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Bi 
A'lknra 6 ( A. A. ) -
Alman n jansınm bildir· 

diğine göre Fransız hüku
meti neşrettiği resmi bir 
teblig ile oran lıadieeei üze. 
rin_e lngilterc ile dıp'smatik 
~naseb tleri kesmeğt' karc.r 

z 
~vermiştir, 

Diger taraftan Londra 
siyasi malıotill rınd n alı-

r.an haberi "t' rztf n bıgil
tere lıukfı -neti şimdıye ka· 
dar Franea lı kum tir.in bü-

Parr nahiy ve k ... 
lara hatipler gönderdi 

Cumhuriyet Halk Par
tisi Vilayet idare heyeti 

ilk te Almanlar eğer hala aıı. 
'amışiarsa - İ/İ bılaıeli 

çarşamba günü Reis 11/ı 
Rıza lşılm nyasetınde top
lanar;ık Partı ve Halkevi 
ışlerı uzerinde müzakere· 
ferde bulunmuş ve bu me 
yacıda Nahıye l'e Kazalar
da konterdnslar verme 
uzre mulhukata hatipler gdn 
dermiştır. 

Evvelki gün C. H. P. 
Vılayet ıdare heyetı luasm
d•n flvukat Cemal Xar.:ıhan 
vılayet ıdare heyetı muha
sıbı femel Unerle bırlıkte 
Ofa gıtmış ve haf ta 9unli 
olmak munasebetıle yuz
lerce vatandaşa " llJilli si
yasetimiz • mefzuu üze
rınde bir konferans vermıştir. 

flyni gün. ayni mevzu 
üzerıllde tahrir müdürümüz 
tau1fından .. a Yoınra nalıı 
yesinde kdyJü vatandaşlar· 
lrı bir konuşma yapılmıştır. 
Bugün yine bu mevzu üze
rinde vılayet heyeti azasın
dan llvukat Zıhni Can tara· 

,. 

C. H. P Vi aqet iJaıe heyeti 
re;si Alı Rıza Işıl. 

tından ı'.1açkada pazartesi 
günü Cemal K.:ırahan tara· 
fındarı Vııkfıkebirde, Numan 
Sabit tarafından Beşikdü 
zünde, ç;a/i günü de mu 
harrirlerimizden muallim 
Hakkı Tuncay tarafından 
flkçabatta birer konferans 
vertlecektir. 

s 
kı 
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Times gazetesin ·n mu 
habiri yazıyor Suriyedeki 
Fransız kaımakamlarmın 

kart:ırı bir ço1' Fransız sivil 
ve askeri unsur/ar arasında 
ve aynı zam!!nda ffrap ha/

km büyük ekseriy ti nez 
dinde hiçte hoş görülme · 
mektedir. 

-~-

Ç1fteçamlık Gazinosu 
ihale dildi. 

Çif teçamlıkta Belediye tara 

frndan gaplml n gazinonun in 
ıaatı bıtu.iş olup te.selliim mua. 
rnel••l 11arın ••pıl•calc.tır. D:inki 
Balcdi*e •nca,....,.ı,.da Ü'6•/,.0 ,. .. ,. 

on buçuk aJJlık icarı 400 lira be 

Jelle uhartemin oıull,mna ih· 
ale edilml#ir. 

su 
ık t n hü Ü ti 

drplo'tl t'k m n'le t l ri 

l· t et k ni t'ni an-
dı ijuc d ir hır 

alına c:rmştır. 

!inkara 6 ( fi 

at 

f1. ) 

t 1 OLUŞLAR 1 e• Deniz bayram;-

t 
• 1 Temmuz d e n i ıı: 

S bayramı idi. Bayramın /stan. 
~BJi hu/da bügiik gösteri ile kutlan· 

dılı•ı Öğreniyoruz. HerlıalJe 
difef deniz kıyısı şehirlerimizde 
Je kutlanmış fıe ba mutlu günün 
mônası belirtilmiştir. Nedense 

Şimdi haber almdığma 
atfen Royterin bildirdiğine 
göre 19 haziran öğleden 
sonra yeni Fransanın tesli
miyetinden iki gün sonra 
bir Fransız harb filosu bir 
lngiliz limamna gelmiştir. 

Trabıon.cfa hirıey yapamadık. 
Halbukı ~eçen sene Halkevimiz 
bagram~ lc.ut/arnıştı. Agni giizel 
hareketı bu sene de yapmak l<i. 
ıı:ım idi. Bu uesile i[., denize kar. 
şı garib. ü•künlüğümüıü biraz 
tlaha 1 derm.iş olurduk. 

• 
F ansa ve 

a Süveyş 
anlaşmasd 

Bir zamanlar Barbaros,un 
ıanlr nesli Akdenizi bir Türk 
gölü haline gelirmiş/erdi. Sonra· 
/arı, imparatorluğun her isirıdeki 
geoşeklik oe çözülü1 engin deniz. 
/ere t1arulun Türk kılidini de 
paslandırıp çürüttü. Bo~azımıza 
ıarıla11 kapitrilö.sgon yılanı milli 
ı!Jterjigi yauaş Yauaş boğarken geniş 

ue güzel ~ıgıl~ruruzda hürigetle do· 
[aşmak ırnkaru11ı da kay•ıtmi,tik. 

Ancak Lozan zaf eriledir ki 
karafarımtrcltt olduğa gibi deniz. 

f1 k rv 6 ( fi. fi. ) ·
M sud 1 Vafdıst pc. tismin 
n ş n eşkan ol n Elmısri 
g z t., min 1 aziğma qôrc 
mut kere muz keralı e na 

sında Fransa fi/manya ve /erimizde de hrıg t lulkkımızı elde 
ettik. J~te 1 I'enımaz, bu istiklal 
güniinütı dönüm tarihidir. Brlqiik 
bir sıuirıÇ ue fllemnarıigetle öğ1•-
11igoruz kf, bil yıl 1 Tem '7luz 
gü11ü iki g1z l e6erin açılış 

1
iÖ· 

reni yapıl ıııJtı,... Ban/ardan biri 
Haliç atıl!i leri, dl~eri de yolc11 
salonud"1· ,,He,.. biigük zaferin 
dönüm gılııu bögle geni yeni 
eıerlsıin kurlllllşu il• /Hzemek 

"• şeref leııJirnıeyi a1ıan• gapall 
inkıfabımı:ı gelecek yıllarda da 

"Jlni ig'flıAt& uı. hızla ilerlemekte 
deu:ım edeeektır; Cumh11rigetl11 
parolası i>l'dar : ÜilcümüH 1011 

lohisarlard 
7 ro:bzon oe Pul ıt ne f ıtfin 

tarl larır.da ti tüt n b.ık 11cu 

/erinde t tkikl r le ul ınm'lk üe 
rf' İrıJıisnrJ.ır ek.sp r n'.lmrr.dle· 
rind n üç k ştlık b:r gurup t._k 
1 11( ş~fı /J. ](, mal Taglr:ı 1111 re. 
fakatınd şehrımiz gelmişlerdır. 

Trnb%orı v~ P lal.ıneJe on 
gün kadar kalacal..iardır • 

İu..•lya arasmda Suveyiş ka· 
nalı hakkında bir gizli an· 

!aşma yapilmıştır. 

Talha Sabuncu 
Tıcareti vekaleti dış tica· . 

ret dairesi muavini B. Tal ha 

sabuncu ankaradan şehrimi-
ze gelmiş ve dün ticaret oda
sında harici ticaret hnkkında 
alakadar tüccarlarımıza iza 
hat vermiştir. 

Fıyat Mürakabe 
Komisyonu 

yoktur. 

Yine Tasarruf 
-~ Öglc f>ir ef.lfrde ıuşıyoru.z 

lc.I. her giitı tasarruf tan bahsetsek 

gerdz olt11°1•• Evet, şaltst oıs 
milli her Jaare1<.etinıiade tasarruf .. 

H f t d t• t . · 1nde11 t f er sını sa ıcı an ıya ~:;~!ı~::arıu/, ~::::,~~'::aa~ 
l·s elerı· al nıyor tasarruf, h•'~e~ırn.f~derı tasarruf .• 1 1 Saatlerlmiıİ bır .•aat ilerige alı· 

Fiyat mürakebe komis· olarok bertaraf edilecektir. ıımız da ba çeşıt bir zaman ue 
ener1"i tasarra/~~darı baıka bir 

Yonu çarşamba günü sayın Fıyat mürakebe komis· ÇunJc·"' 
l'!J tlegilôir· "• bögtece sa· 

valimiz Osman Sabri fida yonu şehrimizin tanınmıs brıhları bir sJat. erken kalkacak 

tın riyaseti eltında toplan- ıtimad edilir ve piyasa işle:- ııe akşamları hır saat a~ elek
mıştır. Jçtımalara sık sık rinde tam vukufu olan tüc trik yakmış olacaRız, cUnutnuga· 
devam olunmaktadtr car/arından teşekkül etmiştir. lım ki dilittıiıde, erle.en kalkan 

He :.ınıf tüccardan h r Bu komisyon bir taraf tan gol alır, dig0 b;,. atasö~ü de 
nevı malın me ru kazanç- ı kt ı h · ()ardır. 

a ınma a o an er nevı e~ya Tüılc merr•ıırr.ı hesablı 
fara ı tınad eden hukıki listelerini ayrı ayrı tetkık k<iğıd sar/ederek iş yapmakla, 
fıyat listelerı alrnmaktad1r. ve her eşyanın normal fi· Türk işçisi ,[indeki eşyayı dahu 

11/ınan bu fiyut listeleri yatını tesbı/ edecektir. uz gıpratJr:ık çulıı'!'ak.iıı tasarruf 

üzerinde murakabe komıs flyrıca tesbit edilen bu borcunu gerirı0 getı,.ecektir • 
yonu mc d~n mceye telkık· fiyatlar üzer.:nden satış ya· Bu arada kadırı/arımıza da 

ıer yapmakt cı.r. pılıp yapılmadığını tetkik bilgiik bir ~1e:~rı düşmektedir. 
Son zamanlarJcı eşya fıyat· için de bir kontrol teşkilôtı Onlar da aı tasarrufa .. u 

tarı üzerınde arıormal bır vücuda getirilmiştir. Muh· lıakkile v- :am1;nırı inçeliğiyle 
ölçülü bir şeki ~ idareye mec şekil ha IS Olmuştur. vatan· terem Valimiz 0-;man Sabri burdurlar. Her ~'Yeceği tamam· 

daşlr:rın z ra11m mucıp o/;ın lld ı f · t ·· k · k · · bır a ıya mura eD.3 omıs- ken, ben yer.ı !l<lzlık islerim, 
bu duzensizlık fiya mura· t /'' k d b -1 - • • bıınu i t · d" yonuna aa ıU e en U un şunu ısterım. s crrm. ıya 
kabe koı ıisyonu un d vaml. işlerde bizzat yakinen meş- 1 aile bütçesini ıazyık. etmek geni 
.!_etkık ve f aalıyetı netıcesı gul uf maktadır. I oe lüzumsuz m1Jsraf açmak bir 

Ataparl .. ın tenviri Komisyon dün de ikti- kaiın için norrııal Zamanda hil• 
A sat müdürlüğünde Valimi- ~ yakısıksıı lıareketle,.dir. Bugü., 

tup rkıu yeniden gazel v . . 
1
... I 1 1 içinde halıındııl"mtız ~'lrtlar her 

ooı ışıKlı bır plau d lıılıLdo teıı zm reıs ıgı a tınua toplana- ld "'' 11ibi aı·ı b-ı . 
hcısuJt.:ı o u5 .. ıı e u çesı vırı i~l rltıledıycctı kımuıu>lml rak bazı esnafa milli ko huıusunda da çok dikkatli ue 

mış, Elektirık şirkelir.c tesisat runma kanunu hakkında hassas bu/anmamızı emretmek· 
işine başlı:ınwı tır. izahat, vermiştir. tedir. Bu husus i.'e erkeklerimiz 

Va ş ! kadar ve belki duha Çoİc h.d ı n· 
f larımm ilgilentlirigo,.. Çünkü, 

İhtikar yoluyla öz kardeşlerinden gayri 
k.oad a• ... eıı • t teminine çalışan bir 

atalarımız. yue1ayı ti l ı I 
me.ru ~ir l d kimse kuş yop~r. demiş er ir, 

büyui vatan haini ve beşeriyet düşmanıdır . 
Fiyat Mürakabo Komiıyonu 

Reialiii 

en Bay:ınlarımızın kend:J 

• düıen ödevi Jaerhafde " 
p olacalclarından .,,.ı.ı-. 
1 Hakkı 'ft.J' 



YEN/YOL ) 

Beyanatı 
~,....---...... ..---
ıı Kahvede 

-~--~ 

(Dereceliler) den Dr. yoktur. S-:ınr a m f. t ~ ~ 
Bay lfbdullehm kılibık/ık melıaretı k dmltud w aşBğı 

• 
eıı z sız Ingiliz 

~ .___/ 

Ne diyorlar. 
Ne konuşuyorlar· 

- Fiyat MQr kube I{ 
yonu plyasodakl o oroıal hakkmdB ilmi tetkikler.nıh değildir Mf>sel" Ben. gu el onann l tı aı· ! 

ıulü o/aTJ fikir ve mütale yemek pişiririm, quLel çıı yetıere el koydu. 

alarmı. bu nüshada sütunu· mBşlf yık:ınm, kola y1JparJm 
ma geçirmeyi du~ünürken tJta yapanm, dıkı dıkerun. 
g11rip bir hadis~. bu mü/8· Velhasıl lüzumlü her işi 
katı geri bırakmaya beni hayam yormadan noksansız 
mecbur etti. kusursuz beceririm. 

Cemil Hultı~i'nln sor- Bun/ar her halde yük 

F sız 
•• I A u u e i donanmaya 

emrini vermiş! 

- Allah rBzl ulsun, bir'• 
Piyasndoki düzerıslzllkten bl 
usııodık, birlıiriue biti~ 11' 
da llıı::l ayol cvs rtaki 11•1 

yani hıırret bir fark.hı. ıatıl~ 
- Y'lk bunun cinsi tlH" 

mış. öteki adlymiş, botta ser' 

dığı adlar arasmdtJ ismini sek meziyetlerdir . llnkara 5 ( 11. il ) 
qöremedlği ifin hiddet ed~n Dişci C"'mi/'ın ızah et- lngiliz donanması dünden 
bir arkadaş ldtJre hanemize ligi derece! ri h n de bili ıtibaren Fransı7 donanma 
gelerek Bana; yorum. ontJ ilave edecek sına karşı filerı harekete 

·' - Kt!ıbık/a.r namrno bir şey yoktur gecmiştir. Royterin bildir· 
size teşekkür ederim Sue.l nrzjn ık ncistne ge diğine gdre lngiliz limanla 
dedi, çok şümullü ve şü· lince bun/an YllZm :ım k üz- rrnda bulunan bütün Fran 
mullü olduğu kadar da çok re sôderim. Çünku benim sız harp gemilerı lngiliz 
bakir bir mevzuu eşeliyor· de urıut:ıbileceqim isimler kontrolu altına girmiştir. 
sunuz. bu/un b lir 11rkadJş/arıma Şimali llfıika Jimanlartnda 

{Biz) den bir rkadt1şrn k11rşı u,__/u alm k 'stemem bulumm Fransız harp gemi-
mütale•larını okuduğum Dadikten sonra ıf1i saat feri kumandam ise teklif 

hirlilcde kaçmağa oe Eran
sı:darın Tolon limanına gir
meğe muvı.f fak oldcıkları
,1ı lsk nderiye limanında 
bu7unanlarında kaç aları 
içfo tedbirler "lındığını ve 
açık dmizlerde u 'u
n n gemiler içinde ciddi 
tedbirler alındığını söyle · 
miştir. Oiger taraftan F 
ransız hükumetide bir teb!iğ 
neşrederek ~alen lskenderiye 
lim nında lngiliz gemileri 

civarında demir atmış bulu- yeslno veriyormuş gibi '11~ 
nan F ra.ısız filoşu cüzü tam· kim özl rl olabtldlafoe 
larına lüzumu takdirinde isteniliyor .. 
kuvvet istimali ile derhal ı-----1\-10-r--t:-tm_e_ M11 

hareket etmeleri ve aı·ık de· fıraııtcıl ra meydan bıra1'~ 
r acaklır 1 

nizde bulunan diger Fransız - Ayranlara tepeşlr 
harp gemilerinde raslaya · katıyorlarmış ? 
çakları bütnn İngiliz ticaret - Zannet em. Seyyar 

( 

rıı.ncılar bakk:ıoda bu ıoz bİ 
emiJerini tevkif eylemeleri da kulağıma ç ldı omo:ııı. 1 büy 

ve bütün hücumlara muka · ma, y tandır. Yanhz buol!~ bı'r 
bele etmeleri emrini ver f gels de yraola?'ınJ 1..1" 

miştir. mend re suvu llo de4U, vııl duğ-

z•m an doğrusu heyecan c•bine attı vaktin haylic edilen şartları kabul etme 
lanmışflm. Fakat şuna mü· g çtiğ"n 'go üne ayag ktılktı. 

b 
diğinden budlara karşı h re-

------
AZALARDA TETKiK GEZ!LERİ 

suhırilt;} yı:p.:..ılar.. . J 
- Bel diye relsio:ılz -' ece 

ışft lu kafidir. lş hemen f alın 
na girer .. te•ssifim ki, Benim g i " - flncak vef'ş bil'rim. kete geçilmiştir lnqiliz Baş-

o/dukca meşhur bir (Der Kuyudan su ç kılecek. çi 
celi} unutulmuştur. Ben na- çekler su/anaç k'1r .. vekili bugün aram kamara· 
sıl unutulabilirim ? sizler llrkBsına bakmad-ı11 ka srnda > aptığı beyanatta 

· Fransızlara mütarekenin 

- Kılıbıklıır \)OğaioııŞ 
- Erkeklerin ı:ızgınlıl1İ 

dır ! 

Vakfikebi den Şal 
azarına - Şu adam ne çok ~ 

kodu yııpar. JDzumsuz yer• 
ğun olsun, başına benim nuşur, oturmasınd~. kolkıııİf 

evi 
lun 
Tür 
fak ki. Beni tanıyorsunuz onun pıyı çekti g ttı . 

hatasını tashih edebilirdiniz., Çulha akdinden evvel donanma 
-8-

--------· larmm lngiliz liman/arma Mevsim başlangıcının 
Hiddet ve şiddeti tJşkm lna"ıf ı"z · ·ı h , · haftayi deviren gu~nlerinde gitmesı şartı e taa utıenn· 

o 1duğu gerek ıesinio tonua _. den tamamı le ibra etmek bu kadar kavurucu sıcağa 
dan ve gerek yüzünün sert- ombardrmanı ender tesadüf olunur. At 
I b /

. t klifinde bulunduk, yapıl· 
eş~n çizgilerinden eı ı üzerinde 5 saat böylece yü 
I b k . Rnkaıa ( 11. A. ) _ madı, Frıınsız donanmBSI· 

o lln u arkadoşı tes m rümek mes'le .. Şalpazarının 
t k h I - /ı'd lng hz hav.ı nezaretinin nın 11/manvanm hükmü e me ay ıce guF o u. yolu B şikdüzünden ayrıldıaı 

teb/iğine naza an eve/ki ak altma k nulmıısrna matuf • 
Kendisini daha fazla ıçın buray kadar deniz 

cam lngiliz hara kuvvetleri b' ••t k . l d .J coşturm•mak üzre kanant- r " mu are e ımza an 1 ue- rüzgarları yardım ediyor. 
11/manlartn Kıel d niz üssünu·· · · ıı· Df 'k d '- · ferini 6ğrenip neşır sırnsmı mış ve şıma rı rı a dAI Dere yoluna girince sıcağın 

ofla vermeyi mün~sib gör- bombardıman etmişlerdir . Fransız harp gemilerine kar- bir misli daha artaca • ını 
Bu hücumda • ir !liman J h k ~t I h düğOm için Cemıl HulüJJ'ye şı yapı an are a 1 za söyliyen yanımızdaki deli-
ztrhltsı ağ1r surette bombar- ,.1 kb .J ,.1 'k' r sorduğum sualleri buna euere uuonanmauan 1 1 saı , kanlı ile devamlı ko uşma-

da teknzrlodım. dıman edil mis_ v 1J m ·a H ' gem• ' ilet h ıi/ ya başladık. Bir su 1 so-
rangml11r çıkmıştlf Dig·er k .. b 1 ı it 1 - Kı/Jbık/Jk htJkkm- ruv ı:or 'Ve cuı uen z " ı runca hayatının acıklı hiki· 
bir filoda N mbura 8 p~frol ·ı . . k. - . daki düşüne /eriniz? "' ıemı erı ı ı guı: mayın ta· yesini nakletti. Adı, Alidir. 

k 
tasfiye f abriki' tna ve di,;#3r · d · / :ı - Maruf KJ/ıbı /ar? ~" r Y cı gemı ve enıı:a tı ge- Babası, umumi harpte 9 
mühim hedf.f!er hücumlarda ·1 · le. L h S orgum bitince, gözleri mı erme arı tertiu tı aiı: nufusla Vakfılıc.cbiri terkede-
bu/unmuştur. parladı, yüzü qüldü. Son- vapur borçlanm~k şaretile rek muhacir olmuş. Ve iki 

dalyesini m11s•ma doğru Romanyada ele geçirildiğin iki saf harp sene sonra köyüne yalnız 
çek•rek tatil bir sesle; nıilli yas günü gemısinin batırıldığını biri- dönmüş. Hatırladıkça ekiz 

- 111 eline ka/ım1• Y z A kar ( fl il ) 3 sinin çak ciddi hasara uğ kişinin adını iayar, için için 
başıma geleni dedi · Roman a son Römen kıta ratıldığını ikitorpito mahki- ağlarmış. Harbi umumi kur-

Birdınbire değişen bu at mm Bas r: bya ve Bukov rinin bntırıldığmı 'Dtga ya- baaları arasında babaaıwn 
şen dostumun söyledikler/- ettikleri ü~ temmuz gününü kıldığını saf harp gemisinden da kimbilir ne şerait altın · 
ni aynen ıazıyorum : milli yıs gunü ılan etm;ştir . birinin diğer bazı gemilerle da, meçhul sekiz m'-zarı 

'•Kıhbıklık, rüya alemin· li:=::=2:~~~~S~~~~~~=~=~~~~:i~I varmış .. 
de yddızlarla kucak. kucaf1.4 Her birinin bir hatıra-
yaş•manrn srrrma ermek v sını saklıyan eski, tahta e-
demektir. Ş . vinde yeniden hayat uyan · 

i\ıltbık, orta/ığı gül, gıJ. dırmak için evlenmiş ve 
/üstım gör.en, mücad leden, Bir lir dan yukarı yapcıcnğın her türHi alış verişde şimdi bizimle Şalpazarına 
lüzumsuz dedikodul rdon ald&nm dığına kat'i suretde kanaat gctirnıekliğin için yol arkadaşlığı yapan Ali 
daim a uzak k~Jan. sulhcu, d\i an ahibinden fatura iste · düuy y gdmiş. Bir sene 

Kuzu tabiatlı, bonkör, Bu in en mukadde bir hakkın ol u"..-u gibi ma· sonra karı koca arasrna 
hoşhal ev erkeğinin adıd1r. ğaıa sahibi de istiyeceğin bu faturayı dcrh l sana ver- fıtne girrniş, geçinememi;ılcr, 

l mek mecburiyetindedir • B en, vakUJ evl~ne i 8-~ ayrılık olmuş, Anası Aliyi 
sene olmuştur. Fak t .. bu Aldığın bir m hn fahiş olduğuna ve dükkiin sahibi ıon d fa b ğrma b ıarak 
vadide edindi!Jirn tecrabe tarafından aldatıldığına kat'i kanaat getirirsen derhal babasına uzatırken çifti çu· 
büıük olduqu gibi Kı/Jbık dindeki fatura ile Fiyat Mürakabe Komisyonu Reisliğine buğu göstererek : 

/Jğa karşı kabiliyetim. sa. müracaat et · - Bana olan oldu. Alnımın 
dakatım fıtridlf. Fiyat Mürakabe Komisyonu yazısı böyle imiş, Fakat Al· 

Bir güne. bir gün Eşi- Reisliği lah seni bu mülkün sahibi 
mln arzul~rmı ihmal etti. etsin, büyüyein, çoluk çocu· 

ğim - Haşl ! - vakit fettt 
ey/iyerek dakikası. dakilca-
31na icra etmediğim vaki 
değildir. Hem ne uzatayım, 
B en eşimin sözünü bekle. 

meden işaretini kiıfı t}örür 
derhal emirlerini yerine 
getiririm. 

Kıltbıklikta/1 yona 6n 
derecede bulunduğumu if· 
t iharla söıllyebı/Jrim . 

lf e m t/u o erk~ğe ki, 
kJ/ıbık dı muştur. kı/Jbık 
yaşıyordur . 

Kıltbık erkek hayat ad 
mı demektir. Onun mtıbck 
~demiyeceği hiç bir muhit 1 

:Si:r :-?::aç: ; a tırla 

So"uksu 
Trabzon'un biri<fik çamlıkh s yfiyesi 

olan Soğuksu'nun ele alınacak işleri 

arasınd , çamlardaki hastalık meselesi 

de mühim bir mevki İşgal etmektedir. 
yer yer boz.iilan ve kurumaya yüz tu. 
tan çamlar, fen adamlarının da dediği 

gibi, hastalıklı imiş. Çamlıklar, bu haı;ı· 

' ında • 

talıldı ağaçlardan temizlenmezse, za
manla hepsi hastalanır ve kurumak 

tehlikesine maruz kalırmış .. Bir çamlık, 

bir asırda meydana gelir. Ziraatcı, or• 

mancılanmızın ihtisaslarından istifade 
edelim, Soğuksu çamlıklarını kurtara· 

lım, yoksa çok yazık olur J 

L sın 
r ibi ttir felaket g!lmiyc 1 da biçim yo , ne uptnl şef 

Dcıaİf V• üç bcı parçadıın - 1-:ıı!esınıo içi rıplak- kö~ 
ib, ret f Iialik eşyofarıoı ııaıdıyıın lakl m zbut dı. ·il de ood'• ha 
lı bçaaıaı kelun takarak köyün _ DUny ahvali b•"• 
huduoaudıı.n çık iŞ ve mtçhul bir ret ne var, ne yok ? 
s rute do~ıu uı:nkloşmış . . . _ Gökte, Yerde, oı• }'Ü 

Çok llD an rcçmiş, boıba 1 p~taknt gidiyorlar .. 
tekrar nl ıımiş ve Ali öveyaııa Alt · 1 Jin-.( - ıuda kalanın •• lo&i 

elinde lmpal nmıı, babası ona !ine 1 
çolt '1 tkO:ı•flf, Alıye acımış, ' - . Şu. onu yakelımış, b~ 
iveyanaaı a yel v rmiı.. Ali biı- rikiuia önQoQ k ımlş, 9v 

ytiıaüf, ille ıaektobo dıvııw eder· tutmuş, vurmuş, V'>lhas&l bit 
ken babısınıu alikaıi mı.ıbaf ııusı lttf .. 
sayesinde yeı:aı oveyanasıodan kötü ı - Ben hlzir.ı Aoksra 
ıer' IDUa ele (Ör lyOraıuş, bır- )'O UDd D bnŞk081DJ dioJe0 
birleriıse iyi lllB ııtar. yok. Yalanlarla başımı acır" 

Der• yohıada li»ııyııiıııixe iıli· ğıaıa bavadısio en doğrll Ve 
yeo aıc~2'~D ıı.ddetli tcıurı Alinın veren. l>}ziıu radyoyu dıPI d 
acık:.lı lukaye1ılo o k:ad1r hiıısedil- de.ha ıyı. .. ~ e~ 
mi yor. A ra11ra ruladı~ımız ağaç SE Y0 18 
altlarında, H baılarında dioienıp, Al tir 
ter kuutuyorua. Ali, masum boy. ffiOnlartn 
aunıı tomıx kal~ınıD üxerlııu tabii ko 
Dİr hareketle sarıatıraıı. t.ııkiycsıne zayiatı . . . rnu 
dovım ıciıyordu. } 

- dır ak~a kasab dan yor· llnkara 3 ( il. fi. _J ko 
JrUD donen baoaınla kirozıg altında flfmBn UmLJm kaf8fY° ı 
koa~ııırteu hıç hatırımı ırelmiyen neşrettiği tebliğde frl er 
bir bahis çıldl, ltabam; oğlum, seferini tarihçesini y~PJ 
dedi ben arlık ıh~ıyarhıdım. DU kta ve IUmanlarrn şif11 
tarlayı çevireoek: kuvvetım kal· adar tespıt ve müşahede 
modı. $cuı mckl pteu almak:, ev islif!aden bu seferde .t 
lendırmeı- lizımgelıyor. ljabamı çolı. az 1 r a n dan mütarel<" 
aeverım. O da beoım uı:ııme toz bl yapıldığı on mayısa ,. 
"':::_urm.ız. Hır dcdı~ioi ıkı yap· 43 B!:l6 ölü 28 305 ki 

- Aı, dcdım Evlıiık hııyutın 179.:; .5 yarn/J verdiqlf11 

n zcvıuı tarafıaır, ıaııau boyıe ldumektedir. 

bir tokhh; ~ayet tabıi ohı111k ve i· ngı"lt rede 
hıi ıtır Cı t:tmeden •· llVet, pckı ,, 

der, ~up ı sı:ı. 4 , J 
!;S.r .ız J tıfo et nek 1 tedım, m 1 yon 

fııkat Aııoı verdıtı Odvııp karşı. sı' laA h boşınö 
•unda ıuıi iıır kaç da ıe. yaşla 

dolaD fOZıc:fİ all Soklaıoıya, OBI flnkara j ( /t. fi, ) 
rl>ıtcr cıweye h§tım, İngiliz harbiye nazıf/ ı~ so 

- Yok, eıendı, .ıedı . Mekte· kamarasında hazirlf1 ta 
oıo llçUı:ıcü auııfındıın ayrılatı uç evvel koyda/an efradıf7 la 
11cnc oıa... Heoım arkadaşlarım b rf1 
tımdı ıra zouda orla mektepte onu ulduğunu ve tem d 
a .. uyorı.ır 'I AH aouı.ou koııı:fltlt dört stnıf'rn kayd of<.CI; 
ou iidıın wcs fed_. kuzu otlatan ve bu suretle kayd olaf1fı 
mektep ku .. etlİ bır ÇOCUia dg!u yekÜnÜnUn dört mJJ/ İ 
dolu bakıyo rdu. çıkacağmı söylemistir. nu 

.lSunaltıeı •ıea ııı ıittikçe ar· yeri vardı, Onı.r utmak • 
tıın tcııri bir •i•Ç allıada fazlaoa kasab .. yıı gelmişti. Bir dab• pı 
a;aıwuııı, ı :.ı:ı w.:c..ıur kıldı. rüştuk ve sııttıgı yerin par•1 lll 

- lu »anedır ıııı iDi görme· bana 40 lira verdi : la"' 
Cila, Gcçoulerde dayım be.oı ya· l'r( h 1 k ed - Al Of> um, arç ı 
ouıa ı&hır alt Akçabal tarallarıDda ı ·· dedi ve öyl .. o o ayrıldık.. 
yuva !turan acuırııı.ı ıölurau. Aoam Saat ilerledikçe serin r 

b ı goı ı. c..- t8 ıdı, l dı, koyun lar başladı Geoit bir yol ü 1 d~ 
koyuua •arı~tılt. yorıuolult hisaclmcdcn ya'l•f/ ra 

Uoıt tane •vey kardeşim var. larla y ü r ü y o r ve 
ılır batta anami11, aveybaba ve bu hiklyeıinı.o tesiri nltnıda b'~ pa 
ıuud lerı le bır Acada kaldık. , bir aıüôi'Jct 11usmu~tuk. 
Ayrıııraı;eQ •oyamadık., o~rar •t· İlle. defa ıeçtiğim bu yoıl• •k 
lıdık. kimhili1' daha ne garip 

Yaıun Uı.D&Qıa uaydı. An wııı ı dı. 'l ı.c ,. ~ 
ıık.eh1 de babaaından ko•aıa bi, Cemal 

1 QIQw uou•c• uıua• ·-'l'''uuı mezıtor ..,.uu•l •\'•u"• v•n•nıarn1r• ,,... ... f -ı• _,, .... ,_ •U&Dlll uı•••••• 1 ~ ~vaı fll'>J' - uag ••mtııa ~-6_:_- '•oaıı -IIH•ll blldl?ll 
,. ua .. ""' ··-··- ---------~-~__.'~~-- .s-! 10-'27-4-21-4-18 
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~~U~D~tro 
( T ··rk Köylü ıi .Avru/ıa Köy! ··sü e Nr- ~ 

Büylik Bi ül tünlliğe Malikti--.) 
b .. Türkiye köylüsü Avrupa köylüsüne nazaran 

b~yUk bir tefevvuk ve rççhana maliktir: Bu gün 
ır kısım k" ı·· ·· k d 1 ı•- d ... oy unun topra r ar ığı çekmekte ol-

1 ugu muh kkak olmakla beraber Zlraat edilebi
f ec k toprakların umumi yekunu nazarı itıbare 

alınacak i h ı·h d T .. o ursa a ı azır a ürk köylüsüne ve 
ş1,, levl . tlarma Türkiyede l, afi derecede toprak bu-

Tu.~cıuğu anlaşılır. Malum olduğu üzere bugün 
' urk k" 1- · f k oy usü umumıyetle okuyup yazn1a bilmez, 

~ at bu husus, h"kunıetin maarif siyaseti saye· 
~ı~de tedricen bertaraf edilmektedir. Seve seve 
~oyl~re gider k okuyup yazma ile birlikte, da

zıyade teksifi ziraatin esas kaidelerini cJe öğ· 
r~~ecek olan muallimler (bugün Romanyad bil-

ı~uk n_ıu~affakiyetle ve semere veren köy mual-
'1 ıınlerı gıbi) 1 . d . . . . evve emır e köy ve k sab hayatı 
, b'~ ıbçın sıstemli bir t lim ve terbiyeye ınuhtaçtırlar · 
•
1
' Und d 1 ' ır' k d an o.ayıdırki, memlekette mümkün olduğu 

I" ar fazl muallim mekteplerinin tesis edılmesi 
azım ve zar "d' M l k bil urı ır. eme ette okuyup yazma. 

gırt ıney n vatanda~ bır.:ıkmamak için vaki cehd 
rıl Ve iayretle . t 'h· A 
ıııl d . . rın rı ı vrupada hi çok eski 
A~ l ~ğıldır. Garbi Avrupanın köy nıektepleri ncak 

r ve 19 uncu asırlar içinde vücude ğetirilmiş-
ır. Avrupad kı· ko·· 11· 1 . k . k·· k . Y mua ım erı e serıya oy 
ooperatıflerinin de idarecileri ve rehberleri ol-

) muşlardır B · · T k . k · unun ıçın ür muallim mektepleri 
org l ooperatifciligi de tedrisat meyanına ithal eder
rB ers bu hus t . . b 
~l ~ us a ıyı ır zemin hazırlamış olurlar. 
itfld 
de 

lasını ve işini terkederek amelelik. hamallık ve
ya sokak satıcılığı yapmak üzere büyük şehirle
re gider yahut Zongwldaktaki maden kömürü 
oc klarında veya yol ve demiryol inşaatında ça
lışır. Filvaki o bir müddet sonra cüz'i tasarrufJa
rile köyüne avdet ederse de köyünd ki zir i tşi. 
iktisaden düzelmiş ve yoluna girmiş değildir, ay· 
rıca muv kkat bir zaman için dahi :>lsa, baba
dan mahrumiyet, çocuklar içirı bir saadet teşkil 
etmez . Arasıra köy haricinde ve başka işlerle 
iştigal, filhakika zaruret icabı alınan muvakkat 
tedbirler mahiyetinde olmakla beraber mucibi 
memnuniyet olmaktan uzaktır. (Köy ve köylü 
siyaseti, köylülerin kendi zirai müstahselatmdan 
satışlar yapmak suretile nakdi gelir teminini 
kendisine hedef ve gaye edinmelidir. Bunun için 
dır ki, devletin büyük fedakarlıklar ihtiyar ede
rek vücude getirdiği Anadolu yol ve demir yol 
şebekesinin Türk köylüleri için kafi v nihai 
bir ehemmiyeti vardır, köylü ancak yol ve ae
miryolları vasıtasile piyasaya bir mahreç bulup 
ona tekarrüp edebilir, kendi müstahselatını Ü· 

rer ve p ra kazanabilir, nitekim bugün sahil ,era
zide, İzmir ve lzmit şehirleri hinterlannında ya
şayan köylülerir. ve Eskişehir, Ankara, Konya, 
Kayseri ve Çukurova köylülerinin malik olduk
ları imkanları artık bunları piyasa haricinde mü
cerret bir şekilde yaşamak ve iktisadi faaliyet
lerde bulunmak zaruretinden kurtarmıştır . 

Piyas ya yakın bulunanle inkişaf eden Türk 
sanayiinin buğdaya. yün ve pamuğa şiddetle 
ihtiydcı vardır, ayrıca tütün ve üzüm, zeytin, 
fındık. cevız ve yumurta gibi maddeler vasi mik
yasta cihan piyasalarına arzedilmektedir. Bunun
la beraber süt ve yağ istihsalatı son derece in
kişaf ettirilmeğe muhtaç olduğu gibi mezkur 
maddeler istihsalatının hakikc.ten büyük bir in
kişaf kabiliyeti de mevcuttur. Süt ve yağ garbi 

Ö Avrupa köylülerine daimi ve mukannen haitalık 
yı.) Şimdiye kadar ver . ld gelir temin etmektedir. Bunda.o dolayıdırki bu 
1 6 sonr biz Türk hö lüsüm~~ 0

. uğumuz izahatten addeler, hv 1i havaiye ve piyasa fiyatlar. do-
·,af1· tarakki etf ·ı . y. nun lktı:,aden terfıh ve layısile evv iden hesap edilmesi mümkün olma-
cJ f! ırı m sı gıbi gir·ft b' kd d d - . b l ~ı; laşmış oluyoruz Bu .. ı ır mevzula karşı- yıp mi arı a son erece mutemevvıç u uaan 
cı dolu köylü .. l · ~ gun bazı mıntakalar da Ana- ve s n de anc k bir defa satışa çıkarılabilen 

" . d su ıenuz ayn.. .. b d l k k d h 
a1111 rın e yaşaın kt d ' ı ti a e e iktisadı dev- nebati m hsulat nazaran, i tisaden ço a a 
ilf imal ederek na~d~r. k:ndi elbiselerini evinde ehemmiyetlidirJer. 
~~ nız vergi tediyatına ~ rıdatını h men hemen yal- Köy mektebi muallimi, bütün bilgileri tedri-
dııb' piya a emtiası sata srü tahsis eder. Bunlar se muktedir olmamakla beraber, şüphesiz köy 

ııar••'' odern ziraat alat ~:dıkl rından daha iyi lbise kooperatifinin defterlerini tutup, lüzumlu mek
k ,d lazım g ı 0 vasıtalarda edevatı satın almak için tupları y zabilir : Fakat köy muallimi, ziraat 
. lüler piyasa ile temas h:ı?1~hrurndurlar. Bu köy- mütehassısı değildir. Bundan dolayı bidayett 
;~ n'ı dan, k ndi ne · 1 rı· içinın ke f bulunmadıkların- her vilayet dahilinde asgari birer taA olmak 

'r 6 çım e ço zl 1 ı . . k f 1 · 
ıa~•·ı ranmen dahi f kir k 1 k aça ~~m. arına üzere g nç köylü çocuklar ıçın ışın a ıyette 
vo ,., , • . . a ma tadırlar. ~oylu, borç bulu~a~ ~ıraat: n:.«>kt:•nl rioe d hi ihtiyaç v ?dır 
• b para tedarıkıne 111 cbur olduğu takdırde kolay- ve bılaıstısna bütün Ankara yüksek Ziraat Ens-
ık. 'k!a v derhal urabah cılarıo eline düşmek- titüsü mezunları bıı nmeli ınekteplerde ta, Ana

i ir · ) Köyde faiz h~d i ç . k yü sek~ir: Köylo, 1 d~lu kö~lü~erinin ~attıklan . ticaret. e~t~rsının 
cı olduğu par yı t dank tmek ıçın tar. mıkdftrı ıstısg r edılem z. Türk ehırl rının v 

sfir'atbik etmeğe mecbur tutuhnalıdırlar. 
Vilayet eahilindeki köylerde çalışan bu zi

ra t mu ilimlerinin zamanla her köyde bir şa
kird ve mütemedi bulunacak ve bu mutemed, 
diğer köy halkına nümunei imtisc:ıJ ol cak ve 
vilayetin münevver 2.üraı ile teşriki mesai ederek 
yeni ziraat usullerinin tatbikinde ön ayak olabil .. 
mekten dolayı iftihar duyacaktır. 

Şu halde Anadolu köyf iisünün ve ziraatinin 
vvel emirde yol ve köprüye ve her köy çocu-
ğunu çatısı altına alabilecek halk nıektepJerine 
v çalışkan köy gençleri için her köyde nümune 
işletmeleri bulunan kışlık zirar. t. mekteplerine 
ihtiyacı vardır. Ziraat mektep! nnin her köyde 
bulunması lazımgelen nümune ışletrneleri hayvan 
bakımında ve süt istihsalinde 'le bilhassa tarla
larda gübre kullanılması hususlarında ve müna
vebe ile yapılan ziraat usuUerinde köylülere reh· 
ber ve hakiki bir nümune olacaktır . Maalesef 
bugün dahi vssati ve garbi Aoadoluda hayvan 
gübresi tarlalarda gilbre olarak k~IJanılaca~ı 
yerde mahrukat olarak istimal edılmektedır. 
Bundan do1ayı orta Anadoluollil Yağış miktarı 

az olan sahala~mda, bilhassa gaY~1t az su_ ile neş· 
vünema bulabılen akasya ağaçlar e teşcır ame-
liyesi yapmak mecburiyeti vardır. Bu suretle ted
ricen mahrukat için dahi lüzumlu olan odun te· 
darik edilmiş olur ve böylece gübre artık mah· 
rukat makamına istimal edihniyerek bunlardan 
tarlalarda istifade edilir. Bütün bu mütalaat, gayet 
basit hakikatlerdir, Türkiyenin ge~ç iktisatcıları 
bu hakikatleri etraflı bir şekilde 1k!1s~t Fakültesin· 
de· öğrenmektedirler, bu gençler. Onıversitede öğ
rendikleri hakikatleri daima ve tekrar memleket 
gazetelerinde mevzubahs etmeyi kendilerinin en 
büyük ve en kıymetli vazifeleri olarak telakki et
melidirler . 

(Benim noktai nazarıma göre talt:belerimizin 
ekseriyeti için bu vazife, son derece enteres.an ol
makla beraber Kari Maks'ın kıyınet .veya lngiliz 
profesörü Kaynes'in para naıariyt:lerı kadar ehem 
miyetli ve verimlidir. ) ,.. 

Bizim burada ziraat siyaseti sahasında mev
zubahis ettiğim bu basit hakikatler, Illllallim mek· 
teplerinde, Halkevlerind ') ve ··Halk F •rkası,, içti
malaruıda verilecek konferanslar ve Yapılacak 
müzakereler için en güzel mevzuları teşkil eder
ler. Türk köylüsü nasihat ve tahsile susamıştır. 
Filhakika Türkiye için bugü" yolların ve ahırların 
inşası, gübrenin tarlalarda kullanıl~?sı. bütiln 
memlekete şamil bir teşcir ameliyesı ımkanlarıoın 
hazırlanması, ütçülüğün teşk lallan?ırılıp bir. ni· 
zam ve intizama sokulması. b.il)'ük bır ehemrnıY_.d 
arz tmektedir. A:yni sur e Türk köylüsünilll ;;: 
timai mesel lerioi memleketin en mühim rn~;'i. 
leri olarak kabt1l ve tel ak k; etmek de Jaı1~ e ma .. 

h k d J • • ·kb 1141rırı Zira burada al ın ve v e tın ı~tı a 
tt llik hayati mesele! r movzuubııhıstır. 
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lııltlHY dı 22 -7 -9 •o t rlblne mosadif p zutc l gann uat 
g da 1.apıl taktır • Talip 1 nlıırıu rovmo meıkOrdo rUıd 7,S 

munkk t te hı tlorlle trll te Defterd rlık Mıkamıne mOrac at· 

ları iJAa 1-4 

M ğaz icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden 

Husaı muh , I>• .i11 Muhittin m12lt•llesi g•ni ıo.t•k
dolcl 25 No: la m ; sanın ıabilc icar bıdeli ola1t (45) lira 
dzerlnJen bir ,, liA: klraıı 15 ıan mfJaJetla artırma;• 
çılcıırılnuıtır. M kkat tımlnatı 33~ k•rıııtur. 18 7-1'0 
tarlhlnı ,.,,,,. ,ırıımb! ıü li s ot 15 Je "1ltdıet n1eia
mıntla l•Jllanac•k olan daimi cncfimantlı IA•leıi g•Jlıltı
cai:tır. lıiılcltlırln mııoalclcat ttml11atlarlle ıncamene ••r•· 
catl11.rı. 1 - 4 

Eşya no!iyat eksiltmesi 
Trabzon j ad rm al y lcomutaolığındao 
Tı-ınrn•~ ·9~0 ı riAiRJan jf. Mcı1111 !J41 t rlhltte lcaJtır 

T"ı6~ontltı• G mfııhıı '· Er••rli , ErdR"'"· /(, •r• •• 
alrı janJ11rma A:ıt' /Qrııın t~ erilse lı Aıktrl ıııı11ıı• 
1111Altıalı •tıl' slr.ıiltmt • k nrılm ıtur. Tıml t •kıuf 
82 lir• iJ Jc.,•ıt•r. llıalı 22 7-940 P•••rt11l f/J j ıs 1 
J I. '' j•n4ar t! /-9 komata lılı J lrırıinJıı gtı,ıleıaktır 
Jarlıt••eal 16rmılı bt guıl'r httr üı ko isge J gir r
ler. Tali,lır llUifC t f t 61. vucdkilı bifJikde k•· 
mf$g•,.,J• 68 !ra .ıarı ll4 oler:ı r. 1 - 4 

Trabzon J ndarm lay komutanlığından 
Temmru 940 torihlRde1t Jl agıı 941 tarihine lcrular 

T'tı6zends11 Gümiişh ne, Erzaram, o Er~ir.ıaıı• s~11k etli· 
leoılc jandtırma erotının nalclıgalı cçılc e siltmege lcon•l-
maıt•r. 

Ttımi :d GK~ııl 146 lira 25 krırrııtar. lhalı 12-7. 940 
Po.••rteıl ıdn sGot 10 tı jo• rma Alo11 ko••tsnlılı 
dalrealnJı ga ıl•& ktır. Ş rtn megf ı6rmelı iıtııı•lır 
hırı•n hemla oıul . tSrürler. Tallplır m•••• n gfntle 
btftıin veıallcilc bırlıkte lcomisgonda balun•al•rı ilan 
o/anar. 1 - 4 

Yumurta i. i:" ~catçılarına 
Ticaret Vekaleti ihracat Başkontrolörlüğünden 

svl~r•gc thr ç ed leçek ikinci nevi, lconHrfll, nat•rel 
vı o agie mahs ya artalarııı lui~iik ıantlılclarl11 ıla 
$efl/ci,;t', YamartG iltrocatının mfirakeieıiraı tlalr •IHnt· 
nameni 16 ıncı mcddes; hakmfinı istinatlen Tiıard Vı. 
lcdleti Yüksek Jlok mınca müsaatlı edllmlı oltiaga ildn 

olanar. 
--~--~~-----~--------.:..-------~~·~----~~~--

S bz a ıcılara 
Belediy Encüm ninden : 

Pazar mahllinde köylü elinden ıebze ce sair gıda 
matldeleri •atan alt1.r:!k. ayni mıha.ide kurdukları ssrgl
/ertle satmak isteyen seyyar satıcı/ rın bu malları gıda 
maddeler/ f igatlarınzn sebebsis gere artrnaıını mücib o/. 
duğundan baJema, seys ar şatıcıların kögliilerden muba.
gaa edıcelclui mcoaddi «'il lye#J 4 i h lıit1 satmaya
rak mahallelerde gezmek suretile satmalarına wıs pıasar 
1'!ohalli u~ (HAL) ci'llarında sergi karma.lar!n!~ men' 
ine /corar tJerilcliğınderı, hilafında hareketlerı goHııecelcle · 
rin Beledlgc .;ez:ı k mır.una tef.Jjikan teczi11~ oları ... ccıkları 

"'" ol nur, 2 - Z 

Yen/yol Temmuz~ 

s. N. Gl'ö:ari m c~.~ul ~:~~ D~:.t·~iym~~'. Li•• Vilayet Pasif runrrı~ 
Ka.:lika Fu~~-:k;lık-- ;g ~g emisyonu reis iğinde~ 1 

2 

Defterdarlıkta 
Yukarda clDll ye evaatı yazlıı gayri menkuller 6·7-94'0 tııribindeıı Sayın Trabzon Halkına . ~--ıı 

itibaren eın giln içinde bir sa • müddetle ve açık artırma auretile k f k ·~ 
ioıra verileeek.tir. Hava taarruzlarına arşı pasi orunma 1 

~üznyedo 2~ 1·940 tarihine mGıııdif Pıızart~si günü saat 9 de halkımızın yapacağı tedbir) r on gün kadar e~ 
yapı[ıa ktır. Tılip olnnlaııo yevmi mezkOrd• yüzde 7,5 muvakkat 1 b h" h Ik d ğ t 1 t r tlardl 
to•iaııtl rıle birJikto Doft rdarlık akıımıcıı Orııc ııtlnrı ilin olunur. 1 _, ve iltiln şe ır a ına a 1 l an a ıma 

s. ~. 
2 
8 

16 
18 
21 

... .-~- gösterilmiştir . 
Gayrimenkul ica artırması Hava tehlikelerine " arşı yaln1z hükfıa>~ 

Köyn Cinsi Miktıırı o. Ar Kıymeti M. Lırıı5 tarafından a1ınan tedbirler t~hlikeyi önlenıer 
Kisarnn Fındıklık .. , . .. " .. .. 

" 
,, 

2!> 
27 
·ıo 
10 
30 

6 
1l 
10 
5 

ıs 

kafi gelme=:. Halkın da tedbir alması lazımdır· 
Halk tarafından evvelden ne kadar faı 

tertibat alınmış olur Hava hücüml rsndan hll5 

B 

le gelecek zararlar o nisb tte tzaltılmış olur. ~ c. 
Yukarda cins ve miktarı yazılı gayrimenkuller 6-7-94e tari· nun İçin size dağıtıl n ta)imatlarda yazılı tedbl)I !~'!tı 

biaden itibaren onbeş rnn içinde b·r ene müddetıe ve nçık aıtırma lcri asla ihm l etmeyerek y pı ız. Bunu yap1.11a fik 
auretilc ıcara verilecektir. keadinizi korumak b kımınd n sizin için bir va~ 

DEFTERDARLIKTAN 

Mü ayede :l2-7-940 tarihine mOıı•dif p~ımfe~i gilnQ ınııt 9 do 
y pılıcaktır. Talip olınbrııı yevmi [" EkOrde yürde 7,5 uv kkat fe olduğu gibi kanun n de mecburidir. 
te inııtlarile birli!.te Drıftcırdnrlık mok. mıao mOracaatları ili olunur. Muhtelif z ma ı rda y pıJ c k tetkik ~ 

1-4. .ıt k 
-------~ ~-~-~-- - -- kontrollarda talimatl rd yazılı t dbirl ri alın~" ço ilan G yrimenlcul yukarıda göıterilcn ~ nıu 

6 • 8 • 40 ta?1hlnde Trabzon M . olanlar hakkında 3502 sayılı pasif korunma rulva 
beo ita beti oda ıada İibu ilan ve nunu hükümlerine tevfikan CCZ l tcıkibat da ~ ve aBn 

Trab:a:oa aahlı:.eao bat~it betindec: 
Avik artarlar a ile pııroyn evri
l eck aayrimoakDIOD H "lduiu : 
Gayrimoolı:ultıa bu.lu duta mcv l 

mahallesi aolı:.atı 11um raaı : 
Taktır eluaH k.ıymot : 

göstcırileo artırma ıurlaamcsi dal 2 J 
rcsldo aatılccağı il n alunur. pılacakbr. -

iskele inşası eksiltmesi 
Belediy Encfimeninden : 

1 - MenJ.erakttJ meociit Belerligl! iskelesi mPvcüt malzcmcsile ~e aqrıctt pt 
ledigeden .., rilı:cek demirle geni den idah edilmek üzre t?C 17 tün mü adetle ı çık 1 

siltmeğe konulmuştur . 
1 - Yapılacak işin mahamman k~şi/ b deli (1.552) lira 2 k'4ruşfu,., 
3 - Ele.silim• 12 Temm z 1910 Cuma günü. stıat 15 de icra cdilcc"ktir · J 
4 - Ba işe ait lceşi/ pro;esile ıartnome örnekleri Belediye fen dairesifl 

ve 

but 

' 1 
alınabilir . 

Tapııaa• teıriaisnni 934 rGn 
vıı 1' Ne.aaacia kayıtlı Vervara 
köyilııdo •O Hra mubAmcıı.a kıy· 
ıa tli 8641 meb• murabbaı bir kıta 
fıadıklık ye tapu an ırinisaai 

93' ıüa ye 16 "o.ıaada kayıtlı 
ayai ıtöytle 500 lira ukıcamen 
kıymetli 18 dödm bir evlek fıa 
dıl.hk •• ylae tapunua teıri•iaul 
934 ın. n 17 No.Hada kayitli 
ayai l.~y"• UO lira aalıaamııaoD 
luyaetli air kıta tılılık. 

5 - lstelıı:lllerln iutlbi islerde ihtisası oldnğun 1 d ir N fia 
masaddak 6ir 'Dtsilı.a ile ogrıca Ttcaret Qdqsın!l kagıtlı olduklarına 

Artırauıa yapılacatı yer, rGa, ıaat fJesika ihraz ılemılıri mecburidir . 

müdürlüğafld ' 1Y••• 
dair dijt!f ~ '' 

Rıık. 

Trabso• .Maltkeme llaıkitabotı 6 - Ms'Daklc.at tımlnat bıdeli { 116 } lira 41 kur aş/Uf' • 

o4aııa4a. 7 - Yalıarıd 6eılnci atidade yazılı evsafı haiı taliplerin 12 Temmıu 91 
6-1-9-&0 Sah rtaıı ıaat U '• Cuma ıand ıa•t IS tie Bel clig EncifoHtıln« müracaatları ifan olnnu,. . J.,,... 

1 •• it~ ıayrlm .. kulGa artır- _ 

aa Şartaaaaıl tı 7-940 tarlhiadeD Cadde tanı·ır eksı· 
ltlbarea J74. ıag .K•. ile Tra 1:00 

• 
mesı 

M~. Bıılı:itaıtatiaıa ıHIJJH umı

r11ıatla herkeıla (ÖreaUmeaı 191 
a91ktır. lliada ya:aılı elaalardaıı 
fıala a1ldmat alm lr. iıtiyeııler, tıliıu 
ıartaaao7• YO 37•. 189 dOSJA BG• 

aaraall• ••ariretı.Uu mu eaat 
etaelidir. 

1 •• Artırmaya lıtirtk 19 
yukarıda yasılı kıyaetia yG&de 
yedıa•9uk nf&beliade pey nJa 
milli bır akaıu• teal111t mektuba 
t Ydl edlleoolttir ( 1:&4 ) 

S •• lpotelı: aıbibl alacalı:lıla• 
la dl er aliltadarlarıa n lrtif-' 
hakkı aabipl riıauı gayrimeııllıd Cuıc~ 

rla4eld aalr.larıoı wnıeııı.Jc faiz ve 
maarafa dair ela. iddıal rıoı ı~bıı 
ılia tariluaden ıatibarea yırmı gQn 
ı,ieae eYrakı aUıbltalerüo birbir.le 
aemurlyetiınizo bıldirmelcrl ıcııp 

eller. Alni .balde aakları tııpa sı· 
oilıle aa it olmadıkea satıı bcd 
liaia paylqmııaındao barıç kahr, 

4 • G6ıt rilea rilnde artırma· .. 
ya lıtiral. edealer artırım• oarlJl8· 
meaiai ok11mo1 ve lO:ıuımlu matO· 
mat ıılınıı ve bunları temamon ta• 
&uı etmlı ad ve ihtibar oıuaurlar, 

5 • Tayla ellile• za aaH i•Y· 
riıaeaiaıl it tiofa ._atırdılttaa &.:>D· 

ra H ıok. artırana ihale edilır ıAOo 
oak artırma beleli av.ıbameıı kıy. 

metin yftzdo yetmiı beılai bulmaz 
veya ıatıı iıteyenıo alaeafına ruo. 
baoi olao diğer alacakuıar bala· 
DUp tabatiel bunlarıa O fAJri IDCD 

lr.ul ile te in edılmıı alcalarınuı 
moomua.Ddaa fazla ya çıltmaxaa •il 
901' artıraaıa taııiıtıdQ baki kalmak 
üzere artırma onbcı gila d ha 

temdit, oıa beıinci iÜD olan 21·8 94-0 
çarıaaıba iUDti ayııi saatta yap· 
laaalL artırmada bedeli aatıf iıte 
yenlo alııoağına rüçhııai olaa dJ • 
fer alacalı::.lı· · na o ~ayri menkulı 
1o temia edılmıı ola~klıırı moc
İm\luadaa faı:laya 9ıltmak f&rtilo. 
ea çolr. artmıoa ilıalo cdilır. liby
le bir bedel cldo edılmeue 1 aı. 
yapılmu. •• satıo talebi düı•r. 

6 • Gayri meok•l keodıalne 
ibalo ohıaa• ldaıH dorhaJ veya 
vorılo• mtlhlo~ i~inde parryı Vt!f• 

mea:sc •ihale Jt rarı fosbolunarak 
ke dıidc ncle.11 rOksek tekıif tc 
bıılwıao kimse araetmış olduğa 
ı.edılle almağa razı olmıall veya 
boluamıızsa he ea onbeı gOn milt
tetle artırmaya çıkarılıp en çok 
arlıraaa ihale edilir. h:i ıbale ara. 
aıadakı fark vo geçen güaler iÇİD· 

do yüabeı ten beaap oluaaoak faiz 
ve dia"er 11rar1ar ayrıca büme ha. 
c t kalıııaluızıa memıniyetiaıi:r0t 
ah adın ttfılll ol11aur aJ (!14) 

Bel•diye encilm ninden : 
T - St!merciler cruldt!ılnden Bolcırcılara atJrılan ve gemenicil .. re kadar devam ti 

bakırcılar caddesinin tamiri onheı tün müddetle açık ek iltmeğe konulmuştur . 
2 - Be~cll keşfi .564 lira 514 kuraştrlr . 
3 - Mu'/J klcat tıminat beJell 41 lira J8 kuraştar . 
4 - Elcıiltme 12 Teınmıu 940 Cuma ıün yapılficaktır . 
-' - l51eklilerln nof ladan maıaddak ı.hliget vesika ve teminatı muvaklcata 111

6 

bazlarile 12 Temmas 940 Cama tünd saat 15 de encümene mu raca tları ilan olunur j/ 

KirahK motor eksiltmesi 

Trabzon sahil Sıhhiye merkezi 

T abab tinden : 
Deniz servisi için Trabzon sahil sıhhiye R1erk~zinln 

bir sene müddetle beher s~ferl iki lira muhammen be
del ile kiralayacağı motörbotwı 19 Temmuz 940 cuma 
günLi saat 15 d• mezkür daire binasmda toplanacalc ko
misyon tarafmdan açık eksiltme suret/le ihalesi yapıla
cağı, isteklilerin pey sürmeden verm ... lerl !Azım olan le· 
minat (15) lira olduğu. ş~rtnameslni görmek isteyenlerin 
mezkur daireye müracaat eylemeleri il~n olunur. 2-4 

Gayri m nkul satışı 
Mahallesi aolı:atı cinsi M.N. K.N. M:2 - - - -Esvalt Semerciler mıığaza 103 ıu 57 

Polita kiliH yanı ilci adet 13~ te 2724 
aarııp h&De 
••• •r•• 

Defterdarlıktan : 

M. bt!deli 

1125 
150 

Yakaruıla oiaa ve evufı yuılı fıtyti menkuller 29-6-940 
taribiodea itibarea 15 rüD mtıddetlo ve açık rlırma ıuretile aııtıla
oalr.hr. 

Satış lS-7-940 tarihine mtbadif pauırteai sıünll saat 14 de 
yapılaonktır. Talip olaaları yovmi mezkürae yfı.ı:de 7-l'iO muvakkat 
tr.ıainatlarile birlil:te Deftcrdıırlık mtlr.a ına mür cıaıtları iJAn oluaur. 3-4 

KirahkHane 
İskenderpaşa ma.b' 

lesinde deniz nazır h' 
v~dar su ele.k~i~ik ve~ 
yük bahçelı ıkı kat• 
odalı bir ev kiralıktl sı 
Meydanda Kamil ded' 
ye müracaat. 3 __. 

Kirahk ev 
Soğuksu'da klin fevk6 

iki oda bir sofa ve bir rfl 
bağı hevi yazlık bir ev , 
raya verılecektir. lsteyef11 rm matbaamıza müracl 
lan . 

Kongrey davl 
Doğan spor kulübund'İ 

7 -7 - 940 peznr rü•li 1 y 
10 da lı:otr aktolunacaf1,1, Y 
bilumum a:ıacın aynı riln ve / ko 
kulup binasında ba:ur bulualll 
rica olunur. ,ı 

RUZNAME. Beden terbi~ il 
kanunu bfikılaıleriae intibak b /ı 
aunda lı:ongro aitti. 2-,b k 

C'I. /1 

1 1 

Sabah kahve altınızı ve bu glinlin en sicak hararetini en 
temiz ve en ucuz fiatla yeni açıl n tatlıcı salo u dan temın 
ediniz. Evlere , ~ üesseselere ve Mağazalara istediğiniz herne 
olursa olsun gönderilir. Panorama bahçesi yanında 

ş 

" 
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