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TAHSİN UZERİN CENAZESİ DÜN iST AN
BULDA MERASİMLE KALDIRILDI 

-·· --

Bir müddetten; beri İstanbulda 
tedavi altında bulunan Üçüncü 
Umumi Müfettişimiz.,., ve fahri hem
şehrimiz Tahsin Uzer 3-12-939 
Pazar günü saat l 4 yirmide Ni
şantaşında ikamet et mekte olduk
ları Derya apartımanında gözlerini 

fani hayata kapamış, Cenazesi dün 
ıaat 11 otuzda merasimle kaldırı-

larak Mecidiye köyündeki asri me

zarlığa defnedilmiştir. Memleket 
için büyük bir kayıp olan Tahsin 
Uzorin ölüm haberi şehrimizde de
rin bir teessür uyandırmıştır. Tah
sin Uzer, Doğu diyarını ve Trab
zonu çok, seven ve Trabzonun «ci-

vanmert evlatları~ tarafından se
vilen çok değerli bir şahsiyetti. 

936 senesinden beri Umumi Müfet
tif sıf a tile ve ekseri zamanlarını 
çok sevdiği Trabzonda ve Trabzo-, 
nun «civanmeret evlatları>~ arasın-

.. 

hizmetine girmiş, nahiye müdürlü
ğünden başlıyarak, kaymakam, mü
tesarrif, vali, mebus ve nihayet 
Umumi Müfettişlik gibi idari ve 
teşrii hayatta kırk üç sene bu 
memlekete hizmet eylemiş, vatanın 
geçirdiki buhranli kara günlerde 
de düşmanlar tarafından diğer bir 

.çok vatandaşlar gibi tutularak 
Malta ya götürülmüştür. 

Dört seneye yakın bir zaman
dan beri bulunduğu Doğu mınta- 1 
kasında, bu mıntakanın ve bu me
yanda T (abzonun en mübrem, en· 
hayati ihtiyaçlarının tahakkuku yo
lunda çok kıymetli mesai sarfet
miştir. 

Belediye reisi tarafından şehir 
namına telgrafla ailesine taziyede 
bulunulmuş ve Trabzon namına bir 
çelenk yaptırılıp mezarına konul-

. ması hususu İstanbul Vali ve Be-

1 milyon liralık isti az 
nelere sarfedileceku . 

Belediye • • • • beyanatı reısımızın 

Belediyemizin iki devrede yapacağı ~eman bir mil
yon liralık iıtikrazla, yapılacak işler hakkında belediye 
reisi Mahmut Muammer Yarımbıyığın gazetemize telefonla 
yaptığı beyanatı neşrediyoruz. 

500 bin li ralık i s tikraı:ın ya· 
pıhaası içia riyr.set makamıada 

hazırlanan proj ' m~clise takdion 
olunınu~tu M•c is bu proj · üzıı · 

rinde liıımıt:len tetkikatı yapa· 
bilmek içia Heş kış i !en mü relı:lıtep 
bir koıuisyoo se~nıişti. bu kom iıı · 

yoa tetkilt.tııu yapaıış, m~uistni 

tamamlamış Ve riyaset in prc j a 
baltlı:ıı:ıdıık:i düşü rıc el erini tuvıp 

etmiş ve meclise iade eylemi~tir. 

Meclisin son içt:m~ınds eneli 

menin aokhi nazarı ve riyaııet 

projeıi•İ tasvip ve kabulü lıalt 

kıad .. ki aı(Heıılat reifc e tetkik 
ec'Herelr taavip edilmiş ve bu 
euılar dahilinde 500 bıo . liralık 
bir iıtilt.razın yapı m111 için lazım 
ıreloa teş,bbüsatın icrasına meclia 
riyaset malramı mezun kılınmıştır. 

proğ ramın ın hututu esasiı•esi 2:>0 
bin lirası iki istikr.ıızd n, di~er 250 
bin lira11 da beş senelik büt c ::dea 
alın:nalt üzre senevi 100 bin lira 
yani 500 bin lıralılt bir y ol i marı 

vüc Jde retirilecektir . 

da geçirmek suretile geceli gün
düzlü çalışmış, ameliyat için gitti
ği Avrupada ve nihayet hasta ve 
ölüm döşeğindeki son günlerinde 1 
dahi bütün kafa ve gönlündeki 
enerjisini memleket işleri, memle
ket davaları uğrunda harcamaktan 

Kaybettiğim iz Tahsin Uzer 

lediye reisinden yıldırımla rica 
edilmiştir. Üç. Um. Müfettişlik na
mına da mezarına bir çelenk ko
nulduğu haber alınmıştır. 

Prcj ı etrafında Vilayet ma
kamıaın ve Pa ı ti Müfettişiııin 
teaıip Ve tavıipleri dı t.lınmışt ı r, 

yalnız şu ciheti tebaruz ettir. 
mek lhımdır ki beşer s en ., mü. 

ddetle yapılac ak. hu iki is tilc razın 
re'sülmaJ ile faizler ini ödemek mec 
buri yet v e külfet nd•m bü c ıı en 
az yülc alabilmek için liizi'll !{elen 
bütün c i ı stleri düşünülm üş ve bu 
işleri lemin ve taoı:ım iç in ynpıJa . 

c :; lt istıkrazların hemen beşte dö.-t 
mılttarları dıi ına gelir getire c !k 

işlere tahıis edilmek esasi bir 
preoıip olarak kabul · edilmi~tir. bu 

şekil ile çok d1tr olan belediye 
bütçeıind3 bu istiltr ıı.zlarm faiz v e 
reıülmaUarını ödem.ek için }azim 

relen paranın alettahoıia üçte biri 
~adar kalmış oluyor. 

zevk:duymuştur. 

Tahsin Uzer 1294 senesinde Se.
lanikte doğmuş, 1313 de devlet 

11Yeniyol" 
kanı ailesine 
eder. 

ailesi, merhumun er
tazi yetlerini beyan 

Şımdi bu işi lakip ve laz m 

gelen mali makaml1rla tem aı 

ederek. intaç ettirınelt Ye : neticeyi 

Şehrin aıhbı ve medeni ihtiyaç
ları üzerinde şu huıuılar teııbit 
edilmiştir. 

1 fenni ıu şesiutinio hus .,ıi şe-
blldirmek üzre keyfiyet riyıtset bakı ıaat ve ı!l ir :naıırafları , 

Osman Sabri Adal 
Sadettin Uraz 

Valimiz Osman Sabri 
Adal ve Parti Müfettişimiz 
lıtanbul meb'usu Sadettin 

" Uraz ve Vilayet idare he
}'eti reisi Ruhi Ural dün 
'abalı Ofa gitmiş v_e g~c 
•akit avdet eylemışlerdır. 
Oanıan Sabri Adal ve Sa
dettin Uraz Kazanın mektep 
"le umumi vazıyeti, Halkevi 
11e Parti işleri üzerinde tet-
~ikterde bulunmuşlardır. 
Sıhhat Müdürümüz 
İki üç aydanberi mezun 

~lunan Sıhhat Müdürümüz 
Q, Şahap Pazar günü lstan 
~ldan gelerek vazifesine 
~amıştır. 

Teşekkür 
Eşim Hüseyin Ga zazın 

cenaze merasimine iştirak 

eden saygı değer Parti Mü

fettişine, parti ve belediye 
reis ve üyelerine ve ıazete· 

niz sahibine ve merhumun 
bilumum eş ve dostlarına ve 

mezarı başında iyi sözler söy · 

Jiyen Belediye üyeıinden Zeke· 

riya Kefeliye teşekkürlerinin
iblağına Sayın gazetenizin 

tavassutunu rica eylerim. 

Merhum Hüseyin 

Gazazın eşi 

Hediye Gazaz 

~erk ez Kaza Kongresi 
Kongre Halkevi Salonunda 

Yapılacak 
~· Cu,.,.,huriyet Halk par
g~'>lerkez kaza Kongresi 10· 7 2 
t 9 pazartesi günü saat 13 
: "alimiz Osman Sabri f1. 
ı'1 ve parti müfettişimiz 
~ta11bul mebusu Sat/ettin 
t,;~lm huzurlaril~ yapılacak 
6g' Parti nizamnames11ırn 
1 lıncu maddesi mücibin · 
~ rJaire Müdürleri de bu 
ı,~'>srede haz1r bulunacak
~· !Jörüşmelerde bilhassa 
~~~al/e ve merkez Köyle · 
-.,'~ ihtiyaç ve dileklerine 
-'hlfliyıt 'ftril~ıktir. bq 

dilek ve ihtiyaçlar ocak ve 
nahiye Kongrelerinde tes 
bit edilmiş olmaktı bertb!r 
Kaza mümessilleri tarafın · 

dan da ayrı dileklerde bu 
lunulacağı haber alınmıştır. 

Kongre müzakeratı bütün 
partililere açık bulundurul· 
makta beraber Halkevi Ho
parlörile her tarafa tşittiri· 

cektir. 
Eve/ki gün tatlisu ve so 

uksu nahiye Kongreleri ya· 
pılmıştlf. 

Sadettin Uraz Kooperatifte 
makamından evvele~ kaurlaştırıl· 2 Su lesintinin i şle tilmes ine muk-

mış ollu~u üzre başta H asan tazı elei.:tiri iı: eney'ısinin ist ihsa li 
53ka oldu~u halde meb'uslerimize ve ıuyua terfi ve şehre isalesi için 

Cumhuriyet Halk Partisi Fmdık s::ıtış kooperatifi yuılmıştır. bir dizeJ mötoru, 

Giresun bölgesi müfettişi ortaklanndan borcunu öde- Erzurum şimeodüfari mera· 3 mezbaha dahilinde ııvvt::'ce 
lstanbul mebusu Sadettin yenleıe yakında mısır ve l siminde bulunan meb'uııerimiıle vıpllrılaıaaı düşü len tesisatiıa d aha 

Uraz evvelki gün saat 16 sair ihtiyaç/arma ai t ötebe bu mevzu etrafında esasen ııörü- iki misli büyültlQğünde bir ı.o~uk 
ri tevzi edecektir. şerek mütabalut hasıl oldu~u11a bava teaisııti ve buz imala thanesi; 

da ve 19, ~O içtima halinde Borçlarını ödememiş or- göre bu iıim meb'uslerimiz v~ 4 - !si.ıh ve tadilleri müm. 

butunan ve kızı/ay idare· faklara ve kefillerine. hat- Haıma Saka tarafıııdan layık ol· kün olmayan 4ehrinı izin ekseri 
heli aza/arife görüşmüş, kı ta. borcu o/an köylere bir duğu ~hemmi1etle takip edılerek fmnları ortadan kaldırılı; cag-ı için 

Zl ,ay ve hava kurumunun . kt · O t k' m iisbet bir netice alınaca!'ın• bugüolr.ü şehir nu fusunun yarı ,, şey vermJYece 1r. r a ıa- h 
umumi faaliyetleri hakkm nn acele borçlannt ödeme· ıüpheai:ı: nazarile bakılmaktadır. miltdm i tiyacına takabul edebi. 

B · t alf k · t h l lec !k ve gayrı sıbhı olmaları yii. 
da izahat almıştır. ferini tavsiye ederiz u ış e muv 8 ıye 8111 

---------------------·----• olduğ'u takdi rde, yepılıı c a k 600 zündeo işldilm~leri menediJr c ek 

İyiye. güzele, doğruya 

Çarpık bir düşünce 
Saydıiım bir tanıdık şöyle cıermedin mi ? 

anlattı : Euimin örıünden köylü - O Qerdiğim yerli idi, iM 

ıotıcılar geçiyor; tavuk, yumurta m -'m ıırsun tıe yabancısın I 
goğurt gibi ş~gler satıyorlar. Brı cevaba çok şaşm.akla 

Eoelki gün. ben pencereden beraber piliçler hoşuma gWiii 
hakarken yine böyle bir satıcı için 30 ardan almak : istedim; 
iki elinde taşıdızı 7- 8 piliçle köylü kardeş : •·Olmaz, efendi I .. 
ç•rşrga gidiyordu. Bu sırada <!etli o• çekti gitti. Şaştlacak Şi!Y 
ilci kapı ilerimizd•ki komşu ile değil mi ? 
karıılaştılar. Köylü satıcı piliç· Bilmiyorum, ıalnı% şaşmak 
l•rini ıöslerJi ; mı lazım ? Mamafi, betı çok 

- Çok iÜzel piliçler, al şaşmadım; çünkü daha bir iki 
bunlardan iki tarte 1 oy önce münevver tanınmış bir 

- Kaça oerigors•n ? ıerlinin başka bir yerliye : 

bi• lirıılık iatikrıızdll ıtlettahmio olan fırınlar adedinin is lıhı l kud-
375 bi11 li ra var idat getiren ve retine tekabul edilecek aıırı bir 

şehrimizin 20 inci asır t : Jaltkileri ekmek fabrikası, 
ne tamamen uyan bioc. lar vücuda 5 - E1lr.i devi lerin ve 
getiriluelt ve yine tahminen 1 ~5 geçen asırların mirası b !inde 
bin Jir ı kı.ı da.. bir miktarı d• bulunan ham,1mlarım1z:a aıedeni ve 

şehrin imarında ilk evvel ele sıhhi bir Örnek vermek: maksadile 
aJıaıaası )arım fe} en ve şeh re asri l ' C 'lk. bir banyo. 

hava ve ziıa cereyanlarını v e 6 - Asr i otel, as i ı .1 k aota 
dolayısile hayat verecelt olan ve asri bir sinema bionsı bunlar 
ımudi c•ddelerio açılmas•na sarf müstakil olara~ yapı labileceği 

edilecektir. ribi bir bina dahilinde imkan 

Yapılacak beş senelik mesai p· varsa yap•ı ı laum dUşüo ülmek. 

rorramı•da akdi düıünülen ve ilti de olup bu husus için 150 bin 
defacla yapılmaaı mtltesavver olan liıa ayrılmıştır. Bu mlkdar para 

ceman I milyon liralık iki iıtilı: · ile hepsi mümkün olmıızsa yalnız 

razda biriıi bu ıuretl.! vQcuda re· bir as. i aiueıııa binası tıı k:addümen 

tirmiş olaca.k:tır. yaptırılacı lttır. 

lıenuz ıaecliıc.! bir ~arara rap olun 7 - Atatürke hl'diye edi len 
- Yabancılarzn arcuınJa mamış olmag-la berabn riyas~tce kö~ltüa varislerinden mubaya ıı &Ue 

- Ha hurda 30 dan sattım 
ama, .senin için kolay; 25 erdert 
Qeririm. 

Komş• iki tane seçti cıe 50 
kuruş cıerip aldı. Hazır, eQin 
önüne kadar gelmişlcen iki tane 
ben de alayım, dedim. Satcıga, 
beklemesini söyledim <Je aşsğr 

indim : 
- iki tanesini de itana oer 

bak.alım I 
· - Vereyim efen'iii, ama 25 

erden vermem; 35 erden ouiriml 
- ~~n~rn, fimdi ~~ 'rdr1' 

kaldık; iÖrÜşemi1oruz artılc. I düıünülea ve m'!cl iıe öoümüzdelti büyült Dalıiniıı aziz hatırasını 
dediğini bir dostum bana söyle- şı.bat içtimaında arzı mğ'kerrer bu bu Köşltce ebedileştirmek: için 

mişti • luaan Beş ıeaellk m ırnıi pro~ramına ve bu Köşltün bir başka adama 

Üzerinde durulması cıe •i· na:nraa bu iki ish:trazıo beş ıene satı mJaında bıllıcımızın deha zi. 
linmeıi lazım gele,. bir zihniyet 
çarpıklızı ile karşı karşry-:ı ol
cluğumuz meydanda ! Acaba, bir 
takım memarlarımız; köylüd!n 
manifaturaga kadar, bögle bir dü· 
şünriş bulıınduğu için mi herşegi 

- Arkası 2. de -

Tunç Süzgeç 

zarfında 250 bin Lira, planın tatbi- ya.de mütees~ir olaca~ ı mülahaza 
kına, y;.nı hıı.kııd imara sar f edile· sile hn ta rihi hi n ımn Bdediye 
c ..:ktir. n mın11 mu1-ay ao vey' ıs t ım a .. i 

Yloe bıı beş sene zarfında mi' için <l e. lc~ li tir p ara l yrılruı, iır. 

1ai pro,?ramında daha 2 )Ü b n füa Bu izahatla varidat getiren e.mu:e 

imar işlerine ve yolların ııçılmıı~ına ; hizauıtlerloir. il k. prc.jeye ithal 

aarfedibiltceği müaık.ün r )rülmek.t• eyl ediğimiz l:ısı~ (fi ııi.yl mi~ 

olup bu ı\lretlt bet 1tH1i~ mHai 1 ol4uPl. 
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Şehrimizde 
Tal b Pansiyonu açıldı 

Valimiz Os an Sabri Adalın bu hayırlı 
Eseri şehrimizde ş .. kranla karşılandı 

Traluo11• ühim ihti· 
yaçlarınd n iri d11 tal be 
Pansiyon ytla. Geçen yıl 
orta t•hsillerini ikm l için 
ıehrimi%e gelip pek çetin
lilclır içinde şur dtı, bmr • 
da 6irer sı;ınak bulabilen 
taleilıleri toplu, tlisiplinli 
inti%amlı, r11/ı hlı bir '!taldı • 
bmland.,ulmtılc m lcı Jil 
açıbıus el n t l be p ,.,;. 

flt)ltU iste ilen makHdı ta 
ıelıilde t mi edememişti. 

B• yıl b hususu s ılı 
ıarıtt• temin ıçt11 S yın 
Valimi% Os n Sa ri Adal 
ili ciJtli t tici/eten ı~çirip 
o tiin noks nları önlem le 
ııırıtilı p nıigonun çılma
ıına emir wcr iılerdir. 

Viılimiıin iikıek şef kat 
ve •uaven tleriltı çıl n 
peı111lıona 500 lir sı peşin 

•l111•lc iisrt Hasuf>i Mahase
/,,,,,. /Ji11 lirıı "erilmiıtir. 

Panıiıonu11 eve da 40 
taleietlir. Çoıukların 35 
ıi lt•ri~tı lceıulileri emek
lerini giıip P•n!igo tf. ya-

jt•e•lcl•r wc 6ir /cıs ı ınJa 
ö;le 1emıiini Esirkem 
/c.,•m• iıe1i111 •l ıştır. 

lılcıntlerp11ıt1 olcrılan11 /Jir 
lc11pı 11çıl11r•lc çoculcların 
11kşattt, ••h•lı mitalHltırı 
ti.o. /•kınJerpaıtt olcalııntla 
ftıpılacaktır. lise miiJiirj 
Sami Alcg•l Pansi11011 h111r.
koada /,iigülc 6ir l lca ıös-

Halktıvi temsil Kolu {Tu
tıllar/ admda iki perdelik 
Komedi mızıkalını sahneye 
Koymak üzere hazrrltk yap· 
maktadir. 

Eser bu ayrn on beşinde 
yıldız sinema binasında tem · 
6il ~dilecektir. Temsil Ko· 
/unun Reisi Bayan mes'adet 
ve mümessili B. Mehmet 
Salih gürses. arkadaş/arife 

birlikte devamlı olarak fa· 
afiyette bulunmakt adrrlar. 

termiş fJe liıeden -10 lc.argo
la verdiii tibi çocrılcların 
ç maşırının da nıtktep ç•
mflşu hanııintle yık•nm•sı• 

na tla müsatıJ.ı etmi~tir. 
Şimdi/ile Pansigo1111 bir 

k•dın "e iir tle la•deme 
alı ıştır. 

Çocukların inliz mını 
le in için Erkek ort11 ole l 
torih muallimi Ömer Çtılc.ır 
ojlu da gıc:elcri P nsigontlo. 
gat caktır. 

P .ınsigona Erkek orta 
olc.uldan J.a 6ir çok eşya 

temin edilmiştir. 

Panıif1on, Erkelc. ort11 
•kal Direktörü Mo.lamut 
Kemal Yan6e in ri astti,,tle 
isken~ rp ı B şmu ilimi 
Sa.lilı fit gine erkek olcal 
tarih mrıallitrti Ö t:r Çalcır 
d n i) uttir. 

Valimiz Osman S bri 
Ad lın bu griksek seri ta
leh araıınd fJe Vilô.geti
misJe $Ük,. nla kar1ıl n1111ş 

tır. Tralnon n en ührem 
bir ihtiyacına cev p fJeren 
S gın V11limizin ileri de 
/,u P 1uigon11 100 y talclı 
ı•pmak tas ovurum:la ha· 
lutıdok/arı memnuniyetle 
haber alınmıştır. 

Mauif pı:rvu Valimi%e 
ia tüHI. f 11gdalı tıe lıa.r.;ırlı 
eserinden dolayı biz de 
tııılckar eJıris . 

Kapatılmayan 
yollardan şikôyet 

Su borvsu Kon11talc. üsre 
açılıp, ho/talarca. •• h11tt• 
agl re• •çılc bıralcıla11 gol· 
l•rtl.an şilcdget'cJenlır ıin
Jııı fÜRI artmalctatlır. 

Btı tin g11ni Cıımtı J•lun
tlo. /,ıı oçık ç•lc.arlara tlüıın 
küçük llir çoca;r.ı11 f ırıo.tl•
rını iıiten 6ir olıuyscıımaz 
ltemın m•tirıtı1tuza ba~ vur

• ş ha halin bir an ev.el 
ô'nleıımısini tlilımiıtir. na
zarı tlikkatı bir Kırrı d11.ha 
c!l6~ eri•. 

ArıkCocuk 
Sokak kıyısında oturmuş buluhan bir çocuğa bakıyorum: 

Gözleri çukurlaşmış, pttrıltılarında sönen bir yıl
dız fersizligi rar. Karanlıkların yorduğu. eritip sona ge· 
tirdiği yıldızl1Jr gibJ ... 

Kemiklerin etleşüp t ombullaştığı çocuklu it çağla· 
rr nerde? Etler. diri. parlak tombul etler arrklayıp ke
mikleşmiş/er. Gözler' fersiz son t11katla qelüp geçen ha
yallere takıldıkça kafa yuvarlağı. bu kemik yığım üzerin· 
de sağdan sola. soldan sağa ağır ve müttarit dönüyor 
dönüyor ... 

Ya,; arayacalctım. ile mide. boş bağırsak, k•nsız 
damar ve kalp yıllarla yürüyebilir mi? Yıllar geçüp aş
mışlar. çocuğun yaşı yok:kemikleri ve başı var. 

Bakıyorum, bakışı:roruz. Dalga duygular. dılga· 
farın çok aşkın heyecanı ile ruhuma doluyor doluyorlar ... 

§ § § 
Tüyleri sabun kokan. kucakta, gönüsler üstüade 

saklanan kucak köpekleri, birer et yumağı halindeler. 
/irtık et. ekmek kırıntrlarıle besli sokaklköpekleri. köpek 
yavruları takım takım koşuşup oynaşıyorlar. Et/erı et. 
/<emik/eri kemik ve belli ki toktorlar da .. 

İnek. koyun ve at, Hepsrnde dinçlik ve takate 
iJak. Süs için besleriz. binmek ve yemek için besleriz. 
Ego İ$likte varlıklı imişiz. Şu çocuk: yoksul. ac,· arık çocuk 
ıbir se111boldür. insanlarda merhamet arıklığı var. 

aııt AğcnoQlu 

(Yınl.1101 ) 
! --

Kah ede bi h et 
Öjlt: yemeğinden ~onra cs!,;i devir/ rde bizim harıa

müşterisi çok olan kahve· limİ%tÜn bile geçmezdi. Ço
nin bir kö1e•in le mustotil cukları 1% bundan sonra 
bir mermer maça etra/ındı k 1/ö,.if erli bütii t~dri• 
toplanmrş. üç beş arkad ş 'l'l!S'.Jİtini cami bir sarayda 
konu1•ıgorlardı. Gün ve tec- okugac.ı.fc, hastalarımı% bü
riibe tô'rmü~. iyiyi, kötüyü tan konforü haiz fennin 
bir birinden 11yıran top sa- en son ic:ıbı olan sıhhi 
lc11llı bir oatantlaş . aldta sahip temi• bir şifa 

Haberin varmı ? hanede tedaoi edilecelc. 
Fındık 20 kuruşa çıkmış. lsmail Duşbudak : 
Allah razı olsun Hükumet Öyledir kardeşim, öqle. 
t n.. Hu E h ıd milleti Bu nimetlere ka uştur n bu 
Jüşündüjii gibi bu ene de'CJre şiikranlar .. 
O• harelcetile küvlüniin d Bu esnade kahveci Adem 
btışlıca mahıulü olan fın do -ru söz bahse karışarak: 
tlığı fiyat diişgü lüğündeı - Sevgili kardeşlerim. 
kurtardı. Ejer Hukü '11et Ba ded kleriniz hep dojru. 
kottperatijler vasıtaıile fın. Buyüklerimiz bizi düıünügor. 
ılık bölgesind-! hir miluon Ba vatanın ilerlemesi için 
lira koruma karşılığı koyup senelere sığ ıyacok işleri 
piyasaya müdolıale etmesey- kısa zamanda zörüp vatan 
tli. fındık bu sene 6 kuru daşların refahı için geceli 
ıa le.ad r düşer f!e alıcı da gündüzlü çalışıyorlar. Ona 
ba/anmazdı . hiç şüphe yok. vır olsunlar. 

- Oqle B ıq D:ırmuş Yalnız benim bir şikayetim 
öyle, ıayet fındık böyle v rda. Fakat bundan bü
fiyatlanmamı~ 0 'soydı bu yük erifT"iıin haberi olduğu
sene köl}lümüz. hatta şehir- na kani değil m. O da 
liler de çok sıkıntı çekerdılc Hüklı ne.:t bizim kahveleri
Malam o,· kötJlö.min eline mizde kağıt oqnıınu yasak 
11ara ıeçerıe ş0hirlude de etti. Bizim kah'1elerimizde 
t1lıı verişler olur. Şelıirlilerin .ıbir k huesine veg•hut la 
iş tlüıziinlü • ü, köylüleTin lcamuna kağıt ognanrgordu ~ 
kaz ncigle beraber tider, Bunu kötü gördii.ler ve 
V•r •l11uı Cumhuriyet Hü- men 'ettiler. 
kum ti. Yanındaki arkadaşı Onlar ti.aha igi düşünür. 
Yuıaf Sö~e karışarak : huna hıç dıgeceğimiz gok. 

- Tr•hzonda iter ıene Fakat bazı mahallerde 

geni oir şey ıorugoruz. 
Mesela; Su tesisatı da bit 
mele ünredir. Allah razı 

olıun Hıilciımetten. Bizim 
en hayati işimiz elan su 
m~s 'e/t!sini kökünden h1l
letti, Yakında en igi tesi
satla bol bol suga kavuşa

c•jız. Yeclijimizd~. içtiği
neirJe temiz su kullana-
cajı% . 

Dirseklerini mermu ma
sanın ken•rıntı iliştirerek 
ba hakilcatleri if/i bir alalca 
ile Jinligen arkadaşlarım.lan 

Ilga• : 
- Öglttl.ir ıui%int Yasuf. 

öyledir. Bu kc.Jar nimetler 
kuşııınd~ go1asın Camlııı

rigtt Hükumetimiz. demek 
fJ• bwau her zaman tekrar
lcmak borcumrızdur. 

Rahmi Akçehrt,· 
- Ya, şu her biri bir 

•lliJe olaıı lise ile Hastane 
oinasına ne tl~rıin .. Bu lar 

tıe hatta men' etmık oıui/e-
sindı olanları11 başında 
bulundukları binalarda bıi
gük paralarla lcajıt ognan
dıjı sögleniyor. Bu do;ru 
ise herhalde buıü.nlcü Cam 
hariget Hükumetinin brı 
ıibi rnımnunigette istiınalar 
yaprıcağz kat'iyen hatıra 
bile gılmu. Varsa onları d 
men'etmelidirler. Hem bu 
ogunlarda büyük parolar 
dönmesi kanunen de yasak
tır. Bu /oydalı bahse '1e 
mükilemege :canla b11ş/11 
lc.alak m; sof iri oltl1t bütün 
kahve hzlkı hep bir a;ızdar.: 

- Do;ra söyliigors·ın, 

kahvecib şr,· Hükumet buaıı 
da yakında ıorur, bö9le 
bir adal .. tsi%liğe megdan 
wcrmez. 

Diyerek sadalarını yük
selUp kah'Oeden tele.er tıker 

ayrıldılar. 
Se_qgalı 

Milli iktisat T asarru •' 
idare hey 

kurumu 
t i 

Milli iktisat taurrur kurumu 
umumi h 1eti d!ln ticar t od ı 

bııkatibl ve fıodık tımm 11tış 
kooperatifi ldur hl3yeU reisl 
B. Halit Kamioin rlyuetiod 
toplaaar k idare b yetini Ç· 
ı:alşlerdir. 

Yıpıi .. 
nl Can, C \" ıt A p, Zıkırly 
Keteli, lak.ezjerpıf• tıaş muıl· 
li•i Mehm : SıUb, Yu rt 
lbrac tçıl r. ı a lb ıı Hız ı· 
illlırı hlV t wi tefkil t lşleralr. 

Y ı ı iJure lı yetı de a7rıcu 
toplanıır k ı : arındı şu ıuretl 

vazife tnk" . ....ı ydp.mşııudır .. Ilı· 
ya1ete Zltıoi Cıua, ıtattplı e 
Mebmet Salih, nzne arııa <111 
tasan Hlur ayrıuı:uıtır. 

~eçkil rd ıı auımı illi 1 -
tbat ve tasarruf haft sınd yu 
puac k i~l r d ir bir progr w 
lnıl tına .k.ıtr r v ril rek iı;tiaı a 

s ;ı.J ' ıil l~tir. 

ö reııdleimiz göre illi 
ıktisat T ta artut hartaınoda 

y rll •ıllımodan bir Hrgi TU· 

cud ietirilecek., o lıartı lçlnde 
her yerde lı..ahve, çay yerine 
y rll mahsuldao fındık, Oz.üm, 

lııclr gibi kuru yemiş ııırf Ytt 

lıtlblak edilme i temlu edilec,•k, 

kuruma "elir t mini içia cıe azıı 

k.aydı yıpal c k ve yllbl.ışıada 

da cemiyet menfaatına bır oalo 
v rHecektir. Yenı heyete t>ıışa 
rılar Oihtriz. 

Mektupcumuz 
Mektupcumuz 8, Behcet 

Ertan bır Kaç gündür ra 
hatsız bulunduğundan vozi. 

fesi başma gelememi~tir. 
fıyetler dııenz, 

Görüşler Duyuşla..!:: 

Er 
Bu eser'eri. bu varlıkları 

tedkik ederken Tahs;n Uze 
ri minnetle yad ediyor ve 
onu yad ederken. Erzuru
mun çok kıymetli çalrşkan. 
lşc1Jn Valisi Bay haşım lş· 

canı takdırden kendimi ala· 
mJyorum. Bu milyonlarla 
başarılan işlerin anc~k Ha
şim lşcan gibi bir memle· 
leket evladı, bir idare ada
mı. bir Valisi hakkından ge
lebilirdi .. Tiirkiye Cumhuri· 
yeti böyle valilerle elbetki 
iftihar etmekte h11klıd1r. 

Cumhuriyetten önceki vali 
/er arasında bu şehirde eser 
yaratmış ve yaratmak eme 
/ini gütmüş kaç vııliye rast 
laya biliriz. O idare hangi 
valisi le öğünebilir?!. 

Kim ne derse desin, Er
zurumu bügünkü Erzurum 
yapmakta büyük himmet. 
feri, gayret /eri. ener jJ/eri. 
tesirleri tebaruz eden lıiç 

şüphe yok ki Tahsin Uzerın 
ve Haşim lşcanın şahsiyet
leri daima hatırlanacak ve 
bu haJırlanışm . üstünde 
Türkiye Cumhuriyeti hüku
metinin yurdun imarında 

gösterdiği büyük hamlenin 
minnet ve şükram kubbe
leşecektir. 

Şimdi gezintiden döner 
ken bir de ktJrşımda bizim 
Trabzon heyetini görmeye 
yim mi? insan gurbette 
hemşerisini görünce neden 
çok mütehassis oluyor ? 
Erzurumda bir haylı Trab 
zonlu var ve hepside Erzu· 
rumun bütün inşaatına ve 
iş hayatına karışmışlar .. 

Erzurumda faytona bin
diğim zaman ıçımde tuhaf 
bir his tebellür etti. Tıpkı 

çocuklaı11a bayramlarda atlı 
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ı da 
karı ne ya biner gibi bir ha· 
/ ... fi ruhıvesine kapıldım. Oto· 
mobıl devrinde fayton beni 
ya1ırgattı.. Fakat hoşuma 
da gıtmedi değil .. Yalnız bir 
özleyişim vardı. onu y•pa
madım. Oağnıya binip şöy
le bir parça dolaşmak. Kağ
nı, milli mücadele de nak
liyat sembolu olan bu tari
hi kıymeti taşıyan vasıtaya 
binemediğime vah/andım 
doğrusu, O ne mübarek 
öküzler! fiheste beste yol 
alırlarken üzerinde tat/J uy
ku kestiren adamı seyre 
doyum olmuyor. Bu anda 
Tahir Baykalın 9 saniyelik 
meşhur hikayesini haflrla
dım.ve gülümseyerek geçtim. 
.. lrişlf m nzili maksuduna 
aheste q den .. mısramı di· 
/imde dolaştırırkerı arlcasın
dan eren hattına bakınc•: 
.. Tirireftar o/anrn payına 

dcımen dolaştr,. mısramı 
tamamlayamadım ve: Hayır 
dedım. Bu as1rda bu iki 
mısrağın artık kıymeti kal· 
madı. 

Şimdı birazda Erzurum
daki tören hazırlığına ve tö· 
renin nasıl yapıldığına g~ 
çelim: 

Erzurum baştan başa 
bayraklarla. ampullerle do
nanıyor, vali lşcanda dur 
dinlen yok, her tarata, her 
işe el atıyor, o padar meş· 
qul ki .. Erzurumda fevka/8-
de bir kaynaşma, bir har~
ket göze çarpıyor. hele tö· 
rerı günü Erzurum adeta 
en galabalık bir şehir man· 
zarasmı aldı. Her taraftan 
he/enlerle caddeler dolup 
taşıyor. 

Cevdet ALAP 

Çarpık bir düşünce 
- Ba~tarafı I ~ de -

1 

Ölüye saygı 
pahalı alıp maaşlarının ay ba C 

' enaze geçerken şa kamı~ı 
şına i<adar getmediiinden ıikd· k ı. d -1 - p 

'd l ? çı arara" arur ve o uge sagtı 
udçı ır er - t · · u d ~ - l 
JI gos erırız. uu; Me enı tnsan arıll 

Münevver Trabzon muhitinde yapması l<izım bir iştir bir ,,a• 
gerli, gaba,.cı gibi bir tef rık ziftdır. BögLe olduğu h'alde btı· 
zıtı.nıgetınin mevcudiyetine i11an- zılarımız ga bilmemezlikten, !J~ 
mıgoruz. Bunlar gerıclt! kalmış aldırış etmeılikten bu t1azi/egı 
tek tük tl.uşuncelcr olacak ı ıhmai ediyoruz. Bu ihmali balt 

ta 1e•elerin de gösterdikleri gört1· 
Elektriksiz sokak/ 

Hükiimet konağı ö11ünden 
Çij te hamam arailillU geçıp Me· 
raş cadduine inen sok.ukta hıç 
ı~ık gok, der:;em, ayrıca bu <'ra. 
iıkta yarım mctreıJetı dı::rin su 
yolu çukuru uçudıgını da ıLdue 

edersem ne dersınız ? J:Jır ar 
kadaşırnı aramak ıçın pazar ge· 
cesı ou ar1.4/ıktan g~çmek. iaz.ım 

geldi, lıık oımadıııı ıprt çuku u 

goremeaım, so aga aaıdım.Arkı.ırn 
ıJatı •Leı.. trık. /eneri laşıgan bu isı 

hızır gıbi yetışmese!Jaı, su çuku 
runu, oeiA:ı de başka bır çuJcuru 
bogıadıgım ıundü. Urad.an geç 
meK mec11u11yetıuı.tı: ı.-lan tıem~e· 

rılerin usvadıgı güçlugu yakın

dan göraum H~psı ae arkam· 
da11 gelen tanımaıiıgım yo.daşın 
tuttuııu el /e"erıne ··Ha!J Allah 
ruzı olsun I ,, dİJlorlardı. 

Rıca edı!Joruz : bcigle yerler 
her gece 1<.untrol euıLmı::tıdır. 

Elektfik şırkııtı mi gapacak, Be
illl.l!Je mı I ouna Dak.ıımulı 1 
Bekı;ller ne J!UnfJ duruyor/ur : 
.)onmuş oır ıambanıfl görutrlp 
en 11akın karakoldan ıeie/onıa 

şirkete haber verılmesı tJe ışıgın 
Jlakııması için bır saat geçmez. 
~·ger ı:.ıcelı ışım otma~u11ıiı IJa. 
zur gece•i bunu ben Jlapacukum. 
Sokuıın eloı<tııaı Pu,1,attesı ae 
ceıi G• sönüktü .. 

lügor. Mekteplerlmizd• ıcrçi, 
ayr.ca muaşeret der•ieri golctur. 
Fukat bıı gibi medeni ue içtimıl 
vazifeler tesbit edilip gerek fU'' 
B. derslerinde, gerek umumi 
olarak tal1;;be111ıze zaman z11mafl 
tekrar eailebilir. Sonra, Ha/kı
fJinde bu sene verilecek k.on/rans· 
lardan birinın meuzaıı J 1 

:·mua~eret,, olmalıdır. Öjretme1'
lerirnızin fırsat düştükçe tıkraf 
ettıklerinden emin olmakla 11#
raber, talebeqe bir de ~.,,u111i 
olarak tekrar edılmesini diferiı. 

lJınde cenaze namazı ·•faril 
kıfdgı:,. sagıiır; gani bazı/arı· 
lllfl gapmaslle dıgerlernın az_ı· 
rindı::n, k a J k a n b 1 f 

lJorç. Muaşerette cenazege sa!J~1 

mcd nı bir farzdır; herkes I'''' 
ne getirmeiıdır, 

Çocuklara dikkat I 
"Ulus,, gazct~sindı okudul"rn 

ıu ıaitriarı, bıilıassa çocı.ık ba• 
ouiurı oku11J11 aıge, agn•tı bıır•· 
ga da atıyorum ; . 

lJurnı, (Hususi) - Muradı!}' 
mahailezınde sokakta og11ıya; 
ıki buçuk yuşınaa bir çocrı ' 
aıgrr oügük. çocukların 11ttıklar/ 
lajlarıu buşuıaıJn yara/a11ffll ' 

J ııafl• 
lıa:;iarıege kaldırılan zafJO H :1 

ru olmuştur. 
.GauaiLı JIUflru I 

T~nç so~~e<f 

6 

Eh 
hasta 

Bi 
ı.TJ k 
kesin 
lazım . 
ınsani 

tini 
Tır 

()nu b 
tişar 

Tır 
fında 
Sek b 

Dü 
•~ in 
da ki 
~om 

~alu 
beri b 
~elli e 

y 
~Ulaş 
1tıho 

~ardır. 

Me 
iasan 
~,kil 

tyıcı 

~-stalı 
Tı 

lerleş 

~sana 

~lıtıd 
B 

~-il in 
Ş" 
Tı 

l•n a 
n d 
~ gib 
~-kı 
Çnıis 

Ka 
Uhim 

H 
~•lınış 
tle k 
tlam 
İde le 
~te~ 
llk 
Ev 
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lrDRAHOM 

göz hastalığı Bu • • 
sınsı 

• 
ınsana 

Ehemmiyetine binaen iyice bilinmesi icap eden1 Tozlu ve topraklı yerlerde gözler daima ör-
hastalıklardan birisi de tırahomdur. seleneceğinde trahom göz kapakları örselenmiş 

Binaenaleyh bu hastalığın şekli; bulaşma yol- olanlarda daha kolay yerleşir. Onun için mede
llrı korunma çareleri ve tedavisi hakkında her ni şehirlerdeki bulaşma nisbeti ile tozu toprağı 
kesin kaba saba da olsa malumat sahibi olması bol ipti~ai şehirlerdeki bulaşın~ nisbeti arasında 
lazımdır. Basit fakat yerinde yapmış bir tedbir pek barız fark!ar ~eydana ?elır. 
i.. · kı metli cihazlarından sayılan gözle- .~rahom bır goze yerleşınce ne yapılır? 
... sanın en Y 1ş· k .. t .. t f h k · · b 1 b" 
tini milstakbel bir tehlikedn korur. 10 0 u ara 1 tra om ço sınsı aş ar. ır 

. ... . . d 1 çok ahvalde baş1angıçta çapaklanma; yanma ve 
Tırahom hakkında tafsılata gırışme e evve f 1 k ·b· 1... tl d h" b ı· . . b" d f . aza ızarma gı 1 a ame er a ı e ırmez 

l).nu biraz tarıhçesınden ~~az a cogra ya ve ın- Aylarca hatta senelerce trahom aldığının 
Uşar sahalarından bahsedılım farkına varmayan insanlar çokça görülmüşür. 
Tırahom hemen hemen dünyanın. her. ta.~a- Ve nihayet bir gün çapaktan, fazla kızartı-

bnda mevcuttu, Ancak bazı yerlerde nısbetı yuk- dan şikayet ederek bir hekime müracaat eden 
ltk bazı yerlerde ise alçaktır. hasta hastalığının ne olduğunu anlar. Bazan bil

Dünyada tırahom en çok mısır Filistinde en hass~ memleketimizde cehalet yüzünden bu çok 
tı İngiltere ve lsviçrede bulunmaktadır. Mısır- görülmekbtdir. hastalar görme kusurları başladık
~aki göz hastalıklarmın yüzde doksannın tıra- tan sonra yani hastalık alıp yürüdükten alev ba
om olduğu istatistiklerden.~nlaşılmaktadır. Esa- \ cay_ı s~rdı_kt~n sonra h~kime koşarlar. Fakat ek
n bu sebeplerdeki buna Mısır göz hastalıtı,, serıyelle ış ışten geçmış bulunur. 

denmektedir Trahom kendini ilk evvel üst göz kapağında 
Tırahom dört beş bin sene evvelinden beri göst«:rir. 

alum bir hastalıktır, Bu kadar eski zamandan 
1 

Ust göz kapa~ını ç:v~rd~ğimiz zaman iç z~-
ri bilinmesine rağmen mikrobu kat'i surette ı ı ımn (kırmızı kadıfe ) gıbı bır renk aldığını bır 

ili" d"I · de.ıe.ildir müddet sonra da aralarında sarımtrak renkte 
~ 1 e ı mış 5 • • • k' d · ·b· l LJ k kt 1 

Y 1 b·ı· b' d "k la ıncır çe ır eğı gı ı top ucu~ arın çı ma a o . 
anız ı ınen ır ıey varsa o a mı rop . . . 

f tidir 1 d~ğu görülür. B~ vazıye~ .tr~hoı:ıu~ bıraz _ılerle-
ulaşması k~yb ıy_e d. .k d k l mış olmasına ragmen bırmcı muhım devrı sayıl-
tahomlu nıs etı yüz e atmış a ar çı ın yo u maktadır. 

rdır. . " . . . Eğer hastalık bu zamanda tedavi edilmiye-
Mesela brahom Erzurum vılayetı dahıhnde cek olursa ilerler ve yavaş yavaş bütün göz ka-
ankalede mevcudiyeti hissedilir bir yekun paklarını istila ettikten sonra göz yuvarlağının 

geçer 
renkli kısmına atlar. Gözün parlak ve şeffaf olan 
renkli kısmı bulanmaya kızarmağa başlar ki buna 
hekimler panüs derler. 

Bu tarhomun tehlikeli olan ve hastayı körlüğe 
doğnı götüren ikinci mühim devresidir. Görme 
kusurları artık başlamıştır. 

Yine tedaviye başlanmazsa Panüs ilerler göz 
kapakları içeri doğru bükülür ve göz kör olur. 

T rahomdan nasıl .korunmalıdır? 
Evvela trahomlu :llduğunu bildiğiniz veya 

şüphe ettiğiniz bir kimsenin el veya yüz havlusunu 
asla kullanmayınız. Mendil ve çamaşır gibi eşya
sından dahi kendinizi bilhassa koruyunuz. 

Böyle hasta ile l:emas etmiş iseniz derhal elle
rinizi sabunla bir kaç defa güzelce yıkayınız. 

Trahomlu mıntakalarda kara sineklerle müca
dele ediniz. Tozdan ve topraktan gözlerinizi sakı
nınız. 

2 - Akıntıli bir. trahomluyu akıntı katiyen 
kesilinceye kadar a;lenizde dahi olsa ayırınız ve 
tedaviye muntazam devam etmesini teırin ediniz. 

3-Akıntısı kesilen hastaların dahi bir milddet 
eşyasını ayırınız. 

4 Şüpheli gördüğünüz zamanlarda hükumetin 
meccani müesseselerine veya hekimlerine bir de
fa görününüz. 

5 Mıntakanızda kaplıcalarda ve hamamlarda 
verilen havlu takımlarının temizliğine bilhassa ve 
ısrarla itina edir. iz. 

Ruknettin Fethi Olcaytu4 
( Köyümün Doktor• lıita6ınJan ) 

- Dev~m edecek -

kil etmektedir. Şu kadarcık umumi ve hazır- M .... . 
. d" t 1 .1 b" agaza ıcar 

}'ıcı malOmattan sonra şım ı ara ıom nası ır 

alıktır. Bunun tetkikine geçelim: 
Tırahom göz kapaklarının içini döşiyen zarda 

erleşen ve zamanla gözde karniyye denilen 
illa atlayan bulaşık ve mikrobik bir ğöz has-

artırması 
Vilayet Daimi Encü· 

meninden: 

Şehir halkından 
Belediye yasaklarma 

• r ı c a: 
riayet 

•tıdır. 
Bu kötü hastalık muhtelif şekillerde insan-
irasaaa geçerek bulaşır. 
Şöyle ki: 
Tırahomlu göz kapaklarının kendine mahsus 

Huıuıi muhaaebeaia Muhittia 
JHİ ıokaldıki 41 •• 41 No: lu 
iki fÖzdea ibaret maR'U&11nıa 
u'-ik icar bedeli olaa {90) llra 
üıeriadea 21 ıiin müddetle a. tır. 
mata çıkarılaıştır. Muvakkat te 
aiaab (67r;) kurutlur. 

1'-·12· 939 taribiae çatan 
perfembe rüaii saat 15 de Vili· 
yet aahmıada toplınıcak olaa 
Dai•i EacüaoDde ıhalHi yapılı
calı:tır. leteklilerin auv ... kat t•· n akintısı vardır. ellerimiz; vasitasile doğru-

h 1 d ı f miaatlarile Hcllaeme miiraoaatlan. 
doğruya veyahut av u men i çarşa ve sa- 4_,. 

~gibi bir diğer vasıtayla tali olarak bu bula
•kıntıyı satlam göze sirecek olursak trahomun 
misi için en mükemmel fırsatı vermiı oluruz. 
Kara sineklerde tırahomun bulaşmasında 

him bir amil sayılırlar. 
Hatta yapılan ince araştırmalar sonunda an
lmıştır ki bir senek trahomlu bir hastanın gö
e könduktan 24 saat sonraya kadar trahomu 
lam bir adama nakledebilir. Bizde hıfzıssıhha 
· elerine pek dikkat edilmez Onuİı içindirki 
~teplerde; koğuşlarda köylerde trahom pek 
tık diğer sağlamlara yayılır. 
Evdeki trahomlunun havlusile bizde yüzilmil· 
silerek; mendile gözümüze kaçan toz veya 
ağı sıyırmağa çalışırsak veya sıkı fıkı temas 
ıek elbette trahomun bulaımuına mini 

Jile 

Otomobil 
artırması 

Gümüşhane Vilayet 
Daimi Encümeninden : 

GimÜfHe Viliyeliqe ait 936 
aCMleli bir adet ıevrole tunzüh 
otomobiliaia 2,l 11·939 4H iliba. 
rea 8 12 9l9 Cuma fÜDİİ aaat 
14 4e kadar 15 rü• müddeti• 
artaraaya çıkaralaıtı Ye bedeli 
aullammeala 7SO lira oldu!u ve 
talıpleria dotr•.. Gümiif ıne Vi· 
llyeti Daiaı Hotlmeoiae aüra· 
caat •Jleaeleri i!iD olW&u. 4--4 

ııaıı 
Kıradenlı limlte4 firketl 

mQıtıri taHIJ• memurlutundaa: 
Karıdealı llmited ılrketl lH· 

•IJ• memurıua11 lailbıbı için 
l:ıl11eclaruı 16-13-9.l9 Cuaar. 
tul ıaaQ 1aıt 19 tla ta11ıre 
11ml11U blaaııaı tıırlflırl rlea 
OIMW A-a 

Belediye riyasetinden: 
Be/etliye lcan•nanan f inci madtlesi mucibi11ce '•ide ıalcinleri11irı mtılaalli mr..hi

gette mü,terelc fJe meJeni ilıtiı•ılarını tan%im oe tHt1İg• ile mükılle/ b11lıırı•n 6rletlige 
muhterem hallcımısın •ıa;ulalci lıasusata riayet etmelerini riccı eder: 

T - Bt/edige za6ıtosı talimatnamui hükümlerine te•fi'/can lı.crlccı kendi e'Vini11, 
ma;a:ıtuının '1e dülclc4nının önünü daima temiz t•tacalc ve b•ralartlcı göriilecılc ı•grl 
sılılıf oazigetlerden muul olaealclardır. 

2 Et1lerin, düklcdnların. ma;asa ve miies11ıelerin önlerine 1111l•nl• •• Ô•laıılc 
suları dölciilmiyecılc '1e bıırala.rtla el •• aq•/c gılcanmıgac•lctır. 

3 - Sokalclar• sebze fit. lfttJlfla lcabu;a. lcııllt1nılmrş lca;ıt ve laatta siıar• •tıl
mıgccalctır. (Bu h•saı için elılctrilc Jirelclerine demir ıe6ıtler t11/c.ı/mı,tır.} 

4 - Hane •e •iitısesat k•p•ları önlerine 'Ve sokaklara ıtcı •e ıündiiı çöp ılö
lciilmegerelc çöpler tl11ima efl, dülclcan ee ma;azalar dalailinJı lcap:Jlı lcalllar ;çinde '•
ltındurulacalc "' beledige terazi/at tı111eleleri tara/ı11dan 6u çöplı1r her ıün, ht.r •• fi• 
ma;a:ı11g• muracaatla alınacaktır. 

5 - Htme, m•i•ı• '1e müesıeıat pencereleri11e. iallconları11a "' İcapı iiaerlırin• 
çiçelc saluıları 11es•ir eşg• lconul11111gacalctır. 

6 - Soba boraları, her ro tJ• 111a;aıaıaın birinci lcatltırıntlan g•k•rı çılcarılrntı
sile ilıti/a olanmıgaralr. dama le.atlar yülutltil•ctktir. 

1 - ç, plteleri ıolcoi• 11aıır olan lt.11ılert11 Jamları11ıl11ki lcire111itlerden sırc~an 
çılcmıı 'Vt. tliiırı1clc tılılikeıi ıöstermiı 6a 'unanlar derhal sahipleri t11rajından t•nıim 
•lun ~calctır. 

8 - Da,,./ardara akan s•lar, ôo,alar içine alıntlı;ı talcdirde b• io u 1ar ıolca;ı11 
toprak sathın• lcad•r indirilmiı olacaktır. 

9 - Yerlere tiilcirmelc. sü1J1lcürmek ee ialpm •llftGlc qaHlctır. Bu ih'ifjrcı h~r. 
lc11 ee6iıulı taşıgoca;ı men,ille t:fl o chmı 'icaplarla gör,,r,,klerdir. 

10 - K•mu lıagvan•tının sol!alt.larJa ıeımeı:i Ut'H• k•,,. G;; ülceklu belediye t11-
re/ı11dc11 nejsaJere olıınac11k N ı11lti,leri ttcı;t111 t!dilectk ~· di,. 

1 r - Soluılıl•r• iaıı 6., laagHn ıudirilmısi memnu oldu;uıttl•n 6a lauıafa 
dfJ '("f~ .,,,,. .. t•'"''' 1- .) 

.. 
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28 Sayılı Trabzon Fındık Tarım Satış Kooperatifinden 
Bir Kanunuevvelden itibaren ortak barem fiyatı yüzde elli randımanlı kabuklu tombul fındık (yirmi) yüzde elli randımaniı kabuklu sivri 

fındık (on sekiz) Birinci kalite badem fındık {on beş) ikinci kalite badem fındık (on üş) kuruşdur. 
Avans nis eti yüzde doksandır .. · 

Vilôvet Deft rdarlığındon: 
Maaş Üfrıt Vı zifui 
10 ~ hııl ,.,, lctitipli;i 
15 ~ lı klcalc şa6e kô.tiplii (Vclcdlıte•) 
1.5 M çk Varidat m11•11inliii ( Vekild•) 

Not. 
-10 7i hıil ı • tel>lij m~m•rlu;u 

Pclc.ıll•r• Üçte iki isbctinde V•hllıt n111aıı fl•rilccelciir 
Dl/terdrırlık k r ları11d• halen •çık 6alu11a11 Y•· 

lc11rtl11 ••~ılı fJll%İ/d rı menı•r t•gu• etlilac•ldir. .., • .,,. 
k1111an1111a11 17 inci mariı/.ı si t w/i/c11.n t11lipl•r •r•Jınr/11. 1 l-
12-9Jj Ptızerteıi S bshleyi11 saat 9 c• 1Rii1116•/co lırati
lt.ani /c,,ıol••cajın cın t lipl•ri11 mu•Jı'!JBn valcite Deftır
Jarlılct11 iıi•tı fi c t tmaleri i/irt olanur. 

istinat duvarları mehmuz inşaatı 
dere mecrasının tan2im eksiltm si 

Çoruh Nafıa Müdürlüğünden : 
I - Hepa - Bor,ka yolunun 1 - 200 ilti 1- 325 

iilo mıtreleri arasında inşa edilecek istinat duva,./arile 
m•hM•z inşaatı ve dere mecr•s11tın tanzimi için a,ıltıcalc 
k•nal ıirmi tün müddetle /capalı zarf usa/ile elcsiltmeıll 
çılcarılmıştır • 

2 - a,, iıin mecmuu keşif bttleJi on iki b;,t Jolc•I! 
güz getmiş lirtt yirmi tlört karuştur . 

3 - Eksiltme 15 birinci lcinun 939 Cuma ıunu 
saQt 011 btşi!J Ç•ruh Nı /ıa Müdürlağii11de gopılacalctır. 

-1 _ lıtelcliler evrakı fenniyegi Çoruh /'tafıa mü-

Gay Satış nkul • 
ım. 

Muh3mmea lcıy••ti 
Lira 

11s. 5o 
Maballeıi Sok.a~ı Nev'i Yeı:ıi kBpı N. Metrüke N. 
------~--------------~~--~~------~ -~--~--·~--------~--~-----~ Bir hııp mağ zanın (96) hiuede 147 169 

Eıvak aır• mağazalar 

Esvak: Sıra Miltazalar 

•• ., 

., 
,. 
,, 

" 

.. 

" ., 
" 

" 
" .. 
,, 
,, 

" ,, 

Golu oR"lu 

Çalcaakcılar 

Knzancılar 

Saraf oflu 

,, Cami aralıfı 

.. .. 
,, 

.. 
" 
" 
" 

Sotba Kafalık çıkmazı 

Arıalya ,, Zozola 
Setuk.su Hane altı 

(9,5) hısııeai 

Mafraz r.nı nıaıf hiSBeıinin 

(72) hi~HıFde (21) hisseai 

,, ,, " ,, ,_ "' " 
Fevkıuıı., Ardiyenin 111mf" 
hia. 72 His, 21 Hiasesi 

Mağazanın " .. .. " .. 
., .. .. ,, 

246 

2-48 
260 
25:.! 

254 
256 
258 

Maa müatemilat bir bEp hane 
•İD (3) biıısede (1) hiaseai 

48 

Bir 11lı:af altında üç iÖzlü 

bir bsp mağ'aza ve feviı:aoı 

Ardiye 
Dük.kin 
Harap ma~eza 

Harap mafau 

Mağaza 

Bir odalı harap hue . 
Tarlanı• n111f Li11eıi 

Tarla 

ı .L 
i) 1 

5 
3 
6 
4 

1 
13 

54 UM. 
2767 Um. 

Defterdarlıktan : 

271 

272 
27!S 
274. 

275 
276 
277 
212 

34:) 
35 ) • 

36 ) 
37 ) 
18 
8~ 

a 
7 

156 

112 

13785 M.ı 
459,50 .M.2 

114 

114 
114 
114 

114 
114 
250 
5CO 

1000 

180 
500 
500 

170 
100 

135 
40 
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tlürliiiinde o/cuyabilirler . Yukarda cins ve ev5afı yazılı gayrime:c-kullerin bedelleri P'şin ödenmek ıartile mü11liyetlerin~ Talip çıknıathtıı.;dnn artırma oa beş 
5 - Elcsiltmege tirehilmek ıçın iste11ile'I a•k•z· g-ün aıücıldetle uzatılmıştır 

güz yetmiş üç liralık temiıuıt ile thligd wesikası 7Je cari Talip olanlar yüzde 7,5 dipo:dtoakcalarile birlikte ihale günü oh.n 7-12-9a9 t ar ihine müsadüf Perşembe günü aaat 14 de Defter· 

ıenegc •it ticaret odası malcbuı•, teklif mt.lctubrr ile bir- darlıkta toplanacak komisyona oıüncıtatları ilin oluııur. 
likte k•misg•na vermeleri lizımtlır. lst~kliler ehliyet oe- İ 

1 
:.:,_.;.;.;;;;.;.;;;~------------.------ ııllkdarların ve irtifalı: aakkı .alı.ip 

sikasının verilmesi için eksiltmenin yapılacojı günden Jan tubuı:ıu tevdi edtcektir. llan larıııın gııyriaenkul ttzeriıulelı:l b.akl• 
1 l l 3 - lpolek sahibi alac•klı· nııı huımıile faiz vıı aauafa ıtalr 

~it. az selciz gii.n t!TJflel bir isticia ile 'lJiıôqtte müracaat "" SftraeH era aemurluğu11dan : larla diter alMcadarlarıD ve irll- Pl!lzıır icra dairesinden : 9lan iddialarını iıbu Ula tarlhiad•• 
nuılctaziılir. Bu müdd t zarfında ıoısika talebini~ bulun· T_rab_zoıada auk:iıa Muıtafaya fak. hakltı ıahiplerinia aayri men- Açık artırma ile paraya feY lhtibaren yirmi gtn i<i•d• ••raın 

l le '[t · f 700 l l fl • rilecek gayri111.eakııltı.n aıı olduğu : miisbtteltırile birlikte meaaılyeUıııi 
mıgaıt. AT e sı meye ıırerneı er . ıra 1 • ayrıca mana arına ltul üzerindeki haklarını huıuıile H bildirmeleri icap eder. a.k:li hal 

6 kl Tek t · t kı. • b ı s- · K 1 · L - 2P7 Ura ile masraf verıneğe ~n _ iste ifer mufla temına ma oıızu ve9.. orç u urmeaenıa a ecılı:. 1<0 fai:ı ve masrafa dair olan iddialı· de hakları tapu ıiciJile ubit elm• 
mdctıı6ıı Ticaret orlası mekbuzu ve ehliyet oesikası ile yü11do• Ali niı ozullarındaa b - rıaı İfbu ıiia tarıbinden itibarea borçlu Melmenal köy!lade De· ciıkQ& 1atı, becieJinia paylaflll&1ıaıi .. 
teklif m1ı/ctaplarını ih le giinü olan 15 Bir.inci ktinw.a rahim etlu Yakup reiıi1ı İş':)U yirmi güo içinde evrakı müıbite. mirci o~lu Ru9tame zil bir kıt'a htı1" ~1:::::.~ güıule n arhr••Y• 

k b""rcu ndıa .Jofayı cu ı tarlnoın nısıf hissesi u k d ı ..... · -• 939 Cuma giinü saat on dörtte elcsiitme nmr~qonu rı- • Q ma z 0 up !erile bırııkte emuriyetimi.ıe bil· lfi ra 8 en er artır•• tar .... ameaı..,. 

llaı•tı'nd• malcb • mukabı'lı'n Je teslim edeuklera'ir. Pos· parayı çevriJa.esine Trabzon . c ra dirm•lcıri icap ed~r • Gayrimenkulün bıı.lundugu nıevki ~~umb'inr:r/'te~~!:e:••::~ı :!:: 
~ .. • "' 1 ~ memurlu<+unca karar verılıp niya· mahallesi ıokağı numarası: 

tad l 'k l k 6 [ d'/ " .,. & Ak:11i h. ide haltları tapu ai- Tao·•nun 307 yoklama t.arıb lld ve ihtibar olunular. 11 0 an l"'' me er a a e 1 mez ~ beten satışı bildirilen Kaleeik k.ö- ı d L b u 5 Tayı·n edilen zamanda "•trl ci!i e aaoit olwa ••Ca utıı ecie- ve 376 numarasında mukay7et • 
Bina ta, ,irat eksiltmesi ~::enı:·;~~=ymt:~i~~:7~ ••• g':~::n lınio paylG~~aam.Janhariçdkalırlar. Takdir olunan kıvmet: :0~~:1a~~ıra~~·ih:1:jır~ı:ı~~ :-:~ 

ı " Y 4 - oııterılen giln e artır· Tamamına 2000 lhll artırma bedeli muhaıaen .lnyoıetin 
nhı.sarlar Başmu" du" riu·· g" u·· nden ·. leD Ali otlu Haaaa tarlası cenll -ay t• L d~ J Arta ı yüzde yetmit benin• bulmu yet• - a ış ıraıı. e .... n er. .. raa Artırmanın yapılacağı yer gün, saat, 'i~ .. 

~ / h' l M··d- , .. k le' b. t l ben ıa~ır otl• Ali tarlasile mah şarta eıını okumuş .e luzumlu Pazar icra& dım~sıude 27-lı-939 ~~:~şr ı:i:~:~~::•ea:~~:n~~-ııa~~eJ 
. 

2
ulatanede

93 
ısc:r arJ U ~bu es.' !na~ının -d- dut tap.aua 328 tarih ~4 ııuma malümatı al:nış ve bunları tema· Çaıfamb'I güııfl ııttat 14 de bunların o gayri "Denku.l ile te.ııııa 

mıratı 6-11.- 9 gününcıen itı aren gtrmı gun tnU ruıatla kayıtlı (400) metre mu- men kabul etaıiş •d n itıbar ı . l~bu ıaJrimımuliln artırma edilmiş alcaluırun mecnı:ıuıadaJI 
ıld/e açı/c eksıltmege konu/muştur · rabbaı kader bir azı tarla dıier olunurlar • Şartnam.eııl 28·11·139 tarlhlndeu iti fazlaya çıkmazea eu çok arhraıuıı 

Ba tamirata ait Mt1.tef rrrıai 6 parça keşİ/ evrokı tarafı fıodı~lık. bulu an temamını 5 _ Tayin edileD :ıamaDda barın 226 No. ile Pazar icra tahhüdü bakı kalmak ilzere artır•• 0
• 

10 k B b · d · i in d beş Gün dab.a temdıt Te on "'-~'aoi gaıı 
rıruş mukabilinde (!Şmüdür/ü ·ümüı: in~oat şu esın· 8ç elııli vulı:ufca 700 lira tab in gayri •enlmHar liç defa batrıldılı:- aıres n muayyea numarası• a 11. 1.u40 Perşembe güuü ;;i saata 

tl~,. alınabilir . edilea gayri menkul ve yiıae Ka tan ıonra e• çolt artırana ih.ale herkesin gilrebilmeıli için açıktır yııpılacak artırmada, tıedeJI utıf ıı_t•f' 
66 le 

L k llinda yazılı olanlardan fazla maltl uin alaca"ına riirl.ı.aaı olan dil•r 
Tıa-ı·r .. trn muham,...en bedelı' 7897 lira uraş lcciıı; öyüode ~ark.aD Ali reiıı edilir. Ancak artırma bedeli mu· ı:aat alıııalı: ilteyenler, !Abu aartna "' ... ın •n • '" ,. " nlacakhlaruı o ııayri meak:ul He teta 

muvakkat teminatda bu ikd rın güzde Qedi buçugulır. '>fi• Mehmadin evladı Mahmut bJımmen kıymetin yizde Jetmiş meye ve 226 doıya ııumara1ile edilmiş alaeakları mecmuuada11 faz;l• 
Elcsiltmege iştirak edebilmek için taliblerirı ihale lcnabiın, Ayşe, ve Ali reiı o2'lu beıini bulaaz veya satış iı•eye. me~ur~~~~=~;a :~::~·;ç~ne;~=~ir~~~ ya çıkınak şartile, ıtn çok artıraa• 

ıünündcn 8 tii.n evel asgari birı liralık bu gibi inşaati Mustafa hiııselnine isabet edeu Din alacııtma rüçhanı olan difer yazılı kıymetin yilzde yedibllçuk ~~~!~.,~~!ariıa~:y11~1~r .. .:_ec1~~ :;tı: 
m.u"•ffalcigetle Y pmış olduklo:rınt.1 dair bir 'Vesika fit uui rarbea ırmak, ıımalen Aıi alacık.lalar buhanupta bedel bun· ailbetinde pey veya mlııt bir J:lakanın Lalebi dttıer. 
6 ç k reia o~lu Muıtafa hi11 si e kılan larııı o ~ayı i meakul ile temia teminat mektubu tevdi edilecektir (li!4) 6 Gayri menkul keacliıiaıt U1.al• 
ır ı tn adamını iPşrıatın hit mı J.egin d ıimi olaro İş ifres. m bal, c aubeo civelek. edilmiı alacak.ları mecmuuı:ıdaa 3. ipotek sahibi alacaklılarla diğer olunan kimH derlıal veya nril•• 

hsşınti• bulunJ.ur ca ·lar tna daı"r noterlı'kden mus·"ddak üh1 t i ı d i1.aı11 
ı. .. otlu lbrahim tarlası!• m hdut ti'ç fazlaya çıkmazsa en çolt artıranın .. "dd ti t k 1 w ~ ç n • parayı verau• .. -11 oi t '-h k • f l · J .. fUD mu e e ar r.ııaya ç ı uı ·"P .lı.anu ı fıııılwluııarak ken.dai4en eY'f'•l-

r tan Uf ağzdt İb" % ey eme eri şorfaır. dla\iın sadar 200 !ıra deferli ta• teanhiidü baltı kalmak Üzere tr· en Ç;it artırana ihale edılir. İv:i yflksek tekliftebııJuaaııkim.M azsetıısJ: 
lhale 15-T 2 939 tarihine müsadtf Cu71'l günü pu11un i28 tarill 36 aumarası1ıda tırma oıı be, rün daha teındit ve ihale arasındakı fark. ve geçen olduğu bedouu!ınawaraıı el.ıaU ••{ 

scat Oll dörtde Komsuuor h zuranda qap l caktf.ır 3 -4 u.yıtiı tarla. 12-1-~40 tari onl-ıt-şir.ci rünü takip edeıı 27 ı 940 günler içinde yüzde beşden hesap bulunmıLZsa iıemen oııbeş gb Jllı••• 
hı i d 'f C .. C - ~ tt 1 olunıcak faı·z ve dı" l'ter zararlar !e artırmaya çıkarılıp ea çok arhr••~ 

Açık ve Açılacak 
Memu i tlere Dair 

GümrükV İnh · s rlar V kôletinden: 
1 - Merkezde ve Tc ş~~ Gömriilc.lerinde aıılc O.! açı

lacak 20 Liralılc. menıurig tl r için Lise "e orta mekte, 
mezunlıırı ra ındtz grı ayrı olmalc üzere mH11baka im· 
tihanı gcpılacaktır. 

2 - Muıabalca tarihi !4/ 12/919 H•t 14 dir. Jlasaba
ko.nın 9apılac ğı yerler de iz ir · Mersin - Gaziantep • Ur. 
fa • Kars . Tr bron · S msan • Ankara 'd11dır. ( Anlc11raJt1-
ki Vcdcl.lıttedir.) 

3 - Masab k da kazan 11/ r masabolcanın ga,ıldıjı 
fJt.IJO her hangi bir gii.nırükt ki açık gerlere n11msıt ol•
rak alınacak oe kendilerirıı J656 ıagılı lc•n•nu• laiilcitıt
lerine maaş 'Oerilecektir. 

4 - KazantınltJ.rın adedi fazla oldu;a taktirJe i•nl•r 
ikinci masabrılca imtih nr açılıncay• kadar iter ltanıi hir 
1im1ülcte •çılacak yerler taı in elunacalctır. 

5 - K zananlt1rdan aılccrlijini Japmıı elanlar l•rcih 
edilehilec~lctir. 

6 - Memurin. kanununun 4 üncü matldeıinJe gaı:ılı 

şartlt1rı haiz ol11nlard.~n mıısabaka~a !ştira~ ~tm~lc iı.ti
yınlerı iıtitla ile yukarda Jlal!ılı gumrrılc mrıtlarlulclırın-
Jı,. birb11 m•1•tııatlc11 oe ıalıatletnarr:.ı, ntı/us vı hüsniihııl 
tUıtl•ril• ııAh•I r ppr/eırıru ı tir e{erl ldıımdır. 1-Z 

ne m •a ı uma runii saat 13 uma fUDU aynı • ~• e yapı ıcak e;; ihale edilir. iki ıhale aruınttaki tar .. 
de alenı müzayede ile t§atıda artırma bedelid<1 satış isteyenin ayrıcı bülcıne hacet l&almak:ıız n ve geçuıı günler içiade yt21bef w• 
rö.aterılea ıeraitle Sürmene iera ıılac .. e-ııaa rüç'•ıı nı oia.a di~er ala m<':muriye t imiz.ce a.ıcıdan tahıil heıap olunacak faiı ve diğer sar•r 
dairHindtt sat&kca11-ı . . c .. ldıların 0 aayri aıeı:ık.ul 1•1.. te- olunur madde C 33) lar ayrıca hüme hacet .kalmakııt1! • - • .., m.lftmuriyetimizee alıeıd.an tıı.luıiJ eJ11Jl 

1 - lıbu rayri ... kulların min edilıait ıılac1kları mecm11undan GAyrİ menkullar yukarıda maddtı (133) 
nrtnıma şartnaıneıleri 22-12-939 fazlaya çıkmak şutile en çok göatorilen 12-1-940 tarihiı:ıdo Gayrimenkuller yukarda ıosterla-
taribindH itibaren 939-47 au artıuna ihale edilir. Böyle bı'r Sürmene icra meaıuriufu odaaında 27·ll-ll39 tari.b.iıı.de Pa.Zlr le~• 

b meruurluğıı odasında iwbu ıll• ., 
a.ara ile !:ilirmene icra dairesin ı edel elde edilmezae ihale yapı iş u ıröııterılcn şartname dairıeıinc.ı e göııterilen artırma şartname!. dalre1id 
de herke in ıröre bilmeıi içiD lamaz • t ş talebi düşer . satılı c ğı ilan olur.ur. 8aıtlacağı i1An olunur. ....,,,,.,.,,,. 

açdı:tır. İliada yazılı olaadan 6 - Gayri ın nkı.ıl k.eadiıiae 1 h ·s 1 k 1 1 
fula malimat almalı: iJteyenler. ihale oluuD kimse d• hal veya . n 1 ar ar o onyas 
939-•7 aumara ile meauri· verileıı mutılet içinde parayı ver· lnhisar lar Bacmüdürlüg~ ünden: 
yetimize müracaat etmelidir. meaae ihale k.anm fcsb ohıaaralc " J 

lm tlıne yet~r:itemegecek ko.dar bir rag· bet 'Cll sürflt 1 
2 - Artırmaya iıtirak için ltendisi den evvel ea yükıelt tek- r /c 

yukarıda ya:: L <ıymetleria· yüzde lifte bvhuuı kim.re arı etmiş ol· satılan ve I'rab%on sayın halkı tarafından tehalükle bı • 
yedi buçufu ııı•betiııde pey veya duta bede 111 almeğı uızı olmaz lenileR inhisar kolonyalarımız gelmıştir. Bu. kolongtılflrıfl 
milli bir baak.&nl_! ,!•mbat melt- veya bı,lLJ~ma:na hen1 ·n onbeş dertceıi 80 yarım litrelik bir şiı~~i güz kuruıtur. 

inhisarlar ba11ilerindPn o.rar ılması. 1~ 
O jun eksiltmesi 

Lise Direktörlüğünden : 
1 - 'fra':>za. Liaeıi panaiyo11u içia 15-1'.1.-939 tarihir.ce, 

31 Ma1ıı 19'1(1 "'>!IUH kadar lüzumu olan 100000 ltilo 1250 liralık 
97 lira 76 ;cu, "'J tıuniaatı · muvakkatalı odnnuD 29- lJ -939 taıihin
dea itibaren 15 gün müddetle açık elı:ıiltmeie konmuştu ... 

2 - Şırtaameai her ıiia oııaarif kalemiade görülebilir. 
3 - Eltsiltme 14-12-939 tarihine müaadıf Perşembe günü 

aaat 14 de hükQmet binaaında maarif müdürlüğü daireıinde yapılacaktır. 

4 - lıteldiler ticaret oduıaca mukayyet olduklarına dair bel
r• röatereceklerdir. 

5 - latekliler 2490 sayılı kanunun 15 iııci maideıi hükmüne 
göre muvaltlı:at temiaat makbn veya mektuplarını ekıiltmeye başla. 
ıaadaa bir 11ıt ovvelıaa lcadat' *•darik edarık "'lcıiltae ııuhncia ko · 
.. iı ıt l~rA' •d•Gctlıu·g1r, ,..,.4 

Sinema icar artırması 
Belediye Encümeninden: 

Btlediqege ait sinema binasmın bir sene/ile ic11'
1
' 

yeniden tanzim edilen şortnamege göre onbeı tün ,,.;;J· 
detle açık artırmaja konulmuştrır. . tJ 

Artırma 15-12-939 Cuma tünü ıaat 15 dı ıc~ .. 
edilecejinden taliplerin agni gün 'lle saatta •ncıimenı ~a 
rornatla11 ilan olunur. 2:;;:,.;_.---

Zayi tezkere .. 11 
321 do~umluyum aılterlik terhia teı.keremi i•İp ettim ye•1

•
1 

alıcatımdaa eıkiıinia hükmü olmadı;tıaı ilan eylerim. 
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