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Çarşanıba . CumarteAl ~Onltır çılı:ar 

~ Sayı :2660 ~ 

- -
Nakdi yardım 28306 lira 

Eşya mikdarı ise 16914 parça 
T eberruat devam etmektedir 

Valimizin 
Zelzele felaketzedelerine 

Vilayetimiz dahilinde gerek 
· k ve para ve gerek yıyece 

giyecek eşya noktasmdan 
y•pılan yardım ve ~~nra 

. Vilayetimiz dahı/mde 
yme I len 
sarsmtıdan husu e ge 
has•r hakkmda okuyucu/~ 

. ·n •traflı bir malu
nmız ıçı "' 

t /mak üzere muhterem 
ma a ti qaze 

gazetemize beyanatı 

Elim bir zıya 
Ş hrim "zin esld t1e itib'lrlı 

\ 
tı e ;:ırlarzndan v• Cumhııriy,,t 

halk parti i vi ôq t idare heqeti 
reisi R ı.hi Uralın lstrınbulda le· 
duvi ed foı ktr: oldu~u Alman 
haı:tal. .... n inde fi /at t'glecliğini le 
essürle hab r aldı k . 

Felôketzedelere 
yardım 

Kurban bayramında kur
ban e t/elinin kavurma ve 
tuzlu et yapılarak GirtJsun 

ve Ordu telaketzt:delerine 
gönderileceğini yazmıştık. 

Milli yardım komitesi bu 
işte de son derece gayret 
sarfetmiştir. flıdığımız ha 

bere göre toplanan kurban 
etlerinden 90 teneke kavur 
ma ve 1 ~o teneke de tuzlu 
et yapılmıştır. 

Partide 

Bir izah . 
. . 2181 

Sayın gazetemz n . v• 
rincikar un 939 tarih bi-
2551 saydı nushasmı~ 

. . -' • Lıman 
rinci sahıfesmue . ken 
işletmesinde dıkkatı çe 

. . şfer bas· 
ve düzen ıstıyen ı • Js· 
/Jğı altında çocu~larmı bi· 
tanbula göndermış olan için 
rısmın beş p :1rça eşvası k . - r o/ara 
hamailye ucre ı dı ksan 
evden iskeleye 0 .. 

/ 
yola doksan ve isk I de yut 
motör ücreti olmak üzere 
ikiyüzaltmış kuruş v~ ar~~· 
ca onbeş kuruş bahşış vd 

· e e 
miş olduğu yaz//mış !5e ta 
bunlardan iş/etmemız 
alluk eden cihetin yal~eız 

k t ,,,, . 
Vekaletce musadda a 

Diin uk$am Partide reisfle ye göre salondan geçeıken 
kib Ali Rıza /şılm rigıısetinde alınmış olan yüz kuruştan 
lıafta lık mutad topluntısTnı ga- b t hamal 

Valim:ze müracaa e 
. . bu hususta beyanat 
temıze . · 
ta bulunmal•rın~ ~ıca et"!ış· 

Rulıi Ur rl signtiklen m•ı "lrı 

n p olarak bir ny euv l lt•daui 
edilmek üu:re refıkasil,. l st ınbu 
Ja giımisti f:;tanbulda Alman har: 
tahan<s nd te ·a11i altın a lındı k 
tan bir lıafıa soııra hastolıgın ağ ı,. · 

/aşması t.e dımagdan lıo/i/ bir 
f PtÇ hu .. ule g /mesi ıiz.,rine kar
de~i /\'azım Uralt f stanbuln çağır
mışlarrlı beş gün erıel kardeşi 

/\azım Urald rı g len bir telgıaj 
ta Jıaçfait[iln" seri bır yürüyüşle 

arttıgı vr ngabı ysinin uncak ce 
,,aze n' rasımirıe y t pbi/di~i bil 
diri/iqrı~ıl' Ru lİ Ur /ın s Jn tı ı 
z ;u,.t ı d zır p ırtı müfettişim i z 

S~dPffİn U azd m p ıriı reisliğ;n,. 
g •/Pn bır telgrafta da ciğnde ag 
rı crı turom zuhur eWgi bildıril 

ibaret olup ser es . 
pan vilayet irfare lı"-.fJeli, Partı miyelı 

/arla peremeci/er ce reisi J<uhi U alın vefatı müna 5e · /el· 
b! tile lıat11usına lııirmeterı bir mn aldığı iicret/er/e ış 

.. 

t .k Muharririmızm bu rıca 
ı • k bul eden Osman 
smı a . 
Sabri Adal gazetemJZe aşa 
·ıdaki beyanatta bulunmuş· 

g B b •11anat bayramm 
tur. u e, kk . . . ünü çıkaca en ma 
bırmcı g ı gelen bir afl
kiaede husu e 

d I Yısile gazetemız ıkı ZIJ O 11 . tt • 
J, o/arık intışar e ı 

sahı e teahhura uğ-
A in d • n 
• t r Bu itıbarla beya· 
ramıs ı · 
natt• zıkredılen gerek. para 
ve erek yıyecek re gıyecek 

fi ~kunıarı 1 gun erell· 
esya y ... 

·u;r. Uadan sonrakı 
ne aıru•t bu yeleünıar• aa 
ce/Jeı 
hıl d~ııdır. 
v1tıJMll.IN BEYliflliTI 
zeızeıenin şehrimızde 
duğU 27-28/ l~f !J_,y 

duyul l qerek sehırdanılm· 
•ICS•m erekse mülhakatta 
cıe. . ~tı telef onla soruştı,,r-
vazıy . - .. 

/ v• irtesı gunu verı en 
mu~ıntrnim maıümattan 
~uktıkebirle Akçaabat ka
z:ıarmda ve merkeze bag· 

11 
köf Iırm bazliar1nda sar-

t 
11an /Jlf .kısım erierın 

sın'" . 
~ktiJ'Ü ve bır kısmınm da 
hasara ugradıgı hatJerıw 
aımııcım. .. 

Of ve Surmenede bır 

0ımamıştı. Maçkada da 
ıet 
evlerden yıkılanlar ve hasa· 
ra u'rayaniar olmuştu. Der
hal 1c4ymakamı11ra açıkla 
kaıınJır varsa bunların k.om 
u ve akrabaları erlerıne 

;erıeıtırilmeıerı ve hiç bır 
vaııodaım dışarda bırakıl
mamaları merkezden yardım 
temın caııincıye t.dar ıcap 
eden tedbirlerin alınarak 
mahalli yardımlarla bu iŞ· 
ıerın yapılması yoJuncıa 

direktif /er vermıst1m. o ak· 
sam ~adyoda zeızeıe teıa 
kıtıaın yurt ıçmdd genış 

miky•sta oıduğunu ve: mer
kezde Milli yarcıım komıtesı 
teıkil edıl•ıgmi ögrenmış
tik· 

Biliyorsunuz ki o gün· 
ıerd• zelzeıenın tesırıle 
Samsun ve Erzurumdan ge 
çıR telgraf h•tJarı da oo 
zu/111uı olduğundan muha
IJC"t umaa zaman inkıtaa 
uıram•lcta idi, 

Jrteıi f/Ünü mer~zden 
fltniJI /Jir tellliQıt vuku 

Valim iz Osn· an Sabri Adal 
bulmamışken Vılayet ma- btJşta Kızılay ikinci R c:si 
kamında Partı ve Belediye ve komite azası Emine Ev· 
heyet/erile tüccarlardan ve ren olmak üzere muhterem 
ileri gelenlerden bazJ/armın bayanlarm sebkeden güzel 
iştirakile bir toplantı yapıl ve 'terimli hizmetlerini ve 
dı. Ve bu toplantıda bir candan alakalarını bu vesile 
milli yardım Komitesi leş- ile takdir ve şükranla yt d 
kiline karar verildi. ve yar· etmeyi bir vazıfe bilirim. 
dım şelcli t.ıe esaslan tesbit K ozalara yap '•" tebli 
olundu. Bu SJTada merkez· ğa t üzerine ora'arda da 
den bu yolda bir telgraf komiteler trşkil tdilmiş ııe 
gelmişti. Belediye reismin faaliuete geçilmişti. 
reisliği altında teşkil edilen Üçüncü. tünü de hiitün 
bu yedi kişılık mılli yardım 

drı ire reislerinin İ#tiralcıle 
lcomitesindfn her bıri aym 

Vilayet makamında yapılan 
zamanda başlannda bulun· 

toplantıda - t'llf•elce de 
mak üzere dıfier tali komi- "'şrettiğini~ tJeçhile fe /fi. 
teler ayrıldı. O günii akşam 

/cttıedeler ıçın maaş t.ıe 
üzeri yine Halkevine davet 
edilen şehrın güzide bayan ücret alan m mur/ardan 100 
laflmn iştirakıle ıkinci bir liraya kadı'Jr r.llerine para 
toplantı yapıldı. Ve Bayan- geçenf,.rden .1Jü%de 5 lOO 
/ar arasmda da müteaddit lirad n ıoo liraya kadar 
tali komiteler teşkiline ka · ellerin,. para gtçımlerden 

yüzde 7,5. üst tar afı için 
rar verildi Ve derhal faali- uüzde 1fJ ku · oş fJf'Tilmesi 
yete geçıldı. MiJJi yardım lcararlastırılmıştı. "e k oza 
komitesmin O gün akşama memı.. rlartrı u1 da ha karara 
kadarki f aalıyeti çok ıyı iştirakleri lüzumu kaza 
neticeler ver.niş, iki saat kcgmalcamlılclt1rına ogrıca 
zarfında nakdi teberruat teblii edilmişti. 
mikdarı üç bin lirayı bul Biitün memurlar seve 
muştu. seoe ha lcarara iştirak. et-

ik nci ve üçüncü gunu mtş'er ve hisselerine düşen 
btı komitelerin devam eden milcdarı verdi/eten maadn 
kıymetlı mesailerı netıcesin- lıer hususta yardıma lc.oş
de nakit ve aynıyat teber- muşlardır. Kurban bayramı 
ruat mikdan gittıkçe yük· - . Arlı:ası 2 de -
selıyordu. , ___ ......, ____ d ___ _ 

ırabzonun hamiyfetıi Kurban eri 
halkının yekdiğerıne reka· h I 
bet edercesine gösterdiği ası ôtl 
yüksek feraqat ve fedakar- Bu yıl ha/kımızın geçen 

/lğı ve başta Bdediye reisi yıl/ard•n daha çok kurban 
olmak üzere Kızılay heye kestiği deri hasılltından an 
tinde faal bulunanlarla ge /aşılmaktadır. 
rek 'komitelerde ça/Jşan bü- Hava kurumuna verilen 
tün arkadaşların ve ger~k deri miktarı ile deri parası 
resen geceli gündüzlü ve geçen yıldan daha fazla dır. 
bilhassa mahalleleri ve Hava kurumuna 9SO lira kıy
evelri birer birer dolaşmak metinde 699 koyun 81 inek 
sureti le giyeceğe ait malze- derisi le 7 4 ba4ırs~k teberru 
me topl•mak hususunda edilml~tir. 

nd~ti dakika saygı ~u>r11a.sı yapmış tre memizin bir güna alaka ve 
Rulıi Uralın öl~m haheri bunu müteakip pr.zrtı işleri üze . münasebeti bulunm,dığı 

ş,.hrimizd,. dnin bir ı essür uyan· ıinde kararlar itti~az eyL•mişlir. c het/e k~yfiyetin matbuat 
dırnuşt ' N kanununa tevfıkan gaıete-

Vi "qpf miz lıalkuıın severek İŞQn k k usha~mm nizin ilk çı aca n . 
hürm"' tıı i R ı 1i Ural ticaret • nı rıca 

Memleketimizin tanınmı~ aıyn1 su/ununda i ani hnyul n la d~ruslıı i ile zqi tanın 1 ~ 
al. lelerı·nden ve tı·caret alemı·. ederim. nuş v nıemit:kP t ı~lerınde uzun 1 l 

yı llar temiz çalışmış şayanı hür. 1 nin maruf fırmaJarından Devlet Uma~;:.' ,uğü 
met tıir zattı. Rulıi Ural eski merbum Şevki Kıroğlu kızı lşleime umum mu ~r. 
meclisi idare azaltklarında bulun bayan İrfanla Bi.ıbaşi Mus. Trabzon şubesi 
,nu" ··e Cu~ılıuriı1et Halk pı.ı. rti · vemal T'opçu 

" " " J tata llgazın nişan merasimi nı '' -
sırıtrı tfşek1< u tu ı,i/ı •<dt'n ~ıi b tt 
vilciqet idar~ lıeqe ti !!.zalıklarında geçen hafta İstanbulda şiş- Bir İngiliz torpitosu a 1 

hanedeki Kıroğlu aparbma- Arıkara 24 ( A . A ) -
nında icra edıJmiştir. 1475 tonluk bir J11gilizt~r-

Her ikisi de sahip ve pi tosu batmıştır. J7 3 kı~i 
Başmuharrimizin yakın ak- olan mürettebatından hıç 
rabası oJan çiftleri tebrik kimsenin lcurtu lmıdıiı sa· 
eder, bahtiyarlıklar dileriz. nılmolctudtr. -

iyiye, Güzele, Do~ruya. 

Güzel bir temsil 

Merhum Ruhi Ural 
ve reislik vo.zifderind • feragat 

Halkevimizin göıterit kolu 
Pazartesi ve Salı alışamları Behçet 
Kemal Ça2'lar'ın "Çoban,. piye&iai 
temsil etlıler. Tew>ıil zelzele feli· 
k.dıne u~ramıı ltardeı1orimiz men· 

ktirone bir duygu u,. çalışmıs ve featine idi. 
doğruluktan kat'iyen ayrılmamış 

Herfeydcn ÔLCe şuııu aöyli· 
tır. JJartisinin mühim mücadele 1 ,_. t ·ı - l 1 t 

k 
ye m ... ı; ımaı , ıruze o muş ur. 

•of halarznJa göğsünii g"rere ça. E l d t" d · · · lı: . . . . ~er . ıu Lı :ıar AD ıçerı gıreD a 
lışmış ve pa,tuının her rşte mu- hl"'- ~· t b. ob . . . ra te ı ... eyı yı5 ı ır ç anın Da 
voffak olması rçın cupınzr mahı · ı 1 .d d" · · b ı· t"y V b 

A 
sı ıı er ı2ını e u ı or. e u, 

gette uğraşmıştır. ltmrş beş ya· T . ı.- 1 - - - b" 
A • uu.uıa erıfı mcz ırııc ıouo ır 

şında olmasına ragmen partı re- öroe2idır. Çoban kendisinden çok 

isliJZi. fJazifesinde tre memleket 1 lcuvvetlı bır düşmanla ~arşı laşıyor, 
ışlerınde saga ~sola koşmaktan, 

1 
çarpıııyor, yeoıyor . Çünkü çoban, 

miitı;madi •uret e ç Jbşmaktan her zaman büyült felaketlerle icar• 
z:e Jk. alırdı , yorulmak bilmezdi şılaşao, falcat biç bir zaman aırb 
en büyük zevki u ı tesindPki trazi yere gelmıyt n l'ürkün oir ferdidir. 

fe~ri hakkile b 1şarmaktı son z:a. ı Tarih rolünde .~aman Sözen 
manlarda yine uhtesinde bulunan daha baılaogıçtan ıtıbaren coıkuo 
arli reisliiinde de muvaff ki bir beoimaeyı~le rolünü yaptı. 

p _ . . R . Talebe rolünde Şefik Yalçın va· 
Yetıı bir idare gıHte.Jmrştı. uhı ' f .. b . 1· G- 1 b' • . . "d zı esını enımıemı~ ı. uzt. ır 
Uralın öliimü 1 rabzon zçm cı • müzılde açılan p erde bize ı.enıin 
den tre acıklı bir ziyad~r. bir deker auodu. Ve çobanla kız 

Allah rahmet ~ylesm. konuşmaya bışladılar. Çaban ro-
kard<!şİ sevimli tre degerl arka- tünde Orbaa Küçüıt'ü Kız rolünde 
daşımzz Nazitn Urala damadı Meaadet Uıel'ı görüyoruz Çoban 
Ömer Saruhana ve kain bi,ade. canlı, fakat ıeai biraz kmk. ille 
ri Cemal Muralhana ve kederli defa çıkmlf olmasına ntme11 aab
ailesi efradına taziget began ey- aeyi yadırıamıyor. Dü:aırün konu . 

feriz. şuyor. Yalnız bazı j ~•tleri unu· 

Nişanlanma 
Burhan Kahyaoğlunun 

kızı Bayan Nermin Kahya 
oğlu ile fındık Tarım Satış 
birliği ihracat şefi güzide 
gençlerimizden B. Sezai 

Tarhamn Nişan töreni ev· 
vellci gün iki tarafm ai/esi 
erkanı huzuru ile icra edil
miştir. genç çifti tebrik eder 
saadr;tlerini dileriz. 

tuyor yahut beceremiyor. M:Hli, 
Tınırıya dua ederkan elleriaı ha-
vaya açsa daha teıirli olmaz mıydı? 
Sonra, !tayanın dıbine elurup 

şarkı ıöyleme.ie de acele etti. 
lkincı mt o ıiste ih tiyarlarla 

k.arşdaşıyorua. Muhıltın Kö:temeD, 
Sılih Güraeı, Münir Tülüccüotlu, 
aah11eyc alı4ıtt umatörler .. Üçü de 

iyi. Gürses, bira& yayvıD •onu 

şuyor, falı.at canlı .. 
Üçüocü meoliı; Bey gelıvor . 

Orban Jrbay rolünü çok ıyı lem· 
ıil ediyo r. ArkaSıD• ku lu lcayava 

döoıe dıba iyi olat.aktı, bira& 

d ' f de kafi 
ters durdu. Bazı yer e 1 1 

der•ce kuvvetli olmadı, Düş•ıola 
b olduA'u· 

lı:arşılışacak olanın ço an ba 1 
B b. ço ••• 

ıu ötrenioce " u ır 
l t r cekıl· 

sözü hayret ve ıoru aD • ı " 
de aözlenmedi. Kurultay topl~•~ 
yer. Beyin uyırunıuz du•uşu f 0

' 

batıyor. Bey lı:ı:r.ı rolünde M•••fd"~· 
muvıf ••· Uıel çok canlı ve bi 

Dilşmıa murahhası ieldi. B•J -
f 1 .. f dı· · f azl•CI raa a:ı: a Si yırı ıroı ar • I 

etilerelı: selim aıdı. Dıha vakar~ 
oisaydı •.. Murabba• çok çabul 

kuru· konuştu. Bey harp kararını 
taya daaıştyor. Türk ezcıldea 
demokrattır. ld 

hinci perde de g üzel 0 11
• 

Yalnız, Bey biraz daha canlı ol· 

mıh idi. Sonra Çobıa içeri r.:ç 
• • ••• ıtrdi . Bey lt izı bat•na bır 

fer ıreçirae daha belli olmıyacaktı, 
Sadeca bir tül ile taoıo•a111•1' 
imkanı yoktu. 

Üçüncü tablonun ıonııd• 
•ı.t• Buna 

Perdenin •"tlmaaı gecı .. ı. 
T s~ '• 

dikkat pdi~eydi Osman ~·~:i 
"açın perdevi., d,.di rtıoP.aıf: 1 1

• ·• 

Sonra Atatü rk.'ün fototrıfı yerıne 
bü.tü lı:on:sa daha manalı 01 cakh 

aanırız. "idi i .. 
Bunlar benim not edebı t 

·ı yo· 
ufak tef ele elı:aiklerdır. Teınbitı' iDii" 
karıda da eöyledi~iınis il u 

mi olaralt ırüzel olmuştur.. l idı. 
Dekor ı.onfİD ve gll&• ; le 

• b" iftiı• 
Koatllmler butU!I ır oıın•D 
yapılın•tlardı. Bu bakı•d•~ ,.. de 
Söaeo'i kutlı.aılı: Jid• 1 rı l 1ş, 
korları hazırlam:ş, bedi '~•ır. 
hem de rt J iıörlük ,·aP

31 
k ıış 1 

r.-m, ilde rol a l n k ' t ~ 

Tth h,.psİnf" ıı yrı ll 'i rı 
1
• 1 

t .. şek\c Or t-t tıe lt aıı · - u il '1 ;ı.J ... 
nır g o~ ff'\:ı" tıi ıer. ,,. 

r 1 k t - , ~ı. lr 1 ~ 
at•ı tıılar, t ıı t' g 
rine de yarcıııı dtiiot • ,.. runv 
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Çahşmok, kazan
mak, eğlenmek 

V a 1 i m iz i n be y a n a 1 Hafif alkoll Gönüs kafesi ve 
ko lar ile o .... uz 

Çalışan insanin dinlen
mesi, ferda için gerekli 
olan enerjiyi tazelemesi bir 
zarurettir. 

Tabii olarak üç müsavi 
kısma ayrtlan 2' saatlik 
günün. Jıe ve uykuya tah· 
sis edilen saatleri•i maksa
da uygun olarak doldurdu· 
ğumuz halde (beş duygu) 
muzu cevabllyacak kıymet· 
/erden mahrum olduğumuz 
muhakkaktlf. Medeoi sevi
ye ile hemahen k, doğan 
~ğlence ihtiyacma. layık 

olduğu nisbette efıemmiyet 
verilmemesinden duyulan 
can sıkmtısı ve mahrumi
yetiR şiddeti, hepimizi za
man. zaman düşündürmek· 
ten hail kalmamaktadır 
Trabzonumuzda akşam sü 
kat doludur ... 

Çalışmada. kazanmada 
insan/art kanaatkarhktan 
kurtararak. on/an fazla ça 
llşmaya, fazla kazanmaya 
6tJYkeden saiklerin (ihtiyaç
lar) oldu!Junu kabul etmek 
llnmdtr. 

Basit bir insan. bir 
balamdan ihtıyacı mahdut 
olan insan demektir .. 

lhtiya,!artn tenevvü ve 
telcessürü medeni bir insaa 
için .mevzuubahistir. Bu 
bö1le olunce. ihtiyaç/arm 
istilası emrinde kendiliğin
den hasıl olacak azami 
cehdü gayret. bünyede tah
rfpk'r tesirler gösterecektir. 

Her ne kadar hayatm 
hakiki zevki çahşmada ise. 
bunu idame ettirecek kud
reti eksiltmemek te eğlen
ce ve istirahatle mümkmdir. 

Trabzonumuzda akşam 
kasvetlidir. sıkıcıdır. 

Niçin mi ? Temiz ve 
halimize uygun bir eğlence 
ıerlmiz olmadığı ıçm .. 
Şu halde eğlence vakitleri 

nasıl sona erdirilmelidir 
ki. beden ve ruh dinlensin?. 

Bize kalırsa. beşduygu'ya 
haklam vermek suretıle bu 
eksik temamlanabilecektir. 
Çünkü, nefis yemek zaika, 
~ık giymelc lamise, parklar 
ve çiçekler arasmda yaşa
mak ıamme. muzik ve gü
zel se8 sami•. sinema. ti· 
yatro vesaire b•s1ra dur 
gul•rmm gıdasıdtr. 

lıte, bunl11r1 verecek 
yer/ere. tesislere çok ihti
T•cımız v•rdtr. 

Çul na 

100 bia kişilik 
Poloaya ordusu 
Aiti.,. 24 ( A. A . ) 

Poloraı• milli lconıegi düa 
P•Tiıte Polo11ga hüııilc el
ıtlljlntl• ille ti~/• olaTa/c 
topl"n•ııtıT. Ba toplantıda 
PolM•• B•ı••lcili F Tanıa
tı.lıt P•longa •Tdas• meo
ciiıı••• ııi• lliAe ıılcaca;ınr 
illtltTmiıtiT. 

Çek gönOllüleri 
Çek ordusunda 

.AltiaTa 24 ( A A. ) 
Mi/il Ç•lıoıloıoalc lcomıt~si 
l•ıilt•r•tl• il•la11an Çekler 
•rwıı•'• ıönrıllu top1ama;a 
6-ıl•••ıtıT. Bunlar Franıa· 
•1ı1 Çelcoslovalc ordusun• 
fl••rll,..ltlutllf, 

Baştarafı l de -
tiıai d~ ıinc m•nf••lı 
/clllr.•tzeJcler• alt 0!11t•lc 
iz.re Hallcı•i tara/ınün 
6fr .-:üı•m•r• wuiltccği 6i-
6i •yrıc" 6eJ1t,. ter6igesl 
bil,tsi t11T•fı,.tla'11 gi1te i• 
malcı:ıtl• lc•lüpler arası11tl• 
••ılar tla terti' ~tli/11ti,tir. 

Vili1ıti1t1is ulıili11tlc 
Hl•ılc11i11 •11 zig•d• taleri
b•t J•ptılı Alıçm•6at fJe 

Valt/ılcı6i, lces11larul,,. B,. 
lca••l•rdt1 ct1lcrl ,ılcıl•n 

••ı• f ••l• '•recede h•••'a 
•ğT•Jl••l•''"" •çılc.t11 lt11lan
lerı lco11tş•l•rı ve alırei•l•
" nl•ri11• ı•rlcıfirm•k Ü~•· 
T• i• •••• lt•ımalc•.Z•rı 
Jc,Jı.t lcö§l•r• ıılcmıı •• ha 
ıiôileri J•Tlcılir,,.ekle bertı 

'•' lcas• lıızıl•ı ıubet•rin
Jc11 ue ôel•tligcleriratlcn i • 
111uhtaılar• Aolc.it gartlım

larti• i•l•11••ılerdı. 
Vtligıti1t1iz J11/ailintle 

Beıllct/jzfi nelaiı•sintic 6ir 
kı• '•••i• ile Ten!J• 11•hi 
ıesinJı fi• TTabz-e11ıa Z•
/onoı AöganJe iki lcat/111 
Jıkıla11 cr1lerin altınJ" lctı . 
laralc ölmaş "' 6a ıaretle 
ıff 11üf •• ••gı•tımız olm•ıt•. 

Viliıet tialeili11de •• ıa
•• lc•tl•r 6iri erlceic Jijcri 

İdmonocoğında 
/J111•noca;ının 20 ci gıl 

dö•imi 111inasebıtile 20-1-
9~1 C•m•rtesi tiinii aiıa"" 
k•li, 6intıısında pek s:ımt 
mi bir t•pl11Rtı yapılmıştır. 

Tepl•ıttılla. S,or 6öl1•ıl 
m•m•sıtll•Tile oc11;ın eılci 
•••l•rı a haııT i•la11m•ı 

'"'""· Katlama mertui111ine scı-
•t 9 a /ıtilclil •arşilc iaı
l1111mıı oe •ıite•lıi6e11 reis 
Cct1tlet Alcftıg, birlilc ıoe 6e
roberlljl• 6ügülc llir lıu'Oıoet 
11/tl•junfl ve bu lcuvetin genı 
idare laıgetini istenilen ş«
lc.i/Je 111a•of /ıık lcılacajıno 
işaret etlen sözleri dinlen
m:ı. hölte adma B. Hü11-
gin Avni de, tarihi eslci o 
ltı11 ocağın son gıllarda ea
if Jüşmeıinden müteessir 
6aland•i•1ta ve geni idare 
hcgetini11 eılc;den •ln•i•n
tian tlaha jazla flarlılclar 
ıösterecejinden emin b•lun 
tluğana o• 6a top!antının 
şaurla ifr lıamlege 6oıla11-
ııç olda;ana ıögli•errlr. ma
vaf f alciget temennisintle 6a
lanm•ıtaT . .Söz ala11 Kımal 
Kıf eli. ocajı11 memlelcet 
t"nçliji11e gaptıjı hizmetler-
811 60/ıis tüzel 6ir ltitabe 
g•pmı,tır. 

B•ntia11 1011Ta Şıvlcet 
Çulha, bıiti11 •ca.lclıl•rı11 
coılıa11 "" samimi al•lcal•
rına can/l iir misel vere11 
6u t•pla11tıün 111ıitfllaassi~ 
oldaj•n• cıe ba itih•Tla /,;, 
u, söz ıöılegece;i11i 6iTdir· 
miı ve ocağın tarilaçesinrlen 
6.luilt aza11 mava/falciget 
yılları temın11iıinrle i>•l•n
muşta,, 

Toplantı, ı~ç ealt.itl"re 
icatlar aza•ıı. ıen,leT tara
fınpan şiirler olı•nmııı. mil 
ll,ıarlcılar ıöılcnmiştir. 

Yeni hl' ltamlege hasır
lana n lc•lap ldarı laegdi111 .. ,.,,,., '""''· 

icadın · olm•lc üure ilcisi ağır Tı b •t ,./ erek de/terlt..- k ı 
•t 6iriıi Je lıa/ı/ !J•ralı ri gelnıe;e b'11 1 mış olan iç i er 
tesiit etillmiı 'V• •iır gora- gut rd " t' elô. ttçılcta /cal-

i Yazan : S. B. Çakıroğlu 
lılar derhal lfttmlclcct lıu- mıı. ve fakir ol nların t.9-

-' _ı lı Allc:oluo, maddi haya•i oldu u 
talaueeıinc ıöntlcrilerelc len ona n sonra cıa a$tıra 

lcai ır içtim i bünveyi de büyük 
t11l•fli 11ltı11• alınmışlaritr. uğra. ııp ta içindf oturulmasın milcyesta zedelediiti malum bulun· 

//ci Jc laa!/fl'UI z•ıı•lı da t hlik,. görulen m•hta~- maıııoa rağmen, bir çok milletler 
••rtiır /arın eol ri yoplırılac«lc.tır. henüz bunun tahriblcir tesirlerin· 

le .J- ..,.. hl.k · tt / • d o tama ca lurtulamnmışla dır. Yine ~. ıiire• ... , ~ e ı esız sure ~ •H1 erı 

d l d h l Çüolcü. içtim i bünye üzer nde 
u•prla11 tetlcilcat neticuindc ze t men r en mu t ç" an. 
ş yerleşmiş itTi ad .. tlerı, 78 arlı iti 0 

Tr116~ottle lftcrlceu ia; ı /ara da bilahare gardım yatları kaldı ıp bunların crlC'rirıe 
lcöıl"'" Aiçıııabat ,,. V•lc imkanları craştırılac11lctır. iyiyi, do~ruyu ika111e ctmelc zan-

fılc••ir lı•s•lorınJı1 güı/Jir Gerelc bu yerlerin yap· nedildiği kadar kolay değildir. 
"'i1l talftıımen "' 983 e•İn tırılmosı gerekst1 fd6.lcetn Bu itibarlrı yükst k ııJkcllü iç ile 
Je lcıı11ten gılcıltlıjı ue ,.,.il de mıntalcalardnn ıelenlere re alıımış bir memleketten bu iti 

yııdıa ııölcülüp ıtılmıı. ı bir çok 
ml zarar we sig11n milctorı yatdım edilmeıi fit~ o mzn- ahvalde mümkün olmıyor. V ~ ne-

ti• ayrıca ttsbit edilm•lcl• takalara nıalze7ıtl ıöndcril tekim ıaemleketım"zJe bir çok 
,;,. 1 r•6zon milli gıırJı,,. mesı için mil i yardim lco- i«"f~bbüelerle birlikte ( Yeşilay ) 

L d k ceaı·yetinin faHJiyette bulu:ımıısıea lc.o•ituine bu güne "" •r mitesindtn boş a ayrıc :1 d.G 
u2mc:L bu husu•'a tam müsbet 

vulca 6•lcın n•kdi teherr•ot rıgasetim a tınd hır ( fe d- bir nd c• rJde f'dilememiştlr. An 

,,.;le.tarı en gcdı 6in on dört ketzede/ere gardım) komis cık tl'crubelor bu pilli 2'ar rh ıh 
Ura lcırlc. ıtlciz lcur•ı ,,. yonu teşlcıl edı mış fJe f aa y ti rın yerle ine d•ha mutedıl 

'

;geceli• ait 11talsuııe de ligue g ç /mıştır. fJu. tnk.a lerıni iıı:.ııme etmek su dıl içtimai 
buoye üzeriad ·lu mcnfı t sırl uoi 

11120 parça. eıvıag• halıı d•ştard..ın hır lcıımı f tn izale etmek ımkiola anın daha ko 

elmıııt•r. KawlarJ• «• memurlarından istijade et· ı ı.ıcı~ temin edıleb ı c· ini oğ 
tine 6• flİnc katlnr topla.· mek surı:tıg e şelıir dehzlı,.. r t ı tı•. 

d k Jı · Hayatı anlayıı ve kavra vış ,..,. pııra ıeliin• 1114J e ı t:v,•rın en.e,J ınıa 
l bakımından üstün mc:r.iyetleri bu 

lir. 18 
" 

.. rul _,, ~ıga ti• ve t amır ışini el• a mı#•r-
.. luoan renç ve faal Raıf Karadc 

4094 par,mtlır. Of Ja agr•· dır. 8a k.omıs,;on her Iİill ni.z gib; bır mebuıuı.ı:ıuz Cümrük 

ce d• 3260 lı.ilo ••"' t•- muntazaman toplanmalctadır. ve lııhisarJar Vc:ltiletı malcawının 
6e'1• etiiimiıtir. Şa lt«l• Küzaiartia dtJ ka!Jma- baııoa geçer geçmez suratla b •• 

kalnlarln rı·g .... ı•rı'ntl'" bo""gi• y4ta iatibak kabiliyeti olan bu 

'

öre viL••tt Jalaiiıntle 11alc- .. " "' 5
" 

r 1 ~ L • L • ı. J DoVi tedbirlerıD alıumaaını tecıl 
ti. t•••rr••t -ı·lr.tarı L• ı• ce uırar AOm11gon t ll fAI . t· 8 f ,,. 11 etmıı ır. u ma°'aaUa bıra ıyat-

llf/ lcatl.r 28306 iir•J" " rlt&lmııtir. Bıı lcolfltlg•nların larıaı hemen 16 kuruıa indir111iı 
0 emrine barad-'n kö./ı mılc- ve alkol dereceıi yük.sek rak.ıoıo 

tŞJ• Je 169! 4 p11.rç•ga •· tarda paTa göndırilmılc yaaıbaşıoda daha duşfik dertcclı 
liı olm•ıt•r. r ••• ,,.at "• ÜZTedir. Ka.gmalc.amlara bu leriDİ ihzar ettirmiıtır. Buıun lı:a-

"
,,.,. el-clctc"'· Bu par•l•T h. ı · t · · .. • "'" goidr:ı ıcrelc.t1ı emirler wcrıl- llar arın pıyauya arze lığı ,o 

la K l , ... 
"'

l 111er duecelik rakı fÜpheai.z 50 dero 
.,,..,. 1• 1 • • - mi• l'e oralardfl. dG ıimdi-

' " 
il _ ı.. r celik a isbette olaaıoa 11azaran 

lcesi11c •" •11• ••r .,.. 4en te:.bıt ııın• baılanmıı-
daiıa mutedil bir içki sayılabıJır. 

tellcnmiıtiT. tır. KöJJlcrde t•mame11 ••· Yüksek aJkellı. içlulerle •il-
Mıretak•ffll• dahillntltki ga kısmen gı/cı/mış e'Oleri11 cıdelede, -40 dereH!ilt rakıya na

/ela/r.dH'•leTin tigtcelc .,. g•ptırd11111sı ışinde lcöy ime- aaraa, daha müe .. ir bır s Jah ola· 

ıigecc;i lhlig•tl•rı elmetlı· ceıınden 11c gılcdan bina.la- rak ele alıa&D bira, fiyatıaıA re· 

I J J l aiı ölçüde uoazlaldauı aayeaiDde, 
ğı •ıtl•ıı ••İ•ll•tlll tep aııaa rın enlcazıRtian tltı istif adı bilbuıa içtimai bakımdan daha 

ı•t•• •• ıiııcılc •ı••dtın cdilece/ctir. •naffak bir anaur aJdadilebılir. 
ille parlitiı Gamaıtın•g• Fel11lı.ıt•"d' •ınttılclaT111daa OiiDJaDıa •• aefıa bıralak ar. 

Jört ıa•tlılde 165 ptl'ÇfJ ıimdıı• k.•dtır Tra6ao'n• ı•ı palama yetiıtireD bir •ealakette 
&ı / d yaıadı2'ımı.ı baJde, bara fıyatlarıoın 

•ı•• ile Vil•ı•t na uııın e1 *aralı ıclmış "" dtr/ıQl 
:7 bidaycı:lta çok yüksek bir ltadde 

111ıt1c•t 24 ç11Jır ti• fJtılcı Haıt•MJI'- J1tttırıla111.t teda ba Hd11rulma1ı yiiaünden, bıa:ım 
t11lı~ ıiuri11• tie,/t~l ıöıttlc t1i attına alnıtırılardır. Aı- içia bıra aoa rü•Jeıe kadar !uits 

rilmiıtir. rıctı ıeien /clakıtseJelert/en ltir içki olmaktan kurtu!a•a•ıftL 
Jlcinci p•Ttitl• .Oula'ıa •ııratill ko.,anlr.ıTa gcrdım Yaz R buı:aaltıcı aıeak rüoJerıode, 

ıouk. bır bira içıoeit İftırakızallh vo-
j' llalg• •• 18 aandıJcta 11dıLm,;k.te we ııtrnek iıteJJtltı- nciSi• .ıevkı, 0 rüalc:rdeki aıarıo 

• • 
çevresının 

• 
muayenesı 

Bazı k ·msel rd• ıımuz 
çevTesi bir taraflı olaralc. 
ten mmu eder. /ş goprn11 iti
br.rilt>, omuz çevresine sadır 
ıoe kollar da d hildir. }t1pon· 
ll dn, 15-1~ Qnşları11daki 
tıı ebelnde, çok zaif bir 
otr. uz çnçivesi teshit etmiş
ler fJe bana bir 1ffŞ'llanama 
ve bır / aalitJet lcusrıru nla
ra.k kabul etm•~lerdir. Hal
buki hu talebeler hiç de spor
la işlrgal ttmegen talebeler~ 
dir. Talebelerin m•tatl olan 

evmi hayatlarında, omas 

ç~vresinr. ç?k az iş düşmelc.
dedir. Bunun ıçin te/tiş:lc 
o uz çe11resi zoif alan, ve 
f rw ç/e r!/eri Sl'çrneic /i-
z md . S irınd ı - the111· 

ı t J şi azımdır. Yal· 
rıı h uh t ö çiisi e ilctifa edil-· 
ne elıdrr. Baroda sadır Je. 
rin/"g;ni de ö 1çmelc icr peder. 

Tı ft şde aşagıd,./c.i lca.q ıt. 
la~r ku lanmak üzerr.: (8) de
rece kubul edilmişdir. 

I - çolc derin 
2 - derin 
:J - çok geniş 
4 - geniş 
5 - /cısa 
6-ıızun 
7 -muhaddep 
8-düz 

son dört derecenin monesı 

oUukc 2 mühimdir ft/aagqen 
formül lc.endiliğindtn çılctır. 

Bir /ö",miil lıazırla"arala, 6•
lanacalc. neticeler h•ra11• iı•· 
ret ~diluelc. olarsa. teftiş, ili!. 
sadrın efJso/ını tesbit etmtlc 
kola ulaşır. 

Kollara ıeli•ct: 6•nla
rında ölçülmesi lneıtffrJı,, 
Eğer faz.la milcttJr ttlı•lüf 
bulunursa o zaman nazarı 
it hare alınır. Ktsmı zıJalar, 
hasseten telcova lctmiiintle, 
/ı na .l/DfJışmış kırılc.ltır, mı'· 
fok.dalci arızalar, atlei fı· 
tıklar, bilumum ada/atın va. 
ziyeti, teftiş olunmalıdır. 

Do ~tor Kazım Gıile, 1394. Girıt•R'a 19 •aRdılc.teı ıerin ue goi .,., i•ı• masraJ- güaeııo hararetı!e ıHvıta:i bir ıati· 
3714 11arça tiıecelc •e gata- ları telfU• olunmalctatiır. lcamette bıra fıyatı bu araumuzua 

1:11/c •ıra ve bıı ilti Vıl•ıttı Daa Jsı .. nbu(,an Gumüı- bızıaı tcıiyordıdakat buguo, mem- felaketzedeler 
•11rıca da (1325) lir•lılc gi huııeg• ıonderılmalc ünre lekctımiade, şıaaıye itad .. r yuk»ek f 

L I JUU r""" L ' alkollu ıçkılerıa yaııuıda lulta bır men aafı"ne yapı ıecılc erz•~ ile in.ı• ... ız.. ıe •11 r• ır HVA o u11- _ 
içc.i olarak yar ah1111 b11lunaa hıra, 

ıneıi ıönd•rilmişlir. ••ıtar. 1 f b 1 1 
G f7 artık barıcıal•• bır ıçıu bıılıoo rir- an ut o maç arı 

D;;11 Je 111·ne L 11 '7ı"l',.,.et- A!Jrıctı ıreıun Y ıtigıti 
• uı • Y 1 ".::r •İf bulunuyor. dira fıyatıoın ucııa-

lere Jcırlc •antiılc ve 6wılıtı e11111ne vuli11ıtımıs nP/ı• Jatıhauı kısa bır &aımaada uıuhla· Hasılatı tamamen zelzele 
ifintle tigec•lc •• gatak ti lcrıdr•~uıuJa" ı11r mult.e~diılt: bu dtı ço2'aıtıca~tır. Bu şeıuJda ar- f~lôketzedelere görJderilmek 
gaıiglc 6708 liralılı ıiıecık fen mem•ru ve Gumıi~hantl •ı- tualt ıstıalil.ın mütum bır kıa•ı üzere bayramm ikinci ve 
er•alc •• ıivi .,. OuJaga ltİ.IJctl •'"'"'' ilhhıg• ıeıki- yüıtaek ali.oUu içıtı aarfıyat. yekıl · dördüncü günleri Cumhu· 

..1 .. Lh t aunu kuçültee~ktu. tlıra fiyatıaıa rıyet stadyomun,.1a yapı' agrıc• da 64 ntdre mikabı ıwıımııw•IR .eı ••" cı mema· u, ıan 
ueuzla111uı aynı .ıaaaoda iatıaaaJ I k h ,. / Jr.erutelilc 01-0 ., "' tahta ile r• ve offlll flHlig•tı et11rı1N maç ar ço araretıı o muş 

.. ô h d _ " bacaııaıo ırcaışleaesınde de büyuk ve zevkle seyredilmiştir. 
fındılc lcooperati/intltn mec- ır armun m4l ım tsl ıon ti· mikyaata amıl olacaktır. Sarfıyat-

' Bayramm ikinci günü 
Canen oıril•11 100 "Uflal rı.mışıır. taki b• can•ılık kôylüaüa arpası-

.. ı7 h lr. ilk maç Necmiati - ldman-/ıntlı/c. Jcıı1'a;a scelc•tlil•iıtiT. r ıliget a l ı n ı il na da yikaeJeD daıai bır kıyaet 
v L" d Lnı le d ıe111in adtc:ktır. ocag·ı arasmda yapıldı Nec· TT116•on ~ısıltıg mcrke- ~!.lçuıun eu u .. !Juıan• • • 

.J * Alkol derecıai yukıek i<-tile- miati bire karşı dört sayı 
•imle 6ir aınig•t d'noıa ıır her /er.ın •u / elaJcet ~ 

r ria içtimai buayoaız ı.ıaorınde yap- ile maçı kazandı. 
a,ılmııtlf. Kazalar:lan Rize d•laguıgt• ıöıt•rdılcıcri ctı- tığı zararlı tahubal roz oouadc ikinci maç ldmangüciJ 
.... Çorah Vildgetleriı11len 11tian atfllcll 91 ht!ıecan lıfı buluuduruldu6 u takdıc·'e, bu ted- D d 8 
r • u oğanspor arasm a idi. u 
ı•lecelc •lall eş9elt1T O• Julcaten lflllti l'fllil~ımudtil bir!aria teaua adcewgı fayd:ıJar maÇ1da Oüclüler bire karıı 
tl~petla malı:ıfas• etlilecelc ıoıusıe11mı~ı lcabartc•lı ""• daha kolayJıkla anlaıı'abuir. beş sayı ile kazandı. 
•• 6ir ta1. / t1.1n da /el•lt:et- recede ga1eıek.tır. a,. mıtit .lilüyiik bir tevuaua hudutsuz Her iki maçm galipleri 

... ·· ı ı le t la - d enainliti ıayesiade ntaaaever!ı'- J.,.ı z•d• lftıntalcalertı 1ö11deri- .,u un .. u e.H uıu g•r ""'•· • • l'l ecmiati - umangücü bay-

" 
d h duyı•larile tiiııı:ea•ea caaıjı lr.ay- d ·· d .. 

lıctlctir. zun erıerın • aynı uı11 ramm or uncü günü k•r· 
aalrdaruu yakıDH taadııtı•ız Sayın 

Bu mrnlalcal•T• şlmtlige devam •dıJIOT. butan millet VekıJ Karadeaı&ıD, ıçtı•ai bır Y•· şılaştılar. Stadyomd11 başta 
it.atlar 1önJerUe11 erzak. ve tek. bır kaıp 'l'c tek. •ır Hf ruıa teıııısi!a teciav11ıoa •atuf Srıorcu Valimiz Osman Sabri 
inşa malumııi 6eJelleri luıtı11de /rf ılli Şejın ltra/ın- a!dıtı tedbir Ye kararlarını• ciaba /f~a/ olduğu halde büyiJlc 

.. d be 1 ·· ·1 b1t halk kütlesi toıp/anmı~tı. Kısılog GfT' 'l '71( merlusinden d• dim dık. GJ111lct• durda- 11
••

1 en mua t teaır eri iOrq · ., 
makh:dır. Çok temiz ve heyecanll 

Vıldgd em ine •erilEn on ııınu bu •temu ıunumuzdı! ı--------------ı bir oyun neticesinde Nec· 
bin lir2tlan verilmi~tir. 1(,.. «• ısblilt ve ıtan edlfi•'· Barıun rinft• 111omurelcr l<•r caıc, miati bire karşı üç sayı lltJ 
••lag amumt mtrlc~zind n asumctıı 1114111a11 ı•d.ur; llSt· ger güzüntiı cbetliget• lca.- /dmangücüne galip geldi. 
og11ca mıntalcamız d..ılıilin ''"" yıllara sııdıran ll•glllc. dur puııdGr alacak, d•kun- Mühım bir hasılat temin 
de qılcılan ve haura ujr•- J urlr. muieti iter· muıJcutıi ııımoz llir lcale, ôir 6ur, eden bu ınaçlarda ve temiz 
gan ıo/erin goptıTılması ıçin ı•ndııı ııôı Ô• Hiaıiı /.:ie lacli11dc ilcrl1111iı "'" gü.kseliı bir oyun oynayan Necmiat/ 
•ail tale6imi• üıerine ( 5000 lcctınin buta11 acı tarım da g•l•nda emnigetle durma- tıkımma bir kupa verecek· 
llrı ıın•rtlmiıtlr. t/.ıadir•"" •• laerab11i li•t- C•• ıarilııc•ktir. lırini vaıt buıurmuflut/ır • 
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İneklerde Arka ğ Ç S e V g İ .s İ . 
Bacaklann Tutukluğu Gerçi hepimiz görüyoruz ki Vilayetimizin alet ağaçtan yapılır .• Bild1ğimiz yazı kiiğıdıdahı 
· ki d her tarafmda ağaç çoktur, Ler taraf ağaçlıdır. ondan yapılır. 
ineklerin hastah ann an : Fakat bu çokluk bizi daha fazla ağaç dikmek- Tatlı soğuk pıoar sularım besley~n ve koru· 
Bazan zordoğuran ineklerd arka bacakların ten geri koyamaz. yan, değirmenleri ve türbinleri döndürecek akar 

tutuklutu görülüyor. Bu tutukluk çok defa fena Biliyorsunuz ki memleketimiz dağlıktır, öyle suları besleyen ormandır. 
neticeler verebilir. Bu hastalık görüldüğü zaman ki bir karış düz yeri bile yok tur .. Her taraf ba- Ormanlı ve ağaçJı yerlerde yağmurlar boldur. 
vaktında çaresine bakılmazsa çöldcşir. kalır, son- yırdır, hatta b:r çok yerlerimiz de dık bayırdır. Her yağmur bu gibi yerlerde sık sık, ince ince ve 
ra iyi edilmesi pek çetin olur. Memleııketimiz bu halde iken ve y~ğmuru da pek bereketlidir. Bazı ağaçlar suyu çok sever, bun· 

Bu hastalığa tutulan inekler bulunduğu yer- fazla iken sel ıhtimali pek çoktur. Nitekim bazı lar dıkildikleri yerde bataklıkları kurutur. sıtma 
den kımıldanamaz bir hal~ gelirler. Yürümek çıplak yerlcrd,. fazla yöğmurJarm yapdığı zarar- hastalığını ortadan kaldırır. 
. . I t lırsa ön ayakları e atlıyarak ve fakat l h h I 
ıçın zor a ı .. .. b T arı emen ~r sene görmekteyiz. 1 D "rileri tabaklamak için bazı ağaç arı~ .yap-
arka ayaklarını sürükleyerek yuru~e 1 ır. Demekkı bayırlardan ibaret olan memleke- raklarından ve kabuklarından istifade edılır. 

H taılğa t utulan ineklerin sütii az lır, işti- l 
as timizin ağaca karşı ihtiyact vardır ve bu ihtiyaç Ağaçlardan Reçina, Zift. Terementi ru ıu, 

hası gl. ,,jer. günden güne zayıflığı artar, h 
ua az değildir. Arazi çıpl ık olursa yağmur sula- Zamk, Şeker, Günlük, İspirto, Tanen, Sirke ru u, 

Buna karşı çare: l b" rı toprağı daha kolay oyar ve alır götürilr, sel Katran, Boya ve daha bir çok faydalı maddeler 
H t ineği temiz ve hava a ır ır yerde bulun. 

as a .1.. l l d yarmtıları yapar, araz.nin kiymetini düşürür. Fa- alınır. 
durmalı ve aşağıda yazılan 1 

aç ar.• yapma 
1 ır: kat arazi ağaçlık olursa bu zararlar olmaz. 1 Gördünüz mü ağaçların ne kadar faydası 

Evvla, iki kilo kaynar suya bır avuç kadar Ağacın faydası yalnız bu )eğildir, gerçi on- varmış. 
t 8 çiçeği atıp bir az durdurmalı Sonra, için- I d b·ı · · . F k b d • 

papa Y d d l 1 ·ı· t .. 1 arı siz e ı ırsmız. a at en e sayayım: Mademki memleketimi7.in de buna ihtiyacı. de yüz dirhem ka ar so a ı ogı ız uzu erıtı me-
. ve bu su, uzun boğazlı bir şişeye dold~rulup Ağ~.çl:r yer yüzünü l süsü lür. Havayı temiz- sö~lediğimiı gi?i'. fazladır ve Zaten memlekeli-

~1 • • ·1melidir. Bununla beraber aşağıdaki ilacı leyen. gonule ferahlık veren ağaçtır Ağaç, ya- mı zde ağaç yetıştırmeğe elverişlidir. o halde tarla 
ıneğe ıçırı h d t · · k zın gölgesinde insanı barındu ır, onun oduou, kömürü ve "Ol kenarlarını ağaçla doldurnıak, dik ve ehirde bir ecza ane e yap ırıp ıneğm ar a ta- J 

!afına yani belden aşrığısma sürmeli ve çeyrek ile, kereste ve tahtasile insanlara büyük yardımı uçar yerleri ağaçla beslemek ve her halde boş 
saat kadar iyice tJğmalıdır. olur. Kullandığımız hemen her avadanlık ve her görünen her yere ağaç dikmek hayırlı olacaktır. 

Eczahanede yapılacak ilacın r çetesi şudur: 100 " Alkol 1 Çünkü bu kadar faydası olan bir nesne elbet 
15 gram Tentür de Cantarıt. Bu ilaç yapıldıktan iki gün sor.ra hayvanın sevilmeğe ve bakılmağa layıktır. 
25 ,. Amonyak iyi olup ayaga kalktığı görülecektir . Kazım BULUTA Y 

------------------------------~--------------------~~~~~--------------------------~--------------- -
KOyl 
ha talı 

de görülen bazı mühim 
lar ve korunma çareleri 

Yılan sokması 
Köylerde yılan sokması görülen hadiseler

dendir. 
Yılan: cinsine göre sokh.ığu yerde ve sok-

tuğu insanda küçük büyük bazı alametler gösterir. 
Mesela yılanın soktuğu yer şişer uyuşur, eğer 

daha bOyücek bir yılansa ve zehiri tesirli ise so
kulan adamda bir gevşeklik kesiklik dermansız
lık baş gösterir vücudunda bir uyuşukluk ve so
ğuk terler peyda olur. 

Bazı büyük ve zehirli yılanların insanı öldür
dUA-0 bile görülmüşdür. 

Küçük olsun büyük olsun her hangi bir yılan 
sokınasında hemen yapabileceğimiz bazı acele 
tedbirler vardır. 

Evela zehirin kan damarları vasıi:asi'e bütün 
vncuda yayılmasını önlemek için sokulan yerin 
heınen üstünden bir bağla sıkıca bağlamak ve 
böylece bir müddet kan dolantısına mani olmak 
Iizımdır. 

Bağlanan yerin alt tarafı bir müddet sonra 
morarır. Fazla morarmasına meydan vermeden 
bağı çözmelidir. Bir saatten fazla sokulan yer 
bağlı tutulmamalıdır. 

Sokulanı yatırıp istirahata sevketmeli ve bol 
bol 11cak feyler içirmeli ve terletmeye bakmalı. 

• 
Vücut ter vasıtasile zehirin bir kısmını dışarı 

atar. Terletmek için de hep bildiğiniz gibi yor
ganla iyice sardıktan sonra yatağa yatırmak ve 
ayağa sıcak suyla dolu şişeler koymak kafidir. 

Ağızda yara olmamak şartile kan çıkmcıya 
kadar sokulan yeri kuvetle emmeli ve her emiş
te tükürmeği unutmamalıdır. 

Pek çaresiz kaldığımız tehlikeli sokmalarda 
sokulan yeri çabucak kızgın bir demir çubukla 
dağlamak fayda verir. 

Akrep sokmasında da ayni tedbirler yapıla
bilir. Yalnız akrep sokmasında amonyak sürmek 
sirkeli suya batırılmış bezlerle pansuman yapmak
ta işe yarar. 

Arı sokmasında da akrep sokmasındaki gibi 
hareket edilir. Ayrıca sıkarak arının iğnesini çı
karmağa çalışılmalıdır. 

Yemeklerden olan zehirlenmeler 
Kala.ysız kaplarda yemek pi.şirmemeli; bayat 

yemekleri yememeli. 
Kalaysız bakır kaplarda pişirilen yemekleri 

yemekle bazı zehirlenme vak' aları olur. Hatta 
buaa bakır çaldı derler. Onun için hakır kaplan 
sık sık kalaylatmalıyız. Bazan kaplar kalaylı ol
masına rağmen yediğimiz yemeklerle zehirlenme 
olabilir. Buda bayat yemekleri yediQ-imiz zaman-

larda görülür. 

Yemekler bayatlayınca bir takım mikroplar 
ürerler. Bozulmuş et. peynir, pastırma, sucuk ve 
yahutta konservelerin yenmesinde botülizm de· 
nen bir zehirlenme hastalığı görülür. Bu yemek· 
Ierden olan zehirlenmeler daha ziyade yez ay
larında görülür. 

· Yemeklerle ve mide yolile hasıl olan bütiln 
zehirlenmelerde ilk yapacağımız iş hastanın bor 
ğazına bir tüy veyahut parmak ~akarak kustur· 
maktır. 

Ayrıca bol su, yokurt, ve yumurta akı içirt· 
ıreli. Ve sonra tekrar tekrar kusturmalıdır eA-er 
bir müshil alması kabilse bir müshil vermelidir. 

Kömür vurması 

İyi yanmamış kömür, mangalla odaya alınır· 
sa karbon 1.umzu denen bir gazla bulunduğumuz 
yerin havasım zehirler. Evela adama bir serseııı· 
lik ve sonra bir uyku verir; eğer gaz fazla olursa 
insan uykuda ölür. Onun için mavi alevli iyi ya;·. 
mamış kömürle dolu olan mangalları zinhar 0 

: 

nıza so~mayınız. Böyle zehirlenmelerde vapıh~ca 
hastaya bol ve temiz havaya çıkarmakt r. 

Rukneft n FPthi Qlcavtuğ 
(Köyümün Doktoru kitabmdan) 

- /)evam ede,ek """'\ 



Belediye meclisi 
toplanıyor 

Belediye Meclisi 7 Şabtıt 9'10 Pcrıcm6• 1i11i11tle11 
itibare11 Şahat içtimal•rı•11 6111/•gac•• •• tıtide ııuılı 
ra*namedelci mevaddı müzakere •• i•t•' etl~cclctir. 

1 - Belediye fltrti •• resimlırintl•• 1932 M•li ıı· 
lı nilıageline kadar mrırızru z111J1•na •irııan ( 182#) lir• 
70 kuruıun tahaklcrılcdan te11sili. 

2 - 1933 Mali oılı ı•ı••İJte lc.tltır m•r•r• .1a•11· 
11a uğtıyan fJergiler lr.aklc.ıntla izah.at. 

3 - Hafif para cuuı11da11 tahsil lıa6iligeli lctılmı. 
yan ( 1813) liranın talı.alck•lctlan tensi il . 

4 - 1939 Mali yılı 6ıitç11inı "''nalcole i•r•ıı. 
5 - Tanzifat fJergi •e resmi t•lı•lclcalcatıntlt111 42 

lira 90 kuruşun tahaklculc.tlan te1ezili. 
6 - Bir Belediye .,em•ru lıalc/cı,.Ja. lctırtır ittilıa.1ı. 
7 - Kireçhane, De;irmentlere. Usan/cam mı11ttılc11-

larına iıletilen otobüsler için bir t•rif• t•11.1imi. 
8 - 1938 Yılı lcat 'i heı•p cetoılleri•i• tetlcilc ,,, 

kQbulu. 
9 - Belediye memarlalılttrınclan iirine to.gitı ola

nan bir memurun tastiki memarigıti H. 
70 - Audurı Ze'ceriqa Kefeli •e Scgit Gıi 1tlii.1 t11-

r3fmd1n verilen iki ta fcrırın maztı.'ctrHİ . 
11 - Sair eıorak . 
Sa11ın azanın 1 Şubat 9'0 Perıı1116• ıinü ••ot 

14 de Meclisi teşrifleri rica olunur. 

Gayri menkul satış artırması 
kıgmttl 

lir• 
M. Teminatı 

No: 

- -
1 19470 2 

251700 M. 

1.5280 
,. 

JIJOOOI 
.. 2 

450()() 
,. 
.. 

40000 
1500 3 

150000 • 
• 

2J200 
83000 

.. 
96200 • 
350IO 

195000 
.. .s 
,. 

3()()00 
35000 • 

iOOO 
7 500 

,. 

.55000 • 
55000 

8.500 
,. 

25000 
91SOO 

,. 8 
,. 

50000 • 13000 
6.5000 • 

tarla 
çalılı le. 

torla 
otl•k t1e çalılık 
kag11.lılc 

tarla 
fındıklık 
otla le 

tarla 
ot lale. 
lcagalılc 

tarla 
çalılılc '" otlalc 

tarla 
otla le 

tarla 
fındılclılc 
otlak 

tarla 
fınd· klık 
otta le. 
otla;a le.arı şık lc :ıgalılc 

tarla 
otlak 
otlağa karışılc kagalılc. 

me'Dlcii 

Çukur çayır 
kagmalclı 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

lirt1. K. 

750 56 25 

650 -18 75 

2000 /.5(} 

1000 75 

7200 90 

37 50 

350 26 25 

2050 1.53 75 

1400 105 

6eletliye Reisi 
Mat1mtrter Ye1rım6ıııılc 

~----------------------------------------10 
6i~OO 
55COO • tarla 

ot lale ,, 3.500 262 50 

Maçka hükUmet konağı 
inşaat eksiltme ilanı 
Defterdarhktan : 
1 - Eksiltm~ge lcon•la11 iı : Al•çlc.11. lc.oı11ıına 

metruk kışladan muaddel Hükü.,,.ıt lco11t1;ı iflşaetı. 
Keşif bedeli (9898) lira (Jj) k•r•ıtar. 
2 - Bu işe ait şartnameler "• eor•lc ıunlartlır, 
A) Ekıiltme şartnamesi 
B) Mulc.aveltı projHi 
C) Nafıa işleri gend ı•rt11emtsi •• •mamf /e•11f 

ıartname 

D) Hasrı.si ıartname 
E) Silsilei f iat cetvıli, ltaldıai lccıt/ c•to•li 
FJ Proje 
lstegenler ba evrakı Deft•rtltırlılr. •• Nafıtı nt•Jer• 

lüğünde görebilirler. 
3 - l:..ksiltme 5 -2-9.f 0 t•rilıitıtlc pıu•rt•ıi tini 

saat 14 de Trabzon Deftertlarlı;ındt1 topla11acolc cl1.1ilt111e 
komisyonunda gapılacalctır. 

4 - Eksiltme açkı elcıiltme s•retlle gapılaealctır. 
5 - Eksiltmey e tirehilmelc için iste/cli/eri11 742 /ira 

38 lcaruş teminat 'Uermesi. b1111Jan i•ılca. 11ıaiıdtılc.i vesi· 
ko.ları haiz olup göstermesi li.11111dır. 

Ticaret odası 'Uesikası, tenei11at mele tap 'O•g• m11k-
6aza t1e Trabzon Nafıa müdürlüiiinde11 ba iıi 611ş•r•hl
leceğine dair vesika. 

istekliler yukarıda gazılı ıan •• 1t1.att• bitin fi•• 
sikasile birlikt J Defterdarlıkta 111it•ıelrlcll eksiltme le· 
misyonu rtislii ine müracao.tl11rı i/411. o/anar. 2-4 

İlôç satın olanacak 
Vilayet Daimi Encümenindea: 

Hastanenin rötgen dairesi için (605) lira (12} lcar•ıl•lc 
ılô.ç t1e saire satın alınacaktır. Mao11klcat temi11atı ( 4j) 
lira (45) kuruştur. 8-2- l f O tarihine teıa,ii/ ctlc11 per
şımbe günü saııt 15 de vildget 1J1•lc11111ıntla toplt111acalc 
olan daimi encümende ihalesi g•pıl11calctır. lıtelclilari11 liı· 
tesini görmek içın tncümt n lcolemi111 fJe tolip olo11l11'111 
maoakkcil teminat arile mezkur ıan •• ıatıtta ••ciime11• 
miirocaatları. 1- 4 

Bina icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden : 

Hususi muhasebenin delikli taı metJlciintlclci tl•lı•ilaa11e 
binasının sabik icar bedeli •Zara (45) lir• dserlntl•• 21 gri1t 
mıiddetle arttırmağa çılcarılmııtır. M•v•lclc11t teminatı { J38) 
kuruştur. 8 2- 940 tarilıi•e çata• perı~,,./,e ıa•i •••t 
J5 de Vilayet makamında. lopLan11c111c olan tlaiml e11ci
mende ihalesi yGpılacaktır. lstelcli/erin m••alılcat tımiaet-
larilı encümene müracaatları. 1- 4 -- -

Mağaza icar temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Hu usi muhasebenin Muhittin geni ıolcalcdalci 31 110: l• 
moğosasının bir ıenelilc iiorı olan ( 45) lir11tl11n artırlfla 
müddeti on gün temdit e1/miıtir. Maealckat temin•tı 
( 318) kuruşlar. 29- 1-940 tarihi111 çat•• paıartHI ıaal 
1.5 de Vilaget nıakonıırıda toplanacalc ol•n daimi ıneü
mırıde •halesi 11opıl1Jcalctır. lıtdliltri1' ıncümııe 111irac•ıt
lafl• 

Vilayet daimi encümeninde~ 
Yalcarıda cins ve milctarlarıle lcıgmtt!eri yazılı hu/unon H usasi muhaseheqe aıt Çukur 

çayır lcögünün lcaqmolı.lı mevkiindelci 1 O parça gaurı ml!nk alura bed~lleri üç sene 
•e iç müsavi t•lcsitte ödınmelc ıizere 15 tün müddetle mıilkiyetleri satlıju çıkarılmış
tır. 2i-l- 940 tarihine çatan Cuma günü saat 15 de v i/iiyet makamında t opla naca le 
,./an D•imt eıtcimendt ihaleleri gopılacalctır. l stelclilerin karşılarında yazılı muvakkat 

temintıtl•rile mtskiır ıiirı "• saatta encümene muracaotları 4 - 4 
llan 

Sıra; öğretmen kür üsü ve 
yazı tahtası 

Lise direktörlüğ\inde 
llıc için 11optırılmasına lrisüm ıö,ülen ta/ehe sırası 

150 •tlel 1350 lir•lılc 101 lira 2' lcarııı tımi•atı mııoalc
lcatcli 6 atlet 120 liralık 9 lira tımitt.atı ntav•lc.kateli öğ 
retmcn lcürsiıü oe 3 tıtlet 60 liralılt. 4 lira 50 lc.u r uşlulc temi-
11•tı muetılclcateli gaıı tahtası 14 - 1- 940 tarihi11clen itiba
''" 15 ıdn mritltletle aıılc elcsiltınege lconmııstur. Şartname 
fır her ıan Maarif lcaleminde ıöriilebilir. Tic•rtt odasın· 
tla11 kayıtlı oltlalclarına tlair vesile!! ve muvakkat teminat 
makh•z t1e ya melctaplarigle ihale tarihi oltın 29 -1- 940 
t•rihinı müıatlif paz11.rtui günü saat 14 tle Hilkiimet bina· 
ııntl• lılaarif mitlürliiji daireslntle mü~tşelclcil komi.(gona 
baıvarmal11rı 4-1 

Memur aranıyor 
Trabzon Mmtaka Ticaret Müdürlüğündea : 
M,nt•lcamıs dahilinde münhal bu ra:Jtan ıurap merkezi 

Bcletlige ag•r i,leri11de istihdam edilmılc üzere ijorıtle ma
tıatltlit memıır tılınaca;ından (San 'at mele.tehi mezunları 
tercih edilir J tayinleri icra lcılınmalc üzere Mütlürlü;amü· 
H mir11c11atlt1rı il•n olu1111r. 1-4 

llôn 
Pazar icra dairesinden: 

Paaarda aanifataracı lımail 
Gtaaydiae S6 lira i lturuı ile iera 
aa1raflar1 Yeraete borçlu Puu 
kazaııal• yukan biilep köytladea 
löM ofullaruuiaa aecit otl• lı· 
bakı• itlt• borcuadaa dol•yı aynl 
kOJ b11dud• içiatle Tı,uaııa 934 
aart tarih H 5 HaroHa9a ka
yıtla ıarka• Ma .. llia oflu rarbea 
.. .ca ofla ti•alH ırmak ceailbea 
tariki aa v• kubat otlu ile mab.· 
9•t ve 9910 •etre m•rabbai bav· 
lu tarlaaı laııczedilerek 60 biHede 
22 buçak bıtr:.eaiH 75 lira ltıyaet 
taktir ve bu defa ifbu boroundaa 
dalayı açık a rtar•• ile aatılarak 
paraya çefri neıi .. karar verilmiı 
ve Hlıt ıOnü olarakte 9-2-940 
ouaa rilal Hıi t l' tayaa edilaiıtlr. 

Alakadar H taliP,leria aatıı 
rtallade yll:ııde yedi buçuk pey 
altoalarile bar. r bııloaaaJan ve bu 
fÜadl taJip çlitlDH Vcyl tabmia 
edilıaif olaa kıymeti• yüı.de yel· 
mit bttlnl bul•aua ıatıt 15 fİlO 
aoaralı:i ""-2-940 oumaı teai ıaat 
to aı birakılıcıtı ve bu ıründe 
berltata olur1a .. tıı yap.il C•2'ı ve 
dalla faı.lı malQmat almak iıteyea· 
Jerla Paaar lora daireaioin 94ıO 
~58 auarolu doayadı açık balu
ıaa fatlıaadlH auraeaıt ıtaı• 

&alt U.. lluu. 

llôn 
Pazar icra dairesinden: 

Pazarda Hü1eyin telatara 157 
lira 5e kuruş vermeğe borçlu Pa-

zar ltazaıınıa Hunar ltöyii ahaliıİD· 

den IİH• otullarından Muıtafa 

otlu Halı:ltı ve Şabaa otlu Muı

tafaaıo iıba borçlarında• dolıyi 

borçlular9aa Hakltıaıa meılulr köy· 

de oa•ıH kayıtla buluuao b:riai 
400 lira di;eri J O lira luymetiade 
llı:i kıta tarla4ıki 6 biHede bir 

hiHeıi 24-6- 933 taribiade bac· 

udilmif oldutuadaa iera Hlaı ka· 

ounu11a 103 iinoü madde1ia e tav 
fikaa bir diycce;i olup olmadı21-
aia blJdirilıaeal İÇlD fÖaderİ)CD 
davet varalta1ıaa naubaıır tarafın· 
daa .. rilta aeıruhatta mumailey· 
büa adreıi•i• ve ikametıibıniD 

meçhul oldutu bildlrilait oldu~un· 
daa İfbU tlavetia iliDH yapılma· 
aıoa karar verıimiflir. 

ltba illnıa aeıri taribindea it i· 
barea 80 ırno iç_inde iıtida ve be
JH ilı bubapta tut•laa bıciz za. 
bıt varakaaıaı karı• bir diyl cıfi 
olup olmadı11aıa bildirilmeai akıı 
taktirde eabri harayı devam olu 

...... teWlt ••la•İH kaim Ol· 

taık l•tr• "61 tlMM· 

Trabzoa ic ra d aireaindea: 
Açık arhrma Ue paıa1a tn 

rlleee.k ııyrlaeıık•l1l.a •• old11tıı : 
Gayrlmenkul• a buhında1i11. anki 

mab.aHMl eokaQı nwaaraıı: 

Kubalı köyü 

Şarltan aabibl uaatleri• tar· 
laıı garbell tarııtıam ııaalea H.cı 
Tevfılt eteadi fıadııth2• ıle molla 
Huaa ve tar iıtıbu c&aubea Veıı 
otiu vereaelerı ve kaiaycı otlu 
fıodıklı2ıle mabdut tuutıkhi'ıD 

7464116 tıi~ıede ~4j610 hııaeaı 
9H-i40 itıbar •laıru. .l-Ubl bıa 
HIİ muoıuamen .kıymet\ 7ö00 lıra 
tapuDUD ŞllDa& 9.Hı tari• ve 1!>9 
aumaraaıaaa M. 5u5n 

• Şarltao Kalaycı ı.>~lu Ömer 
fındııtıırı ıar1.>ea Uı.ua Mehmet 
otlu raıil~u ~imalea Vei• oa-uua. 
rı iıoaıltha"ı ooauooD U%uD aıteb 
met G2lı.ı ~eb111ot ladcAaı1e mail· 

dut fındılWt•o 74 61~6 hııaede 
~4at>ıo nıaacııı 9/4440 ıtıoar oıu· 

naara ıc 2-lJ6 lU hııaoaı ıuuoamaıea 
kıymctı J.:>UU ııra lapuuuu .:;tuDat 
\134 tarih ve 160 Dumaraa. ll.a· 
yıuı M. wrno 

Şark•D ve ıarbea ve şimaJea 
ıahir.u aenet tıaaıll.lıtı cenu°"a ıa· 

bıbi seıaet baaeıı ıie mahdut tar
laaıa ı ı bıa1ede :>. b111eıı 16 
ai11t1 itıbarıle ö •ııHaİ muhammea 
kıymetı 5UO lı ra lapunull ~ub.at 

934 tarıh vo lt> l numarHıaaa ır.a
yıtıı M. Jo7:> 

Art.ırıaaınn yapılıcaııı yer gün, ııaat, 

Trabzon ıcra Qıur•ııi oaaaıaaa 

~6 ~ W!O puartesı ıunü ıaat lf>de 
ı - ltbll &• Y r11aıı11lllllD artırma 

ıjaruıam•ll :lti·l·1140 ı.ar11Uncle11. ıu 

barell ıı38 · 1462 ıiu. 1111 ırabı.oıı icrıı 
dairesiııi.ıı a11ayye.11 aumarHıada 

Jl.erkaauı aoreollmeaı ıçin açık tır 
UiJ>.'1• yaz.ıu oıuiaıelıı.a ıaıua ıaua. 

uıat aıwax iıl.eyenl•r, l i OU p rLna 
mııye ve ~3;H~6~ uoııyaa nııllllliuıle 

.ıa•ıaurıyetıw.ıı:e ıaıırııua\ etmeliclir. 
2· A.l"lırmayı iilmı. 1' ıçta yukarula 

yuıh kıyw.u.u yliscle 111clibı1ça.t 

alıbeUnılu ll'IY ve1a milll bır lılaka.aı.a 
Leminat me1'l1&bll tevclı ecü!~ttr (ıı,, 

lS· i potek .UiUı alaea.khlarla clii•r 
allkdarıacıo. vıı ı.rillaJl llaldu 1aaip 
leruıuı ııayrıa•ııkUl hariadeJd au.ıa 
rıaı auıtııı1Ue ıa.u V• ıaaua.ta c&au 
eJa.u iıldiatarını itl>u Ula tatı.&iaclu 
Lllt.ıb&l'tı.D. yır.mı ııaa ıçıacl• enaıo 

mtlıbıwJaril• birlıkt. mHa.IU'iJatiııl1 
H bUclirw• l•ri icaı eliler. a.k11 .bal 
ele .ıauıarı ı.apı& 11ci1U• 1&bıt e._. 
clakya aaLıt IHMMtllilia payJqauıaclaa 
aarı9 &aiı.rlar. 

' oo.t.erlla ııtnıl• • art11aaya 
lfUrak cıd8Jller aruraa p.ruaa.a911a1 
uumut n JbWDlll 111&10...t !Uaıf 
n bıuıları t.e.mamu kaltal ehUf 
•• n Uatibar e!uaadar. 

1i Taylıı ecühm ıaawı.d& l&Jfi 
mwul •ç elif& ba&ırcWr.wa IOJU'a 
• 9'i -.ı-wua uw. MWr ...-

İlan 
'f rabzon mahlı:tme başlı:itabetiatiell! 

- Açık artırma ii; paray; çevri· . 

lecelı: ıayrimeakulüa ae ol· 
dağu: 

Oda ve aburu milıtemil 61 
metre •urabbaı bir ev ve 1427 
metra aurabbaı lıııabçe ve difer eY 

Gayri aenkulün bıaluaduRU 
mevki mahalleai ıolı:atı aumaraaı : 

Kindinar aaballeıi 
Talcdır oluaaa .kıymet: 
Biri 75 lira dit e ri aoo lira 

def erinde 

Arbr•aaıa yapılaoatı yer, rün, 
aaat : 

'l'rabzoa mahkeme baıkitabef 
odaaında 26-2-940 Pazarteıi 
rünü .. at ıs de 

1 - lıbu r•yri aeakuUar .. 
artma• şartaamı:leri 2 '>-1-91.0 
taribindaa ıtıbare11 55-9~ au111ar a 
ile Trabzon •ahir.eme başlı:itabeti 
daıreıiDıD auayyea auaarada 
berkHİa fÖre bilmesi içia 
açıktır. hauda yazıJı oJaaJnaaa 
fazla malüıaat atmak iıteyellier. 
ıtb• ıart11aa•ye ve oo - 9' 
dosya aumara ııle meauri
yctıı&ı ı :.c.e mur.u:aat etmelidır • 

:>. - iirtırmaya ııtiralt içia 
yukarıda y .. .ı.ılı ıtıymetıerıll yüzde 
yedı ouçu&u nııoetınde pey veya 

milJı bir baakanın temi11at ••it· 
tu::;u tev41iı edtıcadır. ( 12'1) 

-' - lpoteıc aabibi ıJacaıllı· 
larla dia-er aıa1tadarlar111 ve ırti• 

faıt baltıtı aabıpleriaia f&yri meD
kul u:ıeriadt=lr.ı haklarını buıuaHo 

fa ız ve masrata daır oıaa ıddıala
rııu ·~~u uaa tarıllındc:o ıtıbarea 

yırmı ıcua ıçıade evrakı mü•bite. 
ıcrııc uırlll'1• ı111emurıyc:tım1.1.e bıJ

oirmelcrı ıcap eder • 
Ak•ı nAıJe tıa~ları tapu •i· 

ciıile ııaoıt oımaaııtça aatıı t>edo· 
ıı nıo p;ayıaıaaaıad&a harıç kalırlar. 

"i - uoıterııttn "u11ae artır

maya ıştırak edea1er. Artıraa 

ıartaa.eııaı okumut ve lüzumlu 
malumata aJa14 ve Duaları tama· 
aon ll.aow etmit •• ve itıbar 
oiuauriar • 

5 - f ayiD edileD &&maada 
ıayri meakw ıiç dot• b•&"rlldık
taa aoara •• ço~ artlr&aa inaıe 

odıhr. Aacak artırma bedeli mu
bıa••H ıtıyıaetıa yuzae 7etmıf 

ıte11111 bulmaz en çok aı taruua 
toaııhüdii bakı kataak u:ı.ero ar
tın:u oa beı fÜD daha te•d.it ve 
onoeıuıcı ıuau ayaı autta 
yapıtacalt artırmada ea çok 
arLllMDa ıhaJe edUir. 

6 - üayrı mHlr.u1 keadııiae 

ihale ohıaan ıtım.. Qerha1 veya 
verueı.ı muıuot ıı;ıade patı.ya ver
mc:&a• .,.ıuaıe luırarı haabouıaarak 

ll.eudııiadeu ıvve1 oa yukı1ell. tek· 
hhe 1.>•ıwaaa ILıase auetmit oı-
duıu badaUe alm•i• ruı, oluraa 
u.a•, rıı"'' oıau 

veyM buhıAmazaa h•men ODbef 
ııuo ıuuuueua aı tırwıaya çıkarıwp 

ea ç ..>k artır••• uıaıe eaııır. 1-.ı 
ıb&l• araııuaaıu tark ve r•ç•• 
ııtuauır ıçıade yü,de oeıdea ıı .. ap 
uıu11•C•k laız ve aı&or z.ar•rıar 

11yrıca nuıtme bacet iaJaakaıa.n 

ıacuıurıyehaı:ı.ce aucuaaa tatıai& 

oıuuur mıtdae \~'-i) 
~eyrı wcı.ııLullar yuıtarıda ıö•terİ• 

hıA ~t>-:.:-~·:W tarıbıade 1 rab.ıoa 
w11h ıı.oma D1t,kİt&Dcıt 001 .IDda lfl:tU 

ııan ve ıuıterıh:n .rtırma ıartaameai 

aaırt.ıınue ıatu1oaaııı ııao oıunu.r. 

arbrwa be<leil auıhalllwı kırıaetın 

y uzde y11uwo beiUU l>ulmu n1• 
ııauş 11ı..y1111111 ıttau(ııu rııell&IU 01aa 
wıııır aı.ııcaıuuar l»ll.lllllllp Lı.lNG.& 

1>wı.ıaruı u ıı•yri :ıı11uu.ı il• .. .111.1a 

IMllUDlŞ aıcaı.6tl&Ul mecmuaadaa 
tuıay• .,;ııı:wu.aa ıın çok arlı..raıua 

taıınih.lu U».&ı Katwaıı. !1..1.cce aı·t1cma oa 
t><:ş uuıı u.wa wu.ıwL vu oıı oo.uıeı ıra .. 

l:.! a tı4U l:ıa&& ıı tiı.ıu ııyıu llM&tıa 

yapuaeu arw ma11&, beclıııı 1aLıt ıı&.ye 
ıwı a.ıacquıa ru.,;ıuuu oıaa IU.tcı.ı.· 
a.ıac:a.ıuı~ın o ıı•Y r1 wea.k w 11• t.aı11 
e4Hııııt a&acall.Ları lll11Cııu1ı&aıt&D fula 
ya Ç1J'WU wıarwıı, •ll ~ıı; arwaaa 
Ula!• 414i!ir. ööyie b1r b.Ce& e.ua. 
MIUJllNM .UUU• Y&i'lüa&I. n aa"
aa&eDl QDfW • 

ı uıayrı aulllli ltaacüaiM 1JaaM 
e!uaaa .ıu- ca.ıraaı V•ya ••ru•a 
aıuue& ıı,;ıaıı• JNU•yı vıtra.llH .aaa..ı.e 
&aran ... .IUUILRIU'U ll:Ulla&aaa ••v•&ea 
JAUtik ta1'üft. bıuuaa.ıw..e U&et.uf 
ıu.ııııu IMt411Hea1_..,a ruı euau ••ı• 
bll.IUomaıu. JUtm- 4tM'*f iılJl aUcle• 
i• aruraaııı ı,;ıkruı_, •• ı,;oııt uwaaa 
u.a.ıa ecl.Ulr. ııa ıaıu• ar .. ı••aın w.s 
va ıeçea ııuuar lÇAAc&• yb8ef t8ll 

a..ap e&uaaoaJl f&ll Ye ıütu &UU 
J.ar ayrıcı& 11.IUlla Aac41& ıı.a1•a••ı ... 
.... ..r11•W1W.M ıuwcaaa MUuiU ..... 
aaU.OUJ 

Gayrimenkuller 1akuu ıoaterü .. 
:llM-"40 ı&cUllllı&e J.'rab.loA ıcra 
memur!utıı oc&uıac&a ifou ıLaa •• 
ıoawuu aruıma earUwllal clalr""9 
•"~ ijla oıuv. 


