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Siyasi Gazete - Trabzon 

Yurdun birçok yeflerindezelzele oldu .. 
kızılayfelaketyerlerine y rdıma koştu .. 
-:-:-------~_30_0. ölü, 60 ağır, 300 hafif yaralı yurttaşıniız var 1 
Y 1 h Ankara 30 (s. a ) - Bu !lDn 1 nea 300 OlQ altmış ıtır ve tlç 

ay Q Udutlan Oç ile üç bOçUk arasında yurdun yhı hatif yarılı nrdır. On iki 

h muhtelit yerlerinde yer sarsın- köy br1rap olmuştur. Haynn za. 
Ve i tilôflar lıları olr.ıuştur. Bu sartıınhlnr Yllıh h 0 nuz tespit edilf!memtştır. Lozan günü 

Tebrik Telgrafları 
- S21-USLAR 

~ Ankarı: ı~taob11l Erzincan Terme Fei~ket mıotıklıına Yoztad vl-v :llyetin uınuıai dert Nlyde Merzifon Carş'lmb11, To- IAyetloln her tarafından ıılbhl 
Uyanık 

Yurddaslar OSMAN SABRI ADAL 
•ri arasında bazan kat, Kayseri, Çonkm Am~s}ı, yardım tıda •addeleri ve işçi 
~b••a kıyacak kadar Erbaa. Sinop, Fatsa Zarı, Çorum. ekipleri gOnderJlmiştlr. Kmlay 

Vali 8urıda11. bir müddet önce, 
AJıgartıana ıe/en llir ziraat memrı· 
rıın~ ~a us zamcettiği içitı gak.ala 

i · d 
1 

tilifli bir tek •ftb' Ziledede his edilmiştir. Gece umumi merkezide fellketıede. fı e bt. y 1 b m 
ıeııeler kö ~Y ~ udutlarıdır. Uzun .Akdıt madeni keıasına ~atlı Jer l~in ilk 7ardım olmak ftzre 

C. Tebrilcinizc Teşekkür Ederim 

ke•elerl Y •rı, J"DdarD1ayı, mab Peylk ublyeHi ve Karamağara 350 çadır Jllz sandık burma JO 
dava •••·~·:r•d lı:edeıı bu karııık köyQ merkeı olınnk nzere Sor lu çıkarmış n 150 denk elbiıie 
ve bir ~.ıı •ra ele alııımamıı ğun knJsı clvnrıodakl bazı köy. ve çamaşır tevıl 1{"111 bnırbklar 

SAYIN OSMAN SABRI ADAL 
ismet lnönü m-kısiıy,,. Baga11 Agştgi hatır/anı 

nır. 8" nuzik iÜnl'fde bütün 
gurdtl~ıların Bagatc Agşe'nin 
haısası!Jetini taııdığıno siiph• 
goktu~. 

ıaltilde 11z.:i11::tlak Yernıiyecek lerde şiddetli olmuştur. Tnlımi- başlamıştır . 
. 4000oo E durul•anıııtar. :--:..:- -~~= = -. -

Trabzon oalisi 
Yurdumu~a en güul b;,. istilc.bal lıazırlagan lozan günil 

fl/Ünasebetlyle göıterdiğiniz hissiyata teşekkür eder sev1tiler sunarım. 
~ llU UııJ 41 ·1· . 
eııı.11·-a•k V••yııı150000 Nu··mune hasta- N f' ··d·· .. 

Yaylalara -
1 akııı halinde bu 0 IQ mu UrU roç ed· 

ot11rdu1tıar1 ve 'Yor ve, rerek k k 8 A •f 
C. H. P. Ge.el s~kret~ri 

Erz.urum Mebusu 
Dr. A F. l UZER 

Bın h11·l.r.aç örntk daha öğrendim 
Sörmen,,ı,, Maçkada t1e yurdun 
diler bi, gerinde yine bağzı oa· 
ıand~şla, şipheli gördükleri kim· ollak Japtıkl ferelt davarlarıııa nesi inşaatı tet İ ı rl 

•iiıteııit h darı ••hada ııaenf aata çifteçamlıkgazinosu sı/erı~ ~aka/arına yopıııp hüvi· 
get/erım isbat etmelerini isiemiı· 
/erdir. /jlln/ara br.nzer ii.1 oalca 

da ıu Yalcın/arda Bc#kdüzü'11de 
ol•uşlur. Kôg enstitüsü 6/naJtnın 
p/tinlfll 9opmak için BtJik.düzun· 
de bıılurıa11an mimar bir ağaca 
çr/carak. bi,.a salıtuının fotoğra//a
rmı çekı!Jormuş. lJunu ıöre11 kôg· 
lüJer lıem.rı ağacm dibine tiderelc: 

u 11t ıaQ d ' Jorlar. ll&zaaJarı Y•pı· e i iyor 
Ya1la bud 

deva•lı ibtıJ·f ııtlaruıdaıı "•ku 
a •• ıa·b· y 

araaındalti ab L • ~ ıaı bir kütle 
b Cll5aızlıt · -ea , üyGlı: ıı· •ıu oalemek 

Çi k •l•etlerd 
L il G da-a &iyade eo. •aydır. 

çı,..aralt adeti b" fUUrı ••hadan 
haliıado biiy6 lı: ır •iair dalrası 
. . ille v 
ııtıciadıada J e reııiılemek 
Ü • o •11 ltu 
lerıad•a .. •nJaı111ulı~ 

" -•aı re re lltiıacelere batı b ç 1 çe iptıdai 
... ıı., itiyatı ı ır tıkıaa kötü 

. •ıır. V . . 
••ıık bir c:e b •ııyetuı pek 
ol P e •rzettıt· • ruıı C11ıab · 1• 1 röreo S.bt· urıyet Var · 
iae ~ Acia,t alta.,.._.. be ıa_ı bOıaıaa 

' 11lde tetL·LJ rı u İfler 
••ı u "'" erde L 1 . &&•ci11t ıb . • •il ıuıuyor 
•e .... L_ tıliflarıaıo • d 
it ... pl b •re eıı ~ o&. • •tladıfı Ye bu _ 
Oıle .... L il aafaa(arı baltL d f~DO L __ , J8Plf "la a ıa. 

uctteli •• •akta oltlotu 
1 b· Çok . e. 

ır Jaadiıedır S levıoç uyaoaırııo 
lıere VıJilli~ ıı.o" tetkık ol111a1t 
Akra b 'l-hıtoa 

Y a at Y•yl 1 •rtalarında 
de • a arı11a ·d 
Ve . elDIUQiyetle ha rı ecetini 

rılea rap ber alıyerıaz. 
le &·ı or ve Y• 1 

1 1 edi!eeek b· Pı •o tetkikler 
fetile niAıaı L ır lto•iıyo• marj. 

,.;,arara ba • 
• •uıetJe biltGıı . . tlaoacak ve 
eQ kıldırılıcıkt ı .. tıllftar köitüQ. y ır, 

•yla hudut · 
• kaldırıl•aaa ~ı~~lırıouı orta. 
YciecUl•iye '4• Yıla1etiD tarihine 
••aktır. eter bir bacti .. 

Beşikdüzünde 
lozan günü 

l~zan ıulhanrın gıl dön.. -

Cernaı Rıza ç 
ınar 

eıılc ,J.· - J ""'" llzunr.ıe hararetle icat .. 
,.,,., I oe Hı ile •• 

· a t•ı oniindeki 
rıış •aha. hıgeca.n/ı tua-
rata •ahne elmuıt•r. 
Toplalantıcl.ı e•ı·•m le 

• ~ en ur. 
1c"'uallimlerinden Ziihtü 
- ea hııllcevi reisi O uc11 sman 
ı1 •11 l•r•Jınde11 lo:ıan 

0 f/alciget;111 J • L. 
n/; uaır aırer 

'a111 flt.ril,,.;ıtir. 

ı Ali Becil Pulat 
I •anlcaaı id 

ıınd, are nt.tıcliıi 
a11 •e •dci 6 ••dca11 Ali B .me usla. 

11•11 '4,.A: •eri Pulnt 
llir, Qredura ı•larimizt 

---Şelırim;zde yapılmakta olan 
nümune hastanesi İnşaatının fen 
ni k11mı11ı tetkik ~imek 'iizre 
Trabzona ge/JiHerini bildirtliii· 
miz sıhhat 'Uelc.aleti mütehassis· 
lcmndan .>119/eltin Alevcan İle 
Nafia vekôleti yüksek mimar/,,. 
rından Erip Erbil tetkiklerine 
•eoam ıt,,.ektedir/er . 

Mülehasııslar hastanegi İn· 
şaat bakımından tetkilc ettikleri 
ıibi 11aziyetl hazıra dulayisile 
teelıh•r eden inşaatı• ikmali 
için ne tibi tedbirler alınma11 ve 
me•lekıtin bir an et1el bu lcıı· 
metli esere kao•şması için neler 
yapmak lazım g&ldiji lıusuıiurı 
üzerinde durm•şlardır • 

Bugük ve kıymetli bir sıhhat 
müuusesi olan Nümune hasta
nHi ya/nıs Tabzon içitt degil, 
şarki kara deniz oe •o;u için 
gepgeni bir f.larlık olacaktır. mıi
teluusıs/arın t1ereceklcri raporla 
bu eaerin, bir un evuel ikmali içi11 
icaôeden teıobbüsler yapı/acalctır. 

~ 

mübayaatı 
F. T. S. K. Birli;; moloz 

mev/ciındelcı Borsa pt4:ı11rın<ia 
müstuhsillerin elindeki edci 
mahwl /r11ddcları mübagaa 
etmektedir. 

B;, kaç günd~nberi yoptığı 
•erpest mübagaaaa m a l ı n 
rarıdımanııaa gör• kilosuna 
l 2 den J 4 lcuru1.a le.adar /i
!/at tJermelctedir. 

~~ra?z müstahsil bu. mabagaatı 
agılcledagrnadıjı ve Borstı pa 
zu;ına alc~fl12dıjı için mal az 
;e flle/cte Ve lc.enar hut:alcta 

ırlııcılaı'• 110/c 6alu1sına de· 
me o g 11 g 1 l O kuruşa mal-· 
arını ellerint:J, ,_ L 

tn" l en ''"arma"· - ır ar. 
Biri/le 6 . 

t q 'f10Zl!Jeti ti Jc./c t 
alaralc müstahsil ı " a 
lcileia 4 ~ le malına 

, • uruı /<ız' m kl b- -L • ver-e e ugu,., gard 
h· rm •e ee 

~ ızm'!t efoıiş olmalctad , ..... _ d "· 
teke11 d' 

11 
• Dlifu1 P 1. . ---------.::: • . ır Poli · o •tık.. b .. t.. • · - • ıyas•d hlc• 1 

1 u un sıyasaları baı 
t 1 • olduğıı . .,.o llluıtur T" k 
u~)ete b•il aı • nnfu1 ai· ur Devleti de her 

lS':':._~k için 20 İL~-;~·~· da çok sağlam 
_____ ,__-.--ı, L&..... Ş iN PAZAR günb 

·- ·- ·-~ 

Vil'1gslimi~ nafia nuJJürü 

B. Arif Trakgada yapılmakta 
olaıt golura lc.ontrolörlüjilne nafia 
velc.ciletincı tagin ••ilmi ıtir. Va. 
si/eseoeı ve diirüst iı gören kıg 
metli 11afi• ınüclirümiiz B. Arif 
Trakgadalci yolu. ikmalini mü
teakip şehrimize avdet edecektir. 

8. Arife lise ve haıtatıe in 
şaatı lco11trolörü B. Zclceriga •e
kti/et etmektedir • 

---

Beden terinı••İ genel dırelc.
törlüğüniin geni nlsalftnamesi 
mucibince memleketin her tara. 
/ın'a ıınçilıi teılciltitlandır11ta 
işi hızla Ôeflam •ime/etedir Böl 
gc11tizde de faaligetine devam 
olunan teşkilallandırınra iıi kHa 
"' nahigelerde hatta köylere k•
dar teşmil eJil~relc. 15-20 gaı 
arasındaki tııkiltita dnhil gençle 
rin milcdarı tubit edilmiştir 

valimiz Osman Sabri Adal lcazr 
t1e nahiye/erdeki teıkllat iş/erini 
bitirerek buralardaki a/tikadar 
zevata lôzım gelea direktifleri 
vermişlerdir. Bu husmsta alcıam 
saat 19 da t1alimizin riyasetinde 
parti bi11a1111da toplanan spor 
kuluplorına mensup idare heget
leri gençlik te,lciltitımn ıehir da 
lıi/intlıki lc.ur•laıu üaerinde fÖ· 
rüımeler gap111t1ş/ardır • 

--=-= ~===== 

(x:ısa.ca: ) 
Yemek fiatları 

Sabahlara kadar davam eden bir 
neş' e içinde açıldı 

Bütün müşteriler büfe fiyatlarından 
şikôyet ediyorlar 

Belediyemizin en güzel 
eserlerinden biri olan çıf fe· 
çamlılc gazinosu Cumartesi 
günü akşamı yüzlerce aile
nin i~tirakile ve sabahlara 
kadar devam eden bir neş·e 
içinde işlemiye açıldı. 

ÇJf teçamlığm gazmo ta
rafı baştanbaşa doldu ve 
blf çokları ayakta ktJldı. Ge· 
rek gazino ve gerek Çam
likta bu gece ıçın yapt1rı
Jan elektflk tesısotı bütün 
o civafl gündüz gibı aydın· 
/atmıştı. 

Halk çok memnun .. 

/ar çalmıştır. Yalntz bütün 
müşterilerin büfeden şıka
yet ettiklerine esefle şahit 
olduk. 

Bır şişe biranm .55 ve 
diğer her nevi işretin üç 
dört misli fiyata satıldığı 
ve sonrif limonata vesaire 
istiyenleıe, yoktur. yemek 
yiyeceksiniz. şefclind~ 

cebir yapıldığı görülmüştür. 
Halkımızm. içmde bir ,Jazi
no yapılsın diye üzf edıği 

çif teçamlik iJU şartlar kal'

şısmda rağb~t göremez. 

Tehacümü fusat bilerek 
müşteri/erme alabildiğine 

r;üklenmenin ne ahlakımJZ
da ve ne de ticar,el kanun
lanm1Zda yeri yoktur. 

- Arka•ı 2 Je -

Bürhan Belge 
Maihu ... t umum müdiir

lü;a baş muşaviti Bürlıan 

- lrı oradan! demiş/ r. Mi
mar, bin el reden au ıatirerck 
moJtı•dın, crnlatrnıı. Para eder 
mi '? 

- y Qıa/c hemşırim 1 Jigen 
Mefırrıedcifin önünden /cim kaça. 
bilir •. Kö!Jltılcr Mimarı agaçtan 
indir,_ifl•r ve karakola kadar 
g5türıip "•ziyıti Hlatmı,Jar. 
Nihaııt lı~lcilcal anlaşılmı,. Mi
marın işi. be/k, biraz ıeçikıniı, 
fakat ;,rı. randa gu.rd oazif esi 
yapıldık' ıç;,. bunun ,,. elaemmi
!Jtii oıaôili,. 

Karıları'n.ız bahasına kazan· 
dığımı: u:ıta,. ujru•da hepimiz 

h• ıelr.ifdeUYQrııgız. Ve 6urıtla yerde• 
fÖi• kadar lıaklıgız. Nı beşinci 
kol, nı oltıtıcı kol bu uganıkiılı 
uguştuta''"'~ Milli. şuar we oir
lijilı atıŞİ İçinde Jıiçbir fesud 
mık.robu bQ,.ınamıyacaktır. B• 
münasıbetle 'ltaiürk.'un çok güzel 
bir aözii lıat,,.,ma ıeltii~ "Mem
ba/arı JılfİCte olan nehirler mem
Jelc.ete tıılıara getirir J ,. 

Pasif k0 tunma deraleri ve 
çarpık tlİI' düıünüı ! __ 

- --- - - 1ıı· Uza4 9"'1(.ın Jıerlıanıi tı ı-
k:: lcarşısırıdrı !Jarddaıların ıs/i~ 

l ... alaı 1 • • le n bif dt au anmaır• . ıçın gere ~- • 

Tr•bzonun yabancı meml~ 
ket/ere kadar şöhret salan 
bu sayfiyesinde yeni gtJzino 
nun inşısile ilk defa biiyle 
görülmemiş bir kaynaşma
dan herkes mütehassis ol
muş ve belediye reisimize 
ayn ayrı teşekkür etmi#er
dir. Çifteçam/Jk. hayatrnda 
hiç görmediği bir ragbete 
sahne olmuştur. ve tedbif/erın kendıJerin• oıre· 

tilmesi 111aksaı:ti9/e yurdun lı~r Hel;e lc.on/erans fltırmek Ü%ere Jd ;; J, hır Halk arasında halkın gerinde o u"'" burada a 
derin memnuniyetine bizzat 7 ajastosta AnlcaradGn 1c:h· talcım dersle,. vıriliıor. JJazı 
~ahit olan muhterem Vali· rimize gelecektir. Arka.ı, 2 de 
~ °:-:-':':'::':::----------~--------......__ __ _.. ____ _ 
miz Osman Sabri lldal hal __ GöRO.ŞLE~ oı.ı_y.Q.ŞL_A,!! 
kımız~ hitaben: Trabzon J 
halkımn en çok hissedilen 
ihtiyaçlaflndan birine cı:v6p 
veren Trabzonun bu en gü 
ze/ köşesinde yeni bir eser-

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir gezisi intibaları .. 

le karşıl•sfığını. ha/km 
memnuniyetinden dolayı Meırutiyete ktıdar bu f&· rolloril1i, •ıblP \re yasıcılarını 

. b birde rılnıı resmi vllA1et raze· aıraslle yuıııı&!( için en eski sevınc duyduğunu ve u e- teıl olan •• 'rı·"bzoo ,, c.azt'l•- m 8. 

- 24 - Goç.en aayıd111wıb~ 

· .. • ' gııze1ecl ve 11lbaacı olan serı vermekle ~uammer sıle vilayet salnameleri cıkmış· Oıima:ı Nuri EYJJ>bo~'uguo m•· 
Yarımbıyığın Trabzona bü- tır. BugUa elde ne Trabıon lılınat ye batıraoıoa murracaıt 
yük bir hizmette bulundu gaıetesloio ve ne de saloome- ettim. lıtedialm uıaıomııtı ttl .. 

Şehir dahlliada adedi gtınılen, ğunu ve zamanla J:;ı/ffibi leria llun bir kollekslyoou JOk·ı mııdı ıı. keı:fif h'ltır:ıt ,
8 
mır 

gtıne artan lokantaların ıınıflarını eserlere silsı"le /.c.rUI eııı·re- tur. RJSWi Tr ... bzon gazetesinin fuzıı:ımda kalanı ?crmege ,,_ t•friJı: •lm•bl.zlo Jıeplfnin yllkselı: --~·· k k d h 1 ti k u·ı .~ 
ı ı 1ı: cek der•ce,.1 a/tt"//"'cag·ını pe 0 8 ar e emJı ff yo · !>ur kaldım. ...ı enıo bfldıı--fia• ar • Y.,.• verdllrlednl gornyo· .. uı lı' "' aa da salnameierln ber bakım- ıtnl dıterim l ru:ı;. Gıda maddelerlnıa azlıtı, çok· ye A11 P'f'fier Y. b 1'

411 lugu Ye içerd• yeUımeılJe •lllkah ı·ıya arun ıyığa dıa, tıırlbÇ', Cı)~rafy ca, ikli· Meş1.ut11etleıt hicı 'fi'; 
buluaao ve bu bakımdan ıııevslml ~ı4fl1i"n teşekkür eylediğini satç1, zlraatça, ç~k iyi mebeı knd..ır c;ıksn lı.ezet~ v •edl 
anre bir değlşikHiı tabi taat .. ıaıım JÖylemiı ve halkımıza saa. Ol•ak .itiatarlle deQ'erf vardır. alar şunl"rdır : •-ıııı..... .... ~ireliıı bulun.. yeaelc flyaUarıaıa ,.1 t b b l 
ı.t1ıı11r •d•ı•r•k ooraai ve meşru bir ue ve ahtiy•rlik dilemiştir. Bu mlloaı;o el e vi1€11et1n Feyiz, Lbal, 
hadde ten~u •••aaınıa ırıldilloe Çifteç11mlıki11 htJ/kımıza her yıl boy e b•r saln me, yıl. ret, Tıtrlk Tem 
ve hatta ıaçutt .. balla. arfıC/I /Jir film gösteri/mi(", lık De~rt!tfilesi çok faydtilı Ob· ı zetelerl. E Halkımızın, lıakh olarak ıtınltık .., Ö' k d 
ıik&y tını ınuclb olan bu haliiı. ünıı. Ha}evi berı 'osu v . _ CıjoHH a~· ed1:ııiz. şaa, ş 
:':'.. a•1:1 ırnMtııı ve tarifelerin )"enı ' " 8 parıo 1 .Me~ratiyettea ıPr• 

-•...... . - -~·4-~ ....... am,7 iace :ii~ takımı illrdo ,;ıı111• ..-..ıı Te 
'-

0
4' İlllllıt/i h•v• v• f••ıl~ .,.,.. 
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il .ee- 1 

'~J~:.·~:·;.~.~····" Milli Şef, Anka raya dön- Uyanık 

Yarba~B~ t!n~ ~~kla: ~yorki /ne~nk~~~~~.~ili!:e~Ya~.!;!!~~:~ ;:;;~~?:f~If::~;·.~;;~ 

::z :ı: 
r~nfyo/ ·-J7 Temm.uz 1 

~...-----...... ----
Jl:~~~de ~~et 

Trabzona ayak bastrğı kadından ürkek a/Jşmış o· bu sab•h ankar;ıy11 dönmüştür. BaşYekllimizin dün Is- ıö~ügor "e elbette faydalı da olu. 

gündenberi geniş bir sem· /anlardır. ttınbuldan ayrı/irken Cumh11rreisimiz Milli Şef ismet gor. Bu ar.ada bana Ja oir vaeifc 

patiya mazhsr olan ve s~- Bu kısma dB1ıil kimse- lnônü Başveltilimizle birlikte fi/orya deniz küşkünden "erildi. Baz' kitap oe notlar karış 

- . Kış geligormaı. Y°' 
hafif iişüm.eler haşlamıı ~ 

- Yok, canım I Na 
hissettinls ki.. Daha f 

zaman 'Dar 7 
kiz, dokuz yıllık bir mesa- fer, lJYrice iki smıf üzerinde Haydarpaşaya gelerek kendisini teşyi etmişlerdir. tırarak vazifemi elimtlen geldiği 
fe içinde. bir asker. bir müta/ea olunurlar. kadar baiarmoga çalıştım. Arkadaş 

- G çen gün otoiiJ 
giderken Ş vki S .. 'DoŞÇ1 

lcürk g~gmiş gördüm I sporcu. bir idareci. bir ar· il: Manevi kı/Jbıkluiı Ziraat ve f icar t v kill ri anadoludo lar.ım da ayni ıekil~e .h~reket h · cttıler. Fakat, r1edentlır bılınmez, 

kadaş, bir dost. samimi V!J I~ bir maksat gÖ7. tmeden tetkik seyahatin devam ediyorlar h~::ı u~al<i I bu hu~u~ta garip 
kamil bir insan halinde şah· sırf fıtrJ ve ıktisö bi olar•k sozltr ıoylerrtiş/er ı Fılan, tagga· 
siyetini belirten Bar Tahir tabidfı saniye hükmüne so- lf nkara 30 ( A. fi ) - Ziraat Vekili Koay11 fİCli· recilikten ne anl•r ? falan, ze/ıir. 
liaykalTR Doğuya nakil ve kan ve kadmm tahakkümü· ret Vekili de fidana ve Mersinde tetkıkatta devam et- li gazları ne bilir? Bu vazifele· 

tayini haberini duyunca ne şikayetsiz bir ı ıza. derin mektedirler. rin ihtisas ıahiblerinı verilmtsi, 

bl. mesela iay1ar•ciliiİf• bir sııhaga, 
herkes gibi ben de üzül 'tevekkül gösıe en er· 8 R H h 

k 1 Om b zehirli zarların bir t..imgueere 
müştüm, düşünu··yordum ki; ek/~rd1T ki, bunlara "zayr./. U gar • n aVO mU are e- B / .- "· s. fJ söz. eri sögliyenler 6u. 

Büyük günlerin askeri lı kıhbık .. denir. Dobrice için sinde Almanlann nan için dersler• devamı teneuiil 
merasimlerinde, köy dernek B: Man v1 kılıb kltk vas sogmışlar ve telmemişlerdir. Bu-

leriode. Halkevi ııile fopfan Fim haiz olmakla beraber hal çaresi 15 tayy.aresı• nu bir gana b' r aka I ı m 1 
r d b ı J ..1 k b k - Hir kere, bu der•lcri vermek foarm a ve aıo arua en· aş s kadmlerm nazdrlaflm 

disinl görmeg-e al!ştıg~ımız üzerine çekmek ve k<Jdmlar bulunacakmış ! dü ürüldü için ,,aksek ihU.asa lüzum yok. 
tur. Elde muayyen bir liilimatna. 

Baykafddn nasll ayrılacak alemmde zarif görünmek AN ara J{j ( • a. ) - !inkara 30 ( fi. il. ) - me " rdır. Sonra, dersleri tJeren 

tık? .• Fakat sebeb kuvl'ef· Üzre hareket edenlerdir. Royt~r ajansının hiikr~ş lngiliz havB Nezaretinin lerirt hepsi yedek subaydır. Bu 
li: Vazife çağırıyor.. Bunlar. (Hercai kıltbık) mııhu.biri ~I! [ıtJ damelltedir: tebliğine nazaran şimdiye 1 deslf!ri oak.liJJle iÖrmü,lerdir • 

Trsbzondan 11yrı/madan •diyle DmiırllJr. Bu son kıs Hitlcrlrt Römc1., Bulğ r ve kadar •iman heberlere göre Bize haz.an •eren. tanlcldci 

önce onu bulup açllğım an- miJ misal vermek Ü{re Hüs- Sloroak dao~tli erine sö11le- lflmnnlarm s~kiz bombar· lerin lı• ha/dk.atı iıarlcuttn iıt 
kete cevap almak suretıle nü fi/kanla. lfadri Mesut Jill ıcgler h kkır.da. heRÜ.% dım11n ve yedi 11vcı taj'ylJ bildikleri "e hiç derse ıelmedi/c. 

-
1
., d h tıra- b"' hiç hir w:a/.t:.m••t goLtar ;0 • resi düşi1rülmüş ve n,qllız lcri haldı böyle ulaorta tenki 

gonü ıer e yaşayan a evreni göstere 1tiriz " ... " 1 ' ı d bl tl ı ı ·d· B 
t '- B ı- d ı d l erin e r çoğu hasara ug~ - e ge lenme erı ır. una çaı pık 

smı sütunumda da y şa - Haddi z11tinde kı/Jbık ol· nat • ıar ıo.et a am a- d- - - d d " ? ~ l rınuı Sofya•• Döbrice me ramış ve yaımz biri düşü- uşunuı enmez ev n• enir 
mak istemiştim. Çok guze mayan adam, ulu orta kr ~ rülmüştür. Vatan Topragı 

/aş selesi hakkında bir sureti 
bir tesadüf işimi koloY - lıbıkl!ğını iddıa edt:nlerdir. J 

B h tenJige teklifi ile dömneleri- aponyad 11 tırmılfı. Mektupçu BoY _ .e llsıl mühim olan ( osrf C - ne de iııtisar •Jılmel:tet!ir 
çet Ertam ziyarete gittıgım kıltbıklar) dır k: bunlar D•laa r.igade 11 zilerin Brıl- f ngiliz COSUSf uk 
bir günde Baykall;ı d11 kar. yeni tlJredidlr. ıarla iıin Jojratlan aojr•-
şil•şmıştık. Bunlar için memlekette g• fit! gAkın ''' atlJı r•men· tohmetinden 

Gür ses/le bir kaç fıktl1Stn.ı bir tosnif yaptJral: bir te· lerl• "•' ecilmcslıd tafJsige 
dinlıdikten sonra mas11 şekkül vücuda getirmek is 1ttilclt1ri •an ıtlilmek.tt:dir. tevkif edildi 
üstünde duran" Yenivol •• u tersek kurumun rdsliğlne Hitler ve Musolini ile Ankara 30 ( "· a. ) _ 
mütale•ya dal!şmd11n isti by11k c ke•bedccek t .. k kişi Röıterln Ş njh11.gJan 6if. 
iade edert.k: Dr. 8111 flbdullahi qöstere- görüşUiler ve döadtil(?r tllrdijine ıörı }•JlenfJa /n-

- KilıbıklJk içit1 l!ÇflğJm biliriz. lfnkara JO ( 11. lf. ) - tilis tcbtısınd ı.ı en bir lciıi 
anketi takip ediyor mus1ı1 Henüz bay8 m gelmemı1 Slor•kya Cumhurreisi ve tlf,/ik edi/milfir. }ıulen ajan-
nuz? dedim. olmasına rağmen. ılmdiye Başvdkili Hitlerle g6ruştük- sı de 6anıı t11gitıl d• tedir. 

Cevabı şöyle 0ıdu: kadar gö~terdıği ht;/ ve ta· ten sonra mtımleketlerine mekluı.f 6ııl•nt1n JJıilizlarin 
ilk d son dönmüşlerdir. Rom•n B~~- hffpsi caı•ıl•lclo. su,.ladur. - yazı an Yazı 'ltrdan anlaşıldığsna göre 8. 'I r 

k 
.J h ofr d vekili ile Hariciye N11z1Tı l111ilterınin Tokyo biiyiilc 

ya arıar epsini u um. Hami Kunuralp. kılıbıklığm ,ı n c d• Musolini ile görür:tük- elçisi }«pon J&a.,.lcige n•zırı 
Sizin tahmininizcıe 1ezla bütün zarif ve ca,'Jlı mlsa- ~ ı k ten sonra Bükreşe gelmiş· i 11 ıöriırıa4ıtü.r . 
bir allka ile bu on eti ta /ini teşkil etmektedir. Bu 

/erdir. Hı'tler 

Arlcadaıım Falıri Balantekt'n 
Hallce~Jindı Jlnlrditim schirll 
zrulardan korııntnrı dersini '14!· 

rirk. m şögle bir ~ös de •Ög/•di: 
- Zehirli gazlura karşı eli 

misds a11lattrlım ı·••ıtalardan 
hiçbiri yolcsa gıJztllr.o!Jıın JJerc 
gııtıp bir to1rakla bıırnumuzun 
ctraftnı Örllllsliyiz. le.ısa. bir %0· 

man ifin tle ol.a bir avuç toprak 
bizi k.c>rur .• 

Bıı 1.öılerl lıittikte,. .01trd 
lçimtlcn: 

- Alı, 6a •atan topr•fı I 
detlim. Va bir ıairimizın ıu mı.s. 
raJllarını tekrarladım. 

Ne ıSMıas bir ılfa oar bıı 
vat11n topralıntla 

Bafrımı bu Jc.t dinsiA lıtp 
ç.Jctili• emekler I 

Ceridci Feride 
kıbediyorurn. . ,ney.anda B. Perfet•i de soy· •------------ı 

- O halde. sızirı de mak hatall olmaz. vardır ki. bayan b•Tına kı· t • 1 Mır daire başlc.armnız iıaınf. 
- l" ki · · ·1ar rie ki B ISrar e mlŞ yetli bir iıems•rini• hır y:ırtlımına soy ıyece e11mz ,. me u memlekette ccınacak lıbıkliğı y•kıştırn:Jay11c11ktır. • 

r. 
" 

J 
'
sen/ h A ,_ A ..t JO tııelc.kur ederle.en: " Dııudu"'um - a ii ... ste z e- halde kıbbık. Dr lbrahim Bir •r•ya n•/t1>n do··,, k2· ıu;ara A. ;JI " ww .. .. R4 t · B k h min,.et •ıt şıllcrar1 Alılerirnira al•· 

- Giirdünmü ıu kulı 
asığı ? 

- Fakat onan Jcollfı 
asılc değil I 

- C"nım iıte, ant 
ıın 'a.. Yariigüıü. her I 
dtjişrniı I 

- Aman, se11 de.. flı 
gal olmaya değme~ I 

- Geçen tün köglO 
birile paraşüt ve paraŞ' 
me•zaa ii%erinde lc.onuıu 
ti.ek. Köı!ü 'OatanJaı 
lci: Bagım hu p:J11ııiitl 
gere inmesini. ,.raşüıçö' 
de on do.kık• lcadt1r ser 
ledfgini, h~r şegi. her 
bize ö;rettiler. HıiktirTI 
Allah razı olum. ~il 
öjrenmr:k çok lazım, f 
bizim köıe. Jeğil bö!ilı n 
raşüt, karga tirse çıka 

- Kumar merakı 
mıı? 

- Her f ogdalı n 
tesirini gösterir. I 

- Karince oe sivri 
ıeneıi galiba I l!Jilha 
ıioriılnelcler, giin açı 

k11.d r Allah /cerle.usu 
meden, merhamet tio 
taşımadan yorgan ı 

sokar ııoi mathiş dı 
kalcıgorlar I 

- Bunlarla 
Miil•mcr, költ.i.i kurut 
mı? 

On• 6idm ııhhat 
rü JJ. Şt1hap l>Uirl 

- Belediye reisi 
çok seodiiimız Ma 

men şimdi.. Okmandtr. dm, ea ta/lif morzuu koca· b g erın ii reı mıı a- ne" lbl4tına ( CariJci F•riJenl· 
Bu müsaadekfir Sözü iC'!/. - a .. r,~ kılı b I kt. n I ki . k b I irinin l>ildirdijim ~8re hit- ıanı •• .,, n. • ıannı çe lfırmıı te u ur· ler ra mm baı-oekili .,e h ,;. zfo ) tauasıutunu ... " Ji.Qr. 

dince cebimdf:n f1Dt defte m"'ksat "l l ~ Jc t hı" b / / k · l Bu dil scideleımui zamanın· - Oiobiiste ytznı 

Y arımhıgıjı azıcılc 

mal istigorurn, nusıl • 

l 
u r ar ı • a Ç ır eş ne ı cıge nazırı i c gaptıgı gör/iş~ 

rimi Çlkarıp yazff1BYa mü - Evde, k~dma ait iş- libıkliğı 1akı~t1rmazl melerdo etno"'rafık lıarit•· tia .• Ccriticl Feride,, terlc.ibini sigara gak/ .• 

h b . . et alttım . ..1 I l h 1$ yatiırgamıgor mu.uıuız ? B. l•· ç f l ,_ eyy• ır Vl.'Zlf • lerı •t! görenıer e it/ak Bu böyle olduğu halt/o tir östermiı oo riimenganın - ı teçam '" 
8 8 k l ŞÔ11l b · . ı 1elc.lc.fir• ha.miget sahibinin, ger. 

ay ay il • " e ır edilir. bizlere no oluyor. Kondl ıoı.Y .fle pcışte ile doilr.adan sunun açıLdııı gece ı,/en .i -tJ de11. bır tıımenrıci y«rarak ıalge. 
parça düşündü,. sonra f(I/Jbıkl!k ait~ h11yat1nda keadimlze tuhaf •dlar ıcad oğr11?a milmkun olduğn leli bir .. lıtagfurullah reisı muh daıoetiıi~r büfeden 
ilnlatmıya baş/4dı: zaruri midir? ediyoruz. kadar ço.huk müzakerelere teremım, ııüçi~aııe bir .azifei lcalmamıılar .. 

·• Kilıbıklrğı şahısı,, üze _ Bizim memlek~tte Bütün bu soylelliklerlmo başlanması lıua•unda israr aatanige iy/a e1lrdi• ı,. mi 0 ;. - j k.uru,Luk P 
. d d evveı u etmi~tir. k. ·~ k rm e arama an ' mu- kılıbık/Jğı •ile ıçin z11rur! ral}men Cemal Rızarı t•t- r ·----·------. ..:9_ec_e_,_._.______ lcıır•ıa so tarutursı 

mf bir tasmfe tabi tutm~k addederler. kikten •onra aaladım ki. F d k M h 11 J kim mumnun k.aLır 
ve sonra ş•hısl 11 

Bvstere· Bıına ktJlirs•. kı/Jbık na- o kılıbık/Jğı ~vleam•den ôn · 1 n 1 ÜS ta Sİ er İne ----E-.,,- ,etin ş 
cekleri t zahiife BOre bu mı altında olmayarak •lltt ce luınlmsemlş ve eYlenia~ s· d O/fi ds nr:dır ? " 
tasnif içintle ı11ıifa'ea et- htJfotmd11 samimiyeıi tesis ce derhal icabattnı yapmltk· ır mü detten beri alım ve satımı dur- - Me"lcı muhır 
mek iktlz• edef· Bu bakım- etmek mümkündür Esasen ta es'·.r:c:ri geride blfakımş ?1.uş olE.n Fınık mahsulu üzerinde bugünden mal< ı. 
dan kı/Jbıklığı iki büyük tek cepheli ıle muaşereti t1r. Do!)rusu bu liyakotı ıtıbaren piyas~ açılmıştır. Fındık Tarım Sa-
gurupa syırrrıtk. 1121tndır; boyle mutelevvın bir halet t•kdir~ ş!Jyand1rl tış Kooperatifleri Birliği ortak ve ortak ha-
biri maddi. diler~ ;crıevf. içirJ.de muvazt.nfi bulam11z. Bir de şimdıye kadar ri_ci Fmciık müstahsillerinin fındıklarını iyi 

1 - /.1addJ t:ı ıbık r: Müsavi bir muvazene ankete cevap verenler ara· f 1 l 
Haddi zati ;e I bo ;·aratmak içm mütekabil amda en inct: tetkik mah ıat ara mubayeaya başlamışbr. 

vasıfla rnuttaS1 0 rncdıklan sevgi ve },·aygımn olması sutü veren dişçi Cemil 'i Fındık müstahsilleri bu gÜnden itibaren 
hıılde her haf1Bi rnadd bir lazımdır. tetkik etmek iste</ım f•kat M~Jozda ~orsa binası önünde ki pazar mu-
düşünce ıle kad~.n~ kuı kut· ıtülasa kıl!bık!tk aıle sa· heni.J.z bır netice isllhs11l haHıne getırecekleri fmdık:lar satınalmacak ve 
han alım ve gorunerı/udir adt:lini tesis yaraıyacek e· ademedlm. b d JJ . • r k k 

de k 1 c e e erı peşın o ara endilerineverilecektir. 
ki. bu gibi/e~ 

1 
tbık/lk saslt bir vesıle olamaz ka- e•ilJ bu kadar ince p~~~~~:..~=~~=~=~~~~~~;;~;;;;;~ 

namı altmda toP anan bil· naatindayim. Şu da varkl. t~tkike sevk eden saik no 
cümle harekfit ve tezahürat kilıbık tabirinden sn çak idi ? 
şeytanidir. sinirlenfin kadınltırdlf. K1'ıbık olduğundın mı. 

Bunl•r. /3l1Y9 mn ecdat· l<endil~rinin hakimiyet yoksa kt1dm/Jk 6l•mine şi· 
tan müntekil servetı'ne, bi- ve tefevvuk/arma delalet et tin görüna ek lsteyiılnden 
rikmiş par4sma, 1'11~ vcut tiğı halde bundan hoşlan- mi, işte burasmı tayin güç. 
emrallgayrir11tmkulesıne göz mazl11r Netice k1'ıbıkltk mevzuu 
dikerek aşıkane rollerle ve Kaduılarrn istemediği teh /keli b mevzudur. Er· 
türlü uysaJlıklarl;ı bu ser- bır vasfı erkfklerc isn11d keklerin bu iıi daha çok 
veli bıtlrme#e kasd ed.._rfer. etmek doğru mu 7 kurcalama tın• mahal yok· 

Maddi 1' ıbıklara " Mü M~sela ben kıl!bık dıli· tur. Son sözüm,· kı ıbık di-
rai kılıbık ,, adı da veri/Jr. /Jm dediğim zaman. isbtJtı· ye şuna. buna sual •Ol'. • 

-~~M~_ "n vl kı/Jbılılar: nı isteyenlere, gidın baya· caıma ev en dt de o'dugu 
T6b 'an olt!1..1ğu k a.r. nım• sorun derım. Bayanım nu ani• ... ,. 

daha çocukken anasından bana kıllbık derse, ben tle D dikten soMa gevrtk 
karkara/.. büyümüı. retiş iı kJ/ıbıklığunı kabul ederim. bir kehkah• /ırl•ttı. 
.,, b11nua neticesi olarak F k t mutlak 0/411 bir ~ey ÇCJLff 11 

Fındık kültürü Ve Fınd3k ziraati 

Trabzon lisesinde talebe iken gazetemizde 
"T ra.bzon tarihi,, eserini tefrika yaptırdığımız 
tahrır arkadaşımız Cevdet Alap'ın oğlu Mu
zaffer Alap'ın yeoi ve çok mühim bir eserini 
tefrikaya brşlıyoruz. 

Halen Eski,ehir drayfarming istasyonu zira
at istaryonu miihendisi bulunan genç ve güzi
de hemşehrimizin bu yenieserini okumalarını 
bütün ınünevverlere ziraatcılara, fındık müs
tahsilierine tavsiye ederiz . 

- liıışt ı·ııf ı 1 
Çtf teçam/Jk mı 

r• fıillkm arzu 
dakika ıçm bütü/1 
tml temme kiifl 1 
şekıe sokı.ıl111uşf1Jt 
na/kın zorıdn11cagt 

nn ıleri surulmesı. 
sogutmaktarI /JI 
yarar ve sonra 
z•nçlar neaerı ve 
mm etmwor .. 

Bu şeraıt alt 
çamllk sorıer. de 
lihaz1t mukavet 
melı ve gazmo; 
ışlerin ehli olan 
verme/Jd1t. llf 111 

bu mevsimlerdi 
zıy•fetlt:wı tertl 
bır h!Jysiyet meJ 
t:dfJ<:egmi de dı' 
ıımdtr, 



--- ( 

VE DD !' 

MÜZE ÜNYA s· GiSi 
otobiJSI 
i..:vaşçıf 
l'm I 
!U kaltıJ 

j JcalOı 

I' arıl" ev ·ı· K 0

her 1 .9' 1 . rd şle "miz, 
de .. f/,ı uğ Bugün dünyanın pek çelin şartlar içi de ol

uııu pek . . b'I' rı: I nd ıyı ı ıyor unuz. Düny mn fiç kıta-
kögW~ 1 a, Avrupada, Afrikada Asyada bnyük dö-
paraştı şer oluyor Avrup d k' h , b 1 b'' .. " .. 

ııYe k k · a ı arp un arın en uyugu onuş en or ) 
Jaş J ıeç , unç o anıdır.Bu harp, biliyorsunuz, 
raşüt1'1.. n sene başl mııtı. Alam olar, Rusya ile Al-- o .. ny ara d b 

~·ıutç st:lışla d sın1 a ulunan Pol nya Oz ri es ldır-nr ser r ı .
1 her fınyan · d ngı tere ve F r a sa Po-

ükii".'' • tı et:~ o~u olduklarından Almanya ya harp 
· Sı~,tusya er. olony bir y içinde Alm oya ile 

lzıbm_.. ·le>nr D r~sınd Pay) şıldı. Alma lar bundan 
os; a anım k 

çıkaf11 usya Finl r ar yı harpsiz z bt tti. Bu rada 
erakı 6ty ndıl Fe kar~ı h rp açtı. Finler kalır manca 
dlı nols n ne ~:d kat 165 milyo a karşı 3,5 milyon 
ı ıler a ı ar dayanır ? Bizim kanımızdan olan 
e sivril ar tst~knl~adöğüştOler. Sonu da Rusya ile anlaş

. s ı a'l . k 
Bilhasf slar ~rı lmak ıartiyle bazı yerlerini 

~' a verdıl AI A k n a Jı!hda b I er· mani r, vrupanın yu arı-
:ıus~o 1 rda~ ~:an ~orveç de saldırdı. Alm nya bu
gan ıf ak . . ndıne )azım olan yiy cek v maden 
hiş ds~,_. ıstdı~o1rdu. Norveç Dani ark gibi teslim 

erme ı T 
aA k t · ngı ız ve F raosızl r d onlara yardı-

İngilizler Fransızların Fransa dışında bulunan 
donaomalarınm çoğunu ellerine geçirdiler, Al
manlara vermediler. Donanmanın İngilizler için 
çok büyük kıymeti vardır. Onlar ötedenberi 
denizlere hakimdirler. Bunun için F ran ız donan
masını Almanlara vermenıek için eski dostlarının 
gemilerine karşı harp bile açtılar ve bağzılarmı 
batırdılar . 

İngilizler denizlere hakim oldukları gibi ha
valara da hakim olmak istiyorlar. Çünkü bu harp 
daha çok göklerde oluyor. İngjJizler bir yandan 
Almanya ve İtalya üzerine tayyare hücumları 
yapıyor. Afrika üzerinde İtalyaya ait topraklara 
saldırıyor. Almanyanın Avrupa dışında böyJe 
toprağı yoktur. Evelce vardı; geçen umumi h rpte 
yeailditinden hepsini kaybetmişti. İngilizler düş
manları üzerine saldırırken tabii düımaaları da 
durmayor. OnJar da İngilizlerin gerek kendi 
topraklarına, gerek diğer yerlerdeki müstemleke 
denilen topraklarına boyuna saldırıyorJ r. Her 
iki taraf da karşı tarafa büyük zararlar verdir
diklerini bildiriyorlar. İogilizler bir ·yandan da 
durmadan tayyare yapıyor ve Amerikadan satın 
alıyorlar • m . oş u. Orada b . ·ı 1 d 

Jwrut11 Yor. ugün ı e Ç rpışma r evam Sevgili kardeşlerim , 

aıhhat (. u Alıııanya dah sonra A vrupauın b tısında Harp A vrupad ve Afrikada böyle devam 
ilirl . : 

11 Feleın nk v Belçik ya saldırdı. Frans ile ederken geçenle~de Ru~ya Romanyadan Besa-
reisı~ l ~y~ ar sınd bulunan Lüksenburg küçücük rabya ve Bu~ovına denden topraklan hudutları 

'z Ma e~ını de ort d 0 k Jd d F lemenk ve Belçi- içine koydu. Bunlardan Besarabyil geçen umumi zıcık ıun •tnd a ır ı. e h R k 
• nusıl ~ k adına İ giliz ve Fransız orduları da keş- arpte usya?ın !inden çı mıştı. Bu vaziyet karşı-

1. t~lnıanya k ı y· · · d fethetti Felemenk sıada l\;lacar~stan ve Bulgaristan da geçen harpte ı~l ıçes k 1 ıçın · 'ld.kl · · · R 
te yarı b. ı açtı, ordul rı teslim oldu. Belçika ralı yeaı ,.1 erı ıçın oman yaya verilmiı olan top-

t ır ilddet day ndıktan sonr üç yüz bin kişi- raklarıııı geri istem ye başladılar. Romanya Ma. 
mi•: .. lor; usu ile Alın nlııra teslim oldu. Bu iş İogiliz- carlara T ransilvanya ve Bulgarlara Dobruca de
'.d!n I rıııısııl rı büyük bir güçlük içinde bır ktı. nilen yerleri vermeyeceğini ve icap ederse siliih-
. ~ ııd n ordul rı 1 Belçikad 0 çekiyarl r, bir la mn~afaa deceğini açıkca söyledi. Hatta se-
ıluk ~ d F r ns yı müdafa ediyor! rdı . F kat ferberlık yaptı. Diğer taraftan Remanyada hü-

r"turs anı .. I L .• ti d .Yor. f Al f d 1 kalır 'rv r on rinde t oklar bulun n çok fazla ~ume er eoış ı. manya tara tarı a am ar 
tin ş< :lar ~erle saldırıyor) nlı. F r nsızl rliizım geldiği iş başıua geldi. Ve Romeu, .Macar, Bulgar dev
;> jd ~ır) nın mışlar,. Alm~ıı kuvvetleri k rşı- let adamları Almanya ve ItaJyaya gidıyorlar, 
mahl ~:l ~le~ikçe. g ril dil r. Bu sır!1da, harbi ~ouuşuyorla~, Bunların netice~~ ne ~lacağı şimdi. 

:> n erı vazıyetini sall ndırau Italya da Al- lık beHı deiıl. Almanlar Ingıhzlerın Avrupa k
1
• 

~-1 ~: tarafınd n h rb girdi. Neticede F r nsa- tasındaki ana vatanlarına saldıracaklarını söyle
a 01 1ııet~~n ~l.ll~n topr kları çiğuendi. F r nsız hü- diler. Şu y kınlan:Ja Alınan devlet reisi Hitler 

nosı.lışı bir k_lı'ıştı: Geçe umumi h rpt Alm olar bir nutuk vererek lngiliılerle beyhude yere har-. 
1 •• 11 ı o deki leyı ınad f a edip kurtaran Peten Is- be devam etmek istemediklerini nlatan sözler 
/ık"~~: ve ita~ reş 1 hlikümelin şın geldi. Alman- söyledi. Ve kedilerinin hakları tanınmasını ve 
ız~t{JP nd11 h ~b?1 

rla ınüt r ke yapıp kendi toprak. eski üstemlekelerinin ve.rilmesini, bu şekilde ::fi d lli. F 
1 

durdurdu Fakat çok ğır ş rtlar ka- sulh yap c klarıııı anlattı. logiliz hariciye niizırı 
muşt1'' buıı rra~ ad ta Alma y nın e iri oldu. T 11• verdiii cevap nutkunda harbe sonuna kadar 
Jnacs"ı l&rıd bazı olnıay n F r nsızl r bulunac ktı devam edeceklerini tekrar etli. Fakat bu işler me . ) . aşınd b· ' 
n b

6
''' bu d ~ ır g neral geliyor. Gol i nıiu- önceden kestirilemez. Bundan ıonra ne olup 

nra 
11 

dr da b ~ logilizlerin id re merkezi ol n kalacağını bilemeyiz . 

Asyanın yalnız "kendi ha~İmiyetinde olmasını 
isteyor. Halbuki bu kıl:ada lngilizlerin, F ransızla-
rın ve diğer devletlerin de toprakları vardır. 
Fakat İngilizler şimdi Japonlalar çekişmek du
rumda olmadığından onlara anlaşma yoluna gi
diyor . 

Amerikadaki vaziyete gelince: Amerikada 
~üçüklü büyüklü bir çok devlet var. Ayrıca 
Iagili:;: ve Fransız topraklarıda Var En büyül 
Amerik devleti 120 milyonluk birleşik Cumhu· 
riyetlerdir. Bütün Amerika devletleri harbin ken
di kıtalarma geçme ini istemiyorlar. unun ıçın 
şu yakınlarda Amerika devletinin hükümet adam· 
ları toplandılar ve aralarında konuştular. Yakın· 
da tekrar konuşmak için toplanacaklar da .. Önü
müzdeki güzün Amerika birleşik devletleri Cum· 
hurreisi seçecekler. Şimdiki Cumhurreislerini tek· 
rar seçmek jçin onun partisi bilyük bir çoklukla 
karar verdi. Ruzvelt, yani şimdiki Cumhurreisi 
İngili~lere yardım taraf tarı dır. Onun tekrar seçil· 
mesi logilizlera daha çok yardım te,nin edecektir. 
Amerikalıların da bunu istedıklerj şüphesizdir .. 
Çünkü onlar da ne olsa İohiliz kanından geliyorlar. 

Sevgili kardeşlerim, dünyaaıızn bugünkü va· 
ziyeti kısaca işte bu şekilde .. menfaat bir çok ıııi1· 
Jetleri çarpıştırıyor, kırdırıyor. Bunun sonu n~reye 
varacak bilmiyoruz . 

Bu çetin ahval karşısında bizin-ı vaziyetimiz 
nedir? Bunu da gelecek ".coouşmanıda anlatmaya 
çalışacağım . 

Hayvanlanmzda 
olursa 

Tunç 

aşıntı 

Nasıl ki uzun zaman yıkanmayan adamlar 
kirlenip kaşınmağa başlarlars sık sık tımar edil· 
meyen ve tüylerinin arası temizlellrneyen hay· 
vanlar da kaşınmak isterler, Öteye beriye sür
tünürler. 

Bedence temizlik görmeyen her hayvan has· 
talanın ğa elverişlidir . 

Bedendeki tozlar, pislikler toplandıkça has· 
talık başlar. Sürtündükçe yerlerinde yaralar açı· 
lır, sonra bu yaralara sinek! r kurt ataa, yııraların 
kapanması güçleşir. 

Bu haHere meydan vermemek İçin hayvani ~ı 
her gün tımar etmek, kılların arasına toplatıan pıs· 
likieri çıkarmak, bedenlerine yapışnıış o'~~ ke· 

1 · t t "ld- k ·b· d · h t"ııkları ne erı u up o urme , uyuz gı ı erı as,,. .. 
olmamasına gkz kulak olmak, velhasil lJedenı 1 

,,~'.'. ve lıın çaf!ır~ uııuyor. Va botun F rasızl rı kendi Avrupadaki vaziyet şimdilik böyle .• Afrika-
ıt a/1

1 lha.~p ed~~r k~o~~ua k dar İngilizlerle bera- da lngiliz ve İtalyan kuvvetleri arasında boyuna · 
er. ae -~~ılizler, F r ~·•nı bildiriyor . çarpışmalar oluyor. Akdenizde de ayni şekilde 

k Jl't b ·ı . . t . ' k . peder . aşı~ı ve ge re ı e ıyıce emızıeme ıc~ 

ğaç arda osufllar 
ukavelt tl t \' 1 sı~ı r k l deniz h F k · 

zmoysJ
8 

t\ h ~ ta.ly ttl 1 ın cndilerinden ayrı ıp · . ~ll arebe1eri oluyor. a at Ingilizler h" -
i oıan ıq a~t\;\e d~e~~t"tl rcd·anla.ş alarına ldırış et kun i'OriinUyerlar .. · 

· nı;:;; •• d "ıım ede:~"• 0 ;iorlar. Baştaki adamla- Asyada Avrupanın İngilteresi gibi bir devlet 
':/

1

~ertı~ trini 51~ \ k ldırıncaya ka- var: Japonya .. Japonlar iki liç senedeııberi Çin-
el me~ sı t kr rlayorlar. lilerle döğü§üyorlar. Çinliler dayanıyor .• Japonya de dl 

. bulunan Ağaçı~ gövdesi va dalları ~zerınde erdiği 
yosunlar ağaçm büyümeğine daıma zar-r v dan 
için bunları kışa doğru kireç ve g.. şın ,. 

l b · ·ı " 1 b d · d' tııs" yapı mış ır ı aça a ana etmeyi şım ı e 
lamak laııcndır ... 
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K~zal5rda tetkik gezilen 
~ 

Vakfikebirden Şal 
Bir gazeteci 

arkadaşla 

P~zarına Ba~ıaurfl ı dı • ç 
ARiN 

ili lokanta 
Dabalchane '" 

Sipahi pazarına 11 

V- leleri. Buolıırın kimi ayhk, ki· 
-13- Yozao : Cemal Rıza Çınar mi bıtftalık. kimi gllu aşırı, ki 

Yeme/eten sanra megdan. murta, fCl sulya, ne hulurlor. illi yHıııidlr. 
k nu Yukarııta ltmi geçen "PuJa. 

de üzertnde eski 
dart! ilaş lcitioi 
Arif varestlerinı 
setlıktır. lı;a !takan balkonda 0 

• sa kısa bir pazarlllctan $On· tane., gızetHl luftatla bir tıkar Ş Ot ı· K NO 29 
şrıyoruz. Yarın çarşamb~.. ra alıyorlar· dı. 'frabzanda bıısshr, Pulıt•D•- ems e ' orşısı .. 
Şalpruarınırt hafta gamı. Malını satan/c:r hemen de satılırdı O zam D Palatane S d 1 h k 

. eti tahrirat kıı tı"bl oı .. n r..abam Alı ayın yurt aş arımızın teveccü ve teşvi -
Köglertleki halk eluertU e St.rgl başlarına koşarak is- a ... u 

Ş. d' met Hamdi Alıp!ı otlu bu ga· ]erine istinaden her türlü koni oru haiz olmak 
yaylalara açılmışlar. ~~ ı tediklerini çanta/arma ·ger- zeteata vazılorrnı hazırJu . 

Talip olanlarıfl 
/er başında tıicco' 
şan Memiş YozıC1 

mıırocaat e11lemelt 

yarırı nahiyenin b~ Jıuçu/c leştirip çarşınrn bir köşeci- Trabıoııdılı.:I m tlınAJI gönde- üzere bu kere Şems oteli karşısmda açtığımız İlan 
megtlanlı;ını doldata•alc ğind~ pegnirini. elcmeğini rlrdl. Merbum bftbıun, buodıı o A MERİ K N TÜ p ( ayakda kadehle Trabzon Suıtı l:lıJ~ 

olan lcöglü.ler gag/ad8n ge geme ne ba~lıgor . başka 'K tll P der,, adlı, Hus 
le. ili r . f'jrlıemın saray h yatına şlt bir her nevi içki) ve içkili lokantamızın şıarı : Ne- Terebsine mtıb~ 

lecekler. Ve bütün bu pa el Köyleri 'lle 1Jaglaları bir- pıy81 Dt}fretmlştlr. f . I k I k konulan Erdoğdu aı• 
taş/arın üzer/eri mohtelif birine uzak olan t•skiden ta. Pul tbane giLi kQçUk bir aset temız j ve UCUZ U tur. Bakırcı ŞUkrQ o~lu 
cinste tşgtı satan serti/erle mşrnrşfar. baha oğul. gelin ~sabaaın gaııtte çık:armcsı o Muhterem müşterilerimizin her hususta kan Ayın metrukatı 
- -1 le zı anda g ıeteye karşı olan parça elbise veaalr 
ort~c~. ·· m-d- _ ,Ahmet ~iiveği bir nhrada saatlarc::ı nlılkayı goıt rir .. llicrottea 880. memnun kalacakları lokantamıza teşrifleri rica Çar,ambı gUrıU sıııt 

Ç 
ı. ~ ıg'el -~ dura ı.eriderı bKoouşap so bet edigor ve ra 9ıka11 gaze te ve mecmuıılar olunur. Kemal Subaşı ııt yerinde aatılac" 

uua"ca ı e otı en 11 • irlikte yemek qiqorlar. O da şuolardır: 1------------------------::...--1 rtyıt llAD olu. 
1ı· . l . d k rıoşurlcen k Slyııl gaz~telel': ikbal, Gü· GA YR1 MENKUL SATIŞ ARTIRMASI ı na ıge ış erın. en o l adar terbiyeli. o kadar his- zel 'frabzon, İıı.tlkbal, Yeaiyol, lan 

ıö~/erimi~ sı~ sık gamtı U· li insanlar ki.. { 'ok tabı·ı-. .Mahnlleıi Sokatı Cinsi K N. M.N. Muhammen Jl.l. Trabzon Sulb d ·1c·t1 h" 111orduk/ Selamet. Halk, Mlhrsk, 0 1cay n 
gor oe ı ı e ır esn :T cana qa/cın karşılamaları gıyrl 111111 gazeteler: Yeşllyurt Sotha Kul oflu Araaaın 4.H.1.H. 12 öO il 

Hamorncıjında soaksa var. Misafir etmek' mt:mnan Karadealı, Reklam, Halk, İktl Tabına Çızmeci ot HeHtıİD 5 H.4.H. 1·3 r 104'4 00 Şlrın Hatun mııll 
dölcindiijümüz Hıifl meg. kılmt.rk birinci sırada gelen tat. mlzakl gas teler: Itae Kab· Ça•.şu Sipahi Mataza 2 11 360 00 .Mo hı ev .. e ikamet 
J 1 - 6 le L. rJtısuıda kahı, Slnlsinek, Horuz, Deve Defterdarlıktan : oğlu mntevefta R• 
c.ıan ııa il an •lT 0 mtzigetlerinaen. N çin bôg· ktışu, Çıı lı kuşu. Mecınualar: N ı k v ,.. 
L l /c l Yultarda cins ve evııafı yazılı "'ayrimenlı:ullerio temdidea yapılan ur.ye ve ·ııı e.,. 
nazır ı yapı mış: d' _. ledı'rltr, neden ba •ı mınta- OtD" rtklrler, K!lygu. Fecir, 6 baıtaı111-ma m0ptel8 • ' açılc artırması rünün4ie hlip :r:ubur etm~diğinden ihııle pazarlık ıure. ~ 

- V•li 6ege ser ıgı ga. '-cı/arda bu d•rece "ıcak k -'"n- Necmlıtt, Akın. loao, Külttır. .. dan dolayı t ılep oıe 
tak/ 11tl l • k "' 

1
• .. - S1au var - tile yaı;>ılmıık üzere 15-7-940 tarihinden itibaren bir ay müddetle 

r ııa pe az ra t. uzatılmıştır. mece 'ftthti hocre si 
D • Jı'l•r. U·an ,#fe boıoJc -· -· ·- s anıyor. C vdf't Alıp k dil 1 Ha ıo .. a, "' ... v - - - --- Salış IS - 8-940 tarihine müsadif Perşembe ıüni1 saat 14 de en er De ıey 

golltırdan ıelerelc mut. aka A k k • ıt • ı d • yapılac alttır. Talip olanların yüıde 7,5 muvıltkat temioatlarile birlikdo lunun nıl "tayın edil 
hitap düştn sayırı Valtnıiı. çı e Si me 1 e emır defterdarlık mabmına müucaatları ilaa olunur. 3-4 keytl1at ilan olunr. 

'• otlacla hir dafıtl Kiine~ ilan Gayrimenkul icar ortırm 
O":mitl,,utıı·ru.ı ı11man ıô."zlerini malzeme nakıı·yatı r Altcabat icra memuıluğ'undan: _ _ S._N_. ___ Röyü __ C_in_ıi Miltları O.Ar. 

B 
bır l Açık artırma ile paraya çev· 1 Kwbalı Fın .. ıklık. 74 

11 kadar azufS Yo • E 10 ,. 1 d 1 d 6 46 
calukt•" sonro tetltiklerinin rzurum . s etme mü ür üg-ün en: rilecelı: rayrimenlcalua ae oldufu: 7 . 30 31 

/' le Şarkan Muu ve Garben d:redea 1 9 18 
fili sahag• inti/cll 1 Q'ar. Do;a BugazittP.. mevcut talcri6en 250 ton demir malze- meraya kadar 95 batfa me.afeıi ı2 28 

la,ıırılaıı netice/tri Yarın menin Erzuruma nakli işi açık eksilt,,.ege bıralcılmıştır. bulunduQ'u Şi•alen bandelı: Cenu- 15 10 18 

l /ı a lk ben yol ·ııe mahdut '-> doı:ıum tar. 'J..._ 18 p ızardtı giiz erce ara- 1 - 250 ton de111ir malzemmin Erzurama na/eli için ~ u 

sına yagılaco/c. . . Mese/d t•hmin edilen b ıdel 5000 liradır. laaın 40 ltiHede 28 hi11eıi ~~ ~= 
Beşikdiizü-Şa/posarı Yolu- 2 - Muvakkat teminat miktarı 375 liradır. Gayrimenkulun buluadu~11 29 46 

l ı 3 Ele ·ıt 6 8 "O s l ı,., J E mevki, maballeıi, ıokaa-ı, au•aruı: ao ıt> 
nan 60ptırı acajıf2 - TJadet· - sı me - _., o ı günü. s11at J ae rza. Caııf'ni köyünde tapuaun Teı- 34 37 
,,.;~ ~• n~hi•ı ,,,adurfine J. rumda işletme müdürlüöa 6i11asında müteıelclcil artırma 13 J .. 

r ;,, ""' • riai evci 340 ve Kiouoı 11ni 93~ 8 

Ô• laasusta icap eden ~Uır· eksittme komisyonu lıuzarunda g•pııacaktır. tarih vcı 53-52-31 Nosunda ;~ ~: 
lılc tlirelctifini 'llırmiş. 4 - Taliplerin taalılıutlerini ifa edebilecek hal fle it.ayıtlı 39 lH 

Şimtli sa6alı o/<Jll ma, vaziyette olduklarını tegiden ticaret odaltırından alacnlc· Taktir eluuo ltıymet : 4a 37 

616 iu en aÜıel. Sa/p~zarı ları 6ir b!lfegi ibraz etmeleri lizımdır. j8() liradır, •7 lö 
6 d At 1 48 Si i'in en çolc 'e"i" İrici ha· 5-Şartnameler 1 O. işletme müdürlaianden S. Kamıı r ıraanın yapı aoaQ'ı yer • 49 11 

• v l d T b J T. gün, 1aat : 
••tliıln alcisleritı' dinliye· nars lstasg•'fl arın a'! •• ' ra .ıellaa r. eto6üs Jarağından Akcabat icra daireıinde 11 · 9 - 940 50 ~2 

104 ~ 
C•öı'• meccanen al nc:bi/ir. 2-4 Çarşamba 1aat 16 tia. ... .• lOb :ıı4ö 

Muhakkak /ci, sirıeJc fJer.. v ki f ı · lşbu ııa1nmeuullerin artırma 109 18 •t• • t • t t • t Şartnameıu :.t • ıs • 940 tarttılodu ıh 
Gaz lamba" ,orıgQ kadar esaı 1 na ıye, en vıra ' anzı a baren \HO ~'39 No. Ue Akcabat icıa ~~~ ~~ 
/uıılmıı. perıcerele, açık. . 1 d dd claireıııııiu ınuıı.yy.,:ı numıtNauMl.a 112 'J.8 resim erinin te iye mu·· etlerı· .lıerk1ı1111u ııonıodmeııi için Afl.ktsr 
11glcag11 çok ihti!JOÇ tar, 'fJOf UAııda yıtZılı oi.&ıı.Lardıuı fu1a mai6 116 18 

ammtı.. Yorıanı 1Qmamen Belediye Riyasetinden : ::~:1'::1'91io.~f9°~:;.a 111~:ıru!':!ııı.a ~:~ ~= 
üurımıze fu;paYaca;ımrz t - Ot >mobil, Kamroo, Motoılklet, Pislldet Araba, Deiz auuauriyeuııı.i.ıv ıııuracaat •t...eılıWılr, 12V 74 
me'll•im Jıjil. Açılsak si- vesaltl oı .kllye i reılmlerloia tedlyemUddetl btr ıyıa ıoouua 2- Art.muayll işUt'Ak ic;in }ukand• 1.:0 /O 10 

L k d dır yazılı kıymeu..ıa yllr.de JedıiWtuk 131 /8 
nele/er lıef11t11 5olf.U!Jorlar.. 8 ar ıııatıeUnll• pey vvya 11u.uı b r llakaaııı Ilö 14 l 2 - Tnnzltııt, TeaTl~at resimleri tahakkulrtsrı mıthallata e.minat wııktu9u tevıü eclUMektirO:U) 

Bir tJılt tı ;le telseler, asıl1111ştır. Buoluıadn blrlocı tahft mQddetl &ylQl, ikinci takılt 3_ Jpotok saailıli alaeaıklılada Mter 118 /tj 
insan hemen Jerlerı;p top- ·mnddetl ildoci kanun ayları ıoaua1 kadardır . altılulartnruı ve ırli.kk a..ım .w, :'~ il~ 
/onır, hir miidofaa hazırlı · Bu mUd~etler içinde YeriJme7en nrgl borçları Belediye ıennuı gaya.eıa.1,;aı 'tn..MM&i ıı..ır.ıa 164 ... ı..: 

S kanununun 112 ıncl maddeal mucibince •Qıde 10 ceza aammlle rıaı huııusue Uı.u v.ı ...... ..a uir '!lu 
iı gopar.. essiı ıelip ko · tahsili emval kaı1unuaa tevfikan aıczea ·ta hail edileceti bildirilir. otıuı ilHMai&rını 1fk ılıılıı ~ 163 10 ıu 
nayor '"• diıl•diktera, fanı' 12-26-10-27-4-!U-4-18 ihlibann yirmi lf1ln ~ evrıW 166 17 

" ""' ------------------- mtıııhiteleJ'oMe ..-..ıne •-a.MJetıb.ıt 168 2ij 
iş işten dtÇlilctell sonra ~ar- A k v d M ze lıtlcUrmeıeri ıca, -... MMıt .il.al 170 /~ • '' çı arı· at u··du··rıu··g ... u·· __ .... lcınJc o/agorf.lz ! de lı.Uıarı ıapu ,...,...., ea.W.t e.laıt 51 ~ı 

dıkça ıalış bedeü..ııUı Jı)llt'iatmuutdıaa ~S 2d 
Siıartl ~utusanııra üst ORDU VALI'LfG'"' I"ND ham; Jı.:aJ.ı.rııı.r. 61 4/ 

l•it1lcas11ıd• bir şeg lcalma· EN : " OO.t.eıilo ııuıM • 01.....-• 62 18 

mıı ... 
Suter •'•sz111la gözlui 

mi~i •çtık· PQzar krır,./ugor, 
çat, pat aga~ ce rıcıı &esleri. 

Ka!ıotni11. yayla i:.ı.rafına 
luıkan taıl1iında Çau ·çi.;o 
garaz Giitıeı gükselrn;ş; in .e 
çizıili Jai go!ları r.dm al 
renk basff1alar gevnı:ş g 11-
iinler paıata geligo ... 

ln~jiflİ, "1.erkebini örıüne 
katan Jt./jglii.ıu agn : zaman. 
manda sırtlQrında bolıçala
dılcları Set/ık malları da 
sorlulc ;çi~de ta~ıgorlar. 

Yol oııı/.q,ında serma. 
gesi bit lceıı tlolu1u hozıık 

e iir le. J •6 para fi antaraan ı a-
ret a/rcıltır var. Yağ. ga-

Y llr t laŞ 
Türkhavo 
kurumuna 
yardim ~tmeyi 
unutma 

35 lira asli maaşlı Ordu Vilageti h!ısusi muhase!Je ııura.k IMiıııı•r a.rt.luıa.ı pr..._...u 6a ı~ 
u .d M d okumuf ve iüaal'llhl -ıil.Aıat alııaıt 66 2tl 
Yarı at ii ürlujü münhaldir . Maaıı haremt töre ueri- ve bwıiarı te.aau:ıan 1Abu1 •taılt 

68 28 lecektir . ad vı itibar •tıı..ıuul.Ar. 

Ta 'ip olanların bin• fit 11rasi işlerinde çalıştığını 
ishat edecelc. veıailcle oe dair~sinden isti/aen ayrılmış 
olanlarda heraeti zimmet mazbata/arife 6irlilcte Ordu v;. 
ciqetine müracaatla,, . .f-4 

Srrğır eti eksiltmesi temdidi 
Erzincan Tüm Sa. Al. Kom. Reisliğindea : 
1 - Tıabzon ıarnizona içın kapalı zarfla eksilt

mege konulan 1;, o 000 kilo ,,,,, ttini11 oeher kilosuna 
teklif edilen 24 lcuruş 7 3 Hatim ftgat pıltalı girüldü· 
ğünclen 2~-8-940 ptrşemhe nüni ıaat 15 de pıuı,,/ık 
suretile eksiltmesi gapılac•ktır. 

2 - Mahammen 6•tlıli 30.0iO lila ela, ilk tımi
notı ( 2250) lirdır. 

3 - Şartnumesi her ıü.n lcemisgenda görülebilir. 
4 - lstelclilerin tagin etli/en gün t1e saatt,. lcemis· 

qnn'da bulanmaları. 

Süt yoğurt eksiltme temdidi 
Erzin~an Tüm. Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 
Trabzon lıasta11esi için aıtı bin lc.ilo ıüt ile altı bin 

k~lo ye;urdıl1ı paz~rlılt.la iluılesi .5 - 8-9/0pazQrtesi gü 
nu saat 11 de Erzmcan Tamın Satınalma lcomisvanunda 
11ap~iocaktı,. Muhamme11 6edeli bin ilci yüz lira o!up ilk 
temıntıtı doksan liradır. Şartnanuaı la • J • l · · --.. ••11.~ad1r. Ta. /ip ertn mııayyen HGUQ /ıaqıClfOlld:ı 6ul"~nıa/arı, 

f> 'l ayill eaillD a-wula gayrt 70 'b 
monkul uı,; dıırıı Lııtıır"1.ltl.&a HJnra 7a 9 
en tO'k a.rlırana fhnle ellilir a.ıı.u.k 7' 14 
art.ırwa ~<1.,h wulıawe.ıı kırwıeU.u 78 28 
yll:T.de yetmiş boşi.ui bulau nya 79 )j 
&atııl i•loyoın.lıı alacağıaa rııollul e.l.all 84 I 4 
dl110r alacaklılar uulıuıa1ta 1McleJ 87 40 
bunların o Gayri :ııonkııi Ue teau.a Bd •4 
edilmiş ııl~klıırınııı lllecaaııaııun 89 10 3H 
fulayıı. çıkmııua eıı çek arhra.aııı ııtO lO 38 

1.Aabhlldil bakı kallllak lizor. armı.u. 91 '17 
Oll b~ Llllıı ıi.ıliıa Mtıı&ıiıt Yil 8A ~ 93 37 
ıı11ıın ayılt saatta 94 28 

J&JN.laoak artırıaıı.ıla, &Mıli aatıı ı.te ~ »7 
yenin alac&tına rUçtuuu olıı-a diğer 97 7-l 
alacaklılarnı o gayl'i n.ı..akııl ile temın 99 6!> 

edilmlı alcaklanıun mııcmuunt.lu lula ıuo 14. 
ya çıkmak şarUlo, en çok M"b.rana J 71 92 
lb.ale ocl1Ur. üöyle bir bodeJ eid • 
edilmıue ihale ya"ılnıv.. ve IMllıf 172 10 38 
talebi ~ .. r • 17 a s5 

6 Gayri menkul kendieıtn., İhale 17 5 7a 
oluna.n killlse derhal Yotya vorıluo 17 8 /O 3ij 
mQhlel lc;.iade parayı varllUıioı ihıı.Js 180 10 47 
kararı feaheluaaru ke.ııdııidıın en-oltUı l 83 f>S 
ylikaek tekWte lnıJaıııı.• lrMuaıı arzııtınıf 185 20 .7ö 
olduğu bedell11 alaaga ra:ı:ı ol ur 14 uua / oo 

' 00 70 ~H raz.ı olmaz veya 
b 1 19.? 7'1 u wıwaz.sıı. hew"n oııbeŞ Kiln mfid(jet 
le artırmaya çıkıırılıp on çok artırana 1

19
9

6
4 ~57 i.b.ale edilir. 1ıd ıh.a.lo araaınca.ın fark .., 

vo geçen gllnler için yibde 5 teıı 198 27 
hesap olunacak faız ve diğer z.ıırar DEFTERDARLIKTAN .· 
lar ayrıca h Ukw" haeel kıılmukı.ıŞl.o 
oıvmuriyeUmizce alıcıdan tatıail olunur 
maddu 083) 

ga)riwenkuller yukarda gl!ı· 
teriieıı 11 • \1 • IHU tarıuındeAkc•bat 

icra memulu~u odcsındn i~•,u ılıtu ve 
•11!lll •rileıı arttrınıı prtıı.aa..l &aire 

il " - ' llD olwıw-. 

Yukarıda cins va miktarı yazılı rayrim~nknller 
hinden itibrr.-. onbeş rin içiode bir ııenc müddetle 
ıur~til11 icara verileoektir. 

Mnzaycd: 1-8 9!0 larihiae •li~aıJ:I' ... 
yapılıc&ktır. T•lip olaalana ya...-• 
loaiaıtlarilı birlik ı fl-t> 

Kı~ 


