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BAT ARYALI vo CERVANLI 
En mukemel Radyoları en 

müsait fiatlarla ancak 

IHARUNLAR 
Müessesesinden tedarik 

Edebilirsiniz. 

ÇARŞAMBA 

18 
HAZİRAN 

1941 Haftada lk\ defa cılı:ar 0 SiyasT Gazete - Trabzon • 18 lncl . yıl - Sayı 2803 
Tediyatta uamı kelayhk göıterilir 

Valimizin tetkikleri Yol siyaseti ve 

Turistik bir yol 
•ı darecilerimizin memleket 
işlerindeki çah,maları ~ra· 
s1Dda yol yapmak ve bd · 

hassa yeniden yol açmak 
ıiyaıeti ileri safta ~elen 

Köylülerimiz için tekrar 
Trabzonda ilkdefaaçılan 

Sergiyi görünüz 
mısır istenildi Türkiyemizde çıkan 1000 kadar 

faydalı eser bulacaksınız 
, v· düşüncelerinden oluyor. ı · 

• 

Valimiz Naci Kıcıman 
Cuma günü Nafia müdürü 
Mahmut Yonatla Beşikdüzü· 
ne gitmiş, Beşikdüzünde, 

Vakfikebirde, Akçaabatta 
ve Akçaabatla Giresun hu 
dudu arasındaki yollar ijze 
rinde tetkiklerde bulunmuş· 
tur. Naci Kıcıman Akcabat 

liyetimizde bu düşünceiıin 
tatbik sahasına konulduğu 
ve oldukça hızla yürütüldü 
ğü tarih maalesef pek ya· 
kındır. Buna rağmen telafi 
edilecek mahiyetteki gayret · 
lerden dolayı neş' eliyiz. Ya· 
kın senelerden beri olan yol 
faaliyetini bilhassa köy mu
hitlerindeki halkın lisanın- ta şikayeti mucip olan tah 
dan dinlemek bu hakikatı mil tabliye işlerinin tam bir 
daha vuzuhla isbat eder. intizam seyri içinde devamı 
Vali Naci Kıcımanın yol si. için Kaymakamla ve acente 
Yaaeti de bütün arzularımı- ile temaslarda bulunarak 
zın mihrakını teşkil eden bazı direktifler vermiştir. 

Mısır ihtiyacı ve tevzia · 
tına ait umumi vaziyetler 
üzerinde alakadarlardan iza · 
hat alan Naci Kıcıman hal · 
kımızla uzunuzadıya temas· 

Yiirekten bir gayret ve ça · 
lış111ayı iıtihtaf ediyor. Ya
kın zamanların mesaisinden 
doğan neticeler. binlerce va· 
taııdaşın yüıünü güldürmüş· 
liir. Sürmene - Köprübaşı, 
Of - Kada~or, Vakfike- Suriyede 
bir - Tonya yolları tamam· 
lan1111ştar. Beşikdüzü - Şal V O Z İ y e t 
Pazarı Karadere - Dağ-

başı, Yomra - Kodil yol-1 K a r a n l ı k m 1 ş 
ları ayni neticeye varılmak 1 ) A k • 
Üz · k Kadıls l7 (a. a. ~ ı erı 

ere ııleniyor. Kısım ısım " • ~ J.,... t f ·ı ·t g "r• ih. •ozcunun v•r•t•ı a sı a a o ... 
aleleri yapılan sahil yol · Vişi kıteları arrzalı mıntakag• 

larının köprülerile birlikte oldukça k•rıv,.tJi taarruzlar yap 
ele alındığını sık sık vaki mışlardır. VHig.t karanlık ol
tetkilclerd en anlıyoruz. Trab· maltla beraber Vişinin ileri cıi· 
:oıı - Akçaabat iltisak yo· 

1 
z.itamlarrntn hu mıntafcaıla i11· 

t:n~u da açılmasına bir haf· ıiliz. kollatı arasında ilerlediği 
oııce ba§lanmıştır. sanılmaktadır. Bu taarruz. kuo· 
Y l fJeileri beraberlerinde birkaç 

l l o bahsinde bütün ar . tank tfa bulunmakla beraber 
: krı11ıızıo yerine getiril· ciddi nüfuz. lcagdetmiı telakki 

t te olduğunu mernnuni · edilmektedir. Çı1ıtkü intlliz ku11 
Çt1e lllüşahede etmekteyiz. v.tleri f>iJi kuv11etleri etrafında 

l~lnız, bu hararetli yol fa· mıvzilerini muhafaza etmekte. 
il •Yeti · b' 111

11 programına ır dir. lmparatorlulc. kuvoetleri di-
llladdenin ·1· · · 1" l" · k 11 J it g" .. ı aveıını uzum u İ" bir vrşi o i 11 •<! temas a. 
b.:~:Yoruz. Gerek Trabzon Undedir. Bu mukabil taarruzla. 

.. 
1 Ve gerekse Trabzonu rın netice•i her ne olursa olsun 

~:rıııeğe gelenler i ç i 0 dıişınanı bir müddet için Şama 
.Yolun fevkalade ehemmi· karıı olan tazyikini durdurma;a 

Yetı vardır. mecbur etmek gibi meı'ai bir 

.. Trabzonun denizden gö- teıir yapacaktır. 
:uken dekoru meşhur ka- araımda bir yol açılabilir. 
e.nılerin hatta noksan tas-

ı Aktaş - Zigana yolu açıl. vır erinde her zaman ko-nuı . 
nı dığı takdirde Zigına ile 
Tra mevzuu olur. Halbuki 

abzonu k Haçka arasında en mükem-n ar a tarafların-
~~ bütün bir ilihi &Üzelli. mel, en istirahatli seferler 
i•ıı yaıadığını çokları bil. başlar ve esasen açılmış ve 

lllez Kal' · yalnız bir tesviyeye muhtaç d ' anıma ve V isera . 
aıı Haçka yaylasına kadar olan Visera yolu da düzel

teı.,iyeye muhtaç bir oto- tilirse o vakit turi11tik bir 
bıobil yolu olduğunu geçen yol elde edeceğiz. Viseradan 
•ene gördük. Haçka yayla· Haçka ve Aktaş yaylalarını 
•ındrtn Aktaşa kadar her aşarak Ziganadan şehre ine· 
~araf Çemenle döşenmiı yol" cek turistik bir yolua nasıl 
d u.r. Aktaştan Ziganaya ka· bir kıymet ifade edeceği 

ar olan kısımda biraz arı · üzerinde durmak yerinde 
~ Vardır. Fakat küçük bir olur • 

11111ıette A\daı - Zigaua Cemal Rıza Çınar 

larda bulunmuş ve ziraat 
bankasının mısır tevziatına 
devamından başka muhtaç 
köylülerimiz için tekrar mı 
sır celbedilmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Muhterem Valimiz hitam 
bulmak üzere olan Akcabat 
hükümet konağile Akçakale 
köprüsü inşaatını tetkik et 
miş ve beğenmiştir. 

Akçakale köprüsünün 

Halkevi Kitapsaray ko · 
mitesi büyük gayretler sar
fetmek suretile Trabzonda 
ilk defa olmak üzere zengin 
bir kitap sergisi hazırlamış· 
tır. Sergi, yarın saat 17,30 
da açılacak, Türkiyede ba · 
salmış olan 1000 den fazla 
faydalı eser, bu suretle top· 
lu bir şekilde yurddaşlara 

tanıtılmış olacaktır. Haber 
aldığımıza göre Halkevi ki· 
tap sergisi bir hafta açık 
bulundurulacaktır. 

Trabzonumuzda ilk defa 
olarak meydana ııetirileıa 
bu çok faydalı eıerindea 
dolayı Halkevi kitapaaray 
kolunu takdir ve tebrik 
ederiz. 

ayakları kirgir, üzeri ah 
şaphr. Köprünün bu kargir 
ayakları, üzerine beton yapı 
lacak kadar kuvvetlidir. 
Diğer ahşap köprülerin ta· 
miri için emir veren Naci 
K ıcı mıan Beşikdüzündeki ena · 
titü inşaatini de tetkik et· 
miştir • 

Basın Birliği 
Trabzon mıntakası 

Kongresi Toplanıyor .. 

Suriyede Şiddetli 
Muharebeler 
Oluyor! 

Kahire 17 (a. a .) - ortaşark 
irıgiliz tebliti : Habeşistandaki 
rnuharebelerde dıişman bir çok 
ölü ve yar•lı bırakmıştır. Irakta 
oa~iget saHndir. Surigea ! mtlt· 
tef ik kuooıtler her ne kadtır 
sahil böltetinde munta%aman 
iler/,gor oe dahilde müteaddit 
düşman meuzileri işgGl etmiş 

bulunuyorlarsa da, Vi# kuvvet
leri lfcldetli mukabil taarruz 
yapmışlardır. Şimdi müfüfilc. 
takoige kuuoetleri seukedilmek· 
tedir. ŞiJdetli muharebeler cer
ga1t edi.vor. 

Türk basın birliği Trab· 
zon mıntakaıı kongresi ya· 
rın şehrimizde toplanacaktır. 
Sinoptan Karsa kadar olan 

Sadri Ertem 
Şehrimize 
Geliyor 
Türk Basm Birliği mer

kez idare heyeti azasından 
Kütahya mebusu kıymetli 

meslektaşımız Sadri Ertem 
Trabzon mıntak~sı kongre· 
sini idare etmek üzere bu 
akşamki Tart vapurile şeh
rimize gelecektir. 

Yağın kilosu 125 
Mumhane önünde ihtikôra sebe

biyet verenler dolaşlyor 
Birkaç gün eve/ yağm 

ki/osu 80 -90 kuruşa satı· 
Jırken birden bire fırlıyarak 
125 kuruşa çıkırıldığı esefle 
qörülmüştür. Bu hayret t'e 
rici tereffüun sebebini t is
tihsalin azlığında ve şehre 
kafi derecede yağ girmemek 
te olmasında arayabilirdik 
Lakin hadise böyle olma· 
makla beraber büsbütün 
başka bir mahiyet arz:etmek
tedir. Oetlriciler. eve/ki nor· 
mal fiy•tl•rm aksinde pi
yasayı değiştirmemişlerdir 

ve bu temiz ruhlu müstah
sillerden . . vicdanlı, ahlaki 
dürüst satıcılardan da/eve· 
ra beklenmez Asıl fırsat 

kollayıcılar. ikinci ellerdir. 

Mumhane önü her nevi 
yiyeceğin müstahsili tara
fıRdan satıldığı umumi bir 
yerdir. Sebzeyi, peyniri. ya 
ğı bütün şehır halkı buradan 
kendi elife t'e müstahsilden 
tedarik eder. 

iki hafta önce müstah
sille müstehlik arasma so· 
kulan eller mumhane önü 
plyasasmda halk aleyhine 
bir tahavvul doğurdu. Seb 
zelerin mumhane onune 
getirildiği erken saat/arda 
gerek burada ve gerekse 
uzak mesafelerden satıcıların 
elinden satm alman sebze· 
/er ve saireden sergi kuru
luyor ve sebzesini tedarik 

- Arka11 2 lit -

vilayetlerimiz Trabzon mm· 
takası dahilindedir. Bu iti
barla bu vilayetlerde çıkmak
ta olan gazete Ye mecmua 
sahip ve neıriyat müdürleri 
şehrimb;de toplan1Dlf ola· 
cak Mıntaka idare heyeti• 

, k . 
le haysiyet divanı seçilece tır. 

Kongreye ıimdidea mu• 
vaffakiyetler dileriz. 

Belediye 
Encümeni 
Belediye Encümeni dütt 

reis vekili Şevki Sıvaşçmın 
riyasetinde toplanarak ruz~ 
namesindeki işlerı müzaker 
re ve intaç etmiştir. 

=-=..;;...---=-

KISACA 

Belediye 
Fırın1arı 

Belediyenin açtığı fırın• 
lar harıl harıl ekmek çıka· 
rıyor ve harıl Iıarıl 13 ku• 
ruşa satıyor. Belediye fı· 
rınları o kadar bol müşteri 
ile karşılattı ki, ikindi ol· 
madan tek ekmek kalmıyor. 
İlk tecrübe iyi netice verdi. 
Demek oluyor ki, belediye 
f ınn açabilirmiş. Yalnız fı. 
rın mı ya : Otel, gaıino, 
banyo, hasılı balk1n ııbha· 
tini keseıini koruyan ve ay· 
ni ;amanda emsaline örnek 
olan her amme hizmetini 
yapabilir. 

Hem halka hizmet. hem 
bütçeye varidat.. • . 

F ırmlar cesaret verıcı , b. 
ikinci iş oldu. Malumya ı · 
rincisi de otoblls iti idi. 
Bu gidişle bir gün diğerleri· . 
ne de ıır~ gelir elbet l 
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DOGDUKCA Suriyede İstanbul Şehir r~::;~;:~:1 
Geciken bir cevaba cevabım Vaziyet T i y at r o s u F----- ......___.,.,, 

1 A 24 h . d h . . d Ne diyorlar lktmol deta oturak vatani 1lk.kl ederek samımı, dUrUet bir\ Müzakereci ere teş azıran a şe rımız e N k l 
n&lteml ita 19ln Trabzondau ve temt)DDlden başka bir şey ol Ediyorlar İstanbul Şehir Tiyatro· e so.&nfu şu~~~ ar d k 
usun yıllar meaıleketlmln zevk •ayan yazımı, cevab· verilrnek sunun 24 Haziranda şehri· - tı a mı a e e ere 
ve elıalndeo, arzu ve dlletin ockll altında bu mUe•sesa lçio Londra l I (.a a.) - . d b 

1 
v •• tafrsfuruşluk yapanların ve 

d •• mulh•m olarak. bnr, samt. reklamın yapılmış olduhıınu OrttJşarktaki askeıi ha mız e u unacagı ve o gu· ..1 k k ,.1 •• ~ -
Ö

&. dl 5 .. ak (P h ti ') bazan ua or uuan gogus -ı bir }eatle gOrOndOğUm sn- .. re11 m. rekat mütemadiyen şiddet- nun ıamı afa azre en . 
... ı Y l l' . . . . d ._1 tahta•ı kalkıp ınenler/11 ru · tıınuatlıa, lk.l •'f enel ayrı en ro un elime gıçen lenmektedir. Sol/um civa· Komedısını temııl e ece .. e hunda eseri necabet olur mu? 
•ııttm . 21 Mayıı 941 gQn ve 279.ı lll· b I f /' . b d b k h 

Ayrılırken, ıon yazımda, yıh nUshuında. lntiıar Pden ve nnda tekrar aş ıvan aa ı rı ve un an aş a sa neye - Bu gibi/erin ancak 
ayrılış •aksadı nzerlnde dur- (Haklkata biç bir Yeçblle UJ· yet _qeniş bir hareketin 3 facıa 3 k_omedi oynaya· maddi ve ma;ıevi ömürleri 
m•t n ezcuml•, AtatUrk nes· gun olmadıtı) mukaddlme~dle başlangıcı olursa hayret cakları haber alınmıştır. kısa olur J 

Unlu, toonn evlAtlarıaan ,bu gl· aırFılııoao eevabt yazıda, Verem etmemek lazımdır. Suriye Hazırlaklar başlamış ve süf · _ Salatallk/ar ucuzladı. 
bl hadiseler karşmndı duyduğu Dtapaaserlnin medhlres!nl oku· de müttefikler muntazam lör Sadi evelki gün şehri · artık akşam ze~kinize diye· 
sevıı:ıo ve heyecanı '9ellrtme~e ya!ak ~onderece memnun •e tarakkiler kaydetmektedir. mize gelmiştir. Biletler iki cek vok ? çalışarak, Tark. yurdunun şen m~ftehır oldum. 
ııtıanadan baosllQ sev~UI okur. Es1ıs itibarile gerek bu bıt· Şimdi şarkın on kilometre gün sonra satııa çıkarıla· - Gina geldi, saçım gl· 
ıauma. eş ve dostuma arzı ve. yırlı IDUesaeıeye ve gerekse cenubunda bulunuyorlar. caktır. bi içimin de rengi ağardı I 
~. •rleınlştiru. Başhekimine karoı sevgi besle· Şam, Surı·yenin en iyi ve Uzun •eneler hasretle - /1/d1rma, yeni su ile 

Bu hadiseye tekaddOm eden Yt!D bir hemşehri sıfatlle bura- çok kuvvetli garnizonudur. beklediğimiz değerli artist· atışa devam, öyle müdrirki, 
ettDler~e. allHUe blrllkte ve. ıııoın (aıatıub randımanı verdik- Şehirde arasıra şiddetli kar lerimiz şehrimizde 8 gün silip süpüriJvor I 
umll blt çocuğluıu menıl"'ket ten maada. rn tf k.I t bl" 

.. un " 1e anço g""şalık'ar çıkmakt2dır Hu"r k J kt '. 
D.yl.t lıl .. , l t " " ı, ... a aca ır • . - vo"ylu"nu··n ilıtiyacım ... yes ue erit etle. •ltlu günden güne arttırması) " 1 

r.k. (BUyQI: vaıileıiae) koşan JOluradalU izahattan gurur duy Fransız kuvvetleri. kan dö ---~ ve mısır vaziyetlerini yeni· 
emektar blr i:llul.aarrir arkadıtı· mımak:lıtuu imkansızdır. külmesine m•ni olmak İs· D O ğ U den bir daha tetkik eden 
•ııa ltııoa Utıaren (Yenlyol) da TemameQ hakikatlerden tiyor ve müzakereciler gön· Valimiz Naci /fıcıman tek-
lntltar eden mektubunu iöre. mUlbem Olaralt Jndığım JUi· dermeğe devam ediyorlar pasta salon U rar mlslr celbine lüzum 
rek bunun tenıu ettıgı P•k he· oın, Dispauaer •uhitloi gözden Bu müzakereciler daha kar -
J•tl bir •enu lle ıl8kalanm düııQ Pastahane fi! buna be11zer görmuş 1 
tı• • ış v rmete matuf bir gaye ta· şı tarafın hatlarına varma· - flllah razı olsun, bu 

klbetmey'p ' t lk t · salonl•nn •n güzel oe modelle· 
Hahrla d d ki · · sırı eşv ve e~cı ,.1 w I meml~ket bo"y'e mu-dekkilc, r a ır . Ark8daşım ınakıadıoı lıtlbdat ettiği a~lkardır uan taarruza ugrayor ar. rini Begoğlund• görm'!ğe alış. "' ,, 

meldubuada. "eçllliş iUıılerl~ Geçen blr vak'a etrafuıda Diğer yerlerde imparator· mışızdır • Fakat son zamanda içli, izt1raplı idare adamla· 
•et bahralarına teoaııa ettı'kt ı·ı.. k 1 • • • • tt L D ·ı ··k 1 c ktı'r ı G 1 en a •a.adarlaırın nazarı dlkkotmı luk uvvetıefl ıyı vazıye e· Trahzonda açı an oğu pasla rt e yu seıe e 
ıcnıra. e et:tık. gUıılerde de fe. çekmek itteylşı·mıo, "lr gaı""· dirler. Sahil boyunca ingi salone. • iddia edilebilir ki en 'lt-
11 •klbetlu - Tabirimi m•zur t 1 '' .. - Sıcaklar _qün geçtı 

... eo sıtatındıı . d b" ,. k ti . s d - mu'"•ku-lpesentlerin taktir t:ı• ha11 k &ör1Q11 - Vehm&derek ayni ı d 1 a zıya. e ır va- ız uvve en ay anm uç ... , çe, temmuza yaklaştı ça 
11uuı r1.ttıl teairı· altınd• h .. ıta ~o aş ık vaziteııi olduğuna k•· kilometre ~arkında bulun· rarılığını kazanacak b/, mii~em. 'k. . t h 

ı .. " nıico. Dlıpaaserln v1tzlfesinl ya. "' meligtttedir • Ve yine denebilir tazyı mı artmyor • a am· 
!:•ı=ı!~!ış:.~14dınıo zevaline pıp, yııpcoadıtı meselesinden maktadtr. Daha şarkta müt ki, Trabzon bıı sQ/onla Beyoğlu. mü/ünüz nasıl? 

y 11 11arteonıızar, canlı miıallM ,.... tefik kuvvetleri mevzilerini nu kı .. kandıraoak bir zarafet - Süt k11clar temiz ve ı ardır, 'l'rabzonuo mat. .. .. 
buat hayatıııcta ıllyişteo azade vakıalarla memleket lbliyacıoa saglam surette tutmakta- kaıonmıştır. Salorıu, ha%ırlanır· buz gibi fltasuvunu hem 
Iıntoa blı feraıatkarhkl:ı hlz.' kifayet edemiyecek bir durum dular. ken görmüştüm, büyük bir elik- içiyor. hem de bol bol dö · 
met l'e m11a( YermıQ ve nlhl\· da Olduğunu kabul etmek fa. v· 1 k ti . kat t:ıe ifina göıteriligordu ·. Ge· künüyorum,· iyiki ustalıklı 
v t bi ~ ıımaır. Bu ba'·ikatı görmek. Is iŞi U VV e e rl '· · · ı· Jı·m· · r"ıklar f. ,e r davet ile her şeyini ~ çen hşam ıçıne g ra • ... davranmışta bu sene say i· 
K•rlcle bır k k: temiyenlere söylenecek ıöı:U T • çok gıizel ftıuzi eclilmiş , insan f . . · t 

a arı 8.Jrılnıış bu mua yoktur. Şu var ki, örce- , aarruza geçtı ye/erde değer iyatını ıs e· luaın ark.adıtım içJa gurbet d kendini bir ziya banyosu içi1td~ dikleri evlerden kiralama· 8
1'•11ll, keder v.rlot , 0 ıuh 11 h~• tedavilerini emniyetle yap. Vişl /7 ( A. A. ) - Fransız zannedigor. Dıvarlarda güzel tab mışız I 

k1e1 Olacaktı. Teıliın edilmek dl~~~~n baatalaııa ştkayetlerı ,,j rnsının bildirdiğine göre Ge · lolar , masalar Krıstal ve beyaz 
llıınuhrkl, Şabıııoa eit her şe1 edllml iş •e asil dert teşbls neral Deotı kıtaları dUn taarru· mat, serfJis zarifane ete mı1/cem - Geçen sene veda 
den feragat, bir tararu durımn ha ş olsaydı, Mubteri'to sıb za geçmişlerdir. Oı:-goleulaırn mel, her şeg temiz. edip giden sivrisinekler ara· 
Ea a.11111k 'arıııı.ı·, E"IQdını has' t tnildUrUmtlıOo, farklı bir v s la yollarını tehdit et· sınd'"' bu yaz tanıdıklaıdan t ~"' .. • ooktai Daz d Ud r mu a tı Trabzona güzel bir müessese ... 1 

Qvl•2ln4e terk.eden her ba. 81 ar aer ve m 
8 

aa mektedlrlAr. Dagolcular Şamın kazandıran Şekerleme ~fJe Tahın kimseye riJsJadmız mı? ~!.~!~Iktoı .. da ll:&Qlecek ve bur. od.an vareste kalacağı şOphe· kapularına kadar il~rlemiş ve k - uepsı' sakall""nmış. 
a .. uı..., sizdı. Diğer Lılr elbette, Yııwn. Urdllnle FiUstlndekt Uslerloden Fabtikası müessis/erini ı~b,.i "' ... 

li da mu b t elme::ii cidden bir borç saymak bir türlü seçemiyorum I uıuıllı ki, Evladıoı• l ıı e blr vak' ayı esas tul . 100 kilometre uzaklaşmış bu- ,. 
f0lılnl emniyetle kar~ılayaca~ tugum. bulde, verilen cevabta ~lu~o~u~v;:.o~rl~a~r.==-~,...---=-='a.,...z..,,.'m,..,;g;,e=/r,.,,,·,=· -=-:===A,,,,,,,,.G~ü=n...,,,ü,...,l= - Çifteçam/Jk gazino 
mUalar~ao mahrum g\)rn bu lıusu11 tem11men mesk ılt ge· sunda şişeler camlaraı cam· 
t B01le bedbaht bir bab~~~~ ':ilmiş Ve Yalnız edebl nporla- lTagı n k ,~.ıos u 125 !arda çamlara, falan derken 
b•••lllııl, mukaddes vaıiteslle rıa ilhamı hakikat olarak göı· .J. • bir çam devrilmiş veya dev· 
ı •t ~·~· kalaaaktao ibaret k terllıniştlr. ri/tilmiş ı 
•cı-... a. Cnmburlyet HUkQmelimlıtn" - Btştarafı 1 de - bire toplayıp piyasaya ha- _ Zübbelik ı Seyyah 
1111~~;ı~~n c~dlyet ve bas- ~:;heaiz engla. v9 aall maksat- etmek üzere mumhane önü kim olmaktan husule geti 
kıuut • r ır adaşlık huku· ve meırııt ıa1eler ~üderek ne inen müşteriler sergi ile rilen kar, ticari hayattn alı# 
blr ,:~'rtll'Zh\a, vicdanı ve Ulaşeri kurdrığu Dispaıııerler. memle· lak ö~çüieri tı~mda şerefsiz 41 

• •llııde - ketin ve ddemiye mecbur kaldığı r ı111111 lf ,, Du onUııde c80• U!Rumt ııhbatiod~ emnl· bir kazançtu. 
bakımdı ·ı Yet Yarata ""I k ~ t t bir fiyatla karştlaşı yor. Be· ~lteaıeaeıalıl , n 

1 
glli la 

0
' sa. 1 daı.• an yur Mumhane o"' nünde Trab •11•lıette b 1 ' burasl\e mu. r meyanıQdı bulunacaktır. Jediyeye akseden ve halkı 

taıaııaık lsteU.~~~nları Jalundaıı bi Trabzonda &çılmasını derıo mütazarrlr eden bu çirkin zonun yağ. sebze ve mev· 
lı, clırl•llltl• ~ t~ Bu ınakıat · r memnual7elle ıılkışladıiı · müdahale nihayet ortadan va piyasası üzerinde halla 
kan .. ttunaıa t:ıır alını, Ylcdant :11. Dispanserin, loklşa!ını caD· 'kaldıuldı. mütezarrir eden hareketler 
lekttr blr Jaıı ol ~derek o\>. dan öıllyen ve arzu edenler- Tı 
tıılla nıtlceltrl) 1111 (Bir haebı. denim. Ancak: muhterem mü Pazarte<;i günü ayni mü oluyor ve olacakflr. ışar-
ıeçlraıltti&. Bu :

1 ııtıtunuma Urumull i~ctlaeı biIAfıoa olarak daha/enin başka bir şekli dan motorlarla gelen kiraz 
blrka\i &ln 1100 Y ınn çıktıktan :una da. kaoilm klt binden faz . yağ üzerinde hortladı. Pi ve sair meyvaların peraken 
b11lıdltlııı aıeı'~~· blcok •aygı a CDUsbet bastuı bulunan bir yasaya indirilen yağlara hü· de satdmasma meydan ve· 
l~ bu 

91 •btı uılla, d:rl~•h:~et ~~e:~~:~nl1t( bugQokü maddi cum yapıldı, küçük bir fark· rilmiyor ve bu yüzden ücuz 
t P ın •tlllıttn11 B • ru. ti 1 randımanlı) bir ne· 

/ 
il · d k · · 

'rrabzoodıa an;hıı'::a rıtllleı d~e lı2lhs"ı etmeal 6'ayrl kabil· la getirici erin e erm e ı meyva dahi yiyemJYOruz. 
~~~=~~~;ı~rı~rı~ıt~te~· r~rn.i Çubuk.o, Trabzon Dispauıe- bc/fÜ(J yağlar almdı ve bu Bol istihsal mevsiminde 
1 YENİYQ :::-1 ieuı~ astaıar için ve muesse· suretle elde edilen yağlar olmamıza rağmen bu ihti· L tatı lç~a:~ukat veaatr m~sıui · yüksek fiyat üzerinden sa kar nedir ? mumhane önü 

1 lafta.da. iki defa ık lira gtbl a:ıza1hk tabıtsatı 700 tılmağa başlandı. Her haf- şehir halkma haddinden 
ııyaai gaıet ç ar lbırettir. Bu blr . rak.k.amdan ta Pazartesi günleri mum 

- _ e l<>lıı ı... . Para ıle Jıpılıcak fazla fiyatlarla mevsim 
Bas ld ıı. v '1Jtııetıoı t hane önünde satışa çıkarJ -
y • 

1

."
1 

1Yer : 'rrıbıoıı imkan Yoktu •kdir etm.eQ-e mahsulü veren qayri meşru 
eoıyo nıatbaaaı Diter m r. lan yağlarm fiyatı böyler. bir kazanç sahası olmuştur. 

llıııuuıJ neşriydı lda Yızıınııı l Ulılaı bir noktıt da bir çevirme hareketi yüzün· 
Bc:kir Süküti Kulak:ı;~·~l ay •oııra ~llşanodaQ tam Uç den 7 25 kuruşa yükseldi. Belediye burada geceli gün· 

F' . g u tltfü a cıvablanması keyrlre· Ha/km günahı nedir, düzlü kontröl yapacak bir 
ıab 4 kuruştur Ql : una lılr ınaaa \'e · teşkilat bulundurmabdır. E-

Rumi ilanların utırı :. lıt~~~~ar aderken, s,;~11m~~~ niçin sebebsiz yere yüksek dı b. 
1 Nisan 941 den İtih.ren llç ay gl~~u:nzon, iHıpanserln fiyatla yağ yesin ? /vf üda- ğer halkımızı. biı en ıre 

S kuruştur naU Olduğu 
1 
11~ bir z1 oıanda halecilerin bu türlü kazanç zengin olmağa can atanla-

•1nıı ıeç.a 1ayılar 20 kurnıtur IOzleriııe ar:&~kışııtı mOi1eley111 lan meşru olabilir mi ? Ha· rm tazyikinden bir an ev· 
• şllkron eylerım. vayici zaruıiyeden olan her ve/ kurtaracaksak bu teşkl 

ÇULHA h~ngi bir maddeyi birden lata şiddetle lüzum vardır. 

il , - -

lngiliz Adalan 
Üzerinde 
londra 17 ( a. a.) 
lngiliz hava ve emniyet 

nezaretlerinin tebliği: Dün 
qeceki düşman hava faali
yeti küçük mikyasta ol· 
muştur. Bilhassa lnqi/tere· 
nin şark sahil/erile garp v., 
cenubu garbisinde birkaç 
bomba atılmıştir. Bir mik· 
tar ha$ar olmuş. birkaç kişi 
yaralanmıştır. D;ğer mınta · 

katarda hafif hasar olmuş 
ve insanca zayiat olduğcı 

bildirilmemiştir. Üç düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Tobruk do 
Kahire 17 ( A. A. ) - Ot· 

taşark lngi1iı tebll('tl : Ltbyada 
lutaları ınız bir bukın harekeli 
yapmışltırdır. Dllşman Tobrıı" 
mmtakaınoda alelacele TakvlY' 
kılaları gOndermiştir. Dflşınaıı 
taratıodıtn yapılııo azımkarao" 
mukabil hücumlar ağır ıa1ıat 
verdirilerek pUskürtuımııştllf· 
Harekata denm edilruekte6tlt• 
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Almanlar İzmir
den fazla miktar 
da incir alacaklar 

ilan 
Akçabat icra memurlu~undaa : 

Trabıonda Sadık o~ulları 
Tekili nuk.ıt Oımn1 Zıkl Soy
luya (750) lira llt ayrıca fala 
ve masraf ve Dertti vekalet 

Hurda ı·ncirden kahve vermete borçlu Akt:abıdıı n•f· 
sl Pulahoe mahallesinden Ta. 

Yapılacakmış ! rakçı otıallarandın Hasan otul
ları Mehmet hı1111 Te Nlzımed 

lzmirden gelen haberle· din ve Nlyaıinlo bu borçlarını 
re göre, /Umanlar lzmlr ve karıı ipotek nrmıı oldu.klırı 
Hinterlandından incir satm meık11r mılıallede nkt t npuoun 
ol•caklardır. /Umanlar 3!J'J Mayıs 936 tarih 'fi 88 oosuadı 
bin ve JOO hin liralık ol· kayıtlı şarkın dere ~ıırien mQI. 
mak üzere ıki parti incir kil menzil şlmalen Tarai(çı ot-

lu Oıman tırlast ceouben ber-
alacaklardlf. her oııu Ömer tarlaslle mahdut 

flyr1ca 11/manlarm lzmir tarlanın 28 hisse ltl~arlle 9 his· 
ve hava/isinden 300 ton sesi Ye yine tapuouo aynltarlb 
kadar hurda f acir alacakları 89 no ıunda kayıtlı şarkao de· 
da haber verilmiştir. Söy- re garben mtUkQ menzil şima 
leadiqine göre 11/manlar leo çolak otulları Stıleymın 
b · · ı· d ve Aliolo mioişdea aldıkhm teru incirleri kahve tma ın B 

la cenubeo T .. rıkeıo~lu f:Jııuaın 
lcul/anmaktadırlar. il/manya· çolak otlu kerimesi GUHllden 
da sırf bu iş için çalişan aldığı tarın ile mahdut tarlanın 
iiç Fabrika bulunduğu ha· 28 blsaede 9 bl11esi ve yin• 
ber verllmektedir. tap11nua ayol tarih ve 90 numa-

Bu fabrikalarm, ıçıne tasında kayıtlı sağtarafı sahibi 
Süt kar1ştırmak suretiyle ıenet tarlnı solu çolak o~lu 

Temel ve Ali Oımın ve Nurl 
'taptık/an kahvenin halis arsası arkaşı tarlkiam ve onu 
kahve nefasetinde olduğu sablbi ıeoet tarlaslle mıhdut 
d• aynca ilave edilmektedir. hane arsıtsmın nısfı 28 hisse 
....._--~------~--~--~---ı \ı itibarile 9 hhıse3i 11-7-941 

T Urddaş kızılayo tarihine mosadlf cııma ınau 
ıaat J 6 da Akçaabat icra daJre-vo rd l m et ılnd& açık artırma ile satılacak 
tır. Bu iki tarladan beherinin 

..._ ______________ , ıöıterilen hisse itibarile tahmin 

Mektep icar edilen kıymetleri 96 ,ar lira 39 
ıar kuraşdur. Ve arHnın 1lııe 

Artırması hlslile itlbarile tahmfo edilen 
kıymeti 9 liradır. 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 

l - lşbu lf&yrlmenullerin artırma 
ŞutoameeJ ld 6-941 tarihinden ıu 

l ·aı"n 9t0-241No. lle Akçaabat icra 
d a 1 ı e ıı 1 nd e muayyen numara 

ıında herkeıin görebilmesi Jçin açıklır 

" liuıuai M•haaebe•İD mala olan ll4oda yazılı olanlardan fazla maltı 
r o h. . k . k' mat almak isteyenler, işbu şarlna 
t ~ra na ıyesı mer ezınd• ı melr.. meye ve 940-241 doaya numaraelle 
t!p binaıının bir 11enalilc 11bik n..emurlyetlmize muraeaat et.melidir. 

icar b d l" 1 ( J 26) r a üzerin 2 · .+.rtırmaya lştlrA..k için yukarıda 
d~ıı e e ~' O a~ ır yeııh kıymetl.n ytl.t:de yedlbuçnk 

21 rua muddetle açık. artır·, allhetlode pey veya m.lllt bir Bankanın 
llı~y. çılurıl~ıştıı. Muvakkat tı- lem ·ut mektııbu tevdi edilecelı:tir(124) 
llıınatı 945 kuruştur. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

Artırma • 2 -7-941 tarihine ıltıkdaılaruı ve irtifak hakkı aahlp 
taıtu • teı 1010 gayrimenkul ttl:erindeki 1lakla 
d 8Y•o ç1rşamba fÜOÜ Hat 15 rını buıuaile falı ve masrafa dair 

01° Vilayet Makamında toplanacak olen id.dlalarını iıbu UAntarlhinden 
•ta daiıııi eocü mende ihaleai ya- lbt· 'la.ren onbeş gdn içinde enakı 

l>ılıelltt l . . ıtılhbltelerlle birlikte memnriyıUmJ 
teı.ı· u·. ıteklılerın muvakkat ıe blldirmelerl icap eder. aksi hal 
t lllatlarile meı:lı:llr rün Ye ıaat- de hakları tapu ııiclllle ubit olma 
' Olcü _ tJ 2 4 dıkça ıatış bedelinin paylaı:ımaamdaıı h ~ıııeae muracaa arı. - urlç kalırlar. 

1 

a· 

r• 

Pazarhkla gazino inşaatı 
Belediye encilmeninden : 

;,1 (7937) lira 15 kurus bedeli keşifli Moloz qazinosu 
r/:ası bir ay müddetle pazarltğa bırakıldığından taliple· 
'"'r saJ, ve cuma günleri saat 14 de encümene müracaat· 
~ i/a,.,. ~lunur. 

Kömür çıkarma eksiltmesi 
1 rabzon Orman çevirge müdürlüğünden : 

Ctnsi Mile.tarı lcent•l Bthtr kentali 
'i(:--ı L. K. 
Qrııılc lcömii.r 7 44 20 

~Qtlu.tf - Trabzon fJilagetinin Maçlc.a kazası dahilinde 
tqJı arı ı•rtn11.mede yazılı (Canog) deoltt •rmanıntlan 
~(~ '"'7"' 744 kental karışık lcömüriin altı ar içerisinde 
lii:'~':;dk ıizere .5-6-941 tarihinden: itibaren on beş 

etle açık artırmaya lconulmu,ıur. 
ıa11 - 2 

- Artırma 20-6-941 tarihine miisadif Cuma 
lllıid~ İtl_~'- 15 de Trabzen hiilcürnet binaıındalci orman 

' •gunde gapılacalctır. 
3 

- Beher kentalinin muhammen bedeli (20) lcsr•#ur. 
Q11 e!v;/ ~uoalclcat teminatı ( 12) liradır. ihale saatın
Ofaa ib zıraat 6•nlcasına yatırılmcı malcbuıun lcomis-

rcıı edilecektir. 

'tlqrn S :- _Ş.ı.~~n_ame ve mukavelename p!ojtltrl orman 
Q • ntudurlugunde, Trabzon orman müdiirlüjünde Maç· 

'11lcın tlairesinde ıörülellilir ' 
İ/c~1 6

.1- lıtelclilerin 941 ıene;ine ait ticaret odası ve· 
· l 1 ı e 2490 s l le -' t ~it ır ilet 6 l . ayı ı anunua asrı •luıuı.n oestıilc ile 

lfı 6 ," lı ctlilen ııin ve ıtıatta ihale lcemiıyonunda 
....... ,.,., 4-4 

(Y-.ılYOL) 
a % __ I 

içme suyu tahliye raporu 
BELEDiYE RIY ASETINDEN 

Vilayeti 
Kaı:aıı 
Numuneıi alıoao ıuy"n adı 

Trabz:oa 

Tuıı:lo~~ıme DetiraH D. .inak aey. lıt? aa. 
Su nuauaeai•ia mereden alıadıtı Çıımedeo lı.ayudaa deptdH 
Numuneain ahneıtı tarih ı 
Numune ,, ı:amu sayanın deraoe1l 

29-4-941 29-~-9'1 2'-4-9'1 
17 17 17 

., ,. ,, ıuyua 

NumuHoİ• kiai• tarafıadan ılındıfı 
,, 15 15 15 

Sıhhat ati41rl 
Numuga ile riDderilon yuıaın rüa ve 11y111 : 

Görünüş · : 
28-4-9'1 flD 568-148' HJI 
Berrak Berrak Berrak 

Realı; 
Koku 
Taci 

Renklız: Re•kıı• RHlı:aız. 
Kelı:uıH KokuHa JCekuH~ 

·rortu : Yok Tok Yok 
Teamül ( Ph ) : 7,2 
Kaleviyet (100 C.C. SuyıurfolunaaN- lOHCl) : :.?,3 C ? C 

7,2 7:J 
2,J c.c 2,3 c.c 

Mecauı sertlik ( Franaız ) 12 12 12 
Sulfat ( S0'4ı ) Litrede 0;010 
KJar (C l) 0;007 

Gı. 
Gr. 
Gr. 

0;010 Gr. 0;010 Gr. 
0;010 rr. 0;007 ,,. 

Nitrat (NO'&) 0;005 O;OOS rr. 0.005 ff· 
Ritrit (NO' 2J , Yek Yok Yok 
Amonyık (NB S) , . Yok 
Uııvi maddeler iıcin aarfoluaan ıaüvolli86huauı:a : OMg. 5 

Yek Y•k 
OMr.7 OMg. 7 

Müliluı:at ı N11muaeler Trabzon sıbaat midlrlilfiinlo 28 4.941 fÜD 668 1,84 .aydl yUJll ile ftJaİflİt. 

İzmir defterdar

hğından: 
Yeniden ıçık artmnaya cı 

karılan lzmlr klrfeıi dahlllnd.e 
kAln •e haıiuere alt tbulu11u 
f t.000 lira bedell mubammloll 
homa 1200 lire. badeli muhım
mioli çakt:lburau dalyanları ile 
ıooo Ura bedeli m ubaaıneoll 
kırdeoıı ·, 1000 lira bedeli ın u · 
hammenll çllazmak ve 'lOO Ura 
bedeli mahammeoll eıki getilz 
voli mabalhtrlne temdit müddeti 
zarfında ıncak çakalburıuı dal 
yanı ile çilazmak volt mıh dllH 
talip zuhur etmiş itaede aOrQleıı 
pey muhımoıen bedelden 11 ol 
dutu için haddi !Ayık rOrOlme· 
diğioden 2~90 .aumrralı artırmat 
ve eksiltme •e ihale kaoununurı 
43 ncll maddesi .mucibince 31-
S-941 tarihinden itibaren bir 
ay mttddetle paıarhğ'ı konul· 
muştur. 

lsteklllerlıı 3-6 -941 taıl
blne mQ114ilf pıızıı.rteal ·aoon 
•ısat ı 5 de limir defterd11rlığ1D· 
de toplanaoıık komisyona ruzda 
7,5 dipoztto parası yattarmalarınıı 
dair makbuz veya bankı temi· 
aat mektupları ile muracaatları 
ııan ohınur. 

4. Göıterilen gönde artırmaya 
·~lhak edenler artırma oarblamelini 
· komu~ ve lli.lumlu malWııat almıı 
ve bunları temamen kabul etmi11 
ıd ve 1Ubaı elunurlar. 

5 Tayin edilen zamanda gay rl 
weokal llç defa bağırdıktan aonra 
• n <;ok artıru a ihale edlllr anea.k 
ıırl ırma bedeli muhamen kıymeUn 

)' ttıde yetmıı betini bul mu veya 
qtıı hteyenln alacağına ruchaııi olan 
ıllier alacaklılar bulwıupta bedel 
bu.olaı ın o gayri menkul ile temin 
ıdllınJo alcaklarııun mecmuundan 
rnlaya çıkmazaa en çok artıranı'n 

L11 h htldtı balo kalmak 1lzerı artırma 

10 gilu daha temdit ve 10 inci ıtıntt 
tıkip eden ayni aıı.atta 

7apılacak artırmada, bedeli utıı iıt.e 
J•nlıı alacaıtına rtlçhanı elH dlğer 
ahaklıların o ıayri menkul ile temın 

e3llmi§ alea.k.larınuı mecmuunda.n fazla 
ya çıkmak vartlle, en çok artırana 
1 bale edilir. Söyle bir bed•l eld 
•dllme11e ihale yapılmaz. n atı, 
talebi d11ter . 

6 Gayri men.kul kend.lıine ihale 
1.1lunao kim.a derhal veya verilen 
•mııhlet içinde parayı vermzae ihale 
kararı feaholunara.k kendıiden nvelen 
JllkHk lekWt.e bulunan kim11 arzetmlt 
olduğu bedelle almağa ruı oluna ona 
razı olmaz veya 
bıılıınmuıa hemen 7 itln mtlddet 
le arhrmaya çıkarılıp en çok artırana 
tbale edilir. lkl ihale araııııdald fark 
ve geçen gtlnler içia ytlzde 5 ten 
heıap olunacak faiz ve dilter zarar 
ı,, ayrıca hll.kme hacet kalmaklıım 
mım llriyeUmizc• alıcıdan tahıil olunur 
madde (188) 

Gayrimenkul yukarda g!Jat.ırilen 
11· 7 • 941 tarihinde Akçaabat icra 
mımurlutıı oduında işbu lll• 'H 
h,Ott.erilen artırma vartnameai dair• 
aJnde ıatıla~lı llln t>hınur. 

Zayi teskere 
Pazar aakerlik şubeslode4 

almış oldutum askırllk te1ke
reaı kayp ettim yenisini alı· 
cağımdaa Hklslolıı kıymeti 
Ol•ıdığıoı ilA&ı edırim. 
Cııaaı Ojhl HU117la Tukan 1 S 

Tuz nakliyat, hamaliye eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğüaden: 
1941 m•lt yılında Başmitlürlüjıimüı:ı ıclecılc (•rl•r 

ve elcsilir) 1900 ton t11zıın v•pıır ambarında• li1t1an lı· 
lıtmesinı ait lcagılclara talamill •e lcagılcl•rla ıalailı ı•· 
tirilecek olan bu tuzların tekrar salt.ilden itlorıni• tôıtı
receği ambarlara kadar olan hcmaliye v• aalcligeıi 4-
6-9'1 tarihinden itibaren on beş tii'\ miitltlıtlı •çılc 
ekıiltme1Je lc.onulmaştur. Talip olanların 19-6-141 ttırl· 
hine müsaJif Perşem6t1 giinü saat U. de inlıiıarlar 8111 
mütlürlüjünde müteıelclcil lcomisgona 65 lirtı te1fti11•ı ,.. 
ralarile birlikte mü.racatıtları ilan olunur. 4-4 

Tuz nakliyat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
1941 malt gdı zar/ınJa Tra6•on inhiıarltır '•ımi

diirlüji ambarlarından Toral inhisarlar mımurla,.,.tı 
gönderilecek (artar fle eksilir) ilc.i güz ton tıııan lcamı••lt:ı 
nakliyesi 4-6-91! t1Jrilıinden iti611ren on 611 fÜll •i.itl 
dttle açılc tlcsiltm,gt konalmuıtur. 

Nakle talip olanların 19-6-941 t•rilıln• mü••tll/ 
Perıembı tünü saat U de 30~ lira teminat p•r•larilı 

birli/ete inhisarlar ha~mıidürlügintie miUeşelclcil lcomllJ•ntı 
müracaatları ilan o/anar. 4-4 

Kereste çıkanlma artarması 
Trabzon orman çevirge müdürliiğilntlen : 
Cinsi Hacmı Beher mıtre mllc•61 

MJ DJ L. K. 
Kestan• 00 000 6 1 Q 

1 - Trabzon vil~getinin Sürmene kasası dalaili11'• 
hadutları şartnamede yazılı (kale) tlerJlet •rmtınlarınJe11 
talırninen 60 metre milcdp tlilcili kestane ağdcı •ltı •g 
içerisinde çıkarılmak üzere 5 6-141 tarihinden iti611rı11 
onheş tün müddetle açık arttırm•grı lcenalm•ıtar. 

2 - Arttırma 20 - 6 - 941 tarihine mii.stıtlif Cıı•• 
ıiinü saot 1.5 de Trabzon lıülcumtt 6inoııntlalıi •r11111n mıi
tlürlüiünde yapılacaktır. 

3 - Beher ıagrimeıtlcul metre milctf~inin maMlll· 
men bedeli (610) ka.raştur. 

4 - Mu'Dakkat teminat ( 28) liradır. Jlttılı ıaatııt· 
flan efJoel %iraat b11.nlcaıına g11tırılmıı makiııs•11 lcemlı· 
g•na ibraz etliluektir. 

S - Şartndme oe mukevelenamı projeleri •r•ll 
•mum mıi.dıirlüiünde, Trabzon orman ntü.Jiirlüiii11Je, Sir4 

mene orman idaresinde ıörüldilir. 
6 - isteklilerin 941 senesint1 ait tl•aret eia11 ••· 

silctııile 2/.jO sayılı kanunda tasrih olunon •esallıl Ilı 
birlikte belli etli/en ıün "' aa11ttt1 ihale ko11tlı1on•11tl• 
ha~ır bulunmaları. J-4 

,,-Okullu Yuvası-
1 Genel kitap saray yanında 326 
1 no.lu satış evine geçmiştir. · 

1 Satlık, kiralık romanlarınızı yeni getirilen • 

-

1. ... romanları Okullu yuvas·ından alınız C1C1ul1 

Boztepede kiralık sayfiye evi 
Matbaamıza mürac•at 
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Gayrimenkul Satış Artırması 
.Mık.tarı K ı · c· · M ıyme ı 

Mahallui Sokatı ansı 2 U. No: M. N. K N f.irrı K .... 
Yealeıunai1.ir Mılkoçetlu Araa U -"2066 88 SU 60 00 .'d 

,. " " •• " " 103 204ô 12-JS 15 50 00 M 
., " .. .. " •• 254,50 2069.70 98 96 ı 55 00 lırf 
•· •• •• '' " " 69.75 206g 94 20 00 M 
n " " " " " 186 2067 99 80 00 M 
·• " " " " Harıe. 91 7 S 460 00 M 
" 

11 11 
y ~aic~:ıaa Ar'ı'a 101.75 4 1 4ri0 00 M 

" " '' 241.25 ~03~ 36- 37 300 00 M 
,. '' '' , . " " 42 20'..!8 112 20 00 M 
" ' " " '' " 204 2030 82 175 00 M 
" ,, ,, " .• " 2t2.ö0 203-ı l Ofi ı 50 00 M 
,, " " " ,, Harap fırın 37 80 

Kavak Sarafot1ı M · 114 62 90 00 M 
., Y eai eaai •tua 40.20 3 2 710 (10 M 
., Cami aralıtı 11 32 12 760 00 M 

lıkendernaıa •klutiere " 7 l 676 00 M ,. Arsa 3 
Mubittia H 37.50 2563 419 420 250 00 M 

aıeain 57.45 
960 laiuede 4 H. 4 7 S 00 M 

G 1 1 101 hiueıi 
o uot u ~'e .. L • 

yıı;aaı ve 67.45 
Çarfl s· b" tabtabı ••taıa 

ıpa ıpu:arı DiiJclı:~ 

DEFTEı<DARLIKT AND. 

Eavak 

3 750 oo \( 
l~ 11 2 450 00 E 

Yukarda ciDI ve nıaf J ' 
mıldcietle mQzayedeye çılcarılmıı~/azı 1 fayri ıaeıılculler açık artırma auretile ve peşin bedelle 15 gün 

lbale '17-6-941 t 'h' ' 
le d arı ıu •ü d'f C ıaeı: Or • yüzde 7,5 teıninat lı:b . 11 1 uma fÜDÜ aut 14 de yapılacıR-ından talipleria yevmi 

mı uzlarıle ı,· ı·L D 
ır ıde efterdarlıkta toplanacak komisyona mürııcaatları , 2-4 

Gayri menkul icar artırması 
Vakfı 

'Sonelilc Muhammen Me\tlı:ii 

Fatilı- Dük~~--;:;:------

Vakfı 
No: Eılti kiracı adı loar bedeli 

" Carşı ~aıii --2-- ------
Çarıı C. " Caııaii kebir 6 

H .. , Ali ata 
:: Kemer altı 27 

Huiıe Fe;kani 

s. . Otel 
mercıler Dültlı;4 

.. 
Çırıı camii 
~eydaıa 

28 
41 

83-84 

Yuıuf Tarçia 

Abdullah YHer 
Mehmet Şanlı 
Mehmet Birinci 

Tekke G ~n Çcqı ••mii ıolı:atı 146 
" Dü:k} Tekke mahalleai 232-233 Oımaı Ural 

Erdotdu p •n Çılcmııkcılar 2H 
E\tliya tade Dü~~" ~feltfur çayır 18 E . t Md 

,.. •Q Çoınlek . L mnıye v k f 
1 

çı yoıı;uıu 311 Recep ıözer 

a 1 ar müdürlu·· .. ·· d 

Lira 
-120 

36 
48 
20 
20 

200 

i6 
6-! 
12 
60 
24 

K. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

Mavakkat 
te rnioatı 

Lira K. 
-g 00 

2 '10 
a GO 
1 50 
1 50 

15 00 

5 
4 

4: 
l 

63 
8«) 

90 
50 
80 

. Yukarıda evaafı 
1 

. QUn en : 
~ıra~a veril111elt üzre 9..:~~·9 gayrı .moolculler 941 mali yılı için lurıılarıoda yazılı muhammen bedelle 
•l~rı 20-6-94\ cuma ~- _ H tarıhioden itibaren (/0) fÜD müddetle artırmaya konulmuştur. Kati iba· 

reaıade "t 6unu aaat 15 d 
_ lllU eıekkül lı:omis • Y•pılHık.tır. lateltlilerin muayyen gün ve ıaatta Vakıflar ida 

yona müracaatları ilin olunur. 3 3 

BELE~v'i'~ suyu tahlil raporu 
Vilayeti RIY ASETİNDEN : 
laıa11 

Nii1Duıeıl alınaı ıu 
YUD adı s ., .. 

u Dil•uneıinla ,. nıevlı.ii 
~ü111uneaiı alııd~ır~dc~ ılındı~ı 

ilıaunı alıudıf ı ıa111 arıb 
ı- " " an hnuın d1reoeıi 
N~•ıuıeıin itimin tıı~a{ ıuyun llereceıi 
G ~111u11e ile ıönd ·ı ıadan alındıfı 
Rorünüı erı eu yaııuın rün ve ı t 
•ık: .. 1 

TrabHD .. 
Kale içi Faruz 

Çeşmeden Çeşmeden 
29--4-941 2!J- 4-941 
17 17 
15 15 
Sıhhat Müdürlütü 

Çömlekçi 
Çeşmeden 

:19- ..\ - 041 
17 
15 

28-'4-94l gün ve 568-148' sa 
Berrak Berrak Berrak 
Renkıiz Renksiz Henkıiz 
Kokuıuz Koltuıuz Kokuıuz 

l.eltu 
'fad 
Tort11 
Tea111ül 
Kleviyet (100 C C ( PH) Y elt . Yok Yok 

~ı~•u ••rtlik . ıuy11 ••r,f ol11naıa N · 10 HCI 7,'1. 7,2 7,2 

• 
_ _ 5&2 Sayfa 

' ............... 

Gayrimenkul icar art1rması 
Sırı 
No : 

1 
6 
7 
9 

12 
15 
25 
27 
28 
29 
30 
B4 
33 
36 
36 
39 
43 
47 
48 
49 
10 
51 
53 
61 
62 
63 
66 
68 
1ı~ 
73 
74 
78 
79 
84 
87 
88 
89 
90 
91 
93 
94 
96 
97 
99 
ıoo 
104 
106 
109 
110 
111 
112 
116 
122 
128 
129 
ıao 
131 
135 
138 
143 
1;-,0 
154 
163 
165 
168 
170 
171 
t72 
l73 
175 
178 
1so 
183 
ltS5 
188 
192 
1'4: 
196 

Kövü 
Kuhalı 

198 ) 

Cinai 

Fıadıklı" 

Defterdarlıktan : 

Miktar' 
J)ekıır Ar 
--74 

30 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

10 
ıo 

20 
70 

46 
3J 
/8 
18 
38 
18 
18 
18 
46 
18 
37 
lU 
4i 

" 18 
37 
18 
55 

9 
23 
32 
28 
'41 
18 
18 
~8 
28 
46 

9 
1' 

~5 
14 
'iö 
64 
38 
38 
37 
'J7 
28 -
:\7 
74 
55 
14 
:L8 
28 
18 
46 
17 
28 
ıs 
18 
:l8 
74 
ıo 
HS 
14 
18 

\1 
uı 
46 
ıo 
l\7 
28 
HS 
92 
ıili 
55 
7J 
as 
8 

.56 
7o 
86 
7, 
46 
37 
27 

Kıymeti 
Lırıı K - ......;,,,_,; 

26 
:ıo 
67 
6 
9 

35 
!I 
'J 
tı 

2u 
8 

h 

" 20 
4ı 
7 

16 
7 

25 
4 

10 
14 
14 
20 
9 
~ 
ıa 
1'1 
2a 

4 
7 

li& 
'J5 
5 

1) 

15 
7i 
7-:, 
lj 

12 
l;& 
10 
1o 
~4 
80 
ıo 
10 
10 
20 
18 
13 
7 
b 

10 
23 
'15 

6 
7 
7 
5 

ao 
25 
36 
12 
11 
30 
40 
52 
21) 
30 
60 
65 
2.ı 
76 

.so 
"25 

20 
16 
13 

Ki at (10'4) ( hauız) :3,3 C C. 2,3 C.C. 2,l C C. 
Ni~r t (Cı') Litre ıı: • 12 ~2010 12 Yuka ... da cins ve miktarı yazılı rayri menkuller 14-6-9

1 itil;~ ((NNO'S) ., 0,010 a-r. · fr. 0,010 rr tarihinden itibaren 15 gün içiude bir aene müddetle ve açık artır 
0'2) 0,015 ,, 0,108 " 0,017 " auretile icara verilecektir. 

A111onyık N • " E•er O 010 O 010 
Uzvi rrııddel~ ~.3) " Yok' Yok " Yok 11 Müzayede 30-6-941 tarihine müaadif pazartHi günü "' 

r ıçıo •ırfolu " 14 de yapılacakdır. Talip olanla;ıa yevmü mezkurda yüzde 7,5 ,-
ııan aalvelliciülb " " " ... G ""'"" · O t 6 Oat 6 Omt 6 vakkol lem;ootlHile b.,t;kte Defle.d.,hkte loplaoacak kom;oyo•• • 

_M.h.ue._; ~0~ •• r. imenkul Satı~ Arfırm-as_ı __ ,!!'T:~~raf muhabere bilgisi olan..:i~ 
lılı:enderp~ ~ _Cinsi Miktarı Kapu No 1 Muhammen K Mektep mezunu memur ahnaco~ 

zu1ııo1tak Mı· d-L M 2 Eıki Yeni U. No: Lira Kr. 
ı 1ı: • uı.ltaıı • • Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 
Eı enderpaıı YeaiıokaL bir baphane •4 008 451- 1 1- 163 1350 00 g 
ıvak s " Mu h d' • 

M 
ıra nıataz 1 Q e llll haıae a 457-2 457. j rn:> 

uhiltia z 1 ar Fevkani b· b raası 46.l 15 2444 
E L ~Ytlnlik ır ap ot 1 

1.1otba ilı:i d Bir bap ki . L e 916 
O ~ Ve bir IOf lfır Bine 9 l 93 28 

DEFTiRDARLi'~.:;i 
1

b~~~·~ı~\::b.~; .• ı. 271 
Yukarda ,. KTAN . 

'- ını ve ev f' • 
avı" artırıııııa ıuretil 11 ı Yazılı 1 

160 
22 
4 

150 
1650 
1700 
315 

oo ,, 
00 " 
00 il 

00 " 

1b e en be' il raa ve ha11el 16 
alııi 2 -7 .11 r n nıuddetıe .. er -6- 941 tarihinden itibaren bedeli peıin ve 

'- d " - -ıH ta "b· ınuıay•de . L meııı;Qr e yuzde 7 5 rı ıne ırıüaad'f } e Çııı;arılmıştır, • 
--====~·:.:lll:uv:_:a~lı:~lı:a~t~t~~· ~~~

1 

~Ç~•rtaınbll " - · emıoatlariyle b' l'Ld i'Unu ıaat U de yapılacııfından taliplerin yevmı 
ıı '" e d,ft ----•rdırlıkta toplanacak k.omiıyona ınuracaatları1·4 

En aşağı ilk mektep mezunu olmak şartile haf~ 
ten ve idare müstahdemleri arasmdan telgraf muha~~ 
bilgisi olanlar için Trabzon P. T. T. Müdürlüğünde ti J 
haziranın 23 nle saat 9 da umu.ni bilgilerden ve J 
de ve aym saatta muhabere bilgisinden bir müsab1 

imtiham yapılacaktlf. 
Kazananlann idarenin teklif edeceği yerlerde (il 

muriyet kabul etmeleri şartttr. 
hariçten t<.liplerin evrak/ müsbitelerini haıtr/atfl 

üzere ayın 22 alcşamma kadar müracaat/afi ilan o/lJfl 

· Kanita Yalı Gazinosu Geceleri de açıktır 

1 e ve aııa ao;ı bir 
sa ıı .. r 20 ıruro tur 'ma günlorl saat J-lde encüm~ne mürac~·at/afl ilan oiunlJf -

-


