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İçme s u s' a a Val ·m "z Ü geldi Fı~dık istihsal ve istihlakinde 
L f / yeni bir inkişaf devr s· 
~arşımıza ç a mes v z e erine başladı. ilerı'sFeınnedlıekrediosgt!rhussaolfıntıhnadfa Her mahsuldevresmde 

piyasada bılenip oynattlcJn n -.l -- - h ı h Valim;z Osm n Sabri at dokuz buçukta. berabe talardan itibaren yeni bir silah budur. 
~ t ediyece her şeyden evvel bu mü im sın at lldal dün sabah .flnkara rinde Vali veku'iCemalGöktan inkişaf devresmin başladı İkinci bir cıhet de ay-

:~f tneselesinin ele alınması ve en kısa yoldan vapunle şehrimıze gelmiş. olduğu halde Üç. Un. Mü- ğmı memnuniyetle görmek- ni siyaseti başka bir yol 
f.' behemehal başarılması lazımdır... vapurda Vali vekıli. llskeri fettişimizı Makamlarrnda deyiz. Bu, Karadeniz fındık dan gutmek. mahsulün id 
I ~ -- ve mülki eil<a:ı. Belediye. ziyaret etmiş. saat on bir havzasmda senelerden beri rak za nanını sabırsız/Jkla 

1 ( rabzon şehrinin en selesinin, hemen tesisat ışı 1 Parti ve l-lalkevi hevet/eri den itibaren makamlann- adeta hayatı istihkar ma bek/iyen mustahsilin zaruri 
. mühim hayat dava- ile beraber ele alınması ve hiyetindeyıpranarak ça/ış;ın 

fh 
ve tahrir ailemiz tarJfından da Vilayet erkfın1n1n devaır vazwetlerin.den ıstif ade ct-

t sının hal sa ası beraberce halledilmesi la- ·· mustahsillerin maddi bün· ı 
1 

karşılanmış, iskelede Uç. amir ve memurlann, Bele· meklir. ihtiyaç ıçmdeki 
~~ t • içinde bu uııuyoruz : zımgelme:ktedir. Ama nasıl... yesinde tam /Jır mukavemet 
l 

~aıt b Um. /Vliifdttışi,nu Tdhsin diye Reis ve heyetinin zi- .. d h mustahsile ikrazatta bulun-
t ı ., .ı yukarı ir sene so:ı· Bu işi kanalizasyon şek- , • u k esasmı gu en mü im bir k d 

., ltab t . b l ve Uzere müıaki OIUU tan son· yaretlerini kabu/,~ başlamış, davadır. Büvük bır mi/11" ma . üşük fiyat/arla onu 
zon, emız, 0 linde mutalaa etmegw e şim- .... " '· k ' . k ra asker, jandarma ve em .. / d 8 , d servet mevzuunu teşkil eaen endme bağlamak siyasetı .. 

ıçme suyuna avuş- dilik imkan yoktur. Fakat oğ e en sonra eıe iyeyi H ni;et müfrezeleri, Halkevi bu davanm tahakkukunu er satış mev.;imir!de boy· 
"olacaktır. kanalizasyon işi bir iki mil- Barıdi,,)su selam resmini ifa Partiyi ziyaret etmiş. Be müjde/iyen bugünkü ve da le bir hücum şebekesi kar-

• ~n şukadar senedenberi, yon liralık bir iştir diye. etrnişlerdır. tediyede şehir plarn ve Be- ha ziyade musJakbel pi şısınd .ı kalan kcylü mus 
\ltmadan ileri sürdü- vaziyeti, arzettiği fecaatle Valiniz saat sek!"de ledive i:ieri üzerinde meş· yasa vaziyetine aldanmayan tahstl. Osman/J lmparator-

L~Uı içme suyu meselcsile başbaşa da terkedip gi- gul olmuş. daha sonra bir görüşle şimdiden vu- lug·unun aç ve bülaç musta~h-
~ muhterem refika/arife be 
~ zamanki belediy.e!er demeyiz, Su tesisatı işi yü- raber o. ornobil,e dogruca Makamlarında Vilayet işle kuf peyda edilmesi elbette sıli mevkiinde kaımağa 
, lenmişti, ne de dıger rüyecek, fakat onunla be- Zeytin'ik ekı Vali Kona rile iştigale başlarmşlard1r. memnuniyeti mucip olmak· elbette mahkümdu. /nki-
ı_~<tlilerl Davayı olanca raber lag· ım meselcsı· dahı" d k llA ht r/ ı· · tadır. labm mustahsııi ise se"ma· ~ ğma g t m~ saat o uzda • ;•,u erem genç va ımı· 
~ l:tıtniyetile ilk ve son hiç olmaz!:a on onbeş se- makaın"J ınt işgal etmış. ze hoşgeldin der ve başa· Geçmiş senelerde umu· yeyi. kapısma getiren. 
~Yan ve bu uğurda mü- nelik bir garanti şeklinde vuıifelenne başlamıştır. Sa nlor dileriz. mi menfeatı istilzam eden M a l ı n a layik olduğu 
~.diyen enerji sarfeden islah edilmış olacaktır. Da- -· __ , __________ kooperatifçiliğe doğru ç .Jk değeri verdiren. dc.l.1ve-
."14t ı yerinde şahsi .bazı teşeb . ~.- ttem Tahsin Uzer ol- vanın hulasası işte bu nok- a ZQ a f ncı ra sıyasetını zihinlerden 
~~"4tllt O d l~l t• d l k d 1 büslerin, menfaat endışe sildiren, say hakKını tama-
~.ı. • nun e a e 1 ~e ta a top anma ta ır. sile ve propagandalarla -. ~ ş fi · l l t d l d mile alan mustahsiıdir. 'tat e n emır erı e ş e müstace iyet ol u- darbelenmesi Trabzonun 

ı:ı~ • t · suyuna - ld k . b" · b 
1 

Buqiın hükümetimiz fın-tı, ış e ıçme guna ve e :e ı ütçenın u i
1 

istihsal hayalında lfozmo-
lı dık mustahsillerinı tam bir 

~ \' Yor... derde deva olamıyacağı da polit bir ruh temayuliı kav-
-1, \ ~e batan eski idare- aşikar bulunduğuna göre Trabzonlulann Orduya hediye ettikleri a!tmcı deden acık/J bir sahnedı;. refaha götüren çok mükem-
V ~ ıhnıallerini, yurdun her belediyenin en kısa yoldan tayyare münu:lebet ile T. H. K E aşk ani ğmın Sayın Umun i Fmdığın mahreç piya mel bu teşkilat kurmuştur. 

b~fllıda olduğu gibi yürümek suretile bir istik- Müfettişimize gönderdiği karşt!ık mektup . sa/arda istihlak kabiliyeti· Düne kadar fındık piyasa-

sı 'Q.. S T. h · U · · k k d sında muhtelıf propagan-
, .. 0nda da cumhuriyet raz yapması icap etmekte- ayın a sın zer nın yLi se eğerini evve· 

U .. ·· .. u A AA .. r tt" dalarla pala sallıyanlar si-
eti ele almıştır : Su, dir. Lağım yollarının be- çuncu mumı ı·,uıe ış la mustahsil olan sınlf 

la r. b b ·ı ekt · liıhlannı kınma koymak 
\ tıe, lise, transit i~leri- hemhal ıslah edilmesi la- ' ra zon 1 ec ır. mevkiine dü~müşlerdır. 

~al safhasında yürüyüp zımgelen kısımları ıı·ın Trabzon halkmın Ordu'!a al!tnCJ tayyare/erini hediye En verimli ve itibarda F d 
~ T k .. h ld 1 · ·h 1 m ık Tanm Satış Ko· 
•
1
<>r, en büyük ticaret 60-70 bin liraya ihtiyaç etmeğe muvaffak olmalanndan ço mut~ ass:s o uğu o an ıstı sa mmtakalaflnil f 

ı't ı u A M ··r, /'k b lh ~ · t k ı operalı ine dahil olan mus-
\ ~i~at davamız olan li- olduğu tahmin edilmck~edir muzu arzeder ve bu vesile i e mumı u eftiş ı mın- ı assa ' ar:ç en so u an h 1 

jl' \.'ııınizin artık gün me- ki, Belediyemiz için bu da takasmdeki vi/ftyetlere gönderılen teşvık edici yazıya büyü'ic sermayeler daima ~:sı~ ";~~ı;k ~~op%~~:::,,~ 
e ~l~~ olduguw na inanmış, altından kalkılamıyacak bir biıhassa teşekkür ederek saygılanmı suntınm . . fazla kazanç h1rsile gayri f' t t . . k d .. d 

."liy d ı r,- k Hava }(, B k meşru istifade yollarını ıya emınrne a ar yuz e 
<>tuz Limanın arka- i.ş değil 1r. ur urumu aş anı seksenini par .. o!.ar .. k cebı'-' \ • E M b' araştmrlar. bunların. basi u u 

l
t.1 , ll, Trabzonu Bayburt Hazır şirket, su yolları- rzurum e usu k ık ne koıyacaktır. Dig·er. piva-"' tıı ş KıOÇ ret apama ve ümıtsiz i J 

1
,l den Erzurum demir- nı açmak ve yapmakla .a==-=en. .......... nr ~ · "!!.__ telkin etme siyaseti başta sanın isteksizliğini ileri sü-

\;~ bağlıyacak bir şi · meşgul iken, Belediyenin OLUŞLAR gelir. rerek ümitsizlik telkin eden 
81 ~tfer mesel!sile karşı- de lağım yollarının islahı 

1 

Dernek 1 - Bu sene ftndık pa· propagandalar da zaten 
~ ~ 4 olacağız. Zaten bu işini ele alması ve beraber Halkevİ : ra efmİY,ecek / bu esas/J himaye karşlfiın-

~ , L~ç daha şimdiden ayan yürütmesi masraftan, tasarr 1 Holkevimizin Köycülük kolu l ihtiyaç azlığı yü da artık sabun köpuğü gi-
~ ~\, · d k f d 2. T~m .. .ı.uz Pazar g•iDiı Z.efııııosta 1 .. - -

d I Ut'all kendini göster- ruf bakım.n an ço • ay alı H.dıtrvımiz h.Jka faydalı oi· bır koy derneği kurmııya katar zunden bu sene falla fın- bi hükümsüz kalmıştır. 
ı' J 4: 'frabzonun iktisadi olacaktır. Lağım yolları mu yoluod.ı ç .. l ~.yor. Baş ..... n B vererek g ızel bir progrbm hazır· 1 dık istihlak edilmiyecek I Cemal Rıza Çınar 
1 ~... d k h lk t h Cemııl K:ırahan iyi niyet Srlbibi ı t y ı. k"' l h l ------------·•------------), ••tn muhafazası lazım işin e anunun a a a - .nmış ır. :ıı:ın ·oy er , .. ıtınısı 

ı. ~l'ı. l d . k l d k ç:ılışkcn ve 11lnlr.ıılıdıT. Bu itibarla iştirıık: cl'fı>c kleri d~rnt-k.e Hal- ı Dereden Tepeden 
't... "ti bulundu<mna gö- mil ey e iğı ısım nr a yo ~~it o- ktndısıoden bü., Ük bızmetler bek- kc- vi btitua koll11dle çalışacaktır. 
~~ da asla ihmal et- değildır. Elbette ki, O nok- !emek tıakrnuı:: ıır. Tabii uı. , mü· Köyiumhii bir ara yet topla· 

1 \ \' \'e behemhal ele al- talar dahi dikkate alınacak nevve·le in ) araımı ile olııc~lı:.tır yıp onları aydrnlatma vazıfemizi 
t.#~ ~ b "h lb" ı· w · 1 b toplu olerak yapnııyn fırs~ t vere-

,.o~ t 
1
.... aşarmış olacağız, ve nı ayet e ır ıgıy e u Ebed, Şef'ımız•n güz .. ı arma"'an· ~ q~ ~. l ır; c -,K ollin bıı hueket ııyrıi zaman. 

bt ~ ~~ 1Yetin şıarı ve cum- dava da halledilmiş O a- lımndno oiı i olan bu eser ı bc:r ~n da kôylu ile ş~.ıırlinin sosyal, 

,,,,ı9 'i~· hükümetinin esas caktır. geli~tirmek, yolunda lıızln yurüt elcoooaıik ve kültürel t.:maslıırına 
1 ~4. 1 Ycıpıcılıktır da onun Bekir Sükuti Kulaksızoğlu mek öd.:vimizı !>:üphesiz unutama. şuurıu olarak ycrdım edtcektir. 
ffl' • • yız. rlu bakımdan derne$!o büyük bir 

,( K d } } ğ kıymeı vermek lazımdır. Köylü·. 
~ ~ "' ..ı. * a ro ar ge me e Halkevıwizın vetimli çtılışma· mü:ıün oer nolctadan irşada 0 

~ 
tıtı.. d başladı larından biri de sinemasıdlT. Bu kad1r çok ihtiyacı var ki.. Bunu 
...... '"b.suyu tesisatın a oqll ş· · k d D h 1. S eserin ticaret düşüncesinden l.Zal: btı aibi temaslarla az zt manda krr 
L · lln bir mesele ile ımdıye a ar a ı ıye, ıo ,. 
~t l l yalnız faydalı olmıık için çu:ıştı· ş:ln.n ıK ıncc;uıiyctind1:yiz. Halke· 
ı-.. Şı aşmış bulunuyo- biye, Naha daire erioın üçer ve 
''{ı, l V K '•ıDa eaıin olııbilıriz. vimizin teşebbüsünü takdirle anar· 

, ~ : Yeni su, bütün lctiısat ekiiletı Uaş ontrolôrlü- 0 ken derne2'e bütün aydınlarımızın • rl ~ 'i~ sokaklardan ge- ğüniın bir ıenelik kadrolarının gel- Kim olduğunu bilmediğim bir alfıkDsını dileriz. 
.,. ~ ..... aıd .. ~ .. .. dıği ıınlaşılmıştır. zat geçen ıık"-am sınemnya aelmiş 
eti .t ·r~ '-~guna gore, go- y c. 

,,~ ttl • k ·k· Ruhı" Ural k.ondıılne bilet verenleri ıı·~za 
ıı•1, • ı şır et ı ı ay· "' 
lf bo f • B · ~dd t' b · j t db ı alıamıyacak: sözlerle k rşılamış. t ı ~ ru erşıyatı ıçın zr nu e e:ı erı s a u 

ıs ef )~t~dde ve sokaklarda ve Bursada bulunun muteber tüc Bu hereketı ben isimlendirmiyeyiro; 
1' ~ı ec: c.ırlarımz:ıdan ve G H. P. ilyön· yalnız şu kııdar aöylıyeyim • ln· 

r ~,.~. 1,ıne ve döşeme 
"41 kural üyesinden B. Ruhi Uzal san evisıin içine söverek mi gırer ? 

~d1,. e meşgul bulun- dün Ankara vapuri ile lstanbul· 
'.ı • F k k Bu münasebetle gösterilmekte 
ıı:. • a at şir ·et dan şehrimi:ze aelmiştir. 

'4 i • olan "La dam o kameiyn,, Iilmıoi 
~i1.ııL·ıçıienden çıkılmaz faı"k Erer .. .,ıq görmeyi tavsiye etuıedeo geçe. 
ltlCl'kt karşılaşmış Giresun eski liman reisı Faik nuyccwğim. Methur İsveçli Yıldızı 
~l>ll ildır ki. O da la- Erer 30 lira asli maaşla Ttabıon Dı.ımafiıı'in şaheserinde aeyreta.ıek. 
\~ a;ı .. tneselcsiclir. Bu mıntıka koı:atrolörJvğüne tayin ııııı•nla müııtc na tesirler uyandı· 

1 agım )'Olları me· odılmı• ve gelip İ§C bı1ih\aııftır. rıyor. 

Kızılay haftası 
12 Haziranda beşlıyan hafta 

bütün mem!ekette Kızılay h11ftuı 

idi Bu münasebt>tle bir fıkra yaz. 
mıştım. Kızılay Başiı:anlığ'ından 

aldıjıaıız bir mektupla Ögreoiyo· 
ruz ki, Trabzon mcvsi01 hususi
yetleri göı.öoiinde tutularak hııf • 
ta burada Eylül ayı soAunda ya· 
pılmakta imit· Biz yazımızı umumi 
şekli ~öz önünde tutarak y.ı:ıDıştık. 
Hem Kızılay& yardımı her hafta 
vo ber ıı:üa düoüıu:cck de2'il miyiı? 

Malumu iğ lam .. 
Ve dahi aıalılm olı ki, günün birinde mesela bulutların üstUne 

bir sandalye koıı:sa ve oraya çıkıp oturabilmek için de bılgi ve me· 
haretı malısuıaya ıulik. ve sabip olmak. iktiza etse, fakat baun bu 
çetınliklere ra~meıı me:ı:kür sandalyenin mühim veya muhımce bir 
geliri olsııı ve yediden yetmişe herkes bu mev&:ie suud için kendinde 
aı.fa Ve k.ııt'a iktidıtr VI) salahiyet röremese. madamki mühim veya 
mühimce bır i'elir kaynıı2'ıdır, müddeti ömründe bir metrelik dıvıır 
atlama aq veya seltıen santimlik yerden sıçrayıp geçmemiş olmasına 

ra2men, o işin ancak ve ancak lce::ıdiıi ehli olduğunu ve bebemeh l 
o sandalye üzerıne ltc:odisınin auud ve kuud etmesi lazımgeldiğini 
musırtao iddia edenler de bulunmaz do2ildır .•.. 

Ve yine malam ola ki, usanmamak bir vasıf olduğuna, ve ki 
nederse desia, uslanmamak dahi relc.lam ve iştihar itin csııs tutuldu-
2una ıöre, daima hadiııelerdeo iıtianc: ve iıtıfDd~ye çalışmanın, o 
mevki olmazsa beriki için savaımanın, o da olmazsa bir üçüncilsüne 
baıvurmanın ve nihayet silıilei badısat pe;ıinde UHnmadan ve uslan 
madan durwayıp koşmanın ıı i ç de hGtalı bir hareket olmadıR"tno bni 
olanlar ve herke.ı ne der:ıe: desin . b ı kıınut ve harekethriode , a h 
ue kat'a fari2' olaııyaalar olduğu gibi köşesinde vakur ve mütevazi 

duranlar da e~ıilt de~ildir .... 
Amma diyecı:k:ıioız ltı, aşağı yukarı .ıynı tipin t vsif ve tarıfı 

olan bu muta aalar, gayri mlh1'nu!l bir ifııdesi dı:ğil, malumu iğliimın t!l 
kendisidir. Ezer böyle bir hultuın vdraıek: istersen ey ııziz ok.ı.yucu. 
onu bana sormadan ve beni Du gibi i~lere kı:.rıştırmadan kendi hül;-
müon kendin vermeli, ve " Halep uzakta ise ar~ıo meydanda ,, darbı 
uıeselinrı ittibi:uı iıteditiao akıllı, iltedı2iao deli de ~li·i:ı 1 

Bıki · • • • , 1 • , • ...... Soıuı bir b•ıkı Küa. YOI..CU ... 



"Mı.sten N"ı e s ,, 
Bu ıtıel yerden uıaklıştrken, 

~trafımızı saran KöyUUerden bl· 
rlıl, ( bir kabHmlıl içmedea 
gltmemeliydinlı. ) diyordu. 

7 
ilk n11<trd" snl119ılıyord11. Bey11 
badınllı. bol ve geniş pene8-
rell köv evlArlni itiraf ederim 
ki, ilk defıa gıunyorrluk. 

Boztepe bu yaz Mulhakatta İskele v Çöm ekçi sahilleri 

şenlenmiyecek mi arısını pis ikt n g çilmi~or . ·ı ··'"' 
Boztepe yolunun Baledlye Öldürdü Yolcu iskelesinin eşya salo ga;mur t.ıe gunes tesrrı e ta 

içten gelen !m aruya, nli
mlı cevap verdi; 

DönDşte, dönüşte içeriz ... 
Otomobill~rlmlz hareket et

mtıtt. Hım blr ıaeyllden lndl· 
timiz 11rada ayaı ıHi f11t11or-
duk, • 

( hterseoiz. sıtıa kakao ha
ıarlıyahm. ) 

Bıı son teklif berkeai hay
retle karışık bir dQf lloceye 
11vketm1,u. 

Betlkdnzoona epeyce usak 
bir ko1nn.ae takıo .• 

Maabazı, köyQn halinden, 
köJIDlerio aaabUıallerdekl H· 

U vı akıllıca aOıharlnden, tuır 
V8 hareketlerinden kOltUr n 
f OrrQ tlırıcelerlaln H lktfaadt 
nrlıklarınuı baylı yQkıehilll 

Çı>k gurur verici i'ltıbıılarlfl 
Akkile'den sonr11 ( Hublu) ya 
• )ğru llerllvoruz 

Arkı•ı bıraktığımız JOllaı 
tlh ıtılçhrrn koyu yıııllllklerl 
içinde Ub bir köy a.laln dô· 
nemeciodı k11lllyor ve fakat 
n Otıde bir sicim gihl yerde 
ıaraoen diğer bir pıtrça ile bir· 
lış~rek ur.unluğu•daıı bir şey 
kaybetmiyordu. 

Otomob!~rcrl:ı;lz, çirt köşk· 
lll bir~r asansör; durmadan, 
•ial111meden işlivor, iF llyMciu. 

Bir aralık öyl .. Mr düzH.lğtı 
geldikti ki. baruı içl kır el· 
çek l rile d. lıı bir tepsi gibiy· 
dl. 811 tepsıden, Tabi ıtın lkra· 
aını doya, dOJd içtik 

Çulha 
- Sonu var -

Halkevinde Hamidiyeliler şare
fine verilen çayda başkan C49mal 

Karahanın verdiği söylev 
Saygı Değer Misafirlerimiz 
Hır ıene autat ıl1aretlerlnl 

yaparak denbl .,.. tlealıcileri 

çok ıevea Trabıoa halkını takip 
•ttlklerinden duydukları ve 
blltıı111 IUtfen kabul bu:rurduk
ları 11por sabuındıkl karşılaş 

madaa •e 1alonumu11 'Verdikle
ri ferefden dolayı Türk bahri· 
J•lllırlrıl1 ırenç elemaolarıaı 

n ku•an•Hını lçtea ıelen 
tıtekknrlerimlıl ıua•1ora1. 

ki bizler sizleri kendimizdea 
tefrik etmiyoruz. '.K"'nl1imlzi ve 
sizi sevmek bahtlyarlıÇ?ınıt nal
liı. Kemalizmin •~ fazlletk!r 
lımıt lnöoüaü eserloda-ve ese· 
rinrte memleketin Pn i vi koru
yucularmdan olduQw uza hiç 
şGpbe etmiyoruz. Qoır ç talebe
lerin yetişme ve yetiştirilme 

tarzları ve bedeoi kıı blli7etlerl 
bizde bu l111ını it u vvetıendir
mlştlr. llalkeTlnln bu kQltUr 
mne11eaamiıin 11ıc1k havasında 

ıizl bfr kere d11h11 se'imluım. 

tırnfındaa yapılmakta olduğunu nuna bitişik olan saMl krsmrn- kaybetmiş, müzmin •ıtma /ıCJS 1• 

k bl Akçaabat (Husu11i) - Kazaya dan seyirciler için konulmırş lrg~rna tutulmuş bir insan çehr. 
h•ber Yermlstlk. Pe z r '"'' .. · merbut Gozovıa lcoyünde o~mın, b k d B'l · 'b' B · '- l d"' 0 
himmet lst\yen bu yolun toml· bir kaç tane an t.ıar rr. ı · sı gı r... u, tsK.e ege a ı kıt. 
rl hPnllz bit'Tlemiş olmakla he k11rısı Gi.ilfidnr.ı ölJürmüştür. hassa limana vapur grldiği gün yolca/ar için fena tesir bıro kfd 
raber raı'llıyet de maııleser dur- Bu hcııusta yıpılaD ta kikııta /erde seyircilerin istirahatı için cak kötü bir manzara a~n:a ,, 
muştur. fÖre hadise şöyle olmllş: çok güzel düşünülmüı ve bura. buuber reklam $ahipleri ıçt~ er· 

Osman bıyıkh bund11 n dört /ara b(lnk kanulmuşiur. Fakat bir zarar değilmidir ? Agrır g} ~ 
Buıüne kadar Hoztt"penln yıl evvel ayni ltöyden Yusııf kızı bir adım ilerisi çöp ve pislik de B>/ediyenin otomobil tarı' ,ı 

yolu yapılmış olacak ve Brız!e Gülfidnııla ni'dhsız olar k birleş içinde olduğundan ve hiç bir oar. Bu da [zamanla gaıılfS• 
pe Belediyece fcıara vfltllccek miş dört ay evvelisine k:adnr temizlik yapılmadığından bu okunamıyacrık bir hale t ı;ı1!. 
Ye ıtaçlar seriD yapnctk çağa bir arada y şamak:.~a ilı.eıı bcr bıı • l,arıklarda bir dakika dahi isli muhteviyatını anlamak için 
gelmf'dlklerl için ş~mslyeler gi bir ıobept.·n dolayı aralnrıncia rahat edilemez. f11i bir maks1t Un kullanmak lazıml ~r 
cıiikllecekti vo bu ray otobnslel' ~ çlmııizlik bn•lamış ve Gülfidan 1 b Merdivenlerden pkarktfl , ., ,.. t.ıe güu İr dü:,ünc~ ile dlzile1t 1rıı· 
işllyecek.ti. Oomıını terk ederek:: o köyd n l.ankların olduğu yerde temiz: posla kutus ile karşrla$ır' Jı 

Cısmlin eıki ~serlerden ol- Ahmet oğlu Mustafa ile münaııe bir hava ve ma•1zara bulamadık. Bu da size o müieuazi köşes -el 
dutu için tamamen meyd nn bete l:.aşlar.ııı~tır. Buna tahammül tan sonra yapılan işin ne kadar 30- 40 11ene hizmet ef!ijİ ki' 
Çıkarılması malı:s11dile "trafıo- edemiyea Oswıan Bıyıldı, 1'i yaş- r d ,_ herkese gön'inrnekten. utaorrı" ray asız, nat/a zararlı olduğu ld h · · 
daki odslardan isttrade edilme- larında oldu~u 11öylenileı:ı GüJfi nu ilk bakrşta anlamak kabildir. 0 aeu J ıssıni t.ıerir I 6f' 

B d so"'uk danıu O'eçti~i yolun bir t rafo:ıa j k z d h skelecien Çömlekçigt MI 
ıl düşünülmüştü. uı ı f\ "' b g s ·e e en şe re dn.ha girme lan genigol üzerinde bütiirı sa

1 Sil, Kisarnı m11den ı:ıuyu peynir saklanıp bek lemi~, tam bu •ı· den gözlere batan bir kaç kötü 'ı ı 
d G .. lf d k O boyu ta bulıtuya kadar P1 

ekemek satılı caktı. ra 8 u 1 an geçer ·en man manzarayi da kaydetmek lazım. · · d d' 
ık ıh pusudan ateş ederek karuıını öl- d E l ıçın e ır. /1 

Belediye reisi, hıı ın • ır. şga •a onundan çıkınca Elbiselerini bu/a.,ık ka~,, 
bl b 1 k dürmüş ve derhal mıntnk:a ı bu· 'b' v ,. f ''' tiyacını temio eden r azır 1 ayna gr 1 lam n.arşımzda bir üz,.rinde i~tff edenler /alrtfTI ~ , 

1 f r lunan Şinik kıırakoluna t . lim ol- ( b ""'' yapılmadıktan sonrtı yo au ı- yazı gorursunaz Yeşil yurt aktıaı brı rnhilde deniz brJ"~ 
i mak suretile keyfiyeti ihber ey- L k ) v d · 6 

yeti de tablatila gevşer, cam o antası n.ara entzin bu erı alryorlar. E oue!<i bu mırıld rıl 
de verilmez ve Ş('tnslyelerde !emiştir. iyi lokantasına ait uklcim ya· yıkarımayı nıeneimelidirler . .Yf. 

d i ı Kaza Jandarm komutanı ve dikilemez, diyor Evk f e res z1s1, on beş seneden bC"rİ kar. ra .sahil temizlenmeli ve f)~ı 
Müddei Umıımililc hadiseye el 

de dteer tarartaıı harab11e ter- koymu~1ardır. ıs-6-~39 Sarhoşluk yüzünden mendne yotu ue birleşen ·J 
kedilen od::lardan i tlfade edil cnddesi parl.:.e döşetifr11e11~ 
meslnc mırniler ihdas eder. Deni kazaları biribirini bıçaklamışlar Yağmurlu havalarda geçit İ 

Halkın her sene ahştı~ı ve Akçaabat (Hususi) - Nefsi miyeTl bu caddenin gr.nid:~ ~ 
ıkın ettiği Kal'a parkı bu serıe İki kişi kurtarıldı Pulathane mehalleııinden Çolıık re yakışır iir lıale getırt~ {' 

kapalıdır. Deoiıi gör m ruıgArlt bir kişi bog" uldu oğ'ullarından Salim oğlu kasap ihmal edilecek ;,ferden Jtl1~ 
daha bl'lşka bir yt rırnlz yok Ali ile Sarı köyünden Must fa Limandan bakıldığı eama",.I_ 

1 b. A:Cçaabat (Huıuıi) - Koza1 • oklu Mubittın Kırcı Mersin köyn rin yarı çehresini hu meni'"· En mnsait şartlar a tıım ır 1 " · l U b ğ'ı Geliya k.öyündeo iki deli- niln (Meııebet) adı verilen kır görüyor•z. Manzara gayet ~01.11 meilre haline getirılınc>s m m- L 1 L • ı · 1 ,. 
ır;an ı ıı;;ı.s ··aya ge raış er, yüzmo · · d k · ı 1 Jk ı d' ı:::- k t k · '-rJ k8a olan şehrin bitişiğindeki p;ınayırın e ra ı ıçer erı~en a o uıı ır. ra a u:ıa tan sizı • 1JJ 
bilmedikleri halde beygiTlerinin verdiği tegİr ~e c•s.ıretJe biri kendine doğru çekttn Çöffl ; 

BnztPJ>e yaylası en mPşbur scıy. sır ına biocrek: denize .. irmişlerdir . b' k f h ı a 
d d • ırılenne a a tutmaya b şl:ımış· sa il erine bi d tıttC fıyelerimizden daha hnva ar ır. Bu ııır .. dıı ber nıısılııa ikisi de r u ım a l tt 

B g-zel yerdea geçmiş se lor, sen in benim dt'rlcen gi'zlerı dandzğrnızı anlar ve derna ~ 
U u · hayvanların sırtından suya düşe- k le k d ''f '· ,. .. neleri mevzubab3etmiyeırek. ar. araran i i ar a ıış bıçnk.larını ne" usunuzu fr!vkif edert'<, I 

1 ·r rek beygirlerin boğazındaki yu çekerek yelı:dlX-erlerini muhtelıf mak., uzaklaşmak istersinıt -d' 
tık bıından sonra nlçın stı adP " 1 rr 

lara 11arılmışlar, boğulmamak içia yerlerinden yaralamışlardır. İşle- Is tan bul otelinin a/lırı•~ IJ. 
elmlyelim. Belediye ile Evkaf çopalıyorlarcb. dıkleri ıu9a dair tanzim edilen lük yığınlarile dolmuş, 1 u1 

arıımdıı "ıkan bir aola,ınazhk B ı d b" · b. ı~r.ı" 
y llll ar an ırı son ır gay· tabk.ilcat evralıdyle bıçakları c. fena kokular saçan bir e·" 

Ytızllnden ve Evkatıo da h.!!lk ti b yg· · · d d · ı ~ 

TQrk tarihinde Oa nrml, 
bah,.l7elllerln leunt Yızlnde 
41eoiıollerl ılzl aördQkcı tarihte 
ıeyrettlğlmlz halın 'fe lıtlkbal
da da 'l'tırk deniıcllerlal• ne 
J••ın uu•ur n ıulh ~ıkclıl 
oldutunu görOyor, H bana 
lmaalı lnanıyoruı. Trıbıoa hıl· 
kı bir taraftan çetin .aaeıar dl 
ter tarif t111 en~ln dalgalarla 
mtıbıt ICarıdınizl• bir keaarı· 
11a ııkışmış, hayal ve lıtlkbıll· 

nl dealzde aramak mtcburl1e· 
Unde kılmıştır. Bunun için Ka
rıdealıln deniıci eY14tları eakit 
vı, .. kla bir denlılo 11tbındao 

zlJıtle COfkun dalıaların araaıa
dı •tcadelıdea deri• bir ıeYk 
da1u:rer. Ve itte bun•a içindir 

re e, e mıııa • yar ımıy e Mıiddei Umumiliğ'iııe tevdi edil- yer ve kayalıklar t.ıardır. I 
-------------ı meDffttılına icap ediyorsll knçnk "sahile k dar aürüldenerel: kur- miş, kendileri de Me uleket Has. ları da temizi t'f [' çÖP 

Ak b t Of bir fedakarlık yapmımasıodao d ı_ e 
1 me 1 Jı çaa a ve tulomş, iğer arudaşı oldu~u tabaneıine ııevkedilmişlerdir. hallı olmaktan kurtarıılını,..a J 

dnğau bu D-'tiC'! balkı memı:ıun yerde lcalmıştır. Etraftan bu mü· ·-------------· ağaçlandırılmalıdır. __,/ 
hükümet konakları etmiyor ve Bebdlye Ue EYka essif kaznyı ıazea kasııbalı bazı ayıltılmı~ ve derhal hamama nak 

fın elele vererek halkın, umumi ı d h 1 •- d · · d ledilmiıtir. Beygirinia lcurtar:lma· Nişan I ı·nşaat parası geldi ırenç er er a ıı.azaze enın ım a-
menfaatıoıa dQşüoQlmeslai bek. dıııa koşarak hayvaniyle caoaız aı kabil olamamıştır. 

Ihsan Kemter kerİ p 
bayan seniha ile CtJ~ I_ 
riyet Halk Partısı ikinC1 ·~ 
releri Fehim Tuzerin tı 
merasimi eve/ki 8 1 

Akçaabat ve Of hikilmet ko ,_ıe_rı_i.;..yo_r_. ____ .._ _____ l bir halde aahile çıkarmışlar ve Bu valt'adaıa bir rüıı ıonra 
naklarının iltıaal inşaııı için behe· Derede yıkanırken vakit kaybetuıeden boğ'ulın deli- yine kaxaya bağlı Kalınima kö-
rine oa beter bi11 liranın 9~9 ve kanlıyı baıı ,ağ'ı kaldırmışlar vo yünde lu2'la iııınlinde çalışan Trab-
bakıyesinin de 940 aenu ndea ve· boğuldu bu suretle kar.aıca oirikmış deaiz zonua Kzrlılt köyünden Hasan 
rilaelt üzere hemell multaveleye Trabzoaua Karlık köyünden 1ıuyunu boşaltmaya muvaffaıt ol· Ali iaaiade bir işci yüzme bilme-

! d H K 1 · l d · d · dihi halde denize airmi" ve bo-batlanmaıı ve on beşer bin lira 17 yaş arın • uan a anıma muş 11r ır, ayııı z man a masıı 6 • ,.. 

hk: tabaiaatıD mahallerine rönde. clereaiade yıkanırken botulauş v• aua'i teneffüs ribi fenni ihti ğolmuştur. Ceııedı hulunamaaııştır. akraba ve yakm tanıd'l. 
rı huzurile ıcra edi/ıfl~' rilaeai Nafıa Vekaletinden Vili ve c~aedi o civarda daliaların yat tet:;,irleri de ihmal edilmemiş· Gerek tahltik:ata ve gerek cesedin 

Çifti ere saadet/er yete teblit edilditi haber alın · çarpışile deaizia lc~narında bu tir. Bir müddet aoıara botul- bulunması için araştırmalara de. 
aıştır. luDmuıtar. mut, c:ınsız köylü yavaş yavaı vam edilmektedir. riz. 

,. a..a:bla:.:.~----=-=-a:::t::a~~~~--- a;ı 

ı Y eniyol' un Edebi Tefrikası 1 O ! 

1Karadeniz1 
1 Hikayeleri ! 
'- • * Yazan : Hayrettin Ziya * ,._. ti 

Hoş bulduk ağa. 
Ne var, ne yok? 

- S~ğl~kl~r .. H~rşey bildiğin gibi. 
lsmaıl ıınıı ıınsı gülüyordu. 
- Ne o üstünü başını düzeltmişsin. 
- Dişimden, tırnağımdan birkaç para artır· 

dım da ... 
lımailin alayla gülen dudakları arasından tak

ma dişlerinin beyaz çizgileri göründü. 
- Borcunuzu ödiyecek parayı da biriktirdin 

her halde. 
Duraunun başı omuzuna düştü. Yutkundu. Ve

recek cevap bulamıyordu. lsmailin sesi sertelmişti. 
Belini biraz daha doğrulttu. 

- Piyasada para kalmadı. Fazla bekliyemem. 
- Ağa J Kusura bakma. Bu sefer de uzun boy-

lu it yapamadık. 
- Dinlemem ben. 
- Gelecek sefer portakal götüreceğiz. Umu• 

dum fazla. Borcumuzdan birazını öderiz, 
Kahvedekiler kulak kesilmiılerdi. 
- Dinlemem ben. Para isterim. 
İımail, Durıunun biraz daha yumuşamasını, 

1ılv~nı bekliyordu. t)Daimı bayle yıpırdı, Za• 

vallılar daha çok acınacak hale düşünce o gururla
nır, azamet peyda ederdi. Mavi gök tasını, sonsuz 
Karadenizin yeşil örtüsünü, tepelerin zümrüd bakış· 
larını yarattığına inanırdı. 

Dursunun da sesi yükselmişti. Alaylı gülüşlerle 
konuşuyordu. 

- Olmayınca yaratamam. 
Beyaz ineğinizi satbrırım. 

Hacizli zate~. 
Hapse atbrırım. 
Parası olup da vermiyenleri oraya atarlar. 

Param olsa alacağını bir dakika tutar mıydım l 
- Baban tarlamda çalışsın. Sen takalarımda 

tayfa ol. Günlüklerle ödeyin. 
Delikanlının beynine kan sıçr mıştı. 
- Biz senin satın alınmış uşağın değiliz. An· 

ladın mı ? Sende değil kabahat; bizde ki senin gibi 
namerdin köprilsünden geçmişiz. 

İsmail, bu hareketten kızacağı yerde gülüyordu. 
Dursun geldiği yere doğru hiddetle yürüdü. Ba

bası da onu takib etti. 

Dursunun gözlerine uyku girmiyordu. Sağa 
döııdü, sola döndü. Ancak sabaha karşı verdiği ka
rardan :sonra uyuyabildi. 

DüşUncesini babasına açtığı zaman ihtiyar şa
şırakaldı. 

- Dün istememiştin. 
- lsma.ilin aqamki sözlerinden sonra kararı-

mı değiştirdim. 
İhtiyarın yüzünü acı bir tebessüm sardı. 
- Pişman olmıyasın sonra. 
Delikanlı cevap vermedi. • 

Dursun düğün gününe kadar İsmaili gö tJI. 
İki kere daha sefere çıktı. Birinde fırtınaya tu / 
lar; perişan döndüler. İkincisinde piyasaya ço"tl 
geldiğiııden portakalları para etmedi; ucuza sat İ 
Payları da o nisbette azaldı. Her gidişte kasa; t 
geri dönmek istemiyordu. Geminin seferi olIJJ f 
rada kalacaktı. İçine çöken acı, köyde kollarıll~ 
lıyarak gezmesine mani oluyordu. Evlerinin Y~;J' 
nu tırmanırken göğün maviliklerine doğru yll 1~,r 
bu yeşil tepeler arasında bir karınca kadar u~S ot 
nı bir kum tanesi kadar hakirleştiğini zannedıf 

1 

B ~ı · "k t d-y.. h ıırlı atmazog u gemş mı yas a ugun a 
yapıyordu. Kızını Dursuna vereceğinden pe1' · 
nundu, Bu evlenişe iki tarafın ailesinden baş1'' ~ 
nan yoktu. Köylüler, Dursun un bu topal, şaşı 1'l 
tediğinde bile mütereddittiler. 

. •IilJ 
Düğün günü geldi; ~attı. Dursun, Is~.aııı~e 

vet edilmesine muarızdı. iki taraf bunun ınuı> 1'
0 

siz bir iş olacağını ileri sürdü. Danıştıkları ııJJ· 
lar da aynı fikirde bulundular. Nihayet çağı~ilJ~ 

Düğün şe.ılikleri sahilde, kumluğun ger;s t i 

meydanda yapılıyordu. Civar köylerden geleP ;.~ 
dı. Daha iki gün eve-linden karaya birçok ka JJ' 1 
kilmişti. Büyük üç ağacın alt dallarına radY0 ,t 
baları asıldı. Takaların üst yanında yer yet ;r J 

yakıldı. Hafif denmiyecek derecede esen riiıg 
lerin mağrur başını karaya doğru eğiyord~~ 
oldukça yüksekti. Seyrek dalgalar başlarını 
çarpıyor, hırıltılarla yayılıyordu. 0,t . k• Herkes coıkundu. Kemençecı yerlere. el 
ğitiyor, ayaklarını oynıyanlann ayaklarına u/ 
ve halkanın içinde ıüratle daireler çiziyor ıl• 

llrkııı var _,_ 

,.. 
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irbirimizle iyi geçinelim1 Üzümden halis sirke Hayvanlarmızı Salgın 
H.,. ıeçe11 giin, tlang•

"- 6ir az dala ı tlaraldı;ıru 
't feçia,,.enin 6fr icat tl11ha 
'°''•ıtığını ıöıterigor. Bu· 
aa-, lcadar a% sıkıntrltır, 
~ ıorl•lcl•r ııçirmedilc. De

fle/aluımızı 11, memlelce 
"-'ıı11 v• ••r 'ıiımızın 6ile 

lilcege diştiiğii ıanl,.r 
~· uz•lct• tlejiltlir. F.a

lta,,.ıiols••. onl•rı at-
ık. 

Dang• ••rinde d11rı11gdı 
olcbı;a ıırtl• •ags••· 

•rtı/c b•c•ğımı•ı •zatır. 
I ıeniş 11e/es •lırtlılc. 
t nı gezer!. Ö11ümıi•· 

IÖrcceji•iz tlah• n~ ı•· 
iıler oar .. 

8a çeti11lilc.leri 'üıiııenk 
i111;. 11• oluc•lctır .• tlige 
llınaızı z•ııf :•lt••m•lı· . 
Biz 7 irlclcr. ••aıtcn, çc• 
leler iıi•tlc goğral•aş 
11tilletiz. U jr•fiıjuıuz 

•orLu;u int•n lcarvetile 
foptıjınııa •fl ••pmCll · 

• iıin 11eticesintle11. ile
n •• lcentli ıücii•ii•· 

•111i11 olm• a•••lile 
•• alıımıı ''' ntllleıiz. 
İ• ıitme;a 11• la•••I 

ıliing•11ın 6ize la•sım 
·;; ,.,.. tlıi11lcü ltıfltı· 

\ ı n•ııl IJ.ıar•ııtılc. 
6-ılatlıjı•ız ille •• ,... 

top•mıu tüf~ji1flliz 111i t•ardı .. 
Hiç iir şeqimiz yoktu Fa
kat üıır~Jqıefc için lc•flOelli 
bir ıilahımıs vtırtlı: Çıinlc.ü 
imanrmız kuvvetti idi. hep 
el ele, lcol kola güra§ordıılc. 
Bir millet içi11 iandan Jaha 
6ügülc 6ir ıilih •l••r m• ? 

Dünytı dar•ltlılcça sıkın 
tı çoğ•lııbilir. F11lcat onları 
hır halJ• atlnt•caiız, huno 
eminiz. Yeter ki krıv11rtimi
H inoaalım 'Oe kol kola 
gjrüıelim. 

De;ari beş pmra etmigen 
en 11/alc 6ir mes 'efe gıizün
tl~n 6azıın görügor•z l~i iki 
Jı:emş• 6:/e ôirbirine ti iyor: 
scn/c.i tlimrpıgı paglaı na;a 
çılctı lar. 

El ele. lcol lcol• gürü
melc • .,, oel4i lcomşıılulctcın 

••#ar. Dt1le• lcomı•lujıımus 
tla 6ir6irirrtizle iyi ıeçine 
mezıe/c yolları t1e ~tzrlo.rı 
uzun •• lcerlc.unç hayat gol 
cal•i•muzd• nasıl Mava/. 
/•le oluruz.. 8a golcul•i• 
ıögle llU"alcalım. ıadece, g•· ,.,,,.le içi11 bile İ11Mnl11.r •ir-
6irii• ;,, ı•~rt111eğe ıaec

Hrtlıırlar. 

K omş•lulc h•lclcı ço-.~ l>ii
ıü"tiir. Bu lıalcikatı ıin tlige 
.. .., .nı.,., ••• ,.,.,, •••• 1c. 
lı,,. olllUI I 

Cemal Karahanın 1.öylevi 
~kevi sinema salonunda Kı~ Enstitüsüaün 
~erdiği veda müsameresinde Halkevi Başkanı 
(4111lal Karahan tarafından irat edilen söyley 
~" Jinlegicilerlm : ı •i hiç sılcmadan mühim bir hah. 
8, alc1.,.. Er..tltanün bir u tema• etmrk i.tigorum: Yü% 
~ ın-.ai.lnin bir lcı•mını binlerce gıl eflWl Orta Asgada 

'de gör•rlcett Eıutitü· i bir cen•et vardı: w orada Tüı k 
larilıine w onan nHm· I azmı lıer bakımdan üslütt me

,..;h ger/eşmesine gagret d~niget lcurmuş her •alıad• gi/c. 
tJe hediye eden Sa~ın Üçüre- I selmiı %eval bulmamak üzre 

lftıfettişımi% Tüh•in Unrin gülcselmişti. Fakat 1 abiatın ha
.... ,,.lelcete gaptığı lai•metleri şin eli bu muhiti bir (çoralc ve 

Ve çok lcfgmeltar hem· çöl halin• getirdi, o medeniget 
is Uurin gülu~lc ıalasi· digarı 6ir serap oldu. 
ilden tlalaa neler belcle Orada ilk defa olaralc cemi 

oldufumusa arutmelc leşe11, medeni/eşen, iıuanlaşa11 
• ıuur/111811 Türk ailesi, ihtigaçlar 

~titd Tilrk aile ~hagatının lcarşısındo bu ihti~açlar~ . cevap 
LM'llıor kaide/erimizin dagan· wrmek için bedenı lcabılıgetlere 

"'1ci.imi amal esa•ına iıti- oe tabiatın erk.efe oe verdiği 
;"ıor, tabii oasifelere göre iş bölümü 
~ •A: lcatlınlıJının qifitttlt; gaplfllŞ aile rigaset hak.aka •o· 
~4:.darımısın inc.ralalar1'tda, oelti lc.odında ile.en sonr• bu hak 
~~ PGrmalc.larında, saflua erlcefe intilcal egltmiş ve bu 
~llda, En.titanün itinalı suretle nİ%11mı alemin esası ilk 
~ larını m4ıahede ederlun def..a o1arak Türle. diinga$ında 
~ ._ derni hir ha. tl•gu· dogmuştur. 

('t_ Roma hukuka, Roma mües 
~larırigelin verimli eser- sirleri Römüs ve Römülüs e/ 
~ 6a,ıntla halanaıe tEnstitil tanesi de en nilıaget ba sörıen 

4 A,.Jcaratla Tdrlcige•in Türk ale•inden sonra olması 
fla,llda tecrübe edilere/c., lıa .. bile Türk halcukuntlan ileti 
~-. Kemalizmin en verimli b'u etlilmiı vega ilham almı,ıır. 
;:"d•1t adtledilmiıtir. Orta Asgada sönen Türk 
7-~ Milfettişimizin enflni aile hukukunu ,eniden lcurup 
~ ~tli ve ıaarlıı ıö.Ie- lcurJWtlendiren ve onan becerik/ i 
~ için ha lıaı"'' mHe- uimlcar nazile, afif unsurlarını 
~--"'aı w 6u11an bu ,...,,.. gdiıtiren birinciıindea üstünlük 

'lerleırne•inin birinci ı•r- 1öslere11 Kemalid rejiminin fa· t,..::"4 nae.ele.ini de kentli %iletli lnönil ıehrahının bir lcolu 
1
'11 Enstitd•iu tule da bu mektebe daganıgor. Trab 

.. ,""•tile sagılı /aismdl•· sona kadar gelen bu hügillc go 
~tire/ •alaada e11 lcıım•t· lun üzerlntle Tahsin Uzeri se. 

sPtraııtır. ldmlamadan ı•çmig•lim, o bu 
tfflc,. Baıular, Ba11lar, golıut en 1c • .,..t1; ielt.çilerintlen, 

'-llai Aa/cı/dtintle ıi· ıtiNlolltrluın ilritll,. 01111 Hal. 

nasıl yapıhr hastalıktan koruyunuz 
Hasta, exik ve hamüzümden yakılan sirke- Köylünün ve hayvan sahiplerinin çok kork-

ler jyi değildir. İyice olgun, dolgun, şekerlenmiş tukları bir şey vardır: yeliştirmekte oldukları 
üzümlerin sirkesi makbuldür. Böyle üzümlerjn 

1 
hayvanların salgın hastalıklara tutulması.. Öyle 

tanelerini temiz bir icaba meseli bir varele ve- değilmi? Hiç umulmıyan bir zamanda bir bas
ya tekneye doldurun ve bir sopa ile iyice ezin. talık gelir, hayvanlarımızı alır götürür, bizi de, 
Sopa yerine, varsa eğer mengene kullanın. elimiz bötürümüzde, peşinden ba' tırır. Yapa

Ezilen üzümün şıras1nı kabın alt tarafındaki cak bir şey, bir çare bulamayız. Çünkü hasta
delikten çıkarın, alın ve temiz bir fıçıya veya lık salgındır, önüne geçmek zordur. 

.küpe koyun. Kapta kalan cibreyi yani posayı Hastalığı, olmadan evvel karşılamak lazım
iyice sıkın. Sıkılan bu posaya su katıp karıştırın dır, yani hastalık gelmemesi için, önce tedbirli 
ve tamamile su içinde yüzecek derecede dağı- bulunulmalıdır. 
tın. Ondan sonra bu kabı güneşe veya sıcak bir 
yore koyun, dursun. Ertesi gün tekrar posayı Alınacak tedbirler kolaydır. Bunlarla bir 
sıkın, çıkan şırayı evvelkinin içine, fıçıya katın. çok tehlikeleria önü alınabilir. Mesela: ahırları 
Kalan cibrayı arbk ya hayvaalara verir veya temiz tutmak, senede birkaç defa dıvarfarını ki
gübre diye toprağa serpersiniz. reçle badana etmek. gübrelerin birikerek fena 

Fıçıda toplanan şıra bir zaman sonra ken- koku çıkarmasına meydan vermemek gibi şey
dihğjnden kaynamağa başlar. Hava sıcaksa tam ler herkesi11 kolaylıkla yapabi1eceği tedbirlerdir. 
bir hafta içinde kaynama biter. Kaynamanın bit- Böyle yapılırsa hem hastalık korkusu azalır ve 
tiği, kendi kendine kesildiği görülür görülmez. hem de hayvanlar daha kuvvetli, semiz ve da-
içine bır kaç okka mayalık sirke katılır. ha sütlü olurlar. 

Aacak, bu sirkeyi katmak için kaynama G b b 
özünüzü iç ir zaman hayvanlarınızdan 

kesiliociye haclar beklemek lazımdır. Bununla ayırmayın. Ahırda veya yaylımda iken düşünen 
beraber sirkeyi katmak için geç te kalmamalı- düşkün olan, duruşunda, kalkışında, yemesinde, 
dır. Çünki fıçıdaki şarabın üzeri bir kabuk bağ- içmesinde. bir başkalık, bir değişiklik gösterea 
lamış olur ki bu da albndaki şarabı bozar. her hayvanı ayırın, işaretleyin. Hastalığa tutul-

Mayalık sirkeyi katmak zamanının gelip muş olması çok muhtemeldir. Bu 
1 

d · 
l d' . . 1 k k l d B. k" . k s ra a yanı 

ge me ığını an an1a k" o ~y .~r : ır ıprıtf yad ıkn~ daha taze ve yeni iken bilindi mi, hastalığın 
fıçıya daldırın, eğer ıprıt sonmezse ve ıçı a ı önü alınabilir Fakat hı"ç aldırış t · b" 
şarap ustten aşai'ıya ogru erra laşmağa aş- daha 0 hayv.:ını ve b ık· d d".. h 

1 
.. .. d .. b k b 

1 

· e mezsenız ır 

l k · k · k b·ı· · · e ı e ıger ayvan arınızı 
larsa o zaman maya ı sır esı ata ı ırsınız. göremez olursunuz h · · t J f ) b 1 

· k h I . . , epsıoı e e o muş u ursu-Mayalık sırke katıldı tan sonra ava ar ıyı nuz Çünkü hastal k ·ı 1 · 1 y I 
. d b" .k. .. .k 1 . ı ı eı emış o ur. apı acak 

gitliyorsa üzerın en ır 1 ı gun geçtı ~en sonra artık bir şey kalmıyabilir. Fakat her halde, has-
kabuk beğlar ve aradan 3-5 hafta geçınce artık tal k ·· .. .. ·· . h·· k... h b 

.. .. d·· .. .. .. ı gorunur gorunmez, u umete a er verme-
sirkeye doner. Don uğunü gorunce daha bek- · t I 

l. kti" d h t . b" k b yı unu mama ısınız . )ememe ı, va n e ve emen emız ır a a, •---------------------
güzelce ve dibini karıştırmadan aktarmalıdır. ı• • B ı o ı · B ı 
Geç kalırsa ve dibi karıştırılırsa sirke bozulur. YI a 

1 
e I a 

Fıçının dibinde kalan tortulu sirkeden de 
istifade edebilirsiniz. Bunu kalın keten bir torba
ya doldurup tavana asın ve süzdürün. Bu süz
meden akan ilk bulanık sirkeyi tekrar torbanın 
içine dökmeyi unutmayın. Süzülen sirkeyi başka 
bir kahla berraklaşıncaya kadar bırakabilirsiniz. 
Ve sonra onu da sirke diye kullanabilirsiniz. 

Kullanacağınız kaplar eıki şarap ve sirke 
kapları ise, sirkeniz tez olur, 

Eğer sirkeyi kuru üzümden yapacaksanız 
üzümü kaynattıktan sonra poşafı veya posası_nı 
ktıpe veya fıçıya doldurmalısınız. 

1ceui11İn •ıca1c mu1tiıtnd• içimizden Tabancasını karıştırır-
gelen ıönme:ı bi~ iıtigalcla alkıı· ken yaralandı 
laıalı111. 19-8-9a9 da AkçubadıD 

Siu ba güul gecetie bir KuzayH köyünde Feyzullah otlu 
settelilc varlığın olgunluklarını H ııdcı adıod• bir ıenç tabaocaaını 

doıa tloga segrettiren Eıutitünün 

kıg'metli Direlctörd Bagan Me
lahat Tırnakçı ue Baga11 Faha· 

met oe sagın muallimlerine /ç. 
ten gelen tebriklerimizi sunar 

Trabzon halkının o• ailel.erinin 

bu mektebe gelecek sene için 
tlalıa çok talebe vermelerini l•· 
menni •glerim. Yeşasın Trn.bzo-

""' 1'"9 lcıJltUı, 

karıştırırken ateş almış ve diz.in 
4ien •tır ıurotto yaralanmııtır. ..... -

Ölüm 
Muteb•r tüccarlarımızdan 

Ma imut Akeagın mahtlumu ve 
gaz.ı arlc.adaşımı% Çulha'nın ku
z.eni Hasan Akeag müptela oldu. 
ğu hastalıktan relıagah olmiga· 
yarak 19 ıaııntla olau;u halde 
gözlerini laa•ala ,.m .. aıt•r. Kt• 
derli •llul• ••Octlv dil•,,.. 

Memleketimizde tatlı bir bal yok. Niçin yok 
diye merak edenler var· Bilir misiniz, bal niçin 
acı veya tatlı, nefis olur. 

Belki bilemezsiniz. ben söyleyeyim: Çiçeği
ne bak ta balıaı tat, djye meşhur bir söz var
dır, bilmem siz de işitmiş misiniz ? . 

Bundan da anlaşılır ki balı tatlı veya deli 
yapan arıların, üzerine konup kalktığı çiçek
lerdir. Bazı ağaçların ve onlann çiçeği faydalı 
bazıları da zararlıdır. Sayayım da siz de öğrenin. 

Deli bal yapanlar: Kestane. kocayemiş ve 
Zifin çiçekleridir . 

Nefis bal yapanlar da şunlardır : . .6. rı otu 
Akasya, Anason, Ayçiçegi, Ihlamur, "F ranbol., 
Korenga, "Kır yoncası,, , Badem ağacı, Beyaz 
hardal, Söğüt, Şalgamcık, şeftali, Sarmaşık, 
Salkım ağacı, Tırfıl, Fındık, Sıtma ağacı, Kavak, 
Kaysı, Kolza, Keklik, Lahana, Lavanta çiçeği, 
Fare kulağı ve yoncadır . 

Bol fakat esmer bal yapanlar da : Çam, Ka
ra buğday, Funda ve Keçiboynuzu ağacının çi
~ekloridir , 
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Cinsi Mıkdarı Muhıımmm fiyatı Tuta'"l 1 eminat 
Lıra K Lfra K Lirrı K. --700 13 730() 9ı 50 

100 3 80 380 28 50 

9~7 8 •nthi Y) a i L: oku 

l t..ı dı ıı ı, Oıh~ı T stı'. 
urn mı z<ıyf ttinı ı>rıisi ,, : ı: 

C )ı d P." i ınııı lıUk.rr n Oi 
l •• ı ı <l.J o u .. u .. 
Y ,,, ırıır 11 dig .. ııe kC.yfı d<>o 

Hıosırn Oğl il Ah rııut Erbf v 
.er .- --• ----··~e 

Molıaliesi 

~ ,.. .. ' las '•' g ·· mlek satılacak 
Transit İşle· me fv!üdürlüğüdPn : 

1 
,... . · d 85 d D ' 1· T - J raı -;rt Jş' ln. sın e me..,cut l n ı?t t$ ' 

a-ief İç 118 lia"!.l l. stilt. göm/,,.ği müzayede ile: satılacokfı~· 
2 Mu./pmm"n hr.deli belı'?r dış lostik 400. /ç 20 ' 

Gö nll!k /5 K. rr·ş ıl sabile umarı 979 70 lirndır. 
3 M-:: rr.•J?da 3 Trrrmmz 939 ta.1 ildne raslıyon fd" 

zart si l! 'mü ç~·ıt J5 le İsbnd.e1 paş'! mı hallesind ·ki İl" 
t n bt , sı'1 fJ uapıtacaktı1'. 

P....fu1•akko/ te•rıinrıtı 7 3. 4 8 lira olup k omsigon içtmıa· 
znrlr n bı,. . .-:ru f armd ıdare 'l' zn sine yatırılması ltfz ımılıf· 

F z u m u•w f almalc isJiqenler ha gfüı işletme kortıis· 
l}Ol u rı mri ı Cf1 i ed /,i/i r l,·r. 

•J Tu i1>lerrn mezkur ~tin ve saatte işletme hı. tJd' 

swdaki ko n:sl ':fOn.a mfiraca.;tfarz rlan olurıar. 

-·-·---· __ . ______ 11_. :tJ~ 

çık · ksiltme ile idare Binası 
yaptınlacak 

EPZURUM İNHİSARLAR BAŞMüoOR
LÜGÜNDEN: 

1 _ ff ıç·.nk l~fe yrpılacrık 9937 lira ti5 kurıJI 
kt-ş · f bedel:i / 1 ırP bi 1'1.sı i '1Ş(I .tr aç k , ks;/tm ey e konal· 
muştur. 

2 ·- Mu•w,k'·.1t te' nin ıtı 74; ı'iradıp. 
; - f.' 1• 1th1P 27 6 - 9 {9 S ılı gürıii .fiaat f6.JO 

dı E z..ı u ıı / r' ı-ar! • .1 ı3.ı.ş r:ıii !tirlligü birıuswdu ttŞHl 
olu 10 ' /(Q'1"i\!)O!'Jd t yupıfocu/cttf'. 

1, .. 4 - Ş ttı m ler bedeli muk.tbilinde Erzurum 
hisarlar 8.ı~mtidürliığiin 1erı alın .bilir. 

5 - 1 ·telcliierm ek~iitm! için tayin edilen gün fi 

sn·ıt'n uüzde ı.5 güv<!11me paralariltJ öirliktı: Er ıur"j 
/n~;s n·for B' ş 11:.Zd1ırUiğı.me rrdrac·wtları tliin olunur. 2::,' 

.... ..- ---
rap 1 zarf usulile idare binası 

yaptı ılacok 
ERZURUM lNHİSARLAR BAŞf"iüoüf' 

LÜGÜNDE:~ : 
l - Tortu nd..ı yap h cuk l 1998 lir-ı SB kurııı ~;,: 

şif bedeıli idare oınası inşaatı kapalı zarf usulil s eksi 
,uege konulmuştur. 

2 - Muv .. kkat te 'mim tı 840 lirad. r . 
3 - E1.:.s1ltme 27-6--9-j9 salı gunü saaat 

da Er zurumdu fnhısurlar Bı.ışmudarLüğü bincısmda 
uıuntlıJ kom S!, o .da 9ap• ac.1.ktır. f 

4 ,ş,, ırıa 11 ... cr hedı:li muk .:.biiindı!. Erzurum 84 

miidü,.lüğii.1ıaen alınuoitır. ~ 
5 - İsteklilerin fo.yin edilen gün ve saatteın (f' 

saat ermel tcktıf mehtup!arıru makbuz: mukııbilinde Ji,
zurum /nh sarl"'r B<.şm.ıdür ügiine vermelı!ri postadıJ ol J 
~kmderın kabul .!:!!,~megr cı:gi il.an olan ar. ......J,:/ 

icar artırması 
Vılfıyet Daimi Encümeninden i ~· 

Husu3i Vfatıast!benitı Mcıhıttin mahallesi yeni sok~ 
duki J:) NIJ la maguzasını ı bir sc;ı~lik subik icar be~ 
fi olan ( 5.)) tira Ü• er irıdeıl L i gün tnti.ddctıe aTtır"''JI 
çıl,cu ı&mıştır. Muvakkat temin-.:ıt ı ( 4 1 J) kuruştur. 6.1 !, 
tarıhine. çatc:ın perşembe g.lllÜ saCAt 15 de Vwiget rtıtJ , 

:mncf:ı foplu1ır..C1JI' o.,m D .... ımi Er.cıimende Vu.ı lt:si .t/;P' 
l.t.A ... akt.r. !5!._ek ller'" J:.'r.cümetıe müracaatla rı, 2-::.:.,/ 

. Eşya na liyat eksi ltmesi 
lnhısarıar Başmüdürlüğünden • ~ 

V-pur v.: nwtcht..ın·cı gc:U.c.k "()l!!Ju. Tr ... bzondarı 4~ 
vuszta ll~ sevkolunac .k bıtcümle. mevat ve eş'-lauı itth~of' 
ı ıyc:mr. ısk.t::lı:ierden merkezdeki ambrıriara ıue bı: af11 /#' 
lardan i:ske.t:ıere ve arnbarlurın btrind<!n diğerine gtıP' ,_ 
cuk dı.ılulf n.ık. ıyat i~Lerı I 5-6 -5}39 ttırihi•den uib';,;. 
flft oeş gun •r;ıidd •. tle mfınakasu(Ja konulmuştur. b1~çf 
"' llrı ~··" tı .. ı.. m sırıt okum..ı.k. ve teminut ve dıpozilo ! ,,.,J 
laı ınz y d m .. k :çın ou müddet içinde ve petJ .<tl,.'

1
,,t 

uzn:de :lı.ı.e gt.Ttl.We musudıf 30 h.rzira11 cu na gürıll ıl' 
/ t do:: Tru!J .. 11, inh:sarlv.r B ış•r.ü:liir 1üzüne n1u rr· r.;~ ./ 
m ıe i ı 1t.in om ur. 4 ~ 

s ·ş artırması Jıli 
N v'i M.2 Kcpı No M.N muhammen be / Ha;zci elbise 

iş elbisesi 
Çapul~ 
iskarpin 
Gö.,,fok 

60 2 50 750 70 25 - .............. -- - ... ~-~---- __ 1:.~ 
250 

100 4 25 41.5 31 ~8 

75 I 20 90 6 75 
2 - Şcırlnamesi iıe,. gün M.ıarif Müdıirlüğii dairesinde gö ·üiebilir. 
" Eksiltme 7-7- 9_,9 ta<rihine rastlayan Cuma ga11ü s:lat 74 de lJ:ıf.Jrif M:i-

d:irltipii d.ıi esin fe mütt>şekl i komisyonca yoptlccaktır. 
4 - lı1urı kkat teı :nnt mikd :rı her ıwıdde hizu.$mdt.l gö .teri!•niştİT. 
5 - J~tek :ler tic ıret odı:sır:c ı kaı)ldlr olduğunrı dair belce görterieceklrr ,'i,. 
6 - İstek'iler 2490 num-:ıralı kanu1tnn 7 5 inci rn:ıd i;si uhJ:.amırıo giJ;·e muvakkat 

emirıat m:ıkbuz !llfı ve mektup1ar nı eksilim eye boş taı .. '1adan bir sa .t t:vv~/line k-ıd1r 
t11darik caec·k 'Ue ck:ıiltmt sa af ıdt! ko ""Tai>grm:t. i ~-az edçceklerdir. 24-:.:8-7 ..._5 

Mağaza 7 7 
12 32 300 ,, 

•• 
300 ,, 61' 21 45 .. 
357 ta rlarıı'"f[ Tarl:ı 9183 
Hıs::.ede 73 , 

Esvak Cami nrn ıı~ı 
,, .C/ ni c mı 
,, Go u o~ c.ı 

K ·vuk meyd.ır: A!.·ça';.tbilt 

Defterdori~ktan : ·t1b~' 
Yukcr ia cır.s ve evsafı IJD&ılı gt:qri l'"ıMktılierir. Jl--6-939 t:ıri/dnde'.'J:tıl'' 

ren bir oy içinde. bedeli p11şitı ödeumek .;artiie ve pıJ.:.urlı~ sureli!e millkigct ·e''oeftef' 
c-ı!ctır. Talip olanların bu müddet içinde yü: le i,5 teuıilıa.t cıkcalıAt ile birlik te I 
dw.ı lı · a m:ı.rac ...... tlM, , J-

ltııy 
ltııh 

'e 
.,. f. 
~,., 
oıa,, 

'1ıa17 ,,,, 
tavı 

~''" ~~. 
tıoı 
tf11 

'•h 
Uılst 
~e., 
~.,(/ 

~''"' .,,,, 
~Oo 


