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30 Agustos Zafer ve Tay-1 Ol uslar 

Milli Şefin 
konuşması 

30Ağuslos 
30 Ağustosun yirminci 

dönllm yılını bir ulus bayra
mına yakııır değerde kut· 
ladık. O günleri yı.ıamıt 
olanlarımızın asil heyecanı, 
yetiıemedikleri içın, yaı•ya
mamış olanlarımıza da ge· 
çerek toplu ve ıuurJu bir 

yare Bayra.mı Bt.n bu sı::sl(!n.isi yolculuktçı 

dinlsdim; 
Bu sefer Samsuntl~ seslenJi. 

Coşkun tezahuratla kutland1. Nt. srcak, ne c'Jndan ıeıleniı; 

Gördfiklerini, tluydaktarııu lıçık· 
ca . olclufu gibi hepimize bildiriyor. 

millet giinü yaıadık. 

30 Aiustoaa bu yıl, dün 
yamızı saran, kaııp kavu
ran harbin dördüncü yılında 
kavuımuı bulunuyoruz. Bi. 
ıim elimiz kana batmadı; 
•ataaımız.ın çatısında da 
alevler yoktur. Fakat bu ' , 
bizim her şeyden uzak ol· 

Başvekilimiz 

geliyor 
Başvekilim~z Şükrü Sa· 

raçoğlu doğu vilayetlerimiz· 

de tetkik seyehatine çık· 
mıştır. Başvekilimiz Sivas 
ve Erzıncana uğruyarak Er· 
ıuruma varmışlardır. 

Beraberinde sayın refika
ları da bulunan sıyın Sa · 

raçoğlunun Cuma günü ak· 
şamı ıebrimizi şereflendir 
meleri beklenmektedir. 

Clupmu7u göıtermeı. Ne 
biı ateıten, ne ateş bizden 
uzaktır. Bunu11 için, ieliten 
olayları bitiin uyaıukhiımız· ,....,.'-="'""'= ~ 
ıa gözetiyor •etedbiru dav Hasan Atakan 
ıanıyor-.z. Ordumua h•r za 
mandan çok hazırdır. ve 
laaı.ır olacaktır. 

3o Ağuıtoı bizim tari
himizd~ baılıca bir döne· 
meçtir. Naıd bu dönemece 
ulaımak için kan dök tük 
can v~rdikıe, onu korumak 
için de gerekirse yine kan 
dökecek, can vereceğiz. 

30 Ağuıtoı etten ve ke 
mikten yapılmıı t•nlı ve 
kutsal bir anıttır. Üıtünde 
kanla Türkün yaıamak azie t 

ve iradeıi yazılıdır. B&tün l 

T ümgenerallığa terfi etti 

30 Ağustos Zafer ve 
Tayyare bayramıum:, şehri· 
mizde coşkun tuabürlerle 
kutlanmış tar. 

Şehir baştan, bıp bay
raklarla ıilıleomiı ve binler. 
ce halk, bayramın ıevinç ve 
neş'eaine kapılarak Cumhu 
riyet .elanına giden yolları 
doldurmuıtu. 

Saat 9 da başta valimiz 
Salim Günday, Edirne mebuıu 
Temel Nücumi Göksel, oldu
ğu baldt>, biltün devair ve 
teıekküller müdür ve azala
rı orduevine giderek garni 
zon komutanımıu tebrik et 
mitler ve tebriki müteakip 
Cuahuriyet alanına iİtmiı
lerdir. 

Saat 10 da •ali ve tll•· 

değeri iizerinde htyecanlı Başbuğ, köy -enstitüleri için: 

bir ıöylev vermiı ve alkış· .. Yapıcı, ~are bulan. çalışkan 
lanmıştir. bir ruh bu enstitülerin hayatına 

Hava kurumu a.dına da hakim olmuştur.,. dedi. Onun 

Tevfik Vnral, Türk milletinin gibl bizae sıwindik, kıvanç iug· 
dulc.. " Geçtiğim /ıl'!r gerile gör. 

kahramanlık ve fedakarlığı· düğüm igi şeglerlen biri de lıer 
nı övmilş ve balkı yardıma tarafta lınrman garmıalt. için 

davet etmittir. gayretle çalmlmaııdrr ,, Şiip'lıt. · 
Genç hatiplerden sonra siz memnun edici bir haber köy

kiiniiye gelen sayın Tümge· lümüzün bu ga!/rttini crır;eıırı· 

neralimiz Hasan Atakan, cular elinde çürütmem~// ve kp· 
Baıkumandanlık meydan mu kutmamalıyız. Yapmak istlye· 
harebeıinin askeri bakımdan ceklu, yapacaklar bulunacalc'trr. 

kıymetini veciz. ıözlerle an Böglelerlne milletce acrmaınalı· 
latmıf ve UlUD, UZUD alkış yız, aramızda yaşt::tmamalrgr:; 

ne bahasına olursa olsun/ 
laomıştJr. Bundan sonra, ge-

Boşbua bir ~ok şik8getlcr 
çit resmi başlamıt ve aıke de dinlemi~tir. Bunlqr.rn halc.ıız 
ri kıt'alar daJa-a, dalia geç olanlawu düzeltmiş, 'haklı olan-
mişlerdir. /arının da çarelerirıi ~üıtcrmiltir. 

Öğleden ıonra, garnizon Milli Şef, akar sularımızı 
komutan1ığı tarafından ma dazene ko9rnak yo u;fakıf çalış 

.generalimiz, kahraman ıaı· lül ve emekli subaylara ç.ıy malarr da anlatıyor ve ovüyor, 

, kerlerimiıi ve teıekk:Olleri ziyafeti ve gece de geç vak· B~ndan ıorıra " sıtma ,, 

teftiş ettikt~n sonra İıtiklll te kadar devam 'eden bir haslalr~ı üzerinde dara"for. 

marşile merasime bış1aamıı .balo yqiJmiı ve fener alay- Sıtmadan canı yanmış birisi 
tu. hk olarak, ~eDÇ bir aU· ları, ,mabafü eilenceler ter· ııfalig/c bu duruşu ole.at/ar rok 
bayr 30 Apatoaun tarihi tip edilmittir. allaJlac/ım ki.. Başbaf " u]ak 

·-~'---=;;i;;;;=======-====="=-====--==='I ihmaller yüzilnt/en sa'/cınilması 

Sanat Okulu kaabil olan ıarolara u~rarsdk 

çok müteeuir olucojız, Mücailelc 
lt.şkilcitının gayretleri ht1lk.ın an· 

Maarif Vekaleti Sanat okulunu Trabzonda lagı#ı ilgiıi ile Jcolaglaştmlnea· 

ffdır., diy;,r: Şünhui•; çünkü 
raten tabii ~eki/de bcslenemi!IO· 
ruz. Bir ele sı1ma tutarsa ne 
ederiz. Şu saçları uztinırş çocu· 
;un yü~ii neden ıapsarı ? NeJen 
ıödaı i •Önük, giJrügecelc hali 
gok. Derctleki durgun .su tiori· 

açmağa karar v~rdi 
Maarif vekaleti tarafın ki:etten viliyete bildirilmesi 

Jeref ve namuıumuz. bu anıt- 1 Kahnman Tümenimizin 
tadır. Tarla11nda ekinini bi- değPrli komutanı Hasan 
çen köylüniin alın teri, öfaü ı Fehmi Atakan tuğgeneral 
üstünde demir döven yuıd. tikten Tilmgeneralliğe terfi 
daşın ekmeği, okulunda göz etmiıtir. 

dan açılacak aanat okulla· ilzerioe kıı enstitüsü bina· 
randan birinin de tehrimizde sınıa 24 bin liraya maarif 
açılma11 için bOyük bir ar · vekaletine ıatdmaaı viliyet 
1a için modera okul biaa · daimi encilmeniace karara 

. ıınıo yapbrıbDaıı yolunda bailanmııtırr ıinelc yapıyor, balıçeıint:leki dtcr• 
ıu• ıa tla ögle Kap sının öniih· 

de vega ardında bekligen süp· 
rüntü tenekesi, ayak. yolu kıgı· 
larında biriktn pis su yine sivr.i· 
sinek 9ap1gor da ondan. Bunlar 
giderilemez şeyler de~il, fak.t 
ihmal ediyoruz. Devletten kin\n 

nuru döken talebenin ııöz Ciddililt vazife ıeverlik 
nuru, btpimiıia ya~ma.bak- ıia~ yükıek

1

meziyetlere ıa· 
k~aıız. bu anıtın golgesınde· hip olan sayın generalimizin 
dır. terfilerini derin bir memnun· 

Lozanın v"' Cumlıuriye· lukla karşılar, en samimi 
tin temelleri bu anıtın ~ai tehriklerimh.le beraber bun 

icap ede~ tetkikler yapıl· Bina bedeli olarak maa · 
mıı ve arıanın vHiyetce te· rif vekiletinden alınacak o· 
mio edilmeıile inıaat hazır· lan para 1anat 'okulu arsa· 
lıklarana baılanacağı evvel ııaın hazırlanması yolunda 
ce de haber verilmiıti. ~ gereken iıtimlik itlerine 

Husuıi idare bütçesinde sarfedilecek, bu ıuretle Trab 
okul arsaıını teşkil edecek zooun büyük bir ihtiyacı TUNC 
olan sahanın iltimlikine önlenmış oluyor. 
ıarfedilecek kar şıhk mev· ===Tı:i=!ı::======-=~======-==-====-~..,,.,..---~ de1iae dayanıyor. dan sonraki faaliyetlerinde 

Ay yddıılı bayrak bu de muvaffakiyetlerini dileriz. 

anıtta üıtüade dalialanıyor. 

30 Aiuatoıu naııl bu 
millet yaratmıııa, yaıata· 

cak da bu millettir. içimiz
de tanlduıD, uçaklatın gii· 
rültüıilnden ürkenler varaa 
uyaralım: 

Tü{1', 30 Atuıto11uz. ya 
ıayamaı. 30 Aiıuıtoıun in· 
nı ve heyecanı biiUio can 

• bhiı, c.tutlanlıiı ile kafamız
da, göaliimllzde ve damar· 
lanmızda çarpıyor. 

Hakkı Tuncay 

Kadir GüneşoA"l~ 
Qobeı ıAodeo beri tebrl 

llllıde ba!"nto ~ T r. tefli§ 
lıeJ'ell r•lıl Kıdrl Olaet otlu 
lrnru•• altaılttır. 

Üç. Um. 
cut olmadıiıD ian ve en 
mühim ihtiyaçlarımızdan bi 
ri olan ıanat okulu 1ıibi 

Meçhül Asker 
Müfettişimiz 
Üçiiocii Umumi Müfetti 

şimiz Nazif Ergin bera\e· 
rinde mebgıumuz

1 

Mithat 

Aydın ~lduiu halde, doiu 
seyahatine çıkmıı bulunan 
Baı•ekilimiz Şiikrü Saraçoj· 
lunu mıntakaıı hiidud•nda 
kartılamak üzere Cumartesi 
gilnti otomobille şehrimizden 
hareket etmiılerdir. 

büyük bir mileueaeyi mem · 
!ekete kazandırmak da .çok 
lüzumlu bir iş olduiundan 
valimiz. Salim Ôzdemir Glln · 

Burada 30 Atastoıı'uo tarl· 
bini size öQretmlye kalkışacak 
değltl:ı. /çlolıde onu bizden iyi 
bilenler ve bı.ıtta bizden daaa 
geou yaşamış olanlar vardır. 

dıy Jıu•Qti idarenin mali 0 A • 
Olan kız enıtitüsü bı'naıınt Burada 8 jwatos un öğretlltl 

bayat kau11nlarmı meydana çı· 
ahadıiı fiat üzerinden ma kermıt iıtlyoruı 20 yıl Once 
arif vekiletine ıatmayı ıloe bakalım. Türk mllletloln 
te~lif etmif, Edirne meb'u ö1t10z lslikl4linl kaybetmesi için 
•• hemıehrimiz Temel Nil çalışması ıerekll Olan bntno 

menfi ve uAur1111 ea,tlar nr. 
cumu Gökıel de maarif ve · t) Dört yıl ıQreo tılllıeh:, yıkı 
kiletile temaı ederek meu oı bir harpten çıkmış esir bir 
leyi bu eıas dahilinde takip willtt. 2) Amansız düşmanlar 
ve İP. taç etmit, keyfiyet "Ye tarafıodao lııtllA edilmiş bir yurt. 

----:--~--------------·----.. 'li) SHAhları alınmış yorıun bir . 
Dünya Harbi 
Bugün dört yaşına girdi 

,, __ ı.-_ - ................... 

ordu. ~) Batlı Aclı bir blkQmet. 
5) Oouo 4a tepeılnde balo bir 
padişah. 

Fakat ıırlı, 1arahcı bir kud. 

1 
ret Yardı ki hiç tOkenmlyor: 
TDrk mllletlntn yııamı lstejl. 

.) lıt• lllu kutlıet kıadlıal Ati 

tnrk'te buluyaı. Ona tOktlamez 
ve yeoUmeı lradeslol ..ver1yor. 
Atatürk bDtQn dlln)aoın sanı· 

ıına kıtrşı Tnrk mllletiol hare· 
kete getiriyor. MHlet eyakluu. 
yor, ordular kuruluyor; savaf· 
lar yapıyor. ~n Aguetoe t922'de 
bir "kader yıkıhyor, yerlnş_ ~Jep 
yenl bir bayat doğuyor SÖ A· 
austos savaşında 'TOrk milleti 
başta dı1bl Atathrk şınarlatda 
ve cephelerde meçhul asktırler 
tek vQcut glbl çarpışıyorlH. 

OstOn dUşmanla, şeamallerle 
çarpıeıyorlar. Yeniyorlar, her 
bdeıl Jeolyor. 

Şimdi Relsleumhurumuz o
lea esıp <Aarp Cephesi Kum•n· 
flanı ismet lııöoll'ııOn yanların· 
da o rnn olduğu gibi tek Tilıut 
olarak toplu buluauyoraz ve 
hep toplu kahıcağıı. lilç tılr 
ftfdt• kork•uıoruı. Ye11tAJam 
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ŞEIJJR RABERLERI 
Tahmil tahliye işleri 

Tüccarlarımız haklı olarak Sızlanıyor . 
Bu iş tezelden düıenlenmelidir 

Tahmil ve talaliye işle
rinin tüccerJerı fazladan za 
rara uiratacak bir şekle so 
kulmaaından ıikiyet edilip du 
rulmaktadır. MJ=ıelenin esası 
ıudur: Liman işlHme idaresi 
ithal ve ihraç eşy,asmı yalo'ıl 
mevcut iakel.,,lerde yükl~e\< 
"' bopltmakta ve bunların 
laaricindeki kumluklar~ mau 
n•'•n yaaa9brmayı men et 
mekte ve işte bütün şikayet 
ler de bundan doğııu•ktadır. 

Tüccarl•raıa ileri sürdüğü 
mucip aebep yerindedir : 
Me .. li aevk edilecek fındık 
mabnlti tam manuile sürat 
iıtiyea if)ea dendir. Lizımge 
lir ki, fabrika önündeki ltuıu 
luktan maunaya yüklensin ı 
ve derhal ogünkü vapura 
yetipin. Böyle olmayıp da 
300-SOO metre meıafeJerde 
ki iıkeleleıe taııtmak zorun 
da baralnlırıa bu araba ke 
ıatlığında hem ticarette mat 
lup olaa •Ürat lemin edile-
~~ 

Milli şefin 
Konuşması 

Bıo tarafı ı de 
1111

9"1itn, 0 mma dolıa önce gu 
lca,,tla ••gdıfım 9er/e,imlı11 dile. 
icat •dılinı. Trabıorıda sivriıinek. 
':.• •g•gamıJ1a11larım1z roktur 
..,ıJnka • • 

• lllltnıaga aidigoıuz ela. 
'•lcı '''ıoruz da agalc. golumuıa 
•zıcık lclrıç oega naz d "le • 
Sıt Llı • o megıa. 

ma lltı ıittde, galıuz emir oe 
,.,,. "'".'· aılderı arayan, bırak 
""ıa• cıdJt ilıl belc/emelcıe h 4: 
''•··· Q • 

1aı6af9ırıur, s6aJerin.i '' rı 
l•nrlc ve diUt, ili • 
fil 0 oulanmalıyıı 

l"•lc 6itlriıor U le " 
tlilclc0411 6 l · !1•1t1 tıe 
"•- er unmalc, lıu ger de oe ...,. ~"'•n I 

lBir YdOşünce de bizden 
· "'imar Sedat ç · 

.,,,,,. P•lcet1.,· . • etı11taı 
/of lclfttl ı rçr11e lco11arı lef· 
ffrtcl arı,. ltaldrrrlmaıuır, bu 

en rnfrrtar/rlct 
.,,,. ola,. gerl•rde CI ••. diğer fi. 
1ıdan lcart•I l çılcrlen ııicrn 
"'""•~-- ace ,,,.,., ya:ıJı Ç le. 
~Deg •d • O 
llrlil 1.,0/;'" ,: bir teklif her 
'"'"· ıra, tır: l•turn da tu 

B Alm teklif' 
'
1
'"'• pa~ılerını~'" - ıa: Turl, 

lçlndılcl ıfıaralar 6u~ra <ııtcrı~ 
""'"" R I ltınceye lca 

. "" arın bir t . k "'•l oluıor igice '·ı a11eıı o~a 
dı, ilci it.,,.. t 1 """9; lıcrho/. 
ı•ıel•rca ile; a; aı dıfıl. Mu. 
B •r•111 d" • • ,.,.,, ıo/c I _ uıunanı 

mez, hem de farzi mubnl 
araba buluo11a bile iki sene 
öncey~ nazaran bire on ve 
belki daha fazla mur-af ib. 
tiyar etmek icap eder. 

Diğer tahmil v tahliy 
edilecek e ya ~il a aij:ı YAi 
karı böyledir. 

Liman işletme idaresini 
itittiğimiıe görP, bu tedbir; 
sevk eden amil şu iwiş : 
Mauoalar kum} ıkla,ra }lanh

fıraa, altlarındaki ağiiç a;yah 
muzlar, bir sene day&,l\ac,a,k 

ken alt~ ay · dayıuıırmıf. V'f! 
orman ıdaresi dA b -

.... u c.gaç 
laruıl keaJlıneıiııe mAHad 

etmiyormuş. İyi anıa niha 

~~t ıekiı on liralık bir agaç 

ıçın ınernleket ticaretini s k. 
teye uğratma'- do· 
d " gru mu ur. 

. U~arn ki, lirn-n işletme 
ıdıresı tflhmil tabi' . le • 

. ıye ış rı 
nı tezelden düzenlemiş ol 
aun. 

BİRKAÇ SATIR~A 

Ankarah Aşık Ömerin 

Artvin destanı 

y c.l ver çaldır yoldan çekil Ardahan 
Aıık vara yoğa kıyıp geliyor 
Ömer kerem olmuş çorub aalıbao 
Bordan geçer diye du~up geliyor 

Söz geçirmiş topraklara taşlara 
Dönaıüş kanat açıp uçan kuşlara 
Gök yüıünden bakıp ardan\içlar 
Döne döne yola uyup ıeliyor 

Tufanımı nuhumu var kimi var 
Her d't}D&Dlı dağda bir hoı iemi var 
Hangi elin böyle yalnız çamı var 
Karan ık meşeyi oyup geliyor 

Burda imiı araıinin azhğı 

Top,rak f etbioi gör ta~ta ıöılü~~ 
Bir kanş da bulsa dagda düzlügu 
Ar.tivioli tarlas ayıp geliyor 

Kokla gönül Artvioin iülünd'n 
Şayşattao Berçkadaıı Yuauf elinden 
Git Hopada anla donir. dilinden 
8 k Çoruh namını yayıp geJiyor 

-935 bir Temmuz gnnn 
Gelmiş me.yve.sindeo yemiş İnöoil 
Tür iye güz~ demi ş İnönü 
H~h;eş de bu adı koyPp geliyor 

Karanlık meşede yalnız çam gören 
Tahta kiremitle örtük dam gören 
Kirazı tepede demin bam gören 
D 1~de şeftali soyup gefiyor 

Öyle nok renk çeşit çeşit meyve var 
BeJki dağlar dile gelir arzular 
Bir karıı çayırda taylar kuzular 
Otta yatıp meyve yiyip ~eliyor 

Altta Çoruh ıuyu deli horunda 
Göğe komıu olan alın r:n aooda 
Artvin denilen yeşil balkondb 
Rabbia dudaiına değip geliyor 

m.Jgetle durulmalfu 

, 

Belediye bahcesimle ıetılan 
kahott, çay ı madenJ'.Jqu f iatleri 

nin durup dururlcın 2,5 kurnı 

orlırıldıl• giri1lmt1ı, "' umumı 
şikageti mucip olım bu lıahız. oe 
lüıumn:ı ar iŞ a,e.r._inde ehem· 

811.hçe 1D.Ü6ltcitluinl11 lundi 
lcendilerirıe fJ iı e /"ki ri /uz.ltı 
fiarın re-rmen tasdikini iJttu•ıle · 
ri ürer İTii! , kıgffget B.•l{tlige en 

c.iime•incJ htkik oJWtmRı "e 
müstecirlerin f irıt artrır 1nkkınd" 
ilt:ri •ılrdülderl H~pler oariı 

•1'ıorrıı 8 a a, çop te11elceıin.e 
• tr.ce pe/r. alı cde6il(ri:ı Nı l taıqrruf 

H · "" 1111? • ., dıara olan " ıor rltjil. Mabetlerlmiz 
görülrrıegerek kahoı, çay, nead11n• 
ıugıı oo diiır meııubat fialJ~i, 
8 lcaruı ol•ralc taıdik edilmi,tir. 

I• lad.,. Tıırpa/ "'uırıA ı111 oldu. 

lctı ~rereJc •at·"~anuı bir pa. ..\! ehir ~e kasabalartn en muh- olan çarşı camd harimJ halA tamir 
paid •'•!Ilı,, "' •• !l<nl 6/, ~ ~şe"! l apı/arı. en süslü • bi- edil mMıişlir . 

Bu mıgdanJ• Marıilc'getlı 
15 kuruı flat oerilmlllir. 

Bale 
TablJ •atıcı/ sanat ve eıdeı~nı Cb"lmk iler/ıpizdır . Tarih Bunun gibi. gökler~ ser 'eken ldor•,;,.J,,. •"111!/ ar "" 

111lıiıar ed·ı _,. a ımtndan muhafaza le.' ne"i 
".. ee a/drklo,, Pa ı m:::ı,..rJn ... m ti. ,_ m'nare/• .. , kirli ve gösterişsiz bir 0

''''"' feri ~ "' u .,,. surette lüzum .... . 
''"'""" alo6llirı,r. Hrrpe~erereJc/ ve zaruret o'an bu binalarm. bakım- hölde bJTaJcılmıştır. 
''"' palcetl,r Y•rıld le. orırna llTinlJ maa/es•f d'kk f " .. ı b·~r ururu· '•C••' fi6i lıırp ,'" u//a"rlabı. tadır a· le "' ' I lJf o!ur,mpma!f Mü tu cam11n.n u_. r 

Ja 1eni•i. gapıl::~~'I olarılar I' • tr aç Cllmimız İstisna ed/· /an minaresi, ~ehrin iÖbeğinde çok 
nıla'bllir. Bu, bellı ,,,:::a lclıılla use, otuzdan fa l b acıklı bir manzara fl"şkil etmektedir. trrıcı olar; fakat arı- ro, lihl terle olu d z l1 ma edin alaha· k' 
ö 

11 
... ,a,.,..,Yac le.. f7lAkfe"· n Uğu t~e~sürle gö aı. Bunb.rm t11mirl ve llJ,ın .. 'ana-nı~ hlr Jaıa"uf -'a olur a i ,. '-'f r . 'W l 

ıı,uu,,ı,. ""'"""'' · ~ rnk yüze güler bir şekle g~tm me-
28 rıh~dak/ ipfılakta h&ıqp sini Evkaf i(iar Jinden bek/Jyoruz. 

~~~~-==~===:~~=-===--f 
• 

30 Ağuatoı zafer b.yra· 
mı müoasebetile pazar i&ail 
akıamı H lkevi t~ıil ,. .. 
lonunda g«rııizoa kom~tao· 
hğı tarıtfnıd~n bu balo ve" 
rilmiı, ,arnjıon cazının it· 
tirakile balo genç vakte ka· 
dar nezih bir bava içinde 
devam etbJİf, milli karade· 
niı ve zeybek oyunları oy· 
nanmış, gizel bir gece r•· 
siril•itti!ı 



~==~~~~=~~~~~~~-~~~,.._~~~~V~e~o~t~y~o~ı~~-::ııc:::==:.====~·~~~~~~~~s»-~~~ta~3~ 

DoğudÇ1 bir gezinti 
Geçea ıa11dan tl va.ıı J diye tanınrrış olan bu mev· llyni zamanda, derinlikler 

gerek kJzeyo Xu·talan d~· ı kiılt! eski bir t kke harabesi d~n fışkıran kütlelerin. !Bv 
nilm~kte:lir. Ev.'f:.ri s'yr~lc. var.~ H_al~ arasmda V.evsel larm yer aldığ1nı göiüyorduk. 
etrafı bağlrk bit yer. Bura liHaRı drye tanınap bu rrev· Yol/ üzerinde dikkate değer 
dan sonra yol ikif~ ayrllı- ı ki dtıha ziyl!de Bitlis boğa· bir tabiat hadisesi daha 
yor: biri Siirt 'e, iJi!}eri Bit- zmm 'kapısmda bir nokta önümüze çıktı,· klrecll ma· 
lis'e ayrılıyor. , olması dolayısile bu söhre· den sularmrn tas kesilme-

Siirt yolu, inişli yokuş· ti almış bulunuyor. Etrafm· siyle meydana gelmiş bir 
lu yerlerden Ti/an ekinlik da bir çok efsaneler yara kaytt. zamanla yolu tama· 
fe,inden Ve! Başör deresin tılmış olan bu yerin uzun miy/e kcı.pamış. Bereket 
den geçiyor. Başör deresi zaman bnraldr1n haJ1atmda versin ki bu uumuşak kaya 
çok aşmtıya uğrar111ş geniş mülıirn bir rol ovnadığmda içine orulan bir tünel yarN 
bir çukurlukt1Jr Bural8rd,kl şühe r.ok Şimdi civardal<i dımiyle yemi bir yol açılmıs. 
t~peleıin c~nup yam1gla· Koh körü durak vazıf sini Bu yolun açılm~sı Bitifs'de., 
rında seyrek çalılıklar göze~ göıü;1oı Burası bağlar. biJh bir çok hoyratı olan Huma 
çarpıyor. Reş8n deresini çeler ortasmda bir yer. O. Hatu ·11a nisbeı edilmektedir. 
geçtikten sonra. 220 inci zümleri çok meşhurmuş Bitlis. dere ıç;nde bir 
kilometrede Siirt gözüktü. Bitlis dağları ~ski taba· şehir. Jtkarsu!ar yetlşmi-

Siirt, 11z11ktao lfjrf!J //il ltaJNdan. mermer ve #si d 
ıehlr tesirini v~riyor. Şeh· sert kt:galardan, ger ger yormuş gibi adım başın 11 

re hususiyet vere şey, üç rolkanik ~b tlelerden mey pmaı !ar, sıcak ve soğuk 
döct katlı beyaz binalardır. · dana gelmiı Yol. akaı su mad~n su/~,, bulunuyor. 

Cas t!eniJen ki(.eç ve al- /:ann oyduğu deneleri takip Siirt'in susuzluğuna karııllk. 
çı kıl'l$tğından yaoılan bü· edıyor. buradıki aşm su bo'luqu 
tün bu binalar yuka11ya Gürültü ile akan dere, birde.? göze çıJrpıxor. G~ce-
doğru dara/11, çoğunda bl aro.,sua çağlıganlar halini yl dere kenarmdaki otelde 
raz iğı.iklik te göze çarpar. lllıgor. geçir~ceğiz. 
Ci~atda alçı tlı)ıakalarmm Der·~ kenarında çınar ıt Bitli6in doğu llnadolu 
bulunması. çok ucuz ve ko ğaçları, yamaçlarda meşe· ile. dah;ı ziyade Van ve 
lay bir YBRı malzem~çirıjn Jileler, kögler et111fmd11 da Muş'la sıkı b~ğ/ilığı var. Bu 
lt::minine y,ardım etflJiştir. ceviz. badem, elma, armut ra halkı btJğdayı doğu il~ 

6itliı dağ/af ı ile! Haka· ağaçla,, bu./unuvor. nadolu 'dfJo a.,/Jvor, oralara 
rı da,;ıarı arasu;da uzanan Meşe. Tüı kiye' nln h'ft· pirinç veriyor. Bu clağltk 
Butan havzasmm en büyüle m~n her tarafmda yetişen bölgep!!, çok cev'z oğ-:ocı var. 
me(kez~ sayı/tın Siirt yeni biı ağaçtu. Fakat bur~daki Cevizin mey_'ltsinde de isti· 
l lr şehırd.J(. Burası, yakın- kadar nebat örtüsüne ha· fade edılir.or. Bıualımn ba-
zamanlara ka~r, Botan ~u /cim olduğu ger aıdtr. Hat lı ve tütünü de meşhur. 
Y~ ken1111ndaki eski bir şeh· ta bütün doğu Torosiar'a Fakat astl qeçimi hayvan· 
rm. bjA ~eri imiş. Geniş lfe ~se dt1~lafl desek geridir. cılık l~f!1in ediyor. 
verır:ı I btr havzanm pazaı Meşeden ti rlü şPki/de isti· Erganfden Xerkülc'e ka
r:rı olması, burasmı kısa fade edilir. Meşel~ri kesi- dar uzanan doğu To10sla
btr zamanda kalabalik bir yor/ar, deste yapıyorlar, rmda yeraltı zer.qinllği ka· 
merlc~z ,haline getirmiş. icar. içinde s11kilg11,ak taze· dır su kuvveti d~çok. Bµ· 

Surt Bit/Js d114larmm e! /iğini muh•f az• •dl11orlar rafa, ~11/mz güzel m,:ın~a-
telc.lerlnde sıralanan şehir- ve bütün Jrış hayv~n/IJ;f.a r11/ariyle değil. tabiat zen· 

:ıerm en ehemmiyetlisidir. gedirigorlar. .. qinlikleriyle de yurdumuzun 

C. H. P. KOngr ele Fi 
1 Eylül 942 tari~inden 
itibaren C.H.P kongre

lerine başlanıy.or. 
Partimizn ocak ve na~ige büyük bir alaka Ud•lcip edil•C•· 

kongıeleri 1 eglul 9.42 tarihinde ği şimdide[} s~ilmektedir. 

ho,lıgacak. 'Ve •n çok eglul 1an• Şehrimiz ocak kongrelerinin 
na le.adar bitmiı olac•ktır. Parti gapılacaJı giin lltı yerlerini aıo.· 
miz konırelerinin ba s•~e dalıi ğrga dercediyoraz. 

Çömlekçi Kendi binasında 1/9j942 Saat 20 
lıkenderpaıa Parti binaaıuda 2/9/942 saat 20 
Boztepe • ,, 3/9/932 .. " 
Gazipaıa ,. .. 4/9)942 

" " 
Kemerkaya " ,. 5/9/942 

" 
,, 

Cumhuriyet ,, '• 6/9/94f2 ,, u 

Paıarkapu Kendi binasında 7 /9/942 
" " 

Çarşı ., '• 8/9/942 ,, ,, 
Y alaıemtt ,. " 9/9/942 ,, '' 
Ka1akmeydan ,. ,, 10/9/942 
lımetpaıa Parti binaıında 11 /9/942 

" .. 
u " 

Eıkihiıar ,, ,, 12/9/942 , , " 
Erdoğdu ,, ,. 13/9/;942 ,, .. 
Bahçecik ,, ,, 14/9/942 

" " Yenicuma ,. ,, 15/9/9~2 ,, n 

Meyeti umumiye içtimaa davet 
Trabzon GeFıçlik kulubü Başkanlığından : 

KulObOmOı olzamo~mesloJn maddei mıl'öıu~esloe ln lkfın 
5 E ,Jtll 94.2 Cıımır teal gQuU saat 1.0 dtl Hey'(:~~ uqııu51liye içtimai 
yıpılıı~tıodao belli olaıı gOn n 11alt• bllt(\~ a1aaan KulOP,l• 
bulunmaları ebemmtyetle rica olunur. 

Hükumet Konağı Tamirat Eksiltmesi 
Deiterdarlıktan: 

1- ElcsiJtmege lconu/an (8./3) lira (68) lcuraşlalc 
keıil b~delll Trabzon lıülcumet konağı tamiratı elcsiltmtsi 
19 8-942 tarihindın itibaren 20 ıün müddet1e açık 
elcsiltmege kenufoııııtur. 

Batan fiadisi sul•k ve egaç. Bit'is deresindeki guz~J emsalsiz bir köşesidir. Bu 
ltktır. Fıstık, badem, Ceti~ tabiat manzaralarmm bır dağlarm dinç ve gürbüz 
ığaç/1111 çoktur. Beğlarında ben%erifli ancak doğu Kara. insanlarım Bitlis çarşısmda 2- Bu iıe ait •ora/C oe şartname ırınlmrdır: 
iyi cins üzümler bulunur\ deniz de!;larmda, Zığana renkli kwafetleriye dolaı1r· A) t.ksiltme 1artna1111si 
Jklim, ç~şitli zi,..ate ''" geçidinde buluruz. Bu yol ken görmek nu halktaki B) Makavele projeıi, 
ri1_li; pirilıç, mercimelt.ı s~ l üıtrlnde aldığım birkaç fo çalışma kabiliyeti hakkında Cj Yapı i,Ieri umumi" fenni sartnamesi. 
sam, Pfmuk ve.tütün Yet(. toğra.f. buraların husus/g~ti büyüle ümitl,r V,e1.iyor. Bü istekliler gulcarıda yazılı 6u evrakı milli ~mlalc 
ı11ıe de halk ~ıra~te laıylc ha.lckmda b/r fıkir vert.cektir. tün y,üksek da(Jlarda o!duğu fff.ddirlüiintle ıörehilirler. 
oldu~u ehemmıyıtı vermiyor. Bu uzun gol üzerinde gl~i burada da eski dillerin J) Elcsiltme 8-9-942 tart/tinı: müsadif salı gün8 
Bu h6valinin başlıca kızın· iki karakol geri müstesna, iz/eıitae rasge/lnirse de Türk· ıaql l4. tle Trabz.,,. de/terdarlıjınd~ ,.,ık eksiltme sure· 
cı hayvancılıktan gellıor. hemen hiç bir meskun y~- /ük her ~·erdt!f, ~«_kim VlJ.Z!· tile gapılaealctır. 

/ Geceyi. Siir:t'te geçirdik. re yaslanmaz lnssn, he.r yeitedir. Doğu Toroslar u- 4) Elcıiltmege ıirmelc için talip/er 63 lira 28 kuruı 
Şehre yem yapılan Clltşıyı iki tı11afında vültselen da{/- zetindeki bütün kültür izle- nıu'CJakkaı tenlina.t melctaba flı!JJl ma/chaırı ve hunlarda11 gezd,'k Halkevinln bahçe- /arda oturanlar• ra1lama· · rı- kl 1·n •"'erı'dı'r Bunu 

"" " ur er --~ · b"ıka aıaiulalci tJeıllcalatı h<Jiı olup göstermeleri lô.zınıtlır. 
sinde oturduk. Sllıt'ln en dan bu işlek rolu aşıyor, görmek için Bitlis soka/ela- TicarAt odHı 

912 
mali yılma alt f>t$i/ca bu işi ba-

mühim ihtiyacı su. Şehir alcıam• doğru Bitlis'e yak· unda biraz dolaşmakgeter. 
dur1Mdan k11i.b11lık/a.:ıyor. Ja~ı,or. şaraca;ına dair Nafıa Miidüllü;ürukn alınmt~ elıllget 

w- ~ Geceyi su sesleri içinde 
Fakat ne içmek için, en Bir dağa yiikse/dıkcı geçirdik. Artık Van yolcu. vesilüuı . 

lcull•nmık için su b.Jl dttJil, smkl ı.erln içine doğru gl tuğunu hazırlıkların• bas.· lstılclilcr. gakarıcla ga.ıılz 6ıitün flesailcle birlilctı 
iti bir su. bura.ya hay.at qiyormus_ gib) bir teviy.e e.s· lamıştılc . De/tertlarlılc'da miteıelclcil eksiltme lcomisgon r.dsliğine 
t1erecektir. Siirt' le herkes içi ~4ra1Aıla koı$ılaşıyorduk. Ülküclen maracaotları ilan olunur. 2 -2 __ 
türlı~ konusuyor, f..aluJı • 

sokak a~ı,,ındalıüçü/ı ,o- Açık artırma ile gayrimenkul satışı 
cukl{lrın yabancı bir dille Maballeat Sokaaı Nnv'l Metre murabbııı Tahrir No. Knpu No. Kıymeti :mubımmenesl 
bağ1rıştllcltrı i~itillyor ki bu. Lira 

da kültür hay.a.Jımızda, ka· BO;i;p".ibiii,._ ~ıoalQr - Ana ıao au59 80 
dırıJırırı tahıJli meseleslnla " Kırkbıkıl ,, 229 ao2a 60 
ılıemmiyetini meydanı ko· " lr111 .. i74 S053 :100 
Y u1or. " Yın11llr .. Si 3'>58 10 

Bitlis ,oılında Baykan '' Plutıu oıkmnı 81&1 107 6-4 360 
miJhim b,ir durak 11,.r/. Şirn· •· Ebl .. rea Arp 257 3060 ıso 

'M ~· lekeackrpıfı Okl de Ar11 S37 268S ~50 
di1e kadar Bitlis dağlırımn Çarfu Pat: b~~ımı Mata1ı 

1 
150 

• eteklerinde dolaştık. Diyar. Ytolcumalılr MalkOÇOJAlu Arsa ıos 20t6 50 
be/cır düzliJğrinü gördükten YenlcumalbıtlA ÇıJar IOkak A.raa 68 198• 30 
Siir lc~tlesinin a.z lr1zalı, Kftlclyı kOJD Al(çaa~at Araa 

972 
45 30 

alçı vı tuzu "''''" ed"" DEF~RDARLIKT'AN . 
kalker t11bakn/1111m g1:çfi1c~ ~.... ~ t 
te11 sonra artık asil Bitlis Yui11rı~a ~ 6 e E-vs fı ve hfJ.P'dH rırnbı•nıeaelerl 1azı!ı 2ayrlı:nenkull1ı1rln mDlk4yetlerl 19-8- 942 tarlhlııden ltl~area 
do(/lorına sokulmuş bulunu- 1$ ııpn 111Q.d.1etıe ve açak. artırma U••lUe sath~a çık.arılmııtır. 

Talip olımlırın ihale gDnQ olan 4-9-9~2 cuma gonn uıt U de JOıde 7,S bufak tımloıt yıtardıklıırına delr makbuzlarla 
roruz. Daha ziyade *ziyaret. dıfttrtlarbkda topl•DIClk k9'1llJOD1 •Qrıaaıtlın illa olunur. 2-2 



YENiYOL 
Haftada iki defa 

Salı, Cuma günleri çıkar 

Açık eksiltme ile kuru sogan alınacak 
;rabaon Sa. 111. Kom. reisliğinden: 

Umunıt netrlyalı idare eden 

Bekir Sükuti Kulakıızoğlu 

yıllığı ( 550 ) 
Altı aylığı 300 kuruıtur 

Reami ilinların aatırı : 
5 kuruttur 

Günü geçen sayılar 
25 kuruştur 

llan mnnderecatıodan 
•eıuliyet kabul edilmez 

2 - Açık eksiltme ile 18 ton Kuru Sıığan setıo almecaktır · 
3 

- Yutıemmen bedeli 5400 llrı ilk teminatı i405 liradır. 
4 - Enar kolordunun bQtQ11 ~aroh:oolorıoda vardır. 

- Eksiltnı~sl 7 EJIQI 942 paıartcsl güoQ ısat 11 d.,ıdır. 
mlıJ~ - isteklilerin belli gQn ve saatte Trabzoo satrnalma ko 

nanı mnracaatları. 236 2-4 

PQzarlıkla kuru fasulye alınacC:ık 
: rabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 
, - PBzarhkle 5 Ton kuru fasulyu satın ahnacııktır. 

--------...::.::::=..ı lira ~O-k Tıhınln Eıdilen bedelleri 2260 lira k11Pı teminatı 837 
Gayıp 1 uruştur. 

Derç edilmeyen yazılar 
iade edllmPz 

Ankara maarif cemiyeti Kız 
llaeıhıden aidatım 539 numaralı 
t11llknameml gaip ettim. Yeni 
alnı ılacaQımdao ~aklslnln hUk 
mı kalmadığını tıao eylerim. 

Maarif cemiyeti 
Llıesl 515 

Neıltae Zar Tun 

3 
- Evsaf Ko\ordur:ımı buton gornlıonlarmda vardır 

4 
- Pazarlığı 8 EylQl 942 Sah gQoQ saat 10,30 dadır. 

kom~ :- isteklilerin belli gUo ve snntta Trabzon satın nlma 
SJununa mnraceallnrı 532 

Pazarlıkla odun alJnacak 
Trabzon Sa. A 1. Kom. Reisliğinden : 
ı ..... Paaarhkla 50 ton odun satın ıılınscaktır. 

.. 2- Tahmlo edllen beden 2260 lira kal'i teminatı 337 lira r>O 

A AUruştur. 

çık arttırma ile l- ETSaf kolordurıuo biltlln garolıonlarmda vardır, 
, ~- Pazarlı~ı 8 EylQl 9!~ Sah gOntı sattt 11 c!edir . 

. döşeme tahtası, a- lateklilerin belli gOn Ye snııta Trıtbzoo satan elma 
misyonuna mUracsatıerı 531 

direk satılacak Pazarlıkla odun ohnücak 
İnhisarlar Trabzon Sa. AI. Kom. Reisliğinden : 
Başmüdürlüğünden .. 1 - Pıızarlıkla 600 ton odun satın nluıecaktır. 

2 - Tahmin edilen beddıl 9ı:oo lira kııt'l lemionh 1440 liradır. 1 - Binıdan sökülıne S - Evıer Kl)IOrdunun bntııo gıırolzonlarınd vardır 
m~btelif cb'atta 1300 adet 4 - l>dzerlıeı 10 Ey Ol Y42 perşembe gUnU saat ıo dadır. 
doıeme tahtası ve d'ırek k 5 - 18tek1Herio be\ll gOa ve saatte Trsbıon salto alm11 

t 1 Omisyonurıa mnrecaatları 4Si 
la ı mak üzere açık arttır- p 
maya konulmuıtur • azarhkla domates olanacak 

2 - Talip l ı T b lira de . 0 ın arın 75 ra zon Sa il/. Komisyonundan : 
nn D poııto ıkçesile ihale yool~ - ~omutanlıkç" paha'ı görllldO~Dndeo 18 ton domale• 
5111D olan 9 • 9 . 942 " " en ı narhğa çıkarılmıştır 
ıaat 15 de Başmüdiirl~~~~ 2 - Tabmln edilen bedell ı~do llrş k&l'i teıulnah 270 lli'adır 
m&ıde mllteıekkil k . g 3 - Evsaf Kolordunun hlıtllo Garolzonlafında vardır. 
na muracaatl omısyo· 4 - Paıar•ığı 2 EylQl 942 Çerşembıı ~llnl\ sallt 11,30 deHlr 

arı • 4-4 1 S - isteklilerin belli gOn ve ıealtı Trebıoa satınalma ko· 

TPazarlıkı~"R; .. ç·ıı~I Alınacak' rabzon Sa Al K R . 
· · om. eısliğinden : 

Cinsi 

Reçel 
Reçel 
Re,tıı 
Reçel 

Milctırı TtJhmin edilen Kat i te 
Kilo Bedeli minatı 

- - Lira Kurnş Lira Kuruş 
1080 1250 
ı(}()o 187 50 

1250 
2000 ~500 187 50 
1000 .... 375 

Re~/ 900 1250 187 50 
1 - ~ le d 1125 7.5 2 u ar " miktarları ys l 168 
3 - Evsaf ve ıartnam h zı ı ~eceller satın tJ/ınacaktlf. 

ihale fl_Üli ve saaf!__ 
i/ Eylül 942 71 
4 Evliı.I 94211,30 
4 Eylül 942 15 
5 Evlü1 9.42 11 
5 Eylül 942 11,30 da 

zon - isteklilerin hizalırt:d er !JUn .komisyonda görülebilir. 
satına/ma komfsvonuna a ~usterı/en gün ve saat/arda temmailarile birlikte Trab· 

İlan muracdat/ar1 ~ 17 

Rlıe Tapu Sicll 
Mubırııh 

'r•rabıne luuıan: 
Otlu ~thae!OJOoden Odısba9 
•e Kanın ile J:. Dtulları Adil 
H .. aa '' Wııt f •nın Otullerı 
ve lbrablın ,: ~ ve Abdullıb 
oııu O••a acı Abiullt.b 
Abdullah. nın °talları labak ve 

Rlıenta Terı 
Temauı 302 Jokfne köynode 
18 llJıaındı k ama alclllaıo 
l •Jıtıı bl b 

1 raeo mQrlılerlolıl r ap de 
ıtılere inliktU lAıım o •erıuıe 
b11 detlrıneniekı bl ııelirsede 
323 ve 124 ve 325 ıaelerınııı 
aeneUerle barlcen tarlbU adt 
mı ıuretıı odaba, v~a gayrı rp8 

Halkevi reisliğinden ; 
komı/vımiz H~/k dt:rshaneleri , Genç/ir , Temıil , Spor 
d 1 eler/ Yenr/eleceğinden bu şubelere münasip arka 
~~ ırın ko ·ı 1 . . 

gu.. .. mı e ennr ıSeçmE'k üzere 7-9-!J42 pazarleşl 
nu saat ... 1 d H 1 ~ e a kevlndt1 hazır bulunmaları rica olunur. 

layi lllühür 
Trabzon 

eıhk. kQ mıntıkası aokuma 
fınde or~:: 1

88Datlar ko"peratl. 
raıau &ayı e;~ıuouyor~ın. Mnb 
oa~undao 111• Y enıslni ala 
olmacı1~ıo1 ıttyai mnbrno bUklQQ 

o eylerim. 
ll Fatma Kara 
n mekte iaede kö - -
rlle0 llnıııb b JunOzden ve 

4 Eylül 942 cuma 
günü akşam' 
hava kurumu 
menfaatine 
Krıstal aile 

Kopah zarf usulü ile sığır veya 
koyun eti alınacak 

Tı:abzon So. Al. Komisyonundan : 
ı ~ Kıaıelııarf uınlllle 60 too kQyun veya Aığır eti eksiltmeye 

konmuştur. 
:.? - Koyun etinin Muhammen bedeli 57009 flra llk temloa· 

tı 4'1.76 liradır. Sı~ır etinin muhammen bedeli SGOOÖ ltra ilk 
temlc1: la 2250 liradır. 

3 - Evsaf Kolordunun bUtQo gaıolzonlBrınds vardır . 
4 - E.k&Utmeel 17 EJJOl 942 Perşembe gonn snat ]() dedir 
6 - lsteklilel'lo belli gOo ve Hatta kanunun 3·2. maddesin· 

de tarif e~lldlğl veçbtle hazır)ayacak:ları teklif mektuı lanoı e\· 
ılltme saatfoden bir saat evvel Trab&QD salıoalmıt komlıyoouuo 
tevdi etmeleri. •80 1-4 

T. C. Ziraat Bankası 
Sürmene ajansıudau : 

Türlciye Cumhuriyeti Zirııat Bankası .Sürmene ojan
'ıından istikraz t!lti/c/e,i paralı ıününtle ôdemegen Göne· 
şera köyünden 90 numaralı 6orçlu Keza/ oğlu Hücyin 
fJe Haticenin iki tlönüm/ülc ilci '/larça ta,laJı Kukada kö
yünden 93 namaralı borçla Bekir oğlu M11st11/11 t1e Ha· 
sanın on tlönümlülc. bir parça hrlası Ağnas lcögüntlen 
96 numara(ı borçlu Haci o;ullarından Osmtın crğla Ha· 
sanm altı dönümliilc bir prırça'tarlosı <Jorşı mahalle.sinden 
97 numaralı borçlu Segmen ojla Aria ojlu Yakubun ha
ne öniinde ilci eo/eiclilc tarlası Makavla köyünden 98 na 
maralı horçlc lsmail Çebi oğla Mu.staf a oğla Ferlıadın 
lıane önünde dört dönütR/ük bir parça tarlası ve 99 na· 
maralı Bo1ç/u Ajanas kögunden Molla Ömtr o;la Mah 
madun altı ttlönümliilc ilc.i parça tor/ası KddafJul köyün· 
den 11 O numaralı borçlu Is mail Çebi oğlu Osman oğlu 
Ömerin on dönümlülc bir parça tarlası Gôneşern kögülı· 
den I; 1 namaralı borçlu M,.ıllcuı oğlu liu!arı Ayıt, Fal· 
ma, Gülname ue Haticenin beş dönümlük bir parça 
tarlası Marcuba kögünedn 1 l2 numaralı borçlu Bazı ai· 
/u Hasan '1f! hissedarlarının ilci dönümlük iki parça tar 
lası KadafJul köyünden 120 numaralı bqrçlu Ahmtt oğlu 
Paşa ııe hissedarlarının on dönümlük bir /cıfa tarlası 
Kahura /Cögiinden 111 numaralı horçlu Ahmet oğlu Jz
zet varislerinin iç dönümlük bir lcıta tarlan Kadavul 
:/cögiir.tlen 123 numaralı borçla Ahmet o;lu OsmGIJ kızları 
f'i rdet1s ue Aslfoin selci% dönümlük .bir. parça tarlası 
Humorglin mahallesinaen Scgme11 o;lu J 25 numaralı 
borçlu Mustafa fJe hissedarlarınm selciz rl6uümlült. 6il .. kıta 
fındıklıjı Kadavul lcögünden 1 Z6 numaralı borçlu Omer 
oğlu Mehmet varislerinin dört «iiumlülc hir Jcıta lt,lası 
Arlaaneile köyünden 127 nıımaralı IJ9rçla S~fer Cli;er 
NamilJk "ilu Hasan ve lıiuıderlarının dört ilöniimlalc 
ilci parça tarlası Pirlc.i lcögÜnde• 129 numaralı b'brçlu 
Ya/cup Çebi oğlu lôrahim o;ıa Mehmedin bir dönimla/c 
fındılc/ığı ils hane önünde bir parça tarlası ~naraı lı.ö
yün'den 135 numaralı borç:u Haci oğla Musa t1e Şakire
nin ilci dönümlülc ilci lııta tar/ası Humurgan mahailesinden 
Segme11 oilu Ali warisleri Ca/er -oe hissedarlarının J36 
numaralı 'lloıçlarına mukabil ilci buçuk döniimliik iki kı
ta tarlası Yara/car lcögünden 143 numaralı bor,la Ali 
ojlrı Kasım fJe hissedar/arının dört tlönmmlülc /Jir parça 
tarlası Kodaoul lcögünden 144. numaralı borçlu Ali N!/ 
ojlu Elmas fJe Gtilü~arın ıelciz döniimliilı bir parça tar,. 
lası Yara/car lcögündın 161 numar.alı bor'Çlu Ali ôıg t>İ 
lu Ferhat 11e hissedarlarmın luıne öniinde onilıi döniimlj/c 
bir parça tarlası .'f umu11in male11llesindın 170 numaralı 
borçlu Segmtn o;la Hasan 'f1e hluedarlarının ilci dönünı · 
lük bir kıta tarlası Göneşera lcögün'dea :/ 32 nümarolı 
borçla Hasan dagı ojiu Hafı• Hiiıeglnin gedi dönümlük 
hane önünde bir parça tarlası Banlcamu 3202 sagılı lca
nunanun 40 inci maddesi mucibine• açık artırma ıuretiJI 
sa1/ığa çıkarıldı;ından lalip olanlar gü~rle geaibaçok 
peg akçalarile birli/ete oe tarihi ilandan 45 gün '%atfında 
T.C. Ziraat .IJanlcaaı Sürmtne Ajansına müracaatları 

ilan elanur. Memlşlo otlu o~ıu lıtı:~ıırındaıı 
·~ ıetış etmiş Old Odoba. 
1 lt3 sayılı ka Uhnıııdoo 
reli b•klunctı uuoua tatklkl ıu 
1 loct bıadde~l d nlzemoaıaenıo 
nıııı.. lll o e yazılı lö ıe 

rtnız ıne b a erle 1kametk8bla 
rllmı ç uı bulundueu bn.ıı 

Ş Olması bl a ' 
Yapılamamıştı~~ neen tebllQat 

Nlzemnrını 
bahçe~inde r--· . . 

büyük müsamere 1 Venı mücellit evi "' ururı ıa 
doldar111 mao mQddetlnlo 

UŞ Oldu" d retle labıt 5UD ao bu su. 
0111

"• teaçlli iste 

göre iıao tarlhl~~ hf\kQmlertoe 
ra Inehalllnd 0 blr ay ıoo. 
kik.at Y•Pıl~~hklkat ve tet. 
lllerıkulde ıntu\ı°''an bu geyrl 
bir hak iddl, Jet vaya synl 

•nıı var~ lıbkikıııt 

gQuUüd~ veya daba ~vveı 41'ıpu (Jı:ıa ıolcalc Ytnigol matbaası ganmda a,ılna:Jıtır. 
Sicil Mubıırıztıauıa mnracut er· 
huneoiı aksi takdirde işbu llAD hu türlü dt/ter, '/citop tJe saiT'-i ın lcısa bir ıamall 
leblltat makamına kaim olmak içinde yetistiriT. 
Oıere lllo olunur. lllmıiaı•ııliııııİllıı _____ İmım-•ı--••--ma 


