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Bekir Süküti Kulaksızoglu 

iDARE YERİ 

Yeniyo1 Matbaası 

Trabzon 
Telefon 115 

Salı '.le Cuma günleri çıkar SiyasT Gazete - Trabzon 

r--------) 
SAL 1 

6 lci TEŞ İN 1942 
19 uncu yıl 
Sayı 2929 

Fiyatı 5 kuruş 

Belediye Seçimi Yarın akşam 
Beklediğimiz 
Müjde 
Memleket hastanesinde 

tedavi gören bir öğretmen 
arkadaıı ziyarete gitmiştim 

Trabzonda henüz senesi· 
ni doldurmayan bu arkadaı, 
hastane hakkındaki görü· 
fÜDD ıöyle aola th . 

- Bakımı zar anız, 1i · 
kin , Trabzona böyle bir 
haıtaneyi yakıthramadım • 
40 yatak 2 doktor ve pis 
bina .• 

y,uardır , doj'uouo ka
pııında ve 'fürkiyemizin en 
ID üte k l sif mıotaka11oda 
·Memleket haıtaneıi,. adiy· 
le anılan bu müe11esenin , 
daha önceden içi, dııı, gt:Hri 
masraf& , kadrosu biliodigi 
ba!de , bu derece net bir 
izahı yapılmamııtır. 

Bir poHklinik noktası ve 
bir aailık yuvaıı halinde,• biç 

yoktan iyidir • kabilinden 
.. uhafaza ettiiimiz bu mü · 
esseaenin, hizmetini azımıa 
mamakla beraber., hakiki ıh 
tayaçlar karıııında, 1embo· 
lik bir mahiyet arz ettijini 
ıöylemektea kendimizi ala -
mıyoruz. 

• Hastane ,. adına bağ· 
!anarak , geçirdiiimiz yılla 
rın kaybı büyük o1muıtur. 

Arkadatımın söylediği 
iibi, 40 yatak , iki doktor 

Y piı bır bina , naaıl bir 
ilatiyac. cevap verebilirdik.il. 

Bu civardan lıtanbula 
akın eden insanlar içinde, 
Yiizde kaç niıbetiade , gez 
mek, ıeyahat etmek , arzu
ıiyle hareket eden talihli 
me•cuttur. Hepıini yoklaya 
nız, behemhal bir tarafından 
ıikiyetçidir, bas tadır , ra 
bataızdır • 

Eıasen , tam teıkila tlı 
bir ıağlık ·müeıseaeıine ıa· 
hip olmayan ıehir aekenesi 
içiD .. tedavi enditelerinin" 
maraz doaurduğu ve bu 
yüzden umumi buz.urun bo
zulduğu sabit olmuı bir 
keyfiyettir. 

Şu halde, bu tarihi baı· 
tanemizle, hepimiz haıtayız. 

Hemen, ferah bir yürek 
le söyliyebiliriz ki, bu açık 
hakikati görmüt ve anlamıı 
olanlar , cumhuriyetiP en 
&lizel eıerlerınden birini, bu 
yurt parçaıına kazandırmıı 
lardır". 

Bugün , yalnız binadan 
ibaret olan " yeni hasta · 
nemiıin 

11 
teşkilatlaomadı 

inıa göre, eski halin, yani, 
emektar hastanemize bağ 
lanmamızıa iıtırabını bir 
l&la~D d ~ la a ta1ıyacai11 

hıtam buluyor. 
G e 1 en 
Mebuslarımız 
Deierli Mebusumuz e· M· 

mecliıi :Parti grup reis veki 
Ji Hasan Sıka, Dan it Eyi· 
boğJu, Faik Ahmet Barutçu 
Pazar günü Karadeniz va · 
puriJe lstanbuldan şehrimi 
ze ıelmiılcr, Valimiz., Parti 
müfettiıimiz, Parti, Belediye 
Halkevi reiı!eri ve dostları 

tarafadan vapurda karıılan· 
mışlardır. 

Mebuslarımız dııarı çık 
taktan sonra Belediyeye gi 
derek reylerini sandığa at 
mıılardır. Dün sabah vili · 
yeti, Partiyi, Belediyeyi zi · 
yaret eden mebuılarımı~ bu-
rGn de ziyaret ve tetkikle 
rinine devam etmektedirler. 

Mebuılarımız bir müddet 
aramızda kalacak, ıebir 
içindeki tetldklerini yaptık · 
tan ıonra kazılarımızda da 
a-eziler ve tetkikler yapa · 
caklard1r. 

Kemalettin Kamu 
Şair mebuslarımız Jan 

Kemalettin K:ımu Rizedcn 
ıehrimize gelmiştir. Genç ve 
değerli ıair mebuıumuz bir 
kaç gün ıehrimiıde kalacak 
ve haber aldığımıza göre 
bu akıam Halk evi salonun · 
da bir konuşma yaparak 
bazı tiirlerini okuyacaktır. 

Tabakhane 
Helası 

Tabakhane helasının ray 
ri aıhbı Jurumuadan bah
sile, gazetemizde çıkan bir 
ıikiyet yazısı üzerine ilgi 
göıteren Belediyemiz:, mez · 
kür beliyi, Evkaf idaresinde 
satın almııtır. 

Helinın sıhhi bir ıekle 
ifra&'ı için hazırlanan 1200 
liralık k~ıifnameıine göre 
i n ş a s ı· n a baılanmak 
üzre olduğu memnunlukla 
haber aluımııtar. 

Belediyemizin dört yılhk çalışması 
1938 yılında : 

4699 metre aıarı~~aı 
kaldı rım lnşaatıaa 13573 Ura . 

loş11tı yardımına 500 haynn 

p111n teslılne ı 30 llu, 

Arkası 2 dı 

Beledi Bilgiler 

intihap işleri 
. Buadan enelkl konteraDI· 

mıı da 8eledl11 kıouauo ehem
miyetinden, Beledlfelere H 'Ti· 

tıacbşları babfeJledltl ı•alo 
baklardaa bıbılle lotlbıba mQ. 
telllk baaı l11bıttı ~ulua•uıhık. 

BııU• ... latlhıbıa De IU 

retle icra olunaoaııoı ve hem· 
febrllerla 1ı1e tekilde re1 ver . 
melerl lcıp etlltlnl kanuni 1181· 

lar fiılrealade tarif edtce~lı . 
Beledi1e in tlbabıam icr11ı

oa baılamaıfiao enel re1ıerlu 
bir ıoade aaodı~ı atılması kabil 
olmıyıcıık.. kat e-nn mlblat 
ıerlleceeı ve ıoa ıaııde bancl 
11atı kadar reylerin kabul edi. 
lec•&I BeletllJe •Hllılnia k.a. 
rırı n aanalll ea bllJDk mnı. 
kiye 11ut111urunua taadUd Ilı tı1 · 
rlo oluııur. 

Wemfebrllerla reyi ver••· 
t• dnıt edildikleri ilk ıııntle 
rey ılmata başlamadan ince laıtl 

bap enollmeal relıi u.alı:rı vuı 
h111r buhıanlara a•dll•• bot 
oldutaau ıoıttmllk.ten sonra dOr 
tar.tısı stclml• batla1ıp dltO• 
yerlerlal mlbOrler. 1aıat11ıın 
bıoka başka aaıbtarlarla iki ki· 
Udi Q:ıerlae ince bir mektup il· 

111ık kadar açık 7er buluıaur. 
lotlbıp clenm etllll ınolerde 
ıktımlırı re1 ıtmıta mıbıuı 

açık 1er eocımea buıuruotla 
alr katıtla kapatılarak tlOrt ta· 
rafı rf'lı ve 111 tarafından •O· 
bQr mumu ile •DbOrlealr ye 
11bıbları yine eucomea buH· 
run•a açılır. 

Beledl11 kaaH11, ller mla· 
tehlbl ke11dl reyini '••llrlp bl•· 
zat iot ıbap ıaadıtHa atmık.ta 
mOkeUer kılmıtlır. Hlt bir se
bep •• ıuretle ba1k1111111 namı-

nı lalihap puılaaı 11atlıta atllıa11 

intihap puıl11ıada lallbıp 
edecek hemtıbrlaln lıml, adreal 
imaaaı n11 mQbQrQ bulaaur. 
bar mUateblblıı ellade aıır111 
JıO•iyet cuzdaoı olclutu halde 
latlllap encnmeal llasuruaa ı•· 
lerek enelcleıı muaacltlık inli· 
Jııp defterladekJ lıml bluııaa 
lm11lamaaı HJa Tlrkoa oku7ap 
J••••k bllmlyona em11l7et et· 
Utl klmıeJtt YJ•& orıdau Jll· 
dırıp encumea bııaar•ndı IBD· 

dığa blızat atmuı ıarttır. 

lııtlbap 11atlıtıaıa a91lıbl1· 
••1 lçla moatıblpler••• •• aı 
JlflllDdaD fa:ıd!SIBıD laUlaıba 

tıtiıak etmı, olm111 lıKAmdır. 

7R8iJ metre murabbaı kaldırım 

tımlıloe 5781 Ura, 3592 metre 
tul ıaaıra tımlrıtıaı !\57~ lira, 
81 SS •elre tul su JOI• taaılrı· 

tınn 2n 14 lira , iki lıkele tımı· 
ratıaa 24~ Ura, amum. bıaçeler 

Sporda idareciıik 

Sıadıta HJ atılm111 ioba 
t17ia olıaaaa ıaon ıonao akta•• 
mQatıbtplerdea yarıııadaa zt. 
Jıtleıiala lttlrtk etmemlı ehi•· 
ıu ıolıılldıtı takdirde 11atlık 
açılmayarak latlbap enellmeal 
k.ıırartle re1 atılmak mQddetl 
bir haf ta temdit ve keytl7et l· 
ıaa olurııur. Bu mQcldetla ~ita· 
mıaclı 11adık ıçıhr. 

teıtılott 7830 lira, ıarl me11rbk 

tarb •e tar.ıılmloe 1946 llra , 
ıırl'j iaş11ını ?.67 lira , •~bu 
ball IDfallDI 5093 lira, ıtıtlJO• 

Bu akşam 
Halkevinde 
Toelantı 

Şair mebus, Kemaleddin 
Kamu lconuşacak 
Şehrimizde bulunan Rize 

ıaylavı kıymetli ıairimiz. Ke· 
malettio Kamu ıerefin~ bu 
ıece Halkeviııde bir Edebi· 
yat gecesi bazırlınmııtır. 
Bu toplantıda Kemalettin 
Kamu Edebiyatımız üzerin
de konuıacaktır. Bundan 
sonra çoğu kıymetli ıairin 
olmak üzere ıiirler okuna -
caktır. 

Toplantı 1aat 20.30 da 
açılacaktır. Halkevine her · 
kcıi çağıranı. 

Ya.ca• : Hami Salilali;il 
Berlen t11blgtsl tıl•rini• ıon 

açılıı muıabakalarınJa düllüfd 
feci tl•runulon lcurlara6ilncek• 
için oalltr1izin önemli çalıımalar 
gaplıfı iu ıdnl•rtlı ÜHrintle 

1}-X:ısaca -=J 
~ -Jt. 

T elefon ve bir dilek 
Telı/onun bu ıünlcü ha!Jalta 

gördü;ü iıi hıpimiz biliri~; Ça 
buklulc, lr.olo giılc, 
Telef on bllanlftagı 6ilmılc ıcrık 
Telef onla lc.ono.ımalc na.ile tir 
iştir. Her işimizi Tılt/onla ıör. 
mıg• lcallcarsak lıım ha işin ba 
ıındık.Ucri .ılcarı~' Jae111 de diğer. 
lerin• ınıel o/uruz, Tıle/ontla 
delt.ikalar<'a muhabbet etmek, tn· 
tipiif tın ıegler için elılctrilc, &O· 

man harcanmasına ı.meıdan oır

m•k artık fÖ% ıumal .. aı: haller 
araıına ıiımelidir. 

Bu başlarıııçtan ıonra tli/e . 
fimin tıl.Lim: Liıenln 1 ele/onu 
dojradan dojr•ga Posta mttrke· 
Mine bajlı oımatlığı için, orada· 
lc.i/.,lı lc.oauıma çok ıüı' hatta 

demektir • 
- imicrinıı~ oluıor. Poıtaneden Em 

"iırt, Emniyetten lımıtpaıa ka· 
Bu se'oeple , meb'uıları

mııdaP her vakit hastane· 
nin cihaılanması müjdesini 
bekleriz •e bekliyoruz da • 

ralcol•, orad•• liH .. 
liıe ile Fabuk •• lr.olag le.o 

/oy kuHıın•gı sajlamcılc içi11 
poıta oe lise •üdürlerimlzin il 

daralması ieap!dın noktalardan 
biri de sık , sık ıaltalartla tee1r. 
rirıJen •!'O' teriliı.,fne 011/t. ırı 
hallerin gole ıtlllmui içl11 tıd
iirler alın•aıı olmaltt/,,, 

Bınoe ha ille ıal•ı• s,., c•· 
ga Maoa/aaza ılMelc, •ega CHG· 
lantlırmalc için ıclameti bokımın 
tlaıe nokıan 6ir tıdiirdir. 

Düıa11ürulc : b• ıi•i ltadi
ıelır•• gelnrı ıporcurtun kabtıhatı 
olm adığını ıogıt kolaıca ıörı· 
•iliriz. 

Arkası Hgf a 2 de 

Günlerin izinde 
............ ==========-==-=o--

BeledlJe iatllııatı uaullade 
beaıetarllerlıı rer puulılarıaa 
lılm ve ıdrealerlııl yaıarak im· 
za ko1malırı e1111aıa vaıedll· 
••ıl, ntaadatların J•kdlterl 
bık.kında tıkdlr Te liyakat dUJ· 
cularıoı ıualml1etle .. ıerbnt 
18 ilbar etmelerine yol ·açma. 
ılle mtlletimlıla terfii ıe top. 
lu hayatlodı mertlik Ye f111let 
elbl rubl ve ıkllkl JllkıeUı tı· 

Arkası 2 d' 

Yiyecek Maddeleri 
Un elura ılcstra 15, ık.tra 13,5 ikincil 2, mısır 6, mıı,,•iiu 7,j, 

Tere .'lafı 7 .5, Zıytin yajı 44 : kaşar 45, Zt!§tin 30, lc.ogan ıtl 35 
İ<eune şeker 32, fasalga horoa 20, ince 14, Palamut 6, malcaro11 
25, Bastırma 80, /ındık kabukla 65 , iç 145, i11cir 5, ıl•a, armal 
üzüm 15. ge.ice 10, ıerlctd•rıan 17,5 kahve çek.irdele 110 ilh,. llh .• 

Harb biter , ı•ıll başlı t!jder yıdi icat ıerln tlibinı girer, 
6ütrJn Jün!Ja milletlırinln Jört tözle belcledild•ri sulh aotlet etler 
ft: baı.ı thtigaç maddelerinin Üzerinde ıörectfimiz /iat etilcetierl 
baıelar olacak "' o ıtın tüccarı11 baklıala, balclcalın müşterige illi· 
fatlarıtla ıöglecı tecelli edecektir, 

Tı1ccar bolclcala : 
- Kaç tı11ılce, lca, ıa11Jılc. kaç çuHI ilte,,en lıaltlır. 
- .. . . . 
-= Seadın par• i.tegı11 oar mı ı•lıa .. 
Balclcal miifll!rigı: 
Bagı.ru1t, lcaç lcilo, kaç 6atman ? 
-=- • • • • . . 

ÇULH~ ıilırini tlilır ıı! ~klui•. • • Nı Hman lıtır11n o 0111•11 "rl •• 
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Belediyemizin Sporda idarecilik 

Dört yıllık çalışması 
D~r~üncü intihap devresi e girmiş olan Belediye. 
mızın 1938 yılı ile 1942 yılı orasında geçen dört 

Beı tarafı T 

1939 yılında : 

yıl zarfında ki çalışmalar : 
Je 938- 94} 86Delerladt SHl8f) il 

27• •etre muralbaı kıl 
dmm 10f•Hııı J 040 lira , '1200 
•etre murattb11 kaldırım tanıı 
ratuıa 831il lira 42()0 t ı it • metre 
o Qıa taaıratuıı 1S4i8 lira 

1032 metre tal ıu JOlları tamı.' 
~ıtın,ı 2017 lira , lıkele tıımıra-
ıaa 60 lira ant b l l 
tıaa 1038 ıı ' 1 1 oşaa. 

ra amumt bııb'"el 
lııııtını 8S02 u v er 
larb ra, aarl munhk 
~90 11 Ye tıaılmlne tanzimine 

ra ' çifte çamlık enlnosu 
ln111ıaa 965 lira bel dl 
ilki tamirine ı 2İ2 l': ye em. 
P rcıı, hayvıın 
•zara lt1lılnt 133 ıı 

1940 yıllınd : 
rı, . 

173&9 metre murabbaı 
kaldırım taaalrıtıaı ıoın. 
SJOO t vu Ura 
2981 17' re hll lltıaa temlutı~ı 

k u ra, larak, şehir ve hanelere tevslıt 
'

8 ena 1 aakdiye itt 1 korfılığa 1a pılmış ve şehir haJkıoıo yıl 
~lank .merkeı b!llıkaaına 6438 lardanberl 11hbatıoı tebdil ıd6D 
lıra, verllaılııUr . 

v detlrmeodere suyu keallerek, 
Bunludın mada , yloe bu ısıalr feoul ve ııhhl auya ka 

dört yıl lçlode belediye ııhbnt vuşmuştar. 
•e baylr işlerinden acez~ ve Trabzon elektlrlk şirketi 
kimsesizlere 17414 lira , fakir belediyeler bımkasıotlau Ye ıll 
hastalara ilaç bedeli ol k 
4914 l' ora 

ıra ' kızılay cemiyetine 

1750 lira' çocuk esirgeme ku 
rumuoa 4860 lira, beden terbi 
yeal bölgesine 12472 lira, im-

dadı sıbbl otomobiliiıe 300 lln' 
hasta nakline 760 lira, etfalye 
alat '" edevatına 90g9 lira sıh 
bat işleri masrarıra 24.05 lirtı 
fakl ' r cennelerlnio tecbls ve 
le tek.tinine 1778 lira halkevioe 
21500 lira, ıtıdJ'Jın t~ıaaaı kJır 
tılıtı olarak 5(10 11 bOl 1 ra , Ye spor 

i es oe 250 lira yardım ya. 
pılmıştar • 

merbankdan yapılııo lstikrııalarlıı 
belediye tarotındıın satın alına · 

rak, kanunen belediye bidemı 
tından olan hu mühim vııılfede 

belediyece den alınmıştır. 

Anupa barbloio memleke· 
tlmiza sirayet ettlrdltl lktisaol 
gOçlllklerl kArşllamak Ozre bılk 
tnratıadın tedariki mflşktll bale 

gelen petrol işleri beleıll7ece 

ele almmış ve •1rıca iaşe işleri 

belediyeye teıdl olunduğundan 
ekmek tevılatı ve eşya fiyatlı · 

Baştara/ı l de 

Her •porcunan aUe ter6iyeıi 
:rporun istediği gratta , içtimai 

bilgiıi tubige lıaidelerinin ille· 
diii çapta olnaasrna imkan fOk· 
ter : ue gine muhakkaktır ki 
ıporculıruı içinJ• iradelerine 
hakim olamayan /ıuumsuz yer•, 
ıebeb ıok.lc.crt çirkinlikler ycp 
makta,. lcenJil•rini alam•yacalc 
olanlarda mttJcatlar. 

/şte ba hatliıerle sJlorcuları 
kulup idarecilerinin kulaplarına 
geldikleri zaman le$lıis etmcl!ri 
çalc lıbumlu bir kryfiyetıir', 

Böyle bir rah laşr9arı spor 
caga iılah etmek imlcanlarınut 

meflcut olmaclı;rnı : kimrc itldia 
edemez . 

Bu işte k~l•h idare heıet/e. 
rine toplulıalde ve ayrı, ayrı lıer 

idareciye oe billıaua birinci d •. . 
reced• spor id11.recisi olan um•mı 
k•ptanlar, ıube kaptanları, takım 
kaplan/arma düşea tJasife rok 
ehemmiyetlidir. 

Bu idareciler öglı lcimıeler 

olmalıdırlar ki Jiıiplfni sert 
hareketler , atrr ıöder, asık ıa · 
ratlaı la deiil. doğrudan Jojrtıga 
ıporcunun ruhuna yapacakları 

saınimi telkinlerle temin elmeli
tlirler . Muhakkrk ki bu tarı ra ' 42.so metre tul 

Jolları tamiratını ı 176 11 ıu 
keleler ta mıra tına 2687 il ra. lı-
bılı inaıatıaa 66!111 il ra, earl a Teıtsıtı lkmııl olunan fenni 

v ~ ra um ı u teılsatı umumi b' t 
bahçeler lnşaaına 52•5 'ıı uwı. ızme e açı · 

rını murıkaeı gibi feYkalade 
hizmetler derutıte olunarak 
ihtimamla yOrütOlmekte bulun 
muştur . 

birden bire neticeye vardırmaz. 
Fakat '()azifeıitıi idrak etmiı bir 
idartci uıarı,,.adan bu yolda ga· 
pacağı deoamlı t'!IJ.:inlerle mat 

11 ra, a1rı -========~~~:,::= 
me11rııt tartı ve tııo 1 f • • ""'-"""'====-:=~-=,...,,,..~-=-================ 

28j8 lôrı • d•re •• k 
1 

~ •• 1 n t h . 1 . 
r.=:~·~::ı::: •. ~~.::~:" ii;; ı a p ı ş e r ı 
ll rı ~ıpblrblllı lamiratıoa Sa - Ba~fa,a/r I de -
~:· u:~". IJı eİallkl tamiratına mloioe ve dola'-·ıslyle demok . olunduktan aoora en ziyade (Belediye intihabı nasıl 

tik J rey kazıuanııao Jtlbaren sırası. ı· l I ) 
1941 yalında • ra ldeallerlu t11bakkukuna le her namzedin kaç rey almış pta O onur 

• ;:ı.•tudt ook JOluek bir mana lfd olduğu teıblt edilir. Beledaye intlbabıoda kauuıı 
6197 m t 8 er. h ı.. l · "'l h :ı&62' •et e re •urıbbııı ve Bu ltib 6 - Ençok ray kazeoırnlar· o.om emıe muğayir ur arı· 

ta re hliııcaa k ld t' 1 arla hemşehriler par. dan itibaren fldedl mürettep kıt Yuku buldu~u Oç ay 11rfın-
•lrıtuı1 13058 11 I lflll IIB I brafıodan 1.11)1terileeek da ya teftiş yapııırkeG IDla•ıl· tw .... rı, ~50 ınet nam ti • miktarı isim eza 1ı11-a ve bunun v 

...... la•l re ıe er araıındao her ban l 6 dıQı veya hitamından itibaren 
$IO •ıtre tuı ',•taaı 835 lira, birloi aeçm kt i bir mlıllde yedek aıalı~a ayrılır 
ı.ta.a .. 26 ll Q JGlları tamı. be ıı~ e e mutfak bir ıer. T it b ti lk 1 ayni mOdfiet zarfında herb111gl 
1 <il rı F 1 

• 6 mallkdlr!er. ıısn u sure e ma 0 bir mUntehip tarafıodın iddia 
Af••hıaı sıaoo(, eııı 4.taıu Belediye letlbıb luaduktan sonra lntlhıp eacD· edildlgı taluıhde tıtbklkıt J•P• 
la111&rataaı 186 ll l~rı lak.eleler taaıamHe alındıkt ıoda reyler meni taurıodaıı bir lntıa ııp lır. Tıbkllut netlceıl lotlbabıo 
:: b:l• lıaılrıtu:: g7:o~~lı~ll1 ~~~~dıktan ıoora r:~ l::ın ~:o~~ mazbatası tanzim oluoarak mı muallel buluodu~u moe11lt iae 

200 •1ulır111 t••lıl •rı e sayılacatını ve lnllbap hallle en bflJllk mOlltlJ• mı tahkikat evrakı Şıırı7l devlete 

1 
llra, Vlrte ı;&•lık enaıeıhae lllaıbıtuıoın "Daaıl tanzim olu murunı teYdi olunur verlllr. ŞQrayl devlet iki a 1 

•11ıtı11 896 lira r•ıh:ıoıu llaca2ıo1 .da izah etlellm· Mlllklye memurudı tezkere ıartındı bir kııar verir. Bu Jta. 
llllaoıa ı ' aoıold, ••bil intiba · il 1 tı'"' ı.. fi ti i i tlh · 'b b · t 11 k ı d hl Dflıtııa &155 11 aoır . P ıındıgı ıçıldıktıın • o "'P •91 1• n o ap rar ıotı a ın ıp a mer eı a e 

r laıııı t•alrıt ra, ltb 1
• olunan ezalara Ye Belediye i•e ıenldeo intitıap 7aµı•ır. 8u 

lectı,. ••lakı ta~~· 98 lira, be. 11 
1 - EvYela rey puıulaları relııise bildirir. taktlirde yeni meclis iptal etli· 

rı, puaı teataatııa ~~ıaı i66Z ll ı,?r~:ı~•k defteı lerdfltl lmıalı n intihap mazbataınun bir su- leo mecllılea bakiye kala o mud. 
llıU tı•trıtııı 

497 
~1 llrı, ıebıı kt\ou il mnateblpler esamlıi Y•· retl meolis odunna asılır . Azı· caetl ik.mıl eder. 

llaaı hattat•• rı, •ebıe 'ı e muk.ııyese edlllr. lık labllAllade yedek azı sıra. işte Bılediye latihabı bu 
b b -• 78i il - • Yaz 11 B l dl l 1 t r d 1 1 d l ı taaırıtuaa 49 ra, &ebıe lalarla a ısı okuDmıyan pus a • e e ye re ı ıra ID an •· şua t a tın a cra Te lk.11111 O· 
d•mı lntııtaıı 784 7 lira, •~bıe belU OlQleçUeaıo kım oldutu ıalı!a dnet olunur. BuoJer mn luoduktıo ıoara Belediye meo 
fuarı ıa,.ıtııı k Ur,, Trabıoa fa ayrılır •Jıo PUslalır bi, tara. tebıkl mllddetl ikmal ederler. ıl tııekkUl etmiş olur. 
lııre SOOo lira 

18 
•rtıht olaıııt 3 _ ·Aıahk Belediye intihabında hlları Bu ıuretıe teşkil edilen 

Yenı be rftdll111lttır. olmaJan iılıaı eviafını haiz kanun rey verenler bir hafta. meclis adi lc;tlmauu T~şrJnl11al 
teıbttettıtt !ecatye kanıoun ahornıı~. er nazarı itibara dan aeağı olmamak Ozre hepsi· iptldasın da aktederek kendi a. 
O•lair l• eaaııırdao olar:a • - Adedi ı it cesabadm:ır lar. rasıodın iki reis vekili Te JQ. 

Ye lbJaıuı~·~~~!l•rtıınııuı hna~ ~!~d:s~~lyl lbti~ıır:~teenpteo c
1
k BeJedlye kanunu, mOoteolp zumu kadar katıp lntlbıp eder 

teala •dil ... e etıııek 
0 

k uıun<ıerfç 
1 1 

pus a lerl teadlt edenlerle, lotlhap io· Relı buluumaısa birinci reis le 
11111 •a bıledlnler b ıre ahtır. adedi 8 inler hesaba ierlni men eden, b:>zsn, intiha- kll'i buda buluı maZlill ikinci re-

••rma11 kırtılıaı o~rıka w·r lılnıler l~~ettepteo fıı zln bı Usad Ye bltıırcıfhğı itılAl eden la •ekili meclise rlyaaet eder. 
«Lr 1 aıık. 0 r, .!l zıo lllbareo ı klmıelerln ve intihap Merlnde Belediye meclisinin çahşma· 
~a emin ~ f> • .,. 

cundan - lutıb nuruıu memurlyetloi suistimal ları ve aıaaının vazife ve aeıa. 

Pirinç, insan 
Pirince •uıu le 

le.ada, lcoı i piltl• aldı~a6tl,ceıı 
. ferı11e 1• 

Je'•rn gok.ıa, v ap• 
• •orıra be 

,.,..,,. efer 6eıı I • tıa ıo. 
11••1ılard 

re plrilıce ı. -" I a ço/c /cer 
ue ıe, ., la ile • 

larıntloıa fazlaca 11 oldulc 
J gilı fl•rlr llti'I euer ıo .. m - 1aı 

:ra· ıaıterlrıen dlıi,.,d 
l<1n onıuıua •y. 
. o111uıu11doı/cen "-
ıırıo çılcma11Q b l ua. 

ça a arlar Ali . 
halı /ıkraıını 'lh . ılı: r om 
bu klıller lıitoba dahi I ~ d e n 
fildlrler D/Jcı. ag/lc Je. 

• ııı;ot tdl lı 
/adı11ftr oer,,. ı. p d:tan 

tnıt"' ı•relc. 

KORLU 

dat le tııso1tt •: P'1slalerııı.ıo te. cdenlı::rln nyrı ayrı cazn larıoı biyeli bakkıod:ı ı. vrıce malumat 
~ u sııretı i J 

.... ~e-kmıl tayin etmiştir. Yereceğiz. 
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MERAK 
Belediye s . 

dursun H, ecım/ devam ede· 
diye f(~S/ ~~keste r !icaba, Bele-

., m O/IJ '·/ ? merak var.. caf( • Diye bir 

Buıün .. i un en 
$/ olan B . zor, en mühim 

'lci ı eledıye reisli.. - . 
uu merak . gı uıermde-
ş Yermde ol 

ehir seke . . sa qerek., 
nesmm medeni ve 

müşterek ihtiyaçlarmdan. Ekmtğl· 

ne suguno, yağınll. biberine kadar 
bütüm geçim işleri, iktisat işleri. 
ihtikar v. s. hep$İ, hepsi Belediye
den beklenen islerdir. 

Bunları eksiksiz, temiz, nok~an 
sız /cimin başarabileceği elbet. me
raka değer .. 

~~==-=============~~-==-=-====---r 

laka müsbet neticege oarir, yoksa: 

Bir id•reci aınan Jarılmaıın 
darıltmayagım gapgıuigle spor· 
cuga dalkaoutluk , di•iplin J ve 
emirlerine hürmet ettirııteıi iti· 
arm gelirken onun kegf i11e hiz· 
met eatrse rultan malr11 olan 
sporca •asıl islalıi H/uıtlebilir. 

/dartci ögle olmalrdrrJci : 
6ir ma, fa :ıakrmda oynatmadığı 

ogunca ognatılmadığr içi,. idare· 
cige karıı olan •evgi , sagıısı• · 
dan bir ıcg g•gbetmeıitı lıer 
h•ngi bir maıabakanın ıirşrndtı 
bıraktraı bir musabrka m1Uabaktı 
dışı kalışrnı1t sebeblerini anlat· 
lıir %aman, aıık ıurat, fen11 lıa· 
rekıtlar, dargınlıklara hedef ol· 
ntasrn, bilgkis sporcu tarafından 
takJir ve teştklcürle karşrlarısrn. 

İlte idareciler bıma baıar· 
tlrğı gün spe' •alı.tılarınJa çirki• 
halltrden eser lcalmrgacajı gibi 
kulaplartla da itltırtcilerle spor· 
cuların arurıaJaki nıüeısef ha
selu olmaı. 

Artık milletltşen Türk •poı u 
nan idarecileri ba mertebeyi 
iulm •S lcim•eler olmalıdır. 

Türk ıpor•na bögle idareci 
/er getiıtirmediği iddiasında de· 
ğilint muhakkak ki çok yetiş. 
miıtir . /ak•t maalleıef ih.tiıaca 
kafi derecede delildir. Halbuki 
tünden ıüne ıeni,Jerne tedbir

leri çofaldı;ı bu .•ırada spora.. 
mH için bilhassa böyle idare· 
ciler yetiştirmek lazımdır aksi 
halde yapılan bütün gagrellerin 
bundan erıoel olduia gibi neti. 
ceıi.ır: kalmoga malak.im olmıur 
ıavet tabiidir • 

Ya.karda şÖgledi;i,,. ıibi ya 
zılc ki bu tarz itiarecilerin le.ifa· 
ıatıi.ır:liai •ırk.ardır. halen k.ulub 
Larımı.ır:da daha .ır:iyade ıporciJgU 

te.rbige bokımırulan ta•amigle 
ihmallerden_, onlara ogan garle. 
rini giderken ıarl.tce ıaiiôiget 

hırarndan dam ourcı11 , "'e gaib 
ctmemtk için her şeyi jgopanın 

meıru oltlağu kanaatını aııl11yan 
kendi kaluh•ndan haıka tir 

lculıabun k.a.ıı:anmasına na olursa 
olHn tahammül edemigen, ktı · 

ıarımak "'e daima ne bahcuına 
•/ursa olHn telkinlerinde lıu/u . 

na11 , ıandalgaıına mevki hırsı 
iJe ger/eşip ı•rini '1aşkaıuıu 
kaplırm•mak için delice hareket· 
lerde 6ıılunanlar lazım, lüzuınlu 
olan İdar&cr tipiAden çok , çok 
/asladır. 

Ve bunun içindir ki sport· 
mcnlije uymagun hallerin öniine 
geçmek bır çok. ~alıımlaara raj· 
men i .. k.an dıırnda kal11uı hatta 
aksine olarak güıadeıt, ıü•e art. 
mak ,olandadirda • 

lıte ıporumuı:1J11 en llügük 
derdi budur, ıifa balamıgan ha• 
talık bu yüıden mütminle~miı· 

tir , Yaillız sporcayu vuilr:cek 
cua förmüllerini tcıırıan reçete· 

le,/• bu illet şifa buluma.ıı: mat· 
/up eoıa/ta olınıyan idareci!trin 

de iılihı f örmüllırlni mutlaka 
b11.Jmak lazımdır. 

Sporcu11un ıuçu buı ada ikia 
ci derecededir, Atıl suçlu onu 
daifft• teıuik etlen uaeen ıpor 

terlııİfHi olmcıgan idarccidir. 

Sporca g11lnı.ır: f utool maçı, 
ıüreı k.arırlaımaıı, atletizm og•ll 
ları ıonup bunlarcitı ne bahasına 

0L11rıg olHıt kanaat ve hırsında 
olar mallabigete tahammül ede· 
meıeıa itiarecilerdlrk.i 7 ürk spO· 
r1111a tl•ima tn bügük f enal•l' 
1aprnrşlardır • 

Ben 6a tarzdaki idarecilere 
ıpor lcundalccrları diyorum çünk: 
onlar hırslarını tatmin yolunJa 
Trlrlc. sporuna mütemadigen za· 
rarlı lıarelcetlerJe iulunrıuıkt•· 
Jırlu. 
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Bir şeye i Hayat ve Ölüm 
inanmak Lazım 

Evet . bir şeye inanmak Jô.. 
zım 1 Yaratıcı hamleler yapmak 
istiyen bir millet için mutlaka 
bir şeye inanmak lazım. Kagıtstz· 
llktan, tenbe/Jlkten, hodqamltktan 1 

gerilikten kurtulmak için inanmak 

Yol Kısa, Yol uzun. 

Olümle aramızda .. , 

Her adım ona varış. 

Adımlar geniş, adımlar ~ık, 

Hayat. bozan gür, bozan kısık 

Bir sesle ona yalvarış ! 
Halil Gültekin 

lazım. Güzel bir şeye. b~ğenilme 
ye. sevilmeye. bağlanılmaya layık 
bir şeye inanmak lazım. Yolunda 
usanmadan çal/şılacak . fedakar 
lıklara kıtlamlacsk. ölümlere ka· 
dar . vafllacak yüksek . temiz. mır 

ISükCıt İçinde Serenatlardan 
' lc.addes bir şeye inanmak lazım . 

Böyle bir şeye iDananlarla 

· inanmıyanlerın afluındaki fark, 
inananl~rla imınmiyanlarm arasında 
ki farkdegi/Jir .Devlerle cüceleıln. 

mabut/arla kulların atasmdaki 
farktır I 1 

lnsanlartn dağ cüsseleri al· 
tında. inanmwanların ezilip . çiğ 

nenip , mahvolacağma şüphe var 
mıd1r 7 lnsönları flftınalar gibi 

koşturan bü)Jük enujl kaynağı 

inanmaktır. insan/an mabutlaştı. 
ran yaıatıcı kudret inanmaktır. 

Hiç bir ~ege ina11mıgar. ne 
inkılapçı, ne muhafazakar , ne a 
/im , ne şair , ne artist olabilir. 
Hatt4. sadtc• ah!alclı, şecige/J, hay 
siyetli bir insan olmasına bile 
imkan yoktur. Şeref , vekar. şah· 
slyet sahibi olmak içinde bir şeye 
inanmak /8um . Hele yeni bir 
rejim, geni bir memleket. yeni bir 
medeniyet da~asmda mutlaka· 
mutlaka bir ıege inanmak : B{>k 
ile. şevk ile , vtcd ile inanmak : 
gözler dolarak. görıüller tutuşarak 
yürekler çarpırak inanmak lazım/ 

(finaraltı) dan 

O. S. ORHON 

Dalgalar, 

Unutulmuş bir şarkıyı 

Söylerken ... 

Rüzgôr 

Gece ve ışıklar 

Susar 

Ve biz 

Sessiz .. , 

Ve Hayat 

Mısralar içinde kaybolur heyhat ! 
l Husrev Uslu 

I~ Kitap ve Mecmua ~1 Haberleri 
~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Güzel santiar 
Maarıf ~e/ca/etinin çıkumak

ta o/dağ•., Güzel san'atlar .. m~e· 
•aasinin 4 cü sayısı Avrupa 
mecmaalarigle boy ölçüşecek şekil
de gayet nefis olarak çıkmışiJr. 

Değirmerı 
Aylık. fikir. $an1at 'Ve ahlik 

de.rıisi olan ( Dettrmen )in birin
ci sayısı çımıştır. 

Zayi ikamet 

teskeresi 
57-123 sayılı lran 

o tabasından olcla;um~ duir 

İmtihan a Zabıta 

olan ikomtl teslc~remi 1.s· 
tanhaltl"'n Trabzona gelir· 

le.en Karadeniz "apızrunda 
ıayi ettim. Yeniıini alaca· 
ğımdun eılciıinin hükmü ol· 
maflı ;ını ilan edırim, 

lrun tabasından 
Fatma Muratoğlu 

.----------------~----
YEN i YOL I 

Haftada iki defa 
Salı, Cuma günleri çıkar 

Uma.mi neşriyatı idare eden 

Bekir Sükuti Kulakaızoğlu 

yıllığı ( 550 ) 
Altı aylığı 300 kuruıtur 

Rea111i ilioiarıD aatırı : 

5 kuruıtur 

Günü geçen sayılar 
25 kuruştur 

lıao mUodorecalıodan 
meıullyet kabul edilmez 

Derç edilmeyen 1ıızılar 

iade edilmeı 

memuru alınacak 
Belediye reisliğinden : 
Beledive zabıta teşkilatmda şehri onar lira asil ma· 

aşlı iki zabıta memur/uğun1t imtihanla memur almacaktır. 
Bu m~murigellt:r,f talip o/acaklann aşağıda yasıiı şart

ları haiz olmaları lazımdir. 

1 - Türk olmak 
2 - Siyasi haklarına sahip olmak 
3 - iyi ahlak sahibi olmak ve yüz kızartıcı suç ve 

ya ağu hopls vega o derecede cezati müstelzim bir 
fiille mahkum bulunmamak' 

4 - 3656 sayılı kanun muclnince laakal oı ta mek· 
tep mezunu olmak. 

S - flskerlik çağında bulunanlarm askerlik hizme· 
tini ıf 11 etmiş veya ihtiyat sınıfına nakledilmi$ bulunmak 

6 - Bulaşıcı hastalıklara müptela olmamak t1eya 

vazifesini muntazaman if•ya mani •labilecek bet/eni ve 
akli aT1za ve hastalıklarla malül bulunmamak. 

7 - Yeşı ;;5 y3ş1nden aşağı ve 35 1aşından yuka•ı 
olmamak şarttır. 

Ba vasıfları haiz talipleıin 15- 1 inci Teşrin 942 
Perşembe gününe kadar mektep ş~hadetnamesi resair 
evrakı müsbitelerile birlikte Belediyeye müracaatları 
ilan olunur, 1 = ı 

Tarla ziı~aatı nedir 
ve ne olmalıdır 

Patates ziraatine fazla ehemmiyet 
verm liy!z 

,, Yeıil gdhre" de malc
bulılur . 

Hô.le1ı lca/lanmakta oldu. 
umez Avrupa ıahresi ter

çi gumru laasıletını çoğal
tır' amma nişastayı fle lez· 
zeti azaltır. Bo. tü.brenin 
adı (Sülfat D' Amongakjtır 
Be.her delcara'toltum atılma· 
dan eovel 15-20 kilo t:ıerile· 
bilir. Fı kat ayni tarlaya 
ti.aha eooel h gvan gübresi 
her halde verilmelidir, 

Çynlcü. ba gübre esastır 
Tarlaga verilecek 

Aorup11 tiibr~si bir kaç 
çeşittir' /)utılardan galaız fle 
sadece llir tanHini kullanmak 
%a ~arlı oldağu gibi' kari de 
de;ildir. Meml~lc.eeimir.de 
le.emile tozlarından çıkarılan 
oe adtna Sü.per/os/at denilen 
toz ıibreden de ••rilmelitl.ir. 

a. ıübre patatesin 
biran evvel getiımesi için 
ıaralıJır. EHıeu kemik ve 
bognuz da başlı 6aşına mak· 
llal ıü.6relerdir . 

Patates to.rlası11a kül 
~de f1crilmelinir . 

To• ıüôrder, aFıl11n 
,izıilcrira tJega occlcların 

dibine serpilerek •erilir . 
Ve Bunları• üzerinı 

de lliras toprak atı,dılcian 

sonra yumrular ekilir . 
I ohumlulc olacalc p•ta· 

teslcr fJtrgili •• hıutalıklara 
J11janılciı olmalıdır . 

Hatta patatesin tar/ası 
hile hculo.Lılc.ıı:z v• temfa 
olmalıdır. Tohum patates 
ya, emin adamlardan tedarılc. 
edımeli 'Ve 11alıut, le.endi 
yerimizde ,etiştırdiiimi• 
patateslerin tarlada iken en 
sa ilamlarından i111retlcnmiş 
olanlardan a9rıımalıdır . 

Ekilecek patates en 
fazla •radığı çeıitlerden 

olmalıdır. Daha igisi, her· 
keı kenlli topra;ında tecr•-
6e eçmeU. bır mılctar yerde 
elc.ecıii tüa/ü patateslerden 
hangısi lcola1/ıkl11 oe iNI 
netice gerirs• an• aıırmaiı 
t'C eJtcsi sene o cins palst•
si ekm•lidir . 

Yemeklik patateslilt
den, pişiri/diii •aman 
daiılma11an, Lıızetli olaR 
çeşit/er malcbuld8r, Sarı 
realcli patatesler ti.alı• lezzet. 
iidirler, Renıi heSJGZ fit yu
varlak p11tat•sler ça6ulc. 
ıeliıiJ{er •e f aslaca unlu 
uşastalı o/urlar . 

Ekilecek patatesler 
uf ak o/m11mtılı, yıımar bii· 
gülc.liğünde şiş/cin, tiolıun 
etli g/m11lı oc bütün ekilme· 
lidir' lkige içe 6öliinü, 
parçw ht1.linnde ekilen pata· 
t11ler hastalı;a kolag t•t• -

ltırlar. •e az mahırıl •erir
ler . Böyle olmakla 6era6er 
h•san ııe tohumun azıığm
dan dolagı pattJteslerl ptırfa· 

· lıgaralc ılcmelc. ztırıırtti 
olabellr. O •aman, 'parçal11· 
nan patatesler hemen elcil .. 
memeli, kesile• ger/erin ha
vada lcürrıması için belclell· 

melidir . 
. Bazıları, elcmıdJn 

eavel gamruları ıöztaşılı 
ıaga. batırmak sarelile iliç
larla. Bunun için de JOO 

.. kiltı sada 2 kilo ıöstoıı "'' 
kireci erit mele g11r•lctir. 

Böylece ilaçlanan pa· 
tatesler hastalı;a lcolaı 
tatu/mazlar . 

Şubattan mayısa lca
dar patates elcilcbiJir. Ma· 
mafine kadar er daorantlır
sa olcadar iyidir . 

Ekiliş ve acalc "'la 
cizti usuliledir. Elcil•n gıım· 
ruların tarlada birbirinden 
o/a11 aralı;ı. 'i%giler arasın· 
tla .;~. 9iztinin izerlndelcilcr 
arasında da 3(} santim"en 
aa olınamalı, mıimlcıi1111 

fazla. olmalılnr. Ba hcı116• 
ıöre' 6elıer tlclı:ıra en 11sd1111 
1 Ol kilo tohum titier . 

Tımar namına, yerine 
tire, elc.imtlen sonra topr•· 
;ı tırmıklamak, daha sonra
ları ,apa/amtılc, ıab11ni otları 

almak, bojaz tl.oltlurmalc 
ameliyatı dtJ gaplır . 

T opralct11n g•mrular 
memleketimizde ya •l Ilı ee· 
ga. 6cl ilı t1e gahat lc11sma 
ile ,ılc.arılır .,,. bir lcarartl.an 
751J kilo lc.cdor mash•l 
alınır. J~ibar eılilirse Jtıh• 
/o~ia da alınabilir . 

Bazı meml~lcetl1rde 

patatesi sepd i,inde yctiıti
rirlcr, Bilhassa arasisi dar 
alaıalar içn mlllchul olan hıı 

asal herkesin yapa6ie.e;i 
kol119 ve ıeokli llir iştir. 

Bakın nasıl : 
Sap saman koymtık 

ıçın lcög/ırimistl.e ıa,ılan 
merelcler ıihi f alcat ôunlartlıın 

ti.ah• lc.üırilc. o/mak üsere 
gani a;a, çıı611/cltırda11 

örilmiiş bügülc. bir septt 
harar 111pılır. Bu sepet , 
oturdu;ıımus l'lılerin yanında 

gös öni.Rde 6ır gertl.11, ,a
'aô•klar to/lra;a ,akıl•ralc 
•lda;a ıertie örü.lü.r ,., tıdcta 
gere çılcılmıı dipsis ıepet 
gi6i bir IJiçi.. alır . 

lıte patatıı ziraat/, 
gere çakılı olan b• tip 
sepetin /'inde gapılacakt ır 
Şöglıki : 

Se,~tl tli6inı iir lca
rıı kalınlı;ında t•prolc otı· 
llT •e düz/enir. Banun ıize .. 
rine •e sadece lcenarl•ra 
,atatcsler •kilir , 

' 



6 1. cı teşrin 942 

Açık eksiltme ilanı 
Trabzon Nafia müdürlüğlinden : 

ı- F.kıiltme1e konar. iş (390<>) lira lllahaınmeo keşif be
delli Valdlkeblr knuıaıu Şıslpı:zorı naht1eıl h8kOnıet konafcrnın 
,.ta inşaatı olup açık ekılltme osullyle ve nh\dl fiat esıısı O • 
rllldea ekılltme1ı konauştur. ze 

2- ha 111 ılt eTnk ıuatardır . 
A. • Elulltme tıartaamııl 
B .• Mukavele projeal 

c . Ba1ındırhk itleri eeael ıartaP.mesl·, yapı işleri 
amuml fennl ıaşlnameaı .,, huıull ıartuaae 
D • Seri döprl cıet'fell 
E · KeıU cılYell 
F • R11lm 

lıteklller bu işe alt enıkı Trabıoıı Nafia d l 1 d 
rt~lllrler. . ı res ıı e &l'>· 

8- Pblltmı 21-10-942 çsrıamba 1011n ıaat 15 de Trsb 
soa Nı~lı •llllOrlntn odaaıodı J•pılacaitır. 
942 1- lıtıklllırln 225 lira maTıkkııt teminatları ile birlikte 
~. l ma ı Jıhaa alt Ticaret odııı •eaikruıı .,, en az 3 gOn evel 
ları ~~ ı~rıb~eceklerloe d•lr Vih\J,.ttea alacakları ehliyet •eılkı· 
----"-'-'-'-111-~•ı etmılerl Uan tluour . 1 • 

Yenlyol 

Harunlar 
T raş Biçakları 

Bir tecrübesi kafidir 
Fiati het yerde 

5 kuruştur 
• 

llôn 

~· ti. Ko. i~~I~ 
.Kapah zarf usulü ile sığıreti alınacak 

} . 
Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 

• 

1 
:ıı-

kuruşlur. 

Kepehz rf usnllle 25 ton ııı~ır etl eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli 12500 'lira ilk teminatı 973 lira 60 

.3 - Evsaf Kolordunun bnton goınlzonlarıodn vardır . 
4 - Eksiltmesi 19 ı. leşrln 942 Paurtosl gUoQ saat 10 dedir 
fi - lsteklllerlo belll gQn •e saetta kanunun 3'2. maddesin· 

de tarif edildltl veçblle bazırleyaCtıkları tekllt mektuı larım ek· 
•lltme 11aatlnden bir ıazıt enel Trabıon satmalmu komlıyonuna 
teTdl etmeleri. 600 s -4 

Eksilme ile eşya nakliyatı 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliiinden : 
1 - Açık eksiltmelle 500 ton eşya oakletthllecck tir. 
2 ·- Muhammen bedea 6000 lira ilk temloatı B76 liradır . 
S - Ş.rloııme her glla komls1onda gOı Ule&illr. 
4 - Pllz rlığı 19 1 teşrin 942 pnzartesl gDnU ıaat 10.SO dadır 
5 - Jsteklllerin belli gQo Te aaatta Trabzon satın alma 

komisyonuna mtlrııca&tla i:: 60~ a 4 

Kapalı zarfla sığır eti alınacak 
T rubzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

1 - Kapıılı ZHf ueulo ile 70 Ton Sığar eti eksilt .. efe çıka: 
rılmıştır. 

2 - .Muhammen bedıll 28000 Ura ilk teminatı 2l00 Jlradır. 
3 - Ev11r kolordunun bDtDn ıaroizoolarında Tardır. 
4 - Ekılltme 23 1. teşrin 9'2 Cuma gQoQ aaat ıo SO dndır 
5 - lsteklllerlo belli gln ve sııatta kı:Duoun 32. maddesinde 

tarif edildiği veçbile baıırhyacaldan t'9klif mektuplarını ekıntmı 
aaatıadao bir Hat enel Trabzon ıatıoalma k'>mfayoounı mora· 
cutıım. 603 2 4 

,,, ~DOKTOR ., 

1 Şükrü Göksu ı 
Sinir ve Akıl haatahkları mütehaaaısı 

Uzun sokakta ( Yeniy~l ) Matbaası karşısındaki 

~mıı::ı .. •••h•an~e~s~fo•d•e .. b•as11t•alma•rıan•ı:•n•ıu•s•y•e•a1•eBA•,rl•e•rı• .... ~ 
rsax Kiralık Ev -.., 
1 Knnduı·acılar caddesinde bahçe içindeki 108 1 
~ numaralı Ev kiralikdır . Üskatta beş oda bir salon = 
İD Alt katta 3 odası vardır • Eletrik ve ıu tesisatı I 
1 mükemmeldir . Kiralamak istiyenleriu T. C. Ziraat 1 
~ bankası Trabzon şubesinde koperatif serfisine mu- 1 
~ racaat etmelidir. JI 
.. ~!Z·~Dr&'ZH2Wi'W~ESEi:.•.M'•~:::.iD~El~ 
hissesi "'mulıamme11 lcıg111eli ve bunları temamen kabul etmıı 

• ıd ve 1Ubar olunurlar. ~91 lira 95 kuruı. 
lşha ıayri mtnk•ller a

~a;ıda ya~ılı ~artlar daire· 
ıi11de Alcçaubut lır11 me· 
marla;a odasında 6 ikinci 
te1rin 9<12 cuma ıunü saat 
16 de satılacaktır. 

ı iş bu gayrimeokulna 
ııtluma fartnamesl 8-10 - 942 

tariblndeo llibareo dosya numnra 
lle Akç11bat icra d ı 1 r eıioio 
eı u a y 1 e o n umarasmda 
berkesin ~ördbilmesi için açık 

tır. İIAnda Jaıllı olanlardan f111· 
la malllmat almak isti1eoler 
işbu ı a r l n a m e J • v e 
dosya numaruile memuriyeti· 
ml:ze wuracaat etmelidir. 

6 Tayin edilen zamanda gayri 
ıı.eakul 1lç defa baiırdıktaıı 10nra 
•n çok arlıraııa ihale edillr ancak 
uhrma bedeli muhammen kıymeUn 
) Ozde yetmiı befinl buJmu veya 
qlıı lıteyenln alacaiına ruchaııJ olaa 
.aıtu alacaklılar bulunupta bedel 
bwılaı ın o gayri 1011nkul 11.ı temin 
edllnıiı alcaldarınw mecmuundaa 
la~aya çıkwaua en çok arlıranın 
laablalldll bakı kalmak Ilı.ere arlırma 

10 ııııu daha temdit ve 10 inci gllnll 
hitamı ollll glııü ayni ıaatu 
1•1 ılacak artırmada, bedeJl aalıı iate 
yınl.n aJacaaına rllçhanı olan dlter 
11h.·akhların o ııayri menkul lle temız 
e .. ıJmi!i alacaklarının mecmuundan 
ya çıkmak şarUle, en çok artaraaa 
ıbalıı edilir. Boyle bir bedel elde 
.1dUmes1e lhal' yapılmu. ve aabı 
bedeli doıer. 

2· Artırmaya ıvurAk lçln yu.lı:arıda 
yaz.ılı kıymeUn yüzde yedlbuçnlı 

ıılıhcıllııde pey veya mlııt bir Bankanın 
lem Jal mektubu tevdi edllecekUr(l2') 

il Gayri ıııenkuJ kendlıJne ihale 
ulunan k.imae derhal veya verUe.n 
mtihlet içinde parayı verm:ue ihale 

ILarırı feahoJunarak kendahıclea evveleJI 
yOkııek tekillte bn.luaan klmae arsetmJI 
oldu&a bedelle almağa razı oluna on• 
razı olmaz vey• B· ipotek ııablbl ıUacaklılarla diğer 

e lııkdaı ların ve irUlak bakin eahlp 
leı ıuıo Kayrimenkul tızerindekl hakla 
rını buıusile faiz ve masrafa dair 
olao iddialarını lıibu lllıı tarihinden 
U >ıaren yirnıl gün içinde evrakı 
mllibltelerıle birJ.ikte 111em11ra1etim.I 
ıe ı Udlrmeleri icap eder. akil haJ 
d 11 hakları tapu alclUle ublt olma 
dıkça ıatıv bedelinin paylavmaıındu 
aarlç kalırlar. 

• Gııtterllen gOnde artırmaya 

ııtlıak edenler artırma ••rlnamMinl 
r lı.ıımuş n ltlsnmlu maltlmah almıı 

bulıwma.ua heıııen 7 ,ıtUn ıııttddet 
ilo arlırmaya çıkarılıp en çok.,lırana 
ihale edilir. iki lhaloar .. ıadakl fark 

' ve geçu iiJuler için yüzde 5 den 
ber.ap olucanak faız ve diğer zarar 
• u ayrıca bükme hacet kalmaksıpll 
memurlyeUmizce alıcıda.n lalallolmaar 
madde (183) 
Gayri menkul yukarda gOıterileD 

(i-10·942 tarihinde akçaabat icra meaııır 
Juğu oduında iş bu ililn ve goıted 

ı len artırma ııartnameal tlalreahıde 
ı aatıJncatı Ulu olunur. -...... --
Hane 

z~1tlnUk Vali konağı Qralı;ı 5 Numaralı hane lıiro· 
lıktır, 8 Oda' 2 Sa/011, Terlcoz suyu '1e e/elctiriği tılcmiltlir 

Nuareti giiHI, hügük bir balıçıge maliktir, 
Hoci'kasım Cami Jokalct<1 No 18 hane de lciralılctır. 

Taliplerin •at61111mııa miiroeoatlıPı, 


