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Başvekilin 
beyanatı 
--

Meclis g;upunda 

Avukat Zihni Canın Maçkada 
verdiği Nutuk : 

Milli birliğin yalnız siyasi ve toplu hareketlerimizd değil bilhasa vatan· 

ittifakla kabul edildi 

C Ankara 11 ( A. A. ) _ 
l" .. H. p · Büyük Millet Mec
ııı grubunun bugünkü top-
!~tısınd• Başvekil Dr. Re· 

Saydam ıon gü 1 . 

daşların birbirlerile münasebetlerinde 18 milyo luk büyük bir aile 
f radı haysiyetile sevgi ve iyi niyet hisleri le hareket ederek 
milli enerji, şahsi kuvvet ve her türlü varlıkları yersiz 
uğraşmalarla, israflarla zayıflatmaktan sakınmalıyız demiştir. 

ıi A h n erın 

Seflgili gurddaşlarım aranmadığı ea lırrp ve mti· darbe ile ltigik olduğu Clki-
10 agdanberi çeııtli man· cadele Jaho. 2lgcule hükiı· b.!ta uğra!ı,•acağmda ıı1phe 

yası a val ve haclı" l . 
hakkında se erı 

ıcıra ars eden dünuıı mil- metler lı11.rbi olduğfJ halde: yoktur. 

~ b uzun ve etraflı letleri ehvali kakkı-nda C ıimdıki harpler milletlerin •itiilı kudret "e arıerjl-
d e~anatta buluumuş ve bir 

ço hatiplerin bu beyanata 
ı, nıuvazi t l 1 " 

1 
mu a ca arına Ye ıo-

H. Paıtimi::in tensibi iltJ menfaat mücodelt'sinden doğ sini ırıldırmağa değil: Vet11 
siıinle bir hasbula l yapa· malch "e yalnız cephede rıı~ı müda/eaga hl'sredcn 
pocoiım. dejil memleketlerin içinds Ordumu% her zamrmlcin<.len 

Hepiniı:in malamidir le/: f1C lıer tarafınaa 'Ve sahada daha lcııvvttli 'De mdt:tth· Y' ru an ıuallere cevap vermiş 
j ve Başvekilin izahatı gurup ııçrn sene eylülıincle orta Jeo11.m ıdigor. lt•ıdir. 

auropDdu 6oşlıgan harp giin Ba 1ü11kri mücadt!leler işte lıu ıiga:etimiı:i '1t! urnu A h rnı cyctince ittifakla 
~elalkışlarla taavib ve ka
u edilrnişfü·. ... 

Fiyat 

Mürakebe 
Komisyonu 

ft1çdikçe baıi ıhtilıitlar ga· i/diudt 'llega azo/c iktiıadi Ordum•ıun lcııvoetini 6ilen 
par~lc etrafa ıiragetle haıi ıagelcTin muruiem ·ç olduğa milletler: liıim il• çok ga
milleılerin ıtmdılilc malcad- ıigui •tbF.p!er11 dagflr1.mak lcınJan cldlc.olu.narak üna
deratını d•ğiştir mıştır t•tlır. Kıımen iktisadi 'De sebel teıiı dmelı iıtigorlar. 

Beıetlyt:t: Tarih 6oganca lcıımentie ıslci maalıeJ~lerin Bıı ci•l•tlna olarak gs· 
ger yer bögl• maraıC 6ir itira%a alr•ı•11 hükümleri· çen hirlrıci tesrininJe galru~ 
halttl rrıhuge ile indifa o• ni11 ,ttıtlili ile: Bir lcıtada t•dof ui 11111.laigtlte olmalc 
istili ıibi ıü/li em•llerl• idaTınin: ılcısrİJl•ii hai~ ır· üzere bir gardım nuıahed.si 

kın •lindı b•lanma!ını temin okteftilc. 
JJ V aliıniı Oıman S b . 

flO" "Y•••tiad • rı Adalın 
~ rl Mi e •tDtalta Ticaret ıaüdQ-

B 
L ıatu, lktiut mldllrQ 1. d . 

•tıı;eııt ı· • rı, ro Or Naaim z· 
cır4aa N 

1 
ıya ve tac 

~ Pıyat Mallı ~ Uraldaa aılito4ekltil 

' 

rıu\te K 1 .,.,, ılk j l' . ona ıyoııu 11k 
~ ııaa ıle tot' "tl 

etıaekt ;ı:;ı erlııe devam 
Yttle f~ t~• alakalı tliccarlıırı da· 
••i .. ~ ırıa teabiti yolunda me 

gıpranmııtır. Anc k z•ma
nımızdalci mücrulele sebtp 
~e ıelcillıri geçmiı çoldo.
kilereen bazı r1oktalardt1 
ayrılık ar% eder. Eskiden 
milletleri • de &oşındalciler, 
lcumandanıcır isttdiil macera 
ptıinde sefJk ııe id•re ettiic-
lerl fıe mllletın hakiki mtm-

- 11111 ılerletn1elı:t ci' 

,{_ KAZALARoA TE;~ıK Gii~L~~tj ı 
Vakfikebirden Şal 

pazarına 
a· - s -

e I ı~den eve/ yola çıkan- köylülerle dert/eı:erekyüru··r-
l an b1rer b. r h' Çe 1rer yetişivoruz. ken görmek. bir fotografuu 

a bu!m~ ~aş/armda dinlenip al.nak Yeniyol için çok lü· 
r ~ /'/ gıbı. Soquksu içiyorlar. zumlu bir ihtiuartı. Köıy 

[7 e munıs ve i &· r r e ad 1 m ~aı ırsever içlerine doğru yapılan böy-
t .~ m:nmy:~a Bir ~elam la he le fayda/J tetkik gezilerinde 

~1
1'll' smd . şıveflyor, çanta· gazeteciler ıuosua unutul· 

J a ıkram edecek 
eo1 Bf/yorlar. B· . şeyler mazsa iyi olur. 

k " tanesı bana Yol pek az yerlerde tlaralı-
__. as erlik işleri için mi Salpa yor. Yoksa bir gayret tll him-

zas1n11 g"tt';ı· · ti Ş ı .. ı ı:1ım1 sordu. Si- me • a pazarını Beşiktlü:ıüntı 
b/ Yah ~~zlerinin içinde vatan ôeğlıgaaak mzk•mmel bir ıose 

'lfo sevgısı ve b • TJÜcudc g tirilebilir. Kerıdi ken· 
r (11 diAj d " tecavüzü gel dimtı düşünüyorum. Vali ouıan 

::1 yer en dah .1 e'I J itmek kud . . a ı erlere Sabri Adalın bu gollardan geçe· 
et1f dı E retmm ateşi var relc Şalpaıarırıa gitmtı•i bu mın 

ac' V~rdi:~sen . Partinin bize taka i ıtigaçlurınıı taallük eden 
• 

1 razlfe icabı ·ıı· oldukça mühim ,ebeplerdı,. ileri 
s_ıyasetimı"zı· bu gu··rb mı ı Ü gelmiş olacaktır. O halde saat· 

" lıkanhya izah ettik. z de. laıca üzeri nelen geçti ti bu bo:ıulc 
d-' Bozuk, dar Çam golun Şalpa:ıarını uhile baglıgan 
aO I yol hazan de' d ur ve taşhk 6ir hayatı bi:ızat gördü. Binaen· 

lı re en y-k ı· ı h •f1~ Yor ve 500 U se I· 0 eı bu husustaki haoadi•İ an-
ve ;/ı. korkun metreye yak1n cak Nuhi ye madüründen alaca;ııı. 
uı çu,urum/argöıüry Yolun yorucu u:ıunlu,,unu 

~ Birkaç 
9 

.. Oruz ı> 
erbİ'J ilk defa gidıı/n Şa/pazarma düşünen. hayır sahipleri sık ıılc 
k b" h /k 1 rnlı ı tesadüf edilen çeşmeleri sırala-. _z a in hakık; 0 

makta mı$lar. Fırsat kaçırmıya gelmu 

• ' kazanan Va// Osrns::;gism; dofrusu. Bir daha hı.oralara gel
("\ lldal bur11/ardan na 

1 
Sabri mek rıasip oluHk mı? Her çeı-

- sı Yii - meJ muş ve geçmiş.. Vazife r~ •u 
1 
~". avuclarımızla kana kana 

ictJp ettirdiği her dürlü znaıhn bö ç ngoruz. Daha ilerlerdıo: girıe 
t k 

. gle şüs/ü Çt!Şmel•r• raslıyacalc-
tne e atlanmak hakiki dev 1111ıız. 
~t . 

Bdomlannr halka bağılı- la,. Ali, uzak ormanlarda yapı· 
~an yeg~ne vasıftlf. Memle- m1c.t'vkcıtıktan bahsedigor. Ayu, 

etin Yük I • Urt l 
şindet> $ase me iılerine pe- Biz ıinıdı kav arı ynparlarm.ış. 

" 

rük/ey/ci b. k naa,. i . eıi/ ajaçlıklı hir or. 

t
uvveti/e sarıl,,.,., Vaı'r,)'/ abş d' ~erısine •orpore 1101 .. , .. "-,P 
,.ı1 w • ıj/oruz. BI•• ,, ... 1cın bo9lu ou ... ..... • • • u .. "'"JJ/c içerisfndo aıa-.".ton tavşanlar lcaçıgor, bir 

ı,/ılikt hiıııdtrılc uıalclaşıgorlrır. 

ıihi siga!İ sebtp!ere dayanıp Arkat/111/ar: Biiluusa met 
ıiderkın, oı harp ateıine nindı de ta•rih ediltiiil gibt 
galcın fJtga uzalı milletler bu mualt.ıtlı lıiF 6/T dırı/et 
t•r•flar 'ile ı•geleri hak- ve millıtı miite eccih ds 
lcında diir/ii temayüller ~e ilidir. Vı 6aR.tian bize her 
flll tuah.ur "a harekıtler lıanıl bir 11tlllıtln iter. uaz 
16slcrirlccn ı•nç Türkiye edflceli cıNlıuide dn il ol
Cumhıırioıtl Hilt.iımeti: ku- mamrştır· 

rulsşunJan bsri takip ettiğf Ma.c•ra ~e h.aya.l p11şin 
milli s'gaseti g(an (yurt/da Js deiillı. Fakat her an 
ııılh cllıantl'1 sulh) kaidesine •.ıhııru m•htımel hlr tehli
sadık k•lmı~tır. Tiirk mil- lcıge lccuııı ıdmeie milletçe 
ldi Ebıdi Şefir1., /cıırJa;a "e dıolıtçı lıa~ırız. Oıda· 
tl•oletln ı6tdili;ini ancak mrı.ı 6ir u11 ıagh etmeden 
6a r•miztl• 6alm•ı Millt · bıitii11 matldl v• ma11evt 

S•f '" Bdgiilc Millıt Mec rnınbalıırJan kaw•ıt alarak 
lid ,,, on•• hiku11ılli tlı hazırlanmııtır. 
ada ••ta11u111#111 mrıkadde- Milli Ştfimis ismet lr.ö-
ratıru •• haleronlı •aman- nıJ '" Bii.gdk Millet Mtrc· 
lartl• 6a ''"' tlairasiRde liai ve luJlciJt'ftıtimiz Jüny,;. 
htr laa•ıi htr maceradan hadiselerini mnıcudigeti
nrıas•n 6u/u,,Jur11taşlardır. mizle allik•sı balcım:nd.ın 

Arlc.atlaıl•r : Halcikate;ı hassasiyetle takip etmelc.te
gab;;ıncı bir milletin bir lca· tiirler. Milli Şefimizin: 'IJa· 
riı topr•iıntla göıümüz tanın mö.drı/aası yolundaki 

•'ArkaH 2 de .. 
g•lctar, Baılcalaruu11 idare· 

1-------------------~ ,;,., nıiJdaluılc ••!lfl tcsirtlın G o RÜŞLER DlJ YU Ş!:!l! 

' 

hoılanmıgor .,,, lcarıımıgo· 

raz, Falıat bu ıalh ve hür-
meti: mahsa dünga. vı in-
.anLı;ııı ıaaddti için istiyor 
'" gopıgora•. Milyonlarca 
tımtz Tıirlc kanı bahasına 

btilcl4.l '" cmniıetini temin 
ettiilmi• öı te,ralclarımııın 
iıitı1niüiiilıü ihlale kinesenin 
cııtırtti•• •• hatta alclındtın 
6ilı gı~lnıuıin• daganar11!I · 
gı•. Kıgmetli 111ebaıumuzrm 
tl•Jili ıibi Trirke dar le•· 
ma,tan hiFilmlı bir t61Alek 
olan Tüdc fJı:ıtanında11 alı· 
11aiilicılc bir lcııım, gama lı/c 
golctar. 

Bıına hır/cu bagle bili

ıttr. Günü11 6irinde bir ıofil 
••ı• ıaitıcaviz iir ıiimre 
6a malıatldea yurda yanaş . 

maAı: iıtıdilintiı ın kahır 

Partide 
D&a akı•• C. H. P. villyet 

idare heyeti, reiı Ali Rıza Iı.Jua ........ 
laatıaı .. -''-•da haftalık mutaci top 

ı•p-.. 
......, Parti iti • fi 

riado iÖrOtllmtlftlr. erı .. 

S 
ohbet çok çeşitli mevzu . 
lar ünrlmJ. çok neşeli 
haoe içlRJe devam 11Ji 

yordv. fl;zfm itf c:rehanegt kim 
Jevam •elerse, misafir Jahi o'sa, 
ıamimi bir muhit lçind• hulun 
maktan mateudlit bir clugfluyla 
htr bahse, lur ıohbete katılmak 
tan kondlni alcmaz, Nelerden 
konuşulmaz, neler üzerinde mu
'?.lı.abtı ve mubahase gak.ılmaı k;. 
.)ıgaset, etlebigat içtlmaigrt hetp 
'd' • . • ~ ılcodu, tenkidat, ,.ethigat, afa 
kıyat .,_ , ı~teıatligat, mizah ve şaire 
gibi •• 

k d Baırrıuharririmi:ı ıaıetecf ar· 
" a~a TrabconJtı malbunt ha . 

gıtıruı ait 1• t . ma urne vermeğı 
6asbaşa lc.ald,Jt.1.,, vakte tcıtik 

'tti ai"'cr arJc J l . ' 6 • Q<ıaş ar ~azetecı 

arkadaşı geıdırttı. ı· ~ ·ı • 
~~ musrı gun· 

lerı bıraktılar • • ıimdi kor.u 

,.goruı · • • 
90/ıis ıa r 
f/-'1 ıeasıl •• n• ııaman bl

tec•Aı 4'ıJrtgııQ Vt 6ilhaııtı Av. 

(Ji r k l rl!. llrışyazıcısı 

B 1 r' 'KtıJ.AKSIZOÖl.U 

l?iatl 4 kı..ruş 
/Mn satırı S kuruştur 

Uzun~okak ; 121 • 123 - 125 

17 mcı yı/ ~ 

~ ..... ~------------..;...;;;;.._---J..!!J 

tta e ilen 
feranslar 

yor. konferBnsınm bazı yer· 
/erinde metın imanmın sesi 
köpürüyordu · 'eğer bir karı~ 

göre ikinci bir umumi harp ol 
mamrı aa/h olmayacak,. 

Sulh kimimize göre pek ya· 



Mtıl. kati ır S risind n 
MUlnkPt No. 8 

Boşheki • B y Abdullah Diyor i: 
Birinci smıf D,,hifiye 

müitJhassısl rından Dr Bay 
Turgut'un geçirdiği son 
müessif kazı dolayıs/le 
kayqılı bulunduğumuz bir 
andlJ . memleket h~stone 
sinin başhekimi Bay llb· 
dul/ahı Kı/Jbık/Jk mel/ıuu 

üzerinde söyl~tmenln hay
ltce güç oltJcağmı düşün
müştüm. 

Fakat, kaztJzede DokfO· 
rumuzu bizzat hastanede 
ziyaret edipte sıhhf r-.;;zıye 
ti h11kkmda ferah/alıcı bir 
kanaate vasi/ olunaca. Bar 
llbdullah'm bbkaç dakika 
smı alm•kta beis görme 
miştim. Bu m ksatla tele 
fonu 11ç11rak. kendisinden 
bir r•ndevu alabildim. 

Öd/eden sonra s~at üç
I• dôrt arası idi Semerci 
!er caddesindeki evin;n tıtt· 
/"suna girdiğim z~'71lJn 

zemin kııttııki mut:yerı ho 
nesir;in kapısında bir h sttJ 
ile gôrüşüıken g6z. g6ze 
gelmiştik. 

Beni güler yüzle karşı
layarak, arka bahçeye g6tü. 
ren Baş hekim çevik ve 
can/J hareketlerle bir takım 
emirler verdıkten ve mini 
mini lcızma iki kahve ha. 
z1r/amasım o:;öyledikten son. 
ra karşı. karşıya yer aldık 

lkrım eylediği sig.ırala . 
n tütfürürken. l<1sa bir mu 
kaddime ile maksada var· 
mayı düşünüyordum. 

Sukutundan istifade ede
rek $Örs ıöyle boJ/adım. 

- Bir parça hos vakit 
ge,irmek Ye bir az ne~e 
yaratmsk Ozre bir gezet 
anketi için 6eçilfJcek mev 
zuun el}lencelt olması IA 
zımgeleceğini kabul edersi 
niz. 

Beı. on gOnden beri or· 
taya attıdımız malüm an 
keti hoş karşı/ayııcıığmızı 
ümid ederim. D~dim. 

O, tastik m11kamında 
başile Jıarat ettikten sonra: 

- Buıurunuz. sorunuz su· 
tJlinlzi. derhal cevaplayayım .. 

1 - Kılıbıklık hakkın. 
dakl düşüncelerınlz ? 

2 - Maruf J{l/Jbıkhır. 7 
Sorgum bittfdl zaman, 

kahrelerimiz gelmiş bulu 
nuyordu. lmrendlrlci bir 
yudum alarak; yazımz dedi. 

Evuelce erk~ğin :ıalıaklcümü 
07rrnış. Şirndi de wkndına ba ~$ 
o"1nrın tahrıkkiimJen ı:arahaten 
bahsedilmeksizin ism{ne ugg 111 

olc-rak erkeği kılıbık kelimesiyle 
fa,f/ t'fmek isteyenler hulurıu 
gor ki bu yanlıştır. Kılıbıklık 

bf, tarif olamaz. Ben bunun 
aclırıo.-Tabir mazur görülürse -
hırubıllık digece~im. 

Maliımualini:ı ukegin rakalı, 
61gığ1, kaır, bakışı lıepsi bir ftf 
if acf e ed r. Bu, bir t~k kelim• 
ile er ~ek demekti~. Rnclımn 
ine .. , z.nrif laf1rrna. r mln halin 
rağmen onda hRşır. lıir lıis v:ır 

i:e le dm alemi bunu k .. ndindu~ 
$Qg'1maz. Bö1le m iteb?rız. farklar 
görü/daiü .ra"Tlan iki tarl!/tn rch.r 
tcmoyülc'itı, ltaraklnrıcrl, fiz90Io. 
f'k terkkülôtı mutlalc surette 
etüd edilmelc fcrıp edtr. B gibi 
farlclcır mrucat ltrr erk kaelcl 
zdfa ıöre Dalalet ı:e J:.çztfın la 
ki tahalc!ciimfi clnsi9rtlııe g6r• 
farklı , flrigo!oj'k oe iabii bir 
ı~g-ıggur olarak kabu l iktl:a eder. 

Dis•i B. Cemil'in bu ıekil 
cf eA:ı cıe bıma atfen ( Der•u ) 
tagin eclerrk ıapt•ıı nıilbalaga/, 
isnadın, halclkatle leuaf u.kıır.u 
siz tayin edehlltrslnf~. Cemil'in 
lıotc11 Bmi, kendisi gibi •anmıı 
r>lmasıdır. 

Bu noktayı lşaretledikt•tı 
sonra digebi/irlm ki, Ben aile 
gurıasında, içtimai bingege göre 
Jaima (uygurı ta,.cı) bulmuı ve 
bana idame ettirmrs;,,ı bllJlr. 
ml#mJlr. 

Brı demek , lı:ılıbıklık Jernek 
delildir. YutJanın saadeii, iki 
tarafın birbirlerini 1Jtılama11 oe 

bir/,ıiıı, diğerine 111/ cuvuk iddia· 
sında bulunm'lmasile mti.mklndir. 

Ben lıövle düıündüğam gibi, 
agllı veçhiletle hareket ederim. 

Amma Bag Cemil müıaade· 
•b iş gapama~mıı. Bu, lıer halJe 
onun ı:a/ına at/cdiJı/;i/ir. Kea
di"l idare ctlemlgen erlcekler• 
n• denir ..• 

Zulam çelc.cn bu kabil dost· 
/arin garı/arını nhıdrıkian sonra. 
ltira/laril• ·acınacalc bir duru a 
düşlük.larlnl b:lmfgorlar. Banlar, 
ders alma9a ıelıinler .. 

Bu 6ıratla 1'esf1ti g6kult•n 
Do~tor ihtlgatı.1 davet etmek 
lc.asdile ; 

- Bcgan eode mi ? 
Sualini ao•dam. Derhal aya. 

ğa kalkarak ; 
- Sövlediklerlmi, dugma· 

sınrlon F•kinmiıorum , lt.tersenl~ 

çtıtırıp, ganında ıögliyaglm. ı 

Cnar•tinc hag'arı , lıaJJran 
ikinci bir •ua/ Jaha sordum. 

Telak.kiniz~ göre guvalt1rda 
hangi tara/111 galib oldrıfanu 
tahmin edersin/% ? 

S41.sinl yauaılataralc. o• içini 
çekerek; 

- Birader dedi, hı9ıklar 
keıllelitieıı heri arkelc null ttJ. 
reddi elmlıtir. Fakat ben aıla 
karakterimi de:~işti~mernfşimCir. 

dedi. 

• 
!Avukat Zihni Can 1f=-~::;e sonbe' 

. . ın Maçkada J!; __ - --_/ .. 
Ankara 8 ( A A . ) Bu güo 1ç nde yaşadı- N d" 1 

ğımız dünya vaziyetinin her tnrlü inşaat malze- verdiği nutuk Ne kıyor ar. l r 
mesinde azami tasarrufu amir bulunması ve bil- "Baştarafı ı. de., e D~nubşuhyodr 101~,. 

. . k h - un. 11 çe e 
hassa demir ve emsaliııin hariçt n ithal müşkı- ışareli iizerine te ir insan ken hir genç/! göz g 

g ibi etr<;fında toplanarak ıı T r 
latina mukabil milli müdafaa bakımından bu Saka ·goda Çanalckolede ye/dik Bakış/arife şun 

dd 1 ı ·h · d l · · I ·ıı" de ediyordu. •'Naril yo ma e ~re o anı tıyacın artması o ayısıy e mı ı gösterilen hsmaset ve kah- b I "h t ' Jea u sam. şo re ım o .. 
müdafaa Demiryollları şo~e.•r fabrikalar için ya- ramanlığı göstr.receğiz. Or- nmsam. Bunun muaf-e. 
pıl n zaruri inşaatlar ınaden ihtiyacına muteallik dı:muuı ve onun yüksek bir yolu yokmudur? 11 da ne 

d i d l 1 komatanlına. güveniuoruz. d bl · · teff'ı• ••ın tesisat müstesna olma.l; üzere ev t aire eriy e e r msanım. ıs lb.tu 

l 
... b 

1
. 'd l Onun tülcenmez lcaovtti a. olmak; meşhur o/mık h 

mulhak ve 1ususı O.tçe ı ı re ve mil ssese er -.:z /maz bir kale o'an iman k ..1 ,;; ·ı . ~ . / ben •alUıi1 
y ım tl~jil mı r nıç n 

ve sermayes nın en z yarısı devlete ait teşek- "'! cesaret 'Oe 'fJatanse'Oerliji herkesin lltif11trnı kPt6 

d' 'b~ küller tarafından yaptırılac k olan Ve yapbrıl- ır. m~ytJykım, ~e~es beknı ıJd 
. . . R• gün bize düıen va- euere yerınuen 1!11 

makta bulun!\n bılumum ınşaatın berveçhı atı zl/r: Şimdiye kada r olda;u masın, bl'zan birkaç 8 bilde 1 

~sasl r dairesinde t dil veya tahdidi Koordinas- gibi en büyük kuvvetimi% ilerden elimi almıya koi v, va 

yon heyetinc 'l takarrur ettirilerek ilgili makam- olan milli birliği Şeıim/% smlarl yalvarırımsize .. B· ~o"" 
lara bildiriln'ıiştir. Yapılması takarrur etmiş olup Vt! meclisimiz ve hükame- dbel d~. h'!

1
r şeyi ~r~k,~ 

1 .• . . . timi: etrafında tam bir ly. r gonu var, ueuı ır;, ••kiki 
da henuz ıhale olunmayan veya ıhalesı tekem- mmnla dimdik bir vucut ha.- istedıklerim neden o/!118{ do ••t 
mfil etmiyen inşaatın ihalesi tehir olunacaktır. liutlt! göstermeğe devamdır. Düşündüm. bu ad~ lllııay 

vı h bl ıı · b 1c ~ık · b't h ıı d 1c· niP •dilaao B k k a ılmakta olan inşaatın bir '1 ne a ' 11 ozma 1 · " sa 1 a n e ı . ısım ısım Y p istlgccek menfi ruhla. mü. cevapsız mı kalsm ? 
kısmının yapılmış olması ha1inde diğer kısımları- cade/e etmelc.de borcumuz- - Ne cevap verdifll• ilzeria 

nın ihalesi tehil dil ce tir. Ancak diger kısım- dur. Memleketimi• için fena - Bir parça kağıda! raltab 

l rıa inşaatının devam ve ikmaline kati bir za- fmeller besleyeni r "arsa ;~~~!Zt !°:~~ç':te~~rfl •irıd 
rur t varsa ihalenin icrası Başvekaletin muvafa- hunlar içimizde bu gibi mu - Kanıtta neyazırofiı • 

zır uıaolarla mliti blr!iği· ~ t 
katine bağlı bulunacaktır. ml%i bozacak p"optıganda - '' Kendini iyi biy,tJ 

C M-t hh'tl b' k J b I Sonra Bakuköyünde 
1 

. u ea ı e ır mu ave eye ağ anma- yaptırmak ister "e huQ/arla b _ , k .. r .. jr ••halt 
· · ı bi ı· -· l v ı · ma eyazgomıe geyuJı. 

dan yapılmakta bulunan tezyini mahiyettekı bıJ. ş r '6' gaprır 0
'· n.a egı s· Ik ,..,,et· 

. . . . iç1rdtn f et etmek kabilinden - memacı ı ,,. 
umum mş at, yol, bahçe tanzımı, havuz ınşaatı olacaltr. bo"gle hareket ve fi· çoğaldı. Trabzon bu sefı· ıl:diltt 
ve ilah derakib tatil olunacaktır. killeri yapan, yayan, terviç kadar sinema boJ/iJA~ ~~bal 

eden. izah eden toplu veya kavuşmamıştı I · .
9 111 u~tJ 

dağınık her kim olarsa olsun - ister çoğalsın. 1
;. 

1 •r 
hemen en Jakın hüldırnttle azBlsın. Mamafi rek8 Ro 

ita 
ya - acaristan 

-Alman temasları 
Ankara 8 (A. A ) Budapeşdede neşredi

len yarı resmi bir tebtigde Ro anya seferberli
ğinin s b b olduğu Macar askeri tedbirieri Ro
menler arafınd n bir teşebbüs vaki oluceye ka-
dar id dileceği bildirilmektedir. 

İt lys Hariciye nazırı Hitlerle göril§till .. ten 
sonr Almanların işğ 1i altı da bulu an ar ziyi 
görmeye gitmiştir. 

parti merkezine ha her fJer . halk menfaati için iyi eud 111 
meligis. lazımdır. ••kla, 

D:işman bir elle irtibatı -Eret, şüphesiz. Bir p ltaçırı 
ıoe ya öyle bir maksat t1e mine düşürüpte fırsat e teoie 

ettin mi. işler pek ba//l ·~11111& harelceti gokda sadeH hU- der I hırı, fı 
gl!iz!ihleri oc igmanların· •~vel 
daki l!aaf yüzünden h -ıdise- Yan/iş, mesüiiyel ın.,0 
leri ve hunan içinde milli yapan ,1damlar sigaya çe J pr 

hareketimizi eyi görmigan mekten kurtulabılir mi ? tilııaoıi 
varsa: Bunları da maclp - B6yle ahlaksız/!~ 
sebepler ile aydın atmalıyız.. panlar varsa gizli kBl61). 
Hakikati anlamalarım temin zannlle kendilerini a'llJ ,-:i·~ 
etmoligız. Ba arada :-adgo dururl•r .. Hanki dalevetj 
propaıandasın:ı temus tıde· gizli kalmasına imkan va •• \'e 

Ceı·i· - Bu seneki kadaf i'tet ., 

Ciyano muharebenin iakiş f dev ııımı yeni Av- B.agnelmilel mücadelede ri sinek hücumu görrned ~ı i d 

rupanın vücude getirilışini görOşmOşler ve mu- ; radgo neşrigatı büyük pro· Çok zaman, qöılerirn 'ra'(,
11 

tabık kalmışlardır. f pagand~ 'Oasıtasıdtr. sabahliyorum. Tavanın / 11r,.1 

Stefanı ajan ınının bildirdiğine göre Hitlerle 

Röyterin diger menbalard n ö rendiğine gö- J . Radg.ol~r haberleri ken.di köşesinden ustura 11ğtl 
d ı ·ı 1 k l . . · mılietiertnın men/aatına kesici bır sesle çull6 ~~i.eıı 

re e ngı tereye y pı aca ta rruz mese esını ' tt· g kt .J çul/anmaz sokuyor ı ~aac aggan sure: .. agma awır- ... .,c· 
ve Avrupanın cenubi şarkısınd ki h disatın lar. Bu biJhgua mütecaviz ili/ah yardımcıfl 1 

muslih oe hal edilmesini milz ker tmiılerdir. oo muhteris.erin lstl .. a ve sun. Bu hainlerin tY011J 
,ı k le L kil.ra sinek melfıikedlf ~\tııı·, Röyter jansııu diplom tik muharririnin se- ıaıı,uz. mınta ası az!lnma1e rusu ı •idea 

L v• l<Arşıdalcilerin umw.ımf 
lahiyettar ondra mahfiJI rinden öğrendiğine gö- ef kô.rinı inhllti.le ujratmak - - Fransız donanrf1h'öreo 
re Fransa ile İngiltere arasında diplomntik mil- ifin gapdıgor. nm mühim bir kısmı Jf1,14k• 

nasebetlerin hala devam etmekte olduğunu yaz- Bi• gainı• lcendi lıa/c. tere lim11nların11 yeçirJ/tfıf'AlQQ 
kt d l.:ımısa ve "atanıaeızc .alıip bir kısmı da lnglllz doP 9'id 

ma a ır. ması tarafından batuılffl ıiJ .. _ 
e olm11/c , başk.aiarına hak.lcı- ·-

1 • • D • t 1 muı tamtlırmak tıe bılmu· - Topluluk bozultJ '• • n g 1 1 z n 1 za 1 ar 1 kabelt1 /JcşJcaJarınıR ha/c/cını her dür/Ü felaket k8phtler 

c I - Bene~ kılıbıklık diye 
otltıdtı JBJ{inebildiğ rn ve ga da 
:dıeebllecetim her Jıanıi bir '11l'rı 

%U goktur. Sıbebi : Egtt l.:tiı " Kapıdan tiren Bav S•gid Ank r 8 ( A. A. İngiliz d niz altıları Al~ 
/ık.tarı malcrat erkek cinsina Gü1tdü%. metı%uamuıun tatlıd• 

tammak gıbı a,ık ~e tu6ii çalar 1 
sejj) 

hir ıigaset ve milli f aziltt 
oe cıhana ÖrntJk. lnr aec/911 
takip dlıtlrnizd n rad!JO· 
muz galnı~ oalcıal•rı oldu
;a haber fltJrmektedir. 

( 
hı:r zarncmk.maen /o•l" ( Ba sırada hir lıasiC sahibi g~. baglannıa,,,ıa timi/ olmuştu. Dok maııyanııı Norveçle deniz mua k l tını izec ve 

nımı2a lcaılar gelerek <lokfora torumuau11 içlen içe onu teıekkür munakalata ciddi zayıat verdirme t devam et-
6azı •ualler soruyor. Doktor, Ona ettigini /arkedigordu.,., İ 
ıatminka,. cevaplar oeruc1c, ,<> mektedirler. ngiliz Bahriye nezarotinin bir t b-

1 Ah Çulha 
ziln• d.ı1'1mla) dainıa a utt "C ·-----------· lihine göre bir İngiliz deniz aJtısı iki kafileye 
ıalran• hagallerle guoa arka K 
da,ıııı gapr1,~, kadın c1tı,ının B. adri hücum ederek hava kuvvetlerinin himayesile beş 
tahalc.kiima manusı kaufecfif111ek B~ıikdazil E~itme1t Kursu vapuru torpillemiştir. 
iıtenigorH btn bana muc:rızı1r1. Madı'Jri B. Karlri melclebe alt :=--=:::-:-==--=====----=-==-==~==-==-=====-==~ 
Cımlget hayatımı~, hıle ıorı in. işler için pa:arteıl günü ı•hri
lc.ılap lla le.adına hak ue huka. mlze gelmiş oe brıgı1n Btşikda. 
ku tla tanımış "" arada niıbet. züne avdet e11lemiştlr. 
ıl• /a rlc.lur tamamen kal krnış ı=~=--=--.;;....:.---=~,;.._==-===
v• her iki ciıuiget için lıak oe 
hulcalcta müıarıat esası le 1bui 
etlflml, ol«uguna göre bu cinıi 
getlerderı birinin tefevvuk ve ta. 
haUilm fikri uaritl olamaz Yok 
ıaer bu fılr.ir hti/ô haki ise ben 
hun• lcrırulan en: karalacakuuua 
için hagırlı göremem. Böglt bir 
9uuagı, hfr otarıi oa anarşi qu· ı 
~'' te14kkl etm~k hcd :ı plma:, 

Zayi şehadetname 
333 s~nesicde Çan ırı Rilş· 

tıyc mektebinden aldıfım §cıhıulet. 
nıımeaıi zayi ettim. 

Y enisiai alacağımdan eeldıinia 
hükmü olmııdığ•oı ilin eylerim. 

Ça .. '&.u, T .. h.l..ha-

Wllh Ueııindeo H !il Ki il 

o lu Sal•h hia 

Mülh katda verilen konferanslar 
feransrnı şiddetli alkışlar 1 ı'/utuktan sonra köylüler 
arasrnda bitirdi. Zihni Canıu Zıhnı Canın etrafını sardı 
nut~unu bugünkü sayımız· far, hususi konuşmalara 
da okuyacaksımz. blJşladilar. Halk anısındaki 

Şahsi münasebetlerdeki konuşmaların zabteftiğimu 
küçük ara açık/Jklarmı ddhi özü şudur. 
ortadan kaldırmak lazımge: - Hülcümetimizin siya 
lir, mevzuuna temas eden seti. her işte muvaffakiye . 
Zihni Çan Türk milli voh· timiıJn 8m/le ol1JC!.kt1r. 
dı fini fOk güzel izah ett/, - Sonu VDr _ 

Onan ifin A ıkara rad· 
gosu.ınm t~yit etmediği ya
bancı hah2r oe neırigatla 
ıihnimi~i iıgal etmemeligi~. 

Arkadaşlar : 
V ut.Jnuı emniyet ve mü· 

Jafaaıı için icap eden oütün 
tedbirler alınmııtır. Şefimize 
o• halcürnetimize '" Büyüle 
Millet Al11lisimize tam ,hır 
inan oe gekdi6erimize t•m 

)/r tesa•ii.tie işierlmiad! 6Ücu
mü~de rahat •• müsterih 
,alışma/ıgıı. Jıtihsaiatı111ızı 
v im lcftımııı arlırmAlıgıs. 

ilLl 'lctisat o taıarr /a 

-----------~-• ""IUll ~UQJ•C•flDO•• , ... ,. .... a me:ı.&UT ••1.1u•' ıçı.uua V•n•ı ....... s- -
~ 

•w.•a.a• v•-•- ı--~ ....... ----~ 

yet etmeliyiz. 
Mdlt birlıji galnı: stJ•cıhi 

si ve askeri hareket fJ8 ;::. 

lcirlerlmtzd11 dejil: 8iilı' ir 

V atanciaıl•rı11 birbirl?.ik. 
manasebıtleri1ede on. S akar 

mıtgonluk briguk bir .1 

ebadı hag,igetıle ınıl' ~· 
igi nıget hıılırile haf11 ;r 
etmek mitli enerji. 11 ıra 
ku•vet tıe htr tıirlu •'' 
/.arı yersfa ve ha.ksı• ol tef 

mal ar la. lıru/turla. •aııf;" 
modan sak11ımatıgı•. ~ K 

B . - L - .. t. ~ele 
lH fUflene:R t1Ujlll' 

milli Şıfimizin bizdeı ) uı 

diil '""'"'· ~tı' 
Hepınizi ıeoıi ve S t<J 

Jla eldf1!IMI6t ZıhDf Vf 



ıl Sayın h 1 
Ticaret 

ve her s 
e babının 

f I 

~ nazan i a i e 
, Trabzon Vilôyeti Fiyat ürakabe 

t . Komisyonu Riyasetinden : 
~'8: Reaaıı Gueteain 8-6 1940 . 

da neıreciilıniı 1 29 
- tarıb ve 4580 numaralı nüıhuın-

••ın Villyet o ~D l . numaralı Milli lt.orunma Korarnomcsi ile bllu-
lb merua: erınde birer " F' t M L b K &aı edilaaiştir B K . ıya ilra..a o o:nlıyOou ,, 
eallhiyctlerlni · ~ ~ oınıeyoıılıtrın maksadı teıokkillll ile vuife ve 

M dd r 9 
ercu baılıca maddeler bcrvechilatidir · 

· a 0 1 - Ticaret V k • ı t• M 11 K · ıoci maddealain•b· . . f L e a • 1 ı i orunma Kıınuııanun 31 
• ırıncı ıuası bültQ 1 . .d 

eşya ve •add 1 . • m erıne mfiıtecı ton 1 zum g~rdlğil 19 eun •z.amı eatıc r tl 
( Milli K Y ıya arını teabit etmeğe saliibiyetlldir. 

bilde lüzuın ,a,;~;nma ~ınun.11nuQ 31 inci maddesi : HükOmct da

"• Ya11flarını teabit .::r delerıQ azami fiyatlarını, oinalerini, aevilerini 

/Ji . Bu ınakaadı te'mia .i in H • . . 
Mi Ye VeaılcalarıaıQ 03 t .

1 
ç iUı:umeto bernevı malOmatıQ verılmeıi 

". T • 1 •rı meıl. ıaceburidir • 
(. 1 . ~pdıo, yarı topdan v k . . 
,ı ıaltıki .,. bil(ml h 1 e para ende tıcııretde, tacir 11nıfıoı haiz 
r el fi il ar arasında y ı l 
"' e ıatılaa lllal için 8 t t apı all 8 ım ve satım muamelelerin· 

I" 111 a ••ı arafıDdıQ f t ·1 . uayyeıı bı.- •üdd • f a ura verı me11 'f• f eturalllrın 
•.ıl d'I e, •ar ında eatın t 
11' e 1 llloıi RllkOcacıt 'cı • Ye ıa ın alıı.D tnrnfındaQ mubafıza 

y 1 k 00 aıca urı kıhaabılir • 
il . • uruıtiın fazla yapıl 1 • 

(11• Zerıacı ııtıcı f t an 1 'I verıılerde ınllıtr.riain talebi 
lır1 a ura Yermete mecburdur • ) 

6 alide 2 - Bilumu v·1· 
f ralı:.abe Koıaiıyo ) L m 1 ayet msrltozlerinde birer ( Fıyat Mü· 

•u .. urulınuıtur • 
· · ( 8• &•ıniıyonun Reia ve A Al 
~ ••ada t .. hit •dilıaiftir . ) ı arı Kararnamenin ilı:.iı:ci madde· 

t 1ı· Madde a - Fiyat llil k b . 
ıyetlari tı.ualırdı • ra a e Komıııyoalarının vaı:ife Ye aali· , r. 

h A - Tıcaret Veklletiac t · d'J 
(İf •a alıt toptan k O ayıD e 1 ecek: elfa VO madd.eJarln 

b ) A.l 1 ve per• aado aatıı fiyatlarıııı tesbit etmek 
el "e umua •~bau· f J 

( c ) lıbu L ı •yatları Qezar t altıada buluııdurllak 
fi 1 I' ..araraamo daire . d t b. • e 1 l ıltte, Y• M 111 K llD e Ol at edılmiş fıyatlara riayet· 
ğ~ ıı:udıılaf ttd•o ~ol oruoıaa Kuııououn il ve !i incı 111addclarine 

Müddei Ucau•il ;'ı yapılan Adli tahkikatın herhangi bır Hfbaaındı 
j/. •uılar bakkıad er e aerıu laaklmlerl va mabke elerce aorulaoak ba. 

1 rcı11at ~bU Hıb f t J 
k8~ ( Milll Ko 11 61 1 ıy 0 mütal a b yan etmek, 

. E. f r1aaı l'.a.ouaıulua ':d ııcı maddeıi : 
f i na lyatlarıauı ıuh·ır ı.- b 

•ud ıaalua ıatııa • d'I ı ır ae ep ol akaııın yülı:.aı:ltilmesi, mev-
Jılaaklıaıaaıı faaJ f'r:r.a ı ma•esi, ••vcudu kalwadı21 beyaaiyla malın 

• V" lı: • 1 ıyata ıat · k d ' ı r •çırılaıaıı il aaa~ .. ıy c malın borhaorı bır aurelde 
t eı"teoili olaııy~r~lı; Y~&üaa yeluyJa elden 9ılt nlması, mnkbaı bir ıebebe mlb· 
af// &lııı•aaı l:.U 11 mrllltdeD çekilmemesi, lüıı:umuodaa fazla ıaa1 11tıa 

Jı· ' IDa arıa ıdhar d 1 · 
ıııe fiyat bi J' . e ı me11, o:ıCiatahıııl yabııd mllatehlik alcy. 

r ı~ı yapıaalt yıı t L b' I 
I •vvel ınubtel t t' ' p ırma .. , ır illa ın milst•l.ılık.e auetuıedeD e Ilı 1 ıoarat erbabı .J 

•voud ınalua t d aruın.a yapıl n ZIDJ(ırtcme muameleai 
Çe 1 .. •ı an kaldır l b 
7 • Propar4ııd 

1 maıı, 11 maksadlaraııa hor haıııı biriy. 
İ til11aoıi fııUeria yap~lır:ıuı, Ye lir Surcıtlarlo ıun·ı olarak fiyat yüıtaol· 
Ik ya1a-.tır , 
I ( Milli Ko·ı.uıaaa K 

.,fa( Müıtah 'ld. anuounurı 85 lrıoi maddeai ı 

., .t. ıı eQ mal 1 1 
•1ıırr-rıada fiyat b ' 

1 
. a an arın veya müatc:hlıke mal aatıınların ara· 

' ler ır •tı yapar k ,,~ "•ar edilır:ıa . • veya Y•pllrarak aola§mıı yoıuyl balkın er" Si yasaktır 
.,,8~1 Aladda - 4 J Q • 

• Ve ıallhiyelle F aoQ maddenlll a ve b bcndlcırlnde yazılı vazi-
af SJet Veya laı.a r k IJllt _Mıırakabe Koıı:ıisy nlarıoıo b.ılUQ~Ultları Vııi 
eJ Vıla l mor eıı:lerıylo ıuhdaddur • 

_J., • d ya lllarkoıleriadelt" F u 
ırrı •biliııda buı . ı ıyat .ı.w.ilrokabo Koıııiıyonları Villyet· 
lake d uaaa ılır ıohir K b l 

(1 ı- il e fiyat to b't· ve asa a ar ıçın do lopdaa ve pa-
l •urlll . .. 1 1 ıae ve atelumıı f u 

; •ya 1 ıcaret Vekaı . m ıya arı Doıuret aıt.nda oulan· 
ti Madde ... ı::- etınco me zun k.ılıubılırlor • 
/Jh•· u -- nyat ld ~ k 

Ll L.• ı.ea fiyatla. ııb K ura abe Komıayoıılurı tarafından teıbit 
•ıaae u· u arııroauı il H · ,.. 

ı..... • Q .ıı.ı.ıUi Korun K • uc:uaıetoe verılea me';ı:uaiyele 
/1 .. ucıb· ınn nauaunıuı "l · cı •ııee taabit edd i f' o ıncı mııddeaıııia 1 ıneı tılc.rası 
/JıP ( IH · ııı 1 ıyat hOkmündedır 

il ıncı lllndda • . J Madde () Yllkarıdn yazılıdır • ) 
ır \lılli K - Tıcaret y •it A 1 t . orıuaaaa K a e ı ıı.nı.ııı r.ou /dtJ.s ol..ol!luıe: üzoro 

lideıı b ınııııua-.o 31 i d . 
t...ır CrQevı eıya noı mı eaının ı. acı fıkrasına mlltte· 

nf71'I'Jrecaı· b Ya madd ler dl 
it .Al•L ı erQavi malQ t aıevcı.ı arıoıa bıldırıl;noüial 1uzumlu 

j(1r•s;adarı d 1211 ıo vo rilaa ı · ı. 
I •. ar aQ iıtiyabıhr • es oı ve vcaı-.ıılıırıımı ıöaterıı meıia 
jrJ/fP .MJ.I Fıyat Mürakabe Ko . 

doP'- 'Qdtıduk.ları Vıliyet Ve ~llyonları da ay ı hQltiiı:nlero mllıtonidea 
~1 •ahi td ya •azı bud dl 

rı/tfl '61 ye a oi•ak. Q ıı arı dahılıari• mQabıı11r v• muo. 
lllllu• •alQ :ecre v zıf11' . 1 f 

Ll/ıJ r. d ••tıa veril11aa . •erıa 11 1 Hında lüzumlu goreocltlori 
Z •a deler · t •ıaı vo veaık. ı 

Pıı\tı ıa ok.tarınuı b a arıDıa ıbrazını heracvi eıya 
/tP •r' eran cıdılrııeııiaı aliltadarlaıdıın talobıdabl· 

İhtikar ve iıt. 
K ısınar a karşı Milli Korunma 

r Madde ra:nuQunun Cezai hüküm! ri 
ıs sil••hile ( Mıdd - B11 Kanunun 28 . 

1 •yab•d bcrb e - ~8 Kouiımcııt 1 ıncı maddesinde yazılı olduğu 
el Ja rıoıi bir o arı bır li .. ' 
lı r• ••tıı.,.. 911 ıın clın b··· an.anın veya bir tııcır l• 

'[ ' lr b Veya lı b c wllı.ı&n f le. ı 1 ııfta tarfuı.d •r •agı bir scb 1 ve a t fıyı.t vuuolae· 
bir/PJik.Qmet tarafında Gt:ıınrQkdtın çek.il cp e el&kalılııroa ibbare raa-ınOQ 

~I.~ aıa o 1 ınıyen h lü 1 • ~ -arılır , ıııu ııı aıııt l J er r Ü mallar, ıcabuada I .. ı arı llaıa L 

if Mcll:lleket h • . Ye ucsııbıııa Gümrük.den 
, .. arıcuıe çıknı le. 

""'' aaııatcıaadır • ) Mııh· 1 
lbere relaQ Tr . 

haf/ibare ra~cneQ ın ık bır •ııbebo _ t ~naıt aıaUarı bu hülı:.üm-
.lı 7 _ uayyen •Qdd ınua cınıd ol k. . 1,- ıruadon 1 aya kad et ıçıado aıah G. ııuyara valti oıan 

ı. f lra ceıaaı büıt l ar h,pıı ve 50 J d uaırukden çekmiye1ale· 
. •' ( M aı o ua11r. ıra aa .!50 liraya kadar o~ 

·~ •dde 58 •" 
• al ıı.~fo\ edcalerd 5- Bu Kanunun 80 . 
aaıJ- P•r• ooza eb~ O HrattaQ ı5o l '1acu maddeıl Lülı:milac mu-

• )ı K 11 ır ıenoJ lı: k •aaya kadar at 
• L aaun latbıltd 1 ıra l11tarındaQ ır P•ıa oozosı alıııır, 

;;~ a.elı vo 1.lu.,., ... "• ~ bulun_.utu oıudd aşatı olaıııaz. ( adde 30 -
g., t b'L "\asyoolard et r.arfında 1 b' 

.J 1 ' UAUD at la. mevkJı,.. koa • K•yrl llloak. l' 0 ır vo kaaaba vo ue 11a-.., •• t I.;, u ••ru, kir b 
_11 kira bedeUıriadea f a;;ı:Jı ola 

1 
"' •dd"ıa •deıı • .cdolleri, bu 

~ ;;ı:, •0••aııı 
S Ba ıddo bük ü t b' '· . lllllayyeo 

'Oe c( D at ıa odıJeoefi yorJori büktı • 
tr, · Jl .. t tayııı 

111 

llôn 
Trabzon Tcıp·ı Sicil 

Muhafızlığından : 
Kala/ka köyünde Ş1Jrkan 

gol şimalen sa c ·ı~~ii cenu
hen Mehmet oğlu Omer kısı 

Gayrimenkul açık artırma temdidi 
Mabıtllesi Sok11ıtı Cinsi K. No. M No Mubıtmmen bııdel 
~- .,,.,_ 
Çarşu 

Dabakbıne 

Sotba 

Sipahi . Mıığaıa 2 
Çizmeci oğ\u hanenlo 5 H de 4 htaseal 1/3-3/1 
Kaloğlu ı:ırsanın .ı H de 1 biss.?si 

DEFTERDARLIKTAN : 

ıı 360 
lOH 

12 

00 
00 
60 

Şeri/eden devren S-gdi oğla Yukarda cins vo evs!lfı yazılı gayrimenkullerin nçık artırmaları !U11ünde mOlklyetlulne 
Hasan rrcrhen Segdi oğla talip zuhur etmediğinde• lbalelerl 3-7-940 tarihinden ltibıtreo 10 gOP llll\ddetle uzrıtıln ıştır. 

Satı, 15-7-940 torlhioe mnsadif pazartesi gDnn ~aat 14 de yapılııcatındao talip olanltuıo 
N11ıim fındıklığı ile mahdat yQzde 7,J muvakkat temlnııtlıırlle birlikte Defterdarlık makamıoa suracutı rı ilan olunur. 
tarla oe ıarkan Kul oğla ı-------·---------------------------------
Sait ve Faik tarlası garben llôn Gayri menkul icar artırması 
Sagdl oğla Temf'l tarlası .,.t 

Of ica memurluıı-undan : c v Kö .. Clnı'ı ""' darı Klym·tl uu cenuben Mehmet o.ı/rı Meh. 5 
"· 

1
" • Yu ., "' 

• Açık artırma ile paraya 9ev- D. Ar 'Lira 
met kısı Şerif eden Kul oj· rileoıok gayri•enltuluD no olduğu: 

1 
A~rit Fı~-0 __ .......; __ , __ _ 

la Asiye oe Faika ıeçen Tapuaua 93' tarih ve 87 nu· 2 20 2 
tarla ıimalen Mehmet oll• maraaıada mukayyeci bir parça 3 SO 10 

A l .,.. l l F, ile tarlanın tamami 4 20 4 rs an oe nu o; u a 6 ıo 2 
tar/asile mahdut tarla "" Gayrimaok.ulua bulucdu~u 10 ;a 

mevki, maballoai, sokaRı, umarıısı: ~ 'ı 40 5 
şarkan fJe ıarben gol cena- lvyn köyüada tarlanın. taraf 8 40 7 
ben Durmaş •llu Mehrnet ları H!UeyiD ve 'fabir vo Arif vo 9 20 4 
oe Segdi olla Remsi fındık· Mehmet ile mahdut. 10 ~~ 8 
Jıjı şimalen Mtthmet •il• Taktir oluaan kıymet : g t.o ~ 
Arslan ıoe K•l o;lrı Faik 200 liradır, t3 ~O 1u 
hanesile mahdut mü11hedim Artıraaoın yapılaoa~ı yer , 14 10 3200 9 

gila, ıaat ı lo go 
hane arsaıı va ıarlcsn ıegdi Of iera dairesinde 12. a. 940 16 '40 10 
ollu R•l'llSİ oe Haıa11 Jın · Pazarteai ıaat ıs se. 17 ~g 3 

dılclılı '"' çalılrlı ıarhen ı · ~ıı .. ,rianullorlıı artırma i~ '10 ~ 
gol •imale11 Ali oı· ı,. Haun Şartname.ı 8 • 7 • 9' 0 tarll&lndeıı ttı 20 25 6 

,. baree 939·SG No. Ue Of icra 20 
fıntlılclığı ve lıısmen ırmak clairealaiıı •uUlJYH ao marenn n ~~ ıo ~ 
cenaben Durmaı o;la Meh· bsk..ın ıtr•bllmeai tein açıktıc 21 ıo 

Uaua yuılı Glaalarlları taıa.. ırıalQ f.O 
mat çalılıi• ile mahdat fın- mai a1ma1ı: ~-. lt 11 tartna 24 

50 
8 

dılclıjın m•ganed• gapılan meye ,... li39·16 •nya ıuımarui.le ~~6 15 8 
..._.ui,......_ awacaat etıaoUdlr. •O i 

ta/esim dolagisile Mehmet 2- Armmaara lftirlk l91ıı Jllkarıda 27 S 
o;ullarından Ömer ojla Ya- y"1lı lıtlyDlıllÜll. ytı:de yed1buçuk ~~ ~ 12 

I l · t / d 1 ıılııbatiıı4e ,., n1• aım ltlr Bakanın ıs 8 
su verese erı .ıra ın cın '8JDlnat mektuba tevıü .Wec:ekUr(t:.l•) 80 

1 
5 

senet si• tasaffaf tan namları- a.. 1po'8k aa&ll:ıl aıaoakblarla ılltH 31 ~ 5 
na tescili talep edilmektedir. ı.IAkllarlıın• T9 1riU&k ı.uıo 1aaıp ~~ 20 5 

l.uaıa ıayı.ilaJCkııl lftrialioki )!.akla 10 4ı 
Yapılan tetlcilcatı lcllgadige- mu aamil• taız ve -•afa UJ.r 84 ıs 2 

de 6u namda ıayri menkul ~~:;:.: ış;:. 1~~ri~= ~~ 15 ~ 
lcagdi hulanamadıjından ta- m&ıWteJedl• ııirliktl ıaaıaaılr tımı 87 40 10 r.e blld1raeler1 ~ca, .ur. aksi bal 10 
sarraf stdn:hleri htılc.lcırıda M haklan tap llietW• •bit oıaıa 38 

4 
~ 

gerinde tahlcilctJt gapılaca- tıqa •ht be4:eu.ı. ,.,ıllfm sındaa 39 IJ 1 
baı1q k&u.lar. 40 10 2 

lından t'uarrtl/ itldiasında , eoa~ l(bd• .. tırlJIAT• 41 10 
20 

2 
bul11nanlar varsa oesailc.i l.ftlrak ed.ea.ler ut.uma ıarl.DAm al 42 2• U 

okum.ut ,.. ııu.alo m.alQmat al•ıt 4 3 " 9 
tasarruf igılerile tirli/ete da. ve bulan teı:aamu kartal otll11f 44 , , 3

4
0
0 8 ad n itibar ehıaurlar. 

iremiH oe lc~şif ıa11ü olan 6 Taylıı edilen s.uuuıda ıarrı 4ö , • K ıı 
21 Temmu• .9.fO Pazar gıi- mellkul tıç ll•la bqmlıklaa ııoara . DEFTERDAR• 1 'l' AN : 

en çok artırua Uaale e4lllr a.ıı.eak ._. ll ~ 
n•-; Sa"t on 1 1-ı· J • J artınna bodeil mallameıı luymelı.ıı ._ d · ·L ı ı -enk:u er 6 940 t ·, 

w "" ~ ae gerınwe Yur.U' a C.D!I v• mıdarı yazı 1 rayr ... ddet -7- ar. 
tetlcilcat gapacalc memrıra ybde yetm.it betiJı.l baJ.mıa YOya binden itibaren on bef rün i~lnde bir ıene ıııl le "• açı" artırma 

atıf ut.eyeaia alaeaiı a r90b.aai elan k 
müracaat etmeleri ilan cl1Aer alacaklılar 'lıuhtllllptc. bedel ı6retile icara verilece tir, t 

bw:ılana o ınfrl :norı.lclll 11.e tcmıa Müsıııyedo 22-7-9~0 tartbine müudif p•f.:l d'•i &"ÜQQ aaat 9 da olamır . 

İlan 
Akçaabat Aıllye bukuk 

halr.Imllğlndea : 

Ser11or kOyQı:ıden A7•az 
oğullımndıa Atımet otlu Ali 
kar111 Mlltırl tarduıdıo nefsi 
Pıdathaae mahılleılade malum 
Mastııfa ıa7111 karısı GQUzar 
aieytıhıo açılaa kOclllı mumai
leyh Alhıta 1S32 tarUıliıdeo beri 

.calb oıdatuadıo &albllj'loe hllkQm 
v"rJlınesl davasuun cari muba
kamesiode Aliain 3S2 ıe11esindell 
beri hayat Ye memıılJnd u ha· 
oerdar olaolıma şıthld sıtatua 

dialeumehtrloe karar veıilmlş 
olauaaaı:ıao bermuclbl karar bu 
bapdıı maıumati olan klmH
lerla lsUuıı ediimek Uzre mullı· 
k.euıe iU11Q olan g-9-940 çar
şamba euan ıut ıo de .Akçaa· 
Dad A1U1e bıkuk mııbkemea1n· 
de nazır buluıım.liarı ıuıa oıunur. 

edilmlf alcakla.ruwı 8*:muwıdaıı yap1lac1ktır . Talip olaolarıa 7evmi me:ıltOrde 1 z le 7,S temlaatlarilo 

t;:::,,~d9;,. ~~ r:enı ar::a birlik.de Defterdarlık makamına müraaaatları ili9 0 '1tııır. 1-ı 

;~~ Gtıadalla ~~ho cıa ~t:' Gayri menkul icar artırnıasi 
J1lpılacak artırmada, bod..U utııı ıate ~'iktırı 

1•ııuı alaeapaa nıoluuıı oJ&A Cl1ğer S. N. Köyil Ci111i .ı.u 
aıaea.khlana e p.yri meaku.1 ile Lemuı p. f.r 

edilırı.1.w alcakluuua mocmuWld.aıı fazla ------------------ &0 
ya oıkıaak tarWe, .. oek a.rtırua 11 Polita Fındıkhk tO 
üıale e41Wr • .a.yı. l.ılr IMdel eld 13 ,. ,, 2J 
edilmez.M lllal• 1-ııı.ımas. ve aatış 28 ,, " ı5 
taıebl cltıeer • 7 6 ,, 11 

6 Gayri menkul li:ondlalno ihale O f d l kd 

Kıymeti M. 
Lira 

16 
6 

10 
8 

olunan .IQDlıte aerl.ıııl vey1& VucHon e ter ar ) an : 
mü.tıJe\ içwda parayı vet·ını. .. Utnlo Yukarda oiu ve miktarı ynıh aayri aıenkollalr 6-7-940 tari· 
lı.ararı feab.oiwıarü keııd&i4cıı OV'ttleıı • d t 
ydksek tekliH.o bulll.UD ıWnac arzetmlş hinden itibaren on beş glln içinde bir ıene müd e e \>e açık artırma 
oJduğU belloile alıaaga ranı uJureıı 011a, suretli• icara verilecektir. . 
r • ,. l o 1 m • a ., • y a d 22 rtesı r"' 
bulwı.ıo.a.ua homeıa Ollbcş iÜll ıııilddot Müzaye e -7-940 tarihine mOsadıf par.• d 'io{i ıtRat 9 da 
Ja artırmaya çUuınbp 011 çok ıırtırruıa yıpılacııktır. Talip olanların yevmi m~zkOrdı y!ıa etl 7,S muvakkat 
ihale ed.llu. Un thalô arıwncıııkl fark teminatlarıle birlılı:de D~fterdarlık makamına aıur•" a •rı illa oluour 
ve goçeD ~er içiA yil.zdı 6 ton 
heaap olu.ıuı.cak fai• ve ~t:r zarar --------~------------------ 1-•-
Jar ayrıca .ıı.aıua. hace' kwma.ıuışuı K I fi d k il eksilt 
memariyeUJnUceahcuhLR tahalJuJWUlr apa} zar a ma en ömllr • mesi 
m.add• oaa, A K ını ia)ri••uuııer yukarda KIHı· Trabzon skeri Satınalma o 5Yonundan: 
teriloıı 1~ • 8 • Y'O ~rıhindo uı Trabzon G ırnlzenu f~ln Qç yoz ton RekOIJ)pOze IDadeo kO· 

icra me111.o.rla.ğn odaıuıda işbu Hl.o w k O p!11~teat 
göııt.eri.J.e.ıı artırma tarlaaaw daıre mDrl1ntta •apah 111rtl1! ekslltmeıl 22-7 -94 b. gUoü ssat 
111.ud.e aaulı&eaııı li&.a olwıur. on başta Erzlocanda Tnm Sıtıoıılma Komlsyoııun ı" Yapıtncııktır. 

______________ .;.... _________ , Muhammen bedell baş bin lkl yazelll Ur• olUP Ut tetaloatı üç 

yoz doksan Oç lira yetınlşbef kuruştur. 
Müsabaka ile Stajiyer ahnacak 

P. T. T. Müdürlüğünden : 
Jdaremı~ce en az orta mektep mezunu o!ı1'Gk ıartigle 

11tü~cıbQ/ca iie1 St•jiger alınacalctlf. Ban/ara verilecek ııc 
retle mdHô1ıkaga l,tirak. için artınaoak "esikalrJrzn neo"i 
'" mahigıti eiidget P. T. ı: müdtirlıijünden öjrenilir. 

lmtih<ınlara 'Diligd merkezinde bir A;aıtos JJerıembe 
fÜRÜ saat d()kazdfl baılanacaktır. Tuliplerin eoralc.ı müs· 
bitıterini tamamlaı ·p vildget P. T. T. müdürliiliine mü-
rao"atLarı U•11 eLunar. · I - j 

·( Madde 59 - Bu Kanunun S2 ve 35 inci maddelerinde yuı
h lhtik.ir ve iatiaıaar füllariadeıı herhanfi birini ırtıtib edealere İfle. 
diklari fıilİll afırlliına fÖra 500 1iradı1n 500\) liraya kad•r a~ır para 
cezaaı Uo beraber 2 aeDeden ô aeney• kadar muvakkat •llrıı'\a cozaaı 
hük11toluııur ,,. maıları da mfiıııdore edııır. Şuitadar ki 3;& 11oi madde. 
deki ·· 
• _•

11•rlikdea •atı çeftaaomelt auçu hakkında yanlıı i7 ııci madde 
.ıuıtaıU tatbık oluDur. ) 

( Maddo 6ü - liı. K.ou•da ya&ılı auçlar içia Türk Ce- Ka
DtlDU ilı diior Kaıaualarda d•ba ·~· .. •••• lııikilmlori bııJuaduiu tak· 
d.irdo 0 •uala• bOkmoluaur. J 

Fi7at Mür~ebc K.omiysoııu Riyaseti 

Ş rtnıtmesl ko'llisyondııdır. 'fekllt roeıctuplarınıa eksiltme 
saatıodan bir saat evvel komisyoila verllm~s.!:...---... 1- 4 

Beton Kaldırım inşası 
Belediye Encümeninden : 

Zağouatn Asfalt yol kenarlarında yapıl!ıcak beton kaldırım 
ıo,aatl 18 güu mOddetle açık eksilmeye konuıaıuştur. 

Bedell keşfi ( 506 ) lir• 10 kuruştur. 
Ekdltme 23·7·940 SalJ gOaü saat tô de fer• oluaacaktır . 
Eluııtmeğe glre~llmek lçla Nafia mudorıoğOnden müsaddık 

bir ehilyet vesikası lbra:ıı mecburidir. 
Muvakkat teminat bedeli ( 37 ) lira l}6 kuruştur, 
lsteklllerlo yukarıda yazılı giln ve 11ntta 111u•okltat temiaat 

makbuzları ve ehltyet nıllularUe blrllkt·) eccnıııene ınnracaRt· 
ları ilin olunur. ı - 4' 

Hane İC•Jr artırması 
Belediye Encümeninden : 

Yenfcuma mahallesiade Belodlye ubtesfae aeçen 145 pu11111
: 

rah baaeolo M•yıa 94 t gnyeslo kactıtr Olan icarı ( 72 ) lfı"' ; •. 
nelik mutıammen be4el üzerinden 18 enıı müddeti• açık ,,ur 
J& çıkarılmıştır. ca-ı•o· 

Arbrma, 2S Tam•uz 9-*0 S11ll ınon ıııat ıs de fcrı ed~I ~ -;· 
dta lateklilerla muvakkat temloal mekbııalarlle 1701 ,U l -
ıtt~ Qaatlmeae mtırıoaıtllf• 1141 olQsıur. 
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Ga "m r ortt mosı 
S. N. Kö O c kıyın ti ı 1. 

Lı B - --7 Kearlı ;j 

Ş6meriya 

8 " 
,, o {) 

19 .. .. 20 7 
62 .. 20 6 
74 " il 50 17 

Yenlvol 11Temmu% 1~ 
----------~-----~~-.-------~.-------------------

S. N. 

1 • 
2 

Ga ri m n ul ic r ar ır Si 
Köyü 

Kanlıka 

Cını• Mı!ttRrı D. /h Ki\"melı M Liu. 

Fındıklııı: .. .. 70 
80 

25 
S6 

Vilayet Pasif Ko nnı 
Komisyonu eis ig" inde 

Defterdarlıktan : 
Yukarda cins ve evsafı yazlı g:ıyri menkuller 6 7. 9,ıo tarihinden Sayın Trabzon Halkına 

itil aren onb ş gün içinde b'r sene muddetle ve ııçık: artırma aurctile ,.-
ic ra verilecektir Hava taarruzlarına karşı pasif korunma iv 

Defterdar) ktan: 
Müzn}ede 22 7 940 tarihine uıüındıf Pazıırtesi R'ür:ü :ıat 9 de halkımızın yapacağı tedbirler on giin kadar e

1 ynpılcclklı ... Tıılıp olanların yevmi mezkOrde yüzde 7 6 muvekkııt J ı h h l'- 1 J fV 
1. teminatlnrıl~ bı'rJı'Lfc D ft .. rdarlı. mA'-nmına ınürrc• ti rı ılan olunur 2-4 ve oütün şe İr a Kına dağıtı an talimat a Yukarda ci:ıı V6 ıuiktar } zı ı gayrım ıkuller 6-7-947 lnrıhinclr.n v " ' "" • -- .•. ,...._ ______________ ... ____ ao"srerı'lmiştir. 

itibar<n onbe~ gOn içind b r sene müd<l.tı .. ve AÇik nrbrmrı suretile G 6 

icara verilecektir. oyrimen U m Si Hava tehlikelerine karşı yafn,z hükurJl' 
Mfiz ) ede 22 7-9 O lnri ;ne ı iı&Rdif Pczarte•i günü ııaat 9 

de yapılac:ıi:tır • falıp olarl rın rövmü m zkO.rda yüıdc 7,5 munk , ______________ Miktarı D Ar Kıyml'ti M Lir•LJ tarafından alınan tedbirler tehlikeyi önle111e 
icat teminatlarile birlıkte Dc:fterdarlık Makamıc mürııc atları ilan 2:, 6 kafi gelmez. Halkın da tedbir alması lazımdır 

- --
Gayri, ~e 

olunur . 2 -4 27 11 H f d ld k .J fi 
10 ıu alk tara ın an evve en oe o r 

S.N Köyll 

5 Ner i 
Karlık 

8 " 16 .. 
Defterdarlıktan : 

hırı ilan olunur • 

Cı l 

' 
fındlkhk 

,, 
.. 

ır ası 

60 

20 
40 

5 
12 

tlo ve ııçık 

gll O il SltU l 
yllıde 7,5 

ık M kamı .rı mllrac P.t-
:l-4 

M ğaza. a ması 
Vilayet daimi encümeninden 

Hususu muhn ebeı 'n Muhitt n malıallesi ger.i 5ofcok. 
daki 25 No: la rn ğazanın sabik icar bedeli olan (45) lira 
üzerindl'n bir sen/ık J. irası 15 gün müddetle artırma;a 
çıkarılmıılır. Mavıkkat temiflatı 338 lcuruıtur. 18 7-910 
tarihint! Çlltan perş mb~ günü ~aat 15 de vl lijet malca. 
mında toplanacak olan daimi encümende ihalesi yapıla· 
caktır. J~teklilerin muvakkat tcminat/a,ile encüm~ne müre· 
catları. 2 - 4 

Eşya naliyat eksiltmesi 
T rahzon Jandarrna alay komutanlığı ıdan 
Ttımmıız ·940 tarihind,n 31 M g1s 941 torıhtne kadar 

Tralızendan Gü ,iişhane, Erzurum. ErzincC"n, Kars ve 
ojrı jandarı a k fal rına gönderil c k Aske i eşyanın 
nalcligatı açık ek ılim ic ko ulmuştur. Temınat akçesı 
IJ2 lira 63 kuruştur. ihale 22 7 940 Pazartfsi gür:ii aat 
11. de jandarma t g komut nlığı daires 'nde gupı/ caktır 
Sartnamegi görnı k utegenler hergü.e komisyo da görür
ler. Talipler muatJYen Rude hatun fJtscdkıle bırlikde ko
misyonda bulur.P:t:l crı l arı olunur. 2 - 4 

Er t nakliy 
Trabzon Jandarma Iay komutanlığı· dan 
Temm11z 94U ta ıh rıd n .JI Mayıs 94 t rıhıne kadar 

T,abıondan Gamu~h ile, Erzu um, v Erzincana sevk cJ/. 
lıcelc jar.darma eratının naklıgııtı açık cksiltmege kon•l
maştur. 

Temin at akçesi 146 lira 25 lcu uştur. ihale 22.].!}~0 
Pazartesi ıüna sa t IO da jandarn a Al g komut nl•iı 
dairetinde yapıloc lctır. Ş rtn m gi gö mek istegenl1r 
herıün lcomisgon~a. iÖ ürler. Talipler nıuagyf.n günde 
bütün 'Deıaikile bırlılcte komisyonda lulunmaları ilan 
olanıır. ıd - 4 

Gayri 
S. Mo. 
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Yukarda cirıB ~e .m•k.t ı yazlı srayri aunk!Jller 6 7-9(0 taribfndon 
itibarH onbeş güo ıçıadc b & ıı müddetle ve açılı: artırma ıuretıle 
ıoara verl1ıtcek.tir. 

Müıayade 22 7 94o h illine müsııd f Pazuleı ~ünü a • 9 do 
yapılac.ılttır talip ol oları 'ev ı rnczkurdo yüzd 7 ~ aıuv::ıldat ta
ıniuUarıle birlikte D fterd 1 k mıık m n urııeantları ilse oluııur. 1-4 

V'esa iti; ak iiy,,___e~, ~ ~e-n.......,.v~i -a--, =-=a~. z~i-=f a=t= 

resiml rinin di müd etleri 
Belediye Riyasetinden : 

1 - Qtoın<>bil, Ka YCID, Moto iki t, Pi iklet Arnba, Delz 
ve1alti nakliyesi reslmlerıuta tedl~e müddeti ber ayın sonuna 
kıı hrdır. 

2 - 1•11azır ıt, Teııvl nt re i l i t hnkkıılrları mahrsllata 
asllmı tır. ·nu~ ııraod blri el taksit müddeti EyJQt, ikinci taksit 
WUddet( iklDCl Soun cyıarı •onuna d rdır • 

Bu mOddeller içinde verllmey n vergl b r9\•rı Bel•dln 
k•u: u~u ıuo l ı2 ine m ddP 1 m el 1 co \O td~ 10 ceı~ zamıatıQ 
tlb lll !!1\f l ıuı~u t " u Jı oz. o t rı ıı edilPot-ğl bııdlılUr. 

1 10 ~7- - -ı 

~8 1 ~ tertibat alınmış olursa Hava h elimi rmd n hı.J 
DEFTER DA LIKT AN 
Yukarda cıns vv mıktarı yu lı gıı rirr.cnkul!er 6-7-946 tati· 

hlad n iti eren onb ş gün iı..irde bir sene müddetle ve "Çık a fırmıı 
auretilc ıc ra verıltc~lttır. 

le geJecek zararlar o nisbette ı zaltılmış olur . a 
nun için size dağıtılan talimatlarda yazılı tedb 
leri asla ihmal etmeyerek yapınız. Bunu yap1118 
kendinizi korumak bakımından sizin için bir vı 
fe olduğu gibi kanunen de mecburidir. 

Muzayrde '22-7-940 lrıribırıe mihıtdıf pızıırle!İ günü saat 9 da 
yapıl caktır. Tnltp olıırılıırın yevmi mr~kilrde yü2d~ 7,5 muvııklcal 
teııııocıtlarile birlıltte D fterdarıık tnnk mına mürıcnalları iiin olunur. 

Muhtelif zamanlarda yapılacak tetkik 
kontroliarda talimatlarda yazılı tedbirleri al1118~ 

kızılaya yardım olanlar hakkında 3502 sayılı pasif korunma 

2-4 

ilan 1 
'I'rabzon mahkeme haşkitab tınden: 
Açik arlarlırma ıle pı:raya çevri 
hcek t?nyrimenkul-n ne olduğu : ı d 1 

. nunu hükümlerine tevfikan cezai takibat da ~ 

iOO mc tre murabbai bahpyi 
bcvi bir bııp lıane 
Gııvrimenl ulfin bulunduğu mevki 

mahallesi ııok:a~ı numarası : 
rrııbzooda yeni rncba. l8pu 

nun temmuıa 9.33 tarih ve .iJ , o. 

aundıı luyıt lı. 

Taktır olunan kıymet : 
1300 lira. 

Artırmanıa yapılac:ığı yer, gün, Gaal 
Hıııkihıbet od a ınd 12 8 940 

puarteıi ıaııt 10 de. 
1 •• işbu rayrimcnlı:.ulQn artır. 

mn Şartname 1 12 7-940 tnrıhiııdeo 
ltibareaı 040 • 99 Ko. ile Trabzon 
Mh. Baıltitabeti in muııyyco numc• 
ruında berkoıia ıörobılmcai için 

•91ktır. lllnı!la yazılı olııalardnn 
fa:ala mt lılmat almak istiyenler, işbu 
ıartn meye ve 940 99 dos.ya na· 
maruile enıuriyctın i~e aıurecıaırt 
etmelidir. 

! ·· Artırmaya 1 tirak iç o 
yukuıda yıızılı k.ıym lia yüzde 
yedıbııçuk nisbetınde pey veya 
m llt bırBııkaaın temınat mektubu 
tevdi edllrtek.tir ( 1~4 ) 

3 •• ipotek: ıuhıbi elnc klılar. 
la diğer aJaltadıırlarıo ve ırtifakı 
hakkı sabiploriııın gayrımenlıd üz~ 
riodek.I hoklıırım husos11silc fai~ Ye 
murafo dair olan iddınlarını ışbo 
llia taribiaden ı tıbnrecı yırmı gün 
iç inde evr k.ı müıbltcılerilc birlikte 
memuılyetımlH blldırmei rı ıc p 
eder. Ak.al b ille luld rı tapa sı 

cllıle saitit elmadıl:.ca aatıı bedo 
Uaio paylat asıadaa laarıç lı:ahr. 

4 • G6at riloa rinde artır a· 
ya ittirak etılın er artıra ıııırtna· 
meıiol •lr.a111uı ye l :u hı alQ. 
mat almıı ye auları tema o ka· 
1.ul etm11 ad ye ilatıbar o tıaarlar. 

S . Tayin edilon za u.ıa gay. 
ri aukal Of defa ğıuhlı.taa sgn. 
ra eıı ~ok artırana ı alo edilır ıın
eak arbrma beleli m.vbamen kıy. 
melin ybde yelalf beşini bulmu 
veya Htıf ieteyeoın Jııcııtıııa ruc. 
haDl ülan diğ..,r ala~ııkidtır bulu· 

e e 1 m pılacaktır. 3_::) 
iskele inşası eksil mes· 

Be'~diye Encümeninden. 
1 - MınJerelcte m .ucüt Belediye iskelesi m11vcüt malzemesile '1e oyrıcfl 

lediyedetr 'Clerilecek. dımirle gıniden islah edilmek üzre fJe 17 gün müddetle cçık 
siltmeıe konulmuıtur . 

2 - Yapılacak i,Zn muhammen keşif bed~li (1.552) lira 2 k'4rnşfur. 
3 - Eksiltme 12 Temmaz l 940 Cuma gümi. sact 15 de icra edilı c•ktir: 
4 - Bu ııe ait lceıi/ projesile şartname örnekleri Belediye fen dairestfl 

alınabilir . 

5 - isteklilerin bugibi işlırde ihtisası olduğuna dair N fia müdü,/üğiifl 
musaddak bir vesika ile .ıı ıca Tıc~J1et 0-Lcısına lcayıtlı olduklarına dair dığl!f 
fJesilca ibraz eglcmeleri mtchuridir. Yakı 

6 - Muvakkat teminat bedeli ( 716 ) liro 4 T lcurrıştur . bi/dı 
7 - Yakarıda l>eı 'ncl maddede yazılı evsafl haiz talip1erin 12 Temmrzz 

Cama gunü. saat 15 de B ledige Eaciimenine mürac'latları ıliin olnnur . .J/ 
-- -- - -- - - Fira 

Cadde tamir· eksiltmesi 11e 
B J d. .. . J rlne 

e e ıye encumenınl!eA : zifı 

1 - s~mcrc:iler caddısmdcn Bakırcılara agrılan tJe em nicilue kadar devaf11 1 Ve~ 
bakırcı/ r caddesinin tamiri on'1eş ıün müddetle açık ek iltmeğe konulmuştur h 

2 - B deli lceıfı 5 4 lira 94 kuruftur . e'1l 
3 - Maoakkat temin t hed,.li 4] lira 38 kuruştur . dev1ı 
4 - Eksıltme 12 7'emm12z 940 Cuma güna yapılü.caktır 
' - lstcklilerın nofiadan masaddalc ehliyet vesika ve tem;natı muvakkata tf 

bazlari/e JJ Temmuz 940 Cuma gür.ü saat 15 de encümene muracaatlar1 illin olu~0 

irah 

Trabzon 

motor eksiltmesi 

sahil Sıhhiye merkezi 

T ababetinden : 
Deniz servisi için Trabzon saı'ııl sıhhiye merkezinin 

bır sene müddetle beher seferi ıki lira muhammen be· 
del ile kiralayac!Jğl motörbotun 19 Temmuz .940 cuma 
günti saat 15 d mezkur daire binasmda toplanacak ko
misyon tarafından ıçık eksiltme 3uretile ihalesi yapJ/a
cağı, isteklilerin pey sürmeden vermeleri lazım olan le· 
mmat ( 5) lira olduğu. şartn11mesini görmek isteyenlerin 
mezkur d11ireye müracaat eylemeleri ilan olunur . 3 -4 

Gayri m nkul satışı 

Kirah Hane 
İskenderpaşa ınaı 

lesinde denize nazıt V 
-' l k . 'k e Y•ti vaaar su e e tın V ~e1 

yük bahçeli iki kat 'tey• 

od lı bir ev kiralı~ lefe 

d~~a., 
l\1eydanda Kamil tı. 
ye müracaat. 4 .,,1 lli!Ji 

ltıt 
Kiralık el/ •0 

Soğuksu'da kam fe 

aup tab del bunların o fayri men 
kul ile teaia edılmıo alcal r ıoın 
aecmaoadan fazlaya çıkmaua en 
9cılr. artıraoıo tabhudii baki kıılmak. 
üzere artırma oobeı gun daha 

Mah Ueıi ı;cltatı cinsi M.N. K.N. M:'2 M bedeli 

1125 
ı60 

iki oda bir sofa ve bıf 
bağı hevi yaz/Jk bir e 
raya verilecektir. iste'/ ıU 
rin matbaamıza miif a 
/arı . s 

temdıt, 08 befİllOI fÜD olan 26 8.94{) 
puarteal ıüal ayni ıaatta yap 
laoak. aı lırmada bedeli ıııb~ iıte 
yenin alaoağıaa ı üçhani olaa di · 
ter alauklıınrın o gayri menkulı 
le temiD edılmış alaceldara m • 
imuundan fulaya çıkmak tıntile, 
en çoa. artırana ihıılo cdılır. Boy 
Je bır brdel eld& edılıccxae ilıaıe 
yapılmaz. ve aalış talebı düşer, 

6 . O ; ri menkul keııdiaine 
ıhale oluua .. KİWso dcrluıi veya 
verilen mühtet ıçıode parryı ver 
mease ihale :.tı.rarı fc bolunarak 
keadaidea e nelrrı yultı k. teklifte 
bıılunaa luru e arzctmış olduğu 

bedelle alaıauıı razı olm z. veya 
bulunmauıı hemen onleş güıı müt· 
t12tle arlı_rma ya çıkarılıp eıı çok 
arlırana ıhaa: uılır. lıu ihalo ara 
ııadaki fark \'O ~eçan ıüııler için. 

:Je yuzbef ten beaap olunacak t11iz 
v• di~er sararlar ayrıca hüme ha· 

cet kalmalı:sw• memariı otim•zce 
alıeıdaa tahsil oluaur aaJdo ( ı lJJ 
Gayrimenkul yakarıda göatorılen 
12· 8 • 940 tarihinde TraDıon Mb. 
ba,ldtabeti oclaaıada iıbu ilin vo 
ıröıtorUon artırma tıır\nu"'• i dai 

nldAOJI• 11 ıh~ \Ar, 

-- - -
Kongreye dö ~ 
Doğan spor kulfıbuJJ 

Eavık .Sea:erciler mağ za 103 10 57 
Polıta kılı e yapı iki adet 132 ~~ 2724 

harııp hane 
aa araa 

Defter8arlıktan: 7 -7- 940 pazar gO • 
1 O da koğre a toluna"' .. r 

Yukarıdıı ci s ve ev .. ııfı yazılı gayri meokullor 29-6 - 940 
tarihinden ıtıbarea 15 güo müddetle ve çık utırma euretilc 12tıla· 
cııkhr • 

bilumum ezanın ııynı güo J 
kulup bioaaında h zır bul hat 
riea olunur. 

Satış 15-7-940 taribioa müsadif paza rteai günü aut 14 de 
ynpıl .. cakhr. Talip olanların yevmi mu'<ürde y zde 7-1)0 muvakkat 
tcmıoatlarilc birlıl:te Defterdarlık m•lı.:aıaıoa mürac tlnrı i!na olunur. 4 -4 

HUZNAME. Beden tıı 1 

keounu bültılaılerioe intib•~ 
auoda kongre ak.ti. ~ lk -~~~n ~.wi::iı·~~~ . .;..w,;, 

V i a 
SALONU AÇILDI 

Sabah kahve altınızı ve bu günün en sicak hararetini eıı 
temiz ve en ucuz fiatla yeni açılan tatlıcı salonundan temin 
ediniz. Evlere, l\.füesseselere ve Mağazalara istediğiniz herne 
olursa olsun gönderilir. Panorama bahçesi yanında 

~A~At#(1 "",.., 00 ~ 
~ •v""'"'~v~~ T~ 
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