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FINDIK BAYRAMINI Y APT 
k Mahsul Büyük Merasimle Yüklen 

• • • • • 
Dün Belediye Reis intihabı Yapıldı 
ahsinUzer' ilk Fındık mahsulü 
Safra kesesi iltihabmdan 
Yı hastalanan Üçüncü 
ini Müfettişimiz Tahsin 
lam bir tedavi görmek Törenle Sevkedildi 

t bugün şehrimizden 
ak İstanbula gide

. Tahsin Uzerin sıhhati 
çok iyidir. istanbulda 
bir müddet içindeki 

" Bu feyi2li ve bereketli yılda vilôyetinize geldi
ğimden dolayı kendimi bahtiyar addediyorum ... ,, 

\iden sonra eylulda 
demiryoluc.un açılış 

İnde hazır bulunacak 
~daviyi ikmal için tek
~lanbula döneceklerdir. 
Sayın Tahsin Uzere afi· 
dileriz. 

~asan Saka 
/)~ier/i mebusumuz B. Ha 

Salca Tarı uapurile dün 
6Qfdan şelırimize gelmi~tir. 

Haşim İşcan 
Oçiincil Umumi Müfettiş· 
kaımlişa virlik vekile ti 
'ne tevdi olunan değerli 

Valisi Haşim İşcan 
dan gelmiş, vazife-

başlamış tır. 

. Erzurumda 
1~Şaat faaliyeti 

Evelkigün saat 16 da gümrükiske 
lesinde ytJprlan bir tören ve coş· 
kun tezahurattan sonra ilk fındık 
mahsulümüz 60400 kilo olarak 
Yugoslavya. Fransa. lngiltere ve 

Macarisıana st:vkedilmiştir. 

Törende Valimiz Osman Sabri 
11dal. Üçüncü Umumi Müfet•ış 
vekili Haşim lşcan. şehrimizde 
bulunan mebuslanmız. Kon~olos
lar. umumi müfettişlik müşavirleri. 
Parti ve Belediye meclisi Ticaret 
Odası. Borsa reis ve heyetleri. 
ihracat kontrolörü. ihracat tüccar
ları ve binlerce halk hazır bulun 
muştur. 

Evvela Halkevi bandosu İstik 
lal marşmı çalmış ve bunu müte
akip yeni mahsulü ihtiva eden 
kurdelah çuvalm kurşunlanması 
Valimizden rica edilmiştir. 

Osman Sabri Adal bu teklifi 
memnuniyetle karşılarnış ve 

:rzurum .[hususi} Lala
. Parkının Belediye ci· 

aşağıdaki nutku irat eylemiştir. Kıymetli Valimiz Osman Sabri Adal 

'· bayük bir mektep. ValiAin nutku 
1117Jevi. Hava Kurumu 

''~siy I ksuretileyeni ı Ba toplantıdan bilistif adı a~ ma k " - / ,_ · . 
~err · · lınmıeotır bir aç ıo:z sog eme" ııterım. .. eve ıçme • .,, . . . . 
~eru Kolordu dairesi 1 Karadenı%ın çolc lcıymetlı 

ft>;~ b h ft r d uc dünyanın· en makbul saydığı 
•. u a a zarım a . / b /ı ı· lor . . kuru megua o an ue u ava ı 

it) d~nun yenı daıreye nin ilctisadt hagatında müsbet 
Q~ esme başlanmıştlf. ee müessir bir rol o!lnagan Fın. 
~ttişi Umumilik te ta- dık mahsulünün bu yıl çok be. 

/lf rtıe~ bitm~ş. !"obile tah· I relc.etli v• feyizli olmasından 
-1 ~ ıste~mıştır. . .. .. halkımız v• hepimi% ıeuinigoruz. 

l'I_ ~lkevı ve yenı buyuk /ç v• dış piyasalarda fındık 
' İ \· 1flşaatının teşrini evvel malısulünün sürümünü temin 
~ 'flasına kadar bitmesi için lıükumet cidcfi olarak meş 
· ,1 11~ahhit tarafından taah- gul bulunmakt:ıdır. 
·~ Olunmuştur. Karadeniz sahil bo9unc1J. 

Yen; gölün kenarında teşekkül etmiı olan Fındtk _Ta: 
1> bu otel 40 odalı. rım Salış Kooperatifler faalı~etı 
~ed, . . . ııçen seneye nazaran çok uerım · 

A ta 'dıt salonu haVldır. lidir. Mesaileri fit: ıag"etleri 
I ' ~~ı/ tı en son konforlu takdıre ve şükrana layıktır. Bu 

\ ~~ştır. Hükumet bu teşelckülLeri11 müstahsiLlere fagda 
ılf ~tf. ıçtn iki yüz bin lira tt.min edeceğine kani bulunan 
~~ 'ettni~tir. Bu muazzam Ticaret Vektileti bu kooperatif
~ ~ · Crzuruma dad spor- /ere azami alcika ve muzaharet '"J \,,'>o seyyah celbedecek bahşetmektedir. 
/6' ar güzeldir. Hükumet merkezlain fındı· 
~ ViJlyet hükumet kona· ;a verdiği ehemmiyeti tebarüz 
;' c.15 b" /" {."' . ettirmek için şuna kaydetmek 

t"11> tn ıra sar ııe yenı . . . . _ 
torn · d"I · d'r uterım kı, ıeçtnlertle Beşıkdu-·lf .. ır e ı mış ve a ,,. k "'oh . . _ . . zündt toplantuını yapan Fllldı 

JI' l ~rı sısı taka_rrur e_tm~ş~~· kooperatifi içtimaında Ticaret 
~e ıırum Vılayetı a ı- Vekaletini temsilen lıaztr bulan 
°'fCI Flşka(e. ..Hasankale du;um ıibi bugür.lerde toplan

ıJi' \ ~ lr>, lspır hukümet ka ma.sı mukarrer bulanan buradaki ..,,, 0~aklafl bitmiştir. kooperatif içtimaında da aynı 
yl ~''er dört kazada ayni sıfatla bulunacağım. Ve netice· 
I' ~'»ette bulunmakta olan den merkezi haberdar edecealm. 
il ~Ol)Jet konaklanmn son- Vilciyetimiı dahilindeki /ın-

1 ~,•ra kadar bitirilmesine Jılc mahsulünü~ ıagıatıız ol~rak 
fl/"1lJlttıdır, pigaıalcıro sevkı ve mııtcıhıılle· 

rin mutazartır olmamaları için 
l<iıımgelen tedbirler alınml$ ve 
hükiırnet le,!t.ilatuıa icap eden 
emirler verilmiştir. Agruzamanda 
bugünlerde ayrıca bu mevzu 
üzerinde bir de beyanname 11eş-
1etrnelc ı1zreyiz 

D ğer mühim bir no (taqı 
ıurada kaydetmeden geçemige· 
ceğim . Her salıada olduğu gibi 
ticaret lıayrıtmda ticaret ahlakı· 
na kıymet ve elıemmiget ver· 
mek ve üzerinde lavakkuf etmek 
lazımdır. Hıgle ve hud'a karrı 
tırarak çürük çarık bir mulz 
piyasaya sürmek memleket ikti. 
sadigatım kök.ünden baltalamak 
demt:ktır. Bu f e1t.a yola sapanla 
rın zararları galnız kendilerine 
değil, cemiyete tıe devlete de 
dokunur. J'rabzon•n çalışkan 
fit temiz evi<itlarrnı bu şaibeden 
tenzih ederim. 

Diğer taraftan şuna da 
kagd•tmek isterim ki, insanlık 
ailesi, beıeriget milletler arasın 
da ciddi ôir •mniget buhranı 
ıeçirmektedir. Güzel yurdumuzu 
garının tehlikeli hadisatından 
uaak bulundarmak için çok 
i<uuuetti Lulunmak mecburiye· 
tinJegiz. Ne demek istenildiği 
m•/ü,,.anazJur. 

Bu bereketli gılda halkımı· 

zuı eline aeçecek serveti çok iyi 
kullanması ve muhafaza etme· 
si de şarttır. Trabıonun gayretli 
evlatları eminim lci, tabiatın 
bıı cöumertlitinden ve emekle· 
rinin karşılığından <uami idi· 
/adı cdıcıkltrdir. 

Bu /eılılt " b.,ılcetlt 1ıld1ı 

- - ----
Viluyetinize geldiiimden dolayı 
kendimi bahtıyar adde.diyorum. 
Şu dakikada bu çuualı kurşun. 
/arken bu fındıjın memlekete 
ufur ve refah gf!firecığine ina· 
nıgorum. Gi.·iştiğfoiz işte ma· 
va/fak olmanızı candu11 dilerim. 
Büyüklerimizi sopgı ile anar 
hepinizi muhabbetle selciml•rrm. 

Sevimli valimizin alkış· 
/arla kar~·ılanan bu nutkun· 
dan sonra davetlilere don 
durma ikram edılmiştir. 

Saat 17 de çuvallar için 
deki yeni mahsulün istif 
edildiği çapar/an motorlar 
çekerek limanda bir tur ya
pılmıştır. Törende hazır bu
lunanlar da motorlara bine
rek tezahurata iştirak et
mişlerdir. Baştanbaşa bay
raklarla süslenen deniz ve
saitile Aksunun etrafı gezil
miş ve Aksu üç defa çaldığı 
düdükle yeni mahsulü geti
renleri selamlamıştır. Vapu 
ra çıkJ/mış ve Necmiati ya 
rış kayıklarının taşıdığı ipek 
torbalara sarılı yeni mahsul 
birinci kaptana hediye edıl
miştir. 

Vapurda Ticaret odası 
tarafından davetlilere limo 
nala ikram edilmiş ve bir 
müddet görüşüldükten son· 
rd dışarı çıkılmıştır. Aynlir
ken, Aksu. Valimizi ve Üçün
cü Umumi Müfettiş vekili 
Haşim lşcanı. Mebus/arımızı 
ve yeni mahsulü getiren va· 
tandaşları düdük çalmak su· 
retile ugurlamııtır. 

OLUŞLAR: 

İyi Ses, 
Fena Ses 
Şelıirde oturanların sinirle

rini g!irülti.iden kuı umak laıtm · 
dır. Umumi harp n,..slınin bizzat 
gördü~ıi kanlı manzaralar; bun
ların tekrar edilmesi ihtim:ıli 
kabusu; dar sokr.klardan kelle 
götıirür gibi geçen otomobil, kam 
yon ve bisiklete çarpı/mu korka 
farı, elektrik ve buna benzer 
ş•glerden duyduğumuz ç .. kinme; 
vazife ve g~çint tdızlik./ .. rfe si 
nirler zat.!n kô/i de;ecede ger· 
gi1tdrr. Bu kadarı Y"tmiyo~rnuş 
gibi oirde lı1ıumsı.z sesleri« hır 
pulamrsak halimiz nice olur ? 

Müzik, ,Jb ·tlt gıiul şeydir; 
fakat ga11gara olduğu zaman 
değil; lwkikaten miizılc ,,fd,ığu 

zaman .. Yalnız adı mü:ıık oları 
sesin bilhassa lıopıu liirürı mü 
balıiğalı çığlftkanlığına g,.çti;;.:ten 
sonra uzun zam;ın dinlenebilme 
si icin i.ısanı~. lwla O<'gıı 11e 

demir sinirli olması bile yetmrz/ 

- A,kaııı ikid~ -

Hakkı Tuncav 

mm &:'nıaaats: :wtaw 

30 Ağustos 
Hazırllklan 

30 Ağustos hazırlıkları
na hararetle devam olun-
maktadır. Hava Kurumu 
tarafından teşkil olunan 
tertip heyetleri dün saat 
16 ve 17 de Valimiz Osmaıı 
Sabri Adalın Başkanlığında 
toplanarak kutlamı pro
gramı üzerinde göri ş nüşler
dir. Bugün de yine Valimizin 
riyaseti altmda Kızdayda 
esnaf cemiyetleri mümessille
ri toplanacak ve aynı mevzu 
üzerinde görüşülecektir. 

Bira 
BuR"ünden itibaren 

16kuruş~ 
Bira fiatlan iizermde 

mühim tenzilat yaprlacağ1nı 
evvelce haber vermiştik. 
16 Ağustos tarihmden ıti · 
haren memleketin her ta· 
rnfmda b:r şişe bira 16 
ku uşa satilacaktır 

Belediye Reisliği 
Temel Nücumi Göksel 
ittifakla Reisliğe seçildi 

Trabzon Belediye reis
liği. evvelki sayımızda da 
h•ber vermiş olduğumuz 
gibi mansupluktan tekrar 
intihap şekline dönmüş 
olması üzerine keyfiyet vi-
layet makamından Bele· 
diyeye bildirilmiş ve inti-
hap hazırlık/afi başlamıştı. 
Parti reisi tarafından yapı-
lan davet üzerine dün 
saat 17 de parti idare he
yetile belediye meclisi azası 
parti salonunda Valimiz 
Osman Sabri Adalın hu 
zurlarile bir toplantı yap· 
mışlardır. K;ymetli Valimi· 
zin toplantı maksadını te
barüz ettiren güzel sözle
rinden sonra parti reisi 
Ruhi Ural tarafından key· 
fiyetin etraflı surette izah 

Hayrettin Ziya 
Maligı Vıfcaleti Temyiz 

ye teşrihini müteakip gizli 
reyle yoklama yapılmış, 
reylerin tasnifinde beledi· 
ye meclisi içinden Temel 
Nücumi Gökselin 10. Mah
mut Muammer Yaflmbıyı
ğın 6. Seyit Gündüzün 1 
rey aldıkları anlaşılmışp 
meclis haricinden Sülev
man Mahir Durukan da 6 
rey almıştlf. Netice itibarile 
Temel Nücumi Göksel ek· 
seriyeti ihraz etmiş ve 
namzetliği tebaruz ve teayyün 
etmiştir. Öğleden sonra saat 
15 de belediyede Valimizin 
huzurile yapılan toplantıd• 23 
reyle ve ittifakla Temel 
Nücumi Reis seçilmiştir. 

Arkadaşımızı tebrik eder 
hayırlı muvaffakiyetlerdileriz. 

Yangın 
Evallti sabah Soğaapazarında 

Komisgonıı azalılına tayin olu
nan üçünrü Um. Müfettişlik 
Maliye Müşaviri delerli hem· ıekercıi ZiyayA eit şeker fabrikaı.ı 
şerimiz oe lcıgrnetli t:ıhrir aile- baca:undııa çıkaa ateş yüzuncen 

rnizden Hagrettin Ziya 1 alug alııaııf, yıldırım süratile yugıa 
bıı akşamki Tarı v-.ıpuıiltt şeh· 

yerine yetişen etfai ycmizin • azı rimizden ayrılacaktır. 
Gelenler aok•aolarıaa rağmen şr.yaci tak-

dir ga ıreli neticesinde sirayelir.e le Bankası idare meclisi 
" acydaa vermeden söndürülmü~lu. 

azasından Ali Becil Pulat, 
kıymetli avukkbmız Azmi 
Özer, Iğdır tüccarlarından 
Firu& l~imiıe ıelmittir, 

Valimiz Osman Sabri Adal 

hıdite yerioe gitmiş 'e icap edeQ 

ımirltri wrmiftir. 



D • 
1 k 

. 
1 

Doktor 
y o r 

~~~~:n:11111m:=::m:m•liM~ 

Toz e Ciğerlerimiz 
Kendimizi sokakların 

tozl rından r.asıl koruy~· 
cajız, Biz doktorlar her gün 
şehirlerin h·ıvası tozlar tJe 
dumanlarla b,.rbat ediliyor. 
Digoruıda buna hiç aldıran 
olmrgo" ve /ıu söılerimizitle 
uel alıp gı)liiri'iyor. Fakat 
toz 'a,. dumanlar yine ha a· 
da kalıuo". Diyeceksiniz ki 
tozlu clumarılı havadan bi
z~ ne ) Cevabt.rı,· derizki 
tozlu dumanlı Hava C;ğer
lnimizr girer hagatzm1zı 
tehUkege kor, toz ar güne-
sin biz'! {!elmesinede mani 
olurlar. O zaman güneşin 

görünen ve görünmeyen 
zi11alarından da mchrum 
oluruz. Bund1n başka hava· 
da zehirli gazlarda vardır. 
Mesela kilor, Amon~ak 
gibi. Banlard'ln başka kö
mür tozları. toz haline gel
miş taş parçaları, her za-
m!Zn havamızın içinde güz
melctedirler. lşte biz gör
meden hunları pek ala yu
tarız. Maden ocnklarında 
çrılışan am'!lelerin bir ço
ğunda (Anfizem) denilen has 
tıılrğm çok. görülmesinin se-
hc6i Toz '•rdır. Böyle has
t•far iter an 'lJereme müs
teittirler. 

Bunlardan başka haoa· 

mütevellit bir çok h.astalık
la r olu.ı;or. d.:ı., orada ~alı
şan hayvanlarda bu hasta
lıklar zörülmüyor. Sebebi 
c.raştırılmış neticede hay
fJanların bnru.nlarından ne 

fes aldıkları go.yesint! fJQ
rılm ştır. B 0 dcnimizdt! bir 
çok bekçiler daha ardır ki 
hunlarda dışaTdan içuiµP. 
giren .11abancı maddtlere 
mukavemet ederler. Onlarda 

kanımızdaki b :>yaz ı;uvar

l klar iie lenf ukd~le1idir. 
Tozların bir başlca türlü 
tesir eri de v 1rdu. Bunlar 
Akciğerlerimizin h~r hangi 
bir noktasındıı birilcirlerse 
orası ağırlaşır. Vücu~ bun 
ları oradan atmağa u.jra 
şırki, onlorı ya be11oz kan 

damarları gallariyle sürük
ler, fJe yahuttJ balgam!" 
dişarıga atar. Toz lar ciğer

lere girer, yerlt'!şirse ya'Daş 
yavaş solumada biçimsizlik 
haşlar. O zaman nefes bo · 
zukluğuna karşı gelmek için 
kalp kendisini çok zorlar. 
Yorcılur ve sonrada bozulur 
Ha'Vanın tozluriyle kirlenen 
Ak ciğe,. 1er, artlk işlemez 

olızr. Sağlık mukavemeti 
azalır, neticede husta tJerem 
olur. Bunun için büyük şe 
lıirlerin hav'.lsım lenıiziemelc 

da nebati 'tozlarda '(la.rdır. 
Testere talaşı, p:ımuk toı
ları ve saire gibi. Şu lıt1.ltie lazımdır. Brlgiik şehirlt:rde 
tunı..n çaresi netlir? Yapa- oturmaya mecbur olmayan
c11ğımız en emin çare tabii j ı11rın kö~l~rtie ot~rmalurı 
nl'fes almayı öjrerımektir. çok sıhhıdır. Çrınku bura· 
Yani burundan nefesalıp /arda hava daha temiz 
ufoe burundan vermelidir. ve manzara dah.:ı. şirindir. 
Bu halde burr.and;ın ntfes Şair Sadijin dfdıgi gib;: 

alan bir kimsenin ciğerlui 

tehlik~de değildir. .5ehebi ele 
buramı giren htıvanın için· 
deki tozlar bıırnıımuıun içi
,,; örten zar, Rııfuiet, sü
mük kılları gibi manialar• 
tesadüf eder. Taha/ dt!gil· 
m;dirki maden oc klarıtttlı 

~lışan amele/erde tozdan 

Ye$il ağaçlarıtt goprağı 
Akıllı kişinin gözünde bir 
defterdir; Gir temiz ha.'CJa 
okganusuna, kurtul bu pis
likten. 

Dr. Kazım Güler 

.. ~l::t:l .. ıg:t:;ell;:tı:;aı~::sJ;::.9.:SJiid:l•R:t::a~~ı::t::a~~~~ 
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* Yazan : Hayrettin Ziya * p_::,..E~ı~E:aa.J1 

Süleymanm göğüs kılları arasında mahiyetini 
anlıyamadığı bir serinlik belirdi, Oradan etrafa doğ
ru bir uyuşukluk yayıldı. Terliyordu. O dakikadaki 
düşüncesi sadec ~ağabeyini hükumete haber vermek 
vlmuştu. Ertesi sabah erkenden şehre indi; ''akıl 
hocası,,na danıştı ve bir hafta sonra bir meşhut 
suçla ağabeyini hapsa atbrmağa muvaffak oldu 

Mahkemenin ağabey aleyhinde hüküm ve;me
sine rağmen ihbarından dolayı ikramiye yerine 
"kardeşinin parası olmadığı, satılan mallar da para 
etmediği için şimdilik verilemiyeceğj... "cevabını al
pl" İnanmadı. Şehirdeki kadına bir çarşaf vadetmiş
ti. Dişlerini gıcırdattı . 

- Sakladı hergele, diye başladığı küfürlerine 
devam ederek köye döndü • 

Yeni Müdür 
Nahiyenin akıl hocası, avukatı, bankası Hü

seyindi. Hükumet kapı"'ında iş gördürecekler ona 
müracaat ederler; kazada, vilayette takip olunacak 
muameleleri ona verirlerdi. Hüs~yinin tuttuğu işin 

onu geleceğine inanmıyan yoktu. Onu, nahiye mil· 
dUründen yüksek görürlerdi. Gelen mlldür Hüseyinl 

hbAp olur, on~ hUrı:ııet ederdi~ ' 

İyi Ses, Fena Ses 
Baştarafl birde 

P('(rka aksedip bütün bahçeyi 
gürültü pana.11iri haline koyan 
seslerden kahveninki birkaç gün
dür, hamdolsun, o kadar tırma. 
lamıgor. /;/endim, böyle yerler 
dışarı verecekleri sesleri kanım 

ile belli •dilen çerçevll dahilin
de, yani ara ile 'L!e igi cins ses 
v?receklerdir. Oraqı anladık, 
sesin iyisi hangi,idir ? Mesela, 
Ankara rad,qo;1ında dalıi söylfl! 
nen 'Şahane gözler,. şarkısı kö. 
lii müdür? ,)°esin iyisi odur kJ 
zevki didiklemez; bedbinlik ve 
mPylıan• aşkl aşılamaz I Yuka 
rıda ismi gP.çen şarkı ve benze,-. 
leri çok yüksek bir makama. 
malik olurlar ve gayet güzel 
icra edilebilirler. Neye yarar 
izbe, loş ve örümcekli bir mey

haneyi yemyeşil bir yayladan 
duhn fuah g?sfertlikten $Onrr, 

Bunların lıaı;ranları olabilir. 
Belki hepimizin onlarla aouna 
cak zamnnla,.,mız da bulurıabilir. 
Bunlar ş 1'ı~i lir, şahsi olarak 
giderilir. Hl'rkesin her zamanuu 
iniltiye boğmanm manası olmasa 
gerektir. 13iz, An ~ aı'tı radyosu· 
nun bu hususu göz önünde tu· 
tarak alaturka programından 
kötü kal.ted~ki sesleri atacağını 
ümit ediyoruz. Nitekim, alaturka 

neJrigatlan önce çalınarı bazı 
alafranga parçalar var ki çok 
güz:'el.. r'orgrınluğu bir tüy ha. 
fifiiğile siımeğe çalışıyor. Hal. 
kcoimiz, iyi ayarlı olmak şarli· 
le, bunları lıullcLmıza ögünere'<. 
dinletebilir. Alaturkadan en çok 
halk türküleri olmak iiz~re 
alaturka pılüklar da çalınabilir. 

Ala/ ranga pılakların çok iyisi
ni seçmek lazım I Her f renk 
gırtlağından veya parmağrndan 
çıkan se$in iyi olması Lazım 

gelmu. l:Jilükis, bazı kendi dil· 
Lcrile söylenen biçimsiz şarkılrırı 
hiç dinletınemelidir. 

/gi pılô.kların meydan · çık. 
1nası ıçin, partinin veya Dahili
ye Bakanlığınırı filmlere olduğu 
gibi pılô.klara da kontrol kog· 
ması nt1 kadar iyi olurdu: Kam. 
bur güfteli, çolak besteli abıır· 

cubur şarkılar zevkini dejenere 
etmekten alıkonurdu.. Her ağzı· 
nr açan, pılija istedizi sesi na
.ıl verir. 

Biz hürriyeti, herkesin isle· 
diğini, istediği şekilde yapması 

manasında bilmiyoruz. Rejimle
ri disiplin köklcıtirir v.: geliştirir. 

Şehrin gürültü çıkaran ger· 
ininden biri de Pannrmmı aile 

brılıçesinin kapısından sokağa 

dökülen kürültülü sestir. Bunun 
ne lüzumu vı:r ? O sesi dinli 

yecek/er, beş yaşındaki çncuk 
tan (/) sakallı ihtiyara kadar 
bahçeye giriyor z.aten. Bu mü· 
nasebetle şunu da ka_qdedeyim ... 
Orada, bir arap kızı mı nedir ? 
bi,. kıralrçe "icrayı sanat,. edi 
yordu. Ve, bir iki başı dönüğü 

güldürmek için bizim o güzelim 
halk li'irkülerimizi aflatıqordu : 
"Yan galejek diya şafta şafta 

lamla/ar yakar,, /şte bu seside 
sokağa Vf!riyoruz l~iftiğime gö. 
re bumı terennüm eden bayan 
gitmiş. Aman ne isalet olmuş ! 
dir da 'ıa gıdmemek üzere Allalı 
''sdıimet,. versin ! 

8P.ledigenin üstü çinko kaplı 
temizlik urahalarr da bir haylı 
gürültü çıkarıqor: kapaklar tah
ta ile değiştirilirse ıfiderilebilir .. 

Türkiyede 

Matbuat 

Rejimleri 
Matbunl Umum Müdürlüğü 

müşavirlerinden çok değerli ve 
çalışkan ilim adamımız Server 
lskit'in kıymetli eserinin çıkfrğı· 
nı gazetelerde okumuş ve gör 
mek arzu etmiştim. lnsun igi 
arzulurınl eide eder: evelki gün 
matbaada bu mavı ve tombul 
fikir megvasını görünce hemen 
kurakltJdırn, gözden geçirdim, 
onu okşadım. Büyük kLtada 
1250 sayfalık bır eser. Beş yıl 
yılmaz va tükenmez bir sabırla, 
tozlu dolu.plarm uçuk renkli 
dosyaları arasında bir ipek. bö

ceii azim ve gagretile didinen 
saym bilgin sonunda bize bu af. 
tın koza!Jı armağan ediyor. Dört 
_'kısımdan ibaret olan eser, Tür
kigede matbuatın geçirdiği dev. 
rimleri f.lesikarlarla göz önüne 

koyugor. 

l:Jize bir kelime öiretenin 
kölesi oluruz. Bu dalgın ve olgun 
cilt bize, bütün insanlığa nur 
veren bir müessesenin Türkiye 
glidLzını bulutlardan kurtarıyor. 
Düngada en çuk öpülecek eller 
böyle ellerdir. Bu eseri okumak 
ilk işlarim arasındadır, 

Hakkı Tuncay 

Babası meşhur ağalardandı, Hüki'lmet değişe• 
lidenberi kendi adını "Hüseyin ağa,, tarzında söy
letmemek için elinden geld;ği kadar gayret edıyor
du. Buna rağmen menfaatlerinden fedakarlık edemi
yordu. Akıllarının ermediği zamandanberi çalışma
dan kazanma~a alışmışlardı. Ağalık ünvanından 
vazgeçse bile, bu menfaatlerden geçemezdi. Dedesi
nin evinde hapisane bile mevcut olduğunu rivayet 
ediyorlardı. Düşmanlannı, muarızlarını, menfaatine 
uygun harekette bulunmıyanları döver, söver, hapse 
atar, hatta öldürürmüş. Ağanın bağladığı aylıklarla, 
gönderdiği körpe kadınlarla, hatta uşak adı altın
daki gençlerle dili tutulan, kolları bağlanan nahiye 
müdürleri, kaymakamlar ağız açamaz, el kaldıra
mazmış. Evden eve genç kız, delikanlı gönderilemi
yen devirlerde derebeylik hayatı yaşıyan dedeleri, 
nahiyeyi eviyle, tarlasiyle, çahlığiyle, yaylasiyle muh
telif vesilelerle baştan aşağı denecek derecede elde 

etmişti. 

Hüseyin, sinsi zekasiyle, dededen kalma mülk
ler üzerine yenilerini ilave etti. Rusyaya sefere gön
derdiği takaların taşıdığı kaçak mallardan eld~ 
edilen servet, mevcudu çoğalttı. Büyük harpte mu
hacir gelip dönen hemşehrilerine faizle para verdi, 
mısır sattı, Fakir köylü borcunu ödiyemediği için 
alacaklarının üstüne yeniden faiz koydu. 

Hüseyinin nikahlı ıki karısı vardı. Medeni ka· 
nun çıkacağı sırada para ile, zorbalıkla bir türlü 
elde edemediği ikinci karısını nikahlamıştı. Yaşı 
oldukça. ileri bulunmasına rağmen iki sene sonra 
gözüne kestirdiği fakir bir kôylü kızını, hizmet gör
mek bahanesile, evine aldı ve nikahsız karıları ara-
ına koydu, Bu genç kızdan bir çocuk olmuştu. Çok 

r b vµrdu · e de söz eçiremedi· kanuni b 
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Muaşeret bahisleri: --
Etvar, Vaziyet, Selarrı 
insanlar Çekingen ve içi11 işe selamfo bnşlafl~n 

ya Add ve teamüllere vu· Selam vedlirken bat si 
• 'f f11e 

le.uf su:dakları Dolayısile. oücadun biraz öne etl .. 
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b.ızan garip Vt! beceriksiz ve aqni zamanda ;nülte~l Je 
~azigetler Glabilirler. insan n~ bir kaç sö~ il&vesı 

••• qıirürken nasıl vaziyet crıizdir. Bir birlerini ı;Ji· 
almahdır. yan iki kişi t.10/da ge · 

Tabii bir tavrile .lJÜTÜ- ğerluine tes:ıdüf ettij:~'. 
melidir. Otururken bir sa- zaman ciurmalcsizin se a ~ 
fona gıTlp çıkarken hep laşırlar. Şu tJazigett~ b;/İ 
tabii t<ıvır takınmak icabs- evvel selamı küçük rıı1• ;5i 
d {' lı kk k le' l . .k . . d h1' er yarusz mu a a tır ı. o an flt!rır ı ısın en 'dl 
{ Çok defa ya';' lış olarak ) gDşlı ise efJvela genç sefat~ 
İnsanın kıya/ eti ve zavohri verır erkek selam cerffl 0t 
Mane'(Ji mez:yelleri1r. bir ıçın şopka.sını kaldır~:, 
miqar ofrırak teleklci edi Başı;ı!rı üstünde biraz tııkıs· 
lir bunun için kıgııf et ·ve ve ıoucudunun yuknrı (OfP 

vaıigetimizin nohanlannı mınr da hiraz öne eyer st·~· 
bilmt>k tashih etmek iqile verilen zııte. n! derece 

1
1, 

rini oJıp muhof aza eylemek tir~m gösterilmek fste~d 
lüzumu kendiliğinden m 0 ,1;- gors.ı bu harel.:~tler d~ j 

dana çıkar. el var ve harf.kat d rin 9' prlır. Selam Jaı.~,. 
serbest, se,.i ve mutedıl ol- kuçukler t:ıru/mdafl cerı 0~ 
malıdır . Durutac k olursa o :afi'·~· 

V acut d ğ11ı baş .ı u car- el sıkılır. Bunun için gcı ~· 

~ 
1 

da tutulmalıdır. H eyeti sek mertt>bede lulunafJ } .. 
umunıigede hiç bir caliyyet hrs euve/a elini uzJiıf. 
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711? hiç bir gerginlik görül- kek şapkasını elinde tol f· oı 
memeiidir. Sokakta. şarkı ğu halde uzatılan eli ıot~,,i 
söglt.melc ayıptır. Terbiyeli Şahıs şapkasını gi.tJrTle~'er 
bir kadın sofcaktıı vak.ar reca ederse duhal 8'{,,. 
ile yürüqerek hıç kimsenin aksi takdirde şapkayı e;

0
;. 

yüzüne bale.muz. sokakta ta- de tutm~ga mccburd~f· ~#( 
nıdıklarındcın birisine rast da toplu olarak b:r f' 

gelindzği zaman gürültülü arkadaştı rast gelinirse :!. 
bir surette sevinç gô'stermek le.adaşlarını şap fcasigle r· 
c.1iz değildir. Ve yol üze- lamladığı zaman diğe'. ;0, 

rinde uzun müddet durarak kadaşların hepsi ele ugnı a' 
konuşmak ve hal kın gelip d le / ka' man a şap a arını çı pd 

mani olmu:k ta rak selcim 'Oerider. s0,,. g çmesine 
kabt1.lıktır. 

Oturmak ) Biıtie otu,. 
mak adet• garı yatmak. gi
bidır. Vturulduju zaman 
ne sandalyenin ucuna iliş

meli ve ne de koltuğun ta 
dibine kadar dayanmalıdır, 
Mu1Jtızeneii, Dik ve müna-
szp bir surette dirsekleri 
dayayarak otarmak ikiiztı 
eder otur11l•n yerde sallan
mak sayıısızlıktır. 

Selam ) Bir fJega bir 
kaç /cimse ile ihtilat fJeya 
resmi bir surette tanışmak 

ehemmiyet vermemek rıt 
ketsizliktir. 

·ırı 
Bir birlerini ta.uyarı ktbif 

seler bir gün.de yalrıtl a~ 
defa selamlaşırlar o ~el' 
bir birlerin~ teud·if ~I-~ 
lerse selô.mle1maga /rJ bi' 
yoktur. Ejer tanıdıjtfl11 /JI 

kadın llaılcalarigle ~~irsi 
giderken tesadüf e.J'. ıeJ 
(Belki sılcılır ümıd1!1,6• 
Görmemez.liğt! gelT11ek f1I 
şeret ilc.tizasıdır. 

Dr. Kazim Qfj/et 
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t o 
bası olmadıkça «kütilğe» geçirmiyorlardı. fa1'.8~jl)' q 
boş durmadıi zekasını bu sahada da gösterdi. 1 Jı~ ~I 
ci karısını çocuk sahibi olmağa icbar etti. B~" ~~ ~ 
doğan çocuğu nufusa yazdırırken ikiz gösterdı. d' d 
suretle bir yaş geri olmakla beraber iki çoc\l~ 
nufus kaydına geçmiş oldu. ii~' ~ 

Deniz kenarındaki büyük evinde oturur,. ~e~ 
lük şeytanlıklarına planlar çizerdi, Günde bıt ~i)e 
olsun köylülerin iş takip ettikleri saatlerde rııı ,~ 
müdürü odasına girer, müdiirün karşısında b

9
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bacak üstüne atarak konuşurdu. Müdürün s0~~ıt· 
çıktığı zamanlar ne yapar yapar onunla karŞ1111ııııt 
bir hayli yüriirdü. Gülecek mevzular açar, beJ1l 0ı 
dürü güldürür, hem de kendisi kahkahalarla gtil~~~· 
Görenlerin, Hüseyinle müdürün çok iyi ahbap 01 

!arına inanmamaları imkanı yoktu. 

"' Yeni tayin edilen nahiye .. d" ·· .. 1caı9 ı·İ mu urunun J~r 

olduğunu haber alan Hüseyin, birinci karısııı l 
hastalığı hükumet tabibine göstermek bahaııe5 ııV• 
kaza ya inmişti, Doktora gittikten sonra 1cat

15
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yanlarında götürdükleri kızı Fikriye ile birli~te ~o· 
rabalarından birinin evine bıraktı. Yeni nabıYe 0t~ 
dürü Cemali araştırdı; buldu. Akşamki pazar JJ1 jÇe 

rü ile nahiyeye gideceğini öğrendi. Onu kendi et/ 

davet etti. ıce.d'' 
Yeni müdür çok gençti. Nahiyeye şimdiye }tı~' 

böyle genç müdür gelmemi~ti. Hü.seyin bıyık .~ gof 
dan güldü ve içinden °Biz ne kaşerlenmişlerirı• ,,l 
dük, Böyle ağzı süt kokan çocuğu iki günde 
cuma alırım •• diye söylendi. ~tl 

- Nahiyemiz çok iyi yerdedir. Meınnuıı 
akını 
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ındık Ağaçlarını Ayıklama Anc 
Güz Bitiminde Yapılır .. 

k 

L Bahçelerimizin bazılarında ve hele ağaç- Hiç bir ağaç kendi kendine yerini bu!a
~. kütükleri eski olanlarda ekseriya ocaklar maz. Buna fındığın durmadan fışkın (piç) ver
~ \'e ocaklardaki ağaçlar fazladır . Öyle bah- mesi engeldir. Bune!lan ötürüdür ki onları henüz 
ftler vardır ki ocaklar arasındaki açıklık iki fidan iken başlamak şartile yaşlandıkları zaman 

bile değildir ve öyle ocaklar vardır ki içindeki'da ve her sene terbiye altında bu!undurmak gerek 
'hçlar - irili ufaklı . otu7.u geçer. Bu halde tir. Buna köylerimizpe seyrekleme, a vıklama, 
,._çlar ve fışkınlar birbirine çok yakıııdır. İç temizleme, budama, kırma. gibi yer yer başka 
~ gİnniş, ya biri ötekinin üzerine abanmış, başka isimler verilmektedir. 
~tniştir veya birbirine sürtünerek, kucak- Verilen isim ne olursa olsun esas, ağaç
~rak yükselmiştir. Böyle büyüyen ağaçlardan ları seyrek ve serbesl: bulundurmak, birbirine 
•e fidanlardan hayır beklemek hatadır. Çünkü zarar vermiyecek halde yetiştirmektir. Mühim 
~§hur sözdür: .. Şalgamın ancak seyreği iri ve büyük olan bu meseleyi zamanı gelince tek
~l.lr. ,, rar ve dah~ geniş kurcalayacağız. Şimdi şunu 

Sık yetişen ağaçlar iyi büyümez, fena söylemek istiyoruz ki fındığın terbiyesi mühim
hlişir. Bedenli olmaz, cılız kalır. Muntazaman dir, biigiye, tecrübey"" ihtiyaç gösteren bir iştir. 
l)i tnahsul vermez, verdiği de eli, avucu dol- Gelişigüzel yapılan işlr.rden değildir. Onu an
durınaz. Bu gibi ağaçların devşirilmesi, budan- cak, fın.dık a~acının dilinden an~ıyanlar yapma
~ı, ayıklanması, temizlenmesi velhasıl bütün lıdır. Hıç değılse, anlıyaolara, bılenlere sık sık 
terbiyesi zordur. tanışmalıdır. Köylerimizde ve hemen hPr köyde 

Bugünlerde her yerde fındık dP."Şiriliyor. 
Devşirilen bahçelerin velevki tek tük de o1sa 
bazılarında fazla ve sık ve kuru ağaçlanoj dai
ların daha bugünden kesilip ç1karı!dığını görü
voruz. Fakat bunun zamanı şimdi değildir. A- . 
cele etmekte mana yoktur Bıtakis yazıkt.r, böy 
lelikle kalan ağaçlara heyhude yere zarar veril 
mektedir. O ki ağaçlar ocak şekljnded ;r, kök
leri toprakta huluşup k~tük yapmıştır, yani kök 
ler birleşmiş demektir. Bir ağaç kesilirken ka
lan ve ayni kök üz~rinde bulı.ınan diğer ağaç 
lara zarar gelmemelidir. 

Budama yapm:ı!c İçin ağacın yaprak 
dökümünü beklemPk gerektir. Henüz yaprağı 
üzerindeyken yani ~üz g ~lmeden herhangi bir 
ağaca tahra vurmak, onun dalını budağını 
kesmek doğru değildir Ağacı lüzumsuz yere 
vakitsiz didinmeye ve dolayısifc yorulmağa 
uğratmaktan çek;nmek lazımdır. 

Dah~ ziyadP. şehirde oturup da köyde 
ftndıklık sahibi olanlar buna daha çok dikkat 
etmelidirler. 

Kazım BULUTflY 

Fındık _ hatta diğer meyva ağaçları - örnek olacak kadar güzel, iyi terbiye edilmiş 
've iyi mahsul verebilmek için herşeyden b~hçe~er vardır. b~?la_rJao da _görilp ö~re°:nıek 
~el sağlam ve kuvvetli olmalıdırlar. Ağaç ne guç .. hır mesele deg.ıldır. Fındıgm terb~yesı ya
~r kuvvetli ve sağlam olursa muzır böcek- kışıgınca ve zamanıle yapJlmak gerektır. 
~en, momoçlardan okadar kolay korunur, ------------· 

1..-lalık•arı yener. Soğukların, donların, rüzgar- LOZAN Barış M uahedesı· 
~ tehlikelerini çabuk atlatır. Y enı bahçe-
""'Ue genç ağaçların - yaşlılara nazaran - her 

' mahsulü bolca vermeleri kuvvetli ve henüz y 1 1 d o·· n u·· m u .. 
"tlaın olmalarındandır. 
~. Kuvvetli ve sağlam ağaç çiftçilıkte te
,.dir. Fena ve berbad havaların ve türlü marazla 
~ •taçlardaki zaran çok olabilir Ağaçlar zayı 
l.ltlarsa tez müteessir olurlar. Çabuk sönerler, 
•t~tinden evvel bozulur, kurur giderler. Hasta 
1'çları ilaçla iyi etmek çok k~re zordur. Zor 
~asa bile masraflıdır. lcapı şudur ki 

ı ~ar hastalığa kolay tutulmasın. Bunun için 
ti., lğaçların kuvvetli ve sağlam olması gerek

~ 'İi Zaten bol ve iyi mahsul almak için de buna 
• }'eç vardır: 

'1 Kuvvetli ve sağlam ağaç, ancak iyi ba
'>i ı elde edilir. Gerçi toprak da kuvvetli ve 

<>lınalıdır. Fakat bu gibi topraklarda yetişen 
~çlar bile kendi haline bırakılırsa, bakılmazsa 
~etten ve kudretten çabuk düşerler. 
~. Bakım denilince hatıra çok şeyler gelir. 
~an buğQn yalnız birisinden yani buda
~ n konuşacağız ve budamanın mevsimi ne 

"'an olduğt:nu göstereceğiz. 
I ' Budama iki türlüdür. Biri meyva buda-
/ \ b' diğeri şekil budamasıdır. Birçok ağaçlar
/ ~~lann ikisi de yapılır. Fakat fındık için 

\ ıhtiyaç ikincisine, yani şekil budamasına
"' Bundan da maksat ağaçlara ocaklar içinde 

ll)gun yeri vermek, ocağı düzene koymaktır. 
~ ~ti lJınur görmüş, işine sahip çiftçilerimiz 

~ c~ ki her ağacın ocak içinde encak ve yal 
~ bır yeri vardır. Biz bundan şunu anlarız ki 

'•tıç ocakta ancak kendi yerinde yani en 
•aip yerde bulundu~u zaman verimlidir. 

G"c;•n sayıdan devam nmelei müt../cohile ııutile 
mesai/da h•lcimigdimize lıukul• ıımumiyti dü"ttl 
maratıt elunaralc tam müsa· esaslarına tevfdc.a11 ticartt 
"at dairuinde mrıam ı~ ic ikamet, iadei mucıimin ve 
raıına muvuf~lcat edildiğin- lconsoloslulc malc.afJeleleri 
den itibaren s•llaun aletine alr.tina amode oldu;ar:u be 
hiç bir mar.i yoktur d1:di. • q,.nla : Tü le lcanutılarmın 

Hasım huiculcçul .l1ının mahiyetini t şrih 'Ve Türk 
fll!Jrf ilmC iddialarına ilmi memur "~ ltaltimlerir.e .ui 
fJe uzun cefJaplar oerdi rülmt'lc idtn,.n lt'lt.egi red 
A 'Jrapa bir Türk mur hha· d tti . 
ıının lisa.nır.dw-n ha kad.,r Bu mlicatfele 1er sonunda 
etraflı 6ir l>ega11namtgi Ulc mu .. hedenin 28 nt:i madde 
defa iıitigorda: /rıö11ü son sile tQra/el}ni-ıkidıuın lcapi 
sözlerındı Türlcıı~ Büyüle tolasyonlarırı kdf fc:i nokati 
Millet M .:clisi hülc.umıti nasardan temamen ilıasını 
D~olıt helclcındalt.i measir her biri luıbul ettilc.lerini 
telakkiye ve /cezalık. laulc.ı ve 15 nci mad'1tsile Tlirki 
kııemrne mebedı•ine llo;ru ye iıe alcıt Je,ı'etle· arasın. 
dan do;ıugıı nıu6agin olan Jalci miinasebatta selahigeti 
/c.'Jpitolasgonların tekı•r atllige mesaili hu• uku ll!g
tııisine ·hiç bir veçhiLe mu netldu.fJel esasalına tevf ilc.an 
••/•le.at eJem• z. Diju Av- hallotanaca;ı hrJ.lcrnü fJqzo 
ra,,. ıl••letlerinde Bulk..11- landa. Bu maddeler ot bu 
larda tl• böyle bir nsut ömelc.ler üzerine diğer defi 
gold•r. Türle laıgttinin isti- letler ile alet edrlen mua 
lc.•l al oe halc.imigeti /ııdelt.r hukuku düvelde 
ile •!11ten kahili telif olma· Türlcige Carnhuriyttine si· 
ga11 6ir uıul teıisrni ı/ade qasi ve hulc.ulca sahada tam 
ede11 telclifler lcarıısında iir deold mefllcii tagin edı. 
rruıtılaaygir eldai•nu. icrayı yor. Her cihette mıisavi ve 
adaletin : H olcimigetin in- mütelcahil muamell': ke/;. 
hiSllrlcdr i111tigazatindan bu- mel?rinin hufc.alcu düaelde 
lrı11tl11;anu lctınunları11 tatbi manası çolc geni$fi ... 
lcınd• 111ahkemelerifa t~tfcil Kopitolasgoralar zama. 
.,, h•lc.imleri11 taginindd nındfl ecnebilerin tcntbilgi 
laer laanıi iir tehdiıJin ha- önüntie Vali arıır müıldei
lr.imig•t• teca•uz eld•i•n• I mumi durur, leald111 tl•rrır 
al•lcatlar 111ımlıiıtlerlı ,.... po!iı '" jiJadarlM dıırtır 

• 

bütün /aPgt!ti ttş,iig~ durur rülJii /akut Yun tzn;s'Rnın 
du. Misaller ıetirtlrm. A ~- rnaii vrııiuttinin müsart o(. 
dullumide dost frçin,.n bir mad•ğı ılt!ri ~riıültlü l.tf!· 
Almun büqu/c elçrsi lt>bnsı- timı% israr rttisede bunun 
nın all.lc.ad.ır bu urıduğu bir için sulh uk m bıralcılamaz
/cıılJılc odun sohihi11~ ouil dı F,ans•zlnr ıvt her/,,.$ 
me:u• moiutt oopu undora İsra • l'1 nilı içi11 lehlılce i 
alac. ğı lcufJvd,e zorla tes hir fl•ziy't ;h.Jas 'ttiiir.i 

'

. d . · . 1 ·z · 1 . . we bir giillce için şiktiri fe-
"" e ecegmı .1 gı u e çısı . 

d t k t ' , l kt da ttmernııi tt!c.li/ ettile,, 
e o a ıyana ge tn t e • B /ı 
'k 1 l d' ı. '' tara tan da güya fltni-

rı mo or arıtıı pa ışon.n l d J 

~1ad, sı.le vırmtıqen gamra~ sunun g•niden t nsılc edil. 
. . _ _ 1 zo osun a o zaman orua· 

ıdaresınden maiyet lt.uvoetı miş olmesı "e /sta11 hul üıe
le çılca,tup 11rrine lc.ogac11.· rine yürüyecek hele gelnıiş 
jı tehditlerilı arzularını t•lu11ması münnsebttilt 
yoptırmı şlard,,. Bunlara mifrit lıar~kete geç nemesi 
benıigen yüzlerce acı mi- tat1~ige ediliqo~du: hegeti. 
sal/er lıatırlardrıdır. işte miı hrwl 1radı <ıldırmnqr 
bun[;.ır düıunüliırse bir tlev anc.k tamirat bedelleri için 
/eti deoletliğe isat ed~n bu htırba ıirmenin/aidesiılfii-
ta6irlerin e.lımiytti lcentlili ni Jüşiinertk daları mühim 
ğinden anlaşılır. mmc fi taıammun t'duı. şe-

Bununle parçalanaıa se•r /cilde su 'la temin ee ha h111c
muahedui1tde eoe/ce Kapi· tan /era;at edildi. 
tolasgonlardan istifade ed" loz1ın sulltunda büyüle 
megen !'anan ve Ro.,.nng'l harbin ferdasında kabul 
ve Sırplar lelıina hülcurnler edil'n maahedcde·dm çok 
lconmaştu. farklı hült.um ve /.us•siqtt. 

/e, vardır. Miitiefilc.ler mağ-
lozan matthedeıcinin era

ziga mütealiilc ah/caminde 
S•rige hududu Ankara iti 
1,,fnam 0 sine <ıt/ ~tft/,.,.1ş 
Irak ile lıudud.ı TtirH ,,. 
B ·ıt•ng• arasında tn~ ft 

olunamadığı halde ctmigt.tı 
crk11amc 1 fJerilıcdr. icar"• 
fÖrt tagi11 ediliyordu: talı 
mesailrien Y •11anist11ndan ,.,,.,,., ,,,,,, •Nf•" , ... 

lüp devldlerle şerniti sulhi
fl~qi bilmüzalcere lcararlaş• 
tırocalclarınc e~ki Rorp.a 
usuı,,e .mağlüpltrc saılece 

teb ii 'lll! lnhmil ttmişlerdl. 
Moğlt p e bir masada karşı 
lca,.şry11 otdrmamak ona sÖ% 
vermemek gibi eslci bidtti 
lnönfi yere fJrırdrı. 

Zih14i C n 

- Arlcaıı "' -



Elbise eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 
Bıletliyı ltfaige m~marl•rı için 15 icat elbise açılc 

ıksiltme ile yaptırılacaktır. 
Dairede mef1c•t numanısinı tör~ eksiltme 22-8 919 

S•lı ıanü s.ıat 14 de icra ola11•c•ğından talip/11in temi· 
net •olchudo.r ile ayni günJı ıncimene müraocaotla,, ila11 
•l•nur. 9 -12-Ti-19 

Yeni içme suyuna abone olacaklara 
Belediye Riyasetirıden : 

Te~iıatı ilc.md ıJilmıkte olan ıelırimiz içme suya. 
ncı a6one olacalcl•rın t11iı•tl•rı müroc••t sırasile .l'ya,tı. 
rıl•ca;u11la11 e"lırinı sa almalc •rsaıuıula ol•nların 
( 10) lira Jipozilo •lcfılırilı D•irı111iH ıimditien mür•-
c••''"" ilan olan•r. 6-6 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encürrıeninden: · 

Hasusi Muluıı.benin Tuzlu çeımı Hacialım't H

lco;ıni•lci 2 No. la 1r1a;aHnın sabile icar bedeli ol•n 
(36) lira ÜztrinJera •rtırm•ğ• çılcarılmı,tır. Muvalclcat 
tımlnotı (260) lcur•lfar. 

17-8-939 tarihine ç.t•n ''rıembe günü saat 15 
de Vilayet M•lcamında toplan•colc olan Daimi Encüııun-
ae ilırılesi yapılacaktır. /stelclilırin mu"aklcat teminatltı· 
,;lt Encüm~ne müracaatlon 2-2 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Huırııi Muhasebeıe •id Tusfuçeş111ede Hacıllgas 
ıolc•iutcla 1 n•maralı majaHnın ih•le tariMntlen itiba
ren 6irıınılilc kirası kırk be~ b11çulc lir•ya açık •rtrrma-
Jtl lconalmuıtıır. 18 8-939 tarila;ne tesadüf eden Cuma 
,ünü .a•t onbelfe Vildyıt Malcamınitı toplanacak olan 
D•imi !ncümerule ihalısi gopıla~aktır. Mawakkat temin•tı 
3 lira "11 lcara,tur. lstelcliltrin gukaT1dc g•~ılı ıan fit 

,.atta Erıcümenı mür•caatları . 3 4 

Soğuk hava mahzenleri 
ve buz tesisatı inşaat 

eksiltmesi 
T rabıon Belediye Encümeninden 

J - Trtıisora Belediye Mezbtthmsının m~vcut binası 
clahili11dı, Gümrıilc reırni hariç olmalc üzre 18.000 lira 
111afa.cmmera 6edelli et fJe muhtelif me•addi ııdtıige ıçın 
Soi•lc ltat1a nt•lısınleri tesisatı ilebuz iıtilısalinı malı
••• leıiıal ga,tırılacalctır . 

2 - B• lıı tıit olmalc üsre, tanzim olunan m•lc•· 
we/ena111e projııl, eksiltme şartnafftesi, fenni ı.,tn•mı 
•• ••an projı, parası• elaralc ·Bıledigı Fen işleri miidir 
l~iindı11 alına6ilir . 

3 :..... lıb• teılıat yirmi hir gün müddetle '" kapalı 
•.,f sıallle ılııiltme;e lconalmuı olup, eksiltme bir Ev· 
lül 1939 Cuma ıünl ıaat 15 tle Bılıdige Encdıı ıni11Je 

Kaymakamlık evi eksiltmesi Yeni Vergi Cüzdanlari. 1 
Defterdarlıktan : l Vilayet Daimi Encümeninden : 

I -Mü.kelleflerin 'Vergi neo'iltrine gört tahakkuk etti- ! Akcflb"I kozası merkezinde gtıptırılacalc olan kıY: 
rilmiı olan borçları ile bu borçlarına karşı yatıracakları j malc.am .eoi N~!uıca ta11zi~ ol~nan 3784 lira 57 k::::ı 
paranın miktarını, kayıtlara ve ellerindeki makbuzlara ! fule. keşif mucı~ı açılc. tksıltuıeJle kon~l':'u1fu''. M_~'(} ede!' 
müracaat rtmeksizin tlerhal ıınlagabilmeleri maksadile 2181 · temınatı 284 lıratlır. 31-8-939 tarıhıne tesadu/ 0• 

ıayılı kanonla ihtas etlilmiş bulunan fJergi cüzdnnları her l p~rşembe gürıü saat 15 de Vilayet .Makammda topla"·tıİ 
malı11ntlı;ınti11 btz kaplıları yirmi ve meşin kaplıları elli cak olan Daimi Encümende ihale~i yapılacaktır. Keş/',. 
lcaraıa satılmalctatlcr. ıörmek oe daha zigade malumat almak isteyenlerin he /ı 

2 - Borçlu tarafından Y• pılacak teslimat için hnJile- gün encüm~11 kalemine fJt! isteklilerin de yukarıtl.a ga~' ( 
rine tJljrıca makbuz verilmekle berab ·r teslimat bu cüzdan- gün '1e . saatta t~' minat makbuz ·pe mrktupları ile raıffl 
l•ra da lctıg.-fedilir fJe her mülcelle/ vergi cüzdanlarındaki Encümene mu· ti ı-4 
k l el d · · · "d d · · · · b d b ·ı · racan orı _,,, •11ıt 11r a a t1erıısını o e ıgını u at e e ı ır. -~ 

3 - Cüzdan alma le mükellefler için mecburi değildir. 
Ancak bütün borç ile teslimatı bir arada gösteren bu cü~
tlznlar biiıük bir kolaylık te-nin ettiğinden her borçlu Va
tantlaş tarofıntlad alınması f ogdalı oldaju fJt arzu eden 
Vatand•ıların bedeli mukabilinde ma/sandıklarından ala· 
hilecelcleri tebliğ olllnar. 2 - 2 

Viraj eksiltme temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden 

Soğuksu - K.istırna yo iunda Atatürk Köşküne 
agrılan fJir 1jın genişlttilmesi işi 576 lira 14 kuruşluk 
keşfi mucibi oçılc. elc.siltmeje konulmuş ise de talibi çık
madığından 2490 sayılı kanan un 4J üncü maddesine tet1-
fikan 21- 8 _939 t«rihine fesadü/eden puza1'esi s-:ıat 1 j 
de ih•leı~ yapılmak üzre 10 gün temdid edilmiştir. Mu
•akkat teminatı 4 2 lira 21 kuruştur. istekliforin g•karı · 
da yazılı giin fJt saatta Vilayet malct1mıncla '"Pl•nacak 
olan Daimi Encümene mür11caatları . 

Ev satılacak 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Yenicuma mahallesinde cami sokaiınc!a Hususi 
Muhasebeye aid elyevm ev olarak kulianılan ünri A11-
rupa kiremidi tahtani 4 oda agrıca bir mutbak Önünde 
geniıce aolu dıoarla çwrilmiş 7 numaralı mektep bina
sının mülkiyeti 500 lira tahminediltn bedel ile satılığa 
çıkarılmıştır. Muvakkat teminatı 37,5 liradır. 31-8-939 
tarihine tesadüf eden perşembe günü saat I 5 tle Vilayet 
Makamında toplanacalc olan Dııimi Encümende ihalesi 
yapılaculctır. İsteklilerin o gün ve saatta Encümene mü-
race•tları . 1-4 

Korkuluk vesaire eksiltrnesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Soğalcs• go 'unun Zanos meydanına tesadü/eden 
lcısmında qerai yopılan bordürler arkası tretuıoor ve yine 
Zanos Köprüsande olduğu gibi korkuluk inşası Nafıaca 
tanzim olunan 782 lira 65 lc.uruş 'uk. keşfı mucibi açık 
ılc.siltmei• konulmuştur. Muvakkat teminatı 58 lira 7 O 
lc•raştur. 31- 8-939 tarihine tesadüf eden perştm6e tünü 
ıaat 15 tl' ihalesi gapılacalt.tır. Keşftni gör mele isteyen
lerin lterıün encümen lt.alemi1te 'lle isteklilerin yulc.arıtia 
yasılı ıün ve saotta Vılaget makamında toplanacak olan 
D•itnt Encümene müracaatları · 1-4 

Maden kömürü aksi itmesi 

İlôn 
Akçaabat icra dairesinden : 

Açık artırma ile paraya çevrle
cek gayrimenklün ne oldu~ıt : 
Kısmen fıadıltlık ve lt:smen tada 

Gayri menkultın bulunduğu mevkı, 
mahallesi, sokağı, numarası : 

Suğ-a köyünde tapuııua teşri· 
nievvel 329 tarih ve ~O numara· 

sıada kayıtlı ştrkan Kasım vere· 

ıeleri tarlası, garben ve şimalen 

ırmak, ceuuben tarildam ile mah. 

dut 6 dönüm tarlanın dö:-tte bir 
hiesesi. 

takdir olunan kıymet : 
ıöt> yü:.: elli liradır. 

Artırwanw yaµılıı.cnğı yer, güu, suat 
Aitçaabat ıcra dairesinde 

23-9-939 cumartesi güııü saat 
10 da. 
ı - İşbu 
ıartııamesi 

ren 93G·6 

gayrimenkulün artırma 

lfi·8·989 tarihinden itiba· 
No. ile Akçaabat lcra 

İlan d''": 
Maçka icra memurluğun .,1· 
Aı,;ık artıraa ile parat•

6
,Jll 

rllecek gayriaeııkulla ne •1 
0 " 

Münhodim abur maa 0 ~,0e 
ittiıJaJiadc münhedi:n kahve 

010
, 

arsbıının otuz iki biss~de 
hissesi. 

1
1)• 

Gayri meakıılün bulu.oduğU ,ı 
mhaallesi sokağı nıuaarası: 9~9 

Tapunun teşrıni evv•1 yıl~ 
tarih ve 1 numarasında k• ı}l 
ipotekli ga)' rimenllul. Arsa•• 
arşın. 

T ..ıkdir olunan kıyıiiet : (\'t• 
900 dokuz yüz liradır. 

minli ehli vulcuf) ... 1 

gQO• 
Artırmanın yap.Jacatı yer, ·•d' 

Maçıca icra daire5
'0,o 

9 Eylıll 939 cum'lrtesl g 
saat 10 da ..ıı• 

rlW' 
1 • 4bu ga1rh11eakull1ll 11 tıl 

dalreıdnin 

Şart.ııamsııl fJ 8-939 tarUııDdııll 1,ıı 
baren U:19-9:~ Ne. ile Mıı~kıı ııııll 

muayyen numara- dafreslnin auayyen nu111ıır•'1 ı.ıı' ıında herkesin görebilaeli için a· h k 1 . ııı ııf " er es n görebilmeli ıı; ~,ı• 
çıktır. İlıl11da yıuaiı olandan fazla ı ,,... 
nıalÇ-mat almak iııteyener. işbu şıı.rt· llAnda yazılı olanlard.lill faz: a rı-• 
nameye f!Jö-li dosya numarası ıle mat almak isteyenler, l9bll fll,PI' 
wemuciyetiwi.ze muracllat etmelidir meye ve 939. 93 dORJa JJoııı•:ııdlf· 
2 • Aı-tırmay& işUrlk için yukarda memurlyetlmıze muraeaat etııl ,rıd' 
yaııah kıym.ıtin yüzde yedibuçuk 2· Artırmaya işUrAk için yıı·~ııl~ 
niııbeUnde p..y nva mıJlt bir ban- yazılı kıymetin yllzde yedJ ı;vııll 1 
kanın teminat mektubunu tevdi ede niııbetinde pey veya miUf bıt .8ıJ·f(ıı1 
cektlr· (ı:.!4} teminat mektubu tevdi ectUecekticJI~ 
3 • İpotek ııahibl alacaklılarla diğer ij. ipotek ilıtlıibl alacaklıJ•rl• !il~ 
alakııdarların ve irbfak hakkı ila.lup ıllkdarların ve irtifak hakkı 11,,.,.11 
lerınin gayrimeku üzerindeki hu.Jı:. lerınuı gayri.menkul tl.zeriJıdııki ~ 
larıw huıausUe faiz ve murafa dair rını hnıusile faiz ve maıırııfa IıiPda' 
oıan iddiıılurını itbu illn tarlhiııdun olan iddialarını işbu ilb ıuri .,,il' 
itibaren y1rnı.ı gUn içındı.ı 8 vrald Uıtibaren yirmi gün lçiııdıı . e ,'6~ 
müııbitelerUe l>ır!ikte memuriyeti- wüıbıwlerile birliktıı me .. Jıl"11,ı ~,ı 
wıı:e bildirmeleri icap eder. Akıl ze bildirmeleri icap eder. •k ,ı-' 
halde hakları tapu •lcilile ııabil de hakları tapu ııic:ilile .. bit,,;" 
olınadkıı,;a eatıı ood.elnın paylaşma- clıkça &atıf bedtılinin paylaSS--' 
ıından .t.ıar11i kahrlar. A&riç kalırlar. ,-ıf' 
4. • UöılJrUen günde artırmaya it· 4 uoııterlle günde • artır~ 
tırAk edenler ıı.rtuma şartnamHtni 111Urak edenler artırma iarı-.-ı ıısııl 
okuıauı ve tllumlu .11ta!ilmat almıt okumuı;ı ve Uuumlu oıaııl••' •,~ı 
vtt bunları temaıruın kabul etllliı ve bııaları temamen Jı:aıul • 
ad. 'le ıtibar oıw...ırar. 

ad ve ihtibar oluııurlar. ,,.f' o · Tayin edilen zamanda gayri d ,- ' 
menkul &\i tlefa bairıldıktaa IOnrll ô Tayin edilen saman • ,;t 

menkul 11.ç defa bafırdıJı:•aD ••°'' 
en çok artıraııa ihale ediır. Ancak ur .. d en çok arlıraoa ihale e•I ._e"' 
artırma bedeli muhan:ı.m.ea kıymıtuı artırma bedeli ıııuhamen Jı:ı1 11ff 
ra.zde retmıı beşiıU buluıu n7a yüzde yetmiı;ı bc'1ai ouıııı" 

1 
oı•' 

ıatıt iıteyeıılıı alaaaaıua nıchaai olan 1atış iıteyelliıı al-ğıDA nıa»" ~~ 
dlıier aıacalr!Uar bltiu.ııup da bedel dijer alaca.khJar bulu.nUP ~.ıııi' 
bua.i&rıa o ııa1r1 men.kul ile lemia iJ "' 
ediıllıiı a1acaklıuın mecnıuuudaa bunlann o 1a1ri .:ııenknl . e ııO.,-

edilmiş alculımııııı. ıııooııııl r-"' 
fwaya çıkızıazıa en çok arlırıuııa fazlaya ~nkmazB&. en çok ır'',1r-' taa.lahüdl1 bald kamak 11zsre artırmıt ııt• ~ 

talı.lali.dil bakı kalmak tı.zore .•• ı, 
icra olunacelct11 , 

4 - Muwalclcat temln•t 1350 liradır . Maarif Mildürluğünden : 
5 - lirası icabeJın vesaik elcıiltme ıartnamesinıle Oı ta okullar içi" alıoıc k 60 ton Similrnk ve 3ö ton Kriple 

on beş güa dahil temdit n onbeihıci on beş Gftn daha temdit ve 011 Pi"" 

gün11 ayni uatta günü ayal 1&atta tıf ııı•1' 
yapılacak artırmada, bedel satli iate. yapıl.aca.ı.: artırmada, bedeli ı• ;ır1 

fÔdtrfllfliıtir . maden kömürüne talip ıı:uhur etmedi~inden on rün müddetle temdit 
edilmittlr. !hale yenidea 21- 8 - l 939 pazarteıi günü saat 15 de 

6 - Telcli/ melctaplart 1-9-1939 Cama fÜni1 maarif müdilrlüfilndc milteşeltkil komisyon huzurunda yJ1p1IEcıkhr. 
Hal 14 1 kadar eluiltme lcomisgonu rigaJtfine tet1di edil· Taliplerin şartnamesini görmek ve ihaleaine iştirak ttıaek üzere 

•iı el•calchf. 1-4 muvalr.ltat teminatlarile meakur ko111i9yooa müraçaatJarı. ____________ .....;.__;;._ __ _..,::~:.::;:~:.:::.:.:.:.:.:~.=::::.:::.~--:~~--=~~~~---

Malaalleai 

Kaaı• •t• 
.Eıvak 

) 

lıkeaderp•ı• 
Sotlaa 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

. ) 
) 
) 

Politı köyü 

Gayrimenkul Satış 
Solutı 

Lezri 
Alaca han 

Semerciler 

Meraı 

Kayalık çıkmazı 
) 
) 

Eıki ( Kiliae ) 
JHİ (1 ao çulha) 

Hellaç 
BalaçtvH 

) 
Toykar etlu 

Eıki (Sotba yeni) 

( Reıadiye ) 

Sofu oflÜ 

) 
Eıki {ltiliae) yni 

(1 ao çtdbı} 

C in ı 1 

Fevkani tahtani lcaarr•r mafaza 

Dültlı:innın 72 hissede 38 hi11eai 

Fevkani tabtani ınafazanıa 72 

Ana 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
} 

) 
) 
) 

laiuede 38 hiıHıi 

Hane ve tlilklcb 

M. N 

122 
8.3 
93 

150-161 
164 
168 
111 

173 
20-11 

18 
ı.u 

64 

80 
81 

112 

234-33G 

Kapı No. 
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Defterdarhktan : 
Yukarda cinı ve cvıtafı şartnımeleriH ilişik evraktı hudut ve ıalrılerl yazılı fıyrimenkullerin bedelleri peıiı ()dl!lıtııek fartile 

l 0-8- Q39 tarihinden itibaren l S rün mü~detlt ve açı le artırma . uırıtile mülkiyıtlerl ıatlı2'• çılcarılmışbr. Talip olanların yüzde 7 .~ dipo· 

i,1!~i'~.:~!~~ ~!!!i~t~ !~~!! .QAO Q!H 2~--8-939 Cıama iÜlll •8•t ıs .. , Ilafıcıdarlılr.tı toplADr.cak ko iıyoaa ıailrrcaatl4rı , 2- 4 
~ ... . . 

1eııiu alacatı.o.a rQçhııni olan. dlier ııiıı alacağınll rllı,;haııı olaJl te,ıl 
alacaklıların o gayri menlrn ia temin alaeaklıların 0 gayri menkul 118 f~I' 
edilmiş lllaeakları mecmuundan fazla edilmiş alacakluı mecırıuuııd'~ıtıf' 
ya çıkmak şartile,, en çok artırana ya çıkmak şarlile, en çok ı~ ,ı4' 
ihale edilir. .HOy le bir bede elde illale edilir. .Böyle bir beııl11 , ""' 

edUoıezH ihale yapılama.ı. Ve ıatıı edilmeze~ ilı.ale yapılm&ı· • 
laleli d0.'8r. talebi düıer. ~ ı>~ 
6 • Gayri menkul kendiaiae ihae 6 aayri menkul Jı:encliti 0r1ıe 
olunaıı kimse derhal veya verilen olunan khnıe derhal vey• 

1 ı••1' 
mt1bltıt içinde parayı verrueuıı ihale mühlet içinde parayı ver.01~ \.,ıtd e' ..ı• kararı fesholunarak lcendiıinden nnl kararı fes.it.olunarak Jı:endıd4ell ,ır' 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmlt yüksek teklifte bulunaa Jı.iıntı• •'j fı11 

ıı. b 11 1 • ıııı•~ .,ı olduısu ede e a maga ra..zı olmaz olduğu bedelle almaca razı o 116~ 

veya bulunmazsa hemen oı.ıbeş gl1n bulunma.na hemen 011bef gil• ııttıf''' 
mO.ddotle artırmaya çıkarılıp en çok le artırmaya çıkarılıp en çoll •~ı tıtı 
artırıma ihale edilir. İki ihale ara i.lt.ale edilir. iki ihale araıııı~ Si' 
ııındakl fark ve geı,;ea gilnler içıinde n geçen ııctnler i~n•• yft et ~ 
yilzde be~deıı hesap olunaealc fııJı heııap ol wıacai: faiz ve di~ a'I''~ 
•e diğer za•arlar ayrıca hllkme !ar ııyrıca hüme hacet Jtalill 01-" 
haeet kalmaksızın memuriyetim iz.:e ml'lmııriyetlmizee alıeıds• ~ I 
alıcıdan tahıil olunur. madde :ıaa) macld• (la8) 05ııt11,_ 

Gaymenkullerin yukarıda gösterilen Gayrimenkuller yukarda ı f('* 
23 9 939 tarihinde Akçaabat İcra 9 • ::ı · 939 tarihinde ~ıuçı.ıı t•ll d' 
memurluğu odaıııada. işb• ve gOı- memurluğu odasında işb~ ~,ıtJ 
terilen artırmıı şartnamesinde satıla· ıoılerHen artırma şartnaın•• 
cağı llıln olunur. ı;alılacuia una olunur. 

ilan 
Defterdarlıktan : 

111ıP' 
939 Senesi için 60 lira matrah üzerin~~n f1~/<İ~e~ 

tarh olunan 72 lira kazanç ve buhran vergısıne te. (11et 
temyiz talebinde bulunan ve halen mahalli ikameli 11 t1~' 
hu/ bulunan doktor Sedat hakkında temyiz komisf~ as•' 
ca milttehaz 114-938 tarihli ve 2541 numaralı k0'"ııı"P~ 
rine bidayeten tetkiki itiraz komisyonunca itti/ıal ok psd' 
lcarar nakzedilmiş olup teblijat makamına kain olma 
r• lcıgfiget ilan olanur. 
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