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H A iL K O M ·O Z A M lQJ J [)) ~ 
~oztepe Valimizin Himmetile DlinY8nı 
~n iyi Bir Mesiresi Half'1eGetfiilecektir. 
Muhterem 
Misafirlerimizin 
Tetkikleri 

l , hsin Uzer şereflerine 
Çay verdi 

d lıf eryem ana ormanların
Oa tatbikatta bulunmak 

1 ıre şehrimize gelen orman 
tku/tesi Profesör ve talebe· 
:~; Şeref ine Cumartesf qü 
~~ litatürk köşkünde -~çü~ -
~ Umumi Müfettışımız 
* Lıhterem Tahsin Uzer mü 
:~lef Pir çay ziyafeti ver.. ,,~t;,. 
ttıTiJh~in Uzer çaydan evvel 
:/~af/r/er/e Köşkün bahçe 
~:' gezmiş. izahat vermiş 
ti litatürkün son ziyaretfe. 
~~~c. bu Köşkte bütün em· 
ı 1?1 milletine terketti<jim 
0
'1hi geceden bahsetmiştir. 

~ "1iitevızi h•li ve sevimli 
6~~i/e misafir:/ere iltifatta 
ti "nan muhterem Müfetti· 
~ ''Jiz ziyafet sırasında aziz 
~;to~irlere yine Ebedi Şef 
16P

4turlcün çocukluk ve inkı
ttı; hayatına ait bilmediği· 
64h Yüksek hatlfalartndan 
'1" se_tmiş ve Profesör Es at 
•ıa:lts gösterdikleri yakın 
fl,0; ~~ iltifattan dolayı 
ı,6 esor •rkadaşlar ve ta-
te~:~~~ namına Tahsin Uzerf 

p ıır etmiştir. 

l>ıit Cl~ar günü Rizeye giden 
·~ iJfır/erimiz eym günün 
tt,~0rnı Şehrimize avdet et
b~h~ ~azartesi gunu sa· 
~rı eym Meryemana orman-
ıet" hıreket etmek üzre 
'•r;4r Şehrimizden aynlrnış 
~,~r. Mütehassi/er Mer
ı.",, 4na ormanlarında kamp 
~e "'•le dört gün kalacak 
ı,1~.bu müddet zarfında 
~ir. '~le~ini ikmal edecekler 
~it 4ltmiz Refik Koralt•n 
O~,e•Fir!ere mülaki olmak 
flet lrdun Maçkada .bir müd 
iettı 4ldıktan sonra Mer 
~ettı 4na ormanlarındaki 
Nıp :aha/Jine gitmişlerdir 

tr-ı"hlJ terem misafirler bir 
t'r-ıaıt"'ririmize Trabıonu ve 
~ (Jf• 
'~l . ıt hı/kını çok sev 

t erın · 
~ O/d 1 ve 'ok mütahas-

ttı,$1~,d~klarmı ifade eyle 
1• ır. 

t Vtfa 
~ileri 'Yet makammı ziya 

1
_01;,.,?de Profesör Mayer 
~~e/l hakkında '• Mem. 
İQı ın K,··ıt '" . . 
"teı u ur sıyasetıne, 

~"~" 'nesine sarılan ruhu-
!' et:,.. Yü~sek değeri önün 

1~itt,0: b/f hirmet hissi 
il ~i~ri tayız,, demiş ve 
'ot,~? bu sözü Sayın 

[ fı~tlı or E~at Muhlis ta· 
•o tttcQmo cdllmiıtir. 

Valimizin Tetkikleri 
Boztepe Yolu Yapılıyor. 

Harici Siyasetimiz 
------ - -- - -

ı1 Şükrü Saraç Oğlunun 
Ça/Jşkan Valimiz Refik 

Kora/tan Pazartesi günü 
Boztepeye gitmiş ve orada
ki fidanl•"ı tetkik etmiştir. 

Bu meyanda Trabzo-
nun en iyi ve en havadar 
bir mesiresi olmağa layık 

bulunan Boztepe yolunun 
hemen yaptmlmasım ve bu 
yazdan itibaren buraya o
tobüs işletilmesini Belediye 
reisiae söylemiş ve beledi· 
ye reisi Bahri Doğanay he 
men faaliyete geçmiştir. 

Boztepe belediyect: ica· 
re verilecek ve buraya por· 
tatif bir büfe kurulacak v• 
şemsiyeler dikilecektir: 

BozteJJcenin mesire itti
haz edilmesindeki görüşü 
takdirle karşıbyoruz. Sene
Jerdenberi issizligine ağ/i

yen bu ~n güzel. havadar 
tabiat parçası nihayet özle
diği mesut güne. şenliğe 

k•ruşuyor. 

liraları derelerle bolün
müı dağlar üzerine kuru 
lan bu arızalı şehrin bir 
çok batik yerlerinde hayat 
o kadar elim şerait içindtJ 
geçerki.. Güneşi tepeden 
b•şka bir yerden görmek 
nasibi olmayan Trabzon 

halkmın bu hayati iztirabı 
yeni p/8nın tatbikinden son· 
ra giderilebilir. Fakat. buna 
geli ıciye kadar bu arada 
denfri ve uf uklan gören 
havadar yerlerden halkın 
istifade edebilmesi mevcut 
izt1rabı elbetteki tahfif eder. 

Muhasaralı ve kasvetli 
bir kuruluş tarzından dola 
yı bu şehrin insanlarında 

nefes dar/Jğı, asabiyet mev· 
cuttur. Hadise böyle olunca 
aÇJk, havadar yerler bulma'<. 
adedlerini çağaltmak ve 
göt/erin görebildiği kadar 
gönüllere ferahlık verecek 
geniş ufuklu saha/art mesi· 
re yapmak baş/Jca işlerden· 
dir. 

Mürtefi ve kafi derece 
de düzlüğü oluşu itibarile 
qüntşi ve rüzgan bol olan 
güzel Boztepenin mesire 
haline getirilmesi iztıraplar
la dolu şiddetli bir ihtiyacı 
karşılıyacaktır. 

lstlrdattan beri Bozte · 
penin mesire olması için 
sayısız yazJ/ar yazmış ve 
ne acı ve acıklı hitaplar 
yapmıştık. Bütün bu ft!r· 
yatlara aybaşı siyaseti 
( yanğeldizm ) zihniyeti ha· 

Erginler Yurdunda 
Atatürk Köşesi Merasimle Açıldı 

Errinler Yurdu, u:ı:u• zaman. l ae karıı duydukları bayraahklı· 

daabui hazırlıklarile meşrul ~ rıDdaa balıaetmiı ve ilk defa ola· 
oldug-u ( Atatürk Köıeıini ) Cu· ralr. açılaa Köşe içiia Erıinler yur
marte1i akşamı pek pıulalc bir duau taltif l&uyurmuılırdır. 
mer&1imle açtı. Riyale Atatilrküa, Sayıa Bay Refik Kerıltaaın 
büyük ve Ebedi hatıra1ına hür- ıılı:, sık allııılaaaa • nutuklarından 
aetca Trabzond11 ille defa ~la_r~lı: 10ara. Şevket Çulha, At.türkün 
kurulan ve •~mlelı:et ıençlıtınıa 1930 '- ti . d T b B C"b ) 1eya:ıa erın e ra zon •· 
kalbia.de yaşat~ıtı (Büdyük 1 .•fn l•diyHini te,rifltriae ait Dir batı 
daa bır zerrcnıa mad elııe• 1 a· radaD baL11·1e · · 

K
- a • zaman ııgara ıç 

deıi1ai verea ba muazzea oşe, t•Lı, ·1 L t ·1 ·ıı:· • u ıır. r a.u u ı e ı ı ıırara ıoauau 

Orada hazır buluaaa Yurt çoc · a;ıırunı ar:ı etti. Ve Mit• hat Co· 
larılll, Atatürk çocukların~ ooıkua mali• Atatürke yaziıtı tiiri oku. 
ve t::lua heyecanlarla bır raca d•. Bu•u mütealcib Keaal K•feli, 

yaıa '· • . . . lııılad•. Atamızı tavaf ve Atatürk• 
Mera1ıme kullp reı 11 Tevfık adlı Oç fİİr okudu. Sayın Yali· 

Yuauı'u• bir natkuyle ba~t.ıadı. m"ıı makHla lı:ordeli L L 

T f·L y L .. • 11 yı a.eHreır. 
av ıır. unuı, pe... mue111r o •· A t" L K- ') · ( ta ura. oşe11 nı açtı Köşe 

lelerle toplantı mak1adı1tı ve Ata· ld Lt 
1 

· 
. . " açı ıır. aa 1011ra eaer er dikkatle 

türke reaçlıtıD ıoam.ez aıkıDı ve tetkik edildi. 
miltevuı lr.öşeaia geaçlik iıı:erin· 

ie ~ıralı:acatı tHir ve manevi bas 
bakımıadan kıymet ve ehemmiye 
tiai tebarüz ettirdikten ıonra top 
lantıya şeref vcrea Sayıa V ali1niz 
Refilı: KorıltaH ve muhterem 
davetlilere 16lı:rularını bildirdi. 

Tnfılı: ,Y Duı'un outkund&D 
beyeculann ve hazıruou lıa1e 
caalatn Hatip Valimiz, AtatOrlı:Oa 
cihan de~er vırhtındaa ve biz· 
metlerinden ve l'Orlı: milletine 
kuaadırdıt• ıereften ve Dlnya 
11ill '1 ri la Atatlrkı n Htrl•rl· 

Yarım 11attH fasla ıüren 

Köıe aiyaretiai mütukib Kulüp 
tarıfıadaa çay ve pasta ikram 
edilii. Baıta V ali•iz oldut• hal
de bütla davetliler aaat 24 de 
kadar Atatilrk'ten ve Ebedi batı· 
ralarından bahsettiler. 

Era"inl.r yurdunu bu d•ferli 
!t•ıarılarından .ötilrl ıudan teb
rik eyler iı. 

Açılış mlloa11betiltİ itad 
1 
"tu· 

naa hitabeleri rılıaık llJl•ııdı 
ftlf rt~IOtj111 

kim olmuştu. B e y a n a t ı 
Boztepe ve orası gibi 1 

ufuklara hakim yerlerde is l Ankara 16 < A. A. ) -
. . • . C.H. P.artiıl gurubu hugUn tap 

t1rahat ımkaRlanm temın I Joomış 99 Hulciye Vddllmlz 

takıp ettltl &eJrl izah etmiş 

Te bazı hatiplerin suallerle e 

cevab vermiştir. Bu be1aoet etmek. say~ığımız sebepler- ŞllkrU Suaçotlu ieçeo haftıskl 
den dolayı ruh sıkıntısı beyıntttan sonra ılyasPtimlzio umumt heyetçe taı,Tıb Pdilmlştlr. 
içinde bulunan insanlar için -=--

emsalsız bir devadır. İtalya ve.Yugoslavya arasında yeni 
Trabzona yeni ll· eser 

daha vermiş saydan Vali bir anlaşma oldug" U tekzip ediliyor. 
miz Refik Kora/tanın adım 
burada hürmetle anmayı Ankara 16 ( A. A. ) - 11yahatında her ae mahiyette 
vicdan borcu biliriz. YuiOslıvya Naibi ve retikftsı oluru olsun yeni biç bir anl11 ş-

S V. ltalyadıın dOnmU~lerdfr. ma akt etmerlltinl ve bu hu-
aym alimiz BC>ztepe H!!lvH aj .. oıatıın bildl·di~lne suııta bazı yabancı gazetelerde 

den •vdette memlt::ket has- aaıaruu BeJgratta IJl mıılllmat çıkan K >mbınezonların tamamen 
tanesini gezmiş, dire/ctifla- alı.. mabfeller Nalbio ltalya hayali olduğunu kaydediyorlar. 
rile an tirede re a meliyatha- ı -=======..;;.-----'='"======;;;...;;;=..:,===-==~=;;;oo;o 

nede yapılan yerinde ve lü- U k 11 Hazı·ran 
zumlu tadilatı tedi<ik ede· . zerpar ve 
rek hastaları ziyaretıe ha- Koraltan 
tlflarufı ve eksikler} olup 
olmadığını sormuşlardlf. caddesi 
Valimiz htJstaneden ayrıl
dıktan sonra nümüne f;dan- 1 Molozda yapJ/makta ol~n 
lığını tedkik etmiş ve fidan. parka ( Uzerpark) Reşadıye 
/ıkla isgeleti sırıtan aslfdi· Caddesine de Kora/tan cad 
de ve maili inhidam bir desi admın verilmesi Bele
evin. yıkılmasını emretmiş- 1 diye meclisinde ittifakla 
lerdJr. kabul edilmiştir. 

Fidanlığın şimal ve ce· 1 Güzel Trabzonun haya-
nup kısmında betondan çok tmda talili bir devre baş-
r;:,!~{r.i'% /]cerı,ivenlt ya~/~ lamasında Şükranla amlma· 

.,. e ı nora an re _ d _ h. ti . . . .. , 
nicuma ile Boztepe arasın- i g• sger ızme en gormen 
daki şose yolun tamirini de 

1 
Üçüncü Umumi Müfettiş 

errretmişlerdir. Tahsin Uzere ve Vali Refik 
Kora/tana karşı Şehir namı
na izhar olunan bu derin 

sevgi ve muhabbetten dola· 
yı Belediye meclisini takdir 
ederiz. 

itfa türkün Trabzonu son 
ziytlretleri 11 hazir1mda vaki 
olduğundan bu gün şehri-

mizde fevkalade tezahuratla 
kutlanacaktır. Üçüncü Umu
mi Müfettiş Tahsin Uzer 
ve Vali Refik Kora/tan bu 
tarihi günün tezshurat prog
ramile bizzat meşgul olmak
t•d1rlar. Şehrimizde Refik 
Kora/tanın himmetile ya· 

1 

pılacak fuar da aym güne 
tesadüf ettirilecektir. 
1 J Haziran Piyade alayımızm 
Şeref günü olarak kabul 
edilmiştir. 

Soğuk hava 
deposu ve 
buzhane 
Belediyemiz taraftndan 

1 
bir soğuk hava deposu ve 

Aakar .. 16 < A. A . > Lômber ge iyor buzhane yapılacağını yaz-

lngiltere 
Bulgaristana 
Kredi açtı 

Loadradı çıkan Fınançıyala mıştık. Kendisile görüşen 
Nıvı gazetesi Bıdgarlstaoı 10 • Şehıimiz planını yap· bir muharririmize faal Be · 
glltere tarıfınd~n beşyaz hin makla meşgul olan m~~e- lediye Reisimiz Bahri Do
St"rlin kredi ıç ı ldıe"ını yazmak· I hassis Lamber bu ay ıçın- ğanay bu iki tesis için bu· 

_t_ıd_•_r. ___________ de__:ş:...e_h_r1_·m_ı_·z_e_g,_e_ı_ec_e_k_t_ir_. __ güne kadar üç şirketin talip 

Hava Şehitlerimizi 1 

olduğunu söylemiştir. son 
müracaatı yapan l:"nde şir

ketinin "teklif şartları tetkik 
edilmektedir. 

Pazarte!>İ günü büyük bir 

Saygı ile andık 
linde Şirketi gerek so· 

ğuk hava deposu ve gerek 
buzhanenin iç taksimatı 

itibarile daha müsait bir 
teklifte bulunmuştur. 15 mıyıı pazarteıi güaü Belediye 

meydanınia valimiz Refik Koral
tan baıta olmak üzre bütin deva
ir, miie11~1at, teıeklcürler rüesa ve 

müdiraaıD ve memurları• iştirakiyle, 

aıker aı]Uepli kıtaların ve binler· 
ce ha1kı• toplulutiyle Havı ıehit· 

!erimizin aziz hatıraları büyült ltir 
11ygı ve huin bir merasimle yad 
ve taziz edilmiştir. Törene tam 
uat onda Belediyeain çaldıjtı dii
dlltü mtltealı:ip Hkeri kumanda 
ile başlanaııtır. 

Kıta· kuıa4ndaotmo dikkat ve 
bar.ırol kumanaaıile bütün meytlan 

tltria ~ir 111kQıaetı ı•ç•İfı borkeı 

bir aode şap!ulırı•ı çıkararak ol
dukları yerde bir G dakik• aayfı 
durumunu almış ve biltlla fabrika· 
Jar, deniz kara nılcıl vıaııtaları dil
dillderini öttllr•üş, bayraklu ya· 
rıya indirilmiştir. Bu uytı tezahu 
rundaD ıonra havı kuruau aaırııaa 

liae edebiyat ötretmeni Bay Sırrı 

Sovyetlerin 
teklifleri 
tetkik ediliyor 

Bilıe vı komutanlık. nıauoc da bir Ankara 16 ( A . A. ) 
ıubay heyecanlı, birer bitabede SoTyetler ingillz teklifl"rln f?! 

bulundula ... Hitabecieo ıonra ban· cevıb Termlşlerdir. Londradıı 
donun huin bir matem havHı 1 reıml mıhflller bu cevnbı tAt
diııleadi, ltundıa ıoara bir aaa,?a kllt etmektedirler. Bir L'lndra 
a,.\er tarafından havaya üç defa telgrafına nazarn hUkO net 
hürmf.t enôabtı yapıldı. Bunlardan M lSkOvıtnın c~vııhrnı moz,.kPr"· 

ao•h a ııe.y1ı1t auatua• fCf&J ;ea lerd J ileri Q~ğa u dtltll•i lılı.e 
!DlJI• ibtifılt Ilı\ nrildi. 1 ıliua a44tJltm.ektedlrler, 
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OLUŞLAR T rabzondan Beşikdüzüne gidiş 

Görgül~r: 
• 

rı 
• 

ı:z 

i t 
z Ali Kemal Bebek f 

Bir nezaket borcu 
o•• 

T rabzondon Beşikdüzü ne gelişin intibalan 
iste l1ke/'gedegiz.. Küçüle olacaktır. ,, derken nıulıakk.ak Ye.fil tepelerin eteklcrlnden l inşa edildiğini görünce Ural 

kahfJenin önünde biraz oturuldu. ki o da saadet dugayor. sürüner~k. k.öprrlii köprü üz de- Muammere : Arkadaşım raaa yakıltt rın M.\şallnbı vardı dot r sı' 
Jatıyordu : Allob nazardan 11111'1• YaaJakl masantn üstünde bir K rs direktörü Af ulıarrem relerden, denciklerden 11şırak, Kö lü okumağ'a Cdn atıyor, 

radyo çalıyor. Epeyce kalabalık: Karamızrak'ı ue bir köylüyü bazan bozuk yollardan sekerek, mektebini de yaptırıyor .. Killtür
bm ilkönce Bügükliman'a geldik clinleJik. Umumi Müfettişimiz de bazan diizeoli şoselerden uç•rak, leşaıe köylüyü de ardı ... lçimden 

İki yıl önce orta Anıtdoluda ~rodan bir mudde!ı• 
bir otomobil seyah ılı yapıyor- geçtı B"tklı•Jl beoımda ~ti 
dum. Yıınımda tesndUrea ö~rel· kllip ~uruy •r: Belki lş•e• 
m n olduğunu öğreadığlm genç dlm dı \'e 11 vnı ııüıleri t ,ı 
blr bay ıo vardı Otoı:n<)bllde dım. Bu sef"rde ltu bil._ 

11 
içim c.1kııı11ğı lçlrı 8ıg ırd ıç 1wk ribesi dilini yemiş ribl • . 
IE=tly rdum r'nkııt yolcul rı; l.ıll ku3mtıkla lkutıı elti. Bl" 1 
hassa yuııımda buluo n bı:ıyanı bekledi v., tıiııin m,b;yetltı 
rahatını etmekten çeklaiyordum anlamaz odamıza nasd •• 

•anmıs/tm Çünkü kalabalık için· söz aldı. Köylıige şükran duy yamaçları tırmanarak, initlercien öyle geçiyor ki; zeki bir iki köylü 
de jandarma k. filan da vardı, gularilt, "Varolun/ 1, diyor. ıihüler•lc, zeytin ıığaçlurının, but· çocıığmı• okutayım, Avrupadl 
lıalbuki lcagmakam v~ arkadaı- Kırmızı korde:le kesiltli. day ekili tarlaların, papatya beze- tahsiluıi yaptırıp bu v tana bir iıı.i 
ları heyeti burada karşılamış· Odaları gezigeruz Mimar elirı- li çemenlildorin züaırüd dekorunu 

1 
adam da ben yetiştireyim. Der 

lrırclı. tien çıkmış bir bina cleiil, fakat ıeyred• ede soluk almadan ~5 gibiydi! ... 
lsktf ge iyi kög : Dek uz se sajlam .. İyi. Üç sene eovel te- dalciltada Ak:caabada vaıil olduk. Tarlalarda ltadıalı, erke itli h -

nedenberi l.u köyden hiç kimse meli atılmış. Küylümı1z, kendi Oradan bize katılan Aicııabad rıl harıl belleme, ekme, dılm1e, 
ıahitUk surıtile ol1un mahktme emeğile meydana id;rdiği bu hey'eti ile teltrar yola düzüldük. ııri.ibrelemo faaliyeti gozumuze 
ye gelmemiştir.. Anlaşmazlık eserle kültüre olan aıkırıı, ilıti Abanci.ı da yeni bir ilk okulun çarpııor .. Yol, ab yol .. Şu .ıüm· 
gok, iı var; Cumhuriyet ahlakı.. rasını bir kere daha isbat etmiş inta edildiğini 1rördük. Burası; rüt yamaçların ete~ır.deo, şu mııvı 
Aferini lskefye bu bakımdan oluyor. Bu beton şahit, Sayın bahçeli ltahveaile, sıra sıra diıkin- denizin çırpısındaa reçcn bu ,.yol 
hir nevi lsviçre.. Tahsin Uz,,in dedikleri gibi arile mini mini bir kasabııcık böyle mi kalmalı idı, böyle sar-

doğrusu.. gelmfşs~ yine öylece çı1''~~ 
Nihayet canıma tak dedi G!isterllen bir 11

• ~ 

Kaktık. Yeni yapılmış bir kültür tarihirtcle esaslı bir yer halini almağa yüz tutmuş.. Zey. aılara~ mı geçmeli idık'?.. Dıye 
alacaktır. 

sıgua içmeye karar verdim. teşekkOr etmesini bH• o• 
Nezııketen yıeundakl bayana ö~renmemiş olan bu 1 
rahatsız olm :zlarsa ve müsaade kUltflrlU bıtyına J4yl1' 0 

1 
edilirse blr sıgora ıcmenıl rica halde gösterdiğim oezıı~~ 

hnrmetten dolayı azıp d çeımenin . önünd•n geçiyoruz.; tin a~açlarının aitıodan geçerken bayıftııoırken Sayın Valimiz Refik 
S M I . . . · Eaitmenl.r 8 kı1ltür, 2 :ziraat ı ı.- ı ı 

ettim. Ne C!:!Vap aldığıwı tabmla , 
ede sıoiı ?.. dım dersem rlyakarl;k 1 agrn ü ettışımız, çeşmenın • relip geçen talebe er, .. oy ü er Koraltanıa önuwüı.deki yo içıou~ 

- 1- ''A - k- - öi1retıneni, 1 kültür, bir ziraat ı. M- f as une, ta!ur u unııtma ,, cum· • şapk:a, kaaltetlerini çı .. arıp u et· sahıl yolunun behembal yapılaca· - ·ı ? olurum. 4 
Azqp de~il işltencede 

dum; ve balada duyoaıait 
lesinin yazıl,,.aunı emrettiler. şefi ile bir grup şefinin idare tişlerini, Valilerini selamlamak 2'ını temin eden lcati ifa.:le ve 
Atatürk unutulur mu ? O biı:im sinde f.le beş grup halinde Çlllışı· terbiyHlni gösteriyorlardı. Bayrağa kararlarını hatırlayınca teselli bu 

yor/ar, 
kanımızda .. Dünyanırt bütün ıa J hürmet, büyüklere saygı; işte larıilc şu cennet yerlerden ilerle-

K11radeniı:, nönü, Saktırya, 
iarı aktılı müddetçe, şu önümü%· Cumhuriyet aıulinin, Atatürk yoruz •• 
J Kocatepe, Dumlupınar.. Bunlar 
cıe uza11a;: engin denir dalgalan- evlitlarınıa terbiye1i.. Şu manzaraya haltın! Hanai 
J beı grwpun i1im/eri. 6 

cıtiı müddetçe Alatiirk'ün ruhu E J Ş.mdi Zıvanadan gı:çiyoruz. reıim aorailorınde her dem der..icıea, 
d k f d vel stiklıil lıarbinirı bu • .. v 

a a aların ve kalblerin bu e sanlı merhaleleri Karadeni%in Burada da yeni bir ilıt okulun her bir parçası birbiriodco rtnldi 
ni%den dalıa geniı olan Jaların· bir bırinden üılün au-zellı'kte tab'. 
da gaııyacalc tır. Atatürk'ü. unut· bu ç•k güzel kösesinde, kültür "M• t N" • 

yolurula da aıılmıya başlanmıştır; IS en ISe,, lolcır önünüzde serpilmi~ .. Seyrine 
mak: Ba olamaz I • • . l ,_ v do ı b 

aıı nca~tır. r 11rını #ünden vr Trabıonun etrafında gerek yuın ° mayan u tablolar, bu 
DufJarları !JÜkselmiş bir bugünden Jaha igi yapmak mnazaralar içiaden bir pıınoı oma 

okul gapmrun öniinden geçtik. h yakınlığı ve gerek'e yol vazıyeti "'.b. .. _ ü _ b d h 
azmimizi İçbir enael durdura· · k l l r b'l r. •' 1 gozum zu, e ii i lerinıizi 

Karakol teftiı edildi. Hareket.. .. ve vesaıt ko /Y ığı rıabseld, e, sı" okınyar lr' .zevklendirerelt aedp 
Bügülcliman'a n;riyoruz. Kar. maz.. sık görme 1 !rsatını u uğumuz 'd' • w 

6 v ki d k D · b -r b. l gı ıyor .•. 
11da Aadı ve yemyeşil tepe- ı eme en sonra ışarı çı . o:a ıemtı, ütün ı a ıat güze • Ş 

tık Bahçed bi 'k k- 1-ı l.kl · ' · · J t l d w imdi Alı:u. t'kıleyi aeçiyoruz, 
/erin definden b•yaz bir mina· . e rı en O!J u er ~iz:::tina~~~::::,uş,~ı. op a ıgına bqrada da bir mektebin o te~cll•rı' 
re giikstligor: 8eşilcdü%ı1 oraJt- horon oynıgorlar, /jtvini1orlar.. 1 ... .. 
J B Bu KaraJe1ti%liler hakikaten bir Bu inarıç iledirki, Şı:hirin atı mıı .. Şımdi Mersinden geçiyo· 
oır. ir dereyi geçı~nce büyük b d d 

Bayan benim bir oezttket 
bo:cu olarak _kendislııe yaptı . 

ğım bu mUrac:ıat ü~erine ıdetıı 
kofa tutarcusuıo ''Hana oe so
ruyonun ?,, diye cevap vnme
slami!. 

Birdenbire npışmıştım. Bek· 
laomedik bir ktbııhk karşısın 

daydım. Hiç sesimi çıkarmadım. 
Biraz sonra otomobilde; yerime 
yarı mastor bir h!!lde buluoaa 
şôfer muuioioi oturtup ken. 
dimi ıöter mıh lllne attım ve 
sıgaramı içtim. 

Kendi hlı Vtt duygularına 

cevap vermemi istuditioi gllz 
lerinin hadekılarfyle 'fe JUzQn. 
de b llren bazı h ti rlı ima IJ/r kalabalık bizi Jcarşıladı,· deni:z gibiler; için için kaynı- d•rıize sırt veren yapılışı ara· ruz, ura a bir mektebin ln~a!ına 

l V b l h 
ba§lanmış .. 

Büıüklimun'dayız. Kasabanın yor ar. e unu en güze oron sında tlq,ralan, bunalan ruhları· den ıuız k ark&daşıwa bazı 
içine kadar yüründü. Vakit ge· ıenboil'!itiriyor. mızı daima bu ~taraflarda din- Şimdi Yorozun m şhur, hadi- b11yanl.8rlll nezııkat ve ruh lıı-
ciktiği içi• fazla kalınamadı. Fakat biz ht1reket edeceiiz:. lentlirmttje çalışır ve bu gerlerin seli virajlarındayı:r:. G rçende ya celiğine hayran Olduğumu ifa· 
Buraıı şirin bir ger. Hele dereyi Otomobiller harır. Arkadaşlardan senasıM, derin bir hqz içinde rıya kadar yapıtını§ olnn merıned. de ettlkteo sonra keocilsini te. 
g•çmeden önce tabii bir bulvar- bir kısmı yürüdü bile .. Ziyareti- hazan didmizle, bazan ka/11mi ler tamaml n ış, emniyetle ıeçi- selli etw~k makudile vak.tile 
dan geçtik Jd insanı mesteden mi:zde bize pek büyük J1ezakct mizle 9apmaga ve yagmana ugw - yoru:ı' Şiıı:ıdı lskefye yolun IJacııDdıtD geçen ı.:u v k' 

,, da Mafettışimizin otomobı'l·ı bozul. " v tt ayı ay-
.bir gerdi. gösteren kıymetli okul direktö- raşırdılc. nen aoltıttıw : 

Be$ilcdüd _ Şarlı'ya çab•- rürıe bile •·Allah ısmarladık,, Nihayet, bayük fJe şerefli bdu. Hep indik, tamiri beklıyoruz, Uir gUo bl k&C ark d ş ,,-
u tevekkuften bili~tıfade fotoa- r :l il vuro-

-cak teldik. Köprüsü gtkık dere- di1emeden, teşekkür edemeden bir ve•ile doğup ta Batı _semtine f • muzd• Ç"lışıyorduk Ben d ft 
ra 1 ola11lar hırelı;eto ueçtıler. .. ." . t' er-

y i geçince bir diülüg-e çıktık. 6,1a otomobile binliik. Karsıclaki te. dotrv, ta.. JJeşikdüzüne kadar • ler üzerıııde m şo ı b ı d 
1 · .. · d d Çıuar bir tarafta B -b- f e ..,u U un U· - el k k ı k t d- - b. p11 erın şıırın• oyama an, onla. uza,.ınca, şaha kalkmış bir tabi- ' &jman o ur tara ta muz e ço sı , 1a a uzgun ır tek tek a . ğum ıırllda kibar bıımallıırıa 

lcalabalık uzanıyor. Sevimli bir rı bir tuval üzerine geçİI emedi- atın iç alan, hayran bırakan du- ' 6rup g rup reıımler d l l k t t bi w. f d k ld ·ekiyorlnr Ce l R Ç ı nez e n er ya icabı '- b. l d k d b aıme eJe e ere agrt ık. - - ·· - .. - d ~ .. , m ıza ınar en . . Kız, ır e in e en isi gi i se- " . ruşu ve gorunuşu onun e geçen t . tt d kapıyı vur11rıık ıçerı girdiel bu 
· 1. k d ~ l Bundcm sonrasını Alap'tan - l · f ti • b. eresan vazıye e ur uş aördü 'Vtm ı ır çiçiklerin en ,yapı mış gun erı, geçen ırsa arı mce ır r... k: d 1 b b . • . bUroya damdan düşer gibi sal· 

-bir demd, diner elinde gazılı ve Çulha'dan dinlerizı onlar bu vah/anmanın içe bırakiıerı deı ·am ,..u ar n 1~ arın a ersrzce resım · 1 · bl 1 • · ·ı b · d b 6 1 · · 1 14 1 S H ap.ıtı ı- btı de çarpık bucaklı 
k<iğıt, Tahsin Uur'in fit Vafi. yeren geşı eıığin e u gece lı bir fLZI ile andım ve anladım. emıı n ıyor .e c Jyıo nyrettin 1 b. b d . 

k I ki Z. T ı - 1 ır ayan U;;tU ... 
mızın önünde " Hoş iel· a aca ar.. ,. f' .ıya a uyuo oy e poz.larını aldı 
airıiz 1,, digor. /Terliyoruz. Kü- Hakkı Tuncay Yaku• Kadri, Bedif /ıege· \ti .. Tamir olamıyor, otomobillere YHşı yirmi ile otuz arnsıa 
çü~ _izcilerin _önünden geçtik. ı .... -------------,= canı tahlil ederlc.erı şöyle der : aktorm• baçladı, hnrekotteyiz. da Oldu ·U tutıııııo edilen zıtif 
Bu tun yakın koy/erin halkı bu- Feci bir öl Ü m ( Bedii heyecan bir kurtuluş, bir İşte lskcfye .. indik, l:tl· yııpılı Vo l:>lr SJrım kad ır kuru, 
ray• toplanmış olmalı; çok ka- azad oluş, bir eriştir, Bedii lıe - lab ıılı~ bir halle kütlesi, Vakfılto- e uıer kö3el~yl ~odıraa Yii· 
./abalık var: Eğitmenler du:-gün Bir hafta evvel Atapark ci- gecan bizi d!!.! kabımızdan taşı- bir h yeb ile kıırşılanıyoruz. zUJde, çooesl ihırl fırlııwış ve 
bir dizi gapmışlar. Sağımızda varıad• oynamakta ikea tahminen ran hadise1.in adıdır. Bir sanal Cevdet Alap m~şio bjr keae kadar avurtl rı 
yüksek ve güzel bir yapı var; yedi yı.şlarında bir erkek çocu~u eseri önünıle kendi kendimizden • _____ s_o_nu __ vn_r_-____ birbirine yapışıkı bllzQlınQş du-
açılışı yapılacak eğitmen kur1u yoldan aeçmekte olııo Belediye v . 1. d · dakları Ozerindo sarkao yay-
L .. geçeriz. ı anı ·"en i bettliğimizin H 1 k vurasıdır. Merdivenlerin başına otobüsihaün rlca•ından a11tmalı: J Q evı·nde na buruulu uu bayauıo bl\ro. 
de'ne da l la r ı n da n bı·r lıudutları flfşına çıkarız. Birden· bl j . 

1 ' istemiş ve bir müddet çamurlukta muzda nasılsa r şı eldu~unu 
tak yapılmış. Balıç• kapısından bite bir kapı açılmış gibi olur: K f aııladık. .... asıldıktıın · ıonra keadini yere hı- ·· l 
girdikten ıonro. arkadaşlarla rıa- göğsümüze goz e göriilmigen bir on erans 
lı. M··d rak:aralt bıışınuı üstijae düşmöıtnr. en(Jin denizin havası dolar, ve Biraz beklemesi lazımdı; 
ıgc u ürü1tii tebrik ettik. b • D n öğleden fiOOra Sioem 

o/eni talflldığım müdür, belli, ha. .8 düıişle eyni zedeleau ruhumuz beklenmiyen, bilinmi- qeo mtJşgul buluuuyordum. Elin-
• 

/ 
bu çoeulı: yarı baygıa bir halde !len ufaklara doğru yelken açar) btnıısınd~ B yanlara Cr)ouk terbi da çıınt sı, koıfqğunqa yUkıek 

şarıcı, ış can ı bir insan.. Fo. yesi hıtklmıdıı ilk okul Ö'Tret-
tograflar çekı·1ı·yo. Egvı'lmen-ler derhal Belediyenin buıuıi otomo- Bana hu tahlili, tef!ai etti- 1 i d .., dıplc,m sı Olduğu aaleşılan bu 

men er u en ve halkevi gö .te. 
/stlk~a~ ~arıı söylüyorlar: daha bili il• momleket hHtahanHiao ren ha~ise ne olabilirdi ? Bıı rlt lrnlunaao M. Sıtllh tn.ıfı ,_ killtürlU bayan ayak.ta bekliyor 
pek ıgı ogrerıememişler. Bir ar- kaldırılarak yapılan ihtimam ve te sütunlar, hep bu süalin izahına dan fHydılı bir kootorans veıll- du. Arıidaa bir lki dakika g&f-
katlaı anlatıyordu; galiba Ma. davilere ratıHn ilç rüa Hara çalışacak. 1~. belki güçtür, fakat miştfr. meaiu~ rıı~men masamın önQode 
ıcaristanda: milli marşı öğrene1t menenjittH ölmüştür. Btnim yapacağım yalnız gör- - - -- -- ayııkltı qu~un bayana arkadaş- l 
öğretmen olur, diyorlarmış, milli Bu feci valta; bütün çocuk dük/erimi aksettirmek olacaktır. 1· ı N . lor tıırafıodııu oturup bekleme i I 
marşı öjrcttikten ıo11ra diğer la ana ve babalarına ibret dersi ver- (Güçlüğii), yarutı/an alemle izah eA e ÜCU 1 teklif edılınedi2i için nezaketen 

:zım olanları da birer birer öğretip m6ye kafi gelir hnaatındayız:. edilen Deko.Jrlar, süsler ve foşan Bir müddetten beri is l.!lndalye gösterip oturmasını 1, 

bizim eğitmenler tipinde kılavu·- Sokaklara çocuk:larıu ba•ı bot bir eli marifetleri atıcak v e ancak · rıc:ı ettlın. . .. ... tanbulda bulunan şehrimiz 
lar getiştcriyorlarmış.. halde sal veren ana ve babalar bir fotograf objektifine sığr/rrı· Haoımetendl bu teklifim 

R 11.k voraltan - ld b 1 [ füccar/anndan 'eme/ li\JÜCU· 
t ~' soz a ı... u tüy er ürpertici hadiıe karşısın: lır gibi a ınacak, ıı~c/ırılucak. 1

' '
1 karşıaında afyon yutmuş bayan-

Gür ve inanlı söz/erile köy- d:ı da mütenebbila olmazlar ve /şte yapabileceğim bu kadar.. mi Göksel evvelki f gün Is- lur glbi dudaklarrn• biç kıpır-
lüge o• •tilmenlere hita~ ediyor. ayni liltaydi ve ibaaılde devam Çulha tanbuldan şehrimize gel- datmııdan gözleriul bir ıozme\:. 
0 8ff'••f ''"' lDSdetlerin hf~ıı; •dtr1ır11 VI J iıliaaize.. • - So11u var - mi~tir. lt lktifı etu. 

Arkadcşımın ve beoll' 
şılaştıeımıı bu ve b un• 
manzaralar karşısıadı ııeP 
te dUşünallın: -

Nezakete nezaketi• 
bele et ek, nazik ııı•' 
karıdır. Bu her şe1deD 
ruh ve terbiye işidir. f 

Y ıılr n: hakikat oıı ra1' ' 
sOyllyellmki erkeklerd•11, 
met va nezaket beklete 

dınlarao muhterem fe •' 
olmaları icap eder. şefJ 
nezaketten m·ahrum Dit t 
biç bir erkekten h ürlll' 
lemeye bııkkı yok~ar. 11' 

Bu gibJ!er olsa .0 , 
erkekten bUrmet del J1 tfl 
merhamet bekleyeblllrj1,~ 

Siil'mene Bı-lediyeaioİO 

elektrik yaktırmak teŞ• ,ıd•• 
giriştiğini sevinçle ha~r _____ _____..., 

DoktorlardO~ 
Şekôyet 

-'~ Dün aabab idarebııo• 1 
len bir vatanda_, geca 10~~ 
miitbiı bir sarıcı ve b•Y~~ 
çiren çocu~uaa Dolcdor ~ 
~ • d baOJ uzere evın en çıkıyor, 
dorun 'ltapu9unÜ vuroııı#ıf*' 
umarak makndını aolatııt• 
alesef aldıfı cevap: I 

d't 
- Dok:dor Köyde 

1 b'~~ 
son rünlerde Dokdorlar 
y pılan şikayetlerin '~ 
ıörüyoruz. gece yarıl~,r 
olarak tehlikeli hastılı1'' 
vatandaşların müracatı r• 
li midir'? tevali eden bıJ 
çok açıklı ve ıaühiııı~İf• 
dikkatı celbederıx. ,,, ____ __,,- ~ 

Belediye isti 
Yap· acok 

f1 e 
Şehrimizin bit 8 !11~ 

iman ve daha bat~if' 
ihtiyaçları için ae1:r4 ~ 
rafından yüz bin Jı (lıJfl 
raz yapılacağı n;ıf11 
le haber almmı1tıf, 

b 

d 

l 
il 

b 
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Her Sene Ayni Ekin Toprağı Yoraı 
T ariaları mızın seneden seneye mahsul verimi 

•zaldığım, topraklarımızın her sene biraz daha 
Verilediğini bilmiyen yoktur. Hele çiftçilerimiz
den yaşlı olanlar tarlaların 40 - 50 seae evvelki 
Verimile bugünkü arasında çok fark görüyorlar. 

Bu eli nasırlı, alnı kırışıklı iÖrmüş geçirmiş renç
berlerimizle yarenliti biraz artırırsak işiteceğimiz 
Şey şudur : " Artık bet bereket kalmadı, toprak
lar mahsul vermez oldu,, . 

inanıyoruz ki toprağın dilinden anlayan bu 
tençberlerimiz vaktile dedelerinden de ayni 
ıözü, belki biraz daha yavaş ve hafif, herhalde 
duyauşlardı. 

Haklı, doğru söze ne denir ki .. 
iyi bilelim ki topraklarımız ziraat edile edi

le zayıfliyor, kuvvet ve kudretten düşüyor. Se
ne geçtikçe f akırlaşıyor, mahsul azalıyor. Öyle ki 
biraz da ihmal edilir, mesela afkın verilmezse 
Vay o toprağın başıaa .. Kısırlaşır, büsbütün ve
tinıden kalabilir. 

Bütün bunlara sebep: Yorgunluktur. 

Biliyoruz ki ekilen her tohum, dikilen her 
fidan köklerile topraktan kuvvet alır da geçinir. 
Fakat bu kuvveti toprakta bulması şarttır. Bu
lamazsa ekildiği ve dikildiği gibi kalır. 

Toprak. bitmez tükenmez bir hazine de
ğildir. Bunca senelerdenberi işlene iş.lene har
canmış, kuvveti azalmıştır. Azalmamak kabil 
değildir. bir taraftan ot ve ekin çeker, bir ta
raftan yağmurlar alır, götürürse arbk toprakta 
ne kalır ki .. 

Velhasıl topraklarımız yıldan yıla yoruluyor. 

. • Lazımgelir ki onların bu yorgunlutu gideril. 
sın. 

Bunun için de yapılacak şey : Araziyi din
lendirmektir. 

Fakat dile gl..yet kolay olan bu mesele bi
zim için biraz .7.ordur. Çünkü memleketimizde 
arazi darlığı vardır. Ova yerlerde olduğu gibi, 
arazi geniş değildir ki tarlanın birini işleyelim, 
ötekinj nadas etlip bırakalım . 

Elimizdeki arazi bellidir. Topu topuna birkaç 

dönümden ibaret olan tarlanın neresini dinlendi
relim.. Gerçi bunda da haklıyız. Amma her şe
yin bir çaresi vardır. Bu gibi dar arazileri de 
dinlendirmek kabildir : 

Her ekinin kökü başka başkadır, toprak 
içinde ya yufka veya derin gider. Bu demektir 
ki bazı ekinler toprağın yüzünü, bazıları da al
tını yorar. Köklerinin toprakta yayılma biçimi
ne göre birbirinden ayrılan ekinleri nöbetleştir-
mek lazımdır, öyle ki bir sene kökleri derin gi-

den bir ekini, ertesi sene yufka köklü başka bir 
ekin peşlemelidir. Böylelikle toprağın bir sene 
yüzü, ferdası sene altı dinlenmiş olur. İşte yapı
lacak şey budur. 

Bundan şu anlaşılır ki her sene bir tarlada 
ast üste ayni ekini yetiştirmek do~ru değildir. 
Toprağın fazla yorulup verimden kalmasına yol 
açar. Buna meydan vermemek için her sene 
ekini değiştirmek lazımdır. Çünkü ihtiyaç fazla
dır, bir değil, hatta ltirkaç tanedir. Onları da ge: 
lecek defa konuşuruz. 

Kazım BULUTAY ........ ____________________________________________ __ 

Tecim okulu 2 -O galip Bir cinayet Pazar gunünün intıbaları 

meselesi başlıklı 
1 
Tıbbiyenin kuruluşunun 100 üncü yıl GQılerdeabdrl bekleaen il· 

" • tecl• maçı oJd\lkçı 1111•· 
~lılt ~ir aeylrci klltleal önQude 
'Ptlıaııtır. 

Bllhuaa HJID Vallııln •• 
~•r bQyQklerlo bu maçtı bu· 
''••ları ııerek 01uocular YI 
~rıtae halk Qzerio~e 1e•gl ve 
fit uyandıpaıılardır. 

... SlbabltUIB bafllJID Jataaar 
ÇlQ Otledea ~OD~r yapılma· 

:•• l~ltlllııı kalacak uaoedll· 
, itte ele bir aı ıoıua diamlş 
1 Ortabk ılık bir ballar &llne
~ kıarumatı b1şlamıetı. Saat 

41 • doQru ıab17a akıa e4ea 
~ nıttcenla baogl takımın 
t •• olıcıtıoı manakatı edi· 
ç <>r .,, menimin en i{Uıtl •a· 
,:• ıeyredeceklerlodeo neşeli 
rQooyorlardı. 

c Evv.ıa ıaat tam 1,,ö ta ô 
t 'k · GQç talumlıırı araaındı 
~Ptlıo YOleybol maçı, ooık ti· 
... ~•ıun aallblyetıle Dtllcelen-

"ttlr. 

cı Saıll 16,5 da ise Lise . Te· 
lt" futbol tıkımları llH beden 
~lJt1l Otretmenl Bay lrtanıo 
l •ıl altında 11bı1a girmişler 
,~ lleJlrcllerlo lıllrekll •~kışları 
" llldı çok: mu11taza111 ve ku 
~ r ~clıaııa o~ta7a gel<tik.teıı ıoo 
~, cturup bQyllklerioi Qç defa 
~ toı ile aeltmlımıtlardır. Ha. 
t""' oc11th Bıy Haydarm lda
c:, 1 •Itıoda maç hakikaten ı,ıok 
ıı_ Qlı başlamış ve ıoouoı kadar 
_,bhı canlılığı " beytcaoı 

•faza etmlttlr. 
-._ Daba ilk dakikalardı bQcu
'at batlı7111 tecim takımının 
'lt tıaınau ıoıe çarpıyordu. Ve 
bit •kloı lçüocQ tlıklkada gQzel 
~--•kıaıa lİ•• kalesi ~oUoe 
ı_ r hımeıe muveffık olmuş· -.:•r. Ne~lct1lz kabın bu akını 
~.:'kip, akınlar ııltlaşmı2a 
to lllış ~e kornerdeu atılan 
~ ll•ı kalesi önQnde bir n 
~ltlklJk. tıa11l ıtınl~ ve bun· 
1'l,b 1•llfade etmHl•l bllen tecim 
-.t•cl1111 de ilk ıollarıoı at-

' ınuvatfak olmuşlardır. 
''°-8ıot1aa ıoarı •Olekabll 
tt•ıLllllır batlıaıı v• OJUD 

. ._~ oaal.anaıkta li11Wer 

feııa nzlyettea kurhılmık Ye 

bıraberuaı teain etmek trio 
bnynk bir eaırjl ıarf ettikleri 
ıorDIQyor. 

!<'akıt ek11rıiılerioin az ol· 
maauıdaa pularuıa hakim ola· 
mıdıkları H iyi yer tutamadık
ları ft nazarı dikkati celbedl· 
yordu. Birinci bıftaylmla orta
larına dotrıı tecim forları akın. 
larıaı ııklattırarık itlo~l ~olle· 
rJai atma&• muvatrık <ılmyşlar· 
dır. lkiooi batta7imda ise ber 
iki tırafta &•l çıkarmıta mu
vartak ola.mamışlar Ye mı._; 2 . O 
tecim takımının ııllblyetile bll· 
mlştir. 

Salih oğulları~dan Hara-1 • d •• •• .. .. 
kah Mustafa Ustünimzalı QnUmUnU nasıl kutladık? .. 
açık mektub~ cevap ı 

Nelice uı oluru olıu11 fU· 
au ltlrat edelim ki çok ıamlml 

11 oeıitı bir hın içinde cıre7au 
eden maç bbe çok iyi dakika· 
ıar yaşatmışbr. Her lkl lrf an 
mnes11111inln ıöatermlş oiduk· 
ları 11mlmlyet n uaz ... ket böl· 
ıemlı ap:Jr alaoıodı takdirle 
karşılınmıttır. S. Y· 

Lise teşvik musaba
kalarında atletizm 
Ş,ampiygnu old4 
ıs f:laılra·a $!1mıunda btş 

•ilayet araınoda yapılacak atle· 
tlzm blrinclliklerlno hazırlık Ol· 
mık makaadlle tertip edllea 

atletizm muHbakalarınıo tıtlma 
weya külOp halinde aldıkları 
derece ile iştirak eden ıporcu 

adedini de bu rnımııdı blldl 
riyoruz. 

Atletizm t~şvik. mu11baka 
larrna vlllyetlmlzde 5 kul11p a 
de oknl apor yurdu lttlrak et· 
mek ıuretlle I6:l atlet rlrıalştlr. 

liual~rdan lise ıpor yurda 
bu mu11bakılara 56. orta okul 
44, ldmanocatı 20, ldaıaaiOCD 
18, Dotaoıpor 9, Trabzoospor 
6' Necmlatl 6, tecim cık.ulu 3 
§tlet Qık.arda •• 

Neticede lise ıp:>r yurdu 
137 puvanla şımplyoa, ortaokal '4 punola ikinci, ldmanocııaı 
14 puvaalı 3 noctı oldular. ld. 
maogQcQ 12, tecim okulu 7, 
Trabıonıpor 6, Nıcaılıll Ye Do. 
111ıpor Utiftr ~uv11 aldılar. 

Ak b . Cemal Rıza Çınar,• elindeki 1 Degince, doktorJa şafalc. attı. Jemki ş,.y, mesel• yok. Doktor 
. . ç~a at - (Husaıı) 10 ta· fotozraf makin~•ini ıösterer•k: Bura '1 doktoran keseeitte dayanıyor- pantolonunu çeHgor. Alap Alap 

rıhlı Y •nıyolu. ilk aalıifotinia dör·' da 35 /ilim fl•r, hayJi Alap, da. Meşhur muktesitlerimizden dur, dur .. Mr.k.ir.e işliyor, Çınar 
düncü Htununci~ki yuıaıa b.edefi hava i~zel, Deiirmenderege, su olan doktorumuzdan birkaç ban· mütımadiyen resim alıyor .. Şim
oldutua~ ve ayaı yuıda benı Jta· m_ahaliıne g;ze geu ~idelim. Re. le.not koparmalc haylı mesele di doktor ciddileşti: Sayın ve 
nımak V• ta~ıııaa.k. arzuıunda bu- rımlır ç•k•lım. dedı. O tarafa idi. Fakat Çınarın ibnmına, ıs· muhterem arkadaşlar, Delirmen· 
lundu2unu bıuettıtı•~Maıtafa.Oı. yollanırken Şevket Çulha, Teo- rarına v• ikna kudretine karşı derenin bıı şahane manzarası kar· 
tüne ba yazımla cevap veraeyi fik Vural da çıka geldiler, birac doktor keusenin ağzını açtı. Bir şısıncıa. bu törende rakının adını 
faydalı buluyorua. sonra da doktor Mrhm•t Jhrahim adam bulup g•şilr gönderdik. detiştirelim, ona güzel bir ad 

Bir iter• bta burada uhdeme Okmana rastladık. Hep Mrlikte Alcım ve neaaleyi g:lirttik.. Su takalım diyor. Ben: • Maıdem, 
tevdi edilaiı olaa (Yeaiyel) raz• · yola girdik. Aga/ilbodan geçer- gun yanın• gittik, Dejirmende- dedma. Kabul •dilmedi. Vural: 
te1iain •uhıltirlitiai yapmaktayım. ken su JOllarının açılmıı. boru- rtnirt bulanık akan deresinin ke • Aksu , dedi. Hep birden: Ka
Bu vazifeyi oiddiyetJe_kabul ettik· larııt ferJiyafı aazi_1etini tesbit rıarında yer aldık, nevaleyi önü. bul kabul dedil•r. 
teaıonra kazamız dahilinde olan etmek is~eyen Çıruır bir kaç re. müze yaydık, yeni ıa tesisatının Çulha; Doktorun sevdiği 
biten her türlü badiaat lıakkında ~im çektı. menbaınJan fışkıran berrak, ne şarkıyı söylemeğe başladı .. • Tur-
vuife ve mea'uliyet biHİDİD •• Maıatlıkta11 ıeçiyoruz. Dok· f is, leziz sudan bir halas tar ıu sun kaptan • şarkısı şimdi De. 
demelt ol.luiunu u:,çolt bilea bir tor şahit oldu;u bir hadiseyi getirttik. TıbhiyMin 100 üncü yıl jirmınJerenin vadilerinde çınla. 
muhbir rıbi, alikadar mercilerden anlatıyor. dönümilnü kutlamaya başlcdık. maja haıladı. Doktor bu kutla· 
is.bat alaalt ve kendi ltalemile Bir çocuk, kamyonun arkası D!lirmenderenin yollarıntla, ma meraıimiJtden ve irad elliği 
dikte etmf'lt ıureiiyle teıbit ve na takılıp atlarken yüz.Ü kuyu mahallirttle su tesisatını aörmeye, nutuklardan fevkal<ide memnu11 
tevıilt etıaekle müullefim, şuau yere çarpmış, hurdehaş olmui, pazar guintisind•n istifade11e o• neşeli ve hep birden zeolc. t•e 
tavzih ve tebaruz: ettirmek iıterim bu hatliserıin analar oe babala· gelmis ltüme küme insanlarla neı• içinde dönüşe başladık. Ar· 
ki, ıraz:ete mubbirlefi ş4aH veya rın dikkntit.i çekmek için gazete ora.sı haylı kalabalıklı. B• kala tık Dığirmendırenin uzun go/la
b~nua, kötil ve itrenç mabatları· ile yaztlmas1Tıda fayda olaca;ını balık insanlar c ra>ınd• törene rından pür neşe şehre dozru g•· 

• l t 1 '- d 1 " 1 · b l d ,_ . '-. t " b t " liqor uz. Da a e ve vaııta o ara~ eti soı ıgordu. Vural hana: Sen mi aş a ,_,, ıııcı saa suren u o· 
bilaltiı temiz bir dü .. ünoe, ıhlik L _ rende doktor çok heyecaralı, rok Şehre akşamın karanlı;ında 

-s yazarsın, w:n mi? Diye sordu. · d'k Ç k 
ve fuilet mefL••lırıaı muhafıza tı.ı·h alkıılanarı söylevlerde brılundu. gır ı . ocu /ara iaytlan, onları 

.... "' ıvı aget bu haJ segi onun yaz.· 
etmek ü4lere bir ruete heaabına k Kısmm •ot edebildiğim bu çok seı-en, yavrulara karşı derin 

ması ararla1f ı. Ben de bu ge· çalışırlar. . söglrvlerinde doktorurfluz neler ıef k.atle mütehassü bulunan sa-
untinin intıbalarını yazmağt de· 

Bu aibi i•lerde rızed•c'ıler ht demiyor, ne oriiinal fikirler serd yın rıe ıeoimli doktorum az şe-
• -s ~ ru e ettim. Maşatlık.tan De;ir- J 

ltHdilitiaden h a v 
1 

.J 1 ı J etmiyorki .. . }şte nutuk bu : hird• mini mini yavruları görün. 
• men:urege doğru inerken, Okman 

verme:a, 1ncalt o i• bakLıada aı"d " l b Aıiz. ve muhterem arkada~· ce hemen kuca;ına alıgor, mini 
-s 111. şoy e ir mwzu ortaya altı: r 

oldutu mıkamdaa izahat temenni far ... Dmr nutuk söyleyecefillll. miyilıri niivazişlere garkedigor. 
Bugün Türkiyede tıbbiyenin ıiade buluaur

1 
veıilciiti takdirde l Amma dur .. Darrr, amma durrr, Şimdi şehir kulübündegiz. 

açı ışının 100 üncü ytldünümü al•ıt oldutu malıl•a.tın ana bat Nutuk JÖZlİJleceğ:m.. Dedik ya, Kulübün çok zarif, çok temiz [o. 
günüdür. Bugünü kutlasak çok larına kalem darbeai vurmadan, · · dur dur, gır gır, nayn nayn, kantasında bütün masalardan 
ıgı olurdu. Çınar, bq teklifi fır. 

mealiai ihlil etmedea aaz:etey• dur Alap da gaıeteg• mevzu, neşelır, zevkler taşkın bir coş. 
·· d · •t L· • ıcat sagarak hemen : P~ki doktor, 

fOD •rır, Dı e111.ım: k~lanima hadiıe bilmem ne . Not he.. krınlukla salo,ı.u kaplamış. 
L ~ak iyi olur, hemen sa b:ışında •i 11ıenim ufaadan tHarlanmıf Aziz oe muhter•m arkadaş. Biz de hrı ahank ve alemin içine 

L· • be bu dönüm yılını kutlayalım Sera, aıılııı oır ba r de2il alikadar lar .• Zehir zım herek, peki ha pıt· karıştılc. Şehrin seçkin bu rahsi· 
şimdi biraz ahu oe biraz neva· '"' huluıaa Akc;aabat C. M. Umuai lci ... Doktor Vurala sarıldı, Jcah yetlui ma.salarda .. Bir alemi ap 

iL hL·L le temin •gle, bak, biz ne parlak litiaiD i 111. ta 111.ıutındaa ildibaacbr. ha.ha/cır, alkı~lar .. Durı;n durun, aaşayorlar .. Hele doktor bu alem 
bir katlama merasimi yaparız. :1 

Ciiahılriyet TGrltiyuinia eJf ua Çınar birde düzgün va%igette abe nı.şeler, kahkahalar ka-
ıeaç ktfalı Hakim ve müddei haet, doırulıılt ıibi baslitları haiz resilfllerimizi alsın, amma yok tıgor. Bu alemı abın sonla· 
Umumileri raxete ıutunlarındıki ve idaleti halk araııada tevzi •· kndehler göranccakmi, ha dur rına doğru Tur.sun kaptan şarkı· 
yuılardaa mülhem olm•lı: detil dea Hikim, taın bir ilmi kifayet orijinal olsun. doktor sümkürü sı bütün ağızlarda daha ıakrak 
ellerindeki kaauaların aatlam ve ve iıliklllle en ezici meı'uliyetin yor. A.ıiz ve nıuhttrem arka· bir tıhenk halinde lokantanın 
adilane müeyyideleriae dıyanmagı altında bikmüaü infaz •d~rkea daılar .. /fim karıştırmasa daha yağlı boya tab!olarla süslü ıık 
HH v• ıaımu bir düıtür ittıbaz ucak Cümbılriyet kınunlarıaa iyi, sehir %emberek görüşler. du. dekorlu dıvarlarında, tavanların· 
ettilderiai bir aabilı hatırdan çı· Hİr olabilir. gu#ar ha, rtagra n•yıa .• /fte bu. da çınlagor çınlayordu .... 
kar••~ batıl& olur, Be.tiJ•ı 111· Kımıl OD11r alem.in icabı •• Kohkahelar •• Ma· Cevdet Alap 
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Erzak Eksiltme · ilanı Gayrime'}kUI satış artırması J,ı;, 
Mahallesi sok"ğ!__ Ne'CJ ı M.2. K N : __ '!f N_: ~Muh1mm11n .b~tJ. 

Trabzon Kültür Direktörlüğünden : 
EsfJak Cumi aralığı Ma;aza ! 7 250 Lıro 

Yeni cami .. 12 32 300 •' 
:: Golu oğlu ,. 21 • "15 300 •' ı - Vakfikebiıia Betikdüıü naaiyeıi merkezinde ıçıtaa Eğitmen yetiştirme kursu içia 1-

6-1939 d ıı 1-11-1989 tarihine kı.tar ihtiyacı olao Ti ışı~ıda mOfredıtı yazılı bulunan erzak ve 
mahrukat ve saire 18 .5. 1939 tarihla.den itibaren oobef gUa atıdcietle açık ekıiltmete konulmuştur 

Tuzluçeşme Tiyatro Arsa 55.90 195 - 196 100 6# 
Ka'Clalcmeydan Alccaabat Tarla 9183 351 Ta~lo11ı~ ~ 

Mullammıa Tutan Muvakkat hissedtt ı 3 hıısl 
Er11i:tll 1'ıv'i Miktarı bıdeli 

Kilo Ora. K. s. 
""' 

teminat 
Lira K. Lira K. Defterdarhktan : 

Yukarıda cins 'Cle evsafı ~artnamelerine ilişik Hır11kta hud•t ve sairısi gıl~~ 
galjri menkullerin bedelleri peşin ô'denmek şartile 17-5-939 tarilıindeR iti6arın 15 tj1• 
müddetle {.it! oç!k artırm~ sureti le satlığa çrkarılrnıştır. Talip o 'anların §Üzde 7,5 ,J 
pozito alcçalarile bir:ikte ihale tünü olan 2 6-939 tarihine mÜsildif cuma tüns· si 

90 75 Ekmek birinci ıı.ooo 11 1210 
Koyun eti karamın 1,000 ,2 420 31 50 
Sıtır eti . 2,000 2r> 500 37 50 
Tereyağı V ıkflkıblr 700 85 595 44 62 
Z17tiayatı Aynhk 200 65 110 8 25 

12 
14 de Defterdarlıkta toplanacak komisyona müracaatları. 1-~ 

· te.-1' 

Kenıe tık.er 500 ,2 160 
Toı ~eker 450 28 126 9 45 
Zeytin Aynhk 600 80 150 11 25 
Beyaz peynir lıtaDbtıl 200 ~o 
Kıtır peyniri Kın 70 ~o 
Un Sıı:u11a blriıcl 280 1' 
.lılakaroı çıpı aıırkı 650 23 
Ştrl71 50 '23 
Şıker f11ulyuı 100 16 
Hôroı f11uly111 ıoo 15 
SoQıo kuru 500 10 
l:uru lı1lm bitiacl nevi 360 t5 
Plriaç 'föıya 750 22 
Bultur 500 ti 
Sirke 2S 18 
Slt 600 7 50 
Totut 700 7 60 
Ça7 4 .co 
Mercimek 200 12 
Tıaz 2:15 5 
Sod• 200 10 
Kırmızı blbu 5 ,6 
Karıblbır 4 100 
Odııa kızalığaç 12000 1 '.?5 
Patates dıtılmıyao cloı 2000 6 50 
Nokut ı~o 12 
irmik 50 2S 
G111atı •5o 18 
Sabuıı A7vılık Hıci Mustafa 200 3S 
pirlaç unu 100 ao 
Doaıttı 2000 7 50 
Ka"ık 1600 7 ~o 

Taze bıul1a 1500 ıo 
T11e bım1• 300 so 
Patllcıa ısooo 1 60 
Tue biber dolmalık 400 JO 
Yumurta yerli 6000 1 so 
Keadlme 160 12 
HıJar sooo 2 
Mı711aaoı 2000 1 
Al'J>a 4000 6 
M111r 2()0 6 
s •••• 2000 4 
Kuru ot 200() 5 

Yalaf 1600 () 50 
2 - Şortaaaeler ~er , •• .lılaarlf kaleminde rörllebllir . 

100 7 
3i 2 
35 2 

149 50 11 
6 iO o 

16 1 
ıs 1 
50 ' 87 iO 6 

210 00 ıs 

60 4 
17 1)0 2 
45 3 
52 50 3 
16 1 
2i 1 
ı l 25 o 
20 1 
ı 75 o 
4 o 

1500 112 
130 9 
18 ı 

12 50 
81 f, 

70 6 
so '2 

150 11 
112 r;o 8 
150 11 
90 6 

225 16 
40 3 
75 5 
18 1 

100 7 
20 1 

200 15 
12 90 
80 6 

100 7 
82 60 6 

• 

50 
62 
62 
21 
49 
12 
12 
75 
56 
75 
50 
81 
37 
94: 
20 
80 
84 
50 
13 
30 
öO 
75 
35 
94 
7 

2; 
25 
25 
44 
25 
75 
87 
6 

62 
35 
•O 
50 

S.> 
19 

ilan 
Trabzon icra memurlu~uodan : 

Açık artırma ie parııya çevrie
cak gayrimHkltin ne olduğu : 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı, numarası : 

takdir elnnaa kıymet : 
Kuhla köyü 

Tarafları ırmak ve Semerci oğ

lu Yorika fındıklığı ve Topal oflu 
İsteforun _ meşe ve fındıklığı ve ta· 
rikaaı ve Ömer oğlu Osman bini 

Emin tarla!lile mahdut bir fııı dık· 

lık dönüm 7 teşrinievYel 1932 nu 
mara 1 cilt 51 aahife 72 tmuham· 
men kıymeti 300 lira 

Şukan tariki1ı1m farben sahibi 
senet fındıklığı şimaleıa sııhibise
nedin müştPrelc fındıklığı ceauben 
ashibi senedin hanesi Keçeci oğlu 
Y orika tarlaaile mahdut bir tarla 
halen fındıldık dönüm 6 t"şriniev
vel 1932 numara 2 cilt 51 uhife 
72 muhammen kıymet 300 lira 

Şıtrkan tarikiam g-arben ırmak 
şimalen Keçeci oğlu kızı Sofıya 

tadası cenuben cami şeıif avlusu 
ile mahdut fındıklık dönüm 3 teş-

rinitıvvel 1932 numara 3 cilt 51 
aahife 72 muhammen kıymeti 100 
lira, 
Artırmum yapılacağı yer, gün, saat 

Trabi on lcrı daiaesl 6o0nde 

3 - Ekılltme 2 - 6 - 19J9 tırlblH rasllıyıo Cuma gUotı aaıt 9 da hOkün:ıet binasıoda 

15-6-939 Perşembe günü saat 10 
1 - İşbu gayrimenkulftn ırrtırma 
ıarlnamasi 17·5-989 tarihinden itiba
ren 935 l!>!i No. ile Trabzon icra 
daiseıiııiıı muayyen numara· 
81nda herkesin görebilıoesi için a· 

Zayi Maarif Mn•nrlttğflode yıpılıcıktır. 
4 - Munkkat teminat •lktarı htr maddenin IıılzuıDdı göıterllmlttlr. 938 ı~nesi vermiş o!du~um 29-1 l 

939 tarih ve 117519 numaralı 

Dipozito makbuzunu zayi ettim 
hükmü yQktur. 

s - lıtıklllır Ticaret odasnıllı muka11et olduklarına dair veılka göıterecek.lerdlr. 
6 - lıteldller ('.2490) numaralı kınuouo 15 ncl madd11l hOkmO.ne eore muvakkat teminat 

mık.bu Yeyı mektuplarını ıJuiltmete batla•a•ın bir 111t evvtlinı kadar tıllarlk ederek eksilt· 
aı saatıadı komiıyona lbr11 edeceklerdir. 1-4 Osman Abalı 

i 1 ... a n 
Trabzon Limitet Şirketi tasfiye memurluğundan: 

Hali tufiyeJe 6ıılunan Tra/Jzon lirnitet Şirk•ti lais
ıetlar/arına MeııcutlunJ.an ';rinci te•siat ol•"ık gizde 
on 6eı nisbtti11Je tevzi•t N•Pmtıja lcarar t1crmiş oldu
i•ntl•n 6ilumam laiuıtl•rl•rın ellerindeki hisse senet/eri
le birlilc.te hisselerine istthd eden miktarı almolc üzere 

22-5-9Jj tarihine •Üıadif ,ararteıi ganüntl~n itibaren 
M~,J•11J11 Bay H'ısip K•l•gci oğfu,.ıın Mağaı:aıına mi
r•c••t/.,, ilan olunur. 

Mağaza kira artırması 
No: Cloıl MHkii 

2 matın Tuzlu Çtflll• 

Haci tıyaa 
7 hue Y eal Cumada 

25 mağaza Mubiltin reni 

sok ık 

sa bık bedeli 
L. K. 

45 

ıs 
45 

50 

muvakltat tı. 

kuru, 1enelltl 

345 1 

120 
338 

1 
l 

Mevaddi inhisoriye nakliyat 
eksiltmesi 

Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden 
Trabzon, Maçlc•, Torul, Gümüşane, Kelkit. Şiran 

Bayburt, ispir. Aşlcale. Tercan. Erzincan, ve Erzuruma 
1 Htuiran 939 tarihinden 31 Mogıs 940 tarihine kadar 

/,ir sıne içinde sevlc.ıdilecelc mevaddı inhisarigenin nakli 

3,5_939 tarihindın itibaren yirmi gün müddetle 'ile kapa. 

lı zarf usa/ile münakasaya konulmuştur. ihale 23 Mayis 
93j tarihine müsadi/ salı günü so~t 14 de yapılacaktır. 

lsteklilırin ihale gününe kadar şeraiti okumak ve 
2626 lira 41 ker•şdan ibaret mu'Vakkat teminatını ya 

tırm ak ııe ihale için tayin olunan suatte de zarflarını 
11ermek üzre Trtı/Jzon inhisarlar Baımüdürlı-ğüne mü "a. 
cactl etmeleri ilan olunur. 4-4 

~~~ :: ~::: :~!:! :: ~~~ ~ Açık artırma ile pamuk mensucat 
Vilayet Daimi Encümeninden s a t 

1 
1 a c a k 

Yukarıda meYldlerlle sabık bedelleri Te muvakkat ı .. mıaat-
lıırı yazılı Hususl ınıJbasebeuhı malı olan bane ve mağazaların Gümriik Müdürlününden : 
bir senelik kiraııı 1 6 939 hrihlne raııl.ııJ.ın perşembe gO.nQ 1aat o 
15 ViUyet Dal ı EoeQmeninde ibılelerl Japılmık nzre 21 gUn Anbarımızda mewcut Üf ba.lyado. ( 230 ) kilo Rus 
müddetle ırtırmıtı çıkarılmıştır. lstıklllerla mezkQr gün Te malı pamulc mensucat açık artırma ile 25-5-939 perşem-

..:•::•::a!!tt::•...:•::a!!:c:.:D~m:.::•::D:,:e:..,m:.:ü;.:ra:;c;;:,•:.;8t;;;.la;;.;r;.;;.;ı.~--------2--4---ı h• fÜllÜ satı laca; ından taliplerin numuneyi gör mele. ve 

Mezbhaa binası inşaat eksiltmesi misayedıge iştirak etmek üze"t! gümrükte müteşekkıl sa-

Of Belediye Riyasetinden : 
1 - 2371 lira 28 lc•r•ı ll•J•li keıi/li Belıtlige 

MH6tıh• 6inoıı inşaatı 2-5. J39 t•rilıind•n iti6aren on 
6eı ti11 mü.Jtletle açılc •lc•iltmei• çılcarıl,,.ıştır. 

2 - /halesi 17-5-939 tarihine mii.•aılif salı ıu11u 
saat •n tlörttle Belediye daireıinJı Bel•diye Encimınin
cı gepıl•cak. 

3 - Muvalclcat teminat akeaıı 177 lira 88 kur•Ş· 
tur. 

4 - lıtekliler eltliget tnsikosı '" tımi11al mak6~z:
lcırile lceıa taf ıilô.t almalc ir.t•genler Be/etliye Encümeni
'" •ınl ıüra "'' '"fftda müractı•tları il4n tlan•r, 4- 4 

tış lcomisgonuna nıürQcaatlo.rı ilan olunur. 4- 4 

~---· ·-~lillill~2~~ 1 Saflık Ev 1 
1 UzanHlcalcta cadde üzerinde kain altında iki IJ 

me:jaza, sahrinci 'Vt Değirmendere sagu içinde ü~ ~ 
katlı kdrtir bir «fi sahibinin lstanbula nakli müna- Dl 
11/Jetile ıatılacalc.tır. Konuşmalc vı almak istigenler ~ 
lftathaamıza muraca11t etmelidirler. .1 - 10 1 
&i•-ltil!llllllmıl'l~ llfl4Jllf«B.Bllil1l~ 

çıktır. llanda yazılı olandan fazla I bunların o gayri menkul ile 411 
malftmat almak isteyenler. işbu şart- eG.ilıniş alacaklarıq mecDJU•11 .-' 

nameye 935.1!)3 dosya numarası ile fallaya çıomazsa en çok arl~ıt*J 
. . . taa.lıhtıdD baki kalmak tızere ':- _.ı,.. 

ınemurıyetlmıze m?racaat etmelldır on beş güa daha temdit vı oııDW" 
2 • Artırmaya lşti~~k için y~arda güntt ayni ıaatta 
yazılı kıymetin yuzde yedıbuçuk tıf # 
nlıbelinde poy nva mUll bir ban- yapılacak artırmada, bedeli ,. ~ 
kanın teminat mektubunu tevdJ ede yenin alacağına rüçhan! olaD tt'f# 
cektir· (124) alacaklıların o gayri menkul il• ,.-ı• 

t . . . • edJlmiş alacakları mecmuundaD r••' 
3 - potek eahıbı. al~caklılarla dıger ya çıkmak şartile,. ell çok artı '' 
alakadarların ve ırtıfalı: hakkı sahıp ihale edilir. BIJyle bir bedel •;,.. 
!erinin gayrimekul üzerindeki hak· edllmez11 ihale yapılamaz. Ve ., 
!arını. h~susile f~iz v_e masr~f~ dair talebi döşer. .ı• 
? '~n ıddıu_l ıırı.nı .~şbu ı.l~u tarıhınde~ 6 • Gayri menkul kendJıiA8 ~ıı' 
ıtıbaren yırmı gun ıçınde evHki olunan kimse derhal 't'eya .,e _1 miisbitelerile birlikte memuriveti- . . 111'1 
mlze bildirmeleri icap eder. Aksi mtıhlet ıçınd parayı verme- .~ 
halde hakları tapu ıicl!ile aabit kararı fesholunarak kend.iıiBd•11sıs.,.ıı 

yllkiiek teklifte bulunan klaııe at 0ı';İ. 
olduğu bedelle almağa ra%1 ı" 
veya bulunmazsa hemen ollbef ~ 
müddetle artırmaya çıkarılıp :i, ;ı' 
artırana ihale edJlir. İki ib ~ 
ııındakl fark ve geçen gdnler iÇ t.ı-

olmadkıc;a satış bedelinin paylaşma
sındım hariç kahrlar. 
4 · GIJst~rilen gti.nde artırmaya iş
tirak edenler artırma şartramealni 
okumuş ve lllzumlu ma!Qmat ahıııv 
ve bunları temamen kabul etmilJ 
ad ve itibar olunurlar. 
5 · Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç d.ıfa bağrıldıktan ıonrll 
en cok arhrlll\a ihale edilır, Ancak 
artrrma bedeli muhammen klymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz ve,-a 
satış isteyenin alacağına ruchanl olan 
diğer alacııklilar bulunup da bedel 

yüyde beşden hesap olunacalı il••"' 
Ye diğer za•arlar ayrıca ~ 
hacet kalmaksu;ın memuriy•U1ı"1 
alıcıdan tahııil olunur, Dladdo!eıtl" 
Gaymenkulleriıı. yukarida g .; 

15 6 939 tarihinde Trabzon ~ 
memurluiu otlaııın•a. işba "'iıl' 
terilen artırma iartnameııind• ., 
:>ağı ililn olunur. 

Gayrimenkul icar artırması , 
Mahallesi Soko;ı nefJ'i Kapı. N M. N Bir ıe::,, 

-
Muhittin Uvınsokak Mağaza 178 181 

194 

ica!.!!:1 

72 t 
60· / 

75 I 
,, ,, ,, ,, 182 
Soğuksu Hane 55 

Defterdarllktan : 
Yukarda cins ve evsafı yazılı ftlgrimenlca.ller bit~ 

nelik icarları J0.5-939 tarihim/en itibaren tlÇı/c artıff111" 
çıkarıl"!ıştır. _ . ;; 

Talıp olanların guzde 7. 5 dipozito alcçalaril• bırl ·°J 
te ihale giinü olan 26-5-939 tarihine müsadi/ Cum• I~ 
saat 14 d~ Defterdarlıkta toplanacak lco1'1i•l,0 

muracaa~ları. ı_:;:,,; 

Mevaddi inhisariye nakliyat 
eksiltmesi 

Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden ;. 
1 - Erzurum Başmüdürlüğüne b•ğlı Ağrı, 1d1 ' 

Eleşkirt, Ba".n.~ıt, Dig•din; Tercı11. Tortum, Oitu, flı} 
Hasankule, lspır, Aşkal•. Trabzon Başmüdürlüjüne ~· 
zur~mdan 1 H~zfran 939 tarihinden 31 Mayıs 940 ~ 
gesıne ka~ar bır sen~ .zar (ın~a sevlc.edilecelı toh"', 1,,ı 397.l50 kılo mevaddı ınhısarıg? t1esaırenin nalcı/ il ; 
lc~pa_.lı. z?rf as~_li~e ,qo~ı_l~n eksiltmede valci telcliflef ~r 
dı lagıkın~e .. gorul~~dıgınden mezkur nt1kliyot ;,; J ;l~ 
gıs 939 gununden ıtıbaren 15 gün müddetle açık ekS 
meye lconalmuştur. I 

..2 _ - ihale 18 Mayıs 939 gününe müsoJif p~rı;f 
be gunu saat 15 de Erzurum /nhiıarlar BaşmüJurl 
binasında yapılacaktır. ~ 

3 - Taliplefİn °/o7.5 muhammen teminat ıki'r 
o!an 648 lira 45 kuruşu ihale gününden etJt1el in/ılı' 
lar veznesine teslim etmeleri şarttır. h'' 

4 - Talipleriu bu nolc.ligata ait şartnameyi 
1
-. 

gün Erzurum ve Trabzon 8ıJşmüdiirlülcleri1e Er$İ~e il' 
Kars rrüstakil müdürlükleri ve A;rı müllıalc miiJtlf 
ğündt1 gifrebilirler. JI 

5 - Taliplerin ikinci maddede gösterilen ıfJP 6' 
teminat akça/arını hamilen Erzurum İnhisarlar B•ltfl 
dürlüjünde bulunmaları ilan olunur. .r-' 

Kırtasiye nakliyat' eksiltmesi 
Defterdarlıktan : 

'" 7 9J9 Senei Maligeıi Htıziranınd.,, Mayıs t•l11Vi' 
kadar Trabzondan Ersururıca, E"zincan tıtl Gümüı•"' pi' 
/ayet/erine SC'flko/anacak /e<0t1z:ımı kırllfsigenin /Jir jl J~ 
lik nakl(qeleri 16-5-939 tarihinden itibaren on hel I 
müddetle açık elcsiltmeg11. konulmuştur. .o!} 

Trabıondan e "ZUfU'11a lcadar nalcliyc bedeli / Jıf· 
~ira, Erzincana (200) lira 'fit! Gümüşanege (60) [ır: ~/I 
ihale 30.5-939 salı günü saat on dô'rttc De/terJ11f ~~I 
g~pılacalct~r. Talip ~l•n(•"ın tayin olantın tün "' 1' ,_f,I' 
guzde gedı buçuk dıpozıtol~rzn yanlarına alarak go ,-
yonıa ve eksiltme Jartlarını anl1tmalc istegenlerin hef /) 
kırtasiye deposu memurların• mürocaatları ildn. olun1'1· 


