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··~ ingi ·z yyareleri 
1i T obruk ile Almanyadaki hedefleri 

Pasif korunma 
dersleri 

Hava taarruz/arma k:uşı 

OLUŞLAR 

Pula tane 
halkımızrn aydmlatJ/ması 

! bom baladıl ar. 
ve korunma tedbirlerinin öğ· 
retilmesi m11ks11dile dersler 
verilme7e başlanmışflf. Ders 
/er yedi yerde verilf'crk ve 
yedi öğr~tmen bu vazifeyi 
gôrecektir. P11zartesi gönü 
ilk ders Çömlekçi parti oca
{}ı binasında Hakkı Tuncay 
tarafmdan ~erilmlştir. 

Zeytin a~;rç/a,.cnrn tıltıin '"' ra% sıkırıtı Ç!kfikleri anlaşılıyor. 
mıarr !J"praklarımn yeşili il ~ de Çı1nkı1 yalnız tülün için yapılan 
nis"1 ba%ı maviye, bau gcıil• ıiif>re pahalı olduğu için diğer 
çalan renklerinin çerçeouediği kif1f!/evf gflbreden kullanmak 
Pulatona ne şirin bir yerdir. Tat mecbariyeti hasıl oluyor. Bunla 
lı meyilli oe .qemyesit gumaçla rırı amonyağı da toprağın gir•-

~ den b=~•r: 16 ( A.' A. ) - İngiliz bava kuvvetleri Libyadaki Tobruk limanını yeni 
~ •ule ritir a~ t~nıan ~tnıişler ve İngiliz hava nezaretinin tebliğine nazaran:infilaklar bu-

19 boıııbard 11111 ır. Yıne İtıiliz hava kuvvetleri Almanyada yeniden muhtelif hedefleri 

rrndan hazat fışkmqor. cini ,,:ıkıgorrnaı. Bir de bur.1da 
Pa%arı olan bir Sıılı güni kı1çiilc tütün ulalı islaagorıu •Çl· 

kasabaya iiderıeniz bı1yı1k bir /artık m~hıulin kalileıinlrı yük · 
kalabalıkla karııloıırıını%. Ça- seltil"'esı ./e ne kadar igi olur. ,o '!_an etmişlerdir. 
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~ merikanın Bu günkü Ahval 
l k k l l Pulala1te.-ıin. bir dertli dalıa 
ışma lan •efl a an ıeolm i, o•r ı 
neşeli, hareketli gı1%lerce ve 6in· ,.,. l l 

J\.og er nden Sulıklı ile Ton· 
lerce kö!Jlii. çar:ı!Jl doldurmuştur. yo ırasında bir otlak anlaşama%· 
Çarfıda Trab%ondan ıelmla bir -ar 8 b 

~Jzak şark karşısmda vaziyetimiz 
i~iyaseti 1 

Bundan sonra Cumhu 
rlıet, Pdzarkapı, Kavakmey
dam mahalle ocak/arife 

gençler kulübü. Şehir kullJbü 
ve Halkevinde de dersler 
deya.n edecektir. 

lığı • • • Jil.sden eoefce ir 
çok l<imıcler dtt aörifrJrJ11i%. l ~11tı lcagb d • ile. .,.. e ilmiı. Anlaşamaz· 
bunlar ıa bir ıeıler .atmak .,,. le bir le.aç lr •enad•nbcri devam 
ga ucas ıaı, gofurt, p•gnir, ta· ıttill halde bir türll. lıuiledile-
•ulc, gum•rta almak iı;n ıel- Jilırrtigorınu,. Toprak darlığı 
miılercfir. sıbebil• .b~lhaua brı bölıede çı· 

12 A 
6 nkara 16 ( A A ) 
5 Anı ·k • • -5 Al111 er~ a hariciye naziri 
~ ıaa au ışgali altında bulu . 
; ~ n IDemleketlerdeki Aıneri 
S il~· nıüaıeısillerinin Londraya 
~ ıe~~ edtıniı olan .. hbkümler 

1 ııı e vuif c - k il re L gorme üze-
1 .;.. Ço~draya gönderilmelerı· 
9. -.q 1 ., 

Sııyın Yurtta,ıaıınt : 
Mederıl ve a11ll ruhlu Tllrk 

Mllletlnin bu gQnkQ dOaya Tıı· 
ıl7eU karşısrnda aldığı vaziyet 
bııklunda sl:dole bir basblhıl 
7ııpmak OıPre Cumhuriyet Halk 
Partisi tnraf111dao mahsuıınn gOo· 
derilmiş buluouyorum . 

Uzun seneler utraştık.tıu, 
çırpındıkdın H pek çok kan n 
can ve mal :uvl ettik.den ıonra 
litlk.14llne kavuşmuş bir mille· 
Uz. 

:, ""'- tıı he Japon arasında 
" ..... ıf euıi · Elimlıdekl dQılurumuı: baı 

4S triıı 'd . nıne matnf gayret- kal nnın yurtlarında iOzQmQı 
P ıa~~ aır olaR haberler olmadıQ'ı glDl yurdumuzdan hlf 

1~ iu)d da ıaıetrcilerin sor· bir ıuretle feıiık.arlıktta 1apm•k 
_ U..k arı ıuale Amerikanın 11i7etiade detlll:ı. 

9~o lil b" ıa~kta ayrı ve ınüste- lied fiwb.: Milli boduduma 
-:k ,P"raaı ll'dııy-._ı.et tekibine de . lçlnd mnıtnltll nıedenl ve refah 
ç e cceıı cevabın içinde 7aşamak ko 9ularımııla 

t •ittir 1 ver. lyl g çlu ek toprağı ızı ekmek. 

5 .KAZALARDA reT
1

Ki~ mGEZ'~'ERi'm·k 
ası Vakfikebirden Şal 

pazarına 
,o - ıe -
' Matenev · ıOfıtiınıı t vı m•nzarada 
ıA rnmt le ye teşkil eden bu 
: fıit~ı ıyı gôremlyen. hatt• 
A rlind 'len genç/erimizin h•d· 
A - •R fız/ı o/du~unu tf,"-

16 Junere/c re b u 
'•cı f/ undın •oları 

1ı u1ır11t fler//yoruz. 
16 Bızı p 
1 bi/hıı ızar sıün/eri ve 
ı~r1,,,1;t ı1cı Dt gOnlük tıtil 
11,ent ,•t1n•an iıtifode •· 

•r ı11cık k 

itimi v4kit geçirmeye ve bi
tlıf41ndeki tarladan aldıdı 
yorgunluğu gıdermiye gel
mlıler. F•k•t ne tatlı adam
lar Değirmene yakm içme 
suyu yok. /Cıs• mesafedeki 
ev/erinden ıyran getirmek 
l•tlyorl•r. 

Bunlar arasmd• di1zgün 
konuşan ve sonra tecrübeli 
olduğu an/ışı/an bir genç 
gôrdük. Sorduk, soruştur-ferde A a 1• m ••1fir•· 

Q1.1r roruz. flt ·ı · 
9İ •I re bir k• _ gezı erı- duk. ltskerden yeni gelmıı. 

L5•7• ,hat/burıl ~ (}unlük sey•-
1 

Talim t11ıbiye <;ôrmüş, oku· 
•t•" '"••nı ,0zrı adıruz11tm•k. \' mayı yazmayı ö1irenmiş. 

rürıll lteh/p kıl zevkli ltıtırılıra Oturmanın, konuşmanın, ı~ 
• 7,~> f Çı ır, g6rmenin vo ıdaıe etmenin 
cartl•~ re Ce~~ lf11.ll•lıç, Sô,üt 6~retmenliğini öğrenmiş: 

_. lrır l ki •gıçl•rile ôrtülen ısker ocağı, yaşadıgı muhi· 
ıı ı ı iki muht ti k . dın bi eıem d•tJ· n .• serıyetl• on kilometre 

rn rlnln ortısıatlım •çı/- llerısln/ bılmiyen bir vatan· 
dııı yolu bltfrdilc, fıkot b. daiı ne mükemmel olgun 

ergiffr e bittik I ız. l11şımyormuş .. 
Bir •ııt B' 

bu/uruu:•lc sonra Nıhiyede . . " dere arası yol değiş4 

mı31z, tmrken y~lcm mesıfeden 
Çocukf•r, deren/ gôrünup kaybolan s~ıpazarı 

su birik'iAI Yerde yıkn fazla dağlor/a çcvrilmiı Fakat bu 
• /ar. Dıhı llerlerd an__ıror dagt~r. bazı yerle;de görül-

misf.1~1cıyı/ır üzerinden ~n >~~k~e~ dôğü gibi bel kemiğini çat· 
rararı koıun k ~ ıerını l11tucasın• ş 1 ,.. 21 .a. re uzusunu bek/' · rln"" .. k . a pazarmm üze-

11, •Ular kolla ıyen .. ço muş değı"/ 
• rına h lk ·· kı2-9J10nden çorap d ~ aldıkları . Şirr:at tarafmdaki meş-

çalışmak. balk.ınıııa refah ve sa
adet hmıla eyle•ektlr . 

Eı eski doıtlan:nııla doıt~ 
luk meauebetlmlı IJI olduia 
ıibl diter komıJlarımııla tla 
iyi halda bulllau7er. 

lşte arLad~tlır fark.da KUP 
da bı.ı 11ı1retle koııııularımııla 
iyi naunaaebetlerlaiıl temin ey. 
ledltlmlı glbt cenup bndn· 
dumuıdakl dHtlarlada ıoıel 
ve lyl doıtlok muahedeleri ak-
çedllmiı n ba ıur·~tle bbl 
deneie1eo btıtnn k.omfularımız. 
la ıa1et aamlml H )lQ111Qalyete 
iıtlAtt •den doıtluk buaaı lçln· 
de JIOIJOfH • 

Arkadaflar k•mı•larımııla 
bOyle bir dosthık mlaaaebeU 
temlal tan dttllıllr. EHt k8m
fulımaı&J.a ve blJOk ve koçak 
defletlor.lt 171 mnnuelılttler te· 
ınla ederktD bir tarartau da 
kabramı.ıa ve çelik bir kale 
ıılbl ohuı ouurlu ordumuıuuda 
llıtl7açluıaı tamlo ederek aarau 
icaplarıaa ııore yeal ıllablarla 
teonlı eıtemek nzifemlzdl. 
faıık.larwuı, toplarımız, mak..loa. 
il UUeııklorlıab, her oe7lmlı 

bol bol nrdır. Bize ıaldırmak 
lıtereolerlıı bu &Gak.Q ıillahla

nudan beı ııtlerl varaa l»lzde 
oolara kuıı koraoık ka41ar 
Ye btlldde daha falloallt mH· 
cuttur. Ordamuıu blse teonuı 
etmek ıarıetlnl ıostereoek mll· 
letlere .ner ıuretlt mukabele 

Diğer derslerin ödretmt!n 
lfvnl ltker, Fahri Balante
kin, Necati Öğütman. Züh· 
dü Baykal. Sa//h Gürsel ve 
Fen memuru Sabri vere· 
ceklerdir. 

İhracatçılar birliği reisliği 
Şehrimiz ihıtıcatÇJlar bir

liği dün borsada toplana 
rak reis vekilli!}ine Fmdık 
Tarım Satış koperatifleri 
birliği mümessili B. Bahtı 
Tegini seçmiştir. Birlik bü· 
rosu için Borsada bir oda 
tahsis adilml1tlr. 

Çifteçamlık Gazino
sunda Gardenparti 

Belediye tarafmdan So
~ukıuda Çifteçam/Jkta yap· 
tmlan asri gazinonun in
şaati hitam bulmuştur. Oa -
zlno müsteciri taraf mdan 
önümüzdeki cumartesi gü
nü akşamı Kızılay himaye· 
sinde olmak üzere bir gar· 
denp'Jrti tertip edilecektiı. 

Roozvelt 

Bi~ ıidcrken golJ• bir bf. bn thtıff/LQ,. toprak gür.ünden 
ıilcletli ıörcfıl •. P.latanıtlcıt ıe · ol•ıor· • köylünıln. arası /co. 
ligordu. Bisikletinin arlcaaına l•glıkla •a filıdlilcle bulı:nnma
çıtalardan _yapılmıı bir ıandık Jıfı11ıa.n,. belle; Jı bulunmak is
gerleştirmiş. içinde bcı on tan• tenmeJı;ınderı asırlardır neıriller 
taoulc oar. Agrıca iki taoalc da Rııillırin lcarıuu dökmii~/erdir. 
ıol ılimle taııgor. Blrka~ setı•· Sıdıft/ı kö1rı ile Tonga arasın· 
fienberl agni ıelc.ild•, ı•ltr• tAouk d•ld anlaşal"llGzlıfın da bunlar
getirip ıatarak. ı~çlrıiyormuı. ilk. JaR o/mamaşını candan dileyo· 
d~fa biıilclctin bögle iir lioaret ruı. Şagın 'Va/tmİ%İn yüksek 
oasıta11 elauıunu gördi1m ve •~· miidahaleıi ile bu i#n halledl· 
ol11dim. Şr1pheıi.ı le.olay delil. lr.ceRinJen e1ttiniz. 
Fakat gl.• akil• para. Ka:ıanış fulııtanede, hakikaten baıa· 
Akltrna Rizeli Jcalpaun ıelfit. rıcı oIJuklJ/ her hallerinden 
Hani I• gam~ı liraları taklit ielll oları aıQ,.Qtı kardeşlerin 
edip ,alcalanan k.alpusa•.. Bu et1lntien ıe!J:_ettiğimi% manzara 
adam 6i•ilclctli •tılandaş ıibl, hatırarr.da sıtirıtnu ider bıraktı. 
namuslu bir kazanç yolu tutaag· Burodarı Trabzorıa bakıı lnciraltı 
de ıtmdi /camın pençeılnda mi tartı/Larırı/a~ lzm.frtt bakcı ılbi
olıırda? clir. Bu 11 ~1taıt• golda Jalıa 

Palatdne ıent1de 3 mllgon çok dugula~o,.. Otomobilin içinJc 

kilo tütiln yetiıtiren bir tsttlual baıımı ıerın ~ 'ı'Izıara bıraktım. 
merlculdlr. PıAlatau• tütı1nlerl1tln Vı tçi"'d• ço,.•~lınen lamir hoı· 
hususiyeti, girJııı f.a rmanlartt rctl dıt;ımüRü hiç defilıe biraı 
renle. oc ıünliik oerigor. Yalnıs, a•vıettıtn· Bu da bir tuelll ... 

tiitüncül«rirı tübre güzünden bi- Hakkı Tuncay 
=-===-=-- ---= -- r= 

Soğuksu Yolu ı iskele inşası 
eloktirikle tenvir olundu Bele~iıeenira De~irmender• 

iıkeleslnıfl I aiden lhtigaca cıoap 
Euelct: tesi~atının gapılmak.to. k bir ~ekilde • 1 karar-ocrece ın$as 

oldua"''" hab.r verdiğlmls So. l • oe Bel -'i E a ı-
J Al d le. " lalfırı "''" e. g• ne m 

fuksu 90 anan em ar oprü- aıeohhid; 'h 1 . ıl 
sünden Çif teçamlığa kadar olan n.ince m 118 1 a ttsı yap 

mııtır. 
kısmının tenuirinc başlıınmııtır, 

Tekrar namzet Şimdi •· y olun, bu köprüde,. 
ve taarıuı elleoek maddl kav· [ Erdojdrı karakolana kadar elan 

Fiyat ~ürakabe 
Koınısyonu 

nt H laak&aları mevoııt oldu· gösterilecek 

1 

kısmının ıen<uiri için te.ıisata 
&• glbi bil mıkhıaları kullana· Ankara 16 ( A. A. J - ia,Lnnmıştır. Bundan baılca üst Meııitiı:ıe hı~ı. devam eden 

ı.. "'ol Ye b1le6iıı tanlı ve l Fı·yat uarakabe Komiıwonu yırın caa. .. • Amerikada demokrat partisi çamlık temamen ve a t çamlıfın • J 

kılır.mil,. mehmıtcıaıo •uurlu h lk f k. ı. ·L di Vaıı·m·ı· QJ013
• Sabr·ı Adalın reiı .. v kogrw esi dün Sıkağoda top· da a a açı an ısmı , uc e gece • 

-.ııek.lerhıde JUl1tk blr 011are l tı R lt" n"den elektirilcl• tenolr edilecektir. liti altın~attır. ;,..;ı 
Uıı 111.evaat 01cı11aııuu blllyor ve anmış r. oozve ın ye ı ------=---;;;._;~==-=~=~..,;;..;;..;---
lnaoıyorııı, O bileklerde dolafaD cumhur reisliğine namzet GôROŞLER DuYU ŞLAH 
Tlrk kaaıaı lıllkltl H yurclıı- gösterilmesine muhakkak na- B. t . ka d 1 a 
DUA bQtQıılQi'Q l9la hlr ÇOlt ker- k d ır gaze ecı ar aş 
reler oluk gıDl a.ıtıtmalt ıurtttl· zarla bakılma ta ır • 
ıe mmeunıo raıam•1• hakkı R 0 ş h . ·bal 
ol.&UğllDll l11bıst ~jlt)tni~tir. Ve omany e ir gezisi ıntı arı .. 
eger buou bııme1e11 ve buma Balkan antantındarı _ 21 ~eı:eıısayıdannıeb•_ 
mok rafletinl iOJlereo!}k olan- t ı 

lira lsb.,tada haıırdır. lo1te Türk l yor Meşrutiyet devrinde Trnb Bu gaZ-3 ey ınmt mOcedele· 
.. " ayrı mı de ı· o ılln' ııyıı kaçıp o rad'l olen vatamaı böyle hem madddten ) ıonda blr { o't gıızete Ye m t: c :1 1 

hem mııoeo k0ruyaoal&: bir or Ankara 16 { A. A. mu~ çıkmı~tlr. Uıno ömOrlO, Hr. s3n Uicabi sınınje bir Trab· 
duya aallk ve bu orduda vaaı. Romen . ajansı Ramanya- belll başlı vıırlık gö:)t ren gaze zonlu çı\Csrlrdl . lkı siyasi cemi· 
fesini ifaya muktedir bulundu nın yakında balkan antan- td ve mecmnalrr şunlardır : yetin orgını olan ve botun mev· 
4una kaol ve mutmeln bulun- tından ayrılacağı haberini Meşveret, Tarik, Iıbnl ,foyiz oudiyr tlyle blrblrlerlla mOe~dela 
duldan ıonra ~llzel yordumuze yalanlamaktadır . adlı siyasi gnzatelerle f.nvari vlc ede'l bu Utl gaıete hicretten bi-
klmaealn gOz dlkmege ouaretl k b uan , Ketıkoşan, ş ptak: adh rıız ooce !{eplnıp dıığı\mı~ur. Fe· 
olmayıcakdır. Yaşıı.llD kahraman Japon a inesi mec;nuslardır. Hunlardan lttlbatl w(z v~ lkbBl gaı -telerlno gelin· 
ordumuı ye onua sembalQ ~ah J zet 
ramaa mehmetclk . 1 ve tarak.kinin organı olazı meş- ce. Bu iki g• eyl Trdıı0aun 

TQrk hQkOmetl ıamaoıD istif 0 etti • vereli Nacl B. hmiado sonradan ea esk.l aıotbılltCısı . KHnpcısı ve 

hatta ıon aırın yetlştirem~df~i Ankara 16 ( A. A. ) - bir mQddetı :rMbıon mckb'usldu gıızell c\sl olan d Osmeu Nuri 
QstOo ıl1a1llerden mtıteşekkll J k au J dpao b r rrabzoalu çı arır • E.ylpoğlu çı'ıtnrır l Dai ma ltld ıl 

Röyter ajansı ~~.0~ a· Bu gazete evvelce Yeı:ılyol Ozre b"·ı·eket eden ve h"r s\yasi 
dit. En baııretkar gOzlerlo iö· f tt Tok " " 

·- Arlcu 2 do __ bineıinin isti a e ıgını · matbaası olaa uzun aokıık.te ko znmreye k8rçı hı\a tıuafglrllk 
Cemal Karahan yodan bildirmektedir. nak camii karşısında şlmdl ar. yrpmayao B O~ı:n.ıuı Nuri d11h11 

=====~~~~~~-.!.E.~~::;;;;.:;;~---~-== diye olan bioada bdS lınak.taydı ziyade irtlaısl. ikUandl, fenol No sakin ha o uyarlar.. h~r Sıs yayl•sm11 buradan 
n 21' ltıeyilJJ ormeniıt .. Yal~nız. bu saatta çıkıhr. Sis yayla. 

~eılllisfo b arm etrllfmda sınd11 bir çok köy halkı ve 
çıngırak se orulan davarlar evler varmış. Nahiyeye y1Jk-

Pasif korunma .kursu Meşv~ret gJzet\\B\ Ttabzonda ol edebi ıı~şrl18t" tenıaylll göster
duğu kadar Türk.iye ve hariçte diği içla gaıete Ve matbansııll 

Şehir kulübü idare heyeti reisliğinden : . de mevki ye şölırall ~ ·. r.1ı. . bugü'lft kadıır Jaşatm6g o:ıu-
Yol üıe;ı;:rfyor. la~tıkç• Çam kokularını da 

kAzan~,itihar/i birdeAir;rı d:nen, ~a çok hissettiren Sis yay· 
1:1 en gvrdük osu11n içine · 

rerlnfl nünde genç ve yaş// vatar:: a~~~~um. r4l!:;~;ğ;•Y~!Zi 
a~for oturuyordu. Bunlar- t . , Plrogran musoade 
~" ~iı11• .. _ e mı; or 

mıs1r oğutmeye, - Sonu var -
w 

Hao• taorrHlarına karıı ,,~sif korunma kananan:ı tevfıkan Hu gıızcteye rukıp olardk vaffalt oımaştor. 
Halk-lerlnde o/Jaı· gibi ıchlr kaldarıdtı Ja bir Jcurs ?çılaralc.. ayol mevki ve şöhreti nnlz ve Oau 1 bO eebre ıntıtlJtıBlll"ı 
on hcı paıı~dd,. •'''"•• ""''"• katlOI' /c.a,ın oıt erlc'!klt1rın g'!dı hürriyet va ltllafıa organa Ol n \ c~" •" 
gürt ders ıorr1t•lerl "'•cb,.,,., lcrlırulı ı ba kara gilktelc. "lldgııt ma TarJk Jr4ZOtesldo Mc§Z rut uuıt ~ {:{. zetesUe, muh ~Hr ~I bfııtıutl 
ktımıntlan tamlmen tcblif b .. y ... l unJa,. 2.7 r.-,,. ... J " 2~ blll yanrnd l Vij şiındiki Kıı or 1 U.ialelcrile çok fo1lı 
Tcmmıı.a icatla,., pHGr günleri m11..~!.no olmak r1nr•, her gün ta mektebialn kıırşısıııdıı ve ha · oımuştur. -
•aat 18-4.5 ten 20 r• kadar işba yctli gıtnlük 6ir devre içinde - Sonıı lat 1,..AP 
s~1ıtr lcalilbanda açılacak kursa lculdp aıasile blrlikt• a:a olm1 leo area h!llhıe gslmi, olen bl· c det p. 
gcın bilumum t1alaıtJoıl1111 da l'''"•leri füin olrınur. ı-4 o~<b buılırdı, ev 



Bu günk·· 

karşısı o 
vaziyetimiz 

'len/yol 

Diiviilar . nasıl görülür? 

17Temmuz 1 

.,t::--~ ~ 

ıı:~~~de ~~e ilolc~ 
Ne diyorlar. •erin 

N k l ılca,1 e onuşuyor ar. 0,.ihı 

~ - Şiddetli yağmurl ırtr/ı 
~ sonra gelen şu kı•gm t akı,,, 

altında lıal ve vaktiff htlıu 
merkezJeJir: dostum ? 

- Hiç sorma kartlı 
hir a• rüzglr Jejsin I 
töisüm "e bir a~ tlo jl _ 
girsin diye ağzım açık aso 
zigorum I •tle 

I',,, - v.1cıu. ganlıı l 

Şahitlik için ihtiyar meclisinin huzuruna ge
rek bildiğini söylemek bir vazifedir ve şahit 

ol nlar bunu yapmıya mecburdurlar. Hastalık 

lan bu şehirde Lamh•f ü,.ü 
nı tathilc eJildilctın ' ite/ 

davasını, dava edilenin bulunduğu köy mahke- ancak bol bol Jenisrl' •ca• 
mesinde açmaya meçburdur almalc !cahil olacalc · 

- Başka diirlü ı,J 
Dava ile ilişiği olan ihtiyar meclisi azaları bulanamaz mı ? 

bOkOmele it at gösl c ~ 

di l~lmiıle gUcllmUıl 
oıınakdır. Şu veyR hu 

din! memelı.. l ı 
11ıız ) ordu uzu 
hl :neti ıçıo IAzı 

ibi eld olmıyan sebepler varsa mesele yok. 
Fakat böyle makbul bir mazereti olmadan şa
ğitliğ .. gelmiyenler bir kuruştan yüz kuruşa ka-
dar para cezası görürler, bu ceza da kenclilerin
den 21 gün ik:nde alınır Bu müddet içinde şahidin 
hem getirip cezasını yatırmsı hem de şahaelete 
bulunması lazımdır. Gene gelmezse o zaman ceza 
ıki kat olur. 

Şahit şöyle dinlenir: ihtiyar meclisi, d o ğ r u 
söyleyeceğinden şüphe ettiği şahide isterse yemin 
ettirebilir. Dava edilen veya davacı da şahide 
yemin .ettirmesini istiyebilir. Yemin şu silretle 
verilir: ihtiyar meclisi aya~a kalkır. Orada hazır 
bulunanların hepsi de ayağa kalkarlar. Muhtar, 
şahide "bild iğini artı, eksik olmıyarak söyliyece
ğine yemin edermisin?,, diye sorar. Şahit de 
ederim der. 

Şahitler danlendikden sonra ihtiyar meclisi 
hemen kararını vermez bikere dava ile aava ıyı 
ve da va edileni ve şahitleri ve bunların ne aerece 
doğru adam olduklarını düşünilr. Şahitlerin na 

· mu lu özü ve sözü doğru adamlar olduklarına 
ve davada hakkın hangi tarafta buluodu~una 

· iy 'ce inanirs na göre kararanı Yerir. 

Davacının senedi ve şahidi yokta ve yahut 
:ı 1 ... şahitlerin şahadetleri ihtiyar meclisine kabul 

d edılmezse davacıya yemin teklif edip etmediği 
sorulur. Davacı yemin teklif etmez ve ihtiyar 

· nıecl side da vaya kanaat eylemezse Cia a geri çev 
riJir, eğer .lavacı yemin teklif eder, dava edi-
l n de yemin etmek istemezse o zaman dava· 
cımn lehine karar verilir. Ve alacatı olaa §ey 

r. dava edilenden alınır. Yok eğer dava edilen 
borcu 0Imad1ğına yemin ederse dl.va geııe red
dolunur. 

Mahkeme bittik.ten sonra muhtar azalarla 
ve aza olan öğretmen ve ima•la görüşerek on
ların reylerini toplar. Haagi tar•fın reyi faıla 
olursa o tarafio dediğine i'Öre karar verilir. İki 

~S:.ı dostuz dı)erekde ~ott~~: tarafın reyi mii6avi çıkarsa muhtarın bulunduğ• 
yoı uz. Her gon ku\ v tı rııl o- tarafın ded ıği kabul edilir. Karar defterin altına 
cuı. tiiz lmı:>enlrı d cıı, • f B J d h " 1 d" 

O A k L- uı g, yazı ır. unun atı a mu tar, aza ar ve avacı 
mıy ruz. ne • ~ ı- ı . 
wmız ve ıman ve ıotuıı z An· ıle dava edilen tarafıntian imzalanır veya mü-
kuradndır. $'1 v Y 1 bu tten hü l · 1 d · J h" il d J 
medet bekleıuıyoruz o uı 1 r enır. mza e emıyen er, mfi ur e o mıyan-
Ramuzcıon nıed dınıız v lar parmak basarlar. 
A.llab gQvenly ruz ::) z D"' d"I k' . 
t>Vyleyt:c"kleri vııl n ı r avae ı en ımsemuhtarınçatırmasıQzerıne 
ımıat c1ula~ı ıı 0 ~~, ihtiy aı rreclisi huzuruna gelmiye rreçburdur. Şa-
tıOkUuıete J rnd rCil l b k t ı· . k b l d . . .. .. _ 
part\line tı b r v rı iz Yurdu ye mec ısın a u e eceğı bır ozuı u varsa o za-
ınuz ursı o yat ğıdır. u ı o :nan mahkeme bir defaya mansus olmak Ozere 
yetagıa imse oöı dı ın z b k ' . 
ve bizi b:rbtriaı z1en y z Ş a güne bırakılır. Yok mazerebız gelmezse 
füıp blrllgiz. tsoıoom~z kı ı m ~ davayı gıyabında bakılır Davacuun elindeki se -
bir zıuclr glbl l> rblrııu ze v t d h' l · · · d d"kl · .. L 
a bııtıı1 ız. ne e veya şa ıt erıaın e ı erıne gore ıcarar 

Ar.ık~rad:ı tı ık Eğ r ne senet ne de şabit yoksa ve davacı ye-

o dava görülürken heyette bulumanzlar. Eğer bu _ Şimdi maıra/ ,ı z 
suretle heyetin yarısından bir fazlası ~ almiyor.sa 111 tleğil, bir mütııl'••• 
o zaman yedek azalar çağırılır, onlarla birlikte ka,ını, lcaı~ncmı bili'• 
bakılır. zü oçık b r sdam çıka~ 

Köy mahkemeleri yalnız köylülerin birbirle.. lt!diytge müracaat eder, 

riyle olan davalarına bakar. Şehirlilerle köylüler 1'Pt!de Port;;ti/i bir 
araıındaki davalara bakamaz. Bu türlü davalara lcurocajırıı, ıem'si1Jefer •k 

ujını ve 6a şekilde il 11 

Adliye mahkemeleri bakabilir Davayı orada aç- ne ifin dcaz ioar 0 /"" 

mak lazımdır. ı4ılerse blricilc Beledigı S I 
Köy muhtarlarının hangi çeşit davalara ba.. miz tle ôu teklifi memn• · 

kabileceğini geçen seferki konuşmamızda anlat- Karııltır ve Boslt ı 
mıştık. BugQn size, köyde dava nasıl görülür. lciçılk bir himmete ~·~ ~ 
Şahitler nasıl dinlenilir, hüküm nasıl verilir, bun- galana dümJiiz şek/eı,J 7 
lan anlatmıya çalışacağım. rar ve Beltdige atohiiıl' 

hu golda da lıletir. 
Davası olar.. adam köy muhtarına aider, ~ 

L • d d c. - Çolc ıiinl Jaf"r-de .. ım en avası varsa, ve ne istiyorsa etraflıca ''• 
nılz. Fakat işte •ö;tı 

anlatır, muhtar davayı ehemmiyetJi görürse müt~ı•ôbiı ortaga çı~ pı 
derhal köyün ihtiyar meclisini toplar dava edeci Bir ga• mevsimindı _,._i 
de, dava olunanı da meclisin huzuruna çağırır. ralar lcazanır bilseniı 
Eğer dava çok acele ve ehemmiyetli değilse 0 - Yalnız para iti 
zaman hafta içinde bir glln tayin ederler 0 gün- m<Jkla şahsına /ayJol• s 
de toplanırlar. ma%, şılıir lıa llcma Jı · 

Ş d 1 yük hizmeti dokunur I 
imdi iye iµı ki ihtiyar medisi toplandi. 

D d - ö1ı~9~, ,;mıli· 
iva e enle edilende meclisia önQoe geldiler: t~pıde soalc limonata, ı 

Muhtarda ortada oturuyor. Davanın görOlmesi Klıarna ıuy•. do•JI 
işiaıo asıl şimdi başlamaktadır. sandafliç, Meg'fJ:ı el' 

Muhtar dava.c;ya adJaı, ıoyadını, kimdep $t1 11 bir btJ/• /lu/oP 
davası olduğuau ve ne iıtediiiai ıorar ( Ama lıa , halkın rahat 

aiz diyecek.siniz ki muhtar kar§ısındaki asamı dınlenlp gölırsindı ı 
tanımaz mı, davasını bilmezmi ? Bu iş öğle de- valcit ıeçirecelc ''"' r 
ğildir. Kırk yıllık komşuıu bile olsa orada bu açılırsa ne aid olur de/ 

dadiklerimizi aynen yapması lazımdır ) alacanı - Elbett•. elbettı 
6 f alco.t iıtı ôa mül 

cevabı dava defterines yazdırır. Dava defterini ev~la lcendlsini ıösl~ 
köy k4tibi doldurur. Eger katip yoksa ihtiyar _ o zaman 

iza olan öğretmene, ötretmen~e yoksa gene 1'iitü11 afaklara lıaki~ 
aza olan imama yazdırır. Sonra muhtar dava ıa:ıet "6osteftge se11~Mt 
edene elöner onu1a da aadıoı, soyadıaı sorar. Da- 10 karaı otobüs ücrP' ' 

vayı kendisine iyice anlatır ve ne diyecenini l>u sıcolc ıunlırde el' 

d k b 
6 lıag11tın en gulcselc J,,, 

or u tan sonra aldığı ceva ı deftere aynen ,.1 gaıar. 
yaıdırır. " . - Pılcali amma 

Eğer da va on liradan aşağı iıe iki tarafı çamlıkta sı;f ou ll;tii1 

dinledikten sonra muhtar kararını verir. Yok ıa•ino yapıldı I 
eğer on liradan yukarı ise ~ zaman iki tarafı - Çolc tüzel, 81 
uzlaştırmıya çalışır. Uzlaşırlarsa uzlaştıklarını mizln fili sahaya 
deftere yazdırır altına hep birlikte imza ederler olan hu kararını, h• 
veya mühOrlerler. Yok uzlaşmazlarsa iki tarafı eıırlerinden />irini 
h lr.arııladılc, ,ole me 

i tiyar meclisinin bu işi bitirmesine razi olup ol- dulc. Ancak ,.,
5000 madıkları sorar. Razi iseler bunu da deftere yaz- bir ıehir için ba 1ıiJ 

dırır ve davayi görmiye devam eder. Bu halde me• lcan•atlndegim 1 
muhtar iki taraftan delillerini ister. Köy mahke- gemizin dı lıer İara/1 
mesinde deliller şunlaraır : Senet, şahit ve da- n• a:ıatacak malı ;. 
va edilenin edeceği yemin. Kendisinden dava golctur. Demek isti 
olunan kimse borcunu ikrar ederse tabii bu de- para lcazanılacalc il 
liHere o zaman hiç lüzum kalmaz. Bu takdirde lemigenl1r ,.Jc olug 

di demindenÔ•ri ani ihtiyar meclisi derhal kararını verir. 
gihl Boatepıde nilaa9 min ettirmek istiyorsa o zaman dava edilene ye

m ·n etmek üzere gelmesi tekrar ıöylenir. Gene 
gelmezse davacının istemesi üzerine mehkemeye 

r. ~Iır 1v_e karar verilir, gıyabı verilen bu karar 
kl tıdır. tırazi yoktur. 

Davacı iJe dava edilen ayni köyden iseler 
davaya o köyün ihtiyar meclisi bakar. Yok o· 

Borçlu borcuna inkar ederse o zaman muh- çülc bir ıerm•ıı iJe 

tar alacaklıya senedi olup olmadığını sorar. Se- tatif •üf• lcııracalc 
nedi varsa alır, bakar. Dava edileni gösterir, adamı miilr.emm~l ,ı, 
Dava edilen bu senedi kabul ederse heyet gene zanır. Çifteçamlıl< 1 

kararını verir. Eğer ıenet yok da şahit varsa nın. ~a h
1

ergün gii.%l' 
.. tırısı O UT. '' 

o zaman şakıtleri çağırır ve orada onları da 1 d 

~ r 1ri yri körltrdı İl 1 r o zaman da vıcı, 
dinliycrek verdikleri ifadeleri deftere yazdırır , 01c do;;:n,~m 
altıaı imza ettirir voya mUhUrlıttirir, 1 

• 

u.~ 11 
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.. lt'L 1111 .. arı Jnıl . 
ıuırea ··-· ,, . . 1 rayıımenlr.oller 15 7.940 tari· 

•tile lcı ·ı--~ n ıçıDde bl -ra verı-k.tir. r •ene mud Jetle v.ıı açık artırma 
MQ11yede 3t. 7 ~40 . . 

Y•pılıeıkt T ı· larıhıae mi d"f . ır. a ıp olanla 18 1 Çarıambı rlinü ıaat t4 

Açık Varidat Müdürlüğü 
ORDU V AUI.JlGlNDEN : 

JJ Lira oıll maoılı Orda Vitageti hususi mulıau6e 1 
Varldet UaJrirlıJfii neünh-ıltlir · Maaıı baron~ ıöre f1Bi· 

lıc•lctf,. 

Gayrimenkul icar artırması 
J.tjk.ları Kıyaeti M• S. N. Klyll 
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DEFTERDARLIKTAN : 
Yıakar<U cioı ve miktarı yuıb rayri •_.kuller lS-7.9'0 tari· 

lilndea itibaren onbeı Q'lln itinde bir ıene müddetle Ve açık 11rhrm• 
aaretile loıra verilecektir. b -

Mnzayede 81 7·940 taribiae al11dı f Çarl9111 ~ a-ilnü ıaat t4 
de yapıleoıktır. Talip olanların yevmi me:r.kOrde Yllıde 7/:l mu' ak· 
kıt leıainıtlrrile biriik t., Defterdarlık mıka111ı•• Dıilr•carllara ilin 
olu•ar. 2-4 

Gayrimenkul icar orbrnıası 
Miktarı Kıymeti Mu. S. N. K6yl Cinai 

D•Uırile birlikte Dcft .. dı 10

1 
,!cvaıi aıultQrde yüzde 7 5 muvakkat 

.r a• ııı;: m L ' "f--."-:=:------- ıı,ıımuıa möncıa tları i lin olunur. 

Talip olanl•rın 6in• '" arod i#11rlnd• çalııtı~nt 
isb•t •decelc r~ıailcle "' tkti.rf.rintk. iwf..,, a/l:rı/.,ış •---
elanlartl11 iler••ll slna,,.et ma•b•tala,ile 6lrlilcte Orda Vi- 1~ 

O. Ar· Lira 

~ s Harap Fındık1ık To• 
;j (3 1-4 

s. N. ayr~~1!1e!'kul icar artırması 
yu Cııııi - -tılf 7 

ık ist 
8 l1c:ak il 19 

-K.•rlık Fındıklık 
ŞC>meriya 

., .. 
/c ol&ıl 62 " .. 

' 7ıl ıri an f 
te niht19 .~ tcrdarhkt;n : 
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Mıktarı 
D. Ar. - -10 

30 
20 
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50 

Kıymeti M. 
Lira 
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7 
6 

17 

rıı• ııl aı. n \, ı Yto ınlktarı ynıli lr•y 

k 1fNr• vc~fc."\,11llııı içinde b ir •erıe rı .. ıne 'llullcr 6- 7- 940 tarihinden 
raca ·~. llluddett 

·l ı Müııyede 22 7 n c ve •çik artırma -:turetile 
ftm• , - -.,.,ıo tarihin 

rımiık ~~ yapı!ıcakt~r · ·~•l.ip olanlarıa 10: ':011dif Pazartesi gfioü ıaat 9 
_ l t tımıaıtlırıle bırlıktı Dofterdırlılı: M''"~"'Q .. 4 " :rcı-... 7,5 m11nk· * YIJI ' 'llf ı 1 amtDl IDllraoaaUarı il&a 

l· 1 ,_, 

ı 111 ,dsı" 
~ //"" s•• 

tO sO 63 
/dq•tilte mıJractıatları . 1-4 40 tO 3 

60 JS 4'l 

Gayri «\en kul icar artırması ~~ 20 6 
~ ~ 
ıo J\ S • N KOJI Cinai Mlk.tın K11••tl 6-i 

D. Aı. Ura 57 10 3 - ıo 3 -s Neraı 
Kaılık 

lıodlkhk 
59 

60 20 62 sa 9 
20 6 

8 .. 
16 ,, 

Defterdarlıktan : 
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Yukarda clnı Ye miktarı yasılı pJrl IMDkuUer 6-7-9i0 
tuıaı .. ._ ıtt"•• •abet ııa lfiode lı MD• mQddet .. ve açık 
eır'"- ... u-.~ • ..0.Mkllr . 

MDaJ8'1• n-7 --..0 t.11-.1ae mlladlf p11ırteıl ıoan uat 
9 de yapılataklıı. Tıllp oı.•••ıra• ıro,,•• _ .. 0 .,. • .,a,.,._ 7,5 

ma .. kkat te..ıaatıuU• birlikte ~-MGı•ı• m.Gracaat· 
lan ili• ol\Ul1U. J-' 

6~ 
68 
6t 

'° 11 6 2 

DEFTERDARLIKTAN : 
Yukarıda oinı v~ miktara JUlh r•yrimeııkuller 15.7 9t0 tari· 

hiadea itibaren onbeı tll• içiode bir teDe müddetle \>e açık ırt•r111• 
ıaretile i•ar• nrileeektir. _.J J4 

Mil:sayed• 31 7 9 ıo tuihiao •Oı dif Çar~ıınba gi.,ı k\•t 
4• 7•P•1••lttır. Talip olanların yr:v•i meakGrde yüzde r/,5 .-ıı;1111ut• 
temiaaUarile birlikte Deftertlarlılr. aıka•uaa İaurMaatJiıİ'ı ua:-' 
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karat icar artırması Teminatı 

mu•alclcat• 

Kadın tahsildar Kapalı zarfla maden kömürü eksiltmeıi. ı 
Trabzon Askeri Satıoalma Komiıyonuad'. 
Trabıoa Garnlıenu için Oç yoz toa Rekompeıe mı~•' 

mnrnono kıpıh ıarflıı eksiltmesi 22-7-940 pazartesi ıo•O 
oo beşte Erılocıoda Tom Sıtıaalma Komlıyonunba yapalı 

------
J,,kendcrp şa uzun sokak 
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.. ,. 
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.. Eçvalc. 

.. Krınduracılar 

cinsi 

Dii.köra 

• 
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.. 
Bina 
Mağaza 

• nııfı 
Oda Ay filbo erzarum cadd~si 

duhuliye odası 
lskend~r paşa Karıir bina 

.. Dükirı 
Da6ajl:ane hülcümet C. • 
1 kenderp şa çömlıkçi yokuş • 

,. B~hce caddesi Tütiin kafube~i 
A•10/ı ho m zbaha bt1.hçesi 
Ç~rş albinası için Dükan 
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• • • 
• .. • 
.. • • 
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.. ,, • 
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45 
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3 75 
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5 12 
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3 37 
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3 37 
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Alınacak 
T. Hava Kurumundan : 

Bir kadm tahs!ldar all
nacağından taliplerin Türk 
Hava Kurumu Trabzon Şu
besine muracaatlart' 

Belediye Eocfimeminden : 
Yukcırıda. cins 'V e muhrım.men btdtdleri gtt~ılı BıleJiyı alc.ıratının mogıı 9-1-J ıa

yesine kadar o 1an lca'laSı 18 tün müddttle açık aftirma;a konalm•ıtar. 
A'tırma 29.7.940 alı finri saat 15 tle fcrq ıtlilecelctlr. 
Taliplerin teminatı mız:oelclcata makbaıltırl!e •9111 tün .saat 15 ti• •ncılm~n• mii-

racnatları ilan olunur 1-4 

Gayrimenkul icar artırması 
S. N. Kövü - Cinıi _ Milctarı D. Ar KıyıDftti M. Lira 

2 Kisarna fuıdılı:lılı: 25 es 
8 " ,. 27 11 

16 il ., 20 10 
18 " " 10 ~ 
:?t u " so 15 

DEFTERDARLIKTAN 
Yukarda cins ve miktarı Y11ılı rayrimenlıeuller 6-7-946 tari

hinden itibAren onbeş ıön içiade bir aeae müddetle ve ıçık artır•• 
l'IUretile icara verilcc, ktir· J-#t 

Müzayede '22-7-940 tırihJn. mlaadıf paaarteai rftd ıaat g da 
yapılacaktır. Tnlip olaııların Yevmi mHkGrda yaz.ta 7,, ••Yıldcat 
teminatlarile birlikte oeftor••rlılı: malı:amlDa •llraoaatlara na. ohıaur. 

Gayri menkul icar artırması 
S. N. Köyü Ciııeı Mi~tarı O. Aı 

~-~~~--- 70 
Kiymeti M. Lira 

25 1 
ı 

Kanlika 

" 
.. 

Defterdarlıktan : 
80 16 

Yukarda c'as ve evsafı yazln gayri menkuller 8 7-9'0 tarihiatlea 
itibaren cınb-ı r::in içinde bir 1ene mGddetle va açık artırma nretile 
acara verilecektir. 

Müzevcde 2~-7 940 tarihiae mG11dif PuartHi ırtıal aaat ' •• 
yapılacaktır. Talip oJınlırııı yevmi mukOrd• ybda 7 ,I mankkat 
t~minııtlarıle birlikte Oeftcrdırlılı: mıkamıaa mOre caatları ilh olunur. 3-#t - ,,,,,,.,.,,. -----

KirohK motor eksiltmesi 
Trabzon sahil sıhhiye merkezi tababetinden : 

Deniz servisi için Trabzon sahil sıhhlre 111erkezlnln 
bir sene müddetle beher seferi iki llra muh•mmen be
del ile klra/11yacağı mottJrbotun 19 Temmuz 141 cum• 
günii s1J1Jt 15 dt1 mtJzlra,. daire bln11s1nd11 toplanacak ko. 
misron tar;tfındaf1 a,ık. eksiltme suret/le ihalesi yapıl•· 
cağı, isteklilerin PfJ sürmeden vermeleri lazım olan te
minat f '5) lira o _ uğu, şartnamesini görmek isteyenlerin 
mezkür daireye muracıat eylemeleri //An olunur . 4-4 

Gayrimenkul icar artırması Kıı••tl 
.. ~:...~.:.·-·-- Kortı __ Cinsi .Mlttırı D._A_r_. __ Mı. Lira 

ı Eteoı•00• Fındıklık 18 - 17--
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DEFTERDARLIKTAN ~ 1-4 
Vukuda cios "e miktarı vezıh gllyrl menll1'\ ,.,_,_940 

t ıı lhlrınr r Hibarco onb ş 2' rın içinde bir seııe mUdd~tle ve ıçıll 
artmna suretil11 icara var!l"'c .. ktfr , 

MilzııyPde 1-8-94 O ıarlhtao maeııdit perfembe gttno uıt 
9 d~ yap\\ cı1ktı ·. TdllP olanı ırıo ynmt m~ıkQrdı yftıdt 7,6 lllU• 
111~at temloıtıırd@ birlikte Deıttrdıılık Mıkı•111 aırıoaıUuı 
lig olunur , 

~ Er.clmeoı mflraoutlı,. illn cıJaour. ' raa;tJarı UiÔ ~lanu;:-· 

Gayri menkul icar artırrnası 
. __ SM.:.._ _____ .. _K~y __ a __ --::-_C_ın_ı_I _ _.:_M_ik_tan __ D ___ A_r_. _K_..;::.ıy_•_•_ti.~M:..::.:..:. L::.:.:..:ira 
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DEFTERDARLJKT AN : 
• T•kır4a ••• n ailı:tarı yuıh r•yrl aHk•ll•r 17-7 -940 

tarilal•4•• itibar.. PIMf rl• lçia4ı lıllr H•• •lclcletlı ve ı~ık ar· 
tan.. .. ,.uı. ieara ,,.,u~tır. 

Mlaayı4e t-8-9..0 tari•ı.ı •Gea~if ,.,,..be rt•I 11at 8 
JlpiJıeaktır. T•lip olHlarıa .Y•Y•I aHkOrdı yllı4e 7,S auakkat 
teaiutJarilı Wrlikte Oeiterclarlak ...U.ıu aurıoaatlım Ula olHar. 1-4 

Yurttaş 
Türk havo kurumuna 

yordim ıtmeyi unutma 

Ul•••••• 1 •
• 

Muhammen bedeH b•t bin iki yQselll lira olup ilk te 
7Qı doksan Oç lira yetmlıb•t kuruıtur. 

ŞartoamHI komlıyondadır. Tekllt mektuplarıaıo 
aaıtından bir saat evvel k.omisyoaa nrllmesl. 

Eşya naliyat eksiltmesi 
Trabzon Jandarma alay komutanlığındaP 
Temmrız ·940 tarilıi11tlen 31- Mayıı 941 tarihin• iİı 

Trabzentlan Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, K'11 
ajrı jandarma lcıt'alarına tönderilıcelc Aıkeri eıt 
nalcligotı oçılc elcsiltme;e konulmuştur. Teminat ' 
b2 lira 61 lcuruştrır. /Jaale 22-7-940 Pasarttıi 14"• ~Ü 
lf. de jandarma cı/ag lcomutanlıjı dairtılntle gapıl•'.f 
Şartnamtgi 6Örm~k isteyenler h1rıüe lcornisqonda rı B 
/er. Talipler maagg•n ılldt btitıin fJtsailcile hiritlcJI 
ml~uonda balunm•ları ilan o/anar. J il 

Erat nakliye eksiltmesi *';! 
Trabzon Jandarma alay komutanlı~ında~ıl 
Ttmmru 940 tarihinden 31 Ma911 941 tarilıin• ~I g 

Tra/uondan Gümiiılaanı, Ersııram, '"' Erzincana .s.-i 2 
lecelc jafıtlarma ıratını11 11alclıgatı afılı ılısiltmeg• jl, 0 1 maıtar. 11 

· 
Tıminal alcçtıi 146 llrtı 25 Jcu ,u1tar. Jlaal• 22·1 1 

Pasartesi ıünfi .saat 10 da jandarma Alay lcomat ler 
daireeinde gapılocalctır. Şo.rt,.nmegi 16rmelc tstı b 
htr,ün lc.omiıgonda RÖrürler. Talipler m•aygtn D 
bütün vesailcile birli/ete lcomisgonda 6ulunmaları,. _.a 
o/anar. ~n' 

Gayrimenkul icar artırması ~illi 
S. N. &.öyil Ciasi Miktarı O.Ar. Kıvm~ 
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89 10 38 
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9'1 7' 
99 6S 

.. 
ıuo 1' 
171 92 
172 10 38 
111 ıs 
17j • 71 
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180 10 47 
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188 70 81 
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DEFTERDARLIKTAN : 
Yukarıda cinı V• miktarı yazılı f11yric:f'rıknl!tt 17 

hinden ltibrrH ODbet rGn lçiDde bir aeoo •lddello ve ' 
1ıwratU• iQ.l;a verilttoktlr. 0 *'~ 

Mtlııyede ı.a 940 tarihiae mllsadif Perır~""' ıu; -
Jıpıl.oılltır. Talip ela1lına r•v•l m11jQ~ ·1Dıd•,~ '1P 
tt•IHtlarllt blrliktı Defttrdarhk ••kamı.,.. •lr .. ra\ 


