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~si başlamış .. 
~ Alman 
~) Taarruzu 

:eeca: • 

Büyük meydan muharebesi dün 
saat 

~ Al " a· inan ordusu nihayet 

14 de başladı 
!inkara 14 (fi il.) - Brükselin şarl11nda ve meuse üzerinde bu gün büyük bir 

meydan muharebesi baş/amışt1r. havans ajansi bu muharebe için bütün devirlerin Fe 
bütün memleketlerin tarihlerin kaydetmediği en büyük meydan muharebesi demektedir. 
Muharebe saat 14 de ba$1amıştır . 

t ır huruç hareketi 
>'•Pına21 mecburdu .. 
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A l11ıanya için lazım ------=~;,,_,=--=====-===========---===-=-

olan ıulbtür. Polon · H • k 1 
•tııd Yanın iti•l ve istila- a rıciye ve İ İ harici 
Ço ~ •ıı •onra ıulh ihtimalleri 

~.~~I değil, bütün bütün h k k d ı h t 
to ~tır. Maksat ve gaye, a 1 n a 1 Z a a 

vazıyet 

verdi ro.:::k. İfgalinden ziyade 14 'laı efıkleri ıulhe mecbur Ankara ( li. /i.) - C.H. partisi büyük millet meclisi gurupu bu gun toplanmış 
c k elde iıtihaal edilebile- ve hariciye vekıli Şükrü Saracoğlu son on beş günlük siyasi ahval ve hadiselerden D ~r. Polonya'dan sonra, bizi uzaktan ve yakmdan a/akader edenleri uzun uzadıye izah ettikten sanra bazi ha
ll~lllıarka ve Norveç isti· tiplerin aynı mevzular üzerindeki suallerine cevap vermiştir . 

ed 1 
da maksadı temin etmiı bulunan m a d d i ve 

Ctp~~iıtir. Zaten Şimal manevi bütün zorlukları an· su·· rmene ve Pulatanada 
..._ taiade kat'i netice • 1: cak ıulhe k'!-vuşmakla yane-
lla& ... ı~er iki taraf için ~a_hi bilecektir. Öyledir ama, H lk k 
clir~deiiJdi. Bunun ıçın· Almanyayı ihata eden :ror a evleri inşa edil ece 
ş· iti, demokrat devletler lukların hiçbiri müttefik 
lllllli Norveçteki Narvik devletler için varit değildir. Bir müddetten beri Is· 

llluatakaauıı muhafaza et · Almanya sulh istiyorsa, İn tanbulda bulunan Cumhuri· 
~ kifi görerek, Norveç'in giltere ve Fransa, daha yet halk partiıi vilayet ida
b up ve orta kısımlarında önceden istedikleri sulbü re heyeti reisi B. fili Riza 
t·~tladıkları hareketleri ta bugün de reddetmek mevki- Işıl Pazar günü Erzincan 
~atylemitlerdir. Alma~la.rın, inde değiilerdir. Almanya yoluyle şehrımiz gelmiştir. 
._, 1~da ve Belçika ııtıka · işgal ve istila ettiği toprak lirıkarada da dört gün 

thade vukubulan son ta· ları tahliye ve sahiplerine kalan değerli arkadaşımız 
::uıı~ı, müttefiklere, N~r- iade etmek ve ati için dahi fili Riza lııl parti ge 
t çteıu faaliyetlerini tahdıt fiili teminat vermekle istedi ne/ sekreteri Erzurum me 
t b"k kazandırmıştır l · ii anda sulhe kavuşabilir busu doktor Fikri Tüzeri 

1 41manya, demokrat dev- bu şartlar dahilinde mütte· ziyaret etmiş ve bu mey· 
~:tlcrle harp halindedir. Fu fıkler de suJhe talip ve ra- anda Pulatana ve Sürmene 
b~dtn, ıekiz aydan beri ğıptırlar. Halbuki, Almanya halkevi binalanmn inşası 
'11tkaç milyon askerin; silih için, bu şartları kabul_edecek için lüzumu olan yardım 
1) tı~da bulundurmaktadır. zaman henüz gelmiş değildir. vadını almıştlf . 

'llialcrde müttefiklerin do Şubalde ne yapmak lazım, Genel sekreterlikçe vila-
~~aıı hakimdir, a~luka · işte ne yapmak lazımsa Al . yet ve kazalarda yapilacak -=~,.""'~:ı.- ~ ~ 
"4lll Alaıanya müteesıır ol- manlar da onu yapmış, iha· halkevi bina/an için muay- C. H. P. Vilciget ltiare Heı•ti 

k41'1,J ~tadır. Karada, milyon· ta çemberini yarmak, muhasa yen bir şekil kabul edilmiş· reiıi B. Ali Riıa Iııl 
l · he.ıliycn Almanya har. - radan kurtulmak için huruç tir. Bu bin alarm kesif be E d 

lırdlf· 
ıa/c/cl1 

tıJı· 

~ 

Qlll b l il .J ıl · 16000 ı · d · sonra rzincana g i e re k 
t ıdayetinden beri ng · hareketine aeçmişlerdir l ue erı lflJ ır. pattı er • ı k zelzele felaketi kurbanlarm-
b. e ve Franıa ile esaslı 1· talya ile i~ birlig· 1• yapa- gene se reterliğJ Pula tana 
ır h .. s h ı· ı. b dan ve şehrimizin yetiştir· 

arbe ıirişememekle be- rak Balkanlar üzerinden ve ürmene a "evi in•· "'bet· h ld d. larınm inşası için ıo.ooO diği lcıymetfi.gençlerden kaim l'f mahıur bir a e ır • harekete geçmekte birçok 
'1-p ve bl ka vaziyetleri - k- ıı b - t kt' lira yardımda bulunacaktlr. biraderi müheadis Ferit Se· el l a u mut u er autoı erece ı B aı · R' 1 1 ı:ı d 0 'Yiıile Almanya, ay~i Almanya tehaddüı edecek __ . =-n=ı oc=ı .. z ... _a ........ ş=ı =n_n_k_a_ra--=a_n=-==z*'e=n==i=n=m=ez ... a-=r==ın_ı_.;.y ... a;..p=tı .. rm_ış;;,.t_ır=-. 
~llıda mali zorluklar ı~~- müşkülleri hesap ettiği içindir (: ) 

ilcta'' ~G ır. Ve bu zorluklar yu ki, ne pahasına olursa olıun ~ısa o a 
(r. l)ı ilden, civar ve komşu müttefiklerle doğrudan doğ· 

~llıleltetlerden kendisine ruya çetın bir mücadeleye 

Bir durak 

tiltilll olan maddelerin .. te~a · ı atılmıştır. Holanda ve Bel · 20 parama zorluiu ... 
ı .. ~ ~e ıon derece muşkul · 'k d k. hareketlerile bu lş ittifimize , röre Belediye, 
;'lllııtit. Bu şartlar içinde "j çı a ~. 1 t'lıt f eylemektedir Otobiia biletleriae yerine röre 
~Jan k h b' 941 iayeyı ıs 1 a • 100 para ve 5 k.uruı zam yaptık· 
~· D:ıa Ye ar 1 ıe- Belçikada Lüksemburğ Ön· taa baılı:ı Ço.ulı: EıirfllH Kuru-
ıı. ıne kadar uzatmak sadece ' b .,..'1fkül degw il tehlikelidir de.. lerinde başlamış ulunan mu içia cie ayrıH 20 para illve 

k h b l k etmiı. 
[) d'.. . .b. Al büyü mu are e er ve ar· 

Otel .. e liımbı~ ilkı, . mf an şılıklı taarruzlar devam et· Çcc:uk Eıirreme Karumu için 
~ "'U - ır ço arazı et· . k l Al ilive edilen bu yirmi paraya bir 
ttrniş olmasına rağmen - mektedır. Ba a ım manya ıey demiyoruz, yalnı• yirmi para· 
~'hıur bir halde bulunmak- abat mı olacaktır, berbat yı bulup vermılc çok müıltül ola-

ıuıll ._clır mı? Soiuk kanlılıkla yapı- cıkbr, ciiyonz. BiaaeaaJeyb, Bele· 
~ Al~ bir an evel lan mütalaalar, daha ziya- diye bu aüılı:illii ıöaiaüu alarak, 

~e kanvyuaı,mak sevda ve de ikinci ııkta karar kıl- ya yaptıtı yeni uadaa yirmi pa-
"' maktad r l r11ıaı Çeeuk Eairıeae K11r11aua 
''•··-dadır ç:~-ku" keaıdi · ı M.,, -a • U&A t k S k vermeli, yab•t ta, ehiu olaak ~Ull 
~ dabı fimclidcıı ibata Be ir ü uti Kuloksızoğlu -.u kqrut 1apMilıciaı. 

meselesi .. 
Adliye öniladeki otobüı dw· 

rafının kaldırılaıı olaa1ıod1D do. 

layı daha ıimdiden birçok tikl. 

yetler baılaıaııtır. Şehir Kulubi 
ile Adliye Oaü curafl birbiriH 
çok yalı:ia iae Şehir KulubG öaün. 

dekiaia kaldırıl1rak berikiaia ye· 
riıuie kalıaaaı elbette ki, ha!kıa 

ilıtiyHıaa daba UffH felirdi. 
Adliye öaü dört yol ıf :aı ol.ıkla 

beralter, çarııaıa da klp111 idi. Öte 
tarafta yel HHU dartiır, darHık 

kaldmada ltlr ıürü balkı topla. 

aak •ilrar n ulturu tia 11kt•1• 
vtftt..U.tır. 

DlreJı:"11, lqyuıcw 

B!Dft S'O~ôTt KUL.ilSIZOOLU 

Flatl 4 k1'ruş 

111.n ı•tırı 5 lcrıra#ur 
Oaauekak ; 121 • 123 - 125 

İnönü 
Belçika Elçisini kabul 

buyurd1S 
llnkara 14' ( /i. fi.) -
Belçikamn yeni llnkara 

elçisi bu gün çankaya köş· 
künde Reisicumhur ismet 
lnönü tarafmdan kabul edil
mis ve itimatnamesini tak
dim ~imiştir. Kabul esnasm· 
da hariciye vekaleti umumi 
katibi haz1r bulunmuştur . .... 

Valimiz Maçkadan 
avdet ettiler 

Teftiş ve tetkiklerde 
bulunmak üzere pazar günü 
Maçkaya g.:den Valimiz 
Osman Sabri lida/ iki gün 
devam eden tetkiklerinden 
sonra bu sabah şehrimize 
avdet eylemişdir. 

Holanda 
Kraliçesi ve hükOmeti 

Londraya gitti.. 
/inkara 14 ( il. /i. ) -
Holanda k1raliçesi ve 

Holanda hükumeti londra
ya gelmiştir . --

Hava 
Mayısın on beti olduiu 

halde henüz havalar ııın•a · 
dı, yağmur, duman, soiuk 
devam edip gidiyor. İlk ba
harımız iyi gitmezdi ama, 
böylesi de görülmemişti. 
Yaz geldiği halde henüz 
kıttan kurtulamadık. 

Yaimur, duman, soauk 
yüzünden ıayfiyeler henüz 
ıenlenmedi. Soiukıu'ya çı · 
kacak olanları11 hir kısmı, 
bir haftadan beri hazır bir 
vaziyette havaların açmasını 
beklemsktedir ler. 

17 mcı yıl 

aa 

a a 

iyiye, güzele, doğruya 

Petrol 
Be#ri'de R•-nan dajında bu· 

luJtara p~trol, bütün memleket 
içi11 hakiki bir beşaret o/da. 

Gerçi, medeniyet yalnız ma· 
kin~ dejilcir; makine medeniye · 
ti" eti, kemiğidir: Onura bir ruhu 
da olduiu şüphesizdir. Fakat 
ruhsuz göode neyse, eövduiz 
rah da ogni Jeğil ntidir 7 

Evet, makine mederıigetin 
sröotlesi ve petrol makinenin ru· 
hudur. Bi• ~imdigt kndar bu 
rahu dışartlan alıyorJulc. Bu, 
laşırna su ile dejirmın döndür· 
mık gibi bir ıtgdi. 

Şimdi artık ıugumuzu kendi 
ba;ımııfian çıkarıyoruz. Bi:zat 
Başuekilim.i•in. ayajrna kadar; 
gittiği sihirli m•yii iıte bu çe,ll 
bir kıymettir. Uğruna bunca kaun· 
l•r döktiijümüz topraklarımız 
şimJi şiihan borcun• ödegor. 
Erıincarıtla kutlur•rt o •.ı Be6"ride 
gülı1gor ,,. mcmısindın abıhaıat 
akıtıyor, yaşı .. u~un kanı, canı 
eür olsun 1 

Bir gazete 
Bu ayın başı•danberi lıta.· 

buldtı veni bir gazel• daha çıkı· 

yor: ·• Fasviri Efkar, , gaıetegi 

Bay Velid çıkarıgor. Çok igi, 
çok züzel .. Basınımız bir uzau 
daha kaz.andı. Fakat gaHte halk 
için çıktıiına, halkın fikirlerini 
taı•ir eltijirtt göre halkın dili 
il• ıazılmıı olması gerekir. Ye
ni gueienin adı bUe lıalkırt di · 
lin.ı ''e dileğine uggun deiil. 

Gerçi bıı isim bir baba ar• 
mujaıud1r. Ama dilin gidişine, 
halka, gençlije saggı bu armağa. 
tıı t•rih •agfalarrnJa tla bıruka· 
btlirfil. Bag Velid pekcilci kendi 
eseri olan "Zaman' ı diriltebilir
Ji oega "/stikicil., ismini bınim • 
segebilirdi; daha güzel oluyordu .. 
Sonra şu ":ıade,, 11i de bırakamı· 
yor, neden ? Hatıra I Halk ve 
C•mhuri!ld kanunu hatmı dtjil 
mi ? •'Ebu:ızigaoğlu,, dıwuk Bay 
Velide na kagbettirirdi ? Bir de 
o terkipli (Je aadalı lisan nı 7 

Bag Velid'den rica ederiz; 
baıün naile "mukanna, tarsin, 
irac, büngan,, QC bunlara benzer 

Tunç 
( Aı kaıı 2 d• ) 

=-=--==~-=============~ ........ ======:=...=====-==----
GÖRÜŞLER DuYUŞLAR 

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir gezisi intibalan .. 

-7- Geçen sayıdnn mabııt : 

Ba meydanın bir kaç yıl 

Ooceki şekli şöyleydi : Şu tek 
batına kalın knlaa •4'11cıoıa 
kendisinden dana iri yarı, daba 
heybetli ~lr eşi Tardı. beledl1enlo 
şimdi tahıll&tı tıaılı ıttltt dal· 
relerin bu bi ri birer kabnha· 
at teli .. Öolerindtkl ijrl bQfrQ 
ııll akaayı, ihlaaur ağaçları ıl
tıaa 11ndıll1e, •uılar atılar, 

ıaer 11nıftaa 11\tah öjlt, ak11111 
bQtUn Jal inaaalar 2ölgılenlr, 
gıleıl ıeçtDi 111rıtmeklı isti 
rahat tdtrltrdl .. Ayaı nzl1•tte 
bulanan 11Llraet oteli vı Ana· 
dohı atanı OnQadekl kahnler 
dt her çeşit loaaalı dolardı .. 
MtJdıa dQıeaılı, parkeslıJ toz. 
lu topraklı idi .. Pctrkt döştnell 
beaQı iki yıl olmadı .. Parkın 

meydaaı ıtakaa cepbtıi beş oa 
metre ileri 91kıktı .. Otri alla
mak Hrtlllt o elbette dQ11uı 
koaılı 0.f ~tf Jıl old• . 

Beltcll.Jt•la GaQadtkl kd· 
,.,. (Uraa Dflla..J • ~ 

mitti. Parke döşenirken kc ilen 
lrl 7arı atacın Uıerlne sOrOler
le kargalar 1conar, ıtltıncta otu· 
ranların nıtnnn başını kirletlr
lerdl .. bunun OoOne g çm k içla 
atacı bOyllcek bir çan asılmış 

tı. lurgalu ığ iCll konunca lrıle 

9u çalınır ve kuşlar ka11ardı. 

Onua içhı bu ad verilmişti • 

Aynı 111ınında adile muruf 
ba k.ıbvt rırndeTQ, mOl!lkat ye. 
rl idi .. b!i' ahbabıoıı!I orada bu· 
hışmı 1aatı ltıyln ederdiniz .. 
Buraya daha zlyed11 memurlar 
denm ederdi .• işte o tek a~ıç 
mQoasebetlle buranın lmıa VI) 

baslt bir tarlhçeslol yaptım .. 
Şu kapıdan içeri gorno n 

eamie de lıkeoderp:ışıı cıımil 
derler .. lk.i Uç ıeoe evPI ş!h'lP 
blr fiki r vardı: oauo öoOndekl 
medreae odaları yıktırıhp cami 
bQtDa eu .. ıuıııe meydana çıktı· 

CEVDET 11ll1P 
•·Aıka11 J, dı .. 
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(ooGouKçAi 
~ ./ 

Türk AnnGsi e 
Ş idi rirniz 
Türkün bahtında. Tarih 

boyunca Türk annesinin gö· 
zündeki nem. kalbindeki 
mukaddes alev. en canfl 
ifadeyi bulur. 

Harp meydanlarında ha
maset ve şecaat örnekleri 
9österdıkten sonra ruh/aşan 
J a bır Evlat, ya bir kardeş 
veya bir koca ardmdan yaş 
döken o llnne ... 

Beşiğinde yetim yavru 
suna içli. içli ninniler üfle. 
yen. Bir düğün derneğinde 
yasım gizliyerek neşeli Tür
küler söyleyen O flnne. 

7 ürk annesinin ninnisi 
hazin. Türküsü müessudir. 

Hangi oğul, bu musiki 
ile ruhunu beslememiş .,e 
bu Türkü ile içini doldur
mamıştır? .. 

Tanh ve asJrldr. Türkü 
harp meydanlannda tanır 
Yağız Bilar. Keskrn Kıflçlar, 
Zaferler, /vluzafferiyet/er. 
örs yapı/J kabad<Jyılarm ta
r1flerini temam/ayan unsur 
/ardlf. 

Dünyaya göz "'çan Türk 
yavrusu, ya bır sefer hen· 
gamesinde veya bir harp 
donüşü dekoru içinde ken
dini tanımıştır. Şuura yük
selen var/J'<lannda Ceddinin 
kahraman/Jk menkıbeleri 
ona ders, llna öğütlen ona 
kuvvet ve cesaret ... 

Çocukluğumuzun i I k 
şarkısı ; 

(Haydia sefere çevik kenafJar, 
Bıze lıtıkbal, zııfcırler 11klar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
Ve genç/Jğimizin ,· 

(loonü dc~ları, O ııüslu d 2ıar 
Ş.bıd olanların aoası ağlar 

lfazulmu,ı duımanıar, yel fİbi kaçar 
Kad r boyl ıwıı ey ga110 aua 
C oırn fodaolıuo fıı lı vatana) 

Çeyrek asrm vakayii, 
Bu şaıklfarm ilharm kadar 
çetın, ıfadesı kadar şerefli 
geçmiştır. 

Yaşam/an hergün tesa~ 
dufi bJr netıcenın lutfu de 
gıl, sarsumaz Dlf ımanm 

hakkıdır. 

lstıkba/Jn zafer müjd~ 
lıyecc:gmı Jj yıl once dili· 
mızıe ıkrar, kdlDımule tas
aık, ekva/Jmız ve ef'alimızle 
t~rsık eaen bızıerız .. 

lurk annesı hıç bir dt:· 
virde umıasız olmadı, siıt 

verdıgi yavrusundan şt.iphe 
1;;,tmeaı. O. yur:aa kuroan 
verdıkçe, /iıJah ~ndmde 

K.uı naıcırmaa ulvıleşecegıoe 
ınandı. Ve Tunç heykel gi 
bı J arı hın kucagın<la ı.ııuı 
dık aur u. auruyor ve au 
ıacak... • 

Şehıd annesi, Şehıdlerin 
muoarelc tcarııarlle $Uldnan 
V'. tan topraklarında hur. 
rahat ve mesut yaştıyacak. 
;;ehıdıerme saygı rıösteren 
uır nesıı ıçw,ü:: Dahcıyaı 
oıacak .. 

J3ugun anneler ösjüne
cekler ; 

Vaktiyle mağrur kartal· 
/ar kan/Jt açllrmayan hava 
1<urb11nl fi mızı saygı it: anar. 
nen, nur ve enqm semdta 
11mudd bız muas l>/fa.kı 

lan zafer kehkeşanıa11n1r1 
ı::.~r...ıyt.ll ve ebed1yet1 Kc.c1ar, 

Onliirm ıuhhJuna dua. ha
Llralarma saygı yukseltmek 
boıcur. u eda etmemızden 
r"ız "uyucdkliır, ha~. duya-
'agız. C,..ulha 

( Y8NIYOL) 

K zalarımızda 
tetkik gezileri 

Pulatane ve Pazarı 
2-

15 M•rıs 1 "!_ 

ş HİR BERLER r~----,---1 
i Kahvede Sohbet iL 

Mısır t vzii 1 Kooperatifte ~-------____,,~ 
Fındık 'l'ırı .ıı Sıtı, Koope- \ Ortaklara gübre Ne diyorlar 

ratJtıeri blrli~i m Umesd U ve 1 b l d N k J 
koop•ratır wQdür veldll Baba tevziioe aş an ı. e onuşuyo r ar .. 
Tl"'aiu bir mubarrJtlmize koo- Fındık tar1m satlş koo- - Ne doraiıı bu harp, dıtP 
peratltıo orlııkları bu gOolerde peratifi ortaklarına gübre nılyetlae ? 

mııur nreo:?~hai ve ortıklardaa tevziine devam etmektedir. - Dlytc,.k ne kıldıld .. Ak 
alıoaa lbtlyıtı o. tnlleri Oıerln- hma yatan tar3f1 : Karmca öle· 
dekl tetkikat Ye muamele bl Evvelce piyasa fiyatından 

Ptılatan 010 yeni bükQmet ett! kı,:e topln bulunduğu geniş d h h 1 ld • . . celi sıralında ksmntlanırmış ı · 
bir aahadır. Ve buradan k.ııaa- tioca tıemeu tevzia tı başl• na- 1 a 11 p~ lJ 1 0 ugu ıçm or- - u uaollol daha nutuk ... öy· bloaıı loşaatı yarıda ald ı . De· b ı ı ç ı.. Id ı kl ··b / k · t ın • cıııtıın eyöo •tm şt r. o .. f · ta ar gu re B ma ıs eme 

mir buhranım o her t 1r8 tt8 dur banın mahallelere giden ve 1 lemlıor. neden acaba ? 
11 ti d mırnltdturacılıt r önllDden •eçsn deli ltıtlyaç lçio'e bulunan or- ı mişlerdi. Son günlerde fiyat· - Dinleylclst kılmadı d• 

durd utu inşaa t raa ye ne e • takları bu haberin ç k memnun . · • 
vam edllm si ıcıo milli hOkO aaı C!idd", toprak halloden kur· l>ırakacaiı şuptıeılıdlr. ı far kmlıp pıyasllva uytlugu ondaa 1 
met tedbirler ald ı. Yakında, bu tırılmahdı r. Yaloıı teni15tııı b.emen baş . 1 için ortaklar kooperatife - O dı ne pdancıydı haa21••• 

gQ:ı:e l k~ ırnbamo btlyUk Cuıııbu- Kazalarımııda belediye bQt- lamıııuoa v~ tevzi muamel~ılnln l akm htılinde baş vurarak _ Almıolar her ınn 100· 
riyet eaerl tamsmlao11 c9k, dağt çelerlnin ber aeoe ne mlkdar ' ba•Jtleştlr1J111esiul Ye rtıbre gibi 

1 gübre a I m ağ l1 koyulmuş 200 tayyare kaybedlyor ? 
mk daireler b~r araya toplanll· para ile bıtlaad ıtını bilerek plyasadıso dnbs pııh_alı değil, 1 lardJr . _ o. bizim bllemediğtı»IS 
cak., halk ı,ıe rlni daha kohıyhk - ııoktal aazar roratayoruz . Me· d ııha ucuz Ohll8ıını dıleriz. ı _ _ daha neleri kaybediyor, bl11enl•·· 

la gOrrc k, memurlar, bol gUneş stl4: Bıı2no Sulatıaoa belediyesi d I p• . ki 1 - Şu halele için için çökt1· 
ve ziya içinde ç lış cak. milletin hılibazır bOtçealle ıeutde 300 Gelenler, gi en eri ısı et y~nş arı yor? 

p.ırsslle mlllete, bl ıe. ouurumu. metre pıırk.e yol yap ıblllr. 300 Rize portakal kooperatifinin Spor Hölgfsi .Pı ik let Aj n - Renim aklımın erdl~i da 
ıa yak.ışeo bir eser bu ' a t a n metrı park• yol blr kasaba ictimamda birliği temsil h~ı t'lrafrnd ııo tertıp ed ' leo plslk- ,_bö_r_ı_ed_ı_r_ı __ 
köşe l de de yQk -selecek, kua- baledlyul için mlltıim Ye ıonrı b I k .. 'k ' ıet teşvik mO'IR bıı kalarmıo birin· _ Da"'b!l•t nablyeahıdeG 
bıının içi gUzelleşec"klir . en enel geleD ınıumlQ bir imar e~. u unma . uzere. 1 1 clsl Pd~U gnnn Pulsboe 111hil sn k6 v k d bi 

0 K::rad "nlzlrı bu sahil kaznıı, ayılııc,ıı için bnıcealo bszı ta gun eYvel Rızeye gıden yolu Ozerlode yirmi kilo metre· rmeoe az !.18ıoa e ar r ' . 
~ ngto lstlh aınuıe şöhret kaza. sıllarıoden fedakarhk yapılma fındık tarım satış koopera · lik bir mesafe Uzeriad"' y ıpıldı ae yol açı"ıı~akmış ? 

k ı. lifleri birlig'i Tra.bzon mü 1 BrinclllAi Nf'cmlııı ı· •P(lr k11lO - Am ,o, ne iyi haber, bO nen bu kesaba ktsıt bir zamao lıdı r. M sa t, D.1!8 bayı çamur- ,.,.. ~ şumıt ~illi.. -?!Jrmenenln içlndeO 
r rklle iokılabımızrn arzuladığı dan kurtıırmak.hr. köyle kasaba messilli 8. Baha ı egin dün bnnden ŞDkra demir lklncille"i o lup d n 70 yıı;aoıt •ardığı ba ld~ 
çehre) i eliyor .. Hulran 00 be- arıtıuıda bir fa r ıt göste rebil- akşam şehrimıze gelmiştir. H sarı Ş •rPf nçı:ıı cn.Qğ tl t 1m:ıo Köprübaşı ve dıığbaşı mıutaka· 
iode de bıılkevi hln"sıoın te- mektlr. Kasaba b yuucıı aııhil· Tıcaret odası reisı ve sabık Oc ığı.ıdn :ı H ı>\hi \~ z rnmışlıırdir. larıodakl kOylerl görmlyenıer 

melleri stllrıc k. Cumhuriyet den uzayan ıoa c -tddeyl ikl Uç kooperatif m üdürü ve halk - c..~ vardır. ÇllokU yol yok. buyvan· 

bnlk pıırti tola, h~lkevi btnu l sene lçlnde parke döşetmek partisi idart1 heyetinden B. 1 ran la gldlleml1or •. 
· 1 mamkndUr. Bu takdirde esasen 

için ıo.ooo lira yardım Attığ fiti{ Saruhan berayı tedavi - ... ak:11 t köylO ntandaşıır 
d kOçUk olan pıırka, aoğu vo b tı 1 TARHAN RADYOSU haberi kasaba bnlk ı urasuı a evvelki gün stanbula git zorluk duyarak. ve taş, dikeO 

tıraf ları11dan bir hıı yJi geııişllk 
derin bir memou uiye t uyandırdı. mi~tir . Tarhan radyosu kısa dair• 31 deınedeıa bu JOliarı aşıuak k.a· Yermek lAzımgelir. O zaman .., 
Sporcu, denizci, kQ tür aevduı i l • Samsun tu··ıu-n tu··ccarla metre Ozerindo hor rüo Türkiye salıya lalyorlar tablt ? Puletaoaaıo tepelerlodek.i ahı 
içinde çırpınan tıası;as. ruhlu rından hamamçı B filinin saatiyle ründüz 12 de tür lcçe neı · - Net yap:ııınlar .. 

1 l l bl gllıelllkler kasııbıınıo içinde ı riyat yapmaktadır. l 
gençlPrlnta bu SLV ne 0 ııat toplan:nıt gibi çok eD'eı bir büyük oğlu 8. ishak Taşan - Şimdl yollan yapı ır, rı· 
aormeı. lftıım 1 ---- hat ederler •. • • • • maoıara dotar. evvelki gün şehrimize gel· 

Yeoı Helkevi blnaamın ça- Çınar miştir. Fındık ihracatı - Gıçco 2no bizim nllbef 
lışmaya ııçıldığ ı gnndeıı ıoara 1 ........... -------====--_, ____ ..::ıı __ =----=-.... taaı .. Dıtbaşı n hlyealH kadar 
Pulatlıan iençlerioden dı.ı tıa I . .. Evvelki gün lfnkara va- çıkmış, kOJ Hlerlnde köylU kar· 
gar seılsr işlt~c . ğıwlz: ts tıiidir. yıye. guzele, doğruya puru ile şehrimizden on bin dı,ıertmiz aruınd-ı misafir kal· 

Kasab!lnın oaml meydao "ıtı da p üç yuz çuval iç fındık ihraç· mış, dertlerlot ıormuş, köy aaa· 
k6ylQler iwlıin, p·ıııır j e vam e t r o 1 cat edilmiştir . dıklarıuı teftiş etmlı V8 bu me· 

Bu miktarın 6 bine yakı- yanda fıiağbaşıncbn SUrmeoeye 
nını birlik ve mütt:bakısinide bir föte yol açılmuıaı k6yltıler· Bir gazeteci 

Arkadaşla 
- B•ltarafı 1 de - çoğaltacalı içi11 Şirkete. kolaglılc le blrllkte k.ararlıttırıaıtlar . 

muhtelif tüccarlar qönder _ Ne ata, oe aıa .. o geçli· ' SÔd•ri •nf•mıgor, anlayan/ar Ca fÖllcrmHi ba/cımınJıın Ja fı.a/ka 
uomigor. Ba çeılt lccUmclcrle /•gdo.lı bir iı. Fakat ilan edilen .za miştir. Halen iç olar•k istok mez JOlları, çıkılmn yokuılan 

kalmamış gibidir. IJirfiğin gQalerca tırmandı, Daib1111aa 
istok kabuklu fmdıktan bu ulıftı n köylQaQo 70Jıuıllttıa 
günlerde k1tmağa başlayıp H ııkıohlar çekti&loe bi11at 

ikinci parti sevkiy•ta hazır~ ıatıtt oldu · • 

- Beştar fı 1 d 
dol• terlcibll makaleler ga.cma11n. manJa11 •onra far.la elektri c 

rıhıcakh .. Bu camle a ırlardao 
Hıdırellez yalcanlara tenzilat vapılmadıgını 

beri nem zı kılrın· ıŞ klm!>illr 
nekadıır ölU uQ'r&m ş 2eçmiştlr? .. 
Adıyla maruf suyundan lçeole
rln sayısı lııyuıd ve ltl yubsısdır .. 
Bu veılle llo o camii yaptıran, 
o ıuyu getiren "Iskeoderpnşaom 
bir kerro dalın r11bmet olıun 

cıınrna ı bu munsebctle bu şetıir 
de ser bırakıp geçenleri bo7ır

la yod tınoliyiı ki bırakmadan 
gOçeclerlu rulıları 11zlısıo ı .. 

Eb, artılr, buyur g idelim, 
parktı oturalım .. B ledi7e rei
ıimlzle onrada gOro,meyi yapı· 

rıı . D4b şehrin ieıilip gUrQ. 
lıcek çok ytırlerl nr .. Sıruıyle 
ker gQo bir tarafını dolaşırız 

ol n m ? 
- llay boy .. hkat vaUyh,, 

beled iye reı:.lle, di2~r teşeM.kUl

ler erkııuilt1 ve bıi lı uslll matbu· 
atta ııcoruş ek re ODdu sonra 
şebrl geı.sek ..... 

- Beocı geıip, dol•tıp, 

sonra da onlarla teıaaaı 7ıpar, 

Jlderaiuız .. 
- P~kl Oyle Ol5UD l ... 

- Soau var -

CEVDET fil/iP 

Hıdrellu, memleketin her 
gerinde b.nimıtnmi#ir. a. gü,. 
ltergcrd• halk /cır/ara gidiyor, 
elleniyor, bir tününü baharın 
ör. ha;rında geçirigor. 

De :ıl.tçe bahar baı;ramf ola· 
rak I Magıs tarihi kabul edil. 
mlıtir; fakat ,bu tünü henüz. 
halka mal edemedik . 1 Maguta 
oku.lLar t1e resmi dwirelcr tatil 
gapıgor. Hıdrellu ıü1tü de olcııl
Lara ıarıdan daha a.ı talebe gel
di;i görilü11or. Memurlardan da 
bir kısmı g• izin alrgorlar, ya
hut ıelmi_yorlar. Çünkü bütün 
cu halkı onu /ura gıtmıie zor. 
luyor, 

Bahar bagrammı 6 magıs 

günün• kogabilir mi giz. bilmem ?. 
Fakat bu iki günü bit ieştirerclc 
r.amandan tasarruf etıek çok 
iyi olacak. 

Hıdrellezi 1 Ma11ııta yapı · 
C'eririz. J::ıascn ba gibı "k.akaua,. 
iımi11le çinıenclcrin bayramı imiıl 

Elektrik Şirketinden bir rica 
i:.'flelc• bir ilan yapılmış : 

Bir cuelki ıene g aktı al mi lr.dardaıt. 
a•la 9aklara lıer kilov•ttan ıu kacar 
te11ZiLat gapılır diye. Sarf igotı 

Soğuksu 'lularm 

işiti9oru. Aca6a bu neden ? Bu 
ıe:k.iJde halkın ıgtlmad1111 ıarımış 
olmaz '111!JlZ ? 

Şirlcııtin bu seneki umumi 
toplantısında ~·ırket mcnıupJa . 

rında11 muhteıem bir .sat : ··Bu 
şitket etiketten ibarettir, hakikat. 
te şirket yok.tur J , , tlemışti. Ya 
pılan buçuk. i~ler bu sözün bir 
deliLi mıdır, dersiniz. ? 

Vazıgetm aıdınüıttlmasını 
dileriz. 

J:Jeledıyecien bir rica 
J'ubakaııe k.opru)unün kor

J..u lusıunda bugur;ek. bır Sl<tdik uar. 
IJuı auurı çucuk. tarın ~ark.ıp dere 
11• bu.ktı ku.1.rı ~ı k. :;ı,.; gö ıliugor, 

/ju ~•1<.ılde sarkıp ba1<an bir ço 
cuk, arkadu.~ı arlca~ından itiflcr
aı11ı, ı~ın m:rdı:g:ı.e aşcııı düşı

cel<tı . /1<.ı 11üıe once aynı şekilde 
bır lıcidıse11e cJ.cılıa ~alud olduk. 
U .ıamu.rı !Ja~rnı~tık. iJır kere da
na !JUZIJJOı uz : /jı.ı delik bı:ı on 
kuru~lul< tcUe kapatılabilir. 

J t:ııtık.eyı 011lcrnclc ıçın, meg· 
dana çıkmasını beklememek ıa. 

sımgetdıtmi .ıannedigorllz • 
det.aı11ede11 ou ıerin gapıl 

masını dilegorus • 

Tunç 

Su derdi 1 

layacağı umulmaktadır • - Allıılı razt olıun blra.,,er, 
memlekete, millete C!lnd .. tılı· 
met etme~ böyle olur .. 

..... 
Bugün 
15 Mayıs .. 

Hava şehitlerimizi 
anacağız 

Bugün saat l" de Bele
diye meydamnda Hava şe
hıt/eri ihttf ali yapılacaktır. 

Beledıy'! düdüğü ile açılacak 
olan merasime mülki ve 
askeri erkan, halk. Spor 
kulüpleri ve bütün teşek
küller. mektepler, asker, 
jandarma. polis kıta/arı iş· 
tirak edecektir . 

HAKKI MAHİR 

- Ataparkın blr ucuna k.O· 
nulmuş kamereyeyl belediye 
kaldudı, pukıo ö nOndeki me1· 
daolığıo orhsrnıı VHl a tti , . 

- Bu yer değlştirme11i da -
hamı reo.a oldu demek lstedioiz? 

Hıyır.. EH sen ue veazife 
~örmek. Uzer~ kuldmldı~uıı da 
bilemiyorum. Yaloıı blldiilaı 

şudur ki, eski yerlue, keyif çııt· 

mak, hususi btzmet görmek lçlo. 
konulmuştu g,. lib:ı ı .. 

- insanı bıızao \lyle 1 a t ı 
tutuyorl.ırk.I, tırdşmı, tıraş ... 

- Kortulmısk lçla kolayı "'' 
- Nıts il? 

C~vdet A\ap anlattı, Baldın 
ki. arkası aetmlyec"k "baaı 
ödllnç lkl Ura verirmhılaiz,. de· 

GtresıtQ rıodık lıtuyonu yiolı, o ılzl bırakır Ye bir dıbı 
mUdUrQ ve fındık koopıratltle- da yanıaı:u u~ramaz, dedi ı .. 
rı birlial idare meclM az111ıo- · SE y y AH 
dıa kıyme tli hemterlmls Dt. ı-------------
Hıtkkı lıhblr Durultan buına Maliye Vekaletinin 
ıebrlmtze gelmlttlr. 

bir tebliği 

. . 

Belediye, çiEteçamlıia bir gat~nor)1aphnyor, çif
teçeşmelerden de bu gazino'ya su alıyor. bunu aören 
soğuksu rençberleri tikiyet edip duruyorlar, beledi
yenin aldığı bu su•yun yarısı, onların yazın ziraat 
işlerinde kullandıkları ıu imiş, bu ıu alınınca tütün 
vesaire ziraatleri dururmuş •... 

-. da da bu~ gibi~ öğütler dinliyoruz, ?fakat belediye 
suyumuzu alıyor, reise yalvardık, etme, gitme, ıuyun 
hepsini alma, bizi ziraatsız bırakma dedik, bize « ben 

Maliye Vekaletinden Vi
llyete gelen bir tebliqde 
Devlet malı olup her sene 
müzayede ile icara verilen 
binalar şagılt !•rafından 
milli korunma kanununun 
tevfikan geçen seneki icar 
mikdarı üzerinden ştJgrline 
verilmesi ve şagıli. yani ge· 
çen seneki musttıciri talip 
olmadığı takdirde zuhur 

edecek talipler arasında kur'a 
çekilecektır. Kur'a her kime 
isabet etmişse o bina bir 
sen<; eı;elki iCdt üzerindet'l 
kt:ndisiRe verilecekrir. 

Geçen gün dört beş kişilik bir kafile idarehane· 
mize geldi. İçlerinden biri, bize şu suali sordu : 

Gazetenizin köylü sahifesinde bize « her zaman· 
kinden fazla t' kiniz >t ve « her zamankinden ıfatla 
toprak ~ lirünuz 1 » ôiütlerini veriyoraunuı. radyolar· 

ziraatı anlamam, kanun evela insan, sonra hayvan, 
en sonra ziraat diyor J » dedi • bizim orası köydür, 
kanunun emrj şehir içindir dedik, dedik ama derdi· 
mizi anlatamadık • Şimdi soruyoruz, her zamankinden 
fazla değil her zamankini de ekemiyeceğiz, fakat ne 
yapacağız, ne yiyeceğıı ne içeceğiz 1? 

Ümitsiz olmayınız, dedim, soğuksu belediye hudut. 
lan dahilioe girince belediye rciıiaıiz ıizi de dütilnür 1 
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HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 
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IEk D 
Tuz kayık ve hamaliye ücretleri 

eksiltmesi 

Fena. bir toprak nasıl iyileştirilir? 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

1940 mali senesinde Pulatane ambarlarına ıelecek 
700 ton tuzrın oapu1da11 ıohile t1ı sahilden ambarlara 

Geçenki yazıda ekip biçtiğimiz toprağın 
:eden ibaret olduğunu. içinde hangi maddeler 
t ulunduğunu, iyi toprakla, kötü toprağın farkla. 
~nı anlatmıştım. Dünya bu, beş parmak bir hiza. 
l Yaratılmadığı gibi her toprak da aynı ol-
~lz. KimilDizin toprağı daha verimli, daha mün
Ht olur, kimimizinki de aksi gibi kısır çıkar. 

ltta bell öyle tarlalar bilirim ki bir başına 
•trpilen tohum adam boyu başak verir, öbür 
}'anda başak kurur kalır. İşte bütün bu uygun
"~ıluklar bir birine benzemez haller toprağın 
cın . ' 

sıadeQ ileri gelir. 
l Ama gene geçen günkü konuşmamda an
~lbğun iİbi bir toprak az mahsul veriyor, kı
•ırdır diye elimizi böğrümüze ıokup oturacak 
dttiliı. Bugünkü dünyada ölümden gayri her 
:eyin çaresi bulunmuş, her der e bir deva keş
~lunınuştur. Bu arada kötü toprağı da iyileştir-

ek Yolları bulunmuştur. 
Çtıokü dünyanın bir çok yerlerinde köylü

:Gıı ÇQk az toprağı vardır. O gibi yerlerde halk 
·r'ha k~labalıkbr A~ a~~ide çok ~nsan yaşar. 
h 0Pr•k dardır. Şimdı bır ınsanın ehnde hem az 
l •ın de kısır teprak olursa düşünün onun halini .. 
§te o aibi yerlerde hem az topraktan çok uıah

•nl •lıııa. hem de kötü toprağı iyi toprak hali
ta~ ietirme usulleri kullanılır: liu suretle herke
•ııı Yüzu ğüler. Kaldı ki bizim memleketimizde 
t()Prak hamdoJsun boldur. Hem çoğu yerde köy
l~lllüzün yüzünü iyice güldürecek kadar verim
lı~ir, Fakat yurdumuzun her tarafı böyle değil~ 
~ıt l<.iıııi yerde de toprak islaha mu~ta?tır. işte 
tn böyle yerlerde, köylümüzün verunsız topra
~ şekilde verimli bir hale getirebileceğini 

llôn 
Belediye Riyasetinde~ : 
Z ınoı rnevlciindı eski imaret ıue genı ( Atapa.rlc) k.ar-

fııı J • •t ' llwa lc4.in Nt1ki6üleır1/ oıresesını •ı o ap Beledııt1 
"•11tına iıtimlcflciı1t1 ko.rar •erilen l 13,60 metre mı.ra6ba.ı 
~:•ıe rnüntehop Jcomsigon tarofınd~n_ IJeh~r metre murabbaın" 
I "al•11 dört lıra lcigmıl fasla ıoruıduıanden 37 JO No.li 
~~ltdigı iıtimltJlc Jcananunun 1 ı ci maddesine tev/ilcan bu 
'''"•tin tınaili ;,ın BeltJdigecı aslige lıulc.c.lc. mahkemesi· 

~· ltterac•atla ikt1mıi daoa ıdiltiiii. varislerden ıösteri· 
~1l •flreıte 6•/uramıgan S:ıadıt vı ı dunenın malümi •I· 
,.,~ ıiı1e ge idim/ak lcananunun 10 cu maddesine isti-
~ gtrmi ıan mğJt/ıtle ildn olunur. 2-2 

• 

anlatmıya çalışacağım. 

Şimdi diyelim ki elimizdeki toprak istediği
miz gibi mahsul vermiyor Bu, onun içinde, ge· 
çen sayıda size anlattığım maddelbrden bir kıs-
mının lazım olduğundan az bulunduğunu gös· 
terir. Böyle bir halde, o tnprağa içinde bulun· 
mıyan madde karışttrılır. 

Meseli diyelim ki tarlamız çok kHlidir Böy
le ise toprağımız ağır, sulu yaş yani fena bir 
tarladır. Bunu iyileşkirmek için az olan madde
yi yani komu o toprağa karıştırmamız icap eder. 
Ama bu sefer .bize çokça kum lazım olacaktır. 

kadar kagılc ve lıamalige ücretleri minalcasaga lconal. 
muıtar. 

ihale 30-5-1940 tarihine müsadi/ perşembe günü 
s_aat 1.5 de . Palatane inhisarlar. Müdürlıiğiinde yapılaca· 
tından talıp o lanların ve malumat alarak pey sürmek 
ıstegenlerin teminat akçe/erile birlikte ismi geçen Mü-
dürlüğe müracaatları ilan oluraur , 1-4 

lçtimaa Davet 
Birlik Spor Kulubündan : 

12-.5-940 Pazar günü akşamı saat 79 -30 da 
Parti binasmda fevktJ!ôde içtima1 kararlaşdmlan umumi 
h~yet toplan!ısmda nr~a~i ekseriyet hasil olmadığmdan 
n!zamnamenm on yedmcı maddesine tevfikan ikinci iç
tımaın 16 -.5 940 perşembe günü akşamı saat 20 de 
yif!e Part~ binasm_da yapılmasına karar verildiğinden YPV· 

mı mezkurde kulub azalBrının mahalli mezkürde hazır 
bulunmaları rıca olunur . 

Belki de bu kadar kumu bulup tarlamıza karış
tıramıyac•ğız. Onun için biz tutar kum yerine 

tarlaya kireç dökeriz. Kireç de aynen kum gibi T eros izolasyonu ve Kanalizasyon 
fazla killi olan toprağımızı daha çok verimli bir k 1 
hale getirebilir. Kireç kumdan daha kuvveulidir. inşaat e Sİ tmesi 
O demektir ki daha az kireçle biz kumun gö· Ticaret ve Sanayi odasından: 
receği işi gördürebiliriz. 1393 lıra 25 kuruı malcta bedelle TralJJrnnda Moloz 

mevkiinJ.e yeni inşa edilen Borsa bina5ının teras izolc.s-
liu anlattıklarım size bir fikir vermiye yeter. gono. v e lcanalizasgon inşaatı, ıörülen lüsam üzerine yeniden 

Her birini ayrı ayrı almıya lüzum yok. Herkes açık usuUc eksiltmeye ko,,ulmu#ar. , 
Elcıiltme 17 Magis 940 Cuma günü ıaat 10 de Trabzon 

tarlasının ne mal olduğunu, neyin çok, neyin az Ticaret ve Sanagi oaaıı binas111da toplanacak komsigon 

bulunduğunu bilir. Geçen seferki konuşmamızda huzurunda yapılacaktır. 
kumu çok olan tarlanın nasıl, kireci veya kili Taliplilerin elcsi/tmege iıtirakları için 101 lira 50 

lcara#ulc teminatı ~• 940 yılı Tic uet odasında kagztlı 
çok olaa tarlanın nasıl olduğunu anlatmıştım. Za- olduklarına dair flesika ile bıı ;1; gapaiilecekletine dair 
ten bu bellidir. İşte ona göre eğer toprak fazla reımi mtılr.amlardan alınmıı elıli11et vesilcaıı ibraz etmeleri 

killi İ~• ve yakınlarda kum bulmak kolaysa ıarttırl.. . . . . 
. stalcLıltr evrakı ke~f ııeıı Tıcaret oe Sanayı oda· 

kum, yakından bır ırmak, dere vesaire geçmi- 1 sında görüp okuyabilirler. 
yorsa yaai kum bulmak güçse kireç karıştıra- Ecsi tt n!Je i~t it ı~ ell:~(!uira iJ~C~arda SÖJllınen giin Ot 

k k 
. l" h d. . . saatta Komsıgona maracaat!arı ılan olunur. 4 _ 4 

ra topra ıs a e ılebılır. 
---=-- ı· ı,.. Uaia paylaımuındao hariç kalırlar. 

. t Ç k İ İ Ç an 4 - Göıterilen günde artır· m 8 Trabzon icra memurlu2uadan: maya iftiralı: edenler, Artırma 
ALKOL ün fenalığı saymakla tükenmez. Tİ· Satılanıa ıayrimeakuliin bu· ş.rtoamesini okumuş ve lüzumlu 

marhane ve hapishaneler bunun en gu··ıel misalidir. luadu2e yer: malümatı almıı ve bunları tama· 
men kabul etmiı ad ve ihbar 

Onun için içki içme 1 Kılaflta köyü olaaurlar • 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Satılan ıayriınenkulüa oiHi : 6 . Tayin edilen umanda 

Otl .. k ma tarlanın Üf hi11ede ırayri menkul o, defn bı4rıldık· 

Hurda demir 

satılacak 

Vilayet Daimi Encü

meninden: 
Nafia ıobarıodı mevcut 

4068 adet hurda.demir 2490 il· 
-'ılı k.111uauıı 46 iııcl mıddHlnlo 

(A) ftkroına tevfikan aatılBcak· 
tır. ~2-6 -ıao tarilıin• çatan 
Çarıımba glluU 11at 10 •• lba· 
le1l 7akılıcatıudaa ıoraek late· 
yealtulı:a Nafıa aabarıaa H ta
lip olanların encUmeııe mUracıa-
ıtları illa ohıour. 2-a 

KAMYQNALINACAK iki bi.aeıi tan aoora eo çok artırana ihale 
Salılaa ıayrimeolculün hududu: edilir. Ancak artırma bedeli mu· 
Şsrlcao aabibi aenet haoeai Ye bammen kıymetin yüzde yetmit 

lıyaa fuıdılthg-ı ırarbeo Kurd Oilu beşini bulmaz veya satış isteyenin 
lıyaa faodıklı2'ı şımaleo Seyit •0 ilu alacatıoa rilchani oloo di§"er ala· 
lorahim ftodıltl•feı vo oazao Ko'aa caklılar buluoupta bedel bunların 

Vilayet Daimi Encil
meninden: 

Nafia d:slreıi için 938, gJ9 
modeli Fort veya Şwrole as 
kullaoılauş bir klllllJOD ıstıo 
alınucakhr. 23 -5-94:0 tarihine 
Çdtao ptti•mbe ıuou ııtıt 16 •• 
vil4J•l mıkaııuı.ıda toplanacak 
olan llıimi eııcilmeod• ihalHI 
1apılacıaktır. Ştlrlnıııııesloi gör· 
mek iıliyeoleruı uer gtıA enclıl· 
men lr.alemAatt ve talip olularıa 
meıktlr gUa ve ıaatta encUm•· 
11• mQracutları. 2-4. -

oğlundan huinoyo geçen tarla co· O gayri meakul ile temin edilmiş 
ı:ıubea yine lıyas fındılı:tıg-ı ıle alacı !darının mecaıuundan fazlaya 
aabdut Tapunun Şubat 938 tarih çıkmazsa en çok ıırtıraııın tanbbü · 
ve 49 au .. ara ve 6:>14 metre mu du baki kalmak üzere artırma 
rabbaı on beş giia daha temdit ve on beşicc 

Muhamae11 kıymeti: ~9.6 MO cumartesi günü saat 10 da 
Tamamı bia lıra yapılacak artırmrda, bedeli satış ıı;to 

Artırmanın yapıla.ağa yer, fİiD,ıt yenin aloca~ına rüchımı olan oı 

Tra~zon icra dairesi ~o~asın9a ter alacaklıların o gAvri menkul 
14 Huıran \140 Cı&aa ıuı:uı aaat ile tomıa edilmiş al cı1klan .ıtc 
14: do muuadao fazlaya çııuıı k şartile, 

1 - lıbu rayri moak11llarıa oa çok artırana ihuıe edıllr. Boy 
Pülvelizatör alınacak artırma ıartDBı: .. ai 15-o-9•0 tari le bir bedel elde ediJeme:ıse<ihalc 

Arsa Satış Artırması 
Vilayet Daimi encü

. meninden: 

binden itibaren 939 675 aumara ile yapılamaz ve •utış talebi düşer . 
'fraazon icra dııiruınia muayyen 6 - Gayıi menkul kendisine 
numarasında herkeaia görebilmeai ihale olu•ao kimse d.,rlıal veya 
için açıktır. llanda yazılı olanlardan 
fula malü.mat almak iateye!ller. verilen mühlet içinde po rayı ver· 

1 
2 
8 
4 
6 
6 , 
a 
9 

Cioıi mevkii mesııhaaı 

Dllkk&a araııı Kuııu• ~ere tabakhane 116, 96 M2 

.. ,, ,, ,, ,, ı 70, 79 .. 
,, •• .. il ,, 219, 57 ,, 

,, JI ,, ,. 206. 67 ,, 

,, ,, " 292, 79 ,, 
" " 288, 91 " " il 

JI ,, . ., 
•• " ,, 176, 02 ,. 

,, ,. .. ,, ,, 297, 88 ,, .. .. • • " " 161, 86 ,, 

Vilôyet Daimi Encümeninden : 

kıya eti 
L. 
50 
4ıJ 

100 
go 

l60 
250 
JOO 
275 
100 

M. Teai•atı 
L. K. 

' 75 
3 00 
7 50 
6 75 

11 25 
18 75 
7 60 

20 63 
7 50 

, 

,ı, 1( Yukarıda oin• .. ve ~ilttarile kıymetler_i yazılı bulunan Hususi IDtllaaebHi• Taltaklaaae aaaalleai· 
""-h uıruo dete mevlmndekı analarının mülkıyetı • Uıta çılurılııııitır. 29 -5-94:0 tarilaiae çatH çar· 
~u' flhltl 11at 1~ da Villyet Muamıoda toplaoao ık olaıı D.aiıai E obaeado ibılel,:i yapılaoaktır. lı· 

•rl, aıayaKkıt tt.ıainatlarilo 11eıkar illa vo ıaattı E .. oiimoao •lraea.Uırı , l~ 

Ziraat dalreal içi• behul 
30 llratlan (10) adet pGher111-
tOr 2490 117111 kanaaua '46 inal 
maddeılnla (A) fık.r111a1& teffiklD 
11taa ılıaacak.tır. 16-5-9•0 ta. 
rlblne 9atan Perıembe gUaQ il· 
at (lS) de Tlll7et makamında 

toplanacak olan dııl•l eocUmentle 
lbaleıi 7apılacaktır. letijklilerhı 
ıacQmene muracaatları. 2-2 

itbu şartnameye ve 9J9 - 675 mezıo iluıle karara fesholuııarı k 
doıya aumaraaile memuri· k.eadiaiaclenevvel en } üksek tek· 
yetimize müracaat etmelidir. lifte bulunan kimse arzetmis oldu~ı 

~ _ Artırmaya İftira& için bedelle almrfa rezı, olursa ona, r ı 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde olmaı: veya bulunmazsJ hemf'n onb 1 
yedi buçuğu niıhetınde pey veya gün müddetle artırmaya çı" rı • • 
mllli bir bankaoıo teminat mck· eo ç .,it artırı.na ihale edılir 1 ı 
tubu tevdi edt.cektir. (124) ibal~ arnsıodakı fıırlt ve jlCÇ r 

J - ipotek. aahibi alacaklı· ııünler içinde yüzde beşd<'n he!! " 
larla diğer alakadarların ve ırtl olunacak faiz ve diğer zornrl 
fak hakkı Hhiplerinın gayri men· Hyrıca hükme hacet kalmı.ksıı. n 
kul üzerindeki bakları0t hususile mt'muriyet.miı.ce ahcıdı:n telJA•• 
faiz ve maarafa dair olan iddiala· olunur aıaddo O :J3) YURTTAŞ 

KIZILAYA 
YARDIM ET 

rıoı iıbu illa tarihinden itibaren ırayrimaııkuJler yukarıda göA., 

1 

yirmi fÜDÜic;inde evrakı müabitc• rHeo H -6-940 taribirdr Tr~!.7 n 
!erile birlikte momuriyetimiae bi!· i•r• memurlufu odt111nd11 1 u 
dirmelori icap eder • Ula vo l'Cbterilen arbrnıa ı-nrtrııı eııl 

Akai bald• Jaalı:lara taP~.t: clair .. iadQ Nı.blıa9'jı Ub ohıeur. 
.UU• ..Wt ....... 1s,. ..... ..--



. . 
- Alman deniz harbinin en meraklı safhasını Yıldız Sinemasının resmi küşat günü göreceksiniz. 

• 
ngiU 

-İlôn viıı: rta masaııı bir adet G ü•6f 

bıımam tası, bir çift gümü~ hamam 
aliya Hukuk bakimlifinden : lini ve bir çift ceviz bam•• 
Ayafılbe altallesin f n fotor· l!alini ve bir fildişi tarak, ltir ta· 

cu M b t Eren kızı Zehra va~ili · lum kehve firıcaaı bir takım ça~· 
nukat Fe)Zİ U ysal tarnfındıın bardatı ma tabak ve kaıılc iki 
Miiddealeyh Sipahi P :ıı:arıısda adet kahve depıisi ve bir maaa 
terzi Meh et Ziya Ata er aley- laa:ıbaaı, ilç adet fırça v• tara lı; 
lı"ne ikame olunan eş a tuli i iki adet ceviz. olrara muaaı bir 
davaaından d layı ıka etglhi cç adet eig ra depsisi bir adet çini 
hul bul• an Meb et Zıya Ala e- air bi ve bir adet çayoık ve Dir 

ı~···········-- . .• . ...... ~•·-~ı 
ı: VATA~AŞ!.. ~I 

tİD rıyabında cari uh ke ede b 
rnddealeyb t.refıada te iri ııdet büyilk lı:aacp v• ir ••r· 

ihtiyatı ııraaıada kıımu iltr r n merli ve aynalı la;mana ve eört 
adet bllı tabatı ve limon ıikacı 

kıımen de iaklr adile cşyılcrdaıı 
iokir •lıı aD kııı• hak.kında dua iınııı ycdirıde ol•adıtına dair 

~ Mısır ihtiyacmı bu sene de Fmdık Tarım Sahş ti 
ıe Kooperatifleri Birliği temin ediyor. ;ı 
•Pek yakında Satı$ Kooperatifleri Mısır dağıtmağa başhyacaklardır.~I cı iıbattu i:ıı:bari ccı:ilo Ziya Ata· yemiıtiniıı icraat içi• ikametribı 

mera ye i teklif et İf ve mıh· meçhul bııluH• Ziya .A.taaeria 
teme e 8 u a'leyhio inknrıoda 3 Mayıa 9'40 taribiae teaaefif eeea 
balunao iki adet kapaklı tencere Cwma rnnn ıaat 10 da mabkea e. 
Ye iki adet tcıpıi va iki det Jep· ye rel• ıi haklı:ıada Trabz ... . 

« Yeni sene için rnuhtaç olduğun mısın alabilmek için eski ;J 
hesabını biran evvel kopotmalısın :ı be n bir adet l.iyG" bakır ba. ~ıltaa Y eaiy o l fa&etu inin 10 Ni· 

laıtar bir ad t ltiiçük balaıtar 11a H O tarih ve 2681 •a•ıralı 
bir adet ütü va ir kaz n ve lııir auıhaaile ilia edilaiı elduf• aıl· 
bakır büyük ıioi altı ad t bakır de muayyea g üade • ahkea •y• 
saban lı:aluklı iki a et çir.lıaı en. reJ mit •lduf'uadan HLtkulı: U. M. 
ve ir t kım k.tık çatal, ıçak .Kaou unua tatiJ edilen 3 37 iHi 
iki ııdet yün yatalı: iki det y rgan •adde1i • voibince Muaıileybia 
a 1 t ı a d • t Y o r g a n y••iaaea ka~ıawıt ve yemia ede· 
çnrıafı, dokuz pıırça kan pe ceti vakıaların 11bit ol•Uf 1&yıl· 
altı adet yata le çarşafı bir adet •Hl a karar verilditiadea aek.ia 
beyıııı: yıldızlı mı ı ya lı:ııryola J'Ö• içinde arzubılle yemi• •••· 
üç adat kadife perde ı tül, bir eefi hakkın ı kullanmak üs.re kay. 
adet aalo perdeıi, bir ıdı:t ay· fiy tia illnen teblı~ioe kırar ve· 
nalı dGlap, dört Hrı perde çuha· rildi!iDdH ilin taribiadea itibarH 
~u, dört adet kilim, bir ıdet kar- seltiıı: rün içinde Ziya Ata•eria 
yola hali_.i, bir adat Tcpebaı see arzubn!Je mlreeu t ederek yaaia 

Bahçe•• bu ru•redesa atarsan daha çok Fındık alırsın. •ı 
Gobreyi ihtiyacın niıbetinde Satış Koeperatifinden temin edebilirsin. "ı 

parasını önümüzdeki eylolda vereceksin, ~ 

• ,., • • ~ • ' -C 1 • ' j ' 

cade, altı adet tll perd takımı 11d bilr• eti malüm olmak üıı:ere 
bir badat ceviz ayaa, bir a t ce· k. yfiyet ra:ı:ete ile de ilh .ıuaur. 

. . . .. '<: 
•• ; • - • 1 . .. ,. • • _· • ·.. • . •••••ie:I • • 1 " 1 • ' ... • 

Gayri Menkul Sataş Arhrması 
Kögi. flega 
MalıallHi 

H••' ne hl11t1İn• 
atı mrılıammın 

Cinıi M. 1. bıclelt 
~ 

Hoskirasga Fındılclıjın 6 
hiııetiı J hiısısi 
Çalılıjın 6 ltiısede 
J lıiı11ıi 

M Ne : K. Ne : 

9' 30000 650 00 R 

• 

Kanlılc• 
K•mera 
Arialg• 

Hoskon le 

Htıne 
Tarlanın nı11/ lıiısısi 
Tarlanın 5 ltisıı'• 
1 /ı/sııui 7 lıiıse 
itiharilı 5 lılısesl 
Fıntlılclı;ın S6 lı isH 
itibarile 35 ltluesi 

Bozte,ei b 14 lran tadJeıi Han11 
Enıak. ııra maja~ l r Mağıud. 

• • • 

Deft rdarltktan : 

• 

428 
1;0 

,,_,, 
21 
22' 
226 

JO 

42 
76 
61 

1000 

7152 

,5,,, 
31014 

1 50 R 

159 OQ R 
10 Ol R 

41 00 R .. 
144 so R 
270 00 R 

1381 50 E 
TJJ(J DO E 

Yakarıda cins oe evsafı gasılı ıarrim.111ı•llıri11 ,,.•Uıiııtlcri 2~-j---fjılO l•rihi· 
ne miisaadüf Çarşamba tünü saat Jtl tlı tıçılc artırma s•rdtlı ıatıloc11lctır . 

Talip olanl nn 0/0 7,50 muoflfkkat tu11int1tlarilı hirlilctı tarihi mulc6rdı Trt1h•on 
Defterdarlığına mürc caotları ila11 olan ur . J- 4 ---
Gayrımenkul satıŞ artırması 

M11/caJ1t1111n kıt111ıti Tımiıaat milctarı 
Nosu: Semti Cir: ci Vakfı Lira Kr. Lir• Kr. 

130 Faros Arsa F•ro:ı IS I j 
129 .• .. .. 15 I j 
134 Sotha .. ,, 20 1 .50 
71 Arsenir.ir H nenin zemin Kü,alc l&r•laim SO J 7.5 

Erzak ve saire eksiltme ilanı 
Lise Direktörlüğünden : 

1 - ltıı p•nılgonu11a• 1-6- 1940 d•11 Jl-5-1941 ta1ihlne lcatla1 thti11aıı 
ol•n •ı•iıtl• ftlü/rıdatı 1•%1/ı ırstılc •••air• j-S-1940 t.,lhin'•n itiiların 15 1ü11 
mjtl,ltl• 1111/c elc.ılltmegt kon•lmıı,tar. 

Mıılaammen bedeli Tutarı M•t111lckat temin•tı 
Nee'i MUc,•rı Kr. Sn. Lira Kr. Ltr• K. 

Elcmelc 40000 lıt. 12 4800 360 
Koıan eti 10000 • 47 SO 4750 356 25 
.Sı;ır eti 5000 • 27 .50 137 5 103 13 
Eri,,.lı goi 2JOO • 120 3000 225 
Zeıti11 fOİı 1009 • jj 550 41 25 
Tosga plrinet 6000 .. Ji/ 2040 153 
Kesme ıılcer 2500 • -12 1050 78 75 
Tos ıelcer 4000 • JB 1520 J 14 
Sail•n 900 • 37 J33 24 98 
ç.g 30 • 550 165 12 38 
MalctJrna 1000 • 25 250 J 8 75 
Şıltrig11 400 • 25 100 7 50 
Un 3000 • 16 480 3o 
Yrı•urta 60000 • dt t I 75 1050 78 75 
L ;m•n 9000 lci. 4 360 27 
Patates 6000 • 7 -120 31 50 
Ta.e /aıulga 6000 • 10 600 4.5 
Taze biber 1000 • 15 150 1! 25 
Tan bamya 3000 • 10 300 22 50 
T11ze /'66~/c 500 • 30 150 11 25 
Batlııtın 2()1()0 11det 1 50 300 22 50 
Dan• buılye 6()0 lci. 20 120 9 
Hıgar 8001 •det 1 25 100 1 50 
Magd•no• 10000 6a;. 1 IOQ 7 50 
Süt 2000 lci. 10 201 1.5 
Yojrırt 2000 •. 10 2oO 15 

69 
70 
66 
11 

,, 
fa~ 'ası arı• •i• 

arsa ,, .50 3 75 O'un 200000 ,, 1 50 3000 22.5 
.50 .3 75 Erimımiı tıre ı•i• 1500 ,, 90 1350 101 25 

,, Hane i~ nısfı ., l:IJ 10 15 2 - Şartname hıl' ıan okulda ıördlehilir. 
Tabakhane Dükklfo Saraı zatlı J1S 24 40 J - Elcıillmt 24- .5-1910 larilıine rastlayan Cuma tünıi Hat 9.30 tla hülcamet 

.. 

Vakıflar Mu .. du··rıu··g .... u··n· den·. lcenajında ma•rif madarlülüdı miitııelclcil lcomiıgonctı ftıpıl111tılctır. 
4 - Mruuılclc•t teminat milc,arı Itır madde lt.izasırtcla ıöıt11rilmtıtir. 

Yuk rıda mevki va n m•r•l•rı gasılt ( 8) 11/cis parı• ı•ırl1111nlc•lin millclgeti .5 - /stıkliler ticaret odaıınca kayıtlı o/Jg/c/11rına dair b•lıı ilır•• •'ıcılclerdir. 
9-5-940 den iti6 ren yirmi tün müJdıtlı açılc artırmagtı çılc•rıllftıltır. 6 - Jstelcliler 2490 nurnrol• lc11nıı11an IS inci madtl•ıi 1Chlcimıntı ıörı mu•alclc•t 

ihaleleri' 29 Mayıs 940 Çarşamba giinii ıaat 14 '' g•pılaco;ın,•n tıtdlilırin tımi11ut, malclıu• "' mektupl8rını ılc.ıiltme11e baıl11matl11n llir ıa.at ••••li11• lc.•'ar te'•'" 
maag en müddet içinde valct/l:ır idöresine msracatitları ilin olu nar. 2 - 4 rilc edecek fiil ılcıiltme sant larında lcomisgon• ibraz ellıcılclerdir. 2- 4 
~------------------------------------------;---------------"-----~-------

azarhkla hane icar artırRlası 
Belediye Encümeni den : 

imaret malıa/111ind Belıdiy•g• •it 47-167 nama· 

rafı han~nin bir ıe~lilc iıarı 6ir •ı m•ddetle p•:ı•rlıi• 
bıralcıldığından talipl rin Salı ee C11m• ıiinleri ıaat ( 7 'J 

En ümıne m .. rae t/arı il 11 t/•11 ' • 

Pazarltkla dükkôn icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Hcl bin1111 clahilinddl 20 namar•lı tlülclc4nın 6ir 
sereeli/ı icarı 6ir tıg müddetle pa:ıarlıla ilırakıldı;ından 
ı.u,1,,111 s.ı • • , Cama ııin fıri Hat ]5 tle EncümflH 

Mdr•c••ll•rı lld,. olaruır. 

Pazar h k la donma taş ve lağım 
kapağı eksiltmesi 

Belediye Encümeninden : 
(607) lira 70 lcaruı bıcl11li keı:Jli donlfttı t•ı •• ''" 

'"" l"ıprıiı pas~rlılcla i11şe ıttirilcce;intien t11liplırlfl 
Şalı •• Ca111a ııınltri 11111 1 S de E,,cü 'ftenı miir•c••tl•t' 
lld• .ı.,.., . 

lı 

' 


