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Belediye Reisliği intihabı Arafesin 

~ 

~ 

~ 

miyiz?! Tahsin Uzer Şeh·rİlnizde 
OLUŞLAR: 

lzmir 
Enternasyonal 
Fuarı 

yle ise 
\ Üçüncü Umumi Müfettişimiz. Muhterem Tııhsin 

Mesele çok ciddidir ... 
.. , lrabıonda Belediye işlerinin, yani Reislik işinin ne ve 
.J 't demek olduğunu yediden yetmişe herkes anlamıştır. 
;~ aİııaenaleyh mesele bukadar açık ve o nisbette de 
ı/J tiddi olduğuna göre, makes bulamıyan dedikodular 

Uz,.r çarşamba günü Erzurumdan şt>hrinıize gtdmiş 
tir. Tahsin Uzer ·I-lams;/<.öyünd~ Valımiz Osman 
Sabri Adal, Belediye Reisi Bahri Doğana1.1, jrırıdar. 
ma alay Kı.mutarıı Tahir Ba!!kal, C. H P. Vilayet 
idare lıeyeti reisi Ruhi Ural, Belediye ar.alarrndarı 
ve Maçkudo da ailesi, Müfettişlik memurlarc ve 
Halkeııi Reisi Avukat Cemal Karahan ve nıt>.wİ 
arkadaşları tarafından karşılanmıştır. Sıınt 17 30 
da şehrimize gı:len ae safra kesesi i/tôhabından 
mıJhim bir hastalık geçiren Tahsin Uzu dairuc'l 
Köşke gitmiş ve istirahata çekilmişlerdir. 

fxmirde, istila facıası Mti· 
cesincle bir kül y·~ını h!llin • ge 
len Şl!lırin er: gize/ y 1 inde 4 ~; Jll(} 

metre karelik bir saha içinde 
"Kültıirpırk., isimli bir mede 
nigrl ba l.,:e si meydana g~tiril

miştir. Bu salıa içinde, her seni'! 
20 Ağıutosta11 20 Eylüla kadar 
devam etmı:k i:zere bır d~ bütün 
memlekt>t n ve di~er nıemlekt>l 

~rinde hatta bir dakika olsun tevakkuf etmiye 
ki taktimiz yoktur 

Tc.hsin Uurle bi•likte maliye l'.lıişaviri hem
şelırimir. oe yazı arkadoşımıı. Hayrettin Ziyrı, 

Baytar Müşaviri Mustrı/a Bozo~lu, Ziraat Mü~a
viri Esot BerJ..man, SılıJıat Müşrwi•i Teu/ik Güney 
Sılıhcıt Mılşouir Muavini Cttmal /'ur/an, Orman 
Müşaviri Kemal K;pmen, Emniy,.t Müşaviri Bahri 
Kcıtaş oe Umum Müfettişlik 1<Öy oürosu şefi Aye-

-- - - -- - /,.rirı iştirak eilİiİ lıir fıırır 

,; ~ rzurum belediye re-
' isliği intihabı ya-

;/I pılmış olduğuna, 
flf', yani mansupluk 
.) ~ lrının kaldırılarak in~i

~ tekli kabul ve tatbık 
llıit bulunduğuna göre 

. \ kararın Trabzon 
ta de varit olup hatta 
'kın günlerde tatbık saha-

9JJ tı. dahi geçileceğine, bu 
~la belediye reisliği in-

' · bı gibi ciddi, ama çok 
1 ~i bir mesele ile karşı

~ıya gelmi' oldupmuza 
~ etle kani bulunmak-
ht, 

~~ ~~mek oluyor ki, bir 
~ır ~p arafeaindeyiz, öyle 
~/I ~dediğimiz gibi mesele 
JI \ i, hem çok ciddidir. 
~ ltlnıızda bıraktığımız 
• ..._, pek uzun atil ve ba-

hllarla, kısa pek kısa 
lu müsbet kalkınma 

\ , bundan sonraki bil 
~lreketlerimiı için bize 
~tpimize dikkat ve ib
liyık misaller ve ölçü

"trmefıe kafi ielmekte-

\ a.ııün, yediden yetmişe 
""~' ıorarsanız. ıorunuz, 
~iuıız cevap şudur : On 
~dar senedenberi, tehir 
~ . ~iz, ıehir halkının ih
~ıle mütenasip bir şe
~ Yürümemiş ve yürü
\ 'bliştir. Ne gördükse, 
'Pıldı ise, ve neler ya
~ kta iıe, hepsi ve hep
~ '1.ıin Uzerin işe el koy
\ ilinden sonradır. Gerçi 
~~ bir, işin başına sev
~z hemşeriler de gel
' İt deiildir, fakat onla
\ d, tuhaf bir dedikodu 
~ lltıa olma ben olayım 
~) tuhaf bir baltalama 
~.ti karşısında bizi tat
\ı~ llJıkin bulamamış ol
\"t• kabili inkar deiil-

• 

\ 'lier ne tekil ve ıuretle 
~ '- olsun, demek oluyor 
~kıymetli vakitlerimiz 
' olmuş gitmittir. Bun
~•onra, bu gibi dediko-
~ iizerinde durmaia ve 
~il, memleketin yükıek 
~ltlerini yenidenyeniye 
~1•1°du mevzularına veya 
~ ""lQıa ıiyaıetlerine fe-
~Qileçek QaevkicJc de· 

ğiliz. Yapılacak işlerimiz 
okadar çoktur ki, bu mesa
feler santimle metre ile 

' değil, ancak kilometrelik 
hamlelerle aşılabilir 1 Tam 
ve kamil manasile bir vifak, 
tam ve kamil manasile bir 
ahenk, işte muvaffak olma
nın yolu ve sırrı bütün bu-

tullah Jt!lırimize relmişlerdir. . 

Dün öğleden e11el Tahrir heyetinıtz Köşkte 
Tahsin Uzeri ziyaret ednek lıatırlarını sormuş 

ve Hhh.atı lıakkrnda malü 7ıat almıştır. 

Hastalığı dolayisile 12 kilo kaqh~den Tahsin 
Uzer şimdi iÜnderı güne rengıni fi• sıhhııtırıı top 
lamak/a tıe kilOSU tabii /ıaddinP c/ı'ğfU artmaktadır. 

Neş'esi ye•ir,de ve daima sıhhat ıfa-ie eden bir 
sesle konu~ma/..:tudır. Doktorların ,/ört ay istirahat 
tavsiye eilıkieri Talısin Ur.er bir hu/ta sonra fs. 
tanbuia giJ cektir Üç. U. Mü. Tahsin Uzer 

( Hüyıik TJ'! ungin p ·ınıılıir) kıı 

rulmnktadır. Yıırt içi nde bir iç 
turızm fit! t•kww r.ik, sosval, 
külturd harekeilt>r yıırı.ıtan f<'u ır 
ayni zamanda diğer memlekr t 
/erit> olun mil na .ebet'erimı z ür.e· 
rinde d11 hayırlı ve gıiz,../ izin 
gupmakl ıdır. Yüzbinleıc• l./ll d
daş 01 aJı.ı buluş11gor, tanışıyor 

görü~iigor, nnla;ıyor ue alış ve 
riş ediyor. G"C"n yıl sergiyi tıım 
723,537 kişi gezmiştir Hunurı 

bin be;. y 1zı1 y ıbuncı ülkelerden 
gelenıerdir. R.ıkam bu SPnf', 

herhalde, milyonu gpç,.cı:ktır. 

rada toplanmaktadır. Böyle 
bir hava içinde çalışmak 
imkan ve fırsatını bulama
dıktan sonra, elbette ki, 
geçmişteki kıymetli vakitle
rimize yandığımız gibi ge· 
lecekteki günlerimize· ve 
yıllarımıza da yanar durur 
ve ahlanır vahlanırız 1 

lskôn Kongresi 
Bu haf ta içinde Diyarı 

baklfda iskan kongresi ak
dolunacaktır. Üçüncü Umu 
mi Müfettışlık iskan Müşa-

---ı C .mlıuriyetin Anknrada11 

Erz Urum d !l ı·n-~aa t sonra lzmircıe meydana getirdi 
' U ~ ti bayrndırlık lıamlele·ini, güzel 

/zmiri ve bölgrsini, nilıayet Da,a, Jı·ye f l• pa,klarile, lıavuzla,ile, göller ile, r 1 • • • kule/erile nebat ve hayvan balı
çelerile (}e başka sayısız güz•l-

On, on beş senedenberi viri Nedim llkyJ/d111m bu 
su, hastane, yol, hava, de- kongreye iştirak etmek iJze 
niz, halka sağlık, istirahat, re Erzurumdan Diyanbaklfa 
otobüs, şehir planı ve daha gitmiştir. 

Modern Sinema, Yeni Caddel9 r, uk v~ eglttnceltrile bir dünya 
cennetı' görmek isti_qenler F ııar 

Elektrik İnşaatı Hitam Buldu, Yeni me,ısiminde lzmire g tmelidırler 
1 

Ben geçen s~ne tadını aldım . 

birden hatıra gelmiyen iş- Başmüşavirlik Vekaleti 
ler için mütemadiyen bağır- Üçüncü Umumi Müfet
dık, yalvardık, ciltler dolu- fişlik Başmüşavirliğine Ve
su neşriyat yaptık, fakat kaleten Erzurum Valisi Ha· 
bundan sonraki vakitlerimiz 

1 şim lşcan bakacak/Jr. Haşim 
çok daha dardır, beklemiye ı lşcanın bugünlerde şehri 
mütehammil deiiliz artık, mize geleceği haber alınmışflf. 

P k S T • Zamanım clverişlı olmadığı 
ar ve por esısatı... için bu sen;! gid~migeceğim. 

İtiraf etmek lazımdır ki, 
Tahsin Uzer, yarayı gör
müş ve teşhir etmiş olma· 

E,ıuram /hususf} 2ıl0,000 
liraya yapılmalc.ta olan bü
yük ..)intmanın, hatta lstan-

hulda dühi misli bulunmıytı
calc kadar modern oldu;unu 
buraya ıelen ve görenler 

Mustafa Reşit 
Kıymetli hemşerimizin Belediye 
Reisliğine seçileceği Kuvvetle 

söylenmektedir . 
Aokarad.t toplanan maarif Şurasına iştiralt edeo Üçüncl Umu

mi MaleUıııik Kültür Müşaviri det"erli bemıehrimiz "M .. taf a Reşit 
Tarakç•o2lu yarın lstaobuldan şehıimize gelecektir. 

Muııtafa Raşit !'arakçı og-luouo Belediye reialiğirıe aeçilmeai 
kuvvetle ve alil:a mevzubabaolmald~dır. Yapıcı bir iıt adamı olarak 
tHılan ve her itin bıaşıoda feyizlı bir aıeui vücuda getırdikten baş· 
ka çılıştığı muhıtlerde tam bir vahdet temini &'ibi yültaelt kabiliyeti 
haiz olao ve Trabzondı çolt aevile.:ı Muııtafa Reıit bal:ltıadalti bu 
haber şehrimiz balltı arasında derin bir memnuniyet uyandırmıştır. 

saydı, şehir işleri arasında 
buiünkü varlıkların hemen 
hiçbirine henüz ~ avuşmuş 

olmıyacaktık. Ne plan, ne• 
otobüs, ne yol, ne su, ne 
de bu ! Bu temiz, bu zeki 
bu çalışkan halkın ve bu 
güzel memleketin ihtiyaçla
rını görmek, onu layık ol· 
duğu iyiliklere kavuşturmak, 
bizatihi onun izzeti nefsini 
okşamış olmaktan başka ne 
ile ifade edilebilir. ı------------------------~-------------------------------ı 

Zaten aksini iddia Belediyede 
eden de yoktur • Bulanık Şehir planrna göre Gazi 
suda balık avlamak istiyen caddesi sonunda yapılacak 
üç beş kişinin yaptığı dedi- mirador (balkon) un mey· 

. dana gelmesine başlangıç 
kodu memlekete mal edılemezl o/mık üzere caddeden de· 

Halkın aevgi ve muhabbetini nize inen kanalın suya ka 
h d t l 1 k 1 rışacağı kısım yapılmağa 

şa sın a op anmış 0 Tanh .ıy- başlanmıştır. Kanal duvar 
metli hemşerimiz a sın . . ,.1 ,.1edı"z ·ı 

ıçınuen ve u 1 suyu ı e 
Uzerden ve kıymetli Vali- tıkanmıyacak şekılde yapı-
mizden bu işin üstünde azami /acaktır. Cadde sonundaki 
dikkat ve itina ile durmala· alçak kısım yükseltilmek için 
rını istemek hakkımızdır sa- su yolları kazısındt çıkıp 
nırız. .• sokaklarda duran toprak 

ve bitikıntiler dökülmekte 
Bekir Sükuti Kulaksızo~lu ve duvarm yaeısmdı kul-

/anılacak taşlar yığılmakta
dır. Vilayetçe yapılacak yar-
dımdan sonra duvarın ytJ 
pılmasrna başlanrp, kış gel
meden bitirilebilecektir. 

Burası şehrin iyotlu te
miz hava almasına ve ufuk 
görmesine yardım edecek 
ikinci bir kale parkı olacak· 
tır. Biran önce kavuşmayı 
dileriz. 

Bu münasebetle. su yo · 
lu geçen sokaklardaki biri-
kintilerin çabucak temizle· 
ti/ip kaldırımların yapılma· 
smı Beledjye Reisimizde• 
rica eder ve bcileriz, 

Jı .. _,,rrtle ve ta le d i r I e 
sö g l e m e i t e d i r. Brı 

bina Erzıuumun qeni h'19t1. 
tında daim• rşık veren çok 
mükrmmtd bir eser ha lir de 
devam eJip tidecelctir. 

Çifte minal'eden Mü/et 
tişlilc grup inşaatına lcrıdar 

açılan hügiilc cadd~ iki ta

ro /lı 26 metre olmalc üzere 

parlc~ döş~tilec,.lctir. 

E/,..ktrik inşrafı son lıul 
muş, İ.;tik'ô.l caddesile Grir · 
cü ve Tebriı lc<'pusu arasın

duki iki büyüle caddede 

tenvirat 11apılm'1jrı başlan

mıştır. Şehrin dijer cadde

lerinin de on güne kadar 
tenviratı i/cm';ll edilecektir. 

istasyondan doğru Gürcü 
knpusuna 56 mttre genişli

ğinde 6ir cadde açılmağa 

tışebbüs olunmuş "' parası 
lcısmen devlet demir yolları 

ve kısmen de Erıurum imar 
birliği taro/ınden temin 
edilmiştir. 

Yeni meydana gdirile· 

c•lc ıölıi.'fl yanı başındo es 

}<i hilrhiye md.t~h!ne kadar 
olan büyüle. s Jhanın park 

haline solc.ulrnasına teştbbiü 
etlilmi,tir. Bu suh-::nın bir 

par~asında tenis kortlu, ko. 
111 piı~i ve 611 sporlara uit 
diğer tesisat yapılmış ve 

6ütün malzemesi Jstanbul
,U,11 ııtirtilırelc ı•tl11ine .... ,..,,.,, 

Yoksa, kehlibar rerı.kli çı:k.İtdPk· 

sie salkımlarmdc.ın Tarı/in 

süıdıigü nefis ve serin sugu 
içmek için bile giderdim • 

Zamanı ve eli geniş olan. 
/ara çandan tavsiyeler ... 

. T1rhan 
D~vlet Deniz yolları idare· 

sinitt yeni yaplırdılı vapurlar. 
dan Tırlıan, limanımrz:ı da uğ· 

rodı Vaktimin darlığı (}apurıın 
içini gezmeme imkcin vermedi. 
Fakat, şanlı tarihimizin ca:ılr 

ve ahenkli bir adını la>ıgan 

bu begar gemiyi karşıdan gür
düm. Bir de, pfrşembe akşamı 

büyük bir nur parçası gibi Ka. 
radeniz uf uklıırmdan kayıp gi. 
derken sey•ettim ... 

Bu esu, Lozanın kazandır. 
dıfı kabotaj hakkının armağanı 
Cumhuriyetin nurtopu gibi bir 
çocuğu.fur. G5ı ünce insanm 
gögsü kabarıyor .• 

Hakkı Tuncay 

Gelenler 
Münevver gençlerimiz· 

den Sinop inhisarlar Mü
dürü S:ılah11ddin llbanoz 
oğlu. Gümrük ve inhisar/ar 
Vekaleti Müfettişlerinden 
Kazım. tüccar ve müteahhit 
ve Iğdır Hi!lkevi reisi Hüse 
yin Saydam şehrimize gel
mişierdir. 

,, eni Halkevi binası 
Ş~hri nizde ,her titrlü ihliyaca 

tRfı ıtelrcak güzel ve büyült hir 
HılkeYİ bınuı yapılac ı~ını yaz 
mııtık. Trabz.>o mehuFu M thRt 
Aydındaa C.H P· Vilayet idare 
heyeti reiı1i Ruhi Ural11 gelen bir 
telgrafta plan .ve projdcria tastilc 
edil~i§I ve hışa masrafının ciı.ı 

temin edilmekte oldafu bildiri!· 

•tktıdir, 



Yeni Fındık Mahs •• uz alı 
•• u 

Fındık T Oplanırken M e r s i e Ziğana Eteklerinde 
:::tad7r~cadeleye devam olun· vu·· klen· ecek . 2 fö etrafında hakli o/ar;: 

Fıadık bahçeleril'de mahaulün 
t )phndıtı gün'er sevinçli ve 
heyecanlı ıaatlara sahDe olur. 

Amele, aıvanmıı kollarım fın
dık: ataçlarının yaprakları arasına 

uzatarak zuiuf ları toplarken türkü. 
ıünü unutmaz, bitişik bıhçclerdea 
gelea türltü ve kahkaha aeıleri 

köyün bütün halkını ayaklanaıran 
büyük düğünler gibi umumi bir 
neı'e havası yaratıyor. 

Güneş nek:sdar da yakıcı olsa 
altında servet toplarkan insan 
kavruldu~unu hisaetmiyor. 

Geçen gün Kireçhaneda bir 
keç bahçe rezerek bu Alemin ya
kiaen ıahidi olduk:. Fındık müte. 
h111isi Kazım Bulutay ıia bara· 
berdir Bıızı bahçelerdeki at:ıçlar 
yü~üail laşıyamıyank: dallarile 
yerlere ltapınmı.ı ••. Kazım abey 
bize izahat veriyor. 
· Zulufla yaprak arasında bir 
tomurcık vardır. Gelecek ''renin 
vereceti mahııulün tomurcııtı bu 
aeoaden çıkıyor. Oııun için top· 
lama sırasıada bu tomurcatı ko
parmak detil incitmek dahi Zil· 

rardır. Zuluf• tam kök.ünden sar· 
11ntı11ıc bir hareket ve ustalıkla 

tırnaklamalı. 

Eni ~aanelerdc mahsulG ot 

G Hele bu arada duru bir feryat yükseltmişti. Ben ~ 
rup rrup fındık toplayan keı• 

ameleleria yanlarına ridiyor, pmardan mideye boşalttlan ona işlirakimi kaydeder ·t 
fotoğraflar çekiyoruz. Ne muaiı bir bardak suyun içe bırak- Trabzon · · !um Transı 
insanlar. ı, elbiselerinin içinde bü Kabuklu ve iç fındık fiatlarr.. tığı ıerah/Jk az sonra yine yoıu üzerindeki bu karıse~ 
tün bayat boyunca daima ne .. 'eli k "h . "b 1 b e~ve ... yeme ı tıyacına inkılab çı anıanmn ir an 
yaııyan lı.öylüler objektife haasaa Yeni fındık mahsulümüzün seb~pledir ki, Ağustos ayı yük ·şa· 
bir ruh va ince bir tebessümle toplama, kurutma, faaliyeti ha· leme/eri için iç fındık 44-45 ediyor. Öğleden evvel mu- ameliyat ettirilmesini 

1 

bakıyorlar. raretle devam ediyor. Fabrika· kuruşa satıldığı halde Egliil ayı hakkak bir şey almak lfJzım; . retliyorum. e ~Çaa 
Trab:zonda çok 11evilditi için lar faaliyete geçmiş olup ilk .f/üklemelari 40 kuruş üzerinden otele dönünce ilk iş, dörtba · Maçkaya girerken V/1 1rnur 

herkesin Khım abey diye satışlar için iç fındık hazırla- muamele görmektedir. Hakiki şı mamur bir yemek ha . /vf açkadan sonra göze bat6
1 

rd 
hitap eyle~iği fındık mütehas5isi makla meşgul bulunmaktadırlar. pig'>saların orıbeş Ag~ustosta 1 t k I . ·ı· f, ki vı ape e l Zirıa ma o ur. ırı ı. u a ı 11i ise ve ş d~ 
miz Bulutaylı daha bir kaç bahçe v b ki f dk b d 17 18 b ıı· l /Ak d l t v 

g
ezdik. na u u ın c orsa a - 1 " , o acaRı a a a ar ar ara· Öğleden sonra hava ferin eski zaman/af 

kuruş üzerinden satılmaktodlT. fından söylenmektedir. 8 O J 
Direktif veril~n bazı mınta. birdenbire haşinleş:r. beyaz ibadet!ıane o I m ak t 1~ 'l~C'l-l 

b d Fındık Tarım Satış Kooperatifi · Fmdık fabrikalanm1zın kaç uu & 
katarda istenildiği ri i çalışm• 1• ı b b b l 1 dumanlar. ince bir sog·ukla zı'Y· ade birer propagafJ. r. ~ d "kA t d. B. 1 ma m.ıı agaasına. .c.slor aş a- gündür huraretle hazırlamakta ·~ •ıll 
5 ın an şı aye e ıyor. ız yo t f B Ab "c/, • . 1. //erJı• 14 

kenarındaD geçerkea babçenia bi- maz fıaıların gu mı kuruşirı.n t oldukları ilk mahsul salı günü e ra I sarar. U saatte uyu- a I esı Ve gız 1 eme b 
rinden sesler ıreliyor, Hir ara bize yukarı çıkaca~ı kuvvetle tahmtn lgümrük antrepo;uo·n''nd~n töranle mak bir vazifedir. Yokuşu muhabere ve irtibatmı te; ile 
htiap edildiğini, adlarımızın ıes· olunma~tadır. ı· vapura .11üklenecektir. Bu müna tırmanan bir otomobil inil- min eden vasıta merket ag.c 
lendifini duydvk. Nereden, ne Brı seneki malısulün fegzu sebetle Üçüncü Umrımi Mü/et tisile uyanılır. Tatlı bir oıdu_ğuna şüphe edi/erne~·,. lith. 
zaman gelmiş, bilmem, Hakkı b k · d h / ·ık ıı"şı· · V ı· · S · B · ftf1 ''1 ~ ere eiln en ve müsta si in 1 mıze, a ımıze, vapurun u- gennmeyi müteakib yine iz v"cdan hürrYe . 
Tuncayı fındılt toplarken gordük:. ihtiyaçlarını karşılamak üzere 'f.lari ve mürettebatına güzel ha d d b Jt tıt· 
Elinde püskülü sarkan taneleri iri mi e e ir burkulma his tamyan luik bir mi e piyasaya fazla miktarda mal zırlanmış torbalar içinde iç fın - d / 1· Je/e' t 
bir mısır var. Çocuk mızıkası gibi dk d d 1 k e i ir. kindi kahvaltısına Ortaçağların haç mücaa• a 

indirilmeğe b11şlunmı~ olmasın- 1 lıe iye e i ece tir. a· 1 
dudaldarına sürtüp aydin zeybe- hazlflanan mıde haylice /erini ve Osmll.n/J imp_ar 

1 
~~:ıır dan ve henüz ffotlarda da is· "Yeni gol., geni malısulümü· _ c -ı14 

ğine hazırlanıyor 1 lokma ile avunm"k ı"ster. torluq"unun ı"ttı"hadı ı's/af11 l!il ,,6 ı ı. f ı· · t d' · · b' tikrar o/muma sından muhsul zün memlekete uğur oe refah u 
o I&. i ıme ıs e ıg-ımız ır B d fı k k ·h · 1 1 f . · · bOi t 

kaç pozu yerleştirdikten ıonra değer fiatmı bulmamıştır. Bu getirmesini temenni eder.. U e a SO ağa ÇI ar· ZI nıyetıerıe sar ettıgı 
deniz ruzgarları bize şehir Jüdü· ken suveter veya palto gayretleri tekrarlamak at r tu 

Yeni Anketin1iz ~ ğ'ünün sesini r~tirdi. Mesaf" uzak, giymeyi ihmal etmemek minde değiliz. . , ~ gi 
açlık ta güneşi kara gösterir gibi y H 1 k b lazım. Bir günde suhunet Manevi bir varllğa ıf1~ 11))

1 müthişti. Burnumu uzaklardaki en,· a evı· ı· nas 1 dereceleri delicesine bir nan. ~e gönül veren/er~~ :A ş 
yolar flibi dallarından sıyırıp ko· köşke tevcih ederek rüzgarların ~ aıı 'tl 
parmak usulü, telkin ve irıat ne- •utbahtan iyi bir havadis nrmesini yukarı bir aşağı çıkar iner. hakıkı olarak ibad~tg L 

tio .. i OTtadankaldırılmııtır.Fındık belderken K ıbey ıöyle diyordu: nerede yapılmalı? Burada koyu ve korkunç ittihaz ettikleri yer/eNh
0
' ıısu 

•taçlarını• buaa beaıı:cr bazı kötü - Tomatcsin reniini içen akşam yoktur. akşam, sızan bakmayı ak/Jmıza getirf11e· ü~ 
itiyatlar yilı.ündea harap olup ku•ullaşmış taneleri arasında piliç d 8 ışıklarla süslenen bir hülya diğimiz gibi bu yoldaki 
aitınesi a"ıbı· tchlı"keler öalenmiştir. b ti .. - .b. k I Takıim me.zarlığ"ı başın a eşbin metre · murabbaı bir saha J 
"' • u arı ııorur 11 1 oşuyorsua d 1 d - ı ve esmer bir ru'Ya hafin..Je· faalı'Y· eti de lüzumlu a.~ Şicadi bahçelerin tanzim ve temiz Bel bol iştibalar. üzerin e yapılmaıı eve o~ üşunü en yt:ni Halkevi binasının şehrin uı gıı b 

SEYYAH 
bir kenarında kahıcıığ-ı ve bütün halkın Hallcevine kolııylıkla ve mun- dir. detmeyiz. IIncak. ibadet§ ·s a 

tutulmıaı işlerioe karşı ıçılmıı 
-------------------------ı tazaman devam ~debilmeleri için yeni binanııı şehrin orta bir yerinde Göz. etraftaki yüksek namı altında haris, hasıt ~Çh 

Of - ( muha/Jirimizd•n) 
Kazcmrsın büyüle kögle

ri11ac11 6iri olan Ziıno lcö
gand• l>ugünkü planlara 
ug ıun olarak •e ttım teıki
litlı olmalc üzre geni bir 
•k•l 6inaıı inş•ıına 6aılan-
mııtrr. 

Kcgmalcam •ekili Remzi 
Akkaga Beledige reisi Ali 
Sagın I'ernek nahiyesi mü· 
mütla Ahmet Ç•oulcçu te
melatma meraıimintle ha%ır 
bulunmaş/lfrdır. 

Kültür 
Kultür ııyarı vekili 

Mehmet Alp ı.zun bir sögleıo 
vermiı ve kesilen lcurbtınlar• 
la merasim bitmiştir. 

Kög muhtarı Ali Rlz.a 
Belek bu işte çok alaka 
ıöstererek misafirlere mih
mtındarlılc etmiştir tlaha 
6ir çok köylerde de bögle 
törenler gttpmak ihtiyacında 
ofan kanımuın en büyük 
arzıısı.ı olan ortaolcalıı ya
lcı11da ka'Ouşaca;ına ıüphe 
ıtmigorııs . 

r---.. ... -s:a::ıa:a:.11S-..at::a~a::t::S---;ı 
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8. -- • Yazan : Hayrettin Ziya * •• 1' 

Süleyman, elindeki para ile tarlalar almış 
fındıkçılığa başlamıştı, Kısa zamanda epeyce kazan: 
mıştı. Fakat para tutamıyordu, Eline geçeni sarfe
decek yerler buluyordu. Şehirde açılan bar iki sene 
arka arkaya, o se~e-~in kazancını birer hafta içinde 
tüketti. Mahsulün ıyı pa_ra ettiği bir sene arkadaş· 
larının sözlerine _kandı; lstanbula gitti. Avdette el
leri bom boştu. Istanbul tatlı gelmişti ona· erte~i 
sene bir yolunu bulup vapura binmek fırsatı~ı kaçır
madı . 

Bar, seyahat ve sefahat Süleymanı borç para 
almalla mecbur etti. Bir aralık ağabeyinin yardımını 
gördü. Fakat verdiği nasihatlere kulak asmadığını 
anlıyan ağabey, bu yardımı kesti. Süleyman tarlala
rını karşılık göstererek Ziraat Bankasından para 
kaldırdı. Bu borcu da ödiyemedi. Faiz ve komisyon 
gittikçe kabardı ve günün birinde tarlanın ikisini 
satıp banka hesabını Lapatabildi. Parasız olduğu 
için yeniden borçlanıy('rdu. Bir senedenberi şehirde 
peydahladığı bir kadın, onu, her gelişinde sı:ıdırıyor 
ve «Onun yüzünden dile düştüğünden, herkesin ken
.diıine fena kadın gözüyle baktığından» söz getirerek 
-«kimseye varmasına imkan kalmadığını, evlere bile 

· 1~maıırcı ol~rak ji~emediğinh> nl~tıyor ve «aç 

yapılması fikri ileri sürülüyor. Muhterem okuyucularımızın bu saha· sırtlarla. parlak göklere ve gizli maksatlara hitf11e ·tı- 1 

daki düşüncelerinin aksettirilmesine kolaylık olmak üzere gelecek k I a I d ·11e ·ııa,, ta ı ır. önü , yalnızlık ve e en çatJ/arın teme!lerı .. ,ı J 
ıtayımızdao itibaren bir anket açıyoruz. Cevaplar sıresile neşredi- pil 'il 
lecek.tir. Soruyoruz: Ye11i Halkevi biııaııı nerede yapılmalı? kasvet duymadan yrldızların kadar çökmesine çok f8 . ' ~t 

İçtima Tehiri 
Trabzon Fındık T ar1m Satış 
Kooperatifinden : 
14 8 939 da toplanacağını ilan ettiğimiz 

Trabzon Fındı~~ Tarım Satış Kooperatifi heyeti 
umumiye içtimaı .zaruri sebepler dolayısile tehir 
edilmiştir. Toplantı tarihi ayrıca ilan edilecektir. 

çıplak kalmamak için» para istiyordu. Süleyman, o 
istemese bile verecekti; veriyordu. Arkadaşları bir
çok defa bu kadından vazgeçmesini söyledilerse de 
para etmedi. «Polis komiseri olan kocasının sağlı
ğında bile nöbetçi olduğu geceler ona ihanet etti
ğinden, dul kaldıktan sonra önüne gelenle düşüp 

kalktığından, zaten çirkin olan bu kadından daha 
güzelini elde etmeğe her zaman fırsat bulunduğun
dan» bahsettiler. Süleyman, arkadaşlarına gülüyor; 
onların anlayış kabiliyetlerindeki noksanlığa acıyor
du. ''Bu kadının ne cana yakın, erkekten nekadar 
çok anlar olduğunu bir bilseler ... ,, diye düşünüyor; 
bıyık altından gülüyordu. Şehre sık sık iniyor, ce
bine koyduğu küçük bir şişe rakı ile kadının evine 
doğruluyordu. Burada bulunmadığı zamanlar o evde 
neler döndüğünü ne soruyor, ne de söylenilenlere 
inanıyordu • 

Borç çoğaldıkça "ipin ucunu suya saldı ''Piş

kinleşmişti. Banka borcunun müteselsil kefaletle öde
neceğine kani idi. Kardeşinden aldığı paralar hiç 
ödenmiyecekti. Veresiyeci tüccarlar nasıl olsa üst 
üste faiz koyup alacaklarını tazeliyorlardı. Yaşanan· 
günler için ehemmiyetli olan şey yeni bir ınen
badan para temini idi. Şehir ~ayatına dadandıktan 
sonra kumara da alışmıştı . Bunlara para yetiştir~ 
mek lazımdı. ''Açlığından, sefaletinden,, bahsederek 

· ağabeyinden yardım istedi. Red cevabı aldı. Kendi 
hareketlerini suç görmüyor da. ağabeyinin para ver
memesini affedemiyordu. "Mezara mı götürecek oka
dar parayı? Bir gün ezmeli kafasını; almalı elinde
kini, avucundakini... ''diye mırıldanıyordu, Sanki 
kendisinden çalınan hakkı istirdat için çırpınıyordu. , 
Bu düşünceler bir mazlumun pıhtıla mış, katılaşmış 
iniltilerinden h~ıul olma kine benzer bir kine inkildp 

" 

gülüşü ile güler. avunur. olarak el koyacağız ve ta 1ltıd 
Gece hayatı. akşam raflar olacağız. ~e 

yemeğinden sonra uyku ile Trabzonun tepesinJeP 
temam olur. enginlere kadar bak8~ ~qlıt 

* * Manastlf'ın ve sa~il1e~~ ~~l)ı 
Sonbahara kadar ikma- b~!ük ~ilise'nin fsflk18

{ ~~k 
/ine ça/JşJ/an yolların bu- mucadelesmde (telsiz tel~'.8, lq 
günkü hali sıkıntı veriyor. nıerkezı) Yazifesi gördii~ll~~ ıl .t 

Kenarlarda kınk taş yı . unutmadık ... Şehirde bLifıJ Sırı. 
ğmları. toprak birikinti/eri, ibadetgahlar (ı) köyde Şt 
yamrı. yumru. kanbur yol· p~ller hep ayni iş peşirıde 
/ar.. koştular. Millet ve mi//ijd' 

Trabzon - Hamsiköyü timize istiklal ve hakirniye· 
yollarımn maddi rahatsız- timize zehirli tohur11f8f ~ 
/Jğmdan ziyade. Hakim te · saçtılar. Fakat beyhude 
pelerde - Velev ankaz ha- bir gayret ... 
/inde dahi olsa - yükselen Şimdi bu toprakfartfl 
çapraşık ve gayri milli bi- ezeli ve ebedi sahipleri o/afi 
naların duyurttuğu manevf bizler bu ıstırabaver düşOf1' 
eza ile sarsılmamak im celeri davet eden ve kif' 

kansızd1r. Bu topraklara baçlıyan taş yığınfarıf1l Oe 
sahib olanların milli guru· dümdüz yapıncıya kadar ~ ce 
rtına ve harsma birer ze· silindirden geçirmek re ("' 
h • f. • k "b • b AA • • k ·rıd4 q~I ır ı o gı ı atan ku ya- ı•ıazmm ara günleri ı~ 1 

bani inşaların eseri kal daima mersiye ve öfilffl t ,.be 
mamak üzre yıkılması, ta· havası neşreden Baykt1ı !1~/" 
dil edilmesi zamanı gelmiş yuvalarını yıkmak için çO f · 
değil çok çok geçmiştir. geç kaldığımıza esef ediyO' ı~QrJ. 

ffrkadaşım Cemal Rıza ruz. ~/ 
Çınar bir yazısında bu nok· Çul~ ~~o. 

ı Q~ 
etti: kardeşini yere vurmak, parasını almak için ı1~i 6. 
fırsatlar ar.adı. Bu fırsat da elverdi • '~ j 

Kahvede, haftada bir kere, iki küçük sayıfa- ~~~/, 
la küçük bir halk gazetesi okunurdu. Genç bir oku· : E 

yucu etrafına toplanan kalabalık okunanı dinlerken ,
1
;
1t ı 

türlü türlü hareketler yapar; kahkahalarla güler; ~'>ıı 
ellerini dizlerine, birbirini omuzuna vurarak takdir . qll, 

edici sözler söyl~rlerdi, Süleyman, bu kalabalığa '1r:ıı~ 
nadiren girerdi. Içi neşeyle dolu olduğu bir gece 
halkadaki arkadaşlarına latife yapmak ıçın o da 
sokuldu. Okunan fıkra bir kaçakçının akibetini tas· 
vir ediyordu. Azılı bir cıgara kağıdı kaçakcısı ya· 
kayı ele vermişti. Hükmolunan cezayı bildiren raka· 

mı kavrıyamadı. Fakat herhalde verilir gibi bir şey 
olmadığı anlaşılıyordu, Fıkranın sonu: ''Kaçakcıyı 
haber verenlere de oldukca ağır mıkdarda ikramiye 
verildiği "cümleleriyle bitiyordu. 

f/rk11~1Vı ; -



ov 
e 

şa Memleketimizin taraflarında ve hele 
~~ tçaabadın karayel almıyon kısmında, Y oroz 
aP Undan itibaren T rabzona doğru olan sahil
e/ de fazlaca zeytun ağacı yetişmektedir. 
d~ Burada başlıbaşına zeytinlikler mevcut 
8
JJ ·U~u gibi taı la kenarlarında dikiJi zeytin ağaç 
riP •na da raslanmaktadır. Her iki halde de Ak
ıe· bad halkı için mühim bir gelir kaynağı Glan 
e: ~Raçlar iyi bakılırsa, layıkı derecede terbiye 

lıtnar edilirse daha verimli ve karlı olabilirler. 
Mevcut ağaçların hemen ve belki hepsi 

tamamen bakımsızdır, veya bakımı çok 
sandır. Ağaçlar kendi haline bırakılmış, 
lar birbirinin içine girmiş ve gelişigüzel bir 
tutmuştur. Öyle ki bir tarafa doğru büyü-

8. ~gitmiş, ağ.ıcın öteki tarafı ya boş veya kel 
rıo .ınıştır. Ağaçlarda biçim, şekil kalmamıştır, 
ah ~rı yoktu bile. Çünkü dikildikten sonra 
~t "susen terbiye edilmemişlerdi, aJabildiğine 
8~ı fUtnüşler, büyümeğe bırakılmışlardı. 
d Hal bu ki zeytin ağacı dikildikten itiba . 

a~s bakılmağa, terbiye edilmeğe muhtaç bir 
sı l 

et für. Onun her sene muntazaman türlü bu-
·rıe ~aya ihtiyaç gösteren bir hali vardır. Her 
01

• den evvel zeytin ağaçlarına şekil vermek 
ta iılıdır. Meyva dalları birbirine girift olur ve 
eP ~t yaparsa, zayıf, hastalıklı ve obur dallar 
aP ~lır ve azarsa, ağacın şekli bozulur ve orta 
e;. ~tıırsa bu ağaçtan hayır ummak hayale ka
ra' ak olur. icabı şudur ki şekli bozan bu gibi 
rı~ ~t kesilsin çıkarılsm, ağaç o suretle terbiye 
0: in. Hele birçok ağaçlarımız bozuktur, çü-

de 

rüktür, hastalıklıdır. Bunlara yer vermek doğru 
değildir. Bunları kesip yerlerinde yenisini tü
retmek gerektir. 

Velhasıl şunu demek istiyoruz ki : Ağaç
ların meyva verimine ve meyvanın kıymetine 
zarar veren sebepleri ortadan kaldırmak lazlmdır 

Memleketimizde tanelerin bazı seneler 
kurtlu ve bozuk olduğunu görüyoruz. Bu hal 
onun fiyatına ve değerine müthiş zarar getir
mektedir. 

Biliyoruz ki bunu yapan ufak bir sinek
tir ve netekim bu sineği zeytincilerimizin belki 
hepsi tanımıştır. Dişi erkek çiftleşen sinekler 
iriJeşmeğe dönen tanel~ri delerler ve içlerine 
yumurtalarını bırakırlar. Biraz sonra bu yumur
talardan çıkan kurtlar taneyi içten bozarlar. 
Zeytinlerimizin kurtlu ve bozuk olmasının sebe
bi ve hikmeti budur. Lazımgelir ki bunun önü
ne geçelim. 

Birkaç gündenberi Akçaabaddaki zeytin 
a~açlarını hükumetin ilaçlamağa giriştiğini gö
rüyoruz. İlaç ve ilacı serpecek alet köylünün 
ayağına kadar getirilmekte ve badava dağ;tıf
maktadır. Artık ondan ölesi köylüye kalmıştır. 

Hükumetin gösterdiği bu büyük kolay
lıktan istifade etmek ağaç sahiplerinin hayrına
dır. Hatla ilacı bile hükumet hazırlamaktadır. 
Artık bize düşen vazife kapımıza kadar gelen 
Jilacı kendi agacımıza serpmektir. 

Yapılan ilaçlamanın esası : Zehirli bir 
ilaçla zeytinin yapraklarını ilaçlamak ve bı:nun 
içine tatlı bir madde katarak onu yemeğe ge-

Sağlık 

Sa_qfa 3 

len sinekleri böylelikle öldürmektir. 
İlacın hazırlanması için evvela bir gaz 

tenekesi alınır, içine biraz su konulur. Bunun 
üzerine beheri 300 gram gelen zehirden iki 
kutu açılıp boşaltılır ve eritilir. Bu hir tarafta 
eriye dursun. Diğer tarattan, büyük bir fıçı alr· 
nır. İçine on teneke yani 200 kilo kadar su 
konulur. Bunun içine bir teneke do!usu ınelas 
karıştırılır ki, 22 kilo gelir. Bu madde şeker 
fabrikalarında elde edilen bir tortudur, tatlıdır. 
Sinekler buna uçuşur. 

Fıçı içindeki suya melas karıştırdıktan 
sonra bunun içine, eiğer kapta önceden erili!. 
miş bulunan zehir atılıp karıştırıLr. Pekmez 
renginde sulu bir mayi hasıl olur. i--te ilaç ha
zırlanmıştır. Püskürgeç denilen tulu :ı! balarla 
ağaçlara serpilmelidir. 

Nekadar ZPytin ağacı varsa hepsi ilaç
lanmalıdır. Ancak ilacı ağacın her tarafına 
serpm~ğe lüzum yoktur. Sadece bir tarafına 
350 gram kadar püskürmPk kafidır. 

Her yaprağı zehirlemek iGap etmez Na
sıl olsa sinekler agacın tatlı madde ve zehirle 
ilaçlanmış yapraklarına da konacak ve tatlı 
maddeyi yerken zehiri de beraber yemiş ola
caktır. Bu suretle maksat kolaylıkla hasıl olu
nabilecektir. 

Sinekler zehir Ienip ölilnce irileşmekte 
olan taneler de bunlardan kurtulrnuş olacak ve 
sağlam kalacaklardır. 

Kazım BULUTAY 

L 
~arış 

AN 
ahedesi Sebzeler 
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rrıı 
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pf ~, e ~çıra sayıdan mabad-= 
;e '~rasıılarda lca,,ito las . 

f1l ~ '~ra lıe11üt mtotlut ol-
Ş 6. rınurı yerine kain ola-

ıJ k ~/' raehç taharri edile. 
O ı. · lr1giliz 'erde: 

'Qct· 
" ıto!asgolurın muah~ 
•/ rnunbeis hukuk 'fit 

"~ 0!dtığunu muvofakati 
~ Qbiie i 'e te•ssüs etti le 
'ıı 6ll seb~ple diğer ta
~,,1rn~v J/alcati istihsal 
, ''ıne dij!r bir usul 

1~ et~eksizin rkıtlarin 
ı~ bıri tarl./ından kal· 
~;Q!laca;ını: 
l~0f0ralar Türkiye gibi 
,

1 
Qs!lon usıılini moruı 

~:tlrn1k itibarile Türk 
t~ Qtuıa kaışı 6ılki de 
~ Qdt! it ouccuh gÖstı!· 
\ "'1•tlerden biri oldu. 

\ı,~:~lemelcle beraber 
~~i tıra ta.m bir teşlcila-
~~· tıücuda tdirincc-
10tl,. 20 sene belki da 
~t t .. bir müddet gıçir· 

llonünün naıari dile-

•• m 
katini çektiler,• Ve teminrı
tın söz ile değil şikir ile 
göıterilmesi ltfıım geld;;;. 
ni. Gendi/eri lcopitolasyon. 
la~ı drğer c/cvlttlerin mava
f akatile lcatdırdığı h lc!un 
daki ifadesine Amerikada 
iştirak etti Ve hiç o/mozsa 
mu/cahil bir teklif istediler 
ve yerli ecnebiler memleket 
sanayi ve servetir.in inkişa
fına ıüphesiz gardım etmiş 
sumay~lerini bu imtiyazla
ra itimaden getirmiş uldu/c.. 
ları teminattan birden bire 
mahrum edılemezler f1e iti
mat cebıen kabul tttirilmt%. 
Ani telkin etmeli hem bu 
teminat siyasi mahiyeti haiz. 
olmagvp hukuki mahiyette. 
dir. Diyorlardı. 

bmıt lnünü.· Biz burada 
istiklalini miitlrik f!e adil 
bir sulha tJı.ısule ha.htşker 
bir rnilleti temsil ediyoruz. 
Kon/eransa üıaoat daire• 
sinde muamele görtceğiı 
teminatilc! ıoldik hakimi cı 

timiıden sılt sık bahse lü· 
zum ıô'disek hin hakimiqe 
timi•'! iyrası ltolel ed~cek 
malıi 11ttte yapılan tetkik· 
lerde hana mecbur edildik. 
.~üstulc.il hiç bir dfl!vlet 
hatta !' urıanistan doılıi bu 
mahiyeti haiz telcli/lere bi
zim katlar maruz lc.alm•mış 
tır. l1gal lcavgetlerinin in· 
tikamini alan şu ağır söz. 
leridt ıô'glemişti, Ttirkeler 
kentli lftemlelcetlerinde ec· 
nebilerin öyle muameleleri· 
ne •e iigle tecaou%larına 
tluçar . oldilerlci e;er bazı 
memleltttltrin medeniyeti ve 
idaresi haiclcıntla bıı ıuakı/a. 
ra nasaran bir lıülcu . 11 oer
melc ldzım ıelir Üe bu ec
nehilerin mensup oldukları 
devletlerde hir kanun fJÜ 
cudundlln bile bir holclcın 
şıiphe etmtlc ldıım f!lir. 
Tü.rk heyeti murahhasası 
Türlclep tarafından ec1116i
lere karşı Türlcigıdı yapıl .. 

mıı olan •• ıı,ılmalıt• 

Gu.lalarım1%ırt en bol 
mıgwddi ve madtni lcuım 1a
sehse/e,dedir. Bunların bir 
çoğu çiy yenildiği içitı bol
ca vitamin da alınır, Şrı 

lıalde,· m ıdeni em/ah ile 
oitamin g bi ilci mühim ha 
susiyetlerind,.n do/eyi çok 
kıymetli olan Ut!şi/ stbıele · 
rin bü11yesi itibarile büyüle 
bir lcumısudan ibaret oldak· 
Zarından, eücudurnuzu vor. 

balunan mu•m~lt! il• Türlc.
leri11 lstanbfl.lda fit! sair ma· 
hallerde mümasile de'CJr~lt!r
de oe mümasil ahval •• 
şar•it altında tcanip tQıa· 
/ından njratlı;ı kegfi ve 
ıaddarana maameleltri 
bunları mukayese edıcelc 
cihan tf karının hükmüne 
bild lıaf.Jf ihtir•s arz oe 
teodi edu. Türle her ıc_qden 
evvel dığer müstakil dtfJ
letler tibi müst•kil millet 
muamelesi görmek hakkını 
haizdir. Binaenaleyh verilen 
teminat fltçhile konferansta 
meflzuuialu tdilı11 6ilcümle 

Zih"i Can 
~ .4rioıı ••r -

madığı tibi. adaltitımızı da 
hüqütmez. Çolc zaman e'lJvel 
sebz ·ferin mideyi doldur 
maktan üaşlca bir işe yara· 
madı;ı zam edilirdi Ba fi
kir çok yanlıştır. Çünki: 
seln!ler fJiicudun tam fle 
temiz olarak işlemesine la
zım o!an ( allct1.!en) k•leıui 
.ı . addeler ile. fJİltıminini te 

darik etmekle kalmos, ayni 
z11manda lıa'lJi olduklari 
( scllüloz) lo da hajırsalcla
rı tenbih t:.derler. Ve adeta 
bile müshil gibi tesir eder
/ar. Onun için sbhze giµen
lar kabızlık çekmezler. Seb· 

zerde, bir kısım erimiş şe. 

kerle, lr.aımi kolay nişt.uta 
ıelclinde, fada mile.tarda, 
( maigetikarhon) vardır. Piş· 
miş lcatatesitl nişastasi en 
lco 'ay K<J z m eddetı şeklidir. 
Çok ekmek r•ımiyi itiyat 

edenler bunun bir kısm:nr 
patatesle dej:ştirlerse, rui 

bir iş gopmış olurlar in 
sanları,· elc.me;a fi~ habub;.d 
tan çilcan gıdaları gemeğe 

•lııtlır•n ş•g, hayatın teme
li ıkmılc old•i• ionoıli· 

dir. Onun için gıda rejimin
de sebzelere da.ha geniş qn 
ayırmak lazımdır. Çünk;: 
scbzt'lnd~ kalevi meuat çok
tur, Zalıir~lerd• ise hamizat 
1a%lt1dır. Homizat ise haz. 
mi bozar. Büyümeye gaı
tlım eden vitamin P.n çok 
patatisde bulunur. Patates, 
elcm~ğin kabarmasına nflsd 
yararsa,- çocukların bügüm~
sintt de ögle .1Jardım ed~r. 
O halde çocuklara bol hol 
patates r1eriniı. Çok zaman 
nefret edilt>n oe kolcusile 
kendiJini his ettirdiği için 
kibar cetniyetlerden, tard 
edilmiş olan sarmusalc ile 
sojanin ofcadar f agdaları 
oardırki burada sayılamaz. 
Buna biuaerı halkımıza tav
siyemiz şııdur. Etden ıi!Jade 
sebze geginiı Eskiden (et 
giren gere dert girmez ) 

dult!rdi. Şimdi ise (-t giren 
9erden dert çıkmaz) denili 
yor. a~nç '08 dinç olmak 
için eti az.yemeli mesela 
baqünüsün küsura kadar 
gÖrJmiye tt yige bilirsiniz. 

Kazım Güler 
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T r o b z on - Rize pos ta IJJll!ın~!~!l!!!!!!~l~!!!!!!!!l!!!~!~!!!!!!!~!!!!!l!!!r:~!!!~l!!!rı~!!!!I!!:!!!! l!!i]!!!! :;!;:~!!!! l!!!!!i!!!!! !!!!!!!!!!~ !!!!~!!! ~!!!!!!!!!!l!~~!~~!!I!!!~~!!!!~~ M o 1 i Ye 

nakliyat eksiltmesi ==f S E B E N U A F R A N S I z r= vekaıetinde11 : 
P. T. T. MÜDÜRLOGONDEN : - ~ N . ~§s bak~~;:.:t;·;·.:;~~~~::.:~ 

l Y k hh . b =., :.. = 9 tarıb - tile t"c! yolcu taııma ta miitea ıt str est .:=-:i. a-= ele ve 5-5-193 

olm·k üzere haftad. luırıılılclı üç Je/er yapılması. gitme ~ Er kek L·ıses -1 r- ı 2-8679 sayılı karar9·a~:~~b le =~ ~-...Z. ı zeyyel 22--5-193 
0

11 gelm• 400 ki o qülc taşınmaaı ~e temelli rılata bir. e- ==---ı ıııt 
§.~ r~ 2-ll041 sayılı karar~• tt Trabzon v~ga Rize'den lcarıılılclı ol!lrak ayni tiinde l!!!E,~ ~=-· inci mıtddeıi hükümlel"ıne 

0 posta çıkarılması icabettiği takdirde o türıl•rtle Trab%on 1§.~ i EH ~ A.I f =ı· kan muvaredatına ıerbe9t. ıe 
YJega Rize'de ilcirtci bir lc11mgonet hulundurulmaıı meş,llt ~ LEYL • N · Ar"'ll( ~=5a verdi~imiz memleketler h\J 1 
Tr•bıon - Rize 939 - 940 pesta nalcligat miiteGhhitliği ~ lstanbul Galata P. K. 1330 ~ -1 ~aa0ıu:ı::1:r.ilave edil15iş 0 

1 Ağustos 939 tarilıi11rlen itibaren 15 tün mürlrletle açık -= --ı 

.luilt~l'ğe ~:nup~:;:::;;·.glılc mah•mm•n betkli !00 lira :: İhzari Fransızca Kurları Havidir. ~.:=r_~, İlôn - ·~;~!' 
=• ~ TrabzoD Adliye Encuııı ... • 

v• seneliği 1200 lira tahmin edilmiştir. Buna n•zaran ~ ~ ! Trabzon merkez .c~1. g 
isteklilerden 90 lir• mu•akkat teminat alınaealctır. re-~ Olgunluk imtihanlarına hazırlamr, Pazar günden maada kayit muamelesi f ; yirmi beşer lira ücre~lı ık~.~ 

3 - Son 6eJel haddi lagi/c ,örülürs• 16 Ajusto• ~ . her ün saat 9 dan 72 ye kadar yapı/Jr. ~=- • yanlık münbaldır. Talıp. 0 ,s 
939 çarıamba günü s11t1t 16 da Trabzon P. T. T. Bina- ==~ g f=::: mektep şahadetnaaıcsı. , 

0 sında müteşelclcil elcsiltme Jcomisyonunda ilıolei kat'iyesi ~] Okul 18 Eylul Pazartesi günü açılacaktır . 7-12 ~~I vesikası, sıhhat raporu, b~: 

_.:_:_~-~-~-~-r._8_~_el_d_%_~'_ru-en--şa_~_a_m_~_ri_d.~e-:_u_:o_m_h~·~~~iiii~ii,iiii~OOiiiii®i~il~iiili~:~a 
Elbise eksiltmesi Trabzon - Erzurum denk postO Trabzon - Erzurum seri posta 

nakliyat eksiltmesi 
P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Yük ve !JOlc• t•şımakta müteahhit serbtst 
olmak Ü%ere lıaftada üç se/crli, titme gelme 1400 kilo 
güle ttJşınması ve ~üç k11mgon bal•ndurrılm•sı meşrut 
Trabzon - Erzurum seyri •eri pasta müteahhitliji 2 
A;uıtos 939 tarilainden iti6•ren 15 tin müddetle '1e 
{le.tıpalı zarf usmlilı) •ksiltınıje ken•lmnıtur. 

2 - B• postanın •glık ücrıti Bin lira fit Hneliji 
on ilci bin lira tahmin edilmi#ir. Bun• na%aran talip-
1,,Jın 900 lir• mu'Oalclcat teminat alınacaktır. 

.J - Telclif ıdile11 6ıdıller lı•ddi lagik görülürse 
17 A;uto• 931 perıımbı ıinii &11•t 15 de Tr116zon 
P. T. T. BinaJ1nJ• miitııılclcil elcsi/tme lcomisgonu.nda 
ih•lei iat'igeıi ıapılacalcdır. Bedelsiz. verilen ıartname 
feri Je 6a lcomiJg•naadır. 

Eksiltme lca11u11•nun 32 ve 3.3 üncü maddeleri weç
lıile taliplerin ihale saatından ~flvel teminat f1e tılclif 

melctaplarını ha lcomisJlon• flermeleri ilan olunur. 4-' 
Soğuksu yolunda viraj genişletme 

eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

So;ıılcsu - Kisarna golunsn Atatürk Köşküne 
•ırılan fJirajın ıeni,l.tilnc11i için tanzim lcıl111an (576) 
l;,a ( 14) lcuru#ulc lceıf i üurindın aç le rlcsiltmeğe ko· 
nulma6far. Muoalclcal t•miıı•tı ( 42j lir• (21) lc.aruştur. 
10-8 93J tarilairte çatan perıımbı ıünd ıaat 15 de Vild
ylt malc.amınd• ıo,ıanacalc olan D•iml Encümende ilıa· 
/esi gapılacalctır. lstelclilerin mezlcıir gün fle saatta 

Belediye Encümeninden : 
Belediye ltf aiye m~murları için 15 le.at elbise oçık 

eksill.me ile ycptrrılacaktır. 
D•irede mevcut numun~$ine gör~ eksiltme 22-8 939 

Salı tünü s'lat 7 4 de icra olunacağından tolipl.,in temi
nat mc.lc.huzlarile ayni günde tmcünıene müraacaatları ilô.11 

elunur. 9-12-16-79 

Trabzon. Görele, Trabzon Giresun 
posta nakliyat eksiltmesi 

P. T. T. Müdürlüğünden : 
T - Yük fit! golca taıımakd<ı müt111hhit serbest 

olmalc üz.er• ita/tada karıılıklı üç se/er g•pılması, titme 
ıelme 400 "ilo gük taşınması "' temılli olll~ak _bir, 
Tra6zon fltlga &öreleden karşılıklı olarak aynı ıuncie 
post" çrlcarılmosı icabettiji talcdirde o günlerde Trabzon 
eeıa Göreled• ikinci bir kamyonet llulamiurulması meş
rut 1 rab~on - Görele, 

2 - Keza. qülc. '" yolcu taşımakta müteahhit ser
beat olmalc üzere gilme gelme 600 kilo güle taşınması 
fi• temelli olaro.lc ıki, Trabson tJega Giresundan agni 
ıanlerde karıılıklı olarak posta çılcarıl~ası ica6 _ e'.tiji 
talctiirde o günlerde Trabzon vegr.ı Gıresund« uçuııcü 
bir lc:ımgonst bulundurulma1ı meşrut iıaftada. Üf Jef crli 
Trabzon - Gir.s•n doiru mülce//el posta müteahhıtli;i 
1 Aj11stos 9~9 tarihinden itill•ren 15 tiin müddetle açık 
ekJiltmege Jceuulmuştur. 

3 ·- Trabıon Görele postasının aylık ücreti 200 
•• ıeneli;i 2400 lira. Trab~on - Giresun postasının 
aylı;ı 400 we ıeneliii 4800 lıra tahmm ediimıştir. Buna Encümene müraca11tları. 4 - 4 
naz.aran Trabzon Görele poıtasına talip olanlardan 180 

Yeni içme suyuna abone olacaklara lira Giresun postasına taliplerıtJen 36() lira mu•aklcat 
teminat al11••caktır. 

Belediye Riyasetir~den : -1 - Son hedeller ha.tltli ligik görülürse Trahıon 
Tuiıatı ilcmAI ıJilmıktı olan ı•hrimiz i'm' IUJIU Görele postası lb A;ustos 939 Çarşa•6a giinii saat 14 

ne •6one olac11lcl•rın t1JiJatları ncıiraeaat sıraıile ya,tı- tl• ve Tr•h%on. Gireıan pHtası 11.a ayni tünü de saat 15 
rıl•c•iıntian e"lerinı ıa •lmok arzusunda olanların Je, Trabzon P. /'. T. ôinasında muteşelclcıt eksiltme ko· 
(10) li1• tl.ipozito alcıeleriltJ Dtıirımiu şimdiden müra. misgo .1andtı ih•lei lcat'igeleri .yapılac'1.kdır. Bedelıiz. we-
caatları ildra ol•1t•r. .5-6 rilen şartnameleri de bu lcomısgondadır. 4 _ 4 

--------------~------~--~~~~~~--

Malaalleai 

K111a •t• 
Eıvalc 

) 

lıkHllerpafa 

Sotha 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

Politı köyü 

Gayrimenkul Satış 
Sok atı 

Lezri 
Alacahan 
Seaerciler 

Meraş 

Kayalık çıltmnı 
) 
) 

Eıki ( Kili1e ) 
yHi (1 H çulha) 
Hellaç 
Bahçevaa 

) 
Teykar otlu 
Eılti (Satha yeni) 
( Reııdiye ) 

Sofu oflu 
) 

Eıki (kilise) yeni 
(1 ao çulha) 

c i •• 1 

Fevkani tahbni ltaarr•r mafa:za 
Dilltkinnın 72 hissede 38 hi1111i 
Fevkani tabbni mafazaoıD 72 

Ar11 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

lıiuede 38 hiıaeıi 

Hane vellükUı 

M. N 

122 
83 
93 

150- 161 
164 
168 
111 

173 
20-n 

18 
U4 
64 

80 
81 

112 

234-235 

Defterdarhktan : . 

Artırması 
Kıpı No. MM. Mubamm,.n h11rleli Lira --

u 86 750 M 
1 22,98 127 72 hissede 38 hissesi 

37 34,47 634 ) ) R 

24-2 181 2J7,20 E 
aö 35 M 
10 10 M 
20 15 M 

150 150 M 

(0 40 M 
50 50 M 
10 5 M 

120 80 M 
20 20 M 

3o 20 M 
80 20 M 
70 100 M 

200 M 

Yukarda CİDI ve ıvs:ıfı şartnameleriae ilişik evrakta hudut ve •alrıleri yuılı fayrlmealcutletin bedclltrl peşin Öd"nmelc Şartile 
10-8- 939 tarihinden itibaren 15 gün müdddle ve açılc artıraa ıuretile millk:.lyetleri ntlı~a çıltarılııııttır. Talip olanların yüı:de 7,5 dipo· 
Jİto ·"~•lırile birJi,to ihale rOnü olan 25-8-939 Cuı:nı iÜnil 11at ıs de Defterdarlık.ta toplanLClk koıııiıyona mfirı.Caatları . 1 4 . . 

nakliyat eksiltmesi u 

P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN: ıt' , .. 
ı - Zrıh:ued· c 0 k. hitüm•ım dmlc. "'e postrı te.flJ 

eş•ıqsrnı he .. orı günde bir Tr,.bzo'1 P. T. T. mer/aı~ıb 
alartJk güzergti.hdaki Maçka, Torul Gümüşhane, Jja, ı# 
we Aşkaleqe de uğramak şartile Trabzon - ~~~~ 
939-940 sent'!si posta denk nalt.ligatl mütaahhıtl!,Jel 
Ağustos 939 tarihinden itıbaren on heş giin mtJ 
açık eksiltmeye konalmuştıır. 9 

2 Bu postanın, Trabzon Erzurum behPf bl 
ki~os~ 300 kuruş Trabzon Bayburt . 2~0 ~e ft~ /ı 
Gumüşhane 200 kuruş !ıt?sabile smelık ucr"tı 300_ 

91 
tahmin edilmiştir. Taliplerden 6una nazaran iki ytJJ 

mi bf'ş lira mufJakkat teminat alınacaktır. Aia' 
3 - "on bed~ller haddi luyik görülürse 17 Jı 

tos 939 tarihi"~ ml1sadif perşembe günü saat . 14k5il 
Trabzon P T. T. müdürlüğii binasında rnüt~pkkıl eJtl 
me komisgonunda ihol~i kat'i.qesi yapılacaktır. Be

4
,,,,I s 

olarak oerilen şartnameleri dt bu komisyondadır. 'tııb 

Kimyahane malzerne eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : . i 

Beled;ye Kimqahanesinin dairede mevcut lıslt5 e 
yazılı (5 ! O) lira kıgmdindcki muhteli/alcins moll 
açık eksiltme usulile muba.qan. olunac11ktır. ·{t; 

lst•kU/er için liste hergün görülebilir. Ek!' . 
12-8-939 C•ma günü icra olunacakdır. Taliplertfl

4
) e 

nı gün saat 15 de Encümene müracaatları ilan ola.nur. 
• 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

1
r 

1 
Hasuıi Mahcsebenin Tuzlu çeşme Haciahme~ ,l ~~~ 

lcajındaki 2 No. la mağazanın sabik icar hede.it ~kj 1, !· 
(36) lira üzerinden artırmağa çıkarılmıştır. Muıfla ;9ıı 
teminatı (260) kuruştur, t JJ 're 

17-8-939 tarihine çatım ,erşembe tünü sa~~ıf t t' 
de Vilayet Makamında toplanacolc olan Daimi E11c.tJ ı/f . ~ 
de ıh1Jltsi yapılacaktır. isteklilerin muvaklcat temt110 1rtı 
rile Erıciimtne müracaat/art. 1-2 IJ/o 

Mağaza icar artırması 
Vil~ yet Daimi Encümeninden : /il •~t 

Hususf };fuha.seb~Je aid Tuz'uçeşmede Hac'.
1
;bl 

sokağında 1 numaralı mağazanın ihale tarihinden ı ,l 11~/ 
ren birsentlilc. lcrrası kırk beş buçulc. liraya açık ar1(;,1 Ofict 
ya konulmuştur. 7 8 8-93~ tarihine tısadü/edetı 0/#- Oıe 
günü saat onbeşte Vilayet Mokammda toplanacak i,,-' ~/ 
Daimi ~ncümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat ttf11 ; y 
3 lira 47 kuruştur. isteklilerin gufc.arıda. yasılı ti" 4 ~~~ 
saatta Encümene müracaatları . 3 1 ~t 

Yeni Vergi Cüzdan laf'::~ 
Defterdarlıktan : k etti' ~~ 

I -Mükelleflerin vergi neıc>'ilerine göre tahakl• ;!l' ~ r, 
rilmiş olan borç/grı ile bu bor~larına karşı yatırab"ıl'~ ,,1) 
paranın milctartnı, kayıtlara fit ellerindelci mak ıı 218 rJ 

müracaat t!tmeksizin derhal anlayabilmeleri malcsadil• ftl; ' 
sayılı kanunla ihtas ''ilmiş bulunan vergi cüzdttnli''ı el '1 
malı11ndıiınd11 btı kaplı/arı gir mi ae meıin kaplı 0 ' ~ ~ 
kuruıa satılmalctatlır. ,.Ji'' ~t 

2 -Borılu tarafından yopılacalc teJlimat için k•~,Jl 
rine aqrıca makbuz verilmekle berab!!r teslimat bu ctJ J#~ı ~~et 
lara da l:ay4edilif tJe her mükellef fJtrti cüzdan/arıfl ~rt 
kayıtlarda lia fJerıiıini ödediğini ishat edebilir. . ·ıJif k 

3 - Cüzdan almak mükellefler için m~cbııri d'l
1e#t , 

Ancak bütün borç ile teslimG fı bir oratla ıöstırın ~· v" ~~ 
d2nlar b;igülc bir kolaglılc temin t!ttiğinden her borÇ " eJ'~ lQ~ 

e ıtJ I "41 tondaş taro/ındad alınması faydalı olduğu 'Cle ar 1tı t •ı 
Vatandaşların beJeli mulcabİ/ind~ malıandıklarınd0j •Jı 

biltcekleri teb/ii olunu1. 1-


