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Belediye Seçimi Sayın yurddaş, seve seve ve sevine 
Yaklaşırken il k 

Oluşlar 

Bir Fazilet örneği 

Halk iclar .. inin en mite sevine reyini ku anma için 
kimil ye taraf111 ıekli· 

yam:~ Belediyelerde ıör&- seçim sandığı başma koş . 
Geçen gün Eıkişebir'e 

uğurladığımız İbrahim Ko· 
nuralp 33 yıldır öğretmen· 

dir. 33 Yıl.. dile kolay; bele 
öğretmenlikte • Şehir aınırları içinde .. ---------------------------------..... 

Y•ıayan Yatandaıların, Me· [ Dün akıam C. H. P. Solonunda Parti Müfettişimiz Hilmi Kalacın buzurile \ 
deni Ye mlıterek menfaat- Vilayet, kaza va merkez ocak heyetleri bir toplantı yaparak B l diye mecliıi 
lerine uyıun olarak hareket aza yoklamaıını yapmışlardır. Toplantıyı vilAyet idare heyeti reisi Ali Riza 

Oııu altı yıl önce tanı· 
mıştım. Üç yıl ayni çatı al· 
tında ayni çocuklara birlik· 
te ışık vermeğe çalııtık. Şim • 
di o, buradan ayrıldı; yur· 
dun başka bir bucaiında ça · 
hşacak. Fakat onun öğret· 

eden Belediyeler, kendi ken· 11.ı açtıktan ıonra Parti Müfettişimiz Belcd'ye kanuaları ve Parti proğramanın 
dimizi idare etmenin tetki · belde itlerine Taalluk eden kısımları ve B-lediyecilik ve onun çok mühim vazi· 
lltlanmıt örnekleriaden baı· felerinden ve Partililere t rettüp eden mesuliyet1 rden pek iıahlı olarak bahsetmiş 
ka bir ıey deiildir. Aa talimatname mucibince yoklamaya ge çiJmiştir. 

Bu aebeple eaki bir Da· Yoklamanın açık reyle yapılması ittifkk!a kabul edilmesi üzerine yapılan 
biliye vekilinin millet lı.Gr 1eçim neticesinde isimleri aıağtda yaııh zevat Partimizin namzetleri olarak tes· 

men odasınm bir köıeıinde 
sessiz, gürültüsüz, vazife dü· 
zeltişiııi, temiz ve vakarlı 

yüzün6n ciddi ifadesini ve 
ıonra zil çalar çalmaz be· 
men kalkıp ıınıfa ghliıini 
hiçbir uman unutamıyacağım 

•Gıünden yapbiı bir hitapta: bit t.dilmiı, toplantıya Htlmi Kalaçın güzel sözlerile ve samimi bir bava içinde 
( Belediyeler, Büyiik MH \ nıhayet veriımiştir . 

let Mecliıinin- anasıdır.) ·--------
==~~"-=-"~==-oc. 

dem itti. 
Demoluaıi, Halk hlk8 

•eti Halk blkimiyeti de· 
' " demek oldaiuoa gore, Qou 

'-tın vuıuhile Belediyelere 
İrca etmekteki ıörüşün kıy 
--.tl a..iade durmak li 
zundır. 

Buitln mlkemmel bir ka· 
Duala, ruhuna daha ziyade 
n&fu etmek imklnını bula· 
bildijimiz Belwyelerin, Et 
ki deYirlere aazaran, Cim· 
huriyet devrinde katettikle· 
ri meaafelere bakınc•, T e 
klmiillerindeki imillerin neler· 
den ibaret olduğunu kolay-

~· anlamaktayız. 
Halkın Medeni ve milf 

terek ihtiyacı bahıinde Beledi 
yenin yafandaa ıehrin umran , 

bedii kalkuamaıını üzerine al· 
muı ve aajlık, rahatlık gi · 
bi genit mikyaıta meıai ve 
imkla iıteyea iki aaa iti 
de hedef tutmaıı, rol ve de· 
ieri için bir fikir edinmemi 
ıe yetecektir. 

Belediyenin bütün icraat 
ve faaliyetini g6zden geçir· 
diiimiz zaman, her ıuıaf 
halkı ve topyekOn ıebir ıe 
keaeaini ilgilendiren itlerle 
meıgul o:dupnu göriirDz; 
Hemtehriden aldığını, hem· 
f'ehtiye Yeren bir idare •• 

Her, glln her dakika m6na· 
hbette bulandoiumuz Bele· 
diyeye kartı vazifelerimiz 
az deiildir. lcraatıada, bal
lruı yardımcı rolll deyamlı 
olmak ilzam iıe de, vatu· 
daıların medeni baklann · 
dan biri olan •e ancak dört· 
yalda bir gelen bir ödevleri 
daha vardır;· Belediye aza· 
lannı' yani kendi mümeaiıl· 
lerini seçmek bak Yd vazi· 
feai. 

ArlcHı ,.ıfa 2 d• 
ÇULHA 

1- Bayan Nazire Savaıçı 
2- Sakibe Akbay ,, 
3- M. Muammer Yarımbıyık 
4 Dr. Mehmet İbrahim 
5- Hüseyin Çulha 
6- Mehmet Kitapçı 
7 - Cevdet Akçay 
8 . Zillıtl Enen 
9 _ Haıbi Püraelİm oğlu 

10- Cemil Huluıi Balak 
11- Eczacı Hakkı Sezen 
12 - Mahmut Sunar 
13- Tevfik Yunu11oğiu 
14- Ömer Saruhan 
15- Temel Üner 
16- Zilani Can 
17- Ekrem Ongaa 
18- Osman Sezmen 
19- Seyit Gilndüı 
20- Kenan• Opzlu 
21- lbrabim Sürel 
22- Celil Ômerbat 

A. Hilmi Kalaç 

C.H P. Gireaua bölgesi Müfet 
tiıi Kayseri mebuıu Ahmet 
Hilmi Kalaç Pazar giinkü 
poıta ile Giresundan ıebri· 
mize ielmit, Parti, Belediye 
heyetleri ve doıtları tarafın · 
dan vapurda ve iskelf'de 

kartılanmı•tır. 

Parti M&fettiıimiıia bir 
mi jdet tebrimizde kalacak 
ları laaber aluamıtbr. 

23- Naci Başman 
24- Niyazi Ş hiobat 
25- Yakup Başaran 
26- Mustafa Al mdağ 
27- H ~di D\Jrsun 
28 Z keriya Kefeli 
29 Halıı Nemlı 

30- B.ayan Sabriy~ 
31- B .. kir Sükuti Kulaksız-

oğlu 

3 2- Cemal Karahan 
33- Hüseyin Kardeş 
34- Rnşen Memiı Yazıcı 
35- Hayri Uzun İsmail 
36- Abdullah Barçak 
37 - Ethem Mısırcı 
38- Ali Genç 
39- Haydar Üçüncü 
40 - Yusuf Sezmen 
41- İsmail Müfti oğlu 
42 - Ali Kalkan 

1 43- Rahmi Nemli 
== 

Ihsan Kalabay 

Vıliyetimiz Maarif mü 
dürlüğüoü iki buçuk yıldan 
beri ifa etmekte bulunan de· 
ğerli maarifçilerimizden lb· 
san Kalabay'ın Lüleburgaz 
Kepirtep~ Köy Enstitüsü 
müdiırlüğüne tayin edildiği 
haber alınmıştır. 

44- Hasan Yanlı 
45 Bilal Seyit Özgür 
46- Rahmi Sanım r 
47- Eczaci Hikmet 

48 - İhsan Özsoy 
49 Ahın t Akçay 
50- Macit Saruhan 
51- Murat İşman 
52- Mustafa Odab'aş 

53 Salihattin Mestçi 
54 Şevket Erginay 
55- Ömer ağıroğlu 
56- lbrahim reiı o. lbrahim 
57 - Şükrü Örs 
58 - Saffet Boz 

. Dündar 
GÜNDAY 
Valimiz Salim Ôzdemir 

Gündayın oğlu Üsteğmen 
Miistafa Dündar Glinday 
Pazar günü Erzurum yolile 
Karamandan şehrimize gel 
miştir. 

Yakında DüğJıılerinin 

Şehrimizde yapılacağı haber 
a!ınan genç subayımı~ı hoı· 
larız. 

Çok çah~kandı, göıteriı· 
ten uzaktı. Hiçbir har~ke· 
tinde 33 yıl millete hizmet 
etm lr, yilzJ.,rce genç yetiı· 

tirmiş olmak gururu sezil · 
mez.di. Arasıra eaki talebeıi 
Gazi Antep saylavi Ömer 
Asım Aksoydan mektup alır· 
dı. Bir defasında, bu mektup· 
lardan biri benim elime gel· 
mişti, kendisine verirken: «ho 
cam, size ne mutlu! » de· 
miştim. « Evet, dedi, babti· 
yarım. Bir öjretmenin en b&yilk 
zevki ve öğiincli yetiıtirdik· 
lerini tarafından unutulma· 
mak ve böyle ara ııra ba· 
tırlanmaktan baıka nedir 7 » 

·ve biraz durduktan sonra i
live etti: « Günlük ııkıntı· 

la.rın ağırlığı ancak böyle 
hafifliyor! » 

lbrahim Konuralp'ı Trab · 

zon'da yetiştirdiği gençler 
de elbette unntmıyacaklardtr. 

TUNÇ 

Beledi Bilgiler 
====.,..,...;;..==-=-= 

intihap işleri 
B ledıge meclisinin ne gibi de bulrınduğumuz 1942 yılı Eg

kanuı.i şarllor dahi inde intihap lül ayından itibaren Jördüncd 
ve teşkil olurıocağ nı bütün hem tlefJr'! ;nııhabına girmiı balart•· 
şeriletfn bılmeıi fit: eğrenmest ve yoruz 
dolaqisigle /jel:le ve bd•tltge 8ggün yurdamucan her ıe· 
iılerine c;/aka öt.f rmtsi içtimai hir ve kasabamnla intlhab faal 
ve medeni bir fJa~ife olduğflndan ligeti ayni sur,.tle dtt1am clmtlc. 

t dir. 
sagın hemserıl rlmize intihap Belediye •eclisi asaları, in· 
i"1cri lıakkındcr malümat Derme. 

tihap hakkını haiz he•ıeriler 
yi füzr,mlu ve fagdalı buluyoruz. tarafından dofrudan defraga 

8tll'1dive mtclisf intihap ka. intihap olu11urlıır • 
nunun-.ın tayin ettiği oeçhile her Belediye meclislerine Ha 

Kendisini muhitine S dö•t st.n de bir icra olanur. intlha.hınJa aranın adedi ıehrin 
dir\:.il j~.ı, &>ayın ayrılışı te Brrinci devre intihabı 1930 umamt tahrirdeki nl/pıurea fÖ'e 
e11ür uyandırmııtır. senesinde "e ilcl11çi det1re f,.tiha • ve aıaiulald ıekilde tcıbit olanmr. 

Kıymetli maarif cim ize oı 1934 s n~• · .J. yopılmrflı . Umumi nüfusa 3000 ne lca 

1 - ·L L 19.':18 dar olon Bcledigelerde bcletllgı y~ai vazifeleriııdede baıarı ar
1 
, Uıiincil deore lntı11a11ı J 

dileriı. . 11n11in'dı gopılmııtı. Ştw11li l~iıt· 1 Ark•$1 2 d• 
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lıualan, babnlenn•an tec madılar tıdnl ••en doktoru ken•lılae yıl•ar•ık: O 1 
dt -...il almlıdeld lkteıriad•, 

waaacı, Uurell alıamıı Ne bullluk., - Hoea•. blse kltaptaa 1er 
ntlan11 /ukı kabı •• ? • O uaan, Trstaıoaan en ıo.tır- esberlereUm. Slı lıllr•· ltı.ullaaacajımıı reylerle, Be· 

Batıra, ıca da, Tıtıı dı ela, QalQ DıblUye llOtebumı oııa bat etllils •et11t. ı.cliy .. w dlrt yıl idare ede 
rı•e ı•Wlll uman klrmelln· ( Huan ŞlkrQ Alamet beJl ) Bir H bareketılı kıldı, blu cek halk mlmeaıilleriai uç· 
tlea bir .. , kaJbetmlror. Hltlaıetıa tcmauiH• li1aret dotro dOatlll, ratkundo Ye; mit olacaia. 

Habra ... b.de, ller ln11 ettik. - Blllrtm fapar11111Z, fabt 
18 blıl1tti11 ltlr kanaat nr; Bn· Rab••lll llokler, Mıl ••••· be• rabat tdemlroram. Beal Secime Yerecejimis elıe•· 
••Yamlı bataraları, .Mektep bı· il QrkQttl, arkanadıa da te•l ılıler ve •••il•• t.U•l edecek miyet • e i6ıterecejimiı 
J•tı Askerlik hlJıb rırattror. u etli. •. • allka, Trabzoaammma ya· 

YIHaNaa IOara, blılblrloe - Yanm tlaklkA ı.aç kal· Feraıat •• fılllet Oftlell, rıaki çelıreliade belirecek 
nıtlaıaı tkt ••ktep arkadet•· llJdUD boeuuu kıJbed ... k bu bOJlk hou, TrtblOadaa 18 llzel uerleri baprmak, 
ma, 111 Alkerllk ırbdatmıe Şlmtll telllı.e ıeou. artık me yıl 10arı •Jrılıror, SUlll •eda· m&ıterek ye medeal ihtiyaç· 
koauştıklanaı bir k•lık veri· rak etmeflalı IJI olatakbr dedl ıır aıa•wlıo sldl1or .• ali. n.- ... lanmızı kartılamak b...ıa 

\R•m ••111111 J•taollaa Bu baberl mektebe ıırttık, Ne talebelerlnla, ••arka· 
lbleia birer birer ( Hale ) Setlatllk, Hvladlk.. ütlarıaıa ne mellekllatlarıam nada, Belediye azalanmıı 
ıklaebftl~ı' bult ••ilan Yak' Hoca• taa •ırt baçak 11 llıberl ola11dan. için maddi maae9İ, lmnet 
laraa llth, tatlı caulanllınltlıta- 1atll; ZaU •Dcud11 iakelet laıli· Oa1ı1 11la111etle•ekıblr Yali kayaap olacaktır. 
Dl darıcaDınn •• ıeldl., J1lıt ıl1DldQ1 Akıllı· r •• oaı IOD laOrmetl Hı etmek ÇULHA 

Baaı aon. babralan ean- nHakl ıklar, ılaınllıkl klllflk· blr ..... borca detu.t1t1l7 .__ ____________ '. 

laadlnaık, iki defa 1a11•akbr: lar oolaldı.. Vaalfe•lsl Jlpama.tık. Yıp E k m • k 
• • • Sınıf •tlıpuatll olarak taklanaıa biatle ltlrlal keadlllae 

Sat llt ..... bile, ltuaa tlektora• mllaadt.U• 1ımaa ••••e.Uk, OlalQaQ hotn•t •· Karnelerı· 
Jolda rutlalllp lltl bir lao- prip elini OptllQm ••••• OD• •••etlik, QsQlDJOfll· 
R•a illi• .. rlrken• ODU kir· bu balde aOr•tt• Ye beraber .Afnhfl, en halla bir batın ıMe ., __ t_.. • -w Elde mevcut ekmek kar· 

' .-o -ta bepadl dltl· ill•t•lftlk.. balladı lfl•IHe -kaltlı. lflmlll 
naram.. Arkadaılar be•I uloodı b· Jakaıık,. Glaler ıettltçe llalaa aelerillba &zerinde ıanlı ol· 

Yınlal Me luaaclı, D• hoca ekllJorlardı. Bocamazıa durumu u 1aueak.. daju tibi biriaci tepia ıo· 
WI o .• bakkıaclalk•adllerlae bir terler ( lbllll Hatırat ) marau ,.. nlaa kadar ahacak ekaek 

1'40 ft fani, 18 rıl •••el 10ylı•e1e rahıtam Fakat tnı Rl l1e, 11rl ttuan lçla, b• ille· 
< Yllbek Tloaret •ekteblnla ) ıQrlm uct•ıaı ıımıfb.. te rallJll. makabiliDde lndlam-..aa 
l•ll oat1a alballa ••ılfe alaa o rtuea aoara biti& ar· Hooamı blli affet. devam eclileceil k-... alur 
llapclura ~lr ( luaa ) .ıı.a bah· kldıtlar •Jaklınaıa paraıkları ı Çulha ... br. 
lltaek lltlrona ucu ile 1orcırerık, 11lllh ılrlp --..... ---~== ...... =:ıııım:=o-----~=aom--~ 

Oıtoa ülüı fıllleU,al•dl· çıkblar. Hooa ralaltaaı olm111• Beledi Bilgiler :•t •e ••lml•etl, feraıat ve 1111•··· 
••ııaa De bl~lmlle ıtreo, Nekıhıt ••vrl batlıJDıflL 

:-..::· l'llea, blllmle •llaJID Blller Atnell blrlael llDıhn 1 n t ı• h a p 1-~ l e r ı• 
1 

9 llUUı etlea ltlr ( Hoca ) ı proframını uııun olarat. beup V :tar. .. ,.. K•lnlpa alt bir dıralal katil, keı•l•hııe takip· ofl aalal•k lıtlrer... edl,orduk. mec/iılerl11e 12 • •••ml ,.., ••• 
'fU-. •rlab laepabıl llaarlfe, KeHlalıl eler• Yerdtjlml• 3000 den j()()() ne lcatlir elan 
-...:• e'ıat JetlfUımeıe ltlr ııa aaıfı ılr«lf. DuYBrı ta. beltlelertle hledige meclislerine 
•tam 80llllU •ektebl•llln ta, tata kGntlJe otana. Fe.rıla $000 dın ıolc•rı iter 6ef ,.. 
PGrtı~"..- lllloratanrnada ltlt ıoaterlal bepi•llln ıurla•e d/•• •en ,,,_,.,. "' acr, •••111 

a il uıl'JOlatlıa -ıtkh etrı· ıeldlrcllkten ıonrı: niJ/uıa 5100 ien 10000 ne kador 
.. .:kette bıraktlla lhllJlr - Ne ile mefplıoaaı tledl o/an Nlflel•r'• hehfliı• m4Cli• 

~~~~~~~-I ..,.. W: '-ıka klaaeal ol 1 Dersle cenblaı •erdik lerlnı 5000 'ua ı•luır• lau 6ln 
1 ' kla ... -1-• ••abnak •Om- GOldQ •• llt•• etti; •'/•• 19'• .... ,,,..,.. "' -· ' 

&., ._ - Çok QllllJOrum .• lııJh ıua•rn nO/••• 10000 tle11 2SOOO 
Mı r •••lfe Mllp ol•rıa ca 11rl kıltlık • ne luıtlar ola11 ieldelertle lOOIHJ 
il ,,::a't 98 1tt11Mrhk Ora• - Slı Q~ll•ef lals, bia •e· "•• ı•lcarı /aer 3000 rafJ/•• 1"'1ı 

1 'ilk defa ~aı, M llarumu ile nlerl Jı.pıJOfliL Ilı falaıs Q. iliPeten 6ir aH , .,.,.,,. nf/u .. 
'( ........ ••ilce Ilı~••-." llmmtttı• alblertalL. Dedik. 2SO«J tlen 30000 •• luıtlar elan 

_. ~~I ~illa llf~ ,._.ı. J•klattnk Qöslerl p.rlıdı ,. IODra Ja· heltlelertle 25000 ""'' grılc.ra laır 
...... _,,.,_J- -~· _ 

8 
e.... IOft&aa tardı .• Tekrar ıfrdlli pbl tıkar· heı bin nil/•• .19'• •turd••ltıe• 

M•111Lıa11.~ ~_ C...l JOk •• c;-- •edl•, klm1tn kea, bpıdıa blH dOallt H: 61r •.a, umum niif••• 5000<> tl.n 
~ ~ ... .. ..... - v - Aftrlll oecutıar delll.. 100000 ... lcador olu hlılelenl• 

,._. ~ illa. _ x!!...~ itte lıoaclaa allllll•ıı ıoıel SOOOO "•• g•lcarı laer tOOOO 
ı._:..._ ..__ _ 

81 
_.,.. ....._ bir aDklfaL n•/u IFln ildvelen 61r au, •· 

·""~-11.. -'- ,.~ ~ der, •.n Bir tao umıa dıba bOJl• ••• r&ll/•n 100000 tlera ıuuı 
·~llttlla ~ 99; .,::· aı?- 8oeaa ...ı.,. barkıa JOk oe ıeçtlktea llllft deı8'eılae ol•• IMldeluıfe 100000 tl-.. ı• 

_ ~ar -..ı lle•a•a baflada. Bu lsadarlla lul· /can her .lSOOO ntl/u iflra ..,.,. 
-~ mararak f'J .. eteat (IJ Hoealaım ııaetera 6lr •sa i1tlllaop olnar. _ ( Kek•~• den ... ııerlnl de abJordu 81'1· Bil/.,.• ,,1a,ı .. ıs111 raa/..a 

-. ...... 10.terenk ) un otnadlt ki ffUllsca lo- •tOOO oltlafaıuı fÖ" m•UIİll 
.._ llttor ımaoe •ocalarmllll keallld rl· •ll•tı•p asa ad•" ,. ,.1cı1t1e 

'n..11 .._._ ok HO.lrdJaa'ıa .. c1a baluaarak oolırıa uatlerl· laı••p cıe ıeı61t ol•11•r, 
• '6 lir: ı ıtt1111 ilk 18· al al ... lL Asa atl11ll Nl/u •ıA:ı.rr .._ •= lltktepte bir Bit 11a11t•urorum, ~lı ııo 
ft. ~ lllL llenk ettik Utrlt ,. Gey kaldeleriadea bir 12 JOOI 

Booa..a ....... ,.,.,orda. 4 .'000 5000 

Ba ltHa6a pre Tra6SCNI 
6.letlige mrclisl lçiıe laırnıerilırl· 

•i• ,.,,..,,.. ;J9 ••• 1 " 2' •"•' 
le ptlelc ... lalllay •,_lerl ,,.,.,.,.1c,,,, 

Hemı.,ilıtla heletliı• no6' 
üatllaap el111elul için ........ . 
,.,,. •illi( ,.,,,.,. ,..,. o1 .. . 
lerı luınatlır. Ba ftlrllar '•· 

1 T•rlc ol•11/c 
2 lnlllaap 6af1,...,,,,.,. ewel 

lüluıl ellı aıtlaıt 6erl '9Wetl• 
ilcU1el ellfl•lcle olJ•,.•• flQCl/ı 

Ilı '•"'' .,,,. •• 
J 18 ,.,,,., Mtlr•lı ol .... 

' Afır lt•plı ce•cu•n• a.A 
i'1m o1 ..... .ıc . 

S Hlflcrnalı i•••"•• ..... · ,.. ,,., ........ 
6 Hırııılılc, ılolutlırıalı/c, 

..... ,, .., l•dııial ' .,,,,, ,,,,, 

...1a1111 ....... -'"''"" ...A· 
itim .. ,.. • ..- llsı•tlcr • 

(Slı.Ja altııatla .. , • ..,.ahi 
lu , jo.Nl,,,..ı. , Zflltlder .. 
Pollıt.rl• ••lcert ,,., • .,.,., ~·· 
tllp lral#ltalı• lcan1M••l.r .) 

Beletllı• •eolln• esa ol•· 
Mlmı/c 1~111 tl• ; 

1 T•lc ol•eic 
111r ,...,.. ~Dil• bir da· ElWe tepeılı tahta b•'1•• ~ 
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llltıcAç SA 11RLA 

Pahalılık Karşısında 
... :=:- ••Slllftilt. ylg~/c 
a.Nde dur•• aldı ilendin/ gidiyor. ... belli,:;,~ Offed• ~·rat /t1/a-

~M 3U IUJ 
bulu B~ıÖo. mor 1.5. lıodılc u· 
100. bir •r•1- Zf11Hn11ıı 200. et 
Ocret/ .., odunun ••dec.. aalııl 

llb. Jlb ~ ........... -- .... .. ....,..-. . ... 
, _, iidıaıaaz 111,... pııme. 

' b 

ıımız uy~ u6ansa. Dzerlllden bir 
duman sDtunu rü•ıellyor. her -1•1 
ateı p11 'ı11sma •• 

iyi amma, bu p4haiıi;t fı.111 
ımü ufak ve orta dereceili ...,nur 
/arla 100-1 Si lıuruı gibi -nen 
ücretle çalıı•n reya kızına nlhaıet 
llu dereceyi q~l1•n yu 11111 · 
ne yapıyor. M6ıl geçlniy . Ben 
de bunı merak edlıorum I 

...Jcıı oltlaju• ••.Ilcle üNI ·-· ı. 3 HIJ..e.tı t111U11fll•• ,,..,,_, 
o1 ..... 

' 2S ,.,,,., Mllr•lı o1,,,.l 

S Ttlrlc~ o.tar ,_., el•.M. 
f Yabrıü ıaılı _,,,,. 

tlaıa 6lrlıl• .a1a1cen. o1 ..... al 
7 BeZ.tll,.ıe ait llir ı,tJ 

• .... ili, ... ,.,,,.,.,,, ..,. ..... 
1111111 afili N ,.rllcl ..,.Aal llfi 
cllt•llatl .. '°'91• ., ..... .-

(8 Sll4/a allı11fla a.ı....-. 
alerler , Jantl.,.aZ.r, .. ,,,,,.,, 
pellıler " ahrf ......,,., li-

'•'ipı• a. l11tl1ta, ol••,,.... 
,_., lla,.rua teli• IFlll lltd,,,. 

... ullılerlal• •tltlla flltı11a alı-"1 ________ ,. .,,,.,,,. ... ) 
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Yeniyor 

1-_G_E_N_Ç_L_İK_vE_E_DEBİYAT ~'ot (Eo:_··v __ ve __ K~YLü .._. 

[ Dr. Nur 
--ı .. Çiçekse!,, Tarla. ziraatı nedir 
_J RomıDUidan par91lar... ve ne olmalıdır 

Kafa taırntla bir cilem canli'Jllmıştı: 
Ölümü efkarıumumiye üterlnde çek Türlı.anuı parlak •• lconaıkan ıöderini 

derin bi1 tees$Ür uv11nd1r11n büyük Türk orarlcen bügr11c ve mahaun balcıılı ilci 
mCtefekkirl Dr. Riza Nur' un bugün bir yeıil göziln, meHf.leri yatarak karımna 
~iirin sayff;/arımıza almakla iktifa ediyotu%. dilcilJi;ini, ve bu gözlertlelci da111laların 

Bu şiir , onu hila tammıyanlara güzel bir ilham dagarcıııncla 11e müthiş , ne ani•· 
misal olacaktır: tılma• aldı/er 1 fırtın.olar ılo;uraco!lfll 

hiı eJigordu ••• 
Türle yaratıldıAım en dAündüAüm şey. s " k ı N il :t • • • , onu11 a gine üaülece t • • 
Türklük ~Utunduğum, öğündüğüm şey. · Eıkilere dönmılc ona biı gıtın laaır•I, 

*• • bir •ıfı11 oicdan azabına mal olugortl• .• 

Ben Türlce aş/C1md11n aklımı yitirdim , ...... lçi11de 6ir fırtrna baılıgor. 
P.tra. mevki, sıhhat. can. rahat. eğlence: Kafaıın"elci{er bir lragol haliteıi lı•litt· 
Kıgmetli ne varsa hasılı alemce . "' bir ôiriH lcarıııgor • Bir •faltrı, bir 

lcagnaıma, bir titreme oluyor .. Ona, kof. 
Zeki. ilim, sevda gibi bence yiice ' lamu •çaralc , kof ası11d• bir birini um• 
Ona verdim bütün. kendimi bitirdim · ;e çaltı•n bu ketlın hayallerini 1 umra/c. 

Gördüm •intlan. ıürgün beli nice nice, lııan babasını 11eJen lıatırlamıılı ? "' 
Hagat oldu bana ,ekilmez işkence· nıtlen. babaıının iılcelete dönen lcolların 

Yasadım yine onun yüsünden. 
Yandım: ateşim onun Ö•üntlen . 

Kendim için değil iunl•rm hiç biri. 
Türk için yanmıştır bağnmm her yeri. 

Bunu ben ıeverek yaptım. 
Ne yaoım ? Türklü~e ta,tım ..• 

Dünyaya doymuıum kana kana. 
Para. ha111t ve her ser vız bana. 

Bir şeg beni eğlemez. 
Böıle •dam neglemeı: ? I 

Side Türk için ölmektir here~lm, 
Onun •ğrunda kesilsin nefesim. 

Böyle gı!lsin ecel . •. 

Buıd11n gidince gökte güneşim . 
Orda da 1 üıkü sevmektir işim •. . 

. . . . . . . 
. •.. Sabahın ıeıilimıi agJınlı • 

fında, Haniınıllerinin ve at•ıglllerlni11 

/colc•ıa.a iano 1alcın bir bir tltut ıaga. 
ralc korlcmatlan ıe,mi"eri düıünılgorı:m. 
Kocaman', da oe kara ıeslıJ lcusrıları11 
neı' e zılczalcları çizerek Jo/a,trğı gılin-
eilcli ve altın ıüneili kırlar . Buradaki 
günelf n lıaılca ıııfı , burada/el ruz/carın 
baılcıı lıiçl .. i, buraJald yeıilin bile bam· 
baıka bir kok.rısu oldul•na lcalafıma 
f111IJıga11 • Erik "' kaııi çiçe/cleri11i11 
Y"lilin io/ca1a11a , ıüneıin tatlı baıgın 
ıııjına karıı•rök ıoraltıfı Jıagal maeiH· 
ıinı inanan birinin Jıoıalı •.• 

Tahassüs 

.•••••• Bu tabiat tle/coru içinde 
on•n maırur vt lıaki• lc•raluıa11a Hlcisi 
lcadar aetlen isyan edemi1oram ? 7 •. 
Bunları netlın gHıyoram? Bunları 6and 
1Htlıra11 , ıenin tleJill11 gibi , lııı •ı•I~ 
tdiat klıei111I• lı11/alartla garottııı ha 
'"' mael~cıi •I ? , ..... 

- Bir Seabıhır akıa•ı•daa -

Her ıeyde bir elem her kal11te hüzün. 
fbrahim Şenderin 

Kitaplar ve Mecmua 
Haberleri 

lf ltı•ml11 iclenen gölgeler üzgün : 
Herse• bir aılayıı her baltıı süzgün. 
Her ••pıalt bir h11•11• ıiirl gl•ler. 

Tanrıbağ: Ürperir de1lntlen o dertli kaval, 
Şeklolur batıda bir ince ha,al. Dr. Rı~a Nar'un ölümi tlologuiıle 

lcapa11•n • Ta11rı"•l • mecmuaıını ate,li 
Türlcfülerimi stlen Nilıal Atııs çılc arta. 
calctır. AJ•ıs ıimtli, mecmuanın huır. 

Oarup tül içinde bulııtlar alal • .. 
811hçemtle ağllyor dilsiz nergisler. 

l HO.arev Uılu lıfıg/e ,,.eıf!!.._dar. - tG 

Ekmek Karneleri 

hakkında ilôn 
Belediye Riyasetinden: 

Elde m«•c•I elemek 

lc•rll11rıı11n aHrleri11de gazı · 

lı oltlai• i••r• llirinciıe,rin 
942 allıaıeline icatlar kulla· 

"''"'•l•rı .. d•vam e/unaca;ı 
il•n ol•n•1 . 

YENIYOLI 
Haftada iki defa 1 

Salı, Cuma &inleri çıkar ı 
Umumi Hfrl7ab idare ede• 

Bekir Slktti Kalakuzojl11 

Yıllığı ( 550) 
Altı aylalı 300 kuruttur. 

R...ı ilblarıa aabra ı 
5 kunlftur 

Gana ı~çen sayılar 
25 kuruıtur 

lıaa •tıaderecatındaa 
••ıullJıt kabul edllmıı 

0.11 edll••r•• Jualar 
.... etlllm .. 

KÖY DOKTORU 

Yemeklerden olan zehirlenmeler 
Kalaysız kaplarda yemek pişirmemeli; 

bayat yemekleri yememeli. 
1<alagsız b11k11 icaplarda pişirilen yemekleri ,emele· 

lı bazı zehiı lenme vak'alorı olur. Hatta bana (bal<1r ça/ .. 
dı) derler. Onun için bak1r kapları •ık sık kalay/atma
lıyız. Baz11n kaplar kalaglı olmasına rağmen yedliimiz 
yemekl~rle •ehirlenme olabil/r. Buda bayat 1emelcleri 
yeclitJimiz •am11nl11rda görülür. 

Yeme/eler baıatlaymc11 bir takım mikroplar ürerler 
Bozul111uı et. pegnir. pastırma, sucuk veyahutta ionser
releıin yenmesinde Botülizm denen bir zehirlenme has 
talııı görülür. Bu ,emeklertkn olan zehirlenmeler daha 
ziyade yaz a1l11rınd11 görülür. 

Yemeklerle ve mide yolule hasıl olan bütün se· 
hiılenmelerde ilk 1111111c11iımız iş hast11nrn boğazma bir 
tüy reyahut parmak sokarak kustarmakt11. 

1fyt1ç1ı bol su. goğurt r~ yumurta akı içiıtmeli. Ve 
sonra tekrar tekıar kusturmalıJır. eğer bir müshil alma 
sı lı116ilse bir müshil vermelitlir. 

R. Fethi 

Sathk hane · 
T•• a ,.,me eılci tigatr• ıolc.olc 16 Noüıt lcatt• a,otla 

iir ıalo11 .bir indice•. ali icatta ilci oda bir ıalo11. glnealtı 
icatta ilci 6otlrum. taı döııme 'afili ile iir kornalı hama 
1111 miiıtemll ilr hap K•rıir hrınenin ıi' lal11eJ11 bir laiı
#11 ıel/ı/clır. Belıbeıerı Ttrıl Kı .. ı Kıla llJlllWCG•f • 

Soya fasulyesinin faydaları 
Sogs çok bereketli oe 

memldetimis için çele fag· 
dalı bir mahsuitlir. Banu 
en ,.k ,ı,..[i/er yıtiıtirirler. 

Çü.niikii onun tiirlri yemek
lerini yaparlar. OnJan çı

lcardıkları sütü, gağı ot 
peyniri de yerler. Fakat 
memlelcetimisde Hlcitlenherl 
Of ve Sürme11e taarf ların· 
da getiıtirilen il• malual 
anda/c hag110:11/ara yediril· 
melcte "'Y" ga/nıs 6aıına 
galaut mııirla lcarııılc. olarak 
dejirmentle öjültlütten son. 
ra lcııı11lsıiırlar• ••ril,,.elc.
tedlr. 

Btızı lc4glerimiztl11 güz 
kilo mııır anana heı altı 

lcil• seg• unu lc11tılaralc ele· 
mele. ya/lılır. Bazı gerleıde 
de ıoga taneleri lcatf'e gi· 
bi lcdvrularalc içilir. Fakat 
ıoganan gemelc gapılmaıı 
6i/inmez, 

Soıa f aııı/gesl d oe gaj 
kadar lcuvoetlidir, Uyle lci 
gedi;lmtz mısırdan lahana
tlrın lcabakt11n hatta /aıal· 
yadan bile daha 6eıltgici 
fle d11.lıa Jejerlitlir. Bil •a
lcımtl11n 6JllıaHa mem/elıeti 
mi• ici11 6•lanmaz ilr 111· 
metl/r, t1e o galnıl hafl•an· 
ların dıjil daha sigatle in· 
sanların ·gigıcejitlir. 

Sogarun tohrımları çele 
ı•ilıtlır. Avrupalılar bun. 
lardan terega;ı ıibı 6i1 
ga; ,ılcarırlar cıe 6una ge
melclerde lcıı//anırla. Beı ki
le sog•tlan bir lcilo !l•i 'ı· 
lr.arıTlar. Belki iıittinia. Mar. 
ıari11 tlige ~rııda •atılan 
y•iın 11ası llııtlıır. 

Y•i ,,Jcırılılılctan ıonr• 
ıeri lc•lan po.aga i••P• 
tlerier lci, 6a da ı•k Jı;er• 
lidir. Bunlar tlt!ğir111entl11 
öiiitüliir, un haline ıetirilir. 
llr.i kilo buğtlag flega mısır 
•n~na bir lt.i!o so,a una k•· 
tılaralc. elcmelc gopıllr. Daha 
/az/• .. neeselii garıgarıga 
lcatılırıa 611ntian fÜY.e/ lıa· 
mu1 i,leri tetlılar pasta 
mtılıerna "' biılcüitler 6ile 
gapıla6i/ir. Çoc11k/ar ififl 
,arşıda satılan un/arın ça
;u bunlard.:;nJ.ır. Bıı anlar· 
d•n ayrıca lıagf1an geml "e 
hatta galcacak olarak tla 
iıtif ade edilir. 

Sogada• çılcarıl•n gai· 
tlan 1Jiıerin, •ernilc ioya 
cilti, saban, ıtılcıs, muşam6a 
lcajıt münelclcep lastik ıibi 
,ışitli şeyler tle gopılır. 

Soyanın taneleri yeme/c. 
Jik "e çoıialılc elara'lc fJI· 

ga lccwral•ralc lc•h•ege lca
rııtırılar alcda lculla111/ır. 
Çinliler taneleadr;n ıdt ~·· 
lca.rıtl•r. ŞögJ11lci: 11/cin b•n· 
l•rı öiitir/tr, •11 ı•pırlar. 

Blr kilo una ıelcia leli• •• 
le.atarlar. lcarışlı11r/ar. 11 
tlalıilca icatlar ateıte .. ,. 
natırlar. Sen1• ateıten in· 
Jifip siiserler. ıüttini •lır
lar. Ba süt içile6llir. •••1111 
içine bira• ıelcer, saıam ga· 
ğı lcatı/ır, ıodaıı •e lll•ıı· 
da atı/ırııı inek ııilj lc11tlar 
/l~netli ve /cuu•etli iir ıjt 
olu~. 

B• ııitin iı ine •irice ee
ga taı: lcatıp lı•tıl•ıtırmalc 
s•retile de peynir ga11ılı1. 
Çinliler hana (lcenellcıis et) 
derler o! et veri111 h11• 
yerler. Çinlcıi lc•••ıtll fi• 
6esiıgiciılir. 

S•ganın gaş icara Hflı 
ıamanı ve tıgrıca poıa11 

bıığdag •e arpa samanından 
daha kuflodlltlir. Haı•an· 
lar bıınl11.rla dalıa igl ieı
lenirle1. •ol "' ga;lı ıüt 
cıerirler. 

Ba dıierli mahı•l g•I· 
nıs htıg•onl•r• 11e inı•ola· 
ra de;il. a•ni zama•d11 tep· 
rai• da kuvvet verir. Top
r•lclarımı• hanca samanda• 
INri §tıpılan mııı• alra•lı 
giaintlen gıp1anmııtır. /Jo/. 
cıı ıahre/enmetliii için f •· 
lcirltşmiıtir. •z 11111/ııal ve· 
rir/er, Bana lcerşı g•pılacalc 
şey toprakları fü6releme/c 

'" mısır ziraatı '"'•• •n•n 
ı•nıiaıınJa nöiıtltı•e mi· 
nasip 6ir lıaılc• air11at ,a,. 

maldır. A11calc bögle iir si· 
raat gapmalıgıs /el topra;ı
mızı gormoıın, lıte ,.,,, 
f aııılgeı/.. Dejl/ to11r•I• 
ıormalc, 6ll•lılı 6Hle•e/c 
lc•f1fleti11I laalzJir. Çıialci 
6aun /röleleri ıürür t•pr•lc 
icin igi 6ir lcur•et olur. 

işte iıı lcılnaetli maluıı
lrin igililc/eti 6ıınlaulır. 

Ba ne/Jat memlelceti111iz. 
de iyi yetiıir. laaıt•lıja lıo· 
/ag l•talmas. 6erelcetliJir. 
12u kilo adi f asalıe alınan 
6ir tarladıın 290 kile ıegrı 
elde edilmiştir. 

Soga ,eşit ,eıittl1: ,. 
tes 11ıtiıir ıe•a ıe' Tu ıe· 
tiıen/ar lli•ıtosla 6içi/iTSe 
de ,,, getiteRler lcatL.r ••· 
rimli o/medar. 

Geç •etiıul•r m•lcll•I· 
dıır. Bunları". t11nılerl ı• 
i1i fltg• afalctır lrileri11 Tin· 
ıl u.rıdır Uf aklar k•rtı ıl· 
be/elidir /Ju•lar magııın ltaf· 
tasında elci/irse ille teırinia 
ortalcrın"4 lı.em•le ııllrl•'· 

Banlartlan 6.şlca iir tlt1 
sigala renkli ıogaler fHITSll· 

tla ıcıtılta malcb•l dıilller
tllr. 

Soıa f Hrılıtsl tn••l•· 
lcetlmi•in laer tora/111tl• g•· 
ttıeiillr. Yeteılıl topr•lı ••· 

Arkuı ~ tlı · 

• 
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Soya fasılyasının faydaları 
gaı ve ,ole yapış/can, ıslak 
vı a;ır o/masr11 Hafif oe 
lcunalu to,raklar iyi gelir. 
Ancaft agnl tarlaya istiiste 
ilci ıetıe elcil11tıme/idir .• F aı
le m:ıluıı/ a/ubilmelc için so. 
gamn tarlasına ahır ıüb
reıl ııırmıkle oeya ko§Ult 
gatırr.ttılcl• lc•oeetlentlirmek 
mi,.asiptir. 

Saga ilci türl~ ekilir: ya 
tuloia 6ir baçalc lcarıı arn
/tlt.la ~iaıiler oçılır bvnların 
ünrine yine bir buçulc ka. 
rışt• l.ir ,. 3-4 tane " to
hum bir araya bırr/cı/ır. 

Yala•t patat1ı elcilirmiı 
iibi '1irer Aıuçuk kanı ara. 
lılcla oealclar a~ılır içlerine 
,, ~-1 tane" loluım 6ir a
rado. bırakılır. 

Ekilen toltumlan ilci par
md: icatlar toprakla örtmek 
14ıundır. Beher de/cara 6-7 
lıUo t•lıana lcaflcir. 

Buı lcöglerde ıogayı 
murr elcerm/ı tihi tarlaya 

el ile sa ;ma/c adedi 'Ourdır. 
Fakat bu tloğru Heğildir. 
Çünki sık olu•. Sık bügü· 
yen fidanlar zagıf lcalır, az 
mahsul verir. 

Soyayı bazı yerlerde mı· 
ıırla karışık elcerle ... Bere· 
ketli mahsul almak istigen
ler galnıı elemelidir/er. 

Yetişen Jitianların. biraz 
boy/anınca dihleri doldurü 
ı.,. 

Gize doğru taneler /cart 
/aşır. kögu bir rtnk alırlar 
O zaman soga orakfo. biçi 
lir. Ancak biçilen soyanın 
kök/erini tar/adan dııarı cı. 
karıp ıetirmek ıanlı1tır. 
Bunlar her lıalde yerinde 
kalmalı '1e çıirümelidir ki 
telcralc kavvet/ensm. Ancak 
soganın igi bir gührt: ola. 

bilmesi iç;,, ( Radicin; diye 
satılan iltiıtan bir milctar 
trır/!Ja f1erilmesi vegahut e 
kerken toluımlalc soyanın 
ianunla ilaçlanması talımtlr. 

Pazarlıkla sahil yolunun 

inşaat eksiltmesi 
Vil&yet daimi encümenir•den : 

Rize s~6tı:~0~::u~,~~~~O~~jmeğe ."o?ul~n Trabzon 
Araklı ile /{, d 4 x. ı14 ıncı kılometreleri 
klSrnıwm ye:::ener:,:~ası 7 ~~.30 metre/ık SU baıar IOS/l 

kılı11aa (14074) lira (75)v~ ın$a,sma ai~ Nafıaca tanzim 
ve 249D sa ılı k ur.uş _uk keşıf bedeli üzerinden 
9 -94'" t !hi ..ı anu~~n 40 mcı maddesine te~fikan 2J. 

.:: •fi nuen ıtıbaren p · · · ..1 

elcsiltmeğe k n · 1~ a~ ıçmue ve pazarlıkla 
•e o/ı 7 5 o ulmuştur. f steklilerın vesaik/erile birlikte 
cncü~~ne :~vakkatl temin•t veya banka mektuplariyle 

_ uracaat arı ilin olunur. 

---:---------------
Belediye Meclisi A.;a 

Seçımi Günleri 
Belediye lntih E 
8 '" ap ncUmeninden · 

tıtr ı~ucl lJe lallbabuı11a b\r ısua • 
•un ü ~ ' 1"••aaı mn11akull 0 ede icruı mnü11ebetile reylerin 
lçlıı Jtd~ ~•clclealoe lııtlnıde~ ~Q\llledllhıden BelediJ• kanunu
..Sllaılt aı: • lllQblet verH1111, e tdln Meclish ce re1 aluım111 

1--ı 8~,laclın: ve vııa) et llJakı Dı!Dcedı laEdik 

l•llbıba baıı::' teırlo .942 Perıetnb 
2- latıtıa trak, Jtülnct ınoa aı:t ı~nao ıaat Q dan itibaren 

rerltrla •tcıt ••oclıtuaıo bthıdlJe M 16 kadar devam edeceği 
3- RtJle:l~tl:~ıllda ıluııcıtı. IC\iel Odıaıoa ko11uhırak, 

rllauıal•ıı lçl l•Jlıklı ııluımaı 
J n. ı lt karı ki . -ı Blrtnel teıttn 942 tı ı~a meydan le· 
2-ı Perş~aıbe llloQ l k 
3-J " " Cuma ı enderpata le kemerk&ya 
4 - 4 " '' Cumıırteıı '' ~öınlekçl •e Gıtzlpaşa 

•• " Pı '' ı enıcuaıe • 
zar C • oaıtepa Çırtu 

S-5 '' Unıburı1et l ' 
,, • ı m e t paşa, 

t-6 " Pıııııteaı H 
7-7 •• " Salı ,, ~ehçeclk, Pıııarkr p~zırbıay 

'' ç ·• F.ııklhtı E Mbtılalplırloı~' •rtatrıbı ·• Yıl ~r, rdotdu 
•luour. re1 '''llltte 1 ı. Vakmeydan 

Ke melerı •arın h 
----- 1 • alka ııao 

HARuNLA··R--

( Sahn Alma Ko~~~2..'lu ilanı~ 
H ık . d Kopalı zarf usulü ile sığıreti alınacak 

a e V 1 n e Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 
• ı - Kap hıarf usaUle 25 toa ııtır eti eksiltmeye konmuştur. 
1 n g ·, ı ·ı z C e 2 - Muhaaımen bedeli 12500 lira ilk teminatı 973 Ura 50 

kuruştur. 

.3 - Evsaf Kolordunun bntnn gaı gfzonltırıoda vardır. 
dersi veriliyor 4 - Ek&lltmest 19 1. leşrin 9~2 Paııırtesl gOnQ SR8t 10 dedir 

~ - lst~klileı'in belli gon •e santtn konunun 3'l . maddesin· 
de tarif edildiği veçhlle haıırJayıcakları teklit mektuplanaı ek· Halkevi reisliğinden: 

1 - Halkevimiz biç bil
miyenler için bir " İngilizce 
Lisan kursu 

11 
açmıştır. 

2 _ Derslar 2 _.. Birinci 
Tefrin, 1942 tarihinde baş 
lıyacak ve haftanın Pazart~· 
si, Çarşamba, Cuma günle
ri saat 17-18 arasında ve· 
rilecektir. 

3 _ Bu kurau değerli 

İoğilizce öğretmenimiz Ce· 
mal enis idare edecektir. 

4- Kursa devam edecek 
lcrin kitapları parasız temin 
edilecektir. 

5 _ Bu kurslara devam 
etmek isteyenler her gün 
Halkevi katipliğine muraca

talc isimlerini yazdırmalıdırlar 

ilan 
Akçaabat lora memurlotundan 

Haldando& i.oylü Abınet Can 
erdeme SOO liraya borçlu ayni 
köy.ten Şakir kı:ı:ı Hiieoiyenia bts 
borcuauo temini için o kö>•de va· 
ki tııpunun r~~riniovvel 340 tarih 
ve 68 num1raaıııda kayıtlı şırkan 

lpşir otlu Mcbmet Ali tarlaaı 

ıarben lbrahim oflu Ahmet ye· 
timleri tarJe11 şimalen dore cenu
ben lbrabim oR"lu Ahmet verese 
l•ri tarhı.sile m ıı bdut bırlcnın 4 biue 
de ı lliaseıi beş hisse itibarıle a r his 
ıeai ve üç hine itıbarile bir hıa 
ıosi muhamm~o kiymeti 167 kuru§. 

Tııpunun uyoi tarill ve 6~ 
aumoraaında kayıtlı şorknn tar:kı 
asa gıarbea Ömer 02ıu molla Ab 
met tarlııaı ve şimılen &•"allı ot· 
lu Sait hırJaaı vo C&DubeD Saka 
zısde Hıfua Yunuı efacıdi tarlası 

le mahdut 12 sak zeytini bulunan 
bu tarlanın ili biuıdı bir hiasesi 
beı bi•l8 Uibıtrile bir biuııi üç 
bi11e itibarile bir bl11e1i, Mubım 

meQ kıymeti 3H k•n•ı· 
Yine Tapuauo ~yni tarih ve 

62 nunarasıadı kayıtla şarkan sa 
ka zade lımıil a~a vereaeleri tar· 

1111 garben Ömer otlu O .ııer vo 
rHeaı tarlası şimnlcn beşli o~lu 
Bılil voreıelerı tarJaaı ceauben 
tııriki am ile m hdut larlıının 7 

bisaede 1 hiııt>si 3 4isse itibariy 
le 1 bisıeıi muhammoo lı:iycoetl 

716 i.uruı. 
Yiae Tapur.ucı ayoi tarıb ve 

~6 lllılcoarasıada kayıtli şarkan 

Beıli oğul'ıırı kerimeai lı:ızı ve 
.B idatlı otlu Mehmcdin Batdatlı 
o~lu Mustafatlan aldı2i tarla ve 
Batdatlı 02lu Mııbmut vereseleri 
Mevlut tarlası ve Batdath o~lu 
Ali Can ve Cevahir hanım tarla· 
81 rarben BU evleği şimaleD aaİ.a• 

zade lımail vereıeleri ocnubıo ta 
rıki am ve bazen su evlef i ıle 

mahdut aıOfrcz tarlanın 2SO ,on 
hiuedc 4287 hiıısesi muhammen 
kıymeti 925 kuruı. 

ıiltme saatinden bir 1aat evvel Trabzon s;tıoalmu komlııyonuos 
tevdi etmeleri. 600 1-4 

Eksilme ile eşya nakliyatı 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliiinden: 
ı - Açık eksllt!Jleile 500 ton eşya nıklettlıllecektlr. · 
2 ·- Muhammen bedeli 6000 Jlra ilk teminatı a7G liradır. 
a - Şıtrtoame her gQa komiıyoodrı eörOlebillr. 
4 - Pazarlı~ı 19 ı. teşrin !142 pazartesi glloO saat ıo.ao dadır 
5 - lsteklllerln belli ıun H saetta Trabzon s tm alm• 

komisyonuoı mllracaatlı ;:: ~60'j ı 4 

Pazarlıkla eşya nakhyati 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

ı - Pazarlıklı oOS9 kllo m12hteıır Jerlere eşya· nakltttlri· 
lecektlr 

2 - Teltarrur ıdecek flat Ozerir.deo yüzde 15 teminat ah· 
nacaktır. 

3 - Ev11af kolordunun ,bOtllo gıırolzoolarıoda vardır. 
4 - Pazarlığı 30 Eylal 9i2 Çarşamba gUııQ 11nt ıo.ao dadır 
5 - lstektllerln belli gQn ve saatta Tra'Dıon satınelmıı k<J· 

mfıyoouna mQrnc~ntları. 693 -
iP DÖKT'öR ., r Şükrü -Göksu a 
~ Sinir ve Akıl haıtahkJ2rı müteh2BB1sı 1 1 Uzun sokakta ( Yenircıl ) Matbaası kerşısıodeki 
il haneı:ılnda tıastalıırını muııyene eder. ~ 
lllııı.181WllElm::IHF&'~~iill!!*!lii!:liiilı::llW••RFE:aEE~: .... ::mı1&rım: .. 1m; .... ~ 

Yiıı.e tapunun ayoi tarih ve ' mlze murocant atmelidlr. 
61 numarasında kayıtlı şaı kan 2. Artırmaya lşUrnk lçln yukarıd• 
Bağdnth oğlu Ali Canın Ahmet yaıılı kıymetın )'11.r:de yedJbuçuk 
ten aldıl\J tıırle g.ııpeo İbrahim nl ıtJeUodo pey veya mllJt bir BankanıJI 6 

l earı ıat mektuba tevdi odllecekt1r(l24) 
oğlu Abmct vereıeleri tarluı ve 8- ipotek sahibi aJacakhlarla diğer 
şimalen ve cenubeo tııriki a.m ile •IAkdıu farın ve lrUfak hakkı aahlP 
mabdut tarlanın 7 hiuedo bir leı ıoıo gayrimenkul Uı:erlndekt hatı-
bi11cıi J hisse itibarile 1 hi11eai rını hoıuıılle faiz ve maırafa dair 
Muommcn kıymeti 950 kuı uş olau J.JdlaJarını l~bıı llln tarihinden 

it · ~aren yirmi l!'tlo içinde evrakı 
Yine Tapunun aynı tarih 65 rnUsbJtelerUe birlikte memnriyeunıt 

nuıııaraıında kayıtlı şarkaa yol ae l lldlrmeJerl icap eder. akli b•I 
garİ:>en yol ,ımalen Bağdatlı 02lu de hakları lapu elcllllı sabit olın• 
Mustafe tarlası ceouben Ömer Of· dık~o •atış bedelinin paylıtşmaaınd•" 

aarlı; kalırlar. hı Ö111or tarl .. ıle malıdut tarJaıııa 
Ci biıacde 1 llisaeııi 3 hiaee itiba. 4 Gllllerlleo gtınde arhrmay• 

ı11tiıak edenler artırmıt ıartname.ıo.I 
rile bir hi11esi muham ae• ltıyme· okumuş ve l11zumlu malilmatı aJııııf 
ti 16 lira 60 kuruş. ve bunları temameo kabul etıalf 

Yine Tabunun wyni tarih 63 ıd ve iUbır olunurlar. 

uumarasında kayıtlı ıarltaa Kat 5 Tayin edilen zamanda gayri 
ve Ömer 02lu Ömer vareıelıri 11;eokul 11ç dela baiırdıklan ıonr• 

H • n tok artırıua ihale edilir aneak tıılaıı garben l:hığdatlı otlu •-. 
ulırma bedeli ruuhammon kıymeUn 

oı Temelin 1'cvfiktcn aldıtı tarlı )ll!da yetmiş beşinJ bulmu ny• 
şimalen Korko otlu H cu:.ıa iiü- ~tıt Jelıyenln alacağına ruehanl oi,. 
acyia yctlmlerındeo aldıtı tarla dl4er alacaklılar bulwıupta bedel 

bunlaıın o gayri menkul Ue temi• 
c nuben yel ile mnhıjut tarlaaın edilmiş alcaklarıoın meemuuncU11 
7 hissede 1 hissesi 3 bi11e itib•· faz.laya çıkmazsa en çok artıraJ11ıı 
rile 1 hi11 ıi Muhammen kl1mıti laabhlldQ bakı kalmak Qzere artırıo• 
716 kuruş. 10 giln daha tenıdll ve ıo inci gfinO 

Yine tapunun ayni tarih ve hitamı oı.a glhıil ayol saııtl' 
60 numoruınJa knyıtli ıarkın 111rılıcıık artırmoda, bedeli ~atı' iıtıl 
Betli oğlu Bilal vercaeleri tarla!l yen\ıı alacağına rtıçhanı olan diğet 

O l alıı.•aklıların o gayri menkul Ue teıı:ıl' f&rben kırııD fİmalen ıner otu • eJIJmiş alacaklarının mecmııoodaO 
lan Rasim ve Ş~k.ir biısedarlarınıo yn tıkmalı: şarUle, en çok artıran• 
örııer oğlu ömerden aldıkları tar· lbaJe edlllr. 81lyJe bir bedel eJdll 

la cenuben lbrablm o~Ju Hi!teyin 4dlJmesae lbaJ., yapılma:. ve .. tıf 
vcreaclerl tarlnıile mobdut tarla bedell daşer. 

6 Gayri menkul keodiline ıbal• oın 7 hisıeee bir hiueai 3 biaae 
uJwıan kimse derhal veya ,·eril•• itibıırile bir bisseıi muhammea I• 

61 L ml1h1et içinde parayı verınzae lb• _., kıymeti 41 lira aur•ş ,ı..-
lı:ararı feaboloııarak kendııJndan eY'. lşbu rayri m~nkuller aıa~ıda uıılf 
ytılıeek leklllle btılnnan kimse arze • 

yn;ıla şaetlıır dııiaeıinde Akçaa· oJduAu bodelle aJmığa razı olursa oı> 
bat icao memurluğu od11ında 17. r a s ı o J m a z v e Y : 
11·942 tıırihine mü .. dif :lali ıüoü bıılunmazaa hemen 7 glln mll.dd• 
11at 16 da ııııtılncaktır, ile arhrwaya çıkarılıp en çokartıraJI; 

1 lş bu gayrlıuenkulUD ihale edilir. iki lhalearaııındaki tar 

Traş Bıçakları 
Bütün T roş bıçakl 

T onesi Her y~~ından üstünd(ir 
a· ' 5 Kurustur 

Yıoe Tapunun &jDİ tarih ve 
67 aumarıııında kayıtlı ıaı kan lb
rahim otla Mehmet vereseleri tar 
lası garben uıuo Süleyman o2'lu 
Devriı vereseleri tarla11 şimalen 
ıu barkı ctnuben tariki am ve 
bu.an Ömer otuları tarlaıııle mıh· 
dut tarlanın 230400 hi11ede 4~87 
bi11ui muhammen kıymeti 741 
kuruı. 

arl•rma "&rtnamesi 9-J O - 942 ve ııeç•n gUuler lçuı ytızde u dr:~ 
• " b.eHp olucanak faiz ve diğer U .. ı> 

carihiııden ltlbareo 942 281numara ı,r ayrıcahOkme hacet kaJmakıu•ı, 
ile Akçaabat icra d 8 1 r esinin memurlyetimiı:c. alıcıdan tahıülolall• 
m u n y 1 e n numarasında madde 088, 
berkesin gör~bllmesl l~in açık rııeo 

lr Tecrübe Kafid· . . . 
ır. 

Gayri menkul yukarda gllıl.e ıır 
tır. ltAoda JllZlh Olanlardan faz. 1i·ll·942 tarihinde ak1;.aıbat Jcra Uleaıi 
la malUmat almak isti7enler luğu odaauıda iş bu U4a v" gll•l•;, 
lfbU ~arlname)e ve 942 - 281 leu artıraa şartnımeıl daJreıl• 
do171 numaraaile mımurl1etı- ıa\ılaoaaı Ulıı oluw. 


