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Siyasi G ze te - Traoz on 1 16 ıncı ı ·/ 
~ 11i&DI' 

Büyük Mi let 
Barem Kan 
Başvekil Refik_~-~l~~-~ı~ __ Beyanatı 

!inkara 16{ if. il. ) - Büvük Millet Meclisınin bugünkü top/Jntısında söz 
•lan Başvekil Dr. R efik Saydam Meclis ruznamesmm beşi ı::i m.ıdl .1'\ nde bulunan 
~e ltfeydanr Ekbezin bir kilometre şimali şark~s~ndeki 3 12 nu'T1ar;ı/~ hudud fiı şm~a? 
PaYasa kar/ar inen sahada hudud muamelelerının 1<a/dırılma<>1na dit k ınun li11111a 

tını m üstacelen ve tercihan müzakere edilmesini ıstemi~ ve bu taleb ld'>Vib edı/e. 
'ele okunan kanun sürekli alkışlarla kabul olunmuş! ır. Bundan sonra barem kmu· 
""nun yedinci maddesine kadar müzakeresi yapılmış ve Pazartesi günü toplanmak 
Qlte içtimaa nihayet verilmiştir · 

Mısır Hariciye Nazın İstanbul 
Ankaraya Ge liyor 

ve 

!inkara 75 ( fi . fi. ) -· Türkiyeyi resmen ziyaret etme_k üzre flnkaraya gel
ltıekte olan Mısır Hariciye N azm. llbduıfettah Yahya bugün lskenderiyeden hareket 
•ıtniştir. Nazır Cumartesi günü l stanbula varacak, gecey/ lstf!nbulda geçırecek pJ 
~r sabahı maiyetiyle birlik te Ya/o vaya gidecek. Reısicumhur lnönü taraf111dan krıbı.:I 
':tdilecek ve ayni gün akşamı Hariciye Vekilimiz_ ile birlıkte Ya/ovadan ayn/arak Pt:n 
"'•te hususi tirenle llnkaraya hareket edecektır . 

~--~--~---~-----~----

Türkkuşu filomuz İzmirde 
Ankara 15 ( A. A. ) - Bu sabah Borsadan ha

~t etmiş olan Türkkuşu filomuz öğleden evvel İzmıre 
~I ve hararetle kartılanmıştır. Filo şehir üzerinde 

'1.,, ~velan yapmıştır. Filo Pazar gününe kadar İzmirde 
"'~ktır. 

Balkan Elçiliklerimiz 
Büyük Elçiliklere Yükseltiliyor . 

Ankara 15 ( A. A. ) - Hükumetimiz Balkan mı
~ llıüttefikleri olan devletler nezdindeki elçiliklerini 
~ elçiliğe yükseltmeğe karar v~rmiş ve key~iy~ti .A~

&tikreş ve Belgrad hükfunetlerıne resmen bıldırmıştır . 

9iltere Rusya ve Fransa arasında 
Ankara 16 ( A. A. ) - Sovyet har~ciye halk ko

~ · dün İngiliz Fra~sız . büy~k elçilerile lngilt~re ha.ri~ 
' 1lezareti deniz daıresı şefı l~angı kab~l etm.ı!. ve ı~ı 
' ~ fazla görüşmüştür. Tas a1ansının bıld rdıgıne go
\ ~•yet hariciye halk k<>miserliği muh~f.ilinde~i in~ı~a 
~ille &örüımc neticesinin ve Fransız ln~lız m.etınlerının 
~~İlli tamamile müsait olduğu merkezmdedır. 

~midiye Komutanının- zi~reti
~. iadei ziyaretler 

"-.C• rşauıba gUoU limanımıza l l11mıştı r. G •wlr in bUtti L1 ır.UrC't 
\~rıı Jezdıtımıı mekt• p ge. tebatı, keınut n ve ı:ıubayhu dı 
t ~ln komutanı Yar~aJ Saim şarı çıkarak t~aezıQb lerde bu 
~ 'c llat ıs de Oçnacu Umu· lun1&ıktıı ve b ıı lk lnrsfınd1c da 
S~lıttıtllti. Vil4yell, Hele· 1 tı Ua zlyııret o lunmok-S kelllulınhtı ıl1ıret el· eem er g . "'-' •e 18 d k ı ta idi Gewinin gedıkll t ılt be ,,\ 11 1101 m a am ar · . 
~ hde etmişlerdir. Ztya- kdydi bittı2"i için gemı dun ak am 

~ t.t iatleslol ınQlcıkıp gemi geç vakıl liman.mızdan l~h~bula 
• topla ~Pbrlmlzl ı~ltm· müteveccıhen har eket etaııştır. 

,.. 

Bahriyeli misafir- t 

le:r şerefine 
ziyafetler 

Çarşamba günü Rızedcn 
limanımıza gelen Hamidye 
mektep gemi:;i KomLJtan 
ve subay/an şerefine evvel 
ki aJ:şa,n 11tdtürk Koşlwn 
de Uçuncü Ümuml /.1üfet 
fiş Tahsin Uzer tar11fından 
bir. çay veril ni:.tir. flyni gün 
saat 8 de piyade alay Ko 
mutan/ığı tarafından kale
de H amidi ye erkanı ve su
bayları şerefine birgarden 
parti tertip edilmiştır. 

Dun akşam limammız. 

daki Hamidiye mektep ge· 
misi Komutam ve subayla 
11 şerefıne Belediye tara 
fından J!,0 kişilik bir çay 
veri/m,şti . 

Şehır Kulubü bahçesm
de saat 18 de bdşldyıp 20-
30 a k.:ıddr çvk samimi ve 
neş'eıı bır hava ıçinde de 
vam eden çaydd Vali Ve
ki/JmıL. garmzon Kom utam 
Hiıku net erkam. Belediye 
BZdldrı matbuat mümessı/ 
feri ve ddha bazı dav.!tliler 
hazır bulunmuştur. 

ı~yni saatte Ha!k~vinde 
de geminin sporcu/an şe 
refine bir çay verilmiştir. 
top!antıdcı Halkevı Bdşka 
mmız veciz bir söylev ve 
bahriyenin eski memur/ ı
rından Dr. K. Güler bir 
konuşma yapmışlardır. 

. -
Halkevi Plak 

• 
neşnyatı 

cem ·yetleri ni 
ka ybetmiyelim 

Kızılay He fta. ı 

rı•a • ".:J 

Notlarundan 
Bir İki PurçcJ 

H1Ziramn 12 inci• bı lıqrın 1 
lın/la. KtZılaq H ıft.w'd·r Y dı 1 Be~ik düzin" bıı lı • ,ıtfu ı.ö 

" .. d b k f I I ' 1 yu d '\ ız Vak t '.J~•'"Hı "ık ı 'I g•rn r ın e u ço ıq a ' ı.ıır« 1 1 L- .J d • 
Esnafın tesekkül halin . · . . . 0 e no .... ıl•n <: U' .ı~un J gJr n l: oı. 

• mıh ·rzamaı e:ı. . rtem , fıımı ı ı-ı ı ld 
d I k• · ı. • ff il • !Ilı\,; n. 110 >n ı'l ~OŞl e, mes e I /l'Jl(/ŞlJ uf/ Uğ- gardım/ rz arltTnıak /ıı ·u71 n r VUM'TllZ 1 ..,. 1 i•I.- . n ı , ter ~ ı P. 

runda ve Partin n himaye bir kl'•e dıılıa hat rl.ır, lıatrrl zfı 1i ıc ısı< ter n• ç ı. r p cık u,. "' 
ve kontro 1u altrnda çalış rıı: Ku•um ,, üy" olnı ık. «1ııe ol d •m .. • .. ·o hı ı : ı ş : ırı 

017
• 

tıklanm memleketimizin m'lyt prop:ıg m 1 ı "im•k ilk öd u bir 0 mr n.ı vıır m ı ? dıve öve 

b · k / · d .. rd .. k ı lerimizdendir Bizim bugü'l 111 bir k ırşı 1 'tl 1 v pt ı ar ı.c • l te 
1r ço yer erm e go, u w /.:. " -k d . 

przcagımrz uçu ı,.a.. rrıl.ır qa. Tıi k C ımn1Jriy ti i", Atatü 1 

ve esnaf! çof( olan Trab I rm büyük. yural •rn !mrgı 11 • 1 .. ru .. Jciy ,. ıin z-lci. ııv ııı , m deri 

zonda da bu teşkilatlandu ! lrıyacaktrr H;ç u.,ıma ı' ı}rnııı lir t~r ıv~!'· hatırnu:, ınulc.r ım köı,
ma usulünü tatbika kalkış g1n t b;ntm öfka, in • p rp /ırrn : ! lu ı Lo · ~"'_o u .... Yal, ncı go up 

mıştık. Bu ciddi teşe:bbüs l.ir ~elz le, bir su b1,kını b zi k&ç '"· k:.ly ın • ge' P S?eç .. r;le liı 
! ıen ·ı I ı f '· k ı rl ;ı r )ıtı'lya•ı lcı) l'ıv ı hu l:utl ı ve e.;aslı gayret/erin müsbet I Çt'.> ne a ırsa e11 ncıs' ıı •ııo: • • • 

. . . . .. /arı bir kızrlcrı kı ım t k , iu 1 ko luo; 1 s •vıves n ! .; t rrj)d mrc· 
netıcelerıd1r kı. bugun 14 d w v 

1 
9 ·1.:. P bJriyet n l f" viz 

• • • •• ıgı zaman Al'Zl ay şef ·aı/i eli . . . 
esnaf Cemıyetmı teşekkul it' bı'zı· bı"z ı"m 1.,.. d / Keadı de~tl ııoı, k">ylerinin 

• v~r• ı&1111ız "" ı z · 1 · · ·· I ) . haftnde karşımızda görmek· /asile kaldırır. ı.;. l rıcu o o1 ~ • nlatı /O" !\r ~ ı 'lt"l't 

. mc şdı r'ı nız anlata.n z H ).., 
teyu. Kızılay, kara gin el ·~lu i ır nahiv"' l!lercez•, e üç dö·t saati k 

Yalmz bu güzel man Ak gıınlerim 'zde 01U u 1 ·ıt n g ı UZ'llt ol'l'1 1>u köV'dl' ııutlii k:ıılc u 
zarayı. bu m~deni toplulu lınıl.. i rıın.ı *"rl şlerı, h,,ı,',.,r, oıind,.rl". 

w •• d k . b. H d rin ş ,, Ti h·zi hııyr-tt._ hır kıııak-gu ıçın en emıren ır Y:t C ffil• ı" y.~ ı b f h 
• • ::;: ıı ')e·r. .. ~ u re • ~. 1,.., t •nPv 

ra var. Eger buna hır dev3 vti•~ ç?lc sev. n1ık S.ı ır kövün 

buluomadığı taAdirde bu Lı· na d ma z 11!" rı nıı ıl tuıf ve t svir r n 1.,. ız a t ı ... 11 f güzel inkil§f) eserlerini da- e nıt ı "' m ·m. ,er t;ı.. yrşıl. 
gıflp . y.Jk edeceğiz ve bir H ınıidıye m 0 ktrp j.!tnıi i !i !ı. t rrıf ÇI\ k ·çıtıdP.. Hu:ıd. n 

nı a11 ımı %'7 g•/ı' ·ıı · Kı , bir bu ... ,.IJı<: ay ör c. idı.. daha da teşkılatlc.ndırmc.ğa ~ P gı 1 aıuam m 
dımiz subay ve erlermıiz ;~ g in B; .. ,.7. ılP. ım ıdek ı t<"p ı .... ö bı· 

imkan olsa bile herh ·1'de d ı. ld 1 1 v• ~11r z ö;ıünı'iz..ı. ta.• ta7. tı~htr aramı_ u ~a ı ar: c iğ •r kırı l 1r ,.. ·• 
mahalli bazı işlerimizde örül- elan oldugu gibı şe 'ırimizd,. 

1 
le varlı m i(·:,.t..n. lıcrr b"I a .. ,lıvı 

düğü gibi 10- 5 sene ka talebe kaydeiliJer. Sporrulrırrmız mar zıırıı onamiı7e bır tı.~lo ha-
d b . k b d ğ. la bir maç ta gar.an b··h ı' ı ' ı"l !inde !I•• ı.mışll. ) rn nz ıray•. dr ır ı.aman av e ece iZ. , ~ o ta'>lo u \ip o ıı:Öyi\ ve kovJü bir 
E .. naf cemiyetleri teşekkül rimizi Belediyemiz <•e Halk lıİ • türJu unu tam vo:-um .• 

J k ·b· t' ı miz ag-ırladı. Cum~ cı.hırr. 1 Hıl- ld 1 b. •·" ._ 1 > t: ı.ır en ne gı ı şar .ar a. .. w ır .:oy ve "o" .ı , • 
ftnda vücut bulduklanm k eoinde söyl~dikleri şarkı/"' şilcdDzürıin köv ve kovl!.icı:.ı· Rıı.if 

dınleık"'n engi!l t•e şer"fli nı 14 ; 1 K!lrad n z bu köv v"' kôtltl ile 
kısaca izah e•mek faydalı nin parlak destanlmndan akis i~•eij' leli-ip• ö-111 .. ı.,i•r. Ah 

olacakltr. Me.;e/fı tatlıctlar ler duyduk. Denizın 1 nıiz m l ü tımd.. ( Kutlu töyu ) lu.t u 

ve lokantacı lar. cemiyet 
teşkil etmek düşüncesile 

bir araya geldikleri zaman 
ancak 20 kiştlik bir heyeti 
umumiye içtimaı yapfllar. 
Bir iki cemiyet mü~tesna 

olmak üzere diğerleri de es
nafmı tamam alarak top
/, ... y~marnışlardır. Müteşeb

biJslerinin ve bugün idare 
Ç/Nl1R 

-Arka"ı 3di-

ol~un 1 
vi gög;ündı: kafalar.11da y ni .. • • 
bilgıler Ören, kalbler;nd,ki va M t t D l l . 

k a u ın otu va ı crı ş 
tan aş ını lıer an artırın balıri.J f o t d ı· · f l l . . re ne r:ııı;ı; "P e Vc•n 1 1 zıy t-
gt'. ı en mı z. ıcap ederse, lJnrh'l ' b yiz. Ş.: ırm s·c •ktaa t ·rluiıj'!ı Lı • 
r o l~rırı, 1 urgut/arın . Pıri'lerİ'l , g:iodu. Hız orn .. fa ça-iır şe'll ıve
!I• ntlm ez torunları olduklarını ltmn nltıuda adeta ü ır \'.?i'>ı y.ı," 
isbata hazırlanıyorlar. Zılıinleri t Srrm rı'.lz{ir eoııem·zı ü P"'rrJıyor-
uçık bilekleri pek olsun/. l du .. Sayı ı Uzer: - . urııy ı lk 

1 Hak' T 1 oıarıık geıaıuı de.,,ırc: duşundum: 
Ki u'lcay i 0 .1 1 __ nun oraya tcşrı ıne v·ıııle ol 

maı. şercıfı d~ oıze at oldu~u :çin 
Köy derneg ... j aevındım .. Onun; mıtev.ız• O•IH\ 

matouat sofrasında bulunmak te 
Zef anozda büyük bir vazu, iltıfatı bızde burut semp• 

p · k J la yaratmıştı r. Dılckat ettım. Uı.er, 
-----·---~----, anayır uru uyor üatunden aşağı ş~hrı seyru tema-

y eni idareler V9 H ılkeviaıiz çolc yerinde, çok şa eoerlı:e~ y uks:k fi.k.ıtlı, yaratı-
istıfadeıi biı t şebbiıste bulunmik- ıc. başının 1 rllld:rn kım bılır bu şehu·ın 

D • b k 1 tadı r. hayrına binbir şeyler geçıyor ve bu 
en 1 Z 0 n ~ y ..Jkı n dıı Zer anot da büyük ıethre kdarşı sevgisi oır <ı:ut dah.ı 

D •niz">an~ . cmrı !tındaki ser· 
visleri yeni kurulan D nizvolhrı 

ve Uoıanl:ı. umu'll müdürlüklerine 
bu ayın o n beş"nden itiOren de 
vir ve t••dirne h ~ !iv c ktır. Deniz 
b·nlc kerıdi ı, mı ·sine da'ıil uz.ık 
a ferler hiz~ ti, ~ kın seferler 

!iz ne' i ( 11 ':ııL: A.knv ve ko lez 
vu>ları )' G •mi ku•t rma miirs"le 

S!Sİ, Kılav.ızluk ye röınorkörcü 
Jüt. Is in ·e doldarı, ş lepçı l k 
( sa':ıık sosy ete şilep dahil ), Y ıı n 
gölü işlı-tmf:ai ve Yalova :tıı p lı 

c ları işi •tm•gilı- bu lara rnfü,.al-ıih 

teş""":ıbu .ı ri D~vıet D niz o'lsırı 
umum nıüdürH\~ÜnP, lst1ın lUI, z 

ir Mersin, T a zrın lıman işlr-t 

melerın·, pılaın<ır $AUl'lndırııla•ı, 
f ı ıerl r, rl ni:ı iş, eU .. rı, nıdynfor 

lar, tııhlis• istasyorluı ı skeltleri 
ve b •nlara aid teşebbüslerle bu 
oev·den işleri ~iloümle işletme le 
v z 1..: beraber Dıvlet limanlıırı 
umun müdürlüğune d l'vrcd, c it 
tır. 

. . . . ar ıyor u. 
bır pana yır kurmak ıçın cvın bli- Yemekten sonra l\I safıdcıı 
tüıı ko.!arı hRrekete geçmiştir. ve matbuatın da ıı.mdırlerı olııralc 

16 köyün topla naca2ı hu orada bulunan valılerle, etrafınkı· 
Panay ı ı Zefanozı: n düz.ünde ku Jerle konuşmalara arasında t u 
rulı c ığı için şimdiden o rada ha. t epeye su teaıir. etmel: dıyor ve 
zı ı ıdara başlanmıştır. Atııparka ~akarken: Atuparktao 

Panayıra ş hr.mi7d"n seyyar ileriye Cuwhurıyet meydanw:ı 
satıc lar, esnaf, sanı.tkiirl:ır da İŞ· doR-• u açıl c ak sahada da buyuk 
tirak ed c .:fc.tir. Halıcevinin kolları bir seri• yapıl~c .ığını ve tıcard 
lceııd i mesaileıine teallOk edı•n Vekaletinin şimdılık _., bin lir a 

şeyleri bu Pannyirde lşliy,.cekti r. ve . diA"i::i, &rtık bu işın fchir işin-
lçti cııai yard1m kolu muayene, sılı ~en çık.arak. hükümet işi olduğ1ı. 
hi kod ans1 il ıç tevziı; sa rgı, nu WUJdc:Jıyordu . Asıl büyuk oıfıj
pansıına n v e saireyi, gö~tcri ko. u d eyi ~t.lli Şefimiz Lnıet İnônü nun 

Er zurum şuınenduft.rının ku . .,adınd Pıyes, temeıl ve saiteyi, ynni bu .,. 
gekceğıne daır habeıle veriyordu •. nun ~ı bi her kolun o rada birer 

Erzurum Valisi Ha..:icn l .·cın faaliyetin i görmüş oltcag- ı z. Her .,. 
halde V.Jı'lyelimizde ilk iş d ln ve K ars Valis i Ak f E.yidoğanıu 

Boztepeye yol yapıh aklll berabt:r bu t şebbüsJod.:n dol .. yı evin he· 
d.ıha ucuz ve el: h , kolay olan yetinı hkdir ederi:r:. f" L ·ı 
mı .. u er yRpılwa,ıoı soyle k n y1• 

Maç 
ue tiıişündüm : 

AaırJaru çıplak. b ~ ı bl 
bı lc. ı lan bu tepe i .. n Cunıhuri; et 

~ rlCl!Jı bakınız neler duş ıntiyorlar. 

1 
~emlek f ele alınmış ı.;.levor \:f" 

ış ıyc c clt te .. ne mutlu bu O!"V• i 
ı ı.irak edt nlt:ıe .. Y u .. ol un gcı;lo 
devirlere l.. 

Muhter l"m Uzerin G.uden pr.r. 
tisindey'z Afalumızı kesif sl 11 sar-

l'l'ıQnırnızı ıiyar~t ·eden Ha~·diye mektep gemisi 

Bugünden iti aren /la l 
kevi Hoparlörü saat 12 den 
bire kadar ve 5 den 6 ya 
kadar pi/ak ve 8 den 9 a 
kadardd flnkara radyo neş
riyatına devam edeceytir, 

Söyleaıdiyır .... 5 , Dr.niı~an 
kın !afvile 60 kadar mı 11 ı~ açı le 
da luılıcakhr. Bu memurları11 ek 

seriıi dolıun m111h mlltelı.:aidl"r 

vıyı t11iidlOt8 rtlmit bulını11 
1 kimıelerdir. 

Dün Hamidıye nıcktep 
gemisi fo tbol /akımı ıle 

Ha/kevi takımı arasmda ka 
laba/Jk seyirci öı:ünde ya 

pJ/an futbol maçmda iki 
takım 1- l berabere kalmış 
fır, 

mıştı. U"cr hitaböıin i yapıyor, i•• 
- Arkaaı Oçdc -



• 
ne 

"Misten Nise,, 
... Bu sözleri. Milli Şef lnönü. 

kadar mesut ve bahti7ar olurdu. 
5 

kulak/arife işitsedı 

( Yerıi11ol ) 

ürkiy ., İk "sadiya !n,~ 
me't ki 'e h mrni 

çayın 

eti 
Spor lı b rleri 
MemlekE:timi:.ı:'n ahi! olmnııı 

itibarile t.arııkki ve inkişe.fn en 
lktisaıl rı gari knimış memle· koruma mııksac!ıl"' çav yerin• ih- zıyade ınü.sııit oleıı v~ sılılıi spor· 

ketlerde devl• t müdahslesi, tabii l mı..r tııveiye etliğiıı:iz gJnler l.rın başın<lıs gt!lcn deniz sporla 
K~k bir kasabada doku· "eren bu ihtfoura fç;tkkür ede ve zaruridir. Aksi hı.ı'd" ileri ve ıırtık mızı olmuş bir dev•ın lıa rınn beden terbiyesi gemi Direk 

macrltk, yağcdık, balcrltk ve illı.. rek a ınlrrken dıişiiniillnrdum : medeni ınem'cketl rle .ıırndaki fark. tır .. ıdır. törlug-ii ehPm'lliyet vnn k 

/~/er yapdabilir. Fakat, hiç ha Bu sö:lni Milli Şı>f lnönı7, ku bü,.llfılıı_n aıtar. ~e gerileyış. so~u • YaLı.n _bir i~tık?->:ıld• ih.nıcat 1 v~ bırir.cı pı3ndn tuta: ak t 11 y~z 
ttra gelmezdi ki. burada, baskül lak.lıırilc işit;eydi. ne k.ıdar me- 0 millehr. ir.lısı:ıdı v" sı~ası ı~ nıı.dd~lerım z sı .uıında sr.ynl-ııl c~ boyuı c devam etm:'k u:r.:re genış 
gibi teşkilat isteyen, bilgi isle sut ve bahtiyar olurdu. tiklaline mal oL.ır. ğimiz çay uğruna" vnilPn emek bir s.ı ııpo ları progrrmı gonder-

yen, vc1S1ta ist.,yen bir (ince İi) Yol la tanıdığrm p nç bir zi. Hupler J n ku•tulnrak kapilü Je .. e kısıı bir bakış .. n b d :n g- mi tır. Eıııasen yii .. f.cülüğe p"k 

yapılabilsin. lmalıitlıaneqi ger.İp ranfçiye rastladım. l?i-lilde ftrı lıısyonlıırı lağvı ttiıtimiz giin; b~ş- üşıcri bile meoıııun bı .. c1L: hev '!lkiip olan ve vüzen gt:nçl .ri 

gördük/en sonra anladık: l:.'n dık bahrelerine clozru yiiriidük. k:ılarını çek: uz tdara V4 ılerıl .. r<! bıp duru'l! alm.ştıı. mi""n daha s:stcw&~ik bıı taızdıı 
lıassas, en dayanıklı, en kulla· Bir az da Karndmizir• baş mah gitmiş ~ördük. G•riliktım k:ırtıM Türkiyc'n n ııeı:alil: çny ihti. yü·r.er• k •1t• ruııncazaın bir esas 

nışlı baskiillt>r Beşikdıizünde ya. sulü !mkkındıı izalıot almayı aıak ve ileri ınillı:tler !llraaina vacı 900 bin ~ilo;?raındır. Bır fi ıfahilinde ç•lışerrk eyi net:c~leı 
pılı yor. f aµdalı buluyordum. r abiatın bıı ~iı mek işini feı tlere hı ·n.-ıııydık 61'1 uç tıenede ınahst 1 ver me'-'e al c .. l.lıırı şijr nesizdır' 

Y apıcrlannın ça/ıfmalarz çok ~ / l b · · ı L A k · · · bT ' guze yer ere tr ırı.s.ı~ı marısu ne lpullunur. şe ,.,r nı yıye ı ır, başlar, nltıncı s 0 ne sonuıJa k,. iJu m·ıi:srtl 18 Haziuın 93U 
mılteuaziune, e.~erleri kıymetli, ı f 1 w k d d ok d B k • L _J s nı g' " suo an ın:ııgın ne < ar a ç n .. e. ey oz :ı::ı ı;;unrıur.ı 1 ıye I ın..,ı erer. Omrii ellı seot ıç.nde pazar güaü h:ızırlık musa"ıııkası, 
J.azançlarr azdır. Meşhur baskül d" B" k h t b rd k ıışmanı varmış. ır ço asa 1 1 ı • . 1 eli ... Hir delır.aılık fidanlıktrn 160 '1.5 H ı;ırıın pazar g ·r.ü bölge 
ustaou \1 'sfafv ile bu hususta l k b · k / b b ek B"ır p·ogram ve danlı ık tıs· d ı ·, ır ço • ıaşer~ ıı mu ur · r ' ·' ki ogrnm yaş ç:ıy :ılın bilmeıde ıi~ teş' i"' mu~eb11kası (.Mükafatlı), 2 
görüştüm> _ Arkası 3 df' _ sistemi lir kı hize rn kısa z mıın I 00 .. t k·ı b' ı .. 1 k 1 J k 

B . d' 'b J • r ·ı o yaş çay ır "ı o .uru ı:ınımı.z ııazı ı mu!. baı. ... sı, 9 
ız ıyor (r tiuoi va:;ıfalnr· - - la:d11 i.icıt mi!lrtler ara ında hır · 

1
.IT. - d ._ 

1 I b 1 çay verı ı5 ıne gor e11ıero. c u Temmuz Halkf'vı teşvı' müsaba 
<ı u eser eri megdıırıa getiriyo s ş• k t" • k 1

• • k::.aını vl'rınişlir 
U ir ~ ının yer rızenroaı; ım " ' · yor kı bır dekadık urız: ..ıınhsulü kası \'lltikiıfatıı), 1 feınwuz ha. 

ruz, Bunun için 'azla zaman - G · ı · t' c t l pi 
/' eçroış sene erın taıt;rİbn:ı sem·de 25 -<ıO kiio ku zırlık mlİsııbak .sı, ~J 1 cmırıuz 

kaybediyoruz. Fa icat :-:e gariptir , d, kk " Jançrılıın daııoo. ııçık ver irk n , 
nazari 1 'Q •l ,ıl ı u çıı11 a belı~ olmalı:t~dır. Bu yıl Fcdcraıııyon tcş;rık. mu:rn lnkıısı 

ki, çok miktar mu/ da yapmak "' 93- ı ı ~- mıl .. on liıalık 1 yı ının -" ' 3050t) kıionun ihtıva etı ~. i ~ 1 (mükafatlı) 30 f c.nmıu:ı: Löıge 
halimize uygun gelmiyor. Yani Fe~ş.:dilır•eklc olan 'ili boru- ihracat, 114 m iyon Jıralık itlıalat 

wılyon ed t to mm 601) dP.I· a·lık ş ·mpiyonlu::-ur.u h zır ıı:: mü aba· 
~ermaye, kreıli, lıimaye -ve leş· ıarının bazı mıntakal 11 la lqgım farkı 23 milyonlur. müaJtl lm h 1 bır s • adıı tesıs olunıın (O fidan ı.: sı, 1) A1oıu!!to~ oo .;e şıımp you 
kif<İfsız/rk 9Üzıindt!n faz/u isfİh m~cra ın..Jan aaçırt'ld1°l'i"İ \'C Ztmanla baı.ı·ye verı~·I latb k o(unllD p•O r 

~ 'l 6 " 0 
11; " ' ' • • lıga efq}nıiş lıu•uumııı;;t ıdır. Juk n:u abr:kası, 13 Aı?"usto:ıı lıoı. 

.sal bizim için bir felaket oluyor) içme suyunun lagım rnlnrile ka ram n sıhhatırıa en c'lniı ve 1-ı lığ' E 
lae 01u:ıaca~ 17 mılyon len- ge şau:ıpı voı.ıu. musal-,aıt.ıSımn 

Mustafa 11.sfa işini! nil dalıa bir rıtmak i\,timııli olduliu ~;azetLmizc bir Jelildi•. Son seneler mıili is <l f 
b ar ıd nla kurukcak bu"ıçelerin dı vamı (ıntlKaht ı) yapılac ıd r. 

çok izahat vererek billıassa bu şil-iiyct ~dilmektedir. tıİı<ı:ıliit seriıı•n: kıymetli bir uo 
k h h . h sahası .i5 oın deırnrı buıeıc ktır. • ~.ı oı.,::o ~n ... k.ı ouı o;; d. n uı•"" 

gıize/ sanatın yükselmesi, ilerle. Su şir etinin u ususu ıza sur <lı:.lın katwıık azmına koyul. - 1 "'v 
mest hususunda ciddi tedbirler r.tme!ini bekliyoruz. duk. Hu da her sene h 'c: :.:.5 Uv yıld mıtli i t:hlakir. Y• rısıua bu.uor.o fed.:r.: vı:ı guyri fc: Lrc 
altrımasım ~ıf! sanatkıirlann hi. - -- -· milyon liralık: bir kıymetin rıkma cev~p verebılec~k hal« gele:ı balı ' sp.Jr kul ıpleri ıştırar. edcCl'ğı gibı 
maye edilmesini ve fazlai istilı Karsta sına SP.belıaiyel veren ç~.y unsu çelerııui:ı.. cıahsuliinü on yıl sonun. talebeıeı· ve h:ç oir kulü Je inti~nb 1 
Sal• karşılık kr,,dı' t•min olun 1 Z k 1 da dış pıya~.ılarda mevki ıılmıo;i edememiş yuzuc,ilerde i~ tırale edı: 
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Belediye bütçesi 
Belerlivenıizfa tustik fçl• 

lıııgOco kııı1ar Aukarlida kal•• 
hfHçesiuiu taı;tık oJuııduğll b• 
b r nlırımışlır. 

..-..,. 

İhtiyar heyet!eri 
hakkında bir taaıİfJ1 

Vilayetlere yııpılao bırtaıııııı 
de köv ihtiyar h~y:tlerio cllı tık 
raya kadar olan :ılıtc k ver ı:ı 
be kira davalarına bakabiltC~ 
bunlıırdar, on iirayıı kudrır ofşo•' 
h ' d k~ 1 

aıc ·lll " veıcc~~i kıır~rın 

ol cıı~ı oo liradan fazlası içiıı ~' 
kadarların asliye aıııktıeıııe'ttı•' 
ruürz,c1.ll edii:::biıec.:klt:ıi l= 1 
olunınuştur. 

-~-.......... 

Stadyomun Planı 
Yeni sitadvomun /{f1k8 

radan Plam gelmiştir. 

Gelenler 
Sams•111 Ticaret od# 

Başk/tib ve C.H.P /ıyo 
kLıru/ ü ı::.,in.Jen Hafkt 
Reısi d.:gerli hemşehrırfl 
Osman Cudı Gürsoy Sa 
sund;ın. beşincı büyük J{ı 
ruttaycı iştirak ede.7 '~ 
nÜJ Serdar liksu ~aP11 

ile şehrimize ge/miş/İf· .. • " rııJur. .iraat mınla ·;ı arına ııyrı. .. d 
•nasını ısrarla dı'/•yord... f/ı"r. gormckle ver i~imiz huidimlcrde bilirler, yalınız lııç l•İr kulüle ka 

6 
r " " t S ı lan yurd•ııııuzun şımtli şarkisind~ 1 d ·-~ - 1 

ı 1·r zaman ehemmı'y•lsı'z goru-J- yt..oır SQrS1n 1 1 yam ma ığ'ııoızı isbat du.iş ol~cı yıtlı oımıı.yan yiLdic.ler müııabı.· .-....... ıl 
v ., ,,..... iti kısmı çay ziraııt•nıı t ıhsis olun- B 'd b' B>' 
nıesi kahil olmryarı bu iş ılzerİn· Karı Huıııı i muş bulunm lı:todı ... Yerli roıılları ııız. kalardeo tlVVtıl bölg ·ye murııca e en ter ıy 
de iktisat müdü~lüğünı1n, Tica- 15 0 939 günü saat 15 şi 12 BııJUn daha oo langı .. t:ı 160 atları vo iıfr:nl'!mıi ı ayıt ett;rme· ı 
1et ve :iunayi odasınrn ve diğer geçe Digor rıahivı- me·keziode Vilayetin yaz mesai dekulık ı;.ahade sahıp oldu~umıız lerı lazımdır. Eğitrnen Kurs~ 
2tgili dairelerin dikkat nazarla. yer sarsıntısı vukuhulttıuş halk saati hakkındaki tamimi 104 bahç"m zderı alın ktı o1dı..2'u lti ve 2.:" Hazir...ıo gıini.mnde f 27 Ho!ziran 1939 tsribİ~ 
rınr çekerir. heye cm içinde binalııd ın dışarı muz 6000 kilo çayla dnha şiw ynpılı.c.ık İı11zırlıl;.: ve boıge leşvı;c t"• 

Y{jk·SP.k lcl·a Vekillni be d iti:.ıaren altı ay dev. aı e 
Pauır gerinde bir işportaya ya fırlamıştır. insan v hayvııncıı ıden oğüııseı; yerı vardır. 1947 uıu abakıılıar.nın nev 1er: ı -- 100 .. • l 'd te 

Yelfu!n Dotıiliy~ Vt>k»l -.tind~n t • ı · d u.ı: e ıs u:ıbu. bir beden ti 
ysklaştım; Bir çok karışrk bez zayiat yok.hır. Hiıınlıırdaki hasa. ıcue. P arıçomn a a garı bır metre serbest, 2 - lÜJ metre E ıtt 

tPbli!'.'! buyrulan 25: 939 t ıih f vesi _:-itrııen Kursu açılııc ~-0 ve ba.;malar arasında şal ve ye· rat tes~it olunıo&ktndı•. ~ ıyatıa kıymetıead.rilecek. çay sırt u tu, 3 - :.:!OU ınctrn k.ur. K 1 
meniler alrikamı çekmişti. Bir -·- ve ll l O 1 2 sayılı kararnaOH•si mahsultimı.zun üç rui. voıı lira uaglarua, 4 - 40() w-.tre serlıcljt bu urstan uıt-zuo olanlar• ti 

mucil.ıioce ynz mesnl::ıi ( 7 ) s-ı· h • l lOO lııa arasında aylıll iic''' .:ı. 
:,al tomarını açtım, mulıtelif boy Rı.zede ı· nşaat it :;lat 8Z8 i:ııııııın IDUV8Z'!netle 5 - allam lar : ,. 

at olarak kabul b11yrulcıuş ve d rilccegı Bölg-e Uaş:C.aı:ılıgıod•11 

J,'l cicili' bicili şeyl~r .• Hatırıma H O .. oynayacağı rol, yur un bu k:ôşe r\ Ö-c! aı..ti bıılııdama k:oşı:t· dırı"lm .. ktedı'r. 
Rize { unısi) -- rta camıın l>uııun tuthlk s•ıll'ihlvı>ti ı111:ıh .. Jll d d ı -

.Sa/pazarı geldi, sordum: hakika. l 1 1 sm e ya~a'y.:ın vatıın .mn ıçti· rak, b ı gım'-e :ıdi balıklııma du· G Hl 
Trabzondan gctirlı en p an tı.rı ic~p\arır a KÖrl' Vtılilere Vt:!l'il· . h 1 d '/ J •• !nç spo culıır.mızı oıı· _J 

tan bı. nlar o tata/larda dokunu. k ·ı· 1 kt d . maı ay at arın a oynayacağı rCll- rara . c) bır p<!:end•·u~ers "'İ·«''a ~' üzerine •şı~I yaptır! m'! 8 JT, miştır. -... • uL .... UlCVkl}fle geçın•r:!k temin e ,..ıf 
yormuş. Bundan başka tezgah Ya'-ında in ... aala bnşlımılavaktır. Bu itib .rlıı 15 H zlrıın 91CJ oen daha az etıemwiyeUı değıldir. dura,. .. k., 1 b K ,ıl' 
işleri hemen, hemen her köyde ıı; .- Mud&helesile i.ıize ft:yızıı yol. f:; 

0 ııu u u~rsa ra2'bet gölltl 

r•ııaç bu/mu". den 15 Eyhlla kadar de 'flffi et- 1 b - ti ti - ôlge bıı yra._ yanşı: ği mu _akbktır. " " R" d l · h 't ar aça • u&uoun czıcı şar arı 
lşporfac( Alı. Jayr, h•g og~uı ıze e şe ıır arı ası mek üzere meınurltırıo s hah· )Ü sıul.i.:ıtu ıuu k.ıroıı~l m~ )Ü 

m • ' altında bu.<adar aı,,:ık ve miı :ıbct şarttır. 
clecli (Biz dukuvrıp geymeuek, Rize (Hususi) - Rize şehir ları snal { 8 ) den ( 12 ) ye ve iwtıluın vermeye wu-'tt:dır olan ııeroest Not • . ~ 
biz ekip hiçmezselc halimiz niee haritaıının yapılması işi üzerinde ( 14 ) den ( 17 ) yo krıdıır yedi Cuaıhu:iyet hükılıı:.etine bu cennet 7 - .Mum4ün olan bolıeler· Atlaruala kısmında (ıı) tıı-•,:.ı 

Ş k t tk''-1 b'tm'ış ve k ~şif bedelı· sı1at vaıife görmel~ri tensip d• sut ., ı ..ıı olurd11. ı1 Ür Allaha, bizim e ı11. l!r 1 koşenın bahtiyc:r oğulları adına v vpu ";,~wrsız erı. (Yüzme niz.ımnllmesi sulııfa D"' 
köylerde borçlu adam parmakla olan altı lıin liradan diğ'.:r bir t

1
a· edil~ri~llir. dil b ll d bu vesıle ıl~ bır <lefıı dalıa ının· Uıger guııLrin ıı:ııhabaka (b) fıkr sı ( Yüı.:me oizall>ıı•' 

H k · libe karşı 726 lira hnzil eıien ! av n e en u saıı •r a· güzükılr .:r ·ısin toprağr, evı, 
11

. d b tQ l . nd ve şukranlaı ı sunmaıı borç proıram. uyııca o:ldlrılı.:cei.tir. sahife 67-8 b ı / 
k d ·ı tanbulda müte hhit ve mülıendi<ı h ın e !l n memur arın V<>Zl· :,r 

ineği, oyunu ve bir az a 111· f I . b d b l J biıirız. Mııkafat ala Jılıoe" ıçin tıazırlııc: (c) fıkrası (Yüzme oi 
ti.yatı bulunur.) Rahmi Arıwa, Belediye Encüıııe· e arı ıışıo a u unma !lrının b L l 

, Şahı:p Decız r müsa a.-:n arın tla iştırıılı. etmek: · h'f 77 21 b) 
Şu fzahile içime ferahlık nince ihale olunmuştur. teminini tamimen dilt:ırlm. meı;ı sa 

1 
a - ~ 

______________ ....,. ______________ _... ______________ ~~--~--~~--~~~~~~--..--------------~------~------------..... ~-- ~~~-----~~~-------- ~ 

varmıyor. Borç dun•yor. Biliyorsun; portakalla!~ 
me~i bu s.cne. Fındık ?a para etmedi. Ağa ~sil. 
yemden faız koydu. Kıtabına uysun diye ftııı f 
mal almış gibi bi.r borç senedi daha verdim. ~ti 
da nl!Sm ondan aldık. Bir üsiüne bir daha biııd~ 
Başka nerden alacağız 7 Yaka mızı vermişiz bit 

fl"~J!i:t:a~~~:a::ts~a::t:::&~ll::9.:&~.c:t:S~ 

j y ~niyol'.~ın Edebi Tefrikası 8 ; 

1 Karade iz~ 
1 Hikayeleri 1 
~ ~ on: * Yazan : Hayrettin Ziya * ~~~-:a:a.,JJ 

limden anlamış gibi karımdan havadisler verdi bana. 
İhtiyarın bakışları karşı yamaçlarm yeşilliğine 

doğru akıp giden beyaz bir yelkene saplanmıştı. Sık 
sık soluyordu. 

• Kemençe hırçınlığını azdırmıştı. Tilriyen halka 
büyümüştü. Genç ·sesler, dalgalı denizdeki martılar 
gibi haykırıyordu : 

- Uyyy ... Al aşağı. 
İhtiyar, bakışlarını delikanlının yüzünde dolaş

i:ırdı. Gencin bakışlarını k.:ıynaşan halkaya çevirtti. 
-- Bak. Onlar da neler bıraktılar kim bilir ! 

Ama boyun borçları var. Bu yeşil memleketler si
lahla korunur evlat. Ya karılarımız, ya onların na
musları? ... 

Delikanlının bakışlarında horon edenlerin kay
naşması, akisler yapıyordu. Gözlerinin içinde tebe;;
sümün alevleri tutuşmağa başlamıştı. 

İhtiyar daha uzun bir soluk aldı. 
- Yemene gönderdiler. Orada da ömrümuzun 

beş senesini gömdük. On sene üstüne köye döndüm. 
Karım, sabahley{n işime gitmiş de akşam üstü dö
necekmişim gibi beklemişti. Beni görür. görmez boy
ııuma sarıldı. Sanki bukadar sene geçmemiş yahu ! 
Sevinçten ağlaştık. Yeni evl'!nmiş gihiydik. Çocukla
rımız oldu. İşte birini de şimdi elimle motöı·e bin
dirdim. Artık yüzlerimiz buruşlu, elbr;miz titriyor. 
Hey gidi gUnler hey l •• 

Delikanlının g3zlerinde, arzu, büsbütün parlıyordu. 
B'raz eve) bükülen sırtını dikleştirmiş, omuzlarını 
germişti. 

İhtiyar, ellerini delikanlının dizlerine bastırarak 
kalktı. Delikanlı da kalkmıştı. 

- Böyle işte evlat! Allah devlete, millete zaval 
vermesin. Herşey kolaylaştı hamdolsun. Bir buçuk 
sene de birşey mi? Rüzgar gibi gelir, ·geçir. Hem 
korkma ! Seven kadın bekler. Sen de onu sevı
yorsun. Günler kJsa görünür insana. 

Kemençeqin hophtan çağlayışı, d~ ikanhnm ay k
laum harekE-te getirmişti. Bu ince y.:ıpşlı, çev;' Ka
radeniz çocuğu durduğu yerden, kaynaşan halkaya 
doğru bir hamlede fırlad. Halka yarıldı ve ell~ri, el 
ele vermiş kolların arasında yukarıya doğru kalktı. 

İhtiyarın bakışları, horon halkasında dolaşh. Si
yah dumanlarını mavi göğe yayan vapura baktı. 
Vapuru kara bir gölge gibi görüyordu. Yeşil yamaç
lara doğı u akıp giden beyaz yelken, yaşlı gözl,;;;rİnin 
dumanları arasında kayboJmuşhı. 

Ayaklarını caddeye doğru çevirdi. Kemençenin 
düğümlenmek bilmiyen sesleri, iskeleye yannşan mo
tör sesine, askerlerin kahkahalarına karışıyordu. 

Görulecek Hesap 
Seferden dönen Dursun, babasile baş başa v.;r · 

mış konuşuyoı du. 
Bankaya olan borcu ne yaptın? 
Duruyor. Aramadılar da. 
Vergi borcu? 
Bir taksidini verdik. Tahsildar da fazla üs

telemedi; gitti. 
İhtiyar,' sa 1·a!mı kaş·dı. 

yere eğdi. Üzerinde, çekindiği 
hali vardı. 

Utanır gibi gözleriııi 
şeyi söyliycruiyenlerin 

Ya İsmail Ağaya olan borç? 
İşte onu. söyliyeceğim de dilim bir türlü 

eline. . ,1 
Dehkanlı dalgındı, Hesaplarına göre bO ~; 

kendi oğlu tarafından bih· ödenmesine imkan Y0e/. 
Babası ~n~~t-~yor; o, ~u yü~ün va!tmdan nasıl çıl<a;/. 
lar nı duşunuyordu. Is naıl Aganm yanından geÇ ıJ~ 
olmuş hı. Ağa, her görüşte manalı bakışlarla Durs11~1 
züyor:«Ekmeğinizi ben veriyorum. Hayatınız benill> / 
dedir hal» demek istiyor, top sakalını üstü kıllı parııı ~ 
larile karıştırıyor, cübbeye benziye..ı ve yaz kış as~ 
den çıkmıyan pardesüsüniin eteklerini havalandıt~ 
gı ru~l~ yü:üyordu. Avuç içi k~dar tarla iL, her b;' 
seferınm bll' çuval fasulya, bıraz un payı ile bıl ~ 
1ödtncmczdi. Akranları evkııdikleri halde pı.ı;,I,; 
borçlar1nın ödenmesini bekliyerek o taraflı gör~.~ 
yordu. Şahinlerin Asi yeye, onu alacağını .~öyliY .' 1 
sene oluyordu. Zavallı kız ela iki senedir se'Vdi~ 1,. 
likanlıya 'varmak için sabırla bekliyordu. AsiY ; ~ 
kendileri gibi fakirdiler; malları, mülkleri Y?1' ~ 
evl~n~iki:en sonra ekleştirerek borçlarım teıııı~l~ 

içini çekti. Gözünün önüne Asiye gelmişti· I 
kız, onun seferden döndüğünü bilmiyordu. Y ~J'lıı f' 
de kims~ye görünmeden çıkacak, aradaki de~~ 
köprüye inmeden - yukardaki kayaların uıe'fl'M 
geçectk, dik bayırı n fes nefese ~ırmanacak ,e 
ycyi evLrioin önünde çor.ap örerken bastıraçtı1't1·~ 
bir çığlık koparacak, delikanlıya doğru koşa''~ 
yaema yaklaşınca duracaktı. İki dakika sonr' 11 
yenin aı.mc-si de " hoş geldin Dursun ,, diyere~~ 
!arına gdeceği için o gün uznn boylu kontJf ttt/ 
caklardı, Gizli konuşma ertesi güne kalacaktı• 

flrkası var -
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HALKEVİ 
i Ç i N 

ı~öYCÜI ÜK KOLU NESRİYATI • 

Süt Niçin Bozulur . Çifte Kaymak Peyniri Nasıl Y ap;lır? 
Bozu 1 ma m asi l·c,· n de 1 Bu p \ ııir ka) lilu~l çok, tc ze yenden bir 1 caktır. Mamcıfılı el ile de pDynire lazı·1ıgelen kJ.-

. pt•yııirdir. 1-Ialis taze sütle b;r az kaymak kalıp lıbı verebilirsiniz 

? karıst rılacak ve süt 16 derecede iken 24 saat-N Y 1 Bu p y ıırm 1--eılıbı altı üı..tü b;r, t f. k r, l-..ı e a pı 1 r . te p htıJaşmak yani peyı:irJeşmek üzere maya- kadel1ı"ne r 
oenzt r Şu halde s~üılmak üzre p .. ~ r i-

l İnekler hasta olursa veya pis tutulursa, hay- laı~acaklır. Fakat konulacak maya pek az ola- re verilecek kalıp rakı kadehi kılığında ve 
0 

pli ~~lla verjlen yallar, otlar çürlik, bozuk, kuvvet- 1 caKtır. büyüklükte o1acak demektir. 
~~. olursa süt de bozuk olur. S:iğıldıktdn sonra Sut pe-ynirl şince sık ö gülü bir tülbente 
"' 1 Bu peyniri ldze taze '-'enen o. e\1 n rlenl ndir. ·ıı saklanmıyan sütler de çabuk bozu ur. doldurulacak ve bunun ucları bir araya topla- J J 

Satl•ğa çıkarılmadan evvel kalıpbn rke , terruz 
İneO-i sag" anların eJleri, içine süt konul an nar;,:.k adeta bir küçük yastık kılığ·mda bağlana- k l l 

L 0 ağıt ara san mış olması !azıı .. ıdır. Bu kağ tldr 
~J>lar pis olursa süt yine çabuk boLulur. Süt caktır. A tık sütün ve peynirirt çokluğuna göre d d . k d 
:'iŞ a çarşı a parş1men , ağı J ;.ıeya yağlı kağıt, 
~tan ziyade yazın, sıcak havalarda daha ça- böylece bir kaç çıkın yapılacak ve bunlar bir- muşamba kağıdı olaral satılmaktadır. 
ıl k fenalaşır. bozulur. I3u gibi sütlerden yapılan biri üzerine istıf edilecektir. Arc:dan az bir za-
~ adi, değersiz olur. man geçtıktt n sonra sL~ unu iyi süzsün için bu Kalıbın iç;re kulayca g r:p ~ıkab'iec'"' 1 ı::ğ ç-

' · t"f' · b" t ht d · tan bir tokmağa kaöıdz sctrar \ e kdlıb n için\;;. 

~ Çok soğuk havalarda, soğuk yerlerde 5Üt ıs ı ın uzerıne ır a a ve onun a üzerme yeğ- ö 

l k b. l k k b"l' · · A d 12 sokarsanız kag~ ıt, t~ m .. ah hı •ı ş kli ıi alır I e nıı ay kolay bozulmaz. na .. ır ağ r ı ... oya ı ırsınız. ra an saat .. , 
· · l b d k 1 k · b" bunun içine doldurulacak ve b.ısılac ... ktır B"r az Süt sağılmazdan evvel ve sağılırken ve sa- geçınce peymr er ez en çı arı aca , temız ır 

ldıktan sonra çak lemiz tutulmak ister. Süt kaba konulacak ve üzerine onda bir hesabile sonra çıkarır, yersiııiz veya satcır.smız. 
Plan sodalı kaynar su ile sık sık yıkanmalı, , tekrar ~c.ymak dol 'urulacak, el ile veya odun İsterseelz bu pt>ynire yüz·1e bir hesabil~ iu
llliz ve soğuk su ile çalkanmaiı ve tozsuz, ha- tokmak la güzelce kc; zıştırılacak, bir saat kadar ce tuz da katabilirsiniz Anc':\k bu, rnüşt~r Icr:-
ldar yerlerde saklanmalıdır. bır;:.kd hususi kalıplara doldurula- ! lerin.ı:in isteğine b8ğlıdır. ı-:. B. 

... ~ ..... ~r:=!!I( *$*'SQMM ~ ............. ~~~:ı;.:..;ı; • .-

" Madenden yapı'an kaplar temizliğe daha Esnu; ce ... iyetlerini koybetmiyelım . Notlarımdan Bir İki Por(;a 
Verıişli ~lduğu jçin ağaç kaplardan ~y.idi~.. ; - !31ştarafı Birde ~ f(,rfj çakt:tımn al1mdan bur- -- tjııştarafı lfüde - {~yıe sam ıniyet h Vı\!11 e., o du 

,._ neğı sağmazdan evvel memelerını guzelce heyeti haande çahşanlan nunuzu tahriş eden f.t .. rih z trcil~r bir masa beşııı in not tu iti. öır d ııı: ,.ı.,, ~toc o .ın 10 e· 
ııL l k 1 k b' b ·· } j hıyorlar Ôıle hitabı: ki bu ııyneo · '«lttıa ı, arnını ıs a ır ez veya sun ger e 

1 
nın teşkı/tıtlanmada '<ı bil· bır k ku g..=lr. 7 opuklarrn- ııuue bo E. oe : 

~L zabt t"tmck ve rıeş etruek lıııy ı · 
~eli, sag" ılırken süte tokunmaması için kuyru- 1 yük foyd_ a/arı h:.ı_kki/e f,.jk· dan flflilldrt sarkJn çorap me~ele. Mesela bdınlıl<, ı a'1ın· - .Sıyın knmut n.o ş r fın' ·· 
ı.. d / k / Oiyt 6 u ııt:.ı nı UU) l.11 c ıı;lwJe.: ~\Q\" b" b ğl J d 1 ır etmış ve o ıya dl! [JOS a tı oy gün ve su görme- dan, tek .. mulündcn ha se<lerke : '- ır yere a ama l ır. . I I .1 ,../ I .c.yvlill gene nuıu~ başlı 

termış Oma ann.:ıan uoıayı miştir. Münevver, uyanıit, terbi veli, kıbar, yor D d·m. 
L_ Stıtü sağanın ilsttı başı temiz, elleri iyi yı- çetmliklere katl.ımyor. müş Bunlar görgüsüzlüğün c •sur, medeoi, her toplu u r.ı g'I· 

°"lıtnış olacaktır. kül/er kiHŞISl!1da bir yar- Ve İŞ hayatına Ç nlÇJpfak rı:r, erk.ekle ayni seviye ve vıızi. 

d b ki I saplcımasma atJ/mamn, ba· yette kendini tutar, arlı n muıılı., l ki · h d .. k·· Id ... k _ı l ımcı e ıyor ar. ·ı . . ne erı a ır a n1um un o ugu anar oz- B. h t h. şıboş kalmanın netıceıeri- c.:oıı men, llŞIOI, ışını, t.•şini tıılir b ır muza are ve J d r rurk lcıdrnı luı.teıtığir i f'>k~a 

. eT~kct versıo nu uk uz, n • 
tuk SUZ, O.l Z yı;f tı ııtl tt k, y T 

yer hafif tır. şl"r• ~ıı lııılü-ı'"' 
n~ş •ltr, knhk tı 1 rln g ç. v ktl\ 
kadu ıyı bır al n c• . l1eokl o ir zamanında sağmahdır. Hayvan sağılmıya maye edici bir kolun bu I . D. I . t zübbe, müsrif, k.okanıı t pte k,ıdını 

l 'Ik k k b' k d ı d k ı d d ·ı · ıgı.:r cemwet erm mes- n . g<.c~) i y ~ııdııı.: . anınca 1 çı aca ır aç amıa sütü ö - güne J(d ar,feı. I erme UZd· Ik. h I d l ltastern•digını aola '0 -iuu Ore.}a • * * · ı d ·· ı k e ı sa a ann a sayısız L •• dir çünkü en ziyade sütü bozan bu ifk ÇI· 'I mc.ı ,gmı tee>surıe ay- · gelrn .ııgtnl mn ucmen hrpısı thın u -! ın· ıt· z"y f tler, ınlı 

d 
' l l d dederiz. Bundan sonra dtJ ~u~sanlan . ~lmadıgtnı kım arnnıl.ın tipte Türk kııdırıla ı vr. hıiar, lı vad s. r o k ar ık Vt" 

am a ar ır. bu kurtarıcı kolun uza· .ıı/ ıddıa edebılır. kızları idi. Zhten oyıe o'ınaı. .. lnr fıı7. a ı.i, ıuıc ık höyl dı.ırnıe ç 
. Süt sağıldıktan sonra bir defa ahırda, temiz mıyacagmı hissettıklen ah· Esnaf cemiyetleri idare he- oraya gdemezler, çaı?nlm zardı.. ma ıle ı~i hüla'j r ·~ onm. 

ti ·ı f • t f Trab:ıo;ıd4 hangi ııile k dını ve 

~ liilbentten geçirilerek süzülmeli ve hemen da hemen dağılma karan- yle den c yafp ıgtnl1IZ t ledrnka/S· l kızı y ıltturki mı..dl"ııl il .ı ·kamıl Cevdet Alap 
d O d h 

n1 verdiklerini şırndıde11 ar d ış·e ıeves c a ı ı , a· . , ,_____ • 
r an çıkarılmalıdır. n an sonra emen h-... - 1 .. . . sevıyeve çıkmamıştır. rl p .ı 111 tık ı· ı ... 

açıkca haber verelim. Şu nnt ve şahsan muhım mık birer Türk kadıoı ve w:ı ev afıcı Qn 
ll süzgeçten geçirilecektir. halde bu inkiltıp eserlermın ı darda borç/andık/.ınm söy· ı •ktisap etmışlerdir Ezer bu Türk 

i Süzgeçler beygir kılından, maden telJerin ddgdılmcıs/Jla dolayisi/e yı i liyorlar V" sulamyorlar. kalını ve kızı diye övdügümüz 

~il k l · l J ,.J S k .. il'. . kılm.Jsma seiJ ... biyet veren- İ Her e.,-ndf cemiyetinin l'nhı:.Jo k3dını araıiıoda hali ve 
t.ı Sl ıca Öl Ü lllUŞ Oma ltllr. l org IÜ temız 70'1 '0·' k00 ft 1 vak.tı ıoiisıit olup la g .rcleaparli· 
~l /er muanfıze edJ/miyecek- v .J v ""' esra an 

utntler de fena değildir. K. B. fer m, 7 1 kJyitli 20 JO azası var. Ce , ler.!, c ıylara gelememişse, gele 
1 1 mi yo ııa bu. sırf koc uının, ha 'la· 

M . s t e n N s e lçlinLI haycllld h ... :hdn • miye!e y m.:kten kr.ıçwor. sının lı la ö ürec·idi, or!açn~ ka 

1 il gı f d} ddı bır hilre:ke.ı ta- ! scJrıatlannd..,,ki ıp idai yürü fa ve ııl'vıycsindeı. kurtu111 maınış 
...... Uı!$tU fı lkid.~ - ~,ü.,.de ,,Jd:ıkç-ı g niş b r mey ma ntİc idrak mevkıinde 1 yu~e I eni bir isnl met ver ol nıısı ve aılesi üzerinde o YO· 

/'e ııw$allat olurmuş.. d.ınlığı dolduran imik, Y"r, Y r olarntyan Valclnda.•;/..ınn ko ı, mek gcıflet111de .bü~U'ldnfar boıcı tcıı:rini lıüktl:n sıir<lurmek 
~ ltt burada da bir nevi bö • lıoron kafde 1 rini c.11..ışltyo 1 •rdı lund ın tulmdk VdZife;,ı/e 

1 
oluıor. /, .ndı Llhntyd ve le ol:nrnnJııo b:ışkıı bir şey de· 

ft J il 1 Radyum I mlı;J/arr, bu gıi U h" b d b tf tıç ve narin a arın ö::ıi milk.:ılc:ht. sa ıatmda kcJndmi ddha ivi ğilrlir 1.er ıta eııo e u mev 
'f, .. Yerf!k ocak uclctrıtır felce ul parçayı pek mükemmel b. r h .. .. . 7UJ ışlerlı;en beo de böylc:ce dü· 
"'-'"'"· d ı 1 . Jd d 1 EJ"trndrı · Cem vet de ne olacak ır reı a a r.o urecegı ve ı .. U b"I _ b .~ .,o,mu1. Bereket ver;) in, ay ın a mış 0 ugıın r, 6 L :J şürıuyordum. zer ı muıe e son 
~ lj lal 'b-• . ' namz,.d/crinin bütü 1 o u farı, 1 ffer ay venden pdiauluuık- i ıJr.i~af..ı kavu. 1uıac:ağı nl!l 1 r~d"n ırazt:lecılt:re o acc nin in ın ..... yapan ou F1aşe· ,. w ., 6 

le ıiragetine mani ol ıcak pir-m tiri r.h .mir hare lu A l~n b~şk.ı ~e ~ş yap 1.ıcaJ, 1 h.ıkk k olan ce.ni 'etinin tıbaını soruocı Çıoar; iııtıbaıoı an-

:ler ulrnıg·1rmuş. seçile1iliyordu. Bıı h ng im" ara. kı .. dJYen bır ışçiyı hcJŞlt.JO,' I tı..1, 71J!Jn.:ı ddtmlarmı uy l latırken şu noktayı da ilave et 
'Vk_ d l lı ı.- JJ · s ndı. Valimiz: KJralt r, p k b k E.'I J ı · · d" · t • a a~ u Iİ1<Umet cu e .. 1 Jrd amaıyız ine bir us- ur.n Klan ıçllniJ ) e I ·or mış 1: 
••lct· 1 b. d ·ı ""k I I 

'iıimız zaman uakti .~ay nazı ır e " r e yu , .. n m ı turcı alan dükkan ar•ıyor. /ar. Bu vaziyette esnaf ce- . - Efendim, o Ş!refli __ ftceyi 
lıL ' ı;rrı; t f t ti b · e 1 tabı gösf rerek : B ıktnız, m h r 1" d h _ 
_,.,, 4: ş, ~ ra a .ı 1 ır s· i Evvela san'atm ehl;11ıdir. ınıy.::tlen mr::slektaşl.ınm bir tesı t: a.ı:ırl.anauş c'aha yu.ı!e.ce 

ı ı;öl;,rnü tü. bın ne kadar güz l ve n k dır . . . . 1 fra~ z:>nlu aıleler va:dı. 
.. cilrıe~ " k t - ,- den mağı ur bir lJÜkstlişi 'lJ ır ş ıir /ştnı yaparken bir kan bo· araya roplıyi.lcak bır kuvvet o t b ki . 1 d" s 
acı .. yan O!J un us un • . . . . • . ave e emış er ı. ayıa 
;; Sıizüle iniyordu.. ~~a;ı~:: bunu faruir e<f, rdim zuklugu ve ya bır sara ne eıde ed~medıg /Çin bu şeh Uzer üıü.ıtülü bir ifade İle: - hıı-

l "ıdi Ak t peler gök!· ticesi hadiseolmak ihtuna rin topluluk hayattnda bi- ıı.i.catco, ben de derdım ki uaiıçe l "•~· şam; '" Hakikaten. üçt lara/ında 
-~i '' renkler, tek renkle bir k"qu bir ü tü ile tavanla,an /i mevcut değilmıdir. ve rer ytldu gibi p.ır/Jnn bu dolup hış~ın. Fakat S"rvis cih ti 

1ı1:· iıalı;ncılar kaybolmuş .. Ko gökler le bir tak.nı ürp•r eler, rem/imidir? teşekküller s6'1m ve m h nı Juşündüm .. Baılta münas·p bir 
\.. ~ ıcıtıl - · d - - vesıl de dı.ıha ginişioi yaparız. ~. Q•· 

1 uzenn e gorunerı titremeler pnyJala•ımışlr .?t!rİn flğzı es:ısmd.ı kokdn. Au b ·r /,ııl~ geldiler Z ıbi 
v"ç rş k /arı Bundan da anladım ki bu 

4t,htq ' parça ·. 1/erden uz-ı'ıl ın b r harı-;ır/,. üç yeri, müşterisinin yüzüne sonan taı b ... led.ye talimatna TJe::.İ· 
'- ba kadar Be~ıkda"r d l ;:ı büyük adam bu şerefli grccain 

\...ıt 9tıt•re J _ .1' ... ; .1 . • en yrrtı an gökten kan damlaları ve sarmısak kokusunu es ne bu husus için bir mü kalao1
11

r h~· 
ı"t, i san egı . ... am ,. ın sıHgor ve sızan kanların bir ÇU• tesidin· en mıııırum ~ 

'»ı."'" sükutu ;h/cil etmek kurda tnplamp hir kazıanoza dol tiren. pıre ve falı ta kurusu e ıyide koymak lazımdır. sabıııa k.end:le:i de çok wüteess:r 

~Jı· duğunu gö iigarduk ifrazatile renk.~n rengP i Her esnafı cemiyetine kay buluouyorlnr. 

tı,. '1•· Egıtmen kursu isti- Başımı:wı ü~tünJe y•r de rerı çaketler geymiş g.ır d<:: m ,,, -ık ve cemiyetinin " " • 
k' Yürüyerek, hrikiimet 1 ğişti,.crı kavm:o::u seyr,.derken sonlar gördük ve görüyoruz. talimatma t ... ı : f·ı · ftJrmakla Bel"diyeoin H ııridıye mele.tep 

i Park avru u ı"çr'nd• f ·· -d" " ·· - f ' aemisi Koınut. n ve sulıavlerı s~ d 9 ' .. uşu ugumuzun zor anana var Esnaf lokamalannda bu inkilfJp müessest ı ·inin 6 .. 

,,. 
1
" 11Yen misafırler g:.ıru· 1 mışlık; nkşam rüzgar/arz ettafı refine Ş.:lıir Kulubü buhçe5İrıJE. 

~ iilcik; olduk. l mızı sarmışlardı. şapkamzı karsona uzata h ıyatma iyi bir veçhe ye verJı~ı çayda vız. Höller, çaylar, 

.~~· '41e1Hlori or;.ı ılı.ır ıer ÇULH!f mazsımz. Müteaddit yemek· selamet vermiş oluruz. paatalar, börekler. meyva!.u, çi 

;t,,. tllenil arfor. birıa - Soou tar - /eri taşıy•n elleri yağlıdır. ÇIN/lR çe~lırle ıüılli masalarda iyle aeı'c 

SDrmeno sJilı aui!.u lı 
kiuıligiadea : 

Sürın~ncniu l\l ızuk kö} L 

deo Aıilaubey km H 1va VPktlı 
taraf•od ın mDddealt•yh SOrrnA
neoin So.tuksu mıhı!• ! ad •u 
lı cı M h•nel "ğ u o.u ll ı ,, 

karısı Hauıw O ·h • v~ ,f .1 A 

tlc ırtıtle meşgul ik u lı Jıt:o .s. 
tanbul cilıcllua gıd.p ı ı .h ıl'i 
ıka:ırnli bellı ol nıyı.u l nci AJ 
hafız Mılımuduu o ll Y dıya 
Keteli ve ruiıı.k'lsı b'.lkl:ırınd s 
açııao Snrmeııeıfo \'u tı lıir b:.ıp 
d~ (!ırnıen ve aruzıl •r n ııilı .. ıo ı 
takı:;l vo ı:ı lo}i şuyu dıtv sın· 
dm dulalı yııpılnıRK.taolao ınu
h ı ewede: mUdd •ı 1eyblero o 
Yııny~ K ro.ınııı malı .ııı ikumM. 
ll IDtÇ ıul buluaduğuLd;,ın ıı.,ı.... 

kındeki dnvetiyeola llılae!l tel>· 
il~ ejildlgi h:ı!d~ aıa!:ıkomede 
i:tb 1tl vlıcut etuıtdı~ıudr:o K~b
k ~den mUdd~luia tn,~bi v~ç 

hl!e tı kkmd.:ıki mt:h uı. eoın 
gı~ ahsa icra~ıua v ı gıyap k1-

ru ı ıın kez.ı i l 1 •o tebliğlııo 
karar Terllı..r k muh .eın~ 
:?3-i> -939 Uu .na glhl(la • llı 
.ıl ııış oldu~uJJ1111 ru 1d n11fP\ h 

Y i..lııyJnıo brlhi ilıl•ıdnn l':bJr 
bir ay içinde biız:ıt veyR uı;u
lc n lılı· vekili k11nuı:ıu gOnt!, •• 
nu-sı ak"i t hdlrd • tı• kkınu ı ı 
..,ıvap ktır· r rı'l t stiki\ 14 mu. 
hakeınenhı gıyabında rlı:>rnm VA 

hlr d1 h!1 n ubakern ye l•r bul 

edileınlyrc eı tı:ıbli2 mıık11mın11 
kal• olm..ık Oıere Uan olu .. ur, 



Bülukaj üzerine karoferşi 
yaptırılacak 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Trabzon - Su;uksu yolunun Atopa.rk yanı büluva

rının şo.rlc. t«rafınılaki yayo kaldırımda ynpılac ık ( 609) 
lira ( 75) lcuraıluk bülukaj üzerirıe icara ferşi 14 gün 
ntüddetle ekıiltme;e lconul111ıı1tur. Muvakkat teminatı ( 45) 
lire ( 7 3) lcur•ıtur. 

22 - 6- 939 tarihine çaten perşembe gün ti saat 15 
Je Viliget Mdkamında top/an•calc olan D3imi Encümen
de ihalesi yapılac,ktır. lıttlclilerin mu-..lclc•t temi'lltıtf.,i/e 
Erıcümıme murtıcnafları, 3 3 

Satlık kereste, yazıhane 
Şeker deposundan : 

lağvedilen Tr11bzon ıelc.er deposunun tlcmirb ,1ş eşg12-
ıından aşağıda ebadı ve miktarı yazılı kereste •ıe _r;azı
hane 19-6- 939 Pazartesi saat 10 da müzayede ila 
satılacaktır isteklilırin va.ktı muagyeninde Değirmendere
delci depo binasına gelmeleri rtca olunur, 

Adet Cinsi Ebnılt 
360 Çam tahtası 400 X 3 X 25 
183 Kadron 400 X 6 X 10 
50 • , 50 x 6 x 1 o 

1 Y11zih11n• 1,j X 2.5 
2-2 

Boş teneke satılacak 
Transit İşletme Müdürlüğünden : 

1 - Trtınsit işletmesinde mevcut 9314 adet boı 
ma:ıot tenekesi müz•yide il• ıotıl11c .ılctır. 

2 - Muhammın b~dıli heher teneke (5) ku.,.uş he 
.salti!e 465,70 liradır. 

:J - Müzayide :i.0-6-939 tarihine müçaJif sah 
ıün6 saat 15 de lskenlier P•şa mahallesinde Duoiş Ali 
çıkmazı sokt1ğı11tla 6ir No. lu yeni işletme binas.nda ya. 
pılac•ktır. 

ti. - MatJ•klcat temi•1ıtı 3./-93 lira olup komis
yo11 içtimaıncla11 bir saat t!t1flel idare t1unesine gatırıl
m•sı lazımdır. Fazla malümat almak isteyenler her tün 
işletme lcomisg•nuntı IRÜracaat edebilirler. 

j - Taliplerin mezkflr tün ve saatte işletme bi. 
nasıncl•ki lc•miıqen• müracaatları ilan ola11ur. 7-10 14-17 

Orman emvali satış ilônı 
Trabzon Orman Çevirge Müdürlüğünden 

Cinsi M3 D3 Kilo Muhemmen fJohit fiyatı 
lira lcurmş 

Ladin 110 295 2 90 
1 - Tr•6zen Vilagetinin Maçka ka:ıası tlalıiliflde 

Pervan e;lu or11111nındcn 110 - 295 M 3 milcdarında 
i<•reıtelilc ıatıı• çılcarılmıştır 

2 _ Satış 22-6-!939 tünü soat {1') de Trabzon 
orm< n ÇefJirgı Mütlirliiü d11irtsinde artırm!ı ile yapı· 
leoaktır. 

3 - Beher mdre milcdbının muharnmen fiJ/cıtı iki 
lir• Doksan lc•r•ıt•r. 

4 - Ş11.rtname flC mukaeelename p •ojeleri Trabzon 
orm1111 Çı'CJirte Müdirlüğii11den •futı,., 

5 - MufJalckat teminat (24) liradır, 
6 - Setış amumiJir. 3- 4 

Yı mıol 

Dükkan icar artırma~ı . 
Belediye Encümeninden : 1 ~ 
Değirmen derede Beledi11er;e nit üç güz .Jıikhinın budeli 1,;ıı Sat l ık Ev . ~~ 

keşfi ( 484) lira 50 kuruş ol ı .1 tamiratı mıistedrfoe oit m Uzunsr,/rnkta cadd~ iizerinıle kiin altmda ;ki 
olmak ii:ıre iiç stnelik kirası onsekiz gün müddetle açık r§ mağaza, sahrinci ve Değirmendere 5uyu ;çinde İİv 
artırmağa konulmuşdur. [•] katlı kti.rgir bir e'lJ sahibinin lstanbufo. nakli miirıtı· 

Artırmn 27-6-939 .) r,lı g finfi saot 14 de İcra kıh- 1 seb t ile satılacafttır. Konuşmak ve almrı.1< istigt!flfer 
narajından istelclilerin muvrıkkat teminat mak;uılarUe ~ mathaamıza muracrıtıt etrn t.?lidirler. 8 _ 10 
Encümene muncoat'arı ilcin ofanur 2-: ____ ~~~ . ~ · ·~~~~.WJS~ 

Otobüs lôstiği alınacak Kırtasiye nakliyat eksiltme temdidi 
Belediye Encümeninden : 

Belediyenin l No. li Otobü.\Ü için 32-6 Fob '"' drnd11 
dört v~ ~0-5 eh 'adında ilci adel dış lastiği ile 32 · 6 
eb'adında dört ııe 30-5 ~b'rıdındJ iki adet iç l ti;tifji 
mubayaası ongedi gün müddetle açık eksiltmeğe konul· 
m'lıtur. 

Eksiltme 30 6-9j9 Cuma günü saat 14 de icra 
kılın'1C 1ğmdıın taliplilerin muvakkat t~minat makbr1zla

~ile agni gün fit! santta E.,cürnene müracaatları iliin olunur !--4 

Pazarhkla Modan Kömürü tozu 
sotılacoktır. 

Vılayet Daimi Encümeninden : 
Memleket flastanesinde bulunan maden kömiirti to

zu 22- 6 - 939 tarihine çatan Pc1şembe güuii sa7t 15 de 
pazarlıkla satılacaktır. istek. ilerin o gün Vı ı'ayet D aimi 
Encümen Kalemine mürccaallan. 2-2 - ---

2-11041 

TÜRK PARASI Kl,'METiNl KORUMA 
HAKKINDAKİ 12 SA YILI KARARNANEYE 
EK 5-5-1938 TARİH VE 2-86 79 NU~iARALI 

KARARNAMEYE MÜZEY YEL KARARDIR 

Defterdarltktan : 
Matidtı / - 5 .5 1938 tarihli ve 2-8679 Hgılı ka

rarnamenin 'irinci rraddesin! •ş1ğıdaki fıkra eklenm:ştir: 
" Bu maddede mevzuabahs edilen metnlelcetler Ma

liye Vi•kaletince ilan o1unur ,. 
Madde 2 - Mezlcür kararnamenin ikinci maddesine 

aşağıdaki fıkra ilave edilmiştfr. 
"A?lerika Birleşik Devletlerine satılan mal bede{. 

/erinden müt"hassıl dö•izler t/.e Cumhuriyet Muke:ı Ban
lcasına satılır ve bunların da ayrı hesabı tutulur . .. 

Madd~ 3 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 - Bu kararın icrtısına Maliye memurdur. 

22-5-1939 

1 LAN No. 1 

• Maliye Vekôletinden : 
Türk parası kıymetini koruma hak bndrtki I 2 su· 

yılı kar•rnam•:1e ek ve 5-5-1938 tarilı ve 2-867j 
n•maralı kar.:rnamege müzegyel '22 5 - l 939 ~tarih ve 
2-11011 sayılı kararnamenin 1 inci m'lddesi hükümle· 
rine tt'Dfikan muvaredatın .. serbeıt döviz verJiğimiz mem-

l~ketlerln. 

Defterdarlıktan : . ' 
7 939 senesi moliq~si Haziramnd ı M ms gııgt-'Vi· 

kad r Tr:ıhzondan E rzumm• E rzinc ın o~ Giirniis ırı" 
f' 

ıti.uetlerine seukolunac;ı/c letJ.ızımı kırtasirıenin bir seti 
lik nalc.liqesi 31-5-939 tarihitıden itih~.,~n on beş I~~ 

- k k . r. ~,IJl mudddle. açı e ~rltm.e1.1e konulmuştur. Yevmi mı•zıçU 
talip zuhıır etm~Jiğinil'n 011 gürı müddetle temJiditı! ki 
mir;gonca karar vr.rilmiştir. 

Trab~ondcn E zurııma lcadar nakliye bedeli (fj/J 
/im, crzinc'ln'.1. (200) lira ve Gü.,,•işaneqe (60) /ir#Jı' 
i~ale 24 - 6-9 J9 Cum'lrtıtsi gtinti .f!.aat o .,d,ı Defterd~ 
lıkta .IJopdacaktı'. Talip o 1aJ>ların t .win olarıan gritt ,J 
saatta qüzde yedi buçuk dipoıito'arırıı u 1'1f,,rına alı ~ 
komi :;qona 'Otl ~ks;/f mi! sarfları nı arılc.:ma lc i ıteqettlef 
lın gln r .. ,,h?.nr1 Kırt · s i 11P. D ·po Memurluğurıa mii'8'' 
aff ., .. , ; arı o il ' u r. ...../ 

Lôstik gömlek satılacak 
Transit İşletme Müdürlüğüden : 
1 T ' . { ' d 85 ı/ ı - ı ransrt iş etmtsrn e me11cut J adet Dıı ' r 

adet Jç l 18 adet l•ıstil: ıömleji müzayede ile s•tıluca~ 
2 Muh11mı'llen b,.deli beher dış fo~tik 400. Jç JV'' 

Göml""k J5. Kuruş hesabile ceman 979. 70 lirod,r. fi 
3 -:--- ~~zayede 3 Te,,,muz 939 ttırihine rrı1slıgafl. ti 

zarlt'sl gunu saat 75 de lskenderpoş1 mı;hallesindr:k1 

letm~ binasında yapılacaktır. . 
MufJafc.kak teminatı 73. 18 lira olup komsigon içti~ 

ından bir saat tflvel idare v· z.-ıtısine yatınlması l4zı~ ·s· 
Fazlu malumat almak isUgenler her gün işletme kO~ 

yonun• müracaat edebilirler. ·I 
4 - Taliplerin mezku"' gün ve snatte işletme jt 

sındaıi ko:nsigo:ıa mürcıcaotları ılan olumır. 

1; - 21- 24 -,!/ 
lçtimaa davet 

Erginler yurdu riyasetinden: 
Niz.amnamenin yeni cemiyetler kanunu hükıinıftl~ 

uygun olarak tanzimi ·için 9-6- 939 tari{ıinde Jı; 
o1unan umumi heqet toplantısında ekseriqet olmadıi'" ,r 
nizamnamenin mahsus maddeJi mucibi ~2 .'-6-939 11 

hine müsadif Salı tünü saat yirmide davet gapı/rıt•11l' 
1arlaştırılmıştır. Bu içtimada ekseriyet orsun olması" 
TGr verilece;inden ozanın gelmeleri rica o 'un ur. 

Oda icar artırması 
Belediye Encümeninden : .,1 

.. 
1 

Orman emvali satış ilônı 
Trabzon Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Cinli Hacmı Kental Kilo Muh::ımmen vahit fiyatı 

Mısır 
Filistin 
Suriye 
Malta 
Kıbrıs 

Oldu;u ilan olunur. 

Çarşı mtt.lıallesi Hal binut iistünileki üç oda bt 
sene müddetle tJe açık artırmıı ile icara fJerilecelctİf·.; ~iç 

Art?rma 20 - 6 - 939 Cu1t1a grinii .~aat 14 Je 
1

1~ '-ti 
edileceğinden taliplerin teminatı muvokkata mct.kbaılı; 
ayni gün ve !aatta Encümene müracaatfort ilan o!unll'' --~-=----~~~------·-------~~~~--~~-

Lira Kur•s 

L11tliıe otlunıı 500 O 0,5 
Tr••zon Vila,Jt!tinin Maçlca kazası clalıilinde Bfl.lahor 

•rmenından Beıyüz kental milcdarıntla kerestelik satışa 
çrlc.11rılmııtır. 

Arsa satış artırması 
Pazarlıkla icar artırması 

Belediye Encümeninden : 
2 - 6-939 tarihinden 13 - 6 939 tarilıine kadar 

on tün müddetle temdit edilen Belediye Parkı icarına 
talip çıkanların verdikleri bl'deli icar hatti ltiyik görül
mediğinden artırmadan sarfinazarla işin bir ag müddet· 
le 'fle p:ızarlıkla intacına karar fltrilmiıtir. 

B~ledi ye Encümeninden: 8111 

Dioağhane maha.ilesinde Kuzgunderı mevkiinJe 
1
ç 

d iyege oit (~ 1, 18) "..ıetr~ mrı_rabbaı haııi bir arja ,,ıı' 
urtırrno usulıle roe 17 gurı muddetle satlığa çıkarılJ1f ~I 

/stekliltırin muvakkat teminat m;ıkbuzlarile 16,...,,. 41 

2 - Satıı 22-6-1939 fÜ'llÜ saat ( 14) de Trabzon 
or•uın Çe•irt~ Mutlür/üğli dııiresinde artırma ile gapılacalc.t11 

J - aeher Ktntalinin m11hammen fiyatı beş 
lc•r•ştur. 

4 - S•rtn11me "e mukavelename pr9jeleri. 1 rabzon 
orm1111 çevirıe müdürlüiünden alınır. 

Taliplerin Cuma fit Salı günleri Encümtne müra
Ctıtıtları ilô.n olunar. 

zıran - 1939 Cuma günü saat 14 de Encümene pr,ıl~ 
atları i lôn olunur. 4 -

5 - Muv•lr.lcat teminat hir lira 88 kuruştur. 
6 - Satış umumidir 3- 4 Gayrimenkul satış artırması 
Eşya nakliyat eksiltmesi M11hollesi Sokağı Kapı Na Nu/i M.2 M N muhammen /,edeli 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden . -----------~--------·-· , __ .. _ __ !!_'}!_ __ 
Vapur tJe motô"rlarla ıelecık ""eg4 TrabzonJ.an tıyrıl Enuılc Ctımi aralıjı Mağaza l 7 250 M 

•asıt~ u.~ ıevkolunacak bilcüm_le me••t ve e~l}ayı inlıis•· " yeni ~anıi •. 12 32 300 .. 
riırnın ıskelelerJ.en merkezdekı ambarlara ve l>ıı am6ar- ,, Gp 'ıı oğlu .. 2 J 45 300 
l•rdan iskelelere fit ambarların birinden diğerine yapı!•~ .Kavak meydan Akpab;:ıt Tarfo 9183 351 tarlanın 624 
calc. tlahilt nakligot işleri l 5 - 6 - !J 39 tarihinden itibarın Hissed~ 7 3 H. 

on ieş tün müddetle münakasaya konalmu1tıır. /stekll- D f d 1 k • 
lerin ıartnamesini okam.=k ve teminat ve dipozito •lcça- e ter ar 1 tan . 
l•rını getırmalc için bu mütldet içinde 'il? P•Y sürmele Ya/carda cin' ve evsafı gazılı grıgri menkullerin 72-6-939 tarihinden itiba-
üıfl'' ilıole ıünine mibatlif 30 hui,,an CU7ltr ıünıi ıo•I ren hir ag içinde berJeii p~şin ô'denmek şartile vı p:.ız:Jrlılc ıuretile mülkiyet:eri sııttla-
14 '' Trıluon. lnhiı•rlttr BQımüdıirlüjiine rrurtıc:Jat et· calctır. Ttılip olanların 6u miJJd~t içinde güzdı 7,5 teminat akcal1Jrile birlikte Defter-

''"tlıri l/~11 0
1unw. 2 - ' darlı;a mfJra,;aaıları - . 1-4 

Zayi tastiknaıJle ti 
25 2 931 tarihinde 

1
1
: ıl 

Ticaret mektebindea ııld•l.11 ; ı 
tilcnamemi zayi ettim yeni~• 011 
ca~·ımdan l'skisinin hiiklWl

11 

ôg-ı ilan olunur. t ol 
hll'e 

Palataneli J. pı'' 
Zi•"t 

Vatandaş 

Kızı laya 

Vardırf1 1 

Unutnı" ~. 


