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Garp ephesind 
re besi şid 

biiyük meydari u 
.ı· ed va ed yo 

Hayat 
Memat 
Harbi! 

Ônceden söylediğimj:ı: 
a-ibi nihayet harp 
Cephesi Garp 
Cephesi olmuştur. 
------~~~~~-

A lmanlarm Belçika ve 
Holandaya karşı taar· 

. ruza geçme/enle harp. 
~h•yet bütün şıddetile gar~ 

ephesine intikal etmış 
bulunuyor. Bır haftadan 
beri büyük meydan muha 
rebe/eri halinde devam eden 
l~rlu vuruşmalar. gittıkçe 
~1ddetini artırmaktadır. 

Pılmanların. taarruz ha· 
reketlerini, Belçikadan baş 
kt, /.1ajno'ya da tt:vcıh ve 
te~mıı etmiş olmaları, fi!· 
llJen devlet adamlarının 
lluy; iyi gormcdıklerine ve 
her geçen günün fi/manya 
hesabına fena akıbetler 
hazırladığı kanaatini hasıl 
ettik/erine işarettir. 

Filhakika geniş bir ab· 
1"ka çembeıi ıçinde bulu· 
tıan ve bu yüzden ticaret 
ll1uvazeneleri altüst olaa 
il/manya. artık daha ziya· 
de Zigfrit hattmın arkasın· 
"• Dt:kliyemezdı.Polonyayı, 
Dınimarkayı. Norveç'i istila 
•tltJekıe müttefik/eri yola 
{Jetiremedikten başka. bir 
1•kım müşküller de tehad
dü$ etmi~ oldu. Binaena· 
leyh müttefık/Mri su/he ıc· 
bar için. kat'i neticeler ala· 
Cak kat'i hareketlere geç· 
l'l>ek /izımdı. 

Balkanlar istikametinde gı· 
tıi bir mec•raga atılmak, doğru 
ir harele.et ola,..a•dı, ltalgiın ve 
~~gct cıazigetlerinden başka, 
•ttıtlJıi Balkanlıların aldığı ve 

~IQca;~ '1usiget tiahi elıemmigetie 
'lap dahilinde tutulmak icap 

Osman Sabri 
Adal 

Valimiz Oem n Sabri Adal 
oa bet ıündcn beri aırasile kaza. 
larda tetkik ve teftiılerde bulun. 

mııkla va köylere kadar çıkarak 
aralarında bir koç fÜD kalmak 

ıuretile köy lii Vatanda şlarımız.ıa 
dertlerini dinlcmelı.tedir. 

Pertembe rilnü Pulataaaya 
ıcideo Valimi:& Cuma tünü da tet. 

kiklerine devamla ıeç vakit ıeh· , 

rimiıı:e avdet eylamiı n ltugüo 

ög-ledeo sonra tekrar Pulatanaya 

gitmiştir. 0.1aaaa Sal.ri Adal bir 
kaç gün aonra da Valdılı..ebire 

riderH ve ıtabiye ve köylerde bır 

hafta ltndar knlaralt teftiş ve tet· 
kiklerde bu uoııcaldır. --
Merkez Bankası 

Heyeti Umumiye 
içtimaı 

Merkez bankası umumi 
heyet ıçtımdı bu ayin 29 
da lfokarada toplanacakt1r. 

Şehrimiz tıcaret odası 
murahhas olarak Ticaret 
vekaleti iç ticaret umum 
müdurü Cah:t lferim Za· 
mangili seçmıştir . 

Bugün de Valımizin ri· 
yasotınde toplanan alfıka· 

dar mümessiller ~ılayet 

namına mebuslat1mızdan 
Hasan Saka ve Daniş Eyüb 

oğlunu merkez bankası 

heyeti umumiye iFtimaına 
murahhas olauık seçmişler 
dir. 

Çifteçamhk 
Gazinosu .• 
İnşaat süratla 

devam ediyor . . 
Beledıye tarafıı:ıdao aatıDalı 

naa Çıf teçamhkt iÜxel bir ıaxi· ' 

no inş etlıriımek.todır. Gııırnonuo 

tcoıelları yuk.aelmete baılaıaıılır. 
Muteabhit Avni Keleı tarafıDdan 

yaptırılaa bu Gaz:iooaun Temmu. 

ıun ilk lıaf tasında ikmal edilmiş 

•• 
Garpte 
harp 

Büyük meydan muharebesi 
hareket harbi şekline girdi •• 

Bütün şiddetile devam 
ediyor 

!inkara 17 ( fi. fi. ) 
Garp cephesinde harb bü 
tün şiddetile devam etmek 
tedir. Norveç cephesindeki 
harekatta müttefikler lehi· 
ne inkişaf Etmektedir. 

Valimiz 

Ankara 16 ( A. A. ) -
M·1Z meydan muharebe~i bntnn 
iddetlle d vam etmektedir. 

Namur mıntıkaaıodan Sedan 
mıotıkHını kadar uzanan ıaba 
nzeriode ceryaa etmekte olan 
~u bllyUk meydan mutıarebeal 
dinden itibaren birharıket lıu 
bt şek.Uat girmiştir. BQtOn A\. 
mıo hücumları pUıkUrtUlmOştor. 

Valimiz Osman Sabri Adal 
Maçka ( Hususi ) - tarlarının bulunduk/art bina 

Saym ve faal Valimiz ya giderek herbirile ayfl 
Bay Osman Sabri !lda/ ayrt uzun boylu görüşmüş· 

/er ve idareci/ık ve muhtar pazar günü Maçkaya geldi 
/arın vazifeleri haklnnda 

ve ka~ma~am Reşat Y~cel cok müfit beyanatta bulun· 
asker/ık şube başkam, 1an· muşlardır. 
darma komutam ve bütün 1 Valimiz Mack.Jda kaldı. 
memurin . tüccar ve halk 1 ğı müddetçe bir dakkasımn 
tarafından kasabamn Trab dahi boşa 9 eçmesine imkan 
zon semtinde ve ilk okul bırakmam7ş , gerek resmi 
binası önünde karşılandı. gerekse şifahi olarak vuku-

Saym Valimiz otomo· 
bilinden inince kendisini 
karşı/ıyanların ellerini birer 
birer sıkmıştır. 

Mllttefik ban kunıtleri mo:r. 
Q:zerlndeki mnteaddlt köprOlerf 
tahrlb etmişler Ye Meiino hıttı· 
nıo dışındaki ıoh'l istlkt\matll• 
tahkim edilmiş aahlda ilerleyen 
Almae motorin kıtıahıu ybrQ. 
yU~ halinde yak11lımışlı1r blrbl· 
riui t kiben vo ıııretle inerek 
1tıluek infilaklı bombalar yol
lardı gealş hufreler açmışlar 

ve zırhlı arab ları ağır zayıata 

utr tmışlar, dit r tııraftandn 
uftık çapta bombalarla efrad ara· 
11ada bByQk. ıayıat netice inde 
btıtuo katiht durmuş Ye sekiz 
kilometr llk bir aeha nnknl 
dolmuştur. mQteakiben Fransız. 

kıtaatı mubteıır noktalardan 
mUsıit sur tle inkişaf ttlği bil· 
dirilen mukabil hDcumlarıı geç· 
mlştlr. 

8. M. Meclisinde 
Maarif memurları Maaşları hakkında 

llnkara 17 ( fi. fi. ) -
Büyük Millet Meclisi bu 
günkü toplantısmda devlet 
memurları maaşatımn tev 
hid ve teadülüne aid kanu· 
nuna bağli cedvelde Maarif 
teşkilatma aid kısımda bazı 
değişiklikler yapılması hak-

=-

Avustralya 

Kıtaatı .. 
İkinci kaf ti ede 
ihraç edildi 

flnkara 17 ( il. 11. ) 
İngiliz Harbiye nezareti 
11vustralyalı kıtaatın ikinci 
bir kafilesinin Fıfistinde ta

yin edilen mmtıkalara git· 
mek üzere Mısıra ihraç 
edilemeğe başl•dığım bil· 
dirmiştir. 

kmdaki kanun layihası ile 
fevkelade vazwet dolayısile 
bazı vergilerde zamlar ya

. pılm:ısı ve bazı maddelerin 
vergi mevzuuna idhal edil
mesi hakkmdaki kanun la
yıhası müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Kazoz ve Kisarna 

sulan 
Kazoz va Kisarna ma· 

dea sul~nmn bazı yerlerde 
.bir misli fiyat/11 satıldığı 

görülmektedir. Mesela, Be· 
/ediye Parkmda bir şişe ka · 
zoz on kuruşa satıltyor. Ki· 
sarna sularımn da hamam· 
/arda on kuruşa sattldığma 
hayretle raslıyoruz. Neden 

ve niçin? 
===-:-====================ırı=========:m=======-====:s==:ı 

GÖRÜŞLER DuYUŞLAR 

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir gezisi intibalar1 .. Ertesi gıinü sabahi kay 

makamhğı belediyeyi ve 
bütün devairi gezerek daire 
iş/erile yaktndan alakadar 
olmuşlardlf. Bundan sonra 
mektebe ugrayarak mual· 
/imlerle meşğul olduktan 

bulan muracaatlar üzerine 
tetkik ve tahkik/erde bulu 
nanık halktn dileklerine çok 
alaka göstermişlerdir . Bu 
meyandan Maçka ha/kile 
Gümüşane arasındaki ihti· 
laflt ve çok mühim olan 

-7- G•>•n sayıdan mabat: • 

sonra her smılı ayrı ayrı 

ziyaretle talebelerin vaziyet· 

1 Belediye parkın•• bnuıua 
yayla işlerine el koymuş ar· başındı zakkum atacnnn 2öl~• · 
dır. llynca hamsı köyüne sinde gaı~tecl arkad şla b!ıbaıs 
giderek yolun vaziyetini ve sıgarılarımtıı tuttnrop, katın· 
karakolları teftiş buyurmuş leriu:ıtzi içerken konuşuyoruz: 

/ar köy hey'etlerile tamasta Şehrimizden ayrılıp ıuıte
bulunarak dileklerini dinle- ahıin başına geçince Trabzon 
mişlerdir. intlbıl rm.ı yaııcak olıın met· 

mephasta çolakalem gideriz . 
Bizim istibdat ıttltlmiz hedef 
cftz de~il, kUltOr, fert değil, 
mfllıttir, 1ah11 detll, şı;hslyettır .. 
Blılm yolumuıu ılh ok gösterir, 

'"1vordu. Bu itibarla akibeti 
'>ıeçhııl ve m•şkük bir macarcya 
Qfıl . k. • t orak üstelik bir ha,qlı uv•lı 

'"•/ • t•ek de doiru olamazdı. 

olacıığı babcr alınmıştır. 

~======---~=--,,,-=-==----=' ferini tetkik ve mektebin likşam belediye tarafın lektaşıını lstlyoru.m ki her ıeyi 
dan tertip edilen bir akşam . hakiki çehreıiyle, etrıfile göı· 
yemeği ziyafetinde haztr tereyim ama, o da bizim gibi 
bulunan Valimiz yemekten bilip, duyup, aalıdıkdan ıonra 
sonrada saat/arca davetliler tıer hın2l bir mUlahaza ve 18· 

tek p ııı mak detH.. Biz iyiye, 
gnzele, doğru1ıt ntt her şeyi 

1ııııaaktım çekinmeylıo .. lyl, gll· 
zel doğru iş yaı> .. mlıırı över, 
yıpamayıolara sorarız ... 

~ . Binaenalegh, türlü zorluklar 
l Çfftde bulunan Almanya için, 
~'kadJ.,atın.ı ıorp ceplıesinde 
'"emd:teır baika çare le.alma· 
~11tı işte bu çaresizlik kar~ımı. 
• kalan Alman9a, Hulaı,au 

bt Belçilcaga saldırmıı ve ayni 
~onda Majinoıa harıı du ta
""•acı ıeçmişlir. 

Almanıa iütün k•vetlerini 
o, ' • 

fq•a koyarak, ıon kozuna ogna 
~•le meçburigıtindedir. Zaten baş 
~tQıa •• Jıvarn ıdın mu~arebeler 
"-t 6u11u göıtırmektıdır. Garp 

eephesinde girişilen harp, her iki 

taraf için de bir mukadderat 

harbi bir, hagat ve memat har

bidir. Ouun içindir hi, Alma• 

taarruzları ne kadar şiddetli lıe, 

mütte/ik/e,;n sauletleri Je o niı

betl• ıidJetli olmaktadır. 

Gün gtçtikçı h8rp şiddetle . 

necelc. fi• önümüzdeki haf talar 

ıüphuiz: harbin • ıegrini d•ha 

ziyade agdınlatmış olacaktır. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

ihtiyaçlarını tesbit etmiştir. 

Bu sırada kurs için ka 
zaya gelen ve bir arada 
bulunan bütün Maçka muh· 

Necdet Şener 
Hava Kurumu Reisi Güm

rük müdürü B. Necdet Şe· 
ner llnkarada toplanacak 
olan Hava Kurumu Kong· 
resine iştirak etmek üzere 
lfnkaraya hareket ıylern i#ir. 

d b I k t ti 1 k beple 7a:r.ar mı, yazmaz mı ? 
arasm a u un ara a ı ı b Ih t ·t b. .. r tt· . . . u c ı o.na aı ıra.ey ıye ır .. 
ıf ade eden bır çehre ıle Ve hıtt4 bu dOşUnceml ona 
güzel hasbihaller yapmış· ıçıoc" : 
/ardır. 

- Na mll.nasebet azizlm ı 
Sayın Valimiz 15 mayıs dedi. Biı.im için ıizln dnşnoceleri 

çarşamba günü teftişlerine nl.1 vaıit olailln... Ç~ok.ü biı 
son vererek Trabtona avde efkArl umumtyeye hihıp eder, 
etmişlerdir. ıfk&rı buıuıi7eyi bir tarda atar, 

Cemal Eyübo4Ju aıllfaatl memlıketı u1a11• tıeı 

Çok kerre takdir ettiğimizi, 
çok kerre de teakld etmişizdir. 
Bizlm rolomoz, kıymetimiz bun· 
dadır : 

Ataturk, lnöaU yolunda, izio 
de yQrQy nlere d t.:stek, yOrU· 
yemlyenlere tekmek oım ktır .• 

Bu sözleri dinlerkt!D, iclnı · 
den : lyl, bu da bizim gibi.. 
Fakat, diyorum: Neden biz her 

• Arlcası .1. de .. 
Cevdet AL.AP 
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( DOGDUKÇA j 
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19 Mayıs· 
Etr•fı düşman/eır/a çev 

rili bir vatan ve bu vatanda 
b•ıı t•fessüh etmiş. mes· 
nedleri çürümüş. kaynBklafl 
kurumuş hasta bir millet 
( I) Yatıyor. 

Kocı bir tarih şerefi. 
zineti inkar ediliyor, o. par
çılımyor: Emperyalist emel· 
/ere hıris iıtihalara kurban. 

Ufuklar bulutlu. her ta
rı! karanlıklır içind~... Tek 
ümld yok. 

Bu. istiklal savaşmdan 
evvel ve Büyük harpten 
sonraki 1111nzara. 

işte bu sıralarda, Karıı'
denizin coşkun dalgalar1, 
ılrminci ısrm eşsiz kahra
mınmı, Türkün Mustafa 
Ke111a/'ini. bir zafer tempo· 
6ile takibetmlş ve bir bahar 
sıbıhında Samsuna ulaş· 
tırmıştı . 

Bu kutlu gün, 19 Mayıstır. 
Türk yurdunda bugünkü 

medeni çehreyi yaratan 
re aydmlatan 19 Mayıs fec· 
rl. bütün başmetile karan· 
/ık/arı silmiş, kara kalpleri 
tutuşturmuş ve damarlarda 
uyuşan. pıhtılaşan kam şlm· 
ıeklemiş ve zaferlerin, hak· 
kın galebesinin. Cumhuri 
ıetin bir başlangıçı olmuş· 
tur. 

Hasta millet (!) istiklal 
aşktnın. hilriyet sevdasrnrn 
gönüller tutuşturan heye· 
canile mucizeler yaratmıştır. 

Asırlar ytllar1. aylar da 
kikaları kıskanıyor .. 

19 Mayıs Türkün mede 
nl oluşl11r1nda bir çıkış nok 
tısı olduğu kadar. bu o/uş
larrn ve bilhassa · Cumhu
riyet .. in emanet edildiği 
(gençlik) için de bir temel 
taşıdır. 

Seciy~li, ahi8k/J, fazilet
i/, sa4/am. kurvetli ve şuur
lu Türk gençliği. bugünü 
i/üşüner~k. bilerek, kıymeti 
nl biliyor. varlığma olan 
inanamm kuvvetlendiriyor. 

19 Mayıs. ünlü şair 
Mllhat Cema/'in dediği gi· 
bidir: 

19 Mayıs 
(Bası biçaredir ııfırlardan 
la .nıelıeJ asırların say111 
Buı bir rü•de, beı asır vardır 

MeHli: Türk.On 19 Mayıaı • ) 

Culha 

Bir gazeteci 

Arkadaşla 
- Baştarefı 1 de -

JaDlış, hııtııh, noksan işi motı
aot 111mık lsteml1oruz da cum. 
leler arasıada, ine , gizli rumuz 
lu aaaalar, kl111lu, teşbihler. 
lltl~areler, lıtııarel r lçlade 
ç.klaere~ eadlşeleaerek 7azı. 
JOrH .. 

Neclea çekiniyoruz ? bnne 
kahraa bu çeking ali bizim, 
••• ıırf btılm kendi kuruntu. 
maıd11r, JOk, ıu arkadaştır, yok 
beriki dosttu dlyer k bir takım 
ince hesaplar yapıp duruyoruz, 
bence bunları biç t lüzum yok .. 

Yalnız ıu Tar ki, tenkide 
tebaamOl edenlerimiz parmakla 
ııyılacak kadır aıdır. İşte bu 
olmıH JOk mu, daima ya2 bal 
olur, ıeçlDir gtderb , dl~·e o 
flaOrke• arkadaıım parkın 
bı IYtlkJ hıllai ıordu ..• 

- Soa11 Hr -

CEVDET llLllP 

f YEN/YOL) 11 Mıyıç_. !!,, ~ 

. ····~ 
AJANS HA LERI 

ıı:----- --1 ~ 
~~h-v~=-~~_Jj 1 

• •••••• Ne diyorlar 

ey 
de 

n 
am 

h rebesi 
ediyor 

Ne konuşuyorlar .. 
- "Bir fıodıfın t~tal, 1'r 

ben teıHI n ayrı ye em., 1 
- Paylıışsrak, mntterılte~ 

nmf!ı:ıf o d ı vkl deha bııfka.tır·· 
- Al anl rın "yıldırım bsrb

1
• 

fiıdli.lerl n kunetll hQcuJll· 
ları ıuyı ntttt ? 

.......... 

Belçikada Alman Hava kuvvetlerinin taarruz/arım Kıran lngiliz 
Tayyare/erinden bir gurup uçuş halinde .. 

Müttefikler mukabil taarruza geçti 
Almanlar ırmağa döküldü. 

/inkara 16 ( /i. /i. ) - Meuse mıydan muharebesi devam etmektedir. /li
manlar dün seden mıntakasrnda birkaı noktadan nehri geçmeğe muvaffak o/muş'ar 
isede şiddetli hava huvvetleri muzahereti ile yapman müttefik muk•bil hücumlarrn 
neticesinde bunların bir kısmı ırmaklara dökülmüştür. Harp devam etmektedir. Müt
tefikin hava kuvvetleri iki sabit ve iki sabih: köprüyü tahrip etmişlerdir. 

Norv çe ihraç 
yapıhyor. 

!inkara 16 ( fi 11. ) 
Müttefık kuvvetler Norveç! 
Narvikin yedi mil şimalinde 
yeniden bir ihraç hareketi 
yapmışlardır. fJu cephede de 
horp devam etmektedir. 

Belçikaya geçen 
Holanda kıtalar1 

Ankara 16 ( A. A. ) -
Holanda ordusu Başkuman
danı alakadar kıtalara si
lahlarını teslim etmeleri için 
bir beyanname neşretmiıtir 
Bununla beraber Holanda 
Almanya ile harp halindedir. 
Bu emir deniz kuvvetlerine 
şamil değildir. Holanda kı-

\ 

taatının bazıları cenubi Ho 
landadan Belçikaya gitmit· 
lerdir : Bunlar Holanda askeri 
kuvvetlerine esas teıkil et
mek üzere vakıt kaybetme 
den teıiıik edileceklerdir. 

Garp Cephesinde f 11a/lyete geçen Mitraliyozlarla mücehhez 
lngiliz Tayyare/erinden biri 

5atıJ:la 

Otobüs Servislerine Dair • • • 

İşittiğimize göre olobüı Eiatlarına 
yüzde elli zamlar yapılmış , hazıranın 
birinden itibaren karar, tatbik mevkii
ne konulacakmış • Yeni karara göre 
Soiuksu fiatları 10 kuruştan 1 S kuru 
şa çıkarılmış . Bu fiat yükselişinden 
belediye kir mi edecek, :zarar mı, onu 
bilmiyoruz , Yalnız bildiğimiz bir şey 
varsa, daha şimdiden, soğuksu ınüşte 
rilerinin mühim bir kısmının gurup gurup 

ayrılarak otomobillere abone olmak 
teşebbüsüne girişmiş olmalarıdır . 

İzdiham karşısında otobüslere bin -
mek hususundaki zorluklardan başka 
bastırma gibi gitmenin yine önü alın
mış olmuyor, üstelik yiizde elli de zam 
yapılıyor. Bu ıartlar karşısında birkaç 
kuruş daha vermek suretile otomabili 
ttrcih edecek olanlara hak vermek 
lazım mı, değil mi ? t 

Müttefi kler 
Norvike 
girmek üzere 

Ankara 16 ( A. A. ) 
Noneç ctpheahıde mlttetik 
k.ıtaatıa her an Nanik• &lrmeıl 
b klenmektedlr. Bu glln mtlt· 
teflk tayyareleri şehri bombar-
dıman etmiştir. MUtt"rtk kuT 
vetler bu cephede t81ylklerhıl 
arttrmıolardır. 

- Rat110 hendiıltrladeP d• 
Hlı\llllJOr&UHDUI, oalarıa •1• 
tıkları aep kuru ııkı'dır ! 

- Kıdıklarımtlıa fok r•· 
llıt1111m, tttlnl lçla mtlteb•••11 

ar17er•m? 
- lstanbula &itm Dizi taf• 

ıiy edı!rlm ı . 
- •"rıtr.k:l rln ecnebileri• 

evleameal oğru1nudur,. dl!e 

lstaabul gaz l l rinde u"'1 

açıldı, ıiı ne flklrdeıiolı ? 
- Bu aualln hepi izde uy••· 

tlırdıtı ilk lntlb na ıl beşlıyOr 1 

Hastaneler - K ndi he ııbımı kot• 
bııhyor Ye ondoo ıoara dadıı~: 

bornbalanıyor ! tarımı hnkerek daşnna1orı.ı"·· 
- Ben d~ aynen ıiıte ılb1 

Ankara 16 ( A. A ) - olayorum ~• &öıl"rinl11 oatıı• 
Almanlıtr, Amerikalılar tarafın- Salyıııkozdın 7apılmış mayaııo• 
dan Franıııda teilı edllea bet geliyor ı . 
aeyyar haatıbıneden lklılnl •~--H-ı_m_a_m_l_ıtrımızda bao10 
bombardıman ıtmlf'erdlr. Bıı ı k 
haatı.tııaelerla Uıeriıade Amırl- tekae1l butuodurmalııruu il 
ka n Kızılbaç bıyrıaı bulun· kıdar taniye etmişsek aldır•' 
makta Jdl. olmadı ? 

H 1 d d k - Oıal111e7fılı, tloıt• ... b-
0 an a Q İ bir ruh MH lesidir, mQ1terUttl 

P 11 
memnun debllmenla 701••' 

etro er bilmek, kabiliyeti ıoıterlll•~ 
meaeleıtdlr ı 

imha edilmiş - Boıtepayl bir aealrt 1•· 
pamıyıc &mıyız ? 

Ankara l6 ( A. A. ) - - Vallmlzla hlmmetlae. s•· 
Amıterdım ve Roterdamda ııtn. 1 
U1o petrol lbtl7atları lmba edll- ledlye Relılmlıln gıyretlaı bt · 
mlş H Almanlar bu Stokları ,_ıı_bl_r~l.:..ş -1 --
ele ieçlrememlşlerdir. -- lçme auyu, tommuı~' 

ıehre getlrllecık, dediler, r.~•1 

İngiliz Başvekili ioruo•ı• bakılırsa bu ış 9•
1 

temmuzuıın kalıyor gallba? 
llnkorll 17 ( li. lf. } - - Malzeme i Almıayıdı• 

lngiliz Başvekili Corçil dün ıeliyordu. Hıırp dnlıyısile d•' 
beraberinde mütehassıslar mir ilırııcatı yapılmıyor 1 
olduğu halde' Parise gelmiş - Fatkat bizim oradac ıel•' 

c k b ş on pl\rça kadar eş1'' 
ve müzakerelerde bulunduk mız kalmıştı ·ı 
tan sonra Londraya dön· - Olsun o kadarcık delPtr• 

s 

müştür. de ibtiyoç, hem şiddetli suretti 
• ~ hissedlllyor. Z vallıiar, çok sı1'1' •• 

Bir ltalyan ~,k vnzintted!rler, O 
- Kıthvelerla beş k:urof' 

Tayyaresi 1ahlmamaın hakkında bir teşeD? \ı 
büs vısrdı amma, sonu geıoıed1 y 

dÜŞU•• ru·· ıdu•• - Yaz pıırııyn satılması ıo~· 
vatık görlllmUş, Munmut Muaıtl' 

Ankara HS ( A. A. ) - bey ı.ot <ıetterine ka7detıJllf1 

Yagoslnfa bududundıt bir ltal· fakat buoo dıtba ura gelmellltt' 
yan tavrareal dUşUrUlmOştnr. - P kala, öyle olsuada, 17ff 
Yugoslnvya hudud hahryaları de nınntOıQz bekliyoruz ı 
bul'ludu geçeccık b0r tayyareye _ Blılm Keteli ZekerJ1' 
ateş etmek emrini almıştır. Belediye mecllslcde yaptığı bit 

I• 1 F teklifi tlddet!e mUdetaa e:ter~'' ngi tere, ransa 
1 

heyecaodaa ıırıya bir yuınrıı!, 
Turmuş •e pumağuıdaki tı'' 

ve Belçika.. Ura kıymetinde platlo yaıoJ 
parçll parça olmuş .. 

flnk~ra 16 ( fi. fi. ) - Bravo Zekerlyaya.. s•f 
lngilıere Fransa ve Belçika- kaaı olu yUzntn h!!tırlır 1~ 
mn müşterek zaferini temin yumrutunu yarı yoldaa g•' 
için üç memleket arasmda ılırdı 1 • rJ SEYYAP 
mali ve nakdi tesanud ya- ı<e!!=========~ 
pılmasrnı istinad ed•n üç Gidenler 
taraflı mail bir 11nlaıma 
lmzalanmıştir. ___ .,_ 

Hava vazıyeti 
llylardan beri sisli, so• 

ğuk. güneşsiz giden hava 
iki gündür açmış. hararet 
derecesi 11 den 20 ye çık
mışt1r. 

Bu yt! Vilayetimizde zi
raat işleri havaların fena 
geçişinden iyi değildir. Mey· 
valarrn bir çoğu sisten ve 
soğuktan çok noksan ola· 
caktır. 

Fındık mahsulü geçen 
seneye nispetle yüzde .10 
tahmin edilmektedir • 

Üç gün için sehrimiP 
gelen Giresun fındık isf4f 
yonu M.üdürü Dr. B. Ha~;ı 
Mahir Durokan dün oto; 
mobille Giresuna ve t'8~ 
daret üzerine fındık Tarı~ 
Satlş Kooperatifleri birli/1 

şehrimiz mümessilliği f1111j 
hasebecisi B. Kadri &rq 
dün Oiresuna gitmişle!.!3 

Belediye Encümenind 
Şebir dahilinde iıtlmal al~ 

nan mevaddt müşteQ'lle tene~ 
lerlne ilı11k edllmek. Qzre 30,{;. 
baozio, 30,000 bQyUk. gaz' 50,cf,ı 
kQçUk. gaz' ve 20,000 ' l' 
motorla pulları pazarlıklı tıl>' 1 
lirilt!cektir. Tallplerla Cu•• ~ 
Sala aıuailm S•iıtdlyı 11100••
murao11t1111 llio ohıaur. 

di 

' 
iı 

'• 

•• 
iı 

'• 



, .. 
r ? 
ot• 
ıı~· 

u"·' 
,ıbl 
ııı' 
ı:ıo• 

s•· ,,. 

rof5 

şeD· 

ed11 
.,~· 

.ısı' 
ııılf 
w 
tıl• 

18 Mayıs il ( 1'6N!YOL) 

K©yDlüı ~ırümü~ Ö~alfil ana 

HALKEVI .KÖYCÜLÜK .KOLU NEŞRİYATI 

' Ç~ D üyü a 

Fena bir toprak nasıl iyileştirilir? 
Büyüklerin s na öğüt veriyorlar · mada, mahsul hastalıklariyle mücadele tedbirle-
Çok ek, çok m hsul l diyo~l~r. G çen yıl- rinde bu yıl hiç bir kusur eylemeğe gelmez. 

llrdan daha çok mahsul almak ıçın : Avrupa çiftçileri dönümden bizden daha çok 
ya şimdiye kadar işliyemediğin topraklarını mahsul almalariyle övünüyorlar. Bu demektir ki 

da pulluk altına }arak çok ekip ç k m hsu\ onlar bakım işlerine bizden d .. ha çok ehemiyet 
•lnuya çalışacaksın, yahut olan toprağını d ha veriyorlar. Biz mahsulümüzü daha ziyade Allaha 
bayük bir gayretle ve daha iyi usullerle işlemeğc emanet ediyoauz. Onlar fırtına kuraklık ve sel 
koyulacaksm . lerden mahsullerini gayretleriyle koruyorlar. Biz 

Eğer bu yıl ne k geçen yıllar işi ~iğin de ~ellere setler, fırtınalara ağaçlama, kuraklığa 
~ldar toprak işliyebildinse çok mahsul al bil ek toprak işleriyle karşı koyabiliriz . 
ıçin mutlaka bakım iılerine dah f zla ehemmi- Eğer bu yıl daha geniş toprakları işliyebil-
Yet veimen lazımdır. Geçen yıl dönümden bire dinıe ne utlu saaa, çiftçi kardeş 1 
beş mi aldın, bu yıl bire on almıya çalışman Eğer gayretini arttırır, dönCimden aldığın 
~erek . mahsulü de bu yıl biraz daha fazlalaştırınan 

Bulunduğun yerde hay~t şartları müsaitse yurdun için en hayırlı işi sen yapmış olnrıun . 
•rken erken kaldıracağın hır mahsulün yerine Biliyorsun ki çek arazi işlemek çok iş ister. 
ikiaci bir tohnı atmıya hazırlan. Bu işte muvaf- Meşgala çoğaldıkça ekip diktiğine bakmak ifiç
ftk olman için gerek topra~ _h zırl ma ve gere leşir. Halbuki toprak, fena bakarsan az ve kötü, 
mahsule bakım işlerinin çok ıyı görülmesi lazımdır. iyi bakarsan çok ve iyi mahsul verir . 

Bakım işleri hem kolay, hem de zevklidir. Eki ve dikim işlerinden sonra mahsule ba
Her mahsulün kendine göre bakım işleri var. kım işlerine başlanır. Önümüzdeki günler bakım 

Sell bu işlerin nasıl .g?r.ül -~ğünü ve ne _za?1an günleridir. Ekip diktiğin yerden ne kadar çok 
Yapılması lazım geldığını bılıyorsun. Bellı kı bu toplıyabilirien o kadar memnun olursun. Senin 
;rıl bu işlerin daha titizce başarılnı sı lazım. Dip d yüz n güler, devletinin de ... 
~urmada. ot ayıklamada, seyr~mede, sula- Bunun için ekip diktiğine iyi bak . =-

·· ı ı·k 'KAMYONALINACAkı 
Q ÇÜ(er sene 1 muayene Vilayet Daimi. Encü. Arsa 

1 o: Cinai 

e 
' Mısır Tevzi-i hakkında 

ViLA YET MAKAMINDAN : 
Her sene olda;u 1161 hu sene de kö9lülerimizi11 

gemeklilc. ihtiyaçlarını temin maksadile Türkiye C•mlr.u
rigeti Zir•at Bankası Trabzon ıubesinden gne11 eı ma
liget figatile mısı r 'llerileceli ve bıı mısır teozlini11 bir 
iane 'Degahut taviz maltigstindc olmagup dojr dan dojru· 
ya lcöglö.den kredi ıahiii olan tı hamlan istifade edebil
mek efJsa/ını haiz balananlartı yapılmış bir tıshil4ttarı 
lb•ret olduğu ıve her tiirlü ganlışlıjı. mahal lcalmamalc 
için aıajıdaki iartlar dairesinde kredisinden fit: Banka· 
dan istif aJe edebilecek kimselerin 23 Mayıs 910 ıününe 
kadar müracaa.lları ila mııır ihtiyaçları11ı teıbit ettirmeleri. 

1 - Trabzon merkez ziraat banlc şubesi mıntalca· 
ıınJa mevcut lır.redi lc.••peratifleri orta.lılarından fındık 
mistahsilierile, satış kooperatif lcri ortaklarına,· ıatış lco· 
•pıro.tifıcri blrliji tar fından auans •erilecejinden iu 
iibilerin ziraat banlc.asına mürac at etmeleri. 

2 - Ziratıt banlcasından i tilcroz ettiji ptıraltırı 
vadesiruie ödeme iı ve yeniden kredi almak imk4nını 
kendisi sel6etmiı olan kimselere mııır avtınıı t1eril111iyeccği. 

3 - 1936, 1937, 1938 "" 1939 Hnelerinde truzi 
edilen mısır oı ••ansiarını11 balijiJıin 3 -4 dünü olsun 
1 Mayıs 940 tarihin• lcadar ödımegenlerin dahi mısır 
a11ansınt:lan istif 11tlı edımiıecılc.leri. 

4 - lr.redi istemıyen fleg11 lcrcdi ha/cin olmtıgtın 
lc.öglilere de peşin fl•r• ile mısır satııı yapıl ca;ı. 

5 - Zira t lltınkasınttl 11 bu ıelcilde mısır avansı 
almak fJega pt,i11 para ilı mabayaa etmek e'O•afını haiz 
olanları11 lcög ihtigar hıg 'etlerine müracaat ıJerelc Ban
kanın g•ptıbilıce;i kredi haJdini ıeçmemelc ve pe,in par• 
ile mısır ol•cakların aile e/raJı1111 gltıcelc tlırccegl tıc11-
oü.ı etmemek ıiztrı ihtiyaçlarını bilJirmeleri ve ba ihti
yaçların bir cetvet halinde nilıaıet 23 M«ııı 940 torilıt
ne kadar 6anlcaga tı11di etmıl,.,i. 

6 - 811 tarihe katlar tısbit cJilecek ihtiyaçlara 
töre mısır mubayaa • celp ıdileceji11tlen bandan ıonr•· 
ki mıir11caatl11rı11ın lc.•6rıl edilmigıceji ila11 ol•nar. · 

Satış 
mevkii 

Artırması 
meaaha11 kıymeti 

L. 
M. T emi.aatı . 1 . kk d menındea: ve damga iŞ 1 ın a Natıa , d:ılroaı ıçı~ 938, W39 

1 Düldı:aıı araaaı Kuz&'UD dere tabakbeae 116, 96 M 50 
4U 

L. K. 
s 75 
a oo 
7 50 
6 15 

mouau ~ort veya :;;ııvNıe ııız 

R
• • d 1'.uıuı.auuuş im .k.a1.1ıt.yoo 1ataa 

Belediye ıyasetın en : aıınıuı ı..tar. ~3 -5-9!0 l•rihioe 
ı ·k agene talim tnamesinin (7 7) ; · çatıuı perfe be rlıuD. ual le> &e 

l - .>ene ı mu le l'k ncı vuaycu makamıuua topııtuacak. 
l)ı•cUeıi macibince başlagactı sene ı muayene ııe damğa oı 11 daimi eDcilmead. ihalesi 
iıleri 3-.5-940 ıün baılagarak 6 Hazıran 940 ı nü yapılacıııuar. :;?1artuameıııoı ıor
tlkJamı bitccclcıır . mek. iıtı1eol~ruı ller ııua encU· 

A _ 940 damjasına tabi Itır ölçü ve tflrtı ölç -lcr wea K.au•mıoe ve talip ulıtuııuıa 
.. · . · 34 maddesıne öre t mızl l m~uılr gUa va Halt11 tuıcuuıı· 
.. ııamnamesının unca enmış 0 a- ııe wuritcıuıllau. J-i 

2 ,, " " ,, " 170, 79 .. 
3 ,, ,, .. ,, " 219, 57 ,, 
4 " ., ,, ,, ,. 206, 67 ,, 
6 ,, " ,, ,, ,, 292, 79 " 
6 " ,. ,, ,, ,. 288, 91 " 
7 ,, " " " ,, 176, 02 ,. 
8 ,, •. ., " ,, 297, 88 " 
9 .. ,, ., .. ,, 161, 86 ,, 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

100 
go 

160 
260 
JOO 
275 
100 

11 25 
18 75 
7 50 

20 63 
7 50 

'•k ıetirilec k Tor, pas fJfJI . ha kJJrumamış boga gibi H~rda demir satılacak 
IJaq•11enegi ve damıauı ıüçteştırıct ı<ıriı olanlar ıııaagene 
ile kabul cdilmigecık.tır . Vilayet Daimi Encü .. 

Yuurıda cins ve miittarile kıymetleri yazılı buluıaan Haıuıi .ıaulıu.ebcnia Tabakhane mahallesi· 
aio Kuzıun dore mevltiiodo!ti araalannıo mülkiyeti .ııllıka çılcarıJ ııhr. 2f-5- 9'0 tArihiae çatııD çar• 
şamba riioii aut 15 de Vıllyet M ılaınıoda toplanacık olaıı D•i i Eaolimcııdc ihaleleri yapıl caktır. lı. 

8 - MaagentJge tabi Jıe! ölçü. ı1e ~arti ıalaibi lcen- . meninden : 
di/ırinde 6uiun1111 maracaat 1<agıttarıie bırLııcte ölçüiırını Nllfia ıubaruıda mevcut 

tekliluin muvallkat temiaatlarile mezkQr &'ÜD ve autta Encllmene milracutlıırı • 2-4 

l•tirt01ktir • 406ts au-.t huraa Uewır :.::4UU ııt· 
c _ Yine ölçü ıahiplorinde bulunan müraca•t fca

iıtiarınctalci numara sırasıtı grup merkezi agar memur. 
'•i11na mürııctıat edıcektır. 

Gayri menkul satış artırması 

ı _ Etıerind• müracaat kağıtları hızlanan ölçü 
••hiplıri grıkarıda gazılı ..4. B. C. yazıları töz önünde 
6fllundıır•lGrtılc ölçiilerin ırap ayar memurluğuna ıetirip 
tlemıalatıırılmaları oe gakar~da gazılı müddet ôıttilctın 
•011rcı cltırımteki muracaat ka1ıt1.arının oır hukmu k.ai-
ltf.a11a"cagı tibi ölçülerini damgalattırmadan kuUana.nlar 
IÖrüiıir~c haklarında kanuni takibat gapdacağı eh•mrni-
~le ı an 011ıiur • - J-.J 

T ui kayık ve hamaliye ücretleri 

eksiltm si 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

J9't0 mati senesınde ?utcıtane ambarlarına ıelecek 
IOO ton tu:ıcın t1apurd n sahıle ve ıahıidcn amoarııırıı 
lc•dar kagılc wo hamaliye ücretleri münalcasaga konal
llltııt•r . 

ihale 30-5-1940 tGrihinc müsadi/ perıembe ıünıi •••I 15 de Patatanı J11hııarlar Müdüriüıuntie gapllaca· 
iuefiaıa talip olanta.rın '"' mAtılmat alarak peı sürmek 
lııııınltrin tımiluıt akçtlıritt 6irliktc iımi ıı:ıen Mü. 

.. ,, · c •irııaıtle1rı il al r 4 2-4 

•ı!J Jtıuıuauıı 4o iııcı wadı111laio 
{A) 111Haı11uı ttvtı.uıı utuaca.ıt
ur. ıı-ğ-!HO tarıtıla• çıttlll 

Çarı• ba gUull uat 10 de lbı
iHi 7aJtıllOi1&lDd,Ul (Or 8k. lıil8· 
yıaıu,rıı:ı Nıar111 anDaruıa ve ta· 
up 01uo1ıuıa eocuwoıı• muraCıl· 
auaarı iila uhuı"r • J-~ 

Maballeııl 

En ak 
.. 
• 
• 

Eınk 

.. 
• .. 

s~ı"'ğl 

Sem troller 
• 
• 
• 

Semerciler 
Sarar otlu 
Sırı magazılar 

• 

.. 
Haa 
Mığuı 

Mağaza 

Kartlrı.o.ıaaza 

Maauao.ıo s H. 1 H, 

• 

Muhammen bedel 
M, No. K. No. Llra K. 

108 
13 J 109 16-17 316) 00 

110 19 
111 21 
ıoa 10 1125 00 

• 2 750 00 
210 44 311 00 

2og 42 37f\ 00 

Zayi Ehliyetname 
Tra••tm JSı'•tiigeıinden 

almıı glda;am 27.J No. '" 
ıö/ör ıhlıııtnamımı •agi 

•gtedim gınuinı alaca;ımdan 
cılciıınııı hul<mü g ,,lctur. 

DEFTERDAALIKT.,N: 
Yılltarda ciaı ve evHfile muhammetı bedelleri yazılı iarrı menkuller 16 - 5- 940 

tarlhtadeu itibuea 15 gUı:ı mnddalle ve açık artırma ıuretıle 11h~a çıka rılm ıştır . 

Sirmenıni11 Civra Kögindın 
Trırıııno;La Ali Osman Çalcir 

Satı~ 31 -6- 9'0 tarlbine mllsııdif Cuma gilaQ saat 14 de Vilayet Defterdorlığındıı 
yapılucıtktır. l'ılip olanların mezltur güode 1Dzde 7 , i muvakkat temloatlarHe birlikte 
Uırterdarlılt mall.amıaa mu~ıcıatları ilan olunur . 1- 4 

Vakıflar Müdürlüğünden : 
imamının fJtf atilı inhilıal edı11 Şıhrt 22 ltra l111•rel 

•amii imamıt v• laitaôetine matlrıp evıa/i h i• birisinin 
ta11i11i ikli•• ıtmıkte buluntlajıından 6• iıı istekli 6ulu-
11anları11 28 Maııs 940 Sa'ı flİAıi ıaal 14 tlı ıapılacak 
imtih••"• huır iulanm11/c ü•re gıJiırintltki ıvr•ki müs-
bitelıri Ut 6irlikt• Valt.ı/l•t id•ttıin• llliircc••llcrı il•11 
lın rı 

Hane icar artırması 
Köyll Cin11l Ka. No : 

Soaukıu Haae ~5 

Def terdarlıkta11 : 

Mubıımmen lı: ıı r 
MUdd.., tl icar bPdell Lt. 

liir SIDG 7:J 

Yukarda enarı yazılı hanı bir sen• mDddetle H açık artır· 
mı ıur tile icara nrlleoektlr · dili ç M ,::ooo 

11 l l ~9 c 940 t•rJblD• mUH ltŞIDI 
Tı ' o ıa arın ... -..1- k t tomJaatı,.rUe -1rilkte Trabzon 

aaat 14 de 7Q14• 7.~o ~--..·~ oı•aur • · ı.-. 
DttterUıüaıu .~,ua-' 



' y.a!Yel 

•• 
, İngili - Alman deniz harbinin en meraklı safhasını Yıldız Sinemasının resmi küşat günü göreceksiniı, 

Sulf at d' manyak gübresi eksiltmesi 
Çay k nunun dördüncü maddesi mucibince Çay zürraına 
verilmek üzre s tın alinacak sülhat d 'amonyak gübresinin 

- kapalı zarf usulü eksiltme şartnamesidir. 

Erzak ve saire eksiltme ilanı 
Lise Direktörlüğünden : 

1 - Lise pansiyonunun 1-6-1940 dtın 31-5-·1941 tarihine kadar ihtil#~ 
o/on a~ajıda müfredatı yazılı erzak vesaire 9-5-7940 tarilı;nden itibaren /j lıJ 
müddetle afık ektiltmege konulmuştur. 

Rize Ziraat fide hk a müdür üğünd n : 
. .. , 

Muhammen bedeli Tutarı M•11alckat tenıtı• 
Nav'i Milcda11 Kr. Sn. Lira Kr. Lirtı K. 

l - Çag kanunu mucibince çay zrirraına verilmek iizre Rize ziraat oe /i-
J1111lılcl•r maclürliğünce kapalı sarf us.ulile eksiltme 90000 kilo sulf at tJ'amonyak ıüh-
rısl mii•ıa• edilecektir. . 

2 - Tali-, olanlar m l sandığına nıühaya~ edilecek siilfat d' monıaiın maham
Mtll 6ctleli olan 8000 liranın güzide 7,5 ğu nisbetinde pe!J ak,esi yatırıp malciuzıın• 
m•i•ıa« lc•11tisgonıına ibras edeceklerdir. llıalegi müteakip ha miktar giizd~ 15 e ib
la; ıılilccelctir. 

3 - Verileı::elc sülfat d'amongak tübresi suda tamamile münltel olarak ı•ritie 
ı•ıri miinluıl mtıtlde baralcmıgacaktır. 

4 - Alın cck gü6ren "n niimunesi Rize çay f idanlı;ı lallur•tu11arınrla tahlil etlil
Jiji11Je tırlıihinde serbest azot miktorı gıiıtde 19 dan aşa;ı h•l•nma~tıc11lc t1e nt bat/artı 
nltlr ıilli tt.$/r eJen sülf o ıiganar dö potasgo"1ta havi olmıgacalctır. 

.5 - Elcıiltmege çık n taliplerin satmak istedikleri sili/at ti'•mongalc menşe, /iat, 
ter/cip t1e evsafı saire bakımından farklı o/Juja takdir'e k•miııon terkli' oı fi at ha
kimından lı•nıisini uygun ıöriirıe 011u tercih edecektir. 

i - Verilectk sülf at J' mongalc tübresi menıe marlc11lı, lctı-,alı oe sajlam çıı
t1t1ll•r• lc"enrılm•ı bulunacaktır. 

7 - Alu6agtıa edileeelt ıul/ııl tl' amonyak miktarı gulcartla meslciir miktardan 
ıistlı on fada veya noksa11 alınabilecektir. 

8 - Gabre ihaleyi m•tealcip en çok üç zün zarfıntl.a Rise ziraat dairesi amba 
rına teslim eclilmiı olac11/ct". 

9 - Uıı6aya• eJilec•lc ıülfet ti'amonyalc tiihrcıi11i11 /,ılleli ı•pılacalc evrakı 
müı6ite lflMcihince Rise Mal sandıjıntlan tesviye o/a11ııcalctır. 

10 - lşbll eksiltmeye ait pul, dell•lige ve ıasete ile ilin kont•rııto t1eıttl11 
maırafı mütal.ide ait olacaktır. 2-2 

ekmek 40000 ki. 12 
Koyun eti 10000 • 47 50 
Sığır tti 5000 ,. 27 50 
Erimiı yaj ı:.oo • 120 
Zeytin ga;ı 1000 ,. 55 
T oıga pirinci 6000 ,. 3-1 
Kesmı şelcer 2500 • ./2 
Tos ıeker 4000 • ~8 
Sab•n 900 • 37 
Çeg 30 • 550 
Makarna 1000 • ıs 
Şelırige tlOO • 25 
Un 3000 • 16 
Yam•rta 60IOIJ add 1 7 5 
Limon jOOO lci 1/ 
Patates 6fJBO • 7 
TaH f aıalga 6000 • 1 O 
Taze 6i6er 1000 • 1.5 
Tıue bamya 3000 .. 10 
T11ze lcahak 500 • 30 
Batlıcan 20000 aJtt 1 50 
Done beselge 600 ki. 10 
Hıgar 8000 adet 1 25 
Maydanos 10000 6a;. · l 
Süt 200() Jci. 10 
Yoğurt 2000 ,, 10 
Odun 110000 .. 1 5Q 
Erimemlı t•r• y• ğı 15~0 .. 90 

4800 
4750 
1375 
3000 
550 

2040 
1050 
1520 
533 
165 
250 
100 
480 

1050 
360 
420 
600 
150 
300 
750 
300 
120 
100 
1 OfJ 
200 
ıoo 

3000 
1350 

• 360 
35i 25 
103 t3 
225 

"' 25 153 
78 75 

J 14 
24 g8 
12 JB 
18 75 
7 50 

38 
78 75 
27 
31 50 
1/..5 
11 25 
22 50 
11 25 
22 50 

9 
7 50 
7 j{) 

15 
15 

225 
101 25 

Gayri Menkul Satış Artırması 2 - Şart••m• her ti11. ok•ltl" ıirülellilir. 
3 - Eksilt111c 24-5-11t0 tarihine restlagen C•ma t iinü saat 9.30 da lı.ülcdrfld 

lconajınd• m•tırif midarlıiiü4e miteşelclcil lcomisgonct1 1apı/11c11lctır. 

Kiıa t1eı• 
Mtılttıllı.t 

Hazine hissesine 
ait muhammen " - Ma11alckat teminat mile'"" laer maide ltizHında ıöstuilmiştir. . 

5 - lstelclil~r ticaret otlaıınca k•yıtlı oldalclarına dair helıe illrtız edecelr.lerıJıf1 -
Heıldr••ı• 

• 

Soka;ı Cinsi 

Fındılc.lığın 6 
lai sıede 3 hissesi 
Çalılıjın 6 laiuede 
J laiucsi 

M No : K. No: M. 1. bedeli 

96 30000 650 00 R 

• 1000 7 50 R 

6 - istekliler 2490 nmmr•l• lcsnanan 15 inci m•Jdesi "hlcamına göre mav~kk1. 
teminat, makbu~ fle mılr.trıplarını elr.siltmıgı h11ılamadtın iir saat ıooelirıı lc•dar teİ1 
rilc eJecelc ve eksiltme saatlarında lc.omisgona ibraz edece/elerdir. 3-4 

·Hane 
Tarlanın nısıf hissesi 
Tarlanın 5 hiııede 

428 
150 

30 
7152 

150 00 R 
70 00 J< 

K•rtlılı• 
Kom•,• 
Ari•lı• 

1 ,;isısesi 7 hisse 
itibarile 5 hissesi 
Fındıklığın 56 hisıe 
itibarile 35 hissesi 

81-88 

20 
226 
228 

4595 43 00 R 

Erzak ve Saire ilanı 
LİSE DİREKTÖRLÜGÜNDEN : 

1 - Filll pınılyoououa 1-6-19'0 tlım 11-i-19~1 tulhlae katlar U1.t11ıcı olan atsQlda .. ~, 
redah 1azılı erzak ve 1alre 15-~ -19j0 taribladtın ltlbuen 15 ıno müddetle ıçık tlu11tJ11•1 
koomuştur • 

Nnl .Miktarı Muhammen bedel Tutuı Munkkat t aıJ•'1 39084 8-14 oo R , 
Bostıpei i•li lrtın cadıleıi Hane 
Eswa/ı ,,,. ••iazal•r Mağaz<l. 

42 
76 
80 

270 
1387 

00 R 
~ E 

Ko1uıa clterl liOO 21 376 28 u 
Kat1r pe1aırt 1000 60 600 '5 

13~ 00 E • • • 
Deftardarhktan : 

soıan 7000 8 560 42 
Domatea 2000 ıo 200 15 
Ze7lla 1500 3i S25 3~ 
lı. pı1nlrl 1000 60 600 •!6 

Yakarııla clnı oe evsafı yazılı ıagrimııııullıriıı miilkigetleri 22-.5-940 tarihi- So'• tiOO • 10 159 ıı 
Al Miı11•tliif Çarıamba zlinü saat N dı a~ılc artırma ı•rıtilı satıl•ctılctır . Pirinç uıu 400 60 200 15 

T•lip •l•nların 0/0 7,50 mu'Uakkat ttmfoatlarile iirlllcte tarihi meslı.ô.rde Tr116ron ~~:: Qzl1m 1~g~ ~~ ~~g 
2
i 

Dıftırıltırlıjın• miiracaatları ilin olanur . 4-4 ___ 
1 

Hnuç 600 15 90 6 

l· ı A 1 çayır dö 10 ) v• ( ı•rken tarıkı• not tarlHila aaladut fıadıklık dö: Elemek kadııyıtı 500 30 150 11 an garben de2ırm11aci Otlu o.... 6 ) Y• ( Şarku defir•en harıı:ı Tıl keda7dı 300 'o 120 g 
ve cafcr vereieleri şimale• trica· rarlııen tiullcarı otlu Celil ve Y.u Tahao 300 50 150 11 

Tapu ılcll muhafızlığından : h!ls cenuben değirmeııci Otlu Oı· 1Uf vereaeJeri tıadık1ılt ve çalılı Zile pekmezi 300 4J 120 • 9 
Y omraaın Kin ltöyünde ş r ..ı o fındıldı~t ile mahdut tarla. tı timılen Ali Oıman karı11 Ayşe Tahao helnıl eoo 55 380 24 

t d Ll b c 1·1 y f Taze QzQm yıprıtı 200 20 40 s kan achibi senet fındiklığı ve t r· tto 6 ) ve ( ıarkan aahibl enet ın ııı; ıtı CHU ea e a ve !JIU 

P O 1 • f d Ll t · ı bd Salamura UzQm yapraAı 500 25 125 9 lası rarbe• aslı oflü smıın çıılılıfı rarbea Paslı Oğlu Oıman verHa arı ıD ııı; ı ı ı e ma ut Karabiber • 25 120 10 2 
fıadıltlıfı ve aahiiti ıenet tarlası fındıldıtı fİmaleD aahıbi HıDct findıldıc dö: ~ ) 

1 Kırmızı blbır 60 45 27 2 
fİmalen ırm ılc c:enub .. n sı. hıbi SC • çıhlıtı çeaubca Hbilti .enet fıa· ıbu rıyrimeakıllerin ciulkarı Kırmızı ••roi••k 1 o 25 125 9 
Del tarlaaı va fuadıltlıtı ıle mııh· dıldıtı ile •ahdut tarla. dö ~) .. otalJarıaclaa Aliaia 0 tl• H.... Nohut r•rll 1>00 15 90 6 

9ut di: 2~ )_ve ( Şa{k8; klyol ve (~arka• tarıltaa rarbea aalailııi HHt =~r~:·::::rr:tıa~::.·~~d:::=~~= Bulgur karaaao 1000 li 160 ıı 
rarbea 11 ıoı ıenıt ın ı 12'1 ıı çalıhtı timalen aabibi tıaaıkiıtı bahiale nreHai tarafıatiaa aamla· Gendlmı •OO 15 60 4' 
malen ırmak ~eaubea yol ıla mllb· ı:taubıa yol ve kıımaa 9alltarı rıaa i•tiltalen tescili taJep ıtlildi· ~·ıadık içi 2000 50 1000 75 
dut çalılık do: 2 ) ve ( Şarltan Oi'iu Ali Oı•an verHoleri fıactılt· tiadea tapuya kayıtlı olmayan bu Cnlz içi 1000 'S -'50 i3 

• dctirmıa barltı rariıcn yol ve 1 1 t 1 i 1 o m a b d 11 t r•yrimeaıtullerin tHarruf ıebeplori Salça 600 ao 180 13 
Paalı •thı WHtata bıtoeıi ;ima.· _ · Sirke 1000 15 1~0 1 ı 

37 

26 

60 

86 
as 

7S 

a1 
25 
02 
:n 
85 
70 
60 

75 
50 

. 36 l!!a Paılı •2'lu Mustııfa 'le Oaman tarla do 2 ) ve ( Şarlcaa yol bak~:ında yari nde tahltilut yapıla· lConaene 2000 kutu ao 600 46 
çahhtı oenub 8 aulltarı oğlu Yu. gerbca d_ulkarı .•~lu Alı OımH C&fıadaa tıaarı uf iddiHında bu Sııanuıak 200 30 

60 .. 
50 ıııuf ye celil vereıelerı çaıılı~ı ile vere .. Jerı lındıltlığı ne P ılı oilu luaaalır versa vesaiki tıaarrutiye· 'l'uı lOOO I 50 

3 
• 

85 fıadıltJı~ı İl• mahdut çalılık d . 5) Kibar ve hisaedarlııra fı dıltlı2ı yılırilo birlikte dairemize va ite · Harbon balığı 600 60 :;ı60 ıs 
75 ve ( Şarkan liulkarı o lu Yuıuf şi alen dej?ir •c•i otlu OımH ~if rinii olBD Mayıa 940 ayının Kefal bahtı 500 40 200 t:; 

vereıeJeri çalıJıtı rarb n yoJ v ve Cafer verese!eri fıodıldıfı oe- 26 pazar rünü yeriı:ade tılıltikat Pıtlıtmut ,, 1000 15 150 ıı 
4ulkarı otıu CıJal ve Yu uf ve· nuben paslı otlu Abmıt vcreseleri yalt.calc menıu il ıauracaat ıtme· Hamil 500 10 60 a 
reaeleri fıa4ıkhğı Wi alea dulltarı çk.lılığı ı le mahdut fıodıklılc dö 6) leri ilia oluııur. Tirsi 500 ,. 40 200 15 

35 
85 

•tlu YuHf vereae1cri fıadıldı~ı ve ( Şarknn yol rarben yol .,. Kiralık Fırın Kalkan 800 H 280 21 
cHuben yol v• ıu barkı ıle ınııh· paslı o~lu Oımaa fıadıklıtı şima . Lenek. 500 60 100 22 SO 
•ut Ç1&hlık dö: 1 v• ( Şıırltaı:ı la· 1 a sahibi ıenet tarlaaı t:enubeD Zıg-nuı çarıııında ytni yap- 2 - Şsrhıamı her eno okulda gOrDlebtllr ' 
keader etla Ali vereıe!ırı yırı yol ile mahdut fındıklık. dö: 7 ) hrmıı olduı?um betonarıue fırı· 3 - Ekailtme 30-5-940 Perşembe gQaQ 11at 9 SO da bQkCnaet k:onatı•clı maarif mQdtıri11 
r•rbı• yol ıimaleD yoJ çe ıben ve ( Şarka• ve rarbea aabibi ... Dı•ı Almaoyacian ••ip •yledıırim tinde moteşekkll komisyonca yapılacaktır • 
p811ı Otl• Mustafa Ye Oıaıın net çalıhstı ,imalen ırmak. eenu. baaur makinesi ile fırına aid • - muvakkd, teminat miktarı her madde hıuıınds ıoıterllecekU. • 
çayırı ile mahdut çayır dö :l )H ben yol ile aab4ut ftadıldık dö: 4) umum mobilyelerilı kiraya verile S - lıtei:Uler Ticuet odaaınca kayıtlı old•klarıuı dair belıe t~raz edıoıklerdlr • L 
('arka• tarıuc ıarben vacıf fıa· vo ( Şarltıa yol ve ı"bıbi senet oeldir. Talip olaalar Adliye dair•· 6 - l&teklllerln 2490 namarılı kınuaua U lacı maclcl11l ıbilmına& aore munkkat teaıl'• 
aıklıtı ti•ıltn vakıf çayırı ç13oubın çalılıfı garb •tabibi ıoaet çahlıfJ ıi kart11ıada Arzuhale Haai Yuıuf mıkbuı ve mektuplarıaı eiılltmeye bıtlıraıdıı bir ıaat ••Ytllaı kıtlu tı•arlk Htotk " ;ilıl~ 
•iır.u11h oıuııarı Oo'uı il ıu hdut i 1 n ır ılt oıı\ı&tn 11blıııi H• Zi71 CHbvlıtı 11Qre.cuttın. mı aaıtlarıD~ı komlııoıı lbtH e~ıct~lır•lr , ı-
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