
ıelc-

u-
,. 
e-
i n 

e
r. 

1 

ı · 

ıl 

' 

IAHIP , SA$ MUHARRfRf 
IEKfR SOKÜT( KULA KSIZO~LU 

CUMARTESi 
23 

İKİNCİ TEŞRİN 1940 

• ·<- REX ve 
Barbisio· 

ŞAPKALARI 
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Bizde milli şiar 

Türkiyeyi allkadar eden 
billıa11a ıon hadiseler yeni 
Ye daha mühi kararlar •l 
•ayı ica .:>ettirmiştir. bazı 

ıaıntakalarda örfi idare ili
nı n bütün yurtta haya 
taarruzlarına karşı ccıri 
tedbirler ahn•aıı bu karar· 
ların mlhimmini teşkil edi 
yor. Hük6mctimizin b• ka 
rarları bütüıı Tilrk milleti
nin candan arzularıdır. Bu 
teaaDüt Ye milli vahdet tab
loıu, Türk milletinin yüksek 
karalıı:tcrine raalaaastur. 

İnkilip Türkiyuinde bi · 
1im bir hayat fel11fcmiz 
Yardır. Bu felaafe, ltu hayat 
düşüacHi cehcaaemi ateşle· 
ria yakıp kaYurucu tazyiki 
•ltında da kalıa aıla deiıı · 
mez. 'fürk aiJıctini11 nhun
da t•ten iman, dıaaiında 
hıç bır •••tıiı• yanaşamı · 
Yacaiı fikri ıabıt şudur. 
Yurdu içıa, aılli haysiyet 
ve bayraiı içi11 kaaıDı dö · 
kcceaıui b&lerek ye buna 
~öylıce inanarak aiJihıaa 
tarılan aiHet diaya ıahne · 
•ıaıden 111inmez, ııhncme1. 

lıtilıdilııı hayatıD şerefi 
yoktur. liiz iıe böyle şeref
ıuı kayitler 1.ltınd i' yaıamı 

Y• alııkın deiiliı. Hayatı, 
u:numi aörCiıle ele ahrıı. 

F.rdi cepheden .bayat ._ır 
kıy•ct ıaııaas. Yani, top· 
lutuk balıadelıu ha1at bıı· 
dca rag .. ct ıorür. Onun 

İ\io, b• .. toplului~ bır t~ca 
vuı vukuunda h:rdıa ca1ıı-

11uı lu7mctı yoktur. tıte top · 
huuiu yaratan, mıUi Yahdet 
l&blOIUPU k•ran fler furk 
ayrı ayrı böyle dufuııur, 
Vataıı Ye iıtıklii meuıumu 

kuııaıacia mncudıyetını bu 
tc•ıı, aıil d6t üacelerie ii · 
lettayin ._ir efya muabuııa 
de ıoren fcrcııerdea muto-
tcldul bir mıUet icaauıda 
bcpııadea eve! daha yakıcı 
vo ka••rucu cehennemi bir 
ateı olur. 

Yüz ıene aeri ve yüz ıe· 
llO daba ileri ııtmeaın naııl 
aınzular olduıuna iıtıklal 
barbı bize ögrotmiıtır, 

y ı n Trabzon Halkına C~~~+~~~:~J . 
Vilayet Makamından : 

Hlloimetç• ısıklu111 ı~rtJılrülmHI •• lc•r•rtılıı11uı .ı.,,,,.n. •. 
mul lıiilcıl111lerini11 21-11-9~0 Jın iıitarın tatbilciJH fer• Vıki/. 
ı,,ı ltı.ytti•c• k•r•r 11erilmiıtir . 

Bu itibarla lllftU'" r t.nuirtıtın töncdr11te •e lcarartılın• Hm•

,., 21-J l-HO perı•m'• ti1'ıü akıafftl Hat 21 •• c ... a fÜıtf 
alı:,am .. at 20,30 la c .. m.,tcıi akıamı ... ı 20 •• PHar •lcıc:ırnı 
saat 19 hçukta H b• ıuretle hır tı1n ı•rrm 111at ileri •lın•rtılc 
nihayet 1-12- 940 ıünil vı ondatt Hralc.i türılırJı ıurufl• iıra
ber ıöttciı?rmı "' kora/ima !JOJ1ll11caıı teıbit edilmiıtir. Böılecı 
1-12-940 dı b:!tün •m•mi v• hıuı.ut bi1tala•la n.i•arı11t•nee /ıf. 
kdtrıltti tatiıik o/u,.acaktır. 

•unun için lıa/k tar,fı11Jarı gapılacalc i,!er luılaıatatt aıa· 
;rda ıöst1rilmiştir. 

1 - Şelıırtle mühim ger •• ıollarJa Bıl•Jiııce lfttulceli 
olaruk ıalulacak l•mhalorJan. b:ıılca cııarıılrı lılç •ır ııılc iıwl•n· 
ti•r11.lmoı•c•kt. r. 

2 - Vıtri11 tın.airatı, ııılclı reklumlrır •• .. ır JışarıJcn tö 
siJ.kıcık Itır türtil ışıkltır gasalctır • 

J - Btntılar içine• u ufak bir ııılt hlzmui11i11 Jışarıı• 
ttçmrıinı tGlfiamea meni tccltiriır alınmadılcç• lı•r nı ,,,retle •l•r· 
sa o/su" ışık crt.cek lıır ltanıi bir ıı:g ıakılmıııaça/c oe kuU111tı/. 
magacaktır: 

4 - 3u itibarla lıer •v ;htig•cına töre ltlç olmtu,. eoin 
lıir vega ilai oıluının /lıncerelerini ııılc g•çlfuııcek •• pan.erı1i 
tamamt.n Joldurccak ıekild~ ia~ta kapak. 111ıa le.o!!• maui lc•••ı, 
fflllJ m a ptrdt. f.lt:ga CllOfl!Ja lll/c ftÇİrff1CJCCC/c. JcOJ• ma•İ •iyah 
k.ôııt '" bunlar• ••nıer llizu bır fJasıta ile ıılc.ıca k.ap•tacaktır. 
Varsa p•11cırclercen tQıka dijcr J~lilclır fie •!Jnİ ıclcilde lc11patı/a 
cak.tır . 

.5 - E•lerdı altmıı uattan "l"l' olmalc •~r• lambaların 
dzcrinı sigalı uega 1na1.1ı •u ••ıa ıigalı ma•i k.11/ın lc<iiıt ııkiıır 
u• pınc.,ıJılci /leTC•ltr inJirilJilcte dışa11can ııılc ıö•lkmHH 
•• da mak•adı t•mİne lc.'fidir. 

6 - OJalorın lcopıları 11ç11Jı1ı %aman ıo/al•r oe aralıklar. 
C•• fl•Ja camcçanlardeıt tlıştırııa ışılc ı•çment•sl içiıt f{• agnl şe· 
lc.i/J, icebıcl .. tedhirlır alın.acaktır. 

Bilhaua otıller, lolca•talar, kıraatlıanıl•rt lcah•ılcr ıibl 
•m•tH açık 1crl1rtlı tu ctltıte ~<•k diltlcal etli/melidir, 

B11 ı•rlcrln elcHrlıi Ct11"ek4nlı "' tık lc.cpı ile ışılclı I"' 
•çılmalcta •id11lc.lcrı1tdan kapılar açılııtc• dııtırıga rıılc. ıeç•e•,.; 
içi• h• ıerlerin lftdhrıllerintle ııılc •umu bölmeler fleg• çift lc.aJlı 
fOJltlmHı 14zı .. tlır. 

Xapılarııt önüne ıırıı ıeçirm•gen ae kan.atları ilr birini trı
Mamen. örtı11 iılı perd• ıerlleiıllir. Arıcak k•pınıtt açılrnaırntlan lttı· 
ırl olecolc lteu• cereıa1tı p1rtienin lca1tat 11• •itlcl•rlıel açmam•lıdır. 

. C~mlar, catr1elci1tl•r tlııarıga ııılc ••r,,.ıg•cılc. ıclcllde lcegu 
6ır Klfıt •eıa lcogu, mooi, ıiJ1ah boıa ilı maılcılencc•lctiı. 

7 - N•kıl V••ıtıl•rı : 
KarçztJa ve Jı11i•d• b11luntın otomo•il, otobı1ı, motoıiklet, k•ıtk 

ın•tor tibi it.er türlı1 motorlii ae mötörıl% na/eti fl .. ıtal•rı Ja e••ı 
ol•r•lc ıııklcrını •Ö•CÜTlcelılerdir . 

Ancak l>ıfıiütin ıııkıız lcalntaıı mi1mlcı1n olmadılt tolc.dirtlı 
ıalcıbftuuea ilı.tiı•ç haııl olan ısıkl•r (arke HJa öa lamialar) 
k_ılıf la •eıa ~•ıa mat1i cam fl"!Ja koya m•vi kalın lcifıtla maık•· 
lı olmak ıarttgle grı/crla il/lir • 

Bunun için nalc.ıl •a.ı taları de 11•karıda ıazılı tıdiıirlırl 
g11pt1c11kl•rllır . 

8 - Hultisa İı1tı111 Hluıle, fle tliler ı•rlcrde Itır "' Hrıtle 
olarıtı olıun cışarı ııılc alc .. ttirilrncgecek ıurette le.arar/atma iıiıtc 
itin11 edilıcıktir. 

9 - Y•Jı.arıJrı ıtuılı trdiıirlerltt olın .. a111ta lıımen h•,Jana. 
rak 30 Te1ri11iıa11i 94U Cumartesi günü akıamıntı lc.a

0

Jar ia teJ. 
bir/ır ilcmo/ edilecık flc • •kşam lan itib.trcn ışıkların ıöttddrıllnııe· 
ıi cııc karartılması ili tatbilc olunacaktır . 

/U -- Hatlc.ımısın ba m~hirn kor•nmc ili l%erirtJı bilhaıH 
dile.icat fÖıfermclt ri ve hu tdlijata aglc.ırı hareJcıtte bıılun.an.lar 
olurı• 3501 ıoyılı Jlaıif /cor11nm a lcı:ınunu 11a tegf i/c ı n ille d•frı ola
rak bila itiraz bıı lirattG11 ıirmi lleı liraı• kcJ•r ~ar• cu.,ı 
alı1tacektzr. 

Valimiz mezuniyetle 
Ankaraya gıtti 

-:;:::::....··~-~--
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ltalyanlar 
lsttr•h•t etmek üzııe 

bır ay mezunıyet •lın V.ı

'1mız o~m•n S•b11 1'dıl 
Çarıam/J• günıi lfnkuı vı· 
pu11ıe lstınDula gitmış re 
Yılar t .,e •aııye erk6nı, 

PtJrtı. dt:ledııe. H•ıKeri 

r ısı rı. teşt:kkuıler vı ft1•t· 
/Juar mumc•swcrı. VeKaıet· 
lt:re bagıı mudur/er, lüc 
c•rı•r ~c: spoıcuuu caratın

ddn uguruı11mışlardır. Va
Jımızc il ract1t:11ne kadtJr 
llft:ktUp~u dehçet Ertan 
reıuııet edecıKcır. 

karmakan,ık 
bir halde 

ricat •diyorlar . . 
Atiaıa 2:ı { a. a. ) 

Yuaaaldar lt>U kdometn 
a&UDiuıuada 1>1r cepheaia 
akı cenabı ü&er111de ltaJ7aa· 
lar1a •ıyail ıöalcadı!crı ite 
mu •• d .:meye ıırdilderiAi bil· 
cı1rıyuı1ar. 

Mulltetif Rektalarcia Y •· 
1ıa.o .k1taiar11aıa bu aok&a!ar
cıa karaakanıık bU' AaJde 

Partı Müfettişmiz geldi rıcat •tmokt• •ldUklan u · 
ıa11111or. Yu~q '!l'tluıaa

Bir müddettenberı An-
aua ~ol ~ea~ı bu ~attı ltai 

karada bulun A Cum•arı-
7•• hatuaı bır aoıuadan 

yet halk paruıı muıtakamıs aannı~ur, 

Halkevinde 
Namık Kemal recııi 

Büyilk ıair Ye vataaper· 
Yer Namık Kcmal'ia doj'u
mwıuıa yilzGDci yıl döADal 
ola1ı 26 lkiaciteırin Sab l'G 
akıamı Halk.eyi ıaleıuıada 

bir Namık Kemal a-ece1i ya
pılacaktır. Halkcvimizin va· 
taadaılar için yaşatacaiı 
bu gecede büyük ıairi iyi 
tahliJ edenlerden istifade 
edilecek tir. 

Daimi Eaclaende 
Vili1et daiat encllmcni 

Perıcmbe ıüaü Yali •ekili 
deierli mektupçua11ı Behçet 
~rtanın riyaıetinde topla-
narak encümene ait itler 
lıeriade müzakerelerde ba · 
lunmuı ve baıı kararlar it 
tibaı eylemiftir. 

Belediye 
Meclisi 

Belediye .!Sumerbankın 
akıiyoalarını ıatıa alacak 

Belıtiigı mtrliıi tldn ölleccn 
ıonİ'• reıı llurımmcr Yarımbıgı. 

fırı ri1ueti altınJe toplanarclc 
•Hra/ btltçeıi1tin faıılları tin· 
ri1ttic mii•akırtlırd• 6-lıınm•ıtar. 

3or•lan Haller1 8elıdivı 
rıiıimi~ t:euap v•rmiı 11c i~ahct. 
t• bulunmcıtur. 

Molozdalci isk•luirı tamiri 
i9in 3000 k.üıiir lir• trıhıiıat 
k.ubul eıUlmiıtir. 

Beletligemiı Scmerbanltı• 
Elıktrlk Şirlcttindelr.i alcıi9ortl• 
tını ıatııı aloça/ctır. Banrın. için 
tC1rıaılartla llwlunmalc inre A11-
karagcı üç lcişililc. bir lı•ıet tön· 
tieriltcelc.Ur. -

Btl,Jl11• m'cliıl bu •gın 
26 ıncı ıulı tünü ıaal 10 tla 
tekrar t•planacaktır. 

Üç beyaza bir 

daha 1 
Tic•rıt ll•mindı, #•s 

m•vkil tutın re ,,ktllı 
(üç bıy•z) remzilı izıh ıdl· 
len,· auğdlf, ıtfrlt Ytl k!• 
put bızin,•n •onrı. dor· 
•ünctJ bir !111ızm dıhı ıiı· 
nı duyuyoruz. 

1 ıtınbul gıztıtelerlodı. 
hımen her gü• bıhis mır· 
zuu edJlın bu sonuncu bı-
yaz'm. di/ırleri lc•iır ehım· 
miTıti yok•• dı. hırp bış
ltyı/ij~nb1ti. admı ıık, ıık 

tekrar ettirmık surtıtile on fırı 
çoktın fi'"'' bırıkmıı. gınıı 
bir ıöhrıte 11•/I olmuştur. 

• 
IJuJdıy kıtlır. şıker rı 

kıputb•zi kajar bir •eJıri 
elm•dı41 hı/de onlıt1• ,e · 
rlade gdrüne• '' 'd•hı dol · 
rusu gostırilıa (Beyız pey· 
nirln) bugilnkü şöh11tinlg6· 
rüpt• ı•ş••m•k mümkün 
•etJildu. 

Ferkıllde zamınlırm 
kı1mıt ölçü/1ri a•ııl dı 
tl•!Jlşiyor I . 

lfoı kocı pl1•salın lşgıl 
•d•n (üç bıyı:ıuı) ,.nınd.ı 
peınır gibi c6mıt bir maj· 
••nia yır ıl•cığı kimi• hı· 
fırını gıleiilirdi? 

Gün gıçtikçe: Bık•lım 
••h• n• türlü beyızlır be· 
llrecek I. 

Şimj///k bunı rıziıiz. 
111/ıh karılan. ı/1rtıp, b•
r•zlıtm•stn I 

Çulha 

Kaza Koograları 
Cumhurifet H•lk Pırti

•i k•zı k•ngreleri 28 l•I• 
lkm•I ıdil••* üzırw jıslı· 
•ı,tır. 

A•rkız kı11 ko11gr1ıl 
26 ikinci t•şrin ıılı ıi•Ü 
ı•pılıcıktır. 

P•rti Müfıttlslmlt kızı 
kongrelırlnie hazlf bulu111· 
c•ktır. 

Cemal Rıza Çınar 
~·===='===-~=======----c'-=--~~ 

m fettışı · Kayseri mabuıu AraaY•tlu~ aa*aili yaki
mubtereaa A. Hılc:ı Kalaç ııiaue ::SO ır.uo.metre ıçerde 
Gıreaoııda bır kaç gOn kal· ıa.ı ıaşe uaau olan t:.rierı 
d1k.ta• aunra \::uıamt>a ıü · ı ye 1 cpeGc!on t cu.rh.ruu ua. 
nü ~ebrımı:ı.e ~cimıı YC V&· '•"'• 1. ua.ı.aA '-~" u.u'"a. ... u · 

söndürülmesi 
puroa partı '° beledıye ve nuı uu aedth t•fİl.11 etmck
halkevı rculcrı, vıliyct ıda · ttu r. ou ıltcı Aarcktı •u 
re heyeti ve clechye azata· uı. it •1auıu tako1rac: lolo 

Dahilıye Vckilatınden rı bazı tücc r ve tanıaık!an rıc ~ &.aUcl.tlaJtrı Ua AraaYu'-
ıtıklarıa ıoa<lüril•cıi hak- tarafmaan karşuaaıaııtır. hık uıauı yaımaiAdekı İta!· 
kıRda ıtlea tebhiat nuruac li. Hı1mı Kataç, muhto- yau kıtaatıaıa •uYaıalaıı 
paıif koruama komiıyoau rem Yah•ız Uıman .:>abri ke11lmit olacaktır. ltaJya• · 
e•velki ıua Y1ll7•tto Vah Adal'ın hmaııdakı Ankara ıle Jarıo aıtütie hahade lıava 
'ekili Bcbçet Ertanıo reıı. lıtaobula gitmekte olciaiu11u akıuları laiİhz aYcı tay7a
liii altında loplanar~k pi. haber alıaca vapurda Yah- rei..ruua taa!i.t•ti ıa7Hiade 
aamaaaıcye ıöre gerek.en miıe miUaid olmuı •c tnr akım kalmaktadır. Jaıüuı 
tetbırlerın alıomaaı itarar mllıdciet ~öruıtükten ıoara tayyareJeriaıo muzaberetı 
laıtırdmııtır. Su CÜ•ieden şenrımıze Ç&kmııtır. V• aiır topcuaq• aaıekita 
olarak şebır ıçıncickı •§ıkla - Evetki 2uıı •ali vekilini ba:a.rla••••ı Epırde Yuan 
rııı maıkeleameaı ve lamba vilayet ulare heyeti reiıi i1erı bankitıaa yardı• et
mıkd~r!arının tcabıti ıçıo Ah Rıza ltılla bırhkte aiya. •ektedir. Yuq•alı&ar ••ı ce 
beledıye reııi, merkcı komu ret eden parti möfettitımiı nab:uıudaa aşmıı •• hal. 
tanı, emaıyet mütlürüadea dün ve b•~Oa ıiyarct- yanları Göriceye oakı• te· 
:~rekkcp bir komiıyon tc:ı 1er kabul etmıt ve partide- pe!.:rdeki kuYntli mey&iJ•-

1 edil•ıştır. Şehır ca8de kı d.ıu·clerınde metıuJ rindc11 çıkardıktaa ıeDra 
Ye ıokaklarındaki ışık1•rın olmuşlardır. ılcr. c:mı11wca11'. 
karaltılmaaı 20-11-940 S f d k k J 1 

. h. d o ya a ışı ara tı maıı F_en Papea tarı ın e baılaauıt 8' 
rincıkiouııua bırıncı 

1
;:. .. 

1 
S•fya L2 ( a. a. ) Dan Sof ya 21 ( 11. • · ) ili· 

deo ibbrren bütü1ı uuaun: bütun me.nlt:kdtt kısmı bır mauy•nın llnk•r• oüyllk 
'te buıuai binalard• da mu~ı ııık $Ondurme tecruiıesı ya · eı,ısı Fon P•p•a llur•d• 
a. h 111

• pıımrıt1r. Bu tecrübe, B" 2fl •••t k•i-ı•t•a MMr• IHl-~ .. m. ua.u U•\.l'ıhiu t 
l 1 ı <. •• < ,,c uJc.t::r Jjı.Jfl husu61 t•r~lllW ile T•,.. 

cakw. 1'1n ht1zırlık t•ıkil etmeldel/" ~· .,.,... 

Gübreleme meselesine ehemmiyet v•rilm•lidir 
bu•ur. Anupa ı•~ 

aarıtlı rDDrelerla fıydıılı-

11aı 1a71p •oucık ••tllıı Ç ıa
&a ••• •••l•k.ıll•iı u •• lı 
fOl •ıt aalı•ıııır. Olre7u vı 
119,.leaeae lldr JHllJJl\i ~f· 

fiti ble ~l\lltl•ll •ffCQl ıı.ı..&11· 

·~··••, ııt•fHler OH •IHt O•· 
at •IA•9111rıu. A11aıt koau ~ lal 

t• d•ıer •ır ••111• T• ·dır. 
"'•a.ı•ıaı• u..1a 1011t•u ..... 

Hır ekl•l• 1htl1ıcı &aiıı r.:ıl e· 
11 u oaa ıore topr•C• ku w • •l 
•er 111.o&eil4&11. 

Toprasuı tir fOk kuY .et re 
ı11tı1•c1 nr'1&r. Haaıar.-•• uı· 
!ıa beraıa11 Dlrlıl ••1.ıar l >V· 
ıa&a YHll•HU fe ba kll/f a:ni 

erıaea •• .nuca1•• e1.ıa b•Cl•· 
il• ll•r &aaaa ayal &<>P••I• ea.1-
ilrat o topta& .ll.1•1.na!f cı• ı• 
JR1'1&.lm•111. M•aua Oıılaı ıec· 
•e& lçl• lOpraıı •uata1au. ,. 
HlaJııu bir t•kU.-• 1tbre1emek 
Y• •IU•l•r UHl&lla aODel ıu•· 
ADae ~lfHraak Jcıp M•ı. ı •· 
ak ki. •ealeketlaJM• AO.Jet 

11••,G aa1aa ••ıawu. Ö•ıa••• 
daha ..oua baluMeH&la. Şi•41 
~· •...S..ıa• ........ 

ları•ı ıabrele•ekte rulıt 1•1· 
daa aı1117orlar. öualar ıı•ır.ı 

Anupa ıobreletial ve buua 
lla J&lAll blr 9e1Illial k11Uaal · 
JUlilC. 

1''akat iDtre k11Uaamıktaa 
••kut. eıualer yuıta•ll• t<~p · 
raı.tıa aJıaaa &uTfttl ı•ri ftl· 

••ltUr. t:ctaltr IH toprıl.lH 

bır•u11ul•• farklı •• •• • 11••• 
"' &.UfHt ahrıar . .tsu .. o.ptıa, 
t!i»pı•a• ın1ıe verae&, O• •Ort 
~urv•ll vır•ek •••ektir. tiaJ· 
Du&ı aeıaıı•.it•lıalzll• oualarlllaD 
ıdecı bırı Jr.auaaılaaklawır. 
t a!aıı buau ılı, •• ualt• Gı&•r· 
teli •• vuı.ı•, yaıuu AYcıpı 
aın•reıııll• ııcul caıa d•tu•ır. 
V• tuı.1•1• .1.a9ıtr. tter 1.aa~•••• 
ııeı cı•• &vV""Kıt ve nar •Alile 
•ıai ıaır•ı• verııur, ~ı iU •• 
1••Hıur . 

.&Yrupı &lbreai plllalubr. 
V•r41tl•l•l• altı&ıaı•ı beaap· 
1aaau11ı. . ~arca• mu••· a.raraa 
llll.1••· b&&aY •llfılu••I• V• uaa 
.ıor• A•r•"-' et••&• ••CJc.•ruı. 
AUUP• l•breaiae tletll, •ıtıı 
a.~•· u..7v.ıJ .ı-ı ~6911U.• ellım-

•111Jı JObr• • ekılld•rl•I 
l il bUlll • 

reı aııc• k ıçia nruaıU ıı. 
taaıaıaaı ıdl pıll ti•· 

y 11 gUrt uı 
tıru•::. öu•• ıa1ık oı•ut• 1•· 
rı Hraeurt•· b 1 , •• 

1 b hk iD titr. 
Hı•• ~ıt•c•t 1erd kı•la: 

plıı .. ••111• ,,ibl anl 
toı1a;1 • • 

ve bJJOUI ı. aa.ıtDı&lltUr. 
aııuuehsr d• pd d • ıttrl bOJ•· 

81dt1Ç ..... 
ktl o14UfUlllU:& bi· 

aa kulla••• A rrupıt ınbrHl 
!1Cl1'. H 

111111 •altarııııızuı ektl· 
71,aad•• tOPdöJl• ~ıaerae ou 
1111 artaıftır. ıtıtde 11Ufa1Aımb 
lOpııJdar4a• inayet elhDll bô· 

1 lr ,. 8h• 
Ha acı .. 

1 
kılac,ıttır. (SDıtata'. 

fQrQaOS•) tAıalltA laHCI DU 
aaoaJI& 

ODrt•l 70lla4ea top. 
Arrapı i aevc11t .IUrHl ue 
ra&ı11 •••••0 

"ta•ır. Hıtlbuld kireci 
aAıuaa.. 1 l .. praı, gılbrtıer çUrQı. 
ızııaa " 
mı•, ern.a••· 

roprıkl• yıtıcık kadır kt. 
reç bı1uıaaaıJ1'1r • .lı ekşilik il· 
~h•Uılıa. nrU•• ıııbrı.er kOI.· 
i•r cu.ıuıd.aa 101ı1 emuoıı11ll • 
Su ubıpt••· ıi:t\mit t•pr•~ y .... 
~d ~IC~ idl:Jhı' !JyJ.aı&Q&r. 
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Yeniyol'un ilmi tefrikası Na. 15 --------- ----
(YEN/YOL) 

~ıl satış Gayrime 
M11.h ilesi Ci ı Un um No-

artırnıası Eytam, era:rJ 
Maaşı alanl ra 

Yınıcuma --;;;;hçe ;;;;- 977 3oo )OD Defterd rlıktan : 
DefterdarJıkt n ; Tekaüt ~uta ..,e ara11til 

1 FfN0JK KÜLTÜRÜ 1 1 M~
0

Aİap 1 
1 FINDIK ZiRA~ Tı 1 "'::.~:..:: .. •· J 1 . _ ..... ______ .... __ --- Yukarıda cins oı evsafı ya•ıiı gatJrimenlc•lun açık arlırmtı s~r tıle l/<Ypıl 11 satış rn aşı almakta b11lmnnnl•rın, 

1it11i1ade mülkiqetin• t•lı·p .ıuh"r etmatliairıden ihalesi 6 - İ 1- 94 O torihindt.n itil1111en 
1.1 t 'l ytJpıltm .. • 6 I> birinci k nuncla maaı al· - Her nek11d11r dalları silkme sure 1 e •11 ti11 111itltletle u:ıntılmıştır. 

hasatta fmdık tamamiyl~ olg11nlaşır, iç nisbeti fazlalaşır S tıı 18- 11- 910 tarihine m -,adi/ p ~12rttsi ı•l'J~ s~~t. 14 de ft pılcc ;ından mo;a kelddcleri ••man re -
Fire azalrr: ayni ztJmanda biraz eve/ sövlediğimiz vakuı l•lil'l•ri _ ,.,, ; ma~lcartlt: ~10 7,SO k/ud te iıutlarıle ırlık.ıe tl•ftcr4 rlık m

4
ak

4
a- mi sen1tl11ri11i birlikt tir-

lırda husüle gelmezse de bu usulün tatbik edilemesina "''"cı •ar11c•all '' ılin o'•nur. _____________ m_,~ı_,_,;_lı_u_s_u_ .. _u_i_'ö_n_o_l_n_u_r_._ 

$ebep te meyvenin her yerde ayni qmanda kemale er- F d k k b 5 k 
memesi gösterebilir. Bunun Jçm hasat mevsimine 10 ın l 0 Uğuna 2 UrU~ 
ağustostan l eylüle kadar muntazam fasılalarla devam fia konuldu 
etmek "zımdlf ki bu da teknik şartlar bakımından bu. 
gün için imkansızdJT. Bu usul sayesinde harman yani Belediye Riyasetinden : 
fmdık kuruttna zamam azallr. Çünkü ıuluf kolayca fın- Şehir hallcının t1e billı'ISs::ı fukaranın başlıca kış 
dıktan ayrılır. Ve daha olgun olduğu için \olay/ıkla ku· lık mahrukat maddelerinden olan fındık kabuğur.un he
r u r. her ruualrna B ,./edigc kanununun 15 nci madde-;irdn 43 

ili - !f[}actan kendiliğinden düşen taneleri topla· üncü /ıl<rcsına istinaden Belediye enci mnıince (2~) ku· 
mak suretiyle yapJ/an hast oldukça güçtür. Bu usül Ka ruş c:~ami fiyat tayin edilerek bu fıgat Viliiqct idııre 
rıdeniz sahili fındıklık/art için muvafık değildir. Çünkü hcgetmce de tasdik edilmiştir. 
ftndığm olgunlaşma müddeti değişiktir. !ff}nl zam1tndt1 Fmdık lc.abuğunun bu sene için b ldem"a bu fiqat 
eylüle yakm hasat yapılacağma göre o vakıflar hara ize_:inden satılması ve elinde fındık kabuğu mf''rlcıit ol· 
ekseriya yaımur/udur CUfU halde uüfcsefc fiyatla !Olmok isteyen veya 'llermi· 

Netice itibariyle fındıkltuı mümkün meı tebe geç qenlerin fJegahut sair suretlerle b11 karar hilafına hare. 
dalmdan toplamak ve bu işte tomurcukların zedelenme kd edenlerin Belediqe mevzuatı doiresinde şiddetle tf'c 
mesi, dalların yerlerini tekrar alabilmesi için çok dikkat &İfl• o_lunccnlclorı ilan o lunr:r. -=- 4-4 

et•ek; mütehassıs amele kullanmak şimdi/iken iktisadı Sosa ve h nd k tamirat ksiltmesi 
olarak düsünülenidir. 

HllRMllN (F.ındık mah~ulünü kurutma) Vilayet o~i111i Enctımeninden : 
Türkiyede fındık mahsulünü kurutma çok lptidal Trabzo" - Kire,han• 11ol•nun 2+000 -9+500 i,.. 

bir. ıekilde yapılmalctadır. Ve mahsül kurumadan har el lcilometrel1ri arasıncialt.i 70(10 "utrelik şosa lrısmının 
mandan kaldmldığı için fındık tüccarları. büyük fabrl · ltı,.r:Jelc "' 1e•l•rin taıtsimi ile 500 mtlrelılc · osonın esas
kal6rler. Tekrar sergilerle günese sermek m~cburiyetin· lı ta11tirotı11t1 oit 2821 liraltlc hıif betl~li üzerinden "çık 
de . k11/makt11tlır ki bu çok külfetıi olmakta ve fazla mas· clcsilt11t~je lcon•lm•ıtu•" M•oalc./ı.t tamiratı (21.i) lıra 
rafa ba"'lanmaktadtr. Hatta fabrikatörler bu yüzden fab (il) lcar•llu. 28- IT-9'0 tarihine te.~adüf eden ptuş~m 

" 6e 1•11• uot ı 5 tiı Vi lanct malcamınJa toplanocalc olen 
rlkaları dahilintle hususi kurutma odaları. f urun/ar yap D ::f 

4 ai'!'t E~cirne,.Jc ihalesi yopılacelctıT. Keıif tıe 1ortna· 
mak işıne bile sarılmışlardır. Fındık ticarette yüzde muıni ıormelc iıtigınlerin her tiin Enciimın lcaltmine 

adin ağ cı ksiltm si 
Devlet orman işletmesi Giresun revir mirliği den: 

• 1 - Re.,,iri ,., /, ğlı M~ılcım ü f erıt bölıul hu 
dutlt1rı J JİlinJe S nt orrn•nınden c m'•,. ZJl!J.994 
metrek -p lddin tığGcı ı tılıı ıı!ctıırılmııtır. 

2 - Ba •ğ ~lar lr.~ıilmiı •• k b /c.l.,ı Hg lmaı 
gö .,Je ltaliıulı f1t! or r. • Jojımk h 'r ıP %iıettı olop 
1435,f82 etre l'Aik'aiı 1938 e 854.012 m tra mik'cbı 
19~0 seneat mtılctu tınd nd r. 

3 B fıcr g g imamul m.tr milc.'ıt!bın uhammın 

bedeli 191 ı s nes Mttktu tı tçi n 100 o~ 91() senc.i m lc.
f uatı içi 150 ku,.uştar. 

4 - /Jk ttmin t lcçısi 203 lira 78 lu~•ı ol 1' s · 
tııl rnuteakıp on gun iç nele l:at'i te innta b i onecalctır. 

5 Satış .5-11 940 tarihine m ~ adi/ Pasarteıl 
giinii soat or.tlörtt~ Giru n reeir r mı ğinde TAÜteşılckil 
~ O'PllSUttn lwz ,und• pılacaktlr. 

6 - itte li/~rin bu hıumstuk.i ı•llııam'tgi ı r elr. 
ıize""' Anlra~oda o ·man u u.,., miidrirlüjü !.tanbul, Samsan, 
Trnb%on nrmt:n çeoirgc müdürlülcleriloi ılct t.mizin oçka 
manferit bô'lge şef ligine· t.re Gümü şan• orman mühendis. 
fiğine ve Giresanda de'Oltt erman iıldmesi re~ir amirıi-
ğım• mü· caat/crı lazımdır. 2-2 

Gümüş yüz kuruslukların 
tedavülden kaldınlmaianna dair 
Defterdarlıktan : 

'den fazla rutube.ti havi olursa satllamaz. Bu yüzden onu •ıı talip ol11rılerın mııvalclc.at t«mi1111.tl rile ml!d•r aün 
- t h · ı· · · k t t b t f · · ilerini E • Gümüş yüz kuruşlukların yerine gumuş bir liralılc.-mu• 11 sııın ıyıce uru mllfl Yt! ru u e ayım usu , •e 1•11tt• nciimene müra• atlt:1rı . ; - 4 

bilmesi /8zımdır. ======== lar darp ve p iqas ıga kafi miktarı çıkarılmış olduğun 

- Arkoıı fl•T -

Tütüncüler orasında musobaka 
İNHiSARLAR BAŞM@lDORl:.ÜGÜNDEN: 

TQtQaJorl iyi demet Ye d1Dk 7apaa ekloller ara1ıı•• .mu•· 
~aka afll•ıtlır . 

Jlaabıka 20 Şa~at 19'1 4t Tıı~aoa. Pıdataaı H P11ar lılll · 
urlar ldarHl tQtln ~ıkıa ••lerlade 7ııpılacaktır. 

Her aokta•a Jıpılıoak •011 ıka•a blrlul ıelealere 10 .. r 
Ura lklntl ııtıalıre JO ttr Ura lkra•ly• Ttrllıcek oçoacQ. •or
•ıaot yt btf(Dtl ltlealtr birer takdlrD •• ile taltif tdllteekltrdl 

M111tHklJa lttlrall ıt••k l~la tQtlaltrla uktl••• kmhp 
turat•l••t ol•aaı, ••••t •• •eakltrl• •r l clH 'H re•ktı J•P· 
raldudaa 1ıpıl•ıt olm111,_dentlarla ıırlıklarıaı• tlıni •• te· 
ldllerl•l• m•atuım olm•ll llaımdır. Haatalıkh, Y•tll. Çtırnk •• 
YHık 1.apraklar .tem•t H dHkl•r•e• tdrlk tdll it •lmahttır. 

Muaa-.ıbJ• lttlrak t ık lıtlyealeri• Trabıoo, Pulatıııe •• 
Pnar labl11rlar ldartlırl Ziraat tubelerlrıt , ıucut t4ertk 
lıl•ltri•l yndırmalarıaı H 111Dııbaka bakkıada f11la tafdllt 
al•ak lıtlyealerla 911 ı•ıreltr ıklptrleriaı muataat et ılır! 
uaa olwnur. 1-4 

Paz•rlıkla tamirat 
C11atıı rl1et ıkolua .. 
lske•4ar P-• ı ,, 
Tntıka btJ ,. 
lı•ıt pıtı ,, 
Ca4ı b•Y o 
Hıcl Katı• ., 
KalaııU~l u 
Olkı .. 
Yeal ok•ldı ,, 

Ltra 
9S 
78 
60 
6 

us 
150 •t 

21S 
62 

75 

K • • • • • k · ı • dan. gümüş güz kuruşlukların 31 kanunisani 941 tari-
Op rU inşaat e Si tmesı . hinde,. sonra tedavülden lcaldırılması kararlaştırıl,-mş ve 

Vilayet Daimi Encümeninden : 1 hu itibarla 1 Şubat !-4 r tarihinden ltıbaıen artlk tedavül 
Tr•t:ıen _ Giresun snltil 110 1' nan 21+600 inci ki. ' l'fmiyeceğinden elinde gümıiş qüz kuruşluk bulunanların 

leRtıtr11intlılci Alc,ekele tlercsi izerint:lt.lıci köprü.nün bir 1 bun!arr malsandıklarıno, Cü':"huriqet Merk.lz bCJnkası ~u
•••iıllıll •• ,,. •• ,,, ,, lıcli1ıtle ;,., Si ;ç;n lt:n im lcılınan besı bulun'Tlıgan yerlerde Zıraat bankolarına tebdıl etti-
(2,50) lira f "./) lr•raıl•k K.eıif ôıJdi öurinden açılc riİmesi ilan olunur. 8-1.5-22-~9 
•'ıilt11u;ı koftalm•ıtar. Alut1oklc•t tıminatı ( 221) lira 
(2J) k.,.,,.,., 

21-11-S'O t.,ihine fctan R :.şemb günü s:ıat 15 
tlı Vl/lyd m•lcemınJa toplanacak olan D ıimi 'EıTcümen-
tlı ilaelui ••pılo• lctır. Keşif t1e şarlnamtsini ıörm~lc is-

Pazcrlıkla akaret icar artırması 
Meakii Cinsi No. Mıı"ltammen T~mfo•tı 

kirası muvakkat• 

tlıtttlcrin leer tin 'ncümtn kalemine tJe ta lip olanların •----------
lslcender posrı Bina 

Lira Kuruş l. K. 
-~ 

30 400 o 39 • cıo 
m•r1okkat teminatlarile mt.Jılciır gün ve saatta Encümene kundııracılar 
mür•caatları . 3-4 isken der p 1şa 

Pazarhkla kuru fasulye al1nacak 
Mnt. Satın Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - O ı6in liralı le. Jc.,. f salg 25 -1 l- 94IJ 

pıuarttıi ıaat ı 1 tlı. pua,Zılcla satın alınacakJrr. 
2 - Kiloı•nun t hmitt dilen bedeli girmı bir le • 

ruı ılli ıa.ıtttimtlir. 

.3 - Tı111inetı iin iıı ııi• liradır • 
4 - lıt,/clilt:rin HJ111/ ve ıeragiti,.i ö;renmelc üze· 

" iter ı•n •e paıarlılc öna tle muayyen ıa tte komis-
,.,. m•r•ceotları . 2 2 

rsoak 
lskender pcıa 
Ag /ilbo 
honçt.Jsi 
Çorıılıalbinosı 
içirıde .. .. .. .. .. .. 

.. •• .. .. 
Bel diy 

Môiaza 
nısfı 
Dükkan 
Mubeıha 

Dükk4n 

28 

21 
o 

75 

50 
35 

2 130 

6 .55 
7 50 
8 45 
9 80 

!O 80 
18 75 

Encümenind 

o 

o 
o 
o 
o 

" o 
• o 
o 

n: 

5 

3 
~ 

9 

.f. 
3 
.J 

' 6 
4 

O.l 

75 
6.t 

75 

12 
75 
37 
00 
00 
ıı 

Pazarhkla· b,ahçe y ri satıl~cak 
Uıuım Metre 

maraltbnr 
Maho.mmen 

h ,,J,./i 

k u~arrda cins 'Ve muhammen kiralıırı qazılı lJeledi
ye akarutı icarla'ı bir ay m iddetle pazarlığa bırakıldı 

Mnhe!lesi N•m rnsı V .. Hayet d imi f'ncOmeninden: 
Yak rı ı lıl 1 ri ... Jıpılııcıık işi btd ıt yuılı bulaHD Y~ni c mrı bağçe ı;eri 1977 300 100 

;mdan ttılipluin Salı tıe Cuma giinleri saat (14) tle en 
cümen · mürocaatlorı il n olurıur . 
---------~~~-~------=-;;_--~~-

Paıarh la mandarin satıla~~--ok•lla"d 2490 ııı1ılı ka u un 46 iacl Meslalo ( ) fıkr 111• Defterdarlıkta 
t vfıkao pJzarlıkla tamlr.mtla•I vııpılacıktır. 4 · 12 • V40 tarlala 

9ata ç11re• ı gQaQ saat lö d vll&yet makamıada topl aacak 
olan dnlml ., o Dm od lbaleterl 7apıhııaktır. lıteklllerla yapıla· 
•~ lşl rl Oğrenm k lçla b ·r gna enenme• kalımlae n talip 
olaalerı eılttlr gll ı u l l'lttı ııot••n• muauattlııı. 1-3 

Bisiklet yasağı 
B lediye Riyasetinden : 

B .ıı ~o(alcları11 iiıilcld lclr•l•ıar•i UırınHk•lc. 
M· Jan ve Maro1 caJtlelerİfulc Je1oı •l•rı 11ttic11i ııla,. 

ri11 e11 iıl le catl d•ri •la11 ia ''" tol<•J• lıallcı 16aç •• 
,,. 11/ulo intiz ını ihlal ıttilcleri a11la1ıltlı;ıaien, '• 
cotlJelır HrinJ• iiıikletle dol ı alc men cJilcrclc mes. 
icar cttddcL.,Je brı catltlel,,., io;lı ar !ıklar içintlı icr•ıi 
ticord ,J,n hiıilrlıt t11mirci e kir •ıl•rı11111 kalılc.op•ıa11• 
tla11 ifihrıren Pulatlu11e iıtilcemttinı 1iJ11ı ı•l inrindılci 
ölclcinlar• n•lcilleri karor •ltın• lut•r,tır. 

6•ı•retle ıe11i mınt.kal rına 11•/ciıt/ilıeelc el•n /,; 
silcltt tamir •• kirocılaruun Jci,•ı• ••rıctlci•ri 6iıilclet 
•• moteıilıldri arıc•k. rııaJig• eadd11;,.4,,. itib•r•11 lca
••A:11tııJ1111 •• lc•l• lcafla.ııııtdan Öt•'' 011111 c•Jtlı iurin. 
tlt talllfl •• HgraSt/1r dtfrilecfiind•11 hil•/ı11d.,ı laar1. 
A:nltrl ıı, tll•cclı t•mirci •e lcir cılarlo kira•• t•tac•lcla. 
'Jll •••r• 6ıl•tli9ıg• miit11ullilc alalctJ1111 .ce•aige kanunu 

d irtılın!c fıd 'd' t c:iye d .ıc eıi i.th o.u ur. ı-ı"-

Yuk rıd cinı oe efJsafı azılı ıa ri menlcalurı tem· 
tlitl•n /l 'lan açık artırmasmda da m lltiqrtin" talip zu
laar etmediğinde puarlılc sur tıle satılm k üzre ihri/esi 
18-11 940 t rılıintlen itihoren bir og müddetle rızatıl-
mııtır. 

/halı 18- 12 940 tarihine müsadüf çarşamba gfinü 
satıt 1' J• Oflı/ ca;ınJ n taliplerin t1t"ıtrni mezkurde o/0 7,5 
ma•alclcat teminatlarile birlil:de Dtflerdarlık makamına 
miir •antları i an ola.nur . 2- 4 

Pazarlıkla tamirat yaptırılacak 
Defterdarlıktan : 

oOI lira. luıif 6edılli Vı kfılubir k ~ası lıülcümel ko 
najı tami ı:ıtının temdidcn !JBl'rlan oçık elcsiltmesi gıi ıin 
d ti• t lifi ı.har etmediğinden eksi/i.me. p 1zarlık surrtrle 
gapılm k izre 18-11 540 tarihinden itı aren bir og 
m ~tJJctle azotılmı,tır. · 

/halı 18-12-1.0 tarihine miısatla/ çttrşamba ıü· 
nıi sa•t J-1 de ı•pılacajınJan şortn meyi görmek isti. 
gı•l1ri1t her gün talip/erinde ycumi me:ılcıi ·de Tıcuret 

odoıı '1t Nafıa Miitltirigıti fJesilc.aları ve yüzde 1,5 mu. 
fJalılcal lemlnatlarll11 6irlilcdı Def tertlarlılc makamrnfl mü 

flıC ... t.aı t l al Oı ar. ı + 

Vilayet daımi encümenınden : 
Nı mune fıda lığında bu anan mandarin meyveleri 

t•pton 'lJ IJO per Dkettde saretile paıarlıkl satılaC11ktır. 
lstekltlcr n 27-11-910 tarihine çatan Sulı ı nnü saat 
J5 de ntı:mune fidaniığ na gelmeleri. 
- - . - ------·--
Fındık kabuğu 25 kuruşa satılacak 

Belediye riyasetiDden: 
r ındık kabuğunun bir çav iına belediye encü enin

ce ( 25) icar ş C1%umi fig t tayin edıldıgı h.:ıldt, fın ık 
kabuğu satan ·hır kıs m rnüesseıel11in bu figatlll le.abuk 
so tmaclılcları laııldıgı dan hetcdıye kaı unun /.) ınci 
maddesinzn ( 4J} unc fıkrasının son hükmüne istinaden 

adema fındık le.ıran müeuıselerin d po/armda birilctuı 
tte b rıktıril cek. olu 1 lcabuklartn ô11Ledıge nezareti altında 
m -naoebe ile ·Oe iter gün bir bıJşk miiesscs11 deposu aç· 
tırıım le. saretıle bctedıgece tesbit olunun fiyat uzerınderı 
halka attırıim ..sına karar verilmiştir. 

Bu le rara muhaiıf h arekette bulunarak tagin olıı· 
nan g n<l.c depoyu açıp muk ı.rrer f ig-.t üzerlnd-tn kabuk 
sutmaktan ımtına eden mu.s!tese srıhih ve ılemanlarınıfl 

umur heledigegc müteallik ahkô. ·nı ctzai9e kanunu hii· 
k.üm.lerı daıreıinde ıiddetie tecıige edilecekleri ilan olunur. 
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