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~ Belediye le 1 t U 
~ ~tikraz Alman - İngiliz deniz an aşması ve 
~ ~pmalıdı~ Alman-Polonya anlaşması feshedildi 

8 elediye bütçesi tet-

kık edildikte mecbu- H•tı A 'k c h . . . b 
ıak, y;::,~:~~~e;,:;;~an;,u;,· ı er, merı a um . urreısmm ey-
t:;n ,,~~~;~esa~:;;s~~;;, nelmilel konferans talebini reddetti.. 
fonra karşılaştığımız basit 
~ektin bize geniş bir vaıd. 
ba .~ulunamaz. onun için_ 
ligunkü hevese ve zevkh 
~aıı~mağa göre herhangi 
a~ıeyı ümıtsizliğe sevket
':~Yecek oldukça zengin bir 
lalitçe ister. Uzun bir sayık 
k ma devresinden sonra 
1
Yrnetli elamanlara kavu

~a11 Trabzonda yeni pla · 
1 

derhal tatbik etmek ıcab 
etliyor. Bu itibarla Trab· 
;onda başlanacak ve yapı 
1:c~k büyük ve sayısız iş-
b '1n. yandan faz/ası mec
~ liri hızmetlere ve zarwi 
0•.'dırnıara ayn/an dar bir 
~tçe ile yürütülmesi im
f nsııd1r ve tez zamanda 
•ıta eser ~ermek gibi duy-

flnkara 28 ( A. fi. )- ( fakat lfmerika Cumhurrei
Hitler bugün Raiştagda sinin zikrettiği devletlerden 
söylediği nutukta lngiliz her birine müstekabiliyet 
/Uman deniz anlaşmas1nın esasma dayanan garantı 
ve /liman Polonya anlaş vermeğe hazır olduğunu 
masmm fesedildiğini bil· ilave etmiştir. Hitler bu 
dirmiş beynelmilel bir kon. nutkunda Danziğin /liman 
ferans fikrini reddetmiş yaya terkedilmesi. Xori-

dardan bir otomobil ve 
tren yolunun 11/rıan/ar ta
rafından inşası /liman Po
lonya hududunun kati ola· 
rak tamnması ve buna mü· 
masif diğer bazı teklifleri· 
nin Polonya tarafından 
reddedildiğıoide söylemiştir. 

Sovyet Hariciye komiser muavini 
Ankarada merasimle ~<arşılandı .. 

flnkara 28 ( /1. 11. ) - Sovvet Hariciye Komiser muavini Potomkin yoldaş 
bu sabah llnkaraya gelmiş istasyondc1 n.erasimle karşılanmıştır. Hariciye Vekilimiz 
misafirimiz şerefine bir öğle yemeğı vermiştir. 

Avam ve Lordlar KamoraJannda mecburi 
askerlik kanunu kabul edHdi .. 

~----------qmm:...-[!l Dlrektllrl1, BaşyaDcm 

BEKiR SüKOT1 KULAKSiznöLU 

Fiati 4 kı.ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
Uzunaok:ak ; 121 • 123 - 125 

~ 16 mcı yıl rr;,14 

~-----.----~ 
OLUŞLAR 

Şehir işleri ve Şehirli 
Şehir 1ı~ şehirci/iğ!. yeni geni 

kaorıgoruz : 
Şark zihniyetinin dünyadan 

bütün beklediği. "bir lokma, bir 
hırka,, bir de başını sığdlTocak 
bir dam. Hepsi bw kadar!.. Ge 
risine ahretle kauuşuruz / 

Bu, uyuşturucu , bağlayıcı bir 
ıeg .. Buı[ün öyle mi ? Hep isti
yoruz ki, önı1nJe çiçekli bahçesi 
olan, içinde elektriği, :suya, rad · 
gosu fJe başka kO#tfor Qa:sıtaları 

bulunara evlerin "sahibi olalrnı. 
~üphesiz hepimiz bunları elde 
etmiş değiliz; faka! elde etmek 
istiyoruz I "/stem"k yarı ya 
rıga yapmaktır,, sozü yanlış 
değildir; çalışma gücümı7%Ü bu 
arzulardan alacağız: İstedikçe 
yapacağız, yaktıkça daha fazla 
sınt İstigeceğiz. Terakki ve le· 
kcimül böyle olur. DiinkLiler i, fe 
bu yaşama t1e ilerleme şartını 
öteki dünyaya bırakıp ihmal et 
tiklerinden medeniyet safında 
geri kaldık. 

Hayata lcıgmet orrenler, 
dünyayı benimsigenler. geniş 
megccınlarUe, güzel parkları, 
sinema ue tiyatrolt1rı, gol/arı ve 

maktan oe iş görmekten büyük 
zeokalan B. BahTİ Doğanay, buz 
/abrikatı oe ağuçlandrrma işi 
lıakkında müjde oerdiler. 

Tekmil ihtigaçlarımız.ı bir 
anda karşılamanın imk<irtı Y•Jk· 
tur; fakat ölçülerimizi eskiler • 
ile karşılaştırarak hareket ede-
meyiz. Yeni kaynaklardan yeni 
uuimler temin etmek ve geniş 
ölç•1de çalışmak. 

Ş•lırin imarı, rıüzelleştiri/. 
mesi, g 1·elliğinin korunması hu
suslarında şelıirlinitı oazi/esi 

Cmesul makam/arınkinden az de
ğildir. Vatan nasıl uatandaşla
rın omuzlarında yükselirse, şe

hir de şelıirlilerin ellerinde yük· 
selir. Vatan ve şehir müşterek 
malımızdır. 

Müşterek malı şahsi malımız
dan daha iyi korumak ahlakımızı 
kuvvetlendirmeliyiz /çim;zde· ne 
den itiraf e 'memeli · bunu iyice 
kavramıyanlarımız eıefle &Ögle
riz ki uardır. Geçenlerde bir gün 
yoldan geçerken, bir evin önün· 
tlen kalJ•rım üstüne adeta sel 
seklinde kan .:ıkı,11ordu Ev sahi. 

~li Ve düşüncelerimizin ta
/kkuku çok uzun yıllar
a,, sonraya kalır. 
Şu halde biranevvel gü-

diğer ihligaç kollarile şehirlerini 
çoktan kurmuşlar. Fltyhat I Biz 
şartlara, uygun pltinları.,ıızı .tfe 
ni gapmıga ba,LaJık. Koca im
peratorluğun makarrt l~tarıbulda 
bir meydan açmak ve eşsi% bir 

flnkara 28 ( 11. 11. ) - lngilterede mecburi a~;ker/ik kanunu dün flvam sanat eserini, bir gülü dikenler 
ve içinden çıkarır gibi, ne zahmet _L_o_r_d_l_ar_k_a_m_a_ra_l_a_rı_n_d_a_k_a_b_u_ı_e_d_ı_·ım_iş_t_i_r. ______________________ 

1 
/ere girildiğini biliyoruz. 

bi karşiki komşusu ile konuşur
ken anladım: Ftrtrnalı denizden 
soğ, sağlam çıkıp kavuştukları 

kardeşinin. kurtuluşuna kurb:ın 
kesmişler: anlaşılc/ı, bu kan o 
kandır. iyi ama, koyunla birlik. 
le lcald1T1m1 da mı kurban et-
meli idi ? Bunun gibi, evlerinin 
kapıları önünde tavuk kesip ka
nını orada bırakanlar, pis sular 

le!/i • k .. d ~ se avuşmasmı. ıçm e 
lia~aYan/ardan hasretle bek
/en bu şehrin hayatmda 
r/as; bir tahavvül yaratmak 
~~iincesile istikraza yanaş
~tay, en çıkar yol kabul 
"lt mele lazımd1r. Bu istikra 
t ' Belediyenin maddi bün· 
tes;nde çökertici bir yük 

İn hisarlarda 
Köylll elinde mwcut toton 

mahsulünlln satın alınarek bir 
80 evvel bUlrllınesl lçln Sıtyın 

u ınumi MUf tıttlşlmlz B. Tahıla 

Uıer'la teşebbüsD ve Vilılyet 

ve lobhıarlar 81tş•Odüriyetloio 
aldığı tedbirlerle mubayaayı 
yeniden hıı verlıdiQ'ı memnuni
yetle haber ahnmııtar. '>~kil edecek yollardan ya· 

~ ~rnıyacağız. Bir veya ıki 
~ "eı;1c varidatı. istikrazı Kızılayın yardımı a '•~atac:ak müesseseler ku· 
~ ak davanm en kesme 
~~~~an hal/edileceğine şüp-

1 bir nazarla bakJ/amaz. 
tıı Geçmiş serıelerde çoğal· 
Olması hiç nazan itibare 
~"rnıyan muayyen bir rak
ıla mı Sağa sofa kotarip f Bj'

~e;lz ve manasız bir hare· 
batı Yapl/mamış olsa ve 
~~ settığirniz usule tatbik 
~r ;sı a ç ı /sa y d ı bugün 
6,: ~on Belediyesinin .500 
ct11, '1ra1Jk bir bütçesi olur-

r;'> 
8

eleJiyenin bugün şeh
~, hayati ve umran bakı· 
"~ıdan ele a/Jp üzerinde 
~" ~boylu düşüneceği mev-
11)~ ısfikraz işidir. Ve bu 
'•1>ı.ı1.1 üzennde hassas dav 
1,),;ıan11~ en ciddi oir faa 
6;, . laraftarlığma sağlam 

~ ••Ci'~areti olur. Şehrin ihti 
/~. l>a ses verecek ve Be· 
~ole için daimi gelir kay
~llr~ OlaciJk müesseseleri 
~il ak için asla tereddüt 
ıllJ~~erneıi ve hesaplı bir 
lıfl,,, 11c:e ile istikraz yaplf ma 

~aı Rı:.:a Çınar 
l) 'ta acentahğ~ 

~ ~t~11 ~e Trabzoa ve bevali· 
~ ~~ıatıhtı B. Mah•ut Sayıl' ı 
• ~ti ııı.ı verilmittir. 

Verem Dispınsırlnln ve
remlilt.re vermekte olduiu te· 
reyııtı Te yumurta tahsisatı 
blttigfoden haftada 6 5 kilo ya~ 
ve 390 adet yumı.ırta'oıD tahst
satınıa _ç:elec .. ği hazirana kadar 
Kızılay Kurumunca lemin edil-
dlii duytılmuştur. 

~ .. ·~"'-->--

Kızılay bir 
genç kızı 

Prevantoryoma 
gönderiyor 

Kız orta okul t lebelerladen 
birinin Sınatr.,ryoma yatırılması 
hakltıodJ u. !\1 lfettıştikçe Maa
rif Vekaleti oezdlııd teşebbüs
te bulunulmuş ve veklilete t -
lebeain s orıtoryoma ~atuılma
sınıt lüzum gösterilmeyip, gUade 
60 kuruş mukabilinde Prevao
toryoma yntmlabllec aı bildi
rilmesi ü:ı:~rlne bu paranın Kı· 
zılayc1 •erllmesl kabul edilmiş 
ve kararlnşt.rılmıı olduau mem-
nuniyetle huber alınmıştır. 

Belediyenin dik
kat nazar1na 
Hükümetin karşışında eczane 

ile postane arasındaki manzara 
acaba Belediyece tesbit edl'miş-

midır? 
Tu\iıfiye ma~az.asının bir tara. 

fında balık aatmak n11ıl ltir hiı 

ile ~arşılaaıraa ba mınzaranınd.~ 
tadaa bir farkı olmıyacttını tabıı 

tellldıı •t•ekt•7iı 

23 Nisanda 
23 Nisanda Valimiz Refik Kora/tanın minimini/ere 
hitaben söyledikleri ve zabtına kısmen muvaffak 

olabıldiğimiz nutkunu aşağıda neşrediyoruz : 
Göatll t;abçeıinio sevgilileri, Her annenin şefk11tli kalbin· 

tatla bQlbQlleri 1 deo herıın coşau, terenonm edea 
Sevimli A'l'ATÜHK ÇO· duygular yayılır. 

cukl&rı J BllyUk bayramınız kut. Aziz çocuklar 11oelarıom, 
lu o!ıun 1 atıllarıom çok s~vlolz. Hlz, en 

Gozel büyük ve kıymetli ana olan Anneier, babalar 1 
aziz vatanın kucağına enaları. bir bahar: sabahı yolunuz itina 
mız1n k uc tğı adan geçeriz .• He, emekle yapılmış: gilllerle, 

ıaıelerle, sUDbOllerle donatılmış ATATÜRK'Un dQşOrceli ve 
du1gulu nesli ! Bu milli eUade şeo bir bahçeye utradrnıı? Ta· Bizleri bir kerre daha tebrik 

blatın rengini, kokusııou, se lai ederim. Nemutltı size ki •atan 
gö~donnz, duydunuz, işittiniz mefhumunu bu gflzel Tilrk par. 
mi ·? parça.,ıoda idrak ediyorsunuz. 

DJ01anrn dört köşesinde Aziz çocuklar J Hııyatıoızın 
ve güzel tabiııt Uzerlode yaşa· her anında Al'A'J'ÜHK çocukla. 
yan matılukntm en gazeli, en rı olduğunuzu lsbat edeceksl. 
wllkemmeli iusandır. O insanın c iz. Yaşayaoız. var otunuz! .. 
b!HUn neşesini, blltUa bayatını, 
emelıni ifade eden nedir bilir 
misiniz? İşte o çocuktur. bugn 
DÜll kUçüğU yarıuıo bUyntıı O· 

lan çocuk gö:ıül bahçesinia Q. 

mlt veren meyvesidir. 
lOık miUetl de biHUn in· 

sanlık gibi bu umtt vel'ici mey· 
velerden fazlıtsile elde etmiştir. 
Ve daha çok yıllar bunlardan 
mu.;t fit Olac.ıklır. 

Çocuklar l Bayramııuz Oyle 
b'r günde kutııınıyorki sadece 
bugQaQn nılz hatıraları, neşe 
yuvası, Owlt kaynağı, bQlbUller 
gibi cıvıldayan sesıerJerıoiıle 
sizin ne bnynk, ne aziz bir 
varh~ın ifau1:ai olduğunuzu ıp 
açık gösterir. 

19 sene enel o zamnn 19 
yaşında bu1mıan ağa beylerı1ıiz 

göoU lerlnde tasalar, iillklAlden 
mıbrumlyet endişeleri bulunur
ken ıiıe uinoi çekiyorlardı. 
Beşi2'iniz kutluynıuş, kuduruu. 
nuz mubarek imiş. Sizden evvel 
gelen bdbalarmız sizi bu aıozel 
gUnlere eriştirmek için bir çok 
sıkıntıları katlandılar. Fakat ni· 
tııyet 'fllrk'On azametli tarihi· 
nl11 Umııall olacak ılzlerl bu 
lfıldı aaaıere kavuşturdular. 

Fındık imar 
mücadelesi 

Vakfikebir, SürmeDe, of, ,mer· 
kt-z Trabzon kazalarında 9052 
hektar fındık imar mücadeleai ve 
akcaabat L:azasmda da 6525 ataç 
zeytuo imar mücadelesi y•pılmıştır. -

Mısır tevzii 
Bir nisanda itibareno viliyet 

merkezinde fındık satış koopera 
tifierinin tevzi ettiği mısır miktarı 
950 bin kiloya b.ılı olmuştur. 
YaDı 50 parça köyün mııır ibti. 
yacı görülmüştür. 

Hakkı Çaykara 
Şehrimi%in yetiştirdiği zeki 

ue sevimli gençlerinden Samsull 
inhisarlar liaşmüdürlüğü Ziraat 
şvb~i masa cimiri B. Hakkı 
Çaykam terfian Çarşamba lnhi· 
sar/ar Müdürlüzüne tayin edil
miştir. 

Vazifesinden başka hiç bir 
şey tanımayan b• faal hemşeh
rimize geni vazifelerinde de mu-
tJaf /akı11etler dileriz. 

Fakat betbin olmıgalım; ar 
tık iyi ile lcötllyü kavradık. fn. 
şa şuur•muz meydana çıkmıstır. 

inanla, iyi niyetle çalışıp 
önümüzde uzanan mesafeleri 
mümkün olduğu kadur kısa za. 
manda aşabiliriz. Başladık; baş
lt1nan hagırlısile başarılrr. Nite· 
kim güzel Trab:onda bu 'on 
yıllar içinde bir bayındırlık ham 
lesi kendini göstermiştir: Şehrin 
plcinı, dü,.yanın en büyük şehir 
cilerinden birine oerilmiştir. Yol-
lar, mektep, hastane, park, su ... 
Bilmemişlerdir, fakat başlanm.ş· 
/ardır; az şey mi ? Kıymetli 
Mebusumuz Fııik Barutçu, liman 
i#nirı son saf hada ~oldufunu 
bildirdi. Bu da St"oindirici, ferah 
uerici deiil mi ? 

Sayın Umumi Müfettişimi· 
2in imar işlerindeki alaka ue 
gardım/art pek büyüktür. Her 
halde, isimleri her zaman şük 
ranla amlaca/.:.tır. Değerli Vali
mizin de, geldiği gündtnbeı i, 
.11apıcı hegecanı ve yakın alakası 
ile bir çok lıagır/ı işler." destek· 
/emekte oldukları şüplıe,;izdir. 
Gerek Belediye 1eislerimiz,gerek 
Belediyeci/erimi% şehir ihtıgaç. 
larını ehemmiyetle hernplıgarak 
ça/zşıgo1lar, görüyoruz Çalış· 

eM.nlttr#h ·.Juilc d.,i/Jir. Bir 
de geceleri umumi caddelerin 
kıyılarındaki duvarları pisligen
ler görö.lüyor. Bunlar yakışıksız 
işler değil mi ? 

Şehirlilik icaplarını bilme
miz vazifedir. Değil duvarı pi
/emek, kaldırım üstüne bir Jca. 
Rıt parça!ot atarken bile düıün
meligiz? 

Şehirlt!rimizi şehirleştirirken 
kendimizi de şchi•lileştirelim. 

Saat 
Trabzonda bir saal kulesine 

ihtiyaç olduğu şüphe götürmez, 
Belediıemizin bunu düşündüğü
ne eminiz. 

O yapılıncıga kadar euelce 
yaptığımız bir dileği tekrar ede· 
lim: Bazı büyük şehirlerimizin 
meudanlarında iş Banka~ının 
diktiği kumbara şeklinde saatler 
oaulır. Bunlardan iki tane de 
Trabzona getirtip dikmek müm.. 
kün olmaz mı acaba? Mesela 
Mrydana ve hükumet önüne. Hem 
reklum,hem himmet olur, /ş Ban. 
kasının yeni direktöründen rica 
ederiz 1. 

Hakkı T uncoy 

-
Tebriklere karşılıklar 

Refik Kora/tan 
Vali ot C.H P. Başkanı 

Trabzo1t 
23 Niıan Bayramınızı Kutlular teşekkrlr ve saygılarımı sunarım. 

B M.M. Reisi M.A. Renda 
Vali ve C.H.P. Başkanlriına 

Trabzon 
Milli Hakimigrtimizin kuruluş gününiln yıl dönümünü kut

larken Partimize gösterilen sıcak oe içten bağlılığa teşekkür •da 
aynı inan fit' güvenle Başarılar diler saygı oe seogiler sunarrm. 

C.H.P. Genel sekreteri 
Erzurum Mebusu D R 

F. Tuzer 
lıyönku'ral Başkanlığına 

Trabzon 
Büyük Atatürkün çok sevdiği memleket goorularına arma

ğan ettiği '23 Nişan Bayramınızı sevgi ve saygılarımla Kutlu/arım. 
Befik•üz.ü Halktoi Başkanı 

Mustafa 

• 



29 Nisan 93j 

Görüşler--~~

----Duyuşlar 
Kazalarda 23 Nisan intıbaları 

Akçaabatta 
23 Nisan 

Yomrada 
23 Nisan 

etmişler. Ve 23 Nıaa11a ait muh
telif ıiirler okomuşlardır. Bunu 
müteakil:-: 

Şehrimizde 
Et. sebze, balık fiyatlar• 

Piyaaa.tan Of ren.tlğlmlıe ıO· 
re yirıcek tiyrtlırıın ıtı~ıt• 
ıfaeD yuıyoruı. Bu rtyıtl•fl 
gOrı şebrlmiıde geçen aentl~ 
re anarıu mühim bir bıb•ld• 
göz" çarpmaktdır. Tr•~ 
gUaden &üne hnısıcl 11rurl,.. 
ıl batıalılafaa ltlr feblr btll~ 
almaktadır. Buaurıda aebebi ı,J 
Tlllyetlerin Jlyecek maddıler 
fazlaoa ithal ederek lil&rf v• i•· 
tlbllk etmesinde• ileri 1 gılllle~· 
tedlr. 

T rabzondan Giresuna 
gidiş gelişin infıbalar .. 

Hakimiyoti milliye ve çccuk Henüz 2i\ Niun arife1indeyiz, 
Bayramı ol n :l3 Nisan ıabahı Yükıek ruhlu ve inkıl.5.oı hazmet· 
biltün memu.lar, köylü ve kaaa· mi'i çnlişkH köylümüz yava' ya· 
balı hıılk mer sim mahalli olanık vaş Nahiye merkezinde toplaı:ımı· 

Merkez ekulu önde resmi 
reçide başlHmlf, Sporc11lar ve 
Halk.evi komiteleri bfttlla tetek
ktlller fayet mt•Alaza111 bir sarat• 
te resmi geçit yapıaışlardir .. 

ŞP.hlr kulubünno ferah, tı
mlı, lUks lokaota11nda blr bez· 
mi ilemde Glreımna kadar o
i.omobil ile gitmet , upurlı 
döııme~e kur r verdim .. Arko
daşlard t şvik ettil r: it Cev
det, görüşloriııi, d•fu hmoı bl· 
:r.e de goııter ve dayur .. DediJ r. 
S bableyia tmıtı olur ken i 
Kendime : Etı ne der in, akşam
ki kararında ablt l11in ? Haydi 
şlmdi ti~ karannt ver, y v t, 
ya hayır, y: dur, 11 rş .. 

::)ar.ıki kutup s yahıtına cı· 
kncRk, lftnki Hitaılay t pel ri· 
rlue tıraıanac k, a ki dlloyanıo 
bit uonna eidecckmı,ı gibi Uç 
beş Hatlık lıir m saf eye git k 
içia karar vermekte gQclQk çe
kiyorum.. anki bu şebrin için
de ıkamate memurmuşum gibi 
bir tarafa atılıp saçılamıyordum. 
l:Su, HDD zaman denls aşırı, 

tehir aşırı bir semte gitmem aio, 
bu şehirde takılıp kalmanı• 

yarattığı har ekıtslzlik itiyadıo· 
dan başka De rlaltllir? liu UJll· 
9ukluktaıı ıllkenmek., aerede 
bıtrekıt orada bereket dQfQocı. 
l1trile arş k.ararıuı Tercllm. 

Ş~B.ritıalia 15 locl Pazar 
gUnU saat 4 Ilı yola revaa ol-
duk.. O gQn mezbaha parkında 
e~, dost kuzu ziyafetinde çalı 

çııtal ve kaşık ridırken blı 
Atapark.ın öııQadea geçiyorduk.. 
P.ukta, .k.8.b tıırh Te tanzim, ttb 
ek.im ve dikim işlerlle 111eşııuı 
işçiler arasında kllme 'knme, 
eurup grup kadınlı erkekli in· 
sanların ol urup gezinip seyran 
yaPtık.larıDı seyrede ede Te bu 
hayatı ve Y4rlığı yaratan sayın 
Tahsin Uzere kalben takdirleri· 
mfzl avura savura K fakmey
dua doğru ilerllyoruı. lşt• bir 
abide : Lise bioası, işte bir abl· 
de daha; hıtslnbaoe binHı bü
uıa heytı t ve h<lfmetlle röıle
rlmize çar yor v içlmlzde zevk 
ve minnet duyguları yaratıyor .. 
Şimdi altınkuıadayıı. Seyıo Va
llmlıln plaj yap ııga karar nr
dı21 uzun, temlz, sıa yalıdan 
geçerken Cemal Rıza Çıoarın 
bu pl8jıt ait yuısıaı hatırlaya. 

rak. bnraaıaı bir daha göıden 
geçiri1orunı. Şimdi Pulıtbanı
deylz; durmadan llırliyoraı. 
Geçulerde temel atma ıaerı
ılmlai Japtıaımız bük.Omet bl· 
na~ıoın temelleri bir par-wa yük· 
ıelmiş.. Bir parça dly~ruıa. Bir 
az dı.11 yüksele bilirdi .. Çnııltn 

aradın aylsr g'f'Çtl .• \1 lum'a yıl· ittihaz edilen spor alanına akın ~a başlamışlardı ... 
lıırı lfluı, ayları yıllara sığdır ediyorl ı-dı. Bınleıc~ adın ve 23 Nisanı kar§ılaonak ıçın 
mık m cbulyetlndeyiz .. Pulat· erketin iştirakiyle husule gelen evvc'c" gayyur Nahiye Müdürümüz 
haneye it n 'llZtlmak l!zımsa k k ı · · tnrafındıın temı"n ed.ılen dııvul V'"' büyük bir bal ül esı genış spor .. 
geç nlerde y&zdı ım için bu alanını tamamen kaplamıştı. Se· zurna ve d ha bir çok mı:halli 

8 stlny ca ım. llerliyoruz vimli ve küçüle. ilkoku t lebcle· çalıılar, köylülerimizin yatmasi 
Ab ndıt1eo ill'rl zeytinlikler, riyle Belediye bandosu düzenli için h zırlaltır lan yerler bu me· 
bellenmiş, hırla.ar, yeışill nmek bir suretli yerlerıni almıılardı. yenda ... 
te olan yv oğaçl rı rı!sın Halk, bu lc\ltsi günüııde, ılık. ve Henüz ~3 Nisan ricesindeyiz; 

a i çlyoru.r. Vlltl.yot zir at pa:lak bahar güneşinin altı de, her tarafta yanaa naeı'aleler yer 
dalre~lnio dev ruh mücadelesi aııl ruhunun tülcenm.!Z bir kudreti yer fındıkların arasından yülueli
neticesl bntnn zeytinlik bahçe· ola milli heyecanını ifade ed bil- yor ve bnna katılan [al aşa~ı] 
l rl i ar edilmiş, ağaçlar fen i mek için aabırsızlaoıyordu Saat aesleri iıer tar atı ftıılendiriyor. 
usulda budsnınış, aeyreklenmfş, 10 da Belediye bandosunun i!· Halit pür neş'e e~leniyor ... 
gtlbrel nmiş .. Bu gazel ve gOaOI tiklil ma .. şını Ç'llm&siyle m ral!i Bu etlenceler ieç vak.ta ka 
açıcı manzara Y'1Dıoda balık Yll· me başlııodı Bunu müteakıp kay· kadar devam ediyor ... 
1?1 lmfilatb nelerinin ncşrettlfli makam Çocuk 8. Kaya ve Ö2· 2iı Niaan ııııbahınde.yız. hava 
çiğ Te k. skin kokudan burnu- retmen Zekeriya Kaynar taTafıı.. g y~t güzel, deniz 1akin .. 

u2 mütee ılr olmadı OR"il.. dıın çok müessir birer nutuk 8 öy. Diindeıı gelmeye başlayan 
Fsknt gUlU sevcıı dikenine kut. lendi ve bir kaç talebe brafından Halk; Nahiyenin küçük çorşusunu 
laaır kt blihıdeıı me<.'ı n ki da milli ve vabııi manzumeler ve uzH yolu, meydanlıkları dol. 
buncı ailenin geçim işi olan ~u okundu. durmaya batlımıştı ... 
iş~ıı kokuıunıda r ıı ol111oruz. Bundnn ıorıı Belediye tora- Yollar, Çllrşu ve evler bay. 
Merslndea geçorkeo ŞH Ziftin· fından inşHını başlanan mezbaha· raldar ve Parti bayraklorile süı 
llkl r altındaki berrak, aefls nıa temel atma merasimini yap· lenmi~ti, Bunlara lair lı.atta Yomra 
BilfUD başında geçen yıl &UrdU- malı: üzre K<>!abanın dog-usundıı.id b•barıuın verditi iÜzellik inzi. 
~lirııUı Hfaları hahrladım. Ne mezbaha mahalline hidilaaif , ban· maa edince ... 
JIZIİ. ki b:ı gllzel hava 1, güıel donun çaldı~• i.tilı:lal marşiyle İntizam Ve inzibatın mükım· 
manzarah Jetlerde oturulıcak, temel atma merasimine boılan- ael olması ve bu i,lari eyi orr•· 
gezilecek, ealenllecek bir avuç mıı. genç Kaymakam Cemal De eden hey'etin çılı,maaile ltöy. 
ÇIDlen bırakılmamış, Her Jf'r, Göktan bir nutuk irad ederek lerdon relea Sporcular 1 ve halk 
h'-'r tarar bellenmi:j, eşelenmiş.. bina temeline illt harç Kayma· eyi yerleştiriliyor ve iıtiralaatleri 
Sürmene H Of yollarında oldu- kam ve Çoculc B. Kaya ile bir. mükemmel temio ei.tiriliyordu. Bu 
tu eibi ltu ıemtte da yolların likte atılmıştır. işte muhitimizdo çok ıevilea ça• . 
k•aarlıııoc1a yola dOşeumek Ayni ıüode Merkez oltulu lışkan Nıbiyo Müdürümüz Kiail ı 
Jr.ln tatlar aazırlaomı..,, bir iııa. t f Aray ve Hılkevi Başltanı l.aail r v T öğrıtıııeoleriyle talebeleri ara ın· 
rete bakı1orıar. Uu igaıeti bu d 1 1 - Sunguru bir dofa dalla hatırlat 

v dan ihzar e i miş o.an musamere 
yıl lçlodı sayn Vallmizia saai 14,30 de spor Kulubü salo madın geçemayecığ'im. Mer11ime 
nreceğlae k12vvetle emio nunu dolduran çok kalabalık bir ta111 1aat 9 da Nahiye Cumhuri· 
olarak yolumuza devam ediyo- seyirci kütlesine haz ve neş'e ile yet alaaında lstildil Marşile baş· 
ruz. Simdi Akçakıtle ônleriod~- seyrettirilmiş ve ayni zamanda landı. Uunu müteakip Nahiye 
Ylz. Burada Akçak le yerine K ı. Müdürümüz kısa ve veciı bir Çocuk f.ıirı~eıııe urumu Haşunı 
narapca kaleler görUyeruz. Hükumet Tabibi Edip Soman ve öylevlc 23 Niaonı oçdı. Bu söy· 

Yoroz Yltı •jlarmdan, fı:lş fe arlcadaşları tarafından hıısılatı Jevi takiben Halkevi namına mer· 

Ôğledeo sonra Halkevi B•ş· 
lı:anıoın yük.sek: yardımlarilc ve 
&por kolunua gayyur çalışnıııaile 

bir çok spor numaraları, okı.l 

çocukları ,tarafır.dın monolCl2lar 
ve şiirler, inşıtd ealilmiş büyülcler 
ve küçükler rrasında, halat çekıne 
oyunları yapılmıştır. Yalnız şunu 

batıriatmadan i"<'Çmeyc ceğim, mo
ter çimaları tabir edilen k lın ha 
let çekilişinde halat iki defa kop
muş ve b• eğlence gayet güzel 
olmu~turl liir tar afta da davul ve 
zurna ıe .. leri etrafı çııılatmakta 

ve al aşa ta •esleri af aka yük-
1elmekte idi . 

Bunu takiben at yarı~ları, ko. 
şular ve bayr.ııık yan§lllrt ve bu 
yarı~larJa birirıcili2'i lcaz .. oın spor
eulara maddi kıymeti az ve fakat 
geoçlize hitabesi pek yüksele olan 
11poı Culue-a ait rııt cwuelar naııt .. vi 
tarafıodan ve Bayan Fahire Aray 
elile hediye edı!mıştir. 

Prorraa çok ı:eniindi bir 
çok numaralı nktia klrarmatı 
yüzüıuılea yapılaıa:uaıştır, fakat 
bilbaa1& aporoular ar11ıaada yapı
lan voleybol maçları laıllc tarafıa

daa ıevtle 1eyredilai1tir •• Gece 
yalulaıı kıilyQk ateıler Ye fenerler 

.. yeıinde etlenoeler reç vakta 
kadar dıvaa etmiı ve halk çok 
rizel etleamittir. 

Bu buıı.ıalarda yüktek idare 
ve başarları röıülta Nabiye Mıı
dlirüaüa baıkaalıfı altındaki 2:S 
NiHD bayramı kutlama koıaiteıi· 
ne teşekkür etmeyi gençlik ve 
Yomra köylüıü a'mına bir veci
be addederiz. 
Yomra ıne rkez okulu Öf retraeni 

Hüaeyia E.r kan 

Ciaı .Alış 

KS. 

Bakla 12,20 
pırasa 1,20 
l panak 2 
Kara lahana 1 
Pazi 1 
Marul yecllkule 2 
Mıydanoı 20 
Sıılalalu 20 
Taze iOfan 
Pııtateı eaki 
Patatı:ı; yeııi 

Kereviz 

1 
G 

10 
10 

Eagtaur 7,20 
Soğao kuru 12.W 
8ezelya 25 
Kırmızı turp 1,20 
Yumurta ı 
Ebe kUmeci 1,20 
Zeytin 20.2; 
Limon 2,20 
Z17tio Jı~ı S(I 
Sıtır eti 2& 80 
K•7un eti •ı> 60 
Kuyrak 70 
kOJIUI Kelle 26 
Sıtu tellı 10,ao 
G~i pl1a114'1 JOk 
Balık kılkaa iO 

• • ıs 
Barboıı 40 20 
Kötek 30 
İl1111rll 11· li 
Me11it 8 10 
Tiul 25 
Kırlangıç 30 
Arm•d 15-25 
Elma 10 20 
Yııt 60·75 
Taıe pey- 18· 19 

satış 

~ 
11 
1 
ı,ıo 

30 
30 

1,ıo 
ıo 

ıo 
jO 

s 
1,'J.O 
1.20 
6 
ıo 

20 
1 

30 
1 

yokuşlarından geçiyoruı; Artık '(Oksul ve öksüz yavrulara sade kez okulu Baş Ö2'rctmeni Mu,tafa Maçkada 
bu çok kazalı, tehlikeli vir .. jla· dilac.:k üzre bir piyango tertip Yoldaş 23 N•aıının manasını, Bli- ~ 
rıa öbür yUzUne k >rkuluklar, edilmiş ve iyilik yapm yı seven yük Ebedi Şef Atatürk'ün 23 Ni- 23 Nisan z f 1 

nir yerli 

meaaetler yapılmıştır. Hu7ınki de2erli seyirciler bu içtimai yar· sıını yaradıfında neler yaptığını 8 QnQS yo lJ 
ynzn de &JUi şekilde kor. damı yerinde, seve seve ifa et· anlatmış ,,e bu yolda yüruycn ·> Niaanda kalabalık bir d ı 
kuluklar, mesnedlvıle tahkim mişlerair. '(ürk rençliğini şükranla yad et. ll .. titlesi Cumhuriyet alanında yeni en 8505 1 
•'UirH tam bir smnitetle ii· Kasaba battan başı bayrak· miş ve Mılli Şof 1 met lnönüne toplımmışlardır. Büyük bir neş'e 

1 çllebllir. larla siılenmiş, yer yer milli olan bağlılığımızı bir kere daha içinde st'ylenen nutuklar ve mart yapı ıyor ... 
üu Jllksek virajlıtrdan kur- oyunlar oynanmış ve bütün halk tekrar etmiştir. !:fondan ıonra !ardan aoora mihi çalgılar çalın. Zef•no• yolunun ilçteD ~ 

tulmak l~ia lıldhil keaarıodan bu tarihi günün heyecıınını ya ~ okul çoc·Jkları; 23 Nisanın mana· mış ve oyunlar yapılmııtır. Gece iltiaci kilometreye kadarı yeaid••"; 
ikioıi bir 101 açılmak lsteomla şaıaış ve yaıatmıştır. aını ve bunu kendilerine veren bir fener alayı ve on11 müteakip lı müaakaıaya koaauı ve 261~.il 
ve epe1cede emek ve para hıır· Akcaabat Muhbiri Atalürkü ve Milli Şef lsmet lnö- güzel bir müsamere yapılmış ve rwya ihalesi 1 Mayıstı yıpılaP" \ 
caoarık bir parça yol açılmış Kemal Onur nünü gayet veciz sözlerle ifade reç vakte kadar e~lenilmiştir. haber alınmıştır. 'I~ 

iıe de bazı yerlerde çıkmaza ıa- -------------------------------------------------/ ~ 
pılı•c•vaz ,.çumış.Şimdi vak- M · 'ılk Atlef'ızm Mu··sabakaları ' tıkelıire dogru yanaşıyoruz evsi m 1 n ~' 

Cevdet Alap 
- Devam edecek Ajanlı~ıo tertip ettiği Atle. mış fakat vaktın geç olması do· ıerefine üç defa "Sa~ol,, diye ita ile üçiincülil~ü yine aynı 1-;!: t... 

__________________ ._._________ tizm müaabıkaları 'l2 Nısaa ve layiıile ikiıinin arasında seçme batırd•lttan ıonra bütüa atletler daa Temol 1J ,50 dakika il• İ..~ 

S H b 1 
b" ~lt b" yapılamamııtır. yerlerin\ aldılar. zanmı.,lardır. Birinci ve iltiaci ~ \11 

• 23 Nis.an günleri uyu ır ıe· y 1_ ı. 1 b- -kl - .un .. bakalara ilk defa "tOO,, .. ,. 

PO r a er er 1 Y·ırc"ı lcalabalır.ı kn"111ndo yapıl· üır.se"' at ama uyu -:r mu. in bu atletler kı,ıa yıpılaP , .t t 
z; v metre ile baılaadı. J 1 atletin i~· r" ~ 

mıŞtır. 22 Niıaıı iÜnü yapılan saba~~~a:elt atlamaya ıekia ıtlot tiralt ettiği bu koıu iki 1eride tüa kır koş11lrrıaı iştirak e~~ "·. 
mü11bakalıırıo aetieı:si şunlaıaır: yapıldı. Birincıliti Ertutr~l (Or- o zamulti 3De0 metrede J ~ 1 - Türkiye Grekcremen 

türe~ birir.cilildeıl 27-28 Mayıs 
1939 tarihinde Ankarada yapıla
caktır. 

Bu müsabakalara rirmek iı
teyea sporcular eumartcai, pazar· 
teai perş~abe günleri akş:ımları 

muntaz:amu l4ia.aa Oc ğı binn 
11ncia çalışdırılmaktadır. 

Bütün Sporlara ehınmiy11t veren 
ve bu bu!usta her türlü muzahe 
ret ve muavenetini esirkemeyen 
Sayın Valimiz Refik Koraltanın 
huzarlarile 6-7 lıl.ayıa Cumartesi 
ve pazar rünleri aeçme müsabaka· 
ları yaptırılacaktır. Bu spora arım 
va heves ede•lerin Beden Terbi· 
Jesi Trabzon bölgeıiııe üraca. 
atla isimlerini kayd cttirm leri 
ve Jİmdiden antreDÖmHlara ba§ 
laaaları lazımdır. 

2 - Bu ıen' Ağ-uatoı ayında 
Yuoanistaa ( Atinaea ) yapıbcak 
Balkan yüzae biı iccilikleri müıa 
bakasında 100-4:00. 1500 metre 
serbest ve 100 metre sırt ü!lü 
ve 200 metre kurbatalJtma yüı:
mılıri yapılacaktır. 

Bu mü.abalulıra bölgomiz· 
dan do eyi rekor elde edenler 

Q dtrll~~ektlr* ••lckıti iıla 

sahil olmtııı baıebilo eyi ve ma
hir yizüciı!erimizin de bulu.ma11 
kuvvetle mlhtemelciir, Viliyet 
dahilinde yukarıda ıröıterilen mü. 
sabakalara eyi bir netice almalt 
üzere iıtirak etınelt iateyrn yfi· 
zücülerimiz Beden Terbiyesi Trab 
zon bölı.,ine müracaat ederek 
iıimlerini kayt ettirmeleri ve H!l· 
ziran ayı içerisinde Sayın Vali. 
miz ve Beden 1Terbiyt'1İ Bölge 
Baş nı Refik KoraJtanın huzur· 
lu'l bölge tarafından Trabzonda 
yapdırılacak seçme miisabakıılımna 
behemal girerek eyi bir rekor 

· elde etmeleri Trabzon deniz ıpor
culnrı için şer fli bir vuife la. 
cakbr. Bianenaleyh siporcularımt· 
zın şimdiden bu i§e ehemmiyet 
vererek hazırlanmaları tavsiye 
olunur. 

3 - Sayın v,1 miz ve Beden 
terbiyesi Bölıre .Başkanımız Refik 
Korallanın i~aretleri lzorioe 
b!r kaç ıeneden beri metrük olan 

ldmannocatı Tenis 1ahası yapdı· 
rılarak 1.5 939 tarihinden itibaren 
faaliyete reçece2'i ve bu spora 
heveıiir olaa Barın ve Baylara 
azami a.ıuzaheret röıterilcceg-i hı· 
btl' ılınmı t r, 

60 Mette ltfiçülder koşu~u : itlirak. etmiştir. liıriaciligi OıhH taoluıJ sporyuvaaı) :,1 dakika; lart neticeleri DUfÜD da1- -· ~ 
Bu müsabakaya oıı beş atlet (Lise sporyurdu) 1 ·52 ; lk.iııciliti ikinciliti Ertufnl (Liae aporyurdu) bir tekilde almıfa auvaft~ d~ '\ 

iştirak etmiştir. Ekaeriyeti talebe lımail (Trabzonspor) l.50 üçün 1,2 dakika; üçüııcülütii ldriı (ld- muılardır. Küçült R.ıim ~ ~ ~._ 
teıkil ediyord.a. Birioei Rifat cülütü Sı:lihittin (Lise sporyurdu) maniüeü) 1,4 dakika He kazan. cGlütii ve Nihat E!•erde bff " 
[ .... iıe sporyurdu] 8 saniyede ikin 1,46 metre ile kazanmıştır. mı~tır. Bundaa acara küçüklerin ciliti alıaıılardır. _., ' 
ci M\lvaff&" (Liıe ıporyurdu] 9 Gülle 11&üaabakası : lOO ••tretiH baılaadı. Bu müsa· Tek aciım uzun atla111• ,ı· ~,~ 

H [ Yedi atletıa iı;tirak etti~i bu bıkıda ortaokul atlıtlıriain di- aabalcaaınada 15 atlet a·ıtı"rık '1. ıanlye, üçüncö; üıeyin O•taokul 6 ~ 
ıpor yuvası] 9 saniye. son müıı bak:adn şı.ı şekilde ıonı terlerinclen daha fazla oldutu miştir. •tıı 

göze çupıyordu, On üç ıporcu- J,-· ı 
H O Metre büyükler koşusu . ermiştir. nun iştırak ettıği bu lcoıu orla- Birineilifi, Liae ıpory~~~; l~: 
En mühim müsabakalardan Birine"; Faruk (Liae sporyurdu) olculdan Hüseylbin (3,28) birinci- daa Müştılt ~,59 metre ile, 1 ~r '\ 

biri olan 100 metre sürat koşu· t0,07 M.; ikınci Haııı n (ldınano- ligi, ortaokuldan Retı~in p,:3,) lıfi, ortaokul ap.uyuvasında• ~ fG[ 
suna dokuı.u talebo ycdıside k.u cağı) 9,7ö M ; Üçüncü lbraLim ikıt.cili~i ve yine ayaı oku1aaı Ha tuğrul 5,2 metre ile, ÜfÜllciil ıı" \ t 

lüp sporcuları ol,mak üzre 16 at· (Liıe sporyurdu) 9,16 metre aanın (4,30) üçüncülüiü ile sona Liıo ıporyurdı.ıadın Ot . 
2 11 Nisan pazar O'Ünu" ••h•da erdı. 5,20 metre ile lr.azanmışlardıt• ıJ ~\' l let iştiralc etmiştir. " • .,. "' Her vesile ile yüksek alaka p d t O' ·~ 

Birincilıği; lıılüşfık [Liie spor- cumartesi günlcündeo çok far kıı rogram a mevcu ~· ' 
ve irşatları ile Trabzoa gençlifine 4 50 B le ltt' I' \ • 

Yurdu] 12 Siniye; ikiAcili~i Ali bir seyirci k.ürleai bulunuyordu. x ayra yarışı va ıa J _il' 
li f uılet ve ülkü heyecanları eşıla · li ~ ı lı: ıı "~ ... 

Şenel [Ortaolcul ııpor yuva11] 12 Müsabakaların Hah 15,30 o arak yıtn Sayın Valımız Kefile Koral. me~1
1 v; r zıar ıma çı aa o• r \' 

· U - ·-ı-,,·· Et l 1·ıı:.n edı'lmı"ştı·. Gu·nu"n en mu··hı"n yısı e ğer l»ayralt yarıt• 1•' ~ı 
sanıye; çuncu U5U • r uğru u ı. tanın sabayı teşrifleri izeriae bu baaın müaaid<Jizliti JÜ.1üa4•• _ki' .~ 
[Li!c ıporyurdu] 13 saniye ile spor hnreır.eti olaQ atletizm mü haftanın müsabak.aluı mbteına ,,... . 
kazanmıştır. sabakalarını halk sabırsızlıkla bek pılıaamııtır. Ginün ••• • ~ı( 

bir mahiyot ve ehemmiyet kesp lcaaı eıu diık atmadı t• re ~~ 
Yüksek atlama küçükler mü· liyordu. Saat tam 15,30 da k"pı· etti. Bilhusa neticeler-in aipikor 1 ı · t• oJ. ıl ar a ıona ermış ır, ~ 

..ıbalrnsı : dan muntazam adımlarla içeri gi- tarafından ilanı ezerine büyılt•ü- 8 . · · H (İd •" .ı \ • ırıacı; asan aı.ı _J111 
Beş atletin iştirak et•i~i bu ren atletier göründu. Önde go;.ı;e müzüa göıterdiıli he1ecan ve 28 ·1t· • C L 1of" 

"- b k t" 1 · d G- tl 1 nraeasiyeot aeyircıler üzıriııde bu··. 1 tı:.cı evat \ ite apor (ı,il' t muı>a a anın De ıce crı e şun· çarpan uç a et eri, arlı:ada dı- .. 2J,70; üçüacülü"'Ü Kemal . 4ı' ~~ 
lardır : k lii ı · d h yuk tesirler ıcra etmeltteydı. Kü. o 1' • , 

ter u P en ve a a sonra da çüidcr 1000 metre koşuıund1n aporyurdu) 2360 Her i 1 
;;, 

• Birinci; Rifd (Lise ıpoıyı.1?du). Lis~ ve Ortao!ı.ul ıporcı.ıları bi. OO içinde aU.tizm •Üsabakal• IJ 
L sonra .:JO metre büyükler koşu- 4\ 

1,5; ikinci Faruk ( ise sporyurdu) rarada bir müddet yürüdükten kulüplerdea {6 oi.uUard,. ııl 
H au yapılmış oıı iki atlet içerisinde 

1,S2 üçüncü üıeyia ve Nevzat ıonra koşarak ıahaya a-irdiler. biriııcılı2i; Liıo aporyurduııdıg ıparcu olmak ü.1re Ce•J8. ~ 
(Ortıokulı 1,20 üçi\ncü kabuledi· Halkın önünde durarak mutat Galip U,33 dakika, ikiaoiliiil..ite atlot i~lirak etıaiftir. Mil~~ 
len b11 19n iki atlet barata ial- m r11im k\uı:ıand•ııilş aoyifoilcriQ Jporyurduod11 Veıııp 111~ d•kt· !ıra 6.7 Mııi•tı dıvaa ı~Utt 
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Fasulyası ~Soya 
e~· 

(Ballı Bakla 

D 

. Soya fasulyası en çon Çind~ ziraat edilir. nimettir. O yalnız hayvanların değil, daha ziya
~1nliler yetiştirdikleri soyayı yerler, soyanın dür- de insanların ~ıdasıdır. Çok besleyicidir. Yedi
dli Yemeklerini yaparlar, ondan çıkardıkları su- ğimiz lahanadan, kabaktan, hatta fasulyadan 
d n, Yağı ve peyniri de yerler. Soyanın salatasını bile kuvvetlidir. 
a kullanırlar. Soyanın ilkin ya2ı çıkarılır. Bu yağ insanlal'" 
~ . lialbuki bizde bu kıymetli mahsul eskiden- için iyi bir i'ıdadır. Yağ alındıktan sonra geriye 

tı Of, Sürmene, Rize taraflarında, yakın za- kalan posaya küsbe derler. Bunlar değirmende 
ltıatılarda da Ordu köylerinde yetiştirilmekte öğüdülür, un haline getirilir. İki kilo bukday ve 
t~ a11cak hayvanlara yedirilmektedir. Ya yalnız ya mısır ununa bir kilo soya unu katılarak ek
~ına veya mısırla karışık olarak deiirmende mek yapılır. Daha fazla ve mesela yarı yarıya 
~dülür, kışın sığırlara sabah akşam bir iki ki- katılırıa bundan gQzel hamur işleri, tatlıların çe-

tadar verilir. şitleri hatta bisküvi bile yapılabilir. Her ev için 
~· Bazı köylerde yüz kilG mısır ununa beş altı çok lüzumlu bir nimettir. 
I Üo soya unu katılarak ekmek yapılır, bazı yer- Çinliler &oyadan süt te çıkarırlar. ilkin da
.c~~e de soya taneleri kahve gibi kavr.ularak neleri öğüdürler, un yaparlar, bir kilo una sekiz: 
~dır. Fakat soyadan yemek yapılması bilinmi- kilo su katarlar. karıştırırlar, ( 10) dakika ka-
Ot, dar ateşte kaynatırlar, sonra ateşten indirip sü-
~ l<öylOmüzün bUUin sene yediği ekmek mısır zerler, sütünü alırlar. 
t duğu gibi, yemği de hemen hemen ondan iba- Bu süt içilebilir. Buaun içine bir az şeker, 
~l~ir, et ve ya~ namına yediği şeyler pek azdır. susam yağı katılır, sodası ve tu~u da atılırsa inek 
'"lbuki vücudu en çok besler gıdalar bunlardır. sitil kadar lezzetli, kuvvetli bir süt olur. 
~i Et ve yağ bulamıyanlar veya bulup da yi~e-, Bu &ütün içi.ne sirke veva tuz k~tılara~ ~a-

Ytnler için soya fasulyası çok mubarek bır tılaştırılır, peynır yapılır. Bu peynıre Çınlıler 

" kemiksiz et ,, derler, ki et kadar kuvvetli ve 
besleyicidir, et yerine bunu yerler. 

Soya fasulyasımn daha bir çok fay daları 
vardır ki onları geçen defa yazmıştık, tekrarlı
yacak değiliz. Bu değerli mahsul yalnız hayvan
lara ve insanlara debil, ayni zamanda toprağa 
da kuvvet verir. 

Topraklarımız belki yüzlerce seneden beri 
her sene yapılan mısır ziraati yüzünden kısır
laşmıştır, bolca gübre verilmeditinden yıpran
mıştır, az mahsul verir. 

Buaa karşı yapılacak bir şey vardır ki o da 
bu topralcJarı gübrelemek ve mısır ziraati yeri
ne onun yanı başında nöbetleşme münasip bir 
başka ziraat yapmaktır. Öyle bir ziraat yapma
lıyız ki toprağımızı yormasın. 

İşte bunun için de soya f asulyası biçilmiş 
kaftandır. Çünkll bu mubarek nebat hem kendi
ni besler, hem de toprağı.. Bunu• kökle
ri toprak için çok mükemmel bir kuvvettir. 

Velhuıl soya fasulyası gilndengüne kısırla
şan topraklarımız için de faydalıdır. 

Kazım Bulutay 

Doktor KB.zım Güler'in 
K©nf eıran~u 

1 
ilan •111 •• 918· 776 •o.1a aumar..u. 

aıauri1ıtlalu auraRal etmellcllr 
Trabzon icra mımurlutund'lD : 2. .A.rtıraa1a i1ttrlk için ynkarula 

Mllmit alcalarıaıu m&1munacla.o 
fulaya çıkmaua en çok arhraoıu 

tah'lltldO. bakı kalmak Uıere artırma 
en bet Gtın daha temdit ve on heflncl 
ıtlnll.n ıonu olao 

~'r hafta olduğu gibi geçen salı günü de Halkevi 
:~•ınasında hıfzıssıhha hakkında annelere kıymetli 
Qktorlarımızdan Kazım Güler tarafından verilen 
konferansı aşağıda neşrediyoruz: 
c,~ 

\. " ıaıui•n 'evam -
~t ~•11JinizJe tatbik •ili· 
• ~ ' it balı lc.•lkınca, le.en-
~- •ıaclinize $•" la,ı tel
~l~diniı 6en /.ufrin nua

.t' "'i .0lacaıım. lcimltnin 
V ~ ~ı lcırmayac;ım iter 
I" ~ ti 16r11t•ge. her le.ese 
"" \ ,7Q•11ttlı etmeye kimsa-
.,,ı \ ~9hi11Jı 6alıınmıg•c•iım 
~ \ '' l•gi 11aparım. /,, 
J· \ lltapfıiım şıglerJe /cu. 

" ·~.:-A:ıar çü11kıi, niltbin 
.~ 4ı, 4- ltaı•rlu iı ga,m•:s 

•· \._ rlı tel/cinlere mıı11taz• 
~t· -,~ ı.:••1tt etleıelc olarıa· 

"•tı dürüst ~.,le nfşıli 
~tıı 

11 
llu.ı laagtınıztla lc11ti-

~~--" eı, lcapılmagınız. yeis 
.,._t,1~ •rhh~tını fit: hedtni 
tGı •ı11; J b - - - -
t.~" qe ozar yuzunuzu 
ıl of 111 • l y; 

' ~ Qg • ıştırınız. ve 
~l~ ~Ulünüz. Çünkü, gülfr 

~''"~•anlar hem cinsleri 
\' 44, 1"e'Vki 1t1hibi olur-

S ~;~~~IGra ıılinıe. bun 
4: tt •1t1ıc &eomez ve hür
l,'t•ea nilcbilılırde, ~·
\ ~ ~.:Qsıesi Jı ötelcilcr
\ ı,,._ ~aha /tıda hem 
\/'ıı,'~elıdir. lnıiliz mu
t ~i '1rıden ( Simuiles) 
~I~ '" İgi ve '1erimli iı 
\'lı,.''n olan atlcmın 

, dan ve elintien çı-
h· 1

' filph, ıokar ki; 

lnsanl•r mı1at ol111~i• her 
.ı•mcın m•lıtaçdırl11r /•icat 
i• 111tıtlet• ıuaııl .ereeılcleri
ni bilmezler eıer lr.e,/c.es 
bu lıasast11 kendine göre 
llir gol t11/cip etlerıe, çok 
dıf • ya,.Iıı neticeye. 

Vtırılır. Zir•. H•lı •• , 
lc11, s11atlıt ia,Jc11tlır laır 
n•lc ıaatlıti temin etmez 
mesıli, lcahfJıi• iık11mbil 

"' ı• t11•l• •ın•gtın ilr 
•m•le palcıt ,.1r.,t ıik•lot• 
ıigen bir ç•euk, her laef t• 
bir icat geni •IÔisı g•p•11 
bagan, alcıamJu ••••la•
lı11Jar dtını etlııı jir •tl•m 
hiç ıiiplı• golr iri ze•lınıbi
lir. F •İcat meı•t olam11sl11r 
zt'Olcı diişlciin olmalc Jo. ıii-

lcuta haga.le '"' 11/•l•t• lcoı· 
maktır. Halcılcı s11adct, laer 

ııgdan memnun •imalı, or
t11lıjı toz pınpısi ıörm•lc., 
lcimııgi semmıtmemık, dıtii 
kodu yapmamak. hır lceH 
lcarıı laüınü 11iggd sahiil 
olm•lc, lcıslcıınçılılcta11, laa11t 
vı kinden "" bulanmak, 
hatliuti dırl•nınadan kar
ıılam"/c., daima ıüler giz 
ıöst•rm•lc. •• etrafı1t• 11111 

saçmakla olıır ki, iıt• h•
lcilci saadet de i•dar. U· 
gemut, Büıulı Türlır. ıairl 
Fuzıılinin tle4igi 1i6i : 
Ne t>ırıtlı1 onı 1ılci1 ne 

iıld/a, ona ıat ne ıüıel 
6ir ıiir. 

Ftılc.•t içiniztl~11 bazıl•rı 
dır lci : teslim/gelin hu de. 
rtusi de zillettir, Hayır. h11-
gir . Çünlcü, hale.ilci sfadete 
111tcük bu gold.n iriıilir. 
Heg•tto.n m11/uat nedir. Si./ıat 
ıa•dıt, refah, •ufl•f f alciyet 
ınin, de;ilmi ? 

O lı•ltlı bütün mtnf i 
tlııgıal•r, lcin, laaııt, ıntliıı 
lc•r•r•ızlılc, ıilciget, iunl•· 
rın laı,si dı 6ıing•tisi 11lt 
üıt ıtlen ıe6ıler old11ju için 
le11/c.iA:i luıg•t• 'fl•r•nuıgi:s. 

Haliaii tüler ıiz, l•tlı 
ıöz, lıilm t.ıe nezaket. 6ü
ıalclerin ııhlaatını. lt.im•ı•· 
ıiııi cıl6etlırelc lft•v•f f•lri. 

ıetitaizi '" o••n nıtic11l 
tlı 111aJeti11tizi tımiıı ıtlıris. 

Şimtli, ı•r•li• ıiH iir 

iıpanyol ı/s•••si ıögliıırelc 
lı•ıbihali11tizı 11ihaget ••rcH-
ji•. 
· J,,.,.,ol •/uraısi: 

/ıpangtının Valed11l;t 
Şıhrintle, 15 inci •ıırda 
Don Kiritl• namınJ• bir 
Jeli/canlı t1armıı ı•nü11 ii· 
rinth t• tlıliA:.11lı, lc.ömir 
ıöalü, /cura dudalclı, lcırmı-

•ı ga11alclı, pempı, ~enli f• 
kat t•ı 11irı/cli l>ir goı,,... 

- Arkuı var -

Acık arlıraa llı ..,.a,.a , .. _ 1uı..h kıJ•ıtla Jll&d• 1Mı~açu.k 

rlleeek ıa1rt•-kaJla •• •l•alu : at•tb•• pe7 n7a :m.llJt bir Bakaıııa 
Gayri menkuHla bulu4h1t11 ... ıti temlaat mıkt•h tevdi Mlleeılı:tlr (12-i) 

mhaall..t 10katı aaaaraa: 3- lpotelı: .u.tbl alaealı:hlarla diler 
Ar2alyı köJü : Şnkaa 'f8 allk•arlaııa n lrWak hakkı •hlp 

garbH Ye şi•ıleo ublbl 1enet ı.raaın ıarrtauku.l taeriDd•ki kakla 
ruu kuU.l• falıı n aaarala dair 

bıcl pir hafidi Mehmet pir tar· elaa ı•cUalaruu ifbu llla t&rlhiııdea 
lası, oeautten kDçllk Ali otlu ihö.barea y1ra1 11n içi.ad• .. raın 
Meh aıet f&'fllŞ tarlası beyala• atlıı.ltelırUa birlikte maaari1aUm1 
tlekl beodell ile aahdat tarla. se blJdlrauırt ıea, .... ,. aka hal 
Tapu•uo Atuatoa 931 tarih .,.. •• Mklan ta.,. ~U• Nbtt oıaa 
86 a11mar11ı••• kıJıtb. dıkta •bt ııı.lı"•'• paJl ... au.a ... 

tak.Ur •1-aa kayaal: Uılt .blwlar. 
800 Sıkis yQs llrL ' oe.....u. ılll•• • a.rb••ara 

Artıraanın yapılacafı yer, glla, uat lfUrak ...ıa utana& eartauualal 
TralHOll icra ~ılreaiade okumaı n llnaln aaltlaat alaıı 

n bl1Jllan ı........ kabnl etaq 
29 Mayıı 939 pıurt11l ria6 ad n iht&W aıuarlaı. 

ıaat10 dea 12 6 Ta1la a41lea umuda ıarrt 
1 • lth ııa1ri••lıollla artırma menlı:ııl tlç Mfa bafmhlı:ia9 '"ra 

Şartaaweıd 29 4.919 t&rtlala••• lU en çok art.ırM& u.aı. edilir aa•k 
baren 9!!:'3-776 Xı. Uı Trabzon icra artırma b&Ull a9laa1Ha kı1aetin 
dairesinin aua11•• numaraaında ytlsıle yatalt btlial bu.lau nya 
berkula ıGrehlla.C Sçlıı. atıktır aatıt Ltta1eııln alMatıaa r.ollul olu 
llAnda yaz.ılı olaalardu fula malG eliler alacaklılar 9oluup V.bedel 
m8' almak ltteyınler, ltb• ıartaa- bulana o ıa1ri ıııe.ak11J Uı '9ml• 

12·6- 933 pazarlesl gtınü nynl snatta 
yapılacak artırmada, bedeli ıatıı iıtey• 
Din alaea(ııı.a rllçlıaanı olu diler 
alacaklıların o ıayri menkul lla te1111 
eılihnit alacakları ıaoemuuRdan fazla 
ya çıkmak prllle, an çok artırana 

llaale Mi.Ur. Söyle bir bedel elde 
ıd.llmaue ikala 1apılmu. n utıı 

talebi dllear. 
ı GaJ'rl maaıkul lı:aa'1alaı ikalı 

ıluaa ırı... 4lerkal "'Ja nr:llen 
mWet içiade parayı nraue llaale 

kararı feakoluarak kendai•e• ınelen 
~k lek:W\o bııl1lllu k1111.11 arıetmlı 

Watu betlelle alaata ruı elau nya 
baluaıaa.ua hemen eablf «tlJl ıatdcle' 
la artırmaya çıkarılıp an çok arhraııa 
~al• edilir. llıl ikalı ara11.nılakl fark 
n ı~ ıtınlar içi.aft ytlııbef tea 
h••P eluaaeak falı "' cöter sarar 
lar ayrıca lı.tlme hacet kalmakaııın 
a11aui7ıt1miMa alıcı._. '8hail olunua 
maidı (183) 

Gayrimenkuller 111karcla ıosterilen 

29 • 6 - 1119 t&rllainda Trabzon icra 
mımurlutu o4laıı11•a lıbu illa vı 

-----------!.----~--:o--~-:-:--ı ı&et.wllen artırma prtnamıl dair11ın 
de •tılacatı illa olunur. 

Çocuk sahibi ana ve 
babalar okusun 

Otomobilciler esnaf kurumundan·: 
Catltl~lıri11 d•r tJe ıı1aama •it ol•ası hHt6igle <i• 

tolflobillcrimizin •alca• 111elhas olan it.er türlü tehlilceler• 
lıarıı olacalcları tıJiirleri temin ettik. 

B. lt.uasta hal/cımız111 ti• 11lak11tl•r olmaıı lazımdır. 
Mımlekctimizi~ baıa•e lcatl•r vulcaa gelen 6ilamum lca
zaların güzde tlolcııınını ıokeklartltı i•ıı beş ol•r•lc kü
çüle 'ocıılclar ttşlcil etme/etedir. Bö!ll• lcti,ük çoc•lcların 
ıımarni c•thlıler ünrinde oyan ogn•m•malarını ve kın-
4ilerinı og•11 m•lt.alli itttlıas •tt;Jcle'i g•rler ılııerig• 
otom•bil tinrıl.hl•rı oltlai•1ta töre iillll'usa tlöne111eç 
mahallerindı gani otomobillerin tıjır h11rrlcet etmesi za
rarf ola11 mah•llerJ. 6a lc11bil çoc•lclar11t ıeçmtlcte olan 
at•mohillerin ıırlcaıın• t•lcılmalc tiii telıliluli hareketleri 
ıöriilmelctrtlir. Bu lco1kanç h11lin önıinı ftçillflesi için Hl· 

'Utli an• •• 611bal11rın dilckat n~zarl•rını cıl6edr "' hü
kllmıtimiıin iı elatmlfliyıtle al•Jı.tlar ol••ıı11ı 'D•l•ntl•ı 
~.,,.ı.,,ru,. i'1••1114UI laaıuıunü ic•p ı4ıtt '"liirltri 

•'•'""' """''· 1-3 

llôn 
Tr11izon Tapu ıicil mu· 

haf ıslıiindatt: 
Yo,,.ranın Foşa kögün

Jen ı•rkıın hara ıınırı "' 
ıırt gar6en esir ırma;ı #· 
malen yine sırt cenu6en t•· 
tıki'am ile malıtl•t kırk 
Jönüm "bir kıt'a çalılık 
macs otloğın ayni lcögden 
tersi oj•ll11rından mehmet 
o;ls ıiileym•n •trelelri ta
rafıntlan senetsiz tasarru/
tltın tescili iıttnilmtktedir. 
Topaca Ja kayıtlı olmadı . 
jındtın mahallindı?tahkıka
tı gapıltlcalc. olan ba gere 
tasarruf itltliasında bulu
nanlar flarsa l'eıoikı te
taS'lrrııfigılerilı birlikte 
idaremize 'Va keşif günü 
eltın magis 939 ayının 13 
camartHİ ıünri saat 14 de 
gerinde tahkıkat yapacak 
mımara müracaet etmeleri 
ilan elMıtur. 



Sa • 4 t•en{yol 

Gayrimenkul car Artır mas M vaddi İnhisariye 
eksiltmesi 

ERZURUM İNHİSARLAR 

nakliye ilan 
'!'rabr.oıı icra memurlu"'und•11 : 

Se•ti No. Cinsi 

bkendırpa a Uzun S. ~b~ K rgir kahve 
) ) 271 Dok ·an 
) ) 273 ) 

) ) 275 ) 
) ) 277 ) 
) ) 279 ) 
) mtJdan ca,dHi Mıtııza 
) ) 10 ) 
) ) 12 ) 
) eıvak caddesi 236-1 DOkkao 
) ) 233 ) 
) ) ~35 ) 

Muhammen 
bedeli 
Vra K. 

525 
100 
100 
100 
80 
60 

175 
100 

150 
50 
50 
50 

'femlnati 
muv kkata 

BAŞMÜDÜR
LÜ GÜNDEN: 

5 ı;iJe' 
Açık artırımı ile pnraya çe\' 

cık gııyrimınklliıı ne olduiU : ~J, 
Gayri mcnlrullln bulunduğu ııaef 

Ura K 1 mahallesi, sokağı, numuası : J 

1 

1 Erz ram Başmüdürliiğüne bağlı Avrı. Tutak, El-ş- Hola ana ı 6yU ; şııır1'' 
19 3ö 

7 50 

7 60 

kirt, Ba!lazit, Diyadin, Tercan. Tortum, Oltu, Hınıs. Ha- imam oğlu HiLtyln 'OarJ•flı 
sankale, ispir. Aşk:ıle idare/erile Trabzon Başmüd rlüğü- garben yine merkum bacı gt 
ne, Erıu.,umdan 1 Hcıziran 939 dan 31 Mayıs 940 g ıye seyia tarla!'l& bazııa Rlze'I :rıııı~; 
sine kadar bir sene zarfında sevkediltcrk tahminen 397250 mut ç vuş bazım Barutçu ol 7 50 

6 00 
4 50 

13 13 
7 50 

ıo 75 
8 75 

3 75 
3 75 

kiio meı addi i lıisarige ıoe sa 'renin nakil işleri kapalı kerimesi Ülve ta"lol'lı cenull"~ 
zarf usulile 12 Nisan 939 tarihinden itibaren 20 giin sahlt-ıi senet t r laslle ırı11ttdıl 
müdtıktle eksiltmeye konulmuştur, tarı d ın mütebııvvll fındıki•~ 1 

T pucıuıı Ağustos 931 tsrlh f 
2 - ihale 2 Maqıs 939 gününe miisadif salı günii 37 num rdsrnda kayıtlı. 

s12at 15 de Erzurum lnlıisarlar 81şrnüdiirlüg" ü bin asında yapıl caktır. Takdir ounan kıymet : 
1200 bin ikiyü~ lira. 1 

3 - Taliplerin Ofc07,5 muhammen teminat miktarı olan ,.-Artırmanın yapılacağı yer, gilPı ,,l' 
) ) 200-:c!02 ikl göz mıı aza 200 16 00 648 lira 45 kuruşu ihale gününden efJvel inhisarlar vez Trabzon icra d faesi ooG ~ 
) Kun ur cılar 30 k!\rgir bin 400 30 00 

) ) ?~ mağıııa 100 7 60 nesine teslim etmeleri şarttır. 29 - 5-939 pazartesi rünü ı:ı•~ 

Ayıfilbo Erzuum cadd si 24-26 iki göz dUkAn 65 4 88 
13 

4 - Tı tipler bu naklignta ait şartnameyi her gün ı - işbu gayrimenkulO.n .,.ur ili' 
Erzurum vı Trabzon Başmüdiirlüklerile E,.z;ncan, Kars ıartııameai 20 4-989 tarihindeıal~ı:t' b 

) ) 28 hane beş odalı 136 10 
25 müstakil müdürlüklırimle ve Ağrı mülh~lc Müdii rlüğünde ren 0~8 Ti7 No. ili! Traltzon ııı•r' 

) ) 23 ,235,2~7 Uç fÖZ dOk.kuo 110 8 
38 görebilirler. dalseılniıı muayyen nu ,. 

5 Tı l 11nda h.ırkesin görebilmeııl lçlll si' ) m nderek.cle 2 9 Karglr oda 45 3 

) Erzurum caddeıi Sll ktlrgir odn ve bahçe 80 6 00 
50 

- a ipler teklif m~ktuplarını kırmızı mumltı mü- çıklır. itllnda yazılı olandan far&· 

hürlü olarc.k ikinci maddede göstt!rilen saatten bir sa"t uıalilm11t alnrnk iıteyenler. ltbU 1'1, 
eJJveline kadar makbuz mukabili~de komsiyon reıstne nameye 93:; ~-;i dosya numar•~;ı· 
vermderi lazımdır. Postada vukullulacak gecikme!er kobul memuriyetlmize muracaat etıııel~ 

lskenderpa a mıydın cad. 19 dUkkAn 100 7 
) ) 21 ) 80 6 00 

) ) 17 kahvehane 60 4 50 

Dibağhııne hOkOuıet cadd ~i 9 dUkklln 30 2 23 

skenderpaşa çö'lllekçi yokuşunde 16 ) 40 s ou 
/ 2 - ·Artırmaya iştirAk için yııll: ,s 

edi emez. 4 - 4 yazılı kıymetin yüzde yedlb:,. 

) mey an cıddeai 6 tütün kulnbtsi 8~ 6 38 
00 K 

niıbelinde pey VöVa millt bir eli ,1 

apah zarf usulile üç otobüs kanın teminat mektubunu te\f 
) bahçe cadde•l 2 ) 
) ) 2-1 ) 

Ayafilbo Erzurum cı dtıi 6 kı1rgir bina 
) ) 8 ltüçük dnkaa 

Değirmeodere mPZllahı parkı 

Çarşı mahslleal hal 
bhıaaı lçl11de 1 fılük!n 

) ) ') ... ') 
) ) 3 ) 
) ) 4 ) 
) ) 5 ) . 
) ) 6 ) 

) ) 7 ) 

) ) 8 ) 

) ) g ) 

) ) 10 ) 

) ) 11 ) 

) ) 12 ) 

) ) 13 ) 

) ) 14 ) 

) ) 15 ) 

) ) 16 ) 

) 17 ) 
) ) 18 ) 
) ) 19 ) 
) ) 20 ) 
) ) 21 ) 

. 

Belediye encümeninden : 

120 9 

126 9 

50 3 
20 l 

40 3 

50 3 

60 3 
50 3 

50 a 
50 3 

50 s 
50 3 

60 s 
50 3 
60 3 
50 3 
50 3 
60 3 
so s 
50 s 
50 3 
öO 3 
50 3 
50 a 
50 ı . 
60 3 

45 
75 
60 
Ou 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
71) 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
76 
75 
75 

eektlr· (124) ıJJI" 

ahnOCQk a · lpotek ııahibi alacaklılarl• ~ 
alakadarların ve irtifak hakkı':,. 

Trabzon Belediye Encümeninden lerint• gayrimekuı üzerındokl .,,, !arım lıusü.sile faiz ve maırıtf• .ı'. 
I - Trabzon 'şehir dahili fJe sou/igelerinde işle- olan idriialaruıı işbu iU.u tarib;,.ı 

tilmek üzre ıübagaası paza,ltğa bırakılan üç otobüse itibaren yirmi gün içinde e et 
milslJitelerile birlikte menıurl'°_,,ı 

ait şartnamenin artırma, eksiltme ve ihaleler lconu"u- IY. " uıize bildirmeleri icap uder. ..~ 

nun 12 ci maddesine istinaden tadil edilerek yeniden }lalde hakları tapu .ıicllil• _, 
- k ' ı. / l olmadkıça satı~ bedelinin paylaf 

mana asaya vaz ı ,..arar ~ tına a mmış ve soıu geçen b l · b b sından hariç kalırlar. ır 
oto üs erın mü ayaası rm f.Ş gün müddetle ve kapalı zarf 4 • Göst~rilen gO.nd• artırın•~ 
usuliyle eksiltmeğe konulmuşfu tirlk edeıı.ler artırma şartrı 1,ıt 

2 - Otobüslerin 939 tT'oJe i Fnrd Vt'Yıl Şevrole okumu11 ve lüzumlu ıaaıııuıa* 
1 

~ 
ve bunları temam4iln kabul • 

marka l.iç kullanılmamış makine ve şaseler üzerine şart- ad ve itibar olunurlar. ,f 
namesi dahilinde karoseri imal edilmek s~ıretigle fJÜcude s . Tayin edilen :ı:aınanda ~ 
getirilecektir. menkul üç defa bağrıldıktıııı J.O"J . 

en cok artırana ihale ediJır. .-.ıtJ f'i ... 
3 - Otobüslerin rrnhammen 'bedeli T 1100 liradır. bcd ı· .ıd".,,.,..- .. , artrrma • e ı wulıaınuıeıı ı ttf' I,_, 
4 - Muvakkat teminat 832 lira 50 kuruştur. 70zde 7etmif beşiııi bulınaz 

5 - Kat'i teminat ihale bedelinin D/0 T 5 şidir. satış isteyenin alacağına rucbıı.ııl ~ ' 

6 - Bu otobüslere ait şartname oe modeller ya[. diğer alacaklilar bulunup d• ';'. 
bunlann o gayri menkul ile ~ ~ 

nız altı kuruşluk posta pulu gönderilmek suretiyle hila edilmiş alacaklarııı. mec111u~ ,, 

bedel BeleJige Feta heyetinden alınabil~cektir. fallayu çıomazsu en çok ar~ \ 

7 - Eksiltme 6 Mayis 939 cumartesi günü SGat taallhildll baki kalıae.k üzere• fı 
10 dtı Belediye Encümeni odasında icra lc.ılınacaktır. on beş gü11. daha temdit"' 

011 ~ 
8 - Eksiltme kapalı zarf usulile yap~lacaktır. günü ayni ııııatta ıl ~ yapılacak artırmada, bedeli ,.t~ ~ 

Yukarıda cins ve mevkileri ve muhammen bedelleri yazılı belediye 
gazrimenkullerinin 31-5-939 tarihinden itibar en birer senelik icarları 17 
gü~ müddetle açık artırmağa konulmuştur. 

isteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile 12-5-939 Cuma günü saat 

9 - 1 ekli/ mektupları 6 Mayıs 939 Cumartesi ııJ- yenin alacağına rüçlıani ol .. ~ 
nü saat 9 stı kadar ihale komsiga~a reisi olan Belediye alacaklıların ·o gayri menkul ıı• 91. 
Reisine makbuz malcabilinde tcHlim ıdilt!cektir. 2-4 edilmiş alacakları mecmuuııdaJlo~ 
------------------------· ya çıkmak şarüle,, eıı. çok at 1, 

Vatandaş K 1 
ihale edilir. Böyle bir bed01,_;/ 

iZi aya edilmez .. ihal• yapılamaz. ve 
talelli düşer. ,,I_ 

Y d U 
6 - Gayri menkul kendiıi•e ~ 

14 debelediye encümene muracaatları ilan olunur. 1 - 4 ar 1 m 1 n. utma . olwıan kimse derhal ny• ı~ 
m11hlel içinde parayı verıneJI' 6f".. 
kararı feslıolunarak kendlsiııde~~ 
yüksek teklifte bulunan ktınııtl 8 

01/ 9Qb 

Hayvanlann yayla parası 
Vilayet makamından: 

Şimdiye kadar yaylalarda hayvan gavım parası diye 
alınan ücretin /aıla oe fahiş oldağu görülmüş 'Ve keg~ 
/i9et tJiltiyet id•ra heyetince bittetkik buna•n bögle bir 
Y•ıladevrısi için sığırdan ( on beş) fJe koyun için (beş) 
lcuraş J•gım parası alınması tensip edilm ·ş ve bu milc
tartlan fazla ii.crd alan gnyla sahi,,leri ile di;er alciklf• 
d11.rları11 vilayet idares} kanununun ( 68 ) inci maddesi 
mııcibince partı cezasile ceıalanclırılacakrı k-lrarlaştırıl-' 
mııtır. ilgililerin maluma o 1mak üzere ilan elunur. T-3 

Kiralık bina 
Garaj, am6ar, ıırclige, tamirh'lne, depo ."e emıali 

gibi işltrde kull•nmtria pek eloeriş 'i Çömlekçitle umumi 
caddeye t1e denin nazır fle sahile pek yakın bir yerJe 
kain cihat erhecsı kiremitliie kadar kirgir "e dwarla 
m~hat 6ahçeli ,rJe on bini mütecaviz çrıval i.stialnna mü 
saıt 6iigük bir bina emıallerine nis6ctl• ehven bir 6etlel 
M_Ukabilinde icara verilecejinden talip olanlar Çömlek
ııJe 6alckal Bay kara Ahmet '" ilrkil.d4$l Saide mur• · 
csat etmelidirler. 3-8 

Şoförveişci arayanlara 
Otomobilciler Cemiyetinden : 
Şo~ö. "'~ ;şci arayanlar cemiyete müracaat/• ba hu

sustalc~ ı~tıga~ları temin edileceği ıibi werilecelc şoför 
v•. ifcılerın her türlü ılftnigıt vı itim•tları taahhüt 

'"''" - J-J 

İlan 
Trabzon Topu sicil rnu

hafızliğindan: 

Yomranın sü/la kö •in· 
den şarkan B~ni oğlu lf tise· 

gin tarla çalılığı şi nnlerı 

molla veis oğlu vereseleri 
fındıklığı garben Ömerbaş 
ojallariyle köse oğullarının 
müşterek fındıklığı cenuben 
Şeyih oğlu Cemal fındıklı-

ğı 'De kısmen Hacı oğlu 
Osman ve Hacı fındıklığı 
ile mahdut yirmi dönüm 

çalılıktan .. mütehrıvvil ifteri 
tarlo.yı Omer Temel oğfu 

A 1tşerı 325 senesinde Sun
gur oğullurınd n /!alı/ o'g 1u 
Ali fJe Qçman ile Hlıs yin 
verese/eri H ılil ve lbrahim 
ve Fehmi ve Mecit ve Alay 
ve Sait oğulları Hrısm '(}e 
Rahmiden haricen s tın al-

dığından bahisle namına 

tescilini istemekteol duğundan 

bu yerle tasarruf iddiasuıda 

bulunanlar vmsa g/akai la· 

sarrufıgelerile birlikte ida

remize ve tahkikat günü 

olan 7 3-5-9 J9 ayınm Cu

m'aT t~si günü saat 12 de 

uerinde tahkikat yapacak 
me'7rura miirac!lat etmeleri 
ilan olunar. 

olduğu bedelle almağa r&ı1 I_ ~ 
veya bulunmazsa hemen onııef 11 'I_ ~I~ 
milddetle artırmaya çıkarılıP '1, / ~ I~ 
artırana ihale edilir. İki ib;jçl~ t l 
ınndnki fark ve geçen gnnle P" 

yllyde be~d n he ap oluna~• il~ 
ve dığer za arlar ayrıca udi~ 
lıncel kalmaksızın memuri1~11 (I~ 
nlıcıdnn tııbsll olıınur. nınd ıslfltl 

Onymenkullerin yukaridıı g ıl 
211 5 939 tarihinde Trııbzoıı ~/_ 
memurluğu odnıundu. işbll ,_ıı'f 
lerllen artırma şartnamesinde 
cnjıı iHin olunur. 

Gayri 
Sokağı Nev'i 

enkul 
Mü1temiliilı 

tış artı 
M. 2. K.N. 

m 
M. N. 

s 
-------- Fevkani 4 oda bir rnfa ~ ~ 

altkatta 1 oda 1 sofa 353 7 3 1800 ı~ 
mutboh ve bahçe ve J ~i 

Mahallesi 

Firenkhis11r Kani ta Hane 
kuyu ve çeşme I'. ' 

islcenJerpaşa Çömlekçi Ma;aza 116·128 337-338 400 $ ~~· 
,. Kızı/toprak Arss 114 562 70 P 'ıt1' 
• Kahraman O. ,, 150 223-52~-525 60 ~ ~~~ 

Boztepeibalti Piroğla çıkmazı. 587-88 85a86 T 25 ' f ~ 
Esvak Golu oğlu Magaza / 5.40 2 40 500 ~i/• 
Defterdarlıktan: i ~1~ Yukarıda cins ve ""safı şartnamelerine Wşik evrakında hudut vesaireleri yaıılı gayrı menkullerin bı~/I ' 

peşin ödenmek ıartile 24-'-939 !ari~inden itibaren onbtJı gün miiddetle '" açık artırma .suretile satılığa çıkpı/,I t0~ . 
tır. Talip olıuıların güıde 7,5 dıpozıto akçalari:e birlilctt1 9.5.939 t"rihine müsadi/ Salı tünü s•at 14 d• ; 1 u~' 
'•rlılct14 topl•not:(lk lcomiı110111ı mıırıcflıtlcırı 2 "' 


