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~Büyük Millet ~eclisinde 
-~-·= 

Yeni Demiryolu kanununun 
Müzakeresi .. 

Başvekil Dr. Refik Saydam tetkik ettikleri petrol 
mıntakası hakkında izahat verdi . ----------

lfnkara 7 ( 11. 11. ) - miştir. 1 

Büyük Millet Meclisinin Bu münasebetle karşı/Jk 
dünku toplantısında Diyar- olarak Başvekil Dr. Refik 
b k . a ır istasyonu•dan Iran Saydam şu izahatı vermiş 
hudut/arma kadar yapila- tir : Malumu aliniz o mm
Calc demiryollan kanununun tıkaya gittim dolaştım ve 
b". ( 'rJnc; maddesinin tadil hak dün heldim hoş geldiniz 
1
"ndaki layihamn miizake- sesleri ) arkadaş/aflmızm 
resi s1rasmda Gümüşaae bu kanun vesile ile temas 
tnebusu Hasan Fehmi fltak buyurduk/an petrol havzası 

·Beşiride petrol memba/art hıkkmda gördüklerimi arz 
nın kesfedilmiş bulunması edeyim : Mahallinde gördü
do/ayisi/e bu havza yaki- ğüm vaziyete nazaran 6at
İinden geçen D yarbaklf tın oraya götürülmesine 
r11n hattmdan buraya tem· henüz vakfımız vardır. Son

dit edilecek bir şube hat- dajlar devam edecektir. Ha
tı~, ihtiyaç olacağmı ileri kikaten bir fıetrol mmtıka· 
$Urere/( bu hallin inşaası sma ·tesadüf edilmi°Ştir, ta

Cihetinin mevzuu müzakere bii bunun vüsatı ve Yerimi 
lcanunu ile nazari dikkate hakkmda lazım gelen tet 
•lınma:smı istemiş ve bu kikatı yapmak içap etmek
tnıksıt/a bir de takrir ver· tedir. Esrsen bismile kadar 

henüz hat ıçJ/n"amış ol· 
makla berrber gıttik. ora-
dan itibaren raman dalga
/afi istikametine kadar E· 

ruk kasabasma kadar trenm 
geçmesi için lazım gelen 
tertibôt yapJ/mışf Jr. Balas
lan korımuş ve ray/an ha-
z1rd1r. Yalmz köprülerinde 
noksanllk yardır. Bunun ü· · 
rinde Nafia Vekaletinin ça · 
/Jştığım bölge hat inşaat 
müdürlüğünden öğrendim. 

Eğer bu mintıkad11 büyük 
iktisadi bir petrol sahasma 
tesadüf edilecek olursa la 

zım gelen sondajlar yapıl 
<llktan sonra bu hattm tem 
didi mümkündür. Esasen 
bu hat azami 3~ Km. kJ 
dar bir yer tutacakt1r. 

Velimiz köy köy ge2erek 

~-
halkın ihtiyaçlar1nı soruyor. 

Sürmene (Hu-
susi) 

Say1n Valimiz 
Osman Sabri l1-
d11/ teftiş seya
hatlerinde kaza· 
mıza gelerek. 
Kaymakamlık 

makamı ve bü
tün devairi gez-

• dikden sonra Be-
lediye dairesini 
ve okullaflmızı 

da gezmiş. ders· 
hanelere girmis. 
öğretmenlerimi

zin verdıkleri 

dersleı le yakm
dan alakadar ol
muş. yavrulan
mızdan ihtiyaç· 
lartnı sormuş ve 
öğretmenlerinden V 1. . O S b . Ad 1 · h t , / a ımız sman a rı a 
ıza a aımış tr. 

Müteakiben Parti ve Halk- 1 olan köv yollarımızı gez· 
evini gençlik Spor, teşkilat miş • köylülerimizle bizzat 
lanm t ziyaret etmiş. ça/Jş- temasa geçerek ihtiyaçlan-

lmalar hakkmda •orgu/artla m sormuş ve muhtarlardan 
izahat almışttr. Bundan 
sonra kasabaya onbeşkilo· 
metre mesafede bulunan 

OLUŞLAR 

Asker geçerken 
Trampet ve boru sesleri 

gittikç~ yaklaştı.'J. 
T 4!1 üncü alay talimden 

dönüyordu. Başta değerli 
komutan/an olduqu halde 
fi/ay bir tunç kütle halin· 
de caddeyi doldura doldura 
mehabetle akıp geliyordu .. 
On/an göğsüm kabararak, 
gözlerim gülerek karşıladım. 

Hepsinin yüzünden sıhat 
ve kuvvet taşıyordu.. Kim 
bilir ne kadar yürüyüşyap
tJ/ar; fakat adımlannda en 
küçük bir yorgunluk re ak
sama yoktu. /.f azisi şan/ara 
dolu, halinden emin, istik· 
bali sağlam bir mi/lelin 
duygulaflm besteliyordu bu 

·adımlar.. Gurur duyarak. 
içim taşarak dinledim .. 

Başlan dimdikti. fllın
larmda nemli bir gök par
/Jyordu. Bakışları yıldmm 

haline gelebilecek şimşek· 
/erle dolu idi.. Kııılarmda 
kılağfJ birer süngü gibi ge
çiyordu bu erler.. On/afi, 
göğsüm kabararak, içim ta· 
şarak. gözlerim dolarak sey
rettim .. 

:::ı, A. vam Kamarasında 19 Mayıs 
hazırhkları 

Köprübaşı nahiyesine hay· 
vanla giderek burada çok 
degerli tetkiklerine halen 
devam etmekte ve mtntıka 
köylerinden birer birer iza 

Mohaç'ta, Tuna boyla
rında at oynatanların to
run/an; Çanakkale şehna

meşini yazanlarm ogullar1; 
lnönü, Sakarya, Dumlupı· 
nar kahramanlarmm kar
deşleri geçiyordu; tunçtan, 
çelıkten bir kütle halinde 
geçiyordu .. Zerre kadar yor· 
gunluk yoktu adımlarmda. 
Başları dimdikti, gözleri 
ışıklı idi, alınlarında yıldız· 
/ar parlıyordu .. llşılmaz bi· 
rer şahikaydı bu erler .. En
şilmez rüzgarlar gibi uğul· 

dayan sesleri hala kulakla · 

j 

0J Çemberlayn HükUmeti-
Y ne Şiddetle hücum edildi 

19 Mayıs spor ve genç· 
lik bayramını kutlama ha· 
zırlıkları devam etmektedir. 

hat almaktadtr. Beş gün
den beri kazamıztn bütün 
mmtıkalaruu durmadan yo 
rulmadan hayvanla do/1ışa · 
rak ihtiyaçlanmızı yakinen 
yerinde görmek için en u
zak köylerimize kadar çık
mak zahmetini ihtiyar eden 
k1Ymetli Valimiz Osman 
Sabri fldaldan bütün köylü
lerimiz memnuniyet beyan 
etmektedirler. 
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lfnkarlJ 8 ( A. fi. ) hafif pa;ti~er /ideleri ve 
lf va k da harbin muhafaza kar azadan bazı-

Şehirde göze çarpan yer
lere vecizeler aıılacak, Ka
vakmeydanda 200 kişilik 
bir tiribun yapılacaktır. 

Seyfettin Kut 
bulunmuşdur. Gece Halk
evinde Valimiz şerefine ve

Kooperatif müdürlüğü rilen yemek ziyafetinde ka 

m amarasın h-k- t 'dd l h-
ıevk ve idaresine ait müza· lan 11 ur:ıe e şı e~ e u-
l<erel ,J·· b l•nmış ve cum etmışler ve çek!/mesi-er uun as.. . . l d 
/Joşveki/ Çember/ayn iVor- ni ıstemış er ır: .. . 

__ _, __ 
zamızm ddire reisleri ve B. Abf Saruhandan açı-Veç hırekatı etrafında mu- . Garp cephesmde muhım 

'•sıa/ izahat vermiştir. Mu- bır şey olmamıştır. 

P~lonya avcı kıta/arı 
~ . N orveçe çıktılar 
......___ il il ) son zamanlarda Norveçte 

lan şehrimiz Fındık Tarım tüccar/afi. haztr bulunmuş 
Satış Kooperatifi müdürlü ve hasbuhallarle çok neşeli 
ifine Hopeli B. Yahya is· bir gece geçirilmiştir. Sabah· 
minde birinin tayin edildiği leyin lfrak/J ve dağbaşı na-

. 1 hiyeleri mmtakalarmdaki 
h~ber a!ınmı~tır. resm~-~a· tetkik seyahatlar1n1 yapmış 
yın emr~. ~~n~z gelmeAdı~n: 1 faal kaymakamımız Seyfet
den mudurluk vekaletını tin Kutun direktif/erile na 
birlik mümessili B. Baha hiye müdür/erimizin ve me-

Haydar Özbay 

GÖRÜŞLF.H Du YUŞLAH 

Hakkı Tuncay 
( Aık.aıı 2 de ) 

Bir gazef~ci arkadaşla !inkara 8 ( · · - karaya çıktıklannı ve bu 
Polonya .resmi tebliği Fran- kıta/arın orllda lngiliz Fran
ııda yeniden orğanize edi- sız Norveç kıta/arı ile irti
len Karpat avcı alaylarına bat temin eylediklerini bil· 

Tegin ifa etmektedir. deni haklarmdan istifade 
---vu---- etmek arzusunu çokdan Şehir gezisi intibaları .. 

Hopada zelzele duymuş olan köylü kardes· 
!inkara 8 ( l1. fi. ) /erimizin ça/Jşmalarile ye- S 14 

ltlensub p 1 •fi kıtalarm dirmektedir. o ony.. =-
-5- Geçen sayıdan mab:ıt: 

Norveç nozırlan 
Pariste 

Ankara 8 ( A. A. ) -
. Norveç Hariciye tJazırı 
•lt Milli Müdafaa Nazın bu· 
tiiıı Londradau Parise gel
llıitferdir. F ransıı Başvekili 
lltıırlar ıerefine bir öğle 
liyafeti vermiıtir. 

Holandada 
haıırhklar var! 

Ankara 8 ( A. A. ) -
lioUandada izinlerinden ay-
dtt edenler bugün vazifeleri 
b.ıına dönmüşlerdir. Ama 
ltrdamdan verilen bir habe. 
~ göre bütün ıokaklarda 
~~unun nakliye, otomobil 
"'' Ridip ııelmcktedir. 

O. Sabri Adal 
niden açtlan ve acı/makta 8 met otellolo önQndeyiı. : işinde, rucondeyken Balom 

Bu g~ce Hopada beş saiıi- ı--"""""=~===-=~===-1 Bışıaı çevirip otqll tetklkleyeo cihetlndeg ufuklarda vapur du-
ye fasıla ile iki şiddetli TAYİN arkadaııma : manı belerdi .. Na bOkamet, ne 

Köprübaşı nahiyesinde yer sarsmtısı olmuştur ha- Sürmene kaymakamı - Bu bion, ben on iki yaş- millet hiç bir mıılılmıtı sahip 
KOkrUbaiı [ huıuıl] Cumar- sar yoktur. Seyfettin Kut ispir kayma- larıada iken bu eehrln telgraf- dıtil .. Dumanlar gittikce boya. 

t11i iDDü VıJhatı Oımu Sıbrl ı ----==~=:::::.=.:.r:.=:.=:.=:.=:=:..=:..-:..-:..-:..-:_. kamhğma. Bartin kaymaka· hanesiydi. S:ınrıı haplsırnesi ol- yor •e kalabalık gemilere ait 
Adal, ufak.atinde Snrmeae kaJ· r- :) mı Kazım Sürmene kllma· do ve şimdi de idıırei hususiye oldutu anlaşılıyor; uzun etml-
makamı '8 •lllyıt aeferberllk :S:::::: 1Sa0 a tarafıodan otel olarak icua ve- y~llm .. Bir saat zarfıoda Trab-
memuru olduğu halde aıblyı. kambğma, Vilayet maiyet rllmektedir. zon öııQode bir filo sarrı harp 
llll:l:(f ıeıwltLir . memuru M usta{ a Bağrtaçık Dedlkte11 sonra : oizamrnı alıyor .. 

Teftlşlıriai nahiye merke~ Çocuklar, filimler .. Borçka kaymakam/Jğma, Clhaa otellat iöstererek: Başta Yali Cemal Azmi ol . 
ılerioe H haltı bu mıotakınıa Üçüncü Umumi Müfettişlik _ Bu otel Umumt barbln dneu h ılde bUtUa dııireler er-
uıak kı&muıdakt köy mubıtıeri- Sinemalar, Ko1b•7 filialeri•d• evrak memuru Muzaffer ilk gUlleslni yemişlerdendir.. ka.ıu, memurları Dizim doaao-
ne kadu teşrııll ıden nlimiı biribirlırin• dıhşıtli reıkabet yapıyor Bartin kaymakamhgyma fll.· Bu şelıre ı·1ı... güllenin oaııl ma zanaile istikbale ve halkta 

lı Ik t ! d ve para kaıaaıyorlar. yi ama, bu ıi· ıs.. hlll 
Jl&blyı '8 köy 

11 1 arı ın 18 dişlıçocukJarımauılı.alineyevaracak'/ fin edilmişlerdir. . atıldı~ıoı alze şöyle ayak uıerl 88 ere, görUnür yerlere akıo 
&iVlllÇle kar~ılaamış '' köylü. Geçen gdn, bir arkadaş acına acı· o·• 1 u•• m kııııca anlatmamı ister misioiı ? ederek ıeJre .Cidiyorlardı. 
lerlt 7llrtıyQş balıollı k.eııuıı· na anlatı1ordu : Beo, o ınde UzuniOkakta 
rık di)gruH lıitırabat için 17rı- o~ıu.m bıçağı almış, ktıçük kar- - Hay, bay.. kuyumcu bir ermeni do tuw 

1 ti li l tti dışhı.ı aaldırıyer, ogttQ Kovboy filim· Trab:r:onun tanınmış ailelerin- _ Umumi barp başlamış, ate~, 
lan JU• eıtm i r • " e 1 lıri.ıı.den ahyor ı den Kahya oflu merhum B. H.. y vardı, iJI ut çalardı. Vezioslz. 
ve tetkik itızlsi, çok ıkaf&l olaa Daha ıvel bir batka arkadadat fazın refihsı ve Trabzon tütün alev Avrupadan biz ... doğru bir kafiyesiz bir ıarlu gOrteJemiş
nabiy9wlzın yıkın ıtiı1 içia da eöyle.e dert yaıı.mı~tı : lobi1arlan ••murluıadaa B. Şa- aam ruıgarı dehşetile esmekte, tim, Oııa besteletlyordum.. Q 
Uııaitler uyaodırmıı ve bundaa Çocutum berbat oldu, aandığı, L 1 l K 1914 A2ustQSU ortalıırıoda tıpkı beste•i biç uautımıım, o utı1 
d b ık 1 li.p.u klr•ak ıurıtile para aııraaklan ••p a stanbul ualı:apu Orta b il '·ü b h 1 J 
01.'Jı a memuwa o muştur ug D• 171 ı a k, harbıo •u- b k t • k . Mele.tep Miiciürü aea.rli maarıf- • • mızra ı ?Urdu ça bea mes 

O "' b ı Ad j "'"'"1 bayatı stv.lı: duyuyor, nı yaptı ..a, sı- • rao, kıran, birbirloi tutma•an 
llllllll ~a r 11 u• ıcıoa nemadaa aldıli' n mııkettiği haydut- cnlarımızdan B. Babanın valideleri J Oluyordum .. Derken halkın akı 

liOura toplıoan muhtar Vo lbtl7ar luklardaa kend.iıia.l menedemıdik ı v• Koıia oflu FevziaıD kain vali- •ianslarıoı bUyUk bir hassasiyet. nı bizi de aıewimizdea ksldır
tıe1eU a11lır1H " d<>aruluk, Her iki . arkaclaf da ınd.işeleria.- deleri Bayaa esma düD rece öl- le takip etmekte, bu gUoktı .aı, .ıakk4adıua d.ışım lıı hdık 
vıcdaıa 111ettıumu. •• vazife aev- d• haklıdır otıpheal.a • •Üftlr. han Ye ıl&ka o 1amaada biUU• ye .arduk : 
Kli1 ,, mev~uhırı Uzeriııdı gU&1l Tnrk ~uau, Ttlrktıa İılikbllidir. ô h 1nre'"lere bakim .• 

ll•e ra met diler ve ıilııi • ııılılar 7aparalt kOylUlerı·mi"le Ya bu fillalerl bu topraktu, ya ço- J lr 11 Otl..ıae 
ıronuq .. uıtıı .. , D, r:r·nül• cuklarımııı bll tıUalerd.ta •••\mili· 11kinınıı acılarına yiiretimiıia B ıDaıı gaaaa 
a .. .,- - / A "' il Jb 1 Ut&lciıtuu be7A IWİll. ti 0 Q; r U. .la • r k • I 

CEVD.ET ALllP 

• ·Ar4'1ıı ı. de., 
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Sovyet -- lngiliz müzakereleri 

Sovyetlerin teklifleri reddedilmedi.. 
11nkara 6 ( li. 11. ) - Royter ajansmm bildirdiğine göre bir Sovyet lngiliz 

ticaret muahedesinin aktı hakkındaki Sovyet ce~abı tetkik edilmektedir. Sovyet tek
liflerinin lngıliz hükumeti tarafmdan red edildiği hakkmd1ki haberler asılsızdlf. /a
giliz hükumeti bu mesele hakktnda henüz hiç bir karar almış değildir. 

iki varlı4ın birbirinden 
ayrtlması. hicran denen ate· 
şi körükler. insan. buna 

daima 11z!ar:dığı için olacak 
ki. biri deryada. diğeri ka 
rada, biribirinden ayn ve 
biribirinden cok uzak yaşa 
dıkları halde, senenin ancak 
bir gl"nünde birleşebilen iki 

Akdenizdeki tahşidat hakkında 
İtalya İngiltereden izahat istedi 

ezeli kardeş efsanesini ken· flnkara 6 ( fi. 11. ) - Royterin bildirdiğine qöre lngiliz deniz kuvvetlerinin 
di hayatma karışmış bir 11kdenizde tahşidleri ita/yan hükumeti tarafından; lngiliz hükumetinden re ... men iza
v:ık'a halinde görerek he- hat t11/eb edildigi hakkmdaki haberler londrada teyid edilmektedir. /ngilterenin Ro-
yecanlanır. ma büyük elçisi mezuniyetini bitirerek bugün yazifesi baştna hareket etmiştir . 

Bu sebeble Hızır . JtyBs M •• tt f •ki N • kt t ı ı r (Hıdtrellez) efsanesinden. U e 1 er QrVI e op anıyor ar• 
manevi bir köprü ile realı- Ankara 6 (A.A.) - Norveçteki müttefik kuvvetler Narvike derece 
teye geçişin çizdiği dekor 
içinde ferahltk duymayan. derece yaklaşmaktadırlar. Narvik mıntakasında şiddetli kar fırtınası hü-
engin bir 11eş'eye kanad aç- küm sürmektedir . Londrada askeri mahfilleri bu mmtaka suratlı hareka
mayan kalb. yok gibidir. ta intizar olunmamasına, fakat bir siper harbinin beklenmesi icabctişini 

/t1•yıstn ıhk nefes/erile kaydetmektedirler. 
canlanan alemde, ·tabiat Al 1 b h 
sevgisine kadar uzayıp. gi- men genç iğine ir itabe ! 
den bu akışın. anane bend· Ankara 6 ( A. A.) - Alman maarif nazırı Alman gençliğine hitaben 
feri arasrnda muhafaza al-. söylediği bir nutukta şöyle demiştir : Cephede harbeden askerlerin va
trna alıqışını. umumen ya- zifesinden belki daha büyük vazifelerde vardır : Almanyamn, dahilde 
şdanıl~n k!rt .saklalarrn.8d}8~1şı düşmanla mücadele için yareımınıza gittikçe daha fazla ihtiyacı olacaktır 
uyuıan iŞ tya tn ŞI uetı e ı • • 

izah edebiliyoruz. lngiliz Kıtaatı Yunanistandan geçeceği tekzip ediliyor 
Teklik halinde yaşama A k 6 (A A) _ R t · L d d k' l h' · nm imkansızlığma, zevk ve . n ~.ra · oy er &Jansı on ra a ı sa a ıyettar mahfıl-

safa etmenin manasızlığma lerın İngı~ız kıtalarını~ '( unanı~tandan geçmeğe hazırlandıkları hakkında 
inanan insan. çok tabıidir Alman aıansının verdığı haberın doğru olmadığını beyan ettikleri bildir
ki. her hangi bir vesilenin mektedir . 
arkasmda toplu eğlencelere ------------------------------------

kıymet verecektir. B • G J. • A k d ı 
Hıdırellez. Baharın en ır aze~ecı r a aş a Muhtarlar için 

Kurs açıldı sihirli bir gününde, bir şe· _ Baştarafı ı de _ 

hır kalabal!ğımn azad oluşu, _ Yahu ne var. oereregl 
tabiat sinesinde dmlenışi dlrorsunuz ? ı 

- DJnanmımıs gelmlo. Vali, 
Geçirdiğimiz 6 /t1ayısm. halk karşı glttiıer. bıı de ao1· 

sabahı ıslaktı. Öğleden son- re i,!ldlyoruz ! · 
ra Cenuptan esen sıcak Cı!vabıoı alıocn, dört nala, 

demektir. 

do~ruc;ı Kemerkayıt 1111blliude 
rüzgarla barışan güneş. So-

soluğu aldık .. Tam sabile iamiş 
guksu, Boztepe strtlannı ve yUzlerce kadıa erkek, çuluk, 
Dlf hamlede şenlendirmıştı. çocuk arıısıııda yN alıucı Amiral 

Kırlarda kurulan dernek- gemi inin bir il>iıtı eli Q11rlııe 
fer. çam altı sohbetleri gü dört~ wideo gurup ateşı yllpıldı . 

nü guruba çok çabuk koş lakeled n YMli ve 11ire dört 
ı urmuş. esmer bır akşamın çifte kQr kli sandulla Jlml\adao 
sakm yatagına yattrmıştı. gewllere do[:' u ııerlerkcn, o•· 

şırdılıır Te tıız seyirciııt a~ : 
J-llduellez, bu yıl yarım- - işte lımaaı ıelıwlama 

gün geçti. tam yaşandı. topları atı.ıyor .. Şıcrıdı, kal8H&a 
Geleceğe ya kısmet/ de mukı.aoeı~ ouşuyac3i. aıyor 

Çulha ve iOı.ler .ıuaııy• çurilıyur .. ' 
-------------'!Bir dtt a.aledeu mukabıtl~yı go. 

Norvikte 
Ankara 7 ( A. A.) 

Miitiejikler NiJrvikte Almaaltm 
ıazgikte deuam etme .tedirler. 
Garp cephesinde mühım bir şey 
JJOkt•r, 

Teşekkür 
Çocukbayramtnda Hacı

kasım ılkok.uiunun muhroç 
okurlanndan otuzuna bır 

Mısırda da tedbirler 
alındı J 

Ankara 7 ( A. A. )-

Mısır Başvekili Mısır topr•k.la
rına gırıp çıkmaJJı hükumetin 
müsaadesine tabı tatarı ı1e mü. 

:ıaadeli vega müsaaacsi% nud

ıerınde in/ıluk edici maddeler 
bulundura,,{arıa !tük.um.ete began-

nam• ile müracaat etmelerini 
bildiren iki emirname İnl%al•n

mı ~tır. 

r11act : Yataaıa 1 DlJ• batrııı · 
1or••k .. lilr aa içia.te llir PHit, 
bir paalk kl, ana, ltılta 2aan, 
k.ıçaa kaçaaa.. 'l'eocerHi alet 
UıtUıacle, çoıuğ• UJkıuta, hamı• 

Mubtarların her bakımdan 
lllsum.• derecede bUgl aablbi 
olmaları lçla kazalarda kurı 
açılmaştar. Dtrıltre kasabama 
aatta ııı11tıade davam oJuamak-
tı Ye her dılre amiri ıır111le 

muhtarlık lf!erioe taalluk edH 
mdvı11 UHrlaa~ derıt ver.s11e.kte· 
dır. 

!arda çap.tık, bırbederdeıı ya
rı tıraflı, cıa i:17gwHJlı ıenlr 

ı.aalıı kurhılut fıte'1H 61UfıaUş, 

~·•k•• Ş•li!Ull Safa ıola kOfU~U· 
1or •. ll"- 1•1 l&ra at~ıte hk 
ııUH• Cınan otellnla denız cep- Den mUddtHi bir Hattır. 

Hatla "Ualtuı •au;,n uııtk V8J& 
n11lne Ç•rpııur, ııunci ıaua yaıtiu K.o f dıa ıtasıa bıtya io-
tSelodi1e Parkına dQfllyur ve mel'. m•ct>uriyıtiodu otan mtıtı· 
llU Delttt18 "ll j4Dd.1rıaa füaba- li:lrlıit IUİH1u}I tıUl.ltHl mUliıııİl H· 

şun 9unat uıuyvr. uuşua "ır •ttu d\trıauııuı au ıuwış oıuyodıu 
ktrr•: u ıamaa far e1oaanmıı.sı:.ııu üir uıunıırrJıımıı k1t1rdard•
t11m cuuıu .1.arıı Jıık:r.dao k. 1• lü bu k"u ışhuiıua ehEHııwlyel· 
ıuyur 1'tıtC>ıuaıa ıeııjur, yakı!J ıw t • .ıup eillıl~lae btuıt şaaıt 
yır..ıy..,t '1• ouıuı.ııetıu llıt.uvcı uıuıu.ıur. 
yulı:. .. ·ı•avr..ı u :1ısmııuuı nuı..üı.ıus- .bir uıul vu tırtibı tabi tu . 
u au ~ıwu.11..ı U•ıuwıu~ııı. N;ırvıı:~ tı.ııa.ı aerıuut, wutllulık vazıh'· 
ıau .. ilı.tıtttmm """ gıatıut uyl.u· ıvruua §Uwuı ciwr~Cijierıui ve 
aı.uuıııı ld.Aış.. .WdiiUUywtıuı v.ı:mı ulual'. ıtıııdu 

esaıyur, ~llUUUl&C O&rtllllyOr Ye 
l~lu bu Ohtluı ö .JUadau ııtt muııtaariar eu ıayeae çoı. oayük 

'"ınnu ""Ç:t•Ul, u "uııuu llctU· iıtı!ıtc1e1er goruyur ves ~Qphü•ı:ı; 
ru~ı a..cıııcuuuıa tu1:1J.ıuur... ~ K.Oy ıo1u11 guu ittÇtıkçu ~a. 

Ao.ad\)IU uaauua ODQadl!ati u.a "6uul•:ı.11w 1.1ır 11•1 ıuyor. 

w.anıtv uu"-A.ıtauuo onl.lae ıı:w- Vuo pu11Lnaaeı1e .ka1.aıııduım 
1111C•.Y" ı.~uııır ooyıece ar.ılau.r- vak.Hı Lıınrınt k.atıbı b. ~b~lunı 
.k•n oır ııuru KUV~rc&u fOlwı.tu~. Llıuuıta wuularuğıu aev1et te~kı14ta 
ttUtıflJLI hmw.ı:ıuueo, cııuıılıtrcıau uaısdM Uk. D118ıht.1112ı t~şki1 edeıı 
QUkKlltUU OiJU&l" .K.OllUVtır.tııttr. aıUlllW VllZl!thtt VlÔYJ&lıılUa , •• 

~.ıtJt~cı ar~ıuıııı.ıııwat lfU 1'.Ui1tıar1.1 maııı •dertti. oualarıo ehemmi-
6iaır ~o.K. ~ıU\tı oır uatırcayı <11& ycsuuı lhr .. r oırvr ııııs7u&ılillr. 
auııatmd.tıtu .K.eıumnı aıamıuum.. Oıııaıo .:>.:aort Adli, ~aıtlar-

- ::>oau far - da açurdıaı bıı kurılaruı dtn-

ccvDcT lll ı::ıp OUD1 " awtıceltrllll 1lll111111et-
.. 49 ı ı li td.ıp etmdtıcltr. 

5atı:rla dgle yemeği veren ve oto
ousle Dır l<lf gezisi ve 6 
çocuğa onlük temrn eden 
ıneydandtı Yeni hayat lo· 
kautdsı sahıbı lsmaıl Hoş
daş'11 çocuklanmıza karşı 
gösterdıgi bu hamiyetli a/11· 
Ka ve samımıyetmden do-

Parklar ve Balıklar 1 • 1 1 1 

layı çocuklar ve hımaye 
hey'etr namma alenen te· 

~ek"ür edeflm • 
Hacıkasım ilk okul 
himaye heyeti reısi 
!Jvukat Zihni Can 

__... Karadeniz zengin bir balık tarlaııdıf', 
...:!.!. biz bu zengin t a r 1 a n ı n~ en çok 
mahsullü bir parçası önündeyiz. öyleyken., 
balık etten daha pahalı. Et ellide dama 
dedi, balığa gelince o da ondan beş 
aşağı, beş . yukarı ! 

Denizin hasretini çektiğimiz kadar 
balığa da hasrset kalıyoruz. P cırklarımız 

<=:H 

şehrin ortasında kaldığı~ğibi, tilrlil, nefis 
~bal!klarıauz~da .. denizin derinliklerinde 
• saklı duruyor J 

~~~~ac:~~~~~ 
~ Haritalara göre ... bir.sabil(şehri olan 

Tra1 ıonda, parkların deniz kenarına 

inmesi ve balıkların deniz üstüne çık
ı ması lizım gelmez mi de11iniı? l 

8 M•rıs 9JL 

Halk evi T enısil kolu 
Akçaabatta .. 

Akçaabat (Iluıuııl) - Hal· 
keTimlzl zt1aret annaseb8tlyle 
'e oyni zıt1ıaada hnırlıeıkları 
Vedat Urflnta BeogQ'aQo ( Kı· 
nuı adamı ) adlı lkl perdelik 
pi1ealnl temsil etmık Uıere 

kuabıımııı şereflendiren Trıb· 

zon Hıılkevl temsil kolu tarı
fıodan iter arkadıfa oldugu gi
bi bana da bir cl.netoal4e gel
mişti. 

MQaamere, programa göre 
uat 20 de aebat kulubQ ~lna
suıda nrilecektl Vakit 'ıkla· 
tırordu. yerlerlmiıi almıftık. 
Yanımda bir Oj'retiDOD arkada· 
tımla knamı11 reot tıylıı edi
len loblsarlar mUdUrUmDı bu. 
Juouyordu. 

Temsile başlanılmadan H· 

•el öğ~etmea Latrıı Mutmao; 
canlı bir lfadı ile kısa bir bi 
tabede bulundu, alkışlanan ar. 
k::d,şımızdıtD sonra inhisarlar 
mftdO.rll yanşca: 

- Ben şimdi tea:ııll edile
cek piyesi Sıadırğıda gördüm, 
oracıa d!i 11 dkevl taraf andan 
temsil edilmişti. 

- Nasıl bulduouz 7 
- Pôk gUıeldlr, "Qer rol 

Hbiplerl mu '8ff akiyet &öslere
bilirleue baaa bak verecek.si
niz. 

KUçUk. cız ht}yell, llk ·na
zarda aempatl kıızanaa ş~r A'1· 
met Tuaçtekiaia ldıueıi11de gU 
zel bir parça çıılmakla meşgul. 

dU. Ş~fiü i~ılleruıl zevki!' sey. 
redlyordı.1k. ... 

'l'emıila ba,ııamıştı, bUtOD 
dlkkıtimlzl sat\oe1e tncib etmiş
tlb:. Birinci perde ıooa erlyor
d u, MBddıtumuwı Selim ro1Un
d6 bulunaıı arkadaş; vazifealuln 
ellll ve o meıleıılıa Upl olarak 
görUan1ordu. Setim otlu ltuıın; 
il~ dal.lkılarıJa pık de lyzam 
edilmi7ecek. buı ııkılkanlılt 
alametleri ııoılermiiBa de da· 
klkalar geçllkçe bu kUçUk ha
talar zıaiı olmaıys başlamış oa
dıa da bokleoHeo vai\Ce ku-
111rıuı olaırak lfı edilmişti. Dl· 
aer ark.1tdıı1lımo,. meaeli : Sıık
r~ter, baş koauaer, m.ub.aşlr, 

odacı, aıcıııdarı vu.iteoin 4t.bttuı

mıyetloı ııore hm ':iJğllae bile 
uı6vcut şerıııt ıltuu1a, mnwk.Ua. 
ol<ıugu kadıır muvıtltıtldyet gôlil 
Lcıraıı~hmur. Egur llU çıi!ışı.ao 

~ınç arkadllŞluıını:ııo bazuarı-

1110 kllçllk hdalur& oımuıııı bile 
bu hatayı )'aluu ke11dileru.ıdt;n 

aramak de"il, wuoit~ va hhl16· 

Asker Geçerken 
- Baştarafi I de 

rımda çm/ıyor .. 
Minnetle. gururla, say· 

gıyle. sevgiyle seyrettım 

onları.. 

Not : Uç !JlL öne• yine bög
le bir Jl ı: Çiiin iihamlarııaı t11sbit 
eden a~aaıdaJc.i gazımı da 611 
münasebetle sunugorum : 

ye yab111cı olutlarıadı arıll•~ 
~aba dotra olur! 

lıdacl perdere başlaoıl· 
mıştı, bu perdede nztted•r 
gençler daha fazla muvaffaıld· 
yet göstermişlerdi. Bellikl . .,11· 
nıre Uk ahtmamaılık tklacl 
perdede daha fazlı zail oıoıuş· 
tu. Bu ıozeı plyea hitam b11' 

turken dQşQnO.yordum : Katıil 
ol11da atılAk.l H lctlaai yar• 
larımıza merhem olabUecek •6 

hi9 şUpbem 1ok. k.l, kal'i teıl· 
rlal ıösterecek bu uetiı piye•1 

bu geuçlır bütQa kazalarıaııd• 
batta aabiyelirllllilde de telll' 
1111 edebilseler.. Mamafih 0111it 
ederim kt, Tra bıon Hılk••1 

temıil kolunun temenni ettiği" 
gibi bu hunıta hazırladıtı fi' 
yı hazırlamak taaanuruod• 
b•lundutu bir prohramı aaef' 
cultı.ır. 

Slyetil mnteıklp Oıunan Sö
zen tıarufıodıua iki aaooolo~ sö1' 
lenmiş, 1Juo1aran ik.iıi ele in· 
zddl. ( Riı.eli Iatıaabuidı ) ad11 

moaoıoa pc.k hJtumuzı ııHU. 
Acaba Karadeııtzli ulutvmuıd•D 
1111 bu bö1la... .Mımafitı ( Nô
betçi 'i. tthudl } adlı monoıot d• 
fıntaıl deaılebilecık. k.adu 6'1· 
zehii.. 

liulldan sonra \tomeai kı•· 
mı başlımıtlı ki, buda ae1ırcl· 
lerlo kahkahalariyltt ıoııa erdl· 

lakillp mıt'uleaioi en ~·· 
raıılık, ea ine yerlere tad•t 
tıı~ıyarak oraları ayd111latoı•i' 
ıııoi ıgır vuirı Utt mokıll•t 
UUlUA•O. DU llllilla o tewiı •• 
eor jtk 1ıeaçlerl aldıkları vuit•· 
yi tam olarak Ua eltlklerlnde0 
cıoı.111 baıta reiılırl oldut• 
hald.s bepıııne teıjekkUr eder· 
keo 7ı:tnıuıda bulunaa inbiı•t 
wQaUrUmUze hık 'erme1l 
unutmımıttam. 

Kem•/ ONU~ 

KOOPERATiFTE 
HIR iNTiHAP 

Fındık. Tarım Satı+ Koope· 
ratif i meclisi ıdartı reisi JJaJ 
Halit Kami'nin istifasına mebrıİ 
gerine azadan J:Jag Abdul/a/I 
J>oLad dünkü ıçtimada müttt/ikatı 
intihap edilmtştir. Esasea mıls· 

tahsil t1e tecrübe sahibi o/afi 

Abdullah PıJJııd, bundan on s•"' 
eveL Kooperatı/lerin Lüzum (il 

faydaları lıuk.kındıı aazetemizdl 
yuzılar ne~retmiş, bu müessese· 
Lerın kurulmaSlllCl JlU!Jretier aös· 
termiş bir arkuau~tu. Ha!Jırlı 
hizmetler ı/a ede•ezine k.uuetlİ 
kanaatımız fJardır. [ebrık .. dır 

baıarılar aileriz • 

Nişan 
Lise mezunlarıAdan Bagafl 

Halıde Günsr ile Erkek Ortaok.•' 
i iirkçe ö;retmelli kıymetli arka· 
daşımız rlukk.ı Tunca!/ Pa,_ar 

zünü nişanlanmışLardır. 
Kt..ndilerini tebı ik eder, .1a"' 

detler dileriz. 

Asker g·eçerken 
143 tınetl Alayı• kabrım.aıı 

ıubay ve tır hırin• 

Asırların hağrında• kopmuş şa11Lı dalgalar
HalıR.de geçıgorLar gıaıtlik ôrnekLeri • 
Götsıim aururla doıu, aö%lerim hazla tialar ; 
Yürugen bir duta11dır aLagın her bir eri,. 

Alınları apaçık u• Ö•,lcm dimdiktir , 
Sayısız zaferlerin ıahidı '" •üngüler ı 
.Sünaültır gü%lerin• bir ilah rengi ı1trir 
V ı : "Siz hiç ıılmadınız tliinyatta kimseden J,, der. •' 

Gönlüme perçinledim tunçlaımrş ıüzlerini 
GözLerımd• ıeretti çeli• bakışLarı da ı 
/çimde bır liulandır aia!Jın h.er lh eri • , 

Onlardır ueren yurda parlak aüadü.zleriai ; 
"iJu ııdiş hiç bir zaman kalrnıyac.ık yarıda 1 • ,, 
/Jögla der segrederİ7t örıümJ m Sf •çımleri •• 

H. f. 
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K©yDdJJD~trümö~ ücç;ünı aaa 

HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 
~ ~?------~~-::::::.:.-.....ı 

·====- ... 

Köy deş le • • 
iZ e onuşm 

Muhtarlarm ve ihtiyar Meclislerinin göreceği Devlet işleri 

• • 

Hayvan 
509

-.. lık işlerinden mamak · dağıtılan silahları ve cephaneyi teslim almak ve 
-- Bir yerden başka yere gidecek hayvan- temiz tutmak . 

- Bir köyde tabak (Şap)• dalak (Şarbon)' lar veya hayvan maddeleri gibi şeyler için muh- . - Yabanı hayvanlardan zarar gören köy-
Yanıkara, ciğer ağrısi, boğaz hırlama, verem, tirlarca bedava menşe şehadetnamesi vermek. lerde herkesin ne ka~ar hayvan öldüreceği hü
çiçek, mankafa (sakağı) • çor (malkıran)• hey- _ Öldürülecek hayvanlara kıymet biçmek kumetten bildirilirse ehali bunları öldür eğe 
gir frengisi, uyuz, kuduz, kızıllık, tavuk kolerası, için mal sahibi tarafından gösterilecek iki kişi veya öldürtmeğe ve öldüğünü de isbat etmeğe 
kuşpalazı .. gibi bulaşık ve salgın hayvan hasta- ile baytara ihtiyar meclisi azaları da iltihak etmek. mecbur olduğundan bunları hiç yapmayan veya 
lığı olursa yani mallar 1 kıran düşerse veya sebe _ Ayğır ve boğa sahibi olanlar bunları her noksan yapanlardan, öldürecekleri her hayvan 
bi ı ı b' hastalıktan her hangi bir başına tiç liradan on liraya kadar alınacak ceza-

an aşı amıyan ır se~e ihtiyar meclisine muayene ettirmeg" e ve 
hayvan ölürse sahipleri muhtara haber vermeğe yi, ahalinin 18 yaşından 50 yaşına kadar sakat 

h l d b h b bunlar hakkında verilecek kararı dinlemeğe ve ve malul olmayan veya meşru bir özrü bulun-
nıecbur olduğundan mu tar ar a u a eri yapmıya mecbur olduklarından ihtiyar meclisin- k 
hemen 24 saat içinde hükumete ulaş.tıracaktır . myan er ekleri arasında hükumetin emri ve gö-

ce bu vazifeleri yapmak . zü altında ve o adamlardan tahsil etmek . 
- Etrafta ve yakın köylerde salgın hayvan - - Ko"y namına satın alınarak boğaları pa- Y l k ·· k 1 · 'd -- apı aca sure av arını tertip ve ı are 

hastalığı varsa bulaşık olmıyan köyde görülecek rasını ve yemlerini inek sahiplerinden toplamak. etmek, mükellefleri lazım gelen yerlere icabında 
her hastalığı hemen h ber vermek ve baytar Köylülere verilecek boğalara ve ayğırlara iyi jaadarma ile göndermek ve sürek avı yapılır
iel!nceye kadar hasta olan h yvanı yırmak bakmak (iyi bakmıyan ve ihmal eden ihtiyar ken halkın her hangi suretle göreceği zarar ve 
ve hasta ile beraber bulunmuş olan hayvanları meclisleri 30 lira vermek suretile ceremesini çe- ziyanı görüp tazminatın ne kadar olduğunu kes-
da köyln sağlam hayvanlarına karı.ş~ırm mak · kerler, hayvan ölürse ayrıca da onun bedelini tirmek · 

- Hasta.lığın önünü alnı k ıçın baytarın verirler . ) --Bir yerde çekrige çıktığı ve tohtt bıra-
2Östoreceği tedbirleri alm~k,. yapın k ~~ ~ayla- kıldığı görülürse bunları hemen hükfimete haber 
rııı yapacağı komisyona ıhtıyar meclısı ~ırmek Ziraat işlerinden: vermek ve mükellef köylüyü mücadele yerine 
(bu komisyon hastalık kalkıncaya k•dar ış gör- - Ziraate ve mahsule böc~k veya bir has- göndermek ve gitmeyenlere 500 kuruş cereme 
ineğe kanunları, nizamları ve baytarın söyledik- talık tepelleş olursa, sebebi bilinsin bilinmesin, hükmetmek, vermeyenleri de mazbata ile müd-
lerini yapmıya mecburdur. ) bunu hükümete haber vermek her kese borç deiumumiliğe göndermek · 

- Hastalığın De olduğu anlaşılınca bunu ya- olduğundan ihtiyar meclisi göz kulak olarak bun- -- Bir yerden diğer bir yere giden mahsu-
L ı b k h b k ı k lat için sahiplerine, köyünde filoksera hastahğı-
~ıQ köylere ve nahiye ere çarça u a er verme . arı hü umete bildirmek (ha~talığı haber verme- na dair şahadetname vermek , 

B l k hastalıklı ve hastalığı şüpheli yenler ilkin on beş lira ceza verirler) 
- u aşı Asma kütüğü ve çubuğu ve yaprağından 

hayvaD.ları bulaşık yerlerdekn v ldölüsüdnü ~hö~ül- - Ekinlerin tohumunu temizlemek için hü- başka asmanırı bütün aksamı ve bağlarda kulla-
dü~u yerden çıkarmak yasa o uğun an ı tıyar kumet tarafından verilecek kalbur makinelerini b a nılan se et, ve sar2ıları, her ne şekilde olursa 
~lisioce ~~~ gözkulak olmak ve _yaptır- ve ilaçlar ve yabanı hayvanları öldürmek içi_n olsun gübre, toprak, nereden gelirse gelsin, filok-

T · K ı· ı ı ı ı k sera olmayan yerlere giremez, yasaktır. Bu gibi 
eros izolasyonu ve ana ızasyon ö çü er sene i muayene eşyaıııo gizlice bir yere getirildiği haber alıoın-

inşaat eksiltmesi ca fen memurile ihtiyar meclisi bu eşyanın ge-

l" na i odasından: ve damga işleri hakkında ti~ildiği yere ~it~eğe .ve dikilmlşs l hemen sök-
ıcaret ve Sa Y . türmeğe ve dıkılmemışse zaptederek yakmağa 

1393 lira 25 kuru~ maktu bedelle Trahzonda Moloz B 1 d" R· . d mecburaur. 
lttevkiinde yeni inştı edilen Bo~sa bin~sının _ teras izofaı- e 9 ıye ıyasetın en : -- y 'd f dk d'k k l I l . . l . 
il ı· incaatı ıorülen Luı2m UUtlfle yeniden . enı en ın 1 ı ece o ana arın ısım e 

011• t1e kana u 1 sgon r ' T - ~enılik muayene tillimatnameıinin (11) inci · · b' d ft l d'k d l h" k" ''ı/c asallı ekıiltmeye lconulmuştur._ _ rını ır. ~ ere, ı me zamanın an evve u U· 

Ek•ı'ltm• 17 M agis 940 Cuma gunıı saat 10 de Trabzon maddesi mucibince başlagacalc seneli le muage11e '" tlam;a mete bıldırmek • 
• d ı le le. işleri 3-.5-940 ı(inıi bııılayar•lc 6 Haziran 910 finü 

1'icaret ve Sanagi odası •in.ısın " top anaca omsigon akşamı bit,1;e/r.tir . -- Kimlerin ne kadar mahsulü ve hahçesi 
haznrundcı gopılaealctır. A o~ d L. h ·ı "[ l ld .., d . k .. · ı .. d '} k 11 . · · '-l · · 1 ,,,, l - ;TO amı· .ısına tauı er ö çü "' tartı o çıi rr_ o uguna aır oy ""re gon erı ece cetve erı 

Taliplileri,. elcsiltmege ıstıra" arı ... ıçııı OT ira. 50 l d ld h:. k,. t k 
krırucluk t•mı'ntıtı .. , 940 yılı Tı_ ic_ aret od.asında kagıtlı ni~amnamesinin J-1- üncü maddesine töre tımfaienmiş oLa- yan ışsız o urup u ume e verme • 
•lduklcırın: dair v;sika iL• ,,, ııı gapa6ılecelcletin• caiı ralc ıetirilecek Tor, pas •ega dt1.ht1 kıırumamıı boıa gibi M · z 

ht k. ., mu~gıne1i fle dcmj:ıgı ıü,leştirici lcirli otantar maagene a n l e r 
''•mi makamlardon alınmıı ' ıget vesi aıı ı raz etmeleri ı• lccbııl edilmigecelctir . 
fGrttır. 'T'• S B - Maagenıge tabi her ölçü ve tarti sahibi lcen· 

lsteklil•r evrakı keıf igegi ' ıcard ve •n•gı oda.-.. tl.i/erintl• h•lunan mira~••t kajıtL•rile 6irlikte ölçülerini 
•ır&fia ıörüp okuga6ilirler. ııtireoelctir . 
,,.EksiUmege iıtirolc edscelclerit111.u~arda sölllenen tiin •e C - Yine öl"'-ii •tıhiplerinde 6ıılı11ıan mıirtı~••I lcti-

'..atta Komsigona mııracaatları ıla.n olunur. 2 _4 ~ 
........_,_ jıtlarındalci nam:ıra sıraıite ırup merkezi tıgar ••mıır. 

lu;ana miiraca•I edece/dır. 
inşaat eksiltmesi 

Vilayet Daimi F..ncümenindea : 
Vet•riner d"ireıi için yaptırılacak ( 3770) liralık 

'4ıım dur•iı inıtUı T 5 ıan müd,etle' açık elcsiltme;e "•· 
"'rılmaıtmr. 

Mat1alclcet tenainatı (188) lira (50) kuruıhr. 9-5-940 
f•,lltine çatan perşembe tünü saat 15 dı Vilayet make
lttııatlıı toplanaıalc olan Daimt Encamı11dı ilaal11i ı•pıla· 
CQ/ctır. Ktşif fi• ıartnamııini ıörmılc iıtııenlıri• lıır ıa11 
~laciimen kalemine t1e talip olanların mut1tılclcat teminat-
~e ayni ıiin •e saotta ~"!_~e ~~meleri. ==!-4 

Her zamankinden 
fazla ekiniz 1 ---

~ - Etlerinde müıacaat ka;ıtltırı 6•lunan ölçü 
ıahipl•ri g•k•rıca yasılı At. 8. C. yazıları tiz önünde 
6alu11d•r•ltıralc. ölçalerin ırap agar memarlu;ıı11a ıetirip 
camı•l•tlırılmaları "' gulcarıd• ıaulı micdd 6ittilctın 
ıonr• clleri•tlelci müracaat ka;ıtlarının 6ir hükmü lcal-
"'"••ctı;ı ıt•i ö/çj/erini J d11mıalattırmatla11 lc11Lla11a11lar 
ıörülıirsı lcekl•rıntla k•nuni talci6at gopılac11;ı .ıhımmi-
ı•tle il•• ol•nur • 1-J 

Pazarhkla tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeniaden :· 

Akçaabat aerkez ilk okuluada (376) llrı (20) kuruşluk 
bahçe dınrınıa tamiratı 2490 11yılı k1Duau11 4& inci maddeaiDiıa 
(A) fıkraııaa tıvfikaa bir harta mud,•tl• ekıiltm•t• .koauhauı· 
tur. 9-5··9i0 tarUıiıae 9atııı pırıeaba ınııtı saat 15 de Vll87et 
aılumıada toplıınoık olan D . .ti•i EııcQguadı ibal11l 7apılaoık-
\n, lttıllilriaı Ea0Qme1ıı mur.ao11Uarı • ~-2 

Karşıya Fener geldi 
Aklıma neler geldi 
Yaşım küçüktür amma 
Başıma neler geldi . 

k"arşlda gördüm seni 
Gdnülle sevdim seni 
Sevmeye kıymaz iken 
Ellere verdim seni 

Başımda siyahım var 
Bülbül kadar ahım var 
Göz gördü gönül sevdi 
Benim ne günahım var . 

Çay içinde çağlanm 
Yarım der de ağlarım 
Yarım bulup gelenin 
Yarasını bağlarım 

Kazım BULUTA Y 

Her zamankinden 
fazla toprak sürünüz f 
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llôn llôn 
Akçaa at icra roeaıoılutuodıın: Sürmene icra memur1ufuodın : 
Köyi Kek na 
Ciui brlanıo nmf hissesi 
Hudu u fsrkan Met oğulluı 

Artırmanın yapılacağı yer gtın, ıaat, 

'rrabzonda Tahir kızı Monaııu 

"~IMl!!l!!eJl.!l!!Jı89.!@81!99a988•!!89-ı 

ıl VAT ~~AŞ!.. !I tarluı vo aaballe y lu vo garben 
tarik.i am ve ıi alon yine tarikiam 
ve ca ii ıerit havlusu ve ceau 
boa kıra ile mıhdet ııltı döoUm 
t.ir evlek topun11a ıubat 315 ve 
191 rıu araıııoda k.nyıtlı tarlanın 
aııtf hiuesi mube me kıymeti 
300 liradır. 

Tarla ıark n deri! garben la· 
rikiam şimaloa Ayana ıtasa~ı ee 
nubea köprl ır ağı ile mahdut 
on dönüm tıırla tapucuc 315 Şubnt 
tİrib ve 194' u arıısıoea kayıtlı 
n111f bisscsi muha men kıy eti 
250 liradır. 

Serandcır dört 1"rafı s bibi 
senet tarlHı ilo mııhdud 50 ebni. 
yosi arıun hpıınuo Şubat SJ5 
tarih vcı 196 no snndp kayıtlı ı 

11f hissesi mubc.mmen kıyl:'\eti 5G 
liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün.at: 
Akçaabat icra dmresirdc 1 O 

H ziran 940 Puartcai aaat 16 dl'! 
1 - lıbu gayri menlrnlların 

artırma şartnarııc!li 6 -5-9~0 tar. 
airıtJoa itibaren 940· t 2$ numara ile r 
\Akçaabat icra dairesinin muayyen 
\ ouıaarasınelıı herltesin görebilmesi 
için açıktır. llJinda ynılı ohıolardan 
faz.la ıntılümat almıık igteyenler. 
is'ı:ıu şartnameyo ve 9:t0 - 128 
dosya numaraııile memuri
yetiaıize müracant etmelidir. 

eye borçlu Sürmen~nin Ağnaa 

köyündon Pa~a og-lo Ali o~lu Hü 
seyin ve Mahmut otlu Ahmet ve 
H san oğlu Pa~anuuo işbu borla 
rındnn dolayı mahcuz olup panya 
ç~vrilmuine lcarar veril.-n tapunun 
Kanunuevvel 937 farih 66 nu11n· 
rnıneda kayıtlı A~nas lcöyüad• ta 
rafları Melau1•t A!i. Firar, yel ve 
kendi tarlasilo mahdai kayda rOre 
fındıklık ve halen yetişmiş lceıtane 
çam Vl'cıair nğaçları hııvi romanlı-

~ın tnmamı iiç ehli vuk•fcı tak· 
dir edilen 450 li rıı bedelle ve 
yine ııyııi köyde topunun Kiaunu 
evvel 9Si tarih 65 numarıı~ıada 
kayıtlı rarben ceouben yol, ıima · 
len P ş oğlu M~hmtt Ali Şır-. 
kan kendi t rla"ile mahdot bir 
döı:ıüm kadar fındıldıl?'ın tamamı 
21f0 l ra b~delle ve yine aynı köy· 
de tepunuo kanunu evvel 937 ta· 
rih 67 numarasında kayıtlı şıırkıtn 
molla H sen o~Ju Yakup rarben 
Hop oğlu Y ııkup şimalen ırmak 

ile mnhdut ~aırde röre tarla olup 
elycvm fuıdıklılt bulunu yerin 
dörtte biriııin 200 lira bedelle vfl 
yino aynı köyde tapurıun Kiauau 
evvel 9',f"/ hrih 69 numarasında 

kayıtlı şimalen Baş o~lu Firar tıır 
tuı rarbnn Tahmu ol'!lu Abmct 
cenubcn Pasa of!lu Mtbmet tıır 
inile mıthdut tarlanın dörtte bir 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde hisse!li 200 lira bedt'lle. Sür•eme 
yedi buçut'u nisbetinde pey veya icra tıloireıinde l 4 Haziran 940 
mtlli bir bankanın teminat mek- Cuma günü saat 14-16 şe kı
tubu tevdi edcccldir. ( J 24) .tar aşağıda röstcril~n ıartlarla 

3 - İpotek sııhibi alacaklı- satılacağı. 
larla diğer ali\lı:adarların ve irtl· 1 - lşbtı gayrimenula.n artırma 
falı: hakka sabiplerhıin gayri men. Şartnamesi !!4 fi·9•o tarlhlodea iti 
kul üzerindeki haklarını hııı;usile baren 9Hl-,t6 No. 1111 Trabzon icra 
faiz ve masrafa dair olan iddiala- dairesinin auayyea numaruıada 
rını i•bu ilin tarihinden itibaren barkesln gllrobÜme!l için atıktır 

" lllııda yuıh olaalardırn fuJa aalfl 
yirmi gin içinde evrakı müsbite. mat almak lıteyenler, işba prlna 
lerile birlikte m~muriyetimiıe bil. mer• ve 9•0·46 doıya numarıulle 
dirmeleri icap eder • mamıırlreilllliıo muracaal elmeU•lr. 

Aksi halde hakları tapu ıi- 2- Artırmaya ifUrA.k için :rakancla 
cilile 1&bit olmadıkça utıcı bede· ya.zılı kıymetin yOzd11 yeclllt•ç•k 

.. a.lıbetinıle peJ' nra mlllt bir Bakanı• 
•ain payleı•aaından hariç kalırlar. emiDat mekto.bn tnd.i edllecakUr(lH) 

'4 - Gösterilen günde ortır· S· lpotek ıahlbl alaeakhlarJa dlt•r 
maya ittiralt edenler. Artırma allkclarluın ve irtifak hakin aahlp 

it 1 1 lerının 1ıayrlmenkul nzerindeld hakla 
f&rlaameıini O umuş ve Üzum u rıaı hııaııAl• tın ve murafa dalr 
•alladı almış ve bunları tamıı· olnn lddlalarıaı ltl>U Uln tarihinden 
mea ._ah•I etmiş ad ve ihbar lhUbıı.ren rlrml gtln içinde avraln 
olantırlar • mQııbltelerile birlikte memariyetimı 

i · Tayia edilen za antia :r;e bU•irmeleri ieap eder. akıJ hal 
l'avri mukul llt defa bn~rıldılc. de hakları tapu ıicilile 111blt olma 
taa 19811 en çok artırana ibate dı.kç.a ııabş bedellııhı paylaımaııından 

barlo kalırlar. 
etlilir. Aaoak artırma bedeli mu· ' noıterlle ırtlnde D artırmaya 
ham••• kıymetin yüzde yetmiı lftirak edenler artırma şartaameAiaJ 

ı okumnı ve llzumla ıaaUl.aat aJnıt 
itoılııi h• MU Veya ıatış isteyenin Ye bunları temamen kabul etmiı 
alacafıaa rlc~ııai olan di~er ala· ad ve ihUbar olanurlar. 
caklılar balıınupta bedel bunların 5 Tayin edilen zamanda ıa11ı 
Q fl•rİ lllftllltUI ile lemin edilmiş menkul Clç defA hatırdık'an Hnra 

J en çolt ıı.rtıraaa ihale edilir anoak 
aiıoı klarınıa mecmuandan fazlaya artırma bedelt muhamen kı1metın 
çıltmazta en çok artıranın taahhü · yilzde yetmiş beolni bulmaz nya 
dil baki kalmak üzere artırma satış 1ıteyealo alacağırıa ruch.aai olan 

en beı rla tlaba temdıt ve on beşine diğer alacııkhlar bulunup U..bedıl 
8 ' !l40 cı1martcai günü saat 10 da buoların o ıayri "DenkııJ Ue temin 

edllmlo aleni• ·ının mecmu undan 
yapıl.acık artırmrda, bedel~ utış i~te fazlaya çıkınıtz.sa eu çok arhranıo 
yenın alacatıaa rficl:ıanı olan dı- toahhtldll bakı kalmak ilz.ere artırma oıı 
ter alacaklıların o gayri menkul beş Gün daha temdit ve on beşinci 
ite temia edilmiş alacakları ,ntC• giln1l olan 29 ·6-940 Pz.a· t!d gllnü ayııi 1atı 
ma•ndaıı fazlaya. çılı:mnk şart.ile, yapılacak artırmada, bedeli ıatıo iıleyf 
en çolc artırana ıhale ed•llr. Boy· nin alacağına rllçhanı olu d.iler 
le bir b.,del elde edilemeue ihale alacaklıların o gayri menkul ile lemlo 
yıpılamnz Ye sa~ış talebi düşer. edilmiş lllacakları meemuwadan fazla 

6 - Gayri menkul lcendiıiae ya çıkmak prtile, eo çok artıraaa 
ihale olu•aD kimse derhal veya ihale edilir . .80yle bir bedel eld 

·ı -Lı t · · d edilmeue ihale yapılmaz. ve utıe 
verı en muo e ıçın c parayı ver- ... dtl lale.,. oer. 
111ez.1~. ihale kararı f:shnlonarak 6 Gayri menkul keadiılae lAale 
kendısındencvvel en yukselı: tek- olunan kimse derhal veya verUeıı 
lifte buluaan kimre arzetmiş oldu~i mlihlet içinde parayı vermır:ee ihale 

bedelle almeğa razı, oluru ona r:u:ı karan tesholuı:ıarak .keodaldea eYTeleu 
o lmaz veya bulunmazu h:m n on "' ydkJı k teklifte buluaaD kim11 arzetmiı 

gün milddetle artırmaya çık-tıl•.zp olduğa bedelle almağa razı olma.ı veya 
en ç:>k artırıma ihale e.:iılir lır.i bulunmazsa heme.ıı. oabee~ 1111lddat 
ihale arasındaki fark ve geçen le artırmaya çıkarılıp en çok artırana 

. . _ lhal• edUir. lkı ıhale aruındaki fark 
t?finler ıçın~e yuz Je. bt>şden hesnp ve geçen günler içinde y1lzbef ten 
olonacd~ faız ve dığcr zararlar beaap olunocak falı n diter zarar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın lar ayrıca hümo hacet kaJmallıtuı 
memuriyetımizce alıcıdan tahsil memuriyeliııılı.ce alıcıdan tahail olua 
olunur madde (l ô3) madde (188) 

gayrimenkuller yukarıda göste- Bir l:ap lıne )ııhrlla ı:c.tullrıı 
rilcn 10-6-940 tarihinde Akçabat 14 Haziran 940 larihlnde Sllr~ene icra 
ıcra memurluğu od<ıaındo işbu 1 dairesi oduında ifbu illa n 
ilin ve gösterilen artırma şartnamesi gllelerllen artırma şartname• ldairednde 
dairt!ainde aahlnce~ı ilan olunur 1&tılııca,ıı iltı.n olunur. 

Zayi Tezkere 
Nsfru t e z k e r em i fJe 

69 ncı A laydan almış 
olduğum aş/cerlik tezkeremi 
zayi egledim, .g.cn.isini ala· 
caiımdall es/cısının hI-kmü 
gak.tur. 

Vakfıkebirin Beşi üzü 
1Hlaigesinin Alclcilise 

-lcnqünden Çalcır 
o;ullarından Hasan 

ojlu Maıtof a 
JI, 

Zayi teskere 
Erzincan 11 alay 2 nci 

tflbar 7 nci hölüğünden al· 

mış oldujum teslceremi zayi 

ettim yenisini alact1iımdan 

eskiıinin hükmü olmadı;ı 

iltJn olıınar . 

Yomranın Cicra K. 
BtıNrom Azalclı o;ıu 

J16 

li Mısır ihtiyacını bu sene de Fmdık Tarım Satış ti 
I~ Kooperatifleri Birliği temin ediyor. · ti 
~ Yeni sene için rr.uhta~ olduğun mısırı alabilmek için eski ,, 

l f hesabını bıran ev~el kapatmalısın ~il 
, ~ ~ ~, , 

Fın ık Yet·şı·ricisi !.. ~ı 
~I Sulfat Damonyaklı Gübre, Fındık ağacı ıo çok sevdiği gıdadır. İ.11 

Bahçene bu gübreden atanall daha çok Fındık alırsın. rl 
Gübreyi ihtiyacın nisbetinde Satış Koa.peratifinden temin edebilirsin. ~ 
Alacağm gübrenin parasını önümüzdeki eylulda vereceksin. ~J 

14 Vakit Kayıp Etme ~I 
.. ,_iiijliiiiiil 
~----~--------------------------~----~~--------------~----~------------------------------------~-

İlan 
Tapu ıicil mutlafızlıfıDdaD : 

Y emra Hbiyoai11ia Sincan 
•osaber kiyladoll ( tlefuH yol 
batısı Mauhralı •tlu Ali Giaoyi 
Y .. uf •tl• Ali Ta,kaya kuıoyi 
yiae Ali Taıkaya ile aalul•t tarla 
•aa fıadıltlık. dö: 2 ) va (clofusa 
aourlık bat11İ Yu1af otlu Asla
caa Gheyi OamH otlu lsaıail 
Taıkaya ka•yi yol ilo •ıh:hıt 

tarla. Dö: 1 ) ve ( Dot•H Mah. 
aut •llu Ahmet Taıkaya batısı 
YuHf otla Hlııeyia MHdra GU
aeyi Yunf otlu Ali Taıltava ltu
ıayi Malaaat •tl• .Ahaot Taılta
ya ile •ala.tat tarla do: 1 ) ve 
( eofHa Yuıuf •tl• o .... can 
'9ıtııı Yuauf ofla Hlıeyia Maa-
dıra Gllııoyi Y eaaf •ti• Ali Taı
ltaya lr.azeyi Kabm•t otla Alamet 
Ta,kaya ile raabdat tarla dö: 1 ) 
ve ( dofHu Mah•ot •ti• YuHf 
Bayralt batısı yol rüneyi M,bmut 
oflu Abaot 'feıltaya lcuseyi •••· 
aet otlu Yuauf Bayralc ilo malı· 

elat fıathklık tlö: l ) Ve ( defuıo 

lımail eti• H&1H •aaciıra itat111 
Yuıuf öflu Hıva Taıkaya &"laeyi 
ıraak. ve ku:oyi Mehmet Ali Cın 
ile mahcint fıadıltlık dö: ı ) ve 
( dotuıu Mehmet ethı Ahaet 
Taıkaya batııı Haaaa othı Ali 

c .. &"iiaoyi ırıHk. ltauyi Y uıuf 
atlu Ali Taıkaya ile mala4at fıa 
chklılt tıli: 1 ) ve ( tl•fuıa Yu
suf •'1lu Hakkı Taıltaya batısı lb 
rahim oflu Oamaa ._hndıra güne· 
yi Y11ıuf otlu Alla11 Caa ltoz,yi 
Mahaut •tlu Alamet Taıkaya ile 
aahdut hadıltlık dö: 2 ) ve ( do 

tuıu Yaauf •tla Ali 'raıkaya bİ· 
tısı mezarlık rfineyi Ht.oyio otlu 
Yuıuf Maadra kaseyi yol ile 
mahdut fındıklık eli: 1 ) ve (do 

tuıu Mıbıaet otlu HüHyia MAD· 
dıra batııl Yusuf •tlu Hakkı 
Taılaya iiHJİ lbrah.im Durmuı 
Ke1k.ia kuzeyi lbrahiı.e otlu Dur
maş Kealti• ile aahdut fındıklık 
dö: 1 ) ve ( Jotaau ırmak batııı 
yol &"ilneyi Yusuf •tlu baklcı Taı

ltaya kuzeyi Huri ile ma"d•t ça
yır. dö. 1 ) Çayırı• Taşkaya Ali
nin otla Hü~eyini11 vereatsi tara
fıadaa aamla•ına •eaetsia taaarru
faltan teHili talep olunmaktadır. 

Mestur gay rimHkuller tapu
ca miiı ecel elmadıiındaa Hbııbı 

taaarrufa hak.kıllda yerinde tah
kikat yapılacrafından bu yerJc ta· 
aarruf iddiasında buluoanlnr varaa 
veuiki tasarrufiyelerile birlikte 
dairemize ve lteıif &"ilııil ol ın 
Mayıs 940 ayın 26 oi pazar ıünü 
saat 16 da yeriade tahkikat ya· 
pıcak. memura mürııc ıat rtmeleri 
illi oluaur. 

Gayri Menkul Satış Artırması 
Haıine hlsseıi11I 

Kö9ü •~ga 
Mahallesi _§_oko;ı Cinsi M N.: 

96 
K. No: 

•it 
M 1. 

muh•mmetı 

b~d~li 

Hoılcirosga Fındrlclı;ın 6 
hissede 3 hiısesi 

30000 650 00 

• Çalılıjın 6 ltiısede 
J laiıseıi 

• 1000 7 50 

00 il 
00 ~ 

K•nlılc• H11ne 428 
150 

JO 150 
70 Kamera 

Arial11• 
To.rla11ın nuı/ hiıseıi 
Tarlartın 5 ltinede 

7352 

1 hiıuest 7 hiıs e 
itibarile 5 hiııeıi 

Fındılclı;ı11 56 lılsıe 
itil1t1rile 35 lıiısui 

aı-aı 
459, 

JI084 

41 00 il 

&il 00 ~ 
Bost•l'ti 6•/i lr•n e•tl.tlHi Hane 21 42 270 00 il 

ı Es(Ja/c sır• nt•i••al•r Ala;aza 226 76 1387 .50 
ı 

• • • 218 80 13.50 00 

Defterdarhktan : 
Yuk•rılia elnı •• efJso/ı g•sılı ı•ırim1111•llırl11 millıiıllleri 22--'-<J IO tarihİ' 

ne mii.ıa•tlü./ Çarşami• fİiPIÜ saat 11 d• açılc •rtırlfl• ı•rdlle satılacalct1r . 
Talip olanlatın °/0 7,50 m'u11okk1Jt tımtıudl•rile birlikte terihi med.iirtle Tr(J.bıı~ 

Defterda.rlığıno mir•caatları ilan clıı111.•r . 1-'1 ___../;, 

llan 
Tapu sicil •uaafiılitiaden : 
Y emraaıa Si11ca11 Meaebor 

köyliade ( Şark:aa Do111irei otla 
Ynsaf rarbo11 turupluk çimeai fi· 
malen dore ve cenuaen armutluya 
ııdea yol ) ile ıaıbdut ve 4596 
m ~tre IDUrabbaı bir kıta tılılık 

ve çayırlık Kara Ha•za •tlu 
Molla Alide• haricea 1&tın almak 
suretile Oı.ıa11n Ba4 otıu Abmo· 
din of l• ı aıtafa tarafındaa Hak
ltı karar aurotile toacili iıtenmokte 
olup tapuça müseccel elmadıfıa. 

dasa sureti tHarHfi bakluatla •a: 
hallinde tahkikat yapıla•alttır. Ta. 
urruf itidiaaında buluaaalar ver1a 
ve1&ik.i taıarrufiyelerile birJitte 
muhafıdıfımıza ve keşif rüali elaa 
Mayıa 940 ayının yirmi altıncı 

puar rinfi iaat 12 de yeriade 
taak.ikat yapacak memura aira
eaat etaeleri ili• elHar. 

ilan 
Trabzon sulh buluık baki•lifindcn: 

Milddei Trabıoa davlet demir 
yolları itletmesi idareai ne iıı:ııfeton 
vekili avultat Cemal Karabun ta
rafındaa müddealeyh Erzurumda 
d82'U sinemasinda büfecı Cevdet 
Karayel alcybiao ikame eyledi2i 
resmi elbi1e bedelı11den yedi lir~ 

yirmi doku'l kuru~ alacak davası

nın yapılmakla olan muhakemesin
de: müddei ılcylaia iÖıterilen ıd· 
reaiodc olmadıi'I ve ikametglbi 
meçhul buluadu~u d.ıvcliye arka
ıındaki mcırubattan aolaı.lmaaıoa 

biqaep talep veçbilo bu baptaki 

Gayrimenkul satış ilanı 
T. C. Zir~at bankasınaan : 
1 irlclge Cıı,,./ıuriı.ti •İToat 6a11kosı Sün1•11• ajs~· 

sına 256' sayılı ıendill 6orçla Siirf11eneııin H~murıi~ 
mahalluinden Körbelcir o;lu Temel ve /cısı Hanım ' 1 

Dursun lcızı Sabire ve Kal •il• kızı Fatmanın hafl1 

önünde 7 dönimlük 6ir lc.ıt• tarlası iıôu ilan tarihi11Je~ 
itibaren bankamız 3202 ıagılı lcaııı.nan 39 ve ~O ;11& 

maddeleri hülcümlerlne tev/ikan 4~ gin madtietle "''~ 
artırma srıreUle satlığa fı!c.arıldı;ından talip olanl11r1-

ihale günii olan 77 Hıuir•A 910 pa%arteıi tünü saat O~ 
dörde kodar Turlcigc Cıımhurııtti Zıraat Öankası Sürlff' 
ne ojansına muracaat eglemeleri ilin olunur. 

-=---==--==------=-------------=-=-=--==--==-_.,/: 

Çini, Beton, Su tesisah, 
Boya, Hamam işleri ve 
inşaat tamiratı yapılır 
Adres: Yeşilyurt altında No. 39 

Musa KARSLI 5-24 
teblitatıu illneD ieraaıaa ve mq. 
halumeoinde 20-5-940 Paıırteai 
saat 9 ze talıkına mahkemcoa ka· 
rar verilditiadeo müdde aleybia 

yevmi aaeıltürde rolmediti nyabut 


