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Yine o mesele: fr-- M Ü O O f Ş ~ lf ı 
Yakacak . " t · · d b . t tk·k h k k .. , .. k b ı 

- ~ 1:r.:cl..s.:n_ 

1 Harp Tebliği 1 

M Oç vı lcıye ıçın e ır e ı :eya atı yapara oy u asa a ı 

ı • ıeseles·ı yurtdaşlarla yakından tern.ısıarda bulunduiar ve 
aldıkları iyi neticelerden memnun kaldılar. 

Dağımız Taşımız aag"' ımız \.. . -------
•ol ' 
Ö umuzağaç , odunla dolu.. Ankara [ a. a. } - cesu, il!·küp. Niğde vilayeti ı Reisicumhur adı geçen 
. Y~eyken tehirin yakacak 7 Ag· ustos 1942 cuma ak- ne bağlı Nevşehir ve Kır · kasabaların ve köylerin he 
ıbt b. ·1 t" b "'I ava •yacını temin için - Ge· şamı Kayseri , Niyde, Kırıe- şe ır vı aye ıne ~g ı pisinde başda menıup bulun 
çen ıeneden beri - türlü bir vilayetlerinin bazı kaza nuz kazalarını teşrıf buyur- dukları vilayet valisi oldo· 
müık .. 11 muılardır. _ 
1 u er ve türlü 7.orluk larında tetkik seyahatine çı - R . . b b k 1 gu halde kaymakamlar, as 
arla k k eıııcum ur u aza ar . . . 

arıı arşıy4 gelmiş kan R~isicumhur İsmet lnö· da ve yol uğrağıadaki köy · ı ~~rı ve mülkı ~emurlar , 
bulunm1tktayız. Geçen sene nü 8 Ağustos cumartesi sa- lerde binlerce halkın pek o2~etmenler, Parlı, Hal~~v· 

.. bu vakitler, meaele ele alın · babı saat 8,30 dan itibaren candan çoşkun Bf.vgi tezah· lerı ve odaları ve dıger 
mıı ve iyi niyetle bal çare Kayıeri vilayetine bailı in- urlarHe kartılanmışlardır • Arkaın 2 de 
leri araşt rılmıı olaayıdı ' ~=--===--=-
~ara k11 günlerinde iki aya- Yeni meb' us Adliyede tayinler Ekmekler bugün 
gımız bir pabuçta kalmaz 

lüıumsüz ve yok yere bun~a İntihabı Hakim namzedi Fethi Bozuk çıktı 

, 
Almanlar 400 
kilometre daha 
ilerlediler 

Berlin - 10 ( a.a.) 111· 
man resmi tebliği: !liman, 
Romen. Silovak kıta/a11 
kafkas dağlanmn şimal e 
tekleıine 400 kilometrelik 
bir cephe üzerinde varmıs 
/ardır . 

Krasnadarin şimalinde 
henüz di1şman elinde bu· 
lunan kuban köprü başı 
etrafmda muharebeler de· 
vam ediyor . 

Oıdunun süraf/i teşkil· 
leıi ve hücum kıtaları batı· f~kir fukara izrar edilip Çulha'nın, Akçaabat Sorgu 

gıtmeıdi. Aksini iddia ede Ankara 8 [ a. a. l - hakimliği vekaletine ve hu 
meyiz, çünkü vakia , henüz Açık olan Erzincan mcb· kuk mezunlarından Kamil 

Geçen posta ile gelen ya doqru malkof istikame-

he k · us\uklarına Ticaret vekaleti r esm ez.berinde ve oldu Ergüneyin de Hakim nam· 

unlar, karışık ve geri oldu tinde taarruza basl mış/11rd1t. 
ğu için ekmeklerin , bugün 11/m~n hava kuvvetleri. 

iu gibi 11akh duracak kadar iaşe müsteşarı Şükrü Sök- zetlig"' ini ifa etmek üzre 
Yakı· b" · · men, Alaşehir merkf'z okulu n ır geçmışın malı ve 

pek çok fena ve çiğ olarak Ruslarm yollar üzerindeki 
çıktığı görülmüştür • rical ve tahliye hareketleri· 

fena. neticeler veren iyi di baş öğretmeni Sakı Erdem görele icrasına taym olun· 
Yernıyeceğimiz bir iduenin İstanbul meb'usluğuna Hari dukları öğrenilmiştir. 

Alakadarların d i k k a t ne taarruzlarda bulunmuş. 
lardtr. 

mahsülüdür • ciye vekaleti umumi katibi Başarılarını dileriz. 
nazarını çekeriz. 

Şimal kafkasganm liman 
ve demiıyolu istasyon/arma 

Müessif bir ölüm hücum edılmiş, anapa //ma
Rize vali vekili Ahmet mnda kayıklar batıt1/mıs ve 

. Öyle zaman!ar olmuştu Numan Menemencioğlu , ve 
lu d · ı·ı l Samsun meb'uslugu· nada eski , enız yo ı e ge mesi li-
z.ım sıelen odunlar maruz Balıkesir mebusu Erenköy 
kalınan veya doğrudan doğ. kız lisesi müdürü Bn~ .~abiha 
ruya göıterilen zorluklar 9 - 8 -942 pazar gunu ya
Yüıünd t k k .1 • pılan intihapta parti namze· 

Nişan 
Muteber tllccarlarımııdan Bay Bayoğlu'nun kısa bir hasta· bir vapur hasara uğratılmış· 

Sami Oedeo~lunun Kızı Bayan laktan sonra vefat ettiğini t11. VoJga ile Donarasmda 

v·ı.ıı. en a~. ı . esı mış ı ti olarak ittifakla seçilmiş· 
1 •Y~t dahıhndekı hususi 1 d" 

Selma Dedeoğlu ile memleketi _ 
1 

.. .. d.k Stallngradm cenup batısın-
mlı:lo ıeçklo 1ıeoçlettoden •• teessur e ogren 1 • Ja düşmanm büyük kuvvet· 
~aıetemlılo tahrir ailesinden Kıymetli idarecilerimiz· ı /er/e yapflğı karşı taarruz
B · Zeki yığmurderellolo nişan den ve hukukçularımızdan /ar, sfddetli muharebeler 
tOrenlerl evelkt glln her iki 

baltahkludan pazara indi- er ır. 
rilmek İ•tentn odun ve kö- Krasnodara da taratio aile erkanı huzurunda olan merhuma tanrıdan neticesinde püskürtülmüştür. 
müre müsaade edilmemiş , 
h~tta bağ bahçe sahipleri· Zaptettiler 
nın fındıklıklarını temizlet. 

lora olunmuştur . Genç nlşaa. mağfiret diler, ailesi erkanı Büyük Don dirseğinde 111· 
ıııarı kutlarız . na taziyetlerimizi sunarız. man kuvvetlerinin taarruzu 
=-===========~-~-- --- ----- = Kalçtn şimal batısmda mu· 

lirmek ıuretile tedarik et
ti\deri odunlarını tehire 
•erbeatçc getirebilmeleri için 
talep ettikleri veıikalar ve
tilmemiı , kadın ve çocuk. 
ların üç beı saathk yollar· 

dan arkalarında getirdik. 
leri odunların bile musade· 

reaine gidilmiş , yani kara 
kış arafcsinde ve içinde 
Trabzon sanki , kuş uımaz 
kervan geçmaz. bir hale ıo 
kulmak istemiş 
tehir ihtiyacını temin etm~k 
~~yle dunu , aadece şehir 
•~ın~eki fınnlunı on beş 
yırmı iünlük yak.acaiına 
hile tekabül etmiyen 100-
140 b' .. ın kilo odun mevcudu 
uı · d erın e israrla durulmak 
Ve h• 1-• 

ıçuır hesap ve kitaba 
uymayan boı iddialarlarla 
Vakit g • 'J k 'l h. eçırı me ıureb e ıç 

Yoktan bir yakacak buhra 
tıının d .. b , . 

ogaıasına ıe ebıyet 
Verilaıiıti. 

h;t İıteriz ki. bu ıeııe ayni 
G alı Yollardan yürünmesin. 
d ~Ç'!n senenin tecrübelerin 

den ,~rtık anlaşılmış olmalı · 
ır .:ı . b 

Y•1 ' aynı atalı yollar, 
be Ay • b h tak nı u ranı doğura 

' batta bayat pahalılı · 

Federasyon Yüzme Teşvik 
Müsabakası 

İdman Gücü 78 puanla birinciliği Lise Spor 
Yurdu 57 puanla ikinciliği İdman Ocağı 11 pu
anla üçüncülüğü kazandılar 

Berlin 10 ( a. a ) - Al
man haJull tebliği : Haaa kao 
oetlerimiıin tesirli işbirıijile ha 
rek.t eJen piyade tümenlerimi% 
tahammül edilmiyecek derecede 
bügilk sıcalclar altı•tla fevkalade 
JIÜrilgii,JerJen ve çetia mulaare· 
be/erden sonra kubanın şimalin 
deki lcuvuetli düşman meaıilerini 
gararak krasnodar şegrini ~ap· 

tetmişlerdir , Krasnodar kuba•lln 19-7-9•2 tarihinde yapıl 

vaff akiyetle gelişmektedir. 

Şshir kıyılarmda 11kışt1rılan 

ve takip olunan bolşevik · 
kitlelerinin vüksekten ve al· 
çaktan hücum/arma uğra

mıştır. Voronej'in şimal ba
tısmda düşmamn birçok ta
arruzlar1 püskürtülmüst ür. 

16-8- 942 tarlblerlode Böl· Buradaki bizim hücuml11r1· 
ge YUzme blı lnclllğl Kanitatla mız mevzii muvaff akiyetler· ırurkeddir ve ıilah endiiıtiiriıi ma11 ıazıM gPlen bu mQaabaka 

bakımından çok ahemmigetlidir. havanın muhalefeti dolayısiyle yapılacaktır. le neticelenmiştir:. _ _ 
- ancek 9-8-142 pazar gQnll sa-

Gelenler at ıs de kanttıda yapıldı mn. 
lktiaat vekaleti muhase· a sabakalar çok heyecanlı oldu. Vıırguncu 

be müdürü B. Bakı Ankara' Neticede ldman GUcU 78 pu· 
dan ielmiştir· anla birinci Lise Spor Yurdu 

Gireıun fındık ihracat 57 puanla ikinci idman C,cıığı 
birlibi muhasebecisi arkada· 11 puanla UçUocnıueo kazandı 

Ceza suça göre olmalı, yoksa 
zulüm olur 

ıımız Kemal Peker ve Fın· lar. VURGUNCU her ıaman her 
dık Tarım Kooperatifleri l =,,...,.,=N==~A===N=,,,..---==ı yerde vurguccudur; fırsat bulun-
birlıği mubasebeciıi Abdili · C'i kOlQlUğn yapar. Vurguncu· 
kıııdir Gireıondan, Diş tabi Iukla Hvaşmaoın tek vasıtası 
bi ve C,H.P. vilayet idare cezadır. Hukukçu dlyecdk ki: 
hey'tti azası Cemil Hulüsi ç k ''Ceza suça göre olmalı, yoksa 
Bulak Hopa'dan ıehrimize 1 ıyo r zulUm olur ... Cevabı: "Harp Zft · 

ielmişlerdir. m'!nlarında buhran z11ma11lınoda 

ğının aldığı duruma bakı 
hrsa, hu kış doğ&cak olan 
bir yakacak buhranının sar. 
ııntıları, geçen kışa nazaran 
daha çok üıüntülü neticelere 
yol açmış bulunacaktır. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Kağıt buhram yüzünden 
intişafl muvakkat bir gecik 
meye uğrayan Ha 1kevi kül· 
tür dergisi olan ··inan .• 
mccmuasmm bu günlerde 
zengin ve :L.sim li bir mün· 
derecatla çıkacağı haber a· 
lmmıştır. 

yapılan soygunculuk adam Ol· 
ıtnrroek soyundan bir suçtur. 
Aradaki tek fark eudur: katli 
tek vaya blrkao kiti öldQrQr; 
vurgıırcn ise bUtUo bir şehri, 
blllUu bir mıntı:ıkayı, blltOn bir 

milletl birden öldOrOr. Öyleyse 
vurguncunun cezaaı kanlı katil. 
leıdto eşaaı olamaz. Alır oua· 

lar vurgaoculu~u kökünden kıl· 
zar atar mı ? Başka memleket
lorde tecrnbeoio verdi~! cenp 
şudur: evet, blr daha rnrememek 
Ozre 1 O halde •urguncu ile ıa· 
veşırkea acımık fçtlmal bir •· 
clzflen bs~ka blr eeJ detlldlr. 
Cemiyetin acıklı bir bale dUştU
~O yerde ferde acınmaz: hatta 
bu fert 1okedlllr. E~er mevzu 
kaouularbunua ıkılnl buyur11· 
yorsa o kanunlar hastadır; cleRi~ 
tlrilmek gerektir. 

Vuriunca ile savaı,mımalı, 

vur~unculutu ya1nlım11 bale 
getlrmell l Vurguncu bir ga1rı 
içtimaidir. Ona acımık olmaz. 

YEN/ADAM 



2 Sayfa 
Venlye>I 11 A~ustos 94?_, 

Haftalık Fikir 

Değer Düşmanlzğı Bir ::~~ic;;;:::.d•ş•mız. ~.f..r alık Ev 
Dil':• Ta~lh Coğrafyq Falcü/ıe. liştirmek balısı açılmı$tf. Aaru. oizim bir başlığımızı ele alarak \ ... _ Henry Harland 

2 Tercüme eden ) 

,,,,,ofeuorle11~Jere Lacombı bir tün palı ıu sözleri söyledi: ''Biz Au (Şundan bundao) ıOtununa ıer. mevkiin mükemmel. manza 
!'·rı~/ıre I• lutap.ta bala'lmuıtar: r•palıları ifr huyu ~ardır;jlçimizcle maye yaptı, 

Sız mımleketinızde fikir oe ilim değer taşıyan &ir İn•an 11•tiıti mi Bir allsba ıonra, ayni aUtuo· ranın gayet güzel olduğunu 
adla~; g;ttsmedijincfoı .~ep şika. hemen onun eteilne yapışır , arka c1ı cımbuuıız bir arkadaş (Kazan söyledim. Kadın ancak na
ge e P urusorıunuz; fakat törü ırıd k . • kuaııa senfa 11rtm kara dermiş) zikane bir surette fakat gorumk.i ıiz tfe g dt 1 ' an oıarız, Sızcnle bizim a 
I ur aş arınız tara ramı~Jaki I k s· . demekle lasaf gOsterdi. yornun bir halde st.yledık· mi an mega ana t · ·ı ı ar ~u; ıt gelışen ::1 

ltlç lncelımigorıu!:~" e; e~;r~e''. :d~ml,~rınmn tıgaiır.a karpuz ka Böyle bir yazı çık\D&IDJf ol- /erimi fc.Jsdik etti. Bunun 
ölag. Bir matirrif a ı" u ~ı~cı ueıı tc.ogarıınız/ Bu da üçüncü ıayııı; bahsa mevzu kelime (Re- üzerine ben de daha fazla 

• 
1 

arnr tımarı ola / · korlte) şeklinde, bir barf faıla· 
6ana ıçicre hareket ~ı'" . g, şt• ıerçe1<. bu iken '1a mem. bir şey sdy/eme"c cesaretini 

· egen, ııe lekette ~ 1 .siyle çıktıfı halde arkadaşımız, 
fJarmıgarı, galrıız akıl fle manide agzım a lcuş tatsak boitur. mev_zuona uygun görmemlf ola- bulamadım. 
ıılanocda kala11 bir öire timin sa Brık '"f!":/ekette mtşhur t>lma' glb; oak ki, (L) harflol cımbızlayarak: Biraz sonra koca"Sı elin· 
lc~tlifz_ hakkında u.ıurı ucatlıga ;,uk tedır olnwakta çok kolavlaştı. sebvl milrettibi, sehvi mUrettep de anahtarlarla yanımıza 
ıo; ~~g~emene oe pir pedagoji a at ıantaj telcniğıni bilenler ; . yaptı. yaklaştı; bir şey söy/E.meden 
m ca ıdı edisı olmıJa başlayınca ıin. Şöhret gibi kudretin de bu Buoa tahrif mi. tegafül mQ. bana evi geı.dirmeğe baş-
ona cea~b olarak: tütün bu söy derece ıömiirüldüğü bir y erde tecabltlO artrane mi denir ? ta. 
/~mele ıstıciltlerlniz benim" /ç . değeri" teçmui imkarwzclır, Dtı· Jiolnl kendiıılne bırakıyorum, /adılar. 
t~m~r iM~ktep,, adlı U!rimde aar. ;er ı.ılıibi olanları deuirmeğl bir diyecektim. flit katta iki güzel otur· 
,

1

~1
1 

z u" kitabi okuclurııumu? kere öğretıdilctett sonra değersiz ma odası. güzel bir yemek 
e "'· nagır,. ceaabını el' B I · Anl J d ..ıa ı e cı'la~lı t ·ıaı rdan ikinci olaı Üıt t S l" fl~r 1

• " erı ve eııusizlere yer vermek i,i aşı ama J.. Ou S • V ug l1 

ncin biriıtdı 61° Ae ''"" "" .f~· ~rltk kola1laımış olur. Bilgiden Hastalık sebebiyle hava teb yapdmı; geniş ocaqı, ve şö· 
ati 1 • r_ 

0

'"P"
11 fıkır once ahlak istigeliml dlUne meobur olanlar istisna ~- mine üzerinde parlak bakir amıg a gartlıugorclu. Atlam ge 

--==--= BALTACIOÖLU dJHrse, bu yıl, ıaytiyelere çıkan- kaplarlyle hoş bir mutfah 

R _ ları parmakla gösteriyorlar. vardı. Oturma odaları ile 
eisicumhurumuz Kayser"ıde Yaloız, iki. üç aydanberl yemek odasi fran,-çız tarzm-

Kireçbaoe'de yol UıtOode ıessiı, d k Ba$tarafı ı de a. mü emme/en döşenmiş· b b gürUltUsQz, 1110 gelip yatan ve mık ıdlli teşekküller 'fe bilhas yan R ~~urmuşlardır. ' 'Nafıa, , adında bir hayır l!levarlzı di; pencereleri güneşe ve 
11 

a ırı erkek bütlin. halle ile eısıcumhurumuz yolla· fıvlathğı olduğu iOyleneo, frl ya. bahçenin kokularirle yeşil· 
yakından tem11 ederek ka~ rına devamla Arapsudan JHlı, kavi vııeutıu bir ııcajip liklerine açılıyordu. 
ıab.a ve köylerin Ziraat, Av~.nuza uğrayarak tekrar neaoenln kederlller mi sataldar Bunun k?Jtşısında tak
lkh~ad, kültür durumları u~~ube gelmişler ve bir mı znmreslne dahU oldutıa an· dirlerimi anlatmağa çabşı· 
iiıer~nde 2örüşoıüşler ve ba. muddet halk ve teşekküllerle Jaşılamııdı. yordum. O zaman beni gez-
zı muracaat edenlerin fa' s" temilıla bulunarak urköbde Sebep kalır mı ? direnlerin hareketleri yavaş 
di1elderinide dlnl,.mitler, ai ıan'at, ziraat, kültür saha. yavaş de,qiştl. Önceden is-
dı'-l · lannd .. d ki Her 111, KızıJay merkez bey'. • arı eyı neticeden IDe"''"un a gor ü eri çalışkan · temiyerek. müteessir bir 1 l ..... lıkd eti azaıarıoa hususi bir ziyafet 
o muı ardır. an ve gösterilen bağ veren doktor M. lorabim Okman·· tavırla konuşurken, şimdi 

Reisı1'ul!lburumuz ö w l !ılıklardan dolayı meınnuni· m buoun dışıoda kimseyi davet dil/erinin bağları çözülmüş 
Y w •• N ' g e yetler' . b 
.e~egını evşehir belediye ıoı eyan buyurmuş eltlj'i ıornlmemiş. gibi mütemadiren konuş· 

ıını~ tertip dtiii ziyafetinde lardır. Hlvayet olunur ki, 1938 yı. mağa başladıle,r. 
r;dı~.teu ıcıtıra Damad R_7iıicu1nburuınuz İncesu hnda Cemal Riza Çıoar Ue Şev- Takdirlerif'TJi tebessüm-

ra. ım paşa kütüpbaneıini ya donerek orada d h ı ket <;ultııyı bir akşam yemeği- /erle, sorulanmı istekli ce
t~ırıf ederek eserlerini tet. kın dileklerini dinl:mijş~~ De caeırmış ise de, vaplarla karşılıyorlardı. fa· 
luk etoıitler ' ve bundan ve .•Ja.kadarJara icap eden bu zlJatetl. muhlUa kendisi hak. kat o endi~eli tavrı. heye-
ıonra. y · eoı kındakl kaaaatlnl yanlışıı çıkar- ... 
Halk .e~ı yapılaı•kta olan . ır ve direktiflerini ver- mak için nrmhı oJduğu anlıt· canJarla sarstlan insanlara 
N ev~n~ gez.erek ayrllırken dıkten •onra saat 7 de sılmış 11111.. mahsus o tavrı hala mu e•şehırhlerin göıterdı''-l . hususi tirenlerı·ıe hareket k h f. 
"'•nd K en Fa at herkesçe malam bu- a aza ediyorlardı. Bana " iln ıevgi t ve 9 A~ 
dan k ve ez.ahurat- gu&tos pazar günü lunmalıdu ki, her sabah Tosunun kapıları !lÇarken, yahut per-
tehaaı·ço ld nıeınnun ve nıü. ıaal t 9 da Ankara ya muva· kalı vesinde, ayran ziyafeti keşide deleri yukafl SÜl'erken ihti-• o unların N ıa at b 
ıeb. I'' ı v~ ey uyurmuşlardır eden Doktorumıız, geçen Pazar yar elleri titriyordu; sesleri ır htri Dtfeli ç ı k . R · · • akşamı da iki dostunu e•lae okumayı ıever b.' 

8 1
t an eısıcuoıhurumuz A k _ de titrekti. Bir ı~tırabrn 

d ırer vatan ra garı d 0 a davet eylemiştir. 8
1 olarak buldu'-I • M . 

0
• a Büyük Mı·ııet sathinde titreşen küçük N ıs: ar R Ab BUtUo buaları görünce, Dok· e•ıeh· · ını ve · eısı dulbalik R d dalgacık/ardan ba~ka bir ırın nıemleı. t' · B k en a torumuzu mükrim tanımamaya ,.. •-· d "e ım12in f' aı ve il Ş"' - .. S ' d 

"
1
r e ve ı 1 

G Utı ru araçoğlu sebeb kalır mı ? şey eğilmiş gibı. tebessüm-
ileri bir mu~~ ışm~da. en şa~n~l k~roıay başkanı Mare /erinde bile acıklı bir şey 
&örerek çok . 

0
.dugunu C. Hevpzı Çakmak, Vekiller Altı aylar vardı. 

Nevfeb· . . ıevındıklerini G l v d 
ırın ıleri · · , Meb' · 1 · ene sekreteri R!muanıo, EylOle rııstlaya nen i kendime: ., Her 

den dab . sının bugün us ar A k ' ı ı· bl o ı bl 
. a eyı olacag" .. ,.., . ' n ara valisi ca ını söy ıyea r m m ne. r halde para cihetinden da. 

nutıe bek\ d''- ını u \.Jarnızon kuoıand E . muzip şOyle demiş: l 
1 

ki ı· · lk' . e hderioi N h: yet .. d" .. anı mnı- ra mış o aca ar. 11tıma ı 
rı llleınleketin k evıe ' erk~oıu uru, Askeri ve mülki "l{1.1mazan, bizde el koom• vanm yoğunu hep bu .eve 
ve her zaman 5° ıevgili kı'tlan. ve kalabalık bir halk kııraı·ı verildiğ( aya rastlar,. şu 
yeceai b' gornıek İsti eıı hraf d hesaba göre, heplmiz altı aylım harcamışlardır. /(ircaı bu-

ır Yer olacağını be. nıış1ard ın an karşılan tutmuş b.ıluouyoruz. !unca böyle birdenbire he · ~ ı ""==-ır. 
~u crııın 'tfc:u J . ~ Mengene yecanlandı/ar. • dedim. 

Sana~~:na'~t - -~a~i=~=A~~=S=A6T=m=~=A~~~~~~· ~~-~~~~~~ 
Sanat, men/ l y k 

"'"· tıakit . aat er alr:tliğirı. a a c a. k geçırme -1 
1011 olmaktan ' 'f trıce "Gır. 
6aıına 1• ku,tarılıp 'a 1 

• • 
l ş l 

uır zay, l ' ı 
bir lcıgmet t 0 rtıadıkça hiç 

aııgamaı 
Sanat ma• . · 

~erı şıuv 
canın nıiiceuem fle heye. 
nur tıt aıal t arıfotı/ı~ıdır. O. 

e aranır 
Sa11at ıumuu- b: . 

alı bir kü.ltür . u. ır le/role, fe. 
B • ıstınut et 1· 

anun içinde Sarı 
4 

me ıdir. 
k.ımlorı/an olıurı Qtkarın bu ea. 
lanma11 agnı za ve dolzurı bu. 
lcarıı hakiki b'!'ancla •arıatına 

ır a~lc t 
icap tder. 0ııması 

Ve lıakilci Sanatkar S 
e1a11ta olmolctan kurtar ' onatı 
iJ t•"' Oıt, halkı 

ugan vem/yeti anlatabil d' 
erı ır. 

KORLU 

E r:,atnı babur , yağmurlu gün. 
çık~ rbstladığı için pek serin 

güneşli ı.k una bakarak (Kış) ıo 
. , sı ca ge ~ . . ı 

rız, ne de .. .. çecegıoı ne uma bili . 
duşunebiliriz • 

.. Şu halde kıştan. b b <!' 
godzüınüıün önün~ d'J' . ~ se ınce, 
o unu g t' ' ı ımıun ucuna e ırec . . ' 

B egız : odun odun u ' •. 
. sene taaden k- - -nuyecek k d' omuru gel· 

' en ı y w ) 

maınız laz F agımız a kavrul-
. · ım. akat o · lfın önemin • rman ıdaresi 

~ gayret gö te ' a~aoıetine uygun bir 
s eremıyur 

Teşkilatının ye fer olmadığı 
ileri sürülerek , .odun kesimi geri 
kalacaksa, her derdin bir çare.si bu· 
lunabileceği gibi, buna da bir koJay 
lak bulunması tabiidir • Ancak, vakit 
geçirmeden, teşhise uygun bir tedavi 
tatbik olunmalıdır. 

Akıi takdirde, bu kış , şehir 
de donma vak'alarını duyarsak, biç 
şaşmayacağiz, 

Yakacak işini her ne pahasına 
olursa olsun halletmeliyiz . 

ıı 
1 

~ · 
·--=-=-=-===-===========-=========r 

ura I 

Cemal Eni~ -· 

ihtiyar adam: 
- Bayım arzu ederse· 

niz yukarı çıkıp bir de yll'. 

tak odalarmı görelim. Ded1• 

Yatak oda/afi ha'l~daf· 
fetah/Jk verici odalardı. aa 
yel şık basma perdeleriyle 
bu odalar umumiyetle f ran· 
sız yatak odalarına rnahstJ.i 
eşyayı ihtiva ediyordu. Bun· 
fardan biri hakikaten içinde 
e/'an oturulmakta olduğtJ 
hissini veriyordu: girdiğimit 
son oda idi. Tuvalet masa 
'll üzerinde taraklarla /Jf' 
oalar bulunuyordu,· yatı 
masası üzerinJe yazı ka/elfl· 
lerl mürekkep takımı re 
bir port folyö duruyordu: 
etajer kitaplaJ/a dolu idi. 
Şöminenin üzerinde çerçi· 
veli fotoğraflar görülüyordll· 
Elbise dolabında elbise/et 
astlıyor. döşeme üzerinde 
iskatpinlerle terlikler sıra· 
lanmış yatıy,,,du. Yatağtfl 
üstüne mavi bir ipek örti1 
örtülmüştü: baş tarafmdJ, 
dı vardan aşağı bir ista vıot 
as//ıyordu,· yanı başmda. 
içinde mukaddes suyu taşı· 
yan porselen bir vazo i/4 

bir dua rahlesi duruyordu· 
Ben Bay ve Bayan Le· 

roux'a dönerek hayretle 
sordum: 

Bu oda meşgul mü ? 
Bayan leroux işitmemil 

gibi goründü. Gözlerinde 
donuk bir bakışla önüne b8" 
kıyordu,· dudaklt!lr1 hafifce 
ara/Jktı. Evi gt:zmemiz bit
tiğ• zaman memnun ola
cakmış gibi. yor.ıun göru· 
nüyor:Ju. Bay L~ıouX ga· 
rip bir jestle ellerini tavan8 
doğru kaldırıp: 

- Hay1r oda henüz iş· 
gaf edilmis değildir. Dedi· 

flşagı indik; kira husır 
$Unda mutabık kaldık. {ı'İ 
yazlrğa tutacaktım. Yemeği· 
mi Bayan LerouX pişire· 
cekti. Bay LerouX Çarşalfl 
ba günü araba i 1e gelip eş· 
yamla beraber beni DiıP' 
pe'den alacaktı. 

. . . . 
Çarşamba günü yarırt1 

saattır hiç konuşmiJd1Jn _qe
lıyorduk ki Leroux birden· 
bire: 

- Bayım, o oda .. hani' 
ya o sizin meşgul zannet· 
tlğiniz o oda yok mu ... 

Diye &öze baş/Bdı. Fak3/ 
o durunca ben sordum: 

- Evet. ne olmuş ? 
- Size bir teklifte blJ' 

lunecağım. 
Konuşuıken mütemadi

yen atlarm kulak/arma b6' 
kwordu. fldeta mahcup /Jff. 
hali vardı. Ben tekrar sordt111j' 

- Sö; /esene ne olmuş 
- Eğer, o odayı. içinde· 

ki eşya ile, olduğu gibi bl' 
r11ktrsan1z, kiradan biraz is· 
konta yapa11z. 

Sonu var. 

ı 

SQtt 

git ,,.,, 
döğ 
hQr 

inen 
fire 
fire 

!/er 
tniı 

top 
rak. 
zı/1 

"'" boş 

fırı 
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KÖY ve KÖYLÜ 
•arz+ ws.--••--••-• • 

Fındık Davamız 
·----------- Yazan : Kemal PEKER ------· 

Türkiye fındık istihsalatı ve müstahsilin Bu gece 
durumu • 

umumı 
Sümerde Harmanda Kurutma: 

SQr,fiarman gerine ıetirllen yaş lif af eli fındıklt1r 1 o 12 

1;1 .... rn. kalınlığında serilir. Ha'Oanın müsait ve güneıli 
"1esıne g .. 5 le.11 t ore · 6 gün h~rmanda ka/dılcdansonra. lalaş-

döğiilamkkurugup sertleımeden çabuk ve ağaç tırmıklarla 
lıQrm er~ dıı kaplarrndan çıkarılır. Bir iki g ü n daha 
Fa~~ bırakılarak kurutulması temin edilir. 

rılmaıZd ı ~arın Zılı/larından ayırma işi bu sılTetle başa-
u: lln'-l 0 ııede, son yıllar zarfında . üzerinde rende tır-

•ııc arı 'b" 
i. ltç/ril ~ 1 tırnakları olan bir kaç üstüflanin arasından 
i· "1ilmk ~e 

1
suretile de fındıkları çoaanolclarından ayırmak 

IJ· un o maktadır. 
Fıntlıkların d · . . 

!/Oğd • d eoıırme mevsıminde ekserıga bol yağmur 
tfldır 't~n an fındıkların kurtulması güç ve sararlı •lmdk-
"1Q/cı~e u dzar~lrı önlemek için /ındık iltasgona daneleme 
l sı enı en bi k · l eşip, kökle .. r ma. ına ce betmiştir. Bu usulun yer-

Z·t fi şmesının temınlni için çaltşılmaktadır. 
ı arıntian g · k 

"1trıllk bil hale enı. çı mış ~aş f ndıkları kızratap de;ir 
fireli l ıetırmeden Yı lo · 2• hatta daha fa.la 
fireli ~ ar~k pazarlara fodirdikleritıden. köylünün çok 

t· Yerler; ara ive fındıkların pazar mahallerinden ıagri 

' 
e •atı mamas · t · · · · tniıtir. ını emını ıçm de mücadeleye giril-

. Anbara. Hazıra Kapama· 
8 Yay/ k • 

topladık;:: cı acak olan ekıeri lcögldlerimiz, fındlarını 
ralc ah l sonra harmanlara serip kurutmadan gaş ela 

.
1 

ır arına kapa 'd l D" ıılıflar d ' ıı er er. onüılerinde bu /ındılr.lar1 
e re"ıi z~n anl çı~arırlar sa da gaı bırakılan fındıkların 
" bo~la ,n;an a 51yahlaşır, içleri bozulur. maya küflenmeye 

" r. ve bu - d d b'" k e Ah yuz en e uyü ::ararlar 16rür. 
I ırların havasız t b tli . k ,. ırııJ • ru 11 e . ıne gübresi kokulu olması 

;ıın acılaşmssın sebebiyet fJerir 
ındıkların z:ıl ~ı 'l . 

ıonra r t b . 11
' arı e birli lede iyice kurutuldukd"n 

dg le; te~l~lceltsıs bir mahalde konulduiu takdirde gukarı-
1 e er ortadan k ile sı11d0,., d a mış "e l§i muhaf o.za olunma-

lllı a nefaseti bir icat daha atmıı •lur. 
-' ıra serendıge le t l f 14erı ııl ~ı apa ' an ındıkların zaman ıemes'n· 
d ı,, arı tema men k l / 
•ıı ıa/ı t . urur oe sert eşır. !erde talaşların-

e .sııce ayrıl · 0ıan midd t . ması l ç i n üıerlerine su serperler 
i Zate e nemlı olarak bıralıırler. 

b• n kap"/' yerde y I le ır rutubet _ _ aş 0 ara tutulan bu fındıl•r ikinci T yuzllnden 2o 3o çüriik fle1ir. 

~ntede kurutma: 
Kog/üden a I k -

fien 20 ile le yd 10 a~a mubayaa '-dtlen file miktarları 0 5 
hQ/irıe ıet. ba ar yuksele fmdikluı değirmende kırıp iç 
ı ıre ilmek için b .. l k /ek lrip ıi un arı mu a •k surette tentel•re 

B• ,,neşte kurutmak icap eder. 
ı idan/arın s . d h d . 11 da /cifr1 'le ırıı e a dınden /azla lr.alıp kuruma· 

ita rnı tarının o ı J · • • 
•ıinı d . . r masına ve malıgetuun yüksel· 

llın a,;. eıırmentle lc.ırılırlc.en de iç fındıkların ~ar11.rları-

T 
•ıına ıebebiget 'llerir. 

en De· k, 1 

aıeeviçe be . . . 
•trgilerid' F z:ınnen dıki/mış i/ • ,; met·e ıeıti~liiinJe 
111,. de,e "·. ındıklar bunların üze, ine, güneşin hararete· 

cıesıne .. k l 
•erUmiş tle s gore, a ın 'Ve ince bir halde serilir. Jnci 
lırıdılclara ık sık tırmıklanmış Fındıklar kalın &erilmiş 

Zoma naıaran daha iyi '<Je daha çabuk ku.rnr. 
reı;,.,,..esF i %?man karıştırılması ve amelelerin içerisinde 
~?ha ıigad:ın şehirlerdeki fındık kurutma mahallerinden 
ıh edilme/et ~.niz kenarında kumluk ger/erde oması ter. 

B•t e ır. 
d le e •n ve t 1 la,,,, lr. la~ sergi yerleri karıştırılma esnasında fın-
!lerterini .'r.ı masına meydan verir. Bundan başka serti 
r:;,. Qna ~g:l tanzim edilmiş olmasıda kuıutma keg/iyeti

Fındılc; arından birini teşkil eder. 
!/Gi'11Qr !Jo ~~ ~entede kuruma halinde iken fırtına çıktığı 
10plqrı 1, i 'fı takdirde fındıklar, tete/erin orta garlerine

vı dört ucu 6ir araıa ıetirtlmek süretilc ü~er 

Zeri örtülür. Havanın açmaıı 
/aza edilir. 

beklenirelek burada muhtı· 

Sun'i Kurutma 

Aglararın ilerlediği, güneJin asaldı;ı. lıaflaların kapa
lı ve gamuT/u gitiiji mevsimlerde fındıkları, 6 i r o da 
içersinde sopalar vasıtasile kurutmak mümkün ise de bu 
suretle değirmenlik hale getirilen kuru fındıklar, leszet 
itibarile gün~şte kurutulmuş fındıkların nefaseJ.lerini fJer· 
mediği gibi rutubetli sı•ağın tesirile de ola•alc renle/eri 
esmerle mektedir. 

Senenin en büyük 

Türkce s·öslü Filmi 

ikinci bir kurutatma şekli de fındıklar bir oda içersine 
serilerek her iki tarafın pencereleri aıçık bırakılır. rÜ%· 
gdrın gardımı ile kurutulur. 

Kurutma işini radikal bir şekilde halledecek o l a n 
karatma Enstilisyonun tesisinden sonra fındığın tek ku· 
1utucu olan güneıin bulunmadığı zamanlarda da fındılc.
larımız çürümek telı/ikeıinden kariulmuuı olacaktır. 

Barbaroz 

Devrinde 

Venedik 
Fındık Nevileri: 
Memlelcitimizde yetişen fıntlık neuilerinin bir çolc çe

şitleri fJardır. Fakat bunlardan en zigade makbal olan "e 
tüccof kıymet taşıganlanrı mahcludtur. Fındılc sahasıntlalci 
bu çeşitlerin hemen hemen her bölıede ziraatı yopılmakdtı 
ve her fındık köglusiine malıi.m bulunmaktadir. Yalnız 

bölgelerin kendilerine mahsus bir ned müstesna olmak 
üzere diğer çeşitlerin ziraati teammüm etmiş ve f ı n dık 
mıntalcasında ziraatı artnu,t1T. 

Bu büyük filmi 

mutlaka görünüz. 

Fındık nefJileri ticai ehcmigetleri bakımından iki lca
tegurlge ayrılmıştır. Bunlarclan birinci derececle ticarf eo
safı haiz olanla: Tombul. Siflr, kııı le.ara, Foşa. Palas, 
karaf nısivrl. ıöksiıori, Badem dıkları. 

ikinci kaieguridekiler: Kan. Dodrik, Yabani, karıalak 
fındık TJesaire"dir. YetişÜği mahallere göre isim alan ile.in 
ci lcataeuriye dahil fındıkların daha bir çolc çeşitleri 
brılunmakda olup bilhassa Tra6ron flillgetindc bulunan 
bir çok neoilerine tesadüf edilmektedir. 

Follama Fındık: 
Köglinii. paraya olan ihtiyacından ilk ağızda toplayıp 

satışa çıkardığı hu fındık toplama başladıktan bir lıaftt1 
içerisinde ve rutubet derecesi 0/0 20 - 25 i bulan, talaş/a
rından yen çılcmıı gaı fındılclardır. Randıma• miktarı 
bunlarda o/o 43 - 45 i ıeçmez. 

Bundan sora toplanan fınc/ılclar, ol;anlanmış, içltri 
tamamen dolmuş olacağından randımanları 0/ 0 50 ge fca. 
dar yükselir. 

Dünyanın en 

büyük filmidir. 

Umumi heyet 

lçtimaına davet 
Yolcu nakliyesi esnaf 
cemiyeti Reisliğinden 

6-8-912 Tarilaintl• 
toplan•n umumi heyet içti· 
11toifltla ekserlg•t latısıl ol. 
mac/ığmdan nizamnameıtl• 
ıekiıiflci maddıslnin A /ılr.

rast mueiiince topla1tli11l11 
13-8-941 Perıemhe tünü 
.•aat 14 de aktellilec•iintlen 
•zalarin mızkur ıaattapor· 
ti 6inasintı gel,,.elırl il4n 
ol•11ar. 

Follama fındık piyasada ehemlgetli bır yekiiR teılcil 
et mu 'Ve bu fındıklar kırıcılar tarafından ucuna teplamp 
ağustos mallarına karıştırılmaktadır. Egiul 15 inden ıonra 
ronJımanların dciımeıine dalıti ziyade bu fındıklar sebe6i-
11et 11ermektedir. 

ı YENİYOL 
t 

Zrlıfl<ırile toplandıktan sonra, el ile derhal gaı tala· 
ıından çıkarılıp göltede kurutulan çereslik fındıklardır. 
Kırıldığı saman içinin zarı begasa yalcın bir rtnlctedir. 
Bu renk diğer fındıklarda oldoiu gibi %amanla asla de- , 
ğiımez. Sütlü fındık piyasa ve ihraç malı değildir. 

Harman Çeçi Fındık: 
Zılıf larile 5 · 6 gün harmanda kaldıktan sonra taltıı· 

Zardan zahmetsizce çıkarılan /ındıklardrr. Bunlarda tatu
bct milc.tari tahmini olarak 0/ 0 5 den 8 e kadardır. 

Çeı fı ıdd.ları, Değirmenlik lcuru fındık !taline getire· 
bilmek içn tekrar sert/ye sermek ve bir kaç tün gi11eşte , 
bırakılaralc rutubet dereceıini 0/0 J e indirmılc 1•11mtlır. 
Piyasa malı olan bu fındılclardır. 

Haftada iki defa 
Sah, Cuma iÜnleri çıkar 

Umuml ııeıriyah idare ede• 

Bekir Sükuti Kulakaızojlu 

yıllığı ( 550 ) 
Alta aylağı 300 kuruıtur 

Resmi ilinlara• Htarl : 

5 kuruıtur 
Günü geçen ıaydar 

25 kuruştur 
lıao müaderecıtıodın 

maıullyet kabul edilmez 

Derç edilmeyen Jazalar 
lı.&e edilmes 

A 
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\plik olmak için 
murocaat eden
lere. 

'~, Satın Al11ıa Komisyonu ilfınları ,) 
•iiElllll!!!E:ii!iilll!t•-El-BllJB!::a~ lllWWW~~!SJ!!3i!l.:i!!IBl!!il -ıa; mll-liii liiliii:t!iiı!ııil_l_Bl!Ml!!9 &&:» Z&Wi ~ 

Mmtaka iktisat Kopoh zartla odun eksiltmesi Kapah zarf usulü ile odun alınac0 
Müdürlüğünden. Trabzon Sa. AI. Kom. Reisliı}inden: 
Viltigetuni dahilinde J5 . 

1 
1 t- Kapalı zarf uımlll ile ıooo ton odun eksiltmeye çıka· 

2-941 tarihinden evvel mew rı mış ır . 
cat o!•p Hti ihtigaf için 2 - Mukaınmeo bedeii 40,000 llrıt llk teminata 3 000 Uradır. 
çalıştıkları tesbit olunan el 9 - Evaar Kolorduon bOtııo garnlzonlarında vardır 
tlokuma tngahla •1 sahibleri- 4 

- Eksiltmeı;ıi 28 Ağustos H42 cuma gllnU saat 1 t dedır. 
i . 5 - İsteklilerin belli gUo ve saatts kenıınıın 32 madde· 

' ne senede bir def oya mah· s•nbe tıırlr edildiği veçtıile haıırlayacaklım tPklif mektuplarını 
sus olmak Ü~ere teıg"h ba eksiltme saatıodaıı bir sant enel TrabLOD satı• alm11 komis-
şına ikiıır paket itibarile yonuoa tevdt etmeleri. l- 4 421 
pamuk ipliği tevıi etmek fi. p J ki 
Hre lktitat Vekaleti yüksek azar 1 a muhtelif eşya nakliyatı 
m_akammtlan vıldyetimis em· Trabzon s,.,,. IU Komisvonundan : 
~ıne gônderilenp~ mak iplilc· l - Pazarlıkla iki bin beş yüz lirnhk muı-4telif garnlıonlara 
eri yulcar.ıda alınan şekil- eşya , Yem, mnbrukııt ve er naklettirilecekllr. 

lerde teslnt ve tevsik olunan 2 .:o.. TAkarrur edecek flat üzerinden yllzde 15 teminat ah· 
I d le nscakhr. 

e • uma ıanagii ile işti. 
tal edilen Jolc•rnacılara t•. 3 

- ŞF1rtname her gUıı komisyonda görülebilir. 
.. 4 - Pazarlığı 13 Ağustos 94:2 perşembe glloU aet 10,30 dedir 

TJ%/ edimış oltluğundan ve S - lsteklileria belli gUn ve saatta Trahzon satınalma ko· 
bundan ıonrcı ıerek bu ka· mlsyonuoa mtıracaatları. 438 
bil ee gerekse genitlen mü- ı=====;...-=--==---=-=:._--= 

Tıabzor. Sa. Al.· Komisyonundan 
t - Kapalı zarf usolD. ile 600 ton odun ahoacaktır. d~ 
~ - Muhammen bedeli 12000 lira ilk teminata 900 urs 
3 - Evsaf Kolordunun bUUlo gaı oizoolarındn vardır· d,f 
4 - Mnnakasuı 24 Aeuatos 9-l2 peıarteel gQnü saat 11 dl'J 
6 - lsleklllerlo beJli gOo ve saattn kanunun 3 l. med el 

de tarif edildi~i veçbile hazırlayacakları tekllt mektuplarıoı ~ 
alltme saat!nden bir saat evvel Trabzon s:ıtanalmtt komisY~; 
tevdi etmeleri. 3-4 S 

Pazarlıkla Armut ohnocok 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : j31 

1 - Pazulıklıı Beşer tonluk iki parti ballode Armut 

alınacak tar. . rı I 
2 - Beher partinin Tahmin edilen bedeli 876 lırıt kil 

mitatı t31 lira 25 kuruştur. 
j - Evsaf kolorduonn bUtUo garntzonlaranda nrdır. dır 
1 - P.:ızıırhğı 12 Ağustos 942 çarşıımb:\ gUnQ saat ll' d11

81 
5 - lsteklilerln belli gUn ve sastta Trabzon setıo 

komisyonuna mQrııcsatlıırı. 416 

raccıat etleceklere i l'k .1 . P ı ve· 
". mıge~eği ilrtisııl. vekaleti 

YeniAdam 
Patatees satın ah nacak 

nın emırleri ilctiıasındand J:J. l. 
ınanaleh, bir çok vatan 

daşların iplik verilmesi yo 
land<J tevali eden miiracaat
l~rı önlemek ıagesi/e kP. . Mecmuası 

Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden 

Cinsi 

Patates 

" 

Miktarı 
Kilo 
7000 
5000 

Muhammen bedeli 
Lira kuruş 

2205 
1725 

Kat'i teminatı 
Lira Kuruş 

330 75 
258 75 

~ İhale gün ve:•' 1~ 
12 Ağustos 942 10, 
12 /ıyet ildnn o/unnr. y 

- .... 1 Son sayısını okuyunuz 

Halkevinde keman ders -
1- Yukarda miktarları yazılı patatesler satın alıoacakhr, 

,. 

2- Evsaf Kolordunun bütün garni2onlarında vardır. 418 
1 

rı 
3- İsteklilerin belli gün ve saatta Trabzon satın alma komisyonuna miirac~ .. 

lerine yeniden başlandı 
Halkevi reisliginden . 

Gyrimenkul satış il8.ni 
Defterdarlıktan: 

T NO KayJJlelb Köyü Mevkii Ginıl Miktarı Hlssmltktarı 

llalkeYl keman o~retmerıi Mu ' 
IBlı ııaloounda Al ıtnrka v Al t mun Seyhanııı. tJ1rarından evl
tekrar başlaomıştırl e 8 ınka parasız keman derslerine 

~ -::Z~ü~lm_e_r_e-----='f:-ar-la-,-=F=-ın-d..,..ı,,..kt-ık,........1....,.3=77-M,,... 2,,--l---=2,........-------:-30=-=o:-::-o ao 1 üO 

lloskonan Kooak Çfllılık 8676 M 2 4 de 2,5 93 27 13 

Hoskooek Konak Faodıkhk 33081 M 2 51 H. 35 H 81 82t sı' 
Ders olmak ve en eyl bir 

Jeıı BRyan ve Bayların Hıılk i şekilde kem~n ö~renmek isti• 
Ylıdırmaları Ye ders iü ev katibine ınuracaatla islmlerioi 
-----..:.:....:.::.:=~~o~v~e~ı~aat~ınl ö~renmeleri i!ao olunur. 

Yukarda Cins ve evsafı yazılı gayrimenkullerin mOlklyetleri 4 8 9 l2 Tıırlhiudeo itibaren 1 ,s~ 
mt1d<1elle açık srlırmsfla konulmuştur. TaUp Cilanların satış iüoü olan 19 8 942 1'arlbine ıPO ~I 
Ç<trşamba glloll saat 14 d Ddftedarhkda toplanacsk olan komisyona yüzde 7,5 temluııt skças;e ı.) 
ilkte mnracaathm Han olunur. ı ~ 

Memur 
Alınacak: 

Defterdarlıkdan: 
Varidat ve Mlll 

ctnrıukı ı Emlak Mu. 
•rlne tnUnh 

masşlı ve Ueretıl nı al ~ulunan 
ltllııınıa erkek m enıurıyetiere 

lıntihıuıa ı:ırı em ur ahuııcaktr 
19 rme ş ll · ı - FiiU ar arı. 

Japmış aek~rUk hlıınetıoı 

2 - En aı Ort" 
zuou bı.ıluııın111c l lllektep me. 

Bu şıırtınra tlzımdır. 
lerln bir hartıı halı O\ıııı tnllple. 
lak MUdUrlnğu~rfı,,dn Milli Em. 
ııhnler\ol ve h 0 ll'lUrf!c.ıatla t 
mıı~ lsted\kler~~~~ servi~te Çalı~ 
ve ımtıhao gun Ydettırıneıerı 
Pazıırteel otı a Olen 17.8 9tı 

U il n saat F 
m sbltelerııe bl 1 ·> de evukı 
lak MıldUeloğno~~kte Mllti Em. 
maları lDıımdır. hıızır bulun. 

l-2 

Gayrimenkul satışı 
Muhammen Muvakkat 

Vakfı 111 i Mesahası bedeli teminatı 
- ıvev Mevkii M S L K l K 

Fatilı--Cı--:------------V k mr arsou Pazar kapu moloz !86 20 93 10 6 99 

a ıflar Müdürlüğünden: 
yetJYuka~da evsafı yazılı bir parça gayrimenkulün mi/ki 

24_ Peşm Pc:ra ile sattlmak üzre 3-8-942 tarihinden 
8-942 tarihine kadar ( 20) gün müddetle açık 

a;,:tır~zra konulmuştur. istekliler tahmin edilen bedelin 
.d uva at teminatmı aıttırma gününden evvel 'laklflar 
~h:~=s~ vez~e~ine yatırmağa ve kati ihaleyi müteakip 
1 b ed~Jmı defatan ve peşinen vermeye mecburdurlar. 
ş Mu gay11 menkulün kati ihalesi 24-8 942 taıhinie 
~~~adif pazartesi qünü sr.at {15) te yapılacğmdan talip 
edil sat~ş şarlarmı anlamak ve pey sürmek üzre tayın 
ko,:~ .qun ve ~aatta Vaklflar idaresinde müteşekkil 

-- -~na muracaatlan ilan olunur . 2- 4 

satı evler 

Tanzifat ve tenvirat 
~t-

vergileri hakkında 
Belediye Riyasetinden: ., 

1941 yılı i'in tahakkuk eden tanzifat ve te~;~ı 
vergi ve resimlerinin tediye müddetlerini gösterir 1- p4 
nameler mükelleflerine tevzi edilmektEdir. Yazılt ~ ı 
def/erde fl!dly~ eclilmeven vergilere o/010 zam edi/ere tf 
isi/emval kanununa tevfikan tahsil edileceği }:!_:~ 

Gayrımenkul satı~ıt 
MeYkll Sokıığı Cinsi Bedeli Pef ~-
Kasım Ağa 

Nu: 

sa. as 

UzuAsokak 

Muhittin !'d; Mubittla S; 
Nu: 

DUkkAo 

Ev 

450 Lira 

475 

~ 1' 
33 f,. 

4 960-304 hisse ı' 

k Frenk hisar mahallesinde e~ki Fransız Ç!lm kalas Çömlekcl mahallesinde 6 ou: da lbaeo so1'
11 

onsolosh · l k. J k muh razasmdudır. ( Metro mlk' abı 60 Jlradan ) 
iskel anesı. o an ev satlık veya ıra ı , Defterdarlıktan ; 
sat l kt cadde~ınde Şafak Oteli binası da b~ t 
Yukı 

1 dır. _Talıp olanların, her iki bina için, Yukarda yazılı gayrimenkuller ve merıkul 4-8 942 ç~rşsıP f'ı 
. arı a zıkred '} h .. t 11 d nüne kııdar 15 gUn mOddetle açık artımaya konulmuştur. 

1 
1 

13 e e 1 en eve, ergun, saa en ıerin satış guııu saat t4 de Milli Eeılak satış komsiyonu0 / 

l. Emsulının ustUnde . . 

~-~~- .~:~ 


