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Siyası Gazete - Trabzon 

Osman Sabri Adal Seyahat yazıları : 5 C. H. P. 
Kongreleri 

Baba11nıa autrl ıfı mla11ebe
tile \3 fÜ8 eYvel (•taDb•la t i•H 
Valiaia Ouoan Sabri A.Jılt• •Y· 
do.liae dair bir lıı ılter r elae•ittir. 

Parti müfetişimiz 
Caablriyd H&lk Partiei mıD· 

talı:am • r:aüfıttiıi Kayaeri aıb uau 
Ah•et Hilmi JCalac'uı GlrHUDI 
relarek teftiı •• tetaildare baıla
dıfı haber alın•ııtır. 

Trabzon 1 - iZ 

16 Yaşına baıan Cumbu· 

Soa bi r bıberde • uht.,ea l~-... 
11111• iyileımektc oldaeu blltliril 
aişti. Sıvın valili) ·:ıin bu hafta f. 
çınde w aetl11i mıc~temcıldl rı 

Fida nlık 

riyet Halk Partiıiain 940 
"' ~ongrelerine her tarafta bat· 
'" laıımıı bulunuluyor. 

Ziraat Bankası 
tasarruf ikramiyeleri 

T. C. Zir11at b11nkası 111-
il Memlekette takdirle görll · 
O len her ne varsa, bGUln ba 
O "1cvcutlar~partinindir, içinde sarruf ikramiyelerinin Eylül 

~lıtan Türk milletinin kendi 1910 kesidesinde Tr11bwn 
Partisinin eseridir. BütOn şub~sinin tasarruf mudile-

5 '-lk, hakli ve ıuurlu istek· /erinden .341 numarolı 
j lerine tam bir istikamet tasarruf hesabı s~hlbi ~e 

termenin ve ıonra mlsbet dad Nihat Dursuno~lu 40 
· lird ve 11181 numaralı ihba· 

A. Hılmi .Kalaç'ııa burlnlartle 
ı~hria.i ze ıel•e(erl hC1klena11k· 
tedir. 

C. H. P. Villyet 
idare heyetinde 

Cumhuriyet Hal partisi 
rilly~t idare ht!yetl reis 1111 
Rıza lşılm riyaseti altında 
Çarşamb;ı giJnü sallf 11 da 
mut ad haf talık toplantıstnı 
yaparalt parti isleri iJıerindı 
bazı kararlar ittihaz etmf ı · yaratmanın imrendirici 

lıenk ve muvazeneaiai Cum· rsız tas•rruf hesabı sahibi ı 
1lriyet Halk Partisinin i · Temel Tuncer 20 lira ka Su··nnet du··g· u··no 

tir. 

zanmışlardtr. 
' de bulmaıtur. Hiç bir 

Tasarruf tJ göJtereceğimiz H k f k •rti memleket içinde ynk- ava urumu a ir ve 
l · • ·.a..d f d b k'k ra4b11t saltsi menf aatımız meyı ıstı.11 a e en a 1 1 Jd o-ksnz çocukları ılnnet adaki mücadelenin it icabı o uğurıa göre ilk işi 

ermekte deYam eden ihen- miz bir tasarruf hesabı BÇ · e t t i r İ y o r 
mak olmalrdrr. 

'ııi ba kadar kudretle tesis B. Tahsin TüzQn Hava kurumu tar•fından 
ememiıtir. fakir re öksiJz cocuklar iç/11 
Y 8 Ü d ff k" lDblaarlar •ma• mJ41lrlüfl t ti dil - ,J 

1 er y z n e muya a ı- •••arla allairli det ar li he•ı•b er p il ea sunnet uDJ}iJ· 
o tti uğruna toprağ'ından rl•i• Bay Talaıin Tbüa lıtaab•l- nü ı9-j-jltJ Perıemb• 

tdakirhk yapmaj'a taraf daa ı•brimbe ıelmiıtir. TahıiD gününden itibar•n 10 ıüa 
partiler ıelmiı ·ıeçmiı - Tbila bu rnalerde ErHrama ıi· devam etmek Qzete Kemal 

deeck ve avdetle l•itiıarlara yemi· Sahir Panor•m• •il• Jnıh-
• Kanii mücadelelere, ve dea ahnacalı: m•aurlar1n latı laaaıa ,J çeslnue y11pılacaktır. Har• 
aıleketini temelinden sar· da buır bulıHcakbr . 

Tekrar fidıalıta çık.tık. ftt. 
rn Jukarda, bt too fldanlırtt 
hakim ınıeı bir dllılDk var. 
Bur111 ~arşı tepeleri de kueak· 
lıyor gibi.. Danlı y~şll mavi 
bir ora ıtbl gOrDuDyor. Tarı 
vapuru ıftıftlerek Rlzeye ıoıı 
JOr. . . 

&ııı lbrltlm atn1a1u11. altı 
aa kurulan llllll! etrafuutakl 
Rlıe ftl koltuklara oturduk. aır 
baJal lkllmlad• glblylı . Etrafı· 
111111, Jerdea fışkmp Oylece hl· 
mış ııımrtlt fukl7~lerl ar:dıraa 

çam f ldHları, ıemsıyeJI fBtık 

ıtı"hm, ml•ouıu, palmiyeler, 
def aeler 91•1'mtı.. Bir yandı 
9uba çlçetl 112ıı1or. Ote ya da 

tarın tQrlll çiçekler. ıntter OD· 

ları k:11kaaıyor gibiler.. Faka t 
gQl ibrişim akasya kep11lnln cr
t11ıaCa B&1lı blr ıella ılbl du. 
r•J~r. Bıtuı, reııkll pllııkUl tel
leri ıukıyor. Bea bu atzenlol 
llk defa burada C0rdQm Te aşık 
oldum.. Bu gQ1el at ao ocosl 
hem ını Ye gOlge yıp1y1tr, hem 
tlı. b•kllr• dea oldutu için, kök·
lerlle huının 11otuou dnt?rn· 
~ ":>Qrııya alıp toprcaa fnydo-

k1Jrumuna koyit olunan co-
ketmekeılve aebebiyet Uu:a eeHlerdca eeara vazi· 

feei •a•~• frabsoDa i ıea kıymetli cukların re/Jlerl. çocuklsrtm 
mit, telafiıi uzun zaman . laemıellri ve arkadaııa.ız 1, Tabaia mezkür güilde sa•t 9 dan 
a müteYakkif buhranlar Tüaün akrallta ve dostlarile rlrlt 12 ye kadar Panoram• aile 
iurmuf fırkalar ıeldi, 1 milt ve idarehaumiai de siyaret bahçesin~ gôtiirmelerl fi-

Burhan Belgen· n eh • -
ti. Kulağını halkın kal · etm ıtir. zımd1r. 10 gün devam ede 

. e Yererek, halkın ruhunu Gelincik sigaraları cek olan bu san11et dOğünü 
mizde verdiği o 

liyerek memleketinin için- lnhiıarlar idarcai tara· münasebetile orta 01unlafl - Geçen 1ayıdaa devam -
b · k " Mil1i miaak .• ıa ileriye fHıU 

çelikleımit bir halde fından piyasaya çıkarılmıt ve ırço •4/enceler tertib •a .. Uırı•ı burada keselim. Ve 
•Ld c b · b ı li ik · ı edilecektir. ~ et yaratu am urıyet u uaan ıe nc sııara arı, tekrar, lıtuıll•kfi laaaalıtı• i "fir· 

k Partisi gibi bir Parti büyllk ltir raibct kazaaaak· Moloz iıkeleıi fırtıoadaa melde olıjutu bahraaa ••Avrupa 
İ'ıDamııtır. ' tadır. harbi., ~ımini veraHio ve ltu H 

Vatandaııa fikrine, duy· Bu siıaranıa tiryakileri . yıkıldı retle, tinHıa bllQa eılı:lot 111ı: rke-
a hlrmet etmeaiıai bl- araaında ıeDç kızJanmız da Melozılaki betoD iakelo fırb· zlai Anupaya aakletmeala laabetll 

bir Parti memleketin mnbim bir yekun tetkH et· Dalara• uaaa •••aa yapt•t• tala- Itır ıörıı~ .,.. taanlf olaıadı~ ı • • · 
. i d ' r ' •ar s mektedjr. SigaraDID zarafeti ripler .. ticui ~·· tarafıadaa tölı:- eeleıiae avdet etiellm. 

'- ın ıyen, ı ı ıaı ıa • b l'" • ı d l · - · •lıtlr. Belediye reiıiaia lıluaaaer Arkaiılıııar, öyle eanıyoraaakl, 
• daima ıuurlu, muyazc- •• a •J& nın ıa .e ııı ve ti- Yarııalınyık eael•ea asaları •e lıtisut Türkiye clanıı horl•de 
' Ylrüyerek it gören ve tDDll•l.n J1efuetı, alaka ve allaeadiaJer aalaaUiatle tetkikler luaaea yaptıtım telalil, devriıabda 

Yeraekte devam edea rai~lı 8!ttıraa ıebeı;>Ierdeli yapılmııtır. lılı:ele taair edileoektlr. laeaalıtıaı ae.&cıalyetteD bile di-
Parti, .ilelebed en ıerefli oldup soyl~mektedır. ı------------ı •hrı:a cıtitcek kadar Hıtmrı lbtl· 

t llleziyetli bir tarihe malik ylizde ikiaıini veremez olur. çehresiııi pldürdüğü için , lafları• mblaaaırıın Avrapaya aid 
Partidir. Halkın hakiki Tarih, uıak ve yakın ne karanlığa hakirine, yarı a· •lmadıklarıaı röatermiotir. Emin 

, Iİ ve itimadım kazanmak hadiıclerle bu hakik11ti facıa · çılı gözlerilli nurlandırdıcn,ona ohuıu lı:l, bu ilatiliflara, ayni ia· 
'il o· eui tecııseuı •• laeyecaı:ala, Am,. 

böyle bir yolu takip lar ıilsilui halinde kayit ve iifku ruyet ve hayat verdiği riiadaa da, Çia Ye Jıponyad ıı.da 
'bilmek çok ınç bir ittir. iıbat ctmittir. için • • • Tilrk miUetinin içti- buUn laor laanl'i blr lıa l'anıa her 
-.,,eti parç~layan zıd dil· Bir maksadın en mite· mai ve siyaıi hak!arı;ıı dira· laanri bir aoldaeı•d&D balı:abilirai· 

Celerin mtlteaddit fikir kimil manada t ahakkuk yetle temsil eden bu blaye nia. 
ııı.larını yatııtırarak etmif olmaıı esaıı elde edildi onun can damarı oimut ve Biyl• . yapıraanı•, görtırıQ 

tılJ. '- b H lk p t' · b f 11Qa kt, füplae1i• baıka baek~ ola CKetteki bütün kuvveti mi ütlln kuvveti bu nokta- a ar lSJ u en ıere li ,. b eaktır. Görlr1ünb ki ilzcriade 
ıYen ir hedefe, zeYkle, da topfamak icap e•'cr. Da· mevkii itihakhin kuanmııbr. ... her def aeındı bir baılı:a haroket 

Ve hevesle teYcih ede- va; dilşünceJerinizia, gayret· Buıta 940 kongrelerine a.klaeı •ilenir elacak, fakat 
Gt~elc ~e ıonra daha baıka lerinizia g urur vo inşirah baılarken inkilip bünyesi· ••redea lıtakar~1Dız bakınıa ~uva
ea!cd~ı~ itila Ye itimad veren Abidelerini görmek nin bir kat daha çelikleıe· aalat aoktaıı ·laakkıada ıarilı n 
1-., ıaın ikamesine imkln değil midir? Şerefle ve yine ceiini her zamanki iabat• kat'i !tir lailı:.ae varaı:ıaıyccafıaısı 

Dem k o us or ki, dünyto n 
ber Dolı.:taaı, moyc t ihti111fJı::rl ı 
a16kadardır F lı:. t kendine gö•r, 
k ndi m >ıf alle göre alir , 
vardır, Ve iı.er no t &mı ııran u 
ke.:adi mtufcatlerıa ve ke di ekr : 

izınine go e bir bal tııu:ıaa var. 
maktadır. Boyle bir şey bitt bi 
kabil e ıld r. Ve ı t bi, biz ı 
keudl ı vaad cd u fak t kim bt · 
ne k.ad\l', ı;ıe r:ama on a ne ka. 

dar f "'da &r ıl: ve ızİ:ırap br.huıno 
tesliDı ed cık ol n bo ha[ 
ta,ıı:ı a kad r ~u y but bu ıl· 
lctıa ve Qil y Jıut bu ıoeııfeat: 
oaaıı:aum a. iı eğil da OtOı.ı mil . 
Jotlerio y nı utGa İ.lli ı .n ıs" • 
lçün vo med Dİ)•et L y 1 .ı\m 
cevap ve·d ı nııb ttc g rç k. 
faydalı ve m kbal o c t r. · 

pano • ada , a da"ruım 
1914 e ıı;ar;l.ır bütiln dı~er ıtaL ı 
Avrup n n vo Avrap 1 l r1n es 
riade ve biıı tin e i~l. Ha!"" 
bugünkü ihlılaflan "i' ıncı Avrup • 
ha i • aıye dl ı a z, bllıı 
ltuolarıa •ılclot m rl zı i Avrupn~ 
da far.z ctm mu: v s il dava. 
~ıo 1 gıltcro il A 11 oya ar aın· 
da b ş ayara yı o I giltere .·v n 

Alman a ar sın a h 1 olııe ~J!lA 

u nd r. 
Arkası v~ -'( dıiı hakikatini iÖltere- daima ıururla kaydediJec~k . lerile Ortaya koyacak Ve bü • Hlayacıkeıaızliır. 

tlll~~· elbetteki çok çetin 1ıokta, Türk milletinin' Cum· tlln &özler öııüac serecektir. .---------·-~-----------
ff le ı~. Ve en büyllk mu· huriyet Halk Part.iıi~i~ etra· Umumi Reia ve dciiımez Nufusumuzun arttığıntı ş·iphe yo.ı.t, ancak nere- 1 

1 1): iyettir. fında çQk kuvvetlı bır ımaala, genel Şefi lnöaiinün etra . lerde ne kadar? En çok hangi yerl .. de D" ı? Niçin 
tı· flhıceler, icatlar niha· iararla toplanmış olmasıdır. finda memleketin hal ve ati· baıka yerlerimizde bu r-kad ar crtmad•? Ç k artan 
r 

11
• derinliklere doğru yll· Cumfıuriyet Halk Partiıi, •ini buıtınkiaden daha eani yerde ne var ki ötede yok ? Oloıy n y ? .. rd bunu 

Jcr gıder. Fakat bazan iı Türk milldinin kolunu ve yetli kılacak kararlar ala· yaratao;ıaz? işte bir sürti sorgu ki bun! a ancak: 
•raız İ t•L 1 • Ü Ü lı s lKametler çizen batını üzerinden ayıramadığı caktır. Buaa hiç tGpbe 20 LKTEŞRIN PAZAR G N ya~ı cak olan 
~eler, çok zaman ar- ve ayıramıyacağı en sıcak yoktur. ıencl nüfus ıayımı halledecektir. 

llhl••ffıkiı•tlerilliıı ıiatlidir. Memleketin klaklba Cemal Rıze Çınar •---Ba•'•Y111ek.ı.ıe•t•la•ta•ti·' s.ı.ik_u_m.um_M•ü•d•ü-rl.ıuguiiııa··--- 'J 

• 
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1 FINDIK KULTU 1 M. Alap 1 \1 Boştarn/ı 1 d~ 
- Rize 

1 FINDIK Zl.RAATI ı Eııkltehir zırıat ı ,lltiıadl batalımıı •akutla tef 
Mflheıulili rlb tıltlyor. Sorııra, fidıulıAı '1şa · 11------- 1111111111111•-ll-------~ retle, btt ••ılı tHrl J•ut~Dlftn• 

buı"'!raauıll vtrdltl ittlbafla: 

dış.ru •tıt imkAalar&11 11 bal 
du~uadao tlerl••••l •lmlır dı· 
ntll!lblllr. Hnlbukl HD samaalar
dı el anatlarıaa •erll11n klJ· 
m"tteı:ı iıtırııcıle ederek •• gaı.ı 
bHlerlFJ dO)UınmHtOI rerek ar· 
tır•ak, ıerek i1llettlraek ha 
ıuslırı Oıerlnde cılurulabllh . Bu 
HDe YAJlola tet•lklle İllllir f• 
artH HDDl!ttlıU"lm bir mikdar 
gC>aderllmlt. Bu bııtlH11ç, bcr 
hdde tıa71rlı .netioıler urıoek· 
tir. 

Bu se/MplM bu mıntakay• ıu•ml 500 r•kımın• " lllm,bııradaıa dabı ıoıel 7erda 
kad•r fmdık dıkmek ea lıisldir. 1atı1•••al .ılyor .. 

Mese/8 fımllk zir••ti Giresun'4 en evr•I sahilden 
'•ıl•dığm,r ye nuluı artm•sı. fındı~ı11 cihan plyas11l• 
rmd11 re~•ç bulmasiyle yüksek y•rlere çıktıııaa gör• t1n 

yaıll fmtlıklar 11-20 km .JJa.bilinde (11JO-JOI r•~) dır 
l•r. Ve 20 km 11/a üstü11dıkilarlse henüz (10_;.JOO yaş) 
f/9/IÇt/rl•r· auu aaı•ron sahilde/ti 1a1Jı fmdıkları11 dah• 
•z mab,ul Nrmeıi llzıf(I gelirken yükseklerden d•h• 
çolc fındık verm•ktedirler. 

Fındık b•h~eıi lç/11 en len• mıroz kt1ray~I razg~r 
/arifi• mt_ruz •l«D garp tn11razıdır. En..,_müsıidl is• şarktır. 
V•di 1'1arl .. her. ne kajar fındık 'ahçerinl rüzglrlard•n 
kor41rs• da gD•eıin •rken çekilmesltıden. fazl• ıulubetl 
havi olmasmdan. topr114mın. s1rtlara nazaran tlah~ mü· 
salt bulu.nmasmdın dolayı •l-'Qlır c:fnsl n•svun•madan 
ziy,ad• ı•hsl neıvunıem11y• 111üt•m11yil olur. Bu suretle. 
'üyük •l•~lar teıekkiJI •der. lf ynca kuytu yerlere ıis te 
birlklill için m•llsulü tl"ltm~sl bakımından '3ene len11dlf 

N•tice ltibırlyle fmdık bahçesi için ea iyi maraz 
güneşe en çok m•ruz •lan re k•rayel 1Dzglrl11rmdan 
miJmkün merteb• korun•bllen yerlerdir.. Bu yerler da J 

daha slyıde s•hillt1td• bulun•billr. Sahil /ı.o/dak{ fındık· 
ilk/ar• dikltat edet:ek olursalt ,aJcıelt /toldaki fındıkllk/11 
r• •az111a11 d•h• bodur oldu4unu g6rürüz Sahlkle top· 
r•k d•h• •ünblt olduğu halde ayni çeıldin boyunun 
bu kad•r d~liımesi da marazın eh•mmiye'ini 11nl•tır. 
(sahilde bir fındık dalının yükse/dili 1-2 m. yüksekler 
je is• 2.5 metreden 6-7 metreye kadar d•lisebllir) 
· Sahih/• fmdılm bodur kalmısıaa. bayümıınesind 

•e•ep topralı.nıtulletinin azU41 re iklimin yüks~klere na· 
z•r•• daha sıc•lc olmasıdlf. (Gü•eılenme} runa r•lmen 
•ahi/ lmdıklıhlarınm ·cinsi kabiliyetkri çok f azf• v• yllk 
•eklerden dah• ranlablldırlar. 

b- FINDIK DİKİLECEK YERiN 
HAZIRLANMASI 

Fmdık dJJIJnde• çıkaıdwı slll'fünlt1rle l••lr •dilir., 
Fak•t hemen piçler çıkar1p yeni kuru/ocak bağ~eıe di~ 
mek katiyy._en do4rp de41/dlr. Cünka nebat biliyoruzkı 
ilci türlü gid• •lir. 

1 - Haradın .. ~. 
11 Topraktan mad•nl maddeler. Nitratlar, fosfatlar 

k11/11Jm tuzlan ve$alre coa muhtelif sebebler altında ha· 
'llatla birikir. Yapraklar da bunu allr. Bu sebeplerddn blr/j/ 
r• .,, müham• topraktaki canll uzviyatın ( bolcterilerin ) 
meydana getirdiği co2 nln hava1• uçallilmesl k~yfiyesidir. 
Bu11u için topraım sıkııık olması lazımd1r. Diğer taraftan 
eğer toprak h11ralandı1'1/mayacak olursa mevcut co2 birikir. 
ve mıktan • 01 den fazla olursa toprata bir •da/et başlar. 

Bu 1üzden fındık dikllecek araziyi bir sene evvelde 
•11rmık /şleme.k. bir kültür nebatı il~ topr~ğm aıalfJtinl 
gldertm•k. gıd•i kiymetlerini faaliyete geçirtmek lizımdlf 

Kul'llk mef le ket toprak/art sulak memleket top 
rıklarm• nazaran daha kuvvetlidirler. Ya4murl•r1n fımiık 
mmtak•ıında fazla yağllsı ve arazinin düz olm•ması do
layısifle topr•tJın üst lıısmmaıki gıda/ kıymetler. Yıkan 
mıı vadilere dere ağızlarm11: sıhil kola toplanmııt1r. 

Bunf göre .topr•k muhtelif karakterler göstermesi
ne rağmen· umuml,etle ilci /ı1Sma ay11/lr. 

1 - S1Ttlarda mercut kilce zengin muhtelif renkli 
topralcl•r. 

// - V•dil•r N tlüzlültlerdekl humusca zengin. es· 

merlm•I. kumlu to,r11klar. 

Fındık/lk tesisi ı,ın arazi aynlacı4ı rakit bu iki tip 
topr•I• tlikk•t •imek /lzımdır. E4e,.., fındıklık ( 1) nu~a· 
r•lı topr4kta tesis edlleQtk•e toprı/J{ diklcatll ve derin 
lılenm•j Mzu:ndır, To,,rak ikinci 11ev·ı ise kolayca lıle· 
neblle.~I için SJlcmtı '•kJl•ez. llma diğtJr mahzudarmı 
da g66 dnilnde l_ult11alı' ic•R •doı. 

- $01111 ,,, -

Ortalık 7011 yın~ ı&ımer 
ı~ıtyor. Fakat. •• Dur, ııitme 1 ,, 
dlyecetlmlı bir ıamııı lçlocl•· 
ylz .. Heyhat ı akeı• oldu •. .Ab· ,,,.,t Hıtl•.i• merdl•eu. isimli 
titrinde " Kıııl hnaları ıefret 
il akt•ta olmalı.ta •. 1111ıraııaıo 
melallui taııtna ıoulDmle •e em 
koyu ttkiide buradı bir kırt 
tlıb.ı tattım .. 

M•bterea nll, ·• bura)'a 
oturasa kılkıımaı ı " itiyor. Ha· 
ktkıt .. öyle .\Fıbt blı yolcı 
oıaaotıı. I• ınıel yeri dlra1etU 
utılarıH bırak17oruı. Bize iki 
şer katu (:•J betllJe ıettller ; 
keadllerloe teı,kkDr 11tlls. 

HerıOı f idar1hk lçiatle iken ı 
ıaıltlmalı da ba raya Uue edlJlm. 

Fltlanhğın ylr11117l bal•ıı7an 
bir k11lroau nr. Şimdi fllktlen 
9a7ıa on bl11 donum oıauıuııu 
H banaa lhtlyıcıa Oçte blrlDI 
kartıl•"tını yukarda 107lemlt
tlm. Hılbald lılapavrldH SDr· 
maHye kader on binlerce dO· 
aQmJQk ar11lıte çııy yellotlr•ek 
lmkaa dahtlladedlr. şı ıııdillk 
yalo11 ktntllmiıl dQşllDOJoruı; 
ileride 4ııarıya da 11tablle~etlı. 
Bu nne lımlr fuarına 26 kilo 
çay yollanmıı. ÔaQmQzdekl kıt 
( 1~0) kilo kldır ptyaaaya ~· 
i.arılı:cıktır. AnkaraJa H bat ' 
ka 7erlertt 70U1G11ak hedl7eler 
bunau d.ışıacııdır. Y ıkıa lallk· 
baldı A7d111 lnclrl. lııalr QıQ•G, 
Trabıo11 n Glrttıııa fırıdıtı ıtbl 

RlJe ça71 da Qaleaecek H rur· 
dumuı 1eol •• lterekdll bir 
kaJ•ata dııaa kn.,.cak •. 

Yhıı tldanlık içinde iken 

1 
lalr borc&A da OllemıUJlm : 

Zihul Derlo il-, o beplml· 
ılın hocammıır, '111• tidaahk 
mOdlrll llı ve buada nıltell 
bQtlla 1r.kidatl1tla bıklı olarak 
oınaeblllrlı sar. •••il •• lJI 
alyellu naaıl mDıbet H ııs.ı 

•Hrler 1aratabtlecetlae RIH 
fitaalıtı e• bılil OraetUr. 

Halk.e•loe dlndllDmQı il· 
mıa ortalık kararmııtı. Akt•• 
aj!a11111 tllnledlk. Mıpanl .... 
blreıl aalkı koHım.arı 1•tııe-
111emlt: timdi tekrarıoı rloa ııll· 
yorlardı Muhterem vali ti• dl· 
l"klerJH teıretımaıı olda . .Bara. .. 
Belı•. mlkrıfoıı ttıııaa l"Ctl 
ve MıpurUUue ıltkılann4ao 

llolayı tetekklr ıltiktea ıonra 
koa111m111nı tekrar ettl . .Klla. 
bıı\lk bir .kOtl• dlf&ru ~opar· 
ıcmıe-. dlrıledl. Soauada aah17e 
aıDılQrO. balk adını h•tlH tDk 
raalırıaı 111a•hı. Baaılaa ıoura 

Yemek, bl7ak aaml•lyet 
bıt111 l~la•e J•1'dl. Fıklt n· 
kıt epe7ee geomlftl: ıut 22 yl 
ıeçtrerdu. Bunu• içi• .bt•H ~·· 
rıkıt ettik. Maaterem Vall, 8el•· 
tllJ8 relıl H ımDIJf't tmlri ~t
al •lllyet hudu4uH kadar uııır 
l•dılar. Q&nıltıı büJlk bir ınk· 
·ıe aeyrederek ııc~tltlml• r••· 
1etll yollırdaa, lnını 1111anete 
gOtQrdDttı aaanı•ı nrea tuya 
tıaalırdan karaahkta geçtik. Fa. 
kat gtlatltlıkG ba1allırl ınıa. 
mQıde caal•aarık •• 

SQraıneyı ıelcllll•lz za. 
••• ıut gece 7erıııaı gıçıalştl. 
Kuakolun 011Qnde cefakar ,oror 
kıebram•• otomo-lll• kQçOk 
4rızunu glderdlk.t•• ıonrı ba 
rek11t ettik. Oto•obllde muhts 
rem Bnrhın BelJ• ile bir çok 
•eatleler nznlode k.oaaştnk. n 
aulaa<iık. 

..Araklıyı rlrerk.ea •eıbur 
DHıaa kapha ,arkııuulaa bir 
darçııyı telr.urhyorum : 

' Ot, SQrmeae, Araklı .. Yı. 
aıştılr: Trabıoaa 

lıtlk.111 HTlf18dl Çıhetık 
• kanı kanı .... 
Yomrarft Jaklıthk. Yolu• 

kıvrımını dOnthıc• otomobilin 
ışıtı Onnn.ıe çımealikte UHa 
k•l•kll bir clılm belirdi Bua• 
10rQ11cı bep ltlrden ·• ceylH ı ,, 
1& 11• batırdık. Fakat b•Jflncs
kıı ptıkın bir tnırlı oldutu 
Jeree .ıuayordu. Yıklışı~ca 

aalatlık ki bu bir filozof ıemea
derdlr. OOrQş ı•l•t H te111dıoı 

~ep ı.trdea gOlllttnk. Bıbtlyar 
1J•k darop ~•rdulu ferde 
••Ylt• ol•aşta. Fakat oao bil 
O•Jltn 1ıpaıttlk. Ce1llıı llllll· 
•11knl tıkıp da •• lilrt çlf. 
telerial 11lh1aa •teklere •• 
•••eli ? ·• Yeni aium ,. Dltka· 
ratlyle lıtlklal keuplıtı ed,nlır 
bOyle degU •1? tJana Burlaan 
lelgeye 101ledltl1.11 zımaa. 

••Vır .• IJI• etekler de nr .... 
dedi. 

Trrabı~a• 1lrdlğtml111a•aa 
ıaat Oçtl. Şıblr UJkutlı. Bur. 
ilan Belg17l YetilJartla bırak
tılttan ıonra .. ddelerl 11rH 
ıHılılltl Jlrterık e•lerl•lıe 
dı~ııshk. Sebıll aerlalftl u7kuH 
ile ıonkh7ın bıtlırıaııı dta. 
lendlrmeyı çalışııcatıı . 

Hakkı Tuncay 
Not: 
r.zılarıwu olamak lütuf oe 

••hmetintl• 6ulun"n 1eıııili ok.ar. 
lerıma; 

Malcatltlu J""' •azif e!i do. 
lo1ııl9le 6ir ,,.aJtlet ıiz.l~rJera 

ala17ı kılral'la,tırdıfımıı Rllfl 
bıılerlol Ol9tQrdQk. Ba ılyaret 
h•• btıta, b9m de Rlıe içi• 
•J•I aaısaadı ticaret oldu: Rtze. 
1• 1nı llra1a Jıkıa para bırık
uk .. 

ngrı kalacafım. H,piniz11
1 

H,,ı 
BllbHH Jllıa 'Qcudu ıtrla lcalın, Jır, ıaggılar11nı ıunarrm. 

tntaa, tırl çek'ea Rize bHJert H .T 

Düdük ve çanlarla ses denemesi 
yapılacak 

Vilayet maka•ından: 
1 - MaJJcııt ttltir,,. tliiJiilc tr4 çanlarının ıelırin hır. 

lt..rafmdan sHlerinin dagrılap clrıg•lrnagocojını oıdtırraalc 
lıi11 önimdzJelci 20 -9-940 'Cama crbıii h• dadülc ve 
,.,.,., ilci Jef a ıalıneralc 6ir ıes tıcrdbHi g11pılacalctır, 

Bu. galnı• bir Hı tecri6eıi elap ha t~c~üluda halk 
lt1ra/ınJ•11 gopılc.calc hiç 6ir lı golctar. 

O tün iıitlltcelc 6rı ıHleri lı•llun bir t~lıliİce vega 
latbilcat iııırıtl olJıı;.ıta a111111ıtmımılıri için lc•gf iget 
lld11 •lanar. 

• 

İlan 
Trabzon icra memurlug-ıı 

Açik ıırtartırma ile paraya çl 
lecelt llayrimenkulün ne old 
Gavrımeftkulün bulunduğu 

mahallesi ısolı:ııi,JJ nuıaaraeı : 

imaret maa.Uesindo Hf 
laaret luımamı !.'. banıouı b• 
Y• lıua•eD hamım dıvarı, ıol gti 
rafı laaıcieddia -feadı ver to 
babçeıi vo kıa111.. aıuhunı t 

: ı ., 
.ma-.eyh VUl'!1eleri1ıdc11 he•f il 
Hıfızc Edi9e bn1•11ı aüı e 
.laaacler-, arkas.ı yul ıırlr: fi 
lmaret beıau11a • babçeıile il 
otlıs Mütevefhı Ki•ll ata h 
balıçcıi, .. ,,ıı .. ı yaai ~ıırp · 

Fati111etibıı:rhra lın• l!lıa ealaç 
lr:ıımca tarilri bu ile mab.ıat 
lr:ni dirt oda bir ıof a, tahtı Dl 4 
oda ve a111ca bir aatfall •• n 
çe n aüet•ailab eaire 7 50 
Temmuz 928 tarih •• 56-57 
marada dört bi11e iti9ıril• 
ai11eai . 

1 ıktır olunan kıymet : 
Muaaıaıun ltıy•rıli 1100 
Artırmanın yapı lııc:s.jtı yer, gün, 

'l'rahzoa icra daircainde J 
9.W Çarşımba aaat t 4 de 

l·· lıb11 tr•yrimenkulüa • 
maŞartaamesi 14-9-940 tari · 
itibaren 938-129 No. ıiJe Tr• 
le 11 daireıiaisı muayv~r.ı a 
rıı,.ında berlteıin görebılmeai 

açııttır l!anda yıızılı elul• 
fazla mı IQmat almak iatiyenlerı 

ıartname:ye ve 998-129 do• 
marasile memuriyetiaıiH mur 
etmelidir. 

2 •• Artırmaya iştirak 
yukarıda yazıla kıymetia y 
yedibuçult nisbetiade pey 
milli birBakanıa teminat mek. 
tevdi edılrcektir ( .1~4) 

3 ·• lp~tclc aabiQi aılacak ,; · • 
la diter a!altadarlarıa ve ir ti ~ 
balckı aabip r-rinin gayriınea llU 
riad lci baldarıaı huauauaiJe f l e 
murafa d11ir olan iddial.nıaı de 
ilia tarıbioden ibtibaren onbe 
için<le evnk müsbitelerile bı 
memurı yetimize bildirmeleri 
eder. Altai halde lıakluı tıı 
cililo a11bit olmadıkca satıı 
li.niD paylaşmasından hariç 

4 • Göııterilen ıüıadc a 
ya ifliralt ed~nler arbraeıı 
meaiai okumuşve lüzumlu ,.tn 
mal olmış ve bunları temam " 
bul ctmiı ad ve ihtibar olu ıe 

5 T . d "l ·420 • ayın e ı ea &ama 
ri.neokui üç defa. bajtırdıltta• 61 
ra en çok artırana ihale e · 'q (j 
cak artırma belelı m'lhame• Cl,11 
melin yih:do yetmiı beşini o,,' 

0 
ç 

veya utıı iıteyeaın alacatz 1S 1 n 
bani Olan difer alacaklılu ~ 
nup tabadel buııların o ıra t teiı 
kul ite temıa edilmiı al 'ıı/1 
aeomuundan fazlaya çıkm ~ is 
çok artıraııııı tahbudil baki 
üzere artırma on güıı dı 
dıt, ve OD unc1.1 (ÜDÜ• ... 

l6 lQ 940 cuaıarle<.Stgünl ay 
yapılıcık arttıraııda, bed• 

steyeain alııcağıaa rüçhaDi 
tor alacak.lılama o r•yrı ırııa 
le temin edilmiı alacakları 
imuundan fazlaya çıkmak 
en çok artırana ihale e .. ilit 
le bir bt'del eldt. edilmedi 
yapılmaz. ve eatıı talebi 

6 • Gayri menkul 
ibale pluoan kınıse derhal 
vtırıleıı o:ıüblot içinde parr 
mr.aae ib le kararı fealı 
kendaiden enclen yukHk 
bulana• k.imae arıı:etmıf 
bedelle aJmağa razı olm•f 
Dulunraazsa hemea oobeı 
telle artıra.naya çıkarılıp 'ıJ 
a~lırıuıa ihal~ edilir. İki i 
ıındaki fark \; e geçe• ri 

de yüzde beşten hesap ol 
ve dığcr zar ..rlır ayrıca it 
cet k:almauızıo memuı11 
alıeıdaD talıaıl olunur aaJıJI 

gayrimenkul yuk:arıcll 
rıleo 16 • 1 O • i}4() tarılaiıacı
icra memurlutu odaaıad• 
ve röatoriloa aıtırma ,,, 
daiHaide NW.Uj1 llt -·.-aı 

oluu. 

vatandaş Uç aylık maaşıar 
1- Nuaaradıa 100 Kum r ya kadar .S •1ltU 940 P r be 
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Trabzon - Erzurum seri posta 
nakliyatı eksiltmesi 

P. T. T. Müdürlüğünden : 
i! t 1 - Yük ~e yolcu taşımQlcta müteahhıt serbest o/
bık 1'1~/c üzere haftada üç seferli gitme-gelme 1400 kilo 
ıol Yrılc taşım•'ISL 'Ue üç lc.amyorı bslundrıralması meşrut Trab· 
' ton -- Erzurum seı;ri ıeri posta müteahhitliği 9 Eylül 940 
•ti ~tı.rih;nden itibaren 15 giin müddetle fJe lcop~lı zarf usalü 
ütt ıle elcsiltmcµe korıulmrıştrır. 

2 - Bu postanın aglık ücreti hin lira ve seneliği 
n iki hin lira tahmin edilmiıtir. 

Buna nazaran taliplerden 900 lira muvakkat temi-. '
at alınacaktır. 

at 3 - Teklif edilen bedell~r haddi lii.gık görülürse 
trol 4 Eyliıl 910 ~alı günü saat oi'l beşte Trahzon P. T. T. 

o inasında mütfşekkil eksiltme komisyonunda ihrılei lcaii· 
~; esi yapılacaktır. Brdelsiz verilen ı•rtno.meleri de 6u it.o 
~. isyandadır. 

Eksiltme kanununun 32 fıe 33 cü madd~leri fieçhile 
lipluin ihale ~aatinden evvel teminat 'Ve tıddi/lerini bu 
oınisgona 'fJermeleri ildrı o/anar. 2-4 

00i T robzon - Görele posta nakliyatı 
eksiltmesi 

P. T. T. Müd~rlfiğünken : 
1 1

- Yülc .,e .11olc11. taşrmalc.ta mii.teahhit serbest ol
alc üzre haftcdt:ı lcarşılıklı üç ıef er gapıiması gitme -
elme 490 kilo .11ük taşrması ve temelli oluralc. bir Trab. 
n fJeg11 Göreleden karşılıklı olaralc 1 09nı gü.n1le p.sto. 

r karılması iccb ettiği talcdirtl.e o ıünlerde Trabzon flega 

öre/eden ilcinci bir lcamgonct • ba landurulması mtşrut 
rabzon- Görele posta.sının aylık ücreti 300 ve seneliji 
6QO liradır. 

~ 2 - Mut1aklcot ,teminatı 270 liradır. 
3 - Son bedel· haddi lııgılc görülürse 8 Egf U.I 940 

. riğinden -.itibaren on heı gün soua 23 Eylül pasartesi 
~ t'inü saat o:c beşle Trabzon P. T. T. binasında müteselr

'l eksiltme lcornisgonanda ihalei katiyeıi yapılacaktır. 
ı "'delsiz oerilen ıarto.amti d~ hu lcomisgondadır. 2 - 4 
ı!f 

Köprü ve geçit ta ... nir eksiltmesi 
Vilayet daimi encümenindea : • 
Tra6zon-Rize ve Trabzon - Valcfikebfr sahil gol

,, iiserindelct ahşap lc.öprü fit! ge,itlerin tamir fJe 
Akimi için eb'ot fJe eesafı ile teslim yerleri lceıif ve 
'inamesinde yazılı muhtelif çapta 26.459 metre mikap 
'"~emelilc ve lcirişlilc kerestenin. 'Oahidi fiyatı ( 3.5) lira ve. 
·420 metre milcd6 lcasılt.lılc lcuestenin beher metre mi-
dbı (15) lira ve bunlorın bedell~rinin mecmuu (1011) 
'Q (.56) lcaraı üserif1den 19-S-940 tarihine tesadüf 
ılen çarşamba ıünri ıaat on be1te vilaget makamında 
0Ptanacalc olan daimi encümende ihalesi yapılmak. üzere 
1SJ gün müddetle açılc elcsiltmei• lccmulmalfur. M11valc.

t teminatı (7.5) lirtı (87) lcar•ıtur. btelcliLerin yakarıda 
'ıılı tü.n fi• saatta encümene. lceıif ve şartnamesini tör· 
~ isligenlerin de her ıan encümen kalemine m•racatları. 

. 3-4 

Pazarllkla kÖ.Tiür eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Tr11b•en Q11rnls•11• ihtlı•cı içip Seı Ji• to• 
l?.ıkompou ) 111ode11 lıömdrü ptısarlılcla alın11calc.tır. 
, 2 - Ttılip o/a-,,.l~r11113-,-940 Pasartesi 6iirıii Er6ia

l'l Tü,,. Htıntılflftı lco~lıJ10nu11a l'll•racaotları iltirı o!rın•r. 

Fındık T anm Satış 
Kooperatifine ·ortak 

kayıt ve kabulüne dair 
Fındık Tarım Satış Kooperatifi 

müdürlüğünden : 
le Vlti.~i olan muracaa tlar üzerine kooperatifimiz yeni or
lllt t"'Yıt ve kabul muameleaine buginden itibaren baı
tc' .. 1~· Kayıt muameleıi bu ay10 ıoıauna kadar devam 
;~•ııden ortak olmak ar2u • eden fındık müstahsilleri

:-1 9-940 tarihiııe kadar kooperatifi•iz~ müraca: 
1 iaa olwaur, 

fValimizi4 
f\m•l•ll Ô•H oııu. Yakup H onbarlorın l 

.,.., .. ..--.. 
"' A'I •• metıdall 11aah•• ar••• 6 l .. ,_.. • n" ar arı 

inşaat Eiksiltmesi 
Emniyet müdürlögünden: 

1 - Elc.siltmeqe lconala.n iş : Atapar k iç.erisinde inşa 
,.dilecek İsmet Paşa ef1'lni,9et karakola- ikinci kısım inşaatı 
k~şi/ bedeli ( !;000 ) Bel/ıin liradır. 

2 - Bu işi ait şartname 'ln e'lJralc şunlardır. 
A ) Eksiltme -iartnamesi 
B) ll~kat1ele Projesi • 
C} Nafıa işleri genel ıartnamesi ue 938 yapı işleri 

Um11mı v~ fenni şartRamesi 
D) Hasusi şartname 
E) Kesif silıilei fiat ve keşif hul8.ıa cl!tt1eli 
F) Proje 

isteyenler yıılcarda qı.uılı bu eorakı Trabzea Emniyet' 
mü.dürlüiü "egs Nııfıa müJtirlüiünfle fÖrebilirler . 
3 - Eksiltme 18-9-940 tarihiPJde Çarşamba gnüü srıat 

10 de Trabzon ernn;ytt midtirlifğü.ncfe topf anacak eksilt
me komisgonanda. yoprlacalctır. 

4 - Eluiltrr.e açık eksiltme suretile yt1111lacaktır. 
5 - Efcsiltmege tlrebilmek için isteklilerfo ( 375) lATa 

temfoat verm,,si (1e bundan başlca aşağıdaki vesikal.Jr.ı 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

Ticaret odası t1esilc.ası. teminat melctabu- 'f'Jega mak
buz'!- ve Trabzon N.• fia müdarlağintltn~ hu işi haıa
rabileoejilıe tlair fleıilca. 

lstelr.liler galcartla yazılı fiin ııe saattıı biiiün flt6a

ilc.i ile,birlilcttl EmmgtJt müddrlüiii.ntle müteşekkil eksilt
me komisqotJ.11 reislili11e m•raet111tları ildn olunur. 3·-4 

Sıra eksiltmesi 
Lise DirektörlOğütıden : 
1 - Trabz.on Lisesine goptırılacalc. olan 2200 liralık 

165 lira temin.atı ma"cıldcateli 200 adet melctrp sır.ası 
3-9-1940 tarihindın itibaren 15 ıan müddetle açılc 
eksiltmeye lco11maıtur: -

2 - Şartnameler h'!r tün ok•lda görülebilir. 
3 - Elcsilt•e 18-9-1940 Çarşamba günü saat 15 

de HükfJ.met konağıntla Meuif müdiirlüğii. dairtsinde 
müteşrlclcil lcomisgon İaaıaranda g1Jpılacaktır. 

· 4 - !stciclilr.r TiC<Jret odnsmcn mulcagyf't fJe Nafıa 
müdürlüjünce ~hliyetltrini mütggit 'Dtsika ibraza mec
burdurlar. 

5 - lst,kflleri11 2190 rtr.ı fT'arıxlı lcanana11 15 inci 
maddesi ahkamına göre muvakkat teminaı molc.haz veya 
m~ktaklar.nı eksiltmeye haşlamadan bir saat e'Oveline 
kadar tedarik ederelc. eluiltme saatında komisyona ibraz 
edece/elerdir. 

6 - Sıra nıımanesi m•ktepttl mefJcuttar. 4 - 4 

Un eksiltmesi 
Askeri satınalnaa Jcomisyonundan : 
1 - ilci güz ton an alınacaktır. Kapalı zarfla ek

siltmesi 23- 9-940 P11~0.rtesi giin.ü saat (11) de E rz;n. 
can ıatınalnuı lcomisgonanda yapılacaktır. 

2 - Malıammcn bedeli ota~beş bin lira ve ille te
mlnclı (2625) liradır. 

3 - Ş;ırt,.amt:si lcomiıgonda görülür. . 
4 - J elc!iJ melct&plarının- elcsilt'l'e ıac1tindtn bir 

saat cm"el l:omiıgona oerilmeıi /dı;ımdır. . 2-4 

Benzin Eksiltmesr 
Belediye Encümeninden: 
Belediye motorla •rsaiti için lOfJO teneke benzin mrı~ 

bagaası ( 15 ) gin m üddetle açılc tlcesiitmge lcanulmuştar. 
1 - Bu milcdar b~11:ini11 muhammen bedeli ( 4750} liradır. 
2 - Mat:alckat taıdraat ( 356) lira ( 15 J lcaraştur. 
3 - Eksiltme 17 9-940 salı günü icra kılmacağrnda.n 

talihlerin mut1alck -,f trminat makbuı;/arile ayni gün saat 
( 15 )de Encümene müracaetlo.rı ilan olunu,.. 3 - 4 

İlan 
Of icm m"m\1rluğundan : 
Açık artırmn i!e 'paraya çev· 

rilece~ gayri eı::kulün ne olduğu': 
Üç parça ga rimcgkuJüq t:ı,.Ja, 

• çalılık, çayır 
Gayrimenkul bulunduğu mev· 

ki, mahallesi, sokağı num rHı : 
Of'un gergcrae köyü de tapu

nun 89 yoklıu:oa tarilıı 70,i,, 70ô, 
708 No. 

Takdir oluı:uıa kıymet ı 
3 parçııom ~ de 1 hissesine 

74 lir;ı 

Attırmanın yııpılacağ'ı yer, 
gün, saat. • 

Of icrıı dairesinde t 1 - 1 O 
94.0 Cuıas sa11t 14 de 

1 • lşbu gayrimelilku!Cu aıtır 
m11 şnrtnamesi 11-0-940 L.-ihin
de'l itibaren {)~7-12 l o. ila Of 
icra dııirosinin aıua yon numara~ 
sında herl esin göre ilm'"aİ i(n 
açıktır. lliıada yoz.ıh olı:ıolard n 
fıızla malarDıt almak ieteyenler 

iıbu ~artn&aacye ve 937 - 12 doır· 
ya nuoııırasılc memuriyctimize 
müracaat ctmc:lidir. 

2 • Artırmaya i~tiralt. için yıı. 
knrd11 yaz.ılı l:ıymeti11 yüzde 7 5 
niıbetinde pey veya milll b:r 
ba'?kanıu teınin3t mekhıbu tevdi 
edileçektir. (12-4) 

8 • ipotek sahibi alacaklılarla' 
diR-er aJAkııdarların ve irtifnir. bıık· 
kı sııhiplerinia gııyrim:nkul üzerin· 
daid baldarını hna le faiz .,.. mas• 
rafa tl&ir olan iddi:ılarını i~h11 il':o 
tar ihinden itibaren yirmi gna için· 
de evralı:ı müıbitolerile birlilı:teme
muriyetimi:ı:e bi dirr:::ıcleıi ieap ~der. 
Ak9i halde lıakl:m tP pu ıic"lile 
eabit olr.cadılı:ça 1atış bedelinin 
payloşınasıı:dao hariç kalırlar. 

4 • Göıılerileıı günde artırma· 
ya iıtirak: edenler ertırma şartı:;,. 
mesini okumuş ve lüzumlu mııltl. 
mat elzııt ve banfarı tıımamf'.n ~a
bul etmiş ad vo itibar olunur. 

6 • ·raylı:ı edilen samanda 
gayrımeakuJ üç defa baf rıldıktan 
ıtoora en çolt artırana ihale ed'Jir. 
Arıcak nıtırma bedeli muhammeD 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bı ı. 
maz: veya satış istiyenin alı:cağ.na 
rucbani olan dlğor alaca!ı:lılar bu
hıaup ta bedısl bı,uıhmı o gayri· 
meallul. ile temin edilmiş alacak
laruun cauanıuncla:ı fazlaya çık
mazsa en çok artıranın taabhüdii 
bakı kalmak ilHre artırma oa bes 
güo ııleba taııulit ve on beşicc; 

huuü ayni ıısatta ynpılac!lk artır. 

madll, bedeli ısııtıf i&teycnin ela- • • 
cııfına rilchaıu olen diğer a!oca~. 
lıların o gayrimc>oltul ile temin 

edilmiş a!ec:ıklorı mecmuundan 
fazlnya çıkmcıh: şortile, en ç6k ar
tırana ibate edilir. Boy!o bır l;o. 

dea elde edılemczse ihıdc yapı· •• 
maz ve aatıt bedeli düşC'.r. 

6 • Gayrime?Jkul kGı:ıdiııinc iha. 
la ohnıac kiml!e derhal veya ve- . 
rilen mihlct içint!o parayı vermezse 
ibale kornrı foaboJur:uıtak keı:ıdi
sindcn evırtıl oıı yülr.:sek tcltlifte 
baluaan k;msc crz tı:::ı'ş olduğu 
bedell~ alma~a razı olurıı;a ona, 

Talebe kayıt ve kabulü razı olmaz veya buhmmazsa hs. 
men on beş gün mü ..ıetıe artır· 

Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: maya çılı:arılıp en çok arfüenra 

1 - Kız Enstitüsü. ile Akşam /cıs sanat olcalanun ihale edilir: ltd ibafo arasuıd8k' 
talebe lc.agdı,.a başlanmıştır. , fark ve geçe-o günler için yüı:~~ 

ı - Hergiin sa./,ah ıao.t g tlan 12 ge ka dar ve 14 5 ten beıep olu1uıc.a!: fııiz ve .ıı. 
'4-n 17 111 lc.1tlar tale/Je kaydına JeoGm elıınur. ğer zorar!r:r nyrıcıı hükme hacet 

K•6al şartl1ırı; kalmakqızın emuriyljtimizc3 ul cı. 

• Enstit• kıı1nın• : Orta fle illc.olcal mesanları diplo- dan tahsil o!uıı.ur. Madde (lS3) 
8 pa;ı;a ıırarf 

ma, nii/us ciizJa11ı, oıı f1e sıhh•t raporu ile 4 X 6 tba-
dında 6 adet fotoıra/. ·Gayrimenkul yukarıda göste. 

Alc rt!en 11 • l O • 940 torih!ndr Of 
ıam /cısnauıa : Jllcolcal ıJ~ga kars dip!omasi1e 

/ı icra .memur1111tu od~sındu işbu iliin 
nü as •iztlenı, tışı ve sıhhat raporu ve 4 X 6 e6adında ve gô~terilen artırma şartnamesi 
6 ıCll /•t•ır•/ Ilı mür•c•al edll1111ıl il.. olruuır, 2-4 d•ir .. iado aatııaC.ıt illa olaaıu • 
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Su ~esisatı mutbok çamaşırhane 
inşaat eksiltmesi 

Nafıa müdürliğünden : 
1 - Ele si itmeye konula11 iı: Trobıon liscsiode yoptı

nl•calc ytıjmar ve piı sa tesisatı ile muoaklcat muthalc 
cı.r çamaıırluıne inşaatı. 

Keşif bfJeli : ( 298!! lira 66) ilcibin dolcuı:güı seksen . 
tloluu lira tıltmıı t:tltı lcarvı. 

2 - Bu işe ait ıartname tıe ·ttvrolc şunlardır : 
AJ Eksi:tme şartnamesi. 
BJ Mukavele projesi. 
CJ Nafıa iıleri genel şartnamesi ıve umumi / enni 

ııırtname. 

' D) Husrısi şartname. ' 
E) Silsilei /iat cd11eli. hu/asayı luşi/ cetveli 
lstegenler 6u evrolc.ı Trabzon nafıa mıdürliiiünde gö 

rebilirl•r. 
j - Eksiltme 18 Egliil 940 Çarşamba fÜnü saat 15 

ti.• Trabzon nafıa müdürlüii od11sında toplanacak elcıilt· 
me komi~gonıında yapılacaktır. 

4 - Elceiltme açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
.S _ Elcıiltmege gi1ehilmelc için isteklilerin ( 224) 

lira ( 22) luırıışlulc t< neinat vermesi tıe bundan başka aşa
;ulald vesikaıarı haiz olup göstermesi lazımdır. 

Ticaret od•sı •es.ik:..sı, teminat m.tktabu 1Jega makhu. 
sıı, ve Tr:1bson n11/ıa miiJdrliiğü.ndın bu iıi boıarabile
eejine Jair 'Duilctt. 

lstılc.lilerin ıulcarJa yasılı gan ve saota bütün vesa
iplo. birlikte 11a/ı11. müdiirlüğii.nde müteşl!lclcil elcs.iltme. ko-
miıgonıı reisli;in• müracaatları ilin ola,ıar. .3-4 

ORTA TİCARET 

Kayıt ve kabul 
Orta Ticaret okulundan : 

OKULU 

şortlara 

1 - Okrıla11 birinci ıınıfına girml!lc. iıtiyen Kzı ve 
Erlıelc tal,beJım •ı•iıtl11.lci vesikalar aranır : 

o} lllcolcııl ı•hatlıtnamesi. 
6) Hüviıet cıbdnnı. 
c) Çiçeit •ıısı ilmülaaberi. 
d) Sıhhat rapora. 

; 

f) 4 5X6 ebadında 6 adet vesika f otojrafı 
2 - Orta •lculların aynı sınıfında JKJ YIL ÜST

Ü STE Sf/l.ffTA KALANLAR kabul olunmtız. 
3 - Dii•r ıınıf l11ra ıneslek.t dersten imtihan oer

,,.;lc. ~ortigle t11le6e alınır. 
Ktlgıtltıra 20 A;ıutoı 940 tarihinde ba#anacalc. Eg 

itti j40 ıonan• icatlar Jet1am edilecelr.tlr. 

Pazarhl<la süt yoğurt eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Tro6son Haıt•1111i ifill tlcsiltme!!r. konulan '000 
lıil• Sft tlı 60t1I 'lt.ilo Ya;rırtl~ ttJlip ,ılcmıulıjı•dtıll 
J6-~-940 P•••rtısl ıii•ü saat ( 1-1) Jc /fU:ar/ılcl• iha-
l•ıl ft1,ıl•c•lctır. . 

2 - .)ı2t•ıt m•h<ı.111111111 ••a•ll ( 600} lira ol•P ille 
te1J1l•11tı ( 4J ) llracır. 

J - Ye;arti•n 1R•h•••t11 6ıtiıll ( 610) lir• •l•p 
lllı iı•lnatı ./j liradır, ' 

4 - Ştırtl111• .. i lcemisg•ntl•J,,. lstılclilcri11 t•1i11 ıdi
l•n ıa•lt• K«l11tlılı.i ııduutlma lcami111o~a"a mııracaaflflrı 

.ll'VVV 1 

Gayrimer kul satış cirtırmq.s 
Mahollest • Solcajı Cinsi Umum No. Mtsaha!: ' Muh. rtmme" 

Poz if pci bala enişte Ahme ; ~ane arsesi 
Telclce Zeytunlak , . .. 
lskendr.r paşa elclu dere ,, .. 
Yenfrıımai bala Sarı Hasan ., •• 

Defterctarlıkdan: 

2986 
2602 
2563 
18}8 

97.50 
80 

337-.50 
44-TO 

.55 
200 
250 
35 

Yukarıda cins ve e'lJsa/1. yazılı gagri menkuller 5-9-940 tarihinden itibarerı 
müdtlt!tle 'lJe oçılc artırma !iurttile satılacalcdır. 

Satış .10 - 9-910 tarihine müsadif cama RÜnÜ ıaat 14 de yopılac::zğmdan talip ol 
0/o 7 -50 mu"~kkcıt teminatlarile birlikde defterdarlık makamzn13. murae(ıatla.rı ilan O 

Gayri n:ıenkul satış artırması 
Mah0 

Mu hailesi 

Tttkf ur çayır 

Solcojı Cin.si 
tarla 
tarla 

K N M. N M•sahasi be -
Kaşif oğlu 
Kestaneli le 

661 1741-50 I 
• • 669 850 J-50 ı 

'Poıtepei bala 

Kireçhane 

eski iran 
caddeei 

oe otlak 
hane arsesi 

otlak çaqırın 
3.5 H. 30 hisse 

Yenicımıai h(J/a Sarı Hasan lırıne arsası 

Defterdarlıktan: ' . 

.352 

278 

1378.5 
l!J9 

Yale-arıda cİ1ts "e evıofı gazılı jagri ~nlculler 2-9.940 tarihinden tibaren 1 
müddetle t1e açr/c. artırma suretile satışa çdcarılmışdır, · 

S•tış 17-9-940 tarihine maıadi/ salı günü. saat 74 d .. !JO['ıloc ğından talip o 
rın geflmi meıkurde muf.lalc.lc.ot teminatlarile birli/ede dtf lerdariılc. makarnma mıı' 
ltırı ilan olunur. 4 

Pazarlıkla Gaynmenkul Satışı 
Maballeıi Solcııtı Cinsi K. N. MN 

lıkeadcr pata Çöıalelı:çi bo2a.zı Harap dftk.lı:in S'l 292 
42 

Muh!!,-

180 
ıoso Et1Yak 01>li oflu Tahtaoi fevkani matazıı maa oda 6- 8 

DEFTERDARLIKTAN : 
Yultarıda eİllll ve evHfı yazılı gayrımeolı:ullerin teı:ıııdideo yapılaıa açık artırmaları günüod~ 

. yetleriııe talıp zuhur 'etmeditiadeo ıatıı pazarlık. sı.ırelile yapılmak üzere 5-9-940 tarihindım ;titıl 
ay müıicletle uzatılmıştır. 

lbaleı 7-10-940 tarihir..e misadif puarteai riloü aut 14 de yapılacaeıoıian talip olnnJarıO 
multQrdo 'Yüzde ]_.5 mı..vak.lut tem.iutlarile birlilcde defterdarlılc makamına müracaatları ilin ol~ 

AÇ1k eksiltme ile inşaat. eksUtmesi 
Defterdarlıktan : 

M11,lca lcasasr hikümd lcomığının, beı bin lira lıışif 
bedeli ikmali inşaatı 12-9-940 tarihinden itio"ren ! 5 
fdn miiddttle "''"' elcıiltm~ge lc•nalmuıtiar. 

11ıde 27-9-j40 tarihtn11 mrbadif Cama fÜn~ stJat 
14 cllf ıapılı:ıca;ı:adan ıartnamegi ıörm!!lc istege1tl1rin iter 
ı•n tııli,,,lerindı g•'11mi .. ukiirdtı • 7-50 mrıoaklcat 
teminatları •il ticıırıt ••s;/cı;ıltırile 6irlilc.de dıf tardarlılr. ma-
'•mına 1Jtu.r.ıe11atltırı iltftt 1Jla11ar. 1-4 

Nakliyat eksiltmesi 
inhisarlar 6aşm0dirlütünclen : 

lstifadelidi 
Parçaları nolcs<J.fl 

tamiri kabil olmayafl 
dtli:iş lıernefli mak 
getiriniz yoparım o.f! I 
/eri sani a_qck fle pO 
ıal<ırı tamiri. çuval 
rına kurşanior imal t 
U%ansolc.ak cami kari 

No. 71 
Kurbe!.. Hasan J 
Tuz nakliyt 

Ek.silitmes 
inhisarlar 

V"'pur •« 111otörle Traluontı ıelecelc v•gtı T111bs1>n
tlera 4yni flllait ile tidıctlc mam•l tıittin. miiılcirtıl, Sama, 
/Jptrto, barat, leoHınt, 001 landık, /Jalga, b/Jo11 fİDi /,i/. 
c•mlt fllt•'lJJi 'lif! •IJ•fl inJ..iıarigenfıa iıke/clcr.dın 10.rt .. 
ne:meılne bı11ğlı litsı maci6 1inc4 şthir tla.hilindelcl t1n6•r-
lara: •• bıı an6arlatda11 yelulijerine, ve lcagılc 1'f!I motör- •aşmüdürlüğiltJ 

Nakliyat eksiltnıesi · l1trlı tahmil şarlilfl sahile kadar olan nalcil iıl~ri 1 J Ji- 940 ma.li gılı içinde 
910 t•rilıind<tn itibtırtn mar.ıaı.~oıaga lco11.qlmaıtur. r.ın6arlarında~ Torul /fl 

lahi•arlar Baımodcır lü~Onden : 
T - Tr(Jbso11ian-Ma~lce, Tor•/, Gti1t1üııını, Ktllcit, 

Şlırtın, bpfr, Baı6urt. i11/ıiıarların11 
2 - Tra6z•ntlan-Aılcııl11 ,,, Er•aram l1thiıarları•• 
J - Tr11bs•11dGn-S.Grılca111rı ve KtıTI !nh.is.rlerı•• 
4 - TraiıanJan-Ersinc•n lnlaisfılrlt1rı11a 
1940 m«lt HllC iıi11J• ıevk •dilıcılı. m•m•l tdJda. 

tılr:I ti• lı•a•t"" 111/rıl inhi1t1rlge 1tolcliı•tının lhnle.t 
temJi/.•n 16 Eglal 940 t.ırihinı mö.srıJif Ptrı,.mbı tün• 
•••I 14 Jı l•lllc ol•11111rııtar. · 

Tııtipl11rin 6irtncl mttd,ıJı ga•ılı H'11cig•t için 32' 
2 inci 1rtatltltdı Y••ılı uvkiJ1•I için 495 3 ıincd 111adJetl1J 
gtısılı H'Olciıtd içl11 640 .,, «örJiittdi •eddıtl• yazılı HfJ• 

lcigGt için de (75) Uralılc teminatı m••aklcnıe malchazl11-
rı111 lıa111il•n ncu•ıg•n •aalta Tro./Jso11 Jnlıiıarlor B•ım•· 
tliirl•;•ntl• mütııılclcll ie1111iıgont1 mıiratatrt ılmelırl 
l•ıı•tlır. . 

Nalıllıalın lc.111111"•· At ara6Hı •• Mılc.lı4re Ilı 
.ıopılmaıı c•lsdir. Ştırtnıımelerlni tJe icap edtn iıaludı al· 
••le tıu111 d• ihale · taıllıiae tl•iln. Boımiicdrliilc .ahı 
ı•it•l•e mriracaalltarı ilitı •luna·r. 1·-' ,. 

• 

Talib olanların ihale RÜnüne masadı/ 23-9 - 940 a,.barl r na le.ahili tel 
pasartul gıinti ıoat 1.5 de (85) liralılr. temiııatı mat1:ı.Jc- ı. a ı l .. , __ ,,f' 

. 6 J . l B _ tena"as o ma" 111• 
kaf411 ınakbadarını ha.mı/en Tru zan nhı.ar ar «ıma• d'l k 120 tal 
tliirlüiii.ntle miteıakkil lc.omis1ona miirac:aatları 011 ıart e ı a~~ to11 f 
n•mnlni fÖt mılc. isteıealerin de ismi ıecen B•ımadü.rlülc lıgeıı 7 3.-9-9~8 tı 
utıı ırıhıs'{ntJ al,omalnrı ilin •lr.ınnr. l-1 itibaren 15 gan f1' 

Tuz ve saire nakliyat eksiltmesı·- açıJc miinalcasıg" k' 
tur. 

İnhisarlar Başmüdürlüğbaden : Talipluin gı~ 
Hopa /nhistırlarıni:lan Atrvi,,, Borçka, Mttçalaal, Şaf7şd. lege müsadif 28 __.,,J 

ArJan•ç. Yusuf eli, idar.•lerlrıc 910 malt yılı i,ind• tah- Cumaer fasi gri nü 'J 
11tine11. ıe"k edtlt:celc 219 ton laz 56 ton m11malat ve ••ş · d<ı /~hisarlar jd'1' 
rabot ioı •«ruz/un oe ismi g•çen idt1r~lt"l.en Hopa n11ba~ nde mütttşeklc:il ftd 

rına ,önJ.orllec~lı. 61lamqm mtvaddı inlt.iıarlgıAita nalt.ligatı maracaat etmı/erl 
I 2-9-940 tarihifltlt1n itibarttı 20 gü11 müdtletle a,rlc ele- 2' 
siltmı,,11 ,,Jca,,/mıştır: ' m!i.ddet içinr.ie 1 

lhal• 3-10--940 Puıembe tün• aıı•t 15 Jı Arfoln pozitoları11ı ounel~ 
inhisarl11r müstakil Mridiirliijünde g11pıl111:alctır. T ~rni81afı r•lc malt.baslarını J 

maoalckat~ 714 liradır. Talip o 1anları11 ~artntımısini ıör- ve ı•raNini 11nlofl'
6 

m•i dnr• TT11.hzon inhisarlar Boşmüdiirlüiü •atıı ~.,be- Je satı1111beıin• ı/ 
ıin• muraCGatları i/8.n olanur. ' 1-J ilan olunur. 


