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16 rncı yıl 
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Y~rrnfil Yomrr©ı h~Dk~vö lb> Ü fil ~ ~ o fil o lfi1 

yapılacaktır I! Temel Atma • 
1 

• meras 
• 
ıçme Mukaveles· • 

ımza 

Belediye 

Suyu 
Meclisi Büyük 

üç Dakika 
Atatürk'ün Ruhunu 
Ayakta Durdu 

Taziz • • 
lÇlll 

içme ı•yu mukavlesi dün Faiz ve resulmal; tesisatın Bundan başka muht•rem 

Asr"'ı Hamam Be/etliye na e c l i s i n J e işlemige başldığı tarihten itiba · Belediye mecli!.i, Trabzonurı ha· 
m • r a s i m l e imza edil· re11 kadro ve sair maçraflar çık- yatı mesabesinde olan içme suyu 

T tlJbzonun bugünkü miştir. Mukaveleyi ıe hir namına tık.ta• sonra bir sene zarfıDda i~il• mütemadiyen mesıul olup 
medeni zihniyet ba- Belediy• reis; Bahri doıanay, bırakacğı temcttu ile ödenecektir Trabzonluları te% %amanda 

• Belediye meclisi, Atatürk.ün 
kımmdan t1Jm mana· Malige vekaleti namına da def bugünkü mesut neticeye kavuştu-

r/, Trabzona •n büJük hediyel•rirı· 
f bir f:ehir admı alabilme· tırdar B. Reşat imza elmictir. ran üçüncü umıımi müfettişimiz 

" r den biri olan içme srıguna ait 
ti için mevcut ve en başta Maliye "ek<ileti su tesisati mııkavelenin im%a edilmeıi mü Tahsin Uzere "e Valimiz Refik 
:•Yllması f8zımge/en ihti- için şeh~imiz Belediyesine gü% nasebetile yüks~k ruhunu ıad Kora/tarta şeh:r namına bir t• 
t•çları arasında ele alına- Je 6 faizle 518 bin lir• ikrazat- ve taziz içi" üç dakika ayakta şe1<kür yazılmasına le.arar vermiş-
r:~1c ve zaman kaybetmeden ·-'a_b_u_la_n_m_u_s_t_ur_. _________ J_u_rm_u_st_u_r_. ___________ ıi_r. __________ _ 

Qıderi/ecek bir eksiği de 
::rı h•mamdlf. Bilhassa 
l.iyük ve eski bir Ş"hrin 

O:ri hamamlara malik ol•
(ayı~ı garip bir hadise 
:~lci! etmekle beraber 
, eledi yenin sıhhat işleri 
"~erindeki faaliyet derece
tın·· 

I de geri manada tebaruz 
'
1tirir. Trabzonda bir çok 

terıi/ikler oluıken ve halkın 
(ectenl ihtiyaçlarını cevap
/'•n yeni yeni müessese 
f!r le J k · .h. 
1 uru ur en ınşa tarı ı 

Oo re 400 seneye yakın 
'sk· ,1 

1 ~~rz Hamam_lara henüz 

0 
surülmemesı. bunların 

~tile müzelik bir eşya ol· 
l •ğa terkedilmemesi Be
seciiye için büyük bir nok-
a11'1ktır. 

t Bir kaç sene evvel Of· 

0~ ~apılan asri Hamam 
,.,..tun Vilayetlerimiz için 
~ litrıune teşkil eder. Bir 
~as•bada yapılan böyle b:r 
,e?>amın Trabzonda bir 
o~'ne tesadüf edememek 
1
'
4z güfüç olmaz mı ? 

''h Es1cı tarz hamamların 
ft) ~1 ve medeni bakımd•n 
v;nzarası meydandadır. 
f11.1 <:udun hamlığı ve yor
r·ı"'uğu akar su ile gide 
1 1tJ 
~ .. ez. Ve sonra derecesiz. 
.,~,, 

rflre .su/arla yıkanmak za 
tıne katlanılmaz. 

bıı 1'rebzon hamanlarında 
'n 1•~z yıkanma/arın tevlıt 
l er'1ği ölüm vak·a · 
~,., 

~Ot az değildir. Sonra bil
ı4 sa serbest ve sıhhi şart· 
~;~ tabi olmak suretile yı 
iht;rr,ının artık taşgın bir 
ct,,~aç haline geldiğini ve 
ıt: aı asri bir hamam in-
61.1/'>ın zaruri olduğynu ka· 

etmeliyiz. 

:,h~lle ile bir arada ve 
•ı,.,, 1 Şartlar altında banyo 
~~'>:: zevk ve ihtiyacımn 
~.,6 erce devam edip giden 
~f/:rl.Jrnir,eti acıku olduğu 
"<i ,, da ıztıraplıdır. Bugün 
~ q~~•nrna tarzının iptidai 

aç tarafma gelince 

Tahsin Uzerin 
Nutku 

Beşikdıbündeki •litmtn kur 
sunu11 açılış töreninde üçüı.cü 

umumi müfetti~imir muhterem 
Tahsin uzerin irad ettikleri nut· 
ku gelecek nushamız•a neırede· 
cejis. 

Tayyare 
Şehitlerimiz 

Ajrı (lausıııi) /randa ge
re Jiı11Tılc şehit ol•n iki 
ttıf/!JGTICİmiz i hamil ıiiılt •· 
miı lr•n otohüıü 6ugıin ıa-
•t 18 de icar al< Ösegt1 matmı· 
lal ttmi,tir. Şehir luıricindı 
askeri kıt'alur ve hülcümet 
1r1e1r1arlarından b•ılc.a 6ütin 
halle "' dülc.kanlcrını lc.11po
gan esnaf ıece olmaıına 

rajmen ıenaH törenin• iı

tir ı/c ıtmiı •e ıthir Jırin •ir matem içinde olarak ıı
hitlırimi• mımlelc.et haıtah•-
1111inı na/dedilmişl11rdir. 

Yarın, ıehitler,· tayyare 

abidesine gine /evlcalo.Je 
mırosimle Jefnedil•uklerdir 

Kopdağı 
Er~urum {hus•ıi) Bir 

müddllten bıri kapalı olan 
/cop dağı 6ütün fJtsaitt1 açıl
mıştır . - -~--~~-----------buna şahit olmayan hiç 
bir vatandaş tasavvur et 
miyoruz. 

Cami önlerindeki şadır
vanlarda qörü!düğü gibi 
kollarını paçalarını sıvaya
rak burnunun kirini, gözü· 
nün ,apağını kurnalarda 
temiz/iyen/erin girdikleri bu 
yerlere h•mam adı verile· 
n,ez. Kil/hancının keyfine 
dayamp çattığı ateşe tas 
tutamayız. Kamaralı, ban
yolu sıhhi şartlara uygun 
bir hamam istiyoruz. Muh
terem Belediyemizin bu 
mühim noksanı. en acil 
ve mübrem ihtiyaçlar sıra-
sınd• düşünmesi 16zımdır. 

Cemal Rı~a Çınar 

Orman Fakültesi 
Profesörleri 

Ve 32 talebe Cuma 
günü şehrimizde 
Vilagetimi% dahilindeki or 

neonlarda f•e bilhassa Mergema 
na ormanında mesleki ietkilc ve 
tatbikatta balanmak üzre Ziraat 
V.lccilcti yüksek ziraatEnstitüsü 
Orman fakültesi Profesörlerinden 

ve 32 tulebeden mürekkep D«kan 
Profesör Doktor Mayervvegelin 
idareslnd~ bir Kafile Cuma gü· 
nü ıehrimize gelecektir. 

Prograına nazarım heyet 
eovelci ıehri v• civarını gezecek 
ve bazı ziyaretlerden son,a Sür. 
men• üzerinden rizeye gidecek
ler <Je audett• Maçlcadan K1tıa· 
lıköprüy• oe oradan da çadır 
lcal'llpının lc.uralacait mahal/• 
katlar üç saatlılc bir yürüyiş 

yapılacaktır. 

Burada dört gün Jeııam 
edecek kamfl esnasında orman· 
/arda tatbikat yapılacaktır. Bu 
tatbikattan sonra Kınalıköprüye 
kadar bir yürüyüş yapılacak vr 
oradan etomobillerlc Hamsikö
güne iiciu.:klir. 81Arada bir ak
şam kalındıktan sonra Ziiana 
ve Torula kadar gidilecek oe 
aodetfe şehrimiz fındık. fabrik•
ları ve valc.ın fındık bahçeleri 
tezilecektir. 

Mütehauuların Trabzon or
manlarında yapacakları mesleki 
tatbikattan memleket lehine bü
bük faydalar Joğacajı şüphes:z. 
dir. 

G•çert sen• Maçkanın Mer
yemana ormarılar1ndaki hastalık · 
lı 'ğaçların tedavisi için Ziraat 
Velccileti trırafından şehrimize 

ıöndtrilen Psofesör doktor Schi
mitschek. Valimiz Refik Koral· 
tanla görüşmüş ve Vilcigelimiz 
ormanlarında meılekt tetkik ve 
tatbikat yapılması ve inkişafini 
icap ettirecek tedbirler alınması 
Profesör Schimitscrelc, den rica 
edilmiştir. 

Muhle ... em Valimizin bu sa
hadaki alaka ve mesailerini de 
takdirle karşılarız. 

Vilciyetimiztle bulundukları 
müddetçe her türlü lstırahatlerl 

t~min ıdilecek olan mahterem 
miıafirlerimizln lttklklerindtn 
okuqucularımııı haberdar ede

ceJI•, 

Bir cinayet 
meselesi 

Hapishaneden aldığımız 
bir mektupta Mustafa 
bu işle asla alakası 
olmadığını yazıyor 

Geçen haf ta flkçaaba· 
dın J<alanima köyünde iki 
kişinin biribirini öldürmesi
/e neticelenen ve flkçaabat 
muhabirimiz tarafırıdan qa
zetemize aksettirilmiş olan 
hadise hakkında bu kerre 
de maktul llslamn mahbus 
kardeşi Mustaf adan bir 
mektup aldık. Aynen aşa 
ğıya derç ediyoruz: 

Y cniyol gazetesine 
Gazdenizin 3 Mayıs N39 

tarih ve 2583 No. la nashasında 
( kardeşini vurduran kardeş ) 
başlıklı beni al<ikala;;dıran bir 
gcızı okudum. Kemal Onur im
zalı bu yazı hakikata terceman 
olmaktan %iyadt mürettep bir 
propaiandanın nakili olduğu ci
hetle '" kendisini ve n• de is 
mini şimdiye kadar görmemiş 

ve işitmemiş olduğum bu zata 
verdiaim cevabın matbuat kanu· 
n•na tevfikan ayni sütunda nes· 
redilmesini rica ederim. Şögleki: 

Benim Trnbzon hapishane· 
sinde kaçakcılık maddesinden 
dolayı iki seneden fazla zaman 
danberi mahküm ve mahpus ol-

datumu herkes bilir. Bununla 
beraber ishale oğlu Hüseginin 
bana değil, karde~im maktul 
Arslana arasıra gidip gtlir • hiz 
met eitiiini cıe onunla düşer kal
kar oldujunu, Arslan tarafından 
iaşe v• in/ ak edildiğini imza 
ıahibi bilmese bil• 01ta bu gazı . 

gı yazdıran işkilli ve ynrdakcı 
ka/ilesi de bilir. Kardeşim Ars
lanı vurdurmak için aramızda 
bir sebep ve husumet olmadığı 

ıibi mahkii.me1• mahbuı bir a. 
damda dahi böyle bir kuvvet ve 

kudret tasavcıur edılemez. Orta
ya atılan ve katil Hüseginin 
ıanında bulanan tüf ek. asla ve 
kat'a benim deiildir. Alaman 
tüfeğini bana nisbet etmekle gü 
ya ip ucu vermek. ve iz g12ybet 
mek istiyenlerin söderi1t• lcıy 
m~t oermek l<iıım ıelirsc ılindc 

OLUŞLAR 

Trabzondan 

O tomobiller Atıp• ıkın önün 

de•, ıırayla harekete ıreçti 
ltlt ıözüme çarp'lD şey yapılmak
ta olan butanenio telon çatısı 
oldu: Eleaığioin heykelleşmeıi, 

saflık fikrini• iekilleşaıeti. Haşımı 
çevirdim, bir an Önce bitirilmek 
için durmadan çalı,ılan Lise ya· 
pıaına gizattım . Yan yana iki 
een; ilci başeaer . Y ·~amanın, 
ilerlcmeniD, yükeelmenio ~maneve 

laları; Kemalizaıa dıniain cenneti 
videtmiyen, yaralan ocakları .. 

Ve baharın lı:oynundayız. Par
lak ıııklar altında daha alımlı gö 
rünen bahar tabloları • Den z dal

ralı deyil.. Pencereden ıö:üoen 
tepeler o kadar güzel ~ö ünüyor 
ki, in11na açmak heve,i veriyor .• 

Pulatanıdeyiz. lnbiaarlar idare 
ıinia yaptırmakta oldut• tütün 
deposunull önünde durduk. Ôoü
müzde yepyeni, büyilk bir bioa 
yülı.Hliyor; İDi& aavamızın tüzel 
bir Heri. Pulatane,oin oir adıda 

hatta reımi adı, Altçaııbat'tır. 

G.rçi, şabıı iıimlerile yer iıimle 
rinia ae iİbi maltsatlaı la koncu'<· 
larını araştırqaalt, dil çalıımaları 
araeıoda ayrı bir ihtiaaa ıubcai 
teşltil eden (0nomastine) ve 
(Toponymiı) bi.,i erile uıua ut· 
raşmamız yolt ama, bu ,Aıı:çaabat 

iıai J\kçeova veya Altçc~oba 
ol•alı • Çünkü lbat, Fars<'& bir 

~ . 
ltelimcdir. Anadoluda böyle Abat 
olan başka ovalar da vardır. Bi· 
lindi~i ribi Abat mamur, bayındır 
demektir: biz bun41 Cumhuriyet 

9evrinde h•ltikatleıtirıyoruı. Bu 
iıim meselesi miinaaebetile ıöyle· 
meli ki yurtta iıimleri üzerinde 
durulması gen ken yerler çoktur; 
fakat bu epeyc' uzun ittir. 

H:uelı:~t. Parkın önünde yine 
durduk. Büyükçe bir Atatnrk 

bü!ltü ı le kar1ılaşıyoruz. Kaideain 
altıada hitabeden iki cümle var. 
Trabz.Jnda bu kadar büyük bir 
büet yolt. Heykel ne oldu acaba? 

bu cinsten tüf ak görülen her va· 
tandaı. n zan ve ıüphc altında 

kalması icabeder. Bulunan tı1fen· 

ğin b:.ına alt olduğunu vı k.tile 

benim verdiiimi ancak kard•~l 

min katlinden korku geçirenler 
ileri •Ür•bilirler. Binaenalryh 

kanuni mecrasuıa girmiş olan 
bir hadisenin tahkik ve tetkiki 
sırasında Adliye üurinJe bir 

teıir t1t propaganda muhiti !Jll• 

ratmak nıaksadile ortaya afııan 
bu gibi sözlerin do;ru olmadııı· 
nı ve hakikatin usul ve kanun 

dairesinde tec.Ili eJecetinden 
şüphem bulunmadıfırıı arzederim . 
Trabzon lıalishanesinde mahbus 

Sali ~ okullarından Harakalı 

Mustafa Üstün 

Beşikdüzüne 
Gazetelerin ucuz, pahalı münaka 
şa1ıoın tesirinden müteesair oldu 
auı bu iş ? Sanat eserinin maaevi 
kıymetine paha biç;lomeı; bilhassa 
bu eser Atatürk heykeli oluııca .• 
Fakat aanatlı:irlarımızın da Bele>
diyeltırimizin ödeme kabili yctleıi
ni her ZlmH rOzönünde tutmalı. 
rı lizım; ısın.at cıcri ticaret va~ı· 
tuı da detildir. Bu da kısa İj 
de2'il.. 

Pulatanede (Akçaabat d •e· 
miyorum; dil böyle alışmış. bu 
yerin pulat • çem..'le ne ilgiı1i 
v .. r bilmiyorum; araştırılmalı) pa· 
ıar kurulmuş gibi.. Tütün aatışı 

yapılıyormuş. V niyette oou gÖs· 

tcriyor. 'fülün deok:.leri taşınıyor, 
tartılıyor .• Bu iş neden bu kadar 
reç krılmış ? Çullıa, yazıundn iz:ıh 
eder beliti •• 

Gidiyoruz Akçakaledea geç 
tik. Yoroz virajını da oitirdilc. 
Bir yanımızda enrio .teniz, bir 
yanımız yeıil tepeler. Bobarın en 
riisel dekorı. içindeyiz. lçindca 
ıu, yaınaçlarındn yeıillik ça~l.yan 

vadileri keaip geçiyoruz. Yolun 
kıyılarından sırı, mor, lı::ırmı7. ı , 

beyr.z, renle renk çiçek taşıyor. 
Eir•lti otları, ladinler, dizilmişler 

tenlik yapıyorlar ıibi. Hele papat· 
yalar .. Onlar ne eevimli şeyler . . 
Caalı tebuaüm; doıt dost rülil· 
yorlar. Saf aülOş, 11hte değil •• 

Yolun bir çı>k kısıaıları bo

zuk. Kıyılarda taılar var amma, 
henüz işe başlanmamış . Devlet 
yeni bir kerayolu programı hasır· 

lıyor: Yaptırılacak. 14,800 kilomet

relik birinci aınıf yollar araaıoda 

bu aahil yolu da bulunur, ümit 

ederiz .• Köprüler de yıkılı: Bu de
relerde ltopril durdurmak ta ltü. 
çGlt it deiil.. Sular, denize çabuk 
ltavıışmalt için acele acele akıyor
lar.. Biz de yavaş gitmiyoruz . 

Hakkı Tuncay 
- Sona var -

Rahmi Anlı 
iki seneden beri alman

yada staı ~e tetkikatta bu
lunan ikinci hukuk hakimi~ 

miz Rahmı flnf; bu hafta 

avdet etmış. vazifelerine 

başlamıştır. Rahmi llnlıyı 
hoşlar ve tebrik ederiz. 

Azmi Özer 
Bir müddetten beri itanbulda 

tedavide bu/•,.an kıgmrtli avuka· 
tımız azmi ÖHr iadti afiyet/1: 
şehrimize dönmıis, yazihanesi1tde 
Java kabul ve takibine b:ışlamış· 
tır. Genç oe kıymetli auuk!ltımı-
ıcı honeldln deris, 
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Valimiz Refik Koral an n ğ. men kursu müdürünün nutku 
S1vın bOvOkleriıni:ı: ve ev· 

glli köylü yurlthşlarımız K rs· 
d nlzin erıg'n kıyll rıoda ve 
göklere 1 Rdıtr 8ZllIDfltıDI, hey 

mahrum bırakılmış bir mUJOP 
çocuttuna ilk tahsil bayıUP1 

vermekle mükellef tutulscak· 
Çok Muhterem Umumi Mü-

tettiJiıai:r, deterli Trabzonlular 
ve fe~aklr Türle köylüıü : 

Cumhuriyetin feyizli eıerle· 

riıadea biı isi da bui!'Ü• yine Cum· 
buriyet idareııiniıa yülcaeltmek, 
kıl'c.ndırmalc kararıaı verdi!i kah 
ramın Türk lcöylilıtinün kendi ba. 
yatı içinde, ıineıinde kurulan ctit. 
o.en lturıu adını taııyaa bu irfaa 
ecatı ohouıtur. 

Buraya BeJilı:dlzü adını ve
na adam, heyet, acaba hHfi hl· 
t:fia ıeıiai duyarak burayı ad
landırmıttır. Cumhuriyet idaresi, 
Tilrlt lcöylliıllaü &1ırlarıa ihmal 
ettiti 11mraa ve irfaae ea lcıaa 

zıaaaca lı:avuşturınalt içia, her 
tarafta aOcıdele içiadedir. Büyülı: 
Atatllrk, Türkiln Hırları .. aberi 
mahrum ltaldıtı bilri ve irfaa ha-
Y•tıaı Cumhuriyetin biabir aimet· 
leri araaıada ve başta elaralt Tilrk 
lı:öyliaüaün uaıami hayatına tat· 
bili etmelc içia b11!dufu, yaptıfı 
büyült 111rleria yaaıbaşıu T6" 
kGıa •yaadırılmaaı, cehlin rideıil· 
•Hi Ye buaa ait Yerdifi yükırk 
emirle, büy\llt direktifle, yani kö-
yüa ve köylilnün muhtaç oldufu 
bilriyi; alııtıfı, gördüfO, Hvditi 
biyüklerinin ağzından lı:elaylılı:la 
Öireaaelt içia Etitmea adıyla 

yepyeai bir mua!Hmlik, Öfretman
lik Öraeği verdi. lşte bu. ba lı:ıy. 

metli müe11ese Atatürk'On, büyük 
Kurtarıcımızın, Türke iitildal, Tür
le.o saadet getirH Ebedi Şefimizin 
b6yük: eaerleriııden biridir. Ve 
biri ol:.ıoak.tır. ( Alkışlar ) 

Buraya ( Be-iikdüzü ) ~dını 
veren vat adaş. hatifin seıini 

duywrak ad vermiştir, diye ıöze 
bış~a•ıştım · 

Türk köylüsünüa, helo asır· 

!ardan beri büyik. kahramanlık! · 
rile, büyük fadaklrlıklariyle daima 
verea fakat h:ç bir ~ey lmıyan:I 
Türk ~öylüsüoün bak cttiti ı •· 
deti almak için buraaı halciltaten 
aaa~etin, servetin lteşiti ola.er k· 
tır. ( Alkış! r ) 

Mektep idareai beaüz işe 

başlamıı bulunuyor. En kısa bir 
zamanda aizin malıtıç oldufunuz 
inzal işleri, bilgileri r•tirmek için 
ıizlere iyili2i gösteı eoı.k n o 
zaman baldlı:alen saadetia lteşi· 
tinde bulunduğunuzu, Trabzonun 
çolc iyi duyan, rören, ltabramao, 
fedalı:ir, temiz in11oları ; e-öruelc· 
ıiraiz lı:i, saadetin beşiği yine ba~ .. 
rıaı:ıda lcurulawştur. ( Alkışlar ) 

Bu mektepten alınıcai: iyi 
örneklerle bu ıaadetin ne demek 
oldatunu pelı: yakında rörecek, 
anlıyacalcaınız. 

lşte bea buraya Bıışikdüzü 

cletil (ıaadet beıiti) diye yeni 
bir ad veıiyornm Mektep müdü 

Ankaranın son mesaji 
Her akşam radyonuzda 

hanıi istasyonu açarsamz 
açmız,· dört tarafta bir nu
tuk. mesaj ve nota yağmu-
nun ardı ilrası kesilmeden 
gecenin ortasm11 kadar de
vam ettigini görürsunüz. 
Bu yağmur arasmda bir de 
imam zaif o/anlan şaşırta
cak ideoloji bombardımam 
vardır. Bu bombardımanlar 
bazan o derece ifrata va· 
rıyorki bu hal insana hem 
tiksinti veriyor. hemde iğ
renç gözüküyor. 

Yalmz şuna şükı etme
liyiz ki epey zamandanberi 
bu isl•syonlarda parlayan 
dumansız kuru sıkılar kar· 
şısmda çoktanberi milletin 
karnı tok, gözü pek bir ha
le gelmiştir. lfrtık kimsenin 
yersiz ve lüzümsuz palav-
ralara papuç birakmaya he
yecan ve takatı kalmtımış 
tır. 

Bütün bu yaygaralar 

Beş Mayıs gecesinin or· 
tasında bütün istasyonlar 
çoşmuş bir halded1r. 

Her akşam olduğu gibi 
bu akşamda saat yirmi bir 
denberi Roma radyosu or· 
ta tul üzerinde Türkçe neş
riyet yapmaktadır. 

Roma istasyonundaki 
llhbarm beyanatı hepimizi 
esnettiği bir sJrada flnkara 
istasyonunu açtık. Bütün 
bu g11yretkeşlikler arasmda 
lfnkara radyosunun sesi şu 
oldu: 

Saat tam yirmi dört. 
Bay11n Sipiker karşımızda; 
dünyamn bu uyku saatmda 
bütün Türklük alemi uya
mk bir haldedir. 

Dünya istasyonlarınm 
hu propaganda curcunası 

arasmda sipiker flnkara 
radyosunun ajans haberle
rini okuyor. 

ltk ve son haberi aynen 

arasmda bizim flnkara is- yaz/yorum : 
tasyonu durduklarım en mü- Riyaseti Cumhur ban· 
tevazi bir lisanla ve muba dosu istik/al marşım çalı· 
/ağasız bir şekilde dm/eyi- yor; bütün bir millet tek 
cilerine duyurmaya çalış· ağız ve ;ek kalp halinde 
maktadır. onu söyliyor: 

• Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak I 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak!,. 
O benimdir o benim milletimin Y'ldızıdu parlayacak!,. 
Fazla söze ne hacet bil- Bütün istasyonlarda nu-

tün dünyayı banş yolunda tuklar. mesajlar,· yaylım a
önünde saygı ve sevgi ile leş ve bombardımanlarm 
eğilten bir milletin ağzın- birer kuru sıkı halinde de
dan çıkan en keskin haki- vam ettiği anda flnkara 
kaim ifadesi bundan başka radyosu:ıun insanlık alemi
ne olabilir?... ne gönderdiği bu son me· 

Es•sen flnkara radyosu· saj bize ayni zamanda zım
nun bundan başka havadi· nan şöyle bir emirde veri-
si de yoktu. yordu: 

• Arkadaş yurduma al çak/arı uğratma sakrn I ,, 
Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akm I,. 
Gecenin tam ortasmda vaat ederek tereddütsüz ce· 

gelen bu zımni emre her 
Türk can atarcasma muta- vap verdi: 

" Kim bu cennıt vıta nın uğruna olmazki feda I 
" iühedı flşktracak, topra ğı sıksan şüheda I,, 

Tevfik Vyraı 

rü, şimdi ne su dııhilinclt: çalışı izleri ve bilh ssa çocuklarınızı 

Jııcıfını bize söyliyecek. yuvanıza, atalarınıza bagl yııcak 
Başta müdür olduğu h ide ve bu cennet diyar az zııaıand 

bütün ı:.uallimler Üzerlerine al· mamur olacaktır. 
dıkları vıı:ıifenin ne büyük ve ne Bu işler alfikalı ve sevdalı 
mukadde bir vazife oldu~uııun bir memleket çocuğu sıfatiyle 
farlcındadırlar. Ve bunun ehf! mi ) pılm:ızs11, taldp edilnıezs , siz 
yetini müdriktirler. On!ıır feda lerin c.>şkun arzularınız, cevnlımı 
klrlıkla çolıı ak mevkiind~dırler almamış olur. Bur.un mesuliytti 
yepyeni bir ög-rotme çıgırı açılı- ntır olur. Fakat bu münevver 
yor. Köylü asker oc2ı;tıoda Öğ' zümre, bu vazıfeaever insanlar, 
r ndilclerini burada kuvvctlendı· bilha" n muııllimlik g-ibi en şerefli 
rerelı:: köyfindelti çocuklarınıı, köy 1 Vll:ı'İfeyi üzerini' ala in.anlar, fe 
lülerine öğ'rettcelı:ler, toprııkt n dakarlılc. çıııışk nlık ahliik ve bil· 
ea iyi moh ul alm nın yollarını gi t ltımından yalnız mekt he dr~ 
iÖstertcokler ve köylü çocu uau ~il, l>ütiin köy,. örnek olacıldar· 
muhtaç olduğu bılg.lerle kuvvet dır. Kendi rind n bunu ı•tıyoruz. 
lendirerelı: bu yoldan onl21rı C11m· 'fürlı: köylü .. u : er v i.:it 
buri;ıel idaresh:.in aizlrr içiu ııte· tekrar etti~im bir h itikat v rdır. 
diJ?-i refah ve ıeıvete, huzur v Siz yııııl, Türk m"lleti hep i çift. 
saade 'J ytıtişlirecelı::lerdir. Vıızıf • çidir, bt-p · köylüdur. Ş birli di. 

!eri bu kadar mühiıv. bu k11dar ye bir tasnif ynpmoğ lüzum bı· 
.lrndıidir. le yoktur. 

Millet yetiştirmek ne m him B"z tihi fürk illeti deyin· 
ve ne lı:udıi bir davadır. Bu da· ce. ssırlnrın g drına uğramış, kö
vaaın en büyük öğretmeni, Baş tfi id relerin ızdırnbıoı çekmiş bir 
ö~retmeoi Atatürktür. Bu yolun ıllet hatırı. gelmeli. Büyük F.~e· 
Hvdalı yolcuları olan siz ötret- di Şef bir ırüneş gibı Türkün 
menler de o büyük Öğretmenin ıçinden çıkan Atatür, totürk, siz 
i:aiode yfırüycc lı:s.niz. !erin ıçini:ı:e tıufuz ederelt ve 

Köylülerle Ler ha bihılimizdc mnhru iyetlerin zi gidermek uxe· 
ıöylcriz : Çalışın z, okuyunuz, bil· re hayatında size bu işı yaµtı. 
mediklerini~i Ögrenioiz, Cumbufi lamel lnönü Mııli Şef, onun öz 
yet devri ve Kem lizm reıimi kardeşi, onun gibı çalıştı. İlk işi 
millete hayat ve nur kaynniıdır. sizlerin ııra ına gelmek, dertleri 
Diyoruz, işte fedakar köyJuler, nizı d nlem lı:: oldu. O büyük in· 
eğitmenler aizo bu habkatlerı d • anların en büyük em li gece ve 
ha yakından ve ber2'ua gözlen gündfiz düıiinoeai tek b r kelıme 
aiz önünde söyliyecekler. gö.de ile mil! tin huzuru, yurdun ma
rrceklerdır. Toprak.tıın ıılmscak suoiyeti ve mutlak bir 111 dete 
çeşitli mahsulleri, hayvanlarınıza 

ir·i,menizdir. Hepimiz Milli' Şef 
yuvanıza bakılrna yolluını, hergün 
biraz fiaba iyı Y"t•mak ve kaza . !erden, Türk: tarihinden aldı~ımız 

malc yollarını bildırccekler, gÖs· büyüle ilhamla banun için çalıiı· 
tereceklerdir. İşte o zaman Curıı yorur:. Türküa Ebedi bayııt ve 
huri yet idareainin v' Alatürk saadeti ugrunn, büyük yarınına 
TürkiyesiaiD, dünyanın eıpt• ile doıtru koşuyoruz. Muvnffakiyet 
bakııcağı bir alem olduğunu isbat kat'idir. Hepinize ebedi huzur, 
etmiı oiaca~ız. Köylüler, eğitmen· ebedi şon ve ş ref, ebedt varlık 
!er çocuklarınızı ve hepinizi ka· dilerim. Beşikdüzliileıe saadet be. 
ranlılttan kurhrmakla lrnlmnyaClllc şifi mutlu olaıın ( cıürekH alkışlar) 

tır. 
be iai hlltUn dQuyaya gösteren 'l'tırkive Cumhuriyeti W'· 
dnğlarıaın 't ğlade, kö' cUIOğU kOaıetl bu blr milyon köylO 
id 1 edlnE>o evglli UınumY ıırn çocueunu d ha uzun :ı:ı.ın•• 
fetlt iniz T ıh in Uuır VO Vdl· okutmak için bekleyemezdi. s0 

mlz Hdik Koralta::ıı r tıberllk· bin kOyQ okulsuz bırak.Dl•~ 
leri altmd koyla yurttıışhm istemedi. Bunun için ~lde Jlldf· 

mızın btlyOk g yret ve kud- cut ilk okul ö~ret enleri bO· 
rt-ıtlt->rll meydan getirilen Be· tun ibtiyacı karşılamadıtıad•11 

şi dilzOrdeki bu mUtew zl bu Eb di Şefimzln iradelerio•.,11 

bilgi yııvası içi d1 kayo yec k doğan egitwea teşkilatı yııµıtd•· 
olan köy t>ğltmenl riı i yetiş· Bundan 4 sen evvel Esktşebif 
tirmo kursunu gôrm1: k zshıne· de Çitteler \lİftliğinde ıçıııı• 
th i ihtiyar uyurdu larrnızdım oğilmea kurumda yetişen ı ııra· 
dol ya butu E'ğilmen aamıet- zelleıı Ank ra köylerine ıt•h'er 
leıi ve öğretmenleri namına olaro utıı t!ılıır. Buulıa"JD kÖf" 
arzı teşekkür ederim. lerdt>~i m. ..ıierl nzeriode 11l 

Srv 1ili yurtteş!arını: pılnn tetkikler gö termlştir k 
M L evi huıurhı ı kı r~Nr dıt bu h kiki köylü olan eJeaııP· 

liir kaç ıi..t~u tıi;; l.1iğıru ilyllk l•r ôylerinıo ıoayal ve e~O 
Ebedi Ş fi iz ,Atamızıa Büyük nomik, kllitürel işleclude ~'°~ 
Tllrk kö/lü ü 1~ia söyledikleri fttydalı olabtllyorlar. 
( Asil eallibln huzurunda bu öu clelilemenin .,erdiği ıa•· 
gllo ibtirnmla hakıki v.ıziyeti · klk1 verim dolayı iledirkl "11 

mı i Alalım ) dey buyurduk- sene J o yerde etitmen kurt• 
ları t rJbi sözlorl ve Hei icum- açılmış, bu oabeş ~untsn biti• 
hnrumuz ismet lnönnnüa de ı.lnlde Trııbıou kenai k.uçtl' 
Kastawoau dıı köycUIUge bUyUk orablD& almak buntlyarht'ol 
t lihlnia aydmlı <t vrini açtığı k'lZ'inmışur. llu uamıeuer ıuırt' 
il~ gllul ı de eğitin ul rhı ter- ı rda neler ö~reaec~kterdir '? 
L.rlle yu ru!up, çelık. ir deleı ile ı - Askurlilderloi başıtl 
b ykfllle en işleri korşrsırıdıı iie bıtlreu, köylloU ıeveu aı11° 
( Uiz eğitınec teşkil tınu büyllk yapılı bu Türk k.ö1lü11l1 lJl•" 

u· Uınit bcsılyoruı ) deye duyur- delıkau.ılar kursta ~öy ba)'• 
dukl rı bllyU irad~leriaın 11 · OIU bUtUa iucdik.lerlni otceO~ 
h JWlle lş bu gllu bil hoklı Cdld~r vtt k.OyJeriae iyi stclJ• ı 
umıl lçiwiıe ş hlonmış lıir kuv- bir mUllevver Ye işcl oıırt 
vet, cJşmuş bır ışık ~ıbi doldu. aöoecekludlr. 
lşte bu ı-.ık ve bu kuvvetle 2 - Bl'gl, göraş, aolıflf 
eğitme oom:ıetlerı en gilç yer balmnındau köyde yapacııQ~ -! 
lt:rde, en kurırnlık dönemeçler. leri bıırada ö2renecek, DU ıılr 
d~ hep ö de gidt::Cdk ve bize gtıç dııhi olsa 0 gUçHl1'.leti 1:: 
daıma liöyo doğru de.t e y ni necuk. k.arııltteri sıacak., her yO ~ 
tıir bız.ıa yol gösterı::cektir. den k.ö! işleriol bıışua t;>iltOI 

Uu şıllılaannş devılı.nia içi- k.udr~tl k.a:ı.aoacıtll.tır. ..ı 
ne glren eğltm~n namıetleri ti•" 
kimdir, ae yap caldır. Hu bu- 3 - E~ilm•.a namza ~ 
suda bir az ~lr11fıwızı aydın- gltti~i köylerde mecouri ta~ 
lalmuk tııterim. yaşıadakı çocuklır1a, yetit P 

S B 1 J{öyde eğitimlo nasıl 01. gençler" okuma, 7ııı:ı.1Ba, ıı•" 

Teşekkuıı r por ö g sind duğu biltnnıJ<1lkÇ0 k.öyllu SOS· VQ JUrl yaşama bi11ıiledof o:: 
yal vo ekonomik devrimi iyi renat>ilece~ seviyeyi ıuıao•c• 

stırmene kazasının Mahna ühim bir topla. tı bir şekilde yaşatılmaz. Bunun tır. 
4 

E 
1 

ti ~ 
E lkl ıı n içtn k.öylUyü i) i idare eaebll- - ~ tmeo namze tol 

bölgesi S:ırgona mevk.llcıde l::ışu vve g 0 a şamı 11 1- haaaa e.ırith.ll veıt Tıırı.m ifltl ~. · · 1 k ı s luuıında P"' bOl · ıntk köylln iç va dış bayatını • ,,.1, edilmealae ttmir verııen halkevı ev a .,r gesı aörec~ır. bu bıkıt11.du da • .ı 
h tl ve bölgeye d&bil k ııı iyi tanıma~a ve bilmoğtt bıı~· 1111 ...... ., içlrı aıınmaıı icap eden radyo- ey u P b~ti lttmiil odet>ilec•k ıtu~·to. 
b k l rı V lı"ml R r·ı.. K hdır. Bu gün köylerimizde hı • nun tedariki dQşllnülerek teınl- eş an 8 z e la. O· alacık bu surelle kö1ıa1• ti ol içia latanbulda Uc retle meş· raltanm r~~'nsetfnde toplanarıık yatlarını kendi adetleriae, ks- k. d k.t 

2ul aetıavet ve lıaınlyetlyle memlekebtiınılı ilPf oru hakkında nuolaruıa uyı.ıurnrak yn~ıyıın on nerıı5 _: e~ .. !ıt~~u oamaetl •"~ 
bnı mn m v~ aydalı k radar dört ınılyuu ıcöylU yurlta~lırı· .,.. 

iştibıır eden, H :ahgeu hmıına· vermiştir. Verilen kararlıır ara mu vardır. 1şte bu kurslara tş. lardı1 kazaaııı~ı bu bH&l ,. 
dıQıaı lnila 1ı Hııydıar yaz· ıuda en ziyade şebrimlzd yaz tirak. erten gtıuçlerde buulımn ~öylltı ıaukadd.,raltauı ve tıtl 6' 
dı~ım blr mektuptıı. aşağıda sporları için bir progrnın tesbi ar ımodan ~erilerek gelmiş larla beraber devlıtın ıııu~'ıı· 
lıu~lerl yazılı kıym~tlı ıırkadı.:ş ti gö1 UşUlmCş ve ltızım olnn ıerd\r. deratıuıa biroirioe ba~lı oJ'!ı-
lıtrıle ~6~ llralıi~d bır r~dJ.~yu m ılıeme in t •mini dUşllolHmuş. Uu gençler ondört milyon ğuaa ın1:1nncıık ve bu , ... 
HalkH mıu 0 6 1 e 1 er. tnr. 8u meyanda ~n kıs bir köyitlmüıUn okulıı;uz uk :ruzun- çaltş .. u1k.lır. ıo 
Mumalleyh B. Huydar ve zu onda f tı .Hyete g Çl-ibflmek den o tıo:ı k.tao, ya:ı:muktıın lıoıte buglln koynn k~ıt°!-, 
rkadaşlarına alenen teşekkllra· lt;iJ her kulilb i iki ka>ık te --------·--·- bir adamı olacak: olan egıuıı rl' 

tımızın iblağı lçia kıym tli g.ı· darikin e lbtiyaç olduğu anla- Artv•ı n ler, wilaener kitle köy• ,ı O' 
ıeteniziı:ı vı.ısıtıı ol o ı ı r c şılmıştır. cife lı.:adıır bu ıdeallnd•D d 
oylerl . Bu kf'lyıklar dört kulOp Jçin Ha' kevı' nde mi)'t::Cektir.· .... ..ıt 

sekiz tnoe olmak Uzre SUrnı ne i ... d" l l il 1 N·. Lira Sayın ıo e7 c er m : 1,~ tezgalılermdıt Y"Plırtlnc khr. Artvin flalkevinde Art- men namztıtl•rinin 1aptl~ .~ 
Bo lcı tali H 1yder Ayrıc kulüplerin meotaa. faydalı işleri saatharca sif"' 
30 Hakkı Kapt n tına H ızlran nyı iciode bir b::lo vin gençleri çok parlak bir 
10 Halil K·.ıptaa tertibi de dUşlloUlmüştllr. Atı- rnrisamere tertip ~tmişlu ve ultireoıem . f ttl~-

Seygili Umumi MB e ~t 
1 ~Rıfdt KHptan cılık sporu içinde Piyade olny /Kanun ad mı} piyesini de ıoa fY ve Vaıiain k.Oyleriui bO A 
10 Şişman Mustafa komutanı il temas edilerek muvaf'~akıyetl~ sahneye kay- 11 r _ 

d ı' lıklıırUe 11ve11, köylllY• • •' 
JO Palamar Mu,tııf:ı Alnyıa ynr ım ve muz!IHretı. muşlardır. Üçiincü UrnamıA ııı 

ilin teminine karar verilmiştir. kın ad•mlar olacaklarııı• A 
10 M hmut oğlu 1\lustııra M f '7" U " r . y z devresinde ı"tmne 111.. ü etlişlmiı ı agsin ıerin dıaım bu 2no huıurıarıoı ıl 
10 Mnhmut otlu Yuıuf ... ıt 

hıızırlıkları yapılıtrok. blr ı'lm· ve V'alimiz Refık Kora/ta- ğıı çebrelerile çıkaa btJ _11 ıo IHz~ll Feni Kttptan ıerv 
10 Göleesali Buğutoğlu H.ık· ııastik mü'amoresi verilPcektir. nm hazır bulundukları hu Uzeriad.e biz öğretoıe•~ 

k.ıkaptıtD Şimdilik bu mllsıımer • için müsamerede muhtelif ıp<>r bıssııeiyctle, dık.kı&tle dur ı'o1' 
1 porcu gençleri beden t~r'"ıly si elde 4tdilect)k v.rlal Jt&f,,j; 

10 netall K dı o~lu t mail öğretmeni ve bölge Asb ~ krıtıı h ıreketleri yapılmış, Atutürk yokışnc k. kllıtür Z1Jferioi ·~ 
5 Hocl Mebmet o~-lu Kerim Avni He Lise yardlrektorıı , e ve Coıuh marşları terennüm parlak bir şekilde Kırıd•~~ 
5 1aetali Supbi beden terbiye i öğretmı:.ıni İrfan edilerek çok güzel bir f tce bütllu köylerine kazıod1 ,,j'-

10 Şileli Mustafa Sökmen Necmltltloia haıır•11t. gl'çirilmiştir. gıı. Bu mefkı1reyi ve bU l"ıl. 
6 'frabzoelu Komlsyl)ncu makta oldu2'u Jtmnaatlk sa O· ------------1 bize emanet ed~n büyü1'.l•r~ 

Osma n_unda çalıştırıp yetiştirecekler- Muhim maç ıln yarılımlarlle daha t•1~ 
6 Osman oğlu Bıyrunı Kııptım dır ' c ı,;,. 
ti .Jıp.>uyı Musteta Kııpt n . Vıı:imlz bUtüa fhtiyaçlurı 14 5.939 Pazar ırünü saat 14, olmağ u~raşıcağız, k.OŞ• ır-. 

1
.:; u hızlıı köye doğru yurıfeO 91 

--"' _Sıılllı Kıtptıuı dıolemiş ve tesbit ettirerek ı de memleketimizin en kuvvetli Ey fl'ançler. bu davayı .,, "4_ 
275 YEKÜN bölge heyetine sporun inkişafı mektep takı'lllarından Lise Ticaret • ;.ıı 

k ı d f tb ı z teri şerefle kazın••11 ,,. 
SDrıuene Kemerli HUıeylo busuıuod ber türlü maddi ta ım arı araeın a u o maçı vtriyorsuouı deall•I ırılt 

KılaJlı · yudımı nad 9tml Ur. yapılacaktır. 
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Kırpirinci Nası I Yetişir 
r Çarşıda satılan pirinçler, çokluk Tosya ve 
~~eden gelir. Bunlar su altında yetiştirilen 
r1t1nçlerdir. Onlara sözümüz yok. Biz. bu~~da, 
tıla suya lüzun1 göstermeyen başka bır pırınç
d~n bahsedeceğiz. Bu pirincin adı ( kır pirinci ) 
~t, ki Hopa ve Pazar taraflarında fazl~c~ ~ki
~· Bunun tarlası Tosya veya Termedelcı pırınç
~~tt gibi değildır, su altında tutulmaz. Bu sebep

r ~· bataklık olmaz, sıtma yapmaz, havayı boz-
ı. 

~ l<ır pirincinin gerçe suya ihtiyacı yok değil
~· Zaten pirinç denince akla hemen sulu bir 
t' qt çeşidi gelir, bu doğrudur. Fakat kır pi
icinin yetişmesi için fazla suya lüzum yok. 

ıa ~~~llluru bol olan yerlerde pek ala yetişebilir. 
~'~tkim Hopad& ve Rizenin bazı taraflarında 
t·Ukeınmel yetişiyor, iyi mahsul veriyor. Hatta 
~tbolunun Espiye nahiyesinde bile iyi yetişe-
1~or. 

) Gerçe memleketimiz Hopa ve Rize kadar 
~şlı değildir, amma Sürmene ve Of tarafla-

. ~ düşen yağmur Eı;piyeden fazladır. Binaena
tit h bu iki kazamızda kır pirinci yetişebilecek

' el\terirki yeri müsait olsun. 
~1 1\ırpirincinin yeri düz ve toprağı derin ol

•dır. Yalnız şunu hemen söylemeliyizki, bazı 

Vergi Vatani Bir 
~~IU•ttn kurdutu davletla doaar. Yukardan bert dıba bir 
~lttt' '•tandatlara kartı va- kısmaoı aaydıaım bu bir yıt1a 

tt '•rdır. Buna mukabil işleri hQk.Qmetia yıpabilmeal 
ı.· ~,: dı •Ocudu, ntandaflar· ve bJf&rıbllmesi için paraya 
~ le~alım blımetltır, vazı. lbtlyaca yardır. Devlet millet 
\:"U r ve bekler. O halde Ta me111lıkıte k.arfl ifaaıaa 
~ t l lllllletı, ntandaşlarıo mecbaar olduau Yaıifılerlui 11. 

~t~'!~ le olan karşılıklı YI· pabllmeal i9lo muhtaç oldutu 
lıttı hı.kları nrdır. parayı mlllett•n ılır. ltte bQ. 

~,, 1•t UHrln4e J•tadıQı ton bu maJuıatlır n işler için 
~t t" korumak Ye yurtta ber k11ia kazancıoa ve her 'YI• 

~llt•hııt J&fHllk için deY· tındatın mal ve mQlkQne &öre 
lt,.,,,Pınu~tur. HUkOrnet teşkl· k.ao110 dıireıılnde hOkQmetı 
~lt llııştır. Hu kuruluı ve verdi&i pır.y• nraıl diyoruz. 

-.11,keodlslnl barlçte tını· Devleti• umuml m11rartarıoı 
'1ttı ' harice karşı yurdu balluo iştlrıki demek olan Yer· 
-, •ti koruyabilmek lçlo 

ll()Qa . &l, vataodaŞID dHlete kareı 
ama, bavs tılolıırı ulan mnkellefly1ı1tlnto en ö::ıem-

tttlrlr. HUkılmet Yatan- . 
~,!il 1tı d 

1 
liıldir. Vugl, dulet bıımetiola 

'"'t kr. .. 1 lun ber fer ndtl mukablll Terilen bir Ocret de
~ .. · "9tl nde c.olarıadan 
~t ğlldlr. O ancak bepimizta meo
bıa, lldao emln olarak tam faatıoa H bayr111 yerlaı getl· 
1- ~t lçlode J&fıtmalarını rUea ntan borcudur. 
1-tı Ç~rı attli71 Ye ııbıta 

, urar. Htıknmıt v1 • Blll1orauouı ki lılıde dev· ' 't l'toıa bepıloiıa okur let Ye b0k1lmet blzıat millettir. 
~1'-••ıoı temin mak1adl- Hepimizin •ergi namı altında 

~tcte okullar açar. Mil· hOkOıııetı verdltlmlı paralar 
~- :htını korumak için dıba 171 'YI daha bayırlı oekll

caı. •r taratında baıtaba- de yine bizlere avdet eder. 
~~ Paoıerler tesiı eder. Vataadaşlarıa kudretlerine g0-
1\ı_Ql !1lıt, vatandaşların re devlet .hulı.eıloe yatırdık-

"' Q tarı par•lar mllletlmlıln terak-
41 '•tan toprıttındaa, ki vı taallal utruaa harcanır. 
lı ••, ormanıodfio f H · Mlllella ıiyast, fikri, zirai, tloa
ı.}Clalanınaın için her 

t,hblrlerl alır ve J•rdım. rt, lkti11dl. ve ıınal alınlarda 
~ tı.~· Ziraat, ticaret, saa'at bQyQk başarılar H yak,elme-
~."'.'lllQll lere ulatmHı için 11rfoluour. .. ~t a millet içla tıy-
'- berdQrlQ naıtaluı Evvelki yaıılarımııın biri· 
'b''· l'ataadıılarıo hep- ılode ite ylH ılzlere Yergldee 

'-ta~ llleıut vo mQrctrıb hahaederkea p~dlşahlar denin· 
lla'ka.uşaaları ve bu de nraıl borcYBu11 milletimiz 

tQ~lletce, memlıkıtcı tein blr dert ve blı bela oldut,t,, .. lllleye nrılmatı QUDU hele lflUl&B aaırlarca \t:• hır ifl yabar. Yol oıler çıktltlmlll anlatmış blı-
'~l "•aa, deals, ve dın atıoao paraların biztt detil 

t •tı, tabrlkllar, ... padlşıblarıo HYku ıatılarına 
~ t ''P•ak Ye açmak bartandığını ıOylemlttlm. Evet 

'tkllatuı baanad111 19 ıeae ınl oıııırıa ellıdıa 

seneler çok fazla kurak yapar. Bu gibi zaman
larda pirinçlikleri bir iki defa sulamaga ihtiyaç 
hasıl olabilir Bu sebepten, pirinçlikler. akar su
lara yakın olmalı veya ucuz, kolay sulanabilecek 
bir yerde bulunmalıdır. Kır pirinci yetiştirirken 

ayni kökten fazla sap vermez, bu sebepten, sık 
ekilir ve sık ekildiği içindirki bu otlar mecburen 
el il"! sökülür. 

Halbuki İngiliz pirinci yerlilerden daha iyi 
kardeşlenebild iği için seyrek ekilir, seyrek ekild iği 
için de çapalanabilir. Bundan dolayı, yerli çeşitler 
gibi ot ayıklanmasını el ile yapmağa lüzum ha
sıl olmaz. 

bu ciheti göz önünde tutmak lazımdır. 
Arazisi düı, toprağı derin, akar sulara ya

kın yerler bu iki kazamızda yani Of ve Sürme
nede gerçe çok değildir, fakat az da olsa mi.isa· 
it olan yerlerde pirinç ziraati yapılmalıdır. Ma
halli ihtiyaca destek olur, verimli bir ziraat çe
şididir. kır pirincine elverişli olduğu umulan yer
Jerde denenmeli ve topraklarımızın verim kabi
liyetinden mümkün olduğu kadar fazla istitade 

İngiliz pir incinin hem ziraati kolay ve hem 
de verimi fazladı r, bire 30 - 40 alınabilir. Ancak 
yerliler kadar, yerlilerin kırmızı çeşidi kadar 
lezetli olmadıtı söyleniyor. 

Pirinci ekmeden evvel tarlanın derince bel
lenmesi, kazılması (işlenmesi ) lazımdır. Toprak edilmelidir. 

Hopanm Kemal paşa nahiyesinde, Rizenin 
Pa7.ar kazasında, Mapavri Nahiyesinde yetiştiri
len pirinçler birkaç çeşittir. Evvelce beyaz ve
ya klrmızı olarak iki çeşit ekilirdi. Bunları• iki
si de şimdi ( yerli ) adını almışlardır. Çünkü yir
mi, yirmi beş sencdenberi Batumdan gelme be
yaı= bir ( İngiliz pirinci ) bugün fazlaca itibarda

ne kadar derin işlenirse o kadar makbul sayılar. 
Çünkü sulanmaya az ihtiyaç gösterir. Nisan son-

larında tohum serpilir ve çapalarla kapatılır. 
Aradan birbuçuk, iki ay geçince bir az boylan
mış olan ekinlerin ilk çapası yapılır. üç hafta 
sonra da ikinci bir çapalama daha yapılır. İkin
ci çapalamada ekinlerin sık olanları seyreltilir. 

dır. Birinciteşrin ayında orakla biçilir, birkaç gün 
sonra harman edilir, biraz kurudulur, sonra di
beklerde temizlenir. 

Kezım BULUTAY 

T ariada pirinçler arasında yetişen otları, 
yabani darıları ayıklamak yerli çeşitlerde zor
tlur. Çünkü yerli çeşitler iyi kardaşlanmaz yani 

~-----..;._-----------------------------------------------------

Borçtur 
devraldıtamız ızlı yurdumuzun 
yıkık , har&p, yolıuı Jzıiz, fab· 
rlkasız, mektıpı\z, b11tabaoe-

siı hali vataoi borcumuı dly~ 

aenelercı çeklomedıo Ytrdill· 
miz puılarıo memlekete ve 
mUlete e.artedilmeditine en 
açık miııldı. 

Yukımdı tasvir ettıaiın du
rumda llenaldıgımız vatanda 
diler milletlerin en maıalt ıart
lar içerisinde bir k.a.,; aaırda 

yaptı lr.larını Cllmburlyetin 15 

711 gibi kıaa bir zamımda yapıp 
meydıoa getlrm1114e milletten 
ahoıa her şeyin metel1tlae 
varıncaya kadar ylue millete 
ıarf edildljlne en keıin ve ıo 
ıçık mlaaldlr. Şimdi ntaadat· 
tarım devlatla bizl• için yapa 

cııtı hadsiz lıeaapıız tılerl var
dır. Fakat bOtQa bu işlerin zı. 
maaıoda ve anında 7apılabll· 

mHi eneli bilim clevlıtiınize 
karşı JBpma"a mecbur oldutu· 
muz vazlt•lerl gQaQ gQnüoe 

ltı etmemize hatlıdır. Davlete 
karşı ır11ınıı mtcbur oldutumuı 
ntaoı wtlll vaıifelerlmiıi za. 
manııdı ve ıuuıda yapmak.la 
btllıdı ki 71ııe keadimfıe biı· 

met etmiı 'e kendi hayrımıza 
çrhşmış oluruz. ÇUıakQ demin· 
de sOyleditım libi bizde dev
let blı11l mltlet demek.tir. 

CumhurlJtliıı bizlere bıb
ııttıaı bu mnaırlyıt içinde 
daba yQce '8 dah! parlak fa. 
tlk.ballere dotru gldişimlıdekl 

ınrat v~ mutlak muntruktye
tlmiı beplmiıln bir 1Urek. bir 
dl•at gUtl ntıol Ye milll va 
ılfetlerlmlıe karşı eösterecı&i· 
liilz dikkat H bığhlıldı ıllka
dırdır. 

Hasıo t~ıbrl Öık17aak 

Köylü Kolunun Hukuki Bahisleri 
Yemin ve yalancı şahitlik 

Köylü lcarde,Lerirrı: 1 ederdi. O zom:ınlarda din 1 Ja ge,,.inin tesirini aranan 
bugünkü tlusimde sizlere ·atlar1tları dünya işler ile meıgııl /azim ıe'ir. 

gemin "~ ye/arcı şehit/ile oldulcfarındtın bu şekil kendi- Çok eskiden dini ytmi-
halclc.ında çolc fa.dalı bir /erine. u:1ı11n ıeliyordu, Hal- nin manevi tesirleri vardı. 
mev%u üztrinJe lconu~rn• buJci onbtı senede tı'lbt~ a3ır- Zamanla 'Oedimağların tekci
gaptıcağim. Mahfe.eme/erden lılc h•mle lltlpan Cumlııırigtt mü/ile <1e 6illıassa sakım 
ekseriya ıördüjünüz tibi Türkiıesi hulcuk sahası11da adetlerin ön altlrjı ıaman
yemin ederken nasıl tırledi- da i' ri kalamamıştır. Ke· lorda buna da. bir kulp uy
ğinfai ve bazr kimselerin malirmin prnsiplerinden fit tlurulmaı "' ıöga hile tara
de ;gi düşünnıeden fit kom- ürndr:lerindm biri olan fı lc.eıfetlilmiş fle hu ıüretle 

l k h t . . . J • 1 ,_ ( Lcigılc) lılc devletin fJI millı- o/zamanlarda yalancı .::alııt-
ııı u a ırını, aozıu. uıc na- r 

Uslca.rlı" '- · d t l k '- · thı en ia~ta ıelen prensiple- lık mesleki dahi sanat ha-m 111:: ve vıc an e e ~ı· . . . 
/erinin ıizerindı tutarak ha- rinden ve ümdelerınden hırı 
kikatten. •yıkrı lllhatltte wı o alarolr. lcanun.iget ~alini 
Lııanda L 1 '"k h k' alınca artılc eskı gtmın şe/c.. u ua unu en o ım 1. . J • • • •1 . . 

ının "egııtırı mesı ıcap ey· 
tara/ıntlan nasıl yalanın lemistir. Layık yeminin lcıg-
megdana çılcarıldıjı törül- metini anlamak iç :n e~oeltı. 
mılı.te olma sına mebni içi- /agılclıjı Jr.ı11ca tarif edı
nizd-.n bögle aykırı yiiriıt· Jim, ldgılclıjı 'insialilc. ma
cek kimseler akıllarını baş nasın• alanlara bu nokta 
lorına almak ve yıminin "e hskkındalci ganlıı telalclcile-
1ah11,etin lcrgmetini ıözlı- rini tashih ettirmek zorunda· 
rinde 6ütiin /cuuvet t1e icat- gi:ı. Lagıklık dinle dünya 
retini canlandırmalc için be . işleri bir birinden ayırmak 
ni igi tlinlemıni:ı ltuımdır: manasına olup ne Jinl• uj-

. raıanları taltrf ve ne de 
Eslc.ı lt.11/culcumu:ı fJıchi- d' · l · t JcL ·h t le 

ınus arı a oı e mıme 
le nıalıktrnelerde g11ptırıla11 manaıınadlf, Vit hele ldgılc 
gemin dini gemin idi. Şim J.ıvletcililc. bfllcırnında Jıolıt 
diki mevzaotımı:ı ise yemini 
dini olmaktan çık.CıTartılc her, 
ileriemiş milletlerin icabul 
ettiıi vecılaile namus ve t1ic
dan ü:ıerine icra ıdilen ye· 
mi11i kabul dmiı balanugo
ru:ı. 

Eılci ahlcirnda hakimin veya 
lcodının huzuruna gılen şa
hıs me11sup oltla;rı dinin lci
tabi ıiıtrine el koyarak al
lahın iımini anaralc yemin 

or;anlo.rı içerisintiı Jin iı
lıuini solcmamalc y;ne liigılc
lık icabindandır. 

l"rl'k hir deolttin 
preuiplerin~ töre artık di
ni 6ir geminin icrası cagiz 
olmıgrca;ından namus fle 

t1ictian ısasına tidilerek 
şahuyetin alılô.lc, namus ve 
lcaralcterindı yülcıeliı oe 
tılcô.mil nolctaları11da fJe di
mniinin in1G1tlılc mı/laumqn. 

linı ıelıniıti. Yü~ıinün etra
ıtrafını çevrelemiş hir tahta 
salca/ çenesintlı cerbeze, yük
sele. sesle konaşma ve edin
tiiği meslelc.ln, !Ürati intikali 
hunların en büyüle tJa.s/ı 
mümggizi olup en nihayet 
tılaca;ı paraya töre şahade
tin "' yıminin ınvai türlü
sünii g•pmakt11n çekinmigen 
6u tiplertlen ba:ıan ağır cua 
reisinin karşısından mah,,us
honege ıönderildiğini gör
melc.tı V! iıitmıtegiz. 

Halk•oi Boşkanı 
Avalcat 

Cemal K arahan 
- Davam edecek -

Vatandaş 
Kızı laya 
Yardımı 
Unutma 

• 
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Gayrimenkul İcar Artırması 1 
aııııoo~ıııııınııııııı~mıııırmııııımııınıııııııııııııım~rıımııııı;ııı

1

ıı[~llllll!fillll!llllllllllllillllllllllll[llffilll!lmnıııııiıllmlll11111ııınıııııımımım~ 
" "il""'"':·· '""'""· ·"'"'"''"'""""· """"· '""'.""° ''""'"·· """"'· ""'"'"· ''"""'.' ""'""··" ''.111"~ ·'"'.'"'· .. 111111............ .. .. uı •• 

Semti No. Clnıl 
Muhammen 

bedeli 
Llra K. 

1 
'feminati I 

munkkata 
Lira K 

: ~ Istanbuldan sure:ı mahsusada .celbettığı.mız. ustamız ~. 
E ve son sıstem makınelerımızle ' 

~~ 15 Çeşit Plaka Taş ti İlkeaderpıfı Uz:ua S. K rglr kahH 625 19 i8 
) ) 0Qkk41ı ıoo 7 50 
) ) ) 100 7 o O 
) ) 
) ) 
) ) 

269 
271 
275 
276 
277 
219 

) 
) 
) 

ıoo 

80 
60 

7 50 
6 00 
4 50 

=· ~. 
;_:_~_=_; İmal edilmekte ve rekabet kabul etmez fiatlarla satılmaktadır. t===I 

) ••Jdaa cıt1t1 .. ı 8 
10 
u 

236-1 
.233 
235 

200-:l02 

Mıt111 175 13 13 - Bundan başka her boyda DÖKMET AŞ ve hela yolları için 

al ~ BETON BORULAR imal edilmektedir. ~· ) ) 
) ) 

) 101) 7 50 

150 ıo 75 

) Mvık cıddeal 
) ) 
) ) 
) ) 
) K .. curıoılar 

) 
Dtlkk.An 50 3 75 

) 50 3 75 

) ~o 3 75 

lk.t göz mıtaza 200 15 DO 
karılr bloı 400 30 00 

~· Uzunsokak eski ( Yeniyol matbaası ) ~ı 
ı: ıı:s- . bitişiğinde dökme taş evi ~ t 
., Mehmet B yoz 1 - 8 pi ) ) mıtaıa 100 7 60 

A111fflbo Erurum oıddt1l 
) ) 
) ) 

30 
28 

24-2G 
28 

2H,236,2S7 
289 
ıuı 

19 

lltl gOı dUkAn G5 
hane beş odalı 131 
tıç rOı dOkkAa 110 

4 88 
10 ıs 

8 25 ilıı~iiiii~~iiiıiii~ıWfüiii~~~i~iiifüiillW~ii~W~IDi~/ıiıWi~imiiiifü~~iı~Wıniiı~miif 
) ıaH•erek4e 
) Erıurum culd11l 

Karglı odı 45 i 38 

kargir odı ve ~ahçı 80 6 00 İlan Mevaddi inhisariye nakliyat 
lıkHcltrpıfı ••ytlaa cıtl. dOkkAD 100 7 50 

00 
or lcrı memurlu~undan : 

) ) 21 
17 

) 80 6 Açık artırmıı ile paraya ı;enae
cıık gayrimHklün ne olduğu : 

) ) kahTehlH 60 " 50 
25 ipotekli ha.e fevkani 4 oda 

iki sofa ve bir parça çalılık bU
yttkllmaalı o Heci Cenhlr k p 
tan o All Hıza ve baci Bektaş 
otlu ômer bini Hasıuı 

Dlbatbaae bftkOaet cıdtleıi 9 
16 
6 
2 

2-1 
8 
8 

dQkk!a 30 2 

ıkHderpıfı fÖ!lllekçi rokuıu•d• ) 4.0 3 00 
38 ) meJdlD cı•tlHi tütüıı kultıb111i 8G 6 
öo ) bab9e cadtle•l ) 120 9 

Gayri menkulQn bulunduğu mevki, 
mahallesi, soknğı, numnrıısı : ) ) ) 126 9 45 

A7afilbo Erııaram cıddeıi kargir bina 50 3 75 
Voşkit köyllode Tapuırnn 

) ) küçük dQkAa 20 l 50 
OG Mart 328 '1'. Te 196 Ti 197 Te 

198 s. Dıtlrmıadue aez~ı~ı parkı 40 3 
takdir olunu kıymet : 

1 tlükla 50 3 75 Hıntuıia tamımı ( 150 ) lirA 
· Çtrfl aahıll11l hıl 
blaaaı lçlalie 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 2 ) iO 3 75 ve ~ahlak ( 10 ) lira 
) 3 ) 50 3 75 1 Artırmuuı yapılacağı yer, gün, saat 

so a 75 or lcra dulaesi ôntıncae 
) 4 ) SO ı 3 75 9-6-939 Cuma fÜDÜ saat 10 
) S ) 8 75 1 - İşbu gayrimenkulQn artırma 
) 6 ) 50 

3 75 
prlumeai 10 fi-989 tarihinden ltiba-

) 7 ) 50 rıııı 938 56 No. ile Ol icra 
) 8 ) 50 3 75 dalseılniıı muayyen nuınarıı-

) 50 3 75 11nda herkesin ırörebihııo!l için a-
) 9 7 çıktır. İlAnda yaı.ıh olandan fazla 
) ] O ) ~O 3 1) mahlmat almak isleyenler. işbu şart-
) 11 ) 50 3 75 nameye 938-iiG doıiya numarası ile 
) 12 ) 50 3 75 memuriyetimir. muracuat etmelidir. 

50 3 76 2 - Artırwayıt lşlir4k için yukarda 
) 13 ) yazılı kıymetin yü•de yedibuçuk 
) 14: ) SO 3 75 niıbeUnde P"Y veva m\lli bir ban-
) 15 ) ~O g 75 kanın teminat mektubunu tevdi ed11 

.. ktir· 0~4) 
llU\ 3 75 ) 16 ) "" 3 - lpotek sahibi alacaklılarla diğer 

eksiltmesi 
Trabzon inhisarlar Başmüdürlüğünden : ,J. 

1 Erzurum Başmüdürlüğüne b ğ lı Ağrı, 1-' ,ı. 
Eleşkirt. Barrnzı t. DtyadiR,' Tercan Tortum. Oltu, H•p 
H Jsrmkıı/.,, I pir, Aşk ıle, Trnbzon Başmiidiirlüjünı f 
zurumdan 1 Hazir.:ın 93.9 tarihinden 31 Mtıgıı 9ıl0 -~ 
yesine kadar bir sene zarfında sevlc.edılecelc t11h"'.iıı' 
397 250 kilo mevaddi inhisarig~ 'Uesairenin nalcı/ il ; 
kopalı zarf usulile _qapılan elcsiltmeJe fllllc.i t•lclif~ıJ~' 
di lii11ikinde görülmediğinden mız.kur nııkligat işt /it 
yıs 939 gününden itıho.ren 7 5 tün müddetle tıçık ıkl 
meye lconalmuştur. ,1 

2 - ihale 18 Mayıs 939 gününe müsaci/ '~''ı; 
he günü saat 15 de Erzurum lnhis11rlar Baımütlllrl 
bınasrntia yapılacaktır. ' 

3 - Taliple1in °/0 7,.5 muhammen teminat -~:;,. 
olan 648 lira 45 kuruşu ihale günündeR ev•el in/al 
lar 'Ueznesine teslim etmeleri şarttır. /ıl 

4 1 Talipleriu bu nakliyata ait şartnameyi. ; 
grin Erzurum ve Trabz•n Başmüdürlülcl~rilı Er~'-·rl 
Kars 1rüsta.lcil müdürlükleri ııe A;rı mülluılc maJd 
ğündtt görebilirler. al 

5 - Taliplerin ikinci maddede gösterilen ı-,; 
teminat akçaılormı hamilen Erzurum İnhisarlar 81 J 
dürlüiünJe bulunmaları ilin olunur. ı-) 17 ) 60 3 75 alakadarların ve irtifak hakkı aalup 

) ) 18 ) 50 3 75 lerlnia gnyrimekul üzerindeki hak- yil:ı:de yetııılı beşini bulmaz veya olunan kimso derhal nJ• 
!arını huııusUe faiz ve masrafa dair -~ .. 

) 50 • 7ıı:: eatı" isteueoln alacag·ına ruclıaııi olan mühlet i<'inde narayı verUl-:,.ı ) 19 ) il u olan iddlalarııı.ı io:bu Ulu tarihinclıın " ' kararı f-:'.« .. oıun"ar-ak kendt-•acl.,.. " diğer alacakHlar bulunup da bedel ....,. .. 
) ) 20 ) 50 1 75 iUbar11n yirmi gtın içiııde evrakı bunların o gayri menkul ile temin ytıkıek teklifte bulunan k11J1-' 
) ) 60 S 75 mllsbitelerilıı birlikte memuriveti- edilaiş alaoakların mecmu.andan elduğu bedelle almağa rsP 

11 ) mize bHdirmeleri icap ııder. Akıl fallaya çıomaua en çok artırana veya bulunmazıa hemen oeblf_, 

Beled• E •• • d halde hakları tapu sieilile ıabit taahhüdll baki kalmak 11zere artırın müddetle artırmaya çıkarıbP l•..JI 
ıye ncumenın en : olmadkı~a satış bedelinin paylaşaa- on beş gila daha temdit VI onbeşiucJ artırana ilııtle edilir. İki i~~,,..~ 

ıından hariç kalırlar, günü ayni ıaatta ııındakl fark ve geçen gil.ııl"' :J 
Yukarıda cinı ve mevkileri ve muhammen bedelleri yazılı belediye " - GIJshrilen gQndl! artırmaya iş- yapılacak artırmada, bedeli aatı.e iste· yüyde beşden hesap olu~c'~ .. V'J 

17 
Ur4k edealer artırma şartraıııeıini yenin alacağına rüı,:hani olan diğer ve dığıır zararlar ıı.yrıea u"i' 

ıazrimenkullerinin 31-5-939 tarihinden itibaren birer senelik icarları okumııtı ve lttı.umlu malılıııat alnıış alıı.caklılaıın o ırııyrl wenkul ile tı>ınin hacet kalmaksızın meınurı1,4, (1 
ve bunları lemanuıu kabul etmie edilmiş alacakları mecmuundan faı.la alıcıdan tahıil olunur. JJl& 

glD müddetle açık artırmağa konulmuştur. ad ve itibar olunurlar. ya çıkmak şartile,, ell çok artırana Gaymenkullerin yukarid•r' 

1 5 - Tayin edilen zıı.manda gayri 1.lıale edilir. Böyle bir bedel elde 9 u 939 tarihinde O ~ 
ıteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile 12-5-939 Cuma günü saat menkul tlç defa bağrıldıktall ıonrn edilme1.1e ihale yapılamaz. Ve .. tıı;ın meaıurlutu odaııuıda. itb•, -

en cok artırana ihale edilır. Ancak talebi dlişer. t~rilen artırma ~artnameııiııcl- j 

14 debdediye encümene muracaatlarl j(~Q ~UnU~ 4 ~ 4~~u-~_r_m_a_b_e_~_li_m_u_h_~~ın-w~kl-ym~et_ıll~-6--~Ga_1_rl_m_e_n_k_ul~k-~_d_W_n_e~lli-a_~~-~-~lb ~~~ ~~ 

i 1 an 
Belediye Riyasetinden : 
lnlıtı•rl•r iJireıi n.,nin• iıttmldlcine lc•rcr •ıril•n 

•••• ıolcelc c•tltl•ıi ÜHrintl• /edin icara Ali oil• A.ıi.ı 
Ali oll• Hamtli H ~•lih cebi oğla Ali Risa ya ait 
ı•ırı 11ttnlculler• lcigmet t•lctltri için iıtiml41c lcararnamı
si11• tıwfilı.an tıılcil eail•n lııgtti M•halflminecı; mahtıllin· 
Jı 1•pıl•11 tıtlcilcet n.ticnindcn, mızlc.iir ı•ırı m•nlı.•ller
Jın icar• Ali •ilu Asiza illi 110, 182, 186', lcopı •• 

~ ~ j-•rnune numGr•lı lıane ile iu lıanı alt11ulalci dülc

lcl11 •• lı•n• arlcasıretl•ki i•ltçıg• (1700), ilcibin ıetligüz 
lir•, 

Aını m•laeldı 116, 188 lc11pı . , 
1 2 

6 rıım•m numllrtıfı lıan• ile "• l12ne altınd•lci 6ir 

tldlclci11• 2100, ilcillin ıüz lir11, 
Yi11e •gnı g•rJ• lflecit Salih cebi oj/u Ali Riz•g• 

•İl 1 jO, 191.kapı we ~ ~ um•• num11ralı hanı ile 6a 

ho11• •ltıreJ11 llir ıliilılcare •• la11n• arlcsıntlalci bahçeye tla
lıi 2100,• iki6i11 giiz lir• lcig111et k•n•ltl•i•. iıtimlilc lc11-
r11rn1111111i lflüciiinee alelcatl•rl•rın malumu olmtılc. İİ.Hrı 
sılci• tiin 111iitlcıtle ilin •l•n•r. 

Açık artırma ile pamuk mensucat 
satılacak 

Gümrük MüdürlOtünden : 
An6arı111ı:sıla mewc11I Üf ialg•tla ( 230 ) /cife Ras• 

.. ıı ,.malı ••11uHt •~ılc •rlrrm• ilı 2J.S-939 perıı11t-
6• ,.,.. 111tıl•cojıntl11n tali,lerin numunırıt ıörmelc •• 

·· md••ııflıı• i,tirc.lc etrnelc üzırt ıümriilctı •iitııelclcil ·ı•· 
fı lctml•gonuıuı m"'"'aat!ırı i/dre olınu,., 2-4 

Mevaddi inhisariye nakliyat 
eksiltmesi 

Trabzon inhisarlar Başmüdürlüğünden 
Trab•on, Maçka, Torul, Gümüşane, Kelkit. Şiran 

Bayburt, ispir, Aşlca/e, Tuct1n. Erzincan ve Erzuruma 
1 H•ziran 939 tarilıirıden 31 ıMagıs 940 tarihine kadar 

iir ııne içindı set1lcıdi/ecelc mevoddı inhisarigenin nakli 

3 5-939 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 'lle kopa

lı sarf us•lile mün8 kasaga konulmuştur. ihale 21 Mayis 
139 tarihin• mmsaai/ salı günü sn~t 14 de gapılacalctır. 

/stelclilerin ihale gününe kadar şeraiti olcumalc ııe 
2626 lir• 41 lc1r.Şd•n ibaret muoalclcat teminatını ya . 

tırm ole ,,, ihale için ta11in olunc:n saatte dı zarflarını 
eerırtelc izr• Traluon inhisarlar Baımüdürloğüne müra. 
c••I etmeleri ilin olunur. 2- 4 

Mezbaha binası inşaat eksiltmesi 
Of Belediye Riyasetinden : 

1 - 2371 lira 28 kurllş bedeli keşifli B~lediye 

mez6•h• 6intııı inıaetı 2-5-139 tarihinden itibaren on 

/,,ı tiitt miiJJetle açılc •lcsiltme;e çılctJrılmıştır. 

2 - !halesi 17-5 939 tarihine mluadi/ salı s:u ,ııı 
ı••I '"' Jörtce Bıledige dairesinde Beltdige Endimenitı
cı ga,ılac•lc. 

3 - Muvakkat teminat akcas' 117 lira 88 kuruş-
tur. 

4 - lıtılcliler ılıliget eesikası 'Ve teminat malcba..z
l•rile kez• ta/ıili.t almak iıtegenltr Belediye Encümeni-

ne •11ni fclll ve ıaatda m•r•c~atları i:an olunur, 2-4 

Hayvanlar1n yayla parası 
Vilayet makamından: 

Şimdiye kadar yaylalarda hag'fJan gagım .. p•r•1' 

alınan ücretin fazla f1e /alı;ş olduiu ıörülmüı !' 1' 
fi9et vilayet idara heyetince bittetlcik ôu11Jan b~I ( 
gayladevresi için sığırdan ( on beş ) ve koyun ;çıll 
lcuruş yayım parası alınması tensip eailm ş ve jıı 
fardan fazla ücret alan ysylo. sahipleri il• dii'' 
durlaı ın vilayet idares! kanununun ( 68 ) inci fili ll 
mucibince para. cezasile cezalandırılacalcrı karaı/ll 
mıştır. /ıgililerin maluma olmak üzere iliin oluntıf· 

Kiralık bina 
Garaj, ambar, ardiye. tamirhane, depo ot 

1 

gibi işlttrde lcullanmrığa pelc efoeriş!i Çô'mlekçitle. ti 
caddeye 'lle denize nazır ve suhile p!k yakın hı~ 
lc.ain cihat erôeası kiremit/iğe kad•r kir tir fJl tıl 
muhat b:ıhçeli 'lle on bini mütecaviz çuflal istiabı 
sait 6ügülc bir bina emHllerinı nısietlı chotll bif,. 
makabilint:le icara flerileceğinden talip olanlar ço 
çide bakkal Bay kara Ahmet we arkadaıı Said;,.,. 
caat etmelidir/er. 

ri.1~~ ~lil&\BNfaJli1 iiDi1 

1 Saflık Ev , 
1 Uzuns<Jk:ılc.ta caJde üzerinde ki.in a/tıfl~ 
~ majaza, sahrinci ııe Değirmendere ıuyu içi~ 

1 katlı kargir bir e'll sahibinin /stan6ula nalıli 
sebetilı satılacaktır. Konuşmak ,,. almalc isti 
matbaamıza muracaat dmefiJirler. 1 ""' 

~mill-~---·· 


