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Cumartesi 

15 
HAZiRAN 1940 
C•rtam.ba • Curnartul ıft.aleri çıkar 

iiJ Saqı ı 2700 _ i'i) 

lngilterenin beyanamesi 
Britanya, bütün varını yoğunu 

Fransa için ortaya atıyor .. 
1 . Anlccrra 1-1 ( a.ll.}- !Jrlgi'ilc 

6;'tang,. hiilcimetl 611gün 
r ie11anname neşretierık 

!81111 demclt1111ilr: Bügülc Brl
aıtga iktld.,, dalıilinde bu-

lv,.,,n 6"'-t - F " ıın mııavendl r•n-
'•ıa t _. "illin etmelctı d11flam . .. ., ., 
h. I •. F ranıa Cumhari11et 

11lcıt111et • F - -ıl ınıı ransoda ustun· 
; l•ıadığımı• ada üıtünde 
lcıonuıların geniş ııfalcla 

''rııia 
il "'Ya havalarda her 

1 6 h 

'

• a asına olursa olsun 
ııı. 

lı ıın menahigimiııl en ıon 
~na kadar iıtmal ederek 

vıı lıarbitı uıulıı getirdiği 
•ararları tamir için 11/ bir//. 
i il• çalıfarak sonuna lıaiar 
harbe devam etmıılı için en 
lcatii lcararımııı "e tahha. 
dam•ra 6ir kere daha tekrar 
ııdigoruz. biz. bu harbe Fran
ıanın emniyeti temin olanca. 
ga kadar ve büyüle mütt .,f ilcl
ml• i dttin 6ügii lcliiğıi il" 
agaja lcallııncaya kadar de· 
vam edeceğiz. garının güneşi 
ha gün belclediğim irdıın da
ha ıürat!ı bir siirette ufuk· 
tan gükselectktir . 

Garp ve İtalyan 
Cephelerinde harekat 
G,1111/cıra 14 ( 11. it. ) -
lr rp Cel'heslndt1 Par/si ter-

111 tııemur Fransız kıtaatı 
~ehırı11 h11rabiyetine meydan 
~~11Jemek malcsaiile muha
le 11111 kıbul etmererek baş 

9~ttıından/ısjın emrile bu 
11 htıklmet merkezinden 

~~rıtrnııtıu ve lf/manlar Pa 
ısı . C h . di gırm/lferdlr. ep enın 

b '4er kısım/arınd• muhare· 
eler deram etmekteiir ve 

Bürhanettin Teker 
,., Şohrimizi.e b 11 I u n a n 
"'ii . L .1 11c:ı:ı umum müfettış ve· 
ırııc. 8 h 
11 rluıuı:n valisi ör a 
S ettin Teker. valimiz Osman 
fJ~Ôr/ ltdall• bir/ı/cte Salı 
.; l1ii oı. gitmiş ve or•dan 
"• R· •rif 1leye geçmişlerdir. M~ 
r. mı:ışıvlri Mustafa Reşıt 
• 
4'•lcc:ıoğ/u re .ıaliye mü 

·•~iri - ·· f • uçüncü umumi mu 
9111ıe refakat etmektedir · 
,, Barhanettin Tekerin ve 
... fi,.. . ' ,J I • 
il) ... ızın bugün 11v11etıerı 

tıhteme/riir . 

'y tııi Ticaret Modilrü 
Ara V~/lyet mıntaka Tıcaret 
1 dur/D~üne Bay Mumtaz •nn ~ edJJm/lfir. 

~dukça 

Fransız orduları tam bir 
intizamla mukaremet qös· 
termektedirler. 

lta/y!.J'! cephesinde. ita/. 
yan ~esmı tebliğine nazaran 
b'!ğun _Garp cephesinde kü· 
ç~.k _ mu~rezelerin faaliyeti 
gorulmuştür . . Dün Mısır 
Trablus hududunda vukua 
ge~en bir müsademede in . 
f!ılız kıtaatı iki ita/yan subayı 
ıle altmış askeri esir etmiş 
/erdir. 

Sadettin Uraz 
Cumhuriyet halk partisi 

mıntakamız mült1ttiıi lstan
bul mebusu muhterem Sa
dettin UrazdiJn sabah /fn. 
kara vapurile şehrimile gel
miş, iskele re vapurda vali 
vekili mektukçu Behçet Er
tan. belediye reisi, defter
dar, p11rti vilayet ve merkez 
kazı idare heyeti reis re 
azalar. Halkevi reisi. Bele
diye re iaimi encümen aza· 
/arı, şirket müdürleri tarafın
dan k11rşılanmııtır . 

İran Radyosu 
Tahran racigo lıtaıllonu Tür· 

çe tı eşrigatını lıu gün saat 12 ti• 
lr.ııa dalga 19,78 melrı ü:ıerlntlen 
!laptnalr.tedır • 

I - Yama tma iılcri 
2 - Belllıi:ı örıiJ iılcri 
3 - Gi:ıli Jiklş l,Jerl 
Koc111 Trabzonfiu, KHaga 

ugragıın bir kumaı p•rçaıını 
farlr.eciilmig•c•k Jcr•cıtl• !lamat. 
magı vı örneği bilen tık klıl 
golctur. 

Göıull arzu 111dırdl /el, Enı. 
lilü'mtl.a bu ehemmigclli iı ti.••· 
rinde de ögreniciltrini gıtlllirıl1t 

oı 6u gilzden çolalrııı lr.agtp/arl· 
mı•a m•11.i olıun . 

Bl:ıı kalırıa lükı bir lawalel 
vega ev •ıgau tcşhlılrıd•n daha 
çok swk/i •• lcaaançlı ş•g, 11•nl 
bir kumıııta açılan ıüvı garaaını 
klllıiz bir f•k ild• gamo.tılmıı 
olo.r• k ıörmoktir, 

940 Hrglsintlı d ba gibi 
ı,ı.,, 11•r agrılm<lmıı iıe, 11inı 
vahlı<nacajıs, 

Kı11metll Öl••Iİcilerden bu 
ıkıijin l•m .. rnla1tm.l11 lçirı i"'•· 
lctn lııır•kdl Hkl•rlı • 

S iyasi Gazete Trabzon 

24 r • .-- • ''' 

~ ~ 
DlrektGrO., Bq:yasıcııı 

BEKİR S0K0TI KULAKSJZOÖLU 

Fiatl 4 kı.ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
Uz11ıııokalı: ; 121 • 123 - 125 

~·- _ !!__ ıncı yıl ~ 

Hükümetimizin ----------------~---0 L U Ş LAP 1 - -
Paris kapılarına 

Tuttuğu yol • 
dayanan tehlike 

Parti gurupunda tasvip edildi •• 

Hit/erln zır/ılı kuvcotleri 
şimdi Paris kapı ia,ındadır. Belki 
de pek kısa :za r:-ıarı sonra E!ı/tl 
kulesinde gamalı haç dalgal,ın a· 
calc l Franıı:ı Başvekilinin Raı 
veli• galladığı açık mcktab. ill· 
rendifcltn ıonra bu ho.lciko.ti sög • 
/emekten nedm çemkineli ? 

Paris midaf•a edilmiyecek· 
olacak ? Allı alan Üsküdardtı 
ilkler beldeıirıln bahar çlç~kleri 
fc ,ına h.lanmıyacak d•m •ktir. 

Baş ve Hariciye Vekilimiz umumi siyasi vaziyeti 

mufassalan izah eyl e di l e r .. 

Pari• diJştükten sonra nı 
olaosk ? Atı alan Ü•küdara ge
çecek mi ? Herhalde değil, çün 
kü Par;s, alaıözümfi:ıdeki gibi, 
zorluklarırı son konağı d<ğildir. /inkara T -1 ( il. il. ) -

C H.P. Büyük Millet Mecli
si gurupu bu gün sailt on
birde tojllanmıştır. Celsenin 
açılmasını müteaklb kilrslye 
gelen Başrekll Dr. Refik 
Saydam ve onu takib eden 
H11rlclytı Veklll Şükrü Sa.. 
raçoğlu umum slyasl vazi
yet hakkında mufassal be-

Belediyede 
lmdadi sıhhi arabası 

bir aruoz, bir motorbop, 
bir de ldaYUz makine.inden 
ibaret olan belediye itfaiye · 
ai, bir takım a.rabaıı ve bir 
de imdadı aıhhi arabası ila
ve edilmek ıuretile bet par· 
çaya iblai edilmi9tir • 

imdadı ııhhi teıkilitının 
yokluğu hakikaten bir bot· 
luktu. Bu ihtiyacı önleyen 
belediyemizi takdir eyleriz. 

1 • ._. 

Telefonsuz 
Soğuksu 
SrJğuksu. yüzlerce alle· 

nia trJplandı41 ve herkesin 
rağbet ettiği bir sayfiyemiz 
dlr. H•lkın bu derece top· 
Jandı41 bir yerde m11ale->ef 
bir telefon yoktur. Soğuksu 
için telefon. bazan da bir 
hayat men/esi demektir. 
Telefou olmadığı !9/ndir ki. 
bu rab• h Mehmet Hazara 
bir doktor ulıştırılımamıştır. 

lftatürk Kôşkünde bir 
telefon vardır, fakat .Köşk 
k11palı olduğundan istifade 
edilememektedir. Bu telefo. 
nu, istifade edilebilecek bir 
yere nakletmek ı;o/c yarinde 
bir lı olacaktır . 

Yüzde 15 
tenzilatlı 

Otobüs .karneleri 
Belediye l!i re 25 kuruş

luk Otobüs mülferilerine 
bir kolaylık olmak üzere 
11Dzde on beş tenzi/4tlı ve 
beheri on iki yapra/c/ı kar· 
neler hazırlamaktadır. l!Ju 
karneler. Belediye merkez 
tahslllt dairesinden bedeli 
mukabilinde alınacaktır. 

Kisarnada 
Kisarna maden ıuyu mev· 

kiinde ıüzel bir ıazino ya• 
pılınıt bu suretle ,fimdiye 
kadar · 

yanatta bulunmuşlar ve bu 
eyamnda söz alan mütead 
dit hatipıere cevap vermiş
lerdir. Mebuslar mütte fikle · 
rimlz lehinde hararetli te· 
zahurlerde bulunmuşlardır. 
Gurup umumi heyeti hükü
metin takib ettiği siyaseti 
müttefikan tesvib etmiştir. 

C.H.P. mustekil gurubu 

Mesai saatı 
Dairelerde yaz mesai 

saatı 8 den 12ye ve öğle tatili 
2 saat. re akş11m mesi1isi de 14 

den 16yeolmaküzre 7 sai:Jt me
sai kabul ve Vilayetten devair 
ve kazalara tebliği edilmiştir. 

İrtihal 
Mehmet Hazarı 

kaybettik .. 
Şehrimizin maruf firma· 

farından fındık tüccarı ve 
fındık ihracat Birliği reis 
vekili, Ticaret Od11sı, Borsa 
encümeni. Hava re Çocuk 
Esirgeme Kurumları idare 
heyeti azasından Mehmet 
Hazar bu sabah. Soğuksuda 
isticar ettikleri Köşkte an
sızın rah11tsızlaamış ve dün
yaya gözlerini kapamıştır. 
Geçirdiği anl rahatsızlık şe· 
hirde haber alınınca bazı 
dost/arife bir iki doktor 
Soğuksu'ya şitap etmişlerse 
de tedarisine yetişiıememii· 
tir . • 

Mehmet Hazar, muhiti
miz ticaret aleminde oldu· 
l}u kadar llvrup11da iş yap
tıkları muhitlerde de doğ
rulugu re muımelelerindeki 
dürüstlüğü ile tanınmış. 
köylü, şehirli herkeı tara
fından çok sevilmiş, temiz. 
haluk. çalışkan, iyi/ık ve 
hayır serer ve mensup ol· 
duğu teşekküllerde daima 
meşkur mesaisi görülmüş 
bir zat idi. Ticaret alemimiz 
için bir kayıp olan Mehmet 
Hazarın anl ölümüne mu· 
hitimiz çok acınmıştır. 

Cenaıesi yarınki pazar 
günü saıt T 1 de Erzurum 
caddesindeki evinden kaldı
rılarak namazı lskenderpaşa 
Camiinde kılındıktan sonra 
llsrl m11zarlıkta ebedi isti· 
rahat gahınıı tevdi adilecek· 
tir. 

Merhuma Tanrıdan rn11d· 

umumi heyeti bu .qün top
lanmış ve Parti gurubunun 
içtimasında hflrici siyaset 
hakkında Başvekil ve Ha
riciye Vekili tarafından ve 
rilmiş olan izahat üzerine 
müzakerelerde bulurımuş 
ve hükümetfn tuttuğu yol 
ittifakla tesvlb edilmiştir. 

Üç kaza 
Belediye reislikleri 

İntihabı 
Vekiller heyeti kararile 

kaymek<fmlar uftesinden 
alınan fla kfikebir, Akçaabat 
ve Maçka belediye reislikleri 
intih.ıbı kararlaştırılmıştır. 
Vakfikebir ve llkı;abaıta 
Pazartesi, Maçkada da Salı 
günü seçim ytJpılacaktır. Bu 
üç kazada Belediye reisleri 
intihabı için Mzimgelen ha· 
zır/ıklar yapılmıştır , ... 

TEŞEKKÜR 
E1imln ducar oldu~u hssta

lı k net!caslnde yattığı n.emleiı.:et 
hastanesinde kendisıne gOstorl
len dedn nloka illan ve mukem 
mel tedaviden dolsyı hastahane 
başlıel!.lmlue Boş hemşire eb J ve 
h'~mşirelere teşekkOrlerlmln lb 
lagına sayın gazetenizin tavas
sutuna rlc~ ederim . 

Zerb :ınk memurla rından 

Memduh Tarı 

Bütü rı bir insanlığın hak, 
hüriget ve lı liklcilini hedef hilen 
bir ok, neden gtıpılmış olı:rs ı 
olsun1 er, geç kırılm•ga v e yok 
olmaya mahkumdur. Çünkü ı 

Buna ruı fi eğil aka/ el bet 
Haktadır, haktır en brTyü : 

lcuuv.t. 
Dün ıönülr. titrigen bu şüphe 

garın 

Bir miişaşci, hakikat... 
Ve yal1tız kendilerini yaş.2tmo.k 

lıtigenlere şögle denmelidir : 
Ümidi bu /nsanlığm gOmıilmu 
Beghud• bıı gayretin mezarcı/ 

i3aba Salim 
Bal . ..ı .S.ioimi Trabıonun ka 

sa basınd a, kög ,inde kim tanimozl 
O, yıllardanbsri yaıılarigle 

halkın vicdanına nur akıt.naya 

çalışan bir seı d1<1geçtidir. Maide 
rnılcilda 11.öıiJ gok t~r. 

Baba Salim, Asri mezarlıkla 
idare memurıuiar. Kendini •'• 
beı çocuğunu geçindirmek iç.n 
elinden g•ldı;ı kadar çalışıgor. 

Arıneciğimin mez:ırını ~~ · 
garetc gittitim uırnun o•u y~ bır 
tarih kitabını,. üıtürıe eğilmiş 
olarak, ya milli bir şiir gaz~ı ken, 
y~h ut m<zar/.k defterine kayıllar 
geçirirktn, gahut da me:ıarlık 
iıcilerinitı başında bir ş .gler 
tarif ederken görürüm. 

Şıı yakınlo.rdo. i~iltim ki 
Baba Salimi işinden atıgorlarMışl 
Çok üzüldüm. Benim gibi ç.uk 
üıülenler oldu, Fakat ıonragıne 
işittim ki Baha Sdlim İtinde 
kalmış. Bu sefer de çok ıeviııdım. 

Şimdi Brledig• reisim'zden 
rica ediyoruz : Bab.'yı işinden 
etm<gl ıleğil, beş lira azallılan 
aylığını gine eskisi gibi uermeyi 
düşiüıeıim. Baba'11a bunu gapn_ı°:k 
Belediyenin borcu du sayılahılır, 

Tunc 
.....,""""'~~~ ~~~~~-

G ô R 0 Ş LE R DuYUŞLAR 

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir • • in c i boları .. gezısı 

- 15 - _G~t.en seyıdannıab! t 

dine gOıtermeldcın ut, nılıyor ... U:ııumı harp, mlili moc, de. 
lenin ağır, yık ı mlı , kabuslu yQ. 
kOndeu kurtulmaaıu f ernhlıR;ı 
Ye yeniden kalkıeman ı n emek· 
lemelerl, ııayr.ıtlerl lçla AtatOr· 
ko ilk olarak se viılçle batrına 
baııan Trabz, Jıı onuu kudOınu 

şeref ine yOca adıııı taşıyacak 
ve 14 haşre kadar payidar ol ı. 
cak bir eser olmak Ozre bu 
caddenin açılması ls tonmlştt . 

Ald Urk şehri gezdikten 
soura bu Clddenln ba~ıua ge tl· 
rlldi, ellue alluıı mu, gOınQ ş 

mO ? 1'8 nercd~. kimde olduğu· 
nu OR;renmei< ve mıız.ıya koy
ıuaiı.: icap adon t;lr kuJıa ve
rildi. llu bllylld: Ad~m ll lı: kaz. 
ıuayı vururdu .. 

ilk kazma sesini işiten hu 
ooddf!I U•erlndo eğti bOğrO yol· 
lar QstUade, birbirine girllt ev· 
!erin lııtimldkl ve c•ddeıılu kn> 
metre olması içia u:z;u:ı :v•1

1
1"' 

1 v .. 11,alr ..1r 
mQQ,1i[a,nJar, karar ,'JC \- y J V f 
OAl~tlk.lOD 8<:JDra y11v ş "' 
a-T •ık:dnı.!latt 
kea,rd.ıM buc ı.kt•D ı l 
»s11!ama,;u.r~ .Aı.tatUrk uırll•Ç yı 

ilk kazınayı vurdu .au Va 1 
Cemal. Belediye reisi G z..z 
HU~eyin nmam gcç ~yor, Vnl. 
Salt, Hilmi, A ,ı Gulp, H:f ,t re· 
laierd ııa Temel oucu oi, Kad.ı 
Mesut ıa :ıuaiarının birıır d~v· 
rııierl g cçlyoı-, Ye 50! ı.ı1Ulıı

matl l yeıı y ft zıyor, bır&kmıyor ve 
nlbayı,;l Vali Xıtat ve Vali Y•ll
ya Seıl i Uzay zam nında, Jı;ıa

man Kadri M~ıut ve 11.ısmeo 

de Teınel Nocuıni ve r.lb •ret 
doktor Cemal Turr.o işe sırı 

!arak oaddeyl bugilolı:il şrkle 
getirebiliyorlar .. 

Arkııdaııııı bu anbt şı dlu· 
ledikleo ııoora : 

- H ıylı u f•hat il çl•ıın !' 0 

C ·Jddcnlıı !oşall•h bur;ııo:~ \"" 
llo lz OJma:ı S1brl .o\ ın"~ıy •ı?• 
Rtsi•foıı: bluummer YarJ Jzıno 
tJ~nJza dOQ't' U bJt traıJJ , 0 { i 
ydpııraıa lı; V ıo Cddden!U Ş r , ı 
artır.ıaak. uns~p olur d J o.J • 
e ııa rlcrlle Llrlllı:t bu uiıl . ~ ' 
ttının yudı~d.ı y. ş ı· dıı4J 

- l ı • h' dl 

• 



Hpkkari 
m~tinin i 

r 
aafı 

Nafia Müdfirlüğilnden : 

h .. k .. 
- u u-

• a a; 
- Kapnlı zart usuUle ek5lltıaeyo kpnul8n iş : Hı'lik~rl mer· 

kezted (112490) llr8 (16) kuruşluk ktşif bedelli bDkDru~t korıı· 
iıdır • 

2 - Ba işe rıit evrak şunlardıt . 
A) Proıe 

iJ Huldsal keşrlye 
C) Elektrik te lsatı eşfi 
D) 01\'me •etvell 
EJ Jbı rat ve lmılat (seri dOpl) bordroları 
Jı') Mabal llıtesJ 
Q) DıthUI le trlk va ı:ı1hhl tesılsat umumi ve f~:.ınl şartnameler 
HJ Iia usi onrtnewc, Boyındırhk. genel ve ya.pı işlerl fenni 

tuta:uaelerJ • 
h lk.slltm arhıa esi 
J) Motav le proj si 
l - u Htık U!oı yı pılın aıahallcrlıı Nnfiı mfldUrlnltlı
rf• ıorllloblllr • 
4 - Bkatltme 26-6-940 Çarşamba :nııD saat 14 de Hakkari 

Defter•arlıtınaa mt\t(Ş kkil ~onılsyuada yapı1ıcaktır . 

Nakliye 
eksiltmesi 

inhisarlar Başmüdür: 
lüğünden: 

1940 ıea~i itir.clı Trab:ı:oD.daa 
Eraurum, ErıhıoH Te KarH fH· 
derileoek momil tüU!a, Mllkirnt, 
lctYIZım Yenir mevaith iDlaiaari· 
fiilin üıreti aakliyeıi D Hu:lran 
1!>40 tırihia4n itibar• 1r> tin 
m&.cidetle münıkaıaya kdaalmuıtur. 
Talib •lıDlarta ihalft gfial1H 1116· 
11dif 18 Hulrın 1940 9artımba 
fÜDI aaat dörtte irıbzon İ•al. 
sarlar Saııalldllrlftibde mlteıek
kil komlıyoaa liriraoaatları ve 
ihale gllııtıae bdar ıeraiti aaltli
yeyi ôlreaınelori n temlaaUerıın 

yatırmaları içia de iımi ıreçea 

llaımiidürllik Sıtıı şubeaiu ııaı. 
raoaatları Ula oluaıır. 3-4ı 

İlan 
5 - ElulUm~ye glreceklerlo (6S7•J llrn (51) kuruş uukbt 
tımlaıt akçesi vermı•sl ve bu lşa mshaus olmak: Ozı>re et- Akuabat le~• ••••rlutundu : 

Erzak vesaire eksiltme ilanı 
Beşikdüzü Köy Enstitüsü Müdürlüğünden : ... ~ 

Mu a\.kat tesoı Mabımrea .. edeli Tu arı 
Nn'I Miktarı Kr. ~ Lira Kr. 

Üç6nel ekmell SOOOO Kile 10 '000 
Keyua eli 2500 ,. 10 7S<> 
lıfn eU 5000 .. 21 50 1125 
Bult•ar (l:aramaa) 2000 ,, IS 2M 
Pirl•t (Teaya) 3000 ,, .Si 9'0 
Piri•9 uııu SOO ,. •O 120 
iraik: 'Ot ,, 5 1 ~ 
Patates 5000 ,, -4 200 
Melıat 1000 ., 25 2JI 
.SabH 600 ,. 90 211 
Y uaurta 1 GOOO a~et 7S ı l 2 50 

· Deaate1 1600 Kilfo 10 150 
BatlıeaD 1.6000 adet 1 öO 2U 
Hıyar J 0001 .. 1 25 US 
Tue biber JQOO l:ile 10 100 
Maydono:ı 6010 aai 1 GO 
l:ır• .. iber ao Kile 100 JO 
~ır•ı•ı bil.er 10 .. ıo J 
Soda '00 ,, 1 O 40 
ArpA (000 ,, 5 50 2~5 
SamH JOOO ,, 4 120 
~.-" •t •ooo ., 4 ıeo 
Osua 30000 ,, t 50 •so 

226 
66 
84 
19 
74 

9 
ı 

115 
18 
16 

8 
1t 
16 
9 
7 

' 2 

a 
68 

' 12 

Kr~ 

21 
J7,§ 
so 
25 

ıı.• 

7i 
2Ö 
50 
25 
87,S 
18 
so 
50 
26 
21 

75 

7S 
15 11ltm. uhı rapıiıcsğı gtlnde sekiz gUn önce Hak.kiri vHAyet eh. Akeaabatın Şinik lr.öyt!odea 

n1at Hslkuı koml»yonundttn alıcatt ehliy t vesllaamı ibraz ede· v ... t •tla Mwıt.fa Blrinci il~ o 1 

e klerdlr • köyden Oımaa Oflu Cafu BirİDOİ 

Gu yağı 1000 litre 19 190 
Ta:ı 500 kilo 4t 71 47 SO 
Tere yatı 4000 kile 7S 1000 

aa 
a 
1 

225 
'lO 

'° 
i - T klif mektupl~rı 4 arıca maddede yaııh sa:ıtten bir meyeaıadı tabıddus eden dava 

.aot Oec dceı kad r kn'mtı.ıyona Y rilrulş olao~khr. Posta 11" aOn· aetiıeıiado tapuauıı Mart 13~ ta· 
dtrJlecet mokt pların 4 nııon maddedeki saate kadar gfllınlş Ol· rib n 27 Hmtrasında m ltıyyet 
Dlıtll ve dış urtın mOhllr mumu ile iyice kap:ıtılmış olmE.sı borçtır. ve iirt tarafı u.•ilai .. aatlorlo 

Poıtadnkt 2'ec1kmeler kebol edilmez · 2-.C .... dut altıacla iki abır ve bir ko. 

leyaa peynir 500 " 55 27ö 
Çay :la .. 600 120 
Siit we yofart 50Cı0 ,. 12 50 625 
Sirke •OO ,, 10 40 
Kura la:üm 10 Me. &00 .. 25 150 

• 
" • 11 

61 

2j 
31 
18 
6S 
60 
13 
ıo 
7S 
88 
50 
50 
60 
76 

Vesaiti n liye, tenvirat, tanzifat ridor Ye ••t\lace bir .atbak air 
ıofa Ye iki odayı bavi bir itab ha. 

Koroımelt 500 ,, 2S 125 
Zoytia r;oo ,, 26 t25 
Ua B. Saııııun 500 ,, 1~ 76 
MakarH 700 ,. 24 168 

• 
' 5 

resimlerinin t diye müddetle ,. aeaia lıaltili tık•!• fÖrllemeyip 
11tılırak ı•yıaua izal64İııe ••lake· 

Tue fHulye 2SOO ,1 7 17.S 
Salça 200 11 30 60 

ıı 
13 
4 

Belediye Riyasetindep : aHoe karar nril iıtir. B11 1•1n 
1 - Otomobil, Kamyon, Moto ikhıt, PUi. let Aıı:ıba Delz •HhlH açılıi: artırma ıartaa•ıi 

•ese.iti oaklly si reıi.:nle!'inlıı tediye mUddetl b er 11yın ~onana. 18 Hamaa 9'0 tarilliafiaa itlnrea 
kacürdar • ı Aktaalaat iıra .lair•aia .. e iııerkea 

l - TanıJfat, Tenvirat re f aalorl tahak.kulr!Drı mabıılllta tıraf1114llaa &f.llıi: ye aer9ett rirl· 
aaalmıştır. Butılt.ırmda blrlncl taklillt ıııllddeti EylQI, ikipcl taksit l•caktir. lıb• r•fri aıaltalmn 1ı .. 
mı•detl ikinci ka~un ayları ıoauaa kadıırdır • ri• .. • iir .ı.. hkları yo 1atııa 

Bu mtıddotleı içinde verllmo7en nrgi borçlnrı B~le41Je dair bir idiiaJarı elaalarıa illaıa 

Kanı ıotaa UOO ,, 6 90 
Tes teker 1500 ., '8 18S ' .. _, 
Kffme teker 2090 " 4a Sff 
Zeytia yajl 409 ,, Si :120 
Katar pey iri JOI ,, 60 tlO 
8u•ıaalt 200 , 26 50 
Tıiııaa laolva11 880 .. 40 120 
Sebriyo 190 ,, 40 4.0 
Lhaoa 1 OGO a•t 1 SO 21 

8' 
16 
B 
I 
9 
3 Ol 
ı 88 

kııou:ıunuo 112 iucl m1ddasl mucibince 7Qıde 10 c·wı ıaillmlle 
taballl eınnl ke.ounuaa tevfikın bacun trlbsll e'diteoı.ltf btldlrlllr. tariaiııdu itilUıea yiı:al ıc. içi•~• 

12-26-10-27-4-21-4-18 ewraki mlıaitelerilo lairlikte iora 

7an kabalı: ıoo kilo 1 o \ıo 
1 - ıseıi.CdlaO kOy lbatitlıl ve köy Etitaenlori yetiıtirllle luıuwaua 

11-J-1,:41 taribin• hlllar llatiyaıı elaa yakarulı mllredatı yasılı euak THaire 
ciH itiltarea t.1 ıa. atldatle ••k elı:ailbaeye ktaal•uıtu • 

8 71 v 
ı - 7 - 1''° ~y 
B-6-19'40 t•r' 

Beton taş, kapak si itmesi 
Belediye Encilmeninelen : 

Aıkert lıastar.esi ö~ıinden ıeç!n amumt lıığuna bal
laancg/c iisrt gaprlacak geni la;ım için luJ:ama olan 607 
lir• 19 iuruş bedeli luşi/li beton taıla, beton lc-1po;ı im•· 
lı ı•r.tnamesi dc:iresinde t1e on ıcki~ ıün mü.ddetlı 1111/c 
eluUtmığı lconıılmuştu r. 

Elcıtltme 18 Haıiran 940 Salı günü icra o/11nacolc
tır. Temlnııtı muvakkata bedeli tl5 lira 58 lcuruştar. 

/ıteklilerin yukarda yasılı teminat m.ık6u : l ırlle 
18 Haslran 940 S1Jlı günü ıaat 15. da Belr:.dıge Encümc· 
ıaln• miJracaotları ilôn olunur. 4-4 

Tütün, eşya kayık ve hamal 

nakliye eksiltıY.esi 
Jnhi.sarl r Başmüdürlüğünden : 

P•lateoe lobiıarlar idarcıiuden vıpur1a ıc'l-' lc. cdilccclt yıprak 
tltl• He bo' 111am !At -'andığı Ye 111uşımbıt n vapurla geleock a111· 
uUiJ İH'Ht•. deok ağııc ı ve cıamulfltıo vıspurdeo .abile Yit sahilden 
Ya,.ra kadar kayık VC bu t:ılflDJD ambarlarda -'biJo YB aaaildoo 
Hı9arlau kııdar bıımaliye nakliyatı ıutoom:si mı~cibiDM 7-6-1940 
.rillia4i111 iUbaretı 21-6 -1940 tarihine mliııadif Caıaa gü:ıl Hlt 15 
,. kadar lS fYD mliddetle ek•iltmeye çıbrılrnıştır. 

Talip olaoların er:ıiti anlamak nere bu müddet urfıoda Po 
lat• .. 1nlıiaarlar mlidurlüiöoe müracaatları illa olunur • J-.C 

T ereyoğı v yu.murta eksiltmesi 
Traltzon Verem Mucad le Disp aıeri 

Baıtaltibliğindea : 
Oiııpauoria fak.lr butalaruaa tev2l e4ilmek bre '40 malt Jıh 

Mrfuıda alıı:ı•uuaa ibtiyaf iÖrl1en beher lı:ıloaa 100 hraıta11 3'0 
Jlralık n 27 lira muvakht ta:n °t:i ' t!ı IGO kilo lereyafı ile teaul 1,25 
lcunıta• 270 Urıalık n 20 lir& '..b kuuı ıaayakliat teminatla JHOO 
ıdıt yw•urta 15 Hnirını 940 taril.iıuieıı itibaren 17 ılı• a8ddetle 
açık eka\lt eye ko11•lmn9'ur. Şarhıemelır Diıpoaur Ba~tabiblifl .. e 
ıarDle .. ilir. l.tehlileri T cuct oda~ ında kayıtlı old.lı:larıaa .. alr Yeal
kalart n munlı:kat le1Rinat mııkpuzu nya melı:tftplerlle ila61e glnll 
ola• 2 Temıcuı 9'40 ıuı!ı rRoA sut U ,10 da S:haat n l9tlaıal M.ia. 
Yeaet •Hdl5rllllfhıde mQte4d;kil keınıiyoRa başvaraalırı illa oluHr. 

0

1-4 

Pazarhkla boş benzin tenekesi 
satılacak 

Belediye Enctlmeninden : 
füılediycaılzdtı tr:evilf (515) adet bot beazln tenekeai pazırhltla 

latılau.:ısıd~n taliplerin Salı ve Cumc güDleri aut 15 cie Eneftmene 
D\lraeaatları il~n olunur . 

Açı el@diye doktorluğu 
Trabzon BeleJiye Riy tinden : 

Reledjycmız tı ıehri (60) li•a • li maaşla Do~tGrl•Rn mibılıaldir. 
Kadın haııt l arı muteha sı ı obak ıarlile bu vasfı hal& we 

t&ıdlll kaeıo11ıoıl tevfıkaa he mılcd r oıaafı ala Htoık vniyette bta· 
luaaa talipleaia Sıhhat v lçt aıat Mu vta t Yeki ıtiae alı 1- ıt erin 
..._.,_.. dı •iılmıt vıratleri ilin oluauı. J-4 

daireai•• aaraeaatlırs akıi ta•uair. 
4e ıııaklan lap• ıleıUI ile Hitit .ı. 
•ıdıkcı .. lif lte4ellaia ltı7lııma· 
ııa4H bari• ltarakılaeakluı n ıa· 
tıııa 29 TeıaıaQ& 940 Paa:arteai ... 
at 16 de yapılaoafı ve •ı'1amı .. a 
kıymeti elaa 100 llraaıa ybtie 
yatait Mfiat bul•a4ıfı tılulirde 
H ıon artaraaıa taahlnula lllallı 
kalaak 1 re ıatıı ,,. bıı r•• 4a
ha wzattlarak H lteıiHi ılalll 

1 - Ş11taaaeler ıııer •la $kilo 16rlletalll,. • ..; 
S - llı:'11tae 28-,-ıHD Cuaadeal ılatl ıHt 9 10 4a Vıkfıkebi,. hH Bel~diJ• dair•' 

•lteıııkkil ltomiay~la yqnlaealı:tir • · 
4 - lılanklta\ teataat alktuı ller er.sakı• lllauıada r~.terİJ•lıtir . 
1 - lıteklUer Ti•aret •ıiuı.aea ka7ıth •ld•klarıu ~ılr ltılıe lbru cdeeekler•ir • f 
8 - lıteklileria 1'4gO Hauah lı:aaHH U IHİ •a.&4 .. t ahbııDa r6re mavakkat l-~ 

aakltH H aekt•plarıaı ekailtmeıe ~aılaaa.&ıa tı.IJ aut eneliae lıa ar teıılırik ıclcHlt ve eltailt•• tr 
leriade lıi•mıi1oaa litraa edqekl•dir . ~ 

lııitı•ı o!aa U AJuıt•ı •~O lala 
ırllDI •J•İ 11ıtte ya,ılacat1 n ı liol. 
larıa a•l.••••• kıyaeti •laa JOO 
lirHıa ylıie yecii b•~uk •iıbatin· 
de ri1nam• betiell nyı •illi bir 
baakaaıo tıaiaat ••ktDbaylı 
Ak~aaltat lera ciıireaiatle buır 
halUDmıJa,.ı illa .Jaav . 

llaa 
TrıbHa .A.aliye Hakak ~akimll· 

tinclea: 
TraltıH4• lnwr•• oteli••• 

MHtab4ım A.k.9aaaa.tı.ıa Jtatalita 

kariyo.i11dea tıleak •tullarındaa 
Ratca •!la lılellaet lekir kuııı 
Hıtiea tırahatlaa Ieouı ik .. et
rllıat ••thl )ıhllmet Bo•ır aley
hlH Tra•aH lıaaluılıı: aailh•Hİ8• 
de ıçtıfı •oıaoaı davauoıa eni 
4•• •t•aaı aetieeala4• Mlcidaleyb 
Mebmet Beklria nle1.a1Dla kea 
~isi•• talııail eyle41fl YHifolori 
ifa eta11Hk ••k11.tile Mıabık Bir 
aebep yek iha niaJ tetlııtmfı 
ve oHHt4ealDen teıayyap ederek 
ba ıaU.lıt urfıa.lı h111ı dnHI 
Hatleeyi ıra•••~ "' eerme,nıı 

ye 11af ak111aide rln4iermımiı ol· 
C!afaadea açtıtı ihtar dav111 ae
tlıe1lnde bir ay aarfıadı nlH 
avdet •t•e.ıl lusklı:ıada dalU aa4ır 
ot.. ili• l.atil•t•lı llu ilııtar 
dnaaıu Mllteaidııa atılaa ktH· 
ıaa daYHti&4a M.eÔl!lrtQla eHe· 
nedeaberl kO•H•a•u ayrı yıı•· 
ıauı vo kof.111110 k:oatllıdai ara· 
aaaııı ııb•bile lıaaklı ialHıiısf H· 

daa kanaıı:ai aı4ealai• ıt2 iııei 

mıdciealae tevfikan HatloHia 
aldcialeyla Mehm t :Br.kir4 a be· 
fHID&llD• Ye tH•Dl meakOrQa 
J 'J iıacl maddeıiH tnfikaa Ha
di11de kabahath elaa Mellaet Bo
ltlria bır HH mlddetle abe1rile 
.. ı .. eo:ıeıne1iae we •oe kur•ı Ulm 
bareiaitaie lılell•et Bekirdea aha. 
ma11aa teaylal kabil eleak a.are 
28-5-~-i'l taribla4e karar ••· 
rilmit ye ltıa karara ikametklbi 
•"çbal b•l•naa Mehmet BeldrlD 
kaoani mlddot içiade l emyl:ı:i da· 
yada bulna•Uaeefl ınayyea 

,aod.ea ıomr• blld1• lıatıyre.tmit 
olacıtı teb.!lt aataıaıca kal• 
olmak IHrı r•ı•te llede illa •lHu. 

Bilumum iş sahiplerine 
Kazanç vergileiinin tediye tgksitleri 

ile ruhsat tezkereleri v.e Yergi 
karneleri hakkında 

DEFTERDARl:;I~T AN : 
21t5 uyıh tcouıaıa 71 o.ın maddesi bQkmOae tetflltaa mo 

tellefltı kaaar.ı9 nrıUerlala bülsııol tabltlırlal Haziran va ikinci 
tat&Jtlerlal 49 Blrluoi ktaaa 111 IÇl5de tıbıll ıu.ıao nıaeıhle te· 
dlrere mıcbrır oldulduıaılon tlarıtlı ltUııl eı1111:btı'ıımum es
aat llccar, VO ller DIVl İf Jııpaa HJJarJar, HJJU ııtlıcalar, 

kalfı, 91ralllar, oto11.obll 11hlplrrf, H fOfOrler ıt arabHt ıôfple
rt l'I ıltlellerl, kıJık "• •otor ltl tealer Ye bıınlardı ç•lııınhr, 
bııaılla1, knadu.ra bo1ıc ları eoyyar saaatk!rların l9l11de bııluudu 
10111111 Hatlraa 940 •Yı sadıodı nrgl tabitlerfol Ode7erek rah· 
aet tt1kerial "fi Yer ! karoeal almaları ıkıl takdirde Ytrfllerl 
fQıcle 10 zamla, rellzut teıkırelerı n •ergi karnelerinin beyaa 
aameye tabi olıa k111m lçla beşı müteıhbltler tptn no. ve diter 
it ve tcoebbQI arbaba ltl•d• 2 kıt olarak •• tahllll eıııv.al klll•· 
au bQtQmler1ae te•tlba baelı HJ& h•plı sareUla tıbıll olanı
•ta ııaı oluuar , 

Sığır eti eksiltmesi 
Askeri Satınalma Kemiıyenuna•• : ri 

l - Aıkerl lbtiyaf ltiıı Trabı .. .ıa teılla ı•rtile (1201 ~ 
yl• ylral tala kilo Sıfır ıtiala lıı..ıpıh ıarf ile ektiltaae1i ı-1,,...,' 
Pa1trteıi ıtol ıaat oa bsıtı E.rdaeaatlı Tim Şatın Alaı Io111l" 
Hacla yapıl .. tkltr • , ~ 

1 - Mwbı•••• ae••li otaa •İ• lira .ı., ilk temıaatı ik• / 
lkl yb elli lntlır. Şaitaa•aai ko•ieyoada41ar. T•klif moktupl•~ 
ellılltae aaahadaa bir 11•t nvel k••t.J•.. "rilmeıl • 1 

Gayri menkul satış artırması 
Mılaallesl aekatı ~!'__ ~ ..!!!!:. Yabam••~ 
EsHk ııra matıaalar mıfHHıa '2 20' 371 

JH. iN. 

,. ,. ,, " "' 
" laraf ~·• klrıir ••tasa 1 

.210 
J 

DEFIERDARU~TAN: 
y ~arı4a ,, .. Ye ....... yaaılı rayri aenlı:ulleria t•-1 

yapılaa a~ıt ırtır•ıları fllala4e ın&lltiyetlcrlae talip aohur ttııs•~ı 
dea ihale' il --J-HO tarilllaliea iti~arH alr ay al4d•tle ye r 
lık aarettlc yıpılaealttır • 

Sııtıı 1-7-~"0 tırihJae a8au{ıf panrteıl J'llaft aut ı' ~ 
iaitaı:a btılaoafıa .... taliplerlA a11Ur middet l9inde Defterdaruf:/ 
r.ııcaatlau illa aluu . • 

Otobüs lastık eksiltmesi 
Belediye EncQmenintlea : 1 

Oteltlhıler iti• (H-6) elıtı.tıada aJta aıiet llatik açık ıkailt•' I 
Ule mabayıa edilıeakdir. M•lı .. mea betlCli (480) lira. teai••'' 
anakkata ('J> llra.t r , f, 

Ekıiltme 21-,-0.0 Sıla rl.tı ıaat ıs de icra edilcoektir· ııil 
ııaıae 6raeli Beled.lye JH• lıleri •lliiirllfloiiea altaabi1ir, iıt•\ I 
yukarı ... yazılı r•• .. 11ıtta laclaeae •irle11tları illa ohı•"' 

Müsabaka ile müvezzi ve hat 
bakıcısı ahnacak 

P. T. T. Mntlurlıtıaden : 
ldart•İH aQaabak• ile mhıul Ye hat 1.alı:ıoısı ılıo•C.( 

MGıabalı:alar• lılirak iti• aruıoak vNikalırın .. v'i ve malliy•tl 
ıoa P. T. T. Merkea al4tlrlltbdea 61re.Uı.o.ktlr. ,Jv 

t..tihaalara Trıaaoa aerbzhıde 10 Team.. 19'0 9'~ ~: 
rllDD 11at 9 Cla aaılınaoaktar. ~ 

Talipleri• evrılı:i mG•biteleriai t••••layıp P. T. T. Müdl ı 
H aaQııeaatla iıia H adrMleriaJ kaydettır.eleri llln ohıa11t • 

Vilayet makamından : 
Bfl•ıa•• faitrıka, lt&ıalatea ve 11tıcılann ellcırlnde baluaın lı 

tıklan• da•l'•laamaaı, 22 M1ty1a HO taılt. H 2-19484 1&yıh 
name laOk\l•lerlae (eyfik.ıa, mceburl elduğQndaa ıaer.kClr ıkır•'
llınava~kat madtle1l mlıibl"•· m.aa ve depolarıllda kontrplalı. 
duraıların 18 H11iru HO aqımıaa ~ador mevcOtJerinl srO•terlt 
bt7ıau•• Ue .ııa11M • .,aeaatları illa ol111ur , 
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/7 ıncı yıl ı!l s;y.,.si Ga7ete - Trabzon 

it er Musolini ile Bi(likd a·rt1arı -
rarlaştırar~k Fransa HUkü eGön • 

--------------------------------------~·-------=----...... 
I ngiliz Başvekili Ne Diyor : Fındık Birliği 

Umum müdürü 
Pulathanede 

ieftiş - intihap 

Oluşlar 

Kız EnsfiJüsü Sergisi 
Beşeriyet Hitler afetinden kurtulun-
cıya kadar İngiltere harb edecek .. 

Fındık Tarım Satış Koo 
peratifleri umum müdürü 
Ömer Nazmi Elbi ve Tica 
ret Vekaleti teşkilatlandır
ma Kontrolörü Talat Kılı
çoğlu. Ziraat Bankası Mü 
fe.ttişi Naci Bovmiyalı. Tr;.1b 
zan birliği mümessillik mu· 
hasebecisi /1bdulkadir Erol 
pazar günü şehrimize gel 
mişlerdir. 

/1kçaabat 17, (Hususi) -
Bugün; Umumr Müfettiş 
Vek11i ve Erzurum Va/isi 
Bay Bürhan Teker, Valimiz 
Bay Osman Sabri • 11da/, 
C. H. Partisi Müfettişi Bay 
S1J~rettin Uraz. Maarif mii
şaviri Bav Reşid Tarakcı

oğlu Trabzon Belediye Reisi 
Bay Muammer Yarımbıyık 
ve yanlarında bazı zevat 
olduğu hafC/e kasabamızı 
şereflendirmiş/erdir. 

Krz Eaıtilüıü ve Akı1m Sa 
nat Oltulu b - . . . u sene uçilDcll ıerrı· 

B 
. , i• sı~lı•. temizlilı:, 

eş ı cıc ı o . ~ 
, 1 · ayrılmıştır. 

iktiı a t ve flda I~ erıae . · 
lerını a•tılar S. . . h - -v • rgıyı er a-un yu• 
1 ce · " er ınsaa rezmek\e va sevk 

K 
-· ie bir ecza dolobı var; ıçıodo 
oşe ek•• ıJiç· 

bir evde bulun•'"" K" • ' 

~~~--~= - - ol•aktı, iılifode elınektedi•. 
S••ıı:i h•kkındaki umumi ka 

naıt hiç 4ftph .. iz mO.obettir. GO•· 
terılen bütla eaerJer inea bir zev'k 

vı t•kdire def•r emekler mabıu 
llidfir. 

Ç ' güıeJ. ..... :1c:ııc: 
lar görülayor. o aile ya. 

b , 'ide bir dolabı htr 

Hitler Musolini ile görüştükten 
• 

sonra •• 
u şe<• ? B' de daha 
b·ı· . bilın•m ır 

pı ı ır mı yda•• geti-
L- -ı. b" nömun• ıııe 

l ~~icara 18 ( 11. fi. ) -
nqı/ız Başvekili dün akşam 

radyoda ve bugün avam 
kamarasında söylediği nu· 
tukta Fransad• olup biten 
lerin in ·ır . h d. f" d. . . gı erl nın e ıne ı 
egıştirmeyeceğini söylemiş 

,,e beşeriyetin Hitler afe· 
tinde k n urtu/uncaya kadar 

lngilterenin harbe devam 
edeceğini ilave .etmiştir. 

lngiltereden Fransaya emtea 
yüklemeleri durmuştur. Lond 
ra borsasında bir çok kıy· 
metler üzerinde muamele 
1asak edilmiştir. 

lfnkara 18 ( lf. A. ) -
Romen kabinesinin istifa 

Dünya siyaseti ve biz. 
Başvekil yeni izah verdi .. 
C HAnkara 18 ( a. a. ) ve baıi hatipler tarafından 

: .P, mec!is gurupu bu sorulan auallerede hariciye 
Jrün ·--ı 

og eden ıonra toplanmış vekili cevap vermittir . 
~baş vekil Dr. Refik Say- Gurup umumi heyeti hü 

b· ~ büyük bir süratle bir- kiı:::etin harici siyaseti hak· 
ırıni takip etmekte olan 

dünya . kındaki,haftı hareketine ya-
k sıyaseti hadiseleri kından bir daha ittila basil 
e::~ı~ı~da hükumetin ittih

0

az etmit ve onu ittifakla taı-
- - 1.:i:,:1_: areket tanını izah vip etmiştir . 

Sadettin Ura-z~_;.E_n_s....:.ti-tu-. -s-e-rg- i=si-
Parti MC.fettişi lstanluıl Açıldı~· ründ•ııbori her yıl 

rrıeb"usu Sadettin Uraz daha çok hkimül, doba verimli 
Pazartesi günü Parti Vi!a- nrlılr. ırö•termekle Trabzon ve ci-
1et idare heyeti reisi 11/i var villyetler mübitindc üzerine 

R dikkat ve ratbeti ç•ken ve bilbuıa ıza Işıl ve Vilayet hey' eti -
~tretmenlerinin otorıter, dioiplinli 

•zasından Belediye reısı ıdarelerile diter Oi<ullara Örnelc 

Muammer Yarımbıyıkla bir· teşlr.il edeo febrimiz k'ız •o•titQ. 
likte pazartesi günü V8kfi· •Ünün b• ayın onbeşiıci Cumartesi 
kebir ve Beşikdüzüne git- r~oil aaat 15 de Trab•o .. o ıeç 
nıiş ve Pu!atanaya da Uğ· fıo ••vat ve aileleri huııınyla 
r•yarak Parti ve Ha!ke . . 9~0 dera yılı el, zeki, bilri ma
leri üzerinde tetkik ve v~eışf rıfetini röaterir aer,;ai oçıldı. 

ettiğini 11/man ajansı bil· 
dirmektedir. Fransanırı mü
racaatımı Hit!er henüz ce· 
vab vermemı~tir. Musa/ini 
bugün ciğleden soıır., Mu
nihte Hitlere mu/ak/ olnıu,. 
ve derhal müzak~relerebas
lomıştır. Diğer taraftan harp 
devam etmektedir. 

Beşikdüzünde 
Müsamere 

Be1ikdüzü {hususi/ Pa· 
zartesi günü nahiyemize 
gelerek tetkik ve tefflşferde 
bulunan Üçüncü Umumi 
Müfettiş vekili ve Vılamiz 

Osman Sabri 11dal ve Par
ti Müfettişi lstanbul meb"
usu Sadettin Uraz· ve refa· 
kat/erindeki ZE vat şerefine 
eğitmen kursu talebeleri 
torafından parlak bir mü
Slımere verilmiş Ye muhte 
rem misafirler geCfVi Be
şikdüzünde geçirmişlerdir. 

Teftiş ve tetkikler 

Umum Müdür B. Ömer 
Elbi ve müfettişler Koope
ratif ve birlik işlerini tetkik 
111': teftiş etmişlerdir. 

Kooper~tifcilik 

Kendilerini karşılayan 
memur ve halk tabakasına 
ayrı ayrı iltifatta bulunmuş
lar ve doğruca /(aymakam
lık Makamına gelerek bir 

kursu az istirahatten SOnra Üçün. 
, J cü Umumi Müfettiş Vekili 

. Tıcaret Velıö./eti 11nka- V. ı· · ı bı"rliate _, . ., k a ımız e · uaıre/er/ 
rada uç ay devam edece ezerek devlet ve halk . 
bir kurs açmağa karar ver- g . . 

/ 
• .. _ ış-

. . F. dk .,, tW lerının norma yuruvu0 yü-
mıştır. ın ı rıoopera ı . d ". . . , · 
b . 1. •. ··d"' rk kad riıme ıgını ve memurıarın 
ır ıgı ~murr:9mu H.ur u. _,

0
• geıok intizdma ve gerek te· 

rosunaan ~ azıranu. . . _ . 
mız/Jgc karşı ne derece rı· 

lfnkarada bul~nm_a~ üzre ayetkar bvlunduklarını tel· 
11 memur seçı/mıştır. kı"k t ft. t . , d' . . . .. ve e ış e mışıer. ır · 

Şehrımız Kooperatıf mu- Buna müteakip kaza be· 
dürü Yahya şehri ile Biri!~ tediye meclisi azaları !'eti· 
mümes,;il!ik muhasebecısı ma edorek. umumi müfet 
8. 11bdülkedir Erol kursa tiş vekili, va valimiz C H.( 
gidecekler meyanındadır · müfettettişinin neıaretl•j 

Bay Remzi Sako altında. ~arti. tarar,,.d? 
namzed gostsrıfen ve 2Bı 

Ticaret Vekaletfteşl<ffat- gibi uzun bir zaman•belıit_ 
/andırma umum müdür mua
vını hemşehrimiz Remzi 
Saka Bursadaki kozacı/ar 
ithaliit birliği teşkilatı için 
tetkiklerini ikmal ettikten 
sonra fındık bir/ık/erini de 
tetkik letmek üzere geçen 
hafta lstanbuldan Giresun« 

ye reislik vazifesini uhdef11 

de taşıy.;ın Münir Serfa 
tekrar belediye rei~i ılerr. 
seçmişlerdir . 

Bir haftadan beri şehri
mizde bulunan Üçüncü 
Umumi Müfettis vekili Er
zurum Valisi Bürh11nettin 
Teker Pazartesi günü Vali
miz Osman Sabri Adal. 
Kültür Müşaviri Mtmafa 

Bu şer~li vazifeyi teh 
rar üz,.me alan Münir Se. 
d,,-dan kasabcı için yen 
yeni işler bekler, kendilerine 
devamlı muvaffakiyeter Reşit Tarakçi oğlu ve Ma· ve pazar gü.nü de a:res""' 

/iye Müşa'!irile, birlikte Vak- dc.n şehrımıze qelm:r~r . . -· dileriz . 
fi kebir ve Beşikdüzüne gi- Trabzonumuzu11 fetıştırdıgı Say in misafir!eri~iz öğle 
derek teftiş ve tetkiklerde değerli ikfis,ıtP-ıarımızdan olan yemeqinden sonr7 Vakfike· 

1 k h . . d bı·re mütevecr;ıen hart0ket 

Bu seneki ıergi, Öyt~ a:tnıyo~ 
ru-a ki, dil!• •enekilerdon dıha 
zı•gi~dir. Ter\iı> ve tuaife do 
ıJJb• çok diklcııt edilditi ıçıkca 
garillüyor. Yed od•yı dolduro• 
elY•, şöyle oır'• lconmuıtur: 

..uçu.. ır 1 kınutındoyi• . 
"li k iri o ır rı • ~o . . bir k:ıı:ı .. ıl. 

Tertam"n. ~oyıamış 1 L k 
d iu.oe .nııı e o 

•aıa b•.1ıa • ı D L 

I t .. '"&"8• 
kırıl11c•''"' • 0 ' ıyor:. . -

çı · e bitaz •aid okıı/Jt dik:O-
•İD iJs,rı • 

ııcai ıu1ı '-ıhrılır ... ,, 
Jar, aoarı b. pu ıe;••j rôzüı»G'" 
J-lıJd.k.aten ır L kıyor bı .. 

- ü d çabacı& çı • 
zün ~11. a ~ _ ı. Sonra bi:ıi• 
kola ışı ıoruyora ıör•tditı'•i 
Çulhınıa ııeçen ıeae örfü i~lari 

tt'"'. y••• \l'tl işaret • r~ ı . Mlliıiı yımı .,.. 

görüyoru• 8'.~ takdiri• torıılı· 
örme örıekJerıJ ıdııııi kıp· 

ı • L "mll dl IA J 
oıyor. il •' . . . ıö•t•riyor ar 
lırı tıuaiılemO ı~ı~ı . 'nde dura• 

ek•• ıçı ı· Ortıd•tl caıl d'ter •id• , • 
t 11,ıo vo . ''t il 

Ilı. büyült odada dikiş• •it 
efYa ile ııplc'lr bu/u1111yor. \lu
rıda bir çokliinlü ve ipekli ıenç 
kıı ve kadlıalbi•eleri fÖı6yoruz. 
Blbiselerin lı:i9leri aiddea rı•I· 
dir. Herha' eJI titiz orkokJeıi 
ve bay•nll' m•mnua ıdeeektir. 
Götil•le,;•al pete~i ıribi iıleııaiş 
öyle totf• mod•rnjze ediJtoİ.f 
öyle 111ıo"er 1 0 kadar zaril tu 

••letıer/Oblen aıkıılı• v• aplike 
•dilııı;,ıyle tuvılatlet varo ki, 
iııa•o ~•lara bir tablo ~1rtd•r 
ı?ib; hıfan bakıyor. Bunları•,,,. 
1~da tk ••de ve ııüzel şap~ı\at 
tar. ,ı ııdada bir de farı. köıeıi 

Ylr. f6tr veya tafta üzerine ya· 
pılmış •ak ı şlar buluaan yas tıklat 
bu Hı•yi süslüyor. Gelecek yıl 
larda bu lı.ıımın daba zenginleşti 
riJıtıesi ııe kadar iyi olur. Bun· 
lardan baı<a çok uril bir ııeli• 
elbiıe•i ve çay -takımlar• cJ,. bu· 

oefi• pıı ı, . ;bı ile ıefrttfıa • 
leri zevk ve ııt . . daııoJın a1rılı- , 
ıonr• er idırı•• o 

•J L'< Vll 

luauyor , 
llt•<>ci odada 

yqıUZ • - ü.l" odl ıaıy 
Alfıııcı kuÇ fıyıc:1t1dır ; 

.. ka odı,ının t~a:Jıoı vardır • . 
ş .p d• güzel ışler işıerı 
buuda . dıd• çı••I" 

yedi••' o c ••ıırlırıoı• 
rocu• ç• d . 

~öıiıliı1or. \an tolt~" bu o ' 
biı1iı'< \ıİT '" - :n\e11eri ~e et 

• 1 e1\•~ 2° a•et\\'L 
da ıuıe -1· .ıııa\an. • . 

ıadın ~· 1_ e\'tı\ot\tt\ 
~ek 11 ıuna•" \ti 

b~'\\ır.l" • . .. er, ı• ,. 
ve sıırı '"tı- e\ınet\\ • . 
var. 11unlar. o,ı t\a 1•\l'~""~ l\". 
ıt• ôçio, kıll ıamaıı h "' eme\\\ 
1 d . H · d \ctn er ır, epı e 

Bayın ismet . ·' Eootitll serrisinden içiai ıdıt 
t" ·ı d ı İ takdirleri• Uı.e\ tar.111f,~dan meydana ıe ırı • tertemiz uy2'11 ar a, 

miş bit yatak odas. görüyoruz. ıyrılıy,r•uouz. rark kadının zev
Sade, fa'ıat güzel bl~ o~''.: Gerek ldne/uva aşkın hayrın kalıyor• 
karyolo gue'ı masa ortuau, ıı:•rek 1 ıao• . . "k" 

d bo ·~· b" melr.le meydana Yazımı aergi hakkında bır 1 1 

pert. ~ılnıitiir " e •ekle bitireceğim . 
i• 11 

' ' • ·ı · t •iz Ü üncil oda nakış odaııdu. 1 - Ortalıalli bor aı enın • • 
B dç b" ok çay takımları, mo- a;de mutfağı aaııl olur? Bılo:em, 

ura ö:to.ı~! rörüyoruı. ÇoQ,~bunu o~nl~ olarak: göstermek mim-
•• . · kün mudar ? 
~kalide zor olan boıabışı na~ 

2 
_ yapılan işJerio JJt"'psioia 

ile ··~lenmittir. Hele ortada bı I . k - oldu"••• bi-,,. aergıye oom&ıı ıuç e 
nan ııaıa örtft•fl çok güzlm- ı liyoroa. Bununla beraber, ağır tv
Bir de evlerde ~okunar. bfuza veletler, çay talıumları yanında 
cükten yapılmı_ş ~' p.ek ho{ı .. 10 j y•rli kuma,Iardan yapılmış sad• 
gitti. Ri•e beıı uıerıae k~:ım•ıt• ' iılere daha çok yer veril<Deoi ne ti l d Sut lam on betle davetlıler 

s!ı~r ~ ~.ulunduktan sonra kafile kafile E.nıtitüy~ gelm•ııe 
1 g~nu şehrimize avdet başladılar. Gele lor ötretmonler 1 

i5e~y~e~m~ış:l~e~rd~ir,;,,. =======' taufındaa ı. .. ,,ıanıyor, iıu ve 
D • d k ıkram ediliyorlar. Yakıt aelince 

bulunmuş ve salı günü şeh- REmzi .98 a şe rımız e 
rimize avdet eylemişlerdir. tetkiklerini yaptıktan sonra etmişlerdir· 
Pulatanada ve Vakfı· dvn Ankaraya hareket et· llkçaabat muhbiri 

Kemal Onur 
k b. d B I d" rm!'!!i~şt!!ir.~~--__,,..~...!.-~===---: 

•t .. ••toiş mısa örtüıü de • kadır iyi olurdu . 
değer • . 1 ri le a - Yapılan bütün işferia 

D.. # '1 0 y b'/ - - "I ordilacü oda ,., rıinia ı olma•• ı e gozeı çarpan ornear er 
doludur. Enstitüde rı'to de03iyeti 1 az:erİ.D~ yapanın i~i~ 'fe 11uııfı. i.J. og u ça 6 

'._"i•alırler rergilerin bulundutu 

Y Uat kıta davet •diliyorlar. Ônde 
Oğmurun Parti Müfettişimiz olduıtu halde 

davetliler ilk aergi ulonu Onünde 
Bereketi duruvorlar. Parti Müfettiş imiz 

latanbul meb'a1u mubteroın Sıdet 
tın Uraz şu kıBa hitabe iJ6 aer
fİyi açıyorlar ve serri bü ük bir 

tile· Haziran g•ldi diye suıinmiş-
• Baharın nemli • J 

.. OUCUguna ;a; gışi/ ıüıttrı ııthünü gönlü
.;: 0?urarılar, onu rrnkli pul
- rl~ ıılenmiı, parlak ııcalc bir 
8 ' 1u ile ıeyretmek arzrııuno 
lı.apılmış/ardı 

Fakal gördük· 
J ti • gaıırı ille ' •••n ... a o varlı .. 

f•rruatına ı. ;1111, tn ince ı .. 
A 1Cadar muh•fa•a tden 

/fçııı, ognak .,. ıimarık bir na. 
•••a.ı var ~ 

ö,,ı. bi~ Q 

•·ı· . sı rarn.a• lci.Jevrfni 
111 ırmıı, harar• t/j bir çağ a ayale 
laımış olduğan•n farkında dtg"il .• 

o h "J" . •, .a a tsryor, .ravıır•gor. 
Gaflttırıı, Ha~iran111 ikinci hafta. 
sına kadar devam ettirig<•rdu. 

/ıi f••lui/ikl.., çıkarabll•n· 
ltr, hı lıal• ıevinmişltrdi • 

Yağan gağmur/arırı ruhlara 
J":.l.l- 1-1.ı.ga."" 1lrnıual, ••••n bir kaç 
ıuneı " • f•b,.cak ._01 / ı •CJeT· 
flflİfli. 

$imdi ttr döktüren yoz, •• 

pla•Jl>aa.,, Soğuk ve .l/ağmurlu 
gBn/ırİn ilk berekıl rıişarıtıini 
•rı•ugor : Taze " 0 !1-•il sebzeler 
rı ••mis/er,. 

Pahalı .,, bagaf sebıelerı, 
9"/i tvrfarı.dnlar bastırdı. 

Dün, yağmurlar, Bahar dt· 
~'•nu hırpalar oe gaz günlerini 
.. ıatırkett r•h, bunalıyordu. 

1 rf Bugün, 11afmurun ille. nimet. 
• tıl gÖr"iJJc L h 

.. lele / 11 
09 ••m ra , hem •ra ı ıyor 

Teo~kkeli, g~j"'•r•., 
"'-••lıler., Rahmet., 

Çulhl!!ı 

sevk ve h Y . 
b 

1 
ıyroıılılı:lı gezil••Y• 

aş ~nıyor, Muhterem Mlllettiıimiz 
aerfıde lıızn- baluaaalara hitab••' 

"Kıymetli V alia:ııiJlin teftiıt• 
balunma•• ~ol•y••ile buıüDlü ıır
giai• •çsJmaıı \'ızi/eıİ•İ Eıııtitü 
•tidürü bua tovıii etti . 

Giiıel Trabıonua ıiıel ço•uı.
lırıııa deterit eserlerini •"'melı: 
zevkinde buluD1caıtı-""• dolayı 
babtiyırım. 

Sergiyi açarkem kiyıaatll t•· 
Ii.:a beyetiaİ v• Enatilü çocukları· 
Dl tebrik eder yollarınd.• _muvaf· 

f ı. . ti tıl.il•riaı,, dem.ıştır. Ve • ıy• ., 
bu•u müteakip ıerri geıildikten 
.. vk, takdir, hayranlılı: duyaldulı:. 

tıa ve tıkdirler ve tebrikler J a
pıldıktan ıoara davetliler afatulı 
bızırlınaa Bileye alındılar ve 
pasta, limoaıt•lar ikram ve reıim· 
ı •• .-ki1ıdilr.ten somra ED•titOden 

çıkıldı. 
Serııl intibalarıaızı ayr

vesacıfız. 

Dr. Asim ~özmen 
Verem aispaoseri baştablpll· 

•d'•
11 

A4rı b nstanulne tbyin e en ı...: 
d k ~m sıızmen istifa 

e ere ıer h lışmak uzere 
şebrımlze gelmiş biae aça· 
rak çalışmağı başlatJı. • 

Mublllaıizde çok iyi taı> 
ve ıe•llmlş oı .. ı kıymetli d 
torumnsun eebrlmlzde yerleşmiş 
olması memleket heaabina bir 
knantlır . Aalm ıııamene mıı
•af!akl7et dllerla . 

e ır ıe e e ıye -

Vekil~re~!~~~~r~ararile K a z a la ı· l m l z d a 
,_ büyült k .J eh•" sıır ' bir fıkır vermek 1çıo, eJ emet: ı ıle 

pe.. ıymet ç•., 1 , k 1 ld k" D"k' sp<•• ·pıin birlıkte aça ma o u~u uçi\k 
_v

1
a r.ını 1 ış, na_kı.ş, 4 ~ı'ı\• t•l~ ki birer etiketle gösterilıe çok iyi 

kaymakcımfar uhtesinden k •k •t • 
alınan Pulatana ve Vak": le t l (JP z l er l 
kebir Belediye rı;sfll<'.erı 

ıt r --· ap~ " ,.ı \ 1 
dı· ı rol ço e••• 

1 
• e 0 ur · ' oyna ~ ,.0deınıı Bunlar nl'ıayet dilek .. Bw ka-

kiyafet ve eıerlerdeo ·ııı ilk yar· dır zengin ve güzel bir aorrlyi. 
otm•k buauaunda dı ı•~' le birçok I oydaaı getiren Ö!!"retmen ve ta-
dımcıd•f· ~u odada boY k oeliı \ 111 I re candan tebriklor .. intihabı yapıl"''ş. Viıkfıke· 

bir Be/edlyen:isliğıne.kaza· Vakfık-b.ır ve Pulatana 
nm ç,.,V~kan genç/erınden '--

örnekl•r ııordült. A yrıc• ço . leb• e T H 
i tel11D " ' 

multav~• kutul•r, mark• ar, r ::p:.- ~--=-=-
işleri, ~cuk işleri de bu\una;:_ı•o:·;...--_.. 

P4rti reisi Ömer Kolein 
ve Pulatana Belediye risli
qine de önceden uzun müd
det Belediye reisliğini ; 0 P_· 
mış olan umum! meclıs 
azasından Mıinür Serdar 
seçilmiştir . 

Bugün de Maçka Bele
diye reisliği intihabı yapı
lacaktır . 

TAYİN 
Memleli.et hastanesi dabillY• 

mntebaaslal Dr. 1'alıt Hnrşlt 
Baydarpsşıı nnmuoe bastıneaiH 
ta7lu edilmiştir. H nreııı dis
panseri baştabibi Dr. Turgut 

Targay b• vurıeye nkAleten 
ba'lı:acalıtır . 

Lokontada hıuı:ı.Jık IIll 

Yeol hayat lokıutasıııda ıon 
gllnlerde bıçak, çatal, peçete 
1fırllm1ş ye sahibi tarafıadaa 
zabıta babgrdar edilmiştir evvel
ki gnn mllşterllerdeo tuhafiye 
mağazasında mııstnbdem olduğu 

ıOylenen bir genç yıyıp içtikten 
sonra cebinde bıçok oldıığu bal· 
de bir poliı ve aablbl tarafından 
yakalanıp adliyeye verllzglştlr. 

Hamiyet 
Yeni bayat lokoateeı 11bibl 

eııe 1 Hoştef :ı>Dkoek bamtyet 
terıırek b••ll&tının 7Qsde 

onunu " kurumııa• Y•rm•t• 
başladlıs1 alınmıştır. 

• 
p .. ı .. rıına ile Vek!lkeblr yo

ıd Ozerlodekl ahş•P ıı:oprUter 
den bazılarıoa kol'H koııulma
mı~ ve lla ıılarınııı ıla kılaa h••· 
!arı muat•~aaı yapılmadığı lçlıı 
olomoblller, ıızerinden geçeml· 
yor. kalee usıılll, abtaP kOprOle
rln ıımrOnU çotal!AD gllzti l>lr 
buluştur. 11ydıj!ımıı bir kaç kOP· 
rUnDıı bu ooksaularını lkıııal 
etmek . lazımdır . 

Ka11banıa bir k•f sut de. 
vaDl eden keodiae roıbsus gece 
bayatı sahilde redyo başında 
toplanıror. selim Sırrının "terbi· 
ye., ıaenuu tızerlndekl koofe
ranıını ve ara sıra ıokuşturdu 
ğu 111t1felerl dloledikten sonra 
belediye işlerine dair ıoı açıldı. 

rl boyuııca bu tarzda boşaltıldı- GOROSl,iiR DuYUŞLAR 
1 

rkadaşla 
ıtıoı yeni işittik. Bu maalesef bir 

bakiket., Bu yQzde.n Vokfikebi· B' tecı a 
rla imar işlerinin geri kAldığını ır gaze b 1 
ye etrafıode geniş bataklıklar • • 'nti a arı.. . 
buıule geldiğini ve nlbıyet ya· Şehir gezıSI 1 G~ensayıdanm~ 
kın ıenelere çok gUç işler ter- _ t5 - ~J yo bdar allı yıl 
kedllıtlğlni eôy!Uyorlur . I QI' den • 

ı tırıhp va hııranla k•r-
Göl kuşlarınıu nkfeılı na- d d geçiyor• ..• ,. b•• 

fftları gecenin gpç sutlarıoa Mo .. , a.kağı• ID ,.,.ıal ıçı 1 p v• dimyata pirince ri-
kadar tükenmek bilmiyor. bb de bir aıildd~~ müslcir~t .d~:05,i oncü ı• 1•:tı:• ~vdeki bul~ordın olut rt
bemea alıotık l lsteraenlz: Bu· haneıi, ını i müce •ıe ,.;b••• .ıer • d-yordaa uzalr.lıştırıldıktaa 
11d~o. başıDl ı"ırdı, veter artık, alay ta>'laaı, hır müddelhYb•• tı· bi bu 

1 
b"•• hir müddet D ır•l· 

" , d" • m• • b bu ' 
insaf 1 diye beğırıo, hiç faydası ve şiııı 1 '1e orman d adlı " soor• L" "dd t i' &nal 

"h o Of 11. İD uır •• e • yek : bur kar••ga i olan oı ••• ıı•· oı•• ım ' ır 
- Irgat, irgot, •ıkırrrrrl 1 bl , umum· bırpte• •• Rum karırılhı ve ıonra auı "

0 

na aa ı . 111 t1• ,J•Y Li•• 
Mltralyoz gibi tarayao, ardı ta, Kalefka kömftıc6l•r~ş yıriydi: oıektebi ve doha •:•~·:~, 

arası kesilmiyeo bu gOrilltUIU komiteçil•riniıı oliş v• .ukorık• Jor•k kullHılmaf(• •t • · J•• 
da şı1 ' 0 ı •' • 1 • sesler aresıtda nuıl Ye kime Rumlarıa um•••• &ıdınlı er· Bu binayı ilk ~ ~d- Bükref 

ne llert ıalıtacakaıa . k ıerl• o• , .1- ve şıaı 1 
ııdalırda emıcçe b•roal•t, .,." ... a ve.ı \ 

Kaymakam bu genlo batak· o• oı· "'- ıı b Sup · r 
ao. .J'lrmi beş Bene @Yel 1 k k.ekli ne ilemfer, bi•İOI •••• /jri l:l••du • b. ~"'• &ir 

V.iınleri d k Tu 1 la soo •m•le çalıştırıyor. Ceı- l ..,. öı· •• . ·morlar• •• , , 
yal ID0 D e aaa a a 1, barralar o muf a<lı ve 1 • ıınd•k• mı , , oöylemitlı· 

Uktl t dair •l 1 fi ri bir temizlik beş gOıterdl 1 odalar • •••••• ·• t biçilm•""' 
b me '• er ııy Jeyıı çe- mızdı ise ayn k k al•.,t•• k•1"'" 1 milyon T6rk 
kllir, kasaba dablllDd<! IDUD r ==--~=S=o=n=U~Y=a=r=~--~1 lü ne şen v• ,. ra oı,..uıtur . Onlar bu binaya 1 d Uuoı· 

b b k 1 ı · . 11aha• u•••',. t koyı:nu.Ş ar 1 

nııuına lr e çl ka ırmış. Ser· İÇTl·ı~lAA DAVET ab,nlcler;m"• u• •• ,. k••• ı;rooı kıym• ıı: · ı · ıı ve 0 ı•-
1\' • ~bzOP J(o•O' • t tef ı a seri kOpekler ıOrU ballııde ka. ı.ıe 't '· ol•• , t•';bı tarın cemaa . -diki do•· 

• ,_ 0 ııl'' • a1• d d ua1z v• şı -
sa~anm içiodeq vurur ııabll bo. idman Gücü reisJiıı..inden: ıroıt•r _ ... ; ıı• bô••"'yıııeti vor ır- meaki o,ma• n· . Y••••••· 
Yu dolaşırlsrmı,. Bu gDnlarlıı IS ..,.Hcbı .. ıo v• k• b• bi••- tu .... u• ve matı• 1 1 ıııız l•" O•· 

B d t bl 1 ı moame· oh· b" r• 'ao• d k tal 
bir akşamında Trebıondan mo. e en er yeı D •• !3 rD raı ". b••P100 o font••··· ta• da yardım • er• 'I 30 iti• 

•laı· ıı 66 ne'- madde•lnfd A ı""ın Umu.,• -•uıt• lı: l ' ·ı ek ıuratı e 
torla gelea y0Jc11lnr oQrll balln· 

0 

.;. azılı bDlrıl"' "' d• 1700 fi""' ç"°; t • a • t • yeden r• ırı • 1,.,..ı~t.rd•· 
b fı krıdarıo Y .. 40 cumart•• o ı • ve Ta c altınına y•P 

deki kOpeklerln mu • ralı hll· 9 6 7 ~ ı k ·d ıJ• b'le••••• r" b•bulO fçfa, 2 - ,-QO ~de beye ti u 1 •• ·yJe 1 var -
cumıından dışarı çıkalB mı~larl 000 •l<t•m• ••• ~ d Tft lı: ••'''' 1 bar•k•tl•••· - soou ı..AP 
bekçiye de b•tırmı,tarı•~ 18- 1 mu•I .. lfUmaı yapılac•ıtıa aa Til, lı: d11-;.torhf'Y • tolebo ve C vdet p.. 
vaJJa adamcatızıa aığıodıt ~er- • nıO•eacel asaaıo aıez- r • 1•1 .,o ok•t•O k tleri 

ıd 1,., .. bı bliııma• ... ıt• kulDb• te9· rek olt•y•• dJY• ve bar• e 
den b•tıeı ks ırmak 100 •• f• 
ı;:eloıemlf ı ıı:or ml7etle rloa olaaar. muallimi•''• 

Bir ko .. banıa 7H ıııenlıale- ~ıt1erl ebe• 

• 

• 

• 

• 



• 

, 

Yeniyo' _:.~~· a2ykla!.J;c ________________________________ -:-----:---::--:----------~~1-~---------------..,...~,----~-------------.,,,.,....------___..:.;:....:.~~ 
GAZİNO ICARARTIRMA TıtMDIDİ Erzak vesair.e eksiltme ilanı 

Hakkari merkez hükü ... 
metinin inşaatına ait i\an 

Belediye Encümeninden : .. 
Ataparlı: dohi!indelı:i Gazinoaua mülleeirioe teılim tarıhıoden Beşikdüzü Köy Enstitüsü Müdürlüg-ünden : 

itibaren 31-6-llU tarihioe lı.adar olan icarı 21-6-t40 Cuma ıı;fi· Muhamaen IMdeli Tutarı .Muvalı:kal 
niino lı.adar (10) gün middetle temdit edll•ittiY· . . Nev'i Mikhrı Kr. S Lira Kr. 

Artırın.o 
1
,. ıtü t ıs de B.le.&iy• i.000~•111•de ıera edı- ı----...:;.;.:..:..:... __ Lira .Kr. 

Nafia Müdürlüğünden : lı: t 1. 1 · · ı · Mli,ft ıe,.x Üçüocü ekmek !10000 l<ilo ıo 3000 
le••kdir, şartnameyi bôrmı iıteyu a ıp erıa yuı ış erı awr • u• Koyun eti 2500 ,. 40 1000 

226 
75 
84 
21 
74 

Kapalı zart ıısulllı ılı:ılltrneJ• konulu iş : Bakkftrlmer
keıl.de (112490) lira (16) kuruşluk ıı.eılt bedel\l lıtUtllmet koaa· 

De mÜTICaatları ili.O OİUDUf • S 1' t' 5000 2 10 ır e ı ,. 2 50 1125 

A l k .,tme temdı'dı' Buııı .. r (K•rama•> 2000 .. 14 280 
37,5 

mpU Si Pirinç (Toıya) 3000 ,, 3a 990 

Belediye Encfimenindea : • r,:\~ç unu :: .:· {~ ~;o 
1t4ır. 

~ - ~" ''" a\t e•rak ş•nlardır . 9 
3 
16 

18 
16 
16 
11 
16 
9 
7 
4 
2 

25 

A) Proı• 
B) Halasaı keşıı7e 
C) Elektrik teılub ııeştl 

Umumi Elektrik şebelı:uintle blleaılmaiı il&re ••~telif vat ve Patates 6000 ,, 4 200 
miktarda alınocalı: olan elektrik ampul elı:ıillm11i ::n-6-9~0 Cuma Nohut 1000 .. 25 250 7!\ 

20 
88 
25 
87,5 
J8 
50 
!ıO 
25 
23 

ru
-aOne kadar (10) wüa müıidotle te•ıilt eıiil•iıtir. lkıleoi ayaı rün Sabu• 600 " 36 216 

a Y n .. urta 16000 ı.ıet 1 50 225 
D) Ôlrttıe eetve\\ 
'E) tııııar•t .. e imalat (ıerl düpl) bordroları 
V'\ Mahal Uateal 
Q) DahU\ elrltıik Ye aıbbl teılstt umumi ve f99a\ ,artııaıııele~ 
H) H•suıJ ,.rıaame. B•Jıadırlık genel ve yapı işleri leıııı 

ıaat 15 do icra etiilecelı:dlr. Domaltı lfiOO Kiko 10 J50 
Şartoa•eaini ıı;örmek iateyen tallplerfo yası işleri MOdGrlORID• Batlıcan 16000 adet • 1 50 225 

---r!!.••ılırt. 
ııınraautlorı ili• olunur. Hıyar 1 OOOtı " 1 2S 125 

ki 
Taze biber 1000 Kilo 10 100 

1) EkslJtme şartaaııı .. ı 
J) Muknele projeıl 

ro runlar baCO yaptıraCQ ar Maydoooz 6000 bat 1 60 
Kııra biber 30 Kilo 100 30 

3 - Bu enak 11.Aaı yapılın mahallerin Na!!a 111tıdnı·ltıkle· Belediye Riyzsetinden : Kırmızı biber 1 O ,. 30 3 

rlade gllrllleblllr • Hamım .la .. ları rilti fuan ltHalarıaıiaa mlleıııaıil ıurell• t•· 
lı:an d11111ıoları• civarıadaki ~aaa n aluoıu aabiplariııi ralıatııa et
uei .. ı.,ııdıjtın4aa fnrnn ltıaalarıaıa .ı. Hımam lııaaları filti ,. .... 
Hllil•••i lü•••lu ıı;örilatıtir. 

Soda 400 .. ıo 40 3 

4 - Ekılltme 2tl-6-940 Çartambı :ono s•at 14 de Hatktr• Arpa 4000 ,. 5 50 22.~ 68 75 

Detterdarlıtında •llteşekldl Komlsyoa•a yapılacaktır • \ t 
Saman 3000 ., 4 120 9 

il - Elıalltmeye gireceklerin (6874) Ura (51) Jı.ı•rdŞ nıun k 8 Kuru ot 4000 ,, 4 100 \2 

. 1 h uımık ozeore ek· 
Odua 30000 ., 1 50 450 83 75 

25 
60 

temlaıt alı.çeaı vermeıl ve bu ıe mı ••H kk" 1 vııayet .,ıı-llltmenln yapılaca~ gOnden ıeklz gllı !'>•ile a ar b z d 
Ar cak lıer furuH& bıceları••• DıHyy•• liir nieltet ıialraaiaıle 

1lkıoltil•t1iaa ••lııl riril•etlitiaol .. , eivarıadaki ltiularıa ylkaeJı:ll. 
ti auarı ıtibare alıaarılt Bolııiiya Fea tıleri )J[Odirlltiace tulıit 
.. rn, .. ı. •ilttarıia el•ılı: bre ı.aaaluı• •i•ırıaıiıki k11•1•lorı11• .. ;ar 
"rmlyuılt dar•Hıi• ltirar ailı:tar ,.alı:aeltilaealH Belediye l•el••· 
ılıca 7-6-,40 tarilıiaıia karar varil•itdir . 

Gaz y•.fı 1000 litre 19 t90 14 

B1ıt nalkası koınlıyonundan alacagı ebllyet v11lka11nı 1 ra ı e-
Tuz 500 kilo 4 76 47 50 3 
Tere Y•tı 4fl00 kilo 85 3400 255 
Beyn pey11ir 500 ,, 56 'r75 20 6& 
Çay 20 " 600 120 9 
~it ve yojturl 50Cı0 ,. 12 50 625 46 

eetlerdlr • t 
T klıf 1 4 11 en -· .... cu" ynılı uat en bir 

6 - e ınelttop ırı _ _ 11.ullmlş olacaktır. Posta ile ıön· 88 
.. t ııııceılıe kadar ııeıııl~~~n maddedeki ıaıte kadar gelmij ol· 
.. rU,cek. mektupların , no t r • _ ..ıuhnr mu11• ile iyice kapatılmVJ ...ı-·•ı iÇ ı · 

Sirto 400 ., 10 40 a 
•Hı ve dış !liea\lnııeler ita bul etlllmıı,. . i--4 Bu karara ıriira fuu .. ıcıları•ı •• aiıJ.etıe ylllı:ullceelı:leri 

te11dilerin• teltlif etlilacek -ıılı:aıiarlarıa 1-ıına riayet olaıediklori talı:
dlrıie lalediye ııza lı:oa•a• bilı:laleri ıiairesiaıia teaziye adilccelı:lari 

Kuru üzüm 10 No. 1100 ., 30 180 U 50 
31 
38 
63 
60 
13 
w 
75 
88 
so 
58 
r;o 
76 

Poıteıı·-
Mercimek SOO .. • 25 125 9 

\ Ü\Vn, eşya kayık ve hamal 
Zeylin 600 .. 26 t26 9 
Un B. Samaun 500 " 16 76 5 

ılAkıdarlarııı •alim• olaık bre illa olnar, 1-4 Malı:arna 700- " 24 168 12 

. nakliye eksiltrr.esi Koyun eti eksiltmesi 
Taze f••ulye :ljOO ., 1 175 13 

fnhısarlır Bışmildürlüğünden : 
~\:• 200 " 30 60 4 
Kıuu ıojteu 1500 ., 6 90 6 

ASKERl SATINALMA KOMISYONUNl>.A.N: Toz şeker • 1500 ., 39 685 43 
Pulataııe İQlıiaarlar idereaindın vapurla ıevk tclikcelı: Y•pralı: ::;:n ile ı.o, •••alil ...... ,. ye muşamba v• vıpu~• reltnelı: . ,..,. 1 - TrabıH aakerl lıratuaai iti• altı bla kilo k•T•" etbıia 

&fık elr:aillaııi 1 TemaH 140 pııartHI riDI ıaat o; altıdA Erzin· 
"n aıkerl Satıa Alma l:o•iıyHaada yapılacaktır. 

Kesme şeker 2000 ., 43 860 114 
Zeytin yağı 400 ., 56 220 16 

J levazım, deak B2•C1 ve ma•ulilıa vı,.urdın .. hıle .-e oalııldta 
ftJ>Ora tadar kayık v• bu auaııın ambotlardu aabila n aabildeıı 
-ıı..rlara Jcadar hamaliye aalr.liyıt, prtnaaeıi ııl•cmiace 7-6-1940 
arihinden itibıre 11 21-6-1940 tarihine mtiaodif Cosa ~aü nat 15 

Kaşar peyniri 300 ,, 60 180 13 
S.rmıulı: 200 26 5CI 3 

2 - Muhammea IMdeli iki iti• dirt ytz lira olu,. ilk teminatı Taban lıelvuı SOO ., 40 120 9 

y•• ukaen liraıiır . 
Şehriye 100 .. 40 40 3 00 
limon 1 oeo adet 2 so 25 ı 88 

.. kadar u rüıı aıilddetle ekailtmeye çıltorılmıştır. 
Talip olanların ıoroitl anlamak uere bu müıidet ••~•ada Pu · 

3 - Şartnameıi Ka•iıyHda riıllebili• • 
1 - lıtolı:liiorlıı •oayy .. ıaallı ko-'1•Yl>H ızel•ıleri , 1-4 

Taze f.ıhak SOO itila 10 60 S 7S 

latane Inhiaarlar •ld6ıliljtüo• müracaatları ilin olunur · •-4 
k ı Odun ek!=ilcmesi 

T ereyoğı ve yumurta e si tmesi ASKERİ SATINAJ.MA KOMİSYONUNDAN: 

1 - Beşilı:dOzü köy En1tilüıü ve lı:öy Eıtıtmenleri yetiıllrme lı:uraunun 1 - 7 - 19'0 dı• 
31-5-1941 tarihine kadar ihtiyacı olan yukarıda müfredatı yaıılı onalı: Yesaira 13-6-1940 taribia- · 
dea itibaren 15 gfin müdd•lle ıçık elı:ıiltmeye lı:onulmuıtur • 

~ - Şartnam~ler her rün okıılda ıı;örülebilir . 

T ra&zon Verem Mücadele Dispalltıeri 1 - Trabzon G ..... ızea. için ilç yllz bia kilo oduna ·~·lı: 3 - Eksiltme 28-6-1940 Cuma rünü ıut 9 3Q da Valı:lıkebir kaza Belediye daire•ind• 

Baştahibliği•de, : ekılltıııui :ı Tem111 u.-40 .Salı glall ... ı Gn birde E.rziocandı 11lı:eri 
müteşekkil lı:omisyoola yıpılacalı:tır . 

Diapanıerin fakir hastalarıoa tevzi aıiilmek ilzre ?40 ııııli yı Satın Alma KomiP1o•nda yapılaealı:tır · 

4 - Muvakkat teminat miktarı her erzakın hizaaıada röeterilıni,tir • 

zarfında alıom .. ına ibliya9 görfilen beher lı:ilon 100 lı:uroıtaıo . !tiO 2 - M•llaın1an bedel llt bin ya•li yh elli lira ol•p ilk ta. 

6 - latclı:liler Ticnret odasınca kayıtlı olduklarına dair helgo ibraz ed~celdcrdir . 

liralık ve i7 lira aıuvaklut teıninallı ll60 kilo tereyafı ile tabı•i . 1,25 .,ı._,.1ı iki yOZ aelı:an !tir lira yirmi bet lı:aruşlur. 
knnıştaa 270 liralık v• 20 lir• 25 kuruş m~vak1-at teminatlı '1500 3 - Şarloamui KO•iıyonda görülebilir. lateklileria maayyen 

6 - isteklilerin 2490 numaralı lı:ODUDUD 15 inoi maddesi ahkftmıoa röre muvakkat te11>inat 
malı: buz ve mektuplarını eksiltmeye başlamada• bir saat ~vveline kadar toduik edecek ve eltıillıne ıaat· 
larinde lı:olnıiyona ibra& edeceklerdir . . .'2-4 

edat yumnrta 1S Haziran 940 tarihinden itibaren 17 rüıı ıneddetle ,.atta Ko•iıy.,..ıa b•l•amılırı • 1-4 

açolı: ekaıltaeye lı:onıılmoştur. Şartnameler Diıpenser 1'atl•biali2inde Patates ve sog-an eksiltmesi 
prüle~ilir. lıtelı:lileria Ticaret oduıada koyıtlı oldaklarılll 4•ir T'eıi-

Not : Geıen oayımızda 1 inci defHı çıkon işbu ilbın koyun eli, bulgur, irmik, yamurta, le• 
reyığı, kurıı ildm maddeleriain muhammen bedellcrile muvakkat teminat ve tutarlarında ve ibale rünln
delı:i değişiklik ha <itlai mqrinde yazılı oıtlujtu veçhilodir • 

bları ve mnvalı:lı:at teıniDal maklıuzu vey• melttliplerile ilılle giDli ~SKERİ SA TINALMA KOMİSYONUNDAN: llan 
- Te •n• 940 ulı rüııil ıaat ıtı.SO da Sıh~.ı ve !çtiaal ı.lua- . 1 - Trabzon Garaizeao içia elli bin itile Patateı 'ıle OD 11ı:·, 

M 1 ıuDU- L 1 L Pazar j ...... a dıiroainden .• 

O 
" . ' - --- · ~•Jarl f ia· 0

2
_ 4•· JI II 0. aaru &0f8111D lfJit e/uilf•Uİ 4 r~mmU 940 petşemba JZÜDÜ -

g 
t b Pezarın Çinçivı lı:öyiindea 

.No: ıu Def,i V Q2a SOtış artırması ;~:,cak~,.~• on irdo Erzincan aakerl Satın Alma Komiıyoaanda ya ICöse oğlu H•••yia karıat lllahb•· 

- °'fı Semti M b 2 p 1 t · b L d ı· L b d bey'a 15 madeni allua Tiri< liraaı 
'"" ·~- U ammen lcıymetı· T•miutıMu. - • ı eaıa mD ••mB ae e ı i•i in yı lyüz elli lira elup .., • -- L "" te10ln t ·1ı:· J ı ı, •ile 1-9-928 tarihinden itilıareR 

" &IZl Mus ira K. Lira K "' • 1 1 1 yüz a lı ira yirmi eı lı:uruıtar ve ıojtanı 11 mubam-
a Pışa Muınlıane Önü 650 00 75:._ .,eıı Dedeli yedi yüz yirmi lira olap illı teminatı ellı dört liradır. laiz ve maoraf vermeğe boı çlu 

Vakıllar ld . lioQ"al Puarı 48 3 - Şartnaaıolori Komiıyo••• rörHlebilir • Boıiolli lı:iyftndoa Kör Ali oğhı a d 4 Aliaia evinde haczedilen 82 lira 

r L resın en : - Talipleriıı ıauayyea ıaattı Komiıyoada bulunmaları. ı-· d Uur d '" e"'erialie 6 atlet inek ile u-•.Pri 
,_.. ı ı ille L · N p ~ r~ı 11tıı k vu ve o : su y.,,ı b' ı ki • k ı 10t0 kadar kiremitle örtülü bulu 

Jıı.~:ıi ~~rflO.rjin mOddetle •rtı,~.~~ ::~~:.,::,~:;•nıa mlllki; azar 1 a gayrı men U Satışı nen ıaısır not ~l>Jaıata mahsua 
.... bılibJ . aııran 940 Pet1eı1hr gün& 11at ı.ı d . Vöwü c· . M K olan 50 lira deıteriade bir aeraa-

•rıo nıuayyen röade Vakıf! id . M- e Y•ı>tlıc>fın· -"K~ 11111 .N: .N · M.2. :Muhammen bedel ar areaıae ur• t'- a. ,•r •e yine ayni lı:öy ı'çerı·a·ın•e •Ctlı ,.,.ı llb ôluıur. H •ika Hane 8 7 68 J 50 • • 

S 
l-4 °• ... nılr. Fındılı:lııtıa 81-88 330S<i S4-ı lapuoı..ıı yoklama 300 tarih ve 

v t' k 1 5• H 3~ H e4 numaruındı kayıtlı tarafeyiıı 
ç ç Del d 1 k ırmak ve torik ve kör Ali oğul-

As • ıgır e ı .a sı' tmlf!!>.sı· v · " • 
k s 1 'r ar 1 tan : !arı ile mahdut 3 do11im miltların-
erı atına ma Komisyonundan . Yukarda . . 3 1 - Aekeri ihtiyar . . T b • L 1 '" ve evsafı yazılı gayrımenkullerln temdiden yapılan da ve taıııamıaa 00 lira kıymet 

y&z .,·,,.. . . r •çın ra Zocda leolim farfile (120,COO) açı• artırma arıb . üllr.' ti . I 1. b d taktir oluoan bir kıl• tartının 311 p , ı bın kılo S ğ r t' · l t 'h· . . m ıve erın" a ıp zu ur etme ijtinden 1-6-940 
a •torteıi gOoü ıaat ~ .. b;,;;"E,, ~palı dzerf7~l• •keiltmeai 1-7-:940 ;;k'tıırnd.en ıtıbartn ~ ay içinde ve pazarlık ıaretile ıatııları yapılıı- biasede 5 biaaesinin a,ıı. ortırme 

Ulda Y•pıl•c•lı:tır • '" cen a uın Satııı Alma Komısyo. ile aalıloralı: l'•raya çevrilmeıine 
ihale 1-7-940 tariL Ü d'f P 1 . fi il ve aatı~ günü olaralr.ta 12-7-940 

•L· ~ - Muhı1"men brdelı' o tuz \· . . • h' b 1 d . 1 . ' Dl sa ı azar esı g n ıaat 16 de •ı •ı l ın !ıra olup ılk tom1 t ·L· b' ılaoı u acaj!ın ın lahı> erıo • _dd . . . , C••• aaal 14 layı'•ı·~ Larar 
ak.;( l • li liudır. Şartcameai i:oııı iıy d d ı: kl'f •• 1 ,., ID müracaatlar r olunur 'DU et ıç111de vılayet Delterdarlıfına · ı . ti ~ " 

1-e aaatından bir •aıt evvel korois~.._• ır. 'J e '. me. '7J'larının ı ı an • 4-4 verı mış r . 
-,,a verı meaı • ~- .f il A l .oıw:::-- 1 -- ltbu ııayriınenkulan artır-

' Gayrı' m k 1 t l an teınlna~ pey veya milli bi r Bakaıuıı ma Şartnameal 12 6-940 tariltiadeo 
1f en U Sa iŞ \':trtırmosı p I 3. Jpotek-~.~vdi edUocektlr( l:U) itibaren 527 }(o. il• Puar 
~ solı:aj!'ı einsi l(N. M.N. J!ubaııı.,en bedeli azar crı ""~urluğunııl•n: aJAl<d•rlarut ve lrtilak"lıJ.!'.rla dltor M. B. dairoaioinln musyyen nuaıa-

hlı: ııra mıQ'aular m-:;;;a;,; "'42" '"'2ii9" 376 Pazarla Hamidiy• ~öyfiodcn lermm gay~kıU Oı:erlodeld b~P. rasında herlı:eain l'Örebılmesi için 
SH IH Pul Oğullırındaa Oı .. aa korade- ı !':" bı"d~lle laJz •• maıınıfa dair f- ··ı"·~. ilanda YOX•h olaolardan 

· · . .. . H • - arını ıştın illa tar:ılılndea az a ~· · t 1 k · · 
.. •• .. .. 44 210 311 DiZ nkılı hrd•t• htıfi Karade- Uıtıbaren Jirml R11n lçlnde •Tnlin ı -· a m• ıalıyenlor, iıbu 
.. Sara! oı<ıu lı:a"rgır· ma"'••• 2 3 '750 •. . t d' ~26 1 a· A~ıı 1 lıl ,., nameye , _ 1''27 doa 

& ~ • l>e eıgayrı • ıye .o ırı O mw~ • ortıe rıu..., meoııırlyH!ml maruile emuriyetııı;. ya nu 
DEFTERDARLll(T AN : k•rıış ile reımi lllııil 'JO icra 1. ~.!:~~01İa~n1'!,~j;"'· .. ~~~ı:~ etmelidir. muraeaat 

Japılıa ~Ylı:arıda cinı n •_vı!'fı yız~ı ~ıyri menk~lleri• te•d!d•a Dıaaraflırı Ytrıııcğe berçly Pau- dıkça aatıv bedel!niD po.yı..,mawıdu 2 -· Artırmaya iştirak iç,_ 
.ı.. ihale flk ~lırıaaları g.u~unde ~.ulkıyetlerine tılp •uh,, etıııedıi!in. rın .Sokita lı:öytnden Hartolem harlo kalırlar. yuk• .. da yazılı kıymetin yüzde 
Jık •ar 

111 
il 5-940 larıhıaden ıtıbaren bir ay .,uddeU0 .,. pazar. ofullarındın Bilil otlu Raaimia 4 tııı.terlie ırGıı•e uhr•°"" yedibuçuk n•-tindo pey veya 

e e Y•ııılıealdır . . b b 1 letlıak edenler artır .. ,artnam"""'1 milli birBakanın ' ~• at ıııektubu 
Satı, 1 1 940 h lf u orcundan do ayı Sulr.ita 1ı:1.. olrumut ve lOnmlu ıııoJA-·t al-• lr. ( a 

• lıita., b - - tari ine müıatlif pazarteai günü ıaot 14 de h u- -~ tevdi edileee lir l:l4 > •laeatı d 
1 

1 D f yü uıiuda dahilinde taponan n buııları lemameo kabul atlDlş ~ClatJ , 0 an a iplerin mezkOr miidılet içinde • lord•tlılt• Dıii- ll-3-940 tarilı ve %O nııaara- ad n itibar olunurlar. 3 .• ipotek sahibi alaoaltı.ı.,.. 
•rı ll•n olu~ur • 2-4 ı , ı-k 1 • •!•dı kayıtlı ve tamamına 210 ~ Tayin edll•D zamanda gayri a •iter a a •dar arıa ve ırtilalt 

Ot b" 1 A t k eksı'ltmes•ı lıta lı:tymet taktir oluoaa Ve aıy. menkul Uç defa bs#ır'1.klaıı sonra baklı:ı ıahiplerinin gayrimenı..l fize. o us as 1 en çok artıran• lltaJe ad.1.Ur an-.k - d k. h B ln aamile aıruf balanan tarafları artırma lıo4ell ıııuiwııea kı1sa•tııı rın e ı aklarını buıuıuaile faiz va 
elediye Encümeninden :· Abdıvrabman .,. der• ive l•mall y11Zda yetmlt tıeşını bn!oıas veya murafa doir olan iddialarını işbu 
Ot 1&tıt lıt.eyeııJn aJaeağuıa r11dıaıı1 olu ilan arihinden ihtibaretı yirmi güa 

111.e • ~biiıler için (32-6) ebadında altı odet Jiiıtik açık ıkıiltme tllq. ve lofıı otl• ve Şatır ojtlu ile d!Aer ılaı:a.lıiılar bulanopbl bodeJ it inde evrakı mfisbitelerile birlikle 
-~•kk ~a(a edilecclı:dir. Muhammen beıieli (840) liro. 10.,i••lı 818• mılıdut bir kıl• tarladaki 6 hia· bwılann o aayrl. lll&ıılnıl Ue teının ıaoaıuriyolimite bildirmeleri icap 

Elı. •. '3) liradır •• ıede ü9 h; .. eainin v. lı:ua Koı- edllmlt alcaldftrLRin ınocınuuodıııı eder. Akai halde hakları tapu ıi· 
Mtııe ö:~tme 25-fi-940 Sılı günü ıaat 15 de iero edil•cektir. Şart. tanini köyü hududu dalıillnde ı!:;i':?':ıı •=~m".:'ı.. ~e art~::::'.":, eilile Hb:t elıııadıkcs ıalıı bede· 
~rıd •tı Belediye yazı iıleri mOdürlüjtünden alınabilir ;steklilerin tapuaun 11-3-940 tarih vo 22 0 ,. beş 6Qu daha u.ıı>dlt ve oa beştuoı linin pay a~ınaaından hariç kalır. 

M
a Y•zılı r6n ve ıaattı Encümene mür11eaatları ilia ~ıııııur 2-4 mıımareaınd• kıyıt•ı bıılunan .,. ıtına a y o ı • a a ı t a . 

4
: Gösterilen günde artırma· 

U
" b k f • tama.,ı•• 260 lira lı:ıyoıot taktir yapılacak .,.....111~dab, bedaJj satı, ı.ı. ya ~ş~ıralt edenler artırm• aarlııa· so o a i e müvezzi ve hat elvııaD ve kervanı'de namile m&• )"•nlo ala...ıt'na Ç anı 0Jan diler me•IDIJ okumua Ve lüzumlu ma)Q. aJacaklılaJ"ID 0 gayri nıeııtaı lle temsn mat 8 ~il ve bunları lemame~ kaa 

bakıcısı alınacak rııf bulunan ıarkan ve garben ır· edllmie •'-:'Jarınııı nı..,,,uıındaı fazla bul et,.ış ad ve ibtibar olunurlar. 

P 
malı: timalen Molla Reaül cenaben ya.,,.,.,. fOrUJe, •n çok artırana 5 • Tayin edilen zaoıanda gay. 

T :t:. u.:., '··\,..~·· J lh•1
" edilir. BO;yle bir bedel eld 

idarem· .~ .. 6 uu ÇIJ • A.b<!orrahmaıı a. mabdu ı. "'•ta ..... bı;ı-d 1 H~iiııı'1!4..iiıa.4rılıM~nt~mr OD• 
ır- b ıze musahık ·ı - · b t b torladaki yarı bine ilı:l hiuo ıu. tal• ftter · k t b J r h uaa ahları i t"' L • • a ı e muvezzı ve ı akıcı•• ılınacak r. 1 6 G yrl .,enkul kendi•- 1b ca ar ırma e e ı DJM amen lı:iy· 

1 "•• ır ı n k 'k J " h bari e bir lıiııeainin i9bn borntan • '""" alo melin yu- zde yetmi• be•inı· bulmaz 
kOJI P. T. T M , aranaca vtaı a orın nev ı ve ıııa iyeli Tr r oJooan kimse derhal ve78 Verilen • • 

lml'h I erlı:ez müdürlüğünden öjtreoileceklir. dolayı açıJ. artırma ile •atılarak mftblel !çlnd• Parayı •ermzııe lbaJe veya satış isteyenin alacajtınn rnc. 
rıı - 1 •• ara Trabz . k . d 10 T •O paraya çevrilmeıine Ve ıatı•gilni! ıı:ararı f08holunara]( keııdsiden evvel•• baııi olan diğer alacılı:hlar bulu-

nu ıut 9 da b 
1 

on mer ezın e emmuz 19.. çarşamba • ) ilk.ek teklifle bulıınaıı kiınoo arıe~ 
Talip! . •şanacaktır. olara k tı 12-7-J4o c.,.a ıaat olduğa bedelle al ""ıİaraz• olursa ooa, nup tabadel bunların o gayri men 

.. DIÜrtcaat~".n . evraki mü•bitelefüıi tamamlayıp P. T. r. 1'1udürliitü- l6 olarak tayine karar verilmiştir. r a z 1 o 1 Ilı a • v • y 'b kul ile temin edilmiş alcalarının 
ısım Ve adreılerini kaydettirmeleri ilan oJuDar • 2-8 ,, 1 ulJ bulunm•""• h•ıııen onbefl glln mtıddet mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

A k B 
1 • .. bu gaJ r maa erin artınna le arurmaya ÇJkarıhP en çok arbrana çok artınnın tahhüdQ balcı kalmalı: 

T b 
çı eledı'ye doktorlug"' u Şarlnameel 12. 6 • 940 laı1!ılJıdonltl IJıal• odlllr. lkt !bal• araaındaJııifark üzere artırma OD be• güa d.aha 

bareıı 90 No. Kıs Pazal' lcra v• geÇeD gtlnlor IÇİD y1lzde 5 ten ~ 
ra Zoıa Bel d. R" d dairealDin mll&!'ye<I llUIDfilaamd• hOa&P ohıııa••" faiz ve diğer zarar temdit ve on beşinci hün 16·7-94 

Beled· .• e ıye ıyasetİn en : lterkealn . ı&rebllme• için açılrtu lar •l"l1ca btıkme hacet kalmak:ıı"" sıli günü ıaat 14 da yapı · 
'Y•mızın febr· ('O) I' ı· 1 D k 11~·0 y·-ıı 0•--•-r•-- ta•la 111-•o m-~""• (yı.,,_ız.os•) a!ıeıdao tahııllolıınur laealı. artırmadı bedeli oatı• ,·.v. 

~akliye 
eksiltmesi 

İnhisarlar Başmüdür· 
lüğünden: 

1940 senesi İçinde Trabzondan 
Erı:urum, Erzincan •e Karsa rön· 
derilecek mamul tütün, MüaltirBlt, 
levazım veıair mevatidı in~İl!larİ· 
yenin ücreti nakliyeai f> Haziran 
1940 tarihinden itibaren lö jtün 
müddetle aünakaaaya konulmuştur. 
Talib elanların ihale ıı;iinüna mü 
sadif 19 Haziran 19!0 çarşamba 
günü aaat dörtte Trabzon lnbi
aarlar Ba,müdürlüjtünde müteşek
lı:iJ komisyona müracaatları ve 
ihale güniloe lı:adar şeraiti nakli · 
yeyi öğreomele.ri ve teminatLıırıoı 
yahrmaları için de ismi geçen 
Başmüdürlük Satış şubeıine mü-
racaatları ilan olunur. 4-4 

İlan 
Trabzoıı sulh hukuk lıaklmlltlndeıı 

İlan 
Trabzon icra memorluj!anda• 
Yeminli üç ehli vukuf lara-

fıadan : · 
Gayrimaalı:ulua tapu tarilı n N'. 

Mayıa 9'0 N. lGO 
SatılH•k yer lıkender paı• 

mıhalleıiııde A~ afllbo sokafıada 
üılte 4 oda ve sofa vo tabtani 
2 oda bir ınatbak vo lı:ôaürlülı: 
ve baj!çeyi miştemil haaonin 9 
de iki bisıeıi 

takdir olunan lı:ıy•et : Temam• 
3000 lira : 

HndudY : Rakhm Ebvaba 
mil!eveecilıen yemıni dard ırya• 
vereseleri huıo ve 9'ığ9,ıi yeıari 
aahibi auet Bafçeai arkası Ah
met Reiı ltaneai 

Cepheli tankı am ile m•hdut 
Açılı: artırmaıtıo çıltarılmış ol

du!l'undın 19-7· 940 tarihine mil· 
aadif euma güoil saat 10-1 l do 
kadar TrabzeD iera dair•ıi öniia
tle birinci artırma yapılaeaktır, 

Artırma be.Jeli kıymeti mu· 
hammeHaln yizde 76 i~i bu ldutıı 
takdirde mllıteriıi ilzerine bıralı:ı· 
lacaktır. Alı:si takdirde en ıon ar• 
tıraaıa taahhldli baki kalmalı: b• 
re artırma onbeı r iln müddotle 
temdit eclllecek ve OD beşinci gii• 

Dil 5 • 8 - 940 Pıurteıi fÜDÜ ual 
= 10-11 de !tadar ıiıirede yapılacılı: 

Zayi şoför Vesikası I ilı:iner artırmuında artırma bedeli 

Trabzonun yomra 11ebl1cılne 
bağlı Uz bscı!R k köyünden Ke
leş oğlu Kazlm ln akıl ba&talı2•· 
le mulOI ~ulıınmo81 hnıeblle 
oğlu Ali Paşanın k!i!odlsfne vasi 
tayin edlldijtl ııan olunur • 

- 1 d ' . lı.ı)mell mııaammeain yüzde 7S 
~~hzon Bo • ıyeaıııdan 11-1-93(1• ·8 •1 bul ciı"' takd d t 2280 tardı \ı'• ı ma xl ır • •• ış . 

kamı zayl'llıri'!,maral~ ~~!ör lveoi- ••lu • karıun abkimına tevfikan 
Y•Dıııaı a aea- geri birık.dır 

lt•mdaa eakiıinia hükıı111 1 d • 
aı ili11 eylerim • 0 

•• ·~•· • Satıı P•,iadir. Arlırmajta iı: 
M .k. lır!lr. etmek ıatoyenlerin kıymetı 

uı•8111 "~•llorından •uhammeaa11i11 yfizde yedibuçıığu 
n .. yıu o"la . b 1· d Ba K ~ nıs e ın e pey ıkçui veya 111i1~ 

.~~'777="~;;;·~·~"~;;;•,;Y~·=== ir baak.anıa tı•inıt makbuzuaıı 
le bir b•dol eldo edılınezse ibalo •vi. bulaıımaları lizı,.•dır. Hak• 
yapılma:ı. ve aatış talebi düşer. rı lıpu ai•ilile aabit bulanmayı• 
. 6 • Gayri menkul lı:endiıino ılijter ipotekli alaHkblar da dijte• 
ıh"!e olun __ ki?J~• derhal veya alllı:adarlarıaıll ve irtifak haki<• 
verılen mulılet ıçınde parı yı ver. aabiplerinia bu bakları ve buıu· 
.,,e .. "'. '"•'- rarı fesbıtlunarık ıiyl• faiz ve .ıııaırafa da olaa id• 
kendaıdea .evnıo.. y ılı: teklifte dialarını evrakı mOıbitelırilo bir
bulunan kımıe arzet t ·•<luıtu liltle illa tarihiruiın itibar.. yir-
bedelle almağa ruı ol,.az vey mi ırGıı zarfında dairamize bilcllr· 
buluamaua hemen onboı aün mili· 1••• , .... _ ' • ı...· t Ld· d h Jr. • ı 1 ;'G•r . .t\...&Jtl al[ ır e a ... 
tetJe •rtırınıya çıkarıhp en ç:ok arı ap1:1 ıı~iljl• ... "L·• • .,,. ... ı.r 
artıraııa ihale edilir. iki ibalı ara· sa tıı bodelıoın paylısmasındıa 

• ..ı.L.· t.,_L fl i..... ~ ....... .,. kallrlar, MOtıık.im ver i v• 
-ru;'ôe~ nn-ıleıap oıunaca ta ız ı.oledıyo ru,.... tır ... be!eJin· 

ve dıjtcr zararlar ayrı .. hüma ha. dııı t • ..a olunur. 
Cet kalmolu'.zın me•uriyetirııizca Daha lada malumat •'<nal< it• 
alıeıdan tabsıl olnour madde (116) teyenler 19 6 940 t · · d 
G 

. 1. . . ı rılin o• 
ayrımea~uı yuk:atıda wö•tcrılın ıtıbaren beırlc.esin 2'Örebilmeıi \ İD 
12 • 7 • 910 tar;hiade Paıar dairede açık bulundu•ulıc•lı: çır-

ie~a m~ıııurluı: u oduında işbu ilan v• tırm• şartnamesi 936-6511 N <> 
go•terıl.,n orlırma şurtnameai dai· d - ı 'd ·{· eıyıya muracaat a mevcut ve· 
re.sı e satıl•-fl 1 an aJvour. sikai 2'ir•biJecekleri Hi n olurur. 

~ -
MÜJDE 

• Kadın baıtalı ı ıra as ı meaş ı o lorloğıı m&nbaldir. ••N - -~ ~ • ~ '• " • d 
l.

adftl lı:annnum• 1 k.l•rı mlitebaasısı olmalı: şartile bu vaıfı haiz ve mal llıııa.k let.oyenlor, işbu tartn• ga~r!lllenkuUer yukordo gOa· yenialalaclı:olğlına rüçhani ol':öea'k l·ı 
T_. e-vfı~an bu "lr:d I b'I , JDeye ve 940-00 doeya numaıa&lle terilen ı~-7-940 tarihinde Pau.r §'er a aea ı arın o ir•Yr' v 

laaan taliplerin Sıhh t 1 mı ar maaşr 8 8 1 tcılt vızıyette hu· memurtyetta:ıtzo muracaat et.ıne?ldlr. , , lora mero.v,rluğu odeeıoda J.tbu tlAn ve He temin edilmiı al•..- lı rı P'.,.:ı: .. 

Yeni tatlıcı salonu oçildi 
aayanlar i · t - - l 
girilir 

0 
çın a~ ıgıgıınız sa ona Panorama aile Bahçesinden 

ıı.Jediyemize de .,., j
0 

ve çtimai M,u~".:eaet Velr.iletine ailracııatleri va 2· Arbrmaya lttirlilı. IQln yukan4" gootıırııeıı arbrma ıarlnameııl daire muuadın fazlay• 1'h'"111BK •··~:,ey•. 
• mat vermelerı ılan olunur • 2-4 ,.,.,1, kı~eUıı yiıuıo 7..ıı~ sinde pula~ illa olııuıır. en çok artor•P• ı a/e e.ı;JI•· 

bayi ~ k t~mı~ ve havadar olan bu salonda bayanlar 
ar er turlu meşrubati temiz ve nefis olarak bulurlar. 


