zaman bulamı- llz:ım ır. H stalığı evimizin içine değil, hatta kö· 
yor. Muhakkak ki bir tavuk gündüzleri ne ka- yilmilze ve köyiimzün sınoruna bile getirmeğ ra· 
dar f a:ıla hareket ederse yumurtlama kabiliyeti de zı ol amalıyız. 
o kadar çoğalır. Tenbel duran tavuk et yapar, Hepiniz de işitmişsinizdir ki pulaşık hastalık· 
yumurta yapmaz. Onun için: Gündüzleri barına- lar mikrop denilen ve gözle görülemiyecek ka
cak yerlere. damaltı, ahtraltı gibi yerlere taze dar küçllk olan hayvancıklardan geçer. Bunlar 
beygir fışkısı yıi'malı ki tavuklar burada bol ltol sağlam vücutlara havadan, sudan, yemeklerden, 
eıinsinler. Yem olarak verilecek lazut, yulaf, bua-- yanyana bulunmaktan, öpüş111ekten girer ve gir· 
day gibi takeler kuru otlar, saman ve ince kum- diği vücutta kalır. Eğer o vücudu elverişli bulur· 
lar içine serpilmeli ki tavuklar eşinmete mecbur sa fazlaca ürer, Ç6ğ lır, aynı hastalığı yapar. 
olsuolar. Bunu şunu benzetebiliriz : Tohum tarlaya 

Tavuklara verilecek sular ılık olmalıdır. Hatta atıldığı zaman orada büyüyebilınesi için yer. faz: 
~~lu yemleri ~ile sıcak su~an yapmalıdır. yen1ler la sulu 3e havasız~ glm.ı.Y.a~\-vX~~tlg }?\\vQm.t\ı: 
ıçııı kümesleı:ı sık sık temı"tlemek ve ara sıra her elverişli olacaktır. O halde vücudu uza her na· 
tarafına ilaç serpmek ve her tavukla ayrı ayrı sılsa giren bu mikropları yaşatmamak için onlara 
utraşmak lazımdır. ~~vu~la~~ soğ.u~lar basmaz- elverişli bir meydan bırakmamalıyız. Bunun için de 
dan evvel. erkence tuy dokturmehaır. Bunlar, kı- Lüzumundan fazla yorul lıyız çok faıla 
§ın tavukları yuıııurtlatmak içi~ iyi tedbirlerdir. ~oğuktan veya sıca\tan ka:na::ııyız.' ispirtolu 
F ~~at ç?k. fazla yuml!rta beklıyo~sanız bunla~ ıçkilerle, tfttiin, afyon gibi zehirlerle vncudumu.zu 
kafı de~ıldır. Mutlaka t~.vuğun~z ~ıns. ol~alı, ~anı zehirlemekten çekinmeliyiz, eier adet edionıı~ 
fazla yum~rtladıiı te~rube e~ılmış hır cınsten o!- de çabucak vazgeçmiyorsak hiç değilse günde~ 
malıaı~ .. Cınsle~ var kı senede 330 y~~urta verı- rüne azaltmağa çalışmalıyız. Hastalıktan yenı 
Y?r. Bızım yerlı tavuklarımızın verdıi'ı yumurta- k?lkmış isek kendimizi iyi beslemeliyiz. Yaşama 
ya nazaran göriyor~usunu~ ne kadar_ç~k .. Bun- yollarında hiç bir aykırılık ve uygunsuzluk. gös· 
l~rı elde_ et~e~ gerçı z?r bır şey değıldır. Fakat termemeliyiz, mesela yemeklerimiz kuvvetlı ol
bız, yerlıler ıçınde dahı bol yumurta veren ta- malı, hava t miz, güneş bol olmalı, nemli yerler
vuklar bulunduğunu biliyoruz. Tavuklarınızı kışın den kaçınmalı, vücudu temiz tutmalı, sık sık yı
erken yumurtaya gelen ve bol yumurta veren kanmalı, uykuyu bol almalı, ka<Aınla çok sık be· 
tav.oklardan seçiniz. raber bylunmamalı. Velhasıl vücudumuzu zayıf .. 
1 lalmamalıyız. 

P 1 N A R Herkes te bilir ki say.lığımız bu şeyler sa.ğ~ 
lığı ve canlılığı artıran şeylerdir. Elden geldığı 

H kk T 
, Ş K kadar bunlara devam etmek gerektir. Her şdy 

O 1 uncay ın iir itabı sağlıkla ve varlıkla olur. Sağbtı da, varlığı a 

Yakında çıkıyor 1 devam ettirmek, her ne de oba, az çok insanların 
._ _____________ ._ ___ , elinde olan bir iştir. 

----~~--~~----~-----------~----~--------------------------......... ----------------------~----------------~------~-------------------

Kadın la rı mızın Hakkı 
Kadınlarımızın, hele köy kadnılarımızın hak- ' mahsulü t~ptamak; ermana gidip odua yapmak 

kı çok büyüktür. Çüulcn : 1 taşımak: İnekleri bakmak, sağmak, yağ yoturt 
Çocuk doğurmak, bakmak, terbiye etmek, 1 yapmak kadının işi •. Evde çalışır •, ahırda uğ-

büyütroek hep onların.. raşır •, tarlada çapalar o, arman~a o. demeğir-
Köy kadmı evde yemek pişirir, kapkacak de o, çarşıda o .. Daha sayayım mı? 

Y.ıkar, fırını yakar, hamusu yoğurur, ekmeği pi- Köy kadınının görmediii ve göremiyeceği 
Şırir . . iş hangisi. Her iş sanki de onundur. Fakat, ya-

T ahılı arkasına alıp değirmene indire&, ö!ü- zık tleğil mi ? 
tüp eve getiren, mahsulünü arkasında çarşıya Onayanın hangi tarafında bu derece evine 
eleten, çarşıtlan alacai'mı alıp köyüne getirea barkına, erine ve yuvaııoa sachlc kadınlar bulabi
Yine kadındır. lirsiniz. Bütün huzur ve rahatını. hiç d-.rmadan 

T ariayı kazımak, bellemek, ekmek, biçmek dialenmedon çalıımakta arıyao bir kadıaın açaba 

Ü ükd .. ~ ... 
başka diyarda bjr örneğini gösterebilir .mısınız .. 

Bu kadar gayretile, bu derede evıne ve er
keğine olan sadakatile köy kadını elbet~: sa~gı~ 

E k · ·· ece"'ı ışlerı bı-ya ve sevgiye layıkbr. r eğın gor ~ . 
le omuzlarına alan bir kadının bunca emeğme 
karşı zaten erkekten beklediği cJe sadece onlardır. 

Kadına hürmet etmemek, kadını hiçe saymak 

ne erkekliktir. hatt ne de insanhk. 
Çünkü kadınlarımızın hakkı çok büyüktür. 

Onların bu hakkını ödemek, ancak pek sade olan 
dileklerini yarjae getirmekle, keıi~flerİni her şey
de ho§ tutmakla kabildir. 



···---- .. 

Sosyoloj nazori
yelerinin tedki

kine giriş 

Orman emvali satışı 
Orman Çevirge Mıdürlltiaclen : 

.. Gayrimenkul satış 
Mahalle~t SAcaiı Cinsi Umurn No . M No: 

- Battuırı 2 de -
lcıelarla na.arife tırt11ındclci 
ilmt min11Hl11tin tı'ml11 
edll .. ıtl.ili ••mr:m, ilined• 
sapıtma imlcinlarını tcıır 

lci Hıgol•jinin t•rihinJı 6• 
sık sılc görılüjimü• lJeoloji 
fle ütopi ıi.tıml rindı lcı11· 
dini ıöstırlr. 

ld .. toji. ort•ga. atıbnıı 
oı benimse•,,. iş lan bir nc
zt1rlg•11i11t ftRi fJr.rkuJ.l r lc.ar
~ıııntla, meırüigd{qi '1C Jo;
ral•i•na lshat etmek için 
nazarl11• ile 8.kıalar rasm. 
daki tetabaluuz ' ğu gi.Ie-

Cinai 

Lldin 

" 

Milı..ıan 
Haeaı 

ys 03 

1436 912 
U4 cnı 

lıluaaa••o 

Llra 

1 
1 

va bit fıya .. 
Kuru:f 

00 
iO 

t - GtaQ4aas villy•Ü•İ• merkez kaza11 .ıahiliatle Suta eraaoıa· 
.iu 2289''g4 ailulırıncla lcer11tılık 1atııı çıkarılmııtır. 

2 - Satıı 5-10-19'0 fÜDÜ saat 10 da Trabzon Orm&n daire 
ai .. le artırma ile yapılıcalttır • 

j - Belıer ıayri m•••l M3 ı•ır. muhammen fiyatı l Te 1 lira 50 
kanııtur. 

4 - Şartnımı ve 11nıkavelcoame proJeleri Tral.zoa OrmaD 
Çevirre ate. yerlertılea alıaır • 

5 - Muvakkat te•iaat 208 lira 78 kuruıtur . 
6 - Satıf um•midir • 

Hesaplı kiralık odalar 
dükkan ve ardiyeler 

Sem1rcilcr 1tg•aııl soka;mJs Jökiim lume lcar$ısın-
melc. için ietıtl edılen m 1· tla No T!J hır iı için •trırmflg• qartıgıılı 'De cemiyetler 

_..,. _ __.._ 

Kosımaja 3.No: Hane 23,7 
Çıkmaz arsası 

Erd9ğdu FınJılclılc 1006 
Esvalc. Ga/uoğlu M•jaza 40 .. .. Mcr;aza 45 .. Mt1jaza 41 

Defterdarlıktan : 
Yıılcard11 cins ve ef.lsofı yazılı ga!lrimenlc·ılier 24-9-910 tarihinden itibaren 

15 tün mitlJetle ııe açık artırma sıırdile satrltıcalctır. 
Satış j- ]8-j-10 tarihine miisadif Çflrşamba tünü sagt 14 de go,,ılacajından 

tali11 o/gn/arın ge•mi mez.karde 0/0 7 5 mavalckat teminatlarile hirlilcte tle/terJarlılc 
mt1lca.mımı müraceatları ilin olunrır. ' 4-4 

Gayri menkul artırması 
Muvakkat Teminat 

Akçeıi 

Lira Ku. .............. ........ --.-
9 38 

;ı.7 ~(l 

26 16 

Nev'i 

Hara11 MeHıl biaa>11 

" .. ,, 
" 

s.mti 

Su:ıeı cıilerde 
S·pahi pazarında 
Muıahane öısünde 

Vakıflar Müdürlüğünden: 

No: ıu 

00 
00 

VaLfi 

Hacı Salih 
Müftü 

Saim: huaa ağa 

Muhammen 
Iıymeti 

Lira K. 
126 
500 
350 

00 
00 
00 

Yukarıda ıaıvki ıeat n Vııkı/lau yuılı üç parça harap rayri meakulu:ı '27 Eylul 940 tarıhin· 
deıı itıbareo Yirmi :.ıa mic'detle artırmaya tıknrılmıştır • 

lbılel ri 17 biriui tcırio '40 p rf!mbe ıiııü ısat i 5 .ie yııpılacağındao taliplu·n bu müdd~t 
-· «;İnde Vakıflar l.lareaine 111irıcutları illn c;luaur. 3-4 

luıınlar lıeg'eti mecmuasıdır. için ÇQ/c elocriıli içlntlc s1111a lı•lô.sı ve •alkonlıırı 'lle nP.
S osgoloji tarihinde hun .ra sarıl/eri fıtJ'i(a/ltledir. Alt lcu111111J11 k•lıochane. aıçi dik
en mah11.d •İıili ''tabiat'i k4ıu olm ğfl 1 ytt ıl'flerişli mai•~altır •~rtlır Tclipltrfo 
/JııeriJI,, fartuigı/erid/r. H1Rerci/1rJe fÖnCÜ J/gas S~/nrll murt;.caat etmtfıri ifan 
Dnıir deeir 6irçolı 1nitl'-je#.- ol•1tur. No. 20 İlan J • ı k 
lcirler ıu 11ega bu nezari t!· --- -·--- Vakfı keb·r icra memurlof~r.d 11: 1 
nin isbatı için "t 6iat'ı N. akliyat eksiltmesi Açik ıırtartırma ile prraya çavri· ~ ' 

lecek ~ yıimenkulün ne ohlugu : • t , ise 
pları 

IJ11eriıc '•itli ı. 6 etdiri!Jf'T,, inhisarlar Başnaüdürlü-"ünden : ·rarla ve aıı:ıe ve Hraader, K. t 
dig11•/c temam/ılı f i/er i v~ 5 Alteaabadıa çileitoi ltö Hilhl karısı 1 E•vılce Yenigol t••ctesile ii"r tle 1a nt<11redil~n Hopa p '-hag it o/c11 bir antltııı ., I' r aınu~ namına 

l 
i1thiıarl•rıntl•n Artvin ve mülh•/cQtıntı tönJerilecek inhi· Gavrimeakulüo bulunduiu mevki 

nıür4c•at a " zarigel•rinl sarlo.r mllma/dtına 11itl ilin illt•I ,,fi 'miştir. lu Jc/a meı· maballeıi ıolca§'ı numarası : 
iıllatt11. ıalıımı,l rJır · icar .. aJtidır •şnjıtl.cki ııkilJe 1J•1titl•n elcsiltmıge ko- laa.auG lriyü hpuauıı 919 

Ütopi ise, bir mu riJ1ı• ,..fm•<llt•r. tarih ve 16 'fe 17 •• 18 ao. 
., aiuıdir. 

nla is/J•tı lıin ınuhaıgıl H•p• inlıisarl•rınJ•n Artwira, Bı1rılce, M•ç81ıtl, S•o· Talt.tır olunan kıymet: 
elkıel~r lead tl.•r. QC 6• ııt, Artl.•n•ç. Yusll/eli iJarelırinı 19-11 mclt yılı iıintlı 10 110. berçlu hiııui 60 lira 
vikı11l11rın ıııjı11J11 n•s.rl- uw/c. ıtl.ilıcclc mnıctl.tl•n 219 t•n t•ı •Jrı fll .56 ton m•· 17 ... 20 lira ıl ne. S lira•hr. 
,ıRi• /JcJiht, •arart •ı lca- l ArtırmaDıa yıpılaca~ı yer, rüa, saat 

Resmi fiattan yüzde 10 
tenzilatla 

11111 it, m•ır.,6Gt, boş ıar•f•n vı iımi ftçın idarelerden Valdlkeblr lora dalrt1l &ana 
çınılm•:: 11lcızj•n• ıöıtır- H•p• •nbularına ıönJcrilıcılc til•m11m mtw•Jdı inhiso. de 25-10-9~0 Cuma iOUQ Kitabi Hamdi ve mahdumları 
mejı ı•lııır. Soıg11.l filclr- rige•in "*'' ıartnamelırilc nekliJtıtı 20-j-/910 tünün· saat 1-' de 
lor ,.,ihiıule hanım Cll ,ok ,,,. iri6uın jlrmi ,ın miJJdı elcıiltmegı konalm•ştrır. 1-· lıbu ır•yrimeokulüo artır- Ticarethanesinde satılmaktadır. 
tclcerr•r •ti.en mi sili muhc~· Hır llciıini• ilHlt 6i•• 11-1 O -9•1 ,,,1,miııiıui s••t 15 aaaŞartaamcsi 5-10-940 taribi11du =-=----------......, .. ,_=-======--=-===-..,,,,==-""=--===
flıl, .. uıcarl •eıa 1ıl11Hlc I "' Art•İn lnltiıarlar lfti.t•lıil miJiirli;ınJe !J•pıl••alıhr. i.tibar ... <C~l.- NG. ile v. keltir 28 sayılı Trabzon Fındık Tarım 

l l S T•z•'ll RfU•alıket lclftiıtetı ./6' Ji,·ır ••••litı1t Ti~ lir•iır ıera ddıırb11ıkoın. m~ayby·eıo .aıa~~-c IJt ıeı faı•ir srlJir. os• • · raaıo a er eaıo gore ı meaı ıçı• 
y•l•il t•rilıi, i/mt /:ıfil. ır./c ~ ,. / 111 .,ın11m•l•rtk11;;,,,,.Jc. Üzt!rt! Trııh· ..... lrh,: .flintfa vazıh elaaJard&.D 
~fi el•rı11 l/UUl lftllll l'frtglt! • ursu f etmeııoır. 
d•f•Jar. emşıre 2 •. Arhrmaya it~irllt içi• 

S l · • l tarilti1ttl.ı yukarıda ya~ılı .ıuymotıo yüıı:dı 
•sı• OJ"' l't ViLAYET MAKAMINDAN : yedi9uçuk auıbotıftd•. pey ve7a 

111111 6ir fikri mtıhıülü11 T . l · ti. millibir Baluoıa temıaat aek.hıbu 
••sen ıtl~•loji, bıb•n ütepl Trehıon Askırt hastcnııintlı 1. •I'"' "I' çın e tevdi edılecektir ( 1!&4) 

4leti olaralı lc•lltınıltl.ılını ilr crdımcı hımıirı lcrırıu •ıılııcclctır. 3 .. ipotek ıahibi alıca~lı.lar-
J J le i.telcll ol•rt 6•fc11tların lı ditor aliludarları• ve ırtıfalt 

d!J ı6rüris. B•n•• 111 çolı B• lc11r!• •t••• ıtmı ti 'li l bakkı aabiplerİDİ• gayrimcaleet üao 
nuıt•"' •l•n ıtdıdli. mahte- .. 1c,,ı /uutalı•n• b•şlıcki11tliii1tı lffıira••• .,, ı ,. • •nar. riallcki bıklarııtı auıuıuıil• faiz .. 

lif n•1t1l•r altıru/.11 ıtç1t1elclı b . ı k murafa dair olH iddiaları•• itb• 

,e,abrr. "" ""' 0 ,,.,. ,,. Pazarhkla enzın a ınuca ila. tari'-inden ibli~., .. . o·b~· ~ü· 
• lçiad• evrakı müıbıtelerıle ~ır~ıkte 

lco.11 "t bi I lufli,. /arasl •· Belediye Encümenıatlen : memuriye~imizo bildiraelerı ıcap 
•lıllr. . . t l •esaitl tıt11 (1000) tınckı 6ındn e.ler. Ak11 halde haltları tapu ••-

şu "-•ldı, ••• ,.ı ilmin aeııJıı• ... •r • . J l l s l c oilil• aabit olmadıltca aatıı be••· 
puarlı lcl11 mii•J•tl etlilıcıtınaın I• ip erin • ı 'VI il · liaia paylatıuuı•dH lııuiç kalır, 

teıılckalü. tarihini tıckilc j,.Jerl saat , , tlt! Enıümııtı mdr•c••tları ilin el••ur. -4 • Gösterilea riiade artırma· 
cJ.r/un g lnı• /ilc.ir •~ 1111· ma I . ya iş~irak edenler a_rtıra11 ıart ... 
Sllrİ!Jel•rıra 1t1anlıld i11kiıtı· z a y ı T a 1 t i k • a m e ıu .. inı ekumuşve luzuınlu aıılQ. 

· ti. ,,. 1J Li I L /c 18at almıf ve bunları temamea k.a· 
fmın tıahlilinl tlc;il. •S11ti j27 sr1ttıın 1 1 r• z•• ııı ort• 1e11mı i lnıl Si· bul etmiş ad vo ihtıoar ohıaur, 
samanda mcntılc httrici olan n fınJan cldı;ım T•stilcncme11tl HJI ettim. Yenisini tıfa . 5 • Tayin edileD ıı:aaaocaa ı•Y· 
9 e sıhrai taoırlarıı şıkiL '1• • fa1I zoglirtin hi.lcmi olntacı;ını ilıhı cglrrl"' ri aeakul üç defa batırclık.taa •o•· 

CtJfıRtc S ı. h ll ., . L •• ra o• çek. artırana ihale edilir ... 
ren imilLeriladı tl.e tetilcilc otrı• ... 1 esi ~•g•mc•oıl• .So"•fl cak artırma beleli awbaae• k.iy· 
edtlmeıi lizıMdır. Banın• 8 No. la lt.a,.etle /Jılcir ojl• aıetio yiiıı:de yatmiı beşini bulmaz 
lwltcruc ıapılmaıı laıımtlır. Mahmat Sak• veya ıatıı iıteyeD•• aıacatııaa ru•-

i ltui OlH diğer alaoaktılar ?ulu-
Çıin /cü nu.,f 6ir sistem n İlan aılH Me~met cea•b•• b.oa· •UP tabadel bualarıa o ı•Jrı ıaea 
ilmt t1e11tami1dı 11hi• o/al> ıtek ile ••~dut iç dOal• fiil• kul il• teaia edilmif alcalanaıa 

" 

TıabH• Tapu Slcllll lılıbı· f l k. 
olma«ı;ını biu ın ımin lr fııhtıllAH : thkhk H tari.ıa aa~lbt Haet ıımuuadan az aya çı •~zaa .. 

l le l l b Ol t. 1.. P'eh •olt artar .. •• tahaüdll balta kalmak 

''

lcilJe teıhis ıtdireôi tce Ye•r••ı• Şua k.070aie fi 1 111 ıar 18 1 f 
1 

• ç - .ı b t 
11 h .. t üıı:ere artır•• o11 gua .a .• ea 

d "d 1 ş ı. Yol g " bl"t •1 ıtaub•D hHd•k • •• •Y 
0 [ 1111 miıAr ıistım s ı eo o· 1 Al• tra.ID ''•"• ıa • dit, v• o• uDCll ıliaüa ay•ı uatt 
. k • • ı_ Jarın 1 aeaet tarlHl tlaalH aHtlek btf tlOatıa fıatlıi.hk fUİ.H 11• yapılaoak arttırmıcl_a, lted. eli Htıt. 
lı "' ıtopı"' unsıır C ı•ı 11 t .. 1 b ve fi b eeaubea • • • mıadtat 1lt bibi H•• alAH ıar •• · ;teye•iD alacatıH ruç Hı olH dı 
mev,atl.ıy&tidir. Bar.an 1u b11f11İ. tlOlll• rıadıklık ll Şaı· ••••• Febml CHa9ea Oımn ter alacaklıları• o r•Jri aeakalı-
balcı11tdan Ja feıdası fJaT- kaD 11bibl ••Ht fıadıklılı 111· lle aıa•at ıtır dOaliDI otlak le temio edilmiş alacıkl.rı meo· 
dır /ci ba tibi fi/f.ir/ırİTl SOS• beu. haaeıl flaılH aeatlti. CI· H ftrkaa 11bllf HHt fıadıklı imuu11daD fazlaya çılı.mıık f&rtile 

l 6. it tll olmtık htig aab.. Ce!ll ile •ahtlat lkl 11 gar•H 1aalbl HHt llaaeıl oa çolt artıraaa ihale a.iilir. Boy., 
ga 1' ma s dOal• tarla Te prkaa 11hibl le bir bedel eld• edilmıue iaal• 
,;!Jetiyle ilmt i•shını yap· .... t haaııt rubı• ,. ••• 1 tlıial•• Oımaa CH•b•• attır yapılmaz. vo .. tı, talebi dOıer. 

le l 
"

J r /el o&hl Ue rr. ehdut lkl dOoQ11l . L 1 L d' · mulc müm ün o tısıı ı:.l olaılH saalbl IHel rıa•ıi.hlt 6. Gayrı mocıı;,u uıı ıaııae 
ba 'u. tekrar sos1olojinin cH•btıı Celal ll• •ıkll\lt 'tlr tarlaaıa ce•dlGtlen tatlkal et· ibala olunan kim~edderbal veya 

h # dO Q t1 k k bU~l ••it ıııretll• moaaoo ojlu H.D.· verilu mühlet içıa e parryı nr· 
ilmi tamamigdintfi mu a,a- D • O ı " şar aa il dl l l t meı .. ibal• lr.ararı feslaolunar.ak 

ı.ı . ..nr L bu- aeıaet tuluı garlea SlleflllH HJi• Aame 1 •erHe er •· d .d "Y l ültaak. teldıfte 
sasın• lcarıı a zı rıg... "" ol•alH Yıkap cea•iı•a ıahl9t rafıatla• n uHtala tuarruftıa lr.oD 11 •• •· e 011 Y 
/anduracaltdır. Sosgtıl naea· ıs ut otla~ı ile •abtlut ilr 41· 1t1alar1H t11fll1 tılepetlllaek· buluD•• kimae arzotmit oldu2'u 

ö 1 5 ı 1 bedelle almaaa raaı oımaz ve!• 
rige/erin ir.kişafına g e nl fıaıhkhk H farkıa JO \9 Olup tapuca da aya flyrl• DUlu•aaz.1& h mlD oa iÜD mul· 
bir bakış aynı za.rntıntla bu ıarben eablbl Hatt çalıhlı tl· meai.alleriD k1171Uarı bul••••· tetlo artırmaya çıkarılıp eıı çolt 

nen ıınel karuCfir:tJI' K.an~rnti,~;nrr-. 
RUZNAME 

1 - G11ııl lcur•L mü:ıalceratını IJa.rı etmek flzere 
a,ılc rıglı "' b•ıktın "' miisalcır•i z.tı6ı tlarını tut11talc 
v• ••ılc•1tl• 6irliklı lmza etmclc ıizere tıfılc reJJlı ilci za. 
ini lcdtilli $l~ilm11l . 

2 - Yönetim '" lcontrol ktırııllarını• r11/1tJTlt1.rının 
okLinlllOSI . 

3 - Bilanço, fiıat /crlcı, lcir hııa•ını lca6ul ve 
tasılılci• ıönıtim vı ••ntr•l lcuruiL•rının t•r• ıtiitm.si. 

f - Yö11etim Jcurııia iıelerin'•n ıif•tlil'tıiıt 26. ;,._ 
ci ••tHeıi maci•inıo '•iiımui ic•p •tlın ıJci ügınin gı~ 
rl111 ıtılt rıg'• ikl asıl üıı vı e11tı mulcaw•l•namınin 
27 lnıi mul,rsl m•ci•in•ı tiıli rcılı iki ıeJılı •ı• 
111ilmesl . 

j - Anamalcat1ilencm11ıl11 J9 inci ,,.,.JJesi maci-
6incı ti•li r~glı •ir lc.•ntr•i uıiimesi .,. ilclnoi lcentr•
l•ndtı tayini Ja.,•ıumltı galcıık tic•rıl VelciLrtin• ıeLiJıi. 
gıt oeritmrıl . 

' - .... ,.. m•kat1.Iı1tin e5 inc:i maılti11l macl61nce . 
ortalcl•r arasıntl11n .,ılc reıL• ve •ir Hn• mütitlıti• iif 
lıalcım i1ttilatı6ı · 

7 - A11tı1t1aka•ılınat1&1ni11 J / inci m11tl.,11i 111acl· 
6inc• sklıprr "'"''" "' iştlen ei ı•ldtrmelc jakuk ticcı
rıt •1/cdlıti11in t•limatn•m•i•rinı, Jir•lcttf111ine •!lı•n 
ııkilılı gı1tl un• hiC.t~uUc mım11r kr:ıd.relc:.rını h'lzıri•ffttt.k 
iicrıtlırinl tayın v• tısllit ııl11111lı hwıH•nia. gi11eti111 
lcar•lan• ıeiııhiııt ""Umısıne • 

8 - Yl•ıtıf'll •e lc•nlrol lıuruLlcrın• furiiecık iic
retler i1l11 ıiksı• Ticaret Vılciietını sılcıJtiııt vcrti .. eıl1te 

y - Kanıın •• an11maka•ıienaJ1ıe!J•· K•opırati/in 
tc1ılclcüi nıalc.ı•tlcrın•. ftıg11ıne ıilcıek tıc•ıret V ılciLcti· 
nin "' •irlilc ıı111.,ıtl mu,üriu;ıiuin dir•lctif lcrin• •jfUta 
ıektldı ko:ıpıro.tıfın iı ıiıcıasını tu•it et11tılc •• •n•RIU· 
ktı••ltnarneni• emrıttiil wuaifi Ô• ıuılt1r c•irısi11'• ifa 
'!J[emı/c r} z::r• fÖAıtim Jıurutıına 1111 hi*ıt '11TİilftCSinc . 

10 - Yö1teti1J1 /caruiancc1 k.tof1ırt1tifila •irlık tura· 
/ıntl.c11 t11•it •JUı,,/c iı ıiı•sasını '" tııkil m•kıctlarına 
fÖ" ico•u•i• .Fındık T•rım S.ıtış ko•pjrali/leri lliriijin· 
den lstilcrazJa •• .,tal:.l11rt1 •uans flermık ltus•s•n'a gö
ntti .. lcar•luna ıalalaiıd ••rilmesını . 

n"%erı'y•/ırı" i/mf bakımdan [ at dtlta•aa ferlı.da tuarraf Hbtp· arlıraH ibale edilir. Jlti ibalo ara 
'" .. " ŞflTtlar, tu ıart arın 111 t· lerl bık.kında Leıif 7apılacak· 11ndaki far it ve geçen güaler içıo 

kıgmttl~ndirebilmımlsi mam f elclcire 11e 'ibi m•tiflır ite· ı. 11 de yu~zde boctcn buap oluaacak. fou 
# L ı. tar. Ba 1s7rl mea.a.u erdea ... 

'-ün kıl"calc, parlak fJf! ca- sırl•dılını. mateı e/cııı;.irin •• v• dil\>er sararlar ayrıca hükme ha. 

11 - Sıtatanü11 8 inıi madtiesinı a§lclfı har1kd 
etlen ortakların k••per•tiftın çıkarılmasına karar oırme· 
lcri i,i,. ıö11etim lc•rrılıına Hlahiıet oeritmuine . 

12 ·- lmz• ıalalıigıtini hsi~ muhase•ıcinin taıın 
ve azlı lıusrıs•n«a 6irlıjı 1t1.Lalıiget aerılmuine . " .. tıaarraf lddlaaıadı • bulı.ıaanlıır 0 

1 ı · · 
Z.b nola,ig, ••e Jokttinler ~artltır ircrisl1t,e1Ci mı•Jciini cet kalaalt11z:ıa momur J• ımızce 

v ,, ,. •1111 Teıalkl tuaıraflyelerlyle alıoıdaa tabıil olunur maJde {lUJ 
ka1şı11ntla göz.lcrimizl ktt· iı onlarl• olc11 ••nuehet- blrllkte ••tıafaılıtıaısa ve ke. gayrimeak.ul yukarıda göııte r.ılea 
maıdırıp bizi skolaıtikliğe /erini ı,Jlcilc etmelc liz.ı•cır. tlf 1ııııa olıa T. enel 940 •Jl· ~5 . ıo. i40 tariainde Vı.ldikelııir 
sö.riilclemiıecclc.dir. B nun Ve ancak o ••mcın sııgtıl aıa 7ıralacl paıar güaft ıoat iora memurlu~• edaaı11da itb• ilb 

, le te'-~mı.ı-l gibi 6ir tle SOif/Dl 1"' de worlade ttıhklkııt ya•acak ve gösterilen artı•ma şarta11me1i 
için JtJ, karıımıza çıKaCa l'fw "' " r 

. fı'krı'n te'-~mrilü olahildiı·ıni •••ura mQrao<ıat etmeleri nan daireeide aahla.catı aatıltıcııtı ilio 
9Lan mızarigalerin lıerfsın- """ .,olwaur. 
clı clo;maı oldalıltırı ıoıgal ıörmüı eiacaiı• . Qhl.•lll' • 

13 - lı 6ölıemızin g11ıişlızi ıudılı bıııı m11da· 
ksltırcc genicııı lc.•opırati/l•r icurula.ra~ •ır kısım •rtalc· 
/arın 6a lc11op•r11tif l•rt: iltihakı oekdietce müna.sı• 16rül· 
diiü taktlirtle ôunlur1n lıulc11fc od 'il~cat'L ile ;,; dikte ge• 
ni koQperutift4 deurı tıceni muametesuain i/csı lı~sasundtı 

ıönıti• Jcar•luııa s•Lalti11ct varilmcıin• • 
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