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~ıngiliz Fi osu Atlas Okyanusund · 
' ~evra Ya acak. ihtiyat Deniz Kuvve ı~ 

vü c uda getiriliyor ehir İşleri 
Belediye Bütçesi 

Yapmak istedikten ve yapmasını bildikten 
sonra yapılamıyacak hiçbir iş yoktur diyoruz: 
~ şehir işleri , işte Belediye bütçesi ..... . 

O n, onbeş senedenbe 
ri şehir ışleri hakkm 
da bu sütun/tJrda ilen 

~'düğümüz fikir ve muta· 
,~eı ~~farın nihayet mühim bir 
ırtl ~srnınrn. bugün ktJle ve 
et'. ~eme alrnabilecek m~s_~'. 
I ~le fiil haline ge!dıgrnı 

la güz/erimizin önünde 
~Plere ferahlrk ve ümit 

en bir tablo şeklinde 
:r~t; bulunduğunu görmek
~ ı/c; katli sevinç duyuya· 
l, 

Yapılan işler de mevdanda 
işte : firtık Trabzonda vus· 
tai fmn kalmadı. ekmeği 
mzı yerken. hamurunun 
elle ve ayakla yuğrulmadı 
ğına ve hamur teknelerinde 
farelenn dans etmediğine 

inanarak yersiniz. Fırrnlar 
böylece vustailikten kurta 
rıldı. betonlaştınldı. maki
nelendirildi. bakkal ve ka · 
sap dükkan/an bugünkü 
iyi şekıe sokuldu. Mezbaha. 
iptidailik/en kurt~nlarak 

~ Sıhhat. umran ve ikli· fenni bir şekil aldı . En iş-
t bakımlarından binbir /ek caddelerimizde ve bele 
1İ;ta · · d d ~ ç ıçm e çu·pınrp ur- diye meydanrnda artık yağ 
L~O<ırnuz. fakat iş ve hare- murtu mevsimlerde. istesek 
"t .. 
~ ıtıbarile - mutat dedıko- .bile. ördek yüzdüremeyiz. 
~lar müstesna · yerinde Kışın çamurdan. yazm toz
;::1aktan başka bir marifet dan, topraktan kurtulduk. 
~ eımediğimiz o demler Bir lltaparkımız var ki, da 
·bütün bu bahisler üze- ha şimdiden. bir şaheser· 

~rJeki iddialarımızın veçhe dir. diyebiliriz. imaretin 
tt rıı Cephesini şu şekilde teba- başrnda. daha sonra kışla 
I ' f l ettirmiş bulunuyorduk: dan yukarr olan korkunç 

)•Prnak isteaikten ve virajlardan eser kalmadı. 
,:kilJ•srnı bildikten sonra, iskele ile Değirmendere 
IJ/lıfarnıyacak hiçbir iş yok· arasında eşya münakalatı 
,0: Bütçe mi dar. para mı artık kolayca sahil yolile 

, 
? Bunlar. iş yapmamak yapılıp gidiyor. Soquksuya 

,;11 Yapamamak için asla Kıreçhaneye ve şehir içinde 
~ıd~t'a mucip sebepler de- şuraya buraya rahat rahat 
~i /" Bütçe darsa onu ge otobüslerle gidip geliyoruz. 

t b~ etmek, para aoksa onu Hem halk kazanıyor hem 
~, rna1r dahi nihayet bele· Belediye I 
~~'c:i/iğin ön safta qelen Böylece birden hatıra 
~~ rneyyiz vastflarınaandrr. gelmiyen daha nice iyi 
~ r sahada ileri atılmak işlerimiz ve eserlerimiz var. 
;coLlriyetinde olduğumuz Şehir plfınr. içme suyu. 
~ı1ıe_virde, belde işlerimizin şehir ve şehircılik adrna 
ı~1 9u ve bulunduğu yerde başlıbaşma birer abidedir. 
~ 'irlayıp durmattna elbette o zamanlar. yapmak 
~t~"az Yerilemez. Binaena· istedıkten ve yapmasrnı 
~r·· kafalanmız değişmeli, bildıkten sonra yapılamıya 
bac li~lerimiz değişmeli. ya cak hiçbir iş yoktur, diyor
~ ;aiırnızı bilmeli, bildiğimi- duk. Yanılmamaktan müte
ı~LaPtna/Jyız. Nasıl mı. ça-

ır ~ ve/lif bir gururla söLlerimizi 
~i. e doğru olarak. Niçin 
tı, ~ehir halkı binbir ihtizeç tekrar edıyor ve hala gör-
o 'de çrrpımp duruyor da mek istemiyenlere 9österi
~l.JI) için ı yoruz: işte şehir işleri. işte 
~,~ 11rodan uznn yıllar geçti, Beledwe bütçesi 1 

~'>:~et Tahsin Uzerin hiç 1 Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 
ıo~ ll.J/amıyaca'< ve daima 
"ı~;an~a yadedilecek him
~~ lerııe belde işlerinin 
~~ ~Ühim bir kısmı ele 
~~ne alınmış oldu. Be· 
6,,, ~,~ bütçesi yüz yirmi 
bı'> /radan . birden ikiyüz 
~ro ıraya çıktı Ye nihayet 
~~ )oruz ki. içinde bulun
)0t "ll1uz ytlm bütçesi iki· 
~~ 14~ bin /irtff/tr. iki se 
11 ~ç1t'1de bütçenin bir mis-
6~tı4bırmı$ olması başlı· 
t,~ ~· takdirle karşı/ana 

,,. t$e/' degll de nedir/ 

Tahsin Uzer 
geliyor 

Bir müddettenberl Doğuda 
tetkik ve trfti,Lerde bulu•an 
ve ~on günlerde de Erz.urumda 
,,.alıim bir hG~tolık gf'!çf ren Üçün 
ti! Umumt Müfettişimiz Tahsin 
Uzer bugün sad 6 da Erzu· 
rumdan şehrimize gelecektir, 

B. Abdullah 
tskl meb1uslarıthtıdan B. 

Abdullah hususf işlerini takip 
için lstanbuldan şeht-imfte gel
miştir. 

Fransız donanması Baş-
·--~---mm 

Vekiller Heyeti Mare
şalın işfirakile toplandı kumandanı İngiltereye 

g i d ·i y o r !inkara 8 ( il. fi.) - Vekiller heyeıi bugün 15.30 
da Başvekil Refik Saydan,rn riyasetinde toplanmış 

ve Mapeşal Fevzi Çakmağm da iştirakile ruznamede 
me~·cut meseleleri görüşmüştür. 

!inkara 8 (fi. 11. ) - Fransız ordusu başkuman· 
dam lngilız filosunun fit/as Okyanusund:ı yapacağı 
manevralarda hazır bulunmllk üzere lngiltereye lngiliz Hava Filosu 
hareket eltniştir. 

Karadeniz Gazetecileri 
!inkara 8 ( fi . fi.) - lngiliz hava filo.;u bugün 

ilk defa Fransa üzerinde uçuş yapacak.1r. 

İngiliz Amirollık Dairesinin Karan 
Dün şehrimizden ay~ ıldılar llnkarll 8 (il. il.) - lngi/iz flmiral/Jk dairesi 

deniz kuvvetlerinde iki hususi ihtiyJt kıta daha 
vücude getirmesi kararlaştrrmışt1r. 

Sun b:ısın birliği Kon,vt!sİn 

de s•çilt!n Trabzon mıntakcHı 

idare fı,.ı./di v~ haysiyet diuanı 
Reislik iı.t ılıabmı yupmak üzert! 
Sam surı A 'ı ali gazetesi sahibı 
lsmflil Cr na ıi Uril güzel Ordu. 
gazetesi sahibi Bilal G:i!Jük, 
Gürı;es gazetesi salıibi Mustafa 
Talô.t Akyazı ve neşı igat müdü 
rü Ali Rıza Gürsog Pazar gii 
nü şehrimize gelmiştir. 

Misafir gazeteci arkadaşlar 

Pazarte.i giinıi Tahr;r heyeti 
mizle birlikte Valimiz Osmarı 
.:>abri Adalı makamlartnda zi 
garet etmiştir. Gazeteci arkudaşlaı 
Yeşilyurtta Çınar 

tarafından verilen öğle yemeğini 
müteakip Soğuksu, Kisarna, Ki 
reçhanegi, Ataparlı:., lise ve has· 
tane inşaatını ge%miş f.le akşam 

Şehir Kulubünün bahçesinde 
şerefluine tertip olunan z.igufet· 
te bulunmuşlardır. Ziyafette 
Mektupçu Belıçet Ertan 
Ordu mebusu Hüseyin Ekşi f.le 

Bı!ledige Reisimiz Bahri Doğa· 

rıaq hazır bulıınmuşlardtr. Çok 
~um imi bir hava iı;inde ve mıom. 
ieket işleri üzerinde hasbiha//er 
grıpılmış ve Cumhu• iyet hüku 
mttinin qurdun her tarofırıdak.i 
ileri hamlelerinin en mt's'ı, t ve 
ühidt!le, e ı netic~letin/n buru la da · 

OLUSLAR: 

Eksiklerimiz· 
lıa guul ve daha iyi tahakkuk 31 Temmuz tarihli 1<U:us» O yapılıncıya kadar biz öl-
etmiş olduğunu ~örme~ten müte- t F l'h R fk A , G·· 
vellit swinç ve gurur izhar ve a a ı ı ı tay ın « u- çülü hareket edemez miyiz? 
ıfade olunmuş ve bu arada , rültü ile m~cadele» ad.lı bir Temsil edilecek piyesle
Talısin Uzer adı saygı ile antl 1 başmakalesı çıktı. Üstat, rin dahi çok iyi seçilmiş 
mııtır. G1:zeteci arlcada,Ların Doğu bölgesinde bir gezinti olması yine çok iyi temsili 
Y niyol imzasile bildirilen bu 1 yapıp dönen ecnebileri din- laz>m.. Evimizin çalışkan 
hissiııatına Tuhsin Uz.erin verdi- lemiş· tabiat güzelliğini başkanının bunları tamam-
ği cevabı a~ağıda dercediyoru:z. .. d .. k' t t ht k l b 
D - o: . k d . . ov u en sonra, a a u- atacağını iliyoraz. un ..,ogu su a ga%etemızın sa- . . . .. .. 
lıibi Bekir Sükuti Kulaksı:zozla rusu, pıslık ve gürultuden Parka kahveden akseden· 
torafuıdan gazeteci arkadaşlar şikayet etmişler.. ses için çok söylendik. Hür-
şnefine tertip olunan öğle ge Trabzonda, bil ha s sa riyetleri varmış, çalabilirler-
meğind., samiıni muıalıahelcr parkta kopan yaygarayı gi- miş, halk ta istiyormuş! .• 
yapılmış ve hatll'a olmak ılzere dermek için gazetede bir Bir kere, hürriyet; tek 
müterıddit resimler alınmıştır. ·k' d f d k f 

Ş h . . d "k' ı ı e a yaz ı •• tara lı, basit ve başsız ar-
e rımız e ı ı gün kalan . . 

krgmetli meslektaşlarımız dün O hale geldı kı, parkta, zular yekunu değildir. Müş-
akşam Karadenit vapurilt ıeh· ağaçlar altında, ağız tadile terilerini rahatsız !'den bir 
rimizden ayrılmışlardır. yarım saat baş dinlendir- işi yapmak onların nasıl 

Tahsin Uzerin cevabı 

Trabzon 

mek imkam kalmadı, Bun· hürriyeti olur? Sonra, halk, 
dan herkes şikayetçidir. kahvenin patronu ile gar
Hele çalınan plakların hiç sonlarından mı ibarettir ? 
bir zevk ölçüsünden geçme- llurada çallnan pilaklar, 
mış seçımı çıkardıkları zevkine inanılır bir kaç ki
seıi büsoütün tahammül şinin seçiminden geçmeli ve 
edilmez hale koyuyor. Şüp- belli bir zamanda çalınma
hesiz, ecnebilerin hakkı var. lıdır 1. Falih Rıfkının dediği 

Parka biri kahveden di- gibi, «Bin hafız gırtlağı kuv
ğeri Halkevinden olmak ü- vetiodeki hoparlörden)) Al
zere iki ses aksediyor : Hal- lahın her günü, «Kalbim eri-------------------..------1 kevi belli bir zamanda ça- yor her bakışından!» btlrun-

Köyl üye toprak tevzii byor; fakat pilaklarmın için- dan sesini, «Uçan ku.jlar ke-

Gıiul •rıatanın her köşe~inde kokleşen •11e qiikselen Cumhu 
rigetin feqgaz eserlerindf'!n tarihi gütd Trabtonun daha büyük 
tect'iliyalırıa matlıarigeti hiç şliplıniz Kapadeniz civanmert hal· 
kmın yorı.ltnak bilmeyen mesaisi mükafatıdır. 

Şahsım ve !>ıhhatım hakkındaki ince duygularınıza ve samimi 
temennilerinize teşekkürle,. ederim . 

• Talısin Uzer 

Kış sonlarmdan takaru.k f.laiandaşııt lhti11aç derecesini de fena olanları var; Te-k- bap, akar sular şara1)» sar-
havanın açık bulunduğu saman anlamak lazımcltr bu zaruri keden veya meyhaneden hoş inlemesini halkın masurJ 
farda ve ilci agdan beri ise fa muamelelerden dolayı fazla çıkan sesler .. Sonra tuluat zevkine açık tutamayız. Bun-
sıla vermigen bir qayretle köy sürat beklenilemez. l -ı d h Ö •• l mono og ar a • oş g ru - lan sevenler olabilir·, onlar 
/erde muhtaç vatandaşlara ara ~razi işlerinin tetkik ve memiştir. O hoparlörden 
%i t•v%i edilmekttdir. D efterdar t hk k d 1 d 1. evlerinde söylesinler, söylet-" a ı sırasın a Sl!ne er trı veri d h • d t b. ed. . 
B. Reş•t Taşerin rigasetinaeki işgal edilmiş ve iki dönüm ola· ~ ~. ı.ıya. e. er ıy~ ıcı, sinler, dinlesinler .. Biz halka 
komisyon halen Samaruksa m1n- rak gösterilmiş bir fındık bah . 1 ~u~tur vene~ ~s:slerı verme- yükselme imanı, pürüzsüz 
takası dahilinde tahkikli mesai- çesinin 102 dönüm çıktığı şa· lıyız. Her pılagı çalmama- zevk ve kokmamış neşe aşı
.sine dwam ediyor. Teoz.iat iş- gani hagrd bir hadise h'llinde lıyız. Ankara radyosunun !ayacağız, şark bethinliği ve 
/erinin ağır yürümekte olduğa öğreflilrniştir. her parçasını da dinletme- derbederliği yeter ! 
ve dört ay kadar bir zamanda 3Q A meliyiz. I TUNÇ 
hiç mesrıb.sinde tevziat yapıldı- ğUStOS Radyonun verdiği parça··------------• 
ğı ıöglenigor. Bu mütalealar lar içinde sanat bakımın· ltalyada 
maalesef hakikatı ifade etmiyor. Hazırhklar1 
Çünkü muhtaç lc.ögliıge verile,. dan .şüphesiz yilksek olan• 
arazi, köyde herhangi bir t~sitle 30 Ağustos Zafer bayramı ları çok; fakat bu çğun ço.. Manevralar 
üzerin~ el kogmgş di~er vatan. hazırlıklarına bas/anmıştır. ğu. insana yaşama aşkı 
Jaı idaresinde fuzuli işgal ma- Üç gün evvel Hava Kurd· vermiyor. Bilakis dllnyadan Bitti 
higetindeki topraktır. 8u1tlartn m11 başkanı değerli Devlet me· bıkkınlık aşılıyor. 
tt ek ·•ukub"lan iddialar ı1:z l ,,.url:ınmıadarı B. Necdetin Ba•-
6er v O,& er · " Halkevi müfettişi, biıe, 
ne de olsa kanunt ceµhel'erlni kanlıtı11da toplanart idare heytti 
letklk ttmek, ıöıden ıeçitnıek üzerinde tekrar görı1ııllmtk üıe· merkezce bir müz.ik progra .. 
tıe ıö1tra JJardırna muhtaç köglil ri pfoırcıını teı6lt •ılımiıtit. llU f&fılacaiını IÖJlcmitti. 

Ankara 8 ( A, A· ) -
ltalyadoki mrırıevrula r dün 
bitmiştir. 



200,000 lira ile neler 
yap.imali? 

Belediye Reisinin sualina gelen cevaplar .. 
lıhnbul nasıl dünyaaıo H 

g-üıel şehirlerindea biri i•• •U· 
h .. kakki Trabı:oada memlelı::eti
miıia en güzel şehirlerinden bi· 
ridir, Bir çok yerler rezditim 
hıılde Kuadeoiz Hhilleri kadar 
c \Da yakın şiirlerle dolu bir kö. 
ıeye nadir teaadüf etmitimciir. 
T rabzoa halr:iluten Karaaeeizin 
iı.ciıidir. Htllunın uyanık ve ça· 
1 ılcan olmaaı sayeıinde bu atarlar 
rormüı şehlrde her devre ait bir 
iınar ve ilerleme göze çarpaıkta. 
tiıl', Jugün "ile bu mevıı:u üze. 
, in ie açıla• anltette bunun canlı 
bır minli detilcnidir ? 

Dere içlerine kadar yeşil ve 
zü ıarüd gfoi tarlalarla, ağ'açlarlı 
.silılenmiş, ve her köşeıiade başka 
bir şiir, başlca bedii manaralarla 
röıleri kucıldıyaa bu güzel yur
dun tabii güzelliklerine 11rımız 
ihtiyaçlarını lurşıhyacalı imar gü · 
zellilderide ilave edilirse, öyle 
tahmin ediyorum iti, Trabzon bir 
cıeaHt diyarı olacaktır. 

Bir ıelırin imarı mevzuubahiı 
olunca ilk.ö11ce rozönüne yollar, bab 

çeler, reniı caddeler gelir. Fik
rimce buaları birbirine karııtıra· 

rak mutalea etmek dotru olamaz. 
Biri bakilci ihtiyıtçlar olup halkın 
ve memleketin aılibi ve zaruri 
dileklerine cevap verecek ea11lı 
i•ıaattır. Diteri ite tezyinata 
aüteallik lutımJ.ardır. 

Meıeli birinoiıiai ele alalım 
Hakiki ihtiyaçler hugileridir ? 

• aiı9ette kolay ve o niıbetle 

çabuk yürür. Me1ela Detirmeatie· 
re civarında bir mezbaha yaptır· 

•ak faaliyetini gö!teren bir Be· 
lediye hiç zan etmemki ufak bir 
himmetle oraıaıa bataklıfııı izale 
edecek bir rıhtım inşasından ka· 
çıubilaio, Sıtmanın oeail üzerin· 
deki tahribatıaı eurüo kimse ia· 
kir edecelı: vaziyette detildir. 

İkinci kısım şehrin tezyinatı

na taalluk eden a11eleler dir. 
Beoda da en başta Atatürk 

heykeli felmek. Üzre halk ve ÇG· 

cuk bahçeleri, plaj yerleri, yalı 
raziııolerı, a~açlındırmd ve bu 
yerlere otobila ve araba ıerviıle· 

riain tanzimi, 
Gündüzleri akşama kadar 

işden bunalan ve yor~unlutu iza
le içia nefu alacak bir yer ara
yan şehir halkını havalandıracak 

rerek ruhi rerek1e aıhhı ihtiyaçla· 
rıaı tatmin edecek bugünkü vazi· 
yetil• kahvelerden başka neresi 
roaterilebilir. Şebirdc Belediye 
bahçeıile Atıpark'tan başka bah
çemiz: yoktur. Heı ııoıf halkın 
ihtiyaçlarını lcerşılıyııcak. muhtelif 
eemtlerde mulıtelif bah9elero daha 
ihtiyaç vardır. Bılhaaaa bu bahçe
lerde çc;ouldara yer ayrılmamıştır. 
Medeni memleketlerin çoculdıra 

verditi ehemmiyet naıcarı dikkate 
alınırsa bu batıçelerın birer kö 
ıeaiaıde Ankara Himayei Etfal 
bahçeaiade oldutu gıbi muhtelif 
oyuo teaieatı, kum havuzları ya 
pılırea ıolcaklarda bin bır mikrop 
içeriıinde çalkanan ve oyaayan 
yavruların aıhtıatıde korunmuş ve 

Atlatılan mühim 

bir otomobil 

kazası 
4 flğustos cuma günü 

saat dokuzda. Malpet yahut 
Eriklimanı denilen yerde 
şoför Muzafferin idare et
tiği binek arabası, freninin 
bozukluğu yüzünden viraj 
dan kayarak yüz metre 
kadar bir yükseklilffen yu
varlanmışt1r. içinde bulunan 
Rize gümrük müdürü Ga 
/ip Genç. başından hafif 
şekilde yaralanmıştır. Di· 
ğer yolcu Kazım Kurn/'a 
bir şey olmamış, şo/ör ha 
fif şekilde yaralanmış ve 
otomobil parçalanmıştır. 

flyni günün akşamı Rize 
Valisi bir tetkik gezisinde 
yine böyle bir virajdan 
dönerken kaymışsa da fre · 
nin kuyvetli olması saye· 
sinde tutunmuş ve kazanın 
önü almmıştu. 

Fren bozukluğu yüzün
den atlatılan kazalar gittık 
çe artıyor Kontrol mu /ü. 
zumsuz ve ehemmiyetsiz 
sayı/Jyor. şoförler mi vazi
fe hissinden mahrum ve 
can kıymeti bilmiyorlar?! 
Gerek belediyeden. gerek 
otomobilciler cemiyetınden 
hassasiyetin gevşetilmeme
sini dileriz. 

Ziğana Eteklerinde ... 
1 

Hamsiköyüne gitmeğe 

karar verince ilk evvel 
Trabzon payına düşen bo 
zuk yollardan ge;menin sı
kmtısını düşünüyordum. 

Biliyordum ki Trabzon -
İran transit yolunun en bo 
zuk kısımlan Trabzon tara 
fma kalan yollardJr iki se
nedir Hamsiköyüne ve Zi 
ğana dağmll olan hasretim 
galebe çaldı; yola girdim. 
ftfaçkaya kadar fena gel· 
medik. Oradan sonra sar 
sJ/dık. durduk. Ya/mz şunu 
memnuniyetle haber vere 
yim ki. hudutta, Çtfteköp 
rülerden itibaren Trabzona 
kadar. müteahhidine ihale 
edJ/miş olan bozuk yerler 
ve yollarda kıştan evvel 

:bitirilmek üzere humma// 
faaliyet qöze çarpıyor. Bu 
günkü faaliyetin teksif 
edildiği yol tevsiatı hemen 
bitmiş, menfez ve ferşiyat 
ve silindirajı kalmıştır. Yol 
vaziyeti böyle .. 

Hamsiköyüne geldiğimiz 
?aman çam/J tepelere doğ 
ru yükselen beyaz duman 
larm blfaktığı hafif bir so
ğuk hüküm sürüyor ve cif 
dimize duş tesiri veriyordu. 
Beş yeşil tepe aras1nda 
seyrek ev/erile Hamsiköyü. 

Trabzonun .54 üncü kilo-
metresinde bin kiisür ra· 
kım/J bir yayla köyüdür. 
Transit güzergahtnda ol
ması burasmı her an bir 
kaynaşma ve faaliyet sah 
nesi halme koymaktadır. 

Gelip giden otomobil ve 
otobüslerin bu tenha köşe 
de yüksek dağlara kadar 
akseden motör gürültülerini 
bir V1Jhşi müzik gibi dinli
yoruz. Bu ses belki sabah
lara kadar duyulur ve de
rinlerden yükseklere doğru 
akislerini muhafaza eder. 

Biraz sonra aylı. yıldızlı 
parlak bir sema altmda, 
gündüzki mütelevvin ve oy
nak havamn, yani baziJn 
aÇJk. b11zan sisli püslü ve 
çiseli geçen saatlerin şahe
ser bir kubbede erimesi 
hay/Jca garip bir şey .. 

Hamsiköyünün gecele· 
nnde, yJ/dızlar çok yakın 
görunür. Mehtabm karşı 

sırtlara düşen akisleri uyu
yan çamlarm şiiriyetini 

·tablolaştınr. Bu mevsimde 
Trabzonun cildi ıslak tutan 
rutubetli sıcakları ve ağır 

havası uykunun tadmı bo· 
zarken ve insanlara musal· 
/at olan haşerelerin taciz. 
kar hiıcumlarile rahat ve 
istirahata veda ederken bu· 

fJ ~ıor. rada tat/J bir uyku ~ 0r 
manasile insam sar yhıc 
Ve rehavet içinde saba of 
tat/J dekoru içine /Jıra~~ir 
Bu dekor. çok haşmet 1 şıfı 
kızgtn bir güneş, kaf118 

Je' 

renkler. koyu yeşil tePdct 
ve bacalanndan hafı! ot 
man tüten yayla ve (11· 

raa evleri. ,t 
Böyle yerde iştihiJ P"1 t ·hası ~ 

aÇJ/Jyor. Şehirde iş 1 kto!' ''ltl 
/Jktan şikayet edip ~o ~şır ~İt 
fara koşan talisiz/erı dılrııfl ~I 
n~yorum: bunlar. ~a~18ha! ~e 
hıç olmazsa ikı ıstır9 dl ru~ 
gününü buracıkta çok ı;C 
va rahat geçirebi/ir/ef· f!JfJ IQ 

Yaz gireli kahva dl t 

veda eden midem /JLJf~J ~e 
faaliyete geçti ve ofdli orJ ~~h 
büyüdü. Saat beşten 50 ffi' 
yatakta k.-J lmıya ırnkfifl 181 

s~ j 

rakmıyan temiz haV~·d'fi& ~ 
altıda üç yumurta ik1 'çt I~ 
k k 

w • re
1 e me yag. peyntr· ıtıf 1 ı 

ile mükemmel bir kahV8 si ~~ 
ihtiyaç gösteriyor. Harr',8• iti 
köyü; çarşısı küçük. _!3~8f. 
da vakıt öldürmeğe ıf11 po· ~ 
yok. Binaenaleyh yol 88 lt 

yunca inşaata doğrll· if t~t 
balar suyuna doğru, ~r! ~tt\ 
içine doğru yürümek şk ~q 
Terlemek. bunalmak Y0ı#A V 

çU 
- Sonu var -;/ ~ 

"\ 
~ii Baştı yollar olmak üzere 

Kaallizasyon, mezbah:l, ıehria 
içme suyu, ıehir daiilinde aivri 
•iaeti ve ııt•ayı tevlid edea De· 
tiraeadere •aaaabiaa bir rıhtım 
iDtHı ve aaire ribi esaaa taalluk 
edu k111mlardır. 

bu sayede otomobil ve kamyon 1--------------ı 

Bir Yazıya Cevap 
Halle g-azete1inio -1 atuııtoı 

tarihli nuaha11ntla Z G imzalı köy 
kalltınması başlıklı bir yazıda 
nabıye mildiirü ve kaymakamların 
lı:.C.y lıialltıama i~lerile ki.fı derece· 

ta'.ııildard"n başka bir münevverle 
karşı karşıyı gelmek fırsatını bu 
lamayH köylü Cumhuriyetten 110· 

radırlti her en aruında kendi 
dJrdlerile vı aolı:11nlarile me1rul 
olan bir devlet adamı bulmuştur. 
Ve yer yer mektebler, yollar, 
köprüler, ltooak ve köy odaları, 
radyolu spor kulübleri jandarma 
karakol binaları yapılaralt her 
biri köyün iktı.adcn kalkınmasın 
da eHslı amılleri teşkıl edecek 
olan kültür ve imar hazırlıkları 

ve yuvaları vücude retirilmiıtir. 
Bu yapılan işlerde köy hiç bir 

..../~ 
~ 

Yollar; ıebrin yolları burü•· 
kil halile eyi bir haldedir. Aneak 
i•ar aevıı:uobabiı olunca urı•ı• 
ihti yaçlarıne ltifi de2'ildir. Burün
k Q yollara •Ütemadi tamirlerle 
her eene Belediye bütçesinden 
iidea para hesap ediline az bir 
yelı:Oa tutmadıtı ye aeticede ııarf 

edilea paraya cevap YOreaek. ~bir 
laalde olmadığı ve olmıyacafı 

rörülece"tir. o halde aenıereıiz 
bir it için oedea bulı:adar pare 
iaraf edilıin ? Bana kalırsa her 
llH Belediyece Lbiltceye yollar 
için konaa tauisat niıbetinde bir 
••bcie nektaeından baılanarak 
'araaı• kifayet ettiti yere kadar 
betoa veya aafalt yol inıuı ve 
•rteıl 11ae yiae konulaa tahıiıat 
alıbetiatlı aynı yerdea başlHH 
ıaa edtrlakl ltir kaç aene içinde 
bu t•İria lıtlttln sokaldarı beton 
"•Y• a1faltla ciiıen•it ve ballı: da 
toı ve 9aaurdan kurtarılmıı olur. 
Surla beton ve aafalt yolun ha· 
yatı ••, oabıı Hne için garanti 
edilaaiı demektir. Bundaa aonra 
yapılacak ufalı: tefek tamirlerde 
aevıii olur ki o zaman bunların 
h•iri büy5k bir külfete de ihti· 
ya' bırak•az. Caddelerin geniş· 
letilmHi iıtimlikla alikadar ve 
büdce İfi olduiu için hnzi.ıı edi 
lacek pliıaa röre yapı1acalt ta1 
hibat ve tadilatı zamanı bırak 
aak fikrimce daha mufafık olur 

Kaaalizaıyon; ihtiyaç de2iİ 
bir ıı:arurettir. Beletii bir llruret
tir. Ve şehrin bayat ve aıhhatile 
alakadardır. Şehir dahilinde hangi 
bir evı eir1eniz taaffundaıa a'ıade 
kalıHmıyor. Külfetli olmak.la be. 
ratMr deniı keaarında bulunan bir 
ıılıir için eldukca kolıylıta maz 
laar ~ir teıebblıtior· 

Mezbaha Belediyenin bimme
tilı vllcat bulauı içme ıuyuda 
Hükt\ınetimizin röıterditi yCbelt 
alika 1ayııiade bııarılmıı bir 
vuıyettedir. Yalnız ıunu k · y let
aık lbımtiır ki balkıD ihtiyacını 

~ırtılıyaoak her teıebhilate o te 
'ıbir hılkıaıa da kendiltriH te
ırı4dllp ıaH bir çok vezifeleri 
vudır. Bir ııbir laalkı nelcadar 

~~··i~•· •! !" ~llllf fı lit•tl .. . ... 

kazalarıadan muhafaza odilmif 
ol11r. Çocuk bayatın · aeı'eıidir. 
Oalarıa oeı' eai bi:ı:im neı' omi:ı 
demektir. Ufak bir hımmetle vü · 
cuda relen Atapark buiü• bu 
memleketin y üziinü güldüıecek 

bir hal• ıelmiıtir. Hılltevimiz:in 

böyle umumi yerlere koydutu 
hopırlörlerle her sınıf halk hem 
havadan hemJe muıikiden iıtifade 
etmektedir. 

Fikrimce bilhas11 meydan 
bahçesinin içinde bulunan Şemı 

oteli ile sinema binası ve dükk.ia
lar ilk te•izlenccek işlerden dir. 
RHai ve meraıim günlerimizde 
hallı:ıa tozahuratına vcaile olıcak 
yeriao meydan or11ıdır. Atatürk 
heykeliaia de burıya relui en 
muvafıktır. Hatta reç bilı kalın
mııtır. Deniz ve kara yolile bu 
şehre rirenler evvela bu meydan

la kartılıımık.hdır. 

Bir taraftan tehri •laç!andı 
rırlten elde mevcut olanları mu. 
haf na etmeyı ihmal etmemelidir. 
Bugün Soğuksu ıehrln ea yakın 

bir mesire mahallidir, Burası oka. 
dar ihmal edilmiıtirlci ıokıltları 

ve evlerinin bir lı:ıamı elelttrilı:ıiı 

bırakılmış, h•llcın elelı:trilr dilekle· 
rine rağmen büyük masraflar kar
şıaında kalınmıştır. Umumi Müfet· 
tişimizin emirlerile yeaiden diıi

lenler iatilna edıline vaktile di-, 
kilmiş olan çamler fÜn~eft fÜDO 

lceailıaektc ve harap edilmekt.dir. 
f.n dofrusu bu &üxel yeride Be
lediye hududu içerisine alarılc 

oranın yollarını, evlerine ııık 
bayat, ve saadet vermelidir. Her 
pızar oraya akın akın gidea ve 
otobüslerle yer bulamıylln şehir

liaiı göaterdifi ittiyak bu canım 
yeriı ihmal edilmemeıine ea bü· 
yük sebeplerden biridir. 

Aalıyamadıtım cihetJerdea 
biride deeizdir. Şehir eeaa itibı
rile bir deaiz ıehridir. Halk de· 
aizci olaa bir t•hirde oedea de
nize hiç ehemmiyet vorilmemiıtir, 
Şehrin bir plajı yoktur. Bir deniı 
kulübü yoktur. 

Deıaiı banyolarınıa 1ıhhat 
v• bayat OlhİDd•lti te1iri laltlr 
edilıblUr mi? Bu da bir ıpor h11· 
liao konulurH Dekadar eyi ohar, 
Hdm rençllfi tUııl bit haldı yı

tlttirPJlf b•md• marul bi• takı 

adetlerden uzaklaıtıraıış oluruz. 
Eaa1ea bugün halkıD reiitirüzel 
heryerde deai:ıe ıirmeıi bugünkü 
duruıııa ve aarı!Dız ihtiyaç ve 
zaruretlerine muzır bir haldedir. 
Pılaj yerleri lafııalarıll aktıfı 
yerlerden uzaltlaıtırılmalıdır. 

Tenezzüh kayılcları , sahil ra
ziDoları hep bu ihtiyaçların mÜ· 
tommimidir. Y ozın sıcak bir rü· 
ounde denizin serin rüzrarlarının 

tatlı ok4ayışları nekıdar güzel, 
nekadar tatlıdır. Halkın bunu tat· 
ma11 lizımdır. Hülila deniz net' 
edir, zevkdir, hayattır. Bir defa 
deaiu uzak olaa ıehirlerin bu 
iıtiyakı düıüailürH tieaizın bü
yük lıcıymetı ovalut daaa bariz 
bir ıo~ildı röH çarpar. Bu aiaıc
tı auher olaıa bir ıehir halkı 

neden bu nimetlerden mahrum 
olıun ? 

Sözlmil bitirmeden evvel 

şuau da ilave edeyim lcij burada 

ev vuiyeUoride rayri feoni ve 

sıhhi bir haldedir. Asırlarh ya

şamıf bu 4ebrio an'aneai hala ev

lerin yüzünde okunmakta 1ır. Ye· 
ni yapılan bir kaç bina istisna 
edıline hemen kı•mı azamıa arka· 

il rüaeıe çevirilmi§ ve bayat 
kayaa~ı olan bu nimetten ııaab

ruıa bırakılmıştır. Bu evler kuru
lurltea bel'i ozamanın tausup 
vo cobaleti fikirlcro hakim olmu§· 
tar. Fakat burün içinde yaşı&yan
lar o 11rın defil ıimdiki asrın 

münevver insanlarıdır. Bur inkil 
§eraite uymaları ve fÜDeşe maai 
olan kale duvarlarını yıkmaları 

ve evlerinin iÜneıe nazır olan 
k111mlarıoa menfezler açtırmaları 

lizımdır. 

Hülua : Bu iıler yapılırkea 

eeaeı bırakup tezyiaata dofil 
fakat her ikiaini birden yıpmak 

ve buııüad va:ı'iyeti yarının ih· 
tiyaçlarına katarak ve bunları 

muayyen bir prorra111 dahi•.iode 
bütçenin mü11adeıi nisbetind• 
ilerletme& lizımdır. Bu mesai ne· 
tioeeinde rörüleoektlrki Trabroa 
ı•hri yalaıa yurdumuzun d"g-il 
beliti tiilnyaoıa H filı:el tehirle· 
riaden biri olaıaktır. 

Hı ayet ez 9 '/ 

de alakadar olmadıkları, bununla 
beraber ~imdilik tenkit ve muaha
zayı baltlı "öat.: ı ece it eid.ti bir 
1tbebin d" bulunmadıfı bildiril-
mektedir, 

Köy kallı.ınması davasıada 

alıaacalt tedoirlerio teferruatı, ıe 
kil ve ıureti tatbik.i uzun ve çok 
cebheli bir mevzu oldu2undan 
izahından sarfınazarla şu aoktaya 
temas ederek arzedeyim ki mü
nevverin, doktorun, bakimin, bay· 
tar ve m\ihendiıin, ziraat mualli 
minin utramadıfıı köylerde nahiye 
ıaüdUrlerı ve ltaymaka•lar başlı 

baıına bir varlıktır, köylünüa 
yüzünü ıörmete ha1ret ettiği bu 
zlimrenia yerıai ve vaa.feıini 
köylerde· elinden geldıti kadar 
müdürler vo kaymakamlar tut· 
malttadır. Hır ııu,hiyd müdürünün 
nabiyeıi köylerinde ıoıbında dolc. 
tor, baytar, müh"nuıs bakım ve 
airaat muııll ımi olcıug-unu bılme7en 

dt:2"il köylüyü köyun yolunu 
tanımayan bır büro mensubunun 
koy lnlk.ınması iılerinde müdür
lerle kaymauınlarıo ılikasıı:tık.. 

Jarı bakltında ııöz ııöyleme~ ~aliıhıy 
yetini kendınde görmeıine hayret 
ederim. Sayın yazıcı h.ıyatta bir 
def ıı olıun köylü ıle bir arava . , 
gdmiş ve konuşmuşmudur. Köy
lünün evinde ve yatatında yalmıı 
ve ıofruındı otumuımudur, ha
yatını 11..öyler ve köylüler ar&1ın
da geçiren ve ıimdılık her aeaıl
ıa lütfen tenkit ve muhaza11odan 
vazgeçilen müdür ve kaymakam-
lar bu vazifelerini yaparken kim
seden takdir bekle.;.ıyor. Onlar 
milli ve vatan! vazıfe1erıni kendı 

mütevazi ın11hitleriade yaparken 
elverirki k.im1enin tenkit ve mu 
abazasına maruz: kalmuın Ve 
haklarıada çalışmıyorlar ııo•di 
yapılıaaaın. Bu Vıliyctin Cumlıu 
rıyetten evvel üç nahiye.ıi vardı . 
Asırlarca yerinde sayan ve ku 
runu vuıtai bir hayat içeriaiı· d~ 

yaıayan bu aahi} elerde ve ıon~ 
rıdan ihdaa editen yedi nahiyede 
bir mektep, bir hükOmet kooı~i 

patik.adan batkı bir yol uzatılmıt 
bir ataçtan baı&a köprü, bir köy 
odaııı. bir tOz:a dolabı bir radyo 
varaıldl. Vorfiıiol almak l~in nç 
~ydı bit dcıf a köy o uaraf all bir 

yere bar olmamış kendi emeQ'i ve 
paruile ve baıiarıııda durmadan 
uunmadıı.n çılııan bu iki unıurla 
bu işleti ba~armıştır. Müc•dele 
ve mlcıhade buounla da kalmamış 
Cumhuriyetin ve iakılibıa feyiz 
ve nimetlerinin yayılmasındı 

halka anlıttılmuında \'e hür af at. 
la dolu bir hayatın ıökülüp atıl· 
masıııda durmadııa devam eden 
bir mesainin feratatlı i~çileri olan 
D\üdiir Ve, kaymaltamlardaa daha 
baık.a ne iatenebilir, nahiye mü· 
Jürleri her devlet memuru gibi 
muaaına bıatlamr ve har gün 
1felen bir kaç isCidayı ve ya ev
rakı havale edene vazifeı!l ni yap 
m14 olı.r. Böyle yapmayıp da yu
karda izah otti2'im şek.ilde çalışı
yorsa mualıaza ve tenkid edilme. 
sımi lazımıelır. losaf ve iıı:anla 
düşünen her keain buna verece2'i 
cevab bayır olaa gerektir, 

Hiç şüphe edilmez ~i Türk 
köylüsünü, bir İsvi çre k'öylüıiinün 
refah ve saade i içinde görmek 
her Türk vatandaşının kuaai bir 
idealidir. Ve bütün rayretlere raf 
men timdiye kadar bu olamamııtır . 
Zaten birdellbire olmasına ve 
bu göak ü maddi imkanıızlıldarla 

tık başına müdür ve kay.nalı.ım
ların bu büyük davayı batarma· 
larına imkan yoktur. Bıtlı bqıaa 
bir iktiaad ve k:ültür işi olan ve 
devlet teılc.ilitınıa hemea hepıinin 

el ele vermeıi ve üzerinde dav•m 
ve isııarla çahşılmeaile müa:kün 
olan bu mev:ı:ua devletin yapıoı 

ve yaratıoı eli dolı:undu2u güa 
müdürlerde lı:endiaia. verilcoelı: 

vaııifıyi yinı ayni feraiat ve fo. 
daklrlıkla yapatakları111 berkeı 

fibl aayıa muharririn de inll'~IQa · 

ıını rioa ed~riw. 
Bir Nabiye MüdthU 

Mükafatlı 
Bölge yüzrrıe 
Şampiyonf uğ~ 

12 Afustoı Cumarteıi 1,, 
saat 16 da Kanitede bölge şoıl' 
piyonlu~a hazırlık yü:ı:ınc tP ~rl· 
baltası, 13 A~u<Jto11 9a9 paı•~ fıU 
nü uat on beşte de ıııil~11,f~ 
b -ı . l - e tt, r ge ıa111pıyon u~u yuzııı 

mÜ!a~ak:ası yıp•lacalctır ... oe''c' 
tlu müsabakalarda ıyı fÜr 

alanlar latenbuldı yıpılı~ .. 1' b•~ı· 
kiye birincilik yüzme 111u•• I· 
larıaa iştirak edeceklerdir• 31' I~ 

iyi yüzücülerimizin bıJ - ,1 ~d 
bak ,ıara rirmelerini tav•iY

0 ,ı•r' '• l. 
riı Her yüzücü müsıııb•i ~ ~ 
iştiralc edeUlir. 1~/, 

~~rl 

Yeni :::~ 
~Oı 

-Adam ~~ 
' 240 ~, 

Yeni Adam ın I' ı~ 
ıncı sayısı çıktı. B0 ;ı, lı, 
yıda İsmail Hakkı 0, ~'t 
tacıoğlunun Maarif:~~ 4:ıe 
rasına verdiği raf 0 fe' ~ 
metni ve radyo k.0~eti ~~~ 
ransı , Suphi Nurı e' ~l 
Sadettin Vedat ~~111 ~ı 
Nuri Arınç, Rüştu !' ~ 
Şardağ' ın yazıları "8 ~~ 
d v' ır . ~ı ıı 

Bunlardan b•ş~~ ~· 
Sosyoloji metod0;,~i ~ıt 
kaideleri, T aşlıta~la soS' ~' 
ev tefrikaları ve ıÇ J(OI' t;, 
yete, dış sosyete, ,~, ~ 
tur haberleri butuıııı>.1o \ ı 
tadır. hararetle te~fl ı~ 
ederi . 



'-!!!.ğuslôS ( YENıYnL) 
• 

~ !laıa:aa ..- - EB!illl:e!IE:9i~-~-~9!S%:!!:~a!:i':l!li!!:!l!!I '""',.._.=-=-- S"CımcıSJ:.lilir+:t:-iıiEJil)M•-:r.:~ • .- _..-~~m:m• ~~e;;.;a::,___il!:m--•z.~-=-:;mm!!::IB•-rlWi11m•rm-:Ei&!::!:ıii+::::+ı:B&F § +f& * -~lllliiliii!!::!-:za::::aı:::;iitil "'\J 

~::, ~~. e-_! KOV v~ KOYlLC !l· 
~ ::·~~ /ı\ • 1 HALKEVİ ~ÖY~ÜLlK 'koLU NEŞRİY A Ti rı 
:~. ürkgibi~uvvetliTürkgibimertvete ·z 
~;ı . Uzun ve sürekli köy gezilerimdeki görgüle · 

8
10: 

11
1tl bana bu sağlık el kitabını hazırlamam için 

a~ ~r sebep oldu demişdim. Zira köyler ve köy-
8~6 ~er gördüm ki, basit bilgisizlik yüzünden . bü
~cıı: tuk sıkıntılar çekmekte ve zarar görmektedırle·r. 

"Türk rgibi kuvvetli,, , ''Türk gibi merd ve temiz,, 
sözlerini eklemişlerdi. · 

Sıtmalarını tütsülü bağlarla, karın ağrılarını, 
/lif: !QrRünlerini üfürükle yaralarını fışkı ile gider-
~~ ~ ' 

Girdiği her savaşta alnı ak çıkan bu mille
tin Yavuz evladları arasında 'etişen yaman 
pehlivanlar bütün dünyanın sayılı ve zorlu gü
leşcilerini bir nefeste altediyorlardı. 

Türk bahadırları bütün Avrupayı kuvvet ve 
sıhhatlerile nasıl titretmişlerse Kurtderelilerin, 
koca Yusufların namı da bir Bayrak gibi ya
bancı ağızlarda yıllarca masal gibi dolaştı. 

11M' eğe çalışan yurttaşlara rastladıkça içim kan 
orı'8 a~lıyordu t . 
56,ı , Bereketli toprakların sahibi, yurdun temeli, 
jf1' ~tllil kanlı Türk köylüsünün sağ ve sağlam ya-

~~ ~atllası, gürbüz ş~n . o~ullar, t?~un.lar yeti~ti~me si 
~s ~~l.u yürek özledığJmız en ıyı ısteklerımızden 

11rr tıdir. 

ıl Zira çok iyi bilmeliyiz ki tarihte yüce izler 
~ •ıt~kmış, ülkeler fethetmiş, büyük medeniyetler 

Karışık ve kötü yıllar içinde değersiz ve 
südü bozuk padişahlar ve idareciler elinde sü
rüklenen millet bir zaman geldi ki çeşitli sıkın
tılara düştü. Ve bu .yüzden soy çürüten bir çok 
hastalıklar bu sevgili tf miz yurtta yuva kurdu. 

f11İ~ t~trnuş olan milletimizin ferdleri birer birer sağ
ş6' alt\ Yapılı oldukça bizler daha çok akgünlere 

L~~ tqvuşacağız. 

Zaman geldi ki hem candan, hem maldan 
olacaktık. 

Nihayet bu koca Türk milleti iç ve dış 
düşmanlar büyük bir kükreyişle haddini bildir-

Y abaccılar Türk deyinc~ polad vücutlu, iri, 
~badayı, .sağlam bir adamı gözönilne getirirler 
~Ünku savaş meydanlarında ve diğer temasla

~d• gördükleri ve tanıştıkları atalarımız hep 

di. Padişahı kovdu. Yurdumuza giren yabancı 
sürülerine, Türk'e saldırmanın ne demek olduğu-

~le kanlı, canlı, diri insanlardı. 
~nun ıçın yabancılar atasözleri arasına 

nu acı bir dersle anlattı ve CUMHURİYET'i 
kurdu. 

Bu acı ve yaşlı günler bize de ibret dersi 
verdi. 

Bir yandan Devlet gücünün yettiği kadar 

LOZAN 
Barış Muahedesi 

Kon/erans mütemadi inlc.ıtn 
tth'ilcesi altında tünlerct 
süründü hatta inlcıtada etti. 
Bilhasstı boj11zlar oe Musul 
hududu asletri lc.uooetlerin 

ı tahdidi gaqri askerlijin 
mu/cabası ve lc.opitolasyoralar 
m•ıelesi çetin mü%alcerelere 
sehrp oldu. 

Filhalcilca Osmanlı im
paratorluğu Aurup!ı ile mü· 

itirtızları lc.arşışındalci /$. ' naubatındtı ıimdiye it.adar 
tanbulun Hn kabinesi isti· halcirnigeti tam olmagan 
/aıını fJırtli mammfih kon· biT tlıol•t muam•!•3İ gör
feransta bir ihtilaf •'!mini müştü. Ona hcllci na%ılcane 
olması da diiıünilerelc za- muamele etm.iılerdi. Falc.ı~t 
ten sırası gelen bir lc.arurla 1 hulculc.t ho.lcimigetine müte
Büyülc. Millet Mecliıi 30 allilc noktalarda bilr: onun 

~eıriniefJvelde saltan_atın ı bu hukukuna riagetkdr ol
hıld/etten agrı oldugunu malc. husu~una ihtimam ey. 

~ Yıldönümü 
b•~·· 

~, Geçen ıayıda11 defJam-
o•' 4o Qı"' •e imanla lsmti 
~ , ~ıi elile 11 Kdnu11isani 

•
1
' ~ 6. lviıan 1921 tarihlerin· 

~ı.''İ"ci ve ikinci lnönü 
tı,;le,iJe a;ır d~r6egi en· 
ttf. · Bu aslcert muıa/fui• 
ttı~ ~•rlct11 Ermeni fit Sov
~o erte alctedilen Kars fJe 
Qh ;~Qııa muahedeleri gibi 
'Qı· '•4 ı muz-//erigttler takıp 

40 ~/eli Ve /ngilir.ler 2 Şubat 
5'' ~. A. de 1 stanbul hiiku neti 

1, ~~ "Gclolu murahhaslarını 
8 \;lce~ata i~tiralca davet 
şıJ' ~, ~rıqetinde kaldı oe bu 

(~~ ıj'~~ Büyüle .Vıllet Mec· 
fe' ~ ~ Ulcümeti resmen tanın 
~ ~~ 11Gdolu Trslcgtı ıoe Is 

le ~11"1Qra fo./ıliyesi kabul 
çef ' tordu fakat Avrupanın 
tıf ~Jl'Q't/a,., !'unanlılatı te

~~ Ql'ld.ırdr. Bu sırada ye
L fil 
,~il se,encamm atılan Yu-
\;ı'' Salcargada yeniden 
Vıı~ "P olduktan ve cenup 
\.!!etlerimiz hallc.ının ita
~ •tf 
~ ~~Q ı !öı lcamaştır11ılctan 
l,,l ransıılarla An/cara 
\tf "Grııesi alc.t edildi. 22 
>~~. 922 de P•riste lconJ· 
•ı~, telcrar açıldı fakat 
~- 1> le •-'~ «ı,. laGlclcı tanınmı. 
" f • ŞGr/t.ta Ermeni yur 
~ ~t~ı Kırlcili!e 6a6arJ/ci 
"~ı "''nenin Y r.ınanllere 

Kapihll•ııonlard4 

tadilattan bahsediyorlardı. 
ili sildhın halledece;i an
laşılıyordu. Gökten inen 
hitapfarı andıran ordular 
ille hedefiniz. Alcdenir.dir 
ileri emri ile düşman onlu· 
ları 922 Eglu 1ünün 9 nda 
Alcdenizin maoi $alarında 
lc.auboldular. Tarihin baılc.a 
milletlere nas;p etmediği 

hu ta/ eri mütealc.ıp kuman
danlar Mudangada lnönü 
ile buluştular milli Ştf Yu
nanilerin 15 güne le.adar 
Trakyayı Merice /c.CJdar 
tahliyelerini kabul ettirdi. 
Bu suretle 11 TeşrinievfJel 
de im~a edilen mütareke 

ile Se'Vr Muahedesi taksim 
ihtiraslarile tarilıa lc.arııtı. 

Nihayet Fransa lnıiltere 
lt12lya hali su !hun kati su · 
rttte ge11id~n tesisi için 
Tıirkigegi 2o Teırinievvelde 
kon/ ransa çağırdılar Jale.at 
hsla Türk ihtilal ve haki· 
miyttinin kufJvet ve o eıru . 
tigetini, ıümulünü anlaya. 
matlık/arından babiııli hü
kumetinide Ankara ile da
vet etmi,Lerdi. EbeJC Ştfin 
oe büyüle meclisin hale.imi 
ıeti milligenin mümessili 
ıı/atigle müıaltereye gegdne 
aeltihigettar Ankara murah- . 
laaıl•rı oldu;u golunclalcl 

kabul ~d~ıek geni Türlcige l lemtmiılerdi. iŞtl! bu son 
Devletının murahhaslarını mu•hedt de bu son münase 
lozan kon/uansına yegane batın yalnız natilcdne oe 
mümessiı ve murahhas ola- bir tarıJ/lı dtt;il bir haki
rak gö11.derdi. Mu~ahhasla· miget halclcma lc.arşi bir 
rımııın a••mi gayret fJt borç tela/cicisi bir hususi.11et 
hüsnüniyet/erine rağmen ilci '1t kıymet ift1de eder, /nönü 
ay kadar devam 1. den le.on- kahramanı Millt Şefimi~ 
/erans 4 Şubat 923 de bu lcon/eransta Türle lıalci
inkıtaa u;radı BüyüJc. Mı/. migetinden 'sılc sılc bahs 
let Meclisi 20 Şubatta bu etmesi 6ir aralık lordlc.önü 
devletlerin ttlclif ettikleri nü izap etmiş : 

mua!tıde proj11sinin kabili \ Ve konferansta bulanan 
lcab•l oldujuna .le.arar ver· 1 her devlet hiç olmazsa 
mele.le beraber müzakerata Türkiye kadar ehemmiyetli 
Je"tıma hükumeti mezun fit onun le.atlar laukulc "e 
kıli.ı. Kon/ eranı 24 Nisan- imtigıuata sahip müstakil 
da tekrar miizalcerege baı- bir halcimiqeti temıil' et· 
tadı. 24 Tımmu• 92J de mı/etedir. Bu tlelilden oa% 
lo•anda s•lh muahedesi geçilsin bir tlalta f,,.lasetlil. 
9t 17 merhatati im&a "e uıe!in dediler, Kopitilasgo11-
2~ Ajustos 923 de Türkiye /ar komisyonunda ltalgan
Büyiilc Millet Meclisince lar Türkiyenin walc.ti ıeç
tıastilc •• 6 Ai•stos 924 tle miş olara 6ir usıılün ortadan 
meriyete va• ıdiltli. Jcallcmasını iıt11J1eıi e11la· 

Ark.Jaılar: Ba netieı ıılır 6tr ı•ı ıld•i•n• ıöı· 
hifde lcol•ı •''' ''"••"· ltlftılclt .. ,.,,, H1116ilıri11 

eski yaraları ka'pamağa sağ!am, gürbiiı, neşeli 
büyük Türkiye'yi yaratmağa çapalıyor. Bu ara
da büyük bir vazife de kendimize düşüyor. Her 
birimiz bu sevgili yurdun değerli bir sermayesi 
olduğumuzu bilerek kendimizi ve etrafımızı her 
çeşit hastalıktan korumağa ve kurtarmağa çalı
şacağız . 

Bu suretle yakın bir gelecekte balçık izbeli 
harabeler yerinde şirin, temiz evleri, temiz so
kakları ile mamur köyler ve gürbüz, sağlam, 
aydın, zengin köylüler ile yurdumuzun bir saa
det bölgesi olduRuou görebileceğiz . 

Çok yıllara ve büyük günlere ak bahtla 
kavuşmak için kendi sağlığımızı en on sırada 
saymalıyız . 

Ve bilmeliyiz ki küçük dertlere karşı za
manında lazımgelen küçük tedbirler alınmazsa, 
onlar çabucak büyükler ini doğ11rur. 13iz diyoruz 
ki; miras aldığımız dertleri el birliğile yok ede
lim. Öyle ki bu yurd da yann çalışacak soydaş
larımız artık derd görmesinler. Biz çok gördük, 
acı çektik; bari onlar çekmesir.ler. Bunu düşün
mek ve bunu başaı mak hepimiz için az zevk 
midir? 

Ruknettin Fethi c LCA YTUG 
[Köylümün Doktoru Kitabından] 

Sağlık 

S lOJ T 
.liit gıJal.ırımııın en mü. 

lcemmelidir. Bir litre sütün 
temin ettiii lcolo .;,,; elde 
ıtmelc için, aıajıdaki gıda
lardan : 

250.0 lcoguneti, 100,0 
lcaıa.rpegniri, 2,75 ıram iı
panslt., 2 lcilo patates. 400,0 
elemek, 300,0 sı;ıreti, 350,0 
danadi, 6 adet gumarta 
7 ,5 kilo elma 2,5 kilo kar· 
nebalıar yemek iô.ıımdır. 

Sıhhatımı% fit neşvunri

mamu için, lüzum!u olan 
maddeler, ete nisbetle süt 
de daha çok oldu;u gibi, süt 
delci {protenin) nem et hem 
de nebati (p1oteinden) daha 
çok gükselctir. 

O halde,• bu lcadar mii
lcemmel bir ııdo olan ve 
çocuklarımızın başlıca bes
lenmesini temin eden, bu 
ıüıel ıenzin kıdayı. temiz 
olara.lc tedarik etmek im· 
/canı vardır ? 

Hiç şüphe yok lci buıün
lci halile, memlekttimi•dı 

6ögle bir sütü temin etmelc 
imlctfnı golctar. Çankü yu r. 
dumaıda bu mühim ve ha-

mülctısep hulcalcuncla11 umu 
ma itimat tel/cin edecek bi· 
id•r1i adliye teminatı icap 
ıttiiini : 

Zihni Can 

- .41iaıa ••' ~ 

yotr iş ile işHg:ıl edtrı he 
nuz bir yu yoktur. Eğer ki 
h.tıllca temiz vt isteril bir 
ıfit vedirm•lc istiyorsak hu
nun için en iyi çar~,· sütler
lcontrol edil,,.eli. '11t en çok 
bir ilci el~en satışa çilcarıl· 
mtalrdrr. Ogle ~an t.dıyoTUZ· 
lc.i,• 6u işde pek fazla serma· 
ye_11e de ihtiyaç yoktur. El
fJerirki bu mühim mesele ile 
meşıul olacalc bir müessise 
meydan çıksın. Bövle bir 
"9Üessise husule geldığl tolc
dirdt, lıem htJlk temiz ve 
(pastörize) edilmiş bir süt 
ger. hemde miiessise sahibi 
hundan büyüle bir lc.aıanç 

temin eder. Burada yapıla· 
calc en basit oe ipOdai şeg, 
ıütler kontrol a l t ı n ·d a 

- gokarda dediğimiz gibi · -

bir ve ga bir lcaç elJe top· 

/anmalı, oralarda birer lit· 

relilc şişılere doldurularak, 
(pastörize) edildi/eten sonra, 

Belediyenin de eiiketini ha. 
mil oltıralc piqasaga çıka· 

rılmalıd1T. Bu tarzda süt 
satılması temin edilits,,,· baş. 
da fJtrtm olduğu halde, bir 

çak intani hastailklardan 
lcorunulması dtı muhakkak 
olaı:a;ı. şiiphuizdlr. Bi'naen 
al ı9h,· bu mihim ve haqati 
işi,. başarılm.srnr candan 
temenni ederiı 

t<azım Güle 
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T robzon - Rize posta 
nakliyat eksiltmesi 

P. T. T. MÜ~ÜRLÜGÜNDEN : 
1 - Y iilc .-e yolcu taıımakta müteahhit ıerbest 

olm•k üzere haftada lcarşılılclı üç sefer yopı~ması, gitme 
gelme 400 ki o qülc toşınrr.tıs·ı 'fJe temdli rlarak bir, 
Trabzon fJeya Rize'den lcarşılılclı ol2ralc ayni günde 
posta çılcarılm:ısı icabettiği takdirde o günlartle Trabzon 
veya Rize'de· ild.ıci bir kamyonet hulundurulması meşrut 
Trab~on - Riie 939 - 940 posta nalcligat müteahhitliği 
1 Ağustos 939 tarihinden itibaren 15 gün müddttle açılc 
elcsiltm 11ğe konulmaştür. 

2 - Bu postanın aylı le muh .. mmen bedeli 100 lira 
11e seneliji 1200 lira tahmin edilmiştir. Buna nazaran 
isteklilerden 90 lira muealc.kat teminat alınacaktır. 

3 - Son hede/ haddi lô.qik görülürse 16 Ağustos 
939 çarşamba günü saat 16 da Trabzon P. T. T. Bina· 
srntJa müteselc.lcil eksiltme komisyonunda ihalei lcat'igesi 
yopdocakdır. Bıdelsiz tJtrilen şartnameleri de btı komis· 
vondodı,., 3 - 4 

Trabzon - Erzurum seri posta 
nakliyat eksiltmesi 

P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
1 - Yük ve yolcu taşımakta müteahhit serbest 

olmak üzere haf tada üç seferli, gitme telme 1400 kilo 
güle taşınması ve :üç kamyon hul•ndurulması meşrut 
Trabzon - Erzurum seyri seri posta müteahhUliji 2 
A;uıtos 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle '1e 
(lcapalı zarf usulile) eksiltmeğe konulmnştur. 

2 - Bu postanın aylık ücreti Bin lira ve seneliği 
on ilci bin lir• tahmin edilmiştir. Buna na~aran talip
lınlın 900 lir• mu'Oalclcat teminat alınacakttr. 

3 - Teklif ıdilen bedeller htıddi layilc ıörülürse 
17 Ajastos 931 perıembe tünü soat 15 dl! Trabzon 
P. T. T. Binasıntla miiteşelclcil eksiltme komis11onunaa 
ihalei lcat'ige•i gapılacalcdır. Bedelsiz 11erilen şartname 
/eri ae bu lcornisgondatlır. 

Eksiltme kanun•nun 32 t:ıe 33 üncü maddeleri 'fltÇ· 

!aile taliplerin ihale sa11.tınJan ~fi ve[ teminat f1e tık lif 
melc.tupl•rını bu lcomisgons fJermelıri ilô.n olunur. J-1 

Trabzon - Görele, Trabzon Giresun 
posta nakliyat eksiltmesi 

P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Yük f1e yolca ta1ımakda müteahhit serbf.st 

olmak üzere h11ftada karşılıklı üç sefer yapılması. ritme 
.ıelme -'00 lc.ilo güle taşınması fJe temelli olarak bir. 
Trabzon t1ega Göreleden karşılıklı olarak aqni tünde 
posta çıkarılması icabettiği takdirde o günlerde Trabzon 
t1ego. Görelede ikinci bir lca,,.gonıt bulundurulması mış· 
rut 1 rahıon - Görele. 

2 - Kez• qülc. t1e yolcu t•$ımakta müteahhit ser-
6Ht olmak üzere gitme gelme 600 kilo güle. taşınması 
•• temelli olarak iki, Trabzon veya Giresundan al}nİ 
aiinlerde tarşılılclı olarak posta çılcarrlması icah ettiği 
te/ctlircle o günlerde Trabzon tJega Giresunda üçüncü 
,;, kımgonıt hul•ndurulması meşrut İtoftada üı seferli 
Tra6~on - Giresun doğru mükef /el posta miiteahMtli;i 
1 Ai•ıtoı 9;,9 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açılc 
ılcılltmege lceuulmuştur. 

J ·- Trtıb%on Görele postaJının aylılc. ücreti 200 
'" ıeneli;t 2400 lira. Trabzon - Glrt!sUn posftJsırıın 
•glı;ı 400 '1e ıeneliji 1800 lira tahmin edilmiıtir. Buna 
n_az•ra~ Trabzon Görele poıtaJına talip olanlardan 180 
fır• Gıreıun pestasına taliplerden 360 lira muvakkat 
teneinat alınacaktır. • 

.. 4 - Son bedeller haddi ldqilc. gô'rülilrse Trabzon 
Gorcif! postası 16 A;ustos 939 Çarşamba günü saat 14 
tl• 'Dl Trabzort Giresun postası da ayni günü de saat 15 
Jı. Trabzon P. T. T. binasında müteşelc'-il eksiltme ko· 
mi•gon•nd11 ihale.i icat 'iqt!leri gapılacalcdır. Bedelsiz t1e-
ril~~ ş•rtnamelerı de bu komisyondadır. 3 _ 4 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

ille olc•llar ;,in gaptırılacalc ( 19) kalem evrakı 
matbuamn muhammen bedeli olan ( 414) lira üzerinden 
elcsiltmı;e konrılma,ıur. M11.vuklcat temin,.tı (31) liradır. 
17-8-939 tarihine çatıın perşembf! tiinü saat 15 de 
Vilaget malcamıntla toplanoc11k olan Daimi Encümende 
ilaalaıi gopılacalctır. Nümune fJe şartnamesini ıörmek 
iılagınlerin her gtin Encümen lcalımi11e ea talip olanl•
rı11 muflaklc•t teminotlcrile Encümene müracaatları . 

. 29-2-5-9 

Yeni içme suyu na abone ol ocakla ro 
Belediye Riyasetir.den : 

THiJatı llcmd edilmekte olan şeltrimiı iemı stıgıı-
"• •'°"' ol11calclo.tua tısiıatları nuJfal!11at lıraıll! ya,tt• 
'rılae•iıflian et1lerine su alnt•lt tır!Usttnda tJ {anların 
{10) tir• tlipoıito alcçelırlle Dairdmlı~ Jllftdiden mtlra-

f~!'l•r• .. l/111 !cınuf. J- 6 
' 

Yınlyol 

Trabzon - Erzurum denk posta 
nakliyat eksiltmes; 

P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1 - Zuhuredt>cek bilumum denk 'l•e posta telgraf 

tş.qasını lıer on günde bir Trabzon P. T. T. merkezinden 
alarak güzergcihdaki Maçka, Torul Gümüşhane, J:Jayburt 
fJe Aşkaleqe de uğramak şartile Trabzon - Erzurum 
939-940 senesi posta denk nakliyatı müt•ıahlıitliji 2 
Ağustos 939 tarihinden itibaren on beş giin müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu postanın. Trabzon Erzurum behPr qüz 
kilosu 300 kuruş. Trabzon Bayburt 200 ve Trabzon 
Gümüşhane 200 kuruş hesabile senelik ücreti 3000 lira 
tahmin edilmiştir. Taliplerden buna nazaran ilci güz gir
mi btş lira muvakkat temin.at alınacaktır. 

3 - .lon bedeller haddi l<igik görülürse 17 Ağus· 
tos 939 tarihine müsadıf perşembe günü saat 14 de, 
Trabzon P. T. T. müdürlüğü binasında rnüteş,,kkil eksilt
me komisyonunda ihalei kot'igesi yapılacaktır. Bedelsi% 
olarak fJerilen şrırfn ,,mel eri d! bu komis11orıd:ı dır. 3-4 

Kimyohone molzerne eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

Beled;ge Kimyahanesinin dairede mevcut listesinde 
yazılı ( 51 O) Lira kıgmetind ki muhtelifrılcins malzeme 
açzlc eksiltme umtile mubay ,n olunac-:k.iır. 

lst~/c/;[('r için liste hergün görülebilir. Eksiltme 
12- 8-939 Cum'ı günü icr.ı olunacakdır. Taliplerin ay
nı gün saat 15 de Encümene müracaatları ilan olunur. 3-4 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi Muhasebenin Tuzlu çeşme Haci /Lyas so
ka;ındaki 2 No la m11ğazanın sabile icar bedeli olan 
(36) lira üzuinden artırmığa çılcarzlmıştır. Mu11aklcat 
teminatı (260) kuruştur. 

17-8 - 939 tarihine çatan perşt>mbe günü saat 15 
de Vilayet Makamında topl•nacak olan Daimi Encümen
de ih'llesi yapılacaktır. isteklilerin muvakkat teminatla · 
rile Encümme müracaatlart. 29-2 - 5-9 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi Muh2sehege aid Tuz!uçeşmede Hactil.11os 
sokağında 2 numaralı mağazanın ihale tarihinden itiba~ 
ren birsenelilc kirası kırk beş buçuk liraya açık artrrma· 
ya konulmuştur. T 8 8-93~ tarihine tesadüf eden Cuma 
tünü saat onbışte Vilayet Makamında toplanacok olan 
Daimi :..ncümende ihalesi yapılacaktır. Mar:akk:ıt teminatı 

5 Ağustos 1~.;9 

Soğuksu yolunda viraj genişletme 
eksiltmesi 

Vilayet Daimi Encümen~nden: .. kon' 
Soğuksu - Kısarna yolunun Atatürk Koş 'i6 

ayrılan virajın genişletilmesi için tanzim kılır.arı . (J kO 
lira ( 14) kuruşluk keşfi üzerinden aç k eksi!tm.ege ıa'· 
nulmuştur. Maoaklcat t~minatı (42j lire.. (21) ktı'%ıa· 

..!.!!_ 8 93 ı tarihine çülan perşembe günü saat 15 de jnf 

gel makamında top.'anacak olan Daimi Encümende 0ıtı 
/,si .lJapılacaktır. isteklilerin mezkur gfin ve sa 4 
Encümene müracaatları. 3 

Maden kömürü eksiltmesi 
MAARİF MÜDÜRLÜGÜNDEN : 'ıt1i· 

l - Ortaokullar için alınacak olan 60 ton S~hi· 
kok ve 35 ton Krible maden kömürıi 26 7-f9j9 ta'' ıo 
den itibaren 15 ~rin müddetle açık eksiltmeye korııılf11~1/i' 

2 - Eksiltmeye konulan 1800 liralık 1~ j 
muvakkat teminatlı 60 ton Sömi/t.ok v.! 700 /ir~.lı ·Ja' rt 
lira 50 kuruş mu71aklcat teminutlı krible maden kömartJ 01 nt 

.J - /hale tarihi 10.8-1939 perşembe günd ~0Je &i 
T 5 le Hükumet bın<.ısında Maarıf Miid..ırlüjii dairesıfl fd 
müteşelclc.il ko mis gonca vapılacaktı ' . JoJ ,

1 

4 - isteklilerin Ticaret U[.ı.asındu kayıdlı ol ijı 
ların:ı dair ~esika. göstermeleri lazımdı r. • .• kf 

5 - .;>wrtnameler h er gün Maarif Mt.i.durluttJ 
lemfode ıörülebılır. ,,ıı 

6 - l:)telcliler 2 -1-90 sayılı kanunun l 6 ·J~ııı' 
maddesi ahkamına göre muv-::kkat teminatlarını ek~' 1a 

ıaatından bir saat A evfJel ~edarilc eder~k makbu~ ;~J tq~ 
mektuplarını mezkur komısgona ibraz edeceklerdır. ~~ 

Elbise eksiltmesi 
~il 
l)tl\ 

Belediye Encümeninden : t li~ 
Bdedige itfaiye mtmurları için 15 kat elbise ççı ~tk 

eksiltme ile yaptırılacaktır. lf ~a 
D . ~ t . .. k ·ı ·12.S 9-. ~b aıreae meıJcu namanesuıe gor~ e sı tme ;. ,-ı· ~\ 

Salı günü S;lat 14 de icra olunacağından taliplsrirı ''·14- ~ a 
nc..t mokhuzlarile ayni günde encümene müraacaotfor6~1 ~d 
olunur. 9 7 ı- 1 ~~ 

Pırlant küpe satışı ~)ı 

Defterdarlıktan : / 
El/fi lira muhammen kıymetli bir çift pırl~pa \t 

küpe 16- 8 - 939 tarihine müsadüf çarşamba 9°,,14 ~ 
,,,., !İJ 

saat onbeşte Belediye mezat salonunda pazar d4 "il 

ve peşin bedelle satılacaktır. Ta/inlerin mezkur safof1 ~ 
toplanacak komisyona muracaatlan. ~ 

3 lira 47 kuruştur. isteklilerin yukarıda yazılı gün ve ~ ~~~Wllii~[tl~~-

_s_a_a_tt_•_E_n_c_ü_m_e_ne_m_ü_r_a_ca-at_l_ar_ı_. _______ z __ 4 __ 1m s a t l ık Ev 
~ 

iki adet kamyon eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : · 

Nafıa dairesi için 939 m(Jdeli opel, Fort, fJega 
şa'fJrole marka ihi lcamqon l'ltıra alınacaktır. Her ikisinin 
muhammen bedeli ( 3900) lıraclır. i 7-8-939 tarih.ine 
çatan perşembe günü ıaat 15 de Vilayet mrıkamında top
lanacak o'an D ıimt Eoıcümende ihalt!si yapılmak üzre 
21 gün müddetlu açık elcsiltmeje konulmuştur. Ş1rt1111· 
mes;ni görmek isteyenlerin ht?' giin Encü'Tlen kalemine 
fit talıp olanlarıll gü~d~ 7,5 mutJalc.l<cJt teminotladle 
me%1cflr gün ve saatta Erıcürnent! müracıatları. 29 2-5-9 

Semti 

lslcender Puşa 
., 
•• 

Megd"n 

" 
•• 

Kunduracılar 
En.urum caddesi 
Dibağhane Hükumet caddesi 
Çömlekçi yok•şu 
Meydan catldesi 

,, ,, 
Ho.l binası içinde 

•• ,, 
•ı .. •• ,, 

•• •• il 

Na. 
271 
273 
275 

8 
10 
12 
30 

311 
9 

16 
2 

2 1 
6 
7 
9 

10 

Cinsi 

Dükkan 
.. 
" Mağaza 

•• 
•• 

Kcirgir bina 
Kargir •da ve bahçe 

Dükkcirı 
.. 

Tütün kulübe 
.. .. 
Diikkdrı .. 

il .. 
Belediye Encümeninden : 

1 Uzunsokakta cadde üzerinth kô.in altı•J•~~ 
~ mağaza, sahrinci ve Değirmendere suyu içirıd: ~- ~ 
il katlı . kô.rgir bir e'CJ sahibinin lstanbula nakli .mıl~ıf ~. 
&I sebetııe satılacaktır. Konuşmak ve almak istıgerı tO 
1 matbaamıza muracaat etmeLidirler. 10 _., 
iit~~~~~~~~si: /.1 ~ııı 
-------------------""" . ~~ 

Yeniyol Kundura~~:0~~ 
Uzunsokakta Bakkal Osman Şen'in bitışıg .~ 

yeni yurduna · nakletmiştir. _/ ' 

' ~ 
Muhammen 

bedel 
Lir-ı Kr. 

ıoo oo 
:oo 00 
100 00 
175 00 
100 00 
750 00 
400 00 
80 00 
30 00 
40 00 

120 00 
126 oo 
50 00 
50 00 
so 00 
so ()0 

Teminatı 
muvakkat,. 
Lircı Kr. 

7 jO 
7 50 
1 50 

13 13 
7 50 

10 75 
30 00 
6 00 
2 25 
3 00 
9 00 
9 45 
3 75 
3 75 
3 75 
3 7.c 

VatandaŞ 

KıZılaya 

Yukarıtla nıoileri yatılı Beltdige tlcaratı iearlan Alt lilJ müJdttle J'afal'lığa 
hıraiılıltjtndgta tallpletln $a'ı t>e Cuma ılnl~r( • el.al 1' .de E .. cümM~ müraco«Jtlart 
ti n dl n·ifı 29-1-.S - ~ Unutma 


