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Şehir 

işleri .. 
En küçüğünden en bü
yüklerine kadar bütün 
şehir işleri arasında 
başanlamıyacak hiçbir 
işimiz yoktur. Şarbayı· 
mızın tetkikleri kana
atlerimizi kuvvetlendir
mektedir. 

Y 
eni ıarbagrmız şe· 
/zir işlerini, şehirde 
hal ve istikbal itiba· 

rile gopılacalc işleri tetlcilce 
baılamııtır. Bizim /cemaati· 
mize göre bütün hu ele a
lınmıı tJega üzulerine el 
lconrılmuı olan işlerin mut
lak fi• mutlak llaşarıltıcağı 
merlcezinthdir. Bu iıler ne· 
dir ve ne ol•bilir, hiç şüp· 

/ıe gole lci, ıelırin imarını, 
ıüzelli;ini, hallcın sıhhatini 

iıtihdaf edece/c ve bu ba
lcım/ardan lıotıra gelen ve 
ıelmigen ihtiyaçlara cnop 
••r~celc olan 6u iıler yapıl 
dılcça 11• gapılmalc. uzere ele 
alıııdılcça birer i le. i ı e r 
lcarıımıza çıkmış, gözleri
mizin önuruk gerlerıni almış 
bulunacalc.Lardır. Hal iıi, 
parlce 0•1111 as/alt gol iıleri. 
parlc iıi, nakil vasıtaları 

iıi. mezarlık işi, ıtadgom 

iıi. mezba/aa iıi. tigatro oe 
siuma ııi. plaj, ıuino İl 
leri, ıu 11i. laıım iıi. 6iitun 
brı alcJa ıelen w plmiga 
iılerle berabeT 111oıı gulcarı 
lıepıile sımıılcı alaluuı olan 

"' hepsinin ba,ı üstunde 
bulunan pldn iıi. • • Memna 
niyetle haber alıyoruz oe 
sogın olcugucularımııa da 
haber flermelc istiyoruz lci, 
geni Şarbagımız, neticeleri· 
ni daima mus6ete götürec•lc 
bir hız ve aldlca ile t.ıiilc 
lıaddeıine almı:tır bu iılui. 

On ıulcadar senedir, Trab
zonda lcaçücülc bir pazar 
gerini aleladı bir tltım •l
tına alanu,,Jılc. Buıün bir 
lıal mevzuu üıtünde llulıınu
yoruz. Uzunsoluı;ın periıan
haline matlalc.a nilıaget fleri 
lece/c, 6el/d parlceleıtirileclc 
"' bel/d de lcısmen olsun 
f'Sf alt bir gol lıali"e solcu/a. 
calt.tır. Di;er alclımıza ıelen 
oe sıralanan iıler de högle
dir. Mezhalıa işine el lcon
maıtur, yıllardan beri pem
perişan bir lıdlth lcalan 
mezarlık işi geni lloıtan ele 
alınmııtır. 

En mühim ıılJıat iıleri, 
arka arlcaga ııralanma/cta· 

dır. HatJa "' ıüne ilıtigacı 
6ıı derece kendini ıösteren 
bir ıehirth, denize fle ıüne
ıe lcarıı lcendi kendirle ter/c. 
edilmiı olan tılci ta/esim 
mczarlı;ı geri elbette /d 
ılalaa uıun müddet olda;u 

ıibi bıralcılmıgacalc ve el· 
htlı lıallr.ın ıelıirdcn lcırlare 
111 ,.,f ı11lı11 doiru uıon 

- . '.. 

HAVACILIGIMIZ : TÜRKKUŞU 1 HAVA ORDUSU 

Ankara.da Tören Yapıldı, 
Atatürk Kızı Sabiha Gokçen 
murassa madalya kazandı .. 

14 üncü yıl \. 
/ 

j_D_o_g-=-v u __ ~_Ja_b_e_r_le_r_i _j 
Karsta ekon'Jmik durum 

Kars · (Hu u l) Vilnyetln ekouomik durumu memnuniyete 
şayandır. CıoJı hayvan, deri, yon, yağ. peynir piyasa~ı yok ektir. 
lğdudakl pamuk stokunu'! yOzde d5 i Trabzon, l-ıtanbul ve 
Almanyaya satılmıştır. Anlaşma henüz oelicelenmedigi içlo Rus· 
ların bize petrol ve benzin teslimatı durmu~. Erzurııma gelen 
lnglliz petrolunrlaıı getirlllmek için tedbir alınmıştır. 

Ankara 29 A. A - Dün kızı Bayan Sabiba Gökçene Baş
TDrk Hava Kurumu merkez bakan hmet lnönO tarafmdl\n 
binasında yapılan bir çay top· murassah madal)'a verilmlştlr. 
lantısında gerek Türk k u ş u 'förende Kamutay Başkanı, G !· 

kuralanoda gerek TUrk hava nel Kurmay Başkam, Vekiller, 
ordusu mektPp ve katalarında Mebu lar ve daha birçok zevat 
bnynk muvıtfıklyetler gösteren ı Bhazbır kbululnmuştlur. b 

aş a an smet oönQ u mnna
ve son atışlı telbikalta kahra- sebetle söylediği nutukta: Sabiha 
manca hizmet eden ilk kadın GOkçenla TOrk kıılarınıo ilk 
uçmanı baş ötretmen Atatürk kahraman tayyareclsl olarak 

memleket kırşmada mPrnudl· 
'" gOSterdltlni ıOylemlt ve bu 
madalyayı memouolyet ve Utl· 
hwla bOtOn dDnya önünde göA'· 
sj\nll gere gere taşımaktı bak· 
~, kahraman kızımızın hıva
~ızda bir çok kahraman Tilrk 
~ 1etlfti!'mek Ma iyi blr 
ttlvlk mllall olarak telAkkl 
ettımeslnl temenni ederim, de
• tir. 

Karsta Kültür işleri 
Kars · ( Huımşl) KU tor Jşlerl herglln daba fyl olmaktadır 

Lise mevcudu 75'.> yl, l k mektepler mevcudu 8500 tı geçmiştir. 
Okullurına devam edenler ise Karsta hiçbir yıl kayıt edilmiyen 
24 t.la ra1<amıoı bulmuştur. 

Karsta ismet lnono Okulunun inşaatı 1 •vıım e t m e k t e d ı r. 
Arpaçay ve KOle mekleplerlrıin inşasına başlanmı~tır. Tuzluc 1 
ve Posof mektepleri de ektiiltmeye konmuştur. Kıırs ve su uz 
pansiyonlarının tamir işleri bitmiş, köy OQ'retmen kursu açılmıştır . -

Cen~vrede Hatay davamız 

S a n c a k meselesi halledildi, 
Fransa ile muahedeyi imzaladık.. 

Hava kurumu 
Taahhütlerini 

madalyalar 
cdeyenlere 
verildi. 

Perşembe günri, hava ku
rumuna taahlıütlerini ödemiş 
bu/u,,an yurttaılara madal 
yalar talilci için HalkefJİ 
salonunda tören tertip edil
miştir. Törende ha'Oa lcuru

her iki mesele hakkında 
minnet ve şükr nla ka,şı· 
lan an tebşiratta bulunmuş. 
[ardır. 

Bu neticeden lngiltere, Fransa ve Rusya 
memnuniyetlerini beyan ettiler. Bu tebşirattan ani.ıyoruz ki. 

su me lesi için Ank:ırdan 
m ii h e n d i s l e r gelmelc. 

Ankara 30 (AA.) -
Cenevre lıusust muhabirimiz 
Bildiriyor : Hatagın tama. 
mii müllcigetini temin eden 
Tü,iige ·Fransa muahedesi 
ve Türlci.uı • Surige lıudut 
/arını lcefalet altına alan 
Tıirlcige Fransa itilafı diin 
sabah Milletler cemiyeti baş 
kitabet dairesinde imzalan 
mııtır. imzayı llliitealcip 

konsey Je,Jıa.l toplanmış 
ve Sancalc mesaini lıalclcın
da raportör lsveç lıaricige 
nazırının raporuna agnen 
lcahul etmiıtir. Dil meselesi 
resmi lisan olarak Türkçeye 
tef evvu!c verilmek suretile 
her iki lisanın kabulü ile 
neticelenmiştir. Bu suretle 
umıımi itilafın akdine hiç 
6ir mani lcalmarnııt ır. 

Ka/Jal edilen rapora na- mu tarafından çağrılan ze-
zaran Sancağın ıtatu ve h 

vat azır bulunmuştur. Tö 
"1" !JllMISI 29 ille Teşrin 
9J7 tarllıiadı mırigete tire- reni kurum başkanı bay Ah-

met Barutçu ille söz/erile cekür. Fran11z lngili• Soo-
lltrl lıaricige nazırlarile di açtıktan sonra Sagın Üçün· 
;lr marahlıaslar hu mese- cü Umumi Müfettişimiz u
lef.in hallinden dolayı mem- ıun ve çok kıymetli muta• 
nunigıtlerini l>tgan etmiş. laalarını ·söylemiş, tayyare 
le ·r. l/İıricigc oelcilimiz parasının behmehal ödmme 

·sc iare/cet etmiıtir. si ldzım ıeldijini "' mat-

Uzeredir. Halkı elckir.k 
şirketinin elnden lcuirtar· 
mok için elektrik tesisatının 
Beledi ıenin eline ıeçnıesi 
golundfJ ille adımlar atılmış
tır. 

Sagzn Üpincü Umumt 
Müfettı#mi:in lcıy111etli mu· 
talealarınJtue $Onra ille ma · 

Almanya ile 
Avusturya 
arasında .. , 

Alman - Fransız J 

Anlaşmaları .• 

-==-•• lale surette alınaca;ını. N 

Milletler ziyeti teıviı o• 1av·1c elmiı 
ve bu bügülc gurt davası-

Cemiyetinde nın mavaııa1c yürümeıi go-

da/gagı talılı: bagarmaşlar 
oe mütealcihen Sayın Vali 
wkilimi%in, şerefli vazife-
lerini ödege11lerin göjüsle
,;ne madalyalarını tali/eten 
sonra törene ıon oerilmişti·. 
Davet ile'• Ha'lJa Kurumu 
tarafından çag, pasta ilcra111 
edilmiştir. 

Ankara 30 [ A. A ] -
Alman, Avulturya razete1eri 

Y abudilik konferanaınm önümüz
deki yu içinde Viyanada topta. 
nacatıaı yazıuktadır. Alman pre. 
pafaada Nuıruım kilde aleyhin
deki autkuau de codea Almaa 
raezteleriaın Avuaturyaya rirmesi 
yuak edilmittir. 

İtalyan gazeteleri 
ne diyorlar .. 

Ankara 30 [ A. A. ] -
Alman lktiaat Nazın Paristea 

aynlllllf ve hareketıaden evel 
FraıaAZ Raf vekili ile bir uat P. 
rlifll'üıtiir. Fransız Tıcıret Nazın 

Franuz - Alman iktiaat anlqma 
ıınıo kat'i bir ticsret muahedesi· 

-====-===-==-===-="===:I ne müncer olacatından ve bua
masını mümlcün lcılacalc na
lcı/ oasıtası işi de lıalledil
miı olacalctır. 

Görülüyor lci, ıehrin ilıti
ga,ları ı•niı oll'lllJlcla bera
ber, nihagct gapılamıgacalc 
w altından lcallcınılmıgacalc 
hiç bir iş de golctur. En çe· 
tin erı IHııarılmaz ıihi ıö 
rünen fle ögle gorune ıö 
rüne senelerin derinlilcleri 
içine fQmülüp lcalan iıler 
nihaget yapılmalc ve baıa

dan iki memleket aruuadaki t cı
ri münuebetler üzerinde müait 
bir net ce verilecetinden emİJI 
oldutunu IÖyleaıİflir. 

ltaıyan rueteleri Fransız -
Alman anlqmuaam ebemmiyetiai 
kaydetmekle beraber iki devlet 

aruındaki aiyaal müullebetlerde 
bir defiıiklik olmadıg-ı noktal&D· 
da ıarar etmektedirler. 

Kamutayda 
Müzakereler 

rılmalc istendi/eten sonra Ankara 29 A. A. - Kamu· 
bütün çetinlikler pekala or· tay bugün saat onda Abdul· 
tadan luıldırılabilmelctedir. bailk lD iaı ıa Rbaşk.aıılıt1Dda 
Bizim lcallllatimiz, bütün bu toplanarak 1937 yılı muvazeael 

, umumiyeılne giren dair• bQt· 
iııerin haıarılaca;ı merlce· çelerloden ııenuz ıotaç edllmit 
zindedir. Gün ı•"ilcçe /cana bulunlo Ziraat Bakanlatı bDtçe
atlerimizi daha zigau talc alnl ve onu mnteak.ib mUll aD· 
vige cdilmiı olaralc ıörügo- dafaa kara, hava ve dem b0l98" 

ruz. On ıuluıdar ıeneden !erile harita aıeoel dlrettOtlDlfl 
beri durmadan ileri sürdü· ve imalatı barblye fıbrikalan 
;ümüz iılerin birer ilciıer blltçeleriol mıızakere ve kabul 
fiil ıalıasına çılctığını gör. etmiştir. Bundan 10nra varidat 
mele bize agni zamanda son· blltçeaiolo ve muvızenel umu
ıaz hazlar da vermiı olacak miye kanununun mıddeleriolD 

otunmuş, 1937 bUtçeal he7eU 
tır. umumlyesl reye koaulaıak itti· 

Bekir Sükuti KulaksızoğlJ tıkla kabul edllmiftlr. 

l landa enıel olanların gan-
Spa n ya işi 1 lıı lıarelcetlerlnden flaz geç. 

Ankara 80 ( A. A. ) _ melerini il4oe huyurJulctan 
Milletler cem1Jet1 konseyi Is- sonra ıelıTin ıa v• elelctrilc 
pınya işleri hakkıııdatJ mtıa- dertlerine de temas etmi,ler. 
kerelerlal bitirmiştir. Konser --==-~--....... --== ........ --==-=-=====....,..===-=--_._ 

lıpınrıd ·ki mDcadele1e iştirak Başbakanımız ı Okuyucular::Jıız 
eden ecaebl bOtQo mubablrlerla d" 
ıerı •lınmaa hakkındaki ademı Siyasi bir nutuk ___ ne ıyor 
mOdaıı.ıe .komtteaımn teşebbll· Bir yol ı·çı·n ·. 
ıQaQ memouDIJetle kaydederek S • • ı · k 
tomltede Hl baloaaa devlet· oy ıyece Bir toprak kaymış 
lerln buyolda hiç bir gı7retten Ankara 29 A. A. _ Başve-
gerl blmauıayı davet etmiş ve kil lsmet lnOnQ umumi siya et yolu kapatmış .. 
lspaayol muharebesinde hukuku hakkında blr nutuk Irat edece- Maçlca kasabasından Mer· 
dO•el kıfdeılne muhalif usul· alol istihbar ediyoruz, bu nut- yemanalarhan deresine ay. 
1.,.. muracaat ve açık şehirle- kon bu hafta sonunda söylen- rılan dereyi takip t'den bir 
dD bombardımanı takbih etmiş- mesl lhtlmal dahHlodedlr. gol 'Dardır lci, Erzurumdan 
tir. Milletler cemiyeti tonseyt g~l~n lcogun süruleri, gag/a-
bu içtima devrulnl bitirmiştir. z E L z E L E L E R cılar, ve melcdri ile ıevlc 

93 7 B •• t • olunan tüccar tşgası, /cısa U Çemlz Ankara 30 ( A. A ) -
olmak itibarile hu yolu ta· lzmlr Vd Akhlsardı ye: sarsm-

kabul ed•ıd• Wan olmuştur. /cip ederler. Bundan bir ay 
1 1 evvel gag· an eiddttli g:ı;,. Ankara 29 ( A. A. ) - r ~ 

Ankara 80 ( A. A. ) - Akblsarda ikisi kuvvetli, iki 1 de murlar le.asa baya 011 dalcilc-ı 
Kamutay dQn Zlrut Ye mllll hafif olmak nzere dOrt defa mesafede bir teptciii ıüraüp 
mOdafaa bQtçelerlnl ve varidat zelzele olmuş, nUfusca zayiat 110/un üzerine yı;mıı. dejil 
bQlçealol ve muvazene( umumt. yoktur. hagoanların, inHnların bilı 
ye kanunun maddelerinin okun geçm~ıine mani bir Jıdl• 
ma11m müteakip 1987 bOlçesl N ı·şa n lcogmaştar. 
beyeU umumly81bd kabul ıt· 
mlftlr. Bir aydan heri ıerelc ci'Oar 

Emir 
Abdullah 
Ankarada 

Ankara 30 [ A. A ] -
Manraiteria bOkGmdarı Emir Ab
dullah bu aabab lıtanbula plmit 
ve moruimlo karfllanlDlfbr. Emir 
Abdullah yana Aakarıya ,.ı.. 
..kUr, 

Dojerli ve faal so'ju lıalci köylüler w ıere/c lcıM gol
mimiz B. Ali Alcdöleğin kızı dan ıitme;e alışmıı olan 
B. Bülent Alcdölelcle nafıa hayvanat tJe g11glacılar b igufc 
fen memurlarından "• lcıy müşlcülat çelcmelctedirler. Her 
tr.•tli gtnçlerimizden hayan türlu gidiı ıeliş ve lıcarel 
Na,inin nlıan fö,eni sorgu iılerini selcteye u;rı tan lu 
luılcimimizin evinde hir çolc toprak gı;ınının gol üzerin 
seçğin zewt fle dost/a,1 den lcaldırılaralc chrJin:n 
laıuızril• icra lcılınmııtır. serbestçe gidip ıelm " in 

teminini alalcadar nıaluuıfllt-
Genç çifte ıaadet dil~r. tlln rit:G ıdlTI• Em. Alll. 

ımııtnlırlnl tıl11llc ıdNI•· H"'61ıı 
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. Bu zavallılara hiç mi görünmiyccekıin ? 
Jğduklaı ı gibi felaket içiodc mi ölecekler? 

doğarken ölmüşlerdi. Sefalet, onları, rulaun 
.nden ayrıldığı fÜn terkedecektir. Zav.Jlı doğal"

a ölenler ..• 
- Of 1 Kara bahtım. 
- Baksana, Emin Efendi oflum. Tanımadın 

mı seni vuranı ? 

Onu tanıyordu,. «Fakat nasıl söyleain? Kar· 
deşini, bile bile, nasıl hapse attırsın? Nasıl olsa vu· 
ruJdu bir kere. O, inlerken Faiği de niçill bapisane 
köşelerinde inletsin?> Lakin, vicdanı, içinden gelen 
seı ona cSöyle, söyle•, diyor, c Vazifeni yapacaksın. 
Boyun borcu önünde muhabbetin, kardeşliğin ehemmi· 
yeti kalmaz. • 

İçinden gelen sese uydu; köpüklü dudakla
nnı oynattı : 

- Faik atabeyim . . . 

• 
İntizar ..• Saniye, aaat; dakika, rün; saat, ay 

oluyordu. 
" Niçin gelmedi Emin? Muhakkak birşey 

oldu ona 1,, 
Lambada gaz tükendi. Ziya gittikçe hafifli· 

yordu. Lambayı biraz daha açmayı düşünemiyordu. 
Sıkılıyordu. Nefesi daralıyor, çok: düşünmek, hiç dü
şünmemek istiyordu. Odama içinde, mütemadiyen 
dolaşmak arzusuna kapılıyordu. Çok, hem pek çok 
gülmek ihtiyacını duyuyordu. Bu ihtiyaç bir saniye 
sürüyor, ıonra, ağlamak, hıçlcırmalc için çırpınıyordu. 
• Deli mi oldu ne? ,, Yüzünü cama yapıştırıp 

Eminin yollarına bakıyordu. Karaiı.lık ; ıonauz karn
lılı: • • • Belki dışarısı okıdar karanlık def il 1 Gönlü 
karardı, gözleri karardı da onun için her tarafı kıra 
görüyordu. «Ya, bu mezar gibi odaya, onun sessiz
liğine ne demeli? Emin yok. Niye gelmedi?» Dü
şünce düşüncenin anasıdır. « Vurdular mı acaba? /t 
Bir düg-üm, zehirli bir düğüm . .. :Dimağ burgulandı, 
kalp ııkışb, damarlar katılaştı. Yüzünü ateş sardı. 
« Vurdular mı acaba'? • 

Kulaklarının dibinden, beyninin içinden bin, 
yüzbin ses: 

- Evet, evet; diyor. 
Durdu : dinledi. Alnından, şakalclarından, röz 

çukurlaranın üstünden dimağına bir ağırlık hücum 
etti. 

Sokag-a fırladı. Karakola gidecekti. Nefeıi 
bkantyordu. Topuklarına, diz kapaklarına katı bir 
yorgunluk saplanıyordu. Koştu. Ve adımlarını idare 
edemeden karakolun taş merdivenleri üzerine ka
paklandı. 

- Kız, bu halin ne ? 
- Emini arıamağa geldim. 
- Ha ; şu Emin mi ? Ge~ içerde. 

Onları görmeli 1 Bu anda bıçak yarasile hayat 
yarası arasında fark olmadığı yakından anlaşıliyordu. 
Belki de bu aatırlar batalı! Hayat yaraaı, bıçak ya
ralarından vahim<iir. Bıçak yarası iyile,şir; hayatın 
açtığı yara iltiyam bulmaz. Bıçıılt yarası öldürür; 
hayat yarası öldürmeden, fakat can bırakmadan ya· : 
şatır. Bıçalt yarasını sarın eller bulunur; hayat yara
sına kimse, hiç birşey el atamaz. 

Sefaletin çocuklarını başbaoa atlarken görme
li 1 Emin anlatıyor, Şeküre dinliyordu. " Şek.üre için 
vurdular onu; öyle mi ? » Kör talililer; talisizler 1 
Şu anda taliin cismi olsaydı kim bilir, ona, ne yum
ruklar sallı yac ıklar, onu dişlerile nasıl paraJıyacıkl ardı. 
Şek ürenin parmakları bir bof a:r; sıkmak, bir göz oy
mak istiyordu. Emin teskerede dofrulmak; bağırmak, 
hağırmak ihtiyacında .•. 

Dışarda bir klakson, birkaç kere 1-ıoruldadı. 
Otomobil gelmişti ; Emini hastaneye götüreceklerdi. 

- Yarın gel J 

Cevap yok. Yutkunuyordu. Sanki, göz yaşları 
kirpiklerin arasından yanaklarına doğru detil de di· 
linin etrafından boğazına doğru iniyordu. iradeye 
uyuşulcluk, gözlere sisten perde inz olmuştu. 

Yeri sarsan bir makine çalııması, toprak üze
rinde kayıp giden tekerlekler ..• 

Şeklirenin vücudünü katılaştıran uyuşukluk 
sızıya döndü. Bu sızı her taraftan gözlere hücum 
etti. Göz kapaklarının altında bir acılık belirdi; bu 
acılık eridi ve yaş oldu. 

Nereye gidecek? Öksüzdür, yetimdir. Elin
den tutacak kimse kalmadı. Evine mi ridecek ? O 
eve ki bir zamandır onlarla sef.let araaında perde 
olmuştu. Çoktandır sefalete mezar olan buraaı yine 
sefalete yatak olacaktı 1 

Karanlıkta yürüyordu. Düşmemek için elile 
karanlıfı tutuyordu. Yüzüne çarpan recenio ayazı 

• Arkoıı 'ılaf • 

/YENIYOI.J 

Battal 
ölçü ôletleri 

edilen 
hakkında 

Belediye riyasetinden : 
Ölçüler kanun ve nizamnamesine muva

fik olmadıklarından dolayı gurup ayar memuru 
tarafından battal işaretile battal edilen ölçü 
aletlerinin el altından satıldığı ve bilhassa köy
lere gönderildiği hab~r alınmıştır. 

Bu gibi ölçü aletlerinin alım ve satımı 
ve kullanılması yasak olduğundan halkın zarar 
görmemesi için el altından kullanılmış ölçü satın 
almak istiyenlerin bu ölçülerini alakadar bele
diye memurlarına göstermeden almamaları 
menfaatleri iktizasından bulunduğu ehemmiyetle 
bildirilir. 

Za yı tastikname 

Eski Trabzon mektebi idadl 

Halkevi 

Başkanhğından: 
dördUncü sını!ından almış oldu- Ar kolumuz tarafuıdan 

Keman, piyano, kitara, ban
ğum t11Uknaınemi zayi ettim. co, mandolin sol/eş cunbuş 
Yenislnl alacatımdan zayiinln dersleri verilecektir. İsteyen
hükmn olmadığını nan eylerim. /erin her gün evimiz yöne-

Faros mahallesinden tim işgarlığına muracaatla 

Alay beyi oğlu 

Sırrı Alay 1 

adlarının yazdırmaları ilan 
olunur. 

7-5 

Saya 4 

NEDViN 

İstimlak karan 
ViLA YET MAKAMINDAN: 

' , 

Taksim cıvarında Yeni okul için istimlakina karar verilen 
gayrı menkullere kıymet konulması için istimlak kararnamesi
ne tevfikan belediyece intihaP, edilen ehli vuk~t gayri men
lp .Jllerin bµlunqukları yerlere g'Jderek alınacak yerlerigörmOş
tı1r. !o:ıbı tetkik. ve mQıakere edildikten fQ ua gayrı menkul
lerden tapu ka.rdı 77-42 Kanuou evvel 9~8 olan ve bir adet ga
rajı muhtevi bulunan (500) arşın arsaya (500) lira ve '73 numara. 
da mukayyit Torullu Emir oğlu Mustafa ve CUmUşanell Z&ylm 
Oğlu Bayrama ait (600) metre murabbaı ve halen nataman ve 
katının dıvarları mevcut hane ve arsayada (300) lira kıymet 
koymuşt ur. Sahiplerinin itirazı üzerine 12-5 937 de toplanan 
komisyonun Mustafa ve Bşyrama ait olan nataman hane ve 
arsayı (600) liraya ve garBjı da (731) liraya çıkarmak suretile 
yeniden takdiri kıymet edildiği cihetle istimlak kararnamesinin 
13 maddesine tevfikan keyfiyet mal sahiplerince maltlm olmak 
üzre ilan olunur. M. 2 - 2 

~~ss&.ıvs.s.~:;:;sase::m:!a-,!J-ıııı_s __ - i'-. m~s·~•·aı;;:Ess.~.:~~ 

m Bu sene alacağınız soğutma dolabı t;ı 

1 K~~VöNATOR 1 
[+] 

1 .. .. 
1 

OLMALI 
: Çünkü KEL ViNA TOR 
m 
& fabrikası soğuk hava dolabı 
.. ve tesisatı yapan ve dünya -
J. 

f!j nın en büyük ve en eski 

ifobrikasıdır .· 
.. .. 


