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~eşikdüzündeki Eğitmen Kursu 
~çılış Töreninde Fevkalade Tezahura 

un 

Beşikdüzü Y a p 1 1 d 1 
tğitmen 

• • • • 

~Ursu 
~ ffaıan, Ali Yücel'de11 önce 

Binlerce Halkın Arasından 
Söküp çıkmak İmkansızdı. 

İş Ahlakıyatı 
Elcmejinj hogata veren Müı · 

lahıi/ o• lcöylüPün, şehirdeki 
aracılığını yaparak uzun yıllar 
ferah ve rahat geçint'n insanlar 
az tÜğildir. 

ekmeğini onan piyasaya wrdi~i 
maddeden çıkardı. Bunları ya
parken bazan sadakat güden oe 
ekseriya hırsa bürünen, itfale 
meyledenler de oldu. 

Ga, ·ı ıl ~ 1 ~vekili olan Saffet Arı 
111 'Q,' koglümüzün okutulmaıı sa· 

" Beşikdüzün' de açılan bu kültür yuvası ile bu 
yeni saadetlerin beşigi olacaktır ,, 

Bunlar arasında, pek kısa 

bir zamandc t iri,ti kleri •ırarlı 
ticaret haraketleri yüzünden es
naflıktan, tüccarlıf:ı ve orta hal
lilikten, ze1ttinlife geçmiş elan 
lar da görülmüştür. 

Biri rıcisi, hala durduğa ve 
başladığı ynde, ikincisi ise çok, 
çok uzaklarda.... Ve birincisi, 
ekmeğine kanaat ede ... ek sebeb 
olanına şükran yüks.,ltiyor, ikin· 
cisi duduk Mküyo ·. ~•ileri ile eleman yo/clufa 

,,, J 

tıı, "'hıQ Jı:zlanmakta <1• iir güzel 
--------------------------

yer 
~~ 6ula,,.atlı;ı için utır•p çek. 
~ ~te idi, Derdini bir gün BeşlkdQıQ nıhiy11lade ye- dt karşılamı1ıı ıelen halk bıt daha çok hisseder gibi rörUan. 
~ Q1tıi,.4:'e d• açtı. Ebıdi ÖntLer, nldeD lafı edilen Te tedriuta taabaşa ltgal etmlt, aralarıall11n yordu. Ooı.,llikler, deolıe dot-

r• • e 4· 11 k 1 ,; baştı1an eğltmea kurauoun açı ıGkDp çıkmı"'a lmkıta JOktu r11 kucak· aç111ış J•tll ıioeler, 
' ır ıaa e arşı aıac•ıs"" • 

11 
ı.;,'"'" biliyor •uı ta ceualunı lış toreol em1all iOrOlmemlş Hattı bu, tebacnm ıır11rndı yeşil kollar ve çiçekli tebea 

il' ~D rltınuı gibi, düşünmeden : bir ılllıtı H teıaburıtla yıpaldı. bir gazeteci ırkadıtımız 11 kal· ıUalerle. llklolerlal 11rıyor, 
ıı !o rı,. oğlanı Jedi, milletin en Perıemıte gUoQ yapılsa •· ııo ezill1ordu. meıt ediyordu. 

11
, '1:4k derdini yen•n ordu, se· çılıt torenlnde ÜçOncQ Umumi BeşikdUıU adını alaa yeşil S•bllde yUkıeleo irfan tbl

'ıb ttıillet ıçın Juydufsn 6u Mofeltltimlı 'fabala Uıer H 1atıblı oab1yede yeni bir bl!IJa· deıl, illClla, eııerjioin ve iusaa 
~tbı cla ıiderı'r • Aıkerdı ça Vallmlı Refik Koralteo, Defter· ta kavu~muş olmanın caoh ifa- Jupıcılı~ınıa iç alao aembolQ 
~ık tık "' onbaşılık etmiş köylü dır Reşat, .ltndaroaı Alaı Ko deleri tı .ııotıo bQtQa göılerde h•llade bu tabii gDzellikler 
'·ı atılı/arı üzeriade bir se1te katlar mutanı Tabir Baykal, Emoiıet .k. J 8 b. b dlyınııa bıttıka bir çeşni katı ""•e · DlrektOrQ lbaao onveo, Knıtor 0 uouyı r u u ır •1rımdı, 
ı,1 ıtrz lcöglerd• P'ktila ö"· bu tarlui lllr aQadU KDltQr bUt yordu. 

l'lıe ı·L " DlrektOrQ Hamdi K11kln, L\ıe .. · 11 •~ ed.bilirl•r, ,. U'QdQrQ Sı-l Ak•ol, lhracd çımlıin kol uı.tamadıgı köy Açılış törealoln aaatıı ı H· 
" • - 1 tıltl ı d ı ı.ııab f t ı bırsızhkla bekllyeo halk derlo 

'·. ~tatrırlc'ün çolc yakını r11•h· rootrolorn Naıım ZiJı, OonııcQ mu er 11 1 0
• ıa •Yz 0 

~ • .._ t n.. ıaçac&lıt olan kurtarıcı, mllll bir blr heyecan içinde ldi. ilk iözn 
tı~, ohıin UHr'd•• Jinledi· Uaaumt MQfettıeıik Mall1e MO· ı. 11m. tll Vıllmiı Refı... Koral· "'* 6 mQ111eıeoio ışe başlıilıtı gUn- • ~ • 

lr 6- iti ıı olaşta11 so11ra, perıem· tlfirl Ha1rettin Ztyı Taluy, dQ. Bunu tıkdlr eden bılk en tan ıöyledl. Fındık Bıhçelerlııe 
tı.; rıa Bı,;kJüzünJe bir ta11e· Bı1tar MGtnlrl Muıtıfı, Sıhbı- ı. · 1 no ;'111 Q 

1 
u11k köylerdtn nıhi1eye ueı. kadar ço.. genış o an 1abıya 

'\b. çı ııı gopılan Eğitmen 11 MQ~avlı muavini Cemal Tur· .. " ""tıı ı·1c miş baluau1orlardı. binlerca hallt ııltıtık bir Yazl 
.d ı ri tlo;du. f ıa, Beledl1e EacUmea azuın-
,... L E C 

11 8 
Htlk.Qmet tarvmodnkl ge· yelle dellllUf Refik Koraltaom 

• tf. ,·~1,e,,.,,. tatbı·L1·n• ı•çı·len fik · dıa Emlıı119 nen, um er· gOr ıeılai dlaUyor ve E"ltmen " ~ ı k 1 1 Dlf m .. ydanhktı dıval ıurna • 
1~ "" l ıiç unıdenlleri 'agdalı da", C. H. P. lyön uru aıa el Kunu bıkkmdıkl değerli fi. 
o "'i:ef 1 ' rıadaa Ruhi Uzal, Mahmut Mu- çalıyor. mlllt 0111niar yapılıyor-

1 ''' törülmüştür. du Etltmeo ı.urıu bl klrlerlle daba çok. aydınlanıyor. n• l.' amıaır, Hayrettin Atıkol, mer· · .. 0111 ve 
c:.. l bi d ki bQtQ larcıı. Buodın ıonra bir kOylQ 

1ı ~ ••• tıe ki ••11• Karı o• Erzin· kes kasa reill Hamdi Dursun, aı ıe e n mağuı ve 
,.,·ıııQ ... o.ı.ı. ~ ı b ki ı ı t vıtıtDdaş ve raüteıkıben de~er· 

t• v~ Yetiıen Eailmenlır, yaltıız Nıemlıtl reiıl Hadi Başmın, • .... an ar ayrı ar ı auı enm ş 
cıı .ı.~ • 1 ı· f 11 ve çalışkıın lKura Direk.törQ 

,ı· fk wo.lıesiad• 3519 lcöy çocu· Hıtlkevl MQdlrQ ŞQkrO Uyıur, meru ~ mabaJ ı dı ae dıllari · 
'il il · · k b dd Muharrem Kıua Mızrak ıteşia 

il '• C 0ku,,.a gazma öiretmiı Oaıatemlı tabrlr beyetlnden de le 9en mıştı. A ea a an, Vak-
tı h i 1 1 hitabelerde bulunmuş H Halk 

r "1. l.'"' uriJet nuru oermi#er· dxrt ırkıdıt bızır buiao•ue· rıkeb rdın heyet er • birlikte c:..l-' u tarafıodaa ıılıt ıık alkışlaamıt-:• \ı; 11e edilen faydayı artır· larilır. Heyet, aablyeye urıacı gele• l<'otografçıiar, muhabir 
,ı ' tıe !Jayrnalc. ma/u,,Jil•, bu kOylerdea gelen bi•lerce köylU ve ııızeteciler KültQr Aşıkı olıtn lard:r. 

* 'Ptt t k B l"dU Q b lı.. ı xı..ıer kı !'tutuklar IODI ermi11
' fakat •' ~tt, llrıtelif oilaıetlerdı olma ntaadıt tarıfıodıa karşllantb. et .. ı a a.ıa D fv• e • Y 

> e o ... ok 1 b emı lıı te :Mnbterem 'fabeto Uzeıl dlole-'I~. " altı y•rd• Eiit"''" şo11 111rlDde kartılıkh 11r ku- .ar J ıe ea u a ı · 
~ 11 Qçılnıı#rr. Bu işe ıefe. ıaa hallu• • aaoşgeldlalı • ıes· ıaburıtıoı te1blt edlyorlurdı. mtk btlyıkı izhar edllmlşU. 
'~0~1"Q'"• tlahi, Ja/ııa geniı lerl H coıku11 ılkıtları ar11ıa- Tabiatı• en ıoıel parçalı· Egedl Şef AtatUk'Uo OlümQo. 
1/ •e d den ıoorı ÜçUrıcQ Umuaıl MQ· 
t~i, ~11111 edilectli şüph•· 411 Hrl adımlarla tam oa beş rındın biri olaa BeoikdüzQ, 

ef ~,,.·,_?ünkü, ıagıları kırlc bi11i dıklkııda nahiyeye varıldı. Aynı em11lsıı yarıd•lışıoın kendisine fetlişinıiz muhterem Talısln 
L; oto l · L b. · d .. kl b Uı~rl dinlemekten uzun zaman 

1ı "ile ~ !I •rımizden 'Je#e ırın • JOlua kenarlarıDııai tarlalorı nrdl2i aail gurnruoa ugnn 
b~ ~'"~"'yoktur. Öir.tmen okul- ı..:~-----------~-...;;; __________ m:ılıruın kalwışhk. 

111• ~lfhQ" çıkarı ölretmenlerle bu b.lcliyoruz,, dımiılerJl . Bu di- Hı'tler'ı'n Atatürk Muhterem Tat:ısla Uzer, 
ııo \. ~ı kQrıılamıga imkan gok- r•ktifin gerin• getiril•cejine ina- eaıtmen kurslııranıo tarlbçeahı· 

Hayal, haraket ve d'-lisme 
demelc.tlr. Her mahluk bulundu· 
ğa yerde, bulunduğu zamanda 
görünemez. lnıan, yaradılışı iti. 
barile daima ilerlemeği, daima 
yül<selmegi ister. l nda, zengin 
olmak, refah o• ıaadete ulaı 
mak gagesi es•stır. Ei:z, gayele
rin~ lıer ne smretle olarsa, olsun 
irişmiı olanları tenkit etmeği 

düşünmigorm:z. Ancak, dünlcı1 

( Para11z ) , Bugünkü (Para/•) 
adamın, geçirdili bu sihirli isti· 
haleye saik bulunan kıg,,.etlere 
karşı şükran his~i beslemesini 
şart kılıyoruz. V, bu gibi hara. 
ketleri insui bir lıaraket olarak 
karşılıyoruz. 

Dü11ün aracuı, ilk önce kar-
şısında Müstahıili buldu tıe 

Bir ç•pulacı. kütükten yap 
tığı tuı<ihında, yavrusunun bile 
oturmasına razı olma•. Onun 
le•gühı, yemek sofrası gibidir. Bu 
sofrada, ancak ve ancak yatlı 

deriler, palamutlu kösdeler tıe 

bir de bunları ezen Muşta lulu
nıır. Bu hal. sanatkarın mesle· 
ği1te karşı saµgı tı• şükranıdır. 

Esnaf olsun, Tüccar olsun 
sanat erbabı bulunsun bunların 

münasebetle bulundukları insan 
ları ( V, linlmel } oe Üz.erinde 
iş yaptıkları meta'larr (Nimet) 
tanımala'l iş ahlakıyofıntn esa
sını teşkil ecler. 

Mühim ihraç mallarımız ara· 
sında yer alan Tütün mahsulü, 

ÇULHA 
- A·kuı ikide -

--------------------------------------------------· 
C. H. P. Meclis gurupu 
toplandı Harici mesele
ler hakkında Hariciye 
Vekilimiz izahat verdi .. 

!inkara 5 ( 11. il. ) -
C. H Partisi l'tf eclis grubu 
bugün saat on yedide top
lanmış. Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu harici mesai· 
/in heyeti umumiyesi üze
rinde beyanatta bulunmuş 
ayni mevzua dair muhtelif 
hatiplerin mutalaaları din· 

lenmiş ve hükumete tevcih 
edilen suallere vekil tartJ· 
frndan icabeden cevaplar 
verilmiş neticede hüküme-
tin bu husustaki noktayı 

nazarı grup umumi heyeti 
tarafından ittifakla tasvip 
edilmiştir. 

, 

;il ~'ıtı/'~lılc ihmal tozlarını lc.ög· nıgoruz. Hakkındaki den ve bınlıl olan Ebedi Şef 
-:• t a,./''iintle tutamazdık. Ebe- Be•ikdüzü•d• açılan kurn Atatl1rktea bahsetmiş .. Betik· N 1 t K 1 

d' "'1/1111 e,irnizin güzel ve pratik r s 1 dOzU hıılluoın bu KültOr 4~1de· eşrıya ongresı 
' ' \t~ı ... Q;ou,. eıeri olan 1 aitm•n ıimdililc Trabzon, Rizek, 9ilr~san .ve ÖZ eri ıioi kurmaktaki ftıdık4rbtma 
di' 'it " ıt • Ortlu /ilerinden 8~ og u gır 

111,. • köylümüz c«hil derdi- mişlerdir. Esas kadro 100 kiıi· Hitler'iD 50 locl doğum yılı t10tıs ederek. nc!z o!lmlelerlle Ankara 5 ( A. A. ) - Birinci TOrk. neşriyat kurıgreıi bu· 
~'cq~; kenclilerl deva olmuş mtıauebetil• yıpıllD bQyQk takdirlerini iföde eylemişlerdir. gUn öğleden Ooce Ye ıoora kongre batkını ve Maarif Vekili 
~ !IQ~clı,, Hükumetimizin yap· lilc.lir. merasime lttlrtk eden ecaebl Açılıf tO: (miodeo ıonra bi· Htaao AU YUcellıı başkınlıtmdı iki top1aotı YttParak enctımen-
ı'i/ dırn «a meydandaclır: 0 k u 1 binasını köylüler aı:ıy1ı1tıerfieo 'fUrk misafirleri na gezilmiş ve tetkikleri mn- lerdeo gelea raporlardıkl dilekler Ozerlode •Ozakerelerde bu· 

:, •1, "' Ziraat Baka,.,lılcları kendi 1 er l g a P mı ş ı ardır. bllbHsa 1amlmlyetıe karşılan· teaklp miı!lfirlere bir Olle ye- luomuş ve bunları tıtnlb ederek mealllıioe albayet vermiştir._ 
f;,;;'erılc bir çok gelişmiş Bina 25 • 30 bite liraya ancak mıtlırdır. aetl verilmitıtlr. H h f ş k . 

llıJ_, ''nı kurı açıl•n ger/er• çılc.abili,., bunun 4500 lira ~icatla · Geçlt re1miodea ~ıara bir Açı1 ıt \öreninde ıOylenea Q ti İr etinin 
~ ,,"''ktetlirler. Eiitm•n <Jla- rı vilagettın verilmiştir. Ust ta kıbul resmi yapılmıı ve bu uatuklar ve Beşllıtdfiz(l ıeyıht· K 1 h d 
~ "tr~t;ler, lcurslard·J kendileri· rofını 

0 
bölaf! köglerinitı haki· merulmdı Hltler ilk Oace TUrk tıaa alt Tahrir heyetimizin ili· ıymet İ e iyesi 

~tQf iı;~ce/( bilgileri tatlı bir lcat•11 açılcıöz, çalışk•n ue feda 111t11flrlerlol kabul etmlttir. ı~li~~~·~e~~k llKıaokralkt~nJllaeriobdireli~ie. Şehrimiz içme ıuyu t11lııtını 
~:'lıfiı.:~cle ı.ellde etmekted.irlhe~. kar sakinleri temin etmişl•rtlir. Bu Yeılle il• Hltler deml~tir kl: .. "' yıpmakta olaa Hohtıf Şlrketl 
~ •cqb e •u unJukları mu ı- Bu bina yatılı kög okulu ola· " ATATÜRK asrın fn bü y11p lrın tetkikler eelecek aus Atıpırkll bir havuz hediye edl· 
ti 11\a - · t b.l ·ı · B k hadısn itibaren devam edec. k-t;• gore %lraa ı gı erı rak kallanılabilecelctir. yük adalfu idi. en, emliıinden yor. BüyUk ve fııluyell olan bu 
~PrJ.~ iıle efretilmektedir. ilhtım aldım. Kendisi büyük bir Ur. b•TU& çok mnlıtellef blr tarzda 
~ btı .'ten edinıniı oldukları Köylümüzün fedakdrlığı ıüp kahraman ue dahi idi. Haksız· •-------------• loşa edlleeektlr. Tealsıtı bat· 
'· ''· ~l~ri de kuuuetlendiril· hesiz çok yılkuktir. Sayın Umtı• lığa karşı efJflela silaha $arılan Temel çeşmesi lanmıştır. 
ı~'''i/ ııt ötretme metotları mi Müfettişimi%in sözlerinde be· ve Jaoa$ını başarmak ıuretil• Hobtlf Şlrketl Tilrktyede 
t~'•rı "ıelctedir, Bu şekilde, şef- lirttiklerl ı;bi, "bıı fedakarlık bize örnelc olH Tiirkiyeye ve Müteahhit Kasım oğlu iş aldı2ı Şf!htrlerde bu gibi klJ· 
~ı~- ,; öğ,.tmenlerden der• Kültür tarilaimi%de unutulmaz Türle milletine karşı büyük Temel 11taparka bir çeşme metil h0 dlyelerde bulunın ma-
et''IQ~t ıtrnerıler A:öyleri11e Ja. bir ger alacaktır. ,, Ve Vardalı saygı hisltrlle meıbuum.. hediye etmiş ve bu çeşme· ruf ve fedı1k!r blr mQeısc::e:ıedlr. 
llı~tq~ tle rnuhitl•rine faydalı lcögüncl•n söglev fleren yurdda- nin inşasına başlanmıştır. Atıp:trka vaptı2ı kıymıalll he 
~ .. ·Q, • '"lar, Efitmenlere bir şın ıöylediği kelime ile sıfat· N İ kô h diye1Ue şehrimlıde lJl bir sem-
~h,/'ttten baıka toprııtı lcındıralım . Enerjik Valimizin Maruf tüccarlarımızdan pati uyandırın bu hıthrasıaı 
''''ctı 0'• toprak dahi tlfliril· gazel nutulclarınJa dedikleri Bayan Nezahat Mertle Oı· olup ötedenberi hay1rsever- dalma Olf'lmouniyetle aoıcıtğt 
ı,t ~ıQ;· Böylıc• h•m köyün tibl, "Be$ilc.dıi:zü'nde açılan bu manlı Baaltaaı memurlarından /iğile tanılan ye şimdi ise mıı Şirkete tefekkUrQ blr borç 

~Q '"' le L J J b J S k d ıaus Ha d Ç l "'lllriz ~t '- • 
4 
° utmaları, nem e kültür guoası i e u ıüze ger porou ar a Çf 1 ar • · müteahhitlik yapan eski "' • 

lı... ~"ııQ aıında örnelc olmaları geni şaatletlerin heşlii olacalctır.,, baotlunua Diklih törealeri dün K. Şlrkttln Direktörü loouını 
r~"·ı J,.~ 0 lupo,.. Milli S•fimiz. Belediye evlenme Hlonunda 1•· tüccar asım oğlu Temele bıtlaomık Qzre bulanın teb-
hı. 0rtıJ Kı t 1 1 Kutlu <•• mutlu olıun 1 pılmııtır. YHi çiftleri tebrik eder bu kıymetli hediyesinden ri'Tıtz limınıaıa ltııle1l i~la An· ""t aı amon• ıez • n ,. "''"'''(fen fOk 1, ı., Hakkı Tuncay ıaadotlır dilcri•. dolayı te~ekkür e~riı. 'arc1r• cl!\Y~' edllmtıtır. 

l ürkiye - Rusya 
Potemkin Yoldaş 

Ankaradan ayrıldı 
!inkara 5 ( 11. il. ) -

Sovyetler birliği Hariciye 
komiser muavini Potemkin 
yoldaş bu akşam şehrimiz· 
den ayrılmış ve istasyonda 
merasimle uğurlanmıştır. 

Bütçe 
müzakeresi 

!inkara 5 ( 11. 11. ) -
Büyük Millet Meclisi bu 
günkü toplantısında Vaklf
lar Umum Müdürlüğü 19 39 
rıh bütfesini k,bul etmi~(ir, 

.. 



Halkevi Müsameresinde 

Enteresan BirSahn e v e 
Tiyatro içinde Tiyatro 

Salı akşamı Halkevimizin Temsil kolu tarafmdan sah 
neye konan Mücteba Selahittinin Bir DCJmla yaş adlı 
piyesi halklJ gösterildi. Pek kesif bir seyirci kütlesi kar
şıstnda sahney~ konan bu piyeste perde açılmadan ev· 
ve/ şöyle bir başlangıç vardı. 

Uvertür olarak piyes seyirciler arasında başlayacak 
v• ondan sonra aktörler sahneye ,ıkacaktr. 

Bu U$Ule rl•yet etmek üzre oyun başlamıştı. ? i· 
}'~$fe gaz~tecl rolünde bulunan arkadaş biletsiz olarak 
kapıd•n içeri girip halkm arasrna karışacağı s1rada bi
letci rolünüyapan diğerbirarkadaşg11zeteciye bilet sortlu. 
Gazeteci mesleği icabı bileti olmadığmı söyleyince: bi· 
li!tci : Olamaz. dışarı çık emrini verdi. Bu emir karşı
sında bizim meslekdaş hepimize taş çıkartacak derecede 
yiJ6ünü öyle bir pekleşdiriverdi ki.· seyirciler arasmda 
çıkarsm. çrkm•m diye bir gürültü ve aijız gavgasıdır 
başladı. Karşı köş«le ha/km arasında oturan ve külhan 
bey rolünü a/an Münir tam bu sırada Tatavla külhan · 
beylerine yakışacak bir ağızla gazeteciye çıkışm11ya başla · 
dı. Bu Sahne seyircileri o kadaralakalandırdıki herkes bu 

işin ciddiyetine inan mı ya başlamıştı. Hatta Halkevi Müdürü 
Şükrü U1gur'd• ayni işin ciddiyetine zahip olarak locadan 
kalkıp hadiseyi yatıştırmak için buraya kadar gelmiş. 
ve gazeteci rolü icabı onuda dinlememiş, bu sefer 
Şükrü Uyqur Poliıe müracaatı bile düşünmüştü. 

Sahne gittiltce heyecanlanryor sesler kabardıkca 
lc11bır1yordu. Bu seferde ön slfada işin hala yafışmadı
ğını gören kızı/aycı doktor lbrahim Okmanın yumuşak 
kalbi hadiseye bütün bir hiddetile isyan ve feveran et 
misti. 

Ön sır•dan. yerinden fırlayan Doktor: ' ne bağmp 
gürültü yapryôrsunuz yahu. burada oyunmu seyredece· 
giz yok•a sizimi dinleyeceğiz.,, Diye yüksek sesle ve 
asabiyetle söylenmeye başladı. Bu dakikaya k<Jdar hadi 
seyi en arkı köşeden arkad•şımla kıritik ettikten sonra 
arlllt /cahkahalanmızı tutamamıştık. 

Sanat icabı ol•n bu isi• mahiyetini birbirimize 
anlattrken ben aktörlüğün sahnedeki şahıslardan seyir
ciler• sirayet ettiğini de ayrıca ilav• ettim. 

Bereket versin hemen yanr başımızda vazifesini 
yapmaya amade bulunan zabıtanın müdahelesine /üZum 
k11lm•d11n is 11nl•sılmıs ve hadisede kapanmış olduğun· 

dı• aktörler sahnedeki vazifelerine dönmüşlerdi!.. 
ileri 

Trabzon Şehri Nasıl 
imar Edilmeli? 

' - lık plla yaai ~iri•ci 
•••• ıahuaH Zıt-Ol dıruilli• 
l•tl•h lı::apıtılaa11•1 daiil etsHlı: 
'H AallİSHİJOH OrlJ& ltatll• 
•• 1ı:. 

1 - learı b&1l•••tiH onıl 
iı'ı.lalı: eclil11elı: oılaaaa ul1riH 
••kalııll ve f Hla1101 kira öder 
ıilııi Yen.ık lure biHlar yap
.... ltia bir ıirket kurarak lıaalkı 
yılula•k niae •ulı:abil ev ıabibi 
Y•P••k ve oatlın Mara i•ar• 
~·tl••ık. 

e - laara ait ~irinoi aaiaa 
Wt.Mea ilı::laoi ulaaya baıla••· 
.ak. 

7 - liriMI 1aaaclH ıomrı iı 
aukeaiae rideoelı: ola• ve orta 
hi .. , .... reçeeelc oı.. lıt yol 
ile aıraı o ıcd .. iai• açıl•• n 
ıreniıletilaeıi ve oodan Hnracle 
Btltdiyı lııi .. 11•1 yıpaak va ••Y· 
tlau tHıda etaelr. 

8 - lı merkeıı:iocleki mP.ydan 
yı,ılırkH TirHıit yolumu b• 
mıyciına otrataaclıa iatırıbul 
oteli berioclen r•çu yolu aça 
rık iıkele ile birlettirmek ve 
••Jtiaaı at1r rürGltilertltn kur
taraak.~ 

9 - Üçiacll 11..... olıraktı 
f aMikalar •ahallıaini :tanzim et
aılı: •• bu auretle 3 kıaıa v• 
3 ubada ı•hrla imar pluıDı yap
aılı:: icap eder. Her kltmı ilı:i ••· 
••ıi• lk•al ed1rtk ' ......... h. 
ria ylll•il V• t•h .... ini tlefiıtı
nbillria. 

Ua•al dlfCiaeeler ı Bil' dev
letla uarialiti vı taclrıti ferd· 
lerlma ••arl•liti Ye ııibatı vı 
aoraliteıilı ölçlldllfl IMr uaaa-
4•'J'I• bu .. fok yakı•da tabuıH 
tok •fır ••rfi tarla eclea bllytk 
Wr ~••lett. iuelı::eti•i aiul ola
rlllııı petereltiliriL V ataa mlUfa· 
uıaıa ı11114a Haa dıyacır. Ha
fta ,...,.. bt,ıai .,~... 16 

ltD..tt fiaterdi jt İ kabiliyet ve 
fedaUrlık ve bilbaaıı halk.o fe. 
ratatı tGkrHla yıde deter, har
ııa ıekli• kafHıa _devri•iıulen 

ıomrada bill.aaaa imar kıtllunaıaı 

yıluodı yiH HJ•• baJkımızın fe· 
ratatı leap ediyor, yukardan beri 
bir baaecitin kıymetini tebarüz 
ettirerek ıu harap olmu, ülkede 
bunua yerine b11 fÜn retirilmeaİ· 

ne ferlice imkin olmıyıcatmıda 

ve dnletin buada oyaayıc.a~ı 
yardım rolildde aaydıktaa aoara 
yiH aayı• halkımıza hitap ederek 
kudreti ve vuHU niıbetinde fe
daklrlık röatırerelc i•arın recik
•eaiaia önüne reçmenia herkes. 
o• bir vaha borcu oldu~uau ve 
aayıa idare amirlerimizdH de 
btltün k.dret ve ol~anluldariJe 
ıehrimizt fıideli elauldarı kadar· 
da halkada faideli olmalarını di· 
lerkea ı•hri111iz ve halkımız içiD 
CHle bqla çalı1ıolarıa iıimleriai 
•Oyle•eye lüz\im rörmiyoruıa. OD 

ların kıymethr ıaaıalarının Trab 
aonua ya4aaıkta olaa tarihini• 
imara ıit aahifelerinde tebelllr 
ve t1euailm etmekte oldutuııu 
yııayH lıer Trabzonl• aaddi 
oldutd kaciır •anevi bir rözlede 
fÖraek.te olciutuau Ve ltabaaıo 
evlada r öatercliti ıefkat rini kalp
dH relecelt allltı ile tahıaımül
aÜz r11laıl1r açnıadaa ve bıJkımızıa 
.la blyiilt bıraalara lcapıl•ıdH 

yu9'atı niılıtetiade fedakArlıkları 
röze alarak bu iti el l.irlifil• 
teıd.. b11arıl•11ına çalııılmuıaı 

ve i•tacini llarap bir yurcum ya· 
pıla11101 her aaretle iateyen L'lir 
fere filti teaeaoi eder ve buH 
aziz ve fecialtir heaıebrilerime 
tıvaiyeri bir berç bilirim. 

Cemal Karahan 
-s- -

r imar hareke 
1 

er ve İş Ahlôkıyatı 
- Baştarafı 1 de - kil 

son s;gasi buhranların itti 

etti ji mahreç istikrarsızlık/ot' 
• • A 

1 v 
Vakfık~blr ( !Iu ust ) ve Pğitm n kursuaun or da 
Tr bz > viltl.yetiu bıığ1ı n 11çıl naı;1, hlyeve b~şkrı bir 

lıan kazal.ırın, nufu ·eıafe i b · hırPket V fıtftltY<'l ZPmlri ha-
i:ıuundıuı en ileri g lool bnr · zırlcımıştır. Öğretruenl r ve me 
sı-ır. Kazaeıa bir k.il metre mu· ıırlar fçln yeni yeul evi r 
raboaı m~ı; b i sııtbiyesio 128 y ptırılmnk ıuretile bu ibtlyııç 
uufus leubot etmektdJir ki. Bu da t.ımtn edtlmııkte Vij bu ytlı
rakım Tnrklye için de rekor- den laııır hareketleri nrtmakta· 
dur. dır buruoıo kazı ol aıın biie 

136 köy ve 7':l bla nufus tnm te kilntlı bir nahiye olmesı 
ile no nııhlyesi ol11n bu ksza ne kadar şayanı uıudur. 
om lktlsrıdi iş hnc'TII bOttlrı Kr.s11ba hBI ·ı umuıııiy~•le 

tahminlerin feYklnde bir yckO.·ı zeki ioımlardır. Bl hasa Beı;ılk-
anotınektedir. düzU v 'f\lllya mıntekalımvd 

Bilbnsa y112'• ite lştlh-:r e hudııyı nabit birçok 11n tkarlı • 
dea kazamu ayni vımandot mil- yetiş Pktedir. 
hlm miktardı hsulya, fıodık, Ue ikdOzllnd" y pılrnııkta 
yuıaurta n pııtttes de lhr ç olan puk.Ql ncvloden ent rll\r 
etmektedir. Şu ralumfar bu flJ . bugna TUrklyeuln her tararan
dlayı teu lk eden c ınıı dellilf!r. d rıığbflt &örmektedir. Yerli 
d lr. Kuraklık:. yOz!lnd•n mllhsul u tıılar ve işçlleır tarRfwduıı yıı
az olmuıH rıı~m~n 1938 e nefti pılan bu pıtekllll~ria içirıfle oy. 
zuhnda ( 360,000 ) kllo yıı~ lel ri vardır k 1. Görl\ı Uşte bir 
( 400,000 ) kilo fıunıJya ( 1600 ) bııvul veya valize benzeyen bir 
sandık yumuı ta ( 1,000,000 ) ıcndık, dölcmesiae basıh'lca d r
kllo fıodık ( 350,000 ) patııtes.. hal bir baskül olmakt dır. Ez 
Ihraç edllmi~ttr kl bu rakamlıı· cU.:nlo Tmbzon mezbahası için 
d iter kazıılulıı mukayesesi bu bur dn imal edilmiş olan oto. 
baklk:ııtt ıuıbatlıt Jf de ıdt.'ct'k mrtik bıısknl bir SBnı:ıt hıuiluı
mıhlyettedlr. ııdır. Hlç bir uııtad u ders gör-

N ufus kesftf~tl. arnl dar'ı~ı meıni~ ve biç bir tum11t mekle· 
n pua bolluğu ytlzOnden bu- bioden diplomA slm.ı ış olan 
ra•a toprak deteri pek f ·~lı bu yeril ı natkaclar, yarattılda 
n alım ıatım ve tescil işlerıde rı"lı eserlerloi ıırf kendi kea· 
oldukça ooktur. yevmi 30 t pu ı kin zckAlarıoa medyundurlar. 
muamele yapılmaktadır. • 

Bu kad .. r z~ngiıı bir mem . lktiaıııdl ve tüccarı vazlyfltl 
leket olao burada imsr işleri. ltıbaril• bu kndar mUhlın bir 
moles~f . pAk bati bir seılr mevki işgal ed~n Vakfıkı.ıhlrin 
il'!! ynrnm~ktedlr. Fnk:at kRs<ı- dl~ r mühim bir lsk"le i _daba 
baaıa beş kilometre g•:ırbitıde vardır. Halen köy bııllode ıdare 
BetikdüıU iııkelui Vllrdır ki o- edilmekto olan bu yer de İiket 
rada hergan yeni bir imar f•a- yedir. Bir nahlre m rkeıi olma 
llJbtİ göze çarpıtıaktedır. i"' namzet olau burası da son 

'farım krodl k:oop ı:mıtifla· zamanluda yeni bir karakol bi
den başka nhf koLıperatltinin aaaı yaptırmıştır. Joşı111na baş 
•e orayı merkez ittihaz etmeai lnnılmış olan bir yatılı ilk. okul 

Halkevi 
Başkanlığı 

Halkevi Başkanlığına 

Parti Vilayet idare heyeti 
azasmdan çalrşkanlrğı ile 
temayüz etmiş m ünevver· 
lerimizden flvukat Cemal 
Ktırahan Parti idaı e heyetin 
ce seçilmiştir. 

Gazetemizde memleket 
ve şehir mevzularında yaz
dığı yazJ/arla da okuyucu
larımıza kendisini tanıtıp 

sevdirmiş olan bu yurt ço 
cuğuna yeni vazifesinde ba· 
şarılar diler ve inkilabımızrn 
temiz ideallerinin Kültür 
kaynağmda kuvvetli hamle
ler yaratacağım ümit ede· 
riz. 

Sovyet Hariciye 

H yeti komiseri 

istifa etti 

G u Topu sicil 
Müdürlüğünde 

Yeni tayinler 
Trabzon Papu sicil Mu

hafız muavinliğine Ağrt 

Vilayet Tapu Müdürü Şük
rü Kora/tan ve lnebolu Ta
pu sicil memurluğuna Trab
zon Grupu Tapu sicil Mü 
dürlüğü katiplerinden lsmail 
Hakkı Giren ve grup mü
dürlüğüne bağlr Şebinkara
hisar Tapu sicil memurlu-
ğuna Karadeniz Ereğlisi 

Tapu me1J1uru B. Mehmet 
Şükrü Ozdernir Tirebolu 
Tapu sicil memurluğuna 
!Iyancık Tapu memuru 
Mehmet Öğe ve Bayburt 
Tapu Sicil muhafızlrğına 

Şebinkarahisar Sicil Tapu 
memuru Ulvi Gürsoy ve 
Torul Tapu Sicil memurlu
ğuna Zonguldak Tapu Sicil 
muhafızlığı katiplerinden 
Rahmi ve Şavşat Tapu Si
cil memurluğuna Rize Ta· 
pu Sicil katiplerinden Hü 
seyin Tat, llğrı Vilayeti Ta
pu Sicil muhafızlığma Rize 
Tapu Sicil muhafız mu•
vinlerinden Hüseyin hüsnü 
Ora/ tayin edilmiştir. 

• 

!inkara 4 ( fi. fi. ) 
Sovyet H,uiciye komiseri 
kendi isteği ile vazifesin· 
den af edilmiş ve icra ko
miserleri heyeti reisi Molo 
tof ayni zamanda hariciye 
komiserliği vazifesini de 
deruhte ıtmiştir. 

- .. 
Romanya 
Hariciye Nazın 
Belgrata döndü 

General Veygand1 

An karadan 
aynldı 

11nkara 4 ( 11. il. ) -
R omanya Hariciye Nazırı 

dün Romadan ayrrlmıştır. 
Belgrıt6 .fi.İtmektedir. . .. 

11nkara 4 ( fi. 11. ) 
General Veygand dün ak. 
şam lfnkaradan ayrrlmış 
ve istasyonda merasimle 
uğurldnmıştu. General Ro 
manya Hükumetinin kendi· 
sine tahsis ettiği bir tay
yare ile bugün Bükreşe 
pitmt:ktedir. 

ye 
blnırnnıo f rşa va21lyetl de PJ>P.Y 
c. il*'rlemlştir. D•ğer tar:ıftan 

ö(!ret en\ rin ev ihtiyrçlıırını 

kıtr~ılam \lk için de m Uteaıidit 
bioalar lnşuıon dcı başlanmıı 
bulunmaktadır. 

BUtlln hur l ra mukabil mar 
keztode ıtrc k - Uzun zarnau. 
daoberi dllş oUlen - bir ort11 
mf'ktcp btnası inşa tnısvuuru 

kuvveden fil çıkarılıı bilmiştir. 
Yııkmdıı temelleri utılabllmiştlr. 

Bundan bıtşk k o z ıı d a 
· henoz ferf,.re edllmen:ıfş - Ka· 
redı>ciz spor kulubll n~mmd:ı 
bir kulup açılmıştır H!ldyosu, 
gıız te ve mecrnuıılıulle bl\lkın 

t llbbıırı t ve rku llıı itıtlya~·ları 
nı t ılmfne çalışan kulubQn bir 
temııil ve birde futbol kolı.ı halt 
fıt1ltyettedir. 

Ktııumı en ı:öıe çarpım 
ll0

1
'.SRD1 bir lskeledir, lskPlemi 

ulzlik vazııoct~n tabmfl ve tab 
llye i~lerl sUrutle yapıl11muııı~lt
t vp hPle yo'cul11rın v1-1 bllh •A· 
s11 k·ıdınl rı ı h rnt>ll il ı, •cır tı., 

rınd lltH d~lt11r1.1 b!odlrillp if di 
rilmMi pek nnboş manzaralar 
ınf'tnıekte~ir. Bari Kalmı<J be 
ton iskelenin bir ın PvveJ ik· 
mal etllrilmesioi, memleketimi· 
ze uoudulm ı iınıu hfzrı:ıetlorl 
y pım yük: ek Ttthsia Uzerle 
111110 Vlllimiz Retik Kor11ltısr.ın 
de2erli h\mm...-t1eriaden bekle
mekte~·lz. 

J> ;ğer bir noks•ın rla fUdU" 
Dsre k narıod kısmen k'1p,. 
tılmış o an bir baıt klık Vflrdır. 
K sıba r;ın sthht durumunu teh
dit eden bu bataklık dn kUçQlı;: 
blr gııyretle kurutulalıilir. Bu 
hlzıneti de sayın kRyıııakam 

vekilimizden fsteyoruz 
S ALTAN 

·Jo· dolayısile, yalnı~ inhisarları , 
resinin alıc1'ığtna tnk edilf111~ 
tir. idare, bir taraf lan müstolıs' 
e~indt'! buluJtan mahsulün de~ 
f ıatie satılma> r hususunda /lı 
zimlik rolünü ifa. ederken, Jfll 
tarnftan her yel piyasaya gi~ 
rek muayyuı miktarlarda ,_ 
bayaada bulunan iazı Tıiccarl,. 
rı da teşvikten lıali kalm aftlai' 
tadır. 

Buna rağmM, bir krsıftl tf 
tün Tüccarlarınut bu flazıgge/ll
istifadege kalkıştıkları fi• Jıo~· 
katle ihilgaçları olduğu Jıa/fl~ 

l f " t w • - - dıı .. kl"' maa ue mus aını gorun 
i şidilmekteclir. / 

O Tüccarlar lci, galan 11
' 

fara kadar Tütün ekieisinİll 'Jı 
lıirdeki ( Adm ) ı v• iti"'' fC 

tamme ile bağlı balundııkl' 
( Mutemedi ) Mi. Ve onl~ 
Tütüncü ile tütün, zengin bı 
alıcı nı,.vkiine getirmiş b11/11rıJ' 

Egn şimdi bunlar, brıJ;/ı• 
. . . l b' i~ rını zeıı gırt yapan arı ır •.. 

'
,,,,. 

ucu kadar görmez.Zer fit! Vı 
met'leıinin mustarrb hallerirıJt~ 
elem duymazlar sa, serQet/tflı 
haram "/sun onlara... ti 

Varsın, görmesinler, varsı 
duymasınlar. Yalnız şunu hal~ 
lasın/ar ki, Serv~i segyaldir. P , 
nün orta hallisi, B!lgüniin 11~. 
tini o/,,.uş ise fle: bugünün I~ 
gini d ! gayrı meıru yollar . 
k<ir fle şikar arıgarak oe zt h,
küşlük yaparak bu $erveli çD' 
jaltmaga savaşmış tıe sauaıocal-' 

k w • ı· J • hd' sa, azanacaıı ıç ı oe aerın il 
sum•tler yüzünden garının ol 

hallisi değil. metelibiz avi 
menzilet.ine düşehilecelini /ctJ 
etmelidir. 

Biz gine hayırlısını Jilıf' 
lim. 

çu~ 

Doğu ill erine 
Nur gibi parlasrn zümrüt dağlarrn 
Kalmasrn kederin Doğu illeri 
Binbir yemiş versin yeşil bağların 
Cennettir her yerin Doğu illeri 

Güldürdü yüzünü sen ağlar iken 
Caddeler açdtrdı yol/far dar iken 
Her zaman hllyram yap b<Jşfa var iken 
Bay Tahsin Uzerin Doğu illeri 

Dönmüştün tamam bir harabezare 
flçmıştı İstipdat bağrında yare 
Buldu Cumhuriyt:l derdine çare 
Büyüktür rehberin Duğu illeri 

Ey llslan yuvası ey şanlı iller 
Edemez olmuştur vasfını diller 
Ötecek bağrnda artık bülbüller 
llçacak güllerin Doğu illeri 

Neşelen, gül. söyle düşünme derin 
l./ıekleple donandı bütün her yerin 
Yakrnda karuşur Şimendiferin 
Gezer dilberleri ı Doğu illeri 

Bu ne büyük kudret ne a:ramettir 
Bugün her tarafın sanki cennettir 
Emin ol kaynağı Cumhuriyettir 
Bu büyük eserin Doğu illeri 

Uyuklarken seni kim uyandtrdı 
Şöhıetin dünyayı yakdı yandırdı 
imarın her yeri dalgalandırdı 
P4r/aktrr ilerin Doğu illeri 

imarın coşarak çağlasın aksm 
Elemsiz kedersiz yaşayacaksrn 
Bilmiş ol azmile par/ayacaksm 
O büyük ellerin Doğu illeri 

Vatam imardır son hede/imiz 
Binlerce yaşasın Milli Şefimiz 
Duacı olalım ona hepimiz 
Güldürdü bizleri Dağu illeri 

Bab• S1J/im ôpütçıt' 

Ytti 
lit 

llıel 
~l, 
~ti 
tjlli 
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Soya Fasulyası (Ballı Bakla) 
N~~ oD 
IE:köllüır 

Memleketimizin toprağı ve havası soya 
ziraatine çok uygundur. Bunun korktuğu ancak 
fazla soğuk, don ve kırağıdır. 

Kazalarımızın her tarafında, bütün kö}' lerde, 
fasulyanın yetiştiği her yerde yetişir. Şu şartla 
ki toprak beyaz ve çok yapışkan, ıslak ve ağır 

Bazı köylerde soya, mısır eker gibi tarlaya 
el ile saçılıyor. ki bu da doğru değildir. Çünkü 
sık olur, sık büyQyen fidanlar her zaman zaif o
lur, az mahsul verirler. 

Bazı yerlerde de soya mısırla karışık ekili
yor, ki bu iyi pek değildir. Tez davranan, ça-

.. Soya Çeşit çeşittir, öyle ki bin nev'i olduğu olmasın. Yenlik ve kumlu topraklar iyi gelir. 
,ı. ~Ylenir. Bazı çeşitler tarlada uzun, bazıları da Bir sene soya ekilen tarlaya ertesi sene baş-

tsa boyludur. Uzunlr..rın boyu dört, kısalarınki ka şey ekilmelidir, üstüste iki sene aynı yere so
~l\cak bir buçuk karış kadardır. Fakat toprak ya elemek doğru değildir .. 

buk boy alan ötekini basar, güneş görmez, zaif 
kalır, ikiden biri zaraJ görebilir. Ve iyi mahsul 
alabilmek için en iyisi soyayı yaJnız ekmektir. 

llvvetli olursa ve seyrek ekilirse boy uzanabilir. Mahsulü çok bol alabilmek için ahır gObre-
Soyanın memleketimizdeki çeşitleri ya tez si kullanmak veya koyun yatırmak gerektir. 

Ekim zamanı şimdidir. Ekmeden evvel to
humları yağmur suyuna batırıp yumuşatmak fay
dal,dır. 

erİı l~tlİşir veya geç. Tez yetişenler Ağustosta hiçi- Soya iki dürlü ekilir: Ya, tarlada birbuçuk 
ıt karış aralıkla çizgiler açılır, bunların üzerine yi-

sı- ~de bunlar aeç yetişenler kadar mahsul ver-

Yetişen fidanlar bir az boyJanınca çapa ile 
dipleri doldurulmalıdır. Birkaç gün sonra ikinci 
bir boğaz doldurma daha yapmak hayırlıdır. ltı 6 ne birbuçuk karışta bir 3-4 dane tohum bir a-

,,,. t~ler. Geç yetişenler de iki çeşittir. Biri; da- rada bırakılır. Veyahut, patates ekilir gibi, bir- Güze doğru daneler kartlaşır koyu bir renk 
alırlar. O zaman soya orakla biçilmelidir. Ancak 
biçilen soya'nın köklerini tarladan dışarı çıkarıp 
getirmek hatadır. Bunlar herhalde yerinde kal
malı ve çürümelidir ki toprak kuvvetlensin. 

,~- ~l:ri iri ve sarı. diğeri; kara göbeklidir, tane- birinden birer buçuk karış tıtralıkla ocaklar açı
'j~ .t~ kOçüktür. Mayısın haftasında ekilirlerse Teş- lır, içlerine 4-5 dane tohum bir arada atılır. 
~· ~ltvvel ortalarında kemale gelir. Tohum ekildikten sonra üzerine iki parmak 

ça-, ~ Bunlardan başka bir de siyah renkli soya- kadar toprak atılır. Dekarına yani eski dönüm 
~rsada bunlar satışta makbul değildir. başına 6-7 kilo tohum kafidir. Kazım BULUTA Y 

f~öylU Kol.unun H_u_k_u_k_i-Bahisleri 
HAYVANLA~ VER~öSö 

lctıgıt ettirelim "'! Jaglaya 
götü11lim, köyde isık hır 
ıenı Niıa11in birinci tünün, 
dın 15 inci ıünü akşamın• 
lc.•Jar kö!I ihtiıar hegıtinı 

müracaatla •• 'I" şehirde 
i11/r belıJigı11e miiracaotl• 
lctıgıtlarını icra tttiririı. 
Cagıtto lc•ç lc.ogure lcoçı cr
lcılt. kaçı Jişi eltlu;ana imza 
ile fltga mühür il• mii.hü·· 
l111miı 6ir 6egtı11la 6i1Jirerılc 
11tııhtarJa11 flfl!Jtı bılıJiııdın 

rıımi mühürlü "' imzalı 
ıudı klı bir ilmiihaicr al
malıgu. Bu ilmiiha6cr mal
ların vırıilerini •erirken 
vega yoklama ısnaıintla ,ok 
işimiıe garag•c11lınd~n iyice 
saklam•k zorantlyız. B• il
mühaberin ismir11 (Kayıt il· 
mühai•ri) de11ir. 

15 Gü11 içintle lc•gıtları 
g•pılan lıoyfJanların golc.l•
m•szr.a baılanır bn mndtlet 
20 magıı akŞ«mın• k'Jtl11r 
Jı••m ıtlır. Yoklam• lcollrı 
taro/ıntlan tizli hayvan t•-
tulunca •ratle '1ir ,.abit t1ar11-
lc•sı tutular "' le.imin elinde 
mal tatulmıışıa oraan ismi11i 
•a6ta 11azdırır o• imzaıınultı 
attırırlar. 

Ett miihim nokt• hoftJtınl• 
rınızı g11ylaga ıılcarırkın 

lı.ögünjzt/ı ihtiyar h•ııti111 
m•r•c•atla ltaıfJ11nl•rınısı 
*"ylay• çıkar•c•jınızı ıöı
ltgen nakliıe ilmihaberl 
a/rnajtı •e aldı;ını• ilmi
hslleri yaylaya çılctı;ıru•da 
o mıntakanın ın yalcın köy 
ihtiyar hıgetin• ıöstır•rılc 
ilmiha/Jırt mıır•h•t fJ~r· 
Jirmeji unutmaJlınıs ı;r 

luırıu gopneaısanıı haıoan· 

lcrinız saklı ad etlilir. Ve 
ıi~dtn cuasilı oerıisi •lın · 
mağ• lcallcılırlci hiç golct111t 
•• muamıle iilmelc.ten çok 
sarar görürıiniis. 

Yalcartla söılımiştilc, 
lcaııt müddeti 1 Niıantlt11t 
15 Ntsana lcadartlır. /ıalbu 
lci sizler htp hızırilgasdtJ 
gtı11laga çılcacajınızdon "t 
•oicl11m• iıe 20 Magua /ca. 
dtJr deoam edtcığine fit 

hısir i/gaıda 6 Maguttı ol
tla;·ına ıöre ga goldıı oeya 
yaylada oeg2 galaya tid" 
titmtz yoklama kollarile 
l>ojazlartla 'Ut.Si• 11•glada 
lc.arıılayacalc.suuz, 6u11un 
için mulıalr.lcalc Jıdiji111 ti 
ili 'ltalclige ilm•hallıri •111111.
;ı unalnaagınız, ı;ır htıg· 
vanlarınız çolc fit gol•n••
Jan lcalmalc tıhlilc.esi t1arıa 
Vilaget malc lmın• müraca
at/• /Jir yolclam• mım•ru 
ister '" masr•f ını ""; rıe
niz 6a Jilıjinfa i Cr11nh•ri
gttin Valisi hemın ıapor. 

N11klige "'!Ja if r•i ala. 
cakların k•/<J/ct •ermtsi 
icap ct111elc.tedir. ·B.ın•n ;1;,. 

ın kolag çarı lcög ihtiyar 
,.,clislırini.1 mali meı•li
gıtl1ri altında lc.ı/aleti taı 
tlik ıJilmiı bir Ht lce/il 
ıöıtermek suretilı nakliye 
alabilmek le.ehildir. Kanun. 
Ja '1a•ı ltülciım/ı, ••rsaJa 
viltigetimi% hutlutla yalcın 

olmadıiıntlan ıi•leri olca
dar 11/cilcalandırmegaca;ın-
tla11 hu laülcfi111l•rtlın 6ahs 
etmıji münasip ıörmedim. 

Hay••nlara fJl'rtce;iniz 
vırıiltr lcaçer kuru,tur: 
Etini•d• iu/ıuıan lcogr111 "' 

lcıl keçisi i~in (beher iaşaJ tiii tarihJen tulcsit müdJd-
40 kur111. Merinos lc.ogan• leri nin ıo11u11a k.ıd•r ••· 
için 20 lc.uruı ti/tile keçisi git harici elduldtırı ih)•r 
için JO lcurııı. sı;ır. •t, kıı- "' to.hkikot ilı mcgtlan• 
r•lc, ijtliş. lcatır, agıır l•rın ıılcarılan h•g•1111l11r mılctüm 
/Jelter i•ıı içi11 60 lcuruı s•gılıualc v•rıilui11• dö ~t 
•şe/c lçi11 25 lcuruı .. antJa icat v• n•kil etli/en laag
için 75 lcurrıı tlı•e ve Jo· fltınl•rın nıoi t1e atlulile 
muzlar için 100 kur111 ver- nalcil '" i/rej ttzlcırılrri 
ti 'Utrmılc kanun ilctiı11ıın. muhtıeiıatı arasına~ f•rlc. 
dan dır. Mal solıibi111 ta. ,,icarı• f dzla kısım melc
lıalclcuk ıttirilın h•ı••n tüm $•gıl•r•lc. cua Jöıt 
fJeT giıine itir•% Jıolr.lcı ol- icat /ad•ıil• Z«IJI etlilırılc 
magıp hu 'Ver gigi eermclcle alınır. 
mülccll,ftir. Yolclamada fleJ• fleri-

len ha6ır üsırin• ga,ılaa 

Cezalar •r•ıdırm• ıen•ntla t•tulan 
Nisanda kaydı111 g11p- haJ'CJırtların ,,.,h;plıri çık-

Jırm•Jan le t .1 ·1ı modı;ı talcJirJ• 48 ••at 
. fi• ayı 1 "'' •- içi1tdc Hlaibi çılcn11uıa t•h-

berı almadan dijır lcö.vı ıili ımo•l lcan111uın11 ıörc 
n11lcl fi• o•tıtla lıtııtlı g•pı· 1 sattırıl•rak ( ç•rç•i11/c ) 
l•nların 'Oerıilerinı •• t•lc.· ı holcıın oı vırıiıi v• euaır 
siJ müdtleti içitule vcrtld alıntlılctan Jo~r• fa•l•ıı 
"uilmetltn {Jtga teminat• 1 sahibi zalr.ıırıı11tla •ırll•ılc 
hoil•n,, •dan icaz• lıuJuJ- ı' ünr• - kasaga ıma11etc alı
/arı haricine çıkarılan laag- nır. 

"""'farın •crıilerinı gü~J• itiraz 

lidir. itira• •• lılft!Jİ• 1t1iı- . 
,.,,.. elar• it htıv••nlerı.,. 
lcagıt v• nalıil we if r•i i[. 
neah.lltrleri tukcrelıri tam• 
;a •• ta111rı pull•rıntl11n 
(rı•i,,./•rintlın) •f •dilmlıJir. 

Halis•: lcöyl• lcarılııl•
l11rim. her ••n• N11•nin 6i
rinden o,.b~şi11• lc.aC.r la•g
vo11larınızı •azdırır •• ıo/c. 
l•m• 1111a•ıntl11 ıi•li lt•ı••-
11r r.ıs çıkmansa •• •avl•J• 
tiderlcın 110/cil •ııa i/ra• 
tHlc•rıd alır v• t•lc•ıt ••· 
m•nıreıla ••rıi•ini 011irHreiı 
iaıı,.,.a nı cua •• •••• 
'•ılc• 6ir /ıl•lcıt ıılmu ••· 
nu11 için iıind• gaı•Jıjı11tı~ 
11r6Ht ılolaşap t•mis '-••il· 
111 altl.ıiımı% ıurJamıud• 
meıaf ı•ı•m••ız içi11 "••lıt 
6a6anın iıtıılili ••rıilıri lai
l•g• Hpmtl m %tımaıun'• 
•enn•i• ı•grd etmı111ls 
icap ıtm•lctıtlir, /alcır Jıiı•T 
etya ieşu 11ilaplırlı p•r•
nu olm•na ka11an ıolların· 
da 9ıird11ırek h•li•iıi a'llla
tı11u, fakat lcat'iıın ••l•n• 
V• lailııı JOPlft•f ınıs. 

Son T 5 ve golclarn• müdJıti 
içi11d• gole.lama muamelui 
gopdırılmaJan bulrındulcları 
/cögtlcn Jijtr lcögı nalcl 

Her lta•ıi llir ıeb~ple Cemal Karahan ·--..... --~-"!"------------

ıtlilın hagwanların •trgilı
rintlen ıifrde 20 fld lcavıf 
mütlddi içinde bcılanJ•lt.ları 
lcögc lca§it ettirilen lıaqvcn
lardara lc•JJıt oe goHanttı 
Midfl.tlcri içinde nalıl fJC· 

g• if ra; tulc.erui alırım•· 
dtın /caza ltadutl.ll haricin• 
çık.arılara hag.,anlcırın .,,. 
gilerinden .'liiıdc 50 "• lce
ııt mütltleti içince lc.•ıl ettl-
rilm•gip golcl11111atla mcJM· 
na çıkarıl • .,. h•g•tınl•rın 
vırıilerindr.11 ilci icat •e 
Itır mahallin golclAm•ıı iil· 

lc.ınJiı ine en• lc.eıilen şrılııı il 
ihoarn•m• lcentlisi'llı tıblii· Ôn 
dın iti611rı11 JO ıün içi11.dı Defterdarlılctan : 
6u cız• '" se111l•rı•• itiraı lıkeader P•t• mıbıllt1halo 
d1J1e/c lt•lclcın• m•lilcJir. B• ço:nle1Lçl ı->btıoda 92 ••••
itiraz t.tlcilci itiras lcomiıi- ralı dDkkAada k.uodara ttmlr· 
11onut1• ı•/lılır, ia io•İ•İ. ollltl Ilı icrayı 11n'ıt ıtmıtte 
JIOn 3 ay i1i11Jc fl•rm•i• lktıa terki ıaa'•t edırık bılıa 
mııbar elJuğu lc11rarı ,,.,;. mıtlılll ikam ti ml{:bul bulu· 
k•llef• tebliğ ıtlcr. bıı tıb- ra::ı Ha7dar Ynıçevlren nımıu 
/ıjJen 6ir •Y içindı an/cara- 1 1-9U8 den 1·8 938 taılblııı ta
c•lc.i kaı11nç temgi~ komisi· dır 2~ 68 aumarab lbbarnı•ft 

He 99 kurııı kıun9 20 k•ı ut 
go11•11• itiras •debilir. ,,,,.. Duhran ve 18 kııruş ıım C8Za-
gi• lcomiıigonıt11•11 lc•rarı 11 tarb edil mittir. 
lcatitlir ı•ni alıglıinı itir111 1ı la illa tulblodın ltlba
ıail•mn 6öglı iir leal icar· ren bit •J ıarfınılı ltlru edil· 

aedlğl takdirde matrutı Y .. r!ll· 
ıuınJa iir h•lcalccuıa 11ti- nl• kıllret keabeflıc~aı 111-. 
rıııc••I teıelı it·· ı•k /•itlı· oıuau~. . 
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Bir adet 
Pırlanta yüzük 

satılacak 

Gayrimenkul İcar Artırması 

T rabz:on Li•itet 
Şii keti T asfiy• me

murluğundan : 
Hali tasfiyede bulunan 

Şirketin mevcudatmdan olan 
tahminen dokuz kırat llğ1r-
/Jğında bir adet Pırlanta 
yüzük 13 Mayıs 939 tari· 
hine müsadif Cumartesi 
günü saat 14 de Belediye 
mezat salonunda açık ar
tırma ile satılacağmdan ta
lip olanlarrn ayni gün ve 
saatta hazır bulunmaları 
ilôn olunur. 

ilan 
Defterdarlıktan : 
lıklader Paşa 11 Temau 

ıokatında 18 • a aumarah kah· 
Tt-Ht4t ka-nofli.kle lcrı11 
IH'at ıtaıkte lkıa terki 
aaa'at tderek bılen aıballl 
lkaaıtl •t~hul buluaaıı Molla 
ôaır otlu Ab~urrıbmaa oamı
aa 26 - 76 aumarab lb.~araamt 
llt 2 Ura 40 karuı kıunç 48 
kuruı bııhraa vırglıl tarh 1411· 
•ittir. 

Bir 11 11rf 1n•ı itlr11 edll· 
•Hlll tak~lrde mıtrub Ttrıt
•l• katlret kt1bt~eotll llln 
ol ular. 

ilin 
Süratae 111lb bultuk hakimlitiadea : 

SüraHeaia Civra köyünciıa 

Haım otlu O•••• Ô:ıtürk vekili 
Mıhı Kulaı tarafaaciaa ., ...... 
aleyh Civra köyfiadıa Haai Yu
aaf •tallarıDdaa öll Ht11yia ka· 
rıaa Haliaı ve •tla HulD aleyh. 
Itri• ikame eyle .. iti ltir itap 
aaaeaia yıkılıp kaldınl•aaı .. ava-
... c1.. ..olayı yapılmakta olaa 
aabakıaede •üatlea aleyblerdea 
Haaaaıa lataa'9ul tarafıaa ridip 
çıltımlar vapur şirketi NHati va· 
plrU fÜVtrte reiıi eJdıfu btyH 
e .. ilaııi izıriH aaaıaa mtltea ... 
dit davetiyeler çıkarılaralı: g,ez. 
ktr npıaraa malltelif yerlere ıeJ· 
ra Mfır etaeıiadea tlai•i ika· 
aetrl~ bali aeçhuliyette ve telt-
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) ) 
) ) 
) ) 
) ) 
) ) 
) me7dıa cı~d11l 
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) eıvak cııddeal 

) ) 
) ) 
) ) 
) Kuaduracılar 

) ) 
AJafllbo Erıuum cıd•eaı 
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Dlbathue hftk1lınet cıdtleıri 
ıtıaderpap çö,.lekçl JOkuıuadt 
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) bahçe cadd"l 
) ) 

A7afHbo Erzurum cıddtıi 
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Dıtlrmıa•ırı mıdııba parkı 
Çarfl aahıllHl bıl 
blaaıı içinde 
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rn 

236-1 
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~35 

'200-202 
30 
28 
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28 

231,235,257 
289 
311 

19 
21 
17 
9 

16 
6 

2-1 
6 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

10 
11 
ı:ı 

13 
14 
ıs 

16 

17 
18 
19 
20 
it 

Muhammen 
Clnıl 

K rgir kahve 
O Okkan 

) 
) 
) 
) 

Mat11za 
) 
) 

DUkkao 
) 
) 

lkl göz mutaza 
karılı- bina 
mııe-ııza 

lkl ııöz düklıı 
hane beş odah 
tıç fÔZ dOkkQıı 

KargiL' oda 
ıtarglr oda ve bahçe 
dQkkln 

) 
kahvehane 
dDltkao 

) 
tütün kulDbt1i 

) 
) 

kArgir bina 
kil~~Qk dUUn 

•ük&n 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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) 
) 
) 
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L' ra K. 

525 
ıoo 
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100 
80 
60 

175 
100 
150 
60 
50 
~o 

200 
400 
100 
65 
ısı 

110 
45 
80 

100 
80 
60 
30 
40 
85 

120 
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20 
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60 
50 
so 
50 

·50 
50 
60 
50 
50 
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so 
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60 
50 
50 
50 
60 

Temioati 
muvakkata 

Lira K 

19 38 
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1 ~o 

7 so 
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13 
7 
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30 

7 
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6 
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1 
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s 
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00 
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13 
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00 
00 
60 
88 
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25 
38 
00 
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00 
50 
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ou 
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00 
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75 
50 
00 

75 
75 
75 
75 
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75 
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7fi 
75 
75 
75 
75 
75 
'15 

75 
75 
75 
10 
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litatın iaUaaı;r; baludutandaa 
.. ı.keclen müddei vekilinin tale9i 
lzerİH bakkıadaki eavetiyHia 
iliaH tıbJitiae karar verilmiı 

o14ufudıan mü .. dea aleyh Ha11· 
aıa tarihi iliadan itibarea ltir ay 
içilMie biz11t veya alıaddalı: bir 
vekili kaaaH ıönderaedif i tak
.. irde hakkındaki auhaltemeoin 
rıyabea icra kılınaca;ı tebliğ mı· 

Belediye Encümeninden : 
Yukarıda cinı ve mevkileri ve muhammen bedelleri yazılı belediye 

gazrimenkullerinin 31-5-939 tarihinden itibaren birer senelik icarları 17 
gln müddetle açık artırmağa konulmuştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile 12-5-939 Cuma günü saat 

kamıN lı:aia olmak ilzre illa olan ur. 14 debelediye encümene muracaatları ilan olunur. 3 - 4 
------------------------------------------

Mezbaha binası inşaat eksiltmesi 
Of Belediye Riyasetiaden : 

1 - 2371 lira 28 lc•r•ı ieJ•li k~ıi/li BelıJige 
•Hialaa 6i11aıı inı•atı 2-5.j39 tarihinJın itf/,arera on 

ieı fi" mü4aıtle açık elısllt,,.e;ı çılcarılmı,tır. 

2 - Jlaalııl 17-5-939 l•rilıi11e mü•atli/ .alı ıa•u 
ıaat •n tlörtJe Beledige tlaireıindı Belediye Encimınin
cı ıa,ılacelc, 

3 - Muvakkat teminat elco•ıı 177 lir• 88 lcur•ş-
tur. 

4 - lıtelcliler ehliyet weıilcaıı tJe tımi1111t malc/Juz
l•rilı /ceza l•f ıildt almak istıyenlır Belet/iye Encümeni-

n• agnl fÜlt "' saatda müraca•tltırı ildn •l•nur, 1-4 

Meva d d i inhisariye nakliyat 
eksiltmesi 

Trabzon İnhisarlar Başmüdiirlüğünden 
Tr11bson, Maçka, Torul, Gümüşane, Kelkit. Şiran 

Bayburt, ispir, Aılcale, Tercon. Erzi"can, fle Erzuruma 
1 Haziran 939 tarihindt:n 31 Maııs 940 tarihine lcadar 
bir ııne içintlc ıevlr.ıdilecelc mefJoddı inhiJarigenin nakli 
3 5-939 tarihi1tden itibaren yirmi gün müddttle t1e kapa
lı sarf uHlile münakasaya lconulmaştur. ihale 23 Magis 
jJj torilıine misadif salı günü ~Aet 14 de gopılacaktır. 

lstelclilıri11 ihale giinü11• koJ11r şeraiti olcurnak ve 
2626 lir• 41 ker•şd•n ibaret mrıflalclcat teminatını ya. 
tırm 11/c "" ilı11le için tagin olunan sııattı dı zar/larını 
vermek üzre Tra6son lnlıisarl•r Baımüdü.rlujüne müra. 
caat dmeleri ilan olunur. 1-4 

Gayrimenkul satış artırması 
Sokağı Nefl1İ Mti,te11tilitı M. 2. K. N. M. N. Muhammen /cıqmeti liTa Melıallısi --------

• 
• 

8oztıpıi6•l• 
E•ealc 

Kt111it• Hane 

Çömlılc,; M•i••• 
Kı~ıltopr•k A,,. 
X.ahr11111an O. ,, 
Pir•il• çılcması,, 
Gol• ojlu Maıas• 

F e e lc ani 4 oda bir Jo/• 
•ltlcııtta 1 oda 1 ufa 
••tiala tJe iala,, "e 
lcuga •• çeıme 

Defterdarhktan: 

353 7 

126-128 
114 
150 

517-88 
15-40 2 

3 1800 R 

337-338 400 M 
562 70 E 

523-52-1-525 60 E 
85-86 125 M 

40 500 M 

Y•lc•rıtla •ins •• et1111/ı ı•rtnamelerine ili,ilc efJrtıkınJc lı•J•t v11ııireleri yazılı gayrı menkullerin bedelleri 
peıi• ö*•rraılc ı•rtilc 14-'-939 t•rilıi11Je11 itibaren on6t1ı tün mritltletle •• açılc artırma Juretile satılı;a çık•rılmı~
lır. Talip ol•aların yüıie 7 . .S 'ipo•ito alı,•l•ril• 6irlilıtı 9·S-9J9 t•rilıi11c tnüıatli/ S•lı ıünü •••t 14 de Dı/tcr-

~'I•''• toplınac•lı komi•J/•N ra•r•c••ll•rı · ~ - 4 

6 Magu l~J, 

Çocuk Sahibi Ana ve 
Babalar okusun 

Otomobilciler Esnaf Kurumundan: 
C?.Jd~lerin dar fit umuma •it olması haıe/Jiylı o· 

tomobillerim;zin flukuu mtlhuz olan her türlü tıhlilcelıtl 
karşı alacakları tedhirlıri temin rttik. 

Bu hususta halkımızın da. nliika.da.r olması lôıınedıt· 
Mımlelcetirnizde bugüne kaJar 'lJukua gele11 ililıımum k•· 
zalarrn 11üıde doksanını sokaklarda baıı boş ol11r11lc kiJ· 
çük çocuklar teşkil etmektedir. Bô'gle kü,ük çocrılclt1.rı• 
umutni caddeler üz?rinde oyun oynamamalarını t1e kıfl• 
dilerine oyun mahalli ittıhtu ett;lc/eri yırler ılueri91 

otom?bil giizerglih 1arı oldujıına töre biihana. Jönertı'f 
mahallerinde yani otomobillerin ajır hareket etmesi :a· 
ruri olan mahallerde bu kabil çoculclann geçmekte ılı~ 
otomobille> in arkasına takılmak gibi tehlikeli harelcıt/ırl 
görülmtktedir. Bu korkunç htrUn önüne zeçilmesi i,irı '!' 
v eld ana ve babaların dikkat nasllrlarını cel6edr fJt /atJ• 
kurnetimi:ıin de ehemmiyetle alakadar olmaJını fJıJl•ttJ•~ 
ga'l1rularının korunması hususunda icap eden tıJ6irlır• 
almasını dileris. 3-~ 

Kapah zarf usulile üç otobüs 
ah nacak 

Trabzon Belediye Encümeninden 
I - Trabz.on şıhir du.hili t1e saufigelerintle iılı· 

tilmek üzre mübagaası pazarlı;a 6ıralc.ıltın Üf ot••"'' 
ait ş•.ırtnamenin artırma, ekJiltme oa ihalılır kan~~! 
nun 12 ci maddesine istinııdın tadil ediltırelc gınıtlv 
münakasaya 'llaz'ı lttırar altına •lınmıı ve sÖ•i l',,-_f 
otollüslerin müôagaası onb~ı ıün middetlı '" lcapalı ııf. 
usuligle elcsiltmeğ• ~onulmuıtur. . . /I 

2 - 0. obüs!erın 939 modelı fQrd fltg11. ş.-ro 
marka l.iç lcullanılmamıı makine t1e şaselır iiserint ıırl• 
namesi dahilinde karoseri imi/ edilmılc nretiglı ••'-JI 
tetirilecelc.tir. 

3 - Otobüslerin 11'nhammen 6eJıli 11100 lir•Jıf· 
' ·- Muvalclctıt teminat 831 lira 50 k•ruşt11r. 
5 - K at'i· teminat ih•I• 6edelini11 °/0 15 ıitlir. l· 
6 - Bıı otobüslere ait şartname ee m•tl.ller 'İ• 

nız altı lcuruıluk posta ,.1. ıönderilmılc suretiyle jl 
bedel BeleJıge Fe11 hıgeiindın aLınaôilecelctir. 

7 - Ek.siltflfe 6 Mayis 939 cumarlHi ıiinıi ,,,J 
10 da Belediye Encümıni otiasıncla icr• lcılıraacalctır· 

8 - Eksiit111e lca,tılı sarf ıuuLile g•pıl•ce/ctıf• t 
9 - 1 ekli/ mektupları 6 Mayıs 939 CıınHırıeıi I 

nü saat 9 •• klldt1.r ihale komsigo•ıı reisi ol•n MoLıJll' 
Reisine makbuz mulcaiilintiı teslim edilecelr.tir. 4-::f,/ 

Hayvanlar1n yayla parası 
Vilayet makamıAdao: . , 

Şimdiye lcadtJr yaylala.rria hag•an gogım p•r11ıı tPI 
alınan ücretin f a~l• t1e /ahiş old•ğu törültreüı •• •ı 
fivet 'llilaget idtır• heyetince bittıtlcilc bundan böılı ~) 
yaylade'CJrısi için sı;ırJtın ( on beş ) ,,, lcogan içi11 (,.;t· 
lcuruı yayım piArası alınma•ı tensip eailm ş v• •u ~ 
tardan /azla ücret alan yayla ıahi,leri ile diier o~ 
durlaı ın t1ilayet idares~ kanununun ( 68 ) inci 111• I· 
mudbince para cezasile ceıo.landırılacakrı kararlaı~;J 
rnıştır. / lgiliLerin malumu olmak üzere ilan •lunur. ~· 

Açık artırma ile pamuk mensucol 
satılacak 

Gümrük !'ıtfüdürlüğünden : ; 
Anbarımızda mewcut üç ba.lgatltı ( 230 ) kilı p.I 

malı pamuk mensuc•t açık artırma ile 25 5-939 pırı'~ 
b~ ıünü sutılacajındtın tali,lerin numun~gi ıörm•~ I 
müzayedeye iştirak etmek üzere ıümrülcte müteşılckt~ 
tış komisyonuna müracllatlerı ilan oluııur. 1-

İ 1 ô n 
Erzincan Tümen komutanlığı~dan ~ f. 
At1kerlig-l sırasında 235 hudut alayı revirinden fl•Ç :,ı 

~ıodan aolayı bak.kında hukuku amme rtavaın ıçılmı11 olılf ~ 
Kbzttıınıo Mvlia nyiıı köyüudan Yusuf o~ıu Tevtlğln b•l" ,A 
lunduğu mahal adresi malum olmadıaıodao 10 gUn sJ'11Y. 
Erzincan TUmea komutanlığına meaketıinl bildirmeıl n1• 'i 
vucut etrueai zımnında .Aı. M. U. K. 21 S mıddeal mucfblP°' 
ilan yapıldı. 

Kiralık bina ıl 
Garaj, am.6a,, ardiye, tamirhane, depo fJt ',tfli 

gibi işlerde lcullattmG;tı pek elveriıli Çömlelcçitk d /, 

caddeye ue denize naıır vı sahile pek gnlcın bir ~ 
kain cihat erheası lcircmilliğe kadar karıir fJt Jı lı 
muhat bahçeli ıue on bini mütecaviz çuval istia•ı11• 
sait biigülc bir bina emsallerine nisbetle ehvın bi' .. ,,.ıİ 
mukabilinde icara veril~cejintlın talip olanlar Ço;t 
ıide balckal Bay kara Ahmet ve 1ırktıtl111ı SaiJı I 
cıat ttmılitl!rlır. S"" 


