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Orman ve 
Hartama 

Parti Müfettişinin Tetkikleri 
~- 15 

Y eni orman kanunile 
de ormanlarımızın mu· 
bafazaıına devletçe 

Orman tahribatının durması köylü-
\terilen değer ve ehemmiyet 
daha bariz bir şekil almış· 
lır.ve Hükumet bununla yeni 
bir teşkilat vücude getir· 

ye kiremit vermekle kabildir 

tni4tir . 
Yeni Türidyenin .anayi 

hayatını imkan nisbetinde 
ihtiyaçlara iÖre yer yer 
tevsi etmek siyaseti, orman· 
larımızın da iyi ve mebzül 
tnahsul vermesile tahakkuk 
edecektir. Bu itibarla or· 
Qıaucılık devletin üzerinde 
~il çok meşgul olduğu v_e 
11lkişafına çalııtığı mesele· 
lerden biridir. Ormanların 
tlhribi mıntaka mıntaka , 
tnüteaddit ro a k ı a t ve 
•ebebler tahtinde olmakta
dır. Bizim Vilayetimizdeki 
ornıanların hali devam et· 
inekte olan tahrip sebeble· 
tini bu yazıda kaydetmekle 
Yeni bir tedbir ve teşebbüse 
~üıunı olduğuna işaret etmek 
••teriz ~ ., 

Cumhuriyet Halk Parti· 
si mıntakamız Müfettişi 
Kayseri mebusu 11. Hilmi 
K•laç pazartesi günü tı'Jaç 
kaya qitmiş, kazanın halen 
mevcut muhtelif ve umumi 
ihtiyaçları üzerinde Kayma· 
kam ve Parti idare heyeti 
aza/arife görıişmüş va k11 · 
zantn bilhassa son t~vziat· 

tan sonraki mıs1r ihtiyacı 

tahkik ve tesbit edilmiştir. 

Maçkada bir halkodası 
açılmasmm da önü 71üzde 
ki sene programına alınm11· 
sı görüşülmüş ve Hilmi Ka
laç kasabanın mustakbel 
vazlveti hakkında a/8kadar· 
!ardan izahat almış • e d;,k-

Valimiz 

Naci Kıcıman 

bugün geliyor • 
. Vilayetin bütüa kôyle· 

"'ildeki evler kiremitıizdir. 
""emitli eve pek müıteına 
0larak tesadüf edilir. Şu llrtvin, Coruh. Trabzon. 
halde bu evlerin Üzerlerinde Giresun, Ordu ve Samsu;, 
kirenıit vazifesini iÖren har· Valilerinin Samsunda Tica· 
taoıa'lar ormanlardan temin ret Vekilinin riyasetinde 
hdildiğine göre bunun bir köylülerimizin geçim vazi· 
keaabini yapmak ve netice yet/erini alakadar eden mev· 
b •rıııında yeni bir tedbire J zular üzerinde bir top/anlı 
aı vurmak faydalı olur. l yapmaları "mün!Jsebetilepa· 

Hartama, Çamdan alı· zar günü Samsuna giden 
:•r. Ve her çamda da Har· 1 Valimiz Naci Kıcımanm 
anı, ol V · h k" Ça maz. e yıne an ı bugün avdeti muhtemeldir. 

Parti Mü/f'itişimiz 

llhmet Hilmi Kalaç 
toru olmayan kasaba hal· 
kımn sıhhat işlerinde endi
şeye düşmekte haklı olduk· 
lar1m ifade eden dileklerini 

dinlemiştir. 

Dün de V akfıkebire qi
den Nilmi Kalaç V 11kfike· 
bir Halkodası ve Beşikdüzü 
va 11kçaııbat Halkevleri fa· 
aliyetini ve Parti işlerini 
tetkik ve tef tis etmiştir. 

Fakir hasta/arm meccanen 
muayene ve tedavilerine alt 
şayani memnuniyet kayitler 
de bu tetkikler meyamnda· 
dlf. Hilmi Kalaç Vakfikebi
rin yeni mahsulün idrakine 
kadar beşyüz bin kilo da· 
ha mısıra ihtiyacı olduğunu 
halen muhtaç vaziyette mı· 
sır bekliyenlt:.re tevzi edil· 
mek üzere acilen bir mik-

( Arkuı 2 de ) 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Temsillerine Başladı 
Anadolu turneıine çık

dığını ve ıebrimizde de tem 
siller vereceğini önce yaz
dığımız İstanbul şehir tiyat
rosu heyeti, başlarında Trab 
zonun eskiderı beri tanıdığı 
ve sevdiği kudretli ıana.t 
kir B. Behzat olduğu 
halde dün Gümü· 
şaneden şehrimize ielmiş ve 
dün akşamdan itibaren Halk· 
evi Sinema Salonunda Tem· 

ıillerine başlamıştır. 
Dno akıam üç perdeJik 

lllclaıı hartama çıkanla· c,v -~========~=""'==========-====~--=====~=:--=-::==-== 
b,~;111 ormanlarda 100 ıene 

[ Paşa Haz.retleri] vodvilini 
sahneye koyan değerli ar. 
tistlcrimiz bize temaşa ha 
yatının en yüksek zevkini 
yaşattı. Behzada, Şaziyeye, 
Muammere ve Yaşara susa· 
aan gönüller bir çöl kura· 
ğından çıkmış gibi canlan· 
dılar. [ Paşa Hazretleri] inde 
hayayti tazeliyen, ruhları· 
mızın pasını sil~D keskin 
kahkahalarla bir neşe ve 
şetaret ummanına atıldık. 
Artislerimizin hepsi en ileri 
sahne hayatının bütün ıart· 
larını haiz bütün bir liya· 
kattırlar. İstanbul Şehir Ti
yatrosunun ça.lışhğı her sahne 
bu memleketin beklediği 

kültür hayatının inkişafında 
en müessir rollerden birini 
oynayan seyyar bir halk 
üniveraiteıidir. Tahrir mü · 
dürümüzün bu ciheti tebarüz 
ettiren bir yazısını gelecek 

de ' ••llamışlar da keşfe
~er"'ez, Şu halde Har tama 

e11 • k içirı Çanu evela anlama 
ııınd onu yere devirmek li · 
25 ır, Devrilen bu çam 
t,111:tıı~lik ömrünü henüz 
leket~ •nııştır. Yani mem · 
edece~ 8~1layiine hizmet 
dir, M Çaga gelmek üzere
kasd d~nıleketiıı sanayiine 
bir e ~len bu ameliyeden 

netıce "" k d w • de 'k· . •1 ma ıgı takdır· 
' ı uıcı - -

Cii d b ' UÇuncü, OD ÜÇÜD· 
1 a a olmad · · tii te .. b 1 ı, yırmı üçün· 

du ~U. e ere vicdan azabı 
Ym~ .. sızın devam olunur. 

•uldV ılayetimiziıı çok ~mah. 
d - ar ormanlara malik ol-

hlliUnu isbA t eden cihet 
artaın ı w ' 

İtiy t hacı. ıgııı asarlık bir 
. .' alınde sürüp gitme. 

:~~~r. 580 köyün ihtiva et. 
l il~ nıilyoaa yakın ev üzer
Srı hartama ile örtülüyor. 
d u rakam üzerinden; asır. 
•ıı fu.la bir zamandanberi 

t~bii bir ihtiyaç ve mecbu · 
rıyet altında yapılan kat'i. 
>'•tın .kt . ö mı arını tayın etmek 
a ç deiildir. Hartamacılık 

1 

sürükleyici bir ihtiyacın te · 
siri olmamış ve bu yüzden 
ormanlarımıza girmemiş ol · 
saydı, Vilayetimiz ormanla 
rının milli sanayi için en 
verimli bir saha teşkil ede· 
ceği muhakkaktı. BuiÜn 
mevcut tedbirlerle bu tahrip 
sahasının beklenilen derece· 
de daralamadığını haber 
alıyeruz. 

Yaptığımız esaslı tetbir 
!erde hartama iatihıalioin 
durmaıı ve bu suretle or· 
manlarımızın tahribe maruz 
kalmaktan kurtulması köy-
evlerinin üzerlerine örtecek 
baıka bir vasıta bulunmasına 
bağlıdır. Yoksa kar ve yaj
mur altında kalmamak gibi 
bir içtimai ihtiyacın sevkile 
hartama tedarikine mecbur 
kalan köylü fırsat buldukça 
gece ve gündüz ormanlarda 
tahribat yapmakta devam 
edecektir. Bu suçundan do 
layı yakasını kanunun pen 
çeıioe verenler ceza müdde
tini tamamladıktan sonra 
ayni suça maruz kalmak 
mevkiinde hartamaya daima 

muhtaç bulundukları, bir 
zaruret ve hakikat halinde 
ifade edilmektedir. 

Köylülerimizin kiremit 
ihtiyaçları bir teminat ~mu· 
kabiHnde karşılanabilir Ye 
her mın takada lüzumü ka · 
dar kiremit istihsali kabil · 
dir. İhtiyacı karşılıyacak 
kadar tesisat yapılır. Ve 
maliyet fiyatı üzerinden köy· 
lü.ye taksitlerle ~iremit va· 
rilebilir. 

Köy evlerinin Üzerleri 
kiremitle döşetildikten son · 
ra orman tahribatı yüzde 
90 azalacaktır. Ve bir iti· 
yat olduktan başka da bir 
ticaret işi olan ve Vilayet 
ormanlarının mera haline 
gelmesini intaç edecek olan 
hartamacılık ortadan kalka· 
caktır. 

Hartamacılık yüzünden 
orman tahribatının senelik 
zararları düşünülürse mec
canen t~vzi edilmiş olsa da· 
hi kiremit usulüae müracaat 
ıekli memlekete milyonlar 
kazandırır. 

Cemal Rıza Çınar 

sayımızda okuyacaksınız. 
Dün akşam büt6n seyir· 

cilerin sık sık ve sürekli 
surette alkış:adığı muhterem 
artistlerimize Halkevi tara · 
fından bir buket vcrilmittir. 

Heyet, şehrimizde Beş 
temsil verecet ve önümüz· 
deki pazar günü Gireauna 
hareket edecektir. 

Bu akşam 
Şehir Tiyatrosunda 

O Kadın 
Piyoa 5 Perde 

Halkevi 
K~tap 
Sergisi.. 
Türkiyede basılan fayda· 

lı eserleri yurddaşlara ta· 
nıtmak ve okuma ze•k ye 
hevesinin geniı\emeıine yar· 

dım ve hizmet etmek mak· 
sadile Halkevinde zeaıia 
bir ıergi açıldığını haber 
vermiştik. 

Bu sergiye· iştirik •ure · 
tile alaka gösteren Maarif 
Vekaleti yayın evile lıtan • 
buldan Hilmi, Ah met Halit, 

Remzi, Kanaat, Tefeyyüı, 
ikbal Kütüplsaneleridir. Ha· 
her aldığımıza göre adı ı•· 
çeıı bu Kütüphane ıallipleri 
Halkevi tarafından yapıla• 
müracaatı derhal ve me• · 

nuniyetle kabul etmiıler •e 
bol bol eserlerini göndermek 
ıuretile sergiye iıtirak ey• 
lemiılerdir. 

Trabzonumuzda ilk defa 
açılan bu sergiye ıeve aeYe 

iştirak eden yukarıda adı 
~eçen Yayın Ye kitap eYle
rine ilim ve irfan mhte
sipleri namına teşekkür eder· 
ken ıergiye iştirak etmedi· 

ği gibi İstanbulda bu hayır· 
lı iş için tavıit edilea ve 

birkaç gün bu işlerle ittiıal 
eden münevver bir hemıeh· 

rimize kartı mevzuua neza• 
ket ve nezahetile telifi ka • 
bil olmayan bir ifade tarzi· 

le mukabele eden ıühulet 
kltüphaneıi sahibi 5emih 
Lütfi namındaki yataadap 
da teeastlflerimizi beyan et· 
mekten kendimizi alamadık. 

Halkevi kitap sergisi, 
memlekette geoit bir allka 
uyandırmıştır. Sergiyi her 
gün yüzlerce münevver yurd · 
daş ziyaret etmektedir. 

Haber aldığımıza göre 
kitap sergisi 29 haziran 
941 Cumarteıi günü akta· 
mına kadar açık bulunacak 

ve o günden sonra kapaamıı 
olacaktır. Binaenaleyh be· 
nüz ziyaret ve tetkiklerini 
yapmamış olan yurddaılarıD 
son üç günlük fuaatı kaçır· 
mamalarını ta•ıiye ederiı. 

GİDENLER 
Tüccardan illi Peker kızı 

bayan Seniha ile Şeker fab· 
rlkaları Tohum çiftliği Şefi 
S•lih Erkulun •vlenmeleılnl 
yazmıştık. 

Çiftler dünkü Güneysu 
vapurile lüleburgaza har~· 
ket etmiılerdJr • 

' 
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Akçaabatta: Ordu j B .tediye heyetin-
Halkevi Mesebet Halkevi den gele ~ cevap 

.. . ' 

Derneğinde Sporcuları Elektrik Şilketinın Beıe-
likçaabat ( 11ususf diyeye mal edilmesi içm 

M u h a b i r i m izden) Dün şehrimizden ayrıldı- !inkara ya giden Belediye 

Kaza Kaymakamı Bay lar, bando ile ul..url&ndılar heyetinden gelen bir haber-
Cemal Göktam. Halkevi ~ de Sumerbankla tam bir 
Başkam Dr: Bay Edip So· . Perşembe grinü şehri· anlaşma yapıldığı ve tefer· 
monoğlu idaresinde: Sosyal mıze gelen Ordu Halkevi ruatımn· ikmaline çallşıldığı 

Spor takımı T.rabıon ld b "ld" ·ı k ,.1· yardı.n ve köycülük kollan 0 .. 
1 

man ı /fi me leulf . 
idare hey'eti aza/afi 20 6.Ji/J bic~gı_e ilci maç yapıms. Atletı•zm 

k rmcı maçta 2-5 jd cuma günü a.'Bf!llZm garp ocağı r ,, man 
semtinde, sahile takriben . .. ga 1P gelmiş ve pazar Müsabakalan 
iki saat mesaferie, cüz bir gunu ı'apı/an ikin b b cı maçta 
meydanllk içinde kurulan e~~ ere kalmmışt1r. Kafile AtletlerirnİL dün 
ve ( Mesebet Derneği) tabir ~7'~ Kemal Topun idare. ZonguJdağa gitti 
~::~~ klTpanayirirıe gitmiş- a~a: bu~~an sporcular dün Zonguldakta 19 haziran 

Bu dernekte toplanan Orduya gitu;,:;,;~di/11purile 911 pazar günü y~di bölge 
yüzlerce köylü vatandaşlan S arasında vakılacak olan Ka· 
her bakımdan tenvir ve ir· eveı{orcu genıler şeıefine radeniz guıubu atletizm 
sad etmekle ve hastaların f d 

1 akşam Belediye tara müsabaka/arma bölqemızi 
••rdi•e derman bulmaya 

1
.n an Şehir nulubunda bir temsilen iştirak etmek üze· 

çalışmakla mükellef buluna 1/fa~fet .. dün de saat 18 de re flsbaşkan flvni ffkuin 
Hlll,,.e,,· ı n keV1 tarafın,J•n mı·s ... fı"r b k I · it d d 

K .,ı mensupıerinden· r.ı.. u aş an ıgı a ın a on o 
Kaymakam Bay Cem;/ ::orc~aıa Doğu Pasta sa- kuz atlet dünkü Güneysu 
Göktan köylülere hitap e,Je n~n a bir veda zıya/eti vapur ile hareket etmiştir. 

k d k Q, veflımiş dı d 
re : erne hall~de toplan talar ye. d?kn urma ve pas Anahtar 
tı yapmak suretıy/e k1r - _ n ı ten soma doğ-
zarları vücudıe g t· pa ruca iskeleye "d'/ · d 

- .. e Jrmenin isk I d gı I mış ve gaı'p e en varsa 
bu gunku medeni dün d _e e e teşyiciler ve halk-
ikt · d. Ya 8 e VI b 6 ısa ı ve içtimai faydala. . , andosu tarafmdan U· 24- -91 l salı günü 

"~'ı ve Hü~ümetimizin bu ı--~g~u-r,_,11n_m--.:ış_ıa_r..,:d~ır~.-----I saat l 1.5 da Uıunsokakda 
gı pan•ytrlere faz/lJsi/e ı, Kııorta okulu önünde bir 
k11met ve ehemmiyet Yu rdd K I zincir üzerinde 3 anahtar 
dı-· · ver- OŞ iZi aya gıfı ~zuhn ve açık bir li bu/anda, kime aitse matbaa. 
san 11 ıza eyıemisler v.a Y d mıu muracaat ederek analı. 
her yıl ayni günde yapıla~ ..,. ""'"'-=a::::;:,r=ı-"='m==e=t~===ta=rlarını alabilirler, 
bu ananevi top'ulu. h . gun da· 
. 'ı genllkş bir öl,üde olması 
ıç n a a adarlarm he r za-
mankinden dah, fazla gav· 
ret s•~fetmelerini temenRi 
eylemışlerdir. 

.Diğer tarafta; Dr. Bav 
E~ı!' SomonoğJu 40 ila 50 
kış~ye yak1n sıtmalt ve mu/ı. 
telif hastaliğa yakalanmış 
vatandaşı muayene ederek 
reçete yazmışlar, beri ta
rafta Ziraat MuB//imi B 
Env~r Tozun$oy Zeytinci/~~ 
ve zeytin sineğı ile bu yıl 
Yllf!ılması mukarrer olan 
mucadeleye dair afak d 
k'" rı a ar oy uıerle bir hasbiha/ 
mışlar. bundan sora k .. ra,P. 
I Oy U· 
,er a~asına katılmış/ar, e. 
e.nmış/er ve ( Mesebete) '9. 

:ış ve. dönüş hatıra/an~', 
ana: ışte böylece anı t 

mışlard,,, a · 

Denizde bir 
Çocuk boğuldu 

llkçaabat, ,{/fususi M 
hablrimizden) _ K . u. 
N f . aıamızın 

e sı Pulathane h . . ,J ma al/e-
$Jnuen Muhittin 0,;ı AA 

t f, 7 'I U "IUS· 
a anm -8 YiJ~la . d . k ., rm a b1r 

er ek çocuğu denizde b 
ğulmus ve ölmü~ı- O· 

~ur. 

r.f~~r:~.~çı 
sıyaıi gazete 

llı11ldıt1 yer . 'f b y • 11 %OD 

eniyol matbaası 
Umnnıt a 

Bek• S eşrl)ııta idare eden 
ır "'-~t· K 

Uau ı ulakaızogw 1 
F. u 
ıati 4 k 

- uruştur 

11 N
R~ımi ilialırı;-aıtırı :• 
ısan 941 d .. 

5 ._ en ıtı baren 
- KUf!Jf tur 

aıaa -
• 11J•0 117ılu 20 k uruz tur 

·"'----••W•V• 

Fındık Rekoltesi 
Rekolte tahmi~lerini mes' uliyetlere 

Bağlamak lôzımdır 
Fmdık d ·ıd· .. ya Is em ıgı zaman derhalhat1ra Türkiye. ita/. 

• Pany r dık ist;~ a ge. "· Bugün düyadan bu memleketlerde frn· 
limatı sa/ edılmekdedir. istatistikler buhuwsta şu ta· 

vermekdedir : 

Hektar /filo 
- Bin Milvon 

60 60 Türkiye azami 
17 j 
10 

30 falya •. 

Yuka d .. 22 lspanva ,, 
Yük Yekü r.~ a gosterilen rakkamlardan Türkiye en bü· 
Ünyeden ~ almaktadtr. Bu yekünü dolduracak fmdık 

Bu fı 0:aya kadar Karadenizin şark safıilleridır. 
Trabzon G~ ık sahasınt dahi üç mmtakaya ayırmıştır. 

' ıresun O d 8. I h , "k d mıntaka Tr b ' r u : maena ey bızt aıa a ar eden 
müta/ea et a z~11 olduğuna göre bunun üzennde beyani 

Trabz;eyı lüzumıü qörmekdeyiz . 
Ya nihayet b:ımıntakası 'lakfıkebirden başlayarak Hopa· 
bu saha naz• .u~. (Trabzon Rekoltesı) denildiği zaman 
ç k '4rı ltiba . . 0 ehemm;y tt . ra almtr. Rekolte, tıcarı bakımdan 
dıkca herkesi: 1 _hır meseledir. Mahsül zamanı yaklaş· 
mesu/iyefsiz z agzındd bu meseledir. Selahiyetsiz ve 
duğu Yerde ka~;atın kendisini mütehassis ad ederek ol-

. Ortaya atı/akkam~arla Rekolte tesbıtine cüret eder. 
ve ınzibatını ihl ~n b~~~bi. fıku v• şC1yialar. ticari kanaat 
dana koymakta a :ttıgı gıbi hakiki vaziyeti dahı mey
cek ve ktıfı em n:uşkııat gösterir. Tahminleri temin ede· 
terecek heyet antvet verecek Rekoltenin rakkammı gös
ve kooperatıf ::u~da~ alakadar bulunan Zuaat, ticaret 
cek ·· R ur/eri k . ekolte tah . ve e ı~·perlerden teşekkül ede· 
~~tı deruhde edenrn~n heyetid1r. ., Seliihiyet ve mesuli-

1. tdm hakikatı if d u heyetin verecr;ği kardr şüphe yok· 
m_ış olur. Bu heye~ e edeceğinderı vaziyet tatmin edil· 
?an/a11 Yani (Kaza/ top/ı~acağı malümatı dahı kendi 

,;;~tarafından o! n=~~~kı ayni müesseseleri temsil eden 
dl a"}altdırki Trabzo r. Şurası nazarı dikkatten kaçı-
la~;a:t kısma ayırm~ fın~ık ~ahasım sahil. orta yülcsek 

Bu bahçeferı "'"rı mumkun bulundug·undan bura-
~~U ~, ~n - . 

ak.is~ . e _.vapılac J/c R k 
1 

qozden geçirmek icap eder. 

k en dmdirir ve h e 0 te tahminleri hem piyasadaki 
ormuc J emde hak·ı. ~ o ur. ft{atı tamam/le meydcJna 

il. B. 

2~ HAZiRAN 941 

Çok yaşamanın sırlan 
; ----~-- -

Zara ağ nın 50 kişiyi 
bulan ailesi ne alemde 
Bayan Güllü de· babasının hayat 

programını tatbik ediyor 

Zaro ağ mn ha yatına dair hiç yazılmamış 
Sahneler 

Yalqız ıengloln parası do f kendisinden "~aro atanın en 
Qll, uzua ömUrlU insanların ht'I· sevdiği torununun torunu,, diye 
yatı da çeneleri yorar. ÖJOmO· bııbsedllen bıyıo Seher şunları 
nnn Qzerlndco yıllnr ~eçllği anlattı: 
halde geçen gQn gazete Zaro 
oğanıo resmini görUooe birden· 
bire hntırladım. Acaba ZJ1rO ağa 
nan elli nOfusıı yaklaşan ailesi 
ne atemde ? .. 

Merakını gidermek için Top 
bnnedekl Karabaş semtinin kor 
makarışı.k sokaklarına düşmüş 

tam. Gllnlerden pazardı ve koh· 
vesi gcyet bol olan bu semtte 
Adeta bir bayının ınruıtnsu var. 
dı. Ç'lyhonelere graınotoolar 

kurulmuş, r11dyoların düğmele· 

rl on sesli tnrafa doğru çevril
mişti. 

Bvveıa Zaro ağaoııı meşhur 
tahta evine geldim. Ailesini 
sordum. 

- ÇJktao çıktılar ... Bir kıs· 
mı şurada hında oturuyor ... 

-· Dedemin hanımı bayan 
Kudret öldQ. Şimdi bayatta bir 
bOyQk nnem. yani Zıno a~ının 
kızı bayan 00110 kaldı. Onu 
da köye gönderdik. Zlrıı bura· 
da zavallının istediği gibi 2eçln· 
meslne lmkaa yok. Çankn bu. 
yUkaonem GiillQ de tıpkı dedem 
gibi g!lnde blr, bir buçuk lk.llo 
yoğurt yer. O da ı ıpkı iab111 
gibi ayrıınsız yapnmaz. Halbuki 
burada bunları nasıl bulıtbilir ? 

Yoğurt. ayran 
•• Zc.ıro ağa "Çok yaşamanın 

sırlarından biri de yo~urt ye
mek, ayran içmektir.,, derdi. 
Demek bQyükanııeolz ce ayni 
yolu takip ediyor ... 

dediler. .• Evet. .. O da, aynen baba· 
"Yeni Han,, epeyce lleride ın gibi yaşamKk ister. Misela 

bir sokakta l~i. Bereket aile o kadar yaşla olduğu halde 15 
hala "ıııroaun torunları,. diye inde bir ııeuç kızdan farkede· 
auılıyordu. Ve bu şöhret benim meısiniı. Köyden gelenler anla. 
işimi epeyce kolaylaştırdı. Nl· tıyor. Bir delikanlı gibi çahşı
hayet hanın Ost katında k!l~~uk yormuş. Her akşam yatarken 
bir oda örıllnde Z1lrO a~anın iki l..>ıtrdak ayranını içmese dlln· 
tOluououn toruoların<ıan bayan 
S~her ve bayan Haolfe ilq kar yada yapnmr.z. Yaşamaktan hlt 
şılaştım. ikisi de pek terbiyeli ısçılınca : "Ben de babam kadar 
tıtzelerdl. Oalara Zaro a~ıı aile yaşayacıığım.,. der ... Bir aktam 
sından hayatta kimler l>ulundu· afranına Iomese içiae ııkıııtı 

basllr. Ayran onun tayanıdır ... aunu ve hanların ne alemde 
olduk1arını sordum. eazetelerde Halbuki lı1lanbulda geçinmek 
====--=:-:=-c==--=,==-===ı çok zordur. Yoturduou yiyebll· 

Parti müfettişi

mizin tetkikleri 
- Baştnraf ı I de -

tar mısua ihtiyaç olarak 
alakadarlardan öğrenmiştir. 

Sayın Pdrti Müfettişi· 

miz ormanların tahribi üze
rindeki miitaleaları da din · 
/emiş ve bu cihet mühim 
bir görüşme mevzuu olmuş· 
tur. Çamlardan yapılan har
tama/arın ormanlarımızm 
t11hriminde yegane amil 
ve sebeb olm 1kta bulundu· 
ğu bir hakikat halinde mey
dand çıkmışt1r. Vilayet da 
hiJindeki bütü 1 köy evleri· 
nin üzetlerini kiremitle ört· 
memek ve bunu çamlardan 
yaptıkları h!lrtama'larla dö · 
şenmiş adeti asri an fazla 
bir itiyat olduğuna ve har· 
tama'ıarın da 5 -6 senelik 
ömrü bulunduğuna göre 
tahribatm vüs'atini kolayca 
tahmin edebiliriz. Hilmi 
Kalaç bu nokta üzer.nde 
ehemmiyetle durmuş ve 
daha bazı izahat almıştu. 

Parti Müfettişimiz avdetle 
likçaabada ugnyarak kasa 
bamn eski ve yeni mahsul
leri ve umumi vaziyeti üze· 
ıinde tetkikler yapmış ve 
Parti. HaJkevi işlerini tef
tiş etmiştir • 

sın. ayranını içebilsin diye za. 
vallıyı köye gönderdik.,, 

Torununun torunlarııuı öD· 

lattıklımodau ö~realyorum .ki 
Za.ro oğa dünyaya ıozleriai ka· 
padıktao so ıra arkıuunda bırak
tıeı e11lye yakıo evlad, torun, 
torun çot:uğuaa lılı;, blr şey kal· 
mamıştu. Zaroya verilen e• 
meğer munkkatmlş. ÔHlr öl· 
mez bil kulUbe tekrar 2erl alıP 
aaış . Biıtııtsaa ~uoaua pık yaş· 

h olan km b.tyao Qüllil 1ar· 
damsız kalmış ... 

Zaro mu, Zoro mu ? 
Dilkat Qttim. &aro •i•uıo 

toruaıımnıa toruaları dedelerla · 
den bahsederlerken hep "Zora •• 
dlyOılıtr. 

•• Hep •:.>ro diyorsunuz. 
Hıı.lbult: gıız.etilerde bep •uo 
dlye yıızıldL 

Bayan Sebtır 
·- Biz Zuro bilitiz. DoarusıJ 

da burtur. Kencıisi do d:\lma ba· 
oim. ismim ··zoro,. diye. bahse· 
deıcıı. 

Torunlarıııın toruolarile al· 
lesi ~Jltyı bulııa ve bir ztmaD' 
Jar dünyanın ua b!lyük yaşao>• 
şampiyonu olan Zaro aeaoııs 

bayatı ınceden inceye tedkl1' 
edilmege Ulyık bir menııdut· 

Halttukı bu dUoyı mlkyasıod• 
şöhreti olan erı uzua omorJO 
aaumıo ismini bile doeru dil' 
rüst bilmiyormuşuz. 

"f orunlarıaın torunları il' 
konuşurken aımlar görmOş il>' 
tiya.rıo bay tına dair biç ya:ııl· 
mamış neler lşlllyordum : 

Mesela en sevdiği torıJO 
torunu bayan Seher şuol•t• 
!iOylUyordu : Sonu vır 

.. 
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Gayrimenkul icar artırması ilan Gayrimenkul icar artırması 
T. Mık tarı Kıymeti Pazar icra memurluğundan : Cinıi Kıy•ıli 

numar .. ı Köyü Ciui Dek•r ar Lira 1'. Açık artırma ile paraya çev-
Sıra 
No: Köyilı 

Kubah 

Miktarı 
Dekar Ar Lir.ı IC. 

1 
1 
3 
5 
6 
I 

11 
14 
,ı4 

:Jj 

26 
~7 

3 
6 

16 
17 
18 ,, 
z6 

1 
ıo 
21 
ıı 
2J 
24 
2.5 
2• 
27 
28 
.36 
37 3, 
.56 
'7 
58 
.SJ 
6CJ 
61 
62 
61 
04 
6.S 
77 

' 1 
1 
2 
.s 
8 
3 
tl/
.5 
9 

11 
14 . 
7S 
24 
25 
J] 
29 
.$Q 

31 
39 
•u 
"13 
48 
49 
7~ 
73 
74 
7.5 
76 

100 
j 

6 
9 

11 
13 
ıs 
16 
19 
ıO 
22 
23 
21 
2.s 
28 
30 
31 

Sukarl maa 
de111lrcill 

• 
Elemonos 

t 

, 

. 
kada1ulua 

Kodil 
B11cilak 

Maıanal 6ala 

~ufla 

FınJılcJılc 

, 

t 

• 

Kalaf lca Ard•fll 

.. 

10 

10 

10 
10 

10 

30 

10 

10 

10 

ıo 

4, Jj 

46 15 
82 27 
29 35 
27 , 
92 25 
11 36 
27 9 
18 ~.8 
7J 14 
,, 6 
38 45 
10 36 
27 9 
18 b 
73 14 
18 6 
38 45 ı.. 
18 7 
18 J7 
5 5 
4 !ı 
7 7 

13 14 
11 J4 
lJ J4 
1J 14 

" .5 4 5 
14 15 
14 15 
18 16 
ltf 13 
2Q 11 
14 13 
14 13 
14 13 
14 13 
14 JJ 
14 13 
14 J.J 
14 13 s j 
22 105 
74 25 
9 4 

11 9 
9 j 

73 j6 
18 10 
36 22 
28 17 
,4 42 
-16 JO 
28 18 
18 12 
55 12 
37 10 
5.5 12 
21 28 
55 15 
27 B 
73 24 
91 30 
27 9 
18 6 
18 6 
37 12 
73 24 
21 41 
92 30 
9 3 
ı1 j 
12 55 
91 40 
46 21 

' 

rllecek. ııtyrl menkulun ne ol
dutu: 

Bir kıta tarlanın yarısı 
Ga7rl meokuhın bulundu~u 

meTkl, mıbıllesi, ıok:ığı numaratı 
Pazar kazuıaın kemer KO. 

tapa•u• alıın S40 tarih ve 56 
numaralı şarkaa HAımO oğl&1 
Zelkil tar. illr. Molla Osman 
o~lu Ali tu. Şimale• ıraıık ee· 
nubeo durmuş ..lll Tır. 

Takdir olu.nan kıymet : 
Tamamına 1000 lira ile mab· 

dat bir kıt• tarla 
Artumaoıo yapllaca~ı Jttr, 

rtın ıaat : 20-7-941 paurteıl 
aut 16 da P1111r icra Dairesinde 

l - işbu ııayrlmenullerin artırma 
Şartnlllll.U 21 -6·94.ı larlhbıden lU 
Laıeo 41-70 No. lle Pazar icra 
d • l ı e s 1 nd e muayyen numara 

ıında herkesin gOrebllmeıd için. açıktır 
lllnda yazılı olanlardan fazla maltl 
mal almak iıleyenler, l•bu p.rtna 
meye ve 41-70 dosya numaruile 
ruemarlyetlm.J.ze muracaat etmelidir. 

2 · Artırmaya 1..ştitll.k lçln yukarıda 
yaıılı kıymeUn ytl.zde yedibuçuk 

ol ıbıUode pey veya m.lllt blr Bankanın 
lem -ıat mektııbn tevdi edllecektir(124) 

3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer 
.ıakdarlarıa ve irtifak hakkı sahip 
leı ıoın gayrlmenkul tlzerindeki hak!• 
rıoı bllllllile faiz ve masrafa dair 
olaa iddialarını işbu 1111.ntarlhlnden 
lhı•.,aren onbeş g1lD için.de evrakı 
ı:ııtııbJtelerUe birlikte meilUll'lyetim.J 
se bildirmeleri icap eder. aksi hal 
dı hakları tapu alclUle sabit olma 
dıkça ıabf bedeliıı1D paylaşmasından 
oarl9 kalırlar. 

f. Göıterllen gttnde arhrmaya 
ıştlrat edenler arbrma ,artnamestni 
· kumaş ve 11lzu.mlu maldmat almış 
ve bnnları temam.en kabul etmlı 
ıd ve iUbu olunurlar. 

5 Tayin edilen zamanda gayri 
n.eokul ttç defa bağırdıktan ııonra 
• D c;ok arlırau • ihale edilir ansak 
ulırma bedeli muhamen kıymetln 
) llıdı yetmiş beşini bulmaz nya 
•tıı lıteyenJn alacağına ruchaııi olan 
~IA•r alacaklılar bulunupta bedel 
bunlaı ıa o gayri men.kul ile temin 
edilmiş alcaklarl.DlD. mecmu11Ddan 
laslaya çıkmaz•a en çok arbraııın 
t .. bhlidtt bakı kalmak 11%ere artırma 
10 giln daha temdit ve 10 inci ilintl 
lakip eden ayni ıaetta 
J'•pllacak artırın.ada, bedeli aabı iata 
1eıı\D alacaiuıa rG.çhanı olan diler 
ah.ıalllılarm o gayri menkul ile temıa 

1 eJilmlş aleaklarl.Ulll meemuundan fazla 
1• tıkmak prtile, en çok artırana 
llıale edilir • . 8!1yle blr bedel ald 
ıdUıneZH ihale yapılmaz. n ıaU. 

•alebt dttpr . 
6 Gayri menkul kend.lıbıe ihale 

ulnnaa kimae derhal veya verilen 
mllb.let içinde parayı verııızH lhale 
kararı feıholnnarak kendlldeıı evvelen 
7llk1ek tekWte bulunan kimse arzetmtı 
uldağu bedelle almağa razı oluna ona 
razı olmaz veya 
balıınmuea h11111en 7 g11n m11ddet 
le arhrmaya çıkarılıp en çok uhraııa 
bale ed.Uir. iki ihale araıındaki fark 
t ve geçen günler için yttzde 5 ten 
he1a1> olo.aacak fafa ve d.14er za.rar 
l,r afl'ICA httkme hacet kalmabııın 
memartyetlmizee alıcıdan \ahall olunu 
madde (188) 

Gayrimeakul yukarda gOtterllen 
20· 7 - 941 tarihinde Pa.ıar icra 
memurlutu odaııında tıbu Ula VI 
~l:leterilen artırma ıarln&meıd daire 
liııde 1&Waeatı lllıı ohuuır. 

Mektep icar 
Artırması 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 

Hutvıi ?ıbhasebeain mah olan 
46 23 Yomra Hbiyesi merkeziadeki melı:-
14 7 5 tep binaaınıa bir senelik: 1abik 

8
7 3

4 
1
7
2
5 

icu bedeli olasa ( 126) lira ünria· 
den 21 fÜD müddetle açık art.r· 

18 9 maya çılcardmıttır. Muvakkat t•· 
1& 9 mioab 945 kuruştur, 
36 16 Artırma : 2-7-941 taribine 
18 8 r&1tlayaa çarşamba rinü aut 15 

1 
6 
7 
9 

12 
ıs 
26 
27 
28 
29 
30 
34 
33 
35 
36 
39 
4.3 
47 
48 
49 
ıo 
)/ 
63 
61 
62 
61 
66 
68 
70 
73 
74 
78 
19 
84 
87 
88 
89 
90 
91 
93 
14 
96 
97 
99 

100 
104 
106 
189 
110 
111 
112 
116 
l'J2 
128 
129 
ıao 
131 
135 
/jg 

U3 
150 
154. 
163 
165 
168 
170 
171 
172 
11a 
175 
178 
180 
18ö 
1~5 
188 
1,2 
Th 
ıg6 

198 

F ın.tık:tık: 

Defterdarlıktan : 

JO 

10 

10 
10 

10 

ıo 

ıo 

10 
10 

20 
;o 

74 
~' 
JJ 
IS 
28 
31 
ta 
11 
ıa ... 
18 
37 
18 

" • 18 
J1 
18 
.s.s 

9 
23 
S2 
28 
41 
18 
18 
28 
28 
46 
9 

1' 
28 
55 
1' 
46 
64 
38 
38 
37 
37 
28 
B7 
74 
55 
1' 
28 
28 
18 ,, 
17 
21 
18 
18 
28 
74 
ıo 
18 
14 
18 
w 

92 
46 
ıo 
•7 
28 
18 
92 
~ıi 
55 
73 
18 

8 
.Si 
76 
86 
7' .. , 
37 
37 

-ıt 

10 
117 

' 9 
35 
9 
9 • !?O 

• ıı • ~o 

' 7 
ti 
7 

u 

' 10 
14 
14 
20 
9 
9 

ıı 
14 
21 

4 
1 
ıa 
?.S 
6 

15 
11 
71 
7S 
ıs 
12 
12 
10 
2o 
2, 
80 
10 
10 
10 
20 
18 
ıı 
'l 

' 10 

~J 
' 1 
1 
5 

il) 
ı.i 
s.s 
u 
11 
J.) 
4ct 
St 
20 
Jı> 
10 
6ö 
2<\ 
7fl 

·80 
"'2" 

2(1 
iti 
tR 

Yu"arda oiaı ve miktarı yazıla ~ayri mHkuller 14-'-9U 
tarihinden itibaren 15 gila içinde bir •••• aiitidetle n aıık ıatır .. 
ıuratile icara verilecektir. 

Müzayed~ 30-6 -Q4t tarihine mlıadif pazart11i illll ıaat 
14 de yapıla11k:dır. Talip elanlaaıı yivmü mezkur.la yib:ie 7.S ••
vak:lcat teminatlarile birlikte Defterdarlılcte toplHacalc ko•iıyou •il· 
racaatları. 3-• 

İçme suyu tahlil raporu 
Belediye Encümeninden: 

Trabzoıı sıhhat müdürlütüaün 27 • 6 • 941 tari\ı. ve 694 • 18J7 
aayı yazıtı ile fÖııderilea ( Şehir ) ıuyu DÜmuııeıiaİD bak:terlyel•J•lk 
tıblil rapora 

J. NOmuneaia ahndıfı tarih 
2· Nümuu ıhııırk:en ıuyua derenii 
). Nüauneni• elındı~i ıokta 

27 • 5 • G.C1 
17 

45 2J de Vilayet Mabauoda toplanacak: ~. NimunHia ıureti iuali 
18 9 olan daimi enoü ıı ende ibıleai ya· 

Beıtep• depe••· fireDkbiaar 
airek:li kuyu 
1 • • • • • • 

. . . 
Ş. Numuneyi alan Ht 4.5 2J pılacaldır. latekliloria muvakkat 
6. NümUDHiD mÜHaeye relditi tarilt 

55 30 te•inaUarile mezknr ıün ve aaat· 7_ Ni•uae mHyeae baılıtı urilai 

B•yyeH ık:ilerek 
a • s • '41 
3 • 8 . 941 

' 10 83 120 ta e.11ciimeae müracaatları. 3-4 
• ' 8· Nimuae muayeae edilirken auyua dereHt.İ • • • • 

DEFTERDARLIKTAN • Z · t k g. Bir HDtiıaetre miklbındr ıuyua dereceıi • · • · • • • • 
Y • ayı es ere . d L 1. , yek 

ukard1 cloa mıktarı Jazılı l•Jrl k 1 ıt- Lıtre e ır.o ı ~ 
ttrlbhıdea ltlbareıı OD beş 1110 lçlat&e bir 11180 u ler 24 • 6 • 941 341 ıeoesinde Sarıkamıı cio • · • , 
lttır111.1 aaretll l il kll sene •Gddetle ve açık: kuzuocıı kolordudan almıı oldutum z a y 1 T e • k e r e . 

MQı : 
0;~~-·:~t etceib.t Q Hkerlik &erbiıı te•kere•i aeyi et- ( Vakflkebtr askerlik 1ube1l•dın ılmıf oltlalu• aı.kerlJk 

l~ <lı Jsp \ ıyek~ T 
11 

~r 
1 

18 m srdtr çarıambı gQnQ saat- tim, yeniııioi alaıng-ımdaa ealtiaiaia terhis teskerem! za1l ettim. Yealılal ahıcatımdıa Hklılala blk• 
-.lltalr.k.at \

801 
tr. " P o u arıQ )'evml ••ezk:llrde yQzde 7,S bikmü yeldur. 1 ıntı olmaaıtıaı nan eylerim . Vaktlkeblrln Tnnyı aahi711lr la 

1-n U~a eıalaıtlarllt blrllkclı Defttrderlılt makıuaıaa muracut-J Telatar otuılarındaa tarı11Uı Maaaaaobos köJüat&ea IH d•luı»l• 
Qluaır, l-6 otlu Sılia J16 Mut .. opılanıuı .. Mea•tt ojl11 tııaıJI 

... 

\,.;er.cıaı Kıza Çihar 1 şehrimıze dönmüılerdir. 1 /ana11ştlr. l Jutıya nihayet ieril~tir. 1 
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Vergi mükellaf /eri hakkında ilan 
Mtıkellefi• adı ---Murat ÔaçiliD&ir 

Niyasi iaer 
Hmı•t tlarruDer 
Ceaal 1rlller 
M•rat biaa• •tlu 
Mcebure lı:.oıim 
Maıtafa erol 
Salih yazıoa otlu 
Z•bai hdalı:.al 

•• •• 
" " Ali aydın 

laaail •· demir •tat 
Rqit laaaH othı 
Sabri aJdıD 
Zekeriya çetlakaya 
Rııaa dlrelıt 
JllHD lı:ayıkcı 
Sllui yılmaz 
'\'aıut ziya daran 
lılih ösbeıikoı 
Meamet tecimer 
Eylp butdıyeı otlu 
HaıH otla yuıuf erol 
Arif lı:oat •tlu 
01•111 ıoydaı 
laaail lı:urıua otlu 
Temel kı•ıltll 
Ala•ıt yıl•u 
Oıaaa lı:eılı:ia 
Cılal .. biaö• 

,, ,, 
lıyfetlla ık Uirk 

Mubılleıi 

.A.yvaaıl 

K11ımata 

" Kaeımıta .. 
Sotba 
Ayafilboy 
ltlı:eader P•t• 

' Paıarkap11 
Puarkıpu 

Ke..:erkaya 
Hoeıbalil 

· Sotlıı 
, 

lalı:ınder palıl 
Ayafilboy 
lalı:ender paıa 
Ayıfılboy 
lekınder patı 

Sanatı 
ftakırcı 
Kuıdura , eayacı 
Mıyveei 
Tablııcı 
Kundura Ta . 
liılı:kııl 

Birahane çalııaız 
Çaplecı 

' Berber 
Otel 
Ganj 
Kahvıhaae 
Mobilya ima 
Berber 
Ota 'ittik 
Tamirci çapleeı 
S .. b.ıe meyve 
Eıkici 
Çapla,:ı 
Kalaycı 
Fırıncı 
Hc,ikci 
Manifatura 
Toptan pateliı ar. 
Kundura tamiri 
Demirci 
Tütüa pul kibrit 
Otel 
Aıoı 
Kalayıı 
Yorırancı 
Dotramaoı 

i, yeri· 
DİD no 

s 
150 

6 
81 
4:S 
78 

250 
241 

13 
43 
75 6 
15.1 
1&· 2 
17 

177 
36 
lS B 
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Fevk~aude içtim~:ud·;~:;· s·ı , •• ·G~;~;~:;~kk:ts:~:l;···Artı rması 
Z n a ~ Mıktarı Kıymeti 

Mt1dtlı 1 - Elelct ile 1 1 1 e Mahalleıi Sokatı Cinai M 2 U. No: M. N. K. N. Lir11 Kr. 

lıl1tl fÖfiıtaılc 8ire A11~ara!~lcı:~nJ• Beletligegı deCJri Y enicumaizir Mall,oçoQ-lu Ars; , 84 2066 88 811 60 00 M ,.t wrll•ııl . g era laıgete geni salahi .. ,, ,, ,, ,. ,, 103 2046 12-13 15 60 00 M 

Belediye riyaset;_d • ., .. " :: ,·,· ,',' 2~::#~ ~:~-70 ~~ 96 155 oo M s-
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... en. .. ., ,. 20 oo M 
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11

~:1:-:ttlırlle Ban/canın Ele/et. :: ': :; :: :: Hı:e 1~!.15 ! ~ !~~ ~ : 
•'1118Itı •tllın laıgıte geni se/dlaig ~ege devri işini tetlt.ilcı ,. ,, ,, Y Hiouma Araa 241.25 ~039 aı,.87 300 oo M 

'·~,;~ lıinin 2S-9 941 ç.,, 1 

6"•rilnte/c iiıre Bele. :: . :· :: ,, :'. :: • 2:~ ~~i~ 11i2 J ~ gg ~ 
" .. , olera/c lçtitnal le 0

'" a irini t (1 ) J 2l2.ö0 2034 106 150 00 M 
•••11111 tııri/leri • naıı arrer balanda. ·~- 4 

at :: :: :: :: ;: Harap, 1fırın 37.80 114 62 90 00 M 
---,c~~~:::::::::--;:-~:':•:n:qg:n~s:a:g:rn~ Eıvak Sarafoeıu • Mataz• 40 20 3 2 110 cı0 M A ., Yeni eami ,, 32 12 7~0 00 M 

rpa V8 Saman ek .
1 
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olan (SIOO) /cila ar ınıra 6ır ıeıaelilc 304 hiıaeai 
lllt uııılilı ma6agaaP~}1lı (f~OO) lciio 

1 
l•nt ilatigaçları Etvak Goluotlu Fevkani ve 67.45 

/ı ı._ .. uı ıce"trr anaan açı/c ele 'lt tahtanı mataza 
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•• iılırl müdürlüğıinde naa,agaa.sıne a't DEFTE ~DARLIKTAN 
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Elcıiltmı 28-6-"9 paraııa olaralc ~l Şart11am1 ya. l'\. : 
r• ıtlll~cıı"in~-n 41 Canaa frinq• ınır. Yukarda ciqı ve efSafı yazılı iayri m1nkuller açık artırma ıuretile ve ptşin bedelle ı~ iilD 

.. talipleri saat ( 14) miiddetle müzayedeye ç ı karılmı§tır . 
tıl m•Hlckata nta/c6aılaril agnı ffİra saat (U) de ic ihale .J7-6-941 taribiof' müaadif Cuma günü ıaat 14 de yıpılacatıadan talip!eriD yıvmi 

aracaatları ilan •---------------------------------------•_11_n_a_,_1~;;;~---e-ejn-c~ıl~na~e;n:ı..:na:·:::d~e~t~e111~ina· mezkOrde yüzde 7,5 teminat mıkbuzlarile birlikte Ovfterdarlıkta toplanacak komisyona ml:racaatları. 4-4 
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M r"tae Ugu• nden Mahallesi Sokağı Cinsi M 2_Eı_k __ Yeni __ u_. _N_o_:. _L_i_r• __ K_r_._ 
... - ru uıtaf 1 • -
othı tarıfuadaa lllQddea 1 Jıpaa 1 - 8QtQale • lskenderplşa Uzunıoltak Maa dükkan ·U. 008 45'/-/ 1-163 1350 00 E 
Slr•eaenha Juakaı ta aleJb Çbeler 1910 16 .:eJı kılaa ta. bir baplıane 457·2 4;ı7 3 165 
aukım '°' burua ilki 0JO~ı lrf&IDbt &OoQ b aıaıuı 19U lıkenderpaşa Yeniı.>ltalt Münbedim hane ar1111 46 115 
•••uru Kıaıl Yılçua ~ lllQk Kura •Otlacıkt •tlalllık '1ıere Eıvak Sıra majtazalar Fıvkani bir bap otel 
ıkl•• ı-ıAI 1 •Jblaı kılaa lllıl>eaı1

1

r. BQtQoleaıe1e Muhittio Zeytiıılilt liir bıp kirıir lıane 91.93 
,, .... •• IYIDI eı.r ... IDQdQ 1 alt •ldqa. 

Dilf Oldutu 272 Ura 
11 

.. •• •l· ı r ilklerine • 11 Okul Eltıotba ilı:.i oda ve bir aofa v., talıtani iki eda bir ıofa 
·~ı d •Ura•"o ırt • lllllrıcaat etme ve mü•temilih 11ireyi havi bir bap hane 
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dea ılıJbla diJtrı abırt · ~!41• lebeterı de kar diter Okul ta. Yukarda eioı ve evıafi yazılı araa ve haneler 16 - 6- 94/ tarihir.ıden itibaren bedeli pefiD v• 
aıballl ıkımett IDeçbul b~ P bbiJıt varı le '•Jı talebe açık artırma ıuretıle on beı ıüo muddetle milaayrdeye çıkarılmııtır. . 
dutundaa baktıodak.l d llO· dQrlQkltrl ltılarıaı Okul mQ lbaleai 2 -7- 9U tarihine ıoüıadif çarıımbıt riloil ıaat U de yapılacııtıadan taliplerin yev•• 
ola llaaea tıbll&lae Ver~Yetlye ları d De iOaterereıt bu k . mezkOrde yüzd!! 7 5 muvakkat leminatlariyle bırlikde deflerderlılr.ta loplanıc•lr. komiıyo1111 muracaatları~ 
rar Daerlae •ubakeme •o kı. "•m eclebUtrı ura. , V 
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ıaaı lbu,',,- au kuraı.:.' ·" Vilayet idare heyetinden: Vilayet idare heyetinden: ilayet idare heyetindell 
11 ••-. Ye UHlQoı ıorı blr kür ttıaı M k h ı h nkUl kaaaoı dıbl 

10811 
- • Kdzacç vergisinden !32 Ura r ab eme ere ve ayvan· GUmOfaoe emvalıaa baytıll" 

mit oldat d •rae. lttt 011 lalıluaı kı - 69 kuruş borçlu olan Uzun ot· lar vergisinden -i5 lira 90 kuruş lar Yergisinden 837 Ura 60 tu· 
dil la lll ~~ ID lebkedta aQcl. Oldutuacaaa lD lir tırUanlt lu EJupun KUAt Hortokop kO· borçlu olıa MQezzln oaıu Ah lU!J borçlu olan Sungur oauUa· 

a 1 Qıerlae bakiJnda •Oddetalı blz•~BYJıa ırUnde Q met C!iD Yalınazıo BUyUk Sa· r1Ddao Osman oaJu SQleymaoıO 
kl İlubıkıa1nın llJıben icra: tetfıkııa blr -t v"'' Uaıdtıue 1 Gele vaki ve olbaptak.1 artır- maruksa köyUade vaki ve Ol· surıa köyOode val:.l ve olbapta• 
ııaa Ye K•Jıp ktruuuadı keıa dtrlDecttat ta:•klU kao11nu &ön. •ı kalmeslode yazıla şayi bls· baptaki artırma Kcıtmeılnde ya. ki aıtarma kalmeılode ya11Ja f8• 
U&aaa teblllllae te •OddeUııia llJıp bruuu~ırda bakkuıtaakl •eli Uç kıt'a ıayrl menkulü i14 zıh Nısıf hlaseli blr kıt'11 g~yrl JI hisseli Qç kıt'a gayri meo· 
bir •J olanıt taJl.alae ,, du. tlabe IDtlkt laı; 1ık11ıe bir tarihinden ftlbliren 21 gQ11 .nUd· meokulQ illa tarihinden t•ıba· kuh ilan tarihinden ltlbar,-
rut•ıı•ı ı 9 96 1~ tela 111•11 kabulectııını detle açık artırmaya konuldu· ren 21 gUa mUddelle açık ar· 21 a-nn mUddetle aç k artıraııf8 
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