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Ağaçvesüs1 

Bu yazımızda ağacın sa· I 
nayidcki kıymet ve dt'.ğeri- l 
ne t e m a s etmiyecegiz. Bt:l 
de ihtiyaçJarı karşısında 
ra Bc:Jediyece yapıJmasına 
bugün için imkan görülemı 
yen işlerde ağacın büyük ro 
1ü olduğundan bahsedeceğiz. 

Ağaç, memleketin um· 
ran hayatında büyük· ve mü· 
him vazıfeler gören süsleyi
ci, en kıymeth maddelc::rdcn 
b~ndir. tabiat sevgisinin en 

ca:ı:ip zevkini yaşatan bir eş 
yadır. Ooun yerinde süsle
yıp yarattığı gönül alıcı, be
dıi manzarayı hiç bir eşya 
temin edemez. Onun tabıi 

mekinı olacak yeri binlerce 
lira sarfile çalan bir bina, 
çıplak baılar iibi kel kalır. 

Aaaç memleketin güzel
liğını tamamlıyan, taravetı
nı yaşatan saçıdır. Onu ya!· 
nız uzakta veya şehre yakın 
yerlerde göz kuvvetındeo 

ıatifedeyc çalışarak görmek, 
iörcbılmek ~af ı ve tatminkar 
bır zevk olamaz. 

.Bılbaı.sa ıymara muhtaç 
bir şehrın ve ıçınde yaşıyan
Jarıoın oua ıtıtıyacı çoktur. 
Ş~hru.uız.ın köşe ve buccagın· 
<l• ıeneltrdcn beri çıplak 
ve metruk bır halde ıı.aJ.an 

ve daıma iÖZ önünde duran 
araaları üzcrınd.e neler dü 

ŞÜDüluyor ve ntl\!r du~ünü· 
lebilir. lieledıycmi:ıuı dar 
bütçtsHe el uzatamadıgı hi
zumtu işlen vardır. ve sonra 
buıünkü memnunıyetbahf 
faa.ııyetın bu ııtcr üzcrınde 
imkanlar yaratacağına ına 
nıyoruz, 

Ancak ıehrın yüı.üaü kir 
lcten mesela; mclruk bar we 
zarlı il veya . mcv .LUbahııolan 

• arsalar v c: bır kı:mn ka~ 'ıar, 

halile bırak.ılmA.malıdır. 
lskciedcn çıkan bır yolcu, 

çömtekçı o teUerıoın harabe 
bahnde çıplak kalmış, alt 
aıuıım!arını ıörmekten hoş 

lanma:z; ve 'e.tırın ıüı ve u::
llllzhii haJduoaa.ıu ılk ınti
baı çuk tena olur. Uabak
hanedc metruk mezarlık üze· 
ruıde naıd bır tcsııat yapı
labılir, şchrın bünycıtındc 
bir yara kabugu halınde ka
lan ou yerde ne &ibı bır de
iııaklık y apılıııaıı alda gehr ( 
Y•lle 1Jabakhane köprüsünün 
Cc~up kıımındakı laşe y~-

.. taaı balıne ielen •natarda 
~ ne yapıla.bılır ( 

Metruk aldık.açtı mezar
lığı, bır ccıet gıbı ortada 
Yatar · durur . 

liuraları ağaçlı1ndırarak 
Çöp mahalli olmaktan kur
tarmak hem sıhhi bakımdan 
faydalı ve hem de şehri süs
lemek D.oktaıından mutlaka 
bir yenibk olur. 

Evkafa, belediyeye ait 
metruk meı.arlık ve arsaıar 
aiaçlaııdırılabilir ve külfetli 
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icra Vekilleri Heyeti 
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çti maında .. 
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, Uın~mi . Meclis~ 
Umumi meclis eve/ki gut 

' öğh den sonra Cumhur r: 
' Halk Partisi binDsındakı. ç · 

. . d Va 'ırnıı 
/işma dalfeS/11 e ı1· ·yase Osman Sabri fld,ıfın rı 

Ankma ; ? ( A . ~ ) -::- 1 bıitç•si müzr~lcert.\ ne b 'şla- ma,alı mi. i ko,un •mı /c.a . tarih 'nd"' 11üh,. k_ fostilcd ile.- altmda toplanmış ved;,~:i 
icra Vekdlerı heyde aun l "11ştcr. A 'ır:r z ''" rrtdıı m 1ll i nanunun tatbıki ıkinci m d- ti•an eılem ş o"1ıak/a sözü namr>de mt!vcut na 
S'lot I 5.30 d:ı Boşvelrci/Pfte ko·unma /w,ıu.,unurı t ıthik ı ı·şıı·r 
B k ., D R ~ k s d ,_ I der;in;,,. saralı tı dJ ife ~ınd ! O ' Çerı kanu -ı u.. bu turiht f'n müz kere eyıem . n~ve ·ı r. ~ıt 'llJ a TnP11"'iine "'0 ulm un<ı k r ,. 1' f 
mın rigcısetınde bir toplarıtı · ar tıtrm ştir. { g, s·•P.kaletten İcr ı V ki ni he ıı ti,.,ce k..ı- itib , .... " tatbikine b:ışlandığı er 1 I eınuru 
t/<'pr11ak 1940 m1/i sr-nesi ft>h!iğ edilmiştir:; 37BıJ 1111 _ l t ı rıe 79-1-910 ·ıA Tahsil kontro nı d 

F . O V.. yra, ~e,,, '711Ş h a' an ro u·ıub-. 1. 1 ::~~:;i ~:~:~o~~::ıii~e ::1. 
• . aşı otuz beş liraya çıkarı. 

mıştır. 

Finler büyük muvaffakiyet kazanmış: Vekalet r:!::e alı~·-~ 
Dağbaşı nahiyesi ınüdu;u 

Bir Sovyet fırkası temamen imha edildi y~rine eski nahi~e 01!:~:~ 
rınden erkek or 8 

w 

1 Ank·
1
,.,, 20 ( A. A.) ·- iölüntin doğu ş:mnlinde çn< On ~r-k.ir.in~; Socne~ fı:kası l 'sir r.di/mfş bu 'rırımalttaclır. muhasibi . 1H~lil Sa:c~~!ı~ 

DJnkü Fınlandiqo resmi b1ıyük bir mu•ıu//.ılciıut k t m nt .. rJ trn lı ı rdılmış O'l Fırbn1n bıitıin harp /eti'"· tayın ~dı mış ve .. 
t~blijfode, finluin l •dota ınndılclrın hi/dirı m,.J.:fn/r <:~le ,,. hfrı S?1ıJ"t Ö mıiş Tırua1 %•'711 Fınlni·• ,./, rı, ~-cm;şı;, memniyetine gitmışbı:.:_.----~-~-----..;______ - -·- - - --.. --

Finlandiyada 5 s ı İyiye, güzele.doğruya, 
~~ 

~~~~~~~~~~il~k! 145 Halkodası açılacak H:lş~:~~;~!,~i~;;, ~~~?~?,~de~k~ 
A 11kara 20 ( A A ) - o 

25 Şahat 940 Pazar gü bulundııkları yerde halkevleri- kaynaşma ve savdş1n11zm yetin yeni kölıp/arma . Fınlarıdiqrıda /c ı z ve erlcelc · d b k ~ hesız 
nü yur umuzun •r ço ye- nin vazifelerini görecek birer 79 Mavısı gibidir. Bundan mek .. Vazifemiz şup · . 

o
1
mak üzere .IJoşfa,., do~uz · d 'd 145 h lk d d k l • F k t hepı· rıo e yenı en a o a- kültür yuvası ır, in i ap iıl- 8 yıl önce yurdun 10 - 15 çok çetindir. a a 

ile on yedi arasında olan st açılacaktır. Ayni zamanda kiistioü yayacak milli mef · vilayet merkezind ! acil an miz ü ~erimize düşeni yapar 
l•kriben ~üzellı bin çocuk bu güne tesadüf eden halk- küre vo iman ocağıdır. halkevlerinin sayısı bugün sak; şuur/8, ferağatle: j:~i 
1çin bir nevı sP/erbulilc ilan evleri yıl dönümü münase- Bu sene için vilayetimiz da- ( .5T8) i bulmuştur. mada.ı ça/Jsırsak çetm g 
t!dilmıştir. B' çocuklar ve betile tez.ahurat yapılacak, hilinde yalnız Vakfikebirde 

19 
Şubat başlangıç gü çabuk yenebiliriz. 

gençler ziraatla meşhul o 'a· temsil, konser, konferanslar Halkodası açılacaktır. Di- . rddaşa 
c .ıJc.lardır. verildikten başka spor mü ğ.:r halkevl~ri fUkarıda kay- nüdür. Başlangıç her y!I B ilmeyen bir Y~ b ·ıe 

Mahmut Muammer 
Değerli ve çalıtkan Be· 

lediye reisimiz Mahmut Mu· 
ammer yarım bıyık hususi 
işleri için ve bir kaç güne 
mahsus olmak üzere evvelki 
gün giresuoa gitmiştir. 

Hızırbey camiine 

su getiriliyor 
Evelce Hızırbey mahalle

si camiine kindinardan ge
tirtilen suyun yolu bozulmuş 
ve cami aylardan beri susuz 
kalmıştı , Atapark önünden 
mezkür camie kadar bozulan 
yol şimdi Bele.diye tarafın
dan yaptırılmaktadır. 

Bozuk yollar 
yapıhyor 

İçme suyu tesisatı mü
nascbetile şehrimiz dahilin
de açılan yollardan bozuk 
kalmı~ kısımlar yapılmakta· 
dır. 

bir masrafı da icap ettirmez 
ve eşhasa ait olanları da 
teşvık, iykaz ve olmadığı 

takdirde kanun yolile ağaç
landırılır. 

Boyanın ehemmiyetsiz 
masraflarla kapadığı ayıplar 
gibi, aiaçların da şehir için
deki kirli tarafları hem is
tifadeli olarak aydınlabp, 

süsliyeceğine şüphe edilme · 
melidir. 

Cemal Rıza Çl/'lllR 

sabakaları ve milli oyunlar dettiğimiz veçhile tamamile biraz daha serpilerek, can tek h.uf öğretmenin ~u 
I k d d . . . . d huzuru tertip edilecektir. tatbik edilecek ttnara evam e ıyor. verec gı vıc an ki 

zengın ve k d . v v e 
Halkevleri gerek uru· dünyanm en enn k 

-~~~E-t:me~~ luşlarındaki yüksek ülkü, rile bir tutarak çalışm~ 
gerek bugüne kadar gör bizi milli murada erdirece 

~4..:Y.~ 
-'--~~-~----

Cemal lfflRllHflN 
Açılıı töre1aine 25 Şubat 

Pazar günü saat 15 de An 
kara radyoıunda..ı Cumhu
riyet Halk partisi genel baş
kan vekili muhterem başve-
kilimiz doktor Refik Say
damın bir nut"u ile başla · 
nacaktır. 

V i 1 a ye t i m i z Parti 
teıkiliti de bu büyük gün 
için icap eden kutlama ted· 
birlerini almış ve Halkevle-
rinde lazimgelen hazırlıklar 
yapılmııtır. 

Talimatnamesinde ya zıh 
olduiu veçhile Halkodaları1 

çok istfadeli programlarile 
kutlama işine katılacaklar
dır. Vakfikebirde açılacak 
balkodasmın açılış törenine 
iştirak için Parti vilayet ida · 
re hcyerince üç arkadaş ay
rılmıştır. Bunlar da vilavet 
idare heyeti azasından iş 
bölümü itibarile halkevlcri 
v"! Halkodaları mesaısım 
tetkike memur avukat Ce
mal Karahan ve neşriyat iş
leri Bürosuna bakan dava 
vekili Teu 1 Üner ve vila
yet idarr hl~eyeti başkatibi 
Cemal T Çınardır. 

. ık sık Halkevlennde s 
dükleri i~·/er bakımmdan tir. 
inkılap tarihi:nizde çıdden 
önemlı bir yer tıllrlar. C. . b ' ·mizi ta toplana/Jm! Bır !fi , 

H. P. nin milletin halcıki 
ıhlJyaç ve şaıtı.,11ndan ilham 
al:.Jrak meydllna koyduğu 
p ensiplerin gözle görülür 
elle tutulur haı'e gelmeleri 
ni Halkc.vleri sag/Jyacak ve 
besliyecektir. Temelsiz, harç 
sız b.r yapmm ömrıi az 
o lur. BiL. ınkılabımızm teme 
/ini tükenmez istiklal arsa· 
sma perçinledik. Bu yapı· 
nın harcı kültürdür. Dava 
mlZ çok sarihtir: Türk özü 
nü kaplıyan bütün tozlan 

/ıyaıım. 
myalım ve tamam k bu 
Tek başına yaşama 

k m e devirde arfl 
bile har 

cleni olm/yanl~rı!'ş !'mitin 
cı derjildir. /'IJJ//! e 'aksek 
Halkevler/ne o/an Y, 

k b . .. nek o sun . 
ala alan ıze or lk . in. 
· H lk .. d ha ıç a /Çtn e. a· . ,·z . , ırtm 
ha k a beraber··. ' b. ·miz 

. . h . ıı ırı hep1n~ız, f pım bu .. 
içini. » Düstur~mu;ikretirı 

Bugün. Tevfık h'ç 
t . den ı 

şu söz'eri kuvve m . 
mi.:;tır: 

bir şfy kaybetme • 

Her uzvu girdibadı hayiçle sarsılan 
zaman 

Bir neslin oğlusun: bunu yôdet zaman 

Asrın unutma barikalar a srı feyzidir: 

H ' ld d b' b· .. 1 devrilir. er yı ırım a ır gece. ır go ge 

U - d ·d· d .. .. b 1 koş atı!. bağır: 
graş, ı ın . uşun, ara, u , ' d 

Durmeık zamanı geçti çalışmak zornonı ır. 

Yübelmelı, dokunmalı alnın 5crnalara. 

Ve Namık Kemal'in bir mısrağı 
1 k h·zrnetten. 

Usanmaz kendini insan bilenler hol 0 1 

.. y .. nı· 
Halkevlecinin eskil~r;oin yıldön~müoUb'le:tıİŞ 

!erinin açıl1şını kutlarken enerjimizı de 
1 

oluyoruz .. 
HakKı TuncaY 
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1 Hava Kurumunun 16 mcı yıl dö IDOGDUYÇA •• umu •• Doğu Röportajları 

Doğuda Kültür 
Um an hare e 

Ka n 
mamları 

/(adın hamamlarının. .. 
Belediye müfettişleri veya 
zabıta memur/an tarafrndaD 
teftişine imkfın olmadığın
dan lstanbul belediyesi, 
bu bapta çok pratık bir 
karar vermiş ve tatbikata 
b~şlamıştır. 

Karara göre. Bu vaııfe 
belediyelerde esasen istih · 
d' m olunan Ebelere. teftiş 
ve mürakabe salahiyeti ve· 
rilmek suretile ifa ettirile
cektir. 

lstanbul Belediyesi la· 
raftndlln 11/ınıın bu orijinal 
tedbiri alkışlarken Beledi· 
yem izin de bundan istifa
de etmesini bekleriz. 

Trabzon gibi henüz bi
nalarrnda Banyo tertibatı 

bulunmayan bir şehır için 
h~mamların ehemmiyeti bü· 
yüktür. Buralara gösterilen 
rağbet derecesine göre ya· 
pılacak sıhhi teftişler ve 
Beledi kontroller. şüphesiz 
l1yni nisbette geniş bir kıy 
met ifade edecektir. 

Kadın hamamlarımız 

hakkında. çocukluğumuzdan 
bulunduğumuz çağa kadar 
muhaf1JZ1J ettiğimiz intiba · 
/ar. insaf ile söylenmek 
lazım qelirse. hiç le lelıde 
bir hüküm taşımamaktadlf. 

lf radan uzun yıJ/ar geç · 
miş olmasına rağmen ka· 
tlın hamamlarına mahsus 
itiyadlardan çok şeyin de· 
ğiştiğini ummuyoruz. Çün · 
kü, kadın hamamı ayni za
manda çocuk hamamıdır 
da ... Orada sabahtan ak· 
şama kadar kalmak ve öğle 
yemeğinden başka her türlü 
kuru ve y•ş meyva ve ye· 
miş yemek usuldendir. 

Hele. hamam günleri 
ti ive bellenen haf tanın bil
mem hangi gününde, istiab 
haddı 50 kişiden ibaret 
bulunan bir hamama 350 
kişinin girip. yıktJndığını 
farz edecek olurs11k, oranın 
hail nice olur!. 

Kubbeler 350 ağızdan 
yükselen seslerle inler'ken 
yerlır. :yenilen yemişlerin. 
meyval1Jrın kabuk/arife. çar
daklefl sökülmüı bir .klf 
pan•ym manzarasını göste. 
rir .. Şarkı okuyan. ağlayan 
çocuklafln çığlıklarını da 
hesaba katmak Jazıff .. 

Bazı kerre çoklarrndan 
duyardık.- "Hamama temiz 
gırdik. kirli çıktık . .. Bu söz, 
doğrudur. Bir kurnaya yir 
mi tas uzanınca,· bir az ev 
ve/ yıkananın kirini bir az 
sonraki naçar kabullenecek
tir. e<jer tenhalar diye bf.k· 
/emecek olursa geceyi bul
mak işten değildir. Onu 
bildikleri için herkes başını 
köpürtmeye çalışır. yıkantp 
kaçmaya uğraşlf. Bu sebeb 
llf öyle bir an gelirki. hasa · 
dı yaklaşan bir pamuk lar 
ı~s· gibi bütün başlar kö· 
pülf.lerle hotuzlanır. 

Sıhhi bakımdan büyük 
bir ihtiyacı cevablayan ka· 
dın hamamlarımızm şimdıki 

holde içyOzünü iyiden. iyiye 

16 Şubat, Türk hava kurumunun 16 ıncı yıl dönümü münasebetile 
hava kurunıu Trabzon şubesi tarafından Halkevi hoparlöründe 

verdirilen konferansı aşağıda neşrediyoruz . 

ve 
• 

eı 
- c~rerı Soyıcl •n devam - ;o dakika p 'a, ö~Le h vada pliinör ltı rir. i kendi atölyesfo

de lJOprnakta ıne toyyar,./e 
rfoi de bu atöfyuie tamir 
edıp f.!entlmt!lt t 11diı. B·ıgün 

ku• umun elinde 1265/ p 'ô· 1 
nör u e /27/ tagg,ue {)ardır. l 
EtimesTJ. tta her türlü m?dernl 

40 
3 Moıgıs 9 35 tarilır'ndr: . k~lawk diinl.la rekorunu 

inkılabı mızın ı ki b•iqiik brı · l guide birskrın lc.obiliyt!lltr 
şr, Atatürk ~" lr.ö ri, tarihi ) gdişmtğe b ş lr m •ştı 
natuklaril~ /T.ı~k f. wşu} rıu Uç"n ger ç ~rrimizi t1akm 
"'tılar. Türle. Heva lcurumu. den ıörcn t1ab-.:Jncılar intl
Milli _ mü~af •• vehiltti H~- ı balartnı şu iki lcelimedt1 
oa hutçe,ıne 53 Mllgorı /ı. topluuo-lardı: Takdir ve 
ralılc. gardı"!dtt bulıırımus ı hayranlık. 938 de A nkara . 
ve Ordu~" / 331' Tsy1.1ore daki çalısmale.ı rı gören 
hediye etm!şt•r. Ft1 lcot lıa- millttler ıuası hatıfR jf.de

uacı bir ıer.çliğin tohumu rasyonu Reis i /'ıerıs Bibes
atılmamış olsaı;dı . ana t:Jfıl· konun söz~uit i. h f'pimiz 
:ijesine el sürmüş olmrga· iftih•rl<J. dinli!f ebifiıiz. l:Ja 
caktı, Para almrgac.ıktı. ecnebi misafir di11orlci: 

Para h"lrcanır, mal zeme es· '• Zaman ko11dını ur.uta· 
kir. kullanılmaz hale g ılir· rok vıe mul' yyen ö lçülerin 
di. Asıl dava, uçan bir ristüru~ çıkarak muvaffak 
milltt kurabilmek yollarını olan varlıklaru ız•n arasın· 
rçmaktrr. 2-3 çadır ve bir da havacıbgmı:- ı da sayrı· 
lcaç p 'ô.nörle işe b.:Jşlayan bilirsiniz.. Türk ha ruı kuru
/Türk kuşu}. ftnçUğin ttt munun ıençlilc üurindt!ki 
niş alakasını Uf/andırır. Ve çalışrnaltJrı, henüz üç yaş ı n· 
915 Cumhuriyet Bagr•mın- da olduğarıu ô"ğrendijim 
da ilk Turk kuşu p.1r~şilt- ıamon ciddoı ha1.1ut du1.1· 
cüleri, gö"kt~n süuile. süzüle dum. HavtJcılıkta üç sene 
seuinç tıf! lteyrca,,dan ç1 rpı· eme/elemek çnjıdtr. S iz o ·

nan lıalkın a1asına indi., ıunloşmişsiniı . Tüık ha oa 

Türk lc.aşunrın inlcı şafı le.urumu. muhakkak lc.i örnek 
lıer yıl biraz daha artıgor. tatulmağa laJJlk bir miiesse
Biigülc. t1ilayttlrrd« Türk sedir. 
lcu · ıı şw~r.lt1ri cç .fryor-, Te111· Bu sözler. Türk rençli · 
yareler, peşiı c p iinörler ğin• ne kt1d11r tiiof!nirstlc 
takarak az.un •çıı1for gooı- gerin'• eld•i11.nun en kma
gor. haotıcı lık mşb .11avaş, fJtili ddilidir. 
ya'llo.Ş Melctrp'ert lc11p lıgor Bütün hu anlattıkları. 
modelcilik ço/ışru11ltırı baş mısdan sonra, Tark Hsva 
lıgor. ,,e havttctlığın ıüzef. lcuramunara bugün iizerinde 
liğini "e cazibesini dus. hi · a;roştıjı işluin. bir hülô.srı · 
lcig( Ti~atro ve şiir halin· sını gaprnalc faideli olur : 
de törüp olcamttk gafJrala / - Tirle hava lcarumu 
rım zı lcüçülc yaştan tayga- /lnönüj ndeki plii.rıörcti lük 
redliğe boilıyordu kampıncit1 listli ıençleri 

Bir qandan da TaJJ 1Ja11. her gaz ü~ •!I planörle 
pldnör "~ pa"a$üt sayıır / Motörsür. tagg11relt1r J üze· 
arttırılıgor, / lnöni} nJe rintlı çalııtırır. Bir tınç 
pldnör yüksek açaş lc.smpı Be11zi11, gai .,e makine mas 
t1e Ankara da moiörlü Tag ro/ı. gepmatian, pllinörler 
yare kampı kurulaqor, han- § üzerindl! lta'fJaları ve lıava 
garlar 'De lüzumlu binalar ı oasıtaLarını lcuUunmagı ög 
yaptırılıyor, hültisa, modern renir. 
hir havacılık yaoasının te• lnönü kampında 935 se · 
temelleri atılıyordu: nesinden 9.~I e kadar p/ti. 

Çalış~ ılar hııtandılcça nör plota brö"oesi a/Gniarın 
ttnçlikttı h 'VtS ve scvıi sayısı / 221} ilr.en 939 da 
o kadar artınıştı ki, Tark bu roklc.am, birden bire /489} 
kuşunun kanatları altında a gii.lcselmiıtir. 
yer bulabilmek için focak 2 - Anlcoradaki /Eti
lurımız . birbirluile •a:to mesut k.srnptndoj. pllıirıörle 
garış edıyorlardı. Ba alaka plotw brö•eıi atmıı olanlar 
iinioersite çatıları altına motörlii. tGyyarelır üzeri, d• 
bile tirdi/mi şti. 14 saat !fdiştirilir. fJJ7 yılında işe 

bilmemekle beraber ma•le· baılayan ha kamp 939 so· 
sef (Hamamcı Bayan) ın nıına kadar ( I 52) ıaggare 
kendi şahsi görüş ve duyu· p !otu getiıtirmiıtir. 
şuna ve sıhhi şartlara ria. 3 - Ba ilc.i kampta •g 
yet derecesine göre bir ni- rıca, h•fJa ordumuz ı~in de 
zama tabi tutu/.,ak id•re üıüncci getiıtirilmektedir. 
edildiği, bir kişinin arzusu !J3j ti• lcwrıılan / Gr:dıkii 
na terk olunduğu muhak· gavıuıj Milli müdaf aamız.ın 
kaktır. mıihrtm bir ihtıgacını icar· 

B1.1 itibarle arzettiği hu· 1da111alctau.t. Oıta melı.tıp 
susiyete JJinaen Trabzoo talııilirai bitirmiş ıençler 
hamamlarının h•r yerden arHın,a11 her unı ır:çile11 
evvel Beledi,- sıhhi mürakı· 100 - 20J 111dilc.li, !nönü 
be allına alınması Jazımtiır. ptdttör k u m p ı n d a ye-

lstanbul Belediyesinin tiıtirildilc.ten sonra, ôir /cıs. 
elimize vırdiği formülle mı molcinis'' ğe ayrılmakta, 
bu mühim iş üzerinde bır lcısmı a .. .c.'timesat kam
ehemmiyetle durulmasını pında metö'rLü taggareler 
dilerken. şimdiye kadar üzerinde çalı,tırılmalctadır. 
Beledi mevzuatıo gireme· B11 gedilc.li/er igice y l.işd.k· 
diği bu yerlere Belediyenin t•n sonra Askeri H,ıua 
sıhhi kollarının uzatılması- oluılenıı teslinı edilmekte· 
m candın isteriz. dir. 

ÇULHA ~ - Türlc~ara k•rumu 

Yazan : Cemal Riza Çınar 

tesisatı taşıyan, yeni bügülc 
bir atöigf! !Jllptırılmaktr.dtr. 
Bu atölye için 200000 lira-

Hükumet binası önün
deyiz. Memleket hastanesi 
ni ve illive edilen pavyon 
ir;şaatını gezeceğiz. ihtiyar 
bir köylünün sıkıntıfl ve 
mahçup hareketlerle bize 
doğru sokulmak istedığini 

v~ fakat tereddüt icinde 
dan f az.la para lı r.ırca nacak.- · b · k Ik h ı· pr:n$an lf şaş Jn ı a ı 
tır. 

5 
K· .ki , yaşadığım gôrdiik. Bu acık 

- uçu ere rı ıvocı- j I t b' ilk 'f ı· "d • 
l k 

. . . . ı a ıo. ı yı oganın 
1 sevgrsınr oşılamugra bü- .... d k 

goıun en açmamıştı. 
yuk utudımı dokunarı /Tay /'I d d " · b b ? 

~ ' - e er mız var a a 
yare modelcr/iğij ile Mek 1 · . 
t l · · d (39 .ı; 

1 
. .. - lhtıyar köylü içli ve te 

"P erımıı ~ J r fŞ l og· . . . . . . 
. t kt d mız bakışlanle ıkı elrm gdğ 

retmem ugroş rTQla " ı r, 

Tüı le. ha11a kurumunun aç· 
mış oldağa modelci/ık kurs 
larındıın geçen brı öğrttmen· 

/erin sagrsı lıu uıl lııraz 

daha artmaktadır. Mc>delcı · 
ler a1asrnda her sene mu 
sııbtJkalar yapılmak~a '1e 

i11i derece aLanlnra mrika 
f ,, tlar verilmektedir. 

6 - Ttirk lıo.v tt kuru· 
m'.lnun iizuinrle çııltştıgı iş 

lerdrm biri de pırnşütçü.lü'< · 
tür. A11kara oe Jzmirdekı 

p2raşüt ku lelerimir.aen at· 
lıgan kıiçıiklerin sayısı 
/ 21j5j c yükselmiştir. 

ram da y ok. ben şimdi ne 
yapacağım ? Kısa bir göz 
ucuyla ihtiyarı süzen Flkif 
lyidoğamn alnında kmşık
Iar belirdi. mütee:;sir oldu 
ve hemen cebinden 130 
kuruş çıkararak ihtiyara 
uzattı. 

Bir çocuk gibi sevinen 
fakir köylü dua ede ede 
matbaaya doğru koşuyor, 
biz de. hafif meyilli bir yol
dan memleket hastanesine 
gidiyoruz. 

tO Y :akit hastanede 

Azi.ı dinlcgicılerim. 

Bütün ou verimli m~~a
igi ıözlerinizin önünde can · 
Lantlırmtığ• Ftılıştılc:tan sorı
ra sözlerimi siıdeıı bir ric'l· 
da h•lunaralc bitirmek isti-
yorum; 

Akif iyidoğan 

Türle hrı.va lcarumu lrn
rulduiu ıündeıiberi sizin 
bizim, hepim:zin milli lıa
vacılıjımız ıçin gaptı;ımıı 

yardımların gele.unu /70} 
milyon ltratiır. Vir •u para
nın /53} milyonu Mtlii Mü
dafaa vekaleti hava biitçesi · 
ne oerilmiştir. Ba ralcamlar 
Turlc. miiletinin büyüle da· 
"'"!/' ne k , Jar cantıltın be· 
nimsemiı olduğuna ıö'starir. 
Yalnız gardı.nlaflmız her 
nedense, devamlı olamıyor 

Türk Hava karamana a~a 
gazdan bir v11tandoş, taa/ı. 
hüdünü intizamla yapmalı· 
dır ki, Türle. Hava kurumu · 
nun, mesaısıni sekteye ujra· 
masın ve h:ıvacı neslin ge
tismesi büyüle bfr hula gol 
alsın. 

Muhter•m Mitti ıeftmir. 
Büıülc. lnönü., T11.rlc. Hııva 
le. rumu lcu.rııLtagının son 
toplantııındalcı Rutulclarında 
dıgoriardı ki: 

/HavscıLıja yardımın 
en ô'nemLı noktası muntazam 
olmasıdır. Maa karakteri
mızdıki esastı bir z.agı/Lığı 
llıimeLigiz, Bızım herhanti 
bır menuılcet meselesi ıçın 
ıapa.mıgacoğımız f edıık.ar~ılc 
yok.tur. 8ütıin mai ımız.ı ve 
canımızı, en zenımımız •ot: 

en /akirimız vınriz. A ... u 
onbeş ıun, hagıriı bu m.1.k· 

sat içm, bır k.agudau tünd.: 
bir kooa su ,:lcımegız mc:· 

sete ouradudu. 
işte, Muhterem vatandaş 

larım, rıcatarımızm tem.AS 

ettiji mühim nolcıu oudur. 
Türle Huva kurumuna aza 

sünün üzerine kapatarak: 

- Bir ilanım var. gaze
teie çıkacak. Matbaacı ben-

den 130 kuruş istedi. 80 
kuruşum var. Vereyim. de· 
Jım. olmaz. idare tJtmez 
dedi ve basmadı. Başka pa· 

.. - ------
Bölge hakem komitesi 

teşekkül etti 
Nizamnamesine tevfikan 

teşkil ve beden tt:rbiyesi 
umum müdürlüğünce tasdik 
edıJcu Trabzon Bölgesi Ha
kem komitesi azahklarına 
Tevfık Yunus, Hayrettın Gür 
ve. Şevket Çulhanın seçil. 
dikleri öğrenilmıştir. 

Tebrik_edcr, ınuvaffaki
yetler dileriz. 

---------
gazı ur1cerı, hıç tered,ut et· 
meaen, b11ga1e bır tönai 
hoşnaııuıiu: her sene, veya 

her 11Y ne verclniecııınızi 
tcsoıt edılını ıı na.)u cııa 
rumıza, kuhvt:mıza masrd/ 
jJQpmaıa uu~mış bulunızgor

ıalC, hufla~ı ııw;ıııe gardı 

mımuı da snnmtı oır ıtıgat 

haline tliıratim. 1 ürk hava 
~•ıumıınun bızd.en belcledtti 

gardım. o kadar muteflazı
dır /et az.arınd• bır an bıle 
terıddut etrm:nıelıyu. Agdcı 

on ku.rıış bıle kurı..muna 

aıa oıma.lc ıerıfinı bize k.a
aandırahllır. 

" 

Artık gaıamalc lıaklcı 
ancak ıöklerdc lc.avoetti 
olanlarındır. T ıirk. milleti 

diinga durdakça yoşıyacalc 
bir 'Uariıktır. 

derhal göze ilişen bir te
mizlik var. Doktor ve hasta 

bakıcilar muztarip ve hür

metkar bir alaka ile h1Jsta
larının başları vcunda ve 

·hastalar d• sükün ve istira· 
hat içinde.. Odaları birer 
birer gazdik. hastalarm ha· 
/ini. hatırını sorduk. 

Memleketin köşesillde 
bin bir hasta/Jğa karşı mü

cadele için açılan bu emni

yet ocaklarını. bütün cıha· 

zile muntazam ve kurtar
maya hazır. mükemmel bir 

vaziyette görmek. milli gu
ruru okşıyor. 

Senevı 47000 lira tah
sisatli:J ıdare olunan hasta· 

ne Kars Vilayetı için kafi 
gelmıyor. Pavyon ilave edi· 

/erek yüz yataklı bir h11sta

ne elde etmek kararı tam 
bır tJzımle tatbik ediliyor. 

18000 liraya bir ham11m 
inşa edıldi. Umumi daire 
ve müteaddit banyo daire-

leri o kt1dar güzel, geniş ve 

cazipki.. Şehir mütehassisi. 

/tfüsyü lamber de merakla 
tetkık ediyor. 

izahat veren 11kif İyido
ğan şehre getirilen Borlu 
suyunu kastederek: 

- Dünyada içme suyu 
ile yıkanmaya muvaf falc 
olan ikinci şehir (Kars) tır. 

diyor ve qururduyuyur. Kars
lt/ar/a birliktt: ne k4dar se· 
v in s e ve gurur duysa 
haklıdlf. 

- Sonu vcır -

\ ... 
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HALKEV, KÖ\1C()LÜK KOLU NEŞRİYATI 
. -

Dik 
Her hangi bir suretle ele geçen fıdanı, ba

zılarının yaptığı gibi, R'etirip olduğu gibi bahçe
ye dikmek doğru değildir. Düşünmek gerektir 
ki bu fidan her hangi bir yerde, topraktan sö 
külüp çıkarılmıştır. Bu sebepten kökler zedelen
miştir, yaralıdır, be1elidir veya eziktir Bu hal ile 
dikilen fidan, yaralarını kapatmakta zorluk çe 
ker, iyi tutrr az ve iyi büyümez. · 

Yaraların kolay kapanması için köklerin ön
ceden traş edilmesi. kesilmesi icap eder. Kesi 
lecek olanlar sadeo~ yaralı, bereli ve ezik olan, 
hırpalanmış, sakatlanmış bulunan kısım lardır. 

Bunlar ve kurumuş, kararmış, büzülmüş veya ucları 
kırılmış olan kökler sağlam yer lerint: kadar ke
silmeli ve temizlenmelidir. 

J-\ncak şu noktalara ehemmiyet vermek la
zımdır: Kesecek alet ke.skin oJma' ı, kes ·m }er
leri pürüzsüz ve yuvarlak olmalıdı r Bu, bi ... İkin
cisi, köklerin tıraşlanma sı haince değil , i n saflı o!
malıdır. Kökleri fazla kesilen, köksüz bir hale 
getirilen fıdanların tutması zor olur. 

Netıce, fidanı besleyen kökler kıl gibi ince 
olan aksamdır. Bunlar mühimdir, Çünkü toprak
tan suyu ve kuvveti çeker alırlar, binaenaleyh 
daha kolay ve kuvvetli sürsünler jçin herhalde 

4 . Evlerdeki ahırların evden ayrı yapılması, 
yani dışarı çıkarılması, ve içine hayvan alma
mak için hiç değilse ahırın evin bitişiğine yap
tırılması ve ev ile ahır arasında bir müstakil dı
var bulunmctst hususlarının temini. 

5 - Köyü ı her evinde üstü kapalı hela yap . 
tırılması ve münasip bir yerine umumi hela in
şa ettirilmesi. 

6 - Pençerelerden ve kapılardan çirkef su
ları akıtmıyarak evlerden akacak pis suların ku
yu, pınar, çeşme sularına karışmayacak şekilde 
ayrıca akıp gitmesi için üstü kapalı bir kuyuya 
gönderilmesi. 

7 - Köylerde evlerin etrafının ve sokakları
nın temiz tutulmast, her eve kendi önünün sü
pürttürülmesi. 

8 - Çeşme. pınar başlarınde gübre, süprüntü 
bıcllundurulmay1p daima temiz tutulması ve fazla 
suların etrafa yayılıp bataklık yapmaması için 
akıntı yaptırılması. 

9 - Köyün süprüntü ve gübrelerinin köyden 
uzakça ve yol üstü olmayan sapa rüzgar altı yer
lerden bir yere taşıttırılması ve herkese o mahal
de ayrı ayrı yerler gösterilmesi. 

10 • İnsanlarda bulaşık ve salgın hastalık 
olursa hemen hükumete bildirmek ve kazadan 
hekim gelinceye kadar hastanın yanma bakıcılar
dan başka kimsenin girmesine müsaade etmemek. 

11 - Görüı ür bir yerde ylirası olupta frengi 
§Ophe edilenleri mahrem alarak hükumet tababe· 

- - ---- ----- -- ---.. &; .... --- ----------
1 n 

e ır· 
sağlan1 yerleriı~ e kadar kt silmelidirler. ten murat onları gec uyandırmak, vakıt ~az~n~ 

D k · ı · mak köklerin yetişmesine. kuvvetlenmesıne ır ı ı meden evvel kökler bu suretle lıı aş edı- • k . B d k I k" ki · ecık kök· 
J. k · f· · · 1 "h 1 d"l sat verme · br. u ~aye e a ın o er ınc ır en ay· ı ıda nır.. üzerındekı da .arı .nıa e ı e l b·· .. k .. ere vakıt 

me7..Kökler azalınca dallar da kesilip azaltılmalıdır ler salar ar ve yavaş yavaş uyume uz 
K "'kl d · ı b 1 b"I k · J 1 d k · bulahilirier. o er al an es eye ı me · ıçın on ar a <-n . . . . . ır dal-
olrnalıdır. Kökler az, dallar çok olursa dikilen Bu s ebeptendır kı fıdanlar ılkın budan · 
fidan kolaylıkld tutmaz ya taınamen kurur veya lar köldt~rine deok edilir ve anc~k ondan sonra· 
zayıf kalır, cılız büyür. büyüdükçe biçimsiz bir dır ki dikilirler. 

şekil alır . Güzel ivi bakılmış, taze ve kuvv· t1i f idP nların 
Buna me; dan ver memek için dallarla kök- dalları kıs~ İnıda rnalıdır. i(uvvetli dalların ya~_n· 

ler aras nda b r nisbet bulunmalıdır. da za,~ıf dall .ı r var.')a bunlar da ötekilerinden ır 
!)alları ke !)mekte ki mecburiyet şundandır: az uıun kc s !melidir. Fidanın üzerindeki da'l~( 

Dikilecek fidan n kökle ri azdır ve henüz zayıftır. çoksd bun fa "'dan bazıları dib1er:nden traş edı -
Gerektirki dalldrm üı r · ndt< ki gözle ,. g eç uyan melidir. 

sın . ki o zamar:ı kadar ~ ökler kendilerini topla- Dikilen fidan esasen kart lttşmış ise dalların 
sın, yPt {S;n, kuvvet buls•ınlar hf!psini kesn ek lazımd ıı·. Yett> rki daliarın üze-

D '} d'' 'l d l b d d k rinde bir kaç çatal kalsın. u• .um : ~ ı me en eve u rı nmasın a i 
r ;ı ksat geç uy.ınmala rını temin etmek t ir. A l-a- Dalları budamak ta dikkat edilecek esas: Fi. 
ca su yfü üdüğü z ıman il · uy.aoao ve süren kı- danın biiyü} üp ağaç olduğu zaman alacağı şeklı 
sımlar dalların uclar ndaki toınurcuklardır Dal- peşinen göz önünrle tutmaktır. 
lar kesilmekle onlar da kesıJıniş "" tıJmış oluyor, Ağaçlara verilecek şekil ileride ne olacaksa 
böylelikle <lallarm uyanması geciktirilmiş bulunu- fidanların dikim zamanında dallarınm budanına-
yor. sıda ona göre tertipli olmalıdır. 

Velhasıl dikilecek fidanın dallarını kesmek- Kaz:m BULUTA Y 

tine bildirmek ve ve bu gil>i kayıtlı hastalardan 
tedaviye muntazaman devam etmiyenler varsa 

muhtarlık vasıtasıla tedaviye gönderılmelerini te
min etmek. 

12 • Köyde çürümüş, kokmuş meyva ve sair 
sıhhate muzır şeyler bırakmayıp köyden dişarıya 
götürüp imha ettirmek. 

13 · Köyde münasip bir yerde umumi bir ça
maşırlık yaptırmak. 

14 - Köyde münasip .bir yerde umumi bir ha
mam yaptırmak (içinde bir soba ve dört duvarlı 
ve altı taş olarak) 

15 - Köyde ayni yerde hamamın bitişiğinde 
bir buğu sandığı yaptırmak {bunların yerleri ve 
yapılış şekilleri hükumet tababetince gösterile
cektir) 

16 - Sıhhat memurları tarafından yapılan 
aşıların tutmıyanlarının ve aşıdan kaçmış olan
ların isimlerini tesbit ederek ihbar etmek. 

17 - Her ölüm ve doğum vakasını yazacak 
birer defter tutmak ve günü gününe vukuatı ya
zarak seyyar sıhhat memurlarmıo kontroluna ta
bi tutmak ve bu kuyut üzerinden her ay ölüm 
ve doğum vakalarını muhtar vasıtasıyla Hüku
met tabibliğine ihbarı takip ve temin etmek. 

18 - Çocuklar için köyde oyun bahçeleri vü
cude getirmek. 

19 - Köyün haricinde etrafı dıvarla çevrilmiş 
bir mezarlık yaptırmak. 

20 • Köf ecza dolabı yaptırmak. 

1 kilo Hüku net kinini 
Alkol 1 (( 
Büyük, küçük sargı 15 er tane 
~1uakkam gazlı bez 1 kutu 
Pamuk 1 kilo 
Hintyağı 1 (( 
Aspir.n 10 Lutu 
Asitlaktik 150 gram 
Oksi ienli su 1 blo ,, 

Tentürdiyot 
İngiliz tuzu 

250 gram 
1 kilo 

21 - Birinci doğumlarda daima zorlukla do
ğuran gebelerin doğumlarının doğum evinde yz.
pılması için gönderilmesini temine çalışmak: l 

22 - İki yaşma kadar çocuklarda yeşil ısha 
ve başka suretle hastalık görüldiiğü günde ço· 
cuk bakım evine gönderilmesini hecermelr. . 

23 · Sahipsiz köy köpeklerinin öldürillmesı 
·· tutan 24 - Hayvanlar arasında salgına yuz k 

görülürse en yakın baytar idaresine habeı verme · 

KÖYLÜ DA YILAR 1 

Yukarda yazılan işleri sağlık korucusu ~~
lunmasa bi le biraz dıkkat ve gayret eder~ıoüız 

k··yun birçokların.ı kendiniz ~~ ~a~arırsım~ ve. ~1 rna· 
ıü gül gulıstan yapabılırsınız. Elverır kıça ş 
sını bilesiniz ve isteyesiniz 

Ruknettin Fethi Oı'caytuğ 
(Köyümün Doktoru kitabından) 

- Devam edecek -



• • ·- ..... 

Gayrimenkul Satış artırması 

Y. .alaruıdan çayırlık ve 
tar ala ·ından istıf ade etmek 

o 

· t İye n le r e .. 
Tandırlığın büyük ts1'i yoy'<isı1ta t•pu ile scılıibiz . Tt!ndırltlc. ~ii ıii içind~ uine 

frpu ile 51Jı;p o 1duğunu.z ça1ırlıklar 9t çıv.'tı· "'l !Hİr~ zi·utiıu mri~Mİt t•,.lafn,. d·hi 
mevcuttur . 

/stigenler bu ça~ırlık v~ tarlaları dıı istic~r elue '<. b11nlı•dm d, i,fi/ıd~ rd-! 
/,i/irler, istiqen 1 r sa1fce tandu-/ı 1' yay 'alarını ic vla t11.tobi lir/~r . 

Her iki şekil ve s ı. retle isticar etnıek istiyenler . 
(Uzuosokak caddesinde idarei hususiye hinası altında 

Süleyman Hulusi Kalyoncuya müracaat etmelidirler. ] 2 
avukat 
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No : cinsi mevkii lcıymtti n u cıt. /deci ff'mir, tı 
Çırşı Sipnhi M•)jar ı 7! 2 360 00 

1 O 66900 M2. tarla Kal}m~ klı L K. D .b .• kfıane Cız 71• lioğlu Ü.; lcopı ı 3 ]./ !014 00 

55000 otlak Çultur çogır 3500 l ira 262 50 /ı ır:etıin 6 d'1 I 

4 h :u,si 
Vilôyet Daimi Encümeninden : 

Yuk -rzda cir.s [·C miktarile /cıqmeti lJaztlı bu'uYıorı Hu su•i muh11st/1 .-nin Çıılcur Defterdarltktan: 
pngır köıündeki !O No: lu hagri menlculrin h~deli riç stn'! v~ ıiç m•is ı vitohıll11öl~n

mek üzre 15 gıi -ı , ıi 1det/P mü/kiqfii sc; t/rja ç•~a·ılmı$tır. 1-3-940 flı11hin 111 çafnn 
Cumı gü11ü saat 15 dP. Vila1et makamında loplnnacık o ' ırı Dıirr:i E ·cüm•11d• .h, · 
lesi gapılac"ktır. istekli/erin mu vak le.at teminat lor ile meıkıi · türı ve saatta t.'· c İmt'!n,.. 

Yultard ı cirıs ve evrnft qu21 1ı g 111•İ mt'• kul / ,., 12 }.94 ! tonhinrlrn itıbartn 15 
giln içinde bPdellni peşin Ö 1.-nmek ş .rfil~ ve oçıİ<. o•tırmcı .w•tti/,. mü!lciu,.t/,.,i satı 
/ncakttr. Tal•p ofa .. fnrın 0/0 ;'.5 lemirıııt ll~Ç ılw·ile bir/ilıft'! 27-2 Y40 tarihine m lwdif 

müracaatları . 2 - 4 Sl11ı günü sar t 14 d~ D4terdarlı;a mıircc ıut 1urı il arı o il 'tur. j 4 

n Bahçelerine 
Tütünler in izin 

Tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Akçohr.t ko•11<1'ır• mcrlc.u olculunu c (1032) lir11. 

Renkli, Kokulu, Verimli olması 
için mutlaka 

re ket 

( 32) lt•r•şlalc t11lf11ir111fı 2490 u~ılt lcenuntm lf.6 ncı mad· 
dtsinfo ( B) fı/cr,ıın,. tev/ılc.an (1) f"" miidıJdı,. t!uilt 
mti'- lc')nıılnıuııu-. Mı1v,.Jc.ft..t teminttlı (17) lir• (4l) lu

ruştur. 21- 2 940 lrt ihuıt! çofon Comoıtfsİ snııt 1 I de 
Vıla1Jel mı lcarn:n ta :op 'rınfJC4k. olan D.ıimi Erıcıl Tıende 

iluılui !J"pılacaktır . bttkıilerin mu'Oalclu.t ltmin~tlarilı 
E11cümene mifrr.cııc. tlnrı . 2-3 

Soya Fasulyası eksiltmesi 
Ziraat müdürlüğünden : • 

Uzvi gUbresini kullanınız. 

Riz .. fll ,.,en /ıd ın lırı hin 25-!0 lıi•ı l i o kaı:ı'ar soga 
fnsU l(jusı nı tırmıı •• tks ltm: lc.ınunurıa gc) ,. s ı lın alıra 

c.ıktır . ./ - 3 - !f40 P•urte1.ı zü ·ıü s.ıttt ond• Rıu rnuh•· 

sebc miidu.rlüjindıt iha 'ui t1opı la ca jından tuı ı p ı,., in mez. 
k.ii, fılne Jc.•ti.•r R ,z, z ., •• t müdü,Jıijıin~ m ·irac ı~t , t
melerı "~ şartnarnesirıi görmek i:stey•nhr Trabzo 1 Zı raat 
müdürLüiüne m:ırtJ< a'Jt t'fmeleri ilan o 'unar, 1-4 

Tecrübe için bir miktar bahçenizi 
Bereketi Berekgtlendiriniz 

Satış yeri 

Kitabi Hamdi ve Makdumlan 

llôn 
Ptızar icra J•iresinden. : 

PaHrda mtınifat•rocı cira•n 
of/• must..,r•ya ezt•!lri tetiigı 
11.5 lira ile faiz ue masraf uer. 
m•te eorçlu Par.ar kazasının 

lca/ei t1aroı köıünJen olup lıotri 

lcögiirıdc maH" Bay· am oğulla 

rırtJan rcıit •ilu habibin 8 sene 

Açık eksiltme i'e sıg"' ır etı· alınacak nvel memlelcctini .,. evini t~•lc 
1 ıdere/c RusgoJa ıitmi$ olclu~un· 

Bayburt Askeri satmalma komisyonundan : dara ilc•m•tialıuıın mıçhtıl ka · 

P IJıiı te61it memurla;u tarefrn· 
Bayburt ipade Alay ihtiyı:cı için 1 mut 9-10 taTİ· ti.an ödeme entrfoı oerilen mıı· 

hinden 31 Haz.İran 940 talihine lcadıır ge•mig• ihtig•" ,. r•h"lt•n anlaıılmıı old•jıın,an 
nisbetinde alwmak sarli 'e :t7000 lci 'o sığır tti oçılc ele lt•lc.•lc. uı•lü m•halce,,.elcri k.a 
siltmege konmuştur. M .. hammen bedeli 5130 lira ille te• ,..nunun 141 inci ,,..Jtlesi lf'luci· 

minatı 384 lira 75 l. utUsfur. Kolordu •t1!t1fı d•lıilindı bincı ildneıe tebli;at g•pılma11na 
talip olanlafln 27-2-~4(J tarihinde s•lı tiinii soat ;o karar t1erilmiştir. 
dtı Baı,rburl Pigade .4 ogı S .. tın Alma Komisyonun• /şb• ilanın neıri t•rilıinıi«n 

" / · '16. / 2 itibartn tir aJ içinde borcu öJı muracaat efme Prt r ,, o urı ur. _ 3 
----------------------.;;... __ , mtni~ ut bcırr.un temamııe• oeg• 

Asri helô inşaat eksiltmesi bir 1cumrntı , ,.galıut aıaca1cım,n 
takibat icrası hakk1nJa bir iti · 

Belediye Encümeninden : rcmnız uars ı gine bu maadet 
1 - Kundur:ıcılar c1ddesl, şeker fabrilusı sokağıod& Be. içinde iltidu ıle fJeya şifalıan 

],,diyece l'llın ıılman m..1bıınl arsaları Uzerlode yııptmlacak (3(176) icra doitesin iltlirmen.z. bildir 
)ırı1 bı>dplf keşifli asri hE'la inşaatı (21J .gU ıı mllddetıe açılc ek- medi;irıi~ taklirde bu müddet 
ııllmeğe konulınuçlur içinde 74 üncü maddey• tevfi · 

2 - E <siltme 27 -2 -940 Sulı gUaU saat (16) de HPledlye Jcan malla,,nı: hak.kında bcga· 
~ncUmeolndA yapılı cıktır. ı d B notta buJunr .. -ıııL ôıım ır. e · 

3 - Muvakkııt tewlrıut bedeli (2ô$0) Ura 69 kuruştur. ganda l>ulunmazsarıu /ıapü ile 
4 - I~ b 1 lnşontn mOt.ıallik proJ· " şart.oame ve ke•ir evra-" tazyik tdilcccliniz ve lıakik.ata 

kı ı·ıretiNI Bel diye Fc•n ış eri mUdUrlOğüııdeo pııruız alıoablllr. 
u - lst ... klllerio, bu kıı .. ıit inş atı yapmağı fenci li7ık.atları muhalif he!Janatta buluncluğunru 

11'd•ğeoa d -:ir VılliJr>l Nttfltı mtıdtWUğUnden musaddak birer ve. taktirJe lı•pis ile cezai mdırıla 
sık.ı ile. tic 1rPt od. ''J8 kuyıtlı olduklarına dıtir aym:e vesika lb- ca;ınız •e borcu öıltmu '-'t!.l/O 
rıız ~tmeleri şarttı , itirazda ôulunmauanız cebri 

6 - tiU ~eraıtl h ılı tallplerlu yukRrıda, ikinci mllddede icraya tleuam eJileceii teblit 
111ylo olunno gOa ve sa tta evrak ı mtlsbltelerlle Bell!diyP eocQ. makamtna bim olmak. ıtıtre 
pıeolne ınUrtıcaoll .tı Una olunur . 4- 4 il<in <Jlunur. 

Satış ilônı 
Pa%ar İcra dairesinden : 

Pazar kazcsınrn komi/o köyürı.den 

Ha11Jar oi•llarındanÖmuoz Alımet 
uekili A11ulcat malımut kômile 330 

lira bos para ile faiz ve icra mauaf 

lall vermtğe borçlu ue ikamet 
ıani mt!çlıul ıomno kögü halkın 
Ja,. ctlıl oğullarından oımantn 

i~bu borcunJ•ra dolavı • ıintla 
lıocuailt!n 125 lira deiuindı 

gt1di ;,.ek ile 750 kuıuı a~aerin 

de bir takır sini tlt! 15 lire tit · 
ğerinJe ôir bakır çamaşır leteni 

ue 200 lir• de;erinJc üzıri k.irt 
mitle örtüla iulunan bir Hran 

derinin iıb• ierçtan dolaJı açık 

artırma il:: ıatıl•rak paraJa 
çıvrilMesinı karar oırilfltİI t1• 
stıtıı tılrıü alarakta 7 3 941 per. 
şt!nbe tılrıü saat 1-1 Ilı taıin 

edilmiştir. 

Alakcidar ve isteklilerin 
9et1mi ma•yyende yüıde 7,5 peg 

akçaLril.ı Pazar icra dairt!fİn• 
ıtlmt!leri uebll tıinde talip çt)(m•ız 

ucga tek.lif edilen bedel '" .. "'''• 
tdilen kıymetin güzde getnı ı;; 

bt,ini bulma:ısu utış 15 z.iıı 

sonraki 22 3 940 cuma saat 11 

Je bırakılacağı ut bu tiiııJ, 

herle.aça olursa olsun sat,/ a :a;ı 
ue daha f aıla . malürnat almak 

iıtcgenlerin 7 :ı 910 iÜ.ıÜııJ~n 

itibarım 940 • 137 say ,, Josga · 
da açık bulnnan şa ·tn lm "!sine 
miiracaat etmeltrı ilcin olunur. 

lçtimao davet 
AG~Ç. l3ETON BOYA iŞCİLERl 

CEMİYETİNDEN. 
S•ilotm 17 nci Curr.u · ı,.~; g ·ınü lflc5omı 1Jrpılon luTJ'ti 

amttm(ll" topl, nlıotıa'e ,/c.<nivlf f.,~kıl l'di'tmrdijinc/,n 
lf'Aİr ıdiltff'lc şu/totın 2-f. irc i Cumalfl'sİ günıi c /cşomı 

s,.of 19 de Me11dnrı $"rlcid,ki Cf'miı et binamızda tl'k~ar 
toplonı/ac . .,jıntlan bütün nın arlcodnşların ayni güra fit! 

S1JO/t11 c11mİt1'ft fe/-~fni ,;CO O 1Ut U". 

SOSYOLOJi 
lsmoil Hakkı Baltacroğlu'nun 

• 
yenı eseri 

S ,ı,,k !> ırülfıiraiin Enini ha rıdl~ qeni bir kit ıp n,.ş,et 

mİş'İ'. E,n .., osgG/,,.j ınin bütiin b•h iıcledrıi top'• 'nf' kt '· bu 
tJMİ i lmin m~r•zuıı . rndoda ve f J!ld ıleı~ı h. ık.k · n f t hilgi/e,. 
vumf'lcüdir .. Sosqofoji. l 1s? tıl-!'>•si ve bu ilme fJl!ni b11 · 

l1&1an[ ... r içira. çok açık bi,. i/ ıd! ile garı 'mıştır . M<lari/ 
Vekilliği Sosqoloiı'gi l;se/ere qa,dımcı kitap o 1arak ka · 
bul ttmiş oe hu lcararmı g,.ç •nde mÜr!ssest!ie ·ine t .1.mim 
,tmiş bulunmalct1d r . S0$1JO/oji 1'moil Halc.lc.ı Balt ı cıoğlu'· 
nun Ftfs,./t fit Top'u Tedris aldı kitoplcıruadan tıOn'a bu 
11ıl nt'rettiji üçüncii ,serdir bu kitap g•nçluir• ö'ğrtirnen
leriıa hillıtusa deoltt memurla""'" İ<tifad si r'çin fo'fJ<ti1Jet1e 
dtjer hir ilmi ,serdir. 376 sau/a olan k.itahın deje•i 150 
ku·uştur kitap t/fllnır Yeni Ad''" gr.zet,.!d idarth ınesinde 
satılmalctt1dır. Adru: ı~tanba/· Arıkara Cıddesi, Adalet 
Hamdır. Telefon numarası 6CJ50. Gaz te ohorı~lerine 
yüzde 20 ten7.ilat yapılır. -- -------

İlôn 
Tr.bznn icra •eıaurlırfuadra: 

1 - A'lbaa Ed;p .iJtairaliya 
3 l Mart 1\1?8 hrihli t>ir kıt'a 

lp ltek ıeneeinda (560) Lira ver 
me~• borçlu, Trabz«>••• C•kuça· 
yır köriloıie Kel•f Otlu Meh•et 

tarafıaJan ithu borca kartı İ19otek 
irae rdilen ve t••••ıu ye•iıli 

ehli vukı.ıUar tarefıatt.. lıtetbiıa 
lira kıy•ct takd r eeilmit b•luaaa 
Çukurçarir köyüade vaki tapuann 
A~uıtoı 102 Daimi n 13 •uma· 

r~ıında kayitli, etrafı erltaaaı tarik 
ve Afop. ve Kılyoocu •tlu ve 
bazın Fatma bat .. n •• der• ile 
mahdut 1 ı döail111 tarluua aıaıf 

hisseıine ıürilmiı• olau pey mu 
hımmen kıymetin yüzde yetmiş 

bf'şir e bulmadıtından dolayı !2280 
ııuınııralı lcu!Jna tevfiltın tecil edil· 
mişti. l:3orclu •ezkQr lcanuna tev 
filuın taluitleri muayyen müddet. 

te vermeditiodu alıc3klınıo tele· 
bi üserin• tecil kıldırJlarak mez 
kor tarla yeri•İ• umum bftkOmler 
dairesinde yenidea artırmaya çl· 

lcarılmaııaa lcarar vtrilınittir. 

!LAN - -~ 
Trubzon sullı. lıuf.:ulc hakim· 

lili,.Jrn : 
Trabzon iskele caJdeıinde 

·Meserret ot•li sahibi O$mo111 oflu 
Sıileqmanın t,,ek.cıine mahlct · 
mt!ct! el lcorıma~tur. 

Miitt!v~f fada alacajı fJe ona 
borcu b u l u n a ,, l a r ı n 
tarihi ilarıdan it boren bir ag 
icinde Trabzon sullı hukuk. mah · 
kt!m•sine mür•cwtla ala:ak ve 
toıclarrnı kayıt t1t ttsbit ,ıı;,. 
mtleri ltizımdu, Aksi telcJirJe 
lıalc vt idJiala,,nın •tigen naza· 
ra alınmagacaıı ilan olunur. 

2 - 2ı-a - 940 lariaine te 
ıa4tr ~d .. Cu•a rüaü taat 14 
dı icra daireılnde lilırıuoi arttırma· 
ıı yapılacaittır. Artırma peşindir. 
Satııa ittiralıt .,d ı nler muhammen 
luyıaetinıa yl\::de ycdibıçık niabe
tiade temlaat altçaaı vermesi 11 
ınaıdır. 

;3 - Birine arttırma gOnQ 
mu~ameen kıymetin yo.de y : l•if 
beıını talip zabur ctliti takdirde 
iaıle yapılıcıktır. Alcıi takdirde 
'lalı~ J.5 rtın reri bırakılı.c:Ut vo 
15 rüuüa aibıyeti bulunan 5 4 940 
Cuma rüaO ayni ıaat ve mahalde 
ilinci arttırmuı yıpılıcafıadan ray· 
ri menkul en çok artlırm•oııa Qı · 

tüode biralcılöcık.tır. 


