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Müstahsil ve 
Kooperatif 

l ıtihsal havzalarında iç 
•• tıı piyaıalara mal 
ıevkeden muıtahsil, sa-

~ltda kendi lehine daimi 
'it İstikrar elde etmek için 
~ci kapitallere karşı ted-
almağa ve teşkilat kur· 

~ia mecburdur. Yer yü
~de mastahıile siy hak
"Qlı kazandıran ve koope
t'tif adını alan iktitadi 
ıe.kilat bu dtişünceden doğ-
111t&ttur. 
l Büyük inkiliptan sonra 
L Gtkiyede mustahsili, siy 
qkltını tanımıyan bazı ser
--Ytlerin haılayıcı toka tın
~ kurtarmak davasile bu 
'Yıtlı teşekkülleri günden 
nııe çoialmış görüyoruz. 
n._ Milyonlarca kilo fındık 
i:'ç eden Karadeniz kıyı· 
~da mevaiıa h.flangıçla
~ dotru uçurulan birta· 
~ balonlarlap iyaaa baya
~ muatahıil aleyhine her 
"-e tevlit eylediğ; istikrar· 
~ çok acıklı hadiseler 
İltYdetmiıtir. Sarih ifade 

F ıııdığın değerini, bir 
~ltaaıdan ııfıra kadar ta
uq etmek hakkı kuvvetli 
~ayelere mahsus bir im
~lıdı. Malını uzatan muı
~il ·insafa bağlı - avucu· 
~ile bırakılıraa köyüne 
.~. HükfımetimiWı bu 
~lda da yaptığı iırarlı 
'1 Cadele mllıtahsili orta 

ı olmaktan kurtarıyor. 
~· Soıı zamanlarda ordudan 
, 'çtye kadar uzayan fındık 
~hıal havzası.ıda fındık 
~ l'1 satıf kooperatifleri 
dt htıııları idare eden mü
~hlkler ve Gireıunda da 
~ llnıumi müdürlük . teıki
~~ kUrulmuştur. Bu )etkit, '. ortaklara, yani koope-
~ ti!e dahil olan muıtahsi
'1>11asanın tam bir istik
~: kavuşacaiı zamana 
~ kredi açmıştır. Mus
~ ihtiyaçtan doğan bir 
~\la ret içinde malını yok-
"" '~11ıa ıatmıyacak, malı
~t' .~iktarına tekabuJ eden 
~ ilıtiyaç niıbetinde para 
~b~c1•ktır. Evvelce olduğu 
~bir çok mütküllere sap · 
~ ~ lllllteselsil kefalet ıar
~ dırılmıı, 3-5 ortağın 
d~ lıldı teminatile bir gün-
' P~a almak usulü ika-

tclılıniş tir. 
'-lıq~İ~ik, hariç piyasalarda 
~),: •il lehin• en mnvafık 
~fl bulacak, 'malları tı
~ kra ayıracak ve ibraca-

tlldi elile yapacaktır. 
~ Şu izahattan anlaşılıyor· 
' bltı•t.hıil bundan sonra 

Tahsin Uzer 
bugün geliyor 
Refikalarmı karşılamak 

üzere Pazar günü Samsuna 
giden Üçüncü Umumi Müfet
tiş Tahsin Uzer bugün Ka
radeniz vapuru ile şehrimi

ze geleceklerdir. 
·--- --

Valimiz Cuma 
günü şehrimizde 

Bir aya yakın bir za
mandan beri beklemekte ol
duğumuz yeni valimiz Sab
ri Osman Cuma günü An
kara vapuru ile şehrimize 
geleceklerdir. 

Cahit Ortaç 
Üçüncü Umumi Müfettiş

lik yazi ifleri müdürü Cahit 
Ortaç İstanbul emniyet mü
dürlüğü emrinde çahşmak 
üue emniyet kadrolarından 
birine nakledilmişdir. 

Naci Ataç 
Şehrimiz varidat müdü

rü Naci Ataç 45 lira asli 
maaşla terfian Gümüşane 
Muhaıebei hususiye müdür· 
lüğ-üe tayin edilmiştir. Teb
rik ederiz. - ---·--
Enstitü mezunlan 
bu akşam müsa

mere verecek 
Kıı Eutltllsü ve Akşam S:ı

nat okulu mezunları lArtıf ından 

dan akşam Halk.evinde mezun
lar şırefloe terilen Reşııt Nuri 
nlo (Klr ealenceıll bBl(kmdDki 
Plye1l muveffakiyetle temsi' 
ıdllwiştlr. Mnsam~rc bu akşam 
da huıuı1 ds etlilere verllcctık
tlr. 
piyasa haya tında bir dü
şüklük ihtimali gibi hayati 
endişelerden tamamen aza
de kalmış, her zaman için 
para elde etmek kolaylığı
na, refaha kavuşmuş ve 
birtakım sermayelerin esiri 
olmaktan kurtulmuştur. 

Milyonlarca servet geti
ren fındığın piyasa ~aya tın
da böyle tam bir emniyet 
ve istikrar temin eden bu 
esaslı h·şkilit dolayısiyle 
istihsal miktarı her sene 
çoğalacaktır. Bu arz ve talep 
kaidelerinin tabii neticelerin
dendir. Çünki İstihlak cep
beıinin istihsal cephesinden 
daha istekli ve daha kuv
vetli olduğunu isbat eden 
mahreçler meydandadır. 

Teşkilatın mustahsil le
hine aldığı esaslı daha bir 
çok müsbet hedeflere te
mas edeceğiz, 

Cemal Rıza Çınar 

ti1 ~ 
Dl rok tıır ıı, Bnşyu.ıcısı 

o 
BF.KİR sOKOrr ımı.A KSIZ"ul.U 

Fi ati 4 kı.·uş 

ilan satırı 5 kuru5t.ı 

Uzunaokak : 121 - ll3 t H 

Siyasi Gazete - Trabzon ~ 76 JnCI yıl m 

iikemm 

Lira Geldi 
'" ~ay;: iM ;;e 1 -

OLU$LAR 

PEÇE 
Evelc: bir kere dnho }'•Zmlş kendi :ıileleri iç:ndeki b vanl..ra 

Şehrimiz Kız enstitüsü ce Sargigi ziyaret etmıd,.n Ön· tım : Bazı bayenlarıınız, anlıışıl· bunu hMtıriatmolıdırlar. V a:ııyf't 
akşam Kız sanat okulu ce enstitü ile alô.kadar bazılnrm maz neden, yüzlerini şemsiye ıle müdsfııa edılemez: ş .. msiye ·ıısr· 

Kız enstitüsünün sergisi 
parlak marasimle açıldı 
imtihan lan bitmiştir Her sene dan yal::ız bir nol.:tanın tenkidini p~çelemelt. ıevd"sıudal.ır •. Bu, şüp mura ve fÜnt•şe l.arşı kullan lır. 
olduğu gibi bu yıl Jı:ı enstitüde işitmiştik. hesiz yakışıksız l-lr şt!y. Her Ş"Y Yatmursuz havads, golgede şem· 
talebenin rnufJaf/akiyl"tini göstr.- Tenkid edilen noktrı şudur : den fnce medeni va~fımıza ıı., lcı siye kullanmak g~ri bır d lşüoü· 
rir el işlerinden sergi vücuda Lüks ve masraf far/alığı .. Ora· rl sonra bu yüzden ltıızalar şün ese;-i ola">ilir. nr~ııf gcyıldı· 
getirilmiştir. Sugi merasimle a- ya devam eden talebe için o[Ju. olma11 da p!lc miıoıkün; önünü ğİ sır ılarda çarşafırıın ııcunu 119ıp 
çrlmı$fır. f'a3ar gürııi saat 16 ğu kadar, babalar analar için, görmediği için karşıd n gel,.n!e 

da d'}vetliler lıuz.urile açılan ser- de bir sıkrntı teşkil eden ve bıin· çarpışmak a evkiine düşen bayan 

ii ta1<dir 111 karşdanmışiır. Me yei içtimrıimiz iç/rı de, iktisadi- lar gördüm. Yın11 bunun ıç n oto 
rasimde Üçünçü Umumi Mı7fet· yatımız için de zararlı bir hal mobillere bir hayli korna ç11ldırao 
Hşimiz Tahsin Uur, Vail vrkilı- tevlid edeceği endiş •si bakımın batta onları durduran vazıyetler 
miz, Müşavirler ve vil<iyet erkô.nı dan daha sadeliğe daha ucuz· olmıştur. • 

vesair dafıetli zevat hazır bulun luğa, daha ~arif /iğe elıemmiyet GP.çeo akşam Şehir Kulübü 

muştur. D •vetliler enstitü talim verilmesi lazım gelmektedir. Sa. oüa Önüodea ıeçerken elindeki 
hegeli lurafından karşrlana•ak gın Umumi Mı'ifetlişimizfan kadın ~emsıye ile yüzüııü lupadıi1ı ıçın 
salonlarda i:>tiralıat ettirilmis ve /ık ce ev kadınlıgı. sız/on k'2dınlığı buealıyauk yürüyen bir bayan 

babn bayanlara lvi not verilmf'z• 

di Herkesin } üzü nçık gezdij:i 
bir devirde de şemsiye ile p çc· 
lenenlı-re nynı ııot verılebılır. 

Medeni bir şr:ıhirde o trça~ 
mnnz.n~asına tah:?mmul edim yor. 

Karamelacılor 
Pori: mevsimi ff'ldi~ı .t:ıımıın 

hom r.cınıın, hem kız.ılAn bir 
kırk ko.dar talebenin çok ahenk · için bir söziim1 daima göz önün· gördiım. Gündüz yetmiyormuş manzua ile İtarşılaşıyoruz : Bıraz 
dar ve ı.ır it'mpo ile söylediii de tutmak lazımdır: ııbı bir Je gece 1 havn almak ve diQ)eoınclt için 
l.ftiklô.l marşı ve marşr müteakip Süs olm11, zign!t ol~·u.,: Fa Bu maoasızlı~ı naı;•l kaldır· oturduğ'umuz pıırklardn, ell.:rıne 
mezun Ur tn/,benin bir yıllılc. kat kokan ·lık a:>la. Yarıi sadt. malıyız ? Bir kere e~ıı:eL:.lı•rimiı. _ Arkası 4 de _ 
<alı~magı tebaruz ettiren ve da güzel, vakur güzel, zarif güzel.. ı--------------------------
vetlilere teşekkürü ifade eden Halbuki emtitü de lıep jarıtez.i, Geçen bir haftanın icmali bir hitabesinden sonra lıazırun hep lüks, lıep masraf dikkate a 

B b k l ı Büyült hatıra : sergigi ziyarete davet olunmuş. lınmış. u se tpten e.se eri e - Büyük şerefin gururuau taşıyan 
Trabzon, Bugün içten ve dıştan tur. vuiıli olamayan, çıkışanıayan 

Bu suretle açılan sergi: tak b.ıbalar, anneler kızlarını en~ti 

dir ve hayranlıkla gezilmeğe baş tüye veremrmek zorund-ı kalmak-
lanmrştır. Üst .katla her odada tadır/ar . Ve onun içindir ki talebe 
her sınıf talebenin bir yıllık me- azdır ve onıın içindir ki bu kıy
saisini gösttren -.l işleri tedkik metli mü ssue, çok •marız ki önü 
edildiktetı sonra alt katla hazır 'müzdl':ki yıllarda bu iıaret ettigimiz 
lanmış olan p.ısta dair~sine gi mülıim nuktagı dikkate alır da 
rilmiş ve davetliler burada li bııgünkü talebe sayısı hiç olmazsa 
monata, ve çok nefis pastıılarla iki mi~line çıkarı/mı~ olur. 
izaz ve il.:ram olunmuştur. Bu Bir kısım tankitçiden böı;le 
arada resimle' çekilmiı, enstitü dinledik . Ve aynen yazdık Ser· 
hııkkır.da yer ger konuşmalar ya giyi gezen ince, zarif oe yüksek 
pılmış ve bu sure le törene son görüşlü bir ecnebi de ilıtisoslarr. \ 
verilmi$fir. - Arkuı 3 de -

Esnaf Su Tesisatı 
Ceml'yetler'ını'n Su ıesiııatı /aaUgetli ilule

mektedir. Su yolları mukavele 

V 1 
şuaitine t•e d tieki pi/rina oe 

ozıyet eri kontura/ hegctinin güsterdiği lı1 
zum ce icaplara göre yer yer 

Düz lecsk mi? 1 kan~llar açılmakta ve boruların 
f er~ıtır.a devam olunmaktadır. 

Şehrimiz e!lctıf Cemiyetle- Su yolları ve tesisatı üze 
rinln bütüo meslektaşlarının , rinde gerek Bı:lediye oeis vekili. 
bir a raya toplııyııeoık bir IDÜPY miz fen hegeti!e şahsen ve ayrı 
yide eldt' edemcdil(lerlnden dO· 

1 
ra Nafia V. kıil~ti kontrol heyeti 

luyı dn2ıl'l'lal11rıaı intııı; edecek l muntazaman korıtrollarınr yap 
bir SJrsrntı g"çlrmekte olduk· '!':1kta oe eldeki .muk?vele şua 
larıu ı geç 'J nush m zds işaret ı ıtı tamam,,n tal bık edılmekted•r 
etmiştik, Ca'llarteııl giloU ~soaf _Su ~orularınrn g~cmekte ol 
cem\vlltlerıtıi temsil d bl dugu lagımlar, menfezler kanal-

J e n r l l ·ı 1:.. • 
heyeti' OçUncU Umun·i MQf lli. arın açı ması s eç ·ı su te~ııatı 

e li j her nekadar bozulm,akta ısecle 
Tabsin Uzer AtatUrk Köşküode bu bf)z.akluklar hendekler kapa· 
kabul etmiş ve esnafın mesleki ! tılmadan evvsl tekrar dalıa iyi 
iıkişufüırın11 mani olan bir nok olapok yapılarak kapatılma/it te-
ta hakkınrtakl ~ikflyetıeriol alil min olunmaktcıdcr. 
kil ile dinlomtılerdir. Hendeklerin açrlmaJı'lr mey 

H!!ber nldığımıza ıore bu dana çıkan t1e anoak dinamitle 
iokilQp mnesseıeleriuln buaUa· sökülmesi kabil sert kaqalar için 
kü mOşkUl nzıyetlerden kur- şirketin dinamit istimali Nafia 
tarılma işi yeni Valimizla gel- Vekô.letinin ve Belediye ve Fen 
mesine bırakılmıştır lıeyetinin emir ve malümatı al. 

----;-· _ tında yapılan bir lüzum ve znru 

Beşikdüzü 
inhisarlar 

retM ileri geldiği Öğrenilmiştir. 
Ancak dinamit istimali oaktı ve 
%am'2nına ielince bu Ja iene ayni 
şekilde görülen lüzum oe icaba 
göre Belediye ve Fen heget'nin 

B• em :r ve malumatı altında ol• 
ınası t gelen bir :...eyjiaet ve harekettir. 
BışlkdQzü İohiCJarlor biaa- Şirket mukavele ı'ıadci b;r santim 

aıaıo eski Ye ihtiyaca gayri ka· 1 yolsuz oe usu/şuz hareket •de
fi olmuı bueblle yımi tip bir 

1 
m emektedir. Bu sebepten şikci!Jl!t 

ldıtre blaaaı yapılmuı bu9u /erin ger•iz. oldufu ~olahiy~tli 
suoda BatmUdUdyetcı teşeb- \ makamların oeraifi izahattan 
bUse glrlşildill haber ahomııtır. onlaıılmıştır, 

Atatürlc'üo T ra'JZonı.ı şer~f-

lendirdilderi ve bütün mamelecini 

miılete bağııladıkları tarihi g-Ün· 

deo, i~i yıl sonra aynı güodeyiz. 

bir kayoaşma monz:ırasile çalkan
dı, du du. Ve Doğu diyan bugün, 
kendi ıı.ap111nda hey betile gö. üu
dü. 

- 7 T Hl1Z1Rflf'J -
En durgun kalplere heyecan doldu 
Susan BülbD/ler. gelmişti dile .. 
Kuytu diyarlar bir Cihan o!du . 
Ulu insanm sönmez aşkJ/e. 

* • 

Denizde 

Boğulan at 
Akc1abat : (Hususi) - Ak

cub~tm Kal~1ya köyttaden Kör 
o~\u Salih ahnı yıkamak için 
ntıBın Ustnne binip denin açıl
mış •e blraı sunra atııı ayağı 
kayarak b.er ikisi birden suya 
b•ı\t{l gayıp olmuşlardır. O nndıı 
atı. yirmi ynşlaraudıı ki Salltıin 

bir daha ıu yUzD:ıe çıkmadığım 
gören Ahmet isminde !>iri el· 
btseleri1e deoiıe atılmış ve Sa
libi ve atı aramata koynlmuş 
ve gene ayni vazıyeti görmuş 

slıtu Niynzl ve MUaUr Türker 
isminde iki kişisin yardıma 
koşmalnrile S1llh denlıdeo bay. 
gıo 'fa at ta ölQ olarak çıkarıl. 

mış ve ~allh muııj ve suo'l 
tendf!lsle ayıltılmış ve kurta
rılmıştır. 

_...,_._ 
Asri mezarlık 
Asri' meza1 lıiın umran ve 

tezyin atına el atılmış, otları le· 
mizletilmiş, ağaçlandırılıp çiçek . 
lendirilmiştir. 

Belediye ReiJimiz her gün 
Asri mezarlıia gitmekte yapıl· 

makta olcın 6.ı i,Leri tetkik et· 
mtlctcdir, 

İktisat Müdürlüğü 
kadrosu 

Yeni teşkil · olau mmt&kn 
iktisat M!ldDrlQğQ kadrosu be· 
on~ gelmemiştir. 

Tütün alımı 
938 Yılı tatno mah uHınna 

ahın işleri sona ermiştir. 
~ 

Fındık alivrası 
Fındık Tarım Sııtış birll~l 

taratıouan Ağustos teslimi 50 
kuruşta!! hlr vagon ve EylOI 
teslimi 47,5 kuruştan iki vagon 
alivra mubayaa edilmiştir Alını 
satımın dabe istekli olnr .ğı Bor
sa mahfilinde sOylenmektodlr. 

Fındık rekoltesi 
Fıodık rekoltesinin bu yı\ 

gecen yıllara nazaran fazla old
ca2ı görllleo mnbsuldJn nDlB· 
şılmaktedır. Rekolte benoz ko• 
li olrırok teslılt edilmemiştir. 
Ynkıoda tahmin ve tesblt be· 
yeti tetkik çık.ııcakhr. 

Lisede imtihanlar 
Lisede olgualuk lmUhıtılcl· 

naı ~evam oluamıktcı.dır. 
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;cemiyetin tekamü ünde 
A•kara radyoıuDUD havadiı· lilderle birliltle maddi Zf'nginlik:- ı ı k kt 1 1 

• 

lcriai dioledik:ten sonra doğruce llecrr, İçç·,'çeiçkel'ı ia~ımçilşa;r.Gmiıu' zr.:tlazabmaheçvc-· m es e m e e p ! er 1n1 n 
Hılltnime ieldik. Miaafirler, bu· ~ 

rada yemek yiyeceklerdi. Vakit ler, duru pınarlar ve bunların 11 ı 
ilerlediti içi• derhal yemelt mı. aahibi temiz, .sıhhatlı ltöylülerimiz.. r o e r 1 • • • 
111101 çebeçevr• aardılı:. Otomohılle 1abildı n, dahile 

Sıai•i bir çıtı altı•d• ku- 4-5 ıutlık bir yol k11tcttiğimizi Ferdlerinin sahip oldu • karş!laşmamız misal olarak 
rulan ıofranıa eo mutena ıüıü, ıöyl~rsek itimi inandırnb'liriz? Riz gu kuvvet ve kudrettir ki: ; gösterebileceğimi.-: hakikat
.. iıtihaaver çeşniıi Neş'e oluyor, henüz yakın uyfiyeler:mize oto· cemiyeti kuvvetli ve kud- : lardand1r. Bize orta iş ada 
Böyle bir aofrada mide doyuyor, mobille rahat b' 1 1 '- t · 

ır Y0 c;ı u... emı retli kılar. Zait elemanlar- mı ve san·atkar liJzım. Bu 
•••• röz. doymuyor. Bu aebeb- nine çalışırken Beşikdüzü, köyle· 
1. 'ıdl '-ı', ııat 2-> olduıı-u halde · k '- 1 b·ı dan teşekkül eden cemİyet ih tiyacı göz önünde bulun-,. ., 6 rıne, ço uza ... yer erine otomo ı 

ao~betia devamında deruni ve rönderehiliyor. Burada iş alanlar bünyesi zaıf bir yapı man- dlfan Maarif Vekaleti icap 
aııterek bir arzıı ıeziliyordu . bu top ·aldura rahip olanlar yu zarası arzeder. Havalarında eden yerlerde Ticaret ve 
Hu ıofrada ekıik olan bir f•Y i'•lip yatmamışlar, çılış'11ışlır, çolc mahir pilot/an uçmıyan, san'at mektepleri açarak 
yoktu: En iüael ntairler, en içli çalışmışlar. Vır olsualar. bina/arım yapan Mimarı, binlerce lira sarfmdan qeri 
•iirler. en caadın hıtıra ve inti· y ı '- ı '1'- L-

b,, alar 'bı'r•r rı'çeL dem'· tı' rı·bı' kır· o.umuzu .. arşı ıyııı 1 
.. s;Oy, irfan seviyesini yükselten durmadı. Her gün kwmetli 

T & " (Aklı is::) oldu Avuç içi gibi bir 
,ılıklı bir ıurette ıunuluyc-r ve tal iat parçasına se•pilen evlerin hoca/an. ordulannl idare unsurlarla kuvvetlendirdiği 
nyılnaıle röaüllere bir hoşluk ve adedi '20 kadar. Bu köyün do~u edecek kumandanları bu bu yuvalar ne yazık ki mu 
ferahlık yayılıyordu. tarafında dere uçurumu lıatı ta· lunmiyan cemiyetler sahip hitimizde layık olduğu 

Huradan aldı~ı•rı derin hıız rafıAda ardarda alçalan yeşil te- olduğu varlıg"m devamma ehemmiyet nisbetinde alaka 
peler v.ır. Her tepenin bir ma-

Y• Hvke, rahat ve devamlı bir imkan bulunamıyan cemi- bulmadı. Taleba/erle hoc0~. hal!e oldufunu farzederselc, bu "' 
uyku kubbe çatmalıydı, fakat na- rıda aört mahılle topluluğu göze yet/erdir. Memurların maaş /ar arasmda zaman zaman 
ıibi•iz üç aaatlık bir uyku oldu... b k ·· 

çarpar. Her ev, kendioe ait tar- ve arem anununun mu- vakı olCJo çirkin hadiseler. 
Beıikdiizü'nüa ubılunda iki 

b 1 laya b3kim bir yerde, etrafı mey. zakere edildiği şu slfalarda de. oğullarımn kabilivetini 
ftY röae çarpar, iri, tozu si ia- va ağıçlınile ııüıılenmiş g-örünür. k 
•iı kıymetli bir tabloyu andıraa Kovanındıın, Bahara fırlayan öğrenmiş bulumyoru:t. i; va- idrak edemiyerek mutlak 
aakiyajaız tabiat, diferi bunnn Arı'lar ıibi otomobil ae:ıine koşu tandaşlar arasmdan memur yük ;ek tahsil vermek iste
iıtilade çılrın bir neı'e ile tepi- şan minimini köy yav:-uları bu o/arak devletten maaş alan- meleri bakımınd b · . b. 

. 4~ooob . d' an ız. I ıaea ruzi'ar.. evlercie barınırlar. larm miktan t: m ır. raz d /'/, · h k .. 
d d 1 · Gelincik çiçeklerini andıran r/ · j · t·k il · ı a ve 1 erı a 'SU go Sabahın dördün e er enıp, v B yme statıs ı yı ıgm- .. .. B b I kl 

a le • • · ı ·ı b . ruruz. a a ar çocu anmn 
toplauık. Halkevi önüne reldi- renı rrn gıyıaış crı e u yavru. dan: Umum nufusun Tıca- ı . . . 
ti•iı H•H Mubterem Valimizi Jarın zeki bakışları lıcr gelen ve b b .. dı 4 . okuma kabı/Jyet/ermi tak 

aöıeni memnun eder. ret er a ı yuz e . san at d . t 1· ki 
kartımızda bulmuştuk. • b b .. d 8 . . t k"/ 1 lf e me ı ve çocu annr 

b h Y l · d ·· k er a ı yuz e ım eş ı 
Her yer. her taraf aa a DJ· • izerın e onümüzü ese• t kt d' ı başarabilecekleri mesleklere 

h•ada iken Biz, Beşlltdüzünün ( Akkiıe cıımii) ni görmek üzre e me e "· 1 sevk etmelidirler. Bir cemi-
Y•ıil kucıtı•dın, omuzlarıH doğ durdak. Güzel bir sırtı yan ret. D. aha dün a.s. li unsurunu ı1 yeti o bütün uzuvlanmn ay 

t Oruz mif. eski mezarlarla kucdk, kueı- ..1 r k' ,1 
ru ır••nıy ... . tertıp euan ı ur ıeruen en nı hııla neşvünema bu/. 

Gümlit renklere bürünen bir ğa bir Mabed. Vali, derhal muh • k / ı 
dereni• serinliğini alarak, etrafı tara emir verdi: basit bir san at fıra sa ıip I\ malan istenir fakat Tabiat 

d • '-1 ·ı b . it (MezArlar b: ş'< a b:r' o/mJyan cemiyetimizde bu b t/, 'b. . I d at çıçes; erı e ezenmıı yo •ş- yere h d .h I .1·ı . k ne il ar gı ı msan an a 
l S t d . Lı d'I · b b' ._ a . ı ma e;;ı emıyece l b . b d _ .. ara uçuyoruz. ır ımız c•ıze naıı; e ısın ve t rı.sı ır pauı. b. k !. b '/' /,"k' , 1r oy a yaratmadıgı /Çin 
Jevrili oldufu halde ruiyet aaba. haliae getirilsin.) ır ıymet O a ı ır a m d ' k' h . 1 • k .. .. .. 1 k b. 1 k ır ı erkes ıayı olduğu 
•u biç le enriali~inden ltir şey Çulha O'lunu ece lf varı sa-

t 
mevkii af mail ve o işe sa ıluyltetmemişti. Satlı, aollu rüzel- - Sonu var - · yJ/amaz. liselerimiz. hergün -

-------------------------' artan bir talebe kit/esile rtldrak yükselmeyi düşün-

Jnhisarlar binası 
Hah buır lnbl~arlar Baş 

•••ari•et blaıaıııaın ıerek bu • 
teıllllıta H gerek Trabıooı 

yakışır bir luJde buhınmadı~ı 

meydandadır.' 
Çok eak.l zı-ı;aa4lardan kal· 

11la ba blaaoıo harap, keranhk, 
tat•b.ıttll H gayri ııhbt olmaaı 
burada çalışa• aemurler nze· 
rla•e tter bakımdan menfi te
ılr bırakmaktadır. Bir ıa enel 
labl1arların 1eol bir blDly& ka· 
~uıaaaı tlddetll bir lbtl1acttr. 

Nuırı dlkkah eelbederlz. 

İktisat işleri 
Ticaret •e Sıınayl odaları 

şimdiye kadar maden işlerini 

de gOrmt-kte idi. Ahiren İktisat 
Vek.aletiod~n gelen bir emirle 
mıuten fş!erlala de mıotnıu İk
tisat mlldürlllklerl larufından 

tf'dviri bildirilmiş ve bu husu. 
sa alt olan doıyalaran 'Jllcaret 
ıve Sanayi odalormd.10 teslim 
11homa11 tebli~ edilmiştir. 

Bu tebliğ üzerine Mantaka 
iktisat MtıdUrltlğU bu hususta. 
ki desyaları teslim 11lmağ ı baş 
lamıttır. 

r>· &.WW~---~~ ..... at«S;.t.Skt:am-;ı 1 Yeniyot'un Edebi Tefrikası 9 ~ 

1Karadeniz1 
1 Hikayeleri 1 
1. -- * Yazan : Hayrettin Ziya * a~ ,.ıl 
yeyi evlerinin önünde çorap örerken bastıracaktı. Kız 
bir çığlık koparacak, delikanlıya doğru koşacak ve 
yanına yaklaşınca duracaktı. İki dakika sonra Asi-
yenin annesi de "hoş geldin Dursun,, diyerek yan-

larına geleceği için o gün uzun boylu konuşamıya
caklardı. Gizli konuşma ertesi güne kalacaktı. Ertesi 
gibl Aıiye, odun için yukarı çamlığa çıkacak Dur-
aua da onu büyük bir ağacın altında bekliye~ekti. 

Delikanlı, bayaJi bu tatlı yerinde kesti. Babası 
anlatıyordu : 

- Bilmem ki ne çare bulmalı. Baş•mızı derde 
saldık bir kere. Banka para vermiyor. Hükumet mı
sır dağıtacakmış. Eh, bundan sonrası için işimiz dü
zelir. Ama, ieçmiş borçlarımızı da hükumet ödemez yal 

Sesini yavaşlattı. 
- Ben bir · kolayını buldum. Ama, sen yanaş-

manın ki. 
Delikanlı, gözlerini babasına dikti. 
- Nasıl? 
İhtiyar çekiniyor; söyliyemiyordu. Alt dudağı

nın çenesine yakın çukurundaki kıllar titriyordu. 
Bunıundan uzun bir ıoluk alarak : 

- Ne İle! Allah bir kolayını iltsan eder elbet
te, dedi. 

Pursun tdo'i' aordıl, 

karşilaşırken meslek mek melidir. Yoksa bütün ço-
teplerimizin /ayik olduğu cuklanmızı Liseye ve me
a!akayı celp edemeyişi göz zun/an da Hukukla Mülki· 
önünde tutulması ,gereken yeye gönderecek olursak 
hayati bir meseled1r. Mi/il diğer sahalar boşaflr ve 
müessiselerin ilerleyişinde safrasız bir gemi vazıyetin-
beraberlik ve muvazat gö de cemiyete bir dürlü mu 
zedilmeıse yarın için bir vazene verilemez. Trabzon 
münevverler buhraniyle kar Ticaret mektebınin tarihçe 
şılaşmıyacağımız iddia olu- sine bakm. en kısa yoldan 
namaz. İnşaat işlerinde hayata adam haz1r/Jyan ve 
mutavassıt işçiler bulamaz yetiştirdikleri kapışJ/an bu 
ken asgari maaşlı bir me· müessise mezunlarınm sa· 
murluk için yüzlerce taliple yısım teessürle kayd olu-

Neydi o kolayını bulduğun şey baba ? 
Canım Batmazların kızını al. Malları, mülk-

' leri var. Babası da seni seviyor. Daha açığını söy-
liyeyim: istiyor da. Anası annene açacağı kadarını 
açmış. Sana mal menal de bağışlıyacak. 

Delikanlı yerinden kalktı. 
- Ne dedin ? Ba tmazların kızmı mı ? O topal 

kızı. Gözlerinin biri Hindde biri Yemende kızı mı ? 
Batsın onların paraları. Erkek d~diğiıı karı malın
dan hayır görür mü ? Seni bu İsmail Ağa şaşırttı 
baba. Vallahi şaşırttı. 

fl~yatın (Tahtaboş) etrafını saran yeni asıl
mış niis!r hev<:~~leri~den birini kopardı ve niçin ko
pardığını bilme<l!ğ! j~!~ eFnde bir an tuttuktan son
ra bir köşeye fırlattı, 

Sürüler dağlardan iniyot du. Tepelerin koyula
şan yeşil sessizliğiııi inek çanları canlandırıyordu. 
Güneş, denizin bir parçasını yırtarak &okulan buru· 
nun üzerinde büyük bir daire halinde titreşiyordu, 
Çan sesleri yaklaştıkça yaklaştı. Tepelere serpilen 
evlerden kadınların, sığırları çağıran, sesleri yükseli
yordu. Asiye de bağırıyordu : 

- Sarı Kız. Gel Kızım gel . 

inek uzun ve katı bir böğürüşle cevap verdi. 
Eve yaklaştığını anlatmak istiyordu. Asiye tekrarladı . 

- Gel kızım, gel. Gd yavrum gel. 

Dursun babasına doğru bir adım attı • 

- Ben kadın malına boyun eğer miyim baba! 
Parası için kadın alınır mı '? 

• Baba oğul boyunları bükük, yüz çizgileri de-
rinleşmiş, dudakları kederle kilitli yürüyordu. Dur· 
ıun kahvere u~ra1ıp körlülerini görecekti. 

. B. Osman Cudi ile mülakat ,
8
,, 

Üç v ıl Trnt.:z.o od rrn nyrı kn- arı eaytslnde kıızunıhın bıJ ld' 
lıın eski lhlke vi r,•i&imlı B. lPr dııba bir çok başarıtnr e 
O;;ın8n Cutfirfon merrı l pkAt bak · edileceğini m üjı1ellyor. 1, 
kıudakl totibarıo ı sorduk. Memlekeltt refahlı bit pt 

Bu ş~hh-dA h r sah ıaa tir tilcbaJ eld~ etmeK ve ' l'rııb:eJ 
çok vı.ıılıldıtr ve b:ış :uılsrdu bu- yep y~ni bir bQ ... fyet ver ~ 
lırnan v~ hıı len 8ıımsunda da için dPğerli bUyUk.leriwizlO "'~ 

3H.ıl1<:evi b .. şknn ı ve Tiçsre t od~- br.. t ve prağrıtmlı ç11lı~i11• t• 
sısb 'lşkı tihi ol ııo iıu arkndtışı- karşnında gençliğe dQşe!I ~ 
mız BUyUk Pdrti Kuru t 'l yına bDvOk vıızlfe lüzUm~oı d~ 
Samnu11 d :.l " eRi ol rak lştirl'lk kodularhan, fııydnsıı, nıııll~d' 
etmiş vP llç dö rt gll cı kalmak h:ıyal:.ıttao, lhtlraslarda:ı 11 IiJı 
üzre Tr:ıbzorıa gel miştir. Ark1t· olaruk gönül ve fikir bil r· 
da~ımız çok n! .ık.~ lı bulu ·· duğu .vapmRlc çok. tP.mfz hislerle 
ş <:brim :z fıakkındfı ki in til a arrnı lış rıııı~ı g-ıye bilruelttlr. ~ 

'I'ıabzonnu Kadın . Erkl:'k 0 mutıarrlriınlı:e şu şekl 'de ttolat. ~ 
mışt r : fordi yen ilik e~ık&<tır. HPr 1 ..ı, wl eseri takdlr eder, yurt ~· 

- Trabzonu11 üç yıl iciode ı ı J8r 
bir çok yeni eı«:rl erlo süsl~n ça ışO~ ıır;ı~ev:~v~~is~~:ıır k~~ı: ~~ ll 

mfş Oj duğ11 !J •J gördü '1 t . Bil hıııı- memlf~keti miz bü vülı: 0ser rJ L O 
S'i "At ı p ıı rk,. ın emsa l sıı güzel· ö · ab' ._lla g reınemh ise bunun gilO 1~ 1 liğioi; H~staue, Li..ıf' , Bo ... a bl- brı şıt:t Y"rlerı.ie d~ğiJ y•ıı )l 'r. 
nal.ırı inş •rn tı, yeıı i su tesiırn tı kendlrniz 1e arııyııhm "le ti~ 
faaliyeti. tr11n')it nuklllat s ı> rvi h ı tal mı düşı:n-mı~lt içle de g 

si, volları!l prı rkdenme!'i, Z'I; • ihtiyatlı d ıvtanrh 0 . ~\>\ıe 
oos köprOsOoün geoişlelilmP.'f!, Muveffııkfyetin sırrı e~ 
Asri n1t'ZU1ı~. bul. jnf: zhaıı ve I . o• U" ~~~ 

ıır.1111 ~ıı k'.f:rlA gardUzQID ,fi L • 
pırkı. Hozt t>p~oı ~ 1:-;ciri. Kfs 'f r- vUdı r ı uız .. fnıınmak ve o•l., ll-Ja 
mı, Klrı çhane v ~ z, fo :ıoz yolln- bUtn n me' c Jdiy, tımfzle f1Y 

Tl V9 hunlsrıı b~"zer yenin(!( . O 'ma klıtdır 
1 •· v:: mcrı: l r l\ •tin ~: k c ı:1 1 J i. tr Her tOrlll şnhıtl ooşer call ~ 
hu v ıyet ıı l tl ıgı ı;ü gibi ı:.ıwydı:u- ı den uz lk kıthra~ anlıJ - lt'ai· 
dadır. ı ı 1 r18' ~;.1• ya uız memleketin yüksek ,fı « 

Bıı gtizel yurt pıırçııf\mın : ı. ketin yllk~rk mfı·t••'1 a t 
Cumhuriyetlıı _ :v~k ~:ek feyizle . \ osmırın yeni h>ırPketlerP uY_. .~Ş 
rilidı3 ı~ ı!Zaml l"tıft deler tı>min İ ve gö1Jfll bıığlamak:lıt dııbl 'I ~iıı 
stmesı .ynlunda snvım Umumi ı çok Yflnilllclere kuuşacsAl.,ıf' ~Q 

ı MUfetıış Bııy Tııh~in Uzntn 1 qf'phA etmfvPlfm. ./ 
minnet ve şnkran lı:r:ı )Ayık d • ~ ~ır. 
vamıı .; ,ıı~:naı ı r•. ı cıi ıı l al<aı.. Helôlar ~t 

nacak bir hadde bulacaksı- Şehrimizin en mühim ih~ ~~[l 
mz. hk mekteplerin mezun t e noksonlrırından biri de şt 1 ) 
verdiği ve velileı in çocukla- · lır!la derdidir. Bu ciheti Jik!;ı· tll) 
nm hangi mektebe verelim al~n g'lyyur Belediye reis';' pı' 
diye tereddüt geçirdiği şu nıız bu yılkı bütceye on btfl ~ 
aylarda bir meslek hocası tahsisat koydurmuştur. Bıı ~/f 

I k ile asri. u.·ç hela yapıJı.clJ .r~ o ma tan ziyade iki çoçuk 8 ,oı unun ıçın de ıelırin kt b" 
babası olarak vatandaşlara noktaları dikkate alrnar11k .,,; 
derim ki: Kızlartmzı; eser- /ardan birL.·inin çarsı caddtS1 

ferini takdirle seyrettiğiniz öhürıinün Ataparkta ve açl~', 
Kız Enstitüsüne ve oğulla sünün de Molozda olması I 
nnızı da cemiyetin ticaret vafı~ görülmüş~~ Malaz ve ,AIDaıt 

lıelalarınttı pılanı bizzat rfl ıl 
erbabma :;/an ihtiyacmı hassıs M Lambert tarafı~~ 
düşünerek, daha Çabuk ve çizilmiş ae Çarşının ki ;çıfl 
daha kolay muvaffak ola- etüt yapılmaktadır. . ~ 
caklanndan emin olarak Ataparktaki tahtezzertı•11 t 
Ticaret mekteplerine kay- cak, ıızeri otobüs bekleme 1., 
dettirmekte tereddüt et itliaz edileceii ioin orada f 

· B d . . 1..1 yenler güneşten ve gajr11ıJfll 
meym. un a S/Ztn OıuUğU kuriulmu$ balunaç 1ktır. Bu• , 
kadar cemiyetin de menfa- üçünün de yerleri teshil ol ~I 
atı varair. timl<ik muameleleri biiiııce 

Şahap Denizer nakasaya çıkarılacaktır. / 

" Hartamalarla kaplanmış kahve, kuru dı\1aı' JI 
bir sedirin üzerine oturtulmuş büyük bir kafeae ,f 
ziyordu. Pencerelerin camı yoktu. Mandalı pasl İ 
rak kopmuş kapaklar iki tarafa sarkmıştı. Akt•._, 
yaklaşan ilk karanlıkları içerisini kararttığı ~ı· 
kahve ocağının başındaki küçük gaz lambası Y' ~f 
mıştı. Lambanın ölgün ölgün yanan fitilinden çı f 
koyu bir duman ince siyah bir şerit halinde kı~~-· 
lar yap:ırak yükseliyordu. Bu dumanlı ışığın '' 1f 
smda çiviye asılı üç fincanla bir tepsi görünil~0's"' 

Kahvenin önünde iskemlelere oturmuş ik1 o'' 
rup._köylü vardı . Gençler, tavla oynıyan iki ar1''~tP 
şm etrafını sarmışlardı. Oyuncular güçlükle S~el'jP 
zarlara eğilerek bakıyorlar, hazan yanında~ 
yardımile ne geldiğini anlıyorlardı. İ 

İhtiyarlar, İsmail ağanın etrafında haJlcB rıııfı 
muşlardı. İsmail sağ dizini biraz y~karı kald1'eıle' 
p(!.rmaklarım uzunlamasına birbirine b~ğladığı ıı>',r 
rinin ayasına dayamıştı. Karşısında caketleri 01't'9 
larına atılmış ihtiyarlar tesbihlerini şakırdatıJJ~ııl'~ 
korkarak parmaklarını yavaşca oynatıyor ve 
kesilmiş bir halde İsmaili dinl yorlardı. edİ· 

Dursunla babası kollarını salhyarak ileri 
- Selamünaleyküm. ,d!p 
Başlar döndü. Delikanlalar oturdukları yt j}ıtİ' 

fırlıyarak Dursunun boynuna sarıldılar. Baba•1 

yarların bulunduğu tarafa geçmişti. .. l~ 
Darsun delikanlıların hepsini ayrı ayrı ol' 

ten sonra ihtiyarlara doğru yürüdü. 
1 

lı o~ 
İsmail kalkık dizini indirdi. Alaca karaJJ \tıl 

duğu için yüz çizgileri ve müstehzi manalar 
eden gözleri görünmlyordu. 

Gel bakalım delikanlı. Hoş geldin. 
lfrk~sı var -
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KOf 
HALKEVİ 

Köylüye 
öğüt er 

~ Sıtma, sivri sineklerden gelir. Sivri sinekler 
~bataklık yerlerde, dere kenarlarında, su top
~ an yerlerde bulunur, oralarda barınır ve ürer-
t. 

Sıtmadan kurtulmak istiyorsanız her şeyden 
~"\'el, bu bataklıkları, su birikintilerini kurulu
~!, sularını akıtınız ki sinekler barınacak :r er 
larnasın. 

i v 
KÖYCÜ 

i 
ÜK KOLU 

• 
l 

NESRiYATI • 

l"'Kız'~-nstiİiliünün G;;;, bir h::ı1 ·o-· 
ı . 

sergisi ' nın icmali 
Baştarafı I ,[,. - Ba~t. r.ıfı 1 d 

nı bir ar!c.alairmıza ş iyle arı/at Mat u tın o~le zıy .. f. tı : 
mı~tır: Ü U • •'1 f · ... ..;uı cu mıımı ı~ u ettışım ;:, 

1'iirk kadınlığının şrı kısa M ıhb•rern !'ah~ 0 U7 ~r'lr DoJc 
Karıncalar zıraate çok muzirdirler. Buular- l z.ımanrfu g'istudiRİ hriqü/.: t •ra~· Vt1l i etinin ıdtten ı;ı. rflt'n Ji·< ıLde-

d ki hrımlelrrinden lırı.11r,,fe dıi~lı'i ri M"tbu ı sof · ı:.,ın ı v z 
an korunmak için \!Uvalarım bulmah~ınız El ile · · · ı k j J ğiirııi, ue sergının güu ıj;ı>IP Hozl<"pı.'nİl Ş "'lri hr.r t ra 

veya kazmanın ucile bu yuvayı bir az a0

çmahsı- ıinde•ı hangisine ha/cacığına frndırı gö en bir hurcu ıda, Uzr.r 

f 1 1 d k 1 şa~ırd•ğını soy{emİşlır. • r İn rrııbl.OD Ç n \"er•, j r UJ e• 
rnz üzerine u a tı m ş o un ömür ü parça arı r. b '· d , ,. ı ra ::on 1'fl ın '·" mu ıitincle ı, r'e b .. &bt'r çc ırlı '"I r; !.: •. • t 
atarSallJZ az zamanda karıncaların gaybolduğU• iki, Üç yt/ gibi kı~ 1 bi, zırnnn ili vz.ul rı ÜZ'J ind kı f r d)n C 

K 1 k .. içinde eldt' edilen h mu11a//a s'.iz ~rı ı dinliy •ruf,; Huıiıia şu ıJı: 
OU görürsiinÜz. arınca \TUVa arma '"aynatJfrnıŞ kıyeti takdirle kurşı!ayan bu 11a A 

J - Erz, nım trrnıoio ~ .:ı 
V·z )'a .. do·· I m k t f d ı .J B bcmcı, rn ·kti'p talim lıPt/~Iİn. T' ab - h 1 ce ! pragı suyu < e e ay a mır. un- v11şın'l • mı111d~· f'tiı~ y 'P c t< 

zon kadınla tnı lt!krar tek•ar 1 d lan deneyin. muıızı ·ı:ıı ~e ide n on ıı. Cum 
t~brik etmi~tir. hurr~\s mizın l' hıo'ln şe~efı•n 

B kı b Y ki J h 1 k Ge;ek takdir v• "<'•ek len d "İ · ' ·· J ~· ulaşık ve fena hastalı arın ir ço
0
<)-u içti- apra · arı sararan agw aç arınııı asta ı tan " ır ı c ·., ~rınf" <•:tır °' ı f' ı. 

Cl I kid lıu<ıwdarınt rıyı"n 1.1rıvın ar 1 ~ _ N ,f .. Vtka tınin ış'a 1 

lttiz sudan gelir. Bir köyün en ziyade düşüne- ~-urtarmak ve iyiletmek isterseniz, değil mi? kadaşımız ı,e .. it.:i ciı, a tı;, ıP, nıı tr .0 • uıu~u. it.şo 1101\ P ıc 
~~i şey·, pınarını tenıizlemel Ji, üzerini örtmek, Oy!e ise, her agacın dibini bir az ö. çın, çepçev- enstitüdekilerı~ 1cn,.,ışnp v~ s •r rak·nc1a "' .., an: c 1 ~1'11 ve ·~in gurı 
~ g vi g:.?zenlt!r 1e !t!mr1 lnr ıp,nı p ıu~ .' ·il'!Iİ oldu {unu o ldı n müj1f' i 
.Şrnesini yapmak içeceği suyu pisliklerden ve re etrafına 50 dirhem kadar Zacıkıbrız denilen okuyuculara tam bir fikir v r c - N.fıa Vecıl ıniz li. A 1 

... ,.,. k k K b d d k b J d fk 1 ff.İş olmak içfo yızHıu g•çeıek F t' ~ı . t 1 • ~'4e İnsan ve hayvan girme ten kurtarma tır. ara oya an ö ün, ve o ca a a Hı ayın. u ın .•• t: C ıs .. ııtı "D•Jen sona 
"il doğruca t1utitüy,. gitrniştır Tru ':t n 1 gd c ·ği h hı-ri, 
"ı YoHarı açık .olunca_ her z_an1an tehlike var- T avuklarmızı k ış n isterseniz onlara çimlen- Arkadıısımız kenrlı intı ı111u D - Hoztep ~·~ (Finik..ı'"rJ 
llt y l k d k rmı şö,,,/e anlatma.ktaJzr: d ._. · ol kapalı ıse de ı eşı olmamalıdır. Süp- · ı f b d ı · · · k ı k ,, v:ıpı m ı;ı, • u.;usun au t"ş ,.,,,, ser, 
\ IlllŞ yu a ve uğ ay verme ısınız, ümes eri nca - Ençfi!ünün talim h ı:ı P.t'n kalı F. - Yenı Hallı.ev• bioasınıu 
~ tülakten, gübrelikten, ahır diplerinden, l1ay- tutm::ızsmız Kı~in kuluçkaya yatan tavuklardan b.:ılzk ztqaretcileri ~ngi da 1 ele i y ıplıTHSI için 'O hin li:-a J(t>ldı i, 

"~ Ve ı·nsan uğrağı olan yerlerden geçen SU k . . \ . } } k . . } I ne buyur et/erken gördüm S c·gi F - ~ ·rgi iç_ibnl m"rk.e:-dı:n 
1011 • • • • çı an pı !Ç erı a ma ıyız,. !Şm ıyı yu nurt ar ar. ' ha~ktnda~.i !enkicl ve fo~dı,e ! . ıo::ı bin liraya l a!?' ohı .. runk 

arını değıştırınız Sız°' pek çok em-ğı dokunan At ve Eşekler daır k~~cıı1e,,1e k~n ,ışmıığ•ı bıı>1a ii z t: ~{ıudııı·. 5 bin ı.ra gönde-
-·-- -----·-- - dık . H11 muhartlr <ırkııda,; ıla rıl.i ;~ı . 

~· Evinizde ahırınızı veya ahırınızla oda1arınızı 1 ya çok işerler veya hiç işernezler. Bunların iki- l <ıynca bir öğretmenle korıu~ı;yor işle, Muhterem Uv•ı '.n ilk 
ltb·ı · d H' l h • ı· · · · d h t } k' du. Ben zinarelcileriıı gukıı·ı 1·r def ol L Lt ,.,. ~ t • ı ı. rın en ayırın. JÇ o mazsa, a ırm pıs ığmı Sl e a ... a 1 Tır. t k'J• '. :tl i k -d· iÇ,_ .• 'ıl"l ... ÇIK ı,;t o:ı t'pe len 
'~ k , , . . . - en L tnı an .ı ır erı mu '" ÇO'< 1'ra'n.,n11n iijdeledi ":.i e ıe ıer,i., er .• 
ltl ok usunu evınızın ve odalarınızın ıçme taşır t- 1 Hele sıcak zamanlarda çok iş gören' hayvan- lıı.ıytet v e teessür gJsteriy?rlardı H ınirliyenin ge!ışi: 
'Yın I 'f d" } k . } .. . Tekrar birlikte sergi kö~·l,, H a.idiyı: nıc.ctep sı''lltsı ıin 

. . . . . . ar zayı uşer er ve ço ... ışer er. Boyle hayvan- rini gezmeğe gittik, hf!r kl>şı•d(> l ı mıınımızı zinetlerrııirnıı>s>. Trııh· 
~ .Yanlız ıçtığımız su değıJ, kokladığını hava da Iarı bir kaç gün dinleadirm· k ve iyice beslemek dikkati çe~e~ v_e ;01<. p·ı~a" (}<! 1 zonda biiyük bir sevinç 've neş'e 
Qıız olmalıdır. Her hastalık pishkten gelir. lazımdır rnrısr~f!ı gı~ı goru~~~ zarı'/. mu teuhu•un.1 se •P olaıuştur. Hu B ' uaffa~ıyetlı eserle" 1şnr<!lle işle mü nn ıe'-ıetle gemi mrr.ıubin nt", 

d~ ak, ne yap, yap ta ahırı ve kokusunu ev- B l dinlek vak tında her aün 20 den 40 gra- ŞU parça kaça çık.\<J b~ğenirsin;z lJ<ı.uu M"Hettışl k, Korout.ıolı ·, 
ll Uzaklaştırma,1(,a çalış. k d '' K b t d.. .. .-::> d ·ı ., 1 1· - d~e sJrug.or v~. bP.11 dr. ken~irne Beh:Jiy_e' H ı lıı:ev. hrttfınd:ın ç •Y 

5 ma a ar ar ona o şo,, em en \.ÜZ 1a ın gare t..ıhmın ec..ıyorum. Şu /111 ıtn Itır verıımiş ve bır spor lem Si 

k Evinizin etrafında, şurada burada, hayvan deki ilacı su ile içirmelidir. Bu ilaç eczanelerde ancuk mal edilir diye. Halbuki yı:ı pıl'Uıştır. Şunsınısö•1livel"m hi. 
~I . . rkl .. . k bd h 1 b 1 en güzel eşyanın m1sra/ı ta~mi Buııdan böyl~ Hl\mirl vemiz" 
~ erı. pıs 1 er ve uzerı açı a es a_ne er var- u un ur. nim~en ~~ k~ç misli noks ı~ı~a Tr11 ZO!ll\ 11yır: c ·~ı ika .. et r.ıud 

1 hastalık ta her zaman var demektır. Burala- Hayvanınız hiç işemiyorsa ona ayrık, sapan ç ktıgını ugrt>ntnce lınyret/,,r /Çffı deti iki !! jn de~il. hiç ol Jl ... Z~.ı. 
~ k . , , de kalıyor. tenkid y 1p.ınları içi.11 oni ki gü., olm ıı lıdır. 
~ Onan ve kalkan sınekler hayatınız ıçm çok kıran veya lazut püskü)ü yediriniz, veya kayna- den tenkide iay:k g:irüqordum . Yı.ı ?\ht uııtın mııtbu:.tn z'v fel! .• 

~~ırdır. tıp suyunu içiriniz. nımdun geçen bir ihtiyar b:ı."a Yenivo.'cu Bekir SükuÜ pa~ 
E • • d . k 1 nrn • Maıallah bıırılr.11 ırptıran z .r gunu hHün Yeniyolc ıl•ır 

~· vınıze, her hal e, üstü apa ı veya lağımlı Bahçelerinizd~ kör sıçan, kös tebekler fazla fara, yapan kadar yapı 11rı da Soğ;ıksudaki Köş~üne toplad•. Bu 

:_~ela ( Ayak yolu ) yaptırınız. Köyünüzde ise zararlarını çok görmüşsünüzdür. Bunlardan ı;ok lı_ü~~rli .. Dediğiııi not .eder- topluvış ve toplnnışın ikı man.ıı;l 
,,~İ ' h 1 b"Jd'" · 1 d k kem, obur t.:ıro/tan g nç bır ba vardı; Birisi Sükütı'n!n Süku.ini 
~P nın . er .. zaman top ana ı ıgı yer er e, me - korunmak için" karbit,, denilen ve · Att.nlarda yan: ihtaı, dig-eri Sül<Oti'nin sehav tini 

Lr' camı, .. ko .. y odası, kahvehane yanl_arında mut- lı sa hl an taşları kullanınız Bundan "Uva alYızları- - Çok güul. çok ince, hü· ilan etmekti • 
~ } b b l J 5 rıerli Ş"glu. Dig..,rdu. S b:ıhtan. g't!Ce ynmıınn kadar 
~ll.' Ya ustu kapalı v,..eya lağımı ır a desha- l na ko ıulacak, delikleri de çamurla tıkanac;ıktır. Biz"m K•tabi B. Hamdi Baş devan edtn bu aile topl~ntısınd. 

1
: bulunması çok lazımdır. I Ondan sonra, üzeı ine biraz su dökülecektır. m ın j~~a;,011 ~,~~t;;~:ı~ki fala 

1 
::ıa~:~u i~~:1i,hl~~m:~r.~.z:'~~~~~~~ 

~ c..vlerden dökülecek pis sular' kap suları çeş-
1 

Böyle yapars~.~ız o taştan çıkan gazın dt.manın rıağı•; kaç metre otdugunu bil- yo:ne~.:nde dert tııvığu bird 11 

~ k l k l d ! k b ki d ld d d ki d h · d b" · L- yedi"'ir.i söy'o;:nek kafi nelir z.n b"' Pınar ve uyu . su arına 'arışmama ı ır. 
1 

öste e · eı i, yuvasm a ö ür üoünü s..;nra an me en :.ı azıya e ııe ış e uoy- ederim. .. 
ıı14 l 0 :e müesseseler lazım. 
~ için. üstü kapalı bir hark yapılmalıdır. görürsünüz. _ -1 . Bunun bir de erkek kısmı da Eut.tü'nün ıftrg si: 

1l av uk ilı rl- K Ui UÇ kaya -··ya-t ı r il:k en- ~:,:~~k:~ :J.,~.: 1h:, :,.,;~·;~;-. ~::.~:::::·~:~~:::;::~::~~:.!~::~ 
"1" /erdi.{.i gibi .~iç te palıalz olma rini canlı bir şekilde gösteren 

~. 1 avuklarınızı zorla kuluçka yapmak is iyor- En mühim iş nedir, bilir misiniz? Yumurta- dığını ve her 1.:.e,,.nin «>iuerişli o •ergi bu sene d~ha mük:emm t 
'41lı'> l } h } ! / k d ı· ·1d··· · - ı· e ld"'. Ancık. !!ergir.in açık knlaıa ~ •• c. On arı bir sandık veya sepet İçine kapayıp arın İO Um U O.UJ) olmaması n1 eseJesidir. Çünkü ara m~y ana ge ırı ıgını soy ı 
~Q gorlar. Dı1şününüz: Bir genç kız mü l.Jeti mükeınm"l hesablanmadı 

flt bir ağırlık koymalısınız. tohumlu olmayan yum ur talo r tutmaz. hir oda takımınt nasıl olsa yap 35 bin nüfuslu bir Ş .!hirde- hıç 
~ } k } B' l 1 d k · t k" l ı. de)! :lse b~şı.,in zi yaretc nin t1 .... r-~ "-4 uç adan vaz g~çirmek istiyorsanız 01 a- ır yuınurtanın tohum u o up olma ı/(,ını n_a- mıgaccı mı, ı~ !! şu O~(! gl' ece1e • 

'I ~ o qtl eolenecrk bir kızm kendi eli giden iı.t ıfade etmesini tem"ıi c'. 
~ ~Ya batırmayını:z. Bu adet iyi dc:yildir. İyi- sıl anlıyacağız. Gayet kolay: ile megdana geti diği ese· ludir tiy"c"ıc bir z1mın ayrılman · rnu-

ı.l\~udur: Bir sepet alıp içine kuluçkayı koyacak- Kuluçkanın dördüncü, beşinci crü n leri bu ki dışardan belki bir kaç yüz vafık olurdu" Geç ~n yıl oldu~u 
"'••ıı o liraya temin ed~bilirken burada gihi bu vıl d:ı ayni nokt:ıyıı i~ l· 
~~ \'e bir yere asacaksınız, bir gün aç bir aka- . yumurtaları muayene etmelidir. Muı:: yene de şöy- kırk elli liraya temin dmiş olu ret koy uy) \&Z . 

~·1 .. 81llız .. Yine vaz geçmezse bir az Hint yağı ledir: Yumurtalara karanlıktan ışığa doğru ba- yo~. Bu, her hususta ('l'tstitii b ı Ç&LHll 
t ·~ kımdan n e derec~de /aydu arz 1 billıassa resim ve nakış köşel•ri 

Ceksiniz. Bu sefer h .. r halde vaz geçecektir. kılacak, içinde e J'er kırm:zı renkte örün c ~k ağı- edece{!i çubuk anla$ılır. Türk inceligi!e g ırp ilcriliği-
~h J\uJuçkamn altına fazla yumurta koymayı- na benzer bir şey görülürse O yumurta tohum- . Eu yıl ' 9 mezun ve~en en' ni mezç etmiş olm k b:ıkımrn-"" E: tilünün g 11lecel: yıl için ı Ü ~sek dan bilhassa nazarı dif..katı celp 
~~~ ~er tavuğunuz cüsseli, iri ise kuluçka ol- ludur, yani iyidir. Bir şey görülemezse tohum- enstitıi oiac'lğı v· t , ı,. be srıyw rttiğin;, ina {1" mast it knc!w 

,or l .. ' ~ Zaman altına büyük yumurtalardan 13-14 suzdur, yani horoz tarafından aşılanmamıştır, fe- nın bir misli ıutıca~ ""' kuvrıetie ellerıle her bucağa kadznltk i:: 
~e tahmin ediyoruz. ŞirndiJ,. ı 1-u /eri işlt>ytm serginin Tıabzon için 

tİ ~~Jllı Ve eğer tavuğunuz küçük ve cüce ise 7-8 nadır. strgiyi ziyaret edenlerden bir cidden iftihara değer bir m-ı/ıi. 
t•" ~'"Utta kafidir. Çok büyilk ve çok küçük ol- Eğer ortasında siyah bir leke g-ü.-üıüyorsa çokları kızlarını ms'itüye kn!Jd yet arz etti~ini kt'Jf mıla te<ıhit 

ıtn • ettirmek arzularını göstermekte edtrek idare haneye dörıüşfe yu 
tavuklara da 11-12 tane konmalıdır. çürümüştür, cılktır. Iskarta edilmelidir. dirler. karıda yazılı tenkidle'in kl'ndirn· 

~ı, l<uluçkanm altına konacak yumurtalar taze İyi yumurta iyi Tavuktan, iyi Tavuk iyi yu- Enstitünün lalim ht>yctine re yersiz olduğunu dah:ı İqİ dıı-
~ak Ve 15 günlüğü geçrJrİŞ olmayacaktır. murtadan alınır, ,.~:,~~~k.~:nv:on~:k::;~~~~~:z;~~'::ın ::;a~cı~;,~~tırları ilau.·ge mec· 



.,,. 4 

Peçe 
- Baştarafı 1 ti• -

rıçirdiltleri kü9iık kutular içine 
koyduklara beı alta fekeri 11tmak için 
avu ava& batına, yıbut medine 
dileacileriaia yur11ltrı ribi yılı· 

Hyık, lııı a~ık bir ailri' çocuk 
biai rahıtaız ediyor. Bu zavallı 
klçlk .tırtiikleria, bızH, afza 
alıa•u küfürlerle birbirine ıöve · 
rtk dötliıttiklariae de bilmem 
hiç ıahit elduauz mu ? BuolardH 
bir k11•1 reca yaralarına kadar 
lı>kaata kapılıtrıada, kaldırım fiıt
Jeriacie llirilaüyorlar. Niçia eviae 
rit••dia diye ıordufuauz zaman: 

- Oa kuruı tophya•adım, 
•aa•• beai d6ver 1 diyorlar. 

B• çocukları• anneleri, baba. 
ları ki•lerciir? Buaları Allah içia 
c .. iyet içia arayıp bulan alau
au ? Bunu kim yapıcık, polis •i, 

.Belediye •••ura au? Keadiie· 
riaıtıa diJeyoruz. 

o o 
8urüa kılemia ucuaa hep 

çirkia ıeyler dolandı: Bu y1Z1ya 
batlık olH iki ııfır, bilini•iz, bi
&İ• laH . •umero = •umara1ız. 

. Franıızcı terkiai ' yHht olarak 
yb •umara de.iitiaiz yerlerin tiı· 
tlae konur. E.vleria eo temiz tu 
t .. lmuı, ea çok dikkat edil•e1i 
r•rekea bu yerleri biz ilıaal e.ier, 
pek eh•mmiyet vermeyiz Herke 
ıi• niH karışıcak deiiliz, flkat 
bepi•izla evi 11y1Jaa ıehria bu 
u•u•i yerleri bu t•hirde pek 
peritHdır. Evkıfa ait olanlariaıo 
baıı•da Direr Mkçi vardır ve ri· 
rip çıkaalardaa onar, yfrmiıer 

pıra ahrlat. Fakat ltaraya ujtra· 
Y•P ta itreamecle•, tikıiamedeo 
çıkaa yoktur. Saaki yıllardır Ö· 

ıl•••ti ahnmHllf, teaaizleamemiı 
hluial verirler. 

Me•nuaiyetle Öfreadik ki 
Belttliyemiı ou yerlırdH ihtiya· 
cı karıılıyacık kadar yapmak içia 
bildçeaioe pıra koy•uıtar. Fakat, 
bunlar ancık tehir ıayu ıkıtıldık· 
taa ıomra atılaltiltcektir. O :ıamua 
kıciar Evkaf idarHi meveıal:lırı 

ıılalıa edip te•iıliye•ea •i? Buaıa 
.4ileyeru•. 

Bu mlna11betl• duvar diple
rias •iye• iki ayaklılırıa da tlik
katı•r' çak•ek iıtariz; kulaklarıaı 

çekeaif..-UZ, ae yapalım 1 
' H. T. 

1 ___ . == 

Maçkada feci Jl._~~~mıJil~rtlNml!ilEBllll~ Lastik gömlek satılacak 
b' ka rll s a t l ık Ev 1 Transit İşletme Müdürlüğiden : .,, 
. ır ~.O_ :,;: .. . ~· .. ~. 1 - Tra11sit İşletmesinde met1cat J85 adet Dıl ktıf 

İkı amele oldu ı Uzuns,,kak~a . ctıtlde ~.zerınde lcaın al~ı?da ı~ı lı adet lç 178 adet la.tik ıömleji mü~agede il~ s11tıl•''~ 
'kisi ağır ya 1 mağaza, sahrıncı ve Degırmendere suyu ıçınde ıı~ ~I 2 - Muhammen bedeli beher dıı lastik 400. lf 
1 Ara 1 • [+] katlı kdrgir bir efJ sahibinin lstanbula nakli müna- {+ll Gömlıdc J5. K•ruş hesabile ceman 979. 70 liradır. 

M:ıçka ( Hususı) Hamsı ıl sebetile satılacaktır. Konuşmak "e almak istiyenler ~' 3 - Müzt1.yedl'. 3 Temmuz 939 tarihine rııslıyotı fi 
köyü meşe içi mevkiinde ve 1~ matbaamıza muracaat etmelidirler. , 9 - 10 ilJ! zartesi günü saat 15 de /skenderpaşa wıuhalleıinJ~il #' 
59 kilometrede yeni yapıl- ('!A~~~Ri1m~~~~Bt!:~~j ietme binasında yapılacaktır. ·fi' 
makta olan yol ir.şaatında Dükkan icar artırması 1 MufJ:ıklcak temina~ı 73. 48 lir~ olap k•msigort .. i'~Jıf 
taşaran Şakir Kırımlı ve ından bır saat e1111el ıdare veznesın• yatırılması /azı ;r 
Mevlüt AJtun taşın içinde Belediye Encümeninden : F ozlu malumat almak istigenler her gün işletme k0~ 
çalış 1 1 d V kf Dt!ğirmtn derede Belediyeye ait üç göz dükkanın bedeli yonuntı müracaat edebilirlu. ._, 

k b
. ~n aTme e er enh' a . ı- 50 k 4 - Taliplerin mezkur lÜn ve stıatte icletme jt 

e ırm onya na ıyesıne lc.eıfi (484) lira uruş olan tamiratı müstecirine ait r 

bağlı Melikşe köyünden olma1' ifare üç sene/de kira.sı onselciz gün müdd.tle ar.ık sındal<i komsigona müracaatları iltin olunur. 28. 
Mehmet oğlu Mehmet Öz- •rtırmaja lconulmuşdur. 17 - 21- 24 -
türk ile ayni nahiyeye bağlı Artırm'l 27-6-939 ~ ·.1/ı grinii saat 14 de icr• kılı- Bu·· ıuka1· u·· zerı·ne karo ferşi 

nar.ağı'}dan iste ki ilerin nıu'1akkat teminat makbu tlarile 
Tl!rali köylinden Mehmet Eneli.mene mur ·c ,,at 'arı ilan olunur 3-4 1 k 
oğlu Mustafa Öztürk büyük - -- . --- - - yoptlrl OCO 
bir ya~mada1 uğraşırlarken Otobüs lastiği alınacak Vilayet Daimi Encümeninden : . ,, &~ı 
Üzerlerine çöken toprak yı- Belediye Encümeııinden : Tr<Ab%on - Soğuksu yolunun Ataparlc y•nı iııl~ tn 
ğını altında kalarak ölmüş- Beledi genin i No. li Otobülü için 32_ 6 eb ';.;dında r~nın !arlc tarafınd1~i ya~a _ kal~ı.,ımda gapıl•~ak ( t'.,. 
lerdı'r. Ölenlerdenmadayine d" t ;,O 5 b' d d 'k" d t d 1• t•·· .1 32 6 lua (19) kuru1lulc buluk.11 uzerın.: karo ferşı 14 (',el or ve ~ - e a ın a r ı a e ış aı ıgı ı e . . • . 1 fi Tonyanın Melikfe köyünden eb'adınd• dört oe 30-5 eb'adrnd~ iki adet iç !tistiği mı·udde7t3le k~ksıltmcge konulmuşlar. Al.ıva'<.kat temınat 
O 1 K Ö k 

-b d' - -dd l k k ·ı . k l ıra ( '} uruştıır. smao oğ u azim ztür ma oyansı onqe ı gun mu et e açı e sı tmege onu · .,2 6 9 .,9 "h' b - - t 

f 

.. - - J tarı ır.e çafan perşem e gunu sal ~ 
ve ayni köyden Mehmet oğlu m'ıştur · d v· · M · • .,,,.. 

E
,,_ ·1 30 6 9J. 9 C - -

14 
d . e ılaiJd :.ıkıımırıd.ı toplanacak olan Daımı EtıclJ 1_1 

Y f A d' dl d 'k' 1esı tme - - uma gunu saat e rcra 1 ,J .h . k . . . ,,,. usu Y ın a arın a ı ı k l _ d t 
1
. 

1
.
1 

. kk . kb l ae ı alesı yopıLac:ı tır. bteklılerın mufJalckat tcmıfl' 
ı ınacagın an a ıp ı erın mutJCJ. at temı1tat ma ııs a- l E - .. ti 3 J 

amele burada ağır surette . E .. . e rıcumene muracoa arı . rıle auni gün "'t! sontta ncu,,.,ene müracrıatlarr ılcin olunur 2-4 -------------------..;;...--

~:;:yl:~~~!vi ;r1:~~~:r~::~ Orman emvali sat;ş, ilônı = ~- Açık eksiltme ile idare Binası ~od 
leket hastanesine sevk edil- Trabzon Orman Çevirge Müdürlüğünden yaptırılacak , ~ 
mişlerdir. Cinsi M3 D

3 Kilo Muhammen vahit fiyatı ERZURUM İNHİSARLAR BA .. ŞM .. UN" DO~ ~uz 
Cemal Eyiboğlu Lira kuruş - ~r " 

Ladin 110 J9S 2 90 - LUGU ~ \kaı 

Köylü 

Vatandaş 

Kızı laya 

Yardımı 

Unutma 

1 - Trahzan Vtlô.getinin Maçka kaz:1sı dahilinde I - }{astAnlcalede yapılacak 9937 lira 65 1/ ~ kaı 
Petflan ojlu ormrınından 110 - 295 M 3 mikdarıntla keıi/ bedelli lda,.,._ binası inıacıtı açık elcsiltmag~ i ~Ilı 
lc1rıJtelilc satııa çıkarılmıştır . mu~tur. l\'ı-ty 

2 - Satı1 22-6- !~39 günü soot (1 ') de 1'rtlbzon 2 - Mu't1akfcat te'minatı 745 liradır. ~ ·"d' 
ormt n Çevirge lvfüdürlüğü dairesinde artırma ite yapı· 3 - elr.siltnıe 27 -6-939 Salı fUllU ıatıl 1 '4tt 
l•calc.tır. da Erzurum lrahisarlar Başrnüdiirlüğü iinasınJa ~t 

3 - Beher metre mikibının muhammen figatı iki olanan /c.orrisgonda gapılacalctır. ~i 
lira Doksan lcuroştur. 4 - Ş ;rtnameler betleli mukabilinde Erzurd~ ~b4 

4 - Şr;ırtname 'Ve mukaoelename projeleri Trabzon hisarlar Başmüdürlüğünden •lına6ilir. ' ''lif 
orm'm Çı'Virft Müdürlüğünden alınır. 5 - isteklilerin elcsiltme için t•gin edilen ı•- l. \' 

5 - Mu'fJalckat teminat (24) liradır. d 7 5 l l E ~ 6 _ Satış umumidir. 
4 

_
4 

saatta güz e . güTJenme para ari e birlilc.te r 1 i 

Q rm On emvali satış İ lô n I lnhij(rl•r B•jrnüdürlf ğüne mıilicaotldarı ilan oblurtrır· ~ ~~( 
Trabzon Orman Çevirge Müdürlüğünden: apa 1 zar usu i e İ are inO ~ 

Cinsi Hacmı Kental Kilo Muhammen ı1ahit fiyatı yaptırılacak 111, \ L 

Lira Kur•ı V~ ~il -L-aJ-i,.-o-d-rın-u---,o-o ____ o ____ o_.s--.-:...-• ERZURUM İNHİSARLAR BAŞMÜD;~ \""1a 

s1r .... Sı&lh Hukuk baki.litinde•; Oaıetem!zlo 14 baılrın 9S9 Trabzon Vila§etinin Maçlc.. kazası dahilinde Balahor LOGONDrJ.~ ,~t 
Siir•eaHi• Ata.ı köy&nden tarih ve 2595 uyılı oushasrndıt ormanından Beıyüz lcıntal milcdarında lcırestelilc satış• 1 _ Tortum.da yapıl•cak 11998 lira 98 Jc•r-1 I(.' _i 

Tashih ilan 
Hata• otlu lbraltia klçllk Kaya· Trabıoa fcrıı 111emurlu~uaa ait çılc11rılmıştır. L7'i 
aaa kHdiıiae a1aJatea v• küç6k olu açık artırma UAonun ikinci ı _ Satış 22-6 1939 günü saat ( 14) de Trabzon lif bedelli idare binası i.ııaatı kapalı sor/ .. ulilı 

1 
~ 

•vlıtlın · C•mıl ve Fataa ve El- oaltıt ata temdidi [ 2g.7.939 Ç . M·,ı- r - d · . d .1 l le f meye konulmuştur. \ı"~ı • .. orman nnrıe u uKr ugu
1
. a_ıresın ehartırmtı ı e gapı •CQ tır 2 _ MuvtJkkat te'minatı 8./0 liradır. l' 

.... laitt•liy• o k6y.ie• PafHıa Cıa~arteal glloU ıaat 10.12 ] J - Beher enta ının mtı ammen fıyatı heı 3 Ele 'it 27 6 939 1 - - t 1 ~~ 
nlitlara Sül•J•H v• Melamet ve o!acakken s~bven ( 29 7-939 lcaru#ur. - sı me - - ıa ı ıanu ıaaa ~ 
balı• •ılılılli ilt•••ti mcchul Hı Cumartesi sıat 16 da ) olmuş· 4 _ Ştırtname 'fJe mukavelename projeleri. 1 ro.bzon da E,.zur•rnd;ı inhisarlar Başmüdii.rliiiü 6inttsıntl• \_~\ 
•H ile ilm6f Fatmaaua vereıeleri tur. Tıııhih eder özOr dileriz. d olunan lcomisgorula gopılacalctır. - ~~f 
•~lltlara Haıiaataa n AytHia •------------• orman çevirge müdürlüğün en alınır. 4 - Şartnamel•r bedeli muk :ıbilinde Ers•r•,_ ~. 
ııyaaa ve •ilıterek•• ınuta1arrıf ıı21 ve veıeselerio çolt ve hi11e. ' 5 - Muvakkat teminat bir lira 88 kura1fur. miidürlüğürıden alına.bilir. ,ı;-
bulumcl•kları Afaaı köyilıule vakı leria muhtelif bulıınm11ıoa mebni i - Satış umumidir. 4- 4 5 - btelclilerin tngin edilen tün va saati'- l ~ 
ve tapu•• Kiauou evvel 938 takımı gayri ltabil olıuası:ıa mebni Jı ~~ tarlı. Vt 22 Ye Mart 324 tarih muhammea ıekiz yüz lira kıyme· • Eşya nakliyat eksiltmesi snat ef1'llel teklif mehtupl•rını makltuz mulcahi/ifl ' ~~. 
ve •2 H•arai1rıada aukayyet tinde bulanan itbu nrazinin bilmü· } zarurn inhisarlar Ba1müdürlüiü11e fJırmeleri post11JI 1 \'iı 
hraflan tarltaa ve şimale• ve zıyede ıaatılaralt tutarıoıa vere- inhisarlar Başmüdür üğünden · ıecilc.m'!lnin lcabul edılmeuec!İİ ilan olanur. 1 ~ 
rar~a taraltıam cHubea ırmak ıeler beyninde tak11111 le tevzii Vapur ve motörlarl• gelecek vegr.. Tr" bzondan ayni 

1
. t ~~ ~~.~ 

ile •ah41at tarlHl8 her iki ~uy suretile •UYUUll izaleıineı dıir f)QSıta ift1 Se'Oko/unacak bilcümle mev:ı.t ve eşgagı İnhİS<l· car ar 1 rması 
4ıaıa '-ir parça ara:ıı:ı olup rızHa mücıdea at.yhlerden Paşanın oğlu rigenin iskelelerden merk.udeki ambcı.rlara s.ıe b~ ambar- ~ \> 

taltaaaı•a •ücldea aleyhiaia ade· H111nıa raip olı:auını mebni ve /ardan iskelelere ııe ambarların birinden diğerine yapıla- Vilayet Daimi Encümeninden İ ~ ~ 
ai ••vaffakatıaa mebni kasan rilea kararın hza Huen tebliği cak Jahili nakliyat işleri 15-6-939 tarihinden. itibaren Husu•i Muhas~benin Muhittin ~ah•llesi g111i 

1 
11t 

takıl•i ve kabul olma.iıfı h.kdir- ne ve müddetin bir ay olmaııııa on beı tün müddttle münakasaya konulmuştur. lstelc.li- d(J,ki 39 No lu mağazasının bir senelik sahile ic
3

f ~-~bt 
de IU)'11Ua i1:1le1i aüddei tarıfın · karar verilmiı o'dufundan 2i-5 9ig /erin şartnamesini olcam.ılc ve teminat v~ dipozito alcço- li olan (55) lira üı.erinden LT gün müddetle •'''' 1 • "'I 
4q talep edilme1i OzeriH yııpı tarihinde teınyi:ıi kabı! olmak fb- l•rını gotırmak için bu müddet içinde ti~ pey sürmele çılcarılmrştır. Muvakk11t teminatı (413) kuruştur. 6 ~ 
laa mulaak••• ıoaundaı Mıbal- re verılH karar bu~uk usulü - d 'h / d'/ 30 h · 'h' b • .. /5 ,J u {"" t,,.... l' _. uzrı e ı a e gününe müsa ı 11.zıran curntt tünü saat tarı me çatan perşem e gunu saat ue ., i age. I 
1••e taaaı• kılıaaa keıif zabıtoa- mnhakemeleri kanunun 407 cı J •• •I d L 14 de Trabıon nhisarlar Başmüdürlüı· üne mıırocaat et- mı,,da toplanDcalc. olan Daimi Encümende ih11lısı1 .J,, • erecataaa ıöre müddea· aadd11ine tevfikan tebli~ mua- ~ #r"' \ih meleri ildn olunur. J - 1/, lacalı4ır. isteklilerin Ençümene mür.-ıcaatları. 

fayri aeakuhıa araziaia dar· IBIH ltaım olmaİ. Üzre iJia olunur, 

Bo$ teneke satış temdidi 
. T ranıit İşletme Müdürlüğünden : 
/ - Y11t11•l 1•ntesi11in 1-10.14-17 Haziran 939 T•· 

rlla•l 11aılı•l•rilı ildn ıJi/111 j314 •tlet boı mesut tınılc~-
•111• tali, ••h•r ılmıdiji11dı11 miisagıJı 3- Tımmus 939 
P•••rl11l ıünıi Hat 15 şı tımJit eJilmilf ir. 
~6s2L7" ~·0"••111111 iedcli iılıer tıne'lcı 5 lc.uru1 lıes•6ilı 
.., ır• 1 ' lc.ar•,tar. 

J - M•••klc•t tı•iıt•tı 34,93 Lir• olup komisyen 
ı,11 .. aı111l.a '1ir sa•t H'11eli111 /c•rlar itlare •esneıinı ı•· 
lırıltr1•11 lds1111tlır, 

4 - Fazla 111ali••t al111alc istigen 'er her gün işlet
•• io•iıgo11.an11 111•r•ca•t ıdebilirber. 

S - Tali,lıri11 mıskar gün "e •••ti• işlef mı iin•sıll· 
fl-lıl komlııon.,, mi,ac:.atlcın f ~ olvnur, 

Gayrimenkul satış arhrması 
Mahallesi Soka;ı NcfJ'i M.2 K·pı No MN muhanımen bedeli 

• Lira 

Eıt1•lc Ctımi aralığı Mağaı• 1 7 250 M 

.. yıni cami .. 12 32 300 ,, 

,, Go!u ojla .. 21 45 300 
KHıak meydan Akçaabat Ttırla 9183 351 tarlanın 624 

Hissede 7 3 H. 

Defterdarlıktan : 
Yukarda cins 'fit! eVJt1/ı yazılı grıyri menkulleriR 12-6-939 tarihinden itiba· 

ren . bir ag içinde bedeli ptşin ödenm~k ıartile 'Ve puarlık ıuretile mülkiyetleri satı la
coktır. Talip olo.nlar.m bu müddet içinde gü%de 7,5 temincıt alcccıltırilı birlikte Defter· 

ılarlıto. mürac,,1.1,tl"rı 2-4 

ilan 
Def terdarlıktaP : 

939 sen.ısı kızallÇ d•d 
ola birinci takıit •od•-' 
Haziran ıymın son e~:ı 
tlardır. Bu ıaQdtlet 11 Iradı gayri ıafi tızeriııd .. 
giye tabi 111Ukslleflerl:.
aamer• tabi ve bilD .. 101 

yar mOkellefler ttorÇl~,
liye tıbıll Şubeıl•• dtıd' 
ve ödemekdiklerl tık dl ıD 
ıan9 vergllerloe 18• ~l• 
unvan ve kara• ll~1, ı• 
yOıde 100 ceza Uit•~~·' 
emval k&Duaaaa tef .ıt• 
fM fflltGtll llA• 01•

9 


