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Dağbaşı ve Şalpazarı=-yÔll 
Vilayetin Her Tarafmda Yol Faaliyetine Dev 

Almanya 
Neistiyör? 

Yol faaliyeti Sırrı Day gitti 
Vilayetimiz dahilinde ye- /tf elluslartrntzd•n S1tf/ 

niden açılması lüzumlu iÖ Day P~rş•mbe gOnü llrıka 
rllen şose yolların yapılma- raytı hareket etmiş ve Vali. 
ıına ba§lanmııtır. ParJi Müfettişi. Parti Y• 

Dil Bayra 
26 EyJfıl 940 Dilbayra· g m eıv e ,_. 

k• , Stel e • 
mınıo se ızınci yılı perıembe bir mllltti 1 /, 
a-ünü Halkeviade heyecanla g çrniı t r ~ er 

Almanya'nın istediği 
acele bir sulh'ten iba
rettir . Roma ve Berlia 

ziyaretlerinin manası 
budur .. 

P oloayayı, Sovyet Rusya 
ile pa1laıtıktan ve Nor· 
Yeç'i iıgali altına al-

dıktan ıonra, Danımarka, 
Hollanda, Belçika ve F ranıa 
aibi nnıiıa ve ıeniı IUkeJeri 
eline geçirmiı olan Almanya 
daha ne iıtiyor. Sovyet Ruı · 
Y•claa iıtediğini alıyor, bal· 
kan hlk6met1erile iıt~diii 
ıibi iktiaadl mlna1ebetlerde 
balUDabUi1or. Bir Akdeniz 
hllkCımetile hem hudut ve 
llllttefik bulunuyor. Ôyle 
bir mnttefik ki, Afrikada 
•lıtemlikeleri ve ıoua ln
ıiltereyi tehdide 1&Yafan 
ordulan bile Yar 1 

Ôyle İH dalıa baıka ne 
kalıyor, koıkoca Avrupa 
latuında plip ye hakim 
llle•kiiade olu Almanya 
daha ne istiyor ? Bukadar 
1D11vaff akiyet elde ettikten, 
bu derece ıenitledikte11 ıon · 
ra, Y•nıelip keyfine bakıa 
olmaı mı ki, İngiltereyi yo
la l6tirmek içi• tllrlil ıor
luldara •• maar~flara kat
lanmak mecburi7etinden Ya• 
reıte kalamıyor 1 

_ Demek ki, iıia iç yllıtl, 
ıoriindOiO ıibi delildir, 
Almaaya blylk ıorluklar 
ı,İlldedir. Galibi1et ye laa · 
k" . 
ıaaıyet, ıadece ı•liti anıel 

laareketlerle temia edilmiı 
0 '-•yor. Demek oluyor ki, 
~maaya buı&nkll vaziye· 
thaden de •emnUD d w 'ld' b egı ır, 

~c~ zayıata raj'mea kea-
di~ı, .tatmiı edilmfı •• 
~· bır vaziyette addede· 
IDiyor. 

Almanya, bu ılrlltlnde 
)'Uılllllt deiiJdir. Harekit 
İtibarile ıalip ıörtlnen Al· 
lll&nya, hakikatte Birçok 
ıorluldarla karııkarıı1a gel 
lllİf bir Yaziyettedir. Alman· 
Ya da biliyor ki, bir tara -
fuı galibiyeti, diier tarafın 
111•ilubiyetile kaimdir. Kartı 
taraf kimdir, laail tere de 
~laı~? Halbuki, l1agiltere 
dipdiri ayakta durmakta Ye ru ıeçtikçe, karada Ye 
••ada, daha ziyade kuv

•etleıamektedir. Şu halde 
~an ya 'nıa iıtediii ıey, 

ıiltereyi ıulhe •ecbur et 
•ek, bUDa muktedir olama· 
C:'*• ~nunla ulatabilecek 

leaaın bulmak Ye biran 
~ ıulhe kavutmaktan 
"• ttir • KU'fılıkh Ro?Da 
._~lin Iİyaretleriaia, 1a· 

~ ..... - .,... 

Yapılmağa baılanan y~l. Belediye R~isleri va d.rh• 
lar, ıeçen kıı dcvrcıinde bazı tanıdıkl•n tarıfmdan 
ıaynı valimizha kaıalardaki uğurlanmııtır. 

kutl~ndı · ı raki u uı l la 
Erkek ortaokul müdürQ n ,,,le foc 

Abdullah Güncl Dıl iRkilA- /e,ra İ iiUaa 
bı_nuzın açtığı çıgır Ye 1 • fiize l gl m ea uıak köylere kııdar olan Surı Day şehr/tnf~d! 
kız ıcnedeu .Jeri vücuda ge- ,, m la i . tetkikleri neticesi teabit edi- kaldıAı günler zarfmdı ka 

len yollardır. Bunlar araıtn- zalarda t•tkiklerda bulun• 
da en mühimi Şafpazarını muş va Parti reisimiz !ili 
ıahile bailayacak olan Şal- ':ıza lıılla birl~kte . Trans!t 
pazarı . Beıikdüzil yoludur. ışlerl ve elektr1k Şuketlnm 

o·w 'k' . ..h. 1 f knlktnm•:rma engel olan 

tirdiği eserlerden bahaetmit L 11
1 ' . , we •D o a ıı a 

e.kı Ye yeni tiirlerden mısııa h 1r·ylcl b 
bazı parçalar inıad ederek i ı J J 
.. dT . d '"•taa a rn sın 
~1ı ·ı~ _ı~ıı beki yeniliği ve • le he en /,i ic ·k " t 
ı erı ııı te arliı. ettir•iıtir, 2 - Jnlcılap Ta le 

d ~g~~ 1 ın~ .. mu 
1
• 1° faizler meielesl üzerinde 

1 
ad •i aıı - urmene yo- meıgul olmuştur. 

~ Toplaatıda Valimi• ve h?r ııgdın ô l 
Parti Müfettiıimiz: .laaz:ır ltu- liji ıtıır etlin~iı 6 r l 

u ur. 

---
Vali ve Parti Mafettişi 
Vakfıkebirdeo döndüler 

V•li, Parti Mafettlşl. 
Bel~diye ve Parti reisleri 
Perşembe günü lfkça11b11t 
re Vakfikebire giderek bazı 

tctklkl•rde bulun•ukt•n 
sonr• akşam üzeri •rdet 
etmlsler,lr . 

Tütün ekicilerine 
ikramiye verildi 

lahiıarlar idaresinin, 
Trabzon tltünclllüğlnDn iı· 
lih ve inkiıafi için açmıf 

olduğu teı•ik müaabakala
rındaa (tütünleri fenai ıe· 
kilde kurutma mhabakaıı) 
dün ıona ermiıtir. 

Vali yerine mektupçu 
Behçet Ertan, İnhiaarlar 
Baımndürll Reıat Kaprillil, 
İnlaiıarlar Ba§..!ksperi Şiikrl 
Sidal, Ziraat mlldüril Ali 
Rıza Erıun, Ziraat odaıın· 
dan Kadri Eyiboğlu Ye Ti· 
caret odaıındnn Sıtkı Mu· 
ratbaıı'dan müteıekkil ko· 
miıyon, müıabakaya iıtirak 
edea tU tün ekicilerini• muh · 
telif köylerdeki kurutma 
yerlerini ıezmiş •• neticede 
kaYakmeydan mahallesinden 
Affan Kitapcı birinciliii, 
Holamana köyünden Hüae-
yin Bilen ikinciliği, Suva 
k6ylnden Ahmet Kökıan 
llçlaciililğO, Kavakmeydan 
mahallesinden Ali Budak 
dlrdlnclllllğil ve Ahmet y • · 
ni beıinciliii kazanmıılardır. 

~irin~iye 50 , ikinciye 
30 Iıra ıkramiye verilecek 
diğer derecede olaalar tak· 
dirnam-e ile taltıf edilecektir. 

hedefleri de vardır 1 
Kııtan evvel ıalh Al

manyaıııa aaal istediği iıte 

budur. Ve acele bir ıulh 
için, ralibiyetinin onda do· 
kuz buçuğunu kale ve kale 
me Almamayı belki de göıe 
almak tuavvuru1adadır J 

Bekir Sükuti KulabaoğJu 

Karilerimiz 

-- Ne diyor 

Kayit ve kabul 
işleri .. 

Hüviyeti malum bir ka· 
rimiz ytızıyor: 

Tahsil etmek üzere taş 
r• k•zadan gelen ve evleri 
olmadığı için yammda mi 
safireten kalacak olan ak
r11balat1mızdan iki çoc.ığu 
Lisenin birinci devre b 'rinci 
smıfı1111 k•ydettirmek uzere 
11-9- 940 ta okul müdür
li4Dne sif ahi müracaatım
'• : h•nki mahallede otur
ju4u•a dair ikametgah ka· 
ğıdı isttJndi. Ertesi günü 
lıtenen ,,,_ kiğıdı pullayıp 
mahalle mlmes sili ile Ba· 
ledi1• t•sdik ettikten son· 
ra tt1ltr•r okul• gittim. Okul 

yt111I bin•r• nakıl i1ilt1 meı· 
gul old114untl•• lıiml g6r•· 
m•dim t•lcip eden günd• 
r•ni liseye gittim. Matlar 
olmadılı•d•n Mu•vine ma• 

luDmaılardır . tır· D l t · ı , ew e e mı ~t ıı 

AbduUah Giloelin lı•ısın Hmbo ha u . J 
Sözleri Hnlığın en gi 'ı k 

Sayın dinlegicrlerlm , 11• çılcm ğa n mecd u 
26 EgliH J !)32 de Dol- Türle milletini am~cı gl· 

ma bahçede Ebedi Şef Ata· tiirecek g•lların h ç · I 
~ li ı1'h '1llil etlilmem1ıtir, bu o 

B. Abdullah Günel 
türle. 'ün Ş•r•f li koruyızc11lu;u 
altında ille Tarlı tlil Kvr11l
tay'ı açzlmrştı. Bu ujrırla 
haJlıenin bu ı•n 8 inci gı
lını lc'fJtlamıı olagor••. 

1 - Dil, bir milletin eıa 
lcıy:nt!tli lı•zineıi, •arlılını11 
en iüyıilc temclitlir. 

1 i rlc Milleti 1161 Di11 

«rın en doir• " h k 
lerintlen biri, Öztl o ada 
Bunu 1 için Ebedt Ş fzn 
ha. •e irıfltlar gle 
olan Türle - Dit 
darmatlan 8 !Jıldzr 6 
ı oldcı ıalıım kt 
grtak ır 

(Dil hagr•mı 
tiglı ılntlerilen gene g n n 
Dil ka1umanu ı anı 
v~ bu Y• dtı lıa gü 
ılde tulıler: /J ı rı 
maddeler ok11ndu) . 

.3 - Türk dUi, Tı rk 
ınilltti gibi danı n n geniş 
bir ıah•sına gagı! 11,tı , 
611 gagılma dol gııig e muh 
ltılif #.,,1Jı1 oe ko' .. ;ı • 

tl:ına ıelmilfir. il ~ 
haracı tlillcrtt söz fi rm ~. 
6a•aR da ga6a c:ı di erd 
ıös a mııtır. Bu al h d-

- Arkftıı 2 de -
racaat •itim •·a k•rıtların -----------....;~----------

bir hıtta saar• r•pıı.cadı 93 Çocuk sünnet Kadri Çak r 
cevabi/• karııl•ıtım. TabJI e d 

1
• 1 d 

1
• 

bu cevab• bir ıey jiyemez-
dim çünkü her müessese· Tayyare Cemiyetinin f •· 
n/11 •ir prenıibi v•rd1t. okul kir ıocuklar /fin Pınoram• 
y•ni n••!edi/mllf/r ıerleı· Bahçe•i1tdB tertip eyledltJ/ 
tirm• i,Jle uıraııl•cı•tlf Sünnet düğDna ıehrlmlz 
düıüııcısile ddndQm. Bir lcalkı arasında memnuniy•t 
haft11 ıonra yin• gittim. uyantlırmıştır. Blr~ok kim· 
Bu def• okul mDdürQ yeri· sefer Panora,,,aytı gldt!rek 

zlraretl•r yıpıyor. lJugüne 
miz yoktur. Öteki ort• oku· kadar 93 f aklr ıocult sün· 
la gi•ecekılniz dedi. B11na n•t edilmiştir. 
/c•rıı ricamız ıejdedildi. Cumhuriy•t Halk Parti 
Halbuki rerile1t bir Jcar•rd• si Müfettiıl K•y6arl meb'u· 
Tabıkhan• k6prDsQntlen ıu Saym Nllml l<.11/111 dan 
batı tar•fı çocuklarınm il· Panoramaya gidt-ırek bu 
aeıe gitmesi icap ediyordu. Sün11etll f •kir çocukları •r· 

Okulda yer olm•dı4ıa• rı ayrı ziyar~t/e hat1tl•T1m 
g6re yapı/a11 müracaatl•rın •ormuş ve kendilerlntJ su· 
mahifetl dinlenmeden Y••I reti mahsusad• haztrlattıjı. 

torbtJ kAlıtlarda ıek•r lkr•m 

Bir müddetten b ri mın
takası dahilinde t~f t ·1 rde 
bulunalf kıymetli ve çalış 

kan lktisad Müdi1rüm0z B. 

K•dri Çokar Hop d n ı h 
rimlz• avdet eylem ş ir. 

·-
MEBUSUMUZ 

SALİSE ABANOZ 
Mebusumuz S is fJb · 

noz. eşi Ca!Bledd·rı fJ no -
la evvellci gün ı hrı fae 

gelmiştir 

Kıymerli mebu u 

Jdareha11.emizi d 
etmiştir. 'ocuıun h•nkJ stnıf • ka1· •lmistir. 

dedileceıı •orulmatl•n mO· ~-----;m;ı;--~--;;;.ıilıııİııİmmx:ra~~ 
düri111 ikametg'h kllıdı Is· • Nlifusumuzun arbı mıktarını bilm k, Y r 
teme•/ re bil,hare k•yıtl• zun İDsaa enerjisi bakımından ne vaziy tte ol 
rrn bir hafta sonra yapıl•- bilmek demektir. insan enerjisi ise, düny da mevcut 
cağı s6ylelferelt eshaiı ma- enerjilerin en büyliğ& ve en yikseğidir. Çünkü b 'n 
raccıatı• belcletllme•I re enerjil•ri yaratan odur. 
nih•yet iu netice ile icat- Tlrkiyeuia inıan enerjili yekünuou bize n fuı 
11/1111/ması ne deıec.,ekad•r •yımı aalatacaktır • 
lllflNfllı olut ı J S.p.,._t l.ıatiltik U- llldlrltıa 

k 
ç 



K~zoıard tetkik gezl\eri Dil Bayramı 
' Ye.niyol'un ilmi tefrikası No. 9 ·--------- ----!3l 

ak ikebirden Şal - Boıtar•fı 1 ılı - J•irusa ohır y.u:•r yoni 1 FINDIK KÜL TÜRÜ ' ı M~
0

Aıap 1 
1 FINDIK ZİRAATI 1 Es:~:::;raat 1 zarına 

-17- Yeun: Cemal Rıza Çınar 

Jiıa,ın /•si• o'ursa tıhlilcı- mıln••~•r d ll hallı. Jiliade11 
dir,· dil, millf hü'Vi,etinl bıis6iitün C?.!Jrılm11. ımc"k 
lc11,6dmel• d•lru ıiJer. meJrese tahsili ıörenlır t11-
Dittl~ millt lıivtgttln lıı•ı· rafıntlan anlaşı/glJilir al· 
6ıJilmısi, milli ••rlıjın dalı '" ıarip 6ir ıılc.il al· 
lc•ıi•tlllmeıi dem.ılctir. T•- mııtı. Netekim buna lnı•ıl•· 
rihh11i%in 1 •ltı asırlılc ,;, rı11c Osmanlıctı ııdı ti• tıı
d!vri el•• Osm•nlı tle•rİn· kılmıştı. Nasıl lci bir Os· 
de 6u telılilr.e cidden lı•rlt•nf manlı · mi/lig.ti geksa. ıüp· 
bir itrcHJll ıelmiıti. islim h1Siı l>ir Oırn nlı tlili Jı 
•lıml•d• Ji,. .,,, sor• lr.il· ol•mas. /Jiglı 6ir •" olııı 
tir Jili de •'•• •r•'l'f'· i" Jçı ga~agabilir 6ir ıeı Jı. 
zı JiltmisJı,· ttltlligatrmısti• jiltlir. 

·----------~ ----
gitme le rıu dil ilk 6ıde lcıır.ııra dc••m ettiii 

tedfi,.t • fdliıl«rind•n Rti1JddfC iir •• JGl'ec•lc 

11 1 
hlr f!' 

9 9 r. Ot•ri• k d r ıan '•t ~;rıniv•r. •a 
ı lur•da ''' •• mal.ıım-.lni11 

ter. 6110 fil r.111 c t r ı ,.. en lc•ııJlc tıf crru.atın• keJar 
nı 8der i. 

y; ele salon 8 deab ö;r tilm•ı•n ilr cilııt k•l-

t.rtJ/ı 1. lci t!ı arda bir t it· ıg~:t, ı•i .,, l'tfnlrcililc 
ttı rl lı ıll r ııl ıı. ia Jıu.rı•,. mthllfll ••rslıri 

lcmrsıı adHI I lı ar••ırul• 
etı itlı •l • 6ir uv•1u11 •ır i hf•l•rl filQr. ••t•• 
·, it. •• Jürli ç lıı· 1 OHJİ i ratlG11 •lın•lcla 

l~r •l e«lı heme il 6tır•6er tııanıa Ja ıetış 
ıl,,. lçiııdcn ı %t!Jı 11.ltlık. ıopıgarlar. 

EGlTMEN DUYGUSU .Sttjandan, tut•nuz "• ictlı . 
Bıı G-VI-1940 ccı a k•d r biitün $t6stlırin 

e i i ı lcilda n sıl ııtiıli· 
rlldiil hurad11 öiretm nlır· 

c t ti/ etl.l 1 ırık '"' iılırı 
öderlliger. B•nlcr iitt116i 

i11 ımeli ıired derslırl ıı· 

milli anıurl•rı i•n•k lcaiıt · Şu 6irkaç misal hu h•· 
liaJın 6ıralcac·1k JerıceJı susta bize bir /ilcir C1erebi· 
hildm •e mistevlf llir ııkll lir : 
clmıştı. /J na Far,ça da B(l.kideli: 16 ıncı asır 
lcctılı CCI, Türk ,a~ı. dalt nam.ınesi. 

Dôkıün hes•b k tlditı •lip kt1tnı kıtrı kan 
O/$Un nlhıli n11rinen nahlterguv•n. 
N•/'f Jen: 17 i~ci asır. 
MerleviJir sı• o ııdtrY•r.t ruh ef zısı kim 
Hem dônlf hem eşkin/ eyler ••fas111Jın r•v•n 
Z r kiJl•hiyle yahMI llir Ji/beri rıkkısttr. 
Bir •1•4 üzre sim• etmekte tlımın der miyan. 

Nıtli•il•n 18 Asır : 
Alemi cıltO celıfi,. bu yeni dünyasıJ1r 
Dırı lıüldıJ11 /lir nJU$!1l•ll beytidir rahut dedim. 

N•11tılı KırnalJın 19 asır. 

Feminin rt•{ji •ksıdip tenine 
Y•ni ıçmıı bir gü/11 misal olmuş: 
lnit•f •Ti• bak ne al olmuş 

Filr.r•ttın ~O Asır : 

IJ/r d•r• ... bir dııw•n re /Jütün bir güruhu sllr 
Bir m•'şeri yazıi temaşa heşin. akur 
Tlr••klıriy/e bir ıedik•hrin did!lr, didik 
Yükseldi yıYri cov.-e bacak, kelle. k•n. ksmik. 

F.,.ı N•ftsJı,. 20 Asır: 
IJ/11 ı••I• bıjlının ı•4ıı ıt ııhı k•lkıyor 
Olttlkı• 11•••1•• baıı 11/J•h• kılkııor. 

Eğitm~n kurau Joa ••C~r•ıı dlnlemamiı vırı• ••lıtm 
Harice s iılttlğini. g&rJ iü11!. laıııeıi iirirtı ıiJıın ••t•114•ı ( Yi11e '• 11t•lıtıllf ,,. ç lıım•lorlıl• oıtay• iıı 
tlagdağ na baragfJ gıu~r,. o kl1l11 btl~ttu• slraat lı· elrlır• •İl ••11ı•r ,.ünuı1t•· metli .ıerltr k•ıan, ııuı 
laıpimiz ondan istif ad• ıdı- lırf,.,, t• ••kı1ıt•ıl r•lt• ler Ja •k•ttJa} tJlliıl• lt•11•1•• Jili •r sut• 
rb. bırli;l ,.,.,,. I 11tsfl•f /ek Gasıtı 6id /ilıirl1rl- olaca.le. 4 - 11 • 11•• tııırJ~• Jtılcl uça"am• tlril•r, Ja· 
mi%in "e g8r ı!erimizlu bir y, lnı~ ııı:< nl 'if l or. lti6•re11 1111rlıı • C "'" ••Lar ölıide d IJar •. • 
olmaıın ltlı ı edectlctlr. Talıbel•r • •mt lfl•L•111•I p•ı• {kıH1t ı116i1•11ı11 Jil m•••f/ak olı!l Dil icar•••* 
/t;imizl tlııı ı~ı birbiri IH eltla cdiıorl•r. Di111 11111 1a.,.,ıııt'I), ••lıı• ı•r• ŞI· n• r•tmııtır . 
tanıtacaktır. büyüle lim 111 rı. •ir •I •• 11ut, Ziı• p ı•. N•mılc K•· j - Dil ftılıım•lerııtJ11 

Hır 1;1t11111ı C1 Öğfll en ıcnagltleki iıtilaul•I •11•- mal, H •it lı eJ16l1•t "' a11ta,,• ı •ı Jill Ilı h•lk •t-
ıanlı I ı •ıcıııdır. B• iresi hakk.ınJ •• •ırıe• ı•ıı Jili111istle ••ltllfl tiıfl· li11i m•m41i• oltlııi• lr.atl r 
,,, ha/ııkile b , r " ifilt eoğr fi al• lı lıt1l• .1.. ıilclllr.lır ı4rülmlı• ieıltır, ,.1cı.1tır••lctır. a. .ı.,.J. 
iter ır bir iT grıl ıı· rak ayrılıgorlar. v ı·L u L ' E•lt• 

d 
' 

i L "• 1" ,., •• ••""'' atılan a Jı11tlar,· Ll/tllJI, lr-
tır. Her gr p e i ır n En b lr. •~rtl!Rtb iaıd· z ı 6 l • u 

I 
J ('· iı• Göle.al, ' •ı ıı•1t f «tt 1111r111uı cıntinıtin ~enlı 

tlo dar raar. vı • ldbın lcö !er« tir ııl itli, Jilie Tirlcıüljk cırıı••ı • • 
dilik Ao/taJ bir def Band n J h esaılı ilr ıt- t•611lcal1ırına ıok ı•ı,,.alc 
D I VA R g sotesi hail de riı ta• f1•r ıtlll• H. •11• flH f•!p•r. 

GIT'ME 
....... J E l•J•• .· Jı11tılc.tlr. En a.tl 1nill.t 

,,k cak ol n E N ı,indlr ki At ttırlc'iin b•laş • " • • 
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E••t en Duygu u 
T. lı L rln f lışm Ları. 

na dair aıı/erı dtı .era · 
la ola1tuJor ~ rsa id rı 
'1e h pat f rtları b çocalc 
larda ı e • deree~ mü· 
ess" ol ı ki, da aolsrın· 
tlaAi değlırklık hente bu 
gaaılsrda götze çarpı or. 

Marangoılak dğretilen 
kısmı göderdi/er. Aı buçuk 
btf Jadı olaa gençler 6u ırı.· 

Piyasa'da, dükkln, •aiaıa, fabrika 
sahiplerinde• ve ficretle çalııaa yurd
daşl rd hepıi, biraı ıtcak yeaek ye· 
mek, biraz haYa almak, biraı günct 
görmek, biraz iıtiralıat etmek i'in bir 
öğle tatili istiyorlar. Bu arıuyu kartı
lamak, ıağlık Ye ekoaomilll bakımdan 
bir yaıifedir, 

Maiazalarda, fabrikalarda Ye b&· 
tün pıyasa'da 15-25 lira aylıkla çalı· 

ıan bir ıüril yata daı vardır ki, tatil· 

ıizJik yilıünden eYlcriıae •ideaeaekte, 
peynir ekmekle ömiirlerini reçirmekte 
dirler, 

Birçok telıirlerimiıde, ve bize en 
yakın Samıun Ye Gireıunda oldui• ıli· 
bi Trabıoada da bir öile tatili istemek 
ye tatbik etmek, kartılıklı bir hak 't'e 
yazife moaeleaidir 1 

Fmdık mıRtakasmda IN.ı iki tip topra;ı havi fındık
lık yapılacak arazi ya eski ftndiklik hallnde,ir. Ya or· 
m•n (makilik) dir veya din/enmi3 çim~nliklerdlr. 

1 - E4tH t!$k/ fmdıkltğm yeni/estirilmesi gayesi 
güdülllyorsa o zaman fındık dikiminden bir sene evvel 
toprağı 80 sm. kazdıktan ve eski fındık köklerini tıma · 
miyle çıkardıkt11n sonra gübrel~mek. ve o sene blrçapa 
nebatı ziraatı yapmak icap eder. 

Meyve ağaçları köklerini iyi işlenmiş topraklarda 
60-hO cm. deria/iklert1 uzatmakla pek iyi bir surette 
Y•ı•rabilirler. ağaçlarda köklerin çok derinlere veya çok 
yüze çıkmasma topra4m gıda kabiliyeti ile işlenme de· 
recesi amil olur. Toprak muntazaman işlenmezse ağacm 
köleleri yüzl~rde dolas1r. Hali h•ztrda lfındık köklerinin 
çok yüzd~ dörülmesinin sebebi de budur. Vo biz toprağı 
iyi iıleyecek olursak fındık kökD da tabiatiyle yüzlerden 
çekilecektir. 

2 - Orman/artn s6külmesi naticesi do.<Jan toprak. 
ta fındılc/Jk yapılmak ist niyorsa o zambn toprak çok 
derin kmzma yapılmalıdır. 84yle orm n topralcfarmd• 
ftndık şahsi ne1vun•m•yı f ızl11 yapmssına r11ğmen has· 
taltklt bir nümune meydanı g tırir. Seb bl ormın top
rağında mantar/ rm mevcudiyeti. vahş," köklerin fazlacı 

k-4/maııiı~. Fındık dikilecek ır~ıinin smmnd~ ayni za 
mand• buytJk ağ ç kümeleri lıu'unmamıhd1r . 

.J - ş.,yot toprak hı/1 nıziyette ı,e, dinlenmiı bos 
bir halde bulunuyors• o :ıaman doğrudan doğruya orasm1 
krizma r•ptıktan sonra ekim lıin h111rlMmılr lazımdır. 

Şimdi bu üç nevi •r•zi krizma fapıldıktan sonra 
kil/tür nebatmı dikmeden evvel bir ımeliyede dıha bu-
lunmılc icap etmektedir. O diJ arazi parçalarınm k nar· 
farı ekierlyetle funda/Jktır. Bu fundiJ/Jk/ar ayai zamanda 
hudut vazifesini de görmekl~Jir. Bu selJ pten lund•ları 
k•ldmp yerine tozamadı büyük 1•rarllğı dokunıcığm. 

d11n ytıb•ni fındllr dikmek için yerini hazırlamık. buna 
ikt/$aden imkAn yoksa o zaman fund kôkierlnln lılene· 
c~k topra~a nüfuz etmemtısi. yetiştirilecek fmdıklann 
köklerine zar.r vermemesi için derın hendekler ıçm•k 
•uretlyle mıni olmak ç•k isab tli olur. 

Fındık d/ji/ecek ırazi böylece hazırlandJ/ctan sonrı 
o ıene yapıl•c•k bir ka~ is vardır. 

1 - Dikil•cek çeıidin maraza. topr•4•· plyı~•rı 
N llkıbı g6re tııinl .. 

2 - Fidınların gilriilz ocak/ardın teıbltl.. 

1 - DİKİLECEK ÇEŞİTLERiN MARAZA 
TOPRAGA, PIY ASAYA VE İLKAHA 

GÖRE TA YINİ .. 
Fıadık b11hçezıne oıkeceğimiz nevi birinci olarık 

mar•z•, topr•'• uygun olmalidır. Sonrı dikeceğimiz 
ftndık piyasasmıa ı,tediği neviden buıunmalıtflf. Fmdık 
kendiae •kim olduğu ıçın bıgçeye bir çeşit değil •cnebl 
lıtibırl temin ı,ıa b1r k•ç çeıit dıkmek /4zımdır. Fakat 
/Jugünkü d/Jcildiğl gibi k1rmı kartşık değil.. . (X) 

Kır1denlz sı~ilindcki ftndık çeşitlerin/ tetkik ede· 
cek oJurs•k ıu ıeııtlorın m•rız; toprık ve p/ya611 bakı· 
mı•d•n ,ok müsait o/dulunu g"rürOz. 

1 - T~ınbul fındık - iç serkiyatı ı,ın .. 
2 - Sıvrl fmdık - kabuklu sevkiyatı için .. 
J - Fos• fındığı - kabuklu sevkiyıtı /1/11 •• 
'1 - Kuı fındıqı - b•zı hallerini iıllh il /f ola· 

rıj ıcvkedılel:JJ/ir. 

.S - B14dem fıntlık - çertullk için .. 
Di4er 'eıitt re bu j çeşit 1anında 2 inci dereced• 

e1h•hmmıyet vermek va onları da is1'hl• kıymetlendirme· 
1 I mal etmemek llzım*"· 

11 -FİDANLARIN GÜRBÜZ OCAK
LARDAN TESB1Tİ ... 

. Biliyoruz ki fı~~ık kôklerinde11 çıkırildiği •ilrıünlerlo tek• 
sır edılır. bu ıekıl çoıa1tmı ise prıtı.tttJ büyük birkolıılıktır. 

lfıı külf•ti. •ıı•ın. tutup t11tm11m••ı, z•man kaybetmık 
mca.•lesı m•rzuubıhıı ol111•m•sma raım n bu piçleri 
r~nı kurllcığı"!ız b•gçeye dikm•dt:n evvel birkaç ieyt1 
dıkkat etmemız llzımtlır. ( X) 

(1). Pro/Hör dokt~r RUDOFF v• tlelctor SCHANDERL'ın gıni 
neırıttıkleri ••J1Volcrımlzın ilkah münasebetleri · · d k · '-t 

1 
ıımın • ı K. tap· 

leruıfi• .. içrı/ı JOHNSSON'nın 19 fıncık cinıi rı~erinJ• tecrıl· 
b•Ler gııJ1tıtım •ııcıırı!loriar. Ki h 19 nıoiacn httr bırl lcentilne 
Jcııır •Lfiutuna ıöıttriıor. Yıae Amerikan mrfdckkiki SCHUFTER 
OREGON'tia diktiın Jıatiılc llHiierindc ııyRi mı7nasdeti bıılmuıtur. 

. . . ( X 1) 1937 _ Yılıada ltaıı merak.h fıochkçılar cldr.lektoa yetif• 
lırdıtı tıdaalara kultılr ç şiUeti aııiamıılana .ıa benüa .. ,icui belli 
d•tileit. Fuu•ıaı aıı ile 9•ta1tmaıc iıtıucli değil.ıir. A oııılı ialibta bu· 
auıı ltlyllı; ro1i vartlır. 

Ad.aaafi fı dıtı• rerelr. aıı il• ve ı•r•k dıl r ı retlerle tofalt· 
maaııu barada Hlataall faydadan ur:alt değildir. Muayye cıaıler 
üıcrı• era fule mıktauiıı teluur ıçin ıtı da kwllınıla9ilir. Aaaç olarek 
horhaaıi iıtuilca bır fıedu: aürıüaü J ::&ı fİb a1111, ilk:babarda em· 
sirm• nya el m fl!ı ıckliado yapılır. ı'apılııeak ameliye (ratıp ve 
kapalı tııtmak:) aayesındo oıı c!drhal ıii.rme~• baılar. Aşılama He mab• 
ıal ariılt artırabılır • 

Nıiııayet fıa~ıtı• bir do tohamdu Ciretil.soıi cliitihıDlebilir • 
Pek il aevıler tohumd a üretilebilir • Difcr trıraftao aıılaaa• 

oalr. aanç, ciaba iyi ıaeviler elde etucll İiİ• de tobu daa üretme iıl 
auı:arı ıtıbara alınabilir • 

Fıadak: tebumu •H•ataaria ekilir. Fındık farelerinin ve diter 
bayvHların .zarar vermeal ıhtimllleriui iÔz: öntındcı tutmak. la liram· 
dar. Eter illlbabarda ık ı mıeb riyalı vana o zaman tohumlan Dit 
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OY VE KOYL~ 
KÖYLÜMÜZE SIHHAT BiLGİSi 

Köylüye öğütler 
Sıtma, ıivrisineklerden g lir Sivrisinekler de 

bataklık yerlerde, dere kenarında, ıu tepi nan 
yerler.le bulu•ur, oralarda barınır ve ürerler. 

Sıt•adan kurtulmak iıtiyer amz her şeyden 
evvel, bw bataklıkları. ıu birikintilerini kurutuauz 
sularını akıtınız ki sinekler barınac k y r bula asın 

Bulaşık ve fena hkst lıkların bir ç ğu içti ti
miz sudan gelir. Bir köyü en zi;ade düşüneceği 
ısy; pınarını temizlem le, üz rini örtm k, çeşm -
siai yapmak. içeceği auyu pisliklcrd n v içine 
iasaa ve hayvao girmekt n kurt m ktır. 

Su yolları açık olunc her z m t hlike 
vardır. Yol kapalı is d lik deşik ol amalıdır. 
Soprantnlakten, glbrelikten, ahır diplerinden, 
hayvan ve insan uğratı olan yerlerd n geçea ıu 
yollarını detiştiriniz. 

Eviaizle ahırınızı veya ahırı•ızla odalarınızı 
birbirindea ayırın hiç olmazsa, ahırın pislitini ve 
kokuıunu evinizin ve odalarıaızıD İçine taşırt
mayın. 

Yalnız içti~imiz su detil, kokladığımız hava 
da temiz olmalı~ır. Her hastalık pislikten gelir. 

Bak, n• yap, yap ta ahırı veya kokusunu 
evdea uıaklaştırma~ çalış. 

Eviniıia etrafıada, §Urada burada, hayvan 
iaşeleri, piılikler ve lı:eri açık abdeıhaneler var
ıa, hastalık ta her ıaman var d mektir. Burala
ra koaan ve kalkaa sinekler h yatınız içia çok 
muzınlır. 

E-.inize. her halde, Osttı kapalı veya Ia~ımlı 
bir hela (ayak yolu) y ptırJnız. Köyünüzde aha
liain her ıawan toplanabildiği yerlerde, mektep 
dami, köy edası, kahvehane yanlarında mutlaka 
ya isti kapalı veya latımh bir abtieshanenin 
bulunmaıı çok la7.ıaaır. 

Evlerden döktlecek pis ıular, kap suları çeş
me, pıaar ve ltuy• ıularJn• karışmam lıdır. Bun
lar için, üstQ kapalı bir hark yapılmalıdır. 

Zeytinlerin toplanması 
Yakınlarda zeytinlerin toplanmasına başla

nacaktır . Artık y şil zeytinin yani zaklldanın 
altı alıamak Qzeredir . 

Yine ellerimizde ıırıklar zeytin a~açlarının 
dalları Ozerinde gezinip uraca~ız. Zavallı zeytin 
•taçları elimizden neler çekiyor, daha neler de 
çekecek .. 

Sırıkla, .leynekle zeytin toplamak kadar lcö
tı bir adet yoktur . Çünka hem ağaçlar ve hem 
de maltsul yaralanmış olur. Bundan b ıka ge
lecek senenin mahsul verecek ol n filiEleri de kı-

Süt niçin bozulur Her şe den ev "el sağlık 
Bozulmaması için de 1nsa ç lışı , çab lar, yorulur .. Niçin?. Ya-

şamak-, iyi yaşamak için değil mi?. 

neler Yapılır ?. llliz köylayaz, vaktıaızı tarlada, ahır.la, or· 
m nda geçirme ~ mecburuz. Üsllmliz başı•ız 

1nekler hasta oJurıa veya piı tutulursa. hay.. çamurlanır, ll~rimiz yırtılır, d hanlarımız patlar. 
vana verilen yallar, otlar çilrtk, bozuk kuvv t- H r gün, h r f'! t bir yığın zahmet, bir çek 
siz olursa sttt de bezuk olur. Satıldıktan sonra müşkilat Niçin?. Çttnkü köyd doğduk, köyde 
ise saklınamıyan .stHier de çabuk 9ozulur. b yiyoruz, köylülüğün bu ·kı tıları•ı çekmet• 

İn8iİ sa~arıların elleri, içine ıüt konula meeburuı. 
kablar pis elursa ıüt yine çabuk bozulur. Kıştan "K ri ca k derine ,, d rl~r. Bizim de yaşa· 
ziyade yazın, 11cak havalarda daha çabuk fe1ıa- mamız halimize göredir. Çekti imi.ı bu zorluk· 
laşır, bozulur. Bu gibl sotlerclenayapılan yatlar- d k" 

Iarın kendine göre cir zevki, bir tatl• var ır ı .la ~di, de~erıiz olur. 
Çolc ıo~uk havalarda, ıotuk yerlerde ıcıt enu anc k köyliik işi ri İçind u~rışaolar bilir. 

kolay kolay boıulaaz. Bununla b r b r, köyiln asıl z vki havasıada, 
Sat ıafılmazdan evvel ve sağılırken ve ıa- auyunda ve ferahlığındadır. 

Q-ıldıktan sonra çok temi.: tutulmak. ister. Sut Fakat ne k r yazık ki biz bunlar.lan .la 
.kapları ıodalı kaynar su ile sık sık yıkanmalı, liyiki kader istif de &!emiyoruz. İıpat •ı arıyor· 
temiz ve so~ulc su ile çalkanmalı ve tozıuz, ha- ıunuz? işte evlerimiz. · 

vaaar saklaamalıdır. Ev t nlıyoruz, dışarGla, kırcf a hava iyi, te· 
Madendea yapılan kaplar temizliğe daha aL miı .. Fakat evlerimizi• içinde ve etrafındaki ha· 

verişli f'ldutu için ağ-aç kaplardan iyi.lir. va böyle mi ya .. Her evin al nda ahır, 6atlodo 
İneği sataaı:dan evvel memelerini glıelce .kemrelik yaz kış bunların pis kokusu evia içİD· 

yıkamalı, karnını ıılak bir bez veya süngı.Jrle dedir. Akşamd n sabaha k dar bütün geae, ha· 
silmeli, . sağılırken sQte dokunmamııı içia lcuyru- va yerine bu pis kokuları kokluyoruz. Farkın.la 
tuau bır yere ~a2lamalıdır. . . . . olmuyoruz amma, cikerlerimiziA içine ka.lar bu 

Sata sağanın Oıtl başı temız, ellerı ıyı yı- piı heva işliyor. 
kanmış elacaktır. T · I''- · d f kat 

ı ki · L d ü ka I..J 1'. le d t emız ıK ımaeelandır der, ururuz. a ne erı saır a m m n o uua u a ar oz- . . . • • 
· ı d H ı yaptıgımız yoktur. Evıraızm her tarafı p11ür. ıbuz lbır za•~lknmdka sağkmb~ ı kır. dayval n s~tğaı md~.yka Evlerimix pir den, t hta bitinden, koku.lo 

aş anınca ı çı aca ır aç a• a su o - . . da 
rd· a kn · d iltO b b 'lk durul z bır hal dır. Gündüz tnrJad•, bayır 

mk e ı dır, çl in d en zıya e s ozan u ı çı- çalış dur, c evde pireden, kok11da• titiz• 
an a• a ar ır. . 

Sül sağıldıktan ıonra ltir defa alurda, temiz le kal. Y ş m k bun~n _neresınde? · den 
bir tülbentten geçirilerek sGzUlmcli ve hem ahır Rab tlık ve s ğhk ıstıyors nız ahırları ev 
dan çıkarılmaluılır. Ondan ıonra hemen ıüzreç- ayırNalı ve kemr likleri uzaklaştırmalııı~ı~. Ev 
t · ·1 ekt · r altındaki ahırın verdiği sıcaklıtı. gösterdıtı ko· 
en reçırı •c 

1 
· layh~ı değil, h r şeyd n evvel vücudunuzua •t· Snzteçler beygir kılından, maden tellerinden ~ 

sıkıca örllaQş olmalıdır. Sık ÖriülU temiı tül- lığını vo rah rlığmızı döşünmelisiniz. 
bentler de fena de~ildir. 

Açık liman memurluğu 
müsabaka imtihanı 

T rabzen mıataka Liman reislitiaden : 
Aıık i•lrınan Jj lira Ma•ılı Ri•e //11111n memar/a. 

I• tıln 111••1rin ia11u11•,.•n araJıjı ••ı.fı lıais 6al•nd•
i• t.ıktlirtiı J651 ,.,,ı, i1111•n•11 Jıilc•111lıri111 111•/lkan 
T111hz•" lftıntalce ll•cn rlıa11ti1ıcı 14 'irincitı,,in Pa
•11rtul 'i11ti ... t U '' lflılHi11c11 imtllumı oçılaca;ınrl11n 
talip •l••ların rl,asıtlmln •iir••••tlıırı tli11 •l•nıır. 

A 1 tun 

Fmdık T anm Satış 
Koop ra ifine ortak 

kayıt v kabu üne dait
Fındık Tarım Satış Kooperatifi 

müdürlüğünden: 
... . _ . k operatifimiz JeDİ or-Vakı olan muracaatlar uzerıne 0 -udu itibaren bq. 

tak kayıt ve kabul muamelesine bugu k _. __ cleYam 
. b sonuna auu-lamıştır. Kayıt muamelesı u ayın d k &stablill..ı-

rılır, mahvolur gider. Bu yüzdendir ki biz, herse- T, C, Ziraat Bankasından: 
ne bir dQzftye mahsul alamıyoruz . 21 n•m•r11lı .,,.,a. Tireiol• c;cnıımısJan lıtl1r•s 

satılacak edeceğinden ortak olmak arzu eden fın :ın.:. mtlraca• 
nin 30-9-940 tarihine kadar koopera 
atları ilan olunur. 

Fakat yazık değil mi ? Neden her sene tam egletllll ,,.,,,,, 1J,,,,,.,d/jlrulı11 ınırlıurn .ı,,,. •alıteli/ 
ı 1 I 11inı si11tt Alta11l11rı Tr•isonJ11 t•,tfln "" pıraluntl• ıu ınahsu a maya ım ve hor sene aldığımız mahsul r~tiltJ Ht1l•oa;ınJ11.n .,uafı "" ''"ıltl öjrınilmılc dsere 

Y•raıız olmasın. Ban/camız mu111nı/ıd 11roiıina nulraca•I •l•nmoıı ,,, lftÜ· 

Merdiven kullanmak ve zeytinleri elle tlev~ir- ~ageJHittinds 1~-70-940 Paso.rtesl ı•n• 111at onbeıd• 
ınek lazımdır. Etrafınıza bakın, işini bilen akıllı g•pzl•c•;ı ilin •lanur. 1·-2 

•tlamlara, ağacına iyi baka.alara ~iz de uyun. On
lar elle nasıl devıiriyorsa sız de oyle yapın. Ya-
ııktar, günahtır. Kendi ekmeğimizi kendi elinıiEle 
tepnıeyelim. Bir az zahmetli ise de ne yapalım, 
~••dimiz için, çoluk çocuklarımız için, karnımız 
ıçin buna katlanmata mecburuz. 

Zeytini ıırıkla detil. elle devıirelim. 

PINAR 
Hakkı T uncay'ın Şiir Kitabı 

Yakında çıkıyor 1 

-~- PERDENiN ARKASI ·c.. 
k "J{ ·· "n yolu ve Y "Çıplaklar" , "Açlı " , . ,. oyu. 

1
_.;Dlll mtlelli· 

lan avı" isimli roman ve hıkaye kı!a~ ·a ana dert· 
fi Refik Ahmet Sevengil, memleketımızı al yeni bir 
Jerioden birini daha esası mevzu olarak an • klip 
roman vücuda getirmittir içtimai hayat v~ı..ın ~ • 

, 'k . olan muaarrırm hadiselerini yaö:ınd~n tetkı etoıış k dır 
. d "P d ·n ar alin • bt1 ycnı romanının a ı er enı if d kı 

Türk edcbiyab için yeni bir görü~· y;. a ~tar 
meti taııyan, cazip bir vakayı, kuvvdetkıl ır ra "ht" • 
. . . 1 h 1 . .. el e or an ı ıva lılını, heyecanı sa ne erı ve guz 

1940 
gil lbıd 

edıa bu yeni rom n 8 T eırinievve~ • ~ en 
itibaren "VA)llT,, refikimizde tefrıka eclilmeıe bat
laaılacaktır. 



llôn 
Ot icra emurlutandıa : 
Açık artırma ile paraya feV· 

,ıı ... 11 r•yri•nhlııa .. oltlutu: 
Tapunun şabat 940 tıılh 

ve 104-79 No: lr kıt'a t rlı
aın ( 128) hlsıed ( 9) hl 111. 

Gayri kulu buhtad• • 
•ınki alıııllnai, ı kaRı, 11u araaı 

Cuf arukl kOylad t ratl rı 

ŞA. tarıh O. Ali tlmılea 
M huet cea b n a&brl çarllı 
Malam ot 

TaL:tir olunan kıy et : 
(lklynı lira) 
.A.rtıraacıa yıpılaeatı yer , 

fiD, Hat: 
Ot icra dairesi d 25·10 '4.0 

Cama S. 14 
ı - lıbıa ..,1t ... .ııerla uaum.a 

f&rtlu.aetJ 10 - 7 • HO it! 
hale• 90 No. Ue Ot 
dair ailllıa. 111.ua7yea nu ara•~ 

Orman emvali satışı 
Orman Çevirge Müdürlfliilnden : 

Cinai 

L!9iD 

" 

Miluiarı 
HHaı 

M3 03 

1435 98'l 
854 oıı 

ıı.1ıı ..... 
Llra 

1 
1 

valııit fıya .. 

Kuru~ 

00 
60 

t - GimlifaH vil&yctiaia aerlı:ez knaaı tiahilincle Saata ormHID• 
... 2189'994 mikdarında k.erettelik Htııa tılı:arılmııtır. 

ı - s.-., 5-10-19,0 rinü uat 10 da TralaaoD Orman dalre
ılad• artırma ile yapılıcaktır • 

J - Belaer rayri •••al M3 ııır. ••ham:••• fiyata J Ye 1 lira 60 
ku•ıtur. 

4 - Şa!trıı•e Ya ••kanleaa•• prejeleri Trabzon Orma• 
Çevirrc •li•. yeri rdu alı•ır . 

S - llılnakkıt teaiaat 203 lira 71 kuuıtu . 
' - .5attı a•••idir • 2-~ 

Hesaplı kiralık odalar 
hnkcırlıı gtrobUaeal Soin a~ık r .. k a ve ardiyeler İllada yasılı el&&luUa. fu.la mald 

i ala.ak lıUırcn.ler, 1 ba rlııa 
't' sısg.90 doaya numaruıUe 

mm•muıııÜ'Sli'.ı:O mure.ııu.l etmo.IWir. 
2- Artırmay letır&k lQln yukarıda 

1uılt ln7a&t.in ytJu\e yodlbuçnk 
alalııeb•• pey nyn mllıt blr Bıı.kanı 
uııiHt -.ktabu leYdl edlleeekttr(124) 

ı- Qıetmı: l&hlbt alacaklılar.la ditGJ 
c.llıılıllls1-ın ve lrWak hakin ea.htı> 
ı- ;u; 1 mkıı.l a.ria4eJd hakla 
rım lum1111Ue Ws ve daJ7 
olu 1441alcmnı u ll!n tulhlftd 
Uıtıbuea yirmi gtln içinde evrııln 

mtıııtıt•lııil bir to m '1 
ıı:e bildirmeleri icap eder. aksi hal 
4e hakları tnpu BicllUe eabil o 
dıkoa ıatış bede"•'" paylafmat&AM!ı 
urto kalırlar. 

-' G lert.1e gtıııcl e artır --ıra 
lftirak edenln artırma prta.amelliıı.I 
okumnf ve ll1.1nmlu maltlmat alm.ıı 
ve bunları \emamen kabul etm.if 
ad n iUbnr olunurlar. 

5 Tayin edilen zamanda ga,rt 
menkul ti~ defa bağırdıktan ııoora 
e.ıı çok artıra.na ihale edlllr ancak 
artırma bedeli muhame.ıı lı:ıymeü.a 

}'bde yeUnlf bev1ıı1 bulmu TeJ'I 
e:ılıf iateyenJa ala aıı rııe&anl ol 
diğer al ac:ak 1 ılar tra..ı ruı u p bıedd 

bunlann o gayri :neııkul ile temin 
edllııılt ııleakları.nın mecmu-.... 
farJıı.ra çıkmv.aa en çok arlıra.m• 

taahhtıda bakı knlma.k illere arlfftlla 
o. beş Otln daha ltımdH ve on bcşiııot 
ııtıııtı olıu 8 11·940 Cumuant 14 do 

yapılaca.k artırmada, bedell u.bf la 
7en1D al~a rtıçhanı olan dlle:r 
alaeak.hlıum o ıarrf monlnıl 11• temın 

aıd..llmif ıı.lcaklannın mecmuuı:ı4a.n fu.la 
ra çılnııak earlil o çok artırana 
ihale ..:Uir. Boyle bir behl eld 
edllm.eue ihale yapdmaı:. n •h4 
bleW dC1oer • 

6 GaJri mealı:ul keall.W.M Hıale 
ol-.- Wıue duh&l nya nıU 
mthlet i~de IW'll'Yl Yer• ihale 
karan fo.ael&a&ralı: lı:. .a• eYTel 
J1lbe.k t.ekliMe balu.aa ..._.. ar 
oldnp bedolle ram oluraa ona 
rnıı:ı olma:ıı; veya 
bultmauııe. h on g&n m t 
le artırmaya 9lkan1ıp .:ı çok ubsaııa 
ihale edilir. Ud ihale ar fark 

Semuci/er oyvascl ıok11jınJ11 J6lcüm hanı lcarıısın
da IVo 19 htr iı için •t•r ay• #::ıreyışlı e cı l~rtl1r 
için çok ılverlıli ic!ndı suq• Jı.liır •• ln•llıonluı oe nt:
~ retleri fe.,,'fcall.dtdır. Alt lcurnıntla kahf1ehuıe. aıçi dü./c. 
/canı olmağ" ıayıt elveriıll ma;az11lar vardır Taliplerirı 
11mercilerde giincü Jlgas Sabır• 1"•"t.caat dmtleri ilin 
olanur. No. 20 

Nakliyat eksiltmesi 
İnbiı rl r Başmüdnrlil!tınden: 
Eovılce Yeniyol ftUdl!si/e iiç tle/a 111ıretlil•,. Hop• 

lnhiıarlarınd.ııa Artuin •• •üllıalc•lına 1411ti11llıeık lnlai· 
ıarlar mamulatına alil lla lit11l •dllml,tlr. 811 tle/• ~ ... 
kar mBtldıler c.ıttjul•lct ı•kiltlı •••ltlı11 elııillmııc lco· 
11ulmuıtıır. 

Hop• iıtlılıarl ''""•• Artt1in, B•rılıa, M11çalael, Şa"
ıtt, ArJ,.noç, Yıuııjeli itlıırel.,inı 19<11 111alt ,,ı, ifiıtdı 
ınılc. •tliltc~lı mcv11dt1.,. 219 fo11 trız •ırı •• J6 1011 ne•· 
malit. m111ru6at. h•~ sar•f•n "' ls111l ltffJa iJar•lerde11 
Hopa •nbarlarına g411dırilccılc 6ila111•11t wetf1atidı inhiıtı
rigenin ayrı şartnamılerile nakliytıtı 20-9-/91() ıanü,. 
den iribar111 ıirmi ıan middde •lcıiltnHg• konalm•ıtar. 

Her lkiJ/nlıt il.alı 1ıi11ri 11-10-9~0 11erıımbtıünıi ıaat 1 
de Artt1/n inhiıar/11.r miıt•lcil mdtlö.rlii•11tl• ••pıl11.oalılır, 
Tuııın mu•aklcat tıminatı '6f, tlij1r ••••litı11 164 lireJır. 

Talib ol11nl11rı11 ı•rl11•••l•1t•l t6''"'" riHrı Tr••· 
ao11 ı,.Aiıarlar ıatıı ı•iul11• ••r•c••tları. 1-J 

Beşikdüzü Fındık T anm 
Satış Kooperatif inden : 

19-10-910 C•martrıl gind kooptrati/imisin mer
lced bulanan BeşilcJiisdntl• toplanması mukarrer hıılu11•n 
g•nel lcsr•lumıua o.r• ~dece;imls r•snamıdir : 

Ruzname 
ve geçen gtıuler için J1lr.de i teıa 1- Genel lcarul mdsalccr11l11u idare •llRdc ••1ra 
hesap olunacak fab ve diğer zarar ,_ L I 
ıar ayrıca htıkme hacei ltalmabı açık ugle bir boılr.an 'lle ma••"•rat sııaıt •rını t•l11111Jı 
m•mmiyeü.miılıee alım an tah511 olunur oc başlı.anla 6irlilıte im8tı etmılı iHrı •ıılc ,,,ı, ilci ••· 
madde (1.83) 6ıt lcdtibl ıeçilm~sl. 

Evaafi yıı.kardıı. gee, 
terilen 26 • o • g4o tarikin e oı 2 - Yönetim ve k•r:.tr•l lr.arall11rırııJ1 r•p•rlatıııı,. 
1.c:ıra memurlaj'll e41Bıada 1 n okun rnaıı . 
~ı~°:!ı:~~An·~=ai •ahııe 3 - Biltznfo figct /erlcı lcir Aııabını• lcnllal •• 

ti ,,.. ( taıtllcilı 116netlm tıe lconlrol lıarallarını" i6r1ı ırillmHl. 
aO 4 - T ÖRflim Jcarufrı ige[ırf Jtdan dafon•JI 26 lftC:t 

Trabıoo Icra memurlu
1 

°
2
°
5

dEaD: ,.11Jdaıi 1J1aci6incı dejiımHi İcab ıdın ilci dgıntn 91ri11• 
YeAlyolgıeteino Y· ·ı· l ı'-l ı· • L ı l 171 

101 940 tarlb ve 2729 numaralı gıs ı rıg ' " •• 1 gc •• """ 111•"'a•ı •1t•mı11 • n-
nuıhasııaın ikinci saytuıoıa bl- el ntful.J11i m11cibi11ce giıli r•ılı tici yıtlılc iiyı Hfilm11l. 
rlacl ıntuouoda ı tışları naa 5 - Ana mukar:ele nameni11 19 anca mcctl11i muci-
edllH gayri menkul emvaldnn ine• gi~ll rcg;lt! bir lcontrolo'r ııçılmfli •• ilıinci lıor:tu-
tıpunaa Nlıan 936 tarih " 31 rolörün tt:gmı ~•ısıııntl• 1dlc11lı llc•r•I Vılcdlıtl•ı ıeltı-
n S5 auınaralı gayri menkul ltigyet verll'11.,f • 
lerdea mada cıi er 19,3.2,93,94, ,_ l I Lt: ı I tl'J •o 8,., BJ 34 1 rça 6 - Ana m•"a"e e •a"''" 11 •- ıtı m11 •fil m•ıl· 
u , •• ve numern ı P · J Jc J 61 J 
ların sıtıfları geri bırekılmı hinH ortalclar r11ıı11,.an •fı reı • " r 1tn• "'••'tlttl• 
Ta ıatııa çıkerılıın iki pn ç iiç hakem intilıa6ı • 
ga7rl 1111nkuluo 1atış lln ve t 7 - Ana maka•elt1 rıcm11tl11 J 1 ı,.cl neatld11I ••el· 
aaatlın synın mubnfsz& edilmiş 1 bl11c ılcisper ıcçtJtclc i,t11n d çık.tirmılc gilcıelı llc•rcl 
bulaaa'uaa toshiban Utla oluaı:ır- Viıkdl ti11in t11lineotntımıl1rint1 tllr11/ctifl1rlrce •11•11 ıılcil· 

İlan de ıeni 11nı hütçısi Ilı lftenı•r katir•l•rını lta•ırltımalc 
Of a Mellaoz köyüe& lı· iicutltırlni tııgin fll t11bit e,lc111ek la11ı•ııı1ul11 ı411dirn 

mail çakır il fAleyhu a Xnr / na ıalalaiggıt t1•ril11111I . 
ayci kôydn lfoıtlf oğlu Ah •t 8 _ Yöndim 01 lc•fltarol lc.aralları jg,/erl•e •trl· 
Keç ve ıea9 AfHID etlu Aı.e ltcck crctl•rln ta!Jİ"i lealck11ıtl• 9ülc11Jı li'arıt VıA:•lttl• 
Gfirraa arahırıD.la carı ale.eak 
.tavaaı lıııkkııtia y pılııu ta lan ne ıalalıi,,cı vırllm•ıl . 
•ulııak mıı.lo •tidtlcl aloylnımt. 9 - Kafta11 oı cana •rılıavılı namtJ/tl Koıptrall/ln 
Aaem Gırran ıa malııalli ika eti tııekkiil malcıetlarına, t•JHiae 1ülc11lc tle•Tll Vılc4lctl· 
m i 1 bul d•fupdaa il! e ya· nin oe hirlilc •mıım müdirlüji•ün dlr1ktt/lerl1tı •ifan 
pılaa toblitat 1ı. riae a'demi iea· şel:i/Je koo/I ratf/in iı ıi,a1111ını tHiit d111ılı "' ••• 
ıtinttea dolayı halı:.tıı:ıd ki u •· 

aameRla riyat.ea icr:ıa aa ve ka makaoel ameni11 emretl/ji vuai/I ba es Hltır Jalr1ılntlı 
rarr gıyabırıında keza illnıı:ı teb- i/a egl~mılc Ü•trtı Yö11eti1R lc•rrıl1111a ıa!:.Jhiget ,flırilmııl. 
lifiue ve r.uhalı:.emenlo 8-10-940 10 - Yö~dim K•rufgnca koopırati/in birli le. t•r•/ın· 
aalı ffiıaü Hat on• talık.ana karar dan teıbit etliltcek iş ıiıtııaıını •e ltılıil 111aluatlarma 
veri ulı olıiutuıadea meı:~tir g n ıör icabınd /ıntlılc Tarım S•tıı lt•oplfati/leri s:r1t;ın
de mild.iıl aleyh Aze G rganın 

den iıtilcrtıstla •• ortalclara ••a•• vırmılc. laaıuıand• Yc1. biz11t ve yahııt u111luııa tevfikaa ., 
.... .ı.ıak bir vekil ganiler ui netim nurulrınıı ıal•hiııtt fltrllntHİ , . 
11&.I tekdirde mubakemraiı:ı riya. 1 J - Stat•na11 8 inıi "'""""'"' 111/cırı la•r•lıtt ıden 
bu iotaç edlleo fi teblıR makc ortalclafln lc.ooptrati/ten çıkarılması hakkında lcarar ve-
•ına kal• olmak lizre illa oluıaur. rilmeıinı ıalalıi111et v11ilmnl • 

Akarat icar artırması 
Mnktf Cin el No: Mıhı•••• kllHI Tı•l•ah aunkkata 

lıııkencier P•f a 
Kuadarııotlar C. 
ltıkeuder paşa 
Enok. 
t kendtır Pş. 
Dibıthane 
Hüktlmet C. 
Ayatllbo Meıbııhı 
bahı;~sl 

Bloıı iO 

Mıtaza 28 
•ıııfı 

DDkkaa 21 

" 11 

Çarşı balbia111, Dlllr.kaa 2 
içinde. 

" .. " 6 
.. ,, 7 

" 
,, ,, • 

" .. " 9 

" " .. 10 

il 
,, .. us 

Belediye Encilmeainden 

Ura kur .. Ura J:::urYf 

<100 o 'o ot 

71S o 5 t'l 

50 o 3 . 7~ 

30 o 2 n 

35 o 2 6~ 

ıao o 9 75 

65 o 4 12 
50 o a 7i 
tS o J iT 
80 o • 00 
10 o fS 00 
76 o 4 1~ 

Yukandaa evkl, ılnı Ye mnhı••en bedelleri JHılı BelttllJ• ıtaratıaıll foarlırı 18 gllu 
mQ detl• atık artırr •t• k.on•lmuıdur. Artırma 8-10-HO 8ıb ıtaı 111 1 15 ~. lora edtlıcığia
den tallplerla aunkht dipealto mıkbHlarlle ltırıber ııaı ı•• Te ıaattı Balll eeı mQraoaatları 

illo olunur . 8-t 

Gayrimenkul satış artırması 
llahalltsı SfJkniı Cinsi Umum No. M No: K N: M 2 M•lı.01R1R1n 6ıJeli 
Ka~ım•ğa. 3.No: Hane w2J,:;-- 357 6tJO M. 

Çıkmaz arsası 

Fıruiılc.lık 1006 4•8,,0 2, R. 
Golurığlu Maja-.ıa 40 2 112, M. .. " Jlait1•• 45 21 450 /rf. 

•• Mdittza 41 4 7~0 ı~. 

Defterdarlıktan : 
Yıılcartla ılnı •e t.ı•fı yasılı t•Jrin11•lc•lier 24-9-910 teri/tl,.Jın iti6•T1n 

15 fdn maJtJdfc 'fltl Gçık artırlfltJ 111.rdife IGt1/11ca/cttr. 
Satıı 9-10-9<16 t"'iltine 1"asrıtli/ Çarı•mo:ı ıinıJ uat 14 dı ycpıl Hl11ttl•n 

tali, •leni rın 'eflmi meılc•rJı 0/o 7,5 mu•o.klcat tımi1t•tl•rtl• 6irlilctı tl•f tırtlcrlılc. 
11tait1mına müraıaatları ildn ofrınar. 2-4 

Gayri menkul artırması 
Muvakkat Te•inat 

Akçetl 
Lira Ka. 

9 38 Harap MeHit laiauı 
17 5~ ,, ,. 
26 16 " •• 

Se•ti 

Seaereilerdo 
Sipahi pııarı•d• 
Mambane öaiiatie 

••: aa 

00 
00 

Vakfi 

Hacı Salila 
Müftü 

81k11b&1Hafa 

Muba••ea 
I11••ti 
Lira K. 

125 o• 
500 00 
150 00 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
Yukarıda mevki ıemt n Vakıfları Jaıılı Üf parça laıra, ••yri l!lUlnlH 27 EyltU 1<10 hrıhi•· 

de• itibaren Yirmi raa midcletle arllraaya t•karılmııtır • 
İhaleleri 17 birİHİ teıria 940 perıembe rid llat 15 de yıpsJaoataadaa taliplı:ıria bu mü9det 

içiad• V ak.ıflar ldareaioe •firacaatları i..110 •laaar . 1-4 

İlan 
Ak911bat icra mımurlatu•~••: 

Ak.ı;aabatııı D11rbl111r aı~ıl· 
le1tadea lımall oaıu Mab•ut 
Uçar nklll dın nklıl Mautrer 
Leral otl11ouD OQrblaar mı· 
balleıtade.a ~a11acıı otlu ••• 
dlleri Manıt otl• H111aa kırııı 
bataD dlttr lıml ölQ Cevıtılıla 
atr11çıluı o mıballedea kooaaı 
Haslll n çocukları Şakir Ti 
Şeker ve Mıbbuh aakları•da 
Akçaabat 11llb hakall aıhk • 
mesiaden lılitııal •1le111ı1 OJChı· 
tıı 19 Atuatoa 940 larlll 840-57 
QSH 940-641 karar HJllı ... 
1'.eabl k.atl7et etıalt bir kıt'• 
llamla DDrbloar mıball11lade 
tapuaun •arl 102 terlh ıe '67 
numar11uıda ka7ıtlı 17 matre 
ınurıbbıııda H 600 Ura kıJllill· 
tlndeki araa lbıbıbçuln ılıcak 
lı •e borçlu nrlılertıe mGtl•· 
rek ve kıbllitıkılua olmıdıjua
daa aatılaıak b1deU11l111ıl111C1ar-
lar arıeuıda lsi11ıter1 alabıtiıadı 
tıblminı H a769 kurut uıua· 
rıfı aulıkımenla n 20 Ura 
Qoretl Y ık4letln tarafe7ladea 
hl111lerl niıbetlade talılıWae 

tarar nrllmif " Cınblr mı. 
raıçlları Ha1aıa. Şıklı H tekır. 
lo Mahbulteala ahalli ikamet· 
lerl meciual olmasa hıaa•Uı 

llAaen teblitat Uuıaa karar 
verilmiş oldutcıadaa ltbu g111. 
tealo neşrt tarlbhıden Itlbarta 
ı.eı ınıı l9iad1 bOk1t<>luaaa 
borcu nrmtalı Ye tetkik mır· 
oliadea uya alt oldutu • tlke· 
m.ıden icranın ıerl bırakılmuı 
bıkk.ıada bir koru ıetırmıofzt 
Ye yine b• mUddet ıurf ıuda 
buluoduğy abıl lora dıılrcsl 
vuıt sile mal b17aaıodı uu!un· 
maog akıl hdlde cebri icraya 
deva• edlleceıı fi b17andı bu
Junmadıtıaıı takdirde hıpltlü 

t11ylk edUecetl:ılı " hıklkıta 
muiaıllf be7ıaıttıı buluaur11u11 
bapla Ilı oezalaadmlıoıııuau ller 
dOrt nrlı hıi.k.11da tobllt mı. 
kamını keim olmak Qsre k•J· 
fl7etlau l ohırAur. 

Bu akşlim 
Ve 

Yarın akşam 
Yıldız Si~nema bah
çesinde Dünyasine 
macılığının en büyük 

Harikası 

TQırD<ç~ 
Sö~BlY 

HUCUM 
24 Muazzam kısım hepsi birden 
gösterilecek ve tam saat 8,30 da 

başlayacaktır. 


