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Her işin başı pl<indır. 
Şehir planının şimdiye kadar yapılmamasında 
amil olan parasızhk değil ihmal ve ilgisizliktir .. 
Plan işi, muazzamati umurdan addedilmemelidir, bugünkii bütçe, bu 
işinde her zaman ve istediğimiz anda başarılmasına yetecek bir haldedir 

H der~~~ 
6

'F~i!'a~rat;;: londrada ftalya filosu 
şehir işleri üzerinde 

konuşmak isttrken her işin f ngiliz kıtalan 
b11şı plandır diyoruz. Geçir Alman 
p•ra. para ile 9apılacalc Karşılıklı manevra 
işler için lazımdır. Fakat E iç isi ne Yapıyorlar 1 
her işin , birinci ve so· H k t Ankara 17 - ltalgan filosu 
nuncu ıarti demtk değildir. a are livaçıklarmdan manavra 

Eğer öyle olsaydı Jimdige Edı.ldi yaparken Mısır ve /ngiliz 
k11dar şehir planı da fJe lcıtalarıda Heluanın cenubi 
onunla beraber, fJega ondan Ankara 17 - Almanganın şarktsındde çölde birlikte 
sonra yapılabilecek diğer londra sefiri dün Alman manavralar gapmağa başla-
bütün işler de çoktan ba hükümeti adına bir k a ç mıştır. 

kitaii hediye etmek üzere p İ 
şarılmış. plansızlık yüzün- tarihi tetkikler enistitüsüne aris e 
den hadis ve hasıl olan gittiji sırrda bina önünde M 1 
vaziyet ve zararların hiç toplanan bir talel:J. gurubu üsademe er 
6iri meydana gelmemiş bu- tarafından düşmanca feza- Ç • · ı · • 1 
lunurdu I huratla karşılamiı idilüp O O U, yara 1 

Demek isteriz ki, beledi
ye bütçesinde her zaman 
için bu tibi işleri başara
cak kadar para bulmak 
mümkündür. Her işin baıı 
paradır sözü mutlak 'fle ke
sin bir mana i/ade etmiı 

olsaydı . iütçtnin lc11ldır11· 
hileceii işlerden hiçbirinin 
geri kalmaması icap ederdi. 
Halbuki. ıimdiye katlar 
hemen hepsi de ıeride v• 

yerde lc11/dı. Buıün yapıl• 
hiligorıa, bütçe yine aynı 

bütçedir. değişmemiştir. De
ğişen şey azımdır, azımsız-

lığın , henimsememezliğin 
y~r ı e ge bir azmın, geni 
bir himmetin kaim olmuş 
bulunmasıdır I 

Demek ki, her işin başı 

paradır, söziinü #mdige 
k11d11r bir kal/can olarak 
lcullanmalcta hiç de haklı 

tlejiliz. lıin hu tarafı bög 
ledir, ıimdi ıelelim dige
ce;imiıe : Vilayet sajlılc 

kalmıştır. Nüm•yi,lar lcah· Var ! 
rolsan /aıızim diye bağır-
mışlardır. Ankara 17 Dün Pariste 

Çocuk esirkeme koministlerle polis ve jan. 
darma kuvvetleri arasında 

Kurumu kongresi vuku bulan şiddetli bir mü-
Ge,enlerde Kızılay kong- sademede bir çok kimseler 

resi ile 6irlilcte gı/lılc. lcong- ölmüş fJe 68 i polis olmak 
resini yaptı;ını ve mesaisini üzere en aşağı 150 kişide 
hitiremediiini yazdığımız yaralanmışdır ağır yara
ıehrimiz çocuk ısirlceme lılar arasında Başvekilin 
lcurumıı melr.tebli /•/cır ço- hususi kalem müdürüda 
cukl11n lcurum• llirleıerek vardır. 
evvelki akı•m lconjrı gap- 1 
mıı isede hır iki karaman spanyada 
oirleımesi ıureıue hasıl Sılah altına ı. 
geni ıelcle ıöre yeniden 
bütçeyi hazırlamak 'Cle yeni 
butçe üzerinde görüşmek 
üzere kongre Cuma tünü 
akıamına talik. olnıuıtur. 

Halkevinin 
Konseri 

Şt!brlmil Halkevi taratından 

bu Cumarteal gnno akşamı bir 
kon1er verilecektir. Bu akşam 
Halk.ev:inln enzel sanatlar kolu 
toplanarak. konıerlo proğramını 
tıazır11111cak.tır. 

Ankara 17 - lsparıy hfıkü
meti 1932. 35 senelerinin 
ihtiyat sını/larile 19.:J6 sene 
si genç ef rarlını silah altına 
çağırmıştır. 

Uzak şarkta 

encümeninin verdiji önemli GOZE ÇARPAN 
lc11rarları okurken en Ha.slı 

İngiliz manevrası 
Ankara 17 - Uzak şarkta 
Hon · Konj ta lngiliz deniz 
kara fle ha(la kuvvetleri 
girmibeşbin asker ve yirmi 
heş geminin iştirakile ma
nafJralara başlamişdir. 

;1 olmak üzere .su 'Cle lajım Çömlekler 
işlerinden bahsedılmekte ol- Kırılırken .. 
dujunu, .su t1' lajım iıleri- Vilayet aatlık encümeninin 

nin dahi ıehir planile alô.· kararJ üzerine toprak yoturt 

kadar 6ulundujunun teba- çömlelderi, bulundukları yerlerde 

tt . d" -· · - d "Jc. Bu imha edılmete bqlaadılar. Dikkat ruz e ır ıgını gor u 

Balkan 
~İkdisadi konseyi 

Ankara 17 - Balkan Anbntı 
ekonomi konseyinin beşinci top· 
lrntısı devresi yarın Atinada açı· 

ltcaktır. ı<onseyin mesaısı bir 
hafta kadar surecektir. 

r r ' 
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GAZETE TRABZON 
üncü yıl 

Romanya dış işleri baka ı 

Refikalarile birlikte Ankarada 
Ankara 17 - Romanya Dış 

işleri Baltanı Ekselans Viktor An
tenesko ile refikaları bu sabah 
şehrimize gelmişler ve istasyonda 
Dış işleri Bakanımız Rüştü Araa 
Vali mevkı kumandanı, Balkan ve , 
Küçült Antant Hükümelleri elçi
ler, Dış Jşleri Bakanlığı ileri ge

lenleri, merkez kumandanı, Emni
yet müdürü tarafınban karşılan· 

mışlardır. Bıışta muzika olduğu 

halde askeri bir lı:ıl'a selam res· 
mini if ı etmiştir. ! tisnfirimiz i tos
yondan aynlirken kalabalık bir 
halk ldllcsi tsrafından ııJk.ışlanmış

lardır. Ekselıın!I Anteneslı:o Öğle
den evvel yanında Romanya elçisi 
olduğu halde Rüştü Aarası müte. 
akiben Başvekil ismet lnönünü 
va Kamutay Başkanı Abdullııalik 
Rendayı ziyaret etmiş ve Lu ziya· 
retler iade edılmişrir. Hayan An
tenesko da Bayan ismet lnönünü 
ziyaret etm"ş ve bu ziyaret de 
iade edilmiştir. Muhterem misafir· 
ler öğle yemeğini hususi yemiş

lerdir. 

İspanyada 
Bombardıman 
Ankara 17 - lspanyada asi 

tayyareler Barseluna limanını bom
bardıman etmişlerdir. İspanyaya 
yeniden ltalyan askeri çıkarıldığı 
söyleniyor. 

Akşamki 

Radyo haberleri 

lkdiaadı balkaa antantı konıeyi 
yarın ( bugün ) Atinada toplana
caktır. Y oğu~lavya murahhas hey
eti •eçilmiş, ve Atinnya hareket 
etmiştir. Bu toplantida dcmiryolları 
meselesi de görüşülecektir. 

• B. Çemberlayn düu akşam 

ansızın vefat etmiştir. 

Avusturya Başvekil ve Hari
ciye nazırı yarın Budıp~teye 

hareket ediyorlar. Avusturya, 
Çekoslavalcya ve Macaristan mer
keı:i Avrupada küçük birer hükü 
rnet olmakla beraber birleşmeleri 

halinde orta Avrupada miihim bir 
kuvvet leşkil etmiş olac~ktır. 

• Sofyada Üniversite talebesinin 
yaptıkları nuınnyişlerin fırkacıların 

tesırile vukubulduğu ıınln,.ılmıştır. 

hapsedılen talebe tahlıye edilmi~, 

yalnız elebaşılardan 12 si hapiste 
alıkonulmu~tur. 

Halkevi spor salonu açıldı .. 
Bu salonda bir de güreş minderi var .. 

Halkevi bir spor salonu cudu minder üslürıe, hari
açmış, bu salona , hir de cine düş'ne neticesinde a 
güreş minderi yaymış. Me- matörün çalışmasına eng"l 
raklı olduğum için gittim, teşkil edecek yaralar açn cık 
gördüm ve hayret eltim. tehlikesinden son hrıdde ka 
Şu muhakkak ki dtinya- dar kaçmabıll'cek t bırler 

nın hiçbir tarafında spor alınması hele su ihtiyacım 
şartlarına bu kadar aykırı muhakkak, temin et 7Jiş 0 
bir spor salonu ve bir{güıeş ması. andan sonra işe ba~ 
minderi bulmağa imkiin lanm~sı lazımdır. 
yoktur. Su bu işlerde, g da ka 

Benim bildiğim biitün dar elzemdir. Bir çalışma-
şartları tamam olmadan dan sonra. 7.ıucudundaki 
.l./apılan s p o r hareketleri kirli teri, bolsu ile yıka 
fayda gerine zarar iras mayan herhangi bir sporcu, 
ederler. edinmek istedıgi. f aide yeri 

Güreşçi yetiştirmek için ne zarar görür. H ele gureş 
yetiştirme bahsinin içine gibi ençok, terletici bir spor 
güreşin tekniği. techizatı, şubesinin, bilhassrı. böy le toz 
minderin tehlikesiz olması toprak içinde kurulan bir 
temizlik. hıfzıssıhhası girer. salonda normal luzumundan 

Gaye: Acemige nüreş öğ daha çok luzu n lu olduğu 
k takdir, edilir sanırım. Bu retme se, güreşe luzumlu 

olan nizami şartlar ve tek salonda çalışarak terli vu-
nik olarak hazırlanmış bir cudurıa mikrop 'u tozların 
salonda bilerek çalışmak. bulunacağı. mulı:ıkk.ık olan 

'l.Je anınde temizlenmek im güreşçiyi kendi minderinden 
kanlarını bulamayacak ama

başka her hangi bir minder torun ak i b e t i h e n i 
üstünde sıkıntı çekmeden korkutmaktadır. 
güreşecek esaslar dahilinde Netice olarak şunu sög· 
yeriştirmektir. legebilirim ki. sporda, idare/· 

Aceminin istenilen ~aye- maslahat olmaz, igi orguni· 
ye erişebilmesi şahsi isti ze edilemiyen, bilmeden 
dadı ile beraber, ô"ğretici- yapılan. işlerden /aide ge
nin kabili9eti ve umumiyet· rine sayısız zararlar doğar, 
le içinde çalıştığı lüzumlu, yapılaçaksa ya tam olarak 
teknik şartların. tam olma yapmalı, yahut zararın ne
sına ba!lıdı~ .. Bill~.assa gü- ı resinden dömilürse kardır,· 
reşte g11reşçrnın. vucutça bu sözüne uyarak, geri clönme-
işe kabiliyetli olup, olma lidir. 
dığı. glireş salonunun 'lJÜ· H. Sa/ihltgil 

Bol uda 
Yer sarsıntısı 

Ankara l 6 - Evvelki 
grin Boluda biri şiddetli, 
diğeri hafif iki yer sarsın
tısı olmuştur. ha~ar yoktur. 

Hindi standa 
Ankara 16 - Hinaistan 

umumi valisi Hindistanda 
viliigetler muhtariyetinin 
önümüzdeki ay içinde me
rigete gireceğini söylemiştir. 

İspanyada .. 
General F ranko 
Madrid önünde .. 

Ankara 16 General 
Franko yanında birçok yük
sek rütbeli subaylar olduğu 
halde Madrid cephesine git · 
miştir. 

Az, öz 

ettim, mahut çömlekleria imha 
demektir ki, plansız hiçbir ameliyeıi bquaba Doktor Kiz.ım -------------------------------------------

Fındık 
İşimiz .. T ı r p a~ şey yopılama:ı. Bu itibarla Gülor bulunuyordu. Üç aene evvel 

ıehir ışlerinin başında ve belediye •ecliıiado de ınecliıin 
en baıta ger tutan pldn bir uuı aıfat ve ıalihiyetile, Eğer istersek Fındık işımiz teş .. liit i tiyen 

bir iştir , ve lcşkıl.illannm dığı , 
teşk latsız L·aldıtı iç ndi ki yllrıi· 
memektedir. 

d toprak çömlekleri• ya1ak edilmesi " e ic:ini herşey en önce ele fi• ç evresinde ilii ve onem 
" wolunda en çok nef ea tüketenler- ·· d · a 

O··n· almak Lazımdır. Her ~ yer vermiyen enerıı aıın 
.. don biri yine o idi. Onun içindir ·· bet d J, ve daima randımansız mus 

iıin baıı O ur a onun ki, yenlen göte kadar haklı ola- randımansız kalına~• mecbur ve 
ı·,.ı·n / ralc Aıku cevlc iJe: • 

" -w mabkOmdur. ~ h ı · · t[," - kırılıa, ve aizin bu halinizi 
ye ir P anının ıım ıge Çalıcmalar muhakkak başar· d ·ı görmek için en çok a;Öz ıöyliye. Y 

lcad.ar gapıimamasın a amı nlerden biri de • ben idım • mayı yuklenen kavi bir uım dü· 
olan, herkesın 'Cle hepimizin diyor. rüst bir program ister.. Ve ınu 
6i/dijine ıöre /larasızlık Kiz.ım Gülcri tebrik ederiz: vaffakiyct hakikati gören göz.ün 

de;il, ihmal ve ilıisizlijin Üç ıene evvel kırdııamadı ama, işi hakkıyla kavrayan kafanın mu-

/c d 'd' B Jc f üç ıene aonra lunyor işte.. hakkak başarmak kaydıle uğraşan 
en isı ır. utçege onu an Ben kişinindir. Gelişigüzel rııralunan 

tahsi.satın sar/edilmemesinin ı-===-=-.o~~~- -==·-===ı iekiller boş duruyorlar denilaıe
tıeya bütçeden çıkarılmıı şimdi. Ancak Önümüzdeki sin diye şö)le üstün körü, müs 

0Lm11sının bflşka turlu ma· Nisan toplantısında geni vedde kabılınden hareketler fayda 

nası ve i/ adesi olamaz sene butçesini yaparken de~ıl :Larar getirirler. 
/ plan i,ini en üst başa al- Çalışmıılnr ne bahasına olursa 

artık olsun plan ve program ister •.• 
mayı unutmıgalım bari. . . Bugün yaptıklarımızı plan ve Ne oldu oldu, ıeçmışı 

ıraıtırm11lctıı fe11a 11•/c Bekır Sükuti Kulaksızoğl.J proi'ram11zlık yüzllnden yarın 

yıkmak mecburiyetinde kalıyoruz. 
Misal mı? İşte en ufaQ'ı: Hükü. 
met önündeki kaldırımlardır. 

Dün ağaca vermediiimiz yeri ; 
bugün onları delmek ikinci bir 

masrnrı yüklenmek suretile kapa
tıyoruz.. Yarın şehire bir plan 
yapılı.sn - ki yapılacağı muhak

kaktır - belediye bütçesinin yıl
larca altından kallcamıyacu21 bir 

yıkma masrafıyla karşılaşnc~tız. 
Şehre temiz bir su getirmeyi bı· 
rakın, yıllardır Deg-irmendere de
nilen nesneyi ne vıır, ne de yok 
edebildik ... Y ollnrımızın en göste
rişlisi Uzunsokakta ya~murlıırdan 
hasıl olan gölcUklere geceleri 
yaban ördeklerinin inip inmedik· 
lerini soranlar binleri aşmakta .• 
Fırınlara hili pialikton, fare yuva. 

sı olmalctan kurtaramadık. EleL
trik devrinde ve elektrikli bir 
şehirde va:;amamıza rağmen bir 
çok mahallelerimiz. elektriksiz.. 

Şehrin şurasında, bura!'ında 
yer alan arsaların çirkin durumu. 
na, kötü haline bir şekil ve bir 

nihayet vermek aklımızdan bile 

Fındık kadar yiğit mııh ul az 
bulunur, belki de yoklur. Bu yi it· 
liğine rağmen elımizdc stok mal 
kalışı , başlca hiç bir ebcptC'n 
ötüriı değıl, ırf lC'şkua ızl klıın
dır, içte ve dışta t şltılats zlıkt nl 

geçmiyor. Ve bütün yolla ımız "'•. 
kırk. elli sene evvelkinin aynı . Fındık iş m zi teşk l Uan r?"-
Ve nilıayet Karndenizin en gizel mal yrz. ilk yapıl c le t ş ilal ıçtc 
kıvılanndan biri olan T r a b % o n l olı:c ık, ve iç teşkilatı dı teşlcila 
hala afaçsız., çıplak duruyor. tını doğ'urııcalttır. 

Çalışmak.. Planlı, programlı Mahsulü kurtarmak iç n mü 
~alışmak, bütün bunları de ve tahsıl cephesınin korunması lazım· 
one almak gerek.. dır. Ondan sonra nöbet ihr cııt 

İnsan kudreti arzusunun kat 1 • ı · Bu "ıki cepheli 
t t • cep.ıesıne ge ır. 

icat üstündedir. stersek ner şeyı t 1c·ı~ t d kt' r v~ nasıl ol-
b b.1. . T k" . f eş ı a ne eme: ı , ... 

yıtpar, aşara ı ırız.. a ı ıs ıye· 1 d . - 1 t k arlarız 
ll·m ma ı ır, yıne ıoy er, o r 

... K 0, H. M. onu .. 
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Münhal 
Kôtiplik 

T ahsildarhk 
ve Daktilo 

Defterdarlıktan: 

Merkez kaz•sında 60 
lira ücretli Milli Emlak 
katipliği, 45 lira ücretli 
Milli Emlak tahıildarlığı 

fJe 35 lira ücretle daktilo 
münhaldır. 

Askerlijini yapmış lise 
fJcya orttı mekteb mezun!• 
rından ist•kli olanların 
fJesilcalarile birlikte 21-3-937 
tarihine kad11r Def terdarlığ• 
müracat1.lları . 
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NAN 
Ayl k Ülkü ve ~ültür Mecmuası 

En kıymetli ve salahiyetli kalemlerin yazılar1nı taşıyaca~tır. 

Bir Fikir ve Sana Mecmuasıdır. 

Fikir muhitinin, Halk muhitinin Mecmuasıdır. 

Ülkü ve Kültür y pıcısıdır. 

İyi , Güzel ve doğru Mecmuasıdır. 

Mahalli renkleri, ahalli hususiyetleri taşıyacaktır. 

Ülkü yayacak, Fiki yaratacaktır . 

Bir Bütünün ifadesidir. 

Büyük bir itina ile hazırlanmakta olan bu Mecmuayı şimdiden tavsiye ederiz. 

.. \ -:v-' . ı. • .... . 

Stıgfa 2 

,, 

Ofun pulalis köyün
den kuru Salih oğulla
rından Alinin ikamct
ğahı meçhul olduğun
dan gaynmenkullarına 
haciz ve takdiri kıymet 
muamelesi ifa edilmiş 
olmakla icra iflas kanu 
nunun 103 inci madde
sine tevfikan üç gün 
içinde Of icrasına mu
racaat edilmesi ilan 
olunur. 

Ser bayilik yapmak isti yenlere Yeni okuld:ta tamirat 
eksiltmesi 

Kızıl aya 
üye 
yazılahm 

Yarının harbi inanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 lnıınınız ki 

yarının harbi ne yerde, ne de· 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunu:ı: ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaldır. 

Türk H va kurumu Trabzon Şubesi Başkanlığından: 
Hava Ku"umu Piya~go Biletlerinin sUrnm ve satı~ıaı bir elden idore suretile bu günkn 

randumandtın fozln ı ı temin mskssdile Şehir içiode Piyango lıilet ser bayiliği ihlasına idare hey
etince karar verilmi tir. 

1 - Ser bayilik yapmak istiyeolerin bu günden itibaren bıı 8yın 26 cı Cuma gOnU akşamına 
kadar Trabzon Bava Kurumu Şube lne baş vurmaları v b e mevcut Piyango talimatname ve 
ona göre bllyilik istemeleri lilıımdır. 

3 - Ser bayilik yapmak arzu edenlerin yukarıda yazılı güne kndar birer dilekce ile Şube 
başkanlıQ'ına 26 • 3 - 937 gününe kadar muracaatları llfin olunur. 2 - 9 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

İSTANBUL 
Eczanesidir. 

Tevfikbey okulunda 
tamirat eksiltmesi 

Vilôyet daimi encümeninden : 
Tev/ikbey okulunda yapılması gereken bazı ttımır•ta 

ait tanzim kılınan /273} lira [76/ kuruşluk keşif bıdeli 
üzerinden 21 gün müddetle eksiltmeye konuldu. 

31 - 3 - 937 tar_ilıine çatan Çarşemba günü saat 14 
de Vilayet makamında toplanacak olan encümende ihalP-si 
g•pılacalc.tır . 

Mav11kkat teminctı /20} lira /50] kuruştur. 
isteklilerin Vilayet daimi encümenine mür caatları . 

2- 4 

Vilayet daimi e"cümeninden : 
Yeni okaldj gapıltıca'lc. 611zı tamir11ttı ait ttınzim kılı

nan /186] lira {91/ lc•ruılult. lc.eıif l>cdıli üzerinden ele . 
siltmqe /ConulmrıJl•r. 

31 · 3 - 937 tarihine çatan Ç•rıtımia tünü aat 14 
de Vilayet m•kamında toplanacalc olan •ncümenJı ila.
lesi gapılac•ktır, 

MufJakkat temi11atı /14/ lir11Jlr. 
/,telclilerin Viliget Jaimt •ncimenint ~m•rtıcatılları. 
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Köprü inşaat 
eksiltmesi 

Vilayet daimi eneümeninden : 
Trabzon - Gireson yolunun 49+000 inci lcilom•t"csilı· 

deki Vakfikebir köprüsünün eslci haline ircahi içi11 t•11~im 
kılınan [2347} lira [96} Jcuruı lcıJi/ hetlıli üzc1inıen 21 
gün müddetle alcıi/tmege lconalm11ştnr. 

Spor mıntaka başkanllğından : 
Memleket spor işlerine 11it ba%ı görüşmelor yapılmakla 

beraber bölge disiklin lcıyeti intih11bıda yapılacağmdan 
kulublere mensup zevat ve sporcu ark•daşların 20-3-937 
Cumartesi günü akşamı saat yirmide Trabzon spor kulu
bunda yapılacak kongrada eksiksiz olarak hazır bulun 
mal11rı illin olunur. 

31 - 3 - 937 t•rilıinile •ut 14 ti• Vildget m•lc•mınu 
toplanocaa ol11n d1ıimi encümenJe ilı•l .. i Y•,ıl•calctır . 

-------------------------· isteklilerin yiiz'de ge"ili nçuk muw.JCk.t te111inat mak-

Gayr1 men~ul artırması 
Muhammen K. 

Mıhılleıi Sokatı Nev'i M. M. M. N. R. E. Ura 
lsk.enderpaoa Fabrika Basma fı.ıbrikuı 

arnııı dört duvar. 
484 2 250 

• Mektep Ar&a 30 413 3 22,6 

Defterdarlılc:dan : 
yukarda clns ve evsstı yızılı gıyrımenkullerin ihaleleri on ~un 
uzadılmı. tır. lsteklilerin yUzde 7,5 dipOzito akcelerile blrlıkte 
ihale tP. ihi olan 25·3-937 Perşenbe gfllıü saat ı.ı te derterdarlıktıı 
toplanacak komisyona müracaatları. 

--------------------
Münhal kadın hademelik 

Mem eket hastanesi Başhekimliğinden ; 

Hastanemizde üç hademelik inhilal etmiştir. 
Okur yazar ve aynı zamanda kadın olmak şar
tile taliplerin hastanemiz başhekimliğine müra-
caatları • 5 

Taksimde yeni okul için istimlôk 

edilecek gayrimenkullere takdir 

olunan kıymeti r 

Kültür direktörlüğünden : 
Taksim civarında ( Yeni okul } için istimlakine 

korar verilen ga.yri menkullere kıymet konulması için 
istimlak kararnamesine tevfikan Belediyece intihap 
olunan ehli vukuf ıve belediye azası eski tapu müdürü 
Nuri Hatiboğlu eski ıvariJat müdürü Osman Özataltıg 
ve tüccardan eski belediye azası Nuri Diula.r, Belediye 
üyesi Kamil Dedeoğlu, Zekeriya Yahya Reisoğlu, Ali 
Rıza topalojlu fJe Belediye reisi Kadri Evrenle Topu 
memuru Masta/ a beraber odrıkları halde gayri mer.lı:ulle
rin bulundukları yerlere giderek alınacak yerler görüMp 
görüşüldükten sonra bunlardan şimdilik istimlak i~mın 
bitirilmesi istenilen şubat 340 tarihli we 1.t2 No. it 
7 4€JO Arşın mur•bbaı maa müştemilat hane ve halıçe~we 
( 1200 } Lira 42 - 77 Kanun evvel 928 tarihli elgc m 
garaj olan ( 500 } arşrn arsaya { 500 ) Lira 73 iVo. da 
mukayyet Torullu En. oğlu mustafa ve Gümüşhaneli 
Zaimoğlu Bay1amt.. c. ii ol n 60 metre murabbaında ve 
halen natemam, bir katının dıvarları bulunan hane 
ve arsaya ( 300 ) lira kigmet taktir edilmiş olduğu 
ilan olunur. 3 - 8 

buzu ve mektu1larilc Daimi encümı11e baş wurmaları . 
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• Birinci nevı 

Kirny.e\lİ Rus gübreleri 
Fındık, Tütün, Mısır, Meyva 

ve her nevi sebzeler içrn çok 
önemli gübredir. 

Bu /cerre Rusga'dtın cel6tttirtlijim birinci nevi ldmyewi 
gübreleri piyasaya fJazettim. Fiatlar çolc hısaplıdır. Fın· 
dık, tütün, mısır, meyva fJe her nevi sebze için çok Ö· 

nemlidir. Fazla mahsul almak için Rus tübrelerinin kul
lanılmasını zürraımıza ehemmiyetle tavsiye ed•rim. 

Kunduracılar - Halkevi sokağında 
31-33 numarada Nemli zade Tahsin 
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