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Sayı: 1579 SİYASI GAZETE - TRABZON 

ra -Londra 
Müzakereleri faaliyete devam ediyor 

/inkara 18 ( 11. 11. ) - Londra Türk:ye büyük elçisi bu sabah tekrar Harici 
Ye nezaretine r!İtmiştir. İngiliz diplomatik mahafilinde beyan olunduğuna göre Lond· ra ·ı ' • 11e /inkara arasrnda müzakereler faaliyetle devam etmektedır. 

Nariciye Vekilimiz son siyasi hadi
seler hakkmda beyanatta bulundu 
lj . ~nkara 78 ( fi. /l. ) - Cumhuriyet Hal~ ~artısı Meclis grubu b~gü~ top~anmı~. 
~:.'·cıye Vekili Şukrü Saraçoqlu son hafta ıçmde cereyan eden sıyası hadıselerrn 
ıs/eri hakkında geçen haftaki toplantıda verdiği malumatı itmam eden beyanatta 
l.Jlıınrnuştur Bırçok hatiplerin suallerine tatmin edıci cevaplar vermiş ve Hariciye 
eki/inin bu izahatı umumi heyetçe tasvib edilmiştir. 

1
Alman donanması İspayaya gidiyor 
~9iliz, Fransız donanması da Akdenizde tedbirler aldı. 
l~~rıka1a 18 ( A. A. ) - !arına gideceklerdir. Diğer ' To'on Bizert ve /rıgiltere 
1 

1 tırhlı, ikı kru'l!az.ör, iki taraftan Dail Huald gaze- tarafından bu miinasebetler-
0'P'ci 
~/ o Dıviziuonu fJe üç tesinin yazdığına göre . in· le Fransaya bırakzlan Ce-
'ııi ı altı /i 1otd'üsından giliz ve Fransıs Donanma- bellütlarik üstlerinde bekle-
4 ''~hp Alman ftlosu ta· /arının hrı.reketleri londra· tilecektir. Maltada tahaşşüt 
~~ 1Çİn bugün Ki el ve Vi L. da hazırlanan plan il tev/i- etmiş olnn /ngili% donanması 
'-1 'ttarıafen den hareket et- ise S 1T/d Af<denize nezaret 
~l~i~. Bu gemiler Şimal kan yapılmaktadır. edec•ktir. Anovatan filosu 

, 
111tınde toplandıktan son Fransız Donanması ta- şimal denizind~ kontrol ede-

OL USLAR 

Güzel eserler 

P azar günıi, çalrşkan ve 
değerli valimiz ve belediye 
azalanmızla birlikte De

ğirmenderedeki şehir mezbahası. 
nı gezdık. 7 rabzonda bir mezbaha 
bulunduğunu biliyordum; fakat 
ne yalan sögliyeyim, pazar 
günü gördilğümüz müessese kadar 
ileri bir yer tasaouur etmiyordum 
Ne kadar gaflette olduğumu 
.anladım. 

Giriş kapwnda bizi l:arşılt
yan, mtiessescnin direktörü kıy· 
metli veteriner Burhan Ak'.)oger 
eneriik bir ilim ve teknik ada. 
mıdır. Kendisinin iktider ve 
liyakati, başmda bulunduğu eserin 
her parçasında okunuyor. Bu 
sebeple, adı amlınca hatıra kan 
gelen mezbaha bana soğuk gö· 
rünmedi. Sağlam bir disiplin 
altında gönül lıoş/uğile çalrştık. 
/arı besbelli olan işçilerin rıwa 
k •t "e temizlikleri, plôka döşe. 
me, kimya lti'ıoratuarı ve bi/. 
hassa mezbaha önündeki gür.el 
park bana, içinde lıergiin bir 
hayli ran uçurulan şöyle böyle 
bir kasaphanede olmadıtımız 
hissini oerdi. Kallksız. bir bahar 
lıauası vardı. Gördüzümüz inli. 
zarn ve temizlik te buna karışı 
yordu. Toplunanların lıepsi neşeli 
idiler. 

~ bi,/ik.te ispanya su- mamile farbi Alcdenizde c_ktir. 

Trabzon, mulıakkak ki en 
ıüzel ve en mühim şehirlerimiz. 
Jen biridır. Bu şchır lıer şege 
lciyıktır. Yıllardır bir kaldrrım 

---------ı taşı biltt degiştirilmiyın bu cerı-c b l •• tt •k f11 ? ' net köşesinde son zamanlarrn e e u ar l e .l. aar ruz m ll. . hummalı çalışmala~ı liyakalin 
• liyakatli haşlar tarafından tak 

I• 1 1. d dır edilmesinin canlı ifadeleridir. 

ta 1 y a Ta b u r a n s P ~ n Ya ~ . .. ~;::~~, ~:·:::~:.~::;;;;;:i. 
Alt Alman Kltası da ltalyadaf Evuı:lce üzerinde durulmakla 

1 • beraber Burtıan Aksoyer'in ciddi ~ '411~ara 78 ( A. A ) - rına mani olm2lc iıin zaru- m.~nb~d~n aldığı bir habere etüdü ile apaçık belirtilen bu 
'•ttıQ J 'it /t l ri olan bütün tedbirleri al- fOrf! ıkı ltalgan Dağ tubu- ha9ati mesele üzerinde d•ulet 

" Al ve ngı ere 
0
_ ga ru ispanyaya gitmiştir. Di- makamları dahi icap eden tet. ., C b /l clıkları Paristen bildirilnıtk· ~L l'flanyanzn e e utta- ğer taraftan altı Alman kikleri yapmaktadırlar her halde. 

'\Q •· '7" le h t•dı'r. Eoenig Stardart aa ~ E "k -ı ı it'»! ve ı ancaya arşı mü · ... 6 -
/ 
ırkosı da ita/yada bulun- ner1ı ve gu eç var ılcları/e 

e/ bir taaruz yapmala ztlesinin g,,yet emin bir maktadır. toplantıyı bir kat dalıa neşelen-
---ı diren çaltşkan valimiz, diger 1 

it veznedar para Deniz Sporlan 
~ldı k 1 d 1 Karadeniz çocuklarının 

S .. ve ya Q an 1 en tabii Ve kıymet fi SpO!'U 

"•r ıırrnene Maliye vezne- ( olan denizcilik ve yüzme 
~ ~i~ern·; lrahzona geliyor sporları son yt/larda,· Trab
t•2ıbin aekşb~m yathttığı otelm zanda maalesef diğer spor-
'ıt ır ana ar vere· . .. .. 

Oli Sorrnene mal rr.üdürlü /ara nısbeten pek sonuk 
~o;e 9önderilmesini söyli-' geçmektedir. 

~e otelden ayrrlryor. Trabzon bölgesinin Tür-
,,~i eınedar Şem inin vazi- kiyenin diğer bölge/erile 
b;,. ~.~Ştndan ayrıldığı ve karşılaşarak muva,'f akiyet 
~lir~~ istimal vu~u~u~~u_~u göstereceği yegane spor 
ı' der?e mal _mudurluğun: denizcilrktir. 
'ro,. erdarlıga haber verı Çünkü tabiatin bu mem· 
~, ~e b .. · f I 

~.. unun uzer~ne aa IC?kete bahşettiği pırlanta 
ı~'>r:IUteyakkrz emnıyet ve . · · ı d 
'•~ iJrrn ~ k kadar temız bır denızıe U· 
~hib; ~ t,e~kıl~tdımızışn sı .1. dak dudağa bulunan insan· 
~ed e ıcesın e em ı . . k .. I 
ş e Y,~ka!an yor. /ar ı~ın; masraf sız ve u · 

'• ;rn ınin üzerinde 860 fetsız yapılacak sporun en 
'~11~ CJkit. ikı beşıbirhk. iki geniş sahası ancak denizde 
:1rır1a cı/tun çıkm1ş ve ya- bulunabilir. 
·~~i da 3 bin lira/Jk puı. Uzun Lamandanberi de 
tııtırte ~:in 3CO lira kıyme niz sporlarına çok büyük 
4~ y . bavula doldl!rt1! ehemmiyet veren Necmiati 
le en, eşya :>00 fışen 

1))4 bir b b. 1. b 1 kulübu bu sporu men/eke· 
~t ara er ın u un- . . . . 
1:}1r. timızde tamım ve mkışaf 

~Şe%~. ve eşyalar alınmış ettirmek maksadi/e faali. 
~r1'~ .. ' Trabzona gönderi/. yete ge;miştir. 

ı'tı/.izre Rizede tevkif Necmialili gençler bu 
Ştir. 

~Vap bekliyoruz ! 
~1t1,.,;ba.khane köprüsü 
lıJi iJkı arsalar ve biti· 
'>ıc~cteki mezarlık ne za
t~ h:f.~clandın lacak, yok 

1 e bırakilacak mı ? 

Pazar günü yirmi beş kişi
lik bir kafile halınde Sür
meneye giderek altışar kü· 
reklı ikı yarış kayığı ısmar
lamış/ardır. Bu kayıkların 

kulübe iki yüz elli liraya 
mal olacağı tahmin edil
mektedir. 

• 

Tütün satışlan 
Müfettışliktrn ve Vilay"tten 

yapılan teliebbüı üzerine A kçaa
batta İnhisarlar idaresitce tütün 
mubayeesına devam edilu:ektedır. 

Bu mü':>ayaa miktarının da tet
kik ,emmekte olduğu inhisarlar 
Vek •'elinden bildirilmiş ve keyfi
yet wııhııllıne teblığ edilmiştir. 

Bu ha bar tütün müıtabsiUeriıı i 
çok sevindirmiştir, 

Y omrada Halkevi 
binası yapılacak 

Yomradu bir Halkeui binası 
yaptlacaktır. Refik Koralirın 
Vilciyel Btiiçesindcn yardım ol 
mak üzre bin lira verecektir. 
Yomralı/ar bina111n yerini tesbit 
etmiş ve kroki için Pıırtige ve 
Vilayet Mak.:1.mına müracaatta 
bulunmuştur. 

Kupa maçı 
Çrcuk P irgeme kurumu 

menfaatrna Tuşçılıır ve Boy.ıcılu 
cemiyeti tımıfıodnn ortaya ko
nan kup:ıyı almak için ç11rpışan 
kulüplerden finale kHlnn 'l'rap

zonspor - 1 d m • n g o c u ta
kim hırı ıırasıat1n yapılan mnç. 
tıı ldmangDcU takımı Tr.sbz:)a 
sp::ır takımını 2 - ı sayı ile ye
nerek kupıyı kazıınmıştır . 

Necmiatinin ~ok yerin· 
de olan bu hareketini tak
dirle karşılarken yalnız fut 
b.ıldan başka hiç bir spor 
la meşgul olmayan diğer 
kulüblerimizin de dcnizciii 
ğe ehemmiyet vermelerini 
hararetle tavsiye ederiz. 

kıymetıı ve samimi sozlerile 
birlıkte, mezbahayı göstererek : 
•Şehrin i~tikbali buradan doğa 
cah dıgorlardı. Bu sözler haki· 
katin en Öziü ifadesidir. 7 rab. 
zonda kurulacak et /abrikası, 
soiuk lıaoa tesisi ve bunlara 
bagtı dıger leı;kilat cümhuriye· 
tin en feyizli eserlerinden biri 
olacaktı~. Burhan Aksoger'iıı 
Halkevırıde, şelıirci Lı.ımber'in 
de .. b~lunup ~laka ıle dinlediği 
etudunden bız bu ka11aati edin. 
miştik. l:Ju iş, şüplıesrz devlet 
elıle başarılacak çnı t z bir iştir. 
Daha evvel yapılması zarur~t 
denebılecek bır ilııiyaç 'Uardrr : 
Buz zaptlma işi. 

Bundan Ütıc'll.:i Yerıiyol'un 
baJmakalesinde Bay Cem,,/ Rıza 
Çınar'ın ~ü~of aa elliği gibi 
buz medenr bır vasıla ve ılıti 
yaçlır. Bunu hemen /ıP.r Trab 
zonlu duymuştur denebilir. Mez· 
btılıamrzda her halele buz yapı-
laLilmelitlir. Buzun mezbahada 
göreceği i~i bir 11ana bıraksak 
bile şelıir hayatı;.da oynıyar.ağı 
rolü asla ilımal edemeyiz. Trab. 
zonda bu:: satışı bir fabrikayı 
işletecek kadar değildir diyebi
lir miyiz? Her ihtiyacımızı ge
/eceje göre hesaplamak mecbu. 
riyetindegiz Hud'-'tlarımız içinde 
eşi yoktur denecek kadar mu
azı:am ve mükemmel bir lıasla 

nemiz yapıltyor. Burada epeyce 
buz harcanır samrız. Ne luzım; 
apandisitli veya hammalı bir 
hastaya lazım buzu bazan /:olay 
/ıkla temin imkanı olmuyo~. Rir 
f:latandaşırı hayatını garanti 
edecek ihtiyaç bile başka 
sebep düşündürmiyecek kad<J.r 
kuvuetli olmalrdır. Oysa ki bll
rudan kazalara da buz gönder· 
mek mümkıindür. Yapizğ1mız 
/,er mıiıssesenin birkaç yıl son· 

Dlrektortı, Ba~yozı<'ı~ı 

BEKiR SÜ'KÜTI KULAI\::,)Z"(il.U 

Fiuti 4 J. ı. u~ 

ilan satırı 5 1c.urıışfur 
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Belediye reis;mizle mülökot 
( ... Benden evvelki arkadaşlarımın eserleri, 
faaliyetleri ve faydalı icraatları takdir ve 
şükranla karşılanacak kıymettedirler. Bunu 
bir vicdan borcu, bir insanlık borcu, bir 
memleket borcu ol;ırak daima söylemekten 

gurur veşerttf duyacağım ... ) 
"Üçüncü Umumi Müfettişlik ve nezaketıle Bizi hcşluyor, aziz· 

Emniyet Müşaviri olarak memle· lıyor ve gündl" tam altı 11aatını 
:Cetce tanılan ve sevilen Bay Baiıri Ataparka hasrettiğini ve Bi:ıro 
Doğaoay'ın Brlediye R~isliğine işlerini sab<ıhle.,in çok erken ve 

g.,tirildığ-ini duyur.ce, Herkes gibi bu vnkitltrde yaptığını ilave edİ· 
oen de ıevinmişticn . Belediye fa- yordu. 

aliyetleri ö:ıGode g.ıyret \'e ali- Sayıo H-.is. Riyaset masasının 
kıılarma her gGnşahid olduğumuz önünd--ki koltukta otuımustu Ben 
yeni ReisımiziD, bugüne kadaT de ooun karşısına gel"n sondulye· 
Bel~diye işlerinde ve bu işierio ye iliştım. 
ic:ıbları üzerinde etütlerini bitir
miş oldu~una kanaat hesil ederek 
kendilerinden bir miiliilı:at tica 
etmeyi düşündüm Bıı düşür.ce 

ile geçenl!rde, mesai vaktının hay
Jic: geçmiş olmuına ra~men Be
lediyeye uğradım Camt.ldmlı sa· 
!ondan içeri girdiği111 zaman ora
cıkta yüz, yüze geldık 

Antrede karşılaşroamızdan, Re
isimizin bir ye·e gitmek üıre bu· 
luııduğunu zaanettim. 

Geçirdiğim tereddüt devresi· 
niıı lüzumsuzluğuna işaret eder 
gibi sırtındaa meşin PordeııÜ!IÜnü 

~ıkarıp utıktaa sonuı; 

Ben de şimdi Atopark'tcn gel 
dim dedi. 

Birlikte Riyaset odasına doğ. 

ru yürürken, kenci ıe has tevaıu 

Zıynr t maksadıma tema" et
meden ör.ce, l:foztepe ile • Yeoıcu· 
ma ar::sıncla berbat bir h. I ıılan 

bozu~ yolun yakında yaptırılıp, 

yaptırılmıy.:ıcağını ve Kd~İmağadan 
yine nyn• m,halley~ m~onan kal. 

dırıwların tamir edil p, edılruiye

cegini &ordum. 

Bu sı•tıda tetkıklc mcşıul ol· 
duğu bir kiiğıdı masa üzerine bı
rakı.rak; 

Söyledi~iniz yerleri b•lmivorum. 
Yanılmıyorsam bir kaç ı;uıı evvel 
Boztepe ve Yen cu.na yolu etra
fında top~u bir dılc< yt1pıldığını 

zan eder im lster eniz müs<ı:t bir 

gün geliniz, berabeıc' çıkıp ora· 

ÇULHfl 
Arkası ~ d., -

Mezbaha parkında ziyafet 

P 
azor günü Mezbaha Par
kında Belediye Veterineri 
taıafmdan Be/,.Jige Mec 

/isi azalarrna bir övle q~megi 

f()eri/miştir. Ziyafetle Valimiz 
Refik Koralttın, Alag Komutanı 
Hüsnü Algan, Belediye R-i~i 
Bahri Doğanay hazır bulunmuş· 
/ardır. Zıya/et çok samimi bir 
hava içinde geçmiş ııc: Valimiz 
Rrfik Kora/tan Belediye işleri 
üzerinde ve Beledigenin mus
takbel icraati hakkında şayani 

ehemmiyet mutalealarda lulun 
duktan sonra Belediyece bir buz 
fabrikası tesis edilmesinin isa 
betli bir leşebbüs olacağını vr 

Trabzon halkının böyle /Jir mües 
seseye şiddet/P. ihtiyaç hisset· 
mekte olduğunu söylenıi~lerdir. 

Ziya/etlen sonra içme suyu 
nun lesis mahalli11e giJilmiş rıe 

Refik Kora/tan su mühendis. 
le. inden tesisat hakkında izahat 
almıı;lardır. 

Hava gayet cçık ve güneşli 
olduğundan yüzlerce halk lesi. 
salı görmeğe gelmiş t,e burcısı 

adeta bir mes;re lıalird almıştı. 
Makin,..si takzlan birinai kuyu 
i~letilerek tecrübelere başlanmış
tır. Halk, neş'e ve şelart!l içinde 
ye11i mdan bardaklarını doldurup 
• çigcr, bu yüksek ve hayali ese-
rin hanisini hUrmetle yad ediyor 
ve bu seııinçli manzara fotog 
raflarla teshil c!'liliyordu. 

Yeni sudan kana kana iç,.n 
halkın duyduğu derin neş'e karşı. 
sında Refik Kora/tan " Ebedi 
Şef Atatürk en son seyahatını 

ra ihtiyaca yetmediğini ı[Öımü. 
yor nı uyuz ? 

Hulusa Trabzonda bir buz 
yapmn mücsse.ı.esfoe ihtiyaç 
kat'idir. Uz.un münakaşa/arla 
işi geciktirmek bile doiru olma· 
sa gerektir Hesap yapalım,- bu 
şüphesiz ltiz:m Fakat işi önle
migeliml Adımızın lıayırla ar.ıl 
masmı isligorsak İşi bir an önce 
hgkikatleştirdirİı .. 

Pa:ılr günü mezbahadan 
sonra Sr1lt1klüde yapılmakta 
olan su te.,irntını ela gördtik ue 
izahat aldık. Su işi ilerlenu•k. 
tedir. Bu büyük ve gıizel eser· 
den gelecek yazımda bahsetmek 
istiyorum, 

Hakkı T ur.caı· 

Trabzona yapmış ve en al iz 
hediyesini buraya vermiştir. Bir 
m;lJet yaralan bıigi.k Adamın 

hayatı, sonunda da İşle bu kt:ıdar 
aziz olmuştur,, demiş ue lıalk1n o an
daki neş't! ve heyecanına bu -

I 

kıymetli cümle/erile tercema n 
olmuş/ur. 

Halen çaltştırılan tecrübe 
kuyusu ileride su alma kuyusu 
olacaktır. Bunlardan bugünkıi 

projeye ııazaran dört adet yapı
lacakmış; birinci kuyudan müte
madiqen saniyede 30 litre çeki
lec•k ve su verme kabiliyeti tes· 
bit edildıkten sonra bu kuyular 
adedini11 değişmek ilıtimuli vardır. 

llale11 mazotla iş/iyen tu
lumba yerine soTtradan cleklirik 
tu/ı;mba koyulacak ve s'llar ora. 
dan depolara verilecektir. 

Holıtif A. G. Ankara Vekili 
Mühendis Cünilıer }anla gürü. 
şen bir muJıarririmiz su depolan 
hakkında aşağıdaki izahati al
mıştır. 

Birinci binlik depo, ,\emli 
oğlu Bay Kap 'anın evi civarında 
bir arsada yaprlacak ve buradan 
tulumba kullanmaksızın Kışlada 
tesis edilecek 500 m'!lre mikap· 
/ık depoya su verilecektir . 

Ayrıca gine brı depodan 
Mancslır altrnda .l/aprlacak 320 
metre mikaplrk depoga ve bura
dan da Boztepede tesis edilvcek 
170 metre mikap/ık depoya su 
verilecektir. 

Boztepedeki 170 lik depo
dan Svğuksuda tesis edılecek 170 
lik depoya bir isale hatlı dalıa 
kurulacak ve bu hat da suyu 
kendiliğinden, yani tıılurnba kul
lanmaksızın Soğııksuycı oerecektir 

Bu muhtdif irtifalarda l:u/u. 
nan alçak, orta ve yüksek mınta
kalara tevzfrıt _vaptlacakltr, 

Şu hale nazaran esas drpo 
Bay Kaptanrn e·ui civarındaki 
arsada olmak Üzere Ma11aslır, 
Boz/epe,· Kışla ve Soğuksuda 

yekun olarak beş deprı tesis 
edilecektir. 

Bugürı hır tecrüb2 malıige· 
tinde olarak i ş/clilen birinci 
kugu dakikada iki ton su ver
mektedir. Şeh•in su ihtiyacı sa· 

• FıiyeJe 35 ila 50 litredir. 



S•g/a 2 

Aşınmış icdanlar Belediye eisimizle mülôkat 

( TENKİDİ TENKİT ) 
Dflnva edebiyatcılarının mfi\. t ısı rqman ki adres veçhile var· 

tefii:: bulundukları bir kaide v r· dı Bundan batka bu evin Abo· 
dır: tenkidi kültürü yükıelt olu· noz evi gibi işledığioi yazmadık. 
lar yapar. Hııtta eser aahi i ol· 30 ur.cu ayfadnn şa~ısı bir da. 
ınıyan kimsenin tenkit yapmaaı ha okunu a o eve iki erk~ğin 

Milli hô imiyetimiz· 
23 Nisanda ~ h(mi 
olan tören ve tezahur 

o 
• 

Ol ( lama 

( ... Benden evvelki arkad şlarımın eserleri, 
faaliyetleri ve faydalı icraatları takdir ve 
şükranla karşılan, cak kıymettedirler. Bunu 
bir vicdan borcu, bir insanlık borcu. bir 
memleket borcu olarak d 'ma söylemekten 

dolru bile görülmez. Kea i i ta- girdiği anlay ı gurur ve {er f duyacağım. . . ) 
nıaıadığım YC CD mahdut edel.iyat M - ( Muharririn) Heyoğ· ogramını aşa a n şre oruz 8aşhmıh btrde -
alaoında iımine rastlıyamıyacağı· tunun miltefessih sosyete hayatına pr ları görelim, sonra ıcabınn teves-

mız bir zat ( V. A. ) [ ac.:lı pek bigfme olduğunu, bunu ancak 23 Niun ıgs9 çocuk bnyra 5 - M ra imde int zomın ve sül eyliyelim. 

bir Lise mezunu imiş ] Aşınmış kulaktan duyma bir bilgi ile t111· mı programı eşı~ıdaki şekilde tcs- inzibatın teminine luıe beden ter· Bu cevaba teşekkür r.ttikten 
Vicdanları tenkide kslkıımış. Tan vire kalkıştığı... bit edil•iştir. bıyesi oğrelmerıi İrfa ve erkek sonra Beled;ye işleri etrafında 
kidi mukaddes sıı.yım . ..A.ma C - Beni tanıyanların bunu 1 _ 2~ Nisan 939 Pna,. ortn oul beden terb'yesı ö ,ret· malumat lutfetme'!İni rica e dedim 

kaşıt•• sapını ortaya gelir ek okurken gülec'klerine .şüplıe et- günii saat tam 9 da biitün orta meni Avn m~murdur. Bu ıırada içeri giren Ta zifat 

ıartiyle. mcm. ve ilk okullıu telebesi. spor kn- 6 2.:ı 4 939 Pazar günü ~amirir.e, Vilayet konağı önünde 
J>u tenkı'd c a '- R d B ıı.1 t · ı · H saat 13, '~ Halkevi sinemasın· ı k ld · · ı > e ev p yazmaa. e- oman a eyo~ u sosye esıne h1pleri ve eınaf cemiyet erı a· ynptırı n a ırıın ıçın yığı an 

·m lb tt ).'\ b' d b f k kt V le l d h umuma ai ilk ok.ull.ar tar fındao nı ıçın e e e uzumıuz ır air ir ı ra yo ur. a n s· eıkasımdaki çocuk bahçesin e a• taşların yol üzerine de~il, aralık· 
Ş .. ydı'r f .. kat .. t b ld S t · • a müsımer verilec ktir, ı Mıisame· " · "' '" vap verınezsem an u a geçer. oııye enın man • hazır bulunaeaklardır. ' Jars yerleştirilmesini ve Atatürk 
bu mahdut muhitimizde kitabı sını bilmiyorl.rıa lugate bakma 2 - Saat ta 9,10 da önd~ re pro ramı ayrıca neşredilecelc- caddeııinde temizlenmesi lin:ımge· 
'· t · '- 1 h' ı · d • E"' 264 il .. tir. ) H 1 evi bımdosu müsamere· ' ... umnyıp gııze cyı oııaıyan nr a. arını rıca e erım. );er ncu H lkevi bando u ve çocuk eıir· len yerlerin derhııl temizlenme~i 

k 'k t ı b f d ı_ d · · N den Önce sıocma ö ur.de muhte. ' a en .,:ıun ten it erin e isa et saya aıd ran evu evını v eo· gt!me, kızılay c miyefüıri olmnk etrHfındn emirler \·erdi. Bir daki· 
d l d '- ı · · · •tt• · d · · le lıf p rç l r çal.ac klır. var zannc er er e müşıo;;ü vazı· mının gı ığ-ı r cvu evını a:ı- üz re u~c, Kız En titiisii, Kız lı:alık t<"v!!kkufu mütf'ııkib, Hah· 

yeller olur. dediyorlarsa ona sosyete denmez. Orta Okulu, Etkek Orta Okulu, 7 - Gec saP.t 20 d n iti· rına çok ehemmivetli bir işin gel· 
He d 1 - 1 d O d I 1 t ' .,ftpmak da t baren lıse ve Ortn okul .r t lehe T f r şey en eve fU cum e n rn a aza nsvır "" Tecim Orta Okulu, lloz ~pe, di~iue memnun olur gibi nnzi at 

bir şey anlıyamadım: "Kcndısiıı n do ru olmazdı. Oü lcü e ıa ınh- Cumhuriv t, Cudi Bev, Dumlupı- ı t rafıod n bır fen r alayı ter· rmeleleri için yaptırılan ayakkabı 
de memnun olma ıııı gölgelendiren nelerdea d ğildir; tıılıdir. n r, Gaz'paşa Hacıkrısım, f~ken· tıp edılec ktir. Fener olay' sn t vr- elbiselerin tevzi edilip, edil-
m dd• L· le ? ·ı · B t lca d d k B 8 de lis binası onünde.ı hare ·el-a ı wır ayıp var mı ,, mı· u cevn n ıo ra Y e e- dt>rp::ışs, Kaledibi, Tevfi ey, ecılir,ini sordu. 
yorum Mam fih manevi ükafat- tim : ( V. A. ) nın tek başın~ Ülkü ve Yeni okul t 'ebesi, İd· le ve Mereş C'lddes'ni takiben Aldı~ı c,.val:.tıı; Avakkııhılımn 
Jar karşısında maddi zararlar fuhuş evi olup oloııyııcağını bıl- ma s:ücü, ldmanccaR"t, NE>cıııiati, P rtı bına ı önünden Uzünsokağa hnzır olduku ve Elbiselerin de 
kıymet vermiyecek lcadaı ol u • miyeeek kadar malumııt ı:z olm·ı· Trabzon por kulüpleri, Parti oc k takiben 1 elediya önüne gelecek yakında alınarak te·.:7.i edileceg-i 
d d . d B ı S · • k ve orada d ğılacaktır. ur ıye tanıyoruz onu,, Bura a ı a rağman eyoğ' u o~yetesını la .. ı ve esnaf cemiyetleri çocu bildirilmişti 

8 G ce eeat 20 de Hal· ı::izli bir mana var; ma aıılıya- nasıl bildiğine hayret erleriz. bahçesin.ien bııreketle Kız Ensli· Tanzifat amirinin alıp getirdi· 
madım. M - ( Sıtlcıyı) Avrupa dönü· tüsü ve Hnlkevi onünden geçerek nema binnsınJa büyUk bir mü- ği ( Postallar ) ı birlikte tetltik 

A d G · ı '- b samerc vr.rilecektir. h ıınmış Vicdn lar, nazarım a tünde üzinın iişıfı o arııo11; •· Belediye önünde krokide tesbit ettik. Hem uğlam, em ucuza 
çok ağır bir eıerdir. İyidir de· luyoruz. edildiği ~ekilde yer alacaklardır. 9 - 23 - 4 - 939 saal !G da maledilmişti. Hele, Reisimiııin, bu 
miyorum; bu hndna~i aslık olur. C - Sıtkı, Avrupadan 216 3 _ Saat tam 10,80 da me· aitadyumda Bolge atletizm müaa- aynkkabların uzun zaman dayan· 

Aiırdır diyoru . Mün kkit haki- ıacı sayfada dö er Halbuki atkı ras"ıme L-clanııcaktı... baıı:aları yapılacaktır. ması ıçin yapılacak sabun ve yağ 
ua..- O - Haft iç'nde ille okul. 

katen bu ağırlıkla ezilmiş, ıaşır· 60 inci sayfada başlar. 80 ıacı A _ J.ı·se izc""inin boru işa· mohlitunurı ihz~r ve istim .. licden 
- " larda m isame e verilPcektir 

mıştır. O, yalnız roman okumuş· sayfada sevdiğini söyler. 216 ıncı reti fizerine Hallcevi br.ndosu "ia. 
1 

t __ Hafta devıımı ca ma· bolı c d'şi, izi son derece sarmıştı. 
hır. Ben ise tez yaptım kanaatin- sayfaya tamam 166 sayfa evel.. rafından İstiklal mar1.ı çalınacak Tt!nzifot Amiri •1dad n çıkt.k· 
d A " ğaza vitrinleri çocuklara ait e~y · 

eyim. " sıl ideıi [tebarüz etti· 14 - Eserdeki şahısların içti- okul telebesi ve halk icıtirak ede- tan sonra bana döndü : 
ı " tarla ausl necektir. Bu i~ın teıbıti 

rilemiyor,, diyor. de de.iiti aedir? mai mevlciini, derecesini, ruhi c•ktir. - aen, lielediyeye pelc fena 
'd · k k Beleuıyeve aittır. ı enın lQgat minaaı fikirdir. Aca· halini, düşüncelerini, ara terini B _ Bundan sonra çnculdur bir zamanda geldim. Yani mevsim 
b 12 - Hafta devammce Hal 

a romanıD &111 filcridedi~i nedir? hülaaa her şeyi tefer:u&tiyle bil namına bir kız bir erkek çocu\: .c hıılalın durgun olduğu 
B R kıwi sinem:ısıodnn evve1 çocuk 

eliti omandan nradı~ımız faye· dirmelc, tanıtmak lazımdır Hay· Partidaıa Vali Refik Koralbın ve baL:ımı ve hıfzıssıhhası hakKını... 1 nı k sdediyorum. Kasa 
yi ~aadediyor. Makııadı bu iıe rettia Ziya eııerJerir.de bu huıusu Bcledire reisi Bııhri DoJ!'anay konfera s verilecektir. p ramız yoktu. Tabii Bele 
aşağıda izah edace2'im. birax ihmal ediyor. tarafından birersöylevverilecektir. 13 _ 29 _ 4 _ 929 Cumartesi y ışleri bu yokluk içiııde güç-

Münalck.it henüz çok genç, bi. C - Kim bilir haagi kitaptan .ı _ ~üteakiben sıra İIP ço· , , 1 .1 k . . tülde başarılıyordu. Bu vazıyet 
,.. - akşamı nıı ltevi temsı oaııteaı 

naenaleyb tecriibeaiz:dir. Cesaretle teplanmış kelimelu ... Bunu yazın cuk eeirreme kurumunun ve kızı· tarafından çocuk esirgeme kurumu lurşısında, illt iş olarak Talııilat 
diyebilirim ki kitabı çok acele ve münakkit, hangi tahıstan ve hangi layın himaye et ikleri oku t le içın bır tems 1 verilecektir. makine ioi işletmek lizımielmişti. 
zihiDin karışık bir z:amnnın a nok1&nlıktan bahsetti~ini madde beleri, Boztepe, Cumhuriyet, Cudi l4 _ Çocuk esirgeme kuru· Evv~ıi ınültellefıer araaında öde-

elcumuttur. Kültürü tealı:it yap· göatererelı. yazmalıydı. Buna :ıp Bey, Dumlupınar, Gazipaşa, Ha. mu t rrfından giydi.-ilen ( 40J ) me kabiliyeti olup ta her nedense 
mağa müsait aetilllir; fi•dililc açılı: demagoji derler. Aına v. A. cıkasım, İılı:end~rpnşa, İsmet paşa, va kızılay tarafıadan giydirilen tahsili fCCiken alacakları fÖzdeD 
ç•kça okumalı ve ufak tefek ya- kendi kendini pek fala ccrhediyor. lcaledibi, Tevfik Bev, Ülkü, Yeni ( 60 ) çocuk 23-4 -939 sabahı geçirdim. Onlar üzerindo yaptığı· 
zılar yazarak işlemelidir. Sözü ona bırakalım: " Muharrir, okul, Liıe, Kız Emıtitüsü, kız or· saat 8,30 dıı H lkevinde toplana· mız talr.ibıt, hem Belediyeyi ve 

Münai::lcit ıoğuk lcaalı olmalı· eserlerindeki şahısları güzel ve ta, Erkek orta, Tecim orta Qkul· rak esas loplaıılr. yt'ri olan Heci- hem do ibmal yüzünden buiÜDe 
dır; bir lcadıııııı saçlarına düşea hepıirıi de kendi muhitlerinden !arı ile İdmangücü, ldmanocıığı, kuımda~i çocuk b hçesina önle- kadar birildirilmiı olan paraların, 
bıyazları cımaızla çtkmeai gibi scçmi~tir.,, Ve buradaki şzıhısları Nc:cmiati, Trobzonspor, kulüpleri. rinde H lk.cvı b ndosu oldug-ıı hisscdilmiyec!k derrcede tahıilm
inee azik bir iş yapbğını bil- G!'ızini, Sıtkıyı, Sacideyi, Necmiyi parti ocııkları ve esnaf cemiyet· halde gidcceklerdır. Bando 2d-4 den ötürü borçluları me'mnun etti. 

k 939 s at 8 de H:ıı'kevındc bulu· oıelitiir. Bir e1erd iter cümle, her bısnden daha iyi tanıyarak mü. leri ~eçit resmine iştirak edece • ilci, üç ay zarfında maaşatia, mü-
lı:.eli•e bilerek, düşüoülerek yazı). k~mmel bir surette tasvir ediyor. lerdir. n:ıca tır. tehı.kkak işlere kırk bin liradan 
mıştır. Bualardan birinin atlanması Yazısının olcunm::ısını rica edulm. fazla para verdiğimizi ıöylerıem, 

münakkidi aüşkftl mevkide bıra· İşte bath bir cusleıi dnar. : Tipiden bir Ha kevi aberleri bu koldaki çalışmamızıo derece11i 
kır. Filc;r ve mütalealarımı, aşağı· .. Ewor saı itibariyle bu dört in. teayyün eder kanaatiodeyiaı. 
dıki satırlar iıbat edecektir. ~sanın hayat;nı kavramıştır. ,. Adam Dondu Her s fi günü yalnız Atapuk : 

ı----:----
Müaakkit beni pek. de çolc Kendi kendini körletme buna Valdılcebirin Vamenli köfün· kadınlara verilmekte olan Memleketin ~erefıne uygun 

metbetmiıtir. Romanı tahlil rde- derler. Münekkit şuradan buradan den 274 do~umlu Ali Bicın ad•D· konferans/,:ır bu hafda çok bir şekilde te~isioe çıilıştığ'ımız 
wetliiiae, ineelilderine nüfuz ey- edindıği keliaıe ve fikirleri birbi· da bir adom 13·4 93q gec:si evin· ka/aba!rk olmuş halkevi Sİ· Ataparlcın bir an evvel Halka 

liye111editine iÖre bu uıethin esa· riııe ekleyince, başka başka fıli n den dışarı çıkıp giderken çıktın neması salonunu bin bayan açılması en büyüle eınelimizdir. 
a.a ve ruha müııteait olm ilığı ta- parçalarından mürekkep bir sine· fırtına ve tipiden donup ölmüştür. doldurmuş/ ur. Erk:Jk orta Buna muvaffak olmak için Başta 
biidir. Bu itibarla kendısıne te· ma şeridi 2'ıbi, böyle teı:atlar ~ ı --------------! Sayın Umumi Müfettişimiz Bay •· okulu mudür mavini l"leca-şokldlr etmekle beıaber bu methi düşccenioi tabii anlıyama:r.dı. Sıtkı ( bilmem ) derlccn şaş· Tahııiıa U:cer olduğu halde !.,ütün 
üıtüae alaıyorum. M - Diğer bütün şahsiyetler kın ve mütereddittir. inan mıyor. tın in ·ıcrdıği ÇOlUk terbi- alakadarlar, herkesin bildiği ve 

Teakitleriıade biraz müı-teh:r.ı· ı ( Dird~nd~n .. gayrisi ~em:k i~ter) Bu kelime 233 üccü sayfada lır. v.-sine ai konferans büyük görduğü §.!kilde sonderece bir 
yana hareket et•iıtir. Orlaya d_ta bır fıguran vazıyelındır. Münaltkit tek bir kelime üzeıınde b.·r alak ile dmfendikten gayret sıırfetmektedirler. 
iyi veya kötii bir eser koyan C - Bravo 1 Teukit detil mo:- dururken yazının devamını niçin sonra il cJ deniz fedai/en Butçcınızin b lıçeler tahsi6:ıt.nn 
insana tatlı kalemle hüeum ctıu k di 1 bu. Okuyucuyu tiplere bo •· ibmal ediyor bilemem. Hele 234- adlı fiil nde gostenlmiştir yaptıı:,; mız bazı munnkaleler \'C 

de kal.ildi. Aylarca ufnı11uş bir mnmak ıçin 1I1uharrir onun nl8r.fi iiocü sayfada .. Sıtkı heyatındn Konferan~I ra ilk başlan- Umucoi Müfetlışlıkteıı yapılan yar. 

m•harririıa hürmet beldemelc ha· l gördüğü bu mceli~i bile bile yap· bu lcııdrr acı inkis&r hayaline uğ"· dığı zaman kad n din/eyi- clımlar neticosi elde ettiğiam p.ı 
kıdır zaaaederiaı. " .Uuharrirden auştır. ( Ak• .. a) lı, Belalı, Niıaolı, ramamıştı., diye bışlıynn satırlnr ci/erin sciyısı bir kaç yüzken ra ile Be.ediye bu işe girişuıi~tır. 
böyle bir eair alaıyao,, denec&2i fıbbiyeli, P tron ) demİflİr. An· kendilerıııde uyanan şüpheden bu miktar ht:r hafta bir az Dığer taraftan Hu usi Muhn· 
yerde muharrir bu cihetı ıhmal lıyaaıadığı bir sanat 1 L L d ...1aha artn ış ve nıhavet br'nı· sebe ve Evkaf ıdareleri de ayni bir zerrf" bıraıı.ınıya11. zannın ayım. u, 
etmiş denebilirdi, M .- ( Kadının ihanetini ilı- buf muşrur. Hdlkevinin her faaliyete katılmışlardır. 

Mlinak:k.itie "keıadilerhai ciddea raf etmesi uzerinu ) Namuıauz M - Eserde bir kör doğüşü· I b Bu meynnda Hohtif sa şirke-
b d safi bayar ara ve peışem e 

eaefJendiren &azı ihmalletin,, kes· olmasi içirı bil bir cebir v• ltaz · dür gidiyor ve u ara a eıerin tinın yardım ve ala<asını anmak 
kia ıilila olmadıtıaı madd~ madde yıka uğramadığını bilditiaiz .... Dü asıl ideai do tebarüz ettiıilemiyor geceleri de umuma yaptı- borcumdur. 

uzederk.H cidden eseflcniyorum. şülc kadıııın en IRçma sualine fa. C - Ço~ umumi manalar ğı bu konferanslarda aynca Hüyük Ata'mn adını taşıyan 
( M. harfiyle au-ııak'-ı"dı'n yazısını zilctli Sıtkının "bilmem,, ıibi i"in ifade eden ve demagojiden ibaret parasız sinema gösterilrnesi b 

"' T bu güzel ve tarihi eser, öğüne i-
•yaea alıyerum,· (C) harfiyle ce. de kabul manası da mevcut bir bir cümle. Buoun eevabını mü· halkım1zın memnuniyetle b d 1 leceğimiz eserlerin aşın a ge e· 
Yabını k.aıdediyorum ] J kelimeyi söylemesi hayret uyııı nak.kidin yazıaından alayım : karşıladıg" ı haıyrrlı bir hareket c:ktir. 

M - A.kaarayda tek. kumrUJıı dırıyor. ,, Namuılu, faziletli bir kadı. o/mu~tur. Kaldırım işleri : 

ola ve bir Altoaoz evi ribi iı- ı C - Remaıııa İDcelikleriaciı.:n nın, yirminci asrın doğurduğu Halkevimizin sinema ih- Bütçesı dar ve fakir olan Be· 
iiyea tuhaf bir bina var. Tek ka· biri şudur : Kocası tcr11fındr!l mütefeaaih, şosrete artığı, namu• d.. · h k · 
dın, tek bi111, belalı ve muşteriler... maddeten ihmal edilen bir kadın ve vicdaa yokıulu insanlar tara· tiyacrnı uşunen dl evı lediyemi:z.in, Planlı İflP.r atasına 

C - Müaakkit böyle bir evia başka erkeğe koşuyor. Biz bu fından nasu düşürOldüğünii, av· sineması gündüzleri saat kattığı parke işl~rini bir tarafa 
3 ,:;. den itı'baren duhulı·ı.. bırakırsalı:, acil olau yııılerin .ıdi olmıyacağı zannındadır. Ekmek balı "cebir ve tazyık ., diye id- lı d"ld' •· · b" .J c; larıdığını, ma ve ı ıaını utün /. k :taldırırul~ döşer.mesini zaruri ad. 

peyıair kadar çifnenmi§ bir lıaki- dia ediyoruz. Acaba .birçok d< fa teferruatile görüyoruz Muharrir·n beş kuruş Oma ÜLere [JU 
, dt"ttik. Bu bahta tetkikler yrptık, 

kattir ki değil yalnız çnpkmlık tekrarladığımız ba fikri okumad·- tavs"ıf etti"i aibi Aşınm "Vicdan· ndüz matineıeri yapmagcı 
? • • ' z Mescl5 gent~liği nltı ve uzunluğu 

edenler, ma .. alle aralarında ot lar mı ların sov~u1 unu, iffet ve f .. zı et başlamıştır. aten tesisi· 
1 ' yUz metre olan bir yolun parke 

rao ar bilo buııun yüzlerce mi ali. Okumuşlar, ama unutmuşlar t .. ı~.ıh.:ıl~rini bütün çıpl ı;. ıg"ı ve nden sonraki ça/Jşmalarrn- 2 ı ~ · döşenmesi liakal, ,3 bin lira ara-
ne rast amıştı . Fubşa ve lııfzııı- Çünkü tenkidin bir tarafında şöy. tnf;ilatiyle okuyoruz. ,, lfaş~a bir ...1a halka hizmetten başka b 
sıh~ya mlit a, ı .. - ı.ft tnlım tnn 1 "Kocacının ı'hmal . . u, iındadır Halbu ki, u miktar yolu 

1 . d b " "' ... yazıyor· ~ kelime ilave etmıyeceğım. bir gaye takıp etmiyen arnavut kaldwmı denilen şekilde 
ane erın • u k.ı m " er •ç ı .., ve ahlaksızlığına tahammül ede-

b • d ' Hayrettın Ziya ha/kevi sinemasınrn bu kara· döşersek, on miıli fazla iı yap ın ap.ar var l ldı ~ i roma miye.ı Güzin ... ,, M::.aaL ...... k ha· b k 
fllll Aknrtlydaki evı h"kkılcıtt k.ikaten ince ıuıat cletil mi? Sonu C'lecrk sa9ıda -· Tini memnuniyetle karşılaf/Z, • 1t olgruı. Çüald, ir -.etre 1 

I 

• 

re parite 350 kuruşa ve ayni 
eb'atte nrnavut kaldırımı ise, 26 
kuruşa mal olmaktadır. 

Bu cüıı.leden olarak malııll• 
arıılıklarını ve Umumi caddeleri 

birbirine bağlıyan ara solcaklırtPI 
b•ı hesab ve şekil dairesinde oö· 
şetmeL: Biitçeı:niı:e uygun gel•• 

bir ittir. 

Eaetitü önünden Vali Ko11•11 

ônüne kadar yaptırdığ'ımız kaldı· 
rım ile ldmaaoca~ı fnündelci yol 

Arnavut kaldırıınıd.r. 
İstimlak işleri : 

Ş hirio güzellcşıı.eıi ıçın s•· 
ruri olan bir iş de şurada, bıır•· 

da pıs ve h.ırab bazı e~ıniyer.ill• 
e·ıvt'I .ird • ·ııtimlak edilerek yık· 
tırılması Vt' ) erleriı:in açılıp, t,. 
mizl nmcsidir. 

Bu koldrıki f aaii feti genişlet'. 
mek üzre Bütçc-mizin müsaadefl 
niıbetinde bu ıene bazı istimi~· 
ler ) aptık. Bunlardaa bıılca ı:neilİ 
inlıidaın yerler haklı:ında alı•-' 
fen rııporlarına müsteniden '1it 
lcı11m ebniye arsalarını da ( Ari• 

faae } Belediyeye 2'eçirmefe .-ııı 
vaffak olduk. 

Burada sözünü keserek ( Ari• 
fane ) tabid hakkında izahat i•· 

temeği lasarlorken ilavo elti; . 
Hıı. dedi. ( Arifane ) tııbiriO~ 

izah edeyim Bunun kıseea if adefl 
parasız iş görmektir. 

Fakat şu şıutle ki, he• yaP'' • 
momDun olacak ve hem de ytr 
tıran. 

K11a 9ir gtilüımedea 

tekrar ııözü11e devam elti, 
l'omizlik işlrri : -- .. Ç lışma saatleri auayycD ., 

kitlere sıkıştırılmak. auretilt f~ 
diye kadar beş koldan idert ~r' 
len tem'zleme itlerinin, Bütçeoti" 
den bir haylı parayı bel'ettifİ O:;' 
zarı dılr.ltatı çekmiıtir. He• 1 

mlıteessir etmemek, hem dt t..-r 
ruf temia eylemek ıartile bu ı,alr 
ta aldıfımız tedbirler müıbel •~ 
tice verdifi için, amele ve k 
adcdiDi ftçe indirdik. İş ayni, t,. 
mizlik ayni. Yalnız çalışma •••'" 
tarı bir az uzatılcnıştır. Bu ,u# 
le yvptığ'ımız tasarruf at, i3ti•I-' 

edilecek dertc~de d"~ildir. 
Otobl\a işleri : 

Mevcut otobüılerin, Hatkılllll~ 
zın ihtiyacına kifayet etı:nedi 
görülmektedir. Bu yı!, yolları '/1~ 
tırıla11 Zefanoı ve Kireçbane ,.~ 
fi yeleı ine de servıs yapmayı d 

•• M B L ti - otl' 
şunuyoruz. u ma~sa e, uç ~ 

büs daha ıipariş verdik. s,J 
bunlara ait ilanları görmüşsüıı81 
dür. Dedi. ıır 

Ba sıracloı sönmek üzre b~~· 
nan Nargilesinin ateşini elile bi' 
zelttik.ten sonra derin, derııı ., 

knç n .fes çel:ti N ar~ile şişesi:~ 
içinde basil olan kaynaşma ve JI 

kurdııma odanın ıessizlifi içİll'.-
duyulu yordu. il' 

Vakit haylice geçmişti. D• r' 
fazla rahatEızlık vermemek ~ 
aldığ'nı: sermayeyi kafi add " 
rek, i{eisim sizi çolı:. yordudl 

dim. 

Derhal cevab verai : ~ 
Hayir, bilakiı ~eo, ıizi sı"- ~ 
Y 11lnız her şeyden evvıl 

nok.tayı tebarüz ettirmeliyifll 
Benden evvelki Ark.adaşlıti 
eHrleri, faaliyetleri ve fa'/~,( 
icraatları takdir ve şülcraal• tA 
şılana~alc kıymettedirler. a~ 
bir v:9dan borcu, bir in11ahk;; 
cu, bir memleket borcu o f 
daima ıöylemekten gurur .,, 

ıef duyacağım. ,.ır 

Btılediye Heiıimiziıı son 1~11 
rini dinlcrlten, Bu yük.11$k ",,t 
gusundan ötürü kendisin' k ti 
sıvgi ve saygım k.at, kat art&1 

du. 
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v~ KOVIL aa 

i c;; i 
AL EVİ KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 

yııı 

25 atandaşlara Ağ çvEro 
r · ize dertlerinizi, isteklerinizi istida ile 

--·- .. 

eğil kendi ağzımzdan anlahmz 
•f' E 

teıı 

ıdı· ~,0 •ti devirlerde mllletın 
yol ~ k lanıdı~ı bir adamın Jll· 

ı~ faklıışmuk, m1tkuroına gl
'' 

0
na lııılini dPrdloi anlatmak 

11
• ~ ~Oı:nknodn. ÇllckU o davir

r•· ~r~Yllkler büyMOkçe, mev-
' rQtbelerl yükseldikçe 

r.ill• ett 
ık· ç en uz klaşırlnr, halktan 

1\ 1 tlardı. Buglln iş ne kadar 
te· \ı Qedlr. BQyUk l r mlz bUyUk-

11 erini bizim içimize glrmck
'I dertseı i ınlzi, dilek leı ımf zi 

eti ' )' 
liJ" llııı. itılar illa oturtarak bizzat 

1. b-ı.. Bğzımıtdao dinlemekte 
ıi ı ~~o 

0111 
bı rlar. Bizde eskiden kal· 

bit ••t~i r. tıdet vardır. Ufak bir 
lllıı dileeimlz oldu bu 

hemen arzuhal~• koşar der
dimizi ona aolııtırıı:. O da bize 

blı kaç sn hr bir şey yazar getl. 
rlr bunu derdimizi diallyıcek 
makıms veririz V c zannederiz 
k\ istida ile işimiz daha çabuk 
ve daha kuvvetli olacakhr. Hal· 
bukl iş tertılnedir. Bu yol ek
seri ahv lde lşlmlzlo uzıımar.ıoa 
belki, de yanlış anlaşllmasıon 

vnrır. Diyeceksiniz ki l tldıısız 
iş olur mu? Muıımele yUrUr 
mll? Ynrnyeni de vıırdır, yurn
mlyent de. Eğer siı görUIP.cek 
bir işiniz oldu mu derdinizi 
b!zzot gidip işinize bakacak 
makama snlıtırsanıı o hem 

~ Çok faydalı, bereketli, memleketimiz için 
~f'tlı bir mahsul vardır. Her taraft~ ve hel~ 
İt. "e Sürmene köylerinde fazlaca zıraat edı
ln~ Buralarda ( ballı bakla ) denilen bu mahsu-

,r, asıl adı { soya ) dır. 
e .Son zamanlarda yurdumuzda ve hele Kara-

~-· ~1•ı kenarındaki men1leketlerde fazlaca ziraat 
~:: 

1

1 llleğe başlanmıştır. Herkeste bir heves uyan-
ıoW a.Uır. Bu değerli mahsulü yetiştirmek merakı 
•;j tııı ~!röstermistir. HükUmetimizde onu teşvik 
,.r· e ledir. 

b:~ 'yl Bu heves ve merak yerindedir. Şimdiden 
~ol t, ~Yebiliriz ki verilen emeklerin sonu selamet-
te" 011 b ~na iz inanıyoruz. .,t· 8 

ret· '1-d oşuna söyle.uiyoruz, inancımızın sebebi 
•i'' '1-dıt. Bu kıymetli mahsulün okadar iyilikleri 

S ki saymakla tükenmez. 
,oıı· ~d 0Yanın fasulyalarından, yağından, küsbe-

sizi memauoiretle dialer, dile- lba dertlerh1izl, dlleklerlnlzl 
~lnlz htlda11ı olacag bir işse kendiniz gidip ıit oldu~u ma
oracıktıı dilP.ğlniıin yerine gP· kama blznt anlatırsanız buu•an 
tlrllml'lslol icap edealere emre. bOyOk f•ydalar ve kolaylıklar 

derek hemen oetlceleodirtr. 2örUrsUn Uz. 
Yok işiniz hu neviden değilse Ba,t11 da ıöyledietm glbl 
yioe o size doğru Ye kestirme bnynkletimlz de sizin arzu Ye 
yolu ıösterlr. Istidn y:ızdırmek dileklerinlzl ıizlo dillolzden 
liıımsa bunu da .size söyler. dinlemek istiyorlar. GOrOyor, 
Çok dı>f olduğu gibi istidıınızı , Işidiyorsunuz ki büyUlderlmiz· 
o;acıkta yazdırıverir işte bu den birisi bir yere vardı mı 
suretle uzun. boylu m lSref d ilk defa sizlerle 2'ÖrO~Op konu· 
girmeden, vakıt kaybetmeden, şuyor, dertleşip halleş!yorlar. 
d_olom~11?h yollun sapmadan Bu durum milletimiz için bO· 
dıh.dieınız hızla ya Clracıktn yük bir bahtiyarlıktır. 
yerine getlrlllr ve yahut da .. 
hemen muameleye konur. HU- Hasan Fahri Ozkayuek 

Si (Ballı bakla) 
letnıl.r. Danelerden süt çtkarırlar ve bu sütten 
de peynir yapılır. 

Soya fasulyası yeşil fasulya gibi ve .sebze, 
salata türlü gibi de kullanılır. Soyanın sapları 
yeşil ve kuru ot halinde hayvanlara yem oldu-
ğu gibi yeşil gübre olarak da kullanılır ve bu
lunduğu tarlayı kuvvetlendirir. Bu saplar saman 
halinde de hayvanlara yem olarak verilir~ ve 
bunlardan yapma ipek yapılır. 

Soya fasulyası vitamin itibarile de zengin 
olduğundan hekimler onu sağlık verirler. Soya
dan yapılan hazır . laçlar birçok hastalıklara 
karşı faydalıdır. 

İşte bu kıymetli mahsulün iyilikleri bunlar
dır. Dikkat edilirse bhtün bu sayılanların mem-
leketimiz içinde ne kadar faydalı olacağını ko
lay anlayabiliriz. Ondan yalnız Avrupalılar değil, 
biz de istifade edece giz ve bunun için inanıyo
ruz ki önü açıktır, parlaktır. Kazım Bulutay 

bayramı 
Ağaç ve Toprak Bayramında or

man mühendisi Bay P rtev 

tarafından söylenen nutuk 
Ormansıı yardlt1rın göç

tlüğü tarihi bir hakikat ol
duğı..ndtın s~rfı nazarı, her 
gü,.kü lıaqatımızda karşı
lcıştığımız had;seler, bize 
yoprıcoğımız İşin büyüklü. 
jünü •• zaruretini bir az 
daha igi anlatacak kadar 
çok bıılunugor. 

Aziz dinleyiciler : 

Bozkırın ortasında do
ğan Ankara,: gtşillijP, or
mana doğru ille hızını 916 
tla Büg•ilc Atanın orman 
çiftliğinde verdiği şeraitten 
aldı. Ankercı bugün gtşi!s.•, 
güzelse, !laguız Park ve 

ve iult11ırl•rı varsrı {it dü
nün bir boz lcırınd1m, tuzlu 
ve çorak tepelerinden iba
ret orman çifliği bugü11 bu 
ismı hak lcazanmıısa ha o

nun, Ehetli Şefin muauam 

ıagılabilıcek eserleri rıden 
biritlir. O 6ise iıard etti. 
Biı:e yol ıöıtırdi. Biz onun 
evlatları onun yolunda yü
rügccdr. onun işaretinin ver. 

diği hızdan aldığımız cesa
retle bir an olsun send~le-

miyerelc butü1t lnönünün arka

sından hedefimize doğru ko
şugoruı. · Ve koşacağız. O 
biH her yolda varlığını 
ıösteren ve daima ileri ham 
leler gapa!l bir memleket 
bir yurd bıralctı. Biz bizden 

sonrı..k.i'ere hu yurdu bak
modarı, ona la zımgelen hiz
meti yapmadan hlT<ıkırsak 

Bügiik Atrının ruhu muaz:
zep oluı · 

Sa11rn dml ... yicil~r: 
Bügük Milıi Şef ismet 

/nöntinü11 arkasında her sa
hada her giin geni ileri 
hamleler yapan memleketi
mizin bu sahadn rla btiyük 
başorılar meydnna getirece
ğinden emini: tıe burıa ina· 
nıyoruz 

Saym dinleyiciler : 

Söz 'erime son vermeden 

Önce bize çok kıymetli qar. 
dımlarile bu Pcırkr hedıge 

etlen sayın Genel A1üf ett.işi 

miz Tahsin Uzule kıymetli 
Valimize ttşekkürlerimi bil-

dirirken bunun şehrin giizel
liji halkın bedii ve sıhhi 

ihtigaçla11nı karşılamakta 
büyük bir rol ognıyacok 

olan ve Boztepe de kcırula

bilecelc bir şehir lcor~suna 

bir adım mahiyetinde olma-

sını temenni eder ı•e hepi
niz narnına yeşillikler mem-

leketi ofan Trabzonun bu 
bedii ve kültürel ihtiyacının 
it.mini için himmet buyur· 
malarıuı rica elmtgi bir 
vazife bilirim. 

Son 
:~~ ij~~~ Ve otlu kısımlarından faydalanmak ınüm-
sl1' lir. -------------------..-----~---~ll&S:ırmtı••~----------------·--=----------------ıı:ımn:a:z:::ıa---.ımli:J ..... 
dil" te 1' 0humları çok yağlıdır. Avrupalılar bundan 

kı:a~ı gibi bir yağ çıkarırlar ve bun~ y_e-
q~ rde k-ullamrlar. Beş kilo soyadan bır kılo 
tıı;•kar. Belki işittiniz: Marharin diye çarşıda 
I~ tl Yağın esası soyadır. Almanlar bu mah
ı.~ Çok kıymet verirler, nerede bulurlarsa he-
~lle ~raya koşarlar, hepsini satın alıp m "'mi e
h~ t~e ğetirirler ve bu mubarek mahsulden 
y ın türlü şeyler yaparlar. . 
ç kR ç1karıldıkta sonra geri kalan küsbesı 
ıle~· .kıymetlidir, çünkü et gibi kuvvt>tli ve 
t \ı ıcıeir. Onu değir mende un haline getirir-
t~ ~ bu unlardan ekmek, pasta, bisküvi, ma-

~ti!: ~bibi inssn yiyeceği yaparlar. Çocuklara 
~td esleyici unların çoğu bunlardandır. Bu 
t~ an ayrıca hayvan yemi ve hatta yakacak 
Sa olarak da istifade edılir. 

11° y~ Yadan çıkarılan yağdan gliserin, vernik, 

1~~~ ~~~ Cıla ve emsali seyler yapıldığı gibi su çek-
•" '~~eb~dde, muşamba, sabun, kaat, matbaa mül ~~Şİ;l. Yapma lastık ve sakız, makine yağı gi

~t~~ 1 Şeyler de yapılır. Bu yağ yakacak ışık 
Sa ela kullanılır. 

~1\ ~Yanın taneleri yemeklik, çorbalık olarak 
fl \\\Prularak, kahveye karıştırılarak da kul-

yalnız kalmak is
ter eşvaların altına ve 
ya kulubesinin saman 
altına saklanır kısa bir 
istirahattan sonra çok 
sinirli ve asabi bir hal
de kalkar dolaşır, gürül-
tü ve dokunmaktan 
hoşlanmaz işte bu za
manda kuduz illetinden 
mutlak şüphe edilir 
ve en tehlikeli bir ıa
mandır zira ellerde ve 
yüzlerde bulunan çat-
laklar böyle bir köpek 
tarafından yalanılırsa 
hastalık aşılanmış olur. 
Bu devrede araz vazi
hen belli olmayacağı 
için çocuklar tarafından 
okşanırken birden bire 
ısırır ve bu birinci dev-

rede fazla alan1etler 
gözükmez iştihasi var
dır hatta oburluk dere
cesini bulur. Yırtınmak 
devri= 

Hayvanda çok açik 
heyecan vardır bir 
bir k a p a t ı : m ı ş 
ise daima harekettedir 
oturmaz yeri ayaklari
le tırmalar, samanı ka-
rıştırır toplar ve tekrar 
dağıtır. Bina içinde ise 
kendi kendine heyaca-
nli heyecanlı d :->laşır 
halıları yatakları perde
leri parçalar, sayıkla
malar başlar. Sanki bir 
•üşmanını önünde gö
rüyormuş gibi hayalı 

ağz&yle kapar ve yahut 
h3yali dU§manın üzeri-

ne saldırır sacla deyişir J mağa müsait bir yerin
kısık ve kesikti~ ~ski- I de ise evvela_ yalar son
den havladığı gıbı ol- ra ısırır sankı hastalığı 
rr.ayıp iki sedanın birle- i oradan aldığını biliyor
şmesinden meydana muş gibi orasını parça
gelen uz.un bir hırlama- lar bazan kaşıemak o
dır işte bu hirlamanın ka(iar şiddetli olurki 
kulaklarımızda yaptığı dişlerini etlerinin de
fena tesir bize kolaylık- rinliklerine kadar soka
la kuduzu hatırlatır. rak çeker koparır. Yut
Unutrnamalıdır ki, bazı- mak işi zahmetli olur 
larında hastalık bütün 1 hayvanın boğazında 
devamı mUddetince asla kemik kalmış zannı ha. 
bağırmayıp sakin olur sll olur işte güya boğa
hatta nekadar caoını zından bu kemiği çı-
yaksanız dahi hiç öf- kartmak için ellerini 
kelenmez .Biliyoruzki ağzına sokarak uğra
her köpek başka bir- şan bir çok köpek sa
kuduz köpek tarafı~dan bipleri nafile yere kur
ısırılarak kudurur ışte ban gitmiştir. 
bu ısırılan yer kuvvetle A.B. 
kaşıntr bu yara yalan- - Arkası vır -
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Giresunda inıa edilecek olan fındık kırma f G.brikıı
sının ihal sinin 20-4-939 t rihinde yapılaca· ı ilan 
ıiilmiıÜ. Bu güne kadar vaki mur c atların kafi fÖ
rülmemesi dolaJısile ilan mücl eti onbış g-n temdit 
edilmif, ayni ramanda taliplere o/aylık olmak maks · 
elite ih le şeklin de değişiklik yapılmış olduğu 
ilin olunur. 

Gire u 1 a -
rik • • 

Si 1 a e 1 
Karadeniz Bölg si F~ndık Tarım 

Satış ra if • irliğind n: oop rı 

Birliğimirce Giresund şa;ıJ.aki evsafda (40.000) 
kırk bin lir ur/il bir fındık kırma fabrikası inş 
edilecektir. 

A - Fabrika 24 saatte as arf onbeş ton iç fındırı 
hazırlıyabilecek lcebiligette ol caktır. 

B - Bu ınşaatın plan, proje, şartnameleri bina 
lcısmile dt:ıhili tısisat grı ayrı olmak uzere haı:ırlan
mıştır. Birliğin men/ı at/erini icabına göre bina lcısmile 
beraber makineler, k lhurlar ve bilumum dahili tesisat 
müçtemian bir müteahhide ihale edileiileceği gibi. Bir
likçe /üzüm görültlüiü takdirtle bina kısmı ogrı, dahili 
tesis•t •gra~ ol11.rak başk aşka m -teahhitlere tle ih le 
edile ilecektir. 

C - Fabrika modern tesisat üzerine !/Üı elliyı 
le.atlar işçinin çalışabileceği .~alanları 'Oe bir milyon kilo
. Q• ktıdar /ınuığı isti p edebilecek depoları, denize karşı 
kcir~ir istinad dıvızrını iskıle ı delcovili ihtiva edecektir 

D - Fabrik nın bina kısmının azami Ağustos 
939 i11titlalarında ve tesisat kısmının nihayet Ağustos 
939 evo:lıirinde ta111amen ve bilumum tP./erruatile ikmal 
etlilmiı we işler ir hald teslimi şarttır. 

E - Taliplerin 5 Magıs 939 tarihine kadar meo
cııt projelerı uygun olarak tekliflerini birer keşi/name 
ile ve g11.lnı lıina için TJega bina ile beraber 
tesisat için folip olacalcların asg:ıri kırk 
hin liralık beton 11rme bin inşa etmiş olduklarına dair 
rhliyet vesikası, y lnız tesi•at için talip olacakların d1J 
bundan tvvel hu gibi işleri ligakt?tla ifa elmiş oldukla 
rın• dair BirUğe mukni vısaik ibraz etmeleri lazımdır. 

F - Projeleri, hususi fle f erıni şartnameleri tet#.ik 
etmelı. '" /azla iz hat almak istigenlerin Giresund ı 
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birlıgın muracaatları 
ilan olunur. 2-3 

Ormane alis 
Trabzon Orman Çevrrg ,M· dür

lüğünden: 
Satış'!,_, konulan e~"!.a!.. 

U D Cinsi Mıntakası 
754,361 ladin 1 aş Köprü 
779,992 ,at/ak su ve şımali Mıntak sı 

1717,329 , Manastır 
Madde : 1 - Trabzon Vilayetinin A1açka kazas 

Jahilindeki Merg~mana D~vlet Ormanının haşereli sah< -
larınia kesilip kabukları fJe dalları soyulmuş tamğalı 
"e numaralı ( 5308) adede denk ( 3241.682) metr 
mikap gayrı mamul Ludin tomruklarınm 24-4-939 tari
hine tesadüf eden Po.zortesi günü saat ( I 4 ) de Trab. 
zon Orman Çevirge Müdürlüğünde kopalı zarf usulile 
satışı yapılacaktır. 

2 - Bu tomruklardaR. Taş Köprü mıntakasında bı:.
lcın•nlıırın beher gayrı mamul metre mikô.bının muham
men ilet/eli ( 100 ) kuruş ve çatlaksu ve şimali mınto 
kaııntlakilerin beher gayri mamul metre mikabı ( 300 ) 
karaş Manastir mıntakasındakilerin beher · gayri mamu.l 
mıtre mikabi ( 220 ) ku1uşt r. 

3 - ismi geçen mıntakalardan kapalı zarf usulile 
artırmaya konulan hu tomrukların hey 'eti umumigesinin 
temi11atı muvakkata tutarı ( 480 ) lira 90 kuruştur 
Şartname ııe mukavele ô'rnekleri Trabzon Or. Müdürlü 
jiindedir. 

4 - TaUplerin 24 4 939 Pazartesi günü saat 12 ye 
kadar !.V

4 a.ki mü sbiteleri 'e Trabron Orman Çevirg.1 Mü· 
dürlüğüne mütaco.atl rı ilan olanur. 3 - 4 

-
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Gayri menku satış ilônı 
Vilayet Daimi Encürneninden : 

Muhammen kıqmeti me.,ıkii n~v 'i M. mu'flakkat ft. 

Lira K. lira 

600 Durbinar mahallesi 
Kireçhane deresi tarla 3967 

80 .. tarla fle otlak 
2279 6 

1-lususi muhasebenin Akçaba&. kazest Dürbinar mahal· 
lesinde ki yukarıda cins ve mesahaları yazılı bulunafl 

g :gr.1 menkullerin mülkiyeti, ilı'Jle bedelleri üç senede fJI 

üç taksitte ödr.nmek şartile satılığa çıkarılmıştır. 
4. 5 939 tarihine çatan perşembe günü saat 15 de Vifa: 

yet makamında toplanacak olan Daimi Encümende ilıalelırı 

1 
yapılacaktır. jsteklilerino gün ıve saatta Encümene mürı· 
caatları. 2- 4 ·"""" 

icar art rrnası 
Belediye Encümeninden : 
Soğuksud.1 Belediyece satın olman Çifte Çamlıjıfl 

gazino halinde işletilmesi İçin bir senelik icarı onsekiS 
gün müddetle açık artırmaya konmuşt11r. 

Artırma 25 Nisan 939 s 1lz g inii <:7(4t 14 de ;cra 
olunacağından isteklilerin muvrıklw 1 t •7Jlnat m:ıkbuılo· 
riule ayni gün ve saatta Encümene m.iracaatlorı i/afl 

111 flT, j - 4 
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d 
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lan İlôn ,, 

OKul 
ViJayet Daimi Encümeninden : 

Nerlc.ez Haci kaşım ilk okulunda yaptırılacak (849) 
lira ( 64) kuruş'uk tamirat (18) gün müddetle açık ek
siltmeye korwlmuştur. Muvakkat lemirıatı ( 63) lira (72) 
kuruştur. 

24-4 939 tarzlıine çattın pazartesi saat 15 de Vilayet 
makamında toplanacak olan Doimi Encümende ih<llesi 
yapılacalctlf. Keşif ve şartnamesini Örmek isteyenlerin 
her gün Encümen Kalemine ve talip olanların mu uakkat 
teminat/arife Encümene müracaatları. 4-4 

1288 adet Platform yaptırılacak 
İnhisarlar Başmüdür üğünden : 
1 - Pulatanede yaprak tütün bakımevi için 

yaptırılması gereken 1288 adet Platform 
25:4-1939 gününe müsadit Salı günü saat on 
dörtte muvakkat ihalesi yapılmak üzere 
5-4-1939 günüuden itibaren yirmi gün müddet
Je açık eksiltmeye konu]muştur. 

2 - Muhammen bedel 7084, teminat akçesi 
1062 lira 60 kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ile resim ve planlar 
idaremiz muhasebe kısmında görülebilir. 4-4 

Mevadd' İnhiscriy 
eksiltmesi 

ERZURUM İNHİSARLAR 

nakliyat 

BAŞMÜDÜR
LÜGÜNDEN: 

Tr bzon icra m murluğundıın : 
Açık nrlırmn ile paraya çevrile· 

cek gnyrimonklün ne olduğu : 
Gııyri menkulün bulunduğu mevki, 

mahallesi, okuğı, numarası : 
Takdir olunan kıynıot : 

Kalnfka Halipll köyüodP 
topunun Şilb:'lt -~40 tarih ve 196 
numarasında kayıtlı on dönüm 
fındıklığın 2.ı hissede ıo hisse 
si temıınJl'ta ö500 llrs. 

Yine tapıınuo ııyni tarih 
ve 197 numara rncta kııyıtlı 20 
dönüm fındıklığın .:; his ede iki 
hissesi tamamına 5000 lira . 

Yine tapunun ayni tnrih 
ve 198 nunınrasırıda kayıtlı G 
dönüm ftodıkheın 4 hissede 2 
tıisseıi t11mamıou 6500 lir&. 
Arhrmanııı yapılar.ağı yer, gün, saat 

Trnbzon lcra dalttesl Gnllnde 
19 -5-939 Cuma günü saat 10 da. 

ı . Jşbu gnyrimenku!On artırma 
şartnamesi lfl l 989 tarihinden itlha-
ren !.134 574 No, ile Trabzon icra 
dnlses!ııiıı muayyen ııunıarn-

eında her kesin görebil uıesi iı;in n· 
çıklır. İl11ndn ynzılı olandnn fnzln 
•alilmııl nlınak lstryenler. işbu şart
nnnıl'ye 934 5i4 dosya uuıııurnııı ilo 
memuriyetlnıiııe ruurncaat etmelidir. 
2 • Artırnıuya iştirı\k için yul\arda 
yar.ılı kıymetin yüzde yedibuçuk 
nishclinde pey veva milli bir lıon
knnın lcıninnt ıncklulıunu tovdl ede
r.ektir• (124) 
3 • ipotek ımhlbi alacaklılnrla dlğer 
ul:ikadarlarıu vu irtifak hakkı sahıp 
!erinin gnyrimekul üzerindeki hak
Iarıuı lııısıısile falı; ve masrnfa dnir 
olan lddlalıırını i.-lıu illin tnrihlndon 
itibaren yirmi gUıı içinde evraki 
mUslıltelerlle birlikte menıurı\•oti
ruize bildirmeleri icap eller. Aksi 
hnlıle lıuklurı tapu akilile snb!l 
olııınrlkıı;n satış bedelinin p:ıylaşmo
eındnn hnnı; kalırlar. 

4 • Gösterilen gOnde .arlırmuyıı iş

tirilk edenler artırma şarlrnmPslnl 
okumuş ve Juzuınlu mnlı1ıııııt ulwış 
ve lıunları temaınen kabul etmiş 
nd \"O ltibnr olunurlar. 
fi • Tayin odılen zamıındn gayri 
mrnkul üç defıı l•ağrıldıktıın sonra 
en cok ıırtıruna ihale edilır. Ancak 
nrtrrma bedeli muhammen klymetın 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veyn 
safı~ isle) enin alacağına ruclıani olan 
dığer ıılncaklilıır bulunup da bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 

1 Erz11rum Başmüdürlüğüne bağlı A · rı, Tutak, Eleş- edilmiş nlacnklnrın mecmuundan 

kl'rf, Boyazit, Diyadin, Tercan, Tortu 71, Ottu, llıms Ha. fnllııy:ı ~ıoniazsa en ı;ok artırana 
taahlıfıdQ baki kalmıık Ozere nrtıım 

, 0 nkale, ispır, Aşkale idare/erile Trabzon Başmüd rlüğü- on hcş güıı. daha temdit ve onbe~incl 
E d T H · 939 dan 31 Mayıs 940 g ye günün sonu olan 

n , rzurum an azıran k d'/ k f h . 397250 
s b·93U umıırtesı gfin saat ıo dn 

sine kadar bir sene zarfında sev e 1 ece a mınen yapılacak artırmada, bedeli satış isle· 
kilo me addi inhisarige ve sairenin nakil işleri _ kopalı yenin nlncağınn rtıçhaııi olan diğı:.r 

• 'h · d itiba 20 .. ı alucnklılnrın o gayri menkul ile tıımın 
z r/ rısulile 12 Nısan 939 tarı ın en ren gun edilmiş ulncnkları mccmuundnn fıızla 
müddetle eksiltmeye konulmuştur, yıı ı;ıkmak şartile,, en çok artırana 

2 ·h { ? M 939 gününe müsadif salı gunu ihale edilir. Böyle lılr bedel elde 
- l a e - fılg~s _ _ _ . _ . edilmezse ihale yapılamaz. Ve suh~ın 

s•at 15 de Erzurum inhisarlar Boşmudurlugu bınasında talebi düşer. 
l Jet 7 6 • Gayri menkul kendisine ihale 

apı ac 
1 

• • • • 1_ olunan kimse derhal veya verilen 
3 - Taliplerın ~107,5 muhnmmen tem nat mı"ta" n 17n mühlet iı;lnde parayı verıııezae ihale 

648 lira 45 kuruşu ihale gününden evvel inhisarlar vez- ı kararı fcııholunarak kendisinden evvel 
• · l · yüksek teklifte bulunan kimse nrzetnılş n«sıne teslım etme erı şarttır. olduğu bedello nlmnğa rıızı olmaz 
4 - Tatipler bu nakliyata ait şartnameyi her gii'l veya bulunmazsa hemen onbeş gün 

E T. b B ··d"' ı-kl "l E · K müddetle ıırtırmaya çıknrıltp en çok rzurum ve ra zon aşmu UT u erı e rzıncan, 1 rs artırana ihale edilir. lkl ihale ura 

miisla.kil müdıırlüklerinde ve. Ağrı mülhak Müdürlüğünde ı;ındnkl fark ve geçen günler icinde 
w • 1• 1 yO} de be,ılen he ap olunac k fniz 

g re : . uLeT. v {H zıırarlar ayrıca h!lkme 
• 5 - Talipler tek 'f mektuplarını kırmızı mumla mıı- b l' ıcalmaksızın nıemuriyelimizcc 

hiirlti olarak ikinci maddede gösterilen saatten bir saat 8 c 0 n tuh il olunur· madde (l33) 
Gaymenkullerin yııknrlda ~öserilen 

ev eline katlar makbuz mukabilinde komsigon reısıne Hl ö 939 tarlb.lnde Trabzon icra 

l d p, k b l k · ı. l k b l memurluğu odaııında. işbu ve göıı· vermıderi azım ır. oshıda vu u u aca gecı"me er a u terilen art rmn tartnnmesinde salıla-
•dilemez. l - 4 ca&ı illn olv.uur, 

SUrmene Sulh Hukuk IJJ' 
kim!i~indeo : 

sıırmeııenin A~ülJS köt!l0~ 
den Hils'ln o~lu ltırııhim kOÇO 
Kaya ile mtlddı:;ıaaleyh Afll'5 

köyfinden paşııoıo Oğulları 50· 
leyman ve Mnmet ve Huıtn f~ 
ölm{}ş kızı Falmaaın vere11eJet 

w evlA.tlıtrı Hasan ve Ayşe be~ 
0 rında f karne oluaan Aenııs 1' 

yUnde vaki bir parç1 gayıtıne:. 
kıılün taksimi davssınd111 dOI 

e· yı yap !makta olan mutı11keııı 
0 

de: mU<1deMleyblerdea pıışall~ 
o~ıu Hasııaın diyarı ahara gld ~ 
mahalli ikameti belli oırn•f0 ğından hakkındaki da.veuyeP

41 ililoerı tebli4' edllıü~i h•l 1, 
ın11hkemeye gelmPdiğl ve b. 
vekili kununu dabi göaderııı~. 
diıti cihetle sebkeden mudd' 

0 
oiu ltılebi Uıerine ınUddesalS! 

•• htıkkı:ıdakl muhakemenin gı!, 
ben icr!:sına ve gıyop kıırarıll~ 
dn ilanen teblfğlne mubok 

111 menin 1'1-5-fl39 çıırşııf11 
1 

gUoü sııat ona bırakıloıtıs1•~ 
kBr r verilmiş olduguııd~~I ~et 
ınüddeaaleyb Hasarım ter d' 

1ek 
i!Ardııı:ı itibaren bir ıtY ıçiı> ~· tı:ı 
• p6 h 
ı ,,batı vilcut Ptmesi veyıı 0 "ay 
Inoe göre bir vekili kaDıl~. ~,~ 
göndermesi nksl tokdtrde r.ııdi' p~, 
kındııkl kararı gıyabımo tııS 

1
, ~~ •. 

kiyle bir dııhh muhalieır>e 
1
, • 

kabul edilemiyec ği tebli# .~o lı~q 
kamma kaim olmak azere 1 'ah 

_/ lqf) oıu~ur 

--------------------- ~ ilan 
Tapu Müdürlüğ-ünden : . • aı 
Yomraııın Arseni bala 1c0r1,~ 

de Çag-ılcı oğlu Hafız Abd1\,i1 
veresesi tsrııfından murisJer•~ıı 
ayni köyde şarkan ce~ılcl 0 ,~ 
Ahmet fındıklığı garten ırııı, ı 
şimalen tarık c nuben tıır•" fı' 
mahdut aliı dönum bir kıt'a t' 
dıklığı Mıırl 326 tarihli ı:ıı.ııbe ,~: 

"'' senedıle Bekar oğlu Ahn1et Y l 
tan allrııış beş lira bedelle ve 1 f' 
taraflcrı Yumıs oğlu taılaS• r 
fındıklığı ve Ç!iğ'lıcı oğlıl ~rıt' 
fmdıklığı ile mahdut bir ~~ipJ' 
bir kıt'a fındıklığı R~S tar• tit' 
kalf" oğlu Ha.sandan doku' gı; 
bedelle ve yine şurkan ç' or 
<>ğ-lu Ali Şiınalen Yuııus 

fındıklığı cenuben tarılu h•' ,, 

mahdut bir dön im fındıklıf1 ,i' 
ta, ihinde Hacı oğlu kızı f11tısı l 
on beş lira bede!le teferruf 1,1 
lediğinden bahisle namlarııı• i 
li istenilmekte iselle yapıJaıı 

1
,t " 

katı kuyudiye nı:lic sinde k~,ı' ~~!) 
ıı buluna.namış olduj?und•0 r;I qt;ı 
ruf sehepleri haklcında re.J '~, 
tahkikat yı.pılacağından bıJ 1,0 liJ~!. 
le tasarruf iddiasıoda bulıı~rt "ıı 
vana ellerindeki vesaiki tıı• ~ /~ ~l 
yeler ile birlikte idaremiıe "' ~ t~ 
şif günü olan Nisan •:1101:rl t.:ı 
Cumartesi ıcünü saat 14 do 'f 0/ ı~/i 
tahkikat y~pacak mom•r• fP 

ta •hHltti ili'\ olu9ur. 

1 


