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t l günü münasebetile gösterdininiz hissiyat11 teşekkür eder inltişafındaa dolayı peyda t-tliıderi amansız uşma k t 
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dı vatandaş ömı üııü kendi çapında; .,,, ıcc erıne göre Amerı"ka f· ~ t ki le o l a 'f ur arı ma. . 
1 y~· k• • • • sevgiler sunarım. .akabet vo hu•u,.etle katol lnh 0 P'8 '" k v,ı .. hl•m•t ve başa"!"' ile dol 
• eJI • an u_ınuınıyesınin yüzde el . C. H. P. Gend S.kroteri binat Ahmet ile yaaoada bul""'" A t.ıü <k ;şe başlad•e• "'"~". 0 ' d0<m•y a borçlu oldu*unu b;, aa 
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•
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0 
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m 1geldiği düşüncesindedi~. Yurdumuza en qüze/ bir istikbal hazır/ayarı. lozan aa•a•da k.ııı Ahmet keadini ho- ık. Milletlrui•in ebed; i•liklil hnk. o"d•ki yü•Maıe,ce k.,doıimiz yol· 
ve b .un ar.ın arasında beşte bı"r h. · t t kk- ,.1 riçte gösterebılmek için dükkanına unı taı.ıtmak için sulh kürsü ünden iare• hasretten sonra bu yıl bay· günü münasebetile gösterdiğiniz ısswa a eşe ur euer d-
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ıcap ettiği fik •• Erzu•am Mebaıa .akol• hob0< v"miı ye bi• takna sil ad;len Turk i.adesi h0< tü,Jü ıomoşlotd.,. Hu çifle bohUyadol!•• 
r ere ' A. F. TUZ€R mi.um köylü!.,; •a••un rö•t•,. ıiyui .. ıdmş ve tnyoko da laönü oonsud olarak dev•m• ;çia hep b;,. 

O' -......______ mif bu metle ciaayetia ;,,., ga· kaya!a,.na ç.,pop doğdaa •Ü••ü hkte e~;,.,,. k•m ve•m;ş bulu· ~.ykeıned 1 5 o o Fındık mubayaatı' Maçka hu·· kuA met ip etmek leşebbüıiinde bulunmuş hücumları ribi kırdı, dıığıttı. auyoroz, Bizim parolamız her 

~ Zab't N f Fındık tarım satış koo · k - hölük komutanı yüzbaşı '!'evfik şeref yalaız bir tarih süsü değildir. istiklal 1 Ya öhim, 
tu. lı4üteakioen merkez j uıdarma Lozanda kazandığımız 78fer ve zaaıan 19 mayıs'ın parolasıdır: ya 
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i 1 e e OnOQI Ôrıem, ve müddeiumuminin ma. l.tiklal harbi yıllarında ve Lozenia Hakkı Tuncay na - r peratifi birliği tarafından halli vak' ay• reldikle.i ... ada ko .ıvmeti' Nakled b• iki gündenberi molozda Bor· Maçkadaki eski kışlamn til Ahmet b'r taraftan beni Jainaoe ~ en lr 1 sa dairesi önünde Borsa tamir ettirilerek hükumet heyecanla teaehi etmekte, bir ta. ~ Fra paz1.1rında eski malısuf fm· binası haline getirileceğini raftan da faili• meydau çıkarıl. 
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, nsız Vopu d b I maaını rica etmekte idi. 1 ru ık mubayaatlnlJ aş an· haber uermı'c:tik. Şimdive B 6 r r ; Oğlumun dükkioıoda aııılı attırıldı 1 mışt1t. Evvelki gün 45•4 kadar tamir ücreti olarak c111teti ve üç yüz ern lira parası· 
5 :ı----._• randım•n malı 12 kuruştan' l!IOOO lira sarfedilmiştir. 01 da almqlardı. Caketi dereke-

k tnkara 26 ( •. a.) almmıştır. Piyas~ .. 9 
buçuk, 5000 liralık daha masrafa ::~~t:,.l',''~•~=ı~::"~~;.ı,k'~~; ~ ·~•deki Frans12 ıni1li ko· 1~ kuruştu. Bırlıgın ~ırden ihtiyaç •ardır. Bununla be mahalde rizlemi;ti. Jıada•m• ko· ıt~ı lngiltere ile birlikte ~kı kuruş kadar h pıy_asa~ı raner bu hafta içinde bü muta•• mahalli vak"aya gelmemlı 

r e devam etmeie k ırlatması musta sıl uzerr'!- tün daireler eski binadan olııvdı bu feci cınayetın izını 
,erdia-iu.e daı· b" be arar de iyi tesir b1takmışt1t. B1r- i•ip~ edecetı•e ıüphe yoktu Çti1ı 

r ır Yanna· ı· · !3 /4 k k ,.1 yeni hükumet binasma nak itil mu;11ailoyhin kemııh cıddıyet CJıeRretmı"~t· a· İğJn ı UrUşa iJaar ,. 
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D. ki 

1

' kat ve tabriyat a evvc; a ta aocası 1 laıı b" F e er Da etınelr.te elinde kalan malı haylı a· sında bir de kaymakam e•i m•yd•aa çoc..,
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anlar" r Dsız vapuru Al· zaltacaktır. yapılmaktadır. ,. •••di ;ı,,.ıı.,ue Abmod;n evin ~ . tarafından torpillen· H k - -- de kııolı elbi.seler. Ve dere kenıı ftı. Bunlard d k - va urumuna rıada gizledildori ceket aldırılmış· '1.li • an o uz yuz kk S k • • h~1
1

• dün ina-ilterenı"n cenup yardım ·ve teşe ür og"' U SU iÇi n tır. Feryat istimdadımn yetişen 
U d momaileybio ve muddciumumınia l Q e bir limana k . Park karşısında Yeniha· G d G 1 lı:atılin zahiye ihracı hakkındaki 1111

1lır. çı a yat lokantası sanibi Bay i iŞ - e iŞ kehaaet ve muvalfakiyet!e.i otıu. 
1 ~0dettin Uraz 

urnhCJri h 
fnıntaka Yet alk P•rtisi 
uı meL.rnız müfettişi lstan· 

"U.su h fetin u,.. mu terem Sa
.,zın od 

·una geldiği h r udan Gire-
•ber ılınmıştır so ---

! o~tor Adnan 
Yeıu bed 

Ununa .. en terbiyesi ka 
ilinde gkore vilayetimiz ria· 

uru/acak . r#<illtı . . Yem spor 
felen ve ~~ı~ lt~karati•n 
>izde k ;' aç gun şehri-
tk1k/eri~ ~:k ~aza/arda 

•rlar11 ta/im 1111/ ı/e alaka. 
trbires/ ıt v~rea beden 
• M .e • f/ene/ dırelctör/ .. - .. •Uı ettış1 m ~ ugu 
mt unevver ve se

ı gen,Jerlrniz•en d k 
. ltdnan d- . o tor 
k un Rızey h 
et etmiştir & e •· 

r,ni vazif eıyi . ~ rldnan 
. gormek -
ızeden dıo • . uzre 

gu rı/iy tl . 
~'ecekt · e ertne f ır. 

Doktor lfdn 
ıe ve ka l an 1ehrimiz. 
ıp/eri a:aa/ar~aki spor ku. 
" a,,/e d werek spor e temas 

cuıu ~ 
:ede eden Jc gun ruhunu 
.. 'Yrn 11· lar serd e~ ı muta 

eyferni~r 
~·· ----: ır. 

\ll\)\ltıc L 
•1asta . . 

J 1" ~lkik nesını 
nşaatı lııt 

M anı 
pzre olan Şehr1 b1..11 nı, ı: '>'>ek 
1e hastanesini teo,1;lll}ı" 
>ıhhat Vekaleti mi 'cırı 

rna,.,e 
tnaa'! Sey/i ve Nafra Ve . 
al~~ı ':'imar/,uından Erip 

rmze gelmiş. tetkikle-
- '1mışlardır. 

lsmail Hoşlaş Joka11tasmın mun ziyaıııdnn mütevellıt alamı 
bir haftalıK hasılatmın yüz- Otobüs biletleri ıztırabıwı bir dereceye kadar teı· 

O kin eta,ekde olduiuadan pcadile· 
de 1 o u olan 22 lira 6 Halkın istifadesine riDe aJeaeD tcıekltürler ederim. 
kuruşu hava müdaf aamıza cinayetin sareti tertibini ve ıekil 
yardım maksadiyle teşek- arzedilmiştir vulr.uunu vatandaşlarımıza intıbah 
kül etmiş bulunan kurumu- f dorıi olmak üzore ııazetenjzin 

Belediye tara ından. say- bir küşeaine derç edilmeaini say· 
muza terk ve teberru etmek fiye yapamıyan halka. ge- ıılarımıa rica ederim. 
suretiyle gösterdiği bu yük- rek P•zar günleri t'e gerek .Maçltanın Hozarı köyündeD 
$t:k hamıyet V&! vatansever· sair günlerde tttaezzüh için ·maktul Ru!at pederi 
ll:Aı"n,Jen dolayı kurum na- I k s lııaail 'l'urao ~ "' bir kolaılık o ma ve o mına mumaileyhe karşı duy k 

· g·uksuya mahsus bulunma duğum minnet ve şükran o k 
hıslerimm alenen iblağına üzere gıdış geliş ~ uruş 
ceridei feridenizin tavassu· luk Otobüs biletl~rı" yaptı
tunu saygılar1mla rica ede· r1/mışt1r. Tıabzondan hare 
rim. ket etmek ve ayni qünde 

Vis roda bir gün 
fltaparktan otomobile 

binince Visera yolunun baş-
ladığı Kalenima deresi bi 
tişiğindeki köprüayağı de
nilen mahalde durduk. He Şube başkanı 

Trabzon gümrükleri .Müdürü 
Necdet Şr:..:e:.:.:n~e.:..-r __ 

--M-EVLÜT 

kullamlmak şartile bu bilet· 
ferden istifade edilecek ve nüz daha 1 O kilometre yol 
21J kuruşa Suğuksuyun her· J lmıştık. Birden bire oto· 
hıngi mevkıine gidılip ge mobillerin duruşundaki se 
/inecektir. Biletler sadece bebi anlamak lazımdı. Dı· Şehrimizin m11ruf ve se şarı çıkmca llkcabat kay 
Belediye altında tahsilat vilen tüccarlarından mer- makamı Cemal Göktam ve 

hum Mehmet Hazar1n ölü- gişesind~ saulmaktad1t. jandarma komutam Rasıdı 
münün kukmcı günü oldn --<>>- sonra Beşikdüzü en::titü mü· 
evvelki günkü perşem~e günü NİKAHLANMA dürünü gördük yanlarınd.J ih 
alı,.camı meydan camunde kd- 8 8 h. 8 ., tisas sahibi olduğu enerjik 

'il' ayan e m 11ysaı ııe 
'ab-"/ık cemaat/a kırk mev· B u h T . · bakışlarlfld1Jn anlaşllan bir ,, "' ay ı·ıehmet Ba a ı egmm genç vardı. lu-du·· ok muştur nik~h merllsimı· .,~ T•mmuz 

un · Gu ''" Beşikdüzünde yaplfacak 
Gardenparti 1 J40 Cuma günü Beyoglu enstitü binalarımn nasıl bir 

Belediye dairesinde güzide h k ı - - · d Belediye tarafından yap· sa aya uru acagı Lizerın e 
tm/an Soğuksu Çiftecamllk davetli huzuru ile icrlJ kı. Vali Osman Sabri !/daldan 
gazinosunda bu akşam bir kılmmıştlf. Tebrik eder, Sif. direktif ailyorlar. 
gardenparti verilecektir. adetler dileriz. · Beşikdüzünde enstitü 
::=:.:::.=~===:.:.:___.:._:==-----===--· için 40 parça bina inşa edi

Milletimizın ileri atılmalarile dolu olan, yaşama 
kudret ve bakkını dünyaya tanıtan bir devirde ya· 
şıyoruz. İnkişaflarınızın ölçülmesi için_ içind~ bulun
duğumuz, üzerinde ehemmiyetle duracagımıı ıılerden 
birisi de ınuh•kkak ki : 

20 ll-K"l şı<-tN P A.ZARA 

YAPILACAK OLAN DECEı .:.Nufus Sayımıdır. 
Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü -
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lecek. Karadenizin bu en 
uqze/ nahiyesinin istikbali· 
m düşününüz. 

. Enerjik bakışl! genç ma· 
arıf ~eJ:_aı:tinin miman imiş. 
Enstıtunun olgun maarifçi 
müdürile birlikte Valimize 
verdikleri uzun iz8hattan 
sonra ayrıldık ve Cemal 
Göklanla Rasıdı aldık. 

- Arkası 2 •• 

BütUn ·Vilayet dahil.inde 
spor teşkilatı k~~luyor 

Valinin her taraftaki tetkik 
ve temasları neticelendi 

Yeni beden terbiyesi 
kaounana göre Vilayetımiz 
dahilinde yeniden çok es•s· 
lı olarak kurulması lazım· 
gelen Spor teşkilatı için her 
taraftaki tetkik ve temas
lar neticelenmiştir. 

Evvelki gün beden ter
biyesi Geneı dırektörlüğü 
müfettişi Doktor Adnan, 
Böige ikinci reisi Hüseyin 
Avni ve istişare heyeti aza-

sından Gazetemiz Tahrir •ii
dirile birlikte Maçkaya gi
den Vali Osmau .Sabri Aaa1 
son tetkik ve temaslarını 
yapmak üıere dün de ikinci 
reis Hüseyin Avni ile Sür· 

1 mene ve Ofa gitmiştir. 
İlk tetkiklere, kazalarda 

İstişare heyetlerı1e temaslar 
yapılarak başlanmıştır. 

· Valimiz, İstişare heyetle
rine yeni beden terbiyesi ka · 
nununun kuracağı yeni teş· 
kilat hakkında izahat ver· 

miştir. Hazırlığa ilk esas 
olan, hamlelerden biri de her 
taraf ta nüfus dairelerinden 
mükellef adedferinitı tesbit 
edilmesidir. 

Merkezlerde kulüpler a · 
çılacaktar. Bunlar için .ma 
hallince binalar temin edil· 
miştir. 

Mektep ve karakol olan 
j-erlerde de aza adedine gö 
re birer gençlik kulübu ve· 
ya grupu açılacaktır. Bu 

Fındık 

teşkiJa~ 30 Ağustosa kadar 
viıayetılllizin her tarafında 
ikmal edilmiş olacaktır, 

Bu gençlik kulüp v ya 

grupları idare heyet~erini 
seçecekler· teşkilata göre ta· 
kım, beJii.k ve tabur komu· 
tanlarıııı ayıracaklar ve 
beden tetbiyesi bölge baş· 
kanlığana bıldirilecekdir. 

Gençlik kulüplerinin a · 
çılış törellleri 30 Ağustos 
Zafer bayt,mında yapılacak· 
tır. 

Gençlilc kulüp veya g· 
ruplarınıD talim ve terbiye· 
lerini vata.ili vazife olarak 
bu sene İçiıı mabalİindeki 
Subay ve Yedek Subaylı~ı 
yapmış olatl vatandaşlar de· 
ruhte edec~lderdir. Üç gün• 
den beri şelırımızdf: bulunan 

mefettiş B. Adnanla yapt~ · 
ğımız teıJJasıardan ögrendı · 
ğimıze göre llıükellefierin ta
lim ve terbiyelerine çalış-
mak üzere J\nkarada açılan 
kurs mezuntilrı memleketin 
muhtelif yerlerine gönderil· 
miştir. 

ValiıJJİZ Osman Sabri 
Adal yeni Spor teşkilatının 
kurulması hazırlıklarını ya P 
mak üzere Illüfettiş Doktor 
Adnanla kaıalara gitiiği 
sırada en eveı teftiş l.dece
ği taşkilatın Yeni Spor teş· 
kilab olacağ•tıı alakadarJııra 
bildirmiştir· 

Bir müddetten beri aiım ve 5~tımı dur-
. muş ole.o Fınık mahsulu üzerine.le bugünden 
itibaren piyasa açılmıştır. Fındık Tarım Sa
tış Kooperatifleri Biri :ği o ~tak ve Ortak h_a-. 
rici Fmaık müstahsilierinin fındıklarını 1Y1 

fiatlarla mubayeaya başlamışbr. 
1 Fındık müstahsiHer i bu günden itibarr 

Molozda Borsa binası önünde ki pazıır ~ 
halline getirecekleri fındıklar satmıılıif~~.ktir. 
bedelleri peşin olarak kendiJerin,..-crı 
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- Baş tar-'' 1-
!föprüdeP Vr.,ott1· 

na giren hir ki relik 
kısımd1Jn kofay/JA.çife
miyor. Kalenima ; srk 
sık sel yapan bÜJıir ~e· 
redir. Ne köprüleri rt1ış. 
hatta ne can/ara ı,ıt"I 
Suların tahrip edİJ.. ~rli-
ği taş ve toprakla.~k· 
bir sahada yol gös. " 
takip ediyoruz. illi R ıl
la, Muammer Ynrırr.,lm 
bindikleri otomobil in 
deriRce bir yerinde 
etti. Makine dairesi zı· 
na kadar ~u doıdu. 81 üd. 
det su üzerinde. isl ak 
ihtimalinden dolayı cık 
korku ile karışık · kah lar 
savuran bu iki kıym 8

'· 

kadaş beş on dakik nra 
karşı tarafa geçtile för 
usta bir adam .. 

Maalesef Viser, ilk 
defa gidiyoruz. içim~ hir 
kıç sefer etmişler · Sa. 
yın Osman Sabri 1 da 
Visera yolunun he i ta
rafına dizili köy ev ~e ~e 
güzel .,anzaralara .1~ gı 
bi ilk defll göz gJ"'Yor. 
Tarlaların kenarın, keten 
ekiyorlar. Her tar 1 İ#f
yen çiftçi bunu crnağa 
mecbur. Ne narinşe!ler .. 
H4fif bir rüzgarın fe 111ev
cudiyetini sarsacafda,, en 
dişe edilir. Bunı; dovü
yorlar ve bir azd P~rnuk 
lcaf!ştınyor, göm k Yapı· 
yorıar. 

Şinik karakolu örıande 
durduk. iYe kuvvef: ne gü
zel ve ne elver;,11 ~apı .. 
kôy iç/eri"dc biiyo\· Yvpılll
ra sık sık raslıyfllı.. Bu 
binalarm kurul unda ma
hlllli halkın çok J''d!rrıı o 
luyormuş. Miile~lb1~erin· 
den. yardım es;,;.emıyenle
rinden ili/ah razı olsııf'J .. 

Osman Sahri 11daı bir 
dağ ortasından (~~i halin 
de geçen yolu gosteruek 
Of-Bayburt ara~nd~kı y0 . 

/un dehşet reri(I bır kıs
mından bahsedif'· lfonu 
~uk Visera Jo/ıJrıa int;kal 
etti. Viseraya gı/e.n hır va· 
tandaş ikinci sefe'1 Y0Pınak 
lazımgeldiğinde muııaka 
çehre ekşitir. 

a 
ıe isçi elbise•dle bir kövlü çıktı. 
Bu flatandaş tarladaki İ$İni in· 
hducl:. lıoşgıddiniz demek için 
bizimle katşı/aşmrştı. 

Valimiz köıılü vaia,.c/ıışımt· 
z111 seliimmı aldı rıc kögün malı 
sulürıü sorJu, izahat istedi. 

Köy işlerine ait Mitün mu· 
lumatı gıizt!lce srraya dizebilen 
bq oatandoş " bin tane ,. tabir 
ettiğimiz buğdayın bereketinden 
•enalarla bahsetti. O mun Sabri 
Adal köylüniin verdiği izahattan 
ırtemnun oldu ve işlerine güçle 
ritıe •akmalarını, her za'llankin 
Jen dalıa ju.la caltşm.alarrnı tav 
$İye etti ayrıl dıl.:. 

Mektt.p kasketli köy çocuk· 
ları dolu dolu bakıp St'lam ve 
rigorlar. Şelıre hasret/eti mi var? 

Visera yolu 40 kilometre .. 
Fakat yolun ekseriyetle çarpık 

krflmları süratle g•çilemigor. 
Çok defa kalktık, oturduk, ac 
yolda içtiğimiz sular mideden 
seslendı ! 

Boylu-bos/11. ağaç/urla örtü 
len srrilordarı serin rüzgarlar 
g,.fiyor. Ba::ı tepelerde inekleri 
otlatan çoban sıcağın tesirinden 
bir gere saklanmış olacak / 

Viseraga yaklaştık Sırtı ö 
pülüp kucaklanacak ne güzel 
dağlar görı1yor oe ne yazık ki, 
hemen geçi ıtrigoruz. 

Karşı taraf liı şemsiqe açmış 
gibi cazip renkte ağa;lar oar. 
Cemal Karahan : • 

- l~te, işle andırana / 
diye seslendi. 

Buna kocayemis der/.er. Çok 
yerde de andırana söylerler. 
Maghaş iizerine bir wuyvadır. 

Çocuklukta arasıra köyii.müzün 
ormunında mevsimine rastlatır 

ha megvadan bol bnl .gerdik. Ca 
,,eriği şeklinde pembe renklidir. 
Bunları bir hamletir. üzerine çık 
tı~ınıız ağacından toplarken biz 
den büyüle avcı arkııdnılar tü 
fenklerinin tetigini kaldırarak 

korka korka etrafı gözlerlerdi. 
M~I•' ayılar bu meyvc:lara çok 
meraklı imiş / 

Elcmf'jİ elinden altnanların 

izhar edect>ği hınç mc.I umdur. 
Bereket vensin çok roman dCAl· 
/arını koparırcas1Tuı üzerinden 
inJiğimiz bu meraklı aı,dırana 

toplama mevsimi bize korkunç 
bir ıııilcrdel• göstermedi / 

- işte Vısera I 
Dediler. Bir iki talıta yapı 

gördük. Fakat otomobiller yolun 
musaatie ettiği kadar koşuyor, 
ortada fabrika yok. Trabzonu 
nura bogan bu fabrikayı görmek 
insanda ne merak ve hasret u 

yandırıyor. 
Yol üzerinde kafile hafoıde 

sayısız. köylü vataııdaşlar var. 
Bizi gıiı ünce yolun kenarına di
zildiler ve rJaligi selam/atlılar. 
Bunlar Viserada flerilecek kon
feransları din/ .. rniye geliyorlar. 
Kayalara şiddetle ça•pan bir sa 
güıültıisürıün sinirJui birden bire 
gatışttran uğuldama:;ı içind• 
otomobillerden indik. 

Yol bozuk.sonra toprak 
bastuılmamış. ypf}murıııha
valard• Çilmur diz boyuna 
çıkıyıu. Hayvan/6'~~ basıp 
geçtikleri yerler B0 1., Boz a-
çılmış kalıyor ve guneı al· Fabnkonın önündeki sahada 
tında bir nevi /)etonıaşan ne güzel toprak tesvigesi yapıl 
bu küçük kuyu/Of tcı.r L n mış Hemen şandolgalarda isti 

saçmakla beraber. roıun ıahata geçildi. Biz, fa brikr:ınırı 
ant. içir.e bir göz atmadan rolıat ede 

saf hinden 1-.Z S " 1117 yuk· medik v~ arfosından bir kö,.. t 
selen sert tabaf<IJSI uıerınde cikfe RÖz kapaklanmıı kendi/i,. 
otomobil/er 11oron teper 1 ;.ınden çökılverdi 
gibi geçiyor/ Boıuk yollarda 'ağa sola 

Ruhu, tser vermf:Jc ide- çalkanıp duran cüsseli adamla · 
m rın bir yastık ve bir döşfğe ne 

11lile tutuşan V~ _ ernıeke- kadar ihtiyacı oarmıı J Bu gor· 
tin yüzünü hef gun daha gunluğun üzerine sin 'rleri yatış
{ azla güler gorm_ek sevda tıran bir ıes de olursa, o zaman 

sile çırpınan vof/I bu rna- lıanki kab~dagı bir an için etr•· 
him yolu ilk def o gör(jYor- fı tetkike oakit bulabılır 1 
du. Hemen kayf11Bkarn Ce- Bomboş bir mide ile sa_qıklar 

gibiyiz . Göz/etimizin önüne Trab 
mal Göktana : zon halkı geliyor ı Şimdi mdşte 

- Derh•J, Eylülda der- · · k b ~ d ' b" t · .., rısıne umaş egen ıren ır erzı 

hal bu yolu yoptıracagıı. ! elek.triji a~ıgor, ütüye huzırlanap 
dedi. bir bayan oda kapıunın arka-

ı'4uhterem 01oJgucularırrıı:ı11 sındaki anahtarı çeuirigor, hıza
Viıera go/uuun umumi yollar rtnı zulımetsiz isl•ten marangoz 
arası,.da hır hayli ehemmiget keyifli keyif il sigarasını tüttürü-
taııdıtını •ak<tir ,Jerler. yor, 35 derece hararette bardak. 

Oto:Jtoblll•ı n et-u~ • do/u,u buzlu su iı;enler "0:10 hlı .•. ,, 
bi;e~li bir gırJt orı dalc;ka ka d ' 1

" 0
"'"•"•.--. .,a.ntiltitörün 

~'' Mr 11arı,a1 gapt k. Önil.mfi• önynde iı lııı~tına cin"" ,., ..... 

Yen/yol 
- ::=z: :ı 

Bir Gün 
lı!r feralı feraf nefu alıyor .•• 
/şif' bütün bu rahatltlc fle kolı.ıy 

lıkları veren 40 kilnmetre me 
safetield kufltJt.tin yanı başında 
gır. Şimdi korkunç bir ıürültü 
içinde işligen şu' makineler bir 
an için duruverıe binlerce nü/ us 

birden· 
- Ah eyvrıh I 
Diyecekler. 
Konf er;.ıns yeni başlamı~, biz 

de bu arada gart uyanık bir az 
kestirmiştik. 

Dükcinların önüne/eki saha
da ne kadar koglü vatandaş inp 
lanmıs .. Vali Osman Sabri Adalı 
alaka ile dinliyorlar. Mevru 
milli ah/tik ae f rilet. 

Türk irıkiltibmm ,,,,.f küreci 
evladı bu mühim m rvzu üzerin
de çofc krıvvetli tahliller yapıyor. 

Bir müddet sonra köy salma 
pcraları, kegitlerin oe sarfiyrıtın 
formu/üne göre qaptlmrsı bahsi 
ne g,.çildi. Sonr.a kumar b~l<İsL-

. nın ve işret ibtiltisının aile ha· 
yalını ve clolagısilı: cemigetin 
bürıgeıini kemiren en muzır bir 
hereket olduğu izah edildi ve 
aralarındaki münasebetlert'n kar 
deş muhabbeti mesabeıinde o/. 
ması liizımgeldiği unlotıldı. Va. 
liden sonra elektrik şirketi ko 
miserı ~ükrü Uygur ın jandar
ma alay komutanı Tahir Baykal 
hava taarruzlarına karşı pasif 
koranma mıv:z.uu üzerinde, pa · 
raşüt t1e paraşütcüler lıalckında 

etraflı, izahli konuştular ve yüz 
/erce lc.Ö!Jlü oataıulaş bu istif••· 
deli balıislerden sonra memnu 
ni,11et began ederek lc.öhrine dön 
mek üzer4 ogrıldılar. 

Fabrikagi iyiden igiye ge:z.. 
mek zamanı ieldi. 

Vazife iÖren her makinenin 
rinri11den 6ogdan boqa kırmızı 
kalın harflerle çekilmi1 şu ya
sı/arı okagorsunaz " yanaşmayı· 
nıı:, ölüm tehlikesi var ,, şimdi 
şu kat'i ilıtar kar~ısında iki a· 
dım daha ilerle de tetkik yap 
bakalım ı 

Birinci moförün oolant'ı dönü 
yor mu dönmüyor mu? Şimdi bizim 
Cevdet Alap olsa da parmaaının 

uca ;/e bu merak. f!erici i# a1tlasa/ 
Vola11tın başında bir genç 

nöbet beklizor. Dıvarda da lev· 
ha aıılı .• Sabah, övle, akşam, 
ftC• nöbetçilerinin adlan 1az,lı. 
Şımdi nasıl etsek, bilemiyoruz, 
ki.. Her adımda dediğimiz gibi 
büg:1k harflerle gazı/ar var. 
" Yaklaşmagınız, Ö'ürn tehlikesi 
•ar ,, • Hir aralık makin• dair•· 
sinde r e .s i m tılırk.en ar· 
kadaşlar orasında elektrik fir· 
keti mühendisi B . Salt de oar
dı. Fakat onu kaybettik. Meşgu 
ligeti /a:ıla ve bu uğraşması he
pimizi de alakadar ediyor. Mi
deler zil çalıgor. Sofra hazırltğı 
ear, çanak, çatal su/eri işitid 

gor / l\.irni,ıle gezip, kimden iza· 
hat alacatız / 

30 Santim genişlijindcki bo
rulardan lcarşıın ıiir'tile inen su 
lar üç santim kutrunaa bir bo· 
rudan yıldırım kuvoetile çarka 
çarpı yur I 

iki büyük mutôr var. Biri 
çalışıyor, biri i.•tir.ıhat lı.ılinde 
yorulunca diğeri hir.mete b:ışlıyor . 

Şenliklerde, bayremlarda ikisi 
birden çalı~ıgormuş .. 

Yemeje çağrıgorlar. Oh .. nı 
güzel $t!S 1 Hemen itaat ed.foer· 
dik. ! 

Bu sene ağaç/ardo ne çok 
kıuinca oar. Btlhaua kuregmis· 
lerde .. Fabrikanın bahçesindeki 
her ağaçlar en ince dallarına 

kadar karince dolu.. Soaksuda 
erJin önündeki karegmi,Jeri ka · 
rince sürüsünden kurt•rmak için 
ne tedbirler aldık, fagda verme· 
di. Sivrisinek 9apışkanlarından 
ağacın gövd.;,uıe sardık, yine 
aldırmadı, sök !ıi geçtiler ... 

Herk•s gölge.sinde serinfon. 
diği ağacın altında elini gerda 
mna götürügor 1 A;açlaıın dal
larında kam yıjı•ı teş ·U eden 
karinceler birôirlerini f tigorlar l 

Bir tepede medrese varmıı, 
aörelim, d.diler, ınadına dik bir 
.-.. ee.. •Cll'«M ıac:ıt tmnanaça. 

- -•w1Y\11,, 

ğız. Tahir Baykal oe emniyet 
müdti-ü B Hami otomobilin için· 
de k~stiriyor. 

Yokuş Ur dürlü tüken· 
miyor Ben bermutad tıkrındrm. 

Onlar mük,.mmel yıirügorlar .. 
Muammer Yarımbtyığın elindeki 
mendil dereyt. düşmüş gibi 1 Bi 
zim pıırti reisi Ali Rıza fşıl 
gözlerini ilerlere tevcih ederek 
düz yol arıyor galiba : 

Bir taşın arkasına gizlene 
rek kafileden geri kalmak iste 
dik / Alı rıza Işıl bırakmf1dı, 
ht>men farkında olarak. seslt>ndi, 
tepeJeki tarihi medresenin resmi 
almacakmış 1 

işte bir yokuş, gel de tırman 
bakalım . Yolu medres,.ge çı/cı. 

yor. Gerçe başka taraf tan ;gi 
çıkılıı;or amma $erde sporculuk 
oar / 

Val~ mektupçu, sonra i$ han· 
kası ikinci müdürü bir hamlede 
tepeye vardılar. Ben de el yardı· 
mile yanll'rına varana k:adar on· 
lar y~ım aaat istirahat etmiş 
bull.nuyorlardı 1 

Meml~k.etin dağ'lılt kısmını 

teıkil eden bu mrntakada bfJtün 
itiliseler tepelere kurulmuştu. İşte en 
yüksek bir tepıde ilk defa bir med
rese görüyoruz. Bunu vaklile ya· 
panlar siyaai derin düşünceli Türk· 
lermif .. 

Vali, Kadabor köyünden Feh
mi Köro2'lunu dinliyor. Karatan 
damızlık: için relen boğalardan bu 
mıntakada pelt istifade edilemiyor· 
muş, iD1lderden kan gelme baata
lı~ına tamaıaen .kestirici bir iJa9 
bulamıyorlarmış, şehir okuyuşu 
bir mualllm , istiyorlar.. 1 

ÜJınan Sabri Ad:ıl aot aldı 
ve yayla hudutları üzerinde de 
ihtiyardın malü111at istedi. 

Burada yayla buöut işleri pek 
karışık. F altat üzerinde de eıaah 
olarak duruldu~unu memnuniyetle 
görüyoruz. 

Adal, lcöylu kadınların erkelc
!ericden dahıt f ula ç~lıştı~ını, 
yorulduklarını mevzubahaettı, ibti· 
yar ve nrlc.adaşları hak v~rdi. 

Ceviz a2'acıoıo altı fırıl fırıl 

eıiyor. iş ban1:uı ikınci müdür& 
ve Jirk:et idare mtclisi azası Mit· 
bat bir tarafta uzanmıı, ltöytü ço
cuklarla hemen arltadaı oluvere. 
relt melttıp işleri üzerinde görü
şüyorlar. 

Göklerle boy ölçüşen bu te
pede bir saattan fazla kaldık.. 

Yolu yapılacıık. Eylüldan acın. 
ra açık havalarda vı 2'0lecelt yaı 
mevıiminde Vıaera gezileri bulun· 
mız bir fıraattır. 

• • 

Romen Nazırları 
Almanyada 

Ankara 25 ( A. A.) 
Rumanya Başvekili ile Ha· 
riciye Nazırı dün akşam Al· 
manyaya hareket etmişler· 
dir. 

Bulgar 
Nazırlan da 
gidiyor ! 

Ankara 25 ( A. A. ) 
Bulgar Başvekili ile Harici
ye Nazırıda yarın tayyare ile 
Almanyaya hareket edecek· 
lerdir. 

Almanyadan 
ltalyaya 
gidecekler 

Ankara 25 ( A. A. ) 
Rumanya ajansının bildirdi-

ğıne göre Romen B~şve~ıJi 
ile Hariciye Nazırı ltalyan 

hükumetinin daveti üzerine 
yirmi y~di Tecımuzda Ro· 
maya giderek Musolioi ve 

Ci1uq ile ıörQıot,ldtrdi~ 

KÖYLÜ 
----------------------------------~ 
Fmdığımızın satmasını 

bilelim 
Fındık devşirilir devşirilmez, çok r,öy1iılj 

mizin emeli hamen onu çarşıya getirip satdll 
tır. ilk ağızda fındık biraz para edince art~ 
rının ne olacağını pek ince düşünemeyiz. ç 
miz birden piyasaya hücum ederiz, Böyle oltJ d 
bu sefer alıcılar nazlanmaya başlar, derkeD n 
yasa da yavaş yavaş düşmeğe koyulur, 

Temelli bir kaide vardır: Her mal ıtloı v 

sine göre değeri olur. Bunun daha başk•51 

dur: Piyasaya çok mal birden gelirse mabO k 
ğeri azalır, az gelirse çoğalır. Bu alışveriş b 
len ticaretin hiç yılmaz, şaşmaz bir kanuO 
Gerektir ki köylülerimizin, fındık sahiple 
kanunu. bu kaideyi daima göz önilnde 
dursunlar. 

İlk ağızda fındığın bir az para etmesi 
nalıdır. Fakat bunun çokluk devam ededl4. tı 
manasızdır. Bunun sebeplerini ararken el1 J Y 
vetli olarak şunu buluyoruz: Herkes fı~ 
devşirmiş, harman etmiş, işini bitirmiştir, pf 
ya hücum başlamıştır. ıu 

İşte bu se.bepten dolayıdır ki fiyatlar 
meğe yüz çevirir, öyle ki, bir daha yükse~Ç 
de çetin olur . 

Ne olursa olsun son sözümü söyleyeyi 
Fındığın fiatlarında görülen bu aksaklığa 
olan yine bizleriz, bunu kimse inkar etme 

O halde ne yapmalıyız ? Sebep ortad 
lum iken yapılacak iş kendiliğınden meyd 
kar : Piyasaya hep birden hücum etmeıJl 
Fakat bunu demek kolaydır, yapmak ç 
diyeceksiniz değil mi? Dünyada her şeyiı> 
yı vardır. ~. 

inekleri günde kaç defo sağf\a 
Her hangi bir ineği sa ?mak için ev'/ 

ğacak olan ellerini güzalce yıkayıp temi:ıl'f1 
dir. 

Sonra, Hayvanın memelerini de güz 
kamalı ve kuyruğunu uyluğuna bağlama! 

Sağılmağa başlayınca ilk çıkan dört be 
la sütü yere akıtmalıdır. Kabın üstüne k 
bir süzgeçten sütü süzmeği ununtmamalıd1~ 

Süzmek için ya madenden yapılmış bit 
geç veya temiz tülbent veyahut pamuk 
mek ta iyidir. 

İnekleri günpe üç defa sa2'mağı adet 
melidir. Çünkü en doğrusu budur. 

Fındık kültürü v. Fındık zir 

Trabzon lisesinde talebe iken gazete 
"T rabzan tarihi,, eserini tefrika yaptırdı 
tahrir arkadaşımız Cevdet Alap'ın oğlll 
zaff er Alap' ın yeni ve ç~k mühim bir e 
tefrikaya brşlıyoruz. 

Halen Eskişehir drayfarming istasyonll 
at istaryonu mühendisi bulunan genç ve 
,de hemşehrimizin bu yenieserini okum 
bütün münevverlere ziraatctlara, fındık 
tahsillerine tavsiye ederiz . 

Teneke satılaca 
Belediye Enchmeninden : 
Gazh .me ardiyesinde m.:vcut ( 504) ad t b,I; 

p:ua1lılcla ıatılac:ığıedan talip 'etın s.ılı ve cu." 
ıtııt I Ş "' f~c4~ftlt mır11caall•rı iidta olıın11· 
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,yerlerine dikkat 
Sığırların yatt kJ T b '- f d k M 1 k e sidik tez k 1 arı ve ayaklarını bastığı yer- ra zonu aya~ta tutan ın ı tır. eme e-

yaklerı. boz~) ' Çakmur bulunursa bu hayvanların timizin en geniş ve kuvvetli ve para getirir mıah-
ma tadır · sulü budur. Onun için buna her çiftcimiz fazla 

hazırlık na 8'3 
84 
86 
92 
93 
95 

DEFTERDARLIKTAN: 

5 
-'O 
40 
20 

10 00 
40 
'lO 

16 
2 

11 
16 
7 

ss 
16 
1 

Bu gibi yerlerb b 
0

} • k 1 k k b t ·· 1 · · d ·· t }(. çok defa ayakl e u unduruıan hayvanlarda u a a ar maga, goz erını or açma5 a mec-
deri kısmının a::ını da ~~~n~kların birleştiği yerde burdur. 

Yulı:arda cinı v~ miktarı yazılı ı•Yti nıeakullor 15·7-940 tBPİ· 
binden itibaren onbeş ırüa içinde bir ıe•e tııüddetle H açık ın-lırma 
ıuretile icara verilecektir. 

nü görenler kt ş endıgını ve sonra da düştüğü Fındık toplanmasına başlanmasından evvel 
ço ur. bahçelerde yapılacak bir çok işlerimiz vardır bu 

Bunun bir çok s b b · işler zamanında veı tam yapılmzsa ya geç kamak 

Müzayede 31 7 940 tarihine -~·ıdif Çarıamba rünü Hat 14 
de yapılııctaktır. Talip olanlarıa yevmı ıııtltftrde yüz4e 7,5 mavak-
kat teminıtlrrila birlikte Defterdarlık 1118t•aıına mfirıcartları iliıı 

ve p~lik, bulaşık Ve etab:kvra:~~ı~;~ı:.da: Vuruk veya noksan iş göı'mekten büyükzararlar doğa- Gayrimenkul icar artırması 
k ayvanda evvela b · I f k d bilir. · s. N. Köyü Cia1i ~ilttarı Kıymeti M11. 

olun ar. '4-4 

en üstünde ·· ·· ır şey görü mez, a at i- Ya toplarken veya önce, mahsulün yere düş· ~ Lira bı~lar. yururmüş <Yİbi ayanmı sakınmana -<>-
y 

6 
l» 5 mesi ihtimali vardır, bahçelerimiz her tarafda .. Toı Harap Fıadık!ak ıs ı 8 16 ~ ~ ~ az.an lazlac t temiz değildir, otlarla dikenlerle örtülüdür. 40 ıo 3 

tırnak arasına b İc ı opallık gösterir. Bu zamanda Ocaklarımız ltir yiğin lüzumsus piçlerle, fi. !~ : •: 
Ieadi2i ve bur a kı ırsa burasının pek ziyade ateş- darılarla karışıktır. s1 30 w 
dilir. aya an oturduğu kolayca farke- 0' 10 • 

Fındıklı§"ın toprağı temiz bulun•azsa hem 57 10 3 

Sıkılırsa ha v fındığın toplanması güçleşir vehemde yere düşe- :~ ~ ~ tırnak arazınd r. an fazlaca ağrı duyar. Sebebi cek olan meyvalar zayolur. 6' 20 6 

Yav~ Yayaş b~y~~~Yen bir y~mrudur. Bu yumru O halde liizim gelir ki fındık ocaltlan ve alt- :: · • ~ 1~ 
Gazan kanar, baza .. . k b k b 1 ları temizleasin. DEFTERDARLIKTAN: 

erçi t hllk . . n uzerı a u ağ ar. Bunun için bir çok kıymetli ve iş bilir çift- Yukarıda cinı Vl'I •iktarı yaıulı ,,yri._enkuller 16.7-9!0 tari-Dı ı"şt I ke elı bır hastalık de;r.,ı"lse de hayva hinden itibaren onbeş tüa j,.ind., bir ... e °''ddetle ve arıL ... t,rma 

Oen a ı eyduğu iç:n .. h. d" 5 - çilerimiz toplanma zamanından ikiüç hafta evvel ıuretil• icara verilecektir. ,,. y" -
atlat tal nun İçin İllek :. k~u ım dır. b .b. bir tek ot bırakmamak suretile bahçeleri temiz- Müzayede 31-7 940 tarihine müııdif c;_"4amba günü ıaat 14 
üks a tırnaklı L.. • o uz, ma n a ve unun gı ı ler, otları ifterileri kesip atarlar, a}(paçtan düşecek de yapılacaktır. Talip olanların yevai ,.eskılt.te yüzde 7,5 •11Yakkat 

l t wutçn h } b t ) 5 temiııatlarılo bi~ikte Defterdarlık maka•'°' ~ıtrıc:aatları ilia olunur. 

zete 
ptırdı 
n oğlll 

bir 

a a mamık · · ayvan arı u pas a ığa ya- bir meyvanın bile yerde kolayca bulunup kay-
L l"' IÇIQ oıdarı . ı d b 1 d . ·-------~--~ 4-4 •~ aznndır pıs yer er e u ua urma- colmamasına özeoırler. G k. 
Eğer ha;vanl b h Bunlar pek lüzumlu bir işlir Bunu·, icapederki ayrimen ul icar ~rtırması 

rnaklarının ar arını~ u astalığa tutulmuşıa her fındık sahibi yapsın. s. N. Köyü Cinıi ~~•rı Kıymeti Mu. 

Ve k .
1 

asındakı yumruyu kesip atınız. ~ Lira 

l esı en y d b G . k 1 . t 2 Hoa kastamOllll Fıatlıldık ao o Qlıyınız K . er en nlca kan akmasfna mani ayrımen u ıcar ar ırması Kıymet 4 10 4 

. rik, iyo~tf o:sılen yere eczanedea alacağınız asit- --. --~· ... !:.___Koya _ Cinsi _Miktarı O.Ar.___ Ma. Lira ~ • ~ ~~ 
z ve s .m. tanen dan karışık tozları serpi- 1 El .. Hoı Fındıklık 18 17 2 Komera lO ıs 
f •rgı de 20 s ~ " \o 16 tadan .... 1 orayı sarınız ve bu sargıyı bir 2ı • : " s 6 , ~s ıo 
E •Ve ç ·· · "2 7 7 1 boapaJavrek &o 4() 

X-er ozmeyız. 23 ' ıa u. ı Hoıkoaak ıJ "1 ~· ~ Y•ra · k . 
1
9 11... arının Oz . Yıne apanmamış ıse o zaman 24 u 14 5 , ~ 84 

Y•nız. eruıe vanmış şap tozu serpiniz ye bağ· ~~ ~: !! f>EFTERDARLIKT AN: 
------- 'J7 ' 5 Yukarıda cinı ve milttarı yazılı rayıi111'0\11ııer 15.7.940 tari· -U:------ 28 4 5 binclen itibaren oabeı gün içincle ltlr Hn• .,a.ı~tle ve açık artır•• akfıkehir · •ıı 4 - Goıtertleo guude artırma· 36 1' 15 ıuretile icara verilacektir. •-• 

ik •rtart ••ra -••ıarlatundaıı · ya iştıralt eden er artmH şartaa~ 17 14 lö Müı.ayedd 31-7-9t0 taribiH mlaadif ~''-ıaaba rBoi ıaat 14 
ek "" 

1

'
11

• ile P•ray . ...e• ._ l 1 lQ 39 lö ltl de yapılaoaktır. Talip o!aaların yevmi meıkOj.cie )\izde 7,5 •uvalr.lr.at "'Yriaatllkul" • çevri· - .. ıaı o-.umuıve uzumu ma • l6 14 
13 

n 
Ş .. blllelık " ua oo o d,.ıu ; mat almış vo bunları temam a ka- i7 20 la lemiaatlarile birlikte Defterdarlık makamıD~atlırı illa olHur. 

ltell dere ~ol rarcaa ev yeri but c.taı14 ad ve ıbt bar oluıı r. i8 14 la V · ki t f 
Oflu At ı•ınılea Kara Mıh 5. Tay D edılea ua.aa.:u flY· 59 l4 la esaiti na iye, tenvirCJ • tanzi at 

llbeQ Ç •bıııut i•rbea kıra rı neakuı uç d:ta bağırdıktaa &GD• 60 1' J3 •• • 

terıaQ,•vıtı. 0 11u ısm.ı ııe ••ha ra en çoıt artuaaa ıhaıa edı ir ıın. 66~ ~: ~= resimlerinin tediye lflUtldetlerl 
. • aıaaau "alt artırma be ela m•..ıha111ea kıy- • 

Vrııxaenkuı- 13 14 13 8 1 d" R" • d llleaj aolt Ua buluadutu mevlı:i ıaetıo yüzde yelmı~ be Ull bulmaz 6' J4 13 e e ıye ıyasetın en : . 
Ş b •2'ı nuaara11 : veya ntıı ısteyenıa alııeatı•a ruc- 6S 14 13 1 - Otomobil, .Kam1oo, Motoal ... let. Pliltlet Araba, Dıiı 

1 ••lılt L - il hıDı Ol b iti ... • d ı. 
t 0 1 •Oy ade Kara Ab- •a c: ~er aıacık l.ılar ulu· 77 6 6 veu na.a.llyeal realmlerlala tedlyemQdd• "'•r aJı• I08Dlll 

ti 
11 HıliJia •tlu y ıkup ııa. •up tabadel buo rın o r• yri mea ı ao 2:ı ı o5 kadardır 

ao ~r•11ı11a reamıı:ı: 9.l6 ta ve kuı ılc te• !l ed mi~ .aleıları••• 2 Kadaruba ! 18 g 2 - rd~ıltdt, TeaYlrat resimleri tah~lcıtu~lıırı maballa_t• 
T 

1 
• ltay1 tı1 •eoınuuadan fazlaya çılu11azaa ea i lılaauai bil• 9 ::> asılmıştır. Bunlıırmda birinci taksit mUddetl EYlQı ikinci takıut 

•lttı, •luııa11 kı çok arlıraııın tabbudü bakı kalmak 8 73 50 mUddeti lkiaci kanun ayları •oouoa -kadardır • ' 
Ta•••ı 200 lir!•et: uzere artırın• oabeş güa tiaba 1 Kodil 74 2) 13u mQddetler içinde verllmeyen yergi borçları Bılıdlye 
'111~11111 )'Jlılıcatı .y _ te~tl~t, pon beşinci rüa olan ıs 9 940 DEFTERDARLIKTAN 4-4 kllnunuııuo 112 iocl mııddestl.kmucJbloce ,ozbd
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• -.ebir iora ..... _. er, rua, saat ruau azartcaı ıünu aaaU4de yıı? tahsili eıııval kaoununıı tev ı ao bsczen ta 
1 

~Clileeell blld r r. 
-91op -ıreai Ö•ü•de iacak. artırınada bedeli adı~ iste· Yukarıta clrıs Ye miktıırı yazılı gayri meoktAl 17-7-940 12-26-10-~ "'ıı_21_4_ıs •zırteeırii 1 . tullılndea itibaren onbeş iOD içtude bir sene mllddl•tle ve açık = 

• ·- ltba l•Yrirraea~ l~aat U dat Y::•nlala~aıi•na rüçhaoi olan d'. artırma suretile icara Yerilecektlr • 
vırtn•llllee·ı 21 1 

u ııo artır- a acaıı. ılarıo o i'Ayri menku. M 
• 940 J t Quyede 1 -8-940 tarlbine mtıeıdlf perşembe gQnQ saat 

ren 30 No. iİ ·v tarın;:>d o e eınıo edılmış alacıkları mecı· 9 da yıpılacıktır. Talip olıolaran goYml mezkürd!l yQıde 7,6 mu 
urluhııu0 ,.• • Kebir •Cra ımuuudao fazlaya çııuoak şart iJ Yakkat temlaatlarlle ~irlllcte D~fterdulak Makamıaa mQracıuıtları 
a berlteaıa o"•IJJeo Duma ea çok artırana ihale edilir, liôy., UAa oluour . r tı. .oreb,laı . . l b" b d 1 _____ _,,_ ________________ _ 
• UQde eeı ıçin ° ır ~ e elde cdılme.zae ihale İ 
~ lUınat aı.J.-:ılı . '>11\Qi•rdaa yapılıriat: ve satış tıı.lcbı duşer. lan ı leıin otlu oldutu vereae tarafın 
.~Ye ve 9)Q ~~•Yclllcı,ııbu . 6 • Gayri menkııt keadiıine Trıb.ıoD Tabu SieiJ !Vlubafıılı~ındaa dan beyan edilmektedir. Taaarr~f 

lid~r."'"lll11riyetü.u tlo
11
ya nu• ıbal.e oluo~n k.imıo dcrha1 veya Kilat Hortekop köyilade kiin 1ebepleıi halr.kıada yeriade ~ab~ı· 

2 ı. IDuraca t verılen mühlet içinde parryı ver· L H 1.1 ti f d LI t . kat )'apılacaııadaa taıarruf ıddıa· 
-· Art "b 1 oara.aa al o u ID la. 1 1 ····- 'k" t ıda ''lll•ya . t· ~ meue ı a e kararı feaboluoaıak Jea s .... ç oflu kızı Mebbube faa- aıada baluaa!ar va1'a vesaı ı a. 
çukY•~dı kıy111~t•ralt "için k.eodıiden evvele. yükaelr. teklifte daldıtı •arbea eler• oııaultea Veb aarrufiyelerile birlikte daireye Ve 

L· aısbetiade Q )'Uzde bulunan kımae ar&et••f oldutu 1 u_ t h d LI. , • bd keıif riloll olaa Atıılloı 19-iO • vırüak Pey d ot u namı • ııu1f1 ı e ma ut · 
•d 1 •ııııı t.... veya be elle aim•a• razı olma:& veya b" k t ta 1 v r l H ••t Y•••• 11 İDCİ Pızar günii ıaat on 
.• ı eaaktir ( l~~ıtl lllelttubu bulunmkua bemen oııbef fÜD aıüt- ır. ı a r a e ~ ot u . amu ea ikide Y•riatle tahkikat ya aa 

lpote~ b ) tetie artırmaya çıkarılıp ea çok harıoea beı madeoı Tiirk lıraıı be-
1 

. . , P ıne. 
•r •lik • .ı-.. •bi •le. • • mara ıailraoaat etme erı ılan olua ••laipıe -:--rlaraa ,, Celdılar- artıraaa ıbale edılir. iki ihale ara del makabiliade teferru etmek ıu· ur. 

Q "illa ile • lrtifaL d k f ı. - l · 
•"1.raa Jr~ .. - •ua • ı ar. ve geçea rua er ıçıa. retile Veli otlu Hüıeyia vcreH· Z · Ş h d t • d-ı.. • b••u•11e11. 1 .... de ~ d b . . ayı a a e oame '-'-de°''" icldaaı., •la "• yuz e eşten beaap olıuaacak faız lerı tarafından bakkı karar ıure· 

••r•ıt • \'-tıbe,. llla •ıı.. •• dıter zararlar ayrıca bükme hı . 
Ur•Y•tı 1 lllllab''4ıı D Yir11ai .. , C.t kaı- L j . . lıle 1W11laraaa teaoıJi taJep ediJmek-

llııa:e b erde bı • aa .ı.. -••sızın memur yetımııc 
r. !1ksi h,ıd, ·~~•r11ıeıerı '':!!e C adaa tahaıl olunur aaJde (ıtdj tedir. Yapalaa t~tkikat kuyudiye 

pta7•ae 'hk.o "1•rı lapu P 26 ?'llııeoltul yukarıda t 
1 

de taraflara nebrı •arı ve Ha fa 
' •ıtı, be~· '-le... Q"<I t.ra i[Oı •rı ea batuD ve 1..Ul H Temel ile aıla. 

Açık eksiltme ile demir 
malzeme nakliyatı 

Erzurum 10. isletme müdürlilğünden: 
Do;ıı Buyazitte mevcut talcribtn 250 lott demir malze

menin Erzuruma nakli işl •çık elcsiltmege 6ıralcılmııtır. 
1 - 250 ton demir malHmtnin ErzurQ'>la nakli iıin 

tahmin edilen b3del 5000 liradır • 
2 - Muvalc.lcat teminat mile.tarı 375 lirodır. 
3 - Eluiltme 6-8-40 Salı günü saat 15 tJı Erıtl· 

ru•dtJ lşldme müdürlüğü 6itJasıntla mütışeJc1c.u ortır"'" 
elcsiıtme komisyonu lıuıarunda yapııacalc.tır. f' 

4 - Taliplerin taalıhutlerini ifa edebilecek~ 
flazigette e!dalclarını tegiden ticaret odalı1rırıdaY, !JU 

adet hl/ 
ve cu." ,,,.., .. 

a. -.._~l:ırl -•... ·-'t •• ı.ırlaameıi daj. 
~ eaWacatı İlia liUDllr. 

ı e ~Gm ltir kıta tarlHı• 

kıyıtJı oid~ıı..-:...:::_ .. •••a 
- ~ !C.-

1330 aaneıiacle Trabzon Aı 
keri RiiıtiyeıiDdeD aldıtı Şahadet. 
aaıaeyi raip ıttitimdeo .ve .ıayiin· 
tla yeniaiai ılıcıtımdan eakilioin 
biihaii olmatlıtı ilia oluaur. 

s..., A&ik ••h=M_,. .... b7-.... "'--!' ı l~l~Y!r• 

ları bir l1alıe11i i6nıs etmeleri ltfıımdır. 
5-Şort,.ameler 10. işletme miidü,/tiğiinde 

x.,.1.ı11sıonlarından ve Tra~ı•n~tJ Tr. oto 
mcccane11 alın~6ili1. 

• 
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24 T•nt••• HIJ 

·~-~ 
'!fi-..:1 il 

.... 
• Trabzon Jand nna Alay Komutanlığından : 

22 7 940 Paz rleııi üt y pılnC cr-t el:siltmcsine talip zuhur ct

meditiaden 2490 aııyılı k llun\ln 43. Ne· ınaddesi u.ırcibiııcc on J?ÜD 

U.ıatıJaralı: telı:rar ilin olUQur. 
Teamuz 9~0 t rih nd t f\ ayıa 9 1 tarihiM kadafl Trabzondan 

Cüıaüehaac, Erzurum ve Er c nıı •c'lk dılec k j rıdarmıı eratıaın 
ukliyeai ıçılc ek ıltmcy konul uşbr. Teıninnt akçesi ( 1 '6) lira 
( 2S ) luuıtur. 

lbaJe ı.a 940 Perşe b3 guoiİ saat 11 de j1ndarma Alay Komu· 
tıınliQ-ı daireainde yap 1 c tı . Şıırtoaın•yi gör ele isteyenler hergün 

komiıyoatia gorürler Talipler ıııunyyen güude bütün ves kile birlıkde 
koaiıyoada bulunmaları ıl n oıı.ınur. 

Eşya Nakliyat eksiltmesi 
Trabıoıı jandarma. Alay Komutanlığ ntlan : 
22 7-940 Pszort'esı "ÜnJ yapılan e;ya nakliyuıi eksill me!'İn~ talip 

· znbur etcnedi~inden 2490 sa ılı kaauoua 43 Ncu m ddesi mucibince 
on iÜD uzatılarak. tekrar ilin oluna,. 

Tttmmuz 940 tari1 nd S 1 Mayıs 941 ta h. ce k dar Tr bzondan 

Ghaüsbao.,, Erzurum, Erzinc rı, Kk<ırs v Alrı J n •ma K t nlarıoa 
röaderilccek etyanın n ldıyesi açı ıiltm ye konu u~lur Muvak· 

kat teminat akçesi ( sı 1 lir• ( 6
1
3 Hu u tur 1 le 1·8 910 Perşem

be rüall aaat 15 de j n<.la ııı• A •y S:oırıutaolığı d ·r • yapıl c alt
tır. Şartnameyi rörmck iatcyeoler bürgün ko'll·ayondn g ·rurler. Ta· 
!iplerin auayyen ıcüodo büturı vesııil:ııe bırlıkte komısyondc buluuma· 

ları ilOa olunur. _.....--...,_""----~--
ilin 

Maçka icra memurlağuıı0110.: 
Açik artarhrma ile paraya çevrı· 
lecek ~ayrimenltulüo ne oıJuğ: : 

Tarluın dört hiaaede iiÇ ıs
aesi dört biaae itibarile bar ~5sc ~ 
tııadıklıQ-ın iki hissede bir ııdseıı 

t .. . b. . "b ·ı ort o uz ııtı ıue ılı ıırı e oo 
hi11eai. 
Gayrimenkulün bulu duğll ınevkı 

maballeai ıokai}'ı num raıı• " 
Aılaıkaaın Çikaooy .,şsl!'1 ızıa 

baUe köyünde. 

Taktır elunan kıyoıet : d l 
Tarla ( lı:ırlı: li ) f ın 1 lık 

( yetmi~ bet lira ) 

Artarmaaı• yapılacağı yerı ı~0• B~t 

ilin 
Of icra Memurluğuaden: 
Ofun Şur köyünılen İbrahim 

ağ)u Ali Soyn 2· O Jira v~ ayrıc!l 

sr l ile f aiza borc u Gortorııs 1 

töyuıd·n Kuluç nnnıı d ğcri Fey 

zull h oğull r~ndnn Mehmd oğlu 
Numau na ına ç karılan ve teb

lits .z i d kılJ:ı o ödeme emrinde 
ika etkihı n meç ~I olduğu an· 
laşı maada ödem em~inin ilanen 
te Jığine karar verilmış oldu~un 
dan ıliiD tarihınden itibaren müte 
ber olmak ve odeme emri maka
mına kain buf unmol:: üzre keyfiyet 
ilin olunur. 

llôn Maçla io ra d aire .. i 00ii•de 
27-8-940 Salı fiinU ,aat 1' da or ica memurluğundan : 

-· t,bu ıayrimcakuıun •ıtır. Açık artırma ile paraya çev-

ma Şartnaaıeaı ~6 7 940 tat ııdcrı rilec~lt ıı-ayri~nkulun ne oltiutu: 
itibarea ~40 No. ile ~ııç • •Cra Tnpu un 939 tarıb ve 87 DU· 

aemurlufuouo 1DuayfeP ııu • mnra ında mukayyeci bir parr.a 
rasıada herkeıin görcl> ı~esı ıçin tarlanın tamaoıi 7 

•çılttır. lliada yazlı 0 ~• •rda Gaymoenku ua bulunau~u 
fazla melilmat almak ist•reo er, işbu mevkı mııh llesı, sok gı, numaraaı: 
fartD&meye ve 940 6 doıy;ı na· lvyan ftöyunde turlanın. taraf 
•araaile •eauriyotiaı•ıe nıııracaat ları Hıis~yıo ve Tahır ve Arif ve 
etmelidir. .Mehmet ı1e m hdut. 

ı ·· Artırmaya iştirik içuı T t ktir olunan kıymet : 
yukarıda yazılı ltıydlc 111 yuzde 200 lıradır, 
yediltuçulı: aiıbetınde Pey \ eya Artırmanın yapıl c ğı yer , 
ailli birBalı:anıo t em D:~ itle ubu gun, ıDDt : 
tevdi edılecektir ( 1~ Of ıcra dairesinde 12 8. 940 

·Akarat iC8.r artırniası 
Me11kii cinsi /\·o . Muhammenlc.irası 

lira Ka ... 
lskenderpa1a uzun sok•k Dük.an 271 lDO 

,. 261 80 
.. 275 80 

• 277 70 
Meydan Majaz.a 8 175 

.. Esvalc Dülcan 236-1 .50 

.. .. .. 233-235 90 

.. Kur duracı/ar Bina 30 400 

.. Es vale Majaza 200 202 180 

.. Kıınduracılar .. nısfı ;.8 7.5 
Agafılbo ~rzurum caddeJi Oda 310 48 
duhuliye odası . 
lslcentler paşa • Kargir 6ina 17 50 

• Dükdn 21 50 
Do.hajlran! h ülcurnet C. • 

,, 30 
J kenderpaşa çömltdc.çi yokuş ,. 16 40 

.. Balıce coddeci Tütün lcalube~i 2-1 80 
Aya/Ubo mezbaha bahçesi 35 
Çorş albinası için Dülcan 2 130 

• • • 5 75 
• • • 6 .55 
• .. • 7 .50 
• • 8 45 
• .. • 9 80 
• • • 10 80 
• ,. 11 45 • .. ,. 13 jj .. 

• 

Teminatı 

muvalclcat• 
lir• ku. 
7 50 
6 
6 
5 15 

13 13 
3 75 
6 75 

30 
13 .50 
.5 62 
.1 .50 

3 7.5 
3 75 
2 25 
3 
6 
2 62 

9 7.5 
5 12 
4 12 
3 75 
3 37 
6 
6 
3 37 

" 12 

ı: 

Saflık Ar 
Dahakhane caddesi~ 

Sipahi pazarına ıidttı ,J 
de ünrtm:le eski mecli~ 
Jare 6.ıı lctiti6i "''' I', 
Arif eıreselerine •it 
ıatlılctır. ~ 

Talip olenların St• 
ler başında tüccardan ~ 
şan Memiş Yazıcı ıl1 mıırocaat eulemeleri. 

İlan 
Trabzon ıu\b buluk J 

lif inden : JJ: 
Mü.ıdei Maraş cıc! ~ 

transit işletmeai 1 aolu dtP 
bekçi Abdullah o~lu fdirİd 
av.kat JCeaal Hatibi• müd J 
Sotakıu~a Tosunun kıh~ 
Abdullah otlu Oaman. vı 

nada Y avri otlu fzzet lı:•t1,ı 
diye ve Kavala köyünden 

o~lu Kadir aabdamu ldmail"" 
leriH ikame eylediti So!P"; 
Kiaaraa köylerinde nk:ı ,.ıf: 
rayrimeDlı:uJleria takıiıai k• 
aadıtı takdirde şuyuun iı•!' 
ııaın cari mubalı:emeaindf' ı 

srlbı meçhul oldut• bilJrilell 
dealeyhlerdea lsmaile te 
iliaan icrH oıt karar veril · 

Belediye Encümeminden : 20-8-940 Salı güaü ıa•t 
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