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Üç. Um. Müfettişimiz Oluşlar: 

Rize ve Çay 
T lrlbln ea kınlı muharebe

leri - karada, havada ye 
deolıde- devam edlp gldl· 

ycır. MihYerle mntleflkler ara. 
lloda bergQn biraz da~a bıııoı 
artırarak devam eden bu lmba 
11'1oıoın ne aanaan, oeıede ve 
D&lll ımoa ereceQlnl kal'iJelle 
keaıırmek bugQa lçlo dahi mom
ktın deQlldlr. 

. l~ıal alhaıdıkl Fransa Ue 
buı Alman tehlrlerlae karıı 
lllllın ıamao yapılan lnglllz ha· 
va hücumları blr tarafa bıraka 
1-cak oluraa, t9U Jılıaın ortM· 
lloda dabl, teıebbQılln yloe 
Dllbver ellade buıuııduau ıoroı 
IDektedlr. 

Aukıra ( a a. ) - Şllkrn 
Saraç1tlunua Bsşvekllll2i ve 
Hariciye vek•Ietl Yekllllğlnl Oıe 
rlne alması mnnssebetlle logil 
tere Hariciye nazm Mister Eden, 
Milli Çio bOk ameli icra komi 
test rel~l Mareşal Çırngsyşek, 
Romanya BaşYt>kUI Mareşal 
Aoteneıko ve Başvekll musvlol 
Mlhal Aotenesko ve lrcık Baş 
Tekili Nuri Pı1ta Elsıllık taraf 
lan-dan göoderilen tebrik tel· 
ıraflarıoa Başvekil ve Hariciye 
vekaleti vekili Şnkrn s,raçoğlu 
teı"kkOrleılol telgrafla bildir
mek surellle mukabele etmiştir 

Elektrik şirketi 
Ş!:!hrlmlı elektrik şirkotlolo 

Atu11toı lptldasıodan IUbareo 
belediyeye den edllecejl baber 
ahnmııtır. 

Üçüncç umumi 
müfettiıimiz N a z i f 
Ergin perıembe gürü 

akşamı ailesi erki · 

aile Erzurumdan ıeb 
rimize ıı e l m i f ve 

doğruca ıoğukıudaki 
köıtre çıkmışla:dır • 

Uzunca müddet 

f.!hrimizde kalacak 

olan Üç. Um. müfet· 

tiıimiz cumartesi gü 
nünden itibar ... n parti 

binasındaki bürola . 

rında meşgul olmakta 

ve bilha11a memleketin iaıe 1 
itleri &zerinde tetkiklerde 
bulunmak tadır • Alaııo - Ruı lmbı mubar8 • 

beıl ea merukll 1afbaeuıa gir. 

lllltllr. Doğuda başlı,Jaa Almaa rı·caret T Tekı~ıı·ını·z i' tııarruıu, aon iki hdta lçiade y ~ 
et Pbeııla cenup luımıoda çok ı 

= 

IDQhim lak.ltıırtar arsetmektedlr. H b b 
Ruı ordusunun Oçte birlnl te1- U U Ot İ,lerİ hakkında Çiftçileri. 1 
kil •den TlmeÇ4101Lo ldareılnd• 
ki kuvvetler, d~D ve Doaetz mizle radyoda konuştu 
neqlrlerl ırıı@ında sıkıtlmlarak 
moıır.uı '' oaılk bir duruma Ankara 1 l ( a. a. ) - Ti· başmda emsalsiz bir Şet vardır. 
1<.ıkulmuıtur. Anlatılıyor ki, caret Veklll doktor Behçet Uı O. milletfoe, mlllell oaa aşıkhr, 
Almanlar, bu Jn lçlnde Ruı bu •ktım radyoda aşağıdaki •e blrblrloe lnaamı,tar. Şefinin 
Ordqaunu felce uaratmık eme· konuşma11 yapmıştır : etrafında bu kadar lçden kllll· 
llodedlr. Dıaer taraftan Ruslar Sa110 valılndıtlar ı Hububat leoeo bir mllletlo hakkı me'Aıut 
bu fellkellı,n kendUerlai kur. meselemiz bakluoda Jeol hO olmaktır. 
larmak lçla Yar kqnetterını il O melim aln aldıtı karar1ır ev y •taıao, JftJOJeD bit mu. 
ıartetmelUe beraber mnrtdık· velkl aıan ve don bUdlrllmlıll. let bayıhnda bunraoh 11kıntıb, 
ltırdeo de, blr an evvel l"'lııcl MeYcut bububat flaUarıoı bu. ıcı •e tatla aonler görmekten 

b l • k l ı ı ı tabii ne olabilir. ElTerlr ki, lda· cep en n kurulmasını lı• 1 ıoo . Q flrt arıa vaı yet er ne 
dµrmaktadµ-Jar. · tttJ ı> u71un ıormedlk. Bunları ltlıum. re edenle edilen arasıodakl •ev· 

gl ve gQ•eo bizimki i 1bl olsun. Mareıal o 0mmello A•rıı.a lu ve bık.la ıordDtnmoı bir Ol 
8 11 ~~ ~ • u m lelin tarihi bo1unca ıaererı, llr.ıocl Otplıenlo açılmıaı- 1 ça dıblllnde artardık. Hnb~ınet biç bir miUetln yapama1ııcatı 

rı.lallm bırııttt1Ll11D b&fka, Qı. ı.ıden bubluballnızao ~nca ~r fedakArhklıırla dolu bir bayatı 
re k Mııır ve Süve11io mnda- kısmını a ıyor bve .. ar aoınsı · a vardır. Hudutlaıınıo dOrt kOşe· 
ıı '' mubalıı1111 &lbl Qa tamamen ılıe ıııııaıJor. ıze Rinde Yıtşa1anlar en ~utı111 en 

blr muaieı i de ortaya at'.:! bırakılan kısım lçln bir fiat ta. içli ~srdev sevglıılle birbirine 
oıcıuauııdıa. ıtuıJaJı OemolLr•- Jln etmedik. Bunu ıerbea\çe bııQlıdırıar Ordu, TQrk mllletl· 
•l Jarcııauaa•n "41 bl tao,,m ıa\ıtı yı;ptıQımız yerler· nln o j Qkıek ve asli cevheri, ber 
1 w r ıamıa • çhı lllıbrum bırak.mı b 1 den batka 1erlerde satabillrslolı. aamanklnden daba kuvntll kar· 
lllıktıdır. ' u UQ HQkQmet, ekmetiol temin oı lok, iöıQ daha pPk olarak 

Al tll l l 1 1 l i hazır olduQu içle de meı'utsun. 
b maalır l4111r yolunda dı e a bazı oehlr er m z ç n. 
ıı ı ı. bQ k Deolzl. karaaı, götO, bav&11 ve .... l•r ••l1&dırl11r. Denizaltı hare- JQ orduıu için yeol mah · 

'~ lerı l' d k t k ıuyu &Jrı &Jrl birer aenet ve 
t"'dl dıbl &uıla devam etmeı.. ıu .eı ua lUıumu adar ı o 
" • ,.,, refah kayaatı olan bu toprıaın Icı r. Buna uıamen, ıoa bbfla yıpr.caktıı. 09le, bu ııtok lçludlr aadık çocuk.!arıyıı. 

rınllde bazı Amerikan k.aJaak.ıa. ll bQkOmet çmçlola ilk moşte. Yıloız berblrlmlı tunları 
d daa ıaaııı t•Jlıları Y•ııbp riıl ol111aktadır. Yenl sene mab- Hıluhyacııaız. V11kltte, parada, 
~rrııaktadır. liu tıaberlera l\)re ıulDDdea hububat bedelleri de istihlak ve lstlhsalde planlı ve 

IDıaolar. Ruıyada ve Mlsırdı ıyoea yeol fiıt Qzeriııden vtul- tutumlu olac~ıız. Yalnız keııdl 
:uvıırtat oıa111ıyarak ıuth tale. lecektlr. mlzl detll, dalma toptuıuanmu 
ta~de b1ııuaac11Llaırdır. Bu mu. Verdlllm ta laahıt gOstı;rl· zu dOıooecejlz. GDneş kadar 

laları biç olmıua menlmılı JOr ki, hQkQmet, hububat işin· feyizli yOıUo gUlsOn. Sağlık ve 11
11llak J•rlade olur. de çlflçlnlo hıklnc ı tamamlle afiyetle çahf, mes'ut ol. Sen bl· 

la Hırbla tıntnn aau1ıaı Raı korumuı ve bundan ıoorası ıim iç k11lemlıslo Biz de size 
la~~a Uıeriade kalmıştır. Alman. lçln de daha çok ekllmeslol te· gnveolyoruı, aizln blıe iOvendl 
k 0 

Hazer dealılae ve Kır. mln ıtaılsllr. Buodan sonra ğlolz gibi 
,:ı~ra da7ıodıtı ıno, Japonıa. aziz çiftçimize dDteo ıaır mim ı..;:~~~==-========""""" 

a Ruılara kırvı bıuekete vaı!fe1l bilmem hatırlatmak M 1 s 1 r 
&d•Ç1Delet1 beklenebilir. Bu tık· le P edermı? Ddvlelln bu yeni 
•rd~ daba 0 .. ht ı ı k h kem · dQ ID f&Ql bir duruma maJea D D ı7metlol bllerek mu a esı 

ee t~cet olan Ruıların _ lkiool eliodekl mabsulQoQ dotru Kös Dl: fe~ın 1ıçılm11m18ından da ter, doaru tahmin va lıtkdir et· 
•uı: ~ l olarak - mQoferlt bir tlr, devlde borcunu vaktinde 
lerın J•Pmak lıteoıelarl hıdlq, ulaetır Verecegıa mabıulle mQı 
rQ leJaioe daha uygun iO· tabıU olmayan kardetlerlolo Jl 

lllllıktedlr. yecetınl uııa1ıcak Te her şey. 
• Don1a11 aarao k den QıtQn kudrellmlz oıaa or. 

bir &Q1a ıUkOoet b l asırgıının dumuı bealeaecektir. Borcunu 
blrbırınıu haJatıo u •:aa• Ye tamamen Odedllr.teo sonra kalan 
llıllltt erin er ıeç ı~lb •~leden malan aaoa b11Jırh olsun. 
lllu9 Ol a. 1 •IYUf • 
ctk ao'!,ları fllpbeılzdlr An· Cibanıo blrblrlnl yok et. 
tarar ıuıt. seaı daha ooce brıoaı 1 mttk lçto b 1auştuau şu ııtırrplı 
Ctktl~G Ye ile ıamaa JOkıele· &Oolerde mes'ut TDrklyer.ln siz 
lele 1 bu •aaba cevabını badi. babth çocuklarlle tizleri en çok 

r '•recettır. llglleaalrea hububat meselesi 
Bekir Sükut' K I k w I Daerlade toauştum. TQrklJ• 1 

U o sızog u : mu'ultur, dedim ÇOaktı ooua 

Adıiyeye intikal eden mı· 
ıır ıuiiıtimali meıelesi hak
kında evrak llzerinde tet 
kikler yapmaga mahkeme 
tarafındın memur edilen eh· 
li vukuf beyetiain, merkn 
köylerine yapıl•n ttvıiata 
mtınbaaır olarak verilen ıa 
lihiyet daireıinde tetkikle· 
rini bitirip bazırladığa rapo 
runu mahkemeye tevdi ey 
lediii haber alınmıştır. Mah· 
keme ııGnll olan 24 Temmuz 
Cuma gllnll bu raporua okua
m~11 muhtemeldir! 

Rizeyi iki yı l önce gör 
müş<üm. O zaman yazdığım 
seyahat yaıılarmda Rize ile 
birlikte Rizede yetişen çayı 
da anlatmıya çalışmıştım. 

Bu sefer sık•şık otobüs 
içinde ve bir arkadaş kü · 
mesi ile tekrar Rizeye yol
lanınca hatıralarım canlandı. 

Türkü söyliyerek Trab· 
zondan ayrıldık; ayni şe
kilde Rizeye girdik. Of'ta 
birer kahve içimi duruşu 
çıkarırsanız yolculuğun diğer 

1 
zamanı da hemen ayni şe

Uç. Um. Mıifdiı N<!zlf Ergin I kilde, türkü söyliyerek geçti. 
Muhterem Nazif Ergine Yolun sağından, yamaç· 

hoıreldin deriz. l lardan çağlıyan gür yeşillik 
biz ilerledikçe coşuyor , o 

F d k coştukça biz daha çok col n l ıuyorduk. Solumuzda deniz, 
. nazlı bir peri gibi • , ParJak 

TYJ !Jhsuıu•• mavi bakııı ile bizi dinledi 
ı 6 ı U durdu , • Rizeye yaklaşınca 

yeşillik o derece coştu ve 
Yeni sene bizi ıardı ki •• Sanki, mo-

k 1 . tör aüra tile yürümüyoruz da 
re o tesı ı bu yeıillik denizinde yüzü. 

Yeni sene fındık mabsulQ. yoruz gibi ' • 
muz c·>k bereket\i bir durum Rizede hava pusarıktı. 
arıetmektedir. Aocak, uzun mnd. Fakat yamaçlaran ve tepe
det devam eden kutaklık yQ. lerin o eııiz yeıilliği yine 
zDndeo mııbsul bazı mıntıkalar· fıkırdıyor Trabzonda iıim 
da yer 1er yanmı~ ve dökUl· • 
mete b:tşlamı~tır. Bugllolerde olarak da, cisim olarak da 
bir yıaamur ya&arsa tehlike az 11 Boz tepe ,, ler görmek 
çok t,lnlenmlş, aksi takdirde mümkündür. Halbuki Rizede 
mahsul dah~ çok dökOlıne te.b Hiç içiD bir karıı boz yer 
llkesile karşılaşmış olacaktır. yok gibi •• 

942 rekoltesini tesblte me- Fıdanlığı gezmeden önce 
mur edılen beıet 'frabzoo Hope ortaokul yapısını gördük • 
arasında bir tetkik eeztsl JBP 
mak. ozere dQn aabab şehrimiz· Geaiıce bahçeıine bu yıl 
dea ayrılmıştır. örnek mısır dikilmiş. Bina 

Heyet mıolaka ticaret mQ içinde gördüğüm temizlik ve 
dQrQ Raik Taner, 1''ındık mnte dib.eni buraya yazmadan 
basılıi Kazım Buluta1, ticaret geçemiyeceğin.t. 
odaaı relıl Atıf Sarubao, ticaret Rizede aııl görülecek yer 
odası azasından HOıoQ Ayba1, fidanlakbr. 
borsa beyAtlndeo fındık tOccarı 
AU Peşe U:ıta Ö.nerotlu, lhra Fidanlık •• Bu yer Rizeye, 
cat kontrolOrlerlodeo E.mln Ali, yalnız Rizeye değil bütün 
boraa başUtibl Agab Erdemli, yurda yelıi V€ taze bir hayat 
fıudık sallı kooperatıri eksperi may.aıı aşılamıştır •• Ve bu 
Mehmet llyas ogl4lndao mUrek it Muğlalı bir ziraatçiain 
kepllr. 

==;;;;;;..;.;==-"=------....-::::=-= eliyle olmuştur. Bu ıirıatçi 
- - Zihni Derin iıimli çok çalıı· 

:E:: ıs a ·ca ) kan ve yapıcı yurddaşımız. 

Fındığı kurtarmak 

için mısır lazım .. 
Fındık mahşuln 15 gQo 

sonra toplanac-tklır. 

Ç'lk bereketll olan yeol 
sene mabıOIOoUo toplaoabll · 
meal lıer şeyden ö ca amele 
meselesi , amele meseleııl he 
ylo& her şeyden evvel mısır 

meselesidir . H ıber aldığı-

mı111 gOre valimiz meaeleoln 
eb~mmlyellnl oazul dikkate 
alarak b a b ç e sıtblplerloe 

ı~tıyaçtara olsbetlode verilmek 
nz ·re mısır celbi teşebbDsQnde 
bu!u:ımuş, htttlıt gelecek mHırın 
tevzi şeklini dahi tt.ıbll ettir· 
mlştlr. Bu ıurelle çok mQhlm 
bi.r tılmlı Ooleamlş oluyor 
demektir. 

dır, Bir peygamber ioanıı 
ve ıayretile çalışan bu ada
mı Rizede, en basit köylüye 
kadar, tanımayan yok gi· 
bidir. Şu bir köylü sadeliği 
ile geyinmit adamı görüyor 
musunuz ; lıte Zihni Derin 
odur. Şilpkaıının fekli bo. 
zulmuı, pantolunun ütüsü 
gitmiı ve boyun bağının 
düğümü bir yana kaymıştır. 
Elliyi geçmit yaıına ve ka
lender haline bakmayın: Bu 
adam bir dava adamıdır. 
Küçük gözlerine bakın ışıl 

ıııl.. Yüzünün dinç hatla· 
randan kafasındaki müıbet 
itlerin ıııklart taııyor. Yap 
tığına ve yapacağına inan· 

Hakkı TUNCAY 
Arkası 2 de 



-
2 Sayfa 

Venlyel 
..... 

I 

Açık 

21 Temmuz 94~ 
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Kapı 

H 11 k A t• 1 d Yazan 5 Tercüme eden . u ume ın a ıg"' 1 yeni karar \ ... _Robert Louis Stevenson Cemal Enis_.) 

H b b h 
evlenmeler uzun evlilik hava- de baua l>GtDa bu LllmeceleriO 

u u at ma sülü fiatların ·· d 50 e 
muayy 

'kd d a YU( zam yapıldı .. Devletçe satınalınacak tında 2ayet iyi bir ıohışmayı covaplarını ve hunun sonu n 
en mı ar an maadas b t . . h .

1 
b lıpat eder. Bu meselede gUve- ola.ceğıuı s&yleyinlı. 

Ankara 16 ( ) 1 ser es Salış lÇID müsta Si e ırakılıyor.. yioio de fl"rlnl almak gerekti- Kız hir aa bir ş y söyleıno· 
a. 8 - Ti· tohslller it b ı b ı d' D i ııt cııret V kQletladen tebliğ edil her bl 

1
e
1 
a u cins bububııtıo kanununun c zai hOk(lıııleri tat ğ ndeo, nlbAh löreot1ıe aş ama ı; &n s oouu dudaklnnnıo 

mlştlr · lstlb ı il • r 0 0 yOzde 35 lolo blk olunacaktır. Bu tebll"'lmlze dan tvveı, dOşUomeııl için ooı rediğini ve yeşlım kurumuş glW 
· s~ ma yellerlodeki C - istihsal 1 • .. 'B umuml rnksellş gOz örıU de tu tonu t m kdarı \00 esas teşkil eden 365-366 nu· ikt saat mUhlet veriyorum. lel'inin nteşli bir pnrloklı" 

tulnrak hububllt mabsıulQ flal· re alt b~vc~:8edbeo mOstabsllle mareh k a r 8 r ı a r 2-18~64 Dedi ve arkasında reblp ol· yandığını görebili)·ordu. soorB 
lıırıoo zn y ı obubatan her 2-18365 savılı kar"rnamelerJe duı?u halde kapıya doğru yara- başını iki elloio içice aldı yor· 

k 
apı 'llıısı hOkClmet· birioln 50 tooa kada 01 k ' u çe ııror alt 1 r an ıs mfırlyet mevklioe konulmuş olup dü. Kız derhal yerinden fırla gun blr tavırla : 

k aoa a ınmışlır : Bu ııuodan yQzde 25 nl ·o t arar mur.lblnce buğd n, o oo. bunlar 17 Temmt1z 942 tarib.· yıp aye~a kalktı ve : - Heybet, b11şmt ne fen° 
mahlut. mıs 

1 
Y. Çavdar oan lOO tona kadar olar. kısı- li resmi gızet-;ıde intişsr ede - Amca bu kadar merha- ağrıyor 1 dedi. Kalbimin sııı ·ı 

mahsulo n ır, yu t ve akdıırı nııoden Yllıde 35 nia ve ıoo metsiz olmayıoız Zorla bu adu· da cabadan l Bir kıza yHkışır 
u o tamamından tond t 1 ceklir. A _ lstlb ol .. an eza kıamıorn da yllzde ma varmaktanaa. kendimi öl şekllao görllomese bile; m~deıı:ı· 

tona kııd>1r olnn IDll(.darı 50 50 sinin bedeli peşin tediye Al dururum daha iyi. h alblm bu· ki lıik.ılyi.!mi öğrenmek istiyor· 
elt bu cins mUstııhslllere edllmek Bureute devletçe sıılıo manyaya oa isyan ediyor: Allah böyle sunuz, Ol lotayım ismim Btuncbe 

d Q 
bububatııı her birin· alıomasıoa karnr ver•ım·ışt·ır 01· en y zde :cıs loia • · . b b evl~nmeleri yasıık ediyor. Bu de .Muletroit'd1r; hı kCçUklOgU 

B - lstib . Bu hububatın ticaret ve zi i r mat u at bar~ket sizin şu ak stçlarınıza den tJerl flDOBIZ ba b11sız1m ve 
dan ıoo to kel mıkdnrı 50 tün raat vekı\lellerl t rııfmdao moş yakı~mıız Hana dCıyıoız, amca! bUtUn buyatım müddetıncd de 

ne adar olan u ter k b h • • -:::---~.:.:.:.:.:~~~m~!J· e en aıırlnnııcak olan tali· eyetlmlZ Bu eekllde kocaya varmaktıınsa, saadeti ltıtmış değl llaı. Üç ııf 

R • mrıtıınmede yazılı mOddetler dClnyada öl oma tercih etmiye wvvel g uç bir yaıboşı her goo 
ıze ve çay Z!lrfında toprak mehsullerl ofisi· g i t t i cek kadın l·ısnvur edemiyorum kili~ede yeoima gelirdi. HoşuD6 

nln veyıı ofis namına mubayaa Dedi. Soora hiddet ve net 2'lltlğlml anhyocaum; kabw b:ıt 
Baştarafı 1 de yapacak olan Türkiye Cumbu· Ankara ( a a. ) - Ôğren· rf'tlocıeo tltreyerekten D(>nfs'i bende, fakat sevHdiğime de 

mış bir insan rlyell ziraat bıınkosıom ahın dlatmlıe göre Alman Hııktlme· gOlilerlp ilave elti: memuuodum; bir gUo bttna ıııe~· 
O, bu günü ~~tirmek için teşkilatına aşağıdaki yazılı flat. tlolo daveti üzerine Sivas me - fülhl bunun o olabllece tup verdiği zaman, eve got0rOP 

n~ g.üçlüklere göğüı germe ~~~l~ teslim edilmesi mecburi busu ve Akşıım gı:lzetesi b~ş· Q!oe mi inanıyorsunuz ? büyük bır zevkle okudum. O 
mışhr K d' · . lbtiyar odam kapının e•l zamanduu beri bir çok mektuP 
... · en lll zıraat müfet- . Hububatın cinsi.· Buğ lav muhurlrl N(1Cmetllo Sadak'rn v d z 11 1 o . 1 k ş tı•ı k R , Qlode durarak cevııp verdi : yıız 1• ,uva 1 oenım o unu · 

k 
v •1 en izede bir por"a kılosu 20, çavdar 1 r;.1 

m· .. blut 161 rels\i"'lnde Ç nuh mebusu vı k d · tl ı.ıır 1 ll ' v .. • - Ona lnardığımı samimi· maya 0 '' ar ıs yordu ki 
& gı er fidıınlığı yapmayı mısır rn, Arpa 15. yul8f 16, Vıkıt gaıeteıi btşmuharrlrle yetle söyliyeblllrim. Fııkat, kı ı:ece kupıyı ııçık bırııkmamı lW 

taaar~amıştzr. Bugünk.. f' akdarı 15 kuruştur. muayyen rlndeo Nadir N2di, ve .Adanada zım, bu mesele hakkındaki dU· 00 nrarltt söyler dururdu. çoo· 
d.anlı.gın yerini gözdenu gel·· mUddetl zarfıoda teslim edilme kU aoıcamuı bıına ae kadl.'r Hi 

R 
yen h b b TOrk ııöın gazetesi yazı işleri tünOş tuzıını sana blr defa d.ı· modı olduğtınu bıhyordu. Auı· 

çırmış. izenin en grızel y • u 6 at bu mOdd ~tin hı ta· ~ ha 1 lı ed im All l 
F k 

erı mı d 1 1 
mUdUrn Nevzat Gllvenden MU· za ey · em 0 ve fl0· cam &drl bir adamdır, Jtlkln cıo 

i rini o zamank" 1· .. n ao l barea aşıığıda mOode •· lh k h ı va rlç t ı rekkep bir matbuat heyeti bu rea. su ıere se erp zaman· tikirlidır. Harpta bir çok iş gor· 
açmış. Kabul, Fak.at bu ıye d b enz ıatıı flutlerle 20 gün larıoda altmış SPoectenberi taşı mu .... tur,· sarayda btıyük bir saP· 

,. yer " o satın alınecaktır. Bu·.,iay ayın 16 sında Jstanbuldan Ber· d 1 k 1 1 ki "' 
h mauyenindir. lrinde b' k" f'. ığım namını e ·e emey a mu slyeltl ve 0 gUolerde kraııçe 
il. . T ır ı· ıo, çavdar 75, msblut 8 mısır lloe bsreket edecektir. ı.. d "' ı t ı hır m kt 8 ' • ..oy u&un zsmao ya oıı ıısav· lsabeau'nıo onıı büyUk itiınııd' 

' _ e ep ~e bir de 
8
• erpa 7,5, YUiar i, akdarı '"ı,5, " 1 t 1 . Al 

P
apas k ka: nyn ren e yıne maı:ı vuılarımı soruşturmak hıskkını vardı. Henden nasıl şUphelend•· 

B
. oş u var. Ne rıkar u son mOddet zarfında da malla 
1 

d T rı t 
1 

bUkO.metioln dııvetllsl olarak dagll, aynı zqmaoda ynznme ğioi bilemiyorum; faktıt oadııtl 
r yan an maliye ve'-ı·ıı· ~ · • 01 el! im etmiyen mnstah ,ı·ııe b k k b kk d k b yuı\ duraun öte yanısdanıghıne rblnot mal keymaları mtımkon' olaD Matbuat umum müdürü Sıllm 8 ma 

11 ıoı 8 
ay ettiu. bir şey saklamak çok zor bir 

B 
c u S E d B 11 ld ktl Baban sııi olııaydı, yUzUne tll iştir. l:iu abub kiliaeden gellt' 

men atuma bı"r ad .. k n Jcılerl hranarak buluna· arp r e er ne g ecı- r. ·1 ım go d ce ıı kCrUp &dnl kapı dışarı ederdi. ken elimi tutup nçtı ve dfıl 
rı iyor fidanla . n e- 1 mo ar alıoacs~ı g'ıbı· sahip Selim Sarp Er bu ıtkşsm ekspı· B ibl l 1 d h t t d ki kü ı'k "' ' r getırtT e ı h k r; u g ş er e mer ame anı cum a Çu mc,1:<..tubu aJıırılP 

Amma Ruslar süs ~~yor. r a _!mda da milli korurıma resle Ankaractao avrılmıştır . .. _ _ , mezdı . Beolm gihi yumuşak bir yanımda tıeın yUrUdü bem o>-ıJ· 

lza,rhınvı.erDmeemr"ınişler,tlki .. nci~:i~ Pazarlıkla sıg ... ,-r- et"ı alınacak amcanbuluoduğunıAllahaşUk du. Mektubu billıince, boyO~ ret. Vazifem biç vakit ksybet- bir ocıakell gerl v~ıdl. Mel'· 
kend· · B ' a ustünd. T b medeo senl hemen evlendirmek· 1 tupta gene kapıyı açık birB•· 
ğer :~~ a

1
tuma gidiyor. Di~ 

1 
ra zon Sa. Al Kom. Reisli1Yinden : tı Sırp hüsnüıılyetlmden, aşı · maun rıca eaıyordu; 

1 an ar ve süs • l - Poza 1 ki ~ :alıp t" . agaç arı · 2 _ Teh r 1 a 12 ton sı~ır eti alınecııktır. kını senin yeriOP. ben bulrneğa işte her ikimizin de mob· 
dik·ı·ge ırıyor ve bunlar d n E mlo edilen bedeli 6000 lira kal'l lemioatı 900 liradır. çııhştım. Bund ı muuftak oldu vı>lwıımızıo set>ebl ou oldu. Aıll" 

ı ıyot. a \1 - vs r k 1 F kat mali b 4 _ p 8 olordunun batan garnlzonlarmda vudır. Q'uma kanlim. fakat, Blıınche cam ak :sw oluncaya k dar bell 
fidanlık yap iye u yerin 5 _ ts~:~~~ığı .~5 Temmuz 942 Cumarteıd aUoU 1aat 11 dedir. de Malelrolt, Allaa sahldlm Ol· ı odamdırn oışıırı çıkartmadı; soıı· 

l 
ı aı sın misoonuoıı 0 lerın belli gnn ve ıaaıtta Trabzon satıoalma ko· ıuo ki eğH muvaffak olama. rıı gördoguuuz ~eıutde gıyıanıe-

0 mıyor. Malı" e . razı ~ m d b d bil l O iti Vck'ıllı''-J . Y ve Zıraat -.- p recaalları _ 1-2 237 ımsa, u umur ıı e o maı. mı eınrelll 13oç bir kız iç 
K erı çatışı T I ki Bunun için sena yeni arkadaşı. bu biraı btışin bır lsı,ibza, değil 

yüreklileri • . yor, tmiz azar 1 Q taze fasulya alınacak na kar~I nazik hareket etmeni mı'? AWCdll.ı lıc:ıııd~u gtjl.IÇ yuı· 
Allah da ' ıyı niyetlileri T tavsiye ederim. bıtşıuın ısmioi öğrnuemeyınceı 
AKtatürk ·R~;ery: eo ırl~l rda 1 _ral>bzon Sa. Al. Kom. Reislig" inden : Bunları söyledikten sonra, ialiba oua tuzak kurmak istei 

end. · ge ıyor ıızarlıkla 9000 kil arkasında rahip oldu"'u hslde, mit oıacuk . Lakla u~ yazık J>ır 
l 

ısıne fidanlık . . · 2 - 'Iııh""'ln . o tıiza fasulya !alan ahnııcsktır. • b ı dU ç P ı '4.1 ed 1 dı~tırı çıktı; kı.ıpınıo pirdesi bu u tuzııııu 8 z &lünUz. O 
ıyor, Zihni Derini şı • açı· 3 - Ev at kolu ı :o bedell 2700 lira kat'i teminatı 405 liradır. ç\ftlo Uzerloe kııpaadı. şaşırwı~tıw; çUnkU l>u kudıırcılt 

yor ve kendiıile k Çtgırtı- 4 - Pıızarlı"ı 27r T4nua bOtno aornlzonlam da mevcuttur. Kız go~ıerlnde bir parıltı münıısel>eller üzerine beniaı_ıe, 
Tanıanı . M- b onuşuy0,. 5 - lstekııı" emmuz 942 Pazartesi gOnü saat 9 30 dadır. ile De1ıis'e döoOp sordu: evıenwek ısteyıp lstewlyeceğıtl 
pürüısü~ .

1 
us et kafa v~ misronu08 mn erin belli glln ve s.ıatta Trabzon ıatınılma ki'). - Allah aşkına, bntoo bun· oeredon bllecektlm? DJha btıf 

nan a" recaatıarı. 1-2 280 r. nıuştur. Bu lo ,,na ını bul. p ==="===~=-==--=---=====.....,_ lar ne demek. oluyor? tan Hıbareu benimle dcliD ge,.· 
Zihni De . prak taınamile azarı ki k 1 k Deols meyus b!r sesle ce wlş UlubJıirill; yatıut hı ou~~ 

rın enırind d" T 1 a uru ot o ınaca vap verdi: Dıı:.t;ıuıaı1u p~k ôllşUk. olabilir 
rıca istedi· ·ı k e ır; ay. r b cı Par d g adar dam Ve a zon Sa Al K . ı· . d - Alleh b\lir, delllerle do· diın. Fekat böyle yüz kızartı ı· 

1 P.ıurlıkt . om. reıs ıgın en : lu olduğu eoleşılan bu evde bir bır cezııyı du tjll.ıell~ kı araJJJ 
Gelec~k ot &lıı:a~caktır 1 otuz tonluk partiler halinde 160 ten kuru mahpustan !:>aşka bir şey df'"'I· y_o!auın l Allah l.ıir kızı blr geı>· 

hakkında ... bı"l Y~ıınıda ray l . e e-dıkJ · T ıı eıber ot Um· bundan fazlasını bllmlyo. cıa öı.ıUı.ıde lJöyle rezil ecıec 
ınıya çalıvacağım~"Dıi yaı ra ve kat'ı temı uı tonluk parlioln tahmin edilen bedeli 1950 ru~· ve bir ıey cıe aohımıyo 2ini ak . ı ndıın gq·lrmeıdlnı. ı~tı 

L:ı"kk 8 Evsaf Knatı 292 lira 5o kuruştur. rur,:. siıe lı~.r şeyi aııtettıw,· beni ıs: 
1"1.-~ } TUNCAY 4 olord .... p 

YE 
- PeııırJıaı 

24 
~ııun bUtUn garnlzonlem~da vardır . _ şu halde buraya nHıl tib!afhı kurşılawıyacııguıızı pe 

NİYQ __ l_ kom~ lstek.lllerın b lf'~maz 942 cuıııa gucu sntıt !J,30 dadır geldiniz? üaııt etwlyuruw. 

H 
6YOnuna mor elh gUn ve sııattı Trnbıon aatın a!ma Denis ona 0 1 ayı mUmkilo Dunis ı.ı}gı güı:ılert;ıı vit 

aftada ik" d ,. 6 I> acaatıarı şeklld i.., l k d ı ki Salı, Cunıa .. ı ela ayrıca b arlller ayrı • olduğu kadar anlattı ve şuaları e &ı ere ecı : ıı 
u _ gunleri çık ~ edilir. - oyrl ihale edilebilir . Ve nakliye Uçreti ııa,e etti: - Modam, bana sırlaırıoı 

B 
muınt neşrly t - ar ~- ·----~. ~ 203 13urırlıın sonrQ$1 için, sfz açmak surelıle beni şereneııd 1!: 
k. S n ı ld B -~~==-===~====~==~==,,;.,;;._==.....,,.;.....~~- lıı e ır üküti 1( ııre tden IRKAÇ CATIRLA aıoız lllioa şımaı bu şeref~ .. 1 

- ulakaııoğl ,ıJ ~ yı oldu&ıu..ou i pat cımelt 'it 
Yıllığı ( sso u oüşayor. Acaba Möa)ö Maıetr0 

Altı aylığı 300 k ) o• 1 

1 
dışüraa wıaır? 1 

R .- uruştur 11 
11 u d h - Zauederiw, sıılondn yt>ı 

ca~ •~ntırı;-_atırı: B U gozun en ra met yıızıyor. s 
_ uruştur Deols elini gııyet nazik.lltlıJ: 

Günü - t • u •abah gö .. bir tavulı kııu uıutara~ sor0 
· geçen sayıl ıgınıız ıanıan' ıumüz& bayata aç- kadar mı idi? • Sonu var • __...,/ 

l 
2~ kuruştur ar Ht .. emen bir ay,daYnebrle~i ıılak gördük, Her halde değil.. Fakat, yaima• 

IQo muod - unde erı T b nıe u'ly t kebrecatıodao gezen d I ' ra zon üs· yınca, ister istemez bu kadarcığına 
a ul dil Yet dün gec'e i aşan bulutlar, niha- da rıza gösteriyoruz. 

Derç ~ mez Yöreye nsafa geldiler. 
iad edllrn fıazılar kaç d ve. Yak b Esasen, harp çıkalıdanberi gök· 

... anııa d.. .. ın ahçelere bir ler ölü ve renksiz bır hal aldı, 
~ Acab l uştu, şehir serinledi ,.__ a B k . 

e lenilcn rahmet bu 
«Ölü gözünden rahmet» bund•n 

fazla olamazdı ya 1. 

Zayi şahadetnaıne t 

U2d yılıod fratzon fiC8re 
ı;ıı· 

meklt!biuden alnıış ola guııı .. si· 
bnd~toameml z ~i attlın yeıı~il 
ni aıacııeımdıın eskisinin b01' 
yoktur. . dll 

Trabzon Yıldız sineınasııı 
.Mukiul&l Osman SÇ)ı~i 
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e DE~ 
Büyük 

il assa 
intan/arı diğer canlılardan sıgHıp 

ayıran, tutup kaldıran şüphe edilemez ki 
duygudur. Bir sar.at eseri, bir güz.tllik, bir 

f "zilet karşı!ında bir şey duymayan, hare
kete gelmcgen kimıelt>r için tam drğil 
deui · • 

~ şırnız, dugmııycn insanın ycşa 
r::adığı hakkındaki kanaatimiz ; anfıyan 
111sanı İnce İnsan, hassas insan ü~tün İn· 
&an diye sevip , öumemiz bu koynaiın 
mahsulü değil midir ? . 

Evet İnrnna insanlınını anlatan 
M 6 ' 0~a ozünü, kıymetini veren duygudur. Ve 

bız baş duygu yahut Çogatoyın tabiriyle 
b M Mk lı 
uyu a.s.sa olarak la aşkı alırız . Ancak 

aşkı mahdut bir görüı, dar bir düşünüşle 
erkekin dişiye karşı meyli, 20/1 o/tırale 
alıp sinirlere mal edersek işi ters cephe. 

den ve pek noksan olarak mütalea ve mü 
lahaza etmiş oluruz. Biz aşkı bu görüş 
dışında bir düşünüşle çekip rulıa yüksel. 

tigor ve her güzt:le, lıer iyiye , her doğ 
ruya duyulan arz.11 , hayranlık , kendini 
veıme, çekip götürme, oııa varnıa olarak 
alıyor, kalJul ediyoruz, 

Bir sanat eseri karşısında duydu· 
zumuz. lıoyra11Jık, bir musiki parçasının 
rulıumuz.a yaydığı haz dalgaları , bir renk 

~ir çiçek ve bır kokunun içimizde yarattığ; 
urpetme aşk değil de nedir ? 

Hava ninelerin , /alma anaların' 
oyşe kardeşlerin yaralı baRtrlarına taş 
;asıp yolınayak, başı açık mermi ta~ıma. 
arına, binlerce, milyonlarca kişinin ' her 

~e~i bırakıp, u~ulup vatan uğrunda kanını 
oknıeye, canını vermeye ant içip carı 

atışıııu aşk. tan başlca ne • . • 
lebilir ? ısım verı. 

Hakiki manada aşk inilti deiil, 
Çoğlayışdu ; gükuyiştir • Zaaf olamaz. 
O her iyinin le • ı· 
• • • 

1 
' guz.e ın ve lıer Jog· ruııun ıçınd k' M h 

e ı o:, er şeyin üstündeki has/diii. 

Muzaffer KORLU 

Gençlikte 

T"rkedönüş 
1_ Milli ahlak .. teorilerine göre • 
ttend' · · b ' ımızı ulmak, öz hasleti tanımak 
Ve Yiicelmek prensibimizin ilk planı 
! Gençlikte Türk'e dönüş - Gençliği 
lürk'e d .. d·· k A 

on urmt » davasıdır . Bu , 
tubu t f 
T" k as ıye ve ahlôkı terkipleme i 
ç:ı;. karakterini soydan , kökten 

ıp çıkarma ve tatbik etme dava· 
sıdır da . . 
g'd· . Gençlikte Türke dönüş, ikbaie 

1 ıştır. Hidayete eriştir. Bunu bil
lllek lazım . . . 
d.. .. Genç bir Türk dimağı şöyle 
uşunm l. 

k e ı : « - An'aneme sadık 

• &lnıahyıın · Abla~ım paktır. Onu 
oysuz .. ki 

• t• gorene erle bulaıtırır, kirle 
ırse111 .. .. b 

K "- Yuıum e ediyen kızarmı~ kalır., 
as~~;. teriın ~ü~üst, sağlatm , türcm 
•tt' ır. Rendımı bütün bunlara intibak 
-- ı·nı r · Ilı 1: e ıyım .. » Evd, böyle düşün· 
ole 

1 
• • Zevki, duyuşu ve görüşü Türk 

an ber kafa böyle işi, meli ... 

Ali Funt Şener 

Aksam ve Ben , 
Camlarda bP.liren hayal 
Pembe ve sarışın . 
Kuşların kanatlarındo kalbim 
Rüzgc§rla odana dolacak 
Mavi akşamlcr ... 

Yaşamak 
Kalbim bir saksı. yakuttan 
içimde nergis hayalin nazlı nc=ızlı .. 
Bakmak sana aralıktan 
Görmek seni gülümserken 
Gözlerim gözlerinde , 
Yaşamak ne tatlı ı 

H. TUNCAY 

a · E L K i 
• Çngııtaya içlen sevgllerlnııe • 

Belki mes'ud olurduk, çocuğum ; 
Hôjıza/a,,mırı , 

- Bir daha uyanmamak ı'izre -
Uyutobilst'gdi'< I 

Belki mes'uc/ olurdu.'<., çncuğum ; 
Saçlarında,, asmak için, zamanı , 

Ve böylece, 

UnLiabilugdik 

Alı, t11tabilseydik I 

Môıiyi, 

Hali, 
/stikbô.li •.• 

O zaman, 
RLilıumuz gibi 

Kalbimiz de ferah ofu,cJu ; 

Ve garı/eri, 
Dıişünmezdik yarını .. 

Bir muz gibi , 
istediğimiz -.igct~ gerdik I 

Hu sabah kus/arla kalkar, 
Güne karşı söylerdik 

Yaşamak güzrl diyen 
Hayat şarkılarını , .• 

O. Sebati ERENGİL 

K 1 t a 
Yıldırımlar hız alır bağrımı yakışından 
Olüler hayat bulur bir lôhza bakışından. 
Baharlar dile gelir. bulutlar parçalanır . 

Senin bir on bu sisli ufkumda çakışından. 
Zeki Y ağmurdereli 

Çapkın Kız 
Güneşten koptun da bir yıldız gibi 

Zavallı kalbime aktın çapkın kız 
Çaldın da gönlümü bir hırsız gibi 

Ne korkunç ateşe yaktın çtıpkın kız 

O kadar naz etme tükendim yandım 
Rüyomda heryerde ismini andım 
Yerde başka bir oy doğdu sandım : 
O günkü penc~~reden baktın çapkın kız 

Ne kadar cilveli ne de kibardın 
Güzeller içinde bir tek sen vc.trdın 
Kara bulut gibi ruhumu sardın 
Bir şimşek oldun da çaktın çapkın kız 

Ruhumda uçardın bir kelepektin 
insan değıl idin sen bir melektin 
Kaşların yay ett'n sineme çektin 
Kirpiğin ok ettin kaktın çapkın kız 

Ne kadar neşeli ne de kıvraktın 
Taradın kôkülu bir yana smktın 
Bütün kôinatı ateşe yaktın 
Beni de aşkına taktın çapkın kız 

Yazan : Snlih ÇAGAT AY 
" Gençlik ve Edebiyat " sayfamızın Trabzon'un 

içinde ve dışında büyük bir alaka ile karşılanıp okun
duğunu aldığımız müteaddit mrktuplardan öğreniyoruz. 
Nitekim evelki sayımızda İhsan Gültekio'in ,, Vatanım" 
adıyle çıkan güzel bir oesri, muhitimizde büyük akis 
ler yaptığı gibi üstat muharrir M. Cansızoglu'na da 
geçen sayımızda çıkan « Aşk mı, milJiyetçiHk mi '? » 

adla kuvvetli bir yazı ilham ettirdi, Biz M. Cansızoğlu 
ile bazı _,oktalarda birleştiğimiz gibi aynldığımız ta. 
raflar da vardır : o '' .•. Türkün ruhuna sinmiş olan 
aşkı uyandırmak lazımdır; fakat bunu kim yapı;caktır? 
Almanları uyandıran gür sesli bir Fihte mi bekliyelim? 
Hayır, hayır bence bize benziyen bizlere ikinci bir 
Ziya Gökalp olsa yetişecektir • " dtyerek ikinci bir 
mürşit istemektedir. Bizce, asli dava, ikinci bir Ziya 
Gökalp'ın yetişmesinde değil, birincisini idrak etmededir. 

Ziya Gökalp'ı hep birden idrak edebildik mi 
artık içimizde ona '' bam hayaJcı " , 11 ruh hastası " 
diyen kalmıyacdktır. Bugün muhakkak bir mürşide 
muhtaçsak, onu beklemeğe ne liizum var ? O zaten 
içimiz.dedir • Ziya Gökalp'le Ahmet Ağaoğlu ara:un 
daki tezadı' yıkarak ferdi veya cemiyeti değil, şahsi· 
yetin tekamülü ve bütünlüğü fikrini müdafaa ediyor ... 
Fakat onu, yani İsmail Hakki Baltacıo~lu'nu kaçımız 
tanıyor, kaçımız . ellerimizi vicdanımızın üzerine koya 
rak . eserlerini okuyoruz ? Bakınız , onun 11 içtimai 
mektepte ortaya koyduğu bir psikoloji tezi vardır : 
Şahsiyet anlayışı. Bu Almanya'da, Amc:rika'da değerini 
bulan bütüncü psikoloji tezlerine benzer. Fakat cnların 
eşi değildir ; şahsi ve o r j i n a l b i r görüş 
konusudur. Bizim değerli terbiyecilerimizden biri olan 
Dr. Bedi Ziya'oın söylediğine göre "İçtimai mektep" 
teki tezin tipkısı bir Alman pedagogu tarafından or
taya konmuştur. Halbuki '·içtim i mektE p" in ve onun 
hazırlayıcası olan "Hususi tedris usülleri"nin neşri tarihi 
eskidir. Fazla oiarak İsmail Hakkı Bııltacıoğlu'nun 
şahsiyet tezinin ilk fikirleri bundan onsekiz yıl önce 
ileri sürülmüştür. A'man terbiyecisi aynı tezi ortaya 
attığı zaman Almanya'da hadise olmuştur . Bizde ise 
'' İçtimai mektep " için üç tane bile tenkit yapılma
mıştır." Ismail Hakkı Baltacıoğlu, :iO yıllık sosyoloji 
etüdteri ve tecrübeleri sayesinde "Sosyoloji" adlı 
büyük bir e&er de vermiştir. •• Sosyolojl ", ilmi plan , 
ilmi bölüm ve izah bakımından bizde, batta A\•rupa 
ve Amerik~'da bir eşine rastlanmıyan şahsi bir tra-
vaydır. . . 

Onun bu kadar kıymetli ve faydalı eserlerının 
henüz ikinci tabileri yapılmamıştır. İsmail Hakkı Bal
tacıoğlu'oun da takdir edilmesi, eserlerinin kapış~lması 
için - Allah gecinden versin - ölümü mü beklenecektır?. 

Eğer Türk'ün ruhundaki aşk uyuyorsa ve bunu 
uyandırmak lazımsa, ikinci Ziya Gökalp'le.ri ~ekleme: 
den öncı:, birinci Ziya Gökalp'Jeri, hatta Ismaıl J-!akkı 
Baltacıoilu'tarı yarımyamalak değil, tam olarak ıdrak 
edelim; bizi asıl bu yetiştirecektir. 

A 
Halô ruyalarımda canlanıyor o günler . 
Gözlerimde tütüyor Makedonya kırları ; 

Yaşıyor hatıramd~ kırk gecelik düğünler. 
Ah 1 Balkan dağlarının ruha dolan sırları. 

Ufukla kucaklaşan yemyeşil ovalarda . 
Yalnız hatıra diye ah .. , Gözyaşları kaldı 
Venusün sihirini saklıyan sarp dağlarda. 
Adları yazılmarrış mezar taşları kaldı. 

Rengarenk çiçeklerle süslenen bahçelerde· 
Bülbül son şarkısını söyledı biz geçerken, 

Hicran. diye inledi asırlık selvilerde ... 
• Tuna " rnn çağlayışı bize gitmeyin derken. 

Yalı muza uzandı hep veda eder gıbi , 
Ayrılık ak~amında esmerleşen gölgeler . 
Muhayyel diyarları gönül seyı eder gibi 
Bakışlai dona kaldı gün batısında yer y~r. 

Baba Salim Ôğütçen i. Hüsrev USLU 



' ~2~1=T=e=m~m~u~z~9~4~2~~~!!!!!!!~~~~~~·1!!!!!!!!!~~~V~e~n~'Y~0=1~~~~==..::======:~-·=-~-~~~~~~~~~S~a~ 
i ı an Rlıe icra memurluğuaden : 

. Açık artırma ile paraya çev· 
faza tora memurıueundan: rılecek gAyrimenkulun ne ol· 
Açık artırma lle paraya çev. duğu : 

rtlecık gıyrlmenkulUn ne elduğu Bir parçı tıisseli tarla 
Şarkan umak garbeo hoca Gayrlmeokulua buluodu~u 

otlu şlmalen denlztn çay başı rreYkl. mahalkıl, eokaiı nn· 
clbetl ytır cenubeu tnrlkiam ile maraeı . ' 
mahdut dörtte lk.l blasasi aı1• Bozukkale köyünde nkl 
caklı1a hrrfoci sıra ve birinci tapu slcilfnlo karıunisar l 927 
derecede ipotek bir kata tarla tarJh •e 94 No. ve yine mayıs 

GııyrlmeakulOn bulunduQ'u fı~~/uib ve 106 No da kayıt · 
mevki, matıallesl, sokealı numa 
rası: Kız kulede vaki tl\çunuo Tskdir olunan kıymet : 
ıylal 932 slciliofn 18 numara Tamamı J 200 lira itibariyle 
ıında mukayyE: t l-H hlı91de beş hlssesile l ~ 

T k hissede 10 hissesi 72SO hlssg 
e dlr Olunan kıymet : ltibarlyJe borçluya alt 24 his· 

Tamamına bin üç yUz llra sesine 4177 kuruş kıymet kon. 

b 
i.rhtmanıo yapılaca~ı yer muştur. 

i n. eaat: ' A 
rhrmııoıo yaplla.1ağı yer. 

ı Pazar lcrı dalreslode 7-8-- iUo, ııaat : 
g42 Cuma gQnu ııaat lS-17 RJ 

9 :ı:e icra dairesinde 14- 8 
1 - iş bu gaJrimeokulnn 42 ouma llUnQ saat 15 de. 

arhrmı ,artnameıi 18-7-942 1- İşbu gayri menkulun ar· 

~~:~~oden itibaren 19 numara t'.r~a şartname11i 22 -7- 942 ta· 
ıar icra d 8 ı r 0 1 1 0 la rıhındeo itibaren 942-714 .1 m u 8 R· l no 1 e 

htrk y J e n numarasında .ıze .. cra Dairesinde her ite 
tı 1 esin gör-dbllmesı için acık· ıın gorebilmesi için açıktır. 
tar. ~~~:· Jlllllı Olanlardan faz. l lıio da YdZth olanlardan faz . 
lıbu 

11 
~ıt almak istiyeoler 9~2 m7•1ılınat almalc idtiyeoler 

"ar Dameye ve 942-19 :-- 1.4 doıya Dumarasıle me· 
~~~· numırasııe memurlyetl- ıaurıretıınize muncaatları. 

2• muracaat etmelidir. ~- Artırmaya iştirak içla 
JH1lı ~ırmaya lşUrD.k için yukarıda yu:~rbda Yaıılı lcıymetlerin yüzde 

D.lıheUnd YmeUn Yllzde yedlbn"uk ye ı uçuğu niıbetinde pey ve 
6 pey veya uı v Y• ·u· b' ltmbıt mekt b m t bir Bankuın lı: au 1 ır ba&kanıa teminat 

3. lpot k n n tevdi edUecekUr(l24) ıne tubu tevdii. 
e sahibi alacalı hl 1 

~~:~daılarııı ve lrtUak ha:~ a diğer 3- İpotek sahibi alacaltlılarııl 
rın1

11

~110!:;t11menkıtl Gzerindek! 
1 lı:~~: ~iA'er ~laka~~rlarıo ve irtifalı: hak 

olan lddlal faiz ve ına.ıırata dair ı salupltrıtmı gayri menkul Oze· 
H''ıaren y~;:ı lşbu lUntarihlnden riadeki haklarını husuıile faiz ve 
mll•bJteierUe btrı'I!~ l~nde evrakı aıurafa dair iddialarnu işbu Han 
ıe 1 ildlımeleri icap ed eınnrikyeUını taribiaden itibaren 20 gün içinde 
de haltları la er. a ıi hal e k' - b' 
dıkçı ratış pu ıılcillle sabit olma vr~ 1 ~u.ı ıtelerile birlikde me· 
ııarlç kal ıbedeUnın payJıınıuından ıınırıyetımıze biJd:rmeJeri icııp eder. 

' Göı~.;:ı~11 i . :Aksi takdirde hakları tapu 
ıştlıak ede~• günde artırmayı 1 cıllıle aabit olmadılcca aatrı ba· 

uıer arbrma tn d l' . 
ckoınaş ve lüzumı far amea1nı e ıauı paylaşmasından hariç ka· 

lırlar. 
4·- Gösterilen günde artırma 

ya iştirak ed~oler artırma ıartna 
-uesini olcumuş ve lüzumlu malu· 
matı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunnar
lar. 

5-Tayin edilen zamanda gay 
ri menkul üç defa bafrlldıktan 

sonra en çok artıra111 ihale ediJir: 
Aııcak artlrma bedeli mubam 

men kıymetin yüzde yetmiş beşiai 
bulmaz ve ya satış isliyenio ala 
catına ruçhani olan diğer elacak· 
lılar buluoupda bedel bualarıa e 
ıayrl menltul ile teıııin edilmiı 

alacaldarsnıa mecmundan fazlaya 
çıkmazaa ea çok. arbranıa taabhü 
dil baki kalmak. üzre artırma oa 
gün daha terudit ve onuncu rünil 

ayni aaata yapılacak artırmada,bede 
ll aatış iatiyeain alacağına ruçhani 
dig-er alıoalı:Jıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 
mtomuuadon fazlaya çıkmak şartile 
en çak artuana ibaJe edilir, höy· 
le bir bedel elde edileme;ııe ihale 
yapılamas, ve aatıı talebi düıer. 

6- Gayrı menkul hııdiıine 
ihale olunan lcimae derhal ve ya 

verilen miiblet içiııde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesb olunarak 
lcendisinden evvel en yiikl'ek tek· 
lifde bulunaa kimıe arz etmi' ol. 
dutu bedeJle almağa razı olursa 
oda olmazsa ve ya bulunmaısa yedi 
ırünlük artırmaya çıkarılıp en çok 
arbrana ibalo edilir; Ve ilci ihale 

araaındald fark ve r:reçen aünler 
için yüzde beşdea hesap olunacak 
faiz ve diğer masraf ve ::ararlar 

ayrırıa hi.illqıe hacet lcalmakaızıa 
memuriyetimizce t abıil olpupr. 

Bir pıırça hisseli hrla Yt.Jkarda 
glhterilen 14-8-942 taı ibinde 
Rize icra MemurJuğ"p oduın· 
da itbu ilin röıterilen artırma 

ıartnnıeııi daircııiııde utıla••A'• 
ilin olunur. 

ve bunları t u ınalilınah alınıe 
ad ve lUbare~Fen kabul etmlı 

~ T unurıar. 
ayin edilen . 

ıı.en\uıı tıç d l zamıındı ııayrl 
'n \'Ok artırıuı: ~ha~:ğu·dlk.lan IOnrıı 
ıri ırına bedeli ınuh edılir ancak 
)Özde yetıııJv beşinıamınen kıymeUn 
'ltıı 1ıteyeııin alac • bulınaz veya 
dlQer alacaklılar agıaa ruchaııl olan 
bunlaun o gayrl buluııupta bedel 
edllnüş alcakl nıenkul Uıı temin 

Pazarlıkla Sığır eti ahnaca~ 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reialiğinden : 
ı - PazıırhkJı:ı. 12 ton sıaır eti allDaGakhr. 

l . arııun 
•~aya çılun nıecmuundın 

\ b azea en çok 
11 lıüdtı bakı kaı arlıranuı 

2 - Tabmlo edilen bedeli 7200 lirM kııl'l lemloata l080 llradar 
a - Evsaf Kolorduouo blltUo garnlzonlurrndıı vardır 
4 - Pazarhtı 29 Temmuz 942 çarşamba sUoQ aaat 16 dadır 

k S - lsiekliJerlo belli gün ve .saatta Trabzon satın alma 
Omisyoouna müracaatları 238 

10 llilu daha teı:n=~ üzere artırma 
ve ıo inci ııtıntı K k 

Y•ıılıca.kartırm d ayni •&alla uru ot ah naca 
Jtnıu alacajiıne. :11 ah, bedeli •atıı iıte 
ııı11 ·a1Lıı1ar ,. anı olan diğ T rab s Al K R · ı· · d 

Mavnacı işçi aranıyof 
Mersin Liman şirketinden : 

Mersin Liman şirketi mavnalarmda çalış~~ 
üzere bu işlerde ehliyeti haiz olanlar 250_. 
kuruş yevmiye ile kullanılacaklardır. 

İsteklilerin bulundukları mahalJi liman ,e 
likleri vasıtasile dilekçelerini şirkete gönder; 
leri ilan olunur. 1--

Dükkôn icar artırması 
Belediye encümeninden : ; 
Talibine ihale edilen rJe kanunu müddeti içinde JI 

teminata ve kontrDtoga rapttdilmeyen hal binası ·ı 
cephesindeki 37 numaralı dükkanın ihalesi /eshedt ~ 
mez"'1.r dükkanın Mıgıs 942 gayesint kadar · oları 1~ 
yeniden 18 gün müddetle açık artırmaya çı karılmıştı! 

Taliplerin 28-7-942 Salı günü saat 15 de t~ 
nat malcbuılarile birlikte encümene mürocaatları 
olun•r. __!;;; 

Dükkôn icar art1rması 
Belediye encümeninden : 
Talihine ilıale edilerek kanunu müdd~ti içind~ 

minatı it.atiye ve konturatoga raptedilmeyen hal b' 
han cephesinde /edin 82-84 numaralı dükkanların ;hS 
f esh edilerek yeniden muhammen b1ıdelleri üıerindeP 
gün müdde 1/e açık artırmaya çıkarılmıştır. /) 

28-7-942 gününe raslagan Salı günü saat 
belediye tncümeninde icra edileceğinden taliplerin teffl

1 

mcı/c6u~larjle birlilet:/e ençümene rnıiraçaatları i/dfl 2~ 

Bahçe icar artırması 
Belediye ençilmeninden : . 

1 
Kanuna müddeti i,inde lcontaratoya raptedıltfl ~ 

mubaha önündeki bahçeye ait ihale f eshedildiğirıdeflB 
lcfıt bahçe muhammen bedeli üıerinden yeniden 1 

4 
mıiddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. fi 

Taliplerin 28-7-942 Salı günü saat 15 Je I• 

notı muvakkatalarile belediye encümenine marncJ~ 
ilan olunur. __ _::/ 

Tanzifat ve tenvira~· 
vergileri hakkında •.1U~lş alacaınklo gayri meııkul Ue l er l ZOn a . • Offi. eJS ığın en : 

arının me eınıo - 60 
r~Jıkınak faruıe ClllUUl\dan ıazı. mu k ton kuru otun 14 Temmuz 9i2 tarihinde yapılan 1 • ...... ecıuı • eıı çok t na aa 
•dUme '· Böyle bir tıed!f ırana 2 asına talip çıkmadığıaddn mlloakasssı on ~llo uzatılmıştır. 

ue lhalı 1 l tlde -- Talı · 900 2 5 htdeU dtlf4r apı ıııaz. vı aatı kur t mın edilen b6dell 3 lira ilk teminatı 92 lira O 
Belediye Riyasetinden: 

1941 y1'ı içın tahakkuk eden tanzifat ve ıe~~ 
6 • ' uş ur. 

ol Gayri menkul ke 3 - E 
:~an ldınıe derhaı n.dlıinı lhale 4 VBaf kolordunun bUtna ilrDiZOnlarıoda Tardır. 

k:ırııef\ hlı;lnde Parayı ::~· verilen 
5 

- MUnakasııaı 24 Temmuz 942 Cuma gOnU saat 16 dadır. 
e. olunar k k mzıe ihale - Nak.ll 

1tı.k1ek leklUt a endıinden e , 6 ye ücreti ayrıca benp edilecektir. 
~lduQu bedeu: ~~luoan klııııe ar:::!~~ mis - lsteklllerlo belli KUn ve saat ta Trııbzou satlnalma kO• 
~ıı~u~ 1 o ı ı:ı•a: r~zı olurıa on~ - YOouna moracaatları. 98 

&Z8a heın z v e 

le trhrnıayı çıkır~n 7 &ün lllüd:e: p 1 ki k 
J~ıle edilir. iki Uı~:Pen ı;okartırauı azar 1 a saman altnaca 
ı geçen gOııler i . araııııdakl fark T 

~Hap olucanak f~~ıı Yli:ı:de [i den rabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 
'\r •Yrtca htUı.m ve di~er zarar 1 - A 
lll•nıurıyeUııı.ız e hacet kalına}[ dı~ı d çık eksiltmeye konulan 60 ton Samana talip çıkma-
uııdde (ıaa) c. •lıcıdan tahıu 01:~•11 n

2 
80 PllZarlıkla s~hn alınacaktır 

Gayrı -oı - T 
7. 8• 94~ Illflnkuller YUkard & &b.mio edilen bedeli 2500 lira kal'f teminata 375 liradır 
ıııgu tarllılnde Pazar 1: &GılerUen A - Nakliye Uçretl ayrıcs beaap edlltcektir 

Cdaıında 1 ra ıneıııu. ,. - Ev r K 1 
len artırın ş bu lliuı ve ,. r . .. ıa O ordunu blltuo garolzoolarıoda vardır 
•atıla ;, a vıutı Kv~lert J - Paz l tt · 

cııı.,ı llQn 01 ıameıı daireel.nt1. 6 ar lr;I 1 Ağustoa IM2 cumartesı gllnU Hat 11 dedir 
unur · 6 - 1steklll · 

P 
· komis erıo belli iUD ve saath Trabzon satın alma 

aza 1 ki • JOouoa mUracaetıarı 1:H 

r r 1 a Vışn ç · 
. rahzon Sa. Al K eve ilenk reçeli alınacak 

· om. Reisi· .. · d 
Cinai Miktarı M b ıgın en 

v· - Kilo UL ~llll!len bedeli Kat'i teminatı 
ışne veya Çiltıık rc:::-11· 1-5 ~ıra kuruş Lı'ra Kuruş ı·b l .. t' •"' 00 a e gun 'Ve saa ı 

" 1755 .• " ısoo 17ss - 263 25 22 Temmuz 942 9,30 
.• " ıooo 1200 263 25 22 ,, " ıo 
.. '' ıooo 1200 - 180 22 ,, ., 11,30 
il " 2000 2500 - 180 24 10 

1 " ,, 
ti " 

500 1807 - 375 24 11 30 
1 so il " 

1 

.. ,, looo 1210 271 13 25 il ,, 10 
1 n 000 -- PuarJıkJa k 1230 181 50 25 ,, ,, 11 
2 - Evııf yu aıda nıikt 1- 184 50 27 ,, ,, 10 
3 - l1tekl"tve. §artnanıe koın·ar arı Ya7ıh vişne veya çilenk reçeli alınacaktır. 

T h ı erın bi 1 ııyonda .. w 

ra ıon ıatıoalnı '· za arında gö t ~ gorulebilir. 
4 p a KODJiıy s erden .. 
- - ~rtiler ayrı a onu~a lllüracaatı gun ve aaatta kat'i teminatlarile birlikte 

yrı ıhaJe edilAL: .arı, 
- -~J,!. 261 

vergi ve resimlerinin tediye müddetlerini gösterir ~ 
nameler mükelleflerine tevzi edilmektt:dir. Yazılı k 
det/erde tediye edilmeyen vergilere 0/ 0 10 zam edi/ef~ 
sili_!!m_ va/ k~nununa tevfıkan tahsil edileceği · bi~~ 

1 

Helô vesaire inşaat eksiltmeS1 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden : J 

Pulatanede yaptırılacak ( 4191) lira keşif bt ~ 
helalar ile diğer müteferrik işler 3-8-942 güPüııe~ 
aadif paıarteıi günil saat 14 ~e ihalesi icra kıhoOJ1 1 
re 15-7 - 942 gününden itibaren 20 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuıtur. j~ 

Eksiltmeye iıtirak için 315 lira muvakkat teıfl 
akçesi idaremiz veznesine yatmlmalıdar. jİ 

Bu ioıaata ait keşif varakaıi!e izahname, fi 1,~ 
planı, ıarlname ve mukavele projesi idaremizdeıı2~4 
-~~l~ n =--== n , = Y 

Sandıkhk tahta ahnacak 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : . ~i-
l - idaremizin Samsun tütün fabrikası ic;ııı ti~ 

metre mük'abdan 2000 metre mük'ab sandıklı" 
mubayaa edilecektir. . i 

2 - Su mübayaa 31-7-942 günilne müsad~tef 
ı:ünü saat 16 da Samsun inhisarlar fabrikasında IJJU $# 

kil komisyon tarafından ihale edilmek üzre kapalı 
uıulile eksiltmeye konulmuştur. ~i~ 

3 - Muhammen bedeli üzerinden muvakkat te 
akçesi 8250 liradır. . . Jet• 

4 - Talihler şartname)'İ idaremizden alabıhr ,,, 
5 - Eksiltmeye ittirak edeceklerin moayyeıl ~t~ 

ten bir aaat evvel teklif mektuplarını Samsunda fi 11 
~lım ı~tım ko?lİS)'Ol!UD~ !~!~İf olmaları ~~!·~~ıt. 


