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Şehre 25 Se izmet Edece 
Lağım Ieslşi. e, ___ -~ _epbüs Edil~y 
Belediye Meclisi Fevkalade Olarak İçtimaa Da~et Olunuyor 

~11\dık kooperatifi 
"•ler yapıyor ve 
t\eler yapacak 

Düne kadar büyük ser· 
'tıtye/erin elinde oyuncak 
~hiyetinde başka bir mad 

olmaktan kurtulam1f an 
''•kat Kıradenizin kıyı-

i,in hayatı bir servet 
01•11 Fmdık. bugün bütün 
'1tthsu/ devresinde kavuıa · 
"ıtdığı en istekli bir piya
~ı elde etmiş bulunuyor. 

111ın radikd/ tedbirler, 
Ny•sayı tam manasile na 
tt,,, olmak vazıyetini ka· 
'41tdırmıştır. Çünkü. mus-
ı.,.lil hiç bir zaman istical 
~termiyerek fındığı bira· 
~ ~e/ paraya tahvil etmek 
'lı'!!_retinden yakasını sı · 
... ,,,,~tlf. Bu halas vt1sıta

::_11ı. fmdık tanm satış 
:-"Peratifi olduğunu milii 

dayanan bir hisle 
'lltiharla lf ade e<l11riz. 

r•tif bu sene piya
milıonlarca sermaye 

~ lfti//l ve tarihi rolünü 
~ "'•ffakıyetle if • edecek 
~ düne kadar sahipsiz bir 
~ tlyıtte kalan mustahsil 
~lüye mesned olacaktır. 

ı lrooperatif teşkilatı. Ka 
~en;z luyılarındaki bütün 
~ hıu/ mıntaktılarında mus· 
\~•ile kurtar1eı elini uıat
te Itır. /lncak fmdık piya
~ •ı,,,,, mevzubıhsolan po
.::,• cereyanlarmdan mü· 
'ıt sir ve mutazarnr ol 
w, ltlaJc için kooperatife 
\. ltıeJc, kaıde<iilmek lazım 

' 

Valimizin 
idarehonemizi 
ziyaretleri 

Yeni ve genç Valimiz Os 
man Sabri flda/ dün refa
katına Emniyet müdürü ih 
san Güveni alarak bir çok 
ziyaretleri iade eylemiş ve 
saat beşte de idarehane mi 
zi teşrif ederek tahrir aile
mizle görüşmüş. gazetemiz 
iş/erile alakadar olmuş ve 
muharrir/erimize iltifBtta 
bulunmuştur. 

Matbuata karşı yakın 

bir alaka göstermek gibi 
yüksek bir inkilap duygusu 
taşıyan genç valimiz Osman 
Sabri lidala bu şeref veren 
ziyaretlerinden dolayı te
şekkür etmeyi tahrir ailemiı 
bir vazife bilir . 

Düa şehirde tetkikat 
yapan Valimiz bu sabah 

ta Partide çalıştı 
Valimiz IJ. Osman Sabri 

ltdal bu sabah Partiye ge
lerek Parti iş/erile meşgul 
olmuşlardır. 

Sayın Valimiz dün de 
refakatında şehır Mütehas. 
sısı M. Lambert, Beiedıye 
reisimız 8. dahri Doganay 
ve su ve Nafıa müht:ndı~ 

/eri re şehu işlerıle ala 
kadar bir kaF zat olduğu 

halde şehirde bir tetkik 
gezisı ydpmışlardır. Tetkik 
Jere ougun de devam edil
miştir. 

Umran bakımından Va
limızın bu tetkık•tınddn 
şehrimiz çok istifadeler gö 
ıecektir. --.. ~-

Maarif Şuraıı 

»- .._wwwı~ 

Ü. U. Müfettişlik 
bürosu 

3 ıir.cü Umumi Müfettişimiz 
Sı.ıg'n Tcı lı sin Uzerin bir kaç 

gürıe kadar Doğuda tetk ik se
gr.h u tına çıkacakları öğrenilmiş. 
tir. 

Umumi Mıi/,.tti~lik. B ürola 
rtn111 d a 3 T,.mmıuda Karıa v« 
ora !ar. du Erzuruma gittectği 
ve ttşrinlercJ,. tekrar ıehrimize 

avdet Pdccekltri haber alınmıştır. 

Geneı al Mümtaz 
Kolordu Kom ıı tanr Gen~ral 

M ümtrzz bu gür. şehrimhi teşrif 

etmişler ve merasrmle karşılan 

ıruşlardır. -...... 
Milii eınJ&k müdürü 

/v'ulli emlak müdürü Ha
san Ogütçene görülen lü· 
zum üzerine defterdar/Jkça 
ışten el çektuilmişllr. 

Esnaf cemiyetleri 
himaye edilecek 

Mühim bir 
toplantı 

26 Haziran Pazartesi günü 
özleden evvel Belediyeti.« Sagrn 
Umumi Müfettişimiz B. Tahsin 
Uzer'in Reislizi uliında '1tühim 
l,ır toplan tı gapılrnıştır. Topla11-
tıda kıgmeili v« genç valım:z B. 
ıı. sman Sabri Adal Bclıedige Ü1je/e. 
Ti, Müfettişlik kültür, sıhhat, bag· 
tar mü~avirleri, Nafıa Bakanlı. 
i' su tesisi kQntrolör mülıendi• 

c•e Fen memuru ue Holıtif Şir

keti mümessilı bulunmuş ve su 

boruları dcişenmesinde megdana 
çıkan ldgun me.;e/esi konuşul

muştur. 

B, Tahıin Uzer ilkönce su 
teıisi lcarar4nın baılangıçtaun 

b~ri geçirdiği sa/lı aları izah .. t 
miş ve bu sefer kanal açma ve 
boru dö~em~ :ı.uasuıda ortaya çı
kıp matouata ak.~edan Lağım me· 
selesini ileri JiÜrmüş ve mese(e· 
gi k.mtroL miiiıenduinden sor
muştur. Söz alart mühenaı:; B. 
Fik ret S uer , su hakkında ma. 
lüm at vernıiş <1e ıaıını i~i pek 

O.LUŞLAR 

Hatay 
'' Kırlt uırhk Tftrlı: vurdu e•İr 

lcalamaz 1,. 

Tarihe mal o'muş bu ATA 

aöı:üodeo berı ain irlt"rimiz gergı r 

di; fakat kalbimiz inaol ı ydı, Ü ıni· 
dimiz ırnvveUi idi. 

BuıüD ilmidimiı: haıtiht ol 

mu;tur: Hatay kat'i oluak aoa. 

v :ı tan hudutları içine gırwiştir. 

Yallardan bari ierrın duran si 

oicleriıniz revşemış, bütuo yurd 
dailu .ıevi ııuştir. 

Fraaaanaa mu~evver k:lmoyu, 

Hatay üaerindoki ezı:li v" eotdi 

haklta~uıı çoldH tıınıou~tı Şimdi 

reı'llı Fraaaaıun lıakk.ııaızı ve Hı 
tayımızı bize tes!ıw edışi l'ılrk 

milletiı:ı iQ aeva:isinı bütun rran-ıııı 
11111 ilzorioe çck.aııştır. 

E.1 Q~ derae deain, bı:ı: barış 
ıafında vo yolun:Jayız. E.imizJe 

halt ve iıtiklil bayrağı va· dır. Bu 

luıtaal hayratı buıün, idoal ka 

karışık olan yollardan boraları loaiı:ia Hatay bu, cıına uik.aıif bu 
ieçb irleıkt:11 bügük guçliikle kar. lı:ıııuyorua. 

Şehrunfade teşkiiôtlarıarı ve şılaşılttızırıı, bu iı ıçin eoelce Hur v•lan dığlarıudım ltıty· 
fakat bir mü.eyg:de elde edileme. kı·şif le para konmadızından zor- nayıp hür, bur akan Aııanuajuııa 
mesinden do layı mesleki ıahala 1 luk. çekiıdıaıni, va:zıgeti mımceze D ı 

ve a ıae çaa"hgulau~ ıtöpüıdü 
Larında tam bir fuoligt:t göste· bir raporla bııdircıitilıi SÖ!Jiem iı 
rememek mevkiinde k ala11 14 ve raporu okumujfur. Bundan ve fCQ au.lan tımdi. ycai bir İ•· 
•snaj cemigetinin muzaharete sonra toµlarıtıya i~iıruk etıenler- tıklil ç~rkilaü •Oylüyor. l:fo tiirk. Ü 

muhtıJç oltiukları bir heyet tara den bir kısmı jikirlerifti sög/e. H çok, ilk beateltlrı Atatüri'üa 
/ındafl Üçüncü Umumi Müfettiş miş ve Belediye Üzaıındqtı lJ. 1 a:ııız v• yüce ruhuıau meıuıawı edı· 
Tahıin Uzere arz •dilmişti. Zekefiga Keıeıı, "•ııal açma ve yor. 

Muh~•rem Talaıift Uzer esnaf boru döiiemtt mÜıull~betile sogl'4· liayrftı çok: g-üzel tuta n 

cemiyetleri iş/erile yakinen aiti. nen şik<igetleri madde haline laönil'no &ODiu& şak.ran 1 

Bjr Toplantı 
Su borul:mnın döş •nmc i sı· 

ra,ında m,.ydan• çı'•an ıü~ırıı işi 

ınfinRSt~be tile Bel"diycde, 8-) nı 
Tab~in U r.er'in kiyırn,.t!e b~şbn

lılc etti~ı toplantı la biz d~ hulun

du!c: . Topl ı ntı haberini bu s'ly da 
görfc ~kainiz. 

f op a ntı r-.ç ı lı: b'r nıiin'\ ~
l irt a. l ş ıı: Heuntıl's aıt trC' e! lcr 

d~ lıaLc ın şuurı çok uyaı ıktar ve 
bu hııl her zem11n tı.kdirle anı1mak: 
lazımdır 

Hıç 1 ir Zl\man de ,e• li ltont ol 
demarılıır ı mı::a an şi•p· e etm~k. 

aldıaııı-..d&n geç.:uo~ıııştır. Su Şir· 
ketınin y i 1tiyctı~r r.ı ve feduk2r
l ı ldımııa d a bi~iyordu •• S qııo Uzıır' 
ia a{t21ndan A li Ç ·ti n l::aya:ı.n şİr· 

ket heltlundllki kııDantla ına da 

Ö1'-rcodik te n t1onr11 İnl!nıroı . br 
k :ı t daha nr t nı~tır. V.ı:p ı:ı czicı ıır 

.tıkayet rleğ J, deh ayi ş ı.:ııa<! 

yOrümelr. dilezıd. r Lu, dcwoı:: .. t 
bir bue~eltir; kor~ ulmaz b L.· 

lir. 

Sokakların ın altı, \'folu bir 

hastanın kıırnıl"'ın i çinı andıran bu 
şehirde büvük Ölçüde bir au te· 
aiaı yapınd; kolay bir ı~ mi -~ 

Dinamit atnı a'k. b ilci ç•kinil • 
mez bir zarure t <iet?ı ldir; f11kı:ıt 

ekono'lli bakırr.ı od.ın l ızurnludu • 
l~ne ile ku v u ııçır gıbi kayıt 
dehııe~e lcallcersa k. işımız çok: guç 
ve geç olur. 

Kıl mctıi V .ıılimı7. ic p <'.i<.-11 

teo1-irler in nlınm ~ını işard et· 

miılerdir. G erçi Bolı::ııldardon bi· 

raz giiç geçiliyor; fabt lı:o l ~y 

Hakkı Tuncay 
- Arknaı 'l d" -kadar olmuş ve müracaat eden koyan, ttuvelc• huzırlo.gıp Umu,. 

esnaf mümessilleritıe Valımiz mi Mü/ettışimıze de ~und11ğ11 
Osman Sabri AJalın ıelmesine raporunu okumu~tur. 

intizar ctmeleri11i ıö9lemişti. Raporda muddcler arasuıda 
Euuelki giin Bıdedige~e ga- ka11al açmak ıçin atılan di11a. 

pılan umum ı tcıplantıda U.,;ü11cıi mitlı;rirı lıalkuı istiralıatına ve 
Umumi Mııjetliiimir. Lalı sin evır:re zurar vcrdıgi . açtlan ka
Uzr1r esnaf cemiyetleri mümessil- nalların geç i.:apanrnası güzünde,. 
ıerını: tıitııben tuLeplerirıi Valımi yullardarı gı:.,;ışin zor o/dutu. ve 
ze söyledikler ini oıldirmış ve işçilerin huk.ları kQrunmadıi: bil. 
Valınuı. u~mun .Saori Adal airıliyorcfo. Gerek k.ontrolVrler 
memlckı!iin san'aı lıagatmdcı iş gerek şırket ,,,üm~ssiJi bunlara 
birliii ve inkfşu/ 11otLarı açacak inandırıcı cevaplar 'Vererek din. j 
oları ou uıkıtap müeıseselerilc Legicileri agdınlaitılar oe iıin 
yak.tndan alakadar olacaklartnı ~elı~ilf mcrıj<J.atlarma en uygun ı 

GÖRÜŞLER uufüşLAR 

Dedikoduculara 

uade!Jlemı~tir. şekılde yüriitiil.:iüzünil LiLditdi-.., __ _ 

ve Dedikodulara dair •• 
l-laylıair kafamın içinde ' imkamnı şu anda bulmuş 

bir çıban gibi iş/iyen, zih- oluyor re arzumu y erine 
nimi tlfnalayıp fıkrimi diş getirmiş bulunuyorum. 

Dedi koducular : 
liyerı öyle bir mevzu var 
ve bu mevzuu işlemek için 
içimde öyle bir arzu 
duyuyor ve bu arzumu ye· 

Bu bahtı kıua kürrenin 
sırtında bir buçuk milyar 
insanın hemen hepsi dedi 
koducudur.. .. insan oğlu 

"1...fındılt Tanm Satış Ko· 
.,~lifinin mustahıi/e kar
~•11 1•rdım karan. ge· 
~: ıenenin programında 
"' esaslı regeniştir. Ko· 

ıJt •1: ttif. tediye kabiliyetine 
~ ~~ ~ir sen~ içinde yiye 
~ 'fi,~' ve geyeceğini mus 
ı~ ~n~e verecektir. Şu halde 

,1 1~ t mustahsil metrosu 

Atl.ıt müsabakaları l..iH Mu4ücu Sami A~yol 

ADlı:.arada 'l'eaaauıua 17 ıiuuo 
toplaoacaıt oı .. a M·arit Şuruıaa iki iernmuzde Samsun· 
ıauaaeaail ••ırııı••ı ve ıeçıı Ve da beş bdlge arasmda ya 
ki etce kabul caılaaıştır. ı puacak alletizm müsaba-

lır. l 
Burıdan sorıra söz ulun lıa. 

tipler, jQ_ ?'!O bırı liraga gupı· 

lacuaı talımirı oluııa;-; l<ijım işi

nin :ı.u işi ile birlıkte tıalledil 

mc~inı teklif t ttiler. Sagın Talısin 
Uzer meJieltnin htil ş~killeri11i 

söglt'dt. Valimiz d~ ka11un çer· 
çıJvesi dahilinde icap ederı ted
birlerin a/ı,.acağınt, uganan ala 
kaıurı teiekk.ude anıfocuk değer

rine getirmek i~in öyle bir 
vesile bekleyordum ki .. 

Üç gündür; kiminle ko-
nu~dumsa hep bu vesıleyi 

elde ediyor ve artık yazmak 

madamki konuşmak hasse
sine maliktir. madam ki an
lamak, anlatmak ihtiyacm
dadır. O h11/de her insan 
konuşurken mutlaka dedi 
kodu yapıyor demektir. bu. 
adam oğlunun ezeli insiya
kının tebellür eden bir ha· 
/alidir. En mütekamilinden, 
en gayri mütekamiline her 
insanda dedikodu yapmak 
bir ihtiyaçt1r .. Hatta sinsi 
bir zevkidtrde.. Dedikodu 
en ciddi, en basit mevzuda 
bile yapılabilir .. 

,\i "~u~a olan bir eıyanın 
'*'e:hn; bir sene sonra 
~, ıcıı zamanında tediye 
'~elt, fakat 30 kuruşa 't •tmiyecektir. 10 Ku· 
toıeı'" dah• eksiğine ve 
1-~ ~"""" çocuğunun çıp· 
\et, tırtım bol bol örtecek 
~,,: kumaş alacak ve 
~ı,., •11 başka faizcilerin de 

0 
"1ıd•n kurtulacakttr. 

~ tr/et sermayesinin bil· s· /djy/ü mustahsi/e 
•ı,,, •ldıdı bu çok esaslt 
'•tı:'; tedbirleri, müsbet 
~•te' erın; daha ıimdiden 

'tfn/ye ba1lımı1t1t. Yıl· 

Bir hafta sürecek olan bu kalarına l:Jö/qe atietızm 
Şuradıın aoura .,amıi Akyol şch· lijanı frf an .::ıökmeoin ula 
rımize doDccck.lir. resinde 1 I Dtlet i~lJ'rak ecle 

Sami Akyolua lııtanbul ıiae- cektir, Yarın hareket e<Je· 
l•riad•• bııiac ar.klelicc~~· ııaoeri ceklerdir. 
aaılaızdar. 

nız yapılacak, ihmali caiz 
olmayan mühim bir ış var· 
sa. o d• kooperatıfi. ı te
şekkülündeki maksadı bü
tün köy muhitlerine daha 
kuvvetli akislerle ve muh 
tt:iif vtJsıtalarla ula~lırmak 

ve bu suretle bütün köylü 
mustahsili Kooperatife kay
dettirmektir. 

Cemal Rıza Çınar 

__ .._... 

Deniz Bayramı 
1 Temmuzde her ::;ene ol

duğu gibi bu ~·enede genış 
mi/ey asta deniz bayramı kani ta 
(Kandı/ Kaya) dd yapılacak 
Ve Halkevi tdrafınddn ha
zırlanan bir bukek denız 
şehitlerinin rulılarını taziz 
için denize konulacak ve 
saat 13 de yarıilara başla· 
nacaktır. 

de oldugunu. ifade etti. 

Neticede, meselenin merke
ze bildirilmesi için mülıendisler 
tara/ırıdan bır lıigım kı:ifi !JU· 
pılma~ına ue bu işi kolıu:;mu.k 

üzere şehır mecLisinin toplanma 
sına kar ur verilerek toptuntı bi. 
tirUdı. 

Şarbon 
Ş•l paz.mada ıarbon huta. 

lıi• aubur ettiti .. haberi ü~erioe 

baytar müdiiriaüı paur JÜ•il 

1DabaUiH ıitaiıtir. 

Ataparktan gül 

çaldılar 
Ataparktan nadide güllu. 

den iki üç laneıini11 kökigle ça· 

tındığı anlaşılmıı ve mütecasir

leri hakkında takibata başladıaı 

haber alınmıştır. 

Kinin yok 
Şehri,,.izde gerek satıcılarda 

ve gerek ec:zanelerJ~ devlet Ki

nini balunamadı;ındun lıalkın 

sızlaı.dığını haber aldık . Kininsiz 
,ehir olur mu ? Sıhhat müdılrii. 
ıuJn fli/c/ccd naHtını çıl6td.,iı. ... - (' 

Yalnız dedikoducuları 
kısımlara ayırmak gerektir: 
Zararlı dedikoducular. zarar
sız dedikoducular. Zararlı 

dedikoducular kimlerdir, za
rarsızları kimlerdir ? .. 

Cevdet Ala~ 
- Aı kuı ikide -



"Misten Nise,, 
Bu Düzlük, Akkiıe ile Hub· 

lu arasında, biı' kaç yeşil tepeyi 

keodi!line kaide yaparalc göklere 
auvui ve yakın, Ufokllra hılcim 

\'e nazır bir ( Yabani çiçekler ) 
meşherivdi. 

Burııdll durmak ve bir az 
aeyran yapmak i,tiynkını dcrmaf:n 

tahayyül cdeı ken V ıliıaia şöföre 
verdiği emir, imdadımıza yeti~· 

mişti, durmuştulc. . Otomobillerden 
indi2imi·ı zaman havaoı

0

D ıtırlı fe. 

rahlığını ciğerlerimizde hi5setmiş. 
tık 

Et•ıf açık ve engindi. MaD· 
ura ı:enrin değil , miliyoaerdi. 

R ehbcr :miz jandarma onbaşı· 

sının Valimize vcrdiıri izıı.batle ,. 
aniışıidı l.:i, burası (Emvali miı iye) 

den bir vermiş. F akat otu olma· 
d·~ı iç"n köylü. mer'a olarak is· 

tif11de erlemiyormuş, aııcak yapıl 
muı talep ~dilen m~kteb için mü
nısibmiş ... 

Çiçek İ!itila ına maruz Kalan 
<lüzlüğü ve düzlfiğün hararetli 
işçileri olan Arı'lıtrı kendi 11lemİD· 

8 
de bırakurık yollHllaZ:l koyuldulc 

Gün,.ş, Bahar aabahının tatlı 

ıerinliitini e.ııiyordu. t u t.ırada 

vaktın ö~lcye yBkın olıı c!lğ'ını dü. 
şünüyordum 'iaatıma bakınca ş•· 
şırm ı ştı .ıı; ıaat hala dokuzdu ..• 

Şimdi önümü:ı:e r elen bir sır
tı gnçmP.ğe ç~lı~ıyoruz Onbışı 

her geçilen, her görültn yer bak· 
kında Vıılı'ye duli, t< plu izahat 

ve malumat suu1rlı:en; karşırııızda 

bize doğru ynklP.şau köyün, Hub 

lu o lduJ!- unu haber vermişti. Hub· 

lııd ayız 
Hııblu, uzunluıı-u, gl' nişl i~i ve 

derioliz i olan bir lc.ö}•dür. Uzak 
yıtylaları işaretliyen karlı Dağlar, 
l :ı ci ;ert renkli o rmanlar ve yüz. 
l11ıc metre ıış" l!"ı<la ıriimüş bir 
koı dorı gibi uzt nan der~ buracian 
çok, çok ne fiı gbrünür. 

Kövlü, bn lı cilıet= ni trşkil 

t den tulani bir toprak üstünde 
Evi, bahçesi, ağacı ile g üzeldir. 

Çulha 
- Sonu var -

28 Hazirtttt ~-
eh it 

B 1 f tamamladıktan ıonra t 
i r top on tı güzel bir eıer lta:ıun::c_a~t~~j 

- Bashrafı 1 d e - Parkla birlikte bıtıŞ• .1 • • L. .,ııı 
olAn hangi iş var. c-ımıye de el atılara"' g Dl 

O rtaya bir lağ-ım d erdi de ~ındao yapılmış duvırJtrı• il' 
- Başf<ırafr 1 df! - t köpüğü gibi bir müddet çıkmıştır. Hunu da balleot c ·ğiz, 1 ne evclc~ çekilmiş ol_ıııh,,;ı 

Zarar/J dedikoducu/an i ha va da uçup gaip olan belki de bir ist"lmıı: y apmadan i kvzıtılmalctadır. Bu, şuP ,ı 
·· / b ·ı · · / 8 h ·ıı tt kendi yall-ımızla h v rulrlr alc.. Bü· f iubt tli bir harekettir. Yıl" 

şoy e ay1ra ı mz: l şey er... u; er mı e e, "' 1 •' 
h ·ı tün açıkl ığ>ı iL meydan çıbn dana.; çıkaa granitleri• .Rile terbiyesi ta sı ter her memlekette o/aqan bir il • 

hu <lı:rdioıizle ilgile:ıme leri içia, foka denilen hıırç üst P 
biyesi, muhit terbiyesi. sos vakıad1r ki bundan kimse 1 k 1 t ı ı.. rDıı•f' d rtlcrim:zi bi ıdl!D daha iyi g-Ö· "P ama yap ırı . ıp .. ır , ~,ı 

yal ve siyasal terbiyesi bo mesut edilemez kimse mu ren baba Uz -ır, kendi ııi bir dolc. · yanııcııstını Ö2' rendılc . f5ııe b~ 
zuk olanlara mw.rr dediko- ahaza edilemez, kimse men to• olı• n B ~şbakanımı:ıa y azacalc· harçlar olduğu giol dl~r 
ducu denir. edilemez.. !arını vadettıler . edilirse daha iyi olur; d 6 

Ter biyesi düzenli. yük Bunda zekanm, terbiye· Bir do!dorur.ıoz bu'!'ünkü vıt · kıl:ie ekleme sırıtacılc v• f 

S
·k olanlara zararSIL dedı" zi ·eti. bütün uzuvları yoklanma· kavbol:ıcıktır. DuverlırıP.ı .... nin. muhit şartlarmrn de · ıı-ôrvı kod ucu deriz. dan ameliyat m:ısuıına yatır:lıın kısımlarında çıtlaldar ı. k lj 

recesine göre tesiri vardır. bir h111ta ya benzett ilıır. filı.ir ki bunların belli olınıyııc• 
Zarar/J dedikoducular. Bu tesirden insanların kur ıüzel; fekı1t y o k 1 a s a L-; de giderilmeııi lazımdır. 

dedikoduyu şöyle yaparlar: tutması mümkün olamamış· I ne oh.c , ld.ı 7 Kanalizıısyon milyon· Bir de biı:ıaaıa öaaod• 
Gaybet, gammazlık, ha- tır.. 

1 
lar la ouıc!lc diye su:ian v.ez mı saçık var. Yazıyı ııııı.:ı 1~ 

fiyelik. leke sürmek, dalga Devlet kanun/an, din ı g~çrcektik: '? Ha,,tayı kıvrarıd ıra seb.:p teşkil eden bu 
vukluk.. Bu gibi zarar/J dedi k 1 • I b .. 1 ı k ıvrnndıuı ö ldürnlekte r.se masaya 1 souradaı:ı ekleme olduğllo• 

anunıan ınsan ara oyıe ' 1 \ . . _ ntı koduculann meharetle be- . . . yatırmak elbette d 1< ha c ıv~P de. mın ederız. Sııkünuu k , 
dedık.Jdulardan swanet ıçın I ıti l ııı i 7 Am• liy&t mrıınsındu ko b" ·f d · lı:l d otıı· cerebildikleri hünerler .. Hiy!. . . . ~ "' ·· ır 1 a eaı şe ın e 1 blf takım terbıyeYJ. cezaı ıuıian teş~:s d 1\ h:ı :ı•.;ılc olur: La~·ıaı olan Cıtminin Önünde bur•• 

hiy! .. hiy, der ve söze baş maddeler vazetmekle işi nis· derdi önleoec~ldir • gibi görünüyo: . Kaldırılır" 
farlar. Ve bunldryaşad;kfa. b ora belen çeki düzene almış. ll · 'ı mari oidia dııha iyi I 
fi muhitin yüzünü karart ŞI boşluktan a/ikoymuştur.. maret camisi bır defa t t t . ile ediime•illl 

mağa amil oluriar. Zara!lı dedikoduçulara ederiz. . 

Dedikoduculara 
Dedikodulara dair 

Zararsız dedıkoducular lmııret mezarlığı yerinde ya. C . . . . . d~kı 

Pi -. • ve dedikodulara gelmce: ı • • b . ::ouıın gırış yerın 

Yomra aJ 1 ise: latife, alay. eğlenmek pılmaitta 0 an Alapau. 10 ayındır· naeder de çatldlt; buoıır111 
Bunun Zdranndan ancak . lığı gıinden güM a r tı y o r. H k ık i 

Yomrn nabiye!linı:i• umran 1 lerin ve varlılı.ların önünde Yomra boş vakıt geçirmek öğren. ruh yüksekliği. terbiye yük- bıc ı ııuyııc .u k&ı şıı ·gı o lan bJ y e r, tırıırucsi de çok iyi oıur· 
4 

faııliyeti hi r kaç yıldaıa beri mem· Müdürüııün cıeri olan park, v e mek. anlamak, dinlemek. · --- ç ki ,..,,, 
1 d I sek/iği msanlan swanet e· bu tinette, bu kabi/ıyette ocu arı··· Duniyete ş r.yan hir hı:ı almıştır. plaj Yomreyı bir kot daha gü merak. tecessüs ve a ıa 

Gayyu. r mürlür K~~il; g enç 1 ze_lleştiren ve mıımurlayan eıerler· fitri bır takım temayüllerin debılir.. öyle adam tek tük vardir. Çocuk hıyatııı batıar1 (1 

ve ~teşli ıman ve eaerıı tıışıyan dır. iıısiyakı ile zararsızc;ı ko- Zarar/J dedikodudan ne· Ve bunlar bir haylı memle- murculudur. Onlar ıaı!letı• 
bir bç ötretmenl" v• bilhassa 1 Geçen pazar giıni:ı !:>u plajın nuşma yapma harBketleri.. yi kast ediyoruz: ket evliidına fenalık da yap oalıdır ve vatanuı i:stikbal1~ 
iahisarlım• Yomrada ge~ç,_ c ev açılma töreni yapılı1ı. förendc Zararsız dedikodudan neyi Misal: mışlardır.. rındır. ÇoculLiarımızı n.s "• 
val ıportmen memuru Mu.'.'ur ve davetti olarak ~ebrimiz Hallı:evinin d " ? . - Çok temiz, namuslu, aıe•vhde dedikodunun b.ııur Vd yctıştırirsek iaı~ .. 
d'tba bir kıç Yomralı munevver 1 ba.:ta bı .. ltanı olduü.u hrııld• bütün kast e ıyoruz . . ti" k " t "d b. I J ~ zi o r.ııabett. uziaoıı~ ,. 

f ı. f ı; "' y '"· Mi aı gayre ı. ze 1• mus eı u bin bır şekli oıaodır. Fa · 
zatila elelf', lca a -.a aya verere heyeti bando9u ve matbuat er· S : k I k I 

ı Y a ı b" ' D _, mu falan kes adamı kür/etme · e e emek, kat mahza temiz addmlan e~er er yaratma~•. . omr Y ~r kinı ve daha yüzlerc .ı Trabzoolu - uyuun ' 
l;uaıaştırmış O•Uı uı;. 

Geçen giia, arıcıuiat•,.I' 
kıu lıc&11uı;u oa~ıoda oLur»fl lwiçre- Kantonu ş~ldıae ben:ıctmı· ve Yomralı hazır buıunmuştur. f alankesle şöyle konuşmuş, düşürmek ve onun hakkı ıekeıemek. gammazlikyolile 

yı:ı kovulmuşlar, çalışıyorlar. bo""ıyle konuşmuş, taıı:ın ış olan m_evkie geçmek ıç1n, gözden duşı.ümene, kendı-
• d- b' . ti h Plaj c idden güıe tdi r. atlama f ;:, 

Daha un ır cınaye er, a · yüzaıe, soyunma, i ııti · ;ıh 3t etmı: üzermde fafoncJ/ar böyle 1 kefJdtnI suretı haktan gös- ıerıne yı:r edı1J111ege veyd · 
Aıun u'1iıı .;u t"uu r.::ıd•, 1• 
Jı~l .. uuıı..n .ıavu.ı:ıuı ~ırıJ 
ı,_:ıoe auoıy• oatladı. ı. 
O•ll:lih&ııı;'1.ıü aıw1111.~ , tiı;ıl J 
pa r '4ilıtuıt1ı:ıra uayıuııp ,et 

diaeler k11ynağı olıarnk mı.hl.eme· • t k d ·· ·t / · . . 1 d 1 b ·-· y erleri, barakalar yı p•laııştır. demış/Qri f dlan yerde ~u erere ve urus . na mu::. u. hut lıasDelvazıfe yararlik 
lerı ışgr e 11ge cm u şı.ın ve . _ . ... • :r 

1

. .. .. . 
nar.ıılı nahive de bu ıü~ Cuaı~u: Plaıa lıopa r.~or tt ""' tı da va denrmş, bu söylenmı;, ta s~zune .~tı.'!7ad edılır bır şalı· gösterrnege kaıkışanldri:J pı~· 
l'İvetrn. e~crj_ık. ~zı~~ı. ıl~rıletı cı, 1 pılınış ve_ en muhı~ı ola• alt ~um· . lan mesele hakkrnda şöyle sıyet susu vermek huner ı umu. tı::na llnerlı, kdtiı 
yükaeltıcı, dısıplınlı ıdaresı aaye · 1 salda 11ıefıa au ttmın cd~ ı:ı bır de • .. 

/ 
. / / ve şevtamnt göstererek. pis teroıve/J, meJ'un mahluk 

· d · · -k ı 1 ı.. 1 t munakt1şa o muş, Doy e o ~ .; 
•ın e asayışı erı mu emme' um· ... uyu açı mış ır. ·· ve fakat kurnaz zekasını demek. vı; bu böyıelerini 

~ııu •.ıy .ı 11a.kıcı ı. 

- Amao çocu~u"• 
rani ea ileride nurlu, aaicia, kendi Tören Avukat H .. mJ inio ve muş .. f 11lanca ıçm boyJe 
11 ieminde teraldciye hamle atH Kız c.rtR okul direltto rü Abdullah diyorlar, şoyle dıyorlar, fa . istimal ederek gammazlık, canımdk sosydl muaşeret 
bir yurt k.öşui olmuştur. Günelin birer söy • ·ile açılaııştır. ldnca iyi fdıan / ena fanın· CdsusJuk yaparat<: memlttKetın ıemizlıgı, ıyııı-

·ııır 
.unuıı:; ve: gen ~ .. a.tııt, iC1~ 
.u .. ra teıtu.r ~cuaı. tsu 
ya dalla çolt urkıyord11; 

Yem ye•il vamaçların etekle. A l 1 ' ' b k d 0· f d 
-. J • çı ıştan ıonr:ı yüzme er, ca lehde fdlanca aleyhde _ Efendim. evet JYI. gı d ımm an ır vazı e ır. 

riai ıslatan, uzun, temız kamluğu spor hareketleri ve bıınıionun ve b I ' c: , . h d du evsaf ta olıınldfi:J, olma 
ııe du~ecı:ııc . Ş:ıutıı oaıl ~ 
wızı t.:krar •LL•• vcs y•f'~ ö en mavi deaizio yalısında yeni u unmuş.. ı a an d ıse hastır amma. şu işi. bu fıa· 

P 

1 

davul zurnanın, horonluın ve b .. . .. I . "b · k 1 .. 1. . b ·ı ydnldrm elınde ve dılind""' 
modern bir bük<ımet ve Trıab· ht ı·ı 1 1 . h k oyıe ımış, şoy e ımış gı ı re eti, şu e a ı. ou ı mem · "' 

• _ D'IU e ı eR- erı cc crın ı en ve • d t J tı I 
zonda bıle henuz bulıınmayan ye. 1 .1 lı: k d _ 1 b" kah doğru, kah yaldn, kah nesıvar .. Demek suretJ/e bi- mu a di:J se a ı yanız şu 
ai modern bir ille olı:ul ve geae a •mı e a şama a ar gu7e ır . . 

rı çek tııt. tiu aıı adıa •'" 
oturMa oıruu, arltadıa!fı•• : 

- Zararı yolt oafıoı• 
iJaoyoııu Q•Ur u•uıcsıı; mı t .. ;I 

tia~ıı.ıu yer12 eiuıuı; li'" 

le kırııuı 1(.1 •• 

. d b" H 1... . b" gün geçirilmiştir. Havanın arama yan/Jş, kah mubalaga. kah rinia itimadmı selp, tevec· soz: teroıye kdm~·ıs·ı olardk 
yenı mo ırn ır a 11;evı ına11 . ~ . . b 0 I t d ki 
bır hizada biter abide gibi yülc· yağışlı olmasına r•2'men plaı ale· uydurma .. fakat netıce ıtı- cühünü izale. noktai naza- U gı ı enn sır In d Şi:J a-
ıclmiştir. Bu üç yeni bin• eslci mi çok güzel i•çm ştlr. Yomra barile bir dedikodudan, bir rını tağyır ve öbtlrünLin mev- maıı<lır: 
Yomranua çehıesisai güldüren, bü- Müdürünü ve Yomranıo çalıılcaıı vakıt geçirmeden. sonu bir kimi sarsmak gibi küstah- Pıs dedıkodu, pis dedi· Hır aıtın to;ııurcı.ı~'pıt 

bilkılır ve boyıe aı! uJıı' rJ viyetini .._ıymefüıştiren birer Cum· münevver memur ve Öğretmenle- şeye, bir işe yaramıyan, za· lıkia bulunurlar. kod ucu/ ... 
huriyet eseri ve Yomra hallcıaı• riai, ve halltını tcbrilt va takdir Cevdet Alap Hakkı TUf'l 
yuattıtı birer varlıktır. Bu Her. ederiz. rarı da, kan da bir sabun Bugün Trabzonumuzda 

rk9:11~at;oaa;;;t:::llJ1ıtt:Sa:blkt::S~kt:::SS12~&t:a~ 

~ Y eniyol'un Edebi Tefrikası 11 ! 

i Karade iz 1 
1 Hikayeleri 1 
" •a * Yazan : Hayrettin Ziya * au -..1 

Kadınlar bir köşede toplanmışlar, kimisi orta
da dönen delikanlılara dalmış, kimisi baş başa vere
rek Dursunun kederli olduğunu, evden çıkmak iste
mediğini, pişmanlığını söyleşiyordu . 

Çocuklar, ateşlerin etrafında pervaneler gibi 
koşuşuyorlardı. Çıplak ayakları kumlara gömülüyor
du. Ateş ince yüzlerinde alevli akisler bırakıyor, 
saçlar~ ruzgarın elile k"rıştırılıyordu . 

ihtiyarlar, ortaya çakılan bir direğin üzerinde
ki d ra yom lambasının etrafında dizilen iskemlelere 
oturmuşlardı. İsmail · de oradaydı. Kaşları çatıktı. 
Lambanın keskin ziyası yüzünü, hasta yüzü kadar, 
sarartmıştı. Arada sırada top sakalını karıştırıyor, 
bıyıklarını ağzına alıyordu. İskemlesinde rahat ede
miyordu. Gömleğinin yakasındaki beyaz taş düğmeyi 
çözerek ferahlamak istedi . 

Koyu gölgenin çöktüğü yamaçtan arka arkaya 
sıralanan fenerler damadın geldiğini anlatıyordu. 
Fener ışıkları, kırpılan gözler gibi yeşilliklerin arka
sına geldikçe kapanıyor, buralarda~ kurtulunca tekrar 
açılıyordu. Güvey en önde idi. Yol, kadınların bu
lunduğu yerden geçiyordu. 

Kadınlarda bir kaynaşma oldu, Damadı görmek 
için birbirini itiyorlardı. Durst .. n o tarafa bakmadı 
~elki Asiye de i !erinde idi. Yilrildü, herde iki ka: 

Önlerinden geçerken kulağına 
Bu, Asiyenin arkadaşlarından 

dın gölgesi gördü. 
ince bir ses çarptı. 
biriydi. 

- Gül gibi Asiyeyi bıraktı da p:ırası için to-
pal kızı aldı • 

Dursunun kafasına ağır bir şey çarptılar sanki 
Gök, denizin kabaran sırtı, ışıkların aksile sallanan 
kayıklar, ortada dönen oyun halkası, fenerlerin zi
yası birbirine karış tı. Ayakları boşluğa gidiyordu. 

İhtiyarların yanına gelince biraz toparlanabildi. 
Selam verdi. Selamına mukabele edilirken önünde 
lsmaili gördü. İsmail, iskemlesioden kalkmış, karşısına 
dikilmişti. 

- Paran yoktu da bukadar düğünü nasıl ya-
pıyorsun? 

- Seni alakadar etmez. 
- Niçin alakadar etmezmiş. Karnınızı doyur-

dum. Hesabımızı göreydik; ondan sonra keyfine ba
kaydın. 

Dursun sırtını b;rde~bire dikleştirdi ve sıktığı 
yumruğunu olanca kuvetile lsmailin çenesine kondurdu. 

İsmail bir anda arkası üstü yıkıldı. Kafası lam-
banın direğine çarpmıştı. 

Ortalık birbirine girdi. 
Dursun, İsmailin dudakları arasından çenesine 

doğru sızan kana baktı. 
- Görülecek hesabımız varmış, dedi, gördiik 

işte 1 
Ve kahkahalarla güldü. 

Yarsız kalası 
Biraz önce kıyıdan ortalara doğru yeşil, ör· 

dekbaşı yeşil ve oradan ötesi lacivert mavi bir örtü 
. ibi ıerilen denizin yüzü kararmağ• batl•dı, 

Yer yer patlıyan bir kumaşm hrlıyaaı. el 
uçlu iplikleri gibi beyaz noktalar, mavi lacıV".t 
benekledi. Bu beyaz noktalar, yaklaştıkça şetJ 
uzadı; büyüdü, genişledi ve kıyıya gürliyerek " 

- Deniz yine hayınlığa başladı 1 
Ağaçların arasına serpilen köy evleriaıill 

larında telaşlı başlar, denizin açıklarını göst t 
konuşuyordu. Birkaç gündür Kara Kafuluıı 
bekleniyordu. 

- Bu fırtınanın arkası kara. AllahtaJJ 
bir tutsalar. 

Akgül de dalgaların inadla çarpıp . 1 
parçaladıkları büyük kayanın ucundan eaıgit'., 
bir karaltı arıyordu. Kırmızı peştemalı, kır~ 
kanat gibi ağaçlara doğru uçmak için çırpıııl 
Dalgındı; ne martı sürüsü gibi suyun üstünde 
nan dalgaları görüyor, ne de vınlıyan rüıiitl 
yuyordu. 

- Akgül. Eki Akgül •.. 
Ses, Akgüle yetişemiyordu. Rüzgar, oıı.11 i 

nın koyu yeşilliğine doğru sürükliyordu. SesıJS 
yuramıyan genç kız koştu. 

- Akgüllll... ·to 
Akgül, kendisine yaklaşan ayak seslet• 

par landı. 
Nereye bakıyorsun ? 
Denizi görüyor musun ? Nasıl gele' 
Bir körfeze girmişlerdir. 
Hani öyle olsa. ,J. 

Arkadaşı, Akgülü: zararlı birşeydeaı 1 ,~ 
mek istercesine kolundan tutarak yamaca do 
rüklcdi. 

...... llrkısı vır ,,,,.. 

ç 
le 
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HALKEVİ 
i 

Kôvc·· l_üK KOLU NEŞRİYATI 

Tütün nebatı tarlada büyüdüğü zaman bir 
Çok böceklerden zarar görür. Gerçi bu böcek
ler az değildir ve hepsinin de tütünün az ço~ za
rarları vardır. Fakat bu zararlar tütüne dığer 
hastalıkları yanında ikinci derecede kalır. 

Tütünün asıl belalı hastalıkları böcek olma
dan görülen hastalıklardır. Hele mevsim yağışlı 
"e sıcak giderse bu hastalıklar pek azgın olur 
ki o zaman bunların yüzünden mahsulün ya bir 
kısmı veya tamamı mahvolur gider. 

yaprağın öz tabakası 1a kadar varır. her tarafı kaplar, yakrağın örgüsü yun1uşı r, ev 
İşte bu zanandan sonra s ~p ve y<ıpraklar vel yapraklar sonra da fidan sararıp az müd .. 

kuvvetten düşmeğe başlar ve kuvvetli rü1gar- det sonra kurur. 
lara dayanamıyarak kırılır1ar. Eğer bu yara sa- Buna karşı çare yoktur Y alnJz, hast2l.ğın 
pın alt tarafında pe}'da olmuşsa o zaınan nebat baş göstermemesT için evvelden tedbirli bulun
büyüyemez, yapraklar sararıp kurur ve nihayet mak lazımdır.Bu tedbirleri siyahlık hast' lığında 
bütün nebat mahvolur. Y.'!zmıştık; Onları aynen yapmak icap eder. 

Bu illetin yaprak üzerindeki alametleri iki Üz çürüklüğü: 
çeşittir: Bu da bir hastalıktır. Fidar.ın uçları kesil 

Bıri , orta sinir üzerinde peyda olan yara dikten sonra hemen baş gösV~rir v~ yukarı Jan 
sebebıle bu sinirin büyümekten kalması ve yap- aşağıya doğru özü tamamile harap olup boR-az 
rak üzerinde kabarcıklar hasıl olmasıdır. çürüklüğünde olduğt gipı yumuşak bir küt]e 

Diğeri de: sinirin hastalığa tutulması yüzün- halini alır. 

Bu hastalıkların ne olduğunu kısa kısa ya
~cağız ve tütüncülerim?ze tamttıracağız. Bunla
ta karşı bir çare varsa onları da öğretmeğe ça-

P' lışacağız. 

~ Siyahhk veya kömür hastalığı: 

den hastalığın yaprağa da sarması ve bundan Bu hastalık bir ycğrnurdan sonra, }ağmur 
esmer renkte lekeler peyda olmasıdır, Buna al- suJaı ile beraber k~siiır.iş olan tdraftan özün içi
danarak bazan tütüncülerimiz buna pas hastalı- ne kadar mikrop girmes,ne başlar. 

~ ~ -- - derler ki yanlıştır. Beyaz Pas Hastalığı : 
" Bu hastalık tütün z.iraati yapılan her yerde 

bulunur. 

Bu hastalığa karşı ue yapılır: 
Bir tarlada bu hastalık baş gösterdi mi artık Tütün tarlaia rmda çok defa görülen bu has-

talığın alametieri başke defa yazacaCY ... ımız alaca 
Bunu şöyle tanıyabiliriz: Orak veya çürük 

'Ylarında tütün fidanlarının kuvvetli ve gelişli 
Luyüdükleri zamanda gerek saplarında ve ge
ttk yapraklarının orta sinirleri üzerinde bazı u

llln lekeler görünmeğe başlar. Bu lekeler yuf
~a basık ve bazı yerleri bir az kabarık olur. 
Ollce sarı renkte olan bu lekeler gitgide esmer
~ir ve nihayet siyahımsı mor bir renk alırlar. 
~Unlar kendi uzunluğana ve bazan da sap bo
~na doğru büyür ve böylelikle saptan yapra
~ll orta siııirine ve oradan yaprağa kadar va
tır, ortası çukurlaşır, en sonra yırtılır. Lekeler 
~ıldıkça tıpkı bir yara gibi..!!~ ve derinleşip 

oraya ıki üç sene tütün ekilmemelidir. Hastalık ,., 
denilen hastalığa ço'~ benzer. f:Sununla ber.:.b r 

göı üntir görünmez hasta olan tütünleri henıen 
çıkanp yc.ıkmalıdır. · her ikisi arasında belli başk farklar vardır. A-

4500 lirahk benzin ile 
100 adet el arabası 

eksiltmesi 
Transit yolu mıntaka Başmüdür

lüğünden: 
Transit yolu Trabzon Mrntalc.a MüdürLuğii emrinde 

~l . b . 'h . 1fQ11 ilci kamgorutle bir o det bıneic. otomo ııının ı tı-
~'çlQrını karşılamak üzre 4500 liralık benzinle ayrıca 
~ adet el arabasının satırı ülınması 25 6-9J9 tarıhin

" İtibaren 15 gün mıitldetle açık eksiltmt.ge konut:n:ışlur. 
lıı_ i. - Benzın p.igasad~ mevcut. 0.1omobılter ıçın sa

"· ıyi tanılmış şrrketluın b!!nzznlerzndı..n olccaktır. 
(J 2 - El arabaları ( Si11·alı boyalı fJe Evren maı kalı 
ı1:1tti,J~n) dairenin iÖster~ceği ntimmrıege rıggun olr.cak

. llelt.rrinin muhammen bedeli 6 Lirodır. 
t6 .3 - Ben•in toptlln alınml'!Jtp, ıluirtnin ilıtiyc:cına 
",e Peyd•rpey alınacak ve bedeli teslim alındıkta öde· 
c,~ı· 

''· 
" 4 - El arQhaları nihayet Temmuz ayı sor~unda 
'-e"tirıler ihale tarihinden itıbaren 8 ay içerisınde temQ-

" teıliın ctlilmiı olacaktır. ·· 
s0 ~ S - Eksilt mP.ge iştirak edecekler gü:ıde 7,5 ( (]82 lira 
lııltt ıtrııı) teminatı mrıflalckata ıoerme;e mecb-rırdur. lluıle ga· 

'~IQ temi11at ilci misline iblağ etlilecektir. · 
._ 6 - /halı JO Temmu:ı 939 tarihine tesadüf eden 
ı,~Q'feıi günii saat ]5 de Trabzond .. ki Tuınsıt yola mın
·~ Afildürlüjü binasında toplanacak komisyon huzu. · 

• •apılacalctır. 
~>tı 7 - lJteklilerin yüzde 7,5 teminat makbu:ılarile 
'ltfı rrteılc4r ıiin '08 ıaatle Miitlürlü.k binasınd<ı top· 

c,4 lcorniıgon Reisli;ine müracaatları ilan olu.nar. 
28-l-:ı-8 \ ... 

Evvelce tütüne tebelleş olan sjyahlık veya laca hastalığında maraz daima tomurcukt3n ba~
kön1ür hastelığı denilen marazı yazmıştık. Şım- Ja ... Halbuki beyaz pas hastalığında ise yapr2k-
di diğer hastalıklarım da yazıyoruz. lardan başlayıp yaprağın üzerinde evvela do-

l B nuk yeşil, sonra beyaz ve en niüayet sönük be-
T ütün erde oğaz Çürüklüğü yaz lekeler peyda olur Bu Jekl7Jer yuvarlakça 

Tütün yapraklarının sapı bağlı bulunduğu yumurta şeklinde fakat çok küçük, ekseriya kö 
yerin çürümeeindeıı dolayı boğaz çürüklüğü deM şeli, tek tek ve çok deta hi1 leşmiş 0 'up esmer, 

nilan hastalığı tütüncüleriıniz bilir. Bu hastalık bir daire gibi çizgi ile çizilmiştir. 
yüzünden az vakıt içinde fidanların · zayıflayıp Hasta yaprakları toplamak ve tarlada her 
kuruduğunu da herkes görür, Sapıu alt tarafı sene nöbetle ziraat yapmaktan başka iyi bir 
koyu esmer bir renk alır, sonradan bu renk çare yoktur. Kaıım BULUTA y 

Nüm un e Hasta n.sı;<X]les~in~içza;zın ~ıiZıC;.9!1~~~~~$~ -~ 'f 
11
r 1 E v İ 

mutfak, çamaşırhane, ~ Uzans•lcakta cadde üwinde ktiin atında iki i 
1 moğ'a%a, salıdnci ve DP.ğirmendere suyu içinde riç ~ 

etu•• V tesı'saft ı'nşaat [•l kut1ı .kô.1 gi.· bir ev sahıhinin !stanbu!a nakli münn- r,+] 
ıJ s1;b ... tıle sc.tılac.:ıktır. Konuşmak ve almak idh enler ~ 

k 
'it 1 ~ malboamıza muracaat etmelidirler. 10 _ 10 il 

e Si mesı ~~m~n~.~ı~ :;ı:~~ ~ ~·: . ~ -. " 
Sıhhat ve içtimaı rV1uavenet 

Müdürlüğünden : 
1 - Elc.si'tmege konu;an iş Trabzon Nümune Has· 

fones nin mu~/<-k.. ç •m.ışuh ıne oe etiiv tesıntıdır. 

Yeniyol Kund 1 

vı r 
Uzunsokakta Bakkal Osman Şen'in bitişiğindeki 

yeni yurduna nakletmiştir. 
• 

Bu işin muhnmmen k•şıf bedeli (47.9 ıO) liradır ka
palı zarf usulile eksıltmege kona/muştur. 

2 - Ba işe ait şartnameler ve e'CJrak şunlardan Zayi tezkere ilan ıbarettir . 
Artvin biricci hudut tabu u- Gümüşane adliye encümen 

A - Eksiltme şartnamesi. nun üçüncü bölüğünde askerlik riy setiı:d n: 

B - Makafleie projesi. vazifemi ifa etnıiş ve aldığım mu· Not,.r ve icra. memur vekil· 

G - Bagzndırlık ışleri genel şartnamesi . vnltknt terhis ve!ltlı:amı zayi etti· liR-i ynpmak: üzere munhal olnı: 12 
D - Yapı iş'eri umumi / enni ş rtnamesi. ğiDldu ve yt'nisini alac'leımdan lira maaşlı Kelkit mahkem~ i baş· 
Sıhhi tesisata ait umumi ve fenni şartname, hususi zayi ve3ilı:aoııı hükmü olmadığını kiitipliği için 4.7.939 güı:ıu saat 

le 'f 10 da imtihan icr:ı olu:ı catından 
şartname, eıı cett1eli. ilin eylerim. 

4 tıılip olnnların evralci musbı+elerİ· 
Jstegenler bu Ş'lrtname 'iJf e'Orakı ( "40) kmuş mıı. Ofun lvyıın köyünden le birlikte Gümfişane adliye encu· 

/ca6ilinde Tı abzon N ıf ia Mddiirliiğünden alabilirlt!r. Bayram o~ı.ıllarından 328 doğumlu menice aıürııcant eylemeleri lüzu-

3 - Eksiltme /7-7-Y39 tarihındepazartesi günü , ____ ld_ıi_::ı_o_ıı_u_A_ı_i ____ ııı_u_i_lan_o_ıu_nu_r. _____ _ 

saat (15) de Trabzon Sıhhat Müdürlüğünde toplanacak 
eksiltme kofllisgonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin {3595) 
lira ( 50) kuruşluk mut'akhıt teminat 'Or.rme5İ ve buradan 
h~şk• da 939 yılına ait TıcJret Odası kayıt vesikası ile 
ihale ıünündın enaz selciz gün evvel Tra6:ıon Vilaqetine 
müracaat ederek vilayetten alacakları '• işe ait elıligct 
vesikasını ihraz etmeleri mecburidir. 

5 - Teldi/ •ılct•pl11i gukarııl• ri'~"cıi •ıtldıdı ' 

yazılı saattan bir suat evveline kadar Trabzon Sıhhilt 
Müdürlüğüne g tirilerek eksı:tme komisyonu Reislığine 
makbuz mukabilinde veriıec~ktir. 
. Posta ile gö 1dı:rılecek mektopferin nihayet üçüncü 
maddede yazılı saata hular gefm;ş olması ve d1ş z-ırhn 
mühür mumu ile iyice kap. lılmış olması lazımdır. 

Post.ıda vuku bulacak grcikmeler kabı, l cdilmoz, 
28-5-8-12 



Kira artırması 
Belediye En~ümeninden : 

Kemerkaya kanita mevkiind• lcdin BeleJigege •it 21 
odalı deniz hamamının bir sene/ile icarı 18 gün müd4td
le ,,,,le artıma;a lconulm11,tar. 

Artırma 11- Temmaz- 939 salı tünü saat 14 de ic
rtı ofunaca;ından talipleri11 agni gün •e saatteı encüme-
ne maracaaatları ildn olunur. 24- 28-1-5 

Parke yol yaptırılocok 
Belediye Encümeninden : 

Belediye Dairesi ıar, lcöştsinderı sinema binası 
öniint lcodar ol•n sah•nın parke u~ tefriıi ( 15) ıan 
müdtletTe açık elcsiltmıje kouulmuıtur. 

Elcsiltm• 4 Te.,muz j39 ı•lı tünü ıaat 14 de icra 
o!urucoğınJ•tt talipleri11 •Jnİ gü11 fi• saatta Encümen~ 
mü,acaatl11" il,,. elunur. 24--28- ı-5 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninde• : 

Hususi muheıe6e11in 9Jf •ılı ilılııocı o!a1t ( 5-1) ka 
lırn e•rakı matiaasının multamme11 betleli ela11 { 1400) 
lira üzerinde1t. 21 tün miidtlıtle açılı elc.siltmeqe /conul
muıtur. MuJ1olckat teminatı ( J05) liradır. 13 7-939 t•ri
hinı ~atan perşembe ıüni ıad 15 de "ilag.t mak11mı11tla 
toplanacak olan Jimi encümende ila•lesi gapıloc•lctır. 

ıVümune ı•e şı:ırtnamesini görmık i.tigınlerin laır tü11 •n
e:imen ktılemine ve talip .ı,.,.ıarın muvakkat te,,.i,.atla
rile mezkur tü11 •e sııalta enei1J1enc mürtıcatıtları. 21/ 28. 1-5 

Sığır eti eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. Bşk. dan . 

T - Tra6zon Garnizor.•.11ın Ajuıtos 939 d•n H"
%İ,an 940 sonuna lc•ar .. ilatiytıcı için j4,000 kil• · ıı;ır 
ıti kcp'llı z,11,fla elcıiltmıge konalmuJiar. 

2 - Talantini 6edeli 10800 lira, i{/c . teminatı tla 
. 810 li,adır. 

3 - Elcıillme~i 7 Temmuz 939 Cuma gıinü ıant 
1 S dı E, zincan S•tın Alma Komisyonunda yapı lacalc.tır. 

4 - Şattnawcııi .,. ıwsafı Kolortlunun tekmil ,~r
nisonlarınd• mıvcuttur t1• egrutlır,· her gertle . her tün 
ıöriilct.ilir . .1 

5 - lıteklilır tele.lif 111cktupl•r1111 eksiltme saatı11-
J•n 6ir st111t '""el Komiı§Oll Btııkanlr;ına vermiı t1ıga 
post• ile ognı ıaatt• Komiıgend~ i•l•ndurıılmuş eloc ,/ctır. 

21-18-1-5 

Arpa eksiltmesi 
Belediye Encümeninden: 

Tanzifat lıag•anlarının ıenelilc ilatigacı o fan ( 4120) 
lıile ar,cnın m•6agaa11 ( l ~) tün müdtletlı açı le elcıilt
""İ' lconulmuıtar. 

Ekıiltııtt1 ti Tımmıu 939 Salı tiinü ıaat 14 Jı icra 
olanactıj111tlan t11lipleri11 •ını ıan "' ıoatt• •nııiın•n• 
mar•etıetları il•ra •l11••r. 21 -28-1-5 

Koyun eti eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Kom. Bşk. dan 

1 - Trabzen H.ııtanı•sinin Ağustos 919 tian Htı · 
siran 9.JO sonun« kadar ihtı'gacı için t/500 lcllo le.oyan 
eti oçılc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmini bıdeli 1575 lira, ilk teminatı tltı 1i8 

lira 13 kuruştur • 
3 - Eksiltmesi 7 Temmuz 939 Cuma ıünii saot 

16 dtı Erzincand. S2tın Alma Komisvonunda gt1pı!r c.ılc.tır. 
4 - Ştırtnamesi ile evsafı Ko 'ordanan t~kmil ıar

nizonl&Jrında mevcullur ve aynıdır,· httr yerde her tün 
ıörülıbilir. 

5 - istekliler ihale gıln 'O~ saetıntla ille. teminat 
neakhuılarile Korniıu,,nJtı /Julurım~lorı. 24-28 1 5 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Mamlelc.d hastanesinin 939 yılı ihtiyacı olan 22 k•· 

/em eflralcı matbuasının muhammen bedıui olan ( 210 ) 
lira üıcrindıR 21 fıl" müddetlı açık elcsiltmeje konul
m•ıtılf. Aluoulcat teminatı 15 lira ( 7 5) kuraıtıır. 13 ]. 939 
ıerihi•• çntan perıembe tıinii sııııt 15 da oildgct m•lco.
mında toplamıcalc olan daimi encümend~ ih.lesi gaptia
ea/ctır. lstelclılarin muvakkat temınatlarile me:zlciir gün v 4 

ıaottc encümeni! miracaatları. 24 28- 1-5 

Otobüs lôstiği ahnacak 
Belediye Encümeninden : 

Belediyenin 1 No. li Otobüsü için 32-6 eh 'o.Jında 
dört ve j0-5 eb'.,,dında iki adet dış ltisti;i ile 32 6 
tb 'adında dört ve 3J- 5 eh' adınd" ilci adet iç listiii 
mübagoaıı ongedi gün müddetle açık eksiitme;e lc.onul-

•''ltur. 
Eksiltme 30 6-9J9 Ctıma ıünıl saat 14 de icra 

lcılınaca;ırtdiın taliplilerin muvakkat teminat malcb•%la
rile •ıni ıün ~~ 111atla Encüfft.erıe müracaatları ilan •fun.ur 4-4 

icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden i 

Husu~i Muhasebenin Muhittin m11h•lltsi geni sokalc
Jcki 39 Na la ma;a.ııısını11 bir .enelilc ıabilc ;c..,, bede
li olan (55) lira ü~erinden 21 fÜll müdtlctl• tırtırm•jtı 
~ılcarılmııtır. Muvakkat te•inatı (-113) lcııruştur. 6-7-919 
tarilainı ~at.ın perşemile günü sact 15 de Vildyet mtılca· 
mı,,da teplanrcalc olan Dı.ıimi Enca.mınde ilıalesi yapı· 
l.caktır. /JtekLiler;n Enciime11e mür4caatiarı. 3-~ 

Burunz beş ve iki buçuk k uruşluklarla 
Nikel kırk paralar hakkında 

Viliy~t Makamından : 
1-1-939 Taribiadell itibaren tedavülden kaldırılmış olan buronz 

beş ve ikibuçuk kuruşluldarla ııikel lcırkparalıldarıa verıi veuit borç· 
lara aulı:abil yalnııı: malaaadıldarıaca ve baziaeye devr•dilmek üz"re 
••rkoı. ye ıı:iraat bııılcalım ıubelerirıco 10-t.t40 hribine kadar lı:abu
lü allmküa olup m•badele vaaıtuı olarak iatimali mütecuıleri hak· 
lır.ında lr.anuau taltibat ifaaıaı icap ettirec•tindea keyfiyet ilia eluaur. 

Lastik gömlek satılacak 
Transit İşletme Müdürlüğiden : •/1 
T - Transit lşldmesindfl met1c&ıt 185 atlll Dıı ktıf· 

eJet Jç 118 adet lustilc tömleii mi:ı•g•J• ile s•tıl•1' ıoO· 
2 - Mulıo.mnıen bedeli beher dıı laıtilc t/00. /f 

Göm/t!lc J5. Karuş hesabilc ceman 979. 70 lircdır. pı· 
3 - Miizagcd: 3 Ternmu~ 139 tarihine raılıg•fl. İl' 

•~tt!si günü saat 15 de lılcentlerpaşa muh•lleıintltkı 
/etme binasında yapılt:.ctılctır. . ,. 

Muvaklc.ok teminatı 73. 48 lira olup lcomsivo• içit~, 
ındnn bir saat et1f1el idare v•znesinı yatırılması l'ıı,_ 1

•1• 

F,,z/a maiumat •lmak isfiye11ler her gün i,lıtmı k0"'' 

•onun1t mri,.acaat edebilirler. 
~ I ı· 

ti/. - Taliplerin mezkur /Ün 11e saatte iıfetmı b ~ 
ıındaki lcomsigorıa mürncaJtları ilan olurıur. ,a 

17. 21-24 :]!/ 
Açık eksiltme ile idare Binası 

yaptırılacak .. 
ERZURUM İNHİSARLAR BAŞMODLJ.l!i 

LOGONDrJ~ 
1 - 11.ıs~nkalıde !JC>pılat:ak 9937 lirtı 65 ı:, 

k~#f 6edılli ldcır,. binası İrJJtıatı tıçık ılcıiltmıgı ki 
muıtur. 

2 - Mu~alclcat te'mfoatı 745 lirr.dır. 6j, 3 - chr/tme 27 6 --939 Sıılı g:irıü Hat 1 ~ 
da E,.zurum /nhisar/o,. Başrnüdürlüiü 6ınusı11t/:ı tll 
oftıına" ko,.,.İ•yo"d" gapılrıcalctır. ~ 

4 - Ş rt wmeler bed~li mukabilindt! Ersar•fll 
hisarlar Başmüdürlüjiintlen alınabilir. ; 

5 --::-- lst~lclile~in elcsiltme için. tayin edilen ıd# rİı 
sa ... tta yuzde ı.5 guoenme paralarıl11 6irlilcte Er•j/1 
lnhis·Jrlar Başmüdürlüjtinc mii.rac.:ıatları itan olunur. 

---Kopah zarf usulil~ idare binosı 
yaptınlacok , 

ERZURUM İNHİSARLAR BA Ş~tüD~ 
LOGONDr;j, 

. 1 ~ _Tortum~a yop•lrıcak 11998 lira 98 kur•~, 
ııf bt!dellı ulare bması ır.ıaatı lc.•palı zarf aıulilı 1 

meye konulmustur. • 
2 - Muvakkat te'minatı 840 lirtıdrr. 6.1. 
3 - Eksiltme 27-6-939 salı ıiir.ü 1t1••t f 

da Erzaramdıı lnlıiıarlcr Baımütlirlajü bin•sın•• 11 
o/a:ıan lc.omisyonda gapılacaktır. 

-1 - Şlil.rtnam~l•r betieli mukabilinde Er.ı•r•,-
mıidürlüğür.den alınabilir. I 

5 - btelclileri" tayin edilen tün ve 111attı' 1 
ıatıt evvel teklif mthtuplerını ntalcll•ı mukaôiiit1J1 

z.urutn lnhis.rlar Baımüdürlüjüae tuırmıleri poıtaJ1 J 
ıecilcmelerin lcabul ırdilmeqrCf'ji iltfn olanur. 

Mağaza icar artırma temdiÔİ 
Belediye Encümeninden : 
Değirmenderede Belediyeye ait üç göz 

üç senelik art1rma müddeti 7 Temmuz 939 Cuf111 
nü~e kadar on gün müddetle temdit edifdiğindt/1 
Ierm aynt gün saat 14 de Encümene ınüracaatl•fl i/af1 O 

Elbise ve ayakkabı eksiltmesi 
Trabzon Maarif Müdürlüğünden : 

Akarat icar artırması 
1 - Beşikdüzü E;itmt11 ;,;,. gaptırılacalc olan •ıağıda müfrtd"'tı yaıılı melbusat 

22-ı-9 39 tar ilairadın itibaren 15 tün müddetle açı le ılcsiltmıge lconulmuıtur. 
Ci111i Milcdarı Mulıomml!n fiyatı Tutorı Teminat 

lirtı K. lira K. lira K. - - .- ...-- __ ... 
Harici clbi11 700 1 j 1300 97 50 
lı el6iseıi 100 3 80 380 28 50 
Çap•la 60 2 50 150 10 25 
lılcarpi11 100 4 25 4lS 31 88 
Götn'lelc . 75 . 1 20 · . 90 , 6 75 

2 - S•rtnunul · lter tifo M11t1.rif llüdürlüiü daireıinJ.e ıörülebilir. 
tl-

1
_ !_ - Elcs~ltme 7-7-9J9 tarilainı 1astl11gara Cum• ıılnıi ıtıat 14 d' Maarif Mü· 

•r uıa Jeirısıntle müttıelckil komiıgonca gapılocalctır. 
4 -:- Ma•alclcat tf!minot 111ilcd ırı her madde lıizaııntla ıöıttrilmiştir. 
; - lstı/cliler ı;crır~t odasınca lcaljldlı olduğuna Jair oılgı ıösteriecelclerdir. 
6 - lstılr.liler 24 }0 numaralı lcanunnn 15 inci maddesi ahlcd 711na göre muvakkat 

:•;in~lct 111alc6azlcrı ve melctuplar11u ılr.siltmeye boşlamadan bir saat c.vvelline kadar 
e "" ıd.tcelc 11c e/csime saetinde komiıgona ihraz edecılr.ltrdir. 24-28 -1- 5 

~ayrimenkul satış artırması 
ll•laalleıı Sek•iı N1t/I M.2 Kapı No M.N "'uha•men 6edeli 

• lira 
Est11ılı Cemi aralı;ı Mej•&• 1 7 250 M--

,, 11erei cami ,, 12 32 J(JO ,, 
,, Go!u ojl• •• 21 4S 301 

x ••• 1c rrtıgtl•11 Alcç••••t Teri· 918) 351 toTltını~ 62~ 

Defterdarlıktan: 
Hiııctle 7 3 H. 

Yukarda cins ete •vsafı gasılı ftıgri me11lcullerl• 12-G-9J9 tarilıi11Jtn itih•· 
re11 bir ag . içinde bedıli ptşin ödenmelc ıartile ve po.zarlılc '"'•tile mılllcigetl~ri satıla
ealct_ır. Talıp olanların 6u mıJNet l~indc ıüıdı 7,5 t•mi11at elccaltırilı 6irliktı Defter-

" '•rlıj• mıJraeaatlorı . 4-1 

Semti Na. 

lslcender puıa Uzun S. ] 11 

" " 
il .. 
,. .. 
/ı/c.endtr paşa 
tla1t. caddesi 

" •• .. . , 
M•y 

273 
275 
277 

8 
!O 
12 

lslcender Pı Kun. 
Jııracılar C. 30 

Agafilbo E,-zurum C, 311 
Dibağha1t.e Hükumet c.9 

lskender Paşa 
Çömlekci 
/spender paşa 
Megdou C. 

,, ,. 

16 

2 
2-J 

Muh,,.mmen bedel 

Dükkan 

•• 
•• .. 

.. 
•• 

l . K. --- ---
100 
100 
100 
80 

175 
100 
150 

Kartir bina 400 
Kd,gir oda bahçe 80 

Dülcldn 30 

.. 40 

Tütün kulübe 120 
.. ,, 126 

He/ binası içind~ 6 dülclcdn 50 
" .. ., 7 
•• 

" .. 
8 
9 

•. " 1 o 
" ,. .. " 

,, 50 
•• 50 
,, 50 
•. 50 

Tu1tinetı mut1ak· 

l ~ 
7 50 
7 JO 
7 sO 
6 

1.3 ıJ 
7 50 

10 7j 

30 
6 
2 15 

3 

Belediye Encümenind•n : ,,,, 
Yulr.artl~ me~kl ve muhammeıı bet/elleri gı,.ılı Bıletli11e alarolırt•. P, ı 

mtldtleti ola11. bir ay r.erfında lc.imıe talip çılcmaJıjından medur 11lcer•lı• jır' 
lik icarlarının geniJen fit 01uekiz tün ntiiıidttle açılc artırmegtı lconıılm11ıt•'· ,.ı 

Artırma 11 Temmuz 919 Salı tünıi icfa olunac•juulara tcli6lilırl• '; .... ı 
.,, şaat 14 de Belediye Enc""ıeninc 111ürtıc••tl•rı il•ra o!cınrır • 28.-1_. 

,., 
O/ ,, 
ru ,,. 
it) 


