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BATARYALI ve Ct~VAMtJI 
En mukemel Radyoları •il 

müuit fiatlarla ancak 1 

HAR UNLAR 
Müesseıesinden tedarik 

Edebilirıinlr. 

TEMMUZ 
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Elektirik Şirketi Beıediyeye Mai 
Uzun bir 
Harp hazırlığı 

Alman - Rus harbi Al 
ma~ cephesini değiştiren, 
Yanı başka bir tatmin cep 
heıi olan hareket d • "ld' B egı ır. 

unu; bir Rus ve Alman 
anlıışmazlığından başka Al
aıanyanın İngiliz cephesini 
Y•rmak huıuıunda bir inti 
zar harekeli şeklinde de 
telakki etaıek kabildir. 

Alman - Rus harbi Al . 
Dıanyanın İnhiltereye kartı 
hırı~nı bilakis bilerııittir. At
laatik mücadelesi bugüalerd 
daha çok i teşli bir safha 
arzediyor. Son gelen haber 
.lerJe Amerikanın günde bir 

Sovyet 
Tebliği 

Moskova 1 ( A. A ) -
Öğle üzeri n~şredilen ,Sov 
yet tebliği : Dlin gece mu 
harebe Bobuiık Buck iıti · 
krmetinde devam etmiştir. 
Cephenin diğer yerlerinde 
topçu ve gece keşifleri de
vam etmiştir. Murmaık isti 
kametinde düıman, cuzu 
tamlarımııı:ı geri püskürtme· 
ğe muvaffak olmuştur. Tay 
yarelerimiz bunlara şiddetli 
darbeler indirmiştir. Duvisk 
bölgesinde dahi düşman ye· 
ni seyyar kıtalar ileri sür · 
müştür. Tayyarelerimiz bun· 
lara da şiddetli darbeler 
indirmiştir. 

Liman İşletme 
Müdürlüğü 

KEMAL TOPÇU 
Devlet Limanları İtletme 

Umum Müdürlüğü Trabzon 
şubesi Müdürü Kemal Topçu 
tarfian umum müdürlük tef 
tiş şubesi birinci sınıf müfet 
tişliğine tayin edilmiştir. 

ı Ediliyor. 
240,000 lira istikraza 
muvaffak olundu 
Elektirik Ş.'rketinin Be

lediyeye mal edilmesi te· 
şebbüsü müsbet bir safha 
ya doğru yürümektedir. 
llnkaradaki Belediye ?eyeti 
muvaffakiyetli temasların 
sonunu almak üzereair. 

Sumerbank. T Haziran 
9'! de Belediyeden 160.000 

vermek muvaffakiyetinl e/. 
de etmiştir. 

Belediyenin yine şirketi 
tamamen kendisine m•I 
etmek kararı ve daha bızı 

lüıumlü işleri ba11rm11k 
maksadile Belediyeler baıı· 
kasından 240.000 lira istik· 

lira a/acağrnrn tesviyesini raz yapmağa muvaf/ık ol· 
lstiyecekti. Belediye Sumer· ması da şehir h11lkmı11 

bankrn şirketteki 28000 li· 11rzus11n11 çok uygun bir 
ralık hissesini 10,000 lira · netice vermiıtlr. 

tıc~et ııemiai inıasına mukabi 
gunde üç ticaret gemili 
kaybedildiği heıap ediliyor. 
Ye bunun da mııhteviyab 
nazara alındığ'ı takdirde 
zarar, irkiJti veren bir veha . 
met manzaraıından batka 
~edir ? AmerikaWarın Ingi
lız.lere yardım için Atlaı.ıtik . 
teki bu iki cepheli zararı 
devam ederse harbin yeni 
ve daha korkunç bir ıafha 

Minık ve Boleruiık isti· 
kametinde ıredik açmağa 
çalışan düımana mukavemet 

edilmiştir. Lok istikametin 
de Rov:no mıntaka11nda 
şarka hareket eden düşman 
tanklarının ileri hareketi 
dardnrulmuıtur. Tankları 
mıı bir mukabil hücumla 
düımana çok ağır zayiat 

Kemal Topçu yakında 
yeni vazifesine hareket ede· 
cektir. ya sattn almış ve eve/ki 

Açık bulunaıı Trabzon borcu ile 170,0tJO lira Su 
tubesi müdürlüğüne de topçu merbanka borçlanmış ve 
yarbaylığıodan mütekait bu parayı yüzde 1 faizle 
Mustafa tayin edilm~--- }~nede ödemeğe imza 

ı-~~~_;,~~~---

Atletlerimiz 
Karadeniz 
Birinciliğini 
kazandılar .Denizcilik Bayramı 
Geçen hafta Kariiadılliilll p=~ 

atletizm birincilik ııall&ba
kalanaa ittirak etmü 1..-e 
beden terbiyesi bölıe U· 

baıkanı Avai Akeria reiı-

~ 

aile karşılatmak ihtimali verdirmitlir. Tayyarelerimiz 
kuvvetle varittir. Çünkü ııittikçe daha isabetli ateı 
Amerika ticaret gemilerin· etmektedir. Bir günde 27 
de~ ~qka bütün harp iatih· düıman tayyaresi dütürül· 
lllının bir haıliıini Atlantiie müştür. Birçok Alman eıir· 
görıniiyor. itte bu vakıalar !eri ve firarileri çok yorııun 
mihvu istilasının durdurul: ve bezgin bir halde kurıu · 
IDaıını ve ııeriletilmeaini na dizilmek tehdidinin kon· 
ıcap ettiren yeni hadiselere dilerinl çarpıımağa mecbur 

Büyük Merasimle 
kutlandı liği altında Zoapldaia ıi-

Kandilkaya önünde çok kalabalık bir halk 
Kütlesi önünde her sene.kinden daha geniş 

Mikyasta tezahurat yapıldı ... 

dea atletlerimizia yapı.laa 

müıabakalarda Karadeniz 
birinciliğini kuandıkları ve 
bug6nki Karadeniz vapurile 
ıehrimiıe dönmekte olduk-

ıaeydan verecektir. Türk limanları aruında 
ADI "k h ettiğini, Alman milletinin aeyrü ıefer yapmak hakkı 

erı anın arba reı· harpten, açlıktan ve izbrap 
men iıtirak mevkiı'nde ka· ld S yalııız Türk geaıilerine mah· tan bitain o uj'unu ve ov 
lacaa --• 6 ıuıtur. Bu hakkı biz i~tir· 

•
1 ııu ... erin yakin olma11 yetlere kartı harp etmek 

kaaaatı kuvvetıı· dır' , dünya- . . 1 . 1 dat ettiğimiz bir çok hak· 
iıtemediklerinı ıiıy emıı er · 

nı~ en büyük ve her çeıit lar meyanında, Lozanda al· 
ıilih. fabrikalarını iııııiliz !!!'._ :._· =~=~=====ı dık. Siyui ve iktiaadi istik · 
zaferı hesabine itleten bir A. Hilmi Kalaç !ilimize bu suretle kavuş · 
memleket kat'i ve ıon kara · tuk. Lozaadan evvel Türk 
nnı vermek arifesindedir iki haftadan beri ~ehri· limanları arasında ecnebi 
Ziten, hadiselerle daha vu: mizde ve kazalarda teftiş ticaret gemileri seyrü se· 
zuh ~eıbeden Alman müca. ve tetkiklerde bulunan ferlerini yapar ve deniz 
del~inin dayandıj'ı zihniyet i C. H. P. mmtakamız /ttüfet ticaretimiz, bu yüzden ade· 
ve ıırarı, Amerika çoktan i tisi Kayseri mebusu saym ta meflUç bir halde bulu· 
l'irm&f ve buııün de dört ' il. Hilmi Kalaç dün Tafl nurdu. Baıka hiçbir hüku· 
aeaelik bir harp ba•• l - 1 ., · tt · l b -r ıııına 11apur1ıe mtntaka merkezı me e carı o maya u sa· 
baılaımıtır. AmerilıaDU1 olan Giresun• gitmiş ve kim hal, eski devrin yadi · 
harba resmen İftiriki ha- M k B kiri olar.ık sadece bizde 
!inde Japonya naaıl bir vazi. " tup.ç~, elediye reisi 

t 1 ktır? A . ve partıliler tarafmdan leş· devam etmekte idi. Lozan · 
ye a aca tl~tik 114· yi edılmiştir. daki mücadele ve zaferleri· 
vaııDUI korkuııç bır devre le milletin ebedi minnet ve 
kaydediıinde bir •ır arıuııak Amerikaaın harba reı. tükranını kazanmıt olan 
lizımııelemez mi ? men ittiraki dünyayi daha kahraman ismet lıaönünii 

İngiJtuenin ııünden ııüne tiddetli bir atq kaaırgaaına Türk milletinin çalıııan bu 
Almaayaya karıı almakta boiaa yeni hadiseler doğu· hakkını da geri aldı. Artık 
olan havr hazırlıiı ve Aaıe. racakbr. Ve bununla ~bera- o ııün bugün Türk ıuların
rikanıa bütün dünya dona- ber bugünkü diinya harbı da Kaputaj hakkı Türk 
nmaıınına hakim bir doııan hali hazır vaziyete nazaran Bayrağını tafıyaıı gemilere 
ma elde etmek üzere bulun h' b" münhasırdır. ıç ır vakit bir mevsim 
duğu haberleri mihveri fena devreaile nihayet bulamıya- Deaizailik bayraaınıa yıldö · 
halde endifeye dütürmekte. caktır. abıü d&a yurdaa her tarafıada 

olJujtu gibi, ıehriaı' ıda da her 
aamaakiııdu daha ınit bir pror . dir, Cemal ~ Çııa~ 

-_.,, .. , --·r•araır 

Cemal Rıza Öaar 

ram dahilinde büyOk !tir alaka 
ile kullandı. Sut 1 S buçukta 
Valimiz Naoi Kıcımaa, mıataka 

Komutaaı general Huıa Atak .. 
Parti Müfettiti fülmi Kalaç, Adli· 
ye Mülkiye Belediye, Parti ve 
ıeıakltilller erkioı ve kadın erkek 

ları Avni Akerden aldığı-
mız bir telgrafta bildiril
mektedir. 

Kazandıkları bu mavaf
f akiyettea dolayı ııenç ıpor
cularımızı tebrik ederiz. 

binleroo ballı: Kındilkaya m:vlı:i· ı-----------
iade toplaamıı •• P•Oj'f&al vaç· Alman 
bıla raeraaime lıtiklaJ marıile bıt· 
laıııaııtır. Saat dörttı bıılayn T ebligw i 
deniz mil11bakaları aaat 7,50 da 
aibıyet bulmuıtur. Berfin 1 ( ı. a. ) -

100 metre urbeıt, aırlüıtü ftlman başkumandanlıdınm 
va lı:arbalımı yı rıılarıada ldıaın tebliği ; 
GicOaden Temel B•ıoıtlu, Eyüp Karpatlarla prlper batık 
Oltulu, V abbi Oltulu biriaoiliti /ık/art arasınıla 11/man or
kazu.mış, 400 ıaotra urbeatte 
ldmn ocJtıadaa Keıaıl birine• dul11ıı s!11v11k kıtal11rile /J.-
relmiı, 1000 metre ~rbeıt yarış r11ber nı11ğ/up düşmanı lı· 
ta ldman GOcii•do" MatiD birinci kip ederek çarpıımakta re 
ol•Uf bundan ıonra yapılH tek lember,qın iki tar11ftndı ilet 
çiftler, dört tekler ve altı trlı:ler· lemektediı . 
da yiae idman Gilcl biriııci reJ. Mı'nsk onünde muhıs•· 
mittir. 
Liau iılotmo idareaiain iki ao· ra edilmiş bulunan Sovyet 
toru ve iki çaparı arasıadıki mü ordu/art bütün lgüo muha
ubakalarda Remzi kaptanı• idare sarıyı yarmak için behüde 
etliti motorla Bilal raiıi• idaraain· re nevmldane teşebbüsler 
doki çapar biriaai galmit ve p•· d 
remecilerden Emi• reiain tidrre yapmışlar lf ' 
ettiti motor da birinciliıti lı:ıaan · En ağır lanklırm dı 
aııtır • yardımile 8 12 dalga genlı 

Kazaaaıılara bılkevi tarafıadaa /Jğlnde olarak düımaatn 
hHıılaaan •ilkifıtlar !ani edil- müteadeif defli yap/iği hu· 
miılir. Meraaimia dovamı lmüdde- ruç teşeb/lüslerl fevk11/lde 
tiaaa lıalkevi baadoıu hnfıaJan 
rilaal par~elar çalınıaııtır. kanlı kayıp/arlı kır1/mııttr. 

~ll 'vc CERYANJ 
cemel Radyoları • ~n 
bait fiatlarla ancak 1 
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Edebilirsiair. 
uamı kolaylık göıtoı ir 
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diyorlar 
konuşuyorlar 
Sinirlenmemek için 
ım? 

Ben bunu tecrübe 
Yalan söyllyenler. 

aşka arkaya başka 
nlarla, yükselt dur· 
ve yüksek duygulu 
ın bahsedip te 6ütün 
nl vasfı kaybetmiş 

' · her mevrua iti
eği muvaff11ltiyetin 
bu/ edenlerle. çok
arşıstnda elpençe 
rup şurada ôur11d11 
şluk yapanlarla. 
'bi görünmiyenler
etmezseniz sinir· 

nitlen71ekten ya 
rrtrsımz / 

f<tlrik Şirketinin 
mal edilmesi 

aya giden heyet 
makamlarla le· 

·apmış ve mu· 
uş? 

işe iym11nl11 111· 
len/erin muraf· 
ğı ne va~ırki .. 
1e/ediye heyeti 
derin dJşündü. 

'.irdü ve o nis· 
mania hamle 
sündüğü gibi 
aldı I 
Belediyem«· 

temsilen bu 
şaranlara I 

'layacakmı der. 

, bugünkü va· 
rsa yeni baş. 

ıginln tarru· 
di/ckat etti· 

rartnce k11· 

n ve falso
servete ko· 
11 basireti 
rda gôrülü11 
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lnanmak 
Yazan: S. C. KARA YAVUZ 

insan olmak hasiyetile 
htplmlzln bir çok zaaf lar 
taşımakta ol~uğumuz bu· 
gün ço'k kafi olarak mey· 
dandadlf. Yer yüzünün en 

1 t•.'lhll canllsı olan in'lan, 
şı.ıurunım şuuruna vakıf ol· 
mak meziyet ini h·şımakta 

d/f. Ruhi temayülleıi itiba . 
rile muhtelif derecelerae 
görülen bu mumıaz canlr 
mahluk yine ruhi temayül
/erinin sevki/e iyi/ık ııe te 
na/ık duliğimiz cemiyet 
hülciımlerinin birine doğru 
sarkar. B~zı iddial.1rcı göre 
insan fena doğmaz fena 
olur. Burda bu •ıun müna. 
kaşasmı yapmak niyetind! 
değlJ/m. ister doIJ sun ister 
saradan olsun ortada bir 
fena il le hadi•esi vardır. Bu. 

1 nun sebebi nedir .~ Niçin 
insan fenalık yapar ? bu 
meseleyi vazetmekteki mak

: sadım. terbiyesi ve telafisi 
lazım olan çok mühim b . 
h l . ır a e ısaret etmektedir. Bu 
hal inanmakt1r. Hakikat 

, . k en 
, ınatıma daha doğrusu in 

na bilmek .Qünlük hayatımı~
dan en mudil re en hayati 
sahf al ara kadar bizleri .. bir 
az da gizli olar ak yegane 
diyemeyeceğim fakat k 
6 dı .. -, ç) 

n e goru en bir keyfi et· 
tir. Bugünkü dünya bo~us 
masında zarar gören m _ 
lup O/an ve büsbütu··n· ~,g . Si I· 
nen devletlerin ruhiyat/ 

/ı bl a11, 
o gun r göıle tetkik ed ·ı-
se fe/a/cetin belki y - dı uz e 
seksen ıebebi inanmak k 
slkllğinde görüfür s· e . 
b 

. ~a~ 
lr vukuf iddıa l!de~ek d 

dilim. Fakat şunu cok k ~·
bir lisanlı SQyleyebi/iıi~k; 
Fransa kendi temam/yetine 
ve kendi pıensiplerine inan
mak müttehit bir millet 
değildi. inanmak meselesi
ne kısa bir miAddet s 
tem onra 

~s etmek üzre vazetti 
tllmı~ meseleyi gözden ge . 

' ,ıre1ım_. insan niçin fenalik 
. yıp~r' Fenaliğm sebebi 
~ed1r? Yazımıza L·aş/arken 
ns11m zaaf fara sahip b . 

mahluk olarak kab ı " 
dik. Ruhiyatla u etmiş . 
kısı ol az çok alJ . 

an her kes " ,. 
ederlci bün . ı e11m 
miç but remızde münde. 

un11n tem -
cemiyet ve mu . ~yu//er 
rısat; olmak hı~ ınkişaf 
Yen b" - sartı/e muay-

" muddet ı · d 
, lişirler Bu t çm e ge-

. ema ül · minin mü b Y gelışı. 
b. s et kısmı d" 

f,iıleckeğimJz taraf iyilik :,ıeen. 
ısmı d" . · · 

taı af f enallk~yeb%eceğimlz 
menın fenallkırk. u geliş· 

ıs mı 
h1rs, hotbinlik gerçı 
bi ıuh. h .' menfaat g;. 

k
. f ıd allerın tesir;/e in. 
ışa e erse de bu . . 

da en müh . . ınkışaf 
ım amı/ · 

1 mak eksikliğinded. · ınan. 
basit bir muhal. ır'. Çok 

b ·ı· . aza ıle d' 
ye ı mzki fena'1k ı 
iyi/ık olabilecek h 1Ya~mak . '- a e ına 
mamal{.tır. Manevi h n-
lc11rı koca kıskan il ~Yatm 
lı:leal eksikliğine k~d!~ndan 
f11Ukıddes ve hayııı en 

flfhı. 

---
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ZİRAAT İŞLERİ 

Bu günkü üç paralık men/ aat 
için yarını tehlikeye koymayın 

Fındığınızı geç toplayınız 
Erken tlDdık tcıplamanın 

~eoahklo rını geçen bir çok de· 
: 1•r yazmıştık bunun hem hal· 
ı~ıı • e hım de memleketi 

m 1 için zararlı olduğunu işaret 
eJlımlştlk. ~ırarıo böyle iki 
başklı Oldut u aolaşıld aktao sonra 
arta kestirmek kolaydır: Fın· 
dık mnınknn 
111 11 

. mertebe geç dev. 
v r melıdlr. 

Qt 
Buaun faydalarını şu kısa 

ı unlarda 18 k . E. Yma la bltıremeylz. 
ııaseo b ıınn IUzum da yok De 

ğll lnl ki erk çok en toplamanın bir 
Oba~;~a rları Olduğunu biliyoruz 

' 0 zararları ortadan yok 

~~~~ l~e e rı bllyük tayda de 
e r. unlar da ıırr fındığın 

:ıı~r toplıt nmaılyle temin edile· 

~'rndığın geç toplanması de 
oıek, kemal 
dalınd e e rinceye ksdıır 

8 
8 bekletllmeıl demektir. 

unda ne k ,f 

lurıa 8
"'8 r geniş bu!uou· 

netle& O kadar iyi olur. 
Bunun ra d 1 gören ve Y a arını 1akındao 

fındık to tola1an ·Avrupalılar 
oıuıer .; amo~a biç acele et· 
Old k~yfı~l=t~kı haşlan ıp dökül 
olıa bil k111aen meYcut 
&l!Ctneıt' Ylııe Adellerlnden vaı 

er· Buııtar · · her hald t ıçın fıadık. 

yeyl birer batta fasıla ile ildncl 
ve ncurıcQ dara tekrar ederler. 
Evelce bu memlekette fındık 
tıbkı bizde olduğu glbi dalında 
el ile devşirilirdi. Hatta bazı 

yQksek köylerinde zeytloe ya. 
pıldıgı gibi deynek kullamhrdı. 
Her Jki.:ılnio de Z!lrarı Bnlıışıldı. 

ve bu kötü artetler menedildi. 
Şimdi her tarafmda silkme usu· 
ın caridir. Eu usulOn tetbikı 

S"lyeslndedir ki her serıe bir 
siyakta malısul nlmak lmkam 
h aıl oluyor. Sebebi de : to 
murcuklıırıo zedel nmemlş hu· 
lunmıssıdar. 

ltalya 'dıı vıııiyet böylP.dlr. 
İsp!'oya'da dahi tatbik edilen 
aynı usuldür. 

Fındık Avrups'da en ziyade 
lıpaoya ~e ltalya'da yetişir tın· 
dıtan geniş ziraat halinde dUn 
yada icrası bu iki memleketle 
TOrk.lyedir. Son zıımaoltırdB 
Rusya'nan Kııradenlz sahlllPrio· 
de, Yuaaoistan'da, Kıbrıs adoBID· 
da, Fillııtln'de dııhl yetişllrllmek· 

murlar vaıııtoslle yere oOşeo 

tındı~ıo deralere inmesi. '"Jl 
olm :ıı çok muhtemel, inme~e 

btle faıla rutubetten otlar ara. 
sıada kalıp renıtni ve lıususl

yetiol gaybeylemesl varit. işte 
sebeplerin l>aohcolen bunlar 
değilJDi 7 

Fakal knçok bir tetkik bl· 
ze pek sarih gösterir ki bn 
manialardan bazılarıoıo izalesi 
elimizdedir. Fındıklann altını 

temiz tutmaya ve Avrupa köy· 
ıosa gibi bir ot parçası bile 
bırnkmamıığa iayret edeblllriz 
Nıısıl mı diyecek.siniz ? işte kı 
saca : onlar naınl yapıyorlarsa 

biz de öyle. Buau bir başka 

vakat tekrar ele ehr ve dabn 
iyi konuşuruz. Ancak şunu soy. 
lemek laterlın ki Avrup11nın 

tatbik eylediği devşirme sisle· 
ml blzıte kabil olmayan bir iş 

de~lldlr bu gllokU vaziyete gô· 
re belki çetindir. Fakat !mdı 
ğımızın yamı alaca2ı ve alması 
fsrzolau şekle ve umuml pazar. 

te oldueu vakidtr. _Bunlardan !arda halen dahi mevcut çarpış. 

bugünlük bizi aUlk.adar eden ma sistemine naıarau zaruridir. 
ilk. tkl mem leke lt lr. l9te bu zaruret bizi hiç olmaı· ' 

melidir e 6IDamııe kemllle gel· 
~lere ' t'?cak Ooı.tan ıonra bab 
blllr g rııtr ve fındık toplana 

Rl\klplerlaı~z şimdilik bun. sa bu ııauıuk ele ieçirmek Uze 
lardır. Bunların tıodık toplamıı re oldu~umuı mahsule son 
şeklini gOslcrdik. Görüyoruz ki deminde olsun icralll i;CUCUmUz 
bu memleketler rıad ıQ'l tamnmı. dahlllndekt lhtlyaçlanndan bir 
le dalında bekletiyor, kem&le p:ırçasını tu thrmıkhm menetme 

1 
ermeslne dikkat va ehemmiyet meğe k.Qfi gelmeltdlr. Fındık, 

lalya'd• t d l d Q '· b 

2Temmuz ~ 

~,.,------- ~-~ 
J Kahvede sohbej, 

~---- -../' 
Ne diyorlar 

Ne konuşuyorlar 
- Renginiz s~lmuş. n 

çin öyle? 
- Sıtma. sıtma tutuyor 

yaz geldi, yine başladı, ya· 
kayı kurtaramıyoruz J 

- Günden güne çoğa · 
lan sivri sinekler başımızırı 
etini yiyecek ı 

- Bu •İvri sineklerin 
çoğalması v nlenmedikçe 
sıtma şamil bir v11ziyel 
alacak' bunu şimdiden dü 
şünmek qerekmez mi ? 

-- Harp alevivükseliyo 
büyük kuvvetleı vuravur 
gidiyor. dünyamn altı üs· 
tüne gelecek gt.liba I 

- flltı iıstüne geiebi/ir. 
fakat üs tünde kalan da o /url 

- fit/e tlerim iz Zongul· 
dak musabakalarında birinci 
qelmişle.ı ? 

- Tn.bzon bütün Tür
kiye birinciliklerini top/lya· 
cağa benziyor! 

- flvni f1keı in sabah 
akşam bağmp dur.na sı. 

nefes dar/Jğmdan hış/aması. 
velhasıl acı tatlı savurması 
boşuna değilmiş ı 

- Karayemiş satılıyor, 
gö;dün mü? 

- Gördüm. fak at daha 
ham I flrap kızmın dudak· 
/arma benziyor. tam karar· 
mamış I 

- Zaten hangi meyya 
Henllz daha zuıuru yeşilkeo 

t 
1 

ındık a"' t veriyor ve aoc.ık oodan sonra a ın it m ma.Uıı merle e fazla 
8 arına dot . ua os or. bekletilmelidir. 
Ye Erit\\ 01~

0 ermeğe başlar toplıror. Cibanda boy Olçllşece· 
re dDaaı ğ ııyetlae kadar ye. ~imiz bu iki memleketin fın· 1 beı... Oz daha lçi tamamlla kabu· olmuş olarak Sfltışa çı ~a-

" t & devam d ı fıadıQıu d e er. şte · dı~a hasat cibıtlodeo verdi4l 
sıraludad e•ı~rllmeal de lam bu bu itina e lbet ki biıl dOşllodUr
tıo ır. ~ zso &~açların al· meğa Ulyıktar. Mahsulümüz de-

t aer2i ac;arl 
gibi fuıdıaı ar Ve dut silker eu mi k.l uınuml paza rlarda OD• 

Şafl ıı rıo U:t b~ ser2Uer ln, çar· larla yanyana satılacaktır. O 
toplarlar 

1 
erıoe dQşUrUr ve halde yanyaoa gelebilecek ev. 

--==·-Cabederıe bu amell· ' sıırı tama mlle cami olmalıdır. 
lanm m h -~ı B h t k: d bir 

1 
a veden, insam adi u usus ı uıa oşuame~e 

a et m k .. hacet yok. Bo kısu yoldan he· 
inanm ev llne sokan der zaten keudiol göst 0 riyor. 

amak fit .. .. d h aturk ecjer Bu k ıymetli mabsula o zlrBBtiae 
e asın1n b' 

rünüş - " tarafdan gl · şu ve1a bu sebepten dolayı 
deki Yu olan Türk m illetin· ehemmiyet verlllyor, bunları 
m k aratıcı hassaya iniln · şoylece bir tarafa bırakalım. 

a meziyetine h . Sadece mabsulUn e le geçmek 
mayaydı bir . sa ıp ol· nzre bulunduğu bir devreye 
11111 t · . kelıme ile Türk alt 1atbaaıeda olsun lbtlyı;cı 

e ıne ınan 
bugünkü ha/d ma!aydı eseri hem de revkaUJde ih tiyacı ol· 
11utl k emı olacaktı? · duğu bir keytiyeti ondan esır. 

a surette h Keı;oek. te aceba aekadar ve ne 
~eti Muhammet ;rır Hazi· derece kuvvetli sebepler bula· 
ıdaresiz k aşı boş, blliriz ? 
hild ' anunsuz bir şe· 

e yaşayan llr . 
sını istah ap camıo · 
koydu - .maksadıle ortaya 

gu ıs/dmi 
evvela kend· I .ret dinine 
kü inanm ıs ınandı. Çı in. 

azsa ın d 
racak.tı . an uama-

lşte bu 

Evet anlıyoruz, fındıkların 

alla temiz değil, dahnds razla 

bekletliae yere düşen aıobsuı. 

lerio otlar , ltterller ~nasında 

gııybolmaıu ihtimali nr, temiz 
de olsa çalınması koltty. Arazi 
bertıırarta fazla meyilli. Yat· 

' - - - -

r11lyor ki I 
eunu doldurmamışken, benUz ı-------
d:ı.ba yatıma ve nefasetioln - Kediler azaldıkça fa· 
derecesini alamamışken, daha reler çoğallyor ? 
bam iken toplamuea başlamak _ Eğer farelerin azal· 
bDyllk bir gUoebtır. Sahibine masım va onlardan gelecek 
ve memlekete zarardır. 

Bu i OD d Uoya piyasalarına tehlikelerin bertaraf edil-
mal çıkumak. sataıık blr me mesini kedilerden bek/iye · 
sele olmuştur. Yamı vaziyet ceksek işimiz var I 

da ha çetin ve karışık: bir tekil · =-----·=-==~==S=E=Y=Y=fl=H
alıcısktır. Perşemben in gelişi 

çarşambadan bellldlr. iyi kötü 

mahıullimUı elden çıkıyor, 

memleket ve oeblerimtze bir· 
kaç kuruş glrlyor. Bunu tep 
miyellm. MahsulilBIUzUn aley· 
hine, rul:.lplerlmizia lehine ha· 
reketten sakınalım. 

On gUo ev :tl ve dahil son· 
ra ya2an ya~aıurlsrdan lstl!ade· 
yi bilelim. Devşirmeyi bir gün 
soaraya bırakmRkla bllbassa 
bu yağmurlardan mahıulOa ede 
ceti l::ıtltadt>nin derecesini biz 
bllmlyorıak. tecr!lbelt, yaşh 

köylQlerimfıden olsun sorup 
ötrenellm. 

fak at fıadıga her halde geç 
tophyalım . Çıfcibaş ı 

Akçaabatta - -
Kapotaj bayramı 

flkçaabat ( N ususl mu· 
habirimizden) - Yurdumu
zun tam istiklalini tem in 
eden Lozan sulh m uahede
si ahkamı mucibince Türk 
sularmda kapotaj hakkm da 
Tüık bayreğma devrinin ilk 
tatbikatına geçildiğinin 16 
inci yıl dönümüne rastlayan 
1 Temmuz 911 salı günü 
AasabamJZda da kutlu bir 
bayram günü olmasına ve· 
sile olmuştur . 

kanaatimız f, mülahaza ile 
.. enalık t 
on/enmesi . . emayü 

ıçın h 
evvel iyili ·e . er şeyden Saflık Hane 

Sahil köylerimizden Ca· 
rana. !1kçekale ve Mersin 
ıiJerin her yıl yapllklar1 gi-
bi bu yılda; motörlerini 
bayrak ve def ne daJ/ariyle 
donatarak bir filotila vücu-

sesinde tg manmak hadı'
emerk ·· 

inanmayı b" uz ediyor. 
. IZde 

get1recek ol meydana 
Bmi/ silah~n Ln büyük 
Okumak. oku o~maktadır. 
kelime ·ı Yabılmt:k b . 1 e cehaı " 
rılmak. lnanmakett~n .. sıy-
ve bütün d - d~dıgımiz un ya 
ratı için çok _ '!1ukadde . 
h k Ustun bi . 

e taşıyan hadis . r mı-
eder. ( Cahi/ina f> ltemin 

meseleyi ikincı n:i;az ) Bu 
dı ı ıhı r.•l • • Yazımız. 

1'tı1 IŞfl<:~gız. 

Kunduracılar caddesinde Temel Nücumi 
tuhafiye mağazası ~arşısmda, alt katta bir oda 
li»ir mutbak, taşlık ve çeşmeyi, erta katta iç 
oda bir salon, üçüncü katta iki odayı havi güne
şe, denize nazır 53 N. lu hane satlıktır. İstekl i
ler ayni caddede 76 NQ .. lu mağazada kundura
cı Burhan ustaya müracaa t etmelidirler. 1-4 

' 

Boztepede kiralık sayfiye evi 
Matbaamıza müracaat 

de getirmişler ve top g ibi 
sesleyen ballkcı tüfek/eri le ' 
donanma yapmak suretiyle 
limanımrza gelmişler ve li· 
man• a: safi harp nızamJn · 
da muntazam birkaç tur 
yaptıktan so11ra hepsi bir. 
den başdan kara eylemiş· 
ferdir. 

Tören komitesinin y ap· 
tığı programa göre bayram,· 
çok parlak ve neş'e/i ol
muştur. 
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1YENiYOLOJI 
Ha~ada iki defa çıkar 

siyaıi gazete 

B'-Jdlğı yer : Trabzon 
Yeoiyol matbaası 

Uınııııı neurıyatı idare eden 

Be)Q, Sükuti Kulakıızoğlu 

Fiati 4 kuruıtur. 
Re1mi llinlırı11 aatırı : 

] Nisan 941 den itibaren 
5 kuruttur 

.!Jıtnıı ııeeea aayıl•r 20 kunttur 

li;;;;;,;;;._- rr=r-

İ J a D 

.. 
z 

( Yen1y()I) 

İlôn Yiyecek ve yakacak eksilmesi 
Trabzon icra •emurlutuadan: Nev'i M ı k t a r ı 

Yeminli Oç ehli vukuf ta· •--------- Kllo u~arı Azamı 
rafından : Ekmek bılk tıdı 9000 ıoooo 

Şarkın mıydroı oğullar Ye Tuz 200 200 
Jetim ohan11 ve melakoa, 2ar. Iarablber 2 2 
ben Emriye o~lu artla vereıe· Un halk tıpı 100 150 
lerl va çlımecl ııde Mahmut Solan 100 600 
tarlaaı, şimal en met ruguı lehin Pirinç u•a 80 100 ı 
değer ıatıa aldığı tarlaaı, ceau- Plrla toıyı 1500 2000 
bea erml1a otlu mQtevatf ıı ar- Keame t•ker 1009 1200 
tin Yereselerl ile mıadu.t tarla Toı teker ıoo lC'O 
dOnnm : 2 , KlDanlenel 314, Maaea kOmıtrl SO 50 ton 

N 6, muhammen kıymet ıoo Ura Vilayet daimi ecilmeninden : 
Şarka• maydroı otulları 

obınH ve melkou tarlaıı, gar-ea olzmecl zade tarl111, şima. 

Beher kUOIUDllD 
tlab kurut 
ıa, so 
• tlO 
~o 

15 
60 

" 51 
49 

215S 

• 
Munki:at teaı.ıtı 

Lira llunı -101 25 

• 2S 
ı 4' 

' 61 
J 7! 

,9 61 
46 IO 

J ıı 

170 7S 

Tapu aicil ıa11bıf ı&lıtından ; lea kapıcıo2ıu 11llb ve Ahmet 

M.ımlei:et butaoeslolo 941 Jllına alt yukarıda azamı Ye 11garı mıktarlaılle nrıU.n rualı 
10 kalem Jlyeoek ve JLkacatı ayrı ırrı lblleleri icra .kılınmak Qıere 21 ıD• •l.Wetle ıçak ek
ıiltm&~e koaulmutlur. 16 • 7 • 941 tarlbloe çatıo oarşambı gQDQ saat OD btftt VlliJtl llllD• 
mıada toplanaoık olan daimi eacllıaeodı ihaleleri 7apılacaktar. lıteldllerla m11kt\r il• H uatta MHi oflu Hasaa Hali• tarlaıı, ceauben metruıunlehle· 

,,ereaeaeıiain intilıtal ve aabıını iı· rln dlter satın aldıkları tarla 
ltditi holı ıaanıı • iyünde tarafları ile mıbdut tarlı . DOotım 2, 
lteıit oflu ve reıit ~v• ahmet vo k4nunenel l/4, N. 61, muba'm

eaeQmeoe murıcaatları . 2- 4 

Pazarhkla gayrimenkul icar art1rması 
Mıavakkaa toter ile mahdut . 2 döaü• bir men kıymeti 25 llra. Senelik M. 

iear ltetieli 
Lira kr. 

Te•ia•tı kıta çalıhlr. 88 yoklama defteriıaiD Şarkaa Dehri Cari, C&rbeo 
16'd •ıra aumaraıındı lta~itli ol•a tarıkıım, tl•alen mefru2ualeb· 
11•• ve def teri mezltClrenin taıtik· lerio dlter 1& lla. aldı2ı tarla, 
•iz bulunmaaıu binaen taaarrufu. oeaubeu ma7droı otuUarı mel· 
'u• teabiti içi• 13-7-941 tari· i:on H ORllllH tarlaalle mab.d11t 
hiaa •iiaacfü pazar rüaü aaat ıa tarla. DOrıQm : 2, Klounevvel 
cie veya bir manj &11bur ettiti 314, N. 62, mubammea kıymet 
takdirde 20 1·941 ve pazar rünil 50 llrı. 

Valtfı 

Fatih 
Çarıı eamii 

" .. 
Hacı ali atı 
Haaine 
Semercile 
Tekke 
Erdotdu 
Evliya sade 

NtYİ 

Dültlıtb 

•• 
,, 
,, 

Fevlr.aai otel 
Ollıtkin 

Mevkii Vakıa No. 

Çarşı lcımii 2 
Kemer altı 27 

,, ,, 28 
Çırıı cıaii 41 
Meydan 83. 84 
Çqı camii S. 146 

Eıki lr.iraoıaıa 
adı 

Abdullah yeaer 
Mehmet ıaalı 
Mebaııet biriaci 

120 •• ... .. 
:ıo oe 
20 00 

2CO oo 
15 00 

11 o• 
60 00 

Lira kr. 

9 o• 
3 6e 
1 Oe 
1 58 

11 .. 
1 6J . . . . . . 

1Y•i aaıtta mahaJliae meaaar röa Şarka• aebrl oarl, ga rbeo 
liırilecelttir • Bu 1er~• taaarruf tarıJuam . otmaleo maydroı otul
iddiaııntia bulunanlar nraa ellerin lırı artla ve aatıai: vereselerl, 
~elci vesikeyi taaarrufiyelerile bir cenubeo metru2uelenlerln ova· 
lıltte Tapu ıicil muhafııdıtıaa yeya kimden 11tıo aldıgı tarla ile 
ta~lciltıt riiaü mahalliade buluoa· ı mahdut tarla. DOaQm: 9, ktou 
ealc elaa memuıa müracaatla illa oevel 314, N. 33, mub.amaıeo 

" 
Çakmllkcılar 234 . . . . . . 
Tekför çayır 18 Em•iyet miiciürlllfQ 

80 
4 Si ev 

Dilkki11 

VAKIFLAR 
Çömlekcı yokaıa 312 Reoep ı6seı 

MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
2' eo J 81 

Yukarıda ov11fı ya&alı rayri meolr.uHeri11 kiraaıoa artırma ve uzatma mOddetleriad• illekli pkma· 
dıfındıo pazarlıklı kiraya verilmeaiDe karar verilmittir. ·ralip olaalırın ber li• Vakıflar itl.nliH a•ra• 

~uour . Ju1111eti !2fi Ura. 

Arbr;,:;:~;p;~~:-~·1~;;~r;~~;;e Z a Y i Arpa, kuru ot ve saman eksiltmesi 
.. atları ilia olunu. 1--4 

Maarif Müdür-
lüğünden: 

llt Ankara 8ı1zl Terbl1e EDI· 

1 
llıu şabelerlne Otretmen oka· 

blJ. Ye Ltse meıunu talebe lmti· 
ı:rııa ıhaacıkhr. Ltee olgunluk 
bi~aıı Olanlarda lmlibıoa ılre· 
içi itler. Ancak okulı. kal>ullerl 

1 ° ikmal lmtlhıtnlarıoı varme· 
erl farttar. Fazlı tafsilat almak 
;~ fllrtları ötrenmek isteyenle· 

0 Mıarıt MQdQrlOiDne mQra
caauım ............ __ . 

ilan 
Trabıoa tapu slcllll mu .. afıı· 

p htıadıo: 

111 
azar kapu mabıllealnde 

11 
1 Muıı Otlu lbrahlm mata· 

t 11 IOlıı Kıranla ııde Ali ma
v 11811 •rkaıı Alaybey ıadeler 
t.ereselerl harap bımı•ı OaQ 
rerık.ı •m ile mahdııt kırk mel· 
tll ~urabbıl bir mataHnın •~d· 
lll' •o latlkıl etmek ıuretlle 
b 

urat OQlu Mehmet plria Ye 
uauaca, t w 

Tt 11 e veraıe•lnln 
:~etaıı tasarrufattao tenillnl 

ıp •tmekte4'1rler. Tapuca ka· 
Jıtıı olına 
b k. J•a bu i•Jrl meakul 
~ kuıda J•rlada tahkik.at 11. 

: •1aa-ıadı:ı taaarrut lddeaaıa. 
bulunanlar varıa ltu baptaki 

leaaııu tasarrutııelerlle birlikte 
~alremıze ve keşif eGaQ olaa 
-.amuı 941 Jıltnıa oa lkinot 

cumarteıl gQoQ uat oa ıeklsde 
1•rlade tabklkat Jıpacak me
illura •lrıcaatları ııaa olaaar. 

Acele sathk hane 
Cumltnriyet caddeıi 

nihayetinde kibyaoğlu ıo • 
kağanda l 3 numaralı hane 
maa bahçe satlıktır . 

Talipler mümhane önün
de kereıteci ~kolcuoğlu bO

_ aeyin mllracaat etmeleri . 

Kızıl Aya 
yardim edelim 

- .............. 1 

1 -8- 941 tarlblne masadlt 1-t1-193d tarihli aılr.erlik ter Cinai Mıktarı Fiatı • M .. akkat te•i .. tı 
Cuma gQoD saat 10-14 «te bia teakeremi lııaıall bilviyat cila· lt u r a 1 Llra ICu. 

1 - lıbu rayrimenlr.ullerİD daoımı nyı ettim. y eniaini aiaca Kuru ot Bayburt 6iOO 7 
artırma şartnamoai ıl4a taribiodea tı•daa eslr.iaiain bblr.mil olıaıdıfını Arpa ,. SOOO 91 şo 

ll M 
21 ,. 

itibaren 9~4-1231 icra dıireıillioıya ilAa ederim. Sı•aa •· 1000 5 
aumaraaile b.!rlceain görebilaoai Hep• ltn .. ı bıoılar mahalleaindea Vilayet daimi encümeoindea : 

• 71 

için açılr.tir. lıAada yazılı olanlar- Oımaa otla 1380 dotualu Viliyet veteriaer daireıi eliade baaluaa •YiV ••rkepleria 11 
dan fula malilmıt almPlr. iıtıyeD· Mahmut Çınar aylılc iaıe ibtiyacı elup yukarıda mıktarlın yazılı Ar,a. Kar• et " 
ltr yukırıd•lr.i doıya numaraaile . " Samaaıa lcarıılarıada yaaılaa fiıllar lseriadoa 21 rta •MMÜ• 111k 
•emariyetimize müracaat otmelıdir. ne çıta• pa:urteaı ıuaü aaat lS de o~ailtmete lr.oaul•uıtur. 16 . 7 • 941 tarihi•• çata• Çar ... M bbl 

2 _ Artırmaya i•tirak için icra dıireaindt yapılacak ırtır•ıda Hl on boıte y l" t lr. d t l lr. 1 da" • la _ _._ ... de 
7 

ı1 k k ı ı7e mı ımıa ı ep auca o H ••• ••• e-
yukarıda yaıı:ılı kıymetleri• yüade yllz 'bf» arı~.J~l ·~~~ e• ço ar ibateleri yapıla .. lr.hr . iıtoldlleri• •dlr.Clr fÜD vt 1Utta eHO• ... 
7,5 niabetiade pey akçeai veya tıraaa 1 ıle - 1 •-tır. j •urıoaatları. 2 • .aı 
milll bir baakınıo teminat melt- 4 - Biriaci ve ikinoi artırma İ ... 
tubi tevdi edilecektir. talip ~ılr.mıua aatıı talebi dilte· lan 

3 - Tayia edilen zamanda celr.tir. Tapu Sicilli Mabafıdıfındaa ; 
ıayriaeakuller üç def'a batrıl· 1 - Gıyrimoalr.uller lr.eodiıine Köyü Cinıi Mılr.tarı Ratiatla 
dair.tan aonra en çok artır.aaa ihale lhıle olunu kiaao deorbal ve11 Büyült şana Fıodılclık 4595 Şarlr.aa ali otullırı ••ılle 
edilir. An .. k artırma bedeli ıau· verilen mühlet içiade ihale bede· tırlaıı rırbea kitlk ala .. t 
bammea lr.ıymetia yiıde 76 iai liai vermeue ibale lr.ararı feıb otulları hadılr.lıtı ıiaal .. n 
balmaua en tok artıranı• taahhu· olaaarak kea.u.iodea evvel en ceauiılea ali otullara W..U. 
d11 bılr.ı kılmak Ü&e!'e artırın 10 yülr.ıek tek.lifte buluna talibe ibılo fıadıldıfı vt tarla.Ue lld4at 
rün daha temdit ve on uaeu olunur ve aradaki fark keacliıiao Hudut ve eV1aff Hİreai yukarda yazılı lair kıta fıadıldık blylk 

il • b't 1 11 8 941 t 'b" taıı:mia eltirileeeti ilin oluaur. ıaaa lr.öyüadea durmuı otlu bHı ıbmetin auen aeaebis •• b7ıtaaa 
..;,r=-=a=un-=ı -•=• .... • =-0 

.. •_n _ _._=-==--=="- 1-=1 =--·---""""'.....,;.:::o;;...,__,.,_-=-_ olaralc hdimdeaberu tuırruf "'° ziraatinda ilr.eo talamiat• 60 11•• 
Açık eksiltme ile elbise ve şapka 

Yaptırılacak 
Belediye fncümeninden : 
l - Belediye itfaiye efradı için şartnameıine fÖ· 

re onbeş le.al elbise il• onbeş adet ı ıpka on6eı ıan mdd· 
d•tlı •e açılc ebiltme rısalile mrıiagaa •lrınacclcdır. 

2 - Beherinin malıammen bedeli ıablcalarla 6irlilc· 
te ( J5) liradır. 

3 - Eksiltme 8 Temm•• 9f 1 salı fİİllÜ saat ( 15) 
de Belediye encümeninde yapılacaktı'. 

4 - Eluiltmeye iıtiralc etle.ılı taliplırin m•h•m· 
men bedel dzerintlen güzde getli6açalc /aeıa6ile fltrecelcle
ri (39) lira (38) lc•rıışlalc teminatı mavalclcata 11111k6••· 
lartlı falcarıda yasılı ıiin ve ıaatta enciimene müracaat· 
ları ilan olan•r . 2-4 

Arpa ve saman eksiltmesi 
Belediye encümeninden : 
Tarui/at hagoanlaTının bir ıea•lilc gem ilatlgaçl11rı 

olan (5400) lcilo arpcı ile (2500) kilo saman açılc ıluilt· 
me ıııalilı mıı6ag•a etlilecelctfr. 

• 1 1ıba arpa ve $aman ma6agaaıın• alt ş ., ıtna•• gtı· 
•ı 11 eri müdürlüğünden parasız olaralc alınır. 

Elcıiltme 28-6-941 Cama ıünıJ ıatıl ( 14) tle ic· 
ra edilece;inden taliplerin ag11ı fia saat (14) "' tımlna· 
tı maoalclcata malcbuzlarile ınciimın• miiracaatl•rı lU. 
ol•nıı' 4 -4 

nuel mekkei milr.erremeye riderlr.en iıbu fı•tiıklıtı ltıslan Fıt .. Ce· 
•İl• aami direri Emine i.Cemile ile Hıyriyeye on •ıdeai altaa lira 
mulıtabilindo 11tarak alak111nı lteımiı vt e tırilııtaalttrl Fıti•• Cemile 
ve Heyriyenin niaaaız n faall11ı. bil1111l niyetle •• malik ıifatile ta. 
aarratlarıada bal•adutn ve aamlarıaa teaciJi talep edil•ekte eltlllfu 
dın 111eıkllr rıyri meokaJ- ıuruti taıarraf• bıkkıada malaallu lah. 
itikat iera eluna0&fıadaa bu it ; ı...lr.kındı bir itiraz yeye bak iddia 
ePealer var111 tarihi iliadao itibaren ea rOa Hrfıada ve11iki r .. .ıye 
!erile birlikte Tapu ıibil mabıfıılığıaa ••J• ialııkilı:ıt rlal e1aa U 
Tem•uıı: 941 pasır rdıail mehalliade buluaaoak tıbkik m••arUH ••• 
rıoaat eyle•eleri ilin elıaaur. 

150 çift Çapula yaptırılacak 
Beşikdüzü köy Enstitüsü MüdUrlOtil•dea : 

EfJ$1lf : gibi Trtıl11on ••k•tesincle11 ol•p a6M ••· 
t•rı 2,S ile 3 nailim luılınlı;ında• aıa;ı tlüı••ı•••lı •· 
rec•dı garmcı olmagan tab•11 tutarından olactılı, /clııl•ıl 
6 ile 7 milim lcalınlı;ıntla olap öle~•"• t•lı /ıat •• t•ll•· 
"" lcalltınılan tıynl lctılınlılctalci lcö11l•tlın t1•r•l11••lı. •• 
ölcçelıre aıluırt 12 ı•r lcab•ra ••rıılacalc '4111•1•'• lıiı 
llir ""'tle nu1lcat1•• lconm•gtıcJcı,,. 

Çocıılcltırın öl,iileri aııilctlis8 Kög Evtilim•• ıl· 
dil•,,/c alın11etılc "' ı .. liminde tlı •g11i ıaretlı ı•c•lıl•"" 
•ı•lılarına •11gsn oltır•lc. 61•••1 miitaldl tı,,•fıw• ~ 
rilıcılctir . 

aeht1ri11i11 malaan1men 6ıtlıll 550 hn11tıır. ll•Hlı-
iat teminatı 121 lira 75 lcarııı •l•p Va/cfilcı61' ll•l 
madıi,/üjıi11e gatı,,/tıc•lıt". 

lltel• 17-7-941 pırıımlH ıiina .. ,,, Ti• Vd· 
fllulll' Bıletllıı stılenutl. ••pıl•Mlıt", 1=-• 

~ALI.ve CERYANJ 
emel ~dyoları: en 
lsait fiatlarla ancak 

UNLAR 
!eseıiaden ... tedarik 

Edebilirsiah. 
azımı kelıylık göıttr ir 

ESi 
.....----......_,,,.,----...~ 

~ahvede Sohbet J~ ____ '---___,,~ 
'e diyor1ar 
'e konuşuyorlar 
- Sinirlenmemek için 
azım? 
- Ben bunu tecrübe 
ı I Yalan söyliyenler. 

baska arkaya baskı 
ısanlarla, yüksek dtıY· 
1n ve yüksek duygulu 
rktan bahsedip te 6ütün 
1sani vasfı kaybetmis 
'arla, her mevzua iti· 
.tmeği muvaff ıkiyetin 
' kabul edenlerle, çok
'n karşısmda elpençe 
1 durup şurada burada 
Furuşluk yapanlarla, 
'u gibi görünmlyenler 
'i11as etmezseniz sinir· 
'e slnhlennekten ya 
~urtarırsmız I 

' Elektirik Şirketinin 
;yeye mal edilmesi 
f nkaraya giden he1et 
7elen makamlarla te
rmı yapmış ve mu· 
: olmus ? 
Her işe iymanl• 111· 

ıe girlsenlerln muraf
amacllğı ne va"1Tki .. 
izim Belediye heyeti 
ıflı ve derin tibıüntlü. 
'Bne gördil ve o nis· 
'ıir ivmanla hamle 
'e düşündüğü gibi 
tice/er aldı 1 
Biravo Belediye mec· 
ve onu temsilen bu 
işi b11sarınlara I 

Harp uzayacakmı der. 

Vahla'11, bugankü va· 
e bakıl1tıa yeni bas
mektir ı 
Veni zenginin tıYtu· 
·ış!arma dikkat etti· 
? 
:ıraflm /cırrnce ka· 
miyor 1 
lu noksan ve falso
'en /Jire servete ko· 
'· hayata bısi~tl 
'amwın/arda görülü// 

'ivrisitıek/erle nasıl· 

'ücudıımun h~r ta· 
ızete klğıtJarlle sı· 
Sayısız sürü.'er ha

;;, hücuma .•!1cık 
mukabele edı/lr 1 
':'akat vücudunuz• 
·mca rahatsız ol· 
ısunut? 
ışır. hıs1t ötüyor ve 

korkak ve glh 
kıp uzı/clısıror. 

SEYYllH 

yol gazetesi 

. ıdürlüğüne 
Trabıon 

_ 28-6-941 OrJa 
lübrJ takımının 20 22 
TrabıonJa gaptıjı 

taf ıilal gaıeteniıde 
fi OrJu Hallceol i•· 
•aztlmııtır. /lk çıka. 
zJa ba takımın Or
'akımı olmagtp Gerıç· 
'alamı oldujrınu tau. 
ini rica etleri,,.. 

8. T. 
Bölp 881/catıı 
ICMad Top 
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Gayrimenkul icar artırması ilan 
T. Mı~tarı Kıyıneti 

~·~·~m=•~r~ ... ==-:~:--K-~~'-'~--~--;:;-C-;-ia~a;i·:-~D-•_k_•_r~--=•~r--~~L::.:.:.ira K. 
Sürmene icra memurluğuodn : 

Trabzon Şehri halkına 
1 Suluıri m•• Fır11lılclılc 
J denalrclll 
J 
j 

' 1 
11 
74 
34 
2J 
26 ' 
27 • 
3 Dımi11ill 
6 

16 
17 
78 
11 
2' 

1 Ele,,;onoı 
20 
21 
22 
2J 
24 
25 
2' 
27 
21 
3' 
J7 
3' 
!ii ,, 
j' 
jl 

"' 61 ,2 
6J 
f4 

's 77 
1 
1 
1 
2 
s 
8 
J .. , 
' 11 

14 
7S 
24 
25 
27 
ıg 
jlJ 

J1 
Jg 
4Q 
43 
48 
.. , 
12 
/J 
14 ,, 
76 

IH 
j 

6 , 
11 
13 
1S ,, 
1i 
20 
21 
2J 
24 
ıs 
28 
JO 
31 

• 
lcad•ra/c.ıa 

Kotlll 
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Maıunal 6a/d 

• 
Safla 

.. 

10 

10 

ıo 
10 

10 

30 

10 

10 

10 

10 

10 
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Yukaqı clu • kt N : 

46 
46 
82 
29 
27 
92 
10 
27 
18 
73 
18 
38 
10 
27 
18 
73 
18 
38 
18 
18 
.5 
4 

' 13 
13 
13 
13 
4 
4 

14 
14 
18 
14 
20 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
s 

22 
74 
9 

18 
~ 

]j 

18 
36 
28 
64 
46 
28 
18 
.S.5 
37 
5.5 
29 
.55 
27 
73 
91 
27 
18 
18 
37 
7.J 
19 
92 

9 
27 
J2 
93 
46 
46 
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84 
11 
11 
36 
ı8 
45 
18 
45 
ss 
83 

]~ 
75 
27 
35 
9 

25 
36 
9 
8 

14 
6 

45 
36 
9 
b 

14 
6 

45 
7 

]7 
.5 
:ı 

7 
]4 
14 
J4 
J4 
5 
5 

15 
15 
16 
13 
13 
13 
11 
13 
73 
13 
ll 
1.J 
JJ 
j 

05 1ıs 
4 
9 
s 

.56 
1() 
22 
17 
42 
.30 
18 
12 
12 
10 
12 
28 
15 
B 

24 
30 
9 
6 

' 12 
24 
42 
30 
3 , 

55 
40 
23 
23 
75 
32 
75 
9 
9 

16 
8 

23 
9 

23 
30 
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B<tşlımar köylloden E nirı 

\ 

02lu İlyas Bsştımara borçlu baş. 
tımar köyOoden Yakup oğlu 

Ali ima namenin işbu b'lrcuo
dao dol&yı alacı1klı nam na tpo 
tekli olup puaya çevrilme~loA 
karar verllen baaştımur kö Uan 
de tapaouo Mayıs 937 tarih ve 
6 numaras1nda kayıtlı varkau 
ırmak; şimaleo kum11al başıon 

giden yol; iarben kraoda otlu 
Ömerin tarlası ve iranda otlu 
Haaaoıo vereselerl tarlası, ce
nuben tarıkı ım ile .nahdut 8 
dOnnm kadar bir kısmı fındık

lık ve bff kısmı çayır olan gay 
rl meukulüo 7 hissede 5 hisse 
al 7680 hisse itibarile 3534 bla · 
11ede borçluyR alt 3519 hissesi 
uç ebll vukurça tokdir edilen 
Oç yoz lira bedelle SUrmene 
icra dalresiade 30 Temmuz 941 
çarşamba gOoü saat 14-/5 de 
kadar aşağıda göstedlen şart

larla satılacağı : 
Arhrmaoao yapılacağı yor, 

rnıı 11ıat : 
SD.raaeae lcra Dalresinde 30-7 -
941 çırliamba gllaU 111at 16 da 

l · Iıbo. gayrl.menullerin artırma 
Şu tnaınul 2-7 -9.f.l t.arlhlndon lti 
lıarflrı 9.f.1-159 No. Jle Silrmııne lcra 
<l a ı ı e • 1 nd ıı muayyen no.marll 

11nda berkeaiıı görebiJweaı için a .. ıklır 
lllnda yazılı olanlardllJl fazla walQ 
mat alınak iıteyenJıır, işbu ııarlna 
meye ve 94:1-U'ill doıya numaraaile 
ıı.emurlyelimiı:e muracaat etmelidir. 

2· A:rhrmaya lııtirAk için yukarıda 
yaııJı kıymetin y~de yedlbuçuk 
ııııf-ııUode pey veya mlHt blr Baııkanın 
Lım 1ıt mektubu tevdi edllecekUr(12.i) 

Vilayet Makamından : 
1 - Paıır korunma mevzuatına teTfikao bahçeıln<ie vejl 

arsasında 11iper yapma~a mosaıt yeri bulunu her aUe ktlldl; 
için siper yupmaea mecburdur. 

2 - Siper yapmııtl\ mns·dt yeri b\lluoaa ber evin n.ıtıayel 
Temmuz ayı sonu::ıa k!ldar kendl nllfusıına gOre sip13r yapmaları 
Vilayet Pastr kr>runm" k1Jrnisvı1nu acı k:ıtr.ulaştırılmıştır. A. yrıca 
kendilerine de tebliğat yapılacaktır. 

~ - Ken<ıi bahçe veya arsa ıada müsait yeri bulunmayıp 
ta komşusunun batıça veya ar&aaındıı mQ:1all yerl buluaıın evle· 
rln de komşu'araoın müsaadeslnı alarak bu yerl rde kıodllerl 
içlıı blrar siper yapnalım mea!aatları icabıdır. 

' - SiperlMi yapıın evler mıatakalarıodald polis karıkO 
luna haber vererek yaptıklarını kıı1dettlreceklerdlr. 

5 - Slparlerln ne ıuretle yapılacağı geçen s~ne bntoıa 

evlerd d 1g-ıttlıtıı (ihv ı taarruzlarına karşı h!lk tarafıodao alına· 

cak tedbirlere ait tallm!t) tıı yazılı olduQ-u ilbi son h !ta içhıde 
geae tıer ev d iltı\an (Pasif korunmanın es sları) aıfü bllroşur· 

d'.l d ı iı;~b edilı:nektedlr. Ayrıcı bar m bnllede 8eledl1ece birer 
numune sipari y•ptırılmaktadır. 

6 - Temmuz aft soonoda yapılacak kontrollarda stper 
yapmaga mllsa:t yeri bulunduğu bıılde yapmamış olan evJerJa 
aile rehlerl hakkında 3S02 Sllylh kanunun 20 inci maddesine 
tevfikan ceııı tatbik olunacaktır. 

Sayın bclka ııan ve tebll~ olunur. 2-3 

Tekaüt ve yetim maaşlan hakkında 
Defterdarlıktan : 

Tekaüt ve yetim maaşı alanlarla vatani hizmet mu· 
kabili muhassas maaşı ola11lar maaşlanm qerek bizzat 
veya bilvaslf a alanlar veya yeni naaş bağlananlar 4 0.56 
sayıli kanunun neşri olan 6 6 - 941 tarihinden itibaren 
üç ay için de maaşlannı kayıtlı olduğu malsandığma 

müracaatla Nüfus hüviyet cüzdan/arma kayıt ettirmeğe 
mecburdur/ar. Bu müddet zarftnda müracaat etmiyenle 
rin ayliklart tediye olunmıyacağı ilan olunur. 3- İpotek uhlbi alacaklılarla diğer 

alılkdıu ların ve irWak hakkı ıab.ip 
leı ıoıo gayrimenkul tl.ıerindekl hakla 
rıııı huıuailo fal:ı. ve maıuaia dair Ok il y 
(ilan i Jdlalarını lşbo unn tarlWnden r.aa.:s u u u va s l ata&\ 
Jlı~ '>u aıı on boş gün içind~ evrakı it ::a 
ıoıı.bıt,,lerile b.t.rltkte meuuıriyeUmı 1 ı 
ıe lıitdirmeleri leap eder. akli hal G 

1 
k d 

:~11~1::!~,1 ı!1e~c1~;1:ı!~~ı:~ı: ene itap sara. y yanın .a .326 n 
oarıo; k:alırlar. ~ 

6 üöeterUen gllnde arhrm•ya ı t t 
.jtııall edenler artırma i•rtnameaıııı 1 no. U SQ iŞ evıne geçmış rr. ! 
~ kamuj ve lflzumlu malılma\ almıı Ji i 
ve lıuo!ım lomamen kabul elm.Jf 

1 
1 

6 Tayin edilen .zamllnda gayri "' ı 
•d va tUbar olunurlar. 

111 
Satlık, kiralık romanlarınızı yeni getirilen 

~e~~~La~~ır!e:·ih~liırdı:;.~~ :1~ ~~romanları Okullu yuvasından alınız ~JJ 
ulırma bedııil muhamen kıymetin ı-----------------------·----
) !lıd.s yetmiı OOştııi IJulmaz veya 
qtıı ltt.yeıılu alacaııına ruc.hanl olan 
rlll"r alacakJılar bulwıupta bedel 
bun laı lD o gayri !Den.kul Ue temin 
edUaılo aJcaıuar11W1 mecmuu.odan 
lıı.4Jaya çıkmazaa en yok artıranın 
'ub bCldü bakı kalmak ll:tere artırma 

JO ııılu daha lewdH ve 10 inci gllnü 
takıp eden llyn1 ıuı.altıı 

7apıl•cak artırmada, bedeli ıalıt lale 
yenın alacağına rllçlıaoı olau diller 
ali.ı&llldarın o gayrı men.kul uıı tewııı 

e.uımli alcakJannııı mt1cmuundan fa:ı:Ja 
ya ,.ıkmak şartlJe, en çok artıraııa 
ılu.ıe ediHr. Böyle bir lıııdel eid 

~dllme.ue ihale yapılmaz;. v. &al.ıf 
lıth'bt dl1.fer • 

6 üayrl menkul kend.iııino ihale 
ulunan ıtımH dıırhal veya verılen 

mlllıle' iı.;l.nde parayı vermzte ihale 
kacaıı feeholunarak kendaideu evvelea 
yllk11k tekll.Ue b.Uunan kimıe arzetmlı 
oldLl.iU bedelle alaıağa ruı olurııu ona 
ra '1 olmaz veya 
bwwıma.zu hemen 1 gün müddei 
le arhrmaya ı;ıkarıhp eıı ı,;ok arlırlllla 
hale ed.illr. lkl ihale araıındaltl fark 
ı veııeı,;en güıılar için yll:tde 5 ten 
bHap olunacak fai:L ve diııer :tarar 
l·u ayrıca hllkme hacet ka.tmaıuııııı 

mımuriyeUmlı~ alıcıdan Lah.ail olunur 
madı1e (188) 
G.ıyrimeıı.kul yukarda gOlterUen 

80 7 - UU tarJiıinde 8ürmene Jcra 
mew1.1rluiu odaıında ifbo llAn ve 
•OlterJlen artırma prwameıı.1 dalre 

llade aatııaca;ı Uln olunur. 

r-=-- Dikkat 
Ne 1 ~ 

~ 
1 
1 

er 
Y o p ı 1 ı y o r ---~ 

H esap. Yazı, Dikiş, Makinalarınm kırık 1 
noksan parçaları yapılıyor. Ayağı ke- 1 

i sik ve cansız ve eğri olanlara suni ayak ; 
n imal edilir. Çuval ve denklere mahsus dam- 1 
i ga kurşunları imalat evi Uzunsokak cami i 
1 Karşısında No. 711 
1 Gurbet Hasan Bilir ; 
~-~s:s:::ır~~~~s:a:ııır~ ..... ---~ .. " 

canibi yemini tariltiam \'e yHarı 

Şükrü A~aya f erag edilen ltabça 
ve arkaaı cık.maz ao,ak ve cep:ıesı 

larikiam ile maladut bir bap yalnız. 

ik.i buçuk metre irtıf ak.ıada d .. var 
bLıluaan kabveban' anasın.o aatı · 

şıoa karar verilmiş ve ao ıün 
müddetle aatışa çıkımlmııtır. 

3 - Tayia edilen zamanda 
gayrimealrnllcr üç def'a ba~ru
dıktaa ıoora en çok artırıaaa ihale 

-------------ı Artırmanın yapılacagı yer, fÜD, saat 

llôn 

edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde 75 ia i 

bnlmaı.sa ca çok artıranın taabbu. 

du bakı kalmak üze?e artırma 10 
i'ÜD daba lem.:i t ve oa 11aou 
~üailnbitamı olan 11-8-941 tarıbi 
oe çatan pızarteıigı.iııi ıut 15 de 
icra daire•ıado yapalacak artırmada 

Trabzoıı lcru <l111reıil OnUnde 
ı -8- 94/ tıuihioe mıısadtr 

'frab.ıon icra memarlu~uadaa: Cuma gOoU iaat 10 -H de 

Yeminli üç ehli vukuf tarafıa 1 - işbu ıcayriiJıealtulleriD 
yüzde 7ö araaılaıayarak en çok ar 
tıraaa ıhale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci artırmad 
talip çıkma.zaa aatıı talebi düıe·a 
ceıttır. 

tarUaladea itibaren oı' •ra Jıutı l•Jrt ıaenkutı 
ırhr•ı llretlle lca bet ıaa lçlade bir ı er 24 . 6 • 941 

MDıa1ecıı 9 ~~.':~~tcekllr. •ne DlQddetıe ve açık 

dan Trabzonua yeaicuma mahal-. utırma şartoa~esı ıJılo taribiadea 
leaiaden Tayfur kıaı Sebere ilam• .itibaren ~41-~8.! icra daireaidoıya 
•Oıteait 200 lira aaa para ayrıca aumanıile b~rlteaıo görebilmeai 
••aarıfı aııabakeme ve ıcra uıasa- ıçin açık tir. IJ4oda yazılı olanlar· 
rıfı itaaıaa bor~lu ,yomuraaın ko· dao fazla malümat almrlr. iıtayeo. 
be.li köyüadoo k.alay•ı o~lu Şiik.rü ler yukarıdtlti Joıya oumarasile 
roıa baltluada earı icra takibinde meauırıyetimızo müracaat etmelıdır. 
borçlu Şılkrü reıae ait olup 70 ~ - Artırmaya ıştiralt içıa 

C> - Gayrimeakuller keadiıiae 
ıbalo oluoaa ltımıe dorbal veya 

1• dı Japılıoıktır. Tali tarlblıe aQardtr cır 
•unttat temllıtt"llı b~r~~•Dlırıa 1Hınl •e!~~b; gQaQ aaat. 
lara 11aa olııu. dı Deftırclarh~ aıır~ r 1 JQıde 7 ,s 

OM\•ınıı '1lurıcaıt-

J -' 

:- . 

lira luym•t taltdir edilmiş olan yuk.arıda yazılı kıymetıerıo yüzde 

Y•aicua.ai2ir ıaaballeaiade camiıeril 7,5 oiıbetıodo pey akçeaı veya 
••katında vaka tapuın;o Niaaa a35 mıUi bir baaltaDID teminat mek· 
t · ıı . 
ara ve 1 lll1Dart1ıDdı kayıtlı tubı tevdi cdıleçoktır. 

verilen muhlet içıııde ihale bede
lıaı verm":ıae itıa•e kararı f cıb 
oluadalt ltcadııtındea evvel eD 
y uıu.elt tek.uhc bulu.aan talibe ibaio 
O!Unur ·va aradalı:ı fark keodııinı 
luııuq cltirdeçea-a ilaa oiuaur, 


