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Halayın Aı1avatana Kavuş 
Münasebetile Ya eled·ye ön 
,Coşkun T~~a-~_~_rat ___ V~p~ı __ l~c~~ 
istikraz yapmıyan 8. M. Meclisinde kanunlar .. Başvekil ~~şLAR 
Belediyeler ,. R f•k S d b Ç i ç e k H ı r s ı z 1 a r ı it go••remez 1 e 1 ay am eyanatta bulundu Değerli karilcıtüristimiz Cemal dınln hir çocuk p'lrkın çıç klıgı"l· 
y Nadir'ia ı.on ıelen ı\lc~am gıız te doo çiı_clc apartıvo 1. r. 

l fi k 2'9 ( D D } S •• k ,.1 leriadP-n biriodelci karıkatü•ünüo _ nkilapta. n sonra ye:1i 1· .. ..n ara. 'ı. F. '. • •• - , "!uza. ere ye .. uevam etmiş sükunu için yaptık. flrada 
tı- k AA il lif Bu munasebetl öz belki maddeten mütezarrrr mevzuu mezı.rlılctan park haline Urkiyenin ımar bakımtndan l Buyu ı•ır et Mechsı dun- · e s gelen yerler idi : H lis ruhlu, 

ileri doğru devamli yürüyü· kü toplantısmda bankalar alan BaşveKil Dr. Refik olacaklar olabilir. fakat bü- latif ruhlar ve hortlıtk gi'>ı bır 
IÜ11de bir vakfe dahi görü· l ve devlet müessese memur- Saydam huzurunuza getir yük bir me(T'urin kütlesinin kaç tıp c!lnl:ındırılıyo r. Buuda 

Bur0 t. gö·ünce g ç n s ı

aıızdıı Atap~n.'tan n f i gül ~r 

aşırıldı~ına d ir çık11n b v·dis o< 
lıma :;:-eldi; hn~ı k.:on:h e ne gı.ı· 

le Y. l il - k 1 diği her kanunla alakanızrn mevcudiyeti dolayısile on benim babıe~ecığ'i ın, 1· jıındında 
.mez. anız. tatur nes· farı ay/iklarrnr tevhit ve şehidi yine sizlersiniz es11· lann atisi ve istikbali ı'cı·n - Ark""• '2 d -lı • I k d h 'I' ,J r •ervahı babİ&e " y..:r:ıla olandır. •o 

'
11

n memıe et 8 rımue 1 teadülüne ait kanun layı· sen biz bu kanunu memur lüzumlu olan esasları ko Karikatürde, cadı vuzlü bir ı..... Ha.Kkı Tun say 

z.el tav•if dedım 1 

611 yapıcılik vasfı yer yer haları maddeleri üzerinde /aı ımıza huzuru rahatı ve yuyoruz demiştir. ----------~------.....:.-------
~.n h~ 6kükr ~~~~-.~.~.~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~-~~~ KizımBulutay Okullarda imtihan 

me· 
~unen lstan6u ld,, lu unan 
şeh,imiz fındık mi.it hass1sı 
Kô.ıım Bulu/uy -rıvelki g•in 
lstanbuldan şehrimize gel
m;ştir. 

1 V 1 General Mümtaz A k trz eder. Mesela: zmirde a ımızın tapar ta Bir müddetten b .. ,; 
~4nda, DiyarJbakrrda seh- · Baı öğretmenlerle Şehrimizde 
tin imarına daha fazla has- hasbihali Kar. Komutanı Koı ı.. neler yapıldı, 
'1 hayat etmiş vatandaşlar Ş h . . k ilk O · nual Mümt•z darı saat 6 1 1 ~ 
Olur. Ve her gün şehre, e fl":_~z mer ez . . da şelı,ımize gclmi~tir. Ge- ne er yapı ıyor f 
ffh .. ..1 ,,,. 1. b. kul Baş ogretmenlerr Vali- llt!rDI Mümtaz Hı.ıcı melı-

resmı ue:1ış ıren ır ye · · Osman Sabri flda/'ı 
lli/;n· ·1.·.c ı·nı· apamad"'n mız mııt" Üc mcü Urnızmi Mu :J m I a ves y u 1 d- .. w/ d I . t 
tı k·' k i un og e en evve zıyare fett11 Tahsin Uzer, Vali ~am1faca ıarı anaatma t . 

/ 
d v, ı· · B 

,.,. e mı~ er 11. a ımız aş S :1,,;, pi§ade ve 1·1:.ndarma 
·•ıı/ik bulunurlar. - • ... 

/ 
ı b · h 

J h . ·1. • d ogretmen ere uzun ır as· ı.lay komutanları, B~ledige 
şte bu ıs ı e zemrn en b h / k kt · ı R · D . ı d E t . . . -k 1 ı a yapara me ep ış e eisı, :1 ter ar, mniget 

rıu edılen ırtıf aa yu se · . - - t ı · t & ·h M d B z QaeJr • / rr ve ogre men errn eın ii ürü, e edige azQ.ları. 
kabil 0 ur. istikballerı üzerinde çok a P.ırtı we .1-lalke'IJi h ·gdleri 

Güzel Trabzonu kocatan lak .. t . I .. w t to.rafındun lc ... rşılanrnıştır. \eta•t ~ • ., •• rı·ni... ma•ıry· e a go.s ermış er ve ogre. - il ... u............ u• .... I h h t t t acı mslımett<' Kendılerini ıı...t'L .h. Ö - "U men en er usus a a mm 
., ll(iJ/ tat1 ı, runcu mum . · a·· / · · ı ·lcb ı d l · il · · Af .. " ,. k''.c d etmışlerdır. 'Yretmen err ıs ı a e eıı erın e ennı 
Uıettişlik teş lıafın an . u 1. · · · • sıktıktan sonı• ÜçJncü U-to 8 /.',. b l .ı I mız va ımızrn samımı ve 
llradır. e ıı aşı, eserıer _k k t' inden çok mami Mü/ eitişimı~ Tahsin 

.,_., k d . . , k yu se sempa ıs l1 1 L b. h b'h 
1 ·vııere ve ver, rrııere k ld ki b. zer e "ısa ır as ı u i 

'trıbzonun hayatmda hepi- memnun a 1 arım ır müteakip şehre doğra hrıre. 
ltt/z/ sevindiren bir umran muharririmize söylemişler~ le.et edilmiıtir. 
111/ri/abı başlamışt1r. Bu dir. Gen1ra.la De;irmendere-

•rıda mahalli gaTretlerin de asker, jandarma v• em· 
.,, $1faladığı eserler vardır. Trabzon limanı niget kıt.ıarı se dm res-
,, mini İfa etmiş Ol a!'tJ<lİr 

IJcak bu eserlerin. bu um- 1 
~ Dfaatı safhası rüesası, teıek/cüller miimeı-llJ var/ı"'ının senelerden 
6e M · h kk d b l silleri '" halic tarafından 

r/ ihmal edilen Trabzo- a 10 a İr sua hararetle lıarıılanmıştır. 
"cı tatmin eder mahiyette bir cevap.. Dün alcı•m Üç. Um. 
Olffladığmı itiraf etmek la· Lima• Umum müdürlüğü Mü/ ettişimiz Tahsin Uzer 
::dır. Uzak, yakın yı/ayet· bütçeıinin heyeti umumiyesi üze- tar•fından mü safir Generalı· 
. 'de pek az bir zaman far- ,;nJı mü%okere olmadı. Madde· mız şeref ine .)oğulc.sa 

ltiıe y11pıl•n sayısız işleri leriıa müzake,eıl ""aıında Ali Köşküflde bir ziyafet verilmiı 
edı6nüne a/irsak bunların Ra11a Ta,han, Trobzan limanı t<r. Zrya/etde Valimiz Osman 
'»»ıh l''· b -t ı .ı t · · in~aatının ne saf hada olduğunu 
I a ıı u çeıerıe emınıne " Sabri Adal, Belediye reisimiz ~L 10,Ju. Nafıa Vekili General Ali 

l(Ôn olmadıAım derhal ,., f b- · 8c.la,ı· Dog"anay '"e karnı' •on t l M Fuad Cebesog na ıa utç•ıı mri- " ., 
'> amak kabildir. Yakini- zake,• edildiai :ı,,aJa 1'abzon lco nutan oe Subayları hu 
?İlde bulunan Samsun vi- li•anı hakkında izahatta bulan- lurım ?Ştur. 
1Yeti bir kaç •ene içinde duğıına lcogdederek dedi ki : 
:''4ı son güzel ıeklini Is- •- lngilis kredisinde"' bi, 
'ltrazl• elde etmiştir. milcta, ay,,lmıştır. Bu madde 

8 ona aitldfr. /şin halli için /ngi/. " ir şehri imar etmek lb d' 
f"I'() f.· tereden muteha•si• ce e ıyoruz. 

'gramını eldtı ve daima Tetkiklerin neticuinı göre iıaıa-
:: dnünde tutan Belediye ata bas/anacaktır. 
&e 1J istikraz yaomaması 
'» fediyecilik zihniyetine sığ 
~Y1Jcak bir harekettir. Trab· 
t ~ Belediyesinin kuruluş 
ı::~hinden beri küçük bir 
t,,;lcraz dahi .yaptığını ha-

'Yamıyoruz. 
'• lıman/arı daraltarak 
'»» ~1• iı ve eser vermek 
e tf:buriyeti karşısındayız 
'• 

11
Q0n bir istikrazla kuru-

,1~~k olan müesseselerin 
fı 1 ~ene/erdeki kaflndan 
,,/'• ba~ka ihtiyaç/afi kar 

'ttı '"'•~ en başta gelen bir 
6ı,•r $1Yasetidir. Ve böyle 
t,

1 
1iJrQyü~le zamanlan 

•ltmııt ve fıılı •111/on 

kavuşmaya imkan vardır. 
lrabzonun bir bakışta 

biri diğerinden daha mühim. 
yığınlarca ihtiyaç hissetmek 
te olduğu işlerini görüyoruz 
bunlt1ra bugünkü Belediye 

bitçesi cevap verememek 
mevkiindedir. Şu Halde 
ıehrin, şehirha/kmrn ihtiyaç 
duyarak. Belediye için de 
daimi gelir menbaı olacak 
müesseseleri kuımakta ve 
Belediyenin bün7esini saıs
mryan bir istikraz yapmakta 
gecikmemek en doğru ve 
esasli bir düşünce olur. 

Cemal Rıza Çınar 

Maliye Kontrolörlerinin 
tetkikleri 

Vilaget varideıt Kontrol 
memura N.ızmi Pamir, Vi
idget tahsilat Krmtıo örü 
Tagg ;r Mur'1.than Sarme-
11ede, kög oe gaylalarmda 
23 günden beri tıtkikl,.rde 
ltaılunmuıtur. Köylü ııin ge· 
,im tar~ları, vergi tediye 
lc116iligrti, i~timai vıuiget
leri, bıı tetlc.ilc geıisinfa esa
ıı•ı tıılcil ıtmıııir. 

Doğum 
s.hip 'V6 başmuharrimiz 

Bekir Sulcuti Kuiaksızoğlunan 
bacanağı H11/c.lcı Yanlıoğ/u
nan dünk.ü gü11. bir oğlu 
dünga!Jll ııLmi,tir. Yawruya 
uzun ömürler diler ailesi 
ırktlrıını tebrik ıtlıriı. 

Üçüncü Umumi Müfctti4imizio 
ebe111i halıruını yaşabcıık. çok 
kıymetli eseri olan ve her gün 
içinde bir kaç ıuıt tarh tar.z·m 
ışleri üzerıntlc bir mübendıs gibi 

meş~ul olduku Atapaakta bu güoe 
kad.ır neler yapılıp, neler yapıl· 
makta olduğunu kıaaca l::ildiriyo· 
ruz. 

Abparldalti c1mi taşlarını• 

tnrama ameliyeai bıtmek üıı:redir. 

Yalnız. arka c ephesinde bir parça 
kalmıştır. 

Camiin önündeki merdiven, 
pliit11j, müzayık işlerine batl•n· 
mıştır. Camiin alt kısmındaki pla· 
kaj oitmiştir. 

Camii• önünde eski ı~dırvan 

yerine ltir mermer şadırvan ku· 
rulac ıktır. tlu şadırvanın taşları 

bitmek uz.redir. Camiin önünde 

mektebe nazır dıvarlar yıkılıp 

düzelmektedir. Camiia tarımaaı 
bittiltten sonra bezler açılıp kır· 

mızıye koka işlenecektir. 

---
Fındık rekoltesi 

Ticaret odası f•e bor.;a lıe 

yellerfoden fındık re/.:o 1 iesıni t,.,.. 
bit için seçilen bir lıeg•lin bu 
günlerde fındık mıntakaı.ını do 
laşarak yeni rekolteyi tahmin 
eJfceklui haber alınm;ştrr. 
~--

Fındık piyasaları 
Şehrimiz borsasında yeni 

mahsul fındık içi ağustos tesli· 
mi 50 ve eyliil teslimi 47 buçak 
kuruşa kadar satılmıştır. Gire· 
sun ve ordu bo,4a/arındcın alınan 
haber/e,dı /,u /iyatla,dan da ıa 
noksanına mal satıldıfı söylen 
melde ise de hakikat pigasalar1.1 
mal gelmeğe başlrdı "tan sonra 
anlaşılacakt,,, 

Fındık haşeresi 
Maçlc.a kazasında zuhur 

eden va Ziraat müdrirlıijiin· 
ce mücadelesine beoşlenan 
limtJnterigadisbar hoşertd· 
nin "ararına mıgdan veril

. meden itin/ edilmek sureti 
HaVJ:a cami tarafından mer· le önüne ıeçilrniştir. 

divonle inilecek ve üst luamında Valc.fılcebir kazasımn Gö 

Atapaı k kütUpanesiuin içiain 
boya ve nakış lr.ısmı bıtmi4tir • 
Ataparlr.talu büyült havuzun tea· 
viyeıuno bııılanmııtır. 

bir gaziao yapılacalttır. rele ile hudut 11 köyande 
Şark taraftaki birinci huuır: zah'!r r.den c:gni haşere ile 

bitmiştir. lıdacı havuz. bitmek üz- mücadeleye dtt'Uam edilme/c
redir. 

Sotukauya giden caddenia 
o. ta kısmına dcmır parmaklıı: ta· 
kılmaktadır. 

Havuzun yaıuudak.i camlı 
köşlc bıtmiştır. Boyasına başlao· 

malt üzredır. Bayrak JırefCİ bıt-

mıştir. 

Erkek orta o:rnluo yanındaki 

evi:ı istimlaki bıtınıı dıvar1arı yı. 

k.ılmaktadır. 

Parkıa hamam önündeki iki 

binanın iııtimlaltinı: baş.aomı4tar. 

Yol üzerinde kalan kale yanında 
dalti 45v iıraya ıııliınlaıCı yapılan 

dükltaaıa yıkılmaaıaa başlanııcaktır. 

Erkek orta mektobiain etra. 
fındaki dört evin maarıfce iıtım· 

lak.ine b;,şlanmııtır. 

Kalenin üzerir..e bir heykel 
yapılma.ı mutaaavverdır. Atapıuk· 

ta diltilen bütüa at açlar, çiçekler 
giiıadea rüne parkı rüzelleıtirıa!k• 

te, p:ırka bedii maanra vererek 
$[ÖDüllıri açaaktaciar. 

tedir. 

Belediyede tayinler 
Bir müddetten beri açık 

olan Belediye hesap işleri 

müdürlüğüne vekaleten ida
re etmekte bulunan tahakkuk 
memuru Feridun Gülünay 
ve tahakkuk memurluğuna da 
eski iskan memuru Hayri ta
yin edilmişlerdir. 

Zaman zaman aksaklık 
göstermiş olan muhasebe iş
lerini bizzat düzeltmiş olan 
Bay Feridunun bu işin başı
na getirilmiş olması selameti 
muamele bakımından isabet
li bir iş olmuş, çoktan beri 
açıkta kalan B. Hayrinin ta
yın keyfiyeti de mucibi mem
nuniyet olmuştur. 

Tebrik eder muvaff aki
Jetler dileriz1 

lJ r aydan beri de't1:ım 
ednı o ta 'tle l s nin ımti· 
ha•ılan drin sona ermiştir, 

Neticeler ıkı üç gü.n 
sonra anlaşılacaktır. 

Necmiatının seyahatı 
Necmiatı spor kulübu h 'rrn.

ci futbol iukımı Giremn, Urdu, 
Bafra sp·ır kulüplednin ı:iqaret
i.:rını iade elmt:k üzeıe temmuz 
ortalarırıa doğru şehrimizden ha
rekei edecektir. 

Necmiati, g"'ç n sen~ Gire 
sun şampiyonunu, Gir.sun 1.pr;,ru 
tıe TıirkeyP. bölg"lif'e i a'ası v« 
Samsun şampiyorıu B fıa sporu 
şrhrimize dcıvet ederek yapiıgı 
mc.ç/a,da ryi neticeler eılm1ştı. Hu 
dt.f a bu maçların revı.mşıni gııp· 
mak üzere lıareket decek olan 
Nccmiatiye murJaffakigetlır te. 
menni eyleriz. ..... 

Üçüncü nevi ekmek 
çıkarılacak 

Şşhrımizde üçünçü neui ek
mekğe şidd tle lüzum fJC ihtiy ç 
fJardrr. Birinci ve ikirıcl netıi ek. 
meğin de müşterisi var.sa üçün
cü nıvi ekmeğin de müşterisi o 
lacakt" fJe bu gekün degerlirıne 
nitbetle büyük bir fark arz eder. 

Valimiz O .. man Sabri Ada 
lın tatkikleri arasında d•rhal fi· 
li sahaya intikali icap eden hu 
husus hiç şüplıe yoktur ki, mü
him bir ilıtigacu temas eltigi için 
geniş bir alcika fJ• 11umnuniyetle 
k.arşılanacakt,,. Dün k ndilerini 
makamla,,ada ziyaret de11 bır 
mtıha,,irimize Osman Sabri Adal: 

- Bu, şehir halkının re/ah 
davasrna temas eden ve mühim 
sayılması lazım gelen m v:.•ı/ar. 
dan biridfr. Bu cihet uzerirıde 
meşgul olacağız, demışlerdir. 

61..s 1 

Açık teşekkür 
Bütün bir ailerıin man vi 

'eiıi sayılan annemizin bac(lğına 
arr:ı olan çok tehlikeli büyük b:r 
u' dolagısile gerek fen adamla 
r11tın bir çoğu ve ge•ekse bizler 
büyük bir ümits•zlik i.;; .. d kal 
mıştık . Birdenbire imdadına ye
tişerek çetin bir amelıyat sonun• 
da muhakkak olan ölümün teh. • 
likesinde~ hasta annemizi kurfrı. 
"P 9uvamıza bahşeden d erli 
hazık doklo' askeri h stanrsi 
operalürü bin~aşı O .. m n Uğu · 
,e/'e bütün ailemiz namına şül:.. 
ran ve minnet/erimizin ibl ı ın ı 

•nyın gazetenizin vesall'tmi ric-ı 

e!iler, saygılarımızı sunnrı:r.. 

İskele motürcilu cemiz.eth ic 
Mus a/a E"'\ 

• 



• 

Sayfa 2 ( Yenluol ) 

"Misten Nise,, Kapitülasyonlar devrinde 
Tahsin Uzer .. 

B11raıı ıoa d•raf••••••· !.la 
ıea otomobil yohı .la buacla iti 

ti7ord•. Ayaiı•ız yere detiHı 
vioe o ııcık İDHalarıa araaıaa 

k ablaııtık. Aradaa lbir kaç tlaki· 
ita reçti, reçmedi irili. ufaklı a0-'40 
kişi bı••• oraeıkta peyda olaver 
miıti. 

Güzel ltöyüa, Glzel sahipleri 
(H~ııreldiaiz) direrek yanıııyor· 

lar ve aevi•çle parlıyH ıözleriai 
ayrı, ayra üııeriaizde gezdiriyor· 
lardı . .Kalabahlı: içiadea •ıua boy-

J u. keekia bakıtlı, aarıııa bir ıdH 
Vali' ye dofra ylrldti ve bnı 

mar ı:ı:ı 1 ta buluaacıfıaı ıöyledi. 

Dav11ını müdafaa et••t• 
1.nıırluaa bir ıvukat ıiai vuıyet 
a'dı, tok 111ile Hublu'nua uykal• 
ıüklltuH iblil etti. 

Dalra, dılga kabarH, coıu 
IODra JIVAfleyH air ifade ile 
köylü Ali Keaal, köylala bilt&n 
dt rtlerini açık olarak iaall eyle· 
miıti. Zevklı clinlıditi•İ• bu n· 
tudı.ııa koy H•ıH lebaruı et 
tirditi dertler 1r&11ada (Mer'ı lıi) 

,.." batf a rıliyordu. Bu ••' s Ja 
dokunuace beJıcını arbyet •• 
az ıoara, auacı .acı.lele •• ta• 

kibatl utm•• yıllına llellıcle .. • 
diti itin heaea !turada ıona ire· 
miyecetini kabal eyliyırek yeH 
clüıü yer, Hılai aniıleıtiriyordu. 
70 hHedea ibaret olaa köyb 
i~ iyüıdea fHla BüyOlt ve k.G«i,Gk 
h ., h1Vvnı vardt. Bunları otlı· 

Bir dönümden 
200 kilo buQ-day 
Bir gerd~• llıl ,,..Jaıal 

olmak için eil•g.tcı 11am•· 
nı itlafı iıt•ııo11l•rı11tl•11 
tıtirtil~,. '111tl•1t• i•itl•ıı 

'. HIH her ""'"'"''" '•· 
lıa •?rimli nılicılır fllrmlı· 
tir. 

Brr tlö,.ümtlı11 ••ı•rt 

200 iri/o huid•ı •'"'•" lı•
bil elmakt•tlır. 

9 
bcık •Üdıakil mcr'ıları olmadı" 
fı•daa yakı• ve uak kôyler bey. 
aiade bu ylıdea ıeçiaıiılikler 
dofuyortlu. lı b• lı:ıdarla kıl•ı· 
yor, kiıeye de dokuauyorciu; şi•· 
diye kadar ••r'a dıvaaı içia on 
Hkiı hin liradH fazla para aarf 
ıclilmiıti. 

YelJice, Barballı, Kıdırr• yay 
lılarındH iıtifacle ettirilmeleri 
için icabedn teclabiria ılıaaaaı 
liııınrelditi i•tnillrordu. Yayla 
•• Mer'a iaalaabadH ıto•ra Ali 
Keıaal, terial ıilerek aöılaı fÖyle 
.levaa elti; 

(ldarei Cu•bariye bütla Mil
leti• alttan, yukarı, içte• tlıta 
kavradıtı Ye öı.üaclu, eaDıadaa 
özlcditi bir 1 iare idi Lebülbamd, 

itana lrl1tik, clırtlırlaiıi d 'kıce· 
tia ... ) 

Hepimis, b• atıti• Hatib Ö· 

aünde bıyrete clüıauş Ye arıya 
tık kelime kıarııtaraadu ıöd.t 
dialıaiıtik. 

Nasıl oldu bilmiyorum. bir 
ıaot ö11c• gözlerim · bana mechul 
olmıyan bir Jiyarda mazi11in i:ı 
/erini aıam•ğa koyuldu. ( Bana 
maçlıul olmıgan ) diyorum Çün 
kil hu diyar, hayatta bana ilk 
ne/es ve ilk ııı;ı t1er•n zat1allı 
vatanımdır. Ve o ıimdi eski ida· 
re11lıt kurbanı olarak gobancı/a. 
rın elinde ümidıiz çırpınan ya· 
ralı bir ökıii:ıdür. Gö:ıfrrimin 
aratlı;ı izler 1$1• bu ölcsü:ı diga 
rı• bfr lt.öıui11de ( Drama) ve 
di;er bir köıeıinde ( Leftera ) 
adlarında bene• iki parça ltıg 
metli hatıradır. Dramada o, l,/ 
terede de ben oardıın . 

Srn• 326 Jır. Kapitülasyon 
larıll bütüıe şiı/detile hiikum sür 
dÜfÜ bu deCJirde idare amirleri 
nin bulundulcları nazik oaziytti 
bir ıöz önü11e getirmekle oar.ife 
/erinin ne lcad•r çetin oe t~hli 
keli oldufu•u anlamak mıim 
lt.ılnJür. 

B•luntluğum lt:/tere nalıiye 
sinde Nuı:la adında, çarlık Rus 

Köyla bir dertli de, Sıtma yanın imtiyadı bir çif tlifi var 
ve attktebıialik .icli. Sıtma, bura. dır. Burada iki gdH gakın_ Rus 
ya '4ııardan !relıyordu; p1ra ka· papaıını, düng• ue ahiret ı,lui 
saaa•k Gıra fUrHt yapı• ve 1 le meşgul görüyoruz. Kisve/e. 
baluad111u fer.len aıtmıt alanlı: dC.• rile Hhirde papcu olan bu ka 
••• köylü, Sıtmaaıa aaki!i el.ı. fiJ,.i relaba• içerhintle; ~arlık ~r-
7ordu. Juıundan koğulmuı, cınaget ış. 

M t ı'lı:: b 1 L H ligerek kaçmıı v.sair tipte in • • ı orç arı yo .. tu. u .. _ 
illa olarak Mır'•, Mılı.teb ve sanlar uarrfır. Çiftlik o:ı. Tur~ 
lı:: • • • t• l d topralı ikert buraya alelade b1r 
ıaın ıa ıyor ar ı 

çifiliğe tfrilir gibi sgak basmak 
Çulha 

- Sonu """ -

Panorama bahçesine 
gelen heyet 

Us•11 ıolc Jete y•~lılc 
P•11•r•m• Balaç~•i ... 12 •i 
lı•tlı• •lm•lc Ü•r~ tlitt Is· 
t•nl>•l"•" 31 lcişililc 61r 
111• •• rı•• hııeti 1•l11tiılir. _____ , 
Meyva aşısı dağıtılıyor 

N•••·ıte /itl••lı;ıruı. ti•· 
•ızlılc ol•r•i ııtirilın ,,. 
ıitlli m•gf1• eğa,lerı1ttl•• 
•rzıı ıtlenlerf •ıı te"zi ıtlil
iiil la11611 •lınmıştır. 

· Zeytinlerde 
Haşere mücadelesi 

imkô.nsıulır. Nihayet burası ım 
tiyaalı ve memıt• bir mıntaka
Jır. Binaenaleyh kontrol ve mu. 
rakabetlen "'asundur. Bir gürt 
kara lcaymakamıntlan bir tahri
rat aldım. Drama mütuarıifirı . 
clert aldıtı malumata göre Rus 
çiltlijinde bir kiliıe yapıl1gor. 
mrıı /111ttatı da hoglı ilerlf!mİş 
imlı I Nahige merkezine aJ1cak 
ii,, tuçuk ••at meıa/ ede olan 
bu çif tlilc.te ala,., biteaden benim 
haberim olmadıfı halde miitesar
rif nasıl olul'da hnber alırmış f 
Önce iflanamadım. Sonra her 
ihtimale lcarıı çiftlijc lcadar ıit· 
Mefi de ihmal etmedim. 

so ıra Drama mütesarrifi ( O) 
biuat çiftlije g•ldi Brrt de va 
rım. Baı papas çofc zeki iJi 
Mira/irinin çiftliğe maksall ıe 
rıahotını çakmıştı. ibrazı nua 
/cet ve mühman,.eva:ı:lıkta müı 
teına bir meharet gösterlyMdu. 

/icram edilen ç·ıylar içi/dik 
t11n ı.ınra söı: inıaata intikal et
ti. Baş papaı çiftliğin ta. 
bf bolunJuğu ( Aynaroz ) baı 
peskoposundan aldılı emr,. ittiba 
eyl11diğini ıöglıueik mı· ti ı/aaga 
kallcıJtı. 

Mütesarrl/, bir lô.hz• Jıişıin· 

meden: Dostum Fakat burası 

çar lılc. ruıga değil, Tiirki9edir. 
Sormadan baıladığrrtız hu i1tı 1at 

lırmı>n d•rdurulacak v• yapılan 
dıvarlar da grktırılacaktır. Aksi 
takdirde cebir ve kuvvet i1timali 
rıe mecbur kafoca;un ) diye 
gürledi. 

Baı papasın baıı önürıe düş 
müştii. O, lwılarını çatmış, seri 
bakıJil, baş papası tırnağın.lan 

l•peıin• kadar göz ne~•reli altı · 
na almış, süzüyordu. Bir az son 
ra ayağa kalktı. Ve sert adım· 
/arla salonun lcapısrna doğru 

ilerltıdi. Kapıdan çıkarlc•n : An 
l11d11ı mı papas efendi, Türkiye 
de oldu;una un•tma I /lc.i gün 
sonra tekrar gelecetim. O vakt• 
icatlar temelinde bir tttş bile tör· 
miyecefim. GörrJrsem o inşaatı 

mutlak haşır.a gıkarım Dige 
hagkırdı. Bana da: S•n barflda 
kal, g.lclrrmaz ve ınuhalı>fet e
derler ise hemen bana bildir. 
Emrini oerai. Baı papasa dön 
diim, btıktrm. Yürü kül rengini 
almıstı. lki saat geçmedi inıaat 
gerinde t e m f! 1 i n izinden 
başka bir ıey kalmamıştı . 

Zaman, Hman hafıHmı 
kamçılıyan bu hatıra, Padiıahlar 
ıaltanatınrrı yabancılar önünde 
en büyük zaaf ve teılimiget gö~· 
terdıği meıum kapitü.laıyonlar 

d ~vrinde, bu hareketi devlet m•f· 
hamile, lstiklô.l ıerefile taban 
tabana zıd bu/ara o giinlerin 
Drama mütesarrıfı ve batünün 
Üçüncü Um•mi Mü/etti# Tah. 
sin Uzeri11 hiç bir şegden perva 
etmigerek açtığı mücadelede 
minnet oe ıükrıırtlarla ka§de 
değer metin karakter, bJyük azim 
ve irade kudretini" canlı leleri· 
rıi töz önüne koymaktadır. 

Sırulırtı kagmalCamlıjından 
mütrkail 

1Temmuz9J~ 
---- ~ 

GÖRÜŞLER DUYUŞLAR 

imtihana Hazırlanış .. 
f!rasıra başım şişince. zelemiyecek şivesile kif11f: 

dinlenmek ihtiyacwı duyun· dersini b11hi$ bahis oktJ'lafl 
~ .. Je 

ca veyahut yazı yazmak bu talebe: kitabı yu• Je 
için kalem. parmaklarımm doğru okuyamıyor re h~ 
arasında bir eşek inadmı kimya istiliıhlartm, rnese ~ 
gösterip nuh deyip. pey ferini. tecrübt!lerinf. ıu7~, D 
qamber demeyerek düm /arım doğru okuyama 

1 Jı 
düz kağıt üzerinde takıltp halde mümeyyizler k~~ş~s;v· 
kallnca ve yahutta ilham n~sıı .. c..~.vap ver~c~gın; /Ja' iı.. r 
oerisini yakalamak isteyin- şundugum__. !e ıhtıma Jıl ~ 
ce ilk i~im solug·u dog'ruca derste; bulun yıl boyu fi' ı.. 1 

r' r ·· . el.' ıkl51 / ~ ya Kandil kay1Jda alarak ga geç ıgı ve şım 1 s hlrı "1 
deniz üzerindeki sedlerden ca uflayıp. puflayarak ·afll ~ 
birinin kenar1nda ağaçla- hafif çalıştırJım_ f!ördiJg re· 

bu talebenın bulun ente 1 nn a/tmda gurupa karşı. san . t' . . .. 1 ıebl 
d 

. .. . .. k 1~s ıennr şoy e 
emze gogus verere yan edebildim: 

gelmek olur veyahut da Bahsı okudı . rdi, ge \ 
f!taparkta akasyaldrın al· . . u bıte adi '-b 
tında. çiçekli tarhl1Jr kena- mş bır eYet .. işte bu~ 8d ~ t 

deyip öbür bahse g~ç/ı. '-t 
nnda yaslanmak. etrafın be- b h. ·ı·hiİ "ıı, 
,J" •• //'ki · k a ıste çetrefilli istııt1 ,. ~-
uu guze ı erını seyretme h~ylıc ·d· lk . ,J b ·r - vr .~, 
olur.. u a ı ı. ı ue ı ! ~ 

allllhırn merhamet ef .. '" \~' 
Dön ayni hal içinde ken· madd çetin ha... 11sıf1" "t. 

d~mi .. llta(larkta bir ~anepe- karbonlaı bahsrna geçi~~ \~ 
mn uz-mne atıverdım Q .'· - /imada kanşık be .. dıf \b, 
s11I oysdl. esneye esnr>ye Şimdi bir sıgara yık~ '•rı 
çeşitli zarif güllerin. karan· odun kömür bahsine g~~ \hr. 

fillerin . nenekşe/e~'İn g~zel Yanma iki talebegeJdi. 1 '•ı 
manzarasma dalmış dınle /ara imtihanda hımki P' \ı '
niyor ve güzel şekilli tarh- ~~~'~.' kendilerine sorlJ!ı ,1~rı 
lann çimenli. çiçekli göğ· gunu sordu. Talebeflf 1~ 
sünde ilham perisini ara- lan filan suuller çık11~ 
yordum.. . söylediler. Eyvah dedi. it° 

Derken imtihan hazır- bu bahisleri hiçte bilrfl1 il' 
ftğı yapmak üzre bir genç rum. sıram da geldi. f~ı ~~ 
talebe tam yam başımdaki tiremen; ki.. Nereden 

1 f '~ 
bir kanepeye kendini atı ise oradan kırılsın .. CaP1,r_ '• 
verdi ve hemen cebinden alacak değiller ya.. 7-,,l~e~ ~:11 

ÇJkardığı bir kitabı açarak /er uzaklaştı. Bizim ı.~ I ~11~ 
sesli sesli, yanmda kimse yine bir kaç bahse go1J \, 

tı ve •rada hor gavur \ 
yokmuş qibi serbestce oku gavur. amada belalı İŞ '~ 
mağa başladı. O kadarken- Ey ffll•hım sen bilirsifl• ~. 
dinden geçmiş, o kadar mümeyyiz/ere insaf yet t.i1!· 
kendini yalnrz hissediy.Jrdu beni çetine tutmasın/af·~ ''1/t 
ki .. Bir an sonra bu lale- Bir sigara daha f 6J t..;1' 
beyi dinlemeye. tahlil yap- e_lindeki kitabm yapr4'l_ ~ 
mağa koyuldum. Bütün o- bir fiske vurup birden >' ~ 
kuduklarını dinliyor, hare ğa sıçradı. mektebin f . 
k tl · · k' ,J nu tuttu · J 1ııı>•. e erını ta ıp euiyor ve tt"ı1 .~ 
mektep hayatımı. imtihan Bu satırları idarehl. 

1 

geçitlerimi. o hem sıkmtJ/ı. yazarken hala düşiiffl ·~i 
o hem üzüntülü. 0 hem rum: Bu talebe sınıfı ~' 

tımi acaba diye... ''' herecanlı, o hem zevkli ı 
k l . h Çalışmasma. okurfl l t 

Bağdar luıl~tılt•,. 10111• 
gırine ekilın ırlcın ı•tiıın 
ntı11rlıırı11 tl11 ia ııinlci tl•· 
rom• ,ole. i9itllr. Tahmi11 
tdiltliiint ıörı ineıtlı11 ılcil
'"iı nuıırlar ıibi •onr•tl•• 
alcilmiı olen I>• nuıırtl• .,,., 
• zm•ıntla ve tl•la• f 116111 

f1trl1J11i itlrelc etleHlctir. 

Alccs•bat lca•aırntl• ••~· 
e•t 47961 Ht1tira •i•cırte 
11., l•l6ilc ıtlilmılc 111,,•tilı 
i• unı lcurtı•z malaı•l ıl. 
tlı ıtlil•celctir. Ziga Günay 

me tep ı ayatımı hatırla ziyetine. kitabın çel_ '~ 
yarak. o günlerin hatıratını ıstılahlarına bakılırsa \ .iSi 

----.-.--.İİİİİİiiiİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!! ~==~~--===~~"""'?"!~-~~~- t azeliyerek bu talebeyi zevk nim oğlum bin• oklJf• lı' 
le dinliyo!"dum. ner döner gene okuf, ~ 

Burada köaiimle şahit oldıı

l•m man:ıara, bana gaflet ve 
ilatiyot11zlığırru ilıtara lc.ô.ft geltli. 
Baı papaıın •anına gittim tJe 
inıaat için 1lmJe11 iairt aldığını 
ıordum. Mı1stelısigane giilümsi 
gerek bana verılili cevrp ıu ol
Ju : Böyle bir lciilfete lü:ııim 

ıolctar. Mıllk salıil•i mülkünde 
iıteJijiıti gapar I? Vasiyeti kay 
makama bildirdim. Bir kaç gün 

,........... • ••n o s cm s ..._wstaw-a 
~ Y eniyo_l' un Edebi Tefrikası 11 1 

!. •• * Yazan : Hayrettin Ziya • w rl 

- Haydi yiirü, Beklediğia de biri olsa ylreiim 
yanmaz. 

Akgül, içi karanlıldaıan gözlerini yalvarırca· 
sına kaldırdı, arkadaıının gözleri içine bakarak içi
ni çektii ayaklarını onun ayaklarına uydurdu. 

- Kimi bekliyo~ıun? Tut~lmut o karıya bir 
kere; na.U kurtulur elınden. 8~mm Htbeyin de böy· 
le yapmadı mı ? Biıim Ufaklar lıtanbulun yoımaları· 
na dayanamıyorlar, İstanbul, ayartan memleket 1.. 

- Helirim dedi bana. 
- Güseyin de öyle demitti. 

Ama, o, yalan ıöylemeı hiç. 
- Hüseyin de ıöylemeıdi. 
- inanmıyorum. içim "Gelir" diyor. 
Arkadaıı kahkahalarla güldil. . 
- Ben görmedim; ama ıöyliiyorlar. lıtanbnl 

kadınlan can yakarlarmıı; bakıtlarile, fiilütlerile 
erkekleria akıllarım hatlarından alırlarmıf. 

Akgül, yine, kaynaıan deniıe baktı. Birbirini 
kovalıyan dalgalar, tok -.ıealer çıkararak kıyılara 
koşuyor, çarpıyordu. Dalgaların beyaı hatları, ufkun 
derbliğinde mayiJqen bakıılarına dojru koıup re• 
ı~·, birer yelkea ıtbl s5r.tlnlyordv, 

• 

Dalgalar, çılgın Atıklar gibi, kıyıların a-öiıilae 
atılmaktan uıandı, deniz durdu. 

Aktam, çivit renkli bir mavilikle çöküyordu. 
Gökle denizi ufuktaki koru mavi bir çizgi ikiye böl
mDtttt Sağdan ıoldan yelkenler görllndll, 

AkgtU, yine bnyük kayanın ucundaydı. Sol en· 
i[İnlerden kopup ielen yelkenler içinden Kara Kafu· 
lunkini arıyordu. -

Taka yelkeninin görünmeıi, ağaçların yeıillik· 
leri araıında bir neşe uyandırdı. 

- Geliyor. 
Bu kelime, aktiseda gibi, hir tepecikten öh11· 

rüne akıetti durdu ve nete haykırııları deniz kıyı
sına doğru akb. Yelken yakıaıtıkça yeşil yamaçlar• 
dan koıanlar çoğaldı. 

Akgül, kıyıya kadar inmedi; hem utanıyor, 
hem de korkuyordu, 

Küçük bir kayık, takadakileri karaya çıkardı. 
Kumlar üzerinde sarışıldı, öpüşüldü. 

Gemide bir tayfa eksikti; Akgülün yarı rel-
memitti. 

Ai[iillin arkadaıı da babasının boynuna atıldı. 
- Baba; Ali nerde ? 
Yatlı babanın yüzündeki çizgiler derinleşti; ba

kııları karanlıklaıtı. Dudaklarını ııırıyordu. Parmak
larını ıakalının araıında gezdirdi, başını kederle sal· 
ladı : 

- O kariyle evlendi. 
Akıtıl, arkadatının asık haşla, ellerini dizle

rine dayaya dayaya yürüyüşünü beğenmedi: kara 
haberler getirdiğini anladı, Birıey sormağa da ce· 
ıaret edemedi, Bakııtılar. 

Arkadaıı ıöyliyeceğini ıöylemiı, Akaül anlıya• 

- llrk111 vıı -

Bütün ömrünce ~ hem· bilinden bu da öyle o/4~ 
1
) 

şehri/eri gibi - bir türlü dü· Cevdet ,Al ~ '~ 

Çiçek Hırsızları ~ 
Başla rafı 1 de - 1 h ~' 

Atapark'a dikilen rjllerin be. tı ı.oak er el çok lası• ~~.· 1 

aırortamızı biru dıbı kaf_. ·1 

men hcpsial, bOytilc bir merale dlrıniş o'.acaktır. ~ 
va himmetle SayıQ Tıthıia Uzer Bu ve1 ile ile ortaok"1• \ ', 

kcncfüi temi• et•iş ve u•umu• rea rençlerimizia tayr• \ ~ 
x.vk ve ıetriııa batıılamıştır. Bal ratlJet göıtermelerial b.tırl• ,'•ı 
Lôyle ol11111a bile fıhıl hırsın Paraıütçülük ve pla.nöıcOll~ L' ~ 
harelcf!te gotirdi~i lmılaaı bir el dilerini bekliyor. Tayyar''

1 l..~I 
nuıl olur • parkın çiçekleriae mık, hem çolt ıerofJi bir ~ ~-
uı<ıoabilir. edinmek, hem de yüluek ~ ~ 

Böyle babialeri hop birlikte borouau yolc .. klerdı ö-'•ıııı' 
arır•lım v• tuta1ı .. 1 y omra Plajı 

o•d 
Geçen hıfta pazar 1 ıl ~ A!tıncı Tayyare 

Trabzonun fllnh ordumuza 
altıncı tan arcyi fle arm,taa ot· 
titiai öğrenip gö~ıil kabumıyaa 

banfi h"•f•ri vardır. 

Biz ıulb içia çalıııyoruı; fa· 

kat bayati bir aavatı kaybet••· 
•ek için de var rücümüıle ha· 
zırlaaaaalctao reri kalmıyoruz. Ge. 
lecek zaferler çelik kaaıtlarıa 
fölıeıi altında luzanılı.c.llr:tır. Bu 
bakımdan ıehirlerimiıia tayyare 
ahp orduya armıfan etmeleri her 
uman ıültr•Dla anılıeaktır. Tra\,. 
son altıncı tayyaresile ouaa llyık 

oldug-unu röateriyor. Fıılı:at bu 
yetme• ilk amıcımı:ı on t.yy1re 

ol•alrdır . Buoun için de Hava 
1.urumıuaa aev• ıeve yardıad• 

dıba ileri ııdeli•. Kuru•• 11•· 

vaaın elveriıli olmısmaaı11• r 'ıı 
Y .>mr Plajı açıldı. t' ' 

Biru kan dökücüliiil• ,ı '-1. 
mış olu bu tirin kıyı••• ~,. 
aakinleri, timdi, yapıeı '" 
Htlam aeyvaları balind• 
eıuler veriyorlar : Y•• ~O 
yapılmakta o 1 a a itO ı 
ok.al ve Halkavi bioaltrt ~ 
•iaıllerdir. AzımHn••1'" 

·Je" emelde meydaaa ıetir• 1, 
yeri de bu medeai vaııııt:lf 
biridir. Yomra müdüril. yo
ciıki reaç elemaalar v• i 
lar iyi çahııyorlar. Bir P1~ 
raya ~ir reı:inti y•P111 b.
aevkli bir gün reçlr111ık. "" 
bu hakikltı aalaaık fırııt ı 
recelr.tir. ç~1 

HaKKı rurı 
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Dünkü ve bugünkü köy 
~8rkiyeain kuvvet ve kıadret hrafıadan iıbar oluHıuı ve bu 

'lı ltöyl6ler, davl~t nüfuı~•.un ••yan~a ~ir~ktifıer 
1 

ver111iılerdir. 
\ •ıamını teılı:.ıl. ettıt~~- . Koy _ıbtıyar bey etleri aeçi• 
~ Caaalıuriyet devrınde lı:.01 lerıade ltoy halkındaa olup ta 
~ıea manevi ıalılıyeti baiı devlet ••rinde çaJıfmıt faal mil· 

~\'oudiyot ve varlıktır. tekait aevatıa da ba : uamaaı mem-
4-ri takıiaatıa baılanrıcı leket heaabına f .ıydaJı Htic ·ler 
01uıuıaa röre devlet teekıli· verecektir. Sıhbi bakımdan aıtaa 
kGyiia biriDci dene.de ehem- mficıdeleleri yurdua ber lıöıea:11 • 
\'e aevkii vardır. Kör dev de devam etmektedir. Havayi jf. 

biayHi ve temelidir. Bir ya- aat edea !>atalcJıldar kurutulmak. 
teaeli •• katlar lr.avvetli tadır. Hu köyde mektep davaaı 

"tla11ı toluraa bina o derece kalkınma p:illıaıa i, baııade ve 
\'e kuvvetli olu. Devri· •l•tmen kuraları açılarak köylere 

' ti köy ile eaki aaaaadıki yayılacak ötr.•tmenler yıtiıtiril· 
tıı... lraaıaJa çok biiyilk farklar •ektedir. Şehır ~· kaaaba ile köy 
,..,, araaı•da ltoyl.tDua kol11ylıltıa ıri 

t.kidea kö ve kö !Onla bir dip relebilaeai ve . •abaulüail pi. 
~ y _ _ 1 . Y•H ve pazar yerıno DAklcdebi! 
~.,.. Yoktu. ltoylilyu tr.hır ve •e•l i,.ia yolla- 1 L iL 
~d . Y • yapı masa ıı;a ıı;ın. 

a ot.a~aa balkı~ bad'.al ma harekctleri11in temelini teıkıl 
•rdı. Koylü keaclı keadı.. etaekle lıı. ir taraft .. k "y L 

" , l . O llaDUDU• 
Y yapamaztb. Köyila ıı erı• aun vordıı?"i ae!ahıyete İ•tinadea 

li~let aerlı:em ıehir ve ka· lı:ôylii yoilarıaı yapmaktadır. y •p
ı. Kiylbüa itleri bu va• •ata tlevam edcceldardir. Yur· 

•la rörüliirdü. Köy itl•riade dumu·ıu•. çok yerlerinde köylü. 
bir aöz aalıibi detıldi. Köy- lede fehır ve kaubalar araaında 

~teaeffiya• denile• bir zllm- telefon hatları, her köyde bir 
biiküa ve aufuıu altıadı telefoa makinHiaio buluaaaaı ve 

'r,,_caiı iti bu kaaaldaa yap- köy odaaıuda bulunacak. 
"eoh•riyetin_,• itli. Şehirde . 8~ aene hiiıı:Qmet kOylüye 

ıa: ld .. - i t vaaı aıkyaata tohumluk tevz.i et-,,... o at• zaaaa• ... oy • • •· . . 
· l b .J b' • 11 ve zıraat aiyaaotinin tatbik 

~- eıaır a ır, uaua wa ıe ar aahaaıne reıı· d'ı~ · b · 
""' • r 5 1 arız auıetto •balartiakı af HıH bir1H· aöriUmüttür B ı be b .... _ • · uaa a ra er 

~r ve bu . ~ur~Ue koy ye köylüye f "Çen Hne kurakıık yil-
ıtlare ediıırdı. Maddetu ıüadea ••haulu olmam••• aebe. 

~ b&riyetine malik idi. Fakat bile renlı mıkyı.ıta yemeklik ••· 
~ l.6yle tletildi. Bir köyll aar datıtılmııtır 
"-..,_• evleadirirkea Yeya in B• aureUe köylilmQz vaktı 
~•ya verirke• ... ttaka ı~a ~m~a·~tia ıirutıaı yapmıı ve 

~"l"-ber vermek aıcbariy•t.••· yu~u . g~l.muıtilr •. Bu aeae mahHI 
~Ve aıaaı• arzuH yerau ilaıdimwa fevkiade bir feyia ,,. 
~Q auvafakatı alaadıktaa ~reket araetmek tedir. Bu .. yede 
-.. ,. it rirOl&rdil. Servet, Mal, köylü bltün itlerini ıörf'Cak Y• 
~ f8famak hakları ba ı.üa- boıcua11 kelayea verebilrc~k ve 

idi. Köylüler ba ıllmreaia alacatıDJ ahcak ve •ühim ihtiyaç
çalııarlerdı. Ba rlln Cua- laraaı baıaraoak n karıılayıcalc-

lia kur.Iqu.du aoara flrk tır. lftc bu plia Ye aiyHıt milli 
llilletler araııada rıpta l.ikO•etimisia yarddaılara vaat 
dereeıde mlbia •Hki ettili fflari Yaktıada J•P••t ol 

•14utu ribi bal• ke•tli ma dutunu. ve yapmakt~ buluadatuna 
ı.... •tıaa, Haki•iyetiae malik canlı bar •~rett~ rodermektedir. "'t.: . . ttu aayededır kı köw v 1t • lll ·.-ıyetiae .. hiptir. Kı ... aıa . . . . . ı e ey 

te • • : • d f"ld' z.ıı. i acıl lflerıaı Ye ıbtiyaçlanaı .. ma-
-rı 8 1 lr. Y•N • · .J_ b L 

ta t •••- laOmete biltlir•ekte ve 
ıı. •aaaıa kalkalfbr. bikO••t llerbal iacl d L k 
~ı t 'b'-.J B L M'll t a ıoa &Of•• • 
'· . arı •-• Clyl& 1 e tadır. l..tikbaJde k- ı · 

lQ kalttd etti · kaa11ala . oy il arHıye, 
~lld' , . . 11 . aabıp olarak daha kuvvetli bula-

. ı keadıaı ıd.,• edea bar aabilmek •akaadile d J La 
1 L.!•tı · di Kır. 1 ·ı ev et a.uy il· 

"'tQ •aaevıye _ r. uJ • •• ye arHİ vermektedir. Yardan lıer 
"•t teıkılatın.&a bOyik tarafında tevıiat baıla•ııtır. 

ıia \Oe ıbemmiyeJ var.&ır, Gcslıceit yazı•ızda k6ylil He 
~ •dJI, iaziball, idari, i9timal bembal olmak Ye .&ertlerinl diale
._.;:•l, kültllr, bayındırlık, melı: ve baHaıaak Ye ltöylOlerle 

• yeai ba• laaıka bir ıelıirliler arasıada luırşılıitlı HY2'İ 
~:&fl~aıııtır. Köy .ia~ıli- ve dayaaıııraa c:!uygularııııa kuv. 
'll. ~il ıdare edecek ıbtıyar vetlenaıeaine yardım •ıkı1adile 
" rıae hakkı kaza Yerilmit• kurul•D aaJlı:evlerİ k.Öyatililk ko-

lieyyea bir miktara kad1r lunaa faaliyetleri baldr.Jnda • .ın. 
'•ı·uındaki alaeak vere- mat verilecek ve bu auretle Def· 

flanaı köydea uzak aab· riya ta tieva .. etlilecılt köylüleri
'• ritaeclea laey·et tara· aiz tea•ir oluaacaktır. 

..,,_, laalledit.ektedir. Köy.le AVUKAT 

.-~arı bulaamaktadır. Ve t··• Hamdi E.rıiiaey 
" ... ao.1ktar. 
~ ~da köylll buluaaakta 
ı.:. 1tleriai koauıup rörilı · 
~ Zitaat a11•leketi bulu· 

leketimizia bu bakıadea 
i iti• devlet ziraat kuru 
il •dilaiştir. Köylerimizde 
•ria olaea._ ber banfİ afat 
kiyıı, allkader ıubeleri 

•der etmea derlaal •a· 
....... -~ "••aru mıbıua ve mlte-

~·~~ril•ekte ve lıio ODI
~ •tıa lhıa relen t .. ir· 
~ •lttadır. Maaullab !tir 
" ~kuunda eyai ıeldlde 
~ lllGıteaool tedbirlerle fe

' lal alınmaktadır. Ebedi 
~ta loıa ç1ıditi proıramda 
~~ ...... aiyueti laükO.•· 
.'llllt ~ • l-.r itleriadı u iaem· 

. '"''•• plhıada yer alaak· 
~ Ptorramı barfiJH tatbik 
"'Ult Şeft•lı l .. ıt la6ı• 

ilan 
Trabzon Vıliyet Malı:amından : 

Kazancılar ııokııtıDda ııçılık
la ittitaJ eden Abiahali otlu Y •· 
kap tarafındH Belediye Zabıta 
aemur• Kiai .A.ıaaz balduada 
açalH hakaret davaaıadaa dolayı 
atlı f8feD Kininin aHtİ aubake
ıaeaİH dair Viliyet idare beye
tinoe Yet ilea karar auddei pbaı 

Y akubua balen l.ulundutu mabal
lia bilineme•eaiae binaen keadl
aiae teblit edilmemiı oldataııdaa 
eua aubakemeleri uıulu kanunu-
nun 35 inci ve laukuk uaulu ka· 
ıunuaua 1'1 icci aaddeleri mu· 
oibi•ce tarihi ilinden i\ibarea bir 
ay zarfında buluadufa yeri bildir
aediti takdirde aeakilr kararıa 

tıbUa ıdil•it Harilı bakıJıoafl 
Ula ohıayr, 

an beslemek karlı işdir 
Arı beslemek hem karlı, hem de eğlenceli 

bir iştir. İşi azdır, külfetli değildir, masrafı da 
hiçtir. Herkes bahçesinin bir tarafında bir iki 
kovan arı besleyebilir . Zahmetsizdir, hatta bu
nunla kadınlar daha iyi meşgul olabilir. Hiç ol
nıazsa evinin ihliyacı olan balı ve balmumunu 
ç:karmış olur, fazlasını da satar. 

İyi idare olunan, iyi bakılan bır kovandaa 
senede otuz okka bal almak işten bile değildir. 
Bu, az bir nimet midir? 

Bir köylü için arı beslemenin faydası yalnız 
bu değildir. Arılann en büyük hizmeti ağaçlara 
fazla meyva verdirmektir. Çünkü arılar bal top
lamak için çiçekten çiçeğe konarlar ve aldıkları 
tozları çiçeklere yayarlar. Bu suretle er kek dişi 
çiçeklerin aşılanmasına yardım ederler. Herkes 
bilir ki bir meyva, dişi ile erkek çiçeğin aşılan
masile meydana gelir. Dişisi aşılanmıyan her 
çiçek kabil değil meyva vermez meyva tutmaz. 
Mutlaka onu erkek çiçeğin aşılaması lazıldır. 
Ağaçlarda hem dişi hem de erkek çiçek vardır. 
Esen r üzglrlar, böcekler erkek çiçeğin tozunu 
dişinin üzerine düşürür ve bu suretle çiçekler 
aşılanmış olur. Bu vazifeyi arılar daha iyi yapar. 
Demekki arılar ağaçlara fazla meyva verdirmek 
için de faydalı imiş . 

Arı beslemek için kulldnacağınız kovanlar 
kütük olmamalı, bunların bir çok zararları var
dır. Biz yine bu gazetemizde o zararlan başka 

defa yazmış ve birer birer saymıştık. En iyi ye
ni usulde kovanlar kullanmaktır. Bu kovanlar 
bahalı değildir. Sadece tahtadan yapıldıkları 
için örneğini gören her köylü onu kendi de ya
pabilir. Ya çı.m veya ihlamur ağacından yapı
labilecek olan bu kovanların örneğini, bir eşini 
görmek kabildir. Merak edip etraftan sorarsa-
nız mutlaka o civarda bu kovanlardan kullanan 
hevesli çiftçiler 'bulabileceksiniz. Çünkü böyle 
meraklı ve işgilzar, becerikli çiftçilerimiz yok 
değildir. Şayet bulamazsamz, örneğini görmek 
için Ziraat dairesine müracaat edebilirsiniz . 

Ticaret etmek veya eğlenceli bir iş görmek 
maksadile arıcılığa heves edenler olmuştur. Bun
lar evvela bazı zorluklara rasladıklarından he
vesleri kırılmış ve bu işten hemen vaz geçiver· 
mişlerdir. 

Fakat her işte olduğu gibi arıcılıkta da en 
esaslı mes' ele işe yavaş yavaş başlamak ve işi 
kavradıkça ileri getirmek yolunu bilmektir . 
Onun için herhalde bir iki kovanla işe başla
malı ve oradan alınacak tecrübeye göre kovan
ların miktarını çoğaltmalıdır. İşe azdan başlB:
mak şartile muvaffak olmamak imkansızdır. Ya· 
panlar, muvaffak olanlar nas.I yapiyor, nasıl 
oluyor ? . Gazetemiz bu gılavuzluğu da yapa
caktır. 

Kazım BULUTAY 

icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden i 

Huıasf Muhasebenin Muhittin m•lı•llııi geni ıolcalc
Jalıi 31 No la m11;aıasının 6ir seaeli/c Hbik lcor 6etlı
li ola• (55) lira iia.erintlen 11 fİill mitltl•tl• •rtırm•i• 
,ılca,./mııtır. Mat1alc.lcııt tenciııatı (413) lcar•Jlur. 6-7-919 
tarilain• ıatan '•rıem6e günü saat 15 tle Vil•g•t n1alca· 
mı118 l•1'la11•calc 0/1111 Daimi Enci1111n'• ih.l11i ,.,,. 
lGc•itır. Jıtıklilıri1t iıtcü•ıac •ir•ct1ılltrı! 1-

nt 

Vağlor1mız niçin bozuluyor? 
Bizde, h,,r tarafta Tereyağı "sadeyağ,, iki 

tnrlü yapılır : Ya 5fitte-. veya yoğurttan . 
Sütü tenekelere koyar, bekletiriz, bir az 

ekşidikten sonra yayıkta döveriı veyahut doğ-
rudan doğruya yayığa yoğurt koyar çalkarız, 
yağ yaparız. 

Fakat bu iki usulle e1de edilen yağ nefis 
olmaz, içinde ayran fazla kalır, uzun ~aman da
yanamaz, çabuk bozulur. Onun içindir ki vila
yetimizin meşhur yağları bu yüzden şöhret ve 
rağbetini kaybediyer. Halbuki bizim sütlerimiz
den yapılan yağın gayet latif bir kokusu ve lez
zeti vardır. Ne kadar yazık ki yağlarımız bu 
kokuyu ve lezzeti muhafaza edemiyor. Neden? 
Çünkü yukarıda dediğimiz gibi, yoğurttan veya 
ekşimiş ıütten yapılıyor da onun için . . 

Her halde yağlarımızın nt:f asetini ve şöhre
tini muhafaza etmek istiyorsak onları başka su
retle yapmıya çalışmalıyız. Onun da ne olduğu· 
nu hemen hepiniz bilir siniz : Kaymaktan yağ 
yapmak .. 

Nitekim kaymaktan yapılan yağlar hem u
zun zaman, bozul.nadan dayanır, nefis olur ve 
hem de sütten ve yoğurttan yapilan yağdan 
daha faıla yağ ~ide edilir. Köylümüz bunun ak-
sini iddia eder: - Arkası var. 

Orman emvali sot'ş te~ndidi 
T rabıon Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Ciıul M3 D3 Kilo 1ralıetn111•,. ••lıit flg•tı 
ı;," l:u .. u.ş 

latlin 110 295 1 90 
1 - Tr116%0 ı Vi lchttinin M•çlt.a ltasuı dnlaili11Je 

P•r•a11 ojl• O'nta11ıntla11 11 O - 29.5 M3 milcdar11ula lce
r••lelli •atıı• çılcc:rdmııtır. 

2 - Satıı ~3-- 6 -939 tarihintlnı itih•r~n ora ıün 
•atlJ•tl• teffttlit •tlilmi,tiT. Vir onuncu günün •ar:• ol'"' 
3 tem••• 939 11ıu11rtcul gıinü suat ( 11/) de Tra6son Or
••11 Çıetrı• Miitlıirlüğd tlairHinde artırma ilı gapıla
c•lctır. 

3 - Bılıer metrı milcdbının mul.anunın fi9atı ilet 
lira lloi••n lcur•ıtıır. 

4 - Ş•rtntı'fl• '" mai11t1elınam• ''oj•lıri Tra6~011 
Ormaa Ç••irt• Mi1tliirlüidntl~re 11lı11ır. 

j - Muflalclc•t te111in•t (2') liraJır. 
6 Satrı •m•midir. 

Orman emvali satış temdidi 
Trabzon Orman Çevirge Mndürlütünden 
Cinıi Hac , ı KıntıJI Kilo Maham111en •ıılıit figatı 

lir• Kurrı$ 
lt1Ji11 oclunıı 500 O 0,5 

Trabıo11 Vilagıtinin Mtıçlc• 1c ... ,, rJalıilinde Ba.la
laor orma11ınd•11 Beıgüı lcental mikdarınca /c,,ııtılilc ı•
tııa çılcarılmrştır. 

2 - Satış 23 - 6 - 939 tarihinJe11 iti6are11 on 1i11 
111üdtlell• temcit eJilmiştir. V• onanc• 1i111i11 sona o/•11 
J l••m•s 939 pczart•ıi gıi11ü .. at (Ti) de Tra6••'ft •r
man Ç•t1irıc UüJürliiiü dair•ıinde •rt·;-!"a il• *•pılac•lctır. 

J - Beher lcıntalinin maltamm•~""/igatı 611 lcuruştıır. 
4 - Ş.ırtna111e •• malcav.t•na1111 proj•l•ri Tra6son 

•rm•• Ç~•irge Mütlirliiiintl•11 alı11ır. 
S - Mut1alık~t t•mi11at /,ir lire 18 lar •ııt•r. 
6 - Satıı •m•mldir. 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Viliyet Daimi Encümeninden : 
Memlılcıt J.astanuirain 939 yılı ihtigacı olıın 12 /c11. 

lım evralcı mathuasının rnulıamm11n bedali olan ( 2 JO ) 
lira ıinrintl•11 21 gin miiddtttl• açık t!lcıiltm•i• lconrıl-
11111ıt111. Maoalc.ot teminatı JS li1a ( 75) lc.uraıtur. 73.7.939 
tarihine Ç11tan perıembe günü saat 15 ti• eiltiget malca • 
mında ıo,la••c•lı olen daimi 11nciim11nde ilıal11sl gapıl•: 
caitır. lıtJılil11in nuıvalcluıt tımınııtlcrilı meıi.U ııin "' 
!I!~!! ~!!~iM ., .... clırı, ~4=i8=-l~l 

• 



Kira artırması ilan 
,elediye Encümeninden : Maçlı:a 1cr1 dairesinden : 

Açık artırma ile paraya çevrie
.emer/caga lctınita mefJlciinde kain Beled(:;eye ait 21 • cek gayrlmeaklün ne olduğu: 

lı deniz lıamamııun bir senelilc icarı 78 gün müdded- Tnpunun teşrinisani 930 tarih 

açık artıma;a /conalmaıtfJr. ve 98 No da kayıtlı mılumulhudut 

Artırma 11- Temmaz- 939 salı günii saat 14 de ic· fındık bıbçe9i. 
Gayri menkuHın bulunduğu mevkl, 

"' o'un•caiından ttıUplerin ayni gün lll! saattıı encüme- mahalleıi, eokağı, numarası : 

tte m1racaaatları ildn olanur. 24-28-1-5 Olau köyü.ıde bir bap faıı . 

Yeniyol 

P k 1 
dıldılt bahçesinin dörtte bir hiHt!Iİ 

ar e yo yaptır1lacok takdir olnnaıı kıymet: 
lk.i yüz liradır. LEVLi· NEHARi 

Belediye Encümeninden : Artırmanın yapılacağı yer, gün, ıaat 
Beledi!Je Daireıi garp köşesinden sinema binası Şırtnamenin açılt buluadu~u 

1 22-5.939 dan muteber olmak üze 
önünt! kadar o an sahanın parke ile tefrişi ( 15) tün 
müddetle açık tlcsiltmeg" e lcouu/muştur. re artırma günü 7 Temmuz 939 

Elcsiltm~ 4 Temmuı 939 salı giinü saat 14 de icra 
Cuma günü ıaat 14 dedir. 

ı - ltbu gayrimenkulftn ırrtırma 
o'un;,c-ığından ta/ipluin agni gün 'Cif! saatta Encümene p.rlanmesı 22 5.939 taribi.o.deultiba-

mürneaat/arı ild" olanur. 24 -28- ı-5 reıı 9J9-97 No. Ue Mııçka icra 
dalreMinin muayyen ııumara-

Evra ki matbua eksl.ltmes·ı ıında herkesin ~orebllmesi için a-
çıktır. İilııda yazılı olandan fazla 
maltlmat almak isteyenler. i11bu eart-

Vilayet Daimi Encümeninden : nameye 939.91 dosya numarası ue 
memuriyetimh:e muracaat etmelidir 

Hususi muhasebt1tin 939 yılı ihtıyacı o 'an ( j.f.) ka 2 • Artırmaya lştirlk için yukarda 

l le L fı b J l / ( 1 00 ) yasılı kıymetin yüzde yedibuçuk tm HJTa ı mat"•-ısının mu tımmen ta'! i o an 4 nısbeUnde pdy nva milll bir bllll· 

lira üzerintltn 21 tün müddetle açılc. eksiltmeye konul- kanın teminat mektubunu tevdi ede 
cekUr· (l<ı4) 

maıtar. MufJalc.lcat teminatı ( J05) lirodtT. 13 7-939 tari- s . İpotek ıahlbl alacaklılarla diğer 
laine çatan perıembe fÜrti saat 15 de vilayet makamında alakadarların ve irtifak hakkı eahıp 

lerlni• gayrimekul 11;ı;erindek.1 hak
fop/anac•/c olan Jimi encümende ilt.alesi !Japılacaktrr. larını hususile faiz ve maımıta dair 

Nümune (le şartnamesini görmek istigen/erin her gün en· olan idrlialaruı.ı işbu UAa tarihiuden 
itibaren ylrmi gün lçiııde evrak! 

cümen le.alemine fit talip o/arıların muvakkat teminatlG- müsbltelerile birlikte memuriyeti 

İhzari 
lstanbul Galata P. K 1330 

Fransızca Kurlan 

on beş güıı daha temdit ve on beşinci 
gün11 ayni ııııatta 

yapılacak al'tırmada, bedell 11atış iste
yenin alacağına rüçhanı olan diğer 

alar.alı:lıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alaeakları mecmuundan fazla 
ya çıkmak şnrUle,, en çok artırana 
ihale edilir. B!lyl11 bir bedel elde 
edilmer:ııe lhale yapılamu:. Ve aatıo I 
Webi dtışer. 

ri/e mezfcar fÜll 91!! s-ıalta encümene müraca~t/arı. 24 28-1-5_ mlze blldirmeleri icap eder. .Aksi 6 • Gayri menkul kendishıe ihale 
halde hakları tapu alcllile sabit olunan kimse derhal nya verilen 

Slg"" ır etı• eksı•ıtmesı• olmadkıça satış bedelinin payla11wıı- mühlet içinde parayı vermezse Uıale 
11ından hariç kalırlar. kararı fesholunarak kendlslndon evvel 

Erzincan Askeri Satın Alma Kom. Bşk. dan . :,Aıc 0e~!~~~ıre0aı~~rr:!: a;;:~::1aa~:eı1zt ?ı~~ğ~k tb~~~fie b~fı:ğakı~:;1a~~~~1~ 
okumut ve l11zumlu malılmat a i mıe b 1 h b ü 1 - Trabzon GtırniztJn•nan AıYustos 939 dan Ha- v .. ya u unmaıııa emen on eş g n • k ve bunları temamen kabul etmlo mtıddetle artırmaya çıkarılıp en çok 

siran 940 sonuna icatlar ihtiyacı için 54,000 ilo sı;ır ad n itibar olunurlar. artırana ihale edilir. 1ki ihale ara 

le I l·ı le / l 5 • Tayin edilen zamanda gayri k eti opa ı 6"r eti e si tmeqe kona muştur. menkul ttç defa tağrıldıktan sonrıt ınndakl far ve geçen günler içinde 
2 - Tala11tini 6ttl'1i 10800 lira, ille teminatı da en çok artırana ihaıe edihr. Ancak yüzde beşden hesap olunar.ak faiz 

artırma bedeli muhammen kıymetin Te diğer za·arlar ayrıca hükme 
81 O /iraJır. Jüzde ye tınlı beşini bulmaz ve_ya hacet kalmaksızın memurıyetlm lz~e 

J - Elc.ıiltme~i 7 Temmrız 939 Cuma gri nü saat 11tı11 iııteyenln al:ıeağınıı ruchanl olan alıcıdan tahıil olunur· madde (18S) 
diı1. J --'-lil b • p da '- -d 1 Gaymenkullerin yukarıda gösterilen 

1 S tlı Ersin can Satın Alma Komis_qonanda _uapı lacalctır. &er a ae&& ar u.unu "" e 
bunların o gayri menkul ile temin 7 7 939 tarihinde Maçka İcra 

ti - Şartnamesi oe etJsafı Kolordunun tekmil ıar- edilmiş alacaklaruı mecmuundan memurluğu odaaında. işbıı ve gıı.-
ni~onlarında mı•cuttar "' aynıdır; her yerde her giin fazlaya çıkmazsa en çok arlıranın terilen artırma prtnameeiııde eatıla-

taahh11dl1 baki kalmak 11r:ere artırma cağı ili\n olunur. 
ıöriilebilir . L;;;=:::==~=----- _ _ 

5 - istekliler tele.lif mektuplarım elcsiltmt! sa atın- ~ ~~~~--raJiilfR}JlilS&IMI~ 
Jan bir satıl lt1'1el Komisgon Başlc.anlr;ına ıvermiı "eya 1 s t 1 k E a 
post• ile aynı saatta Komisyonda 6ıılanclurulmuş olac ıktır. ~ a 1 V 1 

2~-28-1-5 ~ ~ 

Arpa eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

Tanzifat hagvanl11rının senelilc. ihti9acı 
kilo arpanın mubayaası ( l ') gün müdJetle 
me;e lconulmu#ar. 

o1an (4320) 
açık eksilt-

Elcıiltme ti Temmuz 939 Salı tünü saat 14 de icra 
olanacajındtın taliplerin 11gnı ıü.n oe 
muracaatltırı il•n olanar. 

stıatta encümene 
24 . 28-1-5 

Koyun eti eksiltmesi 

Uzansolcalcta ct1.dde üzerinde kain altında iki 1 
maja%a, sahrinci 'Ut! Değirmendtre suyu içinde ü; ~ 
le.atlı lc.argir bir e'O sahibinin lstanbula na/eli müna- i 
sebetile satılacaktır. Konuşmak fle almak istigenler 
matbaamı%a maracaat etmelidirler. 10 - 10 

~~NMi~~~~~-ıt 

Havidir. 

Erzincan Askeri Satın Alma Kom. Bşk. dan 
1 - Trabzon Hastanesinin Ağastos 939 dan Ha 

slran 9'0 sonuna /c.atlar ihtiyacı için 1/500 lcilo lcogan 
ıtl ·~•le elcsiltmege konulmu,tar. 

Vatandaş 

Kızı laya 
Akarat icar arhrması 

2 - Tahmini bedeli 1575 lira, ille teminatı da 118 
lira 13 lcar•ıtar . 

3 ·- Eksiltmesi 7 Temmuz 939 Cıımtı tünü s11at 
16 i.o Erzi11cantlt• Satın Alnea Komisyonunda yopılacalctır, 

ti - Şartnamesi '" etısafı Kolordunan telcmil ıar
ai!o~lı1rı11J11 mefJcrılt•r ve aynıdır; lıer yerde laer tün 
ıoraldilir. 

5 - lst11lcliler ilaale gün vt saatında ille temintıt 
mafc6a%larile Kornisqontla bulunmaları . 24-28 - 1 - 5 

Yardımı 

Elbise ve ayakkabı eksiltmesi 
T rabz.on Maarif Müdürlüğünden : 

1 - Btş~~~ıizü E~i~mtn için Ytı_!tırılacalc olan •ı•ğula müfredatı yazılı mel/Jusat 
22-6-939 tarıhııadın ıtıba.ren 15 gun müJdetle a~ılc elcıiltmege Jconalmuştur. 

Cinsi Mılctları Muhammen fiyatı Tut11rı Teminat 
Lire K. Lira 'K. Lira K. 

Harici clbi11 100 --;J - iJöô - 97 50 
lı el6isesi 100 3 80 380 28 50 
Ç•p•la 60 2 50 150 10 25 
/ılıarpln 1 Oô 4 25 ~25 31 88 
Gö,,dılı 7 5 1 20 90 6 7 5 

2 - Şart11a,.11i ntr tün Maarif llüdürlüjii dalre!lnJı ıörülebillr. 
J - Elcsiltme 7-7-939 tarihini! rtutlaJart Cama ıünii ıaat 14 dı Maarif Mü-

Semti No. 

lskerader poşeı U.ı.un S. 1 ı J 

•• •• 
•• •• 
•• •• 
/skender paş'I 
dan caddesi 

.. •• 

M•g 

273 
275 
277 

8 
'0 

.. ,. 12 
lskender Pı Kun-

Muhammen b~del 
l. K. 

Dükkan 100 
ti 100 

•• 100 
•• 80 

Ma;aza 175 
.. 100 
•• 150 

duracılar C. 30 
Aga/ilbo Erzurum C. 371 
Dibaihane Hükümet c.9 

Kô.rtir bina 400 
Kiirgir od~ bahçe 80 

lskender PaşQ. 
Çömlelcci 
lspender paşa 

16 

Dülcl:ô.n 30 

.. 40 

Mtgtlaa C. 2 Tütün lcalübe 120 
.. •. 2-1 .. •• 126 

Hal binaıı içind~ 6 tlüklcan 50 
.. .. •• 7 .. so 
•• ,, .. 8 ,; 50 .. ,, 9 •. 50 
.. •• ., 10 .. "o 
Belediye Encümeninden : 

Teminatı 
l. 
7 
7 
7 
6 

13 
7 

10 

30 
6 
2 

3 

9 
9 
j 

3 
J 
J 
J 

moı1•· 
.k 

50 
50 
50 

Jıi rlıild tlairesintle müte~elckil lcomiıgonca gaprlaetıit,,. 
4 - Muf1alc.kat teminat milcdt:Jrı he' moJde ltiıail1tda ıösterllmiştir. 
5 - lıtılcliler tiearet otlıuınea lcayıdlı oldujana liaff l>ılı~ t8stetieı:elcle1dir. 

pi 
~ . Yukard~ meT:ki fit muh'lmrnen ~eclt!lleri 11a•ılı BeleJ.iq~ alcarotıJtfl iri' 

muddetı olan hır ay tar/ında. lcimte talıp cılc.madıj11ıd•n medur 11lcaNıtıt1 b 
lik icarlarının grnitlen t1e onselcia ıün müddetle •ıık artırmagıı lconu/mıııttıf· l 6 - /stelc.lilır 2490 num1Jr11lı kanann11 15 inci ma.dtlesi altfcdm111a göre mtıfJalc.lcat 

ft,,.lftef molcbazl•rı '" melctaplorını eluiltmegı baılancotlart bir saat ıvvıllirae kaJtıf 
l••rti tdffsi •• ılcılmt •••tltt'• lcııniıgon• ı•ıı• •dıcıilftdlt, 14-28-1-$ 

Artırma 11 Temmuz 939 Salı günü icra ol•nacolından tsli6lllıtitı 'j~8 
dı '"'' 14 tle Be!edlyı Enci.mı,.ine 111ür•oa•tlcrı il4n ofun•r. 28-1.-

~ 
~u 


